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«عوام» و «روشنفکر»
ضرورت عدم استفاده از آن در محیط اجتماعی

در اکثر کشورهای درحال توسعه در سطح بین المللی ،که ایران نیز در زمره آنها تلقی شده و میشود،
در دانشکده های علوم سیاسی و اجتماعی و رشته های ذیربط ،در ذهن دانشجویان عزیز« ،محیط
اجتماعی» را به دو طبقه «عوام» و «روشنفکر» ،تقسیم و در این فرآیند ،دانشجویان عزیز (سرمایه
های انسانی واقعی و ارزشمند کشورها) در ذهن خود بر اساس این تقسیم بندی ایدئولوژیک
آموزشی گاها تحمیلی ( اعم از سکوالری و دینی) ،ناخودآگاه و بعضا خودآگاه «راه خود» را به عنوان
«روشنفکر» از «عوام» که ملتها را در محیط اجتماعی کشورها تشکیل داده و میدهند ،جدا و ساز خود
را در قالب کلمات کلیشه ای در راستای بلندگوهای قدرتیان «اعم از سکوالر یا دینی» که آن عزیزان را
بر اساس برنامه نویسی های حکومتی یا دولتی وار خود «روشنفکر» تلقی و معرفی ،سپس آن
عزیزان را جذب و بعضا بعنوان ابزار استفاده کرده و میکنند ،با دیدگاه صرفا «حق فردی» و نه با دیدگاه
حقوقی اساسی بعنوان یک «شخص حقیقی مسئول در قبال حقوق دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی»
در محیط اجتماعی نواخته و مینوازند.

این قشر با دیدگاه صرفا فردی و نه بعنوان یک شخص حقیقی مسئول ،در اکثر کشورهای در حال
توسعه و حتی پیشرفته« ،حرکت» ،را در حرافی ها و بازی های سیاسی وار و سوء استفادهای
ابزاری از حقوق ملتها (اشخاص) توسط طالبان قدرت در سطح ملی یا بین المللی در هر دو سیستم
«اعم از سکوالریستی و دینی» دانسته و میدانند.

سوالی که مطرح میشود ،این هست که در محیط اجتماعی آیا «روشنفکری» فقط به دانستن
تقسیمات انواع «سیاست»« ،استفاده ابزاری و مداوم از یکسری از کلمات کلیشه ای» در فعالیتهای
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سیاسی در داخل کشورها و دیپلماسی سیاسی در سطح بین المللی برای مدیریت فعالیتها در
بخشهای ششگانه (حقوقی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی) خالصه شده و
میشود؟
و آیا مورد فوق شرط کافی برای «حرکت» برای رشد واقعی و توسعه پایدار کشورها در بخش
های ششگانه فوق بوده و میباشد؟

اگر این روش کافی و پاسخگوی نیاز ملتها بود ،دیگر نیاز به اصطالحی بنام «کشورهای در حال
توسعه» نمی بود ،نبوده و نخواهد بود.

لذا ضروریست ،از ادامه این دوگانگی ابزاری ایدئولوژیکی سیاسی وار (عوام و روشنفکر) و توسعه آن
در محیط اجتماعی کشورها خودداری و در راستای اصل مسلم و بنیادین «حق حاکمیت ملتها و قوای
ناشی از آن»(نه حاکم بر آن) در «علم حقوق اساسی» ،خواهان بازبینی اساسی در مفاهیم و موارد
مطروحه در «علم حقوق اساسی (نه صرفا در قوانین اساسی و عادی کشورها) ،و به «حقوق بنیادین
اشخاص ( فعالین بخشهای ششگانه فوق اعم ار اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط های
اجتماعی)» (نه صرفا حقوق شهروندی) توجه اساسی معمول ،و آنها را باز تعریف ،و سپس بر اساس
آنها ،با افزایش آگاهی حقوقی اساسی ملتها (اشخاص) ،گامهای موثر برای نهادینه نمودن اصل
« حاکمیت حق با مرکزیت احترام به حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و لزوم مسئولیت پذیری
در قبال آن» بجای صرفا «حکومت قانون» در محیط اجتماعی اعم از واقعی و مجازی توسط هر یک از
فعالین (اشخاص) دارای تخصص و تجربه بخشهای ششگانه فوق برداشته شود ،نه فقط توسط
قشری سیاسی بین و سیاست باز طالب قدرت تحت عنوان روشنفکر !!! و به شکل صرفا :
« .1سیاست گزاری های تحمیلی یا برنامه نویسی های دولتی وار زایده تراوشات ذهنی
مسئولین سیاسی و دور از واقعیات» ،در داخل کشور ها،
 .2و دیپلماسی سیاسی ،یا دیپلماسی های  :سیاسی حقوقی ،سیاسی اقتصادی ،سیاسی
فرهنگی ،سیاسی اجتماعی ،سیاسی اداری و سیاسی اجرائی ،در روابط با دیگر کشورها
در سطح بین المللی.

راه حل برای برون رفت از بحران سیستمیک سال : 2002
« .1نگرشی نو به توسعه حقوقی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار» و اصول
پنجگانه حقوقی زیربنائی و اساسی آن برای رسیدن به توسعه پایدار :
http://ebrahimemad.net/presentation-fa.html o
 oاصول پنجگانه :
 .1اصل حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،
 .2حقوق بنیادین  :حق زیستن و حق نوسعه پایدار،
 .3برنامه مگا اکونومی بعنوان راه حلی واقعی برا خروج از بحران سیستمیک ایجاد
پول بدهی ها،
 .4حقوق اساسی ،حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن (نه حاکم بر آن) و ضرورت
بازبینی در آن قوا و گذر از سه قوه به پنج قوه،
 .5فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین (بجای روابط بین الملل و
دیپلماسی های سیاسی و سیاسی اقتصادی)
 .2انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار :
http://aceidd.com/fa/emad-fa.html
o
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استحضارا بیان مطالب مربوط به «نگرشی نو به توسعه پایدار» که نتیجه فعالیتهای علمی
کاربردی و تحقیقاتی  33ساله این حقیر در داخل کشور تا سال  1331و محافل و محیطهای
دانشگاهی فرانسوی و فعالیتهای شغلی (علمی کاربردی و برنامه ریزی) در سطح بین المللی تا کنون
میباشد ،نیاز به حداقل دوسال زمان برای تشریح در حد یک دوره فوق لیسانس تخصصی جدید دارد.
ضمن تشکر قبلی از شما مخاطبان گرامی ،شما را به مطالعه دقیق پنج اصل حقوقی زیربنائی و
اساسی علمی (اصل اول و دوم) کاربردی (سوم و چهارم و پنجم) نگرشی نو به توسعه پایدار در
لینکهای باال دعوت و برای اطالعات بیشتر و استفاده شما عزیزان در ارتباط با تخصص و تجربه تان در
زمینه یکی از بخشهای ششگانه در محیط اجتماعی داخلی و بین المللی در خدمتتان خواهم بود.
امیدوارم شرایطی فراهم گردد که بمرور مطالب بیشتری در ارتباط با «نگرشی نو به توسعه پایدار» را
بصورت علمی برای شما عزیزان مطرح نمائیم.
حق یار و یاورتان باد
ابراهیم عماد
پاریس فرانسه
www.ebrahimemad.net
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