
 

شغنان سیمایاداره نشرات                                                1                                       مسکرات و دخانیات  
 

 

دخانیاتکرات و ــــــــــمس  

 

حقدوست"موالنظر": نویسنده  

محمد جان فروتن ارسالی:  

 

۲۰۱۵فبروری  ۱۷  

 

 

 

 مسکرات و دخانیات
 

 .ها چیزی که سکر و سستی بیاورد مانند شراب و عرق و امثال آن: مسکر -1

 مانند آن حالتی که در اثرر وروردن  شراب و مست شدن از نوشیدن یعنی:  سکر 

 .شراب یا عرق به انسان دست میدهد

نوشابه الکلی که از تقطیر شراب انگور یا سریب یرا ورمرا یرا کشرمت بدسرت :  عرق

طیرر  چهل ترا شترت صیترد میباشرد و هرر مرایز کره از ترق می آید و مقدار الکل آن

 عرق بید مشک و عرق کاسنی. .شود ء بعضی گیاه ها حاتلجوشانده

 .ندبر: انواع توتون و تنباکو که برای دود کردن بکار میدخانیات

 . : سست کننده ، آنچه اعتاب را سست و بی حس کندمخدر -2
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 توتون  

از ترکی ، گیاهی است دارای برگ های پهرن و درشرت و گلهرای سرر  یرا  مأووذ 

، بلندی ساقه ات تا یک متر میرسد،برگ های آنرا پس از وشک کردن  رنگسبز

آورنرد و توتون سیگار، توتون چپق، توتون غلیان "تنباکو"عمل می: به اقسام موتلف

اتر  از گیراه هرا  ،در تدوین بکار میبرند و در تمام آنها مراده نیکروتین وجرود دارد

در اروپرا مترداول گردیرد آن بومی آمریکا است، از قرن شرانزدهم مری دی زراعرت 

الی هرا بره ایرران رسرید و در گری ن کاشرته شرد، اسرتعمال غرسپس توم آن توسرط پرت

وین تا قرن هفده می دی در اروپا جرم شمرده مری شرد و مجرازاتت دتوتون برای ت

حبس و شکنجه برود، در قررن هفرده هرم اسرتعمال دوانیرات از کشرور اروپرا بکشرور 

عرردهء کثیررری بجرررم اسررتعمال توتررون کشررته آن مملکررت عثمررانی سرررایت کرررد و در 

   شدند،در دوره تفویه استعمال غلیان و چپق در ایران متداول شد.

 افیون

از کلمرره یونررانی اپیررون، اپیرروم، تریرراخ، شرریره وشرروات، شرریره وشررک شررده جرردار  

ین حقهء وشوات که دارای کدئین و مرورصین و الکوئیرد هرای دیگرر اسرت، در تسرک

مری آورد و اعتیراد بره آن وطرنراخ اسرت، در  درد موثر است اما پیوسرت شردیدی 

 عربی نیز اصیون می گویند، در صارسی هپیون هم گفته شده.

 افیونی 

 .تریاکی، کسی که عادت به ووردن یا کشیدن تریاخ دارد

 خشخاش

گیرراهی اسررت دارای سرراقه باریررک و برررگ هررای دراز و درشررت و دندانرره دار، گررل  

متر میرسد، میوه آن بشکل حقه و پرس از ریورتن بررگ  سفید، بلندیت تا یک تایه

ی گررل در سررر شرراوه پیرردا میشررود و آنرررا گرررز وشرروات و پوشررینه و کپسررول و هررا
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غوزهء وشروات و کوکنرار هرم مری گوینرد، میران آن وانره وانره و پرر از دانره هرای 

سفید است که آنهرا را مری وورنرد و روغرنت را هرم  میگیرنرد، پوسرت غروزه  ریزه

و از آن شریره سرفیدی  وشوات وقتی درشت شد با آلرت موتروخ وررات میدهنرد

وررارم میشررود کرره پررس از وشررک شرردن قهرروه ای رنررگ میشررود و ایررن همرران شرریره 

بره  از مالت دادن و آماده سراوتنتریاخ است که بعد در ظرصی جمز میکنند و پس 

مترف میرسانند. جوشانده پوسرت وشرک شرده وشروات بره عنروان مسرکن و آرام 

کننررده بطررور غرغررره یررا تنقیرره بکررار میرررود، در مررداوای اسررهال سرراده و وررونی هررم 

 بطور تنقیه ناصز است، به عربی هم وشوات میگویند.

  تریاک

 تررلن دیررده ایررم و معرصرری آن تحترریل حادر اصغانسررتا مررا همرره تریرراخ را بدبوتانرره

که عیان است چه حاجت به بیران اسرت." امرا  که : "آنچه  است.  ضرب المثل است

 تیات و ویژگی های تریاخ میگوییم .بازهم بطور و ته از وتو

مری  ار تولید میشود و در منراطق معتردلاین ماده از گیاهی بنام وشوات یا کوکن   

گرامی نیرا غروزه آن ه دارد این ماده از توپره و تیرهروید و گل های به رنگ سر  

بطور عمودی و اصقی بدست می آید و در  تیغ زدنمیریزد به اثر  که گل برگهایت 

ابتدا شیره سفید رنگ از زوم های تیغ سر میزند و بعد در مجراورت  هروا رنگرت 

 برا دم تغییر میکند و آهسرته آهسرته  قهروه ای میشرود و ورود را سروت میکنرد و بعرد

و یا ظررف موتروخ پرر مری  قطیجمز می کنند و در داول را چاقو و یا تیغ آن 

بسریار  ترا بلیرتدود کردن که غمزه گفته میشرود و یرا بشرکل  یقکنند. تریاخ از طر

عرو  دارو و دوا نیرز  درو در بعضی جرا هرا  کوچک مورد استفاده قرار میگیرد

 از آن استفاده می کنند.
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 ضرر ها یی دارد؟ و مصرف تریاک چه زیان ها

ترراثیرات موتررل سرراوته و از کررار مرری انرردازد،  اعترراب مرکررزی را دسررتگاه .1

کرودن، انسران را ، بسیار بد در سلول هرا و حجررات بردن برر جرای میگرذارد

ترنفس را کنرد و انسران را دچرار نفرس ، مری نمایرد گری کند ذهن و دچار سر 

تنگی میسازد، زیرا مرکز تنفسی مغرز را از کرار مری انردازد و بطرور کلری 

تررنفس  موتوتررا  شررت هررا از ایررن زیرران هررا متررون نمرری ماننررد و دسررتگاه 

 : آمدن بیماری های از قبیل بوجودباعث 

برونشیت، آمفیزم و عوار  آن می گردد و حتی زمینه برای دچار شدن به 

 مر  سل و توبرکلوز نیز  پیدا می شود .

بیماری های دیگری که بواطر ووردن و دود کردن تریاخ به انسران هرای  .2

معترراد  پیرردا میشررود تکلیررف شررت، قلررب، معررده ، گررردت وررون ، و اوررت  ت 

روانی میباشد که تریاخ تمام این سیستم های بدن را از صعالیت می انردازد. 

کسانیکه به تریاخ معتاد مری شروند طاقرت و تحمرل مریضری هرای سروت و 

بیضرروی چشررم را  کررار تمرکررز در محرردود  تررب هررای دراز مرردت را ندارنررد.

 .سازد و واتریت نزدیرک بینری چشرم را دچرار ضرعف میسرازد یمضعیف 

آثرار سروء بجرا تریاخ با ی جگر انسان که یکی از اعضای مهم بدن اسرت 

و کمک کارهای هضم غذا در معده  راترشح تفکه می گذارد و وظیفه آن 

 . تریاخ با ی روان انسان نیز تاثیر بد میگذارد. میباشد موتل می سازد

 ،عواطرفور مردت طرو نی اسرتفاده کنرد از ایرن مرواد ضررر آهر قدر انسان 

مهربانی و احساساتت را کمتر می سازد و هروت و حاصظره شروخ تریراکی 

 .شوخ بکلی از بین میرود نیکویید و اوتاف پسندیده و پذیر می نقتان
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  چرس

چرس بنام های موتلفی چون: بنگ، معجون، حشریت و کیرف یراد مری شرود. 

ه از گررل و سرراقه گیرراه موسرروم برره شرراه دانرره هنرردی در رنررگ قهرروه ای دارد کرر

مناطق گرمسیر بدست می آید. بوته هایت ویلری برزرگ مری شرود کره گراهی 

اوقات به دو متر میرسرند و دانره هرایت بره شرکل دانره هرای صنردق اسرت و از 

 حشیت را می گیرند.برگ های آن ماده سمی 

"برررای امررت مررن  از پیررامبر اکرررم رخا روایررت شررده اسررت کرره میفرماینررد:

روزگرراری وواهررد آمررد کرره چیررزی راکرره نررامت بنررگ یعنرری جرررس اسررت مرری 

 ".وورد که من از آنان بیزارم و آنان از من بیزار می شوند

 استعمال چرس     

مری  بنرگ آببعضی چرس را با آب مولوط می کنند و می نوشند کره آن را 

دود آنرا میکشرند ،یرا گویند یا مثل تنباکو در سر چلم یا پیپ قرار می دهند و 

سراوته در  ترا بلیرتوورد کرده در داول سگرت دود می کنند و یرا بره شرکل 

دهان می گذارند. کشیدن چرس سرانجام بیماری های نفرس تنگری و سررطان 

زیررا دود . که نسبت به سگرت وطرنراخ ترر اسرت شت را بوجود می آورد

گررردد و طورعمیررق داوررل شررت هررا مرری ه بررمیگررذرد و چرررس از رای تررنفس 

شدیدا  بروی شت ها اثر می گذارد و احتمرال گرصترار شردن بره سررطان شرت 

 در اثر استعمال چرس هشت برابر از سگرت بیشتر است.

 زیان ها و ضررهای چرس

ضررر هررای صرراوان دیگررری بوسریله اسررتعمال چررس برررای اشرواخ چرسرری 

 بعضی از آنها اشاره می کنیم : به ما جهت آگاهی کهوارد می شود 

چرررس در صعالیررت هررای مغررزی اوررت ل وارد مرری کنررد کرره در نتیجرره بیهوشرری  .1

 های پی در پی را بدنبال دارد.
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آدم چرسررری تمرکرررز صکرررری ورررود را از دسرررت میدهرررد و در زمینررره تفکرررر و  .2

 اندیشیدن نا توان می گردد.

 .مجموعه اعتاب مرکزی شوخ چرسی آسیب می پذیرد .3

 .اوت ل  میشوددچار  حواس و شعور و آگاهیت .4

اصکار و اندیشه هرای جنرون آمیرز و دیروانگی برر اشرواخ چرسری تسرلط مری  .5

 یابد.

 قوه نمو دهنده مغزت وشک میشود و از کار می اصتد . .6

 انسان چرسی دچار پیری زود رس میشود. یصعالیت های مغز .7

 انسان های چرسی کودن و کند ذهن میشوند . .8

لرذا بره صرامروت  ،میگرددچرسی گرصتار ضعف و اوت ل قوه حاصظه انسان .  9

 .کاری گرصتار می شود

 نیروی درخ و شناوت  اشیاء در شوخ چرسی ضعیف می شود.. 10

ای میرسد که طول و عر  و ضوامت ه مرحله بانسان چرسی سرانجام .11

اشرریاء و جهررات ششررگانه را نمیتوانررد درخ کنررد. میرران شررناوت ابعرراد و جهررات  

کرررده  ات را درخل میشررود و وطرررغلررط میکنررد و قرروه ادراخ ات بکلرری موترر

تشّنجات  عتبی و بی هوشی و صلج شدن سلول های مغزی از جمله نمیتواند. 

سروت آسریب پرذیر زیان های این مواد است. استعمال چرس رگ های بدن را 

جهراز  ،جهراز هاضرمه میگرداند و اثررات زیران برار اسرتعمال چررس برر معرده،

وان میباشرد. همچنرین  انسران  هرای دوران وون و جهاز تنفسی چشمگیر و صرا

 د. نچرسی غالبا  دچار رکود تولید مثل و قوه جنسی میگرد
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 هیروهین

 برا عمرلبعضی از مردم معتادان هیروهین را پودری نیز می گوینرد هیرروهین 

مسرتقیم از مرورصین اسرتورام مری گرردد و تقریبرا سرفید رنرگ و  تقطیر به طور

 مانند است. کریستال

برره طریقرره هررای موتلررف از ایررن مررواد کررار میگیرنررد  ایررن مررواد برردبوت مبت یرران

 بطور مثال:

 به طریق استنشاق از راه مجرای تنفسی 

 ووردن

تزریق آن در زیر پوست و در داول رگ که از سایر روت ها بیشتر اثر مری 

 کند.

 ضررهای هیروهین زیان ها و

مورررب و اسررتعمال هیررروهین ماننررد شررراب،چرس و تریرراخ ایررن اثرررات 

 ناگوار را بر مغز و اعتاب میگذارد:

 اعتاب را آشفته می سازد.و هیروهین بطور کلی سلول های عتبی  -1

 هیروهین قدرت تفکر را کاهت میدهد. -2

 صعالیت های سیستم اعتاب را کاهت می دهد . -3

 قوه ادراخ شوخ را ضعیف میکند. -4

 مرکز عتبی را تحریک می کند و صعالیت آن موتل می سازد. -5

ر روحری و روانری نیرز موجرب اصسرردگی، تررس، اضرطراب، وابسرتگی نظاز  -6

، از دسرت دادن ارزت رصتار و گفتار، بدگمانی، گوشه نشینی ، تغییر در شدید

، کمبودی بریت از حرد، برد او قری، بری ، حقارتقی، احساس وجالتهای او 
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، صرار از واقعیت های و تد هرا اثررات نرامطلوب روحری اعتماد شدن به وود

 روانی دیگر را به همراه دارد .و 

 تاثیرات بد و ناگوار هیروهین بر دستگاه تنفسی

 .تنفس را کاهت می دهد و کم میکنداندازه  -1

انسان هیروهینی دچار نفس تنگی گردیده شت هایت آسیب دیده و بمر  سرل  -2

 گرصتار میشود.

 ، عامررله در جهرراز دورانرری وررون و قلررب داردهیررروهین عرر وه بررر اوت  ترری کرر

، صشرار ی دیگری نیز بر شوخ معتراد میباشرد. از قبیرل بیمراری قنردامرا  متعدد

 ، روده ها و جهاز هاضمه.وون، عفونی و سوت شدن جگر، اوت  ت بر معده

 عوارض دیگر استعمال هیروهین

از بین و ، روده ایجاد پیوست شدید، سوت شدن روده ها، انقباضات شدید معده

، دل کرم اشرتهایی و اورت ل در تغذیرهدر معرده،  انرزایم هرای هضرمی غرذا بردن

 در بین معتادان این مواد کشنده دیده می شود. قاستفرابدی و 

 استعمال الکل و سایر مواد مخدر

نوشیدن شراب در دین مقدس اس م مطلقاَ حررام اسرت ، در تردر اسر م مرردم 

برره دسررتور " شررراب مرری نوشرریدند ، ولرری ورراتم پیررامبران "حضرررت محمررد رخا

کرررد تررا مررردم مرحلرره برره میآگرراه  شرررابوداونررد رما مررردم را از ضرررر هررای 

تعالی در  یسرانجام ودا .دننمرحله از ضرر های شراب نوشیدن آگاهی پیدا ک

قرآن کریم بعد از چندین مرحله با تراحت هر چه تمام تر نوشریدن شرراب را 

 تحریم می کند و می صرماید:

" ای مومنان به تحقیق شراب و انواع قمار و بت :  90هسوره المائده آیترجمه 

و چوبره هرای قرعره ربررای  نگ های که برای قربانی نتب شدهپرستی و با س
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،از آن دوری گزینیرد شراید ا کلیدی از کار هرای شریطان اسرتغیبیکشف امور 

 رستگار شوید."    

مری " جرز ایرن نیسرت کره شریطان :سوره صروق نیرز صرمروده اسرت 91ترجمه آیه 

وواهد کینه توزی و دشمنی را از طریق شراب و قمار و در میان شرما بیفگنرد 

داولری را در میران شرما شردت بوشرد و شرما را از  صراتو ضد و مضراد و اوت 

یاد ودا ، نماز و دعا و عبادت غاصل نماید آیا بازهم از شراب و قمار دست برر 

 " ؟دار نمیشوید

 :کهبر گرامی رخا می صرمایدوداوند تبارخ و تعالی وطاب به پیام

ر براره شرراب و قمرار "ای پیرامبر  مرردم از ترو د:  219بقره آیه  سوره ترجمه

اسرت گو: در شراب و قمار گنراهی برزرگ ، تو در جواب شان بسوال می کنند

 شرانشرراب و قمرار بررای مرردم از سودو نیز سود های برای مرردم ولری گنراه 

 بیشتر است ." 
این حدیث پیامبر گرامری حضررت محمرد رخا معرروف اسرت کره آن حضررت ده  در مجامز اس می 

گروه از مردم را لعن و نفرین کرده است که این گروه ده گانه بطور مستقیم و 

 غیر مستقیم  در ساوتن شراب دست دارند و شریک هستند :

 کسانیکه  دروت انگور را به نیت شراب ساوتن می شانند. -1

 راب از دروت تاخ نگهبانی میکنند.کسانیکه به قتد تولید ش -2

 کسانیکه مشروبات را وریداری می کنند. -3

 کسانیکه صروشنده شراب هستند. -4

 کسانیکه شراب را می نوشند. -5

 کاسب و تجاری که از شراب صروشی پول بدست می آورد. -6

 صشار دهنده انگور به انگیزه شراب. -7

 کسانیکه مشروبات الکلی را حمل و نقل میکنند. -8

 شراب را تحویل میگیرند . کسانیکه -9

 . ساقی یا توزیز کننده شراب . 10

 اس م هی  گناهی تا این حد مورد نکوهت قرار نگرصته است. در دین مقدس
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 : فرمود )ع( یامبر اکرم )ص( به حضرت علی پ

 " اگر همه گناهان را در خانه ای جمع کنند کلید آن شراب است." 

 حضرت علی )ع( فرموده:

 شراب و می گساری را برای سالمت عقل حرام کرده است ." "خداوند )ج(

 امام جعفر صادق )ع( فرموده :

 " اگر کسی دخترش را به شراب خوار بدهد مانند این است که او را در آتش انداخته است."

،مردم وخانواده که به این عمل ناگوار مبتال میشوند بدبخت هستند واز ترقی  ملت

محروم میگردند. این عادت بد اجتمیاع  بحیران افیرین  و پیشرفت مادی و معنوی

که بحران های اقتتادی ، مذهبی،  او  قی و روانری را بره برار مری آرود و است 

شکسرت و انردوه حتی درنسل های آینده تاثیربد میگذارد و نسل های آینرده را دچرار 

رامین ،به همین لحاظ مو نا حاضر امام در بوشی یکی از صعقب ماندگی می سازد

 مبارکت جماعت را این چنین گوت زد میکند:

"...درداول وانواده وویت عادت بد را داورل نسرازید، وویشرتن و نسرل هرای آینرده 

وواه این چیرز هرا ی نیشره  وانوادهء وویت را با آن عادات بد به مواطره نیندازید.

ازید..."   رهرا سر آور باشد یا الکل یا کدام شکل دیگری از عرادات برد اجتمراعی آنررا

 م.1997مارچ   10کمپا ،  اوگندا،  

از سررگرت، نسرروار، و را جماعررت مررومن و مترردین   مو نررا حاضررر امررام جماعررت 

"مررن مرری وررواهم کرره  نوشرریدن شررراب بطررور مطلررق ممانعررت میکنررد و مرری صرمایررد:

جماعت ما این را بدانند وبرای همیشه بیاد داشته باشند که آنها نباید شرراب بنوشرند 

مرن  ...مرتکرب گنرا مری شروند آنران ،که شراب مینوشند و مدهوت می شوندان و آن

 وواهم که صرزندان روحانی ام به شراب نوشیدن شروع کنند و مردهوت شروند.ینم

ایررن یررک گنررا اسررت . ایررن یررک عررادت وطرنرراخ اسررت و مررن میررل دارم  کرره ایررن را 

ر از میان شما کسی صرزنردان روحرانی گد که این تشویق نشود و ایبشکل ووب بدان

دیگر را در حالت نشه می بیند در آن تورت این مسوولیت هریک شما اسرت کره 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                                11                                       مسکرات و دخانیات  
 

 

آن صرزندان روحانی ام را از دوام دادن این عرادت نراگوار براز دارد و همرین گونره 

 برای سگرت کشیدن هم، این عادت صضول ورچی است."

 م 1966نوامبر  7تانزانیا                                                                                

اسررت کرره جهررت آگرراه سرراوتن جماعررت در ایررن  مررو ی زمررانایررن بوشرری از هرردایت 

حته آورده شد تا جماعت های مومن و مولخ به امام زمان از ایرن عمرل ناپسرند 

ای ورود بیمراری و بامترف پول وود. در این راه های غلط بر کننددوری اوتیار 

و در عرو  آن بررای تعلریم و  دند و از راه ویر و سرعادت بیررون نشرونو گنا نور

د تا سعادت و سرصرازی دنیا و آورت را نتریب نتربیت وود و وانواده وود بکوش

یت پرشوند. انسان از شراب نوشیدن و تشویق مرردم بره شرراب راه انحرراف را در 

عقرل ورود تردمه جبرران ناپرذیر وارد  هژگیرد و در اقتتاد و تحت ورود بروی می

 میکنند

 دوستان گرامی و عالیقدر 

و  مضررر هنسرروار، چرس،تریرراخ ،هیررروهین، و شررراب کرره همرر سررگرت،اسررتفاده از

اسرت. کسرانیکه  ورود را بره ه کرت اصگنردن  دسرت ورود، همسکر اند. در حقیقرت بر

رساندن اما این مترف برای ضرر   چقدر پول مترف می کنند ،می شوند معتاد

 آن شروخوداوند رما از . باشد به نفس و ه کت شوخ است که اسراف نیز می

چراکرره آنهررا از جملرره مترررصین برره حسرراب مرری آینررد نرره از جملرره  ،راضرری نمیشررود

 محسنین. 

 میفرماید:195بقره آیه  مبارخ وداوند تبارخ و تعالی در سوره

ورود  ه به حد اسررافا ودر راه ودا رما ورچ کنید رلیکن ن وود ترجمه: " از مال

د و نیکی کنید که وداونردرما نیکرو کراران را دوسرت را به مهلکه و وطر در نیفگن

 دارد."
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کسانیکه معتاد به شراب، تریاخ، چرس، هیروهین و سرایر مرواد  ،پس نتیجه اینکه

، آنران بره نفرس ورود ورود وویشرتن را بره ه کرت مری رسراندمسکر میشروند بدسرت 

حکرم الهری و رسرول مقبرولت عمرل میکننرد از  فبرر اور  ضرر می رسرانند و نیرز

سرروی دیگررر تولیررد، توزیررز ومترررف مررواد مسررکر در دیررن اسرر م برره ویررژه مررذهب 

 اسماعیلی حرام است.

 میفرماید:هللا تبارخ و تعالی  29در سوره النسا آیه 

از  ی را ترجمه: "ای اهل ایمان مال یکدیگر را به نا حق موورید مگر آنکه تجارت

ی رضا و رغبت کرده و سود ببرید و یکردیگر را نکشرید کره البتره وردا بره شرما رو

 مهربان است."

 !حاضرین گرامی

همه میدانید یکی از اعمال زشت و منکر نوشیدن شراب است کره سرال هاسرت از  

م به عنوان ابزار اسنفاده سوی اجانب در داول دین و مذهب و صرهنگ اتیل اس 

کره  تواننردیساده لوح هرگز این موضروع را درخ کررده نم. ولی انسان های میشود

دشمنان اس م زیرکانه دشمنی میکنند تا مسلمانان هی  احساس دشمنی نکنند و آنهرا 

و  از ایررن طریررق بتواننررد از رشررد وتکامررل مررذهب و دیررن اسرر م جلرروگیری نماینررد

ای دیررن و صرهنررگ اترریل اسرر می را مهررار کننررد و جوانرران ذکرری و داربرره گرررایت 

هب و تربیت تحیح محروم مذنبوغ را که دارای صطرت ودا داد هستند از پذیرت 

 سازند.

ورانواده ورود و کشرور ورود  ،را میسوزی  و میورواهی زنردگی ورودای که وودت 

را به آتت بکشی آیاهی  میدانی زندگی چه زیباست؟ پس چطور روا مری داری کره 

 این همه زیبایی ها را به آتت بکشی؟
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ر وطرناکترین دشرمن روح، روان و ترحت و سر مت انسران اسرت. کره مواد مود

سد ها مشکل وطرنراخ و مرگبارترحی، اجتمراعی اقتترادی،صرهنگی ، مرذهبی و 

 دینی را در پی دارد.

دین مقدس اس م استعمال مواد مودر را بواطر اینکره بره ترحت و سر مت انسران 

شراند، منرز قررار داده ضررمی رساندو جامعره را بره طررف انحطراط او قری مری ک

 است.

 با عرض حرمت                                              

 موال نظر"حق دوست"                                                                  
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