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 استراتژیک ریاست جمهوریهای مرکز بررسی

 
 جمهوری است.های استراتژیک ریاستکلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی
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 های راهبردیضرورت ترجمه گزارش

دهند. جهان امروز نیز دربرگیرنده هزاران اندیشکده، مؤسسه مطالعات نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می

های راهبردی اند و با انتشار گزارشان راهبردی را در خود گرد آوردهتحلیلگرهای فکری است که کارشناسان و راهبردی و اتاق

گذارند. نزدیک به هفت هزار اندیشکده در جهان وجود دارد ها و جوامع تأثیر میرسانهبر افکار سیاستمداران، بخش خصوصی، 

الملل، و مسائل نظامی زیست تا اقتصاد، روابط بینای از دانش راهبردی درباره موضوعات مختلفی از محیطکه مجموعه گسترده

پژوهی یکی از های خود از آینده را نیز ارائه کنند و آیندهکوشند تا برآوردچنین میکنند. این مؤسسات همو امنیتی را منتشر می

 هاست.ترین اقدامات آنمهم

های تفکر راهبردی در ها و مؤسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضرورتآگاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکده

که متضمن تأمین منافع ملی باشد به شناخت هایی های ایرانی برای ارائه تحلیلایران است. تحلیلگران و استراتژیست

شناختی نیز گاه حائز اهمیت چنین به لحاظ روشها همگونه گزارشهای خارجی نیازمند هستند. اینهای اندیشکدهگزارش

های راهبردی مؤثر نیز در های راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارششناسی پژوهشهستند. پوشیده نیست که هنوز روش

 هایی دارد.های ایرانی کاستین بسیاری از اندیشکدهمیا

یابی مدیرانی که در های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران کشور، و همچنین جهت اطالعمرکز بررسی

ای از متون های راهبردی هستند، نسبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعهگیریمعرض مسائل و تصمیم

افزاید و تالش ها میهای کوتاهی را به ابتدای این گزارشهای استراتژیک اگرچه پیشگفتارکند. مرکز بررسیراهبردی اقدام می

های مرکز ها الزاماً بیانگر دیدگاهان این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید، اما مندرجات این گزارشتحلیلگردارد تا قرائت 

های استراتژیک از استراتژیک نیستند. امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نماید. مرکز بررسیهای بررسی

کند. کارشناسان و ها استقبال میچنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات گزارشهرگونه نقد و نظر و هم

ان راهبردی کشور تحلیلگرها به جامعه کارشناسان و را که ترجمه و ارائه آن توانند متون راهبردیچنین میان همتحلیلگر

 مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.

 

 الدین آشناحسام                                                                                               

 های استراتژیکرئیس مرکز بررسی                                                                                  

 

 

 



 

 

 کنیم شروع نظرم به...  متشکرم

 والدین علمی،هیئت اعضای آموختگان،دانش مجمع اعضای ناظران، هیئت اعضای مدیره،هیئت اعضای بَکو، پرزیدنت

  گرامی آموختگاندانش و

 برخی دارم دوست و هستم اینجا امروز که خوشحالم بسیار. فراوان تبریکات. شماست روز. است شادمانی روز امروز

 دری حاال. شماست زندگی در دشوار احتماالً و فشرده فصل یک بر پایانی مراسم این. بگذارم میان در شما با را تجربیاتم

 .است انگیزدل و آمیزهیجان که شودمی گشوده شما روی پیش جدید زندگی به

 و کنم نقل سخنی او از خواهممی. دارد زندگی در موقعیتی چنین برای زیبا تعبیری آلمانی، نویسنده هسه، هرمان

 . کنم صحبت خودم مادری زبان به سپس

 (آلمانی زبان به صحبت آغاز)

 . ماست گریاری و راهنما زندگی، در که است، نهفته آغازها همه در جادویی نیرویی: نویسدمی هسه هرمان

 مربوط ماجرا این. شد من بخشالهام شدم، التحصیلفارغ فیزیک رشته در که سالگی42 در هسه، هرمان سخنان این

 شرقی آلمان در من. بود جریان در سرد جنگ. بود شده تقسیم غرب و شرق به جهان که زمانی است، 1۷۹۱ سال به

. داشت نظر زیر و کردمی سرکوب را مردم دولت. بود کرده اشغال دیکتاتورها را وطنم از بخشی که زمانی شدم، بزرگ

 همین به. کنند فرار آزاد دنیای به مردم که ترسیدمی شرقی آلمان دولت. گرفتندمی قرار پیگرد تحت سیاسی مخالفان

 این. شدمی کشته یا دستگیر بگذرد دیوار از خواستمی که کس هر. شد ساخته فوالد و بتون از برلین دیوار که بود دلیل

 . داشت سرنوشتی همچنین من خانواده. گسیخت هم از را هاخانواده و کرد جدا هم از را ملت یک برلین، قلب در دیوار

 دیوار نزدیک. بود علوم فرهنگستان در شرقی برلین در فیزیکدان عنوانبه کار التحصیلی،فارغ از بعد من شغل اولین

 دیوار پشت آزاد، دنیای غربی، برلین. گذشتممی دیوار کنار از گشتم،برمی خانه به سرکار از وقتی.  کردممی زندگی برلین

 روز هر. رفتممی آپارتمانم سمت به و گشتمبرمی لحظه آخرین در باید بودم، نزدیک بسیار دیوار به وقتی روز، هر و بود

. کنم تحمل توانمنمی دیگر که رسیدم نتیجه این به بار چند دانمنمی. گرداندممی روی آزادی از لحظه آخرین در باید

 .بود وحشتناک

 .نبودم مخالف من نه

 هافرصت برلین، دیوار. بگویم دروغ خودم به خواستمنمی چون نکردم انکار هم را وجودش اما نزدم، ضربه دیوار به من

 . بود گرفته من از را

 اینکه آن و دهد انجام توانستنمی را کار یک هاسال این تمام در دیوار این اما. بود من راه سر کلمه، واقعی معنای به

 . کنند محدود توانستندنمی بگیروببند با را هااین... هایمآرمان تخیلم، شخصیتم،. کند محدود مرا درونی افکار توانستنمی

 .رسید 1۷۱۷ سال اینکه تا

 و چکسلواکی مجارستان، لهستان، در نفر هزار صدها. داشت باورنکردنی نیرویی اروپا، سراسر در آزادی به معطوف اراده

 هم را فکرش هاخیلی که چیزی. فروریختند را دیوار و کردند تظاهرات مردم. ریختند خیابان به شرقی آلمان در نیز

 فرا آن زمان باالخره. شد گشوده دری بود، سیاه دیواری روزی که آنجا در. پیوست واقعیت به من، خود حتی کردند،نمی

 بگذرم مرز آن از توانستممی. برگردانم روی آزادی از لحظه، آخرین در نبود الزم دیگر. بگذارم دیوار سوی آن پا که رسید
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 سابق مثل چیزهیچ که دریافتم شخصاً روزهایی، چنین در پیش، سال سی. بگذارم بزرگ و آزاد جهان به پا جرئت با و

 .ماندنمی باقی

 نظر به ثابت و استوار آنچه: گذاشتم میان در شما با امروز که بود اینکته اولین تجربه این عزیز، آموختگاندانش

 ( تشویق. )کند تغییر تواندمی حقیقتاً رسد،می

 به را درس این ما مادرانِ و پدران نسل. شودمی آغاز ذهن در تغییری هر کوچک، و بزرگ مسائل در البته و

 به بزرگ خیانتِ بودند، شما سن به هاآن وقتی. هستند 1۷4۱ و 1۷4۱ متولد من مادر و پدر. آموختند شیوه تریندردناک

 ایفاجعه آلمان، من، کشور. بود شده تمام تازه باشد، دوم جهانی جنگ و هولوکاست همان که تمدنی هایارزش

 کینه و قهر حالت در هاسال داشتند حق خوردگانشکست و فاتحان. بود آورده بار به جهان و اروپا برای تصور غیرقابل

 جای به مشترک هایارزش اساس بر آمیزصلح نظمی پیامدش،. گذاشت سر پشت را تخاصم هاقرن اروپا اما. بمانند باقی

 . بود ملی قدرتِ تحمیلِ

. اندبرداشته تعالی سوی به گامی اتحادشان با هااروپایی که معتقدم عمیقاً موقت، هایشکست و هاچالش همه وجود با

 ( تشویق)

 (تشویق. )شوند تبدیل دوست به توانندمی سابق دشمنان که دهدمی نشان هاآمریکایی و هاآلمانی رابطه و 

 دوستی این در مهمی نقش داد، ارائه 1۷2۹ سال در دانشگاه همین در اشسخنرانی در که طرحی با مارشال جورج

 (تشویق. )داشت

 به پیشرفت و صلح سال ۹7 از بیش برایمان بشر، حقوق و دموکراسی هایارزش اساس بر فراآتالنتیک همکاری این

 (تشویق. )است آورده ارمغان

 حداکثر بلکه نباشند «کنونی رهبریِ» هایبحث موضوعِ دیگر من نسل سیاستمدارانِ که زمان آن نیست دور حاال، و

 . شوند بررسی «تاریخ در رهبری» عنوانتحت

 :هاروارد 471۷ سال عزیزِ آموختگانِدانش

 سمت به را ما که هستید کسانی شما. شد خواهد روبرو ویکمبیست قرن هایچالش با آینده هایدهه در شما نسل

 به را ما پیشرفت بنیادهای بنابراین و جهان آزاد بازار تجاری، هایدرگیری و حمایتی هایسیاست. کنیدمی رهبری آینده

 (تشویق. )اندازدمی خطر

 مهاجرتِ و خانمانیبی به تروریسم و جنگ. دهدمی قرار تأثیر تحت را ما زندگی هایحوزه همه دیجیتال انقالبِ

 ( تشویق. )کندمی تهدید را ما سیاره طبیعی منابع اقلیم، تغییر. انجامدمی اجباری

 تا دهیم انجام داریم، توان در انسان عنوانبه آنچه هر باید پس. آورندمی وجود به هاانسان را پیامدهایش و بحران این

 (تشویق. )درآوریم کنترل تحت را انسانیت برابر در چالش این

 روز هر باید...  گویممی خودم به را این واقع در... و دهد انجام را نقشش باید کسی هر اما. کرد کاری توانمی هنوز

. برسد 47۰7 سال تا صفر کربنِ هدفِ به آلمان کشورم تا کنممی را تالشم همه من بنابراین. باشیم دیروز از بهتر

 (تشویق)
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 نکته به اینجا. شد نخواهیم موفق باشیم، تنها اگر. باشیم هم کنار در اگر است پذیرامکان بهتر جهانی سمت به تغییر

 : رسیممی شما برای دومم

 (تشویق) جانبه،یک کار جای به چندجانبه کارِ باشیم، کار فکر به باید پیش از بیش

 (تشویق) ملی کار جای به جهانی کار

 (تشویق. )انزواگرایانه کار جای به وطنیجهان کار

 ( تشویق. )تنهانه کنیم کار هم با باید اینکه خالصه

 همین نباشد، چه هر. داشت خواهید من نسل به نسبت متفاوت کامالً هاییفرصت آینده در عزیز، التحصیالنفارغ شما

 برای من که دارد شوروی مونتاژِ امِ.بی.آی کامپیوتر به نسبت بیشتری بسیار پردازش قدرت شما هوشمند گوشی

 (خنده. )کردممی استفاده آن از شرقی آلمان در 1۷۱۱ سال در امنامهپایان

 در مثالً جمله از. کنیممی استفاده هابیماری نشانه دنبال به تصویر هامیلیون اسکن برای مصنوعی هوش از امروز

 نیازهای بر تا کنند کمک پرستاران و پزشکان به توانندمی احساس دارای هایربات آینده، در. سرطان بهتر تشخیص

 اما داشت، خواهد کاربردهایی چه مصنوعی هوش بگوییم توانیمنمی االن.  شوند متمرکز خاص بیماران فردی

 .هستند انگیزحیرت واقعاً آمدهپیش هایفرصت

 پیشرفتِ نحوه کنیدمی تعیین که شمایید. شماست دست در هافرصت این از بردن بهره واقعاً ،471۷ التحصیالنِفارغ

 باید اغلب صدراعظم، عنوانبه من. بود خواهد چگونه ما زیستن کلی طور به و حرکت ارتباط، برقراری کردن، کار شیوه

 پذیرامکان چون فقط یا است؟ کار بهترین چون دهممی انجام را کار این دارم آیا است؟ درست کارم آیا: بپرسم خودم از

 :شماست برای من سوم نکته این و بپرسید، خودتان از بارها و بارها را سؤال این باید شما است؟

 (تشویق) کند؟می مشخص را ما تعامل نحوه تکنولوژی یا کنیم؟می مشخص را تکنولوژی قواعدِ ما آیا

 بینیم؟می مختلفشان هایویژگی با را کرامت دارای هایانسان ما آیا

 بینیم؟می را نظارت برای موجوداتی و داده، منابع مشتریان، فقط هاآن در یا

 .هستند دشواری سؤاالت هااین

 (تشویق) ببینیم؛ دیگران نگاه از را جهان همیشه اگر بیابیم، را دشوار سؤاالت پاسخ توانیممی که امآموخته من

 (تشویق) بگذاریم، احترام دیگران هویت و دین ها،سنت تاریخ، به اگر

 بالفاصله تا فشاریم تحت وقتی حتی اگر و کنیم، عمل هاآن طبق و کنیم پافشاری خودمان دارریشه هایارزش بر اگر

 و کنیم فکر باشیم، آرام کنیم، درنگ ایلحظه و( تشویق) نکنیم پیروی ماناولیه هایهیجان از فوراً بگیریم، تصمیم

 (تشویق. )بکشیم کار از دست

 با اینکه نکته ترینحیاتی و. است دیگران با بودن صادق مستلزمِ اینکه آن از ترمهم. خواهدمی شجاعت کارها این البته

 (تشویق.)باشیم صادق باید هم خودمان

 بخوانند، درس حقیقت، شعار با تا اندآمده جهان سراسر از جوان همه این که جاهمین از بهتر کنیم شروع کجا از

. بپنداریم دروغ را حقیقت و حقیقت را دروغ نباید ما که معناست بدان این بکاوند؟ را ما زمانِ مسائلِ و کنند پژوهش

 (شدید تشویق)
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 .پذیریمنمی خود طبیعی ویژگی عنوانبه را کمبودها دیگر، طرف از

 دارد؟می باز وضعیت این از را ما عاملی چه -بگیرد را شما جلوی تواندمی چیز چه عزیز، التحصیالنفارغ اما

 بین نیز و خانواده، اعضای بین دیوارهایی. فکریکوته و جهل دیوارهای ذهن، دیوارهای هست، دیوارهایی هم باز

 (تشویق) بشکنیم را دیوارها این امیدوارم. مختلف مذاهب و اقوام نژادها، بین اجتماعی، هایگروه

 موفق آیا اینکه. دارندبازمی کنیم،می زندگی آن در هم با که جهانی به راجع تعامل از را ما مدام که دیوارهایی 

 :است این من چهارم نکته عزیز، التحصیالنفارغ پس. دارد بستگی خودمان به نه یا شویممی

 .نگیرید ساده را چیزهیچ

 را ما که دیوارهایی اگر اما. طورهمین هم پیشرفت و صلح نیست، بدیهی دموکراسی نیست، بدیهی ما فردی آزادی

 فروبریزیم، اند،کرده احاطه

 (تشویق. )شودمی ممکن چیز همه آنگاه بپذیریم، جسارت با را جدید آغازهای و کنیم باز را در اگر

 گرسنگی بر توانیممی. بگیریم را زمین شدن گرم جلوی توانیممی. شوندمی ناپدید هادیکتاتوری ریزند،فرومی دیوارها

 فراهم دختران خصوصاً همه برای را آموزش به دسترسی توانیممی. کنیم کنریشه را هابیماری توانیممی. شویم چیره

 (تشویق. )کنیم

 (تشویق. )دهیم انجام توانیممی را کارها این همه. کنیم پیشگیری اجباری مهاجرت و خانمانیبی از توانیممی

 پذیرامکان کاری چه بپرسیم اول بیایید. است بوده غیرممکن همیشه و است غیرممکن کاری چه نپرسیم بیایید پس»

 .«است نشده انجام قبالً هرگز کاری چه ببینیم و است

 در زن اولین و آلمان فدرال جمهوری جدید صدراعظم عنوانبه امسیاستی بیانیه اولیه در من که است کلماتی دقیقاً این

 :گذارممی میان در شما با را پنجمم نکته کلمات، این با. گفتم پارلمان برابر در 477۰ سال در مقام این

 زدهشگفت را خودمان دهیم، انجام توانیممی آنچه با بیایید.  کنیم زدهشگفت است، ممکن آنچه با را خودمان بیایید

 . کنیم

 کارم زمان آن در. شوم آزاد دنیای وارد قبل سال 37 حدود داد اجازه که بود برلین دیوار سقوط این خودم، زندگی در

 انگیزهیجان شما زندگی که همچنان بود، عجیبی و انگیزهیجان دوره. شدم سیاست وارد و کردم رها را دانشمند عنوانبه

 گذشته دانستیممی آنچه زمان، آن در زیرا. امگذرانده هم را نگرانی و تردید لحظاتِ من البته. بود خواهد شگفتی از پر و

 لذا. دارید احساسی چنین حدی تا هم شما احتماالً مراسم، این شادمانیِ تمامِ وجود با. ماست روی پیش آنچه نه بود، ما

 :است چنین من ششم نکته

 وجود پایان بدون آغازی هیچ. است جدید آغاز از بخشی گذشته، کردن رها. هست نیز خطر لحظه اید،ایستاده که اینجا

 و آغاز میان فضای است، شده ساخته تفاوت این از ما زندگی همه. مرگ بدون زندگی یا شب، بدون روز چنانکه ندارد،

 تا باشیم امور یافتن پایان آماده باید همیشه که دارم باور. نامیممی تجربه و زندگی را است دو این بین آنچه. پایان

 همچنین و علم در تحصیل، در من تجربه نتیجه این. ببریم را استفاده بهترین هافرصت از و کنیم حس را آغاز جادوی

 تواندمی مختلفی هایموقعیت است؟ من انتظار در ایآینده چه سیاستمداری، از بعد داندمی کسی چه. است سیاست

 .بود خواهد جدید و متفاوت چیزی آینده: است مشخص چیز یک فقط. باشد رو پیش
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 :گذارممی میان در شما با را هاآرمان این

 (تشویق. )ماند نخواهد هست که گونهآن چیزهیچ زیرا فروبریزید را فکریکوته و جهل دیوارهای -1

 .کنید عمل چندفرهنگی یکپارچه جهان نفع به کنید سعی -4

 است؟ ممکن فقط یا است درست کنممی که کاری آیا: بپرسید مدام خودتان از -3

 .انگاشت پاافتادهپیش و بدیهی تواننمی هرگز را آزادی که نکنید فراموش -2

 .کنید زدهشگفت کرد توانمی آنچه با را خودتان -۰

 .است جدید آغاز از بخشی گذشته، گذاشتن کنار. دارد خطر همیشه شدن نو که باشید داشته یاد به -۱

 .است ممکن چیزی هر نیست؛ بدیهی چیزهیچ اینکه همه از ترمهم و

 !متشکرم

 


