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اختالف ٍ   ،   ترديذ  ايجاد  جٌگ ًرم دشوي كِ ّذف آى با   هقابلِ  كشَر  اصلي  َيتاٍل  اهرٍز

ّاي هقابلِ با ايي تْاجن حفظ ٍ تقَيت بصيرت، رٍحيِ  هْوتريي راُ  بذبيٌي هياى آحاد هردم است ٍ

 .ّا است بسيجي، اهيذ كاهل بِ آيٌذُ ٍ هراقبت جذي در تشخيص

 هقام  هعظن  رّبري



 

 جٌگ ًرم هفَْم شٌاسي

 

 :هقذهِ

ٔغشح اػت دس ادثيبت غشة  SoftPwarثشاي خًٙ ٘شْ اصغالحبت ٔختّفي ٚضغ ؿذٜ اػت. آ٘چٝ ثؼٙٛاٖ 

ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت وٝ صيشثٙبي فىشي آٖ اِٚيٗ ثبس تٛػطظ خطٛصن ٘طبي ثطٝ      SoftPwarثيـتش ثٝ لذست ٘شْ يب 

 .شْ ثشعشن ٔمبثُ حٛصٜ سػطب٘ٝ اػطت  ٕبَ ٚتأثيش ٌزاسي لذست ٘طتشيٗ حٛصٜ اػطُ ػّٕي ٔغشح ٌشديذ، ٟٕٔطؿى

ثٟشٜ ٌيشي اص سػب٘ٝ ٞب ٚأىب٘بتي وٝ فشد سا لبدس ٔي ػبصد تب ثشاي تأثيشٌزاسي دس عشن ٔمبثُ ثٝ اػٕطبَ لطذست   

ثپشداصد. ٍ٘بٞي ثٝ ٌزؿتٝ خًٙ ٘شْ ٘ـبٖ ٔي دٞذوٝ دسعٛس تبسيخ ثيؾ اصٕٞبٖ اثتذا وٝ خًٙ ػخت آغبص ؿطذ  

ست ٔي ٌشفتٝ تب اص ؿٛسؽ ٞبيي وٝ دس ٔٙبعك تؼخيش ؿذٜ ثٛخٛد ٔطي آٔطذٜ   ػّٕيبت سٚا٘ي يب خًٙ ٘شْ ٘يض صٛ

 خٌّٛيشي ؿٛد. صٔب٘ي وٝ چٍٙيضخبٖ لصذ حّٕٝ ثٝ ٔٙغمٝ اي سا داؿت ٔٛخي اصٞشاع دسآٖ وـٛس پخؾ ٔي ؿذ

ذ وٝ اٚ ثب ٔشدْ چٍٛ٘طٝ  طشاٖ تؼشيف ٔي وشد٘طبسي وٝ اص ٔٙبعك تحت وٙتشَ چٍٙيضخبٖ ٔي آٔذ٘ذ ثشاي ديٍدّٚ تُ

ثذيٗ تشتيت پطيؾ اص   .ٚاٌش ؿخصي ٔمبٚٔت وٙذ ٘بثٛد ٔي ؿٛدٛسد ٔي وٙذ ٚ وـتبسٞب ثٝ چٝ صٛست اػت طشخث

ٞب ػجٛسٔي وٝ دسخًٙ ٚسٚد چٍٙيشخبٖ ثٝ ٞشٔٙغمٝ سٚحيٝ ٔشدْ ؿىؼتٝ ؿذٜ ثٛد. سٚٔيبٖ ٚيب اػىٙذس اصٔٙبعمي 

ٜ آٟ٘طب سا ػٕطذاد دس ٔؼطيشخب ٔطي     وشد٘ذ خٛدسٚٞب ٚصسٜ ٞبي ثضسٌي وٝ چٙذثشاثش ا٘ؼبٖ ٔؼِٕٛي ثٛد عشاحي وطشد 

ٌزاؿتٙذ تب ِـىشيبٖ ٔمبثُ تصٛس وٙٙذ ػشثبصاٖ آٟ٘ب غَٛ پيىش٘ذ ٚػٕالد سٚحيٝ ٔمبٚٔت عشن ٔمبثُ سا تحت تأثيش 

ت طبٖ تضٚ اػط ططٗ ٔؼئّٝ وبس وشدٜ اػت، ػططٗ وؼي وٝ سٚي ايطٚ ٚحـت سا ٌؼتشؽ ٔي داد٘ذ. اِٚي ٜلشاسداد

أب ٟٕٔتشيٗ وطبسايٗ اػطت وطٝ     ٔي ؿٛد خٍٙيذ ))  :ٔغشح ٔي وٙذ ٔي ٌٛيذ ٘ىتٝ اي سا" هنرجنگ  "  وٝ دسوتبة 

ٔذ٘ظش لشاس دادٜ ٕٞبٖ ػّٕيبت سٚا٘ي خًٙ  اٚ چيضي وٝ . (( ؿٕب دسيه ٘جشد ثذٖٚ خًٙ پيشٚصي سا ثذػت ثيبٚسيذ

 ٘شْ اػت.



 

 ؟جٌگ ًرم چيست *

ّْٛ ٘ظبٔي اص ٚاطٜ ٞبيي ٔب٘ٙطذ  خًٙ ٘شْ ٔتشادن اصغالحبت صيبدي دس ػّْٛ ػيبػي ٚ ٘ظبٔي ٔي ثبؿذ. دسػ

خًٙ سٚا٘ي يب ػّٕيبت سٚا٘ي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ِٚي دسػّْٛ ػيبػي ٔي تٛاٖ ثٝ ٚاطٜ ٞبيي چٖٛ ثشا٘طذاصي ٘طشْ ،   

دس ثشاثش خٙطً   SoftPWarٚاطٜ ا٘مالة سٍ٘يٗ اؿبسٜ وشد. ٚاطٜ خًٙ ٘شْ يب  اخيشاد ٚ ٗتٟذيذ ٘شْ، ا٘مالة ٔخّٕي

تٝ ٌبٞي ثٝ خبي خًٙ اص ٚاطٜ ٞبي تٟذيذ يب لذست اػتفبدٜ ٔطي ؿطٛد ِٚطي    وبسثشد داسد اِج Hard Warػخت 

٘ظشيٝ ٞبي خًٙ ٘شْ عي دٞٝ ٞبي اخيش ٚاسد ادثيبت ػيبػي ؿذٜ  .دسٟ٘بيت ٔؼٕٛالد ثٝ يه ٔفْٟٛ ختٓ ٔي ؿٛد

 ا٘تـبس يبفتٝ ثٝ خٛصن ٘بي تؼّك داسد ٚي ٔؼتمطذ  SoftPWarاػت دسايٗ ثبسٜ ٔٙؼدٓ تشيٗ وتبثي وٝ ثب ػٙٛاٖ 

ٙب اػت اٚ ثشخالن ثؼضي صبحت ٘ظشاٖ لاػت ٔجٙبي لذست ػخت يب خًٙ ػخت ثٝ اخجبس ٚٔجٙبي لذست ٘شْ ثشا

 التصبد ٚ ديپّٕبػي سا صيشٔدٕٛػٝ لذست ػخت لشاسدادٜ ٚ تٟٙب اص سػب٘ٝ ثؼٙٛاٖ لذست ٘شْ ٘بْ ثشدٜ اػت. 

ٛاٖ ثٝ ايٗ تفىيطه خطٛصن ٘طبي    اغٙب ثبؿذ ٔي ت اخجبس ٚٔجٙبي لذست ٘شْ ثش اِجتٝ اٌش ٔجٙبي لذست ػخت ثش

چشا وٝ سػب٘ٝ التصبد ٚ ديپّٕبػي ٔي تٛا٘ٙذ دس ريُ ٞشدٚ ػٙٛاٖ ػخت يب ٘شْ لشاسٌيش٘ذ. ٘شْ يطب   ،اؿىبَ ٌشفت

ػخت ثٛدٖ آٖ ثؼتٍي ثٝ ايٗ داسد وٝ دسٟ٘بيت ثشاي ٚاداس وشدٖ حشن ٔمبثُ ثٝ ا٘دبْ وبسي يب ثبصداؿطتٗ اٚ اص  

الٙبػي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد دستٕطبٔي اصطغالحبت    ثٝ ػٙٛاٖ يه الذاْ تـٛيمي ٚ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد يب اص ايٟٙبوبسي 

 ثبال ٞذن ٔـتشن تحٕيُ اسادٜ ٌشٚٞي ثشٌشٜٚ ديٍش ثذٖٚ اػتفبدٜ اص ساٜ ٞبي ٘ظبٔي ٔي ثبؿذ. 

 

  عٌاصر افسايش قذرت ًرم *

ٗ ػٙبصش ثبػث دس تؼشيف لذست ٘شْ ثٝ يه ػشي ػٙبصش تٛخٝ ٔي ؿٛد وٝ سػبيت آٟ٘ب ٚسػبيت ٔؼيبسٞبي اي

 خبرثٝ داس ؿذٖ ٚتأثيش لذست ٘شْ ٔي ؿٛد يىي اص ايٗ ػٙبصش ػجبستؼت اص: 

خبرثٝ فشٍٞٙي وٝ ٔـتُٕ ثش ػمبيذ، اسصؽ ٞب ٚ ثبٚسٞبي يه خبٔؼٝ اػت ٚآٖ ٕٞبٖ چيضي اػطت وطٝ    الف:

ٖ ٚالغ ٞٛيت ّٔي ثشاي يه خبٔؼٝ ثٝ ٔٙضِٝ ي سٚح ثشاي ثذٖ اػت ٚٞ دس .تؼجيش ثٝ ٞٛيت ّٔي ٔي ؿٛد عطٛس   ٕطب

ٞٛيطت دٚ    شد.اٌش ّٕٔىتي ٞٛيت ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ثطٝ تطذسيح خٛاٞطذ ٔ ط     ،سٚح دس ثذٖ ٘جبؿذ خؼٓ ٔي ٔيشدوٝ اٌش

اص ِحبػ ثيٗ إِّّي ٘يض ػبُٔ ؿٙبػبيي وـطٛس تٛػطظ    وبسوشد داسد اصِحبػ داخّي ػبُٔ ٕٞجؼتٍي ٔشدْ اػت ٚ

سيخي، فشٍٞٙي ٚاػتمطبدي يطه ّٔطت سا    ٞب اػت، ٞٛيت ّٔي يه ٔؼئّٝ خٕؼي اػت وٝ ثٙيبدٞبي تب ػبيش دِٚت

 ٔي ٌيشد. دسثش



 

دس ػغٛح ّٔي ٔٙغمٝ اي ٚثيٗ إِّّطي اػطت. ٞشوـطٛسي وطٝ ثطٝ       ،ػٙصش دػتشػي ثٝ اثؼبد لذست ٘شْ ب:

وب٘بِٟبي استجبعي ٔٙغمٝ اي ٚثيٗ إِّّي دػتشػي ٚاستجبط ثيـتشي داؿتٝ ثبؿذ لغؼطبد اص لطذست ٘طشْ ثطبالتشي     

س وٙٛا٘ؼيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّي يب ػضٛيت دس ػبصٔبٖ ٞبي ثيٗ إِّّي ٚايفبي ٘مؾ ٔثُ ػضٛيت د ،ثشخٛسداس اػت

 .ثش دس ايٗ ػبصٔبٖ ٞبؤٔ

ثٝ ايٗ ٔؼٙب وٝ ايٗ دِٚت ثتٛا٘ذ دس اٍِٛٞب ، اسصؽ ٞب ٚ اِٚٛيت ٞطبي ديٍطش    ،ػٙصش پزيشؽ خٟب٘ي اػت ج:

 يي اػت. ّٔت ٞب تغييش ثٛخٛد آٚسد . لغؼبد چٙيٗ وـٛسي داساي لذست ٘شْ ثؼيبس ثبال

اص ديٍش ػٙبصش لذست ٘شْ تأثيشٌزاسي ثشػغٛح ٔختّف ٘ظبْ ثيٗ إُِّ اػت. ٔطثالد دسٔطٛسد ايطشاٖ ٔطي      د:

 سٔيب٘ٝ خذيذ يب اػالٔي اؿبسٜ وشدتٛا٘يٓ ثٝ تأثيشثشچشخؾ ػيبػت آٔشيىبيي خبٚسٔيب٘ٝ ثضسي ثٝ خبٚ

 

  سطَح قذرت ًرم *

 ػغح تبوتيىي ج(ي                       ػغح ٔيب٘ ة(ػغح ساٞجشدي                    اِف(

 

 سطح راهبردي الف(

لذست ٔتٛخٝ سٞجشاٖ ٚ٘خجٍبٖ يه وـٛس اػطت ٚثطبالتشيٗ    ٗ ػغح وٝ اِٚيٗ ػغح لذست ٘شْ اػت، دساي

ػغح سٚيبسٚيي لذست ٘شْ يب تٟذيذ ٘شْ سا ؿبُٔ ٔي ؿٛد دسايٗ ػغح ٞذن اص افضايؾ لطذست ٞٙدطبس ػطبصي    

س صحٙٝ ثيٗ إِّّي اػت ٚٞطذن حشيطف ٞطٓ اص تٟذيطذ ٘طشْ دسايطٗ ػطغح اٚالد        خٛد ٚ تضؼيف لذست حشيف د

 ؿٙبػبيي ٘خجٍبٖ ٚ سٞجشاٖ فىشي خبٔؼٝ ٚ ثب٘يبد ايدبد اسػبة ٚتأثيش ٌزاسي ثشآٟ٘ب اػت.

 سطح مياني ب(

دسايطٗ   .لذست ّٔي تىيٝ داسد ٚ اص فشًٞٙ ػبٔٝ ٔتأثش ٔي ؿطٛد  دس لذست ٘شْ ٔٙحصشا دثٝ ٔشدْ ٚايٗ ػغح 

دس ٔمبثُ  ،ذٙذ ٚ ثٝ آٖ ٔـشٚػيت ٔي ثخـٙػغح افىبس ػبٔٝ اصتصٕيٕبت ٘خجٍبٖ ٚ سٞجشاٖ خبٔؼٝ حٕبيت ٔي وٙ

يؼٙي  .ٛٔي خبٔؼٝ اػتطبد ػٕطشٍٞٙي آحطٞذن تٟذيذ ٘شْ دسايٗ ػغح ايدبد ؿىبن ٔيبٖ ٘خجٍبٖ ػيبػي ٚ ف

ثشاي سػطيذٖ   ذ ٚٙبسض ٚٔخبِف تجذيُ وٙٔؼ ،خٕبػتي ثي تفبٚت ،  ثٝي خٛاٞٙذ ٔشدْ سا اص يه خٕبػت ٕٞشاٜطٔ

 . ٕبيٙذ٘٘ي ٔذ٘ي اػتفبدٜ ٔي ثٝ ايٗ ٞذن اص اثضاسٞبيي ٔثُ تـٛيك ثٝ ٘بفشٔب



 

 سطح تاكتيكـي ج(

 .ايٗ ػغح اص سٚيبسٚيي لذست ٘شْ دس ػغح ٘يشٚٞبي ٔؼّح صٛست ٔي ٌيشد

ؼي ؿطٛد دسٞشػطٝ ػطغح    ٕٞشاٜ ٞٓ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيطشد ٚػط   ثبيذ تٛأبٖ ٚ ،ػٝ ػغح اص لذست ٘شْٚٞش 

 لذست دٞي ٚلذست ٘شْ خبٔؼٝ افضايؾ پيذا وٙذ تب ثتٛا٘ذ دس ٔمبثُ تٟذيذات ٘شْ ٔؤثش ٚالغ ؿٛد 

 

  گرٍُ ّاي ّذف در جٌگ ًرم* 

٘يشٚٞطبي ٔيطب٘ي سا    ٌٖشٜٚ ٞبي ٞذن دس خًٙ ٘شْ ػجبستٙذاص سٞجشاٖ، ٘خجٍبٖ ٚ تٛدٜ ٞبي ٔطشدْ ط ٘خجٍطب   

٘خجٍطبٖ خبٔؼطٝ    .يه حىٛٔت ٔغشح ثبؿٙذتصٕيٓ ٌيشاٖ ٚ تصٕيٓ ػبصاٖ  تـىيُ ٔي دٞٙذ ٚ ٔي تٛا٘ٙذ ثؼٙٛاٖ

ؿفتٍي رٞٙي خٛد ٔي تٛا٘ٙذ تشع سا ثٝ رٞطٗ  آٔذ٘ي ٔب٘ٙذ سٞجشاٖ احضاة ، اػبتيذ دا٘ـٍبٜ ٚ ... ٔي ثبؿٙذ وٝ ثب 

ٝ   يب ٔشدْ ا٘تمبَ دٞٙذ، ٚحـت ايدبد وٙٙذ ٚسٚحيٝ ّٔت سا دسٞٓ ثـىٙٙذ ٚ خطٛد   ،ثب ايدبد أيطذ ٚ٘ـطبط دس خبٔؼط

ٚٔشدْ سا ثٝ حٕبيت اص سٞجشاٖ تـطٛيك   ٜدٕٛايدبد ٘ سا سٞجشاٖ ٕٞجؼتٍي ٔيبٖ ٔشدْ ٚ ،ثبٚسي ٚتمٛيت اسادٜ ّٔي

 ٔي تٛا٘ٙذ صالحذيذٞبي ٔشدْ سا ثٝ ٌٛؽ سٞجشاٖ خبٔؼٝ ثشػب٘ٙذ.  ٘يض وشدٜ ٚ

ً ٘شْ ا٘دبْ تشديذ افىٙي ٚخبيٍضيٙي ٔٙبثغ اِٚيٗ ٟٕٚٔتشيٗ سٚؽ دس خًٙ ٘شْ اػت. اِٚيٗ وبسي وٝ دسخٙ

 ٔي ؿٛد ايٗ اػت وٝ ؿخص سا ٘ؼجت ثٝ ديذٌبٜ ٞبي خٛد دچبس ؿه ٚتشديذ وٙٙذ ثٛيظٜ تـىيه دس وبسآٔذي ٚ

 .((؟س ٔٙغمطي اػطت  يب ايٗ وبس ٘تيدٝ اي داسد، آيب ايٗ وبآ )): ٘تيدٝ ثخـي يه سفتبس ٚايٗ ػئٛاَ سا ٔغشح ٔي وٙذ

ثٝ  يدس ٚالغ دؿٕٗ ثب تشديذ افىٙ .بٖ اص ا٘شطي ٞؼتٝ ايت ٔشداٖ ثشحك ٔؼّٓ اػتفبدٜ وـٛسٔٔثالد پبفـبسي دِٚ

عطشن ٔمبثطُ ثطشاي    غ ٘شْ ػطبصي رٞطٗ   طىبن ٔيبٖ ٔشدْ ٚٔؼٛالٖ ٔي ثبؿٙذ. تـىيه دس ٚالطبَ ايدبد ؿطد٘ج

اٚ آٔبدٜ ٔي ؿٛد تب چيضٞبي ديٍطشي   فشد سا دچبس خالء فىشي ٚٔٙغمي ٔي وٙذٚ ،بت ٞبي ثؼذي اػت. ؿهطػّٕي

ذ ٘ؼجت ثٝ ٔٙبثغ فىشي خٛد ؿه وٙذ تب ثذ٘جبَ خٛسان فىطشي ديٍطشي   يٙبثشايٗ اثتذا فشد ثبث .سا دس رٞٗ ثپزيشد

ٚ  يٕيبٕٞٝ ٚالؼيت سا ٘ ،يٙذٔثالد دؿٕٙبٖ ٔي ٌٛيٙذ سػب٘ٝ ٞبي ؿٕب دسٚؽ ٔي ٌٛ .ثبؿذ ثشاػطبع ٔٙطبفغ    ٌٛيٙطذ 

ٛد ِٚي ٕٞچٙطبٖ  ؿه پيذا ٔي ؿ يخٛدؿبٖ ايٗ وبس سا ٔي وٙٙذ دس ٘تيدٝ ٘ؼجت ثٝ صحت ػُٕ سػب٘ٝ ٞبي خٛد

غ ٔٛسد تٛخٝ خطٛد سا اص خّٕطٝ   ثآٍ٘بٜ دؿٕٙبٖ ػشيؼبد ٔٙب ،٘يبص اػت وٝ ٔٙبثغ اعالػبتي ديٍشي خبيٍضيٗ آٖ ؿٛد

BBC  ٚUOA ٚ دس٘تيدٝ ٔذيشيت افىبس ػٕٛٔي سا ثب  ثٝ خبٔؼٝ ثؼٙٛاٖ سػب٘ٝ ساػتٍٛ ٚ ثي عشن ٔؼشفي ٔي وٙٙذ

 تضسيك اعالػبت ٔٛسد ٘ظش خٛد ثذػت ٔي ٌيش٘ذ. 



 

  هبارزُ با جٌگ ًرم ّاي برٍى رفت ٍ راُ* 

 صٛست ٌيشد آٌبٞي ثخـي ٚ ذاِٚيٗ ٟٕٚٔتشيٗ وبسي وٝ دسٔمبثّٝ ثب ٞشٌٛ٘ٝ ػّٕيبت ٘شْ سليت ٔي تٛا٘ الف(

ٞٓ سليت ثفٟٕذ وٝ ٔب ٔتٛخٝ اػٕبَ اٚ ٞؼتيٓ ٚ ٞطٓ ّٔطت خٛدٔطبٖ ايطٗ      افضايؾ ػغح ثصيشت ٔشدْ اػت تب

ٚاخجبسٔؼْٕٛ دؿطٕٙبٖ ٚاوؼطيٙٝ   ذ ٚثٝ ػجبستي خبٔؼٝ سا دس ثشاثش افىبس ٘ثىبس ٌيشآٌبٞي سا ثشاي ٔمبثّٝ ثب دؿٕٙبٖ 

ٌبْ ثضسٌي دس اعفبء آتؾ فتٙٝ ٚخًٙ ٘طشْ ثشداؿطتٝ    ،ٚلتي اص عشيك آٌبٞي دٞي ٔصٖٛ ػبصي ايدبد ؿٛدوٙيٓ. 

فشآيٙذ ّٔت دس ٚالغ ٔبثبيذ دسيه  .ؿذٜ اػت. اِجتٝ ايٗ وبس پيچيذٜ اػت ٚدسيه ٔمغغ وٛتبٜ ا٘دبْ ؿذ٘ي ٘يؼت

فشآيٙذ ّٔطت ػطبصي سا آغطبص     ،يه ا٘مالة سا ثٝ پيشٚصي سػب٘ذ أب پيؾ اص آٖ)سٜ( ػبصي ؿشوت وٙيٓ. أبْ خٕيٙي

 ٘تيدٝ ٚٔيٜٛ دسخت ّٔت ػبصي ثٛد.  ،وشدٜ ثٛد ٚا٘مالة اػالٔي دس ٚالغ ؿشٚع وبس ٘جٛد ثّىٝ ثٕشٜ

 ،ٕ٘طٛد اي وُ خبٔؼٝ يه پيبْ ٚاحذ عشاحطي  ايٙىٝ ٕ٘ي تٛاٖ ثش ،٘ىتٝ اي ديٍش وٝ ثبيذ ثٝ آٖ تٛخٝ ؿٛد ب(

ٔجٙطبي ؿطٙبختي ٚٔٙغمطي     ،ثّىٝ ثبتٛخٝ ثٝ اخضاء ٔختّف خبٔؼٝ ٞشپيبْ ثبيذ ٔتٙبػت ثب سٚحيبت تؼّمطبت فىطشي  

ثبيذ تٛخٝ داؿت خطٙغ پيطبْ ثطشاي     ٞٛيت ديٙي ّٚٔي ٚاحذي داس٘ذ أّب ٌشچٝ اخضاء خبٔؼٝ .خبصي عشاحي ؿٛد

 ٔتفبٚت اػت. ٔشدْ ٕٚٞچٙيٗ ٘خجٍبٖ خبٔؼٝ يه سٞجش يب سٞجشاٖ ػيبػي ثبتٛدٜ

 ًتيجِ گيري

 سا ٘ـب٘ٝ ٌشفتٝ ٚ خًٙ ٘شْ سا ٔي تٛاٖ ٞشٌٛ٘ٝ الذاْ ٘شْ افضاسا٘ٝ سٚا٘ي ٚتجّيغبت سػب٘ٝ اي وٝ خبٔؼٝ ٞذن

ٞضيٙطٝ خٙطً ٘طشْ     . ٘بٔيطذ  ،ثذٖٚ دسٌيشي ٚاػتفبدٜ اص صٚس ٚاخجبسدس ٔٛسد ثٝ ا٘فؼبَ ٚا٘ضٚا وـب٘ذٖ حشيف اػت

اص خًٙ ػخت اػت ٚفٛايذ ٚٔٙبفغ خًٙ ٘شْ ثؼيبس چـٍٕيشتش اص خٙطً ػطخت ٔطي ثبؿطذ. خٙطً       ثؼيبسوٕتش

  سٚا٘ي، خًٙ ػفيذ، خًٙ سػب٘ٝ اي ، ػّٕيبت سٚا٘ي ، ثشا٘ذاصي ٘شْ ، ا٘مالة ٘شْ، ا٘مالة ٔخّٕي ٚا٘مطالة سٍ٘طي  

ٛس ظٍش اػٕبِي وٝ ٔٙاؿىبَ ٔختّف خًٙ ٘شْ ٞؼتٙذ. خًٙ ٘شْ يؼٙي اػتفبدٜ دليك ٚعشاحي ؿذٜ اص تجّيغبت ٚدي

اصّي آٖ تأثيشٌزاسي ثشػمبيذ، احؼبػبت ، تٕبيالت ٚسفتبس دؿٕٗ ٌشٜٚ ثي عشن يب دٚػت اػت وٝ ثطٝ ٘حطٛي   

تجّيغبت سػب٘ٝ ٞب خضء اصّي ٚاػبػي خًٙ ٘طشْ   .ٔصبِح ّٔي دسآٖ اػت ي ثشاي ثٝ دػت آٚسدٖ ٔٙبثغ ٚ٘پـتيجب

ٚ     ٞذن اصّي اص خًٙ ٘شْ اص ثيٗ  .ِٚي ٘ٝ ٕٞٝ آٖ ٞؼتٙذ  ثشدٖ أيذ دس ٔخبعجبٖ وـطٛس يطب خٙطبح ٔمبثطُ اػطت 

 ؿىبن ثيٗ خبٔؼٝ اػت. ايدبد ٞذن ٟ٘بيي آٖ  ٚ ،ٕٞچٙيٗ ثي اػتٕبدي ٘ؼجت ثٝ سٞجشاٖ وـٛس يب خٙبح ٔمبثُ



 

   ٓ  .خًٙ ٘شْ دسحميمت خًٙ ػّيٝ ػمُ ٚايٕبٖ ٔي ثبؿذ ٚثشاي تصشن رٞٗ اػت ٚ٘ٝ دسثٙطذ وـطيذٖ خؼط

غجٛػبت، ػبيت ٞبي خجشي، ٔ ،ساديٛٞب، خجشٌضاسي ٞبٛيضيٖٛ ٞب، ططجبستٙذ اص تّشْ ػططٕتشيٗ اثضاسٞبي خًٙ ٘طٟٔ

ٚ    ٔطشدْ، احط    ،ٚ ٟٕٔتشيٗ ٔخبعجبٖ خًٙ ٘شْ ايٙتش٘تٔبٞٛاسٜ ٚ  ػطبصٔبٟ٘ب   ضاة ، ػيبػطت ٔطذاساٖ ، ٌطشٜٚ ٞطب 

  .ٔي ثبؿٙذ ٟٚ٘بدٞبي دِٚتي ٚغيشدِٚتي ، دِٚتٟب ، ػبصٔبٖ ٞبي ثيٗ إِّّي ٚ ثٛيظٜ خٛا٘بٖ يه خبٔؼٝ

چٖٛ دؿٕٙبٖ اص ػطذْ   ،ثٟتشيٗ ساٜ ثشاي ٔمبثّٝ ثب خًٙ ٘شْ افضايؾ ٚ استمبء ػغح ثصيشت خبٔؼٝ ٔي ثبؿذ

ٝ   ِزا ثشاي ٔمبثّٝ ثب آٖ ،اعالع ٔشدْ اصخشيب٘بت ػيبػي ٚاختٕبػي ثٟشٜ ٔي ٌيش٘ذ ٚ   ثبيطذ ثط ٓ ّط ػ ٔطشدْ  آٌطبٞي 

ذ تٛخطٝ داؿطت خٙطً ٘طشْ ثخطؾ      ثبيط  .ساحتي ثبصيچٝ دػت دؿٕٙبٖ ٚسػب٘ٝ ٞبي آٟ٘طب ٘ـطٛ٘ذ  ٝ ثخـيذ تب ث

خًٙ ٘شْ ثطٝ د٘جطبَ    بٖ ٞشػٙٛاٖ ادأٝ داسد. يبتب پ ًٚٙ ٘شْ لجُ اص ؿشٚع، حيٗ خذا٘ـذ٘ي ٞشػّٕيبت اػت ٚ خ

 ٘تيدٝ سفتبس ٔخبعجبٖ اػت.  وٙتشَ اتبق فشٔبٖ ٚدس
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