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؟ تسا نولشا  یاه  هاگیاپ زا  یکی  مشش و  مشچ  لیئارسا ، ایآ 

اب اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  هژیوب  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس هک  دنچره  .تسا  نوسکاسولگنآ  یاهروشک  یربیاس  داحتا  رگ  یعادت مشچ » جنپ   » یاه نامزاس مان 
« یرازبا هدافتسا   » و هبناجود » کرتشم و  داحتا   » نایم یرایسب  توافت  اما  دنراد  یراکمه  دادرارق  ناملآ  « BND  » ریظن رگید  یاهروشک  یتاعالطا  یاه  نامزاس

.دراد دوجو 

نکمم یراکمه  نیا  .دننک  یم نیمأت  ار  یلم  تینما  سناژآ  رظن  دروم  تاعالطا  ناتسلگنا ، اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  ذوفن  تحت  یاهروشک  رثکا  یتاعالطا  یاه  نامزاس
اه یراکمه نیا  یمامت  رد  لاح  ره  رد  یلو  هفرط  ود  عفانم  ساسا  رب  ناملآ   BND لثم ای  دشاب  سرت  یور  زا  یدوعص  ناتسبرع  یتاعالطا  سیورس  لثم  تسا 

.دوش یم هدید  رگید  یاه  نامزاس یلم و  تینما  سناژآ  نیب  یسوئرم  سیئر و  تلاح  حوضوب 

بترتم نآ  رب  یقالخا  تنامض  هنوگچیه  عقاو  رد  دشاب و  هتشاد  هارمه  هب  یعفانم  نوسکاسولگنآ  فرط  یارب  هک  دراد  همادا  ینامز  ات  اهنت  یتاعالطا  یشک  هرهب نیا 
.تسین

یاه نامزاس نولشا ، هژورپ  یط  رد  .دراد  نایرج  مشچ  جنپ  یاضعا  نایم  رد  اهنت  هک  یکرتشم  هژورپ  .تسا  قوف  بلطم  زا  توافتم  نولشا »  » هژورپ تیعضو  اما 
هب اهنت  هن  ریغ ، یاهروشک  زا  یرگید  نامزاس  چیه  هک  تسا  نیا  مهم  رایسب  هتکن  دنا و  هتخادرپ نآ  لیمکت  هب  هدومن و  داجیا  یکرتشم  یتاعالطا  یاه  هاگیاپ مشچ  جنپ 

.دنتسه ربخ  یب زین  هژورپ  یارجا  یگنوگچ  دنور  زا  یتح  هکلب  دنرادن  یسرتسد  تاعالطا  نیا 

ناهج رب  یربیاس  هرطیس  داجیا  تیاهن ، رد  یدادرارق و  نورد  یراکمه  یاه  لکتورپ یسوساج ، یتاعالطا و  کارتشا  یتسدکی ، یزاس و  ناسمه ساسا  عقاو  رد 
.دریگ یم تروص  نولشا  طسوت  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس یارب 

« .تسا نوسکاسولگنآ  یتاعالطا  یاه  متسیس تیثیح  نولشا ، هژورپ  »

لاح تسا  یهاگیاپ  نینچ  زا  ایسآ  برغ  بونج  هقطنم  ندوب  یهت  تسا  ملسم  هک  هچنآ  نولشا ، یاه  هاگیاپ یکیزیف  تیعضو  زا  دوجوم  دانسا  ربانب  رگید  یوس  زا  اما 
.دراد ییایفارغج  هقطنم  نیا  رد  لقتسم  هاگیاپ  داجیا  هب  زاین  نولشا  ندنام  هبناج  همه  هکنآ 
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ساسا رب  .تشاد  رارق  اکیرمآ  ذوفن  تحت  دوب ، هدناشن  تسد هک  یولهپ  هداوناخ  قیرط  زا  ناریا  یایفارغج  هقطنم ، رد  ناریا  یمالسا  یروهمج تردق  روهظ  زا  شیپ  ات 
رب یربیاس  لماک  لرتنک  داجیا  یارب  یراس ، نارهت و  رهش  ود  رد  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  هک  دش  صخشم  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس  ریخست  زا  سپ  لصاح  دانسا 

.تسا رایتخا  رد  زونه  نآ  یایاقب  هک  هدومن  هدافتسا  هژیو  یاه  نتنآ زا  هقطنم ،

یاه هاگیاپ جاوما » هلر   » شقن نارهت  نتنآ  هدوب و  یزورما  ناتسقازق  هقطنم  رد  یوروش  یکشوم  هناماس  یاه  تیلاعف لرتنک  فده  اب  رتشیب  یراس  رد  رقتسم  نتنآ 
عطق و روکذم  نتنآ  ود  طابترا  ناریا ، هقطنم  رب  اکیرمآ  طلست  مدع  نآ ، لابند  هب ش.ه و  بالقنا ١٣۵٧  عوقو  توغاط و  تموکح  طوقس  اب  اما  .تسا  هتشاد  ار  نولشا 

.دیدرگ جراخ  نولشا  یاه  هاگیاپ سرتسد  زا 

.دومن دراو  مشچ  جنپ  یربیاس  تاعالطا  متسیس  یگچراپکی  هب  ینیگنس  هبرض  هلئسم  نیا 



.تسا هدش  عقاو  اه  یکشخ فارطا  رد  اه  نتنآ نیا  یگدنکارپ  هک  دوش  یم هدید  دوش ، هجوت  نیمز  هرتسگ  رب  مشچ  جنپ  نولشا  یاه  نتنآ یکیزیف  هاگیاج  هب  رگا 

: تسا ریز  حرش  هب  نولشا  یاه  نتنآ هاگیاج  رضاح  لاح  رد 

Yakima و Sugar Grove هب موسوم  اکیرمآ  روشک  رد  هاگیاپ  ود  - ١

Morwenstow و Menwith hill هب موسوم  سیلگنا  روشک  رد  هاگیاپ  ود  - ٢

Leitrim هب موسوم  اداناک  روشک  رد  هاگیاپ  کی  - ٣

Kojarena و Shoal Bay هب موسوم  ایلارتسا  روشک  رد  هاگیاپ  ود  - ۴

Waihopai هب موسوم  دنلزوین  روشک  رد  هاگیاپ  کی  - ۵

Bad Aibling هب موسوم  ناملآ  روشک  رد  هاگیاپ  کی  - ۶

Misawa هب موسوم  نپاژ  روشک  رد  هاگیاپ  کی  - ٧

: دهد خر  تسا  نکمم  ینف  تلاح  ود  هقطنم  نیا  یارب  لاح  نیا  اب  .تسا  دوهشم  ًالماک  ایساروا  یکشخ  ینایم  ألخ  هشقن ، یور  قوف  دراوم  یهاگیاپ  شنیچ  اب 

تسا جراخ  نولشا  یاه  نتنآ ششوپ  زا  ایسآ  برغ  بونج  ًاصوصخ  روکذم  هقطنم  فلا )

.تسا یناشوپ  مه یاراد  رتشیب ، ای  نتنآ و  ود  طسوت  لقأدح  روکذم  هقطنم  ب )

کرتشم ردق  یاراد  هطقن  نیا  رد   Bad Aibling و Misawa نتنآ درب  یلک  هاگن  رد  یلو  تسا  عوقو  لباق  صاخ  دراوم  مود  تلاح  رد  .تسا  لمتحمان  لوا  تلاح 
رد یروشک  تسا  مزال  سپ  تسا  ازجم  قیقد و  یسررب  دنمزاین  ناریا  یمالسا  یروهمج تردق  زا  رثأتم  هژیو  طیارش  لیلد  هب  ًاصوصخ  هقطنم  نیا  هکنآ  لاح  تسا 

.تسین یگداس  نیمه  هب  هلئسم  نیا  اما  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نولشا  هاگیاپ  ناونعب  هقطنم  نیمه 

یگژیو هس  یاراد  دیاب  لقأدح  فده  روشک  ددرگ ، ثادحا  رگید  یروشک  رد  یهاگیاپ  نینچ  هکنآ  یارب  اذل  .تسا  نوسکاسولگنآ  یاهروشک  تیثیح  نولشا  هک  دش  هتفگ 
: دشاب نامزمه 

دشاب سیلگنا  اکیرمآ و  فادها  رب  قبطنم  ًالماک  نآ  رب  مکاح  تموکح  فلا )

دنشاب هتشاد  تبثم  رظن  نآ  هب  هتسناد و  دوخ  تسود  ار  اکیرمآ  روشک  نآ  مدرم  هدمع  ب )

میرح هب  نیزواجتم  عفد  یارب  مادقا  هنوگره  موزل ، تروص  رد  ًایناث  دشاب و  نولشا  یارب  نما  یلحم  ًالوا  ات  دشاب  دوخ  فارطا  رد  رترب  یماظن  تردق  یاراد  پ )
.دهد تروص  ار  نولشا  میرح  دوخ و 

نآ رد  نولشا  زا  یرقم  هک  تسا  لمتحم  رایسب  سپ  .تسا  لیئارسا  بصاغ  تموکح  تساراد ، ار  یگژیو  هس  ره  ایسآ ، برغ  بونج  هقطنم  رد  هک  یروشک  اهنت 
؟ هداد خر  یزیچ  نینچ  ایآ  یلو  ددرگ  رقتشم 



: دنک یم هئارا  ار  تلاح  ود  تالامتحا  یلو  تسین  تسد  رد  نولشا  هب  لیئارسا  زیهجت  رب  لاد  یعطاق  دنس 

.تسا هدوبن  لیئارسا  رد  یهاگیاپ  نینچ  تقو  چیه فلا )

.دشاب هدش  داجیا  هاگیاپ  ب )

یلو تسا  هتشاد  ناربج  هب  زاین  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  تسا و  نیگنس  نولشا  یارب  ایسآ  برغ  بونج  هقطنم  ألخ  هک  ارچ  دراد  ییالاب  لامتحا  مدع  لوا  تلاح 
لیئارسا یارب  یماظن  نمیا  تیعضو  هک  تسا  رسیم  ینامز  ات  هدوب ، نولشا  نابزیم  ناریا ، یمالسا  بالقنا عوقو  زا  سپ  لیئارسا  دوش  ضرف  رگا  مود  تلاح  رد 

هن نامسآ  زا  هن  لیئارسا  هک  دش  تابثا  دروخ و  مه  هب  لیئارسا  یماظن  تردق  نزاوت  هک  هزور  هزور و ٨   ٢٢ هزور ، یاه ٣۴  گنج عوقو  زا  سپ  .تسا  هدوب  مهارف 
.دیآ یم رامش  هب مشچ  جنپ  یارب  گرزب  کسیر  کی  اهنت  نآ  رد  نولشا  هاگیاپ  دوجو  تسین ، نما  رگید  نیمز  زا 

.دریذپب ار  سب  شتآ طرش  شیپ  نودب  لیئارسا  دش  ثعاب  هزغ ، ناعفادم  یتکار  تردق  هک  هزور  گنج ٨  زا  سپ  هژیوب 



یتکار درب  ریز  اه  نوسکاسولگنآ تیثیح  ناونعب  نولشا  هک  تسا  تقامح  یعون  لیئارسا ، عضاوم  هیلع  رت  نیگمهس گنج  عوقو  لامتحا  نینچمه  یدادخر و  نینچ  اب 
زا ۴٨ رتمک  رد  دوش ، یریگرد  دراو  میقتسم  روطب  ناریا  یلیلد  ره  هب  رگا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دریگ  رارق  نیطسلف  سامح  نانبل و  هللا  بزح یکشوم  و 

زین لیئارسا  یتاعالطا  یاه  نامزاس بحاصت  دصرتم  لیئارسا ، هب  مجاهم  یماظن  متسیس  ًاملسم  دش و  دهاوخ  ناسکی  کاخ  اب  لیئارسا  زا  یعیسو  شخب  تعاس ،
.تسه

.تسا لمتحم  نانچمه  لیئارسا  رد  نولشا  هاگیاپ  دوجو  لیصافت ، نیا  مامت  اب  اما 
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