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 :تؼشيف•    

ٗ ٘بي دسٚٔي صِيٓ اعت چٕيٓ ٌشصؽي، . صٌضٌٗ، ٌشصػ ٔبگٙبٔي ٚ عشيغ صِيٓ ثذٌيً ايزبد ؽىغتگي ٚ ربثزبيي الي

. ِي تٛأذ ِٕزش ثٗ تخشيت ٚ دسُ٘ ؽىغتٓ عبختّبٔٙب ٚ پٍٙب، ٔؾت گبص ؽٙشي ٚ اختالي دس ؽجىٗ ثشق ٚ تٍفٓ گشدد

ثٗ ّ٘يٓ دٌيً دس صٌضٌٗ، ػالٖٚ ثش ػٛاسك ِغتميُ ٔبؽي اص تخشيت، ثبيذ ِٕتظش ػٛالجي ّ٘چْٛ آتؼ عٛصي، خفگي 

ْ عبصي ِٕبعت ثشخٛسداس ٔجبؽٕذ ٚ يب ثشسٚي . ٔيض ثبؽيُ... ٔبؽي اص گبص، أفزبس ٚ عبختّبٔٙبيي وٗ اص افٛي عبختّب

ٖ ٘بي آة صيشصِيٕي ثٕب ؽذٖ ثبؽٕذ، ثيؼ اص ّ٘ٗ دس ِؼشك خطشٔذ صٌضٌٗ دس ٘ش صِبٔي اص . صِيٕٙبي ٔبپبيذاس ٚ عفش

ٗ سٚص ٚ ٘ش سٚصي اص عبي ِضتًّ اعت ٗ اي صٔذگي ٚ ِضيظ خٛد سا . ؽجبٔ ثذسعتي لبثً پيؼ ثيٕي ٔيغت ٚ ثبيذ ثٗ گٛٔ

 .آِبدٖ وٕيُ وٗ دس فٛست ثشٚص ايٓ صبدحٗ، ؽب٘ذ وّتشيٓ آعيت ٚ خغبسات ثبؽيُ

 چٗ ِىبٔٙبيي ثيؾتش دس ِؼشك خطشٔذ؟•    

ٗ خيض رٙبْ اعت ٘شچٕذ وٗ ِٕبطك وٛ٘غتبٔي ٚ ِٕطمٗ صاگشط دس ِؼشك خطش . وؾٛس ايشاْ، رضٚ ِٕبطك صٌضٌ

ٗ اي اص  ٗ ٘بي ثُ ٚ طجظ دس چٕذ عبي اخيش، ثبيذ گفت وٗ ٘يچ ِٕطم ثيؾتشي رٙت صٌضٌٗ لشاس داسٔذ ٌٚي ثب تٛرٗ ثٗ صٌضٌ

پظ ؽبيذ تٕٙب ساٖ ِمبثٍٗ ثب ايٓ پذيذٖ، سػبيت افٛي ؽٙشعبصي ٚ . وؾٛسِبْ ِقْٛ اص خطش صٌضٌٗ ّٔي ثبؽذ

ْ عبصي ٚ آؽٕبيي ثب ٔىبت ايّٕي ٚ آِبدگي رٙت ثشخٛسد ِٕبعت ثٗ ٕ٘گبَ سٚيبيي ثب صٌضٌٗ ثبؽذ  .عبختّب

 :ِميبط عٕزؼ ؽذت صٌضٌٗ•    

ٓ ٌشصٖ، دس عبي  ٖ گيشي ؽذت صِي ِميبط سيؾتش، .  ِيالدي تٛعظ چبسٌض سيؾتش اثذاع ؽذ۱۹۳۵ِتذاٌٚتشيٓ ٚاصذ أذاص

ٓ ٌشصٖ ِي ثبؽذ ٖ گيشي ٌگبسيتّي أشژي آصاد ؽذٖ دس رشيبْ صِي ٖ ٘بيي ثب لذست . أذاص ٓ ٌشص  سيؾتش ٚ ثبالتش، ۵/۴ِؼّٛالً صِي

ٖ ٔگبس٘بي رٙبْ صظ ؽٛٔذ ّ٘ٗ عبٌٗ، ٘ضاساْ صٌضٌٗ دس عطش وشٖ صِيٓ حجت . آٔمذس لٛي ٘غتٕذ وٗ تٛعظ اوخشيت ٌشص

ٖ ٘ب ٔبگٙبٔي، ثي سصّبٔٗ ٚ ثذْٚ اخطبس ٚ اطالع لجٍي سط ِي دٕ٘ذ. ِي گشدد ٓ ٌشص ؽٕبعبيي ػٛاًِ خطش ٚ . صِي

ٖ عبصي ربِؼٗ ٚ ؽٙش٘ب رٙت وب٘ؼ تٍفبت ٚ خغبسات ٔبؽي اص صٌضٌٗ اّ٘يت ثغضايي داسد  .آِبد

ٖ عبصي ربِؼٗ•      عُٙ ٘ش يه اص ِب دس آِبد

ِي تٛأيُ ثب : - ٘شيه اص ِب ثٗ ٔٛثٗ خٛد ِي تٛأيُ دس ٘ؾيبسي ٚ آِبدگي ِشدَ ؽٙشِبْ دس ثشاثش صٌضٌٗ ِؤحش ثبؽيُ

ِطبٌؼٗ وبفي ٚ تّشيٓ، رٙت سٚيبسٚيي ثب صٌضٌٗ آِبدٖ ؽٛيُ تب الالً، دس فٛست ثشٚص صٌضٌٗ، دس صِشٖ ٔزبت يبفتگبْ، ثٗ 

. ِي تٛأيُ ثب آِٛصػ ِٕبعت فشصٔذاْ ٚ افشاد خبٔٛادٖ، اص آِبدگي آٔبْ اطّيٕبْ صبفً وٕيُ. - عبيش اِذادگشاْ ثپيٛٔذيُ

ٖ عبصي آْ، ّ٘چٕيٓ چيذْ ٌٛاصَ ٚ دوٛساعيْٛ، ّ٘ٛاسٖ ثيبد داؽتٗ ثبؽيُ وٗ -  دس ٕ٘گبَ عبخت ٚ خشيذ ِٕضي ٚ آِبد

ٗ اي دس پيؼ ثبؽذ ٌٛاصَ ضشٚسي، وّىٙبي اٌٚيٗ، دفتشچٗ تٍفٕٙبي ضشٚسي ٚ عبيش ِٛاسد سا . - ِّىٓ اعت ثضٚدي صٌضٌ

دس أتمبي اطالػبت ٚ تزبسة خٛد ثٗ ّ٘غبيگبْ، . - دسِىبٔي ايّٓ ٚ ِٛسد اطالع وٍيٗ افشاد خبٔٛادٖ ٔگٙذاسي وٕيُ

دس ٕ٘گبَ ٚلٛع .اص پخؼ وشدْ ؽبيؼبت ٚ اخجبس ٔبِطّئٓ دسثبسٖ صٌضٌٗ پش٘يض وٕيُ. - دٚعتبْ ٚ ثغتگبْ وٛؽب ثبؽيُ

صٌضٌٗ، ثيؾتشيٓ ِىبٔٙبي دس ِؼشك خطش ػجبستٕذ اص عبختّبٔٙبي لذيّي ٚ فشعٛدٖ، ِٕبطك ِزبٚس عبختّبٔٙب ٚ 

دس ؽٙش٘بي ثضسگ وٗ ثيؾتش عبختّبٔٙب، چٕذ طجمٗ يب ثٍٕذ ِشتجٗ ٘غتٕذ، . ٔضديىي ديٛاسٖ خبسري عبختّبٔٙب

ثيؾتشيٓ تٍفبت صٌضٌٗ ِشثٛط ثٗ وغبٔي اعت وٗ ؽتبثضدٖ ثٗ عّت ثيشْٚ اص ِٕضي صشوت ِي وٕٕذ ٚ دچبس آعيت 

ٗ ٘بي ؽىغتٗ ِي گشدٔذ ثٙتشيٓ سٚػ ِضبفظت دس . ٔبؽي اص افتبدْ ارغبَ عٕگيٓ، فشٚسيختگي آٚاس يب پشتبة ؽيؾ

 .ٕ٘گبَ صٌضٌٗ، پٕبٖ ثشدْ ثٗ صيش ٌٛاصَ ِضىُ ٚ عٕگيٓ ّ٘چْٛ ِيض٘بي ِضىُ ٚ يب چبسچٛة دس٘بعت

 :الذاِبت ايّٕي دس ِٕضي، ٚ ِذاسط•    

ٗ ٘ب سا ثٗ ديٛاس ِضىُ وٕيذ-  ٗ ٘ب ربي د٘يذ. - اتقبي لفغ ٓ تش لفغ ظشٚف ؽىغتٕي . - ٚعبيً ثضسگتش سا دس طجمبت پبيي

ٗ ٘بي دسداس ٚ لفً  ٗ اي ٚ چيٕي سا اص ثضسگ ثٗ وٛچه دس طجمبت پبييٓ ثٗ ثبال ٚ دس لفغ ّ٘چْٛ ثطشيٙب، ظشٚف ؽيؾ

ٗ داس سا دس ِىبٔي ثذٚس اص . - ؽذٖ ٔگٙذاسي ّٔبييذ آٚيختٕي ٘بي عٕگيٓ ّ٘چْٛ تبثٍٛ٘بي ثضسگ ٚ لبة ػىغٙبي ؽيؾ

چشاغٙبي آٚيض ٚ . - تختخٛاة، ِجً ٚ فٕذٌي يب عبيش ِىبٔٙبيي وٗ اِىبْ افتبدْ ثشٚي عش ِشدَ داسد، ٔقت ّٔبييذ
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ٗ وؾي ٔبِطّئٓ گبص ٚ آة سا افالس وٕيذ تب . - ٌٛعتش٘ب سا وبِالً ثٗ عمف ِضىُ وٕيذ ُ وؾي فشعٛدٖ ثشق ٚ ٌٌٛ عي

– يب ثٗ صِيٓ – آثگشِىٓ ِٕضي سا وبِالً ثٗ ديٛاس . - خطش آتؼ عٛصي، أفزبس، خفگي ٚ خطشات ديگش ثٗ صذالً ثشعذ

وٍيٗ تشوٙبي . - اص سا٘ٙبي خشٚري اضطشاسي ثخقٛؿ دس ِذاسط ٚ ِشاوض ػِّٛي اطالع داؽتٗ ثبؽيذ. - ِضىُ ّٔبييذ

چٕبٔچٗ اصتّبي ِؾىً ػّمي تش دس تشن . ثبالي ديٛاس٘ب يب سٚي عمفٙب، ّ٘چٕيٓ گچ وبسيٙبي آعيت ديذٖ سا تشِيُ وٕيذ

ٖ وؾٙب، عَّٛ گيب٘ي ٚ ِٛاد لبثً اؽتغبي سا دس ربي . - ٚرٛد داسد، صتّبً ثقٛست افٌٛي آٔشا تشِيُ ّٔبييذ صؾش

ً داس، تشريضبً ٔضديه ثٗ عطش صِيٓ ٔگٙذاسي وٕيذ  .ِطّئٓ ٚ لف

 ؽٕبعبيي ٔمبط ايّٓ دس ٘ش ِىبْ•    

ٖ ٘بي داخٍي ِٕضي ٚ وٕذ اتبلٙب- صيش ٚعبيً ثضسگ ٚ ِضىُ ِخً ِيض يب ٔيّىت -  ِىبٔٙبيي ثذٚس اص پٕزشٖ، . - دس وٕبس ديٛاس

ٗ ٘بي ثٍٕذ ٚ عٕگيٓ يب ٌٛاصِي وٗ اصتّبي عمٛط آٔٙب ٚرٛد داسد  .آيٕٗ، تبثٍٛ، لفغ

 دس ٔظش داؽتٓ ِٕبطك ايّٓ دس اطشاف ِٕضي ٚ ِضً وبس•    

ِٕبطك ِغطش وٗ دس صيش آٔٙب فضبي خبٌي يب عفشٖ . - فضب٘بي ثبص، ثذٚس اص عبختّبٔٙب ٚ دسختبْ ٚ خطٛط ثشق ٚ تٍفٓ- 

 .آة صيشصِيٕي ٚرٛد ٔذاؽتٗ ثبؽذ

 ٔگٙذاسي ٚعبيً ضشٚسي•    

چشاؽ لٖٛ ٚ ساديٛ ثب ثبتشي اضبفي، رؼجٗ وّىٙبي اٌٚيٗ، غزاي وٕغشٚ ؽذٖ ٚ لٛطي ثبصوٓ، داسٚ٘بي ضشٚسي، أذوي - 

 .پٛي ٔمذ، وبست ؽٕبعبيي ٚ وفؾٙب ٚ دعتىؾٙبي ِضىُ ٚ ِمبَٚ

 چگٛٔٗ افشاد خبٔٛادٖ سا ثيبثيُ؟•    

اص آٔزبيي وٗ دس ثغيبسي اص عبػبت سٚص، ثذٌيً وبس ٚاٌذيٓ ٚ ِذسعٗ فشصٔذاْ، افشاد خبٔٛادٖ دس وٕبس يىذيگش ٔيغتٕذ، - 

ٓ ٌشصٖ، اصتّبي داسد . - ّ٘ٛاسٖ ثبيذ ثذأيذ وٗ دس فٛست ثشٚص صٛادث، چگٛٔٗ ٚ وزب يىذيگش سا ِمبالت وٕيذ ثؼذ اص ٚلٛع صِي

ثب وٍيٗ اػضبي خبٔٛادٖ ّ٘بٕ٘گ وٕيذ وٗ دس . وٗ تّبط تٍفٕي ثب خبسد اص ؽٙش، آعبٔتش اص تّبط داخً ؽٙشي ثبؽذ

ثٗ وٛدوبْ آِٛصػ د٘يذ وٗ ّ٘ٛاسٖ تٍفٕٙبي ضشٚسي . - فٛست ٌضَٚ، ثب يه فشد ِؾخـ دس يه ؽٙش ديگش تّبط ثگيشٔذ

وٛدوبْ ٔيض ّ٘بٕٔذ ؽّب ثبيذ ثتٛإٔذ اص ساديٛ دعتي اعتفبدٖ . - سا ٔضد خٛد داؽتٗ ثبؽٕذ ٚ ثتٛإٔذ اص آٔٙب اعتفبدٖ وٕٕذ

 .چٗ ثغب تٕٙب ساٖ استجبط ثب دٔيبي خبسد ثشاي يه فشد تٕٙب پظ اص صٌضٌٗ، اعتفبدٖ اص ساديٛ ثبؽذ. وٕٕذ

 چٕبٔچٗ دس ِٕضي يب دس يه عبختّبْ ٘غتيذ•    

دس غيش ايٕقٛست، ثٗ صيش چبسچٛة . ـ دس پٕبٖ ديٛاس٘بي افٍي داخٍي ٚ يب دس صيش ٌٛاصَ عٕگيٓ ٚ ِضىُ ِٕضي ثبلي ثّبٔيذ

خطشٔبن تشيٓ وبس دس . ـ دس ِٕضي ثبلي ثّبٔيذ. دس٘ب پٕبٖ ثجشيذ ٚ دس صبٌت ٔؾغتٗ، دعتبْ خٛد، سا ِضبفع عش لشاس د٘يذ

ٕ٘گبَ ٚلٛع صٌضٌٗ آٔغت وٗ عؼي وٕيذ دس ّ٘بْ صِبْ عبختّبْ سا تشن وٕيذ چشا وٗ ػالٖٚ ثش آٔکٗ اصتّبي عمٛط 

ْ ٘ب ِضغٛة ِي گشدٔذ  .اؽيب ٚرٛد داسد، آٚاس ٚ لطؼبت ؽيؾٗ، ساٖ پٍٗ ٚ آعبٔغٛس، اص لغّت ٘بي خطشٔبن عبختّب

 چٕبٔچٗ ثيشْٚ ٘غتيذ•    

ُ ٘بي ثشق پٕبٖ ثجشيذ ٚ تب پبيبْ صٌضٌٗ آٔزب ثّبٔيذ ْ ٘ب، تيش٘بي چشاؽ ثشق ٚ عي ـ اس تشدد دس . ـ ثٗ ِىبٔي دٚس اص عبختّب

ْ ٘ب پش٘يض وٕيذ ْ ٘ب ٚ ٔضديىي عبختّب  .خيبثب

 چٕبٔچٗ دس يه ٚعيٍٗ ٔمٍيٗ ٘غتيذ•    

ـ ثٗ رٍٛ خُ ؽذٖ ٚ دعتتبْ سا . ـ خٛدسٚ سا ِتٛلف وٕيذ ٚ دسْٚ خٛدسٚ ثبلي ثّبٔيذ: چٕبٔچٗ دس يه ٚعيٍٗ ٔمٍيٗ ٘غتيذ
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ً ٘ب ٚ صيشگزس٘ب . ـ دس فٛست اِىبْ، خٛدسٚ سا ثٗ ِىبٔي ثبص ِٕتمً وٕيذ. صبيً ثٗ عشتبْ لشاسد٘يذ اص صشوت ثش سٚي پ

 .ارتٕبة وٕيذ

ٖ ٘ب•      سٚيبسٚيي ثب پظ ٌشص

ٓ ٌشصٖ افٍي داسٔذ، ِّىٓ اعت خغبسات ديگشي ثٗ ثبس آٚسٔذ ٚ ثبػج فشٚسيضي  ـ ثب ايٕىٗ پظ ٌشصٖ لذست وّتشي اص صِي

ْ ٘بي ٔيّٗ ٚيشاْ گشدٔذ ٓ ٌشصٖ اداِٗ داؽتٗ ثبؽٕذ. عبختّب ٖ ٘ب تب چٕذيٓ سٚص پظ اص ٚلٛع صِي  .ِّىٓ اعت پظ ٌشص

 وّه ثٗ آعيت ديذگبْ ٚ صيش آٚاسِبٔذگبْ•   

ـ دس فٛست تخشيت . ـ چٕبٔزٗ اص وّه ٘بي اٌٚيٗ، آگب٘ي داسيذ، ثٗ افشاد آعيت ديذٖ وّه سعبٔي طجي ّٔبييذ

ْ ٘ب، پظ اص يبفتٓ افشاد خبٔٛادٖ، رٙت يبفتٓ ّ٘غبيگبْ الذاَ وٕيذ ـ اص صشوت دادْ افشاد آعيت ديذٖ . عبختّب

 .خٛدداسي وٕيذ؛ ِگش آٔىٗ اصتّبي رذي فشٚسيضي آٚاس ثش عشؽبْ ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذ ٚ يب ثغيبسثذصبي ثبؽٕذ

ـ ثٗ فىش ّ٘غبيگبْ خٛد، ثخقٛؿ وٛدوبْ، عبٌّٕذاْ ٚ . ـ رٙت وغت اطالػبت ضشٚسي، ثٗ اخجبس ساديٛ گٛػ فشاد٘يذ

ـ تب ٕ٘گبِي وٗ اص عالِت عبختّبْ اطّيٕبْ صبفً . ؽبيذ ثٗ وّه ؽّب ٔيبص داؽتٗ ثبؽٕذ. ِؼٌٍٛيٓ ثبؽيذ

ٖ ايذ، ثٗ داخً آْ ٔشٚيذ ـ داسٚ٘ب، ِٛاد عٛختي ٚ . ـ اص تٍفٓ فمظ دس ِٛاسد ثغيبس ضشٚسي اعتفبدٖ وٕيذ. ٔىشد

ٖ ٘ب سا رّغ آٚسي ٚ دس ِىبْ ِٕبعجي ٔگٙذاسي وٕيذ ـ چٕبٔچٗ ثٛي گبص يب ِٛاد آتؼ صا اعتؾّبَ ِي وٕيذ اص . تّيضوٕٕذ

ٗ ٘ب ٚ وّذ٘ب سا ثب اصتيبط ثبص وٕيذ. ِضً دٚس ؽٛيذ ٗ وؾي آة ٚ گبص ٚ ؽجىٗ ثشق اطّيٕبْ . ـ دسة لفغ ـ اص عالِت ٌٌٛ

ُ تشيٓ ٔيبص افشاد ِقيجت ديذٖ، صّبيت سٚصي ٚ سٚأي اعت. صبفً وٕيذ  .ـ ّ٘ٛاسٖ ثيبد داؽتٗ ثبؽيذ وٗ ِٙ

 وّىٙبي ِشدِي•    

. دس ٕ٘گبَ ٚلٛع ثاليبي طجيؼي، ِشدَ عشاعش وؾٛس ٚ صتي دٔيب، ػاللّٕذٔذ وٗ ثٗ افشاد آعيت ديذٖ يبسي سعبٕٔذ

ـ وّه ٘بي ِبٌي، اص : رٙت اطّيٕبْ اص اعتفبدٖ ثٙيٕٗ اص ايٓ وّه ٘بي ٔٛع دٚعتبٔٗ، تٛرٗ ثٗ ٔىبت صيش ِفيذ ِي ثبؽذ

ْ ٘بي سعّي ٚ . فٛسيتشيٓ ٚ ِفيذتشيٓ ٔيبص٘بي آعيت ديذگبْ اعت رٙت ا٘ذاي وّه ٘بي ِبٌي، تٕٙب ثٗ عبصِب

دس ٔخغتيٓ . ـ رٙت ا٘ذاي غزا ٚ ٌجبط، ِٕتظش اػالْ ػِّٛي ٔٙبد٘بي ِغؤٚي ثّبٔيذ. ِغؤٚي ِشارؼٗ ّٔبييذ

عبػبت پظ اص صٌضٌٗ، اِذادسعبٔبْ ثيؼ اص آْ ِؾغٛي ٘غتٕذ وٗ ثتٛإٔذ ايٕگٛٔٗ وّه ٘ب سا ثب عالِت وبًِ ثٗ 

داٚطٍجبْ وّه ثٗ آعيت ديذگبْ، ثبيذ ثٗ . - آعيت ديذگبْ ثشعبٕٔذ ٚ اصتّبي ٘ذس سفتٓ ايٕگٛٔٗ وّه ٘ب صيبد اعت

ْ ٘بي ِغؤٚي، ّ٘چْٛ رّؼيت ٘الي اصّش رّٙٛسي اعالِي ايشاْ ِشارؼٗ وٕٕذ ِشارؼٗ خٛدعشأٗ ثٗ . عبصِب

ٖ ٘بي استجبطي ِي گشدد ْ ٘ب ٚ ٔٙبد٘بي . ِٕبطك آعيت ديذٖ، ثبػج اصدصبَ ثيؼ اص صذ ٚ ِغذٚد ؽذْ سا ـ عبصِب

ْ ٘بي ري سثظ تّبط ثگيشٔذ ٚ اطالع صبفً وٕٕذ وٗ چٗ  خقٛفي ِبيً ثٗ ا٘ذاء ٚ وّه ٔيض ثبيذ دس دسرٗ اٚي ثب عبصِب

 .وّه ٘بي ِٛسد ٔيبص اعت
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