
www.goftaman.com 

 

��ا ��ن ��ی در ������ �� �� �� دو
	 و��ت ���    

 #"! ا
 ��ب ا�	؟

���ا��ام ا%�ی�'�                              

	 ��ل روان � �� ای��ت ����ه ا��ی� ��وز ���� و ی���ن  �ی وزی� ��ر �!�

 �
� �� �� %�ی�ن ی�$�# "&'�(� ��3ر��2ی(0/� ا%�ی	201) ��  ��	 در وا'( � 1394
دو:� و��ت �89 <� 2= ��ه دی>� %�ی�ن داد. او "
� دو:� و��ت �89 را %)7 ��ل 

�3ا�0 و از "�م <�C# <�ریB %�ی�ن ای# دو:� در �3ا$�A ��0ۀ ����8 ��ل 2014، 
.�!E #F� 3ر G� �:دو 	�  �H)�ی <&

��ن  �ی و ���E )L3ی او در وا'( $K	 ا:�JFب  &
= و زدو  �!� �در ��:8  
�)� O/�ه ھ� و �Eوه ھ�ی $�Cل و اGE �Mار دا�89 در �&�ر � �� �� '�رت ����8 
و 0&��# �� �!�ۀ '�رت �3د، ای# $K	 ا:�JFب �3دن ��ن  �ی �3�8 از ا�A�0د و 

�0ر�Lی�8 را در ���ن �F&8 از ���Cۀ رو2)!�ی و ����8 ا$���0�Rن ای�Qد  �د. 
 ��8 ای# �0ر�Lی�8 را در TA0 ا��SAل و �� 
�� �89 �&�ھ�ه �8  ))�  ��

 ��HU> و #�C> �� ا��ی��&�و"�� دو:� و �� 
�� ����8 ا$���0�Rن را وزی���ر
8  )�. 2
�ری ھ� از د�� 8E�0�&0 دو:� <V�3 ا��ی� �3E 8� #Fی)� و �

9�د ا��ی� و وزی���ر�ۀ آن را �3رد %��= '�ار �8 
<�Cادی �� �2ت ای# ا'�ام و "
� �Y و د:�89 آن ��ِن ا��ی�ی8 ��ای دو:� و �� 
�� ����8 �� و O �� �دھ)�  

  ز��م داران �� �&�و"�� ز���C> 80# �8  )�؟
در ای# <�دی�ی ���0  � ای# روی�دھ�ی ا�A�0دی و ا"��ا8L از �)\� ا���س و 

آر��0>�ای8 ا��SAل و �� 
�� �89 و ��8 از زاویۀ '3ا"� و 3Lا�V ���وال و 
� و �%Gی�$�� �2ۀ �/�80 در �3رد ا��SAل و �� 
�� �89 دو:� ھ� و  &3رھ�، �3

'��	 درک ا��، ا�� در ���ان "
89 و وا'O 8C)�# ���0. و'�8 ���ت و ��Aی 
دو:� ا$���0�Rن در �Eو  
_ ھ�ی ��:8 و 0\��8 دو:� ��3Hع و  &3ر ��ن  �ی 

� `�� از ای# �8 32د Q��0 دو:� �� ���2، آی� �
���2 و %�ی�ن ای#  
_ ھ�، %�ی�ن "
� �0ن دھ�، $���ن دھ�."� ا��؟ �>� 0� ای# ا��: "آ0   

ا�E <3'( ای# ���2  � ا��ی�ی8 ھ� ��  
_ ����A� 0\��8 و ��:8 �3د دو:� 
ا$���0�Rن را ز�0ه 0>/�ار�0 و ��3A� )0ط= �032، ا�� �� ز��م دار و ز��م داران ای# 
دو:� و ����� ھ�ی �2ن  �ری �0ا�2� ��2)�، <)/� ی_ <3ھ� و ���:�dدازی ��= 

�3دش و '9
�و  89����0. دو:�8  � ھfی)ۀ ���ت و ��Aی �3د را از "�ی� دا
 8� �03<O ،�2�� 8���ر _
  �� 8�� �g در �g ده 3�0ا�0 و�  #���> =��
 ��
<3اfQ� �0ا و ���A	 از 0!3ذ و ����� �)H( و ی� �)��(  
_  ))�ه �� �� ��د و از 
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�3د ���3ردار ���2؟ 8�  آزادی و ا��SAل  ��	 در ����� دا�89 و ��ر
وا'��C ����ر 3E�0ار و <B9 <�ری8F ای# ا��  � ����ری از دو:� ھ� و ز��م داران 

��g�C ا$���0�Rن ھ
�# ��8�230 را %�
3ده ا�0  � دو:� و ز��م داران ا��وز 
�2� ھ�ی دور �0وی�،  � از  � ط8 ای# GE �� �E���0ن آن را ط8 �8  ))�. ا�R$ا
ی_ و �0� ��ۀ ا��� در ای#  &3ر ��>�0� ���f، آزادی دو��، ��Qھ� و '/���ن، 

ای# ��>�0� ھ� و ��ر�8 ھ� �3ده ا�0  � در <�C# و دوام دو:� ھ� و ز��م دارا0= ��ف 
 اول را زده ا�0 و A0= ا89g را دا�2� ا�0.

��3tل ادارۀ ا�3ر ����8 اs�9<0 در  ��	 ��دار "d�:Lepel Griffin	 �Eی!�#"
 ���ن را %s از دوازده ��ل ا'��� در �
�')� و <�2)� �� ��0ۀ �3د � #
"�Hا:��

 �(J9� ن ��"8 ا��رت و�Eادf/2 داران و�� �
�3ا�� و ��ی����0 از ���ن ھ 	�� 
 s�9<0ی� ا�
او را �� <�F  ��	 0&��0 و <� ��J9� �F> �� =E)� از  
_ و �

�/�ه �)� �3د. %s از ا��uی <3ا$A)��ۀ دی3ر�0  
_ 0\��8 و ��:8 اs�9<0 ھ� ��ای 
او دو ��ا�� �2. %��ش ا��� �w�H هللا f�0 در ��یۀ ای#  
_ اJ9� s�9<0)�  �د. 
و'�8 ا��ن هللا ��ن در 1919 ا"Sن ا��SAل  �د و وارد �)x �� اs�9<0 ھ� �2، از 
��ی ا��ن  �� s�9<0ھ� دوام ��0ورد. ا =�(J9� وم �2 و��� s�9<0ی ا�
���


_ ��:8 و 0\��8 �3د   �� ،�$�E 89 '�ار�هللا ��ن  � �3رد ��F:!� و 32رش دا
 �(J9� �F> �� ی��
از ��دار ��
��0در ��ن �
�ی�  �د�0 و او در ��یۀ ای# �

�39س  �د. 
�>� در دوران �� 
�� و دو:� yO و ا 8�SA0�fب د�3 �ا<�_ �Y9 رھ�H و ز��م دار 

�  ��C> 8# �8  �د؟ آی� �!�z هللا ا��# را O 3ر را `�� از 32روی G� بf�
��ی= ��Hک  �ر�	 را �� رھ�Hی �fب و دو:� �0�0���0؟  �32روی ھ� 0&�)� و �

��ی وی  �آی� آن ھ� ��H� sdک  �ر�	 را از رھ�Hی �fب و دو:�  )�ر G<0ا�2)� و �
دا �� w�Q0 هللا را در رھ�Hی �fب و �� 
�� '�ار �0اد�0؟ �>� ����  �زی را 

0�د�0  � ��= از ��fده ��ل در  wK0 ���0ن�R$ز��م داری ا �ا��ی�ی8 ھ� در �# �

_ ��:8 و   �Eا ���داد؟  ���3 ادا�� �� ���یۀ  
_ 0\��8 و ��:8 ا��ی

0\��8 ا��ی� 'J( 32د، آی� دو:� $89C و ز��م دارا0= در ا$���0�Rن �8 <3ا0)� 
8 �� ���ت �3د ادا�� دھ)�؟� ��ون ای#  
_ و ی�  
_ ھ�  &3ر و دو:� ��ر

�3دش ھfی)� و  89�وا'��C ای# ا�� <� ز��80  � ا$���0�Rن 3�0ا�0 از "�ی� دا
��ر�8 ا��.  _
�3د�ۀ �3رد ��0ز دو:� را <���#  )�،���ت و ��Aی دو:� در �Eو  

��ن  �ی ا�Q0م داد. �  ا���ای8 <�ی# �/�ی ای# �Eوی ھ
�# ا��  
دو:� ا$���0�Rن و  &3ر، ��0ز�)� و در���0ۀ  
_ ا��ی�ی8 ھ� و ��ر�8 ھ�ی دی>� 

 �ا�� و �Eیfی از آن �0ارد. 0�ۀ �/� در O)�# �2ایV در��8E�0 و وا���>8 �

_ ا��ی�ی8 ھ�، ا��!�ده از ای#  
_ ھ� در �/� رھ�ی8 از ای# وا���>8 ا��.  
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ای# �Q0ت، ���f9م دو:� �89 "�ا:� ��3ر، ���3 داری �3ب و ��:�، و�3د 
9�د �89 و "�ری از <T�CH و �8 
ز��م داران �gدق و وط)�و�� �� ا$�ر و "

"�ا:�8 �8 ���2. ا�E در ا$���0�Rن دو:� ��:�، %��F>3، "�ا:� ��3ر و '�30ن 
� ����0 و �� ا��!�ده از  
_ ا��ی�ی8 ھ� و H9` 3د���ار �� $��د، و �8 "�ا:�3� 8

�3د  !�ی8 و ا��SAل �� ا'	 8H�0 �0ی	 0&3د، ���230  �� 899
���Cۀ ��# ا:
 $VA دو f�O ا��:

� و ��3�%� �)H( دوام "
� دو:� ھ� و ز��م &�
1-  و�3د ��ن  �ی و ��ن  �ی ھ� ھ
 داران �8 ���2.

2-  "�م و�3د و �3uر آن ھ� ی� %�ی�ن  
_ و �
�ی� آن ھ�، JA0ۀ%�ی�ن "
� دو:� ھ� 
 و ز��م داران ا��.


