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 پیشگفتار

به یا  ان سومکشورهای جه  است که پیرامون این موضوع که چرا ایران جزو دو دهه و اندی

از طریق  و تحقق ، کاوش، در حال کنکاشانگاشته می شودتعبیری امروزی، در حال توسعه 

هستم. اما متاسفانه، با وجود  بررسی های کتابخانه ای، مصاحبه ای، مشاهده ای و میدانی

 شرایط برای ایجاد ، نشر و برخی نهادهای علمیالی قلمهتالش های فراوان و دیدار با برخی ا

 . توفیقی نداشته ام جایگاه بین المللی ایران موضوع پیرامون نگارش

. دمششنا آ زمانه،ر فردی اندیشمند و آگاه با  امو ،مهرداد منصوری بر حسب تصادف باتا اینکه 

بهبود امور  در خود و قابلیت اثر گذاری اندیشه های بعد از اینکه در مورد اهمیت، کاربرد

به سودمند، کاربردی و عملی بودن اندیشه های  ایشانکردم، ر تبادل نظوی با  ،اجتماعی

های مورد اشاره برای اینجانب  اندیشهنگارش و به همین دلیل شرایطی را برای  باور مذکور

 ارشنگ ،شدم متوجه تامل از پسیاما  ،قصد نگارش یك کتاب را داشتم داابتدر . فراهم کردند 

دقت باال و زمانبر است. از اینرو، با  ،تاب نیازمند تمرکزک پیرامون اندیشه های مد نظردر غالب

که م، یبه این نتیجه رسید و پر مشغله بودن مخاطبان، توجه به شرایط کتاب خوانی در کشور

به شکل موجز هم سریع و  در روزنامه های یومیه ها در غالب یادداشت اندیشه ها این  طرح

 .باط ایجاد می شود.ارتمخاطبین مد نظر  با  عد وسیعهم در بُ

 زمانی که اندیشه ها ،اندیشه ها، تصورات و افکار پدیده هایی شخصی هستنداز آن جایی که  

تبدیل به امور و پدیده های همگانی می ظهور می یابند،  ،در غالب نوشته ها، گفتار یا رفتار

خود را با دیگران چرا افراد مایلند اندیشه های و افکار و نظرات  می توان پرسید، شوند. حال

به اشتراک گذاشتن اندیشه ها و نظرات می تواند دالیل گوناگونی داشته  ؟به اشتراک بگذارند

، یگروه ،امور اجتماعی یا انسانی، تحقق اهداف شخصی و بهبود مثالً، تاثیر گذاری بر باشد.

 و...... ملی

ان می و .... خود گذشتگی ، از، تبادل نظر، همکارییمبنای زندگی اجتماعی تفاهم، هم اندیش

 برای  شهرونداننماد خرد جمعی  که در قانون اساسی این مفاهیم که این  اعضای جامعه است.

، کارآمد تر کردن نظام حاکمیتی، ایجاد شادی امنیت ،مانند رفاه، آرمش ،تحقق اهداف مشترک



 تفاهم، تبادل نظر و.... رامی توان همکاری،  بنابراین،تبلور می یابد، ، استبرای شهروندان و.....

 به اشتراک گذاشتن از اینرو،کارآمد ترین ابزار یا روشهای تحقق اهداف مشترک جامعه دانست. 

حقق ت  است که شاید این اندیشه ها بتوانند تاثیری بر امید این اندیشه ها در غالب این اثر به

 ،است ید اقتدار ملی میسر تنها از طریق تول)به باور نگارنده( فوق الذکر کهاهداف جمعی 

 بگذارد.

در پایان از استاد و دوست ارجمند مهرداد منصوری که همواره با هدایت خود و ارائه امکانات 

 مناسب توانست مرا در جهت نگارش این اثر کمك و یاری کند، کمال تشکر را دارم.

زنده در مورد بهتر الزم می دانم، همچنین، از دکتر محمود خلیلی بابت تمامی پیشنهادات سا

 کردن ساختار کتاب تشکری کنم.

 مولف: کورش الماسی  

 

 

 

  



 مقدمه

به نظر نگارنده چاپ مقاالت متعدد در روزنامه های یومیه با محوریت توسعه، منافع، امنیت، 

اقتدار و انسجام مدیریتی ملی به صورت موجز و پراکنده، بیانگر اهمیت و ضرورت طرح مفاهیم 

 ع، امنیت، اقتدار و انسجام مدیریتی ملی به مخاطبان است. توسعه، مناف

اقتدار و انسجام مدیریتی  منافع، امنیت، که مفاهیم و مباحث توسعه، بر مخاطبان روشن است

اظهار نظر پیرامون این مفاهیم و  ملی  از بنیادی ترین اندیشه های سیاسی تلقی می شوند

 که نگارنده با ارائه آنها در روزنامه سترده و عمیق استداده های نظری بسیار گ توجه به نیازمند

ارائه این موجز صرفاً بیان هسته اصلی راهبرد ی   .های یومیه به صورت موجز تالش نمودم

  مشارفاه، امنیت، توسعه و آر مانند:قابلیت تحقق اهداف کالن ملی؛  به باور نگارنده، ، کهاست

آزادی بیان و  ، حاکمیت اسالم بر جامعه،خواهی و قطع هر نوع وابستگیاستقاللکه شامل 

احیای کرامت انسانی و نقش داشتن مردم در حاکمیت بر تعیین  ،هاعدالت و رفع تبعیض ،قلم

هستند،   ای رشد و تکامل انسانها در جامعه و حذف عوامل فسادسازی برزمینه ،سرنوشت خود

 . دارددر مدت زمان مشخص را  

البته می دانیم که اهدافی چون رفاه، امنیت و توسعه، اهداف و مفاهیمی بسیار کالن هستند 

 وعن هر قطع و خواهیاستقاللکه قابلیت تجزیه شدن به اهداف ملموس و کاربردی تری چون، 

 کرامت احیای ،هاتبعیض رفع و عدالت ،قلم و بیان آزادی،جامعه بر اسالم حاکمیت ،وابستگی

 و رشد برای سازیزمینه ،خود سرنوشت تعیین بر حاکمیت در مردم داشتن نقش و انسانی

در آینده نه چند دور،  آنکه،امید  و....را دارند. فساد عوامل حذف و جامعه در انسانها تکامل

 نگارش شود. تر راهبرد مد نظر به شکلی تفصیلی

را از طریق مفاهیم درک می کنند، آنگاه  قابل درک و ملموساگر بپذیریم که انسانها جهان 

 لیلد این به ،، امنیت و آرمش باالیی برخوردارندمی توان گفت که انسانها و جوامعی که از رفاه

بالعکس، جوامعی که پیوسته  یار دارند.اخت را درمفاهیم واقع بینانه و کاربردی  است که آنها

دچار مشکالت و سختیهای گوناگون هستند به این دلیل است که اذهان شهروندان و بالخص 

. بنابراین، همانند برخی اندیشمندان در نخبگان آنها با مفاهیم تیره و تار احاطه شده است
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م، شفافیت در کالم حاکی از شفافیت در ذهن است و بالعکس. از اینرو، یعصار گوناگون، معتقد

بیراه نیست، اگر گفته شود، کیفیت زندگی شهروندان حاصل شفاف بودن یا نبودن اذهان 

 نخبگان جامعه در حوزه های گوناگون است.

گفت، اعتبار اندیشه های انسانی در هر زمینه ای برآیند نتایج ملموس،  بر این اساس می توان

 قابل سنجش و ارزیابی که در مدت زمان از پیش تعیین شده به بار می آورند، است.

به گواه  سرتاسر تاریخ بشر، بالخص تاریخ سیاسی،   اقتدار ملی یگانه مسیر یا ابزاری است  

و امنیت ملی که منجر به رفاه، امنیت،  آرمش، عزت و که می تواند توسعه پایدار منافع 

 سربلندی برای نظام و شهروندان بشود را ایجاد کند.

، یگانه راه پایدار، مطمئاً و که عمیقاً معتقد است در ادامه تالش می شود تا دیدگاهیاز اینرو، 

چون رفاه، کم هزینه برای توسعه پایدار منافع و امنیت ملی که موجب تحقق اهداف کالن 

امنیت و آرامش برای نظام و شهروندان می شود، را در غالب تبیین سه مفهوم یعنی، اقتدار 

 .عرضه شودچیست، ضرورت اقتدار و  چگونگی تولید اقتدار، 

به مثابه بذر یا هسته یك راهبرد نظری است که  صرفاً ارائه این اندیشه ها باید تاکید شود، که

 در آینده)درخت تنومند را دارد . به امید آنکه نگارنده یا افراد دیگرقابلیت تبدیل شدن به یك 

 فرصت پروراندن این بذر را بدست آورند. چندان دور( نه

 اقتدار چیست؟  -5

گربه ای را تصور کنید که برای پرهیز از سختیهای جوی و تهیه غذا به حیات محسن  پناه 

خوشی ندارد و هر بار  که گربه را در حیات می آورد. به دالیل گوناگون محسن از گربه ها دل 

خود می بیند، با داد و فریاد یا انداختن اشیاء گوناگون به سوی گربه بخت برگشته، او را از 

 حیات خود بیرون می کند.

حال تصور کنید همان گربه برای پرهیز از دشواریهای آب و هوایی و تهیه غذا به حیات منزل 

، به دالیل گوناگون، نه فقط در هنگام دیدن بر خالف محسن داریوشداریوش پناه می برد. اما 

 گربه داد و هوار نمی کند، بلکه مقداری غذا هم به گربه می دهد. 

 می توان چند نییجه دریافت کرد:از بیان تمثیل فوق 



  اگر گربه نتواند درک یا تشخیص دهد که رفتن در حیات محسن برای بقای او خطر ناک و

ات داریوش برای بقای او سودمند است، گربه مورد نظر بقایی کوتاه، سخت، ناامن رفتن به حی

 و همواره با ترس و حراس خواهد داشت.

 .اگر یك ماهی مثالً،  همین درک و تشخیص پایه و اساس بقای همه موجودات زنده است

ن آکوچك نتواند درک کند یا تشخیص دهد که نزدیك شدن به یك کوسه یعنی مردن، بقای 

 ماهی خیلی زود پایان می پذیرد.

  همین درک و تشخیص اینکه چه نوع رفتاری برای بقا سودمند و چه نوع رفتاری برای بقا

 خطرناک است را می توان، در امور انسانی، پایه و اساس اخالق دانست.

  ،پس، به عبارتی، در امور اخالقی، خوب و درست آن چیزی است که مستقیم یا غیر مستقیم

بلند مدت یا کوتاه مدت برای ادامه بقایی امن سودمند باشد و بد و نادرست چیزی است  در

 که به هر شکلی برای ادامه حیات مضر و خطر ناک باشد.

 فرد اول موضع یا شرایطی را درک می کند سپس بر پایه درک یا  ،تفکیك درک از رفتار

داالل بنابر است عینی ایجاد می کند. تشخیص خود رفتار یا اقداماتی را برای برخورد با شرایط

فوق، می توانیم بگوییم،  اقتدار یك نوع درک یا تشخیص امور پیرامون توسط موجود زنده 

است. و رفتار گوناگونی که توسط موجود برای برخورد با امور گوناگون اتخاذ می شود، نتایج 

 است. (اقتدار درک و تشخیص) یا محصوالت

 ضرورت اقتدار ملی -2

نگونه که همگان آگاه اند پایه و اساس و منطق روابط بین الملل اقتدار ملی  کشور ها است. هما

کیفیت و میزان موفقیت تحقق اهداف ملی هر کشوری که همانا رفاه، امنیت و آرامش برای 

شهروندان و نظام حاکمیتی است تابع مسقیما اقتدار ملی آن کشور است. در مبادالت سیاسی، 

تعیین کننده ترین عامل برای  ،، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و.... میان کشورهاعلمی، تجاری

اینکه در هر زمینه ای چه مقدار امتیاز داده و چه مقدار امتیاز گرفته می شود، اقتدار ملی هر 

 کشور است.

با در نظر گرفتن شرایط و تحوالت سریع منطقه و جهان و وجود بدخواهان بالقوه و بالفعل 



شور، اگر قرار است از آسیب های بالفعل و بالقوه  کشور را مصون بداریم، نه فقط الزامی، برای ک

ضروری و واقع بینانه، بلکه حیاتی است تا راهبردی عملی، واقع بینانه و البته کم هزینه برای 

 تولید بی وقفه اقتاد ملی تدوین و عملیا تی شود.

الطم در نظر بگیریم، آنگاه اقتدار ملی قایقی است اگر عرصه روابط بین الملل را اقیانوسی مت 

کیفیت  اندازه،است که استحکام، نوع،  این  که در آن به سر می بریم. نتیجه منطقی این گفته

میزان امنیت، رفاه و آرامش شهروندان و نظام را  ؛و اصیل بودن عناصر تشکیل دهنده قایقی

 کند. تعیین میروابط بین الملل اقیانوس متالطم در 

 ر ملیچگونگی تولید اقتدا -9

در تعریف باال از چیستی اقتدار، ما میان خود قدرت و محصوالت اقتدار تفاوت قاعل شدیم. 

گفته شد، خود قدرت، درک و تشخیص شفاف امور گوناگون محیط زیست پیرامون یا اجتماعی 

 صوالت اقتداراست و رفتار گوناگون عینی، ملموس، سنجش پذیر و قابل ارزیابی فاعل، مح

است. بنابر این، توسعه توان دفاعی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، تجاری و....همگی نتایج 

 و نه خود قدرت هستند.

کشور اهدافی حیاتی دارد که نمی توانیم از طریق امکانات، توانایی ها و دارایهای داخلی تامین 

 رتباط داشته باشیم.کنیم. بنا براین، الزامی است تا با دیگر کشور ها ا

واقعیت روابط بین الملل این است که  همه کشورها تالش می کنند نیازهای خود را ارزان 

تهیه کنند و محصوالت و خدمات خود را گران بفروشند. به عبارتی امتیاز بیشتری در قبال 

 امتیاز هایی که می دهند، بگیرند.

ملل، الزامان باید منجر به رفتاری شود درک و تشخیص عینی و شفاف از شریط روابط بین ال

 که اقتدار ملی را افزایش دهد.

حال باید پرسیده شود کدام رفتار یا محصوالت اقتدار می تواند اهداف ملی را از طریق نظام 

 حاکمیتی کارآمد تحقق ببخشد.

یار سمحصوالت اقتدار )درک و تشخیص( که قابلیت تحقق اهداف ملی را از طریق نظام حاکمیتی ب

کارآمد دارند، در پنج مولفه به شکل نهادهای حاکمیتی نمود می یابند. اگر ساختمان یا ساختار 



ا)از نظر منطقی( همانند یك ساختمان از هر نوعی دیگر تلقی کنیم. آنگاه می  زندگی اجتماعی ر

ه وزارتخانه کتوانیم بگویم، اخالق زمینی است که ساختمان زندگی اجتماعی بر آن بنا می شود. و این

فناوری وتحقیقات، اطالعات و دفاع چهار ستون مستحکمی هستند -های آموزش و پرورش، علوم

 تاسیس می شوند. هاکه طبقات یا الیهای دیگر ساختمان زندگی اجتماعی بر روی آن

 در غالب پنج مولفه به مقتدر،  پایدار و مستحکم نظام مدیریتی)حاکمیت( اسکلت 

 است: لیاختصار به شرح ذ

  اخالق-5

رامون است. نمود درک همانگون که در باال گفته شد اخالق همان درک و تشخیص عینی امور پی

ت انسجام مدیریتی درک اهمیت و ضرور موجب شهروندان باید (به ویژه نخبگان اخالقی میان )

ا ید. اهمیت و ضرورت انسجام مدیریتی به این  معنی نیست که شهروندان وشکالن در کشور 

جناح های گوناگون به یك شکل بیندیشند، عمل کنند، احساس کنند یا اهداف یکسانی داشته 

 مورد اجماع همه نخبگان یك سازوکاروجود باشند. بلکه انسجام مدیریتی به معنی درک ضرورت 

 شهروندان و سیاست ورزان است.رفتار و عملکرد برای هدایت و نظم بخشیدن 

 وزارت آموزش و پرورش: -2

وزارت آموزش و پرورش همانگون که از اسمش می توان دریافت، وظیفه آموزش و پرورش    

کاربردی و واقع بین بودن  .عهددار استشهروندان جامعه را برای تحقق اهداف کالن کشور 

راهبرد کالن وزارت آموزش و پرورش اثری تعیین کننده بر تحقق آتی اهداف کالن کشور 

و، بروز و کاربردی کردن اهداف، مسیر و سازوکارارزیاب و سنجش عملکرد خواهد داشت.  از اینر

   و دستاوردهای این نهاد در مدت زمان تعیین شده بسیار مهم است.

 وزارت علوم، فناوری و تحقیقات: -9

وزرات علوم وظیفه تولید علم در حوزهای گوناگون اجتماعی، به مثابه روشها و ابزارهای  مورد 

 حقق اهداف کالن نظام و کشور را بر عهده دارد. نیاز برای ت

 وزرات دفاع: -4

ی شهروندان، نظام و کشور در مقابل هر نوع تهدید آشکار و سخت از وزارت دفاع به مثابه بازو



به همین دلیل، هیچ محدودیتی برای  جانب بد خواهان دور و نزدیك ایفای نقش می کند.

د داشته باشد. به این دلیل ساده که میزان تحقق اهداف تقویت همه جانبه این نهاد نباید وجو

 ملی)رفاه، آرامش و امنیت( همراه چهار مولفه دیگر منط به سطح توان این نهاد دارد.

 وزارت اطالعات: -1

همانطور که می دانیم همه تهدیداتی که کشور و نظام را در معرض خطر قرار می دهند، آشکار 

معاصر تهدیداتی که کشور و نظام را تهدید می کنند بر خالف  و سخت نیستند، بلکه در جهان

 ، مدنی، اجتماعی،گذشته ها، بیشتر کیفیت و ساختار نرم و غیر قابل رویت برای نهادهای

دفاعی و امنیتی هستند. از اینرو، این وزارتخانه وظیفه خنثی، دفع، پیش بینی و  پیشگیری 

 برعهده دارد.تهدیدات شبح مانند و غیر قابل رویت را 

بنابر تبیین فوق، ساختمان یاساختار یك نظام حاکمیتی مقتدر که شهروندانش در رفاه، امنیت 

و آرامش خطشه ناپذیر زندگی می کنند، و توانایی دفع هر تهدیدی از جانب بدخواهان نظام 

عنی م و کشور را خواهد داشت، بدین گونه است که چهار وزراتخانه فوق الذکر بر زمینی که به

هیچ محدودیتی برای افزایش یاتقویت توان این پنج   درک چیستی اخالق است بنا می شود.

 مولفه قدرت نباید وجود داشته باشد.

که موجب تاسیس نظام  22اجماع نخبگان و بزرگانی که ریشه های انقالب بزرگ سال 

نه ار، مطمئاً و کم هزیجمهوری اسالمی شد، پیرامون راهبرد مدیریت یکپارچه، یگانه مسیر پاید

برای پیشبرد اهداف و آرمانهای انقالب با شکوه و تاریخ ساز اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( 

و ادامه دهنده به حق راه آن بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران، رهبر فرهیخته انقالب آیت اهلل 

و  بسیاری برای تاسیسکه انسانهای ، برای آینده کشور و نظام حیاتی است. اینخامنه ای است

بقای آن سختیها و جانها نثار کرده و می کنند.



 قاالتی با محوریتم

توسعه، منافع، امنیت و اقتدار ملیانسجام،  





 فصل اول:

 فلسفه انتخابات 
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 5سیاست چیست؟ سیاستمدار کیست؟  

 ند.کنند، خود در اشتباه هستآنان که بر این باورند صرفاً رقبایشان اشتباه می

های تقریباً پیوسته برای هر انتخابی یکسری رفتار تکراری از سوی مسئوالن، افراد و گروه

گیرد. اینگونه رفتار تکراری، توان و تاثیرگذار و پیروان و همفکران آنها در جامعه صورت می

 دهد. امکانات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور را به هدر می

دالیلی که چرا پیوسته یکسری رفتار تکراری )بگو مگو ها/فقدان منطق  شاید یکی از مهمترین

دهد، فقدان در رفتار و گفتار( در تمامی انتخابات از جانب همه فعاالن در تمام سطوح رخ می

تعریفی مشخص از سیاست چیست؟ و سیاستمدار کیست؟ که مورد قبول همه دست اندرکاران 

 و فعاالن سیاسی باشد، است.

ه حل ممکن برای پیشگیری از هدر رفتن توان و امکانات کشور در هنگام انتخابات یك را

یاسی های گوناگون سانسانی با گرایش-ای از اندیشمندان علوم اجتماعیمختلف تشکیل کمیته

ی باشد. چنین تعریفبرای مشخص کردن تعریف سیاست چیست؟ و سیاستمدار کیست؟ می

 ر داشته باشد:تواند پیامدهای ذیل را در بمی

 شود.انتخابات منظم تر و کم هزینه تر برگزار می -1

 شود.توان و امکانات کشور صرف امور دیگری که شدیداً نیازمند توجه بیشتر هستند، می -0

 کنند.مردم با انگیزه بیشتری در انتخابات شرکت می -2

مبحث، سیاست مهمتر از همه در صورت وجود تعریفی مشخص و شفاف برای این دو  -0

آید که بیانات و رفتار کاندیداهای چیست و سیاستمدار کیست، این امکان به وجود می

 های گوناگون سنجیده و اندازه گیری شود. انتخاب

زمانی که رفتار سیاسی انتخاباتی همه دست اندرکاران براساس تعریف خردمندانه و  -2

 اشد، عالئم و پیامدهایی حاکی از بلوغکاربردی از چیستی سیاست و کیستی سیاستمداران ب

 شود.و اقتدار سیاسی به دوستان و بدخواهان دور و نزدیك کشور ارسال می

                                                            
 2صفحه ، 12/11/90، آفتاب یزد 1



 25/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

 شاید به بیانی بسیار ساده و شفاف تعاریف مدنظر اینگونه باشند:

های گوناگون برای استفاده بهینه از امکانات و توان کشور ها و روشسیاست چیست؟ اتخاذ راه

 ین رفاه، آرامش و امنیت مردم. برای تام

سیاستمدار کیست؟ فرد یا افرادی که در صورت تصاحب جایگاه یا مسئولیتی در نهادهای 

 و حکومتی بتواند و بخواهد برای مردم رفاه، آسایش و امنیت ایجاد کند. اجتماعی،سیاسی

ن داشته باشد و آن ها منافع ناهمگتواند یك درس آموزنده برای تمامی افراد و گروهبرجام می

بینی و هماهنگی در رفتار سیاسی بهترین تامین کننده منافع ناهمگن اینکه همفکری، واقع

 |های سیاسی استکورش الماسیافراد و گروه

 کنند، خود در اشتباه هستند.آنان که بر این باورند صرفاً رقبایشان اشتباه می

های کراری از سوی مسئوالن، افراد و گروهتقریباً پیوسته برای هر انتخابی یکسری رفتار ت

گیرد. اینگونه رفتار تکراری، توان و تاثیرگذار و پیروان و همفکران آنها در جامعه صورت می

 دهد. امکانات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور را به هدر می

دان منطق و ها/فقشاید یکی از مهمترین دالیلی که چرا پیوسته یکسری رفتار تکراری )بگو مگ

دهد، فقدان در رفتار و گفتار( در تمامی انتخابات از جانب همه فعاالن در تمام سطوح رخ می

تعریفی مشخص از سیاست چیست؟ و سیاستمدار کیست؟ که مورد قبول همه دست اندرکاران 

 و فعاالن سیاسی باشد، است.

ت کشور در هنگام انتخابات یك راه حل ممکن برای پیشگیری از هدر رفتن توان و امکانا

یاسی های گوناگون سانسانی با گرایش-ای از اندیشمندان علوم اجتماعیمختلف تشکیل کمیته

ی باشد. چنین تعریفبرای مشخص کردن تعریف سیاست چیست؟ و سیاستمدار کیست؟ می

 تواند پیامدهای ذیل را در بر داشته باشد:می

 شود.برگزار میانتخابات منظم تر و کم هزینه تر  -1

 شود.توان و امکانات کشور صرف امور دیگری که شدیداً نیازمند توجه بیشتر هستند، می -0

 کنند.مردم با انگیزه بیشتری در انتخابات شرکت می -2

مهمتر از همه در صورت وجود تعریفی مشخص و شفاف برای این دو مبحث، سیاست  -0
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آید که بیانات و رفتار کاندیداهای وجود میچیست و سیاستمدار کیست، این امکان به 

 های گوناگون سنجیده و اندازه گیری شود. انتخاب

زمانی که رفتار سیاسی انتخاباتی همه دست اندرکاران براساس تعریف خردمندانه و  -2

کاربردی از چیستی سیاست و کیستی سیاستمداران باشد، عالئم و پیامدهایی حاکی از بلوغ 

 شود.سی به دوستان و بدخواهان دور و نزدیك کشور ارسال میو اقتدار سیا

 شاید به بیانی بسیار ساده و شفاف تعاریف مدنظر اینگونه باشند:

های گوناگون برای استفاده بهینه از امکانات و توان کشور ها و روشسیاست چیست؟ اتخاذ راه

 برای تامین رفاه، آرامش و امنیت مردم. 

د یا افرادی که در صورت تصاحب جایگاه یا مسئولیتی در نهادهای سیاستمدار کیست؟ فر

 و حکومتی بتواند و بخواهد برای مردم رفاه، آسایش و امنیت ایجاد کند. اجتماعی،سیاسی

ها منافع ناهمگن داشته باشد و آن تواند یك درس آموزنده برای تمامی افراد و گروهبرجام می

نگی در رفتار سیاسی بهترین تامین کننده منافع ناهمگن بینی و هماهاینکه همفکری، واقع

 .های سیاسی استافراد و گروه

 

 

 

 

 

  



 29/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

 1انتخابات میدان خرد جمعی 

حلی که برای بقای خود قصد حذف دیگر اندیشه ها را داشته باشد موجب هر اندیشه یا راه

د انی، کشور نیازمنآسیب پذیر شدن کشور می شود. در شرایط ناامن و بحرانی منطقه ای و جه

همفکری، همکاری،مدارا و مصالح است و نه رقابت کورکورانه. به فرموده مقام معظم رهبری 

تنها افرادی که از اختالفات داخلی فعاالن سیاسی سود می برند، دشمنان کشور هستند بعضی 

ما ی در گرها میدان انتخابات را با میدان جنگ اشتباه گرفته اند. ظاهراً برخی فعاالن سیاس

های انتخاباتی فراموش می کنند هدف از انتخابات چیست؟ وظیفه کاندیداها و گرم فعالیت

اند و اینکه حرف هایی می زنند و رفتاری را بروز می دهند که به فرموده مقام منتخبان کدام

 معظم رهبری بازی در زمین دشمن است.

های گوناگون برای رفع مشکالت انتخابات برای برگزیدن تعدادی از متخصصان در حوزه

 گروهی. اما نظراتی-شهروندان از میان خود شهروندان می باشد و نه تقابلی برای منافع شخصی

که توسط برخی فعاالن سیاسی بیان می شود صرفا و آشکارا هجمه به صاحبان افکار و عقاید 

ی نتخابات را درک نممتفاوت رقیب است.اینکه این دسته از فعاالن سیاسی چیستی و چرایی ا

کنند یا به دالیل گوناگون اهدافی مغایر با اهداف ذاتی انتخابات دارند. ممکن است برخی ها 

استفاده از واژه دشمن را ابزاری تلقی کنند و آن را نپذیرند، اما واقعیت امور در روابط بین الملل 

ه در که کشور دشمنانی دارد کآشکارا تاییدی بر واقعی بودن دشمن است. بنابراین اگر بپذیریم 

پی اعمال نفوذ و سوء استفاده اقتصادی،سیاسی،نظامی و فرهنگی و.... از کشور هستند، آنگاه نه 

ها فعاالن سیاسی باید هوشیار و به ها و زمانفقط در زمان و میدان انتخابات بلکه در همه عرصه

عاالن شور بی وقفه در حال رصد رفتار فاین نکته توجه داشته باشند که دشمنان بالقوه و بالفعل ک

ها و رفتار خود را در و مسئوالن سیاسی کشور هستند و اینکه آنها)دشمنان خارجی( سیاست

 قبال کشور ما بر پایه رفتار و بیانات فعاالن و مسئوالن داخلی برنامه ریزی می کنند. 

زنم، صدای من در هیچ اگر من که یك شهروند عادی هستم در یکی از میادین شهر فریاد ب
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های انقالب که نقشی کجای عالم انعکاسی نخواهد داشت. اما وقتی یکی از ریشه ها و ستون

بی بدیل در ثبات و امنیت نظام و کشور داشته و دارد، صدایش در می آید، این یعنی زنگ 

بقای خود  نگرانی، این صدا معنی دارد، این صدا پیامد دارد. هر اندیشه یا راه حلی که برای

قصد حذف دیگر اندیشه ها را داشته باشد موجب آسیب پذیر شدن کشور می شود. در شرایط 

ناامن و بحرانی منطقه ای و جهانی، کشور نیازمند همفکری، همکاری،مدارا و مصالح است و 

نه رقابت کورکورانه. به فرموده مقام معظم رهبری تنها افرادی که از اختالفات داخلی فعاالن 

یاسی سود می برند، دشمنان کشور هستند. تقریباً اکثر فعاالن،افراد با نفوذ و مسئوالن، س

مفهوم یا واژه مردم را پایه و تکیه گاه اظهارات و رفتار خود قرار می دهند، پس اجازه دهیم 

حل های رای بگویند کدام اندیشه یا راههمین مردم مورد مخاطب سیاست ورزان در صندوق

زمره و ملموس آنها را برطرف کرده یا می کند. اندیشه ها،رفتار و اظهارات مشکالت رو

خردمندانه حاکی از رشد و تکامل افراد است. رفاه، آرامش و امنیت کشور تابع خرد خردمندان 

 .سیاسی کشور است

  



 21/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

 1فلسفه انتخابات نظر خواهی از مردم 

انها پیوسته در حال تغییر، توسعه و تکامل که بالضروره نظرات، باورها و اعتقادات انساز آنجایی

می باشد، درست و ضروری است که نهادهای قانونی و معتبر در راستای نظم بخشی به این 

روند توسعه و تکامل و پیشگیری از هرج و مرج و سوء استفاده بد خواهان کشور به نظرات و 

 اعتقادات شهروندان چارچوبی قانون بدهند.

دن نظر مردم در مورد عملکرد،رفتار، اندیشه ها، طرحها و اهداف مسئولین ذات انتخابات پرسی

کشوری و شهری می باشد. اگر مردم/رای دهندگان نتوانند نظر خود را در قالب انتخاب فرد یا 

 کاندیدای مورد نظر بیان کنند، فلسفه انتخابات دچار تناقض می شود.

همانا نظر خواهی مسئوالن وقت از مردم در  در این صورت یا باید تعریف ذاتی انتخابات که

مورد عملکرد،اندیشه ها، طرحها،اقدامات و رفتار خود است را تغییر دهند یا برای مدیریت 

 کالن کشور تعریف جدید ارائه شود.

در انتخابات مسئوالن و سیاستمداران رسمی اهداف،اندیشه ها،رفتار و عملکرد خود در طول 

ی/اجرایی را در معرض نقد مردم قرار می دهند. از آنجایی که مردم تصدی جایگاه مسند دولت

مخاطبان و مفعوالن مستقیم اندیشه ها، رفتار و عملکرد سیاستمداران رسمی/قانونی کشور 

هستند، طبیعی است که رای دهنده گان/مردم بخواهند بنا بر تاثیری که عملکرد مسئوالن در 

 رای دهند. و ملموس آنها گذاشته استطول دوران تصدی خود بر زندگی عینی 

بر اساس نظر رای دهندگان که در نتایج انتخابات نمود می یابد، مدیران و مسئوالن کشور 

های خود می ها و قابلیتها، تواناییعملکرد خود را که انعکاس دهنده اندیشه ها، اهداف،طرح

ا درک بینانه از نتایج انتخابات همراه بباشد، را تحلیل و ارزیابی می کنند. تحلیل و ارزیابی واقع 

های واقع بینانه و کاربردی از اوضاع و احوال منطقه ای و جهانی می تواند پایه و اساس سیاست

امیدوارکننده راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار تصمیم سازان، مدیران و تصمیم 

 گیران ارشد کشور قرار دهد. 
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امن،کامیاب و آرام( نظر رای دهندگان/مردم که نتایج انتخابات نمود  به امید آنکه)برای ایرانی

آن است هر چه بیشتر در هدایت و بهبود اهداف، اندیشه ها، عملکرد و رفتار مسئوالن در قبال 

 .مردم و در میان خود مسئوالن و فعاالن سیاسی نمود پیدا کند

 

 

 

  



 21/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

 1تخریب اثر معکوس 

کاندیداهایی که به دالیل گوناگون برای رسیدن به اهداف شخصی سیاسی یا  آن دسته از فعاالن

یا گروهی خود که با اظهارات و رفتار جور وا جور و بعضاً خالف واقع،تالش در تخریب کاندیداها/ 

رقبای دیگر داشتند، به چند نکته که موجب می شود رفتار آنها اثری معکوس و خالف اهداف 

جه اشراف نداشتند.رفتار انتخاباتی رای دهندگان از یك سازو مد نظرشان داشته باشد به هیچ و

کار روانشناختی پیروی می کند. بدین معنی که نظر رای دهندگان که در رای آنها به 

کاندیداهای مورد نظرشان متبلور می شود، پیرو و برگرفته از اوضاع و احوال عینی و ملموس 

دهندگان به سادگی و به طور ملموس می توانند رو، رای زندگی روزمره شان می باشد. از این

بیانات گوناگون کاندیداها را درک کنند و تشخیص دهند چه نوع اظهارات،راهکارها و اندیشه 

هایی که کاندیداهای گوناگون نماد آنها هستند، قابلیت حل مشکالت کوتاه مدت و بلندمدت 

کرد برای رسیدن به جایگاهی تالش میمردم را دارند.بنابراین، اگر کاندیدایی با هر اسم و 

اهداف انتخاباتی خود، کاندیدای دیگری که نه فقط نزد رای دهندگان دارای مقبولیت،اعتبار و 

خوش نام است بلکه نماد نظرات و راهکارهایی هستند که قابلیت حل مشکالت رای دهندگان 

این کاندیدا دوری نمودند که را داشت، با اظهارات ساده لوحانه تخریب کند، رای دهندگان از 

 .اتفاقا همین طور هم شد

کاندیداهایی که در پی به دست آوردن آرای رای دهندگان بودند ضرورت داشت که عمیقا درک، باور 

داشتند چون که مردم به نظرات و کاندیداهایی رای دادند که قابلیت، خواست و توان حل و اعتقاد می

رفتار و اظهارات کاندیداهای انتخابات برای تخریب کاندیداهای دیگر، مشکالت را داشتند. بنابراین، 

های آنها می باشد و مهم اینکه رفتار انعکاس دهنده باورها، اعتقادات، تمایالت، خواسته ها و توانایی

 .،اظهارات ، تمایالت و خواسته های واقعی کاندیداها از چشم و درک مردم پوشیده نماند
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 1تکامل تقدیر از تحول و

دولت به عنوان اصلی ترین نهاد فرهنگ سازی کشور باید از تحول و تکامل شخصیت ها 

و فعاالن سیاسی ریشه دار و توانا تقدیر و حمایت کند. ظاهراً آغاز از صفر و رشد، تحول 

و تکامل، ساختار و ساز و کار همه پدیده ها در عالم هستی می باشد. عالم سیاست ورزی 

کلی مستثنی نیست. برخی سیاست ورزان در ارقام یا مراحل اولیه حرکت  از این قاعده

باز می ایستند و ضرورتاً از گردونه سیاست ورزی حذف می شوند. برخی دیگر از فعاالن 

سیر رشد،تحول و تکامل را به کندی طی می کنند و فرصتی برای ایفای نقش و استفاده 

کشور پیدا نمی کنند. اما برخی دیگر از از تجارب خود برای بهبود شرایط جامعه و 

سیاست ورزان در مقطعی از زمان به رشد،تحول و تکامل سیاسی می رسند که هنوز 

فرصت، قابلیت و خواست ایفای نقش برای بهبود شرایط جامعه و کشور را دارند. آقای 

افراد  ماعیکه در عالم زندگی اجت علی الریجانی یکی از این بزرگان می باشند. از آنجایی

باید براساس توانایی و خواست شان برای سود رساندن و مفید بودن برای جامعه و کشور 

سنجیده و ارزیابی شوند نه گذشته آنان،همه کشور دوستان و سیاست ورزان و فعاالن 

عرصه اجتماعی ضرورتاً و منطقاً باید بستر ایفای نقش را برای شخصیت ها وافرادی چون 

 مهیا کنند.علی الریجانی 

شخصیت هایی چون آقای علی الریجانی نباید به حاشیه بروند. دولت)آقای روحانی( با دعوت 

از آقای الریجانی برای ایفای نقش در دولت نه فقط از تجربیات و جایگاه ایشان سود خواهد 

 برد بلکه چند پیام را به جامعه ارسال می کند:

 اهکارها و سیاست ورزانی نیاز دارد.جامعه و کشور به چه نوع اندیشه ها، ر-1

خرد مندان کشور که دولت تبلور آنها هستند، برای اشخاص و سیاست ورزانی که حاضرند  -0

برای بهبود شریط مردم و کشور از منافع شخصی خود چشم پوشی کنند، ارج و احترام فراوانی 

 اهند داشت.قائل می شوند و این افراد جایگاهی خاص در میان مردم و تاریخ خو
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 23/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

راه صحیح سیاست ورزی را به آنان که هنوز سیاست ورزی را راه و وسیله ای برای محقق -2

 کردن آمال و آرزوهای شخصی می دانند، نشان می دهد.

تقدیر و حمایت از تحول و تکامل سیاسی فعاالن عرصه مدیریت کالن کشور می تواند از بعد 

 .آموزنده و مفید باشد اخالقی و فرهنگ سازی برای جامعه بسیار
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 1خیر همگانی یا خیر فردی

های گوناگون ها و فعاالن سیاسی با گرایشانتخابات زمان و فرصتی است تا افراد،گروه

افکار،نظرات و تمایالت سیاسی خود را که در زمان غیر انتخابات فرصت ظهور به دست 

شوند در معرض دید و نقد همگان قرار آورند یا به دالیل گوناگون در نهان نگه داشته مینمی

 دهند.تفاوت میان خیر فردی با خیر همگانی تفاوت در فهمیدن و نفهمیدن است.

فهمیدن اینکه تنها، مناسب ترین و سودمند ترین راه رسیدن به تحقق خیر فردی،تالش برای 

های خواستتحقق خیر همگانی است. پس یگانه راهی که تحقق اندیشه ها، نظرات،تمایالت و 

کند، تالش برای تحقق خیر همگانی است. به عبارتی، خیر فردی از طریق متفاوت را میسر می

 خیر همگانی تحقق پذیر است.

ترین وظیفه و معیار شورای نگهبان تشخیص، اعالن و ممانعت از ترین و مهمبنابراین، ذاتی

خیص که تشباشند. درصورتیحضور و شرکت افرادی است که صرفاً در پی تحقق خیر فردی می

داده شود حضور فرد یا کاندیدایی در انتخابات صرفاً میل به تحقق خیر همگانی است، دیگر 

ای نباید نوع اندیشه، پیشنه، تعلق یا گرایش به جریانات فکری گوناگون یا امور شخصی سلیقه

 برای شرکت فرد در انتخابات مانعی ایجاد کند.

ن قانونی کشور و افراد با نفوذ و صاحب اعتبار وظیفه دینی، ملی و اخالقی نه تنها نهادها، مسئولی

دارند تا شرایط حضور کاندیداهایی را که در پی تحقق خیر همگانی هستند را مهیا کنند، بلکه اگر 

ها و تخصص الزم و ضروی برای تحقق خیر همگانی ها،تواناییفردی شناخته شده دارای صالحیت

لی به ایفای نقش در راستای تحقق خیر همگانی نشان ندهد،ضرورتاً باید از او خواسته وجود دارد، تمای

 شود تا در راستای تحقق خیر همگانی وظیفه دینی، ملی، اخالقی و شهروندی خود را انجام دهد.

های قدرت و ثبات یك نظام،حکومت یا یك کشور مدیریت و اداره امور گوناگون توسط پایه

 .معنی، اهمیت و اثرات تحقق خیر همگانی را بدانندافرادی است که 
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 95/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

 1روانشناسی توهین

چرا و در چه حاالت و شرایطی افراد به یکدیگر توهین می کنند و بازتاب های اخالقی و 

اجتماعی توهین چه می تواند باشد.توهین ممکن است آگاهانه وکنترل شده، هدفمند یا 

و غیر ارادی باشد. در هر دو شکل کنترل شده، بازتاب احساسات و اهداف نهفته افراد 

هدفمند و غیر ارادی، توهین، مخاطب قرار دادن افراد دیگر با عبارات و اظهاراتی خالف 

واقع یا اشاره به ویژگیها و اموری که بنا به عرف، عفت و هنجارهای اجتماعی بیان آنها 

مردود است. اگر فردی آگاهانه پذیرفته و درست نمی باشد. توهین در تمام اشکال گوناگون 

به دیگران توهین کند، این بدین معنی است که فرد هتاک بازخورد و عکس العمل 

مخاطبین خود را پیش بینی کرده و عمدا در پی یك هدف خاص می باشد که در این 

صورت آشکار خواهد شد که فرد هتاک فردی بسیار خود خواه، سود جو، منفعت طلب، بی 

 باشد.رحم و...می 

 آگر فردی غیر ارادی به دیگران هتاکی کند این حاکی از این امر است که فرد هتاک:

دانش و توانایی بحث و استدالل برای  -0کنترلی بر افکار، احساسات و رفتار خود ندارد.  -1

فردی که فاقد کنترل بر افکار، رفتار و احساسات خود است و  -2برخورد و حل امور را ندارد. 

توانایی و خرد استفاده از استدالل برای قانع کردن مخاطبان و مخالفان خود را ندارد،  دانش،

یقیناً قابلیت تکرار رفتار اشتباه قبلی خود را دارد و می تواند به دیگران آسیب برساند، به همین 

 دلیل چنین فردی به هیچ وجه صالحیت ورود به نهاد مهمی چون مجلس را ندارد.

یچ مسئولیت اجتماعی، اجرایی، مدیریتی سیاسی ندارد، اقدام به هتاکی کند اگر فردی که ه

دایره، وسعت و پیامدهای آن محدود به محیط رفتار فرد هتاک می شود اما اگر فردی با 

مسئولیت اجتماعی، اجرایی، مدیریتی و سیاسی اقدام به هتاکی کند دایره، وسعت و پیامدهای 

چگونگی و نوع برخورد جامعه و نهادهای قانونی با آن می تواند  آن بسیار گسترده خواهد بود و

 هنجار ساز رفتار اجتماعی تلقی شود. 
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مردم شریف، فهیم و بزرگ و نخبگان ارومیه نباید اجازه دهند فردی با چنین  -1با این اوصاف، 

 ویژگیهایی نماد آن شهر باشد. 

 نهادهای نظارتی، شورای نگهبان و نهاد نظارت  -0

ر نمایندگان مجلس، برای پیشگیری از خدشه دار شدن اعتبار و سالمت مجلس و نظام و ب

نشان دادن الگوی اخالق پسندیده اسالمی، سیاسی و اجتماعی مدیریت جامعه با این مورد 

روح و نظر جامعه بزرگترین محکمه برای این  -2برخورد و اقدامات ضروری را انجام دهند. 

و رفتار می باشد. برای پدید آوردن افراد، رفتار و نهادهای سیاسی کارآمد  دسته از افراد، نظرات

اندیشه ها، رفتار و نظرات مسئوالن به  تر به امید اینکه در معرض دید و نظر همگان قرار دادن

 دیك فرهنگ سیاسی رایج تبدیل شو

  



 99/  فلسفه انتخاباتفصل اول: 

 1سنجش حق در سیاست  

بر اینکه کدام یك از دو بزرگوران  این روزها در محافل سیاسی بحثی در جریان است مبنی

آقایان الریجانی یا عارف بهتر است در جایگاه ریاست مجلس بنشینند. باید گفته شود که بر 

ار اندیشند، رفتهمگان آشکار است که هر دوی این بزرگواران در راستای تحقق منافع ملی می

به خودی خود کاربرد و  کنند. حق درعالم سیاست به ویژه در شرایط کنونی کشوروعمل می

 معنی ندارد. شاید بتوان حقوق را به بیانی ساده به سه دسته تقسیم کرد:

حقوق اجتماعی  -0حقوق طبیعی: حق حیات، حق امنیت، حق تامین غذا و مسکن و... .  -1

که در ازای تعهد افراد به رعایت امور دیگر یا رفتار به شکلی خاص در شرایط معیین اعتبار 

توانیم گواهی رانندگی داشته باشیم مشروط به اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی مثال، میدارد. 

حق تصاحب مناصب مدیریتی، اجرایی و سیاسی مشروط و تابع این امر  -2را رعایت کنیم. 

است که چه کسی قادر است از نظر کمی و کیفی مسائل، مشکالت، عقاید و نظرات گوناگون 

گروهای کج رو در کشور را مدیریت، ساماندهی و هماهنگ کند و... شاید و متناقض افراد و 

ربط نباشد اگر گزینش ریاست مجلس را با گزینش یك مربی تیم فوتبال مقایسه خیلی بی

کنیم. مدیریت یك باشگاه درصورت لزوم مربی تیم را از شهری، استانی یا کشوری دیگر انتخاب 

ه منافع باشگاه و پیروزی تیم اهمیت دارد ونه اینکه چه کند. چراکه برای مدیریت باشگامی

فردی باشگاه را در رسیدن به این هدف یاری دهد. دست روزگار، شرایط کشور و وقایع تاریخی 

آقایان الریجانی و عارف را در یك مسیر قرا داده است. حال که تحقق منافع ملی و امنیت 

ارزیابی شود کدام یك از آنها قادر است کامیابی کشور وجه مشترک این دو بزرگوار است، باید 

بیشتری در این مسیر داشته باشد. کشور شدیدا نیازمند سیاست ورزانی است که عالوه بر 

داشتن درکی کاربردی از شرایط منطقه و جهان، توانایی، خواست و تجربه مدیریت و ساماندهی 

نفوذ راداشته باشند. اینکه در شرایطی نیروها و جریاناهای گوناگون و بعضا متضاد فکری و با

ها از جانب افراد و جریانات گوناگون قرار دارد، برای پیش برد که دولت تحت فشار هجمه
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ها و اهداف خود شدیدا نیازمند همکاری و هم اندیشی با مجلسی سامان یافته ونه آشفته برنامه

را در راستای یاری رساندن به است. بنابراین، ریاست آتی مجلس باید فردی باشد که مجلس 

ها و اهداف دولت که همانا توسعه و امنیت اقتصادی، سیاسی و... در کشور و برای تحقق برنامه

هایی شهروندان است، مدیریت و ساماندهی کند. ریاست مجلس باید توان، دانش، تجربه و روش

ر هنگام تمام شدن سوخت برای مدیریت و ساماندهی افردای چون قاضی پورها، آنهایی را که د

آورند، آنهایی که وگو و استدالشان برای قانع کردن مخاطبان خود به هر روشی روی میگفت

ای را خائن نامیدند و اینکه آن دسته ازبازیگران سیاسی کننده هستهآقای ظریف و تیم مذاکره

ات وردها و واقعیکه دولت را صرفا بر اساس منافع شخصی وگروهی و بدون در نظر گرفتن دستا

گیرند، در اختیار داشته باشد. اگر ریاست مجلس آتی در عینی، دولت را به باد انتقاد می

مدیریت و ساماندهی نظرات و عقاید متعدد و بعضا متضاد ضعیف عمل کند و مجلس نتواند 

 ها و اهداف دولت به دولت کمك کند، کشور متضرر خواهد شد. آیا در صحنهدر تحقق برنامه

سیاسی کشور فردی وجود دارد که بتواند تصویری ازچگونگی شریط جامعه و کشور که در آن 

آید اما ها خوش نمیآقای عارف به جای آقای روحانی نشسته، ارائه دهد. اگرچه به مذاق خیلی

سرتاسر تاریخ بشرو واقعیات عینی و عملی زمانه حاکی از آن است که خوب بودن یا 

 ورزی ناکارآمد ون )با هر نوع باور و گرایشی، چپ یا راست( در عالم سیاستناپذیر بودانعطاف

های بعضا تنگ و تاریك اصولگرایان را بهتر مضر است. آقای الریجانی کوچه پس کوچه

 تر عمل خواهدشناسد. در نتیجه در جایگاه ریاست مجلس در راستای منافع ملی کاربردیمی

به جا باشد، نه به دولت و نه به امنیت، رفا و آسایش در کشور کرد. مجلسی که در آن رفتار نا 

کنند. معیار و سنجش برای همه کشور دوستان صرفنظر از همه اختالف سالئق و کمك می

عقاید برای گزینش ریاست مجلس آتی الزاما و ضرورتا باید این امر باشد که چه فردی قادر 

 و امنیت کشور حاصل کند. است کاربرد و سود بیشتری برای توسعه، رفاه
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حدود هفت، هشت سال پیش بود که برای نخستین بار برای دیدن مسابقه فوتبال به ورزشگاه 

آزادی رفتم. مسابقه بین تیم ملی ایران با تیم ملی نیوزلند بود. انبوهی از تماشاچیان برای 

د. یك طرف ورزشگاه محل تجمع هواداران پرسپولیس و دیدن آن بازی به ورزشگاه آمده بودن

ها قبل از شروع تا اتمام بازی طرف دیگر محل تجمع هواداران استقالل بود. دقیقا از ساعت

هواداران پرسپولیس و استقالل با استفاده از الفاظ گوناگون و بعضا گوش خراش برای یکدیگر 

ین ای به اباشگاهی پرسپولیس و استقالل توجهخواندند. درآن بازی هواداران دو تیم کری می

امر مهم نداشتند که بازی میان تیم ملی و یك تیم خارجی است و اینکه در آن بازی ضرورتا 

باید در راستای برد و منافع تیم ملی ابراز احساسات کنند و به طور مقطعی اختالف سالیق و 

خی فعاالن رسمی و غیررسمی عرصه سیاست نظرات خود را به کنار بگذارند. رفتار و اظهارات بر

شباهت به رفتار هواداران آن دو تیم در بازی تیم ملی در مقابل یك داخلی در قبال برجام بی

نگ شود، رتیم خارجی نیست. به چند دلیل، مضمون انتقادهایی که به دولت درباره برجام می

ردن فضای نسبتا آرام پساتحریم و بوی منافع فردی،گروهی، ناآگاهی، غرض ورزانه و آشفته ک

کند. میزان درست یا نادرست بودن ، دولت در راستای تحقق منافع ملی عمل می1است: 

کند، های رای نمود پیدا کرد و میها و اعمال دولت در نظر مردم که در صندوقسیاست

یتی، و... ، امر مهمی با ابعاد کالن سیاسی، اقتصادی، نظامی، امن0شود. مشخص و تعیین می

مثل برجام موضعی نیست که در میان مردم کوچه و بازارآن را به بحث گذاشت، مگر اینکه 

ها تالش صادقانه ، برجام حاصل سال2منتقدان برجام اهداف خاصی را در نظر داشته باشند. 

های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، امنیتی و... بوده است. کشوردوستان در حوزه

را  ترین نخبگان کشورروزی نخبهانگاری، مغرضانه و قدر نشناسی است اگر زحمات شبانههساد

، اگر چه مقبول همگان نیست اما 0بی حاصل نشان دهیم. « تقریبا هیچ»هایی همچون با واژه

ها، رفتار، راهکارها و راهبردهای سیاسی، مدیریتی را اثرات، نتایج و دستاوردهای اندیشه
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ا توانند بهای گوناگون میدقت ریاضی ارزیابی و نشان داد. مثال نهادها و وزارتخانه توان بامی

ارائه آمارهایی نسبتا دقیق و جامع شراط تورم، بازارکار، مسکن، فقر، بزهکاری، ازدواج و طالق، 

امنیت داخلی و خارجی، روابط ایران با کشورهای همسایه و دور دست و صدها مولفه اجتماعی 

های نهم و دهم مقایسه و نشان دهند. شاید الزم باشد دولت با را در ابتدا و انتهای دولتدیگر 

ارائه چنین آمارهایی به منتقدان نشان دهد اگر برجامی نبود، شاید فضای مناسب امروز هم 

دان ای که منتقبرای منقدان وجود نداشت که اینچنین دولت را به باد انتقاد بگیرند. نکته

کنند این است که در روابط یا سهوا در انتقادات خود از دولت و برجام لحاظ نمیآگاهانه 

الملل برای حل مشکالت و امور گوناگون طرفین به اجبار، ضرورتا و برخالف میل، خواست بین

تیازدهی گیری و امشان باید امتیازاتی بدهند تا امتیازاتی بگیرند. اینکه میزان امتیازو منافع

وجه عوامل بسیار گوناگون و متعدد و سازوکار خاص خود را دارد. اینکه به هیچمشروط به 

توان با بیان چند عبارت ساده مبنی بر اینکه چه دادیم و چه گرفتیم شرایط پدیدار شدن نمی

برجام را تبیین کرد. شاید یکی از دالیل عمده هجمه به دولت کمبود تبادل نظر، هم اندیشی، 

ها، راهکارها و راهبردهای و جلسات مکرر میان نهادهای رسمی با گرایشتعدیل خواسته ها 

گوناگون برای حل و برخورد با امور کالن کشور باشد. از این رو، برای پیشگیری از آشفته 

کردن فضای سیاسی به صالح کشور و همه دست اندر کاران امور سیاسی و مدیریتی کالن 

دن نظرات و سالیق گوناگون و اجماع نظر پیرامون برجام است تا برای رفع ابهامات، نزدیك کر

در نهادهای مربوطه به هم اندیشی، تبادل نظر و تعدیل نظرات بپردازند. حال که منطقه 

یدا ای است، کشور شدثباتی، آشفتگی و دخالت کشورهای فرا منطقهخاورمیانه شاهد جنگ، بی

رچگی میان مسئوالن، نخبگان و افراد با نفوذ اندیشی، اجماع نظر و یکپانیازمند هماهنگی، هم

است. اجماع نظر، اظهارات هماهنگ و راهبردی مقبول حاکی از قدرتمند بودن و فقدان 

شك های گوناگون و مغایر نشان از ضعف مدیریتی کشور دارد. بییکپارچگی، نظرات و راهبرد

 خواهد شد.نمود چنین ضعفی مبنای راهبرد کشورهای بدخواه در قبال کشور 
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توان فردی را یافت که مخالف نظم، ثبات و آرامش در جامعه خود باشد؛ ای نمیدرهیچ جامعه

نظر از ملیت، فرهنگ، گروه، باورها، اعتقادات، اختالف سالیق و نظرات همه افراد پس صرف

یم اگر بگوییم اجتماعی بودن اانسانی خواستار نظم، ثبات و آرامش هستند. بیراهه نگفته

ها مساوی یا مترادف با درک ضرورت، تمایل و خواست بشر برای قانونمند بودن است. انسان

دولت  -1در طرح امنیت اخالقی که در این روزها مطرح شده است، چند نکته حائز تامل است: 

ین برانگیزترشترین متولی ایجاد امنیت داخلی و در مرزهای کشور است. یکی از پرساصلی

امنیت تعریفی  -0اطالع بود؟ این است که چرا دولت از آن بی« طرح امنیت اخالقی»های جنبه

نسبتا مشخص دارد. اما آیا اخالق هم مانند امنیت تعریفی کامال تعیین شده دارد که به اعتبار 

اد؟ سامان د آن تعریف بتوان اقدامات خاصی را در جهت کنترل و پیشگیری از رفتار شهروندان

توب طور مکهای گوناگون اجتماعی که بهآیا نباید میان امور اخالقی غالبا نانوشته و کنش -2

 نفسهاگر بپذیریم که امور اخالقی فی -0در قانون ذکر و مشخص شده است، تفاوت قائل شویم؟ 

ت تا م اسگاه برای پیشگیری از ابهامات، الزتعیین شده و مشخصی ندارند آنتعاریف از پیش

نهادهای متولی امنیت اخالقی با مراجع و نهادهای متولی تعیین و مشخص کردن تعاریف امور 

اخالقی هماهنگ باشند تا قبل از طرح اقداماتی برای حفاظت از امنیت اخالقی جامعه، بینشی 

رسد تعریفی بسیار ساده از اخالق وجود دارد. اخالق، به نظر می -2کاربردی به دست آید. 

ها در برخورد با امور گوناگون مبتنی بر درک و بینش آنها از چیستی، نحوه یا روش رفتار انسان

رو، چگونگی و ضروریات نظم امور و اوضاع و احوال عینی محیط زیست خود است. از این

ترین روش برای مقابله، پیشگیری، کنترل وهدایت بهترین، سودمندترین و کاربردی

ر تعی، بهبود و توسعه شرایط عینی اجتماعی افراد و منطقی و کاربردیهای اجتماناهنجاری

نهادها و مقامات رسمی و غیر رسمی پیوسته -4کردن انتظارات مسئوالن از شهروندان است. 

ه تکی« مردم»برای اعتبار بخشیدن به تصمیمات، نظرات و اقدامات خود به خواست و تمایل 
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بخش خواهد بود. این دسته از نهادها و مسئوالن آرامش زنند که بسیار مفید، کاربردی ومی

کردند تا ازاین طریق حمایت به خود را تبیین می« مردم»سازو کار انتقال خواست و تمایالت 

هایی چون طرح امنیت اخالقی به دست آورند. اگر مردمی بیشتری را در راستای پیشبرد طرح

شناسان و تخصصان امور اخالقی، جامعهجای گشت نامحسوس، کارگروهی متشکل از مبه

روانشناسان به بررسی بسترهای ناهنجاری های گوناگون اجتماعی بپردازند، قطعا نتایج 

 تری برای جامعه و کشور به دست خواهد آمد.سودمند

 



 فصل دوم:

 اندیشه و رفتار منطقی 
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  1ترینبرجام خوب، بد، مناسب

سودمند یا مضر بودن برجام در کشور وجود دارد. بعضا برخی ظاهرا نظرات گوناگونی در مورد 

ا دفاع گونه انتقاد یکنند. اینای بسیار سادلوحانه از برجام انتقاد یا از آن دفاع میافراد به شیوه

راه آلیستی به برجام باشد. پربیورزی یا نگاه ایدهاطالعی، غرضتواند حاکی از بیلوحانه میساده

شود برخی مخالفان وموافقان اطالعاتی بسیار سطحی از چیستی، چگونگی نیست اگر گفته 

د این تواند بجا باشمدت و بلندمدت برجام برای کشور دارند. پرسشی که میاجرا و نتایج کوتاه

است که اگر بیشتر منتقدان و موافقان برجام اطالعات سطحی و ناچیزی از برجام دارند، پس 

د شوون و رنگارنگ موافق و مخالف در قبال برجام از کجا ناشی میهای گوناگاین همه دیدگاه

ربط نباشد اگر رفتارمخالفان و موافقان برجام را یا بر پایه کدام واقعیات استوار است. شاید بی

ن های زیرین زمیجایی الیهبا زلزله قیاس کنیم. لرزش در سطح زمین ناشی از حرکت یا جابه

را  ایو رسانه اکثر نظرات مخالف و موافق برجام در سطح عمومی است. پس شاید بتوان ریشه

تر حاکی از اختالف دیدگاه دانست. چگونه ممکن است رفتار مخالفان وموافقان برجام را معتدل

های علمی، هایی در حوزهشود درعصر حاضر شاهد پیشرفتتر کرد؟ گفته میبینانهو واقع

سابقه رفاهی و... هستیم که در تاریخ بشر تا به امروز بی فناوری، اقتصادی، نظامی، فرهنگی،

نامند. همه این الفاظ و مفاهیم بریم عصر اطالعات میاست. دورانی را که در آن به سر می

ت توانند محیط زیسها قادرند بر سرنوشت خود مدیریت کنند، میبدین معنی است که انسان

های گوناگون زیستی، اجتماعی چون امنیت ازپیرامون خود را در راستای ارضای تحقق نی

جانی، مالی، غذایی، رفاهی، آموزشی و... کنترل یا آن را تغییر دهند. اگر به همه این اظهارات، 

ه گاکنیم باور داشته باشیم، آنکه در وصف عصری که در آن زندگی میالفاظ و مفاهیمی 

منطقی، خردمندانه و بدون هیچ هزینه  ایآید که نخبگان به شیوهنظر میضروری و ممکن به

تر، ویژه برجام را نزدیكهای خود درامور گوناگون بهملی، فردی یا گروهی بتوانند دیدگاه

تر کنند. مخالفان وموافقان برجام معتقدند برجام برای کشورمضر و بینانهتر و واقعمعتدل
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افقان برجام است، اولین و سودمند است. حال که کشور و منافع ملی دغدغه مخالفان ومو

خاطر منافع ملی، ورزان بهترین کاری که کشوردوستان، بزرگان، مسئوالن و سیاستاصلی

شرطی به نظرات اخالقا، ضرورتا و منطقا الزم است، انجام دهند این است که بدون هیچ پیش

هایی غدغههای گوناگون و مخالف خود گوش دهند. اینکه باور کنند طرف مقابل دو دیدگاه

وگو، تبادل نظر و گوش کردن به مخالفان خود پیش واقعی دارد. برای فراهم کردن فضای گفت

ها در مورد برجام به نحوی از انحا حاکی از قدم شوند. باور داشته باشند بیشتر دیدگاه

 برند وها سود میهای واقعی است، باور کنند در صورت حصول نتایج برجام همه ایرانیدغدغه

ا توانیم بشوند. باورکنیم اگر با دیپلماسی میدر صورت ناکام ماندن برجام همه متضرر می

ترین بدخواهان کشور دور یك میز بنشینیم و مشکالت خود را حل و فصل ترین و قویقدیمی

چون برجام را های مخالف پیرامون مساله مهمی کنیم، باید بتوانیم با دیپلماسی دیدگاه

تر کنیم. ابزار دیپلماسی صرفا برای حل مشکالت با بیگانگان )بدخوهان( نزدیكتر و معتدل

تون به نحوی موثر و کاربردی برای حل و فصل امور نیست، بلکه ابزار و روش دیپلماسی را می

کار گرفت. منتقدان های مخالف و موفق برجام هم بهویژه الك و صیقل دادن دیدگاهداخلی به

ورزی داخلی که بعضا با امتیازاتی همراه است و تحقق اهداف وسیاستبرجام باید میان 

دیپلماسی با کشورهای بیگانه تفاوتی اساسی قائل شوند. در بازی دیپلماسی نتایجی که حاصل 

های ها و دیدگاهاند. دغدغهترینترین و مناسباند و نه بد هستند، بلکه ممکنشود نه خوبمی

ها و های برطرف کردن دغدغهبرجام واقعی است؛ اینکه روش بیشتر مخالفان و موافقان

های گوناگون و ورزان بزرگ هماهنگ کردن دیدگاهها غیرکاربردی است. هنر سیاستدیدگاه

 مخالف برای تحقق اهداف ملی با کمترین هزینه برای کشور است.
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  1ای مجلسراهکار ریاست دوره 

تر ایم به بحث انتخاب رئیس مجلس نزدیكگذاشتهحال که دور دوم انتخابات را پشت سر

ایم. بزرگواران الریجان و عارف هر دو صالحیت، توانایی، دانش، تجربه و طرفدارانی دارند شده

ترین گزینه برای احراز جایگاه ریاست مجلس هیچ تردیدی هر دوی آنها را مناسبکه بی

یل گوناگون( معتقدند به صالح آقایان نماید. ظاهرا بیشتر بزرگان )به درستی و به دالمی

های اصالح طلب و اعتدالگرا و مصلحت کشور نیست که این دو بزرگوار الریجانی، عارف، جریان

بر سر ریاست مجلس با یکدیگر رقابت کنند. نظر غالب این است که شایسته این است که 

طلب پیدان اعتدالگرا و اصالحهای بزرگان و ریش سآقایان الریجانی و عارف با هدایت و راهنمای

ای حل کنند. حل مساله ریاست موضوع ریاست مجلس را میان خود و دور از هیاهوی رسانه

مجلس زیر چتر و هدایت بزرگان و بدون رقابت، یك راهکار عملی، سودمند و شایسته است. 

 اند باشد؟توشود، راهکار بدون رقابت با هدایت برزگان چگونه میحال این پرسش مطرح می

بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت تدبیر و امید با تمام توان و امکانات در تالش برای رفع 

 های دیدمشکالت داخلی و خارجی کشور است. اما متاسفانه برخی به دلیل محدود بودن افق

 های دولتآگاهان خطاب کرد به دالیلی با رفتار و گفتار خود تالشیا آنچه آقای روحانی کم

نند. کهای مضاعف و گوناگون کند و پرهزینه میبرای حل مشکالت کشور را با موانع و دشواری

ظاهرا این دسته از منتقدان دولت ضرورت وجود انسجام و یکپارچگی مدیریتی در پیشبرد 

های کنند. یکی از نهادهای مهم کشور که قادر است به تالشهای توسعه را درک نمیبرنامه

ل مشکالت گوناگون یاری رساند مجلس شورای اسالمی است. معموال مجلس دولت برای ح

های گوناگون و بعضا مغایر و مخالف یکدیگر است که ممکن ها، تمایالت و گرایشمکان دیدگاه

های دولت برای حل و فصل مشکالت گوناگون و توسعه کشور را کُند و پرهزینه است تالش

ها و ت است که رئیس مجلس فردی باشد که بتواند دیدگاهکند. از این رو، بسیار حائز اهمی

های مختلف را در راستای منافع ملی مدیریت و هماهنگ کند. از آنجایی که آقای گرایش
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الریجانی از بطن اصولگرایان تکامل یافته، هنوز دارای اعتبار، نفوذ و ارتباطات نزدیك و پیچده 

جاد تواند در صورت ایردمند و آگاه به منافع است میبا هسته تاثیرگذار و متنفذ اصولگراهای خ

های توسعه در راستای منافع ملی از سوی برخی نمایندگان، تنش یا عدم همراهی در برنامه

 های بیشتر در فضایاین فضا را به خوبی مدیریت کند. اما شاید با ریاست عارف شاهد تنش

الریجانی و عارف بر صندلی ریاست مجلس  ای آقایانمجلس باشیم. با این اوصاف ریاست دوره

ترین راهکار برای کشور در مقطع کنونی است. با در نظر گرفتن شرایط ترین و سودمندکاربردی

ناامن و آشفته ای که پیرامون کشور را فراگرفته، کشور شدیدا نیازمند انسجام و هماهنگی 

ی حل و فصل مشکالت کشور و میان نهادهای مهم مدیریتی است. دولت اعتدال و امید برا

ای بیش از هر ای و فرامنطقههای گوناگون و مقابله با تهدیدها و فشارهای منطقهتوسعه حوزه

زمان دیگر نیازمند یك مجلس آرام، آگاه به امور کالن داخلی و خارجی و مجلسی که 

د و باشنمایندگانش صرفا تحقق منافع ملی، عزت، سربلندی و قدرت کشور هدف واالیشان 

ها و مشکالت واقعی مردم و کشور باشد، است. با در نظر دهنده دیدگاهمجلسی که انعکاس

ای و جهانی، جلوس آقای الریجانی در مقطع کنونی بر گرفتن شرایط کالن داخلی، منطقه

تواند به انسجام و یکپارچه کردن مدیریت کالن کشور کمك بی بدیلی کند. صندلی مجلس می

توانند سازوکاری را فراهم آورند که در آن ریاست زرگان جناح های گوناگون میاز این رو ب

آقای الریجانی ادامه پیدا کند اما همزمان از آقای الریجانی و عقالی اصولگرا این قول و تعهد 

را بگیرند که در دور بعد با تمام توان و امکانات برای جلوس آقای عارف که نمود و خواست 

 اقشار و نخبگان جامعه است، بر صندلی ریاست مجلس تالش خواهند کرد.بخش وسیعی از 
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 1قصور روانشناختی اصالحات 

هر موجود زنده ای ازجمله انسان وقتی در معرض خطر قرار بگیرد، تمام تالش خود را خواهد 

 یکرد تا از خود دفاع کند. وقتی آهو ببر یا شیری را می بیند هراسان دست به اقدامی برا

حفاظت از خود می زند. در شرایط روز مره زندگی اجتماعی وقتی فردی به دیگری بد دهنی 

می کند، فرد مخاطب بدهنی برای دفاع از خود دست به مقابله به مثل زده و شروع به بد 

 دهنی می کند.

 هفردی که با اسلحه سرد مورد تهدید و تهاجم قرار می گیرد الجرم و هراسان در پی تهیه وسیل

و ابزاری برای صیانت از جان خود بر می آید. این منطق رفتار و عمل در تمام سطوح زندگی 

اجتماعی بشر از جمله رفتار، اندیشه ها و عملکرد سیاست ورزان در صحنه سیاسی ضروری، 

 رایج و کاربردی است.

اندیشه ای  یکی از رموز پیروزی در هر رقابتی از جمله رقابت سیاسی داشتن ویژگی، رفتار یا

 متفاوت از رقیب می باشد.

این اندیشه، گرایش یا خواست که رقیب را از میدان کارزار سیاست ورزی حذف کند یا 

های ایفای نقش رقیب را محدود کند یکی از ویژگی های اصولگرا های افراطی راهبرد فرصت

یریت موفق کالن حذف، غیر عملی، ناکارآمد ومغایر با روح همکاری و همفکری که الزمه مد

 کشور و در نتیجه تلف کردن امکانات، منابع و منافع کشورمی باشد.

متاسفانه برخی اندیشه ها و اظهارات در اردوگاه اصالحات رنگ و بوی حذف رقیب می دهد. 

 این امر موجب هراس بخش بزرگی از اصولگرا ها از آینده سیاسی، اجتماعی و بعضاً مالی خود 

که در باال اشاره شد، در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که اصولگراها می شود. همانطور 

با تمام امکانات و منابع خود در صدد دفاع و حفاظت از منافع )مالی/اقتصادی( و جایگاه خود 

 برآیند.

رقابتی که صرفاً هدفش حذف رقیب باشد سبب آشفتگی، بی نظمی و اختالل در امور گوناگون 
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که تنها کسانی که از این آشفتگی سیاسی/مدیریتی در کشور بهره می کشور خواهد شد. این

 برند، بدخواهان دور و نزدیك کشور خواهند بود 

برای کنترل، قابل پیش بینی بودن و تسلط بر میدان کنش سیاست ورزی، شاید عاقالنه تر 

اطبان و رقبا باشد تا تحلیل ها ی عمیق تر و چند وجهی تری از عواقب اظهارات و رفتار بر مخ

 در اردوگاه اصالحات صورت گیرد.

نباید این گونه پنداشت که امور گوناگون کشور صرفاً با کنار رفتن/گذاشتن و حذف رقیب 

میسر می باشد. چرا که هیچ اندیشه، راهکار و راهبردی به تنهایی نمی تواند پاسخگو و حالل 

 نیازها و مشکالت گوناگون کشور باشد.

یاسی در این نکته نهفته باشد که سیاست ورزان بتوانند رقیب خود را متقاعد شاید هنر فعل س

به اندیشیدن و عمل کردن طبق یك ساختار، اصول و قوانین رفتاری قابل پیش بینی کنند. 

اندیشه ها و نظرات افراد  اینکه هدف سیاست ورزی منافع جامعه و کشور است نه چیز دیگر.

رسیدن به اهداف خود اتخاذ می کنند نمایان می شوند، پس  در رفتار و روشهایی که برای

 می اندیشیم یا نمی اندیشیم. کافی نیست که صرفاً بیان کنیم که ما به یك شکل خاص

اصالحات با اندیشه ها، باور ها و نظرات خود می تواند موجب پدیدار شدن ناطق نوری ها، 

ا از سوی دیگر احمدی نژاد ها، رحیمی ها و.... مطهری ها،عبداهلل نوری ها، الریجانی ها..... و ی

شود. شاید خیلی بی ربط نباشد اگر گفته شود احمدی نژاد محصول هراسی است که شرایط 

 .بوجود آمده در دولت های اول و دوم اصالحات در اصولگراها ایجاد کرد
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  1یك امر سیاسی و چند ضرورت 

اندیشی ها، جلسات همطلبی درهمایشحهایی پیرامون اصولگرایی و اصالجایگاه بحث

های علوم انسانی و اجتماعی است. دانشگاهی و محافل تخصصی تولیدکنندگان علم در حوزه

گونه که باید فعال نیست. از اما ظاهرا مسیرانتقال تولیدات علمی به مدیریت کالن کشورآن

ها، رفتار وعملکرد دیشهسازی و اجماع نظر پیرامون اناین رو در اینجا به تبیین، شفاف

ورزان که در صحنه سیاسی کشور موثر هستند، اشاره خواهد شد. اصولگرایی، سیاست

اطالق  هاییهایی هستند که به روشها یا اتیکتطلبی، اعتدالگرایی و... مفاهیم، برچسباصالح

یشه د. رمی شود که حامیان هر یك معتقدند بهترین ابزار مدیریت کالن جامعه و کشور هستن

های اصولگرایی، از واژه اصل است. واژه اصل بسته به اینکه در کدام حوزه استفاده شود ویژگی

تواند داشته باشد. اصول قوانین اجتماعی ساخته ذهن و نیازهای بشرهستند. بدین متفاوتی می

ق قمعنی که اصول اجتماعی برای سامان دادن به روابط و شرایط زیست افراد جامعه برای تح

اند. معنا، کاربرد واعتبار اصول به اهداف مشترک که همانا امنیت حیات است، ساخته شده

های جامعه دارند، تعیین می شود.از آنجا که جهان واسطه نقش یا کاربردی که برای انسان

وقفه در حال حرکت و تغییر است، الجرم ومنطقا جوامع بشری و اصول مادی پیوسته و بی

ر آن هم مشمول همین حرکت، تحول و تغییر است. اصالح )طلب(: هنگامی که قوانین حاکم ب

امر، شرایط یا وضعیتی درزندگی فرد یا جامعه )مثال اصول، رفتار و شرایط واقعی( پاسخگو و 

کنند آن امور یا شرایط را تغییر ارضاکننده نیازهای فرد، گروه یا جامعه نباشد، افراد سعی می

ود شهمیت در فرایند اصالح اینکه امر یا موضوعی که مورد اصالح واقع میدهند. نکته دارای ا

وجود آورده جدا انگاشته می شود و این مساله موجب دخیل شدن از فرایندی که آن را به

شود که شود. اعتدالگرا: به افرادی اطالق میها و احساسات در فرایند اصالح میآلایده

ترین راهکار و راهبرد ترین و عملیهزینهترین، کماعی مناسبدربرخورد با امور فردی و اجتم

را اتخاذ می کند. راهکارها و نحوه برخورد اعتدالگرا با امور و مشکالت کوناگون فردی، گروهی 
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و اجتماعی تکاملی است. بدین معنی که اعتدالگرا امور و مشکالت را در چارچوب یك فرایند 

ات ها و احساسآلی بارز فرد اعتدالگرا کنترل تعصبات، ایدهکند. ویژگارزیابی و محاسبه می

گوناگون است، که این خصوصیات سبب عملگرا بودن، پویا بودن و تحقق اهداف فردی، 

های اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و... اجتماعی و سیاسی است. نیازهای کشور در حوزه

دو  طلب که درورزان اصولگرا و اصالحیاستکند که این نیازها بخشی از سای عمل میبه گونه

کند. صرف هدایت می« اعتدال»انتهای زمین سیاست ورزی کشور فعال هستند را به میانه 

ها، باورها، راهکارها و سالیق، منافع ملی و امنیت کشور وجه مشترک همه نظر از گرایش

سودمند خواهد بود اگر همه ورزان و نهادهای کشور است. بنابراین، کاربردی، عملی و سیاست

ورزان رسمی و تاثیر گذار یکدیگر را خودی تلقی کنند. آنگاه نه فقط در بحث بزرگان و سیاست

دولت و مجلس بلکه در همه امور برای کشور دوستان سودمند خواهد بود که افرادی عهده دار 

ر را با هایی چون ریاست مجلس شوند که بتوانند منافع ملی وامنیت کشومسئولیت

ترین شکل تامین کنند. با در نظر گرفتن شرایط داخلی، منطقه ای و ترین و مناسبهزینهکم

 دار مجلس شود.اندیش سکانطلبد که فردی تکاملجهانی می
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  1طلب منافع ملیاصولگرا، اصالح 

راتر ی فها و تمایالتهای گوناگونی که اهداف، خواستهورزان یا گروهبعضا ممکن است سیاست

های خود داشته باشند، دچار از زیرساخت های الزم و ضروری برای تحقق اهداف و خواسته

هیجانات، خطاهای تاکتیکی و راهبردی شوند. چنین وضعیتی موجب کند کردن و آسیب 

های گوناگون امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رساندن به توسعه و پیشرفت کشور در حوزه

های گوناگون یك واقعیت عینی شود. هجمه به دولت و آقای روحانی به بهانهیفرهنگی و... م

 وقفه و مغرضانه به ریاستو روزمره است. اگر قرار باشد مجلس هم به وضعیتی شبیه )هجمه بی

نفع خواهند بود. ریاست مجلس مجلس( به دولت دچار شود، صرفا یك اقلیت بسیار کوچك ذی

های دولت، مجلس را ملی باید بتواند در راستای تحقق اهداف و برنامهخاطر منافع ضرورتا و به

گیز برانای که بسیار تعجبزدایی حرکت دهد. در این میان نکتهبه سمت واقعگرایی و تنش

ورزان تاثیرگذار و بانفوذ قادر به این تشخیص نیستند که چه است این است که چرا سیاست

تر است؟ از آنجا که تشخیص اینکه چه فردی برای منافع فردی برای تحقق منافع ملی مناسب

ای قهای و فرامنطتر است، تابع تشخیص شرایط کالن داخلی، منطقهتر و مناسبملی کاربردی

ورزی ها و بعضا رقابتی میان فعاالن صحنه سیاستگیری اولیه از اختالف دیدگاهاست. نتیجه

منطقه و جهان است. این امکان که حاکی از خطا در تشخیص شرایط کالن کشور، 

گیر تشخیص صحیحی از شرایط کالن کشور، منطقه ساز و تصمیمورزان بانفوذ، تصمیمسیاست

طور شناختی است که افراد بهکننده است. این یك امر روانو جهان نداشته باشند بسیار نگران

، اظهارات و رفتار خود نمایان های خود را در عملکردها، تمایالت و خواستهناخودآگاه، اندیشه

ای عمل کردن و رقابت احساسی کنند. منافع ملی صحنه آزمون و خطا، هیجانات، سلیقهمی

ها، اهداف، راهکارها و راهبردها باید از گروهی و حزبی نیست. در حوزه منافع ملی، اندیشه

ورزی یك مولفه پذیری در عالم سیاستهای دقیق پیروی کند. انعطافاصول، منطق و روش

د ورز برای کشور ناکارآمحیاتی است، اما تاثیرپذیری و منعطف بودن بیش از حد یك سیاست
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اس احسالملل، بسیار خشن و بیویژه روابط بینورزی، بهآمیز است. صحنه سیاستو مخاطره

ها و منافع گروهی جای خود را به منطق، تعقل و آلها، ایدهاست. در صورتی که هیجان

تر برای مناصب گوناگون مدیریتی کالن از واقعگرایی دهد، تشخیص اینکه چه فردی مناسب

ورزان بزرگ و کشوردوستان تر خواهد بود. از این رو سیاستجمله ریاست مجلس است، آسان

وش ترین رپوشی کنند. کاربردیهای حزبی و گروهی چشمخاطر منافع ملی از خواستهباید به

ورزان تاثیرگذار در فع ملی، همکاری، انجام وظیفه و ایفای نقش سیاستبرای تامین منا

های گوناگون است. ریاست مجلس تنها جایگاه مدیریتی نیست که امکان ایفای نقش جایگاه

 کند.را فراهم می

 

 

 

 

 

  



 12مجموعه مقاالت پیرامون انسجام، توسعه، منافع و امنیت ملی / 

  1ورزیحق و سیاست 

 اینکه فالن شود.ورزان شنیده میحق یکی از مفاهیمی است که به وفور در اظهارات سیاست

جایگاه، امتیاز، شرایط و.... حق فالن فرد یا جریان سیاسی است. در مقاطع گوناگون تاریخی، 

ویژه سیاسی( بر پایه تعاریف ها )بههای گوناگون حق افراد و گروهمناطق جغرافیایی و نظام

ان با ورزوگوها و بعضا مجادالت سیاستگوناگون بنا شده است. در مباحث، اظهارات، گفت

ها و عقاید گوناگونی که در ارتباط با گزینش ریاست مجلس آتی در جریان است، مفهوم گرایش

رسد. استدالل این است که برخی افراد و جریانات حمایت مردمی قابل حق زیاد به گوش می

بایست در تصاحب جایگاهی خاص نمود اند، از این رو، این حمایت مردمی میتوجهی داشته

ه قابل ای ک. در این استدالل هیچ نکته غیرمنطقی و غیرعقالنی وجود ندارد. اما نکتهپیدا کند

تامل است اینکه شاید این نوع خط فکری و استدالل، در کشورها و جوامعی کاربردی داشته 

باشد که دارای یك زیرساخت نظریه مدیریتی کالن، کارآمد و مورد قبول همه) یا اکثریت( 

ای که ضرورتا نه سیاست ورزی جامعه را شکل داده است، باشد. نکتهورزان که صحسیاست

باید مدنظر تمامی کشوردوستان قرار بگیرد این است که افراد در مناصب عمومی هیچ حقی 

ن کنند. ای)فردی/گروهی( ندارند. افراد در جایگاه عمومی فقط انجام وظیفه یا ایفای نقش می

کننده منافع ملی هستند و در ها و رفتارهایی که تامینروشها، راهکارها، راهبردها، اندیشه

دهند. بنابراین، معیار و سنجش حق نتیجه خوب یا بدند، بنیاد و محتوای حق را تشکیل می

ورزی منافع ملی است. ضروری است که بزرگان برای حل و فصل امور دو نکته در عالم سیاست

ها، های گوناگون با افکار، خواستهی متشکل از طیفهای سیاسگروه -1را مد نظر داشته باشند: 

های متفاوتی هستند. آگاهانه یا ناخودآگاه، عیان یا پوشیده ممکن است برخی اهداف و روش

 -0هایی حمایت کنند که به صالح منافع ملی نباشد.ها از اهداف و روشافراد در این طیف

اگون از جمله انتخابات مجلس به منافع دهندگان با رای خود در انتخابات گونمعموال رای

ورزان بزرگ و اندیشمند است که دهند. اما این وظیفه سیاستشخصی/فردی خود رای می
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های بحق شهروندان و رای دهندگان های تحقق خواستهکارگزاران، مقامات، مجریان و روش

ت تشخیص صحیح در صور 2-را بر پایه تشخیص کالن شرایط کشور، منطقه و جهان برگزینند.

شرایط کالن کشور، منطقه و جهان، انتخاب هیچ مسئول/مقامی برای مناصب گوناگون از جمله 

دهد که تشخیص ریاست مجلس دشوار نخواهد بود. منافع ملی این حق را به بزرگان نمی

 ارائه دهند.نادرستی از شرایط کشور، منطقه و جهان 
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  1روحانی و شاه کلید

کند که در کشورهای ورزی و سیاست ورزان کشور از منطق رفتاری پیروی می صحنه سیاست

ها ورزان با راهکارها، روشدیگر و مقاطع تاریخی گوناگون رایج بوده است. بدین معنا که سیاست

ها و دیدگاها نسبت به امور گوناگون و راهبردهای گوناگون که ناشی از تفاوت اعتقادات، نظریه

کنند مشکالت کشور وجامعه را حل کرده و به توسعه و ی است، تالش میاجتماعی و کشور

پیشرفت امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و... کمك کنند. دربرخی موارد اختالف 

دیدگاه وفقدان هماهنگی میان ارکان، نهادها و سیاست ورزان بر سرچگونگی برخورد وحل یك 

شود که از نظر امنیتی، زمانی، اهکارها و راهبردهایی میامر اجتماعی، سیاسی منجر به اتخاذ ر

ها، قهها، سلیورزان با گرایششود. همه سیاستمنابع انسانی و مالی پرهزینه و طوالنی مدت می

دیدگاها و باورهای گوناگون تالش دارند کشور درامور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و... 

ورزی عصرحاضر، برخالف قرون پیشین، سیاست  توسعه و پیشرفت کند. درجهان سیاست

توانند برای حل امور گوناگون داخلی صرفا عوامل و فاکتورهای ورزان به دو دلیل، دیگر نمی

برخی کشورهای دور و نزدیك با اهداف سودجویان پیوسته  -1داخلی را مد نظر داشته باشند. 

ند. این یك واقعیت عینی درتالش برای نفوذ ومداخله در امور داخلی کشور ما هست

 ناپذیر است.واجتناب

تری برای حل برخی امور و مشکالت گوناگون اجتماعی در تر و کم هزینهراهکارهای موثر -0

کشورهای دیگر وجود دارد که برای به دست آوردن آنها نیازمندیم با کشورهای دیگر مراوده 

ی قادر نخواهد بود در امور اقتصادی، وتعامل دشته باشیم. بنابراین، در عصر حاضر هیچ کشور

سیاسی، امنیتی، صنعتی، علمی و... صرفا با اتکا به فاکتورهای داخلی به توسعه و پیشرفت نائل 

شود. در راستای بهبود امور و حل مسائل و مشکالت متعدد و گوناگون کشور، میان بزرگان، 

از ترین نیکمیت قانون بنیادیسیاست ورزان در سطوح گوناگون اجماع نظر وجود دارد که حا

کشور برای سامان دادن به صحنه سیاست ورزی، عملکرد، کارایی، اظهارات و رفتار سیاست 
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 کند. هیچورزان و مسئوالن است. حاکمیت قانون درقانون اساسی هر کشوری تبلورپیدا می

رای حل و تواند به صداقت و تالش آقای روحانی و تیم ایشان بشهروندآگاه و منصفی نمی

سروسامان دادن به مشکالت گوناگون کشور تردید کند. درکشور ما همانند بسیاری کشورهای 

به اصطالح درحال توسعه حل و فصل امور گوناگون اجتماعی، ملی وابسته به خواست و توانایی 

 افراد معدودی است. به عنوان مثال اگر آقای روحانی، آقای ظریف و دیگر بزرگان در این مقطع

ای که بود؟ اخیرا، بزرگی فرمودند، با رفتار خردمندانهتاریخی نبودند، شرایط کشور چگونه می

توانند با آرامش خاطر سر بر بالین نهند. ضرورتا باید گفته شود از شهروندان دیدند، حال می

 سازی نشود هیچ کشورهای نظری، عقالنی قانون اساسی تدوین و بومیتا زمانی که زیرساخت

تواند و نباید آرام بگیرد. شاه کلید امور گوناگون کشور تشکیل کارگروهی برای وستی نمید

های نظری، عقالنی قانون اساسی است. زیر ساختی که بیشتر سازی زیر ساختتدوین و بومی

گیران پیرامون آن اجماع نظر داشته باشند. سازان و تصمیمسیاست ورزان، بزرگان، تصمیم

باید از متخصصان علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی و هر اندیشمندی که  چنین کارگروهی

تواند و وظیفه ملی دارد که به تحقق و تدوین چنین زیر ساخت خواست و باور دارد که می

نظری، عقالنی یاری برساند، تشکیل شود. آقای روحانی با ایجاد چنین کارگروهی کاری بس 

برجام برای کشور انجام خواهند داد. بدون تدوین و  تر ازتر، ماندگارتر و تاریخیبزرگ

 هایسازی زیر ساخت نظری قانون اساسی مسیر پیشرفت و توسعه کشور در زمینهبومی

 سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... راهی پرمخاطره، ناهموار، نامشخص و

 بینی خواهد بود.غیر قابل پیش
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 1انتقاد چیست؟ 

از سر کار آمدن دولت تدبیروامید، برخی جریانات فکری و سیاست ورزان رسمی و غیر بعد 

اند. اینکه دولت مورد نقد قرار بگیرد امری رسمی شروع به انتقادات گوناگون به دولت کرده

پسندیده، ضروری و مفید است. و اینکه دولت مخالفانی داشته باشد که معتقدند امور گوناگون 

ی، فرهنگی، خارجه و... . باید به شکل دیگری از آنچه دولت باور دارد حل و اقتصادی، سیاس

فصل شوند، بسیار مرسوم و طبیعی است. اما آنچه رایج و عادی نیست، اینکه انتقادها خالف 

واقع و مغرضانه باشند. هنگامی که دولت سختکوش آقای روحانی در معرض انتقادهای خالف 

های آید که منتقدان کیستند؟ اهداف انتقادرد، سواالتی پیش میگیواقع و مغرضانه قرار می

این  «انتقاد چیست؟»آنها از دولت چیست؟ و اساسا انتقاد چیست؟ شاید تبیین ساده اینکه 

ها و عملکرد افراد دیگر باشد که انتقاد، بیان نظر و عقیده منتقد از دیدگاه، رفتار، برنامه

گذاری سیاسی، اقتصادی و... است. البته، کیفیت و میزان تاثیردرجایگاها و گوناگون اجتماعی، 

انتقاد درامور گوناگون تابع اهداف، انصاف و صداقت منتقدان است. شاید بتوان انتقادات را به 

انتقادهایی که بر شناخت، تحلیل و ارزیابی کارشناسانه و صادقانه از  -1سه دسته تقسیم کرد: 

انتقادهای واکنشی  -0. این دسته انتقادات مفید و سازنده هستند. موضوع انتقاد استوار هستند

و بدون شناخت، تحلیل و ارزیابی از موضوع انتقاد. این دسته انتقادها میان آحاد مردم و در 

ای را باز زندگی روزمره امری رایج و مرسوم است. به عنوان مثال فردی اول صبح روزنامه

 کند و با خبر فیش حقوقی می

شود. بسیار طبیعی است چنین فردی بدون تحلیل و ارزیابی، د ده میلیونی مواجه میچن

واکنشی انتقادی نسبت به این خبر نشان دهد. اما بعد از آگاهی از اهداف مغرضانه خبر و 

یادآوری تالش های صادقانه دستاوردهای دولت واکنش انتقادی به خبر کمرنگ خواهد شد. 

و مغرضانه که در پی اهداف خاصی )شخصی، گروهی( آگاهانه مطرح  انتقادهای خالف واقع -2

توان از این دسته انتقادها به دولت تدبیر و امید کرد این است شوند. تنها برداشتی که میمی
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رسد ریشه بسیاری از کنند. به نظر میکه منتقدان اهدافی خالف منافع ملی را دنبال می

دهای عینی و ملموس، نگرانی سوداگران سیاست ورز از ها به دولت، با وجود دستاورهجمه

تضعیف و به خطر افتادن منافع شخصی و گروهی ایشان است. تمرکز دولت بر رفع مشکالت 

تر از پاسخگویی به منتقدانی است که پایگاه مردمی ندارند. گوناگون مردم و کشور مقدم و مهم

درک و قوه سنجش و تحلیل باالیی برخالف باور سوداگران سیاست ورز، مردم از منطق 

نظمی اداری، های مغرضانه به دولتی که به هشت سال بیبرخوردارند و تحت تاثیر هجمه

های اقتصادی و... را پایان داد، قرار نخواهند گرفت. احتماال منتقدان درانتقادات نگرانی، کابوس

وندان نسبت به امور گوناگون گیرند که دیدگاه شهرخود از دولت این امر مهم را در نظر نمی

برگرفته و تحت تاثیر شرایط عینی و روزمره ایشان است و نه اظهارات برخی اذهان مغرض 

سوداگران سیاست ورز. مگر شهروندی که دارای حواس پنجگانه سالم است در کشور وجود 

. انتقادات نداشته باشد 92-90های را با سال 90-20های دارد که خاطره یا توان مقایسه سال

کنند، نیاز به پاسخگویی منصفانه، صادقانه و سازنده که اهداف ملی و همگانی را دنبال می

ترین ترین و کارشناسانهدارند و الغیر. مردم به عنوان قضات عملکرد و رفتار حاکمیت منصفانه

ون ت گوناگها را از عملکرد و رفتار دولت تدبیر و امید خواهند داشت. رفع سریع مشکالقضاوت

مردم و کشور و حصول دستاوردهای عینی و ملموس بهترین پاسخی است که دولت تدبیر و 

 تواند به منتقدان غیر منصف بدهد.امید می
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  1اعتماد به خرد جمعی؛ راه توسعه کشور 

های اقتصادی، سیاسی، ترین و پایدارترین راه توسعه، پیشرفت و امنیت در حوزهمطمئن

تی، علمی، رفاهی، فرهنگی و... در کشور راهکار و راهبرد بسیج، مدیریت، هدایت امنیتی، صنع

کارگیری تمامی منابع و امکانات کشور در مسیر شناخت، درک و نزدیك شدن به خرد و به

های گوناگون اجتماعی، جمعی است. افراد، کارشناسان و کشور دوستان بسیاری در حوزه

، فرهنگی و... در تالش برای رفع مشکالت و دشواری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی

رسد با وجود تالش های فراوان، حل و فصل و سامان اجتماعی و ملی هستند. اما به نظر می

رود. درچنین شرایطی برخی سیاست ورزان دادن امور گوناگون به کندی و به سختی پیش می

های ها، راهکارها، عملکردها و راهبرددیشهها را در انکنند ریشه ناکامیو مسئوالن سعی می

نظر ساده لوحانه باشد، اما ضرورتا باید گفته شود هیچ سیاست وجو کنند. شاید بهرقیب جست

ورز رسمی یا غیر رسمی مقصر دشواریهای کشور نیست. اشکال در فقدان اهداف کالن مدیریتی 

که پیرامون آنها اجماع وجود  تعیین شده، مشخص، شفاف، ملموس، قابل درک و سنجش پذیر

آید که دلیل اصلی ناکامی حل وفصل و ساماندهی امور دارد، است. حال این پرسش پیش می

 هایگوناگون، معضالت و دشواری های کشور چیست؟ پاسخ به این پرسش براساس مولفه

 یها موجب آشفتگی وبی نظمگیرد. ابهام و شفاف نبودن دراندیشهروانشناختی صورت می

شود. همین موضوع درباره جامعه و کشورهم صادق طور کلی در زندگی افراد میدرعملکرد و به

ها واهداف کالن مدیریتی درجامعه سبب است. ابهام، مشخص نبودن و شفاف نبودن اندیشه

نظمی در عملکرد و رفتار برخی راهکارها و راهبردهای غیرکاربردی و در نتیجه آشفتگی و بی

شود. جامعه همانند یك ها و سطوح گوناگون میبه تبع آن شهروندان در جایگاهمسئوالن و 

ها و اهداف کالن مدیریتی که برای همه شهروندان فرد نیازمند تدوین و تعریف شفاف اندیشه

گیری باشد، است. جوامع و کشورها گوناگون در ملموس، قابل درک، قابل سنجش و اندازه

اند برای ثبات، امنیت، آرامش و رفاه شهروندان خود و پرهیز کردهمقاطع مختلف تاریخی تالش 
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ها و اهدافی را برای خود تعریف و ترسیم کنند. های اجتماعی، اندیشهنظمیها و بیاز آشفتگی

شاید ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی در مدیریت نامناسب شرایط، 

ها و ناخت، درک و ارتباط نزدیك تر به خرد جمعی.فقدان اندیشهمنابع و امکانات الزم برای ش

اهداف مشخص، شفاف و کاربردی مدیریتی کالن کشور و آشفتگی در عملکرد و رفتار عوامل 

داخلی است که زمینه مساعدی را برای دخالت و نفوذ بیگانه و بدخواهان کشور به وجود 

آینده کشور و کنترل وقایع، ضروری است آقای  آورد. بنابراین، برای قابل پیش بینی بودنمی

عنوان یك راهبرد بلند مدت و کارآمد راهکاری شفاف و عملی برای سامان دادن، روحانی به

های علوم، تحقیقات و فناوری و هدفمند کردن و ارتقای اهمیت، جایگاه و ارزش وزارتخانه

رک و نزدیك شدن به خالق آموزش وپرورش را در دستور کار دولت قرار دهد. شناخت، د

هستی موجب شناخت، درک و دانش جامع تر، عمیق تر و کاربردی تر از انسان و محیط زیست 

او می شود. شناخت و دانش جامع، عمیق و کاربردی از انسان و محیط زیست او پایه و اساس 

فرهنگی راهکار ها و راهبردهای موفق در حوزهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی،علمی، صنعتی، 

 و... در کشور خواهد شد.
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  1دستاوردهای ایجاد معاونت برجام ملی 

با وجود اینکه میان  -1دو نکته درصحنه سیاست ورزی کشورحائز اهمیت و قابل تامل است: 

همه نیروهای موثر و بزرگان بر ضرورت تامین و حفاظت از منافع و امنیت ملی اجماع نظر 

ه نسبتا عمیق درباره راهکارها و راهبردها که حاکی از فقدان وجود دارد، اما اختالف دیدگا

با وجود تاکید تمامی  -0درک مشترک از چیستی منافع و امنیت ملی است، وجود دارد. 

نیروهای تاثیرگذار با گرایشهای گوناگون فکری مبنی بر ضرورت قانونمند بودن صحنه سیاسی 

دهنده دیدگاه مثبت سیاست ورزان درباره عکاسطور که باید، انکشور، اما واقعیت عینی، آن

قانون مدار بودن رفتار و اظهارات سیاسی نیست. لذا هیچ کشور دوست یا شهروند صادق، 

تواند تالش صادقانه و مضاعف دولت آقای روحانی برای حل و منصف و نسبتا آگاه به امور نمی

ون استن فشار از اقشار گوناگفصل مشکالت گوناگون اقتصادی، خارجی، سیاسی، امنیتی و ک

کند. شاید جامعه را نادیده یا منکر شود. اما ظاهرا موانعی تالش دولت را کند و پر هزینه می

عوامل خارجی: برخی کشورها  -1طور خالصه به دو دسته تقسیم کرد: بتوان این موانع را به

کشورهای دیگر خواهان کنند. برخی عمدا بر سر راه توسعه و امنیت کشور اخالل ایجاد می

عوامل داخلی: جریانات و گرایشات گوناگون -0امتیازات ناعادالنه و گزاف از کشور هستند. 

آگاهانه یا ناخودآگاه با رفتار و اظهارات خود تالش دولت برای حل و فصل معضالت متعدد و 

ها صرف خواستهکنند. در راستای فرا رفتن از اظهارنظر گوناگون کشور را پر هزینه و کند می

کننده و پرهزینه و آرزوها و اقدامی عملی، یك راهکار ممکن برای مقابله و مدیریت موانع کند

کردن تالش دولت برای حل و فصل مشکالت متعدد و توسعه کشور، ایجاد معاونت برجام ملی 

بدین  تاریخیبُر تاریخی عمل کند. میان بُر تواند به عنوان یك میاندر دولت است. این نهاد می

های سیاست ورزان برای حل و فصل ها، رفتار، راهکارها، راهبردها و طرحمعنی که اندیشه

مشکالت متعدد و گوناگون، بنا به جبر تاریخ باید مسیر مقید به اختالفات، تضادها، مناقشات 

ت دولو خطاهای تشخیص پی در پی هزینه بر و زمانبر را طی کنند. اما معاونت برجام ملی در 
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ها و راهبردهای متفاوت، و با دور یك میز آوردن بزرگان و صاحبان اندیشه، راهکارها، طرح

وگو، تبادل نظر و تفاهم میان این بزرگواران تاثیرگذار، توسعه و پیشرفت ایجاد فضای گفت

ترین کند. اساسیکشور را از روند سخت، ناهموار، نامشخص و پر هزینه تاریخی خارج می

ها و نیروهای تاثیرگذار بر امور گوناگون کالن این نهاد دور هم جمع کردن شخصیتوظیفه 

ها، کشور برای نزدیك کردن، هماهنگ کردن، ایجاد تفاهم و درک مشترک پیرامون طرح

تواند عملکردی که راهکارها و راهبردهای معطوف به منافع و امنیت ملی است. این معاونت می

و نشان زدن است را داشته باشد. بدین معنی که با هماهنگی، انسجام، مصداق مثال با یك تیر د

های فکری هم صدایی و کارآمدتر کردن راهکارها و راهبردهای ارائه شده توسط گرایش

زنی شود که این به نوبه خود سبب باال بردن قدرت چانهگوناگون، موجب افزایش قدرت ملی می

در نتیجه امتیازدهی کمتر به طرفهای خارجی و بعضا  المللی ودر مناسبات و مبادالت بین

ترین عاملی الملل واقف و آگاهند که مهمشود. همه دست اندرکاران حوزه روابط بینبدخواه می

و  گیری را تعیینالمللی میزان امتیاز دهی و امتیازکه در مناسبات و مبادالت گوناگون بین

گونه که برخی فعاالن و بزرگان صحنه همانکند، قدرت ملی هر کشور است. مدیریت می

سیاسی آگاهند قدرت ملی تابع و محصول انسجام، یکپارچگی، قانونمندی، هم صدا بودن و نه 

تك صدا بودن نیروهای تاثیرگذار و ثبات نظام مدیریتی کالن کشور است. نتیجه اینکه، 

ورزان لم سیاسی میان سیاستها و فقدان مبادالت سااختالفات کورکورانه، ناهماهنگی، دشمنی

رسمی و غیر رسمی موجب تضعیف قدرت و امنیت ملی و در نتیجه کند و پرهزینه کردن 

المللی و حصول دستاوردهای های داخلی و عملکرد ضعیف در مناسبات بینراهکارها و راهبرد

موجب  تواندناچیز و گزاف برای کشور خواهد داشت. ایجاد معاونت برجام ملی در دولت می

هموار و پایدار شدن توسعه و پیشرفت کشور در بلندمدت، حتی بعد از اتمام دوره 

 باشد. 1022جمهوری آقای روحانی در ریاست





 فصل سوم: 

 منافع ملی
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  1نه شرقی نه غربی امنیت ومنافع ملی

شد شعار نه شرقی نه غربی در اوایل انقالب به عنوان نقشه راه مدیریت کالن کشور تلقی می

ها، راهبردها و راهکارهای و طرفداران زیادی داشت. در آن زمان این شعار اشاره به اندیشه

متفاوت برای مدیریت کالن کشور داشت. سرنوشت و تاریخ شعار نه شرقی نه غربی که نقشه 

راهی برای مدیریت کالن کشور بود الجرم و ضرورتا باید یك درس عملی و کاربردی برای 

ورزی و مسئوالن ارشد کشور داشته باشد و آن اینکه تان، فعاالن عرصه سیاستهمه کشوردوس

راهکارها و راهبردها بنا بر جبر منطق تابع و حاصل شرایط عینی هستند. راهبردها و 

راهکارهایی که ارتباط خود را با شرایط و اوضاع و احوال عینی قطع کنند محکوم به شکست 

نی که بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال عینی، بر برخی هستند. در عرصه سیاسی بازیگرا

ورزی کنار خواهند رفت. راهبردها و راهکارها پافشاری کنند برخالف میلشان از میدان سیاست

وگو، تبادل نظر، ها، رهکارها و راهبردها؛ گفتیگانه راه پایدار و کم هزینه تعدیل نظرات، روش

ف، مغایر و بعضا متخاصم دیگر و دور یك میز نشستن ها ی مخالگوش فرا دادن به دیگاه

های اول انقالب بزرگان و سیاست ورزان با نفوذ رسمی و غیر رسمی کشور است. در سال

بایست بزرگان تشخیص دادند که کشور نباید به کشورهای غربی یا شرقی متکی باشد، بلکه می

امنیتی، اقتصادی، علمی، سیاسی، با اتکا به توانایی های داخلی و ملی مشکالت گوناگون 

ها و اختالف نظرها میان سیاست صنعتی، فرهنگی و... کشور را حل و فصل کرد. اما امروزه بحث

ورزان رسمی و غیر رسمی، بزرگان نظامی و امنیتی، اقتصادی، صنعتی، علمی، تجاری و... حول 

ن و امنیت و منافع ملی را تامیتواند به بهترین نحاین محور است که ارتباط با غرب یا شرق می

زنی در مبادالت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تجاری و... با کشورهای دیگر تابع کند. چانه

 های راهبردی بلندمدتگیران ارشد کشور و وجود سیاستیکپارچگی و هماهنگی میان تصمیم

راهبردهای موفق که همه ابعاد امنیت و منافع ملی در آن لحاظ شده، است. در دوران معاصر 

کنند. ها و راهکارهای نرم استفاده میالملل راهبردهایی هستند که از روشدر روابط بین
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های سخت که بسیار پر هزینه و مخرب هستند، در شرایط ها، راهکارها و اندیشهراهبردها، روش

ای و کاالهگیرند. اگر روزی بتوانیم علم، صنعت، کارخانه بسیار خاص مورد استفاده قرار می

ها شود. در دوران معاصر جنگ اندیشهصنعتی صادر کنیم، امنیت و منافع ملی بهتر تامین می

ها و کشورهایی هستند )نرم( جایگزین جنگ نظامی )سخت( شده است. فاتحان؛ افراد، گروه

برداری دهند یا از سالح اندیشه بهتر بهرههای واقع بینانه ارائه میاندیشند، تحلیلکه بهتر می

کنند. امنیت و آرامش در داخل کشور بدون امنیت و آرامش در کشورهای همسایه، در می

بلندمدت، میسر نخواهد بود. در صورتی که مدیریت کالن کشور از مدیریت سنتی )احساساتی 

.( به های عمیق و..بودن، متکی به تجربه و دانش فردی، متکی به دوست و آشنا، فقدان تحلیل

گیری منطق در اظهارات و عملکرد، گروهی کار کردن، هم کارلمی )اندیشیدن، بهمدیریت ع

زیستی مسالمت آمیز با مخالف و...( تغییر کند، و بزرگان کشور در حوزهای گوناگون بتوانند 

حول یك راهبرد کالن میان خود اجماع نظر ایجاد کنند، در طول چند دهه ایران قابلیت آن 

ها، هم سطح آلمان و ژاپن شود. چرا که تمامی امور انسانی ر همه زمینهرا دارد که کشوری، د

مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به انرژی است. با منابع و ذخایر انرژی موجود و منابع انسانی 

آگاه و وطن پرست در کشور، باور کنید، با اجماع نظر بزرگان پیرامون یك راهبرد کالن واقع 

سطح آلمان و ژاپن توانیم در طول چند دهه در همه ابعاد همیدی میبینانه، بدون هیچ ترد

 قرار بگیریم.
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  1دانشکده صلح خاورمیانه در تهران 

ترین نقطه جهان است؛ آشفتگی و ناامنی که ترین و ناامنخاورمیانه در حال حاضر آشفته

چ منطق، دلیل و مشکالت و درد رنج فراوانی برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است. هی

کننده این همه آشفتگی و ناامنی در خاورمیانه ای را که توجیهمنفعتی بومی، ملی و منطقه

توان مطرح کرد اینکه ساکنان خاورمیانه چه تفاوتی توان یافت. پس، پرسشی که میباشد، نمی

جاد امنیت با مردم دیگر مناطق جهان دارند؟ چرا اغلب ساکنان و حاکمان در خاورمیانه در ای

و ثبات در کشورهای خود ناتوان هستند؟ با یك نگاه سطحی به اوضاع و احوال مردم دیگر 

توان دریافت که مردم خاورمیانه هیچ تفاوتی با مردم مناطق دیگر جهان ندارند. نقاط جهان می

 عترین دلیل تفاوت یا مشکالت مردم خاورمیانه این است که در این منطقه منابیگانه و مهم

سرشار انرژی وجود دارد. نیاز به علم و دانش گسترده و عمیق نیست تا متوجه شویم کشورهای 

فرامنطقه ای )به ویژه غربی( با اعمال نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی در کشورهای خاورمیانه 

رهای زنند. کشوثباتی برای تصاحب ذخایر انرژی این منطقه دامن میبه ایجاد آشفتگی و بی

)به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی( با نفوذ خود در منطقه خاومیانه رفتار و عملکرد  غربی

کشورها و شرایط امنیتی، سیاسی، اقتصادی و... در این منطقه را شدیدا کنترل کرده و تحت 

 ها ی خاورمیانهها و نا امنیتوان منشا آشفتگیدهند. بر اساس شواهد عینی میتاثیر قرار می

ای با هدف تاراج منابع نفوذ و دخالت کشورهای فرا منطقه -1دو موضوع خالصه کرد:  را در

های کامال سنتی با ظاهری مدنی و مدرن. فقدان خرد مشترک میان حکومت -0انرژی منطقه. 

ورزان در کشورهای پیشرفته یا صنعتی با کشورهای در حال یکی از تمایزات بارز اغلب سیاست

احساسات در اندیشه ، رفتار و عملکرد سیاست ورزان در کشورهای در حا توسعه دخیل بودن 

ها، رفتار و عملکرد سیاست ورزان در کشورهای صنعتی ل توسعه و تسلط منطق در اندیشه

ها در خاور میانه سنتی بوده و فاقد الزمات و ضروریات حاکمیت است. متاسفانه بیشتر حکومت

از  تواند بعدشورهای صنعتی هستند. هیچ وطن پرستی نمیعلمی )کارآمد و مدرن( رایج در ک
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مشاهده اجساد زائران ایرانی در عربستان و به شهادت رساندن فرزندان ایران به دست موجودات 

های عصر هجری داعشی دچار خشم غیر قابل وصفی نشود. اما دخالت احساسات در سیاست

لملل مفاهیم دشمن و دوست معنی و اراهبردی بسیار خطرناک است. در عالم روابط بین

کاربردی ندارند. یا به عبارتی، کشوری که برای تامین امنیت و منافع ملی سودمند است عامل 

شود و کشوری که برای امنیت و منافع ملی مضر است عامل منفی تلقی مثبت تلقی می

سته ورهاست. برجشود. قابل ذکر اینکه امنیت و منافع ملی میزان و شاخص تفاوت میان کشمی

کردن دشواری ها، اختالفات و مشکالت گوناگون امری کم دردسر است. کشور نیازمند 

راهکارهای کاربردی و کارآمد با پیامدهای قابل پیش بینی است. با این اوصاف باید پرسش 

شود آیا کشورهای منطقه توان حل و فصل مشکالت میان خود را دارند یا نه؟ اینکه چه اقدام 

توانند در راستای ایجاد ثبات، توسعه و همزیستی مسالمت آمیز و کنترل شرایط اقداماتی مییا 

وامور گوناگون امنیتی، سیاسی، اقتصادی، و... به دست ساکنان منطقه انجام دهند؟ نگارنده 

ی ای عارتوانند خاورمیانههای منطقه با توسل به خرد و منطق میاعتقاد راسخ دارد که حکومت

ای نگ، خشونت، ترس، آشفتگی و ناامنی برای ساکنان این منطقه ایجاد کنند. خاورمیانهاز ج

که شهروندانش در کمال صلح، ثبات، آرامش، رفاه و امنیت در کنار هم زندگی کنند. یك 

رهکار ممکن، کابردی و کارآمد ایجاد یا تاسیس دانشکده صلح خاورمیانه در تهران است. ایجاد 

ترین وظایف هر حکومتی در قبال شهروندان خود است. ایجاد دانشگاه صلح امنیت از اصلی

خاورمیانه در تهران با کمترین هزینه امنیت و منافع ملی را تامین خواهد کرد. تاسیس این 

تواند با دعوت از دانشگاه در تهران توسط وزرات امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی می

تمداران بانفوذ کشورهای خاورمیانه و تربیت نسلی جدید از اندیشمندان، متخصصان و سیاس

سیاستمداران در خاورمیانه اساسی برای تبادل نظر، هم اندیشی، ساختن درک مشترک از امور 

ای و ایجاد راهکارها و راهبردهایی برای ایجاد صلح و همزیستی مسالمت آمیز گوناگون منطقه

طریق مانع نفوذ و دخالت مخرب کشورهای استثمارگر  در منطقه و میان کشورها باشد و از این

ای در منطقه شود. ایجاد دانشگاه صلح خاورمیانه در تهران بلوغ، توانایی، سودجوی فرا منطقه

آینده نگریری، ثبات، اقتدار، وتحلیل عمیق و کاربردی نظام سیاسی ایران از شرایط منطقه و 
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تی کردن چنین دانشگاهی پیامدهای عمیق و کشد. عملیافرامنطقه را به رخ جهانیان می

های اقتصادی، سیاسی، صنعتی، علمی، فرهنگی، نظامی،امنیتی و... برای بلندمدت در حوزه

 کشور و منطقه خواهد داشت.
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  1تهاجم فرهنگی

ای مبنی بر عدم دخالت ناجا در مجوز و محتوای امور فرهنگی را تصویب اخیرا هیات دولت مصوبه

فاصله بزرگواری در نهاد دیگری که با امور فرهنگی ارتباط ندارد با مصوبه دولت مخالفت کرد. بال

های اخالقی و رفتاری تاکید کرد. با وجود اینکه و بر لزوم برخورد نیروی انتظامی با ناهنجاری

سالیان سال در مورد تهاجم فرهنگی اظهار نظر شده است، اما متولیان، اندیشمندان و نهادها 

نگی به این مهم کمتر به طور جدی، منطقی، سیستماتیك و علمی پرداخته اند. اینکه فره

شهروندان و جامعه در معرض تهاجم فرهنگی کشورهای دیگر با اهداف گوناگون،عمدتا بدخواهانه 

و سودجویانه، قرار دارند انکارناپذیر است. اما رفتار و عملکرد متولیان، مسئوالن و آنهایی که به 

امور فرهنگی آگاهی دارند و امور فرهنگی دغدغه شان است به هیچ وجه خردمندانه،  اهمیت

منطقی، کاربردی، کارآمد و پاسخگوی نیازهای فرهنگی شهروندان ، جامعه و کشور نبوده است. 

گام نخست در مسیر اجماع و تدوین راهبرد کالن فرهنگی کشور اینکه همه بزرگان،اندیشمندان، 

ورزان بانفوذ رسمی و غیر رسمی صادقانه و بدون هر گونه ستان، و سیاستعالمان، کشوردو

تعصب، با در نظر داشتن منافع شخصی و گروهی بپذیرند که شهروندان، جامعه و کشور از فقدان 

های بسیاری را متحمل یك راهبرد کالن فرهنگی مورد اجماع همه بزرگان، هزینه و دشواری

ها، سردرگمی ها، اختالف نظرها توان در آشفتگیها را میو هزینه شود. نمود این دشواری هامی

میان متولیان، مسئوالن، فعاالن فرهنگی و نهادها و افراد خارج از حوزه فرهنگی که نظرات و 

 42راهکارهای خاص خود را در مورد امور فرهنگی دارند، و آمارهای غیر رسمی مبنی بر اینکه 

های گوناگون تصویری، صوتی،اینترنیت و... بیگانه هستند بان رسانهدرصد شهروندان، مخاط 22تا 

را به وضوع مشاهده کرد. گام دوم، رسیدن به اجماع نظر و درک مشترک از چیستی فرهنگ 

میان بزرگان تصمیم ساز و تصمیم گیر است. تعریف بسیار ساده فرهنگ اینکه، فرهنگ به آن 

های روانشناختی دارند. به عبارتی، امور فرهنگی که ریشه ها اطالق می شوددسته از رفتار انسان

به رفتاری مربوط است که نیازهای کامال طبیعی روانشناختی شهروندان را برآورده یا ارضا 
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کند. بنابراین، برای تدوین راهبرد و ایجاد نظم و ثبات در امور فرهنگی الزم و ضروری است می

ک و شناخته شود.نه فقط کاربردی و عملی نخواهد بود که نیازهای روانشناختی شهروندان در

های روانشناسانه دارند برخورد کرد، که با قانون و برخوردهای پلیسی با امور فرهنگی که ریشه

های های اجتماعی که هم هزینهها و ناهنجاریبلکه این نوع برخوردها موجب انواع بی نظمی

شود. اگر های بدخواه بیگانه خواهد بود، مینهگزاف خواهد داشت و هم بستر ساز نفوذ رسا

بپذیریم امور فرهنگی بیان کننده نیازهای کامال طبیعی روحی،روانشناختی انسانها هستند، آنگاه 

توان شهروندان را از ارضا یا برآوردن نیازهای روحی، الزاما و ضرورتا باید قبول کنیم که نمی

ارضای نیازهای کامال طبیعی روحی، روانشناختی موجب روانشناختی منع کرد. منع شهروندان از 

تر که به سادگی ابعاد عمیق و وسیع بروز آشفتگی، اختالالت، و ناهنجاری های بیشتر و بغرنج

اجتماعی، امنیتی و... پیدا خواهد کرد، می شود. شاید خیلی بی راه نباشد که امور فرهنگی را با 

، اگر نتوانیم کاالهای اقتصادی، فرهنگی و... ضروری مورد امور دیگر مثال اقتصادی مقایسه کنیم

نیاز را در داخل تولید و در اختیار شهروندان قرار دهیم الجرم، چه مقبول ما باشد چه مقبول 

نباشد این کاالها با تمام معایبشان وارد خواهند شد. با این اوصاف همه کشوردوستانی که دغدغه 

کشور شدیدا نیازمند یك راهبرد  -1د نکته توجه داشته باشند: فرهنگی دارند ضروری است به چن

بینانه است که هم پاسخگوی نیازهای روحی،روانشناختی فرهنگی کاربردی، عملی و واقع

شهروندان باشد و هم مبنای علمی داشته و اینکه عاری از هر گونه تعصبات و سالیق شخصی 

سعه یافته و قدرتمند را نمی توان یافت که دارای در جهان معاصر هیچ کشور با ثبات، تو -0باشد.

برخی بزرگان به درستی و هوشیاری بر تهاجم  -2یك راهبرد جامع و عملی فرهنگی نباشد.

فرهنگی تاکید دارند. منطق تهاجم فرهنگی نرم، ملکولی، اتمی و سلولی است. بنابر این، عملی، 

و پلیسی به جنگ و مقابله با تهاجم فرهنگی کاربردی و شدنی نخواهد بود که با راهکارهای سخت 

اقتدار فرهنگی مقدم است. یا به عبارتی، به گواه تاریخ، اقتدار  -0سلولی، اتمی رفت. 

 نظامی،سیاسی، اقتصادی و... بدون اقتدار فرهنگی پایدار نخواهد بود.
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  1ورزی و توسعه پایدارسالمت سیاست

کشور در کنار دولت در تالش برای حل و فصل مشکالت، ایم، اگر بگوییم مسئوالن بیراه نگفته

های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، صنعتی، علمی و... هستند. اما با وجود ها و کاستینابسامانی

مان مندان و عالاراده، خواست و تالش صادقانه و مصرانه بزرگان، کشور دوستان، نخبگان، اندیشه

حل و فصل مشکالت متعدد و بعضا ناخوشایند گوناگون های گوناگون، مدیریت امور و در حوزه

رود. منطقی و طبیعی است که پرسش شود، چرا با وجود اراده، در کشور با دشواری پیش می

های شهروندان به کندی و خواست و تالش برترین اذهان کشور حل و فصل مشکالت و سختی

معنای امنیت، رفاه و آرامش در رود؟ پاسخی ساده و کلی، اینکه توسعه به دشواری پیش می

ورزی در هر کشوری است. ظاهرا ریشه جامعه و کشور تابع و پیامد سالمت محیط کنش سیاست

ورزان در حوزهای ها، نحوه رفتار و عملکرد سیاستدشواریهای مدیریتی کالن در ناهماهنگی

های زان با گرایشورگوناگون است. مفاهیم منافع و امنیت ملی بسیار مورد استفاده سیاست

گیرد. اما ظاهرا، بنا به شواهد عینی، درک و تعریف مشترک از امنیت و فکری گوناگون قرار می

ورزی کشور وجود منافع ملی که پیرامون آنها اجماع نظر وجود داشته باشد، در میدان سیاست

شور زی کورندارد. شاید مشکل اصلی که موجب عدم سالمت مبادالت سیاسی در صحنه سیاست

ورزان رسمی و غیر رسمی شود، فقدان چارچوب یا سازوکارهای رفتاری برای سیاستمی

شود تاثیرگذار در امور کالن کشور باشد. وجود تعاریفی مشخص از امنیت و منافع ملی موجب می

ورزان در مقابل دولت و رقبای فکری خود منصفانه، سودمند، ها و عملکرد سیاستاظهارات، انتقاد

تواند قانونمند و واقع بینانه باشد. تدوین تعاریف کاربردی و واقع بینانه از امنیت و منافع ملی می

توسط کارگروهی از سیاستمداران ریشه دار، بزرگان و عالمان دانشگاهی در حوزهای فلسفه، 

 شناسی ارائه شود. آقای روحانی با ایجاد چنین کارگروهیعلوم سیاسی، روانشناسی و جامعه

تحت مدیریت مستقیم خود، اهداف گوناگون ملی دولت تدبیر و امید )که همانا تبلور آرزوی تك 

ه ای ککند. نکتهتر محقق میتر و کم هزینهتك شهروندان ایران زمین است( را بسیار سریع
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ضرورتا همه کشور دوستان با هر گرایش فکری باید مد نظر داشته باشند اینکه کشور دارای 

بالفعل است. اما قدرت دشمنان کشور در توان نظامی، اقتصادی، صنعتی، علمی و فکری دشمنان 

آنها نیست، بلکه شاخص قدرت دشمن، رفتار، اظهارات نسنجیده، عملکرد ناکارآمد و عدم آگاهی 

ورزان داخلی است. برخی منتقدان دولت به مراتب و درک از منافع و امنیت ملی برخی سیاست

 تر اینکه آنها متوجه نیستند چگونهکنندهکنند و نگراندخواهان بیگانه عمل میتر از بخطرناک

ی ترین راهبردترین و کارآمدکنند. شاید مناسبهای جدی وارد میبه منافع و امنیت ملی آسیب

که قابلیت تحقق همزمان توسعه سیاسی، اقتصادی و امنیتی را دارد، راهبرد ایجاد سازوکاری 

ورزی، به معنی وجود سازوکاری ورزی در کشور باشد. سالمت سیاستاستبرای سالمت سی

منطقی، واقع بینانه و کار آمد که مبادالت سیاسی در کشور را هدفمند، مدیریت و منظم کند. 

ها، اظهارات و راهبردهای کالن، سازو کاری که در آن معیار و سنگ محك راهکارها، اندیشه

شرط توسعه پایدار در امور گوناگون ورزی پیشیر. سالمت سیاستمنافع و امنیت ملی است و الغ

بیه ورزی شاقتصادی، سیاسی، امنیتی، صنعتی، علمی و... است. توسعه بدون سالمت سیاست

شوم و بعد مشکلم این خواهد بود که ورزشکاری که مشکل جسمی دارد بگوید اول قهرمان می

رایش یا راهبردی نه کامال غلط و نه کامال درست کنم. هیچ اندیشه، راهکار، گرا بر طرف می

است. بلکه کاربردی بودن به معنی حصول نتایج ملموس برای شهروندان مالک، میزان و معیار 

درست یا غلط بودن یك اندیشه، راهکار یا راهبرد است. اینکه کاربردی بودن اندیشه ها، راهکارها 

ورزی ی شرایط و اوضاع و احوال میدان کنش سیاستبینانه و منطقو راهبردها تابع تشخیص واقع

ها، دیدگاها، راهکارها و راهبردهای متفاوت باشد، است. اگر منافع ملی محور و دلمشغولی اندیشه

گاه تشخیص واقع بینانه و منطقی که منجر به اتخاذ رهکارها و راهبردهای کاربردی که توسعه آن

ی، اقتصادی، امنیتی، صنعتی، فرهنگی و... را در پی و پیشرفت در امور گوناگون علمی، سیاس

ها و سازوکار معین در صحنه سیاسی کشور در خواهد داشت، دشوار نیست. فقدان چارچوب

های رفتار سنتی )احساساتی، ناپایدار، سطحی و...( و رفتار متکی به واردات و کپی برخی آموزه

 کند.د پیدا میاند، بروز یا نموسازی نشدهغربی و... که بومی
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  1روحانی نماد خرد ملی

جمهوری افراد با گرایش ها و اهداف گوناگون جنب و جوش با نزدیك شدن به انتخابات ریاست

دهند. در همین راستا نکاتی حائز اهمیت است. روحانی در جایگاه انتخاباتی خود را افزایش می

است. نمادی که تبلور آرزوها،  ریاست جمهوری یك فرد نیست بلکه نماد خرد جمعی وملی

های گوناگون شهروندان است. نماد خرد جمعی و ملی به معنی یك نیازها، کمبودها و خواسته

شیوه خاص اندیشیدن و مدیریت کالن کشور که مبتنی بر واقع گرایی، آگاهی و صداقت است. 

ندان ست. بنابراین، نظر شهرونظر مردم در امور گوناگون برگرفته و متاثر از شرایط عینی و روزمره ا

یابد، خطا نخواهد بود، اما برای پیشگیری و خنثی کردن تالش های که در رای آنها نمود می

برخی سوداگران سیاسی برای منحرف کردن نظرات شهروندان در راستای اهداف فردی، گروهی 

قداماتی را برای ها و ابا توسل به شیوهای پوپولیستی الزم است دولت آقای روحانی برنامه

هماهنگ کردن اقشار تاثیرگذار تدوین کند. برای اینکه ساختار یك جامعه به حیات خود ادامه 

دهد الزم و ضروری است که عناصر خوب بیشتر ازعناصر بد باشند، درغیر این صورت نظم جامعه 

ه هستند بهم خواهد ریخت و جامعه فرو خواهد ریخت. عناصر خوب که ستون ها یا اسکلت جامع

امان )با وجود دشواری ها و کاستی ها( دولت آقای روحانی را درک تالش صادقانه، جدی و بی

کند. خرد جمعی کنند. عناصر خوب یك جامعه در خرد جمعی جامعه نمود پیدا میمی

کشورحامی و پشتیبان آقای روحانی است. در صورت عادی و قانونمند بودن شرایط و فرایند 

به حل و فصل مشکالت متعدد و گوناگون کشور  1022هیچ تردیدی تا ی روحانی بیانتخابات آقا

ادامه خواهند داد. آقای روحانی عصاره خرد تك تك شهروندانی است که در پی آرامش، رفاه و 

های گوناگون اجتماعی هستند. بر این اساس شاید عاقالنه باشد آنها که رویای امنیت در حوزه

جمهوری را دارند برای پیشبرد اهداف کالن امنیت و منافع ملی به  تصاحب صندلی ریاست

آغوش افکار عمومی خردمند بیایند و با هر نوع تخصص و توانایی که دارند به دولت که نماد خرد 

و  94جمهوری ها که هوس رقابت در انتخابات ریاستجمعی جامعه است یاری رسانند. برخی
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 اند یا دارای تماالت شدیدایی کشور را دارند یا بسیار متوهمرویای تصاحب باالترین مسند اجر

شناختی است که افراد در حاالت شدید هیجانی از هر نوعی، دچار شخصی هستند. یك امر روان

شوند. اگر این اختالل یا کاهش برخی قوای ذهنی از جمله تشخیص امور عینی پیرامونی می

 توان نامید. چنینو خواست چنین فردی را چه می تمایالت شدید شخصی یا وهم نیست، رفتار

افرادی آگاه نیستند که شهروندان کامال آگاهند. افرادی که قصد رقابت و توهم نشستن بر جای 

دهندگان در انتخابات شناختی رفتار رایرا دارند، دانشی از سازوکار روان 94بزرگان در انتخابات 

د توانانایی، دانش، دارایی یا تخصص خود در زمینه خاص میرا ندارند. اگر فردی باور دارد با تو

به تامین امنیت و منافع ملی کمك کند در مقطع کنونی ضرورتا باید از تمایالت فردی،گروهی 

چشم پوشی کند و در کنار دولت بایستد. چرا که دولت آقای روحانی نماد خرد جمعی و ملی 

شهروندان درآن متبلوراست. دولت با تمام نیرو و های تك تك است که همانا آرزوها و خواسته

ها( در حال حل و فصل مشکالت گوناگون کشور است. نه تنها امکانات )با وجود کندی و کاستی

هیچ تردیدی بی 94هیچ توجیه منطقی وجود ندارد، بلکه فقدان آقای روحانی بعد از انتخابات 

ردی تواند عملککس نمیدر مقطع کنونی هیچبرای امنیت و منافع ملی آسیب پذیر خواهد بود. 

بهتر از آقای روحانی برای کشور داشته باشد. روحانی باید بماند، چون مصلحت نظام، امنیت و 

کند، پس خواهد ماند. آنهایی که این واقعیت ملموس و عینی را درک منافع ملی ایجاب می

کارنامه دولت روحانی در سر و نکنند دچار توهمات ناشی از تمایالت شدیدا شخصی هستند. 

سامان دادن به مشکالت عجیب و غریب هشت ساله که کشور را فرا گرفته بود، با در نظر گرفتن 

ای و فرا منطقه قابل قبول و معقول است. برای شرایط و اوضاع و احوال عینی داخلی، منطقه

ر تاثیان، شاید بیدهندگشرکت حداکثری شهروندان و به نمایش گذاشتن آگاهی و خرد رای

ها و اقداماتی در جهت ایجاد درک مشترک و انسجام بیشتر میان نباشد اگر آقای روحانی برنامه

 خردمندان جریاهای فکری گوناگون مد نظر داشته باشند.
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  1منافع ملی و امنیت ملی؟

د را وها، رفتار و عملکرد خبرخی سیاست ورزان رسمی و غیر رسمی در کشور حقانیت اندیشه

کنند اما ظاهرا، بنا به شواهد عینی، درک مشترکی از با اتکا به امنیت و منافع ملی توجیه می

ورزان با اندیشه، راهکارها، دیدگاها، رفتارها و اظهارات امنیت و منافع ملی میان سیاست

 گوناگون و بعضا خالف امنیت و منافع ملی وجود ندارد. چرا که اگر مفعول کنش همه سیاست

و شهروندان باشد، چرا این همه اختالف « مردم»ورزان، امنیت و منافع ملی مشترک، یك 

اندیشه، راهکار، راهبرد و اظهارات گوناگون بی حاصل دیده و شنیده می شود. از این رو، شاید 

ای از امنیت و منافع ملی خالی از لطف نباشد. منافع ملی، هنگامی است که در تبیین ساده

به عنوان شهروند زیست می کنند. این تعداد افراد برای « مردم»غرافیایی تعدادی یك نقطه ج

ادامه بقا باید یك سری نیازهای خود را ارضا کنند. از آنجا که هیچ فردی صرفا به اتکای 

امکانات و توانایی خود نمی تواند نیازهای حیاتی خود را تامین کنند، بنابراین به ناچار باید با 

د همکاری و هم اندیشی کند. هم اندیشی و همکاری میان افراد یك جامعه منجر به دیگر افرا

ظهور نظمی میان آنها برای مدیریت رفتار، راهکارها و راهبردهایی برای تامین نیازهای ضروری 

برای ادامه بقا می شود. اندیشه ها، اظهارات، رفتار و عملکرد اعضای گروه مطابق با نظم توافق 

اعضای گروه برای تحقق نیازهای حیاتی، منافع جمعی، گروهی و ملی تلقی می شده میان 

شود.از سوی دیگر رفتار، عملکرد، راهبرد، راهکارها و اظهاراتی که مغایر یا خالف نظم مورد 

اجماع همه اعضای گروه)مردم( باشد برخالف منافع جمعی، گروهی و ملی تلقی می شود. 

و رفتاری است که موجب سهولت و تداوم تالش اعضای گروه،  امنیت ملی، هر اندیشه، اقدام

جمع و مردم برای برآوردن نیازهای حیاتی شود و در راستای امنیت جمعی، گروهی و ملی 

تلقی می شود. از سوی دیگر هر اندیشه، بیان، رفتار و اقدامی که در تالش مردم برای تامین 

و خالف امنیت ملی است. اعضای گروه، جامعه نیازهای ضروری و حیاتی مانع ایجاد کند مخل 

تعدادی افراد از میان خود را در غالب نهادهای اجتماعی و حاکمیتی برای حفظ و « مردم»یا 
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گزینند. اگر این شکل بسیار دفاع از تالش خود برای ادامه بقای امن، آرام و بی دغدغه برمی

شه ول باشد، آنگاه راحت تر می توان اندیساده و مختصر تبیین منافع ملی و امنیت ملی قابل قب

 -1ها، رفتار، اظهارات و عملکرد سیاست ورزان را ارزیابی، نقد و قضاوت کرد. به عنوان مثال: 

نداشتن رابطه سودمند با اغلب  -0واقعه سفارت عربستان یك تخلف فاحش امنیتی بود. 

ش در روابط با برخی کشورهای تن -2کشورهای توسعه یافته به ضرر امنیت و منافع ملی است. 

فقدان راهبرد بلندمدت کارآمد در سیاست  -0دور و نزدیك بر خالف امنیت و منافع ملی است. 

انتصاب مدیران ناکارآمد و کم سواد برای حل و  -2خارجی مغایر امنیت و منافع ملی است. 

کارگیری ی و بهپرخاشگر -2فصل مشکالت متعدد شهروندان مغایر امنیت و منافع ملی است. 

مشکالت اقتصادی و  -9زبان و الفاظ تهدیدآمیز برای امنیت و منافع ملی زیان بخش است. 

اجتماعی چون بیکاری، مشکالت جوانان برای آغاز زندگی مستقل، سختی تامین معیشت 

برخی اقشار، عقب ماندگی صنعتی و علمی، آموزش و پروش ناکارآمد و پر هزینه، بزهکاری، 

دشوار اقشار کم درآمد به سالمت و بهداشت پرهزینه، سردرگمی فرهنگی در جامعه، دسترسی 

 12آموزش عالی بدون راهبرد بلندمدت و... همگی امنیت و منافع ملی را به مخاطره می اندازد.

نظارت ناکارآمد نهادهای نظارتی بر عملکرد ادارات، موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی  -

 امنیت و منافع ملی است. ما مغایرمستقی

  



 11فصل سوم: منافع ملی / 

  1سوادی، یك معضل جدیبی 

سواد خواندند و از اندیشمندان و ای آقای روحانی برخی منتقدان را بی، در جلسه90سال 

نظران دانشگاه درخواست کردند در امور گوناگون کشور از جمله امور سیاسی بیشتر صاحب

درستی بر یکی از سه آقای روحانی بهدرگیر شوند و دخالت و ایفای نقش کنند. در آن جل

ترین مشکالت کشور انگشت گذاشت؛ اما متأسفانه، هیچ برنامه یا مسئولی برای مقابله بنیادی

 با آن برگزیده نشد.

، ناهماهنگی و اظهارات بدون مصداق در صحنه سیاسی کشور با وجود شرایط ناامن، اختالفاین همه 

 منطقه و جهان، قرار است کشور را به کجا هدایت کند. ثبات و آشفته در همسایگی کشور،بی

مکانات، ا. ندارند را خود جایگاه و وظایف ورزان، درک و دانشی از اهداف، ظاهر برخی سیاستبه

ها، تعداد شهروندان و نیازهای اولیه آنها در کشور مشخص است؛ بنابراین اهداف منابع، دارایی

عنصری از حاکمیت، تالش برای رفع مشکالت گوناگون عنوان ورز بهو وظیفه یك سیاست

گونه اهداف شخصی/ گروهی ورز در جایگاه عمومی نباید هیچشهروندان است. یك سیاست

 داشته باشد.

ورزان در ظاهرا بخش درخور توجهی از رفتار، عملکرد و اظهارات نامناسب برخی از سیاست

 مودن امر این سوادی در افع ملی دارد. بی/کمکشور ریشه در تعارض منافع فردی/ گروهی با من

 ن،سودمندتری که ندارند را این درک و تحلیل توانایی ورزانسیاست برخی که کندمی پیدا

کردن منافع ملی ترین راه تحقق منافع فردی/ گروهی از طریق محققترین و امنههزینکم

سوادی( آنها از علوم سوادی، کماست. عملکرد و رفتار برخی منتقدان حاکی از ناآگاهی )بی

ر الملل است، به نظشناسی، منطق دیپلماسی و روابط بینشناسی، جامعهانسانی مانند روان

های فکری گوناگون، دانش و درکی از مبانی نظرات، رسد برخی منتقدان خودی با گرایشمی

های رفتاری انسانی براساس ها و عملکرد اجتماعی شهروندان و اینکه این مؤلفهرفتارها، اعتقاد

 کنند، ندارند.آیند یا عمل میچه سازوکارهایی پدید می
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های گوناگون مستقیما به امنیت و منافع ورزان خودی با گرایشاظهارات و عملکرد برخی از سیاست

رساند. ظاهرا این دسته از بزرگواران منتقد، دانش و توانایی تحلیل امور کالن کشور، ملی آسیب می

منطقه و جهان را ندارند. چراکه در غیر این صورت با درنظرگرفتن شرایط بسیار آشفته و خطرناک 

زدن، در کشورهای همسایه، منطقه و تالش پیوسته بدخواهان دور و نزدیك کشور برای برهم

گزیدند. به عنوان مثال به دخالت و سوءاستفاده از کشور ما، اظهارات و عملکرد دیگری را برمی

کشیدن دولت و پرهزینه و چالشس قاطع، منتقدان دولت که پیوسته موضوعی برای بهضر

وجه به اموری مانند دیدار هیچکنند، بهکردن روند توسعه و مدیریت کالن کشور را مطرح میکند

خوار شده متوهم و جیرهشده عهد عتیق، فراموشمقام )دشمن( عربستانی با گروهك مومیایی

، کودتا در ترکیه یا تجدید رابطه ترکیه و رژیم صهیونیستی، تجدید رابطه ترکیه با بدخواهان کشور

های دفاعی(، ها و رئیس سازمان ملل متحد )در بحث موشكروسیه، بیانات ضد ایرانی آلمان

 .کنندنمی توجه...  و کشور به غربی مرزهای دستگیری اخیر عوامل داعش، ورود مزدوران از 

 ورزاناستسی ویژهبه نخبگان، اصطالحبه برخی میان سوادیبی اما. است بد هنفسفی سوادیبی

ر برخی کشورهای عربی د عربی بهار. باشد داشته کشور برای نامناسبی پیامدهای تواندمی

 وضوح به نمایش گذاشت.مداران آن کشورها را بهسوادی نخبگان و سیاستنمودی از بی

ن درستی به آاهبرد برای مقابله با امری که آقای روحانی بهعملی، کاربردی و سودمندترین ر

وم های علنگرانه برای وزارتخانهبینانه و آیندهاشاره کرد، اتخاذ راهکارها و اهداف کاربردی، واقع

مثابه مغز جامعه هستند اما متأسفانه وپرورش است. این دو وزارتخانه بهو تحقیقات و آموزش

 گوی نیازهای گوناگون کشور باشد، نداد.ساختاری پویا که پاسخ

شناسی است که آگاهی و توانایی موجب فروتنی، آرامش، اندیشیدن و رفتار یك امر روان

نظمی و نداشتن منطق در بودن، آشفتگی، بیشود. در عوض پرخاشگری، عجولمنطقی می

شاید رفتار، عملکرد و ها و عملکرد حاکی از نبود آگاهی، دانش و توانایی است. رفتار، اندیشه

ورزان معیاری برای سنجش و ارزیابی آگاهی، توانایی و اهداف آنها، اظهارات برخی سیاست

 ویژه منتقدان باشد.به
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  1بالتکلیفی فرهنگی

اغراق نکرده ایم اگر بگوییم فرهنگ مفهوم و مبحثی است که تمامی امور دیگر زندگی اجتماعی 

یتی، علمی، صنعتی، روبط با دیگر کشورها، سالمت روانی از جمله اقتصادی، سیاسی، امن

کنند. بنابر شواهد عینی نوعی ناهماهنگی، بالتکلیفی، بی شهروندان و... را عمیقا متاثر می

نظمی و عدم تفاهم در امور و رفتار فرهنگی در کشور وجود دارد. ظاهرا دو روش یا راهکار 

مور فرهنگی در کشور وجود دارد و اینکه عدم تفاهم مبتنی بر دو دیگاه متفاوت برای مدیریت ا

ع ها و اتالف منابمیان این دو دیدگاه درباره چگونگی برخورد با امور فرهنگی موجب آشفتگی

تر به رفتار بخش قابل توجهی از و امکانات کشور شده است. اگر کمی میدانی و ملموس

 در شهروندان رفتار و هاخواسته ایالت،تم نظرات، که یابیممی شهروندان بنگریم به وضوح در

 مد راهبردهای و راهکارها ها،سیاست برخی با مشترک درک از حاکی فرهنگی گوناگون امور

توان این پرسش را مطرح کرد که دلیل عدم تفاهم درستی می به. نیست مسئوالن از برخی نظر

است هر کس بنا به و درک مشترک از فرهنگ میان شهروندان و مسئوالن چیست؟ طبیعی 

کند. اما ها، باورها، تعلقات سیاسی و... پاسخی متفاوت به این پرسش ارائه میتمایالت، اندیشه

توان مشاهده کرد که رفتار، های رنگارنگ به این پرسش به وضوح میصرف نظر از پاسخ

رایند ها و نظرات فرهنگی شهروندان، شاید از دو دهه اخیر، دستخوش فتمایالت، خواسته

های برخی از سیاست ورزان رسمی و غیر رسمی تحولی شده و به مرور از انتظارات و اندیشه

برخالف تالش های گوناگون و پرهزینه، فاصله گرفته است. با این اوصاف چه باید کرد؟ اولین 

قدم در میسر ایجاد تفاهم و درک مشترکی که منجر به یك راهبرد کالن فرهنگی در کشور 

است که بپذیریم فرهنگ نه یك امر فردی/ گروهی بلکه امر کالن اجتماعی/ملی  شود این

است. بنابراین، عملی کارآمد و به صالح امنیت کشور نخواهد بود، اگر فرد/ گروهی تالش کند 

های فرهنگی خاص خود را بر خالف شرایط عینی و ملموسی که ها، انتظارات و اندیشهخواسته

کنند، تحمیل کند. دوم، باید درک کنیم که فرهنگ یك امر کامال می شهروندان در آن زندگی

                                                            
 2صفحه   ، 02/2/92، آرمان - 1



 12مجموعه مقاالت پیرامون انسجام، توسعه، منافع و امنیت ملی / 

توان با برخوردهای گوناگون سخت و پلیسی با روانشناختی است و صرفا به همین دلیل نمی

 حل درمانیکند، قبل تجویز دارو یا ارائه راهآن برخورد کرد. وقتی فردی به پزشك مراجعه می

را درک کند. اگر بپذیریم امور فرهنگی صرفا اموری  پزشك باید نوع و کیفیت بیماری

روانشناختی هستند گام مهمی در راستای تدوین راهبرد فرهنگی و سامان دادن به صحنه 

وانیم بگویم تآشفته، بالتکلیف و سردرگم فرهنگی کشور برداشته ایم. چرا که در این صورت می

عملی و کاربردی فرهنگی را دارند، های متخصصانی که صالحیت ارائه راهکارها و تبیین

روانشناسان، جامعه شناسان، فالسفه)واقع گرا و آرمان گرای ایده آلیست( و کارشناسان امور 

ها وحجم کاری بسیار سنگینی دارد اما به دلیل دانیم دولت دغدغهرفتاری هستند. همه می

ت که اگر آقای روحانی دستور اهمیت زیر بنایی امور فرهنگی، با این وجود، ضروری و الزامی اس

تشکیل کار گروهی متشکل از روانشناسان، جامعه شناسان، فالسفه آگاه به امور انسانی و 

کارشناسان امور رفتاری را برای تدوین راهبرد کالن فرهنگی ملی بدهد. تشکیل کارگروه 

 سئوالن، افراد خارجها و رفتار شهروندان، مها، تمایالت، خواستهراهبرد فرهنگی ملی که اندیشه

دهد. بی شك، حاصل کار چنین از حوزه فرهنگی و متولیان گوناگون فرهنگی را سامان می

کارگروهی اثرات بسیار بلندمدت، مثبت و پایداری بر امور دیگر اجتماعی مثل امور اقتصادی، 

 ای دیگر، علمی و... خواهد گذاشت.سیاسی، امنیتی، صنعتی، روابط با کشوره
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 1ساله احمدی نژاد 2خوانی عملکرد باز 

خبرهای زیادی مبنی بر تالش کارگزاران به ویژه رئیس دولت های نهم و دهم برای شرکت 

و امید آن بزرگوار به بازگشت دوباره بر جایگاه ریاست جمهوری در رسانه های  94در انتخابات 

 گوناگون منتشر می شود.

 ان رحمانی ترین نظام سیاسی تاریخ است. به باور نگارنده نظام جمهوری اسالمی ایر

چرا که بزرگواران ) و به ویژه رئیس( دولت های نهم و دهم فقط و فقط برای یك لحظه تصور 

کنند، اگر این بزرگواران در کشور چین کارگزار دولت و ملت بودند. هم اکنون به جای تالش 

چه کارهای بودند. بنابراین، شاید برای ها و فعالیت های انتخاباتی کجا بودند و یا مشغول انجام 

قدردانی و شکر گزاری درمقابل رحمانیت نظام، بهترین کاری که این بزرگوار می تواند انجام 

 د.دهد بازخوانی عملکرد هشت سال مدیریت خود باش
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 1انتقاد از منتقدین 

نیم. تهران مقایسه کشاید خیلی دور از واقعیت نباشد اگر صحنه سیاست ورزی کشور را با بازار 

بدین معنی که تنوع محصوالت فکری، سیاسی و کاسبان بسیاری در آن وجود دارند. جناح ها 

و افراد بسیاری تالش می کنند محصوالت سیاسی، جناحی و فکری خود را در بازار سیاسی 

اری گذعرضه کنند. در هفته های اخیر نظرات موافق و مخالف بسیار گوناگونی در مورد ادعای وا

اموال همگانی شهر تهران مطرح شده است. ظاهراً شهردار محترم معتقد بودند/ هستند که 

منتقدین به واگذاری های اموال همگانی شهر تهران نه فقط منصفانه نبود بلکه مغرضانه هم 

بود. جناب محترم شهردار برای پاسخ دادن به ابهامات و نگرانی های منتقدین به واگذاری 

های خود به پیشینه و ایثار گری 02/4/92گانی در یادداشتی در روزنامه آرمان مورخ اموال هم

در دفاع مقدس اشاره کردند. اینکه ایشان)شهردار محترم( در دوران انقالب و دفاع مقدس 

اند. اینکه ایشان در این راه موفقیت های ها و از خودگذشتگی فراوان نشان دادهایثارگری

. این بزرگوار اعتقاد دارند برخی از سیاست ورزان مخالف به دلیل نداشتن بسیاری داشته اند

توان حل و فصل مشکالت به ایشان)شهردار محترم( و همکاران ایشان خرده می گیرند و اجازه 

تالش برای حل و فصل مشکالت شهری را نمی دهند. ایشان خطاب به منتقدی واگذاریهای 

م کیشان گفتند حداقل نظر مثبت دشمنان نظام )جك استرا اموال همگانی سوال برانگیز به ه

و فرید زکریا( در مورد شهر تهران را قبول داشته باشید. چند نکته در مورد انتقاد شهردار 

نکر تواند ممحترم از منتقدین حائز اهمیت است. هیچ فرد یا سیاست ورز کشــور دوستی نمی

های جنـــاب شهردار محترم و دیگر کشور ها و از خودگذشتگییا قدرنشناس ایثارگری

دوستان در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه ها که موجب توسعه و آبادانی کشور شده، باشند. 

 اما ضرورتاً باید گفته شود که گذشته تضمین، اعتبار یا توجیه کننده رفتار

س رفتار و عملکرد در آینده نیست. همه افراد از جمله سیاست ورزان و مقامات پیوسته بر اسا

حال حاضرشان و نه اعمالی که در گذشته انجام داده اند در پیشگاه قانون قضاوت می شوند. 

                                                            
 14صفحه ، 2/2/92، آفتاب یزد - 1



 25فصل سوم: منافع ملی / 

اینکه افراد در مقطعی برای توسعه، پیشرفت و دفاع از کشور از خود گذشتگی نشان داده اند، 

 موجب نمی شود این افراد در صورت عملکرد غیر قانونی در برابر قانون 

اشته باشند. افراد )به ویژه سیاست ورزان( با هر پیشینه ای باید در قبال رفتار و مصونیت د

ست آنکه حساب پاک ا"عملکرد خود در پیشگاه قانون پاسخگو باشند. به مصداق ضرب المثل، 

. بهترین رفتاری که این خدمتگزار شهروندان تهران )جناب محترم "از محاسبه چه باک است

نجام دهد این بود که به جای نارحت شدن و مغرض خواندن منتقدین توانست اشهردار( می

گفتند، خدمتگزاران شهروندان تهرانی در شهرداری تهران هیچ گونه اشتباه یا ها میواگذاری

اند و برای شفاف سازی و برطرف کردن های مورد بحث انجام ندادهخطایی در رابطه با واگذاری

، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان ابهامات شهروندان در این خصوص

تواند موضوع واگذاری اموال همگانی را مورد تحقیق عدالت اداری، کمیسیون اصل نود و.... می

و تفحص قرار دهند. نقد پذیر بودن، قانون مدار بودن، پاسخگو بودن و احترام به نظرات مخالف، 

 ها استفق بودن و بقای سیاسی در همه دورهاصول اولیه برای محبوب بودن، مو
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 1روحانی نماد یك راهبرد ملی 

ی خاص مجبوراند صرفنظر از ظاهراً برخی سیاست ورزان به دلیل تعلق به جناح یا تفکر

 و اظهار نظر کنند. چگونگی شرایط همیشه به یك شکل خاص رفتار 

اساس نوعی اجبار ناخودآگاه روانشناختی برخی سیاست ورزان بر 94مثالً، در بحث انتخابات 

های گوناگون با دوباره ای آقای روحانی و مخالفتو برای ابراز وجود سیاسی، بحث یك دوره

 کنند.انتخاب شدن ایشان را مطرح می

این بزرگواران متوجه نیستند که آقای روحانی در مقطع فعلی کشور نه یك فرد بلکه نماینده 

عملی برای حل و فصل مشکالت متعدد و گوناگون کشور است. بنظر  یك راهکار و راهبرد

نگارنده آقای روحانی در مقطع کنونی تنها راهکار و راهبرد ضروری، الزم و مناسبی است که 

کند، چرا باید برخی ترین شکل محتمل میحل و فصل مشکالت متعدد کشور را به مناسب

مقابل تالشهای آقای روحانی بایستند و در مسیر ها بجای در کنار بودن در ها و جناحگروه

 اندازی کنند.تالشهای ایشان برای توسعه و پیشرفت کشور سنگ

فراجناحی، منطقی، و کالن تر بیندیشند، های مخالف آقای روحانی کمیها و گروهاگر جناح

رای بضرورتاً باید متوجه شوند در مقطع کنونی کشور، منطقه و جهان مناسب ترین گزینه 

تامین امنیت و منافع ملی آقای روحانی است. بنابراین، بجای هدر دادن امکانات و منابع ملی، 

های جناحی گروهی و فردی برای مخالفت با آقای روحانی، برای همه کشور دوستان با گرایش

و فکری گوناگون سودمند و کم هزینه تر است که یك صدا و منسجم از راهکار و راهبردی 

 قای روحانی حمایت کنند.بنام آ

ها و افراد مخالف آقای روحانی باید با اخالق و منطق،میان مخالفت با افراد و اندیشه گروه

کننده امنیت و منافع ملی هستند تفاوت قائل هایی که تامینمخالف خود و راهکارها و راهبرد

 ه یابد، آنگاه مخالفان باشوند. بر فرض اینکه آقای روحانی به هر دلیلی نتواند به دور دوم را

خواهند مدیریت و حل و فصل این همه مشکالت کدام راهکارها و راهبرد شناخته شده می
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متعدد و گوناگون داخلی و خارجی کشور را بر عهده بگیرند. آیا از بعد از پایان جنگ تحمیلی 

ای آقای روحانی های نهم و دهم را دارند. آیا مخالفان دو دورهمخالفان تجربه ای بجز دولت

 های نهم و دهم را دوباره بکار بگیرند؟ قصد دارند همان راهکارها و راهبرد دولت

همه اذهان سالم، صادق و کشور دوست تالش خستگی ناپذیر آقای روحانی برای برطرف کردن 

کنند. روحانی گزینه خرد، اخالق، مشکالت گوناگون و متعدد کشور را مشاهده و درک می

 در راستای سنگنظر، رفتار و اقدامیمنیت و منافع ملی است. بنابر این، هرگونه اظهارمنطق، ا

 بدون تردید مخالفت فصل مشکالت کشور واندازی بر سر راه آقای روحانی برای مدیریت و حل

 .با خواست و نظر آحاد شهروندان، خرد جمعی، منطق، امنیت و منافع ملی است
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 1یرانترین دشمن امخوف 

تر، ظیممرتبه، دشمنی بس عفقدان یکپارچگی میان مدیران، مسئولین و اشخاص با نفوذ و بلند

که  باشد. بر کسی پوشیده نیستتر و ویرانگرتر از آمریکا و رژیم صهیونستی غاصب میمخوف

 های اساسی وهای تاثیر گذار بر امور کالن کشور اختالف دیدگاهبرخی بزرگان و شخصیت

المللی دارند. صحبت نکردن، فقدان درک مشترک در برخورد با امور کالن داخلی و بینعمیق 

اندیشی، همکاری، اولویت منافع فردی/گروهی در مقابل منافع از ضروریات، تبادل دیدگاه، هم

ها و قهر کردن بزرگان، آگاهان و مسئولین ارشد نظام و کشور با یکدیگر ملی برای برخی

 شور است.بزرگترین دشمن ک

کنند تابع توانایی سخت یا نرم افزاری موفقیت و میزان فشاری که دشمنان به کشور وارد می

اندیشی، فقدان راهبرد بلند مدت کاربردی، آنها نیست بلکه ناشی از عدم هماهنگی و هم

گذار و مسئولین ارشد کشور های بی حاصل میان افراد تاثیراختالفات، قهرها و دشمنی

 .باشدمی

بنیاد برخی تهدیدهای امنیتی عدم سازوکاری سودمند، عملی و کارآمد برای ارایه نظرات 

افراد، بویژه فعاالن و افراد بانفوذ سیاسی در امور کالن است. انسجام مدیریت کالن کشور 

آالت موجود در جهان است. با ترین تسلیحات و ابزارتر از پیشرفتهتر و کارآرممهمتر، سودمند

ها از جمله اقتصادی، سیاسی، توان به انواع قدرتمیبینانه و علمی ن طرح جامع، واقعداشت

های تاریخی فراوانی موید این امر است و..... دست یافت. نمونهنظامی، امنیتی، صنعتی، علمی

های گوناگون کافی نیست. بلکه و امنیتی برای ثبات بلند مدت در حوزهکه قدرت نظامی

کند هم از اهمیت باالیی نرم نظری که در انسجام مدیریت کالن نمود پیدا میداشتن قدرت 

باشد. رفتارهایی چون تفاهم میان سیاست ورزان بانفوذ، گوش کردن به نظران برخوردار می

متفاوت، صحبت با دگر اندیشان، دور یك میز نشستن با آنان که تمایل به دیدنشان نداریم، 

دیریتی در کشور است. بد خواهان کشور اختالفات میان بزرگان حاکی از انسجام و بلوغ م
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های خود در قبال ایران را بر اساس همین اختالفات درونی میان بینند و سیاستکشور را می

دهند. در روابط بین الملل واژه یا مفهوم دشمن معنی سیاست ورزان تاثیر گذار شکل می

رانی که مفهوم دشمن را در هرشرایط یا زمانی بسیار نسبی دارد.در برخی موارد،سیاستمدا

 کنند، مشکالت فراوانی برای شهروندان، امنیت و منافعثابت، پایدار و غیر قابل تغییر تلقی می

دشمن واقعی  -1آورند. شاید بتوان سه نوع دشمن را از یکدیگر تفکیك کرد: ملی بوجود می

 یاستمداران.دشمن محصول بی تدبیری س -2دشمن خود ساخته و  -0

اصلی ترین و شاید یگانه وظیفه مقامات ارشد و دستگاه دیپلماسی تاثیر گذاری و هدایت 

المللی در راستای تامین امنیت و منافع ملی است. اگر رابطه با دشمن دیروز، امروز روابط بین

 و تواند تامین کننده امنیت و منافع ملی باشد، دین، اخالق، خرد فردی و جمعی، منظقمی

ود بیراه نیست اگر گفته شکند که این ارتباط بر قرار شود. پرهر نوع قانون دیگری حکم می

دشمنی طوالنی مدت میان دو کشور که حاصلی جز ضرر ندارد، نمود ناکارآمدی یا افسردگی 

 دیپلماسی است.
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 1رعایت شعار نه شرقی نه غربی 

ور هم با شرق و هم غرب مبادالت ، اقتصادی، اگر تعصب را کنار بگذاریم، در مقطع کنونی، کش

نظامی، تجاری و..... داریم. در عالم سیاست ورزی و دیپلماسی فعالیت، کنش و اندیشدن در 

 مفاهیم دوست یا دشمن برای جناح ها ، سیاست ورزان و کشورها مضر و مخرب است.

ف سیاستی همکاری میان در جهان سیاست یگانه راه پایدار، بلند مدت و کم هزینه تحقق اهدا

بازیگران تاثیر گذار ملی و بین المللی است و نه دوست و دشمن پنداشتن یکدیگر. افراد، 

بلند مدت در مراحل و زمانهای گوناگون با  ها و کشورها بنا بر اهداف مشترک مقطعی یاهگرو

 کنند.یکدیگر همکاری می

ی، عوامل و بازیگران نه دشمن و نه دوست در مبادالت سیاسی ملی و بین المللی کارآمد و عمل

تواند بلکه سودمند و مضر تلقی می شوند. از این رو، یك عامل سودمند در یك مقطع زمانی می

عاملی مضر در مقطعی دیگر باشد. یا یك عامل مضر در یك مقطع می تواند به عاملی سودمند 

 در زمان دیگر تبدیل شود.

ورزان و جناح های داخلی ناکارآمد شده و جایگاه سیاسی،  شاید دلیل اینکه برخی از سیاست

مردمی و اجتماعی خود را از دست داده اند، همین نوع نگرش در مقابل رقبای داخلی و خارجی 

 دهند.است که رفتار، عملکرد و راهکارهای آنها را بر اساس دشمن یا دوست شکل می

 نظامی و امنیتی پایگاه نوژه به صورت موقتبه عنوان مثال، در مقطعی، بنا بر تشخیص بزرگان 

ها قرار گرفت. در مقطعی دیگر بزرگان سیاسی تشخص دادند برای تامین در اختیار روس

امنیت و منافع ملی ضروری است تا با هم اندیشی و تفاهم با برخی کشورها برجام را ایجاد 

برخی دشمنان) عوامل مضر(  کنند. در برخی موارد دیگر شاید امنیت و منافع ملی ایجاب کند

دوست)عوامل سودمند( و برخی دوست ها را دشمن تلقی کنیم. بنابر شرایط عملی هیچ 

تواند برای همیشه دوست یا دشمن تلقی شود،به این دلیل ساده که جهان کنش کشوری نمی

 وقفه در حال تحول و تکامل است.سیاست ورزی پیوسته و بی
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ها و افرادی که در غالب یا چارچوب های فکری/مفهومی ، گروهدر عالم سیاست ورزی حناح ها

های خود را بنا می نهند دوست و دشمن و نه همکار های سودمند و مضر، راهکارها و راهبرد

 د.کننیا به اهداف بلند مدت خود نخواهند رسید با هزینه بسیار گزاف اهداف خود را محقق می

ریق وابسته بودن به شرق یا غرب تامین نخواهد شد. بنابر امنیت و منافع ملی به هیچ وجه از ط

این، کارآمد ترین و عملی ترین روش تحقق اهداف سیاسی توسل به این منطق و رویکرد است که 

تواند سود بیشتری برای امنیت و منافع ملی در پی داشته باشد. همکاری با کدام عامل یا بازیگر می

مقطع کنونی، کشور هم با شرق و هم غرب مبادالت ، اقتصادی، اگر تعصب را کنار بگذاریم، در 

نظامی، تجاری و..... داریم. در عالم سیاست ورزی و دیپلماسی فعالیت، کنش و اندیشدن در مفاهیم 

 دوست یا دشمن برای جناح ها ، سیاست ورزان و کشورها مضر و مخرب است.

زینه تحقق اهداف سیاستی همکاری میان در جهان سیاست یگانه راه پایدار، بلند مدت و کم ه

بازیگران تاثیر گذار ملی و بین المللی است و نه دوست و دشمن پنداشتن یکدیگر. افراد، 

بلند مدت در مراحل و زمانهای گوناگون با  ها و کشورها بنا بر اهداف مشترک مقطعی یاهگرو

 کنند.یکدیگر همکاری می

ی کارآمد و عملی، عوامل و بازیگران نه دشمن و نه دوست در مبادالت سیاسی ملی و بین الملل

تواند بلکه سودمند و مضر تلقی می شوند. از این رو، یك عامل سودمند در یك مقطع زمانی می

عاملی مضر در مقطعی دیگر باشد. یا یك عامل مضر در یك مقطع می تواند به عاملی سودمند 

 در زمان دیگر تبدیل شود.

برخی از سیاست ورزان و جناح های داخلی ناکارآمد شده و جایگاه سیاسی،  شاید دلیل اینکه

مردمی و اجتماعی خود را از دست داده اند، همین نوع نگرش در مقابل رقبای داخلی و خارجی 

 دهند.است که رفتار، عملکرد و راهکارهای آنها را بر اساس دشمن یا دوست شکل می

تشخیص بزرگان نظامی و امنیتی پایگاه نوژه به صورت موقت  به عنوان مثال، در مقطعی، بنا بر

ها قرار گرفت. در مقطعی دیگر بزرگان سیاسی تشخص دادند برای تامین در اختیار روس

امنیت و منافع ملی ضروری است تا با هم اندیشی و تفاهم با برخی کشورها برجام را ایجاد 

ملی ایجاب کند برخی دشمنان) عوامل مضر(  کنند. در برخی موارد دیگر شاید امنیت و منافع
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دوست)عوامل سودمند( و برخی دوست ها را دشمن تلقی کنیم. بنابر شرایط عملی هیچ 

تواند برای همیشه دوست یا دشمن تلقی شود،به این دلیل ساده که جهان کنش کشوری نمی

 وقفه در حال تحول و تکامل است.سیاست ورزی پیوسته و بی

ها و افرادی که در غالب یا چارچوب های فکری/مفهومی ت ورزی حناح ها، گروهدر عالم سیاس

های خود را بنا می نهند دوست و دشمن و نه همکار های سودمند و مضر، راهکارها و راهبرد

 د.کننیا به اهداف بلند مدت خود نخواهند رسید با هزینه بسیار گزاف اهداف خود را محقق می

ه هیچ وجه از طریق وابسته بودن به شرق یا غرب تامین نخواهد شد. امنیت و منافع ملی ب

بنابر این، کارآمد ترین و عملی ترین روش تحقق اهداف سیاسی توسل به این منطق و رویکرد 

تواند سود بیشتری برای امنیت و منافع ملی در است که همکاری با کدام عامل یا بازیگر می

 پی داشته باشد.
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 1وحدت ملیدیپلماسی  

ورزان و بزرگان کشور بر اهمیت و ضرورت وحدت میان مسئولین، با وجود اینکه همه سیاست

شود برخی از تاکید و اصرار دارند، اما در عمل مشاهده میو غیر سمیسیاست ورزان رسمی

ها با نظر بزرگان فاصله دهند که فرسنگورزان اظهارات و عملکردی از خود بروز میسیاست

د. متاسفانه، این دسته از سیاست ورزان به پیامدهای اظهارات وعملکرد خود بر امنیت و دار

واهان ای که بدخبازان از سوءاستفادهمنافع ملی آگاهی ندارند. بنا بر شواهد عینی، این سیاست

 کنند، آگاهی ندارند.کشور از عدم وحدت و تفاهم مدیریت کالن کشور می

 است. یعنی در امر یا موضوعی که« کلش واسه ما نیست»پلماسی، شاید ساده ترین تعریف دی

تواند همه های گوناگونی وجو دارد، هیچ فرد،گروه یا جناحی نمیها، منافع و خواستهطرف

های یا منافع خود را محقق کند، بلکه برای رسیدن به یك تفاهم و اجماع نظر همه خواسته

های خود صرفنظر کنند. افراد، گروها و کشورهایی هها باید از بخشی از منافع و خواستطرف

که قادر به درک و پیروی از این قاعده نباشند، بنا به جبر منطق هرگز نخواهند توانست برای 

خود، گروه یا کشور خود امنیت، رفاه و آسایش ایجاد کنند. از این رو دیپلماسی، ابزار ذهنی 

 المللی است. گوناگون اجتماعی و روابط بینهای انسان برای حل و فصل مشکالت در حوزه

توان پرسید، چرا با وجود تاکید و اصرا آگاهان، اندیشمندان، کشور دوستان و بزرگان بر می

ضرورت وحدت و تفاهم میان مسئولین و سیاست ورزان، این همه اختالف نظر، عدم تفاهم، 

 شود؟ر دیده میبی تفاوتی نسبت به نظرات مخالف و.... در عرصه سیاسی کشو

ها پیرامون یك راهبرد یا نقشه راه برای مدیریت عدم توافق،اجماع و وحدت میان گروها و جناح

 تواند دو دلیل داشته باشد:و حل وفصل مشکالت متعدد، گوناگون و جدی می

فقدان تشخیص صحیح شرایط اقتصادی،صنعتی، علمی، امنیتی، سیاسی و... کشور، منطقه  -1

 و جهان.

 ارجعت منافع گروهی/فردی برخی سیاست ورزان بر امنیت و منافع ملی. -0
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ها،راهکارها و راهبردهای متفاوت و بعضاً های گوناگون سیاسی با منافع، خواستهاگر جناح

اندیشی، تبادل نظر و ترین راهکار به هممتضاد دور یك میز نشسته و برای یافتن مناسب

توانند به پذیرند که هیچ جناح و گروهی نمیها میه جناحهمکاری بپردازند در آنصورت هم

های خود برسد و ضرورتاً باید از برخی خواسته برای تحقق بخش دیگری تمام منافع و خواسته

 از منافع خود، چشم پوشی کنند.

جانبه در کشور وحدت و انسجام مدیریت کالن کشور است. بدین معنی شرط توسعه همهپیش

اندیشی بپردازند. وحدت نه به اثیرگذار سیاسی در یك مسیر به همکاری و همکه نیروهای ت

معنی یك شکل اندیشیدن، رفتار یا اظهار کردن بلکه به معنی اعتقاد داشتن به یك نظم یا 

 ه.نظر از جایگاه یا پیشینقاعده بازی برای هدایت رفتار و گفتار همه بازی گران سیاسی صرف
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 1اعتدال کارآمد ترین گفتمان 

نزدیك تر می شویم جناح های گوناگون به شدت و تنوع بیشتری رقبای  94هر چه به انتخابت 

خود را مورد نقد و هجمه قرار می دهند. بطور طبیعی آقای روحانی و دولت یازدهم هم از این 

 تشدید و تنوع انتقادات و همجمه مصون نیستند. 

ه سیاسی کشور نشان می دهد که سه جناح عمده سیاسی اصولگرا، نگاهی اجمالی به صحن

اصالح طلب و اعتدال گرا هر یك اندیشه ها، راهکار ها و راهبرد های متفاوتی برای برخورد و 

حل و فصل معضالت گوناگون اقتصادی، امنیتی،سیاسی، فرهنگی، صنعتی و.... کشور ارائه می 

شه ها و راهکارها نزد شهروندان که در انتخابات گوناگون دهند. اینکه میزان مقبولیت این اندی

می شود، سنگ محکی قابل اعتمادی برای کارآمدی یا عدم کارآمدی این اندیشه ها  مشخص

 و راهکارها، است.

 شاید تبیین اجمالی سه جناع عمده کشور خالی از لطف نباشد.

آنچه بود باید پایدار باشد یا ادامه  اصول گرا ها دارای اندیشه ها و راهکارهایی مبنی بر اینکه

یابد، هستند. ظاهراً این بزرگواران این امر روانشناختی که اندیشه های انسانی به مثابه راه حل 

هایی برای حل و فصل مشکالت عینی و گوناگون اجتماعی است را مد نظر قرار نمی دهند. و 

یعت پیوسته در حال تحول و تکامل اینکه، از آنجا که شرایط عینی اجتماعی بنا به جبر طب

است، ضروری، الزامی و اجتنابپذیر است که اندیشه ها یی که قرار است مشکالت اجتماعی را 

 حل و فصل کنند باید پیوسته تحول و تکامل پیدا کنند. 

اصالح طلب ها دارای اندیشه و راهکارهایی معطوف به آنچه باید باشد، هستند. اما همانگونه 

 -نیم برای تحقق آنچه باید باشد، الزامی است که زیرساختهای نظری و شرایط عینیکه می دا

عملی محیا باشد. شاید مهمترین نکته ای که برخی بزرگان اصالح طلب باید مورد توجه قرار 

عینی و زیر ساخت های نظری برای محقق کردن برخی -دهند این است که شرایط عملی

 در حال حاضر محیا نیست.  اندیشه ها و راهکارها در کشور
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اعتدال گرا ها دارای اندیشه ها و راهکارهایی معطوف به آنچه می تواند باشد، هستند. شاید 

خیلی دور از واقعیت نباشد اگر بگویم اعتدال گرایی حاصل تکامل برخی عناصر از هر دو جناح 

زوی همه بزرگان اصولگرا و اصالح طلب است. اعتدال گرایی حاصل خرد، خواست، عشق و آر

و کشور دوستان در طول تاریخ این آب و خاک که چیزی جزء تامین امنیت،منافع، عزت و 

 اقتدار این کشور را نخواسته اند، است.

با در نظر گرفتن شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی گفتمان، اندیشه های اعتدال گرایی 

 تامین امنیت و منافع ملی می باشد.کاربردی و عملی ترین راهبرد برای توسعه همه جانبه، 

بدخواهان کشور به هر بهانه ای تالش می کنند کشور را تحت فشار قرار دهند. با شرایط دشوار 

اقتصادی و ..... داخلی و اوضواع و احوال آشفته و خطر ناک منطقه و جهان، کشور شدیداً نیاز 

و سیاست ورزان با گرایش های  به ثبات و یکپاچگی سیاسی دارد. بنا بر این، همه بزرگان

فکری گوناگون که دغدغه امنیت و منافع ملی را دارند، ضرورتاً باید بجای رقابت برای تحقق 

جناحی؛ همکاری، هم اندیشی،تفاهم و کمك کردن به دولت که نماینده نظام  -اهداف گروهی

 و شهروندان است را محور فعالیتهای سیاسی خود قرار دهند. 

دال کاربردی، کارآمد و عملی ترین راهبرد برای برخورد با دشواریها اقتصادی و... گفتمان اعت

 داخلی و شرایط آشفته و خطر ناک منطقه و جهان است.

را میدانی  94در راستای تامین امنیت و منافع ملی، ضروری است همه کشور دوستان، انتخابات 

سیاست ورزان و بزرگان کشور به بدخواهان برای نشان دادن ثبات، اقتدار، تفام و همکاری میان 

 دور و نزدیك کشور، بدل کنند.

 



 فصل چهارم:

 توسعه و شفافیت 
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 1چرا حسن روحانی؟

ها برای مناصب مدیریتی، اجرایی وسیاسی ترین معیار تشخیص شایستگی صالحیتاصلی

ور گوناگون کشبایست میزان توانایی و تاثیرگذاری افراد در حل و فصل و بهبود مسائل می

ورزانی)مثالً، مخالفان دولت یازدهم( بر این باورند که توانایی، باشد. اگر افراد یا سیاست

های خاص و مهم مدیریتی،اجرایی و سیاسی را دارند، شایستگی و صالحیت تصاحب جایگاه

 ضروری است که در اعماق ذهن خود به سه پرسش پاسخ دهند:

یگاه مدیریتی، اجرایی و سیاسی ریشه در خواست آنها برای تمایل آنها برای تصاحب جا -1

 تحقق منافع و آمال شخصی/گروهی دارد یا در تحقق منافع و امنیت کشور؟

آیا ممکن است فرد دیگری در عرصه سیاست ورزی وجود داشته باشد که بهتر از آنها  -0

 امنیت و منافع کشور را تامین کند؟

 ها و بدرفتاریهای صحنه سیاسیربه برخورد با نامالیمات، کج خلقیآیا روحیه، توانایی و تج -2

 گذرد، را دارند.که بعضاً از هنجارها پذیرفته شده رفتار و گفتار هم می

بایست منجر به این درک منطقی شود که برای امنیت و بهبود ها الزاماً میپاسخ به این پرسش

را به همکاری، هم اندیشی، توجه به نظرات  شرایط کشور تمایالت فردی/گروهی باید جای خود

های تخصصی بالفعل و بالقوه حتی از جناح مخالف بدهد. ریشه مخالف و استفاده از ظرفیت

ها، نظرات، عملکرد و رفتار صادقانه آنها اعتبار، مقبولیت و شهرت سیاستمداران نزد مردم، اندیشه

آورد. رزان است که نام نیك آنها را بوجود میباشد. به عبارتی این رفتار و عملکرد سیاست ومی

به درستی ممکن است گفته شود، افراد متعددی شایستگی و توانایی تصدی ریاست جمهوری را 

تواند بایست این امر باشد که چه فرد یا راهبردی میداشته باشند. اما معیار نهایی گزینش می

 شهروندان و کشور ببار آورد. نتایج بهتر و بیشتری برای حل و فصل مشکالت متعدد

ای است که عملکرد ایشان در سه سال گذشته آقای روحانی دارای سوابقی کامالً شناخته شده

نیز اعتبار و مقبولیت فراوان برای ایشان نزد آحاد مردم بوجود آورده است. اما همانگونه که 
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هبود کالت گوناگون، بدانیم در عالم سیاست و به ویژه صحنه سیاسی کشور حل و فصل مشمی

و توسعه امور امنیتی، اقتصادی، سیاسی، صنعتی، علمی، تجاری و غیره، مبنای نظر و رای 

ن بر دهندگاشهروندان نسبت به سیاست ورزان است و نه سوابق آنها. نظر مثبت یا منفی رای

د کنند که، با وجوپایه عملکرد مسئولین و سیاست ورزان است. همه درک و مشاهده می

 کند تا مشکالت گوناگون، دشوارها، آقای روحانی و تیم تحت مدیریت ایشان تالش میکاستی

و متعدد شهروندان و کشور حل و فصل شود. شاید خیلی بی ربط نباشد اگر بگویم، بخش 

های ترین دولت تاریخ معاصر ایران یعنی دولتعمده مشکالت کشور ناشی یا مربوط به ناکارآمد

های بد خواهان خارجی کشور ست. بخش دیگری از مشکالت مربوط به کارشکنینهم و دهم ا

های مخالفان داخلی دولت است. آقای روحانی یك فرد نیست و بخش دیگر ناشی از کارشکنی

بلکه نماینده یك راهبرد ملی برای خارج کردن کشور از مشکالت متعدد است. راهبردی که 

ان، آگاهان به امور کالن داخلی و خارجی و کشور دوستان عمده اندیشمندان، بزرگان، دانشمند

هزینه است که در مقطع کنونی و ناپذیر و کمحول آن اجماع نظر دارند. این یك واقعیت انکار

با درنظر گرفتن شرایط کشور، منطقه و جهان، راهبرد آقای روحانی سودمند، کارآمد، عملی و 

ت گوناگون، دشوار و متعدد اقتصادی، سیاسی، ترین راهبرد برای حل و فصل مشکالممکن

 تجاری، صنعتی، فرهنگی و... است.

شهروندان و بویژه نخبگان از  به اعتقاد نگارنده از آنجایی که درک، تشخیص و تحلیل عمومی

ورزان بسیار وسیع و عمیق است پس همه کشور دوستان حول آقای رفتار و عملکرد سیاست

 خواهند رسید. روحانی به اجماع رسیده و

امنیت و توسعه پایدار در همه امور کشور حاصل بینش سیاستمدارانی است که باور دارند 

ورزی فعالیتی گروهی در راستای تحقق اهداف همگانی/ ملی است. آنان که چنین سیاست

توانند برای خیر همگانی که همانا خیر فردی است، اندیشند، باور دارند در هر جایگاهی میمی

نیست برای سودمند بودن و ایفای نقش برای تحقق امنیت ارآمد، موثر و مفید باشند و الزامی ک

  و منافع ملی در جایگاه خاصی باشند.
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  1ورزیدانشگاه بنیاد سیاست 

ضمن تاسف از بنیه علمی  90ای با حضور جمعی از دانشگاهیان در سال آقای روحانی در جلسه

نشگاهیان خواستند تا درحل و فصل مشکالت گوناگون کشور ضعیف برخی سیاستمدارن از دا

های بیشتر ایفای نقش کنند. در همین راستا نکاتی چند قابل ذکر است. اشخاص بسیاری در زمینه

کنند تا با ارائه راهکارهای گوناگون، مشکالت متعدد، دشوار و گوناگون شهروندان گوناگون تالش می

که  توان مشاهده کردبنا بر شرایط عینی به سادگی و شفافی می و کشور را حل و فصل کنند. اما

شهروندان جامعه با مشکالت متعدد و گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین الملل، 

توان پرسید چرا با تجاری، صنعتی، علمی و... در حال جدال بی وقفه هستند. به همین دلیل می

برای حل و فصل مشکالت متنوع و متعدد، کشور دچار این وجود این همه تالش نخبگان جامعه 

ایم اگر بگوییم، دلیل این مشکالت عدم ها در امور گوناگون است؟ پر بیراه نگفتههمه دشواری

های نظری مدیریت کالن سیاسی است. ورزان رسمی و غیر رسمی به زیرساختدسترسی سیاست

اند صرفا دانش ناصب مهم مدیریتی قرار گرفتهمتاسفانه برخی سیات ورزان که در جایگاها و م

تجربی دارند و دانش علمی که محصول تحقیقات گسترده و عمیق است را ندارند. معموال 

پردازند. از این رو، افرادی که به امور اجرایی مشغول هستند، وقت ورزان به امور اجرایی میسیاست

تماعی را ندارند و الزاما مجبور هستند به و امکان تولید راهکارها برای مشکالت گوناگون اج

راهکارهای موجود اتکا کنند. راهکارها یا محصول تجربه عملی افراد هستند یا تولید اذهان 

اندیشمندان و محققان دانشگاهی در حوزهای گوناگون اجتماعی. بنابر شواهد عینی که همانا 

قدان راهکارهای نظری تولید شده مشکالت گوناگون شهروندان هستند، صحنه سیاسی کشور از ف

برد. راهکارها، برای کارآمد و عملیاتی توسط اندیشمندان و به ویژه محققان دانشگاهی رنج می

رایند روز رسانی شوند. این فبودن، باید متناسب با شرایط عینی جامعه و کشور، متحول، تکامل و به

. از این رو، برای مدیریت کشور و هدایت صرفا فعالیت ذهنی اندیشمندان و محققان دانشگاهی است

و توسعه امور گوناگون شهروندان و کشور، ضروری و الزامی است تا سازو کارهایی برای ارتباط 
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ورزان و دانشگاهیان ایجاد شود. ایجاد چنین سازوکارهایی در شکل بیشتر و تنگاتنگ میان سیاست

، دانندور که همه بزرگان کشوردوست میطیك معاونت در دولت مشخصا وظیفه دولت است. همان

در جهان معاصر، حل و فصل مشکالت گوناگون شهروندان، جامعه و کشور و روابط بین الملل 

های واقعگرا، عملی و کارآمد است. راهکارها و راهبردهای عملی، منوط به وجود راهکارها و راهبرد

های ذهنی افرادی ردیدی تولیدات فعالیتکاربردی و کارآمد، در اغلب موارد، صرفا و بدون هیچ ت

است که تنها وظیفه و شغلشان تولید فکر به مثابه ارائه راهکارها و راهبردهای گوناگون برای حل 

ورزان رسمی و غیر رسمی و فصل امور و مشکالت است. در جهان معاصر و توسعه یافته، سیاست

اط ندارند به هیچ وجه جایی در عالم ها ارتبکه با تولیدات ذهنی، علمی و دانشی دانشگاه

ورزی ندارند و در صورت اصرار این افراد به ماندن در مناصب خود پیامدی جز ایجاد سیاست

دشواری، خرابی و دردسر برای شهروندان و کشور حاصل نخواهد شد. شاید پر بیراه نباشد اگر 

مدیریت حل و فصل امور گوناگون  های نهم و دهم برایبگویم راهکارها و راهبردهایی که در دولت

کار گرفته شد، تولیدات ذهنی افرادی در دوره اول متوسط مدارس بود و اینکه شهروندان و کشور به

ها های نهم و دهم یگانه دلیل به وجود آمدن آن همه دشواری و نگرانیسطح دانش مدیران دولت

ر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، برای شهروندان، کشور و نظام بود. بنابراین توسعه پایدا

شك منوط به تکیه زدن، ارتباط نزدیك و ارتزاق صنعتی، علمی و تجاری بلندمدت در کشور بی

های ورزان از تولیدات ذهنی/علمی اندیشمندان و محققان دانشگاها در زمینهفکری سیاست

ورزی برای ت و سیاستگوناگون است. در جهان معاصر، بر خالف قرون وسطی، حکمرانی، سیاس

پذیر بودن، الزاما و ضرورتا باید تابع تولیدات ذهنی/علمی و سودمند، کارآمد، عملیاتی و امکان

های گوناگون باشد. با در نظر گرفتن مشکالت متعدد تحقیقاتی اندیشمندان و محققان در حوزه

هیچ وجه برای  ورزان رسمی بهداخلی و شرایط منطقه و جهان، دانش تجربی برخی سیاست

ترین تفاوت کشورهای به اصطالح پیشرفته و مدیریت کالن کشور کافی نیست. شاید مهم

ها و ورزان کشورهای توسعه یافته از یافتهیافته با کشورهای جهان سومی در تبعیت سیاستتوسعه

 اشد.بدانش علمی تولید شده توسط اندیشمندان و محققان دانشگاهی در امور گوناگون اجتماعی 
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  1اقتدار ملی و توسعه

ورزان رسمی و غیررسمی بسیاری، رفتار و اظهارات یکدیگر را در برخورد با برخی امور سیاست

ول کنند. در طگوناگون کشور، بر مبنای مغایرت یا در راستای اقتدار ملی تعریف و توجیه می

ی و ، متناسب با شرایط زمانورزان تعاریفی نسبتا متفاوتتاریخ حاکمان، اندیشمندان و سیاست

مکانی، از چیستی و چگونگی ایجاد قدرت ارائه داده اند. تعریفی از قدرت متناسب با شرایط عینی 

تواند اینگونه باشد که قدرت، توان کنترل، تسلط و مدیریت شرایط، عوامل داخلی و کشور می

ن، اندیشمندان و نخبگان خارجی و امکانات عینی به منظور تحقق اهداف ملی است. همه بزرگا

های گوناگون بر لزوم و ضرورت ارتقای اقتدار ملی تاکید و اجماع نظر دارند. اما کشور در زمینه

ظاهرا، بر سر این که اقتدار ملی چیست و چگونه باید ایجاد شود، اجماع نظر میان دست اندرکاران 

ان و نخبگان اقتدار را در توانایی امر و نخبگان در حوزهای گوناگون وجود ندارد. برخی از بزرگ

دانند. اما برخی دیگر از بزرگان و دست اندرکاران، به ویژه باالی نظامی و امنیتی می

گرا، اقتدار را در توسعه اقتصادی، سیاسی،صنعتی، علمی، تجاری، فرهنگی مداران واقعسیاست

ایجاد اقتدار ملی سبب  دانند.متاسفانه عدم اجماع نظر پیرامون چیستی و چگونگیو... می

های فراوان در حل و فصل مشکالت متعدد و گوناگون کشور شده های گزاف و دشواریهزینه

است. از این رو، شاید تعریفی ساده از مفهوم اقتدار ملی در راستای ایجاد اجماع نظر میان بزرگان 

ت د. افراد یا سیاسو نخبگان سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی، صنعتی و... خالی از لطف نباش

ورزانی که مخالف یا منکر ضرورت ایجاد و افزایش توانایی باالی نظامی و امنیتی هستند، درک، 

. در ایجاد الملل ندارندای از شرایط و مناسبات روابط بینتشخیص و تحلیل کاربردی و واقع بینانه

ای که شد. با این وجود، نکتهو ارتقای توان نظامی و امنیتی هیچ محدودیتی نباید وجود داشته با

اندرکاران و دلسوزان ضرورتا باید به آن توجه داشته باشند، این است که توانایی بزرگان، دست

نظامی و امنیتی تنها دو مولفه از چهار مولفه تشکیل دهنده اقتدار ملی هستند به عبارتی اقتدار 

نمود عینی چهار مولفه اقتدار ملی ملی متشکل از چهار عنصر یا مولفه است. چهار وزارتخانه 
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 -0وزارت اطالعات و  -2وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -0وزارت آموزش و پرورش  -1است: 

امنیتی برای مقابله با بدخواهان کشور است که به دالیل گوناگون -وزارت دفاع. اقتدار نظامی

هروندان و کشور آسیب برسانند. های شکنند به رفاه، آسایش، شادی، امکانات، و داشتهتالش می

های آموزش و اما برای ایجاد رفاه، آسایش، شادی و سالمت همه جانبه کشور تالش وزارتخانه

پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری ضروری هستند. اگر شادی، رفاه، آسایش، امکانات و سالمت 

ه چیزی قرار است دفاع یا امنیتی از چ-همه جانبه در کشور وجود نداشته باشد، نهادهای نظامی

رانی ها پیش، در دوامنیتی متعلق به قرن-محافظت کنند.تعریف اقتدار بر پایه نیروهای نظامی

شد، است؛ دورانی ها و انتظارات یك فرد خالصه میها، خواستهکه حکمرانی در تمایالت، اندیشه

ن معاصر به ویژه در های گوناگون امروزی وجود نداشت. در جهاکه دانش، علوم و فناوری

 مند هستند، اقتدار ملی به وضوحکشورهای توسعه یافته که از اقتدار، رفاه و آسایش باالیی بهره

در چهار مولفه فوق الذکر مشهود است.شاید پربیراه نباشد اگر گفته شود در جهان معاصر، اقتدار 

است. در « درت استدانش ق»و توسعه تابع، مترادف، محصول مستقیم و مصداق ضرب المثل 

عصر حاضر کشورهایی که مبنای راهبرد امنیتی خود را صرفا بر توان نظامی و امنیتی قرار 

آورند یا بسیار گزاف، سخت و مقطعی آن دهند، هرگز امنیت مد نظر خود را یا به دست نمیمی

تدار ملی بدون های معاصر فراوانی در تایید این نظر وجود دارد. اقآورند. نمونهرا به دست می

ماند های آموزش و پروش و علوم، تحقیقات و فناوری بسیار مقتدر، شبیه ماشینی میوزارتخانه

 که فاقد دو چرخ در یك سوی آن باشد.

 

  



 522مجموعه مقاالت پیرامون انسجام، توسعه، منافع و امنیت ملی / 

  1امنیت و منافع ملی معیار سنجش

ــت  ــازدهم، سیاس ــت ی ــاز دول ــانی    از آغ ــای روح ــخص آق ــه ش ــت ازجمل ــای دول ــا و اعض ه

ورزان هــای گونــاگون قــرار گرفتــه اســت. همــه سیاســت هجمــهپیوســته مــورد انتقادهــا و 

دار، آگاه به امور، منصـف و آنهـا کـه دغدغـه توسـعه، امنیـت و منـافع ملـی را دارنـد،          ریشه

ــته و     ــاهی داش ــان آگ ــرد حاکم ــار و عملک ــد و زیرنظرداشــتن رفت ــت و ضــرورت نق از اهمی

 موافق آن هستند.

های خود در ولت یازدهم در انتقادات و هجمهورزان و منتقدان داما چیزی که برخی سیاست

کنند و در صورت گیرند، این است که نقدها، تعریف، کاربرد و هدفی را دنبال مینظر نمی

فقط برای هیچ جناح، گروه یا فردی سود یا منفعتی نکردن اصول و اهداف نقد، نقد نهرعایت

در چنین حالتی همه نیروهای سیاسی،  تواند مغایر امنیت و منافع ملی باشد کهندارد بلکه می

 شوند.شهروندان و کشور متضرر می

های سیاسی در جهان معاصر برآمده از خواست، نیازها، انتظارات و نظرات اگر بپذیریم نظام

توان امنیت و منافع ملی را که همانا تبلور شهروندان در امور گوناگون اجتماعی است، آنگاه می

رات و نظرات شهروندان در امور گوناگون است یگانه معیار و سنگ محك خواست، نیازها، انتظا

ورزان رسمی و معتبر و کاربردی برای سنجش عملکرد، اظهارات، انتقادات و رفتار سیاست

 غیررسمی در هر جایگاهی، در نظر گرفت.

ه بهای گوناگون و جناحی ندارد. امنیت و منافع ملی امنیت و منافع ملی تعاریف و تفسیر

یابد ترین شکل در نظرات شهروندان که در انتخابات گوناگون بروز میترین و کاربردیشفاف

 یگانه تعریف و تفسیر معتبر از امنیت و منافع ملی است.

توان گفت در انتقادات و اگر تعریف ساده باال از امنیت و منافع ملی درست باشد، آنگاه می

ن به دولت یازدهم نوعی تناقض یا پارادوکس وجود ورزاها و سیاستهای برخی جناحهجمه

کننده نظرات واقعی ورزان از دولت، برای معتبربودن، باید منعکسدارد. انتقادات سیاست

                                                            
 4صفحه  ، 12/2/92،روزنامه شرق - 1



 525فصل چهارم: توسعه و شفافیت / 

شهروندان باشد که ظاهرا برخی انتقادات به دولت یازدهم )مثال، در بحث برجام، امور فرهنگی 

 نیست.وجه بازتاب دیدگاه عینی شهروندان هیچو...( به

های گذشته باشد یا نقد دولت آقای روحانی یا باید براساس مقایسه با دستاوردهای دولت

براساس نتایج عملکرد دولت فعلی. نظرات شهروندان که در انتخابات مجلس بروز یافت، حاصل 

های نهم/ دهم با دولت یازدهم است. بنابراین، بنا بر شواهد مقایسه دستاوردها و عملکرد دولت

ینی، منتقدان آقای روحانی، نظرات شهروندان که به اشکال مختلف از جمله در انتخابات ع

ن رفتار تریکنند. منطقی، اخالقی، سودمند و شایستهیابد را نمایندگی نمیگوناگون نمود می

توانند اتخاذ کنند، پیروی از نظرات شهروندان است و عملکردی که منتقدان دولت یازدهم می

ورزی مقبول، معتبر، ترین راه تحقق امنیت و منافع ملی خواهد بود. سیاستامنکه همانا 

 بودن مسیرمدار، تالش در مسیر تحقق امنیت و منافع است. درستمدار و اخالقکارآمد، قانون

 یابد.حرکت تحقق امنیت و منافع ملی در نظر شهروندان تبلور می
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 1شفافیت در ذهن، توسعه پایدار 

شوند. شاید این ها قدری بیشتر از معمول تیز میها و حواسها، زبانخابات گوشزمان انت

فرصتی مناسب برای ارایه و جلب توجه فعاالن و مسئوالن با گرایشهای گوناگون سیاسی، به 

 ها توجه بیشتری را به خود جلب کنند.های زیر بنایی باشد. به امید آنکه این اندیشهاندیشه

چون حکومت چیست؟ سیاست چیست؟ پیرامون تعاریفی برای مفاهیمیعدم اجماع نظر، 

 سیاستمدار کیست؟ قانون چیست؟ 

ید و اسات بایست از مراجع علمیاندرکاران عرصه سیاست کشور ضرورتاً میهمه فعاالن و دست

علوم اجتماعی/انسانی مصرانه تقاضا کنند که برای ثبات،آرمش و توسعه کشور تعارفی کاربردی 

باشد را مشخص و و غیرسمیمورد اجماع بزرگان، صاحب نظران، و سیاست ورزان رسمی که

فراهم آورند. از آنجایکه همه نخبگان، اندیشمندان و عالمان علوم اجتماعی/انسانی برای بزرگ 

 کنند، لذا بهشدن و عالم شدن از منابع مالی، فرهنگی، و آموزشی کشور استفاده کرده و می

ستند. بهترین راه برای ادا کردن دین خود به کشور و ملت، ارائه تعاریفی کشور مدیون ه

الذکر برای هدایت و منظم کردن عرصه سیاسی و آن دسته از سیاست کاربردی از مفاهیم فوق

ورزی مدارانی که دانش نظری بسیار ضعیفی از چیستی حکومت، قانون، سیاسیت و سیاست

ریفی مشخص، کاربردی و مورد اجماع نظر بزرگان و مسئوالن دارند، است. اگر مفاهیم فوق، تعا

آمد. یکی از فواید های نهم و دهم پیش نمیداشتند، آن همه فجایع ملی در دولتنظام می

این  الذکرمستقیم اجماع نظر مسئوالن و فعاالن سیاسی پیرامون تعارفی برای مفاهیم فوق

ل گم المانفتی و منابع چند هزار میلیاردی بیت هایخواهد بود که گله شترها با بارشان، دکل

 های علوم انسانی/ اجتماعی غربی بدون نقدشود که نباید نظریهشوند. به درستی گفته مینمی

سازی در جامعه ترویج یا بکار گرفته شوند. اما از آنجایکه اداره یا مدیریت جامعه و و بومی

ن بایست از عالماپذیر نیست، همه بزرگان می های راهبردی نظری امکانکشور بدون زیرساخت

 های گوناگون کشور تالشعلوم انسانی/اجتماعی درخواست کنند تا برای توسعه پایدار در حوزه
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مت حکو»کنند تا تعاریفی که مورد قبول اکثریت فعاالن و مسووالن باشد را برای مفاهیم 

 ئه دهند.ارا« چیست؟ سیاست چیست؟ سیاستمدار کیست؟ قانون چیست؟

بدون رسیدن به اجماع نظر بزرگان و مسئوالن پیرامون تعاریفی برای مفاهیم ذکر شده حل و 

فصل و مدیریت امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی راهی دراز،پرپیچ و خم و 

مد  فنامشخص که حاکی از ائتالف منابع مالی، انسانی، زمانی و ... خواهد بود. به عبارتی تعاری

 نظر مسیر توسعه و پیشرفت جامعه و کشور را بسیار کم هزینه، هموار و کوتاه خواهد کرد.

ترین عامل توسعه و امنیت کشورهای صنعتی و به اصطالح جهان اول، اجماع نظر و شفاف اساسی

آن کشورها پیرامون چیستی مفاهیم حاکمیت،  رسمیو غیرورزان رسمی بودن اذهان سیاست

ها نیست، اما پر بیراه نیست، ورز است. اگر چه مقبول برخیقانون، سیاست و سیاست شهروند،

 ورز در کشور بطور قابل توجهی سنتی است.اگر گفته شود عرصه سیاسی و سیاست
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 1نقدی بر سیاستگذاران امور فرهنگی

ور ان به کشای عینی و معاصر از عشق و عالقه همه اقوام ایرجنگ تحمیلی یك سند زنده، تجربه

است. همه شهروندان ایران زمین از تمام مناطق با با ارزش ترین دارایی یعنی جان، جسم و روح 

خود از کشور در مقابل بدخواهان نزدیك و دور محافظت کردند. جنگ سندی زنده از ارتباط 

 و ها با کشور است. در دوران جنگ تحمیلیعاطفی، اخالق، تاریخی و عاشقانه تك تك ایرانی

خودی و... وجود نداشت و همه طلب یا خودی و غیردفاع از کشور، اموری به نام اصولگرا، اصالح

 ترین هستی خود یعنی ایرانارزششهروندان ایران زمین به یك روح و یك تن تبدیل شده و از با

شد.  دفاع کردند. این از خود گذشتگی و ایثار، در صورت لزوم، هزاران بار دیگر تکرار خواهد

شهروندان ایران زمین همیشه برای از خود گذشتگی و ایثار در راه حفاظت و توسعه کشور 

آمادگی کامل دارند. تنها چیزی که برای توسعه کشور الزم است، هم اندیشی همکاری، وحدت 

و یکپارچکی بزرگان، نخبگان، مدیران و سیاست ورزان کشور در سطوح گوناگون است. بزرگانی 

 تامین امنیت، منافع و توسعه ملی یگانه وظیفه آنها است. که حفاظت/

ه همه مستقیم ریشپر بیراه نیست اگر بگویم مقوله فرهنگ و امور فرهنگی مستقیم یا غیر

معضالت کشور است. با پوشیده نگاه داشتن مقوله فرهنگ و امور فرهنگی به کشور آسیب 

شور شدیدا نیاز به یك راهبرد کارآمد و ناپذیری وارد خواهد شد. فرهنگ در کجدی و جبران

واقع بینانه دارد. شاید برخی بزرگان در مخالفت با علنی کردن مباحث فرهنگی در سطح 

جامعه محق باشند، اما الزم و ضروری است که در سطح کارشناسی، علمی، تحقیقاتی، آسیب 

و واقع بینانه که شناسی و دانشگاهی کارگروهایی برای تدوین یك راهبرد عملی، کارآمد 

ناپذیر فرهنگی شهروندان باشد، بپردازد. بینش یا پاسخگوی نیازهای روانشناختی و اجتناب

به یو غیر رسمبهتر بگویم عدم بینش منطقی و عملکرد برخی مقامات و سیاست ورزان رسمی

 مکند. تصمیفرهنگ و امور فرهنگی، مستقیماً به امنیت و منافع ملی آسیب جدی وارد می

گیران امور فرهنگی ضرورتاً باید به علم و مباحث/اصول روانشناختی، سازان و تصمیم
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شناسی، فلسفه و... تسلط قابل توجهی داشته باشند. هیچ فردی که دارای دانش وسیع جامعه

و عمیق در روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه و... نیست، نباید در امور کالن فرهنگی تصمیم 

تصمیمات چنین فردی بدون هیچ تردیدی به نظام، کشور، جامعه و شهروندان  بگیرد، چرا که

آسیب جدی خواهد رساند. دخالت و تصمیمات فرهنگی غیر کارشناسانه مستقیماً زمینه ساز 

دخالت یا به فرموده مقام معظم رهبری، تهاجم فرهنگی بد خواهان کشور به اذهان و روح 

جویانه/بدخواهانه ها آنها برای تحقق اهداف سودو اندیشه شهروندان و در نتیجه هدایت رفتار

های روانشناختی، ذهنی و خویش خواهد شد. مقوله فرهنگ و امور فرهنگی صرفاً ریشه

سازی و اجتماعی دارند. از اینرو، تنها افرادی که در سطح کالن صالحیت و محق به تصمیم

جامعه شناسان، فالسفه و دیگر گیری در امور فرهنگی هستند، روانشناسان، تصمیم

 اندرکاران امور فرهنگی هستند.دست

خواهند راهکارها و راهبردهای سالهای هیچ تردیدی افرادی که در مقوله و امور فرهنگی میبی

 کنند و از ایناول انقالب را در پیش بگیرند، خواسته یا نا خواسته در زمین دشمن بازی می

کنند. منطقی،کارآمد، سودمند و زافی را به نظام تحمیل میهای گها و هزینهطریق آسیب

عملی نخواهد بود که افرادی که توانایی و تخصص نوشتن درباره امور عملی ذهنی/ روانشناختی 

ت گیری بپردازند. برای ثبات و امنیسازی یا تصمیمانسان را ندارند، در امور فرهنگی به تصمیم

شمار های بیها و از خود گذشتیی و مالی فراوان، دشواریهای جانفعلی کشور و نظام هزینه

اندیشی و همکاری جلوی رو الزم و ضروری است تا بزرگان با وحدت، همهزینه شده، از این

تدبیری و تمایالت سود جویانه برخی عناصر ناآگاه به امنیت و منافع ملی داخلی )در امور بی

 د.گوناگون از جمله امور فرهنگی(را بگیرن
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 1خوب، بد و زشت سیاست ورزی 

ای بودن ریاست آقای روحانی را مطرح و همزمان برخی از فعاالن سیاسی بحث یك دوره

سته کنند. شاید این داشتیاق و تمایالت خود برای تکیه زدن بر صندلی بزرگان را پنهان نمی

 از مشتاقان به صندلی بزرگان به چند نکته باید توجه داشته باشند.

فردی که در شرایط متعارف و با رای اکثریت شهروندان در جایگاه ریاست جمهوری تکیه 

 هایی از جمله:زند باید دارای ویژگیمی

زمانی که خود زیر بار انواع فشارها قرار دارد، برای شهروندان راحتی و آسودگی خیال به  -1

 آورد.بار می

راحت باشد، برای شهروندان شادی، خنده و اگر خود بر اثر دشواریها بسیار غمگین و نا -0

 کند.آرامش ایجاد می

 سازد.اگر خود احساس ناامنی کند، برای شهروندان و هموطنان امنیت و امید می -2

 سازد و ... بست برسد، برای آرامش و ثبات روح شهروندان راه میاگر خود به بن -0

تماد شهروندان رای آنها را در انتخابات کنند با جلب نظر و اعورزان پیوسته سعی میسیاست

گوناگون به خود اختصاص دهند. آنهاییکه در انتخابات گوناگون موفق به جلب نظر مردم 

شوند به این دلیل است که از مبانی روانشناختی شوند و به مرور از عرصه سیاسی حذف مینمی

ه نظرات شهروندان نسبت بو جامعه شناسی سازوکار رفتار انتخاباتی و چگونگی شکل گیری 

 و غیر رسمی، دانش و آگاهی الزم و کافی ندارند.سیاست ورزان رسمی

بنابراین، برخی منتقدین مغرض دولت تدبیر و امید متوجه نیستند که تناقضات در رفتار، 

اظهارات و عملکرد آنها که حاکی از فقدان صداقت و خواسته ها، تمایالت و اهداف 

دهندگان کامالً عیان است. اگر چه لی است، برای شهروندان و رایشخصی/گروهی و نه م

دهندگان بینش و درک عمیقی که الزمه انتخاب کاندیدای اصلح است، نگارنده معتقد است رای

ارائه شود.  94را دارند، شاید خالی از لطف نباشد تا سنگ محکی برای کاندیداهای احتمالی 
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 باشد. 94برای گزینش ریاست جمهور در انتخابات  تواند معیارهاییخوب، بد، زشت می

ورزانی که صادقانه و با تمام توان خود و بدون چشمداشت به جایگاه، ثروت خوب، آن سیاست

وقفه در تالش ها، درد و رنج، و مشکالت گوناگون شهروندان بیو شهرت برای رفع سختی

ابزاری برای تحقق خواسته ها، ورزی را ورزانی هستند که سیاستهستند. زشت، آن سیاست

های گوناگون شهروندان پندارند و توجه ای به دشواریتمایالت و اهداف شخصی/گروهی می

 ندارند.

ورزانی که دانش و توانایی ایفای نقش و وظایف سیاسی را ندارند و بد )ناکارآمد(، سیاست

 ند.توانبینند و نمیدانند، نمیمهمتر اینکه، آگاه نیستند که نمی
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  1توسعه، پرهیز از تکرار تاریخ 

شرایط عینی و ملموس اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... تابع و برآیند مستقیم 

های بانفوذ رسمی ها، عملکرد و باورهای سیاست ورزان، مقامات، نخبگان و شخصیتاندیشه

ت گوناگون گیری منطقی این است که بگوییم منشا مشکالدر جامعه است. یك نتیجه

ها، عملکرد و باورهای نخبگان و دست اندر کاران مدیریت کالن کشور است. اجتماعی، اندیشه

شه ترین ریورزی در هیچ منصبی ریشه مشکالت کشور نیست بلکه بنیادیهیچ سیاست

تنی بینانه و مبمشکالت گوناگون اجتماعی، فقدان یك نقشه راه مدیریتی نظری، بومی، واقع

های کشور و درک مشترک نیروهای تاثیرگذار از شرایط منطقه و امکانات و توانایی بر شرایط،

ورزان بانفوذ رسمی و غیر رسمی حول آن اجماع نظر داشته باشند، جهان که بزرگان و سیاست

است. به عبارتی، یك نقشه راه مدیریت کالن که بزرگان و سیاست ورزان آگاه، با سواد، 

های فکری گوناگون پیرامون آن اجماع نظر داشته ف با گرایشکشوردوست، صادق و منص

رایی، طلبی، اعتدالگجانبه کشور است. مجادالت اصولگرایی، اصالحباشند، یگانه راه توسعه همه

خواهی و... یك پدیده تاریخی است. پدیده تاریخی بدین معنی که در آزادیخواهی، دموکراسی

ورزان برای تحقق اهداف فردی و گروهی ها و سیاستجناح سرتاسر تاریخ جوامع بشری، نیروها،

 ترین ویژگی چنین جدال و رقابت سیاسی ایناند. برجستهبه جدال و رقابت با یکدیگر پرداخته

اند. آنان که پیروز ها پیروز و برخی دیگر مغلوب شدهها یا گروهاست که همیشه برخی جناح

ها و راهبردهای واقع بینانه، کاربردی و کارها، اندیشهشوند صرفا به این دلیل است که راهمی

های معاصر سیاسی داخلی، اینکه شوند، دارند. یك ویژگی جدالتر از آنان که مغلوب میعملی

ورزان در پی تحقق اهداف فردی و نه های سیاسی که برخی از بازیگران و سیاستدر رقابت

ه ای کاه و سودجو به کشور خواهد شد. نکتهساز دخالت بیگانگان بدخوملی هستند، زمینه

ها و ورزان رسمی و غیررسمی الزم است به آن توجه کنند، اینکه چنین جدالضرورتا سیاست

بینی و قطعی بودن نتایج آن، بسیار زمانبر و هزینه بر برای همه هایی با وجود قابل پیشرقابت
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است. اینکه در شرایط نسبتا دشوار داخلی،  های درگیر و تامین امنیت و منافع ملیافراد، جناح

ترین ثباتی جهانی، منطقی، کم هزینه، سودمند، عملی و کارآمدای و بیهرج و مرج منطقه

جانبه و پایدار کشور، پرهیز از تکرار تاریخ که همانا مسیر تحقق اهداف فردی توسعه همه

اندیشی، ینه و زمانبر است. هممنطق، غیر عملی، ناکارآمد، پرهزهای بیها و رقابتجدال

گذار های تاثیرها و جناحهمکاری و تفاهم برای تدوین یك نقشه راه مدیریتی کالن که همه نیرو

تر برای تحقق تر و سریعپیرامون آن اجماع نظر داشته باشند، راهکار و راهبردی کم هزینه

راه مدیریتی کالن که اهداف فردی و ملی خواهد بود. با تدوین و مشخص کردن یك نقشه 

پیرامون آن میان بزرگان اجماع نظر وجود داشته باشد، صحنه سیاسی کشورآرام، پویا، سالم، 

ورزان بر سر ابداع و ارائه سودمند و هدفمند خواهد شد. در آن هنگام رقابت میان سیاست

واهد راهکارهای عملی و کم هزینه برای حل و فصل مشکالت ملموس و روزمره شهروندان خ

 بود، نه بر سر راهبرد کالن سیاسی مدیریت کشور.
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 1فرهنگی ی معمای سیاست ورز 

مقوله فرهنگ تبدیل به یك معما شده است. معما بدین معنی که اظهارات و عملکرد کامالً گوناگونی 

ات شود. معموالً نظرها و افراد غیرمتخصص در امور فرهنگی ارائه میورزان، جناحاز جانب سیاست

گوناگون پیرامون این است که کدام امر فرهنگی خوب یا بد است. اما در مورد اینکه آنچه خوب یا بد 

شود. شاید وجه اشتراک اظهارات و رفتار نظر میاست چیست و چرا خوب یا بد است کمتر اظهار

ست. ا های جناحی، نیاز شدید جامعه به یك راهبرد فرهنگیگوناگون فرهنگی، صرفنظر از گرایش

وقفه و هدفمند های فرهنگی بیکنند که شهروندان در معرض هجمهدانند و مشاهده میهمه می

نکر م رسمییا غیرورز رسمی جویانه و بدخواهانه کشورهای دیگر قرار دارند. هیچ فرد یا سیاستسود

های خگوی نیازاهمیت و ضرورت تدوین راهبردی بومی، عملی، واقع بینانه و کارآمد فرهنگی که پاس

روانشناختی و اجتماعی شهروندان باشد، نیست. بنابراین، به نوعی همه آنهایی که دغدغه فرهنگی 

های فرهنگی و معما گونه بودن برخوردهای گوناگون با مقوله فرهنگی آگاهی و دارند به آشفتگی

ها، ت، دلخوریاذعان دارند. فقدان راهبرد کالن فرهنگی در کشور موجب اختالف نظرها، مجادال

ار و تحقیقاتی بسی شود. متاسفانه کارهای علمیهای گزاف در کشور میها و بعضاً هزینهعصبانیت

های فرهنگی شهروندان صورت گرفته است. انسانها در ها، نیازها و دیدگاهدر امور، رفتار، خواستهکمی

باید برای آنها مسیر حرکت ایجاد کرد  قامت افراد، مردم و شهروندان همانند آب روان هستند که الزماً

ها و ها، اظهار نظرها و انتظارات فرهنگی که بر بنیاد دادهها را سد کرد. ادعاو نه تالش شود راه آن

شناسی نباشد، ناکارآمد، غیر سودمند، موجب اختالالت مخرب و سبب دانش روانشناختی و جامعه

حاد شهروندان خواهد شد. منع یا محدود کردن یك نیاز بی اعتباری مدعیان اینگونه انتظارات نزد آ

های فلسفی، روانشناختی و روانشناختی بدون جایگزین کردن آن هرگز عملی نخواهد بود. ریشه

توان با امور اجتماعی فرهنگ همان عوامل ایجاد اعتقادات و باورهای دینی هستند. بنابراین، نمی

رخورد کرد. امور فرهنگی صرفاً حوزه فعالیت و تخصص ای، جناحی و دلبخواهی بفرهنگی سلیقه

کاران امور فرهنگی است. مسئله بسیار ساده اندرشناسان و دیگر دستفالسفه، روانشناسان، جامعه
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ها و تمایالت منعکس کردن نظرات، خواستهو غیررسمی ان رسمیورزاست. وظیفه ذاتی سیاست

ها و منویات شهروندان و یافتن خواسته ان پیروی از نظر،ورزشهروندان است. یگانه وظیفه سیاست

نظر و  توانند و نباید نظری جزان، بنا به تعریف، نمیورزراهکارهایی برای برآوردن آنها است. سیاست

ترین واکنش عدم اعتماد شهروندان به خواست شهروندان داشته باشند. در غیر این صورت، بدیهی

گری سیاسی است. وظیفه د، که به معنی حذف آنها از میدان کنشان خواهد بوورزسیاست

ان حل و فصل مشکالت شهروندان و نه تامین منافع و منویات فردی و گروهی است. ورزسیاست

های اجتماعی در راستای تحقق اهداف جمعی و ملی هستند. در صورتی قوانین برای هدایت فعالیت

یا استفاده از قوانین به شکلی که برخالف خواست، انتظارات و  انورزکه قوانین، انتظارات سیاست

نیازهای شهروندان باشد، این وضعیت موجب تنش، آشفتگی و ناکارآمدی در نظام مدیریتی و جامعه 

 خواهد شد. آنهایی که صادقانه و دلسوزانه دغدغه فرهنگی دارند ضروتاً باید به دو نکته توجه کنند:

ان زورنگی بدون راهبرد و در برخی موارد بی تدبیری برخی سیاستنتیجه مدیریت فره -1

ای بکر برای بدخواهان و دشمنان نظام و کشور سبب بوجود آوردن زمینهرسمی و غیررسمی 

ات، ها، احساسریزی سیستماتیك در اذهان شهروندان رخنه کرده تا اندیشهشود تا با برنامهمی

 را عمیقاً تحت تاثیر قرار دهند.های شهروندان اهداف و خواسته

که انتظارات فرهنگی خاصی از شهروندان دارند، و غیر رسمیان رسمیورزبرخی سیاست -0

ضرورتاً باید توجه داشته باشند که انتظارات باید قانونی باشد و اینکه قوانین برای پیگیری 

ظارات فرهنگی برخی منافع جمعی در مقابل منافع فردی و گروهی است. از آنجا که انت

ان بر خالف خواست، نیازها و ضروریات فرهنگی شهروندان است، بنابراین، پر بیراه ورزسیاست

خالف ذات قوانین عمل، اظهار نظر و ان برورزنیست اگر گفته شود این دسته از سیاست

زهای همه انتظاراتی از شهروندان دارند. قوانین باید انعکاس دهنده خواست، تمایالت و نیا

های خاص. شاید همین کننده خواست و تمایالت افراد و گروهشهروندان باشند و نه منعکس

ان ریشه بسیاری از اختالفات میان مسئولین و ورزعدم رعایت قوانین توسط برخی سیاست

 .ان در امور گوناگون از جمله امور فرهنگی استورزسیاست
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  1اصولگرایی وآینده

 ارتتج با را ورزیسیاست و بازار با را کشور سیاسی صحنه اگر نیست واقعیت از دور خیلی 

 ریتاج. دارد بستگی آنها خدمات و کاالها فروش مقدار به تجار موفقیت میزان. کنیم مقایسه

 یا هاکاال کیفیت و نوع از مشتریان که است معنی بدین فروشد،می زیادی خدمات و کاالها که

او راضی هستند. برعکس تاجری که فروش کمی دارد یا اصال چیزی  رائه شده توسطا خدمات

فروشد به معنی عدم رضایت مشتریان از نوع و کیفیت کاالها و خدماتی است که او عرضه نمی

طور ورزان و بهتر اظهارات، رفتار و عملکرد سیاستتر و منطقیکند. برای درک و فهم شفافمی

ز سازوکار یا منطق روابط میان مشتریان و تجار یا توان عینا اکلی صحنه سیاسی می

 ورزان به مثابه فروشندگان؛فروشندگان بهره گرفت. صحنه سیاسی به مثابه بازار؛ سیاست

ها به مثابه کاالها و خدمات؛ و شهروندان که همانا ها و راهبردها، طرحراهکارها، اندیشه

ورزان هستند به مثابه مشریان هستند.  مخاطبان مستقیم اظهارات، رفتار و عملکرد سیاست

دهندگان که به اشکال گوناگون از جمله در انتخابات گوناگون اینکه نظرات شهروندان یا رای

ها کند حاکی از کیفیت، نوع، کارآمدی، سودمندی و عملی بودن راهکارها، اندیشهنمود پیدا می

گوناگون است. بر اساس منطق و های های عرضه شده توسط سیاست ورزان و جناحو راهبرد

مشتری و شواهد عینی، کاالها و خدمات )راهکارها، رهبرادها و  -سازو کار رابطه فروشنه

روندتاثیر  -1ها( اصولگرایان مشتریان بسیارمحدودی دارد. دو نکته موید این نظر است: اندیشه

تا  از ابتدای انقالب گذاری، مقبولیت و پایگاه اجتماعی اصولگرایان در صحنه سیاسی کشور

اقبال شهروندان به اصولگرایان و کاالهای فکری که عرضه  -0امروز سیری نزولی داشته است 

کنند در انتخابات گوناگون نمود مثبتی نداشته است. خطای تاریخی، ساختاری و فلسفی می

اصول اصولگراهای همه جوامع و دوران این است که به این امر بنیادی توجه ندارند که 

هایی ذهنی هستند که موضوع و اساس آنها امور عینی در جهان مادی است. اینکه از پدیده

وقفه در حال تحول و تکامل است، الجرم، الزاما و ضرورتا آنجا که جهان مادی پیوسته و بی
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اصول نیز، محکوم به پیروی از قانون تحول و تکامل درجهان عینی هستند. بنابراین، گسستن 

ها، راهکارها و راهبردهای ترین دلیل ناکارآمدی اندیشها مبانی وجودی خود اصلیاصول ب

راه خواهند همتوانند یا نمیرو، چون اصولگراها به دالیل گوناگون نمیاصولگرایی است. از این

ها و اعتقادات خود تحول و تکامل یابند، به شکل اجتناب ناپذیری و با مبانی یا اساس اندیشه

منطق و جبر روابط در بازار سیاسی به دلیل نداشتن کاالها و خدمات مشتری پسند، بنا به 

ورشکسته و به حاشیه خواهند رفت. نتیجه ساده گفته فوق، اینکه آن دسته از اصولگراها که 

مایلند در بازار سیاسی به داد و ستد ادامه دهند الجرم باید کاالها و خدمات سیاسی خود را 

، مشکالت، امور عینی و ملموس شهروندان و جامعه متحول و تکامل دهند. مطابق با نیازها

دقیقا، همانند کاالها و خدمات تجاری، کاالها و خدمات سیاسی که در بازار سیاسی عرضه 

شوند، الزاما باید قابلیت برآورده کردن نیازهای گوناگون شهروندان را داشته باشند. می

دانند بابت چه کاالهایی ازهای خود کامال آگاهی دارند و میشهروندان همانند مشتریان به نی

هزینه کنند یا رای دهند. این وظیفه یا تخصص تجار یا سیاست ورزان است که )اگر قرار است 

در بازار تجارت یا سیاست بمانند( توانایی تشخیص، درک، شناخت و برآورده کردن نیازهای 

خواهند در بازار سیاسی آینده جایی داشته باشند، ها میشهروندان را داشته باشند. اگر اصولگرا

الزما باید کاالها و خدمات سیاسی را عرضه کنند که انواع گوناگون مشکالت و ناهنجاریهای 

اجتماعی و ملی را حل و فصل کند. فساد اداری، بیکاری، مشکالت جوانان و تبعات آن، 

ای شهروندان و جامعه است که شدیدا نیاز به هایی از نیازهمشکالت اقتصادی، فقر و... نمونه

های عملی و واقعی و نه شعار دارند. آینده، صرفا، بی هیچ تردیدی از آن راهکارها و اندیشه

ه بینانورزان اندیشمند و صادقی است که اندیشه، راهکارها و راهبردهای عملی و واقعسیاست

 ملی به بازار سیاسی عرضه کنند.
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 1خاباتانتقادات و انت

شویم بازار انتقادات در صحنه سیاست ورزی تشدید تر میهر چه بیشتر به انتخابات نزدیك

ای که حاکی از صداقت، دانش، خردمندی، اخالق مداری شود. در این شرایط توجه به نکتهمی

باشد، ضروری است. انتقاد سیاسی امری شخصی نیست در اظهارات و بیان انتقادات می

اعتبار، صحت و سودمند بودن نقد سیاسی مشروط به رعایت عدالت، انصاف، اخالق این، بنابر

 آینده نگری، منطق، امنیت و منافع ملی است. 

 شاید منتقدین دولت را بتوان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:

توجه به امور کالن که دارای تمایالت شدید فردی و گروهی منتقدین مغرض، ناآگاه یا بی -1

 هستند.

منتقدین حامی، اما عجول دولت که معتقتند دولت بر ریل درست قرار دارد اما در برخی  -0

ها ...( عملکردی ضعیف داشته است و معتقد هستند این کاستیامور )اقتصادی، فرهنگی و

 تر برطرف شوند.باست سریعمی

و  شتن اراده و صداقت برای حلدولت ضرورتاً باید توجه کنند، اینکه داای که منتقدین حامینکته

های ها، انتظارات، تمایالت و ارادهفصل مشکالت کافی نیست. آقای روحانی پیوسته با خواسته

متنفذ گوناگون و بعضاً متضاد روبرو هستند. بنابراین، میزان دست آوردهای دولت آن چیزی نیست 

ترین دست آوردهایی و ممکنخواهند، بلکه مطلوب که آقای روحانی و تیم تحت فرمانشان می

های گوناگون و بعضاً ها، انتظارات و خواستههای سیاسی با نیروها، ارادهاست که در داد و ستد

ترین راهکار و راهبردی که همه حامیان )با آید. شاید مطلوب و کاربردیمتناقض بدست می

تخاذ کنند این است که با حمایت توانند اهای گوناگون( آقای روحانی و دولت میانتظارات و اندیشه

های سیاسی زنی آقای روحانی در داد و ستدبی چون و چرا، یکپارچه و منسجم از دولت، قدرت چانه

ای جزء امنیت و منافع ملی دارند، را افزایش دهند. حمایت از آقای با آنانی که اهداف و دغدغه

یك فضای فعالیت مولد که قابلیت تحقق  ، یعنی حمایت از یك راهبرد، از94روحانی در انتخابات 
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های سیاسی در یك فضا یا ها، طرحاهداف و منافع ملی را دارد.از این رو تحقق اهداف، اندیشه

شوند. با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون شرایط موجود راهبرد روحانی مناسب میدان مناسب محیا می

های ملی است. اما، منتقدین مغرض دولت طرح ها وترین فضا یا میدان برای تحقق اهداف، اندیشه

ضرورتاً باید توجه داشته باشند، عصر تحقق اهداف فردی و گروهی از طریق راهکارها و راهبردهای 

ها، نیازها و ها، طرحها، اندیشهفردی یا گروه محور گذشته است. در جهان معاصر اهداف، خواسته

یابد. به صالح و راهبردهای جمعی و ملی تحقق میتمایالت فردی و گروهی از طریق راهکارها 

منتقدین مغرض آقای روحانی است که بپذیرند، امنیت و منافع فردی و گروهی آنها به بهترین 

شود. بنابراین، بجای انتقادات ناکارآمد و شکل از طریق تحقق امنیت و منافع ملی تامین می

شود بهتر است به مسیر تحقق اهداف ملی ای که سبب تاخیر در تحقق اهداف ملی میپرهزینه

پیوسته و اگر راهکار یا راهبردی عملی، واقع بینانه و سودمند دارند به دولت یاری برسانند. برخی 

حامیان دولت معتقدند، دولت در بحث پاسخگویی به منتقدین ناعادل و غیر منصف خود ضعیف 

به انتقادها نه انفعال بلکه یك تاکیك کند. شاید عدم پاسخگویی دولت وآقای روحانی عمل می

باشد. معموال در فرایند نقد و پاسخگویی دو طرف باید از یك سری اصول و قاعده منطقی پیروی 

، برای . پیروی نکندکنند. در صورتی که یك طرف فرایند نقد و پاسخگویی از هیچ منطق، اخالق و..

یا پاسخ ندادن و تالش برای حصول دست سکوت پیشگیری از آشفته کردن فضا و افکار عمومی

آوردهای ملموس برای شهروندان، روشی معقول تر است. در چنین وضعیتی وظیفه پاسخگویی به 

منتقدین مغرض دولت بر دوش روشنفکران خرمند جامعه، همچون دانشگاهیان، سیاست ورزان 

دان تقابل، خرد با جهل، مسیر می 94افتد. انتخابات ، میآگاه و صاحبان و مدیران صنایع و تجاری

. اندیشی خواهد بوداندیشی با کوتهدرست با نادرست، منافع ملی با منافع فردی و گروهی و دور

بنابراین، کارآمدی بیشتر و سرعت تحقق اهداف ملی توسط آقای روحانی و دولت به انسجام حامیان 

منافع ملی را در دستور کار خود و سیاست ورزان خردمند و آگاه به امور کالن که صرفا تحقق 

دارند، و نه به تعدد و شدت انتقادات مخالفان گوناگون دولت که معموالً در پی تحقق اهداف فردی 

 و گروهی خود هستند، بستگی دارد.
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  1خطای منتقدان مخالف دولت 

هر چه های گوناگون قرار گرفته است و دولت آقای روحانی از همان ابتدا پیوسته مورد هجمه

 طوربه. کنندمی ها تنوع و شدت بیشتری پیداشویم هجمهتر مینزدیك 94بیشتر به انتخابات 

 منتقدان -1: کرد بندیدسته گروه دو به توانمی را دولت و روحانی آقای منتقدان کلی و ساده

 زا آنها ناپذیر اجتناب و تدریجی حذف سبب که نکته چند به دولت مخالفان دولت؛ مخالف

ل تحول و تکام عدم چیست؟ سیاستمدار یك ذاتی وظیفه: ندارند توجه شودمی قدرت ساختار

شود. نظر شهروندان که در با شرایط و مقتضیات زمانه موجب حذف آنها از عرصه سیاسی می

 هاها، راهکارها، طرحآید، معیاری برای اعتبار و کارآمد بودن اندیشههای رای بیرون میصندوق

های سیاست ورزان است. زمانی که شهروندان با رای خود عدم رضایت خود را درباره و راهبرد

ترین واکنش این های سیاسی اعالن کردند، منطقیها، راهکارها و راهبردها، رویهبرخی اندیشه

است که سیاست ورزانی که شهروندان از آنها رو برگردانند، راهبردهای خود را بازبینی و آنها 

ها و تمایالت شهروندان تغییر دهند. آن دسته از سیاست ورزان که با نیازها، خواستهرا مطابق 

ها، راهبردها و راهکارهای خود دلبستگی وجود عدم اقبال شهروندان به آنها با اصرار به اندیشه

دهند فقط یك معنی دارد. اینکه این بزرگواران، توانایی، اراده، خواست، علم، آینده نشان می

و واقع بینی الزامی برای تحول و تکامل همزمان با شرایط عینی جامعه و شهروندان را  نگری

ندارند. این بزرگواران، بنابر جبر منطق محکوم به کنار رفتن از صحنه سیاست ورزی کشور 

هستند. البته، سرتاسر تاریخ بشر گواه این واقعیت است که این گروه از سیاست ورزان 

رو، با اصرار بر ماندن در واهند از عرصه سیاست ورزی کنار بکشند، از اینختوانند و نمینمی

شوند. عرصه سیاست ورزی صرفا سبب آسیب رساندن به نظام، امنیت، منافع و توسعه ملی می

نتیجه جانبی اصرار بر ماندن این دسته از سیاست ورزان با وجود ناکارآمدی آشکار، جایگاه و 

منتقدان حامی دولت؛ منتقدان حامی و عجول  -0تاریخ خواهد بود.  شهرت بد در دنیای بعد و

...( دولت که معتقدند دولت بر ریل درست قرار دارد اما در برخی امور )اقتصادی، فرهنگی و
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شوند.  تر برطرفبایست سریعها میعملکردی ضعیف داشته است و معتقد هستند این کاستی

تا باید توجه کنند، اینکه داشتن اراده و صداقت برای دولت ضرورای که منتقدان حامینکته

ها، انتظارات، تمایالت و حل و فصل مشکالت کافی نیست. آقای روحانی پیوسته با خواسته

رو است. بنابراین، میزان دستاوردهای دولت آن های متنفذ گوناگون و بعضا متضاد روبهاراده

ین ترخواهند، بلکه مطلوب و ممکنان میچیزی نیست که آقای روحانی و تیم تحت فرمانش

های ها، انتظارات و خواستههای سیاسی با نیروها، ارادهدستاوردهایی است که در داد و ستد

ردی ترین راهکار و راهبترین و کاربردیآید. شاید مطلوبگوناگون و بعضا متناقض به دست می

توانند اتخاذ آقای روحانی و دولت میهای گوناگون( که همه حامیان )با انتظارات و اندیشه

 زنی آقایچون و چرا، یکپارچه و منسجم از دولت، قدرت چانهکنند این است که با حمایت بی

ای جزو امنیت و منافع ملی های سیاسی با آنانی که اهداف و دغدغهروحانی در داد و ستد

، یعنی حمایت از یك راهبرد و 94دارند را افزایش دهند. حمایت از آقای روحانی در انتخابات 

از یك فضای فعالیت مولد که قابلیت تحقق اهداف و منافع ملی را دارد. چرا که تحقق اهداف، 

یابد. با در نظر گرفتن های سیاسی در یك فضا یا میدان مناسب امکان میها و طرحاندیشه

ا میدان برای تحقق ترین فضا یابعاد گوناگون شرایط موجود، راهبرد آقای روحانی مناسب

های ملی است. دولت آقای روحانی با در نظر گرفتن مجموع شرایط ها و طرحاهداف، اندیشه

ای و جهانی، بسیار کارآمد، واقع بینانه، منطقی و به بهترین شکل حافظ امنیت، داخلی، منطقه

یك وظیفه  94 رو، حمایت از دولت آقای روحانی در انتخاباتمنافع و توسعه ملی است. از این

ملی، اخالقی و دینی برای همه خردمندانی است که هدف و آرزویی جز رفاه، سربلندی، 

آسایش، عزت، توسعه و اقتدار ایران زمین را در ذهن ندارند. پر بیراه نیست اگر گفته شود 

میدان تقابل خرد جمعی با خرد فردی، منافع جمعی و ملی با منافع فردی و  94انتخابات 

ی، سوادی و گمراه، تقابل آگاهی و جهل، آینده نگری با کوته بینی، علم و دانش با بیگروهی

و خوب با بد خواهد بود.





 فصل پنجم: 

 نگرش کاربردی به امنیت
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  1امنیت ملی تابع منافع ملی 

 انمحقق و اندیشمندان با ورزان سیاست و سیاسی عرصه میان نزدیك ارتباط عدم دلیل به

 نگوناگو مشکالت برای راهکارهایی مثابه به»علوم تولیدکنندگان یگانه که دانشگاهی

 اظهارنظرهای و راهکارها مباحث، مفاهیم، هستند؛ گوناگون هایزمینه در «جامعه و شهروندان

سی رواج دارد که یا مبنای علمی بسیار ضعیف دارند یا بدون مصداق سیا صحنه در بسیاری

 ها وورزان رسمی و غیر رسمی اظهارات، عملکرد، اندیشه هستند. برای نمونه، برخی سیاست

 کنند. حال آنکه، بنابررفتار خود در امور گوناگون را به اعتبار امنیت و منافع ملی توجیه می

ورز درک مشترکی از امنیت و شواهد عینی در عرصه سیاسی همه بازیگران و فعاالن سیاست

میان سیاست ورزان رسمی و برخی مقامات  منافع ملی ندارند و همین عدم درک مشترک

ها و راهبردهای کالن در امور گوناگون داخلی موجب اختالف نظر در گزینش راهکارها، طرح

 ورزانترین عواقب این اختالف دیدگاه میان سیاستترین و شفافشود. ملموسو خارجی می

ق ر هزینه و زمانبر کردن تحقگیر پیرامون امنیت و منافع ملی، پسازو تصمیمو مقامات تصمیم

تر کردن دیدگاهای گوناگون و پرهزینه و زمان بر، منافع و امنیت ملی است. در راستای نزدیك

خالی از لطف نیست اگر تعریف ساده، فراجناحی و کاربردی از منافع و امنیت ملی ارائه شود. 

ت روانشناختی، اجتماعی و ها، نیازها و تمایالمنافع ملی چیست؟ همه انسانها تعدای خواسته

فیزیکی دارند. محتوا، ساختار یا معنی زندگی تالش برای تحقق این نیازهای ضروری است. به 

ی اندیشهای ذاتی و طبیعی انسانها مجبور هستند مشترکا و با همکاری و همدلیل محدودیت

ی یازهای اساسالذکر خود را برآورده کنند. تالش مشترک برای تحقق نیکدیگر نیازهای فوق

همان منافع جمعی یا ملی است. در راستای تالش مشترک برای تحقق نیازهای بنیادین، 

نند. کانسانها نهادهایی برای نظم بخشیدن، هدفمند کردن و مدیریت تال شهای خود ایجاد می

ها، نیازها و تمایالت روانشناختی، در راستای حفاظت از تالشهای مشترک برای تحقق خواسته

جتماعی و فیزیکی خود در مقابل خطرات گوناگون بالقوه و بالفعل، شهروندان نهادهایی را ا
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کنند. بنابراین، به بیانی ساده نهادهای اجتماعی از دو نوع یا جنس هستند، یك دسته ایجاد می

ای دیگر وظیفه حفاظت از ها را بر عهده دارند و دستهوظیفه تحقق نیازهای ضروری انسان

ناپذیر روانشناختی، و تالشهایی که هدف تحقق نیازها، خواسته و تمایالت اجتنابنهادها 

دار هستند. اگر تعریف ساده باال پذیرفته شود، آنگاه یك دسته اجتماعی و فیزیکی را عهد

نهادهای اجتماعی وظیفه تحقق نیازهای اساسی روانشناختی، اجتماعی و فیزیکی و دسته 

تامین امنیت و فعالیت نهادهای دسته اول را بر عهده دارند. یگانه دیگر صرفا وظیفه حفاظت، 

جانبه کشور اینکه، اگر با هر معیاری از جمله منطق، قاعده کم هزینه برای توسعه همه

هزینه بودن راهکارها و راهبردها، ضریب اطمینان باال و... رابطه امنیت ملی با سودمندی، کم

دید که نهادهای اجتماعی که وظیفه تامین امنیت ملی را بر منافع ملی ارزیابی شود خواهیم 

تر انجام دادن وظیفه و تر کردن و مطلوبهزینهعهده دارند، در راستای کارآمدتر کردن، کم

نقش خود ضروتا باید تابع و پیرو نظرات و دیدگاهای نهادهایی باشند که وظیفه تحقق منافع 

وق درست باشد، آنگاه برخی متخصصان امنیت ملی باید ملی را بر عهده دارند. اگر استدالل ف

ها و راهبردهای ها، طرحتوجه کنند که سنگ محك درستی یا نادرستی همه راهکارها، اندیشه

کالن تنها و تنها منافع ملی است و الغیر. پر بیراه نیست اگر گفته شود یگانه منشا مشکالت 

وها از مفهوم امنیت ملی که حافظ منافع ملی گوناگون و کالن این است که برخی افراد و گر

 کنند.است در راستای منافع فردی و گروهی استفاده می
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 1منتقدان دولت و لزوم واقع گرایی 

دولت آقای روحانی از ابتدای تشکیل دولت پیوسته مورد هجمه های گوناگون قرار گرفته 

ه ها تنوع و شدت بیشتری شویم هجمنزدیکتر می 94است و هر چه بیشتر به انتخابات 

کنند. به طور ساده و کلی منتقدین آقای روحانی و دولت ایشان را می توان به دو پیدا می

منتقدین مخالف دولت. مخالفان دولت به چند نکته که موجب  -1گروه دسته بندی کرد:

 وظیفه•ناکارآمدی و به حاشیه رفتن آنها از صحنه سیاست ورزی می شود توجه ندارند:

 گوناگون مشکالت فصل و حل برای عملی و کاربردی راهکارهای ارائه سیاستمداران ذاتی

در عرصه سیاسی الزامی و ضروری است  نقش ایفای و ماندن برای اینکه•.است شهروندان

 زا که شهروندان نظر•تا همراه با شرایط و مقتضیات عینی زمانه تحول و تکامل یابند.

 راهکارها، ها، اندیشه بودن کارآمد و اعتبار برای معیاری د،آی می بیرون رای های صندوق

رای بیرون می  های صندوق از که شهروندان نظر.است ورزان سیاست راهبردهای و طرحها

آید یگانه و معتبرترین سنگ محك برای درستی یا نادرستی اندیشه ها،طرح ها، راهکارها 

ان با رای خود عدم رضایت خود را در و راهبردهای سیاست ورزان است. زمانی که شهروند

مورد برخی اندیشه ها، رویه ها، راهکارها و راهبرد ها سیاسی اعالن کردند، منطقی ترین 

واکنش این است که سیاست ورزانی که شهروندان از آنها رو برگردانند، اندیشه، طرح ها، 

واسته ها و تمایالت راهکارها و راهبردهای خود را بازبینی و آنها را مطابق نیازها، خ

 شهروندان تغییر دهند.

آن دسته از سیاست ورزان که با وجود عدم اقبال شهروندان به آنها با اصرار به اندیشه ها، 

راهبردها و راهکارهای خود دلبستگی نشان می دهند فقط یك معنی دارد؛ اینکه این بزرگواران 

نی الزامی برای تحول و تکامل اندیشه توانایی، اراده، خواست، علم، آینده نگری و واقع بی

 ها،راهکارها و طرح های خود را همزمان با شرایط عینی جامعه و شهروندان را ندارند.

این بزرگواران، بنا بر جبر منطق محکم به کنار رفتن از صحنه سیاست ورزی کشور هستند 
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ند و ورزان نمی توان البته، سرتاسر تاریخ بشر گواه این واقعیت است که این گروه از سیاست

نمی خواهند از عرصه سیاست ورزی کنار بکشند، از این رو، با اصرا بر ماندن در عرصه سیاست 

ورزی صرفاً سبب آسیب رساندن به نظام، امنیت، منافع و توسعه ملی می شوند. نتیجه جانبی 

دادن پایگاه اصرا بر ماندن این دسته از سیاست ورزان با وجود ناکارآمدی آشکار، از دست 

 اجتماعی و دور شدن شهروندان از این دسته از سیاست ورزان خواهد بود.

منتقدین حامی دولت. منتقدین حامی دولت که باور دارند دولت در مسیرصحیح  - 0

...( عملکردی ضعیف داشته است حرکت می کند، اما در برخی امور )اقتصادی، فرهنگی و

دولت  ای که منتقدین حامیتر برطرف شوند. نکتهد سریعها بایو معتقد هستند این کاستی

ضرورتاً باید توجه کنند، اینکه داشتن اراده و صداقت برای حل و فصل مشکالت کافی 

 های متنفذ گوناگونها، انتظارات، تمایالت و ارادهنیست. آقای روحانی پیوسته با خواسته

تاوردهای دولت آن چیزی نیست که آقای و بعضاً متضاد روبرو هستند. بنابراین، میزان دس

ترین دستاوردهایی است خواهند، بلکه مطلوب و ممکنروحانی و تیم تحت فرمانشان می

های گوناگون و بعضاً ها، انتظارات و خواستههای سیاسی با نیروها، ارادهکه در داد و ستد

بردی که همه حامیان ترین راهکار و راهآید. شاید مطلوب و کاربردیمتناقض به دست می

توانند اتخاذ کنند این است های گوناگون( آقای روحانی و دولت می)با انتظارات و اندیشه

زنی آقای روحانی بی چون و چرا، یکپارچه و منسجم از دولت، قدرت چانه که با حمایت

ند، ای جزء امنیت و منافع ملی دارهای سیاسی با آنانی که اهداف و دغدغهدر داد و ستد

، یعنی حمایت از یك راهبرد، از 94را افزایش دهند. حمایت از آقای روحانی در انتخابات 

یك فضای فعالیت مولد که قابلیت تحقق اهداف و منافع ملی را دارد چرا که تحقق اهداف، 

شوند. با در نظر گرفتن های سیاسی در یك فضا یا میدان مناسب محیا میها، طرحاندیشه

ون شرایط موجود، راهبرد آقای روحانی مناسب ترین فضا یا میدان برای تحقق ابعاد گوناگ

های ملی است. دولت آقای روحانی با در نظر گرفتن مجموع ها و طرحاهداف، اندیشه

شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی بسیار کارآمد،واقع بینانه، منطقی و به بهترین شکل 

از این رو، حمایت از دولت)راهبرد( آقای روحانی  حافظ امنیت، منافع و توسعه ملی است.
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یك وظیفه ملی، اخالقی و دینی برای همه خردمندانی است که هدف و  94در انتخابات 

 آرزویی جزء رفاه، سربلندی، آسایش، عزت، توسعه و اقتدار ایران زمین را در ذهن ندارند.

د جمعی با خرد فردی، منافع جمعی میدان تقابل خر 94پر بیراه نیست اگر گفته شود انتخابات 

 و ملی با منافع فردی و گروهی خواهد بود.
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  1شهروندان باالتر از قانون 

شویم شرایط سیاسی به مجادالت انتخاباتی کاندیداهای آمریکا تر میهر چه به انتخابات نزدیك

ها و ری از تنش به بیان دیگاهتوان در فضایی آرام، قانونمند و عاکند. گویی نمیشباهت پیدا می

شود. یك نظرات گوناگون پرداخت. پیوسته موضوعی برای تنش آفرینی در عرصه سیاسی ایجاد می

های حقوقی و... روز برجام، روزی دیگر واگذاری امالک عمومی شهرداری تهران، روز بعد فیش

. به های بعدی باشیمسوژهشك باید منتظر امروز هم بحث نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس. بی

شود هیچ فردی )صرفنظر از مقام، دارایی و...( یا نهادی باالتر از قانون نیست. اما درستی گفته می

تر کردن رفتار شهروندان مند و مفیدکه فلسفه وجودی قوانین برای هدفمند، کارآمد، نظاماز آنجا 

تواند باالتر یا فراتر از قانون یا ه میتوان گفت تنها امری کبرای تحقق اهداف جمعی است، می

رو، منطقی و سودمند قوانین قرار بگیرد، نظرات جمعی شهروندان در امور گوناگون است. از این

است که از تمامی نهادهای حاکمیتی، اجتماعی و مدنی انتظار تبعیت از نظر جمعی شهروندان در 

آرا و نظر جمعی شهروندان برای اهدافی خاص  امور گوناگون را داشته باشیم. نمایندگان مجلس با

ها، انتظارات و نیازهای شهروندان در امور که همانا تحقق و عینیت بخشیدن نظرات، خواسته

روند. بنابراین هیچ قانون یا نهادی حاکمیتی ضرورتا و منطقا نباید گوناگون است، به مجلس می

ها، انتظارات، نیازها و تمایالت ات، خواستهبرای تالش نمایندگان مجلس برای تحقق اهداف، نظر

شهروندان مانع یا محدودیت ایجاد کند. به عبارتی طرف حساب یا مخاطبان نهادهای نظارتی مثل 

شورای نگهبان نه نمایندگان مجلس بلکه شهروندانی هستند که با آرای خود نمایندگانی را به 

ای مبنی بر اینکه شهروندان باید چه اهداف، ادهاند. آیا در قانون اساسی بند یا ممجلس فرستاده

ها، انتظارات و احساساتی داشته باشند، وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، نظرات، تمایالت، خواسته

آنگاه هر نوع نظارتی توسط هر نهاد حاکمیتی که ایفای نقش یا جایگاه نمایندگان مجلس را که 

نیازها، نظرات و تمایالت شهروندان در امور گوناگون هستند  ها، انتظارات،نماینده یا نماد خواسته

شان تحقق انتظارات، نیازها، را محدود کند، بر خالف قوانینی است که تنها و یگانه دلیل وجودی
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های شهروندان در امور گوناگون اجتماعی است. بدون تردید، تمامی نهادها و ها و دیدگاهخواسته

تیازی تحت امر قوانین و قانون اساسی هستند و تنها و تنها جمیع مجریان قانون بدون هیچ ام

کننده قوانین دارند. تر از قوانین و نهادهای مجری و تولیدشهروندان هستند که جایگاهی رفیع

گزینند و نهادهای حاکمیتی بنا به مصلحت کل نظام داستان بسیار ساده است، شهروندان بر می

کنند. شهروندان، از طریق آرای خود و نه افراد، گروها و نهادهای ضرورتا باید تبعیت و اجرا 

 های سیاستحاکمیتی، اجتماعی و مدنی، تنها و یگانه مفسرانی هستند که در همه اختالف نظر

زنند. ورزان و نهادها حاکمیتی حرف پایانی )در انتخابات گوناگون از طریق آرای خود( را می

ه تاریخ و روند توسعه امور این است که افراد و نهادهای اداری و سیاسی ترین پیامد، بنا بر گواساده

ت کنند، مقبولیها، نیازها و انتظارات شهروندان فکر، عمل، و رفتار میکه بر خالف نظرات، خواسته

و اعتبار خود را نزد شهروندان از دست داده و به مرور از صحنه سیاسی، اجرایی و مدیریتی جامعه 

ند. شاید در برخی موارد الزم است برخی مقامات در جایگاهای گوناگون به آرشیو شوحذف می

ها، دستورات و فرمایشات بنیانگذار و های امام مراجعه کنند و توصیهها و اندیشهسخنان، توصیه

بخش ملت از دست طاغوت، مبنی بر ضروت پیروی و تمکین مسئوالن در برابر خواست و رهایی

ند با کن، مردم و ملت را بازخوانی کنند. افراد و گروهای متنفذی که بعضا تالش میاراده شهروندان

استفاده ابزاری یا تفسیرهای خاص از قوانین به اهداف سیاسی خود نائل شوند بسیار ضروری است 

رین تگذشته باهوشکه باور داشته باشند و بپذیرند که نظام جمهوری اسالمی در طول چند دهه

تاریخ معاصر ایران و حتی جهان را به خوبی تربیت کرده است و برخالف دوران قبل از شهروندان 

های تواند هر اندیشه یا راهکاری را بدون داشتن منفعت، سود و پیامدانقالب، هر سیاست بازی نمی

ملموس و عینی به خورد شهروندان ایران زمین بدهد. برخی بزرگان و صاحب منصبان متنفذ باید 

شمار تاریخی باور کنند که این یك قاعده، قانون، منطق و جبرسیاسی، اس شواهد بیبر اس

ایی هها، راهکارها و طرحاجتماعی، طبیعی، تاریخی، اخالقی، دینی و حتی آسمانی است که اندیشه

ها، نظرات، تمایالت، انتظارات و نیازهای عمومی شهروندان مغایرت داشته باشد، که با خواسته

 ه شکست هستند.محکوم ب
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  311جهش ژنتیکی در انتخابات  

های ورزان با گرایششویم جنب و جوش سیاستتر مینزدیك 94هر چه به انتخابات سال 

ابد. یفکری، اهداف، راهکارها و راهبردهای گوناگون و بعضا متضاد در عرصه سیاسی افزایش می

انند توان انتظار داشت که همزان میوربنا بر تجربیات گذشته و هویت سیاسی و فکری سیاست

ها، انتقادات با و بدون انتخابات گذشته صحنه انتخاباتی مملو از اظهارات، راهکارها، وعده

ها و... باشد. اما در پایان بازی، آرای شهروندان به مصداق، برخی مواقع نامالیمات و تندخویی

فت که عالوه بر صداقت و شفافیت پیرو ها و افرادی خواهد رها، جناحها، گرایشسوی اندیشه

ورزان نباید صرفا جهان را تفسیر کنند بلکه باید شرایط های سیاستاندیشه»این اصل که 

ند. ، باش«ها را به شکلی عینی و ملموس تغییر و بهبود ببخشندمعیشتی و زیست انسان

ها، ا، راهکارها، برنامههترین اندیشهانتخابات آزمون یا فرصت گزینش بهترین و واقع بینانه

فرسای شهروندان از طریق ایجاد توسعه، ها و راهبردها برای حل و فصل مشکالت طاقتطرح

ها، جانبه و واقعی در کشور نیازمند اقدامات، اندیشهرفاه، آرامش و امنیت است. برای توسعه همه

معمول است. منظور از  ورزان تازه نفس و غیرها و پرورش سیاستها، راهکارها، راهبردطرح

اندیشه و راهبردهای غیر معمول مدیریت جهانی که فاجعه مدیریت معاصر ایران را در 

ای بسیار کوچك از آن های نهم و دهم رقم زد یا مدیریت جهادی که تنها و تنها گوشهدولت

، ردر واگذاریهای امالک عمومی شهرداری پدیدار شد، نیست، بلکه به معنی یك نگاه، رفتا

اندیشه، عملکرد جدید و متفاوت از آنچه تا کنون بوده است که سرعت توسعه و حل و فصل 

مشکالت گوناگون و متعدد شهروندان را افزایش دهد. توسعه واقعی، ملموس، پویا و پایدار در 

حوزهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی، صنعتی، دفاعی و.... نیازمند جهش ژنیتکی در 

شور است. جهش ژنتیکی به معنی تجمیع تمامی نیروهای نیك اندیش و عرصه سیاسی ک

نخبگان معتقدبه تصمیم، خرد و اراده جمعی وحامی امید، شادی، اخالق، پرهیز از دروغ و ریا 

و... زیر چتر یك مدیریت واحد در یك مجمع )حزب( با هر ساختار سیاسی یا اسمی 
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ت؟ نتایج هر کنش یا طرح سیاسی برآیند است.جهش ژنتیکی سیاسی چگونه امکان پذیر اس

ر بینانه متکی بها، نیروها، امکانات و داشتن اهداف و نقشه راه دقیق و واقعسازماندهی اندیشه

ای و جهانی است.ناتوانی در انسجام و تحلیل عینی از شرایط و اوضاع و احوال داخلی، منطقه

یت آرای انتخاباتی شهروندان زیر یك تجمیع همه نیروهای تاثیرگذار و خیراندیش برای هدا

جانبه منافع و امنیت ملی حاکی از ناتوانی نظری و چتر پیرامون تحقق اهداف توسعه همه

شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی، علمی، -1تجربی، احساسی عمل کردن و... است. 

حل و فصل  -0های جدی است. ها و ناکارآمدیروابط خارجه و... در کشور دچار کاستی

بینانه، ها و راهبردهای واقعها، طرحمشکالت در حوزهای فوق نیازمند راهکارها، اندیشه

فراجناحی، ملی و عملی مبتنی بر تحلیل کاربردی از شرایط عینی کشور، منطقه و جهان است. 

ورزان در جهان معاصر حل و فصل مشکالت یگانه فلسفه وجودی، تعریف و وظیفه سیاست-2

اگون شهروندان است. توسعه، اقتدار، منافع و امنیت ملی تعاریف گوناگون ندارد. جهان گون

سومی بودن یعنی فقدان مدیریت یکپارچه کالن و عدم سازماندهی و انسجام نخبگان جامعه 

جانبه، اقتدار و تحقق منافع و امنیت ملی هستند. های ایجاد توسعه همهدر احزاب که اهرم

جاد ای برای ایفرد نیست بلکه نماد خرد یك ملت که نقشه راه واقع بینانهآقای روحانی یك 

باشد. با تجمیع همه نیك رفاه، آسایش، امنیت و خوب زیستن را در او متبلور کرده است، می

درصد  22درصد آرا یا  22جمهوری با توان رئیساندیشان واقعگرا زیر یك چتر )حزب( می

 جانبه کشور انتخاب کرد.توسعه همه اقتدار و نظر شهروندان برای
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  1نظام یعنی نظم

های گوناگون رسمی و غیر رسمی بسیاری از ورزان، مقامات و افراد متنفذ در حوزهسیاست

ها، رفتارها، عملکردها، راهکارها و راهبردهای خود را با استناد به تالش برای استحکام، اندیشه

کنند. اما واقعیت عینی و سنجش پذیر موید این امر ه میتقویت، مصلحت و دفاع از نظام توجی

های گوناگون بسیار بیشتر از است که برخی سیاست ورزان، مسئوالن، و افراد متنفذ در حوزه

زنند. نظام برگرفته از واژه یا مفهوم نظم است. نظم در بدخواهان خارجی به نظام آسیب می

وحی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، علمی هر ساختاری، از جمله فیزیکی، اجتماعی، ر

و... بنیاد ثبات، امنیت، آرمش، رفاه، توسعه و...است. در جوامع بشری نطفه نظم در رحم ذهن 

شود. بر همین اساس، نظام حاکمیتی در هر کشوری نمود یا انعکاس اندیشمندان متولد می

ان آن جامعه است. نظام مدیریت طور کلی حاکممحتویات اذهان نخبگان، افراد متنفذ و به

کالن یك جامعه یا کشور تبلور درک، دانش، دیدگاه، تصور و باور حاکمان به چیستی، اهمیت 

و کاربرد نظم در آن جامعه است. نظمی که برآیند خرد جمعی باشد، در قانون اساسی یا ملی 

در  های حاکمیتینظام های بارزترین خصلتکند. شاید یکی از بنیادیهر کشور نمود پیدا می

اعصار تاریخی گوناگون، نوع درک، باور و تصور نخبگان و حاکمان از چیستی، چگونگی و 

هایی به دنبال مقصر فیزیکی نیستند. به باور اهمیت نظم در جوامع بشری است. چنین نقد

به  یگونه که آقای روحانی به درستترین دشمن نظام، همانترین و خطرناکنگارنده بنیادی

سوادی در تمام سطوح اداری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، است. بی« سوادیبی»آن اشاره کرد، 

علمی، صنعتی و... بسیار خطر ناک است. سواد با مدارک دانشگاهی ساختگی یا داشتن صرفا 

ای خاص به تجربه )تفاوتی بنیادین میان دانش تجربی و دانش علمی وجود دارد( در زمینه

ها سال فعالیت مصرانه، طاقت فرسا، تحقیق، آزمون و خطا آید. دانش محصول دهوجود نمی

های گوناگون است. بنابر این، نظام و نظمی که بر پایه دانش علمی استوار باشد، پایدار، در حوزه

های فوق را برای ترین نظام خواهد بود. اگر اندیشهمطمئن، بادوام، سودمند، کارآمد و عملی
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های موجود در حوزهای اقتصادی، مالی، نظمیرست تلقی کنیم، ریشه بسیاری از بیای دلحظه

شود و اینکه چگونه باید سیاسی، فرهنگی، صنعتی، علمی، اداری و... قابل درک و ملموس می

ا سوادی بگیری از این موجز رابطه بیترین دریافت یا نتیجهبا آنها برخورد شود. شاید مهم

زند. ی و اداری است که بیشترین صدمه را به نظام حاکمیتی کشور میهای سیاسنظمیبی

شمارند. اما آخرین مورد مربوط به های گوناگون بینظمی در حوزههای بیمتاسفانه نمونه

گیران طیفان توسط تصمیمهای امالک عمومی شهرداری تهران به خویشاوندان و همواگذاری

طرف )گزارش اخیر آقای ات مقامات قضائی و افراد بیارشد شهرداری است که بنا به اظهار

نظمی )جرم( محرز شده است. مدیریت شهرداری تهران مملو از دکتر احمد توکلی( وقوع بی

و مهندس و... است. داشتن مدارک )در صورت اصل بودن( دکتر و مهندسی به معنی داشتن 

در باال اشاره کردیم، یعنی درک  گونه کهای خاص است. دانش هماندانش و توانایی در حوزه

و باور داشتن به چیستی، اهمیت و کاربرد نظم اجتماعی که همانا نظام حاکمیتی است. با این 

نظمی )جرم( دسته توان گفت افرادی )دکترهایی( که به نوعی در وقوع این بیشرح، آیا نمی

ن کمیتی کشور که در راس آاند، نه فقط به تك تك شهروندان تهرانی، بلکه به نظام حاداشته

اعتباری، تضعیف، تزلزل و ناکارآمد حرمتی کرده و موجب بیمقام معظم رهبری قرار دارد، بی

 اند.کردن نظام مدیریتی اسالمی و جهادی شده

 

  



 595/  فصل پنجم: نگرش کاربردی به امنیت

 1تبعیت سیاست از فوتبال؛چگونه؟ 

اید از ب برای اینکه صالحیت فردی برای حضور در یك تیم فوتبال تایید شود، فرد ضرورتاً

ها برخوردار باشد. بعد از گذراندن این مرحله مهم و اولیه، اگر ها و ویژگییکسری توانایی

ای که به او محول شده را به شکلی موثر در فوتبالیست نتواند در زمین بازی وظیفه

 و بازی زمین باید الزاماً مدتی از بعد کند، محقق مربی انتظارات و تیم کالن اهداف راستای 

 همین از ورزانسیاست پیروری و تبعیت ه مرور تیم و در نهایت حرفه فوتبال را رها کند. ب

 بازی سیاست و ورزیسیاست  زمین کارآمدی سالمت، توسعه، برای تواندمی منطق و روال

 .باشد کارآمد و سودمند بسیار

بازان از سیاست انتظارات و مربی. است ملی امنیت و منافع توسعه، تحقق ورزانسیاست هدف 

د ورزان بنا بر شواههمانا شهروندان، مطالبات، خواستها و نیازهای ایشان هستند. برخی سیاست

عینی و تاریخی قابلیت و توان تحقق انتظارات و اهداف شهروندان را ندارند، اما بنا به دالیلی 

و انتظارات دهند. برای تحقق اهداف ورزی ادامه میهمچنین به بازی در زمینه سیاست

فرسا است، ضروری است شهروندان که همانا حل و فصل مشکالت گوناگون، متعدد و طاقت

بازان نشینی و در نهایت قانع کردن سیاستبینانه برای نیمکتکه سازو کاری عملی و واقع

 های دیگر ایجاد شود.ناکارآمد به اشتغال و فعالیت

بازان نیستند. ها، اعمال و راهبردهای سیاستدگاهشهروندان ابزار یا عوامل آزمون و خطای دی

 را شهروندان معیشتی ها، راهکارها و راهبردها باید در مدت زمان تعیین شده شرایط اندیشه

 عنوان هب سیاسی یا اجتماعی نهاد یك  در که اندیشمند فالن اگر مثالً،. ببخشد بهبود و تغییر

واند کند، باید بتالمال( ارتزاق میو ملی)بیت میوعم منابع از و فعالیت مشغول اخالق متخصص

های عملی و کارآمد برای حل و فصل معضالت در زمان تعیین شده تحلیل، راهکار و راهبرد

اجتماعی مثالً، آمار باالی طالق، ریا و دروغ گسترده در همه سطوح جامعه، کاهش همدردی 

. در یك دوره مشخص که منجر به بهبود های اجتماعی و..نوع، انواع ناهنجارینسبت به هم
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الذکر شود، ارائه دهد. در غیر این صورت چنین ملموس و عینی معضالت اجتماعی فوق

متخصص اخالق بنابر اصول منطق، دین، قوانین و... باید کارت قرمز بگیرد تا افراد و راهکارهای 

ت در زمین سیاست بازی دیگر فرصت حل و فصل معضالت اجتماعی را بیابند. بازار انتقادا

ترین عامل ناکارآمدی اظهارات، راهکارها و راهبردها در عرصه بسیار داغ است. شاید بنیادی

ورزی طرف و مقتدر که مورد قبول همه بازیگران زمین سیاستسیاست بازی فقدان یك داور بی

  .است بازانبرای قضاوت و ارزیابی عادالنه رفتار، عملکرد و اظهارات سیاست

 عملکرد ارزیابی برای ورزش  یا تجارت اصول یا منطق از آن در که کاری و ساز بتوان اگر

 و... رفاهی معیشتی، شرایط هم یقین به قطع شود، ایجاد شود، استفاده ورزان،سیاست

 خواهد ترمعقول و کارآمد سودمند، ورزیسیاست بازی زمین هم و یابدمی بهبود شهروندان

اندیشی، تفاهم، همکاری، دیالوگ و نه مونولوگ بیشتر کاری برآیند هم و ساز چنین. شد

دنبال  بهورزان نباید در جایگاه ایفای نقش عمومیورزی است. سیاستبازیگران زمین سیاست

مانند ورزان هاهداف شخصی و گروهی باشند. شاید منطقی تر این است که گفته شود، سیاست

هداف شخصی هستند اما در جایگاه ایفای نقش همگانی باید دیگر شهروندان دارای یکسری ا

 سرعت به سوی اهداف خود حرکت کنند.نه اتومبیل لوکس پر وتی آربا بی

ورزی پر بیراه نیست اگر گفته شود، اگر قوانین، منطق و سازو کار فوتبال در زمین سیاست

 طول گرفتند و در قرمز می بازان در ده دقیقه اول بازی کارتحاکم بود برخی از سیاست

 .شدمی فسخ باشگاه با آنها قرارداد اولیه ماه دو و  یکی

 این به ورزانسیاست که شود آغاز زمانی کشور در جانبه همه  و پایدار واقعی، توسعه شاید

 روهیگ و فردی اهداف تحقق ایمن و هزینهکم مسیر یگانه که بیاورند ایمان بنیادین نکته

 اف همگانی یا ملی است.داه تحقق مسیر
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  1دیپلماسی؛ کنش یا واکنشی

دستاوردهای حاصله در مبادالت روابط بین کشورها برآیند مستقیم قدرت ملی است. بنابراین، 

جهمور آمریکا یا هر کشور دیگری چه فردی با چه گرایشات حزبی یا فکری باشد، اینکه رئیس

ه عامل ای ندارد، بلککنندهت، اما تاثیر تعیینتاثیر نیسالمللی بیدر مبادالت سیاسی بین

رین خطا و تالمللی اقتدار ملی هر کشور است. بزرگکننده مبادالت سیاسی در روابط بینتعیین

ورزان و مقامات دفاعی این است که اقتدار ملی را صرفا در توان و تجهیزات ضعف برخی سیاست

های نهم و دهم خالف این امر را به ر در دولتدانند. شرایط به وجود آمده در کشونظامی می

ورزان و های تاریخی و معاصر فراوانی موید این نکته است که سیاستهمه ما نشان داد. نمونه

 ها و صدماتی برایکنند، موجب چه آسیبدولتمردانی که اقتدار را صرفا در توان نظامی درک می

 شماری درباره پدیده دونالد ترامپالمللی بیبینهای داخلی و شوند. تحلیلملت و کشور خود می

ارائه شده و خواهد شد. با این وجود، نگارنده معتقد است، دونالد ترامپ محصول فرایند 

ها و راهبردها( که تحلیل آن به هاست )ایدئولوژیناپذیر تاریخی ظهور و افول ابرقدرتاجتناب

ترین پیامی که انتخاب دونالد ترامپ ید مهمگنجد. به هر حال، شاوجه در این موجز نمیهیچ

ورزان رسمی و غیررسمی کشور ما داشته باشد، این باشد که باید با باید برای مقامات و سیاست

تمام توان به تقویت اقتدار ملی اندیشه، عمل و رفتار کنیم. تقویت توان نظامی و امنیتی بدون 

گونه که در باال گفته شد، توان نظامی فقط یك انهیچ محدودیت و مرزی باید ادامه یابد. اما هم

از چند مولفه اقتدار ملی است. اقتدار ملی عینی، ملموس، کارآمد، پایدار و عملی در انسجام  مولفه

رزان و ویابد. انسجام ملی به این معنی نیست که همه سیاستمدیریتی کالن ملی تبلور می

یشه، عمل و رفتار کنند، بلکه به معنی درک اهمیت متنفذان رسمی و غیر رسمی به یك شکل اند

سازوکار مدیریتی است که پیرامون آن میان همه کنشگران و متنفذان و ضرورت وجود یك 

سیاسی اجماع نظر و پایبندی وجود داشته باشد. انسجام ملی مبتنی بر سازوکار کالن مدیریتی 

ی باشد، برآیند تدوین نقشه راه یا ورزان و متنفذان رسمی و غیررسمکه مقبول همه سیاست
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راهبرد کالن برای مدیریت کشور است. برای تدوین راهبرد و نقشه راه مدیریت ملی که داشته 

های فکری گوناگون، ها، گرایشباشد، ضروری است تا کارگروهی متشکل از همه جناح

تواند باور دارد می های متنفذ رسمی و غیررسمی )و هر فردی دارای شناسنامه ایرانی کهشخصیت

به شکلی به ایجاد اقتدار ملی یاری برساند( تشکیل شود. در صورت تشکیل کارگروه تدوین نقشه 

های فکری ها، گرایشراه مدیریت کالن ملی و تدوین نقشه راه و راهبرد مورد پذیرش همه جناح

هیچ مسئولی در و متنفذان رسمی و غیر رسمی، هر فردی در جایگاه خود قرار خواهد گرفت، 

های )جرایم( مالی، اقتصادی، نظمیکند، بیحوزه تخصص دیگران اظهارنظر یا دخالت نمی

سیاسی، قضائی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و... صورت نخواهد گرفت، نهادهای گوناگون سیاسی 

ذ تنفو اجتماعی پیرو نقشه راه یا راهبرد ملی توسعه، منافع و امنیت ملی خواهند بود،افراد م

های های خود در نهادوجه از جایگاههای گوناگون به هیچرسمی و غیررسمی و مسئوالن در حوزه

سیاسی و اجتماعی به نفع منافع فردی و گروهی استفاده نخواهند کرد و... اینکه ما منتظر بمانیم 

کند می گوید، یا چه سیاستی اتخاذجمهور منتخب، مثال، ترامپ چه میتا فالن کشور یا رئیس

و بعد دست به اقدامی بزنیم، یك دیپلماسی واکنشی، ناکارآمد و بعضا خطر ناک خواهد بود. اما 

گونه که در باال اشاره شد، در صورت تدوین یك راهبرد مدیریتی کالن مورد اجماع نظر، همان

تواند توافق و تفاهم همه متنفذان سیاسی و پایبندی و رعایت آن توسط همه کنشگران، کشور می

ترین کنش و راهبرد را اتخاذ و هزینهترین و کمدر مقابل هر شرایط جدید یا غیرمنتظره، مناسب

 عملیاتی کند.
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های فکری، اهداف، ورزان با گرایششویم جنب و جوش سیاستتر میچه به انتخابات نزدیكهر

یات یابد. بنا بر تجربو بعضاً متضاد در عرصه سیاسی افزایش میراهکارها و راهبردهای گوناگون 

توان انتظار داشت که همانند انتخابات ورزان میگذشته و هویت سیاسی و فکری سیاست

 ها، انتقادات و... خواهد بود.گذشته صحنه انتخاباتی مملو از اظهارات، راهکارها، وعده

 رفت خواهد افرادی و هاجناح ها،گرایش ها،اندیشه ویس به شهروندان آرای بازی، پایان در اما 

 های سیاست ورزان نباید صرفاً جهاناندیشه»شفافیت پیرو این اصل که  و صداقت بر عالوه  که

را تفسیر کنند بلکه باید شرایط معیشتی و زیست انسانها را به شکلی عینی و ملموس تغییر 

 و شهاندی این با گوناگون دالیل به ورزانیاستس برخی چه اگر. باشند ،«ببخشند بهبود و 

ورزان حل و فصل یگانه فلسفه وجودی و وظیفه سیاست معاصر جهان در که عینی واقعیت

مشکالت و بهبود شرایط معیشتی و زیست شهروندان است، نا آشنا هستند، اما شواهد تاریخی 

در انتخابات شهروندان به سوی  شماری حاکی از این واقعیت روانشناختی است کهو معاصر بی

ورزان و احزابی گرایش دارند که اراده، توانایی، دانش و تمایل به اندیشه، راهکارها، سیاست

 .باشند داشته را جامعه و بهبود شرایط شهروندان 

 مشکالت فصل و حل برای راهبردها و هااندیشه بهترین گزینش فرصت یا آزمون انتخابات

 هجانبهمه توسعه برای. است امنیت و آرامش رفاه، توسعه، ایجاد طریق از دانشهرون فرسایطاقت

ها و پرورش سیاست ورزان ها، راهکارها، راهبردها، طرحواقعی در کشور نیاز به اقدامات، اندیشه و

معمول است. منظور از اندیشه و راهبردها و... غیر معمول مدیریت جهانی که فاجعه تازه نفس و غیر

 ایهای نهم و دهم رقم زد یا مدیریت جهادی که تنها و تنها گوشهریت معاصر ایران را در دولتمدی

شهرداری پدیدار شد، نیست، بلکه به معنی یك های امالک عمومیبسیار کوچك از آن در واگذاری

 که ه،ودب کنون تا آنچه از متفاوت و جدید آمد، کار عملکردی نگاه، رفتار، اندیشه، واقع بینانه و 

 دهد. افزایش را شهروندان متعدد و گوناگون مشکالت فصل و حل و توسعه سرعت
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 تی،صنع علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حوزهای در پایدار و پویا ملموس، واقعی، توسعه 

 معنی به ژنتیکی جهش. است کشور سیاسی عرصه در ژنتیکی جهش نیازمند...  و دفاعی

 و امیدحامی و جمعی اراده و خرد تصمیم، به  معتقد نیروهاییتمام دادن سامان و تجمیع

ز دروغ و ریا پیرامون یگانه هدف سیاسی انتخاباتی کارآمد برای همه شهروندان ا پرهیز اخالق،

 برآیند سیاسی طرح یا کنش هر نتایج یعنی توسعه، اقتدار، منافع و امنیت ملی است. 

 بر متکی بینانه واقع و دقیق راه نقشه و اهداف داشتن و تامکانا نیروها، ها،اندیشه سازماندهی

ای و جهانی است. ناتوانی در انسجام و ط و اوضاع و احوال داخلی، منطقهشرای از عینی تحلیل

تجمیع همه نیروهای تاثیر گذار و خیر اندیش برای هدایت آرای انتخاباتی شهروندان زیر یك 

 قدانف یا نظری ناتوانی ه منافع و امنیت ملی حاکی از چتر برای تحقق اهداف توسعه همه جانب

 .است... و اراده

های کارآمد و واقع بینانه که به اهداف از پیش سیاسی در رفتار، اندیشه، عملکرد و طرح بلوغ

ای یابد. موفقیت در تحقق اهداف توسعه همه جانبه ملی معنیرسد، نمود میتعیین شده می

لیلگر، طراح و برنامه ریز ندارد. بنابراین با سامان دادن جز وسعت و عمق اذهان تح

گرا با یك هدف مشترک و باور داشتن به منافع اندیش و واقعهمه)اکثریت( نیروهای نیك

یابد. توسعه، اقتدار، منافع و امنیت ملی تعاریف گوناگون جمعی و ملی بلوغ سیاسی تبلور می

 اننخبگ انسجام و سازماندهی کالن، یکپارچه ریتمدی عدم پیامد ماندگیعقب بلکه ندارد. 

ایجاد توسعه همه جانبه، اقتدار و تحقق منافع و امنیت ملی  هایماهر که احزاب در جامعه

هستند، است. آقای روحانی یك فرد نیست بلکه نماد خرد یك ملت که نقشه راه واقع بینانه 

باشد. با در او متبلور کرده است، میای برای ایجاد رفاه، آسایش، امنیت و خوب زیستن را 

تجمیع همه نیروهای سیاسی که به پندار، گفتار و رفتار نیك به عنوان یك راهکار سودمند و 

 در ار ملی راه نقشه تحقق ملی، امنیت و منافع اقتدار، توسعه، عملی باور دارند، پیرامون هدف 
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عالئم یا نماد نقشه راه کالن یك کشور است. نقشه راهی که حاکی از اندیشه،  شعارهای سیاسی

رزان والمللی( اهداف و آرزوهای سیاستای و بینراهکارها، تحلیل شرایط گوناگون داخلی )منطقه

 هستند که برآیند تعامل اذهان انسانها با اوضاع و احوال عینی محیط زیست آنها است.

رتاً، وقفه است، ضروالم هستی مبتنی بر حرکت، تحول، تغییر و تکامل بیاز آنجا که ساختار ع

اب ناپذیر همه پدیدها و امور در عالم محکومان ابدی به پیروی از قانون اجتن شکلی به و الجرم 

 که است این ناپذیر این استدالل آسمانی تحول، تغییر و تکامل هستند. برآیند طبیعی و اجتناب

 ریطش با همراه و متناسب باید آسمانی قانون و منطق جبر بنابر شعارها رزیوسیاست عرصه در

ه به توجورزان بیها و سیاستغییر و تکامل یابند. متاسفانه برخی جناحت تحول، زمانه عینی

ای و جهانی، هنوز برای مرز بندی و تعریف هویت سیاسی خود به تحوالت عمیق داخلی، منطقه

 ندیپایب و توسل از توانمی که ناپذیریاجتناب نتیجه شوند. متوسل میشعارها اوایل انقالب 

ه توجه بعارهای اوایل انقالب گرفت این است که این بزرگواران بیش به ورزانسیاست برخی

تحوالت، تغییرات و تکامل آشکار اوضاع و احوال واقعی کشور، منطقه و جهان بعد از گذشت 

ها، راهبردهای سودمند، متناسب دنبال تحقق آروزها، راهکارها، طرح چهار دهه از انقالب، هنوز به

و کاربردی در ابتدای انقالب هستند. شاید پر بیراه نباشد، اگر گفته شود، اینکه تناقض میان 

های اختالفات داخلی و ورزان یکی از بنیادی ترین ریشهزمان و شعارهای برخی سیاست

ت. شود، اسهای گوناگون، گزاف و متعدد برای شهروندان، میالمللی کشور که موجب دشواریبین

ها، اهداف، انتظارات، تواناییها، دانش، تمایالن و دید گاهای از آنجاکه شعارها نماد خواسته

ورزان در امور گوناگون است، عدم تحول، تغییر و تکامل شعارها حاکی از عدم تحول و سیاست

. ورزان به امور گوناگون و..ت، اهداف، تمایالت، نوع نگرش سیاستها، انتظاراتکامل دانش، توانایی

ها، اییها، توانناپذیر این استدالل این خواهد بود که تا زمانی که دیدگاهباشد. برآیند اجتنابمی

 تحقق سیاسی تحول و تکامل نیابد،  رسمیو غیردانش، اهداف، تمایالت برخی متنفذین رسمی 
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 نکات از یکی. بود خواهد نامشخص و هزینهپر طوالنی، بسیار ملی نیتام و منافع توسعه،

 و حول و تکامل شعارهای سیاسی این است که بدخواهان نظام ت عدم خطرناک و ناخوشایند

 و ارآمدناک شعارهای به مقامات و ورزانسیاست برخی ناپذیر توجیه دلبستگی اسطه و به کشور

 در خود بدخواهانه و سودجویانه اهداف کردن عملی برای راهی نقشه سادگی بهقدیمی بسیار

هی که شعارها برای مدت طوالنی برخالف تحوالت و هنگا . آورندمی بدست نظام و کشور قبال

تغییرات عینی اوضاع و احوال انسانی و اجتماعی تغییر نکنند این حاکی از سکون و رکود مروجین 

 کهبل نسیت شخصی امری سیاسی  هایپدیده یا اررفت غرضبی و صادقانه شعارها است. نقد 

ها صرفاً منافع و امنیت ملی عتبار نقدا محك سنگ اینرو، از. است نقد موضع کشور مصلحت

الملل بیان صادقانه و های دور در روابط بیناست و الغیر. در جهان معاصر برخالف گذشته

ناگون )که حاکی از ضعف و ناتوانی است( ورزان در امور گوهای سیاستپروای عقاید و دیدگاهبی

گی بارز ها و اهداف یك ویژشهنق پروای یك خطای راهبردی ویران کننده است. بیان بی

 ورزان اصطالحاً کشورهای در حال توسعه است.سیاست

کشورهای غربی به ویژه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای تامین و تحقق منافع، به ویژه 

 و هسوری لیبی، افغانستان، عراق، چون هاییکشور اجتماعی و حاکمیتی نظام ود، اقتصادی خ

 ار کشورها این در دخالت بر مبنی خود عملکرد علت کنند، اما ا خاک یکسان میب عمالً را... 

 یا ذکاوت شجاعت، توانایی، کشورها این آیا. خوانندمی بشری حقوق از حمایت و هانگرانی

 داخلی ورزانسیاست برخی ضرورتاً که اینکته. ندارند را بودن پروابی و صادق اهمیت درک

بیشتر تعمق کنند، اینکه چرا آمریکا و معدودی کشورهای اروپایی با کمی آن مورد در باید

 سما به را دیگر کشورها  منابع تاراج و دخالت موارد همه در ها، وجود توان باال در بیشتر زمینه

 .کنندمی توجیه بشر حقوق از حمایت و نگرانی
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 ها،دیدگاه ها،اندیشه از حاکی متنفذان توسط هاواژه و مفاهیم از استفاده سیاسی عرصه در 

 بخشی در که مفاهیمی یا هاواژه از یکی. است گوناگون امور در آنها مدنظر راهبردهای و راهکارها

ارها و راهک مبنای دشمن واژه. است دشمن مفهوم یا واژه اردد فراوانی کاربرد سیاسی ادبیات از

ها و گرایشات فکری های همه جناحراهبردهای کالن در بسیاری از امور است. یکی از ضعف

ها، اظهارات، راهبردها و باورهای تاثیرگذار در امور کالن کشور این است که رفتار، اندیشه

عیفی استوار است. موید این دیدگاه ناکارآمدی، ورزان بر مبانی نظری و تحلیلی ضسیاست

کننده توسعه، منافع و امنیت ملی است که اساس حل و فصل ناهماهنگی، اختالفات تضعیف

های اقتصادی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و... است. دشمن وجود مشکالت شهروندان در حوزه

عیت دشمن خارجی که پیوسته عینی و بسیار ملموس دارد و افرادی که به واژه، مفهوم و واق

کنند، حاکی از عدم درک و دانش کند، باور ندارند و آن را جدی تلقی نمیکشور را تهدید می

اندیشی آنها از شرایط عینی منطقه و جهان است. دشمن واقعی است، اما آیا کاربردی و ساده

و متنفذان رسمی و غیر  رفتار، اظهارات، عملکرد، راهکارها و راهبردهای سیاست ورزان، مقامات

دوین وجه. برای ترسمی، برای مقابله با دشمن کارآمد، کاربردی، واقع بینانه و مفید است؟ به هیچ

هایی واقع بینانه، کاربردی، منطقی و البته راهبرد مقابله با دشمن چند پرسش نیازمند پاسخ

گونه تواند اینمی عاری از تعصب هستند: دشمن چیست و کیست؟ تبیین بسیار ساده دشمن

ها و عواملی که به هر نحوی نیت و هدف باشد: دشمن چیست؟ تمامی کشورها، افراد، گروه

 شوند. دشمن کیست؟آسیب رساندن به توسعه، منافع و امنیت ملی را دارند، دشمن تلقی می

الملل بدین شکل است که برخی کشورها در حوزهای گوناگون سیاسی، ساختار نظام بین

ته هستند. ها توسعه نیافصادی، نظامی، علمی، آموزشی، صنعتی و... توسعه یافته و بیشتر کشوراقت

ك نیافتگی در رفاه، آسایش و امنیت برتر شهروندان ییافتگی یا توسعهشاید، تبیین ساده توسعه

کشور که برآیند ساختار سیاسی قانونمدار این کشورها که حاصل تکامل خرد فردی به خرد 
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برای اداره امور شهروندان است، باشد. کشورهای توسعه یافته برای حفظ سطح رفاه،  جمعی

آرامش و امنیت شهروندان خود نیاز به منابع گوناگون به ویژه انرژی در مناطق یا کشورهای دیگر 

 کنند برای تامین نیازهاییافته به اشکال گوناگون تالش میرو، کشورهای توسعهدارند. از این

سیار الملل بهای فاقد توسعه اما دارای منابع را تحت کنترل خود بگیرند. روابط بینشورخود ک

قید و شرط اقتدار ملی هر کشور شفاف است. مبادالت سیاسی میان کشورها تابع و برآیند بی

توانیم بگوییم، است. اگر تبیین بسیار ساده فوق از چیستی و کیستی دشمن را بپذیریم، آنگاه می

ار حد و مرز اقتدار ملی است. اقتدترین شکل مقابله با دشمن تقویت بیردی، کارآمد و عملیکارب

ملی در حاکمیت خرد جمعی و منافع ملی که پیش شرط انسجام مدیریت یکپارچه کالن است، 

یابد. اگر استدالل فوق مقبول باشد، نتیجه این خواهد شد که عدم راهبرد کالن مدیریتی تبلور می

ها و متنفذان سیاسی اجماع نظر وجود داشته باشد، اختالفاتی رامون آن میان همه جناحکه پی

که بیشتر ریشه در منافع فردی و گروهی و نه ملی دارند، وابستگی کشور در حوزهای گوناگون 

به سایر کشورها، تضعیف جدی اخالق به ویژه میان سیاست ورزان، منافع ملی را فدای منافع 

های سیاسی، قضائی، فرهنگی، به ویژه مالی برخی افراد متنفذ نظمیکردن، بی فردی و گروهی

در حوزهای و مناصب گوناگون و... دشمنان اصلی کشور هستند و نه استکبار جهانی. چراکه در 

گذاری دشمن در امور داخلی نه در توان دشمن که عالم واقع این گفته معتبر است که میزان اثر

بعضا  حاصل ومدی راهبرد کالن مدیریتی است. اینکه در قالب شعار و رفتار بیدر ضعف یا ناکارآ

تدبیری مضر و مغایر منافع و امنیت ملی روابط خود را با برخی کشورها متشنج کنیم حاکی از بی

و عدم راهکارهای منطقی، هوشمندانه، کارآمد و سودمند برای مقابله با دشمنان بالفعل و بالقوه 

. گیرند که ما در اختیار نداریمهایی بهره میبپذیریم که دشمنان ما از علوم و تواناییاست. باید 

ی که هایبنابراین، ضروری و حکیمانه است که رفتار، گفتار و عملکرد خود را متناسب با پیامد

المثل راهنما یا معیاری مناسب برای امنیت و منافع ملی دارند، تطبیق دهیم. شاید این دو ضرب

رای چگونگی شکل دهی شعارها، اظهارات و رفتار خود در مقابل دشمنانمان باشد، درخت هر ب

 تر است.تر، آرامتر است و رودخانه هرچه عمیقتر، افتادهچه پر بار
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  1کاربرد نظام اخالقی در جامعه

هر  یها متناسب با شرایط عینهای گوناگون تاریخی تعریف، ساختار و اعتبار حاکمیتدر دوره

مندشدن خرد جمعی دوران تغییر کرده است. در جهان معاصر تعریف نظام سیاسی برایند نظام

ها ها و تحقق نیازها، خواستهتر مشکالت، دشواریهزینهوفصل کارآمد و کمهر جامعه برای حل

، تو انتظاراتی که در قالب اهدافی مانند ایجاد رفاه، آرامش و امنیت برای یکایك شهروندان اس

یابد. درنتیجه اعتبار نظام سیاسی در مقبولیت آن نزد اکثریت شهروندان است. بنابراین تبلور می

وقفه و صادقانه به ایجاد رفاه، آسایش و نظام سیاسی در هر کشور زمانی کارآمد است که بی

 تجانبه و تحقق منافع و امنیامنیت برای همه شهروندان تحت پوشش خود که همانا توسعه همه

  ملی است، بپردازد.

 ظامن معیار و محك سنگ ترینبنیادی گوناگون، حوزهای در نخبگان عملکرد و رفتار اظهارات،

 وجودی فلسفه یگانه دور هایگذشته برخالف معاصر جهان در. است ایجامعه هر در اخالقی

، تماعیاج گوناگون نهادهای و ورزانسیاست یعنی آن؛ دهندهتشکیل هایمؤلفه و حاکمیت

عنوان ها و امور گوناگون شهروندان بهها، دغدغهوفصل مشکالت، دشواریتالش برای حل

ورزان و نهادهای اجتماعی، که حاکمیت در غالب سیاستموکالن نظام سیاسی است. درصورتی

هیچ تردیدی موجب رفتار، اظهارات یا عملکردی برخالف تعریف ذاتی خود داشته باشد، بی

بب شود که در نهایت سهای گوناگون اجتماعی میتکلیفی، اختالالت و ناهنجاریآشفتگی، بال

  شدن و حتی فروپاشی نظام اخالقی در جامعه خواهد شد.سست

 مقابل در شهروندان رفتار مندکردننظام ای،جامعه هر در اخالقی نظام کاربرد طورکلی،به

سبب آرامش، آسایش و امنیت  که ستا هاییآرمان و اهداف سویبه جامعه هدایت و یکدیگر

های فردی، گروهی درستی انواع ناهنجاریتوان بهدلیل میهمینشود. بهروحی شهروندان می

  و اجتماعی را انعکاس اوضاع و احوال نظام اخالقی جوامع در نظر گرفت.
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یادی ز بخش هاینظمیبی شود، گفته اگر بود نخواهد راهبی گاه،آن باشد، معقول فوق نکات اگر

ویژه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، تجاری، علمی و بهاز کارگزاران حاکمیتی در حوزه

شمار جوانان، کاری، معضالت بیهای شهروندان چون بیسو و مشکالت و دشواریمالی از یك

، لیهای بسیاری از تأمین نیازهای ضروری و اولیه، مشکالت آموزشی، تحصیناتوانی خانواده

  درمانی و... از سوی دیگر همه حاکی از حال و روز نظام اخالقی جامعه است.-بهداشتی

 فراوان هایدغدغه دلیل به غیررسمی و رسمی ورزانسیاست که کرد درک توانمی کامال

 نقاط در شهروندان مختلف اقشار دیدار برای کافی وقت شهروندان به رسانیخدمت

... را وبویراحمد ولوچستان، ایالم، کردستان، کهگیلویهوبانسیست مثال، کشور، گوناگون

ندارند، اما برای دریافت درک عینی، کاربردی و واقعی از زندگی روزمره بخش زیادی از 

توانند یك روز، فقط یك روز کاری خود را صرف بازدید زمین حداقل میشهروندان ایران

غار، معروف به لب خط، خاک سفید، دروازه هایی مانند اتابك، بیسیم، میدان شوشاز محله

آهن، گمرک و... در تهران کنند. در جهان معاصر به دلیل تضعیف و محدودشدن مرزهای راه

سابقه علوم در میان شهروندان جوامع مختلف که حاصل دستاوردهای پیشرفت بی

ی از هر های سیاسهای جمعی است، دیگر برای نظامهای گوناگون از جمله رسانهحوزه

ها، نیازها، انتظارات و... شهروندان ها، خواستهپذیر نیست که مشکالت، دغدغهجنسی امکان

  را نادیده بگیرند یا محدود کنند.

 نظمی،یب فقر، زورگویی، ظلم، ها،سختی ها،عدالتیبی از بشر رستگاری برای پیامبران و ادیان

اند. حرام در قوانین ق هستی فرستاده شدهخال و حق حضرت طرف از... و هاناهنجاری قانونی،بی

نوع، جامعه، مؤمنین شود که برای هممدنی و فقهی به رفتار، اظهارات و عملکردی اطالق می

درصد  10خوانیم ای میرسان باشد. در یك روز در روزنامهو دین، ناروا، ممنوع، مضر یا آسیب

  وسال هستند.سنمعتادان، جوانان کم

های واندوه و دشواریها، غمگیری و توصیف سختیدلیل میزان غیرقابل اندازه به ،روازاین

بان درمانی و... که گری-کاری، آموزشی، تحصیلی، اقتصادی، بهداشتیگوناگون معیشتی، بی

های زمین را گرفته است، بنا بر فلسفه وجودی همه آموزهبخش وسیعی از شهروندان ایران
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ه ورزان ارائه تعریفی مشخص از وظیفه و جایگاه نخبگان و سیاستدینی و قوانین مدنی ک

زمین که محصول فرسای همه شهروندان ایرانتوان گفت، تا رفع مشکالت طاقتدهند، میمی

اب بر همه ورزان است، خوها و راهبردهای سیاستها، راهکارها، طرحناکارآمدی اندیشه

 ورزان حرام است.سیاست
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  1رادوکس مشهدپا

توسعه و پیشرفت جوامع بشری از ساختارهای قرون وسطایی به جوامع امروزی، مدیون 

 در بشری جوامع نخبگان راهبردهای و ها، راهکارها تحوالت، تغییرات و تکامل اندیشه

 ها مجموعه ای از تعاریف. اندیشههستند هااندیشه برآیند انسانها رفتار. است گوناگون هایحوزه

ها تمایالت و انتظارات انسانها و محیط زیست آنها هستند. به در مورد ویژگیها، نیازها، خواسته

های انسانی به مثابه ابزاری برای تداوم بقایی امن، با رفاه و آرامش هستند. بیانی ساده، اندیشه

ار و در قالب رفت ها، تمایالت و نیازها خود رابنابراین، برای بقایی امن و پایدار انسانها خواسته

 اند. از این رو بنیادی ترین تفاوت جوامعمند کردهاند، نظاماهدافی مشترک که قوانین نام گرفته

امروزی با جوامع قرون وسطایی و حتی جوامع طبیعی، در وجود و پایبند بودن انسانها به رفتار 

یراه شوند. بنامیده میمند برای تحقق اهداف مشترک است که قوانین اجتماعی و عملکرد نظام

نیست اگر گفته شود قانون مرز خرد و بی خردی، تمدن و عدم تمدن، توسعه و عقب ماندگی، 

توان گفت در وقایع سوادی است. اگر شرح فوق مقبول باشد آنگاه میبا سوادی و بی

ان رس آشکار است. به این دلیل که ایپارادوک یك( قانونی مراسم برگزاری مشهد)جلوگیری از 

)صرف نظر از تمدن چند هزار ساله( کشوری متمدن بنا بر همه تعاریف موجود امروزی و دارای 

نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی که تبلور خرد جمعی و منافع ملی)نه فردی و گروهی( 

 .باشد، استمی

در کشوری که حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی است، بدیهی ترین انتظار شهروندان از 

ورزان و نهادهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، این است های آن مثل سیاستاکمیت و مولفهح

نظر از اینکه انتخابی یا انتصابی باشند، قوانین را اجرا، رعایت که همه کارگزاران حکومتی صرف

هایی به هر دلیل، معتقدند که قانون یا و پیروی کنند. در چنین شرایطی اگر افراد و یا گروه

ور گذاری یا تغییر قانون مزبترین راه برای تاثیروانینی دارای اشکال است، ضروری و سودمندق

. بینی و تعبیه شده استاستفاده از کانالهایی است که به این منظور در نظام حقوقی پیش
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آشکار ترین شکل پارادوکس اینکه برخی کارگزاران انتخابی یا انتصابی با وجود اینکه کارگزار 

م سیاسی، حقوقی و حاکمیتی هستند و خود را موظف به رعایت، اجرا و پیروی از قوانین نظا

های خود و فلسفه وجودی کارگزار بودن دانند، در عمل بر خالف گفتهو نظام حاکمیتی می

همانگونه  است وسالمیا شورای مجلس قوانین، تولید مهد کنند. )انتخابی یا انتصابی(، رفتار می

مصرانه فرمودند، میزان رای مردم است یا مجلس در راس ذار فقید جمهوری اسالمیکه بنیانگ

شود نمود نظرات، انتظارات و تمایالت امور است. مجلس و قوانینی که در آن تصویب می

ر خالف اراده و نظهای گوناگون است. کارگزاری )انتخابی یا انتصابی( که برشهروندان در حوزه

هیچ تردیدی ه و نظر شهروندان است، بیاندیشد یا به آن عمل کند، بیمجلس که همانا اراد

های امام خمینی)ره( و چیستی حاکمیت ملی، ها، اهداف انقالب، توصیهبرخالف تمام اندیشه

 ماندگی،عقب و توسعه ترس، و آرامش مرج، و هرج و نظم بین مرز قانون  عمل کرده است. 

خواهد آگاهی و... است. یك خطای منطقی و مفهومی سوادی ورد جمعی و خرد فردی، بیخ

( جلسم رئیس نایب) گذار قانون نقش ایفای مانع( انتخابی یا انتصابی) قانون مجری بود اگر 

 برخی . باشداسالمی جمهوری حاکمیت تحت که ایمنطقه هر در چه و مشهد در چه شود،

د خود را با تکیه بر این استدالل )از نتخابی( رفتار، اظهارات و عملکرا و) انتصابی مسئولین

خواهند اینگونه رفتار، اظهار یا عمل جمله در وقایع منحصر بفرد مشهد( که مردم از آنها می

کنند. ضروری است به این بزرگواران یادآوری کرد که یگانه و معتبرترین شیوه کنند، توجیه می

های رای میسر است و نه در ندوقدسترسی به آرا، نظرات و عقاید مردم در انتخابات و ص

 .های کوچكاطاق
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  1طلبانضرورت اصالح اصالح

شویم تنوع اظهارنظرها، انتقادات با و بدون مصداق، شرط و تر میهر چه به انتخابات نزدیك

یابد. به دالیل طبیعی جنب و ها افزایش میها، رقبا و یارکشیشروط گذاشتن برای هم طیفی

طلب بیشتر از دیگر فعاالن است. ظاهرا برخالف پایگاه های اصالحجوش انتخاباتی میان گروه

طلبان، تالش این جناح برای شرکت فعاالنه در ساختار مدیریت کالن )قدرت اجتماعی اصالح

مواره با موانع و عملی( در راستای ایفای نقش در جهت تحقق توسعه، منافع و امنیت ملی ه

ها در دیگر شود. از آنجا که تحقق اهداف سیاسی همانند رفتار انسانهایی مواجه میدشواری

های زندگی اجتماعی مشروط به پیروری از برخی قواعد منطقی مبتنی بر تشخیص و حوزه

ت توان نتیجه گرفتحلیل واقع بینانه از اوضاع و احوال عینی محیط کنش سیاسی است، می

طلبان برای ایجاد بستری که ورود آنها به ساختار قدرت را های اصالحدشواریترین دلیلمهم

مهیا کند در بعد نظری تحلیل و تشخیص شرایط عینی محیط کنش سیاسی است. موانع 

 -0تکامل بجای اصالح،  -1توان به شکلی ساده و کلی در دو خطا تقسیم کرد: نظری را می

 جای جذف ار طریق دفع.حذف از طریق جذب به 

یط سیاسی، زمانی که افراد یا سیاست ورزان قصد اصالح اها و شردر نگاه اصالحی به پدیده

امری را دارند بر این باورند که آن امر یا موضوع مشکل، مانع، مضر و خطرناک است. به همین 

یا موضوع مضر و دلیل، تمام افکار و رفتار خود را صرف حذف فیزیکی )از بین بردن( آن امر 

ها، امور و موضوعات سیاسی و اجتماعی را کنند. اما در نگاه تکاملی افراد، پدیدهخطرناک می

ند راهی کنرو تالش میکنند. از اینتر تحلیل میدر غالب بخشی از یك فرایند کالن و طوالنی

ل ساز، مضر و برای تحول گام به گام همراه با مدارا برای برخورد با امور و موضوعات مشک

نامطلوب بیابند. بنابراین گام اول برای تحقق اهداف سیاسی جایگزینی نگاه، تحلیل و تشخیص 

های سیاسی و اجتماعی است. از اصالحی با نگاه، تحلیل و تشخیص تکاملی به امور و پدیده

 آیندکنند، برورزان برای تحقق اهداف خود اتخاذ یاایجاد میآنجاکه راهکارهایی که سیاست
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بینش نظری که همانا تحلیل و تشخیص واقع بینانه محیط کنش است، ضروری است همراه 

ها هم تحول و تکامل یابند. متاسفانه راهبرد و با تکامل نظری، راهکارها، راهبردها و تاکتیك

ها برای تحقق اهداف سیاسی، حذف رقیب از طریق دفع است. حال آنکه تاکتیك همه جناح

طلبان باید به آن توجه کنند راهبرد جذف از طریق دترین راهبردی که اصالحعملی و کارآم

جذب رقیب یا دگر اندیشان است. چراکه در راهبرد حذف از طریق جذب که مبتنی بر دیدگاه 

ها و سیاست ورزان با جذب و حل شدن زیر یك چتر تحلیل، تکاملی و نه اصالحی است، جناح

ها، راهکارها، راهبردها و ینانه، عملی و کارآمدتر؛ اندیشهتشخیص و استدالل محور واقع ب

کنند. به این دلیل که راهبرد جذب به معنی های ناکارآمد را حذف )در خود حل( میطرح

یط عینی نسبت به راهبرد حذف از طریق دفع است. اتر از شرتحلیل و تشخیص عملی و کارآمد

دیدگاه تکاملی نسبت به امور و پدیدهای در راهبرد حذف از طریق جذب رقیب مبتنی بر 

های رفتار، عمل و اظهارات اندیشی، اجماع و... مولفهمیدان کنش سیاسی؛ همکاری، تفاهم، هم

های ترین مولفهسیاست ورزان خواهد بود. راهبرد حذف از طریق دفع در زمینی که رقیب مهم

 انبر خواهد بود. قدرت را در اختیار دارد بسیار پر هزینه، ناکارآمد و زم

 بخشد. کشور شدیدا نیازمندانتخابات آنزیمی است که فرایند تجزیه یا ترکیب را شدت می

اندیشی برای توسعه ترکیب و انسجام دلسوزان معتقد به خرد جمعی، همکاری، تفاهم، هم

های طاقت جانبه و تحقق منافع و امنیت ملی در کوتاه مدت و رفع مشکالت و دشواریهمه

ان طلبسای شهروندان است. در صورتی که بزرگان و دلسوزان سیاست ورز نه تنها اصالحفر

بلکه همه بزرگانی که دغدغه و احساسات ملی پیرامون توسعه، منافع و امنیت کشور دارند، 

بینش تکامل محور را جایگزین بینش اصالح محور و راهبرد و تاکتیك حذف از طریق جذب 

تر و ق دفع کنند، نگارنده اعتقاد راسخ دارد که کشور بسیار سریعرا جایگزین حذف از طری

 جانبه و تحقق منافع و امنیت ملی خلل ناپذیر خواهد رسید.تر به توسعه همههزینهکم
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  1های ساختاریای سیاسی، رانشهتنش

 کنندههای گوناگون و برخی مواقع پرهزینه و نگرانعرصه سیاسی کشور پیوسته دستخوش تنش

های گوناگون یکدیگر را به وقفه بر سر موضوعات متفاوت در حوزههای گوناگون بیاست. جناح

میت شود اهای که سبب تنش میکشند. نوع مسئلههای پرهزینه با فایده بسیار کم میچالش

های باور نکردنی و غیر ندارد، موضوع ممکن است از هر نوع و جنسی باشد، مثالً، برجام، اختالس

 های نهم و دهم و...بل درک، وقایع مشهد، مدیریت قرون وسطایی در دولتقا

 اخالل  و کنندهنگران های پرهزینه، های سیاسی را وارد تنشهر یك از این موضوعات، جناح

 یهایتنش چنین در. شودمی کشور مدیریت ناکارآمدی و التهاب موجب که توسعه فرایند در

کنند و منافع و م توان خود را صرف غلبه بر رقیب میتما انورز سیاست و سیاسی هایجناح

 .شودمی فراموش امنیت ملی به 

 فتارر و موضع بنشینیم، ورزان سیاست یا جناح هر دل و درد پای آلیستیایده شرایط در اگر

 تاس این هاتنش اینگونه ناکخطر قسمت. دانندمی ناحق را رقیب رفتار و موضع و حق را خود

رود. در جهان و روابط ها منافع و امنیت ملی به حاشیه میتنش میان جناح حین در که

الملل مملو است از گرگان درنده که خود را پشت ماسك حقوق بشر مخفی کرده اند، اینکه بین

تواند پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری برای همه به حاشیه رفتن منافع و امنت ملی می

 شور داشته باشد.ها و به طبع کجناح

های جناحی همانند درگیری میان دو شهروند عادی، طرفین به متاسفانه در درگیریها و تنش

 کند، تنها چیزی که طرفهای تنشچیستی، چرایی درگیریها و اینکه حق با کیست تعمق نمی

و درگیری در اندیشه دارند، این است که چگونه بر رقیب یا طرف مقابل غلبه کند. در در 

شود یا راهی بیمارستان یا..... های روزمره میان دو یا چند شهروند آنکه مغلوب میگیری

 شود.آید راهی کالنتری و .... میشود و آنکه پیروز از میدان بدر میمی

ها میان های سیاسی صادق است. تفاوت عواقب و پیامدها تنشهمین منطق در مورد تنش
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ها میان شهروندان محدود به یك است که پیامدهای تنش های سیاسی اینشهروندان با جناح

های سیاسی عواقب آن منافع و امنیت ملی را تحت ها یا نزاعشوند، اما در تنشیا چند نفر می

 دهند.تاثیر قرار می

گان ریز ساز دخالت گرها زمینههای سیاسی این است که این تنشکننده تنشنکته بسیار نگران

  گذاری بر امور کشور است.نزدیك همیشه گرسنه خارجی)استکبار( برای تاثیرو درشت و دور و 

 اقمصد سیاسی هایتنش و نزاع در «بردمی خود با را چیز همه و همه بیاید سیل وقتی» مثال

 جناح کدام ترکیه در دور چندان نه ایآینده در و سوریه افغانستان، عراق، در. کندمی پیدا

 .است پیروز

 است این هاجناح همه برای هزینه کم و عملی است؛ یگانه راه سودمند،  معتقد نگارنده

 هاینزاع و تنش و شوند جمعی خرد به متوسل  دلسوزان و اندیشمندان عقال، بزرگان،  که

 بیاندازد مخاطره به جدی بطور را ملی امنیت و منافع تواندمی ادامه صورت در که را سیاسی

 ا دیالوگ و نه مونولوگ سر و سامان دهند.ب شود، عظیم سیلی موجب حتی و

ها را باید ورای رفتار، اهداف، های تنش و نزاع میان جناحنگارنده بر این باور است که ریشه

 دبرآین سیاسی هاتنش. کرد جستجو ها گوناگون راهکارها یا راهبردهای سیاست ورزان و جناح

  .است یابد،می نمود و ظهور شور ک یاسیس مدیریت در طبع به که فرهنگی ساختار رانش

 چه به ت،اس سیاسی مدیریت طبع به و فرهنگی ساختار رانش برآیند سیاسی هایتنش اینکه

 از دور و امن بقای ادامه و خود از حفاظت برای ذاتی نیروی دارای انسانها همه  است؟ معنی

رفتار امن منشاء تمامی بقایی و جان از حفاظت برای ذاتی نیروی این . هستند نگرانی و ترس

 های انسانی است.و اندیشه

تفاوت میان جوامع ابتدایی با جوامع توسعه یافته در این نکته بنیادی نهفته است که در جوامع 

کنند حیاتی امن و عاری از ترس و نگرانی را برای ابتدایی افراد به شکلی انفرادی تالش می

شرفته افراد به این درک رسیده اند که پایدار، امن و مطمئاً خود ایجاد کنند، اما در جوامع پی

 ،گذشت مصالحه، همکاری، بر متکی نگرانی، و ترس از عاری و امن حیاتی تحقق ترین روش 

 .باشدمی...  گروهی و فردی منافع بر ملی و جمعی امنیت و منافع ارجعیت
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ون است، برآیند مستقیم تعامل گوناگ راهبردها و طرحها راهکارها، مبنای که انسانی هایاندیشه

 نبیکرا جهان ناچیز بسیار جزء فرد با محیط زیست او است. محیط زیست یا جوامع بشری 

 هایاندیشه است، تکامل و تغییر تحول، حرکت، حال در وقفهبی بیکران جهان آنجاکه از. است

  .یابد تکامل و تحول باید الجرم انسانی

ان های برخی نخبگسیاسی عدم حرکت، تحول و تکامل اندیشه هایشتن منشا تردیدی هیچبی

 .باشدیم تکامل و تحول حرکت، بر مبتنی و سیاست ورزان در پیروی از قانون ابدی جهان بیکران 

 اسیسی مدیریت امور در تکامل و تغییر تحول، حرکت، ناپذیراجتناب قانون ترملموس بیان

ها برای های سیاست ورزان و جناح، راهبردها و طرحهکارهارا ها،اندیشه که است معنی بدین

 کارآمد، عملی و سودمند بودن الجرم باید متناسب با شرایط عینی جامعه باشد.
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 1فساد روانشناسی

 نگوناگو هایدرجایگاه شهروندان برخی توسط اجتماعی قوانین از تخطی تاریخی، بنابرشواهد 

 .است داشته وجود حاضر عصر تا آغاز از بشری جوامع تمامی در مختلف ابعاد و اشکال در اجتماعی

 یندگز در قوانین ضرورت و جایگاه کاربرد، اهمیت، از هاانسان درک برآیند که جوامع توسعه با اما

 عدادت توسط بیشتری نگرانی و ترس با و کمتر اجتماعی قوانین از تخطی است، بوده اجتماعی

 الیم هاینظمیبی و قوانین از تخطی است. شدهمی انجام گوناگون دالیل به شهروندان از محدودی

 که گرفت صورت دهم و نهم هایدولت در ترسی هیچبی و ایران تاریخ در سابقهبی شکلی به که

 العاتاط محترم وزیر سخن قانون، از تخطی شدن فرهنگی )موید شد فرهنگی به تبدیل نوعی به

 اینکه و است( «ببینند طمعه چشم به را اجرایی و سیاسی هایجایگاه نباید افراد» اینکه بر مبنی

 دیگر و هاشناسجامعه ها،روانشناس ها،حقوقدان که طلبدمی است، نشده آشکار آن ابعاد همه هنوز

 هایلتدو در «اجتماعی غیر» هایقانونیبی و هانظمیبی یابیریشه به نظران صاحب و اندیشمندان

 رد که جامعه در مالی هاینظمیبی از قبول قابل و شفاف درک برای شك،بی بپردازند. دهم و نهم

 ساختار تاریخ، فرهنگ، و رفت خاطیان خود از فراتر باید رسید خود اوج به دهم و نهم هایلتدو

 هب اندیشمندان تا است ضروری داد. قرار کنکاش مورد و بررسی را حامعه حقوقی نظام و حاکمیتی

 ایهنهاد ترینناکارآمد از امرشان تحت نهاد که افرادی یا فرد چرا کنند بررسی روانشناسان ویژه

 نند.ک تالش اجرایی ترباال هایجایگاه برای تا کندمی خطور کارشان پر ذهن به است، کشور اجرایی

 از قبل .نباشد لطف از خالی فساد روانشناختی هایریشه باب در نکته چند بیان شاید وجود، این با

 یستیچ باب رد کالمی چند است الزم شود گفته شکنی قانون شکل در فساد مورد در چیزی اینکه

 رفتار، به بخشیدن نظم برای ذهنی ابزارهای قوانین ساده، بسیار بیان به شود. گفته قوانین اهمیت و

 نفعتیم یا سود باید قوانین رعایت بنابراین، است. )جامعه( گروه در افراد اهداف و هاتمایالت،خواسته

 انتومی حال باشد. داشته تند،هس قوانین مخاطبان که شهروندان اولیه نیازهای تامین غالب در

 خاطیان گروه نیازند؛بی بسیار که افرادی -1کرد: تقسیم گروه دو به کلی طور به را شکنانقانون
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 این هستند. و... اجرایی اقتصادی، سیاسی، نهادهای در عمومی مهم هایجایگاه در معموال نیازبی

 ابزاری اصرف قوانین افراد این برای بینند.می ینقوان از فراتر را خود خود، تصورات در نوعی به افراد

 خطر و مهم نکته شود.می پنداشته شخصی اهداف و انتظارات ها،خواسته تمایالت، تحقق برای

 محاسبه و ریزی برنامه آگاهی، اساس بر آنها اعمال و رفتار که است این افراد این مورد در ناک

 ینا شفاف هاینمونه کند. مجازات را آنها تواندنمی ونقان دارند اطمینان اینکه و گیردمی صورت

 هابانك ها،شرکت در مالی هایاختالس انواع شهرداری، امالک واگذاری موارد در توانمی را افراد

 نیازمند خاطیان گروه نیازمندند؛ بسیار که افرادی-0دید. داد، رخ دهم و نهم هایدولت در و...که

 شدید هایآسیب دچار معموال افراد این دارند. قرار اجتماع پایین ایهالیه و سطوح در معموال

 زا گروه این افراد تخطی معموال هستند. و... درمانی و بهداشتی تحصیلی، و آموزشی اقتصادی،

 و است و... درمانی و بهداشتی و تحصیلی و آموزشی اقتصادی، شدید فشارهای از ناشی قوانین

 اسبهمح و ریزی برنامه آگاهانه، وجه هیچ به افراد این شکنی قانون از،نیبی خاطیان گروه برخالف

 شتیمعی سخت شرایط از حاکی روحی شدید فشارهای زیر شد ذکر که طورهمان بلکه نیست، شده

 اریخی،ت فرهنگی، روانشناختی، هایریشه با فساد معضل و پدیده فشرده تبیین شك،بی است.

 از مایلم حال، هر در بود. خواهد سطحی بسیار کاری ادداشت،ی یك در حقوقی و شناسی جامعه

 ردیبرخو باید جامعه اجتماعی، امنیت و نظم پایداری برای که شود گرفته نتیجه این باال شرح

 و ریزیبرنامه آگاهی، با و گوناگون نهادهای در عمومی جایگاه از که افرادی با شدیدتر و جدی

 ندچ به کند. برخورد کنندمی استفاده سو فردی اهداف مایالت،ت ها،خواسته تحقق برای محاسبه

 شده محرز جرم ابعاد تمام که شودمی اجرا زمانی حکم -1شود: اجرا نباید زنجانی بابك حکم دلیل،

 مبالغ حکم اجرای با اینکه ترمهم و اندنشده مشخص اصلی عامالن و طراحان اینکه حال باشد.

 دنخواه احیا کند، حل را شهروندان از بسیاری معیشتی هایدشواری تواندمی که اختالس نجومی

 و سیبرر یابی،ریشه )برای زنجانی بابك تا بود خواهد سودمند بسیار کشور و جامعه برای -0شد.

 منداناندیش دیگر و حقوقدانان شناسان، جامعه روانشناسان، به فساد( پیشگیرانه راهکارهای ایجاد

 شود. سپرده اجتماعی یهاحوزه نظران صاحب و
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 1فساد های سر چشمه 

 سترب چه کشد،می پیش را پرسش این ...و قانونی مالی، اقتصادی، هاینظمیبی حجم تعدد و 

 بمناص صاحب افراد برخی توسط «اجتماعی غیر» و گوناگون هاینظمیبی ایجاد در عواملی یا

 .دارد نقش عمومی،

های گوناگون تاریخی و در همه جوامع وجود اعی در دورهو تخطی از قوانین اجتمنظمی بی

های مالی و به ویژه ها و تخطی از قوانین در اختالسنظمیداشته است. اما شاید چیزی که بی

کنندگان منابع کند جسارت خاطیان و اختالسهای نهم و دهم را منحصر به فرد میدر دولت

گیز اینکه اندهای قانونی کشور است. تاسف و شگفتمالی همگانی و عدم پاسخگویی در برابر نها

های مالی نظمیها در نهادهای قانونی رخ داده است. بیشکنیهای مالی و قانوننظمیاین بی

ه نباید ب»برخی مسئولین چنان وسعت داشت که وزیر محترم اطالعات را واداشت تا بگوید، 

 .«ستمناصب دولتی، سیاسی و حاکمیتی به چشم طعمه نگری

 را ستا قوانین از تخطی ها و ساز اینگونه اختالسبه طور کلی، شاید بتوان دو علت که بستر

 :گرفت نظز در

ت. شکنان اسکنندگان و قانوناولین دلیل اختالالت و ناهنجاریهای روانشناختی اختالس  1-

کنندگان الستواند وجود داشته باشد. یك تفسیر رفتار شناسانه اختتفسیرهای گوناگونی می

 .تواند این باشد که این افراد از سواد و دانش پایین برخوردار هستندمی

سوادی به معنی عدم درک چیستی، اهمیت و ضرورت رعایت قوانین اجتماعی که مرز بین بی

نه فقط خود حافظ  ها و مناصب عمومیزندگی طبیعی و مدنیت است. اینکه افراد در جایگاه

اجتماعی هستند بلکه با رفتار خود به دیگر شهروندان غیرنظمی رابر بینظام اجتماعی در ب

های آموزند. شهروندان در مناصب و جایگاهدرس درست یا به عبارتی چگونه زیستن را می

سیاسی، اجرایی و حاکمیتی به عبارتی معلمان و مروجین اخالقی نیز هستند. برآیند عدم 

اجتماعی توسط همه شهروندان )به ویژه آنهایی که درک چیستی و اهمیت رعایت قوانین 
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ثباتی و در نتیجه طمع دارنده مناصب همگانی هستند( در هر جایگاهی، نوعی آشفتگی و بی

 ایجاد برای اجتماعی، قوانین از تخطی حتی  روشی هر با اندوزیمال برای در اذهان افرد 

 .آوردمی بوجود خود طماع اذهان در آرامش

دلیل ضعف نهادهای قانونی در برخورد جدی با خاطیان است. قوانین راهکارهای دومین  2- 

ه دهد. اما متاسفانه، به واسطبسیار شفافی برای پیشگیری و برخورد با قانون شکنان ارائه می

ربط و اعمال نفوذ بر روند رسیدگی بر اعمال قانون دخالت اشخاص متنفذ بیرون از نهادهای ذی

 .کنندگان را نداردربط کارآمدی الزم برای برخورد با اختالس، نهادهای ذیدر مقابل خاطیان

در هر دو مورد تخطی از قانون « ب ز»مثال، در بحث واگذاری امالک شهرداری تهران و دادگاه 

شود. کنندگان محکوم میفردی دون پایه و مطیع اوامر اختالس« ب ز»محرز شده است. در مورد 

ب »کامالً محرز است که فردی با پیشینه، توانایی، دانش و جایگاه ر عمومی حال آنکه برای افکا

های بزرگی را نداشته است. اما، )متاسفانه برخالف به هیچ وجه امکان انجام چنان اختالس« ز

ای هنظمیآگاهی، انتظار و درک عمومی( عوامل اصلی اختالس در پیشگاه قانون پاسخگوی بی

ساس تجربیات و شواهد متعدد، موضوع واگذاری امالک شهرداری تهران اخود نخواهند شد. بر

 هدایت  ود،ش گفته اگر نباشد بیراه پر شاید. باشد داشته «ز -ب» سرانجام با نوشتی سر شاید هم 

 هب امکانات و منابع مصرف و هدایت از بهتر شهروندان اذهان سوی به منابع و امکانات مصرف و

 .شودر میپایدا ملی امنیت و منافع ققتح موجب ها،معده سوی
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  1نفوذ چیست؟

و مدتی است مفهوم و واژه نفوذ در ادبیات سیاسی برخی مسئولین، مقامات و متنفذین رسمی

باب شده است. از آنجا که این مفهوم توسط برخی افراد در مناصب تاثیر گذار ملی رسمی غیر

، ها، راهکارها، نیاتبیان این واژه حاکی از برخی اندیشه توان انتظار داشت کهشود، میبیان می

 .ها و اقدامات احتمالی در امور گوناگون به ویژه عرصه سیاسی استطرح

شاید بررسی و تبیین بسیار اجمالی مفهوم نفوذ کمکی به درک بهتر و کاربردی، کارآمد و عملی 

 ااتک با است قرار که اقدامات آتی احتمالی ها، راهکارها و تر این واژه کند. به این امید که طرح

 .رساندب یاری ملی امنیت و منافع تحقق به  تر هزینه کم و سودمندتر شود، انجام مفهوم این بر

های گوناگون اجتماعی، علمی،فرهنگی، سیاسی، امنیتی، گفتنی است مفهوم نفوذ در حوزه

 .سی مد نظر استصنعتی و.... کاربرد دارد اما در این موجز کاربرد سیا

منطق و سازوکار نفوذ به بیان بسیار کلی ورود ناخواسته، ناهماهنگ و مخفیانه یك عنصر مضر 

 .زا به یك ساختار از هر نوعی استو آسیب

از آنجاکه در عرصه سیاسی داخلی یگانه وظیفه و هدف یکایك سیاست ورزان از هر جناح یا  

نه و بی منت برای تحقق توسعه، منافع و امنیت گرایش فکری و در هر جایگاهی تالش صادقا

ملی است، استفاده از واژه نفوذ به معنی این است که عوامل بیگانه یا عناصر داخلی بیگانگان 

در نهادهای گوناگون مدنی، سیاسی، حساس، فرهنگی، علمی، صنعتی و.... به قصد آسیب 

 .انداستفاده وارده شدهرساندن یا سوء

ترین رفتار، عمل و اندیشه این است که یك شهروند باور است که نابخشودنی نگارنده بر این

 سیاسی اهداف تحقق برای در هر جایگاهی )سیاسی، علمی، صنعتی، امور حساس ملی و...( 

 .بگیرد کمك بیگانگان از گوناگون اشکال به گروهی/فردی

بنا براین، پر هزینه و موجب موضوع نفوذ بدخواهان کشور امری فرا جناحی و کامالً ملی است. 

آشفتگی اجتماعی و سیاسی و انواع دشواریهای اجتماعی خواهد بود اگر موضوع نفوذ را جناحی 
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بکار ببریم. استفاده جناحی از مفهوم نفوذ صرفاً موجب خوشحال و مهیا کردن بستر نفوذ 

 .دشمنان و بدخواهان ایران زمین خواهد شد

 .باشد اهمیت حائز نفوذ هوممف مورد در نکاتی شاید بیان 

ــه هــیچ وجــه    -1 اخــتالف نظــر و عقیــده در مــورد چگــونگی مــدیریت سیاســی کشــور ب

هــا، توانــد دســتاویزی بــرای اســتفاده از واژه نفــوذ بــرای حــذف رقیــب باشــد. اندیشــهنمــی

ــر    راهکارهــا و راهبردهــای کــاربردی و عملــی در عرصــه سیاســی توســط منطــق حــاکم ب

شــود. کــاری عبــث، پرهزینــه غیــر ممکــن و خــالف تعیــین مــینظــم امــور در هــر امــری 

منــافع و امنیــت ملــی خواهــد بــود کــه بــا ابزارهــای مصــنوعی چــون مفهــوم نفــوذ رقیــب 

سیاسی خـود را از صـحنه بیـرون کـرد. کـاربردی و معتبـر تـرین معیـار سـنجش درسـتی           

اسـت کـه   ورزان نظـر شـهروندان   هـا، راهکارهـا و راهبردهـای سیاسـت    یا نادرسـتی اندیشـه  

آیـد. شـاید یـك راهکـار عملـی و پایـدار بـرای حفـظ منـافع          های رای بیرون میاز صندوق

 .ها و حذف رقبا باشدو جایگاه سیاسی اصالح اندیشه

های برای مقابله با نفوذ بیگانگان و عوامل احتمالی داخلی آنها برای آسیب رساندن به حوزه -2

ادی، صنعتی، فرهنگی و... وظیفه ملی، اخالقی، گوناگون ملی از جمله سیاسی، دفاعی، اقتص

های سیاسی با گرایشهای گوناگون فکری است تا هر آن چه در توان دارند دینی و... همه جناح

 .برای مقابله با بدخواهان کشور در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند

 گان و عوامل احتمالییگانه مرجع معتبر و دارای صالحیت عملی در مورد موضوع نفوذ بیگان -3

داخلی آنها وزارت اطالعات است و از آنجا که موضوع نفوذ یك بحث کامالً امنیتی و اطالعاتی 

است به هیچ وجه به صالح منافع و امنیت ملی نخواهد بود که توسط افراد غیر کارشناس، بی 

  .های جناحی در کوچه و بازار مطرح شوداطالع و بعضاً با انگیزه

های سیاسی صرفاً بازی در زمین دشمن است. ابزاری و جناحی از مفهوم نفوذ با انگیزهاستفاده 

بنیادی ترین بستر نفوذ بدخواهان و دشمنان کشور عدم درک مشترک از منافع و امنیت ملی 

 .های گوناگون سیاسی استمیان جناح

و نه افع و امنیت ملی)در یك رقابت منصفانه، سالم، پربار، کارآمد که صرفاً تحقق و توسعه من
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ها و ها، طرحمنافع فردی و گروهی( یگانه دغدغه سیاست ورزان است، رهکارها، اندیشه

 در شهروندان نظرات از را خود بینانه، اعتبار راهبردهای عملی، ممکن، کارآمد، منطقی و واقع

 .کنندمی دریافت رای هایصندوق
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 1نظام حافظ روحانی

 حمطر سیاسی نظام یك کارآمدی عدم یا کارآمدی مورد در گوناگونی اتنظر طبیعی طوربه

 گوناگون شرایط بهبود که باشند داشته نظر در باید زمین ایران دلسوزان همه اما است.

 و تحوالت طریق از -1 شود: انجام تواندمی شکل دو به اجماال تاریخ، گواه به بنا شهروندان،

 لندب پیامدهای تاریخی شواهد همه بر بنا که مدت کوتاه و تیاحساسا برنامه،بی هایدگرگونی

 و مدت بلند شده، ریزی برنامه تکاملی، بهبود و تحوالت طریق از -0ندارند. قبولی قابل مدت

 یاستس یك جامعه. شهروندان دیگر و نخبگان از وسیعی بخش مشارکت با پایدارامورگوناگون

 از حاصله نتایج -1 کند:می مخالفت سیاسی ورام برخی با دلیل چند به اندیش ملی ورز

 راهکارهای و هاسیاست دهدمی احتمال -0 نبودن. سودمند درصورت شده، اجرا هایسیاست

 داشت. خواهند کشور برای ناگواری نتایج آینده در سیاسی

 سیاق قبلی هایدولت یا ورزانسیاست دستاوردهای با را آمده دستبه هایسیاست نتایج یا -2

 برای تالش در عمل و حرف در یازدهم دولت و روحانی آقای فوق، مولفه سه براساس کند.می

 مگر .است بوده و... علمی سیاسی،صنعتی،تجاری، اقتصادی، گوناگون مشکالت کردن برطرف

 که انشهروند فقط نه زمان مرور به نشوند، فصل و حل کشور گوناگون مشکالت اگر اینکه، نه

 روحانی آقای مخالفان پس گیرد.می قرار مخاطرات انواع معرض در و بیندمی آسیب نظام کل

 حرکت و عمل نظام منافع با مخالفت جهت و راستا در ناخواسته یا خواسته منطقا، ودولت،

 کنندمی تالش صادقانه و مجدانه که افرادی و دولت راه سر بر که ساده دلیل این به کنند،می

 کنند.می اندازی سنگ کنند، مقتدرتر و ترکارآمد را نظام و وفصل حل را کشور و نظام مشکالت

 فردی منافع ناخوشایند بوی مغرضانه و موردبی هایمخالفت و هااندازی سنگ برخی اینکه،

 و نظام دلسوزان تمام بنابراین، داشت. نخواهد نظام تضعیف جز اینتیجه دهند،می وگروهی

 فصل و حل و کشور کالن شرایط بهبود باوردارند، دقانهصا که سیاسی عرصه فعاالن همه

 برنامه اب حاکمیتی، هاینهاد اندیشه، تدریجی، تکامل طریق از صرفا و صرفا گوناگون، مشکالت
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 از واق تمام با باید جبرا و ضرورتا است، میسر ونخبگان شهروندان از وسیعی بخش مشارکت و

 در ناخواسته یا خواسته که آنهایی و وداگرانس عمل فضای و حمایت روحانی آقای و دولت

 نیمک فکر این به لحظه یك برای فقط اگرحتی کنند. محدود را کنندمی بازی دشمن زمین

 تداوم امروز تا دهم و نهم هایدردولت جهانی مدیریت توسط شده ایجاد احوال و اوضاع اگر که

 دلهره از موجی قطعا بود،می چگونه کشور و نظام شهروندان، روز و حال امروز کرد،می پیدا

 اینماینده روحانی آقای جهان، و منطقه کشور، کنونی درشرایط گیرد.فرامی را بدن سرتاسر

 ورزانسیاست و هاجناح درمیان است. کشور کالن مدیریت راهبرد پیشبرد برای مناسب

 آقای که اهبردیر امتیازات همه که ایگزینه حاضر درحال دار،شناسنامه و شده شناخته

 هالهجناح راهبردهای و راهکارها ها،اندیشه افراد، ندارد. وجود کند،می نمایندگی را آن روحانی

 ناصرع ترینرسان وآسیب مضر هستند، باال مدیریتی جایگاهای تصاحب تکاپوی در که نور

 ،هزینه کم معتقدند که اندیش ملی هایجناح و افراد هستند. نظام کارآمدی و پایداری برای

 و برنامه با تدریجی، تکامل کشور، گوناگون امور بهبود و توسعه راه ترینمطمئن و پایدار

 یعین دستاوردهای و شواهد بنابر است، امور کالن مدیریت در نخبگان و شهروندان مشارکت

 ه،هزینکم را کندمی پیدا نمود روحانی آقای در که راهبردی باید کنونی( مقطع )در ملموس و

 یافت.دست انسجام به 94 انتخابات در ایشان پیرامون بتوان تا کرد مناسب و کارآمد
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 1هاکردن اندیشهتوسعه، شفاف 

شده ینتعیزمان کردنی است که در مدتها در نتایج ملموس، سنجیدنی و ارزیابیاعتبار اندیشه

اسی یا اخالق دارد، باید با شنآید؛ مثال اگر فردی ادعای تخصص یا دکترای هستیمیبه بار 

زمان مشخص به توسعه و بهبود ها و توانایی ذهنی خود بتواند در مدتدانش، بینش، اندیشه

صورت، یا تخصص ادعایی را ندارد یا رفاه، آرامش و امنیت شهروندان یاری برساند. در غیراین

 ده، ملموس و روزمرهوفصل مشکالت متعدد، پیچیموضوع علم، دانش و توانایی او قابلیت حل

ترین راهکاری که این شهروندان عصر حاضر را ندارد. در این صورت، سودمندترین و کارآمد

هایش را تغییر دهد تواند انجام دهد، این است که یا اندیشهفرد برای رفاه و امنیت جامعه می

ار افرادی با یا جایگاهی را که به پشتوانه این عناوین در جامعه به دست آورده، در اختی

تر که قابلیت حصول نتایج بینانهها، دانش و تخصص کاربردی، عملی، کارآمد و واقعاندیشه

  زمان مشخصی در این دنیا دارند، بدهد.تر از همه قابلیت در مدتملموس، کاربردی و مهم

که  ست. واقعیت امر این استا ساده کاری موانع و هادشواری ها،کاستی نواقص، بازگوکردن

  وفصل مشکالت گوناگون کشور،توسعه و حل

 شفاف و بینانهواقع عملی گوناگون راهبردهای و هااندیشه ها،طرح راهکارها، نیازمند شدت به

 جوامعی و کشورها امروز، بشر آشفته و ناامن جهان در و است پذیرسنجش و ملموس نتایج با

تر از همه بینانه و مهمهای کاربردی، واقعشهو امنیت هستند که اندی آرامش رفاه، از برخوردار

  شفاف داشته باشند.

 گروهی فردی منافع برابر در ملی امنیت و منافع اولویت و اهمیت نماد کشور کالن مدیریتی انسجام

 ایبر اجتماعی نظام از که بود نخواهد ممکن و میسر حاضر عصر در. است ورزانسیاست همه برای

و آرزوهای فردی سوءاستفاده کرد. تحقق منافع و امنیت ملی که حاصل  تحقق اهداف، تمایالت

 های عینی وجانبه و پایدار کشور است، برایند رشد، توسعه، تحول و تکامل اندیشهتوسعه همه

  کاربردی شهروندان یا به عبارتی رشد، توسعه، تحول و تکامل خرد جمعی است.
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دار کشتی جامعه در اقیانوس متالطم گون سکانهای گوناجامعه در حوزه نخبگان ازآنجاکه

یا  برداری فردیتوانند و نباید از جایگاهی که در آن قرار دارند، بهرههستند، این نخبگان نمی

ون های گوناگمنصبان و متنفذان در حوزههایی که از طرف برخی صاحبنظمیگروهی کنند. بی

  خشی از مدیریت کالن کشور است.گیرد، حاکی از ترجیح منافع فردی در بصورت می
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 1انتخابات و منافع بلند مدت 

 های فکریعالیم بسیاری از جمله اظهارات، رفتار و جلسات متعدد میان سیاست ورزان از جناح

ها در تالش اند تا با ارزیابی گوناگون حاکی از آغاز جنب و جوش انتخاباتی دارد. همه جناح

جامه عمل  94مناسب، اهداف جناحی خود را در انتخابات عرصه سیاسی و ایجاد بستر 

   .بپوشانند

  :کرد تفکیك توان نیروهای سیاسی کشور را به دو طیف عمده به طور کلی می

 لکهب ندارند، گروهی که به دالیل گوناگون نه فقط تمایلی به تغییر و تحول امور موجود  -1

  .کنندمی امور بهبود و تحول تغییر، از پیشگیری صرف را خود ذهنی نبوغ و توان تمام

هایی است که در صورتی که گروهی که معتقدند شرایط کالن کشور دچار چالش -0

ها ایجاد نشود، منافع و امنیت ملی راهکارهایی عملی برای بهبود و حل و فصل این چالش

 .های جدی خواهد شددچار آسیب

وجود دارد که باید برای حل و فصل آنها هایی تجمیع همه نیروهایی که معتقدند چالش

راهکارهای عملی ایجاد شود و برای استمرار پایدار حضور نخبگان در عرصه سیاسی ملی 

ورزان را با وجود اختالف نظرهایی که در امور گوناگون ضروری است. این طیف از سیاست

 .طلب نامیدتوان اصالحدارند را می

 کنونی مقطع در است آن نماد روحانی آقای که راهبردی ، به گواه شواهد گوناگون و متعدد

 عددمت و گوناگون هایچالش و مشکالت با مقابله برای  راهبردها ترینکارآمد از یکی و عملی

که برای پایداری ادامه ثبات موجود در  است منطقی رو،این از. است جهانی و ایمنطقه ملی،

 سپس طلبان تفاهم و اجماع صورت بپذیرد. ن اصالحکشور پیرامون راهبرد آقای روحانی میا

 تمتفاو هایدیدگاه بیان به کنندمی ایجاد روحانی آقای راهبرد تداوم که ثباتیبا شراط در

 .ا تحقق ببخشندر خود حزبی یا گروهی اهداف تا  کنند تالش یا پرداخته خود

 با که است این سیاسی عرصه در ورزانسیاست یکی از نکات ناکارآمد و تضعیف کننده برخی 
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 تفاهم خود میان گوناگون راهکارهای سر بر نیستند قادر( ملی) مشترک اهداف یا هدف وجود

 .کنند ایجاد

های مختلف دارای اهداف مشترک که همانا تحقق توسعه، منافع و طلب با گرایشطیف اصالح

یعی راهکارهای گوناگونی باشد. اما برخی اعضای این طیف به دالیل طبامنیت ملی است، می

دهند. از آنجا که راهکارها، بدون بستر مناسب عملی برای تحقق اهداف مشترک ارائه می

توان گفت مهیا کردن بستر پایدار مقدم بر راهکارهای گوناگون است. از اینرو، نخواهند بود، می

ان، ان؛ متنفذین، بزرگدر راستای تجمیع و انسجام برای پیشگیری از اتالف انرژی، امکانات و زم

توانند از جایگاه و اعتبار خود برای بر طرف کردن طلب میدانشگاهیان و معتمدین اصالح

  .ها و افراد درونی خود نقشی اساسی ایفا کنداختالف نظر گروه

حفظ و تداوم فضای کنونی که موجب ایجاد بستر مشارکت نخبگان در تاثیرگذاری بر روند 

طلبی با هر راهکاری، مهمتر از راهکارهای مقطعی باید، برای هر اصالح امور گوناگون است،

توان گفت راهبردی که آقای باشد. با در نظر گرفتن مجموع شرایط داخلی، منطقه و جهان می

از دیگر راهبردهای شناخته شده و در دسترس،  ترعملی و روحانی نماد آن است سودمند 

 .کندتامین می مدت کشور رامنافع و امنیت بلند

ورزی، حداقل در دوران معاصر، راهبردها و نه خود افراد مالک اگر بپذیریم در عالم سیاست

سنجش هستند، آنگاه باید گفته شود، برای تحقق توسعه، منافع و امنیت ملی ضروری است 

جماع طلبان پیرامون راهبردی که آقای روحانی نماد آن است میان خود تفاهم و اتا همه اصالح

 اندیشانخودمحور و  طلباناصالح زار کار عرصه توانمی را  94ایجاد کنند.از این رو انتخابات 

 .کرد تصور
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 1ملزومات کارآمدی نظام

ها و اظهارات خود را به ورزان در عرصه سیاسی کشور رفتار، عملکرد، اندیشهبرخی سیاست

کنند. اینکه این بزرگواران خود را یگانه مفسران اعتبار دفاع از انقالب و انقالبی بودن توجیه می

دانند در برخی مواقع موجب اختالف نظرها، گری و وارثان انقالب میانقالب و انقالبی

شود. در همین راستا شاید ها و بگو مگوهای پرهزینه برای نظام میاستفادهها، سوءفهمیکج

 .از مفاهیم انقالب و انقالبی ارائه شود خالی از لطف نباشد تا تبیینی بسیار ساده

قانونی بر جامعه حاکم است. صرف نظر از درستی، نادرستی در دوران انقالب معموالً آشوب و بی

یا اجتناب ناپذیر بودن پدیده انقالب به مثابه رفتاری قهرآمیز برای ایجاد تحوالت اجتماعی که 

ی فرادی است که به دالیل مختلف نظام حاکمیتبحثی کامالً نسبی است، رفتار انقالبی ویژگی ا

کنند با رفتار، روشها و ابزار سخت در کوتاه مدت نظام حاکم را را قبول نداشته و تالش می

 با همراه عملی، مدت سرنگون کنند. انقالب، رفتاری مقطعی، معموال بدون برنامه بلند

 امیهنگ. است خود زندگی شرایط بهبود و تحول برای شهروندان گرایانهآرمان و تند احساسات

 آنها التمشک فصل و حل و بهبود قابلیت  حاکم نظام که رسندمی نتیجه این به شهروندان که

ا شود، بستر یمجاری قانونی برای بهبود شرایط برای شهروندان بسته مییا تمامی ندارد را

 .آیدشرایط انقالب پدیدی می

ب، ناظر بر رفتار خاص شهروندان در یك مقطع مشخص است. انقالبی ناطر به بنابراین انقال

های گوناگون ایفای افراد و شهروندانی است که در آن تحول اجتماعی مقطعی در امور و جایگاه

ها و رسد، رفتار و اندیشهکه انقالب )همانند انقالب ایران( به ثمر میکنند. هنگامینقش می

گردد. حالت عادی به این معنی که در جریان انقالب شهروندان به حالت عادی باز میعملکرد 

ود را شکنند نهادهای اجتماعی گوناگون که نماد حاکمیت فاسد تلقی میشهروندان تالش می

 ات کنندمی تالش هم کنار در همگی نخبگان و شهروندان انقالب از بعد اما ببرند، از بین 

 تقویت و تاسیس را است نوین راهبردهای و راهکارها ها،اندیشه برآیند که کارآمد هاینهاد
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د بود اگر فردی بعد از موفقیت خواه نظر و معنا خلط سیاست علم هایتئوری اساس بر . کنند

 مخالف البیانق فرد و به بار نشستن انقالب ادعای انقالبی بودن کند. خلط معنا به این دلیل که 

 در انندتونمی افراد براین بنا . ببرد بین از یا تضعیف را آن کندمی تالش و است حاکم نظام

ردی باشند. شاید در شرایط کنونی عملی، کارب داشته انقالبی رفتار یا باشند انقالبی مدتبلند

ق اعتبار سیاسی خود را از طری رسمیو غیرورزان رسمی تر باشد که سیاستو مقبول

 زداییفقر ستیزی،ظلم خواهی،عدالت چون مفاهیمی از بیانات، در صرفا نه و عملی دفاع 

مندی، اداری و مدیریتی، قانون نظام طلبیشفاف گوناگون، هایحوزه در طلبیتوسعه

 .مداری و... بدست آورنداخالق

رک عملی و واقعی از ورزان صادق، شفاف، با اخالق و دارای دکارآمدی نظام نیازمند سیاست 

 .اهمیت رعایت منافع و امنیت ملی است
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 1کیست؟ انقالبی و چیست انقالب

 به را خود اظهارات و هااندیشه عملکرد، رفتار، کشور، سیاسی عرصه در ورزانسیاست برخی

 مفسران هیگان را خود بزرگواران این اینکه کنند.می توجیه بودن انقالبی و انقالب از دفاع اعتبار

 نظرها،اختالف موجب مواقع برخی در دانندمی انقالب وارثان و انقالبیگری و بانقال

 شاید راستا همین در شود.می نظام برای پرهزینه بگومگوهای و هاسوءاستفاده ها،فهمیکج

 دوران رد شود. ارائه انقالبی و انقالب مفاهیم از ساده بسیار تبیینی که نباشد لطف از خالی

 که را حاکمیتی نهادهای معترضان، است. حاکم جامعه بر قانونیبی و آشوب معموال انقالب

 عنیی انقالب تعبیری به کنند.می ناکارآمد و تضعیف است وقت حاکمیت اقتدار ابزار و نماد

 ی،درست از نظرصرف هستند. نظام یك حاکمیت اساس و پایه که قانونی نهادهای کردن ویران

 حوالتت ایجاد برای قهرآمیز رفتاری مثابه به انقالب پدیده بودن ناپذیراجتناب یا نادرستی

 به هک است شهروندانی یا افراد ویژگی انقالبی رفتار است، نسبی کامال بحثی که اجتماعی

 ختس ابزار و هاروش رفتار، با کنندمی تالش و نداشته قبول را حاکمیتی نظام مختلف دالیل

 مهبرنا بدون مقطعی، رفتاری یا پدیده انقالب، کنند. ونسرنگ را حاکم نظام مدتکوتاه در

 طشرای بهبود و تحول برای شهروندان آرمانگرایانه و تند احساسات با همراه عملی، بلندمدت

 و هبودب قابلیت حاکم نظام که رسندمی نتیجه این به شهروندان کههنگامی است. خود زندگی

 و هادیدگاه انتظارات، ها،خواسته میان یا ندارد را آنها متعدد و گوناگون مشکالت وفصلحل

 و تد،افمی ترمیم غیرقابل شکاف سیاسی نظام اهداف و عملکرد رفتار، با شهروندان تمایالت

 شرایط ای بستر شود،می بسته شهروندان برای شرایط بهبود برای قانونی مجاری تمامی اینکه

 مشخص مقطع یك در شهروندان خاص رفتار رب ناظر انقالب بنابراین آید.می پدید انقالب

 و ورام در مقطعی اجتماعی تحول آن در که شودمی گفته شهروندانی و افراد به انقالبی است.

 ثمر هب ایران( انقالب )همانند انقالبی کههنگامی کنند.می نقش ایفای گوناگون هایجایگاه

 نای به عادی حالت گردد.میباز عادی تحال به شهروندان عملکرد و هااندیشه و رفتار رسد،می
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 نماد که گوناگون اجتماعی نهادهای کنندمی تالش شهروندان انقالب جریان در که معنی

 خبگانن و شهروندان انقالب از بعد اما ببرند، بین از را شودمی تلقی فاسد و ناکارآمد حاکمیت

 راهبردهای و راهکارها ها،اندیشه برآیند که کارآمد نهادهای کنندمی تالش هم کنار در همگی

 هاهد گذشت از بعد فردی اگر کنند. تقویت و تاسیس را هستند انقالب واالی اهداف و نوین

 خاص اتنی با و آگاهانه )خواه کند بودن انقالبی ادعای انقالب نشستن بار به و موفقیت از سال

 خالفم انقالبی فرد که دلیل این به معنا خلط بود. خواهد نظر و معنا خلط ناخودآگاه(، یا باشد

 در ندتواننمی افراد بنابراین ببرد. بین از یا تضعیف را آن کندمی تالش و است حاکم نظام

 ظلم، ی،عدالتبی دلیل به هاانقالب باشند. داشته انقالبی رفتار یا باشند انقالبی بلندمدت

 در حاکم نظام ناکارآمدی دی،اقتصا ویژه به شهروندان فرسایطاقت مشکالت قانونی،بی

 ترمقبول و کاربردی عملی، کنونی، شرایط در شاید آیند.می وجود به و... گوناگون هایعرصه

 نه و عملی دفاع طریق از را خود سیاسی اعتبار غیررسمی و رسمی ورزانسیاست که باشد

 در طلبیسعهتو فقرزدایی، ستیزی،ظلم عدالتخواهی، چون مفاهیمی از بیانات، در صرفا

 دست به و... اخالقمداری قانونمندی، مدیریتی، و اداری نظام طلبیشفاف گوناگون، هایحوزه

 واقعی و عملی درک دارای و بااخالق شفاف، صادق، ورزانسیاست نیازمند نظام کارآمدی آورند.

 اهبیر پر شاید است. ملی امنیت و منافع حافظ ترینمهم که اساسی قانون رعایت اهمیت از

 در انقالب وقوع دلیل ترینبنیادی و یگانه بپنداریم، گونهاین را انقالب وقوع قانون اگر نباشد

 هب منجر امر این اینکه است؛ سیاسی مناصب در افراد گردش عدم تاریخی، گوناگون اعصار

 ناکارآمدی و تضعیف شود.می جامعه اخالقی طبع به و مدیریتی نظام ناکارآمدی و تضعیف

 یگانگانب دخالت و نفوذ انقالب، پدیده بسترساز نتیجه در و فساد بنیاد جامعه یك اخالقی امنظ

 شود.می کشور گوناگون امور به

 

 




