
 آّا نُلکُل ٍای آب در نقاةل اصُات از رُد عکط العهل ىؼان نْسٍيس؟

 آقاي تُظط كٌ اظت تدقْقِ اّو ه دٍس نِ ىؼان هاكيغ ٍا ىُػتٌ ختِ ه نُظْقِ ، فکص ةٌ ىعتت آب

 تُضْح ةا ٍهصاً تصاهّصي پزغ ةٌ فصٍيگ آقاي ه اظت گصفتٌ صُرت ٍعتيس ژاپيِ كٌ اّهُتُ ناظاره

 .پصدازد نِ فْلم اّو در اّهُتُ آقاي تدقْقات

 را تدقْقات اّو نؼاةٌ طصف ةِ خهْسً راىم ىام ةٌ ٍعتيس اّصان در ٍم راىهِ فصٍيگ، آقاي ي گفتٌ ةٌ ةيا

 زّتاتصّو آب ٍاي نُلُكُل ػُد، نِ رُاىسً آب ةصاي قصآن هقتِ كٌ اىس رظْسً ىتْجٌ ةٌ ه اىس دادً اىجام

 .اظت گصفتٌ قصار رُارزنِ ي جؼيُارً تأّْس نُرد اّؼان تدقْقات ه كييس نِ پْسا را ػکل

 ه رُب نعيای ٍم كٌ كلهاتی نقاةل در آب هاكيغ كٌ ةُد اّو ػس پصظْسً اّهُتُ آقای كٌ ظُاالتی از ّکی

 ىْهٌ ه ػکل رُش اصُات ّا كلهات اّو نقاةل در آب نُلکُلی ظارتار از ىْهی چْعت؟ دارىس ةس نعيای ٍم

 !ةُد رُاٍس ػکل ةس آن دّگص

. ةُد رساهىس نقسس اظانی ةٌ هاكيغ ظارتار زّتاتصّو ه ٍْتلص ىام ةٌ آب هاكيغ ظارتار تصّو زػت

 .ةاػس نی نُجُد اّؼان ظاّت در اّهُتُ دكتص از ظُاالت از ای نجهُعٌ

 نُاد نْکصهظکپی ظارتار ةص را ىُػتٌ صسا اىُاع تاثْص"  آب ػَادت"  طصح: " طصف ةی راىم ٍای گفتٌ

 آزناّغ نُرد نط ظُلفات ه ،جًُْ قلع ،آلْاژ ّذ رهی ةص را ٍا ىُػتٌ ه صساٍا اّو تاثْص نو.كيس نی ةصرظی

 ػسً دار زاهٌّ قصآن صُت ةا ه گصد"  ع# نعْح ظصهدٍای ه تيس نُظْقی ةا آب نُلکُلَای ظارتار. دادم قصار

 آىَا ٍهٌ رهی ةص انا كصد نی تفاهت ظارتارػان ه ىُع ةٌ تُجٌ ةا دّگص نُاد نُرد در ىتْجٌ اّو التتٌ. ةُدىس

 اجصای ةصای ه كصدم تقعْم دظتٌ ظٌ ةٌ گفتم كٌ ٍهاىطُر را ٍا ىُػتٌ.   داػت را رُدش راص تاثْصات

 نُاد اّو رهی را ٍا ىُػتٌ اّو. ةيُّعْس را نطلتی تا رُاظتم نزتلف عقاّس ةا ىفص ده از آزناّغ

 تُخْس ظُرً ناىيس نشٍتی ٍای ىُػتٌ ّعيی. داػتيس تاثْص آزناّغ نُرد نُاد رهی ةص ىْض ٍا ىُػتٌ.چعتاىسم

 ةا ٍاّی ىُػتٌ ه گصد را آىَا دهظتی ه ندتت نثل رُب نفاٍْم ةا ٍای ىُػتٌ ، دار زاهٌّ را ّذ ٍای داىٌ

 .كصدىس ػان كؼْسً كْيٌ چُن نفاٍْهی

 تاثْص نُاد رهی ةص نطالب ىُػتو ٍيگام ةٌ فصد ػزصی اخعاس ه اىصژی كٌ ػسم نتُجٌ طصح اّو در نو

 دارىس ةاهر نعلهاىان كٌ ةزغ آن. اظت نصةُط ٍم اظالم دّو تعالْم ةٌ ىُعی ةٌ نطلب اّو هاقع در. دارىس

 ."دٍيس ػَادت تُاىيس نی رهزندؼص در ه دارىس را رُد راص ػعُر نُاد


