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»ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص
ﻓﺎﻗـﺪ ﻣـﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎی ﻗـﻮای ﻋﻘﻼﻧـﯽ و
وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ« ﺗﺎ »ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻃﻠﺒﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران«
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل -اﺳﺤﺎق ﮐﺸﺎورز )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ( :اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﯿﺴﺖ
و دوم ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ آرزوی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻔﺎی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺤﻮل ،اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
در ﮐﻨﺎر اﻧﺒﻮه اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ از ﭼﺸﻤﻪ ی
ذﻫﻦ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ی ﻧﮕﺎه از ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﺪان ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ
ﺷﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ در ﺗﻌﺎرض و اﺣﯿﺎﻧﺎً در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪ .در اﯾﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب در
ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺣﺰاب،

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﺗﺮ ،ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت وﺟﻮد اﺷﺨﺎص و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﻔﻬﺎی
ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﺗﻤﺎﯾﻼت و
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮی ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ.
در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎ و ﻗﻮاﻋﺪی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﺷﺪن
در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮه ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ،اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺷﻮار و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ،ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﯾﺎ درﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﻣﻊ ﻫﺬا ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ راﻧﺪن اﺳﺐ ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل ،اداره ی اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﮐﺸﻮر داری ،ﺳﺮرﺷﺘﻪ
داری و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻫﻤﻮاره ذﻫﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
)) ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ(( .
ﺳﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﻪ درﯾﺎ در ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ،در ﮐﻨﺎر اﺳﺖ.

…

و ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺟﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ،ﮔﺎه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
اﻧﺪ و ﮔﺎه رو در روی ﻫﻢ .در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻬﺎد
ﺣﻘﻮق ،وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﺷﺨﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط ﺣﺪود وﺛﻐﻮرِ ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻫﻢ ،ﺣﺪود
وﺛﻐﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص و ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻖ و ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺋﻞ
اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎری در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺎدر و
ﻗﻬﺎر ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای اﯾﻀﺎح ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای درون اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد؛

۱٫ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ  ۲٫ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ۳٫ﻋﺮف ،آداب ،ﻋﺎدات و ﺳﻨﻦ
اﻧﺪﯾﺸﯽ ۵٫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ۶٫دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ.

۴٫ﻣﺼﻠﺤﺖ

ﻣﺎ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﯿﺪاری و اﺳﺘﻘﺮار در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎرآﮔﺎﻫﯽ ،از ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
دروﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .از ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻬﺎد ﺗﻌﻠﯿﻢ
وﺗﺮﺑﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن در ﺻﺪور و درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮه ی
ﻋﻈﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪه ی وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ .زﯾﺮا ﺑﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻬﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﻣﺒﺪا ﺧﺎﻧﻮاده ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺮاﯾﺪ ﭘﺮﺷﻤﺎر ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻣﻮاﻋﻆ وﻣﻨﺎﺑﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﺮ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ای را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﺎﻧﺪار ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آﺷﺘﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ” ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و
ﺟﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻬﻤﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﻄﺒﺎق
ﺣﻮاﯾﺞ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺪن و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﮕﺎن ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﺳﺪاری از زﯾﺴﺖ
اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﮕﺎن ،ﺟﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دو
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن اﻟﻒ(اﯾﺠﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯿﺎن ب(ﮐﺎﻫﺶ
زﺷﺘﯽ از ﭘﯿﮑﺮه ی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ:
۱٫در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﻼک
اﻧﺘﺼﺎب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد.
ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ذﻫﻦ و روان ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ؛
۱٫دارای ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ ی داﻧﺶ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ،ﻋﻤﻖ ﻓﻬﻢ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲٫وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻒ(ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ

ب(ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﺷﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ ی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ی اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ی ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﻠﻮی ﻓﺰون
ﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻀﻮر ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎن ،ﻓﺰون ﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﯽ
ﺧﺮدان و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و از ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ی ﻋﻄﻒ ،ﺟﻠﻮی ﻣﺤﻔﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﮏ
ﺗﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻼﮐﻬﺎی ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ
داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ،ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ روان
ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻢ روان ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و از آن ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ورود ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻘﻂ از ﻋﻬﺪه ی
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ  :ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺛﺮوت ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺤﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
(۲ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯿﻮه ی درﺧﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﻮارا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ و ﺷﺎﺧﻪ و
ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺑﯿﺎری و آب رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﻮه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ.
از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ،ﺑﻨﺪ دوم ﺷﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻖّ ﻧﺨﺴﺖ اوﻟﯽ
اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﺗﻘﺪم ﺷﻖّ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و
اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ از ﻧﮕﺮش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻧﻈﺮ

ﮐﺎرﮔﺮدان.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم! ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ؛
۳٫اﯾﺠﺎد
۲٫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ داﻧﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
۱٫اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﻔﮑـﺮ ﻧﻘـﺪی و ﻣﻬـﺎرت اﻧـﺪﯾﺸﻪ ورزی ۴٫اﯾﺠـﺎد ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺗﻔـﺮد
۵٫اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺖ اﺧﻼﻗﯽ
۳٫ﺗﺰﻟﺰل در
۲٫ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد
۱٫ﺑﯽ ﮐﺎری
آﺳﯿﺒﻬﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﭼﻮن
ﻧﻬــﺎد ﺧــﺎﻧﻮاده)اﻟﻒ.ﻃﻼق رﺳــﻤﯽ و ﻋــﺎﻃﻔﯽ ب.ﺗــﺎﺧﯿﺮ در ازدواج(
۴٫آﺳﯿﺒﻬﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و … ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﺠﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺻﻮﻟﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ ذﻫﻦ و روان
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻼح ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﺣﻮزه ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرﮔﺮدان ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و
اﻫﺪاﻓﺶ اﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺒﺴﻮط ،ﻣﺤﺘﺎج و ﻻﺟﺮم ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
۳٫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﻋﺘﺪال
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﻻد ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﻃﯿﻔﻬﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺳﺎﻻد ﻗﺎدر ﺑﻪ ادراک و اﺣﺴﺎس ﻃﻌﻢ واﺣﺪ و ﻣﺠﺰا
از ﺧﻮراک و ﻧﻮﺷﺎک ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎﻻد ذاﺋﻘﻪ ی اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر
اﻏﺘﺸﺎش و اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻻد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﻮای ﻋﻘﻼﻧﯽ و وﺟﺪان
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﻤﻼ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮدان ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻘﺸﻬﺎ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪه ی ﭘﺎزل
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر آﻓﺖ ۱٫ﻣﺪرک ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ۲٫ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻮری ۳٫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی
رواج ﺳﺒﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺪی ۴٫آﺷﮑﺎرﮔﯽ و اﻧﺤﺼﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد

ﺑﻪ ﺟﺎی روﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﻨﻮن
اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺪرک ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﯾﻪ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺷﻮم اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﭗ رواﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
اﮐﻨﻮن و ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان( و ﺗﯿﭗ رواﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﻫﺎﻟﻪ ای ﺷﺪ و ﻣﺪارک
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻤﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره
دﻗﺖ و ژرف ﻧﮕﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﮔﺮاﯾﺶ و ﮐﺸﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﺪارک،
ﮐﺎرﮔﺮدان را از ﺻﺎﺣﺒﺎن و واﺟﺪان ﺻﻼﺣﯿﺖ ،روﯾﮕﺮدان ﻧﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻄﺎی ﻫﺎﻟﻪ ای ،اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻀﺮوره ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم!
ﺳﺨﻨﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ،در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﮐﻼم
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪم را ﺑﯿﺎن
ﻧﮑﺮد.
آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ و
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﺳﻤﺒﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﻮاﻫﯽ در ﺳﺪه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ارﻣﻐﺎن
ﮐﺎرﮔﺮدان ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻣﺎزﻧﺪران راﻫﺒﺮی رﺟﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاه
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روﺣﯿﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻔﻬﺎن و داﻧﺶ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎرﻓﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق
ﺳﺨﻦ ﺳﻌﺪی  :ﻋﻤﺮ ﺑﺮف اﺳﺖ و آﻓﺘﺎب ﺗﻤﻮز…
روز ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن روز ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ روز ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎزﻧﺪران در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺎﻧﺸﺎن را ﭘﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
وﺟﻮد ﺷﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺎرک ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎزﻧﺪران ﭼﻮﻧﺎن ﻧﮕﯿﻨﯽ رﺧﺸﺎن
ﺑﺪرﺧﺸﺪ .ﻧﯿﺰ ﻣﺪدی دﯾﮕﺮ از ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
” دو ﭼﯿﺰ ﻃﯿﺮه ی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،دم ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﻔﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ
وﻗﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ “

ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺮد ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ دردﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و اﻧﺘﻈﺎر دارم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ی زرﯾﻦ ،زر
ﻧﺎب را از ژرﻓﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ی آن ﻓﺮوزان ﺳﺎزﯾﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت
اﻧﺪ و دارای ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن اﻧﺪو درد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
دو اﻧﺘﻈﺎر روﺷﻦ از ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ؛
۱٫درد از ﺗﻦ دردﻣﻨﺪﺷﺎن ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ.
۲٫رﻧﺞ از روان رﻧﺠﻮرﺷﺎن ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ درد و رﻧﺞ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راه ﺧﻄﯿﺮ آرزوی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ دارﻧﺪ.

