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مبارزه با فساد،
جدی ترین نیاز
دولت داری
محمدرضا هویدا
فســاد اداری یکی از خصیصه های دولت های گذشته و کنونی
افغانستان است .از بزرگترین پرونده های تاریخ محاکم افغانستان،
پرونده های فســاد اداری است که به عنوان نمونه به دوسیه کابل
بانک می توان اشاره کرد .از بزرگترین ادعاها و اتهام ها در تاریخ
افغانســتان نیز می توان به اتهام های فســاد اداری اشاره کرد.
اختــاس به نام های مکاتب خیالی و عســاکر خیالی و کلینیک
های خیالی صدها میلیون دالر را شــامل می شود .به هر صورت
میلیاردها دالر کمک های بین المللی به افغانســتان جز توســط
فســاد اداری شایع در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان نمی
تواند چنین در بازسازی کشور بی تاثیر باشد.
دولت افغانســتان تالش کرده است تا با فســاد اداری در کشور
مبارزه کند ،اما این مبارزه بی تاثیر و ناکام بوده اســت .ابزارهایی
که دولت افغانستان با توسل به آن ها خواسته به مبارزه با فساد
اداری برود ،یکی از راه هایی که دولت افغانســتان با توسل به آن
سعی کرده جلو فســاد اداری را در افغانستان بگیرد ،کنترول بر
قراردادها است .مثال در خبری که به تاریخ  22جوزای امسال در
آژانس خبر باختر به نشر رســید ،آمده است که «شش میلیارد
افغانی صرفه جویی در 127قرارداد ،دســت آورد کمیته تدارکات
ملی می باشــد» .اما آیا چنین روشهایی در مبارزه با فساد اداری
کارآمد است؟ چنین خبرهایی از سوی دولتمردان بسیار زیاد نشر
شده اند تا جوابی باشد بر ذهن ناآرام افکار عمومی در افغانستان.
اما آیا با چنین روشهایی می شود با فساد اداری مبارزه کرد؟ آیا با
انحصار قراردادها از طریق کمیته ملی تدارکات که از سوی ریاست
جمهوری اداره می شود ،می توان از فساد اداری جلوگیری کرد؟
فساد اداری در افغانستان چنان در ادارات دولتی و غیر دولتی و
در کل ،در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان رخنه کرده
است که با چنین کارهایی بعید است از حجم و میزان آن کم شود.
از کوچکترین تا بزرگترین ادارات دولتی افغانستان از فساد اداری
رنج می برند .بدتر از همه اینکه ،مردم نیز به این وضع تن در داده
اند .حاال دیگر همان اندازه که رشــوت گرفتن سهل شده ،رشوه
دادن نیز تبدیل به عادت مردم شــده است .تا زمانی که مردم از
حکومت ناامید نشــوند ،رشوت دادن برای شان عادت نمی شود.
زمانی که مردم از دولت و دولتمردان ناامید شــدند ،رشوت دادن
برای شان عادی می شود و تن به رشوت دادن می دهند.
دولت افغانســتان قبل از هر چیزی باید وضعیت خود را بررسی
کند .چــه اندازه ادارات موازی وجود دارد؟ چه اندازه وزارت خانه
هایی که هیچ نیازی به بودنشان نیست؟ هستند اداراتی که هیچ
نیازی به بودنشان نیست .صدها مشاور که در ریاست جمهوری و
ریاست اجرائیه و وزارت خانه ها و ادارات و کمیسیون ها معاشات
گزاف می گیرند ،چه موثریتی در دولت دارند؟ ده ها کمیســیون
و کمیته که با پول دولت موظف شــده اند ،چه دستاوردی داشته
اند؟ ده ها تن از کســانی که متهم به بی کفایتی و فساد هستند
چرا بدون هیچ بازخواستی به پست های دیگر معرفی می شوند؟
چرا ادارات دولتی پر اســت از نزدیکان و بستگان مقامات؟ چرا
قراردادها به نزدیکان و بستگان مقامات داده می شود؟
اولین نشانه فســاد اداری ،شعاردادن است .شعار دادن باعث می
شود تا مردم به شــعاردهنده اعتماد کند ،و او بتواند به پست ها
و مقامات و دارایی های عامه دسترســی پیدا نماید .دولتمردان
افغانستان ،خوب است در آستانه پایان سال و حلول سال جدید
خورشیدی ،کارنامه خود را در محک بگذارند و برای پایان دادن به
فساد اداری گسترده برنامه ای جامع و عملی طرح و اجرا نمایند.
مبارزه با فساد می تواند اولین گام برای موفقیت این دولت باشد.
گام های بعدی به مرور محکم تر گذاشته خواهد شد.

«شهید وحدت ملی» ،آدرسی برای تحقق عدالت اجتماعی
ســر انجام پس از بیســت و یک سال به
مناسبت یادبود از سالگشت شهادت شهید
مزاری مبــارز راه عدالت و وحدت ملی در
کشور ،روز گذشته رييس جمهور طی پیامی
شــهيد عبدالعلى مزارى را رهبر پيشتاز
خواند وبه وى لقب «شهيد وحدت ملى» را
تفويض نمود .رئیس جمهور در پیام خویش
افزوده است که شهید مزارى خواهان نظام
مردم ساالر بود که براساس شرکت گسترده
مردم ساخته شود ،زيرا نظام درواقعيت امر،
تضمين کننده عدالت اجتماعى است .وی
در ادامه تاکید ورزیده است که افغانستان
کشور همه ما اســت همه بايد مانند برادر
درسرنوشت کشور سهم داشته و سرنوشت
خود را رقــم بزنيم واين اصلى اســت که
شهید مزارى برآن تاکيد مي کرد .در پيام
تذکر رفته است که شــهید مزارى درکنار
آنکه به نقش زنــان درجامعه احترام خاص
داشــت،برنقش اين قشر درعرصه سياسى
نيز تاکید مى نمود.رييس جمهور در پایان
اعالم داشــت «من به هدف احترام به مقام
بلند شهید مزارى و براساس خواست برخى
از مســووالن دولتى و سياسى ،به شهید
مزارى لقب «شــهيد وحدت ملى « را مي
دهم که درتقويم رسمى کشور درج شود« .
حقیقت امر آنســت که ایــن اقدام رئیس
جمهور طی بیســت و یک ســال گذشته
مهــم ترین و نمادی ترین اقدامی اســت
که صورت گرفته اســت .هرچند این اقدام
دیر صورت گرفــت اما بازهم جای تقدیر را
دارد .شهید مزاری در واقع مبارز راه عدالت
و شــهید وحدت ملی بود .نامیدن شهید
مزاری بعنوان شهید وحدت ملی بخشیدن
یا اعطــای یک امتیاز به شــهید مزاری و
رهروان راه او نیســت ،بلکه این اقدام در
واقع پذیرفتن یک واقعیت روشن و آمادگی
گرفتن برای رفتن بســوی آینده روشنتر و
با ثبات می باشد .اگر ما ویژگی های شهید
مزاری را در نظر داشــته باشــیم آنگاه در
خواهیم یافت که این اقــدام اخیر رئیس
جمهور چگونه می تواند اعتراف به واقعیت
و حقیقت باشــد .در اینجا به صورت بسیار
کوتاه و برای روشــن شدن مطلب بعضی از
ویژگی های شهید مزاری را یاد می کنیم.
بدون تردید شــهیدمزاری یکی از چهره
های بارز و دلســوز برای مردم افغانستان
محسوب می گردد .این توصیف از آن شهید
یک امر تعارفی و غیرواقع نمی باشد .بلکه

عبداهلل هروی

این ســجایا را می توان از زندگی،مبارزات
و شــهادت آن آزاد مرد دریافت .اینک با
وجود آنکه هفده ســال از شهادت غمناک
اما پرشکوه شــهیدمزاری میگذرد ،یاد و
خاطره و راه او در بین مردم ما زنده اســت.
اینکه در آموزه های دینی از شهید بعنوان
زندگان یاد می شود  ،شاید دارای تعابیر و
توجیهات مختلف داشته باشد ،ولی یکی از
تعابیر آن همین اســت که امروز با گذشت
سالهای ســال از شهادت آن مبارز فداکار ،
یاد و آرمان او در دلهای مردم زنده اســت.
شــاید در جامعه کمتر کسی را بتوان یافت
که نسبت به آرمان شهید مزاری شناخت و
دلبستگی نداشته باشد؛ یا به تعبیردقیق تر
راه و اندیشه های شهیدمزاری را بازتاب و
آیینه ای از واقعیت های زندگی خود نداند.
عدالت اجتماعی:
شهیدمزاری از یک سوی بعنوان انسان آگاه
و صاحب خــرد ،از جانب دیگر بعنوان یک
فردی که در جامعه ســتم زده زندگی می
کند و خود رنج و درد ســتم و بی عدالتی
را تجربه نموده است  ،شیفتگی و دلبستگی
عمیــق و صادقانه به « عدالــت « دارد .او
بخوبی دریافته است که اولین چیزی که بر
تمام زخم هــای تاریخی خودش و مردمش
مرهم خواهد گذاشــت « عدالت « است .به
همین دلیل محور تمام انديشهها و ايدههاي
شــهيد مزاري و جهت گیری های سیاسی

و مبارزاتــی اش «عدالت» بهصورت عام و
«عدالت اجتماعي» به گونه خاص ميباشد.
مجموعه گفتارهای شهيد مزاري در طول
دوران مبارزات سیاســی و اجتماعی بر
محور عدالت مــی چرخد .مزاری را بدون
عدالت نمی توان تصور نمود .شاید در میان
چهره های سیاسی و مبارزاتی شهیدمزاری
تنها فردی باشد که نام و خاطرات او بطور
طبیعــی مفهوم عدالــت اجتماعی را در
اذهان تداعی می نماید.
وحدت ملی :
یکی از ویژگی های بارزدیگر شهیدمزاری
که او را از ســایر رهبران سیاسی کشور
متمایز و برجســته می ســاخت  ،داعیه
صادقانه او برای تحقق بخشــیدن به ایده
« وحدت ملی « بود .به باورشــهیدمزاری
یکی از چالش های اساســی کشــور که
همواره بحران آفرین بوده اســت  ،نبود
وحدت ملی بوده است .آنچه که رژیم های
ستمگردرباره وحدت ملی سخن میگفتند
یا برخــی جریان ها برآن تاکید داشــته
اند در واقع ســلطه یک جانبه و تمامیت
خواهانه بر سایر طبقات و قطب های جامعه
بوده اســت .فقدان وحدت ملی در تمام
عرصه هایاقتصادی  ،اجتماعی  ،سیاســی
 ،نظامی  ،فرهنگی کشــور به سادگی قابل
مشاهده است.
شهیدمزاری بخوبی براین موضوع آگاهی

داشت که در نبود وحدت ملی استقرار یک
نظام سیاسی با ثبات غیرممکن است .نظام
سیاســی وقتی در یک جغرافیای سیاسی
استقرار می یابد که در آن جامعه تفاهم و
وحدت ملی حاکم باشد .همه شهروندان آن
بگونه ای خود را مرتبط با یکدیگر بدانند.
دارای سرنوشت مشــترک باشند .دربرابر
سرنوشت مشترک احســاس مسئولیت
نمایند.به همین سبب بود که شهید مزاری
بر داعیه «وحدت ملی» صادقانه تکیه می
نمود و اعالم میداشت که »:ما به همه سر
دشمنی نداریمو دوست هستیم و وحدت
ملی را ما در افغانستان یک اصل می دانیم
 . »...شهید مزاری با اصل دانستن وحدت
ملی تاکید داشت که « :مردم ما یک مردم
سرفرازیســتکه با برادری بــا همه ملیت
ها می خواهیم زندگــی بکنیم با برادری
زندگی بکنند  .اینافغان باشــد  ،تاجیک
باشد  ،ازبک باشــد  ،همه برادرند حقوق
مســاوی می خواهند  ... ،دراینجا مسأله
افغانســتان وقتی حل می شود که مردم و
احزاب همدیگر را تحمل بکنند  ،درصدد
حذف یکدیگر نباشــند چه از نگاه اقوام
چه از نگاه احزاب  ،چه از نگاه مذاهب »...،
وی در بخش دیگری از ســخنانش تاکید
دارد»:اینجا برای شما واضح می گویم در
افغانستان دشمنی ملیت ها فاجعه بزرگی
اســت  .در افغانســتان برادری ملیت ها

مطرح است  .حقوق ملیت ها یعنی برادری
ملیت هــا  ... .این عناصر قدرت طلب وجاه
طلب است که در این مسأله به عنوان نژاد
وغیره استفاده می کنند »....
باورمندی به حقوق زن :
از ویژگی های بسیار مهم و بارز و منحصر به
فرد شهید مزاری پذیرفتن و باور داشتن حق
و حقوق انسانی اســت .او به حقوق انسانی
بدون درنظرداشــت تفاوت های مذهبی ،
پوست  ،نژاد و جنســیت احترام قایل بود.
او ســعادت فرد و جامعه را در پرتو پذیرش
و رعایت این حقوق میدانست .او بعنوان یک
رهبر فهیم سیاسی و اجتماعی می دانست
که عالوه بر ارج نهادن به حقوق انسانی باید
درک نمود که نیمی از پیکره جامعه را زنان
تشکیل میدهند .شــهیدمزاری در این باره
میگوید« :متأسفانه پس از  14سال مبارزه و
جهاد و زجر و تکلیف  ،تعدادی از رهبران می
گویند  :نصف از جمعیت ما زنان حق ندارند
برای سرنوشت شان حرف بزند  ،ولی وقتی
اینها درپاکستان و اروپا نشسته بودند  ،این
خواهران قهرمان این حرکــت را به وجود
آوردند ومردم کابل جوشــید  « .او با تاکید
بر ســامت بودن روندسیاسی کشور برای
استقرار یک نظام با ثبات و برخوردار از پایه
های وسیع اجتماعی معتقداست  :ما سیستم
انحصار را به هر شــکل و شیوه آن رد می
کنیم و طرفدار شرکت کلیه مردمافغانستان
اعم از زن  ،مرد  ،پیر  ،جوان و  ...برای تعیین
سرنوشت سیاسی شان هستیم .
مواردی که بر شمرده شد بخشی از ویژگی
های اندیشه شهیدمزاری در عرصه سیاست
و جامعه بود .طرح این موضوعات از ســوی
شــهیدمزاری در آن دوران  ،خود نشــان
دهنده دقت نظر و هوشیاری و بلندی فکر
و اندیشــه آن مبارز راستین و دردمند می
باشد .واقعیت های امروز جامعه ثابت نمود تا
بر سر چنان مسایل اساسی که شهیدمزاری
طرح نموده است اجماع و اتفاق و هم نظری
بوجود نیاید  ،دامنه بحران هم چنان دامنه
دار باقــی خواهد ماند .حال انتظار برده می
شود که اقدام اخیر رئیس جمهور برای کلیه
دستگاه های اجرایی و قانونگذاری و عدلی
وقضایی یک الگو و آدرسی باشد در جهت
تامین واقعی عدالت اجتماعی ،رفع تبعیض
از زنان و تحقق وحدت ملی و حاکمیت ملی؛
و از این مسئله بعنوان یک تبلیغات سیاسی
بهره برداری صورت نگیرد.

نقش تشکل ها در فرآیند تحوالت جوامع

نقش تشکل و تحزب در تکامل و بالندگی
جوامع اگر به مشــورت در کارها عمال باور
داشــته باشیم ،تشــکل ها همان معنی را
دربر خواهند داشت ،اگر به گوناگونی جهان
هســتی معتقد بوده و آن را پذیرا باشیم ،
بی شــک برای آگاهی از سلیقه ها و نقطه
نظرهای دیگران بایستی در گسترش تشکل
ها همت بگماریم .از نظرگاه عقل نیز جایگاه
تشکل ها واضح و آشکار است.
ضرورت قابل انــکار مقبولیت مدیریت هر
جامعه ،ناشــی از حضور مردم و مشارکت
جدی آنها در تمام شــئون اســت .یکی
از ویژگــی هــای جوامع پیشــرفته و در
حال پیشــرفت ،بهره مند بودن از نظرات
کارشناســانه و دیدگاه های صاحب نظران
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سید رازی طبیب
و متخصصان اســت که به طور طبیعی نمی
توانند همــه در ارکان دولت راه یابند ولی
در عین حــال در ابعاد جامعه حضور دارند.
راه کار بهره مندی از این نقطه نظرها ،بستر
ســازی مدیریت جامعه در جهت هدایت و
ترغیب این قشر در تشــکل های مردمی
است.
در جوامع دســت اندر کار تحــول ،اولین
دعوت عام رهبران و مدیران این است که
همه با هم در صحنه ســازندگی و عمران
و آبادانی و رونق جامعه دســت به دســت
یکدیگر بسپارند .مع االسف پس از زمانی
کوتاه  ،این مهم به دست فراموشی و یا بی
اعتنائی سپرده شده و گروهی اندک عهده
دار تمام ابعاد جامعه و گروه کثیر دیگری به
فراموشی سپرده می شوند و از همین منظر
کاستی ها به تدریج بروز می کنند و بدبینی
ها نیــز آغاز می گردند .رغبــت ها به بی
تفاوتی ها و حتی نارضائی ها بدل می شوند
و جامعه به دو قطب کامال متمایز تبدیل می
گردد .قطبی آمر و قطبی که اکثریت دارند
مامور.
نــگاه به تمدن تاریخ بشــر ،راه گشــای
صادقی جهت پیشرفت جوامع امروز است.
درابتدای شــکل پذیری جوامع بشــری ،
انسان های بدوی که به صورت پراکنده در
جوامع گذشــته می زیستند ،به تدریج راه
تمدن را با تشکیل جوامع کوچک خانوادگی
و پس از آن قبیله ای و سپس شهری آغاز
نمودند و این حرکت ها تا تشکیل اتحادیه
های بیــن المللی امروز ادامه یافت و جهان
کنونی را رقم زد.
درجهان امروز نیز شاهد حرکت های همه
جانبه در جهــت فراهم آوری روابط جدید
بین ملت ها هستیم .در نگاهی دیگر انسان
را موجودی اجتماعی می بینیم و مع االسف
گاهی مشاهده می کنیم که علیرغم روشنی
علت موفقیت جوامع در پیشبرد اهداف و
مقاصد خود ،نهاد « تشــکل ها « مورد بی
مهری و عدم اعتماد واقــع می گردد .در
جوامع عقب نگه داشته شده این محدودیت
ها دو چندان گشته تا جایی که حتی رغبت
حضــور در این نهادهــا فروکش می کند .
در حالی که اگر نــوآوری در جامعه مطرح
باید گردد ضرورت ایجاد تشکل ها بیشتر
احساس می شود.
بزرگان می گویند کســی که یک زبان می
داند ،دو نفر است .به همین منوال کسی که
سه ،چهار ،پنج ،شش و یا هفت زبان می داند
و می تواند با هفت زبان وارد گفت وگو شود
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و دانش و تجربه همه آنها را بفهمد ،هفت
نفر است .به همین قیاس هر قدر مشارکت
آحاد یک جامعه بیشــتر باشد  ،توفیقات
مدیریت هم بیشتر خواهد بود .در جوامع
عقب مانده به رای العین شاهد تشویش ها
و دلهره ها از تشکل های مردمی هستیم.
در جوامع امروز کم نیســتند جوامعی که
شاهد این مدعایند ولی در جوامع مدعی
پیشــرفت به عکس می بینیم که مردم با
سازماندهی تشــکل های مردمی ،بازوان
توانای دولت مردان را فراهم می کنند.
در این جا نقش حکومت ظاهر می شــود.
حکومت وظیفه دارد که بــا بی نظری بر
جریانات نظارت داشــته باشد ؛ اگر شاهد
انحرافاتی بود که به اساس بی توجه بودند،
به عنوان عامل بازدارنده در صحنه حاضر
شده نسبت به تصحیح مسیر و اصالح این
قبیل حرکت ها اقدام به عمل آورد .در این
راستا اساس کار بایستی اصل تبرئه باشد
مگر خالف آن ثابت شود.
فضای ارعاب بایستی برچیده شود که به
نفع خود ایجاد کنندگان نیز نخواهد بود.
شفافیت ،صراحت و صداقت بایستی مورد
مرحمت همه اقشــار واقع گــردد .مرزها
مشخص و آشکار باشــد تا تکلیف جامعه
روشن و ســره از ناســره قابل تشخیص
باشند .وقتی در جامعه ای جو ارعاب حاکم
گردد  ،کمتر کسی وارد صحنه اظهار نظر و
مشارکت می شود .بر این اساس مشورت
هایی که می توانند کارساز باشند ،متوقف
می گردند ،دل ســوزی ها به خاموشــی
می گراید و مدیریــت جامعه تنها و بدون
پشتوانه می شــود ؛ در نتیجه امور به یک
بعدی معطوف می شــود و نارسائی ها و

نارضائی ها بروز می کنند .نقدهای زیرکانه
فراگیر می شود و در ادامه  ،نتیجه آن می
شود که برنامه ها غالبا با ناکامی مواجه می
گردند و زیــان آن معطوف کل جامعه می
شود.
در مدیریت های مردمــی و موفق  ،نقش
مشــاوران پر رنگ می گردد و در جوامع
موفق تر  ،نهادهای مردمی به نام تشکل ها
شکل می گیرند و بالنده می شوند  .جامعه
قدرت مند  ،جامعه ای اســت که بیشتر به
توان فکری آحاد خود متکی است و از آن
ها بهره می گیرد  .در چنین جامعه ای که
به دیدگاه های تشکل ها متکی است  ،نفوذ
عناصر مفســده جو و فرسایش گر کم می
شود و حتی هر قدر قدرت مدیریت تشکل
ها بیشتر باشــد  ،این قبیل اثر گذاری ها
به صفر متمایل تر می شــود تا جایی که
دغدغه های متداول جوامع عقب مانده ،
منتفی می شود ؛ در این صورت قدرت ملی
ســازنده بروز می کند که سبب بالندگی
جامعه می شود .
با نگاهی به تاریخ ملت ها  ،این واقعیت ها
بیشتر آشکار می گردند  .آن جا تکیه گاه
فرمانروایان تاریخ  ،مردم بودند  ،توفیقات
نیز روزافزون بود و آن جا که مشــارکت
ها رنگ می باخت  ،افول شــروع می شد
 .وقتــی در ازای تاریخ شــاهد تفرعن و
تبختر فرمانروایی می شــویم از همان جا
حرکت به سوی ســقوط و سیه روزی نیز
دیده می شود  .ضحاک در طول تاریخ به
همین صورت بروز می کند که فرمانروا  ،بی
اعتنا به تاثیر حضور مردم  ،تفرعن را پیشه
کرده و همه کارها را به نام خود عنوان می
کند و فالکت های تاریخی نصیب مردم می

گردد و عکس آن نیز مصادیق بســیار دارد
که دراین مقوله نمی گنجد .
ما باید بتوانیم حتی از وجوه مشــترک بین
خودمان و دشمنان مان نیز بهره بگیریم و
وجوه تفارق را بــه حال خود واگذاریم  .در
مدیریت های ناموفق  ،مردم هیچ کاره اند ،
به بازی گرفته نمی شوند  ،مورد بی مهری و
بی اعتنایی اند و به عکس در مدیریت های
موفق که موفقیت ها را ناشی از حضور مردم
دانسته و به مردم بها داده می شود  ،مردم
به روی آوری به تشکل ها دعوت می شوند ،
نظرها به گفتمان تبدیل می شوند  ،بهترین
راه کارها گزیده می شــوند  ،امید ها ایجاد
شده و سپس بارور می گردند .
از ایــن رو جامعه شناســان بــا تاکید به
گسترش هر چه بیشــتر تشکل ها  ،آن ها
را نــه تنها از خود می دانند  ،بلکه آن ها را
عامل موثر پیشرفت خود دانسته و با آن ها
همکاری دارند و سعی بر بستر سازی برای
آن ها می نمایند .
متاسفانه گاها مشــاهده می شود برخی از
مدیریت های ضعیف و نــاکارا با عنوان «
دخالت در مدیریت «  ،موانع بسیار سر راه
این دلسوزی ها قرار داده و آن ها را مدعی
خــود تلقی می کنند  .نــه تنها هیچ گونه
همکاری با آن ها ندارند بلکه آن ها را مانع
و حتی مدعی خود می دانند و بر این اساس
در پی تقابل با آن ها هســتند  .این گونه
مدیریت ها هرگز راه به جایی نخواهند برد .
در حالی که یکی از عوامل موثر در پیشرفت
جوامع  ،تضارب افکار است و این تضارب در
تشکل ها پدید می آید  .انسانی که در اتاق
آینه کاری شــده و دربسته به سر می برد ،
هرگز جز خــود نمی بیند و به همین جهت
خود را طاووسی تلقی کرده و به به و چه چه
می گوید  .در حالی که همین فرد وقتی وارد
جامعه شده و مورد قضاوت خود و دیگران
واقع گردید و گوناگونی ها را دید  ،معطوف
کژی ها و کاستی های خود خواهد شد .
با عالقه مندی و دلسوزی نسبت به گزینش
بهترین هــای جامعه  ،توصیه می نماید  :به
تشــکل ها بها داده شود  ،از نقطه نظرهای
آن ها بهره گرفته شــود  ،برای حضور آن
ها بستر ســازی شود  ،از نظرگاه های تنگ
و محدود احتراز شــود و در کالم آخر  ،آن
ها را از خود دانســته و به دلسوزی آن ها
باور داشته باشــیم  .آن ها دلسوز جامعه و
دوستدار پیشرفت هستند  .از آن ها هراسی
به دل راه ندهیم  ،آن ها همچون ما عشــق
به پیشــرفت جامعه دارند  .ســعی به حل
معضالت و مشکالت جامعه دارند  .کشور را
متعلق به خودشان می دانند  .خوبی و بدی
های آن را معطوف خود می دانند .
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