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  ��ران �درت در ا�������ن

�درت !��رت از ھ��ھ�� ����ن �روی ��دی و ا����� ��ت �ل �� ھدف � �د ا�ل ��رف در �و��ه 
.  �د�رن ز��ن ا�ت. ھدف ، ����& ، �و$رت و �$�رت از !���ر ��م اداره و �درت �� "��ر �رو

�ر و ��وو)ت ، ا�ل ��ا�ل ���ص ، ا�ل و�دت در �ر��ن دھ� ، ا�ل �ط� �ظ�رت ، ا�ل ا
� از ا�ل ھ�ی ��م در , اداره ��)م �� "��ر�رود. �در �/�دل ، ا�ل ا�/ط�ف .ذری و ا�ل ��را

�ری ھم �� �/��ی اداره ���ده و ��ر4ردان ���"د و در ا�ط3ح "�ص ا�ت �� ��وو)ت !�01رد �م �
�ود را �� !�ده دارد وظ�ف !�ده و ��م , �در ھم .5�3ذاری ، ��ز���دھ� ، ا���دام ، رھ�ری و 

ص وظ�ف �� ا��را�ژ, !��رت از �" ����رل ا�ت . �درت در �� �ط7 �طرح ا�ت �درت !�)
اف طول ا)�دت و ��ط� �� ان وظ�ف درآن ا���م �� .ذرد  و ان �ط7 از �درت �رای �ل �� اھد

0� �� .3ن 4ذاری �دا�رو���م 4ری در � �درت ��0 ���� "ر�ت ��ر �� ��د، �درت � ��.��
ن ا�ت ان �وع �ورد ���رن "وه �رای ا���م !�ل و ���رل �ر و��ر دارد و�وم ھم �درت �ط7 .�

ا �� !�ده دارد �� �� وظ�ف �ط7 �درت �� �ورت ���:م .5�3ذاری و ���رل �/�)ت ھ�ی ��ر���ن  ر
� �ط��:ت   ���ل ���د. ��ل �ر�5ردم �� ا�������ن �� "ددآ از ���� !دم �و�ود ت , �درت ��;

ن در ان �"ور �� ��ران رو�رو ا�ت �� ��)م آ�ب .ذرا�ت از �درت !�)� 4ر��� �� �درت .�
د  �درت ��)م و�ود دارد و�� ھم �در ��را و،�01� ا4ر �در ��را و ���ل �رده <رب و"رق ���

اول "���ت د�ق از ا���ن و ا�������ن �دارد و �ط�)/� د�ق از ��ر? ، �وا�ن ،  �� �درت ��)م ���زد
)وا7 ، �:ررات و ارزش ھ�ی ا����� �دارد و �� ���م ا����� ا�A �1د ��ت ا�@� در <رب و "رق 

�واھد .�ده ��م ���د و��ن �وا�� ا�ت �� �"03ت !�ب و<رب  اش ھم�/د ��د�وا�ده �� , ��
�ره �� ��ود ا�ل ھ�ی , اداره ��)م �وا�� ا�ت و ا4ر ���م و �����ر را  �واھد "د رو�رو;��

03ت �"�ص و �ط��ق ��ز در , اداره را "� ,�� و�ود ��رد �� وا��ش ھ�ی ���ر ا�3ح ��د و 
ن � ھم ���� �وا�� �"ود و آ�ر ��رھم از وظ�C ��0دوش �5ردد و  ��د ��ر���ن و�دران �طوح .�

� �دارد و ���م را ���د و "ود �� �� ��م �در و �درت ا�A آ"��� ��� ��ی وی ��� د5ر �/ر�
ط/D ����د ���زد . در ادارات دو)�� و ��و�� ا�������ن �� ا�$رت ��ط& ا�ل ھ�ی �درت ��)م �

 Aص ا���س � ھم ��وول اداره  و�ود �داردو�ود �دارد و ر!�ت ��"ود  ، ا�ل �� �در و ر��
س , روز ھم �� �در �وده و�� ھم ر A�� وا�ده��:رر �"ود �� ��ف ""م � ھم ھ"�م ��0ب را 

� �� ان .�ت �:ر��ر �� 4ردد � و)� �� ا��س �وم ، را�ط� ، .ول ، �ذھب ، ز��ن و 4راش ھ�ی �
 �ل ���� ھم ھ���د و)� ر"�� "�ن �درت و اداره �ط/D ��وده و ��ت �� ��ر�رده !�1��� �� �����
و �� ھم �وری @زی �دا�د ، ا�ل و�دت در �ر��ن دھ� و�ود �دارد �/ن ا�ر وزر را ��ول �دارد 

0� ا��Fی س ا�ر �/ن را , �در از "رق �5ود د5ری از <رب د5ری را ��ول �دارد و ھم ر
 �د5ر را �� ���د و �وش �وری ���م ���ز�د ، ا�ل �/�دل در ��ر  ھ� و�ود �دارد ھم در ادارت دو)�

, �Cر ھG ��ر ��� ��د روزا�� �� � @��ر ��!ت ��ر ��0د و)� ��ھ��� , �د  �و ھم ��و�
��ر �� ��د ھ"ت ا)� ده ھزار ا����� ھزار ا����� �/�ش �5رد و)� د5ری ھ"ت ا)� دوازده ��!ت 

�ر و ��وو)ت ھم ��4رد و �$�رت ��رش ھم ���ت �� �رد اول ز�د ا�ت ، ا�ل ا ���ھ��� �/�ش �
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�3ت ��ت ھ�� ���ول ھ���د ��� �و@�0رن ��3ت ھ� از � �زر �وال ا�ت ��وو)ت ا�ت و)
س ھ���د ، در ادارات دو)�� و ��و��  �دران �ط7 !�)� و ���� 4ر��� "ده ا�ت و �� ��م �درور

 ���� و �و��ه �دت �ط/D �دارد و �� ��� ا�ت �� �ظ�رت ��د ھر �� ��ه �/د � ، ,�در .3ن ا��را�ژ
ن �� ا��س روا�ط ، .ول ، ��� و .�� ، �"ش ��ه �/د از �و$رت و �$�رت ��ر ، �دران �ط7 !�)

�ت ، ���ل �و�� ، �ذھ�� ، 4رو��" �� در ادارات دو)�� و ��و���ھ� ، ز���� و 4راش ھ�ی �
� ، ��ر�� ، .3ن و �ر���� �ط/D در �ظر �� ��ر ��4"�� �"و�د @زی �� ���� ظر�ت ، ���ل ، ��را
� ���د ، �در �� �ظ�رت دارد و �� ھم ���رل �:ط در � �4ر��� ��"ود ا4ر ��"د ھم در "/�ر و �رف ���

/�ش �ود ا�ت و �س ، �:�م وظ�ف در ��ر �ط/D و�ود �دارد , �Cر ھ�� ��ره �دد �Cظ �ر�� و �
�� &Fو ����د و ھم �ودش ا�را �� ��د و �ودش ھم ���ص در طب ، ا���ری ،  ا�ت ھم .�)

�س ، ��ر? ، !1وم �� ، ��� ، زرا!ت ، ا����د ، "ر!�ت ، ھ�رھ�ی ز����ر��� ، �:وق و !1وم �
 �C�1� ، �� و ده ھ� ر"�� و ��1, د5ر ا����!������� ، ����" �/��� ، �، ژور��)زم ، ا���ن "���

�ش ھ� ا����ن ا�ذ ��د . �"0ل د5ر � �ن در ��������� �دارد و �� �ود �ق ھم �دھد �� از ����
�� در ��ث رھ�رت و �درت در ا�������ن ان ا�ت �� �� ���د ��;ی ���ل �رده ھ�ی <رب و "رق 

��ن از ��3� .وھ��ون د�� ����ری و د��ورا دارد و ���ر "��ب زده و <ر د �ارم �وش ھ��م ��3
م و �� �ود �1:ن �ردم �� ھر�س �� در <رب و "رق �� �دھم و ا!���د �� �C��ط:� �راش وظ

زه از ھ�ر درس �وا�ده ���رن رھ�ران و �دران ھ���د و�س در ��)�0 ��ث �درت و رھ�رت اول آ�
 �ث , �در در , اداره �:رر و � �� �و�ن ا�ت $��D ��ر�� ��ری "رط ا�ت و $�)$D "�� و��

"ود ��د "���ت د�ق از ��ل و ا�وال او اداره و در �ل "راط ا�������ن دا"�� ��"د ، �دا�د � ��/ر�
�1� ، از �ر�ورد ھ� ور���ر ھ�ی �رد��ن ���1ف دا�ل , اداره از "راط ���م در از �وا�ن و )وا7 دا

, �"ور و ��;�ره از ا���ن و ا����ت در <ر آن "�� �� ������ و F/ف �وا�� �"ود �"0ل �� 
� �رده <ر از @ �ھ�ن ا�ت �� �/دادی ز�دی از <رب و "رق آ�د�د درطول �زده ��ل 4ذ"�� و)

� ھ�ی !��� ودر اداره �ودت ، �� ظر�ت و ر"وت  @ور و @.�ول و <�رت دارا�C� �ھم , �در �
�ور $��ت "د�د @ون آ��� ا�A از ارزش ھ�ی ا����� ، "راط ���م ، ���ون ا���� ، ���ون ��ر و 

��ر ��ود�د �� ��م ����رو دا��ر �ود�د و)� و��� وارد ���م "د�د د5ر ��م  A5ر ا����د�د �وا�ن د
, �درت ��)م دا"�� ��"م و , اداره ��)م را �� ودر �0ر �ب .ر�ردن "د�د، ��ل �رای  �0�ا

و�ود ��رم ��د �� ��0ت زر �و�� �دی و ھ�� ����� �ورت �5رد �� !�وان , رھ��ت وراھ�0ر از 
  ان �/Fل . 

��م ��را ، �درن ، ��ظم و .���5و در @��ر@وب ���ون . .1� , �� و�ود آوردن 

2. �/م وظ�ف ، �/ن و �$�ت �دود ��3ت ھ� و ��وو)ت آوردن ا���3ت در �"03ت �:� �
 ھ� و �/ن روا�ط ��ط:� وا�د ھ� و ��1�1 �را�ب در , اداره .

3.  ، �ا���دام �دران ��را ، �� ��ر�� ، �/�ل ، �� ظر�ت و �� .3ن در �طوح �درت ھ�ی !�)
1� �ل �� ا��س ��ر�� ��ری ،ن �� �� ا��س ��د ���.3ن د�ق ، ظر�ت ��ری ،  ���� و .�

 ، 74ذ"�� وی ، رھ�ری در�ت ، ��ز���دھ� در�ت ، �ظ�رت د�ق و آ�4ھ� وی از �وا�ن ، )وا
. � �:ررات ، !رف و !�/��ت ��ول "ده و ارزش ھ�ی ��1د ا����� ، ا��3� و ا����
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 �Cوض ��وو)ت �وام �� ��3ت در ��ط ��ر �� �در و�دران  .4

��0زم �"�ص ، وا7F و رو"ن در @��ر@وب ���ون �رای ا���دام ا�راد در .�ت  .5� ,ا��د 
د ��"د �� �� ا��س �دام ا�ول و �/�رھ� �� ��ر ��4"�� �� �ھ�ی ���1ف �� �/�ر و ا�ل @

 "ود. 

ت ھ� . .6(�/� ,����� �ظ�رت و �را��ت دوا�دار و �

 ��زدھ� در��ر . .7

ان ھم داده و ��وا�د �� !�وان , راھ�0ر �"�ص �رای �رون ر�ت از ان ھ�� �وارد د�ت �� د�ت 
  �/Fل �طرح "ود . 

 �Cو"��ل آ��  �و��ده : 


