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 دهیچک

ردم و بروز بحرانهای احتمالی در زمره بنیادی ترین دشواره حیااتی ایارا  اعتماد ملی آحاد م کاهش     

اها  آنهاا گیری این دشواره نقش آفرینی نموده است که  آید. عوامل مختلفی در شکل امروز به شمار می

، به محاا  رفاتن علاوم انیاانی، گفتما  فقاهتی ،زدگی سیاست ،تند از: مغفول ماند  قانو  اساسیعبار

و تعدادی دیگر که هرکدام از آنها به تنهاایی ارزش پول ملی  کاهش ،ایه های مادی و معنویخروج سرم

داشتن عزم  ؛های مذکور سازوکار عملی حل و فصل فوری چالشسبب کاهش اعتماد عمومی شده است. 

 برپایه جامعه شناسای سیاسای البته عل  سیاست برای برو  رفت از وضعیت موجود است.و اراده راسخ 

 مایالبته  است.دانیته  میئولا رفت و ترقی ایرا  امروز را درک صحیح شرایط موجود توسط  ه برو را

های وحدت ملی را میتحک  نمود و با اتکا باه داناش روز از  پایه ده از ظرفیت های مختلفتوا  با استفا

عماومی موجاب  افزایش اعتماد کشور را در مییر رشد قرار داد. سپس دالا  های خطرناک عبور کرد و

شاود، ضامن آنکاه  همچنین مشارکت سیاسی آنهاا مای بهتر میا  آحاد مردم و دولت و تعامل بیشتر و

کاهش آ  سبب عدم حمایت و پشتیبانی مردم از میئولین و به تبع آ  عدم رعایت قاوانین و مقاررات، 

روش  یت می گردد.موارد خیلی حاد موجب بحرا  مشروع های مختلف دولت و در عدم حمایت از برنامه

توصیفی بوده و چارچوب بحث برمبنای نظریاه جامعاه شناسای سیاسای -این مقاله تحلیلی پژوهش در

 ایرا  مبتنی است.
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 مقدمه

از تصمیماتی که توسط اعتماد عمومی اقشارمختلف اجتماعی به دلیل سایه سنگین بییاری     

بیش از چهار دهه های گوناگو  اجرایی،تقنینی و دست اندرکارا  حاک  در طی  میئولین بخش

زیادی را برجای گذاشته  است و نتایج و آثار منفی ایرا  اتخاذ گردیده از انقلاب اسلامیپس 

ترمی  می باشد.  است؛ بتدریج آسیب دیده و به جد به عنوا  دشواره حیات ایرا  امروز نیازمند

خواهد  زیرا بی توجهی بیش از این یقینا درمیا  مدت عوارض و نتایج غیرقابل جبرانی را دربر

به پیروزی رسید، بیش از یک قر  از  75داشت. درحالیکه وقتی انقلاب اسلامی ایرا  درسال 

مانا  این ورود کشور ما به زندگی جدید و توسعه وپیشرفت می گذشت. انقلاب ایرا  ازنظرمیل

که درپی تامین یک رشته اهداف انیانی درعصر  کشور یک حرکت عقلایی به شمار می آمد

استقلال و جمهوری اسلامی که درصدر شعارهای  و. شعارهای آزادی پیشرفت بود توسعه و

انقلاب قرارداشت، به وضوح و صداقت این واقعیت را نشا  می داد. آ  قرائت از اسلام که انقلاب 

انیانی بود.آ  قرائت، حقو  اساسی افراد درنظام  -راهی می کرد، یک قرائت عقلاییرا هم

سیاسی جامعه به معنای جدید آ  وابتناء مشروعیت سیاسی برآراء وخواست مردم وضرورت 

علمی حکومت را به رسمیت می شناخت. این قرائت معقول و قابل قبول از  مدیریت عقلایی و

عاصر سازگار بود، توسعه و دموکراسی را به رسمیت می شناخت، دین با واقعیت های جها  م

حکومت کرد  را مدیریت عقلایی جامعه می دانیت، قانو  اساسی رامیثاقی تلقی می کرد که 

متناسب با شرایط تاریخی پیروزی یک انقلاب تدوین شده و درشرایط تاریخی دیگری قابل 

د. اسلام، دینی نگرییته می شد که یک ترمی  واصلاح است. همه چیز انیانی دیده می ش

انقلاب شکوهمند را همراهی کرده وپشتوانه ارزش های عدالتخواهانه آ  انقلاب قرارگرفته وپس 

حقوقی، حاکمیت ملت و حقو  اساسی افراد را که درقانو   -از پیروزی نیز ارزش های سیاسی

رسالت های اصلی انقلاب  عالی واساسی آمده، تایید کرده است. این بیا  آغازین از اهداف مت

اسلامی ایرا  از این باب مطرح گردید که ه  اکنو  متاسفانه شاهد فاصله عمیق میا  اهداف 

مترقی انقلاب با وضعیت حاک  بر حیات ایرا  امروز و سیت گردید  پایه های بنیادین اعتماد 

باشی .اساسا اعتماد  گفتار میئولین درعرصه های مختلف می عمومی مردم نیبت به رفتار و

شقو  ناگییتنی سرمایه اجتماعی به روابط بین مردم و  عمومی مردم به عنوا  یکی از

 بهتر میا  آحاد مردم و دولت و حاکمیت نظردارد. افزایش اعتماد عمومی موجب تعامل بیشتر و

همچنین مشارکت سیاسی آنها می شود، ضمن آنکه کاهش آ  سبب عدم حمایت و پشتیبانی 
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ردم از میئولین و به تبع آ  عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم حمایت از برنامه های مختلف م

چنین شرایط حادی؛ به باور  دولت و درموارد خیلی حاد موجب بحرا  مشروعیت می گردد. در

میشل فوکو بی اعتمادی اقشارمختلف مردم باعث فرسایش سرمایه اجتماعی گردیده و به انزوا، 

بین رفتن شبکه روابط بین فردی می انجامد. از طرف  از  ، گییته شد  پیوندها وذره ای شد

دیگر، بی اعتمادی باتحریک و برانگیختن افراد درجهت جیتجو برای یافتن جانشین ها اغلب 

باپذیرش هویت های غیرقانونی نظیر: خرده فرهنگ های منحرف و نظایرآ ؛ خود را از حالت 

جامعه  ا از خود بیگانه می سازد. بنابراین سطح اعتماد موجود درفردیت خارج کرده و او ر

تعیین کننده درجه دموکراسی و توانایی آ  جامعه برای رقابت درعرصه های گوناگو  است. 

ضمن آنکه درشرایط اجتماعی میتحک  و پایدار، آرزوهای انیانها ازطریق هنجارها تنظی  و 

رها وازبین رفتن کنترل آرزوها؛ آنومی یا یک وضعیت محدود شده است. با ازه  پاشیدگی هنجا

 آید. از آنجا که این آرزوهای بی حد طبعا نمی توانند ارضاء و آرزوهای بی حدوحصر بوجود می

اشباع شوند، درنتیجه یک شرایط نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید. سپس این نارضایتی 

ودکشی،اقدامات جنایی، طلا  وغیره.. ظاهر می جریا  های اقدامات اجتماعی منفی نظیر: خ در

سیت شد   عه شناختی می توا  ادعا نمود که؛گردد. لذا برمبنای این گونه تحلیل های جام

اعتماد ملی آحاد مردم و بروز بحرانهای احتمالی در زمره بنیادی ترین دشواره حیاتی ایرا  

ی از میائل مه  کشور طبیعتا موجب امروز به شمار می آید. البته برگزاری همه پرسی دربرخ

های مختلفی در شکل گیری این مولفه عبور از دالا  های خطرناک خواهد بود.  وفا  ملی و

 دشواره نقش آفرینی نموده است که شرح آنها درادامه ذکرخواهدشد.

 

 چهارچوب نظری 

کنش  سته ازعمومی درمتن کنش های انیانی نمود پیدا می کند، بخصوص درآ  د اعتماد     

ها که جهت گیری معطوف به آینده دارد و آ  نوعی رابطه کیفی است. اعتماد، تیهیل کننده 

سیاسی را  -سیاسی است که هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی -فضای اجتماعی مبادلات در

به حداقل می رساند وبرای حل وفصل میائل مربوط به نظ  اجتماعی نقش تعیین کننده ای 

درجوامعی که اعتماد بالایی وجود دارد، میئولیت پذیری بیشتری  (.5: 0831زکیاوغفاری،دارد)ا

جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به  در مقابل در سطوح پایین جامعه دیده می شود و در

به اعتقاد گیدنز، اعتماد  (.Erden, 2009: 218نوعی فرار از میئولیت بیشتر دیده می شود)
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این باور است که اعتماد با انتظارات محاسبه شده  مکا  مربوط می شود. او بر ا  وبه شیرازه زم

به نظر پاتنام،   (.057-035: 0831 امنیت مرتبط می باشد)گیدنز، بیشتر با سروکار دارد و

اعتماد از مولفه های مه  و حیاتی سرمایه اجتماعی است. او معتقد است که بدو  اعتماد اغلب 

طبق اصل  (.kazemipur, 2006: 2لی زندگی روزمره غیرممکن می شود)فعالیت های اص

است، در  که در بازنگری نیز بدو  تغییر باقی مانده 0873قانو  اساسی مصوب سال  7۵

. خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگا  مجلس برسد

داخلی از زوایای مختلف نیبت به ارائه  درارتباط با موضوع تحقیق؛ اندیشمندا  خارجی و

دیدگاه ها و نقطه نظرات تخصصی خود درقالب آثارمختلف اقدام نموده اند. دراین خصوص می 

که توسط جامعه شناس معروف  "معنای مدرنیت "توا  به برخی از مه  ترین آنها مانند: کتاب 

رانییس فوکویاما نظریه پرداز آنتونی گیدنز نوشته شده است، اشاره نمود. ضمن آنکه کتاب ف

قابل ذکر است. تمرکز  "سرمایه اجتماعی وحفظ آ  پایا  نظ ،"نیز تحت عنوا   سرشناس

هردو کتاب مورد اشاره  بر نیبت سنجی میا  سطح اعتماد عمومی مردم و درجه دموکراسی 

تحت  نشگاه شهیدبهشتی نیزمبتنی است. همچنین اثر فرامرز رفیع پور عضو هیات علمی دا

قابل تامل است. البته کتاب اخیر با تکیه بر نظریات برخی  "آنومی یاآشفتگی اجتماعی"عنوا  

از جامعه شناسا  غربی ضمن توجه دقیق به اهمیت هنجارها در تنظی  روابط اجتماعی، دلایل 

سیاسی را نیز بیا  نموده است واز این جهت بر اعتماد عمومی تاکید  -نارضایتی های اجتماعی

 شده است.

 

 دلایل عدم اعتماد عمومی 

 حقوقی مهمی مورد سیاسی و مغفول ماند  قانو  اساسی: در قانو  اساسی معانی ارزشی،     

گرفته است که محصول مدرنیته و دورا  جدیدزندگی انیا  است. برای شهروندا   توجه قرار

( حقو  شهروندی، ج( سه دسته حقو  اساسی درنظرگرفته شده است؛ الف( حقو  آزادیها،  ب

این خصوص باید به نادیده گرفته شد  برخی از مه  ترین اصول قانو   حقو  اجتماعی. در

نه در خصوص  اجتماعات، اصل پنجاه و هفت مبنی بر آزادی تشکیل اساسی مانند؛ اصل بییت و

ی مراجعه به آراء عمومی از طریق برگزاری همه پرسی و اصل یکصدو شصت وهشت قانو  اساس

با محوریت رسیدگی به جرای  سیاسی و مطبوعاتی به شکل علنی و با حضور هیات منصفه 

 اشاره کرد.
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فاصله میا  رفتار و گفتار حاکما : بعنوا  نمونه در طی گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب     

اسلامی همواره کلیه دولتمردا  و میئولا  از گیترش کمی و کیفی دانش در سطح جامعه 

ایت از دانش آموختگا  به شکل شعاری و نمادین پشتیبانی کرده اند. اما امروز همگا  وحم

شاهد هیتند به دلیل آنکه تناسبی میا  ظرفیت های مختلف رشته های تحصیلی دانشگاه ها و 

مراکز اشتغال فارغ التحصیلا  وجود ندارد، عملا چالش فو  تبدیل به یک بحرا  فراگیر در 

؛ درکشورهای توسعه رضا داوری اردکانیخصصی دانشگاهی شده است. به باور اغلب رشته های ت

حقیقت عل  بیشتر یک نیاز حیثیتی جامعه  نیافته از عل  و دانش بییارحرف می زنند، اما در

 جامعه متجدد قرین است. حقیقی که با درک شا  عل  در های درراه توسعه است، نه نیاز

رسانه های مختلف ارتباط جمعی خوانده و یاشنیده شده سیاست زدگی: به دفعات در      

های گوناگونی  است؛ فرد یا افرادی به رغ  عدم بهره مندی از تخصص و دانش لازم در حوزه

ورزشی و یا هنری و فرهنگی به صرف وابیتگی و یا همیویی با جریا  خاص سیاسی، متاسفانه 

ها و  ظرفیت ه است. درحالیکه ازهای مذکور گماشته شد در مناصب مه  مدیریتی حوزه

پتانییل مدیریتی موجود درآ  بخش های تخصصی عامدانه و آگاهانه غفلت شده است. به 

فضای سیاست که پنهانکاری و فریب عامدانه همیشه نقشی مه  را بازی کرده اند،  تعبیری در

خودفریبی که به نوعی مظهر سیاست زدگی تلقی می گردد، نه تنها همه پیوندهایش را با 

: 08۵5 دهد)آرنت، ه  از دست میپیوندش را با جها  واقعی  دهد، بلکه مخاطبانش از دست می

75.) 

تغییر کاربری زمین  بین برد  مراتع و جنگلها و ثروت ملی: کوه خواری، از نابودی منابع و     

های غیرمجاز ضمن آسیب رسانی شدید به محیط زییت، ساز های کشاورزی با هدف ساخت و

 تبعات دیگری رانیز دربردارد و عملا شرایط زییت نیل آتی را با بحرا  حاد مواجه خواهد

ری ناشیانه از ظرفیت های آبراه ها،رودخانه ها ومییل های ساخت. سرقت آثارباستانی، بهره گی

ناشی از  آبی درزمره مصادیق مه  نابودی ثروت های ملی به شمار می آید. شاید یکی از دلایل؛

سلطه دولتی ها و شبه دولتی ها بر منابع و ثروت های ملی می باشد. طبیعتا خصوصی سازی 

ی خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی هاعی می تواند با خارج کرد  دارایی واق

 (.7۵5: 0833 ،از بروز فیاد بکاهد)راغفر

فعالیت های هیته ای: یقینا استفاده از دستاوردهای صلح آمیز فعالیت های هیته ای بویژه      

بهداشت ثمرات زیادی را برای شهروندا  در برخواهد داشت. اما ه  اکنو  به  حوزه درما  و در
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دلیل چالش های مه  تر نظیر؛ مشکلات زییت محیطی، بیکاری دانش آموختگا  رشته های 

مختلف دانشگاهی، شیوع ویروس کرونا وبهداشت و بییاری از مشکلات ناشی از تحری  های 

ناجوانمردانه تغییر اولویت بندی هزینه کرد منابع به سمت اینگونه فعالیت اجتناب پذیرمی 

 باشد. 

رفتن علوم انیانی: از یک منظر می توا  به محا  رفتن علوم انیانی درکشورهایی  به محا      

بود  اینگونه علوم دانیت.  {objective}نظیر؛ جمهوری اسلامی ایرا  را به ماهیت آبجکتیو

محک برای تشخیص بهترهیتند. درحالیکه  چنانچه دانش های آبجکتیو مبتنی بر معیار و

می باشند وماهیت اصلی این قبیل  معیار فاقد محک و {subjective}موضوعات سابجکتیو

موضوعات ذوقی وسلیقه ای است.ضمن آنکه درونمایه علوم انیانی بردو پایه حقیقت طلبی و 

 نیازهای بشر آنجا که علوم انیانی از . از(975-97۵ :0835 است)ملکیا ، عدالت طلبی استوار

علومی درکشور ما میتلزم توجه عمیق  است. لذا درک صحیح یک چنین دنیای معاصر در

مبتنی بر سنت زنده است. سنت زنده هما  است که عالما  دینی باشناخت روح و مقتضای 

استنباط می کنند. به عبارت دیگر سنت زنده هما   سنت نبوی برای شرایط امروز اصلی از

 (.39: 08۵5 اسلام متناسب با دنیای جدید است)طباطبایی،

ر جامعه ای که میا  جمعیت، منابع و امکانات تعادل برقرار نباشد و افراد ا: دفرار مغزه     

جامعه درآمد و امکانات خود را شاییته و منطبق با تحصیلات، تلاش و موقعیت خود ندانند، به 

فکر ترک جامعه می افتند. به عبارتی عدم تعادل میا  امکانات و منابع انیانی موجب می شود 

وی متخصص انیانی به کشورهایی باشی  که حاضرند برای یک سرمایه انیانی شاهد سرریز نیر

 حاضر و آماده امکانات خوبی فراه  کنند. 

در بنا بر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا  خروج سرمایه های مادی و معنوی:      

قزاقیتا ، ، فضای کیب و کار در کشورهایی چو  گرجیتا ، امارات، آذربایجا ، 710۵سال 

ارمنیتا ، ترکیه، بحرین، قرقیزستا ، ازبکیتا ، عما ، قطر، عربیتا ، کویت، ارد ، مصر و 

تاجیکیتا  از کشور ایرا  میاعدتر و سهل تر بوده و این کشورها می توانند به نوعی تهدیدی 

  .سرمایه های درو  ایرا  محیوب شوندخروج بالقوه برای 

ول تمرکز وانحصار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه توده ای پوپولیی : این تفکر محص     

 آنچه که به عنوا  عقل اجتماعی از قرائت فعلی از دین نتواند با فعال وبییج پذیرمی باشد. اگر

کند؛ یقینا  ایجاد بری ، یعنی پدیده ای که حیات اجتماعی مارا رق  می زند، پیوندمی آ  نام 
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 دبود. این امر نیز خود سبب ترویج پوپولیی  می گردد)قادری،بازنده تفاسیر جزمی ازدین خواه

0835 :005) . 

گیرد، ولی دولت تعهدات زیادی را برای انجام داد  بر عهده می کاهش ارزش پول ملی:     

برای انجام این تعهدات درآمد کافی در اختیار ندارد. به عبارتی دولت بودجه لازم را برای انجام 

شود از بانک مرکزی استقراض ار ندارد. برای رفع این مشکل دولت مجبور میتعهداتش در اختی

شود. این نقدینگی کند یا به نظام بانکی فشار وارد کند. این تصمی  منجر به ایجاد نقدینگی می

دهد و خود کند. نهایتا تورم، نرخ ارز را در مقابل ریال افزایش مینیز به نوبه خود ایجاد تورم می

: 08۵5 )سرزعی ،بخشدارز تاثیر می پذیرد. به این ترتیب وضعیت کنونی را شکل میاز رشد 

9397.) 

مطالبات اقوام و اقلیت ها: اقوام و اقلیت ها به علت موقعیت های پراکنده ای که درجامعه      

ایرا  داشتند، خواه ناخواه درمعرض تبعیض قرارگرفته اند وبه همین علت همواره خطر بالقوه 

اقلیت  رسیدگی به وضع اقتصادی اقوام و رضات یکی از چالش های محتمل کشورما  است.تعا

بازشناسی  فرهنگی و سیاسی، -ها وتلاش برای ازبین برد  احیاس نابرابری های اجتماعی

 حقو  شهروندی آنها هویت ملی را کمتر می کند. توجه به زیادی چالش هویت آنها تاحد

بدنه تصمی  گیری قطعا تعلق خاطر آنها  آنها در ارکت داد  بیشترمش مطابق با قانو  اساسی و

 می کند. هویت ملی بیشتر را به ایرا  و

 کشور جوامع توسعه یافته برکیی پوشیده نییت. در زنا : نقش و اهمیت جایگاه زنا  در     

داشته عرصه های گوناگو  برعهده  خودما  زنا  ماموریت های مختلفی را در طی چهار دهه در

 -فرهنگی حوزه های ورزشی، هنری، مختلف مطالبات آنها بویژه در اند. اما همواره در ادوار

ما می باییت به  کشور نادیده گرفته شده است. ز  میلما  دراقتصادی و سیاسی  اجتماعی،

همیری خود درچارچوب خانواده توام با مشارکت  های ارزشمند مادری و منظور ایفای نقش

و محدودیت فایق  اجتماعی جامعه خود برد سرنوشت ساز درحیات سیاسی و انه وفعال،آگاه

، رسوم اجتماعی ها و عرف قالب آید؛ اول، محدودیتی که به واسطه تفکر محافظه کارانه سنتی در

غربی ز  را  ز  را از حقو  واقعی اش محروم ساخته است و دوم،محدودیتی که به واسطه تفکر

 اصالتش بی بهره ساخته است. وارگی کشانده و او را از آزادی و به وادی ابتذال و شی

مشارکت سیاسی: به نظر می رسد که ساختار سیاسی نه تنها بیترساز مشارکت سیاسی      

ب( شبه  پولیی مولفه های ذیل گردیده است؛ الف( پو بلکه زمینه ظهور ونبوده است  موثر



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ           9218 بهار، 8 شماره، مسو؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

342 

مرکز و رقابت درقدرت سیاسی ازیکیو و جامعه دموکراسی معلق که برآیند میزانی از عدم ت

، ج( رژیمی که به واسطه تعلیق فرایند گذار عال از سوی دیگر در دوره اصلاحاتمدنی نیبتا ف

انحصار قدرت سیاسی از سویی و ظهور جامعه  حاصل ترکیب تمرکز و به دموکراسی پدیدآمد و

 (.722: 0835 بشیریه،توده ای منفعل و یا بییج ناپذیر از سوی دیگر می باشد)

 

 نتیجه گیری

حیات ایرا  امروز به شدت نیازمند توجه عمیق به احیاء مجدد اعتماد عمومی مردم می      

 باشد. تدوام نظام سیاسی حاک  به طور اجتناب ناپذیری به مشارکت پذیر نمود  آحاد و اقشار

 اجتماعی،صه های گوناگو  می  سازی ها در عرمختلف اجتماعی در فرایند تصمی  گیریها و تص

از آنجا که ه  اکنو  منطقه خاورمیانه به لحاظ اوضاع  فرهنگی واقتصادی وابیته است. سیاسی،

حتی آبیتن هرگونه تحولات  ونابیاما  است، سیاسی حاک  براغلب کشورهای این منطقه 

نظیر؛ مهمی می باشد، لذا عنایت ویژه حاکما  سیاسی به ارکا  مختلف مقوم دموکراسی 

اعتماد اجتماعی از اه  اولویت های برنامه ریزی کوتاه مدت ومیا  مدت است. ضمن آنکه التزام 

به آزادی های مختلف مدنی از دیگر محورهای مه  دموکراسی قلمداد می گردد. در واقع فر  

است بین اینکه بگویی  حق درآستین ماست، بااینکه بگویی  حق در تضارب آراء مکشوف 

تیلی  فراخوانی  و دومی به  می شود. اولی موجب می گردد که دیگرانی را به تعبد وومعلوم 

دعوت و توصیه به اندیشه و انتقاد منتهی می شود. اولی پی ریزی میتبدانه ای داردو دومی 

ضرورت احیاء  دلایل مه  غفلت عامدانه از معماری دموکراسی را برعهده دارد. شاید یکی از

یک اقدام  ی مردم، شاعرانه گردید  عرصه جدی سیاست است. چنانچه درمجدد اعتماد عموم

رویکرد نظام سیاسی درعرصه سیاست خارجی  غیرمنتظره چرخش محیوسی نیبت به تغییر

صورت بمنظور احیاء  آ  سطح داخلی اولویت شود، در صورت گیرد و باب گفتگو و تعامل نیز در

اراده قوی ضمن نهادینه کرد  چرخش نخبگی با  و اعتماد عموم مردم می توا  با تکیه برعزم

تجربه  گرفت و مییر توسعه پایدار قرار درلفه های مختلف مردم سالاری دینی؛ تکیه بر مو

انطبا   ایجاد و پشت سرگذاشتن دولت های قابلیت ساز، درخشا  جوامع توسعه یافته را در

فراه  سازی زمینه همه پرسی درخصوص البته  ارتقاگرا آزمود. مدار عدالت گرا و شهروند گرا،

برخی از سیاست های کلا  وبهره گیری از نظرات عمومی مردم یقینا راه حل مناسبی برای 

 می باشد. مشکلات پیش رو برو  رفت از میائل و
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