
 جیار یاھ خساپ و شسرپ

 ؟دراد رارق امش سرتسد رد نونکا تاعالطا نیا ارچ

 .تسا هدش رجنم یتینما تسایس رد یدج تیعضو کی ھب نیارکوا ھب ھیسور مجاھت .دراد دوجو رما نیا یارب یددعتم لیالد
 تیعضو فیصوت هوحن هرابرد اجنیا رد دیناوتیم امش و دننکیم یبایزرا ار دئوس ھب تبسن تادیدھت ،دئوس حلسم یاھورین
 .دینک بسک یرتشیب تاعالطا اھنآ

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-
naromradet/ 

 زا عافد عیرس شیازفا یتینما تسایس تیعضو ،دشاب ھناحلسم ھلمح اب ھلباقم ھب زاین و دھد خر قافتا نیرتدب ھک یتروص رد
 تیوقت یارب تلود طسوت )(MSB یعامتجا یگدامآ و تیامح عجرم ،یراج لاس سرام هام رد .دنکیم رت-مھم ار دئوس
 .تسا دوخ زا عافد یارب مدرم هدارا و یروآ بات شیازفا تیرومام نآ زا یشخب .تفای تیرومأم یماظنریغ عافد
 اب یھباشم یراذگ ھیامرس ھتشذگ ناتسبات .دنک کمک رما نیمھ ھب دیاب میھدیم ماجنا نونکا ھک یتاعالطا یراذگھیامرس
 .میداد ماجنا ھناخ رد مدرم یگدامآ رب زکرمت

 ؟مھد ماجنا دیاب یراک ھچ

 .دنوریمن شیپ یداع لاور ھب اھراک و تاروما ،گنج ای نارحب نامز رد ھک دینادب و دیشاب ھتشاد یگدامآ دیاب امش •
 ھک دینک رکف نیا ھب و دیزادنیب یھاگن ام یاھویرانس ھب افطل .دوش تخس رایسب تسا نکمم هرمزور یگدنز
 اب ھلباقم یارب مزال یگدامآ دیناوتیم ھنوگچ و تفرگ دیھاوخ رارق طیارش نیا ریثات تحت ناتنازیزع و امش ھنوگچ
 .دیروآ تسد ھب ار طیارش نیا
 

 ھب ییاناوت و امرگ ،یندیماشآ بآ ،اذغ اھزیچ نیرتمھم .دوشیم فرص ھناخ یزاس هدامآ یارب نامز ھتفھ کی •
 دوش ماجنا گنج ای نارحب ماگنھ رد یتح دناوتیم امش هرمزور یگدنز تقو نآ .تسا مھم تاعالطا ندروآ تسد
 .دینک کمک زین روشک ھب و

 
 

 ھتشاد زاین تیامح ھب ھعماج رب دیدش راشف تروص رد ھک دراد دوجو یسک ایآ ،دینک تبحص دوخ نایفارطا اب •
 ام ھب دیرخ رد ھک ینامز ،یریگھمھ نامز دننامً ابیرقت .میراد یراکمھ ھب زاین ام اھگنج و اھنارحب رد ؟دشاب
 .دشیم کمک
 

 لحم ،ھسردم ،ناگیاسمھ ،ناتسود ،هداوناخ رد ار دوخ تالاوس .دینک تبحص رگید دارفا اب - دیتسھ نارگن رگا •
 ای نارحب ماگنھ رد یبوخ ھکبش دنناوتیم دیدوب اھنآ زا یشخبً البق امش ھک ییاھهورگ .دینک حرطم اھهورگ ای راک
 .دنشاب گنج

 
 

 ،)Krisinformation.se(  نارحب تاعالطا قیرط زا لاثم ناونع ھب ،دامتعا دروم عبانم زا اھتفرشیپ دروم رد •
 تقو نینچمھ .دریگب ار امش تقو لماک روط ھب یربخ ششوپ ھک دیھدن هزاجا اما ،دینک ندید .دینامب زور ھب

 .دیربیم تذل اھنآ زا ھک ییاھزیچ ینعی ،دینک هرمزور یاھراک فرص ار ناتدوخ
 

 ار تسا نآ تشپ یسک ھچ دینادیمن ای تسا تسرد دینادیمن ھک ار یتاعالطا .دیشاب هاگآ یلعج تاعیاش و رابخا زا •
 .دینکن رشتنم

 



 طیارش یارب یگدامآ و تینما اب ھک یرگید نامزاس رھ ای ھنابلطواد عافد نامزاس کی ھب .دینک ریگرد ار ناتدوخ •
 ،دینک حرطم یگدامآ دروم رد ار یتالاؤس دوخ تنوکس لحم یاھهورگ رد ،دیدنویپب دراد راکورس گنج ای نارحب
 دییایب رانک دیدش سرتسا کی اب دیناوتیم ھنوگچ ھکنیا دروم رد دوخ ناراکمھ و ناگتسب ،ناتسود ،ناگیاسمھ اب

 .دینک تبحص
 

 .دیزومایب نآ یانعم و لماک عافد ھفیظو دروم رد •
 

 

 ؟تسیچ نم شقن

 گنج عوقو تروص رد و دنتسھ یزابرس لماک تمدخ لومشم دننکیم یگدنز دئوس رد ھک لاس 70 ات 16 نیب دارفا ھمھ
 یاھورین رد یمزر شقن دیناوتیم ،دیاەدید یماظن یاھشزومآ رگا .دنوش هدناوخارف کمک ھب فلتخم قرط ھب دنناوتیم
 یلومعم راک لحم ھب دوخ یاھتراھم ساسا رب ھک دشاب نیا تسا نکمم امش شقن ،تروص نیا ریغ رد .دیشاب ھتشاد حلسم
 .دینک کمک یندم عافد رد رگید یاھراک ماجنا رد ای دیورب دوخ

 قوقح و یسارکومد دننام ،ام یساسا یاھشزرا و روشک زا تظافح و عافد یارب مزع و هدارا ،عافد ھب لیامت زا روظنم
 نمشد لباقم رد روشک کی تردق یانب گنس عافد ھب لیامت .دشابیم زین راوشد یاھیراکادف یانعم ھب یتح - تسا رشب
 .میھد ناشن ار دوخ تردق و میوش عمج مھ رود دیاب ،دنکیم دیدھت ار دئوس یزیچ یتقو .تسا

 .موشیم نارگن مونشیم اھگنج و اھنارحب هرابرد یتقو

 ساسحا ھک تسا یعیبط ،دسریم رظن ھب ینیب شیپ لباقریغ و کانسرت نوریب یایند یتقو .مینکیم کرد ار نیا ام
 ھتشاد یتحار ساسحا دیناوتیم ،دوش لیدبت لاعف لمع کی ھب و دنک زورب ناتیاھینارگن دیھد هزاجا رگا اما .دینک بارطضا
 ماجنا ار یراک مھ اب و دینک تبحص نارگید اب دوخ تاساسحا و راکفا هرابرد ،دینک رورم ار دوخ هداوناخ یگدامآ .دیشاب
 .میشاب بقارم ھک دنکیم کمک ام ھب و دنکیم تظفاحم ام زا نینچمھ ینارگن .دنک تیوقت ار امش یریذپ فاطعنا ھک دیھد
 شخب ،میریگ رارق ھعیاش و تسردان تاعالطا ریثات تحتً الثم یتحار نیا ھب میھدن هزاجا و میشاب نامدوخ بقارم یمک ھکنیا
 .تسا روشک لک یروآ بات زا یمھم

 ؟دنکیم ھچ اھگنج و اھنارحب رد مدرم یریذپفاطعنا شیازفا یارب )(MSB یعامتجا یگدامآ و تیامح عجرم

 شیازفا .دھدیم ھعسوت یندم عافد و نارحب ربارب رد دئوس یگدامآ اب ار راک نیا )(MSB یعامتجا یگدامآ و تیامح عجرم
 .میھدیم ماجنا ریز قورط زا ار راک نیا ام .تسا راک نآ زا یمھم شخب ،گنج و نارحب ربارب رد مدرم یروآ بات

 Krisinformation.se تیاس بو ھب ھعجارم •
 دنتسھ لماک یزابرس تمدخ لومشم ھک یناسک ھب ھنالاس یتسپ یاھھمان لاسرا •
 »دیایب شیپ گنج ای نارحب رگا« روشورب راشتنا •
 روشک رسارس رد ھنالاس نارحب ربارب رد یگدامآ ھتفھ یرازگرب •
  لاتیجید رد و یپاچ تروص ھب یاھلاناک ررکم روط ھب تاعالطا راشتنا •
 .مومع ھب یشزومآ یاھهرود ھئارا یارب ھنابلطواد عافد یاھنامزاس باستنا •

 


