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و بررسي جزوه  نقد

 اجرايياصالح ساختار
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و بررسي كليات.1  نقد

ا  بـه اصـالح بلكـه،الح ساختار اجرايـي نيـست بايد توجه داشت كه اين برنامه، تنها معطوف به اص بتدا در

و لذا» رابطه ساختار اجرايي با دين«وضعيت موجوِد و نحوه اسـتفاده از توجه كرده است و روايـات آيـات

.ادبيات انقالب بايد در همين بخش مورد بررسي قرار گيرد

ما» گرا حجيت«و» گرا عقل«،»گرا تجربه«دين، سه نگاه ورد با به نظر مي رسد در برخ وجود دارد كه نگاه

و رعايت قاعدهاگر حجيت و در آن، تعبد لذا براي تطبيق. مندي در استناد به شارع، محور اصلي است ست

ح  و پيچيده اي مانند ساختار اجرايي كشور تمـا بـه احكام كليه در رساله هاي عمليه بر موضوعات مركب

و خطا نيازمنديم كه  و خطيـر يك منطق در جهت جلوگيري از انحراف در اين جزوه به ايـن امـر اساسـي

1.است توجه نشده

پس رعايت اين مهم در برقراري ارتباط بين ساختار اجرايي با دين بسيار ضروري است؛ همچنان كه توجه

و بعنوان محور حجيـت كه در بياناـ به اين مهم در استفاده از ادبيات انقالب  و رهبري تجلي يافته ت امام

ـ در نظام اسالمي در. امري ناگزير خواهد بود محسوب مي شود در اين صـورت، تبعيـت از رهبـري تنهـا

و مبناي ادبيـات انقـالب در امـوري هماننـد اهـداف كـالن،  اجرايي كردن سياستهاي كالن منحصر نشده

و  و برنامه ريزنيز موض... استراتژي ها، راهبردها و عمـل آنـان قـرار خواهـد وع فهم مشترك روساي قوا ي

.گرفت

، خـود سـپس بـا تكامـل مباحـث. بوده است» منطق انطباق« در اين زمينه، دستاورد اوليه مرحوم عالمه حسيني الهاشمي.1

و عمل عنوان تئوريزههب(» فلسفه نظام واليت« در) كننده ربط بين اعتقاد منـديِ قاعـده«را توليد نمودند تـا فـضاي جديـدي

.قرار گرفته است»تحول در نظام اداري كشور« پيشنهادي كه مبناي جزوه اثباتي پديد آورد» استناد به شارع
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و بررسي.2 و مصداقي«مباحث نقد »روشي، فلسفي

و مصداقي«هاي به بحث اصالح ساختار اجرايي براي تبيين موضوع در اين جزوه پرداخته»روشي، فلسفي

.شده است

و بررسي مباحث.1/2 »روشي« نقد

ا روشي مباحث م، در بخش ين جزوه در » سـازي بـراي پيـشرفت شاخص«و» از تصويب تا اجرا«انند هايي

و جزئـي روشن است كه بخش.قابل رديابي است)9و4،8صفحات( منطـق(هايي كـه بـه منطـق كلـي

و مهندسي سيستم انصراف دارد، ارتباطي به منطق مديريت)صوري وهاو اداره كشور ـ كه بر اساس كـل

ـ جزء بنا شد  گذشته از اين نكته، حتي اگر بر اساس ادبيات دانشگاه، منطق سيستمي به درسـتي. ندارده

و در مديريت كشور به كار گرفته شود، باز هم بر اساس آرمان هاي انقالب با يك خال منطقي روبرو هستيم

و فرهنگـستان هاسـت گيري مادي يا الهيِ حـاكم بـر سيـستم تحليل جهتآن، ناتواني ادبيات دانشگاه در 

ر عنوان مثـال اگـرهب. ها را داراست گيري سيستم ياضياتي است كه قدرت ارزيابي جهت مدعي دستيابي به

فر«جامعه داراي سه وصف  و اقتصاد سياست، و» اقتـصاد محـور«داري باشد، نظـام سـرمايه» هنگ اسـت

و فرهنگ را خدمه اقتصاد مي  و منافع ملي را بر اساس لوازم سياست ميداند كنـد توليد ثروت ملي تعريف

وو بر اين مبنا تكليف جنگ يا صلح يا مذاك  گيري رژيم مجعول اسـرائيل حتي شكل. كند را معين مي ... ره

و بهرهنيز در همين راستا  بي يعني ارعاب كشورهاي منطقه و منابع سرشار آنها قابل برداري هزينه از بازارها

ح. تحليل است  و تمايالت الهي)ره(ضرت امام در مقابل مديريت الهي ) يعني سياست(اخالق، حساسيتها

و اقتصاد پرداخت را اصل در نظام مي و معتقد است بايد بر اين اساس به ساماندهي فرهنگ پس نظام. داند

.مند نياز مبرمي به چنين منطقي دارد ها به نحو قاعده كردن دين بر سيستم جمهوري اسالمي براي حاكم

و بررسي مباحثن.2/2 »فلسفي«قد

و سازمان«اگر مباحث فلسفي درباره ساختار اجرايي را در سه محور مالحظه كنيم، تمركز» محتوا، برنامه

است؛ آنجا كه بر ضـرورت»اي مديريت شبكه«بر نيزو در اين بخش» سازمان«جزوه بر بخش اصلي اين 
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طـور كـه بـه محـور در واقع همان. استتاكيد شده)6صفحه(ـ� بجاي پروسهـ� تبديل موضوعات به پروژه

به» محتوا« توجهي نشده» مديريت كارگاهي«و» مديريت متمركز«توجهي نشده، در بخش سازمان هم،

.است

 چـون؛ نيازمندند»متمركز« به مديريت)عنوان متغير اصلي در نظام الهيهب(به نظر ما موضوعات سياسي

 مديريت در عرصـه فرهنـگ امـري قابـل»اي بودنِ شبكه«اما. اين موضوعات مربوط به امر واليت هستند

كه؛قبول است 2. مديريت در عرصه اقتصاد مورد تاكيد ماست»كارگاهي بودنِ« همچنان

ب گ، نـ فره«مرتبط دانست، تشريح مـديريت در سـه عرصـه» برنامه«توان آن را به محورهبحثي كه شايد

و ساختاروساز گر» كار و بر اساس ادبيات حوزه توضيح داده شده است؛ چه فرهنگ در اينجا بصورت فردي

و مديريتي از آن به چشم نميو تبييني اجت)6خصلتهاي غلط فردي در صفحه(  وجـود البته.خورد ماعي

ا كه علت اساسي آن نيزـ� چنين مشكالتي قابل نفي نيست سـت كـه بـرخالف جـذب نيـرو از نهادهـايي

و فاقد روحيه كار سازماني هاي دانشگاهي، داراي محيط  اما همانطور كـه در بخـشـ هستند اخالق فردي

در. هايي، مشكالت روبنايي است سازي موضوعي خواهد آمد، چنين چالش مدل عالوه بر اينكـه سـاختارها

س  و به راحتي تابعي از ن معناي اصطالحي خود اموري نسبتا ثابت هستند و كارها قرار بر،گيرندمياز  بلكه

.آنها حكومت دارند

و بررسي مباحث.3/2 »مصداقي«نقد

و و رابطـه آن بـا آمـوزش در بحث سوم يعني بحثهاي مصداقي به مسائلي مانند سـاز وكارهـاي مردمـي

و  و تاكيد شده كه اين دستگاه)10صفحه(... پرورش، كشاورزي، صنعت ال مـردم هـا بايـد بـه دنيـ اشاره

و نه بالعكس  پر»عدالت«به نظر ما اين آسيب به فقدان. باشند و و آموزش عـالي در سيستم آموزش ورش

مي در نظام سرمايه  به داري باز در فرزند يك سرمايهطور مثال گردد؛ دوره دار كه از نظر مالي تـامين بـوده،

 

.آمده است» تحول در نظام اداري كشور«توضيح تفصيلي چگونگي هر بخش، در جزوه پيشنهادي.2
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و آگاهي و لذا كـامال مطلـع اسـت هاي الزم را درباره هفت خوان نظام ادا تحصيل، تربيت ري بدست آورده

و هزينه به نتيجه مورد نظر دست يابد .چگونه عمل كند تا با كمترين وقت

به البته در نحوه مدل كه اشار» دادن منافع همه فعاالن بخش هدفضرورت مدنظر قرار«سازي بومي ه شده

آن«خر از به نظر، اين امر بايد مؤ و جريان .تبيين شود»ها در همه بخشتعريف صحيح منافع ملي

 گيريو نتيجهبندي جمع.3

و بالتبع مدل آنچه بايد در تحليل و سازي مشكالت نظام اداري هاي موضوعي مورد توجه قرار گيرد، چالش

و بــسط(ي درگيــر و رهبــري«و» داري نظــام ســرمايه«ميــان) قــبض در» مــديريت عــدالت محــور امــام

و تعاريف عملياتي ايـنب. هاي نظام اداري است ماموريت و استانداردها و هنجارها ه عبارت ديگر ساختارها

و و از زمان پهلـوي تـا كنـون در كـشور مـستقر شـده و روشن است نظام در همه ابعاد اداره كشور واضح

و ماموريت را موجود است و وظايف خاصي ـ ها هـاي اجرايـي دسـتگاه بـرـ بر خالف سفارشـات رهبـري

و تحميل مي  هـا هميـشه شدن جهـت حـاكم بـر ايـن سيـستمر صورت فقدان تحليل از نحوه ماديدكند

و امنيتـي خـروج از همـين.آنها خواهيم بود محكوم  به نظر ما علت موفقيت نظام در عرصه هاي نظـامي

ب و و لبنان رقم زده، اجبار دشمن بـر مقابلـه عنوان نمونه آنچه پيروزيهمعادالت روز است هايي را در غزه

و خـارج كـردن  و تعريف جديد از سالح بـر ايـن اسـاس و زميني با نيروي انساني شهادت طلب مستقيم

و موشك سالح را هاي پيشرفته از عرصه توازن نظامي است؛ در حالي ها كهـكه آنچه تمامي كشورهاي دنيا

. پيـشرفته بـود هـاي در مقابل امريكا منفعـل كـرد، همـين سـالحـ هم دارندبرخي از آنها ارتش مجهزي

و چنين بندي صحيح از اين جمع ا دستاوردهااطمينان به نيروي مردمي هاي ماموريت تواند ست كه مي يي

و گيري را براي نظام اداري بر اساس جهت جديدي و پيـشرفت هاي الهي تعريف كنـد در راه تـداوم  آن را

ن .دمايآينده مشخص
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»فرهنگ گفتمان انقالب«با» فرهنگ مدرنيته«

در ساختار اداري كشور
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 سازي مديريت حادثه: اصل اول

از ساختار اجرايي نظام مي» سازي مديريت حادثه«ها :؛ بر اين اساسكند تبعيت

و عرضـهي مديريت حادثه در فرهنگ مدرنيته، جاذبهـ و توسعه تكنولوژي سازي از طريق توليد

مي آن در نمايشگاه  ت را يابد كه مقيـاس تـصرف قـدرت بـشر در طبيعـ هاي صنعتي، جريان

و دعوت به دنياست ارتقاء مي و حاصل آن رفاه مادي .دهد

سازي را در دعوت به آخـرت ترسـيمي مديريت حادثه فرهنگ گفتمان انقالب اسالمي، جاذبهـ

و از طريق نرم مي و افـشاي»ي باطـل اقامه كلمه حق در درگيـري بـا اقامـه كلمـه«افزارِ كند

ب» مظالم فرهنگ مدرنيته« و از فقر فرهنگـي غـرب وجدان عمومي شريت را زنده كرده است

.است، پرده برداشته است» التزايد رفاه مادي ارتقاء دائم«كه حاصلِ 

و مراحلِ«تحليل: اصل دوم  مديريت»سطوح، ابعاد

و مراحلِ« از مديريت عبارت»سطوح، ابعاد :اند

ح مديريتسطو.1

كال-2/1)سازي حادثه(توسعه مديريت-1/1 خُ-3/1)ساختاري(ن مديريت رد مديريت

 ابعاد مديريت.2

 اقتصادي-3/2 فرهنگي-2/2 سياسي-1/2

 مراحل مديريت.3

 اجرا-3/3 سازي تصميم-2/3 گيري تصميم-1/3
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در) سطح توسعه(گيري نظام مبارك جمهوري اسالمي در حفظ جهتعملكرد بندي فوق، براساس طبقه و

و»يموضوعات سياس«بعد توانسته است مديريت مورد نظر خود را جـاري سـازد كـه ايـن امـر مـستقل

و مديريت اقتصادي بوده است شناسي، برنامه متفاوت از انديشه سيستمي جامعه . ريزي

سياسـي،«و در ابعاد) سطح كالن( نظام مبارك جمهوري اسالمي در رفتار ساختاري عملكرد مديريت اما

ه به وابست» فرهنگي، اقتصادي

و و برنامه جامعهمنطقانديشه سيستمي  ريزي شناسي

و صنعتيِ حاكم بر و بودجهسازمانمديريت اقتصادي  برنامه

 بانك مركزيو اي هيئت وزيران تقسيمات وزارتخانه

. بوده است

يا» خردسطح« نظام مبارك جمهوري اسالمي در عملكرد مديريت و سليقه، انقالبي .اي بوده است جناحي

 تفاوت اهداف مديريت در نظام اسالمي با مديريت در فرهنگ مدرنيته: سوماصل

كه از آن و ذاتاً بـا نظـام مـديريت جهـاني اهداف نظام جمهوري اسالمي الهي، جا و اخالقي است  انساني

.افزارهاي خود را مبتني بر الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مهندسي كند درگير است، بايد بتواند نرم

غيـر«و» مكـانيكي«در فرهنـگ مدرنتيـه،) التزايـد مبتني بر رفاه دائـم(يافتگي افزارهايِ الگوي توسعه نرم

را. باشندمي» ارگانيك رو. عهـده دارد بـر زيرا علوم پايه مادي، زير ساخت توسعه علوم اجتماعي از ايـن

و قطعات آن مانند ماشين عمر علم مديريت در اين مبنا زمان  و تعميـر اسـت؛ محتاج به تعو،دار بوده يض

و ارتقاء قوه« هدف نظام مديريت اسالمي، در حالي كه  و آزادي انسان اوي اختيار هـدف امـا.ستا» هاي

و توليد«مديريت در مدرنيته،  آنه ارتقاء شاخصه«و» رشد كاال و استانداردهاي .است» اي كاالها



٨

 در نظام مديريت» تعادل قوا«: چهارماصل

و قضا«هاي مديريتي در قانون اساسي، تفكيك سه قوه لين تقسيمِ نظام او  از يكـديگر اسـت،»اجرا، تقنين

. حاكم بر آن، موجب غفلت از مادي يا الهي بودن اين تقسيم شده اسـتو ضريب اما عدم توجه به شيب

و رفاه طلبانه است، شيب قو(براساس فرهنگ مدرنيته كه داراي اهداف مادي ي اجرا به نفع قوه)ايا تعادل

ـ كه دستگاه وجدان و قضا و ارتباط مستقيم با انسان بوده ـ در منزلت آخر قرار دارد سازي .ها است

سازي در داخـل اما در نظام جمهوري اسالمي، قوه قضائيه در پيوند با اصل واليت فقيه، مسئوليت وجدان

و در تدوين الگوي اسالم  درو خارج نظام را به عهده دارد ي ايراني پيشرفت بايد به منزلت حقيقي خـود

.نظام مطلوب الهي دست يابد

ت هم بايد به نفع وزارتخانهدر هئيت وزيران» نظام مديريت الهي«بر اين اساس شيب غيير يابد كه بـه هايي

و كاال«جاي  و فرهنگـ به تعبير ديگر، وزارتخانه. پردازندمي» روابط انساني«به» صنعت ي در هاي سياسـي

مي جهت» بخش اقتصاد«ي يافتگي به عنوان بخش خدمه فرهنگ توسعه آن دهي كـه در نظـام شـوند حـال

و سياست باشند پيشرفت الهي بايد وزارتخانه .هاي اقتصادي در خدمت فرهنگ

و تعاوني«جايگاه بخش:اصل پنجم  نظامدر» خصوصي، دولتي

از بخش خصوصي،داري هاي سرمايه ماشين تحرك نظام  است كه با توليد ثروت، هزينه ماشين دولـت را

و با بسترسازي براي طريق ماليات و مـدني در عمـل هزينـه نهادهـاي ها پرداخت كرده تعـاوني، خيريـه

و در عوض بر جهت ساختارها را نيز پرداخت مي  از گيري كند و اجـرا«هاي يك نظام اعم در» قضا، تقنين

تع«هر سه حوزه و مي» اونيخصوصي، دولتي .كند حكومت

و آگـاهي بايـد بخش دولتي است كه با توليد انگيزش،هاي الهي اما ماشين تحرك نظام و توليـد آزادي ها

و بخش خصوصي را تأمين نمايد تا اخالق در نظام تئوريزه شود نيروي انساني كار .آمد بخش تعاوني
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د«از اين رو بايد بخش دولتي با و ايثـار را در هـا الترين قلهبا» رآمد زاهدانه الگوي نظـام«را فـتح نمايـد

خود نهادينه نمايد» توزيع اختيارات.

و كارگاهي متمركز، شبكه«جايگاه مديريت:ل ششماص  در سازمان» اي

و اختيارات سـازماني در علـم مـديريت موجـود، داراي نـرم از تعريف سازمان و برخاسـته افـزار مـادي

و تكنولوژي  و تحليل تقسيمات صنعت و عامل تحقير مي مادي انسان است ت انـساني شود كه با كرامـ ها

 ظلمـي،»بخـش دولتـي«بـر» روابط ماديِ مديريت در بخش خصوصي«لذا حاكم كردنِ. سازگاري ندارد

.نابخشودني در نظام مبارك جمهوري اسالمي است

ـ شبكه«عالوه بر آن توجه به مديريت ـ كارگاهي متمركز و«بـه» متمركـز«صِ بخـشو اختصا» اي كـاال

 منحـل كـردن باعـث»امـور خـانواده«به» كارگاهي«بخشو به روابط انساني»اي شبكه«بخش،»صنعت

.روابط مديريتي نظام در اخالق رذيله است

ارتقـاء«بـه» سياسي، فرهنگي، اقتصادي«در نظام اسالمي بايد از طريق سه معاونت» مديريت متمركز«اما

با» هاي شاغل در نظام اداريانظرفيت انس  و در«و» تجزيه صـنعت«بپردازد اعمـال مـديريت كارگـاهي

و كرامت انساني توجه شود» توليد كاال در»اي مديريت شبكه«همچنان كه بايد. به روابط مديريتي ساده  را

.بخش فرهنگ اعمال نمود
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در مباني  تحول

»الگوي تنظيم برنامه«

و كيفيم( وها مهندسي طرح سازمان،دل استخراجِ آمارهاي كمي

و كنترل عملكردهاه )دايت
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داري، داراي روند خاص است؛ كه عدم توجـه در فرهنگ ماديِ نظام سرمايه) سازي مدل(الگوي تنظيم برنامه 

مي،به آن .كند اخالق مادي را در نظام جمهوري اسالمي تئوريزه

و هدف)الءخ(ضرورت«در اين مبنا ك سه مؤلفه»، موضوع نظي در جمعمي ام آماريِ توسعه مادي براي آوري

از چشمتدوين  و سندهاي باالدستي است كه اين امر در ساختار آماري هـر نظـام معاونـت برنامـه در اندازها

و در سازمان استانداري ميو برنامه ها آغاز و پايه تدوين برنامه بودجه آناليز . گيـرد ساله قرار مـي هاي پنج شود

و تحليل ك يعني آناليز و منطقـه وضعيت جامعه جهاني، بـين«يِموضعيت موجود در مقايسه با آهنگ » الملـل

و فرهنگي براي ارت سنجيده مي و بر اين اساس، راهبردهاي اخالقي آيـين«هـا در چهـارچوب قاء ظرفيت شود

مي به دستگاه تصميم» اپرستييند .شود گيري القاء

مي كه در نظام جمهوري اسالمي، توصيف واقعيتل آن حا و اين امـر، ها از درگيري با نظام استكبار آغاز شود

و آرمان  و منزلت اعتقادات و مكانِ فعلي مجـسم مـي جايگاه و تجـسم عينـيِ ها را در زمان در«سـازد اسـالم

مي، ظرفيت دين»عمل و امت ديني را ترسيم بر. نمايد داري جامعه  اساساين يعني

 ظرفيت موجود دشمنانو پتانسيل

 ظرفيت مطلوب نظام اسالمي

 امت دينيبهشرايط انتقالو

ميبه صورت كم . شودي تعيين

از اين مبنا چهارچوبِ آوري نظـام آمـاري را در جمـع»، موضوع، هـدف)خالء(ضرورت« سه مؤلفه جديدي

و تدوين چشم ما اندازها روبه براي پيشرفت الهي ميروي .دهد قرار

مي حال براساس چهارچوب كمي آرمان و اهداف نظام است كه هـاي توان گام دوم را در تـدوين سياسـت ها

و اهداف ضرورت«كالن نظام برداشت؛ يعني با نگاه جديد به  و موضوعات مي»ها عوامل تغييـر؛«توان جديد
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آن جديدي را بدست آورد تا به وسيله» تغيير عوامل؛ ضرائب فنيِ  ها به مطالعه وضـعيت گذشـته؛ وضـعيتي

و وضعيت آينده با رويكرد جديد پرداخت . حال

و محورهاي تغيير«در گام بعدي، و اقتـصادي«در موضوعات» استراتژي؛ راهبردها ترسـيم» سياسي، فرهنگي

مي مي و نظام آماده .ها شود شود تا وارد تدوين برنامه شود

در ها بايد به توليد شاخصههقبل از ورود در تدوين برنام و كليات برنامـه كنترل رفتار نظام،«ها » سازمان برنامه

پرداخت تا مقدمات»و مدل استخراجِ آمارهاي كم و كيفي روش و»ي و» هـا مهندسي طرح سازمان«در برنامه

و كنترل عملكردها« .فراهم شود» هدايت
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 موضوعيسازي مدل
 براي

 نظام اداري كشورتحول در

 مند به گفتمان انقالب اسالمي با رويكرد قاعده
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��� ��»سازي موضوعي مدل«رويكرد در ضرورت تغيير:

و دسـتور عمـل»يـافتگي توسـعه« اجرا آن اسـت كـه قـوه مجريـه بـه دنبـال بخشدر چالش اصلي  اسـت

س وزارتخانه و همه و هيئت وزيران بر همين اساس شكل گرفته پي ازمانها هاي توسعه گير ايجاد زيرساخت ها

و در بخش  و نقل، علوم، ارتباطات و قـضا«يعني عمالً بخش. باشندمي.... هاي فيزيكي، حمل بـر» تقنين، اجرا

مي» گپس مدل تري«اساس  و ذاتـاً شوند تا رفاه مادي براي مردم محقق شود كه اين امـر هماهنگ بـا اهـداف

و بسط بين مأموريت. نظام درگير استخواهانه هاي عدالت سياست ها در نظام بـه در اين روند است كه قبض

و عملكردها در كشمكش وجود مي  و»محـوري انقالبـي عـدالت«و»يافتگي غربـي توسعه«آيد  دچـار چـالش

آن. شوند سايش مي .ها نيست پس مشكل اصلي در غير واقعي بودن برخي مصوبات يا خوب اجرا نشدنِ

و مصداقي مدل«ديگر حتي اگر به دنبال به عبارت و تغيير مدل در منزلت برنامه» سازي موضوعي ريزي باشيم

هاي مختلف بر اساس گفتمـان هاي بخش» مأموريت«و» رويكردها«را مدنظر قرار ندهيم، باز هم بايد از تغيير 

:استانقالب اسالمي آغاز كرد كه پيشنهادهاي ذيل در همين چهارچوب قابل تعريف 

و صاد منطقـه، بـين اقتـ«به عنوان مثال جهت حاكم بر رفتار قوا به نحو عام، بـسترسازي بـراي جريـانِ الملـل

و مدلدر» جهاني و جاري در دنيا در قالب طرح اقتصاد داخل است و عمرانـي بـه هاي حاكم هاي ملي، كالن

بـ. دنبال ارتقاء ظرفيت رفاه مادي است  و تمـاميه قيـد عـدالت در همـه اما نظام سعي دارد رفاه را ي منـاطق

.جغرافياي سياسي كشور تعميم دهد

ده ساختن سد، فرودگاه، بندر، سـالح، نيروگـاه اتمـي، كارخانـه و هـا عنـاوينِ ديگـر هـاي مـادر، پااليـشگاه

و نـرم يافتگي در همه بخش توسعه و الگوي درآمـد خـاص افزارهـاي مـديريتي ها، داراي فرايند خاص توليد

بازگـشت» صـرفه اقتـصادي«و بالمĤل ايجاد اخالق خاص مادي در اشتغال است كه در يك كـالم بـه خاص 
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و انقالبـي انجـام مـي كند اما در جمهوري اسـالمي، ايـن مأموريـت مي و هـا براسـاس صـرفه سياسـي شـود

بن بيني پيش مي هاي كارشناسي را در .دهد بست قرار

افـزار مـديريت در جنـگ، شـكلِ زيرا نرم.ع مقدس متفاوت است چنين روندي كامالً با فرهنگ جنگ در دفا

و الگو  هاي نيـروي انـساني از الگـوي درآمـد انقالبـي هزينهيمادي سلسله مراتب جنگ كالسيك را نداشت

به» ابزار محورِ«با الگوي» طلبانه دفاع شهادت«همچنان كه الگوي. كرد تبعيت مي ـ كه دستيابي جنگ كالسيك

ميكمترين هزي ـ متفاوت بود نه جاني را دنبال هـاي چـالش به همين دليل بود كه مديريت جنگ كمتر بـا. كند

مي امروزينِ نظام مواجه مي .طلبد شد گرچه تحليل عدم فتح نظامي در دفاع مقدس مجال ديگري را

و دفاعي را در بخـ)ره(حال اگر بخواهيم سازوكار مديريت حضرت امام ش اقتـصاد در بخش سياسي، امنيتي

و رفاه مردم را به قيد عدالت تأمين كنيم، بايد آسيب اسي صحيحي از روند طي شـده در جنـگ،شن پياده كنيم

و دوره گفتمان انقالب ارائه كنيم تا راه براي تدوين مدل دوره دوره سازندگي،  در توسعه سياسي هاي تخميني

مي.اداره كشور باز شود  و نگاه درون موضبخشي،«رسد برخورد به نظر و تقنـين،»يِوعي  مديران نظام در اجرا

يا ئل را به برخورد سليقه مسا و مدل اي، جناحي هاي حاكم بر رفتارهـاي بخـش اقتـصادي، انقالبي سوق داده

و سياسي در نظام شده است .علت چالش فرهنگي

 در نظام جمهوري مندانه عدالت آسيب در بخش اقتصاد، تورم انتظاراتي است كه ناشي از شعار عزت

و باعث شده تا . را به چالش بكشد»سود سرمايه«، نرخ»قيمت كار«اسالمي است

مي آسيب در بخش فرهنگ به تأثير مدل گردد؛ يعني جريان اخالقِ هاي اقتصادي غربي بر فرهنگ باز

مي» يافتگي توسعه« و فايده تعريف ال همه چيز را براساس هزينه و جايي براي اخالق .گذارد هي باقي نميكند

و امتيـاز سالح محوري در و در حاشـيه دفاع؛ فرهنگ امتياز دهـي قـرار گيري در مـذاكرات سياسـي

مي، هزينه گرفتن مردم در نظام اطالعاتي  و بـه دسـتاوردهاي سياسـي هاي امنيتي زيادي را به نظام تحميل كند

.زند نظام ضربه مي
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و تـدوين برنامـه بـراي آن بيني تحقق توصيه مقام معظم رهبري به پيش  را،هـا حوادث  ارتقـاء ظرفيـت نظـام

و بسط در واقع پافشاري نظام بر آرمان.بدلط مي و لذا بايد هاي موجود در مأموريت ها براي حل قبض ها بوده

.بايد از بخش اقتصاد آغاز شودها نجات داد كه اين امر در شرايط فعلي نظام را از اين چالش
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 در بخش اقتصادها سازي موضوعي براي تغيير مأموريت مدل:

و ارائه تعريف جديد از رفاه مادي به كنتـرل نظـام«با كنترل وارادات در الگوي مصرف

.پردازيممي» موازنه ارزي
�

و بسيج«در بخش خدمات بايد و بـه» مساجد، هيئات و روستاها وارد صـحنه شـوند شهرها

و آماده مأموريتها شكستن قيمت  هاي سازماني در جهت ساماندهي توزيع شوند بپردازند

گن مسير بايد از خدمات الكترونيك بهرهو در اي .ردندمند

و كـشاورزي«ي با محور قرار دادن بخـش كـشاورزي در مجموعـه و» خـدمات، صـنعت

در واگذاري آن به بخش دولتي به دنبال كنترل قيمت و خود كفـايي نظـام ها در داخل

ا  و واگـذاري ايـن بخـش بـه بـسيج اين بخش هستيم كه اين امر با لگوي درآمد انقالبـي

. جهادي ميسور است

�

ي نهـاد مـذكور اسـت نامـه هاي اقتصادي، تنظيم اساس لذا اولين گام انقالبي براي حل چالش

س«كه با دو مأموريت و جلوگيري از رشد«و» رمايه ايراني تنظيم قيمت نيازهاي داخلي با كار

مي» ها از روستاها به شهرها مهاجرت .گيرد شكل
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و بـه و بـازار را تقويـت نمـود براي تخقق برنامه فوق در صـنعت، بايـد ارتبـاط بـين دانـشگاه

و فراگيـر(دن صنعت كشور سودآور كر  و بـا توجـه بـه) تكنولوژي متوسط، با دوام پرداخـت

.به عنوان يك نهاد انقالبي، ستاد انقالبي براي اقتصاد كشور تكميل شود» جهاد دانشگاهي«

و صـندوق هـاي از طرف ديگر الزم است نظـام مـالي، حـامي نهادهـاي جديـد كـشور شـود

.ي فوق طراحي گرددالحسنه ملي براي حمايت از نهادها قرض

 تكنولوژي به تكنولوژي متوسـط تغييـر رويكـرد Hiالگوي توليد كشور از در بخش صنعت

هـاي جهـانيِ اقتـصاد بـه اقتـصاد هاي توليدي را از وابستگي به قدرت دهد كه مأموريت

و صنعت داخلي را در جهت داخلي باز مي  مي» استقالل«گرداند لـذا وزارت. دهـد قرار

و وزارت نفت به حفظ وضعيت موجود در تكنولـوژي اهتمـام نماينـد؛ امـا وزارت صنا يع

و قرارگاه خاتم االنبياء سپاه مسئول تغيير رويكرد تكنولوژي خواهند دفاع، جهاد كشاورزي

.بود

�

و آموزش عالي كشور«اين نگاه، در با و پرورش نقشه جامع«و» سند تحول نظام آموزش

مي» علمي در كند كه در اين صورت عموم دانشگاه تحول مهمي ايجاد ها مأمور توليد علم

ماننـد تربيـت(هاي تأسـيس شـده بعـد از انقـالباهصحنه جهاني خواهند بود؛ اما دانشگ 

مأمور تغيير رويكرد توليـد علـم در جهـت اسـتراتژي جديـد ...)و)ع(مدرس، امام صادق 

و تكنولوژي خواهند بود .صنعت

�



١٩

 ��در سازي موضوعي براي تغيير مأموريت مدل:��	 تسياس بخشها

به»ها نظامِ مأموريت«بعد از ساماندهي هـا در عرصـه ريـت دنبال سـاماندهي مأمو در عرصه اقتصاد بايد

.بود» استراتژي دفاع همه جانبه«سياست با رويكرد

در بخش نظامي بايد به دنبال آن بود كه نيروهاي نظـامي آمريكـا از كـشورهاي همـسايه

ر و آرايش نظامي خود و پاكستان منتقل كوچ نموده ا به خارج از مرزهاي عراق، افغانستان

در. كنند عالوه بر اين، به جاي تمركز بر تأمين امنيت داخـل كـشور بايـد تـأمين امنيـت

و خارج از مرزها طراحي شود كه اين امر با ايجاد هسته  هاي مقاومـت مردمـي در مرزهـا

و فرهنگي ممكن ارتباطات مرزي ايران با اين سه كشور در امور نظامي  ، امنيتي، اقتصادي

.است

و توسعه زير ساخت و نقل، مخابرات با بودجه جمهـوري اسـالمي، علـت .... هاي حمل

و تـشريفات روان سازي ارتباطات مردمي بين كشورهاي مذكور با شهروندان ايراني شـده

كا. شود قانوني براي مردم ملغي مي  ر سه كـشورِ از سوي ديگر آزاد شدن ترانزيت نيروي

و غير آن همراه بـا پيوسـت فرهنگـي، همسايه با جمهوري اسالمي در پروژه هاي عمراني

.دمد روح جديدي به كالبد اقتصاد نظام مي

�



٢٠

 
و بالعكسو شدت هاي گردشگري براي روان هزينه بودجه سازي تورهاي زيارتي به عتبات

و عراقي  و آمد شهروندان ايراني ـ رغم هزينهـ عليبخشيدن به رفت هاي احتماليِ اوليـه

و امنيت پايدار در دراز مدت، عتبات عاليات را به مرزهاي جغرافيايي ايران پيوند مي دهد

همچنان كه براي جلوگيري از قاچاق مواد مخـدر. كند اين بخش از كشور را تضمين مي 

. ضروري استدر مرزهاي شرقي، استفاده از راهكار نظامي در داخل خاك افغانستان

�

و امامـان اداره استان و در ايـن راسـتا بايـد ائمـه جمعـه ها نيز بايد به مردم واگذار شود

و شهرداري جماعت را درگير موضوعات استانداري .ها نمود ها، شوراها

و حادثه و سپاه واگذار كردخيز بايد تأمين امنيت داخلي شهرهاي مرزي . را به بسيج

�

�



٢١

.��در سازي موضوعي براي تغيير مأموريت مدل:����	  فرهنگبخش ها

و شبكه» هنر مقاومتي«بايد حوزه هنري را مأمور تحقق و نشريات استاني را به اين نمود ها

و امنيت، پوشش خبري داده هاي جديد فوق نهاد سپرد تا مأموريت الذكر در عرصه اقتصاد

.ها برخوردي فعال داشته باشند حوزه با اين هدف كه مردم در اين.شوند

�

 از طريق اقـدامات انقالبـي در عرصـه)عد از چند سالب(ت با ايجاد فضاي فرهنگ مقاوم

و نهي از منكر همت گماشت و فرهنگي، بايد به احيا نهاد امر به معروف و سياسي اقتصادي

و هـاي اسـتاني پـيو تئوريزه كردن آن را در شبكه  و بـه اقـدامات عملـي گيـري نمـود

ا  ز تعريف وظايف جديد بـراي شهروندي در محيط كالن شهرها پرداخت كه اين امر بايد

و هيئت آغاز شود .نهاد مسجد

�

و آمـوزش» مباني نظري زيباشناسي«هاي علميه بايد توليد حوزه براساس رويكرد قرآنـي

و ماديِ فرهنگ  آن به جامعه هنري را بر عهده گيرند تا جايگزيني براي زيباشناسي حسي

و با تكيه بر عقالنيت دين  و فلـسفه مدرنيته فراهم آيد محور به توليـد فلـسفه تـاريخ انبيـاء

و معـارف اهـل اسالميت آل)ع(بيـت جامعه بپردازند تا فراگيري قـرآن و و فقـه محمـد

و مرتبط با زندگي تبديل شود كـه)ص(محمد در همه مقاطع تحصيلي به امري كاربردي

و آموزش عـالي فـراهم  و پرورش در اين صورت، مقدمات طرح تحول در نظام آموزش

.خواهد شد

�



٢٢

و«سازي پيرامون ادبيات انقالب در قالب فتمانگ  نشست بـا نخبگـان، كارگـاه بـا اسـاتيد

به»مناظرات براي دانشجويان  و انقالب فرهنگي ، ظرفيت نظام را براي يك حركت عظيم

.آورد وجود مي

�

، انقالبي در تدوين»محور خانواده«به نگاه»ديشهرون«تحول نظام آماري كشور از نگاه

مي برنامه و نظام را براي تحول در نظام اداري كشور به پيشمي ها به وجود .برد آورد
�

و امنيـت مقـاومتي، بعد از يك دهه با عملياتي شدن برنامه هاي جديـد اقتـصاد مقـاومتي

و مهاجرت و مقدمـه ها از روستاها به شهرها كنترل شده و روسـتا ي نگـاه جديـد بـه شـهر

. شود تدوين سبك زندگي اجتماعي فراهم مي

و اقتصاد«با ضعيف شدنِ گيـري از جـرم پيش» رويكرد مادي به عرصه سياست، فرهنگ

و بستر توليد پرونده  و اختالفات بين شهروندان، قوت گرفته و احـزاب هاي قضايي  اقشار

و هم مي بستگي به شدت كاهش خواهد يافت .يابد ها افزايش

و اندازي ها، دست؛ محيط زيست نيز از تخريب»اخالق اجتماعي«به دنبال ايجاد بسترِ ... ها

و طراوت خود را حفظ خواهد كرد و پاكيزگي .پااليش شده

�



٢٣

و  خدمت سربازي بايد از دو سال به پنج سال افزايش يابد تا بتوان مشكل اشتغال جوانـان

آن آينده و فصل كرد ها را به وسيلهي در دوران سـربازي بـا.ي تأمين خدمات نظام حل

ب  و شروع از هاي توليدي زودبازده شريكميه كار، جوانان در شركت آموزش شـوند تـا

آنهاي مالي اين طريق مشكل .ها نيز حل گردد ازدواج

�

و توسعه خيريه مي احيا فرهنگ وقف وتو ها اند در گردش مالي كـشور بـسيار مـؤثر باشـد

.اي براي قدرت پول ملي كشور قرار گيرد پشتوانه
�

م فرهنگ اسراف، الابالي و  بـا مهندسـي جديـد اقتـصاد در الگـوي تغذيـه دگراييگري

و لذا مقدمات تغيير رويكرد نظام و امنيت مقاومتي ضربه خورده مقاومتي، فرهنگ مقاومتي

و طـرح فراهم مـي» بهداشت محوري«به» درمان محوري«مت كشور از سال هـايي شـود

و اين مهم به درون خانواده  هـا منتقـل همچون پزشك خانواده از موضوعيت خارج شده

.شود مي

�

و در بـستر ـ ايرانـي خـود بازگـشت نمايـد فرهنـگ«وقتي يك ملت به هويت اسالمي

ا» مقاومت و ورزش در زندگي» سازي با ابزار ورزش هويت«ز زندگي كند، رهايي يافته

 ورزش همگـاني متغيـر اصـلي در ورزش رو، ازايـند؛كنـ شهري منزلت جديد پيدا مي 

.شود مي

��
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