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های ی انتخاباتجمهوری سال آینده بیش از همهانتخابات ریاست

گرایان به طلبان و اصولیِ اصالحگذشته در بحران است. دوگانه

رد. کایجاد توان شوری کردن نمی«تکرار»محاق رفته و دیگر با ترفندِ 

کردن آن با جمهوری و جایگزینصحبت از حذفِ سِمَتِ ریاست

ز ، با اینحال به کاستن اهای مختلفی طرح شدهوزیری در زماننخست

است. این بخشِ برگزاری انتخابات منجر نشدهاهمیت مشروعیت

. بایست برگزار شودکردنی نیست: انتخابات میگزاره به سادگی رفع

 یِ مردمی؛ پرشکوه، بانمایشِ مشروعیت و پشتوانهانتخابات چون 

ظاهر تر بهتوان با تکیه بر شکافِ پیشصالبت و مقتدر. اما دیگر نمی

یِ طلب، مردم را به دو دستهگرا و اصالحمعنادار دو طیف اصول

ه کلِ ب که رأی هواداران این یا آن تقسیم نمود و آنگاه امیدوار بود

 . ساختارِ سیاسی داده شود

تر یا در حال حاضر در در دو سه سالِ گذشته کسانی که پیش

« ی مجریهقوه»اند تا اند، خواستهانقالبی فعال بوده-هایِ نظامیسِمَتِ

دولت در « ناتوانی»را نیز کامالً در اختیار بگیرند. استدالل آنها حول 

هایِ و از همین رو با تکیه بر توانایی ی امور کشور چرخیدهاداره

 «مشکالت»اند تا بدین طریق ی خود خواسته«انباشته»شده و ذخیره

معیشتی مردم را حل کنند و دولتی توانا و قوی و کارآمد به ارمغان 

گرفتنِ دولت از سویِ دستآورند. تصادفی نیست که پیشنهاد به
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ای چون بنیاد مستضعفان و 1روسایِ فعلی و پیشین نهادهای انقالبی

انباشت »ترین آنها از حیث رمان امام، دو مورد از مهمستاد اجرایی ف

. در این سالها بیش از گذشته و به سبب 2شودمطرح می« سرمایه

و اقتصادی، این مسئله که دولت « طبیعی»های ی بحرانتشدید فزاینده

ی کشور است؟ مطرح کجاست؟ و چه ارگانی در حالِ اداره

بایست می« قاعدتاً »دولت  یِی مجریه به مثابهاست. قوهگردیده

ای که های محقانهی کشور باشد و آماجِ پرسشگریاداره« مسئول»

کفایتی، ناکارآمدی ها را نمایان کند و قدرت را به سبب بیکفایتیبی

                                                           
اند و با فرمان رهبری بعد از انقالب شکل گرفته هایی هستند که مستقیماًهای انقالبی نهادنهاد  1

اند یِ آنکه از دلِ مردم سر بر آوردهشوند. این نهادها بواسطهدانسته می« جوشیده از بطن مردم»

جنبشی  شوند، قرار است جامعه را در یک وضعیتو مردم در این نهادها به خدمت گرفته می

و بدین گونه »سازند )بنگرید به کیهان، ن را با حاکمیت مداوماً مشروع نگه داشته و نسبت آ

(. نهادهای 1۴۳۴۸، ش ۵، ص 1۳۶۴بهمن  21، «نهادهای انقالبی از بطن مردم جوشیدند

ها بعد اشکال و انقالبی از همان دقایقِ نخست پیروزی انقالب تشکیل شدند و سال

بایست دارایِ اختیاری پیدا کردند. وجه مشترک این نهادها آن بود که میهای مختلفی صورت

کردند. اما برقراریِ این و در عین حال در هماهنگی با آن عمل می بودندمی بیرونِ دولت

 است.های بسیار بودههماهنگی خود موجد تنش
اند و رفتهها شکل گگرچه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام به سببِ سلب مالکیت  2

کنند، با این حال در اینجا مراد از انباشتِ سرمایه صرفاً اموال حکومت اسالمی را اداره می

های اجتماعی با آموزد ما در میدانی اقتصادی نیست. آن چنان که بوردیو به ما میسرمایه

عی های مختلفی از اقتصادی تا فرهنگی و نمادین و سیاسی و اجتماساختار و حجم سرمایه

ای موجه درونِ یک میدان به گونهتوانند بهرو هستیم که دارندگان هر یک از آنها میروبه

ی آنها مشغول شوند. به زعم این نوشته روابط تولیدیِ مستقر در نهادهای تصرف چیزها و اداره

آمده های گوناگون برالذکر، هم از انباشتِ ساختار و حجم سرمایهانقالبی، باالخص دو نهاد فوق

 کند. های گوناگون بازتولید میاست و هم آن روابط تولیدی را در میدان
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ی مجریه نیز در بسیاری از مواقع خود زایی سلب نماید. قوهو آسیب

نِ آنکه مسئول است دهد و یا از زیر پذیرفترا یا هیچ کاره نشان می

 کند.شانه خالی می

در اهلل ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما، عزت 1۳۹۷در سال  

زیر نظر « برخی نهادهای»گوید که ای با خبرگزاریِ ایرنا میمصاحبه

خواهان « مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان»رهبری، 

بودند که با مخالفت هیِ کشور به جایِ دولت حسن روحانی شداداره

یک عده به این نتیجه رسیدند دولت »شود: رو میرهبری روبه

ها بیایند و مستقر شوند و شروع کنند خال را تواند کاری کند. ایننمی

دوست، وزیر سپاه محسن رفیق«. 1پر کنند. یعنی کشور را اداره کنند

الب و رئیس ی بعد از انقپاسداران )یک نهاد انقالبی( در اولین دهه

ای با خبرگزاری برنا ، اخیراً در مصاحبه۷۸تا  ۶۸بنیاد مستضعفان از 

جمهور شود، یک ساله همه اعالم کرده است که اگر یک سپاهی رئیس

اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید »گردد: مشکالتِ کشور حل می

ما  کاندید شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که

داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را 

کنند و اگر جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی میبرای ریاست

شود، پس در اینجا حاکم جمهور میرهبر تنفیذ کرد آن شخص رئیس

                                                           
 یاهلل ضرغامعزت تیسای ضرغامی در بنگرید به مصاحبه  1

http://zarghami-ez.ir/fa/news/1095/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7
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رهبر است. ما عقیده داریم که اگر یک نظامی کاندیدا شود، با رهبری 

 «. 1شودداشت و دستورات اجرا میزاویه نخواهد 

، وزیر دفاع پیشین و مشاور نظامی حسین دهقانکاندیداتوریِ احتمالی 

رهبری نتوانسته و احتماالً نتواند چندان با استقبال مواجه شود. با این 

ی روشن سیاسی نیست، در دولت حال سعید محمد که دارای پیشینه

ی قرارگاهِ ده که فرماندهمشارکت نداشته است و کارش تاکنون آن بو

رضاخانی »تواند برچسبِ االنبیا باشد، میخاتم« سازندگی»

« ایسازنده»ی نظامی دار شود و چون فرماندهرا عهده 2«اللهیحزب

هایِ است، کشور را از بحرانهای سیاسی ایستادهکه ورایِ باندبازی

حسین نجات دهد. سعید محمد برعکس « معیشتی»و « اقتصادی»

تواند یِ انقالبیِ جوان را میست و کابینهیک جوان انقالبی دهقان

نفس را جایگزین گرداند و تقالیی برای محقق کند. نیروهایِ تازه

سعید محمد که پشتگرم « سردار»رفته باشد. بازیابیِ مشروعیت ازدست

شود که تاکنون بنابر دار سمتی میشهید است، سکان« سردار»به نام 

 جمهوری.بود: ریاسترسِ مستقیمِ سپاهیان دور ماندهدست دالیلی از

یِ اند تا بواسطهطلبان، کوشیدهای، و به خصوص اصالحها عدهسال

که  1۳۶۰در اسفند « انقالب اسالمی»مندِ رهبر وقت سخنِ زمینه

                                                           
 وزین بهاردوست در ی محسن رفیقبنگرید به مصاحبه  1
 وزیبهارندر « رونمایی از رئیس دولت آینده»بنگرید به   2

https://www.baharnews.ir/news/246933/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.baharnews.ir/news/230201/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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، در قبالِ کاندیداتوریِ یک 1بودنظامیان را از ورود به سیاست بازداشته

. در این میان سه 2جمهوری هشدار دهندبات ریاستنظامی در انتخا

ظامیان از داشتنِ ن( برحذر1افتد: از چشم می« عامدانه»ی مهم نکته

ورود به سیاست به نقارِ درحالِ فزونی میان برخی از اعضایِ مجاهدین 

بعد از  ی نخستگرای دیگر در دههانقالب اسالمی و احزاب اسالم

قار به سطح گیری از رسیدن نِبرای پیش گشت که رهبریبرمی انقالب

غیرقابل بازگشت از نظامیان خواست تا از احزاب جدا شوند و به این 

واسطه اتحاد برقرار بماند. این اما هرگز به این معنا نیست که اگر 

اتحاد ایجاب کند نظامیان به سیاست ورود کنند، منعِ ورودشان از 

ر انتخابات (سیاست معادل شرکت د2پیش مشخص است. 

که در متن آن احتراز هرگز است، درحالیجمهوری شدهریاست

سیاست معادلِ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نبود، بلکه موضوع 

گشت. حتی زمانی که گرا برمیهایِ احزاب سیاسیِ اسالمبه جدال

رهبری از نسبتِ نظامیان با مجلس سخن گفت، مراد آن بود که نظامیان 

. نظامیان ۳تا از اختالف پرهیز شود« اری نداشته باشندک»با مجلس 

                                                           
این فرمان اشخاصی چون . به دنبال 111-11۰، صص 1۶ی امام، جلد بنگرید به صحیفه  1

ی وقت سپاه پاسداران بود، از حزبِ مجاهدین انقالب اسالمی استعفا محسن رضایی که فرمانده

 دادند.
نیز با کاندیداتوریِ محسن رضایی به عنوان یک نظامی در انتخابات  1۳۷۶در سال   2

: 1۳۷۶نی، بود )بنگرید به کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجاجمهوری مخالفت شدهریاست

11۰ .) 
 12، ص 1۹بنگرید به صحیفه امام، جلد   ۳
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حزاب میان ا« اختالف سلیقه»بایست در نبرد با دشمن در قبالِ می

بودند. درواقع ساده بگوییم نظامیان از سیاست تفاوت میگرا بیاسالم

احتراز کنند، یعنی عضو حزبی نباشند نه آنکه در انتخابات شرکت 

سبب نیست که امروز نیز نظامیان تمایلی ندارند نکنند. احتماالً بی 

گرا معرفی نمایند. آنان دستانِ خود را حزبی یا متعلق به جناحِ اصول

ظاهر معنادارِ تر بهبخشی هستند که بر شکاف پیشتوانمند اتحاد

گیرند، ای ملی به خود میایستند و چهرهگرا میطلب و اصولاصالح

شود اطرات هاشمی رفسنجانی روشن می( از خ۳چون قاسم سلیمانی. 

جمهوری بعد از انقالب که رهبر تا پیش از سومین انتخابات ریاست

جمهوری مخالف بود، با کاندیداشدنِ یک روحانی برای سِمَتِ ریاست

کرد، این با این حال در سومین دوره از آنجایی که مصلحت اقتضا می

طلبان یا مخالفان حضور . بنابراین قیدی که اصالح1قید برداشته شد

هایِ ی آن منعاند بواسطهجمهوری کوشیدهسپاهیان در مسندِ ریاست

آور ایجاد کنند، مبنایِ تاریخی ندارد. مبنایِ قانونی رودربایستی

 .2شود به مددِ مصلحت هموار کردی دارد که آن را هم می«انگیزشبهه»

                                                           
 221: 1۳۷۸بنگرید به عبور از بحران،   1

قانون مجازات جرایم  ۴۰ماده توان به آن اشاره کرد از این قرارند: دو قانونی که می  2

مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در »کند که نیروهای مسلح تصریح می

شود و های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی میها، مناقشهبندیدسته

 1۶ یهقانون ارتش، ماد 2۹ماده . گردندماه تا سه سال حبس محکوم می ۶مرتکبین به 

قانون استخدام نیروی  1۶ یهقانون استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ماد
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ی که در ادارهییک نظامی چگونه از ورود به سیاست منع شده درحال 

دهد؟ ارتش را در اینجا در پرانتز کشور مداخالتِ موثر صورت می

یِ سپاه پاسداران انقالب اسالمی، هدف از بگذاریم. در اساسنامه

. 1استبیان شده« حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی»تشکیل این نهاد 

دارد. به همین « مرز»معنایِ موسعی از « دستاورد»روشن است که 

جمهور شود ظور بیراه نیست که یک نظامیِ سپاهی بخواهد رئیسمن

و یا نظامیان و مسئولین نهادهای انقالبی گمان برند که اگر 

جمهور یک نظامی باشد، از هر جهت بهتر است. اگر رئیس

دستاوردهایِ انقالب اسالمی در خطر باشد، اولین نهادی که مسئول 

چه جایِ چون و چرا درون گردد، سپاه پاسداران است. حراست می

 حاکمیت اگر مصلحت اقتضا کند؟

جمهور با این وجود یک سوال پابرجاست: چرا اگر یک نظامی رئیس

یِ مجریه را در دست بگیرند، مشکالت شود، اگر نهادهای انقالبی قوه

توان گفت که نهادهای انقالبی که پیوندِ شود؟ آیا نمیکشور حل می

تنگاتنگی با نهادهای نظامی دارند یا بهتر بگوییم خودِ نهادهای 

روند، می توانند یِ نهادی انقالبی به شمار میر زمرهای که دنظامی

                                                           
اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت  ۴۷ایران و ماده انتظامی جمهوری اسالمی 

ها بر انگیزند که تأکید مادهها از این جهت شبهه(. این مادهرنایاکند )بنگرید به تأکید می

هاست و روشن نیست که آیا مداخله در تبلیغات انتخاباتی معادلِ کاندیدشدن بندیدسته

 گردد یا خیر. نیز می
 1۶۷۰۵ش  ،۷، ص 1۳۶1اردیبهشت  ۶بنگرید به اطالعات،  1

https://www.irna.ir/news/81508341/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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یِ خود «انباشتِ سرمایه»یِ ای تشکیل دهند که بواسطهدولتِ انقالبی

که این بار نه بر شکافِ را پدیدار کنند  ای از یک سیستمِ یکپارچهگونه

 ی دولتمثابهی مجریه بهقوهطلب که بر شکافِ اصالحگرا و اصول

ی کافِ قوهشود پرسید شپوشاند؟ بالفاصله میآن را میایستد و می

تواند باشد که یک نهاد انقالبی که مولدِ چه می ی دولتمجریه به مثابه

اش را تواند آن را درز بگیرد و سطحست مییک دولت انقالبی

آوردن یک تحقیق تاریخی برای پاسخ به انداز سازد؟ فراهمدستبی

گنجد. اما نگاهی به ا در این مجال نمیهتنیدگی این پرسشدرهم

ی ما گرفتهاصلی مغفول از قانون اساسی بیاندازیم. در ذهنیتِ شکل

کند. ی مجریه یعنی همان دولت که هر چند سال یک بار تغییر میقوه

تر بگوییم: دولت همان ارگان بوروکراتیک و انضمامی

اه به دیگران ست که  در یک سیستمِ الیگارشیک رایگیرندهتصمیم

گرداند. ها میدست میان خودیبهدهد و نهادهای مختلف را دستنمی

یابد، حاال هرچقدر هم بسته، فشل و ی مجریه در دولت نمود میقوه

اعمال »گوید: قانون اساسی اما چیز دیگری می ۶۰ناکارآمد. اصل 

ی ی مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدهقوه

یک «. جمهور و وزرا استاست، از طریق رئیسبری گذارده شدهره

جمهور ی مجریه صرفاً دولتی نیست که رئیسی روشن: پس قوهنتیجه

 گردد.موظف به تشکیل آن می
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ی نهادهای انقالبی، جز سپاه پاسداران در قانون اساسی چیزی درباره

نهادها چون  است. با این حال برخیو بستگیِ آن به رهبری، بیان نشده

قانون محاسبات عمومی  ۵ی ماده مصادیقِ عنوانِبه عفانبنیاد مستض

« موسسات عمومی غیردولتی»کشورِ مصوب مجلس تحتِ نام 

شان مستقیماً تحت زمان آنکه در اساسنامه، هم1اندشناسایی شده

. نهادی چون ستاد اجرایی فرمان امام 2گیرندنظارت رهبری قرار می

رود. قانون محاسبات کشوری نیز به شمار نمی ۵ یمصداق ماده

یِ عملکرد و قدرتِ و آزاد. با نگاهی گذرا به دامنه است خودبنیاد

                                                           
این از « برخی» 1۳۷۳ی دوم بعد از انقالب در سال بعد از بازنگری قانون اساسی و در دهه  1

شوند. در توضیح ماهیتِ این نهادها با عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در مجلس مصوب می

است که بیش از نیمی از بودجه آمده   قانون محاسبات عمومی کشور ۵ماده نهادها بر اساس   

شود، با تصویب مجلس شورای اسالمی پدید آمده ساالنه آنها توسط منابع غیردولتی تأمین می

قانون محاسبات  ۳ی در ماده ی عمومی دارد.دار وظایف و خدماتی هستند که جنبهو عهده

که زیر نظر یکی از قوایِ  ستعمومی کشور بیان شده که موسسه و نهاد دولتی واحد سازمانی

خانه نداشته باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی سه گانه اداره شده و عنوان وزارت

شان به دولت متصل نیست )بنگرید به قانون ای هستند که محل بودجهواحدهای سازمانی

 (.مجلس مصوباتمحاسبات عمومی کشور در 

ها، شوند، شهرداریای که ذیلِ موسسات عمومی غیر دولتی شناسایی میگانهدر فهرست ده 

( رهبریکمیته ملی المپیک و هالل احمر از خصلتِ نهاد انقالبی )مستقیماً تحت نظارت 

ب اسالمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقال»هستند:  اند. دیگر موسسات به این ترتیببهرهبی

 1۵کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد 

)بنگرید به قانون  و موقعیتِ در میانِ سازمان تأمین اجتماعی« خرداد، سازمان تبلیغات اسالمی

 ،1۳۷۳بعد از  های(. در سالمجلس مصوباتفهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در 

 .موسسه دیگر نیز به این فهرست افزوده شدند 1۰
 بود.مصوب شده 1۳۶۶ها در مجلس شورای اسالمی تا سال غالب این اساسنامه  2

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91384
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418
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شود که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی ایشان به سادگی روشن می

اجرایی، در کنار و هماهنگ با دیگر نهادهای انقالبی، کم از یک دولت 

دوست را ترجمه کنیم: ت اگر سخنانِ رفیقندارند. بیهوده و اشتباه نیس

ی مجریه یکپارچه گردد. یک مشکالت کشور حل خواهد شد اگر قوه

افتد. مهم نیست که چه دولتی که اختیارات و مسئولیتش روی هم می

 ی مجریه است. خواهد شد، مهم ابطالِ سحرِ قوه

انتخابات ای ندارند برای آنکه بخواهند در ن دلیل برانگیزانندهنظامیا

تر، از مداخله در اموری که به آن مجلس شرکت کنند. مجلس، پیش

است. به تعبیر بهتر مجلس وجه اثرگذاری مربوط نیست منع شده

.  با این حال انتخابات 1ی امور کشور نداردچندانی در نظارت بر اداره

جمهوری هنوز هم دردسرساز است، حتی اگر از این منظر ریاست

در یک سیستم « چه کسی»در دستان « اشت سرمایهانب»باشد که 

ها عدم تمایل چه از سوی مقامات ی زمانالیگارشیک بچرخد. در همه

های سیاسی موجود، ی کشور و چه از سویِ جناحرسمی اداره

طلبان، در خصوصِ شرکت یک نظامی در انتخابات خصوصاً اصالح

خش به آن نیز بجمهوری آشکارا بیان شده و دلیل مشروعیتریاست

مبنی بر عدم ورود به سیاست  بعد از انقالب ی نخستانذارهایِ دهه

                                                           
 نگهبان شورای سامانهدر  ۷۶بنگرید به استفساریه شورای نگهبان بر اصل  1

 

http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=aBWUZpt4g90=&TN=/XG7FYxY/yd2hSO3SoFiUAsWSQGkNzoB5OZg5UTstWY=&NF=bHiIRfspeW0=
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 1رفتنِ یکپارچگیبرای جلوگیری از بروز اختالف نظر و ازدست

است. با این حال درون همین منطق یعنی حفظ یکپارچگی و بوده

یابی کامالً محتمل «مصلحت»اتحاد و با درنظرگیریِ مکانیزم موثر 

جمهوری یک نظامی باشد. دار سِمَتِ ریاستسکان 1۴۰۰ است که در

ی حضورِ سعید محمد به عنوان یک جوانِ انقالبی به حال که زمزمه

بار قرار است رسد، باید به این اندیشید که برای نخستین گوش می

های دیگری ی مجریه از کار بیفتد. ممکن است که شکافشکافِ قوه

هاست و که دور از باندبازی« سازنده مهندسِ»سر باز کند، اما یک 

گرا را نمایندگی کند، طلب و اصولی اصالحخواهد عبور از دوگانهمی

ی امور کشور چگونگیِ اداره« آشکارگی»پیامدهای مهمی در جهتِ 

پوشی بتوان پرسشِ  دولت پردهخواهد داشت. شاید آن زمان بدون 

 ایی نمود. ابهام شناسکجاست را تکرار کرد و آن را بی

 

 

 

                                                           
1 Uniformity( یکپارچگی انسجام .integrity) ای درگیر انسجام استنیست. هر جامعه ،

 چگونگی اتصال مطرح نیست. یکپارچگی  اتصال به یک کل و ِمیانجییکپارچگی که در درحالی

 کند. شوید و پاک میها را میکه واسطه ست به این معنایگانگی


