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قطعنامه شورای علما، شورای 

والیتی، ریاست حج و اوقاف، 

دفتر یوناما، ریاست حقوق بشر، 

ریاست امور زنان، نهادهای 

جامعه مدنی و حرکت 

 خواهران والیت غور

 

نَّ فََؼََس  ُُ ُتُمو ُْ ْن َكِر
ِ
نَّ ِِبمَْمْؼُروِف فَا ُُ و وا َوػَاِِشُ ُُ َأْن تَْكَر

َِ َخرًیا َكثِرًیا  ُ ِفی «19امًساء/»َصیئًا َوجْیَؼَل اَّللَّ  

 

"ترمجَ: ِب زانهتان تَ هیکویی مؼاِشت و رفتار کيید، 

اگر در أ هنا غییب دیدید و از أ ن خوص تان هیامد، 

صکیحا ِبص ید صاید در أ ن چزیی کَ صام از أ ن تداتن 

كرار تدُد.  می أ ید خداوهد جرایتان خری و مٌفؼت زاید

" خضوهت ػلیَ زانن یک پدیدٍ هجاین و رمس جاُیل 

است کَ ِبغث جلوگریی از رصد اس تؼدادُای زانن 

و پامیال صدن حلوق ِشغی و اسالمی زانن می گردد. 

دین ملدس اسالم در تریق و اظالح حال زانن و 

اػادۀ حلوق أ هنا از متام اداین و مذاُة پیش اتز تودٍ 

تَ اغتحار ایيکَ مادر، مهرس، است. اسالم زن را 

خواُر، دخرت و ِبالخٍر یک اوسان و غضو جامؼَ 

ثرش است، مورد تکرمی و احرتام كرار دادٍ است. 

حرکت اسالم و پیامرب جزرگوار أ ن در ِبب حلوق زن، 

حرکت از ظمل مردم زماهَ تَ ػدل مردم زماهَ تودٍ 

 است. اسالم زانن را از زهدٍ تَ گور کردن جنات داد،

حق کرامت اوساین جرای زن كایل صد، تؼدد یب حد و 

حساب زوجات و حرم رسا سازی را حمدود کرد، در 

ارث جرای زانن سِمی مدین كایل صد، مریاث كرار 

دادن زانن تیٍو را مميوع كرار داد، رضایت زن را در 

ازدواج و اهتخاب مهرس ِشط حصت غلد ىاکح كرار 

ن )در تدل خون هبا( داد، ىاکح صـار )تدیل( و تد داد

زانن را مميوع كرار دادٍ است و حق جتارت، حق تؼلمی 

و ترتیَ، حق اکر و مامکیت و حق همریَ را از حلوق 

مسمل زانن كرار داد. از دیدگاٍ اسالم هبضت زیر پای 

مادران است. معاتق هط رصحی أ یَ فوق مؼاِشت و 

رفتار هیکو ِب زانن، جر مردان فرض است. و خضوهت 

َ زانن، مت و کوب و اندیدٍ گرفنت حلوق مسمل ػلی

زانن، از دیدگاٍ اسالم مردود است. پیامرب اسالم 

)ص( در حدییث می فرمایيد: "هبرتین صام کَس است 

کَ ِب اُل خاهَ خود هبرت ِبصد و من از مهَ ی صام 

جرای اُل خاهَ خود هبرتم" . حرضت ػایضَ )رض( 

)ص( ُیچگاٍ  در حدییث می فرماید: "پیامرب اسالم

یچ چزی دیگر را ِب دست خود  خادم و زن خود ُو

ىزدٍ است". اما ِب کامل اتسف در جامؼَ ؾور زانن 

مورد اهواع خضوهت ُا و ظمل و س مت كرار گرفتَ و می 

گریهد. "در گذص تَ تؼداد زایدی از زن ُا تدون 

.                  َ اجدار، ِب زهدٍ تودنظالق ِشغی ت  

 

ران صان  ر صُو جر خالف اظول اسالمی تَ صُو

ران و  دادٍ صدٍ اهد؛ مت و کوب زانن توسط صُو

اغضای مرد خاهوادٍ امر ػادی است. دخرتان و 

زانن ُر روز تَ كتل می رس يد و در جٌگ ُای 

تنی كوماهدان ُای حمیل مورد جتاوز كرار گرفتَ و 

تَ اسارت گرفتَ می صوهد. رضایت دخرتان در 

ر هظر گرفتَ منی صود و ازدواج اجداری ازدواج د

ظورت می گرید. زانن تیٍو مریاث پيداص تَ می 

صوهد، دخرتان و زانن تیٍو تَ هباهَ ازدواج ِب گاو 

و گوسفٌد مؼاوضَ صدٍ و تَ فروش می رس يد و 

در موارد كتل ثس یاری از وكت ُا درتدل خون 

هبا دادٍ می صوهد. ازدواج اظفال خردسن امر 

َ در ثس یاری از وكت ُا مادران ػادی است ک

خردسن ُيگام والدت جان خود را از دست می 

دُيد. مضلک و مؼضل جزرگ دیگر این است کَ 

تَ هباهَ همریَ، پیضکش ُای گزاف از خاهوادٍ 

داماد گرفتَ می صود کَ این رمس انپس يد هزی 

ِبغث فلر تیضرت جامؼَ، هماجرت و اغتیاد جواانن 

لیَ زانن در خاهوادٍ ُا و ِبغث افزایش خضوهت ػ 

می صود. این رسوم انپس يد موجة فرار از مزنل 

و در هتیجَ اختالفات و جٌگ ُای كومی و در 

ثسا موارد ِبغث كتل و كتال میان اكوام صدٍ 

هفر در چِارسدٍ و زمخی  5است. کض تَ صدن 

در أ ن ومسوایل منوهَ  1390هفر در هبار  9صدن 

رواج ُای  روصن از ادػای ماست. این رمس و

انپس يد و خمامف ِشیؼت اسالمی ِبغث افزایش 

خضوهت ُا و هلغ حلوق ِشغی و اسالمی زانن 

در والیت ؾور گردیدٍ است. خضوهت ػلیَ زانن 

ِبغث ىگراین صدید صورای ػلام، صورای والییت، 

رایست جح و اوكاف، هنادُای جامؼَ مدین، 

رایست حلوق ثرش، دفرت یوانما، رایست امور 

و مهچينی ِبغث ىگراین صدید معوم خواُران زانن 

و جرادران ما می ِبصد. از اداٍر حمیل و ارگاهنای 

امٌییت ؾور در سعح والیت و ومسوایل ُا تلاضا 

دارمی ات امٌیت مردم را تب منی منودٍ مهچينی از 

ارگاهنای ػدیل و كضایی، حراست و تيفیذ كاهون 

َ تلاضای جدی دارمی ات كاهون مٌع خضوهت ػلی

زانن را تَ ظور جدی اجرا منایيد. از مردم جنیة 

و متدین ؾور احرتاماهَ تلاضای جدی دارمی ات ِب 

پریوی از احاکم كرأ ن و سًت پیامرب اسالم )ص( 

از خضوهت ػلیَ زانن، گرفنت پیضکش ُای 

گزاف و سایر رمس و رواج ُای خمامف ِشیؼت 

اسالم مسخة خضوهت ػلیَ زانن، خودداری 

وق ِشغی زانن را رػایت و احرتام منودٍ و حل

کييد. از ػلامی ػایل كدر تلاضا دارمی ات وظیفَ 

دیین و امیاین خود را هجت حمو خضوهت ػلیَ 

وزانن اجنام دُيد و حلوق ِشغی زانن را   مادران

ُامن ظور کَ اسالم تَ أ هنا غيایت کردٍ است از 

                  ظریق مٌاجر و مساجد تحلیؽ منایيد. 

 

 

  

عمٛق ثِل  وٕیٌیٖٛ ٌٔتمُ

 افغبٌ٘تبٖ

بٜ پبیٍاػالٔیٝ ٜٔجٛػبتی ؿك ٔٛكؿ آتَ مؿٖ للآٖ ٔزیـ ؿك 

 ٘ظبٔی ثٍلاْ

 اػالٔیٝ ٜٔجٛػبتی

 1390عٛت،  3وبثُ؛  

وٕیٌیٖٛ ٌٔتمُ عمٛق ثِل افغبٌ٘تبٖ آتَ مؿٖ للآٖ ٔزیـ ٚ 

ؿیٍل وتبثٟبی ٔمـى ؿك پبیٍبٜ ٘ظبٔی ثٍلاْ كا ٔغىْٛ ٔی وٙـ. 

ثٙبثل ٌناكٍ كًب٘ٝ ٞب، كٚم پیَ تؼـاؿی ام وتبثٟبی ٔقٞجی ام 

رّٕٝ للآٖ ٔزیـ ثٝ ٔٙظٛك ًٛما٘ـٖ ام پبیٍبٜ ٘ظبٔی ثٍلاْ ثٝ 

ی علٔتی ثٝ للآٖ، تٛٞیٗ ثٝ ثیلٖٚ ا٘ـاؽتٝ ُـٜ ثٛؿ. تٛٞیٗ ٚ ث

ػمبیـ ٔلؿْ ثٛؿٜ ٚ ام ٘ظل وٕیٌیٖٛ ٌٔتمُ عمٛق ثِل 

افغبٌ٘تبٖ ٔغبیل كٚعیٝ اًٙبؿ ثیٗ إِّّی عمٛق ثِل ثٝ ُٕبك ٔی 

كٚؿ. اعتلاْ ثٝ فلًٞٙ ٚ ػمبیـ ٔقٞجی ٔلؿْ یىی ام اكمُٟبی 

عمٛق ثِل تّمی ٔی ُٛؿ. ٔیخبق ثیٗ إِّّی عمٛق ٔـ٘ی ٚ 

ؿػٛت یب تلغیت ثٝ ویٙٝ ٚ تٙفل ّٔی، ٘واؿی  ًیبًی ٘ین ٞل ٌٛ٘ٝ

ٚ ٔقٞجی وٝ ٔغلن تجؼیٖ یب ٔؾبٕٓٝ ثبُـ، ٕٔٙٛع اػالْ 

ٕ٘ٛؿٜ اًت. وٕیٌیٖٛ ٌٔتمُ عمٛق ثِل افغبٌ٘تبٖ ام ٔمبٔبت 

ؿِٚت افغبٌ٘تبٖ ٚ فلٔب٘ـٞبٖ ٘یلٚٞبی ثیٗ إِّّی ٔی ؽٛاٞـ تب 

ا ٔٛكؿ ؿك ٔٛكؿ ایٗ ٚالؼٝ تغمیك ٕٞٝ رب٘جٝ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ػبّٔیٗ آٖ ك

پیٍلؿ للاك ؿٞـ. ٞٓ صٙیٗ وٕیٌیٖٛ ام ٘یلٚٞبی ثیٗ إِّّی ٔی 

ؽٛاٞـ تب ثٝ ٔلؿْ ٚ ؿِٚت افغبٌ٘تبٖ إٛیٙبٖ ؿٞـ وٝ ؿیٍل 

 ٘ین افغبٌ٘تبٖ ُلیف ٔلؿْ ام صٙیٗ اتفبلی تىلاك ٕ٘ی ُٛؿ. 

 آُ ٞب، اػتلإ ٚ تظبٞلات رلیبٖ ؿك وٝ ُٛؿ ٔی تمبٗب

 ؽِٛ٘ت ٘ٛع ٞل ام ٚ وٙٙـ كػبیت كا تظبٞلات ثٛؿٖ آٔین ٌٔبِٕت

ػّٕب ء ػبِی لـك ٚالیت غٛك ثب تِىیُ ٌلؿٕٞبیی  .ٕ٘بیٙـ پلٞین

ٞبی ٌٔبِٕت آٔین ٔلؿٔی ٚامٛلیك ٌٔبرـ ٚٔٙبثل ٘فلت 

ٚا٘نربكؽٛیَ كا امًٛما٘یـٖ للآٖ ٔزیـ اػالْ ؿاُتٝ ا٘ـ وٝ 

ا٘ؼىبى  ًٚبیل كًب٘ٝ ٞب  امٛلیك تّٛینیٖٛ ّٔی ٚتّٛینیٖٛ ّٛٛع

.ؿفتل ٚالیتی غٛك وٕیٌیٖٛ ٌٔتمُ عمٛق ثِل ٌٌتل ؿٜ یبفت 

ایٗ علوت ػبلال٘ٝ ٚٔـ٘ی كا؛ ِ٘ب٘ٝ كُـ ارتٕبػی ٔلؿْ ٚػّٕب ء 

غٛك ؿاٌ٘تٝ ٚامآٖ تمـیل ٚتِىل ثٝ ػُٕ ٔی آٚكؿ.ؿفتل ٚالیتی 

غٛك ؛ثٝ ٕ٘بیٙـٌی اموٕیٌیٖٛ ٌٔتمُ عمٛق ثِل؛ ایٗ ػُٕ 

 ثٍلاْ كا تمجیظ ٔی ٕ٘بیـ. ٘ظبٔی  پبیٍبٜ  ٘یلٚٞبی
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عىٛٔت ؿاكی ؽٛة : ػجبكت امایزبؿ فٟٓ ٚ٘مَ عىٛٔت ٚپلًٚٝ تبًیي ًٚبؽت ایـٞبی یه عىٛٔت ٔـكٖ ػجبكت امعىٛٔت ؿاكی ؽٛة ٔیجبُـ ِٞت 

 ِٔؾٔٝ ثلای عىٛٔت ؿاكی ؽٛة ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ .

ِٔبكوت ٔلؿاٖ ٚم٘بٖ یه ثٙیبؿ وّیـی عىٛٔت ؿاكی ؽٛة اًت وٝ عمٛق الّیت ٞب ثبیـ ؿك٘ظل ٌلفتٝ ُٛؿ ٚوٌب٘یىٝ ؿكربٔؼٝ آًیت پقیل ٌٞتٙـ  1

 ؿكتٕٔیٓ ٌیلی ٞب ًٟٓ ؿاؿٜ ُٛؿ ِٔبكوت ٔیتٛا٘ـ امٛلیك عىٛٔت ٟ٘بؿ ٞبی لب٘ٛ٘ی ٕٚ٘بیٙـٜ ٌبٖ ٔلؿْ ٓٛكت ٌیلؿ 

ٛة ٘یبم ثٝ صٛوبت لبٖ٘ٛ ٚلب٘ٛ٘ی ِٔؾْ ؿاكؿ وٝ ؿكٕٞبٖ صٛوبت لبٖ٘ٛ ثٜٛك ثیٜلفب٘ٝ ػُٕ ٔیِٛؿ عىٛٔت ؿاكی عبوٕیت لبٖ٘ٛ عىٛٔت ؿاكی ؽ  2

كی ام فِبك ؽٛة ٘یبم ثٝ پبًـاكی امعمٛق ثِل ٚثالؽْ عمٛق الّیت ٞب كا ؿاك٘ـ اػٕبَ ثیٜلفب٘ٝ لبٖ٘ٛ ٘یبم ثٝ لٜٛ ٌٔتمُ ٚ٘یلٚی پِٛیي ثیٜلفب٘ٝ ٚػب

 ٗلٚكت ؿاكؿ . 

ایٌٙت وٝ تٕٔیٓ ٌلفتٝ ُـٜ ػُٕ آٖ ؿكصٛوبت لبٖ٘ٛ ٓٛكت ٔیٍیلؿ ٚیب ُفبفیت ثٝ ٔؼٙبی ایٌٙت وٝ وٌب٘یىٝ ام تٔبٔیٓ ٚتٜجیك ٔتبحل  ُفبفیت 3

 ٔیِٛ٘ـ ثٜٛك آماؿ ٌٚٔتمیٓ ؿًتلًی ثٝ ٔؼّٛٔبت ؿاُتٝ ثبُٙـ ٚٔؼّٛٔبت ثٜٛك ؿلیك امٛلیك كًب٘ٝ ثلای آٟ٘ب ؿاؿٜ ُٛؿ 

ؿْ ؿكعىٛٔت ؿاكی ٗلٚكت اًت وٝ ًبمٔبٞب ٚپلًٚٝ ٞب ثلای ؽـٔت ثٝ ٕٞٝ رٛا٘ت فیـؽُ ؿكؿاؽُ صٛوبت مٔبٖ پبًؾٍٛٞی ثٝ ٘یبمٔٙـی ٞبی ٔل 4 

 ٔؼیٗ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثٝ ٘یبمٞبی ألٚم ی پبًؾٍٛ ثبُٙـ تالٍ ٕ٘بیٙـ

ؿاكؿ وٝ ٔیبٖ ٘ظلات ٔتفبٚت ٔیب٘زیٍلی  ٔٛافك ثٛؿٖ ثٝ تٛافك آكا :ؿكیه  ربٔؼٝ ثب ؿیٍلاٖ افلاؿ ؿاكای ٘ظلات ٔتفبٚت ٌٞتٙـ عىٛٔت ؿاكی ؽٛة ٘یبم 5

م ٔـت ؿاُتٝ ٕ٘بیـ تب ثٝ یه ارتٕبع ثنكٌتل وٝ ثٝ ٘فغ وُ ربٔؼٝ ثبُـ ؿًت پیـا ٕ٘بیـ ٕٚٞضٙیٗ ٘یبم ؿاكؿ ؿكأٛكات لٛای ثِلی ا٘ىِبف اؿاكٜ ًٟٓ ؿكا

 ثبُٙـ

یٙىٝ تٕبْ افلاؿ رتٕؼٝ عي وٙٙـ وٝ ؿكآٖ ًٟٓ ؿاك٘ـ ٚؽٛؿكا ٌٔبٚی ٚفلاٌیلی : ؽٛة ًٚؼبؿتٕٙـ ثٛؿٖ یه ربٔؼٝ ربٔؼٝ ثٌتٝ ٌی ؿاكؿ ثٝ تٕ٘یٗ ا 6

ُبٖ كا  امرٕغ ؿیٍلاٖ ؽبكد ٘ـا٘ٙـ ایٗ وبك ٘یبم ثٝ ایٌٙت وٝ تٕبْ افلاؿ ٚؽٔٛٓأ وٌب٘یىٝ امٕٞٝ آًیت پقیل تلا٘ـ فلٓت اكتمب ٚعفظ ٚٗیؼت ٔٙبًت

 ؿاُتٝ ثبُٙـ.

ٔبٖ ٞب ثتٛا٘ٙـ ثٝ ٘یبم ٞبی رب٘ؼٝ پبًؼ ؿٞٙـ ٚامأىب٘بت ٔٛرٛؿ ثٝ ثٟتلیٗ ٚرغ اًتؼفبؿٜ ٔٛحلیت : عىٛٔت ؿاكی ؽٛة ثبیـ ٘تبیذ وبكی پلًٚٝ ٞب ًٚبم 7

 ُٛؿ 

ٔئٌٛیّت ٚعٌبثـٞی : عٌبثـٞی یىی ام ٘یبم وّیـی عىٛٔتـاكی ؽٛة اًت ٘ٝ تٟٙب ًبمٔبٖ ٞبی ؿِٚتی اؿاكات ؿِٚتی ثّىٝ ًىتٛك ٞبی ؽٔٛٓی  8

 فیـؽُ پبًؾٍٛ ثبُٙـ.ًٚبمٔبٖ ٞبی ربٔؼٝ ٔـ٘ی ٘ین ثلای ٔلؿْ ٚرٛا٘ت 
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 ًَیسٌذُ رقیِ لعلساد

حلوق زن درجامؼَ افـاوس تان مهیضَ پامال صدٍ است وخبعوص دروالیت ؾور مهیضَ وكت میگویيد حلوق زن ومرد 

ازخواُرمنیتواهيد تَ مکتة جروهد فامیل ُای صان اجاٍز درجامؼَ اسالمی مساوی است متاسفاهَ ایيگوهَ هیست ثس یار 

منیدُيد تؼیض ُا میگویيد دخرتان هحاید تَ مکتة جروهد کَ گياٍ دارد ثس یاری ازخواُران ما جزور وسن پائنی صوُر دادٍ 

ای اجداری ظورت میگرید وحتا ازخاهَ منیتواهيد تریون رفتَ این ظمل مهیضَ ِبالی زن ُا  ظورت میگرید میضوهد وكت اکُر

چون حلوق زن مراػات منیضود اگر مراػات میضود این مهَ تدخبیت ُا چرا ظورت میگرید صاید کَ خواُران ما خباظر 

ا ومادر ُای غزیز خواُش میکمن خواُران  این مهَ تدخبیت ُا جمحور تَ خودکضی دیگر راٍ وچاٍر دیگر هدارهد ومن ازپدُر

 .ِب تضکر از اکرمٌدان غزیز ماُيامَ صِروهد کَ ظدای مارا اهؼاکس میدُيدما را تَ این تدخبیت ُا دچار ىکٌيد 
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 عبدالظاهر مدیر اداری ریاست امور زنان
 

ثبٚرٛؿ ػٙؼٙبت ٘بپٌٙـ عبوٓ ؿكٜٔٙمٝ وٝ تبٞٙٛم ثٝ لٛت ؽٛؿ ثبلی اًت ؿكٚالیت 

ٝ ٚرٛؿ ػمت ٔب٘ـٜ غٛك وٝ م٘بٖ ؿكصٟبكؿیٛاِی ؽب٘ٝ ٔغبٓلٜ ثٛؿ٘ـ ٔىبتت ا٘بحی

٘ـاُت امتغٔیُ ٔغلْٚ ثٛؿ٘ـ كفتٗ ؿؽتلاٖ ثٝ ٔىتت ٌٙبٜ ُٕلؿٜ ٔیِـ ٚتب اوٖٙٛ 

ٞٓ ؿكٌُٛٝ ٚوٙبك ٘مبٙ ؿٚك ؿًت ٔىبتت ا٘بحیٝ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ؿك٘مبٛی وٝ ٔىتت ا٘بحیٝ 

ایزبؿ ُـٜ تب ٓٙف ُِٓ ؿؽتلاٖ كا ثٝ ٔىتت كٚاٖ ٔیىٙٙـ امٓٙف َُ ثٝ ثؼـ ٔب٘غ 

ٝ ِٔىالت ٚٔٛا٘غ ٔٛرٛؿ أٛك م٘بٖ تٛاٌ٘تٝ اًت كفتٗ ثٝ ٔىتت ٔیِٛ٘ـ ثب ایٗ ٕٞ

وٝ ؿكٛی ؿٜ ًبَ اؽیل ثب صٙیٗ ٔغیٚ تبكیه ٚػمت ٍٟ٘ـاُتٝ ُـٜ ام ٛلیمٝ ٞبی 

ٔؾتّف ٔخّی تجّیغبت آٌبٞی ؿٞی ٔاللبت ٞب ٚكوِب ح ٞب ًٚیٕٙب ٞب تب عـأىبٖ 

ی اكٌبٖ أٛك م٘بٖ كا ثٝ م٘بٖ غٛك ٔٙغیج اكٌبٖ عبٔی عمٛق مٖ ثِٙبًٙـ ثب آٌبٞ

م٘بٖ امعمٛق مٖ امؿیـٌبٜ اًالْ ٔلمیبثی آٔٛؽتٗ ًٛاؿ ٚعلف ؿكارٕٙبع تبحیلات 

ثؾّٔٛ ؽٛؿ كا ٚاكؿ ولؿٜ وٝ ٕٞیٗ اوٖٙٛ ٌ٘جت ثٝ ٌقُتٝ ٞب كٚم ثٝ كٚم ًبَ ثٝ 

ًبَ ؿكٚٗیؼت م٘ـٜ ٌی م٘بٖ تؼغیلات صِٓ ٌیلی كٕٚ٘ب ٔیٍلؿؿ ثٜٛك ٔخبَ اوٖٙٛ 

ؿاك٘ـ ؿكپبكِٕبٖ ُٛكای ٚالیتی ًٟیٓ  م٘بٖ ؿكاؿاكات ٕٞـٍٚ ثب ٔلؿاٖ ٚظیفٝ كًٕی

ُـٜ ا٘ـ ٔىبتت ا٘بحیٝ ؿكاوخل للیزبت ایزبؿ ُـٜ ؿؽتلاٖ ُبُٔ ٔىتت عتی ثٝ 

تغٔیالت ػبِی ػاللٝ ٔٙـی ِ٘بٖ ؿاؿٜ ا٘ـ ٔٔلٚف پیِجلؿ تغٔیالت ػبِی ٌٞتٙـ 

ثب آٔٛؽتٗ علفٝ ثٝ التٔبؿ فبٔیُ ؽٛؿ ًٟیٓ ُـ٘ـ وٝ ایٗ  ٕٞٝ تغیلات ؿكٚٗیؼت 

ثٝ ؿٜ ًبَ لجُ ؿكایٗ ٚالیت ِ٘بٖ ٔیـٞـ اػٕبك تؼٕیل ؿفتل كیبًت أٛك م٘بٖ ٌ٘جت 

اؽق مٔیٗ ثلای ثبؽ م٘ب٘ٝ ؿكآًتب٘ٝ آفلٌِبئی ٔلون  1389ٚ 1388م٘بٖ ؿكًبَ 

ٕ٘لٜ كٞبیِی ثلای  26تٛمیغ  –اػٕبك ٔیٍلؿؿ  1391آٔٛمُی آٖ للاك ؿاكیٓ ؿكًبَ 

لجُ امایزبؿ كیبًت أٛك م٘بٖ وٛكى ًٛاؿ آٔٛمی   م٘بٖ ثی ث٘بػت ٚثی ًل پٙبٜ

 24241وٛكى فؼبَ وٝ ثٝ تؼـاؿ  782ا٘بحیٝ ٚرٛؿ ٘ـاُت ؿكٛی ؿٜ ًبَ اؽیل 

 10680ُبٌلؿ ٔٔلٚف آٔٛؽتٗ ًٛاؿ ٌٞتٙـ اٗبفٝ ام ٓـ وٛكى وٝ ثٝ تؼـاؿ 

ُبٌلؿ كا فبكؽ ؿاؿٜ اًت  اِجتٝ ثٝ ٕٞىبكی ًٌٔٛبت وٝ ؿككاًتبی م٘بٖ فؼبِیت 

ٛؿٜ اًت لجُ امایزبؿ كیبًت أٛك م٘بٖ وبكٔٙـ ا٘بحیٝ ؿكاؿاكات غٛك ٚرٛؿ ؿاُتٙـ ث

ؽب٘ٓ وبكٔٙـ كًٕی ؿِٚت ٌلؿیـٜ ا٘ـ  253٘ـاُت ؿك ٛی ؿٜ ًبَ اؽیل ثٝ تؼـاؿ 

 80ایفبی ٚظیفٝ ٔی ٕ٘بیٙـ لجالعتب ؿٚوتٛك ا٘بث ؿكُفبؽب٘ٝ ٘ـاُتیٓ اوٖٙٛ ثٝ تؼـاؿ 

ٕٝ ثٝ احل تالٍ كیبًت أٛك م٘بٖ ثٝ ؽب٘ٓ لبثّٝ ٚ٘لى ِٔغَٛ ٚظیفٝ ا٘ـ وٝ ایٗ ٞ

ٕٞىبكی ٕٚٞبٍٞٙی ًٌٔٛبت ؿاؽّی ٚؽبكری تـٚیل ٚكوِبح ٞب ًٕٚیٙبك ٞب ٔاللبت 

ٞبی ربٔؼٝ ػُٕ پُٛیـٜ اًت وٝ ؿكٛی ؿٜ ًبَ اؽیل ؿكعـٚؿ ؿٞب ٚكوِبح 

ًٕٚیٙبك تجّیغبت ٔتـاْٚ ؿكٕٞٝ ػلٓٝ ٞب ٓٛكت ٌلفتٝ اًت تب م٘بٖ ٚٔلؿاٖ ارتٕبع 

ٔٛمٍ اكتمبی ًٜظ آٌبٞی ٛجمٝ ا٘بث ػاللٝ ٔٙـ ُـٜ اًت وٝ غٛك ثٝ تغٔیُ ٚآ

اكتمبی ٔىبتت ُٚبٌلؿاٖ ثٝ آٔٛؽتٗ ثلای م٘بٖ ثبػج تؼغیل ؿكٚٗیؼت م٘بٖ ٌلؿیـٜ 

  .اًت ٚٔٗ اهلل تٛفیك
 

 

 علی محمد حبیبی استاد عقیدتی وفرهنگی ق ا غور

ؿیٗ ٔمـى اًالْ ثل مٖ ٌّٕٔبٖ علاْ ٕ٘ٛؿٜ وٝ ِجبى ٘بمن 

ٚتًٙ كا ثپُٛـ ٛٛكیىٝ لٌٕتٟبی پِت پبی آٖ ٚاػ٘بی 

ٝ ٍ٘بٜ ثیؾلؿا٘ٝ اٚكا ٕ٘بیبٖ وٙـ مٖ ٌّٕٔبٖ ِجبى ثپُٛـ و

ٔلؿاٖ ػزٙجی كا ثٜلف ؽٛؿ رّت وٙـ ؿكعـیت ٓغیظ ام 

اثٛ ٞلیلٜ كٚایت ُـٜ وٝ كًَٛ ٔؼظٓ اًالْ فلٔٛؿ٘ـ وٝ 

ؿٚؿًتٝ اماُٞ ؿٚمػ ٔیجبُٙـ وٝ ٔب٘ٙـ آٟ٘ب كا ٘ـیـْ یىی ام 

رٕبػتی اًت وٝ تبمیب٘ٝ ثـًت ؿاك٘ـ ٚٔلؿْ ثٝ آٟ٘ب ٔین٘ٙـ 

ؿُٕٗ ثٝ ُلیؼت  وٝ اُبكٜ ثٝ لـكتٕٙـاٖ ظبِٓ اًت وٝ

ٔیجبُٙـ ؿًتٝ ؿْٚ م٘ب٘ی ٌٞتٙـ وٝ ٞلصٙـ ثٝ ظبٞل ِجبى 

پُٛیـٜ ا٘ـ ِٚی ؿكعمیمت ػلیبٖ ِٚٛس ٔیجبُٙـ ٚكلبٓی 

ٔیىٙٙـ ٚٔٛٞبی ًلیِبٖ كا ؿكیه رب ثٝ پِت ًل ؽٛؿ 

رٕغ ٔیىٙٙـ وٝ ٔخُ وٛٞبٖ ُتل ٞب وذ ٔیجبُـ ایٗ مٟ٘ب 

 ؿاؽُ ثِٟت ٘ؾٛاٞٙـ ُـ ٚعتب امثٛی ثِٟت ٞٓ ٔغلْٚ

ؽٛاٞٙـ ُـ صلا پیغٕجل ّ ایٗ مٟ٘ب كا ثلٞٙٝ ػلیبٖ ثٝ 

عٌبة ٔیأٚكؿ  ؿكعبِیىٝ آٟ٘ب ِجبى ؿاك٘ـ ثؾبٛلیىٝ 

ِجبًٟبی آٟ٘ب ٚظیفٝ پُٛب٘ـٖ ػٛكت آٟ٘بكا ا٘زب ٕ٘یـٞٙـ 

ٚثٛاًٜٝ ُفبفیت ٚ٘بمن ثٛؿٖ ثـٖ آٟ٘ب كا تغت پَُٛ للاك 

 ٕ٘یـٞٙـ ٚام٘ظل ٔلؿٔبٖ ثیٍب٘ٝ پٟٙبَ٘ ٕ٘یىٙٙـ ٔب٘ٙـ ِجبى

اوخل م٘بٖ ألٚمیىٝ ِجبى ٞبی آٟ٘ب ٔلؿاٖ ثیٍب٘ٝ كا ثٝ 

ٛلفَ رّت ٔیىٙـ ایٗ ٚظیفٝ ٞلفلؿ ؽب٘ٛاؿٜ ٞب ٚٔلؿاٖ 

ٌّٕٔبٖ اًت وٝ ؿؽتلاٖ ؽٛؿ ٌٕٞلاٖ ؽٛؿ ٚٔبؿكاٖ ؽٛؿ 

كا وٙتلَٚ ٕ٘بیٙـ وٝ ِجبى اًالٔی ثپُٛٙـ وٝ ِجبى رّت 

وٙٙـٜ ٔلؿاٖ ثیٍب٘ٝ ٘جبُـ ٕٚٞضٙبٖ ِجبى مٖ ثبیـ ِٕٞىُ 

ى مٖ ٘جبُـ پیغٕجل ّ ٔلؿی كا وٝ ؽـاٚ٘ـ اٚكا ثٔٛكت ِجب

ٔلؿ آفلیـٜ اًت ِٚی اٚ ؽٛؿكا ثٔٛكت مٖ ؿكٔیأٚكؿ ٚم٘ی كا 

وٝ ؽـاٚ٘ـ اٚكا ثٔٛكت مٖ ؽّك ولؿٜ اًت أب اٚ ؽٛؿٍ كا 

ثٝ لیبفٝ ٔلؿ ؿكٔیأٚكؿ ِٚجبًی ٔیپُٛـ وٝ ِٕٞىُ ِجبى 

ٔلؿ اًت ایٗ ٞلؿٚ كا رّٕٝ ای اموٌب٘ی ثٝ عٌبة آٚكؿٜ 

ًت وٝ ؿككٚم لیبٔت ِؼٙت ٚ٘فلیٗ ُـٜ ا٘ـ ٚفلُتٍبٖ ا

 ثلای ُبٖ آٔیٗ ٌفتٝ ا٘ـ .
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 : اجمالیوگاه 

کوتز جاًْری چْى ػتز هی تْاًذ ادػا کٌذ کَ ایي چٌیي 

اثز تؼییي کٌٌذٍ ای در تاریخ تؼز داػتَ اطت، ّ اغزاق 
ًیظت اگز ادػا ػْد کَ سًذگی تذّى ّجْد اّ تزای 

اًظاًِایی کَ در هٌطمَ تشرگی اس جِاى یؼٌی تیایاى 
سًذگی هی کزدًذ، ًاهوکي تْدٍ اطت. ّ احتواال توذى 

در آفزیمای ػوالی ّ آطیای ؿغیز گظتزع ًوی ُزگش 
یافت. خاًْادٍ ػتزُا ػاهل دّ گًَْ اس ػتزُای 

کُْاًذار کَ در آفزیما ّ آطیا تَ چؼن هی خْرًذ ّ 

ُوچٌیي ػتزُای تی کُْاى آهزیکا هی ػْد. 
ػتزُای کُْاًذار دارای لذرت هافْق تـْری در سهیٌَ 

ْػیذى هماّهت در هماتل ػزایط طخت کْیزی ، تذّى ً
آب تزای هذت طْالًی ُظتٌذ. آًِا کَ اس تْتَ ُای خار 

کْیز تغذیَ هی کٌٌذ، هی تْاًٌذ تذّى آب در طفزُای 

طْالًی کْیزی سًذٍ تواًٌذ. کُْاى ایي ػتزُا طلْلِای 
چزتی را اًثار کزدٍ ّ در سهاى ًثْدى غذا اس آى تَ ػٌْاى 

ر هٌثغ اًزژی اطتفادٍ هی کٌذ. پاُای پِي ػتز کُْاًذا
اس فزّ رفتي ایي حیْاى در هاطَ ُای ًزم جلْگیزی هی 

فاهیل کْچک ػتز ، تزای سًذگی در سهیٌِای پز اس طٌگ ، در ارتفاػات تاال تطثیك دارد.  ،کٌذ. طاختواى تذى ػتز چوي خْار تی کُْاى 
َ ػتز یک کُْاًَ ّحؼی در دًیا دیذٍ ػتز تیؼتز اس ُفت ُشار طال پیغ اُلی گزدیذ ّ اس دّ ُشار طال پیغ تاکٌْى ُیچ گًْ تاریخچه

طال پیغ اُلی ًؼذٍ تْد ّ ٌُْس ًْع ّحؼی آى در ؿحزای گثی در هغْلظتاى ّجْد دارد  0555ًؼذٍ اطت. ػتز دّ کُْاًَ تا پیغ اس 

تَ طْر کلی  جاوورانامتیاز شتر بر دیگر  ّلی ػتز دّ کُْاًَ هاًٌذ ػتز یک کُْاًَ در تْطؼَ توذى در هٌاطك تیاتاًی هْثز تْدٍ اطت .
ػتز ًمغ ػوذٍ ای در تاسرگاًی ّ حول کاال ی گزاًثِا در راُِای تیاتاًی تی آب ّ آتاداًی داػتَ کَ در ُواى هظیز ُا در حال حاضز 

در ػِزُای فزاّاًی طاختَ ػذٍ اطت. ػتز در همایظَ تا دیگز جاًْراى ، هاًٌذ اطة کاهال اطتثٌایی اطت. چْى ًیاس تظیار کوی تَ آب 
هظافتِای طْالًی ّ ػزایط طخت تیاتاى دارد. در ضوي ػکل تذى ایي جاًْر ، تظیار هٌاطة تزای آب ّ ُْای گزهظیزی اطت. تذى جاًْر 

در لظوت تاالی کوز تاریک اطت ّ تٌاتزایي در گزهتزیي طاػات رّس کَ آفتاب کاهال ػوْدی هی تاتذ ططح کوی اس تذى آى در تواص تا پزتْ 

طاسگاری جاًْر تا هحیط سیظتغ تَ ًحْی اطت کَ حفظ تؼادل هایغ در تذى در ُواٌُگی  اهمیت شترذ لزار هی گیزد. هظتمین خْرػی
کاهل تا ػول دیگز یاختَ ُا در ػزایط طخت خؼکی هی تاػذ، آًچَ ًثْد آى در دیگز جاًْراى تاػث هزگؼاى در ُواى ػزایط هی گزدد. 

ُای هِن تذى اّطت کَ در تا ػزایط هحیطی ُواٌُگی کاهل دارد. لثال تـْر هی ػذ کَ کُْاى تزجظتَ ػتز ًیش یکی دیگز اس تخغ 
کُْاى هحل اًذّختي آب اطت، در حالی کَ هی داًین ایٌجا هحلی تزای اًذّختي حذّد پٌجاٍ کیلْگزم چزتی تا دّ ػول کزد هتفاّت هی 

ختَ ای اس اًزژی ّ آب اطت. سهاًی کَ چزتی هی طْسد، ُیذرّژى آساد تاػذ. یکی تَ ػٌْاى ػایك گزها در پزتْ طْساى خْرػیذ ّ دیگزی اًذّ

کیلْگزم چزتی. ایي فزایٌذ تاػث  15لیتز آب اس  12هی گزدد کَ تا اکظیژى هْجْد در ُْا تزکیة ػذٍ ّ تْلیذ آب هی ًوایذ، چیشی حذّد 
ًِایی آى در تذى ػتز ایجاد آب تزای رفغ تؼٌگی ، ایجاد گزهای فزاّاًی هی گزدد، کَ ّاکٌغ طثیؼی آى تؼزیف هی تاػذ، ّلی ًتیجَ 

ػتز در کارّاى تیي  قذرت شترهخـْؿا در طفز هی تاػذ کَ ایي اهز تخـْؽ در ػتز تَ ػٌْاى حیْاًی تارتز تظیار حائش اُویت اطت. 
تز پٌج رّس حزکت هی کٌذ، ّ پض کیلْهتز در طاػت حول هی کٌذ. در کارّاى هؼوْلی ػ 0 – 4کیلْگزم تار را تا طزػتی هؼادل  175تا  275

اس آى آب ّ غذا دریافت هی کٌذ. ُز ػتز هی تْاًذ ُفت رّس تذّى آب ّ غذا کار کٌذ، در حالی کَ اگز کار ًکٌذ ًـف ایي هذت را هی تْاًذ 
یار چزب ّ پز اس هْاد ػتز تَ غیز اس خاؿیت تارتزی ػزضَ کٌٌذٍ یک رػتَ تْلیذات هِن هی تاػذ. ػیز آى تظ فوایذ دیگر شترتحول کٌذ . 

غذایی اطت. گْػت آى خْراکی ّ اس پْطت آى کوزتٌذ ، ؿٌذلی ّ لثاص تِیَ هی کٌٌذ. پؼن آى تزای تْلیذ فزع ّ چادر ّ ار پیخال کاهال 

خؼک آى تَ ػٌْاى طْخت اطتفادٍ هی گزدد. تَ ػثارت دیگز هی تْاى گمت کوتز لظوتی اس ػتز ّجْد دارد کَ تی هـزف ّ دّر 
 تٌی تاػذ ّ تَ ُویي جِت چٌذاى ػگفت اًگیش ًیظت کَ لثایل تادیَ ًؼیي تـْر هی کٌٌذ کَ ػتز گزاًثِا تزیي دارایی آًِاطتاًذاخ

ًْع تِتز اطتفادٍ یا تِتز تگْیین اطتفادٍ ًادرطت اس ػتز در حول هْاد هخذر ّ طایز کاالُای تا ارسع هاًٌذ  گراوتریه مورد استفاده شتر
ال هی تاػذ. ایي هْاد را در کیظَ ُای پالطتیکی لزار دادٍ ّ تَ حیْاى ستاى تظتَ هی دٌُذ تا تخْرد، در ؿْرت ػذم طٌگِای گزاًثِا ّ ط

ّجْد آػکارطاس تا اػؼَ ایکض در گوزک هزتْطَ کَ لادر تَ تؼخیؾ تاػذ، ایي هْاد را تؼذ ار ػثْر اس هزس یَ ؿْرت دفغ طثیؼی ّ یا تا 

. ػتز دّ کُْاًَ )ػتز تلخی( گًَْ ایی اس ػتزطاًاى اطت کَ در خاّر دّر، آطیای هیاًَ ّ خاّرهیاًَ کؼتي حیْاى ، تَ دطت هی آّرًذ
سًذگی هی کٌذ. داًؼوٌذاى هؼتمذًذ کَ تزخالف ػتز یک کُْاًَ کَ درجٌْب ػزتظتاى اُلی ػذٍ اطت ػتز دّکُْاًَ تْطط ػؼایز کْچ 

ذ ّ ایي کْچ ًؼیٌاى ػتز دّکُْاًَ را تَ هٌظْر حول ّ ًمل ّ کارُای طخت ًؼیي آطیای هزکشی، هغْلظتاى ّ ػوال چیي اُلی ػذٍ اً
اُلی کزدٍ اًذ تؼذُا تز اثز پیؼزفت توذى ّ تَ ّجْد آهذى رّطتاُا ّ دُکذٍ ُا ّ اطتمزار ػؼایز کْچ رّ، اس ػتز دّکُْاًَ تزای ػخن 

اریخچَ پزّرع ػتز دّکُْاًَ در چیي تَ لزى ُا لثل اس سًی ّ لؼکزکؼی ّ اطتفادٍ اس پؼن ّ گْػت ّ پْطت ًیش اطتفادٍ ػذٍ اطت. ت
 هیالد تاس هی گزدد ّ طلظلَ ُای هختلف پادػاُی چیي اس ایي حیْاى تزای هماؿذ گًْاگْى اطتفادٍ هی کزدٍ اًذ.
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 حسام الذیي سعیذی

 

 

 ------هعارف جوع آگاّی بَد اًذر زباى ها 

 طرزی

 
 

اسبس سبختبس ویفی جبهعِ دسّش جبی دًیب ٍاثستِ 

ٍهتعلك ثِ ّویي هعبسف است اگش دسولیوِ هعبسف 

ًگبُ دلیك ٍعلوی اًزاختِ ضَد ّوِ چیض سا هیشسبًذ 

ثٌآ الصم است وِ افشاد ٍاضخبظ وِ دسچَوبت اداسُ 

هعبسف وطَس سش ٍوبسداسًذ ٍهشثَط ثِ ایي ًْبد 

میِ افشاد هْن اسبسی ٍحیبتی هیطًَذ ثیطتش اصث

اّویت ٍوبسآئی ٍهَثشیت آى آگبّی ٍجذیت 

ٍفعبلیت داضتِ ثبضٌذ تب هب ثِ همبم ٍالعی آى پی 

ثشدُ ٍاصعلویت آگبّی ٍدسپشتَ ایي ًْبد استعفبدُ 

وشدُ خذهبت اسصًذُ ٍهٌبست سا اسایِ وشدُ ثبضین 

هتبسفبًِ ضبگشداى اثتذائیِ هب تب غٌف ضطن دسست 

لجتِ ایي هطىل خَاًذى ًٍَضتي سا ًویذاًٌذ ا

دسغٌف ّبی ثبالتش ّن تب حذی ٍجَد داسد اصغٌَف 

دٍاصدُ تب چْبسدُ فبسغ التحػیالى ثٌبم لطش هٌَس 

ٍتحػیل وشدُ ظَْس هیىٌٌذ سطح علوی ٍآگبّی 

ضبى  ثسیبس پبئیي ٍهَثشیت ایي عضیضاى ثسیبس ًبلع 

ٍحتی ًب هحسَس است ثٌآ جبهعِ هب اصاحسبى 

ضذُ ّوچٌبى ثجبسد ّوبًٌي خطت اٍل چٌبى تبسیس 

هیآیذ  وِ ًطبیذ ّشچٌذ اصایي اگش ّب هگش ّب ثسیبس 

خَاًذُ ٍضٌیذُ این وِ خیلی خستِ گی آٍس گشدیذُ 

اهب ثبص ّن ًبگضیش ٍهعزٍسین وِ ثگَئین اگش 

فیػذ داًستٌی  50ضبگشداى هعبسف هب اصغٌف اٍل 

ّبی هشثَطِ سا یبد گشفتِ ثبضٌذ ٍتوبم دست 

شاى ًبظشاى ٍسٍسب ٍهبًٍیي اًذسوبساى اصهعلویي هذی

هحتشم ٍهمبهبت ریػالح هشثَطِ دساسبس سضذ 

 ٍضگَفبئی ٍاستعذاد ّبی ًبة فشصًذاى ٍضبگشداى 

 
 

خَیص هئسَالًِ ٍپبیجٌذ ثِ تعْذ ساستیي ثِ اًذاصُ تَاًبئی وبسوٌٌذ هب حتوآ ضبّذ 

ّشتغیشات ٍدیگش گًَیْبی چطن گیشی دستوبم عشغِ ّبی صًذُ گی علوی ٍعولی 

خَاّین ثَد.پس هعلَم است وِ دسایي حبلت وِ ضعف ًٍمسبى ویفی دسساستبی 

ػوین گیشی ثشای آهَصضی ٍپشٍسش هبسا هحبغشُ وشدُ ٍهب ّن حبضش ثِ ت

ًجبت اصایي ٍضیعت ثطَس جذی ًیستین ضبّذ تغیشات هثجت ًخَاّین ثَد ًِ تٌْب 

ایٌىِ ثْجَدی سا ًخَاّن دیذ ثلىِ ّوبًطَس وِ سٍ ثِ اًحطبط ًْبدُ این ثِ ًبثَدی 

هطلك خَاّین سسیذ غیش اصخَد اصچِ وسی اًتظبس ثْتشی ٍثْسبصی ثبیذ داضتِ 

گبى یب دضوٌبى . آیب هب وسبًیىِ دس سدیف ثضسگبى دس ّوسبیِ  –ثبضین اص ثیگبًگبى 

ایي هولىت ًطستِ این اعن اصپذساى ثشادساى هعلوبى هذیشاى ٍسّجشاى چٌیي 

اضخبظ ٍافشاد ٍیب فشصًذاى ٍضبگشداًی سا تشثیِ وشدُ این وِ اص ایطبى اًتظبس 

ّوِ خَثی داضتِ ثبضین غیش اصایٌىِ دسایي هلت تٌظین گشٍُ ًٍژاد صثبى سوت ٍاص

ثشتش هٌبفع هبدی ٍهٌبغت ٍهَالف ٍثشتشی جَئی وبرة سیطِ دٍاًیذُ ثبضذ 

چیضی دیگشی حس ًویطَد یىی دیگش اصعَاهل یبس آٍس ٍفبجعِ آفشیي دسهبحَل 

هشثَطیت هعبسف هب ایٌست وِ اوثش هحػلیي ّذف اصتحػیل سا فمط ثذست 

عػیجت آٍسدى هذسن وبسیبثی ٍسیلِ ضغل ٍهعبش هیذاًٌذ وِ ایي خَد یه ه

است دسحبلیىِ ضغل تحػیل علن اعن اصایٌىِ دیٌی ثبضذ تجشثی .ویوبٍی ثبضذ 

تخٌیىی ٍالتػبدی ثبضذ یه ٍظیفِ ٍجیجِ ٍهمذس است وِ آلَدى آى ثِ اّذاف 

ًفبًی ٍضَْاًی جفب ٍجٌبیت ثش علن ٍداًص ٍداًطوٌذی است اگش ّذف هب 

شای سضبی خذا ثبضذ اصتحػیل علن اًگیضُ پبن الْی ٍهٌظَس خذهت ثِ خلك خذا ث

ّذف هبدی ٍضغلی ضوٌآ ثذست خَاّذ آهذ ٍآًجبست وِ ّوِ چیض هسیش 

    ٍالعی خَد سٍاى ضذُ ٍثجبیگبئی اغلی اش لشاس خَاّذ گشفت.                      
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 سسَلی آهش دفتش اهٌیت ق ا غ دسین خبسى احوذ        

َل اهي ًٍظن عبهِ هیببشد ٍازطرف پَلیس پبسدار هبل جبى ًٍبهَس ٍهسئپَلیس رکي اسبسی دٍلت را تشکیل هیدّد ازآًجبئیکِ ًبهش َّیداست 

بهٌد دیگر حبفظ صلح ٍتطبیق کٌٌدُ قَاًیي کشَر هیببشد چَى ٍظیفِ ای پَلیس بسیبر عودُ ٍخطیر هیببشد ازایي رٍ پَلیس را اهبًت دارجبهعِ هیٌ

زبیي هردم برخبستِ ٍدرخدهت هردم اگر پَلیس ٍظبیف خَد را بطَر صبدقبًِ اًجبم دّد بْتریي عببدت را درراُ خدا اًجبم هیدّد چَى پَلیس ا

 هیببشد .

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تین پی آر تی از هرکس ٍلسَالی دٍلیٌِ دیذار ًوَد  

ویّٛٔتلی رٙٛة صغضلاٖ ٚالغ اًت ؿیـاك ٕ٘ٛؿ٘ـ ایٗ ٌنٔٝ  70ام ٔلون ٌِٚٛاِی ؿِٚیٙٝ ٚالیت غٛك وٝ ؿك  14(، ػٌبول تیٓ پی آك تی 1391/1/23ٔبٜ اپلیُ ) 11ؿك 

ٕ٘بیٙـٜ ًیبًی، ؿیٛیـ إًیت ٕ٘بیٙـٜ ٕ٘بیٙـٌی ا٘ىِبفی ایبالت ٔتغیـٜ )یٛ اى ای  –یبتیي ، یٛكٌیي اًتب14٘لٛٔٙـاٖ پی آك تی  –تًٛٚ ؿٌلٚاَ اِیٍیٛى ًیِٙٛي 

ٌٛاَ ٌِٚٛاِی ؿِٚیٙٝ ؿیـاك آی ؿی( ثلاٜ ا٘ـاؽتٝ ُـٜ ثٛؿ ؿك ایٗ للیٝ، اػ٘بی تیٓ پی آك تی ثب ٔلؿْ ٔغُ، پِٛیي ٔغّی، ٕ٘بیٙـٜ ٌبٖ أٙیتی ٚ ِٔٛٛی ٔغٕـ ٞبُیٓ ِٚ

ٔلون ارتٕبػی، اػٕبك ثٙـ ثلق وٛصه ؿك للیٝ  7ٔىتت ٔتًٜٛٝ، اػٕبك  4تٜجیك پلٚهٜ ٞبی تغت وبك ) اػٕبك اثتـایٝ ا٘بث ٌلؿاًِٙ، اػٕبك ًبمی  ٕ٘ٛؿ٘ـ. ثنكٌبٖ ٔغُ ام

ٟبك كٗبیت ٕ٘ٛؿ٘ـ.  ٚ ظ٘ٔلت آثبؿ ٚ پلٚهٜ ٞبی مكاػتی، تلثیٛی )ٔلثٛٙ ٔؼبكف(، میل ثٙبیی ٚ ًىتٛك ٞبی ٓغی ؿیٍل( وٝ تًٛٚ ارتٕبع ثیٗ إِّّی تٜجیك ُـٜ ا٘ـ ا

ام  14لٛٔٙـاٖ پی آك تی  –ٕٞضٙبٖ ٚی ٌفت وٝ ٘یلٚٞبی أٙیتی ٌٔتمل ؿك ایٗ ٌِٚٛاِی ؿك كاًتبی تبٔیٗ أٙیت، ٘ظٓ ٚ حجبت وبٔال فؼبَ ا٘ـ. ؿٌلٚاَ اِیٍیٛى ًیِٙٛي 

بًتی ٞب ام ؿیـٌبٜ ثنكٌبٖ ٔغُ ًبؽت ٔلاون تلثیٛی اٛفبَ ٘یبم ثنكٌبٖ ٔغُ ٚ ٔمبٔبت ؿِٚتی ؽٛاًتبك اِٚٛیت ثٙـی ِٔىالت ُبٖ ُـ وٝ ٘ظل ثٝ ِٔبٞـٜ ٚ ًٙزَ و

ثبة ٔىتت كا ؿاكؿ ٚ ٚی آكمٚ ٕ٘ٛؿ ایٙىٝ ٌِٚٛاِی ؿِٚیٙٝ  20آلاك ٕ٘ٛؿ ایٙىٝ ؿك ًبَ ربكی وِٛك صبپبٖ پالٖ ًبؽت  14ٔجلْ ایٗ ٌِٚٛاِی ٔیجبُـ. لٛٔٙـاٖ پی آك تی 

ك آؽل اػ٘بی تیٓ پی آك تی تٛاْ ثب ٔمبٔبت ٔغّی ؿِٚتی ام ثبماك ٔلون، ٔـاكى ٔقٞجی، ٔىبتت ٔتًٜٛٝ ٚ ٔلون ٓغی ٘ین ٌٔتغك ًبؽت تؼٕیل ٔىبتت كا ام ایٗ آٔبك ُٛؿ ؿ

ؿٌلٚاَ اِیٍیٛى وٝ ؿك آٖ صٙـ ًبَ لجُ ًیٌتٓ ا٘لهی ثلق ًِٛلی )ثـٚرٝ آٖ تًٛٚ )یٛ اى ای آی ؿی( پلؿاؽتٝ ُـٜ ثٛؿ( ؿیـاك ٕ٘ٛؿ٘ـ لجُ ام تلن ٌِٚٛاِی، 

تبویـ ٕ٘ٛؿ ایٙىٝ ِیتٛا٘یب تٛاْ ثب ٕٞىبكاٖ صٖٛ )ایبالت ٔتغـٜ ٚ ربپبٖ( ٕٞٛاكٜ ثلای تللی ٚ كُـ م٘ـٌی كٚما٘ٝ ٔلؿْ افغبٌ٘تبٖ وَُٛ  14ـاٖ پی آك تی لٛٔٙ –ًیِٙٛي 

ٟل صغضلاٖ ؿك پلًٚٝ اػٕبك وٙـن ٔیٕٙبیـ وٝ ٞلوي ٔیتٛا٘ـ تغٛالت كا لجُ ام ٚرٛؿ پی آك تی ٚ ؿك رلیبٖ ٚرٛؿ پی آك تی ِٔبٞـٜ ٕ٘بیـ. ٚی ػالٜٚ ٕ٘ٛؿ ایٙىٝ ُ

                                                        اكؿٚی ّٔی افغبٌ٘بٖ وٝ ؿك آیٙـٜ ثٝ تبٔیٗ أٙیت ٚالیت غٛك وٕه ٔیىٙـ، اًت.                                                      

 رساًِ ّای پی آر تی 
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 پَلیس دربیي جاهعِ ًقص

 

 

 دٍست قَهاًذاى ارضذ ساتٌوٌاى ًَیسٌذُ : سرساتٌوي هحوذ بطر

پِٛیي ؿكثیٗ ربٔؼٝ ؿكتٕبْ اثؼبؿ م٘ـٜ ٌی اػٓ امالتٔبؿی ارتٕبػی ػّٕی ٚفلٍٞٙی ٘مَ  1

اكم٘ـٜ ٚٔخجت  كا ٔیتٛا٘ـ ایفب ٕ٘بیـ ثب ثٝ ؿًت آٚكؿٖ اػتٕبؿ ٚالؼی ٔلؿْ ثب ٘فٛف ؿكلّٛة اٌ٘بٟ٘ب مٔیٙٝ 

ؽٛثی كفبٜ آًبیَ ٚآكأَ كا ٔیتٛا٘ـ فلاٞٓ ًبمؿ ثب ثلللاك ٕ٘ٛؿٖ أٗ ٚ٘ظٓ ػبٔٝ ٔلؿْ كا ثٌٛی 

تغٔیُ ٚآٔٛؽتٗ ػّٓ ٚؿاَ٘ ًٛق ؿٞـ ثب تلٚیذ فلًٞٙ ٕٞـیٍل پقیلی ربی ثلای افلاؿ مٚك ٌٛ 

فلٓت ّٛت ٚلبٖ٘ٛ ُىٗ ٕ٘ب٘ـ وٝ ثتـكیذ ٘مَ افلاؿ ٌّٔظ غیل ٔئٌَٛ ٚٔغبوٕبت غیل كًٕی 

ٞب ٚٔٙبٛك ؿٚك ؿًت ثلصیـٜ ؽٛاٞـ ُـ ثب ٕٞىبكی ٓبؿلب٘ٝ ٔلؿْ ثب پِٛیي تغىیٓ عبوٕیت امكًٚتب

ؿِٚتی ٚلبٖ٘ٛ ٌٌتلٍ پیـا ٔیٕٙبیـ آ٘زبًت وٝ ثالؽلٜ ٔلؿْ ٔب ٔخُ ؿیٍل ٔلؿْ ؿ٘یب ثب عفظ ولأت 

 اٌ٘ب٘ی ٚتللی ٚپیِلفت ؿًت پیـا ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ.

 حق هادر باالی اطفال

 ایَبی ًَیسٌذُ : سارا
ٞبی ػنین ًل اٛفبَ ُبٖ ثٌیبك عك ؿاك٘ـ صٖٛ ایٗ عك ؽـاٚ٘ـ د اًت ٚٞیش وي ایٗ عك كا امٔبؿكاٖ ػنین ٌلفتٝ ٕ٘یتٛا٘ـ  ٔبؿك

ؽـاٚ٘ـ د فلٔٛؿٜ اًت وٝ ثِٟت میل پبی ٔبؿكاٖ اًت ایٙلا ثبیـ ٞلرٛاٖ ٚ٘ٛرٛاٖ ثـا٘ـ ثؼ٘ی اٚالؿٞب اًت وٝ ٞیش ثٝ فىل 

وٝ امیه ثلي پؤلؿٜ ُـٜ ٞیش ٚلت ًجن ٕ٘یِٛؿ ٔبؿكٞب ُت ٚكٚم معٕت ٔیىِٙـ ٔبؿكُبٖ ٘یٌتٙـ ٔبؿكیه ٔیٜٛ ٘بیبة اًت 

 ٚثبیـ ٔب ایٗ معٕت آٟ٘ب كا ٘بؿیـٜ ٍ٘یلیٓ صٖٛ اٌل ٔبؿك امٔب كاٗی ٘جبُـ ًپي ؽـاٚ٘ـ د ٞٓ امٔب ٘بكإ اًت .

 ٔبؿك ای كإٞٙبٞی ٕٞیِٝ ٌی ٔب –ٔبؿك ای ٔیٜٛ ای م٘ـٜ ٌی ٔب 

 وٝ ٓـای ٔبكا ا٘ؼىبى ٔیـٞٙـ تِىل اموبكٔٙـاٖ پیبْ ُٟلٚ٘ـثب تِىل ام ٔبٞٙبٔٝ ُٟلٚ٘ـ  

 ًکات کَچک اها هفیذ زًذگی

 ًَیسٌذُ :سیذ هعرٍف سعیذی
  ٝؿكٓـ ؽُٛجؾتی ٞب ٚثـثؾتی ٞبی م٘ـٜ ٌی ات ٘بُی امٕٞیٗ تٕٔیٓ ؽٛاٞـ ثٛؿ 95ُلیه م٘ـٜ ٌی ات كا ثبؿلت ا٘تؾبة وٗ صٛ٘ى 

 ٟ٘فٟٕٙـ تٛ ثٛؿی ػبؿت وٗ صٙبٖ ؿكعك وٌب٘ی ؽٛثی وٙی وٝ ٞلٌن 

 ٞلٌن أیـ كا  اموٌی ًّت ٘ىٗ ُبیـ ایٗ تٟٙب صینی ثبُـ وٝ ؿاكی 

 م٘ـٜ ٌی یه أتغبٖ اًت وٝ ًپلی ٔیِٛؿ 

 ٍثلای ؽٛؿ م٘ـٜ ٌی وٗ ٚثلای وٌی وٝ ؿًٚتت ؿاكؿ م٘ـٜ ٌی ثب 

 ٔئٌِٛیت كفتبك ٞبیت كا ؽٛؿت ثٝ ػٟـٜ ثٍیل ٍ٘قاك ؿیٍلی ایٗ وبككا ثلایت ا٘زبْ ؿٞـ 

  ُْلوت ؿكٔغبفُ ؿككؿیف رّٛ ِٔٙیٍٗٞٙب 

 ٗثٝ علف فلم٘ـا٘ت ٌٍٛ و 

 ته ته وٌب٘یىٝ كأیِٙبًی صینی ٔیـا٘ٙـ وٝ تٛ ٕ٘یـا٘ی امآٟ٘ب یبؿ ثٍیل 

 ٜٚكمٍ ٞلِغظٝ كا ثبفىل ولؿٖ ثٝ ِغظٝ ای ثؼـ امؿًت ٘ـ 
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درسطح  1391سارش )تَحیذی اجراات ٍفعالیتْا سالتوامگ

  ریاست عذلیِ غَر(

29/12/1390ایل  1/1/1390ازاترخی   

رایست ػدمیَ گزارش دُيدٍ :  

این گزارش تعحیق خبش ازاسرتاتژیی وزارت ػدمیَ )كاهون وػدامت (تودٍ کَ تمکیل کييدٍ رکن دوم 

ساختاراسرتاتژیی اىکضاف میل افـاوس تان }حکومت داری سامل ؛حامکیت كاهون وحلوق{ 

 ثرشمیحاصد:

درسعح رایست 1390معاتق پالن ساالهَ سال  1390م ِبتت سال . فؼامیتِای اجراصدٍ سامامت1

 ػدمیَ. 

 امف:درخبش اداٍر ورُربی رایست ػدمیَ.

ازاجراات صؼحات واکرکيان حتت اثر ظورمداوم هظارت وکيرتول ظورت گرفتَ ورُامنیئ الزم تَ معل أ مدٍ . -  

صاکایت وغرائغ مراجؼنی موردمعامؼَ ورس یدگی كرارگرفتَ است. -  

درجلسات اداری ُفتَ وارملام والیت وسایرجلسات مرتحط اصرتاک ظورت گرفتَ. ـ   

 ـ ازتوزیع مؼاصات واجرای حواهل جات هظارت وکيرتول تَ معل أ مدٍ است.

 ـ ازأ مریت ُای حتت اثر ومهچيان ازوضؼیت حمحوسنی وحمجوزین ِبزدید تَ معل أ مدٍ وتَ صاکایت أ انن رس یدگی ظورت گرفتَ است.

ای میل ومذُیب درارتحاط تَ غفووختفیف جمازات حمجوزین وحمحوسنی ظدورمی ایتدورایست أ ن تَ غِـ ازتعحی دٍ رئیس ػدمیَ گذاص تَ صدٍ هظارت وکيرتول درست ق فرامنی رایست مجِوری کَ تَ مٌاسخت روُز

 ظورت گرفتَ وازتعحیق أ ن تَ مراجع ذیعالح گزارش دادٍ صدٍ است.

دارک خمتلف مرتوط تَ رایست ػدمیَ حاظل می صود کيرتول ظورت گرفتَ وازحصت أ ویزأ ن هظارت وکيرتول ظورت گرفتَ است.ـ ازغواید حاظهل دومیت کَ ازم  

 ـ ازحارضی اکرمٌدان هظارت وکيرتول تَ معل أ مدٍ وتَ تلاضاُا وهیازمٌدهیای صؼحات واکرمٌدان رس یدگی گردیدٍ است .

 ب:درخبش امورات اداری ومایل.

)1( 

(ثست اجریصامل22( اکرمٌدوتَ تؼداد)35رایست ػدمیَ مجموػا تَ تؼداد)ـ درتضکیل   

( هفراکرمٌدمکحودمیحاصد.3(اکرمٌدموجودوتؼداد)32می ِبصدکَ ازمجهل تَ تؼداد)  

( ثست اجریمکحودمی ِبصد.1( اجریصامل ثست تودٍ وتَ تؼداد)21ـ درخبش اجریان هزیتَ تؼداد)  

( اجریجدیداازظریق جرانمَ اظالحات اداری اس تخدام گردیدهد.5َ تؼداد)( اکرمٌدوت5ـ درخبش اس تخدام تَ تؼداد)  

( اکرمٌدحتت أ موزش ُای خمتلف ارتلای ظرفیت كرارگرفتيد.20ـ درخبش ارتلای ظرفیت تَ تؼداد)  

 درخبش مامیات وحواهل جات:

ت.ـ درخبش اجرای حواهل جات ؛مؼاصات ؛ماکفات ورخعیت ُا تعوركاهوین اجراات ظورت گرفتَ اس  

تَ مرصف رس یدٍ 22( درکود1089716ومدلؽ )21( افـاین درکود5872784ختعیط موجودتودٍ کَ ازمجهل أ ن مدلؽ )22(افـاین  درکود1089846ومدلؽ)21(درکود5875524درسعح رایست ػدمیَ درمجموع مدلؽ)

ِبیق ماهدٍ وتَ دوریَ اهتلال گردیدٍ است.22(   درکود130مدلؽ)21( درکود2740است مدلؽ )  

اتل تذکراست کَ تودجَ اىکضایف دراختیاررایست ػدمیَ كراردادٍ وضدٍ است.ك  

(هفراکرکن ماکفات گردیدهد.2درخبش اجرای ماکفات درسعح رایست ػدمیَ تَ تؼداد)  

 ج:درخبش مرکزاظالح وترتیت اظفال :

 درخبش ىگِداری اظفال حتت جحز:

(هفر حمجوززن حتت ترتیت وِبزپروری كرارداص تَ است.2وتَ تؼداد)( هفرحمجوزمرد18تَ تؼداد)1390درسعح والیت ظی ساجلاری  -  

اگردیدٍ اهد. و تَ تؼداد)9درسعح والیت ازمجهل حمجوزین تَ تؼداد).( حمجوزتَ اساس فرمان غفووتَ تؼداد) - ا 3(   هفر حمجوزتَ اساس كرارحارهوایل مرتوط ُر (هفرتؼدازیيکَ میؼادجحزصان تمکیل گردیدٍ ازكیدُر

تَ. (سامگی تَ حمخس اهتلال ایف 18(هفروسخت اکامل سن )3گردیدٍ.وهزیتَ تؼداد)  

(حمجوززن حتت جحزوِبزپروری كراردارهد.1( هفرحمجوزمردوتَ تؼداد)4فؼال درمجموع تَ تؼداد) -  

(هفرحمجوززن حتت أ موزش سوادأ موزی وخیاظی كراردادٍ صدٍ است.2(هفرحمجوز مردوتَ تؼداد)18درساجلاری تَ تؼداد) -  

جرانمَ تحلیـات أ گِیی حلویق جرای حمجوزین اجراا گردیدٍ است. -  

ازاواتق وثسرتخواب ؛محاس ظروف ووسایل حمجوزین تعورمٌظم کيرتول وجرریس ظورت گرفتَ . -  

دوس یَ ُای اظفال حمجوزتوسط موظفنی مرتوط درحارهوامیِا وحمامک تعورمٌظم وظحق پالن ترتیة صدٍ اجرااگردیدٍ. -  

وظحق پالن ترتیة صدٍ اجراات گردیدٍ است.                                    جرانمَ مالكات حمجوزین ِبفامل واكارب صان تَ ساػات واوكات مؼیيَ تعورمٌظم  -  

.(هفرحمجوزتعورمٌظم اجرا گردیدٍ است20ـ توزیع اػاصَ جرای)  

 ایي گسارش اداهِ دارد . . . . . .. .
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اها عذم ًشر ریل ًیس شکایت شاى را هیرساًذ،شعر ریل را دٍست گراهی هاى جٌاب سعیذی صاحة فرستادُ اًذ ٍ گَیا از عذم ًشر هطلة شاى ًا راضی ّستٌذ ٍ شعر 

.تِ ًشر رسیذُ است.  ًیس هطلة شاى صرفا یک اشتثاُ تخٌیکی تَد ٍ حاال ایي ّن شعر شاى ٍ در صفحِ پٌجن ّویي شوارُ هطلة شاى  

 پیبم شُريود ببستبوی 

 تً کردی وبمٍ ام را ببیگبوی

 درآن وبمٍ حقیقت َب وًشتم

 وٍ تًَیه يدريغ يوبجًاوی

 بٍ اسرار شمب تحریر کردم

 وبًد ازبُر مه ایه کبمراوی

 ایىکبر کردم ومیداوم چرا

 زترس مردان یب پبس داوی

 بٍ جبم غًر بسبرید آورا

 اگر ازوشر کردن وب تًاوی

 حقیقت الیق کتمبن وببشد

 َمیه است راٌ يرسم زودٌ گبوی

 وًیسىدٌ بًد مئسًل تحریر

 بٍ مطبًعبت مشًُر جُبوی

 زحق گفته وشبید ترس يتردید 

 سعیدی حقیر يبی بیبوی
  

 

  

 ٍضیعت ها

 هلل سعیذی هتعلن صٌف ّطتن لیسِ س ش غًَیسٌذُ احساى ا
ٕٞٝ ؿككاًتبی ثبمًبمی ٕٞبٖ ؽلن ٕٚٞبٖ ؿكن ٔلؿْ ثٌیبك ِٔتبلب٘ٝ ا٘تظبك تؼغیل ٚٗیؼت كا ؿاُتٙـ ٔغبفّی ثنكي ٚوٛصه ؿكؿفبتل ؽب٘ٝ ٞب ثبماك 

عتٕی آغبم ٔیِٛؿ ثّی ًلٚی  وبك آٖ 1390رب ؿایل ثٛؿ ًلن صٟبكؿٜ ویّٛٔتلی ؿاؽُ ُٟل اًفبِت ٔیِٛؿ پلٚهٜ ثلق ٔٙظٛك ُـٜ ؿكًبَ 

ٚوبكٞبی ٔمـٔبتی ؽالّ اًت ؿكثبكٜ أٙیت ٞٓ وبكٞبی ُـٜ وٝ فمٚ ػّٕیبت ٔب٘ـٜ اًت ٕٔىٗ ٚٗیؼت فٌبؿ اؿاكات ٞٓ تؼغیل وٙـ صٖٛ 

آة پبُی  ٔمبٔبت ؿكوبثُ ًؾت ٔتٛرٝ اٚٗبع ٔیجبُـ ثؼـ امٕٞٝ ا٘تظبكات ًلٚوّٝ افلاؿ ٌٔٙٛة ثٝ یه ُلوت ًبؽتٕب٘ی پیـا ُـ اَٚ ُلٚع ثٝ

ٚؽبن پلی ولؿ ٔلؿْ املجُ ؿكرلیبٖ ثٛؿ٘ـ ٌلٜٚ ٌلٜٚ ؿكوٙبك ًلن ٔیٌتبؿ٘ـ ٚؽٍٛ ٚؽٙـاٖ تٕبُب ٔیىلؿ٘ـ ثؼـ امٔـت وبك آة پبُی ٔتٛلف 

ُـ ٔلؿْ ثٌیبك ؿیك ُـ٘ـ ُٛكای ُٟل ٔزجٛك ُـ٘ـ ام ثل٘بٔٝ مً٘ ؽٜل اِٟبْ ٌلفتٝ ُلٚع ثٝ فّٓ ثبمی ولؿ٘ـ یه ػبِٓ ًلٚٓـا ُـ ٕٞبٖ ٛٛك 

 11كا  14ٝ ٕٞٝ ؽجل ؿاك٘ـ ٔمبٔبت ػبِی كتجٝ اموبثُ آٔـ٘ـ ٚػـٜ ٞبی ؿاؿ٘ـ امرّٕٝ وبكاًفبِت ًلن ؿٚثبكٜ وبكٞب ُلٚع ُـ ٔلؿْ ا٘تظبك و

 ویّٛٔتل كا ٔیىِیـ٘ـ أب ایٙىٝ وبك  كٚ ثٝ آؽل كًیـ ؿیـیٓ وٝ ؽیّی وٕتل امآٖ اًت وٝ ٔیٍفتٙـ یه ٘فل ثبؽجل ثلایٓ ٌفت ایٟٙب ٕٞٝ 10ٚثالؽلٜ 

ٔتل اًت ثب تفبٚت ا٘ـ وٝ ٕٞبٖ ٛٛك ٞٓ ُـ ٚربِت ایٙىٝ ام ؿٚ وٙبك ًلن ٔمـاكؽبِی ٚؽبوی  840ؿكٚؽ اًت َٛٛ ایٗ ًلن  ؿكؿاؽُ ُٟل 

ٕٞضٙیٗ وبكؽبن پلی ٚآة پبُی  1390ثٛؿ ؿكًبَ  1389ٌقاُتٝ ُـ صٖٛ ٔیٍفتٙـ ثلای پیبؿٜ كٚی كاٞئی ؽبوی ثٟتل اًت ایٟٙب ٔلثٛٙ ًبَ 

 ُلٚع ولؿٜ ثٛؿ٘ـ صٖٛ ٔیٍٛیٙـ ثبم ٞٓ ٕٞبٖ ٘تیزٝ ؽٛاٞـ ُـ ٕٞبٖ ؽلن ٕٚٞبٖ ؿكن .ُلٚع ُـ أب ؿیل 
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قذیر علَیعبذالسیذ   
 ثبم آ تٛ ای ثلاؿك ّٔه افغبٖ كا ثجیٗ 

 ماؿٌبٜ اِٚیب ٚ ُیل ٔلؿاٖ كا ثجیٗ 

ٔب  ٔلؿ ؽین  َ ثٛؿ ایٗ وِٛكٔلون ؿا٘  

 ًل ثٝ ًل ایٗ ًل مٔیٗ ؽٛة كٚیبٖ كا ثجیٗ 

ٚٛٗ ؿُت ٌ٘تلٖ كٚیـ ٞٙٛم ام ثًٛتبٖ   

 آٖ ٌ٘یٓ ِٔه ثٛی وٜٛ ٚ ؿأبٖ كا ثجیٗ 

 یه ٘ظل ثٍٙل ثٝ آٖ ًل ؽیُ ؽٛثبٖ ٞلات 

 ؽٛارٝ ػجـاهلل ا٘ٔبك لٜت ؿٚكاٖ كا ثجیٗ 

ٔٗ صٝ ٌٛیٓ ثؼـ ام ایٗ  یثبًتب٘ ام ٞلات  

 آٖ ُٟبة اِـیٗ ٚ تبد ٚ تؾت  ؿٚكاٖ كا ثجیٗ 

 صٖٛ ثٛؿ ٔلؿاٖ ٔب ؿك ؽبن مكیٗ ٞلات

 ٞلوزب ثٍٙل ٘ٛای ػٙـِیجبٖ كا ثجیٗ 

 ثبم ٔی ٌٛیٓ ثٝ تٛ ام ػبِٕبٖ آُ غٛك

ٗ ٘بؿْ ُیلیٗ والْ ٌُ٘ عیلاٖ كا ثجی  

 ٌٞت ٘بؿْ ُٕغ ؿاٖ ٔىتت ػّٓ ٚ اؿة

رّٕٝ ؿًٚتبٖ كا ثجیٗ  ٕٞیبك ٚیبكٔٛ٘ي ٚ   

 فمٝ ٚ تفٌیل ٚ ثیبٖ كا ثیٗ صٝ ؽٛة آٔٛؽتٝ 

 پیِٛا ٚ اؽتل ٞل ػّٓ ٚ ػلفبٖ كا ثجیٗ 

 



 

 
 

 

 

 

 دختر زیبا ٍ خَاستگار پیر

 

یی م٘ـٌی ٔی ولؿ وٝ ثبیـ پَٛ میبؿی كا وٝ ام یه پیلٔلؿ للٕ ٌلفتٝ ثٛؿ، پي ٔی ؿاؿ.ؿٞمبٖ ؿؽتل میجبیی ؿاُت وٝ ؽیّی  كٚمٌبكی یه ؿٞمبٖ ؿك للیٝ

ٟبؿ یه ٔؼبّٔٝ ولؿ ٚ ٌفت اٌل ثب ؿؽتل ؿٞمبٖ ٙٞب آكمٚی امؿٚاد ثب اٚ كا ؿاُتٙـ. ٚلتی پیلٔلؿ ٕٛؼىبك ٔتٛرٝ ُـ ؿٞمبٖ ٕ٘ی تٛا٘ـ پَٛ اٚ كا پي ثـٞـ، پیِ

ِ٘بٖ ثـٞـ ٌفت : آال امؿٚاد وٙـ للٕ اٚ كا ٔی ثؾِـ ٚ ؿؽتلٍ ام ُٙیـٖ ایٗ علف ثٝ ٚعِت افتبؿ ٚ پیلٔلؿ والٜ ثلؿاك ثلای ایٙىٝ عٌٗ ٘یت ؽٛؿ كا 

ثیلٖٚ ثیبٚكؿ. یه وبكی ٔی وٙیٓ، ٔٗ یه ًٍٙلینٜ ًفیـ ٚ یه ًٍٙلینٜ ًیبٜ ؿك ویٌٝ ای ؽبِی ٔی ا٘ـامْ، ؿؽتل تٛ ثبیـ ثب صِٕبٖ ثٌتٝ یىی ام ایٗ ؿٚ كا 

آٚكؿ المْ ٘یٌت وٝ ثب ٔٗ امؿٚاد وٙـ ٚ للٕ  اٌل ًٍٙلینٜ ًیبٜ كا ثیلٖٚ آٚكؿ ثبیـ ٌٕٞل ٔٗ ثِٛؿ ٚ للٕ ثؾِیـٜ ٔی ُٛؿ ٚ اٌل ًٍٙلینٜ ًفیـ كا ثیلٖٚ

ام ًًٙ اٌل اٚ عبٗل ثٝ ا٘زبْ ایٗ وبك ِ٘ٛؿ ثبیـ پـك ثٝ م٘ـاٖ ثلٚؿ.ایٗ ٌفت ٚ ٌٛ ؿك رّٛی ؽب٘ٝ ؿٞمبٖ ا٘زبْ ُـ ٚ مٔیٗ آ٘زب پل  ٘ین ثؾِیـٜ ٔی ُٛؿ، أب

ٍٙلینٜ ًیبٜ كا ؿاؽُ ویٌٝ ا٘ـاؽتٝ ینثیٙی ؿاُت ٔتٛرٝ ُـ اٚ ؿٚ ًثٛؿ. ؿك ٕٞیٗ عیٗ پیلٔلؿ ؽٓ ُـ ٚ ؿٚ ًٍٙلینٜ ثلؿاُت. ؿؽتل وٝ صِٕبٖ تكینٜ 

اًت.   

 ًپي پیلٔلؿ ام ؿؽتلن ؽٛاًت وٝ یىی ام آٟ٘ب كا ام ویٌٝ ثیلٖٚ ثیبٚكؿ

 تٔٛك وٙیـ اٌل ُٕب آ٘زب ثٛؿیـ صٝ وبك ٔی ولؿیـ ؟ صٝ تٛٓیٝ ای ثلای آٖ ؿؽتل ؿاُتیـ ؟

یـ وٝ ًٝ أىبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿاٌل ؽٛة ٔٛلؼیت كا تزنیٝ ٚ تغّیُ وٙیـ ٔی ثیٙ   

.ؿؽتل رٛاٖ ثبیـ آٖ پیِٟٙبؿ كا كؿ وٙـ   

.ٞل ؿٚ ًٍٙلینٜ كا ؿك ثیبٚكؿ ٚ ِ٘بٖ ؿٞـ وٝ پیلٔلؿ تمّت ولؿٜ اًت  

.یىی ام آٖ ًٍٙلینٜ ٞبی ًیبٜ كا ثیلٖٚ ثیبٚكؿ ٚ ثب پیلٔلؿ امؿٚاد وٙـ تب پـكٍ ثٝ م٘ـاٖ ٘یفتـ   

عىبیت اكمیبثی تفبٚت ثیٗ تفىل ٜٔٙمی ٚ تفىلی اًت وٝ آٜالعب رٙجی ٘بٔیـٜ ٔی ُٛؿ. ٔؼُ٘ ایٗ ؿؽتل  ِغظٝ ای ثٝ ایٗ ُلایٚ فىل وٙیـ. ٞـف ایٗ

.رٛاٖ كا ٕ٘ی تٛاٖ ثب تفىل ٜٔٙمی عُ ولؿ  

 ثٝ ٘تبیذ ٞل یه ام ایٗ ًٝ ٌنیٙٝ فىل وٙیـ، اٌل ُٕب ثٛؿیـ صٝ وبك ٔی ولؿیـ ؟

.ا٘زبْ ؿاؿ ُٞٛیبكٚ ایٗ وبكی اًت وٝ آٖ ؿؽتل    

ام ؿًتَ ؿ كا ثٝ ؿاؽُ ویٌٝ ثلؿ ٚ یىی ام آٖ ؿٚ ًٍٙلینٜ كا ثلؿاُت ٚ ثٝ ًلػت ٚ ثب ٘بُی ثبمی، ثـٖٚ ایٙىٝ ًٍٙلینٜ ؿیـٜ ثِٛؿ، ٚإ٘ٛؿ ولؿ وٝ ؿًت ؽٛ

 ِغنیـٜ ٚ ثٝ مٔیٗ افتبؿٜ. پیـا ولؿٖ آٖ ًٍٙلینٜ ؿك ثیٗ ا٘جٜٛ ًٍٙلینٜ ٞبی ؿیٍل غیل ٕٔىٗ ثٛؿ

ٗ ؿًت ٚ پب صّفتی ٌٞتٓ ! أب ٟٔٓ ٘یٌت. اٌل ًٍٙلینٜ ای كا وٝ ؿاؽُ ویٌٝ اًت ؿكثیبٚكیٓ ٔؼّْٛ ٔی ُٛؿ ؿك ٕٞیٗ ِغظٝ ؿؽتلن ٌفت : آٜ صمـك ٔ

 ًٍٙلینٜ ای وٝ ام ؿًت ٔٗ افتبؿ صٝ كٍ٘ی ثٛؿٜ اًت

ی ؽٛؿ اػتلاف وٙـ ٚ ُلٛی ٚ صٖٛ ًٍٙلینٜ ای وٝ ؿك ویٌٝ ثٛؿ ًیبٜ ثٛؿ، پي ثبیـ ٛجك للاك، آٖ ًٍٙلینٜ ًفیـ ثبُـ. آٖ پیلٔلؿ ٞٓ ٘تٛاٌ٘ت ثٝ عیّٝ ٌل

.كا وٝ ٌقاُتٝ ثٛؿ ثٝ ارجبك پقیلفت ٚ ؿؽتل ٘ین تظبٞل ولؿ وٝ ام ایٗ ٘تیزٝ عیلت ولؿٜ اًت  

ؿكٓـ ثٝ ٘فغ آٟ٘ب ثٛؿ 100٘تیزٝ ای وٝ   

 ٕٞیِٝ یه كاٜ عُ ثلای ِٔىالت پیضیـٜ ٚرٛؿ ؿاكؿ

 ایٗ عمیمت ؿاكؿ وٝ ٔب ٕٞیِٝ ام ماٚیٝ ؽٛة ثٝ ٌٔبیُ ٍ٘بٜ ٕ٘ی وٙیٓ

ـٌی ُٕب ٔی تٛا٘ـ ًلُبك ام افىبك ٚ ایـٜ ٞبی ٔخجت ٚ تٕٔیٓ ٞبی ػبلال٘ٝ ثبُـم٘  
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 است یافرارازبحران ؟انتخابات زودهنگام ریاست جمهىری ، قربانی دادن 

ثلٌناكُٛؿ .ایٗ علف آلبی كئیي رٕٟٛكؿكعبِی ثیبٖ 2014ی تّٛینیٛ٘ی اػالْ ٕ٘ٛؿ وٝ ا٘تؾبثبت كیبًت رٕٟٛكی یه ًبَ لجُ ام آلبی كیي رٕٟٛكولمی ٛی ٔٔبعجٝ

رنیلٜ ػلة ٔیجٛؿ ؿلیمب ا٘مالة ٚثٟبكػلة كاؿٚصٙـاٖ  ٔیِٛؿ وٝ ثغلاٖ ٚثٙجٌت ؿكٕٞٝ ًٜٛط وِٛكثیـاؿٔیىٙـ،ٌلاف ٘ب أیـی ٓؼٛؿ ٕ٘ٛؿٜ ٚ اٌلرغلافیبی وِٛكؿكُجٝ

لاتیویه كاثلای ثیلٖٚ كفت ٔیىلؿ.وِٛكٞبی عبٔی افغبٌ٘تبٖ )ایبالت ٔتغـٜ ألیىب ٚاتغبؿیٝ اكٚپب( ٘یناماؿأٝ عىٛٔت آلبی ولمی ٚع٘ٛك٘ظبٔی ؽٛؿ ؿٌِلؿٚٔؼبٞـات اًت

 امثغلاٖ ٚثلٌِت امافغبٌ٘تبٖ ثبًلػت أ٘بء ٔیىٙٙـ. 

 67صلاوٝ ٔبؿٜ ؾبثبت مٚؿٍٞٙبْ ،ثـٖٚ ؿالیُ پیَ ثیٙی ُـٜ ؿكلبٖ٘ٛ اًبًی ثبمٞٓ ؿٚك  مؿٖ لبٖ٘ٛ اًبًی امًٛی كیي رٕٟٛكصٝ ٔؼٕبی كاؿكپی ؽٛاٞـ ؿاُت ؟ ٚأب ا٘ت

پٙذ ًبِٝ كیبًت رٕٟٛكی كا ٘بتىٕیُ لبٖ٘ٛ اًبًی فمٚ ٔٛاكؿ كاپیَ ثیٙی ولؿٜ وٝ ثٝ ٞیش یه امآٖ ٔٛاكؿ كئیي رٕٟٛكثلؽٛكؿ ٘ىلؿٜ ٚتٟٙب ٌٔئّٝ اًتؼفب ٔیتٛا٘ـ ؿٚكٜ 

ـیٓ ٕ٘بیـ ٚؿكعبَ ٚیبٞٓ وٛتبٜ ٕ٘بیـ . پي ؿكایٗ ٓٛكت ثبیـ آلبی ولمی اًتؼفبی ؽٛیَ كا یه ًبَ لجُ امتٕبْ ُـٖ ؿٚكٜ كیبًت رٕٟٛكی اػالْ ٚثٝ پبكِٕبٖ تم

بٖ٘ٛ اًبًی ٚظیفٝ كیي رٕٟٛكؿكاَٚ رٛمای ًبَ پٙزٓ ثؼـاما٘تؾبثبت پبیبٖ ل 161عبٗلایٗ ٌٔئّٝ كاٚػـٜ ثـٞـ تبایٗ ٔٛٗٛع یه ا٘ـامٜ كُٚٗ ُٛؿ ؿكغیلآٖ ٜٔبثك ٔبؿٜ 

یلآٖ كیي ٔیبثـ،ؿكایٗ ٓٛكت ثـٖٚ ؿِیُ لب٘ٛ٘ی كیي رٕٟٛكٕ٘یتٛا٘ـ لجُ امًبَ پٙزٓ ؿٚكٜ كیبًت رٕٟٛكی ا٘تؾبثبت كیبًت رٕٟٛكی كا ثلٌناكٕ٘بیـ ؿكغ

یـٜ ٌلفتٗ لبٖ٘ٛ اًبًی اًت.كئیي رٕٟٛكثب لٛا٘یٗ ٚٔؼیبكٞبی عمٛلی ٔیب٘ٝ ی ؽٛة ٘ـاكؿ ِٚٔبٚكیٗ وٝ رٕٟٛكٌٔئِٛیت اٍ كا ٘بتٕبْ ٔیٍقاكؿ ٚایٗ ؽٛؿ یىجبكؿیٍل٘بؿ

یٌیٖٛ ٞب ٚؿكٟ٘بیت ِٛیٝ تؼـاؿُبٖ ثیَ امٓـ فـایی ٔیلًـ ؽٛؿكافلأٍٛ ولؿٜ ا٘ـ ٚیب ایٙىٝ ؽٛؿ ُلیه ا٘ـ ٚاػتٙبی ثٝ لٛا٘یٗ ٘ـاك٘ـ ،ِٔىالت كا امٛلیك ایزبؿ وٕ

بت عُ ٕ٘ٛؿٜ ثٝ ثغلاٖ اكتمبء ٔیـٞٙـ . ؿكػٔلعبٗلوٝ كٚاثٚ ًیبًی ،التٔبؿی ٚارتٕبػی ثیَ امپیَ پیضیـٜ ٕٚٞنٔبٖ ثبٌٔبیُ ٜٔٙمٝ ٚرٟبٖ امرٟرلٌٝ ٞبی ػٙؼٙٛی 

ٌت وٝ تٜجیك لٛا٘یٗ ثبػج بِیٔؾتّف ٌلٜ ؽٛكؿٜ كأیتٛاٖ ثـٖٚ ٘ظبْ عمٛلی تؼلیف ولؿ؟ آیبٔیتٛاٖ ثغلاٖ كا ثب اثناكٞبی لجیّٝ ای ٔلثٛٙ ثٝ ػٔلغِٟٛب عُ ٕ٘ٛؿ؟ایٗ ؿكع

 ِٔلٚػیت عمٛلی ارلائبت ؿِٚت ٌلؿیـٜ ٚحجبت كا تٕ٘یٗ ٕ٘ٛؿٜ اموٌلت وٕیٌیٖٛ ٞب ٚاؿاكات ٔٛامی رٌّٛیلی ٔیىٙـ .

ـ وٙبكثلٚیـ . أب ثبی ؿكمٔبٖ وٕپبیٗ كیبًت رٕٟٛكی ٌقُتٝ ، یه تٗ اموب٘ـیـاٖ ثٝ كیي رٕٟٛكؽٜبة ٕ٘ٛؿ وٝ آلبی ٔغتلْ اُتلً٘ ٔٛتلاموٙتلَٚ ُٕب ؽبكد اًت ،ُٕب

 كیي رٕٟٛكعبال ٔیؾٛاٞـ ؽٛؿكا امٔٛتلثـٖٚ وٙتلَٚ كٞب ٕ٘بیـ وٝ ٘ٝ ؽٛؿٍ ًبِٓ ؽٛاٞـ ٔب٘ـ ٚ٘ٝ ٞٓ ّٔت .

 سیذ فریذ ضیاء
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

پی آرتی در هحل تصادف کوک ّای تخٌیکی را فراّن ًوَدًذ 14عساکر تین   
 

)پی آك تی( وٕه  ؿك ثبٔـاؿ كٚم ثیٌتٓ ٔبٜ عُٕ ػٌبول تیٓ ثبمًبمی ٚالیتی

ٞبی تؾٙیىی كا ثٝ كا٘ٙـٜ ؿٔتلن وٝ ٔٛتلٍ كا صپٝ ٕ٘ٛؿٜ ثٛؿ فلاٞٓ 

ٕ٘ٛؿ٘ـ ایٗ عبؿحٝ ؿك ٘نؿیىی للاكٌبٜ پی آكتی ٓٛكت ٌلفتٝ ثٛؿ. ًلثبم وٝ 

ؿك ثلد ٍٟ٘جب٘ی ِٔغَٛ ا٘زبْ ٚظیفٝ ثٛؿ ؿٔتلن فیُ كا وٝ ٔٔلٚف ا٘تمبَ 

ی وٝ كا٘ٙـٜ ؽٛاًت ٔٛتل ًًٙ ثلای ٔلؿْ ٔغُ ثٛؿ ؿیـٜ ثٛؿ وٝ ثؼـا ٍٞٙبٔ

كا علوت ؿٞـ ٔٛتل ثٝ ًجت اٗبفٝ ثبكی اٍ ثٝ پّٟٛ افتبؿ ًلثبمی وٝ ثٝ 

ٚظیفٝ ثٛؿ ل٘یٝ كا ثٝ لٛٔٙـاٖ ؽٛیَ اٛالع ؿاؿ. تیٓ ٔؼبٚ٘ت تؾٙیىی ثٜٛك 

ػبرُ ثلای فلاٞٓ ٕ٘ٛؿٖ وٕه ٞبی تؾٙیىی ثٝ ٔغُ فلًتبؿٜ ُـ ٚ 

ٔٛتل فیُ كا ام ربیَ ػّٕیبت  ٘زبت یه ًبػت ثَٜٛ ا٘زبٔیـ ٚ ثالؽلٜ 

ثّٙـ ٕ٘ٛؿٖ ٚ ثٝ عبِت اِٚی اٍ ثبم ٌلؿا٘یـ٘ـ. ٞیش فلؿ ّٔىی ؿك ایٗ عبؿحٝ 

مؽٕی ٍ٘لؿیـٜ ثٛؿ أب ٔٛتل ثٝ ا٘ـامٜ وٕی آًیت ؿیـٜ ثٛؿ پی آكتی ؽٛاٞبٖ 

وٕه ٕ٘ٛؿٖ ثٝ ثبُٙـٜ ٌبٖ ٔغُ ٔیجبُـ عتی ثـٖٚ ؿك ؽٛاًت ُبٖ. ایٗ 

لای تللی ؿِٚت ٚ ٘یلٚٞبی أٙیتی كٚیـاؿ ِ٘بٖ ٔیـٞـ وٝ پی آكتی تٟٙب ث

٘جٛؿٜ ثّىٝ ثٝ ا٘ـامٜ تٛاَ٘ عبٗل ثٝ فلاٞٓ ٕ٘ٛؿٖ وٕه ثٝ اػ٘بی ربٔؼٝ 

                              ٔغّی ٘ین ٔیجبُـ.
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 ًْادفرٌّگی اجتواعی ٍآهَزش پیواى جَاًاى ٍالیت غَر
يگی اجامتغی وأ موزیش پامین جواانن والیت ؾورازروزیکَ تَ فؼامیت أ ؿازمنودٍ اتحال درمتام غرظَ ُای اکری خویش موفلاهَ معل منو  جراین اکرخویش ازمجهل کورسِای را راٍ اهدازی منودٍ کَ تواوس تَ صاگردان زایدی دٍ است کَ در هنادفُر

زهنادپامین جواانن اجرازخویش منودٍ صامل تودٍ تلکَ متام اس تادان اغضای این میحاصدکَ صاگردان ازاس تادان وا راجلة منایدکَ درمیان فؼامیت اس تادان جمرب هزیصامل تودٍ ومه چٌان کورسِای والیت رادرمجع خودگرفتَ تودفؼاالهَ  این هناد

يگی واجامت غی پامین جواانن والیت ؾورخباظرارتلاع سعح سواددروالیت ؾورودفاع ازحلوق جواانن اهدودرأ یيدٍ درهظردارداتفؼامیت ُای ثضرتی درراس تای ػمل وداوش وسعح ارتلاع سوادجرای جامؼَ خویش یب هنایت خدمت منایدهنادفُر

يگی واجامتغی جرای جواانن والیت ؾورتدویرکورسِای أ موزیش جرای جواانن والیت ؾورازروزکَ تَ ومسلمنی ومدارزٍ ػلی صاگردداردوتؼداداس تادان جمرب کَ تیش 2000فؼامیت أ ؿازاتفؼالَ حف تلفی را وراٍ اهدازی فؼامیت ُای فُر

                                                                                                                                                                                                             هفرتَ خدمت مردم گامص تَ اهد. 60از

يگی واجامتغی پامین جواانن والیت ؾوراُداف وفؼ امیت ُی این هنادكرارذیل است:هنادفُر  

راٍ اهدازی کورسِای أ موزیش جرای جواانن والیت ؾور -1  

يگی واحامتغی جرای جواانن  -2 رااهدازی فؼامیهتای فُر  

دفاع ازحلوق مظلومنی ومدارزٍ ػلیَ حق تلفی رادرؾور -3  

 ِباحرتام

 امام ادلین )ظارق (مدیرمس ئول کورس درمیسَ سلعان رضیَ ؾوری

يگی واجامتغی پامین جواانن والیت ؾورازظرف هن ادفُر  

 

 

 

ثٛؿٜ ؽـٔبت اٌ٘بٖ ؿًٚتب٘ٝ ؽٛیَ جویعت ّالل احورافغاًی یل ًْادخیریِ ماهال بی طرف ٍغیرجاًب دارد هستقیل 

صٙیٗ وٕىٟبی  كارٟت تمّیُ آالْ ثِلی ؿككاًتبی ٓغت ٚپبًؾٍٛیی ثٝ عٛاؿث ٛجیؼی ٚغیلٛجیؼی امٛلیك وّیٙیىٟبی ٓغی ٚثؾَ عٛاؿث ٔلثٛٛٝ ٚٞٓ

.ػبرُ ٚثٝ ٔٛلغ ثٝ ٔٔـكیٗ ٘بُی امعبؿحبت تًٛٚ كٗبوبكاٖ وٕه ٞبی اِٚیٝ ٓغی ٔلثٛٛٝ ایٗ ٟ٘بؿ ؿكربٔؼٝ ػلٗٝ ٔیـاكؿ  

اِی وٖٙٛ ا٘زبْ ؿاؿٜ اًت فیال كائٝ ٔیٍلؿؿ: 1390ؽـٔبت ثِلؿًٚتب٘ٝ كاوٝ كیبًت ٞالَ اعٕلغٛكامآٚاٖ ًبَ   

ٔلیٖ ٔؼبیٙٝ ٚاؿٚیئٝ المٔٝ ثٜٛكٔزب٘ی ثلای ُبٖ تٛمیغ ٌلؿیـٜ اًت . 13794ٔلی٘بٖ ًلاپبٜ ثٝ تؼـاؿوّیٙیه ٓغی ٔلونٞالَ اعٕلغٛك ؿكثؾَ  -1  

ٛفُ میل پٙذ ًبَ ثَِٕٛ ؽبٕٟ٘بٚاوٌیٗ ٌلؿیـٜ ا٘ـ. 3850ؿكثؾَ ٚاوٌیٗ ثٝ تؼـاؿ -2  

ٔلیٖ ثبرلٚٞبت ٔؾتّفٝ پبٌٕ٘بٖ ُـٜ ا٘ـ. 2135ؿكثؾَ پبٌٕ٘بٖ ثٝ تؼـاؿ -3  

ٌلٚح كٕٞٙٛؿ ٚتؼّیٕبت ٓغی ٓٛكت ٌلفتٝ اًت . 25ثلای  ؿكثؾَ تؼّیٕبت ٓغی -4  

( فبٔیُ ٌٔتغك امآٖ ٌٔتفیـٌلؿیـٜ 2050پلٚهٜ غقاؿكٔمبثُ وبك)الیلٚثی وب٘بِٟب(ؿكٔٙبٛك غٛكلٙـٞبٌِٚٚٛاِی ًٚلرٍُٙ ایزبؿوٝ ٔزٕٛػأ) 10ثٝ تؼـاؿ  -5

 ا٘ـ .

رٛكٜ اػٔبصٛة ثلای ٔؼیٛثیٗ تٛمیغ ٌلؿیـٜ . 85ثٝ تؼـاؿ  -6  

٘فلامافلاؿ ٔؼَّٛ ٚٔؼیٛة رٟت تـاٚی ٚ٘ٔت اػ٘بی ٔٔٙٛی ثٝ ٔلاوناٚكتٛپیـی ًّیت ًلػ ٔؼلفی ُـٖ . 49ؼـاؿ ثٝ ت -7  

٘فلاٛفبَ ٔٔبة ثٝ ألإ ًٛكاػ لّجی؛ ًٛؽتٍی ٞبی ُـیـ ٚعبؿٚٔلی٘ی اًتؾٛاٖ ؽٛكن رٟت تـاٚی ثٝ وبثُ ٔؼلفی ٌلؿیـٜ . 13تؼـاؿ  – 8  

تٗ كٗبوبك ؿك ِٞت ٌِٚٛاِی ؿكَٛٛ یه ًبَ صٟبكٔلاتجٝ ٔٛاؿوٕه ٞبی اِٚیٝ  830یفلیَ ٌلؿیـٜ ثلای ثٝ تؼـاؿ ِٞت وٛكى وٕه ٞب ی اِٚیٝ ك -9

 ٓغی ثٝ كٗبوبكاٖ تٛمیغ ٌلؿیـٜ ٚؿكَٛٛ ًبَ یه ٔلتجٝ ٕٞلای تٕبْ كٗبوبكاٖ ٔاللبت تؼمیجی ارلاٌلؿیـٜ .

ٕبْ ٔغجًٛیٗ ٔغجي ٚالیت غٛك ٚٔلون آالط ٚتلثیت اٛفبَ تٛمیغ ؿكرلیبٖ ًبَ ؿٚٔلاتجٝ ویت ٞبی ٔٛاؿ٘ظبفتی ؛ثٌتٝ مٌٔتب٘ی ٚوٕپُ ثلای ت – 10

 ٌلؿیـٜ .

ٚالؼٝ آتَ ًٛمی وٝ ؿكیه ٔٙنَ ٌٔىٛ٘ی ٚالغ فبٔیّٟبی ٔیـاٖ ٞٛایی كػ ؿاؿٜ ثٛؿ وبكٔٙـاٖ ٞالَ اعٕلؿكؽبٍٔٛ ًبؽتٗ  23/11/1390ثتبكیؼ  -11

آٟ٘بٔمـاكٔٛاؿغقائی وٝ ُبُٔ ثل٘ذ ؛ِٛثیب؛كٚغٗ ؛ٕ٘ه صبی ُٚىل ٚٔٛاؿ غیلغقائی علیك ٚ٘زبٖ اػ٘بی فبٔیُ فؼبال٘ٝ ًٟٓ ؿاُتٝ ٚػزبِتبثؾبٛلعفظ عیبت 

.املجیُ یه ثبة ؽیٕٝ ؛ًیت آُپنؽب٘ٝ ٚیه عّمٝ ؿیه ثؾبكٔیجبُـ ثلای فبٔیُ آًیت ؿیـٜ ٌٔبػـت ٌلؿیـ  

رئیس سرُ هیاضت "ابراّیوی "صبغت اهلل   
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 ٍظایف مارٍفعالیت هرامسّواٌّگی ٍالیات 

أ ن جلوگریی ازمعلیات خودرساهَ هریوُای امٌییت ،پالن گزاری  َتضکیل گردیدٍ وظیف  اسالمی افـاوس تان رئیس مجِور مجِوری(101)ت ظحق فرمان والی 34ُامُيگی درسعح مراکز 

يگ ساخنت أ ن ِب كوت ُای اتالف کَ مرکزرُامُيگی ؾورهزییکی ا  ُ امُيگی معلیات ُا ،سوق واداٍر هریوُا ی امٌییت افـان وُِم أ ز این مراکزمیحاصد. کَ  خوص حختاهَ دروالیت ؾورمرکُز

اوپراتیفی والیت ؾورتواوس تَ است کَ متام فؼامیت ُای هریوُای امٌییت راظورُام ُيگ منایدکَ ُیچ هوع أ سیة تَ احایل حمل ىرسد درمتام واحدُای اداری والیت ؾوردرمعلیات ُای  

ومه ِبید ایدأ ورصد کَ ُیچ معلیات خودرساهَ هریوُای اتالف هزیدراین والیت احرتاماهَ گردیدٍ است . مه چٌان دركسمت مکک ُای مردم  هریوُای امٌییت مردم ملکی ازتنی ىرفتَ است

رف  درسال أ یيدٍ اگرخداوهد)ج( ظالیت ازجوالیت ؾورتواوس تَ است کَ پالن اهتلال ادویَ ومواد مککی تَ مردم صوجی ومفرا درزمس تان سال گذص تَ اجنام دُد. پالن پاک اکری راُای موا

ا یی ایتد. درین كسمت این مرکزخواُان خواس تَ ِبصد خودم سالح افراد مسلح ؿریمس ئول راهزیدراین والیت پالن ومعیل خواُد کرد اتمردم زمحت کش والیت ؾورازظمل وتیداد أ هنا ُر

امُيگی درحعَ اهتلال صِیدغحدامرمحن مکک مردم ِشیف والیت ؾورمیحاصد کَ ِبمکک تَ هریوُا ی امٌییت این والیت  را ازِشاین معیخت خواران وظالمینی پاک مناید. ومه چٌان مرکُز

 هفرازافرادملکی تَ مشول زن واظفال تَ مرکزوالیت کَ درجرف گریماهدٍ تودن هزیازین مجهل مهاکری 32هفرازپرسوهل پومیس صِرک ومه اهتلال  12ازكریَ ترتوالق ومسوایل دومیيَ مهرای 

امُيگی ومیحاصد                                                                                                                                        .          وتالصِای كوماهداین مرکُز

 هعاٍى هرمسّواٌّگی اٍپراتیفی غَر

"مَّی "سوًََال عبدالستار  

 
هَادًفتی ٍگازهایع ٍالیت غَرآهریت دمارمر  

1390درسال   

گرفتيد.رومسوایل ُا ی اغامرجوازفؼامیت تَ تؼداد د و اتىک درمرکز ودواتىک د 1390درسال   

ُیچ گازفروش وتیل فروش تدون اجاٍز مواد هفیت تیل وگازرا خارج ازكمیت تؼنی صدٍ تفروش ىرساهد. جوازاکردادٍ صد درظی مهنی سال  رای متام گازفروصان وتیل فروصان أ زادج  

ت خمتلط ىرخ تؼنی گردیدٍ است .ئُی  توسطدرظی مهنی سال تَ تؼداد چِارِبركمیت موادهفیت فایدٍ غرضَ صدٍ درهظرگرفتَ صد   

ت خمتلف ظورت گرفتَ است .ئُی  درظی مهنی سال تعورت دوامدار ازکیفیت موادهفیت هظارت توسط  

 ومه چٌنی کساهیکَ تیل وگاز را ازخارج ازكمیت ىرخٌامَ تليد تفروش رساهيد هَ ِبرجرمیَ هلدی صدٍ اهد.

 ِباحرتام 

 حمحوب "اکربی"

 أ مرموادهفیت وگازمایع

  

 

 نیت نیک
 عسیسُ احودی:

ٔی فلٔبیـ:إ٘باالػٕبَ ثبِٙیبت  تٕبٔی اػٕبَ ثٝ ٘یت اًت ػٙٔلاًبًی پقیلٍ ػُٕ اٌ٘بٖ تٕبٔی اػٕبَ ؿكؿیٗ ٔمـى اًالْ ثٝ ٘یت تؼّك ؿاكؿ ع٘لت پیبٔجل)ّ( 

لؿؿ. ٌّٕٔبٖ عمیمی ٔیجبُـ ٚٞلٌبٜ اٌ٘بٖ ػّٕی كا ا٘زبْ ٔیـٞـ ٜٔبثك ثٝ ٘یت ُؾْ ٔىبفبت ٚٔزبمات ؿاؿٜ ٔیِٛؿ. ٕٞیٗ ٘یت اًت وٝ ًجت كیبٚیباؽالّ ؿكػُٕ ٔیٍ

ّٔب٘ٝ ثٝ ثبكٌبٜ اِٟی ٔیـاكؿ ؿكأٛكاؽاللی ٘ینػُٕ ٘مي اًبًی ؿاكؿ ٌّٕٔب٘بٖ ٔؾّْ اؽالق ؽٛیَ كاثٝ ؽبٛلكٗبیت ؽـاٚ٘ـ ؿكتٕبٔی اػٕبَ ؽٛؿٍ ٘یت ؽٛیَ كا ٔؾ

ٌ٘بٖ تؾّك یبؿٔیٍلؿؿ میلاا ٔتؼبَ )د( ٜٔبثك اؽالق پیبٔجلاًالْ ٔیٌبم٘ـ. ثؼ٘ی ٞب اؽالق ؽٛة كا ثلای كًیـٖ ثٝ اٞـاف ؿ٘یٛی تٕخیُ ٔی وٙٙـ وٝ ایٍٙٛ٘ٝ اؽالق ثٙبْ

یَ كا ٜٔبثك أل اِٟی ثلػىي آ٘ضٝ اًت ؽٛؿكاثٝ ؿیٍلاٖ رّٜٛ ٔیـٞـ ٚمٔب٘یىٝ ٞـف ؿ٘یٛی اٍ عبُٓ ُـ اماؽالق ٘یىٛی اًالٔی ؿٚكی ٔیٕٙبیـ أب آ٘ب٘یىٝ اؽالق ؽٛ

ام ایٙزب ٔؼّْٛ ٔیِٛؿوٝ ٔب ٌّٕٔب٘بٖ ٕٞیِٝ ثب٘یت ٔؾّٔب٘ٝ تٔغیظ ٔیـاك٘ـ ٞـف ُبٖ كٗبیت ثِل٘ٝ ثّىٝ كٗبیت ؽـاٚ٘ـٔتؼبَ كا اِٚتل امٕٞٝ ٜٔبِؼٝ ٔیٕٙبیٙـ پي 

تفبؿٜ ٕ٘بیٙـ ٚثلای آٟ٘ب ؿاكای ٘یت ٘یه ٚپبن ثبُیٓ .تبثٝ اٞـاف ؽٛؿثلًیٓ ٚام م٘ـٌی ؽٛؿثٟلٜ ٔٙـُٛیٓ ٚاٍِٛٞی ثلایـیٍلاٖ ثبُیٓ وٝ تٕبْ اٛفبَ ٚرٛا٘بٖ امٔباً

                                                                .                        وبٔیبثی ثٙـٜ ُٛؿًلِٔك ؽٛة ثبُـ ٚوٌت كٗبی ؽـاٚ٘ـ)د( ؿكاِٚیت للاكؿاُتٝ ثبُـ وٝ ثبپي 
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 فذاکاری 

ربی خودم ثضمول منایيدٍ حمرتم صورای والییت اكای یوسفی وِبزمحمد خان منایيدٍ ملام والیت سفری  26/11/1390چٌدی كدل تَ اترخی  داصتمی تَ ومسوایل مؼل یوم پيج صًدَ تياتَ ُداایت ملامات ُر

ل أ ید تتارخی متذکٍر ازمرکزوالیت تَ تمت ومسوایل دومتیار حرکت منودمی رسک ازکوتل ص یًیَ ایل كریَ ورسجٌگل اتازپروسَ جرف پایک کَ توسط ِشکت احامتم كرارداد ظورت گرفتَ تود هظارت تَ مع

اب رس یدمی  ه ایل ازخبش گرم أ ب كراراظِاراُایل توسط مردم دومتیارتَ مهاکری موسسَ گلوِبل پاک اکری ظورت گرفتَ تود اتایيکَ تَ مٌعلَ گرم ص یًیَ پاک اکری ظورت گرفتَ تودازكسمت مضکررا 

ؼل متام صاُرای اکتل وچـچران راپاک اکری منودٍ تودن ِبوجودایيکَ وسخت تَ دومتیارتَ مراتة درمٌاظق گرم أ ب ومؼل جرف ِبری زاید ظورت گرفتَ ِبأ ن مه مردم ِبصِامت وِباساس مرتوط ومسوایل م

تَ اثرریزش وظوفان صدید جرف درمٌعلَ گرم أ ب مواجَ صدمی کَ مدت پيج ص حاهَ روزدركریَ گرم  27/11/1390تتارخی  صاُرا جروی ترافیک ِبزتودٍ ماجکدام مضلک ایل ومسوایل مؼل جرخنوردمی . ویل

نت مهَ روٍز کَ درجراجر وظن ومردم خود داصأ ب جرف تيد صدمی امامردم ِبؿریت وِبصِامت وِبحساس گرم أ ب مهَ روٍز ِبوجودکَ جرف ِبری صدید تود ورسمازیرظفررس یدٍ تود ِبأ ن مه اساس 

کَ اگراحساس داص تَ ِبصد غزم مناید مهدیل داص تَ خباظرپاک اکری رسک دست وپيجَ ىرم میکردن وِب ِبزوان تواانی خود اکروتالش میمنودن کَ صاُراجروی ترافیک ِبزصود واكؼااوسان موجوداست 

ا أ زمایش منودٍ ام اوساهنای کَ درزهدگی اجامتغی ، س  ِبص يد اتفاق اجیادمنایيد میتواهيد درجراجر جزرگرتین كدرت ُا وحوادث مدارزٍ من یایس وهظامی غزم راخس ایيد وراٍ جنات را جرای حیات خود جس تجومنایيد کَ من ِبمتام تفکرخود این را ِبُر

احسا س مه درجراجرجامؼَ وظن وحیت درجراجر اجامتع خاهوادٍ گی هدارهد کَ هوع ازثرش زهدٍ هَ تلکَ جرای مهیضَ مردٍ هداص تَ ِبصد أ هنا تَ ُیچ غرسَ زهدگی اکمیاب هیستٌد وخنواُد تود مهیضَ ظفیل زهدگی منودٍ اهد مفت خوارترتیَ صدٍ اهد 

ی زمس تان صدید کَ تؼداد مااین ُضت هفرثضمول راهيدٍ ُا جرف تيدماهدمی وترتَ دُن ایمَ گک ِبرسمااهد افتخارات هدارهد تَ افتخارات دیگران افتخارمیامنیيد پاتيد تَ ُیچ هوع اظول وكاهون هیسنت خریصان ِبخودصان منریسد. ماسَ غرادٍ م

امنودمی وجرای جنات خود ازجرف ِبری صدید ورسما تَ كریَ ایمَ گک رفتمی وازأ هنا اس مترارمکک صدمی ویل اچنَ کَ درگر  ارا ُر وجودهداصت هعلَ هعلَ م أ ب ازمردم أ ن مٌعلَ احساس منودٍ تودمی دراین جا متفاوت تود احساس انگزیر موتُر

هفرتَ فاظهل چِارساغت راٍ ازگرم أ ب ایل ایمَ گک ِبتیل وپارو  200دن یب درىگ تَ تؼدادخورد والکن كریَ میگفنت کَ جرای ما پول تدُید تدون پول حارضوضدن کَ مارامکک منایيد ِبزمه مردم گرم أ ب ازتيدماهدن ما تَ جرف أ گاٍ ص

اتدراین وظن زهدگی منایيد ورسهوصت خودرا درمتام غرظَ زهدگی  ٍ را جروی ترافیک ِبزمنودن ومارا مکک ومهاکری زایدمنودن ودوِبٍر تعرف گرم أ ب ماهدٍ وخس تَ روان صدن کَ این ملیت  را ارزش اىرادارهدأ مدن وایل دومتیارمرداهَ وار را

س یارخوب خت تَ دیگران ترتیت داص تَ اهد درمٌعلَ دومتیاروسایط مسافرین دررسما وجرف ِبری صدید گریماهدٍ تودن اما مردم ازِبالی خاهَ ُای خود ث رمق جزهد أ فرین تَ این ملیت کَ واكؼا احساس خوب داصنت ازاحتاد واتفاق خوب وس 

تلف داص تَ تؼیض ُا جز رضرتَ اوسان منیخواُيد اکرخریوایخوب را اجنام دُيد درأ خرازمتام مردم هظاٍر میکردن گوای ُیچ مس ئومیت درجراجراوسان واحساس درجراجر وظن هداص تَ ِبصن کَ واكؼااوساهنا ُرکدام صان درجراجراجامتع دیدگاٍ خم 

                                                                                                                                                                                          ومسوایل مؼل ورسجٌگل اظِارس پاس وكدرداین میامنمی .

"هصلح "ل هرتظیسوًََا  

 هدیراداری قَهٌداًی اهٌیِ
 

 

 4جدیدش بَد مَدك  صافی زدى هَترزهاًی هردی در حال 

خطَطی  هَترسالِ اش تنِ سٌگی را برداضت ٍ بر رٍی بدًِ 

پسرش را در هرد آًچٌاى عصباًی ضد مِ دست را اًداخت 

دست گرفت ٍ چٌد بار هحنن پطت دست اٍ زد بدٍى اًنِ بِ 

دلیل خطن هتَجِ ضدُ باضد مِ با آچار پسرش را تٌبیِ 

بِ سبب ضنستگی ّای فراٍاى اًگطت  ضفاخاًِدر  ًوَدُ

ٍقتی مِ پسر چطواى اًدٌٍّاك  ّای دست پسر قطع ضد

بیرٍى رٍبارُ پدر می اًگطتْای هي "پدرش را دید از اٍ پرسید 

آى هرد آًقدر هغوَم بَد مِ ّیچ ًتَاًست بگَید بِ  دیآهی 

حیراى ٍ  برگطت ٍچٌدیي بار با لگد بِ آى زد هَترسوت 

.                         ًطستِ بَد ٍ بِ خطَطی مِ پسرش رٍی آى اًداختِ بَد ًگاُ هی مرد. اٍ ًَضتِ بَد هَترسرگرداى از عول خَیص رٍبرٍی   

 دٍستت دارم پدر

 

  رٍز بعد آى هرد خَدمطی مرد...
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