
www.goftaman.com 


	� �� ��د؟    ��   آی� ���وز از ��وری���ن ط��
                                     �����ا"�ام ا �ی�#�  

'& ��%$ و#ی! ���وز و  ���  ���1394 ���د ر��� ����ر �� روز ���� ��س 
7� ��4�56� 1��23� در ای� و#ی! .0)ن از .-, و اھ��! ���وز در ��( ') �'

ر��� ����ر '& ای� اھ��! و ای� �)ی>)ه دارد. ا�) ���, ا89�   �وری16)ن و  ��&
�)'E�(� F و 'CD در ا��ا�)ت و ا��اآت ر��� ����ر '� �� ���وز، '& ')ز@0! ?<)ت 
و 3)%��! �).�ن '& ���وز و  ��Jۀ ای� و#ی! از و��د  �وری16)ن ط)G4 ا�!. آی) 

آ.�) '� ای� و#ی! و ��%$ آن  و#ی! ���وز از و��د  �وری16)ن ط)G4 %& ھ��ز   ��ی�
  �)ی& اM>��ه ا�!،  ��J& �7اھ� �L؟ 

ر��� ����ر �� در 3)4� ر��� ا���! �8� ���وز را از وظ��& �<�2وش %�د %& 
در ��� اول �7د از او  -�ی� '& F�R آورد و '& @�د., ��ال آویP!. ر��� ����ر در 

��R &' &1رت را '�ای �& ھ��T6.8�  �ا�M از 3)4� وزی� &% !L(�@ ان وا4� ���وز
)  ) 3)# ') ا�Mاد زی)دی �J)3<& ا.�)م داد و از آ.)ن ��1394$ان  6ز�)ن �-�ط ���وز(

@$ارش %)ر و .-0ۀ راه '& ��Rان وا4� آی��ۀ ���وز �7ا�!. ا�) ھ�Y ی2� از آن '& 
 ���% &' ،!M�@ �' ن %& در �3ود دو �)ه را در(@�L "ا9^[ح ا.>�ی$ی"ا.�1وی�

! .����.�.  -�ی� و  �<�& و ی) �M(2)ت و ��)زات ر��� ا���! �8� ���وز در ی_ و#ی
�6! 1��23� .0)ن از a�` اط[R) � و  8�8D� دارد و �Rم @$ی�, و  �ظ�` 
وا4� ���وز در ای� ز�)ن ط�#.�، ���8ی دی>� ای� a�` را �� .�)ی).�. �Rم  �ظ�` و 

دو �)ه �� از �-�ط ای� ��R &' ��Lان �Mد اول دو4! در و#ی!  -�ر وا4� ���وز 
 �J�R ان��R &' ل 3)%��! دو14�، ز�)ن را(�Rِوز  و .�)ی��ۀ ر��� ����ر در ا���
��� و .-, آ�Mی� در ��( و ا��ر .c)�� در ا�17)ر ط)4<)ن ��ار داد. اM$ون '� آ.2& 

ی! و رھ<�ی ��23! در ا��ام ای� a�`، ا�1R)د و '� ')وری  ��دم را '& .�Dۀ ��ی�
 d��R �4و  -�ر وا ���یe و '& ���e در ��! اR)دۀ ?<)ت و ادارۀ �)�4 ���وز ')  ��

.!7(� �   
��>��ی)ن و  �وری16)ن ط)G4 ') '�6)ری از ا�2).)ت .c)�� و �� .c)�� %& از 
 �Jف ��L ���وز '��! آورده '�د.� ھ��ز در و�64ا4� ھ)ی و#ی! ���وز و ��3& 

ی ��L ���وز '& �� �� '�.�. آ.�) در ای� دو �)ه M(% !9�M� '�ای �)ز�).�ھ� ھ)
.��وھ)ی �7د دا�R .��1Lا��81P� F� %& ز���& ھ)ی �-�ط ���وز را '�ای ط)4<)ن 

  �Mاھ� %�ده '�د، ھ��g)ن ')�� ا�!. 
آی) دو��� ��� ر��� ����ر '& ���وز و  �ظ�` وا4� �& ھ�1& ی�، ?<)ت و ا�1R)د 

  ای� و#ی! '� �� @�دا.� و �����J  Gۀ ���وز از  �وری16)ن ط)�L �� G4د؟ را '& 
 


