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  همدقم

 

 اما دهد يم همادا دوخ دشر هب داصتقا . دباي يم شيازفا نيمز هرك عبانم و يعيبط ياه متسيس رب راشف ، يداصتقا دشر اب ماگمه

 تبثم يداصتقا  ياه صخاش دشر . تسا هدروآ ديدپ از شنت يا هطبار رما نيا و دنك يمن دشر ، تسا هتسباو نآ هب داصتقا هك يمتسيسوكا

 اهكاخ ، دور يم رت نيياپ ينيمزريز ياه هرفس حطس ، دنوش يم رتكچوك  اه لگنج . دوش يم رت يفنم زور ره يطيحم تسيز ياه صخاش و

 مدع رثا رد هك تساه نابايب شرتسگ هدش يقلت تيمها يب ناهج يورردور هك يلئاسم زا يكي .دنباي يم هعسوت اه نابايب و دنوش يم هدوسرف

 ريغ و يتلود ياههاگتسد تكراشم يعيبط عبانم تاجن يارب يلمع راكهار اهنت .ديا يم دوجوب نيمزرس ياميس ندز مه هب و هنيهب تظافح

 رد مدرم اريز ، تسا  هتفرگ رارق راك روتسد رد يللمللا نيب ياهنامزاس و اهداهن قيرط زا تكراشم هلئسم و عوضوم اذل .تسا مدرم اب يتلود

 نواه رد بآ دنرادن روضح نآ رد مدرم هك يراك درك وربور تيعقاو نيا اب ار ناگمه نامز تشذگ . دنرادن روضح اه مادقا و اه تكرح نيا

 هتفرگ رارق هجوت . . عبانم روما هرادا رد اهنآ تكراشم و مدرم هاگياج و شقن ،تيمها زور هب زور ،هدمآ دوجوب تالوحت وترپ رد .تسا نديبوك

 رازبا ناونع هب يتكراشم دركيور"تسا هدرك نايب هنوگنيا ار عوضوم و هلئسم دوخ ياه شرازگ زا يكي رد يناهج راب وراوخ نامزاس .تسا

  8/28 و يهلا ياهتورث زا يعيبط عبانم هكنيا هب هجوت اب نياربانب ."دنك يم مهارف ار مدرم هنالوئسم و لاعف تكرش هنيمز هك تسا يزاتمم

 ناونعب هك ميريذپب ار تيعقاو نيا دياب ،تسا هدش روشك رد تمدخ و تزع ياه هولج و يلم شزرا ثعاب و هداد ليكشت ار روشك حطس دصرد



  يلوصا و هنالوقعم راك ماجنا نودب و دح زا شيب راظتنا اب دوخ هاگتسيز رد يهلا تبهوم نيا لباقم رد ات ميراد ينيد هفيظو يناريا و ناملسم

 تيمها اب اهنت ،يعيبط عبانم رد رادياپ هعسوت نودب هكلب ،ميربب هدافتسا تعيبط زا نآ هب هجوت نودب ،دوخ هاگتسيز ءاقترا اب  طقف ميناوتيمن

         .ميا هدرك مهارف نيمزرس رد ار يگدولآ و بيرخت هنيمز ،دراد يدايز نارادفرط هك يهاگتسيز هب نداد

  

                                                 

  فادها

 

 و يتلود ياههاگتسد تكراشم اب تظافح ،يعيبط عبانم يدصرد 58 و يرثكادح تحاسم و روشك يراتكه نويليم 561 تحاسم هب هجوت اب

 ،زيخبآ ياه هضوح ،اهنابايب ،عتارم ،اهلگنج لماش يطيحم تسيز و يعيبط هخاش 7 رد نيمزرس يژولوكا ياميس زا مدرم  روضح اب يتلود ريغ

 و يداصتقا ياهشخب  يرادياپ  بجوم  و تايرورض زا يناسنا ياههاگتسيز و يعيبط ياههاگتسيز ،تاليش ،شحو تايح ،يزرواشك يضارا

 يضارا ،يعيبط ياه هشيب ،يلگنج يضارا ،عتارم ،اهلگنجزا يلوصا يرادرب هرهب و ،هعسوت ،ءايحا ،تيامح و ظفح .دش دهاوخ روشك يعامتجا

 بجوم رادياپ هعسوت لوصا تياعر و زيخبآ ياه هزوح رب يملع تيريدم قيرط زاروشك كاخو بآ زا تيامح و تظافح ،يلحاس هثدحتسم

 مسيروتوكا لوحت و و يعيبط ياههاگتسيز و يناسنا ياههاگتسيز ، يزرواشك يضارا يور رب عبانم نيا يالاب يتامدخ يراذگ شزرا و تظافح

 يتظافح تيريدم دنمشزرا راثآ زا زين اهرهش غاب و تاغاب هچوك ،زبسرس عرازم، يگنهرف ،يخيرات ،يعيبط ياه هبذاج نتشاد اب مسيروتورگآو

 تكراشم اب تلود ينامزاس فادها ،يعيبط عبانم تظافح بيرض ءاقترا و يشخب رثا شيازفا اب اتجيتن و دش دهاوخ .دوب دهاوخ عبانم نيا رب

 و تعيبط زا تظافح روظنم هب يزاس گنهرف .تفاي دهاوخ ققحت يطيحم تسيز لماوع و يدادادخ عبانم نيا تظافح و تيريدم رب مدرم

 شياپ و تيريدم ،يميلقا تارييغت اب بسانتم زبس ياضف و رظنم يزاسهب و تسيز طيحم يحارط ،نآ ياهزادنا مشچ و اههاگتسيز

 و يرهش بآ تيريدم قيرط زا يياتسور و يرهش ياهرظنم تيريدم و يحارط و نيمزرس ياميس سايقم رد يطيحم تسيز ياه يگدولآ

 لماش يرهش و يعيبط همين ،يعيبط فلتخم ياه متسيسوكا تظافح و تيريدم .دشاب يم زبس ياضف زاين دروم بآ نيمات روظنمب يياتسور

 ياه هچايرد ،اهبالات ،اهايرد ،لحاوس( يبآ ياه متسيسوكاو )...، ،اهنابايب ،عتارم ،اهلگنج ،زيخبآ ياه هزوح( يكشخ ياه متسيسوكا

 دركلمع و راتخاس رب نآ شقن و يميلقا تارييغت و نيمزرس ياميس رادياپ تيريدم رد يمدرم ياه تكراشم و قوقح ،)...و يعونصم

                                                                .دشاب يم مهم فادها رگيد زا اه متسيسوكا



      دوجوم ياه ليسناتپ و يناهج براجت زا هدافتسا اب نيمزرس يژولوكا ياميس يتظافح و يتكراشم تيريدم

  

 و يسانش هعماج ،يكيژولوكا تاعالطا هب زاين هك تسا هدش ليكشت يراذگ تسايس و ينف شخب ود زا تسيز طيحم و يعيبط عبانم تيريدم   

 ، يزير همانرب .ديامن روكذم يتسيزو يعيبط هخاش 7 تظافح و تيريدم رد يناياش كمك دناوتيم شور نيا هك ، دراد يناسنا تاطابترا مولع

 هجوت دروم يتسياب دمآ ردو لاغتشا  داجيا اب يتسيز و يعيبط عبانم نيا رد روما تيادهو ، يبايشزرا ، يگنهامه ، روما لرتنك ، يهدنامزاس

 رد هك تسا يناسنا طباور رب يكتم يتكراشم تيريدم تشاد رظن رد دياب . دريگ رارق يتكراشم تيريدم رد لعفلابو هوقلاب ناوت اب يلمعو يدج

 نآ هشير ديآ دوجوب راك رد يناصقن رگا و دوش يم ماجنا دنمتياضر ينانكراك هليسو هب اهنت رثوم و ديفم راك و دراد دوجو يناسنا ياهشزرا نآ

 ،يهدنامزاس ،شزومآ ،طابترا داجيا و يزاس دامتعا ،هزيگنا داجيا .تسا يندش لح و صيخشت لباق نايامرفراك و نانكراك نيب هطبار رد

 ار لاغتشا و راك هنيمز هك تسا عبانم نيا رد مدرم تكراشم لحارم زا تكراشم ققحتو يبايشزرا ،تموادمو رارمتسا ،تيامحو ينابيتشپ

 هنوگ نتشاد و يداصتقا -يعامتجا راتخاس ،توافتم ميلاقا نتشاد اب و تسا يتايح هديچيپ متسيسوكا ياراد نيمزرس ياميس .دنك يم مهارف

 يراكمه اب مدرم تكراشم اب يتلود ريغو يتلود ياههاگتسد هاگياجو شقن اه تيلاعف ماجنا و اهحرط يارجا يارب عونتم يهايگو يروناج ياه

 هب ناهج رسارس رد يعيبط عبانم تيريدم رد مدرم روضح .دوش نييعت و صخشم نآ رد دياب راذگ ريثات و لوئسم ياه نامزاس تراظن و

 رد عبانم تيريدم رد هيرهق هوق زا يريگ هرهب لباقمرد ،تسا هديماجنا عبانم نيا يژولوكا ياميس رد يساسا تارييغت  داجياو رادياپ هعسوت

 عبانم رد تكراشم عناوم .تسا هديدرگ بيرخت يعيبط عبانم روشك يلعف طيارش رد هكيروطب تسا هديماجنا تسكش هب ناهج طاقن رثكا

 رد هك ميتسه نآ دهاش هنافساتم .تسا هدنوش ديدجت يعيبط عبانم رادياپ تيريدم رد يتلود افرص ياهراك وزاس تسكش ليلدب يعيبط

 نيرت يساسا اذل . تسا هنارمآ و يتلود امامت اه هاگن . دنا هدماين باسح هب دنراد راك ورس نآ عبانمو تعيبط مدرم هك يياه همانرب زا يرايسب

 هلباقم يناهج زور دننام هژيو ياهتيعقوم .ديآ رد نوناق تروص هب يتكراشم تيريدم ياه همانرب نيودت و يحارط هك تسا نيا راكهار

 اه هناخترازو تيلوئسم نييعت يارب ار ينوناق مزيناكم دناوتيم يناهج ياهداهن رياس اب ييادصمه اب تسيز طيحم يناهج زور و ييازنابايب

 يناهج براجت بسك اب نياربانب . دنك افيا يعيبط عبانم ياه هژورپ يارجا و يناسر تمدخ روظنمب مدرم اب اهنآ يراكمه بلجو  اهنامزاسو

 ، تعيبط رادفرطو يطيحم تسيز ياه نمجنا دننام يتلود ريغو يتلود ياه نامزاس يراكمه بلج رد دوجوم ياه ليسناتپ زا ناوتيم

 روما ، تسيز طيحم ، يعيبط عبانم فلتخم لئاسم اب طبترم يتلود تاسسوم ، ناسانشراك .درب هرهب  تعيبط نارايمهو تعيبط نارادتسود

 . دنروآ لمع هب دنناوت يم يعامتجا ياه هورگ اب ار يدنمشزرا تكراشم ،دوخ عوبتم ياه نامزاس رد تيلاعف رب هوالع . . . و يرگشدرگ ، ماد

 ساسحا ،تسا زاين دروم هعماج تالكشم لح يارب اهنآ تامدخ و يياناوت و صصخت هك دننك ساسحا يتلود ناصصختم و ناسانشراك رگا

           دننك كمك دننك يم يگدنز نآ رد هك يا هعماج هب ات دنك يم بيغرت ار اهنآ رما نيا . درك دنهاوخ يرتشيب قلعت

  رادياپ هعسوت رد يزاس تيفرظ موزل



  

 هنيمز رد يلحم و يلم تامادقا هب هژورپ ياه تيلاعف .ديآ يم رامش هب هعسوت رما رد يرورض و هدننك ليهست ياهرازبا زا يكي يزاس تيفرظ

 يارب .تسا هدش طبترم يطيحم تسيز ياه هژورپ زين و يمتسيسوكا يتامدخ يراذگ شزرا ،رادياپ تشيعم ،يعيبط عبانم هچراپكي تيريدم

   .تسا هجوت دروم ريز دراوم ،نآ يارجا هرود مامتا زا سپ ،هژورپ يرادياپ نيمضت

   .ينامزاس حطس رد يزاسرادياپ و بسانم يشزومآ و ينف ياه تيامح هطساو هب يلحم عماوج و يتلود تاماقم يزاس تيفرظ -

 زا لصاح ياه تعفنم هنيمز رد هژورپ ناعفنيذ رگيد و يديلك ناراكردنا تسد ،ريثات تحت يلحم عماوج يهاگآ و شناد حطس تيوقت-

   . هژورپ هب طوبرم ياه تيلاعف و يعيبط عبانم هچراپكي و رادياپ تيريدم

:زيخبآ ياه هزوح  

 

 نيا زا كي ره هك دشاب يم روشك لك تحاسم اب ربارب )ورين ترازو، بآمت تاميسقت ساسا رب( هزوح ربا 6 لماش روشك زيخبآ ياه هزوح هصرع

 هزوح 7 اب رزخ يايرد  هزوح زا دنترابع هزوح ربا شش نيا .دنوش يم ميسقت رتكچوك زين هدر نيدنچ ات و كچوك ياه هزوح هب دوخ اه هزوح

 ،رتكچوك هزوح 9 اب يزكرم تالف زيخبآ هزوح ،هيمورا هچايرد زيخبآ هزوح ،رتكچوك هزوح 9 اب نامع يايرد و سراف جيلخ  هزوح ، ،رتكچوك

 يعرف زيخبآ هزوح 1801 و يلصا زيخبآ هزوح 03 هب هزوح نالك  6 نيا .موق هرق زيخبآ هزوح و رتكچوك هزوح 3 اب قرش يزرم زيخبآ هزوح

 قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 59 ات 09 دودح ،روشك زيخبآ ياه هزوح تحاسم راتكه نويليم 461  عومجم زا .تسا هدش ميسقت

 ياه هصرع زا راتكه نويليم 19 دودح .تسا اهتشد و بيش مك قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 47 ات 96دودح و رادبيش و يناتسهوك

 شيب هنالاس هك يروط هب .دنراد شقن يحطس بآ ناور ديلوت رد اه هصرع نيا .تسا زيخ ليس )روشك حطس زا دصرد 5/55( زيخبآ ياه هزوح

 رد .تسا رثوم برخم ياهباليس داجيا و شياسرف ديدشت رد دوخ نيا هكدننك يم ديلوت عيرس و ميقتسم بآ ناور بعكم رتم درايليم 22 زا



 هداج زا يهجوت لباق شخب و تانق هتشر رازه 02 ،يعارز يضارا زا راتكه نويليم كي ،يدابآ هچراپ 0568 ،رهش 552 دودح دوجوم تيعضو

 نيمزرس رد يتلود طقف مادقا ،زيخبآ ياه هضوح دادعت و اه هصرع تعسو هب هجوت اب .تسا يريگ ليس رطخ ضرعم رد يطابترا ياههار و اه

 رما نيا هب يبايتسد روظنمب اذل .تسا ماجرفان و لكشم سب يراك ريگارف و هدرتسگ حطس رد راذگ ريثات لماع كي اهنت ناونعب ناريا روانهپ

 ات داد يبيترت يتسياب ،اه يگدنراب زا يشان ياهبآ ناور و باليس لرتنك فده اب يياتسور و يرهش ،يعيبط زيخبآ ياه هضوح تريدم رد مهم

 دنشاب هتشاد ار مزال تكراشم و يراكمه يتلود ريغ و يتلود ياههاگتسد هيلك ،عيانص و زبس ياضف ،يزرواشك ،برش زاين دروم بآ نيمات رد

 ،ميوشن روشك رد يبآ يب و يبآ مك تاديدهت راچد رود نادنچ هن هدنيآ رد ات ،دوش نييعت يلم مهم مادقا نيا رد مادكره هاگياج و شقن و

 و يلم مادقا نيا .ميشاب دنتسه يكاخ هرك رد نيريش بآ شهاكو ديدهت دروم هك يياهروشك هب نيريش بآ مهم ناگدننك رداص زا هكلب

 ،تاعلاطم هب نديشخب تعرس ،الاب ياه يياز هنيزه يريگولج بجوم ،دوش يم يزاس تيفرظ رثا رد اه تيلباق شيازفا بجوم هك يتكراشم

 ياه هژورپ يارجا ،يعيبط ياه هضوح رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا رب هوالع نينچمه و يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا و اهحرط هيهت

                                                                                                           .دش دهاوخ ريذپ ناكما يياتسور و يرهش ياه هضوح رد يرادزيخبآ

: اهلگنج  

 

 نيا .دشاب يمروشك لك حطس زا مهس 8/8 لداعم ينعي راتكه ود و داتفه و دصتشه و رازه هدجيهودصيس و نويليم41 ناريا ياهلگنج حطس

 نويليم 5/01 دودح هك ،دراد دوجو روشك رد يناروت و ناريا و نارابسرا ،ينامع و جيلخ ،سرگاز ،يرزخ لماش يشيور هيحان 5 رد  اهلگنج

 دروم ارثكا يعامتجا ،يداصتقا ديدش راشف تحت و هديدرگ فيعض يهوبنا و مكارت رظن زا هچرگا و تسا لامش زا جراخ هب قلعتم نآ راتكه

 .دوش يم ماجنا يتظافح و يتيريدم ياه هژورپ يارجا رد يسانشراك رمتسم تراظن اذل .دنراد رارق يتنس هدشن لرتنك ياه يرادرب هرهب عاونا

 زا ماد جورخ ،يرادلگنج ياه هژورپ يارجا رد يصصخت ناراكناميپ زا هدافتسا ،يعيبط ياه لگنج يزاس ينغ و ءايحادننام يياهتيلاعف ماجنا

 ياه لگنج هعسوت و تنايص ياهحرط قيقد و لماك يارجا ،بوچ تادراو هب طوبرم يكرمگ هفرعت شهاك و يناگرزاب دوس فذح ،لگنج

 ،يلگنج قطانم نينكاس يگنهرف و يداصتقا يزاس دنمناوت ،يندعم ياهتيلاعف شهاك و نداعم هب طوبرم روما رب لرتنك و قيقد تراظن ،سرگاز

 قطانم و عرازم فارط ا رد يراكتخرد هعسوت ،بوچ تعارز ،يمومع طواحم ردزبس ياضف داجيا ،يلگنج ياه كراپ ثادحا ،لاهن ديلوت

 ياهروشك و هتفرشيپ ياهروشك تايبرجت زا يريگ هرهب و ،يتاونس ياهيراكلگنجزا تبقارم ،راگزاسو مواقم ياه هنوگ زا هدافتسا اب ينوكسم

 ياهلگنج هبراشف شهاك و اهلگنج تيريدم و تظافح ياهشور دناوتيم لگنج زا يرادرب هرهبو تظافح رد ناشياه تيقفوم رد هعسوت لاح رد

                                                                                .دشاب روشكرد بوچ تعارز و اهيراكلگنج هعسوت قيرط زا يعيبط

        : عتارم



  

 هك .تسا روشك لك مهس دصرد 3/25 لداعم ينعي راتكه كي و داتفه و دصهن و رازه شش و لهچ و دصتفه و نويليم 48 ناريا عتارم

 رارق ريقف يليخ تيعضو رد نآ دصرد 48 دودح و  ريقف ات ،طسوتم تيعضو رد دصرد 41 دودح ،بوخ تيفيك ياراد عتارم زا دصرد 11دودح

 هك دنراد دوجو ناهايگ نيا نيب رد ييالاب شزرا اب ييوراد ناهايگ و دنباي يم دشر عتارم ورملق رد دنمشزرا يهايگ هنوگ 0007 زا شيب .دنراد

 رب عتارم ناوت ربارب 7/5 زين عتارم زا يرادرب هرهب نازيم .دنوش ظاحل ي رادعترم ياهحرط رد دنناوتيم و دنتسه يهدناماس و تيريدم دنمزاين

 بتارم هب يعترم ياه متسيسوكا بيرخت زا يشان نايز يداصتقا رظن زا .دنراد مه دازام ماد ،عتارم نارادرب هرهب هنافساتم هك تسا هدش دروآ

 عتارم زا هيور يب هدافتسا .دماجنا يم كاخ و بآ يدوبان هب يرادرب هرهب همادا و تسا ينبل ياه هدروآرف رياسو تشوگ ،هفولع ديلوت زا رتشيب

 زا يدايز رادقم هلاس ره و تسا هدش نايرج مجح رظن زا مه و عوقو دادعت رظن زا مه ،باليس داجيا و با يحطس ياه نايرج شيازفا ببس

 ..دنتسه مه يرگيد ياه شزرا ياراد دنراد هفولع نيمات و ديلوت رد هك يشزرا رب هوالع عتارم .دوريم نيب زا روشك زيخلصاح ياه كاخ

 ياهحرط رتهب يارجا ياتسار رد نارادرب هرهب شزومآ ،يرادعترم ياهحرط قيقد و لماك يارجا اب اه يرادرب هرهب يهدناماس و لرتنك ،يبايزرا

 يكاروخ و ييوراد ناهايگ هعسوت يارب يزاس رتسب ،عتارم رد يندعم ياهتيلاعف شهاك و نداعم هب طوبرم روما رب لرتنك و تراظن ،يرادعترم

 يبناج ياهراشف شهاك روظنمب يتسد عيانص ديلوت و يفابيلاق قيرط زا يرياشع و يلحم عماوج يزاس دنمناوت ،)يهوك سفرك( سولك دننام

 فذح ،باذج و تيفرظ اب يعترم رظانم رد مسيروتوكا داجيا ،يرادعترم ياهينواعت هعسوت و تيوقت ،دازام ماد و ينك هتوب دننام عتارم هب

 عماج ياهحرط هيهت ،عتارم زا دازام ماد جورخ روظنمب روشك زاين دروم تشوگ تادراو  ،اهنآ يارب لاغتشا داجيا و تيامح اب اپ هدرخ نارادماد

 اهنآ ريثكت روظنمب ييوراد و يعترم ناهايگ روذب ديلوت ياههاگتسيا داجيا ،ارجا لباق يگنهرف و يعامتجا يداصتقا ياه هنيمز رد يرادعترم

 داعبا زا عتارم تسا ركذ هب مزال .دريذپ تروص قيقد و لماك روطب يتسياب يروآ داز شهاك رثا رد عتارم ييارقهق ريسزا يريگولج و عتارم رد

 رئاخذ ظفح ،تعيبط رد بآ شدرگ ميظنت ،شياسرف زا يريگولج و كاخ ظفح روظنمب . . . و ،يطيحم تسيز ،يعامتجا ،يداصتقا فلتخم

 و مسيروتوكا ،يتعنص و ييوراد تالوصحم ديلوت ،ماشحا زاين دروم هفولع نيمات ،اوه فيطلت و زبس ياضف داجيا ،يروناج و يهايگ يكيتنژ

                              .دنشاب يم يا هژيو تيمها ياراد ناگدنرپ و شوحو نمام و اذغ نيمات

:اهريوكو اهنابايب  

 



  روشك لك حطس زا مهس دصرد 1/02 لداعم ينعي ،راتكه كي و داتفه و دصهن و رازه ششو داتفه  و دصناپ و نويليم 23 ناريا ياهنابايب

 نويليم 7/34 ،يمتسيسوكا ياه يدنب ميسقت رد اما ،دراد رارق ينابايب تيعضو رد روشك يضارا زا راتكه نويليم 5/23 دودح هچرگا .تسا

  روشك تحاسم دصرد 02 زا شيب رد هك تسا ينارحب ياهنوناك هدودحم رد راتكه نويليم 4/6 .تسا ينابايب متسيسوكا هرمز رد نآ راتكه

 موب تسيز لاوز ،نيمزرس بيرخت دنيآرف هب هلصاح ييازنابايب .دشاب يم راتكه 22/0 نآ يناهج هنارس هكيلاح رد ،تسا راتكه 5/0 نآ هنارس

 قالطا يطيحم و يناسنا لماوع زا يشان بوطرم همين كشخ و كشخ همين ،كشخ قطانم رد يضارا يتسيز ديلوت ناوت شهاك اب يعيبط ياه

 رازغات تروصب ارثكا هك تشاك تسد ياهلگنج راتكه نويليم 2 دودح حطس رد هك تسا لاح هب ات لاس 03 زا شيب دودح يط .ددرگيم

 هفرص هب نورقم و هنيزه رپ نآ همادا و يتلود ياه هنيزه اب نآ دنور هك ،تسا هدش ثادحا روشك ينابايب قطانم رد ييازنابايب اب هلباقم روظنمب

 شيب تباقر و خلم و رام ، شوم دننام تافآ زورب ريظن يتالكشم راچد يتسيز عونت نتشادن ليلدب يتسيزريد رثا رد هكنيا نمض ،دوب دهاوخن

 تيريدم ييادزنابايب رما رد مهم ياهدربهار زا يكي ..هديدرگ غات ناتخرد يگديكشخ و ناتخرد دشر فقوت ثعاب ناتخرد هشير دح زا

 اب نآ هعسوت و ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج  رد راك و بسك داجيا و راذگ هيامرس بلج اب يتلود ريغ و يتلود ياههاگتسد يتكراشم

 رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا دننام بآ عبانم تيريدم و مسيروتوكا و يكيتنژ رئاخذ ظفح ،رتش اب يتسيزمه ،يتسيز عونت ياهدركيور

 يم هك يداب هبملت طسوت نآ تشادرب و ينيمز ريز ضرالا حطس هب اهتفربآ تياده زين و ينابايب قطانم راد بيش يضارا و يناتسهوك اه هنماد

 اب و دننك نيمات ار دنوش يم تشك يتسيز عونت داجيا روظنمب هك يناهايگ زاين دروم بآ ،رتش و ناسنا يارب برش بآ نيمات نمض دناوت

 .ميشاب روشك ينابايب قطانم رد يداصتقا لوحتو ييايوپ ،ءايحا دهاش رود نادنچ هن نامز رد و ،دنك داجيا يداصتقا هدزاب روكذم ياهدركيور

 طسوت اهنآ تشاك هك ،دراد دوجو رتش شرورپو فيلعت و يتسيز عونت داجيا يارب يداصتقا شزرا ياراد ينابايب يهايگ هنوگ 53 زا شيب

 اب مسيروتوكا بلج نينچمه و دشاب يم يكيتنژ رئاخذ ظفحو ءايحا يارب كيژتارتسا ماگ ينابايب قطانم رد راذگ هيامرسو يلحم عماوج

 تاقباسم يارجا ،ريوك تشد ياه تولك ،ينش ياه هپت ،ينديد ياه بش ،يگنهرف و يخيرات ياهنامداي دننام درف رصحنم ياه هبذاج نتشاد

 يبنج و يزرواشك ،يداصتقا ياهتيلاعف رياس و وا تالوصحم و ريش ،تشوگ ديلوتو رتش ياهداژن نيرتهب شرورپ ناكما و يراوسرتش و يلار

  .دوب دهاوخ يلحم

:يعيبط ياه هاگتسيز  

  

  
 ،نارابسرا ،ناروت ،ريوك ،هيمورا هچايرد ،ناتسلگ زا دنترابع دنشاب يم هرك تسيز ياههاگ هريخذ هعومجم رد هك ناريا هدش تظافح قطانم

 .دنشاب يم هدش تظافح قطانم و شحو تايح ياههاگهانپ ،يلم يعيبط راثآ ،يلم ياهكراپ لماش هك ،هلاكنايم و رط ،ونگ ،ناشيرپ و نژرا

 يناهج هكبش .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار روشك دصرد 71/7 و راتكه 99542811 اهنآ تحاسم ،هقطنم 061 هدش تظافح قطانم نيا دادعت

 و نامع يايردو سراف جيلخ زا دنترابع ييايرد ساسح قطانم.تسا روشك 201 رد هقطنم 284 لماش نونكا مه ،هركتسيز ياه هاگ هريخذ



 ،اه تشپ كال يراذگ مخت قطانم ،يفلع ياهرتسب ،يناجرم ياه گنسبآ ،ارح ياهلگنج ياراد نامع يايرد و سراف جيلخ .ناردنزام يايرد

 و اه جيلخ ،اهبصم ،يلحاس ياهبالات ياراد زين ناردنزام يايرد . دشاب يم اه جيلخو اه بالاتو اهبصم و اهروخ ،نايزبآ يزير مخت قطانم

 هژيو ياراد هركتسيز ياه هاگ هريخذ و عونمم راكش قطانم ،يلم ياه كراپ ،تايح هاگهانپ ،تظافح هقطنم  .تسا نايهام لثم ديلوت قطانم

 ياه طيحم دنناوت يم درف هب رصحنم يروناج و يهايگ ياه هنوگ نتشاد اب هك دنتسه يدرف هب رصحنم يكيژولوكا ياه ناوت و صاخ ياهيگ

 تيلاعف ماجنا يارب درف هب رصحنم ياهزادنا مشچ ،يطيحم تسيز ياه شهوژپ و شزومآ ،يتاقيقحت و يملع ياه همانرب يارجا يارب يبسانم

 ياه هنوگ تيعمج دوبهب ،يعيبط و يتسيز تيعضو ظفح ،ينيمز يايفارغج ،يسانش موب  ،يسانش نيمز ،مسيروتوكا و يرگشدرگ ياه

 و يروناج و يهاگ يكيتنژ عبانم زا تيامح و تظافح ، رادياپ هدافتسا و يعيبط عبانم و ناسنا لباقتم طابترا ، يهايگ ياههاگشيور و يروناج

     .دهد رارق هجوت دروم ار يطيحم تسيز هتسويپ لرتنك

                                

       : يناسنا ياههاگتسيز 

 

 دادعت زا و رتدايز اهرهش دادعت تيعمج شيازفا اب هك ،دشاب يم اتسور 59515 دودح دادعت و رهش 532  دودح دادعت ياراد ام روانهپ روشك

 و يهاگراك زكارم و عيانص ،اهرهش هعسوت رثا رد ،دش زاغآ بيترت نيدب اهرهش نالك هب راك يايوج دارفا ترجاهم و تسا هدش هتساك اهاتسور

 نرق يناياپ ياه ههد رد رشب .دش ديدشت نآ بيرخت اب تسيز طيحم و يعيبط عبانم ياه هصرع رب راشف ،يزرواشك يضارا يربراك رييغت

 يدوبان ، عبانم زا هدافتسا رد فارسا ،تيعمج دشر يورآرف يطيحم تسيز ياه ينارگن زا يرايسب هك هديدرگ هجاوم تيعقاو نيا اب متسيب

 هقباس يب  يا هنوگ هب و هتشاد رگيدكي اب ينورد يطابترا اه يگدولآ عاونا و يروناج و يهايگ ياه هنوگ ضارقنا ، شحو تايح ياه هاگ تسيز

 ، ميلقا رييغت، يا هناخلگ ياهزاگ شيازفا ، نيمز ندش مرگ ، نزا هيال بيرخت  .تسا هدرك هجاوم رطخ اب رشب هاگتسيز ناونع هب ار نيمز مامت

 ،عيانص و ينوكسم لزانم هب يزرواشك يضارا يربراك ،يياز نابايب و يديسا ياه ناراب ، يعيبط تارطاخم تدش و عوقو تاعفد دادعت ديدشت

 ديدجت يعيبط عبانم يتامدخ حطس شهاك ،يعيبط ياههاگتسيز يگدولآ ،نيريش بآ عبانم يدوبان و يگدولآ ،عتارم و اهلگنج بيرخت

 زا هعسوت .تسا هدش ليكشت لاس نارازه يدامتم يط هك يياهكاخ ندرب نيب زا و يحطس ريغ نداعم زا هيور يب ياه يرادرب هرهب ،هدنوش

 تارثا شهاك و اه يگدولآ ليلقت . دراد گنتاگنت يطابترا تسيز طيحم ياه يگدولآ بيرخت اب رگيد يوس زا يژولونكت ، تعنص اب وس كي

 يارب ، هعماج يكيزيف تيعضو اب قبطنم و لداعتم ياه يژولونكت زا هدافتسا اب هارمه رادياپ هعسوت دنور رد و لوقعم يدح رد نآ يبيرخت

 تيريدم ندش ييارجا ، ميلقا رييغت .دشاب يم رظندم ناشتايح رتسب و هدنز تادوجوم هدنيآ و لاح ياقب و دشر ،تمالس نيمات و ظفح

 هب و نردم ياه هكبش ساسا رب يصصخت تامدخ و يشناد تالوصحم ديلوت ، رابغ و درگ و اهدرگزير لرتنك ، روشك رد كانرطخ ياه دنامسپ

 رف يزاس لدم ،رتويپماك رپوس ،رود زا شجنس لماش هتفرشيپ ياه يروآ نف دربراك ءاقترا و هعسوت ،ماگنه هب شياپ و شجنس هدش زور



 هزيناكم ،روشك هعسوت ياه همانرب يدربهار يبايزرا متسيس داجيا ،هدنيالآ عيانص زا ماگنه هب شياپ متسيس داجيا ،طيحم تسيز ياهدنيآ

 مهافت و تادهاعم بوچراچ رد يللملا نيب و يا هقطنم ياه يراكمه ءاقترا و هعسوت ،هعسوت ياه حرط يطيحم تسيز يبايزرا دنيآرف ندش

 يم عالصيذ عجارم رد تاررقم و نيناوق بيوصت و يشهوژپ تاسسوم و اه هاگشناد اب ينف و يملع ياه يراكمه ءاقترا و هعسوت ،اه همان

 اهداهن رگيد رد راذگ ريثات نيلوئسم و مدرم هب روكذم ياهتسايس گنهرف ندناسانش روكذم ياه تسايس يارجا رد يلمع راكهار اهنت  .دشاب

 .دوب دهاوخ رسيم دننك يم يگدنز نآ رد هك يطيحم هب اهنآ يدنم هقالع و شزومآ قيرط زا اهنامزاس و

  :يزرواشك

  

 ريز يضارا لماش يرادرب هرهب تحت يضارا عون بسح رب نآ عيزوت هك تسا راتكه نويليم 8/81 رب غلاب روشك يضارا زا يلعف هدافتسا حطس

 هك ،دشاب يم ميد شيآ يضارا و ميد تشك ريز يضارا ،يبآ شيآ يضارا ،يبآ يمياد تالوصحم تشك ريز يضارا ،يبآ هنالاس تالوصحم تشك

 تسا هدش يداصتقا ريغ و هدزاب مك ،تشك يوگلا حالصا رد يهجوت يب و هنيهب تيريدم مدع ليلدب يضارا نيا زا يهجوت لباق و دايز دصرد

 هدع روصت ،دوش يم حرطم يزرواشك شخب هعسوت ثحب هك ينامز هنافساتم ..دنرب يم ار هرهب نيرتشيب نارگ هطساو و نالالد نايم نيا رد هك

 يعيبط عبانم بيرخت اب فده نيا هب نديسر يارب هعسوت لاح رد ياهروشك و ناريا رد ليلد نيمه هب و تسا تشك ريز حطس شيازفا رب يا

 ينامز هتفاي هعسوت ياهروشك .دنزادنا يم هرطاخم هب ار رادياپ هعسوت و دنوشيم هدش اهر و هدزاب مك يزرواشك يضارا حطس شيازفا بجوم

 فذح اب رادياپ هعسوت هب يباي تسد يارب نياربانب ،دنداتفا يزرواشك رد فلتخم ياه هنيمز رد يفيك  هعسوت ركف هب هك دنتفاي هعسوت

 ديلوت تميق نازرا و نيون ياهشور زا هدافتسا اب دياب يزرواشكرد تفرشيپ فادها هب نديسر يارب يمك هدافتسا رد طلغو يتنس ياهشور

 ،تشك يوگلا حالصا،يزرواشك بآ نيمات ،يزاوم ياهنامزاس هبريگاپ و تسد و طبترمريغ روما يراذگاو اب يراتخاس حالصا. ميربب هرهب لخاد

 ساسارب ديلوت و نالالد و نارگ هطساو فذح فدهاب يلاچخي ريغ و يلاچخي تالوصحم يتنرتنيا و يا هكبش يبايرازاب ،يتاقيقحت ياه هتفاي

 لباق لاح نيع رد و تيمها اب فده كي ام روشك يارب يزرواشك شخب هنالوقعم هعسوت نياربانب .دومن مادقا  يجراخ و يلخاد فرصم يوگلا

  .تسا يسرتسد

  يگنهرف و يجيورت ، يشزومآ ياه همانرب يارجا اب حرط نايرجم ياهتراهم بسك 

          



 زئاح يتكراشم يريگداي و لاعف يريگداي عوضوم ود نياربانب ، تسا مزال كرتشم فده هب نديسر يارب يهورگراك شناد و اهتراهم بسك

 هب نديسر يارب تسيز طيحم و يعيبط عبانم ياه همانرب و اه هژورپ يارجا همزال تكراشم و شيامزآ ، ركفت ، اه همانرب يارجا . تسا تيمها

 هاتوكرد اذل ، تسا نيمزرس تاجن يارب تكراشم يعون عقاو رد هك دش دهاوخ رتهب تيريدم بجوم  اهتراهم نتشاد . تسا رادياپ هعسوت

 رد يكيژولوكا لداعت هب يبايتسد و اهحرط يارجا رد ناوت ظاحل زا نونف و اهتراهم تبثم تارثا دهاش تدم دنلب و تدم نايم ، تدم

 ياهتراهم هب زاين يتظافح و يتكراشم تيريدم ، دوب ميهاوخ يتراجت و ينيبانيب ، يتشيعم تروصب يداصتقا هدزاب اب رادياپ يمتسيسوكا

 يارجا و يموب نايرجم يارب تدم نايم و تدم هاتوك يشزومآ ياه هرود ، اهديدزاب ، يشزومآ ياه هاگراك يرازگرب هب مادقا دياب و دراد يصاخ

 نايرجم نياربانب . دومن ، دنراد يرتمك ييانشآ هك يموب ريغ ناراذگ هيامرس و نادنم هقالع يارب يشزومآ  تدم نايمو تدم دنلب ياه هرود

 ريس ، حرط فادها صوصخ رد يلمع اب ماوت يروئت ياه شزومآ قيرط زا ديدج ياهشور اب ييانشآ نمض يموب ريغ و يموب زا معا اهحرط

 و مسيروت بلج ياهشور ،يرگشدرگ و مسيروتوكا ،نآ نيناوق و تسيز طيحم و يعيبط عبانم لوصا زا يفاك تخانش ، راك ماجنا لحارم

 هب ريثات اتياهن و  دش دنهاوخ انشآ يتاقيقحت و يملع ياه هتفاي نيرخآ و يموب شنادو تايبرجت بسكاب ماگمه يجراخ و يناريا نارگشدرگ

                                                                                                                                                    . تشاد دهاوخ اهحرط تيقفوم رد ييازس

    : حرط دنيارف لحارم   

 هلصاح جياتن زا سپ هك ،دوش يم ماجنا رگيدمه هب تبسن ، روكذم هخاش ره رد يتامدخ يراذگ شزرا نازيم نييعت روظنمب حرط دنيآرف لحارم
 دم روشك  ينادابآ و تفرشيپ يارب روما سار رد و درك نييعت يتيمكاح فده اب ار هزوح ره يتامدخ يراذگ شزرا ناوتيم هنوگچ هك ميباي يم رد
 رد يزير همانرب و تيريدم هنوگ ره ماجنا يارب و .ميوشن مگ رد رس ييارجا و يتيمكاح ياه يدنب تيولا رد يلعف تيعضو اب ات داد رارق رظن

                                                                                   .دش دهاوخ ماجنا ليذ حرش هب حرط دنيآرف لحارم اذهيلع .مييامن مادقا اهزاينو اه ليسناتپ ،اه تيلباق ،اه تيفرظ ساسا رب تعيبط

  ياه هزوح ،ينابايب ،يعترم ،يلگنج قطانم رد يدنب تيولا اب يطيحم تسيز و يعيبط ياه هصرع يوررب يراذگ فدهو هعلاطم ، يياسانش -
      .                                  .رادياپ هعسوت رد ريگارف و نيون يفده روظنمب يزرواشك يضارا و يناسنا ياههاگتسيز ،يعيبط ياههاگتسيز،زيخبآ

 زا يا هعومجم نتفرگ رظن رد اب هدش تظافح يلم ناديم اي يلم كراپ تروصب روكذم ياه هخاش رد راذگريثات و قفوم تولياپ 7 هئاراو هيهت -  
       .دنهد ناشن تدم دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوك رد ار يژولوكا يلاوت ريس دنناوت يم و دنراد شقن رظن دروم هقطنم متسيسوكا رد هك يلماوع

 رد رگيدمه هب تبسن هزوح ره يراذگ ريثات اب روكذم هخاش 7 رد يراذگ فده و ، تاعلاطم ، يياسانش ساسا رب عماج حرط نيودتو هيهت  -
           يناهج تراجت نامزاس هب نتسويپ و هعسوت لاح رد ياه روشك و يناهج مرن هب نديسر يالتعا رد نيمزرس شيامآ عماج حرط بلاق

 هاگياج و هدش ينيب شيپ تارابتعا ساسا رب ينامزو يناكم يدنب تيولا بسحرب هدش نيودت تاعلاطم ياتسار رد روكذم ياهحرط يارجا  -
                                                                                        . تكراشمر د مدرم و يتلود ريغو يتلود ياههاگتسد  هدش نييعت

 نييعت و يتظافح و يتكراشم تيريدم يياهن هجيتن لوصح ات هدش ماجنا ياه يدنب تيولا ساسارب هدش ارجا ياهحرط لرتنكو يباي شزرا -
                                                             .رادياپ هعسوت هلحرم هب نديسر ات  رگيدمه هب تبسن روكذم ياه هخاش رد يتامدخ يراذگ شزرا نازيم

                

  : عجارم
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