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	�� ���در  

  ا��	���	ن –�	
ل 

  �ور��دی �1393	ه ��ل 

�دی ��2014م ا�ر�ل ��  

  

  


ر��	 درود و ��م �را�� دو��	ن  

 

�	���ت ا���	
	ت ��س -  �ده ���ده و�ون 
�	ک �رز��ن ا�ن در "
 �ردم 
%ذار. ��ش 
 و �و�د ا��
	ه �ر��ب �ود  و�ورد �ظر �ط)وب �رد ��ودن ا���	ب در ھم 
	ز 
	ر ا�ن
  .�رد �واھ�د ا��
	ه ���ر 
,د �	ل ��+ د�ر 
	ر

   �واھ�د ��ود. ا��
	ه ���ر و آ�وز�د  �� ا��
	ھ	ت ا�ن از 
,دی ھ	ی ��ل 

 ا���	
	ت روز 
" �ن.  �ر�ت �	د ���ب در 
	��ت و ا�ت ب��� 
" ر��ن �	��د ا���	
	ت. 
 . . ��دھم رای

 

 �1رو�دی �3وق و 
ودن و�د �1ر از �	ن ر��" ���ب از 
�	 ��	ن �0	ن ودر ا��/	 در
 ���ود د�ده. و
س ا�ت �ن �ر دھن �)�" �1رو�د واژه ا�ن �" ��
��م ا��5 و ا�د زده �پ
"� 	�
 ا��ر �وھ	ن ��ت در وروز �ب ا�ن در ا�د ی�1رو�د �ق �واھ	ن �" ا�رادی از 
.  ���ود ه
رد �
�)وی 
دو�ت 
	د�" 
�وی �8%	ن �8%	ن �	ن ���ل و ا�د ���7ده �
�)" و �وم

 و ا�ت �ن �ر دھن �,	رھ	ی �3ط �1رو�دی �3وق و �ق و 
ودن �1رو�د و د�و�را��
 �	:)" ھ	 �ر�9 �دن �)ت از ا�	 
	�د �دن دو8ت 
�وی �	�� ا���	
	ت ا�ن ���ن. 
س

 �	 و /�1وری ر�	�ت �	�زدان یھ	 و;ده و �,	رھ	 ��ت در �" ���ود د�ده ���ر. دارد

���د را ط
3	�� ��	�= و>��� �وراھ	ی
3" ��
%	ن. 

	 و;ر<ش طول ��	م 
	 �	�م ط 
 �" ��دار�د �� �7	ن و "�	�� ��1	ن ��
)" �5 ا�راد ��ت در را �ود �و�	�ون �	�زدان

�و�	 ��
ود �واھد /	و�دا�" 
دوی ز�د ."
 و ا��	ر ھر�	ه 
ود �واھد 	ھت�� �ن �ظر 
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 ھ	�� �وا�ده ���ب �	ل 
" د8م. 
%�ر�م �	د�ده �	�زدان ھ�" ا�ن در��	ن را ط
3	�� ا��	ل
 �ن. �����د �	
�د ا:و�8 ھ�? 
" �	ن روا
ط و ��	ن و �	م �	 و �	ن �	طر 
" �" د���وز


" �ن.  
ود �واھد 
�ر�م داور �	 ھ�" 
	ره در �ردا و��ل ا�د��م �� ھ	 �ردا ای 
ر 
 �	 )م�	� ارج 
��	ر ا�د ز��ن�ر ا�ن در �5 و 
��ت �رن �	ن 
رده �" ��	
	�� �ود�	ن
 �واھد /وا�� �)�و�1	 ا�0	���	ن -  �ردا 0	���	نا�. �ر�ت �وم و �را �
�)" ر��%	ن ���ب

 .�رد ��واھ�د /��/و �
�)وی و �و�� ھ	ی ز
	8" ��	ن از را �ود ھو�ت �" 
ود

 

�را�� دو��	ن 

 ��)�ون ده از 
���ر �	 �ورد �ظر و �ط)وب �	�زدھ	ی و ا�راد 
" دادن رای روز 
زودی
 .��ر�د �را �	 ای �ده ���ده و�ون �	ک 
" ز��ن �ر در دھ�ده رای

 �7	�7" را �ود رای ارزش ھ�وز �	 ;	م :ورت 
" �رز��ن ا�ن ا��	�1	ی ا�Aر�ت
"���	� "���	

	 را �	ن رای /�1وری ر�	�ت �	�زدان ھ���رو از ���دا��د ا�ت و 5� 
 .دارد ادا�" رای و�روش �ر�د �	ھ�وز و ���ر�د �)و ��م �5 �	 ردآ 
و/�

 �" ���ود د�ده �	�زدان ��	ن در.  ا�ت �رم �و�� �	�زدان 
رای �
)�0	ت 
	زار ھ��7	ن
 را �ود د�ر ل�
	� رو�	ی و ��دا��د /�1وری �ر دارای را �ود �	ص ��
)" �5 ا�راد
 ��	وت ا�ن �	 ����	��د د;وت ھم �ردم از و ��دا��د 17	ر و و�" دو در/" و��م �دم


��� ر���ت را �
)�وی
 �و�� ھ	ی ر�	
ت :ف در ھم ھ	 �وا�ده ���ب از 
ر��. د
 .ا�د ��" �	 �رم را 
	زی �وم 
	زار ا�	ره و ا��	 و ز
	ن 
	 �	 و ����	��د �)�3ر�	��


�ت 
ن 
" را ا���	
	ت د�ری ��ورھ	ی و �1ران و 
	دآ ا��م ھ	ی دو8ت د�ر �وی در 

ر�وردار �و/ود وا�,ن ت��رو;� از ا�0	���	ن 
,دی /�1وری ر�	�ت �	 ����	��د 

 .�%ردد

 و�ون 	ک� 
" را ا���	
	ت را�ت و �وپ و ���D و 
	روت و ����ر 
زور و�ر�	 ط	8
	ن
 ر�ش 
	ز و �	ز�د �ود ا�8و���ن ا��ر دوم 
	ر 
رای را ا��د ;�ر �د�� �� �	 ��	��د ��
 .�	ز�د �ر �رم را ���ر از و��1 �,روف 
" ا�ر 
	زار و ��ر�د ا�دازه را �ن

 ا���	
	ت ��س-   �ده ���ده و�ون 
�	ک �رز��ن ا�ن در ھ	 �پ ا�ن ھ�" 
	و/ود
�	���ت "
 �ر��ب �ود �ط)وب �رد ��ودن ا���	ب در ھم 
	ز 
	ر ا�ن �ردم 
%ذار. ��ش 

 ا�ن از 
,دی ھ	ی ��ل. �رد �واھ�د ا��
	ه ���ر 
,د �	ل ��+ د�ر 
	ر و �و�د ا��
	ه



www.goftaman.com 

 و ا�ت ���ب 
" ر��ن �	��د ا���	
	ت .�واھ�د ��ود ها��
	 ���ر و آ�وز�د �� ا��
	ھ	ت
 . ��دھم رای ا���	
	ت روز 
" �ن.  �ر�ت �	د ���ب در 
	��ت

  

  

  

  

 ز
	8" ��	ن ار را �ود ھو�ت �" 
ود �واھد /وا�� �)�و�1	 ا�0	���	ن -  �ردا ا�0	���	ن 
  . �رد ��واھ�د /��/و �
�)وی و �و�� ھ	ی

  

  


