حطين زض كًب١بي ؾطپٞقيس ٝ ٟان ّٞتٞ٢ي ٠تبًتيٌي

تطخ٘ ٝ ٠تسٝي : ٚحؿي ٚخٞيٜي
ًبضقٜبؼ اضقس آٗٞظـ
ؾبظٗب ٙآتف ٛكبٛي  ٝذسٗبت ايٜ٘ي ؾبضي
ٜٗجغ  :خعCompartment Fire and Tactical Ventilation ٟٝ
اظ ؾطي اٛتكبضات ٗٞضت ٙٞأِٛؿتبٙ
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ثرف ا:ّٝ
حطين زض كًب١بي ؾطپٞقيسٟ
كهْ ا :ّٝحطين
- 1احتطام
ِٜ١بٗي ً ٠يي ق٘غ ٗي ؾٞظز  ٕٞٗ ،آ ٙشٝة ٗي قٞزٗ ٕٞٗ .بيغ تب خبيي ً ٠ث ٠ثربض هبثْ
اقتؼبّ تجسيْ قٞز  ،اظ كتئ ٠ثبال ٗي ضٝز .زض حويوت اي ، ٚثربض هبثْ اقتؼبّ اؾت ًٗ ٠ي ؾٞظز ٝ
قؼٔ ٠ضا ايدبز ٗي ًٜس.
زض حطين يي كًبي ؾط پٞقيسٛ ٟيع ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ ٗ ،س ٛظط هطاض زازٞٗ ٠٘١ ٙاز هبثْ اقتؼبّ
(ٗبز ٟؾٞذتٜي) ٜٗ ٠ً ،بثغ ُبظ١بي هبثْ اقتؼبّ زض آٗ ٙحيٍ ٗي قٛٞس  ،حيبتي  ٖ٢ٗ ٝاؾت .ايٚ
ُبظ١ب ٓ ٠ً -عٗٝب ٛجبيس ٗكتؼْ قٛٞسِٜ١ -بٗي ًٗ ٠بز ٟؾٞذتٜي ُطٕ ٗي قٞز  ،ايدبز ٗي
قٛٞس .ايُ ٚبظ١ب زض اثتسا اظ خٞقف  ٝپيطٓٝيع ( ُطٗب ًبكت) ١يسضًٝطث٢ٜبيي ٗبٜٛس ضظي ( ٚن٘ؾ)
ٗٞخٞز زض چٞة (زض ٗٞضز حطين چٞة ) حبنْ ٗي قٛٞس ٢ٛ ٝبيتب اُطخبٗسات ثبهي٘بٛس ٟاظ حطين
ٗ ،بٜٛس ظؿبّ چٞة ث ٠اٛساظً ٟبكي ُطٕ قٛٞس  ،ذٞز  ،قطٝع ث ٠ؾٞذت ٚذٞاٜ١س ًطز.
ايُ ٚبظ١ب زض يي ؾتُ ٙٞطٗبيي ثبال ٗي ضٛٝس(.قٌْ  ٝ )1-1ثب ٞ١ا ٗرٔٗ ٌٞي قٛٞس  .اُط
ٗرٔٞ١ ٌٞاُ -بظ ،نحيح ٜٗ ٝبؾت ثبقس ١ ،ط ٜٗجغ كطيي احتطام ( ٗبٜٛس قؼٔ ٠يب خطه ) ٠كطآيٜس
احتطاهي ضا آؿبظ ًطز ٠ً ٟث ٠ؾطػت ذٞز ًلب ذٞا١س قسٝ.اًٜك٢بيي ً ٠ثيُ ٚبظ١بي هبثْ اقتؼبّ
 ٝاًؿيػ ٙضٝي ٗي ز١س ٗ ،وساض ظيبزي اٛطغي تٓٞيس ٗي ًٜس.اي ٚاٛطغي ؾجت اكعايف زٗبي
ُبظ١بي حبنْ اظ ٝاًٜف ( ٗحهٞالت احتطام) ٗي قٞز ُ ٝصقت ٠اظ اي ، ٚثهٞضت تبثف
ُطٗبيي ( حطاضت)  ٝپطت١ٞبي هبثْ ضٝيت ( قؼٔ )٠ظب١ط ٗي قٞز.
زٗبي ثبالي ُبظ١ب ثٞاؾُٛ ٠يطٝي ثبالثطي ( ٛيطٝي ضاٛف ٞ١ا يب ٛيطٝي اضق٘يسؼ) ؾجت حطًت
ؾطيغ  ٝقسيس آ٢ٛب ث ٠ؾ٘ت ثبال ٗي قٞز.ايٝ ٚيؼيت  ،تطًيت ثب ٞ١اي اَطاف ضا ثٞاؾُ٠
كطآيٜسي ٗٞؾ ٕٞثٌٗ ٠ف ٞ١ا  ،تحطيي  ٝت٢ييح ٗي ًٜس.
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قٌْ ( ) 1-1ؾتُ ٙٞطٗبيي حطين

ٗطًع ؾتُ ٙٞطٗبيي  ٞٔ٘ٗ ،اظ ُبظ١بي هبثْ اقتؼبّ ثٞز ٝ ٟتٞؾٍ قؼٔ ٠احبَ ٠ذٞا١س قس.
زض هؿ٘ت ثبالتط ؾتُ ٙٞطٗبيي ١ ،يچ قؼٔ ٠اي ٝخٞز ٛساضز .زض حويوت ؾتٛٞي اظ زٝز زض حبّ ثبال
ضكت ٚاؾت ً ٠قبْٗ ٗوساض ظيبزي ٞ١اي ٌٗيس ٟقس٘١ ٟطا ٟثب ٗحهٞالت ؿيط هبثْ اقتؼبّ حطين(
ً ٠اًثطا ًطث ٚزي اًؿيس  ٝآة اؾت) ُ ،بظ١بي هبثْ اقتؼبّ ٛؿٞذت ٝ ٠شضات ثؿيبض ضيع ( زٝز) ٟ
اؾتُ.بظ١بي هبثْ اقتؼبّ زض هؿ٘ت ثباليي حطين زض ؿٔظت ثؿيبض ً٘ي ثطاي ؾٞذتٝ ، ٚخٞز
زاضٛس.
هؿ٘ت كٞهبٛي قؼٔ ٠ً ٠انٞال ٛبپبيساض ١ؿت  ،ثرف ٗؼطٝف ٓطظا ٙحطين ضا ايدبز ٗي ًٜس .ثب
ايٝ ٚخٞز  ،ثُٞض ًٔي ٗيبِٛي ٚاضتلبع قؼٔ ٠ثُ ٠طٗبي ايدبز قس ٟتٞؾٍ حطين ثؿتِي زاضز.
ؾتُ ٙٞطٗبيي زاؽ ث ٠ؾ٘ت پبيي ٚيؼٜي خبيي ًٗ ٠بز ٟؾٞذتٜي ٝخٞز زاضز  ،تبثف ٗي ًٜس  ٝزض
ٛتيد ٠ؾجت ٗي قٞز ًُ ٠بظ١بي هبثْ اقتؼبّ ثطاي ازاٗ ٠حطين تٓٞيس قٛٞس .ثُٞض ًٔي ُطٗبي
ايدبز قس ٟتب ظٗبٛي ًٗ ٠بز ٟؾٞذتٜي زض آٛ ٙعزيٌي ٝخٞز زاقت ٠ثبقس  ،ثطاي ُؿتطـ حطين
ًبكي ذٞا١س ثٞز .ثب ايٝ ٚخٞز  ،اي ٚحبٓت زض ٗطاحْ آٝي ٠حطين  ،ػٔت انٔي ُؿتطـ حطين
ٛيؿت ٓٝ .ي ٝهتي ً ٠حطين ُؿتطـ پيسا ًطز ٝ ٟپيكطكت ٗي ًٜس  ،تبثيط تبثف ُطٗبيي ثؿيبض
ٗ ٖ٢ذٞا١س ثٞز ثُٞضي ً ٠ثبػث ٝهٞع پسيس ٟكٔف اٝض ٗي قٞز ً ٠ثؼسا آٛطا قطح ذٞا١يٖ زاز.
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- 2پيكطكت حطين
ِٜ١بٗي ً ٠قؼٔ١ ٠ب زض ت٘بؼ ثب ٜٗجغ خسيس ٗبز ٟؾٞذتٜي هطاض ٗي ُيطٛس ُ ،ؿتطـ ؾطيغ حطين
ضخ ٗي ز١س .زض ٛتيد ٠زٗبي ٗبز ٟؾٞذتٜي خسيس ٛيع ثؿيبض اكعايف يبكت ٝ ٠ذٞز  ،ثؿيبض ؾطيغ ،
قطٝع ث ٠تٓٞيس ُبظ١بي هبثْ اقتؼبّ ذٞا١س ًطز  ٝؾطاٛدبٕ ٗكتؼْ ٗي قٞز١ .طچٜس ُبظ١بي زاؽ
ٗٞخٞز زض ؾتُ ٙٞطٗبيي ثٞاؾُ ٠تطًيت ثب ٞ١اي ؾطز  ،ذٜي قس ٟاٛسٓٝ ،ي اُط ٘١يُ ٚبظ١ب زض
ت٘بؼ ثب ٗبز ٟؾٞذتٜي خسيس هطاض ُيطٛس  ،ث ٠اٛساظً ٟبكي ُطٕ ذٞاٜ١س قس .ت٘بؼ ثب ٞ١اي ُطٕ
ؾجت ٗي قٛٞس تب ٗبز ٟؾٞذتٜي قطٝع ث ٠اٛتكبض ُبظ١بي هبثْ اقتؼبّ ًٜس.
ٗ٘٢تطي ٚػبْٗ ُؿتطـ حطين زض خبيي ً ٠ت٘بؼ ٗؿتويٖ قؼٔٝ ٠خٞز ٛساضز  ،تكؼكغ ُطٗبيي
حبنْ اظ ؾتُ ٙٞطٗبيي اؾت .اي ٚتكؼكغ ُطٗبيي اخؿبٕ اَطاف ضا ُطٕ ٗي ٘ٛبيس تب ظٗبٛي ً٠
يي ث ٠يي آ٢ٛب قطٝع ث ٠اٛتكبض ُبظ١بي هبثْ اقتؼبّ اظ ذٞز ٘ٛبيٜس.
ُطٗبي حبنْ اظ ؾتُ ٙٞطٗبيي ػال ٟٝثط ٞ١اي اتبم  ،زيٞاض١ب  ،ؾوق ً،ق ٗ ٝحتٞيبت آ ٙضا ٛيع
ُطٕ ٗي ًٜس .حسٝز يي ؾ ٕٞاظ ُطٗبي اتبم  ،ثهٞضت زٝز زاؽ اظآ ٙذبضج ٗي قٞزِٜ١ .بٗي ً٠
زٗبي اتبم اكعايف ٗي يبثس  ،خصة ُطٗبي حبنْ اظ ؾتُ ٙٞطٗبيي تٞؾٍ زيٞاض١ب ٗ ٝحتٞيبت
اتبم ث ٠تسضيح ًب١ف يبكت ٝ ٠زض ٛتيد ٠ؾتُ ٙٞطٗبيي زاؽ تط ٗي قٞز  ٝاي ٚػبْٗ اثط ثركي ٝ
ًبضايي كطآيٜس حطين ضا اكعايف زاز٘١ ٝ ٟچٜي ٚثُ ٠طٕ قسٗ ٙبز ٟؾٞذتٜي ٛيع ً٘ي ٗي ًٜس ٝ
ٗيعا ٙتٓٞيس ُبظ١ب ضا اكعايف ٗي ز١س .ثٜبثطاي ٚاكعايف زٗبي اتبم ؾجت ضقس  ٝاكعايف قست
حطين ٗي قٞز ٗكط ٌٝث ٠ايٜٗ ٠ٌٜجغ ًبكي اًؿيػٝ ٙخٞز زاقت ٠ثبقس.
 -3اثطات آة :
آة ٗٞثطتطي ٚػبْٗ اَلبيي ؾت .نطف ٛظط اظ آؾب ٙثٞز ٙزؾتطؾي  ٝاضظا ٙثٞز ٙآ ٙزض اؿٔت
ًكٞض١ب  ،زاضاي ز ٝذبنيت كيعيٌي اؾت ً ٠ث ٠ؾٞز آتف ٛكب ٙػْ٘ ٗي ًٜس.
ٝهتي ً ٠يي خؿٖ ؾطز زض ت٘بؼ ثب خؿ٘ي زاؽ هطاض ٗي ُيطز  ،حطاضت اظ خؿٖ زاؽ تط ث ٠خؿٖ
ؾطز تط اٛتوبّ ٗي يبثس .تلبٝت ٗ ٖ٢آة ؾطز اي ٚاؾت ً ٠زض زٗبي  100زضخ ٠ؾبٛتيِطاز اظ حبٓت
ٗبيغ ثُ ٠بظ تجسيْ ٗي قٞزٗ .وساض اٛطغي ٗٞضز ٛيبظ ثطاي اٛدبٕ اي ٚتـييط ( ُطٗبي ٢ٛب ٙتجريط )
ثؿيبض ثيكتط اظ اٛطغي ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ُطٕ ًطز ٙآة تب ٛوُ ٠خٞـ آ ٙاؾت .ثٜبثطاي ، ٚايٗ ٚوساض
اٛطغي ثبيس اظ خبيي تبٗي ٚقٞزِٜ١ .بٗي ً ٠آة قطٝع ث ٠تجريط ٗي ًٜس ٗ ،وساض ظيبزي اٛطغي اظ
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ُبظ١بي زاؽ ٗ ٝبز ٟؾٞذتٜي اَطاف خصة ٗي ًٜس ً ٠ؾجت ؾطز قس ٙثؿيبض ظيبز آ٢ٛب ٗي قٞز.
ٝهتي آة اظ حبٓت ٗبيغ ثُ ٠بظ زض ٗي آيس  ،اثطكيعيٌي ثؿيبض ٗٞٗ ٝ ٖ٢ثطزيِط آة ضخ ٗي ز١س
يؼٜي ث ٠ؾطػت ٜٗجؿٍ ٗي قٞز .اُط اي ٚػْ٘ زض يي كًبي ًبٗال ثؿت ٠اتلبم ٗي اكتبز ،اكعايف
ذُطٛبى ككبض ضا ثبػث ٗي قس ٓٝي زض حطين يي كًبي ؾطثؿتٗ ٠ؼ٘ٓٞي  ،اي ٚپسيس ٟؾجت
ذطٝج خطيبُ ٙبظ١بي زاؽ  ٝضاٛف آ٢ٛب ث ٠ثيط ٙٝآ ٙكًب  ٝخُٔٞيطي اظ ضؾيسٞ١ ٙاي تبظ ٟث٠
حطين ٗي قٞز .آجت ٠اي ٚحبٓت ٗي تٞاٛس ذُط ؾٞذتِي ٛبقي اظ ُبظ١بي زاؽ  ٝثربض آة ضا ٛيع
ثطاي آتف ٛكبٛب ٙث٘١ ٠طا ٟزاقت ٠ثبقس.
اي ٚذٞال كيعيٌي آة ٗي تٞاٛس زض ايدبز اثطات ٛ ٝتبيح ثؿيبض ُؿتطز ٟاي زض اَلبي حطين يي
كًبي ؾط پٞقيسٞٗ ٟضز اؾتلبز ٟهطاض ثِيطز .زض ثطذي قطايٍ ً،بضثطز آة ٌٗ٘ ٚاؾت اثطات
ظيبٛجبضي ضٝي اَلبء حطين زاقت ٠ثبقس ٓٝي زض نٞضتي ً ٠ثسضؾتي اظ آ ٙاؾتلبز ٟقٞز :
 آة ث ٠ؾطػت ٗبز ٟؾٞذتٜي ضا ذٜي ًطز ٟزضٛتيد ٠ؾجت ًب١ف تٓٞيس ُبظ١بي هبثْ
اقتؼبّ ٗي قٞز.
 زض ؾتُ ٙٞطٗبيي ُ ٝبظ١بي زاؽ ٗٞخٞز زض ظيط ؾوق  ،آة ث ٠ثربض تجسيْ قسُ، ٟطٗبي
آ٢ٛب ضا خصة ًطز ٝ ٟثٜبثطاي ٚؾجت ؾطز قس ٙآ٢ٛب ً ٝب١ف تبثف حطاضتي ضٝي ٗبزٟ
ؾٞذتٜي ٗي قٞز.
 آة ِٜ١بٗي ً ٠ث ٠ثربض تجسيْ ٗي قٞز  ،ث ٠ؾطػت ٜٗجؿٍ قس ٝ ٟؾجت ثيط ٙٝضاٛسٙ
ٗحهٞالت احتطام ث ٠ثيط ٙٝاظ آ ٙكًب ٗي قٞز.
ٝ
 آة  ،اخعاي ثبهي٘بٛس ٟاتبم ضا ذٜي ًطزٗ ٝ ٟوساض ُطٗبيي ً ٠اظ ؾتُ ٙٞطٗبيي تٞؾٍ
اي ٚاخعا خصة ذٞا١س قس ضا اكعايف زاز ٝ ٟزض ٛتيد ٠ؾجت ؾطز قس ٙثيكتط ؾتٙٞ
ُطٗبيي ٗي قٞز.
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 -4تبثيط زيٞاض١ب  ٝؾوق ثط ضٝي ؾتُ ٙٞطٗبيي :
احتطام زض ؾتُ ٙٞطٗبيي ٛيبظٜٗس ٝخٞز اًؿيػ ٙاؾت  ٝحطًت ض ٝث ٠ثبال زض ؾتُ ٙٞطٗبيي،
ٞ١ا ضا ثُطف آٗ ٙي ًكس .اُط حطين زض ٗطًع اتبم ثبقس ٞ١ ،ا اظ  ٠٘١خ٢بت ًكيس ٟذٞا١س
قس ١ ،طچٜس ثيكتط زض خ٢ت ٜٗجغ انٔي ٞ١ا ايٌٗ ٚف ضخ ذٞا١س زاز .اُط حطين ٛعزيي يي
زيٞاض ثبقس  ٌٚ٘ٗ ،اؾت ؾتُ ٙٞطٗبيي  ،ذٞز  ،ث ٠زيٞاض چؿجيسَٞ ٟضي ًٌٗ ٠ف ٞ١ا كوٍ
زض يي ؾ٘ت آ ٙاتلبم ذٞا١س اكتبز ( زض ؾ٘ت ٗربٓق زيٞاض ) ،زض اي ٚنٞضت ظٗب ٙثيكتطي
نطف احتطام ُبظ١بي هبثْ اقتؼبّ قس ٝ ٟاضتلبع قؼٔ ٠اكعايف ذٞا١س يبكت.
اُط حطين زضيي ُٞق ٠اتبم ضخ ز١س ٌٗ ،ف ٞ١ا كوٍ زض يي چ٢بضٕ ؾتُ ٙٞطٗبيي اٛدبٕ
قس ٝ ٟزض ٛتيد ٠اضتلبع قؼٔ ٠ثبظ ٖ١ثيكتط ذٞا١س قس .اُط زيٞاض١ب قبْٗ ٗٞاز هبثْ اقتؼبّ
ثبقٜس  ٝؾتُ ٙٞطٗبيي ثب آ٢ٛب ت٘بؼ زاقت ٠ثبقس  ،ايٗ ٚهبٓح ث ٠ؾطػت َؼ٘ ٠حطين قسٝ ٟ
ؾجت اكعايف ثيكتط اضتلبع قؼٔٗ ٠ي قٞز.
ِٜ١بٗي ً ٠ؾتُ ٙٞطٗبيي ث ٠ؾوق ٗي ضؾس  ،پرف قسٝ ٟزض اٗتساز ؾوق حطًت ٗي ًٜس تب
ظٗبٛي ً ٠ضا١ي ث ٠ؾ٘ت ثيط ٙٝپيسا ًٜس .اُط زض آؿبظ حطين ٛتٞاٛس ضا١ي ث ٠ثيط ٙٝپيسا ًٜس ،
ٗحهٞالت احتطام زض ؾُح ؾوق ثهٞضت يي الي ٠زٝز اٛجبقتٗ ٠ي قٛٞس ً ٠زض ثطذي
اٝهبت ٗطظ ٗكرم  ٝآقٌبضي ثي ٚآٞ١ ٝ ٙاي پبى پبييٝ ٚخٞز زاضز .ايٗ ٚطظ زهيوب ثط حس
كبنْ ثيُ ٚبظ١بي ؾطز زض هؿ٘ت پبيي ٚاتبم ُ ٝبظ١بي زاؽ ٗٞخٞز زض ؾوق ًٗ ٠ي تٞاٜٛس
زضخ ٠حطاضتي ثبٓؾ ثط نس١ب زضخ ٠ؾبٛتي ُطاز زاقت ٠ثبقٜس ُٜٗ ،جن ١ؿت.
اي ٚذٍ ٗطظي ِٜ١بٗي ً ٠حطين ُؿتطـ پيسا ٗي ًٜس  ،پبيي ٚتط ٗي آيسِٜ١ .بٗي ً٠
ٗحهٞالت احتطام ٗؿيط ذطٝخي ضا پيسا ًطزٛس ٗ ٝيعا ٙزٝز حبنْ اظ ؾتُ ٙٞطٗبيي ثب
ٗيعا ٙزٝزي ً ٠اظ اتبم ذبضج ٗي قٞز ثطاثط ُٜٗ ٝجن ثبقس ٞٗ ،هتب زضخ ٠اي اظ ثجبت حبنْ
ٗي قٞز ٗ ٝطظ زٝز توطيجب زض ٘١ب ٙاضتلبع ثبهي ذٞا١س ٗبٛس .ايٗ ٚطظ ٌٗ٘ ٚاؾت ثؿت ٠ث٠
َطاحي ٗحْ پٜدط١ ٟب  ٝزض١ب  ٝاٛساظٗ ٟحْ حطين  ٝاٛساظ ٟذٞز حطين  ،پبيي ٚتط اظ ٛهق
اضتلبع اتبم ثبقس.
 -5اهساٗبت آتف ٛكبٛب: ٙ
آتف ٛكبٛب ٙثبيس زض حطين ؾط ضا پبييُ ٚطكت ٝ ٠ثٜكيٜٜس تب ظيط اي ٚذٍ ٗطظي ث٘بٜٛس .ايٚ
ٌٛت ٖ٢ٗ ٠ثبيس ث ٠ذبَط ؾپطز ٟقٞز ًٝ ٠هتي آتف ٛكبٛب ٙثُٞض ٛب ذٞقبيٜسي  ،زاؽ قسٝ ٟ
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ٗدجٞض ث ٠ػوت ٛكيٜي ٗي قٛٞس  ،ػبين ٗٞخٞز زض ٓجبؼ ١بيكب ٙكوٍ ٗي تٞاٛس ظٗبٙ
ؾٞذتِي ضا ث ٠تبذيط ثيبٛساظز .اُط آتف ٛكبٛب ٙهبزضٛس ً ٠ثطاي ٗست َٞالٛي زض يي
ؾبذت٘ب ٙزض حبّ ؾٞذت ٚثبهي ٗبٛسً ٝ ٟبض ًٜٜس  ،ثبيس تب حس اٌٗب ٙاظ ت٘بؼ ثب ُبظ١بي زاؽ
زٝضي ٘ٛبيٜس.
 -6تبثيط تٞ٢ي: ٠
١سف اظ تٞ٢ي ٠زض ظٗب ٙحطين ،آظاز ؾبظي ٗحهٞالت احتطام اظ ٗحْ حطين ثطاي خُٔٞيطي
اظ ضقس ثيكتط حطين اؾت .خٜج١ ٠بي ٗٞثط تٞ٢ي ٠اي ٚاؾت ً ٠اُط خطيبٞ١ ٙا ثسضؾتي
ٗسيطيت قٞز  ،زٗبي ٞ١ا ًب١ف يبكت ٝ ٠هسضت زيس ضا اكعايف ٗي ز١س  ٝآتف ٛكبٛب ٙضا
هبزض ٗي ؾبظز تب ًبضقب ٙضا ؾطيؼتط اٛدبٕ زٜ١س .اُطچ ٠آتف ٛكبٛب ٙثبيس ٗطاهت ثبقٜس چطاً٠
اكعايف ٜٗجغ اًؿيػ ٙؾجت قست يبكت ٚحطين ٗي قٞز.اي ٚحبالت ثب خعئيبت ثيكتط زض كهْ
ثؼس قطح زاز ٟذٞا١س قس.
تٞ٢ي ٠ث ٠اي ٚنٞضت تؼطيق ٗي قٞز :
" ذبضج ًطزٞ١ ٙاي زاؽ  ،زٝز يب زيِط ٗٞاز آٓٞزٗ ٟؼٔن زض ٞ١ا اظ يي ؾبذت٘ب ٝ ٙخبثدبيي
آ٢ٛب ثب ٞ١اي تبظ ٝ ٟپبى".
هٞاٛي ٝ ٚانًٔ ّٞي تٞ٢ي ٠ػجبضتٜس اظ :
زض نٞضت اٌٗبُ، ٙبظ١بي زاؽ ثبيس اظ ثبالي اتبم ذبضج قٛٞس  ٝاظ پبيي ٚاخبظٟ
ٝضٝز  ٝخبثدبيي ٞ١اي تبظ ٟزاز ٟقٞز .اي ٚحبٓت اظ ٛيطٝي ثبالضٝي ُبظ١بي زاؽ
٢ٛبيت اؾتلبز ٟضا ثطزٗ ٝ ٟرٔ ٌٞقسُ ٙبظ١بي زاؽ ضا زض اتبم ث ٠حس اهْ ٗي ضؾبٛس.
ز ٝزضيچ ٠ثبيس  ٖ١اٛساظ ٟثبقٜس.
زضيچ ٠ثباليي ثبيس ٛؿجت ث ٠زضيچ ٠پبييٜي  ،زضضاؾتبي ٗؿيط ثبز ثبقس تب اظ خطيبٙ
ٞ١ايي ً ٠تٞؾٍ ثبز ايدبز ٗي قٞز ٢ٛ ،بيت اؾتلبز ٟضا ثجطز.
تٞ٢ي ٠ؾولي ،اُط هبثْ اٛدبٕ ثبقس  ،ثيكتطي ٚتبثيط ضا ذٞا١س زاقت  ٝثبيس ٛعزيي
حطين اٛدبٕ قٞز آجت ٠زض نٞضتي ً ٠ايٜ٘ي ًبض اي ٚاخبظ ٟضا ٗي ز١س.
زضيچ ٠ثبال ثبيس هجْ اظ زضيچ ٠پبيي ٚايدبز قٞز.
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زض نٞضت اٌٗب ، ٙاتبم ثبيس اظ ثيط ، ٙٝؾٞضاخ  ٝتٞ٢ي ٠قٞز تب ١طُ ٠ٛٞثي زضكت
احت٘بٓي ث ٠ثيط١ ٙٝسايت قس ٝ ٟذُط آ ٙثطاي آتف ٛكبٛب ٙث ٠حساهْ ثطؾس.
احتطام  ٝقؼٔ١ ٠بي آٝي ٠حطين ( ُٔ١ ٠ٓٞبي آتكي ٚحطين )ٗي تٞاٛس ت٘بقبيي ٝ
زيسٛي ثبقس ٓصا ذُط خبٛي ثطاي قب١سا ٝ ٙت٘بقبُطا ٙاَطاف نح ٠ٜحطين ثبيس ٗس
ٛظط هطاض ُيطز  ٝقٔ٢ِٜبي آة آٗبز ٟثٌبض ثبيس ثطاي پٞقف زاز ٙآ٢ٛب ٝخٞز زاقت٠
ثبقس  ٝ .زض اٛت٢ب:
ؾطز قسُ ٙبظ١بي زاؽ ٗٞخٞز زض اتبم  ،ذُط ٝهٞع ثي زضكت احت٘بٓي ضا ًب١ف
ٗي ز١س  ٝثب ذٜي ًطزُ ٙبظ١بي زاؿي ً ٠اظ زضيچ١ ٠بي تٞ٢ي ٠ذبضج ٗي قٛٞس
ٗي تٞا ٙاظ اقتؼبّ آ٢ٛب خُٔٞيطي ًطز  .حبٓت اؾپطي  ٝك ٍٞزض ايِٜ١ ٚبٕ ٗي
تٞاٛس اظ حبٓت خت پبـ ٗٞثطتط ثبقس .ثب ايٝ ٚخٞز  ،آة ٛجبيس ثٗ ٠طًع زضيچ٠
ذطٝج ُبظ١بي زاؽ ١سايت قٞز چطاً ٌٚ٘ٗ ٠اؾت اظ ذبضج قسُ ٙبظ١ب خُٔٞيطي
ًطز ٝ ٟثب ٝاضز ًطزٞ١ ٙاي تبظ ٟؾجت ٝهٞع پسيس ٟثي زضكت قٞز.
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