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!دندرك ضارتعا ایلارتسا لاردف تلود راك دیدج نوناق هب ضارتعا رد رفن رازه اهدص
ایلارتسا -ناریا نارگراك یگتسبمه هتیمك لاعف تكرش زا یشرازگ
  ۲۸ هبنشراهچرفن رازه اهدص IR  هب موسوم ایلارتسا راك دیدج نوناق هیلع یا هدوت و یرگراك تاضارتعا هریجنز هماد رد
 هب انب اه ییامیپ هار نیا .دندرك تارهاظت یرگراك دض نوناق نیا هیلع و دنتخیر اهنابایخ هب ایلارتسا رسارس رد نئوژ
 تاشرلزگ .تفرگ ماجنا نوناق نیا هیلع یرسارس یا هتفه کی نیپمك زا یشخب ناونع هب و یرگراك یاه هیداحتا ناوخارف
 تاضارتعا نیا رد رفن ۴۰۰۰۰ زا شیب یندیس رهش رد و رفن ۱۵۰۰۰۰ زا شیب نروبلم رهش رد هك تسا نآ زا یكاح هیلوا
 هكیلاح رد .تفرگ ماجنا ایلارتسا رسارس کرهشو رهش اههد و اهتلایا زكارم رد یهباشم یاه ییامیپ هار .ندرك تكرش
 یفنص یاه هیداحتا یاروش ،دنهد شهاك ار ناگدننكرهاظت رامش هك دندركیم شالت ناراد هیامرس یاهداهن و لاردف تلود
 هدوت نیا تكرش .دندرك شرازگ ارنآ ایلارتسا یعمج یاه هناسر و هدرك دروآرب رفن ۳۰۰۰۰۰ رب غلاب ار دادعت نیا ایلارتسا
 .تفرك ماجنا نیپمك نیا رد نارگراك تكرش زا یریگولج یارب نایامرفراك و تلود باعرا و تادیدهت مغریلع یرگراك عیسو
 هك ار ینارگراك نآ یاه هرصبت و داوم هب دانتسا اب هتفرگ راك هب ار یدج نوناق نیا یصوصخ شخب نایامرفراك و تلود
.دش دنهاوخ وربور یطابضنا و یهیبنت تامادقا اب هك دندرك دیدهت دنتشاد ار نیپمك نیا رد تكرش دصق
 هب یناملراپ تیرثكا زا ییوجدوس اب و ۲۰۰۵ لاس رخاوا رد لانشن- لاریل یفالتئا تلود هیسو هب ایلارتسا راك دیدج نوناق
 ،هدش داد شهاك اهدزمتسد ،هتشگ وغل یعمج یاهدادرارق ،هتفای لیلقت تدش هب یلغش طیارش نوناق نیا رد .دیسر بیوصت
 فیط ،هتفر نیب زا المع هیاپ یاهدزمتسد ،هدش هتشاد هگن زاب الماك نارگراكاب یراتفردب و جارخا رد نایامرفراك تسد
 ، هتشگ نكمم ریغ المع فلتخم تاررقم هلیسوب یرگراك تاضارتعا و تاباصتعا ،هتفر نیب زا نارگراك یایازم زا یعیسو
.دوش یم هجاوم ینیگنس یدقن میارج اب نارگراك زا نانآ تیامح و هدش دودحم تدش هب اه هیداحتا دركلمع هنماد
 ار دوخ لبق یدنچ زا هتیمك نیا یاضعا ،ایلارتسا - ناریا نارگراك اب یگتسبمه هتیمك فادها نتخاس یلمع بوچاهچ رد
 هب توعد ار ناگمه هتیمك نیا هیعالطا کی و ییویدار ناوخارف کی راشتنا اب .دندوب هدومن نیپمك نیا رد لاعف تكرش هداما
 رهش رد یگتسبمه هتیمك نالاعف زا نت دنچ زین نآ زا لبق هتفه رد .دوب هدرك هبنشراهچ ییامیپ هار رد رتعیسو هچ ره تكرش
 .دندوب هدرك یراكمه نیپمك نیا رد تكرش یارب مدرم جییهت و یتاغیلبت رما رد یرگراك یاه هیداحتا نالاعف اب هارمه یندیس
 ،ون یادص ویدار رد یروضح یوگتفگ کی رد تكرش اب یگتسبمه هتیمك ییارجا تایه یاضعا زا یكی زین هبنش هس زور

 رد هك تساوخ مدرم زا هرابود ایلارتسا تلود یرگراك دض یاه همانرب حیرشت اب ،هتیمك یاه همانرب و فادها حییضوت نمض
 ینامتخاس نارگراك هیداحتا سیئر نسوگرف وردنآ یاقا ییویدار همانرب نیمه زا یرگید شخبرد .دننك تكرش ضارتعا نیا
 هراب رد تسا یا هطبار نیا” :تفگ یگتسبمه هتیمك اب هیداحتا نیا طابترا هراب رد یلوس باوج رد زلیو ثواس وین تلایا
 یاهروشك یمامت رد دراد ،دهد یم یور روشك نیا رد یا هنافصمان نیناوق  هچ ،نارگراك یناهج یگتسبمه موهفم تیلك
 نارگراك یگدنز یاهدرادناتسا و یرگراك یاه هیداحتا هب و دنراد راك هظفاحم یاهتلود اهروشك نیا .دهد یم یور رگید
 دحتم ناهج رسارس رد نارگراك هك مینك یراذگ هیاپ ار ناهج نارگراك یگتسبمه هك میراد جایتحا ام اذل .دننك یم هلمح
 رسارس رد ار نارگراك تردق هك ،نیتال یاكیرمآ رد ای هسنارف رد هچ ناریا رد هچ لاح ،میتسه ینارهاوخ و ردارب ام .دنوش
 نارگراك هلیسوب هژیوب ام .میشك یم شلاچ هب ار یناهج یاهنشیروپروك  یرگراك دض یاه همانرب و مینكیم یزیر هیاپ ناهج
 ،دنتسه وربور یدایز رایسب یاهراشف اب دحاو تكرش نارگراك لاثم ناونع هب .میدش قیوشت و بیغرت و میتفرگ ورین ناریا
 هب .میگنج یم روشك نیا رد نآ یارب ام هك دننكیم راكیپ یزیچ نامه یارب ودنریگیم رارق متش و برض دروم ،دنوشیم ینادنز
“ .مینك یزیر هیاپ ار ناهج نارگراك ریاس و ناریا نارگراك اب یگتسبمه هك میتسه قاتشم رایسب ام هك تسا لیلد نیمه
 هنالاعف ثرپ و دیالدآ ،نروبلم ،یندیس یاهرهش رد ایلارتسا -ناریا نارگراك یگتسبمه هتیمك یاضعا هبنشراهچ زور رد
 نتم شخپ هب دوخ یاهراعش لمح اب و دندرك تكرش عیسو ضارتعا نیا رد دوخ یاهیا هقبط مه و نارگراك ریاس اب ماگمه
.دنداد همادا ار لباقتم یاهطابترا هنماد شرتسگ یارب شالت و دندرك مادقا هتیمك هینایب یسیلگنا
ایلارتسا -ناریا نارگراك یگتسبمه هتیمك
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ایلارتسا راك دیدج نوناق ناینابرق نیلوا ،تشوگ تعنص نارگراك    


