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Classification: Protected A 

 نیرجاھم یاھ تیقفوم زا ینادردق
  یدالیم ٢٠٢٢ نئوژ ١٠

 ناتسا نیا رد نیرجاھم ھتسجرب یاھ تیقفوم زا ینادردق روظنم ھب اتربلآ
 .دنک یم یزادنا هار ار نیرجاھم زا ریدقت ھمانرب
 
 زا و دوخ یراک یاھ طیحم و سرادم ،عماوج رد لاعف یاھ شقن یافیا قیرط زا نیرجاھم
 یم کمک اتربلآ یگنھرف عونت و یداصتقا یایحا ھب دوخ یاھراک و بسک یزادنا هار قیرط
 ینادردق نیرجاھم زا ات درک دھاوخ لیلجت اھ درواتسد نیا زا نیرجاھم زا ریدقت ھمانرب .دننک
 ،تالحم عونت و یریگارف شیازفا ثعاب نیرجاھم ھک ییاھ شور اب ھطبار رد و هدرک
  .دنک یم یناسر عالطا مدرم ھب دنوش یم ام داصتقا و سرادم

 
 ،بذج ھب اتربلآ تلود ھک ییاجنآ زا .دننک یم ام ھعماج ھب یدنمشزرا یاھ کمک نیرجاھم«
 تسا مھم ،دھد یم ھمادا اتربلآ ترجاھم تیزم یژتارتسا قیرط زا نیرجاھم ظفح و لابقتسا
 شزرا ام یگنھرف تفاب ھب نآ قیرط زا اھنآ ھک ییاھریسم ھک میھد ناشن نیرجاھم ھب ھک
 ینادردق اھنآ زا و هدید ار دننک یم رت ینغ ار ام عماوج و هدرک تیوقت ار ام داصتقا ،هدیشخب
 ».مینک یم
 ترجاھم و راک ریزو ،ودام یسیک

 
 قیرط زا ھک رجاھم کی دناوت یم یدرف رھ و دراد دوجو ھیئوژ ٢۴ ات دارفا یفرعم ناکما
 یلیصحت ای یا ھفرح هزوح دوبھب ،راک و بسک رد تیقالخ ،یربھر ،ھنابلطواد یاھ تیلاعف
 ار تسا هدش ناتسا نیا ندش رت ینغ ثعاب رت ریگارف ناتسا کی داجیا یارب دوخ تامادقا و
 ،نانز ،ناناوج یاھدرواتسد زا ریدقت یارب زیاوج زا یا هدرتسگ فیط .دنک یفرعم
  .دنا هدش ھتفرگ رظن رد ھعماج ناگدنزاس و نارگراک ،نایھاگشناد ،نانیرفآ راک ،نادنملاس

 
 ،هدارا ریثات تحت ھشیمھ و مراد ار ناتسا نیا رسارس رد نیرجاھم اب تاقالم راختفا نم«
 ثعاب ھک یرجاھم ھک منک یم قیوشت ار مدرم نم .مریگ یم رارق اھنآ یروآ بات و تیقالخ
 نیرجاھم ھھجو ،زیاوج نیا قیرط زا ام .دننک یفرعم ار تسا هدش ناتسا نا رد یلوحت داجیا
 ».درک میھاوخ ھتسجرب ار دننک یم افیا ریذپلد و دابآ یناکم ھب اتربلآ لیدبت رد ھک یشقن و
 یگنھرف ددعت و ترجاھم ریزو نواعم ،نیسای دمحم

 
 داژن دض و یگنھرف ددعت تامادقا ھب اتربلآ نیرجاھم زا ریدقت ھمانرب یارجا اب اتربلآ تلود
 درواتسد و اھ تیاور یراذگ کارتشا ھب یارب یگنھرف عماوج قیوشت قیرط زا دوخ یتسرپ
  .دھد یم ھمادا اتربلآ رسارس رد دوخ یاھ
 
 یتسرپ داژن اب هزرابم یارب نیرجاھم زا تیامح یارب تلود یاھ شور زا یکی ھمانرب نیا
 قیرط زا و نیرجاھم یارب تلادع رتفد ھلیسوب اتربلآ .تسا دننادب دوخ ھناخ ار اتربلآ ھکنیا و
 تالیصحت زا هدافتسا یارب دارفا ھب کمک( یجراخ کرادم نتخانش تیمسر ھب عناوم فذح
 راک رس ھب رت عیرس ار نیرجاھم )دوخ لماک لیسناتپ ھب یبایتسد روظنم ھب دوخ تایبرجت و
  .دنادرگ یم زاب

 طبترم تاعالطا
 نیرجاھم زا ریدقت ھمانرب

 
 )یرایتخا( *یا ھناسر دنچ
 ھمانرب سکع هدھاشم

 یربخ سنارفنک ھب نداد شوگ

 یربخ سنارفنک هدھاشم

 دوب دھاوخ سرتسد رد ھمانرب یارجا زا سپ *

 یا ھناسر یاھ شسرپ
 نملاد یور
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 رتشیب یاھ تصرف داجیا لاح رد نینچمھ تلود ،اتربلآ یایحا ھمانرب زا یشخب ناونع ھب
 و راک و بسک یزادنا هار ،عماوج رد ندش رقتسم ،اتربلآ ھب دورو روظنم ھب دارفا یارب
 فذح ھلیسوب و یترجاھم دیدج ریسم ود قیرط زا نینچمھ تلود .تسا رتشیب یاھ لغش داجیا
 یایحا ھب یلحم عماوج رد نیرفآ راک نیرجاھم زا لابقتسا یاھ تخاسریز داجیا و عناوم
  .دنک یم کمک اتربلآ ییاتسور شخب
 

 
 عیرس تاعالطا

 .دراد دوجو ھیئوژ ٢۴ ات دارفا یفرعم ناکما •
 یراک یاھ لحم هزیاج ،کچوک عماوج دوبھب هزیاج :دوب دنھاوخ ھتسد ھن رد زیاوج •

 هزیاج ،نامرھق رجاھم هزیاج ،ناوج ربھر هزیاج ،ینیرفآ راک ھیحور هزیاج ،ریگارف
 و رجاھم نانز ریثات هزیاج ،شخب ماھلا زومآ شناد هزیاج ،یلیصحت و یلغش کمک
 .یدنملاس ھیحور هزیاج

 .دوش لاسرا نیالنآ ھناماس قیرط زا دیاب دارفا یفرعم •
 :دیاب ندوب طیارش دجاو یارب اھدزمان •

o دشابن نامزاس ای هورگ کی( دشاب درف کی( 
o دشاب هدرکن تفایرد اتربلآ تلود زا یھباشم هزیاج ھتشذگ رد 
o اداناک رد لاس نیدنچ یارب یلو( دشاب هدمآ ایند ھب اداناک زا جراخ رد 

 )دشاب هدرک یگدنز
o دشاب اداناک دنورھش ای مئاد میقم 
o دشاب ھتشادن دشاب هدشن رداص وفع مکح نآ یارب ھک یرفیک تیموکحم 
o دشاب ھتشادن یتلود ماقم 
o دشاب اتربلآ نکاس یدزمان نامز رد 
o دشاب هدرک کمک اتربلآ ھب 

 
 
 


