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تعیین تکلیف پالرمو به جلسه آینده مجمع تشخیص موکول شد
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در جست وجوی «مصلحت»

صفحه  7را بخوانید

طبــق اصــل یکصــد و دوازدهــم« :مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام برای تشــخیص مصلحت نظــام برای
تشــخیص مصحلــت در مــواردی کــه مصوبــه مجلــس
شــورای اسالمی را شــورای نگهبان خالف موازین شرع یا
قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت
نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان
ارجــاع میدهــد و ســایر وظایفــی که در این قانون ذکر شــده اســت ،به دســتور
رهبری تشــکیل میشــود .اعضــای ثابت و متغیــر این مجمع را مقــام رهبری
تعیین مینماید».
هــدف از تأســیس ایــن نهــاد قانونــی ،رعایــت مالحظــات و مصالــح نظام در
مــواردی اســت کــه محدودیتهــای شــرعی و قانون اساســی اجــازه نمیدهد
کــه این هدف تأمین شــود .در حقیقــت این مجمع به نوعــی در ذیل رهبری و
مدیریــت عالــی کشــور تعریف میشــود و مثل ســایر نهادهــا از جمله مجلس
اســتقالل نســبی ندارد .به عبارت دیگر شــأن آن مشــورتی و مصلحتســنجی
اســت و ترکیــب آن نیــز معمــوالً به گونهای اســت که عمدتــاً از افــراد باتجربه
تشــکیل میشــود ،زیرا ماهیت کار آنان اجرایی نیست و صرفاً مشورتی است و
به عنوان یار و مشاور رهبری در امور ارجاع شده مصلحتسنجی میکنند .اگر
چنین اســت باید نسبت به نحوه برخورد با این مجموعه مالحظاتی را رعایت
کرد .از جمله اینکه نباید آنان را برای تأیید و رد مصوباتشان تحت فشارهای
روانی و تبلیغاتی قرار داد.
به این معنا که اگر در جلسه نشستهاند تا درباره موضوعی مهم نظر دهند ،به
یک باره در طول جلسه دهها پیامک از انواع گوناگون برای آنان ارسال شود که
مبــادا فالن تصمیم را بگیریــد؟ مثالً مبادا لوایح مربوط بــه  FATFرا تصویب
کنید .این پیامها با سوءاســتفاده از ارزشها از جمله خانوادههای شــهید ،افراد
رزمنــده و ...و نیــز همراه بــا تهدید و ارعاب در بســیاری از امور برای مســئوالن
کشور ارسال میشود.
از جمله در جریان تصویب همین لوایح در مجلس برای بسیاری از نمایندگان
چنین پیامهای تهدیدآمیزی ارســال میشــد که در نهایت اکثریت نمایندگان
نشان دادند که رعایت منافع و مصالح جامعه را به تن دادن به این تهدیدها
ترجیح میدهند.
مســأله مهــم ایــن اســت کــه در درجــه اول بایــد فهمید که منشــأ شــکلگیری
ســازمانی ارســال پیامکهای تهدیدآمیز از کجاســت؟ چه کســانی پشــت این
ماجرا هستند؟
به عالوه در فضای عمومی نیز تبلیغات شــدیدی علیه تصمیمهای احتمالی
مجمــع آغــاز شــده اســت .چــه از شــهرهای خــاص و چــه در مراکــز و مراســم
خاص مثل برخی از نمازهای جمعه ،شــاهد این فشــارها به مجمع تشخیص
مصلحت هســتیم .اگــر ذرهای برای مجمع تشــخیص مصلحت و اعضای آن
اعتبــار قائل بودند ،به طور طبیعی باید از این گونه فشــارهای تبلیغاتی پرهیز
میکردنــد .زیــرا این گونــه تبلیغات در درجــه اول اعتبــار و صالحیت اعضای
مجمع را در تشــخیص مصلحت زیر ســؤال میبرد و در درجه دوم نه با گفت
وگو و منطق بلکه با تهدید خواهان تغییر رأی آنان هســتند .هرگونه تصمیمی
کــه بــه نفــع تبلیغاتچیهای پشــت پــرده گرفته شــود ،پیشــاپیش بــا ابهام و
پرسش مواجه خواهد شد.
ایــن نشــان میدهد که آنان فاقد دالیل کافی بــرای مخالفت با این لوایح
هســتند و فقط میخواهند به دروغ خود را پشت ارزشها پنهان کنند تا از
این طریق به پولشــویی و فساد مالی خود ادامه دهند .اگر حرف درست و
حسابی دارند ،میتوانند آن را در قالب یک مقاله منظم و دقیق بنویسند
و در اختیار افکار عمومی قرار دهند و با شــجاعت نیز امضای خودشان را
زیــر مقاله بگذارند ،ولی به علت ترس و دورویی؛ بهتر میبینند که برخی
افــراد ســاده را بــرای مخالفــت با ایــن طرح در ذیــل یک طــرح تبلیغاتی
پیامکی و ...بسیج کرده و وارد میدان نمایند .امیدواریم همانطور که دبیر
ایــن مجمع قــول داده اســت اعضای مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
اجازه ندهند که اینگونه جوســازیها بر تصمیمات تاریخی آنان اثرگذاری
کند.
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سیاستورزی به مثابه بازاریابی

فیلیپ کاتلر از بزرگترین متخصصان بازاریابی در جهان
اســت که با دههــا جلد کتــاب در زمینه بازاریابــی به نوعی
یادداشت
بنیانگــذار مکتبی در بازاریابی اســت که گاه کاتلریســم نیز
خوانده میشــود .کاتلر در یکی از کتابهایش خاطرهای از
ساختن پیامی تبلیغاتی برای شرکت کوکاکوال نقل میکند.
کاتلر مینویسد وقتی ویدئوی تبلیغاتی برای مدیر کوکاکوال
پخش شــد ،وی گفــت من از ایــن تبلیغ خوشــم نمیآید.
محمد فاضلی
کاتلر مینویســد در پاســخ بــه او گفتم اگر قرار اســت همه
عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید
محصوالت کارخانه را شما بخرید ،چیزی خواهیم ساخت
بهشتی
که شما از آن خوشتان بیاید.
گفته کاتلر بســیار ساده اما به نحوی ستودنی عمیق است،
و در همین حال واقعیتی دردناک در بسیاری از عرصههای سیاسی ،اجتماعی و
بوروکراتیک را آشــکار میسازد .کاتلر البته آنقدر خوششانس بوده که در عرصه
ب و کار فعالیت میکرده و بســرعت میتوانســته به مدیر یادآوری
اقتصاد و کســ 
کند که در نهایت موفقیت او را با شاخصی عینی ،یعنی میزان فروش کاالهایش،
ســودی که از آن حاصل میشــود و بازتابی که در ارزش ســهام شــرکت در بورس
یا صورتهای مالی شــرکت دارد ،میســنجند .عرصه سیاســت متأسفانه چنین
خصیصهایندارد.
صاحبــان قدرت با این مخاطره مواجهند که بســرعت از یاد میبرند که آنها هم
تولیدکنندهاند .آنها کاال تولید میکنند .امنیت ،سیاســت عمومی ،گفتار سیاســی
و تقنیــن همگــی کاالهای عمومی هســتند .اینها کاالی عمومیانــد و به مالکیت
کسی درنمیآیند و استفاده هر فرد از آنها با بهرهمندی دیگران از چنین کاالهایی
تعارض ندارد ،اما این خصایص سبب نمیشود تا کاال بودن آنها از بین برود .کاال
وقتی ارزشمند است که مصرفکننده و تقاضایی داشته باشد؛ و تقاضا زمانی شکل
میگیــرد که کاال بتواند نیازی را برآورده کند .بدین ترتیب کاالی عمومی هم باید
برآورنده نیازی باشــد تا تقاضایی برای آن شــکل بگیرد .واقعیت آن است که اگر
کاالیی به هیچ نیازی  -صرفنظر از مناقشهای که بر سر واقعی یا کاذب بودن نیاز
درمیگیرد – پاسخ ندهد ،مشتری نیز نخواهد داشت .تبلیغ کردن کاالیی که نیازی
را برطرف نمیکند هم به جایی نخواهد رسید.
کاتلر مانند بســیاری دیگر از بازاریابان معتقد اســت مدیر باید نیازها را بشناســد،
مطابق نیازها ارزش بیافریند و رضایت به دســت آورد .کاالیی که برای پاســخ به
نیازی طراحی نشده باشد ،ارزشی نمیآفریند و رضایتی حاصل نمیکند .طبیعی
است که بهکار گرفتن رسانه برای فروختن چنین کاالیی ،بهکار نخواهد آمد.
رسانه همان گونه که کاتلر قصد داشت از آن برای تبلیغ کوکاکوال استفاده کند ،برای
پیشبرد سیاست عمومی نیز بهکار گرفته میشود .پیشبرد سیاست عمومی در این
معنا ،همان فروختن آن به مصرفکننده اســت .استفاده از رسانه برای سیاست
عمومی هم مشــمول همان اوصافی اســت که کاتلر برای بازاریابی برمیشمارد،
یعنی رسانه باید سیاست عمومی را به مصرفکننده معرفی کرده و او را مجاب
کند که خریدار کاالیی به نام سیاست عمومی باشد .طبیعی است که در کنار سایر
عوامل ،ظرفیت کاال برای پاســخ دادن به نیاز و محتــوای پیامی که بازاریاب برای
تبلیغ بهکار میگیرد ،دو عامل اصلی پیشرفت در این عرصه هستند.
این تحلیل وقتی وارد فضای سیاســتگذاری عمومی میشــود ،در هر عرصهای از
جمله سیاســت اقتصــادی ،امنیتی ،اجتماعــی و فرهنگی ،حامل دو معناســت؛
اول ،اگر سیاســتی از اســاس کیفیت نداشــته باشــد ،یعنی جامعه برآورد کند که
نیازی را برطرف نمیســازد ،ره به جایی نخواهد برد .تالش وافر برای پیشبرد آن
سیاســت عمومی که در نظر مردم کارآمد نیســت و نیازی را پاســخ نمیدهد ،از
طریق تولید رســانهای ،قرین موفقیت نخواهد بود .دوم ،آن مدیرانی که رسانه را
برای پیشبرد سیاست عمومی بهکار میگیرند ،باید درست مانند مدیر کوکاکوال به
یاد داشته باشند که خودشان خریدار سیاست عمومی نیستند ،بلکه مردماند که
ن را تشخیص دهند و در
باید سیاســت عمومی را به رسمیت شــناخته ،کیفیت آ 
نهایت به کاربر و مصرفکننده آن بدل شوند .این واقعیت ساده بدان معناست
که هر محصول رسانهای که برای پیشبرد سیاست عمومی تولید میشود نباید به
خوشــایند واضع سیاســت عمومی ســاخته شود ،بلکه
ادامه در صفحه 3
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زهرا باغبان  /ایرنا

معــاون امــور زنان
گــــزارش و خانــواده رئیــس
گـروه اجــتماعی جمهــوری گفــت:
موافقــت همگانــی در خصــوص طرح
کــودک همســری وجــود دارد و ازدواج
کــودکان زیــر 13ســال بایــد بــزودی
متوقــف شــود .بــه گــزارش «ایــران»،
دکترمعصومــه ابتــکار ،در نشســت
تحــوالت جامعــه زنــان ایــران کــه بــه
مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی
انقــاب اســامی برگــزار شــد در زمینه
موضــوع کــودک همســری افــزود :در
موضــوع ازدواج زیــر  13ســال همــه
مســئوالن کشــور متفــق القول هســتند
کــه باید ایــن قبیــل ازدواجهــا متوقف
شــود .زیرا بســیار نگران کننده اســت و
آســیبهای جــدی روحــی و جســمی
میتواند بــه کودکان وارد کند .شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی هم آمــاری را
ارائــه داده اســت مبنی بر این که رشــد
طــاق در ایــن گونــه ازدواجهــا بســیار
بــاال اســت در عیــن حــال ناپایــداری
ایــن ازدواجها بســیار زیاد اســت از این
رو الیحــهای در ایــن خصــوص آمــاده
کردهایــم کــه بــزودی ارائــه میشــود و
کمیســیون مجلــس شــورای اســامی
هــم در تالش هســتند و به هیچ عنوان
ناامید نمیشویم.

مصلحت؛ قربانی تبلیغات

وزارت خارجه :درباره توان موشکی خود مذاکره نمیکنیم
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همراه با گفتارهایی از احمد
پوری ،پیام دهکردی ،مهدی
پاکدلوامیرحسینزادگان
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مصلحت ملت

بررســی الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا
جرایــم ســازمان یافتــه فــرا ملی موســوم بــه پالرمــو در
یادداشت
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به درازا کشــیده و روز
گذشــته هم برخالف اعالمهــای قبلی کار بــه رأیگیری
و جمعبنــدی نرســید .گذشــته از حــرف و حدیثهــا و
انتقادهایــی که برخی کارشناســان و نمایندگان مجلس
نسبت به اعمال نظر هیأت نظارت مجمع به مصوبات
ابراهیم بهشتی
مجلــس دارد ،اعــام نظر مجمع تشــخیص مصلحت
دبیر گروه سیاسی
نظام نســبت به موارد اختالفی بین مصوبات مجلس و
شــورای نگهبان ،حق قانونی این نهاد است و در همین چارچوب هم اعضای
مجمــع در حال بررســی الیحه پارلرمو هســتند .بعد از این هم بررســی الیحه
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سیافتی
نیــز در دســتور کار مجمع قرار خواهد گرفت چــه این الیحه هم محل اختالف
مجلــس و شــورای نگهبان اســت .در این میان موافقان و مخالفــان این لوایح
هم نقطه نظرات کارشناسی خود را دارند که طرح و بیان آن نیز محل اشکال
نیســت تــا جایــی کــه از قاعده عــرف موجــود فراتر نرفتــه و به شــیوههای غیر
متعارف نینجامد .در روزهای اخیر و بخصوص در یکی دو روز گذشته که بنابر
اعالم جمعبندی مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره پالرمو بود ،جبهه
مخالفان اما همه توش و توان خود را برای اعمال فشــار به اعضای مجمع به
کار بســت تا جایــی که احمد توکلی ،عضــو اصولگرای مجمع از ارســال روزانه
 7-8پیامــک با خواســت تصویب نکردن لوایح یاد شــده برای خــود خبر داد
که یادآور پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس اســت .گذشته از این،
جریان سیاســی موسوم به دلواپسان هم تا توانســتند ،مانور دادند؛ از برگزاری
تحصن در یکی از مساجد تهران تا برگزاری تجمع در قم علیه تصویب لوایح
با سخنرانی نماینده این شهر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس که باز همراه با برخی بنرها و پالکاردهای توهینآمیز و توأم با تهمت
و افترا علیه دولت و وزیر خارجه بود.
امــام جمعــه موقت تهــران هــم در خطبههای نمــاز جمعه بــدون مالحظه
نســبت بــه جایگاهی که در آن قــرار دارد ،موضــع یک طــرف را گرفته و حکم
داده کــه تصویــب لوایــح دولــت جمهــوری اســامی ایــران و مصوبه مجلس
شــورای اســامی برخالف اســتقالل فرهنگی کشور اســت .صدا و سیما هم در
ادامه مســیر یک طرفه خود و به عنوان توپخانه مخالفان لوایح دولت ،شــب
قبل از جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام دو کارشــناس کامالً مخالف
لوایــح را بــه گفتوگوی ویژه خبری آورد تا هر چــه میتوانند در مذمت پالرمو
و ســیافتی داد ســخن دهنــد .ایــن همــه در حالی اســت که جبهــه موافقان
عمدتاً با نگاهی کارشناسانه در کنار تشریح واقعیات حاکم بر مناسبات مالی و
بانکی بینالمللی و یادآوری رعایت مصالح ملی در لوایح دولت بر آسیبها
و تبعــات نپذیرفتــن آنها اشــاره میکننــد و البته این ســؤال بی پاســخ را نیز از
مخالفــان دارند کــه راه حل جایگزین آنها برای هموار کــردن راه نقل و انتقال
مالــی بــا دنیای پیرامون و حتی کشــورهای دوســت و همســایهای مثل چین و
روسیه و عراق چیست؟ بزرگوارانی که این روزها دغدغه ذهنیشان گرانیها و
افزایش قیمت گوشت مصرفی مردم است ،برای برون رفت از این وضعیت
و برقراری مبادالت حداقلی در برابر اعمال فشــارهای عینی خارجی کدام راه
حل را پیشنهاد میدهند؟
به هر روی به نظر میرســد شایســتهتر آن اســت که اجازه داده شــود بحثها
در همــان ســطح کارشناســی رد و بدل شــود و یــک دوقطبی سیاســی دیگر به
نــام موافقــان و مخالفــان افایتــیاف در کشــور ایجــاد نشــود که بســتر برای
حرکتهــای هیجانی و بــه دور از عقالنیــت و زنده بادها و مــرده باده ا فراهم
گردد .یادآوری این نکته هم البته برای مخالفان و البته اعضای محترم مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هم خالی از لطف نیســت که لوایح محل بحث از
ســوی دولت جمهوری اســامی ایران کــه رئیس آن منتخب مســتقیم مردم
اســت تهیه شده و اکثریت مجلس که منتخب مستقیم مردم هستند نیز آنها
را تصویب کردهاند .قاعده عقل حکم میدهد که نمایندگان ملت در دولت و
مجلس مخالف مصلحت مردم اقدام نمیکنند.
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