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چکیده
حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت سیاسی و کشورداری نسبت به مدیریت توسعه محور سنتی است .وجه مشخصه و کار وی هژ
آن نیز به دلیل نقش ممتاز آن در همه ابعاد متضاد زندگی سیاسی ،اقتصادی و  ...مردم از جمل دخ و یدازآ ،تینما نیمأت رد ه مممم مممممات
اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی شهروندان در قرن بیست و یکم به صورت همزمان است .در عرصه سیاسی ایران نیز ب صخشم روط ه    
در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوزادهم شعار حکمرانی خوب در قالب دولت اعتدالگرا با پیروزی در انتخابات ب دنسم ر   
اداره کشور نشست .مسئله مقاله حاضر این است که مدل اعتدالگرا با نگاه رئالیستی ،در عرصه داخلی و بینالمللی ت اب هزادنا هچ ا    
مدل حکمرانی خوب تطابق و یا حداقل همسویی دارد؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله در صدد نآ لیلحت    
تاند از اعتق حر مالسا هب مازتلا و دا م یساسا نوناق ،ینا ،،،،،،،، ،،،،،،،
هستیم این است که به نظر میرسد ویژگیهای مدل اعتدالگرا که عبار 
هویت ایرانی – اسالمی ،توجه به مصالح و من ،ییارگ صصخت ،یلم عفا      شایستهههس دیاپ هعسوت ،یزرودرخ ،یرالا ا ب ر ا رکفت  و     
خطمشی اعتدالی و فراجناحی با مدل حکمرانی خوب سازگاری نسبتًاًا باالیی دارد .نتایج این مقاله نیز نشان میدهد که دول ریبدت ت   
و امید با در نظر داشتن متغیر مهم نظام بینالملل و پذیرش اصول مشترک و اساسی واقعگرایی ک هضورفم انامه ه

    دولتتتمحوررری،

نالملل ریا عفن هب ی ا د ن ا نیا و تش      مه ار م
مفروضه عقالنیت و مفروضه قدرت است ،ابتدا سعی در ایجاد توازن قوا در عرص یب ه نن نن
همزمان از طریق تقویت شاخصهای اقتصادی و اجتماعی حکمرانی خوب در داخل(چراکه ق و )تسا یفلتخم داعبا یاراد ترد

  

مذاکره با قدرتهای جهانی در عرصهی خارجی به پیش برد .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع
کتابخانهای و مقاالت علمی و پژوهشی و استفاده از نقشهها و نمودارهای مختلف به توصیف و تحلیل موضوع مورد مطالعه پ شهوژ
پرداخته شود.

نالملل.
واژگان کلیدی :حکمرانی خوب ،مدل اعتدالگرا ،واقعگرایی ،جغرافیای سیاسی ،توسعه ،نظام بی 

( -1نویسنده مسئول) abedimahdi@hotmail.com
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مقدمه
تها و برنامههههاا ب یدپ عبت ه د بالقنا ه    
با فروپاشی رژیم پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ساختارها ،سیاس 
اسالمی دگرگون شد و این دگرگونی سیاسی ،هم براقشار مختلف جامعه تاثیرگذاشت و هم بر س و تیمکاح راتخا
حتی تا حدودی بر برخی ازنظام های اجتماعی و سیاسی دنیا؛ و تا به حال در ایران چند گفتمان و م یشم طخ لد    
گذاری عهده دار دولت شدهاند .گفتمانهای مقاومت ،سازندگی ،اصالحات ،اصول گرایی و از سال  2931نیز جریان
سیاسی میانه رو ،موسوم به اعتدالگرا با رویکرد واقعگرایی و پرهیز از افراط و تفریط طی ی رد و ینوناق دنیآرف ک

  

یک انتخابات رسمی ،با رأی اکثریت نسبی ملت پیروز گردید و قوه مجریه رابه دست گرفت و بدین نحو ،خط مشی
مذکور در تئوری و عمل در دولت تجلی یافت .این مدل در انتخابات سال  6931نیز مورد اقبال مجدد قرارگرف و ت
تهاای قب رد و ل
بارای ملت برای بار دوم تجدید گردید .دلزدگی مردم از برخی برنامهها ،اقدامات و شعارهای دولت ت
مقابل ،برنامهها ،منش ،ایدههای نو در امر کشورداری ،خط مشی و ش دتعا طسوت هدش هئارا یاهراع ا للللل للللللگرای رد نا
مسیرقدرت عوامل جلب اقبال عمومی و جذب آراء مردم به سبد رأی اعتدالگرایان شد.
ینمای یید ،ض عناوم هکنیا نم ،،،، ،،،
در حال حاضردر مقام عمل برنامههای اعالم شده مسیرخود را در ابعاد مختلف طی م 
یان زاد دد.
یها و نواقصی نیز دراین طریق وجود داشته و دارد که طبیعتًاًا پیشرفت و توسعه را کند و به تأخخخیر م مم 
کاست 
هدف اصلی تحقیق ،واکاوی مدل اعتدال گرا به عنوان رویکردی ذیل مفهوم حکمرانی خو ببب درجغرافی یسایس یا   
ایران است که در عرصه تصمیم گیری ،اجرا و همچنین تنظیم روابط خارجی با رویکر قاو د عع عععگرای اب طابترا رد ی    
همسایگان ،سازمانهای منطقهای و جهانی عملیاتی گردیده و آزمایش شده است .روش تحقیق این مقاله نیز توصیفی
– تحلیلی است و ابزارهای گردآوری دادهها عبارتند از :منابع مطالعاتی تخصصی ،مشاهده ،گزارشات رسمی نهادها
و مراکزرسمی (داخلی – خارجی).

بدیهی است که با در نظرگرفتن اختیارات دولت در قانون اساسی و شرایط داخلی و نی یاهراشف و عناوم یخرب ز     
خارجی ،در حد اقتضئات ،برنامهها ،سیاستهای اجتماعی و امور کشورداری متأثر از برنامه ،ظرفیت و کوششششهاای
دولت ،گامهایی در مسیر اصالح ،بهبود روشها ،اخذ تصمیمات کارشناسی و اجر و تسایس یا

برنامههههاای نظ ما

ازجمله؛ ادامه اجرای موضوع اصل  44قانون اساسی ،اقدام جدی در راستای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و توسعععه
کشور برداشته شده است و تغییر و تحوالت در بخشهای مختلف از جمله در نظام اداری ،کنشگران نهادی و حتی
عوامل فراملی و فرادولتی دولتها ،اپک ،اتحادیههای جهانی وسازمان ملل متحد مشخص است .با تحلیل واقع بینانه
یت او ننن ب یبدت تلود تهابش ه ر اب دیما و        
افکار ،رویکرد ،رئوس اهداف ،برنامهها واقدامات دولت اعتدالگرا م مم 
برنامههای الگوی حکمرانی خوب اذعان نمود .هدف این تحقیق تحلیل و بررسی تطابق و یا حداقل همس یو ی لدم    
اعتدالگرا با نگاه رئالیستی ،در عرصه داخلی و بینالمللی با مدل حکمرانی خوب است .در این مقاله تال دهاوخ ش   
شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاالت علمی و پژوهشی و استفاده از نقشهها و نمودارهای مختلف به توص فی
و تحلیل موضوع مورد مطالعه پژوهش پرداخته شود.

واکاوی رئالیستی مدل اعتدالگرا99 ...

رویکرد نظری

ت
ب باا عن او ننن سیاست ت
رهیافت واقعگرایی 1یکی از قدیمیترین رهیافتهای نظری سیاست است .واقعگرایی که اغلب ب
ت.
ظ و اعماللل ق رد تتت است ت
قدرت یا سیاست واقعگرایانه مورد اشاره قرار میگیرد ،تمرکز اصلیاش بررر کس فح ،ب ظظ ظظ
قدرت به دو شکل تجلی مییابد :یکی قدرت سخت که خود را در توانمندیهای نظامی ملموس همچون تانکهاا و
هواپیماها ،موشکها ،سربازان و غیره نشان میدهد و دیگری قدرت نرم است که با نفوذ از طری دیاقع ق  ،،، ،،ایده هه ،ا
ثروت ،ابتکار اقتصادی و سیاسی خود را نمایان میکند .مکتب واقعگرایی عمدتًاًا بر دیدگاههای توس ،یلوایکام ،دیدی   

هابز ،کالزویتس ... 2و مورگنتا استوار است.
اصول مشترک و اساسی واقعگرایی

ت .مفروض رد نارگيزاب راتفر :تينالقع ه
نالمل سا ل تت تت
مفروضه دولت محوري :دولت مهمترين بازيگر سياست بين ن

  

يشود كه هدفش تأمین منافع ملي بر حسب قدرت است بر اس نيا سا   
سياست بينالملل از عقالنيت خاص ناشي م 
یکنند و سعي در اجراي سياستی دارند كه
مفروضه كشورها به دقت هزينه و نفع سياستهاي بديل خود را محاسبه م 
منافع آنان را به حداكثر برساند .مفروضه قدرت :دولتها در جستجوي قدرتند تا ابتدائًاًا در رفتار ديگران به ميل خود
تغ يي ر ايجاد كنند و همچنين منافع الزم را براي ايجاد تغ يي ر بهدست آورند؛ بنابراين قدرت دو ويژگي ه هليسو و فد   
را توامان با خود دارد.
محورهای نظریه واقعگرای
یتر یب تسایس رگیزاب نی
الف (دولت محوری :نظریه واقعگرایی دولت را اصل 

یکن .د دید زا   
نالمل ادملق ل د م  ییی ییی
نننن نننن

ته ب ا هه هههعن ناو
واقعگرایان دولت در نظام بینالملل تقدم هستی شناختی دارد ،ساختار نظام ،محص لود فیرعت لو تتت تتت
یش  دو ( ( Ashley,
یهایی است که هنگام تعامل چنین واح یاهد ی م رادیدپ  ییی ییی
واحدهای منفرد و سپس توجه به ویژگ 

 .)2008: 121دولت در چارچوب نظری مذکور دارای حق حاکمیت و چکیده اراده جمعی است که به آن مشروعیت
یکن .د  ،تسا دنمدرخ نوچ دددد دددددر درون
یبخشد .دولتی که بسیط است یعنی یکپارچه است ،بهتر م ار باختنا نی ییی ییی
م
مرزهایش حق انحصاری استفاده از زور را طبق تعریف وبر دارد و اقتدار دارد.
یکند و با اتخ سایس ذا تت تتته یا ی هک    
ب  -عقالنیت ،دولتها در سیاست بینالملل بر اساس عقالنیت ویژهای عمل م 
حداکثر منافع ،قدرت و امنیت را برای آنها در پی خواهد داشت .ج -قدرت :دولتها بهدنبال افزایش قدرت هستند
تا از یک طرف به میل خود کنش دیگران را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر ابزارهای الزم بر یغت یا ی شنک ر    
دیگران را کسب کنند و همچنین در مقابل نفوذ دیگران مقاومت کنند .در واقع ب يب تايس اتنگروم لوق ه

نالملل
ننننن ننننن

تها مبازره براي قدرت است و منافع ملي بر حسب قدرت تع م نيي يييييش  دو ( (.)Seifzadeh, 2005
همانند همه سياس 
یشود .لذا هدف
پس سیاست بینالملل هم عرصه کشمکش بر سر قدرت است و منافع ملی بر اساس قدرت تأمین م 

ت-
ته دتقا دقاف ماظن کی رد ا ا سا یزکرم ر تتتتتتت تتتتتتت
تحلیل سیاست بینالملل مبارزه بر سر قدرت و امنیت توسط دولت ت

(.)Qawam, 2006: 31
. Realism
. Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Clauswitz
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یدانند ،نیروی نظامی عنصر الزم برای ب اک ه ر   
واقعگرایان نیروی نظامی را مهمترین ابزار برای پیگیری اهداف ملی م 
یکند .کشمکش بر سر قدرت ج یا ی
بستن نفوذ و سیطره است و قدرت را در ابعاد دیگر اقتصادی ،سیاسی تکمیل م 
یکند؛ چر وا رظن زا هک ا   
تمردان را به شدت از عمل به اصول و اخالق منع م 
یگذارد ،ماکیاولی دول 
برای اخالق نم 
قالعاده مضر است .از طرف دیگر واقعگرایان بنا بر ایدهی دولت بازیگر خردمند در هنگام بحث اصول اخالق زا ی
فو 
یکنند ،شهروندان باید معیارهای اخالقی را رعایت کنند ا ّمّما دولت بنا ب دقاف طیحم ه    
معیارهای دوگانه اخالقی یاد م 
اقتدار مرکزی ،نیازی به رعایت آن ندارد .یکی از نمونههای تاریخی اولیه تفکر واقعگرایی نسبت به قدرت در کت با
جمهور افالطون در مکالمه بین سقراط و تراسیماخوس آمده است ک قس نآ رد ه ر وم رد لیصفت هب طا ر تلادع د       
یران ا ،د ّمّم رح سوخامیسارت ا
بهعنوان یک فضیلت سیاسی در بردارندهی خیر عمومی سخن می ی

فه قس یا ر ار طا   
فففف فففف

یترهاست» .در مکتب اس مشناد یخرب تانایب و مال ن  و ناد ن هیرظ      
یگوید« :عدالت مزیت قو 
یخواند و م 
یمعنی م 
ب
ح و تأکید
پردازان اسالمی نیز به اهمیت محورهای سه گانه یادشده (نقش و جایگاه دولت ،عقالنیت ،قدرت) تصریح ح
یکنن هک د   
شده است .واقعگرایان پنج فرضیه اساسی را در خصوص انگیزه دولتها از جستجوی ق م حرطم ترد ییی ییی
یبرن .د
تهای بزرگ بازیگران اصلی سیاست بینالملل هستند ،آنها در نظام آشوبزده به سر م  یی یی
عبارتند از -1 :قدر 
 -2همه دولتها مقداری توانایی نظامی و تهاجمی را دارا هستند -3 .دولتها نمیتوانند هیچ وق وم رد ت ر تین د    
دولتهای دیگر مطمئن باشند -4 .هدف اصلی دولتها بقا است -5 .دولتها بازیگران عقالنی هس ور نیا زا و دنت   
یآورند که سرنوشت بقایشان به حداکثر برسانند.
یهایی روی م 
به اتخاذ استراتژ 

حکومت و حکمرانی خوب

حکومت و حکمرانی خوب 1به صورت کامل با مختصات تعریف شده خیلی مشکل وحت کی ناونع هب ی آر نام      
یباشد و به جز این راه هموار دیگری وجود ندارد که برای توسعه و آبادانی کشور صورت پذیرد و برای قرارگرفتن
م
در صراط حکمرانی خوب باید در سایه مشارکت عمومی ،امور خرد و کالن طراحی وبرنامه ری رد .دوش یز دود هه    
اخیراین دانشواژه ارزشمند به صورت گسترده در ادبیات سیاسی و اجتماعی دنیا م ارق هدافتسا درو ر گ یم ی نیا .در     
مفهوم اصو ًالًال درمنشورسازمان ملل متحد وحقوق بینالملل ایجاد شده ودر سایه حمایتهاای ای ورپ نامزاس ن رش    

یافته است .ازنظرواژه شناسی ریشه یونانی 2دارد و درابتدا توسط افالطون مورداستفاده قرارگرفته است واشاره ب نآ ه
معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و همچنین حل و فصل تعارضات در چ بوچرا

دعاوق نآ   

است .این مفهوم شامل سه نهاد حکومت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی میشود و هر یناسنا هعسوت یارب هس       
پایدار ضروری هستند و وظیفه حکمرانی خوب ،هماهنگی و همکاری بیشتر این بخشها با یکدیگر است.
اصول و ویژگیهای حکمرانی خوب
یشود امااجرای
اصول و ویژگیهای حکمرانی خوب ،جهانی و بینالمللی هستندوتمام کشورها ودولت ها راشامل م 
آن درکشورهای مختلف متفاوت است .کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد طی قطنامه شماره (  )6/ 0 200این اصول
بنیادین رابدین شرح برشمرده است :شفافیت ،مسوولیت ،پاسخگویی ،مشارکت ،حاکمی وناق ت ن ،یریذپ فاطعنا      ،
. Good governance
. KUBERNAN
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کارآمدی وجودآزادی های سیاسی ومدارا هریک ازویژگی های ف  یراجنه موهفم کیرکذلا قو وووو ووووو در ذی موهفم ل   
«خوبی» قراردارند؛ و «خوبی» نیزیک صفت واقعی است که باعالم واق للم نامزاس هعسوت همانرب .دراد بسانت ع

    

متحد 1نیز طرح پنج اصل مهم حکمرانی خوب رامطرح کرده است .البته این اصول با درجات مختلف در دنیا پذرفته
یآید.
شده است و به اجرا در م 
حکمرانی خوب در ایران
به نحوی از انحاء هر کدام از اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اس دروم و هدش حرطم ناریا مال      
تاکید است و در چهل سال گذشته کم و بیش در عرصه عمل و توسط دولتهای مختلف ،شاخصهای مربوطه رشد
داشته است ،از جمله در مشارکت سیاسی(حضور در انتخابات ،حق اظهار نظر ،تنوع رس نا ه هههاا و رون کبش ق هه هههه یا
اجتماعی و فضای مجازی) حرکت در مسیر عدالت جنسیتی بین سالهای  )Jalaei Pour, 2009: 45-46( 76 - 84و از
سال  2931نیز بار دیگر به عدالت جنسیتی توجه شده است ،از جمله اینک عا تلود همانرب قبط ه تدا زکارم رد ل       
تصمیم گیری و مدیریتی سطوح میانی و تا حدی عالی ،بانوان در انتصاب پستهای مهم مدیریتی مورد توج ارق ه ر   
گرفتهاند و همچنین اثربخشی دولت نیز به عنوان یکی ازمحورهای «حکمرانی خوب» به مرور زمان بیشتر شده است.
در مقاطعی نیز که تعامل و تعادل سه نهاد مورد تاکید الگوی «حکمرانی خو ببب » (حکوم شخب و یندم هعماج ،ت     
خصوصی) به هر دلیل تضعیف شده است ،عوارض وآسیب زیادی به همراه داشته است.
برنامه و خط مشی اعتدال
اعتدال از نظر لغوی ،مصدر باب افتعال و از ریشه «عدل» است؛ و از نظر مفهومی ،اعتدال را میانهههروی و حددد میانههه
ی در ایننن ح زو ه ه بههه اندیشهههورزی
یکند(معین .) 1373 ،شاید بتوان گفت ،نخستین فیلسوفی که به طوررر جدی ی
معنی م 
پرداخت ،افالطون بود .از نظر او ،نفس آدمی واجد سه قوه شهویه ،غضبیه و عاقله است .قوه شهویه مرکززز تم الیا تتت
طو
زیستی و حیاتی ،قوه غضبیه مرکز اراده و قوه عاقله مرکز شناخت است .افالطون معتقد ب دو  ،،رعایتتت حددد وسط ط
ت و از
اعتدال ،خود فضیلت است .از اعتدال قوه شهویه صفت عفت یا خویشتنداری ،از اعتدال قوه غضبیه ،ش عاج ت ت
اعتدال قوه عاقله ،حکمت یا بصیرت میگوید (.)Sanei Darehbidi, 2008: 17

افالطون ،2در فلسفه سیاسی خویش ،جامعه را به سه دسته پاسداران ،جنگاوران و پیشه وران تقسیم نمود .از نظر وی
ت کههه در پرتووو آن
برای آن که این جامعه کارکرد نیکویی داشته باشد ،نیازمند عدل است .عدل در واقع فضیلتی است ت
یشود و در کار و صنف دیگررر مداخلههه نم مم 
هریک از این سه گروه ،فقط به کار خویشتن مشغول م 
یکنددد ( Enayat,
ع در جامعههه افالط ینو  ،،اعت اد للل
ت .در واقع ع
 .)2002: 53عدل در فلسفه سیاسی افالطون به مفهوم اعتدال نزدیک است ت
ی انجاممم دهنددد و از آن
یدارد تا در صنف خویش بمانند و وظایف محوله را بدرستی ی
صفتی است که اشخاص را وا م 
تخطی نکنند .اعتدال یا عدل در چنین حالتی ،تضمین کننده ثبات جامعه افالطونی است .مفهوم اعتدال بهصورت فنی
ت  02ساللل ش رگا دد
ی به مدت ت
گ یون نا ی ی
و فلسفی در آثار و اندیشه اخالقی ارسطو نیز مطرح است .این فیلسوف ب رز گ گ

. United Nations Development Programme
. Plato
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افالطون بود و تحت تأثیر نظریه عدالت استاد خویش و برای تعیین مالک خوب و بد ،نظریه اعتدال را اب اد ععع کردد -
(.)Alem, 2006: 85

ن اساسسس کههه دیرپاا بودند،،
ارسطو 1برای سنت احترام زیادی قائل بود و بسیاری از رسمها و سازمانها را تنها بر این ن
یدانست .حاصل توجه این فیلسوف به عقالنیت و احترام وی به سنت ،ستایش
میپسندید و تغییر سریع آن را روا نم 
ن
ت و مهمممترین ن
یدانست ت
ی می ی
اصل اعتدال بود .ارسطو همانند استادش افالطون ،بهترین شکل زندگی را زندگی عقالنی ی
ی داشتههه
ی انساننن حکمرانی ی
یآورد که باید بر بخشهای دیگر وج دو ی ی
بخش وجودی انسان را نیروی عقل به حساب م 
ی وی از همههه
ی و فلسفی ی
ت عقلی ی
باشد« .اما همگان این را قبول دارند که میان فعالیتهای فضیلت آمیز انس نا  ،،فعالیت ت
لو
یرود که اشتغال به این نوع فعالیت یا لذتهایی که از حیث پایداری یا بی غل ل
مطبوعتر است و به هر تقدیر گمان م 
ت خودد را از
غشی شگفت انگیزند ،توام باشد و باید هم انتظار داشت ،آن هاایی کههه از اسراررر دانششش باخبرند ،،وقت ت
اشخاصی که به این رازها واقف نیستند ،بهتر و مطبوعتر صرف کنند (.)Foster, 1993: 357

یکرد و با تودهها نیز چندان بررر سررر
ارتگا یی گاست ،2فیلسوف اسپانیایی با تودهای شدن سیاست ،بشدت مخالفت م 
تو
یدانست ت
یدانست .وی توده را واقعیتی روان شناختی م 
مهر نبود .گاست ،فاشیسم را نتیجه تودهای شدن سیاست م 
یکند کههه خودد را
یشود .گاست ،تودهها را کسانی معرفی م 
معتقد بود جامعه از دو دسته تودهها و اقلیتها تشکیل م 
یدانند و می گویند ما هم مثل بقیه هستیم .آنها ارزش ویژهای برای خودد قائللل نیس نت ددد و انتظاررر
همچون دیگران م 
ت بس ای ررر دارنددد.
یدانند و از خودد انتظ ارا ت ت
خاصی از خود ندارند؛ اما اقلیتها متفاوتند .آنها خود را متمایز از بقیه م 
یکننددد.
گاست با حضور تودهها در سیاست مخالف بود و معتقد بود آنها هر چیز متفاوت را در زیر پای خود خرد م 
ن متفکر،،
ت .از نظررر این ن
یدانست ت
وی گیوتین در انقالب فرانسه را مظهر بروز امیال تودههای خشمگین و مهارناپذیر م 
یکند ( .)Bashiria, 2005: 223قرآن
انسان تودهای هدف ندارد و گذشته و سنت را با خطر و تهدیدی بزرگ روبرو م 

مجيد و مجموعه تعاليم دین مبین اسالم نیز همواره انسانها را به ميانهروي و اعتدال دعوت نم دو ه ه و از ماا خواستههه
است که امتی وسط باشیم .از جمله اینکه ،خداوند در قرآن کریم اينگونه فرمودهاند :و لاذك ككك جعلن كا ممم امههه وسطاا
س و كي ون الرسول عل كي مشهيدا(« .)Surah Baqarah, verse 143همانگونه كه شماا را امت ت
ت
ي النا 
لتكونوا شهداء عل 
ميانهاي قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم برشما گواه باشد» .در احاديث ديني هممم آورده شدهه يخ هك ررررر
االمور اوسطها :3يعني اينكه خير در ميانهروي قرار دارد و اين اشاره به افراط و تفريطها دارد ،همانها كه اماممم عل ييي

ف بهههمعنا ييي
(ع) از آن به آنها كه پيش ميروند و آنها كه جا ميمانند تعبير مينمايد و در اين باب ،اعتدال از كي طرف ف
دوري از تحجر و از سوي ديگر پرهيز از افسارگسيختگي است.
همچنین در معارف اسالمي و در ادبيات و فرهنگ ايراني نیز همواره از ما مس انامل ننن خواستههه شدهه تاا خصوص ًاًاًاًا از
تو
ن است ت
ق دشمن ن
تندروی و کندروی جلوگيري نمائيم ،آنجا که بیان شده «اندازه نگه دار که اندازه نکوست ،هم الیق ق
هم الیق دوست» و حتی به ما متذكر شدهاند كه «کوره را آنقدر برای دشمنانت گرم نکن که خودت هم از حرارتش
1

. Aristotle
. José Ortega y Gasset

2

 -2گرچه این عبارت دقیقًاًا به همین صورتی که در متن آمده ،شهرتی تام و تمام یافته است اما این حدیث در برخی از منابع حدیث شیعه ،از قبیل مستدرک الوسائل ،ج  ،8ص  ، 55 2با اندک
اختالفی در تعبیر ،به صورت :خیار االمور اوسطها و در بحاراالنوار ،ج  ، 74ص  ، 383به صورت« :خیر االمور اوسطها» آمده است.
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بسوزی» .شاعران نيز كه از بطن مردم بيرون آمده و متن ذهني مردم را به شعر تبديل نمودهاند اينگونه بيان نم دو ه هانددد
ن شعررر نشاننن از روحيههه
ت باا دش انم ننن م راد اا» كههه اين ن
«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ،با دوستان مروت ت
ن ب اي ننن ق رد ييي
اعتدالخواهي ميباشد و حتي در برابر دشمن ما را به مدارا و خويشتنداري فرا ميخواند ،آنجا كه اين ن
ن كههه
زيباتر نيز ميشود و شاعر شيرين سخن ميگويد« :درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد ،نهال دشمني بركن ن
رنج بيشمار آرد» .حتی در چارچوب اندیشه اسالمی امام خمینی (ره) ،اسالم ناب محمدی ،خططط اعت اد للل است ،،در
تقابل رویکردهای افراطی متحجرین و تفریطی متجددین به اسالم .از منظر امام (ره) هرگونههه ع ود للل از اسالممم نا ببب
ی اس  ت ( ( Concept of Equilibrium in Imam
ی انحرافی ی
ی رویکردهای ی
خارج شدن از خط اعتدال و لغزیدن بهههسوی ی

 .)/ Khomeini's Thoughts and Opinions (2013), Available at: Imam Khomeini / n20586مقام معظم رهبری
ی ک ب رادید رد ه ااا اااا
نیز بر پیمودن مسیر اعتدال در هر امری حتی در عرصه اخالقیات و دین توصیه میکنند؛ بهنحوی ی
ی در منبرهاا
ط نش یو ددد .بعضی ی
فضال و طالب و روحانیون مشهد بیان میکنند :اعتدال ،یعنی در هیچ جهت دچار افراط ط
ّى حال ،افراط
دچار افراط میشوند؛ حاال یا در طرف جهات اخالقی ،یا در طرف جهات سیاسی؛ فرق نمیکند .علی ا ّى
مذموم است؛؛ مستحسننن نیستتت ( Statements in conjunction with the scholars and clergymen of Mashhad

 .)(04/01/1990), available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2284معظم له همچنین در دیدار با
ی اس م ،ت اا ااا هممم تأییددد
مسئولین نظام و دولت اعالم میدارند :شعار دولت ،اعتدال است؛ اعتدال ،شعار بس ای ررر خ بو ی ی
د اس  ت ( ( Statement by the officials of the system (2014/04/16),
ت و بد د
یکنیم اعتدال را؛ افراط محکوممم است ت
م

.)available at: http://farsi.khamenei.ir/speech
البته در تعریف اعتدال میتوان از اضداد آن نیز بهره جست؛ چرا که گاهی اوقات نیز اش ادضا هب ای د ش ناش ن و هتخا   
تعریف میشوند و از همینرو بهتر است اعتدال را نیز با اینکه چه چیزی نیست نیز تعریف کنیم تا در پی آن به چه
ت و ياا موض عو ييي بر الخ ففف و ياا
هست برسیم .مفهوم اعتدال بهمعناي قبول نداشتن گفتمان اصولگرا يي و اص احال ت ت
متضاد با دیگر گفتمانهای قبلی نیست ،بلکه با داشتن انتقادات و پیشنهادات به آنها؛ هم این و هم آن است و بهنوعی
تکمیل کننده این گفتمانها با درک دقیق شرایط زمان و وضعیت موجود کشور و نظام جهانی است .برنامه و اندیشههه
ت .در
اعتدال برآيندي از گفتمانهای مقاوت ،سازندگی ،اصالحات ،عدالت محوری و دیگر گفتمانهای انقال ببب است ت
واقع اعتدال دور شدن از کجروی و انحراف از معیارهایی است که ممکن است به جهت حركت ماا در طوللل زماننن
بهوجود آمده باشد ،كه اینک الزم است به حالت اصلي خود برگردانده شوند .حتی اعتدال بهمعنای تس یل ممم شدننن در
برابر دشمنان و یا نداشتن عزت نفس نیست ،بلکه فرصتی جدید برای بازنگری و آسيبشناسي گذشته است .اصو ًالًالًالًال
مفهوم اعتدال به معناي تند و يا كند رفتن نيست ،زيرا اينها نسبي هستند ،بلكه به اين معناست كه كجا بايد تند و كجا
ت اعت اد للل مثللل
بايد كند رفت و جانب احتياط را در نظر گرفت .يعني هر نكته جا يي و هر سخن مكاني دارد ،رعايت ت
خودرو يي است كه در جاي خود تند ميرود و در مسير پیچها و گردنهها سرعت خود را كند و مطمئنه ميكند ،زيراا
كه «رهرو آن نيست كه گهي تند و گهي خسته رود ،رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود» .در واقع با این اوص فا
عگرایی نیز رفتار
عگرایی پی برد .در واق 
میتوان به نزدیکی اعتدال به عنوان یک مفهوم اسالمی  -ایرانی با رهیافت واق 
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افراد و بهویژه دولتها بر اساس درک صحیح از شرایط و امکانات موجود صورت میگیرد و لذا گاه م هاگ و هرکاذ   
یشود.
یشود و رفتار دولتها در این نظام آنارشیک ظاهر م 
جنگ م 
از همینرو است که میتوان گفت شاید مناسبترین الگو و مشی در زمان فعلي كشوررر «اعت اد للل» استتت كههه ن عو ييي
فراجناحي عمل نمودن و اعتقاد كامل به اسالم رحمانی ،نظام مردمساالري و شايسته ساالري است .واقعیت آن است
ف سیاسی ،،اجتم یعا ،،
ی مختلف ف
که ما در تمام سده گذشته با نوعی رادیکالیزیم ،افراطگرایی و یا تفریط در زمینههههای ی
فکری و فرهنگی مواجه بودیم .از اینرو ،نیازمند دستور کار فکری به نام «اندیشههه اعت اد للل» ب یدو ممم تاا ماا را متوجههه
ف کنددد .گفتماننن اعت اد للل
پیامدهای مخرب افراطینگری ،افراطگرایی ،تفریطگرایی و رادیکالیزم در حوزههای مختلف ف
واجد نوعی «سویه انتقادی» نسبت به جریانهای فکری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی معاصر ما استتت کههه ماا را بههه
تأمل و بازاندیشی در این زمینهها فرا میخواند .ظهور این گفتمان مهمترین رخداد فکری چند سال اخیر ماا استتت و
لهای آینده نیز این گفتمان همچنان بر فراز فضای اندیشهای ما باقی بماند( Fazeli, 2014, Available
باشد که در سا 

)at: Culture Dictionary - Persian / 1044
موقعیت ژئوپلیتیک ایران
ایران در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با  ۱ ۶۴۸۱۹۵کیلومتر مربع وسعت (هجدهم در جه )نا

و بررر پایههه

ی
ت(هج هد ممم در جهاننن) استتت .ایراننن از ش ام للل باا جمه رو ی ی
سرشماری سال  ۱۳۹۵دارای  ۷۹ ۹۲۶۲۷۰نفررر جمعیت ت
تو
ق همس یا ههه است ت
آذربایجان ،ارمنستان و ترکمنستان ،از شرق با افغانستان و پاکس ات ننن و از غر ببب باا ترکیههه و عراق ق
همچنین از شمال به دریای خزر (کاسپین) و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود میشود ،که دو منطقههه
ی (مصو ببب ۱۲۸۶
ی کش رو ی ی
نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند .بر اساس قانون بخشششبندی ی
ت (جداا از ای الا تتت)
شمسی) ایران به  ۴ایالت «آذربایجان»« ،خراسان»« ،فارس» ،و «کرمان و بلوچس ات ننن» و  ۱۰والیت ت
یهای کوچکی به همین گونه ماند ( .)Ahmadi, 2008: 15در سال
تقسیم شد .این تقسیمات تا سال  ۱۳۱۶با دگرگون 
 ۱۳۱۶با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری ،ایران به  ۱۰استان و  ۴۹شهرستان تقسیم شددد .بههه مروررر زماننن باا
ایجاد استانهای جدید ،تعداد استانهای ایران افزایش یافت .برای مدتهای مدیدی پس از پیروزی انقالب اس یمال ،،
ایران همچنان دارای  ۲۴استان بود .از سال  ۱۳۷۲به ترتیب استان اردبیل ،استان قم ،استان ق نیوز  ،،گلس ات ننن تش یک للل
شده ،خراسان به سه استان خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و خراسان رضوی تقسیممم شدهه و در ساللل  ۱۳۸۹البرززز
آخرین استانی بود که تاکنون تأسیس شده است .بر اساس آخرین تقسیمات کشور در سال  ۱۳۹۳ایران از  ۳۱اس ات ننن
یشود (.)Ahmadi, 2008: 15
تشکیل م 
ی در
ظ شکللل سر نیمز ی ی
جغرافیای طبیعی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موقعیت ژئوپلیتیک ایران است .از لحاظ ظ
شمال ایران ،ژئوپلیتیک دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز و در جنوب ژئوپلیتیک خلیج فارس و احاطه ایراننن بررر
تنگهی هرمز است و همچنین شکل کوهها (کوههای بلند و مرتفع زاگرس و البرز و  ،) ...ذخایر عظیم نفت و گاززز (در
زمرهی  01کشور اول جهان) ،موقعیت ترانزیتی (نزدیکترین راه از منطقهی خاور و جنوب شرقی آسیاا بههه اروپاا و
شمال آفریقا است) وسعت(در رده ی  16یا  71کشورهای جهان) ،موقعیت خاصی به ژئوپلیتیک ایران بخشیده است.
ن گلس ات ننن و
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در دوران قاجار مورد توسعهطلبی روسها قرار گرفت و دو عهدنامهههی ننگین ن
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ن از اس ات نننهای ی
ی
ترکمنچای به ایران تحمیل گردید و در دوران پهلوی در ساللل  1348ش باا نفوذذ انگلی سسس بحرین ن
کشورمان حذف شد .اما بعد از انقالب اسالمی اگرچه موقعیت ژئوپلیتیکی ایران مانع از ته جا ممم امریکاا گردیددد (به
ث شددد امریکاا در طوللل جنگ گ
گ
ی باعث ث
ط ش ورو ی ی
ی س وق ط ط
خاطر بلوک شرق (شوروی) در ایراننن مداخلههه نکردد) ولی ی
ی
ی مس ربرفا ی ی
هشتسالهی ایران و عراق در مقابل ایران بایستد و به تأسیسات نفتی ایران در خلیج ف را سسس و هواپیمای ی
ی
گ تحمیلی ی
ی روسهاا از ایراننن در جنگ گ
کشورمان بر فراز خلیج فارس حمله کند (البته تحلیل فوق به معنی طرف راد ی ی
کهای تسلیحاتی کردند ( Zain
ایران و عراق نیست چرا که آنها حتی بعد از آزادی خرمشهر و فتح فاو به عراق کم 

.)al-Abedin and Karsaz, 2010: 45

نقشه شماره  -1موقعیت جغرافیایی ایران

)Source: (https://legacy.lib.utexas.edu

ق و غر ببب ) بههه
ی توجههه بههه شرق ق
ژئوپلیتیک ایران بعد از انقالب اسالمی از ناسیونالیسم مثبت محمدرضا شاهی (یعنی ی
یو
ی کمونیسممم ش ورو ی ی
ی جهاننن یعنی ی
ک دو قطبی ی
ی» ژئوپلیتیک ک
انقالب اسالمی تغییر کرد و با شعار «نه شرقی نههه غربی ی
سرمایهداری (بلوک غرب) را به چالش کشید و عوامل روحانی ،اعتقادی و معنوی را مقصود ژئوپلیتیک ایران اسالمی
قرار داد .از دیگر عواملی که ژئوپلیتیک ایران را دو چندان کرده ،از یک طرف ژئوپلیتیک اس مال ییی استتتکههه کشوررر
ت سر ینیمز  ،،و از
ن آن وحدت ت
ایران به همراه عربستان مهمترین کشورهای مسلمان جهان اسالم هستند .کهاز محاسن ن
معایب آن اختالفات در ژئوپلیتیکی جهان اسالم است که نه فقط زادهی مداخالت استعمار است بلکه ناشی از عوامل
قدیمی ،همانند ویژگیهای فرهنگی در چنین سرزمینهایی است که دین اسالم بهعنوان دین مشترک خود پذیرفتهاند
ع)
ت تشیع ع
و از طرف دیگر ژئوپلیتیک اسالم تشیعاست که ایران بعد از انقالب را تنها کشور شیعهی جهان (با اکثریت ت
کرده است و با حرکتهای انقالبی ،ژئوپلیتیک کمونیستی و سرمایهداری شرق و غر ببب را بههه لرزه ه در آورده استتت
(.)Asgari, 2000: 83
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جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
ی بههه
ن روح نا ی ی
ی آن حسن ن
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در  ۲۴خرداد  ۱۳۹۲برگزار گردید که طی ی
ی شهررر و روستاا و نیززز انتخابات ت
ت
عنوان هفتمین رئیسجمهور ایران برگزیده شد .همزمان چهارمین انتخابات ش ارو ی ی
میاندورهای مجلس نهم در چهار حوزه و انتخابات میان دورهای دوره چهارم خبرگان در دو استان آذربایجان غربی و
کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد .رسیدگی به صالحیت نامزدها ،ابتدا به مدت  ۵روز از  ۲۲تا  ۲۶اردیبهشت توسط
شورای نگهبان صورت پذیرفت .سپس شورای نگهبان یک تمدید پنج روزه را برای بررسی بیشتر صالحیت نامزدهاا
ت  ۱۳۹۲بههه
ت شده ه را در  ۳۱اردیبهشت ت
ی احراززز ص یحال ت ت
درخواست کرد .در نهایت شورای نگهبان اسامی نامزدهای ی
ی تأییددد
وزارت کشور فرستاد .به دنبال آن ،وزارت کشور در ساعتهای پایانی  ۳۱اردیبهشت  ۱۳۹۲اسامی نامزدهای ی
ت ۲۰
صالحیت شده را اعالم کرد .تبلیغات رسمی نامزدها از ساعت هشت صبح روز  ۳خرداد  ۱۳۹۲آغاز و بههه مدت ت
روز ادامه یافت .رأیگیری در روز جمعه  ۲۴خرداد  ۱۳۹۲برگزار شد .در مجموع  ۶۸۶نفر در این انتخابات ثبت ناممم
کردند که تنها حدود  ۳۷نفر از آنها چهرههای برجسته سیاسی بودند .از این  ۳۷نامزد شناختهشده ۹ ،نفر به اس ما ییی:
محمدحسن ابوترابی فرد ،کامران باقری لنکرانی ،رامین مهمانپرست ،داوود احمدی نژاد ،صادق واعظ زاده ،علی اکبر
جوانفکر ،محمدرضا رحیمی ،صادق خلیلیان و جواد اطاعت قبل از اعالم گزارش نهایی بررسی صالحیتها انصراف
دادند (.)Amini, 2016: 159
احزاب و گروههای سیاسی
 -1جبهه پیروان خط امام و رهبری
اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری از اولین گروههاای سیاس ختنا یاهرادید هک دندوب ی ا زاغآ ار دوخ یتاب

     

کردند ،اعضای این جبهه در اوایل آبان ماه دیداری با آیتاهلل مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز برگزار کردنددد
و به ترسیم خطوط انتخاباتی خود پرداختند .این جبهه سیاسی در ادامه دیدارهای متعددی را با سایر علما ترتی داد ب
و به گفته اعضا این جبهه قرار است زیر چتر جامعتین به انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا کنند ( Kaviani Rad,

.)2014: 37
 -2جمعیت رهپویان انقالب اسالمی
جمعیت رهپویان انقالب اسالمی نیز در زمان انتخابات سومین کنگره سراسری خود را به مدت سه روز ب وضح ا ر   
بیش از  500فعال سیاسی عضو جمعیت رهپویان در مشهد مقدس برگزار کرد که در این مدت اعضای این جمعیت
پیرامون آخرین مسائل مهم داخلی و بینالمللی به بحث و تبادل نظر پرداختند .در این همایش افرادی چ تجح نو   
االسالم محمد حسن ابوترابی ،علیرضا زاکانی ،پرویز سروری و حداد عادل سخنرانی کردن  د ( ( Kaviani Rad, 2014:

.)37
-3اصالح طلبان
برخی چهرههای اصالحطلب با عنوان جبهه اصالح طلبان بر یروهمج تسایر تاباختنا یا     

 92گردهمااییهاا و

تهاای
جلسات متعددی را با هدف نمایش وحدت عمومی جبهه اص ارقرب تاحال ر ندرک  د خ و  و  د ر ب ا را  ی رقاب تتتتتت تتتتتت
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گ
یازدهین دوره ریاست جمهوری آماده میکنند ،تمام چهرههای شاخص این جبهه در مراسمی با عنوان مجمع ب رز گ گ
اصالح طلبان در تاریخ  27و  28شرکت خواهند کرد .همایش تبیین طرح مناسک به میزب یرالاس مدرم بزح ینا     
یکی از همایشهای انتخاباتی بخشی از این جریان سیاسی بود که با حضور برخی از اح باز

رهچ و هه ههههاای اصالح ح
ح

طلب در هتل المپیک تهران برگزار شد ولی چهرههای شاخص جبهه اص یوسوم ،یفجن ،فراع نوچمه تاحال      
الری ،عبداهلل نوری و محمدرضا خاتمی حضور پیدا نکردند .این همایش در حالی برگزار شد که پیشاز این ح بز
مردمساالری تأکید کرده بود که اگر اصالحطلبان تا عید غدیر پیرامون یک چهره بهعنوان کاندیدا به اجماع نرسند ،در
حطلب باختنا هصرع دراو نا ا خ ت
قالب طرح مناسک تصمیم دیگری خواهد گرفت و مس الصا زا لقت حح حح

ووو وووواه و دش د

کاندیدای مطلوب خود را معرفی خواهد کرد (.)Zarghani & Razavi Nezhad, 2016: 104
 -4حامیان دولت
با وجود اینکه نامهای مختلفی در چند هفته اخیر پیرامون گزینه دولت در انتخابات آینده در رسانهها منتشر شد ولی
جدیترین گزینهای که نامش از ماهها قبل به عنوان کاندیدای انتخابات ریاس وهمج ت ر  ی ی زا مهدزا س وووو وووووی طیف
دولت مطرح شد- ،اسفندیار رحیم مشایی -فرد پرحاشیه دولت احمدین اژ دد استتت .پیرام  درکیور نو د یارب تلو     
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ،روزنامه دولت در هفتههای گذشته به تحلیل جبهه مخالفان احمدینژاد پرداخته

یرسددد پر طقود هژو بب بببی -
سجمهور معرفی کرد .به نظر مم ممم 
است و تمام جریانات سیاسی کشور را مقابل شخص رئی 
(احمدینژاد ــ همه) در رسانه منتسب به دولت کلید خورده است که در ادامه این روند شاهد انتشار مقاالت متعدد
د.
از قبیل سخنان شخصی پیرامون مشکالت اقتصادی کشور که با عنوان جریان «بازار گرا» در رسانه دولت منتشر شد د

رسانه منتسب به دولت این جریان را شامل نیروهای اصالحطلب ،اصولگرا ،حزب موتلفه اسالمی ،حلقه ش ،یرادره
حلقه جبهه پیروان رهبری ،جامعه مهندسین اسالمی معرفی کرد که نبض بازار را در اختیار دارند و جز جریان «ب رازا
گرا» محسوب میشد (.)Zarghani & Razavi Nezhad, 2016: 104
در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر مبنای آمار رسمی  ۷۲درصد واجدان حق رأی در انتخابات شرکت کردنددد.
یتوانس نت ددد
اگر جمعیت واجد حق رأی بر مبنای نتایج سر شماری سال  ۱۳۹۰در نظر گرفته شود آنگاه  ۵۵میلیون می ی
ت باا
ی توانست ت
در این انتخابات رأی بدهند ،لذا نرخ مشارکت  ۶۷درصد میشود .حسن روحانی بر اساس آراء رسمی ی
کسب حدود  ۱۸ /۷میلیون کمی بیش از  ۵۰درصد آراء ریخته شده به صندوقها را کسب کند .برخی از گزارشهای
غیررسمی مدعی هستند که او بیشتر رأی آورده ولی تاکنون مستند قابل اتکایی برای این ادعاهاا ارائههه نشدهه استتت.
روحانی در بین روسای جمهور نظام کمترین سهم از سبد آراء را به خود اختصاص داده است .پیروزی او در مرحله
اول شکننده بود .کمترین نرخ مشارکت را استانهای تهران ،البرز و اصفهان و بیشترین را خراسان جنوبی و خراساننن
ت
شمالی و مازندران داشتند .میزان شرکت در سال  ۱۳۹۲بهطور نسبی بیشتر از سال  ۱۳۸۴و کمتر از سال  ۱۳۸۸است ت
(.)Zarghani & Razavi Nezhad, 2016: 104
یو
همان طور که مشاهده میشود ،حسن روحانی در تمامی اس ات نننهاا بهههغیررر از خوزس نات  ،،چهاررر محاللل بختی را ی ی
کهکیلویه و بویر احمد اول شد و این محسن رضایی بود که در استانهای فوق حائز رتبههه نخستتت شد  ...اع اد دد به
ن
ت .بیش یرت ننن پراکن گد ییی را محسن ن
دست آمده در مقایسه با  ۱۰۰هستند و در کل پراکندگی آراء کاندیداها پایین است ت
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ی فاصلههه پر نکا ششش آرای کاندی هاد اا بههه هممم
رضایی و بعد از او حسن روحانی و جلیلی با شاخص مشابه دارنددد .ولی ی
نزدیک است (.)Zarghani & Razavi Nezhad, 2016: 104

نقشه شماره  -2نتیجه انتخابات ریاستجمهوری به تفکیک شهرستان و استان بر پایه درصد رأی نامزدان
)Source: (https://www.jamaran.ir

شکل شماره -1آمار تفکیکی نموداری استانی انتخابات ریاست جمهوری
)Source: (https://www.jamaran.ir

جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
ن
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه  ۲۹اردیبهشت  ۱۳۹۶برگزار شد .همزماننن پنجمین ن
ِی داوطلبان از روز  ۲۲فروردین  ۱۳۹۶آغاز شد و تا
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز برگزار شد .نامنویس ِی
ت ۲۰
 ۵روز ادامه داشت .پس از اعالم نام نامزدهای تأیید صالحیتشده ،آنها از  ۸تا  ۲۷اردیبهشت (جمعًاًا به مدت ت
ی
ت برای ی
ت در انتخابات ت
روز) برای تبلیغات انتخاباتی زمان داشتند .رئیسجمهور کنونی ،حسن روحانی ،مجاز به شرکت ت
ی میرس یل ممم
ی هاشمیییطباا و سیددد مص فط ی ی
دومین بار پیاپی شد که با سید ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرا ،سید مص فط ی ی
رقابت کرد .طبق نتیجه رسمی حسن روحانی با کسب  ۵۷درصد آرا مجددًاًا به عنوان رئیسجمهور ایران انتخاب شددد
(.)Banihashimi, 2017: 13
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تجمهوری ایران  ۱۳۹۶بر اساس استان به درصد
نقشه شماره  -4-3انتخابات ریاس 
)Source: (https://upload.wikimedia.org

رقابتهای انتخاباتی قانونی ،همچون دورههای پیشتر رسمًاًا از هنگام اعالم صالحیتها تا دو روز پیششش از انتخابات ت
ت
بود .روز قبل از انتخابات هرگونه تبلیغات ممنوع است .جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی تشکلی است ائتالفی،،
که عمدتًاًا از اصولگرایان تشکیل شده است .از میان پنج نامزد نهایی این جبهه چهار تن ثبتنام کردند که در نهایتتت
ی بودنددد کههه صالحیتشاننن
دو نفر از ایشان تأیید صالحیت شدند .حمیدرضا حاجیبابایی و علیرضا زاکانی دو ن دزما ی ی
ی انصراففف داد.
احراز نشد .مهرداد بذرپاش دیگر نامزد نهایی جبهه نیز پس از حضور در وزارت کشور ،از نامممنویسی ی
ف در
بدین ترتیب سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف نامزدان اصلی جمنا در انتخابات معرفی ش ک دند هه ههه قالیباف ف
نهایت به نفع رئیسی کنارهگیری کرد .محمد باقر قالیباف که با ستاد «دولت مردم» به میدان آمدهبود ،روز دوش بن ههه ۲۵
ی رئی سسس جمهوررر و نیززز
اردیبهشت به نفع سید ابراهیم رئیسی کنارهگیری کرد .از طرف دولت یازدهم ،حسن روح نا ی ی
ت شرکتتت کردن  د ( ( Banihashimi, 2017:
اسحاق جهانگیری معاون اول به عنوان نامزد پوششی روحانی در انتخابات ت

ی
حطلبان او را به عنوان کاندیدای جبهه اصالحات و جبهه اعت اد لللگراا معرفی ی
 .)13شورای عالی سیاستگذاری اصال 
کرد .سید محمد خاتمی رئیسجمهور پیشین و رهبر اصالحات در پیامی عنوان کرد رأی به روحانی را تکراررر کنیددد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری ایراننن (  ) ۱۳۸۸کههه در حصررر
خانگی قرار دارند در بیانهای با اعالم پشتیبانی از حسن روحانی گفتند که در انتخابات پیش رو شرکت خواهند کرد.
اگرچه جهانگیری بعدتر پوششی بودن خود برای روحانی را تأیید نکرد و گفت خودم میخواهم رئیسجمهور شوم.
ی در
ی حمایتتت از روح نا ی ی
ی برای ی
ولی بیشتر رسانهها که پیشتر از ثبتنام گزینهای پوششی یاا ضربهههگیررر یاا حم تیا ی ی
انتخابات خبر میدادند ،اسحاق جهانگیری را که در آخرین ساعت ثبتنام در انتخابات در وزارت کشور حضوررر بههه
هم رساند ،نامزد پوششی روحانی معرفی کردند .محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از نام نویسی وی گفت کههه
ی رس نا ههههاا
ت .همچنیننن برخی ی
ی است ت
جهانگیری برای دفاع از دولت در انتخابات نامنویسی نمود ،و او مکمل روح نا ی ی
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ش
ی اف یاز ش ش
جهانگیری را نامزد احتیاطی تحلیل کردند ،یعنی نامزدی که در صورتی که احتماللل موفققق نشدننن روح نا ی ی
یافت ،جایگزین روحانی شود .جهانگیری سرانجام در سهشنبه  ۲۶اردیبهشت به نفع حسن روحانی کنارهگیری کر .د
ت کر هد
ت شرکت ت
سید مصطفی هاشمیطبا از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی که در سال  ۱۳۸۰نیز در انتخابات ت
بود ،در این انتخابات حضور پیدا کرد (.)Banihashimi, 2017: 13

نمودار شماره  -1آمار انتخابات ریاستجمهوری ایران ( Source: (http://anthropology.ir) ) ۱۳۹۶

انتخابات در  31استان کشورمان و حوزه خارج از کشور برگزار شد .در مجموع  14میلیون و  663هزار و  85نفر در
ن
ج از کشوررر در این ن
داخل و خارج از کشور در انتخابات شرکت کردند .در این میان  071هزار و  0 29نفررر در خ را ج ج
ت مردممم  23اس ات ننن
انتخابات مشارکت داشتند .در  31استان کشورمان ،حسن روحانی توانست رأی باالتری از اکثریت ت
کسب کند و سید ابراهیم رئیسی نیز رأی باالتری در  3استان به دست آورد .حسن روحانی در استانهای آذربایج نا
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،بوشهر ،تهران ،چهارمح ایتخب و لا ر و ناتسیس ،ناتسزوخ ،ی   
بلوچستان ،فارس ،قزوین ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویر احمد ،گلس ،ناردنزام ،ناتسرل ،نالیگ ،نات     
هرمزگان و یزد ،رأی باالتری را نسبت به رقبای انتخاباتی خود به دستاورد .روحانی در انتخابات سال  2931در سه
استان «چهار محال و بختیاری»« ،خوزستان» و «کهگیلویه و بویر احمد» رأی باالتری را به دست نیاورد و این محسن
رضایی که از هموطنان ُلُلر و بختیاری است بود که در آن استانها ،رأی باالتری را کسب کرد .به ای نسح بیترت ن

   

ت  .در
روحانی در سال  92در  28استان ،رأی باالتری داشت و در  3اس  بسک مود هاگیاج رد نات ر أأأ أأأأی قر فرگ را تت تت
انتخابات اخیر ریاست جمهوری روحانی فقط توانست در  23استان رأی باالتر داشته باشد و رئیسی در  8استان .اگر
چه در انتخابات  29اردیبهشت ماه سال جاری ،حسن روحانی در  23اس نات رأی ب رد و دروآ ار رتالا  8اس نات رأی
باالتر به دست نیاورده و رقابت در این استانها را به رقیب اصلی خود یعنی سید ابراهیم رئیسی واگذار کرده ولی در
برخی از همین استانها ،او رأی باالتری در برخی از این مراکز استانها داشته است .در انتخابات اخیر رد یناحور    ،
 26مرکز استان رأی باالتری داشت (.)Sadeghi Jagheh, 2016: 25
عملکردهای دولت اعتدال
برای اینکه کارآمدی برنامه و مشی میانه و به تعبیری ،اعتدال را در شرایط امروز ایران نشان دهیم به بررسی عملکرد
برآمده از آن صرفًاًا در دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی به صورت اشاره بسنده میکنیم .ض مزاس ،هکنیا نم ان    
برنامه و بودجه کشور به استناد واقعیتهای آماری در ابعاد مختلف ،اهم عملکرد دولت اعتدال را طی یک مجلد ،در
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سال  6931برشماری کرده است که برخی اقدامات اجرا شده در شاخصهای مهم ،جهت شاهد مثال ،بعد از ای ود ن
یگردد.
مقوله ذکر م 
اقتصادی
ی ش ید ددد
یکههه تحریمممهای ی
ی) و در ح لا ی ی
ی هلندی ی
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالت الگوی رکود تورمی (بیم را ی ی
بینالمللی بر ایران وضع شد بود تحویل گرفت .در شرایط رکود تورمی سیاستهای متداول در مورد رکودد و ت رو ممم
یکند .همچنین بنا بر اظهارات وزیر امور اقتصادی ،بودجه  ۱۳۹۲که محمودد احمدی ی
ی
کارساز نیست و آنرا تشدید م 
نژاد آن را با تأخیر تحویل مجلس داده است با  ۱۳۵الی  ۱۳۷هزار ميليارد تومان کسری بودجه (از مجموع  ۲۱۰هزار
ميليارد تومان کل بودجه) همراه است.
تو ر م
با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از مرداد ماه سال  2931تا بهمن ماه سال ( )3931نرخ تورم مع دا للل
 24ممیز سه دهم درصد کاهش یافت و از رقم  40ممیز یک دهم درصد شهریور ماه سال گذشته بههه  15 / 08درصددد
در بهمن ماه سال گذشته کاهش یافت .بر اساس آمار ،نرخ تورم در خرداد ماه سال  ،9 5. 3 ، 92تیررر  ، 37.5مر اد د د ،93
ن
شهریور  1 40.درصد (همزمان با استقرار دولت یازدهم) ،مهر  ، 40.4آبان  ، 40آذرماه  ، 39.3دی  38.4درصد و بهمن ن
ماه  .7 63درصد بوده است .اگرچه اخیرًاًا در دولت دوم تدبیر و امید (اعتدال) در عرصههای یاد شده ،شاهد مشکالت
یبایست بررسی شود.
تهایی هستیم که اختصاصی در جای خود م 
و مصیب 
سیاست خارجی
یت ناو
یکند عرصه سیاست خارجی است که م 
مهمترین عرصهای که برنامه و مشی اعتدال را به واقعگرایی نزدیک م 
گفت اوج واقعگرایی دولت اعتدال میباشد .کافی است که منصفانه بهیاد بیاوریم در عرصه سیاست خارجی در پیش
از این چه وضعیتی داشتیم ،اوج تحریمها و قطعنامههای ذیل فصل هفتم مشور سازمان مل دحتم ل ؛؛ ؛؛؛ ام درکیور اب ا    
اعتدالی و واقعگرایی حاکم بر دولت یازدهم مهمترین و پیچیدهترین پرونده سیاست خارجی تاریخ ایران سرانجام در
مهر  4931توافقی بین ایران و شش قدرت جهانی ایجاد کرد که در همین راستا مق رد یربهر مظعم ما د د یرادی ر

  

تاریخ  94 /6/4از دولت بخاطر کاهش تورم ،ثبات اقتصادی و پایان دادن به مذاکرات هستهای تقدیر نمودند.
عگرای  هک ی ه نام ا ،یروحم تلود       
یتوان شاهد حضور تمامی محورهای واقع ع
در سیاست خارجی دولت اعتدال م 
قدرت باوری ،باور به توان نظامی و عقالنیت برای حفظ بقا است را شاهد بود .دولت اعتدالی با توج تخاس هب ه ار    
نظام بینالملل و توان باالی رقیب خود که همانا دولت ایاالت متحده آمریکا است ،با تص تینالقع زا هدمآرب یمیم    
سعی در کاهش تنش در سیاست خارجی کرده و از همین رو نیز برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی ایران با
ینشیند و به اندازه
شش قدرت بزرگ از جمله با دشمن ایدئولوژیک حمهوری اسالمی بر سر میز مذاکره چندجانبه م 
تها
ششه و دارفا یا لود تتت تتت
یپردازد .در واقع همانگونه که در واقعگرایی کنش 
قدرت نرم و سخت خود به چانه زنی م 
برآمده از درک صحیح از شرایط و امکانات است ،جریان اعتدال و دولت یازدهم نیز با توجه به اجم هک یناهج عا    
علیه جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته بود و حتی در این اجماع جهانی برخی از کشورهای نزدیک چون روسیه و
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چین نیز با موافقت خود در برخی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه منافع ملی ایران اسالمی گام برداش هت
بودند ،دولت یازدهم با تغییر کنش رفتاری از تهاجمی به گفتگو و مذاکره ،با تز برد -برددد توانس داجیا بجوم ت    
یهای خود در حوزه اقتصادی که به آنه اشا ا ر یدرگ ه د    ،
خدشه در اجماع جهانی گردیده و سرانجام با افزایش توانای 
نالملل را تا حد زیادی به نفع جمهوری اسالمی تغییر دهد.
شرایط بازی در عرصهبی 
اما ساماندهی وضع داخلی کشور هم بسیار مهم و الزم بود ،بدیهی است دولت اعتدال ،همزمان با شروع کار خود ،با
مشکالت گوناگون مواجه گردید و در چنین شرایطی ،گامهای مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی ،بازآفرینی امید
و ثبات آرامش در جامعه برداشت .ایران با شرایط حاد اقتصادی ،تحت تأثیر شدیدترین تحریمهای بینننالملل ارق ی ر   
داشت و رویکرد دولت ،به محور آرام کردن فضای اقتصادی کشور ،قرار گرفت ت ح قنور تمس هب ا ر .دنک تک

    

کاهش موانع تولید و تعامل با دنیای خارج ،از جمله سیاستهای مورد تأکید دولت بود .مع الوصف ،،در دول لوا ت
اعتدال حرکت آغاز شد و اقداماتی مناسب تحقق یافت و در دولت دوم اعتدال هم ادامه یافت .اهم عملکر تلود د   
یازدهم  /سازمان برنامه و بودجه  6931عبارت است از:
 مصوبات مربوط به رفع موانع تولید و بهبود فضای کار ( 39/5/52هیأت وزیران) و فع ن یاهدحاو ندرک لا ی هم     تعطیل
 اصالح بودجه  2931و  5931با همکاری مجلس شورای اسالمی. نرخ رشد اقتصادی در سال  3931بالغ بر  3درصد رشد. در پایان سال  5931به دلیل گشایش ناشی از برجام و با اهتمام دولت ،رشد اقتصادی مطابق آمارهای مرکزی و بهتهای ثابت  0931به  12 /5رسید و در این سال ،رشد اقتصادی بدون نفت معادل  6/4رسید.
قیم 
 مطابق آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در پایان سال  ،5931عالوه بر رشد باالی ارزش اف هورگ هدوز   نفت ،رشد ارزش افزوده اغلب گروههای اقتصادی نیز مثبت بوده است.
 نرخ مشارکت بازار کار از  37 /4در سال  2931به  93/4در سال  1 395رسید نرخ اشتغال  32 /9در سال  2931به  34 /5درصد افزایش یافته است. منابع عمومی دولت در سال  2931مبلغ  477 1هزار میلیارد ریال بوده است و در سال  5931به  0 283هزار میلیاردریال افزایش پیدا کرده است که نشان از اصالح مطلوب ساختار بودجهای دولت دارد.
 -نرخ سود و تسهیالت ب زا یکنا

 22درص د د ررر س لا  ،39به

 18درص لاس رد د   

 95و  96رس شهاک نیا و دی    

تدریجی ،نشانه ایجاد تحوالت کالن اقتصادی است .مضافأ به اینکه دولت ،در قالب تس قودنص رد ییاطعا تالیه    
کارآفرینی امید ،با  4درصد سود ،به رونق کارگاههای کوچک شهری و روستایی ،کمک شایانی کرده است.
 صادرات نفت از  970هزار بشکه در  5ماهه اول سال  ، 92یه حدود س  2/3میلیون بش لاس رد زور رد هک    5931رسید (البته با نرخ نازل).
 امید به زندگی به عنوان شاخص مهم توسعه و سالمت جوامع ،از  17/2در سال  2931به  75 /6سال در سال 5931رسیده است.
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 سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از هزینه سالمت از  53درصد در سال  91به  40درصد در سال  5931کاهشیافته است.
 اقدامات مؤثر در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار (در زمینه خدمات شهری ،استعالمات ،بنادر ،ثبت الکترونیکتها ،بهبود شاخص تجارت و گمرک ،سامانه اسناد دیجیتال)
شرک 
اقدامات دولت اعتدال در زمینه شاخص کسب و کار باعث شد تا امتیاز و رتبه کش ب هنیمز نیا رد رو ه و دبای دوب    
مشخصأطبق اطالعات منتشر شده از شاخص بینالمللی بخش محیط کسب و کار بانک جهانی ،رتبه ایر لاس رد نا   
یباشددد ،ازجمل ؛ه
 3102میالدی به  021ارتقاء یابد .شاخصهای بخش فرهنگ و هنر نیز رو به تزاید و امید بخش م 
واحدها و کانونهای تبلیغاتی و فرهنگی و هنری ،تعداد مجوزهای صادره نشریات متنوع و روزنامههای کشور ،تعداد
یهای فرهنگی ج .ا.س.ا در خارج از کشور ،هفتههای فرهنگ  هدش رازگرب ی در د مش ،اهروشک رگی ا ناگر       
نمایندگ 
کتابهای منتشر شده ،فیلمهای سینمایی تولید شده ،کتابخانههای عمومی در کشور و کانونهای فرهنگی – هنر و ی
کتابخانههای مساجد (از طریق وزارت ارشاد و نهاد کتابخانههای عمومی کشور) .و حاال دولت از ابتدای س لا
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در آغاز راه اجرای برنامه ششم توسعه قرار دارد و تحوالتی در بخشهای مختل وشک ف ر أنیقی هک تسا روصتم        
انسجام ملی ،توجه به اجرای دقیق اصول و برنامه اقتصاد مقاومتی (با مختصات اسالمی  -یرانی) و همگرایی اقتص دا
نالملل بستر ساز آن است.
ملی با اقتصاد بی 
نتیجهگیری و دستاورد علمی  -پژوهشی
در بررسی برنامه و خط مشی دولت اعتدالگرا (که البته طبق قانون اساسی دارای بخشی از قدرت و اختی ماظن تارا   
یباشد و شرایط داخلی و خارجی بر آن مؤثر و مترتب است) با رویکرد واقعگرایی و متناظر با الگ یو
م

(حکمرانی

خوب) پژوهش حاضر به انجام رسید .با پذیرش اصول مشترک و اساس قاو ی عع عععگرای  هک ی ه نام ا فم  ررر رررروضههه دولتتت
یگر و یسایس ،یگنهرف ،یعامتجا دربهار هک مید     
محوري؛ مفروضه عقالنيت و مفروضه قدرت است؛ متوجه می ی
اقتصادی اعتدال نیز به دلیل واقعگرایی آن ابتدا سعی در ایجاد توازن قوا در عرصه بینالملی به نف و تشاد ناریا ع
این مهم را همزمان از طریق تقویت شاخصهای اقتصادی در داخل (چرا که قدرت دارای ابع لتخم دا فف فففی اس و )ت
مذاکره با قدرتهای جهانی در عرصهی خارجی بهپیش برد .همانطور که بیان داشتیم ،مدل و برنامه اعت هب زین لاد    
عقالنیت باور دارد و همت خود را در مسیر افزایش قدرت در ابعاد مختلف آن چون اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و ...
و از این طریق حفظ و ازدیاد منافع ملی قرار داده است و از همینرو نیز در چارچوب اهداف ،برنامهها و منافع ملی
نظام در حد اختیارات بهموقع مذاکره میکند ،به موقع و با توجه به جمیع جهات توافق میکند و دولت همممزم اب نا   
پیشرفت در سیاست خارجی از عرصههای دیگر چون اقتصاد ،فرهنگ و  ...غافل نمانده و با تکیه بر ت و یلخاد ناو
البته عقالنیت در اکثر حوزهها تا کنون از خود موفقیت و کارآمدی نسبی نشان داده است؛ آنهم در زمانه و شر یطیا
که بسیاری هیچ امیدی به تغییر و بهبود شرایط نداشتند .با توجه به کارآمدی نس ر و همانرب نیا یب و رد ش

شر طیا     

یتوان با
امروز جامعهی ایران که به باور بسیاری شرایط بسیار حساس و همراه با مشکالت عدیدهای بوده و هست ،م 
دید واقع گرایانه ،فراجناحی و شایسته ساالری ،با سعه صدر و در نظر گرفتن همه اقوام ،مذاهب و سلیقههای سیاسی
این برنامه و مشی را با اصالحاتی در روش بهعنوان الگوی رفتاری مطلوب برای مدیریت در تمامی حوزهها پیشنهاد
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یتوان نادیده گرفت که لغو تحریمهای قدرتهای بزرگ و سازمانهای بینالمللی با امضای برجام برای ایران
  نم.کرد
       لادتعا یشم د یساملپید ر

گ، به واسطه رفع مناقشه هستهای (ایران و کشورهای بزرگ) به واسطه فرهن و همانرب

 اگر چه اخیرأ آمریکا از توافق. ایران و دنیا را درگیر کرده بود، سال16 یباشد؛ چیزی که
  امید و اعتدال م،دولت تدبیر
 برخالف قوانین و حقوق بینالملل خارج شده و برخی دیگر هم در منطقه و دنیا به فکر تضعیف و مخدوش،مذکور
    حداقل ب ناریا ه،کردن آن هستند ولی برجام به عنوان یک سند سیاسی ثبت شده جهانی اثرات و برکاتی هم داشت
   ل،  بازیابی و تقویت نماید و چهره صادق و صلح طلب ایران و در مقاب هرهچ،فرصت داد تا خود را بیش از گذشته
     دهد شی.  ضر  یلم عامجا بی را زفا ا، در داخل توانسته، ضمن اینکه برجام.عهد شکنانه برخی را بازشناسی نماید
  

   

گن ناونع ا رد ون یه

کوتاه سخن اینکه مدل اعتدالگرا در دولتهای یازدهم و دوازدهممم ب هب یتسیلائر درکیور ا

 موان و ع،     مح ود ددیتهاا،حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران به طور نسبی با در نظر گر گنت همه نتف ن ها ا
 رژیم غاصب صهیونیستی و برخی مرتجعان،همچنین دسیسههای بدخواهان نظام به ویژه دولت ایاالت متحده آمریکا
. کارآمدی نسبی داشته است،منطقه خاور میانه و خلیج فارس
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