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   :با عنوان گفتاردرسشدة دو متن پیاده

 فرهنگی ساختار در انقالبی بازسازيمعنا و مسیرِ 

جمشیدي مهدي  

 :مبحث اول

و  گفتند سخن هم فرهنگ باب در محترم جمهور رئیس و سیزدهم دولت هیأت با دیدار در انقالب معظم رهبر

 جلسه این را در هاگزاره این از یکی داریم بنا که ما کردند مطرح فرهنگ باب را در ايگزاره چند و ايکلمه چند

 نیز فرهنگ در و کردیم انتخاب را فرهنگ فقط دولت هیأت با انقالب رهبر سخنان تمام از یعنی کنیم؛ تحلیل

 فرهنگی ساختار در دشواري و معضل وجود اشکال؛ وجود به است معطوف که ايگزاره دو یکی همین فقط

 فرهنگ« گویدمی ایشان است؟ بوده چه انقالب رهبر روایت و مقصود کنیم؛ تحلیل را همین است قرار کشور

 اگر بشود؛ اول پرداخته بایستی و دارد کشور که مهمی مسائل و هااولویت در بین یعنی »است کشور دوم اولویت

 وجود ملی سطح در کهمسائلی  انبوه میان درحقیقت از انقالب رهبر که دانیماست. می فرهنگ دوم باشد اقتصاد

ارزشمند  ایشان دید در فرهنگ چقدر که دهدمی نشان این زده است. کنار را و دیگري کرده انتخاب را یکی دارد

 مجموعۀ با مقایسه در است فرهنگ کشور، دوم اولویت پس، کند.می ایفا را ايعمده و کانونی نقش و است

 کشور دوم اولویت فرهنگ چیست؟چرا انتخاب این دلیل که شودمی مطرح اشکال یک مسائل. اینجا از انبوهی

 توضیح این توضیحاتی را ارائه کردند که ایشان فرمایش همین دارند؟ در نظري چنین دلیل ایشان چه به است؟

 به اشاره براي را تعبیر چهار انقالب اجتماعی. رهبر هايساحت بقیه به نسبت فرهنگ علیت و تأثیر به گرددبرمی

 ایشان که بندي چند همین افزار. دراند: ریشه، زیربنا، منشأ و نرمبرده کار به گراییفرهنگ و فرهنگ اصالت نظریه

 اند.است، استفاده کرده مهمی امر فرهنگ اینکه دادنبراي نشان واژه چهار اند، از اینگفته سخن فرهنگ دربارة

 است؛ عقاید، باورها و چیزهایی قالب حاکم و ما اندیشۀو  ذهن بر کهآنچه از است عبارت تعریف ایشان از فرهنگ

 انقالب رهبر که منفی بیرونیِ نمودهاي دارد. نیز بیرونی نمودهاي و پیامدهاي ذهنی، و پنهانی الیۀ قبیل. این این از

 عنصري فرهنگ غلط. بنابراین کورکورانه، سبک گري، تبلیغگرایی، اشرافیچیست؟ اسراف، تجمل اندکرده اشاره

گیرد. دربرمی را مظاهري و نمودها و تعینات و تجلیات ذهن این و دهدمی تشکیل را ذهن ازآن بخشی که است

 باورها و بینی،جهان است. این جهان به او نگرش انسان و نوع انسان، عقالنیت بخش ذهنی فرهنگ شامل اندیشۀ

 سبک مورد در که چیزهاي همین ازجمله دارد بیرون عالم در تجلیاتی و نمودها سلسله ذهنی، یک هايپنداشت
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 آن به زیاد همین خاطر به نیست نظري بحث آن. البته نمودهاي شودمی کردم؛ اینها عرض شما خدمت زندگی

 فرهنگ گوییممی وقتی ».انحرافی فرهنگ« و »غلط فرهنگ« بردند: به کار تعبیر دیگر دو طرف از پردازیم.نمی

 دارد؛ وجود نیز راستینی فرهنگ یعنی انحرافی فرهنگ گوییممی وقتی دارد، وجود درستی فرهنگ غلط؛ یعنی

وجود دارد  حق فرهنگ اساس، همبراین است. کرده رد فرهنگ را و تکثرگرایی در گرایینسبت ایشان بنابراین

  دارد. وجود و کذب صدق و و باطل حق فرهنگ، در هم فرهنگ باطل.

 معنی چه به باشد فرهنگ متوجه ساختاري اشکال اینکه است؛ فرهنگ متوجه ساختاري اشکال گویدمی ایشان

 این وارد دریافتیم را فرهنگ تأثیرات و فرهنگ و منزلت معنا اینکه از بعد یعنی است این قصه است؟ اصل

 مشکلدچار  فرهنگ دادیم جواب اینکه از بعد و دلیل؟ چه به است ساختاري مشکل دچار فرهنگ که شویممی

 پس این  چیست؟ کنندمی مطرح انقالب رهبر که اسالمی انقالب بازسازي بگوییم باید حاال است ساختاري

 دچار فرهنگ شودمی گفته رسد این است کهمی ذهن به رابطه این در نکته کنیم. اولین طی باید که است مراحلی

 فرهنگ گوییممی که است شدیدي تعبیر یک است؛ تندي تعبیر یک است؛ غلیظی تعبیر یک است ساختاري مشکل

 اند؛اَقلّی اند؛جزئی اند؛موردي اشکاالت شودمی گفته اند: گاهیدسته دو چرا؟ اشکاالت است ساختاري دچار

 ساختاري مشکل شودمی گفته دوم حالت این اند. درگسترده اند،دامنهپهن فراگیرند، شودمی گفته ناچیزند؛ و گاهی

اي. خب دو نوع مشکل. ریشه جدي؛ عمیق؛ بنیادي؛ است امري اساسی؛ است امري یعنی تاريدارد. ساخ وجود

 ساختاري، اشکال اشکال؛ گویندمی نامناسب است وضع خیلی جایی که کنند تعبیر بخواهند وقتی همین خاطر به

 ها،عاملیت داریم و ساختار ما یعنی شودنمی حل مشکلی هاآدم جاییجابه با ندارد هاآدم به ضرورتاً ربطی یعنی

 مشکالت آمد، فرهنگ عرصه در دیگري مدیر رفت، مدیري که نیست فاعالن. اینطور عامالن، گران،کنش ها،آدم

 هم حلراه ساختاري باشد، اگر مسئله شود. یعنی حل ساختاري باید مشکالت شود، نه، حل مدیري تفاوت با

 همین، درامراض خاطر شود. بهنمی حل چیزي شودنمی باشد نداشته تناسبی مشکل، حل، باراه است. اگر ساختاري

 بفهمیم. بیماري بشناسیم و را فرهنگی امراض باید است. ما مرض درست تشخیص درمان از نیمی شد گفته بدنی

 انقالب رهبر داد. اینکه انجام را به نظرم باید کار این کنیم عالج بعد بفهمیم را آن چیست؟ مانفرهنگی امراض و

 فرهنگی وضعیت دهدمی نشان که تأمل است، است، محل است تعبیرِ به نظر جدي ساختاري مشکل مشکل، گفتند

 در ما که کرد استنباط ایشان اینطور فرمایشات بقیه از بتوان شاید دارد. زیادي بسیار فاصله مطلوبش وضعیت با ما

 سرعت مختلف، هايحوزه در انقالب نرفتیم، یعنی قطار پیش باید که ها آنچنانبه بقیه حوزه نسبت فرهنگ حوزه

 نه! باشیم، رفته پا، پیشهم و رتبههم فرهنگ، و سیاست اقتصاد، که در نیست اینطور نداشته. متوازن و متناسب

 فرهنگ عرصه در حرکتمان که کنیم قضاوت اینطور بتوانیم بساچه را عرض کردم. مراتب مختلف و درجات

داریم.  ساختاري مشکل فرهنگ که ما در کندمی تصریح ایشان همین خاطر به بوده کمتر هاعرصه به بقیه نسبت
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 آمد و خشنود برخواهیم نیز ساختاري هايحلراه پی در ببینیم، ساختاري ابعاد را در مشکل این شد که اگر نتیجه

 صورت به مشکالت شود، چونمشکالت حل میاللهی بر مسند بنشیند، مرد حزبکه مثالً یک دولت شد نخواهیم

گرایانه نگاه کنیم. حاال که گشت که بتوانیم تقلیلبازنمی و عامل کارگزار و مدیر به و اصالی اولی و ضروري

 در را مشکل مااگر  که است این بر تأکید تعویض مدیریتی مشکالت حل شد یا همه مشکالت یا بعضی حل شد.

 استفاده کرد. مزمن هايبیماري تعبیر سخنرانی، از در این انقالب ماند. رهبرمی باقی امراض ببینیم فروتر سطح

 که اساسی؛ مشکالت دیرینه؛ مشکالت یعنی است شده مزمن مشکالت دچار و حاکمیت جامعه که گفتند ایشان

 را حل آن شودنمی عادي حرکات و مواجهات دارد و با ادامه همچنان و کرده پیدا امتداد نشدهحل مشکالت این

 وقتی بود مطلب همین دقیقاً نیز تحول سخنرانی داریم. اساسی کار به یک نیاز یعنی داریم تحول به نیاز بلکه کرد

 جهتبی رهبري بگوییم اینکه دارد. پس وجود ساختاري مشکل انقالبی، یعنی بازسازي گویدمی ایشان

 جدي هايحلراه دنبال همین خاطربه بینندنمی مشکالت رادشواري و  حجم قضایا و به هستند بینانهوخوش

 گفتند، سخن مزمن هايبیماري از تحول، ایشان سخنرانیِ آن در نیست. صحیحی سخن واقعاً سخن این نه نیستند،

  کردند. فرهنگ صحبت مشکل ساختاري وجود از هم اینجا در

 دوباره متولدشدن، دوباره نوشدن، نوع یک یعنی انقالبی بازسازي با شود؟می حل صورت چه به ساختاري مشکل

 مناسبتی هر به رهبري حاال است. دوباره آغاز دوم معناش همین است یعنی دوباره. گام آغاز یک وپرگرفتن.بال

 شده، یعنیمزمن هايساختاري، بیماري مشکالت انقالبی، وجود تحول، بازسازي قصه این روي کندمی تأکید

 و بشود، مشکالت انجام تحولی یک واقعاً خواهندبشود، می برداشته بلند گام یک واقعاً واهندخمی رهبري

 هايحلراه همان هم کارگزاران است طبیعی که نبود ایشان ذهن در عطف نقطۀ بشود، اگر این حل هادشواري

انقالب نیازمند  .دادندمی ادامه راروند  همان بستند ومی کار به گرفتندمی کار شده، بهاصالح یا قدري را گذشته

وشو بدهد، انقالب باید جوان بشود؛ هم تولدي دوباره است، انقالب نیاز دارد تا درون خودش را شست

کارگزارانش هم ساختارها، انقالب بایستی یک نقطه عطف داشته باشد. یعنی دگرگونی باید رخ بدهد و حسِ 

بگیرد. این مباحثی بود در باب مشکالت ساختاري و اصل وجود مشکالت عمیقِ وقوعِ دگرگونی در مردم شکل 

  شود.دامنه و کالن هستند و با آمدوشد افراد تغییري در آنها حاصل نمیساختاري و اینکه اینها مشکالت پهن

 دیدنظرتج است. محتاج بازنگري و بازاندیشی محتاج بازسازي، اوالً انقالبی، بازسازي گفتند انقالب رهبر اینکه

 بازنگري یک شکنانه،شالوده بازنگري یک یعنی است بازنگري محتاج اولی طریق به انقالبی بازسازي و است

 دیگر هايدولت امتداد در سیزدهم دولت که نباشد اینطور بگیرد یعنی صورت باید زیرساختی بازنگري بنیادي،

 حساس انقالب رهبر آورد. وجود به بنیادي هايدگرگونی و کرد اساسی تجدیدنظرهاي باید. باشد داشته قرار

 یعنی است عقالنیت از فارغ انقالبی رویکرد پس اساسی داشتن. ایی وریشه رفتار رفتارکردن، انقالبی درباره بودند
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 خواهدمی کند. صرفاً ساختارشکنی خواهدمی گیرد صرفاًنمی نظر در را تصمیمی هیچ احتمالی لطمات

 حواشی نه داندمی زمان نه سازد. مستقر را دیگري نظم و برچیند را نظم این خواهدمی صرفاً کند. گريضدانقالب

 انقالب رهبر که بود نکاتی ازجمله این است بزرگی ضعف قطعاً است. این بزرگی ضعف هیچ! یک داند،می را

  کردند. مطرح

بسا بشود مسئله را تقلیل داد یا و گام دوم هست چه گویید نقطه عطف هستکسانی اشکال کردند شما که می

نفس سر کار آمده و مسئله هم همین هست و رهبري با تطبیق داد بر اینکه دولتی تغییر کرده و دولتی نوپا و تازه

خواهید نقطه عطف طراحی کنید؟ چرا گردید؟ چرا میهر دولتی سخن تازه دارد، چرا شما دنبال نقطه عطف می

که رهبري گفته صرفاً مربوط به همین تغییر دولت هست. چیزي د یک تصور کالن طراحی کنید؟ آنچهخواهیمی

دهد که ایشان در دیدار با دولت سیزدهم نشان می که ما فهمیدیم از بیانیه گام دوم و سخنرانی تحول و فرمایشات

خواهد مستقر یک دولت جدیدي می بحث فقط تغییر دولت نیست، مگر بیانیه گام دوم براي تغییر دولت بود؟!

محور نیست، قوه که مجلسمحور نیست، همچناناي نگاشته بشود؟ بیانیه گام دوم دولتبشود، بر اساس آن بیانیه

محور نیست. بیانیه گام دوم یک چرخش بزرگ و کالن در ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی هست. یعنی قضائیه

خواهد ما یک گام بلند برداریم؛ پس اصالً کم و جهادي و انبوه، ایشان میوار، یک حرکت مترایک شدنِ جهش

  را به بحث تغییر دولت تقلیل داد و فروکاهید. نبایستی مسئله

گوییم ساختاري است، چه قسم مشکالتی هستند؟ فرهنگ ما دچار سوال بعدي این است که این مشکالتی که می

توان به وجود اري؟ آیا با تکیه بر اندیشه فرهنگی رهبر انقالب میمشکالت ساختاري است، کدام مشکالت ساخت

ها که بحث دیگري هست، االن ما در مرحلۀ تشخیص حلمشکالت ساختاري در حوزه فرهنگ اشاره کرد؟ راه

بیماري هستیم. عنوان کلی بیماري را گفتیم و گفتیم: مرض فرهنگی، وجود مشکالت ساختاري در حوزه فرهنگ، 

شود؟ یعنی کجاها ضربه خورده؟ چه عناصري با هم جمع شده تا یک یص. جزئیات تشخیص چه میاین تشخ

توانیم به کار ببریم، این است که مشکالت ساختاري بندي که میمشکالت ساختاري به وجود آمده؟ اولین تقسیم

تند حاکمیت دچار مشکالت که رهبر انقالب گفتند آیا ایشان حاکمیت را اراده کرده است یا جامعه را؟ یعنی گف

ساختاري هست یا جامعه؟ اینکه رهبر انقالب گفتند: فرهنگ ما دچار مشکالت ساختاري است؛ یعنی تدبیر 

فرهنگی دچار مشکالت ساختاري هست؟ یا نه همین وضع فرهنگ عمومی و جامعه؟ در سخنرانی تحول که 

در دو عرصه رخ بدهد، یکی در عرصۀ حاکمیت، ه کردند، ایشان سخنش این بود که تحول باید ئچندي پیش ارا

نحوة حکمرانی و دیگري در عرصۀ جامعه. جامعه را که ایشان اشاره کردند، همین سبک زندگی غلط و 

گري و چیزهایی از این قبیل و حاکمیت هم گفتند مسئله اقتصاد، مسئله عدالت و چیزهاي دیگر از این اشرافی

هاي سبک زندگی و جامعه بایستی تحول رخ اي حاکمیت و در بعضی از بخشهقبیل. ایشان گفتند در همه بخش



۵ 
 

بدهد. بنابراین منظور ایشان از بازسازي انقالبی، بازسازي انقالبیِ جامعه و حاکمیت هر دو بوده است. یعنی هم 

نرانی تحولش شود؛ چرا؟ چون ایشان در سخنظام سیاسی، هم نظام اجتماعی هر دو مد نظر بوده، اینطور فهمیده می

  هاي سبک زندگی. هاي حاکمیت و در بعضی از بخشهر دو را گفتند، منتهی تعبیر ایشان این بود که در همۀ بخش

شود که مشکالت ساختاري کدامند؟ مشکالت ساختاري در حوزه حاال این پرسش مهم و اساسی مطرح می

هایی انجام دادم که خدمت شما آنها را زيسافرهنگی کدامند؟ بنابر عادت خوب یا بد همیشگی خودم دوگانه

توانیم چه برداشتی پیدا کنیم. شاید بتوانیم بگوییم (دقت بفرمایید ها میکنم تا ببینیم براساس این دوگانهعرض می

گویم هنوز نظر قطعی خودم را عرض نکردم فقط دارم صرفاً یک سلسله فرضیه را با شما ها را میمن دارم فرضیه

گذارم) یک فرضیه این هست که ما بگوییم نظریه نداریم و تدبیرگري فرهنگی ما مبتنی بر نظریه نیست یدر میان م

افتاد. خب اینکه ما فقر نظریه و مشکالت ساختاري هم معلول فقر نظریه است، اگر نظریه داشتیم چنین اتفاقی نمی

هد. ما دچار فقر نظریه هستیم یعنی نظریه دداریم سخن اشتباهی نیست یعنی بخشی از واقعیت را نیز توضیح می

که باید، اما بحث در این هست که این فقر نظریه آنچنان که باید فرهنگی، ساخت و پرداخت نکردیم آنچنان

رسد. وجود مشکالت ساختاري یعنی علت اصلی این نیست چرا؟ چون با وجود مدخلیت داشته باشد به نظر نمی

گذاري نیست، هاي خوبی وجود دارد. بنابراین مشکل اصلی، سیاستاریم. سیاستهاي خوبی دفقر نظریه، سیاست

گونه نیست که ما بتوانیم بگوییم مشکل ساختاري عبارت است از فقر گذاري نیست اینالعلل سیاستیعنی علت

  نظریه یا فقر سیاست، یعنی تجویز نداریم، تدبیر نداریم.

گري در حوزه فرهنگ نیستند یعنی در فرهنگ ها قائل به تصديدولتدر مورد نظریه باید افزود که خیلی از 

طور نژاد و چه دولت روحانی هر دو همینکنند تا رضایت مردم را جلب کنند، چه دولت احمديدخالت نمی

گري فرهنگ، فرهنگ را رها کرده بودند. به خاطر همین است که رهبر سپاري و عدم تصديبودند، به اسم برون

اي باالي سر فرهنگ تعبیر ولنگاري فرهنگی یا رهاشدگی فرهنگی را مطرح کردند، یعنی گویا قوه عاقله انقالب

کند و اشراف ندارد که بتواند جزئیات را در نظر بگیرد و هدایت فرهنگی انجام جامعه ما نیست. از باال نگاه نمی

الی انقالب فرهنگی است. شورا مشروط به بدهد، این یک نقص جدي است. به نظر من مثل اعال، خود شوراي ع

ها تابع هاست تا دولتکه شورا یک قرارگاه فرهنگی عالی مستقر در بیرون از دولترئیس جمهوري شده درحالی

ها و رویکردهاي هر دولت دچار نوسان و تالطم و ها، تا فرهنگ در اثر سیاستشورا باشند نه شورا تابع دولت

جمهور است و از این جهت مصوبات، ضمانت انقالب فرهنگی خودش مشروط به رئیس تکانه نشود. شوراي عالی

 هاسیاست که این قرار بود یک دستگاه و یک قرارگاه فرانهادي باشد. اینرسد، درحالیاجرا ندارد و به اجرا نمی

 هم همین خاطربه و نشدناجرایی و اجرا ضمانت عدم از است عبارت مسئله بلکه ندارند اشکالی ذاتاً خودشان

 درباره رهبري که است تعبیري فرهنگی است. ولنگاري داده رخ و دهدمی رخ فرهنگی ولنگاري که هست
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 آن به و کندنمی اعتنا فرهنگی صادرات و واردات حاکمیت، به یعنی جامعه، مورد در نه کردند مطرح حاکمیت

  است. بزرگ هاياشکال از یکی این پردازدنمی

کنیم دیگر این است که بگوییم مشکل در اجراست یعنی مشکل ساختاري، البته اینهایی که صحبت مییک سخن 

همه در سطح حاکمیت است یعنی در الیه حاکمیت نظریه نداریم سیاست نداریم یا در اجرا دچار اختالل هست. 

این باشد که اصالً سیاست  تواندآیا ممکن است چند نوع اختالل داشته باشیم؟ چه اختالالتی؟ یک اختالل می

گرفته،  شده، تجویز صورت شود، نسخه پیچیدهآید، پیگیري نمیفرهنگی و نظام اسالمی انقالب به اجرا درنمی

کند، یک اشکال ممکن است ها نیست آنها را محقق نمیعامل اجرایی در مقام تحقق چون وفادار به عالم ارزش

کاري وجود دارد وزه اجرا ممکن است این باشد که تداخل و موازيچنین چیزي باشد. یک اشکال دیگر در ح

دانم، در دولت قبل دیدید که چه اتفاقی افتاد؛ مثالً بین نهادها، من این عامل قبلی را که اشاره کردم خیلی موثر می

نویسیم نامه میها توجیه آوردند براي اینکه ما داریم نظامسند تحول در نظام آموزش و پرورش اجرایی نشد و سال

را اجرا کردند، یا در مورد  2030ولی درنهایت کاري که باید را نکردند و به جاي او وفادارانه و متعصبانه سند 

فرمایید شبکه ملی اطالعات که یک ایده خوبی شوراي عالی فضاي مجازي در وزارت ارتباطات شما مشاهده می

آید، این هم م است سند هم شده است باز هم به اجرا درنمیاست، یک برنامه مفید است واجد وجوه سیاستی ه

بسا قانون کم نباشد ولی کسانی یک نشانه دیگر. پس واقعاً اجرا در حوزه فرهنگ یک مشکل جدي است. یعنی چه

 اهللاشود این تعبیري که بنده در همین کتاب اندیشه فرهنگی آیتمجري قانون نیستند چون وفادار نیستند. نتیجه می

گویند: رهبري گفت: ما در آفند و پدافند فرهنگی ضعیف هستیم. ایشان می». ولنگاري فرهنگی«اي آوردم خامنه

ست، عرضه و تقاضاي فرهنگی تجویز متولیکنم که فضاي فرهنگی وِل هست رهاست بیمن احساس می

ت بگوییم که مجري تقید ندارد بار ممکن اسگیرد. پس یکشود و بر آن نظارتی صورت نمیشود، تجهیز نمینمی

کاري بار هم ممکن است بگوییم معارضکاري وجود دارد، یکبار ممکن است که بگوییم موازيکه اجرا کند، یک

شدت ما درگیر کنند بله واقعا در حوزه اجرا بهوجود دارد، یعنی نهادهاي مختلف اثر همدیگر را خنثی می

کنیم باز یک مشکل دیگر وجود دارد، رهبر انقالب اخیراً این تعبیر هم می هاي اساسی هستیم و اگر اجراگرفتاري

مان از نظر کمی تولید گفتند: ما ممکن است تولید فرهنگی در نهادهاي» تولید فرهنگی هوشمند«را به کار بردند 

موقع از آن جا و بهبهتوانیم انبوه داشته باشند اما مسئله این است که تولید فرهنگی ما هوشمند نیست، یعنی نمی

استفاده کنیم، متناظر با دشمن نیست. اثري که باید داشته باشد را ندارد. این هم یک اختالل ساختاري است وقتی 

ها و رفتارهاي غلط فرهنگ زیاد تکرار بشود و زیاد در عرصه حاکمیتی رسوب کند وقتی بتواند بسیاري از برنامه

شود این مشکل سیم که مشکل، ساختاري شده است. ازجمله اموري که باعث میررا توضیح دهد به این نتیجه می

ساالري است که در نقطه مقابل کار جهادي قرار دارد، یکی هم ساختاري به وجود بیاید یکی بوروکراسی یا دیوان
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اشید. یعنی دو نوع ها نباشید دنبال تأثیر بزدگی در فرهنگ است که رهبر انقالب گفتند: شما به دنبال کمیتکمیت

هایی که فعالیت فرهنگی داریم فعالیت فرهنگی کمی و فعالیت فرهنگی هوشمندانه، یعنی ساختار، نهاد یا سیاست

توانند مشکالت فرهنگ را از طریق سازوکارهاي هوشمند رفع کنند دچار اشکال ساختاري هستند، یعنی نمی

کند و از کیفیت غافل است. به خاطر همین است که عدد توجه میگرا است به انبوه و ساختار فرهنگی ما کمیت

  اند.شود ولی اثر جدي یا اثر ماندگار ندارد چون هوشمند طراحی نشدههاي فرهنگی اجرا میبرنامه

  

 دوم:مبحث 

از دل چه نوع  هیتوص نیا یعنیاند، کرده ياهیتوص نیاند که چنداشته يارهبر انقالب چه مسئله دید دیبا

اند. اگر کرده یانقالب يبه بازساز هیاند که توصدهید يزیگره و معضل را چه چ شانیبرآمده است. ا یشناسلهأمس

نه به صورت  میرا درست معنا کن یانقالب يبازساز میتوانیآن موقع م م،یو بفهم میابیب میرا بتوان شانیا یله ذهنأمس

در مواجه با  شانیا میابیو در شانیدر فهم مقصود ا میموفق بشو میتوانیو از جانب خودمان. آن وقت م ینیشیپ

در  شیپ يچند شانیاست که ا نیدوم ا نکته اند.را در ذهن خودشان پرورانده ياشهیاند نیچن يامسئلهچه کالن

همان  یآن قائل شدند. تحول انقالب يبرا عیسو و قیعم ییآوردند و معنا انیسخن از تحول به م انیدانشجو دارید

دولت اتفاق  أتیبا ه داریو در د شانیا ریاخ یدهد که آنچه در سخنرانینشان م ریتعاب نیاست. ا یانقالب يبازساز

بعد  نکته کرد. لیو در کنار هم تحل دیآن را د ۀهم دیکه با يارهیاست از زنج ياحلقه کیدارد و  ادافتاده، امتد

 يماریسلسله ب کیاند که ما دچار کرده انیتحول خودشان ب یدر همان سخنران شانیکنم ایاست که فکر م نیا

 نیدهد و ایرا رنجور کرده و آزار م تیهاست که جامعه و حاکمها دههيماریب نیکه ا میهست نهیریمزمن و د

 گرید ياهیبه قوه قضائ ياهیو از قوه قضائ گرید یمجلسبه  یو از مجلس گرید یبه دولت یها و آفات از دولتبیآس

گذشته را ادامه  يهاهیرو میاساس رهبر انقالب فرمودند ما اگر بخواه نیشود. بر همیشود و عالج نمیمنتقل م

خاطر به کار  نیبود. به هم میخواه بانیمشکالت دست به گر نیو همچنان با ا میرسیبه مقصودمان نم میده

  .تیوضع نیعبورکردن از ا يبرا میاز دارین یاساس

 یانقالب يو بازساز یتحول انقالب قیمزمن است که جز از طر يهايماریوجود ب شانیا دگاهیمسئله از د پس

توان برخورد کرد؛ یها دو گونه ممسئلهها و کالندرواقع در مواجهه با مسئله یعنی. میاز آن عبور کن میتوانینم

. اگر یانقالب يهم راهکارها یکیدارد،  ودوج تیاست که در درون هر حاکم يو عاد يجار يهاحلراه یکی

امراض  نیکردنِ اداینداشتند، امتداد پ یچندان ةو اراد امدندیآن برن ةمتعدد از عهد يهاعالج نشد و دولت يامسئله

 نی. بنابرایتیارضاو ن ياعتمادیبشود هم جامعه دچار ب يدچار ناکارآمد تیشود هم حاکمیها موجب ميماریو ب
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در دل آن  یانقالب يبازساز شهیبود که به نظرم اند یفضا و فرامتن نیا .یانقالب يماند جز بازسازینم یاقب ياچاره

  بوده است. یانقالب يفکر بازساز یخاستگاه اساس مهیو ضم شهیر نیشکل گرفت. ا

در  یتحول انقالب ازمندیشان گفتند ما نیتحول انقالب یاست که خب رهبر انقالب در سخنران نیا يمطلب بعد اما

و هم جامعه متعلق و موضوع  تیهم حاکم یعنی. میهست یاز سبک زندگ ییهاو بخش تیحاکم يهاهمه عرصه

. ستیآن ن یاقلّ يدولت به معنا يبازساز یقالبان يطور است. بازسازنیا زین یانقالب يهستند. بازساز یتحول انقالب

که از پنج  میدانیاست. ما م گریکدیدر کنار  تیجامعه و حاکم ي. بازسازستیهم ن تیحاکم يبازساز یبلکه حت

 خیمرحله از تار نی. رهبر انقالب در ایدولت انقالب لیتشک یعنی ؛میدر مرحله سوم قرار دار یمرحله تمدن اسالم

هر دو انجام شود.  يبرا يحرکت جد کی یعنی. یرود هم جامعه اسالم شیبه پ یاسالم دولتخواهند هم یم

در  شانیاست با آنچه که ا دهیاست که در هم تن يفکر کی نیبروند. ا شیمرحله سوم و چهارم با هم به پ یعنی

است که چرا چهار  نیاهم مطرح شده بود  نیاز ا شیکه پ یاشکال کیباب آن پنج مرحله مطرح کرده است. منتها 

وقت متوقف چیه یچراکه حرکت انقالب ستیتوقف درست ن ری. البته تعبمیاماندهدهه است در مرحله سوم متوقف 

 فتادهیاما چرا جهش اتفاق ن م،یجهش بود ازمندینمانده است. درواقع چرا شتاب، شتاب مطلوب نبوده است. ما ن

 شیپ یو بعد جامعه انقالب یبه سمت دولت انقالب دیبا يشتریبا سرعت ب یعنینقص است.  کی نیاست؟ ا

 نیوجود دارد. ا يو دلخور یتینارضا يمقدار کی ینخبگان یو حت یکه در بدنه اجتماع دیدانی. شما ممیرفتیم

  مانده است. نیگشوده نشده و همچنان بر زم يهاها برخاسته از گرهنیا ست؟یها علتش چهیگال

نبوده که  نطوریا یعنیبوده است.  یعیطب میاکرده یکه تا کنون ط يکه روند ستندیرهبر انقالب معتقد ن نیبنابرا

خودشان منتقد وضع  شانیحرکت بوده است. نه، ا يبوده و اقتضا یعیطب نهایوجود دارد ا یها و امراضيماریاگر ب

رفع بشود. اگر  یحالت مرض نیا یانقالب يزسازبا قیکنند که از طریخاطر دعوت م نیموجود هستند، به هم

است که  نیاز موارد ا یکی .داشت ينگاه انفجار دیبرسد و نبا دیبا وهیهست و م یعیبود که خب روند طب یعیطب

و بخش  میها حرکت کرده بودبه سمت آرمان يشترینبود با سرعت ب ییاگر در گذشته خطاها ندیگویم شانیا

ممکن بود  یعنیکنند. یم حیبه وجود خطاها تصر هیانیدر متن ب شانیبود. ا دهیها به سرانجام رساز آرمان يبزرگتر

 معقول شد معقول بود.یم نیچن دینبا نکهیتوقع از ا نیوجود داشت. ا مکانا نیرخ ندهد. ا ندیاتفاقات ناخوشا

ها حرکت به سمت آرمان يشتریو با شتاب ب میدیرسیها مشد به آن آرمانینم نیاگر چن ندیبگو شانیاست که ا

  .میکردیم

 يهايماریب ؟وجود آمده استفربه به يهامزمن شکل گرفته و گره يهايماریاست که چه شده که ب نیال اسؤ حاال

 یکیبه چند مقوله اشاره کردند که  تیمزمن در حاکم يهايماریدر باب ب شانیاشاره کردند. ا شانیمزمن را خود ا

مشکالت  نیاز ا یما ک ندیگوی. مگریاست د نیمردم هم هم يهاهم اقتصاد. در نگاه توده يگریعدالت بود و د
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. عدالت ستیدولت هم ن کیبسا مختص کرد. چه میخواه ربهرا تج يثبات اقتصاد یک م،یابییم ییرها ياقتصاد

که انقالب  یقاتیکردند نسبت به مسئله عدالت با وجود توف يکه خود رهبر انقالب اظهار ناخشنود نطوریهم هم

 یاشاره کردند که ما در برخ شانیاست. ا یو مردم یمزمن در حوزه اجتماع يهايماریب گریداشته است. مصداق د

و  يگریاشراف یکیاشاره کردند  شانیکه ا یمزمن يهايماریو آن ب میهست یتحول انقالب ازمندیها نبخش

 یبه زندگ ياست. نگاه ماد یاطلبیاز حد و حرص و آز و دن شیاست. مصرف ب ریاست. اسراف و تبذ ییگراتجمل

 يفرزندآور ۀاست از مسئل ارتورود کردند که عب يتریاشاره کردند و به مسائل جزئ شانیها را انیداشتن است. ا

خطا  يادو دهه ریمس یعنیاست.  فتادهیرفت نیکه انتظار م یآن اتفاق شانیا داتیکه خب با وجود تأک تیو جمع

بسا کردند که چه ریتعب شانیو ا میمعضل هست نیهمچنان گرفتار اها يگرتیها و هداهیشده و با وجود توص یط

  مزمن هستند. يهايماریب قینها مصادینرود. ا شیکار پ نیا ،هیبا توص

را در برگرفته  تیکهنه که جامعه و حاکم يهانشده، زخمگشوده يهانشده، گرهعالج يمزمن، دردها يهايماریب

بوده که در  نیوفصل آنها برآمد. اتوان از عهده حلیو روزمره نم يو جار يعاد يهادهد و با حرکتیو آزار م

 کی یستیاست که با نیا يبه معنا ،يبازساز ریتعب نیارخ بدهد.  یانقالب يبازساز دیشکل گرفته که با شانیذهن ا

گام دوم  یطراح شهیبود که اند نجایگام متفاوت برداشت. ا کینقطه عطف در نظر گرفت نسبت به گذشته و 

 يبه بعد برا نیتوان گام اول خواند و از ایشده را میآنچه تاکنون ط یعنینقش بست.  شانیانقالب در ذهن ا

بر  يهاتمام و وعدهمهیمعلق و ن يهاو آرمان میها حرکت کنبه سمت آرمان يشتریشتاب ب وبا سرعت  نکهیا

گام اول  یانیتوان نقطه پایمناسبت م نی. به هممیحرکت کن یبا توان مضاعف میدار ازین میمانده را محقق کننیزم

  را اعالم کرد و وارد گام دوم شد.

نهادن نسل  تیریو مد ریعمل و تدب دانیعبارت است از پا به م زشیتما یاز فصول اصل یکیاول و دوم  گام

 نیتریاز اصل یکی ستیگام اول و دوم چ انیم يهاتفاوت نیترکه عمده مییبگو میاگر بخواه یعنیجوان. 

 يهاتیخواهند کرد و مسئول رییتغ یالدر سطوح ع یتیاز کارگزاران حاکم يااست که بخش عمده نیا شیهاتفاوت

توانند یگونه نسبت به گذشته ندارند و میشود. چون نسل جوان تعلق تعصبیمهم برعهده نسل جوان گذاشته م

کنند و ثالثاً توان  يساختار يتوانند بازسازیرانه و ساختارشکنانه دارند و منگاه مبتک اًیمتفاوت بردارند. ثان يهاگام

بتوانند با سرعت و شتاب  نکهیا يالزم را برا ي. آن انرژستندیو اقدام دارند و کهنه و فرسوده ن ملع تیو قابل

نسل  يرا برا دانیاست که م ازیکه آنچه در توانش بود انجام داد و حاال ن یحرکت کنند دارند. برخالف نسل قبل

است که بر شتاب  نیا ردیگیقرار م یانقالب يگام اول و دوم که در امتداد بازساز نیب يبعد تفاوت باز کند. دیجد

حرکت انقالب افزوده خواهد شد. انقالب از اهدافش منحرف نشده است. استحاله نشده است. رهبر انقالب گفتند 

شده خطا یکه راه ط میستیپشت سر بگذارد. ما معتقد ن شیهابه آرمان انتیبدون خ چلّه را کیکه انقالب توانسته 
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 لیکه انقالب به ضدانقالب تبد ستیطور ننیدچار انحراف و خطا نشده است. ا یبوده. نه، لغزش وجود داشته ول

 یتوانو کم یرسودگکارگزار و عامل، دچار ف يروهایاز ن ییهااست که بخش نیشده باشد. بلکه مسئله عبارت از ا

  ببرند. شیتوانند انقالب را پینم نیاز ا شیب یاند و با شتابشده

هم  گرید يهاعرصه یاست، به جز فرهنگ برخ يرهبر انقالب فرمودند فرهنگ ما دچار مشکالت ساختار نکهیا

دارند که خود رهبر انقالب متعدد به آن  يساختار يبه بازساز ازیهستند و آنها هم ن يدچار مشکالت ساختار

 شرفتیاند که اگر نبود، شتاب پگام دوم به آن اشاره کرده هیانیها و خطاها که در بیزدگرونیاند. آن باشاره کرده

بود و  فیضع يانقالب از بعد نظر نکهیگردد به ایعامل برم کی بودند؟ ییزهایشد، چه چیم شتریانقالب ب

 نیدراز شد و مثالً هم یواردات يهاهینظر يبه سو ازیخاطر دست ن نیصورت نگرفت و به هم يپردازيتئور

تجدد  خیچون برآمده از تار م،یکنیاستفاده م میو االن هم دار میهاست از آن استفاده کردتوسعه که دهه يالگو

 شیپ ۀده کیاز  شیقالب ببابت است که رهبر ان نیندارد و از ا یبا گفتمان انقالب اسالم ینسبت چیه تاس

 لیتعد ،یهم گفتند ما در مقطع شیسال پ چند شانیسخن گفتند. خب ا شرفتیپ یرانیا -ی اسالم يدرباره الگو

و فساد  ی. تورم و شکاف طبقاتدهم سربرآور شیهاکه خطا بود و در همان مقطع آفت میرا به کار بست ياقتصاد

 یاسیتوسعه س ،ینید يساالرمردم يمثالً به جا ای بوده است. يغلط اقتصاد ياز آن الگو یعمدتاً ناش ياقتصاد

 ینیو خودمرکزب ینیو خودبرترب يگریاشراف هیروح نکهیاز ا میدر دستور کار قرار گرفت که آن هم اشتباه بود. بگذر

شاهانه را  يخو کیشد و  تیتثب ییهاکرد و در بخش دایرواج پ یتیاز کارگزاران حاکم ییهاهم در بخش

دچار تالطم و  ياول مقدار ۀباعث شد که انقالب بعد از ده لیقب نیاز ا يکنم مواردیم فکرکرد.  يبندصورت

 ق،یدق يو به قول رهبر انقالب به معنا میها رها کنتنش نیانقالب را از ورطه ا میخواهیتکانه بشود و حاال ما م

  نداشته باشد. یزدگرونیب یاز گفتمان انقالب ياعرصه چیه یعنی م،یانقالب قرار ده لیر يآن را رو

نسبت به گذشته دارد و راه  يداللت بر بازنگر ،يکه بازسازهمچنان ست؟یچ يبازساز نیبودن ایمنظور از انقالب

خواهد از الك یم نیادیبن يهاما به اصول و ارزش يوفادار نیدهد و در عیما قرار م يرو شیرا پ يدیجد

بودن را به یانقالب توان داشت.یهم م یرا در مورد انقالب ریتعب نیکند ا یشکنو ساخت دیایب رونیب يرکامحافظه

ها به بهانه ی. برخیانقالب يهادر مدار ارزش يبازساز یعنی یانقالب يبازساز ریتعب يمعنا کیدو معنا به کار بردند. 

بلندپروازانه و  يهاو آرمان یگفتمان انقالب نکهیتابند. ایرا برنم یمختلف اصالً گفتمان انقالب هاتیو توج

 یهاتیها توجنیاست. ا گانهیب یاست. با محاسبات منطق گانهیب تیبا عقالن یانقالب مانگفت نکهیدارد. ا یافتنیندست

انقالب و کردند و یمطرح م يگریتکنوکرات و اصالحات در برابر انقالب يهاانیجر ،قبل يهابوده که در دهه

که  ردیصورت بگ ياست که بازساز نیا یانقالب يمعنا درباره بازساز کی پس کردند.یرا تخطئه م يگریانقالب

  ی.رانقالبیباشد نه غ یانقالب اتیها و غامعطوف به ارزش
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 میکه بعد بخواه ستین یرعقالنیدر ذات خودش غ یدهند. عمل انقالبیاست که آنها م ینسبت ،»یرعقالنیغ«

معتقد است » پوپر«سکوالر است.  یعلوم اجتماع اتیحرف متأثر از ادب نی. امیکن مهیرا به آن ضم تیعقالن

که او نگاشته و سه ترجمه » آن شمنانجامعه باز و د«کتاب  نکهیهستند. ا یرعقالنیها در ذات خودشان غانقالب

 یطور در افکار عمومنیاند، ابه آن دامن زده انیطلب، سروش و حلقه کاصالح انیانجام شده و جر رانیاز آن در ا

 يگریاست، انقالب گانهیب تیدر سرشت خودش با عقالن يگریاند که انقالبکرده تیتثب یجامعه نخبگان یو حت

. ستین نیکه ایاست. درحال گانهیب يورزشهیتابد. با اندیرا برنم تیعقالن یانقالب حرکتاست.  یطلبومرجهرج

که  يدئولوژیدارد به نوع آن ا یکنند. بستگیسکوالر است که مرتب تکرار م یعلوم اجتماع اتیالقاء ادب نیا

است،  تیاز عقالن يگریعدم تالزم انقالب نیها آغشته به اذهن یدانند که برخیم چون کند.یم تیانقالب را هدا

که پوپر آن را نقد  يگری. انقالبستیآن ن یستیبه مفهوم مارکس مییگویکه ما م يگریدهند که انقالبیدارند تنبه م

 مهیگام دوم انقالب در ن هیانیدر ب نیرا دارد. به خاطر هم تیکه در متن خودش عقالن يگری. انقالبستیکرده ن

ها کشته نساخت، انصاف خارج نشد. از کشته رهیانقالب از اخالق و دا ندیگوینخست درباره عصر انقالب م

 ازیهم بود. حاال ن یبود بلکه اخالق یانقالب عقالن نینه فقط ا یعنیو انصاف رفتار کرد.  انقالب با همه با عدل

وارد است ما  نیدر د یچون نقص مییاست که بگو نی. مثل امیوارد انقالب کن میاوریب تیعقالن رون،یاز ب ستین

 نیا ،ینید يساالرمردم بیدر ترک. نه، رهبر انقالب گفتند میسنجاق کن نیبه د رونیاز ب میاوریرا ب يساالرمردم

 مهیها را به هم ضمنیاز عالم تجدد و بعد ا گرید یکیاز سنت برآمده،  یکی نکهینه ا دهیجوش نیموضوع از متن د

رو  دیبا ای یعلوم اجتماع اتیچون در ادب ند؟یگویرا م نیچرا ا ،ینظام انقالب هینظر ندیفرمایکه م ییجا ای .میکن

 ییایطور مرتب، شدن و تحول و پوشده است. انقالب به تیانقالب. چون نظام نهاد اصالحات تثب ایبه نظام آورد 

است. اما در  يانتخاب قهر ،انتخاب نیسکوالر ا یتماعنهاد را. در علوم اج ایانتخاب کرد  دینهضت را با ایاست. 

و نظام  میطلبیما انقالب را در متن و بستر نظام م یعنی ینظام انقالب هی. نظرستین نطوریا یانقالب اسالم اتیادب

 ای میباش یانقالب اسالم دیبا ایگفتند که  یکه برخ يزیبرخالف چ یانقالب يهاشدنحققم ياست برا یمحمل

و  یواردات يهادوگانه نیپا را فراتر از ا شانی. رهبر انقالب گفتند هم انقالب هم نظام. پس ایاسالم يجمهور

  را ساخته و پرداخته کردند. يدیجد يهابیترک ن،یما نهادند و به خاطر هم یو فرهنگ يسنت فکربا  گانهیب

هاست نه در روش يگریهم انقالب بارکیاست  تیغا يبه معنا بارکی يگری. انقالبيگریدوم انقالب يمعنا اما

از  دینبا یزمان چیاست که ه نیباشد. نگاه رهبر انقالب ا یانقالب دیبا شهیدر اهداف. اهداف به صورت مطلق هم

انقالب  ریانقالب استحاله شده و به غ یعنی میدیکش بعق یاز اهداف انقالب ی. اگر زمانمیکنار بکش یاهداف انقالب

 يادر پاره یعنیاست.  یتیموقع گرید نیچطور است؟ ا یانقالب يهاشده است. اما روش لیضدانقالب تبد ای

که امام(ره) باشد. همچنان ازین یها هم تهاجم انقالباز زمان ياباشد و در پاره ازینرمش قهرمانانه ن دیها شازمان
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بودن هم متضمن صبر است هم تهاجم و خشم. یانقالب یعنی .یخوب است هم خشم انقالب یهم صبر انقالب تگف

بوده  یو اساس ياشهیر ،يادیبن يبازساز کی یانقالب يها، مراد رهبر انقالب از بازسازروش ةخب در حوز نجایا

 نیادیتحول بن کیمطرح کردند  شانیهم که ا ی. نه، تحولنیو نماد یسطح ،یگونه، اصالحمیترم ياست، نه بازساز

نازل  قِی. منظورم اتفاقات رقستین یسطح راتییکردند که مقصودم تغ حیاست. تصر شانیخود ا ریبوده است. تعب

 در شانیاست. چنانکه ا یانقالب يدوم بازساز يمعنا نیانجام بشود. ا یاساس یتکانخانه کیواقعاً  دیبا .ستین

 یعنیکلمه رخ دهد،  یواقع يتحول به معنا دیکردند که واقعاً با حیمورد تحول در نظام آموزش و پرورش تصر

ها پابرجا بمانند. نه، شهیها و رانیکنند و بن رییتغ ییظواهر و نمودها کی نکهیو رو شود، نه ا ریز ینظام آموزش

 ینظام آموزش نیهم یانقالب يبازساز يهااز عرصه یکیبشود. اصالً  »يگرید«به  لیتبد دیکشور با ینظام آموزش

نقد  قیگفتند از طر شانیاست که ا یاسالم یتحول در علوم انسان یانقالب يبازساز يهااز عرصه گرید یکیاست. 

 یاسالم يهاروساخت جادیا ي. چرا؟ چون نقد به معنادیرس یاسالم یتوان به علوم انسانینم یغرب یعلوم انسان

 یاسالم یمتفاوت به اسم علوم انسان انیبن کی ،از اساس میخواهیم نیسکوالر است. بنابرا يهارساختیبر ز

 نی. بنابرامیهست یانقالب يزبه دنبال بازسا ی،علوم انسان ای یبا عنوان نظام آموزش يزیدر چما . پس مینیافریب

وجود  یها گاهبود، در روش یانقالب شهیهم دیبا اتیها. در غادر روش ایاست  اتیدر غا ای يگریانقالب

  .میدامنه را انتخاب بکنو پهن یو دفع یانقالب يکردهایشود که رویمزمن باعث م يهايماریب

. میدانست شیاندمزمن را وجود کارگزاران و عامالن ناتوان و غرب يهايماریب دآمدنیپد يهاشهیاز ر یکیاصالً  ما

را مخاطب قرار دهند و از آنها طلب تحول  یتواند همان کارگزاران قبلینم ياساس روشن است که رهبر نیبر ا

ا دارند و اگر رهبر معتقدند و نه توان انجام آن ر کردیرونگاه و  نیها نه به انیکنند. چون ا یانقالب يو بازساز

من در  دیگانه گفتند چشم امهفت يگام دوم انقالب را صادر کردند و در انتخاب هرکدام از بندها هیانیانقالب ب

 راراستق يبرا دیکن يسازنهیکردند که زم حیتصر 98اول خرداد  یهاست و بعد در سخنرانها به شما جوانحوزه نیا

 ندیایبر سر کار ب یتیحاکم يروهاین نیو چن یدولت نیبود چن ازیبود که ن لیدل نی. به همیاللهدولت جوان حزب

هم ساخته  گرانیو تحقق گام دوم انقالب. از عهده د یو تحول انقالب یانقالب يبشود به عامالن بازساز لیتا تبد

  خواستند.ینم ایتوانستند ینم نیاز ا شیاند. بردهآن بوده که ک شانیهاییسقف توانا گرانینبوده است. د

 تیشدن دولت و حاکمجوان نیجوان بشود و ا دیبا تیرا طلب کردند و گفتند حاکم یتیریانقالب تحول مد رهبر

 یجوان یعنی. ینه هر جوان یاللهحزب ای یمن انقالبؤضرورت است و البته نگفتند مطلق جوان، گفتند جوان م کی

 يرویجوان و ن نیخودش را بداند و بشناسد و نسبت به انجام آن تعهد داشته باشد. چن یخیتار تیکه مسئول

که مسبب وضع موجود هستند و نه  ییروهایتواند مخاطب رهبر انقالب باشد نه نیم یعیبه صورت طب یتیحاکم

 جادیا يساختار يهایزدگرونیکه ب ییروهایاند و نه نندشدن حرکت قطار انقالب شدهکه موجب کُ ییروهاین
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وضع موجود هستند. گذار و انتقال  انیاند. آنها که بانوجود آوردهه دامنه بپهنو  يمشکالت ساختار ایاند کرده

اند به وضع که خودشان را گره زده ییروهاینه ن ردیگیصورت م یخواه و انقالبتحول يروهایبه واسطه ن یانقالب

 نیدل دارند. بنابرا بههراس و خوف  یو تحول رییکنند و از هر تغینگاه مکارانه به وضع موجود موجود و محافظه

 يآنها با بازساز یتیرا مورد خطاب قرار دادند، تناسب هو دیجد يروهایدولت و ن نیرهبر انقالب ا نکهیعلت ا

  است. یانقالب

آن حک شده است.  یشانیاست، چرا؟ چون نام انقالب در پ یتیثیکالن و البته ح اریبس ۀبرنام کیبرنامه  نیا عتاًیطب

 یباز و ذهن يهابا چشم دیبزند. پس ما با بیما آس یانقالب تیتواند به هویدر آن م یخلل و ضعف و کاست جادیا

نه  میکن يریشگیو از خطاها پ میآن را با دقت مالحظه کن اتیو جزئ مینگاه کن یتحول يباز نیفعال به عرصه ا

 دی. نبامیچون فرصت آزمون و خطا ندار م،یداشته باش رانهیشگینگاه پ دینه؛ با م،ینسبت به خطاها منتقد باش نکهیا

سلسله  کیاست که  نیرسد ایکه به ذهن من م یمالحظه و الزام نیاول نیواقع شود. بنابرا ییخطا میمنتظر باش

 میرا که بگو نیافتد. فکر کنم ایم یچه اتفاق نندیلحظه بببهوجود داشته باشند که لحظه یرونیبان و اهل رصد بدهید

که اتاق  میدار یانیم يهابه حلقه ازیرود که فرمودند ما نیرهبر انقالب م 98خرداد  کمی یذهن شما به سخنران

 فهینه وظ نیکند. گفتند البته ا ریرا تدب یدوره انتقال نیمتمرکز که ا يفضا کیفرمان باشند، بنگرند، رصد بکنند و 

 یمبادا قطار تحول یعنیکار را بکنند.  نیا دیاز خود مردم و خواص و نخبگان با ییروهاین ؛يدولت است نه رهبر

به  ازین و یدائم ۀبه مراقب ازینه، ن م،یکن یو با او خداحافظ میو به دست قطاربان و راننده بسپار میرا روشن کن

اشتباهات وانمود  نیاشتباهات بزرگتر نیو کمتر میقرار دار یخیدارد. چون در لحظه حساس تار يداریبشب

  دارد. ریناپذکنترل يامدهایشود و پیم

 يطور دیاست. نبا تیبا عنصر عقالن یانقالب يبازساز یدگیتندوم که رهبر انقالب هم اشاره کردند، درهم مالحظه

وکتاب و حسابیحرکات ب یانقالب يزکه منظور از بازسا ردیاذهان شکل بگ یتصور در برخ نیکار بشود که ا

 يبازساز ۀشود که برنامیموجب م ينگرجانبهعدم همه عو هر نو يکاردهیاست. هر نوع نسنج یپروا و احساسیب

بله،  نیمتهم نشانده شود. بنابرا یبخش در نظر گرفته شود در صندلنجات ةدیا کیبه عنوان  نکهیا يبه جا یانقالب

ها باشد، با تیبر ظرف یاست که متک یمعن نیاما عاقالنه و فکورانه. عاقالنه به ا م،یبکن یکار اساس میخواهیما م

نقشه راه باشد.  کیباشد و براساس  یمثبت و منف يامدهایاضالع و جوانب و پ ۀباشد، با مالحظه هم ندهیآ بهنگاه 

 یبرنامه انقالب ی. نه، حتستیو اسارت در قفس تنگ شور ن يمدارو احساس یزدگجانیبا ه یتالزم ،یعمل انقالب

 یطراح دیورز باشد و حتماً باشهیاند يهاتیأها و هيورزشهیسلسله اند کیبر  یمبتن دیتواند، بلکه بایهم م

  بشود.
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 یعنینشود.  ییوانمود و بازنما یانقالب يو روزمره به اسم بازساز يعاد يهااست که حرکت نیا گریالزمه د کی

 کیبروکرات يِادار يفراتر از همان کارها يزینشان بدهد چ شانیهارا بدهند اما کرده یانقالب يشعار بازساز یکسان

ی انقالب ياز بازساز یو اقلّ انهیگرالیتقل تیروا کی یعنی نیکرده است. ا رییدهند، بلکه فقط نام تغیانجام نم

است  يکار یانقالب ياست که هرچند بازساز نیرهبر انقالب هم بود ا شیکه در فرما گریالزام د کی است.

طور باشد که به نیا دینبا یعنیدور از دسترس ارجاع داد.  اریبس يهاندهیمردم را به آ دیاما نبا ،يادیدامنه و بنپهن

 ازیمدت هم نانیمدت و مکوتاه يهاحتماً برنامه نه،. دییبعد خواهند رو يهااو در دهه يدهایمردم وعده داد که ام

منجر به  دیبودن آن نباابیریر و دبطلبد اما زمانیزمان م ن،یادی. بله، کار بنردیصورت بگ ریتأخ دینبا یعنیاست. 

 تمدکه در کوتاه ردیتصور در ذهن مردم شکل بگ نیشود و ا یدامنه طراحپهن اریبس یبشود که مقاطع زمان نیا

غلط  يحداکثر تیروا کیهم  نیآنها نخواهد داشت. ا یدر زنگ يریتأث چیها هدهیشعارها و ا نیمدت اانیو م

مردم خارج است.  یکه از حوصله زمان ییهادادن و دادن وعدهرا به بلندمدت ارجاع یانقالب يبازساز یعنیاست. 

  کرد. يفکر دیاکنون مردم هم با يبرا

اند به داده لیرا تقل یانقالب ياند و بازسازو مطلب نوشته ادداشتیدوستان  یکه برخ مینکته را هم بگو نیا

و فراتر  ییبعد محتوا چیکه ه ییکنند کنار نهاده شوند و کارهایم يکاريکه مواز یینهادها یعنی. ينهاد يبازساز

کنند یصور مساالرانه دارند و توانیو د ياارتخانهوز تیذهن کیافراد  یبرخ یعنیموجود ندارد.  ياز نهادها

 يو ساختارها دنیها را برچيکاريها و موازتداخل یعنی يساختار يساختار عبارت است از نهادها، و بازساز

 یانقالب يکه اصل بازسازیمسائل. درحال نیاند به همدهیرا فروکاه یانقالب ياضافه را کنارنهادن. کل برنامه بازساز

 ،یانقالب اتیهم غا یانقالب يهاهم روش یعنی. یانقالب يبا سازوکارها یانقالب يهاحرکت به سمت آرمان یعنی

هم ممکن  يبازساز نیاز ا یبخش میکه ما آن را به نهادها منحصر کن ردیگیرا در نظر نم تیو دامنه آن فقط حاکم

هادها ن یخطاست. بله، ممکن است برخ یاقلّ تیااست همان نهادها باشد اما منحصرکردن به آن خطاست. رو

  .ستیاست، درست ن نیهم میتصور کن نکهیآفات هم شده باشند، اما ا نیدچار ا

بر  يافهیوظ نیچن دیبه عنوان قوه عاقله دولت با يجمهور استیر کیاستراتژ يهایمرکز بررس یعیطور طببه

نکرده  يو پرچمدار ينکرده است و سکاندار فایرا ا ینقش نینهاد چن نیا یدولت چیعهده داشته باشد اما در ه

 کیبوده است.  یرسمریها و محافل غهدولت و در دست حلق رونیدر ب ایدر دولت پخش بوده  ایاست. قدرت، 

 ییهااست. ازجمله چرخش يجد ارینقص بس کی نینبوده است. ا انیدر م ياافتهیقوه عاقله مشخص و ساختار

 دی. اوالً بامیگر دارتیرصدگر و هدا ۀبه قوه عاقل ازیما ن یعنیاست.  نیهم فتدیاتفاق ب دیدولت با نیکه در ا

 یطراح یاتیبرنامه عمل دیها بانیاست، شما از دل ا هیسخنان من، توص نیگفتند ا بباشد. رهبر انقال گرتیهدا

ها کنند. وزارتخانه یشناسندهیکنند و آ یطراح دهیتندرهم يهاها را به عنوان برنامهنیخواهند ایم ی. چه کساندیکن
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 یبلند را طراح يهاکند و افق کپارچهیو  ندها را درهم بتنیو ا ندیبنش دیبا یکه از هم جدا هستند. آن قوه عاقله عال

داشته باشد  ازیتحول ن کیبه  يجمهور استیر کیاستراتژ يهایباشد که مرکز بررس ازین دیکار شا نیا يکند. برا

ندارد. از  يشده است که اثر لیتبد یو ختنث تیخاصیب يخارج بشود. چون به نهاد کیروکراتوو از آن حالت ب

  هم دارد؟ نه. ياثرگذار ایاست، اما آ ازیهم ن يکه اتاق راهبرد میاگرفته ادیها یغرب

بشود  دیدر دولت باشد؟ اگر کار فقط در دولت باشد شا دیقوه عاقله فقط با نیا ایاست که آ نیسؤال ا حاال

 هیاست و منحصربودن در دولت خطاست چون اوالً بق تیکل حاکم ،یانقالب ي. اما منظور ما از بازسازرفتیپذ

پس آن نخبگان و  ند،یبیدولت خود را از درون م ثالثاً. ردیگبدربر دیجامعه را با یحت اًیثان رد،یگینهادها را دربرنم

را از آنها خواستند  يو نقاد يگرتیکردند و رصد و هدا ریتعب یانیم يهااز آنها به عنوان حلقه يخواص که رهبر

که  یمتفکر انقالب انیجر یعنی. میهم دار یررسمیغ يهایطراح هب ازیما ن یعنیداشته باشند؟  دیبا یچه نقش

پور میرح انیدارد، مثالً امثال عالمه مصباح که رحلت کردند و افراد تراز دوم مثل آقا يو عقل راهبرد شدیاندیم

 یطراح یستیبا ستندیهم ن یهستند و دولت یررسمیعاقله نظام که غ يو قوا کیتئور يهابه عنوان عقبه انییکچو و

توانند اظهارنظر یپروا میندارند و ب یتیکه مالحظات درون حاکم يکنند و نظارت کنند و مشورت بدهند. افراد

  هم سطح سوم. نیکنند. ا

 

  

 
 


