
www.goftaman.com 

 دا�� در ا��	���	ن �	��� ط	�
	ن �� ��د؟             
  

                                                �����ا �ام ا��ی�!� 
  


	��ۀ دا�� �� ��زای 26(ط����ن �� ار��ل ����ن16�"ا�"��  1394�در وا'&  )2015
�ی� (
�د را از (12�3 '	0"و ا�/.�دی و �-"ا,��ی+ 
��6 دا�� ("س و �4"ا�+ 

�اھ+ ��د (� �"ای 
	��ۀ 
��+ از دھ> ;:+ ھ0"اه �� �8ر� �ا�"از ;"د�<. ای> ��
 >??; +�CD و :�ھ<ا�� اط�0?�ن �<ھ?< ;� آ��A در ا,-��@/�ن ھ�0ن ;�ری را 


+ از ر���� ھ�ی 
�"ی و (G	�F C"ان از ;� دا�� ا�:�م + دھ<. "� >?H "ھ
�
�" داد�<، ا� وا'K�L آن ا�; K� ��Jم و  ھ�I<ار ط����ن �� دا�� در ای> ��

J "� �; >ی>A) ی�?� "� �� ��� +	Dای ا�/G  . �یۀ ا�/8ار و اط�0?�ن '"ار دارد
�ری ��J25 از ای> ���( �AHر�هدر ��2+ ;� ?�)، ا���N" �-<ادی 
	��ۀ 2015

�ی دا��،:4?� O0" رھ�" ط����ن را ی�Pرزش او  ا�/��ر ��دان و ,�'<�+ ��اد و  
�ا�<.
 K���� و K���2ۀ دا�� ط+  رو��	
4�ی ?R� +���>L0< ا�G��ST ا�


"ا��ن در ��R ھ�ی+ از ا,-��@/�ن و �J;@/�ن �� ��Jم وی<ی�ی+  KیUو C�NV) از
.K�F <R� ا��-<ادی "N���ان �VR+ از ?W.ۀ دا�� و ا�Pن ��KL �� ا�?�  �ا

�د ;�ط����ن 
?3از ��م P در ��ۀ  >0G"/
�رای رھ�"ی اI K�"J"� ر�و ��ی1  
+ ی� Pرت ا���Lون 0�P" ا �� ،Kه ا�>I KI�4� در ���"/G�G> �@��ر 

+(دا��) Pا� Kان �"ا�" دو��?� �� ���F <R/� ا�<. از دا�� در ای> ��
�د ;�  �� ط����ن ھ�N0ری ;??<I + �Y�.) <ھ<ی�:����ز �� و2<ت  ،. در ��

�ف :�ھ<ی> در ��Aد�D  C[0�د و ط����ن �� �?�ان I +�� د���ی ;�" (�;�< 
 + +,"L��Aد + ;??<.  F"د�<و3<اق ای> و2<ت  �Nی"�ی� �	�� ;�,"ان و اF �;  

+(دا��) در �"ا�" ا�رت Pا� Kدو� K,P
 ]��J وا;?� و �N?ف �^" از ای"D
 �� _A�اھ< ��د، �N/ۀ 
 �H (ط����ن ا,-��@/�ن Oی"G))+Pا� Kا2@�س دو�


W" از ��ی ط����ن �" + F"دد ;� N0> ا�K دا�� ��ی آ��A را در ھ" دو 
�ژی و �-"ا,�� ��4"د.��a>0"و آی	'  

ا� J"�� اD	+ ای> ا�K ;� آی� �J;@/�ن و �2��ن KVJ �" ط����ن از  
+ ای"ان Pری ا��A0��دی (� L� ن ھ_، �"�@/�ن�� K�3
�	+ رb_ ر'��K و 

�اھ?< ;"د؟ �� ویcه، �J;@/�ن
�یe ط����ن ھ0"اھ+ L) وژۀ"J دا�� را در  �?�ای> ز
+ >��@;?< (� دا�� ��ی ط����ن را در ا,-��@/�ن ��4"د؟ زی"ا  را �"ای دا�� 

 ��., KیUری و�A0��دی و L� ن�/@�"� K?W	� ،ن�/@;�J K��
�<ون �.� و د
روI?+ و LI	�  ،,-��@/�ن، آ(� ��Aد و :�ھ<ی> از ��ع ط��1 و دا��در اای"ان 

�اھ< داKI. ای> ��ز�ن ا�/��Rرات �^�+ �J;@/�ن(R� ایISI ن ھ�ی�)، ��ز
ا�/��Rرات �"�@/�ن و ای"ان ا�K ;� آ(� �?l ط����ن را ظ�ھ"اً �� ��م ��Aد و در 

�د LI	� ور �A4<اI/� ا�<.
 &,�?8FاW.� </Iۀ �Jی�ن ��  وا'& در �KA اھ<اف و 
ای> �.� و د
��8F ،KاW.� </Iۀ �Jی�ن �� آن ��Aد و ��Aد F"ی و 
�;@/" I<ن 

�د �� 
	��ۀ دا�� از آن �R> دارد. 
3�ر در ��ۀ ? "/
Pا �; Kا� +V)آ  
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 ��یe ط����ن �� دا�� در ا,-��@/�ن و اF" �?�ریL) وژۀ"J >ون ("دی>� ،>I�� "^� >
�د در ط"ح V/"ک را �J;@/�ن ای> J"وژه 
�� دو�/�ن و /G<ان b"�+ و �"ب 

�رد J <�?H"وژه ای دری�,K ;"ده + ;?<. �Iی< ط����ن زی4?�ل ھ�ی+ را در  p��W)
 .>�>I �0> دا��	ا�0@ q��	
 <و اF" ای> �?�ری� و I�� <�?H?< ;� د�K �� دا

ط����ن را  J"وژه ای در د�K ط"ح و ا�"ا ��W.� ،>Iۀ @	_ آن ا�; K� �J;@/�ن
�اھ?< ;"د و 
 r�2 د در ا,-��@/�ن�
�ان �VR+ از ا�sار ?�,& و اھ<اف ?� ��
�ی ��زی4"ان ;�P/" در �VR+ از �-"ا,��ی ا,-��@/�ن .W?دا�� �"ای اھ<اف ,"ا

��ی ط����ن را + �F"د.   
�N/ۀ اD	� ��"J C��' +� ����K و �0	N"د دو�K ا,-��@/�ن �" + F"دد ;� آی� 

�) K+ ای> دو�		ای و ��> ا�0 �.W?ا��ی+ آن را دارد ;� �� �J;@/�ن و ��ی" ��زی4"ان 
�ر را در @�" ��tت '"ار دھ<؟ V; و >�"� p,ا�  �?�ری� و J"وژه �� (��ھ_ و (

 


