عشق و سیاست

آورندد و
اند؛ برخی بزرگی را به دست می
سپیرمیگوید« :برخی انسانها بزرگ آفریده شده

شک
مددار
شود 1 ».عرصه سیاست در دو کانون اندیشه و سیاست
بر گروهی ،بزرگی ناخواسته سوار می
مدداران فعالیدت
شود .هرچند صداباان اندیشده عمومدا در دایدره متاداو ی اس سیاسدت
خالصه می
کنندد و دو کدانون اندیشده و
میکنند ،اما سیاستمدارانی نیز هستند که اندیشده هدت ولیدد مدی

اند .اس یک منظر ،اریخ ،خطی است که اس عملکرد
 ر گرد آورده
سیاستمدار را در میدان بزرگ

مدار ،بزرگ آفریدده
ا که سیاست
مدار به عملکرد دیگر پیوند خورده است؛ به درجه
یک سیاست
کننده پرداخته باشدد ،نقطده و
شده باشد و در سمان مناسای به مدیریت و هدایت موضوعات عیین
ا را به جا میگذارد .ااوت میان مدیریت و سیاستمدار این است که
کانون اریخی برجسته
مدیر ،کارها را درست انجام میدهد اما سیاستمدار ،کار درست را انجام میدهد 2.این اکیدک بده
کندد .دوگ ،گاندد و نلسدون
گیر ملتها را مشخص مدی
قدر اهمیت دارد که سرنوشت و جهت
مدداران در مقداععی خدا
ماندال به دناال قدرت رفتند ا کاربزرگی را انجام دهند .ایدن سیاسدت

گیر کشورها خود را به ناع ملت و مصالح و منافع کشدور هددایت
ظهور کردند ا مسیر و جهت
خواهندد در داریخ
روند ،اما کسانی که مدی
کنند .شمار  ،چون دلاستة مقامند به دناال قدرت می
کنندد.
یابی عریف مدی
نقطه عطای پدید آورند ،حقق هدف یا هدفهایی را مقدم بر سمت و سمت
ا سدعی
کندد ،عدده
بند مدی
عور که شکسپیر قسیت
مدار دارد و همان
اریخ همهگونه سیاست
میکنند بزرگی را به دست آورند و در عین بال ،اناوهی اس صاباان مقدام در سدایة پدی آمددها،

اند ،کیایت
کنند .گروه اول شکسپیر ،یعنی انسانهایی که بزرگ آفریده شده
بزرگی را اس آن خود می
گیر
و جهت

دهند؛ کسانی که بتی اشتااها شان در فرآیندها
اریخ را شک می

اریخی ،سایندة

پویایی است.
سیاسدتمددار

مدداران بدزرگ اسدت.
مدار و سیاست
مرکز این نوشتار در عرصه سیاست
مانند گذرگاه عمومی نیسدت کده همده اس آن عادور کنندد .بحرانهدا ،چالشدها و رویددادها مهدت،
کنندد ،گلچدین
ساس را اس اناوه شهروندانی که با عاد ها سنددگی مدی
سیاستمداران برجسته و اریخ

گرداند .حقق هیچ کار مهمی بدون
میکند و سخن و رفتار و صمیت آنها را بر جوامع مستولی می

کنندد و انسدانها متوسدر در
پذیر نیست .انسانها بدزرگ ،اراده مدی
وجود انسانها بزرگ امکان
مداران بزرگ اریخ برا کشور خود به مربله
 رین کار که سیاست
ورند .مهت
آرسوها خود غوعه
اند ،افزای
عم رسانده
دشوار رین چال

قدرت است .ار قاء موقعیدت و سدطح قددرت و وانمنددیها یدک کشدور،

مدار است که اس برجستگی علت سیاست و هنر سیاسی مایه میگیرد و
سیاست

مقیاس و پیچیدگی آن غیرقاب مقایسه با مهندسی ،پزشدکی و یدا بتدی اختراعدات اسدت .دندگ
ها خود اظهار داشت « :چین برا قدر مند شدن نیاسمند
 رین جمله
شائوپینگ در یکی اس ماندنی
المل است ».ایدن سدخن شدالودة اجمداعی اسدت کده مدامی اقشدار
پنجاه سال صلح با نظام بین
اجتماعی ،خصصی و امنیتی چین را گرد یک محور برا چندین دهه جمع کرده است .بدد رین و
فایده رین افراد در عرصه سیاست ،آنانی هستند که مجموعه عملکرد آنها بدرا بادس سدمت و
بی 

ها و کاستروها
صدامها ،برژنف
موقعیت خود است .
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اریخ صرفا برا خود ،قدرت را خواستند و در

کار گرفتند .کاسترو اخیرا در مرس هشتاد سالگی و با انادوهی اس
واقع ،فکر و عم را در بد غریزه به
بیماریها ،قدرت را به عور "موقت" به برادرش منتق نمود .کاسترو که خود سالها علیه دیکتا ور
با یستا جنگیده بود ،نظام دیکتا ور به ظاهر متااو ی را بنیان گذاشت و اکنون بی

اس  54سدال

میراند .کوبا در  54سال گذشته ،در اختیار یک فدرد عمد کدرده
است که بر آن دیکتا ور بکت 
است و بدون ردید نویسندگان علت سیاست در آینده ،دستاورد برا کاسترو قای نخواهند شد.
ناسده
 برا به انجام رساندن کارها بزرگ داشتن قدرت ضرور است .کسد قددرت فدی
مدار و
قدرت و باس آن ،ولی ااوت سیاست

مدار درابتدا یعنی کس
نکوهیده نیست .سیاست

خواهند .موشدکافیها ،ظرافتهدا،
داشتن سمت در این است که افراد ،قدرت را برا چه منظور می
ابزارها

اریخی و نظر و ماهومی علت سیاست ،محقق را آنچنان بده روش فهدت رفتارهدا مجهدز

مندان به سمت را اس یکدیگر جزیه و اکیک کند .نلسون
مدار و عالقه
میکند که بتواند سیاست

ماندال پس اس  22سال سندانی شدن درنهایت به آرسو خود یعنی شکست آپار اید دست یافت و در
پر و موقعیت ممتاس که پیدا کرد ،در نظام جدید سیاسی آفریقا جندوبی ،ریدیس جمهدور شدد.
هرچند مامی شرایر داخلی و بینالمللی مساعد انتخاب مجدد او برا چهار سدال دیگدر بدرا
ریاست جمهور بود ،اما ماندال بده واسدطه اینکده در عرصده سیاسدت غریدز عمد نمدیکدرد و
مدار
میخواست نماد آساد خواهی را باس کند ،اس نامزد دوباره سرباس سد و فرا ر اس هر سیاست

در آفریقا جنوبی و بر فراس هتعصران خود باقی ماند .ماندال برا شکست آپار اید ماارسه کرد ،نده
برا ابراس پست ریاست جمهور سیرا که آرمان او به مرا
برا کشورش قدرت آفرید ،ابترام کس

کرد و نیرو

فرا ر اس یک مسند و موقعیت بدود .او

اسها برا

حرک و پیشرفت بده ارمادان

آورد .بدیهی است که در اریخ اس نلسون ماندال به نیکی یاد خواهد شد.
گونه میآورد « :در  2مده ،1225
در مقاب  ،وی دورانت در رابطه با مرگ لویی پانزدهت این
عی شریاات رسمی در برابر درباریان ،پادشاه اظهار داشت اس اینکه برا ا ااع خود مایده رسدوایی
شده ،نادم است ...و در دهت ماه مه [1225سه روس بعد] در سن شصت و چهارسالگی درگذشدت.
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کرد ،به سرعت و بدون شریاات خا
جسدش که هوا را آلوده می

آمیدز
و در میان اظهارات ععدن

دندی بدرده شدد .بداردیگر،
جمعیتی که در اعراف مسیر صف کشیده بودند ،به مقاره سلطنتی سن
مانند سال  ،1214فرانسه اس مرگ پادشاه

شاد کرد 3».نلسون ماندال و لویی پانزدهت دو نمداد

 ر اس سطح غریزه
در عرصه سیاست هستند :اولی با اعتقاد ،دبیر و عشق عم کرد و دومی به پایین
سقوط نمود.
کار بدردیت؛ بالدت و صداتی کده مدی دوان بده گاندد  ،دوگد ،
واژه عشق را برا ماندال به
اف کندد اعدالک کدرد؛
چوئنال  ،دنگ شائوپینگ ،ماها یرمحمد ،امیرکایر ،مارگارت اچر و جان
مددار کردندد و
کسانی که با دبیر و هوش ،وابستگی عمیق به کشور و عشق به پیشرفت سیاست
شرایر و سطح قدرت کشور خود را ار قاء بخشیدند .فرا ر اس عشق ،نیرویی وجود ندارد .انرژ عشق
گیر و هویت میبخشد .وقف در مربله غریزه و عشق
است که به دبیر و هوش ،ساختار و جهت
به عظمت یک کشور ،دو کانون قطای در عرصه سیاست اسدت .هدانس دیتدری

گنشدر در پایدان

جنگ سرد و پس اس ا حاد دو آلمان ،پس اس  11سدال مددیریت سیاسدت خدارجی ،اس سدمت وسیدر
خارجه آلمان استعاا داد .او در پاسخ به چرایی استعاا خود اظهدار داشدت کده« بدرا  11سدال
الش کرد ا دو آلمان متحد شوند و چون این هدف حقق پیدا کرده است ،انگیدزه دیگدر بدرا
بضور در سیاست ندارد 5».گنشر فرا ر اس غریزه و باس سمت وسیر خارجه میاندیشید و به گونها
عم کرد که مورخین ،در پاراگراف مربوط به او ،به نیکی اس عملکرد و افدق دیدد و اهتمدام او یداد
خواهند کرد .در ضاد با روش گنشر ،شدیوة فرانکدو اسدت؛ هنگدامی کده و پدس اس چهد سدال
دیکتا ور درگذشت ،اسپانیا مانند کاو ر اس قاس آساد شد و عی سی سال گذشدته در مسدیر
شود در مقیاس اروپا ،اس ایتالیا پیشی گیرد .مرگ ،سمان خدرو
برکت کرده است که پی بینی می
فرانکو اس دایره قدرت را عیین کرد و صمیت و انتخاب ،سمان استعاا گنشدر را .در وضدعیت اول،
غریزه و سکون اریخ را رقت سدند و در وضعیت دوم ،عشق به کشور و عقالنیدت سیاسدی هددایتگر
رفتار بود .ساختار موجود سیاسی اسپانیا دیگر اجاسه نمیدهد صاباان قدرت دا لحظده مدرگ بدر
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تمددار
مسندها خود باقی بمانند و هر فرد که برا مدد ی پدا بده عرصده سیاسدت و سیاسد 
میگذارد ،با عق وعشق ،دبیر و انرژ روبی ،برنامه و بساسیت به میراث اریخی و بدا درایدت و

میهندوستی ،درجها اس کیایت برا نام و بزب و کشور خود به جا خواهد گذارد .وقایع جنگ
حمیلی ،نمونها دیگر اس دبیر و عشق و باورهاست .فداکار هزاران جوان و فرماندده در دفداع اس
خاک و کشور به مدت هشت سال ،او دلاستگی و علق قلای آنها به این مرس و بوم را بده نمدای
گذاشت.
اس دید سیاایی شناسی ،اینکه اسالم عالقه به وعن را جزء ایمان مدیداندد ،حیدرآور اسدت و
بهنظر میرسد میان خاک و خدا پیوند برقرار کرده است و عق و عشق و عایعت و ماوراءالطایعده
 دوانیت
را بههت آمیخته و محاساهگر و نیرو قل را بههت نیده است .با این نگاه است که مدی
میان عشق سمینی که نماد آن در میهندوستی صرف است ،و عشدقی کده سرچشدمة آن خداوندد
 رین مرس شناخت ،اعتقاد به غی و یا عدم اعتقداد بده
است ،اکیک قای شویت .در این میان ،مهت
غی است.
آنان که موبدند اساس شناخت خود را اس هستی ،اعتقاد به غی و ایمان به غید و سدپس
یقین به غی

قرار میدهند .بصول قطعی غی

در اعتقاد ،قل و عم انسان ،محتا درک عقلی،

عهارت ناس و داوم عم صالح است .به سخن دیگر ،شناخت وبددانیت بدق عدالی دو مجدرا
پیوسته عقلی و قلای دارد .به انداسها که عق روابر علت و معلولی پدیدههدا هسدتی را کشدف
کرده و متوجه شود ،محدود بودن ،وابسته بودن و عاودیت انسان را به اثاات میرساند .در انتهدا
این روند ،ضعف آدمی متجلی میگردد .اگرچه انسان اختیار دارد و اس عریق مجار عقلی و غریز
انتخابگر است ،درنهایت در یک مستطی بزرگ هستی سیر میکند .بنابراین ،عق در عین اینکه به
انسان قدرت صانع بودن میدهد ،ضعف ،سوال و وابستگی او را نیز به نمای

مدیگدذارد و چدهبسدا

بدون ورودیها اولیه عقلی ،درک بق عالی و ورود در دامنهها ماوراءالطایعه ،بلوغ و داوم پیدا
نکند .ورودیها عقلی اس هستی ،عظمت هندسه خلقت را به صویر میکشد و او که عهارت نادس

4

داشته باشد و کمتر لکهها سیاه ،قل او را پوشانیده باشد ،اس رودخانه عقد بده اقیدانوس عشدق
میرسد:

آفتاب فقر چون بر من بتافت

هر دو عالت هت س یک روسن بتافت

من چو دیدم پر و آن آفتاب

من بماندم باس شد آبی به آب

هرچه گاهی بردم و گه باختت

بجله در آب سیاه انداختت

محو گشتت ،گت شدم ،هیچت نماند

سایه ماندم ،ذرها پیچت نماند

قطره بودم ،گت شدم در بحر راس

مینیابت این سمان آن قطره باس

گرچه گت گشتن نه کار هر کسیست

در فنا گت گشتت و چون من بسیست
کاو نخواهد گشت گت این جایگاه

کیست در عالت س ماهی ا به ماه
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عق و فهت استداللی اس جهان ،کوچکی و بتی صار بودن انسان را متجلی میکند .ا انسان
ابساس فقر نکند ،وارد باغ عشق نمیشود و بصول چنین فقر  ،ورودیها اولیه عقلی به شناخت
است .فقیر سلیت میشود ،واژه "من" عطی میشود .در این عالت اعتماد است و جادران نیسدت؛
بخش

است و شنگی ،عجز است و خودفراموشی .عاشدق درخواسدت نددارد و فقدر عدذرخواهی

میکند .بیدلی نیست که بهترین دعا استااار است .عاشق ماهوت است .ا هنگامی که قل سدار
عشق را آغاس نکند ،شانمها وابستگی در باغ عشق فراهت نمیآیند:

که کردست او سر خود را فراموش

کسی این جام معنی میکند نوش

ماهیت عشق ،ار ااط فقیر است با غندی و نده فقیربدا فقیدر .مجندون دربدالی کده لیلدی را
میجست ،خدا را یافت و با نیرو برخاسته اس قل گات :ا لیلی اکنون بیدارام .اس نیمده شد
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دا

برآمدن آفتاب ،سمانی که و در خواب فدرو رفتدها  ،در بداغ عشدق شدانمها سالل معرفدت را در
آبگینها فراهت میکنت و به هنگام علوع که برخاستها  ،ظرف شدانت را کده بدا سدختی ولدی بدا
محات برا

و گرد آوردهام ،قدیت قل

هرگز نمیرد آنکه دل

شنهات میکنت.

ثات است بر جریده عالت دوام ما

سنده شد به عشق

کسانی که مناع عشقشان الهی است ،نسات به آنان که صرفا در دایره عشق سمینی هستند،
مسئولیت سنگین ر دارند .عشق الهی دایرها بزرگ ر رست میکند و نردبانی میان عشق سمینی
با عشقی به مرا

باال ر ،برا معرا و در عین بال عمد خدالص سمیندی عددها خدا

اسدتوار

میکند .سیاستمداران بزرگ با عشق به سربلند کشورشدان ،قددمها بدزرگ بدر مدیدارندد .در
مدار وسیع ر ،سیاستمدارانی که در دایره خاک و خدا قرار گرفتهاند ،مسئولیتی سنگین ر دارند.
نمونهها عشق سمینی و عشق به وعن کت نیستند .سر ا پا وجود دوگ فرانسه بود .او نها بده
قدرت ،شوکت ،پرستیژ و ابترام فرانسه میاندیشید .اگر دوگ ناود ،معلوم نادود فرانسده بتواندد اس
شکست در جنگ جهانی دوم سرافراس بیرون آید؛ اگر دوگ ناود ،فرانسه خرابیها جندگ جهدانی
دوم را به پیشرفت و اصالح ادی نمیکرد؛ اگر دوگ ناود ،عداد سداس روابدر فرانسده و آلمدان
امکانپذیر نمیشد؛ اگر دوگ ناود ،قانون اساسی جمهور پنجت ددوین نمدیشدد و فرانسده در
هر ومر سیاسی ،اجتماعی و اقتصاد فرو میرفت و اگر دوگ ناود ،پرسدتیژ فرانسدو بادس و
ابیا نمیشد .چوئنال  ،نخستوسیر و معمار چین نوین و قدر مند امروس ،نیاسها غریز خود بده
سمت و قدرت را کنار گذاشت و همه چینیها و جهانیان را متوجه مدائوکرد دا نیاسهدا مدائو بده
سلطه بر دیگران ارضاء شود و خود در پس پرده عق و ددبیر و عشدق بدهآیندده چدین و جایگداه
پرقدرت جهانی آن کارکرد و موانع را یکی پس اس دیگر اس میان برداشت و با مائو سدایی در سمانی
که خود مدائو سندده بدود ،چدین را اس ایددهآلیسدت افراعدی نجدات داد و سمیندة ورود کشدورش بده
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ردهبندیها درجه یک قدرت جهانی را فراهت آورد ،به گونها که امدروس هدیچ صدمیت مهمدی در
جهان ا خاذ نمیگردد مگر آنکه پکن آن را بنا به مصالح خود أیید کند .وان چدوئنال در ایجداد
فرآیند که به اجماعساس میان جریانها برا

ولید ثروت و قدرت چین بینجامد ،در مقایسده بدا

رهاران قرن بیستمی ،قریاا بدی نظیدر بدود .او بده ایدن نتیجده رسدیده بدود کده هدیچ راهدی جدز
دریجی دولت اس صحنه اقتصاد وجود ندارد .با اباعها که

ثرو مندشدن چینیها و کناره گیر

چوئنال به ظرافتها فرهنگ چینی داشت ،در مد ی بسیار کو اه فضا و ساختار را بنا گذارد که
امروس چین دومین کشور جهان در دریافت سرمایهگذار خارجی است و ذخیره ارس آن در سدال
 2002به  020میلیارد دالر رسید.
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اگر دوگ ها و چوئنال ها صرفا در فکر باس مقام و موقعیت خدود بودندد و بده سیاسدت و
قدرت در بد غریزه مینگریستند ،چین و فرانسه اس اعات ناشدی اس انقدالب مارکسیسدتی و جندگ
جهانی دوم مصون نمیماندند .علق خاعر که یک سیاستمدار به خاک و کشور خود دارد ،مناع
انرژ اس جنس دیگر است که با عقالنیت و علت و برنامهریز و محاساات و آمار و ارقام متاداوت
است .در واقع ،سیاستمدار که برا افزای

قدرت یک کشور الش میکند ،بهگونة غیرمستقیت

در پی ار قاء موقعیت ملت خود است .به سخن دیگر ،موقعیت و آینده هر ملتی نزد سیاستمداران
آن است .سیاستمداران عاشق کشور خود ،مسئولیت داشتن قدرت را درک مدیکنندد و موقعیدت
خود را فرا ر اس یک سمت ارسیابی میکنند .چنین سیاستمدارانی سخت معتقد به ر د  ،فرآیندد،
راکت و کس

جربه دریجی برا کارها بزرگ هستند .اگر به فاصله یدک روس ،کسدی اس فضدا

مهندسی برک و أسیسات به فضا ساارت یا وسارت برسد ،بیگمان نمی واندد معندا مسدئولیت
قدرت را بس کرده باشد؛ سیرا سلسلهمرا

را عی نکدرده ،آمدار و ارقدام کشدور را درک و جدذب

نکرده ،جایگاه و ردهبند مسای "مهت" و "غیر مهت" و " ا انداسها مهت" را در عاقهبندد هدا
ذهنیاش سامان نداده است .اس آنجا که بسیار اس افراد در جامعه ما به گونة صادفی و یا اس عریق
اعیت به سمت رسیدهاند ،عموما ویژگیها ذا ی سیاستمدار و رسیدن به مربله عشق ورسیدن
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به جایگاه و قدرت کشور را جربه نکردهاند .فرا ر اس این سطح حلی  ،آنهایی که موبدند مسئولیت
سنگین ر دارند؛ سیرا مناع عشق و امور قلای آنان ،الهی است و علق به خاک و وعن و مدردم را
جزیی اس نظام اعتقاد و بتی باال ر در علق خاعر به ماوراءالطایعه لقیمیکنند .ماها یر محمدد
نه با عشق عرفانی و آسمانی ،بلکه با عشق سمینی و عقد پوسیتویسدتی در دو دهده مدالز را کده
سرمایها جز کائوچو و موس نداشت ،به جایی رساند که امروس بی

اس صد میلیارد دالر صدادرات بدا

فناور سطح باال دارد .اگر انرژ عشق و قل نااشد ،کارها بزرگ انجام نمدیگیدرد و بدیگمدان
عشقی که ریشه در وابستگی به ماوراءالطایعه دارد ،انرژ متااو ی چده اس بیدك کمدی و چده بده
لحاظ کیای ولید میکند.
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مهت رین ویژگی یک سیاستمدار آن است که هویتی برا کشور خود عریف و نقاشی کند
که قدرت سا باشد .امروس مردم مالز بسیار ثرو مند شدهاند ،ضمن اینکه دین و آداب و رسوم خدود
را نیز اس دست ندادهاند .ابترام بینالمللی آنها به مرا

افزای

یافتهاست و همه دان

آموختگدان

مالزیایی اس غرب به کشور خود باس میگردند .نیرو برخاسته اس عشق ماها یر محمد بده کشدورش،
موقعیتی ممتاس برا ملت مسلمان مالز فراهت آورد .عی اردوغان ،نخستوسیدر رکیده ،بدی

اس

نخستوسیران دیگر رکیه در بروکس وقت میگذارد .او که وابسته به یک بزب اسالمگرا است ،در
اندیشة افزای

قدرت ملی رکیه است و اسالمیبودن او ماایر ی با عشدق او بده رکیده و افدزای

موقعیت مردم رکیه در اروپا و جهان ندارد .اردوغدان بده خدوبی سدخن میلتدون فریددمن را درک
کردهاست که «شوکت یک ملت در آن است که اس دولت بقدوک نگیدرد و سنددگیاش بدر دالش و
همت و اندیشه خود استوار باشد ».اس این رو ،اردوغان و مجموعه بکمرانان رکیه اهتمام میورسند
ا اقتصاد رکیه را به اقتصاد جهانی متص کنند و مسئولیت ولید ثروت را متوجه دستگاه کندد و
ناکارآمد دولتی نکنند.
اردوغان همانند دیگر اعضا هیأت باکمه رکیه ،به خوبی آگاه است که قدرت یدک ملدت
در آن است که در کشور فعالیت کنند که قدرت اقتصاد اس قدرت سیاسی اکیک شدده باشدد.
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اردوغان که فرصتی ابد برا نهادینه کردن ایدن افکدار و افکدار سداسنده دیگدر نددارد ،بدا دالش
شاانهروس و عشق به خاک و کشور و "نه" گاتنها پیاپی به آمریکا که شریک استرا ژیک رکیه
است ،در پی گسترش سطح قدرت و وان رکیه است .عشق به خاک و قدرت یک کشور در بدوسه
شخصیت سیاستمداران است و ویژگیها شخصیتی سیاستمداران کتاهمیت ر اس وانایی فکدر
و مدیریتی آنها نیست؛ شخصیتی که هت نیرو دافعه دارد و هت جاذبه و اس صدایی گیدرا و قلمدی
وانا و بیانی با استااده دقیق اس کلمات بهرهمند است؛ شخصیتی که به نیاس و منافع دیگران بساس
است و پاسخگو؛ ظرفیت درک دیگران را دارد و اس قدرت قاب

وجه معاشرت بدا انسدانها برخدوردار

است 1.مارگارت اچر در مناظرهها و ماابك مختلف به قددر بده جزئیدات بحدك اباعده داشدت،
پرسشها دقیق مطرح میکرد و اعالعات وسیعی را بهکار میگرفت که مخاعاان و بتی مخالاان
خود را شگاتسده میکرد .سیاستمدارانی که اس هوش عاعای بهدرها دارندد ،بده روابدر عمدومی
بسددیار قددو مجهددز هسددتند و ددوان خددارکالعددادها در صویرسدداس و اسددطورهپددرداس دارنددد.
سیاستمدار که به کشور خود عشق میورسد ،برا آنکده عامده مدردم را اس سدنگالش پیشدرفت و
وسعه عاور دهد ،باید برا آنها افق رسیت کند و ذهنیتها مثادت بسداسد و عمدارات اسدطورها
ذهنیا بنا کند که روح انسانها را جال بخشند .سیاستمدارانی که بزرگ بهدنیا میآیند ،درکالم و
رفتار و نگاه خود پیام دارند و مسای مهت سمان خدود را بده خدوبیمدیشناسدند و اس هندر انطاداک
واقعیتها با آرمانها برخوردارند .مامی سیاستمداران بزرگ نه نها به خاک عشق ورسیدهاند ،بلکه بدا
مرکز بر یک یا چند ایده ساده ثروت و قدرتیابی بر مجموعه فعالیتها خود حرک بخشیدهاندد؛
هرچند آمیزها اس قدرتیابی و شوکت ملی ،کانون سندگی آنها بودهاست .در عی یک دهه گذشته،
نزدیک به دههزار نار استاد چینی برا آموسش سبان به دانشگاهها ،شدرکتها و نهدادهدا آموسشدی
آمریکا رفتهاند .بدون ردید ،این برخالف می آمریکایی هدا بدوده اسدت امدا بکومدت عاقد چدین
بهگونها عم کرده است که با افزای

قدرت ملی برا خود جدا بداسکرده و دیگدران را نداگزیر اس

پذیرش سهت چین در عامالت بینالمللی نموده است.
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برا سیاستمداران هیچ امر فرا ر اس قدرتیابی و ثروتیابی برا کشور وجدود نددارد .در
 ،1011در شهر ولوس فرانسه ،در نشست هیدأت مددیره شدرکت ایربداس گزارشدی ارایده شدد کده
پی بینی میشد مسافرت هوایی در سطح جهان عی چند دهه آیندده سده برابدر افدزای

خواهدد

یافت .فکر بدیعی به ذهن اعضا باضر جلسه رسدید .شدرکت ایربداس بدا  44000کارمندد اس 10
کشور مختلف عرح ولید هواپیما ایرباس  A 310را صوی کرد و ایدن شاهددکار فددناور در
سال  2004با بید

اس ده میلدیارد یورو سرمایهگذار به بهدرهبردار رسید .هواپددیما ایربداس

 000،A 310نار مسافر را درخود جا میدهد .در این هواپیما 32 ،کیلومتر سدیتکشدی بده کدار
رفته و در آن  320000قطعه استااده شدهاست .أمین سرمایه و بمایت سیاسی و بوروکرا یک اس
سو دولتها اروپایی به ولید چنین دستگاه فناور عظیمی منجدر شدد .سیاسدتمدداران یدک
کشور در افق دید و فهت روندها آ ی باید دستکت بیست سال اس عامه مردم جلو ر باشند.
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عشق به آینده سرسمین قدر مند و صاب سرمایه است کده سیاسدتمدداران کشدور را اس
کشور دیگر متمایز میکند .اگر سیاستمدداران عشدق بده سدرسمین داشدته باشدند ،بتمدا دالش
میکنند ا خانوادهها چهار نار با مو ور در ا وبانها برکت نکنند .عشق و عص

به سدرسمین ،

قدرت و عظمت است که باعك میشود سیاستمداران الش کنند ،گذرنامده کشورشدان اس نهایدت
ابترام برخوردار باشد .وابستگی به خاک و ار قاء قدرت میهن است که موج میشدود اهتمدامی
صورت پدذیرد دا قطدر کده سدن آن / 240ا ایدران اسدت ،لدن ایراندی را بدرا مددت سده هاتده
بیپاسخگویی به سایر ایران وقیف نکند.
هنگددامی کدده جددان اف کنددد نوجددوان بددود بدده عنددوان نخسددتین درس ورود بدده عرصدده
سیاستمدار  ،اس پدرش آموخت که «مهت نیست شما نسات به خود چه فکدر مدیکندی ،آنچده
اهمیت دارد این است که دیگران دربارة و چگونه میاندیشند 10».در سنگالش سیاست ،همدینکده
صور شود فرد یا نهاد یا کشور روبه سستی دارد و یا بده سراشدی افتداده اسدت ،ابتدرام و
شوکت و جایگاه خود را به دری اس دست میدهد .در سیاست ،صویر به مرا
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مهت ر اس واقعیدت

است؛ سیرا که اکثریت مطلق انسانها با ظرفیتها بصر  ،جزیه و حلی میکنند و ذهنیت خود را
نسات به پدیدهها ،افراد و کشورها شک میدهند .بدیندلی اسدت کده بدی

اس پنجداه درصدد اس

سیاست هتاکنون بالت رسانها به خود گرفتهاست و کسانی که در معرکه سیاست قدم میسنندد،
سعی میکنند در چارچوب رسانهها" ،مقاول" عم کنند .سیاستمدارانی که نه نها به کشور خود
عالقهمند که به آن عشق میورسند ،بهترین استاادهها و بهرهبردار اس امکاندات رسدانها را بدرا
انعکاس صویر مثات و ستودنی اس کشور خود بهکار میگیرند .رفتار سیاسی ،نوعی باس در ئدا ر
است .واژهها ،برکات ،نگاهها ،سکو ها و ایاا نق

باسیگران دقیق ،باو معندی و جهدتگیدر

هستند و هر فرد درک نمای  ،وظایف خود را به خوبی عم میکند و هارمونی جمدع را بادس
میکند .در پهنه سیاست نیز مجموعه کارها باید در راستا اهداف کالن کشور و مندافع و مصدالح
آن باشد .بیدلی نیست که در علت سیاسدت گاتده مدیشدود ،کشدور باثادات اسدت کده مندافع
فرمانروایان آن با منافع عامه مردم ،هتجهت وهمگون و ساسگار باشد.
در فع سیاسی به سهولت نمی وان فرهنگ سیاسدی جوامدع را نادیدده گرفدت .اگدر ندامزد
مقامی در آلمان در ماارسات انتخابا ی اس خود " واضع" نشان دهد و "مظلومنمایی" کند ،نده نهدا
مردم آلمان به آن وجه نمیکنند بلکه در خمیرمایه روبی و نظام استنااعی آنان ،چنین رفتدار
اثر مثات بهجا نمی گذارد .بتی کارگر ساده آلمانی آموختده اسدت کده بده برنامده ابدزاب و افدراد
بساس باشد .اداها فرد

و ظاهرنماییها هدایتشدده بداسیگران سیاسدی ،کمتدر بدر شدهروند

آلمانی یا هلند یا ژاپنی اثر دارد .عی دو سده صنعتی شدن ،عقلی شدن سیاست و منافعمحور
ابزاب و بلوغ فکر و شخصیتی ،آباد مردم ،بتی اگر سیر دیپلت باشند ،به مثلدك مندافع فدرد ،
بزبی و کشور

وجه میکنند .اما بهویژه در جوامع خاورمیاندها  ،ویژگیهدا ظداهر بدهشددت

شهروندان را حت أثیر قرار میدهد .بیبکمت ناوده اسدت کده در داریخ ایدران ،صدحنهگرداندان
سیاسی برا پیشارد اهداف خود به گریه ،باض ،غد  ،اندداختن شدانههدا و چهدرههدا درهدت و
غمگین متوس میشدهاند .این آداب جذب ،ریشه در سداختار فرهندگ سیاسدی و نظدام ار اداعی
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شهروندان با روشها شناخت آنان اس افراد دارد .هرچند فرآیند عقلیکردن نظام اسدتنااعی سمدان
میبرد و محتا صنعتیشدن و سطح قابد دوجهی اس وسدعهیدافتگی اسدت ،امدا سیاسدتمدداران
عالقهمند به کشور ،منافع ملی و قدرت ملی می وانند سعیکنند نمادها فرهنگدی غیرعقالندی را
اصالح و به جا آنکه وقت و انرژ خود را صرف نمای
همه همت خود را متوجه افزای

اداها انسان "خدوب و مظلدوم" کنندد،

دریجی سطح قدرت و عزت کشور خود کنند.

بهرة سخن اینکه ،سیاستمدار یک برفه و خصدص اسدت .اصدالت خدانوادگی و داشدتن
ریشهها شهر و مدنی ،پشتسر گذاشتن فرآیندها

جربه و ر  ،صیق خوردن ذهن و روح و

اس همه مهت ر پرورش وابستگی به سرسمین و عدالی آن ،اس پدی نیاسهدا رفتدار اصدی در پهندة
سیاست است .مگر جامعها می پذیرد که دانشجو سال دوم پزشکی به جرابدی بپدرداسدم مگدر
شهروندانی قاول میکنند که مح سکونتشان را یک نوجوان سرد و گرم نچشیده مهندسی کنددم
عرصه سیاست پارک عمومی نیست که هرکس درآن به قدمسدن و اظهارنظر مشاول باشدد .داریخ
کشورها قدر مند و موفق بده وضدوح نشدانگر ایدن اصد اسدت کده سرنوشدت ملتهدا در دسدت
سیاستمدارانی است که هر صمیمشان ،جهتگیر وآینده آنها را عیین میکند.
بددهرغددت صدددها خصوصددیت خددانوادگی ،شخصددیتی ،رفتددار  ،کالمددی و انسددانی کدده بددرا
سیاستمداران مطلوب قای شویت ،یک خصلت مافوک عموم این خصایص قرار مدیگیدرد؛ خصدلت
عشق به سرسمین و میهن و سربلند آن .این وضعیت او سیاستمددار اسدت .دو قطد بادس
سمت اس یک عرف و عالی کشور اس عرف دیگر ،دایره برفه سیاستمدار است .نها دلاسدتگی و
علق خاعر ،قط

عالی کشور را ضمین میکند .به محض اینکه نظام رفتار سیاستمدداران در

مسیر باس مقام باشد ،مقدمات سوال کشور فراهت شده است .بیدلی نیست که سیربودن و صیق
شخصیتی باید قا اس موقعیت سیاسی حقق پیدا کرده باشد .آنان که در این عرصه ،خاک و خددا
را به هت نیدهاند ،در نهاد خود متوجهاند که برا چه مقصود سجده میکنند ،با چده هددفی در
پی قدر ند و برا چه کسانی صمیت میگیرند.
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