
 و بآ فرصم يزاس هنيهب  رد يداهج تيريدم و يلم مزع اب روشك بآ نارحب لح

 زيخبآ ياه هزوح تيريدم

ناهفصا ناتسا يرادزيخبآ و يعيبط عبانم لك هرادا دشرا سانشراك ينيسحديس نيسحديس سدنهم هدش شريذپ هلاقم  

نارهت هاگشناد رد تسيز طيحم يناهج زور يلم سنارفنك نيمتشه رد   

   همدقم

 يارب عبانم نيا ظفح و رضاح لسن ياهزاين نيمات روظنم هب زيخبآ عبانم زا رادياپ تيريدم و يرادرب هرهب ،تظافح
 هب يعيبط ياه يربراك رد رييغت و يزاسرهش دنور شرتسگ اب هزورما .دشاب يم يساسا ياه تيولوا زا  ،يتآ ياه لسن
 توافتم يكيلورديه و يكيژولورديه ياهراتفر اب يئاهطيحم داجيا دهاش ،تخاس تسد و يعونصم ياه طيحم
 دناوت يم اهزيخبآ عماج تيريدم ملع ناونعب يرادزيخبآ .دنا هتفاي ترهش يرهش ياهزيخبآ هب هك ميشاب يم
 نيودت و يحارط يياتسور و يرهش ،يعيبط ياه هزوح رد ار زيخبآ عبانم زا رادياپ تيريدم و يرادرب هرهب ياهراكهار
   .دهد شهاك يريگمشچ روطب ار يلاسكشخ زا يشان ياه نارحب ،اه يگدولآ شهاك نمض  نآ يارجا اب و ديامن

  
 يزكرم تالف يامرگ  تلع هب هك دوش يم هدز نيمخت تبعكم رتم درايليم 005 ات 004 ناريا رد ينامسآ تالوزن
 هدش ريخبت نآ دصرد 08 هب كيدزن يهايگ ششوپ نادقف و حيحص تيريدم مدع ،بآ فلتخم نايلوتم نتشاد .دشابيم
 بعكم رتم درايليم 73 .دوش يم يراج ينيمز ريز و يحطس ياهبآ تروص هب نآ بعكم رتم درايليم 001 ات 08 طقف و
 ار يراج بآ موس ود هب كيدزن هك هيقب و دوش يم فرصم تعنص و يزرواشك ،ينديماشآ فرصم يارب تالوزن زا
 دزير يم ايرد هب اه هناخدور قيرط زا اي و هدش هريخذ نيمز قامعا رد حيحص تيريدم مدع تلع هب ،دهديم ليكشت

 داي مهس هك تسا يلاح رد نيا .تسا زيچان رايسب تالوزن هب تبسن سرتسد رد بآ و هدافتسا لباق ريغ عقاو رد هك
 ربارب 01 رثكادح و 3 لقادح تسناوت يم حيحص تيريدم و رادياپ هعسوت لصا يانبم رب و يلوصا يرادرب هرهب اب هدش



 ندرك دوبان اب .دوش يمن هدافتسا هنايوج هفرص و يلوصا تروص هب دوجوم ياهبآ عبانم زا ام روشك رد هنافساتم .دشاب
 هعسوت و يترارح يژرنا نيمات يارب بوچ زا هدافتسا ،ماد طرفم يارچ ،يلوصا ريغ يرادرب هرهب رثا رب يهايگ ششوپ

 دودح و هتفاي شيازفا ريخبت نازيم و  شهاك كاخ يريذپذوفن تيصاخ ،يلگنج قطانم رد يزرواشك عرازم حطس
 يم زاب اوه هب راخب تروص هب هرابود دنريگ رارق هدافتسا دروم هكنيا زا لبق تالوزن لك زا بعكم رتم درايليم 004
 يشحو ياهبآ تروصب ،.دبايب نيمز رد هريخذ و هيفصت يارب بسانم يرتسب هكنيا ياج هب زين هيقب مجنپ كي .ددرگ
 هك ناتسلگ ناتسا رد ليس و ناردنزام ناتسا رد اكن ليس دننام دروآ يم دوجو هب ار يكانرطخ ياهباليس و هدش ريزارس
 ياهتلاخد اي و يعيبط لماوع رثا رب ام روشك ياه هناخدور زا يرايسب بآ .دنروآ دراو يدايز يلام و يناج تاراسخ
 اه نارحب نيا اب هلباقم رد يساسا راكهار اهنت هك تسا هدش هدافتسا لباق ريغ يعضوم روط هب و هدولآ ، ناسنا تسردان
 تيريدم و يلم مزع دنمزاين يياتسور و يرهش ،يعيبط هزوح هس رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا و هيهت هب زاين

 مهارف هعماج رد ار نآ يارجا هنيمز يتكراشم و يگنهرف ياه همانرب ،يراتخاس حالصا اب يتسياب هك ميتسه يداهج
  .مييامن

  :اهشور و داوم-1

  :روشك بآ ياه يناماسبان يدنب هقبط-1-1

  
 ماجنا نودب بآ نيمات و لاصحتسا رد دح زا شيب عقوت حطس و وس كي زا روشك بآ ناماسبان تيعضو هب هجوت مدع
 يداصتقا و يعامتجا ،يسايس ياه ينارگن و يلاسكشخ و بآ نارحب داجيا بجوم ،رگيد يوس زا ييانب ريز ياهراك
 زا تفر نورب رد اه يزير همانرب و اه يريگ ميمصت عيرست رد ار مدرم و نيلوئسم ناوت يم هك ،تسا هدش روشك رد
 و يزير همانرب مدع-فلا :زا دنترابع نآ نداد ناماس يارب ناماسبان تيعضو نيا تخانش اذل ،درك كمك بآ نارحب

 الثم .روشك زيخ ليس قطانم هب هجوت اب زيخبآ ياه هضوح رد بآ لاصحتسا و لرتنك رد نالك يراذگ تسايس
 ،تسا هداد ماجنا يعيبط زيخبآ ياه هضوح تيريدم رد يرثوم تامادقا روشك يرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس
 و دشاب يمن اه هژورپ نيا لماك يارجا هب رداق روشك هزوح نالك 6 حطس رد يتلود شخب كي ناونعب اهنت اما



 و اه يرادرهش دننام اههاگتسد رياس هكيلاح رد ،دبلط يم ار مدرم و يتلودريغ ،يتلود ياههاگتسد رياس يراكمه
 . دنا هدادن ماجنا يلو ،دنهد ماجنا دنناوتيم ار يريگمشچ و رثوم تامادقا يياتسور و يرهش بآ تيريدم رد اهيرايهد

 نيب يگنهامه و فعض و لخادتدوجو :دننام روشك حطس رد بآ هچراپكي تيريدم ققحت حطس ندوب نيياپ -ب
 شرگن نادقف ،اهشخب نيب طابترا نيببت مدع ،فلتخم  ياهشخب يزير همانرب دوجو مدع ،عبانم اب بآ طبترم ياهشخب

 تيفافش مدع ،بآ عبانم تيدودحم و فلتخم ياهشخب رد بآ فرصم نوزفا زور هعسوت ،يزير همانرب رد يمتسيس
  .بآ عبانم تيفرظ اب هعسوت ياه همانرب يراگزاس مدع و بآ عبانم تيفيك تفا ،بآ تيريدمو داصتقا تسايس

   بآ نارحب -2-1

  
 كي بآ نارحب .دوش يم سح بآ نارحب رطخ ،درادن دوجوزاين دروم ينديماشآ بآ يفاك هزادنا هب هك يماگنه
 نارحب راچد قطانم ،ار ينوگانوگ قطانم يناهج ياه نامزاس رگيد و دحتم للم نامزاس ،تسا يناهج ينارگن هلاسم
 نيا رد يبآ نارحب چيه هك دننك يم لالدتسا ،يزرواشك و اذغ نامزاس دننام اهنامزاس رگيد .دنريگ يم رظن رد بآ
  .دوش هتشادرب ينارحب نينچ زورب زا يريگولج يارب يياهماگ دياب از نارحب لماوع تخانش اب اما ،درادن دوجو اه ناكم

  يطيحم تسيز ياهشلاچ-1-2-1

 رد يعيسو تارييغت و بآ دح زا شيب فرصم بجوم ريخا نرق رد صوصخب يژولونكت تعرس و تيعمج شيازفا 
 و دنا هدش يتارييغت بجوم تايح همادا يارب اهناسنا .تسا هديدرگ اهنآ يدوبان ثعاب بلغا و هدش اه متسيسوكا

   .دنا هدز مه هب زاين دروم بآ نيمات يارب  ار متسيسوكا تدحو

  



 اب يرگيد و يرادرب هرهب دصق عمط اب يكي.دش دهاوخ زاغآ تسيز طيحم و داصتقا ،بآ گنج كيدزن هدنيآ رد
 نادنازرف ادرف هك مينكن يراك و درك مولعم ار اهنآ نيب دحرس ناوت يم رادياپ هعسوت اب اهنت .دراد تظافح دصق دهعت
 يدوبان و تسيز طيحم هب ندناسر بيسآ.دننك نيرفن ار ناشدادجا ،اعد ياجب و دننيشنب هنشت و يلاخ هرفسرسرب ام
  .دوش يم رشب هب بآ نيمات تالكشم رد يريذپان ناربج ياه نايز ثعاب تعيبط

  يلاسكشخ-2-2-1
  

  
 .تسا هدروآ رابب يدايز تاراسخ يلاسكشخ ريخا ياه لاس رد .دراد هنيريد يا هقباس ناريا رد يلاسكشخ و يبآ مك
 درايليم اههد زا شيب تلود ،روشك ياه ناتسا رثكا رد ريخا لاس 4 رد يلاسكشخ هديدپ تلع هب دوجوم دهاوش قبط
 رد ،تسا نيريش بآ هدننك فرصم لماع نيرتگرزب يزرواشك .تسا هدش لمحتم اه تراسخ ناربج تهج لاير
 ناريا رد .دريگ يم رارق هدافتسا دروم يزرواشك شخب رد ناهج نيريش بآ عومجم دصرد 07 دودح رضاح لاح
 ناريا ناتسا 81 زا شيب رد ،9731 لاسرد.دراد صاصتخا يزرواشك هب روشك يبآ ياهزاين دصرد 09 زا شيب

 دروآرب ساسا رب هك ،تفر نيب زا فلتخم قطانم رد تالوصحم زا دصرد 06 زا شيب و دوب امرفمكح يلاسكشخ
 تاديلوت تادراو هب روبجم روشك نالوئسم و دش دراو تراسخ لاير درايليم رازه 21 رب نوزفا يزرواشك ترازو
 نودم همانرب مه زونه ،تسا يداصتقا رتشيب يناماسبان و روشك زا زرا رارف يانعم هب دوخ هك دندش جراخ زا يزرواشك
   .دننك هدافتسا يشيدنا رود و يزوسلد اب و يلوصا تروص هب بآ زا هك تسين تسد رد يتدملا ليوط و

  بآ يگدولآ -3-2-1

  
 .تسا هدوب عماوج يطيحم تسيز لضعم اهنت اهبآ يگدولآ هلاسم ،هدوبن حرطم اوه يگدولآ هك رود ياه هتشذگ رد
 ياه هنماد رد يرادماد زا يشان اتدمع ،تسا هدش هدهاشم نيمزرس نيا خيرات لوط رد هك بآ يگدولآ لئاسم



 لماوع زا زين اهرهش و اهاتسور ياه هلابز .تساهبآ رد يماد تالوضف ندش هتخير و اه هناخدور هيشاح و ناتسهوك
 بآ يگدولآ .تسا هتخير يم اه هناخدور لخاد هب لزانم بالضاف ناريا ياهاتسور زا يرايسب رد و هدوب يگدولآ
 ، يتعنص تاجناخراك ،يبآ شياسرف ،اه نافوط .دوش يم نايهام گرم ثعاب و اهايرد و اه هناخدور هب نآ دورو ثعاب

 تافسف و اه تارتين ،يتابن مومس ،تازلف ،اه سوريو ،اه يرتكاب ،يياذغ دئاز داوم ،اهناتسراميب باسپ ،ييايميش مومس
  .دوش يقلت يدج دياب بآ يگدولآ هلئسم نياربانب روش و نيريش ياهبآ يگدولآ بجوم اه

   بآ نارحب لح رد  يلم مزع-2-1

  
 ينيد ياه هزومآ زا ماهلا-1-2-1
 ،تسا نآ زا يشخب بآ هك لافنا زا هدافتسا رد ) ص ( مظعا ربمايپ هب كي هيآ لافنا هفيرش هروس رد ميرك نآرق

 عازن و عمط و فالتخا زا زيهرپ و تلادع ،يردارب ،يربارب ،ييوگتسار ،تقادص ،ناميا رب ناناملسم ات هدرك شرافس
 ،ميتسه بآ لكشم لح رد تافالتخا و اه شكمك زا يرايسب دهاش هنافساتم اما ،دنربب هرهب يهلا ياهتورث زا دوخ نيب
 اب نياربانب .تساه تلم و اه تلود نابز رس رب رود نادنچ هن يا هدنيآ رد بآ رس رب گنج هنيزگ هك يا هنوگ هب
 يرما ،يهلا ياهتورث ناونعب نآ ندرمش مارتحا و تعيبط رد بآ تسادق و اهشزرا زا لماك تخانش رد يزاس گنهرف

 هب بآ نيمات يارب ييايحا ياه هژورپ يارجا رد دنناوتب مه رانك ردرتهب مدرم و تلود ات ،دشاب يم يرورض و مزال
 هعاشا رد ار ييازس هب شقن ، ينيد ماكحا و نيموصعم همئا،ميرك نآرق ينيد رظن زا ياه هزومآ .دننك كمك رگيدمه
 هراشا نآ دروم هس هب هك هدروآ ار يقيداصم بآ تيمها صوصخ رد ميرك نآرق ،درك دهاوخ افيا بآ گنهرف
 رمز هفيرش هروس رد ."دينكن يور هدايز يلو ديماشايب و ديروخب" :ديامرف يم 13 هيآ ،فارعا هفيرش هروس رد :مينكيم
 ،تخاس ناور نيمز رد يياهراس همشچ نوچ ار نآ و داتسرف ناراب نامسآ زا ادخ هك يديدن ايآ " :ديامرفيم02 هيآ
 هك يبآ هب ايآ " :تسا هدومرف 07  ات 86 تايآ هعقاو هفيرش هروس رد و " دينايورب  گنراگنر ياه هتشك نادب هاگ نآ
 ار اراوگ بآ نيا ميهاوخب هاگره ؟مينكيم لزان ار نآ ام اي ديا هدرك لزان ربا زا ار نآ امش ايآ ؟ديا هديشيدنا ديشون يم
  " .دينك يمن ركش ارچ سپ ،ميهد يم رارق روش و خلت



   يگنهرف ياه همانرب رد تكرش -2-2-1
  "دوش ليدبت يمومع فراعم هب دياب يعيبط عبانم گنهرف  " دنا هدومرف ينيد ياه هزومآ زا ماهلا اب بالقنا مظعم ربهر
 رتسب ناونعب يعيبط عبانم گنهرف هب نتفاي يهاگآ رد اهنآ يهارمه و هل مظعم دومنهر هب مدرم يزاس هاگآ اذهيلع
  .دش دهاوخ اهنآ يلم مزع رد مدرم لابقتسا بجوم بآ ديلوت يارب بسانم

  
 و تدم نايم ،تدم هاتوك يشزومآ ياه هرود ،اهديدزاب ،يشزومآ ياه هاگراك يرازگرب قيرط زا يزاس گنهرف 
 ياهتراهم و نونف ناوت يم قيرط نيا زا  و دوي دهاوخ روشك رد يبآ مك تالكشم زا يرايسب يوگخساپ تدم دنلب
 تسيز قالخ گنهرف كي تايصوصخ يمامت يا هعماج رد رگا .داد ءاقترا مزال  ياه يراكمه بلج يارب  ار مدرم
 نوچ يگنهرف تسيز طيحم ردو .دوشيم ليدبت يگنهرف تسيز طيحم كي هب هعماج نآ ،دشاب دوجوم يطيحم
 دادعت دوخ هب دوخ و دهديم قوس يطيحم تسيز تبثم ياهشيارگ تمس هب ار دارفا راتفر رييغت يگدامآ ،دارفا كياكي
 داعبا يمامت هب لوصو يارب هنيمز هجيتن رد و دراذگ يم جوا هب ور تسيز طيحم ظفاح و تعيبط و بآ رادتسود دارفا
  .دوش يم ققحم تسا نآ داعبا نيرتمهم زا يكي گنهرف دعب هك رادياپ هعسوت و هدش ايهم هعسوت

  :تكراشم-1 -3-2

  
 يساسا تارييغت  داجيا و رادياپ هعسوت هب ناهج رسارس رد يتح و ناريا رد زيخبآ ياه هزوح تيريدم رد مدرم روضح
 حطس رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يتكراشم روما ماجنا رد هناروآون تايبرجت بسك و دش دهاوخ بآ عبانم نيمات رد
 هك تسا هدش ليكشت يراذگ تسايس و ينف شخب ود زا زيخبآ ياه هزوح .دنك كمك دناوتيم تيريدم يللملا نيب
 نآ رد نيلوئسم و مدرم شقن دياب هك ،دراد يناسنا تاطابترا مولع و يسانش هعماج ،يكيژولوكا تاعالطا هب زاين



 هب ناهج طاقن رثكا رد هيرهق و يتلود مرها طقف اريز .دنيامن تكراشم يلم مزع اب زين مدرم و دوش نييعت و صخشم
 هب يتكراشم تيريدم ياه همانرب نيودت و يحارط هك تسا نيا راكهار نيرت يساسا اذل .تسا هديماجنا تسكش
 اب كاپ نيمز يناهج زور و تسيز طيحم يناهج زور ،بآ يناهج زور دننام هژيو ياهتيعقوم .ديآ رد نوناق تروص
 بلج و اهنامزاس و اه هناخترازو تيلوئسم نييعت يارب ار ينوناق مزيناكم دناوتيم يناهج ياهداهن رياس اب ييادصمه
   دنك افيا بآ نيمات ياه هژورپ يارجا رد يناسر تمدخ روظنمب مدرم اب اهنآ يراكمه

  بآ نارحب لح رد يداهج تيريدم-3-1

  
 يداهج تيريدم نيببت رد يهوژپ هدنيآ-1-3-1
 تسيز ياه شلاچ اب هزورما اما ،ديآ دوجوب بآ رس رب گنج يزور هك تشادن دوجو روصت  نيا رود ياهنامز رد
 يم جرخ اهدرايليم ام .تسا كيدزن بآ رس رب گنج هك ميباي يم رد حوضو هب يلاسكشخ و بآ نارحب ،يطيحم
 رد اما ،ميناسرب تايح دقاف ياه هرايس و هام هب  اذغ و  بآ ،يعونصم نژيسكا اب ار رامش تشگنا هدع كي هك مينك
 گنشق يبآ هرك نيا يور رب يروناج و يهايگ عونت و يگدنز عونت و ابيز تعيبط تظافح ،بآ تيمها هب لوا هجرد
 تعيبط رد يهلا ياه تبهوم زا دياب  تشرس كاپ كاخ زا دحاو هديرفآ اوح و مدآ نادنزرف نآ رد و تسام هناخ هك
 ياراد هك يراگن هدنيآ و يهوژپ هدنيآ اب نياربانب .ميتسه لفاغ ،دنربب هرهب عازن و فالتخا زا رودب و هنالداع روطب

 ترورض ،دنشاب يم نارحب تيريدم يارب يناوارف ياه ليسناتپ ياراد هزوح ود ره و دنتسه يعيسو ييانعم هرتسگ
 هژورپ يارجا رب يدج تامادقا يلاسكشخ و بآ نارحب زا رثاتم يطيحم تسيز موش ياه هديدپ اب هلباقم رد دباييم
  .مينادب ميهس بآ عبانم تيريدم و هدافتسا رد ار ناگدنيآ و ميروآ لمعب روشك هزوح نالك  6 رد يرادزيخبآ ياه

  بآ نارحب لح رد يداهج تيريدم زاس هنيمز ،يتيريدم متسيس راتخاس حالصا-2-3-1

 رد ياهروشك هب يبرغ ياوه و لاح اب و دش نيودت ربو سكام طسوت 0191 لاس رد هك يبرغ يتيريدم يوگلا رد
 هب ام ينامز و .دراد نامروشك يساركوروب رد هشير زونه هنافساتم ،دش هدنادرگرب ناريا رد صخالاب هعسوت لاح
 نآ نيزگياج ار يداهج تيريدم و يياسانش ار يبرغ لدم نيا زا يشان تالكشم هك ميباي يم تسد يداهج تيريدم
 لدم نيا رد .دش ميهاوخ روشك رد بآ تالكشم لح رد ريگمشچ ياه تيقفوم يبايتسد هب قفوم تقونآ ،مييامن



 يناسنا يورين يريگراكب ،يناسنا يورين مروت ليلدب الاب يياز هنيزه ،تمواقم نودبو نيياپ هب الاب زا تاروتسد يتيريدم
 ،داسف نازيم ندوب الاب ،ناگبخن و مدرم هب تبسن يگناگيب ،بذاك فرصم و اه يجرخلو و اه شاپ و تخير ،رهام ريغ
 هب هجوت مدع ،يشيامرف ياه تسپ ،رهام ريغ يناسنا يورين مروت يريگراكب ليلدب نانكراك رد مزال ي اه تيلباق دوبن
 شناد و داصتقا هزوح رد يساركوروب ييارگ راصحنا ،بسانم ان ي ايازمو قوقح ،يگتسياش ساسا رب عيفرت و مادختسا
 لدم نيا زا يشان نآ لكشم لح رد فالتخا و بآ فلتخم نايلوتم دوجو هك ،تسا هدوب يبرغ لدم نيا ناغمرا ينف
 ياههاگتسد هاگياجو شقن نييعت اب و تمدخ لوط رد يگدنزاس داهج دنمشزرا تايبرجت بسك اب هك ،تسا يبرغ
  .تفرگ راك هب يلاسكشخ اب هلباقم رد ار يداهج تيريدم ناوت يم بآ لكشم لح رد يتلود ريغ و يتلود فلتخم

  بآ نارحب لحرد بآ فرصم يزاس هنيهب-4-1

  
 هك ميروآ لمعب نآ رتهب فرصم رد ار يتامادقا يتسياب نياربانب ،ريذبت و فارسا زا يريگولج ينعي بآ هنيهب فرصم
 تيريدم يزاسرادياپ و يشزومآ و ينف ياه تيامح اب يلحم عماوج و يتلود تاماقم يزاس تيفرظ اب ناوتيم هلمج زا
 رگيد و يديلك ناراكردنا تسد ،ريثات تحت يلحم عماوج يهاگآ و شناد حطس تيوقت ،ينامزاس حطس رد بآ عبانم
 و زبس ياضف زاين دروم بآ نيمات تهج يياتسور و يرهش زكارم زا بآ تفايزاب ،يرادزيخبآ ياه هژورپ ناعفنيذ
 ريمعت ،اهيرادرهش وروشك يرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس طسوت يبآ مك هب راگزاس ياه لاهن ديلوت ،يزرواشك
 هلمج زا گرزب ياهرهش زكارم رد بآ يدنب هريج ،ورين ترازو طسوت نزاخم هب دس زا يناسربآ ياه هلول ضيوعت و
 و حيحص هدافتسا اب ريذبت و فارسا زا يريگولج ،لزانم بآ ياه هلول و رشاو ريمعت ،بآ دوبمك نارحب ليلدب نارهت
 و يوج نورد هب اهلاغشآ نتخير رد ندرك هميرج دننام صاخ دراوم رد ينيناوق عضو ،لزانم رد زايندروم فرصم
  .تفاي تسد بآ فرصم يزاس هنيهب هب ،اهرهن

  

  



  بآ نارحب لح رد بسانم رتسب زيخبآ ياه هزوح-5-1

  
 هك دشاب يم روشك لك تحاسم اب ربارب هزوح ربا 6 لماش دنتسه بآ نارحب لح هصرع هك ،روشك زيخبآ ياه هزوح
 461  عومجم زا .دنوش يم ميسقت رتكچوك زين هدر نيدنچ ات و كچوك ياه هزوح هب دوخ اه هزوح نيا زا كي ره
 و يناتسهوك قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 59 ات 09 دودح ،روشك زيخبآ ياه هزوح تحاسم راتكه نويليم
 هصرع زا راتكه نويليم 19 دودح .تسا اهتشد و بيش مك قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 47 ات 96دودح و رادبيش
 يحطس بآ ناور ديلوت رد اه هزوح نيا ،تسا زيخ ليس روشك حطس زا دصرد 5/55 ينعي زيخبآ ياه هزوح ياه
 دوخ نيا هكدننك يم ديلوت عيرس و ميقتسم بآ ناور بعكم رتم درايليم 22 زا شيب هنالاس هك يروط هب .دنراد شقن

 مهس 8/8 روشك زيخبآ  هزوح ربا 6 رد دوجوم تيعضو رد .تسا رثوم برخم ياهباليس داجيا و شياسرف ديدشت رد
 ار روشك لك حطس زا مهس دصرد 1/02 ،عتارم ار روشك لك مهس دصرد 3/25 ،اه لگنج ار روشك لك حطس زا
 ديلوت ار روشك بآ زا يميظع شخب دنناوتيم هك دهديم ليكشت ار يعيبط ياههاگتسيز ار روشك دصرد 71/7 ،اهنابايب
 لباق شخب و تانق هتشر رازه 02 ،يعارز يضارا زا راتكه نويليم 81 ،يدابآ هچراپ 0568 ،رهش 552 دودح و دنيامن
 ناوخبآ و اهتفربآ لحم رد ارثكا و دشاب يم يناسنا ياههاگتسيز اب طبترم هك يطابترا ياههار و اه هداج زا يهجوت
 ياه هزوح رد اه باليس زا يشان ياه بآ و ،دنتسه يريگ ليس رطخ ضرعم رد هك ،دنا هتفزگ رارق يميدق ياه
  .دشاب يم لاصحتسا و لرتنك لباق يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا اب زيخبآ
  زيخبآ ياه هزوح تيريدم و يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا -1-5-1

 مك زا رثاتم يطيحم تسيز ياهشلاچو اه يگدولآ اب هلباقم ،بآ نارحب لح دهاش ناوتيم زيخبآ ياه هژورپ يارجا اب
  .ميزادرپيم نآ تيعضو و تيمها حرش هب اذهيلع ،ميشاب روشك رد ريخا ياه يلاسكشخزا تفر نورب زين و يبآ

  



  اه يزاس دس رد بسانم نيزگياج يرادزيخبآ ياه هژورپ-1-1-5-1

  
 دنك يم يعادت بآ نيمات رد ار روشك زيربآ ياه هزوح تيريدم لصا رد هك يرادزيخبآ عماج ياه هژورپ يارجا 
 زيربآ ياه هزوح رد يگدنراب مك طسوتم نازيم اب هيور يب و يطارفا ياه يزاس دس و تسا هدش هتشاد هگن هيشاح رد
 تايح و تسيز طيحم يدوبان و بآ هخرچ رارف و تعيبط بيرخت بجوم هك ،تسا هدش هتفرگ رارق لصا رد روشك
 يارجا نودب بآ نيمات و لاصحتسا يارب هنارمآ هاگن و يتلود شخب هب افتكا .دوش خوسنم دياب و ، دوش يم شحو
 ريذپ ناكما ) ورين ترازو (يتلود هاگتسد كي اب طقف و روشك زيربآ ياه هزوح تيريدم رد يرادزيخبآ ياه هژورپ
 رب هوالع هك ،دوب دهاوخ رسيم يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا رد يداهج تيريدم و يلم مزع اب هكلب ،دوب دهاوخن

 يلعف ياه يزاس دس رد يبوخو بسانم نيزگياج دناوت يم بآ نيمات يارب بآ هخرچ ندومن لاعف و تعيبط ظفح
   .دشاب دناوت يم

   زيخبآ ياه هزوح تيريدم يژتارتسا رد يگچراپكي و ماجسنا -2-1-5-1

  
 يگنهامه و يلم مجسنم ماظن ،روشك لك يراتكه نويليم 461 تحاسم اب ربارب زيخبآ هزوح نالك 6 دوجو هب هجوت اب

 تاراسخ نآ هب هجوت مدع هك يا هنوگ هب ،دبلطيم يياتسور و يرهش ،يعيبط زيخبآ ياه هزوح تيريدم رد ار يتلود
 ليس نيا قادصم .دش دهاوخ و هدش اهاتسور و اهرهش ريگنماد تعيبط رد هدننك ناريو و برخم ياه ليسزا يشان

 ناتسا رد راسناوخ و ناشاك ياهرهش و ناتسلگ ناتسا ياهرهش  هلمج زا روشك فلتخم ياهرهش ردرگناريو ياه
 و يريگشيپ و تظافح ، يزاسزاب و ميمرت روحم هس رب يرادزيخبآ ملع يژتارتسا ياه هزوح .تسا هدوب ناهفصا
 رد ييارجا و يتيريدم تامادقا و ،فلتخم ياه  حرط و اه هژورپ ماجنا اب هك ،هدوب راوتسا رادياپ يرادرب هرهب و هعسوت



 و نارحب اب هلباقم يارب يلمع راكهار ،زيخبآ ياه هزوح تيريدم ،روشك ياهدس نزخم هب هدراو تابوسر شهاك
 ،ينارمع مهم ياهشخب تامادقا يانب ريز ،يلاسكشخ و ليس نوچمه يعيبط يايالب و تارطخ شهاك بآ يگدولآ
 و گنهامه ، عماج تيريدم لامعا ، يرادزيخبآ فده نيرت يساسا . ددرگ يم بوسحم هريغ و يزرواشك ،يداصتقا
 تسا نيمزرس يناسنا و يزرواشك ،يعيبط عبانم زا يقطنم و بسانتم يرو هرهب يارب ،زيخبآ عبانم هيلك رب هچراپكي
 عاونا هب نداد ماظن و ندرك دنمنوناق .دباي ليلقت  نكمم لقادح هب كاخ شياسرف و بآ تفر رده نازيم هك هنوگنادب
 يداصتقا ـ ينارمع ياه تيلاعف و اه هژورپ هيلك يا همانرب يگچراپكي و يگنهامه ،زيخبآ رد عبانم ياهيرادرب هرهب

 ياهحرط يارجا و يزير همانرب هدمع يراذگاو و اهزيخبآ رد يضارا يربراك يلعف ماظن حالصا ،زيخبآ ياه هزوح
  .تسا يرورض و مزال يرما اهزيخبآ نينكاس هب بآ و كاخ تظافح

    يرهش و يلحم نانيشن هضوح تكراشم اب يرادزيخبآ دركيور هس يارجا -4-5-1-1

  
 همه و عماج شرگن يتسياب يياتسور و يرهش ،يعيبط ياه هزوح رد دركيور هس اب يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا رد
 ،رادياپ هعسوت ،نانيشن هضوح تكراشم هب ناوت يم زيخبآ ياه هزوح عماج تيريدم ياهحرط رد .تشاد هبناج
 ،يعيبط عبانم نارادرب هرهب ،نانيشن لگنج ،رياشع .درب مان نالك ياه تسايس اب يگنهامه و يزير همانرب تيعماج
 هتخانش نانيشن هضوح ناونع هب هك ،زيخبآ هزوح دحاو رهرد يرهش و يلحم نانكاس ناونعب نانيشنرهش و نايياتسور
 يساسا رايسب ريثات و شقن و .دنشاب يم زيخبآ هزوح كي ءزج نيرتراذگ ريثات و نيرت يساسا ،نيرت يلصا  ،دنوش يم
 هزوح كي رد هدننك فرصم ناونع هب ناسنا .دنراد زيخبآ هزوح كي تالوحت و رييغت دنور و دركلمع ،تكراشم رد
 ءوس رثا رد هيلوا عبانم بيرخت و يطيحم تسيز تارطاخم رتشيب و دراد ييازسب شقن هزوح هعسوت و تمالس رد زيخبآ
 اب روشك يرادزيخبآ و عتارم ،اه لگنج نامزاس يرادزيخبآ تنواعم .دشاب يم عبانم زا رشب ياجبان يربراك و تيريدم
 هب فرشم زيخبآ ياه هزوح صوصخب زيخبآ ياه هزوح تاعلاطم همانرب يارجا و حرط ،عوضوم نيا تيمها كرد
 و ييارجا ـ يليضفت تاعلاطم ماجنا دهاش تاعلاطم نيا بقاعتم .تسا هداد رارق دوخ ياهتيلاعف هحولرس رد ار اهرهش



 يقيفلت اي و يكيناكم اي و يكيژولويب لكش هب ييارجا ياهتيلاعف .ميشاب يم اه هصرع نيا رد ييارجا تايلمع نينچمه
   .دنسريم ماجنا هب اهنآزا

  زيربآ ياه هزوح رد بوصم يرادزيخبآ ياه هژورپ-5-5-1-1

  
 هيشاح و يعيبط ياه هضوح رد روشك يرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس طسوت روشك زيربآ بوصم ياه هژورپ

 و تظافح ،يراك هپك ،يراكرذب ،يراكلاهن ،يدنب تكناب ياه هژورپريز لماش اهزيخبآ كراپ هژورپ :زا دنترابع اهرهش
 تايلمع ،ينتب تايلمع ،يتالم يگنس تايلمع ،ينويباگ يگنس تايلمع اي هژورپريز لماش بوـسر لرتنك هژورــپ ،قرق
 ،قرق و تظافح ،يراك هپك ،يشزغل ياهدوت ،يشكهز ،يشاپرذب ،يراكرذب ،يراكلاهن ،ريسم يبوريالو حالصا
 ،يتالم يگنس تايلمع ،يكاخ تاـــيلمع ،ينتب تايلمع ،يدنب تكناب ياه هژورپ ريز لماش ليس لرتنك هژورـــپ
 هيهت ،زيخبآ كراپ هژورپ هيهت ياه  هژورپ رـيز لماش هژورــپ هيهت هژورپ  ،يراك هپك ،يراكلاهن ،يزير گنس تايلمع
  .ليس لرتنك هژورپ هيهت و بوسر لرتنك هژورپ

  يرهش يرادزيخبآ ياه ه ژورپ يارجا اب بآ تفايزاب -6-5-1-1

  

 ياه هژورپ يارجا هك تسا ناريا رد يديدج هلوقم ،دنراد مهاب يتخاس ريز هباشت هك يياتسور و يرهش يرادزيخبآ
 رد ريگارف تروصب و عورش بآ نيمات روظنمب ناملآ گروبماه و اكيرمآ يانوزيرآ رد 5791 ات 0691 ياهلاس نيب نآ
 دوجو اب ام روشك رد هنافساتم اما ،دمآ رد ارجا هب نپاژ دننام ييايسآ ياهروشك يضعب و اپورا ،اكيرمآ ياهروشك
 هدشن يهجوت نآ هب ،دنكيم اديپ يرتشيب تيمها تسا يياتسور و يرهش بآ تفايزاب هب يرتشيب زاين هك مك شراب
 دننام عوضوم نيا اب طبترم ييارجا ياه هاگتسد زا دياب ادتبا رد يرهش يرادزيخبآ عماج تيريدم ثحب .تسا

 ديدهت ار ام ياهاتسور و اهرهش يخرب هك يعيبط تارطاخم زا يرايسب زا ات دوش زاغآاه يرايهد سپس و اه يرادرهش



 عبرم رتموليك 007 هلمج نيا زا هك ،دنرقتسم اه تفربآ يور رب اهرهشنالك زا يخرب .ديآ لمعب يريگولج دنك يم
 الاب تيفرظ اب اهناوخبآ تيريدم .دوشيم زيررس نارهت رهش فارطا ياه هناخدور هب هك تسا يزيخلصاح ياه تفربآ
 نيا دصرد 07 دودح اهاتسور زا يرايسب و اهرهشرد هزورما و ،تفرگ يم تروص يبوخ هب روشك رد هتشذگ رد
 متسيس تيعضو ليلد هب نارهت رد صخالاب ،اهرهش رد اه يگدنراب رتشيب .تسا هدش نتب و تلافسآ هب ليدبت اهناوخبآ
 اب .دراد هارمه هب ار يا هديدع تالكشم هك دوشيم بالضاف ياه هكبش دراو و هدش بآ ناور هب ليدبت بالضاف هيلخت

 حطس رد ار يداهنشيپ ياه هژورپ ناوت يم ،دنا هداد ماجنا ار يرهش يرادزيخبآ هك يياهروشك زا تايبرجت بسك
 دنترابع يداهنشيپ ياه هژورپ .دروآ رد ارجا هلحرم هب يياتسور و يرهش يرادزيخبآ يارجا روظنمب اهاتسور و اهرهش
 بآ ،نزاخم ثادحا ،يياتسور و يرهش يرادزيخبآ حرط هيهت رد يزير همانرب روظنمب يميدق ياهتفربآ يباي ريسم :زا
 رد يعونصم ياه هچايرد و اه هكرب ثادحا نينچمه و اهاتسور و اهرهش لخاد رد بآ هريخذ ياهرختسا ،اهرابنا

 دوخ ناهايگ تشاك اب اه يگدنراب زا يشان هدش تياده ياه بآ يزاس هريخذ روظنمب اهاتسور و اهرهش هيشاح
 زا يشان بآ تياده متسيس ياه لاناك و يراذگ هلول حرط يارجا و هيهت ،يهاگج رفت كراپ داجيا و شيالاپ
 و اهرهش هيشاح رد يثادحا يعونصم ياه هچايرد و اه هكرب اي اهرابنا بآ هب يياتسور و يرهش ياه يگدنراب

 و اههارگرزب و اه نابايخ ،اه هچوك رد بآ ياهرهن ،اه ماب تشپ دننام يياهتخاس ريز ليمكت و حالصا ،اهاتسور
 رد يثادحا يعونصم ياه هچايرد اي اه هكرب  ،بآ هريخذ نزاخم ،اهرابنا بآ هب اه يگدنراب زا يشان  ياهبآ تياده
 بآ هب اهنآ تياده و ،ينوكسم لزانم و اهنامتراپآ رد اه يگدنراب زا يشان ياهبآ تفايزاب ،اهاتسور و اهرهش هيشاح
 قطانم رد .يرهش و يگناخ ياه بالضاف نزاخم هب اهبآ نيا دورو زا يريگولج روظنمب بآ هريخذ نزاخم و اهرابنا
 دس دننام ريگ ليس و عفترم قطانم رد يكاخ ،يگنس ياهدس ثادحا ،باليس شخپ ياه هژورپ يارجا اب ينابايب
 اهتفربآ ندرك هلوزيا و ناهفصا ناتسا رد كنابايب و روخ ناتسرهش دابآ نيسح و بايزاب هقطنم ريگ بوسر و ينزخم
   .دناسر فرصم هب و لاصحتسا ار بآ ناوت يم ،هدش ارجا دزي ناتسا رد هك
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 كي نينكاس همه هب قلعتم و يهلا ياهتورث هلمج زا و نيزگياج لباق ريغ يهلا تمعن نيا و تسا تايح هيام بآ
 .تساهناسنا همه قح تعنص و يزرواشك ، تشادهب  ،برش يارب هنيهب فرصم اب بآ هب يسرتسد و هدوب نيمزرس
 و تيدودحم .دهديم ناشن ام هب روشك بآ نارحب لح يارب ار يبسانم ياهراكهار  ،هلاقم نيا رد هلصاح جياتن نياربانب

 هضوح حطس رد تباقر و وس كي زا يتعنص و يزرواشك ،برش بآ ناگدننك فرصم نيب تباقر نيريش بآ شهاك
 و تفاي دهاوخ يرتشيب ديدشت تسا بآ يگدولآ اب هارمه هك هدنيآ رد رگيد يوس زا بآ ديلوت يارب زيخبآ ياه
 يللملا نيب حطس رد يرادزيخبآ ياه هژورپ هناروآون تايبرجت هزورما . درك دهاوخ داجيا اه تلم همه يارب يديدهت
 بآ ديلوترد يلصا لماع ناونعب عتارم و اهلگنج ظفح هب نداد تيمها ليلد نيمه هب و دوش يم هتشاذگ كارتشا هب

 و اهايرد زا بآ لاقتنا و يزاس نيريش هب روبجم تروصنيا ريغ رد اريز ،تسا هدش رتشيب تسيز طيحم ظفح و نيريش
 مهم نيا هب يناهج هناروآون تايبرجت بسك اب نياربانب .دش ميهاوخ ،درادرب رد ار يفازگ ياه هنيزه هك اه هچايرد
 هك تسا نيا زا رتهب دشاب رتشيب اهرهش رد بآ ريش دادعت هچ ره :دنيوگ يم هك فورعم يلثم  .تفاي ميهاوخ تسد
 ياه هرود رد تكرش و ينيد ياه هزومآ زا نتفرگ ماهلا قيرط زا يلم مزع اب اذل .دشاب  دايز اهناتسراميب تخت دادعت
 هيهت و بآ فرصم يزاس هنيهب ،يتيريدم راتخاس حالصا و يهوژپ هدنيآ قيرط زا يداهج تيريدم لامعا و يشزومآ
 ياهبآ رادقم و تفاي تاجن يلاسكشخ و بآ نارحب زا ناوتيم يساسا يزير همانرب و يرادزيخبآ عماج حرط يارجا و
 يگدنراب زا لصاح ياراوگ و لالز بآ اريز ،دوش يم اه يگدولآ شهاك بجوم بآ تفايزاب .داد شهاك ار هدولآ
 ياه لاس يط هك هنوگنامه اذهيلع ،درب يم الاب ار بآ ياه يگدولآ مجح و دوش يم يرهش ياه بالضاف دراو
 تمه اب تسناوت ميهاوخ ،تفاي شهاك اه هلابز نيا زا يشان ياه يگدولآ مجح يرهش ياه هلابز تفايزاب اب هتشذگ
 رگيدمه زا هدنيالآ ءايشا و ماسجا ،هلابز تفايزاب رد اريز ،مينك تفايزاب ار بآ يناهج تايبرجت بسك و يداهج
 يگدولآ زا لبق ارنآ ناوت يم ،تسا يهلا تمعن نيرتهب هك يگدنراب زا يشان بآ تفايزاب رد اما ،دنوش يمادج
 دادعت ناوتيم دور يم ردهو دوش يم ريخبت اهاتسورو اهرهش رد هك يبآ لرتنك و تفايزاب اب نياربانب .دومن تفايزاب

 رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا اب نينچمه و داد شيازفا يتشادهب و يمومع نكاما رد هدافتسا لباق بآ ياهريش
 اب .تخاس يراج بآ ياه لاناك و اه هناخدور ،اه بالات ،اه هچايرد رد ار هلصاح بآ ناوت يم يعيبط ياه هزوح
 ينف هاگتسد اهنت ناونعب روشك يرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس يتيمكاح و يلاع تراظن رد تيوقتو يشخب ءاقترا

 عماج ياه هژورپ و اهحرط يارجا و هيهت اب ناوتيم ، روشك زيخبآ ياه هزوح ميظع شخب يلوتم و يتلود يصصخت و
 دروم بآ نيمات و تيريدم رد ار يديدج لصف ،مدرم و يتلود ريغو  يتلود ياههاگتسد تكراشم اب و يرادزيخبآ
 حطس رد نامزاس نيا ياه هژورپ دودحم يارجا و زيچان يلام رابتعا نيمات اب يلعف طيارش رد اما ،درك داجيا روشك زاين

 ريذپ ناكما رما نيا مدرم و يتلود ريغ ،يتلود ياههاگتسد هبناج همه تكراشم مدع و روشك زيربآ هزوح نالك 6



 تحاسم هكروشك زاين دروم بآ نيمات و ديلوت رد زيخبآ ياه هزوح تيمكاح ققحت تروصرد .دوب دهاوخن
 يياتسور و يرهش ، يعيبط زيخبآ ياه هضوح رد بآ تيريدم شور هس اب بآ ديلوت ،دوش يم لماش ار يرثكادح
 ماجنا هتفاي شياسرف قطانم رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا و تظافح اب يعيبط ياه هضوحرد . دوب دهاوخ رسيم
 زا يريگولج اب بآ نيمات ،يياتسورو يرهش ياه هضوحرد .دوب دهاوخ اراوگ و نيريش بآ نآ يجورخ هك دوشيم
 اب يعونصم ياه هكرب اي اهرابنا هب نآ تياده و رباعم قيرط زا اهاتسور و اهرهش رد يشان ياهبآزره و اه باليس
 و عيانص ، يرهش زبس ياضف بآ نيمات يارب نيياپ تيفيك ليلدب نآ يگدولآ هيفصتو شيالاپ دوخ ناهايگ تشاك
 طيحم يگزيكاپ بجوم بآ نيماترب هوالع هضوح هس رد يرادزيخبآ ياهحرط يارجا .ددرگيم داهنشيپ يزرواشك
 مادو شحو تايح لثم ديلوتو يروآ داز ،بآ ديلوترد زيخبآ ياه هضوح ندش لاعف ،عتارم و اهلگنج ءايحا ،تسيز
 و اههاچ ءايحا، اهراس همشچ و اه هچايرد ،اه هناخدور ،اه بالات ندش بآ رپ ،ينيمز ريز هرفس ياهبآ شيازفا ،يلها
 ياهباليس راهم ،تشك ديلوت ،عتارم رد هفولع ديلوت نامدنار شيازفا ،يعارز يضارا ديلوت نامدنار شيازفا ،تاونق

 و تيبثت ،اهدس يكيرتكلا يژرنا ديلوت ناوت ظفح ،زبس ياضف و يزرواشك ،برش بآ لاصحتسا ،زادنارب نامناخ
 دروم يهاگجرفت قطانم نيمأت ًاتياهن و يطيحم تسيز يگدولآ ندرك مك و يهايگ و يروناج تايح متسيسوكا تيوقت
 و يبآ مك زا يشان ياه نارحب فذح و شهاك بجوم هدشركذ دراوم رب هوالع .ددرگ يم هزوح نينكاس زاين

 ار يدايز ياه ينارگن هك هيمورا هچايرد و دور هدنياز هناخدور ،تامادقا نيا اب و دش دهاوخ ريخا ياه يلاسكشخ
 ديدزاب دروم يحيرفت نكاماو يعيبط ياههاگشدرگ اتياهن و دش دهاوخ ءايحا ،تسا هدرك داجيا نيلوئسم و مدرم يارب
  .تفرگ دهاوخ رارق )يجراخ و يلخاد مسيروتوكا (هزوح زا جراخ نارگشدرگو اه تسيروت

  


