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:همدقم  

 دوجو ياه هناشن و تايآ زا اههوك و نيمز و نامسآ دننامه هك تسا تقد روخ رد و تيمها اب نانچ ميرك نآرق هاگديد زا رتش

 هدش هديرفآ هنوگچ هك ديرگن يمن رتش هب ارچ ميناوخ يم 71 هيآ هيشاغ هروس رد ،دور يم رامش هب دنوادخ نارك يب تردق و

   ؟تسا

  

 .تسا رفن هب ناسنا دننام وا شرامش و دزاس يم زاتمم رگيد تاناويح زا ار وا دراد هك يدرف هب رصحنم ياهيگژيو اب ناويح نيا

 ،هروظنم دنچ هدافتسا .دزاس يم زيامتم تاناويح رياس زا ار وا هك تسا يددعتم ياهشزرا و تعفنم ،تمكح ياراد و عقوت مك

 يب رثا رد .تسا ناياپراچ نيب رد وا هداعلا قراخ تافص زا يگنسرگ و يگنشت لباقم رد يرابدربو لمحت ،مواقم و دنمورين

 ياهلاس يلاوح رد رتش تيعمج .تسا هدش هتساك وا تيعمج زا هتشذگ لاس 05 دودح يط ناويح نيا ياهشزرا هب يهجوت

 يلعف طيارش اب و تسا هديسر رفن رازه 051 دودح هب رضاح لاح رد هك ،تسا هدوب رفن رازه 059 زا زواجتم ،8331 و 7331

 يلاحرد نيا و دنوش يم هداد شرورپ يمالسا ياهروشك رد ناهج ياهرتش زا دصرد 57 دودح .تسا شهاك هب ور مه زاب

 ،شرورپ و هعسوت هصرع ،ليسناتپ رظن زا يلو ،دراد ار متفه هبتر ايسآ ردو متسيب ماقم ايند رد رتش شرورپرظن زا ناريا هك تسا

 بسك ايند رد هتشذگ زا رتهب ار يرتالاب ماقم دناوتيم و تسا تيمها زئاح نآ تالوصحمو تشوگ  يمكو يفيك ديلوت ناكما

 تسا مزال روشك تسيز طيحم و ينابايب قطانم ظفح تياعر اب و يفيك و يمك ظاحل زا رتش شرورپ و هعسوت روظنمب .ديامن

 ات تسا هدش ببس تاناكما نيا زا رتش هدافتسا و يريذپ تداع تردق زا يرادروخرب .دريذپ تروص صوصخ نيا رد يتامادقا

 رد هژيو تمواقم نتشاد رب هوالع رتش .دوش هجوت رتشب قطانم نيا رد صوصخب و ناريا رد رتش شرورپ و هعسوت ترورض هب

 داوم هب يذغم داوم رظن زا شزرا مك ياه هفوع ليدبت و هدافتسا رد ار ييالاب تيلباق نآ شراوگ هاگتسد ،يبآ مك و امرگ ربارب

 وربور لكشم اب واگ و رويط شرورپ ،روشك رد دتمم يلاسكشخ عوقو هب هجوت اب .دراد ريش و تشوگ دننام شزرا اب ينيئتورپ



 رد يتسيز عونت داجيا ،يداژن تظافح اب رد رتش شرورپ ،يدربهار ياهتسايس يارجا اب دوش يم داهنشيپ اذل ،تسا هدش

 و تيريدم دوبهب ،كشخ همين و كشخ قطانم عتارم يهايگ ششوپ ءايحا ،نآ هعسوت و ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج

 لسن هعسوت ،يريوك و ينابايب ياهناتسا رد هناهوك كي رتش لسن هعسوت و رتش يليدبت و يليمكت عيانص هعسوت ،داژن حالصا

 و شزومآ و روشك رتش ياه هلگ رد يتشادهب ياهتيلاعف شرتسگ ،روشك لدتعم و ريس درس ياهناتسا رد هناهوك ود رتش

 زا ار يناويح نيئتورپ هب روشك زاين زا يتمسق ميناوتب و ميباي تسد فادها نيا هب رتش شرورپ شخب رد نيلغاش يهدنامزاس

 ات دوش هتفرگ رظن رد  يا هنوگ هب دياب مدرم و يتلود ريغ ،يتلود ياههاگتسد هاگياجو شقن نينچمه .مييامن نيمات قيرط نيا

 زا رودبو رطاخ قلعت اب و دننك افيا رتش هعسوت و شرورپ رد ار يا هنالوئسم و لاعف تكرش دنناوتب هدنيازف يهاگآ نمض

 يارب ينابايب قطانم رد يهلا بهاوم زا حيحص يزير همانرب و تيريدم اب ،يرادا يساركوروب ريگاپ و تسد نيناوق و تيدودحم

 ينيرفآ شقن ييازنابايب اب هلباقم رد راوتسا و مكحم يژد ناونعب و دباي تاجن ينادرگرس زا رتش ات ،دنوش دنم هرهب فده نيا

                                            .دنك

:فادها  

 نيا رد رتش يگدنز تيعضو زا حيحص تخانش اذل ،تسا ريوك و نابايب بلق رتش يگدنز لحم هك تيعقاو نيا هب يهاگآ -

 يتمالس و يعيبط عبانم ءايحا بجوم يعون هب هك ييارچ متسيس هب هجوت اب رتش هب هدراو تاماهتا زا ات دنكيم كمك قطانم

 رد حيحص زير همانرب و تيريدم اب هكلب ،ميهد طبر رتش هب ار ناسنا يبيرخت راثآ ديابن اذل .مينك زيهرپ ،دوش يم تسيز طيحم

  .ميشاب رتش و ينابايب قطانم يداصتقا ياه ليسناتپ زا هدافتسا روظنمب تاراسخ ناربج ددص

  

 رد يتشك كت زا يشان ياه نايز زا يريگولج و لرتنك بجوم ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا -

 اب هلباقم رد يتلود روآ ماس رس ياه هنيزه زا يريگولج ببس شور نيا هب اهلگنج نيا هعسوت اب نينچمه و يتاونس اهرازغات

 ياهلگنج اب رتش يتسيزمه هنيمز هطبار نيا رد هك ،دوش يم رتش ينادرگرس رثا رد يشان تاراسخ زا يريگولج زين و ييازنابايب

   .دش دهاوخ ماجنا لوقعم روطب يشدرگو ييارچ متسيس ،تشاك تسد

 يم يريگولج رتش رد يا هضراع و يراميب هنوگ ره زورب زا ،يتسيز عونت ياراد تشاك تسد ياهلگنج رد رتش يارچ -

 رثا رد نادند يگديياس و سكلپيرتآ فيلعت رثا رد رتش يلچك بجوم يتشك كت تشاك تسد ياهلگنج رد لاثم ناونعب ،ديامن

   . دوش يم رتش دياع غات گرب رد دوجوم سيليس ليلدب اهرازغات رد ارچ



 ،تسا هتفاي شهاك تدش هب ريخا لاس دنچ هب تبسن ،هاگراتشك هب وا نداتسرف و ندوب اهر و يناماس يب ليلدب رتش تيعمج-

 تسا مزال نآ ققحت يارب ،تسا رتش يارب يكيتنژ هريخذ و يتظافح راك كي ،تشاك تسد ياهلگنج اب وا يتسيزمه اذل

 تشوگ ديلوت رد تيفرظ دح هب دناوتب  يناريا رتش ات دوش ماجنا تشوگ نيمات روظنمب روشك جراخ زا يموب ريغ رتش تادراو

  .دسرب تالوصحمو

 و يياتسور ،يرهش قطانم يراوجمه رد تدم نايمو تدم هاتوك رد ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج ندرك يداصتقا -

 و يتشيعم شور اب يلحم عماوج يتسد عيانص و يفابيلاق دننام يبنج ياه دمآرد و لاغتشا ،مسيروتوكا قنور بجوم ،يرياشع

 رياسو رتش تالوصحم و تشوگ تارداص و يزاس يراجت هب ناوت يم حرط ندش ريگارف اب تدم دنلب رد و دوش يم ينيبانيب

    .تخادرپ يلم دمآ رد ناونعب يبنج ياهدمآ رد

 روكذم ياهدركيور اب رتش شرورپو هعسوت يارب يتكراشم تيريدم ياه همانرب نيودت و يحارط يارب يساسا راكهار هئارا -  

  .ديآ رد نوناق تروص هب ات ينابايب قطانم رد

  :ناريا يريوك و ينابايب قطانم رد شرورپ و رتش هعسوت موزل-

 

 رگيد يوس زا يناسنا ءوس لماوعرثا رد ييازنابايب و وس كي زا نآ نابحاص و نانابراس يهجوت يب تلعب اهرتش ينادرگرس

 رتش تالوصحمو تشوگ ديلوت ناصقن ،شرورپ تالكشم داجيا ثعاب يفرطزا و هديدرگ ينابايب قطانم نارحب ديدشت بجوم

 قطانم رد يلم يراذگ هيامرسو تكراشم بلج اب يرازگتسايسو ينف لوصااب حيحص يزير همانربو تيريدم اب هك ،تسا هدش

 ندوب دازآ و اهر ،روشك رد يراد رتش لكشم نيرتگرزب هنافساتم دومن فرطرب ار يعامتجا – يداصتقا لضعم نيا ناوتيم ينابايب

 و نارگيد كمك اب راب كي يلاس طقف ناراد رتش بلغا هك دوش يم ثعاب تيعضو نيا .تساهنآ يشحو همين شرورپ و اه رتش

 زا و يروآ عمج شاگ مانب صوصخم ياه لحم رد ار اه رتش ،تلكيس روتوم زا نتفرگ كمك و رايسب تمحز و يگدنود اب

 نارتش هيقب ،يراتشك ياهماد يزاس ادج زا سپ و دننك يم يراذگتمالع ندرك غاد هليسوب ار اه رتش ، هدومن هدافتسا تصرف نيا

 يتخس لمحت ،يرابدرب و دنراد دودحم يشوه و مارآ يراتفر يلك روطب اهرتش .دنزاس يم اهر ريوك رد هدنيآ لاس ات ًاددجم ار

 و بآ طيارش نيرتراوشد رد تاناويح نيا .ديآ يم رامش هب اهنآ ياهيگژيو زا ،بسانمان يوج لماوع ربارب رد يتوافت يب و اه

 رگا .دننك يم لابند دوخ هدناميقاب قمر نيرخآ ات ار راك نيا و دنهد يم همادا دوخ يگدنز هب يبآ يب و يئاذغ يب ،يئاوه

 دروخرب لابق رد اهرتش هكنيا هچ ،تشاد دهاوخ يپ رد يراوگان ياهدمايپ ،دوش ماجنا هبرجت مك دارفا طسوت رتش يرادهگن

 مادقا رتش شزومآ هب رت نيئاپ نينس رد هچره هك دوزفا دياب .تشاد دنهاوخ يتبثم راتفر دوخ ناگدنهد شرورپ زيمآ تبحم



 يرادرتش رتهب تيريدم و يهدناماس يارب يلك روطب .دهد ناشن دوخ زا يرتهب راتفر رتش هك دوش يم ثعاب و تسا رتهب دوش

 تظافح ،ديلوت ندومن لداعتم نآ رد هك درك لامعا دياب ينابايب قطانم تيريدم رد ار يا هيحان يزير همانرب زا يصاخ عون يتسياب

   .دريگرارقروما سأر رد مدرم ياهيدنمزاين هب هجوت و متسيسوكا

       نايرجم ياهتراهم بسك تهج يگنهرف و يجيورت ،يشزومآ ياه همانرب يارجا :لوا شخب 

  

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

 هيامرس اي نينكاس طسوت روكذم حرط يارجا همزال تكراشم و شيامزآ ،ركفت ،اه همانرب يارجا .تسا تيمها زئاح يتكراشم

 دش دهاوخ ينابايب قطانم رد يتسيز عونت داجيا رد يتكراشم رتهب تيريدم بجوم  اهتراهم نتشاد .دشابيم ينابايب قطانم ناراذگ

 و اهتراهم تبثم تارثا دهاش تدم دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوكرد اذل ،تسا نيمزرس تاجن يارب تكراشم يعون عقاو رد هك

 تروصب يداصتقا هدزاب اب رادياپ يمتسيسوكا رد يكيژولوكا لداعت هب يبايتسد و روكذم حرط يارجا رد ناوت ظاحل زا نونف

 هب زاين رتش  اب يتسيزمه و ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داحيا ،دوب ميهاوخ يتراجت و ينيبانيب ،يتشيعم

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

 ييانشآ هك يموب ريغ ناراذگ هيامرس و نادنم هقالع يارب يشزومآ  تدم نايمو تدم دنلب ياه هرود يارجا و يموب نايرجم

 رد يلمع اب ماوت يروئت ياه شزومآ قيرط زا ديدج ياهشور اب ييانشآ نمض حرط نايرجم نياربانب .دومن ،دنراد يرتمك

 ياه هنوگ اب يتسيز عونت داجيا و ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج تخانش ،راك ماجنا لحارم ريس ،حرط فادها صوصخ

 يرادهگن و تيبرت ،يرگشدرگ و مسيروتوكا ،شرورپ تهج رتش رفن دادعت اب تشاك تسد ياهلگنج تيفرظ لوصا ،راگزاس

 اب رتش يرادهگنو يهدناماس ،يتسد عيانص ،نآ لاصحتسا هوحن و رتش يبنج تالوصحم و تشوگ تيمها ،يرادرتش و رتش

 دروم يداصتقا يموب ناهايگ يياسانش ،رتش اب يتسيزمه تهج يتسيز عونت ظفحرد زور ملع و ينمياو يتشادهب لوصا تياعر

 شنادو تايبرجت بسكاب ماگمه يجراخ و يناريا نارگشدرگ و مسيروت بلج ياهشور و اهنآ تشاكو ريثكت هوحن ،رتش فيلعت

         .تشاد دهاوخ حرط تيقفوم رد ييازس هب ريثات اتياهن و دش دنهاوخ انشآ يتاقيقحت و يملع ياه هتفاي نيرخآ و يموب

  

  

                                          

يتكراشم تيريدم :مود شخب  



 

 ،دراد يناسنا تاطابترا مولع و يسانش هعماج ،يكيژولوكا تاعالطا هب زاين رتش هعسوت و شرورپ روظنمب ينابايب قطانم تيريدم

 راتكه نويليم 2 دودح ثادحا هكنيا هب هجوت اب .دوش روكذم دركيور جنپ اب نآ يارجا هب يناياش كمك دناوتيم شور نيا هك

 قطانم ياهاتسور و اهرهش زا تظافح روظنمب اهدرگزير زورب زا يريگشيپ و ييازنابايب اب هلباقم بجوم تشاك تسد ياهلگنج

 زا زين ار يتالكشم ،تسا هدرك ايهم ينابايب قطانم يلحم عماوج و نينكاس يارب ي دودح ات ار يگدنز ناكما و هدش ينابايب

 دنور نيا همادا هك ،تسا هدومن داجيا نآ رد رتش شرورپ مدع يارب يداصتقا ليسناتپ نتشادن و يتسيز عونت نتشادن ظاحل

 ندش راديدپ اب رگيد يوس زا .تسا هدش هنوگ هس اي ود هب دودحم اي يا هنوگ كت ي اهلگنج نيا يدوبانو ضارقنا بجوم

 ييازنابايب اب هلباقم ،يتلود فازگ ياه هنيزه فرص اب طقف و شوم و  خلم ريظن يتافآ دوجو اب برخم و رادياپ ان يمتسيسوكا

 تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت عوضوم هب هجوت نيا ربانب ،دوب دهاوخ رتش اب يتسيزمه و مدرم تكراشم نتفرگ رظن رد نودب

 دهاوخ يلم و يلحم عماوج يزاس دنمناوتو ييازنابايب اب هلباقم اهنت هن يداصتقا هدزاب اب نآ هعسوت زين و ينابايب قطانم تشاك

 و ديفم راك و دراد دوجو يناسنا ياهشزرا نآ رد هك تسا يناسنا طباور رب يكتم يتكراشم تيريدم تشاد رظن رد دياب اذل ،دوب

 و نانكراك نيب هطبار رد نآ هشير ديآ دوجوب راك رد يناصقن رگا و دوش يم ماجنا دنمتياضر ينانكراك هليسو هب اهنت رثوم

 فادها رد يناسنا عبانم تيريدم هاگياج دسر يم رظن هب يرورض نيا ربانب .تسا يندش لح و صيخشت لباق نايامرفراك

 راك يياناوت تيريدم ،پهنالداعو يقطنم طباور ظفح اب يزورما تيريدم يوگلا اب يناسنا هرادا رب ديكات اب ات دوش نييعت روكذم

 شخب نيا رد تكراشم .دومن لرتنك و تياده ،يهدنامزاس ،يزير همانرب فئاظو ساسا رب و ناسنا هليسو هب و ناسنا اب ار

 ،ظفح نآ فدهو هداد رارق هجوت دروم ار عفنيذ رصانع نيب لماك يگتسبمه و يلدمه هك ،تسا هبناج همهو هنابلطواد يدنيارف

 داجيا و يزاس دامتعا ،هزيگنا داجيا .دشاب يم مدرم يراكمه و كمك اب ينابايب قطانم زا هنيهب يرادرب هرهب و هعسوت ،ءايحا

 رد مدرم تكراشم لحارم زا تكراشم ققحتو يبايشزرا ،تموادمو رارمتسا ،تيامحو ينابيتشپ ،يهدنامزاس ،شزومآ ،طابترا

 ار لاغتشا و راك هنيمز هك تسا رتش شرورپ روظنمب تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا يارب يتكراشم تيريدم

 يهدنامزاس .تساه ينواعت ليكشت ، روكذم فادها هب لين روظمب تكراشم داجيا رد مهم ياهدربهار زا يكي .دنك يم مهارف

 رد يساسا ياهرازبا زا يكي نآ هعسوت و تشاك تسد ياهلگنج يتسيز عونت داجيا فده اب يراد رتش ياه ينواعت ليكشتو

   .تسا يلوصا و حيحص يرادرب هرهب تهج تلود ياهتسايسو فادها ياتسار رد يمدرم تكراشم ققحت

  

     بآ نيمات :موس شخب



  

  :يتشادهبو برش بآ نيمات

 هك .تسا هدوب هجاوم يا هديدع تالكشم اب لاح هب ات رود هتشذگ زا فراصم رياس و برش بآ نيمات رظن زا ينابايب قطانم 

 هب يتسياب برش بآ نيمات يارب .درادن دوجو يهجوت لباق ينيمزريز و يحطس بآ عبانم ،دوجوم ياه تيدودحم هب هجوت اب

 و يحطس ياه بآ طيارش و شراب ظاحل زا هك رواجم ياههوك تاعافترا هنماد رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا و هعلاطم

 و روخ ناتسرهش لاثم ناونع هب ،تخادرپ دراد دوجو فارطا طاقن رياس هب تبسن يرتهب طيارش رد يديلوت ياهباناور مجح

 ناتسرهش نيا بايزاب هقطنم رد هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوت اب و تسا روشك يريوك و ينابايب ياهناتسرهش زا كنابايب

 ود ثادحا هب مادقا هطبار نيا رد اذهيلع ،هديدرگ دروآرب بعكمرتم نويليم 3/1 ربارب هدودحم نيا رد يديلوت ياهباناور مجح،

 يلصف هناخدور يور رب ينزخم دس ناونعب يمود و ريگ بوسر و ليس لرتنك ناونعب يلوا هك ،ريسم كيور رب ينزخم دس

 و لرتنك اب روخ رهش برش بآ زاين هب هجوت اب هك تسا هدش ثادحا ،دريگيم ءاشنم ناموتفه تاعافترا زا هك بايزاب هقطنم

  .دزاس فرطرب ار رواجم ياهاتسور و قطانم و قطانم يضعب و رهش نيا يبآ زاين لك تسا رداق باناور مجح لاصحتسا

 روظنمب تسا مزال تهج نيدب  اما ،دنك يط بآ نيمات و نتفاي يارب ار يتفاسم تسا رداق رتش هكنيا هب هجوت اب لاحيا يلع

  :دوش ماجنا ريز تامادقا ناسنا و رتش زاين دروم برش بآ نيمات

  .اه تشدرس و تاعافترا هنماد رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا و هعلاطم-

  .بآ يروآ عمج روظنمب نآ يجورخ رد هچضوح ثادحا و دودحم حطس رد ندومن هلوزيا اب ريذپ ذوفن راد بيش يضارا رد-

  .ههاربآ هكبش رد ديدج ياه رابنا بآ ثادحا اي و يميدق ياه رابنا بآ يزاسزاب و تمرم-

  .هدافتسا دروم ياهلحم هب نآ باعشنا و هيفصت روظنمب يلصا عبنم رد هدش ديلوت ياه بآ لاصحتسا و يروآ عمج ،تياده-

  :يرايبآ زاين دروم بآ نيمات

 حطس هب يتفربآ ياه بآ تياده و اه تفربآ لحم رد نآ ندرك ينتب اب لنوت و عطقم تشادرب اب ينيمز ريز ياهدس ثادحا-

 نيا بآ شيازفا بجوم ،حطس رد يبادنام رثا رد كلاس دننام يياهيراميب و اه يگدولآ زا يريگولج نمض هك يناتحت ضرالا

   .دوش يم لاصحتسا يرايبآ تهج يداب هبملت زا هدافتسا اب و دوش يم حطس

 ،هديدرگ يم هدافتسا اهلگنج نيا ثادحا يارب هتشذگ تاونس رد هك  يياههاچ زا بآ تشادرب اي و هاچ رفح زوجم نتفرگ-

 اهبآ نيا زا هدافتسا ناكما ،يروش و يبآ مك هب ناهايگ نيا تمواقم هب هجوت اب هك تسالاب اههاچ نيا بآ يروش نازيم هتبلا

   .دراد دوجو

هفولع نيمات :مراهچ شخب  



 

 رتش زاين دروم هفولع نيمات روظنمب اهلگنج نيا هعسوت اي و ينابايب قطانم تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا اب هفولع نيمات

 يتسيزريد لباقم رد تس اهلگنج نيا طفح هلزنمب رتش يارب يياذغ عونت داجيا نمض يتسيز عونت داجيا .دريگ يم تروص

 تريدم رد هدش ماجنا تاعلاطم .دوشن ييارقهق ريس و اه هشير تباقر رثا رد يگديكشخ ،اهيراميب و تافآراچد ات تسا

 رجنم هك تسا يعيبط هاگتسيز تظافح شزرا هب يتسيز عونت شزرا ندز دنويپ عقاو رد يتسيز عونت داجيا يارب يتكراشم

 ريخا ياهلاس رد .ددرگ نيمات رتش زاين دروم هفولع و دوش  ءايحا زين يعيبط هاگتسيز ،يتسيز عونت زا تظافح نمض دش دهاوخ

 يمهس يهايگ كيتنژ شناد ياهتفرشيپ هب ءاكتا اب دناوت يم هك تسا هتفرگ ماجنا رتش هقالع دروم و مواقم ياه هنوگ يياسانش

 يم باختنا يتسيز عونت داجيا يارب هك ينابايب قطانم صتخم ناهايگ .دشاب هتشاد رتش زاين دروم هفولع نيمات رد راكنا لباق ريغ

 اب هلباقم نمض دنناوتيم و دنتسه دنمدوس تسيز طيحم ظفح و ييازنابايب اب هلباقم يارب ميقتسم ريغو ميقتسم روطب ،دنوش

 يلومعم ناهايگ رياس زا اهنآ باختنا ليلدب ناهايگ نيا شزرا .دنريگب رارق رتش فيلعت دروم يتسيز ريد زا يريگولجو ييازنابايب

 يناهايگ .دنهد يم حيجرت ناهايگ رياس رب ار ناهايگ يخرب ،اهرتش ًالومعم .دشاب يم رتشيب ،ييازنابايب اب هلباقم رد نيزگ كت اي

 سره فيلعت رثا رد رگيد يوس زا و دنريگ يم رارق رتش فيلعت دروم رتهب دنتسه كاخ حطس زا يرتشيب عافترا ياراد هك

 ندرب الابو هايگ رمع لوط و يباداش بجومو دنك كمك هقاسو هشير نيب لداعت داجيا هب دناوت يم رما نيا هك ،دنوش يم يعيبط

 داجيا رد يداصتقا ناهايگ ناونعب رتش هفولع نيمات رب هوالع دنناوتيم ناهايگ عون نيا .دوش عقاو زين رتش يلاحرس و يفيك دشر

 هب متسيسوكا لوحت و يلاوت ريس رد اريز تشاد رظن رد دياب ار اهنآ زاجم دادعت هتبلا .دوش يم تشك و باختنا يتسيز عونت

 رد يتسيز عونت داجيا رد هك يرادرتش يارب بسانم  ينابايب ياه هچتخردو ناتخرد ،ناهايگ يلك روطب .دننك يم كمك تعيبط

 ،هايگروگ  ،ليبنكسا ،رتش راخ ،غاد هرق  ، غاـــت  :زا دنترابع داد رارق هدافتسا دروم ناوت يم  رازغات تشاك تسد ياهلگنج

  ،مچچ ،ينمچ فلع ،وـــيخ ،نانشا ،كتشرب ،روش فلع ،ربچ  انروخ ،يكمشپ فلع ،سكلپيرتا اي يشحو جانفسا ،جزم 

 درز ربص ،موتيز ينپ ،نوــگ ،موكيناپ ،يجنگل ،قربتسا ،يتشد هــنمرد ،ينود ،لــين  ،ايروتكيو ايساكآ ،راــنك ،سرواك ،جوچ

 نينچمه و  اه ناتسمز رد اه رتش تشاد رظن رد دياب انمض .زـــگ و چــيق ،هـسآ  ،روهك ،هليلبنش ،كسخراخ ،يـــتال

 هلمج زا ديلوت شهاك رد لكشم نيا .دنروآ تسدب دنناوت يمن تشاك تسد ياهلگنج زا ار يفاك ياذغ ،ناراب مك ياهلاس

 ات دنيامن يتسد هيذغت ار ناتسمز زا يهاتوك تدم ناراد رتش هك تسا هفرص هب يداصتقا رظن زا .دراد يناوارف ريثات اهنآ ينتسبآ

 ديلوت هب يا همدص مه و دنشاب هتشاد دعب لاس رد ناوج ياه هقاس دشر يارب ار يفاك تصرف تشاك تسد ياهلگنج مه

  .دوشن دراو اهرتش

  



: اهرتش تيريدم و يهدناماس :مجنپ شخب  

 

 
: اه رتش ندروآ رد لرتنك تحت  

 نياربانب دهديم ماجنا بسانم يارچ هنادازآو يعيبط تلاحرد طقفرتش اريز ،تسين اهنآ هنادازآ يارچ هلزنمب هن اهرتش ينادرگرس

 يا هداج ياهريسم لوط رد اه ينيرفآ هثداح نآ قيداصم هكدشاب يم ناشنابحاص و نانابراس يهجوت يب رطاخب  اهنآ ينادرگرس

 رتش ندوب دازآ و اهر ،روشك يراد رتش لكشم نيرتگرزب هنافساتم ،تسا هدوب اهنآ يياسانش مدعو روشك ينابايب قطانم يليرو

 و نارگيد كمك اب راب كي يلاس طقف ناراد رتش بلغا هك دوش يم ثعاب تيعضو نيا .تساهنآ يشحو همين شرورپ و اه

 زا و يروآ عمج شاگ مانب صوصخم ياه لحم رد ار اه رتش ،تلكيس روتوم زا نتفرگ كمك و رايسب تمحز و يگدنوداب

 ات ًاددجم ار نارتش هيقب ،يراتشك ياهماد يزاس ادج و پيچوركيم اب يراذگتمالع نمض اذهيلع ،هدومن هدافتسا تصرف نيا

 نتشامگ اب يتسياب ،يراد رتش هب نداد ناماس يارب .تخاس اهر هژيو ياه تبقارم اب تشاك تسد ياهلگنج رد هدنيآ لاس

  و ناراذگ هيامرس بيصن يراد رتش زا يرتشيب هرهب و هدومن يريگولج يلامتحا تالكشم نيا زا رتش ياه هلگنب يارب نابراس

                                                                        . دومن شكتمحز رشق

اهرتش يياسانش رد پيچوركيم زا هدافتسا -  

 زين يراوس رتش تاقباسم رد ايو تيكلام تابثا رد رما نيا .دشاب يم يتشادهب ياه هصرع رد مهم لئاسم زا يكي رتش يياسانش

 شور نيا رد . تسا هتفرشيپو ديدج ًالماك يشور پيچوركيم يكينورتكلا يياسانش شور .دشاب ناوارف تيمها زئاح دناوت يم

 شور نيا رد . دوب دهاوخ هارمه ناويح اب رمع رخآ ات يراذگ تمالع نياو دننك يم يراذگ پيچ دلوت زا سپ ار اه رتش هچب

 يياسانش هب زاين هك تقو ره و دننك يم قيرزت رتش ندرگ هب يصوصخم  تشاك گنرس قيرط زا ار كچوك ياه پيچوركيم

 نيا ندرك جراخ .درك يياسانش ار نآو هدناوخ ار رتش هرامش يتحار هب ناوت يم ناوخزاب هاگتسد  زا هدافتسا اب دشاب رتش

                                                                                                                                                                                                                                             . دوب دهاوخ يراوشد راك نارتش نيا هرامش رييغت ور نيا زا ، دراد رتش ندرگ يحارج هب زاينو هدوب راوشد يراك اه پيچوركيم

: يروآ عمج لحم -  

 يارب .دشاب يم يرادهگن و شرورپ تاناكما و تازيهجت و تاسيسات هب زاين لقادح  ، يراد رتش بوخ تايصوصخ زا يكي

 كي هب زاين طقف ،اه رتش يزاس ادجو تاجلاعم ،ينيچ كركو مشپ ،يلام نغور ،ينز غادريظن ،تايلمع زا يرايسب ماجنا

 .ديامن ينيب شيپ ار يهاگياج نينچ ،رتش هدنهد شرورپ ره تسا مزال هك دشابيم روصحم يراويدراهچ

:رتش يدنبراورپ-  



 زا يدادعت دياب هلاس ره ،ددرگ راد رتش بيصن مه يبوخ دمآ رد ًانمض و دباين شيازفا هيور يب روطب رتش تيعمج هكنآ يارب

 يفذح و هدام ياه رتش و هلاس 8 ات 5 غلاب رن ياه رتش ، ناراد رتش رتشيب .تسب راورپ هب و هدومن ادج ار هلگنب ره ياه رتش

 ًالومعم .دنوش يم هتسب راورپ زين اه يشاح يهاگ .دنيامن يم ادج و باختنا راورپ يارب ار نتسبآ ريغ هدام ياه رتش و نسم

 هوالع و هدوب رتشيب نزو شيازفا ودشر تعرس نس نيا رد .دشاب يم يگلاس 5 ات 3 ياه نس ،رتش يدنبراورپ يارب نس نيرتهب

 2 ات 5/1 هنازور ،دوش هداد اه رتش هب راورپ هرود رد يبسانم يياذغ هريج هكيتروص رد .دراد يرتهب تيفيك نآ تشوگ ،نيا رب

 لباق بسانم نزو هب تدم نيا لوط رد هك تسا زور 09رتش راورپ يارب بسانم تدم. تشاد دنهاوخ نزو شيازفا مرگوليك

  .دنسر يمرازاب هب هضرع

   تالوصحم و تشوگ ديلوت :مشش شخب 

  

 شيازفا يهجوت لباق و دايز رادقم هب هفولع نيمات ،نآ هعسوت و ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا اب

 تيعمج اهرتش دلو و داز شيازفا اب و دش دهاوخ روشك ينابايب قطانم رد رتش شرورپ و هعسوت بجوم رما نيمه هك ،دباي يم

 هوقلاب ناوت رما نيمه هك ،دوش يم يرتشيب تالوصحم و تشوگ ديلوت ثعاب رما نيمه و تفر دهاوخ دايدزا هب ور اهنآ

  .دنك يم داجيا تشاك تسد ياهلگنج رد رتش شرورپ و هعسوت رد يداصتقا

 و رتش تشوگ فرصم يوگلا يزاس گنهرف اب .تسا يذغمداوم زا يراشرسو يبوخ رايسب  عبنم ياراد رتش تشوگ .:تشوگ-

 تارداصو ييافكدوخ رد رتش تالوصحمو تشوگ يلم ديلوت رما رد نانابرتش تكراشمو  يتلودريغو يتلود ياه داهن تيامح

 .درك دهاوخ افيا ار يا هدنزرا شقنو هدوب تيمها زئاح

 هنازور دناوت ىم بوخ رتش كي ..دراد ىفرصم دوخ هبنج رتشيب هك هدوب ريش ،رتش تيمها زئاح ىاه  هدروآرف نيمود :ريش-

 هك ىناهايگ و اه هتوب زا ماد نيا اريز ،دوش يم اهنآ ىتمالس و ناراميب ىافش ببس  رتش ريش .ديامن ديلوت ريش رتيل 41 دودح

 .دنراد صاخ ىنامرد شزرا ىكشزپ و ىزاسوراد رد هك ديامن ىم هدافتسا دنراد زين ييوراد صاوخ



 راكب ابع و شكتسد ، لاش ، هالك ، مرگ ياهسابل ، وتپ تفابرد و تساامرگ قياع و مواقم ، كبس رتش كرك :كرك و مشپ-

                                                                                                                  .دسريم شورفب الاب ياهتميق هب يبرع ياهروشك رد هك دوش يم هتفرگ

   .ددرگ يم هدافتسا ريش و بآ كشم و هنايزات ، نيز نتخاس ، لدنص ، شفك نتخاس رد رتش مرچ و تسوپ زا :مرچ و تسوپ-

  مسيروتوكا :متفه شخب

  

 ليسناتپ و دهد يم يداصتقا شزرا ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا و رتش شرورپ هب مسيروتوكا

 هيامرس بذج رد يمهم لماع دناوت يم يرگشدرگ تعنص شرتسگ .دروآ يم دوجوب يرگشدرگو مسيروت  بلج رد ار ييالاب

 هب زين يرگيد ديد اب دياب اما ،دشاب رتش شرورپ نمض يريوكو ينابايب قطانم رد يراكيب راب ندرك مكو يجراخو يلخاد ياه

 ييايفارغج رگيد ي اه طيحمو اه گنهرف هب تبسن ار اه ناسنا ديد دناوت يم يرگشدرگ هك تسنيا نآو درك هاگن تعنص نيا

 ياه هبذاج مجنپ هبتر ياراد ناريا  يدرگناهج ، يناهج نامزاس رامآ ساسارب  يياهروشك هرمز رد ام روشك .دزاس نوگرگد

 بلغا رد هك يياهدربهار زا يكي. درادرارق ناهج 69 هبتر رد يرگشدرگ دمآرد بذجرظن زا يلو ،تسا ناهج رد يعيبط

 قطانم رد مسيروتوكا شرتسگ و هعسوت تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ينابايب ريغو يياپورا ياهروشك هژيوب ناهج ياهروشك

 ناكما روشك يزكرم قطانم رد عيسو ياهريوكو اهنابايب دوجو دهديم ناشن هتفرگ تروص تاعلاطم .دشاب يم ينابايب و يريوك

 يم ناريا ينابايب و يريوك قطانم رد هجوت دروم ياه ليسناتپ هلمج زا ،تسا  هدرك مهارف ار مسيروتوكا هعسوت يارب يا هوقلاب

 ياه تولك دزيو ناهفصا ناتسا ينابايب قطانم رياسو كنابايبو روخ ناتسرهش رد نآ هژيو ياه هولجو ينش ياه هپت هب ناوت

 يكسا ،يلار هنيمز رد يشزرو تاقباسم ناوت يم ريوكرد .درك هراشا سورع تختو دادهش تشد ، باجنرم ريوك تول تشد

 يم ينابايب  قطانم رد يراذگ هيامرساب نيا ربانب .درك رازگرب تردق تاقباسم يقالتاب قطانم رد ... و يراوس رتش ،نش يور

 يداصتقا ،يملع لوصا هب هجوت مدع هدش شخب نيا دوكر بجوم هچنآ .درك مهارف يرگشدرگ رتشيب بذج يارب ار هنيمز ناوت

 و ينابايب قطانم متسيسوكا ياهشزرا هب يهجوت يب نينچمهو يقطنمو بسانم بوچراچ نتشادن ليلدب ينابايب قطانم يعامتجاو

 ار يقطنمو بسانم بوچراچ يداصتقا و يعامتجا ،يملع لوصا نتشاد اب روكذم حرط و تسا هدش نآ تيريدم رد يريبدت يب

 يحارط ، مسيروتو حيرفت رب يكيژولويب لماوع ريثات ، جرفت زا يشان تامدص .دراد مسيروتوكا رد يساسا لوحت داجيا رد

 مسيروت و حيرفت رب يژولونكتويب تايلمع يارجا اب يژولوكا ملع دربراكو هاگديد ،هتسباو تاناكماو يتسيروت ياهنوناك

 اذل .ديآ رد لاعفو ايوپ تلاح هب  يگدناماو و دوكر تلاح زا ات داد رارق يدج هجوت دروم يتسياب ينابايب قطانم رد يرگشدرگو



 يروناج تايح ،يروناج تايح ،اهنابايب درف هب رصحنم ياميس روكذم حرط يارجا اب يتسياب مهم رما نيا هب يبايتسد روظنمب

 ياه هبذاج زا يكي هب ار اهنابايب ،رگيد ياه تيباذجزا يرايسبو نابايب شمارآ ،يخيرات ياه نامداي ،بش نامسآ ،يهايگو

 .مييامن قاتشم قطانم نيا زا ديدزاب هب ار نارگشدرگو درك ليدبت تعيبط

   ينابايب قطانم يعامتجا و يداصتقا قنور و حرط هدزاب :متشه شخب

 

  يعامتجا -يداصتقا عبانم يريگ راكب و تخانش ترورض-

 هنيمز نيا رد شالت و راك ،تسا يهلا ياهتورث و تعيبط زا يشخب هك ينابايب يضارا و رتش هب ينيد و ينآرق هاگديد هب هجوت اب

 تفرشيپ. .دوب دهاوخ يندزن لاثم نآ ريظن هك دوش يم يتاكرب و ريخ بجوم و دش دهاوخ هدرمش تادابع وزج و تابجاو زا

 نيمه قادصم  ينابايب قطانم رد اسرف تقاط طيارش و ييازنابايب زا يريگولج رد يميلقا تارييغت و يزرواشك قنور ،يداصتقا

 اه ناوت ،اه ليسناتپ ،اهتيفرظ ،اهتيلباق تخانش نيا ربانب .دوب دهاوخ كيدزن هدنيآ رد روكذم حرط ياهدركيور يارجا اب عوضوم

 و تخانش .تسا تيمها زئاح رتش شرورپ و هعسوت تهج ينابايب قطانم تيريدم و يراذگتسايس ،يزير همانرب رد اهزاين و

 نيا رادياپ هعسوتو حرط فادها هب يناياش كمك ينابايب قطانم رياشع و نينكاس يعامتجا –يداصتقا لئاسم و تالكشم لح

 ينابايب قطانم ياهاتسور رد هجاوخ يمرك . . . ا حيبذ و يناودرك رتكد طسوت هدش ماجنا تاقيقحت ساسا رب .ديامنيم قطانم

 تاعلاطم  ،يعامتجا و يعيبط عضو و ييايفارغج تيعقوم هب عجار هلحرم 5 يط ، 4531 ات 8431 ياهلاس نيب ناشاك قرش

 ،اه ترجاهم ،يبآ مك زا يشان هلصاح جياتن ،يفابيلاق و يرو هشيپ ،يرگراك ،يرادماد ،يرادغاب ،تعارز لماش يداصتقا

 تالضعم و تالكشم يايوگ ،يزرواشك رد اهشور ندوب يتنس ،يناسنا يورين تيفيك ندوب نيياپ ،يفاك تاعالطا نتشادن

 دوجوم تالكشم روكذم حرط يارجا اب ،دش ركذ هك هنوگنامه اذهيلع ،دشاب يم ينابايب قطانم عماوج يعامتجا –يداصتقا

     .دش دهاوخ عفترم

  :رتش شرورپ و هعسوت رد يتسيز عونت يداصتقا شزرا و تكراشم رب رثوم يداصتقا لماوع-



  

 مولع و يداصتقا مولع نارگ هشيدنا كرتشم ششوك اب هك ،تسا دوخ عاونا زا عون نيرت هزات ،يتسيز عونت يكيؤولوكا داصتقا

 يرما رتش شرورپ و هعسوت يداصتقا عفانم و اهشزرا و يلام عبانم ،يداصتقا لماوع تخانش نياربانب ،تسا هتفرگ لكش يعيبط

 لماوع نيرترثوم زا يداصتقا لماوع .تفاي تسد نآ فادها هب ناوتب يداصتقا حيحص يزير همانرب اب ات تسا يرورض و مزال

 همانربرد ار دوخ ات ناسنا اريز ،تسا ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد رتش شرورپ و هعسوت رد تكراشم رب راذگ ريثات

 تكراشم يفاك هزيگنا و تبغر اب اه همانرب نيا رد دناوتيمن ، دشاب هتشادن يتشگزاب هيامرس رد يمهس و دنيبن عفنيذ نآ ي اه

 .دننيبب ار ييالاب يداصتقا تيفرظ يراج ياه تيلاعف رد ناربراك هك تسا قفوم ينامز يعمج لمع نيا ربانب  دشاب هتشاد

 داجيا ،شورف رازاب هب يسرتسد ،يكناب تاليهست ،رايتخا رد نيمز رادقم  ،هنايلاسو هنايهام دمآرد ،رتش دادعت ريظن يلماوع

 ناونع هب ار تكراشم رب راذگريثات يدام ياه قوشم زا يرادروخرب دننام يلماوع و راذگ هيامرس صخش و تلود طسوت لاغتشا

 يم يتلود ياهتيامحو يناسنا و يلام عبانم هب زاين روكذم حرط يارجا يارب .درب مان ناوت يم تكراشم رب رثوم يداصتقا لماوع

 رد ،نيا زا لبق .درك وجتسج مدرمو يتلود ريغ و يتلود فلتخم ياه نامزاس و هعماج رد ناوتيم ار روكذم عبنم ودره .دشاب

 دنمشزرا هعماج و نيمزرس ظفح يارب هك ار اه هژورپ نيا ياه هنيزه و درك صحفت و قيقحت دياب عبانم نيا نتفاي دروم

 .دنوش هتخانش  ،دنتسه

 :ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت يداصتقا عفاانم و اهشزرا-

 هرهب دراوم رياس هب دياب اهشزرا نيا ،دنتسين رادروخرب يصاخ يياريگ زا دوخ يدوخ هب ،يتسيز عونت ظفح يداصتقا ياهشزرا

 عونت ظفح هك دومن نيعم ناوتب رگا ،لاثم ناونع هب . دنوش هداد طبر ،دنتسه يتسيز عونت ظفح اب تباقر رد هك نيمز زا يرادرب

 راب هب راتكه رد ار نآ زا يمين طقف يرادرتش ،ديامن داجيا راتكه رد لاير دنچ لداعم يتعفنم دناوتيم ينابايب قطانم رد يتسيز

 داجيا روظنمب .تشاد ميهاوخ يداصتقا ظاحل زا قطانم نيا رد يتسيز عونت زا تظافح يارب يمكحم ليلد ام هاگنآ ،دروآ يم

 عونت ظفح تهج رد شالت ،الوا :دومن مادقا ناوت يم قيرط ود هب يتسيز عونت ظفح يارب ينابايب قطانم رد يداصتقا عفانم

 كراپ "ناونع هب يحاون نيا مالعا قيرط زا بلغا هك دشاب يم اههاگتسيز زا هدافتسا رب يتيدودحم ندادرارق قيرط زا يتسيز

 هرتسگ رد اما ،دراد دوجو قطانم نيمه يارب يددعتم ياه يدنب هدر ايند رسارس و دريگيم ماجنا"يلم ياهناديم اي"يلم ياه

 نورقم هدرتسگ تروصب و تسا ريذپ ناكما دودحم تروصب اه ناكم يضعب رد هباشم يميلقا تيعضو اب روشك ياهنابايب عيسو

 رادياپ يرادرب هرهب هب قيوشت يتسيز عونت ظفح ايناث ..دوب دهاوخن هئارا لباق يطيحم تسيز ياههاگديد زا و تسين هفرص هب



 و هتفرگ رارق يسررب دروم دنشاب دوجوم يا هيحان رد تسا تسا نكمم هك يعيبط بهاوم هك تس انعم نادب نيا .دشاب يم

 تشاك تسد ياهلگنج رد يتكراشم تيريدم فده .دياين شهاك اهنآ رياخذ هك ديآ لمع هب يا هنوگ هب اهنآ زا يرادرب هرهب

 تشوگ ديلوت ،هفولع و بآ نيمات،شرورپ ،نابايب اب رتش يتسيزمه يرارقرب ناكما .تسا هنوگ نيمه هب زين ينابايب قطانم

 يرورپمادو يزرواشك رد رادياپ  هعسوت ،يتسد عيانص و يفابيلاق ،يلحم يتسد عيانص ،يرگشدرگ و مسيروت ،رتش تالوصحمو

 قطانم تشاك تسد ياهلگنجرد يتسيز عونت داجيا ياتسار رد يداصتقا دنمشزرا جياتنو راثآ زا ،اه ياه يرادرب هرهب رياس و

 رد يبنج ياه يرادرب هرهب رياس رد دركلمع  هديا هب تهابش يب هك تسا رادياپ يرادرب هرهب زا يقيداصم و دشاب يم ينابايب

 يلاها دمآ ردو لاغتشا داجيا رد ييازس هب شقن دناوتيم هك تسين ييوراد ناهايگ و يريگيهام ،بوچ عيانص  دننام تعيبط

 ولج ينابايب ريغ قطانم اي اهرهش هب ترج اهم رد يگدنزو راك يايوج موجه ليس زا و دشاب هتشاد ينابايب قطانم نينكاسو

 تظافح رد يتلود شخب ياه هنيزه فرص زا ،رادياپ يداصتقا داجيا يارب يكيتنژ عونت زا تظافح نمض دنتاوتيم و دنك يريگ

 شزرا ينامز ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج نيا ربانب .ديامن يريگولج ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج يرادهگنو

 هدزاب روشك رد نآ زا يا هطقن ره ،رتش شرورپ و هعسوت فده اب يتسيز عونت داجيا و يتكراشم تيريدم اب هك درك دهاوخ اديپ

 يلحم نآ رب هوالع و دوش يريگولج يتخرد اي يا هچتخرد ينيزگ كت رثارد نآ يدوبان و ييارقهق ريسزا و دنك داجيا يداصتقا

 ،فلتخم ياه هتشر نايوجشناد و ديتاسا ،نادنمشناد هژيو هجوت دروم يلم ناديم اي كراپ كي  ناونعب ،نارگشدرگ يارب بسانم

 رد تفرشيپو لوحت ريس ياراد قطانم رياس اب يداصتقا -يعامتجا طابترا داجيا اب و دريگ رارق يملع نارگشهوژپ و ناققحم

 قطانم نيارد نتسيز يلصا تالضعم زا هك اهدرگزير زورب زا يريگولج و ييازنابايب اب هلباقمرد رادياپ و لاعف يمتسيسوكا داجيا

 ،سنج عون ،تيعمج .ديامنيم روكذم ياه همانرب و فادها هب يناياش كمك يعامتجا-يداصتقا تاعلاطم و يسررب .دوش تسا

 عون ،يفابيلاق و يتسد عيانص تيعضو ،يرادماد و يرادغاب ،يزرواشك تيعضو ،دمآرد و ديلوت ،لاغتشا عون ،داوس نازيم

 دراوم هلمج زا يتشادهب زكازم و سرادم ،هقطنم هب يناسر تامدخ عون ،يطابترا و يتالصاوم ياههار ،دوجوم يهافر تاناكما

 .دريگ يم رارق هژيو هجوت دروم يتسياب يعامتحا-يداصتقا تاعلاطم رد هك تسا يمهم

:هژورپ يارجا شور  

 

 هجوت اب رتش زاين دروم هفولع نيمات تهج يتسيز عونت داجيا يارب يتكراشم تيريدم رد هدش ينيب شيپ ييارجا همانرب قيبطت -

    .لعفلاب و هوقلاب ياه ليسناتپ ساسا رب ينابايب قطانم يكيژولوكا تيفرظ و زاين و يتاونس ياهرازغات تيريدم ييارجا حرط هب



 يهايگ ششوپ و كاخ عون ، يژولوفروموئژ تيعضو هب هجوت اب يراتكه 51 ات 01 ياه تحاسم هب اهرازغات يدنب لسراپ -

                                                                                                        .رتش ييارچ متسيس داجيا و نآ رتهب تيريدم روظنمب

 و قرق ،يراك هپك ،يشاپرذب ،يراكرذب ،يزاسكاپ ليبق زا اه لسراپ رد زاين دروم ييارجا تايلمع عون ندومن صخشم -

 تافآ اب هزرابم ،يهايگ تسوپمك زا هدافتسا ،غات ي اه فيدر نيب ينكش ريز ،بآ زره يروآ عمجو لرتنك ،رتش يارچ تيريدم

                              .تامادقا رياسو نارگشدرگ حرفت و حيرفت يارب بسانم ياضف داجيا ،مكارت شهاك ،يشرورپ تايلمع ،هصرع رد دوجوم

 يتسيزمه تهج هدش حالصا و ملاس رتش باختنا زين و رتش فيلعت و يتسيز عونت داجيا فده اب يداصتقا ناهايگ باختنا -

                                                                                                                         . يداصتقا هدزاب و مسيروت ،ديلوت روظنمب

                                                                                                                                                           :هژورپ يارجا لحارم و تدم

 عبانم يتلود هاگتسد تراظن اب و يتكراشم تيريدم تروص هب ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا

 موس هلحرمو لاس هس مودو لوا هلحرم( هلحرم هس يط يرگشدرگو يرادرتش روما دننام طبترم ياههاگتسد رياس و يعيبط

 يارب يزاس هنيمز و ييارچ متسيس ساسارب رتش يتسيزمه اب لماك دشر زا سپ هك ،دوش يم ماجنا )رادياپو تدم دنلب تروصب

 هك يرادمادو يزرواشك يارب رادياپ هعسوت يرارقرب ،يتسد عيانص ،مسيروت دننام  ميقتسم ريغ روطب هك يداصتقا دراوم رياس

                                                    .دسر يم يداصتقا يرادرب هرهب هب ،دنراذگ يم ريثات يلحم عماوج يزاس دنمناوت  و دمآرد و لاغتشا داجيا روظنمب

                                                                                                                                                             : لاس ود تدم هب لوا هلحرم

 هب يياه نابايخ ار تاعطق نيا لصاف دح .مينكيم ميسقت يراتكه 02 ات 51 ياه لسراپ هب ار هقطنم بلاغ داب هب هجوت اب -

                                                                                                                                      .دنك يم هطاحا رتم 6 ضرع

             .دوش يزاسكاپ و يشارتكاپ دياب تالآ نيشام رورم و روبع تهج ، يثادحا ياهنابايخ حطس رد محازم يبوچ ياياقب دوجو -

                 .دوش يم رتش فيلعت دروم يداصتقاو يموب ينابايب ياه هنوگ زا لاهن تشاك هب مادقا هدش داجيا ياهنابايخ نيفرط رد -

 ياه هنوگ زا بيسانم بيكرت و دصرد هك دوش يم باختنا يقيرط هب اهنآ مكارت دصرد و رتم 5 هدش تشك ياه هنوگ هلصاف -

                              .دوش دراو هقطنم هب ينابايب ياه هنوگ رياس و چيق ،ناينشا ،ليبنكسا ،دننام هدش ركذ البق هك يداصتقا يهايگ

                 .ددرگ يم ارجا دش ركذ حرط يارجا هلحرم رد هك زاين دروم تايلمع عون يراتكه 02 انت 51 ياه لسراپ لخاد رد  -

                                                                                  .دنوش يم يرايبآ مود و لوا لاس رد هدش ماجنا ياه يراكلاهن  - 

                                                                                                                                                        :لاسكي تدم هب مود هلحرم

                                       .دوش يزاسكاپ اددجم كشخ ياه لاهن اي تخرد دوجو ثيح زا يراتكه 02 ات 51 تاعطق هيلك -



 لداعت هب كمك اهنآ فذح هك يميدق ياه غات زا يدادعت ،هدش داجيا مكارت هب هجوت اب ديدج ياه هنوگ رارقتسا زا سپ -

            .دريگ تروص يزاسكاپ و عطق ،دنك يم رادياپ متسيسوكا يرارقرب و يكيژولوكا

                                                                                                                                                        :  لاس جنپ تدم هب موس هلحرم

 ياهلگنج ثادحا ايو ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج رد اه هنوگ رارقتسا و تشك اب يتسيز عونت داجيا هب هجوت اب  -

 همانرب تدم نيا رد هك ،دراد تظافحو تبقارم هب زاين رتش فيلعت تهج لماك دشر هب نديسر ات  ، يتسيز عونت اب تشاك تسد

                                                                            . ددرگ يم لامعا لاس جنپ تدمب راك يادتبا زا اهلگنج نيا رد يتظافح ياه

 عونت هك يياهرازغات زا دودحم هدافتسا نينچمه و زاين دروم هفولع نيمات و داژن حالصا ناكما داجيا و ملاس ياه رتش ديرخ -

                                                                                    .هدش تشك ياه هنوگ لماك دشر هلحرم ات ،هدشن ماجنا نآ رد يتسيز

 زين و تشاك تسد ياهلگنج زا تظافح هلاس جنپ لوط رد شخب نيا ناراذگ هيامرسو يلحم عماوج يزاسدنمناوت روظنمب -

    .دوش هداد اهنآ هب رتش تادراو زوجم يكيتنژ هريخذ ناونعب رتش ظفح

                                                                                                      :رادياپ و تدم دنلب تروصب دعب هب مجنپ لاس زا مراهچ هلحرم

       .يشدرگ ييارچ متسيس ساسا رب عترمو ماد لداعت تياعر اب يتسيز عونت ياراد تشاك تسد ياهلگنج زا يرادرب هرهب -

     

 رد ناشياه تياعف عون اب بسانتم اهنآ تيوضع ،لاغتشا داجيا ،اهينواعت ليكشت اب يلحم عماوج و نينكاس يزاسدنمناوت -

                                                           . . . و يفابيلاق ،يتسد عيانص يرادغاب ،يرادماد ،يزرواشك زا معا فلتخم فانصاو  اه نمجنا

 حالصا ،نيزنب پمپ ،هاگشيامن ،تيئوس ،ناروتسر ،يهافر تامدخ ،يرگشدرگ پمك ثادحا ،رتش هاگياج تخاس و ثادحا -

 ددرت و تيزنارت داجيا روظنمب ،اههار لوط رد يگدننار و ييامنهار مئالع بصن و يتالصاوم و يطابترا ياههار تمرم و

   .نارگشدرگ

          : حرط دنيارف لحارم

  



 راتكه نويليم 2 رد يرياشعو يياتسور ،يرهش قطانم يدنب تيولا اب يراذگ فده و رتش راگزاس ياهداژن هعلاطم ،يياسانش -

                            .رتش شرورپ روظنمب تشاك تسد ي اه لگنج هعسوت رد ينارحب قطانم رياس و هدش ثادحا ينابايب قطانم ياهلگنج

 بسانم يهايگ هنوگ و رتش ملاس داژن نيرتهب باختنا و روكذم ي اهدركيور اب راذگريثات و قفوم تولياپ 5 هئاراو هيهت -

 اي و رهش ،اتسور يكيدزن اي ميرح رد هك ،هعسوت لاح رد اي و تشاك تسد لگنج ياراد فلتخم قطانم رد راگزاسو

                                                                                          .روكذم حرط يراذگ ريثات و تيقفوم فده اب ،ينابايب نيشنرياشع

 ثادحا ياهلگنج رد زاين دروم رتش تيعمج يور رب يراذگ فده و تاعلاطم ،يياسانش ساسا رب عماج حرط نيودتو هيهت  -

                 .ينارحب قطانم و هدش

 اب هژورپ ماجنا ناوت ساسا رب ينامزو يناكم يدنب تيولا بسحرب هدش نيودت تاعلاطم ياتسار رد روكذم ياهحرط يارجا -

                                                                                                                       .هقطنم يعامتجا –يداصتقا لئاسم هب هجوت

 رد يتكراشم تيريدم يياهن هجيتن لوصح ات هدش ماجنا ياه يدنب تيولا ساسارب هدش ارجا ياهحرط لرتنكو يباي شزرا -

 هلحرم هب نديسر ات  روكذم ياهدركيور اب يثادحا و تشاك تسد ياهلگنج رد يتسيز عونت داجيا اب نآ هعسوت و رتش شرورپ

      .يللملا نيب و يلم حطس رد نآ يزاس يراجت و يداصتقا

 


