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	�ترا��ۀ                     ���  در ا�������ن و ���د�
 ا��ام ا��ی���� ����                                             

  
����� ����� و ��م اط	���ن از ��ی�اری و ��اوم ���م و ��
	�� ����� در  ��

�� � ا! �����ن ی'� از �&ا$% !��د $�#� و اداری ا��. !��د در ا! �����ن (��&�
�) ھ+ ��ی 
) ���م و ��
	�� ����� در ای/ 
.&ر ���ت �����  ,+ه $�(&رد .

���ت �	&دار �2ه ا��، �) ھ	�ن �� !��د  ��
5 از 
5 در 2'% ظ�ھ+ی آن ��ی�ار و 
 (��) ��+ $� ر��. ای/ وا��67 را  +�	
�&ان ��� در در ��8د ھ�ی دو#� �$ ��&9

�� $.�ھ�ه $+دم ����ری از 
) ھ�&ز  ��5 ��ۀ ا�9+&9 (��2ھ� و ��ظ+ آن ا��، 

+د.   

�+ از ی; و ��5 دھ) را 	
ا,+ �) ��#�8ی �'&$� �?ب د$&
+ا��; 9=> 
) در ��ود 
در ��#�8ی �(�� ��
	�� �?ب در �+ ,+!�، �@�ه 2&د، !��د اداری و $�#� 

�&د. B+ف ��+ از ای�') �?ب د$&
+ا��; 9=> ی; �'&$� �&��#��+ و  +�	

&ر C$
Dادی ای���
+دا� ���� (� +� (	
�E$ ون��  .�د 
+د و ھ?اران �F+ را 

��; 9=> ز$��� ,��+ش !?ای��ه ا�'&$� �?ب د$&
+!��د اداری و $�#� در  
���ت (

&ر در ��&�� �) �+و��+ی'� و ,��H&�� �����  ی�!� C$ ��	
و ��Iی ��

�) ,&ر��JK $&رد �+دی� 7+ار ,+!�. �) ھ+ ��ی 
) �.��) ھ�ی ای (L&� ��/ �+دی� 
�) ھ	�ن  ،�2 +�.��د,+,&�� ھ�ی ����� در $�'&، �M&رت !?ای��ه رو�2�+ و 
 +�.�� ����� ���% �?#?ل و �

&ر در C$ ?ب�ار ����� ���� ��ی) ھ�ی ���ت و ا7

  ی�!� و �) ھ	�ن $�?ان، !��د در درون دو#� ای/ �?ب ,��+ده و �	�> �2. 
 ��و#� �?ب د$&
+ا��; 9=> 
) �7رت ����� و در ��#�8ی �O از !+و���2 د�

�2 5��I� ر&
C$ ?ب�ی�ی �I�و �&��  ���$� $��ن ,+وه ھ�ی $(�=�D$ Jھ�ی/ و 
�	��ن آ �Fای&P#�6د از $=&ک ا�$�، !��د $�#� و اداری در ھ	�ن اداره ھ�ی $

�+ از !��د ا$+وز �&د 
) در دوازده ��ل ا�9+ 	
����ر  ��و �'&$�� و �2) �'&$

) در ��#�8ی  � 
+زی ��ی) ا!@��ه ا��؛دو#ِ� �+ھ�+ی ��$ن در درو ��K +ھ

�5 ���&ی، ����'&$� $�Dھ�ی/ و ��Iی�ی �?ب د$&
+ا��; 9=> در دھۀ �&د 7+ن 
U .��&�� 7&ع&�  �ر�@+ی و �WKول �M&رت ,��+ده 

 (� ����� ����� �� %$�� (��+ویX و ,��+ش !��د ��&ان ی'� از �&ال $58 ا,+ 
����� ا!?ون �+ �&ا$% و دYی% $�#� و ادار ��ی در دو#� ا! �����ن �@�ه 2&د، ای/ 

�� درد و دی@+ �) ���&ا�� ا7��Mدی دو#� در �Z$�/ ھ?ی�) ھ�ی $&رد ���زش �+ $�@+دد. 
�� از �&ا$%  7��Mدی دو#� ھ�ی ا! �����ن ��&��)�J6[ ،J�Z و ���&ا�� ا �=Bا

����� ����� $E�&ب $� 2&د. دو#� و ز$�م داران 
.&ر $� �) وی\ه در ��ۀ 
 ;	
 (��&دL) و ھ?ی�) ھ�ی 9&د  /�$Z� &ی در�5 ������ھ�ی ھ�@�F ا7��Mدی 

�M&رت $���D و ��H&ض  (K رت 7+]) و&M� (K ،�Lرھ�ی �9ر&.
و $�#� 
B+� در �@����@� دارد. �) M9&ص ای/ وا��ۀا$���� و ���$� 
) ���ز$��ی و وا

�_&ر و ��Iی دو#� در ,+و �&ا��ی� ای/ �+B) ا��، ����ر �	�> و ,��+ده 
 .�2���$ (� ��� (
�) ��ی ا��  �@���در ���م و ا7��ار � �+ و د,+,&�� ای/ وا
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&E� ای/ � �+ در .�$�Dن $� ا���Yت ����� ��5 7+ن ا�9+ در دو ����� ا! ���
  % �	&دار �2ه ا��: 2'


	; �(�� ا (��@� $P=> دو#� ا! �����ن ��ز ط+ی> 
&د��ی ���$� 
) وا

&د����Kن $&رد �F&ذ و �	�ی� آن 
	; دھ��,�ن  (�ھ�ی ���$� �9ر�L ز$��) را 


+د. 
&د�� ھ�ی  ����$ �Lداود و  )1973(�91352ر�	E$ 1978(�1357+دار( 
 (
�!�، دو#� 2&روی ا��Dم ی�&�l ا!�+ان kK ھ&ادار �?ب د$&
+ا��; 9=> 

 ;	
 (� ���@� دو#� ا! �����ن در �+Bۀ ���$� و ا$�����	&�) ھ�ی رو2/ وا
  �9ر�L ا��. 


	; ھ�ی ���$� و ��ی�ن دادن  mP7 .����� ار��دوم ، !+���2 
�$% ���م و ا7
 ،���9+K �$ و ���$� دو#� را ���) ��ی�ن �	+ �) ھ?ی�) ھ�ی 
) K+9ۀ �(n ا$��

 �$&'�$�Dار ����� $� ا����+ �. و ا7
�'&$� �?ب د$&
+ا��; 9=> �+ی��� دا
�) �?ب وط/ �  (
��ی�ن  �+ ��م داده �&د، ھ	?$�ن �� mP7 ای/ 
	; ھ� �p�D هللا 

  ی�!�.
 (�!��د �	�> و #@�م ,��(�) در درون دو#� ا! �����ن ط� ای/ دوازده ��ل ��? 

���@� $P=> دو#� در �+Bۀ ���$� و ا$��������� ����� ���2 از وا ��  (�
 .��
	; ھ�ی �9ر�L ی� 
	; ا$+ی'� و U+ب، ��&�� $� ی� ;	
در واm7 ا��	+ار 

���ت ����� و  /	_��=?م و $�$ ،��
&ر �) وی\ه در �(n ���$� و ا$��C$ ھ�ی
���ت  (���Iی دو#� در ا! �����ن ا��. 2'% ,�+ی ذھ��ِ� ا��	�د و اط	���ن 

و ھ5 در �L$6)، از ��7&ن  ����� و ��ی�اری ا7��ار ����� ھ5 در درون دو#�
2'�� و آ#&د,� �) !��د $�#� و اداری $� 
�ھ� و $&pL ر�2 !_�ی ��#5 در 
�+Bۀ اداره و $�ی+ی� $� 2&د. ا$� دو#�ِ �) رھ�+ی رL O�q	8&ر
+زی �) 
�) وی\ه در  �Lھ�ی �9ر ;	
 (� �@����2ی��@� 9&یn را در ا��HIل از وا

�&ازن و در�� در ��6$% ا�(�ذ ��  �+Bۀ ���$� و ا$���� �.�ن داد و �)$ �����
���ت ����� را در ا!'�ر ��$) و ��� در $��ن �L$6ۀ  (���ور  ،�Lرھ�ی �9ر&.
 ��

  $��� و ����� ا! �����ن ای�Dد 
+د. 
 


