رﮔﺑﺎر ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫی ﺳرﮔﺷﺎده
در ﺣﺎﺷﯾﮫی
ِ
ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ،ﺷﺎﯾد ھم ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯾش از
ب
ﻧﮕﺎرش اﯾن ﺣﺎﺷﯾﮫﻧﮕﺎری ،از ﺟﺎﻧ ِ
ِ
ِ
داران ﻧﺎمآﺷﻧﺎى
ﯾﮑﯽ از ھﻧرﻣﻧدھﺎى ﺑﻧﺎم ،ﻧﺎﻣﮫای ﺳر ﮔﺷﺎده ﺧطﺎب ﺑﮫ ﯾﻛﻰ از ﮔﺎﻟرى
ِ
ﺗﮭران ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎرﺑد ﮔﻠﺷﯾری را ﻣﻰﮔوﯾم ﺧطﺎب ﺑﮫ اﺣﺳﺎن رﺳولاف،
ب ﮔﺎﻟری ﻣﺣﺳن.
ﺻﺎﺣ ِ
اولﺳر و ﭘﯾش از ﺷروع اﯾن را ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ در ﻣﺛل ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت و در اﯾن ﻣﺗن ﻧﮫ
ﻟﮫ و ﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯾﺗﻰ دﻟﯾل و ﻣﺳﺗﻧدى اراﺋﮫ داده ﻧﺷده و ﻧﮕﺎرﻧده آﻧﭼﮫ را
ﻣﻰﺧواﻧﯾد ﺑر اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻧﺗﺷرﺷده در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ و ﺗﺎ ھﻣﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻗﻠم
آورده.
ﻧﮕﺎرش اﯾن ﻣﺗن در ﺣﺎﺷﯾﮫی اﯾن
ﻣن اﺻوﻻ ﮐم ﺣرﻓم و ﭘرﮐﺎر .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣرا ﺑﮫ
ِ
دوﺳﺗﺎن ھﻧرﻣﻧ ِد دﯾﮕر ﺧطﺎب ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎرﯾﮭﺎ واداﺷﺗﮫ ﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎرﺑد ﮐﮫ »ﺟواﺑﯾﮫھﺎی«
ِ
ت ﮔﻠﺷﯾری ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫاﻧد،
ﺑﺎرﺑد اﺳت ،ﮐﮫ ھر ﭼﮫ در ﺗوان داﺷﺗﻧد در ﺟﮭت ﻧﻘد ﺷﺧﺻﯾ ِ
ﺟﻣﻠﮕﻰ اﯾن ﺟواﺑﯾﮫھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎى
ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟواﺑﯽ ﺑﮫ اﺻل ﺳواﻟﮭﺎی ﺑﺎرﺑد داده ﺑﺎﺷﻧد.
ِ
ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوارد ﻣورد ﺑﺣث در ﻧﺎﻣﮫى ﮔﻠﺷﯾرى ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﺗم ﻣﻰﺷوﻧد ﻛﮫ
ﺳرﻧﯾزهھﺎﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺎرﺑد ﺑرﻣﻰﮔرداﻧﻧد .و ُﺧوب ،اﯾن ﺷﯾوهى ﺻﺣﯾﺣﻰ
ى
ﺑراى ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﻰ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺷﯾوهى ﺻﺣﯾﺣﻰ ﺑراى زﯾر ﺳوال ﺑردن ﯾك ﭘرﺳﺷﮕر ِ
ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺳرراﺳت ھم ﻧﯾﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻘﺎ و اﻧﺻﺎﻓﺎ ھم ﺑﮫ ﺟز ﺷﺧص رﺳولاف ،ﻛﯾﺳت ﻛﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟواﺑﻰ ﺑﮫ ﺑﺎرﺑد ﺑدھد؟
ﻣﮕر دوﺳﺗﺎن ،در ﻣﻘﺎم ھﻧرﻣﻧد ،از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽِ آﻗﺎی رﺳولاف ﺑﺎ ﺧﺑرﻧد؟ ﻣﮕر ﻏﯾر از
اﯾن اﺳت ﻛﮫ آﻗﺎی رﺳولاف در ﻣوﻗﻊ ﻧﯾﺎز ھﻧرﻣﻧدش ﺑﻰ ھﯾﭻ اﺧم و ﮔرھﻰ در ﻣﯾﺎن
اﺑروان دﺳت در ﺟﯾب ﻛرده و ﻣﺑﻠﻎ را ﭘرداﺧت ﻣﻰ ﻛﻧد؟ ﻣﮕر ﺑراﯾﺷﺎن ﺷﻔﺎف اﺳت ﮐﮫ
آﺛﺎر ھﻧرﯾﺷﺎن ﻣﯽرﺳد؟ اﺻﻼ ﻣﮕر ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﮭم
اﯾن ﭘول از ﮐدام
ِ
ﭼرﺧش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾ ِد ِ
اﺳت؟ از ﺷﻣﺎرى از دوﺳﺗﺎن ھﻧرﻣﻧدم در ھﻣﺎن ﮔﺎﻟرى ﺷﻧﯾدم ﻛﮫ ﻣﻰ ﮔﻔﺗﻧد ﭘوﻟﯽ اﺳت،
اﺛر ھﻧریﺷﺎن ﻣﻰ ﮐﻧﻧد و ﻏم ﻧﺎن ﻧدارﻧد و ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﻓرﻗﻰ ﻣﻰ ﻛﻧد؟
ﻣﻰآﯾد و ﺻرف ِ
ﺧﻠق ِ
اﻟﺑﺗﮫ از دﯾدﮔﺎھﻰ و از ﻣﻧظرى ﻛﮫ ھﻣﮕﯽﻣﺎن ﺑﮫ آن آﮔﺎھﯾم ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ھم ﻧدارد .ﻣﮕر در
ت ﯾﮏ ﺳری ھﻧرﻣﻧد ﺑﮕذارﻧد؟ اﺻﻼً آﯾﺎ
اﯾران ﭼﻧد ﻧﮭﺎد دارﯾم ﮐﮫ ﭘول در
اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻼﻗﯾ ِ
ِ
ﻧﮭﺎدى دارﯾم ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﻛﻧد؟ اﮔر ﭼﮫ ﺟﺎى ﺣرف و ﺣدﯾث دارد ،وﻟﻰ ﺧرده ﺑر ھﻧرﻣﻧد
ﻧﮕﯾرﯾم ﺑﮭﺗر اﺳت .ﻛﮫ اﯾن ﮔﺎﻟرى و آن ﺣراج و آنﯾﻛﻰ ﻣﺟﻣوﻋﮫدار ــ ﻛﮫ ﻧﻣﻰداﻧﯾم ﭘول
ﻣطرح از ﻣﯾﺎﻧﻣﺎن رﻓﺗﮫ را از ﻛﺟﺎ
ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠك ﻛﺷﯾدهى ﺧرﯾد ﻓﻼن اﺛر از ﻓﻼن ھﻧرﻣﻧد
ِ
آوردهاﻧد ــ در اﯾن ﺑﯾن ھﻣﭼﻧﺎن در ﺟرﯾﺎﻧﻧد .ﺣﺎﻻ ﺑﮕذرﯾم از آنﯾﻛﻰ ھم ﻛﮫ ﭘوﻟش ﻣﻌﻠوم
ﺑود از ﻛﺟﺎ آﻣده اﻣﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﻰ اﺳت ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﺳرش ﮔرﻓﺗﺎر ﻗﺿﺎوﺗﮭﺎﯾﻰ اﺳت ﻛﮫ از
ﻗوهى ﺗﺧﯾل ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳت .آﻓرﯾن ﻧﯾﺳﺎرى و ﻛﺎرن وﻓﺎدارى ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮔﺎﻟرى آن را ﻣﻰ

ﮔوﯾم .ﺣﺎﻻ ﺑﮕذرﯾم از آنﯾﻛﻰھﺎ ﻛﮫ ﺧﺻوﺻﻰاﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎﺷﺎن ﺷﻔﺎف اﺳت و ﺳوال
ﻛﻧﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻰدھﻧد و ﺑر داراﯾﯾﺷﺎن ﻣدرك دارﻧد و ﮔوﯾﻧد آن را ﻛﮫ ﺣﺳﺎب ﭘﺎك اﺳت از
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﺎك اﺳت.
اﻣﺎ ﻧﻛﺗﮫ اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﭘرﺳﺷﮕری ﺣق ھﻣﮫی اﻓرا ِد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻧﯾز ﺣق
ھر ﻣورد ﭘرﺳش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫای .ﻣن ﭼﻧد ﺳﺎﻟﻰ اﺳت ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل ﺷﺧﺻﻰ ﺧﺎرج از
اﯾران زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛﻧم .و از اﯾن زﯾﺳت در ﻏرﺑت ﺑﺳﯾﺎر آﻣوﺧﺗﮫام .ﻛﮫ ﺷرح آﻣوﺧﺗﮫھﺎﯾم
در ﻣﺟﺎل اﯾن ﻣﺗن ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﻛﮫ در ھر ﺟﺎى اﯾن ﻛرهى زﻣﯾن
ﺑﻰﻋداﻟﺗﻰ ﺷﻛﻠﻰ ﻣﺗﻔﺎوت دارد و ﻧﻣﻰﺗوان ﻣﻧﻛر آن ﺷد ،اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ اﺷﺎره
دﯾﺎر ﻏرﯾب ﻛﮫ از ﻗﺿﺎ از داﻧش و ﻣراﺗب اﻗﺗﺻﺎدى ﻣﻧﺎﺳب و ﭘرﻗدرﺗﻰ
ﻛﻧم ﻛﮫ در اﯾن ِ
ی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮏﺑﺎره ﯾﻘﮫی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ
ھم ﺑرﺧوردار اﺳت ،ﻣردم در اﺻﻧﺎف و ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ ِ
را ﻣﻰﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻓﻼن ﭘول را از ﮐﺟﺎ آورده ای .ﭼطور ﺷد ﮐﮫ ﻓﻼن ﺟﺎ ﺧرج ﮐرده ای؟
ﺑراﺑر اﯾن ﺳواﻟﮭﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕو
ﺷﺧص ﻣورد ﺳوال ھم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣق ،ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ دارد در
و
ِ
ِ
ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ھم ھﻣﯾن ﺣرﻛت اﺳت ﻛﮫ ﺧﺷت اول اﻗﺗدار اﻗﺗﺻﺎدى ﯾك ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﻧﺎ
ﻣﻰﻧﮭد .در ھﻣﯾن ﻧوع اﻗﺗﺻﺎد )ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻛﺷور( درآﻣدھﺎى ﺳﺎﻻﻧﮫى اﻓراد
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫاﻧد و ﺷﺧص ﺳوم ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد از آن ﺳوال ﻛﻧد ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ درآﻣد و
ﻣﺑﻠﻎ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﻓراﺗر رود ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر
ﮔردش ﻣﺎﻟﻰ ھر ﺷﺧص و ھر ارﮔﺎﻧﻰ از ﯾك ِ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺑوط ﻗرار ﮔﯾرد و ﺣﺗﻰ اﺷﺧﺎص ﻋﺎدى ﻣﻰﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣراﻛز از
ت ﻛﻼن ﺑﺎ ذﻛر ﻧﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺎھﻰ ﯾﺎﺑﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮔﺎﻟریدارھﺎ،
درآﻣدھﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼ ِ
ﮔردش ﻣﺎﻟﯽِ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و روﺷﻧﯽ
ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ھﻧری و ﻣﺟﻣوﻋﮫدارھﺎ وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﮐﮫ
ِ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼون ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ )ﯾﺣﺗﻣل( ﻣﺳﺗﺣﺿرﯾد ﯾﮑﯽ از راهھﺎی ﭘوﻟﺷوﯾﯽ از
ت آﺛﺎر ھﻧری و ﻣﺷﺎرﻛت در ﭘروژهھﺎى ھﻧرى اﺳت )ﯾﻛﻰ از دﻻﯾل آن ھم
طرﯾق ﻣﻌﺎﻣﻼ ِ
ﺗﻔﺎوت ﻣراﺗب ﻣﺎﻟﯾﺎتﺑﻧدى در اﯾن ﻣوارد اﺳت( .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﮔردشھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
ت آنھﺎ از اھﻣﯾ ِ
ﺷﻔﺎﻓﯾ ِ
ﺣﺎﻻ ﺑرﮔردﯾم ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎرﺑد .ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧدی ﮐﮫ اﺻوﻻ ﻣﻌﺗرض اﺳت و
ﮐﺎرش را ﺑﻠد اﺳت ،و ﺳﺎﺑﻘﮫی درﺧوری در ﮐﺎرش دارد ﺑﮫ ﻧﮭﺎدی ﺷﮏ ﮐﻧد؟ ﮔﯾرﯾم
ﻧﮭﺎدى ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣدﺗﻰ ﺑﺎ آن ھﻣﻛﺎرى ﻧﺻﻔﮫ و ﻧﯾﻣﮫ و ﯾﺎ ﻛﺎﻣل داﺷﺗﮫ .ﺣﺎﻻ اﮔر اﺻﻼ
ﺳﺎﺑﻘﮫاى ھم ﻧداﺷت و ھﻧرﻣﻧ ِد ﻧوﭘﺎﯾﯽ ﺑود ﺑﺎز ھم ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ داﺷت اﯾن ﭘرﺳﺷﮕری؟ آن
ھم از ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺣرف و ﺣدﯾث در ﻣوردش زﯾﺎد اﺳت .آن ھم در ﻣﻣﻠﻛﺗﻰ ﻛﮫ ﭘولھﺎ در
اﻧدازهھﺎى ھﻧﮕﻔت و در روز روﺷن از اﯾن ﺟﯾب ﺑﮫ آن ﺟﯾب ﻣﻧﺗﻘل ﻣﻰﺷوﻧد .آن ھم
ﻧﮭﺎدى ﻛﮫ ﯾك ﺳﯾﺳﺗم ﻛﻼن ﺑﺎﻧﻛﻰ ﭘﺷﺗواﻧﮫى ﻣراودات ﻣﺎﻟﻰاش اﺳت .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼرا ﺑﮫ
ب
دار ﻣﺧﺎطب ،ھﻧرﻣﻧدھﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ھﻣﮑﺎرﺷﺎن ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدهاﻧد؟ ﺗﺧرﯾ ِ
ﺟﺎی ﮔﺎﻟری ِ
ت ﻣن .ﻣﺎ ھﻣﮫﻣﺎن ھﻧرﻣﻧدﯾم .ھﻧرﻣﻧد در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﺷﺧﺻﯾت ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧدارد دوﺳ ِ

درﯾدن ﭘردهھﺎ .اﺻﻼ اﮔر ھﻧرﻣﻧدی ﭘﯾدا ﮐردﯾد ﮐﮫ در
ﺧطﺎ ﮐردن ﻣﻌروف اﺳت و ﺑﮫ
ِ
ﻣرور ﮐوﺗﺎه ﻻزم اﺳت.
زﻧدﮔﯽ ﺧطﺎ ﻧﮑرده ﺑﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺑودﻧش ﺷﮏ ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ
ِ
ﺷﺧص ﺧودﺗﺎن ﺷروع ﮐﻧﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر ﺷروع ﮐﻧﯾد .از
ﻧﻣﻰﺧواھد از اﺳطورهھﺎی
ِ
ِ
اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣن ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺑﺎرﺑد دا ِد ﺳﺧن ﻧﻣﻰدھم .ﺑﺎرﺑد ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﻓﺎع ﻧدارد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﻓﺎع ﻧدارﯾد .ﻣن ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﺎﺷﯾﮫی ﻧﺎﻣﮫھﺎﺗﺎن ﺳﺧن
ب ھوﯾت ﻛﮫ در ﭘﯾش
ﺑرآوردهام و ﺑﮫ ﺳﺑب
آﻏﺎز وﯾراﻧﮕرى در رواﺑطﺗﺎن و ﻣﻧطق ﺗﺧرﯾ ِ
ِ
اﺗﮭﺎم
ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﺑرآﺷﻔﺗﮫام .ﻗﺎﻋدهی ﻧﺎﻣﮫھﺎﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳری اﺗﮭﺎم اﺳﺗوار اﺳت .ﻣﺛﺎل زدﻧﻰ
ِ
»اﺑن اﻟوﻗت« ﺑودن .اﻟﻘﺻﮫ ﮐﮫ اﯾن اﺗﮭﺎم را ﻣﻰﺷود در ھر ﻣﻘطﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣﻣﻠﮑت
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭘرﺳﺷﮕرىھﺎى اﻗﺗﺻﺎدى ﻧﺳﺑت داد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﯾﺷﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر .ﺣﺎﻻ اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏِ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ داغ و ﻣﺳﺗﻣر ﺑوده ،ﺑﮫ وﯾژه در
ِ
ِ
ﻣوارد و اﺗﮭﺎم ھﺎ در ﻧﺎﻣﮫھﺎﺗﺎن اﺷﺎره ﻧﮑﻧم ،ﺧودﺗﺎن ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﺷﻣرﯾد و در آﯾﻧﮫ
ھﻣﺎﻧﮭﺎ را ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن و از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد و ھر ﺟواﺑﯽ ﺧواﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن
ﺑدھﯾد .ﺑﮫ ﺗﻧﮕﻰ و ﯾﺎ ﮔﺷﺎدى رداى دﯾﮕران ﺧرده ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﻼﻟﻰ ﻧﯾﺳت و رداى ﺧود را
در آﯾﻧﮫ ھر طور ﻛﮫ ﺧواﺳﺗﯾد اﻧدازه ﻛﻧﯾد .اﺻﻼً ھر ﻛس ﻣﻰ داﻧد ﻛﮫ ﻛﺟﺎ و ﻛﻰ ﺑﺎ
ﺧودش ﺻﺎدق ﺑوده.
اﯾن ھﻣﮫ اﺗﮭﺎم و اﯾن ھﻣﮫ ﻧﻔرت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫی ذھن ﺧﻼق و ﺟﻣﻊ اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﯾك ﻣﻣﻠﻛت
ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎﺗﺎن اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد و از ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻓراری ﻧدھﯾد ھﯾﭻ ﻓردی را .ﺑﮫ ﺧدا
ت ﺷﻣﺎ ﺑﻧد اﺳت و ﻧﮫ ﺑرﻋﮑس.
ﻗﺳم ﮐﮫ اﮔر ﭼرخ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣﻰﭼرﺧد ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾ ِ
ﮔﻔﺗﺎر ﺑﺎرﺑد در ﻧﺎﻣﮫاش دﻟﮕﯾرم ،اﻣﺎ ﺑﻌد از
ﻟﺣن
ﻣن ﺳﺎﺑق ﺑر اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ از ِ
ِ
ﺧواﻧدن ﺟواﺑﯾﮫھﺎ در ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺣﻣﻠﮫﻛﻧﻧده ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎرﺑد ،ﻟﺣن آن دﯾﮕریھﺎ را ﺑﺳﯾﺎر
ِ
ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ دﯾدم و اﻛﻧون ﻛﮫ اﯾن ﻣﺗن را ﻣﻰﻧوﯾﺳم ،ﻻزم ﺑﮫ ﺗﺎﻛﯾد ﻣﻰداﻧم ﻛﮫ ﻣن ﻧﺎﻣﮫی
ﮔﻔﺗﺎر ﻧﺎﻣﮫ
ﻟﺣن
ﺑﺎرﺑد ﮔﻠﺷﯾری ﺧطﺎب ﺑﮫ اﺣﺳﺎن رﺳولاف را ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ دﯾدم و ِ
ِ
ت ﺑﺎرﺑد از ﻓﺿﺎی ﮔﻔتوﮔوی اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫی ھﻧری اﯾران ﺑوده
ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﻧﺎﺧ ِ
اﺳت.
ﻣﺎﺑﻘﻰ اﯾﻧﻛﮫ ﺣق ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫى ﮔﻠﺷﯾرى ﺑرای آﻗﺎی رﺳولاف ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽﺳت.
ﺧﯾر ﭘﯾش روﯾﺗﺎن ﺑﺎد و ذھﻧﮭﺎﺗﺎن ھﻣواره ﺧﻼق
ﺑﺎ اﺣﺗرام
ﺳﯾﻣﯾن ﻛراﻣﺗﻰ
ھﺟدھم ﺷﮭرﯾور ھزاروﺳﯾﺻدوﻧودوھﻔت
ﺗوراﻧﺗو

