اً٘س

صفحِ 5

س٘ذ فاضل آلا ساًچاروٖ:

حسام الذٗي ّطام

ومایشگاٌ کتاب بٍ مىاسبت َفتٍ کتاب ي مطالعٍ آنَ ،ر سال در اخیر َفتٍ ماٌ ثًر بٍ ابتکار يزارت اطالعات ي فرَىگ ي
َمکاری واشران خصًصی کشًر افتتاح می گردد .امسال بٍ َمیه مىاسبت ومایشگاٌ يیژٌ کًدک در کارياوسرای باغ بابر ،بٍ
َمکاری يزارت اطالعات ي فرَى مًسسٍ حمایت کًدکان ،اوستیتًت گًیتٍ ،خاوة ادبیات کًدک ي اتحادیٍ کتابفريشان ،با
ومایشات تیاتر کتاب خًاوی ،ومایشگاٌ کتاب برگسار گردیذ .گسارشگر ريزوامٍ ملی اویس کٍ در محفل بسرگذاشگت از َفتگٍ
کتاب اشتراک ومًدٌ بًد ،گسارشی را تُیٍ ومًدٌ کٍ تًجٍ مخاطبان را بٍ خًاوش آن معطًف می وماییم:
س٘ذ فاضل آلا سـاًچاروٖ هعـ٘ي
اهــَر ًطــزاتٖ ٍسارال اطالعــاال ٍ
فزٌّگ گفت:
مؼش س ره هفته رتاب تا ناایـ ا
رتاب دس ای مکا تاسیخی تا جاعی
اص رودرددا تددذ یش مددی گددشدد ،دس
پانضد ػدا ه گزؿدته توجده الص تده
خاطش فشهنگ مطا عه صوسا ن شفتده
نیاص صمدا اػدت تدا فشهندگ رتداب
خوانی تش یج گشدد ،ی تا تااع تده
سؿددذ ندداموص ادتیدداا رددودک دس
رـددوس اؿدداس رددشد گفددت ،دس
خ ددوف ادتیدداا رددودک تایددذ
نویؼنذگا ته تهیده نـدش رتدة تده
ػددا تدشداصنددذ تددا
صتددا ػدداد
رودرا تتواننذ تا ادتیداا خودؿدا
رتاب تخواننذ راثود دس ای تخؾ
مشفوع گشدد.
هحوذ صـاتز هَهٌـذ سـخٌگَٕ
ٍسارال اطالعاال ٍ فزٌّگ گفت:

فشهنگ دس ای تخؾ توجده خداف
داسد ،تدده هاددی مناددوس امددش ص تدده
رودردا اخت داف داد ؿدذ رده
توجددده تیـدددتش صاسا اطال ددداا
فشهنددگ سا دس ایدد مددوسد نـددا
میذهذ.
هوٌــَى همدــَدٕ ٗــه تــي اس
ـَر
ـٌ٘وإ وطـ
ـاتز ٍ سـ
ـاسٗگزاى ت٘ـ
تـ

دس ساتطه ته صیثایی طثیعت فکش تکنیم.
ما جاهای صیثای خود سا منهدذ
ته خاک یکؼدا ردشدیم دی اید
رتاتها میتوانذ ما سا ته محثت احتشا
نضدیددب تؼدداصد تدده مددشد ؿناػددی
رشامت انؼانی ،ره چقذس مهم اػدت،
ای رتاتها ره دس هشخانه میش د یقدی
داس ردده هددشرغ نددشا خوانددذ

هؼتم ره پذس دس غدم مد اػدت
می خواهذ ته ای ػدیهه یدب ه ده
رامالً ػخت مغهد اجتادا ی سا اص
صتا یب ب ب ،ؿیش یدا ...تدشایم
حکایت تکنذ ،ای س ؿدی اػدت رده
فکش می رنم اطفال اص پدذسا خدود
حتااً ػواالتی خواهذ ناود .ای رده
د تاس پذس جواب می گویذ ،ػهیقه
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سا دس جود انؼا تیدذاس مدی ػداصد،
ای راس تؼیاس پؼنذیذ اػت.
ل٘شا واوز وارهٌذ هؤسسـِ حواٗـِ
اطفال در تخص تعل٘ن ٍ تزتِ٘ پ٘زاهَى
ًواٗطگاُ گفت:
مؤػؼه حاایة اطفال یدب پدش ط
داسد تنا تیاییذ تشای اطفال افغانؼتا
تنویؼیم ،دس اید پدش ط  061ندوا
رتاب سا چاج ناود رده  81ندوا
دسی  81نددوا دی ددش تدده
صتا پـتو چاج گشدیذ اػت.
دس افغانؼتا تعضی نهاد های دی ش
هم رتاتهدای سا تدشای اطفدال چداج
ناود انذ ،ی فدش رتاتهدای مدا تدا
دی ش رتداب هدا دس اید اػدت رده
نویؼددنذک رتدداب هددای مددا تاامدداً اص
افغانؼتا هؼتنذ .ما یب سهاتدت مهدی
پدانضد
داػتا نویؼی سا دس راتد
الیت افغانؼتا تشگدضاس ردشدیم رده
سهاتت مهدی تادا ؿداگشدا
دس
مکاتة ػهم گشفته انذ ،داػتا نوؿدته
انذ ته ما اسػال رشدنذ انذ ،اص هاا
داػتا ها تقشیثاً ػدی هدضاس داػدتا
جاع سی ناودیم.
هَصَف افشٍد:
اص هاددا ػددی هددضاس داػددتا د
سا ته چاج سػدانیذیم رده
داػتا
اص ؿداگشدا مکتددة مددی تاؿددذ 01
نوا رتاب چداج ؿدذ اص معهادی
مکاتة می تاؿذ ره دس های سهاتدت
ػهم گشفته انذ .تده هادی گونده 01
نوا دی ش رتاب اص نویؼدنذ هدای
اػت ره دس ساتطه ته رودرا نوؿدته

وزٗن حو٘ذ

هخوس وزٗن حو٘ذ تز غشل الثال الّـَرٕ
در آى سهاى وِ سزضت هي اس سه٘ي وزدًذ
تِ آى ًطاًِ وِ تاٗذ هزا چٌ٘ي وزدًـــذ
تِ ًشد جولِ خالٗك هزا ٗم٘ي وــــزدًذ
دم هزا صفت تاد فزٍردٗي وـــــز دًذ
گ٘اُ را اس سز ضىن چــــَ ٗاسو٘ي وزدًذ
سحاب ٍ ضَر ٍ فغاًص س حــــال ت٘تاتـن
تْار ٍ تاغ ٍ چوي س اضه چطن پــــزآتن
صفإ صثح چَ صفإ دٍ چطن ت٘خَاتـــن
ًوَد اللٔ صحزاًط٘ي سخـــــــًَاتن
چٌاًىِ تادٓ لعلٖ تِ ساتگ٘ي وــــزدًذ
لٌاعت است هزا فخز تـــــز سوا ٍ سه٘ي
هٌاعت است هزا حىن و٘ص ٍ هذّة ٍ دٗي
وزاهت است هزا سٗة جــاى ٍ عمل ٍ ٗم٘ي
تلٌذ تال چٌاًن وِ تز سپْـــــــز تزٗي
ّشار تار هزا ًَرٗاى وو٘ي وــــــزدًذ
س خان سزضت ٍجَدم تِ تزد تارٕ ّـاست
تِ سٌِ٘ ام دلىٖ ،ضــاد غوگسارٕ ّاست
ًطاى هي س صفا ٍ ٍفـــــا ٍ ٗارٕ ّاست
فزٍغ آدم خاوٖ ستاسُ وــــارٕ ّاست
هِ ٍ ستارُ وٌٌذ آًچِ پ٘ص اس اٗــي وزدًذ
س دردٍداغخطا سَختن ًِ ،تــزس ٍ ًِ ت٘ن
چزا تزاُ خطا ه٘زٍٗن ًِ خلـــــك عظ٘ن
س جَر وج رٍضٖ ّا ضذم خجل ًـــِ ًذٗن
چزاغ خَٗص تز افزٍختن وِ دســـت ول٘ن
درٗي سهاًِ ًْاى سٗز آست٘ي وـــــزدًذ
تِ رفع هطىل خَٗص گز ضَٕ تــزاُ طلة
ًِ عجش ًِ گزِٗ ًِ سارٗست رُ ٍ طزٗك ٍ سثة

خوؿددثختانه امؼددال هفتدده رتدداب
خوانی تده اتتکداس صاسا اطال داا
فشهنگ ،انؼتیتوا گویته ،خانهادتیاا
رودک ،موػؼه حاایت اص اطفدال
اتحادیه ناؿشا خ وصدی تده ؿدک
متفا ا تجهی گشدیدذ رده س ص ا ل
ته هذایت پوهانذ محاذ سػدول
تا سی ػشپشػدت صاسا اطال داا
فشهنگ ،ته ادتیاا رودک اخت اف
داد ؿذ تود ره دس تاغ تاتش گـایؾ
دس پوهنتدددو
یافدددت س ص د
رات تشگضاس گشدیذ.
ٍٕ اضــافِ ًوــَد :امددش ص ایدد
نایاؿ ا ته رودرا اخت داف داد
ؿذ  ،ته خاطشیکده رودردا یندذ

ػاصا رـوس می تاؿنذ اید یندذ
ػددداصا دس گزؿدددته اص نادددش د س
ن هذاؿته ؿذ تودنذ.
سهثشی جذیذ صاسا اطال داا

پ٘زاهَى وَدواى گفت:
امش ص دس اید جدا یدب ناایـد ا
تؼیاس هـنگ صیش ندوا هفتده رتداب
اخت اف داد ؿذ تدشای اطفدال
نوجوانا  .خوؿثختی دس اید اػدت
ره امش ص تیؾ اص صذها ،حتا هدضاسا
نددوا رتدداب سا دس ایدد ناایـدد ا
دیذ ره فو ا عداد هـدنگ چداج
ؿذ اػت یب افتتاح خدوب رده اص
طشف صاسا اطال اا فشهندگ تده
هاکاسی تعضی موػؼاا سا اندذاصی
ؿذ اػدت .اهعداً توجده مدشا جهدة
ردددشد ،حتدددا سص داس ای رددداؽ
میتوانؼتم ،اص هش جهذ  ،یب ،یدب
جهذ دس رتاتخانه خدود داؿدته تاؿدم.
هاچنا هش رودرم دس ا ااسی خود
مث ای رتاتها داؿته تاؿنذ.
تؼیاس مهم اػت ره یب طفد غیدش
اص خوانذ رتاتهای مکتة ه ه هایی
سا اص صتا جوانا  ،اص صتدا دسختدا
اص صتددا رددو اص صتددا اتددش اص
هانغوصک تخوانذ یا تـنود ،مدی داندم
ره تؼیاس اهعی نیؼت ی حغ مدی
نوجوا تداس س
رنم ره تخی طف
مددی ؿددود .هاددی ردده نویؼددنذ دس
رتاتی می توانذ فضدای جن د سا تدا
تاا صیثایی هایؾ تده ت دویش تکـدذ،
ای فو ا عاد هنشمنذانده اػدت
چقذس خوب خواهذ تود رده هایـده

هشاحن :هسعَدُ خشاى

ضشب ا اث  :دل ته دل سا داسد.
مضاحم :ایا ساهثنذا هم داسد؟!
***
ضشب ا اث  :ب ،تادی می سد.
مضاحم :اما نه تشای ما؛ تهکه تشای هاؼایه هدای تذػدایه
ما!...
***
ضشب ا اث  :پاتشهنه تهتش اػت اص رفؾ تنگ.

میتوانذ ،اص طف گشفتده تدا نوجدوا ،
حتا تضسگا .
هَصَف افشٍد:
تایذ تضسگا ما ا ل اید رتاتهدا سا
ت یشنذ ،یب تاس نوا  ،سنگ ،راغز
ت ا یش هـنگ نشا تثیننذ ،خودتخدود
حغ میکننذ رده رتداب تشاتدش ػدویة
طفد ؿددا اػددت .اگددش خددود پددذس
پیـ ا ؿود ای گونه رتداب هدا سا
ته اص تهنذ دس جاع تاا خانواد ها
تخوانذ ،ته ناش مد یدب رداس تؼدیاس
پؼنذیذ می تاؿذ .هتی طف تذاندذ
ره پذس اص صتا ؿدیش تدا ی صدحثت
طشف یب کهب تشای
می رنذ
ی جددواب مددی گویددذ اص طددشف
دی ش یب هانغوصک صذا میکنذ ،خود
تخود طف حغ می ناایذ ره پدذس
می خواهذ تا مد تاؿدذ ،مد رؼدی

هشیحه هنشی طف تیدذاس مدی ؿدود.
چقذس خوب اػت اگش ؿداا تدا نداص
نواصؽ اص طف تا تخواهیذ ره ه ه
رتاب سا یکثاس تشای م یدا تدشای
تشادسا تدا تخواندذ یدا
خوهشا
حذاه ت ویذ نجا اطفدال هؼدتنذ،
تاصی های تی جا یا تـهه تاصی مدی
رننذ ،اگش دس جاع نهدا اید رتداب
ه ه سا یب تاس تخوانیذ ،چقذس خوب
خواهذ ؿذ؟ یقی داس ره دس مشحهه
ا ل نخواهددذ پددزیشفت ،ددی اینکدده
جشأا پیذا مدی رندذ مدی خواندذ

انذ ره ته صیدوس چداج ساػدته ؿدذ
اػت ای رتاب ها اص صتدا دسی تده
پـتو اص پـتو ته دسی چاج گشدیذ
اػت تقشیثاً نیم میهیو ای رتاب هدا
تدده چدداج سػددیذ ردده دس  61ػدداحه
دسیدداصد الیددت طددوس سای ددا تدده
رودرا توصیع گشدیذ اػت ،صیداد
تشای رتداب هدا دس مکاتدة سػدای
رودرؼددتا هددا ،دس خددانواد هددا دس
صنوف های محهی ته رتاتخانه های
امه ته طوس سای ا توصیع رشدیم تدا
ته ای اػداع جواندا تده خواندذ

تشای جوانا دی ش ػدوال پیدذا مدی
ؿود ره ای تچه چدشا مدی خواندذ؟
ای س ؽ خود تخود احؼاع مثثدت

رتدداب الهدده ت یشنددذ اص هاددی
جاهای ره نا تشد ؿذ  ،رتاب ها سا
تذػت تیا سنذ.

رـوس تاػدتانی مدا اص صمدا هدای
فشهنگ تدود
گزؿته مهذ تاذ
دس اد اس تاسیخ منثدع ا هدا ػدشصمی
های دی ش هشاس گشفته ،مشدمدا اید
ػشصمی دس گزؿدته هدای تؼدیاس د س
صنایع سا تنیاد گزاؿدته تدا اػدتعذاد
ؿ شف نیدش ی خدال خدود سا
ػش صوسا تخـیذ انذ.
افغانؼتا اص حدا صدنعت دػدت

اؽ سا د تاس تذػت تیا سندذ رده تدا
انذاصک دس حال حاضش موف گشدیذ
انذ.
صنعت ػوص د صی دس رـدوس مدا
متنوع تدود مدشد هشگوؿدة اید
ػددشصمی چددو مندداط مشرددضی
هنذهاس ،تهخ ،غضندی ،پکتیدا ،نوسػدتا
هش تاغ ،سدک ،هشاا  ...ته ؿدیو
خاف خود ؿا ته ای صدنعت مدی

تاؿذ .اص دیش یاص ته اینطشف هدم منثدع
امشاس معاؽ هدم ػدیهه هنشنادایی
مشد تده خ دوف صندا صحادتکؾ
ط محثوب ما تدود رده تدا ر
مهاسا صحتاکـی هدای ؿدثا س صی
ای صنعت سا س ن تخـیذ انذ .اید
م ددنو اا یشیددز صیثاندده تنهددا دس
داخ  ،تهکه دس خداس رـدوس نیدض اص
اسصؽ صیدددادی تشخدددوس داس اػدددت

ت٘ا ضٌَ س حو٘ذ اٗي والم خ٘ــــــز ٍ ادب
درآ تِ سجذُ ٍ ٗارٕ س خسزٍاى هطلـــة
وِ رٍس فمز ً٘اواى ها چٌ٘ي وــــــزدًذ

چزاغ علٖ «تس٘ن»

آًىِ تزها ًظز اس هْــــز ضثٖ پْ٘ن سد
آًىِ تزسخن دل هاسوزم هـــــزّن سد
آًىِ رخسارٍٕ اس طَر ضزرتـــزٗن سد
دراسل پزتَ حسٌص ستجلـــــٖ دم سد
عطك پ٘ذاضذ ٍآتص تِ ّوِ عالــــن سد
دٍش سالٖ وِ تٌإ دره٘خاًِ گذاضــت
وزدپ٘واًِ پزاس تادٓ دٗزٌِٗ وِ داضـــت
طزُ تگطَدٍخن سلف سعارض تزداضــت
جلَُ ٖٗ وزدرخص دٗذ هله عطك ًذاضت
ع٘ي آتص ضذ اسٗي غ٘زال ٍتـــزآدم سد
درضة لذر وِ رفتن تِ َّاٗص تــِ فزاس
تشم آراستِ دٗذم تِ حم٘مت ًِ هجـــاس
لذس٘اى تَد درآى تشم چَهي گزم ً٘ـاس
هذعٖ خَاست وِ آٗذ تِ تواضاگــِ راس
دست غ٘ة آهذ ٍتزسٌ٘ٔ ًاهحــــزم سد
ًزگس استادٓ چطوص وِ خوار آهــَسد
اللِ اسسَس فزالص وِ گذار اًــــذٍسد
و٘ست اٗي هِ وِ سسَداش جْاى هٖ سَسد
عمل ه٘خَاست وشاى ضعلِ چزاغ افـزٍسد
تزق غ٘زال تذرخط٘ذ ٍجْاى تزّـــن سد
گٌذم خال تَتزرٍضٔ رخسار،وٖ واضـت
وآدم اسهْزتَ دل تزســــــزگذاضت
خن هَٕ تَپزٗطاى ضذ ٍتزچْزُ ًگـاضت
جاى علَٕ َّس چاُ سًخذاى تَداضـت
دست درحلمٔ آى سلف خن اًذرخــن سد
چَى صالٕ لذح اسه٘ىذٓ عطك سدًـــذ
عاضماى رلص وٌاى عاسم ه٘خاًِ ضذًــذ
غ٘زآًاى وِ ّوِ هست هٖ عطك تـــذًذ
دٗگزاى لزعٔ لسوت ّوِ تزع٘ص سدًــذ
دل غوذٗذٓ ها تَد وِ ّن تزغن سدًـــذ
در پس پزدُ ًْاى ،جوالص ،ضـــة پ٘ص
تا وِ در پزدُ ًواًذ رخ ً٘ىَش ّو٘ـــص

مضاحم :نهم ره رفؾ چینؼتانی تاؿذ!
***
ضشب ا اث  :صمؼتا سفت ،س ػیاهی ته صغال مانذ.
مضاحم :حاال هتی صمؼتا می س د ،س ػیاهی ته رادنی
ا کتشیب دالال گاص صغال ػنگ دالال چشاغ های
ؿاع های چشتویی گوگشدهای
یکثاس م شف چینؼتا
تویناک چشرؼتا می مانذ .م ش دس س های ؿدا ردشیم
پودس ػفیذ می صننذ مشد سا فشیة می دهنذ.

د صی جای ددا خاصددی سا دس جهددا
داؿت .اما افؼوع صذ افؼدوع رده
چهاس دهه جنگ ،نا امنی ،تاا شصه
های اهت ادی ،اجتادا ی ،فشهن دی،
ته یظ صنایع دػتی سا متدثرش ػداخته
اػت .خوؿثختانه ره مدشد صحادت
رؾ ما ارنو تالؽ مدی ناایندذ تدا
صنعت دػت د صی سا یب تاس دی دش
س ن داد ؿدهشا اص دػدت سفتده

پشداصنذ .صنعت ػوص د صی مدا نیدض
تاسیخ ره داسد .ای هنش تا اؿکال
طشح های مشغوب تضیینی یکی اص پدش
غنی تشی تخؾ هدای
اسصؽ تشی
هنشی رـوس ما اػت.
م ددنو اا نفددیغ ػددوص د صی
رـددوس مح ددول ػشان ـددتا هنددش
فشی هضاسا انؼا پیش جدوا دس
ؿددشاید دؿددواس ردداس صنددذگی مددی

گشچه دس ؿشاید رنونی ماؿدی هدم
چنی م نو اا یشیز سا تو یذ مدی
ریفیدت سا رده صدنعت
رنذ ،امدا
دػتی داسد ،ماؿی نذاسد.
پیشاه خامب د صی مشدانده رده
توػد ماؿی د خته ؿدذ اػدت تدا
صدددنعت دػدددت د صی ،اص هشن دددا
تفددا ا هددای صیددادی داسد ،حتددا اص
ف7
حا هیات ،ؿایذ

یب ثداع خامدب د صی توػدد
ماؿددی اص هددضاس تددا هددضاس پنج ددذ
افغانی تاؿذ ،ی هاا ثاع رده تدا
دػددت ،خامددب د صی گشدیددذ اص
 6111ا ی  01111افغانی هیات داسد.
ا ثته ای امش اص حیداا مدادی رداس
صحات مشد ػشچـداه گشفتده دس
ارش نیش ی خدال مدشد طدی رداس
طدشح
ػا یا دساص ته ؿک
مذا
های مشغوب دس مذ تام ردشد
اػت .تایذ متزرش ؿذ ره مدواد ا یده
ایکه تشای د خت ته رداس مدی سفدت
ؿک تؼید اتتذایی داؿدت رده تدا
پیـشفت صما نو یت مواد(تداس ،تکده،
ػددوص آ فددش رددشد ردداس ای د
صنعت تا اسصؽ سا ػداد اػدت .مدثالً
تاس هایی سا ره امش ص دس ای د خت
صمدا جدود
تکاس مدی تشندذ دس
نذاؿت ،فقد یدب ندوع تداس جدود
داؿت ره اص پـم تض گوػدفنذ ػدیذ
می ؿذ تاص موسد اػتفاد هدشاس مدی
گشفت ،ا ثته مفکدوس یدی سن دامیضی
تاس ،هاضما تا ایجاد سنگ خه ؿذ
تاس ها سا تده سندگ هدای مختهدز دس
سدنددذ دس د خددت تکدداس تشدنددذ.
متثػفانه دس موسد ػوص د صی مدواد
غداص اید
اػناد تهکه تیان ش صما
صنعت تاؿذ دس دػت ندذاسیم ،دی
هانا هنذس گفته ؿذ ره اید صدنعت
اتتذا ته ؿدک پشارندذ دس تعضدی اص

پزدُ اس چْزُ ت٘فگٌذ ٍ سرخ سلــف پزٗص
ًظزٕ وزد وِ تٌ٘ذ تِ جْاى صَرال خَٗص
خ٘وِ در آب ٍ گل هـــــشرعٔ آدم سد
خال هطى٘ي تِ وٌار لة لعل تـَوٖ ّطت
َّس خال تَ چَى وزدم ٍ رفتـن س تْطت
آًذم اس هْز «تس٘ن» هْز تَ در سٌ٘ـِ تىطت
«حافظ» آًزٍس طزتخأً عطك تًََضـــت
وِ للن تز سز اسثاب دل خــــــزم سد
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زجزتههٕشِؾههاَش ک ٔشوههٕششزّٗههاشک ههزک ش
ٌیزٓکِّدششسِدگیشخٓبشْشآرکٌهیش کؽهسٕش
ش
تاؽّدشوٕشزفهاْذشٖهاشٌنهاَشخهٓ شْشعها زش
ک ههزک شکمسٍهها شرکشزنٍهههشٍِههٓ ٔشتسٓکِّههدشش
چَٓشکِغاِٗاشکسشِظزشر سهارش شگفسهارشْشک ىهارش
ٌسفاْذشخىهكشؽهدٔشکِهدش شتّهاتزک ُش شزّٗهاش
ک ههزک شٌههیشزٓکِّههدش رشسِههدگیشخههٓ ش
خٓؽثخرشتاؽّدشوٕشآِٗهاشزٓکِها یشزنٍههش
زفهاْذشٖههاشرکش کؽههسٕشتاؽههّدشرش رشفههٓرزیش
وٕش ز شِسٓکِدششزفهاْذشٖها شرکشوهٕشٌنهاَش
خٓ ػشْش گهزکَشْمهٓ ش کر ش شزنٍههش
وّدشِخٓکٖدشزٓکِغرش رشسِهدگیشخهٓ ؼش
خٓؽههثخرشتاؽههدش شتىىههٕشسِههدگیشْ شتههاش
مّگشْش عٓکشک کٌٕشخٓکٖهدش ا هرشرشکوثسهٕش
ٌیشزهٓکَشگفهرشوهٕشک هُشزفهاْذشٖها ش
ىههز ش شر سههار شْشگفسههار شٌنههاَشک ههزک ش
کمسٍا شٌزتٓطشتٕشٌننطهیشوهٕشک هزک ش رش
آَشسِههدگیشٌههیشٍِا ّههد شٌههیشگههز شرش
ٍٖچّهههاَشکع ههها شخهههآِک ٔش شکلهههاربشش
ْعساَشْرررش رشؽىهش ٖهیشر سهارشْشزهزسش
گفسارشکِغهاَشِمهؼشتهارس ش کرِهدشرش ّهیش
کِغههاَشتههاشِؾغههرشْشتزخاعههرشتههاشک ههشزک ش
گِٓهههاگَٓش رشزهههیشٌزکلههههشٌخسىه ه ش
سِدگیشش ش رشر سارشششگفسهارشْشک ىهارشخهٓ ش
ِنششزغننزشٌیشآْر شرشک هُشِىسهٕشٌٗهًشکعهرش
وههٕشتههدکِنًشزفههاْذشٖهها شمغههٍیش لههدشْش
لاٌرش اشچٗزٔشْشفٓرذشک زک )شٌزتهٓطشتهٕش
رکٔشکِدکس شکِسخاتاذ شکرکئهٕشکز عهاذش

خاوكشٌهیشگهز شْشک هزک ش رشک هُشرکعهساش گفسههٕشکِههدشتشٌثسههدک شخدکؽّاعههیشخههٓ ش
ٖنچشگِٕٓشِمؾهیشِدکرِهدش شکسشک هُشرْش سيش ؽّاعههیشکعههرش ش ّههیشتش رشفههٓرزیشوههٕش
کعرشوهٕشآِٗها شٌمقهزش کِغهسٕشِؾهِٓدرشتهٕش کِغاَشخٓ ػشرکشؽّاخرشتٗسهزشٌهیشزٓکِهدش
عثارذش گزشٌاشِثا هدش ههش هز شرکشوهٕشکسش خههدکشرکشتؾّاعههدشرشمهها ش کر شوههٕشگشفسههٕش
ِظههزشستههاِیشْشِههضک شتههاشٌههاشزفههاْذش کر شش ؽٓ شک ىارش شر سارشْشگفسارشک زک شٌیشزٓکِهدش
ٌههٓر شآسکرشْشکت ههرشلههزکرش ٖههنًشْشٌنههاَش تاشگذؽرشسٌاَش شزغننهزشٌنهنوشْش ْعهساَش
خٓ شْشکْشزث نضشلا هشؽهٓ ًرششتّهاتزک ُشش رش آِٗاشزغننزشتخٓر شرش ّیشتشسٌاِیشوٕش هز شکسش
هشٌننوشتٕشٌننوش گهز شعهفزشوهز شْش
فٓرزیشوٕشٌاشتهٕشر سهارشش شگفسهارشْشخّهدکرش
گزکَشکرسؽهیشلا ههشِؾهٓ ًشتهٕشٌؾهىهش تاش ْعساَش گز شآؽّاشؽدش شٌ ىهٓيشکعهرش
ٌٓکمٕشخٓکٖنًشؽدشْش گهزکَشِنهششتهٕشٌهاش وههٕشْ شٌههیشزٓکِههدش رشر سههارش شگفسههارشْش
کلسزکيشلا هشِخٓکّٖدشگز دشْشتهٕشِظهزشْش خّههدکرشخههٓ شزغننههزشلاتهههشٌ لظههٕشک شرکش
عخُشٌاشکرسؽیشِخٓکّٖهدش ک شْش رشِسنجهٕش تناْر شرشس زکشکْشتهاشعهفزشوهز َشتهٕشوؾهٓرش
ک ُشکٌهزشتاعهآشآسکرْشکت هرشٌهاشخٓکٖهدش ٖهها ش گههزشتههاشک ههزک شششْش زّٖههگشٖهها ش
ؽدرشتّاتزک ُش سيشکعرشوٕشٌاشع یشٍِها نًش گِٓاگَٓشآؽّاشٌیشگهز ش شٍٖهاشک هُشٖهاش
رشتزکتههزشر سههارش شگفسههارشْشخّههدکرش گههزکَش تهها شر سههارش شگفسههارشْشخّههدکرشْ شزهه نزش
سْ شعىظشکو ٍههشِؾهاَشِهدٖنًش شتىىهٕشتهاش خٓکٖدش کؽررشتٕشٍٖنُشخاززشکعهرشوهٕش
لٓفههىٕشٌّههد شِظز ههاذش شر س هارشْشگفسههارش ٌیشگٓ ّدشتشمٗاَش دٔشتهاػش شکٌهاشمٗهاَش
گزکَشرکشتدذ ز ًشرش رشک هُشفهٓرذشْشتهاش خٓر ٔشِثاػشرشتهٕشک هُشٌ ّهاشتشکگهزشکِغهاَش
کؽسُشچّنُشففر شخهٓکٖنًشزٓکِغهرش رش کِٓک شغهذکشٖا ش ِنهاشرکشتخهٓر ش رشخّهدکرششش
ٌناَشکمسٍها شخهٓ شکسشؽهٗزذشْشکلسهزکيش گفسههارشْشر سههارشْ شٖههنچشگِٓههٕشزغننههز ش
خههٓتیشتزخههٓر کرشگههز ًشْش کرک ش هههش تٓمٓ شِخٓکٖدشآٌدشرشکٌاش رشفهٓرزیشوهٕش
کِغاَشٍٖٕشمٗاَشرکشتگز شْشتاش زّٖگشٖهاش
خا گأشکمسٍاعیشتاؽنًشرشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ش
ک ُشرکشِثا دش زکٌٓػشوز شوٕشٌٓمٓ هرش ْشٌز يش ِناشآؽهّاشگهز ش رشک هُشفهٓرذش
زفاْذشٖاش رشلاٌرشْشلنا ٕشْشٍٖهنُشگِٓهٕش کعههرشوههٕش رشر سههارش شگفسههارشْشخّههدکرشْ ش
رشر سههارش شگفسههارشْشخّههدکرشک ههزک ش هههش زغننزشلاتههشٌ لظهٕشک شتٓمهٓ شخٓکٖهدش
کمسٍا شخٓ ش ونىیشٌنىٍیشکعهرشتهزک ش آٌدرشتهاشزغننهزشآٌهدَش شرشخّهدکرش شگفسهارشْشش
ؽّاخرشْشٌ ز رشخدکشرشکسشک ّجاعهرشوهٕش ر سههارش ههز ش شکْشٌههیشزٓکِههدشزفههاْذشٖهها ش
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ضرورت و مزیت ثبت ...

ک زک شتٕشوىنٕشک کرکذش ْوسیششْشکِجهايش
خدٌاذشتهزشکعهاطشآَشْشرکٔشکِهدکس ش

رْػشکتسدک یشتٕشِغثرش عهرشِهٓ ظش

خدٌاذش ثرشکلٓکنشِفٓطشلزکرشکعرش

ْورشکوىسزِْنهشْشتغاشٌٓکر ش گزرش

تههٓ َشکعههّا ش ثههرشکلههٓکنشِفههٓطشْش

وٕشتٓمٓ شتنا دشکٌاشتدونهشٌؾهى ذشْش

رشک غاِغهههساَشکسشعهههاوناَشگذؽهههسٕش

ِگٗدکؽرشکعّا شعجىیش رشعقزشلارزش

چاوؼشٖا شٌٓمٓ ش رشوؾٓر شزطثنهكش

خدٌاذش ثهرشکلهٓکنشِفهٓطشْمهٓ ش

کعر شتاشزىّاوٓص شِٓ ُشوٕشکعسفا ٔشکسش

ک ُشخزْصٔشزٓرشعزکعهز شْش رشٌهدذش

اػتمبد ػمومی ثه ػوهوا یکهی
عبدالحليم باخرد
ازارکهههب مبکمیههت هرنظهههب
ر سههار ش شگفسههار شْشخّههدکر ش گههزکَشرکش
سیبس هی و مجوههبی مقجولی هت آ
تدههذ ز شْشتههاشخههذ ز سُشک ههُشزفههاْذشٖههاش
اتکهب متقبثهد دولهت وم ههترا
ٌیزٓکِدش رشٌناَشک زک شکمسٍا شکسشما گهأش
ش
تحک هیم م هی ثخشههذامب آنک ه
ْشٌماٌیشخهٓتیشتزخهٓر کرشگهز شرشتّهاتزش
وظیف دولت مهذیریت صهحیح
ک ُش سيشکعرشوٕشکِغاَشتهزک شتزخهٓر کرش
این اػتمهبد ػمهومی وافهسایش
ؽدَشکسشٌمهايشْشما گهأشخهٓبشش رشٌنهاَش
میسا آ است .
کمسٍا شخٓ ؼشتٕشِظز اذش شر سارشْشگفسهارش
جههبیگسیوی سههتراتیژی شههورونذ
گزکَشکرجشگذکر شرششششش ش
محهههوری و ایجهههبد دیهههذگبه
ما ش کر شگفسٕشؽٓ شک هزک شوهٕش کرک ش
مشههبرکت جویبنهه ثهه جههبی
ر سارشش شگفسارشْشخّدکرشخٓبشِنغهسّدش شِثا هدش
پرداختن صرف ث مسبئد درو
ٌماتهشآِٗاشکسشخؾِٓرشوارشگز سٕشؽٓ شتىىهٕش
ثوروکراس هی ودی هذگبه س س ه
وٓؽؼشؽٓ شتاشآِٗاشتزخٓر شخٓبشفٓرذش
مراتجههی ونیسسههرػت تغییههر و
گنز شْشتٕشآِٗاش ٍٗاِدٔشؽٓ شودکيشلهز شْش
تحو درمذیریت دولتی ورشذ
ر سارشآِٗاشسؽرشْشودکيش هشخٓبشکعرشرش
فوبوری هبی اطالػبتی -ارتجبطی
رشک ُشفٓرذشکعهرشوهٕشآِٗهاشخٓکّٖهدش
اداریاػرصهه را ثرسههوداگرا
وٓؽندشزهاشٌسٓمهٕشر سهارش شگفسهارشْشخّهدکرش
ورانت خوارا محیط نهب شهفبف
ؽاَشگز ِدشرشکٌاش رشفهٓرزیششوهٕشتهاشآِٗهاش
وغجبرآلود توگ نموده وثقبومفظ
مد شتزخٓر شگز شْشتزک شآِٗهاش زفهرش
مههذیریت دولتههی را درایجههبد
ک ٔشِؾٓ شزاشآِٗاشٌسٓمهٕشگفسهارش شر سهارشْش
تحهههو واصهههالمب ثویهههبدی
خّدکرشخٓ شگز ِدشش رشک ُشفهٓرذشکعهرش
درراسههتبی ایجههبد شههفبفیت
وٕشآِٗاشِنششونّٕشخٓکّٖدشگز هرشْشلارهزش
ثیشترواطالع رسهبنی ثه موعهغ
ِخٓکّٖدشؽدشوٕش رشر سارش شگفسهارشْشخّهدکرش
صریح و صحیح می دانذ.
خٓ شزغننزشتناْرِدشرشٍٖنُشگِٕٓشتا دشگفهرش
ثوههبثراین ایجههبد محهیط شههفبف
وٕشکِسما شکسشر سارش گزکَشٌیشزٓکِدشتاعهآش
وپبسخگو ضمن ایجبد شهفبفیت
گز شوٕشآِٗاشٌسٓمٕشر سهارشخهٓ شؽهدٔشْش
دراطالػههب وارتجبطههب یههک
رشر سههارش شگفسههارشْشخّههدکرشخههٓ ؼشزغننههز ش
سههتراتیژی ثهی نظیراسههت که
شتناْرِدشرش
جبیگسیوی ثرای آ عبثهد توهور
نیست.
کعسفا ٔشٌّطمیشْشکعظٍیشتا دشفٓرذش
این مجهبرزه ثبیهذ سهبختبریبفت
تگنز شْشتاشک ُشٍٖٕشتٕشِظزشٌیرعدشوٕش همآ هوگ وثرنبم ریهسی شهذه
ْوههرشک غاِغههساَشٌقههًٍشکعههرشزههاش انجب گیهرد .ایهن مجهبرزه ثبیهذ
خنؾههز سٕشزههز ُش عههسگأٖهها ش ثههرشْش اثتذا ازثخش هب ونقهب مسهب
زٓس عشزذوزٔشکوىسزِْنىیشتىهارشگنهز ش شروع شود و ک ی ػوام ی را ک
رش لاونىههٕشتههاش هههشزىّههاوٓص شِغههثساًش سههجت فههراهم شههذ فرصههت

فساد چرا ریشه...

وهیچ یهک ثه تووهبیی کبرسهبز
نخواهذ ثود .
ثورصور ثب تؼبریفی ک ازفسبد
شذ ودرک درستی ک هرافغب
ازپذیههذه شههو فسههبد دارد
ثههبوجود آ ثیشههترین فسههبد
مرثههو ث ه افههراد ث وههذ رتج ه
میشود و دوسی هبی شخویت
هبی دولتهی هوهوزهم ثررسهی
نشذه است.
جبلت ترین مسئ این است ک
همین شخویت ههبی مفسهذ و
ث وههذ پبیگههب دولتههی درتمههب
سخنرانی هبی خود تبکیهذ ثه
مجههبرزه ثههب فسههبد مههی کووههذ
درمبلیک درهم مهوارد فسهبد
سکو می کووذ و خود دخید انذ
وهمههین شخوههیت هههب ثبػهه
میشونذ ک این فسهبد روز ثه
روزگسههترب ثیبثههذ و راه هههبی
گسترب نیسازطرف اراکین ث وذ
پبی مسبػذ می شود.
پسههت جذیههذ مکومههت داری
خوة درطهو فؼبلیهت ههبیش
نتوانست متب یک عذمی درایهن
راستب ثردارد.
تووههب مههذیب و رسههبن هههب پههرده
ازفسبد ثرمی دارنذ و درمقبثهد
همین مطجوػب ورسبن هب چو
عذر اجرایی نذارنذ ثه انهسوا
کشههههیذه مههههی شههههونذ و
دراکثرمهههههوارد هیچگونههههه
پبسخگویی وجود نذارد و عبنو
مق دسترسی ث اطالػب تب مبال
درطههبب ث وههذ گ اشههت شههذه
است.

کؽسٕشْشواروز شآَشکسشٍٖهاَشکْک ههش

وههاٌدنٓززشرکش رش ثههرشکعههّا ش ثههرش

سٌاَشوًش رشلاونىٕشخزْعٕشزٓس عشآَش

خنؾز سٕشکٌىاَشزطثنكشک ُشخهزْصٔشٖهًش

تؾههىهشکتسههدک یشوههٕشزههزرشر ههش ش

کلههٓکنشِفههٓطشْشکرکئههٕشخههدٌاذشتههاش

زاشتنانشآغاسشِگز دٔشتشْ

شکٌىهاَش

ْمٓ ش کؽرشزاشٌزلىٕشتهٕشٌزلىهٕش رش

گز دٔشتٓ شزاشتنانشتهٕشٍٖهاَشرْػش

ونف نههرشتههاشلههدکلهشکؽههسثأشٌٍىههُش

خذ زشتهٕشِظهزشٍِهیش رعهدرش رشلاونىهٕش

ک ُشسٌنّٕشزجزتهٕشْشزخقهـشتٓمهٓ ش

ک کٌههٕش کر شْشٌؾههى ذشوٍاوههاَش رش

ٌیش عاس شآغاسشٍِا درشْشکِسظارشٌیرْ ش

زٓس عشزذوزٔشکوىسزِْنىیش هشخهزْصٔش

ٌههی آٌههدشتههزک شزىّههاوٓص شٖهها ش

کرکئٕشخدٌاذش ثرشکلٓکنشِفهٓطشتهٕش

تاشزٓس عشزذوزٔشکوىسزِْنىهیشٌؾهى ذش

کعاعیشْشتّنا

شتٓ شوٕشتا دش رشعهانش

خنؾز سٕش زز شخ فهٕشک ّىهٕشکعهسفا ٔشکسش

ِظزشٌیشرعدرشِظزشتٕشکٍٖنرشْشوارتز ش

ؽٗزِْدکَش رشتغهنار شکسشٌهٓکر شوهٕش

ٖهها ششلثهههشتهها

شآَشزٓمههٕش سيش

زىّاوٓص شرْسشٌمس ناذشخاؿشخٓ شرکش

شوهٕششِظهايش

رزْرذشتٕشکرکئٕشزذوزٔشزات نهرش کر ش

فههٓرذشٌههیشگز ههر ش س ههزکشْر ه نرش

ٌی زىثدش رشلاونىٕشتٕشِظهزشٌهیشرعهدش

ٖا شعناعیشگذؽسٕشکٖسٍايش سيشرکش رش

آعاَ ززشگز

شْشٌٓر شکعاعیشلافههش

وؾٓرشِغثرشتٕشلانشتٗسزشتٓ شْشکٌىاَش

ْر ه نرشْشکل ه ٓکنشلههاوًش رشوؾههٓرش

مٗههرشتٗسههزشعههاخسُشخههدٌاذش ثههرش

وز َشعهز عشٖٓ هرشؽهخـشْشعها زش

عٍىهیشؽهدَشخهزْصٔششزٓس هعشزههذوزٔش

ّٖٓسشآٌا ٔشکِجايشواٌههشک هُشخهزْصٔش

کلٓکنشِفٓطشتىارشِثغسٕشکِد شْشکوَّٓش

ٌؾخقاذشٌزتٓطشتٕشْ شکعهرشوهٕشتهاش

کوىسزِْنىههیشتنؾههسزشٌغههاعدشتههٓ رش ک ههُش

ٌىیشِنغر ش خظشگفسٕشٌهیشزهٓکِنًشوهٕش

ِىسٕش رکشًٖشتا دشگفهرشوهٕش رشزطثنهكش

کمزک ششخزْصٔشٌذوٓرشتّاتزشٌؾى ذشْش

ک غاِغههساَشٌقههًٍشکعههرشوههٕشعنغههسًش

کوَّٓشتاشکِفاتشلهآَِشمد هدش رشک هُش

خزْصٔشزذوزٔشکوىسزِْنىهیشکسشزجهاربش

چاوؼشٖا شٌٓمٓ شٌٍىُشکعرشآغهاسش

ٌٓمههٓ ش ثههرشکلههٓکنشِفههٓطشرکشوههٕش

رکعههساشِىسههٕشلاتهههشعطه

شرکش رشکرکئههٕش

وؾههٓرٖا شٌٓ ههكش رشک ههُشرکعههساش

ؽٓ شکٌاشتٕششوّد شتٕشخنؼشتزْ رش

ر اعههرشعٍههٌٓیشزقههد شٌطههاتعشآسک ش
تزک شتهار ْيشکسزٍهايشٌشکش هشدٔشوّّهدگاَش
ْکمههدشؽههزک وش عههٓذشٌنٍّا نههدشزههاش رش
خزْعا ششوزک ٕ ش ٖیش ش)031شٌسزٌزتعشسٌنُش
عفند شْکلعش رْکسٔشؽزلی ش کخهشٌنٓزهٕش
زقد شٌطاتعشآسک شرکوٕشتزک شؽهزورش
ٌخههاتزکزیششک غههاَشتنغهنًش هیشٌههأشٌثىه ش
)50811شک غاِی شتٕشوزک ٕ شٌندٖد شکؽخاؿش
ٌْٓعغٕش ْوسیشوٕشخٓکٖؼشٌشک دٔشسٌنُش
ٌسذوزٔشرکش کؽسٕشتاؽّدشکؽهسزکنش شٍِا ّهدشش
ٌشک دٔ شوّّدگاَشتا د شز ٍنُ شٌ ا نشعهٕش
ٌاٖٕشوزک ٕ شرکش ررْسشٌشک دٔ شتاخٓ کؽسٕش
ْتٕشوٍنسٕ ش کْشزىثی شزغىنًششٍِا هشد.شزثهكشش
لآَِشآ زٖهاش شخهٓش ؼشرکشکسزهارش خشِؾهزش
کع َشکوی شٖفرشرْسشوار شتهٕشٌهدش ز رش
عٌٍٓیشخدٌاذشْکلعشٌىزْ اَش ْيشز ٍنزش
ر اعر شعٍهٌٓشی ششزقهدش شٌطهاتعشآسک ش ش
عاعرش ٔشلثهشکسظٗزشکرکئٕشٍِا ّدشْؽزک وش
کٖىنرشْکمدشؽزک وشتٓ َشٌنثاؽدر3800
***ش
ر اعههرشعٍههٌٓیشکٌهه نشْسکرذشٌاونههٕشش
تس دک 4تابشکزاقششتٍغالرشٖا شٌسفاْذش
وارزٕشآر اِهاشٌىىنهرشخهٓ ؼشرکشزهٓر ش
مدکشگإِشکسزز هكشخزْعهٕش کْزىثهیشتهٕش

تدَْشتزگؾرشٌ لظهٕشٍِهٓ ٔشز ٌنّهاذش
کخذشٌنگز ر0347
***ش
ر اعههرشعٍههٌٓیشکٌهه نشْسکرذشٌاونههٕششش
ٌههٓکس ش)8015شٌسزٌزتههعشسٌههنُشْکلههعش
ٌنههزْ ظشٌنههدکَشٌىىنههرشخههٓ ؼششرکش
کسزز كششدزْعٕش کْزىثیششتٕشوزک ٕشٌندٖدش
ؽزورشٖاششکؽخاؿشْک زک شوهٕشخهٓکٖؼش
تههٕشوزک ههٕشگز سههٕشآِههزکش کؽههسٕشتاؽههّدش
رخٓکعههرشٖهها شخههٓ ؼشرکشتٍههد ز رش
عٌٍٓیشکرس اتیشلهزکرش ک شٖها شر اعهرش
عٌٍٓیشکٌ نش ْوسیشْکلعشٌّهشنشخهّجًش
ز ٍنهههزش )04شٌّشوهههٕششعنٍّاخاٌنزعهههدز ٔش
ْخٓ ؽاَشت دشکسِؾزک ُشکع َشکویشٌدذش
)04ش ٓيشٌزکم هٕشٍٖچّهاَشششؽهززّإٌشرکش
رشٌماتهههش )3111شک غههاِیشخههٓنشتههدَْش
تزگؾهرشٌ لظههٕشٍِههٓ ٔشزاٌنّههاذشکخههذش
ٌنگز ر3818ش
***ش
ر اعههرشعٍههٌٓیشکٌهه نشْسکرذشٌاونههٕشش
ىثههابشز ٍنزوههاِىز سیشٌغههاسٔشٍِههز4شت هٕش

زذوزٔشزات نهر شتهاشزش عه

رشچّههه نُش ههههشْرههه نرش ْوهههرش

فز شوٍسز ُشسٌاَشٌٍىُشٌیگز

رش

ش

عنٍّاخاٌنزش شتغدارِدشْشخٓ ؽاَشت دشکسشِؾزش
ک ُشکع َشکویشٌهدذش ش)00ش هٓيشٌزکم هٕش
ٍٖچّهاَتشؽهززّإٌشرکش رشٌماتههش ش)3111ش
ک غاِیشخٓنشتدَْشتزگؾرشٌ لظٕشٍِٓ ٔش
ز ٌنّاذشکخذشٌنگز ر3819
***ش
کع َش ٌجد ش عٓذشتٕش کْزىثیشش
"عّٓکَشْشؽهٍارٔشش کْزىثهیش :شلهزکرش ک شش
لفزش هشلىمٕشچأشعٍنكشتزٌٕش یشِقهةش
ْکزز دٍحش رزٍد دشِهشٌزوششآٌٓسؽهٗا ش
ش
ّههیشْلز ههٓ شٌ ىههٓونُشْشْر ههٕشؽههٗدکش
رٌزوششر اعرشعٌٍٓیشلٓک شتؾز ششش
ش }}MOLSAMD/G03/96/NCBش
ْسکرذشوههار شکٌههٓرشکمسٍههاعی شؽههٗدکشْش
ٌ ىٓونُشکسشزٍايش کْزىثاَشْکمهدشؽهزک وش
عٓذشٌیٍِا دشزهاش رشخزْعهٕش کْزىثهیشش
ش
لزکرش ک شلفزش هشلىمٕشچأشعٍنهكشتزٌهٕش
یشِقةشْکززدٍحش رزٍد هدشِههشٌزوهشش
ش
آٌٓسؽٗا ش ّیشْلز ٓ شٌ ىٓونُشْشْر ٕش
ؽههٗدکش رٌزوههششر اعههرشعٍههٌٓیشلههٓک ش
تؾز ششکؽسزکنشٍِا ّدرشخزْعٕشزهدکرواذش

کؽسزکنششٍِا ّدرشآ زشٖا ش هزشرعهندٔشْش
کِسزِسیشخذ ز سٕشٍِنؾٓ رش
ز ههٍنُشک ههزشتههٕشٌثى ه ش )30,000شک غههاِیش
تؾىىیشگزِسیشتاِهشٌنثاؽدشرش
ؽزک و شعٍدٔشکٖىنرش کْزىثهاَ:ش کؽهسُشش
مٓکسش اونرشْزٓکِا یشٌاویشٌنثاؽدر"ش
مٗرشٌ ىٌٓاذشٌش هدش رشٌهٓر شٌنههشْش
زار خشمىغٕشآ زگؾا ی شؽزک وشکٖىنهرششْش
رررشتٕشؽززّإٌشٌزکم ٕشؽٓ رش
***ش
کعههاٌیشعههىطاَشعش ههشش زسِههدشلههامیش
عثههدکونىنًشٌاوهههشوىنّنهههشٌ ههاوجٓ ش
کوخدٌرشْکلعشِالنٕشخّجًشؽٗزواتهشزهیش
رخٓکعسیشْسکرذشفنرشعإٌشخٓکٖهاَش
زْػشکٌسناسشوىنّنهشٌ اوجٓ شخٓ ؼشرکش
تهها شعثدکو ههٍنزش زسِههدشعثههدکوغفٓرش
گز ههدٔشکِههدشوههٕشْسکرذشفههنرشعاٌههٕش
کلىايشش سيشکرؽا ش زٌٓ ٔشکِدرش
کؽخاؿشٌْٓعغهاذشْ ْک هزش ْوسهیشوهٕش
رٌٓر شوىنّنهشٌ اوجٓ شٌهذوٓرشک عهاش
کؽسٕشتاؽدشکسزز كشِؾزشکع َشکویشٌهدذش

ارتکبة فسبد میشهونذ و ک یه
افرادی ک مضورپشهت پهرده
آنوب کهبمال محسهو ثبشهذ .از
ثین ثرده شود.
مجبزا مرتکجب فسبد واصالح
روب ههبا ثوجهود سیسهتم هههبی
کبریا شوبسبیی و مه ف نقهب
مستؼذ فسبدا افسایش شفبفیت
و پبسههه گهههویی درػم کهههرد
سبزمب هبی دولتهی و ثه طهور
ک ی اصالح نظب اداری ث ػووا
اعههذا پیشههگیری دوروی سههک
مجبرزه موفهق ثهب فسهبد ت قهی
م هیشههونذ ومکمههد یکذیگرنههذ

جبلت ترین نکت که رسهبن ههب
فؼال ث آ مواج انذ ایهن اسهت
که درنظهب ههبی عج هی وعتهی
درمطجوػب و رسبن ههب چیهسی
ث نشهرمی رسهیذ درمهذ 42
سبػت موضوع پیگیری می شهذ
ولی مبال گوب هب کر گویهب ههیچ
نشویذه انهذ و تووهب ثهب لجخوهذی
درمقبثهههههد رسهههههبن ههههههب
پبسخگوهسهههههتوذ وازهمههه ه
ثذترایوک درمقبثهد همه دروؽ
می گویوذ وایهن دروؽ گهویی ثهب
وعبمت و دیذه درایهی صهور
می گیرد.
کعسثارشِدکر رشش

ٌیشٍِا دشزاش رشخزْعٕش کْزىثیشزهدکرنش
ز دک ش5شلىًششرْغّناذشْش هه)شلشىهًششگهاسش
ٌا عشرزْرذشر اعهرششعهزْ شخهدٌاذش
زخّنىیشِْفرشْگهاس شکؽهسزکنشٍِهٓ ٔشْش
ِمهشچهشاجشؽهدٔشؽهززّإٌشٌزتهٓطشرکش رش
ٌماتهشخز کخرشٌثى ش 511شک غاِیشآ زٖا ش
خٓ ؼشرکشٌطاتكشؽزک وشٌّدرجشؽززّإٌش
ْشزثكشلهآَِشْشززسکو ٍههشزهدکرواذشکسش
زههار خشِؾههزشکعهه َشکوههیشٌههدذش00شرْسش
زمٓ ٍیشتدعرشآْر ٔشٌنسٓکِّدشآ زٖها ش
ِاْلرشرعندٔشْشکِسزِنسهیشلاتههشخهذ زػش
ٍِیشتاؽدرشز هٍنُشآ هزشتقهٓرذ شتاِههش
گزِسیشٌثى ش)001111ش ىقدْتنغرشٖشکرشش
ک غاِیشکٖىنرش کْزىثهیشٌنثاؽهدرشْسکرذش
ٌ ا َشخسزْونًشما ٔشخهشٌنٍٓ شخاَشکویش
چٗههاررکٖیشعثههدکونكشٌسقهههشٌغههىخششش
ر اعرشزدکرواذشٌّشنشکْنشکزهاقشٍِثهزش
 01ش رشٌد ز رشعٌٍٓیشزدکرواذشکمّاطش
زدْ زشٌنگز ر3793ش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکشعهًش

***ش
ههههشمىهههدشخاعهههدٓرذشوٍندهههٓزز ش
511804000شتٕشکعًشخزْ ُشتّهرشٌنٍهدش
هشٌفمٓ شگز دٔشکعسثارشِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکعهًش
عثدکوثالیشْودشخدک شلهشٌفمٓ شگز دٔش
کعسثارشِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکعهًش
عثدکهللشْودشٌنٍدشِ نًشٌفمهٓ شگز هدٔش
کعسثارشِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکشعهًش
لامیشعثدکوزلٍُشٌفمٓ شگز دٔشکعسثارش
ِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکعهًش
ؽنخکلٍدشْودشآلاشٌنٍدشٌفمٓ شگز هدٔش
ش
کعسثارشِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکعهًش
ٌنههزٌُشِهها رٔشتّههرشعثههدکوزسکقشٌفمههٓ ش

کماسٔشٌندٖدشکؽخاؿشلمنمهیشْلىٍهیش
وٕشخٓکٖؼشتٕشکمارٔشگز سُشآِزکش کؽهسٕش
تاؽههّدش رخٓکعههرشٖهها شخههٓ ؼشرکش
تٍههد ز رشعٍههٌٓیشکرس ههاتیشلزکر ک ٖههاش
ر اعرشعٌٍٓیشکٌ نش ْوسیشْکلعشٌّشنش
خههّجًشز ٍنههزش ش)04شٌّشوههٕشعههنٍّاخاٌنزش ش
تغدارِدشْشخٓ ؽاَشت دشکسشِؾزشک ُشکعه َش
کویشٌهدذش ش)00ش هٓيشٌزکم هٕشٍٖچّهاَتش
ؽززّإٌشرکش رشٌماتهش )3111شک غاِیشخهٓنش

ٌغالرش0976شٌسزٌزتعششز ٍنزش هششٌّشوهٕش
ْکلعشخزْصٔشکوه شخٓؽهنانشخهاَششٌنّهٕش
ٌىىنههرشخهههٓ ؼشرکشکسزز هههكشخزْعهههٕش
کْزىثههیشتههٕشکمههارٔشٌندٖههدشکؽههخاؿش
لمنمیشْلىٍیشوٕشخهٓکٖؼشتهٕشکمهاسٔش
گز سُشآِزکش کؽسٕشتاؽّدش رخٓکعرشٖا ش
خههٓ ؼشرکشتٍههد ز رشعٍههٌٓیشکرس ههاتیش
لزکر ک ٖاشر اعرشعٌٍٓیشکٌ نش ْوسهیش
ْکلههعشٌّههشنشخههّجًشز ٍنههزش ش)04شٌّشوههٕش

ٌطاتكشلآَِ شزدکرواذشْشززسکو ٍهشعإٌش
وؾٓرشفٓرذشٌنگز رش
کْزىثاَشٌنسٓکِّدشؽززّإٌشرکشرْ ش ىؼش
رشعاعاذشوار شرعٍیشکس شر اعرشزٗنٕشْش
زههدکرواذشْکلههعش رشِالنههٕش 06شٌماتهههش
ٌارونهههرشٌىزْر هههاَشکْنش ر ا هههرشْش
آ زٖا شخٓ ؼشرکشکسشزار خشِؾزکع َشکویش
00شرْسشعهاعرش:ش01لثههشکسظٗزتههٕشآ رطش
ٌسذوزٔشزغهىنًشْش رشمىشغهٕشآ هزشگؾها یش

ٔش ٓيشتٕشْسکرذشفهنرشعاٌهٕشآٌز هرش
عزرٕشخدٌاذشفهنیشتخهؼشخقٓفهیش
ٌزکم ٕششٍِٓ ٔش رغنزشآَشک عاشؽاَشتازهش
ٌنثاؽدرش3811ش
***ش
عّٓکَشْشؽٍارٔش عٓزّإٌش کْزىثیش 0396ش
ش  NCBش158ش شMOMP / Gش)ش
ر اعرشزدکرواذشْسکرذشٌ ا َشْخسزْونًش
کسشزٍايش کْزىثاَشْکمهدشؽهزک وش عهٓذش

عش ششْودشٌنٍدشِا رشٌنزشٌفمٓ شگز هدٔش
کعسثارشِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکعهًش
ک کهللشعثٍاَشخاَشٌفمٓ شگز دٔشکعسثارش
ِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعهدٓرذشوٍندهٓزز شتهٕشکعهًش
ٌنٍههدش کْ شعش ههششکهللشٌفمههٓ شگز ههدٔش

گز دٔشکعسثارشِدکر رشش
***ش
هشمىدشخاعدٓرذشعنالسیشتٕشکعهًشعهندشش
ِغنًشْودشعندشِ نًشٌفمٓ شگز دٔشکعسثهارش
ِدکر رشش
***ش
ززمٍٕشکِگىنغیشزهذوزٔشزات نهرشتهٕشکعهًش
ؽثًّشتّرشکٌنُشکهللشٌفمٓ شگز دٔشکعسثارشش
ِدکر رشش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

