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     )���2012ور� 25(���1390 ��ت 

                           د��ع از ���ن    
                                                      �� ا$�ام ا"�ی� � %&  

  

� از  زا"() " "�  ���ن .س, + �* �

�"�  زی0 رس0 ��&, درون /) �

  &� رس0 را "5س4 �3&, ا� 2��د

�7 "��دس� را س�دا�  �6  /�ن . "    

                                                                 


ی� در ��
ام ���� ��
وه� ا�
ی	�ی� ی� ��� ��ن 

ی$ �#"! ه�ی� از �%
�! ,ص�ص ا5
 ای4 ��ر �ص�رت . ��0/، -�
 ا,+�� و در �*�د �� %(�ق �'
 ا�&


ی& �ح#�ب'� !�9� ��
: ;<�� !=>
 �Aن ؛�'�د ���; ?�رت 5
���9#� �B &ِ�#�;D;ه�� ��	را �' 
'�  !E��: از ���F� . &�
و %
 �ن G5ار
�=�ب �(;س ���B �"'� از %(�ق �! � 
���B ا�& �! ��ی 
'�

  .  �	J9 �! ر��ی& ای4 %$ ه#=D;:�ا�I ا�#���


ی� �! ��Dان �=�ب �(;س ��B���9# از ��ن 
ا5
 ا%=
ام -�
 �#����9ن �! �
�ن و�KیJ ا�#
� 
��� و ا,+�� ���B ا�&، و:�یM و �	 &�L9��B���9# در �
ا�


ی� �=�ب �(;س ,�د >�ن �A#&؟ �  

�;ون �
دی; ه
 �#����9 در :�Bن ا�� از ���O دی�D و �دم ���� �#����9ن 
���B را در  Pای
�ن �"#=�4 و:�یM و <
� !� ��� !�
�Q را ��;ا�; R 4ای S��R

  . �;ه;�
ا�
 ای4 �=�ب �(;س �'	�� �

�"#=�4 روز )2012 <0
ور 21( ,�ر>�;1390وم %�ت از �! >0D! د
��Fه
ات �
دم در ��
ون <
ود�5\ ��
ام �� روز >0D! >'� %�ت در و]ی�ت 


ی� ��ن 
�'=! و ز,�� >;�;�"=�D� J9م د<�ع از � 
L� د\ ه� . Q�
R ��ا
 4�DA !��ن روش ا?�9 ای4 ا�& 

وان ��R ���� ی�
	��

 �� A! %; د<�ع از ��

���ز\ ه� و ���O�E ای4 �=�ب �(;س ������ ا�_�0ق دارد و �� A! %; ��ز��ب 
 ��� ای 4��Fه
\ ��Aن  \;Dن ده�
 ا%	�م ��D0� 
  ا�&؟ �#��9ن �

�ن رو>4 ا�&

�Q ��] در �R !� S��R .=� ی� ا�#��9ن �=� ی� �ن و �#�

ام و ���'
و �! �Dاز رو ��; و �;ون %	� �ح	�!% �B \�D5 !	9� ،&ع ا�

�ن او را ���� 
� !� �4��D و �aرگ ا�& ;% !� =�9�4 �DA M	�
���� و �
�ن ��رد DEO& و -*M ,;وا�; �
ار . ���م �'
ی& ��"�ا�;
� �	% �D0� 
او �

�5
د و �
ا ا�; در ��Q ��زان :�DB �� ��زد �� .  



 

 

www.goftaman.com 

2 

� �;: ا9��س ( "�&0 �;: "<س� .?�5 "<= او �س�د �, ا7رض �(
3 �� ا�5�ا9��س 3 5ع�5ع "�)� ��* �ی) .   و &0 ا�5�هC�  )32س�ر* &

)�D3 *اوEF� ًا�� &;ع ً�&H& :;I5) و �و &0 یJ2 Kا LMN و �D5� ًا�9�O 
� 5P2 �  )93س�ر* "س�ء �ی) . 9ع�) و ا2� Q2 (9ا.ً

�ن 
�ی� ��Fه
ات �
دم در ا<��b#=�ن ��Dم در دو�ی!  ��]، �� ��:! �! ای4 ا%	�م �

وع و ��:�یa در د<�'��� ��� ;���cا%& د\ ه� �4 ا�
�ن �! �! �=� و :
ع از �

�ن ��#&؟ 
�ن �"�LO& و ��Eرض �� �

و از ��R ن و�

ا ��Dم د<�ع از �A ��ا
�ن ��Eرض دارد؟ 
� �� !�  ���9 ا��cم ��'�د 


�Q دی�
 ��S��R !� a ���ز داردR  .  

0O�e �ن ��ز

 ا�
ی	�ی� در ��
ام �� �>��
 �#����9ن �- ��#�ز
�ن ��Lوت �
  �#��9ن در �#c; �#����9ن �A#&؟


ا\، 1389 ا�; �0O�e 28ن روز > 
B< دوم !�%�� ;c#� در  �� %�9! ا�=ح�ر

 ��O(�ن، E�:1389! هL;ه� ��aان B< I��: ;c#� در  �� %�9! ا�=ح�ر

 !0D'cDR23 ن�e
�1390 ��  !0D'	ه�ر، ی;D� ;c#� در %�9! ا�=ح�ر
 ، �� %�9! ا�=ح�ر در ���ز ��; �
��ن در %#4 ��ل �b+نa��R1390ده� �(
ب 


، و E�:1390! هhده� ��سD����د  د\ . . .   �� %�9! ا�=ح�ر در �#c; -�ز

ی� را در ��Q ا�=ح�ر و ا��cLر ,�د 	��

 را �! �=� ر���;�; و د\ ه� :9; �L� ه�

  . ی4 �#�:; ��,=��;�;در ا


ا A ��ه� و و]ی�ت ا
B< دم در
��#�ز ا�
ی	�ی� ه� >��ر از �
��Dم ��9! �
�ن �! ��A! و ,����ن ��
�یD; و %=� �E;اد از ���یD;�5ن �
دد<�ع از �
م در  �

�ن�Rر��Oن 
� I>;ا�ان �D� !� 4"� ی��ن�	ی
 �95ن �Rر\ ��	DD; و از :�Bد ��9! ا�
��#�ز �0O�eن �	�ت ��	DD;؟  �
ا�
 ����یD;، ا�� در
�ن �

ا ای�0O�e 4ن �A و

�ن را در �#�:; ��! 
� &�
�ن، %=� %
�ن و %�<�Fن �

وان ��R م�D� &�;�
�ن و ری"=4 ,�ن �#����9ن در �(;س �
ی4 �	�ن 
���;ار�; و از ��زا�;ن �


�Q ه� �A#& و ر<=�ر �#�����9,;او�; ��0دت R 4ای S��R ؟;DD	��� iدری �
�ن ��� ��	DD; در ��c ری'! دارد؟ 
� ;j 
�ن �
�! ��Dم د<�ع از �  

�E*� از �ح�9�9
ا�� �! در ای4 روزه� ا,�
 �! ری'! ی��� ��Fه
ات �
دم در 

دا,=! ا�; <(
 و ��	�ر را ���� ای4 ا�=
ا�jت R ن��k�	ی
��#�ز ا�
� !� QD�وا

;DD	�� �)9� .ه� و ��

 �! ��ور ���B د\ ��ل %*�ر -O��9رد دا�ف د\ ه� 
? 

 ه�m �ح��O را در ز�;�5 ���B ���ورد و �b� د �ح�ل و�cزی�د در ای 
-� و�;\ ه��


ف �#�,&e
���B را � 
 و ��	�ر)> �	'� . ��
ا=� ���B ��ر�jی=� و �(;\ ه�
  !��B� !� ن�< ��
 ,�د را از دوO& <��; و ���	�ر و %*�ر %����ن - \;<

�ن در �
��#�ز ا�
ی	���kن در ��A! و ,����ن �'�ن داد�;د<�ع از �
� 

ا� .  

�! �5ی�  ;Dی����ات �"4 
�E*� از �(�0O�e Qن و �"��LOن دوO& در ای�F� 4ه
  . د�& ���B در �(M ای4 ,'� و ا�=
اض �
دم �
ار دارد
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��ر G� ��ی; ��ا�<!� S��R از �'"�;<�� [�� 
�Q ه�R  .��ا S��R 
 �9 را ��ی; در ای4 ا? !=L5!�
د � �c=#: ��9"� رو� ��0ِد : ��]��

E! ا را �! ه
  ��م و :��،ا�;ی'! و ا<	�ر �=�O�E و �;م ���\ �D9; و رو �! ��]
�ن 

ا\ ��0
د�De ;DAب �)B�   . �;�& دار�; �;رون �A\ و �#�

JEj ،����� و ��Dه
> 

دورز و  در ����ر :�B و ��5oه�، <(,
 ا�=ص�د و ا:=���� و ��'=
 از ه�! :�B و �� ,0
 �(+��&، ����ا�� ه�

�ن، ا���a\ و ���� 
� در ر<=�ر ا<
اد، ا��ام و :�ا�I ا?9از ���ز\ ه� و ا%	�م �
 ����9#�;DD	�� ��� ن�
� ;j 
�ن �
د��(ً� �ص;اق ای4 ��ل .  ا�& �! ��Dم �
S9� ��[��:    

  &� رس0 را "5س4 �3&, ا� 2��د 

  "��د    .�7  س�   س�دا� �6ا   /�ن 

  

  

 

 


