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٘فسي وٝ ٚازد ثيٕبزغتبٖ ٔي ؾٛ٘د ثٝ خٖٛ ٘يابش ييادا ٔاي وٙٙاد. ياه       چٟبز٘فس اش  ٚالٓي اغت. يه ،٘يبش ثٝ خٖٛ

ٚاحاد   8يه ثيٕبز غسيب٘ي ٕٔىٗ اغت ثاٝ ثايؽ اش    ،ٚاحد خٖٛ 50ٔجسٚح حبدثٝ زا٘ٙدٌي ٕٔىٗ اغت ثٝ ثيؽ اش 

ٚاحاد يالوات ٚ    30ٚاحد ٌّجَٛ ٞبي لسٔص،  50يه ٌيس٘دٜ ييٛ٘د خٖٛ ٕٔىٗ اغت ثٝ ثيؽ اش ٚ يالوت دز ٞس ٞفتٝ 

 20 ثيؽ اشادأٝ ش٘دٌي حدٚد ؾؽ ٞصاز وٛدن ٕٞٛفيّي ٚ ثبيد تٛجٝ داؾت وٝ  ٚاحد يالغٕب ٘يبش داؾتٝ ثبؾد. 25

 ٞصاز ثيٕبز ٔجتال ثٝ تبالغٕي دز وؿٛز، ٚاثػتٝ ثٝ دزيبفت ٔداْٚ خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي اغت. 

خٛ٘ي ثٝ يٛز ٔداْٚ ٚجٛد داؾتٝ ٚ ثٝ يٛز أب ٘يبش ثٝ خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي  ،داليُ ٘يبش ثساي ا٘تمبَ خٖٛ ٔتفبٚت ثٛدٜ

وؿٛزٞبي دز حبَ تٛغٓٝ وٝ ثب ٔؿىالت التكبدي دز ٌيس ثٛدٜ ٚ اش ُ٘س ٔبِي فمياس   ٔستت ٞٓ دز حبَ افصايؽ اغت.

وٝ تٟيٝ ٚ تبٔيٗ آٖ ٞب ثػيبز ياس ٞصيٙاٝ ٚ ٌسا٘ميٕات اغات،     ٞػتٙد ثب ٔؿىُ وٕجٛد خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي 

 ٕٞبً٘ٛز وٝ وؿٛزٞبي دز حبَ تٛغٓٝ أىب٘ابت تؿييكاي  ٚ دزٔاب٘ي خاٛد زا دز ٔاٛزد     ٔي ثبؾٙد.  ٔٛاجٝ ثيؿتس 
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ٌػتسؼ ٔي دٞٙد ، ثيؿتس ثٝ تصزيك خٖٛ احتيبج ييدا وسدٜ ٚ  دزٔبٖ ثيٕبزي ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ، ٔب٘ٙد ا٘ٛاِ ثدخيٕي ٞب

 ٚ ثسٚتٕٙاد  وؿاٛزٞبي قاٙٓتي  ييؿسفت ٞبي فاٗ آٚزي دز  . ٕٞيًٙٛز ايٗ ٘يبش ٞٓ ثٝ يٛز ٔػتٕس افصايؽ ٔي يبثد

 ٘يبش ثٝ خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي ثيؿتس ؾٛد.جديد اثداِ ؾدٜ ٚ ثٝ تجّ آٖ   يدزٔب٘الدأبت وٝ  ٌسددثبْث ٔي 

ا٘تمبَ خاٖٛ دز غيػاتٓ    أسٚشٜ ا٘تمبَ خٖٛ ثٝ ْٙٛاٖ يه چبِؽ اغبغي دز ُ٘بْ غالٔت ًٔسح اغت.ثب ايٗ ٚجٛد 

اش يه غٛ جٙجٝ حيبت ثيؽ ا٘تمبَ خاٖٛ ٚ  ا٘ػبٖ يه نسٚزت اقّي اغت. ٞبي ثٟداؾتي دزٔب٘ي، ثساي حفٍ ثمبي 

اثس تصزيك خٖٛ دز ادأٝ حيبت ثيٕبزاٖ ٚ اش غٛي ديٍس ْٛازل ٘بؾي اش تصزيك خٖٛ، ٔٛجت تٛجٝ فاساٚاٖ فٓابالٖ   

  ْسقٝ غالٔت ثٝ ٔمِٛٝ تٟيٝ خٖٛ غبِٓ ؾدٜ اغت.
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 ٘يبش ٞبي غيس ٚالٓي
 

ٔٙبغت اغتفبدٜ ؾٛد، ٔي تٛا٘د جبٖ ا٘ػبٖ ٞب زا ٘جبت ثيؿيدٜ، غالٔت زا ازتمبء دٞد. ثاب  اٌس اش ا٘تمبَ خٖٛ ثٝ يٛز 

ايٗ ٚجٛد، ا٘تمبَ خٖٛ ْالٜٚ ثس ايٙىٝ ثػيبز يسٞصيٙٝ ٚ ٌسا٘ميٕت ٔي ثبؾد، ٕٔىٗ اغت خًس ٞابي ثابِمٜٛ زا ثاساي    

بدز ثٝ جٌّٛيسي يب وٙتسَ ٔسي ٚ فسد ٌيس٘دٜ دز ثس داؾتٝ ٚ ثبيد فمى دز ؾسايًي وٝ زٚؼ ٞبي ديٍس ثٝ يٛز ٔٛثس ل

ٔيس ٕ٘ي ثبؾٙد، تجٛيص ٌسدد. ٘يبش ثٝ ا٘تمبَ خٖٛ زا ٔي تٛاٖ ثٝ يٛز َٕٔٓٛ ثب ييؿٍيسي يب تؿييف اِٚيٝ ٚ دزٔابٖ  

وٓ خٛ٘ي ) تجٛيص آٞٗ ٚ ٚيتبٔيٗ ٞبي ٔٛزد ٘يبش( ثٝ حدالُ زغب٘د. تجٛيص خٖٛ فمى شٔب٘ي ثبيد قاٛزت ٌياسد واٝ    

٘تٛاٖ اش زٚؼ ٞابي   يد ثبؾد وٝ ٘يبش ثٝ افصايؽ غسيّ ٔيصاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ حع ؾٛد ٚ يباثسات وٓ خٛ٘ي ثٝ حدي ؾد

دزٔب٘ي ديٍس ٔب٘ٙد تصزيك غسْ فيصيِٛٛضي يب ٔبيٓبت جبيٍصيٗ داخُ ٚزيدي وآ خًاس تاس ٚ ازشاٖ تاس دز دزٔابٖ       
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ٛ  خٛ٘سيصي حبد اغتفبدٜ وسد ثيٗ ثيٕابز لجاُ اش   . ٕٞچٙيٗ تجٛيص خٖٛ، يٛز غيس نسٚزي ٘جبيد ثساي افصايؽ ٌّٕٞٛا

 جساحي يب جٟت تسخيف شٚدتس ٚي اش ثيٕبزغتبٖ ا٘جبْ داد. 
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 اغتفبدٜ ٔٙبغت ٚ ٘بٔٙبغت
 

اش آ٘جبيي وٝ فسآٚزدٜ ٞبي يه ٚاحد خٖٛ اٞدايي ٔي تٛا٘د ثساي ثيٕبزاٖ ٔتٓدد ٔكسف ٌسدد، ِرا تجاٛيص فاسآٚزدٜ   

ٛ٘ي ثساي ٕٞٝ ثيٕبزاٖ ٘يبشٔٙد ٔاي ٌاسدد.   ٞبي خٛ٘ي ثٝ جبي خٖٛ وبُٔ غجت حفٍ ذخبيس خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خ

ٕٞيًٙٛز ثب جداغبشي اجصاي ٔيتّف خٛ٘ي، قسفٝ جٛيي ٔبِي ٟٕٔي ٘يص قٛزت ٔي ٌيسد. جداغبشي يالغٕب اش خٖٛ 

وبُٔ ٚ تٟيٝ فسآٚزدٜ ٞبي يالغٕبيي ٔب٘ٙد فبوتٛزٞبي ا٘ٓمبدي ٚ آِجٛٔيٗ، نٕٗ ايٙىٝ ٘يبش ثيٕبزاٖ زا يٛؾاؽ ٔاي   

ش خسٚج ازش ثساي تبٔيٗ ايٗ دازٚٞبي ثػيبز ٌسا٘ميٕت ٔاي ؾاٛد. لجاُ اش تجاٛيص، ٕٞيؿاٝ      دٞد، ثبْث جٌّٛيسي ا

نسٚزي اغت تب خًسات ٘بؾي اش ايٗ ا٘تمبَ خٖٛ زا دز ٔمبثُ خًسات ٘بؾي اش ْدْ ا٘جبْ اياٗ وابز ازشيابثي ٕ٘اٛد.     

ٚ ا٘تمابَ ْفٛ٘ات ٞابيي     ا٘تمبَ خٖٛ، يالغٕب ٚ غبيس فسآٚزدٜ ٞب دز ثس داز٘دٜ خًس ٚاوٙؽ ٞبي ؾديد ا٘تمبَ خٖٛ
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ٔب٘ٙد ايدش، ٞپبتيت ثي، ٞپبتيت غي، غيفّيع، ٔبالزيب، ْبُٔ ؾبٌبظ ٚ ْٛأُ ثيٕابزي شاي ٘بؾاٙبختٝ ديٍاس ٔاي     

ثبؾد. دز نٕٗ ٞس فسآٚزدٜ خٛ٘ي، اٌس ثٝ يٛز ٘بٔٙبغت تِٛيد ٚ ذخيسٜ ؾٛد، ٔي تٛا٘د تٛغى ثبوتسي ٞب آِٛدٜ ؾادٜ  

 ٚ ثػيبز خًس٘بن ثبؾد.

َ خٖٛ ثبِيٙي آٖ اغت وٝ ايٗ أس فمى يه لػٕت اش ٔديسيت زٚ٘د دزٔب٘ي ثيٕبز اغت. تكٕيٓ اقُ ٟٔٓ ا٘تمب 

ٌيسي دز ٔٛزد تجٛيص خٖٛ ٔي ثبيػت ثس اغبظ ٔٛاشيٗ وؿٛزي دز شٔيٙٝ اغتفبدٜ ثبِيٙي اش خٖٛ ثٛدٜ، ٕٞيؿٝ ثس 

٘جبت جبٖ يب ييؿٍيسي اش  اغبظ ازشيبثي دليك ٔٛازد ثبِيٙي ٚ آشٔبيؿٍبٞي ثبؾد وٝ ٘ؿبٖ دٞد ا٘تمبَ خٖٛ جٟت

 يصؾىبٖ ثبيد لجُ اش تجٛيص خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي آٖ غؤاالت ذيُ زا اش خٛد ثپسغٙد: ٔسي ٚ ٔيس نسٚزي اغت.
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 چٝ ِ٘ٛ ثٟجٛدي دز ؾسايى ثبِيٙي ثيٕبز اغت؟ ،ٞدف ٔٗ اش تجٛيص خٖٛ .1

 وبٞؽ دٞٓ؟آيب ٔي تٛا٘ٓ ثب ثٝ حدالُ زغب٘دٖ خٛ٘سيصي ثيٕبز، ٘يبش ٚي ثٝ ا٘تمبَ خٖٛ زا  .2

اوػيطٖ يب ٔبيٓبت جبيٍصيٗ داخُ ٚزيدي ٚجٛد دازد وٝ    ٔب٘ٙد اغتفبدٜ اش ،آيب زاٜ ٞبي دزٔب٘ي ديٍسي .3

 لجُ اش دغتٛز تصزيك خٖٛ ثبيػتي ثٝ آٟ٘ب تٛجٝ وٙٓ؟  ٔٗ

 ٔٛازد وبزثسد آشٔبيؿٍبٞي يب ثبِيٙي خبـ ثساي تصزيك خٖٛ ثٝ ثيٕبز چيػت؟ .4

     فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي وٝ ثساي ايٗ خٖٛ ٚ يب ْٛأُ ْفٛ٘ي ديٍس اش يسيك ، ٞپبتيت، غيفّيع ايدشخًس ا٘تمبَ  .5

 ثيٕبز دز دغتسظ ٔي ثبؾٙد، چيػت؟

 آيب دز ٔٛزد ايٗ ثيٕبز خبـ، ٔصايبي تصزيك خٖٛ اش خًسات آٖ ثيؿتس اغت؟ .6

 ، چٝ زاٜ ٞبي ديٍسي ٚجٛد داز٘د؟داٌس خٛ٘ي دز دغتسظ ٘جبؾ .7
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يٕبز زا ثٝ يٛز ٔستت وٙتسَ ٕ٘بيد تب دز قٛزت ثسٚش ٚاوٙؽ ٞبي حبد آيب يه فسد تّٓيٓ ديدٜ ٔي تٛا٘د ايٗ ث .8

 ٘بؾي اش ا٘تمبَ خٖٛ، ثالفبقّٝ ْىع إُِٓ ٔٙبغت ٘ؿبٖ دٞد؟

 اغتفبدٜ ٔي وسدْ؟ "ا٘تمبَ خٖٛ  "وبز  اٌس ايٗ خٖٛ ثساي ٔٗ يب فسش٘دْ ثٛد، آيب تحت ايٗ ؾسايى اش زاٜ .9
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 ليٕت ٞبي جٟب٘ي خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي
 

٘ىتٝ ٟٔٓ ٞصيٙٝ التكبدي تٟيٝ خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي ثساي ثٛدجٝ ْٕٛٔي وؿٛز ٞب اغت. ثيؿتس وؿٛزٞبي دز 

حبَ تٛغٓٝ وٝ اش ِحبٌ ٔبِي دز ٔهيمٝ ٔي ثبؾٙد، لبدز ثٝ تٟيٝ خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي غبِٓ ٚ وابفي ٘يػاتٙد.   

أىب٘بت وٓ ٔبِي ٚ غًح يبييٗ دزٔبٖ، تٛاٖ ا٘جابْ  دز ثسخي اش ايٗ وؿٛزٞب اٞداي خٖٛ دز حد ٔٛزد ٘يبش اغت، أب 

ٗ يزٞبي دز حبَ تٛغٓٝ حتي ٟٕٔتاس ٛدز اغّت وؿ آشٔبيؽ ٞبي ٔيتّف زا ثس زٚي ايٗ خٖٛ ٞبي اٞدايي ٕ٘ي دٞد.

ثٝ ياٛز   د.ؾٛ بْ ٕ٘يجٞٙٛش ا٘ غي تيب ٞپبتي ثي تي، ٞپبتايدش سيُ٘ ييٞب ٕبزييٞبي اججبزي اقّي ثساي ث ؽيآشٔب

ٞصيٙاٝ ثابالي    ، ا٘جبْ ٕ٘ي ؾاٛد. ٌيسدٔيّيٖٛ تػتي وٝ ثبيد ثس زٚي خٖٛ ٞبي اٞدايي ا٘جبْ  6ٞس غبِٝ تٓداد وّي 

تٟيٝ خٖٛ غبِٓ، غجت ؾدٜ اغت وٝ خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي آٖ دازاي ثابالتسيٗ ليٕات ٞاب دز زدٜ خادٔبت دزٔابٖ      
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شٔبيؽ ٞبي ٔيتّف، ٌسٜٚ آوٓ، ا٘جبْ ايٗ ٞصيٙٝ ؾبُٔ خٖٛ ٌيسي اش اٞدا وٙٙدٌبٖ ثب احتٕبَ خًس ٔحػٛة ؾٛ٘د. 

ثٙدي، فسآٚزي خٖٛ ٚ تٟيٝ اجصاي خٛ٘ي اش خٖٛ وبُٔ ٌسفتٝ ؾدٜ اش اٞدا وٙٙدٌبٖ، ذخيسٜ غابشي ٚ حٕاُ ٚ ٘ماُ    

( يجك لبٖ٘ٛ دز ايساٖ، اش آ٘جبيي وٝ ا٘تمبَ خٖٛ زايٍبٖ اغت، يصؾىبٖ ٚ ثيٕبزاٖ ٍ٘سا٘ي خبقي ٘داز٘د. ثبياد  اغت.

ٚ ا٘جبْ آشٔبيؽ ٞبي ٔيتّف ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٍٟ٘دازي آٖ  ٞصيٙٝ شيبدي ثس دٚؼ ثٛدجاٝ  تٛجٝ داؾت وٝ تٟيٝ خٖٛ 

ْٕٛٔي وؿٛز ٔي ٌرازد. ازشؼ ٌرازي خدٔبت ا٘تمبَ خٖٛ ٚ يسداخت ٞصيٙٝ ايٗ خدٔبت تٛغى ثيٕابزاٖ ياب ثيٕاٝ    

ؾاٛد واٝ   ٞبي يٛؾؽ دٞٙدٜ آٖ ٞب ٚ ٕٞيًٙٛز ايالِ اش ليٕت ٞبي جٟب٘ي خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي غجت ٔاي  

دز غًح جٟب٘ي، ٞصيٙٝ ٞابي تٟياٝ خاٖٛ     ٟ٘بيت قسفٝ جٛيي ٚ اغتفبدٜ ثٟيٙٝ اش ايٗ فسآٚزدٜ ٞب زا ٔد ُ٘س داؾت.

دالز  1000تب  300ٞصيٙٝ ٞس ٚاحد خٖٛ اش تٟيٝ تب تصزيك، اش  ثٝ يٛزي وٝ ،غبِٓ دز چٙد غبَ اخيس، دٚ ثساثس ؾدٜ اغت

  . ثسآٚزد ٔي ؾٛد
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 فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي ٞصيٙٝ ٔٓٙٛي تبٔيٗ خٖٛ ٚ
 

غبِيبٖ ٔتٕبدي ٘يبش اغت تب ثب اثداِ خٖٛ ٔكْٙٛي ، ايٗ ٔبدٜ جابيٍصيٗ خاٖٛ    ،ييؿسفت دز ّْْٛ يصؾىيثب ٚجٛد 

ا٘تمبَ خٖٛ ، دز شٔيٙٝ جّٕ آٚزي خٖٛ، فسآٚزي ٚ اغتفبدٜ  ا٘ػبٖ ؾدٜ ٚ ٘يبش ثٝ دزيبفت خٖٛ اش افساد ٔستفّ ٌسدد.

فٗ آٚزي ثٝ ٔمداز شيبد ثٝ افسادي ٚاثػتٝ اغت وٝ ايٗ ٞديٝ ثػيبز ازشؾٕٙد زا اش آٖ، دا٘ؽ اختكبقي اغت. أب ايٗ 

اٞداي خٖٛ دز حميمت اٞداي جبٖ اغت وٝ ثٝ ٞيچ ْٙٛاٖ ٕ٘ي تٛاٖ ثس آٖ ليٕت تٓييٗ واسد. دز   ْسنٝ ٔي وٙٙد.

دٜ خٖٛ ياب  قٛزت ٔكسف ٘بقحيح خٖٛ ٚ فسآٚزدٜ ٞبي خٛ٘ي دز ثيٕبزغتبٖ ٞب ٚ ٔؿبٞدٜ آٖ تٛغى افساد اٞدا وٙٙ

داٚيّجبٖ اٞداي خٖٛ، ايٗ افساد ديٍس زغجتي ثٝ ايٗ وبز ؾسافتٕٙدا٘ٝ ٘يٛاٞٙد داؾت. ٘تيجٝ ٟ٘ابيي خابِي ؾادٖ    

 ذخبيس خٛ٘ي وؿٛز ٚ وٕجٛد خٖٛ خٛاٞد ثٛد.
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