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ياھ سيورس عفن هب يسوساج هب مھتم »يرتشا يلع« مادعا مكح يارجا زا ،تاعالطا ترازو يسوساجدض لكريدم
.داد ربخ هتشذگ  هتفھ هبنشود دادماب رد ،يتسينويھص ميژر يتاعالطا

راھچ دودح هدشداي مھتم هك نيا يروآداي و ربخ نيا مالعا اب يو ،)انسيا( ناريا نايوجشناد يرازگربخ راگنربخ شرازگ هب
لاس رخاوا هك نيا ات درك يم يسوساج داسوم يتاعالطا ياھ سيورس يارب لاس هس تدم هب درف نيا :دركراھظا ،دوب هدش يفرعم لبق هام

هب و مالعا يياضق و ينوناق لحارم يط زا سپ شمكح ،درك فارتعا دوخ تايلمع و تامادقا  همھ هب هك هام 20 تشذگ زا دعب و دش ريگتسد 85
.دش هتشاذگ ارجا

و تخادرپ ،تسا هدرك  تيلاعف داسوم يسوساج ياھ سيورس عفن هب نآ رد يرتشا هك يياھروحم زا يخرب هب همادا رد ،تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
ميژر يتاعالطا لماوع رايتخا رد يروضح و ينف قرط هب و درك يم يروآ عمج روشك لخاد زا تساوخ يم داسوم هك ار يتاعالطا و رابخا  هعومجم يرتشا :درك راھظا
.داد يم رارق يتسينويھص

رد زكارم يضعب هك يتارايتخا يخرب زا و دراذگب ارجا هب ار داسوم يدعب ياھ يدنمزاين ات دنك ذوفن روشك ساسح و مھم زكارم هب درك يم شالت يرتشا :داد همادا يو
.درك يم هدافتسا اھ يليئارسا عفن هب ،دنا هداد رارق يعافد و ينف رواشم ناونع هب شرايتخا

يو تمس هب اھ نآ ات تشاذگ يم ماد ليئارسا يتاعالطا ياھ سيورس يارب دوخ يرتشا دراوم يخرب رد هك نيا نايب اب ،تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
ي هئارا و يعافد و يتاقيقحت زكارم يخرب هب داسوم يتاعالطا ياھ سيورس تيادھ اب بويعم و بسانمان تاناكما و لياسو شورف :دوزفا ،دننك رارقرب طابترا و دنيايب
نآ هب تبسن يتسينويھص ميژر يتاعالطا سيورس اب يراكمھ تدم يط يرتشا هك دوب يدراوم رگيد زا روشك ينف ياھ نامزاس و زكارم هب بسانمان تازيھجت
.درك يم تردابم

درك هراشا درك يم تردابم نآ هئارا هب تبسن ليئارسا يسوساج ياھ سيورس اب دوخ يراكمھ تدم لوط رد يرتشا هك يياھ هرواشم هب نينچ مھ لووسم ماقم نيا
.دوب هداد رارق يرتشا رايتخا رد لاقتنا دصق هب ار نآ يتسينويھص ميژر يتاعالطا سيورس هك درمشرب يدراوم درك يم لقتنم اھ هرواشم نيا رد يرتشا هك ار يتاكن و

هدافتسا زكارم رد ذوفن و رابخا و تاعالطا زا معا هدمآ تسد هب هك يياھ يياناوت  هعومجم زا درك يم شالت يرتشا :داد همادا تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
.دھد شرتسگ يتاعالطا سيورس دنچ اب ار دوخ ياھ تيلاعف هنماد اتسار نيا رد ات دريگب سامت اھ هناخترافس يخرب اب تشاد يعس تدم نيا رد وا يتح ؛دنك

سيورس نيا اب دوخ يراكمھ تدم لوط رد يرتشا :دركراھظا ،هداد ماجنا داسوم يتاعالطا سيورس اب دوخ يراكمھ يط يرتشا هك يتامادقا هب هراشا اب يو
.تسا هدوب يتسينويھص ميژر يتاعالطا سيورس هب هدنھدداھنشيپ دوخ وا هنافساتم دراوم يخرب رد و هداد ماجنا هدمآ يمرب شتسد زا هك ار يراك رھ يتاعالطا

يارب لئاسم نيا هتبلا :تفگ و درك يفرعم هدوب هدرتسگ تروص هب يلام و يقالخا داسف ياراد هك يدرف ار يرتشا همادا رد ،تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
يعس يتسينويھص ميژر يتاعالطا ياھ سيورس همادا رد و هدش عورش راك نيا اب يسوساج ياھ تيلاعف زاغآ هك نيا مھ نآ و دراد هتكن كي اما ؛تسين لصا ام
.دندرك يم مھارف ار هنيمز ناشدوخ زين دراوم يخرب رد و لابقتسا يو يگدولآ زا و دنراد هگن دساف نانچمھ ار وا دنتشاد

رد تاعالطا نيا :دوزفا ،تشاذگ نامرايتخا رد ليئارسا اب دوخ يراكمھ زا ار يقيقد تايئزج ،دوب ام رايتخا رد هك يھام 20 يط يرتشا هك نيا رب ديكات اب همادا رد يو
هك داد ناشن درك حرطم وا هك يتاكن يخرب .دراد روشك لخاد رد يياھزاين هچ داسوم يسوساج نامزاس هك دھد يم ناشن و تفرگ رارق هدافتسا دروم دوخ هاگياج
.دننز يم تسد يياھراك هچ هب و دننك يم  هدافتسا يدراوم هچ زا دوخ ياھ هتساوخ يارب و دنتسھ نوبز ردقچ يتاعالطا رصانع نيا

يديلپ ياھ هار هچ زا دوخ ياھ هتساوخ هب نديسر يارب نانمشد دھد يم ناشن يرتشا لثم يسوساج فشك :درك ديكات ،تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
.تسا نآ زا يا هنومن يرتشا هك دنام دھاوخن و هدنامن يفخم نامز ماما مانمگ نازابرس مشچ زا اھنآ تامادقا هتبلا ؛دننك يم هدافتسا

ام  هياسمھ و برغ يتاعالطا ياھ سيورس يخرب اي داسوم لثم يتاعالطا ياھ سيورس هك تسا نآ زا رتارف روشك يتاعالطا ياھدادعتسا و يياناوت :دش روآداي يو
.دنسرب دوخ فادھا و دصاقم هب دنناوتب

هتشذگ زا رت هاگآ دياب تلم داحآ ي همھ و نالووسم ،ناريدم و دشاب يفاك دناوت يمن اھ يياناوت نيا اما :درك ديكات لاح نيع رد تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
.دننك تقد ،دوش يم هدافتسا روشك هيلع هك يياھدنفرت هب تبسن

يھابت هب ار ناش هداوناخ و دوخ يگدنز هليسو نيا هب و دننك يم تيلاعف هنيمز نيا رد هك يناسك يارب ار يو تشذگرس و يرتشا هدنورپ داعبا ندش نشور يو
تصرف تاعالطا ترازو .دنك اديپ همادا دنراذگب ديابن اما ،دنشاب هدش لئاسم نيا هب هدولآ هك يدارفا دنشاب ام ناريدم نيب دياش :تفگ و تسناد زومآ تربع ،دنشك يم
.دنشاب هلئسم نيا رد دارفا نيا هب كمك يارب عجرم نيرتھب دنناوت يم 113 نفلت و يربخ ياھداتس .تسا هدرك و دنك مھارف دناوت يم ار تمحر و تفار

هب ار نانمشد رش ميفظوم ام :دوزفا ،تسا ناريدم و ماظن ناكرا  همھ زا تنايص لووسم تاعالطا ترازو هك نيا رب ديكات اب ،تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
.دنسرب ناش لايما هب اھنآ دراذگ يمن و دھد يم ماجنا ار دوخ راك يوق ترازو .مينادرگرب ناشدوخ

نيا رد يتسينويھص ميژر اريخا هك يياھ تيلاعف و يليئارسا زواجتم نابلخ »دارآ نور« هلئسم هب همادا رد ،تاعالطا ترازو يسوساجدض لك ريدم ،انسيا شرازگ هب
اب ار دوخ وا و درك طوقس ،دوب هلاس 28 يو هك يلاح رد نانبل كاخ هب زواجت نايرج رد 1986 لاس رد دارآ نور ياميپاوھ :دش روآداي و تخادرپ ،تسا هداد ماجنا هلئسم
داسوم دعب ،دندركن هئارا يدنتسم هتبلا ،هدش ريسا ينيطسلف و ينانبل ياھ هورگ هليسو هب درف نيا دندرك مالعا يمسرريغ زكارم يخرب عقوم نامھ .داد تاجن رتچ
نيا رد ناريا هك نيا و ناريا تمس هب ار هلئسم نيا زين يدراوم رد و درك لابند يناھج حطس رد ار هلئسم نيا كيتاملپيد روما و ددعتم ياھ يرگ يبال اب و دش لمع دراو
.داد قوس ،دراد تسد هلئسم

رگيد اھ نآ هك دوب نيا زين زاف رييغت نيا تلع و دندرك زاغآ اھ يليئارسا ار يديدج زاف هك لبق لاس راھچ دودح ينعي 1383 لاس ات تشاد همادا راك نيا :درك هفاضا يو
.دنزادرپب هلئسم نيا رد ار ينيگنس ياھ هنيزھ دنتساوخ يمن

هتسباو ينويزيولت ياھ هكبش قيرط زا ريخا لاس راھچ يط دارآ نور عوضوم رد يتسينويھص ميژر هك يتامادقا هب هراشا اب ،تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
هب ،هداد صاصتخا ،دشاب هتشاد يليئارسا نابلخ نيا زا يتاعالطا هك يدرف هب رالد نويليم 10 نآ ساسا رب و هداد ماجنا يجراخ نابلط تنطلس و نيقفانم ،برغ هب
و يبلط تصرف اھنآ  هناھب هك يخرب زين لخاد رد هنافساتم :دركراھظا و هراشا عوضوم نيا رد يياھ ليميا لاسرا و تياس نتخادنا هار ،يدازآ داينب مان هب يداينب ليكشت
.دنداد دنويپ ليئارسا طسوت هدشداجيا يتاعالطا نايرج هب ار دوخ اما دنريگب هزياج ات دنتفرگ سامت زكرم نيا اب ،دوب يذاخا

يكي رد و نيسحت لباق تامادقا دروم دنچ رد هتبلا :تفگ ،دنا هتشاذگ يتسينويھص ميژر رس يگرزب ياھ هالك يذاخا  هزيگنا اب يناسك رذگھر نيا رد هك نيا نايب اب يو
.دوب ريدقت لباق دروم ود –

يرتسگ ماد رد :دوزفا ،درادن يو دروم رد يعالطا ناريا هك نيا رب ديكات اب و درك  فيصوت ناريا اب طابترا يب ار دارآ نور هدنورپ تاعالطا ترازو يسوساج دض لك ريدم
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