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��ا�� ھ��� ای ����ری ا���� ای�ان و ا��
	�ر �����!  
  آی� ا��م ا��ی
�ی� ا��ک ا��ک "�د را ���ی�ن ��  ��؟ 

                                          ��ا �ام ا��ی&���'�  
، ز�$#" ھ�ی ���ذ ای	ان را �	 2003ا�	ی�� �� ���ۀ ����� و ا���ل 
	اق در ��ل 

��ل �� ھ2 $0#1/�/، �+�
/ (	د. و-,� �$	وھ�ی  ھ�+�یۀ 
	�* (" ھ)'
67 5�د ����' �$4$�ن ���� و ھ2 3$��ن 
ا�	ی��ی� 
	اق را 9	ک (	د�/، در 
�ان 9@�" ای �	ای رژی2 و<ی' =7$" ای	ان >;ا�,#/. از آن �4/، #
 "� A-ان را در وا	ای

Bر ��
�ص در 
	Cۀ �����، E5 "� ان	ای ��Fری ا��G�1 ذ و ا-,/ار�2 9@	ی2 ��
 �����رت =Jای#/ه >+,	ش ی�='. ای	ان �" �Jر>,	یI -/رت �E� ب	B ی�� و	ھ�ی ا�
�ر �+,2$7 N� �� ان	ای ��Fری ا��G�1 وھ�ی	ن و �$�$���� ./� Oی/P9 "7Q#� در
 	$R�9 ذ و��� ،Iن و �,� ی��#PS ،اق	
�ری"، � T#1 و �)�ر(' در �$/ان ھ�ی


	�+,�ن �4�دی �� ا
Jام >;اری 5�د را در �#7Q" �" ���ی* >;ا� /#V 	ھ ./#,
�ت �)Iی	@� XV�) و ��Fت �F و-�ۀھ�ای� �	 1389-�ای ����� �" ()�ر (

)I6ی� O��1394  "� 	ا�	د ����7" �� ��2015رچ�24/C ز ادا�" دارد، در�) (" �9 ھ#
>+,	ش �7* و ���ذ ای	ان در �#7Q" �	 آ�/، ا�� ایI ا-/ا��ت ���A >+,	ش ���ذ و 

  ای	ان در �#7Q" �)/. ا-,/ار 
�ری G�1 ذ�ی�� از 3/ی/ه ھ� و 9@�<�9 (" �" >+,	ش و ا�,@��م �7* و ��
�ر دا
* در ��ری" و N� ر و�Gظ ،/$(b� 	,($� 7" �,�بQ#� ان در	ای ��Fا�

	اق ��د. ��ی/ 
	�+,�ن �4�دی �� ��ی	 دوS' ھ�ی �,@/ 
	�* و �,� 9	($" 

 ،*
�ر داN� �� �9 /د���ذ رو �" >+,	ش در C/د آن ��� c$4N9 و c-���ھ/ 9
�ری ا���F ای	ان در �5ور �$��" ���#/، ا�� �	 F5ف، G9	ان �3ی" ھ�ی ���ذ و G�1

 ./$(b� 	,($� ش	ی'  >+,�79 *
�ر داN� ر و�Gد را در ��یۀ ظ��ر 5N�  
در ���S (" دو�,�ن و �,@/ان 
	ب ا�	ی��ی�، از 
	�+,�ن �4�دی و ()�رھ�ی 
�زۀ f$�5 =�رس �9 ���ل ا=	ی�7، >+,	ش ���ذ و ا-,/ار G9	ان را �� � I$(� 	$ا�
��ر�iی,� و �	5�رد>� از وا�I,0# ���ره �� (	د�/، آی� 9�ا=h ھ+," ای ای	ان �� 

�ر دی0	، 
	ب ھ� را در ��ک () f#3 ی�� و	و ا�	از �$* = 	رد>� �$),�و �	5
9�ا=h در �@	ان 5��$I �5ور �$��" V$+'؟   I�4ت ایP9 د؟	اھ/ ��b�  

 ��Fری ا��G�1 ی�� و	ھ+," ای �$�ن ای�<ت �,@/ه ا� h=ا��+�2 ا�' (" 9
�ن، V .زد�� �� I$0�(5 و 	1J#� ب را �" �/ت	
ای	ان، �Fط$I و ز��م داران 

9�ا=h، >+,	ش Iدر ��یۀ ای �Gو  آ�	و -�� Aا���زۀ ���ذ G9	ان را �,� در درون 1�
9�ا=h، ����$�ن ا�	ی��ی� در (#�ر  Iن ایF
�رھ�ی 5�د �� �$##/. �,� -OP از ا()
�ی�ن �$4ۀ 
	ا-� �,@/ آ��G �	ای ����7" �� l0#1 ان و	ه -/س ای�m� وھ�ی	$�

9�ا=h، �" ایI ھ�+#0	ی ای	ان و ا�	ی� Iد�/. ای�� در T#1 دا
* وارد 
	اق �/ه �
�7
/ه �	
' و -/رت �$),	 5�اھ/ �b)$/. ھ	 V#/ (" �" ھ��ن �/، Sو ا *
�� دا
5�اھ/ (	د و T#1 =	-" ای و  /
�+� "7Q#� در *
�ر داN� ای دوام	ز�$#" را �
 ��	B ھ�ی �#m�) اھ/ ی�=' و��$��,� �$�ن G9	ان و ری�ض ���GSی ط�<�� ادا�" 5

�د �� T#1 Iح، از دوام ایF� /$S�5�اھ#/ �	د. 9 	,($  



www.goftaman.com 

�ری ا���F ای	ان در 
	اق، ��ری" G�1 �� ی��	ی ا�	ی' ھ�+#0�آی� >+,	ش و 79
�7
/ه (" �,� 1�اد ظ	یc در �;ا(	ات Sو ا *

�$" دا ��	
و ��ی	 ()�رھ�ی 
�ر ا�Fم Gم، ���ی' از ظ�lا�	ده داد، �p� د�5 ��	B ی��ی� و	ن ا��Pط�b� "� Iوی

  G	ان دارد؟ ا�	ی��ی� �" �1ی ری�ض از 9
 


