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���ر 	�ه �����  �� 

 ٢٠١۶ا��� �ل 

 

  ���ی� ���� ��� "����� ا���ادی" در ا�������ن

  

 �����  ��ه ��ر 

�ش دارد �� �0�%�ت �*&ر را %# &ع  –ی�-�  �-�ون ری* –")'&%� ا�$#ادی" در ا ������ن 

�زد.   �- "�%����� �� -�ون �*;�: %#ض،  "ط�6�6 ��	�"ی5 ای4 )'&%� -� ای4 "3&ا

�E&یD  دارو ھ�ی %;�AB -� @�#وی از ای4 ا?< =�ج ��� ��   Fران را از ط#ی���- -  H �( �� ط&ری

"-�	� �� زان %���� ی'� ��ر�# 	&د."  ا��Eم ای4 ا%# در %J�K  –3&ش ��م %� �&ی� 

دوای ویOه %�  %�'M :���� 4&ن -���ری ھ� %;�AB ا��، -#ای ھ# -���ریا���L=� �*&ر 

 $���ر�# ا ��. دوای ی5 -���ری -#ای -���ری دیS# %��&ا�� �� �� ���R 	و �&ا�� اP� #Qار -&ده 

�زد. از ای�S� 4ه ایL ��0U 4��6 ظ�ھ#ی دا	�� ��  #�-;�6� W	� B-'�  و���V -���ر را -�

  �L%�� را -�ز ���ی�.  ��ه ��ر ��� �&ا�� 

  ��)در �'�م �د!�اری ھ�ی $�#"� ! ه 

  از ایU 4#ار ا��:#ه �&ر �د	&اری ھ�ی 0�%< 

١(  :�����=�B -���دی ا� ��  ا #اد �L%�� را -� &ی  ،-�'�ری0/. ,-�  ,"��ری د ر

ای4 ا%# %� �&ا�� �� %�E# -� آن �#دد �� -��0 ھ� )�� -�  .�*���%�  "ا=��ل ��%BY&ب"

�LیD دیS#  ط�^[  U#ار ��#��. و ی� �&ی� ا�6Lراً د� -� ا=��ل ��  �4 @&ل در ?A ھ#اس ا '��ن#�

-��D�M .���_� �$�� %� 	&د �� ز%��� در ی'� از دھ'�ه ھ�ی �*&ر "%#�[ ھ�ی )#ام 

� .��ھd ا�،  cزمای4 �&�� ا	;�ص، و ^& ��  # ��ری�&	�" ذ-` %�S#دی� و -$#وش %�#

� در  ��ری�-� و^� -���ه ����. �و ز��ا��  �# ��ری. و FB3 ا	���ل �R$�� ا� �Mره ا

ای�eU 4-�ن، �� ھ# ی5 دارای ی5 ��3&اده %� -�	�، %�E# -� آن %�S#دد �� ��3&اده "��ن  �#دن 
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ری*� -�'�ری %#-&ط %�S#دد -� 	#ایJ ا�e�Uدی �� آن 3&د در )�ل آور" 3&د را از د� -�ھ�. 

 .�  �Lن ���ن و ا)��0ر ا

در روا-�L J%�� ا ����  ��د ���#ده )��d ا�. ای4 !�ه ����0: ���د ادرای  ی� ر )٢

را ا�# در وL&د ��ر%��ان دو^� -�S#یD- ،dودی -�ی�� -�4 ��ر%��ان -�c ر��6 و @�ی�4 ر��6  #ا%

 �����$�وت �Uی< 	�.  @�ی�4 ر��6 ھ�، ا�g#اً �f# -� @�ی�4 -&دن Y` %��ش -� ر	&ه 

��ل  ،ف @�ی�4 ر��6 ھ�%�h#داز��. -B�� ر��6 ھ�، -3#L ه و�L ](�? ودیD- &ه �# �� و	زی�د ر

E��� . در�%� ���ی� �	رگ ا��6D- ه و دارای� ھ�ی�	�6 ھ� 3&د -�4 و 3&د 3&اه  ��ایB- 4�� ر

 .��&	 �%  

�U-< �$�ف د�  ھ�ی  -#ای از -�4 -#دن  ��د اداری cزم ا� �� @�ی�4 ر��6 ھ� -� %��ش

و -B�� ر��6 ھ� -� -#��%� ھ�ی %*;: ��K -�زر� U#ار �# ��، �E#ی� �#دی�ه و در ?&رت  ی�-��

 .� #� �6g% kام ���ی�Uان از ای4 ا&� �% �E��� دره �#دد. در�e% ن�	م دارای� ھ�ی #L �6تQا  

در ا�e�Uد ���#ش زرع و �M�Uق %&اد %;�ر در ا ������ن ری*� ا�e�Uدی دارد.  ��اد �3 ر: )٣

 �V#= �V#= و �Lع، �3ر&�E% ن در������ �V�o�و ��V�o ی5 ا?< %dR -� 	��ر %� آی�. 

������ن دھ���oن دا�B3 ا��. در %�6رزه =��B زرع و �M�Uق %&اد %;�ر در ھ�'�ری -� -���د ھ�ی 

�&^�� رو��ی� و ���RL %�6رزه =��B %&اد %;�ر و ط#ح -#��%� ھ�ی در 3&ر او�Vع  J-روا

  ��م ھ�ی %&Q# -#دا	�.   -آن ھd -� در دراز %�ت  -�&ان   دھ���o در �*&ر %�

ز�� 	&ھ#ی ری*� ا���L=� دارد و آن ��U&�� %� 3&اھ� در ان �6��67 ز�� !�ھ�ی: ) ۴

  �'�ت ذی< -�ی�� %#ا=�ت �#دد:

  ،) ر�Vی� زن و%#د در -�و ازدواج١(

4 ازدواج، ) ٢( �S^�  ھE�ه 

  آزادی %��وی ز��ن و %#دان،  )٣(

)۴ (�=���L4�3 -��# ا�-آزادی و -#ا-#ی ز��ن و %#دان در �6Uل )o&ق ��ر و ��ر�#ی و آ%�ده 

 ���&ان ری*� ھ�ی %#د �cری را  �% Fدی ��ر و ��ر�#ی -#ای ز��ن. از ای4 ط#ی�e�Uا

 .�3�  

=�BB ��  -��0 ی'� از ، -� در �f# دا	� -��� ھ�ی آدم ر-�ی�: ر,�ی� آدما�9/�ف ی� ) ۵

���#ای�ن %� @�&����، در -�'�ری،  o# و  ا�Y�3فا #اد -� �S��  4�3� #��% .��R$�� ا

ز%��� ھ�ی ��ری و ا	���ل %� �&ا�� �� @�&�4 ا	;�ص -� -��� ھ�ی ا�Y�3ف BL&��#ی ���. 

#ی و ھ� ��� %� -�	�.��#  =��B -��� ھ�ی ا�Y�3ف �# ���ز -� %�6رزه 



www.goftaman.com 

3 

 

&ر روز -#وز 	�ت %� ی�-�. �&^��ات زرا=�� و -K#ان ا�e�Uدی در �* ,=�ان ا>�;�دی:) 6

	�- �% �Lده در 3&ر )�ل ا�'*�ف �*&ر �?���� �*&ر -� ر�&د %&ا�$��. از %��دن �*&ر ا

�L -&ده و ا�S#دی�ه، ز%��� ھ�ی ��ری روز -#وز %K�ود �# %�S#د��. �*&ر -� =�م �&ازن ��Eری %&

�� ۵۵-�*�# از  �L�3ر u-��% ر از&*� �L-&د �ای در ?&U و ا-�ط� �	دد، )�� ا=�#S�% >ی&

    وا-��� -� ��5 ھ�ی %�^� �v# %� -�	��.ا%���� �*&ر 

�. @w ی� �#ای� �*�4 -&ده و ی� در زی# ��g#ی� %#دم از 3&د ���3 ��ارا :��ھ�? ) ,� ٧�0

 .��#- �% #  �- 4�*� �vزا Fا در %�^'�� "�& -� ���3 ھ� در %��ط#g���3 ھ�ی �#ای� ا�

، ����� �� از ���3ر ��زه در �*&ر زی�د�#یR- 4#ه �� �LیD را -#ده U#ار دار�� ھ�دوران ر��ه 

    ا��. 

٨:����ا���ن -� ذات 3&د دارای  .��Eوز L��� در ا?< %�ھ�� )�&ا�� دارد ) $�Cوزات 

�، ا���ن %���� )�&ان =�< %�'�� و در )�&ا�در ا?< .   دو ا?< %� -�	�: )�&ا�� و ا�����

ا?< ا����� %���� ا���ن.  در ا?< )�&ا��، ا���ن -� L$� 3&ی�g% �- W-� ی5 )�&ان -#3&رد 

#R% �- .  در ا?< ا����� ا���ن -� ا���ن�ورزی ا���ن -�  %� �� #R% .��'�% ام�Uورزی ا

�� ا?< ا����� 3&د را  ا���ن )�o�o و %R# ورزی -� زو�L ط���6 %� -�	�. �����

 #ا%&ش %�'���، %���� )�&ان =�< %� ���ی��. )�&ان ��K  *�ر v#یDه U#ار %��S#د و -� 

 ،#Sھ�ی دی #�&6� �- �� dی#�S- #f� را در #�	R&ت را�� %� @#دازد. از �B�L )�&ا��ت @#��ه �6&

����% dا���ن ھ �L 4. در ای�ھ�م %��Eر-� ا��o% ،در ا?<  )�� -� د�3# و 3&اھ#ش #�&6�

 ��%�L در u��	 و �	.  ای4 =�< ز�ھ�م %��Eا� ���L وز�E�)�&ا�� -�ور از 	x&ن ا����� 

 .�  ا����� %&BL ]L&��#ی ا

�&ان  ��� ،��	�- �'B�% #�v د، در )'&%�� �� ا=�0ی ��-��� اش#� � �Vدر ا�3# -�ی�� ا

 ��ای�L �%&'( 4 دارد .  �#د*� ی�-� %��ی< را رید� ی�U$� و  "#ه �&ر"�-� ی� �4 ا���fر -#د 

���  #و ریDد و �LیW را )'&%� "	�ی��� �cری" ا�&ار -# ا?&ل د%&�#ا ��^&x�% ،

 )��ب دھ� -�S#د.  @Pی#ی و

 


