
www.goftaman.com 

  ���� ��اھ� ��؟ب ا�	ا
	 ھ�  ��رسآی�     
  ا�	ام ا��ی���� ����                                             

  

/.�ر ژ�	ال &�"+ "*(���) �	����ه ��'	 &�س "%�ه #�"�اران  ���ری 
، زاد<�ه =�ام )��2015رچ 9( ا"�4) ای	ان در �(�
����ی ��	 "�) ��(2 1'	ی0


	 �	ب "�) و در وا&B /'�ی0 از /A(2 /'�ی0 از � DE)� ان	ای(� ایF1 D
*Hۀ رو 
�I/ D) ��ی� 
	�) ی� 
A(�ری از ای	ا�(�� و ��رس  (>	)J .ب دارد	� 	
�*Hۀ ��رس 
ھ�ی ��"(����(0A آ�	ا <��) در ا��LIم از �'0A و �	و#��) ا�%	ا�1ری ��رس 

  .���� (L*1 	�� ت	ۀ دوم ا"4م، /.N)*� 0"�
  
0��Q �1ریP) ای	ان �(DE و �	ب "�) 
D رھH	ی �	
�IAن "�Eدی ا�4Iف و �

�H& ،DHE*ۀ  	L� ا"4م و 	H��)# 2��� آن و	ول &F� ،ر ا"4م��ز�(2 ظ	" D�
 	
�A*����ن  ��ن ا"0، =	ف �T	 از زاویۀ ا���4Iت �SھH)، ری�D در ر&�
0 آ��� 

و "*DY <	 &�رت 
	1	  "	 IA>	ش /�زۀ ��Nذ و 
UA &�ت و ا&�Iار 
D ���ان
(I��Q� 0 و
ری�D ھ�ی آن 
D "�ه ھ�ی &H] از ظ��ر ا"4م �DLY��  D دارد؛ ر&�

 ��J 	0 ھ��Q� 0 و
در �F  DHی	ۀ �	
�IAن 
	 �(\	دد. 
� ظ��ر ا"4م، ای2 ر&�

H*� Dۀ ا�	اب و �_*�
(0ِ ا�%	ا�1ری ��رس ا�[��(�، ا��  D��D*E ھ�ی آ1` آن 

*ۀ �	<�Hر 
	  �ن �*(Nۀ دوم ا"4م در �L	 ھ	<F و 
	ای ھ�(�D ����ش ���. /�
 D��0�4(��	 ��ی�D)، "	 آ��ز ا��LIم ��ر"(�ن �_*�ب از ا�	اب ���� 
�د 
ا�%	ا�1ری ��ILر ��ر"(�ن را �A*����ن ���(	 
�"0 �	ب 
� ذ�0 و /�Lرت 

ای2 ر&�
0 و ��Hرزه �(�ن آ��� ھ���bن 
�  ،��4I) و �.��] �	د��. #a از آن
�D �1  ����0 و ��ن 0 ���(2��Q� 0 و
ادا�D ی��I'� .0ۀ &�
] D �1 در ای2 ر&�

ا���ن در �(�ان ھ�ی �	اق، "�ری��H� ،Dن، ی�2، 
�	ی2 و .... ادا�D دارد، 
D ا"�NIدۀ 
د. �Sاھ�، 
�Q� Dص �(DE و "�)  در �J(2 ا
Fاری از دی2 و �Sھ� 
	 �) <	د

	)HE1 �
0ِ /���(0 وeیD)L� 0  �	ای��ی �'] <	�0. ا���ن �(DE)� F و "�( fا	و &
 (P0 �1ری��Q� 0 و
1�	ان و "*N) <	ی ری�ض، ا
Fار دی�) و �SھH) ای2 ر&�
 	
 (P0 �1ری��Q� 0 و
ا"0. #	"` ا=*) 
DH*� D و #(	وزی ط	�(2 در ای2 ر&�
�(\	دد. ��ام ط	ف 
	��ۀ ای2 �(�ان ��اھ� 
�د؟ ای	ان �(DE ی� �	
�IAن "�) 

  "*N)؟ 
آی0 هللا ھ�ی /��+ ��ر�(�ی) �a#1357  D از ای[�د دو�S� 0ھDE)� (H در ای	ان(


� ا�	ی'� و �	ب دو"�Iن و ���Iان �	
�IAن "�Eدی &	ار <	���I و ای	ان  0��Q� در
 BN� D
��رد /�*ۀ دو�0 �	اق 
D ری�"0 =�ام /A(2 &	ار <	�0، ظ�ھ	اً او�mع 

ل 
�E، ا�	وز ایJ 2	�` /��0 "� 33ا�� ا�	اب و زی�ن ای	ان J	�` دا�0. 
  �E'�س دارد. 


�IAن 	� ��I� ان و	ری ا"�4) ای��ان د��2  ���� D
در 
\��ۀ ��*) ا�	ی'� 
 �B���� 0 1�	ان �*(D �	ب "�) ��DLY &	ار دارد. ��1م �Q1(��ت و ��*'	د 

 DLY�� ی'�ی) ھ� در	ده ا"0. ا�	�
IA	 ا&�Iار ای	ان �(DE را 
	 �	ب "�) �	اھ+ 
ا���ن از �	اق �1 ی�2 و از ���Hن �1 "�ریD  ،و "*Yۀ  ���ری ا"�4) ای	ان ��Nذ
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IA> D	ش ی��DI ا"0.  D��� وز	ا� B&ان در وا	4ب ا"�4) ایLه #�"�ارن ا��%"

� ا�	ی'�ی) ھ� در 
	ا
	 دا�` و ا��L��ه در "�ریD و �	اق �)  �\��. D���  


] #Sی	ش و  ا"4م �(Eۀ ای	ان 
	ای ا�	ی'�ی) ھ� و �	
) ھ� �& (
	� oھ�	و �
 D
��&� �Y	 L*1) �) ��د، در /��) �D از دل ا"4م "�) "*N) �	ب ھ� 
�� /	ام، ط���Hن و .... ���1 �) ��د �
��Qص �	
�IAن "�Eدی، دا�`، ا��L��ه، 

(
  د��2 و 
A(�ر �Y	 ��ک ا"0.  ھ� و 
	ای ا�	ی'�ی) ھ� و �	

	و �1ا�q ا�	ی'�   	" 	
���ۀ ھDIA ای �D در /�ل ا�[�م ا"DH*� ،0 �	ب 
� 1�	ان 

ای	ان �(DE را 
	 �	ب "�) �A*+ و &EY) �) "�زد. 
T� D	 ��) ر"� و "*Yۀ 
 r*s� ان��� D
�D از آن  	Q� ن و�IA
	� ،D)��I/ D) �1ا�q دو�0 ھ�ی "�) 1	

  "�) ی�د �) ��د،  *� ��Nذ و �*Hۀ رو 
IA> D	ش ای	ان �(DE را 
\(	د. 

	ای ا�	ی'�ی)  0

	ای رو"(D ای2 ر&� (I/ وش ارو#�ی) و	رھ�ی "4ح ����ھ� و 

 0��Q� ر و�)A

D ایF> 2ارش   ."�د آور ا"���0(2،  ���، ����1ی) و  (I&و
�0 ا�	ی'�ی) 	�HIS Inc  دی را در "�ل�E" ن�IA
	� D� �2014\�ه ��د 


Fر<I	ی2 ���ر ��I	ی "4ح در  ��ن ��ا��، ای2 ����1 و ای2 "�د 
D رو (��
  ���ی�ن �) ��د.  

 


