
 

 

 لاح رد ياهروشك رد رادياپ هعسوت و تسيز طيحم ظفح ،ميلقا رييغت ،بآ نيمات

   ناريا رب ديكات اب هعسوت

 عبانم لك هرادا عترم و لگنج تاقيقحت دشرا سانشراك ينيسحديس نيسحديس يهافش هئارا و هتفريذپ هلاقم

 نيچچش هاگشناد تسيز طيحم و داصتقا ،رنه يللملا نيب سنارفنك رد ناهفصا ناتسا يرادزيخبآ و يعيبط

  ناتسهل

taiebatm @ liamg . moc  

  :هديكچ

  

 سرتسد لباق ناهج زا يصاخ زيخبآ ياه  هضوح رد هك دوش يم بوسحم يا هقطنم و يناهج عبنم كي نيريش بآ

 بآ رياخذ ،ناهج يبآ عبانم عومجم زا .دوش يم تفاي يفلتخم ياهشور و لاكشا هب نآ  تيدودحم ليلد هب و تسا

 ليلدب اهبآ زا يدايز ريداقم هنافساتم .دوشيم لماش ار نيمز حطس ياهبآ رياخذ مجح لك دصرد 2/6 اهنت نيريش

 لوصحم كي يروشك رگا .دوش يم جراخ سرتسد زا يزاجم بآ تروصب يلوصا ريغ ديلوت و هنيهب فرصم مدع

 مادقا يزاجم بآ تارداص هب تبسن عقاو رد ،دنك رداص اهروشك رياس هب ار بآ هب فرصم رپ يتعنص اي يزرواشك

 لباق ريغ ،تايح هيام ،يهلا تمعن بآ .تسا هتخادنا هرطاخم هب رگيد ياهشخب رد ار بآ نيمات و تسا هدرك

 ،تشادهب ،برش يارب هنيهب فرصم اب نآ هب يسرتسد و هدوب نيمزرس كي نينكاس همه هب قلعتم و نيزگياج

 رد زيخبآ ياه هضوح نينكاس ،يتكراشم و يگنهرف ياهدركيور .تساهناسنا همه قح تعنص و يزرواشك

 .ديامن يم بيغرت و قيوشت بآ زا حيحص يرادرب هرهب و تيريدم هب ار ناريا صخالاب ،هعسوت لاح رد ياهروشك

 زيخبآ ياه هضوح رد عماج تيريدم اب ،يبآ مك زا يشان ياه نارحب و تالكشم زا تاجن يارب ور شيپ رد فادها

 ماب تشپ زا ناراب بآ يروآ عمج ،يحطس ياهبآ تيريدم نينچمه و دريگ يم تروص يياتسور و يرهش ،يعيبط

 هب رجنم روكذم تايلمع يارجا .دوش يم ماجنا ينوكسم ياه عمتجم اي لزانم رد يگناخ بالضاف تفايزاب و لزانم

 زاين دروم بآ نيمات و شحو تايح و يلها ماد زاين دروم بآ نيمات ،يزرواشك ،عيانص ،يتشادهب ،برش بآ نيمات

 ،اوه و بآ ليدعت ،ميلقا تارييغت رب ييازس هب ريثات هك ،تشاد دهاوخ وگيم و يهام هلمج زا نايزبآ شرورپ تهج

 نيياپ قطانم رد ليس تاراسخ زا يريگولج و اه هناخدور نايرج ميظنت ،زبس ياضف هعسوت ،تسيز طيحم تظافح



 

 

 تيوقت ،كاخ شياسرف ديدشت و نايرج دح زا شيب زكرمتزا يريگولج بجوم نينچمه .تشاذگ دهاوخ تسد

   .دوش يم اهتانق و اه همشچ هعسوت و ءايحا زين و ينيمز ريز ياه هرفس

  رادياپ هعسوت ،تسيز طيحم ،ميلقارييغت ،يحطس ياهبآ ،يرادزيخبآ :يديلك ناگژاو

  

همدقم -1  

 هك دراد يا هژيو هاگياج تسيز طيحم و يرامعم ،رنه رظنم رد تعيبط زا ماهلا اب و تسا تعيبط زا يهلا هيده بآ

 رد ،ايند يخيرات ياه لپ و اهامن بآ .تسا هتفرگ رارق فلتخم عماوج و اهتموكح ،نايدا هجوت دروم خيرات لوط رد

 هاش يلعحتف خاك و يميدق ياهرابنا بآ ،ناشاك نيف غاب ،ناهفصا وجاوخ لپ و لپ هس و يس ،نوتسلهچ خاك ناريا

 صاخ طباور و گنهرف رد هشير هك ،تسا هدوب يناسنا ياههاگتسيز رد يرامعم و رنه دامن ناغماد يلع همشچ رد

 طيحم رد بآ رظنم و هولج اهرهش هعسوت و اهروشك ندش يتعنص اب نامز رورم هب اما ،تسا هتشاد اهنآ يعامتجا

 يگدولآ اب هك عيانص نيشتآ ياه هروك و اه هرانم ،هديشك كلف هب رس ياه نامتخاس هب ار دوخ ياج يناسنا تسيز

 اب يميدق ياهتفربآ زا يرايسب هكيروطب ،داد دنناسريم فرصم هب ديلوت يارب ار يزاجم بآ نيرتشيب تسيز طيحم

 و دندش بيرخت يتعنص و يرهش هعسوت رثا رد دندوب يبآ عبانم و اه هناخدور هب تعيبط زا بآ رگتياده هك شزرا

 يارب هتفرشيپ ياه ندمت .دندش يياتسور و يرهش رگناريو ياهباليس هب ليدبت ،رباعم رد يگتفرگ اب يبآ ياهنايرج

 هتفاي هعسوت ياهروشك هكيروطب ،دندمآ رب يطيحم تسيز شلاچ نيا ناربج ددص رد كانلوه تيعضو نيا زا تاجن

 لامعا اب يطيحم تسيز ياه هدنيالآ هدننك عفد و بآ ديلوت يلصا گرهاش ناونعب عتارم و اهلگنج زا تظافح اب

 فرصم و لاصحتسا ،هيهت رد ار يا هدنزرا تامادقا ،بآ عبانم تيريدم رد حيحص يزير همانرب و نيون ياهشور

 ياهروشك زا يضعب نيريش بآ دنا هتسناوت يم هك هعسوت لاح رد ياهروشك زا يرايسب اما ،دنداد ماجنا بآ هنيهب

 بآ هلئسم هب يهجوت يب اب و دنتسناديم دوخ تفرشيپ و تيقفوم طرش ار تعنص نتشاد ،دننك نيمات ار ناهج

 .دنتخادنا اه تلم نابز رس رب ار بآ گنج هنيزگ و دندش يطيحم تسيز ياه شلاچ و يلاسكشخ ،بآ نارحب راچد

 و بولطمان تارثا فلتخم ياه هنيمز رد هتفاين هعسوت هژيو هب و هعسوت لاح رد ياهروشك رد يلاسكشخ نياربانب

 رد هك يلاح رد ،دنك يم نييعت ار يگدنز و گرم نيب تشونرس يتح و دروآ يم راب هب ار يرايسب شخبنايز

 .دور يم رامش هب يداصتقا لكشم كي طقف هكلب ،دنك يمن ديدهت ار اهناسنا ناج و تايح ،هتفاي هعسوت ياهروشك

 گنج ظفل و دشابيم رظن رد يساسا عوضوم كي ناونع هب هراومه بآ دوبمك هك مينك يم يگدنز يناهج رد ام اذل

 بوسحم يا هقطنم يعبنم هكلب ،يناهج عبنم كي هن نيريش بآ .تسا هدش حرطم ناهج ياهروشك رد بآ رس رب

 يفلتخم لاكشا هب نآ  تيدودحم ليلد هب و تسا سرتسد لباق ناهج زا يصاخ زيخبآ ياه هضوح رد هك دوش يم

 يزاس هريخذ يياناوت و تيلباق هب هك دنتسه يلصف اه تيدودحم نيا زيخبآ ياه هضوح زا يخرب رد .دوش يم تفاي

 .تسا هدش راكشآ بآ ياه تيدودحم ناهج زيخبآ ياه هضوح زا يرامش رد .تسا هتسباو كشخ ياه هرود رد بآ



 

 

 يروش ليلد هب هك دنهديم ليكشت اه سونايقا و اهايرد روش بآ ار نآ دصرد 79/4 ،ناهج ياه بآ لك عومجم زا

  .دنتسين هدافتسا لباق لمع رد

  

 .دوشيم لماش ار نيمز حطس ياهبآ رياخذ مجح لك دصرد 2/6 اهنت نيريش بآ رياخذ ،ناهج يبآ عبانم عومجم زا 

 هتسباو يمدآ تايح عقاو رد و هدوب هدافتسا لباق  بآ دصرد 0/410 اهنت نيمز هرك ياه بآ عومجم زا بيترت نيا هب

 اب زين ناريا و كيزكم ،رصم ريظن يياهروشك .دوشيم رتشيب  هلاس ره هك يدوبمك ،تسا   بآ كدنا  رادقم نيمه هب

 05 دودح 0502 لاس ات زين اهنآ تيعمج دحتم للم نامزاس ينيب شيپ ساسا رب و هدوب هجاوم تيعمج شيازفا

 تيعمج دشر موادت ،دنتسه هجاوم بآ دوبمك اب رضاح لاح رد هك اهروشك نيا رد .تفاي دهاوخ شيازفا دصرد

 زا هنيهب هدافتسا يارب ار يساسا ياه مادقا هك يتروص رد و تسا هدرك هجاوم بآ دوبمك اب ار نادنورهش زا يرايسب

 هجاوم رادياپ هعسوت هب يبايتسد يارب يتالكشم اب عطق روط هب ،دنهدن رارق دوخ راك روتسد رد بآ دودحم عبانم

 زا يدادعت رد نونكا هك تسا اه هناخدور ندش كشخ ،بآ دوبمك ياه هناشن نيرت مهم زا يكي .دش دهاوخ

 اه هناخدور نيا ياه هخاشرس ياهتنا رد هك يدارفا ليلد نيمه هب و دوش يم هدهاشم ناهج مهم ياه هناخدور

 رد رضاح لاح رد هك يياه هديدپ .دنتسه هجاوم لاس زا يشخب اي مامت رد بآ ديدش دوبمك اب ،دننك يم يگدنز

 دورو و اه يگدولآ عاونا راشتنا ليلد هب ،رگيد يوس زا .تسا دوهشم دور هدنياز دننام ناريا ياه هناخدور زا يدادعت

 و تسا هدش جراخ عافتنا تلاح زا ديدش يگدولآ ليلد هب زين دودحم بآ رادقم نيمه ،بآ دودحم عبانم هب اهنآ

 ناهج مهم ياه هناخدور هك يطيارش رد نينچمه .دوش يم نكمم ريغ دراوم زا يخرب رد اهنآ زا هدافتسا ناكما

 هدزاب زا بآ ياضاقت نتفرگ ينوزف تلع هب اه هراق مامت رد زين ينيمزريز بآ ياه هرفس ،دنوش يم كشخ هتسويپ

 و ريخا نرق مين رد هك تسا يا هديدپ نيمز قمع زا بآ ندرك ژاپمپ .دنتسه لزنت لاح رد هتسويپ اهناوخبآ رادياپ

 ياهبآ عبانم ديدش شهاك هاتوك يتدم رد تسا هتسناوت و هدش نكمم يلزيد دنمورين ياهروتوم شياديپ نامز زا

 يتعنص و يزرواشك ،برش بآ ناگدننك فرصم نيب تباقر نيريش بآ شهاك و تيدودحم .دوش ثعاب ار ينيمزريز

 تسا بآ يگدولآ اب هارمه هك هدنيآ رد رگيد يوس زا بآ ديلوت يارب زيخبآ ياه هضوح حطس رد تباقر و وس كي زا

 هب تيمها هزورما ليلد نيمه هب .تفاي دهاوخ داجيا اه تلم همه يارب يديدهت و تفاي دهاوخ يرتشيب ديدشت

 ريغ رد اريز ،تسا هدش رتشيب تسيز طيحم ظفح و نيريش بآ ديلوترد يلصا لماع ناونعب عتارم و اهلگنج ظفح

 ميهاوخ ،درادرب رد ار يفازگ ياه هنيزه هك اه هچايرد و اهايرد زا بآ لاقتنا و يزاس نيريش هب روبجم تروصنيا

 اب سرگاز هوك هتشر و يبرغ -يقرش يريگ تهج اب زربلا هوك هتشر ود هك تسا يناتسهوك ينيمزرس ناريا .دش

 نديسر عنام يا هراويد دننامه هوك هتشر ود نيا .دنا هتفرگ رارق نآ رد يقرش بونج  -يبرغ لامش يريگ تهج



 

 

 كشخ همين و كشخ قطانم ار روشك مظعا شخب ليلد نيمه هب و دنوش يم  روشك برغ و لامش زا از ناراب ياهربا

 .تسا هدوب حرطم روشك رد اه تيلاعف هدننك دودحم لماع كي ناونع هب هراومه يبآ عبانم و دهد يم ليكشت

 005 ات 004 ناريا رد ينامسآ تالوزن .تسا نگمهان رايسب  يعيبط طيارش ليلد هب ناريا رد بآ يناكم عيزوت

 ،بآ فلتخم نايلوتم نتشاد .دشابيم يزكرم تالف يامرگ  تلع هب هك دوش يم هدز نيمخت تبعكم رتم درايليم

 رتم درايليم 001 ات 08 طقف و هدش ريخبت نآ دصرد 08 هب كيدزن يهايگ ششوپ نادقف و حيحص تيريدم مدع

 فرصم يارب تالوزن زا بعكم رتم درايليم 73 .دوش يم يراج ينيمز ريز و يحطس ياهبآ تروص هب نآ بعكم

 ليكشت ار يراج بآ موس ود هب كيدزن هك هيقب و دوش يم فرصم تعنص و يزرواشك ،يتشادهب ،ينديماشآ

 رد هك دزير يم ايرد هب اه هناخدور قيرط زا اي و هدش هريخذ نيمز قامعا رد حيحص تيريدم مدع تلع هب ،دهديم

 هدش داي مهس هك تسا يلاح رد نيا .تسا زيچان رايسب تالوزن هب تبسن سرتسد رد بآ و هدافتسا لباق ريغ عقاو

 ربارب 01 رثكادح و 3 لقادح تسناوت يم حيحص تيريدم و رادياپ هعسوت لصا يانبم رب و يلوصا يرادرب هرهب اب

 ندرك دوبان اب .دوش يمن هدافتسا هنايوج هفرص و يلوصا تروص هب دوجوم ياهبآ عبانم زا ناريا رد هنافساتم .دشاب

 و يترارح يژرنا نيمات يارب بوچ زا هدافتسا ،ماد طرفم يارچ ،يلوصا ريغ يرادرب هرهب رثا رب يهايگ ششوپ

 و هتفاي شيازفا ريخبت نازيم و شهاك كاخ يريذپذوفن تيصاخ ،يلگنج قطانم رد يزرواشك عرازم حطس هعسوت

 زاب اوه هب راخب تروص هب هرابود دنريگ رارق هدافتسا دروم هكنيا زا لبق تالوزن لك زا بعكم رتم درايليم 004 دودح

 ياهبآ تروصب ،دبايب نيمز رد هريخذ و هيفصت يارب بسانم يرتسب هكنيا ياج هب زين هيقب مجنپ كي .ددرگ يم

 ناتسا رد ليس و ناردنزام ناتسا رد اكن ليس دننام دروآ يم دوجو هب ار يكانرطخ ياهباليس و هدش ريزارس يشحو

 اي و يعيبط لماوع رثا رب ناريا ياه هناخدور زا يرايسب بآ .دنروآ دراو يدايز يلام و يناج تاراسخ هك ناتسلگ

 اب هلباقم رد يساسا راكهار اهنت هك تسا هدش هدافتسا لباق ريغ يعضوم روط هب و هدولآ ،ناسنا تسردان ياهتلاخد

 رد .دشاب يم يياتسور و يرهش ،يعيبط هضوح هس رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا و هيهت هب زاين اه نارحب نيا

 مك لاس ياههام زا يضعب رد ،دنوشيم يدنب هقبط ناراب رپ قطانم هرمز رد يوج تالوزن شراب رظن زا هك يقطانم

 رد .تسا رگيد لاس هب يلاس زا   نآ دايز تارييغت هنماد هدننك نايب يوج تالوزن ينامز ليلحت .تسا دوهشم يبآ

 هعسوت ،تيعمج دشر تلع هب بآ يارب اضاقت تسا يتباث مقر روشك هنالاس بآ لك مجح طسوتم هك يلاح

 هداد ليلقت ار ناريا روشك ديدجت لباق بآ هنارس طسوتم ،ريخا ياه لاس لالخ رد تعنص و ينيشنرهش ،يزرواشك

431 لاس رد مقر نيا  هك يروط هب تسا  لاس رد ،0043 دودح هب 7531 لاس رد ،دوب بعكمرتم 0055 دودح 0

 دنور هب هجوت اب نازيم نيا .تسا هتفاي شهاك بعكمرتم 0012 دودح هب 6731 لاس رد و 0052 دودح هب 7631

 0031 دودح هب 0041 لاس قفا رد و تسا هتفاي لزنت بعكمرتم 0571 دودح هب 5831 لاس رد روشك تيعمج شيازفا

 ريظن كشخ قطانم هدرتسگ فيط و روشك رد يا هقطنم راكشآ ياهتوافت زا رظنفرص .تفاي دهاوخ لزنت بعكمرتم

 ياه  هضوح زين و ناتسچولب و ناتسيس ات ناسارخ زا روشك يقرش همين ،نامع يايرد و سراف جيلخ لحاوس

 طسوتم ماقرا ،تسا رت نيياپ بتارم هب روشك طسوتم نازيم زا اهنآ رد ديدجت لباق بآ هنارس نازيم هك يزكرم

 يب تشادرب .دوب دهاوخ يبآ مك و يبآ شنت هلحرم هب ناريا دورو موهفم هب هدنيآ ياه لاس رد روشك بآ هنارس

 رضاح لاح رد هك ديآ يم رامش هب بآ شخب رد ناريا يساسا لياسم زا رگيد يكي ينيمزريز ياه بآ زا بآ هيور



 

 

 ينيمز ريز بآ ياه هرفس حطس روشك يحاون  زا يرايسب رد زين ليلد نيمه هب .تسا هدروآ ديدپ ار يدج تالكشم

 ياهتراسخ و هدش ديدشت ينيمزريز ياه بآ زا يرادرب هرهب شيازفا ،ريخا ياهيلاسكشخ هب هجوت اب و هدرك تفا

 راشتنا ،بآ عبانم تيمك شهاك رانك رد .تسا هدروآ دراو روشك ينيمزريز يبآ عبانم رب ار يناربج لباق ريغ

 .دنوشيم بوسحم روشك بآ دودحم عبانم هدننك ديدهت لماوع رگيد زا زين يرهش و يزرواشك ،يتعنص ياه باسپ

 هيفصت يارب يلوبق لباق ياه مادقا هعسوت مراهچ و موس ياه همانرب هژيو هب هتشذگ ياه لاس لالخ رد دنچ ره

 هب هجوت اب اما تسا بآ عبانم تيفيك زا تظافح هب تلود هجوت نيبم و هتفرگ تروص يتعنص و يرهش ياهباسپ

 زا اه مادقا ات تسا يرورض يزرواشك و يتعنص ياهتيلاعف هعسوت و ينيشنرهش شرتسگ ،روشك تيعمج شيازفا

 يبآ مك زا يشان ياه نارحب و تالكشم نيا زا تاجن يارب ور شيپ رد فادها .دنوش رادروخرب يرتشيب باتش

 و اه ماب تشپ زا بآ يروآ عمج ،يا هناخدور و يحطس ياهبآ نايرج ميظنت ،زيخبآ ياه هضوح رد عماج تيريدم

 ار يزرواشك و تعنص ،يتشادهب ،برش بآ هب يسرتسد و لاصحتسا ناكما هك تسا لزانم رد بالضاف بآ تفايزاب

 لاح رد ياهروشك و ناريا رد ار رادياپ هعسوت و تسيز طيحم تظافح ،ميلقا رييغت ،بآ نيمات و ديامن يم مهارف

   .ديامن يم نيمضت هعسوت

  بآ فراصم و عبانم يقيبطت ياهصخاش-2

    

  

           بآ يارـب اضاقت ،هعسوت لاح رد ياهروشك رد هژيو هب تيعمج شيازفا اب نامز       مه و مكي و تسيب نرق   نديسرارف اب

         ناـهج زا يقطانم رد صوصخ هب عوضوم نيا .  تسا هتفاي يا         هظحالم لباق شيازفا يتيعمج ياهزاين نيمأت روظنم هب

  عـيزوت ،دش ناونع هك هنوگنامه  .تسا تيمها زياح رتشيب ،دندوب هجاوم بآ دوبمك اب هراومه يعيبط تروص هب هك

                      ياـه توافت زين نآ فرصم هنارس و يسرتسد نازيم زين ليلد نيمه هب و تسا نزاوتمان رايسب ناهج رد بآ يناكم

 عبانم تيعضو صوصخ رد مهم رايسب ياه صخاش زا يكي .دزاس يم نايامن ناهج فلتخم قطانم نيب رد ار يشحاف

         فرصـم بآ ميسـقت زا صخاـش نيا .تسا ) يبآ ليسناتپ(   سرتسد لباق بآ       هب بآ لاصحتسا تبسن روشك ره يبآ

 عبانم رب راشف نازيم ،دشاب رت گرزب صخاش نيا رادقم ردق ره .          ديآ يم تسد هب روشك ره سرتسد لباق بآ هب هدش

           صخاـش نيا رادقم هك يتروص رد رايعم نيا ساسا رب .  تسا روشك           كي رد يبآ شنت نيبم و هدوب رتشيب روشك يبآ



 

 

    روشـك دشاب 5-02                نيب روبزم صخاش هك يتروص رد ،درادن يبآ شنت هنوگچيه رظن دروم روشك دشاب 1-5   هنماد رد

     شنـت ياراد زين 04          زا شيب و طسوتم يبآ شنت ياراد دشاب 02-04           نيب مقر نيا هك يتروص رد ،مك يبآ شنت ياراد

  هـب دهديم ناشن هك  تسا بآ يرو هرهب صخاش بآ عبانم فرصم ياهصخاش زا رگيد يكي  .دوب دهاوخ ديدش يبآ

         رـه صلاـخان ديلوت صخاش نيا هبساحم يارب .           تسا هدش فرصم بآ رادقم هچ يلخاد صلاخان ديلوت دحاو ره يازا

  رارـق هدافتسا دروم صخاش ناونع هب لصاح ددع و دوش يم    ميسقت روبزم شخب رد هدش فرصم بآ رادقم رب شخب

  نيـب رد صخاش نيا يسررب .تسا توافتم اهروشك يداصتقا راتخاس و طيارش ت  يعبت هب صخاش نيا رادقم .دريگيم

        هـب دـهديم ناشـن هعـسوت  لاح       رد و هتفاي هعسوت ياهروشك نيب       ار يراكشآ ياه توافت ناهج فلتخم ياهروشك

 ناـ سون رد نيياپ دمآرد اب ياهروشك رد 8 ات الاب دمآرد اب ياهروشك رد 82/2 نيب      صخاش نيا لك رادقم هك يروط

-4002  هرود يـط صخاش نيا طسوتم ،6002 لاس رد يناهج كناب طسوت هدش رشتنم تاعالطا ساسا رب . تسا هدوب

 تبسن هك تسا هدوب 1/6 و 62/2 ، 2          لداعم بيترت هب لك صخاش و تعنص ،يزرواشك ياهشخب يارب ناريا رد 7891

 روشك تيعمج دشر دنور هب هجوت اب.  دزاسيم نايامن ار يرتنيياپ ماقرا يناهج طسوتم و هتفاي هعسوت ياهروشك هب

 .                  دوـب دـهاوخ ريذپان بانتجا يتعنص و يياتسور ،يرهش شخب بآ فرصم شيازفا ،فلتخم ياهشخب زاين ديدشت و

    و يزرواشك تاديلوت شيازفا .             دراد يديلك و هدمع شقن روشك يگنهرف و يعامتجا ،يداصتقا هعسوت دنيآرف رد بآ

                     ماـجنا يورـگ رد يگدـنز تـيفيك ياـقترا و دوـبهب و يياتـسور و يرهـش تيعمج     زكارم هعسوت ،يياذغ تينما

   دـيدجت بآ عباـنم .ت  ـ سا بآ عباـنم زا يرادرـبهرهب و هعسوت فلتخم داعبا رد گنهامه و مزال ياهيراذگ هيامرس

                     دودـح ،يوـج تالوزن مجح رد راذگريثأت لماوع رياس و يهايگ ششوپ ،يگدنراب تيعضو هب هجوت اب روشك هدنوش

21     دودـح يتشگرب ياه           بآ باستحا اب و لاصحتسا لباق مجح هك تسا       لاس رد بعكم رتم درايليم  931   ات 031 6 

 يحطس ياه       نايرج ار بعكم رتم درايليم 501   دودح ه  دنوش ديدجت ياه    بآ لك زا .دوش   يم دروآرب بعكمرتم درايليم

    ياهصـخاش زا رـگيد يـكي .  دـنهد يـم ليكش  ت ينيمز ريز عبانم هب يذوفن ياه      نايرج ار بعكمرتم درايليم 52  و

           بآ رادـقم هچ يلخاد صلاخان ديلوت دحاو ره يازا هب دهديم ناشن هك تسا بآ يرو هرهب صخاش بآ عبانم فرصم

                  روـبزم شـخب رد هدـش فرصـم بآ رادقم رب شخب ره صلاخان ديلوت صخاش نيا هبساحم يارب .  تسا هدش فرصم

        و طيارـش تيعبت هب صخاش نيا رادقم .    دريگيم رارق هدافتسا دروم ص      خاش ناونع هب لصاح ددع و دوش   يم  ميسقت

  يراكـشآ ياه توافت ناهج فلتخم ياهروشك نيب رد صخاش نيا يسررب . تسا توافتم اهروشك يداصتقا راتخاس

  رد 82/2    نيـب              صخاـش نـيا لـك رادقم هك يروط هب دهديم ناشن هعسوت  لاح        رد و هتفاي هعسوت ياهروشك نيب ار

     هدـش رشـتنم تاـعالطا ساـسا رب .   تسا هدوب ناسون رد نيياپ دمآرد اب ياهروشك رد 8     ات الاب دمآرد ا ب ياهروشك

     ،يزرواشـك ياهشـخب يارب ناريا رد 7891-4002       هرود يط صخاش نيا طسوتم ،6002      لاس رد يناهج كناب طسوت

   طـسوتم و هـتفاي هع ـ سوت ياهروشـك هب تبسن هك تسا هدوب 1/6  و 62/2  ،2        لداعم بيترت هب لك صخاش و تعنص

              هعـسوت ياـه روشك رد صخاش نيا رادقم ،دوش يم هظحالم هك هنوگنامه .     دزاسيم نايامن ار يرتنيياپ ماقرا يناهج

               دـحاو رـه يازا هب زين ليلد نيمه هب و هدوب رادروخرب رتشيب يرو         هرهب و ييآراك زا رتالاب ياهيروانف ليلد هب هتفاي

     رثكا هك تسا يلاح رد نيا .      دننكيم ديلوت هتفاي هعسوت رتمك ياهروشك هب       تبسن يرتشيب هدوزفا شزرا ،بآ فرصم

                    ناـبيرگ هب تسد يبآ تيدودحم اب رتمك نيمز هرك رتالاب ياهضرع رد نتفرگ رارق ليلد هب هتفاي هعسوت ياهروشك



 

 

   مـك ياهروشك           رد بآ ييآراك و يرو هرهب ياقترا ،ور نيا زا .         دنتسه هجاوم هنيمز نيا رد يرتمك تالكشم اب و هدوب

      نـيا رد يضـتقم ياه                 مادقا و تسايس ات تسا يرورض و هدوب تيمها زياح رايسب ناريا يمالسا يروهمج ريظن يبآ

  .دريگ تروص هنيمز

   بآ نيمات ترورض-3

  

 اب بآ هب يسرتسد و هدوب نيمزرس كي نينكاس همه هب قلعتم و نيزگياج لباق ريغ ،تايح هيام ،يهلا تمعن بآ

 ناريا و هعسوت لاح رد ياهروشك رد .تساهناسنا همه قح تعنص و يزرواشك ،تشادهب ،برش يارب هنيهب فرصم

 ياهشور لامعا اب ناوتيم تسا يدج اهنآ رد بآ نارحب و دوشيمن ماجنا يبوخب يبآ عبانم حيحص تيريدم هك

 بآ تفايزاب ،اهاتسور و اهرهش يحطس ياهبآ تيريدم ،يياتسور و يرهش ،يعيبط ياه هضوحرد يرادزيخبآ

 ار زاين دروم بآ ناوت يم اه ماب تشپ زا يگدنراب بآ يروآ عمجو ييوشفرظ  و ييوشتسد ،مامحزا يگناخ بالضاف

 سرتسد زا  يزاجم بآ اب يلوصا ريغ ديلوت و هنيهب فرصم مدع ليلدب اهبآ زا يدايز ريداقم هنافساتم .درك نيمات

 تسد تسا يزاجم بآ زا هدافتسا رد نآ يزاس درادناتسا هب ناوتيم بآ فرصم يزاس هنيهب اب ،دوش يم جراخ

 ات تيلاعف عورش هظحل زا صاخ تامدخ هئارا يتح و لوصحم كي ديلوت يارب هك تسا يبآ رادقم ،يزاجم بآ .تفاي

 زاين طسوتم روط هب تالغ مرگوليك كي ديلوت يارب ،هنومن ناونع هب .دريگ يم رارق هدافتسا دروم ديلوت دنيآرف ناياپ

 زاين بتارم هب يزرواشك تالوصحم هب تبسن يماد تالوصحم ديلوت يارب .تسا بآ بعكم رتم 2 ات كي فرصم هب

 ديلوت يارب و بآ بعكم رتم 5 / 5 ات 5 هب زاين رينپ مرگوليك كي ديلوت هنومن ناونع هب .تسا يرتشيب بآ فرصم هب

 زا يدايز مجح ،تالوصحم و الاك تادراو و تارداص اب .تسا بآ بعكم رتم 61 فرصم هب زاين تشوگ مرگوليك كي

 هلدابم يزاجم بآ مجح طسوتم .دوش يم هدرب مان »يزاجم بآ تراجت« ناونع اب نآ زا هك دوش يم اج هب اج بآ

 نازيم نيا .دوش يم دروآرب لاس رد بعكمرتم درايليم 0061 زا شيب تامدخ و الاك تالدابم قيرط زا ناهج رد هدش

 هب ،بآ عبانم رب راشف شهاك روظنم هب .تسا روشك هنالاس ريذپديدجت بآ عبانم لك ربارب 21 زا شيب تالدابم مجح

 تردابم يياذغ داوم تادراو هب ،يلخاد بآ عبانم زا يياذغ داوم ديلوت ياج هب هك هدش هيصوت بآ مك ياهروشك

 رگا ،عقاو رد.دنهد صيصخت الاب هدوزفا شزرا اب و تيولوا ياراد ياه تيلاعف هب ار يلخاد بآ عبانم و هديزرو

 رد ،دنك رداص اهروشك رياس هب ار )يبآ فرصم رپ تالوصحم صوصخب( يتعنص اي يزرواشك لوصحم كي يروشك

 تسا هتخادنا هرطاخم هب رگيد ياهشخب رد ار بآ نيمات و تسا هدرك مادقا يزاجم بآ تارداص هب تبسن عقاو

 تلع هب يللملا نيب تروص هب اي روشك كي لخاد رد هچ ،بآ رپ و بآ مك قطانم نيب يعقاو بآ هلدابم و لاقتنا.



 

 

 رود لصاوف رد بآ لاقتنا و يزاس هريخذ يارب گرزب ياهزاس ثادحا هب زاين و يياه هژورپ نينچ ندوب هنيزهرپ

 تراجت. تسا رت يداصتقا و رت ناسآ ،يبآ فرصمرپ تالوصحم هلدابم هك يلاح رد ،دسر يمن رظن هب يقطنم نادنچ

 عون نيا ،يناسنا عماوج نيب تالدابم شرتسگ و اهرازاب يريگ لكش اب نامزمه و تسين ديدج قافتا كي يزاجم بآ

 و يزاجم بآ موهفم ،نيا دوجو اب .درك اديپ شرتسگ يزرواشك تالوصحم تالدابم تروص هب صوصخب زين تراجت

 عبانم هعسوت و تيريدم يللملا نيب و يلم ياه يراذگتسايس و يملع ثحابم دراو ،ريخا لاس دنچ يط نآ تراجت

 هب رازبا نيا ،اهروشك زا يرايسب رد يبآ شنت و يناهج تيعمج ديدش شيازفا اب ريخا ياه لاس .تسا هدش يبآ

 يبآ مك اب هجاوم قطانم صوصخب فلتخم عماوج يياذغ و يبآ تينما نيمات رد رثوم ياهراكهار زا يكي ناونع

 .تسا هعسوت لباق زين ناريا و هعسوت لاح رد ياهروشك فلتخم قطانم نيب يتح موهفم نيا .تسا هدش حرطم

 هدننكديلوت( هدننكرداص روشك ،فلتخم هاگديد 2 زا ناوت يم ار فلتخم ياهروشك يزاجم بآ تالدابم نازيم

 يبآ مجح ،يزاجم بآ زا روظنم لوا هاگديد رد .درك دروآرب )لوصحم هدننكدراو( يزاجم بآ هدننكدراو و )لوصحم

 طيارش هب يفرصم بآ نازيم .دور يم راك هب صاخ هقطنم كي رد لوصحم كي ديلوت يارب يعقاو تروص هب هك تسا

 تالغ مرگوليك كي ديلوت عبطلاب .تشاد دهاوخ يگتسب بآ فرصم يرو هرهب و ديلوت نامز و ناكم هلمج زا ديلوت

 يزاجم بآ تالدابم نازيم ،شور نيا رد .دراد زاين بآ ربارب 3 اي 2 هب ،بوطرم هقطنم هب تبسن كشخ هقطنم رد

 .دوش يم هبساحم أدبم هقطنم اي روشك رد هدش دراو تالوصحم ديلوت تهج يفرصم بآ مجح يانبم رب روشك ره

 تروص نيا هب ،دوش يم هبساحم هدننك دراو روشك هاگديد زا روشك كي يزاجم بآ تالدابم مجح ،مود هاگديد رد

 هچ هب ،دوش مادقا روشك نآ دوخ رد لوصحم نآ ديلوت هب تبسن روشك كي هب لوصحم كي تادراو ياج هب رگا هك

 ،اپورا برغ ،يزكرم و يبونج يايسآ قطانم لماش يزاجم بآ هدننكدراو هدمع قطانم .تسا زاين بآ رادقم

 تالوصحم هژيوب فلتخم يفرصم داوم تاعياض شهاك رظنم زا يزاجم بآ موهفم .تسا هنايمرواخ و يلامش ياقيرفآ

 رد ناريا يزرواشك تاديلوت لك زا دصرد 51 لقادح ،هنالاس تابساحم قبط .تسا تيمها زئاح رايسب زين يزرواشك

 درايليم 21 تالوصحم نيا تاعياض زا يشان بآ تاعياض رادقم ،دوش يم عياض فرصم ات ديلوت فلتخم لحارم

 .دوش يم هريخذ جرك دس تشپ هك تسا يبآ مجح ربارب 06 لقادح ،بآ مجح نيا .دوش يم دروآرب بعكمرتم

 .تسا ريذپان بانتجا و يرورض يرما هلاقم نيا رد يداهنشيپ يتيريدم ياهشور اب بآ نيمات نياربانب

  ميلقا رييغت-4

  

                         و رشـب تاـيح هـك دنتسـه يـياز رطخ يميلقا تارييغت هلمج زا يگدنراب شهاك و امد شيازفا ، نيمز ندش مرگ

              نتـشاد اـب يزكرم ناريا رد ريخا ياه ههد رد يميلقا تارييغت رثا .ت       سا هداد رارق ريثات تحت ار يعيبط تادوجوم



 

 

                اـتاذ هـك دراد رارـق ناـهج كشخ يدنب رمك رد و دشاب يم نايامن شيب زا شيب كشخ همين و كشخ ياوه و بآ

 يروآ   عـمج و يحطـس ياهبآ تيريدم ،يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا تهج نيدب . دوشيم بوسحم بآ مك يروشك

                     تاـيح و ماد ،يگناخ فراصم ،برش بآ نيمات روظنم هب ،اوه و بآ ليدعت و ميلقا تارييغت رب ريثات   نمض ناراب بآ

                     قطاـنم رد ليـس تاراسـخ زا يريگولج و اه هناخدور نايرج ميظنت ،يهايگ ششوپ داجيا و تيوقت تهج ،شحو

     دـح زا شيـب زـكرمتزا ير               يگوـلج ،وگيم و يهام هلمج زا نايزبآ شرورپ روظنمب زاين دروم بآ نيمات ،تسد نيياپ

                        تروـص اـهتانق و اـه همشـچ هعسوت و ءايحا زين و ينيمز ريز ياه هرفس تيوقت ،كاخ شياسرف ديدشت و نايرج

                    لـباق تـيامح نودب زاين ساسا رب مدرم هك تسا لوادتم ياهشور عاونا يريگراك هب ناراب بآ يروآ عمج .دريگيم

            يگتسب يلحم تيعضو هب رتشيب ناراب بآ يروآ عمج رد هتفر راكب  ياهشور .     دنهديم ماجنا اهنامزاس و اهتلود هجوت

                      و يروآ عـمج ،زـيخبآ ياه هضوح ريز رد لاهن و رذب تشك ،يزرواشك ياهسارت لثم يعيسو تايلمع لماش و دراد

           ياراد اهـشور نـيا نيب دوجوم ياهتوافت همه دوجو اب .        تسا رگيدكي تشپ باناور هريخذ و يحطس باناور تياده

                       ياراد ناراـب زا لـصاح باـناور ،دـنور يـم راـكب كشخ همين و كشخ قطانم رد هك ،دنتسه يكرت شم هصخشم

 رتشيب .                 دوش يم هدافتسا لحم نامه يحطس باناور زا ،يزاس هريخذ ياهشور همه رد و تسا ينيعم ياه هصخشم

     همين يياوه و بآ نت       شاد اب يتح زيخبآ ياه هزوح زا يرايسب .         دنوش يم طوبرم زيخبآ ياه هضوح ريز هب اهشور نيا

                     هتـشاد اه هناخدور يبد و يحطس ياه نايرج شهاك رب ريثات يگدنراب شهاك و امد شيازفا اب يناتسهوك و كشخ

  .تسا

  تسيز طيحم تظافح-5

    

 يشان ياه يگدولآ ندش راكشآ ،بآ نارحب رطخ ،درادن دوجو زاين دروم ينديماشآ بآ يفاك هزادنا هب هك يماگنه

 دحتم للم نامزاس ،تسا يناهج ينارگن هلاسم كي بآ نارحب .دوش يم سح يطيحم تسيز ياهشلاچ زورب و بآ زا

 دننام اهنامزاس رگيد .دنريگ يم رظن رد بآ نارحب راچد قطانم ،ار ينوگانوگ قطانم يناهج ياه نامزاس رگيد و

 لماوع تخانش اب اما ،درادن دوجو اه ناكم نيا رد يبآ نارحب چيه هك دننك يم لالدتسا ،يزرواشك و اذغ نامزاس

 هلاقم نيا رد يداهنشيپ ياهحرط هك دوش هتشادرب ينارحب نينچ زورب زا يريگولج يارب يياهماگ دياب از نارحب

 و تعنص رد اهبآ .دشاب هعسوت لاح رد ياهروشك و ناريا رد بآ نارحب لح يارب يبسانم ياهراكهار دناوتيم

 ندش فرصم يب و شخبنايز ثعاب اهنت هن يگدولآ نيا و ،دوش يم هدولآ فلتخم قيرط هب يياتسور و يرهش يگدنز

 صوصخ هب ددرگ يم زين اهبآ رگيد زا يعيسو حطس ندش هدولآ ببس دراوم بلغا رد هكلب ،دوش يم اهبآ نيا دوخ

 ينيمز ريز و يحطس ملاس ياهبآ ،نآ ياه بالضاف هك نارهت رهش دننام ،تسا زكرمتم و دايز تيعمج هك يطاقن رد



 

 

 ،بالضاف تاسيسات داجيا ،بالضاف ياههاچ و بآ ياه هداج نيب مزال هلصاف تياعر .دنك يم هدولآ مه اب ار

 دناوت يم هك تسا يتامادقا هلمج زا اه نابايخ رانك ياه يوج هب داوم رگيد و لاغشآ و هبوركاخ نتخير زا يراددوخ

 ،هدوبن حرطم اوه يگدولآ رود ياه هتشذگ رد هك رگيد يوس زا .دوشب عقاو رثوم اه بآ ندش هدولآ زا يريگولج رد

 نيا خيرات لوط رد هك بآ يگدولآ لئاسم .تسا هدوب عماوج يطيحم تسيز لضعم اهنت اهبآ يگدولآ هلاسم

 ندش هتخير و اه هناخدور هيشاح و ناتسهوك ياه هنماد رد يرادماد زا يشان اتدمع ،تسا هدش هدهاشم نيمزرس

 ناريا ياهاتسور زا يرايسب رد و هدوب يگدولآ لماوع زا زين اهرهش و اهاتسور ياه هلابز .تساهبآ رد يماد تالوضف

 ثعاب و اهايرد و اه هناخدور هب نآ دورو ثعاب بآ يگدولآ .تسا هتخير يم اه هناخدور لخاد هب لزانم بالضاف

 داوم ،اهناتسراميب باسپ ،ييايميش مومس ، يتعنص تاجناخراك ،يبآ شياسرف ،اه نافوط .دوش يم نايهام گرم

 و نيريش ياهبآ يگدولآ بجوم اه تافسف و اه تارتين ،يتابن مومس ،تازلف ،اه سوريو ،اه يرتكاب ،يياذغ دئاز

 يژولونكت تعرس و تيعمج شيازفا اب اه يگدولآ نمض .دوش يقلت يدج دياب بآ يگدولآ هلئسم نياربانب روش

 ثعاب بلغا و هدش اه متسيسوكا رد يعيسو تارييغت و بآ دح زا شيب فرصم بجوم ريخا نرق رد صوصخب

 نيمات يارب ار متسيسوكا تدحو و دنا هدش يتارييغت بجوم تايح همادا يارب اهناسنا .تسا هديدرگ اهنآ يدوبان

 دصق عمط اب يكي.دش دهاوخ زاغآ تسيز طيحم و داصتقا ،بآ گنج كيدزن هدنيآ رد .دنا هدز مه هب زاين دروم بآ

 و درك مولعم ار اهنآ نيب دحرس ناوت يم رادياپ هعسوت اب اهنت .دراد تظافح دصق دهعت اب يرگيد و يرادرب هرهب

 بيسآ.دننك نيرفن ار ناشدادجا ،اعد ياجب و دننيشنب هنشت و يلاخ هرفسرسرب ام نادنازرف ادرف هك مينكن يراك

 .دوش يم رشب هب بآ نيمات تالكشم رد يريذپان ناربج ياه نايز ثعاب تعيبط يدوبان و تسيز طيحم هب ندناسر

  ،تسيز طيحم زا تظافح نمض ،تعيبط زيخبآ ياه هضوح رد حيحص يزير همانرب و تيريدم ،يهوژپ هدنيآ اب اذل

 اب و هدافتسا بولطم وحن هب . . .و يتشادهب ،برش دننام فلتخم ياهشخب رد و هريخذ ار تسا يهلا هيده هك بآ

  .ميناسرب تعنص و يزرواشك ،زبس ياضف فرصم هب يدنب تيولا اب نآ ددجم تفايزاب

  يگنهرف ياهدركيور -6

  

 هك دنك يم اديپ يصاخ هوكش و هولج ،توارط هزيكاپ ياه طيحم و نكاما رد هك تسا تعيبط زا يهلا هيده بآ

 يرهش ياه بالضاف زا يشان هدولآ نكاما رد و دوش يم ناش يگدنز طيحم هب اهناسنا رطاخ قلعت و شمارآ بجوم

 ينپاژ دنمشناد  »وتوميا« روسفورپ .دوش يم يگدنز طيحم زا اهنآ رارف و ناسنا يبصع ،يحور ياهيتحاران بجوم

 يور رب تارييغت نيا و دهد يم تلاح رييغت  دب اي بوخ طيارش و طيحم هب تبسن بآ يلوكلوم لكش تسا دقتعم

 زا يرايسب تاداقتعا و نييآ رد هژيو يهاگياج هدمع ليلد ود هب بآ .دراذگ يم ريثات اهناسنا يناور و يحور راتفر



 

 

 راثآ هنوگره دناوت يم و دنك يم ريهطت ار      اه يكاپان و اه يگدولآ و تسا هدننك كاپ بآ هكنآ تسخن .دراد نايدا

 هكلب ،يبهذم مسارم ماجنا و ،ءايشا شيالاپ يارب تسا يا هليسو اهنت هن بآ .ديادزب ايشا زا ار هتشذگ ياه يكاپان

 هيام بآ هكنآ مود .دزادرپب تدابع هب بلق روضح اب ات دنك يم هدامآ و هدومن هزيكاپ نطاب و رهاظ رظن زا زين ار ناسنا

 نكممريغ تايح نآ نودب اما تسين شندوب شخب يتسه زا رتمك نآ يرگناريو تردق هچرگ و تسا تايح يلصا

 يتايح عيام نيا تيمها .ميرادروخرب زين بآ يگدنشخب يورين زا ميدنوادخ تمحر و فطل دروم هك هنوگنامه .تسا

 و گنهرف يانبريز رد ارنآ هك تسا مهم يگژيو ود نيا اما دوش يم رگ هولج يتوافتم لاكشا هب فلتخم بهاذم رد

 هك لافنا زا هدافتسا رد ) ص ( مظعا ربمايپ هب كي هيآ لافنا هفيرش هروس رد ميرك نآرق  .دهد يم ياج ام تاداقتعا

 زا زيهرپ و تلادع ،يردارب ،يربارب ،ييوگتسار ،تقادص ،ناميا رب ناناملسم ات هدرك شرافس ،تسا نآ زا يشخب بآ

 رد تافالتخا و اه شكمك زا يرايسب دهاش هنافساتم اما ،دنربب هرهب يهلا ياهتورث زا دوخ نيب عازن و عمط و فالتخا

 و اه تلود نابز رس رب رود نادنچ هن يا هدنيآ رد بآ رس رب گنج هنيزگ هك يا هنوگ هب ،ميتسه بآ لكشم لح

 نآ ندرمش مارتحا و تعيبط رد بآ تسادق و اهشزرا زا لماك تخانش رد يزاس گنهرف اب نياربانب .تساه تلم

 ياه هژورپ يارجا رد دنناوتب مه رانك ردرتهب مدرم و اهتلود ات ،دشاب يم يرورض و مزال يرما ،يهلا ياهتورث ناونعب

 تيوقت يارب يلم هدارا و مزع دنمزاين بآ نارحب لح يارب نياربانب .دننك كمك رگيدمه هب بآ نيمات يارب ييايحا

 و هنالداع يتسيز طيحم نتشاد يارب رادياپ هعسوت داجيا روظنمب  نآ زا حيحص يرادرب هرهب و بآ نيمات گنهرف

 هرود ،اهديدزاب ،يشزومآ ياه هاگراك يرازگرب .ميتسه هعماج فلتخم راشقا حطس رد هبناج همه يتيريدم اب ،ملاس

 رثوم دنناوتيم تارييغت نيا داجيا رد هك دنتسه يمهم لماوع زا تدم دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوك يشزومآ ياه

 بآ يرادرب هرهب و لاصحتسا رد اه هژورپ يارجا رد ار مدرم ياهتراهمو نونف ،يزاس گنهرف نمض و دنوش عقاو

 كي هب هعماج نآ دشاب دوجوم يطيحم تسيز قالخ گنهرف كي تايصوصخ يمامت يا هعماج رد رگا .دهد ءاقترا

 ار دارفا راتفر رييغت يگدامآ ،دارفا كياكي نوچ يگنهرف تسيز طيحم ردو .دوشيم ليدبت يگنهرف تسيز طيحم

 هب ور تسيز طيحم و بآ ظفاح دارفا دادعت دوخ هب دوخ و دهديم قوس يطيحم تسيز تبثم ياهشيارگ تمس هب

 يكي گنهرف دعب هك رادياپ هعسوت و هدش ايهم هعسوت داعبا يمامت هب لوصو يارب هنيمز هجيتن رد و دراذگ يم جوا

 ييازس هب شقن تسا يگنهرف ياه همانرب راذگ هياپ هك ينيد ياه هزومآ  .دوش يم ققحم تسا نآ داعبا نيرتمهم زا

 هب ايآ " :تسا هدومرف 07  ات 86 تايآ هعقاو هفيرش هروس رد ميرك نآرق ،درك دهاوخ افيا بآ گنهرف هعاشا رد ار

 نيا ميهاوخب هاگره ؟مينكيم لزان ار نآ ام اي ديا هدرك لزان ربا زا ار نآ امش ايآ ؟ديا هديشيدنا ديشون يم هك يبآ

  " .دينك يمن ركش ارچ سپ ،ميهد يم رارق روش و خلت ار اراوگ بآ

  يتكراشم دركيور-7



 

 

  

 هب لين روظنمب زيخبآ ياه هضوح رد روما تياده و يبايشزرا ،يگنهامه ،روما لرتنك ،يهدنامزاس ،يزير همانرب

 هجوت دروم يتسياب دمآ ردو لاغتشا  داجيا اب رادياپ هعسوت و تسيز طيحم تظافح ،ميلقا رييغت ،بآ نيمات فادها

 يتكراشم تيريدم تشاد رظن رد دياب .دريگ رارق زيخبآ ياه هضوح تيريدم رد لعفلاب و هوقلاب ناوت اب يلمعو يدج

 هاگياج دسريم رظن هب يرورض نيا ربانب ،دراد دوجو يناسنا ياهشزرا نآ رد هك تسا يناسنا طباور رب يكتم

 ظفح اب يزورما تيريدم يوگلا اب يناسنا هرادا رب ديكات اب ات دوش نييعت روكذم فادها رد يناسنا عبانم تيريدم

 ،يزير همانرب فئاظو ساسا رب و ناسنا هليسو هب و ناسنا اب ار راك يياناوت تيريدم ،هنالداع و يقطنم طباور

 ليكشت ،روكذم فادها هب لين روظمب تكراشم داجيا رد مهم ياهدربهار زا يكي .دومن لرتنك و تياده ،يهدنامزاس

 ققحت رد يساسا ياهرازبا زا يكي يرادزيخبآ و يعيبط عبانم ياه ينواعت ليكشتو يهدنامزاس .تساه ينواعت

 رادياپ هعسوت هب ناهج رسارس رد يتح و ناريا رد زيخبآ ياه هزوح تيريدم رد مدرم روضح .تسا يمدرم تكراشم

 هژورپ يتكراشم روما ماجنا رد هناروآون تايبرجت بسك و دش دهاوخ بآ عبانم نيمات رد يساسا تارييغت  داجيا و

 و يحارط هك تسا نيا راكهار نيرت يساسا .دنك كمك دناوتيم تيريدم يللملا نيب حطس رد يرادزيخبآ ياه

 يناهج زور ،بآ يناهج زور دننام هژيو ياهتيعقوم .ديآ رد نوناق تروص هب يتكراشم تيريدم ياه همانرب نيودت

 نييعت يارب ار ينوناق مزيناكم دناوتيم يناهج ياهداهن رياس اب ييادصمه اب كاپ نيمز يناهج زور و تسيز طيحم

 نيمات ياه هژورپ يارجا رد يناسر تمدخ روظنمب مدرم اب اهنآ يراكمه بلج و اهنامزاس و اه هناخترازو تيلوئسم

 ريغو يتلود ياه نامزاس ياهتيلاعف زا دوجوم ليسناتپ زا ناوتيم يناهج براجت بسك اب نياربانب دنك افيا بآ

 .درب هرهب  تعيبط نارايمه و تعيبط نارادتسود ،تعيبط رادفرطو يطيحم تسيز ياه نمجنا دننام يتلود

 ياه نامزاس رد تيلاعف رب هوالع يرادزيخبآ و بآ عبانم فلتخم لئاسم اب طبترم يتلود تاسسوم ،ناسانشراك

 ناصصختم و ناسانشراك رگا .دنروآ لمع هب دنناوت يم يعامتجا ياه هورگ اب ار يدنمشزرا تكراشم ،دوخ عوبتم

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

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

  اه يزاس دس بسانم نيزگياج ،يرادزيخبآ-8



 

 

  

 ياهنايرج ميظنت دننام ،هدش يزير حرط تاعلاطم ساسا رب زيربآ هضوح يضارا زا حيحص هدافتسا ،يرادزيخبآ

 رامش هب زيخبآ يگژيو نيرتمهم بآ هيهت .دشاب يم هباشم دراوم رياس و كيژولويب تايلمع ،يراذگ بوسر ،يباليس

 ريبعت زيخبآ هتسياش هرادا هب ،دوش رجنم بآ تيفيك و تيمك شيازفا و يرادهگن هب هك يمادقا هنوگ ره ،دور يم

 زا نآ باناور و ،دنا هتفرگ ارف اهيدنلب ار شفارطا هك تسا يا هنهپ لماش اهنت هن زيخبآ ،بيترت نيدب .ددرگ يم

 زا ييزج زين ،درذگ يم اهنآ زا روبزم هنهپ نايرج هك يياهتشد اي ،تشد هكلب ،دوش يم جراخ صخشم يا هگنت

 ياهنايرج يزاسادج و ،هتفاي ققحت هنهپ جراخ و لخاد رد ينيمز ريز عبانم هيذغت هچ ،دنوش يم بوسحم زيخبآ

 يياهر هراچ اهنت يراگزور هك ،گرزب ياهدس يانب .دشاب يم هيجوت لباق اهنت يحطس ياهبآ زا ينيمز ريز

 زيگنا لاوس هزورما ،دمآ يم باسح هب ،تعيبط رهق اب هزرابم و يكشخ زا ناريا صخالاب هعسوت لاح رد ياهروشك

 زا اهنآ تاجن يارب هك ،يرادزيخبآ تايلمع و ،اهدس يبايزرا .دوش يم دادملق تعيبط برخم ناونعب و تسا هدش

 ،تسا هدوب ام تشادمشچ زا رتمك رايسب اهدس زا هلصاح دوس هك دهديم ناشن ،دريگيم تروص بوسر اب يگتشابنا

 و بوصم ياهشور اب يرادزيخبآ هكنيا نمض  ،تسا هديسر فرصم هب اهدس نتخاس يارب ميظع يا هيامرس اريز

 هضوحرد .تسا ناگدنيآ هب يلم هيامرس نيا ندرپس و يعيبط عبانم تظافح رد هدنزاس و يلمع راكهار اهنت لومعم

 ،برش زاين دروم بآ نيمات روظنمب اهرهش هيشاح رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا اب بآ نيمات ،يرهش ياه

 يارجا .دريگ يم تروص يزرواشك يارب روكذم دراوم رب هوالع اهاتسور رد و زبس ياضف و تعنص ،يتشادهب

 ندش لاعف ،عتارم و اهلگنج ءايحا ،تسيز طيحم يگزيكاپ بجوم زاين دروم بآ نيماترب هوالع يرادزيخبآ ياهحرط

 ياهبآ شيازفا مادو شحو تايح لثم ديلوتو يروآ داز و  عتارم رد ماد هفولع نيمات ،بآ ديلوترد زيخبآ ياه هضوح

 يلاسكشخ و يبآ مك زا يشان ياه نارحب فذح و شهاك ،تاونق و اهراس همشچ ندش بآ رپ ،ينيمز ريز هرفس

 نارگشدرگو اه تسيروت ديدزاب دروم يحيرفت نكاما و يعيبط ياههاگشدرگ اتياهن و دش دهاوخ ريخا ياه

 ات دوش زاغآ عوضوم نيا اب طبترم ييارجا ياه هاگتسد زا دياب ادتبا رد يرادزيخبآ عماج تيريدم .تفرگ دهاوخرارق

 رد .ديامن يريگولج نآ زا دنك يم ديدهت ار اهاتسور و اهرهش يخرب و تعيبط رد هك يعيبط تارطاخم زا يرايسب زا

 رخات و مدقت تياعر ،هچراپكي و عماج تروص هب يزير همانرب و تشاد رگن عماج و يمتسيس ركفت دياب زيخبآ هزوح

 رظن دم عماج و هچراپكي تيريدم راتخاس رد دياب هك تسا يديلك يا هتكن ،ييارجا شخب ره رد تيلوئسم ماجنا رد

 زورب زا ناكما دح ات ناوت يم يسانش اوه و يرادزيخبآ هضوح رد ديدج ياه يژولونكت زا هدافتسا اب .دريگ رارق

 هب زيخبآ كي نتفرگ رارق ،زيخبآ ياه هضوح رد يتيريدم يگنهامه مدع هب هجوت اب .درك يريگولج اه نارحب



 

 

 هضوح رد اج هب ان ياه بيرخت ببس هقطنم ره نالووسم گنهامهان تيريدم و هقطنم دنچ رد كرتشم تروص

  .دوش يم زيخبآ

  يرادزيخبآ بوصم ياه هژورپ و ناريا زيربآ ياه هضوح-9

  

 اب ربارب هزوح ربا 6 لماش دنتسه بآ نارحب لح و نيمات لحم نآ هصرع رد تيريدم هك ،ناريا زيخبآ ياه هضوح

 زين هدر نيدنچ ات و كچوك ياه هضوح هب دوخ اه هضوح نيا زا كي ره هك دشاب يم ناريا روشك لك تحاسم

 راتكه نويليم 59 ات 09 دودح ،زيخبآ ياه هزوح تحاسم راتكه نويليم 461 عومجم زا .دنوش يم ميسقت رتكچوك

 اهتشد و بيش مك قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 47 ات 96دودح و رادبيش و يناتسهوك قطانم هب طوبرم نآ

 ،تسا زيخ ليس روشك حطس زا دصرد 5/55 ينعي زيخبآ ياه هضوح ياه هصرع زا راتكه نويليم 19 دودح .تسا

 بآ ناور بعكم رتم درايليم 22 زا شيب هنالاس هك يروط هب .دنراد شقن يحطس بآ ناور ديلوت رد اه هضوح نيا

 ياه هژورپ .تسا رثوم برخم ياهباليس داجيا و شياسرف ديدشت رد دوخ نيا هكدننك يم ديلوت عيرس و ميقتسم

 رد هك اهرهش هيشاح و يعيبط ياه هضوح رد روشك يرادزيخبآ و عتارم ،اهلگنج نامزاس طسوت ناريا زيربآ بوصم

 ياه هژورپريز لماش اهزيخبآ كراپ هژورپ :زا دنترابع دننك يم اديپ دربراك زين يرهش يرادزيخبآ يارجا

 تايلمع اي هژورپريز لماش بوـسر لرتنك هژورــپ ،قرق و تظافح ،يراك هپك ،يراكرذب ،يراكلاهن ،يدنب تكناب

 ،يراكرذب ،يراكلاهن ،ريسم يبوريالو حالصا تايلمع ،ينتب تايلمع ،يتالم يگنس تايلمع ،ينويباگ يگنس

 ياه هژورپ ريز لماش ليس لرتنك هژورـــپ ،قرق و تظافح ،يراك هپك ،يشزغل ياهدوت ،يشكهز ،يشاپرذب

 ،يراك هپك ،يراكلاهن ،يزير گنس تايلمع ،يتالم يگنس تايلمع ،يكاخ تاـــيلمع ،ينتب تايلمع ،يدنب تكناب

 لرتنك هژورپ هيهت و بوسر لرتنك هژورپ هيهت ،زيخبآ كراپ هژورپ هيهت ياه  هژورپ رـيز لماش هژورــپ هيهت هژورپ

  .ليس

  يحطس ياهبآ تيريدم -01



 

 

  
 هك دننكيم دراو ار يكلهم تابرض و هدش باليس هب ليدبت دوخ ريسم يط رد دنراد هك يشبنج يژرنا اب اهباناور

 شياسرف  ،هار نيب رد ءايشا و هيلقن طئاسو لمح ،اه هلكسا ،اهورتم ،اه هداج ،اهلپ ،اهنامتخاس يناريو بجوم

 تيريدم .تسا اهدس نزاخم و اهرازتشك ،اهزيراك ،اهرهش نوچ هتساوخان نكاما هب اهنآ لمحو يعارز ياهكاخ

 مدع و ،ددرگيم اه باليس يرگناريو زا يريگولج بجوم دوش يم ماجنا فلتخم لاكشا هب هك يحطس ياهبآ

 هب باليس و يحطس ياهنايرج هديدپ .دوش يم كانرطخ ياهباليس و نارحب ديدشت بجوم يحطس ياهبآ تيريدم

 تحت و تسا هدومن اديپ يديدج هرهچ گرزب ياهرهش شرتسگ و يعيبط ياهتفربآ ور رب اهزاس و تخاس ليلد

 يگژيو ليلد هب يرهش باليس تيريدم .تسا هدومن زاب يرهش تاعلاطم رد ار ديدج يهاگياج يرهش باليس ناونع

 كينكت و ييايفارغج لماوع كمك هب يگچراپكي نيا هك تسا راوتسا اه هداد تيريدم يگچراپكي رب ،اهرهش صاخ

 شخب و لامش  قطانم يزيخ ليس  ليلد هب نارهت رهش يريذپ ليس لامتحا الثم .تسا ققحم يا هداد طابترا ياه

 هلمج زا رهش يكيزيف رصانع رياس نينچمه و تسدالاب ياه هضوح ريثأت ليلد هب نارهت قرش لامش زا يياه

 تسدالاب ياه باليس تسياب يم نارهت رد باليس شهاك يارب . دنشاب يم ... و اه نابايخ هكبش و ينوكسم قطانم

 شرتسگ و تياده رد يا هژيو شقن يرهش ياه نابايخ و اه نابوتا هكبش رگيد فرط زا .دومن لرتنك ار نارهت

 تهج هب هجوت نودب يرهش طابترا هكبش نوچ رگيد ترابع هب .دننك يم افيا يرهش قطانم رياس هب اه باليس

 نارهت ياه ليسم ،يلوصا ريغ ياهزاس و تخاس و نيمز حطس رگيد فرط زا و هدش داجيا نارهت يعيبط يشكهز

 و اه نابايخ ،اه نابوتا دننام يرهش ياه ناملا رتشيب ار هفيظو نيا .تسا هتخاس ناوتان اه باليس تياده زا ار

 .دنك يم ليمحت نارهت رب ار يدايز ياه هنيزه اما تسا يلحم هچرگا باليس تامدص اذل ،دنهد يم ماجنا اه هچوك

 هك تسا ناريا رد يديدج هلوقم يرهش يرادزيخبآ .درك يريگولج تامدص نيا زورب زا ناوتيم يرهش يرادزيخبآ اب

 و عورش بآ نيمات روظنمب ناملآ گروبماه و اكيرمآ يانوزيرآ رد 5791 ات 0691 ياهلاس نيب نآ ياه هژورپ يارجا

 اما ،دمآ رد ارجا هب نپاژ و نيچ دننام ييايسآ ياهروشك يضعب و اپورا ،اكيرمآ ياهروشك رد ريگارف تروصب

 تسا يياتسور و يرهش بآ تفايزاب و يروآ عمج هب يرتشيب زاين هك مك شراب دوجو اب ام روشك رد هنافساتم

 هب هك يرادزيخبآ نونف زا تسا ترابع يرهش يرادزيخبآ .تسا هدشن يهجوت نآ هب ،دنكيم اديپ يرتشيب تيمها

 ياهرهن ،اه ماب تشپ ،اه هداج ،رهش هب يدورو ياهتفربآ ،اهرهش ميرح زيخبآ ياه هزوح يرهش يسدنهم تيعضو

 تهج رهش يجورخ ياه لخدم اي و بآ هريخذ عبانم هب ار يگدنراب زا يشان بآ هك يلماوع رياس و اه هداج رانك

 تسد نآ يارجا هب هدش هيهت ياهحرط و تاعلاطم ساسا رب سپس و دزادرپ يم دننك يم تياده نآ يزاس هريخذ

 زيررس نارهت فارطا ياه هناخدور هب هكدراد رارق زيخلصاح ياه تفربآ عبرم رتموليك 007 رد نارهت رهش .دباي يم



 

 

 دصرد 07 دودح هزورما .تفرگ يم تروص يبوخ هب روشك رد هتشذگ رد الاب تيفرظ اب اهناوخبآ تيريدم .دوش يم

 هيلخت متسيس تيعضو ليلد هب نارهت رد اه يگدنراب رتشيب .تسا هدش نتب و تلافسآ هب ليدبت اهناوخبآ نيا

 هارمه هب ار يتالكشم هك دوشيم رهش بونج بالضاف هكبش دراو و هدش بآ ناور هب ليدبت رهش نيا رد بالضاف

 قيرط زا يرهش ياه هداد يزاس هچراپكي زين و اهرهش هب فرشم زيخبآ ياه هزوح هچراپكي و عماج تيريدم .دراد

 ليلدب و رهش زا نوريب هب بآ لاقتنا ياهلاناك ثادحا و ضرع مك ياه هداج و اه هچوك طسو و هيشاح رد ويناك داجيا

 نيا زا هدش هيفصت بآ تياده و هزيرگنس و نش يدنب هناد اب يرختسا ياهرتليف ثادحا اب اهبآ هنوگنيا يگدولآ

 نالك رد باليس زا يرادرب هرهب و تيريدم يارب يدربهار دناوت يم يثادحا يعونصم هچايرد اي هكرب هب اهرتليف

 و هاگجرفت ناونعب و ديامن عفترم ار نآ هعسوت و زبس ياضف زاين دروم بآ و دشاب نارهت هلمج زا اهرهش

  .دريگ رارق هدافتسا دروم ناگدنرپ ترجاهم يارب بسانم يمتسيسوكا

  اه ماب تشپ زا ناراب بآ يروآ عمج-11

  

  

 زا ناراب بآ يروآ عمج اب ايند طاقن زا يرايسب مدرم هتشذگ رد و دراد هنيريد هقباس اه ماب تشپ زا بآ يروآ عمج

 رادروخرب يا هبسنلاب يگدنراب زا هك يياپورا ياهروشك رد يتح ،دندركيم نيمات ار دوخ زاين دروم بآ اه ماب تشپ

 و يژولونكت تفرشيپ اب هتبلا .دنهد يم همادا اهشور دوبهب اب ار همانرب نيا مه زونه نآ قطانم يضعب رد ،دنتسه

 ناراب بآ يروآ عمج متسيس نوچ و  هدش رتشيب بآ هب ناشزاين ،اپورا رد تيعمج شيازفا و ندمت حطس نتفر الاب

 هك تسا هتخادرپ يشك هلول هليسو هب يناسربآ زكرم ثادحا هب رتشيب ،دنك نيمات ار هناخ زاين دروم بآ هدوبن رداق

 و تسا بسانم بآ نيمات يارب اوه و بآ طيارش مه اريز ،دوش يم ارجا مه تسد رود ياهاتسور رد يتح شور نيا

 زا لبق رهشوب دننام ناريا رد و ايند ياهرهش يضعب رد .تسا مهارف دايز و كاپ بآ نيمات يارب ينف طيارش مه

 زا سپ هك دندرك يم يروآ عمج اه ماب تشپ زا ار دوخ يتشادهب و برش زاين دروم بآ يناسربآ ياه هكبش داجيا

 كشخ ليلد هب ناگرگ لامش قطانم رد ينعي نمكرت يارحص يلامش ياهتمسق رد .دش خوسنم يناسربآ هكبش

 اهماب تشپ زا ناراب بآ يروآ عمج ،تسا لكشم يليخ نيريش بآ هب يبايتسد ،اهكاخ ندوب روش و اوه و بآ ندوب

 زاين دروم نيريش بآ ،اهرابنا بآ رد بآ ندرك هريخذ اب هقطنم نيا نينكاس .دراد جاور نآ طاقن مامت رد ابيرقت

 يضعب لوق هب هك تسا اراوگ نانآ يارب بآ نيا و ،هدرك تداع بآ نيا نديشون هب نانچنآ و دننك يم نيمات ار دوخ

 بآ زا ات دنرب يم دوخ اب بآ نيا زا ،اهترفاسم رد ،دشاب هتشاد ناكما ناشيارب هكيئاجنآ ات ،هقطنم نيمه نينكاس  زا



 

 

 رتداح بآ هلئسم زور هب زور هك كشخ ياوه و بآ ياراد ياهروشك رد .دنشونن ،تسين انشآ اهنآ هقئاذ هب هك رگيد

 ار اه ماب تشپ زا بآ يروآ عمج متسيس ديابن اهنت هن ينعي ،دننك يوريپ يبرغ ياپورا ياهروشك زا ديابن ،دوش يم

 و بآ نيمات تالكشم دوجو اب .ميشاب بآ رتهب يروآ عمج يارب بسانم ياهشور عادبا ددص رد دياب هكلب دننك اهر

 مدع ليلدب ناريا و هعسوت لاح رد ياهروشكرد هكنيا هب هجوت اب ،كيدزن هدنيآ رد بآ گنج گنز ندمآ رد ادص هب

 روطب يگدنراب كشخ ياوه و بآ و كاخ شياسرف ،يحطس ياهبآ لاصحتسا رد يرادزيخبآ ياه هژورپ ندوب ريگارف

 رد نآ يگدنكارپ ندوب نوزومان و يگدنراب ندوب مك تلعب و دننك نيمات ار دوخ قطانم يبآ زاين دنناوت يمن ميقتسم

 اي يلصف بلغا اه هناخدور و درادن دوجو زين قطانم نيا هب طوبرم يمئاد هناخدور ،يعيبط للع رگيد و لاس لوط

 هلول اب دنناوت يم تمحز هب اهتلود هكيروطب ،دشاب يم روش ينيمز ريز ياهبآ زين و تسا روش اهنآ بلغا و يتقوم

 رد تخس يتشادهب و برش بآ ظاحل زا مدرم ،روكذم طيارش رد ،دننك نيمات ار مدرم يتشادهب و برش بآ يشك

 يروآ عمج ،لح هار اهنت طيارش نيا رد .درك نيمات ار اهنآ زاين دروم بآ نكمم قيرط ره هب دياب و دنتسه هقيضم

 رد نآ ندرك هريخذ و يروآ عمج ،ماب تشپ ياهنادوان زا ناراب بآ نتفر رده و زره زا يريگولج و يوج تالوزن بآ

 مدرم ناوتيم ،ينيناوق عضو اب نياربانب .دشاب يم ينوكسم گرزب ياه عمتجم رانك و لزانم رد يثادحا ياهرابنا بآ

 ،دش دهاوخ هتخاس اهنآ طسوت روظنم نيا هب هك يرابنا بآ رد و يروآ عمج ار اه ماب تشپ بآ ات دومن فظوم ار

    .دنيامن هريخذ

  يگناخ بالضاف بآ تفايزاب-31

  

 تلوهس هب هك يلاح رد .دباي صاصتخا يتشادهب و برش ريغ فراصم يارب بوخ تيفيك اب يبآ عبانم دياب ارچ

 ياروش هينايب بلطم نيا .تفرگ هرهب فراصم نيا يارب فراعتم ريغ و يتفايزاب و نيياپ تيفيك اب ياهبآ زا ناوتيم

 هيفصت هك تفرگ توق هديا نيا متسيب نرق رخاوا رد تسا 8591 لاس رد للم نامزاس يداصتقا و يعامتجا

 هكلب ،دوشن هتخير رود اهنت هن هك ديامن ديلوت تيفيك نانچ اب يتفايزاب بآ دناوتب دياب يتعنص و يرهش ياهبالضاف

 فرص زا يريگولج و يبآ مك طيارش رب هبلغ رب هوالع مازلا نيا .دشاب ينيب شيپ لباق نآ يارب يبولطم فراصم

 رد بالضاف باسپ زا هدافتسا هزيگنا ،تسيز طيحم تظافح و يبآ ديدج عبانم هعسوت يالاب رايسب ياه هنيزه

 يتحار هب هك دنتسه يبآ عبانم المع يتفايزاب ياهبآ اي هدش هيفصت ياهبالضاف .دروآ دوجوب ار ايند طاقن زا يرايسب

 ريثات تحت رتمك بالضاف ديلوت هك اجنآ زا نينچمه .دراد رارق عماوج سرتسد رد دايز ياه هنيزه فرص نودب و

 رد يتحرادياپ بآ عبنم كي ناونع هب ار هدش هيفصت بالضاف زا لصاح باسپ ناوتيم نيا ربانب ،دشابيم يلاسكشخ

 ياهسيورس ياهبالضاف زا و تسا يگناخ ياهبالضاف لماش اتدمع يرهش بالضاف .دروآ باسحب يلاسكشخ عقاوم



 

 

 بالضاف نيا صاوخ .تسا هدش ليكشت هريغ و اه هناخزپشآ ،اهمامح ،اه ييوشتسد ،اهتلاوت لثم اه هناخ يتشادهب

 يم رييغت اهرهش رد بآ هنارس فرصم رادقم هب هتسب اهنآ تظلغ اهنت ،هدوب هباشم ابيرقت روشك كي حطس رد اه

 و اهناروتسر ،اههاگراك ،اههاگريمعت ،اههاگشورف ،اه هزاغم زا هدمآ تسدب بالضاف ،اه باسپ نيا رب هوالع .دنك

 جراخ سرتسد زا رتشيب تيفيك اب بآ زا يدايز ريداقم و دنوش يم يرهش بالضاف هكبش دراو زين يرهش ياهباليس

 باسپ ييادزدنگ هدام نيرتلوادتم رلك هزورما ،دراد يناوارف ياهيگدولآ يرهش ياه بالضاف هكنيا هب رظن .دوش يم

 اذهيلع  .تسا هدرك داجيا ار يدايز ياه ينارگن ناسنا اب ميقتسم سامت رد صاخ تالكشم داجيا ليلدب هك تسا

 لزانم دوخ رد يگناخ ياه بالضاف تفايزاب هب مادقا دياب ،رلك زا رتمك هدافتسا و اه باسپ زا رتهب هدافتسا روظنمب

 بآ .دوش نوفدم و لقتنم رهش زا جراخ هب لزانم زا يشك هلول قيرط زا تلاوت باسپ دياب شور نيا رد .دومن

 هيفصت زا سپ و تياده يثادحا ياهرابنا بآ و نزاخم هب ييوشفرظ و ييوشسابل ،هناخزپشآ ،مامح ،ييوشور

 سپ ،رلك طسوت ييادزدنگ اب و دوش زيررس رواجم ياهرابنا بآ اي نزاخم هب هدنيوش داوم ندش نيشن هت و تادئاز

 ينوكسم ياه عمتجم طواحم و لزانم يوشتسش و زبس ياضف ،تلاوت ياهنوفيس رد هدافتسا دروم رلك ديعصت زا

 هدش تفايزاب يگناخ بالضاف ناوتيم ،تسا رتمك يگدنراب نازيم هك قطانم يضعب رد هتبلا .داد رارق هدافتسا دروم

    .درك هريخذ نزخم كي رد اه ماب تشپ زا هدش يروآ عمج بآ اب ار

  يسررب و ثحب-41

  

 زيخبآ ياه هضوح رد بآ نيمات و هيهت هب يهجوت يب بجوم هتشذگ ههد دنچ رد اه يزاس دس هعسوت رثا رد

 دروم اهنآ هاگتسيز و شحو تايح زين و يعترم و يلگنج يهايگ ششوپ هدش ثعاب رما نيا هك تسا هدش يعيبط

 ههد دنچ رد ناسنا رگا .دوش تعيبط رد ييارقهق ريس هب ليدبت نامز رورم هب و دريگ رارق وج دوس يخرب مجاهت

 يمن يطيحم تسيز و يبآ ياهنارحب راچد هزورما ،دركيم اديپ زيخبآ ياه هضوح يبآ عبانم هب زاين ساسحا لبق

 زورب بجوم اهاتسور و اهرهش هعسوت و عيانص هعسوت ،اه يزاس دس اب نامزمه اه يراگنا لهس نيا .ميدش

 ياهرهش زا يخرب  .ديدرگ هعسوت لاح رد ياهروشك رد يطيحم تسيز ياهشلاچ و يلاسكشخ ،ليس تالكشم

 يرهش ياهزاس و تخاس رثا رد هك دنراد رارق يا هناخدور ياه تفربآ يور رب نارهت رهش دننام اهروشك نيا گرزب

 رد و دنا هتفر نيب زا ،دنا هدش يم هيذغت تسد الاب يعيبط زيخبآ ياه هضوح زا البق هك نآ ياهتفربآ يياتسور و

 يگتفرگ ،يرهش ياهباليس هب ليدبت هك هدش يتالالتخا راچد اهنآ يحطس ياهبآ يدورو متسيس يگدنراب نامز

 رما نيا هك ،دنوشيم يلاسكشخ و يبآ مك نارحب راچد تسين يگدنراب هك يعقاوم رد و دوش يم بآ يگدولآ و رباعم

 زاين لكشم نيا عفر تهج نياربانب .دشاب يم دوخ يعيبط تلاح رد اهتفربآ ريسمرييغت ليلدب بآ تفر رده رگناشن



 

 

 زا يشان بآ يروآ عمج و يگناخ بالضاف بآ تفايزاب ،يحطس ياهبآ تيريدم ،يرهش يرادزيخبآ عماج تيريدم هب

 زا يرايسب و اهرهشرد هزورما .دشاب يم قطانم هنوگنيا رد بآ نارحب تالالتخا نيا عفد و ءايحا روظنمب  يگدنراب

 ،اهرهش رد اه يگدنراب رتشيب .تسا هدش نتب و تلافسآ هب ليدبت اهناوخبآ نيا دصرد 07 دودح ايند ياهاتسور

 بالضاف ياه هكبش دراو و هدش بآ ناور هب ليدبت بالضاف هيلخت متسيس تيعضو ليلد هب نارهت رد صخالاب

 روكذم تالكشم زا هلاقم نيا رد يداهنشيپ ياهحرط اب ناوت يم و دراد هارمه هب ار يا هديدع تالكشم هك دوشيم

   .دومن يريگولج

  تاداهنشيپ-51

  

 يارجا اب ،فلتخم قطانم يياتسور و يرهش ،يعيبط ياه هضوح رد نارحب داح عاضوا و يميلقا طيارش هب هجوت اب

 لاح رد ياهروشك زا هناروآون تايبرجت بسك و نآ زا يرادرب هرهب و باليس لرتنك ياه هنيمز رد هدرتسگ تاعلاطم

 هب يياتسور و يرهش يعيبط ياه هضوح رد ار ليذ يداهنشيپ ياه هژورپ ناوت يم ،هتفاي هعسوت هزات و هعسوت

 .دروآ رد ارجا هلحرم هب ليذ حرش

 يعيبط ياه هضوحرد اه هژورپ يارجا و تاعلاطم ماجنا-1-51

 ،يزيخ ليس و يژولورديه و ميلقا و اوه ،يفارگوپوت و يفارگويزيف تاعلاطم ،يعامتجا ،يداصتقا تاعلاطم ماجنا -

 نيمز و يزيخ هزرل و يمومع يسانش نيمز ،يزيخ ليس و يژولورديه و ميلقا و اوه ،يفارگوپوت و يفارگويزيف

 ياه هژورپ يارجا و ارجا ياه هنيزه نييعت ،هزاس يحارط شرازگ هيهت ،بوسر و شياسرف ،يسانش كاخ ،يسانش

   .ليذ رد يداهنشيپ يرادزيخبآ

 و تظافح ،يشاپرذب ،يراك هپك ،يراكرذب ،يراكلاهن ،يدنب تكناب ياه هژورپ يارجا هدش ماجنا تاعلاطم ساسا رب -

 ،يشزغل ياهدوت ،يشكهز ،ريسم يبوريالو حالصا تايلمع ،ينتب تايلمع ،ينويباگ يگنس تايلمع ،قرق

 يبآ عبانم تيريدم ،اهباليس لرتنك روظنمب يزير گنس تايلمع ،يتالم يگنس تايلمع ،يكاخ تاـــيلمع



 

 

 تايلمع اب ابيز رظنم داجيا و امن بآ و زبس ياضف ،يزرواشك ،يتشادهب ،برش يارب نيريش بآ نيمات ،اهزيخبآ

  .تعيبط رد يرگشدرگو مسيروتوكا تهج يكيژولويب

 و لاصحتسا و يحطس ريز ياه هرفس رد ناراب بآ ذوفن تهج ينابايب و يريوك قطانم رد اهتفربآ ندرك هلوزيا-

  .يزرواشك و تشاك تسد ياهلگنج ثادحا رد نآ هدافتسا

  اهرهش يحطس ياهبآ يروآ عمج رد اه شور لامعا-2-51

  .ضيرع ياه هداج هب بآ لاقتنا تهجاه هچوك هيشاح و طسو رد اهويناك بصن-

  .رهش زا جراخ هب باليس لاقتنا تهج نيدايم و اههارگرزب ،اهراولب ،ضيرع ياه هداج رد لاناك ثادحا -

 زا يشان ياه يگدولآ هيفصت روظنمب يرهش ياهباليس يجورخ ريسم رد نش و هزيرگنس ششوپ اب رختسا ثادحا -

  .روكذم ياهباليس

 هيفصت روظنمب شيالاپ دوخ ناهايگ تشاك و هدش رتليف ياهباليس دورو تهج يعونصم هچايرد اي هكرب ثادحا -

    .نارگشدرگ يارب يجرفت رظنم داجيا و لماك
  ينوكسم ياه عمتجم و لزانم ماب تشپ زا يروآ عمج رد اهشور لامعا-3-51

  .اه ماب تشپ ندرك ذوفن لباق ريغ و هلوزيا -

  .اه ماب تشپ نتشاد هگن زيمت و هبرگ و گس دمآ و تفر زا يريگولج روظنمب ظافح داجيا-

 ينيمز ريز هديشوپ رس ياهرختسا و نزاخم هب ناراب بآ تياده روظنمب نادوان ياج هب ماب تشپ زا يشك هلول -

  .رلك اب هيفصت تهج

  .لزانم ماب تشپ رد بآ ركنات هب ناراب بآ يروآ عمج نزاخم بآ ژاپمپ -

   .زبس ياضف و يتشادهب ،برش فراصم تهج بآ لاقتنا و ماب تشپ رب هدش هيبعت ركنات زا بآ يشك هلول-

 ينوكسم ياه عمتجم و لزانم زا يگناخ بالضاف تفايزاب رد اهشور لامعا-4-51

 قابطنا فده اب نآ هريخذ و هيفصت و ييوشور و ييوشسابل نيشام ،ييوشفرظ ،مامح ،هناخزپشآ بآ تفايزاب  - 

 ،هيفصت نزخم زا هدافتسا اما ماب تشپ زا بآ تفايزاب رد هدش لامعا شور اب ،فرصم عون اب بآ تيفيك نايم نداد

 لزانم يوشتسش ،تلاوت نوفيس رد هدافتسا تهج هدش ماجنا هيفصت زا لصاح برش ريغ بآ زا هدافتسا روظنمب

 ماب تشپ زا هدش يروآ عمج بآ ناوتيم ،تسا مك يگدنراب نازيم هك يدراوم رد هتبلا .نمچ و زبس ياضف يرايبآ و

  .درك برش ريغ هدافتسا نآ زا و دومن قيفلت رگيد مه اب ار بالضاف هدش تفايزاب و
  بآ فرصم شهاك يارب يزرواشك رد اهشور حالصا رد اهشور لامعا-5-51

     مـه و شهاـك دـصرد 07 ات 03 نيب ار بآ فرصم دناوت يم هك  )  يناراب و يا هرطق(  راشف تحت   يرايبآ شور هعسوت -

  .دهد شيازفا دصرد 09 ات 02 زين ار  لوصحم ديلوت نازيم نامز



 

 

  .بآ مك و كشخ قطانم رد يميلقا طيارش هب مواقم و راگزاس يداصتقا ناهايگ تشك- 

   .يناسربآ ياهرابيوج و اهلاناك تمرم و حالصا-

                دـح زا شيب فرصم زا يريگولج رد هفرص هب نورقم كيژتارتسا و يداصتقا ناهايگ تشك     اب تشك يوگلا حالصا -

  .ديلوت رد يزاجم بآ

  .دنناسر يم فرصم هب ديلوت يارب ار يزاجم بآ نيرتشيب هك يتالوصحم تادراو -

  يتعنص و يماظن زكارم رد بآ تفايزاب و اه ماب تشپ بآ ،يحطس ياهبآ يروآ عمج رد اهشور لامعا-6-51

                          اـب ينوكسـم ياـه عـمتجم و لزانم بالضاف بآ تفايزاب  و اه ماب تشپ زا بآ يروآ عمج شور هباشم شور نيا

  .درب راك هب ناوتيم فلتخم تاهج رد بآ فرصم و زبس ياضف هعسوت موزل هب هجوت اب هك ،تسا رتگرزب سايقم

    هـنيزه مـك و دـمآراك ياه شور زا هدافتسا ماگشيپ دنناوتيم ،بآ مك و كشخ قطانم رد هژيو هب ،عيانص زا يخرب  -

    تفايزاب هب تبسن     ،تايبرجت زا هدافتسا و يروآون  اب   ناوتيم اذل . دنشاب   بآ زا ددجم     هدافتسا و هيفصت ،تفايزاب يارب

  حطـس رد و  رـتنارگ ،رت هديچيپ متسيس اب    يلو يگناخ بالضاف بآ    تفايزاب دننام شور نيا .   دومن مادقا يتعنص بآ

  .دوش يم ماجنا رتگرزب

  بآ نارحب لحرد بآ فرصم يزاس هنيهب-7-51

 هك ميروآ لمعب نآ رتهب فرصم رد ار يتامادقا يتسياب نياربانب ،ريذبت و فارسا زا يريگولج ينعي بآ هنيهب فرصم

 يزاسرادياپ و يشزومآ و ينف ياه تيامح اب يلحم عماوج و يتلود تاماقم يزاس تيفرظ اب ناوتيم هلمج زا

 ناراكردنا تسد ،ريثات تحت يلحم عماوج يهاگآ و شناد حطس تيوقت ،ينامزاس حطس رد بآ عبانم تيريدم

 زاين دروم بآ نيمات تهج يياتسور و يرهش زكارم زا بآ تفايزاب ،يرادزيخبآ ياه هژورپ ناعفنيذ رگيد و يديلك

 ضيوعت و ريمعت ،اهيرادرهش و لاهن ديلوت زكارم طسوت يبآ مك هب راگزاس ياه لاهن ديلوت ،يزرواشك و زبس ياضف

 نارهت هلمج زا گرزب ياهرهش زكارم رد بآ يدنب هريج ،ورين ترازو طسوت نزاخم هب دس زا يناسربآ ياه هلول

 فرصم و حيحص هدافتسا اب ريذبت و فارسا زا يريگولج ،لزانم بآ ياه هلول و رشاو ريمعت ،بآ دوبمك نارحب ليلدب

 ،اهرهن و يوج نورد هب اهلاغشآ نتخير رد ندرك هميرج دننام صاخ دراوم رد ينيناوق عضو ،لزانم رد زايندروم

  .تفاي تسد بآ فرصم يزاس هنيهب هب ناوتيم

  

   عبانم



 

 

         تاـقيقحت هسـسوم تاراشـتنا ،نارـهت ،لو             ا پاچ ،اهنآ زا هنيهب يرو هرهب و اهباليس راهم رب يا همدقم ،4731   ،گنهآ ،رثوك

  .عتارم و اهلگنج

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،ناريا رد نآ اب هلباقم ياههار و يلاسكشخ ،0831 ،زيورپ ،يناودرك

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،متشه پاچ ،لوا دلج ناريا بآ لئاسم و عبانم ،6831 ،زيورپ ،يناودرك

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،مراهچ پاچ ،لوا دلج كشخ قطانم ،8831 ،زيورپ ،يناودرك

  .ناوخا تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،نآ يطيحم تسيز تارثا و اوه و بآ رييغت ،3831 ،نرتسن ،يميحر

 جيورت و شزومآ ،تاقيقحت نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ .ناريا يعيبط عبانم مولع خيرات ،8731 ،ميرك ،ريشناوج

   .يزرواشك

 دازآ هاگشناد كولاس تاراشتنا ،درونجب ،مود پاچ ،ناريا تسيز طيحم يزاسهب و تظافح ،تخانش  ،7831 ،يلع ،يشكخي

   .درونجب يمالسا

 يناهج هعسوت يمداكآ تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،رادياپ هعسوت يارب تيفرظ ءاقترا رد يتايبرجت ،2931 ،ديون ،روپ ليعامسا

   .بونج-بونج

 ،نارهت ،لوا پاچ ،نيمز تاجن يارب تكراشم ،3831 ،يردان سدنهم و يدابآ نوتاخ رتكد همجرت ،سيروم ، ايراكناش

   .نارهت هاگشناد تاراشتنا

 ياهدركيور و يزاس تيفرظ اب ناريا نيمزرس يژولوكا ياميس يراگن هدنيآو يهوژپ هدنيآ ،3931 ،نيسحديس ،ينيسحديس

 هاگ و يطيحم تسيز ياهشلاچ يللملا نيب سنارفنك نيمراهچ ،يطيحم تسيز ياهشلاچ عفد رد  يتكراشم و يگنهرف

  .3931 تشهبيدرا   ،يراس هاگشناد ياه شيامه زكرم رد يتخرد يسانش

 هزوح تيريدم و بآ فرصم يزاس هنيهب  رد يداهج تيريدم و يلم مزع اب روشك بآ نارحب لح ،نيسحديس ،ينيسحديس

  3931 هام ريت ،نارهت هاگشناد ياه شيامه زكرم رد تسيز طيحم يناهج زور سنارفنك نيمتشه ،زيخبآ ياه

inyesohdeyeS  . nyesohdeyeS ( . 4102  .)   no sisahpme htiw seirtnuoc ni erutlucirga fo tnempoleved elbaniatsuS   narI
 ni 7 sehcaorppa cisab  . afsI ’erutlucirgA ni saedI weN kooB tcartsbA ytisrevinU dazA nah   egaP 503 .  
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