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؟ تسیچ ینرف  19وزیکسا 

؟ تسیچ  Ecstacy 19یساتسکا

؟ تسیچ 21یستسکا 

 …  ( تیتاپه و - زدیا  ) دایتعا زا  یشان  22ياهبیسآ 

تیرشب لضعم  24دایتعا 

24نتم

24همدقم

هداوناخ يارب  25اهراکهار 

دایتعا نودب  يایند  يوسب  مه  اب  25همه 

25همدقم

دایتعا هب  شیارگ  رد  رثؤم  26لماوع 

يدرف 26لماوع 

یعامتجا 26لماوع 

هداوناخ يارب  هدنهد  رادشه  26میالع 

هداوناخ يارب  26اهراکهار 

مینک شومارف  ار  راگیس  27دییایب 

27همدقم

. دنکیم فیعضت  ار  هیر  یعافد  متسیس  راگیس  27فرصم 

راگیس 28كرت 

ناکدوک رد  28مشخ 

؟ تسیچ 28مشخ 

؟ تسیچ 29دایتعا 

29همدقم

ردخم داوم  29عاونا 
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نیدلاو هب  هناریگشیپ  29هیصوت 

دایتعا 31لحارم 

ردخم داوم  31فیرعت 

از یتسس  32داوم 

از مهوت  32داوم 

ازفا ناوت  32داوم 

32شاخشخ

32كایرت

33نیفرم

33نیئوره

34نوداتم

34نیئدک

34نیرواپاپ

34نیدیتپ

از مهوت  34داوم 

35شیشح

35گنب

اناوج 35يرام 

36سارگ

36سرچ

36نیلاکسم

يد . سا . 36لا

یت ما . 36يد .

36هشیش
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38اکوک

38نیئاکوک

39كارک

تاق ای  39تاخ 

39متارک

39سان

39نیماتفمآ

ردخم داوم  هب  دایتعا  زا  39ياهربخ 

نازابرس نایم  دایتعا  39نازیم 

یمومع 40دیدهت 

هناناوج 40یمدیپا 

تسا یملاس  طیحم  41ناگداپ 

ردخم داوم  يرابجا  فرصم  لیلد  هب  نانز  ریم  41گرم و 

دنتسه نیشن  هیشاح  داتعم  دارفا  دصرد   5842

ناوج لسن  يدوبان  يارب  نمشد  ماد  ردخم ؛ 42داوم 

یمومع ، اه هزات  رابخا و  ، یعامتجا 43تاعوضوم 

دنتفا یم  دایتعا  ماد  رد  رتشیب  قالط  ياه  44هچب 

اگوی زا  هدافتسا  اب  دایتعا  ماد  زا  44ییاهر 

کیزیفاتمو فراعملا  هریاد  44زا 

ییادز 45مس 

45اناسآ

( تسرد سفنت   ) 45امایانارپ

( يزاس اهر   ) 45نشیسکلیر

هبقارم یشیدنا و  46تبثم 
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« انانج اجار ، یتکاهب ، امراک ،  » اگوی شور  46بیکرت 4 

ناراکشزرو دایتعا  ماد  ازورین و  47ياهوراد 

روشک ناداتعم  يارب  ینامرد  47نوداتم 

هدننکعیزوت رفن  کی  داتعم  10 ره 48زا 

!!! دنریمیم رتدوز  لاس  49اهيراگیس 15

! كایرت معط  اب  49هناودنه 

نادنزرف رد  مسآ  50رطخ 

گرم 50ینامهم 

نازابرس يارب  دایتعا  زا  يریگشیپ  51شزومآ 

ناریا طسوت  ناهج  كایرت  دصرد  51فشک 84 

هلاس 52هچبرسپ 5/2 

روشک رد  دایتعا  زا  یشان  ریم  52گرم و 

دنشکیم راگیس  نایناریا  دصرد  2054

اهریم گرم و  دصرد  لماع 4  55لکلا 

! دراد همادا  نانچمه  دایتعا  55و 

داتعم 55ياهداوساب 

يداصتقا نیگنس  ياه  56هنیزه 

دعلب یم  ار  ناناوج  هک  ییالویه  56كارک 

اهیجران 57ناموه 

ردخم داوم  هب  دایتعا  نامرد  كرت و  57لوصا 

ردخم داوم  هب  داتعم  نارامیب  نامرد  دایتعا و  كرت  ياه  57شور 

مزال 57تاحیضوت 

ندب يور  رب  ردخم  داوم  59تارثا 

ینزوس بط  اب  راگیس  ردخم و  داوم  60كرت 
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60همدقم

دایتعا هب  شیارگ  61للع 

دایتعا 62هداوناخ و 

63همدقم

دایتعا 63هداوناخ و 

؟ تسیچ ام  63هفیظو 

64لاؤس

كرت لاح  رد  نیداتعم  هب  عجار  64یتاکن 

هپت هوارم  هقطنم  ناناوج  دایتعا  یگداوناخ  للع  65یسررب 

65همدقم

قیقحت 66ياهرییغتم 

يریگ هنومن  ياهشور  ای  66شور 

اه هداد  یفیصوت  شخب  زا  لصاح  66جیاتن 

تایضرف نومزآ  زا  لصاح  67جیاتن 

دایتعا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  67شقن 

دنراد ییانشآ  ردخم  داوم  عاونا  زا  یکی  اب  هعماج  دارفا  موس  68کی 

اه هاگشناد  رد  داوم  فرصم  زا  يریگشیپ  68ياهشور 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  69هرابرد 
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دایتعا ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

تاقیقحت زکرم  تاقیقحت  دـحاو  دایتعا / ياهینتـسناد  روآدـیدپ : مان  ناونع و   1388، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانـشرس :
، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفـصا : رـشن : تاصخـشم  یناهفـصا  یلازغ  نیـسح  هدـنروآدرگ : / ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار 

 - ناوج عوضوم : یعامتجا  دایتعا -  عوضوم : اپیف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  هناـیار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاـظ : تاصخـشم  . 1388
یمومع یعامتجا -  عوضوم : هداوناخ 

نانز ناور  تمالس  ءاقترا 

نادرم يارب  یتاکن  هب  هراشا 

. تسین یتمالـس  يانعم  هب  ییاهنت  هب  يرامیب  نتـشادن  تسا و  یعامتجا  یناور و  یمـسج ، شیاـسآ  هاـفر و  یتمالـس ، تسیچ ؟ یتمالـس  *
یبوخ هب  ار  دوخ  هرمزور  ياهتیلاعف  دناوتب  درف  هک  يروط  هب  یعامتجا  يدرف و  یناور ، تمالـس  ظفح  نیمات و  هچ ؟ ینعی  ناور  تمالس 

. دـشاب هتـشادن  دوخ  هعماج  گنهرف و  رظن  زا  بسانمان  راتفر  و  دـیامن ، رارقرب  بسانم  طابترا  دوخ  طیحم  هداوناخ و  دارفا  اـب  دـهد ، ماـجنا 
هکلب دنـشاب  هتـشاد  شقن  دوخ  تمالـس  رد  اهنت  هن  دنناوتب  نانز  هک  ياهنوگ  هب  نانز  يزاسدـنمناوت  دـنیارف  تسیچ ؟ نانز  تمالـس  ءاقترا 

يدنیارف نانز  يزاس  دـنمناوت  نانز  يزاس  دـنمناوت  نانز =  ناور  تمالـس  ءاقترا  : * رگید ترابع  هب  دـنوش . زین  نآ  دوبهب  شیازفا و  ثعاب 
ناشتـشونرس نییعت  رب  اـهنآ  طلـست  ثعاـب  هک  دـنهدیم  ماـجنا  ار  ییاـه  تیلاـعف  ناشتفرـشیپ ، عناوم  رب  هبلغ  يارب  ناـنز  نآ  یط  هک  تسا 

هک دراد  یتوافتم  داعبا  یتمالـس  نیا  نیمات  دراد . نانز  قوقح  تمالـس و  هب  يدـج  هجوت  هب  زاین  ناـنز  تمالـس  ءاـقترا  نیماـت و  دوشیم .
زا نانز  ناور  تمالس  ءاقترا  رد  نادرم  شقن  نایم  نیا  رد  دشابیم و  نادرم  هدهع  هب  یشخب  نادنزرف و  نیدلاو و  هعماج ، هدهع  هب  یشخب 
اب هنامیمص  ياهطبار  داجیا  ناترسمه و  ناور  تمالـس  ءاقترا  هب  لیامت  رگا  نادرم  امـش  دشابیم . رادروخرب  يریگمـشچ  صاخ و  تیمها 

، یتحاران يداـش ، ناـشفطاوع ، ناـشیاهزاین ، دـیاب  امـش  دـینک : كرد  ار  ناـنز  - 1 دیـشاب : هتـشاد  صاـخ  هجوـت  ریز  تاـکن  هـب  دـیراد  وا 
نانآ اب  كرد و  ار  نانآ  تیعقوم  دیاب  دناهتفرگ ، رارق  يرهم  یب  دروم  رگا  هژیو  هب  دینک . كرد  ار  ناشدب  بوخ و  تلاسک و  یگدنزرس ،

طارفا ندرک  تبحص  رد  وا  امـش  رظن  هب  هچرگا  دوشیم . هیلخت  ندرک  تبحـص  اب  نز  دنراد : تسود  ار  وگتفگ  اهنز  - 2 دییامن . یلدمه 
اب تقد و  هب  شیاهتبحـص  هب  هک  تسا  نیا  نزا  زا  امـش  كرد  هناـشن  نیلوا  دـیهد : شوگ   3 دـیرادن . زاب  نتفگ  زا  ار  وا  زگره  دـنکیم ،

دینک و … 4 شهاگن  هنامیمص  دیروایب ، الاب  ار  ناترس  دیناوخن ، همانزور  دیورن ، رو  ناتیاهتسد  اب  وا  تبحص  ماگنه  دیهد . شوگ  هجوت 
ییوجهراچ امـش  هک  دیوگیمن  نز  دـینکن . ریبدـت  ییوجهراچ و  تعرـس  اب  دـییامن : يراددوخ  وا  راتفگ  عطق  هاتوک و  ياهلحهار  نایب  زا 

اهتبحـص هب  دیراذگب  رتکد . ورب  دییوگن : دنکیم . درد  مرـس  دـیوگیم  لاثم : يارب  دـشاب ، هدرک  نایب  ار  هلئـسم  ات  دـیوگیم  هکلب  دـینک 
دهد و حیـضوت  رتشیب  ات  دینکب  مه  شـسرپ  وا  زا  یتح  دینکن ، بانتجا  ندرک  شوگ  زا  اهنت  هن  دنک : نایب  ات  دیهاوخب  وا  زا  - 5 دهد . همادا 

لاثم يارب  شاهنازور . تیلاعف  هب  شتروص ، هب  شیاـهسابل ، هب  شیاـهزاین ، هب  دـینک ، هجوت  وا  هب  دراد : زاـین  هجوت  هب  نز  - 6 دنزب . فرح 
هب دیاب  امـش  تسا . تسردان  نیا  دیهدن . ار  دوخ  رظن  هبوخ )  ) هملک کی  اب  طقف  هروطچ ؟ دیوگیم  امـش  هب  هدیرخ و  هزات  شفک  وا  یتقو 
هک ردق  نامه  دیشابن . فیعـض  دشاب : ردتقم  درم  دراد  تسود  نز  - 7 تسابیز . وت  ياپ  يارب  دییوگب : دینک و  هاگن  تقد  هب  دـییایب . دـجو 

: دـیراذگب مارتحا  وا  هب  هک  دراد  تسود  نز  - 8 دنربیم . تذل  درم  تردق  ياشامت  زا  مه  نانز  دنربیم ، تذـل  ندوب  دـنمتردق  زا  نادرم 
نز زگره  دورب . ولج  وا  اهمناخ و  لوا  دـییوگب  دیاهداتـسیا  رد  ياپ  ود ، ره  هک  ینامز  ًالثم  تسا . شخبتذـل  یلیخ  وا  يارب  نز  هب  مارتحا 
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زاین تیمیمـص  هب  درم ، زا  شیب  نز  ًاساسا  دربیم : تذل  تسا  هقالع  دروم  هکنیا  زا  نز  - 9 دینکن . درخ  اههبیرغ  لیماف و  اههچب ، يولج  ار 
وا ابیز  توص  مالک و  اب  ًالثم  دیهد . ناشن  وا  هب  راتفر  اههتفگ و  رد  ار  دوخ  نتـشاد  تسود  ساسحا  دـیوش و  یمیمـص  وا  اب  دراد ، هجوت  و 

هژیو هب  دهدیم . رابتعا  وا  هب  امش  هجوت  مارتحا و  دراد : زاین  رابتعا  هب  نز  - 10 دیشوپب . زیمت  سابل  وا  روضح  رد  هناخ و  رد  دینک . ادص  ار 
شتـسود هک  دییوگب  وا  هب  دـیهدب : بلق  توق  نز  هب   11 دیهدیم . رابتعا  وا  هب  هک  دـینادرم  امـش  نیا  يدایز  دـح  ات  نارگید و  روضح  رد 

ار وا  یگدنز  تالکـشم  زا  ياهدمع  مجح  هک  دییوگب  دیراذگیمن ، شیاهنت  هک  دییوگب  دینکیم ، شتیامح  هشیمه  هک  دـییوگب  دـیراد ،
رد دینکن . هسیاقم  نارگید  اب  ار  دوخ  رسمه  زگره   12 درادن . حور  وا  نودب  هناخ  تسا و  تبحم  نوناک  وا  هک  دییوگب  دشکیم ، شود  هب 

: لاثم دزیگنایمرب . ار  اهنآ  تیساسح  هلئـسم  نیا  دینکن . تبحـص  داریا  داقتنا و  ای  دیجمت ، تروص  هب  هچ  رگید  نانز  زا  ناترـسمه  روضح 
يروظنم هچ  رگا  نانخـس  نیا  اـب  دراد ، تیحجرا  وـت  رب  نم  رظن  زا  یتـسین و  نیتـم  وا  هزادـنا  هب  وـت  ینعی  دوـب  راـقو  اـب  نیتـم و  مناـخ  نآ 

هک نانچ  دیهد . رارق  باطخ  دروم  هدیدنـسپ  ابیز و  باقلا  اب  ار  دوخ  رـسمه   13 دناسریم . بیسآ  امش  یمیمـص  یگدنز  هب  اما  دیتشادن ،
یهاگ دینک و  زاربا  وا  هب  ار  دوخ  تبحم  رمتسم  لکـش  هب  تبحم :  14 درکیم . باطخ  خرس ) لگ   ) اریمح ار  شرـسمه  ص )  ) ادخ لوسر 

: یگتشذگ دوخ  زا   15 دینک . دییات  ًالمع  ار  نآ  ناترسمه ، هب   … دلوت و ) جاودزا ، درگلاس   ) فلتخم ياهتبسانم  هب  نداد  هیده  قیرط  زا 
ار ناترسمه  کین  تافص  اهتیلباق و  زا  یتسرهف  دینک  یعـس  کین : تافـص   16 دینک . هشیپ  ار  یگتـشذگدوخ  زا  تشذگ و  یگدنز  رد 

ناتـسبات تمالـس ، کیپ  تشادهب ، یناهج  نامزاس  فلوم : نانز ، هیلع  تنوشخ  عبانم : دینک . فیرعت  دـیجمت و  اهنآ  زا  دـیریگب و  رظن  رد 
تامدـخ یکـشزپ و  مولع  هاگـشناد  کشزپناور ) ) ناـیراوشقن یبتجم  رتکد  ناور - ) تشادـهب  سانـشراک  ) ییاـضر اـبیرف  يروآدرگ :  82

تسرهف هب  تشگزاب  ناور  تشادهب  دحاو  یتشادهب -  تنواعم  سراف -  ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

میریگب هجیتن  ات  مینک  داقتنا  هنوگچ 

زیمآداقتنا نانخـس  اب  هاگهگ  زین  امـش  ایآ  دوشیم ؟ امـش  تینابـصع  مشخ و  ببـس  داقتنا  ایآ  دینکیم ؟ لمع  هنوگچ  داقتنا  لباقم  رد  امش 
، دینادیم دیفم  ار  نآ  هک  یبلاطم  نایب  رد  دـیناجنرب ، دوخ  زا  ار  یـسک  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ایآ  دـیوشیم ؟ نارگید  شجنر  بجوم  دوخ 

ریبعت دنرب و  راک  هب  یفنم  لکش  هب  ار  داقتنا  دنراد  لیامت  ًالومعم  مدرم  هک  ارچ  دشابیم  تبثم  بلغا  اهشسرپ  نیا  خساپ  دینکیم ؟ دیدرت 
نانآ زا  دـینک و  باختنا  یقاـفتا  روط  هب  ار  رفن  دـنچ  رگا  دـنیامن . يراددوخ  ندرک  داـقتنا  زا  شندوب  یفنم  لـیلد  هب  اـی  دـننک و  ریـسفت  و 

هک زیمآتموصخ  اـی  هدـننکریقحت  برخم ، تسا  يرظن  راـهظا  داـقتنا  : » تفگ دـنهاوخ  داـیز  لاـمتحا  هب  تسیچ »؟ داـقتنا  ینعم   » دیـسرپب
داقتنا لوادتم ، ياهداقتنا  رد  تسا ؟ یفنم  برخم و  دح  نیدب  ات  ریثات  ياراد  دوخ  جیار  موهفم  رد  داقتنا  ارچ  تسا ». ییوج  بیع  شفده 

هیوسکی ًارصحنم  ینایرج  دوخ  لوادتم  تروص  هب  داقتنا  دراذگیم . تشگنا  فعض  طاقن  يور  طقف  هنافصنمریغ  یلکش  هب  ًالومعم  هدننک 
ناربج و عون  ره  هنزور  درف  هتـشذگ  لامعا  يور  رب  زکرمت  اب  هویـش  نیا  دربیم . نیب  زا  ار  تفرـشیپ  دشر و  لامتحا  تسردان  داقتنا  تسا .

دنور رد  هداد ، رییغت  ار  نآ  یلبق  موهفم  بیترت  نیدب  مینک و  رظن  دیدجت  داقتنا  فیرعت  رد  هک  هدیـسر  نآ  تقو  ددنبیم . ار  اطخ  زا  زیهرپ 
هب تاعالطا  لاقتنا  زا  تسا  ترابع  داقتنا  دـینک : هجوت  دـیدج  فیراعت  هب  مینک . داجیا  یتاحالـصا  لوحت و  ندینـش  داقتنا  ندرک و  داقتنا 

قیوشت و يارب  تسا  يا  هلیـسو  داـقتنا  اـی  و  دـنرب . راـک  هب  دوخ  حـلاصم  تهج  رد  ار  نآ  دـنناوتب  داـقتنا  دروم  دارفا  هک  يوحن  هب  نارگید 
يدیلک شسرپ  کی  هب  دیاب  مینک ، يدونـشخ  ساسحا  نآ  زا  دشاب و  هدنزاس  نامداقتنا  هکنیا  يارب  یعامتجا  طباور  يدرف و  دشر  شیازفا 

نآ زا  دریذپب و  ار  نآ  ام  بطاخم  فرط  کی  زا  هک  مینک  نایب  هنوگچ  میهدـب ، بطاخم  درف  هب  میهاوخیم  هک  ار  یتاعالطا  میهد : خـساپ 
، شـسرپ نیا  مییوگب "؟ هنوگچ  مییوگب "؟و"  هچ  رگید " یترابع  هب   " دـنک کمک  وا  اـب  اـم  طـباور  دوبهب  هب  رگید  فرط  زا  دربب و  دوس 

هتـشاد رظندم  ار  لیذ  دراوم  دیاب  رثؤم  هدنزاس و  داقتنا  کی  حرط  يارب  دهدیم . رییغت  لکـشم  لح  هب  ییوج  بیع  زا  ار  هلاسم  لقث  زکرم 
لامعا و هک  دینک  لصاح  نانیمطا  دینک . نایب  صخشم  حضاو و  ناکما  دح  ات  ار  دوخ  داقتنا  دینک . صخـشم  ار  داقتنا  دروم  راتفر  دیـشاب :
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نیا نم  یـصخش  رظن  ترابع  زا  دینک . رظنفرـص  داقتنا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا . رییغت  لباق  دیهدیم ، رارق  داقتنا  دروم  هک  ار  يراتفر 
لیلد امـش و  داقتنا  لباقم  فرط  هک  يروط  هب  دییوگب ، نخـس  هدرمـش  حضاو و  دیزیهرپب . دوخ  تایرظن  لیمحت  زا  دـینک و  هدافتـسا  تسا 

هب یهجوت  دوشیم و  هلصوحیب  هدنونـش  اریز  دینکن ، لیدبت  ینارنخـس  هب  ار  داقتنا  دیهدن و  شک  ار  عوضوم  دمهفب . ار  نآ  ندرک  حرطم 
کمک شلکـشم  لح  رد  ار  هدنوش  داقتنا  هک  دینادب  دـهعتم  ار  دوخ  دـینک و  ادـیپ  راتفر  رییغت  يارب  ییاههزیگنا  دیـشوکب  . • دـنکیمن نآ 

زیمآهنعط نشخ و  ناتمالک  نحل  دنلب و  ناتیادص  دیشاب  بظاوم  دریگب . گنر  امـش  یفنم  تاساسحا  زا  ناتیاه  هتفگ  دیهدن  هزاجا  . • دینک
امـش راتفر  تلاح و  . • دیزیهرپب نآ  رئاظن  نتخادنا و  وربا  هب  هرگ  ندرک ، مخا  تسد ، ندرک  هرگ  دننام  دولآمشخ ، ياهتسژ  زا  . • دشابن

. دـیهد ناشن  یلدـمه  لباقم ، فرط  تاساسحا  تالکـشم و  اـب  . • دـنک یفن  ار  اـهنآ  هکنآ  هن  دـنک  تیوقت  ار  امـش  ياـههتفگ  تسیاـبیم 

. دینک يریگولج  نآ  زورب  زا  دریگ ، یم  رارق  داقتنا  دروم  هک  یـصخش  یفنم  ياهشنکاو  ینیبشیپ  اب  دیـشوکب  . • دینکن داقتنا  هدزباتـش  •

.« دوب دهاوخ  دیفم  امـش  يارب  هک  مدقتعم  نوچ  منزب ، فرح  دروم …  رد  هک  دیهد  یم  ار  هزاجا  نیا  نم  هب  هک  مناد  یم  : » دـننام یتالمج 
. دینک نیـسحت  ار  يو  دـیدومن ، هدـهاشم  هدـنوش  داقتنا  راتفر  رد  ار  دوخ  داقتنا  هجیتن  رگا  . • دـشابیم رثؤم  یفنم  ياهشنکاو  شهاک  رد 

 - سراف ناتـسا  یناـمرد  یتشادـهب  تامدـخ  یکـشزپ و  مولع  هاگـشناد  یجرگ  دـمتعم  رهچیرپ  همجرت : تسین » لـماک  سک  چـیه  : » عبنم
( کشزپناور  ) نایراوشقن یبتجم  رتکد  ناور - ) تشادهب  سانـشراک  ) ییاضر ابیرف  يروآدرگ : ناور  تشادهب  دحاو  یتشادهب -  تنواعم 

تسرهف هب  تشگزاب 

ینادردق

همدقم

رد لباقم  دارفا  ای  درف  زا  يرازگساپس  رکشت و  ددرگیم  طباور  ماکحتسا  ماود و  ثعاب  هک  یلئاسم  نیرتيانب  ریز  نیرتیـساسا و  هلمج  زا 
هتفاین تیبرت  دارفا  نایم  رد  ار  نآ  هک  تسا  حیحـص  شرورپ  تیبرت و  هویم  یـسانشقح  دـنا . هتـشاد  اور  ام  هب  تبـسن  هک  تسا  یفطل  يازا 

وا رطاخ  یگدوسآ  یحور و  شمارآ  بجوم  راک  نیا  نوچ  دربیم  تذل  نارگید  هب  ندرک  یکین  رظن  زا  لآ  هدیا  رشب  درک . دیهاوخن  ادیپ 
وا رطاـخ  یگدوـسآ  یحور و  شمارآ  بجوـم  راـک  نـیا  نوـچ  دربیم  تذـل  نارگید  هـب  ندرک  یکین  زین  یمالــسا  نـیئآ  رد  ددرگیم .

هدـمآ ثیداـحا  رد  هک  يوحن  هب  تسا . دـییات  دروم  رایـسب  نارگید  تامدـخ  زا  ینادردـق  ندرک و  یکین  زین  یمالـسا  نیئآ  رد  ددرگیم .
. تسا هدومنن  ینادردق  شیوخ  يادخ  زا  دنکن  یناد  ردق  تسا  هداد  ماجنا  يراک  وا  يارب  هک  يدرف  زا  هک  یسک  تسا 

فیرعت

ریغ یمـالک ، تروص  هب  دـناهداد  رارق  فطل  دروـم  ار  وا  هک  يدارفا  اـی  درف  زا  صخـش  نآ  رد  هک  دوـشیم  قـالطا  ياهویـش  هب  ینادردـق 
هک مینامهفیم  نانآ  هب  نارگید  ياهتبحم  تامحز و  زا  ینادردـق  اـب  - 1 موزل : تیمها و  دـیامن . يرازگـساپس  شور  ود  ره  ای  یمالک و 

دارفا رگید  رد  يریگدای  بجوم  یناد  ردـق  لمع  - 2 مینادـیم . ار  نانآ  ياهشالت  ردـق  ام  تسا و  هتفرگن  تروص  هدوهیب  نانآ  ياهشالت 
فاـطلا زا  یناد  رد  - 3 دـننک . يرازگـساپس  نانآ  زا  نارگید  ياـهتبحم  لاـبق  رد  هک  دـنزومآیم  اـهنآ  ددرگیم و  هداوناـخ  دارفا  هژیوب 

هک دوشیم  بجوم  وا  لمع  زا  ینادردـق  داد ، ماجنا  یفطل  ام  لاـبق  رد  یـسک  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  ددرگیم  راـتفر  تیوقت  بجوم  نارگید 
نت زا  دناهداد  ماجنا  ام  يارب  نارگید  هک  یـششوک  تامحز و  یگتـسخ  میناوتیم  ینادردق  اب   4 دـهد . همادا  رگید  عقاوم  رد  ار  فطل  نیا 

رکـشت هداد  ماجنا  وا  قح  رد  هک  یفطل  لباقم  رد  نم  هدـنب  زا  هک  یـسک  دـنیامرفیم  نامحر  دـناودخ  هک  هنوگنامه   5 مینک . جراخ  اـهنآ 
اجب نانم  دنوادخ  هب  تبـسن  ار  نامدوخ  يرازگـساپس  رکـشت و  بتارم  لباقم  فرط  زا  ینادردق  اب  اذل  تسا  هدرکن  رکـشت  زین  نم  زا  دنکن 
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ماجنا ام  هب  تبسن  نارگید  ای  يرگید  فطل  زا  سپ  هلـصافالب  دیاب  ینادردق  هک : تسا  نیا  تشاد  هجوت  نادب  دیاب  هک  ياهتکن  میروآیم .
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تیصاخ  رثا و  تروصنیا  ریغ  رد  دریگیم و 

ینادردق ياههویش 

رگید شور   2 دشابیم . اهنآ  لمع  زا  یمالک  ندرک  رکـشت  يرازگـساپس و  مینک  ینادردق  نارگید  زا  میناوتیم  هک  ییاهـشور  زا  یکی   1
هک دشابیم  يرگید  شور  ندز  دنخبل   3 مینادیم . ار  وا  ياهتبحم  ردق  هک  مینامهفیم  لباقم  فرط  هب  هویـش  نیا  اب  هک  تسا  نتـشون  همان 

تبحم زاربا  اـم  قـح  رد  هک  يدارفا  اـی  درف  ندرب  شدرگ  هب   4 مینکیم . ینادردـق  نارگید  ای  يرگید  زا  یمـالک  ریغ  تکرح  نیا  هلیـسوب 
ندرک فرص  رگید  ییاهـشور  هلمج  زا   6 دـهد . ناشن  ار  ام  ینادردـق  بتارم  دـناوت  یم  زین  لزنم  ياهراک  رد  ندرک  کمک   5 دناهدرک .

سکعلاب 7 دنارذگب و  وا  اب  ار  دوخ  تقو  زا  يرتشیب  تدم  دناوتیم  شرـسمه  تامحز  زا  ینادردـق  يارب  درم  ًالثم  تسا  نارگید  اب  تقو 
اب هارمه  نداد  شوگ  لباقم 9  فرط  زا  يرادافو  تیاـمح و   8 تسا . مهم  رما  نیا  هب  یبایتسد  تهج  يرگید  هویـش  اـههچب  زا  يرادـهگن 

هلیسوب هک  یمالک  ریغ  یمالک و  ياهتراهم  نتخومآ  - 1 میهد : شرورپ  دوخ  رد  ار  ینادردق  میناوتیم  هک  ییاهشور  لباقم  فرط  هب  هقالع 
-2 ندز . دـنخبل  ای  دوشیم و  هدافتـسا  ینادردـق  ماگنه  هک  یتالمج  تاملک و  زا  هدافتـسا  لـثم  دومن  ینادردـق  نارگید  زا  ناوتیم  اـهنآ 

شور هب  نیرمت  نونمم 3 - ای  مرکـشتم  نتفگ  الثم  میـسرب  يرتگرزب  تالمج  هب  ات  مینک  عورـش  کچوک  تالمج  یتاملک و  زا  ینادردق 
رگید شور  - 4 میزادرپب . شقن  يافیا  هب  هدرک و  مسجم  ار  اهنآ  ادـتبا  مینک  ینادردـق  اـهنآ  زا  تسا  رارق  هک  يدارفا  ینعی  یلاـیخ  مسجت 

زا هدافتسا  اب  يدایز  ياهتراهم  هب  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  ياهویش  هنیئآ  يوربور  نیرمت  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . هنیئآ  لباقم  رد  نیرمت 
نیا هب  دریگ  ماجنا  تسا  مزال  هک  يدارفا  زا  ًاقیقد  دـیاب  ینادردـق   1 میهد : رارق  هجوت  دروم  دیاب  ینادردـق  رد  هک  یتاکن  دـبای . تسد  نآ 
میهد ماجنا  رسمه  دوخ  زا  ار  يرازگـساپس  نیا  دیاب  میئامن  ینادردق  هداد  ماجنا  هک  یلمع  لباقم  رد  دوخ  رـسمه  زا  میهاوخب  رگا  هک  انعم 

ياههویش زا  ینادردق  مینک  یعس   3 دشاب . هدش  ماجنا  لمع  تیمک  تیفیک و  اب  بسانتم  دیاب  ینادردـق  تیمک  تیفیک و   2 نادنزرف . هن  و 
ًالثم مینکن  صاخشا  نس  هب  دودحم  ار  ینادردق  لمع   4 ندز . دنخبل  هارمه  هب  ندرک  رکشت  ًالثم  مینک  هدافتسا  اماوت  یمالک  ریغ  یمالک و 
دوش صخشم  ًاقیقد  دیاب  مینکیم  ینادردق  نآ  زا  هک  ياهلئسم  ای  عوضوم   5 درادن . ینادردق  هب  زاین  تسا  کچوک  هچب  نوچ  هک  میئوگن 

. میاهدومن ینادردق  وا  راک  مادک  زا  دوش  هجوتم  درف  ات 

رخآ نخس 

هـشیمه ام  رگا  اما  تسا  یناسنا  حیحـص  تیبرت  لصاح  هدیدنـسپ و  رایـسب  يرما  نارگید  تامحز  زا  يرازگـساپس  ینادردق و  هک  دنچره 
هابتـشا دوش  ینادردـق  ام  زا  میاهداد  ماجنا  نارگید  قح  رد  هک  يراـک  اـی  تمدـخ  لـباقم  رد  میـشاب  هتـشاد  عقوت  ینعی  میـشاب  نآ  لابندـب 

ام زا  رگا  میهدیم  ماجنا  ار  دوخ  تمدـخ  ام  سپ  میاهدرک . تیادـه  جـنر  هصغ و  زا  رپ  يایند  کی  فرط  هب  ار  دوخ  تهجیب  میاهدرک و 
ام زا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  لمع  ای  تمدـخ  نآ  ام  نوچ  میئاـمن  ریگرد  یتحاراـن  رد  ار  دوخ  دـیابن  دـشن  رگا  یلو  رتهب  هچ  هک  دـش  ینادردـق 

تمدخ و ءازا  رد  هشیمه  ام  رگا  سپ  میاهداد . ماجنا  دراد  دوجو  تمدـخ  نآ  رد  هک  یتذـل  رطاخ  هب  هکلب  میاهدادـن  ماجنا  دوش  ینادردـق 
ناتـسا یتسیزهب  نامزاس  نایدومحم  اضر  دـیمح  میظنت : هیهت و  میاهتفر . ههاریب  هب  میـشاب  هتـشاد  ینادردـق  راظتنا  میاهداد  ماجنا  هک  يراک 

یعامتجا ياهبیسآ  زا  يریگشیپ  رتفد  يریگشیپ -  یگنهرف و  روما  تنواعم  سراف - 

میشاب يرتهب  هدننکهرکاذم  هنوگچ 

(F.L.E  ) هداوناخ یگدنز  شزومآ 
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هک رفن  ود  لقادـح  نیب  اهـشرگن  تاساسحا و  تاعالطا ، تفایرد  لاقتنا و  تهج  رد  تسا  ینتفرگ  دای  تراهم  کی  هرکاذـم  فیرعت : - 1
لکـشم هیلع  ام  هاگدید  هکلب  دـنکیمن  هرکاذـم  وا  هیلع  نم  هاگدـید  اب  بوخ  هدـننک  هرکاذـم  دـشاب  يورایور  ریغ  ای  يورایور  دـناوتیم 
شیازفا هداوناخ  دارفا  نیب  هلصاف  شیازفااب  هکیلاح  رد  تسا  حیحص  طابترا  داجیا  هیاپ  یلصا و  شور  رثؤم : هرکاذم  تیمها : - 2 دشابیم .

: فلا هلمج : زا  هک  دروآیم  دوجوب  یتالکـشم  رثؤم  هرکاذم  مدـع  ضراوع : - 3 دوشیم . هدید  شیازفا  نارـسمه  نادنزرف و  رد  فارحنا 
یگدنز ه: روما  رد  ناگتـسباو  تلاخد  تاعقوت د : ندش  یعقاوریغ  یتخبـشوخ ج : مدـع  ساسحا  تالکـشم ب : لح  رد  فعـض  ساسحا 

مدـع تاـعقوت غ : ندـش  یعقاوریغ  نآ ع : ندـنام  لـحنیال  تالکـشم و  ندـش  هنهک  هداوناـخ ي : رد  يروهرهب  شهاـک  قـالط و  شیازفا 
هب فلکم  رهوش  نز و  یندـم  ینوناـق  هدام 1103  قبط  نادـنزرف  رد  تاـفارحنا  يراـکهزب و  شیازفا  كرتشم ف : یگدـنز  رد  يراـکمه 
ریز بیترت  هب  هک  دشابیم  یلـصا  هلحرم  لماش 6  هک  دراد  یـصاخ  بادآ  هرکاذم  ندرک : هرکاذم  بادآ  دشابیم . مه  اب  ترـشاعم  نسح 

فالتخا 5- تفلاخم و  راـهظا  هرکاذم 4 - عورـش  فادـها 3 - نییعت  رگیدکی 2 - نتخانـش  - 1 دنوش . ماجنا  دـیاب  يرگید  زا  دـعب  یکی 
بسانم ناکم  نامز و  ندیسر 7 - قفاوت  هب  هحلاصم 6 - رد  رظن  دیدجت 

یسانش بیسآ 

یتخانـش ياهاطخ  اب  طلغ  ياهرواب  نیرتعیاش  هک  دننادیم  لصا  کی  یئوشانز  تالکـشم  داجیا  رد  ار  طلغ  ياهرواب  شقن  ناسانـشناور 
هدروآرب اب  دیـشاب و  عقوتم  دوخ  رـسمه  زا  ار  یـصاخ  یگژیو  ای  راتفر  هاگره  ًالثم  یگدـننکمکح : فلا : زا : دـنترابع  دنـشابیم  عیاش  هک 

رسمه - 1 دینک : هعلاطم  دیناوتیم  ریز  ياههلمج  رد  ار  تاعقوت  نیا  هنومن  دـیوش  يروخدوخ  تسکـش و  مشخ  ساسحا  راچد  نآ  ندـشن 
دیاب نم  - 3 مشاب . هتـشاد  تسد  رد  ار  مرـسمه  راتفر  یناسآ  هب  دیاب  نم  - 2 دشاب . ساسح  میاههتـساوخ  نم و  هب  تبـسن  هشیمه  دیاب  نم 

هدافتـسا مهدیم  حیجرت  هملک  زا  دیاب  هملک  ياج  هب  دوخ  ياههتفگ  رد  دـینک  یعـس  - 4 مشاـب . قـفوم  تبحم  ندروآ  تسد  هب  رد  هشیمه 
هن اما  دشاب  ساسح  میاههتساوخ  نم و  هب  تبسن  مرـسمه  مهدیم  حیجرت  لاثم : دوشن . ناترـسمه  رد  یفنم  تاساسحا  زورب  ثعاب  ات  دینک 

تـسا يرورـض  وا  یتخبـشوخ  يارب  درف  رظن  هب  هک  دروآیم  دوجوب  ار  یتامازلا  یقطنمریغ  ياهرواب  عقاوم  یـضعب  يدنمزاین : هشیمه ب-
يارب دارفا  نیا  منک  ادیپ  یبلاج  نیا  هب  يدرف  مناوتیمن  هاگچیه  رگید  نم  درادـب - . تسود  ارم  مرـسمه  هک  متـسه  داش  یتروص  رد  ًالثم 
يارب مک  لمحت  ج- دنوشیم . یگدرـسفا  یبصع و  ياهراتفر  راچد  دـنوشن  نیمات  رگا  دنتـسه و  برطـضم  هشیمه  ریـسمه  تبحم  تفایرد 

ینیبشیپ اـی  دـنیآیم  شیپ  طـباور  رد  هک  یتالکـشم  لـمحت  هب  رداـق  هک  دـناهدنالوبق  دوـخ  هب  یقطنم  ریغ  روـط  هب  دارفا  یخرب  یماـکان 
اریز دننکیم  داجیا  رـسدرد  دوخ  يارب  دشاب  ياهدمع  لکـشم  چیه  نودب  مارآ و  دیاب  یگدنز  هک  داقتعا  نیا  اب  اهجوز  دنتـسین  دـنوشیم 

يراک درم  هزاجا  نودـب  دـیابن  نز  : • دـننکیم لکـشم  داجیا  اههداوناخ  رد  هک  یقطنمریغ  ياهدـیاب  دوشیم . يرتشیب  یگدـنامرد  ثعاـب 
زاربا . • تسا درم  قح  طـقف  ییوشاـنز  طـباور  زا  ندرب  تذـل  . • ددرگزاـب لزنم  هب  صخـشم  تعاـس  رـس  هشیمه  دـیاب  درم  . • دـهد ماـجنا 
لداعم یمالک  ینادردق  مدع  . • دزیرب شدوخ  نورد  ار  شتینابصع  مشخ و  هک  تسا  یسک  بوخ  نز  . • تسا یکبس  راک  نز  تاساسحا 

و… . • تسا هقالع  مدع 

هرکاذم يارب  مزال  یتراهم  نداد  شوگ 

يرتهب ناگدنونش  مینک  یعـس  دیاب  ام  اذل  دنیوگیم  نداد  شوگ  ار  اههدینـش  ریـسفت  یبایزرا و  اریز  تسا  توافتم  نداد  شوگ  اب  ندینش 
هب یساکعنا  نداد  شوگ  تسا . یساکعنا  نداد  شوگ  دیشاب  يرتهب  هدنونش  ات  دنک  کمک  امـش  هب  دناوتیم  هک  ناسآ  شور  کی  میـشاب 

نداد شوگ  عون  نیا  دینکیم  كرد  ار  وا  ساسحا  دـیمهفیم و  ار  وا  دـیهدیم  شوگ  وا  هب  دـیراد  امـش  هک  دـهدیم  ناشن  هدـننک  تبحص 
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امـش دراد  يدج  لکـشم  دوخ  يامرفراک  ای  سیئر  اب  هک  دـیوگیم  امـش  هب  یتحاران  اب  امـش  رـسمه  لاثم  . دروآیم دوجو  هب  مهافت  نسح 
هجوت وا  هب  دیاهداد و  شوگ  شیاهفرح  هب  هک  دنکیم  هجوتم  ار  وا  امـش  خساپ  نیا  هن ؟ ای  یتحاران  یلیخ  لکـشم  نیا  زا  دـیهدیم  باوج 

هب ار  تسا  هدینش  ار  هچنآ  هظحل  دنچ  زا  ره  دیاب  امش  تسود  دینک  تبحص  دوخ  تسود  اب  یلکشم  هرابرد  هقیقد  نیرمت 5  ناونعب  دیراد .
ار دوخ  يدنمقالع  نک " فیرعت  رتشیب  بوخ  " " ممهفیم  " لثم ییاهترابع  نتفگ  ای  ندرک  مسبت  رـس ، نداد  ناکت  اب  دنک و  سکعنم  امش 

لوا تاعفد  رد  یـساکعنا )  ) شور نیا  زا  هدافتـسا  دایز  لامتحا  هب  دینک  ضوع  ار  دوخ  شقن  دـیناوتیم  الاح  دـهد  ناشن  امـش  نانخـس  هب 
زا يریگـشیپ  رتفد  يریگـشیپ -  یگنهرف و  روما  تنواعم  سراف -  ناتـسا  یتسیزهب  نامزاس  دروآیم . راب  هب  یبوخ  جیاتن  اما  تسا  لکـشم 

یگنهرف و روـما  تنواـعم  یتـسیزهب  هرامـش 2  ناـمتخاس  یبونج / زابرـس  راولوب  يادـتبا  درباوه /  هار  راـهچ  زاریـش : یعاـمتجا  ياهبیـسآ 
يریگشیپ

یگدنز ياهتراهم 

دوخ تخانش  تراهم 

دقاـف ، یگدـنز لـئاسم  اـب  ییوراـیور  رد  دارفا  زا  يرایـسب  یگدـنز ، ياههویـش  رد  رییغت  یگنهرف و  قـیمع  تارییغت  داـجیا  مغریلع  هزورما 
ریذپبیـسآ نآ  تایـضتقم  هرمزور و  یگدنز  تالکـشم  لئاسم و  اب  ههجاوم  رد  ار  نانآ  رما  نیمه  دنتـسه و  یـساسا  مزال و  ياهییاناوت 

ياههویـش نتـشادن  لیلد  هب  نیا  هتـشاذگ و  اپ  ریز  تسا  ناسنا  ییافوکـش  یلاعت و  هک  ار  یگدـنز  یلـصا  فدـه  زورما  رـشب  تسا . هدومن 
تراهم یگدنز  تسرد  ياههویـش  دروم  رد  یلو  دننکیم  رازگرب  ار  یفلتخم  ياهشزومآ  عماوج  تیرثکا  هزورما  تسا . یگدنز  حیحص 
یگدنز ياهتراهم  یگدنز . زج  هب  دنراد  تقو  زیچ  همه  يارب  یگدنز ، زج  هب  دننکیم  راک  همه  زین  مدرم  دنزومآیمن . مدرم  هب  ار  مزال 

؟ تسیچ

؟ هچ ینعی  تراهم 

یقفوم داش و  بوخ ، یگدـنز  ات  دـننکیم  کمک  ام  هب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  یگدـنز  ياهتراهم  راک و  کی  ماجنا  ییاناوت  ینعی  تراهم 
اهدادعتسا و میناوتب  دیاب  لاثم  يارب  میشاب . هتشاد  یفلتخم  ياهییاناوت  اهتراهم و  دیاب  داش  یگدنز  نیا  هب  ندیـسر  يارب  میـشاب . هتـشاد 

هتشاد اهنآ  اب  ياهنامیمـص  بوخ و  طباور  مینک و  رارقرب  طابترا  نارگید  اب  میهدب ، شرورپ  ار  اهنآ  میـسانشب و  بوخ  ار  دوخ  توق  طاقن 
، مینک لح  میوشیم . هجاوم  اهنآ  اب  یگدنز  رد  هک  ار  یلیاسم  مینک ، نایب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  اهوزرآ و  تاساسحا ، میناوتب  دیاب  میـشاب .
هب ار  اهنآ  مییایب و  رانک  اهنآ  اب  میوشیم ، ینیگمغ  ای  تلاـجخ  مشخ ، سرت ، لـثم  ییاـهناجیه  راـچد  یتقو  مینک و  يریگمیمـصت  بوخ 

: دوخ تخانـش  تراهم  دش . میهاوخ  انـشآ  اهتراهم  نیا  زا  یکی  اب  اج  نیا  رد  دنزن . همدص  نارگید  ام و  هب  هک  مینک  زاربا  یتسرد  لکش 
یبوخ ساسحا  میسانشب ، ار  دوخ  هک  تسا  نیا  میـشاب  هتـشاد  یقفوم  بوخ و  یگدنز  دنکیم  کمک  ام  هب  هک  یلماوع  نیرتمهم  زا  یکی 

هچ دراد  دوخ  هب  تبسن  یبوخ  ساسحا  هک  یسک  دینکیم  رکف  میشاب . یضار  داش و  میتسه  هک  یـسک  زا  و  میـشاب . هتـشاد  دوخ  دروم  رد 
یم ار  دوخ  ياهدادعتـسا  اهییاناوت و  تبثم ، تایـصوصخ  : • تسا هدـمآ  ریز  رد  يدرف  نینچ  ياـهیگژیو  زا  يدادـعت  دراد ؟ ییاـهیگژیو 

. دنک حالصا  ار  اهنآ  دنکیم  یعس  دریذپیم و  دسانشیم ، ار  دوخ  فعض  طاقن  یفنم و  تایصوصخ  . • دریگیم راک  هب  ار  اهنآ  دسانش و 
مارتحا نارگید  دوخ و  هب  . • دریگیم سرد  شیاهتسکش  زا  راختفا و  شیاهتیقفوم  هب  دسانشیم ، ار  دوخ  ياهتسکـش  اهتیقفوم و  •

خساپ ریز  تالاوئـس  هب  نونکا  . • دریذپیم ار  دوخ  راتفر  لامعا و  تیلوئـسم  . • دنکیم شالت  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  . • دراذگیم
: دیهد
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؟ دیراد دوخ  دروم  رد  یساسحا  هچ  امش 

دنتـسه و رتهب  امـش  زا  نارگید  هک  دـیاهدرک  رکف  لاحهب  ات  ایآ  دـیراد ؟ دوخ  دروم  رد  یبوخ  ساسحا  یـضار و  داش و  دـیتسه  يدرف  ایآ 
ياج شاک  يا  هک  دنک  وزرآ  هشیمه  دشاب و  هتشادن  تسود  ار  دوخ  یـسک  رگا  امـش  رظن  هب  دیـشاب ؟ اهنآ  ياج  هب  دیـشاب  هتـشاد  تسود 

يدادعتسا ییاناوت و  چیه  وا  دنتسه و  رتهب  وا  زا  نارگید  دنک  رکف  یـسک  رگا  ؟ دشاب هتـشاد  يداش  یگدنز  دناوتیم  دشاب ؟ يرگید  سک 
مدآ ار  دوخ  دـنکیم و  شنزرـس  ار  دوخ  دروخیم ، تسکـش  يراـک  رد  یتـقو  هک  یـسک  اـیآ  دوش ؟ قفوم  یگدـنز  رد  دـناوتیم  درادـن 
دوخ يارب  ار  يداش  قفوم و  یگدـنز  دـنک و  شالت  شفادـها  اـهوزرآ و  هب  ندیـسر  يارب  دـناوتیم  دـنادیم ، ياهضرعیب  دادعتـسایب و 

دریذپیم و ار  دوخ  فعـض  طاقن  دسانـشیم ، ار  دوخ  ياهدادعتـسا  اهییاناوت و  دراد ، دوخ  هب  تبـسن  یبوخ  ساسحا  هک  یـسک  دزاسب ؟
کی رد  یمهم  یلیخ  شقن  ییاهیگژیو  نینچ  دـیامن . حالـصا  ار  دوخ  فعـض  طاـقن  تیوقت و  ار  دوخ  فعـض  طاـقن  هک  دـنکیم  یعس 

اهییاناوت و هک  یسک  تسا و  رتلاحـشوخ  داش و  یگدنز  رد  دراد  تسود  ار  نارگید  دوخ و  هک  یـسک  نوچ  دراد  قفوم  داش و  یگدنز 
. دوشیم مه  قفوم  دنکیم و  يرتشیب  شالت  ندش  قفوم  يارب  دسانشیم  ار  دوخ  ياهدادعتسا 

عبانم

ياـهتراهم شزومآ  هماـنرب  ردـخم  داوم  فرـصم  وس  زا  يریگـشیپ  رتفد  یتسردـنت  یندـب و  تیبرت  تنواـعم  یگدـنز  ياـهتراهم  شزومآ 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگـشناد  يرـصاب  یلع  رتکد  ییاضر -  ابیرف  میظنت : هیهت و  تشادهب  یناهج  نامزاس  یگدنز .

ناور تشادهب  سرادم  ناناوج و  تمالس  دحاو  سراف -  ناتسا 

هلاسم لح  تراهم 

همدقم

تیعقوم و یگدیچیپ  هب  هتـسب  دـنباییم . تالکـشم  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  مدرم  ام ، هعماج  هدـنبای  رییغت  هدـیچیپ و  تیهام  ظاحل  هب 
رد یعـس  لثم  هداس  تالکـشم  زا  هک  یفیط  هب  هجوت  اب  اذـل  دنـشاب . هداتفا  اـپ  شیپ  تسا  نکمم  تالکـشم  نیا  یفنم  ًـالامتحا  ياهدـمایپ 

، قطنم یب  رـسمه  ای  لوقعم  ریغ  امرفراک ي  اب  ههجاوم  دـننام  رتمهم  لئاسم  ات  صاـخ ، ساـبل  اـی  شفک  ندیـشوپ  دروم  رد  يریگ  میمـصت 
اب موادم  روط  هب  ام  زا  کی  ره  نیاربانب  مییاهنآ . کیاکی  لح  زا  زیرگان  هک  تسا  یتیعقوم  تالکشم  نانچ  زا  راشرـس  ام  هرمزور  یگدنز 

راکدوخ يردق  هب  هرمزور  لئاسم  لح  دـنیآرف  تاقوا  رتشیب  میتسه . وربور  اهنآ  لح  یگنوگچ  دروم  رد  يریگ  میمـصت  فلتخم و  لیاسم 
ییاـناوت نودـب  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نیا ، دوجو  اـب  میوشیمن . عـلطم  اـهنآ  قـیقد  ماـجنا  یگنوـگچ  زا  اـم  هک  دریگیم  ماـجنا 

يهمه هک  ییاجنآ  زا  نیاربانب  دـش . دـهاوخ  هدیـشاپ  مه  زا  ام  هنازور  یگدـنز  ارجا ، لباق  ياـهلحهار  هب  ندیـسر  تالکـشم و  ییاـسانش 
ار تالکـشم  لـئاسم و  حیحـص  لـح  هوحن  تسا  يرورـض  دـنوشیم ، وربور  یگرزب  کـچوک و  تالکـشم  اـب  دوخ  یگدـنز  رد  يدارفا 

حطس ءاقترا  روظنم  هب  لاح  ددرگ . هدوزفا  لیاسم  لح  رد  دارفا  يدنمناوت  دوش و  يریگشیپ  رتشیب  تالکـشم  ندمآ  دجو  هب  زا  ات  دنزومایب 
دوشیم هداد  شزومآ  ناوج  نیجوز  هب  هلاسم  لح  تراهم  دایتعا …، قالط ، دننام : ییاهبیسآ  زا  يریگشیپ  ناوج و  نیجوز  ناور  تمالس 

. دنروآ تسدب  ار  دوخ  تالکشم  لئاسم و  لح  تهج  مزال  ییاناوت  ات 

ییوشانز ضراعت  فیرعت 

نز و یعیبط  رایـسب  ياهلماعت  رد  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  ضراعت  دننکیم  یگدنز  رگیدـکی  اب  رهوش  نز و  ناونع  هب  رفن  ود  هک  یماگنه 
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ساسحا مه  هب  تبسن  کیرـش  ود  ره  هجیتن ، رد  دنوشیمن ، هدروآرب  اهزاین  ای  دیآیم و  دوجو  هب  ییاهفالتخا  هک  تسه  یعقاوم  رهوش ،
دیاب یگدامآ  نیا  دنوش . هدامآ  نآ  يارب  دـیاب  رهوش  نز و  دـیآیم ، دوجو  هب  ضراعت  رگا  نیاربانب  دـننکیم . یتیاضران  یماکان و  مشخ ،
يارب یمظن  راتخاس و  هک  راد  ماظن  هویش  هب  هلاسم  لح  دربهار  ماجنا  هب  هجوت  اب  هکلب  دشاب  رثؤم  طابترا  يرارقرب  ییاناوت  بسح  رب  اهنت  هن 
تلالد راکـشآ  ای  یتخانـش  يراتفر  دنیآرف  کی  رب  هلئـسم  لح  هلئـسم : لح  فیرعت  دیآ . دوجو  هب  دروآیم ، مهارف  ضراعت  لح  تاسلج 

، ددـعتم ياهخـساپ  نایم  زا  ار  خـساپ  نیرترثؤم  باختنا  لامتحا  دـنکیم . مهارف  ار  لکـشم  تیعقوم  يارب  رثؤم  هوقلاب  ياهخـساپ  هک  دراد 
شالت درف  لوا  هلحرم  رد  لکشم  ندرک  لح  لکشم 2 - ییاسانش  - 1 مینکیم . میسقت  هلحرم  ود  هب  ار  هلاسم  لح  همانرب  دهدیم . شیازفا 

حیرـصت ياهتراهم  دیاب  اهکیرـش  تسا . زاین  دروم  یفلتخم  ياهتراهم  هلحرم  نیا  رد  دنروآ . تسدب  لکـشم  زا  یلباقتم  تخانـش  دننکیم 
اب . تسا راک  نیرتمهم  لحهار  کی  يارجا  باختنا و  مود ، هلحرم  رد  دنـشاب . هتـشاد  ار  لاعف  نداد  شوگ  تراهم  ساسحا و  نایب  يراتفر ،

نیا اب  تسا . هدش  لرتنک  راد و  ماظن  دیدج  دنیآرف  نیا  هک  میزومآیم  فلتخم ، یعرف  لحارم  هلحرم و  ود  نیا  هب  هلاسم  لح  یهدـنامزاس 
نامرد و هسلج  رد  هدافتـسا  تهج  هلاسم  لح  ياهشـشوک  یهدنامزاس  يارب  تسا  یـشالت  يدـعب  تمـسق  رد  هدـش  هئارا  همانرب  تینهذ ،
نز و لکـشم ، لح  يارب  شالت  هنوگره  زا  لبق  هلاسم : لح  يارب  بساـنم  ناـکم  ناـمز و  باـختنا  هلحرم 1 : لکشم : ییاسانـش  - 1 هناخ .

بسانم دیاب  زین  هلاسم  لح  نامز  نینچمه  دیامن ، لیهست  ار  تاعوضوم  حیرـص  یـسررب  ثحب و  هک  دننک  ادیپ  یطیحم  ادتبا  دیاب  اهرهوش 
هچرتفد رد  تسیابیم  هک  دراد  دوجو  هلاسم  لح  هسلج  زا  لـصاح  مهم  تاـعالطا  عون  راـهچ  هلاـسم : لـح  تاـسلج  تبث  : 2 هلحرم دشاب .

: لکشم قیقد  فیرعت  هلحرم 3 : رهوش . نز و  ياضما  هدمآ و  تسد  هب  دمایپ  هدش ، ثحب  لکشم  خیرات ، دوش : تبث  رهوش  نز و  تشاددای 
راب ره  رد  ار  لکـشم  کی  زا  رتشیب  دننک  شالت  دیاب  اهکیرـش  مود ، دنـشاب . دـنبیاپ  قیاقح  هب  ات  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـیاب  اهکیرـش  ًالوا 

زورب کیدزن  هدـنیآ  رد  هوقلاب  روط  هب  ای  تسا  هداـتفا  قاـفتا  رـضاح  لاـح  رد  هک  ار  یتالکـشم  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  موس  دـننکن . ثحب 
ياشگهلاسم هکنیا  روظنم  هب  دارفا  لحهار : نتفاـی  تهج  رد  تکرح  لکـشم و  نتفریذـپ  هلحرم 4 : لکـشم : لح  - 2 دننک . ثحب  دنکیم ،

لاوئـس نیا  دنناوتیم  رگیدمه  قافتا  هب  سپـس  دنریذپب . ار  ناشرـسمه  ساسحا  رظن و  دننک و  شوگ  دنریگب  دای  ادتبا  دیاب  دنـشاب ، یبوخ 
اهکیرش تسا : فده  حیرصت  مزلتسم  لکـشم  لحهار  هلحرم 5 : درک )؟ ناوتیم  يراک  هچ  تیعـضو  نیا  لح  يارب  . ) دـننک حرطم  ار  مهم 

ناونع یحیرص  تروص  هب  دنشاب و  ینیع  دیاب  فادها  نیاربانب  دنشوکیم . یفده  هچ  يارب  دننادب  دیاب  ادتبا  ناشدوخ  لکـشم  لح  تهج 
هکنیا ماجنارـس  تسا و  شریذپ  لباق  اهنآ  يود  ره  يارب  فادـها  نیا  ایآ  هن و  ای  میاهتفای  تسد  اهفدـه  نیا  هب  میبایرد  یبوخ  هب  ات  دـنوش 

ياهلحهار دـیاب  اهکیرـش  فادـها  هیارا  زا  دـعب  یلامتحا : ياهلحهار  زا  یعیـسو  هقبط  نتفرگ  رظن  رد  هلحرم 6 : دشاب . یلمع  دیاب  فدـه 
ندرک حرطم  هئارا و  رد  دیاب  دارفا  هک  تسا  نیا  هلاسم  نیرتمهم  دـنریگب  رظن  رد  هدرک و  وجتـسج  تالکـشم  لح  يارب  ار  یفلتخم  رایـسب 

يدـنبتسرهف ار  اهلحهار  دنـشاب ، قالخ  دـیاب  اهنآ  دنـشاب . هتـشاد  ردـص  هعـس  هدوب و  بصعت  زا  يراع  یلک  روط  هب  یلامتحا  ياـهلحهار 
دنریگیم میمصت  روطچ  اهکیرش  نیفرط : قفاوت  اب  لحهار  کی  باختنا  هلحرم 7 : دنوشیم . یبایزرا  یقطنم  تروص  هب  نآ  زا  دعب  دنیامن 

يارب اهلحهار  نیرتهب  هب  یبایتسد  روظنم  هب  دنـسرب  قفاوت  هب  مه  اب  دـیاب  نانآ  هک  تسا  نیا  خـساپ  دوش ؟ باختنا  دـیاب  لحهار  مادـک  هک 
تیعضو اب  ار  دوخ  رسمه و  ياهزاین  هک  دنروآ  دوجو  هب  لیدعت  ناشعضوم  رد  يدح  ات  دننک  تقفاوم  دیاب  ود  ره  رهوش  نز و  تالکشم 

، نآ یـشیامزآ  يارجا  لحهار و  هیارا  زا  دـعب  دـمایپ : یبایزرا  اههداد و  يروآعمج  لحهار ، شیامزآ  يارب  شالت  هلحرم 8 : دنهد . قیبطت 
نز و درک و  رظندیدجت  نآ  رد  درک ، حالـصا  ار  لحهار  دـیاب  موزل  تروص  رد  هلحرم 9 : دننک . یبایـشزرا  ار  جیاتن  دنناوتیم  رهوش  نز و 

همه اما  دنایضار ، ًالماک  هیلوا  لحهار  يارجا  زا  اهنآ  هچرگا  هک  دنباییم  رد  اهرهوش  نز و  زا  يرایسب  دنسرب : قفاوت  هب  نآ  هرابرد  رهوش 
رتشیب هلاسم  لـح  يارب  ياهزیگنا  ناونع  هب  دـیاب  یتیاـضران  ضوع ، رد  تسا  بوخ  نیا  دـناهدرواین ، تسد  هب  دناهتـساوخیم  هک  ار  هچنآ 

رد رهوش  نز و  رثؤم  لماعت  لیهـست  يارب  هک  تسا  یتوافتم  ینامرد  ياـهدرکیور  زا  یکی  هلاـسم  لـح  ياـهتراهم  دوبهب  دـنک . کـمک 
بسک نانآ  هک  ياهتراهم  نینچمه  دنـشاب . دوخ  نارگنامرد  تیاهن  رد  هک  تسا  نیا  رهوش  نز و  يارب  نامرد  فده  دشابیم . سرتسد 
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. دنوش هدرب  راک  هب  دنتفایم  قافتا  تدمزارد  طباور  رد  یبانتجا  لباقریغ  روطهب  هک  تالکشم  زا  یعیسو  هقبط  دروم  رد  دناوتیم  دننکیم 
یعامتجا ياهبیـسآ  زا  يریگـشیپ  رتفد  يریگـشیپ -  یگنهرف و  روما  تنواعم  سراف -  ناتـسا  یتسیزهب  نامزاس  رویدـک  اتیب  میظنت : هیهت و 

یگنهرف و روما  تنواعم  یتسیزهب  هرامش 2  نامتخاس  یبونج / زابرس  راولوب  يادتبا  درباوه /  هار  راهچ  زاریش :

؟ تسیچ ینرف  وزیکسا 

رواب شوگ  زا  یئادص  ندینش  لثم  یمئالع  ینرف  وزیکسا  هب  التبم  درف  تسا  يزغم  هدننک  ناوتان  دیدش و  نمزم  يرامیب  کی  اینرف  وزیکسا 
يارب هک  هتخیـسگ  مه  زا  ياهتبحـص  دنراد  دناسرب  رازآ  اهنآ  هب  ای  دننک  لرتنک  ای  دـنناوخب  ار  وا  رکف  دـنناوتیم  نارگید  هک  بلطم  نیا 

يرامیب نامرد  تسا . يرامیب  نیا  ياههصخـشم  زا  نایذـه  مهوت و  نتـشاد  راـکفا و  رد  راـشتنا  راـکفا  رد  لخادـت  تسین . موهفم  نارگید 
عویش دنکیم  التبم  ار  ناهج  دارفا  دودح 1 % دنامیم  یقاب  رمع  نایاپ  ات  مئالع  زا  یـضعب  یلو  دزاسیم  فرطرب  ار  مئالع  نیا  زا  يدادعت 

-1 دراد : یفلتخم  عاوـنا  ینرف  وزیکـسا  تـسا . ناـنز  زا  رتنییاـپ  نادرم  رد  يراـمیب  عورــش  نـس  تـسا . يواـسم  درم  نز و  نـیب  يراـمیب 
لثم دراد  دوجو  يددعتم  تارظن  یلو  تسین  هدش  هتخانـش  ًاقیقد  يرامیب  تلع  هدـنام  یقاب  هداس 5 - دیئوناراپ 4 - نرفبه 3  کینوتاتاک 2 

مئالع و هیاپرب  يرامیب : صیخـشت  یکدوک  نامز  ياهبیـسآ  کیتنژ  داوم  هب  یگتـسباو  سرتسا  یلوکلم  يژولویب  نوخ  یمیـشویب  تارثا 
بلغا یلو  تسا  فـلتخم  دارفا  رد  اـههناشن : یکاردا  تارییغت  يرکف 3  تالکشم  یتیصخش 2  تارییغت  - 1 مئالع : تسا . نآ  ياـههناشن 

يریگهشوگ ندیباوخ  رد  یئاناوت  مدع  ای  دایز  باوخ  يریذـپکیرجت  بیرغ  بیجع و  راتفر  یگدرـسفا  يدرف  تشادـهب  رد  رییغت  لماش :
لومعمریغ ساسحا  كرد  دـیدش  ياههیرگ  ای  ندرک  هیرگ  رد  یئاـناوت  مدـع  اـهنارحب  رد  دـیدش  شنکاو  یـشومارف  لـیلدیب  تموصخ 

ار يرامیب  هک  دنتـسه  نامرد  نیرتهب  نونج  دض  ياهوراد  نامرد : یـشکدوخ  ندب  رـس و  ياهوم  ندیـشارت  تاردخم  لکلا و  زا  هدافتـسا 
. تسا یئوراد  ریغ  تالخادـم  يرـسکی  لماش  هک  رامیب : یناوتان  تسین • . يرامیب  ددـجم  دوع  يارب  ینیمـضت  ای  دـننکیمن  ناـمرد  ًاـعطق 
يراـمیب و هداوناـخ  رگا  هداوناـخ : هب  شزوـمآ  دـنک • . تیلاـعف  ناتـسرامیب  زا  نوریب  دـناوتب  درف  اـت  دـنزومآیم  راـمیب  هب  يرنه  تراـهم و 
رد هک  يدرف  ینامرد : هورگ  تسا • . هدومن  راـمیب  هب  يرثؤم  کـمک  دریگب  داـی  ار  لکـشم  لـح  ياـهشور  دسانـشب و  ار  نآ  تالکـشم 

شزرو تحارتسا  هیذغت  دوشیم . تیامح  نارگید  بناج  زا  دنکیم  ساسحا  دنکیمن و  یئاهنت  ساسحا  دـنکیم  تکرـش  ینامرد  هورگ 
يدراوم رد  یلو  تسین  ینرف  وزیکسا  يارب  یلومعم  نامرد  یکیرتکلا  كوش  ای   ECT تسا . وزیکسا  يرامیب  هلمجنم  يرامیب و  ره  همزال 

-1 رامیب : زا  مزال  ياهتبقارم  تسا . رثؤم   ECT دهدیمن . خساپ  یئوراد  نامرد  هب  دراد و  یـشکدوخ  يارب  مادقا  ای  تسا  هدرـسفا  رامیب 
رامیب 3- دوجو  رد  يرامیب  هب  تبـسن  یهاگآ  ندـمآ  دوجوب  هدش 2 - زیوجت  ياهوراد  طسوت  هنارگـشاخرپ  يداعریغ و  ياهراتفر  لرتنک 

هطبار داجیا  يارب  راـمیب  هداوناـخ و  هب  کـمک  هداوناـخ 5 - راـمیب و  هب  وراد  ناـمز و  تیمها  مـیهفت  رامیب 4 - سفن  هب  داـمتعا  ندرب  ـالاب 
لح يارب  مینک  قـیوشت  ار  راـمیب  میئامنن 7 - رامیب  مهوت  كرد  هب  رهاـظت  مینکن و  تقفاوم  راـمیب  نایذـه  اـب  هاـگچیه  رادیاپ 6 - یفطاع 

تحارتسا زور  رد  رامیب  - 9 میهد . تکرـش  اهتیلاعف  رد  ار  وا  دشاب  يوزنم  ریگهشوگ و  رامیب  میهدـن  هزاجا  دنک 8 - شالت  شتالکشم 
لیاسو دمک  ندرک  کچ  تیلوئسم 11  لوبق  ینامردراک و  هب  نتفر  يارب  رامیب  قیوشت   10 دباوخب . رتتحار  بش  ات  دشاب  هتشاد  يرتمک 

يرارحا ن. هدننک : میظنت  يزار - »  » زاریش ناور  باصعا و  ناتسرامیب  یشکدوخ  يارب  رازبا  يروآعمج  رظن  زا  رامیب 

؟ تسیچ  Ecstacy یساتسکا

ردـخم داوم  نونکامه  اما  هدوب   … نیئوره و . هریـش ، كایرت ، ، شیـشح دـننام : يداوم  هعماج  رد  جـیار  ردـخم  داوم  لبق  لاس  نیدـنچ  اـت 
روآدایتعا داوم  زا  یکی  یـساتسکا  دشابیم .  x ای یـساتسکا  داوم  نیا  زا  عون  کی  دناهدیدرگ . جـیار  ون  ياهدـیدپ  ناونع  هب  رـشب  تخاس 

رمع لوط  رد  راب  کی  لقادح  ایند  رسارس  رد  ناوج  نویلیم  ینیمخت 8/2  ياهرامآ  ساسا  رب  تسا . يزورما  ناناوج  یضعب  نایم  رد  جیار 
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ردخم هدام  نیا  یـساتسکا : ياهمان  اهلکـش و  دنهدیم . همادا  ار  هدام  نیا  فرـصم  اهنآ ، زا  ياهدع  دـناهدرک و  هدافتـسا  هدام  نیا  زا  دوخ 
یـساتسکا دـشابیم . دوـجوم  یندیـشون  بـسچرب و  لژ ، صرق ، یقیرزت ، فـلتخم  اهلکـش ي  هـب  هدوـب و  كاـنرطخ  رایـسب  نادرگناور ،

هدـش کح   …… نیتال و  فورح  هراتـس ، هناورپ ، بلق ، دـننام  ییاهلکـش  اهصرق  نیا  يور  هک  تسا  یگنر  ياهصرق  لکـش  هبًالومعم 
نیا دـنوشیم . هئارا  …… ناـمکوپ و  سوـمیکیم ، لـثم  ینوتراـک ، لاکـشا  هـب  ییاههتـسب  هـلمج  زا  یفلتخم  ياهيدنبهتـسب  رد  تـسا و 

، یـشوغآ مه  يوراد  يداـش ، بـمب  هئـشن ، صرق  قـشع ، صرق  ، X صرق لـثم  یفلتخم  ياـهمان  اـب  ناگدـننک  فرـصم  نیب  رد  اـهصرق 
ییاهینامهیم رد  حارط  يوراد  ای  یساتسکا  یتراپ )  x  ) سکیا ياهینامهیم  دنوشیم . هتخانش   …… تج و  راتـسا ، سدسرم ، نمرپوس ،

فرصم هجیتن  رد  دنکیم و  راهم  ار  ندیباوخ  ندروخ و  هب  لیم  یساتسکا  دوشیم . فرـصم  ( Rave  ) ویر ای  سکیا  ياهینامهیم  مان  هب 
هزور دـنچ  ياهینامهیم  رد  ندـیباوخ  ندروخ و  هب  زاین  نودـب  دـنناوتیم  ناگدننکفرـصم  هجیتن  رد  زاین و  نودـب  دـنناوتیم  ناگدـننک 

دنهاوخ ردخم  داوم  نیا  فرـصم  دهاش  اهنآ  همه  یلو  دننکیمن  فرـصم  یـساتسکا  سلاجم  نیا  ناگدننک  تکرـش  همه  دـننک . تکرش 
هب سلاجم  نیا  رد  دریگیم . رارق  یـساتسکا  زا  هدافتـسا  رطخ  ضرعم  رد  دـنکیم  تکرـش  سکیا  ینامهیم  رد  هک  يدرف  ره  نیارباـنب  دوب ،
هب صخـش  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دریگیم و  تروص  تظفاحم  نودـب  یـسنج  طباور  راتفر ، لرتنک  نتـشادن  دـح و  زا  شیب  ناجیه  تلع 
هب ياهوراد  یفلتخم  لیالد  هب  تسا  نکمم  يدرف  ره  یـساتسکا : فرـصم  لیالد  ددرگ . ـالتبم  ( C و  B  ) تیتاپه زدـیا و  لثم  ییاهرامیب 

داجیا دروم  رد  دوخ ، ناتـسود  نانخـس  ریثات  تحت  ناناوج  زا  يرایـسب  . • دـنک ناحتما  ار  یـساتسکا  ياهصرق  اـی  رواطاـشن و  حالطـصا 
یقوشم درف ، ناوت  جراخ ا ز  تالکـشم  . • دـننکیم هدافتـسا  هدام  نیا  زا  یقالخا ، ياهراهم  نتفر  نیب  زا  بذاک و  زیگناناجیه  تاساسحا 

اهوراد نیا  هب  یمسج  تالکشم  ای  یحور  تامدص  زا  یشان  مالآ  زا  ییاهر  يارب  دارفا  یضعب  تسا . يداوم  نینچ  فرـصم  يارب  دنمورین 
هدـننک سویاـم  تخاونکی و  دـنور  رد  عونت  داـجیا  رتداـش و  یتاـظحل  نتـشاد  شمارآ ، هب  ندیـسر  یگدرـسفا ، زا  رارف  . • دـنروآیم هاـنپ 
یتقوم لحهار  دشاب ، هچ  ره  اهوراد  نیا  فرـصم  تلع  دینک : هجوت  تسا . داوم  لیبق  نیا  هب  ناناوج  ندروآ  يور  لیالد  رگید  زا  یگدـنز 

تلاح زا  رتتخس  رتدیدش و  یلکش  هب  هتساوخان ، تاساسحا  تالکشم و  اهنآ ، فرصم  راثآ  وحم  زا  سپ  تسا و  تالکشم  زا  رارف  يارب 
نازیم تشاد و  دـهاوخ  زاین  دوخ ، دـیدج  تالکـشم  لمحت  يارب  اـهوراد  نیا  زا  يرتشیب  رادـقم  هب  درف  رورم  هب  دـنوشیم و  كرد  هیلوا ،

ناگدنشورف ناغلبم و  تسا . نآ  دروم  رد  طلغ  تاغیلبت  وراد  نیا  فرصم  شیازفا  للع  زا  رگید  یکی  . • دباییم شیازفا  ار  وراد  فرـصم 
هدرک طاشن  اب  مارآ و  ار  درف  هدوب ، رطخیب  اهصرق  نیا  تسین ، رتشیب  وکابنت  لکلا و  راثآ  زا  وراد  نیا  رضم  راثآ  هک : دنیوگیم  وراد  نیا 

درف تالاح  دننکیم . هدافتسا  اههیجوت  نیا  زا  داوم ، نیا  عیزوت  شورف و  يارب  اهنآ  هک  دوش  هجوت  یتسیاب  دربیم . الاب  ار  صخش  كرد  و 
کی یـساتسکا  . • دوشیم هدهاشم  اهـصرق  ءوس  راثآ  یـساتسکا  ياهـصرق  فرـصم  زا  دـعب  هقیقد  اـت 20   15 یـساتسکا : فرـصم  زا  سپ 

دناوتیمن صخـش  فرـصم  زا  سپ  ددرگیم . هظفاـح  وخ و  قـلخ و  رکفت ، رب  ریثاـت  ثعاـب  هتـشاذگ و  رثا  زغم  رب  هدوـب و  ازمهوـت  يوراد 
هب هک  يدرم  سکیا ، ینامهیم  کی  رد  تفگیم : یـساتسکا  هدـننک  فرـصم  کـی  دوشیم . مهوت  راـچد  دـنک و  كرد  ار  دوخ  تیعقوم 

سگم هک  درکیم  رکف  ناگدننک  فرصم  زا  یکی  تسنادیم و  لاقترپ  ار  دوخ  درکیم ، فرصم  یـساتسکا  موادم  روط  هب  دایز و  رادقم 
نامز ناکم و  اـضف ، رظن  زا  ار  دوخ  تیعقوم  اـهصرق  نیا  ناگدـننک  فرـصم  . • دـیبوکیم هرجنپ  هشیـش  هب  ار  شرـس  تاـعفد  هب  تسا و 

ییالاب تاقبط  هرجنپ  زا  هدننک ، فرصم  صاخـشا  دروم  نیدنچ  هنومن : ناونع  هب  تاشرازگ و  قبط  دنهد . صیخـشت  یتسرد  هب  دنناوتیمن 
رد دایز  تعرس  اب  نیشام  هکیلاح  رد  دوب  هدرک  فرصم  یساتسکا  هک  یناوج  ای  و  دناهدرک . طوقـس  هدمآ و  نوریب  هب  رایتخایب  نامتراپآ 

ثعاب اهصرق  نیا  فرـصم  : • یـساتسکا فرـصم  ضراوع  دـمآ . نوریب  نیـشام  زا  هدرک و  زاب  ار  نیـشام  رد  دوب  تکرح  لاح  رد  نابوتا 
زا سپ  ینزدوخ  یـشکدوخ و  هب  مادـقا  . • دوشیم  … ارذـگ و .. نونج  ینیبدـب ، نظءوـس و  دـح  زا  شیب  بارطـضا  یجیگ ، یگدرـسفا ،

عاـستا بلق ، نابرـض  شیازفا  نوخراـشف ، تارییغت  ثعاـب  نینچمه  یـساتسکا  فرـصم  . • تسا هدـش  شرازگ  زین  اـهصرق  نـیا  فرـصم 
امغا جنشت ، تیمومسم ، ببس  دراوم  یضعب  رد  اهصرق  نیا  فرصم  . • ددرگیم  … اههیلک و . ییاسران  غارفتـسا ، عوهت و  زرل ، کمدرم ،
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سپ لاس  ات 7  زغم  رب  صرق  نیا  برخم  راثآ  یـساتسکا  فرـصم  رابکی  طقف  زا  سپ  هک : تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دش . دهاوخ  گرم  و 
فرصم اب  هک  دننکیم  روصت  هابتشا  هب  دارفا  زا  يرایسب  رخآ : مالک  دوشیم . هدهاشم  زغم ، زا  هدش  هتفرگ  ياهسکع  رد  فرـصم ، نیا  زا 

ار ناور  مسج و  دوز  ای  رید  داوم  نیا  تسا ، طلغ  رواب  کی  طـقف  نیا  دـننکیم ، تیلاـعف  رتهب  و  دـنوشیم » رتداـش   » یـساتسکا ياـهصرق 
ییاذـغ میژر  ، شزرو دـنراد : دوجو  ییاهلحهار  اما  دـنهد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  ناـسنا  تسا  نکمم  یگدـنز  ياـهراشف  دـنزاسیم . دوباـن 

دروم رد  دامتعا  لباق  درف  کـی  اـب  تبحـص  دوشیم . شمارآ  تیاـضر و  ساـسحا  ببـس  تعیبط  هدـهاشم  اـب  هارمه  يورهداـیپ  بساـنم ،
شمارآ و ثعاب  وا  زا  ییامنهار  کمک و  بلط  یتسه و  قلاخ  اـب  زاـین  زار و  رتمهم  همه  زا  و  دـشاب . هدـننک  کـمک  دـناوتیم  تالکـشم 
. دنهد صاصتخا  اهنآ  هب  ار  يرتشیب  تقو  دننک و  تبحص  دوخ  نادنزرف  اب  دیاب  نیدلاو  دناهدنیآ . ياهدیما  ناناوج  ددرگیم . اهلد  یلـست 

هجیتن نودب  دنچره  تبثم  ياهراک  تهج  رد  اهنآ  ياهـشالت  زا  . • دیونـشب ار  ناشیاهوزرآ  دیهد ، شوگ  ناناوج  تالکـشم  هب  : • نیاربانب
اهنآ ضراوع  كانرطخ و  ياهوراد  دروم  رد  اهنآ  اـب  . • دـییامن تیوقت  ار  ناـشهیحور  دـیجمت و  ار  اـهنآ  ییاـناوت  . • دـینک فیرعت  دـشاب 
هیهت دیهد . تاجن  ار  دوخ  دنزرف  یگدنز  دـیناوتیم  امـش  دیـشاب  نئمطمو  دـییامن . قیوشت  ادـخ  رکذ  شیاین و  هب  ار  اهنآ  . • دـینک تبحص 
مولع هاگـشناد  نایراوشقن  یبتجم  رتکد  يراکمه : اب  یهاچ  هرق  دمحم  یلع  رتکد  یفیرـش / نیـسح  دـمحم  رتکد  ینابرق / همغن  ناگدـننک :

ردخم داوم  ناتـسا  تشادهب  زکرم  ناور  تشادهب  دحاو  یتشادهب  تنواعم  هزوح  سراف -  ناتـسا  ینامرد  یتشادـهب  تامدـخ  یکـشزپ و 
ار یـساتسکا  مان  لاحب  ات  اـیآ  تسا  هدـش  لدـب  اـم  رـصع  هتفخ  نوعاـط  هب  شخب  يداـش  ياهـصرق  بلاـق  رد  یـساتسکا  ناریا  رد  دـیدج 

فرـصم ار  نآ  هکلب  دناهدینـش  ار  هدام  نیا  مسا  اهنت  هن  هک  دنـشاب  یناسک  امـش  ناتـسود  نیب  رد  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  دـیاهدینش ؟
فورعم  XTC سکا )  ) X يزاتسکا یساتسکا  ياهمان  هب  هک  تسا  نیماتفمآ  تاقتشم  زا  یکی  وراد  نیا  تسیچ ؟ یساتسکا  دنـشاب . هدرک 

لاـس رد  وراد  نیا  دراد  ترهـش  قشع  يوراد  هب  ناتـسلگنا  رد  تسا و  هدـش  هتخانـش  شخب  يداـش  صرق  ماـن  هب  وراد  نیا  ناریا  رد  تسا 
لاکشا دش . جراخ  هدر  زا  تعرس  هب  نآ  ءوس  تارثا  تلع  هب  یلو  تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  اهتـشا  هدننک  مک  ناونعب  ناملآ و  رد   1914
یقیرزت ینیخدـت و  داوم  لوسپک و  ینیدـیوج  ياهـسمادآ  یکاروخ  ياهـصرق  تروص  هب  اـکیرما  رد  وراد  نیا  یـساتسکا : ییوراد  جـیار 

( ناموت رازه  طسوتم 10  روطب   ) ناـموت رازه  ات 20  نیب 4  صرق  نیا  ناریا  رد  تـسا . رـالد  ات 30  نیب 10  صرق  ره  تمیق  تسا . دوـجوم 
تحار و دیلوت  تلع  هب  دوشیم . هضرع  رازاب  رد  بیلـص و …   ko $ یـشیب وستیم  زنب  سدسرم  ياهکرام  اب  هک  دوشیم  شورف  دیرخ و 
هب هجوت  اب  هتبلا  هک  دراد  دوجو  زین  یلخاد  ياهلپریز  ینوناق و  ریغ  ياههاگشیامزآ  رد  نآ  تخاس  ناکما  رـضاح  لاح  رد  وراد  نیا  ناسآ 
رد يداوم  زغم : رد  رثا  هوحن  دنامب  یقاب  ندب  رد  تعاس  ات 3  دودح 2  دوشیم و  رهاظ  فرصم  درادناتسا  ریغ  یفاضا  داوم  ندومن  بیکرت 

باصعا و متسیس  رد  روکذم  داوم  اهوراد  نیا  فرـصم  اب  تسا . ناسنا  رد  قلخ  شیازفا  رد  نآ  رثا  هک  دنراد  دوجو  نینوتورـس  مان  هب  زغم 
تدمزارد رد  يزغم  ياهلولس  بیرخت  ثعاب  باصعا  زغم و  متـسیس  وراد  نیا  دوجو  دوشیم . متـسیس  نیا  کیرحت  ثعاب  هدش  دازآ  زغم 

بیرخت همدـص و  تروـص  رد  هک  دنتـسه  ییاهلولـس  هلمج  زا  ندـب  رد  باـصعا  يزغم و  ياهلولـس  دـینادیم . هـک  روطناـمه  ددرگیم و 
ابلاـغ هـک  یتارثا  یـساتسکا : فرـصم  زا  سپ  ضراوـع  دـنوشیمن . يزاـسزاب  اددـجم  ناوختـسا و …  دـبک  تسوـپ  ياهلولـس  فـالخرب 

ندوب 2- بوخ  ساسحا  شیازفا  -1 تسا : لیذ  حرـش  هب  دننکیم  رکذ  ار  نآ  نایرتشم  ياوغا  یمرگ و  رازاب  يارب  داوم  نیا  ناگدنـشورف 
تایبرجت ساسحا  يزابلد 6- تسد و  یشوخرس 5- ساسحا  نارگید 4- هب  تبحم  قلعت و  لیامت و  ساـسحا  درف 3- رد  دایز  يژرنا  داجیا 

دـیدش و تیلاعف  هب  اهنآ  لیامت  بجوم  ناگدـننک  فرـصم  رد  يژرنا  شیازفا  تلع  هب  داوم  نیا   » یـسنج طـباور  رد  یئاورپیب  تـالاح  و 
يراتسرپ دحاو  يزار - )  ) زاریش ناور  باصعا و  ناتسرامیب  دنوشیم » ینالوط  ياهصقر  نینچمه  زیمآ و  نونج  اهاگ 

؟ تسیچ یستسکا 

يرگید ياهمان  نونکا  مه  اما  دوب . نییوره  كایرت و  هریـش ، شیـشح ، دننام  انـشآ  مان  دنچ  لماش  ناریا  رد  ردخم  داوم  شیپ  لاس  دنچ  ات 
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رایـسب نادرگ  ناور  ردـخم  هدام  نیا  تسا .  x اـی يزیتسکا  اـی  یـستسکا  ماـن  نیا  دوشیم و  رتـشیب  زاوآ  نیا  زور  ره  دـسریم و  شوگ  هب 
نوچ دشابیم . ( MDMA  ) نیماتفمآ لـیتم  نا - - یـسکود نیلتیم  نآ 3و4  ییایمیـش  مان  تسا و  نیماـتفمآ  تاقتـشم  زا  یکی  كاـنرطخ 
ندوب صلاخ  نازیم  اذل  دوشیم  هتخاس  ینوناقریغ  ياههاگشیامزآ  رد  نیماتفمآ  لوکلوم  نامتخاس  رد  رییغت  ییایمیش و  هویش  هب  یستسکا 

هب يزیتسکا  ناونع  هب  زین  نیماـتک  نوداتم l.s.d و  لماش  یتابیکرت  هتبلا  دراد . توافت  رایسب  رگید  هاگـشیامزآ  هب  هاگـشیامزآ  کی  زا  نآ 
دوخ زا  و  طاشن ) (، ) دـجو  ) هب یناریا  گنهرف  رد  ار  یـستسکا  هژاو  تسا . كانرطخ  رایـسب  هک  تسا  دوجوم  رازاب  رد  زاس  تسد  تروص 

، یـشوغآ مه  يوراد  قشع ، يوراد  مدآ ، ناجیه ، بمب  يداش ، بمب  هلمج  زا  يدایز  ینابایخ  ياهمان  یلو  دناهدومن ، ینعم  ندـش  دوخیب 
هریغ وت و  يآ  نمفاه و  رتکد  تج ، یتیبوس ، در ، راتـسا ، زنب ، سدسرم  نمرپوس ، گاه ، دـلانود ، کمژاسرو  یـشیبوستیم ، يرارف ، وباش ،

فورح هراتس و  هناورپ ، ردبرض ، بلق ، دننام  ییاهلکـش  اهصرق  نیا  يور  هک  تسا  یگنر  ياهصرق  لکـش  هب  ًالومعم  یـستسکا  دراد .
، یقیرزت لاکشا  دوشیم . هیارا  نامکوی  سوم و  یکیم  دننام  ینوتراک  ياهلکش  هب  ییاهيدنب  هتـسب  رد  و  تسا . هدش  هتـشون  نیتال و …
هب دوشیم  فرصم  فلتخم  هنابش  ياهیتراپ  صقر ، سلاجم  رد  ًالومعم  یـستسکا  تسا . هدش  شرازگ  زین  نآ  یندیـشون  لژ و  یبسچرب ،

نودب یسنج  طباور  راتفر ، لرتنک  نتشادن  دح و  زا  شیب  ناجیه  تلع  هب  سلاجم  نیا  رد  دنیوگیم . ویر )  ) ای یتراپ ) سکا   ) سلاجم نیا 
ياهروشک زا  يرایـسب  رد  زدیا  تیتاپه و  دننام  ییاهيرامیب  عویـش  زورب  مهم  ياهتلع  زا  یکی  نونکا  مه  دریگیم و  تروص  تظفاحم 

زا سپ  هقیقد ) دشاب 15  یلاخ  هدـعم  رگا   ) هقیقد یستسکا 20  فرـصم : ضراوع  تسا . یـستسکا  فرـصم  سلاجم و  نیمه  رد  تکرش 
دناوتیم دراذـگیم و  رثا  هظفاح  قلخ و  رکفت )  ) تخانـش رب  یـستسکا  دراد . همادا  تعاس  ات 6  نیب 4  نآ  رثا  دـسریم و  زغم  هب  فرـصم 

برخم راثآ  یتح  هدـش و  تشگرب  لباقریغ  یناور  ياهيرامیب  راـچد  هدـننک  فرـصم  درف  دراوم  زا  یـضعب  رد  ددرگ . اـهمهوت  ثعاـب و 
هب مادقا  دروم  رد  زین  ییاهشرازگ  دوشیم و  هدهاشم  زغم  هدش  ماجنا  ياهنکسا  رد  فرصم  راب  کی  زا  سپ  لاس  ات 7 یستسکا  فرصم 

تاعاس دناوتیم  هدش و  دـح  زا  شیب  ناجیه  راچد  هدـننک  فرـصم  درف  تسا . هدیـسر  یـستسکا  فرـصم  زا  سپ  ینزدوخ  یـشکدوخ و 
هتفـشآ و راتفر  يرارق ، یب  دـننام : يدـنیاشوخان  برخم و  راثآ  تایبرجت و  راچد  یتدـم  زا  سپ  اما  دزادرپب . یبوکیاـپ  صقر و  هب  یلاوتم 

نایم زا  دوشیم . هریغ  یگنـشت و  ناهد  ندـش  کـشخ  تالـضع ، کـف و  یگتفرگ  بلق ، نابرـض  شیازفا  ندـب ، ياـمد  شیازفا  ناـشیرپ ،
بلق نابرـض  رد  یمظن  یب  نوخراشف ، شیازفا  ثعاب  وس  کی  زا  نوچ  ددرگیم . رابگرم  راثآ  ثعاب  ندب  يامد  شیازفا  هدشدای  ضراوع 

زغم هب  يدـج  بیـسآ  دـبای  شیازفا  دـح  زا  شیب  ندـب  ترارح  رگا  رگید  يوس  زا  دوشیم و  هیلک  ییاسران  ندـب و  بآ  کمن و  شهاک 
يریگمیمـصت رکفت و  رد  میاد  لالتخا  یـستسکا  هضراـع  نیرترادـیاپ  نیرتمهم و  یلو  دوش . درف  گرم  بجوم  دـناوتیم  هتخاـس و  دراو 

یب هنارگشاخرپ و  راتفر  ییارگچوپ 2 - یگدنز و  رد  فده  نتشادن  - 1 تدم : ینالوط  فرـصم  ياههناشن  ضراوع و  دشابیم . حیحص 
شزرو و لیصحت  هرمزور  لیاسم  هب  یگقالع  یب  هطقن 6 - کی  هب  ندش  هریخ  مه 5 - هب  اهنادند  ندییاس  اهکف 4 - ندش  لفق  اورپ 3 -

هدافتـسا رـس  يوم  راردا و  شیامزآ  زا  صیخـشت  يارب  صیخـشت : هویـش  نیـشیپ  ناتـسود  ندرک  اهر  دـیدج و  ناتـسود  باختنا  هریغ 7 -
هنافساتم تسا  تشگزاب  لباق  ریغ  تارثا  نیا  تسا و  يزغم  اهلولس ي  يدوبان  لیلحت و  تروص  هب  یستسکا  تارثا  نوچ  نامرد : دوشیم .

ینالوط لکش  هب  تسا  مزال  یستسکا  لصاح  یناور  تالکشم  تلع  هب  دارفا  زا  يرایسب  هکنیا  هوالع  هب  درادن . نامرد  یـستسکا  هب  دایتعا 
شخب تایح  نامرد  يریگشیپ و  تامدخ  تکرش  دنوش . نامرد  تدم 

 …  ( تیتاپه و - زدیا  ) دایتعا زا  یشان  ياهبیسآ 

زا سپ  متسیب  نرق  رد  يرـشب  هعماج  يالب  نیرتگرزب  کش  نودب  زدیا  تسا ؟ مزال  دایتعا  ياهبیـسآ  ضراوع و  زا  يریگـشیپ  شزومآ  ایآ 
ات دـنکیم  ینیبشیپ  تشادـهب  یناهج  نامزاس  تسا و  شرتسگ  لاـح  رد  ناـهج  رد   HIV/AIDS یمدیپا دـشابیم  مود  یناهج  گنج 

رفن نویلیم   45 لاس 2010 - اـت  دوشیم  ینیبشیپ  نینچمه  دـش . دـنهاوخ  هدولآ  زدـیا  سوریو  هب  رفن  نویلیم  ات 300   250 لاس 2005 – 
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 - رفن زدـیا 6746  هب  هدولآ  دراوـم   - ناریا رد  زدـیا  هب  طوـبرم  تاـعالطا  نیرخآ  دـش . دـنهاوخ  ـالتبم   HIV/AIDS تنوـفع هب  رگید 
دودحم طقف  هک  تسا  يراجفنا  ياهنوگ  هب  یقیرزت  ناداتعم  رد   HIV تنوفع شرتسگ  لاس  زدیا 34-25  هب  التبم  ینس  هورگ  نیرتعیاش 

یفرط زا  دوشیم  لماش  مه  ار  یعامتجا  ياههورگ  ریاس  سپس  اهنآ و  نادنزرف  یسنج و  ياکرـش  لوا  هجرد  رد  هکلب  تسین  ناشدوخ  هب 
هب رجنم  هک  دشابیم   C و B تیتاپه ینوفع  يرامیب  میتسه  وربور  نآ  اب  ردـخم  داوم  قیرزت  اب  طابترا  رد  نونکامه  هک  يرگید  يراـمیب 

داجیا سوریو  طسوت  يرامیب  نیا  دوش . یم  یهتنم  درف  گرم  تدم و  ینالوط  يرامیب  هب  تیاهن  رد  هدش و  دبک  رد  رشتنم  مروت  باهتلا و 
رد هدش  هتخانش   C تیتاپه هب  هدولآ  دارفا  دودح 60 % دوش . درف  رد  گرم  تیاهن  رد  يرامیب و  ینالوط  ياهلاس  هب  رجنم  دناوتیم  هدش و 
هب خساپ  مدع  لامتحا  دوشیم و  درف  دوخ  رد  ددـجم  تنوفع  ثعاب  هدولآ  درف  رد  رطخرپ  ياهراتفر  همادا  هک  دنتـسه  یقیرزت  داتعم  ناریا 
هب التبم  هک  يدارفا  % 15-20 دنکیم . راتفرگ  تمالع  نودب  ار  درف  الومعم  سوریو  نیا  دـنکیم  رتشیب  ار  دـبک  تفاب  هب  بیـسآ  نامرد و 

يالتبا لامتحا  دـنکیمن و  داجیا  یمئاد  ینمیا  يرامیب  نیا  اما  دوشیم  كاـپ  اـهنآ  نوخ  زا  سوریو  دـنباییم و  دوبهب  دنتـسه   C تیتاپه
ات تسا  نکمم  نمزم  تنوفع  اـب  هدولآ  دارفا  دـنوشیم 40 % راتفرگ  نمزم  تنوفع  هب  هدولآ  دارفا  ابیرقت 80 % دراد  دوجو  دارفا  نیا  ددـجم 

هتشاد یفاک  تاعالطا  دیاب  درک ؟ دیاب  هچ  دنتـسه . نیرفآ  رطخ  نارگید  هب  تنوفع  لاقتنا  رظن  زا  اذل  دننامب  یقاب  تمالع  نودب  رمع  رخآ 
-2 تیتاپه ) زدـیا و   ) هدولآ دارفا  اـب  یـسنج  شزیمآ  - 1 دوشیم ؟ لقتنم  ییاهراتفر  هچ  اـههار و  هچ  طـسوت  يراـمیب  نیا  مینادـب  میـشاب .
كدوک 1- هب  هدوـلآ  رداـم  سوریو 4 - هب  هدولآ  ینوخ  ياـههدروآرف  نوـخ و  لاـقتنا  هدولآ 3 - نزوس  گنرـس و  زا  كرتـشم  هدافتـسا 

ینعی دـنهدیم  لاقتنا  دوخ  لباقم  فرط  هب  ار  سوریو  یـسنج  شزیمآ  قیرط  زا  دنـشاب  هدولآ  سوریو  هب  درم  اـی  نز  رگا  یـسنج : شزیمآ 
زا ناریا 12 % رد  درادن . يریثات  لاقتنا  رد  داژن  سنج  نس و  دنکیم و  تیارس  درم  هب  درم  زا  ای  درم و  هب  نز  زا  ای  نز و  هب  درم  زا  سوریو 
هب هدولآ  ینوخ  ياههدروآرف  اـی  نوخ  رگا  ینوخ : ياـههدروارف  نوخ و  لاـقتنا  هار  زا  - 2 دـناهدش . هدولآ  قیرط  نیا  زا  زدـیا  دراوم  همه 

هدافتسا ینزوسرس  گنرـس و  تاقیرزت ا ز  رد  رگا  الثم  دنکیم  هدولآ  ار  وا  دوش  دراو  ملاس  صخـش  ندب  هک  لکـش  ره  هب  دشاب  سوریو 
سوریو هب  هک  ینارداـم  كدوـک : هب  رداـم  زا  - 3 تسا . یمتح  ابیرقت  تیارـس  دـشاب  هدـش  فرـصم  هدولآ  صخـش  طسوت  ـالبق  هک  دوش 

لاقتنا دوخ  ناکدوک  هب  ار  سوریو  نا  زا  سپ  هلـصافالب  ای  نامیاز و  زا  لبق  یمک  ای  ناـمیاز  ماـگنه  رد  دراوم  زا  موس  کـی  رد  دـناهدولآ 
ندرب راـک  هب  زا  لـبق  - 1 مینک ؟ لـمع  تاروتـسد  هب  ب : میوشن ؟ ـالتبم  هک  میهد  ماـجنا  يریگـشیپ  تهج  دـیاب  ییاـهراک  هچ  دـنهدیم .

یـشارت و تروص  غیت  كاوسم  زا  زگره  - 2 دینک . لصاح  نانیمطا  نآ  ندوب ) لیرتسا   ) یگدولآ مدـع  زا  هدـننک  خاروس  هلیـسو  هنوگره 
یقـالخا لوـصا  هب  يدـنبیاپ  يراد  نتـشیوخ  يریگـشیپ  هار  نیرتـهب  - 3 دـینکن . هدافتـسا  كرتـشم  هدـنرب  هلیـسور  یبوکلاـخ و ه  نزوـس 

سوریو لاقتنا  زا  يدح  ات  دـناوتیم  مودـناک  زا  هدافتـسا  - 4 دشابیم . یـسنج  ياکرـش  ددـعت  يراب و  دـنبیب و  زا  بانتجا  یگداوناخ و 
یقیرزت دایتعا  رد  فرصم  رابکی  نزوس  گنرس و  زا  هدافتسا  يراددوخ  یقیرزت -  ناداتعم  رد  بیسآ  شهاک  لوصا  - 5 دنک . يریگولج 

هچ دنکیم . يریگولج  سوریو  لاقتنا  زا  يدح  ات  تعاس  مین  تدم  هب  هدننک  دیفـس  عیام  اب  هدـش  فرـصم  گنرـس  ندومن  ینوفعدـض  - 
زا هک  یقیرزت  ناداـتعم  - 2 دنـشابیم . یـسنج  طباور  رد  يراـبو  دـنبیب  ياراد  هک  يدارفا  - 1 دنتــسه ؟ ـالتبا  رطخ  ضرعم و  رد  يدارفا 

هورگ - 4 دـننک . یم  هدافتـسا  یناـمرد  یتشادـهب  ریغ  زکارم  یتامدـخ و  نکاـما  زا  هک  يدارفا  - 3 دـنیامن . یم  هدافتـسا  كرتشم  گنرس 
شقن زدیا  هب  التبم  ناردام  نادنزرف  - 6 دنشابیم . يرامیب  هب  ءالتبا  رطخ  رد  هک  يدارفا  نادنزرف  نارـسمه و  یکشزپ 5 - تامدخ  لنسرپ 

زا يرایسب  - 2 دوشیمن . لقتنم  اذـغ  بآ و  قیرط  زا  بلغا  يراـمیب  - 1 تسین ؟ كانرطخ  يراتفر  هچ  مینادـب  مینکن  شومارف  ار  هداوناـخ 
یمومع هیلقن  لیاسو  مامح و  تلاوت  رختسا  لثم  یمومع  نکاما  زا  هدافتـسا  تسین 3 - هدننک  لقتنم  اهفرظ  نتسش  هفرـس  هسطع  لثم  دراوم 

رد یتشادـهب  لوصا  تیاـعر  هب  میهاوـخب . نارگید  زا  ار  دوـخ  قـح  تسین ج ) هدـنهد  لاـقتنا  تارـشح  شین  - 4 ددرگیمن . لاقتنا  ثعاـب 
( اهناتـسرامیب یکـشزپنادند  هاگـشیارآ   ) دـننک تیاعر  ار  یتشادـهب  لوصا  هک  میهاوخب  نیلوئـسم  زا  میـشاب و  ساسح  فلتخم  ياهطیحم 

( دایتعا سانشراک   ) مدقم يرهم  کشزپناور - )  ) مانرف تربار  رتکد   - شخب تایح  نامرد  يریگشیپ و  تامدخ  تکرش 
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تیرشب لضعم  دایتعا 

نتم

ردخم داوم  هب  ندرب  هانپ  دنراتفرگ  ردـخم  داوم  لکلا و  راگیـس  ینعی  دایتعا  کلهم  هدـیدپ  لاگنچ 3  رد  يرـشب  تاعامتجا  بلغا  هوزرما 
ياهتنـس تاداع و  یمیلقا و  طیارـش  بساـنت  هب  کـیره  يرـشب  فلتخم  تاـعامتجا  زاـبرید  زا  تسین و  رـشب  یگدـنز  رد  ياهزاـت  هعقاو 

دیلقت يواکجنک و  لیلدـب  ای  رذـگدوز و  بذاک و  ياهتذـل  بسک  هزیگنا  اب  ای  یحور و  ياهراشف  زا  ییاهر  هزیگنا  هب  دوخ  هب  صوصخم 
ناج تاجن  اذل  تسا  هعماج  داتعم و  صخـش  يارب  يرامیب  درد و  نیرتگرزب  دایتعا  دناهدرب . هانپ  ردخم  داوم  عاونا  زا  یکی  هب  هناروکروک 

رد یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب و  ترازو  طسوت  لاس 1380  رد  یسانش  ریگهمه  یسررب  کی  تسا . هعماج  تاجن  عقاو  رد  داتعم 
جیاتن دناهدوب  ردخم  داوم  فرصم  یعدم  هک  هتفرگ  ماجنا  ییاههنومن  دادعت  یسررب  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  داوم  فرـصم  ءوس  هب  طابترا 
ناـشن یلخاد  تاـقیقحت  تشاد . نیفرونرپوب ) نیئوره و  هریـش  كاـیرت   ) ینویفا داوـم  هدـننک  فرـصم  رفن  لقادـح 000/761/3  دوجو  رب 

رب رد  ار  یگلاـس  نینـس 30-45  نیب  ناگدـننک  فرـصم  رتشیب  نانز و  ربارب  نادرم 4-8  رد  ردـخم  داوم  هب  دایتعا  فرـصم و  هک  دـهدیم 
یمـسج ضراوع  لثم  یفلتخم  ضراوع  هدـندروآ  دوجوب  هکلب  تسا  یفلتخم  لئاسم  هدـیئاز  دوخ  اـهنت  هن  ردـخم  داوم  هب  داـیتعا  دنتـشاد .
كرتشم ياههناشن  مئالع و  يرـس  کی  دایتعا  الوصا  دایتعا  ياههناشن  مئالع و  تسا . هریغ  يداصتقا و  یـسایس  یگنهرف  یعامتجا  يرکف 

يدرف يوخ  قلخ و  یـصخش و  تارییغت  زا - : دنترابع  مئالع  نیا  دوشیم  هدـهاشم  اههناشن  نیا  شیب  مک و  دایتعا  عاونا  همه  رد  هک  دراد 
اب اهدایتعا  عاونا  همه  رد  ابیرقت  ردخم  داوم  هب  هدولآ  درف  هک  تدم  دنلب  راثآ  مئالع و  تدم  هاتوک  یمـسج  یکیزیف و  تارییغت  مئالع و  - 

ياههناسر ناتـسود  اب  ترـشاعم  نالاسمه و  هورگ  هسردـم  هداوناخ  لیبق  زا  یـشزومآ : یتیبرت و  لـماوع  تسا - : ناـبیرگ  هب  تسد  اـهنآ 
یگدرـسفا عاونا  لثم  یناور : لماوع  موسر -  بادآ و  یئایفارغج  هژیو  هقطنم  اوه  بآ و  لثم  یطیحم : لماوع  تغارف -  تاـقوا  یهورگ و 

یناور یمـسج  ياهیرامیب  لثم  ینورد : لماوع  یفطاع -  ياهتیمورحم  تیـصخش  دشر  مدع  تراقح  ساسحا  يرارقیب  بارطـضا و  اه 
الوصا تسا و  يرورـض  یلیخ  دایتعا  دـشر  ياههشیر  اههنیمز و  ندرب  نیب  زا  دایتعا  هطاق  نامرد  هزرابم و  يارب  دایتعا  نامرد  يریگـشیپ و 

نیداتعم نامرد  زا  فده  تسا . نامرد  زا  رتمهم  هدوب و  تیولوا  رد  اهنآ  نامرد  زا  رتشیب  دایتعا  صوصخب  یعامتجا  ياهبیسآ  يریگشیپ 
هدـنروآ دوجوب  لماوع  هب  یتسیاب  نیداتعم  نامرد  ارب ي  دـننکن . تشگرب  دایتعا  هب  رگید  هک  یتروصب  تساهنآ  یناور  یمـسج و  ناـمرد 

داوم هب  اددـجم  نارامیب  دوشن  هجوت  یناور  ياهیگتـسباو  ندرک  فرطرب  هب  هدـش و  افتکا  یمـسج  نامرد  هب  طقف  رگا  ددرگ . هجوت  داـیتعا 
هتفرگ راکب  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـهوراد  دوب . دـهاوخ  راـمیب  ندـب  زا  یئادز  مس  روظنم  هب  ییوراد  تامدـخ  دروآ . دـنهاوخ  يور  ردـخم 

توافتم صـصختم  کشزپ  رظن  رامیب و  طیارـش  نس و  يو و  ندب  تمواقم  نینچمه  رامیب و  فرـصم  تدم  رادقم  عون  هب  هتـسب  دنوَشیم 
لماش رتشیب  یئوراد  ریغ  تامدـخ  دوشیم . هداد  وراد  كرت  نار  تلوهـس و  يرامیب و  ضراوع  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  یلک  روطب  تسا و 

یمسج رظن  زا  يدرف  تسا . هدننکدوع  لاح  نیع  رد  هدنورشیپ و  يرامیب  کی  دایتعا  هک  تشاد  رایـسب  هجوت  رما  نیا  هب  دیاب  تسا  هرواشم 
درف ددجم  تشگزاب  زا  يریگـشیپ  تهج  شالت  یلـصا  هلحرم  هکلب  دنادب  هدش  اهر  ملاس و  الماک  ار  دوخ  دناوتیمن  هدـش  كرت  هب  قفوم 
درف تسا  رتهب  دوب و  دهاوخ  مزال  دیفم و  رایسب  یگداوناخ  يدرف و  هرواشم  تاسلج  رد  روضح  ددجم  تشگزاب  زا  يریگولج  يارب  تسا 

اب ات  دـنک  تکرـش  بترم  دوخ  سانـشناور  هرواشم  تاقالم و  تاسلج  رد  دـشاب و  سانـشناور  ای  کشزپناور  رظن  ریز  یتدـم  هتفای  تاـجن 
تامدخ هکبـش  دوش . هئارا  يو  یعامتجا  یحور و  یمـسج  طیارـش  تیـصخش و  اب  بسانتم  دـیفم  تسرد و  ياهشور  مزال  ياهیئامنهار 

ناور تشادهب  دحاو  دابآ -  زوریف  ناتسرهش  ینامرد  یتشادهب ،
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یناور و یمسج و  تمالس  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم  دیدهت  ار  يرشب  هعماج  یعامتجا ، تالکشم  زا  یکی  ناونعب  ردخم  داوم  فرـصم  ءوس 
هزرابم و لیلد  نیمه  هب  تسا  روشک  رد  هدولآ  قطاـنم  زا  یکی  سراـف  ناتـسا  تسا . هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  يونعم  یناـسنا و  ياهـشزرا 

ینعی ردـخم ، داوم  فرـصم  يارب  اضاقت  شهاک  دایتعا  اب  هزرابم  ياهـشور  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . ریذـپانبانتجا  هدـیدپ  نیا  اـب  ههجاوم 
یمـسج و راتخاس  یجیردـت  تداع  يراگزاس و  دایتعا : فیرعت  تسا . هعماج  رد  تیاـهن  رد  هداوناـخ و  درف و  رد  تینوصم  داـجیا  یعون 

يدرف یعاـمتجا و  ياـهتیلاعف  رد  دـیدش  تفا  ثعاـب  ددرگیم و  یناور  یمـسج و  یگتـسباو  هب  رجنم  هک  ردـخم  هداـم  یعون  اـب  یناور 
ياهدام كایرت :  • ناریا رد  عیاش  ردـخم  داوم  دـنک . تمواقم  داوم  فرـصم  هسوسو  لباقم  رد  دوب  دـهاوخن  رداق  یناسآ  هب  درف  دوشیم و 

هب هک  يدیفـس  مرن و  ردوپ  نیئوره : . • دوشیم فرـصم  یکاروخ  یندیـشک و  تروص  هب  هک  تسا  يریمخ  ماوق  ياراد  گـنر و  ياهوـهق 
تروص هب  هک  هنادهاش  هایگ  فلتخم  ياهتمسق  اناوجيرام : گنب ، شیشح ، . • دوشیم فرصم  یقیرزت  یقاشنتسا و  یندیشک ، تروص 
صلاخ تروص  هب  لکلا : . • كرحم داوم  تابیکرت  زا  یساتسکا :)  ) x صرق یئایمیش ، ياهصرق  . • دوشیم فرصم  یکاروخ  یندیشک و 

رد يواکجنک  : • يدرف لماوع  دایتعا : هب  شیارگ  رد  رثؤم  لماوع  دوشیم . فرـصم  یندیـشون  تروص  هب  رگید و  تاـعیام  اـب  بیکرت  اـی 
تبثم ریثات   • نیرفآ هرطاخم  تیعقوم   • یناور ای  یمـسج  لالتخا   • نییاپ سفن  هب  داـمتعا   • یعاـمتجا دـض  یتیـصخش  تافـص   • یناوجون

بسانمان يوگلا  دوجو   • نادنزرف زا  تلفغ  : • یطیحم یگداوناخ و  لماوع  یگنهرف  تیمورحم   • دایز يانغ  ای  رقف   • درف رب  داوم  فرـصم 
روفو : • یعامتجا لماوع  نادنزرف  هیلع  رب  تنوشخ   • تنوکس لحم   • هسردم رد  راشف   • داوم هدننک  فرـصم  تسود   • هتـسسگ هداوناخ  •

یحیرفت ياهتیلاعف  دـننام  نیزگیاج  ياهتیلاعف  بمک   • یعامتجا ياهراجنه  ییاجباج   • تباث تاررقم  نوناـق و  نادـقف   • ردـخم داوم 
: هداوناخ يارب  هدنهد  رادـشه  میالع  یعامتجا  يداصتقا ، تیمورحم   • یتعنـص هعـسوت   • یتیامح ياهرواشم و  تاناکما  ندوبن   • یـشزرو

يرود  • قاتا رد  هدش  هلول  ذغاک  گنرس ، راگیـسهت ، صرق ، نتفای   • دیدج ناتـسود   • یباوخیب  • راک طیحم  زا  تبیغ   • هسردم زا  رارف  •

يزمرق کمدرم و  یگنت   • فلتخم ياههنیمز  رد  درکلمع  شهاک   • راک طیحم  ای  لزنم  زا  يدزد   • يدرف تشادـهب  شهاک   • هداوناـخ زا 
يرگشاخرپ لثم  يراتفر  تارییغت   • لزنم هب  ندمآ  رید   • هنازور ررکم  ياهترچ   • دح زا  شیب  یشوخرس   • اهبل يدوبک  مشچ ،

هداوناخ يارب  اهراکهار 

زا یهاگآ  بسک  تهج  ناناوجون ، دـینک  یعـس  . • دـیهد شیازفا  دایتعا  هلمج  زا  فلتخم و  ياههنیمز  رد  ار  نادـنزرف  دوخ و  تاعالطا  •

مظن و . • دیهد ناشن  هقالع  ناکدوک  هب  دـینک و  ظفح  هداوناخ  رد  ار  تیمیمـص  . • دوخ نالاسمه  هن  دـنروآ  يور  امـش  هب  فلتخم  لئاسم 
کمک ناتنادـنزرف  هب  یباـیتسود  رد  . • دـیزومایب ناتنادـنزرف  هب  ار  فلتخم  ياـهتراهم  . • دـینک ارجا  هناـخ  رد  یبسن  روط  هب  ار  نوناـق 

. دـیهد تیمها  شزرو  حـیرفت و  لـثم  یبـنج  ياـهتیلاعف  هب  . • دـینک تیوقت  اـهنآ  رد  ار  يریگمیمـصت  ناوـت  سفن و  هب  داـمتعا  . • دـینک
مارتـحا ناـتناکدوک  تیـصخش  هب  . • دیـشاب بساـنم  يوـگلا  کـی  . • دـینک مهارف  هناـخ  رد  ار  تـسرد  راـتفر  رکف و  شرورپ  ياـههنیمز  •

هجوت دـینک . قیوشت  یبهذـم  یقالخا و  لوصا  هب  يدـنبیاپ  هب  ار  ناتنادـنزرف  . • دـییامن هجوت  ناـناوج  یقطنم  ياههتـساوخ  هب  . • دـیراذگب
هسردـم و هناخ ، طیحم  رد  حیحـص  ياهراتفر  نیرمت  مزال و  تقو  فرـص  یفاک ، تاعالطا  هب  زاین  ملاـس  ناـسنا  شرورپ  : • دیـشاب هتـشاد 

امـش ياهیهاگآ  تاعالطا و  هک  يدراوم  رد  . • دـننک يراکمه  دـیاب  دارفا  همه  دایتعا  لثم  یعامتجا  تالکـشم  لح  رد  . • دراد عاـمتجا 
یبـتجم رتـکد  ییاـضر -  اـبیرف  يروآدرگ : دـیریگب . کـمک  سانـشناور  اـی  ناور ) باـصعا و  صـصختم   ) کـشزپناور زا  تـسین  یفاـک 

ناور تشادهب  دحاو  یتشادهب  تنواعم  سراف -  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نایراوشقن 

دایتعا نودب  يایند  يوسب  مه  اب  همه 
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یناور و یمسج و  تمالس  هک  ياهنوگهب  دنکیم  دیدهت  ار  يرـشب  هعماج  یعامتجا  تالکـشم  زا  یکی  ناونعب  ردخم  داوم  فرـصم  ءوس 
هزرابم و لیلد  نیمه  هب   ) تسا روشک  رد  هدولآ  قطانم  زا  یکی  سراـف  ناتـسا  تسا . هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  يونعم  یناـسنا و  ياهـشزرا 

یعون ینعی  ردخم  داوم  فرصم  يارب  اضاقت  شهاک  دایتعا  اب  هزرابم  ياهـشور  نیرتمهم  زا  یکی  تساریذپانبانتجا ) هدیدپ  نیا  اب  هجوم 
اب یناود  یمـسج و  راتخاس  یجیردـت  تداع  يراگزاس و  دایتعا : فیرعت  تسا . هعماج  رد  تیاهن  رد  هداوناخ و  درف و  رد  تینوصم  داجیا 

يدرف یگداوناخ و  یعامتجا ، ياهتیلاعف  رد  دـیدش  تفا  ثعاـب  و  ددرگیم . یناور  یمـسج و  یگتـسباو  هب  رجنم  هک  ردـخم  هداـم  یعون 
ياهدام كایرت : ناریا  رد  عیاش  ردـخم  داوم  دـنک . تمواقم  داوم  فرـصم  هسوسو  لباقم  رد  دوب  دـهاوخن  رداق  یناـسآ  هب  درف  و  دوشیم .

هک يدیفـس  مرن و  ردوـپ  نیئوره : دوـشیم . فرـصم  یکاروـخ  یندیـشک و  تروـص  هب  هک  تسا  يریمخ  ماوـق  ياراد  گـنر و  ياهوـهق 
تروصب هک  هنادهاش  هایگ  فلتخم  ياهتمسق  اناوج : يرام  گنب ، شیشح ، دوشیم . فرصم  یقیرزت  یقاشنتسا و  یندیشک و  تروصهب 

ای صلاخ  تروص  هب  لکلا : كرحم  داوم  تاـبیکرت  زا  يزاتـسکا :)  ) x صرق ییایمیش  ياهصرق  دوشیم . فرـصم  یکاروخ  یندیـشک و 
. دوشیم فرصم  یندیشون  تروص  هب  رگید و  تاعیام  اب  بیکرت 

دایتعا هب  شیارگ  رد  رثؤم  لماوع 

يدرف لماوع 

نیرفآ هرطاخم  تیعقوم   - یناور ای  یمسج  لالتخا   - نییاپ سفن  هب  دامتعا   - یعامتجا دض  یتیـصخش  تافـص   - یناوجون رد  يواکجنک  -
دوجو  - نادـنزرف زا  تلفغ   - یطیحم یگداوناـخ و  لـماوع  یگنهرف  تیمورحم   - داـیز ياـنغ  اـی  رقف   - درف رب  داوم  فرـصم  تبثم  ریثاـت  -

نادنزرف هیلع  رب  تنوشخ   - تنوکس لحم   - هسردم رد  راشف   - داوم هدننک  فرصم  تسود   - هتسسگ هداوناخ   - بسانمان يوگلا 

یعامتجا لماوع 

تاناکما ندوبن   - نیزگیاـج ياـهتیلاعف  دوبمک   - یعاـمتجا ياـهراجنه  ییاـجباج   - تباـث تاررقم  نوناـق و  نادـقف   - ردـخم داوم  روفو  -
یعامتجا - يداصتقا تیمورحم   - یتعنص هعسوت   - یتیامح ياهرواشم و 

هداوناخ يارب  هدنهد  رادشه  میالع 

 - قاتا رد  هدش  هلول  ذغاک  گنرـس ، راگیـس ، هت  صرق ، نتفای  دـیدج -  ناتـسود  یباوخ -  یب  راک -  طیحم  زا  تبیغ  هسردـم -  زا  رارف  - 
کمدرم و یگنت  فلتخم -  ياههنیمز  رد  درکلمع  شهاک  راک -  طیحم  ای  لزنم  زا  يدزد  يدرف -  تشادهب  شهاک  هداوناخ -  زا  يرود 

يرگشاخرپ لثم  يراتفر  تارییغت  لزنم -  هب  ندمآرید  هنازور -  ررکم  ياهترچ  دح -  زا  شیب  یشوخرس  اهبل -  يدوبک  مشچ ، يزمرق 

هداوناخ يارب  اهراکهار 

زا یهاگآ  بسک  تهج  ناناوجون  دـینک  یعـس  دـیهد • . شیازفا  دایتعا  هلمج  زا  فلتخم و  ياههنیمز  رد  ار  نادـنزرف  دوخ و  تاعالطا  • 
مظن و دیهد • . ناشن  هقالع  ناکدوک  هب  دینک و  ظفح  هداوناخ  رد  ار  تیمیمـص  دوخ •  نالاسمه  هن  دـنروآ  يور  امـش  هب  فلتخم  لئاسم 
 • دـینک کمک  نادـنزرف  هب  یبایتسود  رد  دـیزومایب • . نادـنزرف  هب  ار  فلتخم  ياهتراهم  دـینک • . ارجا  هناخ  رد  یبسن  روطب  ار  نوناـق 

ياههنیمز دیهد •  تیمها  شزرو  حـیرفت و  لثم  یبنج  ياهتیلاعف  هب  دـینک • . تیوقت  اهنآ  رد  ار  يریگ  میمـصت  ناوت  سفن و  هب  دامتعا 
هب دـیراذگب • . مارتحا  ناتناکدوک  تیـصخش  هب  دیـشاب • . بسانم  يوگلا  کی  دـینک • . مهارف  هناخ  رد  ار  تسرد  راـتفر  رکف و  شرورپ 

دایتعا www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: ◊ دیـشاب هتـشاد  هجوت  دینک . قیوشت  یبهذم  یقالخا و  لوصا  هب  يدنبیاپ  هب  ار  ناتنادنزرف  دـییامن • . هجوت  ناناوج  یقطنم  ياههتـساوخ 
رد دراد ◊ . عامتجا  هسردم و  هناخ  طیحم  رد  حیحـص  ياهراتفر  نیرمت  مزال و  تقو  فرـص  یفاک  تاعالطا  هب  زاین  ملاس  ناسنا  شرورپ 
زا تسین  یفاک  امـش  ياهیهاگآ  تاعالطا و  هک  يدراوم  رد  دـننک ◊  يراکمه  دـیاب  دارفا  همه  داـیتعا  لـثم  یعاـمتجا  تالکـشم  لـح 
 - سرادـم ناناوج و  تمالـس  دـحاو  ناتـسا -  تشادـهب  زکرم  دـیریگب . کمک  سانـشناور  و  ناور ) باصعا و  صـصختم   ) کـشزپناور

تسرهف هب  تشگزاب  نایراوشقن  یبتجم  رتکد  ییاضر -  ابیرف  يرصاب -  یلع  رتکد  يروآدرگ : ناور  تشادهب 

مینک شومارف  ار  راگیس  دییایب 

همدقم

تسا و رگید  مهم  ياـهیرامیب  اهناطرـس و  ، یقورع یبـلق و  یـسفنت ، ياـهیرامیب  یلـصا  لـلع  زا  یکی  تاـیناخد  ریاـس  راگیـس و  لامعتـسا 
لیلد هب  گرم  رازه  هاـجنپ  ناریا  رد  نوـیلیم و  هس  ناـهج  رد  هنـالاس  دـشابیم . ناـهج  رد  ریم  گرم و  يریگـشیپ  لـباق  لـماع  نیرتعیاـش 

رازهیـس ناهج و  يزرواشک  ياهنیمز  نیرتهب  زا  راتکه  نویلیم  شـش  دودـح  هنالاس  دـهدیم . خر  راگیـس  فرـصم  زا  یـشان  ياهیرامیب 
، اهیزوسشتا راگیـس ، فرـصم  زا  یـشان  ياهیرامیب  ياههنیزه  دبای و  یم  صاصتخا  وکابنت  تشک  هب  ناریا  يزرواشک  ياهنیمز  زا  راتکه 

يازجا دنزاسیم . دراو  اهروشک  هجدوب  رب  یمیظع  یلام  راب  دنهدیم . خر  راگیـس  فرـصم  لیلد  هب  هک  یـضراوع  ریاس  اهلگنج و  بیرخت 
هب دسر . یم  دارگیتناس  هجرد  هب 900  نآ  یطورخم  لعتشم  كون  رد  راگیـس  ترارح  اهیرامیب  اب  اهنآ  طابترا  راگیـس و  دود  رد  دوجوم 
هک دناهدش  ییاسانش  راگیس  رد  هدام  زا 4000  شیب  دنیآیم . دوجوب  يرـضم  تابیکرت  هداد و  خر  یترارح  هیزجت  دایز  ترارح  نیا  لیلد 

فرصم عامتجا  راگیس و  دنیآ . دوجوب  راگیس  لامعتسا  لیلد  هب  دنناوتیم  ناطرس  عون  لهچ  دودح  دنـشاب و  یم  ازيرامیب  اهنآ  عون   400
هنافـساتم تسین . رادروخرب  ینانچنآ  حـبق  زا  تسا و  هداتفا  اج  رورم  هب  عامتجا  رد  هنافـساتم  یلو  تسا  دایتعا  یعون  یملع  رظن  زا  راـگیس 

گرم يرامیب و  راگیس ، دوش . ردخم ، داوم  هب  دایتعا  هب  شیارگ  زاسهنیمز  دناوتیم  تداع  نیا  دوجو 

. دنکیم فیعضت  ار  هیر  یعافد  متسیس  راگیس  فرصم 

. دننک ادیپ  زورب  راگیس  لامعتسا  لیلد  هب  تسا  نکمم  مسآ  هیر و  نمزم  داح و  ياهتنوفع  يرم و  ناهد ، ، هیلک هناثم ، هیر ، ياهناطرس  عاونا 
ًاتیاهن هدـش و  بلق  هچیهام  ضابقنا  تردـق  بلق و  نابرـض  نوخراشف ، شیازفا  ثعاب  دـشابیم . دوجوم  راگیـس  دود  رد  هک  نیتوکین  هدام 

دـلوت و ماگنه  رد  دازون  مک  نزو  نینج و  طقـس  ثعاب  دـناوتیم  هلماح  ناـنز  رد  راگیـس  لامعتـسا  ددرگ . یبلق  هتکـس  هب  رجنم  دـناوتیم 
يویر %40 ياهیرامیب  هیر 75 % ناطرس  دراوم  % 90 دوش . نانز  نادرم و  رد  يروراب  شهاک  ثعاب  زین  ددرگ و  نادازون  یـسفنت  ییاـسران 

دراوم ناـیاقآ و 4 % رد  گرم  دراوم  % 20 دنشابیم . راگیس  فرـصم  زا  یـشان  اهگرم  لک  زا  یبلق 5/12 % ياهیرامیب  اهیرامیب 50 % لک 
. دریمیم راگیـس  فرـصم  زا  یـشان  ضراوع  لیلد  هب  رفن  هیناث 1  ره 10  رد  اـیند  رد  تسا و  راگیـس  لامعتـسا  زا  یـشان  اـهمناخ  رد  گرم 

طـسوت هدـمآ  لمع  هب  تاقیقحت  هب  هجوت  اب  تایناخد  لامعتـسا  زا  یـشان  يداصتقا  ررـض  سراـف و  ناتـسا  رد  راگیـس  لامعتـسا  تیعـضو 
دارفا ًابیرقت 4/11 % ناتسا  يرفن  دودح 4000000  تیعمج  نیب  زا  لاس 79  رد  زاریش  یکشزپمولع  هاگشناد  یتشادهب  یشهوژپ و  تنواعم 

فرصم یناموت  راگیـس 200  تکاپ  کـی  يزور  هک  يراگیـس  درف  کـی  دـسریم . رفن  هب 273600  اهنآ  دادـعت  هک  دنـشابیم  يراـگیس 
رد هک  تسا  يرتخد  هیزیهج  لداعم  ًابیرقت  غلبم  نیا  هک  دـنکیم  دود  ار  راوناخ  دـمآرد  ناموت  غلبم 1440000  لاس  لوط 20  رد  دنکیم 

رطاخ هب  لوپ  ناموت  درایلیم  هنازور 2  هک  دراد  دوجو  يراگیس  درف  نویلیم  دودح 10  روشک  رد  تسا . هدیسر  جاودزا  نس  هب  لاس  نیا 20 
. تسا ناـموت  نویلیم  هنازور 25  روشک  رد  راگیـس  ندرک  نشور  تهج  تیربک  فرـصم  هنیزه  نینچمه  دنهدیم . ردـه  راگیـس  فرـصم 
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هدش رکذ  تیعمج  هب  هجوت  اب  سراف  رد  تسا . هدـش  هدروآرب  ناموت  نویلیم  هنایلاس 45  ناریا  رد  راگیس  دیلوت  يارب  ذغاک  فرـصم  هنیزه 
یتشادهب زکارم  ای 20  تخاس و  هسردـم  ناوتیم 50  غلبم  نیا  اب  هک  دوشیم  راگیـس  دیرخ  فرـص  لوپ  ناموت  درایلیم  دودح 20  هنالاس 

اههنیزه و ریاـس  هدوب و  راگیـس  دـیرخ  يداـصتقا  ياـههنیزه  لـماش  طـقف  دروم  نیا  دومن . ثادـحا  ناـموت  نویلیم  هنیزه 100  اب  یناـمرد 
. دوشیمن لماش  ار  یناخد  داوم  ریاس  راگیس و  لامعتسا  زا  یشان  تاراسخ 

راگیس كرت 

تحار دیدحالص و  تروص  رد  کشزپ  اب  هرواشم  تایناخد و  كرت  کینیلک  هب  هعجارم  اب  دیناوت  یم  دیراد  راگیس  كرت  هب  میمصت  رگا 
بنج تشدلارـصق  نابایخ  زاریـش  تایناخد  كرت  کینیلک  سردآ  دـییامن . تایناخد  ریاـس  اـی  راگیـس و  كرت  هب  مادـقا  رـسدرد  نودـب  و 

تامدخ یکـشزپ و  مولع  هاگـشناد  یتشادـهب  تنواعم  هزوح   6283185 سامت : نفلت  یناطلـس  دیهـش  ینامرد  یتشادـهب  زکرم  سناژروا 
يا هفرح  طیحم و  تشادهب  دحاو  سراف -  ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناکدوک رد  مشخ 

؟ تسیچ مشخ 

يهمه هک  تسا  یـساسحا  تسا و  یطیحم  بسانمان  ياهكرحم  اب  ندـش  وربور  ماـگنه  رد  دـیدش  ناـجیه  یگتخیگنارب و  تلاـح  مشخ 
رانک دوخ  مشخ  اب  هنوگچ  هک  تخومآ  دـنهاوخ  اههچب  همه  تساـم و  یگدـنز  زا  یـشخب  مشخ  دـننکیم . هبرجت  ار  نآ  یعون  هب  اـههچب 
رازآ شاـخرپ و  - 1 دوشیم : ناکدوک  رد  مشخ  ثعاب  هک  يدراوم  تسا . رـضم  هک  یـشور  هب  یهاگ  دـیفم و  یـشور  اـب  یهاـگ  دـنیایب ،

؟ دننکب دنناوتیم  هچ  نیدلاو   • اهنآ هب  یسنج  زواجت  راک 5 - ماجنا  يارب  يراشفاپ  رارصا و  ندش 4 - درط  یکیزیف 3 - هلمح  یمالک 2 -
هب دوخ  مشخ  اب  هنوگچ  هک  دـنزومایب  اههچب  هب  دـنناوتیم  اهرتگرزب  نیدـلاو و  تسا . یگدـنز  مهم  تراـهم  کـی  مشخ  ساـسحا  لرتنک 

اهتراهم نآ  زا  فلتخم  ياـهتیعقوم  رد  دـنناوتب  اـهنآ  هک  دـنزومایب  ناـکدوک  هب  ار  ییاـهتراهم  دـننک و  دروخرب  رثؤم  دـیفم و  شور 
لماش دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  مشخ  هرادا  لرتنک و  يارب  هک  یلیاسو  رازبا و  دنـشاب . هتـشاد  يرتملاس  رتهب و  یگدنز  دننک و  هدافتـسا 
يارب دوخ  ندب  زا  یشخب  زا  نآ  رد  ام  هک  تسا  ییاهشور  زا  هتـسد  نآ  یندب : رازبا  يرکف  رازبا  یندب 2 - رازبا  - 1 تسا : یلک  هتسد  ود 
رازبا اهنآ . شزاون  ندرک و  لغب  ناکدوک  دروم  رد  ندـب و  تالـضع  ندرک  لش  ندیـشک و  زارد  لثم  مینکیم  هدافتـسا  دوخ  ندرک  مارآ 
باذج تاعوضوم  تمس  هب  كدوک  راکفا  ندرک  فوطعم  ندرک و  یخوش  دننام : مینک . هدافتسا  دوخ  مشخ  لیدعت  يارب  رکف  زا  يرکف :

ناکدوک هب  .( • دنهد زورب  يرثؤم  شور  هب  ار  دوخ  مشخ  ات  دنکیم  کمک  ناکدوک  هب  ریز  ياهشور  نتخومآ  یلک  روطب  . ) دنیاشوخ و 
هک تسا  نیا  مشخ  ربارب  رد  رـضم  یکیزیف  ياهخساپ  اب  يراگزاس  يارب  اههار  نیرتهب  زا  یکی  دـنزاس . مارآ  ار  دوخ  هنوگچ  هک  میزومایب 

لاـقتنا ناـیب و  طاـبترا و  يرارقرب  یگنوـگچ  یـشاقن و• … ندیـشک  مرگبآ ، اـب  نتفرگ  شود  لـثم  میهد  ماـجنا  يرگید  یکیزیف  راـک 
هک یتالکـشم  اب  دروخرب  یگنوگچ  لاثم  روطب  میزومایب . نامکدوک  هب  ار  هلاسم  لح  ياهتراهم  . • میزوماـیب ناـمکدوک  هب  ار  ساـسحا 
هچ دـنهد و  ماـجنا  دـنناوتیم  ار  ییاـهراک  هچ  مشخ  ماـگنه  هک  میزوماـیب  اـههچب  هب   • ندرک یخوش  . • دوـشیم هجاوـم  نآ  اـب  كدوـک 
هب ندناسر  بیـسآ  یـسک ، رـس  رب  ندز  دایرف  لیاسو ، نتـسکش  دنهد : ماجنا  دـیابن  هک  ار  ییاهراک  دـنهد . ماجنا  دـنناوتیمن  ار  ییاهراک 

کی ندیـشک  تولخ  لحم  کی  رد  ندرک  هیرگ  دـنهد : ماجنا  ار  اهراک  نیا  دـیناوتیم  اـما  یـسک . فرط  هب  ءایـشا  ندرک  ترپ  ناـشدوخ ،
یم نتساوخ و• … کمک  مارآ ، تکاس و  ییاج  هب  نتفر  تیعقوم ، زا  ندش  رود  هدننک  تحاران  عوضوم  هب  عجار  ندرک  تبحص  یشاقن 
امش دروخرب  كدوک  مشخ  عقوم  رد  تسا  رتهب  دنسیونب . ار  دوخ  ینورد  تاساسحا  ای  ناشمشخ  ساسحا  ات  مینک  قیوشت  ار  اههچب  میناوت 
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اب هکلب  ، تسا هتشادن  دوجو  یمهم  هلاسم  تسا و  درومیب  شتینابـصع  هک  دینک  داجیا  ار  رواب  نیا  كدوک  رد  دینکن  یعـس  دشاب : هنوگنیا 
ریقح و ، کچوک ار  وا  مشخ  . • تسا ینابصع  وا  هک  دیمهفیم  دراد و  یـساسحا  هچ  هک  دیمهفیم  هک  دییوگب ، وا  هب  دینک و  يدردمه  وا 

یتسه ینابصع  یتقو  هراد ، تلاجخ  یگرزب  نیا  هب  درم  لثم : یتالمج  نتفگ  دیدنخن . كدوک  تینابصع  هظحل  رد  دیهدن و  ولج  هرخـسم 
وا تاساسحا  هب  عجار  هکلب  دـینزن  لاثم  ار  ناتدوخ  راتفر  كدوک  مشخ  ماگنه  رد  . • دـنکیم رتینابـصع  ار  يوشیم …وا  تشز  ردـقچ 

ار كدوک  . • دینکن هسیاقم  شیاهیسالکمه  ردارب و  رهاوخ ، لثم  رگید  ناکدوک  اب  ار  وا  . • دینکن تحیصن  ینارنخـس و  . • دینک تبحص 
تبحـص مشخ  هدـنزیگنارب  تـالماعت  هب  عجار  اـت  دـینک  قیوشت  ار  اـههچب  . • دـنک تبحـص  شدوـخ  ساـسحا  هب  عـجار  هک  دـینک  قـیوشت 

تواضق و نودب  ندرک  شوگ  دننکیم ، تبحص  هدروآ  دوجوب  ار  ساسحا  نیا  هک  یلماوع  ناشساسحا و  هب  عجار  اههچب  هک  ینامز  . دننک
مولع هاگـشناد  دننک . ساسحا  یتوافتم  روطب  دنناوتیم  هک  دننک  كرد  ات  دنکیم  کمک  اهنآ  هب  ندرک  تحیـصن  نداد و  روتـسد  نودـب 

( ناور تشادهب   ) سرادم ناناوج و  تمالس  دحاو  سراف  ناتسا  تشادهب  زکرم  سراف -  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و 

؟ تسیچ دایتعا 

همدقم

نامرد دوشن ، هجوت  رامیب »  » شیارگ لـلع  هب  هک  یناـمز  اـت  دراد و  یناور  یمـسج و  ضراوع  هک  تسا  یعاـمتجا » يراـمیب   » کـی داـیتعا 
ردخم داوم  هب  دایتعا  . ددرگ یم  روآ » دایتعا  داوم   » راتفرگ هرابود  داتعم  درف  دوب و  دهاوخ  شخب  هجیتن  یتدـم  يارب  طقف  یناور  یمـسج و 

بوسحم يرشب  هعماج  يارب  يدج  يدیدهت  نآ  زا  یشان  ضراوع  هک  تسا  یتشادهب  يداصتقا و  یعامتجا ، تالکـشم  نیرتمهم  زا  یکی 
زا يرایـسب  طوقـس  زاس  هنیمز  نآ  زا  لصاح  ياه  يرگناریو  نینچمه  ددرگیم . فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  یعاـمتجا  دوکر  بجوم  هدـش و 

قاچاق موش  هدیدپ  . دزادنایم هرطاخم  هب  يدـج  روطب  ار  هعماج  تمالـس  بیترت  نیدـب  هدـش و  یقالخا  یگنهرف و  ياهراجنه  اهشزرا و 
رثؤم و دـمآراک ، يرازبا  دـشاب ، یللملا  نیب  داصتقا  يایفام  هصرع  رد  يداصتقا  يراـجت و  هنارگادوس ، یتیلاـعف  هکنآ  زا  شیب  ردـخم  داوم 

نیا رب  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  نارگلیلحت  تسا . هتفاین  هعـسوت  ياهروشک  رب  ناهج  تردق  نابحاص  هطلـس  ماظن  شرتسگ  رد  يدربهار 
. دور یم  رامش  هب  عماوج  یقالخا  طاطحنا  ندیـشک و  یهابت  هب  لماع  نیرتمهم  ردخم  داوم  هدیدپ  یگنهرف ، ذوفن  مجاهت و  رد  هک  دنرواب 

دوخ تمس  هب  زین  ار  هدرک  لیصحت  رکفتم و  رشق  یتح  هک  تسا  يدح  هب  يزورما  هعماج  رد  ردخم  داوم  فرصم  هنماد  شرتسگ  هنافساتم 
تـسا یمادـقا  دـشاب ، یماظتنا  يورین  هحرـصم  فیاـظو  ياتـسار  رد  یتیروماـم  هکنآ  زا  شیب  ًاـعطق  زین  داـیتعا  اـب  هزراـبم  تسا . هدـناشک 
بیـسآ کی  ناونعب  دایتعا  یـسایس . صاخ  فادـها  اـب  عماوج  یقـالخا  طاـطحنا  رد  یناـهج  هطلـس  ماـظن  رازبا  اـب  هلباـقم  رد  کـیژتارتسا 

. دروآ رد  لرتنک  هب  ارنآ  ناوتیم  لقادح  هناصلخم  یـشالت  هشیدنا و  ریبدت ، اب  اما  دش ، دهاوخن  نک  هشیر  لماک  روطب  هاگ  چیه  یعامتجا ،
مدـقم نیداتعم  نامرد  رب  ار  دایتعا  زا  يریگـشیپ  هعماج  فلتخم  راشقا  یهاـگآ  حطـس  ءاـقترا  اـب  اـت  تسا  نیا  رب  اـم  شـالت  اتـسار  نیا  رد 

. دشاب نتشیوخ  تاجن  ددصرد  دراد ، دوجو  يداتعم  درف  نآ  رد  مه  رگا  هک  میشاب  هتشاد  يا  هعماج  هک  يزور  دیما  هب  میرادب .

ردخم داوم  عاونا 

نیدلاو هب  هناریگشیپ  هیصوت 

.2 دـینک . بسک  یفاـک  تاـعالطا  نآ ) مئـالع  ضراوع و  تارطخ ، داوم ، فرـصم  رد  رثؤم  لـماوع  لـلع و   ) روآداـیتعا داوـم  هراـبرد  . 1

.4 دیئامنن . لمع  دوخ  هتفگ  فالخ  رب  زگره  دیـشاب و  دوخ  نادـنزرف  يارب  یبسانم  يوگلا  . 3 دـیهد . شیازفا  ار  دوخ  یتیبرت  ياهتراهم 
نداد ناکت  دنخبل ، اب  دینک . شوگ  بوخ  ناتنادنزرف  ياهتبحص  هب  . 5 دننک . شمارآ  ساسحا  نآ  رد  ناتنادنزرف  هک  دینک  داجیا  ییاضف 
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یطیارش . 6 دـینک . قیوشت  رتشیب  نتفگ  هب  ار  اـهنآ  و …  متـسنادیمن » ار  نیا  نم  «، » بلاـج ردـقچ   » ریظن تبثم  تـالمج  زا  هدافتـسا  رس و 
.8 دنشخب . ققحت  ار  امش  هدشن  دروآرب  ياهوزرآ  دیشاب  هتـشادن  راظتنا  ناتنادنزرف  زا  . 7 دننادب . دوخ  رارسا  مرحم  ار  امـش  هک  دینک  داجیا 

نونکات ایآ  هک  دنـسرپب  امـش  زا  يزور  تسا  نکمم  دیئامن . هدامآ  ناتنادـنزرف  هناواکجنک  تالاوئـس  هب  ییوگخـساپ  يارب  ار  دوخ  لبق ، زا 
رگا ای  دـینک ، لقتنم  اهنآ  هب  یناوج  ياهلاس  نابز  هب  ار  دوخ  فرـصم  مدـع  تلع  هک  تسا  یبوخ  تصرف  نیا  دـیا ؟ هدرک  فرـصم  داوم 

دیهاوخیم ارچ  الاح  هکنیا  دـیئوگب و  ناشیا  هب  ار  نآ  نتـشاذگ  رانک  سپـس  داوم و  هب  دوخ  شیارگ  تلع  دـیا  هدرک  فرـصم  ًالبق  ًانایحا 
. دوش هتخیگنارب  اهنآ  يواکجنک  ادابم  دینک  حیرشت  هزادنا  زا  شیب  ار  لئاسم  دیابن  هک  دیشاب  هتشاد  دایب  دننکن . رارکت  ار  امش  هابتشا  ناشیا 
از بیـسآ  طیارـش  ربارب  رد  ار  اهنآ  نادـنزرف ، ییور  مکو  یگدرـسفا  ندرب  نیب  زا  يریگ و  میمـصت  سفن ، هب  دامتعا  تردـق  تیوقت  اب  . 9
« هن  » زا ات  دیزومایب  ناتنادنزرف  هب  ردخم  داوم  فرـصم  صوصخ  رد  ار  نالاسمه  راشف  ربارب  رد  يرادیاپ  تمواقم و  هار  . 10 دیزاس . مواقم 

ناتنادـنزرف اب  ار  يرتشیب  تقو  . 12 دـینک . تیاـمح  اـهنآ  زا  هداد و  هزیگنا  ناتنادـنزرف  هب  دـیرادرب . ار  عناوم  . 11 دنـسارهن . اهنآ  هب  نتفگ 
ناشتـسود هک  دـییوگب  دـینک و  قشع  زاربا  نانآ  هب  رتمهم  همه  زا  دـیورب و  امنیـس و …  هوک ، كراپ ، ناروتـسر ، هب  نانآ  اب  دـینک . فرص 

صخـشم لکلا  ردخم و  داوم  راگیـس ، ربارب  ار  دوخ  عضاوم  . 14 دشاب . هناتـسود  میالم و  ناتیادص  گنهآ  یتح  دـینک  یعـس  . 13 دیراد .
رد یصخشم  هدنزاس  بسانم و  نوناق  مظن و  . 16 دینکن . لیمحت  اهنآ  هب  روز  هب  ار  دوخ  دـیاقع  . 15 دیروایب . نابز  هب  ارنآ  ًاحیرص  هدومن ،

دینک یعس  . 17 دیروآ . رد  ارجا  هلحرم  هب  ارنآ  هناعطاق  دـیریگب و  رظن  رد  یبسانم  تاهیبنت  نآ  زا  یچیپرـس  يارب  دـیزاس و  رارقرب  هداوناخ 
هب تبـسن  ینارحب  نینـس  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  دوخ  نادـنزرف  . 18 دـینک . عمج  مه  رود  ار  هداوناخ  ءاـضعا  همه  ندروخ  اذـغ  تاـعاس  رد 

یگنوگچ زا  . 20 دیناسرتن . زیمآ  قارغا  روطب  هزادنا و  زا  شیب  ار  نانآ  . 19 دیزاس . هاگآ  ردخم  داوم  فرصم  رگناریو  بقاوع  تارضم و 
لزنم هب  هک  یتروص  رد  دـینک . رارقرب  طاـبترا  ناشناتـسود  نیدـلاو  اـب  دیـشاب . هاـگآ  نارگید  اـب  دوخ  نادـنزرف  ترـشاعم  یباـیتسود و 
جرخ هوحن  هب  . 21 دینکن . افتکا  هداوناخ  ءاضعا  ریاس  روضح  هب  دیوش و  نئمطم  لزنم  رد  ناشیا  نیدلاو  روضح  زا  ًامتح  دـنتفر  ناشتـسود 

شزرو و هعلاـطم ، هبار  ناـنآ  هراومه  دـینک . يزیر  هماـنرب  ناـنآ  تغارف  تاـقوا  يارب  . 22 دـیهدب . تیمها  ناتنادـنزرف  طـسوت  لوپ  ندرک 
دنزرف هک  ارچ  دـیهد . صاصتخا  وگتفگ  هب  ار  یبسانم  نامز  . 23 دینک . مهارف  ناشیارب  ار  روما  نیا  هنیمز  دـیئامن و  بیغرت  ملاس  تاحیرفت 

ناـیبرم و قـیرط  زا  ار  دوـخ  ياـهییامنهار  . 24 دجنـس . یم  دـیا  هداد  صاـصتخا  نآ  هب  هـک  یناـمز  شزرا  اـب  ار  ناـتحیاصن  شزرا  اـمش 
تـسا نکمم  دنیوگب  مه  ار  حیاصن  نیرتهب  نیدلاو  رگا  ًاتعیبط  دنراد . ار  دوخ  ياهشزرا  اهرواب و  ناناوج  دینک . لقتنم  اهنآ  هب  ناشناریبد 

لئاق ضیعبت  ناتنادـنزرف  نیب  . 25 دراذـگ . یم  اهنآ  رب  يرتشیب  ریثأت  ناشناریبد  نایبرم و  ناـبز  زا  امـش  حـیاصن  ندینـش  دـنریذپن . ار  اـهنآ 
تیاعر هب  ار  نانآ  . 27 دینکن . بوکرس  دوخ  نادنزرف  رد  تسا ، یناوجون  غولب و  نارود  ياهیگژیو  زا  هک  ار  يداقتنا  رکفت  . 26 دیوشن .

رد . 29 دیهدب . يدازآ  لالقتـسا و  دوخ  نادنزرف  هب  یقطنم  ياهتیلاعف  ماجنا  رد  . 28 دینک . قیوشت  ینید  ضئارف  ماجنا  یبهذـم و  لوصا 
ناتدنزرف هب  تسردان  یمایپ  داتعم  دارفا  نحل  اب  ندرک  تبحـص  ای  داتعم و  کی  رخـسمت  اب  تسا  نکمم  دینک . تقد  رتشیب  دوخ  ياهراتفر 

ندرک هدنمرـش  رخـسمت و  هدنزاس ، ریغ  داقتنا  زا  دیوشن ، ناتنادنزرف  ناور  مسج و  دشر  ییایوپ و  عنام  دـیهاوخیم  رگا  . 30 دینک . لقتنم 
ياهتیعقوم رد  . 32 دـینک . قیوشت  نانآ  تبثم  ياهراتفر  رطاخ  هب  ار  ناتنادـنزرف  . 31 دـیزیهرپب . ًادـج  نارگید  لباقم  رد  ًاصوصخم  نانآ 

هرجاـشم و زا  هدومنن و  جنـشتم  ار  هناـخ  ياـضف  زگره  . 33 دیـشاب . دوخ  نادـنزرف  هارمه  امنهار و  یحور ، ياـهشنت  اـهراشف و  ینارحب ،
اب دوخ  طـباور  رد  . 35 دـشاب . بسانتم  نانآ  ناوت  اـب  هک  دـیهدب  دوخ  نادـنزرف  هب  یفیلکت  تیلوئـسم و  . 34 دـیزیهرپب . هدوهیب  ياهثحب 

ینامهیم اـی  ترفاـسم  هب  هک  یماـگنه  هژیوب  لزنم ، رد  دوخ  نادـنزرف  نتـشاذگ  اـهنت  زا  . 36 دیـشاب . نابرهم  قداص و  هراومه  ناتنادـنزرف 
دوجو یصاخ  لکـشم  هک  دیدرک  ساسحا  دوخ  نورد  رد  هاگ  ره  دینک . هجوت  دوخ  مشـش  سح  هب  . 37 دیئامن . يراددوخ  ًادج  دیوریم 

.39 دیئامن . یـسرزاب  هنایفخم  ار  ناتنادنزرف  ياهـسابل  یـصخش و  لئاسو  دیدرت ، کش و  تروص  رد  . 38 دیریگب . يدـج  ارنآ  ًامتح  دراد 
زا يریگشیپ  هنیمز  رد  اه  هداوناخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هراومه  . 40 دـینادب . دوخ  نادـنزرف  هب  تنایخ  ار  نات  هلحم  نیداتعم  هب  محرت 
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تاکن زا  يرایـسب  تیاعر  . 41 دـنراد . هدـهع  رب  لوئـسم  ياهنامزاس  ریاس  یماظتنا و  يورین  اب  هسیاـقم  رد  يرترثؤم  رایـسب  شقن  داـیتعا 
يریذپ ریثات  اسب  هچ  دریگ و  یمرب  رد  زین  ار  رتگرزب  نارهاوخ  ناردارب و  هژیوب  هداوناخ  ءاضعا  ریاس  هکلب  هدوبن  نیدلاو  هب  رصحنم  روکذم 

. دشاب ردام  ردپ و  زا  شیب  دراوم  زا  يرایسب  رد  اهنآ  زا  ناناوجون  ناناوج و 

دایتعا لحارم 

2 دوش . یم  عورش  درف  دوخ  يواکجنک  رورغ و  يور  زا  ای  بابان ) ناتـسود  ًاصوصخم   ) نارگید قیوشت  اب  هلحرم  نیا  ییانـشآ : هلحرم  - 1
هلحرم رد  فرصم  همادا  تروص  رد  یعقاو : دایتعا  هلحرم   3 دزادرپ . یم  دوخ  لایما  اب  هزرابم  اب  درف  هلحرم  نیا  رد  دـیدرت : کش و  هلحرم 

فرصم نازیم  رب  نامز  رورم  هب  درف  هک  دوشیم  ثعاب  لمحت »  » هدیدپ هلحرم  نیا  رد  دسر . یم  یعقاو  دایتعا  هلحرم  هب  درف  دیدرت  کش و 
روآدایتعا داوم  فرصم  ضراوع  تارطخ و  . 1 ناناوجون : ناناوج و  هب  هناتسود )  ) هناریگشیپ هیصوت  دسرب . یلبق  یگئشن  هب  ات  دیازفیب  دوخ 

میگب هن »  » نومدوخ تسود  هب  میناوـتب  اـم  هکنیا  هن »  » وـگب عطاـق  مکحم و  درک  فراـعت  داوـم  وـت  هب  هک  سک  ره  هب  . 2 سانـشب . بوخ  ار 
رارـصا يارب  لبق  زا  ییاهباوج  . 3 ننکیم . در  یتحارب  هنوش  یتمالـس  فلاـخم  هک  یفراـعت  ره  رکف  شوخ  دارفا  تسا . رنه  کـی  شدوخ 

دیدرت یمک  رگا  و  یشیم » لاحرس  «، » یشیم لوگنـش  «، » هراد فیک  یلیخ   » نک رکف  اه  هلمج  نیا  هب  شیپاشیپ  نک . هدامآ  تنایفارطا  دایز 
و … 4. دشن ؟ داتعم  دیـشک و  ینالف  ارچ  سپ  «، » يدشن درم  زونه  «، » هدب وگب  دعب  نک  هبرجت  لوا  «، » ییوسرت «، » يا هنن  هچب  : » نگیم ینک 

تداـتعم ندرک  فرـصم  راـبکی  هک  هدـب  ناـنیمطا  وت  هب  هنوتیمن  اـیند  يوت  سکچیه  نکن . ناـحتما  مه  راـب  کـی  یتـح  ار  ردـخم  داوـم 
!!!؟ ندموا اجک  زا  داتعم  همه  نیا  سپ  هشاب ؟ هدرک  عورش  ار  داوم  فرصم  ندش  داتعم  رطاخب  هک  هراد  دوجو  يداتعم  هگم  ًالصا  هنکیمن .

ناحتما مه  راب  کی  يارب  یتح  ار  قرب  شکور  نودـب  ياهمیـس  ندرک  سمل  ای  ناـمتخاس  کـی  متـسیب  هقبط  زا  ندـیرپ  يراد  تسود  اـی 
ياهناکم رد  دمآ  تفر و  زا  . 6 ردخم . داوم  هب  دایتعا  لاگنچ  رد  تراسا  يارب  تسا  يا  همدقم  راگیس  ندیشک  هک  هشاب  تدای  . 5 ینک ؟

داوم . 8 نک . يراددوخ  هداـیز  وـت  اـب  اـنوا  ینـس  فـالتخا  هک  يدارفا  اـب  یتـسود  زا  . 7 نک . زیهرپ  كوکـشم  دارفا  اـب  یتـسود  هدوـلآ و 
وت ناتـسود  نیرت  هاوخریخ  هک  ترداـم  ردـپ و  ياهتبحـص  هب  . 9 هشیم . رهاـظ  جـیردت  هب  شتارثا  هک  تسا  يا  هدنـشک  مس  روآداـیتعا 

شزرو و هعلاطم ، اـب  . 11 نک . تیوقت  وتدوخ  یبهذـم  يدـنبیاپ  تاداـقتعا و  . 10 نک . مکحم  انوا  اـب  ار  تطاـبترا  نک . ناـنیمطا  نتـسه 
اب یقرف  شا  هرهچ  هنکیم ، یفرعم  انووج  هب  ور  ردـخم  داوم  هک  ینوا  . 12 نک . يزیر  همانرب  تدوخ  تغارف  تاقوا  يارب  ملاس  تاـحیرفت 

ننک هدارا  هک  تقو  ره  نراد و  قرف  هیقب  اـب  نـنکیم  رکف  اهیـضعب  . 13 سانـشب . بوخ  وتدوخ  ناکیدزن  ناتـسود و  سپ  هرادن . نارگید 
ردپ و اب  یتحاران  یتخـس و  ماگنه  هب  . 14 هشیم . دایتعا  هب  رجنم  رکفت  زرط  نیا  هک  یلاح  رد  نراذـگب ، راـنک  ور  داوم  فرـصم  ننوتیم 

لد ناج و  اب  یماظتنا  يورین  نیرواشم  ینزب  انوا  هب  وتفرح  ینوتیمن  هگا  . 15 نک . تروشم  دامتعا  لباق  نئمطم و  رتگرزب  کی  ای  ردام و 
نیرترثؤم هک  يروطنامه  دـیآ ، یم  دراو  هداوناـخ  ناـکرا  رب  داـیتعا  برخم  ریثأـت  نیرتشیب  ننکیم . تکمک  نونـشیم و  ور  وت  ياـهفرح 

. تسا هداوناخ  داهن  زین  دایتعا  زا  يریگشیپ  لماع 

ردخم داوم  فیرعت 

داوم عاونا  ددرگ . یم  دایتعا  بجوم  اهنآ  فرصم  هک  هباشم  ییایمیش  تابیکرت  اکوک و  هنادهاش ، شاخـشخ ، ناهایگ  ياه  هدروآرف  عاونا 
نیرواپاپ 11- نیئدک 10 - نوداتم 9 - نیئوره 8- نیفرم 7- كایرت 6 - شاخشخ 5 - ازفا 4 - ناوت  از 3 - مهوت  از 2 - یتسس  - 1 ردخم :

هشیش يد 20 - . سا . لا نیلاکسم 19 - سرچ 18 - سارگ 17- اناوج 16 - يرام  گنب 15 - شیشح 14 - از 13 - مهوت  داوم  نیدیتپ 12 -
نیماتفمآ سان 27 - متارک 26 - تاق 25 - ای  تاخ  كارک 24 - نیئاکوک 23 - اکوک 22 - - 21
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از یتسس  داوم 

. دیامن تسس  ار  وا  یندب  يرکف و  تیلاعف  هجیتن  رد  هتشاذگ و  رثا  هدننک  فرصم  باصعا  هلسلس  يور  رب  نآ  فرـصم  هک  دنتـسه  يداوم 
: دننام یعونصم ، نیفرم -  كایرت ، هریش  كایرت ، شاخـشخ ، هایگ  تالاصحتـسا  دننام : یعیبط ، دنوشیم - : میـسقت  هتـسد  ود  هب  داوم  نیا 

شخب مارآ  نکسم و  ياه  صرق  ماسقا  عاونا و  نیدیتپ ، نیرواپاپ ، نوداتمرن ، نوداتم ، نیئوره ،

از مهوت  داوم 

: دـننام یعیبـط ، لـماش - : هک  دـنیوگ  یم  نژونیـسولاه  ار  داوـم  نیا  دوـش . یم  يرـصب  یـسح و  ماـهوا  راـچد  درف  داوـم  نیا  فرـصم  اـب 
داوم يواح  ياهچراق  زا  یخرب  هدز ، تفآ  هایس  وج  نیلاکـسم ، سرچ ؛ سارگ ، اناوجيرام ، گنب ، شیـشح ، ، هنادهاش هایگ  تالاصحتـسا 

نیماتپیرت لیتا  يد  (، D.M.T  ) نیماتپیرت لـیتم  يد  (، L.S.D) يد . سا . لا دـننام : یعونـصم ، یـشحو -  رفولین  یعون  ياه  هناد  از ، مهوت 
(D.E.T)

ازفا ناوت  داوم 

نیا دوش . یم  ناجیه  ثعاب  رتشیب و  هدننک  فرصم  یندب  يرکف و  تیلاعف  هجیتن  رد  هتشاذگ و  ریثأت  باصعا  هلـسلس  يور  رب  نآ  فرـصم 
لثم ناتخرد  یخرب  هقاس  گرب و  كارک ، نیئاکوک ، اکوک ، گرب  دـننام : یعیبط ، زا - : دـنترابع  هک  دـنوش  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  داوم 

از یتسس  داوم  اهنیماتفمآ  تابیکرت  نیماتفمآ ، لیتم  نیماتفمآ ، دننام : یعونصم ، سان -  متارک و  تاخ و 

شاخشخ

طساوا رد  دسریم . رتمیتناس  لداعم 70-110  یعافترا  هب  هایگ  نیا  هنالاس  دـشر  دـیور . یم  لدـتعم  قطانم  رد  هک  هلاـسکی  تسا  يا  هتوب 
زرگ نآ  هب  هک  دوش  یم  رهاـظ  لوـسپک  اـهلگ  ناـیم  زا  دـنک ، یم  نتخیر  هب  عورـش  مک  مک  نا  گـنراگنر  ياـهلگ  هک  نیا  زا  دـعب  راـهب ،

هک نیا  زا  لبق  هتبلا ، دیارگ . یم  يدرز  هب  هک  تسا  يزبس  تسوپ  ياراد  ناتسبات  لئاوا  راهب و  رخاوا  رد  اهزرگ  نیا  دنیوگ . یم  شاخشخ 
غیت رد  یـصاخ  هبرجت  هک  يدارفا  هلیـسو  هب  راک  نیا  دـنیامن . یم  نآ  ندز  غیت  هب  تردابم  صاخ  شور  هب  دوش  درز  کشخ و  هاـیگ  هویم 

رب بروم  ای  يدومع و  ای  یقفا و  رایـش  نیدـنچ  داجیا  اب  صوصخم و  ياهغیت  اب  بش  هیلوا  تاعاس  رد  ناـنآ  دوشیم . ماـجنا  دـنراد ، ندز 
رد دنکیم و  حشرت  نوریب  هب  زرگ  ياهفاکـش  لحم  زا  یگنر  دیفـس  هریـش  دـعب ، زور  حبـص  دـنیامنیم . ندز  غیت  هب  تردابم  اهزرگ  يور 

هناور لول  تروص  هب  هدامآ و  یلام  كایرت  يارب  يروآ و  عمج  صوصخم  هلایپ  رد  هدیدرگ  لیدبت  گنر  ياهوهق  غمـص  هب  اوه  ترواجم 
دوش یم  قاچاق  رازاب 

كایرت

رد لبق  لاس  دودح 2500  هایگ  نیا  دـیآ . یم  تسد  هب  شاخـشخ  هایگ  زا  هک  تسا  ردـخم  هدام  نیرتروهـشم  نیرت و  یمیدـق  هچخیرات :
هدـنام یقاب  اهیرموس  زا  هک  يراثآ  زا  دـننک . یم  رکذ  مه  لـبق  لاـس  ات 5000  ار  هایگ  نیا  هقباـس  تسا . هدـش  یم  تشک  هنارتیدـم  هقطنم 
كایرت زا  رموه  ياه  هتـشون  رد  دنتفگ . یم  شخب  يداش  هایگ  نآ  اب  دنا و  هدرک  یم  لامعتـسا  ار  هدام  نیا  اهنآ  دـیآ ، یم  رب  نینچ  تسا ،
فورعم رواپاپ  هب  یملع  رظن  زا  هک  تسا  شاخـشخ  هتوب  لاک  نادـمخت  هدـش  دـقعنم  هریـش  كایرت  يرهاظ : لکـش  تسا . هدـش  هدرب  ماـن 

هقطنم ياوه  بآ و  شاخشخ و  تشک  هقطنم  عون و  بسح  رب  هک  ياهوهق  گنر  هب  يریمخ  تسا  يا  هدام  فرـصم ، هدامآ  كایرت  تسا .
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تاـبیکرت ياراد  كاـیرت  دـییولاکلا : دـشاب . یم  قاـیرت  مویپا و  نویفا ، نآ  رگید  ياـهمان  دراد  دوـجو  هریت  اـت  نشور  ياهوـهق  زا  شرورپ 
، نیرواپاپ نیتوکران ، نیفرم ، زا  دنترابع  كایرت  ياهدییولاکلآ  نیرتمهم  تسا . هدش  هتخانـش  نآ  رثوم  عون  نونکات 25  هک  تسا  يرایسب 

هدافتسا گنس -  خیس و  یلقلق ، نایلق ، لثم  نآ  دننام  يا  هلیسو  اب  ای  روفاو و  هلیسو  هب  نیخدت  فرصم - : هوحن  نیئسران . نیئدک و  نیئابت ،
باوخ بش ، ماـگنه  یباوـخیب  داـیتعا ،)  ) یگتـسباو زغم : ضراوـع - : نآ  ندیـشون  ياـچ و  اـی  بآ  رد  ندرک  لـح  صرق -  تروـص  هب 

، لیـصحت هب  هجوت  شهاک  تیلوئـسم 3- ساسحا  شهاک  اههزیگنا 2- قئالع و  شهاـک  -1 یتیــصخش : تارییغت  زور -  یط  رد  یگدوـلا 
هدعم و دیسا  شهاک  غارفتسا ، عوهت و  شراوگ : دایز -  فرصم  لابند  هب  ءامغا  يرگشاخرپ ، يرارق ، یب  یگدرـسفا و  هداوناخ 4- لغش و 
رد لالتخا  ناهد ، یکـشخ  هیذـغت ، ءوس  نزو ، شهاک  ییاهتـشا و  یب  نمزم ، تسوبی  اه و  هدور  تیلاعف  شهاـک  اذـغ ، مضه  رد  لـالتخا 

هرود ندروخ  مهب  یـسنج ، لیم  ناوت و  شهاک  نادمخت : هضیب و  ریهک -  اهبل ، یگریت  تسوپ ، گنر  ندـش  هریت  شراخ ، تسوپ : دـبک - 
فرصم لابند  هب  یـسفنت  تسی  هیر ، تنوفع  یندب ، لداعت  مدع  یـسح و  یب  اهیرامیب : هیلع  ندب  عافد  فیعـضت  نانز -  رد  یگدعاق  ياه 

هریش نآ  هب  هک  دوش  یم  جراخ  نآ  زا  گنر  يریش  يا  هدام  شاخشخ ، زرگ  ندز  غیت  زا  سپ  كایرت : هریش  مشچ  کمدرم  ضابقنا  دایز ،
. ددرگ یم  لیدبت  يا  هوهق  گنر  هب  هدش  هریت  اوه  ترواجم  رد  هریش  نیا  دنیوگ . كایرت 

نیفرم

روط هب  هک  تسا  كایرت  یـساسا  یلـصا و  يازجا  زا  یکی  تسا و  هدـش  قتـشم  ناتـساب  ناـنوی  ییاـیور  يادـخ  سوئفروم  هملک  زا  نیفرم 
درآ گنر  هب  تاقوا  یهاگ  نشور و  مرک  تروص  هب  نآ  گنر  دوشیم . هیهت  نیفرم  مرگولیک  کـی  كاـیرت  مرگولیک  ره 10  زا  طسوتم 

تارثا اـب  هدوب ، درد  دـض  ییوراد ، رظن  زا  تسا . ینزوس  ياـه  لاتـسیرک  هیبش  نیب  هرذ  ریز  رد  نآ  تارذ  تسا . خـلت  نآ  هزم  یچدوخن و 
. تساهناتسرامیب رد  طقف  نآ  زاجم  فرصم  رطاخ  نیمه  هب  دوش و  یم  دیدش  ياهدرد  لرتنک  ثعاب  دراد ، زغم  يور  رب  هک  ییز  توخر 

نیئوره

هک ینز  هتـسجرب ، نز  ناـمرهق ، نز  ینعم  هب  هملک  نیا  هتبلا  تسا . هدـش  هـتفرگ  ناـمرهق  درم  ینعم  هـب  وریه  اـی  سوریه  هـملک  زا  نـیئوره 
لمع اـب  هـک  دـشاب  یم  نـیفرم  تاـبیکرت  زا  یکی  نـیئوره  دوـشیم . قـالطا  زین  لآ  هدـیا  نز  هدرک و  تیرـشب  ملاـع  هـب  یگرزب  تامدـخ 
يوب يرادهگن  یتدـم  زا  سپ  هک  تسا  وب  یب  خـلت و  یمعط  ياراد  مرک  هب  لیم  دیفـس  گنر  هب  هدام  نیا  دـیآ . یم  تسدـب  نویـسالیتسا 

طسوت لاس 1874  رد  هک  دیا  یم  رامـش  هب  ایند  ردخم  هدام  نیرتبرخم  نیرتيوق و  نیئوره ، شیادـیپ : هوحن  دـهد . یم  هکرـس  یـشرت و 
هب ار  نآ  هدوـمن و  لـیمکت  لاس 1890  رد  ناملآ  نادنمـشناد  هدام  نیا  هرابرد  ار  رتشیب  تاقیقحت  دـش و  هتخاس  یـسیلگنا  دنمـشناد  کـی 

. دـیدرگ داجیا  يوفطـصم  رتکد  مان  هب  يدرف  طسوت  لاس 1334  رد  يزاـس  نیئوره  روتاربـال  نیلوا  ناریا  رد  دـندومن . یفرعم  وراد  ناونع 
روشک حطس  رد  يرتشیب  ياهراوتاربال  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  هک  تخومآ  يا  هدع  هب  ار  كایرت  زا  نیئوره  جارختـسا  تخاس و  هوحن  يو 

. دوشیم لامعتـسا  يدـلج  ریز  قیرزت  اهگر و  لـخاد  قیرزت  یـسفنت ، يراـجم  هار  زا  ندیـشک  قیرط  زا  نیئوره  لامعتـسا : هوحن  دـیدرگ .
هب ار  رگید  قرورز  عون  ره  ای  راگیـس  قرورز  هبل  هک  تسا  تروص  نیا  هب  قرورز  اـب  ناـهد ) ) یـسفنت يراـجم  قیرط  زا  نیئوره  فرـصم 

حطس يور  تسا  یتناس  دودح 5  الومعم  هک  ار  نیئوره  سپـس  دنزاسیم ، هلول  کی  نآ  اب  دننک و  یم  ات  تسا  ذغاک  سنج  زا  هک  یفرط 
هتفرگ قرورز  ندز  شتآ  زا  سپ  هدروآرد  تیربک  بوچ  تروص  هب  ار  كزاـن  هدـیرب و  ياوقم  هکت  کـی  دـنزیر و  یم  يرگید  قرورز 
تسا نایامن  اهتـسد  دعاس  يولج  هک  ییاهگر  زا  ناداتعم  ادتبا  یقیرزت ، لامعتـسا  رد  دننک . یم  قاشنتـسا  ناهد  زا  ار  هلـصاح  دود  سپس 

هب تبون  بیترت  هب  دوبن ، وگباوج  طاقن  نیا  رگید  تشذگ و  اهتـسد  فلتخم  طاقن  قیرزت  زا  ینالوط  تدم  هک  نآ  زا  سپ  هدرک ، هدافتـسا 
: - ضراوع تسا . ناداتعم  هنوگ  نیا  هلحرم  نیرخآ  اه  هضیب  رد  قیرزت  دـسریم . اه  هضیب  هب  تیاـهن  رد  ندرگ و  اـپ ، قاـس  تسد ، تشپ 
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، لیصحت هب  هجوت  شهاک  تیلؤسم 3- ساسحا  شهاک  اه 2- هزیگنا  قئالع و  شهاک  -1 یصخش : تارییغت  یگدرسفا -  یگتـسباو ، زغم :
فلتخم ياهیرامیب  زغم ، تنوفع  زغم ، یکرچ  هسبآ  يرگشاخرپ ، زور ، یط  رد  یگدولآ  باوخ  بش ، ماگنه  یباوخیب  هداوناخ -  لغش و 

رد لالتخا  هدعم و  دیسا  شهاک  غارفتسا ، عوهت و  شراوگ : دایز -  فرـصم  لابند  هب  عاخن  يزغم و  ياهلولـس  زا  یـشخب  گرم  زا  یـشان 
گنر ندـش  هریت  شراـخ ، تسوـپ : هیلک -  تنوـفع  ییاـسران ، راردا ، هیلخت  رد  یناوتاـن  هیلک : نزو -  شهاـک  ییاهتـشا و  یب  اذـغ  مضه 
لاـبند هب  یـسفنت  تسیا  هیر ، تنوفع  هیر ، هدـننک  هیذـغت  ياـهگر  یناـهگان  دادـسنا  هیر : تسوپ -  تنوـفع  ریهک ، اـهبل ، یگریت  تسوـپ ،
تخـس نوخ : قورع و  بلق -  ياه  هچیرد  یلخاد و  هیلک  تنوفع  بلق ، نابرـض  مظن  ندروخ  مهب  بلق ، ییاـسران  بلق : داـیز -  فرـصم 

هضیب و يدبک -  نمزم  يرامیب  دبک ، باهتلا  تنوفع و  دبک ، راک  رد  لاکـشا  دبک : قورع -  تنوفع  قورع ، باهتلا  قورع ، هراوید  ندـش 
یسنج ناوت  شهاک  یسنج ، لیم  شهاک  نادمخت :

نوداتم

هتخاس اه  یناملآ  هلیـسو  هب  نیحورجم  نیکـست  يارب  نیفرم  دوبمک  تلع  هب  مود  یناهج  گنج  رد  هک  تسا  یعونـصم  ردـخم  هدام  کـی 
دوخ نوداتم  هچرگ  دننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  مه  هفرـس  نیکـست  يارب  هک  تسا  درد  هدننک  فرطرب  يوراد  کی  نوداتم  تقیقح  رد  دش .

نآ زا  نیفرم  نیئوره و  كایرت ، هب  ناداتعم  هجلاعم  كرت و  يارب  یکـشزپ  يوراد  کی  ناونع  هب  یلو  تسا  يوق  هدنروآ  دایتعا  هدام  کی 
ات دشکیم  لوط  يرتشیب  تدـم  فرـصم ، زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  هدوب ، نیفرم  هب  هیبش  يدـح  ات  نآ  ییوراد  تارثا  دـننک . یم  هدافتـسا 

دنام یم  یقاب  ندب  رد  رت  ینالوط  تدم  هب  دوش و  رهاظ  نآ  تارثا 

نیئدک

، صرق فلتخم  لاکـشا  رد  نکـسم  ناونع  هب  دهدیم و  لیکـشت  ار  نآ  دـصرد  یلا 0/8  هک 0/2 تسا  كاـیرت  فورعم  تاقتـشم  زا  یکی 
دننام یمئالع  دوش  فرـصم  داـیز  هک  یتروص  رد  تسا و  نیفرم  رثا  دودـح  رد  نیئدـک  رثا  دراد . دربراـک  یکـشزپ  رد  تبرـش  لوسپک و 

. دشابیم یکاروخ  یقیرزت و  تروص  هب  نآ  فرصم  هوحن  تشاد . دهاوخ  نیفرم  تارثا 

نیرواپاپ

يا هدام  تسا . نیئدک  نیفرم و  طسو  دـح  ندوب  نیگآرهز  رظن  زا  تسا و  یلاتـسیرک  دیفـس  هک  دـشابیم  كایرت  رثؤم  تاقتـشم  زا  یکی 
طاسبنا اهگر  اهـشنورب و  رد  ددرگیم . اهنآ  ندش  لش  ثعاب  هدرک و  دنک  ار  هدور  لثم  فاص  تالـضع  راک  كرحم . روآ و  طاشن  تسا 

. دوشیم لح  لکلا  رد  تسا و  لولحمان  بآ  رد  هدومن و  داجیا 

نیدیتپ

ار ندب  تالـضع  تسا و  رتمک  نیفرم  زا  نآ  درد  دض  تردق  هک  دـشاب  یم  یعونـصم  ياز  یتسـس  ياهوراد  زا  نوداتم  لثم  مه  هدام  نیا 
دنک یم  لش  تسس و 

از مهوت  داوم 

زارد هوبنا  ياهگرب  ياراد  هدوب  هناگادج  تروص  هب  نآ  هدام  رن و  هایگ  دسریم . رتم  ات 2  شیدنلب  هک  هنزگ  هیبش  تسا  يا  هتوب  هنادهاش :
رویط كاروخ  يریگ و  نغور  يارب  هنادـهاش  ـالوصا  تسا . ناـیامن  هشوخ  تروص  هب  هخاـش  رـس  رد  نآ  هویم  هک  دـشابیم  راد  هرگنک  و 
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هب ياه  هخاش  رـس  زا  رگا  تسا . سیباناک  هایگ  نیا  نیتال  مان  دنروخیم . ننفت  تروص  هب  مدرم  ار  نآ  هتـشرب  هداد و  وب  دوشیم . هدافتـسا 
هدـمآ تسد  هب  شیـشح  عقاو  رد  دوش ، کشخ  يروآ و  عمج  تسا  حـشرت  لاح  رد  هک  نیزر  مان  هب  ياهدنبـسچ  هدام  هاـیگ  هتـسشن  لـگ 

، اجنگ هگنب و  ناتـسودنه  رد  بدا ، هسنارف  رد  سارگ ، هب  سیلگنا  رد  سرچ ، ای  اناوجيرام  مان  هب  یلامـش  ياـکیرمآ  رد  هاـیگ  نیا  تسا .
ياقیرفا رد  ارسا ، ای  رـسا  هیکرت  رد  فیکلا ، هشیـشح  نانبل  هیروس و  رد  اگد ، یبونج  ياقیرفا  رد  شیـشح ، هنایمرواخ  کیدزن و  رواخ  رد 

ره رد  دراد . ترهـش  هریغ  انوکم و  زاراچ ، گناش ، تاپ ، دـیو ، نوچ  یفلتخم  یماـسا  هب  اـهروشک  رگید  رد  ایناپـسا و  رد  اـبماک ، يزکرم 
زا سپ  هک  یتالاح  هب  اجنیا  رد  تساج  رباپ  نانچمه  نآ  ییاز  مهوت  تارثا  دوش ، هداهن  نآ  تاقتـشم  هایگ و  نیا  رب  یماـن  مسا و  ره  لاـح 

ار شرواجم  يایشا  ندش  هئشن  رثا  رد  مینک - : یم  هراشا  راصتخا  روط  هب  دهدیم  يور  هدننک  فرصم  رد  اناوجيرام  شیشح و  لامعتسا 
تسد هتشاد و  دوخ  رد  بیجع  تردق  ساسحا  دنک - . یم  ادیپ  اذغ  فرـصم  هب  لیم  بذاک و  ياهتـشا  دنیب - . یم  رتکچوک  ای  رتگرزب و 
دامتعا شمارآ و  رطاخ و  طاسبنا  یعون  نامـسآ و  رد  رفـس  ندرک و  زاورپ  ساسحا  هدز و  از  تنوشخ  روآ و  نونج  هنایـشحو و  لامعا  هب 

. دور یم  ورف  یقیمع  باوخ  هب  درف  دنکیم - . ادیپ  بذاک  سفن  هب 

شیشح

هدنبسچ تاحـشرت  زا  ثنؤم و  هنادهاش  هایگ  هقاس  گرب و  لگ ، زا  هک  انح  هیبش  زبس  هب  لیام  يا  هوهق  یهاگ  هریت و  زبس  گنر  هب  يا  هدام 
نآ رثؤم  هدام  هک  تسا  لونیب ) اناک  وردیه  ارتت   ) T.H.C مان هب  ییایمیش  ياهدام  يواح  شیشح  دیآ . یم  تسد  هب  غمص  تروص  هب  اهنآ 

كرد رد  رییغت  شیـشح - : فرـصم  راثآ  دشاب . یم  یعیبط  ياز  مهوت  داوم  ءزج  ردخم ، داوم  يدنب  هقبط  رد  شیـشح  دور . یم  رامـش  هب 
هب فارطا -  هب  یهجوتیب  یجیگ و  هظفاح ، لالتخا  مشچ -  يزمرق  بلق -  نابرـض  ندش  دـنت  بذاک -  ياهتـشا  شیزفا  ادـص -  گنر و 

لالتخا نایذـه ، مهوت و  طوبرمان ، ياهتبحـص  یعقاو ، ریغ  ياهادـص  ندینـش  دـننام  دـیدش ، یناور  مئالع  یتکرح -  لداعت  یگدروخمه 
نمزم و یسفنت  ياهیرامیب  شیشح - : ینالوط  فرـصم  ضراوع  دوخ  هب  دوخ  هدنخ  یـشوخرس و  نامز ، رذگ  ندش  دنک  ساسحا  هجوت ،

یسفنت يراجم  نمزم  دادسنا  باهتلا و  زغم - ) ندش  كوپ   ) يزغم ياهلولس  نتفر  نیب  زا  درم -  رد  یمیقع  نز و  رد  ییازان  هیر -  ناطرس 
یگزیگنا یب  مردنـس  یگداوناخ -  یعامتجا و  طباور  لغـش و  یگدنز ، يارب  هزیگنا  هقالع و  ندش  مک  رادیپ -  دیدش و  یناور  لالتخا  - 

يرارق و یب  يریذـپ ، کیرحت  شیـشح - : كرت  مئالع  جنـشت  یگدـنز - ) يراج  روما  لباقم  رد  یتیلوئـسم  یب  یتوافت و  یب  يدـیماان ، )
ترارح هجرد  شیزفا  ینالضع -  ياهدرد  غارفتسا -  عوهت و  لاهسا ، شزرل -  قیرعت و  ییاهتشا -  یب  باوخ و  لالتخا  بارطضا - 

گنب

 - دنـشاب هتفرگن  ای  هتفرگ  البق  ار  نآ  ینیزر  هدام  هکنی  زا  معا  هنادـهاش -  هتوب  هدـش  کشخ  هتـسشن و  هویم  هب  ای  رادـلگ  ياـه  هخاـش  رس 
. دوش یم  هدیمان  گنب 

اناوج يرام 

يرام نامه  هک  دـنروآ  یم  تسد  هب  یگنر  زبس  نوتوت  نآ  زا  دـننکیم و  کـشخ  ار  ییاـکیرمآ  هنادـهاش  ياـهلگ  اـهگرب و  اـکیرمآ  رد 
نآ دننکیم و  هدافتـسا  گنر  يا  هوهق  ای  دیفـس  ياهذغاک  رود  نیدنچ  زا  نآ  ندیچیپ  يارب  تسا  ربز  یلیخ  نوتوت  نیا  نوچ  تساناوج .

دزوسیم و يدنک  هب  راگیس  نیا  دننکیم . نیخدت  داپیت  مان  هب  ییاه  لحم  رد  یعمج  هتسد  تروص  هب  ار  نآ  ناقاتشم  دنمان . یم  رفیر  ار 
زا هک  نیا  يارب  دنوش و  یم  نآ  ندش  شوماخ  عنام  یعمج  هتسد  عیرس و  ياهکپ  اب  ناداتعم  تلع  نیمه  هب  ددرگیم ، شوماخ  دوز  یلیخ 

. ددرگیم لامعتسا  هتسب  رس  نکاما  رد  دوشب  لماک  هدافتسا  راگیس  نیا 
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سارگ

تسا فلع  لثم  عقاو  رد  هک  هنادهاش  هتوب  ياهگرب  تساناوجيرام . گنب و  نامه  حالطصا  رد  تسا و  فلع  ینعم  هب  یـسیلگنا  نابز  رد 
. دنروخ یم  هدرک و  مد  ياچ  لثم  ار  نآ  مه  یهاگ  دننک ، یم  فرصم  راگیس  دننام  هدرک ، يروآ  عمج 

سرچ

رگید عاونا  زا  دوشیم و  هیهت  هنادهاش  غلاب  هایگ  هتـسشن  هویم  هب  رادلگ و  ياه  هخاش  رـس  زا  هدش  هدامآ  نیزر  زا  هک  تسا  شیـشح  نامه 
. تسا رتبوغرم  نا 

نیلاکسم

نامرد يارب  زیمآرحس  ییوراد  ناونع  هب  تساهنرق  هک  دنفورعم ) تویپ  مان  هب  اهـسوتکاک  نیا  الومعم   ) تسا سوتکاک  لاعف  یلـصا و  هدام 
یم ندرک  درخ  زا  سپ  هدیرب و  ار  هایگ  نیا  یناقوف  تمسق  زا  ییاه  هکت  هک  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هیهت  هوحن  دوش . یم  فرصم  اهدرد 

. دنهدیم رارق  هدافتسا  دروم  لوسپک ، لخاد  هب  نتخیر  اب  هدروآرد و  ردوپ  تروص  هب  ار  نآ  ندییاس  اب  ای  دنوج و 

يد . سا . لا

رد یعیبط  تروص  هب  هدام  نیا  دـیآ . یم  تسد  هب  روتاربـال  رد  هک  تسا  یبیکرت  همین  هداـم  دـیما “  لـیتا  يد  کـیژرزیل  دیـسا  ففخم ” 
يدیـسا يواح  چراق  نیا  دوشیم . هدـیمان  وگرآ  هک  دـنکیم  امن  وشن و  سم  گنر  هب  یچراق  نآ  يور  رب  دراد . دوجو  هدز  تفآ  رادواچ 

طوطخ داجیا  مشچ و  کمدرم  ندش  هریت  فرـصم ، ضراوع  زا  یکی  دشاب . یم  از  مهوت  نآ  تاقتـشم  دشابیم و  کیژرزیل  دیـسا  مان  هب 
تباث يایـشا  هدـش و  دـیدشت  هدـننک  فرـصم  رظن  رد  ایـشا  ریواصت و  قمع  تسا . ییانیب  هقطنم  رد  اهمـشچ  ندـش  هتـسب  ماگنه  هب  نیگنر 

هدش دیدشت  ییاونـش  تردق  دوشیم . ساسحا  شزرل  ندب و  ندش  درـس  عوهت ، تلاح  یهاگ  دنیآرد ، تکرح  هب  شرظن  رد  تسا  نکمم 
هچ ره  هتفر و  نیب  زا  رکف  قابطنا  دوشیم . دنک  يدایز  رایسب  دح  رد  نآ  تشذگ  نامز و  سح  دسریم . شوگ  هب  موهفمان  ياه  همزمز  و 

. دیآ یم  دوجو  هب  نهذ  رد  يرتمک  یقطنم  لیلحت  هیزجت و  دشاب  رتشیب  فرصم  نازیم 

یت ما . يد .

یناسک تسا . يد  . سا لا . هیبش  نآ  راثآ  دننک . یم  هدافتسا  هدام  نیا  زا  يد  سا . لا . نیداتعم  الومعم  هک  دشاب  یم  از  مهوت  داوم  زا  یکی 
ای نیربانب  دنک . یم  درد  لد  دیلوت  دوش  فرصم  ناهد  هار  زا  رگا  دننکیم . فرصم  نا  زا  دنتـسه  اهتیعقاو  زا  عیرـس  زیرگ  هار  لابند  هب  هک 

. دننک یم  دود  هدرک  طولخم  اناوج  يرام  نوتوت و  اب  ای  لامعتسا و  ینالضع  قیرزت  هار  زا 

هشیش

طـسوت تاقوا  یهاـگ  نیماـتفمآ  تم  تسا . باـصعا  كرحم  هداـم  نیا  . دـشاب یم  نیماـتفمآ  تم  ردـخم  هداـم  نیا  یملع  ماـن  یملع  ماـن 
نیا هک  دنک  یم  داجیا  درف  رد  ناجیه  يداش و  زغم  ياهمسیناکم  رب  میقتـسم  ریثات  اب  هک  دوش  یم  زیوجت  صاخ  ياهیرامیب  يارب  ناکـشزپ 

نیماـتفمآ تم  دوـش . يرارکت  تاـکرح  راـچد  تسا  نکمم  هدـننک  فرـصم  دـنک . یم  لیدـبت  روآ  داـیتعا  تدـش  هب  ییوراد  هـب  ار  وراد 
اضعب اهتعاس و  هدش و  دیدش  ییاهتـشا  یب  راچد  هدننک  فرـصم  دوش . یم  لماک  یباوخ  یب  ای  باوخ و  رد  دیدش  لالتخا  ثعاب  نینچمه 
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 …  * دشونب و بآ  يدایز  رادقم  تسا  روبجم  هدننک  فرصم  دوش و  یم  یگنشت  ثعاب  هدام  نیا  هکنیا  ولو  درادن  اذغ  هب  اهتـشا  اهزور  ات 
نیماـتفمآ تم  تسا . باـصعا  كرحم  هداـم  نیا  . دـشاب یم  نیماـتفمآ  تم  ردـخم ؛ هداـم  نیا  یملع  ماـن  یملع *  ماـن  تسیچ ** ؟ هشیش 

درف رد  ناجیه  يداش و  زغم  ياهمـسیناکم  رب  میقتـسم  ریثات  اب  هک  دوش  یم  زیوجت  صاخ  ياهیرامیب  يارب  ناکـشزپ  طسوت  تاـقوا  یهاـگ 
يرارکت تاکرح  راچد  تسا  نکمم  هدـننک  فرـصم  دـنک . یم  لیدـبت  روآ  دایتعا  تدـش  هب  ییوراد  هب  ار  وراد  نیا  هک  دـنک  یم  داـجیا 

دیدـش ییاهتـشا  یب  راجد  هدـننک  فرـصم  دوش . یم  لماک  یباوخ  یب  ای  باوخ و  رد  دـیدش  لالتخا  ثعاب  نینچمه  نیماتفمآ  تم  دوش .
رادقم تسا  روبجم  هدـننک  فرـصم  دوش و  یم  یگنـشت  ثعاب  هدام  نیا  هکنیا  ولو  درادـن  اذـغ  هب  اهتـشا  اهزور  ات  اضعب  اهتعاس و  هدـش و 
هدحتم تالایا  رد  دراد . فرـصم  توافتم  ياه  هوحن  نینچمه  توافتم و  جیار  ياهمان  نیماتفماتم  جـیار *  ياهمان  دـشونب * . بآ  يدایز 

مان اب  زین  ناریا  رد  . دوش یم  ییاسانـش  رگید  ياهمان  (Crystal Meth) Ice، Glass و  خی تم  لاتسیرک  ياهمان  هب  هدام  نیا  اکیرمآ 
يارب یماظن  ینوناق و  فلتخم  تامادقا  دوجو  اب  تسالاب . ناریا  رد  ردخم  داوم  فرصم  دایتعا و  هب  ءالتبا  نازیم  دوش  یم  ییاسانـش  هشیش 

زا دیدج  ردخم  داوم  فرصم  شیازفا  هژیوب  هتشاد  عویش  ناناوج  نیب  رد  ردخم  داوم  فرصم  دنور  هنافـساتم  ناریا  رد  ردخم  داوم  لرتنک 
حیحص ياهتیامح  ناناوج و  هژیوب  هعماج  یهاگآ  حطس  ندرب  الاب  رطخ ، نیا  اب  هزرابم  ریـسم  رد  هار  نیرتهب  هک  دشاب  یم  یلعف  تالکـشم 

( ردخم هن  ) كرحم ناونع  هب  هدام  نیا  تسا  هشیـش  هدش ، عیاش  ناناوج  نیب  اریخا " هک  كانرطخ  ردخم  داوم  زا  یکی  تسا * . یگداوناخ 
زا هدام  نیا  یلـصا  بیکرت  تابیکرت *  دراد * ** . جاور  ناناوج  نیب  ایلارتسا  سیلگنا و  ياهروشک  رد  داسف  زکارم  صقر و  سلاـجم  رد 
یم کیرحت  تدش  هب  ار  یبصع  متـسیس  زغم و  تسا و  روآ  دایتعا  كرحم و  هدام  کی  هک  هدـش  هتفرگ  ( Amphetamine) نیماتفمآ

: لثم ینابایخ  یماسا  دوش و  یم  هتخاـس  ینوناـق  ریغ  ياـهراوتاربال  رد  داوم  نیا  تسا . رتشیب  نیماـتفمآ  زا  نآ  رثا  ییایمیـش  رظن  زا  دـنک و 
 * یتشادـهب تارطخ  دـنک ** ** . یم  داـجیا  مهاـب  ار  كرحم  تارثا  ییاز و  مهوـت  هداـم  نیا  دـنراد . هشیـش  Meth و  خی ، لاتـسیرک ،

نیماپود ییایمیـش  هطـساو  یناهگان  ندش  دازآ  ثعاب  دوش ، یم   CNS يزکرم یبصع  متـسیس  دراو  یتـقو   Methamphetamine

لرتـنک و لـباق  ریغ  یمجاـهت و  تلاـح  وخ و  قـلخ و  شیازفا  يزغم و  ياهلولـس  کـیرحت  ثعاـب  هک  دوـش  یم  زغم  زا   Dopamine ))
لالتخا میالع  یگدرـسفا و  یقلخدـب و  میالع  ینالوط  تدـم  زا  دـعب  فرـصم  همادا  تروص  رد  هک  دوش . یم  یمـسج  تاـکرح  شیازفا 

یم فرـصم  یندیـشک  گر و  لخاد  یکاروخ و  ینیب و  لخاد  تروص  هب  هدام  نیا  دوش * . یم  رهاـظ  درف  رد  نوسنیکراـپ  لـثم  یتکرح 
دـننک و یم  ادـیپ  داـیتعا  تعرـس  هـب  دارفا  ددرگ و  یم  داـجیا  درف  رد   flash ای  rush مان هب  یتلاـح  فرـصم  زا  دـعب  هلـصافالب  دوش و 
، سفنت دادعت  شیازفا  اهزور ، يارب  اهتـشا  شهاک  ثعاب  دناوت  یم  هدام  نیا  فرـصم  دننک * . دایز  ار  فرـصم  رادـقم  زور  ره  دـنروبجم 
ار تنوشخ  ینیبدب و  بارطـضا و  جنـشت ، شزرل و  یجیگ ، یباوخ  یب  يریذپ و  کیرحت  ندـب و  يامد  شیازفا  یکیزیف ، تیلاعف  شیازفا 
يزغم و ياه  هتکـس  ثعاب  قورع  يور  همدص  اب  نینچمه  ددرگ . یم  دارفا  گرم  ثعاب  ندب  يامد  دایز  شیازفا  جنـشت و  هک  دوش . ببس 
ینیبدب و ییاونش و  ییانیب و  تامهوت  لماش  تسا  ینرفوزیکسا  هیبش  یناور  يرامیب  داجیا  نآ  یناور  ضراوع  زا  یکی  ددرگ * . یم  یبلق 

هدحتم تالایا  رد  يدالیم  لاس 2004  رد  یـسررب  قبط  دراد  شیازفا  تاناویح  نیب  رد  جیردت  هب  هدام  نیا  فرـصم  تسا * . يرگـشاخرپ 
رد ار  هدام  نیا  غیلبت  دایش  دارفا  هنافـساتم  دنا * . هدرک  هبرجت  ار  هشیـش  فرـصم  رابکی  لقادح  یناتـسریبد  نازومآ  شناد  زا  اکیرمآ 6.2 %

عالطا دشاب * . روآ  گرم  دـناوت  یم  دایتعا  رب  هوالع  تسین و  روط  نیا  یلو  دـننک  یم  ناونع  دایتعا  نودـب  یلو  روآ  هئـشن  ناونع  اب  ناریا 
هداـم نیا  فرـصم  شرتـسگ  زا  دـناوت  یم  یمومع  ياـه  هناـسر  قیرط  زا  هداـم  نیا  يدـج  یناور  ینامـسج و  تامدـص  یفرعم  یناـسر و 
تسا نیا  داوم  نیا  يرازگ  مان  یلصا  لیلد  دشاب . یم  خی  يانعم  هب  سیآ  داوم  نیا  یلصا  مان  هشیش *  دیامن ** ** . يریگولج  كانرطخ 

. دراد یکرحم  تیـصاخ  تسا و  اه  نیماتفمآ  هدر  رد  هشیـش  دنوش . یم  راخب  خی  دـننامه  دـنریگ  یم  رارق  ترارح  ترواجم  رد  نوچ  هک 
نیا . دوش یم  هتخاس  نازرا  هداس و  ياهوراد  زا  ینوناـقریغ  ياههاگـشیامزآ  رد  تسا و  نیماـتفمآ  کیـسالک  تاقتـشم  زا  نیماـتفمآ  تم 
روآ دایتعا  ًادیدش  يا  هدام  لاتسیرک  دوش . یم  هدافتسا  راگیس ) دننام   ) ینیخدت یقاشنتـسا و  ای  یقیرزت  یکاروخ ، فلتخم  لاکـشا  اب  هدام 
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نیا دوش . یم  لح  یلکلا  ریغ  یلکلا و  ياه  هباشون  رد  یتحار  هب  هک  دراد  دوجو  خـلت  وب و  نودـب  گنر ، دیفـس  يردوپ  لکـش  هب  تسا و 
ياه بیسآ  زیمآ و  نونج  ياهراتفر  مجاهت ، يرگشاخرپ و  هظفاح ، تفا  دراد . ناسنا  یتمالس  رب  یکانرطخ  تاریثات  سکا ، دننام  زین  هدام 

شهاک دـنت ، حیحـص و  ملکت  یبات ، یب  یگدز ، ناجیه  لثم  یتـالاح  هداـم  نیا  فرـصم  اـب  تسا . نآ  فرـصم  ضراوع  زا  يزغم  یبلق و 
نیا فرصم  يارب  ناناوج  هدننک  بیغرت  للع  زا  یکی  یسنج  تاناجیه  دیآ . یم  دوجو  هب  یکیزیف  ياه  تیلاعف  شیازفا  اهتـشا و  باوخ و 

لاقتنا رگید ، كانرطخ  ضراوع  زا  دراد . هدننک  فرصم  دارفا  یسنج  درکلمع  اوق و  رب  یبرخم  تارثا  داوم  نیا  رورم  هب  نکیل  تسا . داوم 
هدیـشک تسا  یهاگـشیامزآ  مزاول  زا  یکی  هک  پیاپ  طسوت  هشیـش  فرـصم *  زرط  دشاب ** . یم  زدیا  تیتاپه و  لثم  ینوفع  ياهیرامیب 

هدش راخب  هشیش  ترارح  نیا  رثا  رد  هک  دنهد  یم  ترارح  ار  نآ  ریز  هتخیر  پیاپ  يدوگ  لخاد  ار  هشیش  زا  یمک  یلیخ  رادقم  دوش . یم 
 - یسنج ییاناوت  شیازفا  بلق - *  نابرض  شیازفا  یلاحرس -  یگدنزرس و  ساسحا  فرصم - *  راثآ  دریگ * . یم  رارق  هدافتسا  دروم  و 

ریذپ کیرحت  قلخ  يرارقیب -  هنانیبدب - *  راکفا  دیلوت  یفرحرپ -  شمارآ - *  باوخ و  شهاک  اهتشا -  شیازفا  يرایشوه - *  شیازفا 
(: * - يرامخ ) كرت فرـصم  ضراوع  یندـب *  تیلاعف  شیازفا  دوش -  یم  اه  مناـخ  رد  یـسنج  لـیم  دـیدش  شیازفا  ثعاـب  هشیـش  * - 

 - دیدش یناور  یگتسباو  داجیا  ینیبدب - * )  ) ییوناراپ تالالتخا  عاونا  یناور -  لرتنک  مدع  یـسنج - *  ییاناوت  شهاک  يرگـشاخرپ - 
یبصع ریذـپ -  کیرحت  قلخ  هتفـشآ - * ) عون  زا   ) ینرفوزیکـسا لالتخا  يزغم -  گرم  ندرک - * ) مگ  يزیچ  ) یگتـشگ مگ  ساـسحا 

مک  ) یتسـس یلـسک و  ساـسحا  یگلــصوح - *  یب  ساـسحا  ندرک - ) مـگ  يزیچ  ) یگتــشگ مـگ  ساـسحا  ییوـج - *  هناـهبو  ندوـب 
، دشاب لاحـشوخ  درف  رگا  هک  دش  روآ  دای  ار  هتکن  نیا  دیاب  دننک  یم  فرـصم  هشیـش  هک  یناسک  دروم  رد  تاظحالم · * : یگتخیگنا * )

نیا هشیـش  اریز  دوش  یم  دیدشت  یتحاران  نیا  هشیـش  فرـصم  زا  دعب  دشاب  تحاران  رگا  دوش و  یم  رت  لاحـشوخ  هشیـش  فرـصم  زا  دـعب 
هشیش هک  تسا  نیا  هشیش  دروم  رد  رگید  مهم  هتکن  ندنابسچ · * .) زاف  حالطـصا  ) دشخب یم  تدش  درف  ساسحا  هب  هک  دراد  ار  تیـصاخ 

تـشذگ شفرـصم  زا  هک  یتدـم  زا  دـعب  درف  دـنک و  رت  ینالوط  ار  اهردـخم  رثا  دـناوت  یم  دراد  هک  يا  هدـیچیپ  ییایمیـش  بیکرت  رطاخب 
هک تسا  هدش  باب  اه  مناخ  رثکا  ناناوج و  نیب  رد  طلغ  هب  هتکن  نیا  دنک · * . یم  ادیپ  یگتـسباو  نیئوره  اصوصخ  ردخم  داوم  هب  ادیدش 

یندب تیلاعف  نیا  هدش  دایز  شیندب  تیلاعف  هشیش ، فرـصم  زا  دعب  درف  اریز  تسا  دیفم  رایـسب  يزاس  ندب  يارب  درادن  دایتعا  هشیـش  نوچ 
راشقا نیب  رد  طلغ  روصت  دشاب · * . یم  هابتـشا  ادیدش  رواب  نیا  هک  دوش  یم  يو  مادـنا  بسانتو  يرغال  ثعاب  ریذـپان  یگتـسخ  دـیدش و 

. تسا بسانم  یگدرسفا  نامرد  يارب  هشیش  فرصم  دندقتعم  هک  مدرم  فلتخم 

اکوک

دراد یبوطرم  لدـتعم و  ياوـه  هک  دـنآ  ياـههوک  يرتخاـب  هنماد  رد  اـیرد  حطـس  زا  يرتـم  اـت 2000  عاـفترا 600  رد  هک  تـسا  یهاـیگ 
اکوک هایگ  تسا . نوتیز  تخرد  روآ  دای  نآ  داعبا  گنر و  لکش و  هک  دراد  ییاهگرب  دسریم و  مه  رتم  هب 2  هایگ  نیا  عافترا  دیوریم .

زا لصاح  هدام  دوشیم . هدننک  فرصم  زغم  رد  یشوخرس  يربخیب و  زکرم  ندش  لاعف  ببـس  نآ  فرـصم  هک  تسازفا  ناوت  هدام  يواح 
. دوشیم هدیمان  نیئاکوک  اکوک ، گرب 

نیئاکوک

دـشر لحم  نیرتگرزب  ورپ  ایبملک و  يویلوب ، ياهروشک  دوشیم  هیهت  اکوک  گرب  زا  هک  دشاب  یم  یعیبط  يازفا  ناوت  ردخم  داوم  زا  کی 
. دندومن هدافتسا  یگتسخ  عفر  درد و  نیکست  يارب  تخرد  نیا  گرب  زا  ورپ “  ” روشک نایموب  راب  نیتسخن  دنوریم . رامـش  هب  اکوک  ومن  و 

دیفـس نآ  گنر  دراد . ترهـش  نیلیـسکات  يرا  هب  هک  تسا  هایگ  نیا  ياهگرب  گر  رثؤم  هداـم  نیئاـکوک  دراد . یناور  هبنج  نآ  هب  داـیتعا 
یعـضوم درد  دـض  کی  هدام ، نیا  دـنتلغیم . مه  يور  رب  نازیر  ياهرولب  یناکت  رـصتخم  اب  دـشابیم و  زیر  لاتـسیرک  دـننامه  فافش و 
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هک دوشیم  قیرزت  گر  رد  اـی  قاشنتـسا و  ینیب  هار  زا  نیئاـکوک  درگ  دوـشیم . بذـج  مه  ینیب  طاـخم  تسوـپ و  زا  تسا ، يوـق  رایـسب 
نآ ینابایخ  ياهمان  دوشیم . نونج  بجوم  نآ  دایز  لامعتسا  دیامن و  یم  یگنسرگ  ساسحا  شهاک  ناجیه ، ورین و  داجیا  نآ ، تیصاخ 

. دشابیم یپه  يدناک ، كوک ،

كارک

تـسا ینیئاکوک  كارک ، عقاو  رد  تسا . كانتـشهد  نآ  یبناج  تارثا  دایز و  رایـسب  نآ  يروآ  دایتعا  هبنج  هک  تسا  نیئاکوک  زا  یقتـشم 
. دنکیم تیافک  كارک  پیپ  دنچ  طقف  كارک  هب  ندش  داتعم  يارب  دوشیم . دود  ياهشیش  ياه  پیپ  اب  ابلاغ  هدش و  يراکتسد  هک 

تاق ای  تاخ 

تـشک ناتـسبرع  هریزج  هبـش  اقیرفا و  قرـش  زا  یـصخشم  قطانم  رد  اتدـمع  دـنک ، یم  دـشر  یـشحو  تروص  هب  هک  نیا  رب  هوالع  تاـخ 
هدـننک فرـصم  هب  هک  يروط  هب  دـنوش ، یم  فرـصم  یندـیوج  تروص  هب  ناـشکرحم  صاوخ  هب  هجوت  اـب  هاـیگ  نیا  ياـهگرب  دوـشیم .
تروص بش  لئاوا  رـصع و  رد  رتشیب  نآ  فرـصم  تسا و  خلت  نآ  معط  دریگیم . ار  یگنـسرگ  يولج  يدودح  ات  هداد و  طاشن  ساسحا 

ناهج طاقن  ریاس  اپورا و  هب  ار  تاخ  هدـش  مویکاو  کـشخ و  دـمجنم ، ياـه  هلومحم  یهوبنا  ریداـقم  هدـننکدیلوت ، ياـهروشک  دریگیم .
دودحم تهج  اهروشک  یخرب  دوشیم . فرـصم  هدننک  دیلوت  ياهروشک  عابتا  طسوت  روبزم  ياهروشک  رد  هلومحم  نیا  دننکیم . لاسرا 

. درادن رارق  یللملا  نیب  تاررقم  لرتنک  تحت  رضاح  لاح  رد  تاخ  دنا . هدرک  ذاختا  يریبادت  تاخ  فرصم  ای  تادراو  ندرک 

متارک

. دنشکیم راگیـس  دننام  هدرک  کشخ  ار  نآ  ای  دنوجیم و  ار  نآ  هزات  ياهگرب  نیمزرـس  نآ  مدرم  دیور . یم  دنلیات  رد  هک  تسا  یتخرد 
یم دوجو  هب  هدـننک  فرـصم  رد  زین  يرـصتخم  بذاک  يرایـشوه  طاشن و  ساسحا  تسا و  ییزفا  ناوت  تخرد ، نیا  رثؤم  هدام  تیـصاخ 

. دروآ

سان

دنوجیم و دشاب ، هزات  رگا  ار  نآ  ياهگرب  دیور . یم  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  رد  هک  تسا  يا  هتوب  سان  تسا ، هدـمآ  عبانم  زا  يرایـسب  رد 
هفاضا نآ  هب  کهآ  بآ  ای  راگیـس  كاخ  یمک  رتشیب ، رتهب و  ریثأت  يارب  دنهدیم . رارق  هثل  ریز  رد  هدـیبوک  انح  لثم  ار  نآ  هدرک  کشخ 

. تسا رتمک  كرحم  داوم  ریاس  زا  بتارم  هب  نآ  رثا  یلو  دننکیم ، طاشن  یمرگ و  ساسحا  نآ  ناگدننک  فرصم  دننکیم .

نیماتفمآ

، صرق لاکشا  هب  دنوش و  یم  يزکرم  باصعا  هلسلس  تیلاعف  کیرحت و  ثعاب  هک  دنتسه  ازفا ) ناوت   ) كرحم ياهوراد  زا  یعیسو  هورگ 
. دنراد دوجو  عیم  ردوپ و  لوسپک ،

ردخم داوم  هب  دایتعا  زا  ياهربخ 

نازابرس نایم  دایتعا  نازیم 
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بلاـق رد  یمزر ، ياـه  ناـگی  همه  رد  راـب  نیلوا  يارب  گرزب  نارهت  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  ترـضح  یبنلا  راـصنا  مکی  پیت  نارادـساپ 
زا نتـساک  يارب  ار  دـیدج  یقفا  ناگداپ ، هب  نازابرـس  هداوناخ  زا  توعد  اب  ناناوج  نایم  رد  داـیتعا  عویـش  زا  يریگـشیپ  ياـههار  هاـگراک 
هب کیدزن  ینامز  تدـم  يارب  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  هرهلد  یمک  اب  ار  ناـش  نارـسپ  هک  یطیحم  هب  تبـسن  اـه  هداوناـخ  ياـه  هغدـغد 

نادـنزرف هک  دـندش  یم  یطیحم  دراو  نازابرـس  زا  يریثک  عمج  ياههداوناخ  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا  دـندوشگ . دنتـسرف ، یم  اجنآ  لاسود ،
لیلد هب  هک  یطیحم  دـننک . يرادـساپ  نآ  زا  دنـشک و  شود  هب  ار  شتاروما  زا  یـشخب  هفیظو ، تمدـخ  نارود  رد  اـت  دـنراد  هفیظو  ناـش 
یبنلا راصنا  مکی  پیت  رد  یـشزومآ  هاگراک  نایاپ  رد  اما  هرهلد . تسا و  سرت  اـب  هارمه  ناـش  يارب  هراومه  نآ  اـب  اـه  هداوناـخ  ییانـشآان 

. تشادن دوجو  دندوب ، هتفای  روضح  ناکم  نیا  رد  هک  ینیدلاو  زا  يرایسب  دوجو  رد  یسح  نینچ  رگید  نارهت  هاپس  (ص )

یمومع دیدهت 

نیا لک  دصرد  ردخم 70  داوم  اب  هزرابم  داتس  سیئر  مالعا  ربانب  دوش و  یم  عیزوت  ناریا  رد  ردخم  داوم  عاونا  نت  دنچ  زا  شیب  هزور  همه 
داوم اب  هزرابم  داتـس  طقف  طبریذ  ياـهداهن  ياـه  شـالت  همه  مغر  هب  دوش و  یم  عیزوت  ینویفا  داوم  ینوناـقریغ  یفرـصم  رازاـب  رد  رادـقم 

يدیدج عاونا  هزور  همه  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دنک . طبض  یفرصم  رازاب  نورد  رد  ار  هعونمم  ياه  هلومحم  زا  دصرد  هتسناوت 30  ردخم 
نادرگناور هداوناخ  هب  ار  دوخ  ياج  شاخـشخ  یهایگ  هشیر  اب  یتنـس  ياهردـخم  دوش و  یم  یفرـصم  رازاب  دراو  یتعنـص  ینویفا  داوم  زا 

ياه صرق  عاونا  اهدیـسا و  اه ، يزاتـسکا  تسا . یتنـس  هردـخم  داوم  زا  رتشیب  راب  نارازه  ناـشرگناریو  راـثآ  هک  دـنا  هداد  یتعنـص  ياـه 
ناناوج نایم  ناش  جیار  فصو  رد  هچرگا  هک  یتابیکرت  دننک . یم  ادیپ  يرتشیب  عویش  زور  هب  زور  هک  دنتسه  يردخم  داوم  زا  نادرگناور 

رتمک دنام و  یمن  ياج  هب  نوخ  شیامزآ  رد  ناش  ییایمیـش  راثآ  هچرگا  دـنرادن ، هارمه  هب  دایتعا  هک  ددرگ  یم  ناهد  هب  ناهد  مالک  نیا 
دنروآ و یم  هارمه  هب  یناور  دایتعا  زغم ، ياهلولس  باصعا و  متسیس  يور  میقتسم  يراذگرثا  اب  اما  دنوش ، یم  نوخ  شدرگ  متسیس  دراو 

رتشیب ربارب  دنچ  نیدنچ و  یتنـس  ياه  هردخم  ماد  رد  نداتفا  هب  تبـسن  ار  ناسنا  يدوبان  دنور  هک  دنوش  یم  يزغم  ياهلولـس  گرم  ثعاب 
نادنزرف هک  هدش  لدب  ییاه  هداوناخ  يارب  يدیدهت  هب  هتفای و  شرتسگ  ناناوج  نایم  رد  ینویفا  ناطرس  نیا  عویش  دوجو  نیا  اب  دننک . یم 

. دنوش یم  یناوجون  نینس  دراو  ناش 

هناناوج یمدیپا 

هدـنهد ناکت  رامآ  نیا  مـالعا  زا  هتفه  ود  هب  کـیدزن  زونه  دـنهد ». یم  لیکـشت  لاـس  ات 27  ناـناوج 17  ار  روشک  ناداـتعم  دـصرد   70»
یم ناشن  هک  يرامآ  دش . مالعا  روشک  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یلم  داتـس  نامرد و  تشادـهب و  ترازو  يوس  زا  هک  يرامآ  تسا . هتـشذگن 

زادـنارب نامناخ  ینویفا  داوم  رگید  ای  ناپ  كارک ، نادرگناور ، ياـه  صرق  ، LSD اه ، يزاتسکا  نوچ  یتعنص  ردخم  داوم  فرـصم  دهد 
رد یـساسا  یـشقن  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  نانمـشد  ناهنپ  گنج  ییوجدوس و  لماع  ود  تسا و  هتفای  شیازفا  تدـش  هب  دـیدج 

نایاقآ و 20 ار  ناداتعم  زا  دصرد  هب 80  کیدزن  دیدج ، رامآ  ساسا  رب  تسا . هتشاد  ناناوج  نایم  رد  میخدب  ناطرـس  نیا  عویـش  جاور و 
رد ناسانـشراک  هک  ار  یلماع  نیرتمهم  تسا . هدوب  دصرد  هب 12  رامآ 88  نیا  لبق  لاس  ود  اهنت  هک  دنهد  یم  لیکـشت  اه  مناخ  ار  دصرد 
ات هدش  ثعاب  هک  تسا  لیلد  نیا  تسا . نالاسمه  هورگ  ءوس  رثا  نیدلاو و  یهجوت  یب  دنرب  یم  مان  نآ  زا  دایتعا  هب  ناناوج  ندش  هدیـشک 
هک تسا  ینکاما  نیرتمهم  يزابرـس  تمدـخ  هرود  نآ  زا  سپ  اه و  هاگـشناد  سرادـم ، دـیایب . نییاپ  یگلاـس  ات 17  دایتعا  ناـینابرق  نینس 

نادنزرف يرود  لیلد  هب  يزابرـس  تمدخ  نایم  نیا  رد  دـننک . یم  يرپس  اهنآ  رد  ار  ناش  تقو  رتشیب  یگلاس  زا 17  سپ  نینس  رد  ناناوج 
نایلاس زا  هنیرید  يرواب  هک  دایتعا  زا  سرت  دنشاب . هتشاد  ناش  نادنزرف  يارب  ار  سرت  نیرتشیب  نیدلاو  ات  دوش  یم  ثعاب  هداوناخ  طیحم  زا 

رد هک  تسا  ینکاما  رگید  هب  تبسن  طیحم  نیرت  ملاس  یماظن  نکاما  هک  هداد  ناشن  رامآ  اما  تسا  هتخادنا  اه  هداوناخ  نهذ  رد  ار  نآ  لبق 
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. دنوش یم  رضاح  اه  نآ  رد  ناناوج  نینس ، نیا 

تسا یملاس  طیحم  ناگداپ 

، هتفرگ ماجنا  نارهت  هاگـشناد  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  يوس  زا  هک  یملع  قیقحت  کی  ساسا  رب  اما  دشاب  تخـس  نات  يارب  شرواب  دیاش  »
زا شیب  هک  یلاحرد  دندش . هدیـشک  دایتعا  ماد  هب  ناکم  نیا  رد  يزابرـس  تمدخ  هرود  لوط  رد  ناداتعم  زا  دـصرد  اهنت 5  هدش  صخشم 

داتس دشرا  سانشراک  يدمحمرای  دنا ». هتـسویپ  ناینابرق  فص  هب  اه  هاگـشناد  ای  سرادم  رد  ینویفا  داوم  ماد  هب  ناگدش  ریـسا  دصرد   70
نیدـلاو یـشزومآ  هاگراک  رد  ار  بلطم  نیا  حبـص » دیـشروخ  عولط   » دایتعا زا  يریگـشیپ  نامرد و  زکرم  سیئر  ردـخم و  داوم  اب  هزراـبم 

زا شیب  اما  دنک  یم  حرطم  يراکیب  ار  دایتعا  لیلد  هماع  رواب  هک  تسا  بلاج  : » داد همادا  تفگ و  (ص ) یبنلا راصنا  مکی  پیت  رد  نازابرس 
داوم زا  هدافتسا  ماد  هب  جاودزا  زا  سپ  ناینابرق  زا  دصرد  دنتشاد و 15  لغش  هک  دندوب  یناسک  هدشدای  رامآ  رد  دایتعا  ناینابرق  دصرد   60
دیاب اه  هداوناخ  هک  يا  هتکن  دوب . بابان  تسود  هژاو  دنتشاد  دیکات  نآ  رب  هک  دارفا  نیا  همه  يالتبا  لیلد  نیرتمهم  اما  دندوب  هداتفا  ینویفا 

ناناوج يارب  اضف  نیرت  نما  ناش  صخـشم  طباوض  لرتنک و  لیلد  هب  یماظن  نکاما  هک  دهد  یم  ناشن  هدـش  دای  رامآ  دـننک ». هجوت  نآ  هب 
زادـنارب نامناخ  يدرد  هب  هدولآ  اضف  نیا  رد  یناوج  رتمک  ات  دوش  یم  ثعاـب  یلو  دراد  ار  دوخ  صاـخ  ياـه  تیدودـحم  هچرگا  تسا و 

دنراد ار  تمالـس  یبایزاب  دـصق  هک  ییالتبم  نازابرـس  هب  هژیو  تامدـخ  زا  هدـشدای  یماظن  ناـگی  نالوئـسم  زا  یکی  مسارم  نیا  رد  دوش .
ناکما نیا  هتبلا  دـنروایب و  تسدـب  ار  ناش  یتمالـس  ات  دـنوش  یم  هداتـسرف  ینامرد  ياه  کـینیلک  هب  دارفا  نیا  درک  مـالعا  تفگ و  نخس 

ینعی نیا  دـننک . هبـساحم  اهنآ  يارب  يزابرـس  سدـقم  تمدـخ  ناونع  هب  مه  ار  ناشدایتعا  كرت  هرود  هک  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناش  يارب 
رد دهد  یم  ناشن  اه  ناگداپ  زا  یکی  زا  هدـش  تبث  رامآ  دوش . یم  مه  يداع  یگدـنز  هب  ناگداتفا  ماد  هب  تشگزاب  يارب  يرتسب  تمدـخ 

داوم يوس  هب  رگید  راب  رفن  طقف 2  دادعت  نیا  زا  هک  دنا  هدش  هداتسرف  كرت  ياه  کینیلک  هب  نامرد  يارب  ییاسانش و  داتعم  لاس 85 110 
شیامه و دراد . نازابرـس  تیبرت  میلعت و  رد  یماظن  ياه  ناگرا  فیاظو  نسحا  وحن  هب  ماجنا  زا  ناشن  رامآ  نیا  دـنا . هدرک  عوجر  ردـخم 

نادنزرف هک  دوب  يرتسب  زا  نازابرس  نیدلاو  هب  یناسر  یهاگآ  رد  یماظن  ياه  ناگرا  ماگ  نیلوا  نازابرس  ياه  هداوناخ  یشزومآ  هاگراک 
یناناوج شزومآ  میلعت و  رد  یعـس  یگمه  ناش  يورین  عون  زا  غراف  هک  ییاهناگی  دنتـسرف . یم  وس  نیا  هب  هرهلد  سرت و  اب  هاـگ  ار  ناـش 

نیالنآ ربخ  عبنم : دنشکب . شود  هب  دیاب  ناش  هفیظو  تمدخ  نایاپ  زا  سپ  لاس  دنچ  زا  رتمک  رد  ار  تکلمم  هرادا  هفیظو  هک  دنراد 

ردخم داوم  يرابجا  فرصم  لیلد  هب  نانز  ریم  گرم و 

انـسیا یعامتجا »  » راـگنربخ شرازگ  هب  دـننکیم . ردـخم  داوم  لامعتـسا  هب  راداو  ار  دوخ  ناـنز  ناتـسناغفا  روغ »  » ناتـسا رد  داـتعم  نادرم 
لیلد هب  روغ  ناتـسا  رد  ناـنز  ریم  گرم و  نازیم  تشون : روغ  ناتـسا  ناـنز  ياروش  سییر  ینادزی ، نسوـس  زا  لـقن  هب  رتخاـب  يرازگربـخ 

رما نیا  هدمع  لیلد  يو  دناهدش . هیذغتءوس  هب  التبم  زین  ناتسا  نیا  راوخریـش  لافطا  نآ  لابندب  هدش و  دایز  ردخم  داوم  يرابجا  لامعتـسا 
یگزات هب  دوزفا : يو  درک . رکذ  ناتسا  نیا  رد  یکشزپ  تاناکما  دوبن  شاخـشخ و  تشک  نانز ، هیلع  تنوشخ  يداوسیب ، یگنهرف ، رقف  ار 
دادـعت نیا  اما  تسا ، هدـش  يزادـناهار  روغ  ناتـسا  رهـش  هس  رد  نارامیب  ياوادـم  یتشادـهب و  تالکـشم  عفر  يارب  یکـشزپ  کینیلک  هس 

رد دـعوم  زا  رتدوز  يرابجا و  ياهجاودزا  نانز ، هیلع  تنوشخ  تفگ : روغ  ناتـسا  نانز  ياروش  سییر  تسین . ناتـسا  نیا  زاین  يوگباوج 
مادقا ییاضق  ياههزاورد  زا  يدیماان  اب  زین  نانز  دناهدرکن و  ار  مزال  هجوت  هنیمز  نیا  رد  زین  ییاضق  عجارم  دراد و  ییالاب  رامآ  ناتسا ، نیا 

سیـسأت ًاریخا  روغ ، رادناتـسا  یلـضفا ، دحالادبع  هاش  تسایر  هب  تنوشخ ، وحم  هتیمک  دوزفا : يو  دـننکیم . يزوسدوخ  یـشکدوخ و  هب 
ییاضق عجارم  تلود و  زا  ینادزی  دناهدرک . هعجارم  هتیمک  نیا  هب  یگدیسر  يارب  یگداوناخ  دروم  تسیب  يراج ، لاس  لوا  هام  رد  هدش و 

ناتسا نانز  یشکدوخ  يزوسدوخ و  زا  نیا  زا  دعب  ات  دننک  يرتشیب  هجوت  ناتسا  نیا  نانز  ياهـشرازگ  اب  هطبار  رد  ات  تساوخ  روغ  ناتـسا 
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. دوش يریگولج 

دنتسه نیشن  هیشاح  داتعم  دارفا  دصرد   58

ناتـسا رد  ردخم  داوم  عاونا  مرگولیک  زا 600  شیب  هتـشذگ ؛ هام  لوط 5  رد  تفگ : لیبدرا ، یماظتنا  يورین  ردـخم  داوم  اب  هزرابم  نواـعم 
دمحم رفعج  گنهرس  تسا . هدوب  رادروخرب  يدصرد  دشر 111  زا  هتشذگ  لاس  رد  هباشم  تدم  هب  تبـسن  هک  تسا  هدش  فشک  لیبدرا 

ولیک ساسا 153  نیا  رب  دوزفا : انلیا ، راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  لیبدرا ، یماظتنا  يورین  ردـخم  داوم  اب  هزرابم  نواـعم  هشیمغاـب ، یقداـص 
14 لبق ، لاس  هب  تبسن  دصرد  شهاک 15  اب  نیئوره  مرگ  ولیک و 600   2 هتشذگ ، لاس  هباشم  تدم  هب  تبسن  دصرد  دشر 84  اب  كایرت 

فشک هتشذگ ، لاس  هباشم  هب  تبـسن  دشر  دصرد  دودح 400  اب  سارگ  مرگولیک  دصرد و 43  دشر 382  اب  شیـشح  مرگ  ولیک و 500 
یچقاچاق و رفن  هدش و 37  مدهنم  هدرتسگ  مهم و  دناب  ریگتسد و 8  رفن  رازه و 544  کی  ًاعومجم  هطبار ، نیا  رد  تفگ : يو  تسا . هدـش 

رازه کی  هطبار  نیا  رد  نینچمه ، دوزفا : يو  دنا . هدش  ریگتـسد  ردخم  داوم  هدنرادهگن  هدننک و  لمح  هدننک ، عیزوت  رفن  دودح 351  زین 
نیا لوط  رد  نینچمه  درک : ناشنرطاخ  يو  تسا . هدـش  ناتـسا  ییاضق  تاماقم  لـیوحت  لیکـشت و  هدـنورپ  ریگتـسد و 856  داتعم  و 506 
طبض فشک و  اهنآ  زا  هحلسا  هضبق  راهچ  فیقوت و  نایچقاچاق ، زا  هارمه  نفلت  هاگتـسد  تلکیسروتوم و 28  وردوخ و  هاگتسد  تدم 61 

ساسا رب  ناتـسا ، رد  هدش  فشک  ردخم  داوم  رتشیب  تفگ : لیبدرا ، ناتـسا  هب  ردخم  داوم  يدورو  يدابم  ياه  هار  نایب  اب  يو ، تسا . هدش 
رد لاسما  تنواعم  نیا  دوش و  یم  لیبدرا  ناتـسا  دراو  نارهت ، دهـشم و  سراف ، ياه  ناتـسا  زا  هدـمآ  لـمع  هب  ياـه  يریگیپ  تاـقیقحت و 

ندروآ تسد  هب  ناداتعم و  يارب  همانـسانش  هیهت  لاعف ، ياهدناب  ياضعا  ییاسانـش  هب  مادـقا  گرم ، نارگادوس  اب  هزرابم  دـیدشت  ياتـسار 
تروص يزیر  همانرب  اب  دوزفا : يو  تسا . هدرک  یتایلمع  هلحرم  دنچ  يارجا  ناتسا و  حطس  رد  هدولآ  طاقن  ییاسانش  اهنآ ، زا  یبیرقت  رامآ 

اب میراودـیما  هک  دوش  رازگرب  لاسما  نایاپ  ات  زین  لیبدرا  ناتـسا  رد  وشک ر  رـسارس  اب  ناـمزمه  تاـیلمع ، زا  هلحرم  تسا 12  رارق  هـتفرگ ،
: درک حیرـصت  یقداص  میـشاب . اه  هداوناخ  نیب  زوس ، نامناخ  هدام  نیا  فرـصم  نیا  زا  یـشان  يراتفرگ  ایالب و  شهاک  دـهاش  نآ ، يارجا 

قبط دنـشاب و  هتـشاد  اهنآ  دـمآ  تفر  قیقد  لرتنک  نادـنزرف و  تیبرت  يور  رب  ار  مزال  یفاک و  تقد  ردام ، ردـپ و  صوصخ  هب  اه  هداوناخ 
داجیا اب  دیاب  نالووسم  تلود و  هک  دنتـسه  رهـش  هیـشاح  نکاس  دایتعا  ماد  رد  راتفرگ  دارفا  دـصرد  هتفرگ 58  تروص  تاقیقحت  راـمآ و 

ار كانرطخ  رایـسب  لضعم  نیا  يولج  یعامتجا ، تافارحنا  يارب  دعتـسم  طاقن  اهرهـش و  هیـشاح  رد  یحیرفت  یگنهرف و  یـشزرو ، زکارم 
ردخم داوم  اب  هزرابم  داتس  عبنم : دننکن . غیرد  هناریگشیپ  ياهراک  ماجنا  زا  دنریگب و 

ناوج لسن  يدوبان  يارب  نمشد  ماد  ردخم ؛ داوم 

تامادقا اب  دراد و  ار  ناوج  لسن  يدوبان  دصق  نآ ، عیزوت  ردخم و  داوم  عون  رازه و 650  کی  زا  شیب  دیلوت  اب  نمشد  رهم -  يرازگربخ 
زا ردخم  داوم  هب  دایتعا  عورـش  ناسانـشناور ، ناسانـشراک و  بلغا  هتفگ  هب  تسا . هدرتسگ  ناناوج  يدوبان  يارب  هدرتسگ  یماد  دوخ  موش 

ردخم داوم  عون  رازه و 650  کی  زا  شیب  دـیلوت  دوش . یم  لیدـبت  ردـخم  داوم  زا  هدافتـسا  هب  مک  مک  دوش و  یم  زاغآ  راگیـس  فرـصم 
تـسا یفاک  دـنعلبب ، ار  هعماج  درف و  هیامرـس  ات  دنتـسه  نیمک  رد  همه  كرحم و …  ياهوراد  نادرگ ، ناور  داوم  تمیق  شهاک  دـیدج ،
تعرـس هب  ردخم  داوم  دـیدج  لسن  مینیبب . دایتعا  ماد  زا  تاجن  يارب  ار  ناداتعم  ندز  اپ  تسد و  میوش و  دایتعا  كرت  زکارم  زا  یکی  دراو 

داوم نیا  تارطخ  توافت و  اما  دراد  عامتجا  درف و  رب  ناربج  لباق  ریغ  یضراوع  ناسانشراک  هتفگ  هب  هک  يداوم  دیامیپ . یم  ار  دوخ  ریسم 
هدرک یم  فرصم  ار  داوم  هنوگ  نیا  هک  يدارفا  ایآ  تسا و  دح  هچ  ات  دورهاش  ناتـسرهش  یگدولآ  تسیچ ؟ یتنـس  ردخم  داوم  هب  تبـسن 

هب ناناوج  هک  مینکب  هچ  تسا و  هدش  ماجنا  دیدج  ردخم  داوم  عویـش  زا  يریگولج  يارب  یتامادقا  هچ  هن ؟ ای  دنا  هدش  كرت  هب  قفوم  دـنا 
ندش انشآ  هطساو  هب  مک  مک  یلو  مدوب  راک  هب  لوغشم  یتکرـش  رد  دیوگ : یم  تسا و  هلاس  یناوج 28  دمحم  دنوشن . هدیشک  تمس  نیا 
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خلت تارطاخ  یگدنز و  زا  يو  مدش . جارخا  مراک  طیحم  زا  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  داتفا و  ما  یگدـنز  رب  دایتعا  موش  هیاس  وجـشناد  ود  اب 
هرواشم اـب  دـناوتب  هک  نیا  دـیوگ و  یم  شگرزبرداـم  لزنم  هبورخم  نیمز  ریز  رد  دـندرک  یم  فرـصم  داوم  مه  اـب  هک  شتـسود  اـب  دوخ 

راب نیلوا  يارب  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  یناوج  ددرگرب . هداوناخ  شوغآ  هب  دـنک و  كرت  رتعیرـس  هچ  ره  ار  دوخ  دایتعا  مزـال  تامادـقاو 
ندروآ تسد  هب  يارب  منهذ  مامت  هک  مدش  هتسباو  نآ  هب  ردق  نآ  مک  مک  اما  دوب  مروصت  زا  رود  نآ  هب  دایتعا  مدرک  هدافتـسا  ردخم  داوم 

زا سپ  دوب و  لیصحت  كرت  نم  یگدنز  رب  دایتعا  ریثات  نیلوا  مدوب و  یکشزپ  هتـشر  يوجـشناد  نم  دهد : یم  همادا  يو  دش . لوغـشم  نآ 
ردـخم داوم  نادرگ و  ناور  ياهوراد  ءوس  راثآ  دورهاش ، یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  نامرد  نواعم  هتفگ  هب  ما . هداوناـخ  ندیـشاپ  مه  زا  نآ 

ردخم داوم  هب  یگتسباو  تشاد : راهظا  یناخاباب  لضفلاوبا  تسین . ریذپ  ناکما  دصرد  ات 70  مه  نآ  كرت  رتالاب و  رایسب  ییایمیش ، دیدج 
فرـصم راب  کی  اب  دوش و  یم  يژرنا  شهاک  یگتـسخ و  یباوخرپ ، یگدرـسفا ، بجوم  نآ  ندرکن  فرـصم  تسا و  یناور  رتشیب  دیدج 

یلک روط  هب  تسا و  توافتم  هدام  عون  هب  هتـسب  ردـخم  داوم  ینیلاب  مئالع  درک : حیرـصت  یناـخاباب  درادـن . دوجو  تشگرب  ناـکما  ندرک 
نآ فرـصم  مئالع  هلمج  زا  باوخ  رد  لالتخا  ینیب ، شزیربآ  نزومان ، تاکرح  ینـالوط ، ياـه  هدـنخ  ندرک ، هیرگ  لـثم  راـتفر  رد  رییغت 
ءوس راثآ  دراد : یم  راهظا  تسا  رتشیب  لاتسیرک  ناونع  تحت  هدرشف  نیئوریه  فرـصم  دورهاش  ناتـسرهش  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو  تسا .

تسس داینب  دورهاش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  نواعم  تسا . یتنـس  ردخم  داوم  زا  رتشیب  ناور  مسج و  رب  دیدج  ردخم  داوم  فرـصم 
. دنتسه لیخد  دایتعا  تمس  هب  ناناوج  ندیشک  رد  هک  دنک  یم  رکذ  یلماوع  هلمج  زا  ار  يراکیب و …  ییوج ، تذل  یبلط ، عونت  هداوناخ ،

یسایس نواعم  دراد . ار  ضیرم  رفن  ات 100  تیفرظ 50  دحاو  ره  هک  میراد  دایتعا  كرت  دحاو  هس  زکرم و  ود  دورهاش  رد  دوزفا : یناخاباب 
. تسا ناهج  حطـس  رد  يرامیب  کی  یعامتجا و  ياهدـیدهت  زا  یکی  داـیتعا  ردـخم و  داوم  فرـصم  تفگ : زین  دورهاـش  رادـنامرف  یتینما 

نیرتگرزب دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  يدایز  تالکشم  یسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، یعامتجا ، ياه  هزوح  رد  دایتعا  دوزفا : نویماما  نیسح 
تسا یللملا  نیب  ییارگمه  یناهج و  مزع  دنمزاین  ردخم  داوم  فرصم  زا  يریگولج  درک : حیرصت  يو  دنک . یم  دراو  هداوناخ  هب  ار  همطل 

هب ار  یطیارـش  یناهج  ياهنامزاس  تیامح  رد  اهروشک  یتینما  یـسایس  تاماقم  نیب  لماعت  ندوبن  اهروشک و  يراکمه  مدع  هنافـساتم  هک 
داوم تیزنارت  دورو  زا  دنناوتن  تیاهن  رد  تیرـشب  هب  دیهـش  اهدص  يادـها  اهزرم و  لرتنک  ناوارف ، ياه  هنیزه  فرـص  اب  هک  هدروآ  دوجو 

داـیتعا ماد  رد  طوقـس  يارب  لـماع  نیرتمهم  ار  هداوناـخ  داـینب  ندوب  تسـس  ناـناوج و  يارب  لاغتـشا  ندوبن  يو  دـننک . يریگولج  ردـخم 
لاغتشا و داجیا  اب  تسا  رثوم  رایسب  دایتعا  يریگـشیپ  رد  ردخم  داوم  هب  دایتعا  تارـضم  هب  تبـسن  مدرم  یهاگآ  ندرب  اب  دوزفا : درمـشرب و 

ناتـسرهش بالقناو  یمومع  ناتـسداد  درک . يریگولج  نآ  هعاـشا  زا  يدودـح  اـت  ناوتب  دـیاش  داوم  فرـصم  بقاوع  هب  ناـناوج  شزومآ 
ریم دیعـس  دیـس  دهدیم . لیکـشت  ردخم  داوم  قاچاق  ار  دورهاش  ناتـسرهش  رد  هدش  لیکـشت  ياههدنورپ  دادـعت  نیرتشیب  تفگ : دورهاش 

زا 169  سارگ  هریـش و  لاتـسیرک ، نیئوره ، كایرت ، لـماش  ردـخم  داوم  مرگولیک  رازه و  کی  دادـعت  هتـشذگ  لاس  رد  دوزفا : ینیـسح 
رازه و کی  دادعت  دوزفا : يو  تسا . هدش  فشک  يرون  دیهـش  هاگتـسیا  رد  ردخم  داوم  نایچقاچاق  ریگتسد و 470   صوصخ  نیارد  رفن 

ناور حور و  هب  نادرگ  ناور  داوم  مسج و  هب  رتشیب  هک  یتنـس  ردـخم  داوم  درک : ناونع  ینیـسح  ریم  دـندش . همکاحم  ییاضق  مکاـحم  رد 
رگیدو یندب  تیبرت  یماظتنا ، يورین  یکـشزپ ، مولع  هاگـشناد  نادرگ ، ناور  ردخم  داوم  هب  دایتعا  كرت  رد  ور  نیا  زا  دناسر  یم  بیـسآ 

. دننک شقن  يافیا  دیاب  زکارم 

یمومع ، اه هزات  رابخا و  ، یعامتجا تاعوضوم 

لاخلخ و ياهناتـسرهش  مدرم  هدـنیامن  تسا  ناناوج  يارب  دـیدهت  نیرتگرزب  دایتعا  ماد  ناوج  لسن  ردـخم ، داوم  نمـشد ، ماد  اه : گت 
شزومآ ماظن  اههداوناخ و  دیاب  دوشیم و  بوسحم  هعماج  ناناوج  يارب  دیدهت  نیرتگرزب  دایتعا  كانرطخ  ماد  تفگ : سلجم  رد  رثوک 
تسشن رد  بشما  یقلاخ  ریشب  لیبدرا ، زا  سراف  يرازگربخ  شرازگ  هب  دنناهرب . الب  نیا  زا  ار  ناوج  لسن  صخشم  يژتارتسا  اب  شرورپ  و 
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حیرفت و لاغتـشا ، بسانم  ياهتصرف  داجیا  اب  هک  تسا  هدـیهوکن  تداع  يرامیب و  کی  دایتعا  دوزفا : لاخلخ  ناداتعم  تیعـضو  یـسررب 
رد تفگ : دیمان و  نرق  نوعاط  ار  ردخم  داوم  يو  تفرگ . ار  زوسنامناخ  يالب  نیا  عویش  يولج  ناوتیم  بسانم  رتهب و  یعامتجا  طباور 
هب ناناوج  لابقا  هنافـساتم  اما  هدـش  داجیا  مهن  تلود  رد  یـشزرو  يرنه و  یگنهرف ، ياهاضف  شرتسگ  يارب  یبسانم  ياهشالت  هک  یلاح 
اب يو  دیـشوک . کلهم  يرامیب  نیا  هب  التبا  زا  يریگـشیپ  رد  هتـسیاش  راکهار  بسانم و  ریبادـت  اـب  دـیاب  هتفر و  ـالاب  ردـخم  داوم  فرـصم 

يرورپزاب زکرم  يزادـناهار  لیمکت و  راتـساوخ  ناداتعم ، هژیو  هب  ناینادـنز  ریاـس  زا  ردـخم  داوم  ناینادـنز  يزاسادـج  ندـناوخ  يرورض 
لح هب  يدـج  هجوت  نیلولعم ، یناهج  زور  تشادـیمارگ  اب  همادا  رد  نالولعم  قوقح  زا  تیامح  نویـسکارف  وضع  دـش . ناتـسا  رد  ناداتعم 

: دوزفا لاخلخ ، یتسیزهب  رابتعا  ندوب  نییاپ  زا  داقتنا  اب  یقلاخ  دش . راتساوخ  ار  یمومع  ياهطیحم  يزاسبسانم  هژیو  هب  رشق  نیا  لکـشم 
فادـها زا  لاغتـشا  نکـسم و  ریظن  اـهنآ  هیلوا  ياـهزاین  عـفر  نایوجددـم و  نـالولعم و  هژیو  هب  هعماـج  ریذپبیـسآ  ياهرـشق  زا  تیاـمح 

/ك20 مایپ ياهتنا  تسا . بسانم  رابتعا  صیصخت  دنمزاین  نآ  ققحت  هک  تسا  یتسیزهب 

دنتفا یم  دایتعا  ماد  رد  رتشیب  قالط  ياه  هچب 

داوم هب  رتشیب  دننک ، یم  یگدنز  هتخیـسگ  مه  زا  ياه  هداوناخ  رد  هک  یناکدوک  دـهد ، یم  ناشن  اپورا  حطـس  رد  نارگـشهوژپ  تاعلاطم 
ناشن وکسالگ  هاگـشناد  ناققحم  تاعلاطم  ، Opinion يربخ هاگیاپ  زا  لقن  هب  سراف  يرازگربخ  شرازگ  هب  دـنوش . یم  داـتعم  ردـخم 

رب دنتسه . ردخم  داوم  هب  دایتعا  ضرعم  رد  رتشیب  تسرپرس  یب  ناناوجون  ای  دنشاب ، هدش  ادج  مه  زا  اهنآ  نیدلاو  هک  یناناوجون  دهد ، یم 
، دراوم رگید  نیدـلاو و  دایتعا  نیدـلاو ، قالط  نیدـلاو ، زا  یکی  اب  ناوجون  یگدـنز  اه ، هداوناخ  یگتخیـسگ  مه  زا  هعلاـطم ، نیا  ساـسا 

ساسا رب  دندرگ . داتعم  اهنآ  هب  اتیاهن  دننک و  ادیپ  یلکلا  تابورـشم  ردخم و  داوم  فرـصم  هب  لیامت  ناناوجون  دـنوش  یم  بجوم  یگمه 
، دـبای یم  شیازفا  ددرگ  داتعم  زین  اهنآ  دـنزرف  هکنیا  لامتحا  دـشاب ، داـتعم  ردـخم  داوم  هب  نیدـلاو  زا  یکی  هک  یتروص  رد  شرازگ ، نیا 

ياهألخ تسا ، یکاح  شرازگ  نیا  تسا . نییاپ  رایـسب  اهنآ  دـنزرف  ندـشن  داتعم  لامتحا  دنـشاب ، داتعم  نیدـلاو  يود  ره  هک  یناـمز  یلو 
اـهاوعد و تـسا . یلکلا  تابورـشم  ردـخم و  داوـم  هـب  ناـناوجون  ندروآ  يور  لـیلد  نیرتـمهم  قـالط ، زا  یــشان  یگداوناـخ  یفطاـع و 

دوخ كدوک  دـنوش  یم  بجوم  زین  نانآ  نایم  رد  فلتخم  ياهتنوشخ  زورب  و  اهنآ ، نایم  يراک  کتک  نیدـلاو ، یمئاد  ياه  يراـگزاسان 
ای یلکلا  تابورـشم  فرـصم  رذـگدوز -  دـنچره  ياـهیداش -  زا  رت  باذـج  زیچ  چـیه  یعقاوم  نینچ  رد  و  دـنک ، ضرف  هاـگ  هیکت  یب  ار 
زا دایتعا  هشیر  دندقتعم  گروبنیدا  هاگشناد  ناققحم  شرازگ ، نیا  هیاپ  رب  تسین . نیماتفماتم  نیئاکوک و  نوچمه  يردخم  داوم  لامعتسا 

ياهتنا دنراد . ار  داتعم  ناناوجون  ناکدوک و  دـیلوت  نازیم  نیرتشیب  هتخیـسگ  مه  زا  ياه  هداوناخ  دریگ . یم  همـشچرس  هناخ  يراویدراهچ 
/. مایپ

اگوی زا  هدافتسا  اب  دایتعا  ماد  زا  ییاهر 

کیزیفاتمو فراعملا  هریاد  زا 

مه هزات ، ياه  لـگ  دراد . ناوارف  یـشخب  افـش  تارثا  ینمچ  زبس  گـنر  عورـش ، هطقن ي  رد  تسا . گـنر  هار  زا  رگید  دـنیاشوخ  ناـمرد 
لگ هتـسد  کـی  هتفه  ره  تسا  رتـهب  دنتـسه ، كرت  هلحرم  رد  هک  یناـسک  دراذـگ . یم  رثا  بلق  يور  اـهنآ  گـنر  مـه  دنتـسه ، وبـشوخ 

زا دنناوت  یم  نینچ  مه  دنـشاب . هدرک  ینادردق  دوخ  زا  لکلا  ای  داوم  زا  ندرکن  هدافتـساو  تیاضر  تباب  بیترت  نیدـب  ات  دـننک  يرادـیرخ 
يا هوهق  هایس ، گنر  زا  یلک ، نوناق  رد  دنریگب . هرهب  مه  دنراد  تسود  هک  ییاهگنر  زا  دوخ  ياه  شـشوپ  اه و  سابل  شنیزگ  رد  گنر 
مه هناخ و  رد  مه  درف  ياه  راتفر  رب  یبوخ  رثا  نشور ، ياه  گنر  دربراک  درک . يرود  دـیاب  دوش  یگ  هدرـسفا  زورب  ثعاب  هک  یـسوط  و 
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. دراد راک  لحم  رد 

ییادز مس 

يزاس و كاپ  يزاس ، هدامآ  لحارم ، نیا  تسا  ینتفگ  دراد . دوجو  ییادز  مس  يارب  امراکاچناپ »  » مان هب  يا  هلحرم  یشور 3  ادورویآ ، رد 
رد هک  یسک  یهاگ  دریگ . تروص  طیارـش  دجاو  ناصـصختم  کمک  هب  دیاب  تسا و  رب  نامز  هجیتن ، رد  دریگ . یم  رب  رد  ار  يزاس  ناوج 

روطب دناوت  یم  روظنم  نیدب  دوش . يوق  هینب  ظاحل  زا  یمک  یفذـح ، ياه  نامرد  لامعا  زا  شیپ  دـیاب  دراد ، رارق  يدوبهب  نیتسخن  لحارم 
يادورویآ روتسد  الافیرت  زا  هدافتسا  دوش . یم  ییادز  مس  ثعاب  مه  و  تسا ، هدننک  تیوقت  مه  هدام  نیا  دنک ، هدافتسا  الافیرت »  » زا بترم 

اشود هس  ره  یکاروخ ، روتـسد  نیا  زا  يوریپ  دریگ . یم  رب  رد  ار  یکایتهیب »  » و یکایتراه » «، » یکالامآ  » هویم ي هس  هک  تسا ، کیـسالک 
هب  C نیماتیو یکاروخ  هدام  نیا  رد  تشاد . دهاوخن  برخم  رثا  دوش ، هدرب  راک  هب  ینالوط  نامز  تدم  رد  رگا  یتح  دـنک . یم  لداعتم  ار 

جنرب ) زا تسا  یلولحم  يراچیک  تسا ، يراچیک  ادورویآ ، دییات  دروم  ياذغ  دراد . يوق  نادیسکا  یتنآ  رثا  و  هتشاد ، دوجو  ناوارف  رادقم 
هتخپ یتحار  هب  تسا . مضه  ناسآ  شخبورین و  اذغ ، نیا  تاج  هیودا  يدادعت  هدش و  بآ  هرک ي  هبنا ، هدش ي  درخ  هتـسه ي  یتامـس ، اب 

هب اگنایهبآ  هنازور  ماجنا  الافیرت و  زا  هدافتـسا  يراچیک  ندروخ  دـنک . یم  ناور  كاپ و  زیمت و  ار  یـشراوگ  هاگتـسد  يراـچیک  دوش  یم 
. دوش لیدبت  لزنم  رد  ییادز  مس  دنور  کی  هب  دناوت  یم  زور   10 ات تدم 3 

اناسآ

تارقف نوتس  یتمالـس  هب  اگوی  تانیرمت  تسا . یحور  تیفرظ  ینهذ و  ییاناوت  شیازفا  ندب ، شرورپ  يارب  اناسآ )  ) اگوی یکیزیف  شزرو 
تاحـشرت متـسیس  یبصع و  متـسیس  يارب  نینچ  مه  دـشخب . یم  دوبهب  زین  ار  ندـب  یلخاد  ياـضعا  درکلمع  و  دـنک ، یم  یناوارف  کـمک 

/ ییادز مس  زکارم  بلغا  دـنادرگ . یم  زاب  ندـب  متـسیس  لک  هب  ار  لداـعتو  یتمالـس  نیارباـنب ، تسا . دـیفم  ددـغ ) اـه و  نومروه   ) یلخاد
هب يدیفم  جـیاتن  هدرک ، یتحار  ساسحا  ضیرم  تانیرمت ، نیا  ماجنا  اب  اریز  دـننک ، یم  داهنـشیپ  ار  اگوی  ياه  سالک  هزورما  یـشخبناوت ،
رد ار  شمارآ  ساسحا  نآ  ماجنا  هک  تسا  یلداعتم  طایتحا و  اـب  میـالم ، تاـنیرمت  لـماش  اـناسآ ، شزرو  تسا ، ینتفگ  دروآ . یم  تسد 

ار ردخم  داوم  لکلا و  هیور ي  یب  فرـصم  زا  یـشان  لداعت  مدع  لاوز و  هجیتن ، رد  دنک . یم  اج  هباج  لداعتم و  ار  یگدنز ) داجیا  ناسنا 
. درب یم  الاب  ار  يرایشوه  تقد و  تیاهن ، رد  و  هدرک ، کمک  رکف  زکرمت  شیازفا  هب  اگوی  ياه  اناسآ  درب . یم  نیب  زا 

( تسرد سفنت   ) امایانارپ

نشور ار  درف  نهذ ، هدرک  کمک  نهذ  شمارآ  لداعت و  ظفح  هب  مکش ، ياه  هلضع  زا  هدافتسا  اب  قیمع ، سفن  دننام  یسفنت ، ياهراکهار 
سفن هک  یلاـح  رد  دنـشک . یم  یحطـس  سفن  مدرم ، رتـشیب  دریگ . یم  تروص  هاوـخلد  ناـمز  ره  رد  راـکهار ، نیا  دـنک . یم  رایـشوه  و 

. تسا دایتعا  رب  هبلغ  يارب  یمهم  شور  راکهار ، نیا  دشخب . یم  ورین  توق و  نآ  هب  و  دنک ، یم  مارآ  ار  يزکرم  یبصع  متسیس  قیمع ،

( يزاس اهر   ) نشیسکلیر

لکلا و فرصم  ببـس  هب  ندب  یطارفا  کیرحت  هب  هجوت  اب  تسا . دیفم  ینهذ  ياه  نارحب  بارطـضا و  شهاک  يارب  يزاس ، اهر  تانیرمت 
ات رگا 10  یگداهناو ) تلاح   ) اناسآواش دـننام  هداس  راکهار  کی  دراد . دوجو  باـصعا  فعـض  یباوخ و  یب  هورگ ، نیارد  ردـخم ، داوم 

، دریگ یم  ماجنا  نشیـسکلیر  تسخن  کـینکت ، نیارد  دـنک . یم  لداـعتم  راوتـساو و  مارآ  ار  نهذ  ندـب و  دوش ، ماـجنا  زور  رد  هقیقد   15
نم دوش : یم  هتفگ  نهذ  رد  بترم  راک ، نیا  ماـجنا  نیح  رد  دوش . یم  اـهر  سپـس  ضبقنم و  رـس  اـت  اـپ  كون  زا  ندـب  زا  شخب  ره  ینعی 
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یصخش شزرا  شیازفا  يارب  يوق  یشورف  ار  نهذ  ندب و  هنارایـشوه  يزاس  اهر  ییاناوت  منک . یم  اهر  ار  تشپ … ، وناز ، اپ ، اپ ، تشگنا 
. تسا سفن  هب  دامتعا  و 

هبقارم یشیدنا و  تبثم 

. دوش ینوارف  هجوت  تقیقح ، نیا  هب  دـیاب  یعقاو » شیوخ   » اب طابترا  يارب  شالت  اب  تسا . یناور  یگتـسباو  یعون  دایتعا ، ياه  هنوگ  مامت  »
نهذ درکلمع  وراک  شور  اب  دیاب  ینهذ  تالالتخا  رب  ندـش  هریچ  يارب  تسارت ». یلاعتم  یطیحم  تارثا  زا  هتـسباو و  ریغ  یعقاو » شیوخ  »

راکفا هزادنا  نآ  ات  تسا . لقع  تاذ  رد  دایتعا  تسا . لرتنک  زا  جراخ  ناش  نهذ  تقیقح  رد  دنراد ، دایتعا  لکـشم  هک  یناسک  دـش . انـشآ 
. تسا یفنم  تاروصت  تداع و  هیاپ ي  رب  دایتعا  ماظن  دنک . یم  ادیپ  لیامت  شیوخ  راک  رارکت  رارکت و  هب  ناسنا  هک  دـنک ، یم  هسوسو  ار 

یگدـنز رد  یی  هخرچ  دـنک . یم  باختنا  ار  نآ  تداع ، قبط  رب  و  تسا ، لح  هار  کـی  ردـخم ، داوم  اـی  لـکلا  هک  دـنک ، یم  روصت  نهذ 
دنک ار  نهذ  درکلمع  هک  دنهد ، یم  هیارا  ار  ییاهراکهار  هبقارم ، یشیدنا و  تبثم  تسا . لکـشم  نآ  زا  ییاهر  هک  دوش ، یم  داجیا  ناسنا 

ياهراکهار نیا  تسا . لمع  يرکف و  تداع  فرصم ، هب  زاین  نایم  نامز  شیازفا  تسخن ، ماگ  دبای . یم  رییغت  نآ  تداع  سپـس  دنک . یم 
. دزاس یم  شیالآ  یب  نشور و  ار  نهذ  یفنم ، راکفا  ياج  هب  تبثم  راکفا  ینیزگیاج  اب  دـنک و  یم  کمک  زغم  حیحـص  درکلمع  هب  ینهذ 

هدـش هدارا  یب  تسـس و  رگناریو ، طلغ و  تداع  ببـس  هب  نهذ  اریز  دـسر . یم  رظن  هب  يراوشد  راـک  نهذ  ندرک  تبثم  راـک ، يادـتبا  رد 
تاـنیرمت و  دنتـسه ، شیدـنا  تبثم  يونعم و  لـقاع و  هک  یهورگ  اـب  ندوـب  ینعی   sat sauny گنـس » تس   » همانرب رد  تکرـش  . تسا

تسا یتسود  هناگ ي  تاسلج 12  ناداتعم  يارب  گنـس  تس  همانرب  حور . نهذ و  ندرک  یلاعتم  يارب  تسا  یهار  دـنهدیم  ماـجنا  يونعم 
نارود رد  نونکا  دنا و  لوغشم  يونعم  ياهباتک  ندناوخ  هبقارم و  ماجنا  هب  هک  تفرعم  لها  دارفا  یهورگ  زا  دیدج  دارفا  ندرب  دوس  يارب ،

كاپ تاظحل   ) داتفا یقافتا  هچ  ییاسانش )  ) دندوب هچ  هک  دیوگ ، یم  یبوخ  هب  هورگ  نیا  ناتـساد  دنتـسه . كرت )  ) فرـصم زا  يراددوخ 
، درادن دوجو  گنـس  تاس  تاسلج  رد  روضح  ناکما  هک  ینامز  یعقاو ) يانعم  هب  یگدنز  هبرجت ي   ) دنتـسه هچ  نونکا  و  داوم ) زا  ندش 

سرتسد رد  هناـگ  نوتم 12  رد  بلاطم  نیا  دـنک . یم  یناوارف  کمک  دـنا ، هدیـسر  لداعت  هب  هک  یناـسک  یهاوگ  تشذگرـس و  ندـناوخ 
رد روضح  نیاربانب  تسا . رگناریو  دوخ  يدوخ  هب  دایتعا  دـنهد . ماجنا  ار  تسرد  راک  هک  دـنک ، یم  اقلا  اه  ناسنا  هب  گنـس  تس  دنتـسه .

کمک نوریب  زا  ام  میشاب . هتشاد  تسود  ار  نامدوخ  نامز ، رذگ  رد  دنک  یم  کمک  ام  هب  دنراد ، تسود  هناقـشاع  ار  ام  هک  یناسک  رانک 
تفایرد نارگید  يوس  زا  ار  لباقتم  كرد  قشع و  ساسحا  ناداتعم ، هک  ینامز  دـیایب . ام  کمک  هب  ناـم  نورد  هک  یناـمز  اـت  میریگ ، یم 
ساوسو راچد  تسا  هدش ، ناریو  ردخم  داوم  ای  لکلا  فرـصم  ببـس  هب  هک  یناداتعم  نهذ  دننک ، تبقارم  دوخ  زا  دـنناوت  یم  رتهب  دـننک ،

دیاب دنتـسه . يوق  داش و  هک  دنـشاب ، یناسک  ریثات  تحت  دـنریگب ؛ دای  هراـبود  ار  روما  همه ي  دـیاب  سپ  تسا . بارطـضا ، دـیدش و  ياـه 
رتشیب زوسلد  قشاع و  وگتـسار ، عاجـش ، ياه  ناسنا  اب  ترـشاعم  اب  قیرط  زا  راک  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تالکـشم  اب  ییورایور  تعاجش 

، یگدنز دیدج  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  رطاخ  هب  ار  اه  نآ  دیاب  نایفارطا  تسا و  مزال  رایـسب  طرـش ، دیق و  یب  ینابیتشپ  دوب . دـهاوخ  ریـسم 
. دننک قیوشت 

« انانج اجار ، یتکاهب ، امراک ،  » اگوی شور  بیکرت 4 

بیکرت دنیب . یم  یببس ) و  یناحور ، یکیزیف ،  ) دعب هس  زا  رگن  لک  یتیصخش  ار  ناسنا  ره  اگوی ، تسا . حور  نهذ و  ندب ، يرامیب  دایتعا ،
. اگوی اجار  رد  ینهذ  زیلانآ  نشیتیدم و  . 2 اگویات . اه  یکیزیف  یسفنت و  تانیرمت  . 1 دهد : یم  هیارا  ار  یحیحـص  راکهار  اگوی ، شور   4
هک نم   ) هراـبرد ي یفـسلف  يوج  سرپ و  . 4 یتسرپ ) دوخ  هزیگنا ي  نودـب  راتفر   ) اگوی اـمراک  رد  ندوب  سفن  زا  ندـش  رود  زا  غراـف  . 3

نیا دریگ . تروص  هاتوک  رـصتخم و  هنازور ، دیاب  اگوی  شور  نیا 4  تانیرمت  اگویانانج ) ( ؟ تسیچ یتسه  ناهج  اب  نم  طابترا  و  متـسه )

دایتعا www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رد ات  دنک ، یم  کمک  اه  ناسنا  هب  نوگانوگ  تانیرمت  تسا . مزال  دایتعا  اب  گنج  هیحور ي  لامک و  تمالس ، تشگزاب  يارب  اگوی  داعبا 
دوخ هرم ي  زور  یگدنز  رد  دنرب ، یم  شیپ  ار  دوخ  سفن  لرتنک  یگدـنز و  شور  راتفر و  و  دنتـسه ، تمالـس  زرم  رد  هک  یتدـم  لالخ 

یلصا تقیقحو  دیایب ؛ نوریب  دوخ  سفن  زا  ناسنا  دیاب  لامک ، یشخبافش و  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  يارب  دنـشاب . هتـشاد  مه  باختنا  تردق 
تردـق ياروام  یتردـق  هب  یبایتسدو  عون  مه  هب  کمک  تهج  رد  یگدـنز  سفن و  زا  ندـش  اهر  تیلباق  اگوی  ام  راک  دـنادب . ار  یگدـنز 

جاور برغ  رد  هزورما  هک  یتیلاعف  تسا . شتـسرپ  یگتـشذگدوخ و  زا  اب  سفن  يراذـگاو  يارب  ینیرمت  اگوی ، یتکاهب  دـشاب .، یم  سفن 
زا ار  یتـبثم  ساـسحا  نآ  ماـجنا  اـب  هک  یبایافـش  يارب  تسا  نـئمطم  شور  تـسا . رکذ ) ندرک  رارکت  ندرک و  تاـجانم  ، ) دراد يرایـسب 

تانیرمت قیرط  زا  يزاس  كاپ  يارب  راکهار  زا 8  لکشتم  اگویاجار ، دروآ . یم  دیدپ  ناسنا  رد  یتسه ، أشنم  هب  لاصتاو  قشع  یـشوخ و 
همه فالخ  اقیقد ً  هک  تسا ، تبثم  تهج  رد  نهذ  لرتنک  یـصخش و  طابـضنا  يارب  ییامنهار  تانیرمت  نیا  تسا . اناسآ … ، اماین ، اـمای ،

تردق زا  هدافتـسا  اب  هناهاگآ  لاصتا  يارب  ینئمطم  راکهار  دماجنا . یم  نشیتیدـم  هب  يزاس  كاپ  نیا  تسا . دایتعا  نارود  ياه  تداع  ي 
تالکـشم همه ي  اگویانانج  میهد ، یم  صیخـشت  ار  یعقاو  تشرـس  هک  ینامز  دـنک . یم  قیدـصت  ار  یعقاو  سفن  هبترم ،. یلاـع  سفن  و 

دوخ و هب  نداد  شزرا  تالکـشم  اهدوبمک ، ساسحا  اه ، سوه  همه ي  سفن ، ییاسانـش  قیدصت و  دـش . دـنهاوخ  نامرد  هشیر  زا  یناور 
یگدـنز شور  رانکرد  سفن  ییاـگوی  هفـسلفو ي  اـگوی  یناور  بیکرت  درب . یم  نیب  زا  دـماجنا ، یم  سفن  تسکـش  هب  هک  ار  ییاـهراتفر 

يارب تسرد  نئمطم و  يریسم  نآ ، تسا و  ییادورویآ  یگدنز  شور  رانک  رد  سفن  كرد  يارب  تسرد  نئمطم و  يریـسم  ییادورویآ ،
، دنه اماهاب ، رد  هک  درک ، هبرجت  ناوت  یم  اگوی ، قیرط  زا  نامرد  رد  ار  دـنمتردق  بیکرت  نیا  تسا . یناسفن  بیرخت  ياج  هب  سفن  كرد 

تسا هدش  ارجا  لاس 2007  رد  اینرفیلاک  كرویوین و 

ناراکشزرو دایتعا  ماد  ازورین و  ياهوراد 

دوـبمک لـیلد  هـب  شزرو  یمیدـق  ناـنامرهق  نـیب  رد  داـیتعا  هـب  شیارگ  هـکنیا  مـالعا  اـب  ناداـتعم  یـشزرو  يژوـلویزیف  صــصختم  کـی 
رازاب : " درک دیکأت  تسا ، شیازفا  هب  ور  ازورین ، ياهوراد  فرصم  شرتسگ  تلع  هب  ینونک  ناراکشزرو  نیب  رد  یعامتجا و  ياهتیامح 

فرـصم هب  شیارگ  ازورین  ياهوراد  فرـصم  ." تسا هدرک  رتهدرتسگ  ناراکـشزرو  يارب  ار  دایتعا  ماد  زاجمریغ ، يازورین  ياـهوراد  غاد 
نانامرهق نیب  رد  دایتعا  : " تشاد راهظا  یلوسر  جاح  دوعسم  رتکد  دهد . یم  شیازفا  ینامرهق  حطس  رد  یتح  ار  ردخم  نکسم و  ياهوراد 
ياهوراد فرـصم  شیازفا  تلع  هب  ینونک  ناراکـشزرو  رد  نینچمه  یعامتجا و  ياهتیامح  دوبمک  ای  یناور  لـیالد  هب  شزرو  یمیدـق 

هلباقم يارب  مزال  تامادقا  هنافسأتم  هک  تسا  شیازفا  هب  ور  یلاح  رد  دوش ، یم  یـشان  کیژولویزیف  یناور و  ياهزاین  زا  ًاتدمع  هک  ازورین 
لامعا : " درک حیرـصت  روشک ، هب  زاجمریغ  يازورین  ياـهوراد  دورو  شیازفا  هب  تبـسن  رادـشه  نمـض  يو  دوش ". یمن  ماـجنا  رما  نیا  اـب 

اریز تسا ، هتـشاد  یپ  رد  ار  ناراکـشزرو  رد  دایتعا  شرتسگ  لوئـسم ، ياههاگتـسد  يوس  زا  رازاـب  نیا  رب  مزـال  تراـظن  لرتنک و  ندرکن 
تایه وضع  نیا  دهد ". یم  شیازفا  ینامرهق  حطـس  رد  یتح  ار  ردخم  نکـسم و  ياهوراد  فرـصم  هب  شیارگ  ازورین  ياهوراد  فرـصم 
ردخم ياهوراد  همه  هکنیا  نایب  اب  درک و  هراشا  ناراکشزرو  رد  فرـصم  ءوس  دروم  ياهوراد  زا  یخرب  هب  نینچمه  دازآ  هاگـشناد  یملع 

، دنهد یم  ماجنا  سکوب  دننام  يدروخرب  یمداصت و  ياهشزرو  هک  یناراکـشزرو  هژیو  هب  ناراکـشزرو ، فرـصم  ءوس  دروم  نکـسم  و 
، ناراکشزرو رد  فرصم  ءوس  دروم  نکسم  ردخم و  ياهوراد  هلمج  زا  : " دوزفا تساهنآ ، رد  يوق  رایسب  ياهنکسم  هب  دایتعا  زاس  هنیمز 
زا يارب  ار  اهنآ  ناراکـشزرو  هک  تسا  نیفرم  شیـشح و  كایرت ، نیئدک ، تابیکرت  زا  هدـش  هتخاس  ياهوراد  ینعی  یکیتوکران  ياهوراد 

تمالس همان  هتفه  عبنم : دننک ". یم  فرصم  دوخ  یمسج  ياهدرد  ندرب  نیب 

روشک ناداتعم  يارب  ینامرد  نوداتم 
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ردـخم و داوم  اـب  هزراـبم  ناـکرا  رتـشیب  یگتـسویپ  هب  دـیاب  مهد  تلود  رد  هک  نیا  ناـیب  اـب  یکـشزپ ، شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ریزو 
شرازگ هب  داد . ربخ  روشک  ناداتعم  يارب  ینامرد  نوداتم  شـشوپ  ندـش  ربارب  زا 15  دوش ، هجوت  هنیمز  نیا  رد  یـشخبنیب  ياهيراکمه 

« ردخم داوم  اب  هزرابم   » یناهج زورلاس  رد  هبنـش  زور  ینارکنل  يرقاب  نارماک  انـسیا ،)  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  یعامتجا »  » راگنربخ
هزرابم زاغآ  هک  نیا  نایب  اب  دـش . رازگرب  نارهت  کیپملا  لته  رد  یجراخ  ياهروشک  يارفـس  روشک و  تاماقم  زا  نت  دـنچ  روضح  اـب  هک 

نیا هتشذگ  نرق  مود  همین  زا  درک : راهظا  ددرگیمزاب ، لاس 1909  رد  ياهگناش  هدهاعم  میظنت  شیپ و  نرق  کی  هب  ردخم  داوم  اب  یناهج 
، دش رتيدج  ناریا  هلمج  زا  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  كایرت  تشک  ندش  عونمم  نوچ  ییاهتروص  هب  ناهج ، ياهروشک  رد  تازرابم 

نرق عبر  کی  رد  تالکـشم  نیا  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  تالکـشم  زونه  هتفرگ  تروص  تازراـبم  مغریلع  هک  مینیبیم  هنافـساتم  اـما 
شهاک ناـهج  رد  لاس 2008  رد  کک  كایرت و  تشک  دـحتم ، لـلم  ناـمزاس  شرازگ  هب  درک : ناـیب  يو  تسا . هدـش  زین  رتيدـج  ریخا 

زا یشخب  یماکان  للع  زا  یکی  تسا و  هدننکنارگن  نانچمه  دایتعا  يرامیب  دشر  تایفشک و  دنور  ناسانشراک  ناعذا  هب  اما  تسا ، هتـشاد 
ار ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم  ینارکنل  يرقاـب  تسا . هدوب  ردـخم  داوـم  اـب  هزراـبم  ثحب  رد  يراـگناهداس  ریخا ، نرق  عـبر  کـی  رد  تازراـبم 
، دنتسه یعدم  هزرابم  نیا  رد  هک  یللملانیب  عماجم  ياهتردق  يرایسب  هنافـساتم  درک : حیرـصت  دناوخ و  هبناج  دنچ  هدیچیپ و  یعوضوم 
رد لاس 2007  رد  كایرت  شاخـشخ و  دـیلوت  هجوت  لباق  شیازفا  رد  زین  ار  نآ  هنومن  دـنهدیمن و  ناشن  دوخ  زا  یبوخ  همانراک  لـمع  رد 
رب دـیکات  اب  يو  تسا . هدوب  ناهج  فرـصم  زاین و  زا  شیب  كایرت  دـیلوت  يدراوم  رد  یتح  هک  مینیبیم  وتان  ياهورین  دوجو  اب  ناتـسناغفا 

یبوانت تکرح  کی  هتـشذگ  نرق  کی  رد  تفگ : دشاب ، هتـشاد  دوجو  رگنهبناجهمه  همانرب  دیاب  ردخم  داوم  اب  يدج  هزرابم  يارب  هک  نیا 
زا زین  ناریا  رد  هتفرگ و  لکـش  ناهج  ياهروشک  رد  ردـخم  داوم  هزوح  رد  ینامرد  یگنهرف و  ياهدروخرب  ات  نوناـق  لاـمعا  هزراـبم و  زا 
رد یگرزب  شهج  یـشخب ، نیب  هاگن  نیمه  لیلد  هب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  عوضوم  نیا  هب  یـشخب  نیب  هاگن  کی  هراومه  بالقنا  يادـتبا 

داوم تایفشک  يدصرد  دشر 160  هب  یکشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  تسا . هدش  مهارف  نامرد  هب  ناداتعم  یسرتسد  نامرد و 
یکیتنژ و هشیر  زا  هکلب  تسا ، یعامتجا  هلوقم  کی  اهنت  هن  دایتعا  دوزفا : درک و  هراشا  زین  نوناق  لامعا  زیمآرهق و  هزرابم  هزوح  رد  ردخم 
رد درک : ناعذا  همادا  رد  يو  دوش . هجوت  ردخم  داوم  اب  هبناج  همه  هزرابم  رد  دـیاب  زین  عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  رادروخرب  زین  یکیژولویب 

هزوح رد  رگنهبناج  همه  همانرب  هب  هزوح  نیا  رد  دـیاب  هکلب  تسین ، شخبرثا  ییاـنبور  ياـهتکرح  راعـش و  ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم  هزوح 
یـشیازفا دنور  شهاک  نایاپ  رد  ینارکنل  يرقاب  درک . هجوت  یـشخبرثا  هنیزه  نوناق و  لامعا  یعامتجا ، ياهتیامح  يریگـشیپ ، نامرد و 

. دش روآدای  ار  ناداتعم  تیعمج  رد  بیسآ  شهاک  ینامرد و  ياهششوپ  شیازفا  لیلد  هب  هتشذگ  لاس  هس  رد  زدیا  هب  التبا 

هدننکعیزوت رفن  کی  داتعم  10 ره زا 

کی تفگ : اهنآ ، ندوب  سرتسد  رد  ناداتعم و  ینامرد  زکارم  دادـعت  شیازفا  موزل  رب  دـیکات  اب  یعامتجا  نیمات  هافر و  ریزو  ردـخم  داوم 
اب ار  ناکما  نیا  دـیاب  ام  دـنک و  نیمات  شاهناـخ  راـنک  رد  ار  دوخ  ردـخم  داوم  دـناوتیم  هقیقد  ات 15  جـنپ  هلـصاف  هب  لاثم  يارب  داتعم  درف 

يرصم اضرلادبع  انـسیا ،)  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  یعامتجا »  » راگنربخ شرازگ  هب  مینک . نیزگیاج  ینامرد  تاناکما  تالیهـست و 
لته رد  یجراخ  ياهروشک  يارفـس  روشک و  تاماقم  زا  نت  دـنچ  روضح  اب  هک  ردـخم » داوم  اـب  هزراـبم   » یناـهج زورلاـس  رد  هبنـش  زور 

هجرد ناگتـسب  هجوتم  ادتبا  رد  هک  دایتعا  زا  یـشان  یعامتجا  ياهبیـسآ  تدـش  هب  هراشا  اب  ار  دوخ  نانخـس  دـش . رازگرب  نارهت  کیپملا 
یناور بیسآ  راتفرگ  ار  صخش  نآ  ناگتسب  زا  رفن  یتح 30  ای   20 ، 10 داتعم ، کی  دایتعا  تفگ : درک و  زاغآ  تسا ، ناداتعم  ود  کـی و 

دراو يو  ناگتسب  هب  هک  تسا  یبیسآ  زا  رتمک  المع  دوشیم ، دراو  داتعم  درف  کی  هب  هک  یبیسآ  هک  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  دنکیم و 
یتنـس و دـید  درک : دـیکات  مینک ، يرکف  دـیاب  زین  دنتـسه  جـنر  رد  هـک  ناداـتعم  فارطا  ياـههقلح  يارب  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  يو  دوـشیم .

دشاب هتشاد  دوجو  دیابن  ناداتعم  بیسآ  شهاک  نامرد و  هزوح  رد  اههمانشخب  اهلمعلاروتسد و  اهلکتورپ ، هب  دودحم  يرادا  یسارکورب 
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هـضرع يارب  یتیدودحم  چیه  یچقاچاق  کی  هک  يروط  نامه  دیاب  هک  ارچ  دوش ، هتـشادرب  هار  رـس  زا  دیاب  هنیمز  نیا  رد  اهتیدودـحم  و 
بیسآ شهاک  نامرد و  هزوح  رد  یگدرتسگ  نامه  هب  زین  ام  دوشیمن ، لئاق  شنایرتشم  تیـسنج  ناکم و  رهاظ ، نس ، رظن  زا  ردخم  داوم 

دیابن دایتعا  نامرد  زکارم  تیـسنج  تفگ : درک و  هراشا  هنیمز  نیا  رد  صخاش  دـنچ  هب  یعامتجا  نیمات  هافر و  ریزو  میرادرب . ماگ  ناداتعم 
ارچ دنریگ ، رارق  ناداتعم  سرتسد  رد  دیاب  ینامرد  زکارم  دـشاب و  بسانم  هنالداع و  زکارم  نیا  يراذـگتمیق  دریگ ، رارق  تیدودـحم  رد 
روط هب  داتعم  ره 10  زا  هک  نیا  هب  ناعذا  اـب  يو  تسا . ناـمرد  هار  دـصرد  تقیقح 90  رد  ینامرد  زکرم  کـی  هب  هعجارم  هب  میمـصت  هک 

مه هب  ار  هریجنز  نیا  دوش ، جراخ  دایتعا  هریجنز  زا  هک  يداتعم  ره  درک : ناشن  رطاخ  تسا ، ردـخم  داوم  هدـننک  عیزوت  رفن  کـی  نیگناـیم 
نامرد یلصا  ریسم  رگا  دش : روآدای  نینچمه  يرصم  دش . دهاوخ  يریگـشیپ  رگید  ياهدایتعا  زا  يرایـسب  زا  نآ  یپ  رد  تخیر و  دهاوخ 

ینیمـضت و تدم و  هاتوک  ياهنامرد  ینامرد ، يژرنا  ینامردهایگ ، نوچ  يرگید  هدننک  هارمگ  یعرف و  ياهریـسم  دوشن ، مهارف  ناداتعم 
نامرد رادزوجم  یملع و  زکارم  تیلاعف  يارب  يرتشیب  تاـناکما  دـیاب  اذـل  دـمآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  مینیبیم  اـههمانزور  رد  زورما  هک  هریغ 

هتکن نیا  رب  همادا  رد  يو  دوش . هتفرگ  رظن  رد  زین  ژارتم  راـیعم  یتح  زکارم  نیا  يزادـناهار  يارب  هک  دـشابن  هنوگ  نیا  دوش و  مهارف  داـیتعا 
ربارب ود  ار  رما  نیا  ققحت  ياههمزال  زا  یکی  دنک ، ادـیپ  شیازفا  دـصرد  هب 80  دیاب  روشک  ناداتعم  بیسآ  شهاک  ینامرد و  شـشوپ  هک 

ناداتعم زا  یعامتجا  ياـهتیامح  شیازفا  موزل  رب  ناـیاپ  رد  یعاـمتجا  نیماـت  هاـفر و  ریزو  دـناوخ . دوجوم  یناـمرد  زکارم  دادـعت  ندرک 
. درک دیکات  زین  ییازلاغتشا  هلمج  زا  هتفای  دوبهب 

!!! دنریمیم رتدوز  لاس  اهيراگیس 15

یعامتجا راگنربخ  شرازگ  هب  دـنریمیم . نارگید  زا  رتدوز  لاـس  اهيراگیـس 15 هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یللملانیب  شهوژپ  کـی  جـیاتن 
نیا ییارجا  ریدـم  داد . رادـشه  يراگیـس  دارفا  رد  رمع  شهاک  هب  تبـسن  زورما  دـنلیزوین  یکـشزپ  نمجنا  اناوت ،»  » سراـف يربخ  هاگـشاب 

رد يراگیس  دارفا  هک  تسا  نآ  رگنایب  هتفرگ  ماجنا  یللملانیب  حطس  رد  گرم  رب  راگیس  فرصم  ریثأت  هرابرد  هک  یشهوژپ  تفگ : نمجنا 
راگیـس فرـصم  هرابرد  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  دوزفا : دروفلکا  لپ  دـنریمیم . نارگید  زا  رتدوز  لاـس  نیگنایم 15  روط  هب  ناهج  رـسارس 

ياهراکهار درک : ناشن  رطاخ  نایاپ  رد  يو  تسا . دارفا  نیا  هداوناخ  رب  نآ  یفنم  تاریثأت  تدم و  دنلب  راثآ  دوشیم ، هتفرگ  هدیدان  بلغا 
/ر مایپ ياهتنا  دراد . دوجو  نیتوکین  ینیزگیاج  دمآراک  هنیزهمک و  شور  زا  هدافتسا  هلمج  زا  دایتعا  كرت  يارب  يدایز 

! كایرت معط  اب  هناودنه 

يرازگربخ ثداوح »  » سیورـس شرازگ  هب  درک . فشک  ار  دوب  هدش  يزاساج  هناودـنه  راب  کی  رد  هک  كایرت  مرگولیک   251 مب ، سیلپ 
کی هب  داصرم  یسرزاب  تسیا  رد  يروبع  ياهوردوخ  لرتنک  نیح  مب ، ناتسرهش  یماظتنا  یهدنامرف  نارومام  انـسیا ،)  ) ناریا نایوجـشناد 

زا هناودـنه  راب  لماح  هک  نویماک  نیا  زا  یـسرزاب  رد  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  دـندرک . فیقوت  ار  نآ  هدـش و  كوکـشم  نویماک  هاگتـسد 
یماظتنا نارومام  نینچمه  دش . ریگتـسد  یچقاچاق  کی  هطبار  نیا  رد  دش . فشک  كایرت  ولیک   251 دوب ، دهشم  دصقم  هب  رهـشناریا  ادبم 
ناتـسرهش یماـظتنا  هدـنامرف  دـندرک . فشک  ناـبایخ ، رد  هدـش  كراـپ  يوردوخ  کـی  زا  ار  كاـیرت  مرگوـلیک  زا 180  شیب  راــنا  رهش 

هدش و كراپ  ینابایخ  هشوگ  رد  هک  وژپ 405  هاگتسد  کی  هب  ینزتشگ  نیح  رانا  رهش  يرتنالک 13  یماظتنا  نارومام  تفگ : ناجنسفر 
. دـنداد رارق  یـسرزاب  دروم  ار  وردوخ  هدـننار ، هعجارم  تبقارم و  تعاـس  جـنپ  زا  سپ  دـندش و  كوکـشم  دوب ، هدیـشک  رداـچ  نآ  يور 

لیوحت مهتم  دش و  طبـض  فشک و  كایرت  عون  زا  ردـخم  داوم  مرگولیک  رادقم 182  روکذم  يوردوخ  زا  یـسرزاب  رد  دوزفا : هدازینیما 
. دش ییاضق  عجارم 
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نادنزرف رد  مسآ  رطخ 

نیرتكانرطخ زا  یکی  رـضاح  لاح  رد  تفگ : هیر  صـصختقوف  کی  یناولح  نسحلاوبا  رتکد  مج ، ماج  تسا ! ربارب  يراگیس 3  نیدلاو 
لیکـشت يراگیـس  دارفا  ار  دارفا  نـیا  دـصرد  هک 90  تشاد  هجوـت  دـیاب  هک  تسا  هـیر  ناطرـس  ناـهج ، رد  ناطرـس  عوـن  نیرتهدنـشک  و 

: درک راهظا  یـسفنت ، هاگتـسد  هیر و  رب  نآ  ریثات  تایناخد و  فرـصم  صوصخ  رد  انـسیا ، اب  وگتفگ  رد  هیر  صـصختقوف  کی  دنهدیم .
تدم لوط  عورش ، نامز  هب  یگتسب  هیر  ناطرس  هب  التبا  کسیر  تسا . هیر  ناطرس  هب  التبا  رطخ  شیازفا  راگیس  فرصم  ضراوع  زا  یکی 
دشاب رتالاب  فرـصم  نازیم  رتدوز و  نآ  عورـش  نامز  رتشیب ، راگیـس  فرـصم  تدم  لوط  هچ  ره  دراد ، راگیـس  فرـصم  نازیم  هدافتـسا و 
راگیس كرت  فرصم و  مدع  هدنشک ، يرامیب  نیا  زا  يریگشیپ  شور  نیرتمهم  درک : دیکات  يو  تسا . رتشیب  ناطرـس  نیا  هب  التبا  لامتحا 

. تسا

گرم ینامهم 

هک دمآ  دوجو  هب  یتقو  زا  سح  نآ  ینارگن  بارطضا و  لثم  تشاد  یـسح  تشادن . یبوخ  ساسحا  دوب ، هدش  رادیب  هک  یتقو  زا  زور  نآ 
دندوب یتروص  هب  راب  ره  دندمآ و  دیمح  غارس  هب  هک  دوب  هدید  ار  اهنآ  راب  دنچ  هتشذگ  هتفه  رد  دش . انشآ  شاهلاخرسپ  دیدج  ناتسود  اب 

فرح دیمح  اب  اهنآ  هراب  رد  اضر  هک  راب  ره  دندیدنخیم . مادم  لیلدیب  دوخیب و  دنتشاد ، یبیجع  ياهراتفر  درکیم . نارگن  ار  اضر  هک 
دیدنخیم اضر  ینارگن  هب  دیمح  دنک . لوبق  تسناوتیمن  اما  دینشیم ، ار  دیمح  باوج  اضر  دنداش . اهنآ  هک  تشاد  رارصا  دیمح  دزیم ،

زاف وت  مرب  ماوخیم  مشاـب . داـش  اـنوا  لـثم  مراد  تسود  نم  ییاـقآ . يداـیز  وت  یـسرتیم ؛ هشیمه  وت  : » تفگیم درکیم و  شاهرخـسم  و 
رتشیب و دمآ ، شغارـس  دلوت  ینامهم  کی  هب  توعد  اب  دیمح  هک  يزور  زا  سرت  نآ  درکیم . نارگن  رتشیب  ار  اضر  اهفرح  نیا  ناجیه ».

شکشخ بجعت  زا  اضر  هک  داد  ار  شباوج  يروط  دیمح  اما  دنک ، فرصنم  ینامهم  نآ  هب  نتفر  زا  ار  وا  درک  یعس  اضر  دوب . هدش  رتشیب 
رس ونم  هلصوح  هراد  هگید  وت  ندیسرت  ناجیه . طسو  منزب  هجریـش  انوا  لثم  زور  هی  ماوخیم  هنکیمن ؛ یقرف  مارب  یـشابن  ای  یـشاب  وت  . » دز

، دز ار  فرح  نیا  یتقو  نک ». تروشم  ترداـم  ردـپ و  اـب  لقادـح  : » دوب هدرک  شـالت  راـب  نیرخآ  يارب  اـضر  هنکیم ». ماهتـسخ  هربیم و 
فرح انوا  هب  ینومهم  نیا  زا  هملک  کی  هگا  . » دـنکیم دـیدهت  ار  وا  هک  تسا  دـیمح  نیا  درکیمن  رواب  اـضر  دـش . هناوید  دـیمح  راـگنا 

یناـمهم نآ  زا  دادیم . باذـع  ار  اـضر  هک  دوـب  يزیچ  اـهنت  ینارگن  یناـمهم  زور  رـصع  اـت  هظحل  نآ  زا  وـت ». هـن  نـم و  هـن  هـگید  ینزب ،
لوق هب  ات  دوبن  اجنآ  یسک  دنوش . ناشدلوت  نشج  یهار  ات  دمآ  شغارس  دیمح  دیسر ؛ رصع  درک . دیاب  راکهچ  تسنادیمن  اما  دیسرتیم ،
لحم دراو  هک  ياهظحل  زا  دـنکب . ینامهم  نآ  یهار  اهنت  ار  دـیمح  دـمآیمن  شلد  اما  دورب ، تساوخیمن  اضر  دـشاب . ناشمحازم  دـیمح 

دندیرپیم نییاپ  الاب و  ياهنوگ  هب  دنتـشاد و  یبیجع  ياهراتفر  دیمح ، ياهتسود  تخادنا . رکف  هب  ار  اضر  هرابود  سرت  دـندش ، ینامهم 
ارجام دندمآ و  ناشغارس  هب  اهنآ  ندید  اب  دیمح  ناتسود  دنازرلیم . ار  اهراوید  هک  دوب  دنلب  ردقنآ  کیزوم  يادص  دیمهفیمن . اضر  هک 

درکیم ساسحا  اما  دیمهفیمن ، ار  اهفرح  نیا  اضر  نیـشب ». زاورپ  هدامآ  نییاجنیا ، هک  الاح  نیدموا . شوخ  . » دـش زاغآ  هظحل  نامه  زا 
وت ربب  ور  ام  دیدج  ياتـسود  : » تفگ درک و  هراشا  سلجم  رد  رـضاح  دارفا  زا  رگید  یکی  هب  دیمح  ناتـسود  زا  یکی  تسا . کیدزن  رطخ 
نیا : » دیـسرپ اضر  داد . دیمح  اضر و  هب  دروآ و  نوریب  صرق  يدادعت  شبیج  زا  دـمآ و  ولج  زاورپ  لوئـسم  حالطـصا  هب  نآ  زاورپ ». دـناب 

دش و خرس  دیمح  ینکیم »؟ رس  شاهاب  يروطهچ  وت  تسین . غاب  وت  ًالصا  هلاخ  رسپ  نیا  دیمح ، : » دیسرپ دنخـشین  هب  دیمح  تسود  هیچ »؟
: تفگ اضر  باوج  رد  دروخ و  ار  صرق  دنکب  يراک  دـهاوخب  اضر  ات  و  هشیم ». سرد  ساهزیروتـساپ . يدایز  سین ، يروط  : » داد باوج 

نم : » تفگ دیـسرتیمن  رگید  ییوگ  هک  اضر  مینک ». زاورپ  انیا  لـثم  اـت  ـالاب  زادـنب  هناـجیه . يداـش و  صرق  تسازيژرنا . صرق  سرتن ، »
ینارگن اما  تفر ، هناخ  تمـس  هب  دمآ و  نوریب  ینامهم  زا  اضر  يدمواشوخ ». : » تفگ درک و  شهاگن  اههبیرغ  لثم  دـیمح  مدرگیمرب ».
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نامه زا  رفن  ود  وا  تفر . ینامهم  لحم  فرط  هب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  دروایب . ماود  هناخ  رد  تسناوتن  درک  يراک  ره  درکیمن . شیاـهر 
دمهفب ات  دیود  ناشتمس  هب  دنربیم . ناشهناخ  کیدزن  كراپ  فرط  هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  دیمح  لغب  ریز  هک  دید  ار  ناتسود  حالطـصا  هب 

. تفریم هار  یتخـس  هب  دوب و  هدش  چگ  لثم  شگنر  تشادن . لبق  تعاس  کی  داش  درف  نآ  هب  یتهابـش  چیه  دیمح  نیا  هداتفا . یقافتا  هچ 
دیدیم ار  ياهلاخرـسپ  اضر  الاح  هشیم . تسرد  هروخب  اوه  تسین  يروط  دنتفگ  اضر  هب  دـندناشن و  یتکمین  يور  ار  دـیمح  شناهارمه 

داد ربخ  دیمح  هداوناخ  هب  روطهچ  دیمهفن  دادیم . ماجنا  شیپ  یتدم  دیاب  هک  داد  ماجنا  ار  يراک  راب  نیا  اضر  دوب . هدـش  اههدرم  لثم  هک 
دیمح دوخ و  هداوناخ  راـنک  اـهتکمین  زا  یکی  يور  ناتـسرامیب  رد  هک  دـمآ  دوخ  هب  یناـمز  دـناسر . ناتـسرامیب  هب  ار  دـیمح  روطهچ  و 

ییاهنآ همه  اههظحل  نآ  رد  دید ؟ دهاوخ  ار  دیشروخ  عولط  رگید  راب  وا  هک  تسنادیمن  یسک  ؛ دوبن بوخ  دیمح  لاح  دیـشکیم . راظتنا 
. دندرکیم هدافتـسا  نآ  زا  نارگید  هک  دندرکیم  رکف  ییاهناوجون  یگداس  هب  دنتـسنادیم ، ار  دـیمح  يارجام  دـندوب و  شفارطا  رد  هک 

دوخ فیثک  تراجت  ات  دننکیم  هدافتساءوس  نارگید  یگداس  زا  هک  دنتـسه  یناسک  فده  هشیمه  دیمح ، لثم  ییاهناوج  ای  اهناوجون و 
رس رب  هچ  ییایمیـش  داوم  هک  درادن  یتیمها  چیه  اهنآ  يارب  دنـشورفب . ناجیه  يداش و  صرق  مسا  هب  ار  ردخم  ياهصرق  دنهد و  قنور  ار 

يرهشمه عبنم : دروآیم . دیمح  لثم  یناسک 

نازابرس يارب  دایتعا  زا  يریگشیپ  شزومآ 

شزومآ یلم  هرود  درک : مالعا  ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم  داتـس  يریگـشیپ  یگنهرف و  روما  لکریدـم  اـهیجنران  ناـموه  نیـالنآ : مج  ماـج 
داتس يریگشیپ  یگنهرف و  روما  لکریدم  انسیا ، شرازگ  هب  دوشیم . رازگرب  دارفا  نیا  یماظن  نایبرم  نازابرـس و  يارب  دایتعا  زا  يریگـشیپ 

رد دایتعا  زا  هدنریگـشیپ  ياـهشزومآ  يواـح  ياـهروشورب  ندـشهدناجنگ  نینچمه  تفگ : ربخ  نیا  حیـضوت  رد  ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم 
يارب دایتعا  زا  يریگشیپ  فده  اب  زین  یـشزومآ  ياههتـسب  نیا ، رب  هوالع  دوزفا : وا  تسارجا . تسد  رد  نازابرـس  تمدخ  هب  مازعا  هچرتفد 

: دـش روآدای  هراب  نیا  رد  ردـخم  داوم  اب  هزرابم  داتـس  لووسم  ماقم  نیا  تسا . يزاسهدامآ  لاـح  رد  نازابرـس  یماـظن  ناـیبرم  نازاـبرس و 
یهاگآ و حطس  شیازفا  نوچ  یصاخ  فادها  اب  روشک  یماظن  نایبرم  نازابرس و  دایتعا  زا  يریگـشیپ  يارب  یـشزومآ  هرود  نیا  يرازگرب 
، یـشزومآ هرود  نیا  رد  درک : ناـشنرطاخ  يو  دریگیم . تروـص  اـهنآ  ضراوـع  ردـخم و  داوـم  تیهاـم  هـب  تبـسن  دارفا  نـیا  تخاـنش 

ياـهراشف ربارب  رد  تمواـقم  نتفگ و  هن  تسرد ، يریگمیمـصت  هلاـسم ، لـح  زا  مـعا  یگدـنز  ياـهتراهم  شزوـمآ  نوـچ  یتاـعوضوم 
زا يریگولج  رد  ار  نازابرـس  يارب  یـشزومآ  ياـههرود  نیا  يرازگرب  وا  تسا . راـک  روتـسد  رد  سرتسا  بارطـضا و  لرتنک  یقطنمریغ و 

. تسناد دیفم  رثوم و  ردخم  داوم  هب  شیارگ  رطخ  ضرعم  رد  ياههورگ  زا  یکی  ناونع  هب  دایتعا  هب  اهنآ  شیارگ 

ناریا طسوت  ناهج  كایرت  دصرد  فشک 84 

ناریا هلیسو  هب  لاس 2007  رد  ناهج  قاچاق  نیئوره  دـصرد  كایرت و 28  دصرد  فشک 84  زا  يدیدج  شرازگ  رد  دـحتم  للم  نامزاس 
لاس رد  ناهج  نیئوره  دصرد  كایرت و 28  دصرد  رادقم 84  لاس 2009  رد  دـحتم ، للم  نامزاس  تاـعالطا  زکرم  شرازگ  هب  داد . ربخ 

ردخم داوم  اب  هلباقم  رتفد  ییارجا  ریدم  اتـساک  ایرام  وینوتنآ  هلیـسو  هب  اکرتشم  هک  روکذم  شرازگ  رد  تسا . هدش  فشک  ناریا  رد   2007
هک تسا  هدمآ  دش ، یفرعم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ردخم  داوم  لرتنک  تسایـس  یلم  رتفد  ریدـم  هکـسفوکیلرک  لیژ  للم و  نامزاس  مرج  و 

. تسا ناتسکاپ  رد  ناهج  رد  كایرت  تایفشک  نیرتشیب  ناریا  زا  سپ  دنراد و  رارق  ردخم  داوم  قاچاق  ریثأتتحت  ادیدش  ناتـسکاپ  ناریا و 
مرج ردخم و  داوم  اب  هلباقم  رتفد  ردخم ، داومدـض  كرتشم  تایلمع  يارجا  تاعالطا و  ندـش  میهـس  دوبهب  يارب  دـیوگیم  شرازگ  نیا 

ناتـسناغفا رد  يرتشیب  كایرت  هچره  دـیوگیم  اتـساک  تسا . هدرک  داجیا  ناتـسکاپ  ناریا و  ناتـسناغفا ، نیب  هبناجهس  راکتبا  للم  ناـمزاس 
فرـصم برغ  رد  يرتـمک  نیئوره  هچره  بیترت  نیمه  هب  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  اـپورا  ياـهنابایخ  رد  يرتـمک  نیئوره  دوش ، فـشک 
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داوم عاونا  هب  داـتعم  نویلیم  ناهج 214  رد  نونکامه  یناهج ، راـمآ  ساـسارب  دوب . دـهاوخ  مکاـح  یبرغ  يایـسآ  رد  يرتشیب  تاـبث  دوش ،
رد دیازفایم ،  UNODC شرازگ تسا . رفن  رازه  نویلیم و 200 کی  دودح  نایم ، نیا  زا  ناریا  مهس  هک  دراد  دوجو  روآدایتعا  ردخم و 

هدرک مادقا  ردخم  داوم  فرصم  هب  تبـسن  راب  کی  لقادح  لاس ، ات 64  ینس 15  هورگ  رد  رفن  ره 20  زا  رفن  کی  يدالیم ، هتـشذگ  لاس 
ياـهوراد فرـصم  رفن و  نویلیم  زا 5 شیب  لـکلا  فرـصم  رفن ، نوـیلیم  تاـیناخد 5  نادرگناور و  داوـم  هنـالاس  فرـصم  نینچمه  تسا .

ردـخم داوم  هدـننکدیلوت  نیرتگرزب  دروم  رد  للم  ناـمزاس  شرازگ  دربیم . گرم  ماـک  هب  ار  ناـهج  رد  رفن  رازه  دودح 200  زاجمریغ 
ینوناقریغ دـیلوت  هدوب و  دـهاش  ار  شاخـشخ  تشک  دروکر  يدالیم ، هتـشذگ  لاـس  رد  روشک  نیا  هک  تسیکاـح  ناتـسناغفا  ینعی  ناـهج 
ناتسناغفا یبونج  ناتسا  رد 5  شاخشخ  تشک  دصرد   80 نیا ، رب  هوالع  تسا . هدش  ربارب  ابیرقت 2  لاس 2005  زا  ناتسناغفا  رد  شاخشخ 

رتفد تسا . یناهج  رازاب  ياضاقت  زا  رتشیب  ربارب  كایرت 2  هضرع  دهدیم ، ناشن  مقر  نیا  هدش و  ماجنا  دـنهجاوم ، یتابثیب  نیرتشیب  اب  هک 
رد ناهج  كایرت  دصرد   92 تسا ، هدرک  مالعا  هنیمز  نیا  رد  ناتـسناغفا  رد  دحتم  للم  نامزاس  یگدنیامن  میارج  ردخم و  داوم  اب  هزرابم 

. تسا زکرمتم  راهدنق  هارف و  ناگزاروا ، ياهتیالو  رد  نآ ، یقبام  دنمله و  تلایا  رد  دیلوت  نیا  دصرد  هک 42  دوشیم  دیلوت  روشک  نیا 
رد تسا ؛ هدروآ  دوجوهب  ار  يدایز  ياهینارگن  زین  اهروشک  یخرب  رد  نیئوره  ردخم و  داوم  تمیق  دیدش  شهاک  شرازگ ، نیا  ساسارب 

، رگید يوس  زا  دراد . دوجو  هراومه  زین  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  هژیوهب  ردخم  داوم  دـیدج  ياهرازاب  روهظ  زا  سرت  هک  لاح  نیع 
رد شیـشح  غمـص  دیلوت  هتفای ، شیازفا  تدـشهب  اپورا  رد  نآ  تاقتـشم  نیئوره و  فرـصم  هکنیا  نمـض  هک  دـهدیم  ناشن  شرازگ  نیا 

یتعنص داوم  دیدج و  ياهروآ  دایتعا  فرـصم  دروم  رد  تسا . هدش  دایز  یهجوت  لباق  دح  ات  زین  كایرت  شاخـشخ و  رانک  رد  ناتـسناغفا 
ياهروشک رد  داوم  نیا  فرـصم  طسوتم  هک  دهدیم  ناشن  اهرامآ  تسا ، هدرک  ریگرد  ار  یتعنـص  هتفایهعـسوت و  ياهروشک  ابلاغ  هک  زین 

داـیتعا فرـصم  زا  اـهینارگن  شیازفا  زا  زین  عوـضوم  نیا  هک  هدـش  ربارب  ود  و 2006 ، ياهلاس 1999  نیب  اـکیرمآ  نوچ  ياهتفایهعـسوت 
داقتعا هب  دراد . تیاکح  هدرک ، ریگرد  ار  هعـسوت  لاح  رد  ياـهروشک  اـبلاغ  هک  یتنـس  ردـخم  داوم  راـنک  رد  یتعنـص  دـیدج و  ياـهروآ 

. دریگ رارق  نامرد  تحت  ای  دوش و  يریگـشیپ  نآ  زا  يرگید  يرامیب  ره  لثم  دیاب  هک  تسا  يرامیب  کی  داوم ، هب  یگتـسباو  للم ، نامزاس 
يرهشمه عبنم :

هلاس هچبرسپ 5/2 

هب تسا . ناهج  رد  يراگیس  نیرتناوج  ینیچ ، هلاس  هچبرسپ 5/2  کی  دندرک : مالعا  نیچ  یتلود  ياههناسر  ناهج  يراگیـس  نیرتناوج 
« نیجنایت  » رهش لها  دراد ، مان  گنایل » گنایل  گنوت   » هک كدوک  نیا  انسیا ،)  ) ناریا نایوجشناد  يرازگربخ  ثداوح »  » سیورـس شرازگ 
رد لیلد  نیمه  هب  هدرک و  ادـیپ  لیامت  راگیـس  ندیـشک  هب  زین  وا  تسا ، يراگیـس  شردـپ  هک  نآ  لیلد  هب  شدوخ  هتفگ  هب  هک  تسا  نیچ 
اب مرـسپ  تفگ : یتسوونایر  يرازگربخ  اـب  ياهبحاـصم  رد  هلاـس  كدوـک 5/2  نیا  ردـپ  تسا . ياهفرح  يراگیـس  کـی  یگلاـس  ود  نس 

لیلد نیمه  هب  داد . ماجنا  شیور  رب  یحارج  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  وا  دـنتفگ ، ام  هب  ناکـشزپ  اما  دـمآ  ایند  هب  قتف  داـب  يراـمیب 
هک يروط  هب  دوش ، لدب  رایع  مامت  يراگیس  کی  هب  مدرکیمن  رکف  اما  مداد ، راگیس  وا  هب  یگهام  رد 18  دشکن  درد  وا  هک  نآ  يارب  نم 
ام مه  رگا  دنک . كرت  ار  دوخ  تداع  درادن  دصق  الـصا  مرـسپ  دوزفا : ردـپ  نیا  دـشکیم . راگیـس  خـن  ای 20  راگیـس  تکاپ  کـی  هنازور 

ناونع هب  كدوک  نیا  مان  انـسیا ، شرازگ  هب  دزادـنایم . هار  داـیرف  داد و  دوشیم و  ینابـصع  تدـش  هب  مینک  رود  وا  زا  ار  راگیـس  تکاـپ 
. دیسر تبث  هب  سنیگ  ياهدروکر  باتک  رد  ناهج  رد  يراگیس  نیرتناوج 

روشک رد  دایتعا  زا  یشان  ریم  گرم و 

زا ناریا  مهس  هک  دنتسه  داتعم  ناهج  رـسارس  رد  رفن  نویلیم  هزورما 214  ردخم ، داوم  اب  هزرابم  داتس  لکریبد  نیـشناج  هتفگ  هب  هدش  راهم 

دایتعا www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هعمج زامن  ياههبطخ  شیپ  رد  يرهاـط  سدـنهم  انـسیا ، یعاـمتجا »  » راـگنربخ شرازگ  هب  تسا . رفن  رازه  نویلیم و 200  کـی  ددـع  نیا 
زا شیب  هتـشذگ  لاس  تفگ : ردخم ، داوم  اب  هزرابم  دنور  زا  یـشرازگ  هئارا  اب  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یناهج  زور  تبـسانم  هب  نارهت  زورما 
لاس رد 100  ردـخم  داوم  لرتنک  راهم و  سنارفنک  نیلوا  يرازگرب  يروآدای  اب  يو  دـنتفرگ . رارق  نامرد  شـشوپ  تحت  داـتعم  رازه   640

ردـخم داوم  جاور  درک : حیرـصت  تسناد و  راجاق  تموکح  زاغآ  هیوفـص و  هرود  هب  طوبرم  ار  كایرت  ردـخم  داوم  هب  دایتعا  جاور  شیپ ،
تـشک تفاـی و  تیمـسر  كاـیرت  ندیـشک  نآ ، یط  هـک  تـفرگ  لکـش  ناریا  رد  سیلگنا  تـلود  ياهتسایــس  ساـسا  رب  هرود  نـیا  رد 
طسوت نکـسم  وراد و  ناونع  هب  كایرت  زیوجت  هک  عوضوم  نیا  نایب  اب  ردخم  داوم  اب  هزرابم  داتـس  لکریبد  نیـشناج  دش . زاغآ  شاخـشخ 

رازه و 300 هس  ات  شاخشخ  تشکریز  حطس  يولهپ ، تموکح  نامز  رد  دش : روآدای  تسا ، هدش  تبث  ناریا  خیرات  رد  یسیلگنا  ناکشزپ 
عطق رب  دیکات  اب  يرهاط  تفای . جاور  رابرد  فارشا و  هقبط  شیع  بابسا  ناونع  هب  هدام  نیا  زا  هدافتسا  شیازفا و  روشک  یضارا  رد  راتکه 

فرـصم زاین  ناریا و  ییایفارغج  تیعقوم  درک : راـهظا  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نآ  فرـصم  ندرک  فقوتم  شاخـشخ و  تشک 
یلخاد فرـصم  زاین  هک  درک  لیدبت  تیزنارت  ریـسم  هب  ار  روشک  ناریا ، ریـسم  رد  ردخم  هدننک  دیلوت  ياهروشک  دوجو  نینچمه  یلخاد و 
لمحت زاــبناج و  رازه   12 دیهـش ، رازه و 600  هـس  میدـقت  اـب  اـت 88  لاـس 59  زا  ناریا  يو ، هتفگ  هب  دـش . نیماـت  ناتـسناغفا  طـسوت  نآ ،

. دراد همادا  نانچمه  دـنور  نیا  تسا و  هدـش  هصرع  دراو  نآ ، عیزوت  ردـخم و  داوم  اب  هزرابم  هار  رد  یلاـم  یکیتسجل و  ناوارف  تاراـسخ 
هزرابم داتس  لیکشت  هب  ناونع و  تیرشب  هدمع  دیدهت  هس  ار  ردخم  داوم  مسیرورت و  تیانج ، ردخم ، داوم  اب  هزرابم  داتس  لکریبد  نیشناج 
هـصرع رد  يرازفامرن  هزرابم  ههد 80 ، زاغآ  زا  هک  نیا  ناـیب  اـب  يرهاـط  درک . دـیکات  لاـس  رد 67  نآ  نوناـق  بیوصت  ردـخم و  داوم  اـب 

ندوب اراد  ناتـسکاپ و  ناتـسناغفا و  اب  زرم  رتمولیک  نتـشاد 949  اب  ناریا  رـضاح  لاح  رد  تفگ : دش ، زاغآ  ردـخم  داوم  اب  هزرابم  تسایس 
هک تسیلاح  رد  نیا  يو ، هتفگ  هب  دراد . رارق  ینویفا  هدام  نیا  اب  هزرابم  لوا  فص  رد  یبآ  زرم  رتمولیک  یکشخ و 236  زرم  رتمولیک   709

تشک و زا  لـصاح  دوس  لـیلد  هب  دنتـسه ، هزراـبم  لوغـشم  هصرع  نیا  رد  هک  ناریا  یماـظتنا  یماـظن و  يورین  رازه  زا 10  شیب  دوجو  اـب 
. دوریم رامش  هب  روشک  هدمع  دیدهت  ناونع  هب  هدام  نیا  اب  هزرابم  قارع ، اب  گنج  زا  سپ  نآ ، زا  لصاح  تاقتـشم  ردخم و  داوم  تراجت 
ناونع و رـالد  نویلیم  ار 600  ناتـسناغفا  رد  ردـخم  داوم  تراجت  زا  لصاح  هنالاس  دوس  ردـخم ، داوم  اب  هزراـبم  داتـس  لـکریبد  نیـشناج 

هرود رد  هک  نیا  نایب  اب  يرهاط  دوشیم . دیلوت  ناتسناغفا  رد  ناهج ، رد  نآ  یفرصم  تاقتشم  كایرت و  دصرد  زا 92  شیب  درک : حیرصت 
روضح اب  هک  تسیلاح  رد  نیا  درک : ناـشن  رطاـخ  دوب ، نت  دودح 200  ردخم  داوم  دـیلوت  نازیم  ناتـسناغفا  رد  نابلاط  تیمکاح  روضح و 

نازیم نیا  ناتـسناغفا ، هب  ردـخم  داوم  مسیرورت و  اب  هزرابم  هناهب  هب  یجراخ  یماظن  يورین  رازه  یـشکرگشل 30  لقادح  یبرغ و  ياهورین 
دیلوت تشک و  ناتـسناغفا  رد  كایرت  ردـخم و  داوم  نت  رازه  تشه  زا  شیب  هتـشذگ  لاس  رد  هک  يروط  هب  تفای ، شیازفا  ربارب  دیلوت 40 
دیلوت نیا  موس  کی  هدـش و  دازآ  الماک  ناتـسناغفا  عرازم  رد  شاخـشخ  تشک  سیلگنا  تلود  ياهتسایـس  هیاس  رد  يو ، هتفگ  هب  دـش .

فرـصم تهج  نآ  زا  یـشخب  دوشیم و  تیزنارت  ناریا  زا  ردخم  داوم  نایچقاچاق  ییایفام و  ياههکبـش  طسوت  نت ، رازه  هس  دودـح  ینعی 
همادا ردخم  داوم  اب  هزرابم  داتس  لکریبد  نیـشناج  دریگیم . رارق  يرادربهرهب  دروم  ناگدننکفرـصم  نارگادوس و  طسوت  روشک  یلخاد 

داوم اب  هزرابم  هار  رد  ناریا  تیناقح  تابثا  يارب  یمهم  دنس  رما  نیا  هک  دش  فشک  تادراو  نیا  زا  نت  رازه و 50  کی  هتشذگ  لاس  داد :
تـسیلاح رد  نیا  تفگ : درک و  مالعا  دصرد  ات 20  نیب 10  ار  ردخم  داوم  یناهج  تایفشک  یناهج  مرن  يرهاط  دوریم . رامـش  هب  ردخم 

نودب یقرش ، ياهزرم  رد  ناموت  درایلیم   800 هتـشذگ ، لاس  هس  رد  دوزفا : يرهاط  تسا . هداد  شیازفا  موس  کی  هب  ار  مقر  نیا  ناریا  هک 
لاناک و رتمولیک   700 زیرکاخ ، رتمولیک   800 يراوید ، زرم  رتـمولیک  ثادـحا 80  نآ  لصاح  هک  دـش  هنیزه  یجراخ  کمک  هنوگ  چـیه 
، هبناج همه  هزرابم  یلک  ياهتسایـس  غـالبا  اـب  بـالقنا  مظعم  ربهر  لاـس 85 ، رد  هک  نـیا  ناـیب  اـب  يو  تـسا . ورین  رفن  رازه  رارقتسا 10 
لووسم و ياههاگتـسد  یمامت  اتـسار  نیا  رد  درک : حیرـصت  دـش ، داـعبا  یماـمت  رد  ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم  يارب  ریگارف  شـالت  راتـساوخ 

یناور تمالس  هیلع  دیدهت  ردخم ، داوم  اب  هزرابم  داتس  لکریبد  نیـشناج  دندش . توعد  هصرع  نیا  رد  شقن  يافیا  هب  طبترم  ياهنامزاس 
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طلغ ياهرواب  هعسوت  ینیمزریز ، داصتقا  دشر  اههداوناخ ، يدوبان  یعامتجا ، ياهبیسآ  تیتاپه ، زدیا و  ياهيرامیب  شیازفا  ینامسج ، و 
: داد همادا  يرهاط  تسناد . ردخم  داوم  زا  هدافتسا  تابجوم  هلمج  زا  ار  ناریا  یگدنامبقع  نینچمه  داوم و  فرصم  زا  یشان  ییوجتذل 

داوم شیاپ  لرتنک و  روظنم  هب  حیحـص  ياهدرکیور  ذاـختا  يربهر و  تاروتـسد  زا  تناعتـسا  اـب  ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم  رما  رد  يرگنزاـب 
ردـخم داوم  دـشر  تلود ، هلاس  راهچ  يداهج  تکرح  هلاس و  ياهشالت 30  هیاـس  رد  هزورما  يو ، هتفگ  هب  تسا . هتفرگ  تروص  ردـخم 

تامادقا هب  تسا ، هدش  راهم  زین  دایتعا  زا  یشان  ریم  گرم و  هک  نیا  نایب  اب  يو  تسا . هدش  يزاسكاپ  ینابایخ  ناداتعم  زا  اهرهش  راهم و 
. درک هراشا  یتلودریغ  یتلود و  زکارم  يدصرد  دشر 300  اب  هنیمز  نیا  رد  ینامرد  عونتم 

دنشکیم راگیس  نایناریا  دصرد  20

يداـصتقا هـخرچ  ناسانـشراک ، هدـیقع  هـب  دنـشکیم و  راگیـس  روـشک  رد  مدرم  زا  دـصرد  هب 20  کیدزن  هدـش ، رـشتنم  ياـهرامآ  رباـنب 
شرازگ هب  درادن . روشک  داصتقا  رد  یمهـس  چـیه  دـنراد و  رازاب  نیا  رد  یمهـس  هک  دـنکیم  یناسک  بیـصن  ار  يرایـسب  دوس  تایناخد ،

يور رب  تاـیناخد  اـب  هزراـبم  داتـس  تاـغیلبت  مغر  هب  هک  تسا  یهجو  دـنچ  ياهدـیدپ  راگیـس  هـب  ندروآ  يور  دهـشم ، رد  رهم  راـگنربخ 
ياـهکسویک صرق  اـپ  رپ و  ياـهيرتشم  زا  هتـسد  کـی  هزورما  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  دراد . هـمادا  ناـنچمه  راگیــس ، ياـهتکاپ 

هدـیقع هب  دـننکیم . هعجارم  نکاما  نیا  هب  راگیـس  یتکاپ  ای  ياهناد و  دـیرخ  يارب  هک  دنتـسه  يدارفا  اـهتکرامرپوس  یـشورفهمانزور و 
سیئر رف  ماشتحا  یضترم  دنراد . رازاب  نیا  رد  یمهس  هک  دنکیم  یناسک  بیصن  ار  يرایسب  دوس  تایناخد ، يداصتقا  هخرچ  ناسانشراک ،

رد بترم  همین  تروص  هب  ملپید  ریز  نازابرـس  دـصرد   77 تفگ : رهم  هب  صوصخ  نیا  رد  يوضر  ناسارخ  طـیحم  تشادـهب  هورگ  راـک 
، راگیس هکنیا  نایب  اب  يو  تسا . دصرد  ملپید 47  زا  رتالاب  دصرد و  ملپید 64  نازابرس  رد  مقر  نیا  دننکیم ، هدافتسا  راگیس  زا  زور  لوط 

نیا اب  تفگ : دنکیم ، ادیپ  يرتشیب  تیبوبحم  اهنآ  يارب  راک ، یتخـس  اب  بسانتم  هک  تسا  هفیظو  نازابرـس  رتشیب  یمرگرـس  نیرتبوبحم 
ناریا يژرلآ  مسآ و  نمجنا  سیئر  دنزادرپیم . همانزور  باتک و  هعلاطم  هب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  هفیظو ، نازابرس  دصرد  اهنت 11  دوجو 

يداـصتقا و یبـالقنا ، هیجوت  چـیه  تادراو  نیا  هک  تساـکیرمآ  زا  راگیـس  هدـننک  دراو  روشک  نیمود  ناریا  تفگ : صوـصخ  نیا  رد  زین 
تسا ياهلئسم  نیا  دوشیم و  بوسحم  ایند  رد  راگیس  هدننک  دراو  نیمهدزناپ  ناریا  عومجم ، رد  داد : همادا  نیعم  یفطصم  درادن . یسایس 

نیا هب  دریگیم و  كرمگ  قح  دصرد  روشک 20  هب  راگیـس  دورو  يارب  ناریا  هچرگا  تفگ : يو  تسا . هتخیگنارب  ار  يدایز  تاداقتنا  هک 
يارب اهتمیق  مه  زونه  همه  نیا  اب  اما  دوش  یقلت  راگیس  هنازور  فرـصم  شهاک  يارب  یهار  دناوتیم  یکرمگ  ياههنیزه  شیازفا  بیترت 
نویلیم هلاس 10  ره  هدـنیآ  لاس  رد 30  دوشیم ، ینیبشیپ  تفگ : نیعم  دننک . رظنفرـص  نآ  دـیرخ  زا  هک  تسین  الاب  ردـقنآ  اهيراگیس 

: داد همادا  يو  دوب . دنهاوخ  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  زا  ناینابرق  نیا  دصرد  هک 70  دش  دهاوخ  هدوزفا  راگیس  هب  ناداتعم  رامـش  هب  رفن 
تالکـشم تباب  نیا  زا  هک  تسا  لایر  دراـیلیم  رازه  زا 12  شیب  هنالاس  ناریا  رد  راگیـس  لامعتـسا  تراسخ  ناسانـشراک ، ياهرامآ  ربانب 
اهيراگیـس طسوت  لایر  درایلیم  رازه  شـش  زا  شیب  هنالاس  ناریا  رد  تفگ : يو  دوشیم . روشک  بیـصن  ینوگانوگ  یگنهرف  یعامتجا و 

. دننیبیم تراسخ  تایناخد  لامعتسا  نازیم  ربارب  ود  زا  شیب  مدرم  اهتلود و  یناهج ، تشادهب  نامزاس  شرازگ  ساسا  رب  دوشیم و  دود 
ناناوج شیارگ  هدنهدناشن  دننکیم ، روصت  نارگید  هچنآ  فالخرب  دوجوم  ياهرامآ  درک : حیرـصت  ناریا  يژرلآ  مسآ و  نمجنا  سیئر 

شرتسگ و يارب  مه  ياهدـع  تسا و  ناناوج  سرتسد  رد  ییـالاب  مجح  رد  اـهالاک  عون  نیا  هک  تساـنعم  نادـب  هکلب  تسین ، تاـیناخد  هب 
هکنیا هب  هراشا  اب  زین  ناریا  تایناخد  تکرـش  لماعریدم  یحطبا  دومحم  دـننکیم . غیلبت  شالت و  یغاد  دعتـسم و  رازاب  نینچ  ندرک  هضبق 
مالعا تایناخد  تکرـش  فادها  زا  ار  دصرد  هب 25  مهـس  نیا  شهاک  دوشیم ، نیمات  تادراو  قیرط  زا  راگیـس  هب  روشک  زاین  دصرد   75

هدوب و ناموت  درایلیم  87 و 84  ، 90 بیترت 47 ، هب  ات 84  ياه 81  لاس  یط  راگیـس  تادراو  لحم  زا  تلود  دـمآرد  نازیم  تفگ : درک و 
رد راگیس  تراجت  تسا . هدیسر  ناموت  درایلیم  زا 100  شیب  هب  لاس 85  نایاپ  ات  راگیس  تادراو  لحم  زا  تلود  دمآرد  هک  دوشیم  هتفگ 
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نیا هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـماجنایم  راگیـس  خـن  نوـیلیم  هب 15 کـیدزن  هنازور  ندـش  دود  هب  هک  تـسا  يزیگنامـغ  ناتـساد  روـشک 
. دشاب يداصتقا  دیفم  كرحم  دناوت  یم  هدش  دود  ياههیامرس 

اهریم گرم و  دصرد  لماع 4  لکلا 

ناج ناهج  رد  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  لیلد  هب  رفن  کی  رفن  ره 25  زا  مک  تسد  دـش : صخـشم  دـیدج  قیقحت  کی  یط  تسایند  رد 
دیسر پاچ  هب  تسنال »  » هلجم رد  هک  یسررب  قیقحت و  کی  رد  انـسیا ، نامرد  تشادهب و  سیورـس  شرازگ  هب  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ 

روط هب  ای  هدوب و  لکلا  ریثات  تحت  هدننار  هک  یگدننار  تافداصت  ریظن  لکلا  فرـصم  اب  طبترم  ياهگرم  هک  دش  صخـشم  عوضوم  نیا 
کی رفن  ره 25  زا  هک  يروط  هب  تسا . یکاخ  هرک  نیا  رد  دارفا  زا  يرایسب  ریم  گرم و  یلـصا  ببـسم  لکلا ، دح  زا  شیب  فرـصم  یلک 

بـسانمان درکراک  نوخ ، يراشفرپ  ریظن  ییاهیرامیب  انـسیا ، شرازگ  هب  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  لکلا  فرـصم  ءوس  لـیلد  هب  رفن 
دوشیم هتفگ  نیا  رب  هوالع  دنتـسه . یلکلا  تابورـشم  فرـصم  ءوس  اب  طبترم  ياهیرامیب  هلمج  زا  اهناطرـس  زورب  دـبک و  اههیلک و  بلق ،

، هنارتیدم قرش  ياهروشک  هدوب و  ناهج  رگید  ياهروشک  زا  شیب  هیـسور  اپورا و  قرـش  هزوح  ياهروشک  رد  یلکلا  تابورـشم  فرـصم 
. دراد دوجو  اهنآ  نایم  رد  یلکلا  تابورشم  فرصم  نازیم  نیرتمک  هک  دنتسه  ییاهروشک  وزج  زین  اقیرفآ  لامش  هنایمرواخ و 

! دراد همادا  نانچمه  دایتعا  و 

ردـخم و داوـم  هراـبرد  ناـهج  ناریا و  رد  يزاـجم  ياـه  هناـسر  یتـح  بوـتکم و  يرادینـش و  يرادـید و  ياـه  هناـسر  هک  تسین  يزور 
یعامتجا تالـضعم  نیرت  یلـصا  زا  نانچمه  ردخم  داوم  همه  نیا  اب  دـننکن . رـشتنم  یلیلحت  دـقن و  وگتفگ ، شرازگ ، ، ربخ نآ  تالـضعم 

ردخم داوم  هدننکعیزوت  هنازور 675  یماظتنا  يورین  تاقیقحت  جیاتن  ساسا  رب  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب  تسا . هدنام  یقاب  ناهج  ناریا و 
داوم اب  هزرابم  سیلپ  سیئر  يدابآ ، نیسح  اضردیمح  هتفگ  هب  هک  یطیارش  رد  مهنآ  دنوشیم . ریگتـسد  روشک  رد  یماظتنا  يورین  طسوت 

طسوت ردخم  داوم  مرگولیک  نت و 600  کی  نیگنایم  روط  هب  هنازور  دـهد  یم  ناشن  ناریا  سیلپ  تاقیقحت  روشک  یماظتنا  يورین  ردـخم 
لک ناداتعم  دادعت  هک  دهد  یم  ناشن  ناریا  رد  تاقیقحت  نیرخآ  جیاتن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش . یم  فشک  روشک  رـسارس  رد  سیلپ 

. تسا ریغتم  رفن  رازه  ات 800  رفن  نویلیم  دودح 1.7  رد  نآ  هنماد  هدوب و  رفن  رازه و 297  نویلیم و 166  کی  هتشذگ  لاس  نایاپ  ات  روشک 
ینـس نیگنایم  دهد  یم  ناشن  اهیـسررب  دـیوگ : یم  رهم  راگنربخ  هب  روشک  ياهنادـنز  نامزاس  یتیبرت  یگنهرف  لک  ریدـم  هطبار  نیمه  رد 
عوقو لماوع  نیرتمهم  زا  ردخم  داوم  دنا و  هدش  ریگتـسد  ردـخم  داوم  اب  هطبار  رد  اهنآ  بلغا  تسا و  لاس  ات 32  نیب 24  روشک  ناینادنز 

نیزگیاج ياـهتازاجم  زا  هدافتـسا  دـنک : یم  حیرـصت  رهم  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  دـباع  هراـقم  روصنم  دوشیم . بوسحم  ناریا  رد  مرج 
مهارف زین  ار  هعماج  هب  نایوجددم  هنادنمتداعـس  تشگزاب  ناکما  دهدیم ، شهاک  ار  تیبرت  حالـصا و  ياهنوناک  تیعمج  هکنیا  رب  هوالع 

دنرب یم  رسب  روشک  ياهنادنز  رد  فلتخم  میارج  باکترا  لیلد  هب  رفن  رازه  دودح 140  رد  نونکا  مه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دروآ . یم 
ناونع شهوژپ  نیا  داـتعم  يرفن  رازه  نویلیم و 600  کی  يرامآ  هعماج  زا  دـصرد   65 تسا . ردـخم  داوم  اب  طبترم  نانآ  میارج  بلغا  و 

دـننک و 35 یم  بسک  دـمآرد  داوم  لمح  شورف و  دـیرخ و  قیرط  زا  دـصرد  دودح 16  دنتـسه و  یـصخش  دمآرد  ياراد  هک  دنا  هدرک 
امیلقا یفطصم  دنتسه  لغش  دقاف  زین  دصرد 

داتعم ياهداوساب 

رد ردـخم  داوم  فرـصم  هقباس  مک  شیازفا  تسا  هدرک  نارگن  ناریا  رد  ار  یعامتجا  ياهبیـسآ  ناسانـشراک  بلغا  هک  هچنآ  نایم  نیا  رد 
یناریا ناداتعم  زا  دـصرد  زا 30  شیب  هک  دـهد  یم  ناـشن  شهوژپ  کـی  جـیاتن  هکناـنچ  تسا . هدرک  لیـصحت  دارفا  نایوجـشناد و  ناـیم 

دایتعا www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 72زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یگتـسباو داوم و  فرـصم  ءوس  تاقیقحت  زکرم  رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  ساسا  رب  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب  دنراد . ملپید  يالاب  كردم 
دنراد تیلاعف  دازآ  لغش  رد  دصرد  یتلود و 40  لغاشم  رد  ناداتعم  زا  دصرد  نینچمه 7.3  یشخبناوت  یتسیزهب و  مولع  هاگشناد  داوم  هب 

هک دنا  هدرک  ناونع  زین  دصرد  هدوب و 12  اهنآ  يراکیب  یلـصا  لماع  دایتعا  هک  دندرک  مالعا  روشک  ناداتعم  زا  دصرد  نایم 9  نیا  زا  هک 
لغاشم رد  ناداتعم  يدـصرد  روضح 7.3  هرابرد  ناریا  یعامتجا  ناراکددـم  یملع  نمجنا  سیئر  دـنا . هدوب  راـکیب  مه  داـیتعا  زا  شیپ  زا 

هک دنتـسه  يدارفا  راکـشآ  راـمآ  نیمه  نازیم  هب  هک  دـهد  یم  ناـشن  هبرجت  ، دوب دـهاوخ  نیا  زا  شیب  راـمآ  نیا  اـعطق  دـیوگ : یم  یتـلود 
ناهنپ لیلد  دیازفا : یم  امیلقا  یفطـصم  دـنرادن . نآ  زا  یعالطا  ناشناراکمه  ای  هرادا  ياسور  دـننک و  یم  فرـصم  داوم  یناهنپو  هنایفخم 

يدادرارق نادنمراک  زا  هدش  رشتنم  هک  مه  يرامآ  نیا  دنهد و  تسد  زا  ار  دوخ  لغش  دنسرت  یم  هک  ارچ  تسا  صخشم  الماک  مه  يراک 
زین ملپید  يالاب  ناداتعم  يدـصرد  رامآ 30  هب  هراشا  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا  تسا . اـه  تیعقاو  زا  رت  نییاـپ  هک  هدوب  دزمزور  یناـمیپ و  و 

شیارگ ردـخم  داوم  هب  زین  هدرک  لیـصحت  دارفا  زا  يرایـسب  درادـن و  يریثات  دایتعا  رد  لیـصحت  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  تاـقیقحت  تفگ :
نیا داـتعم  يرفن  رازه  نویلیم و 600  کی  يرامآ  هعماـج  زا  دـصرد  نینچمه 65  دوب . دـهاوخ  نیا  زا  شیب  راـمآ  نیا  اـم  رظن  هب  دـنراد و 
یم بسک  دمآرد  داوم  لمح  شورف و  دیرخ و  قیرط  زا  دصرد  دودح 16  دنتسه و  یصخش  دمآرد  ياراد  هک  دنا  هدرک  ناونع  شهوژپ 

هک یتـقو  ناریا  رد  دـیوگ : یم  هراـب  نیارد  ناریا  یعاـمتجا  ناراکددـم  یملع  نمجنا  سیئر  دنتـسه . لغـش  دـقاف  زین  دـصرد  دـننک و 35 
نیا اب  دـنک و  یم  جارخا  ار  دوخ  دـنمراک  ای  رگراک  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  هک  يراک  نیلوا  دوش  علطم  نآ  دایتعا  زا  داتعم  درف  يامرفراک 

. درواین يور  ییادگ  يراکیب و  ای  يدزد و  داوم ، شورف  تمس  هب  داتعم  درف  هک  میشاب  هتشاد  عقوت  دیابن  تینهذ  رکفت و 

يداصتقا نیگنس  ياه  هنیزه 

شیازفا یعامتجا  ناسانشراک  زا  يرایسب  هدیقع  هب  هکلب  رادن . هارمه  هب  یعامتجا  تالضعم  اهنت  ردخم  داوم  فرصم  شرتسگ  همه  نیا  اب 
کی ره  هک  دهد  یم  ناشن  ناریا  رد  شهوژپ  کی  جیاتن  هکنانچ  تسا . هدروآ  مهارف  رین  ار  اه  هداوناخ  هب  يدج  تامدص  تابجوم  دایتعا 
رازه هب 182  طسوتم  روط  مقر  نیا  هک  دـننک  یم  دوخ  داـیتعا  فرـص  هاـم  رد  ناـموت  نویلیم  اـت 5  رازه  زا 30  لقادـح  روشک  ناداـتعم  زا 

ات 5 رازه  زا 30  لقادـح  روشک  ناداتعم  زا  کی  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  ناریا  رد  شهوژپ  کی  جـیاتن  تسا . هدـش  هبـساحم  هام  رد  ناموت 
ءوس تاقیقحت  زکرم  رد  هدـش  ماجنا  تاقیقحت  ساسا  رب  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هب  دـننک  یم  دوخ  داـیتعا  فرـص  هاـم  رد  ناـموت  نویلیم 
مرگ هناـهام 81  دـیرخ  يارب  ناداـتعم  يوس  زا  یتخادرپ  هنیزه  یـشخبناوت  یتسیزهب و  مولع  هاگـشناد  داوم  هب  یگتـسباو  داوم و  فرـصم 

راگنربخ اب  وگتفگ  رد  یـشهوژپ  حرط  نیا  يرجم  تسا . ناموت  رازه  هناهام 214  هشیش  مرگ  طسوتم 9  هنیزه  ناموت و  رازه  هتخوس 170 
رد اهیجنران  ناموه  ياه  هتفگ  دـننک . یم  هنیزه  هام  رد  ناموت  نویلیم  لقادح 5  دننک  یم  فرـصم  نیئاکوک  هک  یناداتعم  دیوگ : یم  رهم 
رد تسین . الاب  روشک  رد  ردـخم  هدام  نیا  هب  شیارگ  دنتـسه و  مک  نآ  يالاب  هنیزه  لیلد  هب  نیئاکوک  هب  ناداـتعم  دادـعت  هک  تسا  یلاـح 
هام رد  هک  دننک  یم  دوخ  دایتعا  فرـص  ناموت  رازه  هنازور  هک  دـنراد  دوجو  زین  یناداتعم  هک  تسا  هدـمآ  شهوژپ  نیا  زا  يرگید  شخب 

تسا هدرک  هنیزه  دوخ  بیج  زا  داتعم  هک  هدوب  یـصلاخ  غلبم  ناموت  رازه  زا  روظنم  هکنیا  نایب  اب  اهیجنران  دسرب . ناموت  رازه  هب 30  اعمج 
نیا رد  لک  مقر  دندزد و  یم  دوخ  نیدلاو  ای  ناتـسود  هورگ  زا  دننک  یم  ناشدایتعا  فرـص  هک  ار  یغلابم  ناداتعم  زا  يرایـسب  دیوگ : یم 

. تسا هدشن  هبساحم  شهوژپ 

دعلب یم  ار  ناناوج  هک  ییالویه  كارک 

ینماان ساسحا  تدش  هب  یتعنـص  ردخم  داوم  هب  دایتعا  نوزفازور  شرتسگ  هب  تبـسن  یناهج  هعماج  هک  دتفا  یم  قافتا  یلاح  رد  همه  نیا 
ردخم هدام  دیوگ : یم  رهم  راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  روشک  ردخم  داوم  اب  هزرابم  داتس  يریگشیپ  یگنهرف و  لکریدم  هراب  نیا  رد  دنک . یم 
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هنافساتم اما  هدش ، دراو  روشک  ردخم  داوم  یفرـصم  رازاب  هب  تسین  يدایز  نامز  تدم  هکنیا  دوجو  اب  كارک  كانرطخ  دیدج و  یتعنص ،
دننک یم  فرصم  كارک  روشک  ناداتعم  دصرد  نونکا 26.7  مه  تسا . هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  ناداتعم  دصرد  نونکا 26.7  مه 

اهیجران ناموه 

كایرت و هریش  دصرد   5 شیشح ، دصرد   2 هشیش ، دصرد   4 كایرت ، روشک  ناداتعم  زا  دصرد  نیا 34  رب  هوالع  اهیجران  ناموه  هتفگ  هب 
نیئوره دـننام  رگید  يداوم  زین  هیقب  لودامارت و  نیئدـک و  نفونیماتـسا  دـننام  رازاب  رد  دوجوم  روآ  دایتعا  ياهوراد  دـصرد   1.2 هتخوس ،

هک دیدج  یتعنـص  ردخم  داوم  فرـصم  ریخا  ياهلاس  رد  دیوگ : یم  ردخم  داوم  اب  هزرابم  رما  رد  لاعف  سانـشراک  نیا  دننک  یم  فرـصم 
لاـح رد  زور  هب  زور  ردـخم  ياـه  هیاـپ  ياراد  ییوراد  داوـم  نینچمه  دراد و  هدـننک  فرـصم  درف  یتمالـس  يارب  زین  ییـالاب  رایـسب  رطخ 
ياه همانرب  اهتیلاعف و  شیازفا  اهوراد و  نیا  اب  هطبار  رد  تشادهب  ترازو  يوس  زا  دیدج  نیناوق  عضو  اب  دیاب  هک  تسا  هعماج  رد  شیازفا 
هعمج يدابا  ناج  میظع  هدنسیون : ردخم  داوم  هب  دایتعا  نامرد  كرت و  لوصا  . • دوش يریگولج  هلئـسم  نیا  زا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  داتس 

رصع  45 تعاس 7 :  28/4/1387

ردخم داوم  هب  دایتعا  نامرد  كرت و  لوصا 

ردخم داوم  هب  داتعم  نارامیب  نامرد  دایتعا و  كرت  ياه  شور 

شور ماجنا  یگنوگچ  رکذ  هب  راصتخا  هب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  داتعم  نارامیب  نامرد  كرت و  يارب  ینوگانوگ  ياه  شور  نونکات 
اب قیقد و  مظنم و  يزیر  همانرب  کی  اب  دناوت  یم  داتعم  رامیب  شور  نیا  رد  ردخم : هدام  یجیردت  ندرک  مک  شور  .1 دوش . یم  هتخادرپ  اه 

نیا رد  دناسرب . رفص  هب  هتفه  ات 3  تدم 2  رد  ار  نآ  ات  دنک  مک  دیامن  یم  هدافتـسا  هک  يردـخم  هدام  زا  هنازور  مکحم ، يوق و  يا  هدارا 
ییاهوراد بلغا  هدـش  زیوجت  ياهوراد  دـیامن . هدافتـسا  هدـش  زیوجت  ياهوراد  زا  جـلاعم  کشزپ  ناور  رظن  ریز  هک  دراد  زاین  رامیب  شور 

نازیم نآ  هب  داتعم  رامیب  یمسج  یناور و  یگتسباو  میالع  هک  ددرگ  یم  بجوم  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  یکشزپ  ناور  هتشر  رد  هک  تسا 
تیلاعف هب  دـناوت  یم  درف  هک  تسا  نیا  شور  نیا  تایـصوصخ  زا  دـشاب . هتـشادن  ردـخم  هدام  هب  زاین  ساسحا  داتعم  درف  هک  دـبای  شهاک 

نامرد کشزپ ، طسوت  داتعم  درف  شور  نیا  رد  ییاپرـس : روط  هب  دایتعا  كرت  ياهوراد  زا  هدافتـسا  شور  - 2 دزادرپب . دوخ  هرمزور  ياه 
، دنتـسین ردـخم  هدام  هک  تسا  ییاهوراد  باصعا و  ياهوراد  لماش  هک  دوش  یم  زیوجت  يو  يارب  ییاهوراد  دـیامن و  یم  عورـش  ار  دوخ 

ینامرد تارثا  دیامنن . هدافتسا  ردخم  هدام  زا  ناونع  چیه  هب  هک  دوش  یم  هیصوت  رامیب  هب  شور  نیا  رد  دنراد . ردخم  هدام  هیبش  یتارثا  اما 
شور نیا  رد  دراد . نآ  رادـقم  یفرـصم و  ردـخم  هداـم  عون  هب  یگتـسب  ددرگ  زیوجت  دـیاب  نازیم  هچ  هب  هک  نیا  هدـش و  زیوجت  ياـهوراد 

دوخ هرمزور  ياـهراک  هب  دـعب  هدوـمن و  تحارتـسا  لزنم  رد  هتفه  کـی  اـت  زور  دـنچ  تدـم  هب  داـتعم  راـمیب  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  بلغا 
هک توافت  نیا  اب  تسا . مود  شور  دـننام  شور  نیا  ناتـسرامیب : رد  ندـش  يرتسب  اب  دایتعا  كرت  ياهوراد  زا  هدافتـسا  شور  . 3 دزادرپب .

تسا نیا  شور  نیا  تازایتما  زا  . دوش یم  ماجنا  جلاعم  کشزپ  تراظن  اب  ینامرد  روما  هیلک  ددرگ و  یم  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  داتعم  درف 
داوم هب  وا  یسرتسد  تسا  يرتسب  ناتسرامیب  رد  نوچ  درادرارق و  يراتسرپ  یکـشزپ و  مزال  ياه  تبقارم  دروم  کیدزن  زا  داتعم  رامیب  هک 

هب اهوراد  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یقیرزت  ای  یکاروخ و  صاخ  ياهوراد  هب  زاین  راـمیب  یهاـگ  رگا  تسا و  نکمم  ریغ  اـی  مک و  رایـسب  ردـخم 
رت عیرـس  یمـسج ، ای  یناور و  هاوخ  كرت ، زا  یـشان  میالع  هنوگره  اذـل  ددرگ و  یم  قیرزت  ای  هدـش و  هداد  يو  هب  ناتـسرامیب  رد  یتحار 

. ددرگ یم  نامرد 

مزال تاحیضوت 
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دـش و یم  هداد  ناداتعم  هب  هنازور  مظنم  همانرب  کی  اـب  صوصخم و  زکارم  رد  داـیتعا  كرت  يوراد  رود ، نادـنچ  هن  هتـشذگ ي  رد  فلا :
شور نامه  زا  دنناوتب  هک  دـنا  شالت  رد  نالوئـسم  رـضاح  لاح  رد  دـش . یم  هتفرگ  راک  هب  زین  ییوراد  ریغ  نوگانوگ  ینامرد  ياه  شور 
ماسقا عاونا و  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم  ب : دـنرامگ . تمه  داتعم  نارامیب  نامرد  هب  هدرک و  هدافتـسا  صاـخ  ياـهوراد  هتـشذگ و  ياـه 

رتمک ییاهوراد  نینچ  تابیکرت  ای  تایوتحم و  زا  دـسر . یم  شورف  هب  دایتعا  كرت  يارب  هک  دراد  دوجو  رازاب  رد  داـیتعا  كرت  ياـهوراد 
. تسا ردـخم  داوم  زا  یبیکرت  ًارثکا  اهوراد  نیا  تایوتحم  هک  دومن  رظن  راـهظا  نینچ  ناوت  یم  اـهوراد  نیا  دروم  رد  دراد . عـالطا  یـسک 

رگا نیا  ربانب  ج : دـندرگ . یم  داـتعم  اـهوراد  نیا  هب  دـنیامن  یم  هدافتـسا  تاـبیکرت  نیا  زا  هک  نیداـتعم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  هدـید 
نیا هب  تسا  نکمم  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  ار  نانیمطا  دروم  نامرد  كرت و  راظتنا  دـیابن  اهنت  هن  دـنیامن  هدافتـسا  اهوراد  نیا  زا  داتعم  نارامیب 

زین يدرف  ره  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  دـهد  ماجنا  ار  یحارج  لمع  کی  دـناوتب  يداع  درف  ره  رگا  لاثم  ناونع  هب  دـندرگ . داتعم  اهوراد 
نامرد كرت و  دروم  رد  ًاریخا  هک  یتاغیلبت  زا  د : ددرگ . قفوم  هدومن و  لمع  صـصختم  کشزپ  کـی  دـننامه  داـیتعا  ناـمرد  كرت و  رد 

یناور و تالکشم  دناوت  یم  رزیل  هعشا  هنوگچ  هک  دراد  هتشاد و  رب  رد  ار  يدایز  تاماهبا  هک  تسا  رزیل  هعشا  زا  هدافتسا  دوش ، یم  دایتعا 
رد دایتعا ، كرت  شور  نیرت  عیرس  نیرت و  هتفرـشیپ  نیرخآ ، : U.R.O.D ای ییادز  مس  شور  . 4 دننک ؟ نامرد  ار  داتعم  نارامیب  یمـسج 

هتـسب شور  نیا  رد  دوش . یم  هدش و  هتفرگ  راک  هب  ام  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هک  تسا .  U.R.O.D ای ییادز  مس  شور  رضاح  لاح 
صصختم طسوت  تعاس  ات 6  نیب 4  داتعم  درف  تسا ؛ هدـش  دایتعا  ببـس  هک  ینامز  تدـم  و  نآ ، زا  هدافتـسا  هقیرط  ردـخم ، هداـم  عون  هب 

میالع زا  يرایسب  دیآ  یم  شوه  هب  هک  نآ  زا  دعب  يو  هک  ددرگ  یم  قیرزت  رامیب  هب  ییاهوراد  یشوهیب  نامز  تدم  رد  دوش . یم  شوهیب 
نامرد همادا  دیدرگ  دـیکأت  هراشا و  اهراب  هک  هنوگ  نامه  یـشوهیب . زا  دـعب  یلومعم  ضراوع  رگم  درادـن ، ار  ردـخم  هدام  كرت  یمـسج 

هک ییاهوراد  دیامن . یم  عورـش  ار  ینامرد  يزیر  همانرب  یناور ، میالع  یـسررب  اب  هک  تسا  جلاعم  کشزپ  ناور  هدـهع  هب  يرورـض  ياه 
یمـسج میالع  یخرب  یناور و  میالع  نامرد  يارب  يرورـض  ياهوراد  ردخم و  هدام  دض  ياهوراد  دـنریگ  یمر  ارق  هدافتـسا  دروم  بلغا 

اب ناتـسرامیب و  رد  ییادز  مس  شور  هک  تسا  رتهب  دـشاب . هتـشاد  رب  رد  ار  یتسـس و …  فعـض ، تسا  نکمم  هک  دـشاب  یم  هدـنام  یقاـب 
یم نامرد  دایتعا  يرامیب  زور ) کی   ) تعاس رد 24  شور  نیا  اب  هک  دوش  یم  هدینش  یهاگ  ددرگ . ماجنا  یکشزپ  ياه  تبقارم  تراظن و 

هب زیمآ  قارغا  يدودح  ات  اه  هدینش  نیا  دوش . یم  ماجنا  تعاس  دنچ  رد  یصاصتخا  ياه  بطم  ای  اه و  هاگنامرد  زا  یـضعب  رد  ای  ددرگ و 
دعب رامیب  هک  تسا  مزال  دریذپ و  تروص  ناتـسرامیب  رد  تسا  رتهب  ییادز  مس  شور  تسا . یتراجت  تاغیلبت  یعون  دوخ  دـسر و  یم  رظن 

شخب نانیمطا  یتلاح  هب  وا  یناور  یمـسج و  مئالع  جـلاعم  کشزپ  طسوت  ات  دـشاب  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  زور  دـنچ  ییادز  مس  ماـجنا  زا 
هدـهعرب داتعم  رامیب  ندـش  صخرم  نامز  دروم  رد  يریگ  میمـصت  صیخـشت و  دـبای . همادا  ییاپرـس  روط  هب  اه  نامرد  هیقب  هتفاـی و  دوبهب 

دوش یم  زیوجت  کشزپ  طسوت  هک  ییاهوراد  زا  دـیاب  رامیب  صیخرت ، زا  دـعب  هک  تسا  نیا  ینامرد  هتکن  نیرت  مهم  تسا . جـلاعم  کشزپ 
U.R.O.D ییادز مس  شور  دهد . همادا  دوخ  نامرد  هب  دشاب  مزال  هک  ینامز  ات  دـیامن و  لمع  وا  ياه  هیـصوت  هب  هدرک و  هدافتـسا  ًامتح 

لیلد هب  رگا  دریگ . رارق  یکـشزپ  مزال  تانیاعم  تاشیامزآ و  دروم  رامیب  هک  تسا  مزال  اذهعم  تشاد . دهاوخن  یپ  رد  يرطخ  هنوگ  چـیه 
هرهب ناوت  یم  دایتعا  نامرد  كرت و  رگید  ياه  شور  زا  کش  نودـب  دـشاب  نکمم  ریغ  ییادز  مس  شور  زا  هدافتـسا  يراـمیب ، عون  کـی 

ریز دراوم  تیاعر  دیـشاب ، قفوم  دوخ  ناکیدزن  ای  دوخ  دایتعا  نامرد  كرت و  رد  دـیهاوخ  یم  هچنانچ  دـش و  هتفگ  هک  هچنآ  ربانب  تفرگ .
یکشزپ ناور  ًاصوصخ  یکـشزپ  هاگدید  زا  داتعم  درف  - 1 تسا : یمتح  دایتعا  هب  تشگزاـب  لاـمتحا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ؛ يرورض 

ناور یکشزپ ، ناور  ياه  یبایزرا  - 3 دبای . تاجن  دایتعا  زوسنامناخ  يالب  زا  هک  دشاب  ممـصم  دهاوخب و  دیاب  داتعم  درف  - 2 تسا . رامیب 
ناکما دـح  رد  هک  تسا  رتهب  رامیب  هداوناخ  رامیب و  - 4 تسا . يرورض  نامرد  كرت و  عورش  زا  لبق  یمـسج و …  یتیـصخش ، یتخانش ،

هداوناخ و دامتعا  دروم  هارمه  اـب  داـتعم  درف  تسا  رتهب  - 5 دنیامن . لمع  نآ  هب  هتفریذـپ و  ار  جـلاعم  کشزپ  ناور  ياه  هیـصوت  تایرظن و 
نامز تدـم  رد  داـتعم  راـمیب  دـناد ، یم  حالـص  جـلاعم  کـشزپ  هک  یتروص  رد  - 6 ددرگ . يرتـسب  ناتـسرامیب  رد  جـلاعم  کـشزپ  ناور 
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اب ییادز  مس  اـی  كرت  شور  عوـن و  - 7 دـنیامن . تیاعر  ار  هتکن  نیا  دـیاب  ناکیدزن  نایفارطا و  مامت  دـشاب و  تاـقالملا  عونمم  یـصخشم 
نییعت و جـلاعم  کشزپ  طسوت  يرتسب  ناـمز  تدـم  - 8 دوش . باختنا  نییعت و  جـلاعم  کـشزپ  ناور  وا و  هداوناـخ  اـی  داـتعم  راـمیب  قفاوت 

کی تدم  هب  لقادح  دیاب  رامیب  دایتعا  كرت  ماجنا  زا  دعب  - 9 دنیامن . لمع  نآ  فالخ  رب  دیابن  وا  هداوناخ  رامیب و  ددرگ و  یم  صخـشم 
10 دیامن . لمع  وا  ياه  هیـصوت  هب  هدافتـسا و  دوش  یم  زیوجت  هک  ییاهوراد  زا  هداد و  همادا  دوخ  نامرد  هب  کشزپ  ناور  رظن  تحت  لاس 
. دوش ماجنا  تسا  رتهب  دـشاب  مزال  رگا  ینامرد و …  هداوناخ  یناـمرد ، هورگ  يدارفنا ، یناـمرد  ناور  دـننام  ییوراد  ریغ  ياـه  ناـمرد  – 

ياه تیلاعف  - 12 تسا . رثؤم  رایـسب  نامرد  رد  یلبق  راک  هب  درف  عیرـس  تشگزاـب  و  بساـنم ، يراـک  ندومن  مهارف  راـک ، هب  عورـش  - 11
، دایتعا كرت  شور  نیرتهب  نیرتعیرـس و  نیرت ، هتفرـشیپ  رـضاح  لاح  رد  - 13 تسا . نامرد  تایرورـض  زا  یکی  مظنم  هنازور و  یـشزرو 

میـشاب يزور  دهاش  هک  دیما  نیا  هب  دریذپ . تروص  ناتـسرامیب  رد  ندش  يرتسب  اب  تسا  رتهب  هک  دشاب  یم   U.R.O.D ییادز مس  شور 
. ددرگ نک  هشیر  نامزیزع  روشک  رد  يرگید  دایتعا  هنوگره  ای  ردخم و  داوم  هب  دایتعا  هک 

ندب يور  رب  ردخم  داوم  تارثا 

. تسا یلایخ  یب  نآ  زراب  هناشن  هک  یبارطـضا  دض  تارثا  درک 1 - میـسقت  یلک  هتـسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  ندب  يور  رب  ردخم  داوم  تارثا 
ساسحا سفنب و  دامتعا  نتفرالاب  نآ  زراب  هناـشن  هک  هدـننک  فرـصم  زاـف  ندربـالاب  اـی  شیازفا  تارثا  درد 3 - دـض  نکـسم و  تارثا  - 2

زا یـشان  هک  ار  یمئالع  هعومجم  یگـشئن  زاف  رد  دنک ، یم  هدافتـسا  یحیرفت  يزیرگ و  تروصب  ار  ردخم  داوم  يدرف  یتقو  تسا . يژرنا 
افرـص درادن و  يرامخ  كرت و  میالع  هدننک  فرـصم  ادتبا ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنک . یم  هبرجت  تسا ، ندب  يور  رب  نیفروم  رثا  هس  نیا 

یم يا  هلحرم  هب  صخـش  مک  مک  هداد و  خر  نارود  نیا  رد  زین  يراتفر  یتخانـش و  تارییغت  دنک ، یم  هبرجت  ار  ردخم  داوم  بوخ  میالع 
صخـش هدـش و  مواقم  نیفروم  هب  ندـب  زوربزور  هکنیا  زا  لـفاغ  دوش . یمن  داـتعم  تسا و  تواـفتم  نارگید  اـب  دـنک  یم  روصت  هک  دـسر 

هک دـسر  یم  ارف  يزور  هرخـالاب  دـهد . شیازفا  ار  شفرـصم  تسا  روبجم  دـنک  هبرجت  ار  داوم  بوخ  میـالع  هکنیا  يارب  هدـننک  فرـصم 
صخـش هک  تسا  يزور  نامه  اقیقد  نیا  دوش . یم  يرامخ  نامه  ای  كرت  میالع  راچد  ردخم  داوم  زا  هدافتـسا  مدـع  تروص  رد  صخش 

یم داجیا  ردخم  داوم  هب  نارود  نیا  رد  هک  یندب  یگتـسباو  رب  هوالع  دوشن ! مه  دیاش  دوش ! ردـخم  داوم  هب  شدایتعا  هجوتم  تسا  نکمم 
میالع هدننک ، فرصم  هکینامز  ات  دریگ . یم  لکش  تدش  هب  یندب  یگتسباو  رانک  رد  هک  دش  لفاغ  زین  نآ  یناور  یگتـسباو  زا  دیابن  دوش 

زوربزور یلو  دریگ . یمن  كرت  يارب  یمیمـصت  هنوگچیه  هدرک و  راکنا  ار  دوخ  داـیتعا  هنافـساتم  دـنک ، یم  هبرجت  ار  ردـخم  داوم  بوخ 
و دنک . یم  هدافتسا  دوش ، قباس  مدآ  نامه  دناوتب  هکنیا  يرامخ و  عفر  تهج  ار  ردخم  داوم  طقف  درف  هک  دور  یم  شیپ  یتمـس  هب  طیارش 

رامیب هک  تساجنیا  دنیب . یم  دوخ  یـصخش  یگدـنز  رد  ارنآ  ضراوع  هکلب  دـنک  یمن  هبرجت  ار  ردـخم  داوم  بوخ  میالع  رگید  هکنیا  هن 
یم فرصم  زورما  طقف  دیوگ : یم  زور  ره  رامیب  هک  تسا  نامز  نیمه  زا  تسرد  تسا ! ددرم  یلو  دریگب ، كرت  هب  میمـصت  تسا  نکمم 

یمن فرـصم  زورما  طقف  دـیوگب  دریگب و  دای  رامیب  يزور  رگا  هک : دـندقتعم  مان  مگ  ناداتعم  ياههورگ  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  ! ) منک
. تسا ناسکی  ابیرقت  هداتفا و  قاـفتا  ناداـتعم  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  یگدـنز  رد  دـنور  نیا  هک  دـینکن  بجعت  دـنک )! یم  ادـیپ  تاـجن  منک 
هب رامیب  هکینامز  زا  دراد . نامرد  هب  زاین  تسا و  يرامیب  کی  داـیتعا  هک  دـندقتعم  ناکـشزپ  زا  يا  هدـع  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  تسرد 
هب تسد  تسا  نکمم  دنک و  یم  مادقا  كرت  ياه  شور  دروم  رد  تاعالطا  يروآ  عمج  هب  دسر . یم  نامرد  يارب  يریگ  میمـصت  هلحرم 

، زاس تسد  یهایگ  حالطصا  هب  دایتعا  كرت  ياه  لوسپک  زا  هدافتسا  ردخم ، هبـش  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دنزب . يددعتم  ياه  ینامرد  دوخ 
. دنتـسه تسد  نیا  زا  ییاـه  هنومن  دوش و …  یم  غیلبت  اـهنآ  دروم  رد  تنرتنیا  يا و  هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  هک  ییاـهوراد  زا  هدافتـسا 
دنک و یم  نیزگیاج  دنتسه  ردخم  ای  ردخم  هبش  هک  اهوراد  نیا  فرـصم  اب  ار  شداوم  فرـصم  اهنت  رامیب  دراوم  نیا  یمامت  رد  هنافـساتم 

الامتحا ددعتم و  ياه  كرت  زا  دعب  هکنیا  ای  ددرگ ! یم  رب  داوم  فرـصم  تمـس  هب  اددجم  یتدم  زا  دعب  هدش و  داتعم  اهوراد  نیا  هب  المع 
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زا يدایز  دـصرد  سپ  دـنک . یم  هعجارم  داوم  فرـصم  ءوس  ناـمرد  کـینیلک  هب  ناـمرد  تهج  وجدوس ، دارفا  ياـهماد  رد  ررکم  نداـتفا 
یهاگآ شیازفا  اب  هناتخبـشوخ  هک  مینکن  شومارف  هتبلا  دنهد . یم  لیکـشت  دارفا  نیمه  ار  دایتعا  كرت  ياه  کینیلک  هب  ناگدننک  هعجارم 

كرت هب  مادـقا  هار  نیلوا  ناونع  هب  ار  دایتعا  كرت  کینیلک  رد  ناـمرد  هک  ینیعجارم  راـمآ  هب  زورب  زور  داـیتعا ، ناـمرد  دروم  رد  یمومع 
يریگـشیپ و تهج  رد  هرواشم  يارب  اـهنت  هک  يدارفا  دنتـسین  مک  هک  تسا  یتخبـشوخ  یـسب  ياـج  دوش . یم  هدوزفا  دـنا ، هدرک  باـختنا 

مینیب یم  یتقو  دـننک . یم  هعجارم  دایتعا  ینامرد  ياه  کینیلک  هب  یگداوناخ  ای  يدرف  تروصب  هداوناخ  ياضعا  داـیتعا  مدـع  زا  ناـنیمطا 
، وجدوس دارفا  ياه  یفطل  مک  اه و  يرهم  یب  هطـساوب  هدروخ  مخز  هتـسخ و  دایتعا ، ینامرد  ياه  کینیلک  هب  هدننک  هعجارم  نارامیب  هک :

یمامت هک  مینیب  یم  ار  يرـسمه  ای  دـنزرف  ردام ، ردـپ ، یناشیرپ  یتقو  دـننک ! یم  هعجارم  زوس  نامناخ  يـالب  نیا  زا  ییاـهر  دـیما  هب  اـهنت 
یتقو داد ! میهاوخ  ماجنا  ناشرامیب  يارب  ینامرد  ياه  کـینیلک  ناونع  هب  اـم  هک  دـنیب  یم  یناـمرد  ورگ  رد  ار  دوخ  هدـنیآ  یتخبـشوخ و 

تسرد و صیخـشت  تسد  رد  شا  هدـنیآ  مامت  دـیاش  تسا و  دایتعا  هب  مهتم  دوخ  نایفارطا  يوس  زا  هک  مینیب  یم  ار  یکاـپ  درف  بارطـضا 
شیگدـنز مامت  راک و  نتفر  تسد  زا  هب  رجنم  شدایتعا  نتفر  ول  هک  مینیب  یم  ار  يرامیب  یتقو  تسا ! دایتعا  رگنامرد  کشزپ  کـی  ياـجب 

کی یگدـنز  يایاوز  یمامت  رد  یتقو  زیچ ، همه  زا  رتمهم  تسا ! هدرک  دامتعا  دایتعا  رگنامرد  میت  کی  هب  اهنت  اـیند  یماـمت  زا  دوش و  یم 
بسانم و طیحم  اب  دایتعا  كرت  کینیلک  کی  دنمـشزرا  ساسح و  هاگیاج  رگناـیب  همه  همه و  تسا ! ناـیم  رد  تیثیح  وربآ و  ياـپ  یناریا 

هاـگیاج هداوناـخ  رد  دـنا ، هدرک  هعجارم  اـم  هب  داـیتعا  ناـمرد  رطاـخ  هب  هک  یناراـمیب  بلغا  هک  دـشاب  ناـمدای  تسا . یناـمرد  برجم  میت 
دارفا نیا  یعامتجا  یتیثیح و  هاگیاج  ظفح  سپ  دنشاب  لاعف  الماک  يدرف  تسا  نکمم  هعماج  رد  دنراد و  يردام و …  ای  يردپ  يرسمه ،

ود دـیاب  دایتعا  نامرد  يارب  مینکن ! تلاخد  دایتعا  نارامیب  نامرد  رد  ناونع  چـیه  هب  تسا  رتهب  مینکن  رکف  نآ  هب  رگا  هک  تسا  يا  هلئـسم 
هک دوشن . رامخ  دنکن  فرـصم  داوم  هکنیا  زادعب  هک  دوش  ماجنا  ینامرد  تامادـقا  رامیب  يارب  ینعی  دوش . كاپ  درف  - 1 دوش : یط  هلحرم 

كاپ دیاب  درف  ندش ، كاپ  زا  دعب  - 2 دنک . یم  فرطرب  ار  یندب  یگتـسباو  اهنت  ییادز  مس  سپ  تسا . ریذپ  ناکما  ییادز  مس  اب  راک  نیا 
راکنیا يارب  دنک ، هبلغ  تسا  ردـخم  داوم  هب  یناور  یگتـسباو  نامه  هک  داوم  زا  هدافتـسا  سوه  رب  دـیاب  رامیب  ندـنام ، كاپ  يارب  دـنامب .
يریگیپ ییادز ، مس  زا  دـعب  دراد . نوسکرتلان  اب  هدـنرادهگن  نامرد  هارمه و  یکـشزپناور  ياهیرامیب  نامرد  ینامرد ، ناور  هب  زاـین  راـمیب 

تلع هب  هک  دنتـسه  زین  ینارامیب  نایم  نیا  رد  تسا . يرورـض  دایتعا  كرت  کینیلک  راکددـم  طسوت  نامرد ، رد  يراگدـنام  رظن  زا  راـمیب 
تروصب دنریگ و  رارق  ییوراد  هدـنرادهگن  ياه  نامرد  تحت  دـیاب  ناشـصاخ  طیارـش  ای  يرامیب و  هطـساوب  ای  ددـعتم  قفومان  ياه  كرت 

، رگنامرد رواشم و  کشزپ  کشزپناور ، لماش  رگنامرد  میت  طسوت  دایتعا  ناـمرد  سپ  دـننک . هعجارم  کـینیلک  هب  هنازور  تدـم  ینـالوط 
. دننک یم  تلاخد  نامرد  زا  يا  هلحرم  رد  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک  دوش . یم  ماجنا  راکددم  سانشناور و  رگنامردناور ،

ینزوس بط  اب  راگیس  ردخم و  داوم  كرت 

همدقم

: هلمج زا  ردخم  داوم  لئاسم  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  قیقحت  شهوژپ و  لوغشم  ناهج  رسارس  رد  دنمشناد  ققحم و  نارازه  رضاح  رصع  رد 
زا لـصاح  شمارآ  لـلع  زغم ، رد  نیفروم  هبـش  داوم  تاحـشرت  ندـب ، فلتخم  ياهمتـسیس  رب  ردـخم  داوم  تارثا  ، داـیتعا هب  شیارگ  لـلع 
اب هطبار  رد  ناهج  رـسارس  رد  هلجم  باتک و  هلاـقم و  اـههد  ههاـم  ره  دنـشاب . یم  داـیتعا  كرت  فلتخم  ياهـشور  ردـخم و  داوم  فرـصم 

نیا همه  دوجو  اب  هنافسأتم  یلو  ددرگ ، یم  لیکـشت  هطبار  نیا  رد  یملع  رانیمـس  هرگنک و  اه  دص  هنالاس  دوش و  یم  رـشتنم  دایتعا  لئاسم 
لقادح 2 اجنیا  رد  دوش . یم  لدب  در و  يزبس  غارچ  هراومه  بولطم  بلاط و  نیب  هداد و  ناشن  يرادیاپ  شیوخ  دایتعا  رد  ناداتعم  اهشالت 

جیاتن ایآ  هکنیا  رگید  تسیچ ؟ يارب  رگشهوژپ و … ققحم و  همهنیا  یقیقحت و  یملع و  زکارم  همه  نیا  هکنیا  تسخن  تسا ، حرطم  لاؤس 
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دیاب خساپ  رد  تسا … ؟ هدوب  قفوم  یناهج  هعماج  رد  نآ  نامرد  دایتعا و  زا  يریگـشیپ  اب  هطبار  رد  هدمآ  تسدـب  ياهـشهوژپ  زا  لصاح 
هدوب رتدنک  رایسب  نامزیزع ) روشک  رد  صوصخب  و   ) ناهج رد  دایتعا  شیازفا  هب  ور  گنهآ  زا  هنیمز  نیا  رد  ملع  دشر  هنافسأتم  هک  تفگ 

نایامن زین  ار  اهروشک  ناراکردنا  تسد  نالوئسم و  ناققحم و  فعـض  صخـشم و  ناهج  رد  ار  هعجاف  قمع  دوخ  داتعم ، اهنویلیم  دوجو  و 
دنهد و هئارا  دایتعا  داتعم و  زا  یقیقد  تسرد و  فیرعت  دنسانشب و  ار  داتعم  دنا  هتسناوتن  ناققحم  زونه  وکـسنوی .) نامزاس  مایپ   ) دزاس یم 

یبوخ هب  ار  ناسنا  هک  یملع  یتسارب  تسا . راوتسا  يرامآ  لئاسم  يرسکی  ینهذ و  ياهتشادرب  تایرظن و  ساسا  رب  ًامامت  نانآ  ياهتشادرب 
ره دشر  دوجو و  مامت  اب  دنا  هتسناوت  گرم  نارگادوس  نایچقاچاق و  رگید ، يوس  زا  اما  تخانش ؟ دهاوخ  هنوگچ  ار  رامیب  ناسنا  هتخانشن ،

هبلغ دایتعا  كرت  ردخم و  داوم  فرصم  زا  يریگشیپ  اب  هطبار  رد  یکشزپ  یملع و  ياهدرواتـسد  ، اهـشزومآ تاغیلبت ، همه  رب  رتعیرـس  هچ 
هدومن و یثنخ  نآ  یلمع  يارجا  زا  لبق  ار  هدمآ  تسدب  یملع  جیاتن  مامت  دوخ ، یئرمان  تاغیلبت  اب  دنـشکب و  اهنآ  رب  ینالطب  طخو  هدومن 

صوصخب ملع و  هتساوخ  ان  میقتـسم و  ریغ  ریثات  هک  هدومن  مالعا  دیاب  هنافـساتم  دنیامن . بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  رفن  نارازه  هنازور  یتح 
زا ییـالاب  دـص  رد  اریز  ، تسا هدوبن  یللملا  نیب  ناـیچقاچاق  زا  رتـمک  نآ  یبناـج  تارثا  داـیتعا و  شیازفا  رد  ، يزاـسوراد یکـشزپ و  مولع 

ار ییالاب  رایـسب  ماقرا  ییاهوراد ، نینچ  زا  لصاح  دوس  شورف و  ، دیلوت دراد و  روآ  دایتعا  تابیکرت  دوخ  ناهج  رد  هدـش  دـیلوت  ياهوراد 
، يداصتقا نوگمه  ان  متـسیس  دراد و  طاشنو  شمارآ  هافر و  هب  زاین  تسا و  بلط  تذـل  ًاتاذ  زین  ناسنا  رگید  ییوس  زا  دـهد . یم  لیکـشت 
ناجیه و هب  ار  دوخ  ياج  شمارآ  هک  هدـش  ثعاب  مدرم  یعیبط  یگدـنز  هویـش  رد  هدـمآ  دوجوب  تاریغت  ایند و  یلعف  یتعنـص  یعاـمتجا ،
هب لسوتم  دنیامن  حالصا  هداد و  رییغت  ار  دوخ  یگدنز  هویش  هکنیا  ياجب  دنتـسه ، شمارآ  دنمزاین  هک  یمدرم  تهج  نیدب  دهدب . سرتسا 
دـض شخب و  مارآ  ياهوراد  اب  هدرب و  هانپ  کشزپ  هب  ای  هتـشادنپ  یبصع  یناور و  راـمیب  ار  دوخ  دـنوش و  یم  یعونـصم  شخب  مارآ  داوم 

ردخم داوم  هب  امیقتسم  ای  دندرگ و  یم  داتعم  نیون  یکشزپ  هویش  یملع و  کبس  هب  دنرب و  یم  رس  هب  ار  یگدنز  روآ  دایتعا  یگدرـسفا و 
هتشادن و ییابا  چیه  نآ  درومیب  زیوجت  زا  زین  ناراکمه  زا  یضعب  هنافسأتم  دنیامن . یم  بذاک  شمارآ  ساسحا  نآ  فرصم  زا  هدرب و  هانپ 

. دنشاب یم  دنمزاین  اهنآ  يود  ره  هب  ناداتعم  هنافسأتم  دنتسه و  شیوخ  تعفنم  بسک  یپ  رد  ود  ره  وراد ، دیلوت  متسیس  قاچاق و  متسیس 

دایتعا هب  شیارگ  للع 

یم رکذ  یفطاع و … یناور و  يرامیب  اه و  دوبمک  ار  دایتعا  يوس  هب  هیلوا  شیارگ  للع  ، ناسانـش هعماج  ناسانـشناور و  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یعیبط ردخم  داوم  یناور و  ياهیرامیب  نیب  يا  هطبار  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب و  رثؤم  ردـخم  داوم  هب  دارفا  شیارگ  رد  دـناوت  یم  هک  دـننک 
شقن ياراد  یعونـصم ، ردخم  داوم  يوس  هب  دارفا  شیارگ  رد  دـناوت  یم  هک  یلماوع  زا  یکی  ًالامتحا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دراد ، دوجو 
يارب هک  يدرف  دنرب . یم  هانپ  ردخم  داوم  هب  نآ  نیمأت  تهج  هاگآدوخان  یعیبط و  روطب  هک  هدوب  زغم  رد  نیفوردـنا  حـشرت  شهاک  دـشاب 

درف ندـب  رد  نوخ  ياه  هدـنریگ  قیرط  زا  نیفروم  تابیکرت  ، دـنک یم  فرـصم  ار  نیئوره  كاـیرت و  لـیبق  زا  ینیفرم  تاـبیکرت  راـب  نیلوا 
یم شیازفا  زغم  رد  نیفروم  رادقم  ، ددرگ یم  حـشرت  زغم  دوخ  طسوت  يرادـقم  زین  یعیبط  تروصب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوش و  یم  بذـج 
یم هئـشن  يریبعت  هب  ای  هدومن و  طاشن  شمارآ و  ساـسحا  صخـش  دراد ، درد  دـض  شخب و  مارآ  يرثا  ینیفروم ، تاـبیکرت  نوچ  دـبای و 
هتبلا  – یعیبط ینیفروم  تابیکرت  يرادقم  دوخ  زغم  اریز  دمآ ، دهاوخ  دیدپ  زغم  رد  یلمعلا  سکع  دـیامن  فرـصم  رد  رارکت  رگا  ددرگ و 

زغم دریگ ، یم  ماجنا  یعونـصم  ردخم  داوم  لامعتـسا  رثا  رب  هک  نیفروم  رادقم  ندش  هفاضا  اب  دـیامن و  یم  حـشرت  زاین –  دروم  هزادـنا  هب 
یتسیاب زغم  دوخ  سپ  دوش  هتفرگ  دوش  یم  زغم  دراو  هک  یفاضا  نیفروم  يولج  یقیرط  هب  یتسیاب  راچان  هب  هتـشادن و  ارنآ  لـمحت  تیلباـق 

یم زاب  تیلاعف  زا  دنـشاب  یم  اهنیفوردنا  حشرت  لوئـسم  هک  زغم  زا  یقطانم  ددغ و  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  يراددوخ  نیفروم  حـشرت  زا 
حـشرت لوئـسم  هک  یقطانم  یفرط  زا  هتـشاد و  یعیبط  نیفروم  هب  زاین  ناسنا  زغم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دبای . یم  شهاک  نآ  حشرت  ای  دنتـسیا و 

رد دوش . یم  هتفگ  دایتعا  كرت  مردنـس  اهنآ  هعومجم  هب  هک  دوش  یم  یفلتخم  ياهیتحاران  راچد  درف  اذـل  دـنا  هدـش  لاعف  ریغ  ، دنتـسه نآ 
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هک یتقو  ات  تسا . هدـش  داتعم  درف  هک  مییوگ  یم  اجنیا  رد  دـیامن و  نیمات  جراخ  زا  ار  زغم  زاین  دروم  نیفروم  تسا  راچان  درف  تلاـح  نیا 
دوب دـهاوخ  داتعم  ناـنچمه  درف  دـنیامنن ، حـشرت  نیفروم  دـندرگن و  رب  دوخ  یعیبط  تلاـح  هب  ، ندـب رد  نیفوردـنا  حـشرت  لوئـسم  قطاـنم 

هب تبسن  يدیدش  لیم  هقالع و  یلو  ددرگ  یم  فرط  رب  وا  یمسج  ياهیتحاران  طقف  میئامن ، سبح  لاس  دنچ  یتح  داتعم  درف  رگا  نیاربانب 
شخب مارآ  ياهوراد  نوداتم و  اب  دـهاوخب  داتعم  درف  رگا  اـی  دور و  یم  داـیتعا  لاـبند  هب  يدازآ  ضحم  هب  تشاد و  دـهاوخ  ردـخم  داوم 

ياهوراد اریز  تسا ) دوهـشم  الماک  ام  هعماج  رد  هلئـسم  نیا  هک   ) دمآ دـهاوخ  تسدـب  یتیقفوم  رتمک  دـیامن ، كرت  ار  دوخ  دایتعا  هریغو 
یعیبط تلاح  هب  هداتسیا  زاب  تیلاعف  زا  هک  ار  زغم  زا  یقطانم  دنناوت  یمن  یلو  دنیامن ، نیمات  ار  زغم  زاین  دروم  نیفروم  دنناوت  یم  طقف  قوف 
حـشرت لوئـسم  هک  ار  زغم  زا  یقطانم  ددغ و  دنناوتب  هک  دوب  دـهاوخ  رثؤم  یعقوم  دایتعا  كرت  ياهـشور  نیاربانب  دـننادرگرب  دوخ  هیلوا  و 

، قوف بلاطم  هب  هجوت  اب  دنیامن . نیمات  حشرت و  ار  زاین  دروم  نیفروم  یعیبط  روطب  اددجم  ات  هدننادرگ  رب  یعیبط  لکـش  هب  هدوب  نیفوردـنا 
نیفوردنا حشرت  ثعاب  ینزوس  بط  هدـش ، ماجنا  تاقیقحت  ربانب  دـشاب . دایتعا  كرت  يارب  یبسانم  شور  دـناوت  یم  ینزوس  بط  اب  نامرد 

اتبـسن یتدـم  رد  شمارآ  اب  یتحار و  هب  دوش و  یم  ردـخم  داوم  هب  تبـسن  داتعم  درف  هقـالع  مدـع  ثعاـب  قیرط  نیا  هب  هدـش و  زغم  یعیبط 
دصرد دودح 72  تیقفوم  دایتعا ، كرت  رد  ینزوس  بط  اب  هدمآ  تسدـب  تبثم  جـیاتن  یـسررب  دـش . دـهاوخ  دایتعا  كرت  هب  قفوم  هاتوک 

ياهشور ریاس  هب  تبـسن  هک  هدوب  لاس ) ات 8  2  ) هام یلا 99  زا 24  سپ  كایرت  هب  ناداـتعم  يارب  دـص  رد  نیئوره و 88  هب  ناداـتعم  يارب 
هدافتسا اب  ینزوس  بط  هلیسو  هب  دایتعا  كرت  مردنـس  نامرد  يارب  ینیلاب  شور  تسا . هدوب  رادروخرب  یبولطم  رایـسب  یهدزاب  زا  ینامرد ،

نیا رد  نامرد  تدـم  لوط  تفای . هعـسوت  گـنک  گـنه  رد   cheung و  Wen طـسوت راـب  نیتسخن  یکیرتکلا ، کـیرحت  شوگ و  زا 
كرت مئالع  شهاک  تروص  هب  هقیقد  ات 15  زا 10  سپ  نامرد  ریثات  . دـشاب یم  هقیقد  ات 40  هسلج 30  ره  تدم  زور و  ات 15 نیب 7  شور 
سفنت هدش و  دـیدپان  تینابـصع  مشخ و  زرل ، يدـعم ، ياهپمارک  اهمادـنا ، درد  ینیب ، شزیربآ  کشا ، حـشرت  ددرگ . یم  صخـشم  دایتعا 

فرـصم هب  لیم  دننک و  یم  نایب  ار  يدوبهب  تلاح  نامرد  تحت  نارامیب  دنک . یم  شمارآ  یمرگ و  ساسحا  رامیب  هدـش و  رت  مظنم  رامیب 
. تسا هدـشن  هدـهاشم  ینزوس  بط  اب  دایتعا  نامرد  لالخ  رد  یبناج  ضراوع  هنوگچیه  نونک  اـت  دوش . یم  فقوتم  اـهنآ  رد  ردـخم  داوم 
هدوب و یبصع  ياهنامتخاس  جیهت  رب  يدهاش  دـهد  یم  تسد  رامیب  هب  نامرد  لالخ  رد  هک  ینزوس  بط  اب  نامرد  زا  لصاح  تذـل  تلاح 

سوه لیم و  یتحاران و  هنوگچیه  هیلوا  نامرد  زا  سپ  دـنا  هدـش  نامرد  هک  یناسک  رثکا  دـشاب . یم  زغم  رد  نیفروم  حـشرت  هدـنهد  ناشن 
یلاؤس رد  تسا . رثؤم  يرورـض و  يروآ  دای  نامرد  دنامب  یقاب  هشیمه  يارب  نامرد  تارثا  هکنیا  يارب  یلو  ، دنرادن ردخم  داوم  هب  تبـسن 

هنوگچیه هک  دندومن  مالعا  نانآ  دص  رد  دمآ 92  لمعب  ینزوس  بط  اب  نامرد  زا  سپ  سوه  لیم و  دوجو  رب  ینبم  ناگدش  نامرد  زا  هک 
زین قالخا  رظن  زا  ینزوس  بط  اب  نامرد  زا  سپ  ناداـتعم  زا  دـصرد   70 اه هداوناخ  رظن  قبط  زین  دنرادن و  ردـخم  داوم  فرـصم  هب  یلیامت 

. دشاب یم  رادروخرب  ریز  يایازم  زا  ینامرد ، ياهـشور  ریاس  هب  تبـسن  ینزوس  بط  شور  اب  ردخم  داوم  هب  ناداتعم  كرت  دنا . هتفای  دوبهب 
نامز رد  يرتمک  رایسب  یتحاران  ینامرد ، ياهشور  ریاس  هب  تبـسن  ) دایتعا كرت  مردنـس  شهاک  - 2 ییایمیش . ياهوراد  فرصم  مدع  - 1
تدم لوط  اهشور 5 - ریاس  هب  تبـسن  رتمک  رایـسب  هنیزه  داـتعم 4 - درف  رد  سفن  هب  داـمتعا  شمارآ و  داـجیا  - 3 تشاد .) دـهاوخ  كرت 

شـشک سوه و  لیم ، نامرد ، زا  سپ  ًالومعم  دوش 7 - ماجنا  ییاپ  رـس  تروصب  دناوت  یم  نامرد  - 6 هتفه ) ود  ات  کی   ) نامرد مک  رایـسب 
قوف و يایازم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دشاب . یم  اهشور  ریاس  زا  رتزیمآ  تیقفوم  رایسب  نامرد  هجیتن  - 8 تشاد . دهاوخن  ردخم  داوم  هب  تبسن 

كرت هنیمز  رد  لقادـح  رثؤم ، رایـسب  شور  کـی  ناوـنع  هب  دـناوت  یم  ینزوـس  بط  هعماـج ، رد  داـیتعا  نوزفا  زور  شرتـسگ  هب  هجوـت  اـب 
بط شور  اب  دایتعا  كرت  ذـخام : دـشاب . ناداتعم  ماـمت  ناـمرد  يارب  ییاـشگ  هار  دـناوتب  اـت  دـبای  شرتسگ  روشک  حطـس  رد  رد  ناداـتعم 

( یلیعامسا یلعدان  ) ینزوس

دایتعا هداوناخ و 
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همدقم

یگدنز رب  داوم  فرصم  هک  یبئاصم  لئاسم و  تسا . يرشب  عماوج  يور  شیپ  تالکشم  نیرت  هدمع  زا  یکی  ردخم  داوم  فرصم  هزورما 
فیفخت ای  نتـشادرب و  نایم  زا  يارب  یلمع  ياهدربهار  هئارا  هیرظن و  نیودـت  تهج  رد  ار  يرتشیب  هدـع  زور  ره  دـنک ، یم  دراو  اه  ناسنا 

رد دوخ  ياه  شالت  لابند  هب  هک  ییاه  یماـکان  رطاـخ  هب  زین  رگید  يا  هدـع  دـهد . یم  قوس  داوم  اـب  نازراـبم  فص  هب  تارثا ، هنوگ  نیا 
هچنآ دـنا . هدـش  لوغـشم  رگید  ياه  هزوح  رد  هدرک و  یلاخ  ار  نادـیم  دـنا ، هدرک  هبرجت  نآ  عفر  ياـه  هویـش  هدـیدپ و  نیا  كرد  هنیمز 

زا يا  هرتسگ  لماوع  نیا  دنا . هتـسناد  لیخد  داوم  فرـصم  ءوس  داجیا  رد  ار  يرایـسب  لماوع  نارگـشهوژپ  لاح  هب  ات  هک  نیا  تسا  حضاو 
رد هک  تشادنپ  نینچ  ناوت  یم  دریگ . یم  رب  رد  ار  یگداوناخ و …  ینوناق ، یطیحم ، یعامتجا ، یتخانـشناور ، یتثارو ، یتسیز –  لماوع 

ردخم داوم  فرصم  هب  دورو  هزاورد  راگیس  لاثم : ناونعب  تسا  رگید  داوم  فرصم  هب  دورو  هزاورد  داوم  زا  یضعب  فرـصم  دایتعا ، ثحب 
. تسا نیئاکوک  فرصم  هب  دورو  هزاورد  شیشح  ای  و  تسا ، رت  يوق 

دایتعا هداوناخ و 

ار دوخ  شقن  دوخ ، نادنزرف  تسرپرس  ای  ردام  ردپ ، ناونع  هب  مینکفا و  رظن  رت  يدج  روط  هب  دایتعا  لکشم  هب  هک  هدیسر  نآ  نامز  نونکا 
، مینک شـالت  هنادـجم  دوخ  نازیزع  شرورپ  شزوـمآ و  رد  اـت  هدیـسر  نآ  تبوـن  هزورما  تسین . یگنرد  لاـجم  رگید  مینک . اـفیا  هنـالاعف 

یم یناتـسبد  نینـس  زا  یگدنز » ياهتراهم  شزومآ  . » میراد نوصم  هتـسشن ، نیمک  رد  تارطخ  زا  ار  نانآ  میریگب و  يدج  ار  نامنادنزرف 
مدع تسا . تیمها  رپ  رایـسب  یلم و  هلاسم  کی  نادـنزرف  یهاگآ  حطـس  شیازفا  شزومآ و  هزورما  دـشاب . دـمآراک  رثؤم و  رایـسب  دـناوت 

مه زونه  دریگ . رارق  يدـج  رطخ  ضرعم  رد  ناوج  لـسن  اـت  هدـیدرگ  ببـس  ردـخم  داوم  هراـبرد  یفاـک  تاـعالطا  شناد و  هب  یـسرتسد 
تاعالطا لاقتنا  رد  نیدلاو  يراگنا  لهـس  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگدـنز  ياهلاس  نیرتهب  نتفگ » هن   » تراهم مدـع  تلعب  يرایـسب 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  نانآ  یعامتجا  یگدنز  رد  ار  يا  هدیدع  تالکشم  نامنادنزرف ، هب  یگدنز » ياه  تراهم  شزومآ  مدع   » حیحص و
تایبرجت دـنهدب . دوخ  نادـنزرف  هب  ار  مزال  ياه  شزومآ  دـیاب  هنوگچ  دـنناد  یمن  یتسرد  هب  نیدـلاو  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

رایـسب يا  هفیظو  يرورپ  دنزرف  ددرگ . رامیب  التبم و  ینادنزرف  شرورپ  هب  رجنم  دناوت  یم  ردام  ردپ و  يدمآ  راک  مدع  هک  دـنا  هداد  ناشن 
مزـال و شناد  یعاـمتجا و  يداـصتقا –  يونعم ، یناور ، ینامـسج ، یگداـمآ  ریظن  یطیارـش  دـیاب  ندـش  راد  دـنزرف  يارب  تسا و  نیگنس 
هک دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  جـیاتن  تسا . » نامرد  زا  رتهب  يریگـشیپ   » هک میدـقتعم  لصا  نیا  هب  ًایوق  اـم  همه  تشاد . بساـنم  تاـناکما 

رـسمه نادنزرف و  دناوت  یم  هداوناخ  رد  داتعم  درف  کی  تسا . رتشیب  هتخیـسگ  مه  زا  ياه  هداوناخ  نادنزرف  نایم  رد  ردخم  داوم  فرـصم 
ریغ هداوناخ  نیدلاو و  هنالاعف  يراکمه  کمک و  نودب  هناریگـشیپ  ياهراکهار  يریگراک  هب  سپ  دـیامن . بیغرت  داوم  فرـصم  هب  زین  ار 

نادنزرف درک و  تکرح  یلم  حرط  کی  بلاق  رد  مه  تسد  رد  تسد  دـیاب  هعماج  رد  ردـخم  داوم  لکـشم  اب  دروخرب  يارب  تسا . نکمم 
. درک ظفح  یناور  یعامتجا –  ياه  بیسآ  دنزگ  زا  ار  دنتسه  هعماج  دنمشزرا  ياه  هیامرس  هک 

؟ تسیچ ام  هفیظو 

تابورشم فرـصم  رگا  مینک ، یم  راکنا  ار  لکـشم  تسا و  ردخم  داوم  فرـصم  لکـشم  ياراد  ام  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  دنزرف  رگا 
، یعامتجا تالکـشم  ندرگ  رب  ار  ریـصقت  رگا  میراذگ و  یم  شوپ  رـس  اه  تیعقاو  رب  رگا  میریگ ، یم  هدیدان  دوخ  نادـنزرف  رد  ار  یلکلا 
ره رب  مدقم  هداوناخ ، دوخ و  یتسردنت  یتمالـس و  ظفح  اریز  رارف ، میلـست و  زج  میا  هدرکن  يراک  میزادنا ، یم  راب و …  تقـشم  یگدنز 

ردپ تسیاب  یم  تسین ، راک  جالع  يراک  یفخم  زیزع ، نیدلاو  درک . غیرد  یششوک  چیه  زا  دیابن  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  رگید  زیچ 
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ردام ردـپ و  هب  تنوشخ  لامعا  روز و  يرگـشاخرپ ، اب  داتعم  ای  هدـننک  فرـصم  نادـنزرف  دـننک . راک  جالع  وگتفگ و  رگیدـکی  اب  ردام  و 
نیدلاو ندش  میلست  ثعاب  لیماف  دزن  نایانـشآ و  یگدنز ، لحم  رد  وربآ  زا  سرت  دننک . هیهت  ار  نانآ  داوم  هدش  يروط  ره  دننک  یم  رابجا 

نانآ تسردان  هتـساوخ  میلـست  دیابن  تسین و  تسرد  راک  نیا  هک  ددرگ  یم  دیکأت  نیدلاو  هب  دوش . یم  داتعم  نادـنزرف  هتـساوخ  ربارب  رد 
ینامرد تاناکما  ندروآ  مهارف  روظنم  هب  زین  هداوناخو  دشاب  داتعم  دوخ  هدهع  رب  راک  بقاوع  تیلوئـسم و  هدـمع  شخب  تسیاب  یم  دـش .

دنزرف كرت  تهج  تسرد  مادقا  زا  عنام  نانآ  هب  تبحم  نادنزرف و  هب  قشع  هک  دوش  یم  هدید  ًاهاگ  . دنـشابن راذگ  ورف  یـششوک ، چیه  زا 
زا داد و  قوس  داتعم  درف  يدوبهب  تمس  هب  ار  بذاک  قشع  نیا  ناوت  یم  یتخانشناور  يا و  هرواشم  تامدخ  زا  هدافتـسا  اب  دوش . یم  داتعم 
رد صـصختم و  دارفا  زا  هدافتـسا  یـصصخت و  ياه  کینلیک  هب  وا  یفرعم  داتعم  درف  هب  کمک  هار  نیرتهب  درک . حیحـص  يرادرب  هرهب  نآ 

یهاگآ مدـع  تلعب  ًاهاگ  هک  بساـنمان  ياـه  لـح  هار  زا  یکی  دـشاب . یم  كرت  لاـح  رد  درف  زا  هداوناـخ  تیاـمح  یناـبیتشپ و  نآ  راـنک 
رگا هک  دننک  یم  رکف  هابتـشا  هب  نیدلاو  زا  هتـسد  نیا  دشاب . یم  ناشداتعم  دنزرف  يارب  رـسمه  شنیزگ  جاودزا و  ددرگیم ، ذاختا  نیدـلاو 

هک تسا  هداد  ناشن  هبرجت  اما  دنراد . یم  رب  دایتعا  زا  تسد  رـسمه ، ذوفن  تلعب  ای  هدش و  هار  هب  رـس  حالطـصا  هب  دنک  جاودزا  ناشدنزرف 
ار حیحص  هطبار  هک  یسک  تسین و  دلب  ار  حیحـص  طباور  يرارقرب  داتعم  درف  اریز  دشاب ، یمن  دایتعا  كرت  تهج  یبسانم  لح  هار  جاودزا 

دـصرد دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  جیاتن  دوب . دهاوخ  رطخ  ضرعم  رد  زین  وا  رـسمه  هکلب  دوب  دـهاوخن  قفوم  اهنت  هن  جاودزا  رد  دـشابن  دـلب 
تلعب نارسمه  دوخ  ای  - 1 دنا : هتسد  ود  نانز  نیا  دندرگ . یم  دایتعا  راتفرگ  ناشداتعم  نارـسمه  رانک  رد  یگدنز  تلعب  نانز  زا  يرایـسب 

هب قوف  لیالد  هب  دـنا . هدـش  هدـننک  فرـصم  زین  دوخ  ناشرـسمه  ظفح  يارب  ای  - 2 دـنا ، هدوب  داوم  یـضاقتم  داتعم  درف  کـی  اـب  یکیدزن 
ندوب يرورض  جاودزا 2 - زا  لبق  تاـقیقحت  - 1 دـنکن : شومارف  زگره  ار  یـساسا  لصا  ود  جاودزا  زا  لبق  هک  دوش  یم  هیـصوت  نیدـلاو 

. دایتعا مدع  شیامزآ 

لاؤس

تسین و یکـش  تسا ، هارمه  تذل  اب  داوم  فرـصم  هک  نیا  رد  دننک ؟ یم  هبرجت  ارنآ  هرابود  داوم  فرـصم  رابکی  زا  سپ  داتعم  دارفا  ارچ 
دوز ای  رید  هرود  نیا  هک  دوش  یم  عورـش  داوم  فرـصم  يریگ » ماو   » هرود کی  اب  دنک . کیدزن  شلآ  هدیا  دوخ  اب  دیاش  ار  درف  دناوت  یم 

يارب هن  رگید  درف  هک  تشاد  دـهاوخ  ینیگنـس » یلیخ  هرهب   » دـهد یم  داوـم  هک  یماو  ینعی  دوـش . یم  لیدـبت  یهد » هرهب   » هرود کـی  هب 
« رابجا  » نیمه لیلدب  دنک . یم  ادیپ  شیارگ  نآ  تمـس  هب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  وا  رد  داوم  هب  دایتعا  هک  يرابجا »  » يور زا  هکلب  تذـل » »

طقف داوم » هب  زاین   » هظحل رد  نانآ  میا . هدید  تارک  هب  داتعم  دارفا  رد  ار  ییانج  ياهراتفر  زورب  زیمآ و  تنوشخ  ياهراتفر  لامعا  هک  تسا 
. تسا هدش  هک  یلکش  ره  هب  داوم » هب  یسرتسد   » نآ دننک و  یم  رکف  زیچ  کی  هب 

كرت لاح  رد  نیداتعم  هب  عجار  یتاکن 

زا هداوناخ » تیامح   » نآ بقاعتم  دشاب و  یم  یـصصخت » اه  کینیلک   » هب نآ  عاجرا  كرت  بلطواد  داتعم  کی  هب  کمک  يارب  راک  نیلوا 
نیزگیاج هک  دـنوش  باختنا  يا  هنوگ  هب  دـیاب  اـهتیلاعف  دـشاب . هتـشاد  نیزگیاـج  ياـهتیلاعف  دـیاب  كرت  لاـح  رد  داـتعم  تسا . داـتعم  درف 

ای رواشم و  سانـشناور ، حیحـص  تخانـش  هب  یگتـسب  درف  ره  اب  بسانتم  تیلاـعف  لاـثم …  يارب  دـشاب ، داـتعم  درف  تاـیحور  تیـصخش و 
ناوت یم  سپ  . دـشاب دایتعا  زورب  لماوع  زا  دـناوت  یم  درف  فارطا  رد  بابان » ناتـسود  روضح   » و يراک » یب  . » دراد داتعم  درف  کـشزپناور 
لغش - 1 تفرگ : رظن  رد  دـیاب  ار  مهم  لماع  ود  كرت  لاح  رد  درف  ددـجم  تشگزاب  زا  يریگولج  رتشیب و  تیامح  يارب  هک  تفرگ  هجیتن 

یم یعادـت  وا  يارب  ار  دایتعا  نارود  هک  ییاهزیچ  هب  ندـش  کـیدزن  اـی  ندـید و  زا  يریگولج  شاعم 2 - رارما  تهج  بسانم  تیلاـعف  اـی 
كرت هب  میمـصت  هناعطاق »  » داتعم درف  رگا  مینکن : شومارف  زگره  ار  مهم  لصا  کی  درف . دایتعا  نارود  ناتـسود  اـه و  ناـکم  دـننام : دـنک .
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ناور سانـشراک  یعاجـش  اضر  دمحم  دیـس  دوب . دـهاوخ  یعطقم »  » كرت تشاد و  دـهاوخن  يریثأت  چـیه  كرت  هب  وا  ندرک  راداو  دریگن 
ینیلاب یسانش 

هپت هوارم  هقطنم  ناناوج  دایتعا  یگداوناخ  للع  یسررب 

همدقم

هتشاد یّکش  ردخم  داوم  قاچاق  دایتعا و  لضعم  یگنهرف  یعامتجا و  ، یسایس ءوس  تارثا  تارضم و  صوصخ  رد  هک  تسین  یسک  هزورما 
طیحم يدوباــن  نارحب  )) ینعی نارحب  راـنک 3  رد  ردـخم  داوم  نارحب  رـضاح  لاـح  رد  هک  دـندقتعم  نارظن  بحاـص  ناسانـشراک و  . دـشاب
يـالب لـضعم و  نارحب و  نیا  لـح  هـک  تـسا  یعیبـط  . تـسا هدـمآ  رد  زور  هلئـسم  ناوـنع  هـب  (( رقف نارحب  یمتا و  دـیدهت  نارحب  ، تـسیز

هب يدـُعب  کی  شرگن  هکلب  هدوب  جراخ  اهنت  هن  يرهق  دروخ  رب  کی  اب  ًافرـص  مه  نآ  ، عجرم دـنچ  ای  نامزاس و  کی  هدـهع  زا  زوسنامناخ 
همانرب  )) زا ندش  جراخ  ، عوضوم لح  هار  اهنت  دوش  یم  ساسحا  ًاقیمع  هک  يا  هنوگ  هب  . دومن دهاوخ  رتدب  ار  یلعف  تیعضو  تسا و  هلئـسم 

یگتسباو نآ  ریبعت  هب  ای  دایتعا  تسا . اتسار  نیا  رد  یناگمه  جیسب  یلم و  مزع  داجیا  و  (( يزیر همانرب   )) ریـسم رد  نتـشادرب  ماگ  و  (( يزور
رد هنامحر  یب  دایتعا  ناشورخ  لیس  . تسا يرشب  تالضعم  نیرتکاندرد  نیرتمهم و  زا  رـضاح  نرق  رد  نآ  فرـصم  ءوس  ردخم و  داوم  هب 

كاپ مرگ و  نوناک  ندرک  یشالتم  رب  هوالع  هداد و  رارق  همعط  ار  ناگدروخلاس  یتح  ناناوج و  ناناوجون و  ، ناکدوک ، دوخ تکرح  ریسم 
ندـنارذگ 3 تهج  بناجنیا  هک  یقیقحت  ددرگ . یم  زین  اهنآ  رد  گرم  یـشکدوخ و  هب  لیامت  یگدـنز و  رد  یماـکان  ببـس  یگداوناـخ 

رتشیب ریگنابیرگ  هناـمحر  یب  زوسناـمناخ ، يـالب  نیا  هک  هقطنم  نیا  رد  نآ  ترورـض  هب  هجوت  اـب  ، ما هداد  ماـجنا  هاگـشناد  یـسرد  دـحاو 
: قیقحت عوـضوم  دـشاب . نازوـمآ  شناد  ناوـج و  لـسن  یهاـگآ  تهج  رد  یماـگ  هک  تسا  دـیما  . تسا هتفرگ  ماـجنا  تسا  هدـش  ناـناوج 

هپت هوارم  هقطنم  ناناوج  دایتعا  یگداوناـخ  لـلع  یـسررب  - 1 قیقحت : هلئـسم  هپت )) هوارم  هقطنم  ناناوج  داـیتعا  یگداوناـخ  لـلع  یـسرب  ))
عوضوم هلئـسم و  رد  هدـش  فیرعت  میهافم  تسا ؟ هتـشاد  دایتعا  هب  هقطنم  ناناوج  شیارگ  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  لـماع  مادـک  - 2 دنمادک ؟

رد تموادم  ببس  هک  یتلاح  نتفرگ ، وخ  ندرک ، تداع  ینعی  دایتعا  دایتعا : فیرعت  داتعم  دایتعا د : هداوناخ ج : ناناوج ب : فلا : قیقحت :
یترابع هب  ای  دـیمع ) یـسراف  گنهرف  .) دوش یم  ناسنا  رد  لکلا  شیـشح و  نیئوره ، نیفرم ، كایرت ، لیبق  زا  اـهوراد  زا  یـضعب  لامعتـسا 
یجازم یبصع و  تالالتخا  راچد  نانآ  زا  تیمورحم  تروص  رد  صخش  هک  داوم  زا  یضعب  ریگیپ  مظنم و  لامعتسا  زا  یشان  یتلاح  رگید 
دصرد تسا و  وربور  ناوج  یتیعمج  اب  ام  روشک  ینـس  ياهمره  ساسا  رب  میناد  یم  هک  يروطنامه  قیقحت : ترورـض  تیمها و  دوش . یم 
تارثا یفرط  زا  . دراذـگ یم  ریثأت  اه  هبنج  همه  رد  لیاسم  یماـمت  رب  تیعمج  یناوج  . دـنهد یم  لیکـشت  ناـناوج  ار  اـم  هعماـج  زا  يرتشیب 

( یعامتجا يدرف و   ) يرامیب ناونع  هب  رگید  يوس  زا  يراکهزب  ، وس کی  زا  دایتعا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  دایتعا  یعاـمتجا  يدرف و  یبیرخت 
رب .ب : دوش یم  ناوج  لیصحت  همادا  عنام  فلا : لیبق : زا  دراذگ  یم  یبولطمان  ضراوع  شرورپ  شزومآ و  نایرج  رد  تسا . هدش  یـسررب 

رگید فرط  زا  دریگ . یم  رب  رد  ار  هعماج  لک  هکلب  ، دوش یمن  درف  هب  رصحنم  ردخم  داوم  ریثأت  .ج : دراذگ یم  یفنم  ریثأت  یـشزومآ  دنور 
رهـش  )) هدـش باختنا  هعماج  هک  ییاجنآ  زا  قوف  لـیاسم  هب  هجوت  اـب  اذـل  . تسا يدربراـک  مه  يداـینب و  مه  داـیتعا  هنیمز  رد  قیقحت  نوچ 

رت نشور  تهج  رد  هعلاطم  یـسررب و  هنوگ  ره  تهج  نیدـب  . تسا هدـش  هقطنم  ناناوج  ریگنابیرگ  زوس  نامناخ  يالب  نیا  هک  هپت )) هوارم 
فده فلا : قیقحت : فادها  دور . یم  رامـش  هب  یـساسا  يرورـض و  يرما  . دشاب كدنا  دنچ  ره  ، یعامتجا هدیدپ  نیا  فلتخم  داعبا  ندـش 

هعماج ب: رد  ناناوج  ياه  هتـساوخ  تالیامت و  اهزاین و  اب  ییانـشآ  هعماج 2 - رد  دایتعا  یگداوناخ  للع  اب  ییانـشآ  یـسررب و  یلک 1 -
یگدـنکارپ عونت و  نازیم و  نییعت  هپت 2 - هوارم  هقطنم  ناناوج  دایتعا  رد  رثؤم  یگداوناخ  لـماوع  نیرتمهم  ییاسانـش  - 1 یئزج : فادها 

دایتعا اب  نیدلاو و ?  هطبار  عون  ، داوس حطس  ، يداصتقا تیعضو  نوچ  يرـصانع  هطبار  تخانـش  یـسررب و  ناناوج 3 - نیب  رد  ردـخم  داوم 
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تهج هدش  باختنا  تایـضرف  قیقحت : تایـضرف  هقطنم  گرزب  لضعم  نیا  زا  يریگ  ولج  يریگـشیپ و  تهج  رد  اه  هداوناخ  هب  کمک  - 4
يراد ینعم  هطبار  ناناوج  دایتعا  و  داتعم ) يوگلا  ) هداوناخ ياضعا  زا  یکی  دایتعا  نایم  ًالامتحا  فلا : زا : دنترابع  شهوژپ  نیا  رد  یـسررب 

نیب ًالامتحا  ج : دراد ! دوجو  يراد  ینعم  هطبار  ناناوج  دایتعا  هداوناخ و  ياـضعا  نیب  رد  ماجـسنا  ناـیم  دـسر  یم  رظن  هب  ب : دراد ! دوجو 
دـمآ و رد  نازیم  نایم  ًالامتحا  ح : دراد ! دوجو  يراد  ینعم  هطبار  ناناوج  داـیتعا  یگدـنز و  رد  ناـناوج  ياـهزاین  هب  نیدـلاو  یهجوت  مک 
نیدـلاو و یهاگآ  داوس و  حطـس  نایم  دـسر  یم  رظن  هب  ه : دراد ! دوجو  يراد  ینعم  هطبار  ناناوج  داـیتعا  هداوناـخ و  يداـصتقا  تیعـضو 

! دراد دوجو  يراد  ینعم  هطبار  ناناوج  دایتعا 

قیقحت ياهرییغتم 

هدـش هتفرگ  رارق  نومزآ  دروـم  هتـسباو  رییغتم  یـسررب  ار  اـهنآ  رثا  هک  لقتـسم : رییغتم  هپت  هوارم  هقطنم  رد  ناـناوج  داـیتعا  هتـسباو : رییغتم 
تیعـضو ندوب  نییاپ  ناـناوج 4) ياـهزاین  هب  یهجوـت  مک  هداوناخ 3 ) ماجـسنا  هداوناـخ 2) رد  داـتعم  يوگلا  دوـجو  (1 زا : دـنترابع  . تسا

زا دـندوب  ترابع  شهوژپ  نیا  رد  لک  يرامآ  هعماج  قیقحت : رد  يرامآ  هعماـج  نیدـلاو  یهاـگآ  داوس و  نازیم  هداوناخ 5 ) رد  يداصتقا 
هتشاد تنوکس  لحم  رد  شهوژپ  ماگنه  رد  هک  . دشاب یم  ناتـسلگ  ناتـسا  رد  هلالک  ناتـسرهش  زا  هپت  هوارم  هموح  هلاس  ات 30  ناناوج 17 

هدنکارپ يرتعیـسو  حطـس  رد  یگدنکارپ  ظاحل  زا  دایز و  دادـعت  ظاحل  زا  هک  يرامآ  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  قیقحت : رد  هنومن  مجح  دـنا .
هجرد اب  يرامآ  فرعم  هدرک و  رتهاتوک  ار  تاعالطا  يروآ  عمج  شهوژپ و  قیقحت و  ماجنا  لحارم  دناوت  یم  رتدودحم  هنومن  مجح  دنا .

رفن هک 44  ، دنا هدیدرگ  باختنا  رفن  دادعت 55  يرامآ  لحارم  ماجنا  زا  سپ  هک  تسا  هدش  باختنا  ( 200 هب  1  ) سایقم اذل  دشاب . یم  رتالاب 
. تسا هدش  یجنس  رظن  داتعم  ریغ  رفن  داتعم و 15  رفن  هنومن 40  مجح  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . دنا هدوب  نز  رفن  درم و 11 

يریگ هنومن  ياهشور  ای  شور 

یفداصت يا و  هشوخ  يریگ  هنومن  شور  زا  نآ  تیعمج  ندوب  هدـنکارپ  ندوب و  هدرتسگ  لک و  يراـمآ  هعماـج  تایـصوصخ  هب  هجوت  اـب 
فداصت تروصب  ییاه  هنومن  هقطنم  ره  زا  میـسقت و  ییاتـسور ) يرهـش /   )) قطانم زا  کی  ره  ادتبا  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا 

عوضوم یگژیو  هب  هجوـت  اـب  شهوژپ : رد  بلاـغ  کـینکت  شور و  قطاـنم ) زا  يریگ  هنوـمن  سپـس  يدـنب و  هقطنم  .) تسا هدـش  باـختنا 
ياهکنینکت زا  ادـتبا  رد  تسا . هدـش  هدافتـسا  همانـشسرپ  کـنینکت  زا  اـه  هداد  يروآ  عمج  يارب  باـختنا و  ینادـیم  شور  هدـش  باـختنا 

هدش هدافتسا  تمـسق  نیا  رد  اه  هتفای  فیـصوت  تیاهن  رد  مارگوتـسیه و  رادومن  يدعب و  کی  لوادج  میـسرت  رب  ینتبم  یفیـصوت  - يرامآ
.. تسا

اه هداد  یفیصوت  شخب  زا  لصاح  جیاتن 

مه يور  هک  رفن  بیترت 11 و 44  هب  هنومن  مجح  نادرم  نانز و  دادعت  -1 تسا . هدش  لصاح  ریز  جیاتن  یفیـصوت  شخب  رد  شهوژپ و  رد 
لیکـشت نادرم  ار  هقطنم  رد  نایالتبم  رتشیب  هک  دوب  بلطم  نیا  رگنایب  هک  . دهد یم  لیکـشت  نادرم  ار  نانز و 80 % هک 29 % دندوب  رفن   55

زا سپ  ناناوج  زا  هک 80 % دوب  بلطم  نیا  رگنایب  دـندوب و  درجم  ناـنآ  لهأتم و 20 % نومزآ  دروم  ناـناوج  زا  دودح %80 -2 دنهد . یم 
هدش زوسنامناخ  يالب  نیا  راتفرگ  يداصتقا  یلام و  هینب  فعض  عبطلاب  هداوناخ و  تیعمج  شیازفا  زا  یـشان  تالکـشم  رطاخ  هب  جاودزا و 

ینس 30- هورگ  ار  هلاس و 43 %  نیب 21-25  ینـس  هورگ  دص  رد  نیرتشیب  ینعی  ینعی  لاس و 49 % زا 20  رتمک  نایوگساپ  زا  % 8 - 1 دنا .
ملپید كردم  ییامنهار و 27 % تالیـصحت  ییادتبا و 31 % تالیـصحت  %29، داوس یب  نایوگخـساپ  % 13 - 2 دـهد . یم  لیکـشت  هلاس   26

هک دهد  یم  ناشن  هک  ، دنا هتشاد  ییامنهار  تالیـصحت  % 4، ییادتبا تالیصحت  % 22، داوس یب  نایوگخساپ  نیدلاو  زا  % 74 - 3 دنا . هتشاد 
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%64 - 4 دنا . هتشادن  ردخم  داوم  فرصم  ءوس  راثآ  هرابرد  یهاگآ  هنوگچیه  ندوب  داوس  یب  تلع  هب  ناناوج  هنوگنیا  نیدلاو  داوس  حطس 
ات نیمجنپ  نایوگخـساپ  هداوناخ و 9 % دـنزرف  نیمراـهچ  اـت  نیموس  % 27، دـنزرف نیمود  ای  نیمکی  دـلوت  بیترت  رطاـخ  هب  نایوگخـساپ  زا 
ار ریثأت  نیرتشیب  اهنآ  هتفگ  هب  هک  دراد  دوجو  دایتعا  هقباس  اهنآ  هداوناخ  رد  هک  دنا  هتشاد  مالعا  %80 - 5 دنا . هدوب  هداوناخ  دنزرف  نیمشش 
%70 - 6 درادـن . دوـجو  داـیتعا  هقباـس  اـهنآ  هداوناـخ  رد  هـک  دـنا  هتـشاد  مـالعا  زین  ًانمـض %20 . تـسا هتـشاد  داـیتعا  هـب  ناـنآ  شدرگ  رد 

تـسا بلطم  نیا  دیؤم  بلطم  نیا  .و  دندوب داتعم  ردارب  ياراد  %9، داتعم ردام  ياراد  % 18، داتعم ردپ  ياراد  ياه  هداوناخ  رد  نایوگخـساپ 
. دنهد یم  لیکشت  ناردپ  ار  هقطنم  رد  ناناوج  دایتعا  يوگلا  نیرتشیب  هک 

تایضرف نومزآ  زا  لصاح  جیاتن 

df=n1+n2-2=53 يدازآ هجرد  اب  % 5 يراد ینعم  حطس  رد  لقتسم و  هورگ  ود  يارب   T.TEST نومزآ قیرط  زا  قیقحت  تایضرف  هیلک 
دایتعا داتعم و  يوگلا  نیب  طاـبترا  فلا : دـش . لـصاح  لـیذ  جـیاتن  دـندش و  دـییأت  قیقحت  تایـضرف  هیلک  دـنا و  هتفرگ  رارق  نومزآ  دروم 

هب شیارگ  يریذـپ  وگلا  قیرط  زا  نازیم  نامه  هب  ، دـنریگب رارق  هداوناخ  رد  داتعم  ياهوگلا  دـید  ضرعم  رد  رتشیب  ناـناوج  هچ  ره  ناـناوج 
هداوناخ رد  داتعم  يوگلا  دایتعا و  قباس  نوچ  هک  دـنا  هتـشاد  داقتعا  نایوگخـساپ  زا  يداـیز  دـصرد  اذـل  دوب . دـهاوخ  رتشیب  داـیتعا  يوس 

رد دـهاش  ناناوجون  ناکدوک و  ردـق  ره  ناناوج  دایتعا  هداوناخ و  ماجـسنا  نیب  طابترا  ب : دـنا . هدـش  زوسنامناخ  يالب  نیا  راـچد  دـنراد 
دنروآ و یم  يور  دایتعا  هب  ، دننکن ساسحا  نیدـلاو  نیب  ار  یتبحم  هنوگچیه  دـنریگ و  رارق  دوخ  نیدـلاو  دـح  زا  شیب  ياهعازن  اهیریگ و 

تیاضر هداوناخ  ياضعا  طباور  عون  یفطاع و  ظاـحل  زا  ناـکدوک  دنـشاب و  هتـشاد  زیمآ  تبحم  یناـسنا و  هطبار  ياراد  نیدـلاو  ردـق  ره 
دایتعاو ناناوج  ياهزاین  هب  یهجوت  مک  نیب  هطبار  ج : دش . دـنهاوخ  نادرگ  يور  دایتعا  يوس  هب  شیارگ  زا  نازیم  نامه  هب  دنـشاب  هتـشاد 

تاناکما زا  دـنناوتب  هعماج  دارفا  ریاس  اب  گنهامه  دوش و  هدروآ  رب  نیدـلاو  يوس  زا  ناناوج  یناور  یمـسج و  یفطاع ، ياهزاین  ردـق  ره 
هب نیدلاو  هک  یتروص  رد  نیاربانب  . دومن دهاوخ  يریگولج  ردخم  داوم  دایتعا  هب  نانآ  شیارگ  زا  دنشاب . رادروخرب  هریغ  یلام و  یهافر و 

د: تشاذـگ . دـنهاوخ  تبثم  ریثأت  دایتعا  هب  اـهنآ  شیارگ  رد  ، دـنهدن تیمها  اـهنآ  هب  دـننکن و  هجوت  هیلوا  لـحارم  رد  ناـکدوک  ياـهزاین 
. دنـشاب رادروخ  رب  یفیعـض  يداصتقا  تیعـضو  زا  ناکدوک  ياه  هداوناخ  رگا  دایتعا  اب  يداـصتقا  تیعـضو  دـمآ و  رد  نازیم  نیب  طاـبترا 

يور دایتعا  هب  تالکشم  نیا  رثا  رد  ناناوج  زا  یضعب  نیاربانب  . دنوش یم  هریغ  لغش و  لیصحت و  همادا  تهج  رد  یناوارف  تالکـشم  راچد 
هیحور دوش ، هدروآ  رب  نیدلاو  يوس  زا  ناناوج  یلام  ياهزاین  دشاب و  بولطم  هداوناخ  يداصتقا  تیعضو  رگا  هزادنا  نامه  هب  دنروآ . یم 
طابترا و : تسا . رثؤم  دایتعا  هب  ناکدوک  ندروآ  يور  رد  اه  هداوناخ  يداصتقا  تیعـضو  سپ  دـبای . یم  شیازفا  اـهنآ  رد  داـیتعا  زا  زیرگ 

زا يریگ  ولج  رد  ناشنادـنزرف  تالکـشم  لئاسم و  زا  نیدـلاو  یهاگآ  داوس و  حطـس  نتفر  الاب  ناناوج  دایتعا  نیدـلاو و  داوس  حطـس  نیب 
. تسا رثؤم  دایتعا 

دایتعا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  شقن 

تغارف تاقوا  -2 دنک . هاگآ  ردخم  داوم  فرـصم  یعامتجا  يدرف و  تالـضعم  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ناناوجون  ناناوج و  دیاب  هداوناخ  -1
يدرف نایم  طابترا  -3 دـنیامن . قیوشت  شزرو  دـننام  ملاس  ياه  یمرگرـس  هعلاطم و  هب  ار  اهنآ  ، هداد رارق  ینیبزاـب  دروم  ار  دوخ  ناـناوجون 

تکراشم ار  اهنآ  هداوناخ  نورد  ياه  يریگ  میمصت  رد  هداد و  يار  لالقتـسا  اهنآ  هب  ناکمالا  یتح  هدیـشخب و  دوبهب  نادنزرف  اب  ار  دوخ 
ناتسود -5 دنـشاب . اهنآ  يارب  يونعم  يدام و  يا  هناوتـشپ  ، یماح ناونع  هب  و  دننک . رود  دوخ  یگدنز  زا  ار  نادنزرف  نیب  ضیعبت  -4 دنهد .

هب ملاس  یطابضنا  ياه  هویـش  ندرک  هدایپ  -6 دنیامن . لوذـبم  رتشیب  هجوت  ناشیاه  لوپ  فرـصم  یگنوگچ  هب  هتخانـش و  ار  دوخ  نادـنزرف 
لماع زا  هدافتـسا  روظنم  هب  ینید  ضیارف  ماجنا  هب  نادـنزرف  قیوشت  -7 زور . هنابـش  لوط  رد  دوخ  نادنزرف  ياهدـمآ  تفر و  لرتنک  روظنم 
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يوارغ گنپای  رای  هلا  لزنم . رد  هدوهیب  ياه  هلداجم  اهثحب و  زا  يریگولج  -8 يراکهزبو . یعامتجا  دسافم  زا  يریگولج  رد  نامیا  يوق 

دنراد ییانشآ  ردخم  داوم  عاونا  زا  یکی  اب  هعماج  دارفا  موس  کی 

« وس هب  نایناریا  شرگن   » یـشهوژپ حرط  رد  هک  یتاقیقحت  هب  هجوت  اب  تفگ : ردـخم  داوم  اب  هزرابم  داتـس  شهوژپ  زکرم  قباـس  لـک  ریدـم 
هب دنا . هدرک  هدهاشم  ار  ردـخم  داوم  زا  عون  کی  لقادـح  هعماج ، دارفا  زا  موس  کی  دودـح  رد  تسا  هتفرگ  ماجنا  ردـخم » داوم  فرـصم 

، دش رازگرب  قیاقش  یگنهرف  عمتجم  رد  هک  دایتعا  زا  يریگـشیپ  یـشهوژپ  تسـشن  نیمود  تسیب و  رد  ییایرکز  یلعدمحم  رهم ، شرازگ 
شقن دایتعا  زا  يریگـشیپ  رد  دـنراد  ردـخم  داوم  فرـصم  وس » زا  يا  یقلت  هچ  هعماج  حطـس  رد  مدرم  هک ، نیا  زا  یهاگآ  انئمطم  تفگ :

یهارمه 14 اب  هک  ردخم » داوم  فرصم  وس » هب  نایناریا  شرگن   » یشهوژپ حرط  يارجا  زا  یلصا  فده  داد : همادا  يو  دراد . یمهم  رایـسب 
ردخم داوم  فرصم  وس » هب  تبـسن  یـشرگن  هچ  هعماج  مدرم  هک  دوب  هجیتن  نیا  هب  یبایتسد  تسا ، هتفرگ  تروص  هعماج  دارفا  زا  رفن  رازه 

انآوج يرام  نیئاکوک و  دص  رد   56 نیئوره ، دصرد  دودح 91 حرط ، هدننک  ارجا  دارفا  نایم  زا  درک : نایب  یعامتجا  رگشهوژپ  نیا  دنراد .
صوصخ هب  اهدرم  هعماج ، دارفا  نیب  زا  عقاو  رد  تفگ : ییایرکز  یلعدمحم  دنتخانـش . یم  ار  كایرت  يزاتـسکا و  دصرد  نینچمه 36  و 
تاعالطا يزاتـسکا  اناوج و  يرام  نیئاکوک ، نوچ  يردـخم  داوم  دروم  رد  زین  ناناوج  نیئوره و  هب  تبـسن  يرتشیب  یهاگآ  لهاتم ، دارفا 

دوش یم  فرصم  هعماج  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  يردخم  داوم  نیرتشیب  رفن ، رازه  نیا 14  یفرط  زا  درک : ناشن  رطاخ  يو  دنتـشاد . يدایز 
داتس شهوژپ  زکرم  قباس  لک  ریدم  دندرک . یفرعم  يزاتسکا  دصرد  نیئوره و 22 دصرد   50 شیشح ، دصرد   56 كایرت ، دصرد  ار 78 

هداوناخ دصرد   80 يراکیب ، دصرد   87 بابان ، ناتسود  دصرد  ار 89 دایتعا  لماوع  نیرت  مهم  دارفا  نیا  درک : ناونعردـخم  داوم  اب  هزرابم 
داوم فرـصم  وس » هب  مدرم  ياه  شرگن  زا  رگید  ياهرامآ  مالعا  اب  ییایرکز  یلعدـمحم  دنتـسناد . یگدـنز  لحم  ار  دـصرد  ات 80 و 79 

دندرک یفرعم  رامیب  ناونع  هب  ار  ناداتعم  دش ، یم  لماش  ار  دصرد  دودح 83  رد  هک  رفن  رازه   14 نیا تیرثکا  یفرط  زا  داد : همادا  ردخم ،
« وس هکنیا  رب  دیکات  اب  سانـش  هعماج  نیا  دنتفرگ . رظن  رد  یلومعم  دارفا  وزج  ار  نیداتعم  اه  نآ  دصرد  مرجم و 3  دصرد  دودح 14  رد  و 

دیاب دایتعا  زا  يریگـشیپ  ردـخم و  داوم  اب  هزرابم  ریـسم  رد  ام  تفگ : تسین ، تروص  کی  هب  ناریا  طاقن  یمامت  رد  ردـخم  داوم  فرـصم 
داتـس شهوژپ  زکرم  قباس  لک  ریدـم  مینک . ردـخم  داوم  اب  هزرابم  هب  مادـقا  ییارگرثکت ، نیا  ساـسا  ربو  میـشاب  هتـشاد  يرتشیب  رظن  تقد 

رد یلـصا  لماع  هعماـج  هداوناـخ و  هب  طوبرم  تالکـشم  - 1 درک : ناـیب  هنوگنیا  ار  قوف  شهوژپ  جـیاتن  هصـالخ  ردـخم  داوم  اـب  هزراـبم 
هنوگارادم شرگن  ياراد  ناناوج  دراد 3 - یمهم  رایـسب  شقن  دایتعا  زا  يریگ  ولج  رد  یبهذـم  ياهرواب  تسا 2 - ردـخم  داوم  شرتسگ 

دریگ 5- یم  تروص  اـه  قوتاـپ  هلمج  زا  یعاـمتجا  ياـه  هورگ  رد  ردـخم  داوم  فرـصم  نیرتشیب  دنتـسه 4 - ردخم  داوم  هب  تبـسن  يا 
هویش اب  یگنتاگنت  هطبار  ردخم  داوم  فرـصم  تساهنآ 6- اب  کـیدزن  دارفا  هب  فوطعم  داـیتعا  زا  يریگولج  رد  دارفا  تیـساسح  نیرتشیب 

رد ناراگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  ردخم  داوم  اب  هزرابم  لک  داتس  قباس  ریبد  یمـشاه  یلع  رتکد  تسـشن  نیا  نایاپ  رد  دراد . دارفا  یگدنز 
ناشورف داوم  نایچقاچاق و  هورگ  اب  دروخرب  رد  داتـس ، رد  ییاه  شهج  دـهاش  ام  رـضاح  لاـح  رد  تفگ : داتـس  درکلمع  یگنوگچ  دروم 

هک یتاراـبتعا  هب  هجوت  اـب  زین  داـیتعا  زا  يریگـشیپ  هزوح  رد  یفرط  زا  دوزفا : يو  دوب . دـهاوخ  هارمه  یبوخ  جـیاتن  اـب  اـنئمطم  هک  میتـسه 
. دوب میهاوخ  يرازگ  ریثات  یمهم و  تامادقا  دهاش  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  یهارمه  رانک  رد  تسا  هتفرگ  رظن  رد  روهمج  تسایر 

اه هاگشناد  رد  داوم  فرصم  زا  يریگشیپ  ياهشور 

نیرتمهم اـهتراهم ، شزوـمآ  اـهراجنه و  حالـصا  هاگدـید  رطخ و  لـماوع  هاگدـید  ینعی  يریگـشیپ  هـب  یلعف  درکیور  ود  هـب  هجوـت  اـب 
يرازگرب فلا  میقتـسم : شزومآ  ياهشور   - 1 دنشابیم : ریز  حرش  هب  ییوجشناد  ياهطیحم  رد  داوم  فرـصم  زا  يریگـشیپ  ياهشور 

لاس نایوجـشناد  هژیو  هب  نایوجـشناد  هیلک  يارب  اهدمآ » یپ  ضراوع و  ردـخم ، عاونا  اب  ییانـشآ   » عوضوم اب  یهورگ  یـشزومآ  تاسلج 
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اهنآ دقن  یسررب و  داوم و  فرـصم  اب  طبترم  یلو  توافتم  ياه  عوضوم  اب  امارد )  ) همان شیامن  ای  ملیف  شیامن  تاسلج  يرازگرب  ب  لوا .
د للع . ضراوع و  دایتعا ؛ عوضوم  اب  ییوجـشناد  ریغ  ای  ییوجـشناد  یملع  ياهرانیمـس  اهشیامه و  يرازگرب  ج  ناسانـشراک . روضح  اب 

شزوـمآ فدـه  اـب  داوـم ) فرــصم  زا  يریگــشیپ  هژیو  ياـهتراهم  رب  دـیکأت  اـب   ) یگدـنز ياـهتراهم  شزوـمآ  ياـههرود  يرازگرب 
داهنشیپ فراعت و  ربارب  رد  تمواقم  شزومآ  رظن  زا  هچ  یناور و  تشادهب  حطس  شیازفا  ظاحل  هب  هچ  نایوجـشناد  زاین  دروم  ياهتراهم 

داوم اب  ییانشآ  هرابرد  یهاگشناد  نانکراک  یهورگ  ياهشزومآ  ر  ینهذ . ياهراجنه  حالصا  نینچمه  ناتـسود و  طسوت  داوم  فرـصم 
یـشزومآ ياهشور   - 2 داوم . هدننکفرـصم  نایوجـشناد  اب  دروخرب  هوحن  یناور و  یمـسج و  ياهدـمآ  یپ  ضراوع و  لـلع و  ردـخم ،

تظافح رطخ و  لماوع  لـلع و  ردـخم ، داوم  عاونا  یفرعم  هنیمز  رد  هاـتوک  یـشزومآ  تاوزج  اـهتلفمپ و  اـهروشورب ، هیهت  میقتـسمریغ :
یشزومآ ياه  هورگ  رد  یناسر ) عالطا   ) یشزومآ ياهرتسوپ  بصن  هیهت و  هاگشناد . نانکراک  نایوجشناد و  نیب  رد  نانآ  عیزوت  هدننک و 

رد اههماننایاپ  یتاقیقحت و  ياهحرط  هئارا  هب  اـه  هاگـشناد  دـیتاسا  نایوجـشناد و  قیوشت  اـه  هاـگباوخ  زین  يرادا و  فلتخم  ياهدـحاو  و 
راشتنا هئارا و  روظنم  هب  هاگشناد  ره  رد  ییوجشناد  دایتعا  دض  ياه  هورگ  لیکشت  نآ . ضراوع  دایتعا و  زا  یشان  تالکـشم  لئاسم  هنیمز 

نالوئسم نایوجـشناد و  بیغرت  تیامح و  نایوجـشناد  نیب  رد  دایتعا  هب  یفنم  شرگن  تیوقت  داوم و  فرـصم  هنیمز  رد  بسانم  تاعالطا 
هلاقم یـشزرو ، تاقباسم  يرازگرب  لماش : هماـنرب  قِوف  ياـهتیلاعف  داـیتعا . عوضوم  اـب  هماـنرب  ِقوف  ياـهتیلاعف  كرادـت  هب  یهاگـشناد 

ییاهشور  - 3 تسا . یحیرفت  ياهودرا  ییوجشناد و  ياههمانهژیو  اههمانربخ و  راشتنا  يزاسهمسجم ، یسیونناتساد ، یساکع ، یسیون ،
شـشوپ تحت  ار  هدش  حرطم  رطخ  لماوع  زا  یهجوتلباق  شخب  يراتخاس ، ییانبریز و  تامادقا  مکح  رد  دنناوتیم  هک  دـنراد  دوجو  زین 

ياـه تراـهم  شزومآ  داـیتعا و  عوضوم  اـب  یهاگـشناد  ياههتـشر  تیرثـکا  رد  یـسرد  دـحاو  ود  لقادـح  هئارا  فلا ) دـنهد : رارق  دوـخ 
لئاسم و صوصخ  رد  نانکراک  نایوجـشناد و  هب  مزال  تاعالطا  اه و  ییامنهار  هئارا  روظنم  هب  نارحب  نفلت  طخ  يزادناهار  ب ) یگدنز .

ياهورین يزومآزاب  اـی  تیبرت  ییوجـشناد و  هرواـشم  زکارم  تیوقت  ج ) داـیتعا . هرواـشم  رب  دـیکأت  اـب  ناـنآ  یـشزاس  یناور و  تالکـشم 
دیرخ لماش :  ) فرصم ءوس  دراوم  اب  هلباقم  لمعلاروتسد  میظنت  هیهت و  داوم د ) فرـصم  ءوس  نامرد  دایتعا و  هرواشم  هنیمز  رد  صـصختم 

تغارف تاقوا  ندرکرپ  يزیرهمانرب و  ه ) یطاخ . نایوجـشناد  اب  دروخرب  هوحن  و  نآ ) ینوناـق  تاـعبت  داوم و  لـمح  يرادـهگن ، شورف ، و 
ظاحل هب  اـه  هاـگباوخ  یکیزیف  رییغت  و ) هاـگباوخ . نکاـس  نایوجـشناد  هژیو  هب  هعمج ) هبنـش و  جـنپ   ) هتفه رخآ  ياـهزور  رد  نایوجـشناد 

تاناکما و ياراد  ياهطیحم  هب   … یحیرفت و )  یـشزرو ، یگنهرف ،  ) مک تاناکما  اب  هدولآ و  ياهطیحم  زا  اهنآ  لاـقتنا  زین  يراـتخاس و 
. رهش بسانم  طاقن  رد 

ْ ْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُْ َُِْْ
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