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 ری خوبکدایجاد سیستم 

 قسمت دوم
         

آن شخصیت حقوقی است که  درعبارت از: کتوضیح میدارند ر راچنین بر شمرده وددانشمندان خصوصیات یک ک
رهنمایی همه  امرتنظیم و فنی خویش در میک مسلکی وکددانش ا مشخصی برمبنای فهم و وظیفه   پیشبرد برای انجام و

قابل پذیرش جامعه اش کسب  و ارزشمند مورد نیاز نوآوری های مفید و ، ابداع ورصه های اصالحات جانبه وع
  ۱قبول مسوولیت مینماید صالحیت و

رهاعالوه ازاینکه دررشته تخصصی ومسلکی خویش دانش ومهارت الزم کسب نموده ازارزش و چګونګی آن کدچنین 
خودرا آګاه ومجهز میسازد ،به حدالزم درسایرعرصه هاوشقوق مرتبط که دربلندبردن سطح کاری وی وکیفیت آن ممد 

بطورمثال یک متخصص امورزراعت که دررشته  ۱ر واقع شده بتواند نیزدانش ومعلومات الزمه میداشته باشد وموث
مربوط خویش دارای دانش وآګاهی مسلکی است ، ممکنست درعرصه اقتصادی هم دارای یک اندازه فهم ومعلوماتی 

فته ورعایت گحاسبه ومیزان را درنظرباشد تا به ارتباط مسایل سرمایه ګذاری ،تولیدات وموضوع مارکیتنګ یک م
و یا یک فیال لوژست که به ارتباط  زبان وادبیات مشخصی ، تحقیق وریسرچ می نماید، ممکنست در ین ۱کرده بتواند

بخش از لحاظ تاریخی وجغرافیایی آن، چګونګی های اقتصادی وروان شناسی وسایرمسایل واګاهی ومعلومات های 
مناطق همجوار، درساختار آنرابداند تا درروشنی آن ازاشتباهات ، تخطی هاوانحرافات علمی واجتماعی  وتاثیرات 

 ۱جلوګیری شده بتواند
روتوظیف وجابجا کدبه همین ګونه درتمام شقوق وعرصه های زندګی چنین مثالهایی است که ما رابه خصوصیات یک 

صه های کاری به شعب مختلف درهربخش سازی آن دررشته معین کمک ورهنمایی مینماید تقسیم بندی علوم وعر
ما نباید درپی این باشیم که برای  ۱رجای مشخص نیازاستکدبرای توظیف هر و رمخصوصش را میطلبدکدوعرصه 

 متخصص پیدا و مشخص و رکدبرای کار مشخص  بلکه در صدد آن باشیم تا ،کرسی را پرنماییم شخص کاربیابیم و
بی  رهایش فاقد صالحیت اند وکدمواجهه است و یا هم  رکدکه به فقدان  بد بخت ترین جامعه آنست  .توظیف نماییم

صداق کشورم ری درکدشرایط حاکم  درهمین اثناء قصه معروف مردمی بیادم آمد که به این مبحث و»  ۱ارزش
 :«حاصل میکند به ا ین تفصیل 

اوضاع برایش تحمل ناپذیر شده بود  ی صاحبش حوصله اش سررسیده وافی هابی انص یند روز اشتری که از)ګو 
 قوی هستم که شما مبینید که من دارای جسامت بزرګ و به صاحبش وانمود کرد ؛به مناظره پرداخت زانوزد و

هستم که همه اش  را دارا ی بلندسایر توانمندی ها شکیبایی و ، حوصله مندی وفشارکار و وهمینطور قدرت تحمل بار
 راه های صعب العبور سرما و ما وگ، با نه خرچ وخوراک بسیارناچیز وارزانفته و به همین ګوگدرخدمت شما قرار

ی گزند مشکالت در با این قبیل دشواریها و یاه سد جوع مینمایم وگبی ارزش ترین  خار بدترین و زا ۱سرکاردارم
ثرنیستم بقدرآنچه که مایه أمت هیچ کدام سرتکانی نداشته و یقین داشته باش که از و ور، باپنجه نرم میکنم روزانه دست و

 مهارمرا به )دم مرکب( و داشته میشودا حقارتیست که برمن رو بی عزتی و عبارت از ،ددرگلم من میأثر وتأت اندوه و
 ن باهمه شخصیت وبی حیایی بایستد م ازهم و دور ، هرکجاییکه مرکب برای رفع ضرورت با پاهای کشاده ومی بندند

هر جاییکه جناب مرکب اراده  ۱انتظار اتمام کارش با شم عقبش بایستم و مواصفات ذکرشده ام بایسست مطیع بود و
 درد اینست بی انصافی و بزنم و ابجاعقبش زانو کوچک ون همان قالب تنګ و من با ییست در نمایند که استراحت کنند

 ۱(تحمیل و روا داشته میشود که برمنجانکاه آن 
همین پروسه بنام  ددرگتفویض صالحیت می رانتخاب، توظیف وکدانجام یک وظیفه معین یک  و وقتی برای پیشبرد 

قدمش با انجامش رابطه مستقیم دارد توسط کسی یا  ری که نخستین مرحله وکدهرسیاست  ری یاد میشود وکدسیاست 
باچرخ های ماشین  باشد و ی برخوردارسیاس اقتصادی و صالحیت های اداری، اختیارات و مرجعی پیاده میشود که از

راستین یک  میتوان چهره حقیقی و  .معینه خویشرا پیاده وعملی میسازدخط مشی  روزمره و سیاست و ری امورکد
نوع سیاست  دانشمندان بصورت عموم دو ۱رهایش مشاهده نمودکدوری کدآیینه تشکیالت، سیاست  حکومت را در

اه درباره گر نخواهد بوده بیمورد ۱ناسالم و ری مکدرکدوشن و شفاف و سیاست ری رکد می شناسند: سیاست ری راکد
ین بیان روشنی ا در ثیرات هردوسیاست راأت تفاوت ها و هردوسیاست مکث کوتاهی نموده و روشنی انداخته شود و

 : منظوم بدانیم وآګاه شویم
 میان بی منتهی هست فرقی در          این  ندانستنند ایشان ازعمی                               
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 عسلگلیک زین شد نیش وزان دی     بور خورد از یک محلون زنگهردو
اصول پذیرفته شده ملی  درروشنی انصاف وعدالت و ملی و هرآن حکومتی که بربنیاد اراده   :ری شفافکدسیاست 

 آرمان رفاهیت و بدون شک عشق و تشکیل شده باشد آن اداره وحکومت به ملت و مردمش تعلق داشته و بمیان آمده و
 تنظیم امور ترتیب و در این نوع حکومت ها ۱آرامش هرفرد اجتماع را باخود میداشته باشد امنیت و ه وپیشرفت جامع

ید که به تمام معنی صفات را به شخصیتهایی تفویض مینما شفاف بوده صالحیت امور روزمره دارای سیاست روشن و
خیر خواه  رد تایید واعتماد ومو و شناخته شده محبوب را حایز رصالح و نیک نام وکدی و خصوصیات یک گو شایست

ری میداشته باشند کدکه سیاست روشن و شفاف  ندری استکداز همین روتنها حکومت های  ۱ار مردمش باشدگخدمت و
دری نباشند نه تنها نمیتوان توقع س کأر در که خود و ادارات حکومات و۱میداند (رگرا زر زر قول معروف) قدر به

ری شفاف است که کدروشنی سیاست  صرف در ۱نوع انتظاری را ازانها داشت، بلکه هیچ ری شفاف راکدسیاست 
 :فتگمعیارهای ذیل را درنظر رمیتوان عمدتا  کدانتخاب یک  زینش وگبرای 

مشخصی ضرورت  کارمعین و برای وظیفه و رکدتوظیف یک  انتخاب و زیدن وگبر قبل از :دانش و توانایی مسلکی
هی گا    مشکالت آن فهم وآ ثریت وؤی مگونگچ ارزش و خود به اهمیت واست تا شخص یا مرجع استخدام کننده 

ونه گاتخاذ نماید که هر ارزیابی موقفی را لست نامزدان درحین مطا لعه و رها وکد سپس درباره   داشته باشد و
منفی و روابط خویشی، خواهی مصلحت  ،وسایر مالحظات سیاسی بدبینی ها خوشبینی ها و روابط و مالحظات و

قضاوت سالم وجدانی  حضور اعتماد و ،ته به فراموشی سپرده و مبرا باشدذاشگکنار  نژادی وغیره را ، لسانی وقومی
مسلکی هرکدام را  صالحیت های تحصیالت علمی و برتری و قدم نخست در همین رشته قدامت و در ۱راحاکم سازد

صالحیت بلند تر  و امتیاز برتری و که درین رشته کدام یک از برین معیار و مورد ارزیابی قرارداده و مقایسه نمایند
با استفاده  و یی برترتوانا قدرت و از ددرگدشواریهاییکه عاید می درجریان عمل درحل مشکالت و و ۱برخورداراست

 .پیش بینی کرده میتواند نتایج بهتررا رفع و مسلکی حل و صالحیت های علمی و از 
وعالقمندی به حسن صورت انجام داده  با شور محوله را ر خوب آنست که وظیفه  کدیک  دلچسپی کاری: شوق و درجه  

 در رهاکداین چنین  ۱ددرگ لذت ببرد شادمان آبادی و امنیت کشورش حظ و آرامی مردم و آسایش و کار نیک در از و
  .خویش چشم میدوزد سودمند کار تشویق نبوده به پایان نتیجه مفید و توقع پاداش و و انتظار جریان کارخویش در

مصرف استفاده  کمبودی ها و مشکالت از کمترین امکانات و ،رفع نواقص ونه درگهمین ی نکرده وگاحساس خست
 سایل و جستجوی و ، برعکس درشانه خالی نماید و یل بتراشدمشکالت دال برابرکاستی ها و ، بعوض اینکه درکرده

 .راه های مناسب حل آنهابپردازد
 روشنی آنها امور که در ت خودش را داردآاقتضای قوانین، پرنسیپ ها وگهرعرصه کاری زند :دسلین پذیری انتظام و

یری گغیره جلو سبوتاژ و وباری  بی بند و ازهرنوع انارشی و و باموفقیت پیشبرده میشود مربوطه به نوع بهترو
 که پذیرش و اطاعت و .مشخص مینماید را معین و رکدومسوولیتهای کاری  صالحیت ها اندازه   حدود و ۱مینماید

اهی مسوولیت های گصاحب دسپلین هیچ خوب و رکد  .را دسپلین مینامند همین قوانین و پرنسیپ ها رعایت از
اه خودش را گهر ۱مقدم نمی شمارد ط را برضوابط باال واداره اش فراموش نکرده و رواب برابرجامعه و خویشرا در

دعوتیست که بصورت  واقع خواست و ، درواضح دسلین پذیری معرفی مینماید منحیث مثال یک نمونه روشن و
 ۱ان بعمل می آوردگاهانه برای دسپلین پذیری ازدیگآ

اصول منحیث تهداب دانسته  نون و؛ قاتشکل یک جامعه و یا هم اداره و ساختار اه درگهر :کسلوک و اخالق نی
امید  دوست داشتنی و اجتماعی را پرلذت و ی فردی وگزند مینماید و احراز سقف را و ، اخالق حیثیت چترمیشود

دارد ولی سرپوش  را  یا اداره مانند آنست که یک عمارتیکه همه چیز یک جامعه و فقدان این پدیده در ۱بخش میسازد
صرف  ادامه  .مخرب مصوونیت ندارد سایرعوامل اذیت کننده و اب سوزان وآفت باران و زند باد وگاز وسقف نداشته و

 یکی از خصوصیات بارز  .میسازد تحمل ناپذیر و دشوار ،ی را خشک بیروحگکلیشه یی درچوکات قانون زند
مسوولیت اخالقی وی است که نباییست فراموش  ،انرگبرابر دی ری درپهلوی احساس مسوولیت قانونی درکدشخصیت 

 احترام و همدردی و روحیه محبت و متبارز و کلتور تالش این باشد تامنحیث سمبول عالی اخالق و میشه دره نماید و
 ی رسمی وگزند روزمره   جریان امور در ۱سترش دهدگ آنراتقویت و ماحول کاری ایجاد و محیط و نزدیکی را در

مفید آنرا  که بخشهای منطقی و، بلان نه تنها اهمیت قایل شدهرگفتار دیگ به نظریات و ،شخصی خویش انتقاد پذیر بوده
ثریت آن ؤغیرم نقاط ضعف آنرا بامحبت و نرمی برجسته کرده توجه طرف را به غیرکارآیی و کاستی و بپذیرد و

 پیش آمد نموده از سلوک نیک برخورد و زیردستان و مراجعین با شفقت و محبت و ونه باگهمی .معطوف بدارد
مشوره  رهنمایی و تجارب و از. آن ایشانرا کمک و یاری رساندرفع  در اه ساخته وگرا آ کمبودی آنها خود مشکالت و
  .وعزت النفس خویشرا حفظ نماید مفید بعمل آورد بجا و ان استفاده  گبزر امان وگهای پیش

ممثل یک جامعه پیشرفته انسانی دانسته شده  ور گری شفاف یک حکومت بیانکدفت که سیاست گبطور خالصه میتوان 
، رسیدن به مدارج رفاه بدبختی به صوب غلبه و فقرو ی وگازعقب ماند ذارگ نجات وجامعه ایکه آرزومند  ازینرو و

ری شفاف کدتحقق پالنهای مطروحه دارای یک سیاست  و ام نخست برای آغازگ الزم است در .پیشرفت با شد ترقی و
 ۱مبادرت ورزد شایسته توجه و رهای ورزیده وکداستخدام  زینش وگ انتخاب و روشنی آن در در بوده و
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چراغ سواد  حکومات جوامع محروم از خاصه ادارات و اینچنین سیاست یا روش عموما   :ری مکدر وناسالمکد سیاست
 و بیناد اساسات بدوی استوار اجتماعاتیکه بر سایر قبیلوی و عقب مانده طایفوی، قومی و نادار و و فقیر ،دانش و

التزام ملی را نمی  ونه احساس مسوولیت وگهیچ .ودمردم تحمیل شده باشد محسوب میشبر تهدید و فشار و گبزورتفن
   بی انصاف برشانه های اکثریت ملت بار و تحفظ منافع یک اقلیت مفتخوار مین وأتنهادرجهت ت شناسد و تنها و

قاتلین مردم  ،، زورمندانحکومت ها را بیشترافراد جنایتکار اه ها وگان چرخ این چنین دستگدانندرگزیرا  ۱میشود
که با استفاده  تشکیل میدهد گفن وت منطق زور و  ان فرصت طلب مجهز باسالحرگمعامله  وباشان و، ا، دزدانناهگبی

ملت هایی  سف به حال چنین جوامع وأت و و دریغا   اندوزی می پردازتد، درد فرصت غصب کرده به زر ازین قوه و
ره ای نصیب شان ی انسانی و حقوق طبعی بهگیرند که ازحد اقل زندگحکومتی قرار  وه ورگوسلطه چنین یرگکه در

 .شده نتواند
 ، بلکه ازری مطرح نبودهکداصال سیاست  وجود نداشته و رکدونه ساختارها نه تنها گاین اشکاراست که در واضح و

 یری وگجلو به نحوی ازانحاء در هراس افتیده و چیزفهم در دانشمند و رهای مسلکی  وکدجابجا سازی  موجودیت و
همه  ر شایسته و ورزیده ملی که ازکداینها به این مطلب پی می برند که یک حذف آنها نیزتالش مینمایند بخاطریکه 

 خیانت در جدان در چوکات توان بی مباالتی و درعروقش موج می زند به حکم و بیشترعشق خدمت به مردم و کشور
 ونه دهن جوال ۱موقع و اجازه میدهدرگنه به کس دی مرتکب شده و اه نه خودگالح ملی راهیچمص برابر منافع و

 ۱و نی همراهی مینماید یردگرامی
، نزدیکی صدر نشینان حاکمیت  رابطه شخصی یرند که با رهبری وگرها را کسانی میکدونه ساختار ها جای گدر ین 

وغیره لسانی و محلی، مذهبی،  ،مالی این رابطه میتواند بربنیاد خویشاوندی، .وفاداری داشته باشد و منافع مشترک و
یس یک ئریا رکدجودندارد که  معیار و در ین اداره این ارزش و ۱غیر منصفانه استوار باشد و ورسازش های شرم آ

 مورد پسند و ر،کد؟ مهم اینست که این برامده میتواند یا خیر کاررپیشبرد از عهده اجرا و بخش فهم کاری دارد یانی،
 وی دست به سینه مطیع و قانون خالف عدالت و و خواست نا جایز و امر به هر ست وا دستزیر اعتماد باال دست یا

های  گنیرن رهای خوب ورزیده ملی به عناوین وکدشرایط است که  تحت چنین حالت و ؟ درفرمانبرداراست یا نی
نانی با دل های  و مجبورمیشوند که برای بدست آوردن لقمه   دست میدهند کارهای شانرا از زده شده و مختلف کنار
 ظیفه ای در باحصول و باال بروند و دان ته ورگلتی یا خصوصی  سردهلیزهای ادارات دو امید و حقارت در شکسته نا

  ۱ویی تن دردهندگبی منطق به بلی صاحب  و اوامرسرچپه  دانش و بی علم و زیردست آمران بی مسوولیت و
 ونه ارزشی جا نداشته و کاری ازگملت هیچ واضح است در چنین ادارات برای نیازمندی و خواسته های اجتماعی و

اخالقی  ، فساد اداری ودزدی ، قتل وچپاول ، چور وخودسری ها مظالم و ذشت هر روزگبلکه با  .پیش برده نمیشود
ملت به  دیده و جامعه وگمصایب مبدل  و اداره ای خودش به ماشین تولید فساد دیده چنین حکومت ورگیر جامعه گدامن

جوامع  میتواند در خانمانسوز و این مرض جانکاه  .ددرگلهوسی هامبدل میوسیله ارضاع ب و وابزار تاز میدان تاخت و
 سترش یابد وگفغانستان  به آسانی النه کرده و خود ما ا عقب مانده شرق مانند کشور بی سواد و و فقیر بی بضاعت و
 خانواده بار و مین معیشت خودأت اف بلند بیکاری همه را مجبور میسازد که جهت امرارحیات ورگزیرا  .انکشاف نماید

کرسی ای  طریق ممکن وظیفه و وسیله و هرکس تالش مینماید تا به هر و ی بدوزددوشش چشم به کاردر ادارات دولت
ان دارایی های رگغارت  ان ورگاین یک زمینه مساعد و موقع طالیی است برای اوباشان و چپاول  را بدست آورد و

  .بیافزایند   ظلم خویش  زور و ازین طریق برقدرت و انفرادی و عامه که خود را در قدرت دولتی شریک سازند و
دسترسی به هدف خویش به  برای رسیدن و یرد وگرسی مسابقه و زور آزمایی صورت میواضح است برای تصاحب ک

غضب  با تصاحب و ۱دریکه ممکن باشد وارد میشوند ازهر وسیله ممکن نامشروع متوسل شده و هر ی وگمعامله 
ت قوانین خود ساخته آنها که حیثیت درچنین حال زیر پا کرده و بین المللی را پرنسیپهای ملی و قدرت تمام نورم ها و

شکار  موجودات ضعیف بند مانده و جال عنکبوت اجسام و یرد طبیعست درگو خانه جوال یاعنکبوت را بخود میجال 
همه  با استفاده از پایمال میشود و هم می کسلد و زیرپای زورمندان واقویا تارهای جال از هیاهوی و دند ولی دررگمی

 .صید ماهی میشوند کردن آب و تد خامکانات دولتی درصد  و اعتبار
خطرناکترین وکشنده ترین پروسه ای است که افراد  یا یک ملت زیانمن ترین، ونه حالت برای یک جامعه وگاین

طرق و  تخصصی از فرصت طلبان غیرمسلکی و دانش و بی علم و ناخلف مردود و وه های هرزه ورگواشخاص و
انهدام بنا وعمارت  به تخریب  و !درزیر چترقانون جا شده واه های حکومتی جا بگدست در ذرایع مختلف و ناجایز

( را ها تکه جلو به اصطالح این)سوته پرخ مرجعی هم وجود نمیداشته با شد رفاه عامه میپردازند و امن و قانون و
 ۱یردگب

میم تص خواسته و اه واقعا  گاحسن متذکرمیشویم که هر بازهم به تکرار خالصه  نموده و فته آمدیم سخن راگبا آنچه 
مدرن سازی مطابق  رای تمدن پیشرفته و آبادی مملکت کارکنیم وب سالمت مردم و امن و که برای رفاه و ین باشدابر

انسانی را  ی واقعا  گدرکشور خویش شرایط یک زند امهایی برداریم وگبروفق اقتضای شرایط عصر خواست ملت و
دست حمایت آنها را از مفسدین  پاک و خروج قوای خارجی میراث های فاسد شانرا فراهم نماییم الزم است قبل از

اقتضای شرایط زمانی  رابرمبنی ضرورت و و وسایل کار ، افزار، ڼقشه برآورد اولیپالن خست از همه  کوتاه ون
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یکی مجرب و تخن ماهران فنی و توظیف پرسونل مسلکی و استخدام و در زمینه مساعد را آماده کرده و ومکانی تهیه و
و خشت تهدابی را نیز براساس  گآماده نموده و سن تهیه و کنترولی را سیستم تادیاتی وهمچنان  ،بامسوولیت آماده کرده

 : ذاریمگرنظر داشت این بیان زیبا بد دقت مسووالنه با محاسبات و پرنسیپ های علمی هندسی با
 نهد معمار کج          می رود تا ثریا دیوار کجگخشت اول 

 ری شفاف وکدحکومت داری خوب فقط درپرتو سیاست  رخد وومت داری خوب میچکواین همه حرفها باالی ح
اشخاص تاثیری  و تبدیل افراد و یا تغییر آمد ن و یا رفتن و اه خواهیم دید که نبودگامکان پذیراست و آن شایسته ساالر

ری خود اینرا نمی پذیرد و اجازه نمیدهد بجای شخص کد، زیرا سیاست کاستی یی رونما نخواهد شد کمی و نداشته و
 چه رسد به افراد .ماشته شودگقابلیت وی  توانایی و از ین ترئپا رگمجرب کسی دی و متخصص شایسته  ی ومسلک

ری شفاف خود کداحساس میکنیم که سیاست  ین حال ما می بینیم وادر ۱غیرفنی و فاقد مهارت و دانش علمی ومسلکی
خواب ما به حقیقت مبدل  زو ودرنهایت این آر دیده است ورگنیکومبدل  یک مشاور کنترولی و بیک سیستم رهبری و

 آزمایی و زور این بزکشی ها و هیچکسی از خواسته های اساسی فطری خویش بی بهره نمانده ورگخواهدشد که دی
بخاطریکه  .پرکردن کرسی ها برای همیش پایان خواهدیافت تصاحب و نامشروع در مالحظات نامعقول و ارتباطات و
  .ددرگمنحیث سرمایه معنوی مردم محسوب می تمثیل کرده و ت رامل اراده جامعه و خواست مستقیم ور گاین سیستم دی
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