
www.goftaman.com 

  
  ���و��� ��م ا����ل  ر��� ���ر 
	� و ����ن         

                                                �	���ا��ام ا��ی� �  
 �1394/13��ان  20(���ن ا�� ر��
 	���ر ������ی# در ��رد  )2015ا�%&

��5: ای9 ا0���ل و 7 �� �%�و�5ن ری�+4 	���ری،�1%�د  ا�0/.��ھ, +*( 	�ی)�ه 
ری�+4 	���ری ا�<�15��ن از دو �%�و�5ن ز�5 را ای>�د و &;�ی4 �ده ا+4 �: 

ا�0/.���1%�د ط� ���ن ر��
 . ا��ای? ��اھ/ ی���4%�ون �: +: �%�ون 
�, ���ان +�ل Bھ Cری����: ��Gان ��5ی�/ه ��ق اE%�دۀ ر��
 	���ر در  1393	���ر 

�: �� �Kدو 4��N0 داری ��ب، ���Mب K/. د ا��ر ا�0IJتK�(5 ن�� ر ای9 �
��+� از �;ه ��5�Qن ا+�+� ا�<�15��ن و �: ���Pر  ��64ده  13�: ای9 ا5��Mب 

�/اری ��ب ���Pر K/ه ا+4. ��N0 د و &�+%ۀ�S��ی�1Nل �%/ از آن اIJح اداره، 
	�ی)�ه ر+�� ��5ی�/ۀ ��د را در ا��را�0IJت و 4��N0 داری ر��
 	���ر ���ن، 

�: 	�ی)�ه ر+�� دو �%�ون ری�+4 	���ری  ،دی)��ب در ���ن  �ا�ی�Bت V& در
 ��Eار داد.ر+�� دوQ  

  
  ��ی)'ی& ری��� ا��ای� و ا%$�ی ��� ��م، آی�  ���و

�؟* �  /�ا�. ���ۀ ����� ,�اھ
 &SW�4 	�ی)�ه ر+�� ا�0/.���1%�د �� دو  ���ن ر��
 	���ر ���� ��S�

�� از دی/ �%�ون ری�+4 	���ری�دا4K ھ�در �ز���: ھ�ی �;/��&�  ،�7ه ھ� و 
د. ای�K �� �;Z& 9 در �Yی�ن دو+�E)� ای9 &�ا�X ��5: اE<�ی &�ا�X ��5ۀ +��+�

:��5 X29(&�ا�  :ZS�+1393 /20  S����ت  )2014+]�\�ان +���9 ا5]�
 از Y
ف ��� و ری�+4 	���ری Kن ا��� �Nی�� ��Vر و ���5>�)ی ای�_ت ��[/ه ا�

/SG�&;1��Y ,>�ه در J/ی Q/رت ���ن دو طف، اIJح و &<� . هللا �Jرت 7�4دا�
��&� و در�\�ر+� &NV��E bی: 	7: در 	��P5  4م و +����ر ��5د ا5� �P5م �>&


 از ا��cی &�ا�X ��5:، از �N5ت ا+�+� ��رد Y ار&� دو+�ل/J م�P5 :� ��ری�+
 در �Eی: 	7ۀ &�ا�X دوطف ��د.  P5 ��5:ای9 &���رد X9 ا��، طح J/ار&� +��

ر+� �� ��/ و  �P5م را آ5)�5: �: در ��9 &�ا�;���: � �� رود، �d& �� ,��M&
د &� �7/J م�P5 :� ��&� &%/یb و اIJح ��/ و ی� ار�5�Qن ا+�+� را از �P5م ری�+

 �Iف J/ار&� +����P5 9م +��+� &<�ات دی)ی را �ی�N از وارد �5�Qن +�زد. 
ات�>& ، ��ای ر��
 	���ر � &�ی�/ و &���/ �>/د �: �P5 eB0م ای>�د +: �%�ون 

 ./K��ھ�g/ ر��
 	���ر ری�+�� و ا����ع از ای>�د �P5م �Yر�5��E �� &�ا5/ 
��&� و bSQ از ا��cی &�ا�X ��5ۀ +��+�، طح �\�ان ا5]�ف ��� در آ��ز Kا

.4Kدا P5/� ری را���	4 +�م ری�+4 �و5�%� � X�G ی� ا���Nیان و ��Vر ا�]
ھ� ��h5 ا	ای طح +: �%�ون +�زی ری�+4 	���ری K/ و �: 	�ی ای9 طح، 

.4�7 bNK �Z� 4 و0/تEدو b�NV& +� و����5ۀ + Xا��&  
ون از آ�7ھ�ن و �5ظان او.�ع +��+� در درون  ��Kری��/ت ��Z �: دو4E و0و 

 &;1�, ا	ای �N5 �Z�Gت ��,� ��S� +� را��رت  &�ا�;�ت +/Q ی/J ه در�<�Y
��ت ��Vھ/ه �\��7ار ���/ۀ ا5���ت و +����ر ��5د �\�و ای>�د ا�0IJت در �5�Qن ا5
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ده ا5/N5 /��، اE<�ی &�ا�;���ۀ و �Kھ/ �����K طف دی) ��ا�;����: ھ1
یj ا� �Z1, و �g  �� �%*Q/ ��ه آی�/ه ز��ن Q�K //ه  دردر �Yی�ن +��+� را 

  �Y/ار5/. 
��Q ۀ�N5 لا�����+? در ای9 5��7: ز�5 و ا0Y b  +� و ای>�د��ی &�ا�;���ۀ +�>Eا

دد. آی� ا�ی�Nی� ھ� �:  ،�%�و5�4 +�م(�� ��: ��.h و دی/�7ه ا�ی�Nی� ھ� 
5��>ۀ ��Vر و ���5>�)ی آن ھ� ا+4 و 0��ت و ���ت  �Z� 4 و0/تEدو b�NV&

 ��5 4Eای9 دو:�  �E�� و ���P5 ھ�ی j�� م دوام/G داوم و �Nی1�)� داردا�� ،
:�  ر��
 	���ر ��� ��اھ�/ داد؟ ای9 �>�ل و ا	�زه را 

  
  ا�����3 ��2�د و ���و��� ��ی� ری��� ���ری:

&�ا�;���ۀ ز��ن ا7 ا0���ل ا��ای? �%�و�5ن ری�+4 	���ری �: +: �%�ون در �Yی�ن 
/K�� l]�و ا�ی�Nی� ھ� در ای9 ��رد �>�ب ر��
 	���ر ���  +��+� ��رد 

�K/51%�د، �7ی�� ��دی/ ا�0/.�: ��Gان �%�ون ��اھ/  ر��
 	���ر ۀ، �/ون &
ی�B&� ا�0/  در واhQ ر��
 	���ر��د. V& ار&;�ی �;�م ر+�� و �� ���

.���1%�د در +*( �%�و�5ن ر��
 	���ر، �7م ھ�ی �;/��&� ای9 �7ی�? را 
�: ا+4. Kدا�  


  ا�0/.��Y , دھۀ�و 5 j&�ه ی��+� �1%�د در دوران ��م +�P5 :� ن�SEاز ط�
  �E�� و ���P5 4��0ی ��ف ��� Kی�+4 ا�ی�+4 ��0/ �زی و ا���ن � ,��0
ه ھ�ی دE\�اه و �*�Zب ای9 ر���1ن دو4E در ��زی �g از �N4، ی�7 bNK �Nیا�
ی �P5م �0�, �7 bNK ی: ھ�ی�Y ن��E9 آ� 
Z<� :� �E�0 رت ا+4. در/Q

وی &�د، ا�0/.���1%�د در ای9 &;1�,  ��� ت;1�Q ���Q ,/ر+��+� را �
ی Q ���Q/رت Sرھ ،m\�از +�ی ��زی) اQ �ZJ/رت �: �: ��Gان ر��
 	���ر ��

7 �� 4+/�د، ھ�n)�ه�و ری�+4 را   �[�1ب ��5 و �bNV آ�ی9  +�ز درد +
�: ��Gان +�, و 0;�ق از آدرس  :��Kد. او ھ�SE�*� p: ای را در ای9 &;1�, و &

��: &�M���ت ��زی) اQ �ZJ/رت  �*ح و ��Gان ��5 ��/ و � +��+����Q و 0
��د �: در 5\1��9 دور ��ری 0�4 و ا5;��د دارد. �� ای9 و �7qان �%�ون  ویی��G :�

دی از آدرس � p�زی ھوارد �����ۀ ر��1? 	��ب �زی  اواول ر��
 	���ر �
ز��ن �NKه و ا5�;�د در  �� �%�و5�4 ��ی? در ا�� ھ �g/ ا�0/.�� �1%�د5)دی/. 
� �ا� �5ھ��1ی� و �S<Eزی را �: +��+4زی ظ�ھ K/، ا�� ر��
 	���ر�زی 

�9 و ��رک او���� در �� �0ب د���ات(�K, در وا�ف دی/�7ه  �0I� � ،4�7 ?�Y
 +B�/ در MQرید���	ور دوم ری�+4 ،  ���0م ��ر�Kل �[�/1Q�, ���, را �

د.�ا�0/.� s1%�د &%�ی� �  MQ ��زی در ای9 دور و در ادا�ۀ ای+ 9��4+ �
/�B+،  h5��/K ن�SEط� ����را از &وری41  �نط�SE و &��م ز5/ا�5 ھ�یا .+

د. 5/ا��5 رھ� �د ز� �Bن ای��وز او 5;? ���� را در &;�ی4 	�)>�ی�ن ای9 &وری1�
وی ���P5 ���	, و &�/ی/ در 5��>ۀ ای9 +��+4 ا+4 �:�5 jی :����/ه  ط��SEن 

ای ا�<�15��ن �  S/ل K/ه ا5/. �
ای ر��
 	���ر ��� 5�� ھ�n)�5: درد + و &دی/ ا�0/.�� �1%�د  ن�/و�

, درJ/ی اراده و �*�SE: ای در &;1�ھ���nن . او 5\�اھ/ داbNV�4K آ�ی�� 
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�� &/وی  �%�و5�4 +�م ری�+4 	���ری +��+� 5/ارد. ا7 Q/رت از زاویۀ ���Q و
و �: &�ا�X ��5ۀ  ا.��: 7دد ���� K/ه در &�ا�;���ۀ +��+� Y��E?ی: 	7ۀ 

+��+� �: �N5ت ا�ZJ آن در &;1�, ��1وی�5ۀ Q/رت و اIJح �P5م و +����ر 
/5�� �Q�� �Z�G و ا	ا K�5/ه �� �&���\��: �Kدا5Kاd7 ی�ن�Y ه ا+4، 5;*ۀ ،

. ھ/ ��د��ا&SW�4 و K /��5�5�Q/ن &;1�Q ���Q ,/رت ��Mرت ��Gدی 5��>ۀ آن، 
 از ����ر و ���ن �V���%�و�5ن ر��
 	���ر در ای1;& 9���G ,دی Q/رت g��ی 
 :�دار 5\�اھ�/ ��د و �/ون ا	�زه و اG*�ی ����ری�� از +�ی ر��
 	���ر و ی� �

�/ون &�Bی0IJ s�4 ر��
 	���ر ،& :5����Qدر �: ا5>�م ��ری از  ،�SGرت �[
 Q/رت +��+�ھ�/ دا4K. آدرس �;�م �%�و5�4 5\�ا+ ���زی  9��g در ً��Z1� ،

 اراده و آرای �دم و &�Nی9 	��%ۀ � ���S� �G���د���ا+� و G/ا4E ا	
ی �7 bNK و5/ی و�K ./K /�5 ��اھ��Q رن/� �Z� 4Eدو  

  
 
 
  


