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 یاھشبنجزا تیامح یارب یتینما یاھورین یارب یلمعلاروتسد
 هاوخیسارکمد

 یکسفوکتراب ھچام : هدنسیون
 

 
 تقو اشاس ،دصرد ھس " :تشاددای .دوشیم رداص سورالب روشک تینما ھتیمک طسوت ھک ییاسانش تراک
 ھب یمسرریغ یجنسرظن ساسارب دصرد ٣ و سورالب روھمج سیئر وکنشاکول ھب اشاس "تسا رارف
 )١( "دراد هراشاوا تیبوبحم نازیم
 
  و نوناق نایرجم ،دننکیم عورش ارگرادتقا تیمکاح ھیلع ار یندم تمواقم نادنورھش ھک ینامز
 ؟دننک کمک دنناوتیم ھنوگچروشک شترا و یتاعالطا یاھورین و یلخاد تینما یاھورین
 ار دوخ مروفینویو شترا ییاسانش تراک سورالب یتینما یاھورین زا یخربً اریخا
 لاغشآ فرظ رد انلعروشک رب مکاح تدم ینالوط یروتاتکید ھب ضارتعا رد
  .دنتخادنا
 شترا یلعف هدنامرف ھک یتروصرد دنرادرظنرد دشرا یاھلارنژ ،هدحتم تالایا رد
 ھب مدرم بوکرس یارب ھک دھاوخب اھنآ زا و دنکن لوبق ار تاباختنا جیاتن اکیرمآ

 .دننک افعتسا ،دنیایب اھنابایخ
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 فرظ رد ار دوخ مروفینوی شبنج بوکرس روتسد ھب ضارتعا رد سورالب یتینما یاھورین زا یکی
 )٢( .درک ھیھت ملیف دوخ شنک نیا زا و تخادنا لاغشآ

 
 راتفر رب یمومع مایق ھنوگچ ھک دوشیم هداد ناشن تقیقح نیاروشکودرھرد اما
 هدش ماجنا یدایز تاقیقحت تقیقحرد .دراذگیمرثا یرثوموحن ھب یتینما یاھورین
 ۵٢ زا شیب یتینما یاھورین ،قفوم تنوشخیب یاھشبنجرد ھک دھدیم ناشنو
 تیقفوم ناکما دریگ تروص ییاھشزیر نینچ ھک ینامز .دناھتشاد شزیر دصرد
  .دوشیمربارب ششو لھچ تنوشخیب یاھشبنج

 یتاعالطا یاھسیورس ،یلخاد تینما ،سیلپ یورینرد دیراد امش ھک میوگب دیراذگب
 هاوخ یسارکومد شبنج ھک دھدیمروتسد امش قوفام .دینکیم تمدخ شترارد ایو
 اب امش .دینک بوکرس ار دناهدمآ نوریب ضارتعا ناونع ھب ھک حلسمریغ مدرم و
 مامت اب و دیتسین قفاوم ،دننکب دنھاوخیم شفارطا ناراوخهریجو تیمکاح ھچنآ
 .دینکیمن تمدخ مدرم ھب رگید ،دینک یوریپ تاروتسد نیازارگا دینادیم دوجو
 دینک جراخ دوخریسمزاو ھتخادنا ریخات ھب ار بوکرس ھک دیتسھ ییاھهار لابند امش
 .دیتسیاب تنوشخیب شبنج بوکرس یارب تیمکاح تاروتسد لباقمرد ای و
 یاھشنک ھب نالاعف و ناراگن ھمانزور نارگشھوژپ زا یرایسب ،دیتسین اھنت امش
 یاھشبنجزا تیامح یارب یتینما یاھورین ھنایفخم لاح نیعرد و ھناعاجش
 خیرات تسرد فرطرد اھورین نیا .دناهدرک هراشا ھتشذگ نرق رد هاوخیسارکومد
 .دیآیمریز رد ،داد ماجنا ناوتیم ھک ییاھشنک زا یتسیل .دنتفرگرارق
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 رد ار تقد نیرتشیب دیاب یتینما یاھورین وضع کی ،یمومع هدعاق کی ناونع ھب
 لباق و کچوک یھورگ رب ھک تسا نآ لآهدیا .دشاب ھتشاد ریز یاھشنک یارجا
 یاھھیال .دنک ھیکت ،متسیس زا جراخ یھورگ رب ناکما تروصرد و دامتعا

 .دنک تیوقت ار یدرف یاھشنک رثا ات دنک ھفاضا یتظافح
 .دینک کمک لخاد زا هاوخ یسارکومد شبنج ھب و دینامب متسیسرد  ـ١
 :دیناوتیم دیدرک باختنا ار هار نیا رگا
  .دیھد لیکشت یجراخ یاھهورگ ابو لخادرد تمواقم ھکبش کی
 دننکیمرکف امش لثم ھک یناسک اب تسارتھب یلو ،دینک مادقا ییاھنت ھب ناتدوخ *
 .دینک داجیا لخاد رد تمواقم ھکبش کی و هدش عمج مھرود
 هرابرد ار ناشاهداوناخو دوخ ساسحا یصوصخروط ھب دوخ ناراکمھزا *
 یشوخرظن ھک دیدرک ساسحا رگا ،دینک لاوس نآ شروشدض یاھنامرفو تیمکاح
 .دننک یراکمھ امش اب لخاد رد ھک دیھاوخب اھنآزا ،دنرادن
 رد زین اھنآ هداوناخ و دنراد تکراشم شبنج رد ھک دینک ادیپ ار یدارفا *
 یاھسیورس زا جراخ ییاھورین زا دیناوتب دیاش( .دننکیم تمدخ یتینما یاھورین
 نازیم و دیوش کیدزن یتینما یاھسیورس یاضعا نیا ھب )دیریگب کمک یتینما
 یتمواقم ھکبش ،دمآ شیپ یتصرف رگا .دینک یبایزرا ار تیمکاح ھب اھنآ یرادافو
 .دینک یزادناهار اھھبعش نوردرد ار
 ای و تسا تبثم ناشرظن شبنج ھب تبسن دینادیم ھک دوخسیورس ناگتسشنزاب اب *
 .دیریگب سامت ،دینادیم ار ناشاعضوم
 و یلخادرشب قوقحو یسارکومد رادفرط ینوناق یاھهورگاب یمسرریغروط ھب *
  .دینکرارقرب سامت یجراخ
  لالتخا .....ریخات ریخات ریخات
  .دیزادنایب ریخات ھب ینوناق هویش ھب ار شبنج ھیلع تامادقا و تاروتسد *
 تیاعر ار دوخ نامتراپد یاھھیور و تاررقم یمامت یدج روط ھب و طایتحا اب *
 .دینک
 تاروتسد یارجا یارب مزال تراھم ھک دییوگب ،دیھد ناشن عالطایب ار دوخ *
 امش زا ناتناراکمھ ای و امش یاھقوفام رگا تقیقح رد .دیرادن ار شبنج ھیلع
 :ھک دینک رھاظت ،دینک کمک شبنج بوکرس رد اھنآ اب ھک دنھاوخب
 دینک لمعروطچ دینادیمن *
 دیورب دیاب اجک دینادیمن  *
 دینک ادیپ ار اھنآروطچ دینادیمن *
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 دینادیمن *
 دیرادن *
 دینک تکراشم دیناوتیمن *
 دیدنویپب دیناوتیمن *
 دینک راک دیناوتیمن *
 تسا غولش ناترس *
 دینک کمک دیھاوخیم *
 یارب تاروتسد ھجوتم و دیرادن ار راک ماجنا ییاناوت ھتساوخان ھک دیھد ناشن *
 رظن ھب یقافتا یتاھابتشا دیھدیم ماجنا ھک ییاھراک .دیاهدشن شبنج اب هزرابم
  .دنک کمک نآ ھبً اتقیقحو دنزن شبنج ھب یاھمدص ،دسرب
 :دیریگب یصخرم
 دینک ضرامت دنھدیم ار شبنج ھیلع مادقا یاربروتسد امش یاھقوفام ھک ینامز *
 زا ،دنھدیم ار شبنج ھیلع مادقا یارب روتسد امش یاھقوفام ھک ینامز *
 دینک هدافتسا دوخ یقاقحتسا یصخرم
 دینکراد ھشدخ اھقوفام ای و تموکح ھب تبسن ار دوخ ناراکمھ یرادافو
 نایم رد ناراکمھ اب دنکیم هرخسم ار ناتیاھقوفام و تموکح  ھک ییاھکوج *
 .دیاهدینش ار اھنآ ھک دییوگب و دیراذگب
 ھب ھک تسا ینامز روتاتکید کی سوباک نیرتگرزب ھک دینادیم یبوخ ھب امش *
 .دندنخب وا ھب ای و دننک هرخسم ار وا ،دننک لیلجت ار وا و دنسرتب وازا ھک نیا یاج
 طقف  .....تسین راد هدنخ ام زیزعربھر هرابرد اھکوج " مھبم رھاظ ھب رظن کی
 .دنکراومھار هداج تسا نکمم-."دریگیم ار اھنآ رفن کی
 تیامح روتاتکید زا رگا ناتناتسود و امش ایآ ھک دینک حرطم ار قیقد لاوس نیا *
  ؟دیراد رارق خیرات تسرد فرط رد دینک
 امش یاھقوفام ای و تموکح ایآ ھکنیا دروم رد یمومع ینامرفان تروص رد *
 دناوتیمرثایب نیناوق نیا ایآ ھکنیا و دننک لرتنک ار روشک دوب دنھاوخ رداق
 .دینک داجیا دیدرت ،دراد ھگن رادیاپ ار عاضوا
 و یساسا نوناق عفن ھب تموکح ھب تبسن ار ناتناراکمھ یرادافو دینک ششوک *
 .دیھد تھج رییغت شبنج فادھا
 تاروتسد قایتشاوراکتشپ اب ھک یتینما یاھورین زا ھتسد نآ هرھچ زا باقن *
 یاھلاناک زا .دیناسانشب ار اھنآ و دیرادرب ،دنراذگیم ارجا ھب ار شبنج بوکرس
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 اھنآ شبنج ات دیھدرارق شبنج رایتخا رد ار دارفا نیا ھب طوبرم تاعالطا فلتخم
 .دوش اھنآ یراسمرش ثعاب و هدرک اشفا ار
 :دیھد لکش شبنج ھب تبسن ار ناتاناراکمھ تارظن
 زا دیاب ،تسا حلسمریغ مدرم زا لکشتم تنوشخیب شبنج ھک نآ لوبق اب اھنآ
 ھب تبسن ناشرظن المع ،دنریگبرارق بوکرس دروم ھکنیا ھن ،دوش تیامح اھنآ

 عوقو ھب شبنجرد یرابتنوشخ یاھھثداح تردن ھب رگا .دوشیم دعاسم شبنج
 .دننکیمزیھرپ تنوشخ زا مدرم تیرثکا ھک دیشاب ھتشاد ھجوت ،ددنویپب
 دنک داجیا لالتخارگا یتح تنوشخیب شبنج ھک دینک هراشا ھتکن نیا ھب *
 لاقتنا و یعقاو تارکاذم یارب ار رد ،دنک فقوتمً الماک ار روشک رد اھتیلاعفو

 .دراذگیمزاب یسایس تاحالصاو تردق زیمآحلص
 و شبنج هرابرد ادناگاپورپ و طلغ تاعالطا نیب ات دینک کمک ناتاناراکمھ ھب *
 ناکما رگا و دینک هراشا ینوناق و لقتسم یربخ عبانم ھب .دنراذگب قرف تقیقح
 ار قیاقحو تاعالطا )تسا ھنامرحمً اتدمع ھک (یلخاد تاعالطازا تسھ یسرتسد
  .دیھدرارق ناراکمھرایتخارد ،تسا هدشن فیرحت ھک نآ تامادقاو شبنج هرابرد
 :دینک تظفاحم دوخ ناراکمھ زا
 کیتارکمد  تاحالصازاو دنراد یتاپمس شبنج ھب تبسن ھک دوخ ناتسد ریز زا *
 .دینک تظفاحم ناوت دحرد ،دننکیم تیامح
 .دینک هدافتسا نآ زا نسحا وحن ھب و دینک دنتسم دیراد ھک یتاعالطا
 فالخ ھک اھنآً اصوصخم ،ھتفرگ تروص شبنج ھیلع ھک ار یتامادقاو تاروتسد
 .دینک دنتسم ینمیا لوصا تیاعر اب ،تسا ینوناقریغورشب قوقح
 سیورس ردو دنراد یتاپمس شبنج ھب ھک یناتوسکشیپ قیرطزا ار دیفم تاعالطا *
 .دینک لقتنم شبنج ھبً امیقتسم ،دناهدرک تمدخ
 لباقمرد ھک دنھاوخیم امش زا اھقوفام یتروص ھچرد ھک دینک علطمار شبنج *
 .دیوش لسوتم تنوشخ ھب نیضرتعم
 شبنج رد دنھاوخیم هدننک کیرحت لماوع اجکو یک ھک دیھد عالطا شبنج ھب *
 .دوب دھاوخ ھچ اھنآ تامادقا و دننک ذوفن
 :دشاب یساسا نوناق اب قبطنم ھک هدش ءاضما و یبتک تاروتسد
 و نیضرتعم ھب ندناسر رازآ دصق ھچنانچرگا ھک دیھاوخب ناتیاھقوفام زا *
 ات دیشابرظتنم یمادقارھ زا لبق ،دننک ءاضما ار تاروتسد ،دشاب نایضاران
 .دسرب ناتتسد ھب هدش ءاضما تاروتسد
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 نوناق فلاخم ھکنیا یارب ار اھقوفام ای و نارمکح ھیحان زا هدش هداد تاروتسد *
 هرابرد اھقوفامزاو دیھدرارق یفاکشوم دروم ،دشابن یداینب قوقح ایو یساسا
 .دیھاوخب حیضوتً ابتک ،هدش دای لوصا اب اھنآ تاروتسد قابطنا
 :دینک هدافتسا هاگداد زا دیناوتیم رگا
 ،دننکیمرداص شبنج ھیلع اھقوفام ایو نارمکح ھک یتاروتسد یارجا زا لبق *
 اب ایآ ھک دوش مولعم ات )دنھد عاجرا امش نیدحتم ای( دیھد عاجرا هاگداد ھب ار اھنآ
 ای و امش یارب دناوتیم راک نیا .دراد قابطنا یساسا نوناق ھلمج زا دوجوم نیناوق
 .درخب نامز شبنج
 :دینک کمک شبنج شزومآ ھب
 نایم رد شبنج اب ار صوصخب یاھراتفر و شنک دروم رد دوخ تاداھنشیپ *
 یرادافو ھب .دوش تیمکاح زا ناتناراکمھ نتفرگ ھلصاف ببس دناوتب ھک دیراذگب
  .دننک ادیپ شبنج ھب تبسن یبوخ رظن و دھد نایاپ اھنآ
 یتینما یاھورین بذج یارب تنوشخیب نیلپیسید تیاعر ھک دینک دیکات شبنج ھب *
 دیناوتب ھک تسا نکممریغ یتحو لکشم رایسب .دراد یتایح یتیمھا شبنج ھب
 راتفر ھک یتروص رد ،دنوش هارمھ شبنج اب ھک دینک عناق ار ناتناراکمھ
 .دنک دیدھت ار اھنآ زیمآتنوشخ
 :دیریگب رظنرد ار هدننک لتخم تنوشخیب تالخادم
 ھلمجزا یداصتقاو یسایس یاھھتساوخ یارب دھدیم هزاجا یلخاد طیارشرگا *
 و دوخ یاھهداوناخ زا .دینک یھدنامزاس ار ینصحت و باصتعا راک طیارش دوبھب

 تکراشم زا تظافح و تیامح یاربو دنروایب اذغ ،دنیایب ھک دیھاوخب نادنورھش
 ات یلو ،دنکیم مھتم شروش ھب ار امشً الامتحا تموکح .دندنویپب شنک ھب ناگدننک
 نکمم ،دنھدب ماجنا امش ھیلع یراک دنھاوخب شاھتسدورادو روتاتکید ھک ینامز
 .دنورب تسا
 :دینک ینلع ار دوخ تیوھ دیدش ییاسانش رگا
 ھک دینادیم امشو دندش امش یاھتیلاعف ھجوتم امش یاھقوفام ای و تیمکاح رگا
 ینلع ار دوخ تفلاخم و تیوھ ،دننک تشادزاب یسایس ماھتا ھب ار امش دنراد دصق
 یارفسزا یتح و یسایس نیدحتم ،یرشب قوقح یاھنامزاس تیامح ناھاوخو دینک
   .دیوشروشک رد کیتارکمد یاھروشک
 دینک کمک شبنج ھب نوریب زا و دیھدب افعتسا متسیس زا ـ٢
 :دیناوتیم دیدرک باختنا ار هار نیا رگا
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 ھب هراشا ٣٪)تسا سورالب تدمزارد ربھر وکنشاکول روظنم( "اکول رادرب تسد  ،تسا مدرم اب شترا "
 )٣(.تسا سورالب رد وکنشاکول نارادفرط زا یمسرریغ یجنسرظن
 
 نینچایو دیدنویپب دنراد یتاپمس شبنج ھب تبسن ھک ناتوسکشیپ زا یھورگ ھب *
 دننکیم راک یتینما سیورس رد زونھ ھک دوخ ناراکمھ زا .دینک داجیا ار یھورگ
 ،دنکیم کمک شبنج ھب دنھاوخب ھک یتروص رد و دننک دامتعا امش ھب ھک دیھاوخب
  .دنراذگب امش رایتخا رد ار یتاعالطا ھنامرحم
 ھب رتشیب ریثات یارب و دینک گنھامھ ،رکفمھ ناراکمھ رگید اب ار دوخ یافعتسا *

  دیھدب افعتسا یھورگ تروص
 موکحم ار تیمکاح یاھراک ویدیو قیرط زا ،دشاب ادصورس رپ ناتایافعتسا *
 دننامب متسیس رد ای و دنراذگب امش یاپ یاج اپ ھک دیھاوخب دوخ ناراکمھزاو دینک
 ھک دینک ییامنھار افخرد ایو انلعار اھنآ دیناوتیم امش .دننک کمک شبنج ھب و
 ھب امنھار نیا رد ھک ار یتاعالطا دنناوتیم .دننک کمک شبنج ھب دنناوتیم ھنوگچ
 دراد رارق شبنج رایتخا رد دوشیم هراشا اھنآ
 دنک کمک شبنج ھب دناوتیم ھک یتاعالطا دیناوتیم ھک اجنآ ات افعتسازا لبق *
 دیھدرارق شبنج رایتخا رد افعتسازا سپ و دینک یروآعمج
 شبنج ھب نتسویپ ـ٣
 :دیناوتیم دیدرک باختنا ار هار نیا رگا
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 شبنج ھب ناتناتسدریز ایو ناتانارکفمھ زا یدایز دادعت و امش ھک دینک مالعا *
 تاضارتعا یرازگرب لحم زا حلسمریغ یلو ،مروفینوی اب دیراد دصقو دیدنویپیم
 نیضرتعم زا ات دیھد لیکشت یناسنارپس دیناوتیم .دینک تظافح ناتناتسودو نیلاعف
 .دینک عافد شنارادفرطو تموکح تنوشخرباربرد
 دیھاوخب شبنجزاو دیدنویپب شبنج یاھشنک زا یکی ھب حلسمریغو مروفینوی اب *
 ھک ینارگید و دوخ هرابرد ناگدننک تکراشم اب ات دراذگب امشرایتخارد نوبیرت ھک
  .دینک تبحص ،دننکیم تیامح شبنجزا امش دننام
 تنوشخیب شبنج نیلاعفزا یکی دوخ ھعماج رد ،شبنج فادھازا تیامح یارب *
 دیوشب
 کرت زا ار دوخ هزیگنا اھھناسر رگید ای و یعامتجا یاھھناسرزا هدافتسا اب *
 .دینک نایب شبنج ھب نتسویپ و یتینما سیورس
 ھب و هدرک کرت ار یتینما سیورس  ھک دیھاوخب دوخ لغاش و قباس ناراکمھ زا *
 .دننک تمواقم نوردزاو هدنام یقاب سیورسرد ایو دندنویپب شبنج ھب و امش
 ھلمجزا دننک کمک شبنج ھب دنناوتیم ھنوگچ ھک دینک ییامنھار ار اھنآ دیناوتیم
 .تسا هدمآ امنھار نیا رد ھک دنراذگب شبنجرایتخارد ار یتاعالطا
 مان دندربراک ھب حلسمریغ نیضرتعم ھیلع تنوشخ دینادیم ھک قباس ناراکمھزا *
 دینک ناشراسمرشو دیربب
 زا دوز ایرید :دینکن هابتشا ،دینکیمن ھچو دینکیم تیامح شبنجزا امش نونکا ھچ *
 ار اھ نآ امش ھک دیراذگب ارجا ھب ار یتاروتسد ھک تساوخ دنھاوخ امش
 ردورگید یاھنامز رد امش دننام یدارفا .دینادیم ینوناقریغو ھنالداعریغ
 ھک یتارطخ مغریلع اھنآ .دندوبوربور ھباشم یلضعم نیا اب رگید یاھروشک
 .دندرک ارجا ار امنھار نیا یاھلمعلاروتسد ،تشاد دوجو ناشاهداوناخو دوخ یارب
 تقورھ ،دینک یبایزرا و هدرک هدامآ ار دوخ یاھھنیزگ ،دینک یسررب ار دروم نیا
 .تسھ مھنآ ھب ندیسر هار ،تسھ لیامت

 

 کیمداکآ یاھھمانرب یور وا .تسا )ICNC(تنوشخیب تازرابم یللملانیب زکرم دشرا رواشم ،یکسفوکتراب ھچام رتکد
 صوصخم یاھشرازگ و اھیراگن کت فلوم وا .دنکیمراک یندم تمواقم هرابرد ھعلاطم و قیقحت ،سیردت یارب
 .تسا تنوشخیب خیرات یبایزاب باتک فلوم زین و یس.نا.یس.یآ
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