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 يا هتسه ياه حالس زا يراع يا هنایمرواخ داجیا و لیئارسا يا هتسه حالس علخ ناوخارف
 
 نیا .مینک یم موکحم ادیدش يا هتسه رورت یعون هباثم هب ار يراج لاس هام نیدرورف مکی و تسیب خیرات رد زنطن يزاس ینغ تاسیسات رد يراکبارخ هینایب نیا ناگدننکاضما ام
 زین لیئارسا و هدحتم تالایا یتاعالطا تاماقم يوس زا لیئارسا طسوت نآ باکترا و ،هدش هداد تبسن روبزم میژر هب ،یلیئارسا ياه هناسر هلمج زا،مومع يوس زاابیرقت هلمح
 اب و دھد رارق يدوبان ضرعم رد ار هانگیب ناسنا نارازھ ناج دناوت یم ،ویتکا ویدار داوم یهجوت لباق ریداقم تشن يدج رطخ اب ،اه يراکبارخ هنوگنیا .تسا هتفرگ رارق دییات دروم
 .دوش یتآ ياهلسن رد ددعتم تائالتبا ببس و ،اپرید یکیتنژ ضراوع و اه يرامیب ثعاب ،تسیز طیحم ناربج لباق ریغ یگدولآ
 
 هب زهجم تلود اهنت نیا ،لیئارسا هکنآ لاح .تسا نامزاس نآ قیقد تراظن تحت و زیمآ حلص ناریا يا هتسه همانرب ،»یمتا يژرنا سناژآ« ررکم ياه یئامزآ یتسار دانتسا هب
 ..تسا هتفریذپن ار »يا هتسه ياه حالس هعاشا مدع هدهاعم« هب نتسویپ تلع نیمه هب و تسا يا هتسه ياه حالس زا یگرزب هناخدارز ياراد ،هنایمرواخ رد يا هتسه ياهحالس
  
 زا نایاپ یب يا هریجنز هب ندز نماد اب و دوش يرابگرم تنس نینچ رارمتسا و هعاشا ثعاب دناوت یم لیئارسا يا هتسه رورت لابق رد »یناهج هعماج« حالطصا هب رابگرم توکس
 ..دنک هجاوم يدج يدیدهت اب ار هقطنم تینما و حلص ،یتاحیلست هقباسم و هنایوج یفالت ياه شنکاو و شنک
 
 هب هنالوئسمریغ اقیمع و ررکم كانرطخ تالمح باکترا يارب لیئارسا ییوگخساپ و هناعطاق تیموکحم رد تینما ياروش و للم نامزاس هنالوئسم تامادقا ناهاوخ ام ،ور نیا زا
 ياه حالس زا يراع يا هنایمرواخ داجیا يارب هنیرید شالت ياتسار رد ،هک میهاوخ یم للمنامزاس ياضعا زاو،هدوب یناریا نادنمشناد لتق و ناریا یماظنریغ يا هتسه تاسیسات
 .دنیامن مادقا »يا هتسه يژرنا یللملا نیب سناژآ« شیاپ و تراظن تحت میژر نآ يا هتسه همانرب نداد رارق و لیئارسا يا هتسه حالس علخ هب تبسن تیروف هب ،يا هتسه
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