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ی   سالم بر ایران، سالم بر رهبر

 

ن فرصت افق  گشایی و آخرین آزمون  )گفتاری درباره واپسی 
 توسعه خوایه جمهوری اسالیم(

 

 هرگز!  ؟یاخامنه  هللات یبخش دوم:  قدرتمندتر از آ

 ( ۱۳۹۹اسفند  ۸)

 

 

 محسن رنان  

 

 

 چکیده: 

ایم که جمهوری  در بخش دوم این نوشتار به این مساله پرداخته 
ی یم با ساختار تاریخن موجود، هرچه هست،  اسال  اصوال دیگر رهبر
نخواهد ای به خود  هللا خامنه مندتر از آیتمندتر و فرصت قدرت 

ریخن است، یک واقعیت تانه مدح است نه ذم،    دید. این سخن
متعدد    که عوامل  تصادفن  غب  و   

تصادفن آمدن  هم  نتیجه کنار 
است  و شخصیتی  اقتصادی  آنگاه  اجتمایع، سیایس،  معرفن  .  به 

این   ایشان  را   موقعیتعوامیل که موجبات  ند اه فراهم آورد  برای 
که با  ایم  ه پرداخترریس پاسخ این پرسش  ایم و سپس به بپرداخته 

به  و  ی  آیا  هللا خامنه تمندی آیت قدرتمندی و فرصجود رهبر ای، 
الزاما  نه  است  توانسته  موجود  مدیریتی  نظام  و  سیایس  ساختار 

اسال  جمهوری اهداف  اهداف  یا  اسالیم،  انقالب  اهداف  یا  م، 
ی را م  قامماهداف مورد تاکید    فقط  اسالیم، بلکه حقق کند یا رهبر

 حوه مدیریت ن  در   ؟در کجا باید یافتشکل را  ریشه مر نه،  نه؟ و اگ
ترکیب آیت  در  ای؟  خامنه  ساختار هللا  در  اسایس؟  قانون  بندی 

 میلبالفعل جمهوری اسالیم؟ در ساختارهای ا
ی

 ؟جتمایع و فرهنگ
برای پاسخ  یا در تنگناهای تحمیل شده از سوی خارجیان بر ما؟  و  

این پرسش به  به  تعارضشکل  هایزمینه ،  ی  قانگب  ون اسایس ات 
ایم ک  نهایتا و در عمل ماشاره کرده  ظام مدیریت تخلیه نوجب  ه 

از   خرد جمیع«»کشور  است.   انرژی  جمع   شده  این  به  آنگاه  و 
ی تازه آغاز شده ایم که مهم ترین ماموریت مقام رهبندی رسیده   بر

علت   به  ایشان  و  مو است  ن  دار   تیع قهمی  که  د  ن استثنایی 
اوا ه منجر  ختاری است ک رترین شخص برای انجام اصالحات ساسن

خرد  تزریق  سیا  به  ساختار  به  مدیریتی کشور  جمیع  نظام  و  یس 
دام  ه از  نسل های آیندرهایی کشور و  این آخرین فرصت    شود؛ و یم
 است. ه انباشت شوندو نده در رس هایحران ب

 

 مقدمه  -۱
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یی جمهوری  بود که عالیم حیا  آناین نوشتار    بندی بخش اولجمع 
در   حوزهاسالیم  و استلوب  طنامها  همه  حوزه   ؛  در  مشخصا 

طبییع   منابع  بخش اعظمرغم رصف  اقتصاد نشان دادیم که عیل
س   دسبی میلدر  استحصال  قابل  چ  و  این  تنها ،  دهه  هار در  نه 

ما   بلکه  است  نشده  حاصل  قبویل  قابل  تمامدستاورد  نظر    از 
ه افول و حتی سقوط های حیایی اقتصادی، وضعیتی رو بشاخص 
این روند در گذشته به علت وجود درآمدهای و البته     . ایم ه داشت

، قابل   اما از این پس   ،تحمل بوده استکتمان و قابل  فراوان نفتی
  و نه قابل تحمل خواهد بود.  نه قابل کتمان

پرسیدیم که   درست  آنگاه  این کشور  برای  این گردایر که  در 
 یا چه گرویه  یم رود، چه کیس  ی سیاهچالهکرده ایم و دارد به سو 
ها؟ حکومت؟ دولت؟  کشاورزان؟ خانواده   ؟مقرص است؟ مردم

احمدیحاصال  اصولگرایان؟  یا طلبان؟  آمریکا؟  ؟  روحاین نژاد؟ 
نیستیم.   یم کهسخ دادپاو  ؟  .....  ن مقرص  یافیی ویل    فعال در مقام 

ن    برایکافن  و منابع    ژیحتی فرصت و انر   دیگر   ما گویم  اکنون یم  یافیی
ن مقرص  باید  لکه  داریم، بمقرص را هم ن   که   –مناقشه در مورد یافیی
رها  کنیم و فقط  را    –گردیم  دهه است داریم دنبالش یم بیش از دو  

پیدا   اصوال   ، راستی   وگو کنیم. باره آن گفت ر و د  دیشیمبه راه حل بین
ا پذیر است؟ و پیدا کردن مقرص، چه کمگ به مکردن مقرص امکان 

را  یم مقرص  اگر  آیا  و  یم کند؟  اصال  مجپیدا کردیم  ازاتش  توانیم 
و اگر پاسخ  کنیم؟ و اگر مجازاتش کنیم مشکل کشور حل یم شود؟  

راستی از کجا آغاز   : می س، پس بیایید بب  ها منفن استپرسش    ّاین
وع توقف این فرایند و تغیب  این وضعیت  کنیم؟ چه کیس برای سر

پیش  دشود قدم  باید  و   اقعرو ؟  دارد  را  توانش  اوارتر  سن   چه کیس 
وع سر برای  پیش تغیب    فرایند   است  این  نشانه  و  شدن  ؟  قدم 

، پیش قدم  چیست؟ چه کاری باید بکند تا بپذیریم که او برای تغیب 
و   پیدا کرد؟   شود پاسخ این سواالت را راستی اصال یم   ؟شده است

عقالین و    یو وگبرای پیدا کردن پاسخ این سواالت، ما اصال گفت 
ن گفت آیا م  بلدیم؟  اخالفی را  با نقد با تخفیف و با    را   وگو ا فرق بی 
اگر یمیم   تخریب توانیم رعایت کنیم؟ ای کاش دانیم یم دانیم؟ و 

آن که   از  برود،به    ها روشنایی پیش  نتوانیم  کیل  دیگر  را   و  ی  ن   چب 
م کنیم.  ببینیم،  به چشمان یکدیگر نگاه کنیم و از یکدیگر سر

ادب گفت  هیچمتاسفانه  در  طرفوگو  از  ازعه  منی  هاکدام 
همه   سیایس  نظام  ندارد.  منتقدان  مخالفانوجود  را   و  خود 

  دهد و سبت یمناتهامات وایه به آنها    ، کند کوبد، تخریب یمفرویم
یمبا  را  تحریک  ر  ه دشمن  حقعینک  انساین  بیند.  قانوین  وق  و 
نم خالم رعایت  را  و  فان  هسآکند  او  س  دسبی در  را  تند  نان که 
 . کند خت مجازات یمس

خارج از    مخالفانگروههای منتقد یا  رخن  ب  ف فراوان،است  با   و 
ن کشور   مهاجرت  اندازه مردم عادی کشوری که به آن  به  حتی    نب 
ا  ،اند کرده  نقد  فت دب گاز  و  نیستند خو بر وگو  رسانه   و   ردار  اگر 
  لوده آ  اخالفی یر سموم  تیغ سخن را به زهر اهانت و    باشند   داشته 

این    ؛کنند یم معچر و  دار   وبی خه  سو    د روزاروز  دو  تشدید  از 
یمح  شود. یم تکرار  را  خطایی  همان  شاه کرد کومت  و   ؛کند که 
ن  مخا   شاه درباره    نسل قبل  همان خطایی را تکرار یم کنند کهلفان نب 
بر   ،برایش جوک ساختیم  ،د. هر بدی را به شاه نسبت دادیمکر 

در رساندیم که  به جایی    و کار را   ،دیمپراکندروغ    شایعه و   او   علیه
ساخن  ذهنما دیو  یک  او  شد از  اگر    ته  به  خواست  یم بفرض  که 

کردیم م ندیگر خودمان از خودمان جرات    هم،گردد  سوی ملت باز 
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و   تر م و با او مذاکره کنیم و راهکار کم هزینه ا بشنویسخنش ر   که
 . پیدا کنیم  تری برای تغیب  ل معقو 

یر اکو   این  آنانون حاصل  دو سو از    ین کهمهاریی  را   هر  خود 
ف فقر و  بی شکابس  بر   که  این استنامند  یم  نخبه و نماینده مردم

ن شکل گرفته است    یایسس  و غنا، یک شکاف عظیم اجتمایع     که نب 
ری نکنیم اگر کاو  برد  روز به روز باال یم  ا ر   ان خشونتپنهیت  ظرف

جامعه   این  زده،  زودا که  برددش نفرت  خودش نه  جان  به  و  ارد 
   پس چه باید کرد؟ تد. فیب

نده اند تا دیگری یک گام به عقب بردارد. ما  همه منتظر اکنون  
ون  های خرهس از پنج کشور، همه  یه گره خورد  در چهارراه   ود بب 

ایم و  آور  بروی به دیگری    ده  باید  تو  تو خطا کرده ای  یم گوییم 
نمعقب،   عقب  هیچکس  در    و  و  آنچه  این  رود  آسیب میانه 

راه گره اند و پشت چهار ه امید آمده  هستند که بهایی نسل بیند  یم
 د  افتاده انگب    ،ایجاد کرده اند همه طرف    ز ا  ای که نخبگانرده خو 
دارند و   پس  راه  پ  ،نه  راه  وضعیت ام  . شینه  این  اصیل  ریشه  ا 
 ست؟ چی

 

 انون اسایس، موتور هویت یا بسبر تعارض؟ ق -۲

ریشه را مسا  اصیل  من  قانون  در   له  بینم ایس  اس  تعارضات  .  یم 

یک»واقع  در    اسالیم  انقالب در  انقالب  . بود   «حرکت  دو 

دانشگاه  روشنفکران شاه و  نوسازی  دستاوردهای  از  که  یان 
شان که مغزهایرحایل د)  خواستند یم آزادی خوردار شده بودند،بر 

بودـ( هنوز   نشده  سنتی   ،دموکرات  مذهو  و  ها،  ها  آن توقف  تر 
، کرد ضعیف یمتسنت و مذهب را  شاه که    هاییاست سه از  دست 

، ن، در ادامه همان تعارضات هکرا روشنف   خواستار بودند. 
ی

میشگ
مع شوند، رهبر واحدی از میان خودشان ج پشت س  نتوانستند در  

ها و سنتی ها به سعت در پشت س آیت هللا خمیتن تر ا مذهام
ن  سانجام طی   جتمع شدند و م ی بود قد رهکه فاف اول نب   به طیف   بر

ی  و ر   دوم پیوست هداف با ا. پس دو گروه  را پذیرفت  هللاآیتهبر
کت  الب اس انقدر  ،کامال متضاد   . کردند الیم سر

وز شد  ین تدو   برای  آماده شدیمو همه شتابان    انقالب پب 
تدوین شد که  در مجلیس    ون اسایس. و قانقانون اسایس  و تصویب
پس  شنوی نداشتند،  ، اما همکنار هم بودند روه معارض در  آن دو گ

تا  هر گروه   زد  را  قانون  ارزشزورش  در  را  خودش  اسایس های 
هم   : قانون اسایس شد تشان عمال وارد  بنابراین تعارضا  بگنجاند. 
هم رای    ؛دموکرایس هم والیت فقیهم  ه  ؛حکومت دیتن آزادی هم  

 در واقع   . یماسال   م امتایران ه   هم ملت  ؛مردم هم حاکمیت الیه
قابل    و جذاب    تک تک  یس به صورتون اسابسیاری از اصول قان

ن تناقض اما ترکیب آنها    دفاع بود   –  که  رهبر انقالب هم  و بود.    آمب 
اول  در دستکم   داشتهمه  هوای    –  سالهای  یم کرد    را  و گمان 
اقتدار آنها   و یا با   سفیدی تعارضات را حل وان با ریشتیمهمیشه  

دم و طبیعتا مر د.  را تایید کر   متعارضیس  ون اسا این قان  د،کن  دفنرا  
بودند پب  هم که   شان  رهبر اسایس  ب  و  قانون  تایید ه  رای    او   مورد 
  دادند. 

انقالب نزدیک تر بودند و    رام آرام آنان که به رهبر آسپس  
ی گرفتند و کوشیدند     کردند او همرایه یم  نظرات  با  قدرت بیشبی

 برجسته  نستند را دایم  حت  قانون اسایس که مصلآن بخش هایی از  
تقو  نامطهاد و برخن بخش یت کنن و  را عمال   از نظر خود   لوبی 
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و   بگذارند. مسکوت  قانون   مهجور  ن  همی  اصول  به کمک  بعد  و 
  د الوب قلمدنامطود را که  خانقالیر  آن بخش از همراهان  اسایس  

اخراج   قدرت  ساختار  از  قاکردند یم کردند  شد که  ن  چنی  و  نون  . 
ظر   اسایس عمل  و    جامعه  در سطح  میل  تیهو   تقویت  تی فدر 

به  ؛ و  اد را از دست د  درون نظام سیایس  در   خرد جمیعانباشت  
از نظام    یهای فردت یو خالق  هویسر   یها   تی ظرف  بخیسر از   تدریــــج

ون ران   دیریت کشور م ور تولید   که باید موتو قانون اسایس  ده شد بب 
روشن  افق  نسیلهای  ن  بی  ثبات      مدیریتو  ق  نظام  بازی و  واعد 
و  اپاید سیایس  بور ر  یک  ی  گب  پیش شکل  و یتن بوکرایس  پذیر 

ش  صیل  عامل اایتا  و نهحفاظت از حقوق شهروندی   یه  سما گسبی
کار   تبدیل شد.   آنها بود به عامیل برای تضعیف  اجتمایع کشور یم 

ن عادی بر قانونبه جایی رسید که قوا چه  تقدم یافتند.  اسایس    نی 
وی انیم   ن نامه های نب  ن قانو   حقوق مرصح در   تظایم بر گویم؟ آیی 
تقداسا مس  . یافتند م  یس  تصمیمات  یم گویم؟  حراست چه    ئول 
بر   دستگاه  فالن در آزادی  دولتی  تقد   های مرصح  اسایس    م قانون 
ن شد که ما مهم ترین  ند یافت آفرین  ویت ه و  حمایتگر  ابزار  . و چنی 

 سیایس، برای نظام    فرینآو ثبات   بخشانسجام    برای شهروندان،
 را از دست دادیم.  های آیندهآفرین برای نسلو امید  بخش افق  و 

یر مهاریی   مثال   . گری هم در کار بودند که عوامل دی   لبتها
و    شنوی = دیالوگ( )هم   وگو ما در گفت   سیایس و فکری  نخبگان
با حکومت  مثبت  تعامل مستمر  در ؛ و  ریشه  ذهتن  الگوهای    که 

ده است  عث ش و با،  دارد دیکتاتوری شکل گرفته در خانه و مدرسه  
ن  که در نخبگان ما  و به   داشته باشد  ای رواجقبیله  های ت بیعص نب 

ن  نخبگان  همی  علت  و   نتوانند   ما   مدین  پایدار   نهادهای  احزاب 
   ؛امه باره در لینک زیر بحث کرداین ، در بلندمدت تاسیس کنند 

http://www.renani.net/index.php/texts/no
55-36-06-07-09-2020-articles/812-eco-n 

 همراه با    یر یا  
ی

وجود جامعه    ؛اکمحانیان ح رو   خوایهتمامیت تجربگ
پرسشگ و غ  وار ، توده لد مق دی مرا  ید و که به راحتی به روابط مر   ر ب 

زتولید الگوهای  ابلف ) ایس مخاروههای سیتندروی گ  ؛دهد تن یم
یتا وجود نفت که و نها ؛سیایس(  یاحزاب و گروههادیکتاتوری در 

ان    را   دهخرابکاریهای گروههای یاد ش  یهمه پوشش یم داد و جبر
اسایس را به ، تعارضات قانون  در عملاز عوامیل بودند که  یم کرد،  

ن  آ  از و سیایس تبدیل کرد و پس    ایع یک شکاف عظیم اجتم ن نب 
ن تعارضات قانون اسایس    که(  وروکرایستدبب  )ب  امنظناکارآمدی   نب 

به بحران های عظیم اقتصادی و شکاف فقر  کرد، آن را تشدید یم 
ایع و سیایس بر بسبی اجتمهای عظیم  شکاف  گاهو غنا انجامید و آن
ها و  حاصل این شکاف   و تقویت شدند.   تحکیم  شکاف اقتصادی،

بود؟ها  ارضتع نظاتخل  چه  مدیر یه  از م  خرد رژی  »ان  یت کشور 
 جمیع«. 

 

 انرژی خرد جمع   از یسنظام سیا تخلیه -۳

گروه  و دیگران باختند. اما    در این تنازع ظاهرا یک گروه برنده شد 
نبود که   متوجه  بازی حذفن  برنده  این  نظام که    است  آنحاصل 

مساله این    البته   و   . شود یم یه  تخل  رد جمیع«انرژی خاز »  سیایس
  معه جا  عرص اشت اما در  مشکیل ند  شبکهو پیشا  مدرنپیشا   نایرادر  

نیست.   ایشبکه  دوام  تدریــــجبنابراین    قابل  ی  مرکز   نهادهای  به 
ظام زمانهای تشکیل دهنده ننظام سیایس و سپس دستگاهها و سا

http://www.renani.net/index.php/texts/non-eco-articles/812-2020-09-07-06-36-55
http://www.renani.net/index.php/texts/non-eco-articles/812-2020-09-07-06-36-55
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کشور مدیر  ش   «جمیعخرد  ژی  »انر از    یتی    یعتن   ،دند تخلیه 
   انتصمیماتش

 
متگ    «رد شخیص افرادخ  » رد به  از سطح کالن تا خ

 شد. 

به چه معتن   «خرد جمیع»انرژی  تخلیه نظام سیایس از  
قدرت و قابلیتی است که یک   « به معتن انرژی خرد جمیع»  است؟

 نیت و هوشمندی مجموعه ظرفیت فکری و عقال   نظام مدیریت از 
کند. در عضای خود کسب یمدانش ضمتن او ه و تجرب  و خالقیت

وارد    طریق   چند انرژی از  ، این  ان مدرندر جه  مدیریت میلنظام  
  ن نخبگا  جایی مستمر گردیسر و جابه  ورود شود. نخست  سیستم یم
ت باااز طریق انتخ مدیریتوح باالی نظام سطبه  سیایس فکری و 

دوم  آزاد  به  ؛  و کارشناس  متخصص  وهای  نب  مستمر  نه  د بورود 
در   رقابت  طریق  از  مدیریت کشور  سوم نظام  مهارت،  و   دانش 

خ بهتزریق  جمیع  از تصمیم   رد  عایل کشور  نهادهای  و  ندگان  گب 
ارتباط نهادها   آنها   طریق  مست   با  فکری  نخبگان  از  و  ون  بب  و  قل 

وجحکومت چهارم  و سمایه ؛  اعتماد  به ود  نسبت  باال  اجتمایع 
واقیع   اطالعات  تا  رسم  بسبی و تنهادهای  از  شهروندان  سط 

رسانه  پنجم  شود؛  منتقل  مدیریت  نظام  به  آزاد  جامعه  و  های 
اطالع م تا  و  رساین  ستقل  جامعهمستدرست  بطن  از  باال   مر  به 

 ها. نظب  این؛ و طرق دیگری د صورت پذیر 

که  هم  بنابراین گونه  متخان  کشور یک    صصانوقتی 
ژنتیک میل  ،مهاجرت یم کنند   به خارج  مستمرا  ه  در کشور    ذخب 

ن یمپای  یلهویسر مبهره در بلندمدت    یابد و اهش یمک ن  ؛  رود ی  همی 
ن  ر  نب  واگرا  مدیریت کشور در  تواند  یموند  د   نظام  بگب  این    . شکل 

در  در   وضعیت  اخب   سال  دایران    چهل  است رخ  اگر   . اده  حتی 
مهاجرت تصفیه  ن  نب  و  انقالب  اوایل  نادیده  های  را  خارج  به  های 

یم، در این چهل ، تخصیص و فتن   نخبگان  از بخش زیادی    سال  بگب 
های رد صالحیت و انواع شیوه   ها از طریق گزینش کشور    کارشنایس

نتوانسته  وارد دیگر،  س  کشور   مدیریت نظام    کرهپی  اند  طوح  )در 
کشور    نظام  یعتن   شوند (  یاین م طور مدیریت  به  را  خودش 

ه    سیستماتیک ذخب  میل  از  خرد  و  است.  محروم کر دانش  ده 
مسبنابر  طور  به  که  این  اند  شده  وارد  کساین  احتماال تمر 

فتن قابلیت  ظرفیت   های  فکریو  نداشته   های  یک  از   اند. درجه 
ن    ی استصوایر هانظارت سوی دیگر    ود ور مانع  چند دهه    در ایننب 

ین   اجتمایعی  سیایس و فکر   نخبگانبهبی نظام عایل  به سطوح  و    
ه یا اخراج کرد   دفعنان را  بسیاری از آمدیریت شده است و حتی  

 است. 

ن  وننخبگاین که دث شد  عبا  ها تنگ نظری   همچنی  از    ر بب 
 درآمد پر   نها فرصت های شغیلبرای آ  اداری دولتی و حکومتی نظام  
ه  کم   ، بود فراهم   ن برای ماندن یا ورود به نظام د را  های خو کم انگب 

یس،  در داخل ساختار سیاچون    دادند،اداری و سیایس از دست  
نهایتا    و   یدند. نم د  قابل اتکایی ازی  باعده  مدت و قندبلچ ثبات  هی

 اداریفساد    ی آن،و در نتیجه   ،انحصارگری  هر چه پیش آمدیم و 
ده   ،یسو سیا افراد توانمند اما سالم  خرین بخش از  ، آشد   تر گسبی

ن  فساد آلود را نداشتند که تحمل آن مناسبات  ون ستاز سی نب  م بب 
رصفا  که ماندند یا  ین از آنخییل ا  احتماال زدند. چه کساین ماندند؟  

  و مهارت   اند کهاند یا کساین بوده ه ظام داشتن ولوژیک بهتعهد ایدئ 
ون از نظام اداری درآمدی کسب که در بب  اینخصص کافن برای  ت

ن   نداشتند   را   کنند  نب  اگر ه  بودند   ساین ک   و برخن  یا که  م تخصص 
ه  ، که بغنایم  نفت  تا از تقسیم  ند الیی داشتند ماندش باه هو بهر 



 
6 

 

ند. این روند وقتی   رسید،به آنها یم  زات دولتی ورت امتیاص سهم ببر
یتی کشور  سال ادامه داشته باشد طبییع است که نظام مدیر   چهل
با   که مناصتر کهن یژه ایبو   . تخلیه یم شود   «یعخرد جمژی  »انر از  

در ستصوایر  تدریــــج از طریق نظارت ا آمد به  انتخابات به دست یم 
ا ند و الزامد لبی نظارت گذشته بو گرفت که از فییار کساین قرار  اخت

 ند تیت در سطح میل را نداشتخصص یا بهره هویسر کافن برای مدیر 
این دوره  گروه  و  به  دفع  چ  دوره  جذب رخه  و  میل  نخبگان 
 . تشدید کردند را  کره میاین نظام مدیریتبه پی  آمد ی ناکار هاخودی 

یم دهد جام  نا  قیعواارهایی که دموکرایس  ترین کیگ از مهم 
ن تزریق مداوم   در  است.  سیایس  م  ظابه ن  «رد جمیعخژي  »انر همی 

ل اصو بر    ودی یک سازمانور نگهبان  نظر یک    که  اینظام اداری
از  که  مقدم است طبییع است    اسایس  انونق نزدیک  خردمندان 

ن   ن یم کنند.    سیستمشدن به چنی    ،گرچه نیاز به مطالعه دارد پرهب 
جا این نم دانم  مصلحت  اکنون  که    -  د بر اساس برخن شواه  اما 

بتوان  -ذکر کنم   بهره  ون  اکن  ادعا کرد که  شاید  هویسر  متوسط 
 ایران   کشور از متوسط بهره هویسر جامعه  یتی ظام مدیر مجموعه ن

ن تر استپ ن    و   ایی  جامعه از نرخ سالمت  نرخ سالمت مایل  همچنی 
 مایل مجموعه مدیریت کشور باالتر است. 

بهره هویسر   دارد که  وجود   ن امکانای  حتی نیم  دقت ک اما   
به   «یعجم  خرد انرژی  »باال باشد اما در عمل    نظام مدیریت کشور 

 مناسبات   از یک سو بخیسر از   و آن وقتی است که  ؛شود ق نآن تزری
تصمیم  ی  نظام  جنس  گب  بر   ت مناسبااز  یا  شود  مرادی  و  مرید 

  از سوی   و   ارتباطات شخیص تنظیم شده باشد   و   اساس تبارگماری
ب  تصمیماتدیگر  از  دیگری  اسا  خش  و    ها  ّخصومت س  بر 

قدرت  اندازیمچ  اصحاب  سیایس  د.  های  بگب  مساله شکل    این 
شود در نظام سیایس یم  «گسست سیناپیس»   ایجاد منجر به    نهایتا 
سلیعتن   با همدیگر رابطه  نظام سیایس  مغزی  یم   طعق  ول های 
جه به  هر کس در جای خود مستقل از دیگران و بدون تو شود.  
؛  د د و اجرا یم کنتصمیم یم گب    های سیستمبخش ئات دیگر  ااقتض

د و با یر یا اصال ت  و  خش ها را  ب ود بقیه   خممیتصصمیم نم گب 
ن   د. ناتوان یم کن تعارضات قانون اسایس باعث   حال همان  در عی 

ها بخش  پاسخگویی  شود  قدرتیم  مختلف  ن    ی  برابر   ر دنب 
و میتصم شو   ات  رنگ  یر  قدرت   و   د اقداماتشان  از  بخیسر  هیچ 

پ دیگر  بخش  به  نباشد  باشد. حارصن  گسست »درباره    اسخگو 
 ام: سخن گفته سیناپیس« در این لینک 

http://www.renani.net/index.php/speechs/
17-15-12-13-01-2021-speeches/825 

تشد تضادها  شد وقتی  نداشت و گفت   ید  امکان  و    وگو 
تا حدود نظام   زن بودند،ی هم و بخش های مختلف قدرت هم 

انسداد تعامیل یعتن   . یم شود   «تعامیل  انسداد »وارد مرحله  یس  سیا
تو  نه یم  این که  رقیبت،  و گفت هم   د توانیبا  تعامل  وگو  شنوی  و 
ک بر ورد مشید تا به یک دستا داشته باش یک قدرت هیچ   سید، نهبی

ن کافن است که  از طر  جلو   و کار را   رقیب را به عقب براند   د بتوانفی 
د  ن هیچ  و نه  ببر یم داند   ، چونارد جرات عقب نشیتن د  یک از طرفی 

هویت او را  منفعت و رحم است و تمام یب یر رقاگر عقب بنشیند 
ر هم قرار  برابدر    وار دی  ها را دیده اید که بر س یم کند. گربه د  بو نا

ند  ه یم ها  گایه ساعت   و   یم گب    کنند؟ د و غرش یمونشبه هم خب 
هر   زند و  بگری را عقب  ی دتواند  یم   با هم کنار یم آیند نه یگ  نه  

حمله   است،  نامرد   عقب بنشینند آن یگاگر  دو هم یم دانند که  

http://www.renani.net/index.php/speechs/speeches/825-2021-01-13-12-15-17
http://www.renani.net/index.php/speechs/speeches/825-2021-01-13-12-15-17
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به یم   یم کند   «انسداد تعامیل»وشن  ر . این نمونه  زند و از عقب رصن
 است. 

د   تار قدرتاخسساس  انسداد تعامیل  قتی  و   دیگر   را فراگب 
در مجرای سیستم و عقالین خودش اتخاذ تصممیات مهم میل  

شود  سیاستی   تصمیمات  و   نم  و  به  س  کلیدی  دسته    دو  یستم 
اده افتجاتصمیمات معمول اداری طبق روال  البته  )   شود تقسیم یم  

ن نامه   : پیش یم رود( های اداری یا طبق آیی 

صاحبان    ست  خن مختلف تصمیمات شخیص  مناصب 
قا  قدرت سیستم  نقد که  به  اصالح   در  ن  یا  آنه    و   یستآنها   ا به 

«ث تصمیمات حی» به خودبسیم گوییم    یتی  در )مثل تصمیم 
ی

ندیک
ایران،  گندمتولید   شدن  اتم  یا  طرح ی،  اجرای  به  تصمیم  ا 

 یعتن وقتی   ( نقدهای جدی کارشناسانها عیل رغم   ّانه هدفمندی یار 
نه خرد   بوده است  شخیص  قدرتچون متگ به  رفته شد  تصمیم گ

الح آن جمیع، حیثیتی یم شود و دیگر امکان عقب نشیتن یا اص
 ازع از تن  ه برآمدتصمیمات گرویه  دوم     و   وجود نخواهد داشت. 
همدالنه   که بدون همکاری و همفکریقدرت،    بخش های مختلف

ان  ساس  و بر ا ن ن ر هر یک از  و ز مب    توانیم یم   که  ، ذ یم شود ااتخ  طرفی 
«  یمات خصوم به آنها »تصم   ۱۴۰۰  بودجهیس  برر مثل  گوییم ) بتی

ادی  یشنهپ  سجمع بودجه  سلمج  کمیسیون تلفیق که    مجلس  در 
زار  ه  چهار   ننمایندگاهم  اکنون  ال برد و  با   درصد   ۴۲  را    الیحه اول
دومبرای    اصالخ  پیشنهاد  تخلیه .  ( اندداده   الیحه  نوع  این  و 

آن که در باال آمد، عواقب سخت    از نوع اول    «یعجم  خرد ی  انرژ »
ن سی  تری دارد.  انه و  ر و ات خالق و نوآمیتصمستم دیگر از  در چنی 

ه با همدیل  که همه جوانب دیده شده باشد وهم   راهگشا و تعامیل
ی نیست. در اجرای آن مشارکت کنند خ  بر

اکن نق  نو و  ن  همی  در  ایمما  بیشبی   ،طه  و  تصمیمات  که 
د دو دسته  در این  جمهوری اسالیم    نکالهای    سیاست :  جای میگب 

حیثیتی » خصومتی » و    «شخیص  اویل   که  «جمیع    یک   عقل  در 
د و ت  کار یم کند و او    کاننزدیبرخن    و احتماال   شخص   صمیم یم گب 

از  م  ادک ر هیچد  نازعات قدرت. و البتهدر ت   در دویم هیجان جمیع
ی  این دو نوع تصمیم   و   . ابد جریان نم ی«  جمیع    خرد   »انرژیگب 

ی نیست جز آن که روز به روز   ن هم فساد و حاصل این فرایند چب 
به موازات هم در   ناکارآمدی   تشدید یم کشور    دیریتمنظام  هم 

سشود.   ن  پرهزینهچنی  روز  به  روز  واقیع  یستم  غب  و  تر کار تر 
 واهد شد. ان تر خو ناتو  خواهد کرد 

تنها یک  بنابراین جمهوری اسالیم اگر بخواهد بماند تنها و  
تعبیه کن   گزینه رایه  نظام    انرژی  تا   د دارد:  درون  به  جمیع  خرد 
ایط امروز کشور ما،  رسد در به نظر یم.  یابد یان  جر   یریت میلمد  سر

ع نه  و  دموکرایس  انه  ندارد لو و دالت  میلنظام    ،یت  ما   مدیریت 
یب پویایی   درجه خردورزی و   اکنون چنان ن آمده پای اش  رصن ست  ا  ی 

را    واقیع  بخواهد هم نم تواند دموکرایس واقیع یا عدالت  اگر   که
دهد در   ش  سیایس.  ایران گسبی ساختار  مدیریتی   این  ین ب،  و    زرگبی

د و فقط  د برای بسط عدالت کر اژ ناحمدیآقای    تالشش را در دوره
و   ماند  جای  بر  آن  از  ینبحران  ارتقاء برای  را    شتالش  بزرگبی

 ارتقاءکیفیت دموکرایس    یلخاتم کرد وآقای  مان  دموکرایس در ز 
یگچشم  همه    و    زیادی برجای ماند.   و خسارت  نشت  نیافت اما   ب 
انرژی  که نظام مدیریت میل روز به روز از  است  به این علت    ا این ه

  شود. یع خایل یمخرد جم
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  ؛ ایمخورده   اگر در تحقق اهداف سند چشم انداز شکست
جاسوسان  اگر  ؛خورده ایم هایی گر در مذاکره با خارجیان رودست ا 

اند؛ اگر در دستگاههای نظام رسوخ کرده ترین  به حساس   ئیلاسا
هیچ   کشور  بورس جهاین  بورسبا  رتبایط  اکه  رت قد  ندارد های 

ل نداریم؛ش پی در  اگر    ؛جهش یم کند   هبار اگر نرخ ارز یک   بیتن و کنبی
 ئل حل مسااز  اگر    ؛ریمای اقتصادی شکست یم خو هدف گذاریه

بیش از   ؛مانده ایم  جز عا  بیکار شده  کارگرانو  دی  بنگاههای اقتصا
ی باید آن را  ن ژی  انر از    ر مدیریت کشو نظام    تخلیه از  نایسر   هر چب 

  بدانیم. جمیع خرد 

 مان میل  اهداف  سیاست ها و  از تحقق    بیشبی   و هر چه
و   در داخلامتن  نا  شویم  تر ناتوان  تقریبا اکنون  ن باال یم رود.  و از بب 
ظرفیت سیایس شدن به خود تمایع ما  صادی و اجمسایل اقتاکبر  

عدم حل آنها همواره یم تواند یر ثبایی سیایس ند و بنابراین  گرفته ا
اضاتظب   )ن  ایجاد کند  ین(   اعبی ن اقتصادمش  یعتن .  ببن و    یکالت 

ی برا  خواهند کند.   هم پیدا تمایع ما از این پس یک جنبه امنیتی  اج
که   طیع و کم هزینه این مشکالت هیچ رایه نداریم جز آنحل ق
 ی ورود برارا  یجاد شود که راه  ر اکشو حایی در ساختار سیایس  اصال 
و برای .  بگشاید مدیریت کشور  خل نظام  خرد جمیع به دا   انرژی

باید  ن دوره ای که    این کار  ی  در همی  را با  مقام رهبر اقتدار کشور 
یمم اسایس  ، کنند دیریت  راههای  قانون  نفع گشودن  به    ورود ، 

ن   و   ؛ح شود اصال خرد جمیع به نظام مدیریت کشور  انرژی    در همی 
ات تصویب و اجرایی   ،حضور ایشان  ز  اثبات نایسر   يدوره   این تغیب 

به گونه  توقفکیسی که  اشود  یارای  را  معکوس کرد     آنها ن  و 
این جرا   نباشد.  از ن  )تخلیهان بیماری  هم،  خبدون   ظام مدیریت 

ن    نه تنها   که  ( انرژی خرد جمیع گب  کل نظام مدیریت کشور را زمی 
، رو به افول برده استی ما را بیشبی شاخص های عملکردو کرده 
را هم    بلکه ی  رهبر یر اولویت های  و   کرده است، سانجام  ناتمام 

 خواهد کشید. خود ن کشور را به کام همچنا

 

 رسانجام نر های اهداف ناتمام، اولویت  -۴

تو   بهاکنون   نکته  دهماین  یم  نکه    جه  این  مدیریتی اگر  یم    ظام 
ف ا کنون توانسته بود اهداتکم دستن عمل کند توانست بهبی از ای

اقتدار و  آن همه  با وجود    ی را محقق کند. یعتن مقام رهبر   خاص
ی بودهمقام ر   اختیار این یس سال در  که در  امکاین    ، بخش بز هبر

ی
ریک

الزاما . این   سانجام مانده استای ایشان ناتمام و یر هاز اولویت
دولت روحاین   نایسر از عناد دولت خاتم یا دولت احمدی نژاد یا 

نبودن  نایسر   ،نیست اهداف   از  آن  از  حمایت  برای  مایل  منابع 
 مجریان سطوح اجرایی نیستطیننایسر از بد  یست،ن

یسر از ان  ،تی
 همهبیش از    مان منبه گ  بلکه  مقاومت یا مخالفت مردم نیست،
ن تخلیه نظام مدیری   جمیع«  خرد ت کشور از »انرژی  نایسر از همی 

را باید ملتی    میل  و مهم  زرگباهداف  یای پیچیده  است. در این دن
باشیم یک   ظار داشته انت  کهبرساند نه آن همت کند تا به نتیجه  

یافن که  . اهدنها را محقق کند آ  یا یک نهاد دولت   انتخاب کرده   رهبر
و تربیتی و اسالیم  میل و  که اهداف  شخیص نیست، بلد اهداف  ان

 بوده  علم و فر 
ی

آن را نایسر از دو  من    . محقق نشده است  اما هنگ
یگ  یم   مساله مدیر تخلیه  دانم  »اننظام  از   خرد ی  رژ یت کشور 
  ، حکومت نزد مردم  سمایه اجتمایع  ف تضعی   ی،و دیگر   جمیع«

ک در میان مردم  فعاعتماد و امید و احساس من   یعتن کاهش ت مشبی
به  ن امقامات  های  هدفگذاری سبت  البته  سمایه ین کاهش  )که 
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ن  ا رژی خرد جمیع  خلیه انتنایسر از همان  دت  مدر بلند جتمایع نب 
 . ( است

سنوشت   و  انداز  چشم  سند  بر ، آن    اهدافدرباره  که 
ی اساس اولویت گذاریهای  بخش  در  است،تدوین شده مقام رهبر
برخن دیگر از   به    جا با نگایه  در این گفتیم.    اول این نوشتار سخن

بوده  کال ذاریهای  هدف گ  ی  رهبر مقام  های  اولویت  در  میل که  ن 
ایراین الگوی    ب  ظن  ،  است فت  اسالیم  کردن اسالیم  ،  پیشر

کریس   ،نهضت نرم افزاری،  تولید علوم انساین اسالیم،  دانشگاهها 
و تقویت    اد ایجو    موزش و پرورشآتحول نظام    ،های آزاد اندییسر 

رشد   رخنافزایش  ،  د مقاومتی اقتصا  ،دانش آموزان  در   حیات طیبه
د  جهش تولی،  کشور ی از پب  شدن جمعیت  گب  جلو   برای  جمعیت

این پرسش پدید   ،اهداف دیگر و    خودکفایی در تولید گندم،  میل
ی م   آید کهیم ی  قام  این هدف گذاری ها با وجود تاکید و پیگب  رهبر

تخص اعتبارات کا یو  تحقق    ، فن ص  حد  چه  اند تا    دستکم   ؟یافته 
ان    وشتن از زیایر ر اکنون هیچ ار  ن در   . ندارد نها وجود  آدستیایر به  مب 

درگب   خود  من  موارد که  هستم  برخن  آن  دانم  فکه    یم  ت  پیشر
کرد که در حوزه اتم   نالبته نباید کتما  حاصل نشده است. چنداین  

ست اهداف مورد  ایران توانسته انظام سیایس و مدیریتی و موشگ  
ی را محقق کند و اگر نبود تح قطعا بسیار بیش از   ، ّم رینظر رهبر

تا    که  این نکته هست)گرچه    آن که اکنون هست پیش رفته بود 
اهداف این  به  دستیایر    مایل و میل  یگزارش روشتن از هزینه ها

ان  شود ارز ارایه  ن ن  از مب 
 تیایر وری دسبهره   درجه  و   تحقق یایر دقیفی

  (. به دست داد اهداف نم تواناین  به

پر  نظام  سشاکنون  آیا  است که  ساختار    این  و  مدیریت 
 حتی نتوانسته است اولویت ها و منویات رهبر کشور سیایس که  
ن نظام  آ،  را محقق کند  خود   مدیریتی یم تواند سایر اهدافیا چنی 

ی  مایت قدرتمندانه  را که ح ن در پشت و منابع مایل کافن  رهبر را نب 
خ محقق کند ود  س  است. مانبه گ؟  ندارد  بعید  توان  و    م  باز یم 

ی نهایت میل یم تواند بحراپرسید در این صورت آیا این نظام مدیر 
ه را مدیریت کند یا آن که  وندده و انباشت ش رسیده و فرارسن فرا  

د؟ به گمانال اخب  آنها را نادیده یم گ س  ۱۵همانند   من دیگر نه    ب 
د و  دارد:  نه یم تواند مدیریت کند. تنها یک راه    یم تواند نادیده بگب 

»ان تزریق  برای  ساختاری  اصالحات  به  انجام  جمیع«  خرد  رژی 
این در    نممابه گ   ری است کهکا  و این    ختار نظام مدیریت کشور. سا

ی است  مقام  ار اختیار و اقتد  در   مقطع زماین  نه کس دیگر و   رهبر
ن ال  نیست.  ، زیاد اقدایمبته فرصت ایشان هم برای چنی 

 

 تمندترین رهبر قدرتمندترین و فرص -۵

ی  که  اریپایدو    و شجاعت  با سابقه مدیریت در برخن   از رهبر
یم بگوییم اریم یم توان غ دم در ایران سا حوزه ات اقدامات نظب   

توانایشان  که   برسان  د نیم  انجام  به  را  انرژی د که  ناصالحایی 
در ه کنیم کدقت   جمیع را وارد نظام مدیریت کشور کند. خرد 
ی که در  اولویت مورد   نتایج   گفتیم که   و اال اشاره شد  بهای رهبر

و اجرای آن را    ند کردگذاری یمهدف ایشان    ،آن نامعلوم است
  های برنامه   مورد   اما در   ؛ند گذاشتیم  ا کشور و   یتدیر به نظام م

اتم   موشگانرژی  راسا   که  و  و  خود شخصا  ایشان   توسط 
دیریت  ات و انسجام م با بسیج امکان  تند ، توانسشد هدایت یم 
م  د. نبرس  یگب  های  چشم دبه دستاور  فعالیت ورد بحث  در 
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در کتاب    ایران  اتم را  نظرم  قبال  من  سیایس البته  »اقتصاد 
 « ایران مناقشه اتم

ucts/Detaihttps://shahreketabonline.com/Prod
ls/328379 

 
برخورد  گفته    شیوه  مورد  در  و  نقد جدی ما  ام  مساله  آن  با 

اما رصف  داشته  داشته  نقدهایی که    از   نظر ام.  است  ممکن 
داد  شیم،  با نشان  تجربه  اگر  آن  بخکه  ی  رهبر  واهد، مقام 
آن    اند. و تیم همه  رغم  عیل  نظام    ناکارآمدیبنابراین  های 

مدیری و  و نبخواه  ایشان  ر اگ  به گمانم  ، کشور تی  سیایس    د 
کنند وارد    شخصا  مدیریت  و  شوند  تحوالت  آن    عمل 
شدین    اما   ،است   ژه اتماز پرو   تر سخت گرچه بسیار  ،  تاریساخ
 . است 

 ،تاری در نظام سیایست ساخا این اصالح  نکته دوم این که
ن وتنس تغیب  قوا جاز    بیشبی  نه منابع   که  غیب  رویه هاستنی 

یازمند واردات  نه ن  ، با خارج دارد   ه تعارضن ن  ،مایل یم خواهد 
تصمیم    ،است یک  است  بلکه  ایشکه  سیایس کالن  ان اگر 

ند هی د  بتواندر نظام نیست که  دیگری    ر مدیریتی  چ اقتدابگب 
آن شود.   برخن  این مانع  قدرت    داخل  معتقدند گروههایکه 

ی دست به اصالحات ساختاری بزند را قنم  بول گذارند رهبر
ط گفت   و   ایشان،یم  به محض تصممعتقدم  ندارم.   وگوی به سر

 ها و اعالم عزم ایشانبا مردم درباره مشکالت و بحران   پردهیر 
موج   برای روندهای  و    ،ود تغیب   همرایه  از موج  انرژی که 

را   ها  مقاومت  همه  شود  یم  روانه  ایشان  سوی  به  جامعه 
د امی  و   است  خواهد شکست. چون این کار از جنس تولید امید 

یک   با   ، قابل تولید است  «یچه»از  تنها سمایه ای است که  
این با یک   یبندی  پا   ضا فر ؛ البته ببا یک دستور   یا   و   بیانیهسخبن

در صورت ورود   گمانمحتی به   آن دستور.   و جدیت در تحقق 
فا به  ی  ساختاری،  رهبر اصالحات  از  ز  زیادی  بخش 

شد. اجتمایع  سمایه  خواهد  ترمیم  دیده کشور  حتی   آسیب 
  ۹۸و آبان    ۹۶دی ماه  ین که در  کنم همان جوانابیتن یم پیش 

ا کت کردند، با سخوادر اعبی از اقدامات  هند دوید و  ضات سر
یو  ا رهبر ملت ایران است، هم او    ،حمایت خواهند کرد. رهبر

د    تحتهای جامعه را  قشر در عمل همه  باید   حمایت خود بگب 
 ود. شجامعه وقتی این حمایت را ببیند همدل یم هم 

ی  استثنایی   تمندیو فرص  باره دالیل قدرتمندیدر    مقام رهبر
ن  ن  ایشان آخری نخست این که    . یم کنم  اشارهه  کت ه چند نب  نب 

فرهمند  اس  )کاریزماتیک(   رهبر  به علت .  استالیم  جمهوری 
ان    بازمانده  شخصیت  تنها   یشاناین که ا انقالب  از میان رهبر
از    است پس  موقعیتهللاآیت که   ، خمیتن شخصیت      و 
ی پس از هیچ رهبر   دیگر   بعید است  ،ه استمند پیدا کرد فره

د موقعیتی  ن  چنی  به  ای  .  یابد ست  ایشان  سمایه  هیچ  و 
( قدرت  قتصادی یا اجتمایع یا  ا)  مایه های نمادین س »انساین

ن   . ندارد  ،در کشورهای در حال توسعهبویژه  ،را  «دمنفره چنی 
بیافرینند  فاجعه  توانند  در   سمایه هایی هم یم  قذافن  )مانند 

( و    که یم تو حران را از ب  توانند کشور هم یملیتر
ی

  اند های بزریک
انند ماندال در آفریقای  شود، نجات دهند )ممنجر به فروپایسر 

 ) »سمایه های  ان من آنچه باعث یم شود این و به گم . جنویر
خود فقط  د،  ن ندال تبدیل شو رهمند« به قذافن یا ماادین فنم

https://shahreketabonline.com/Products/Details/328379
https://shahreketabonline.com/Products/Details/328379
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ون حکومت و ب  بنخبگان سیایس و فکری  تند، بلکه  آنها نیس
ن  آنها    ن قدرت بویژه مشاوران و نزدیکاننخبگان درو   هستند. نب 

ن  ی است که    ای هللا خامنه ت آی  همچنی  نوز هآخرین رهبر
فرصت آن را دارد که از منافع نفت و سایر منابع مادی کشور 

د.  به  ساز والت دوران و  تح  میلبرای تحقق اهداف   پس  ره ببر
ل  ای هر ریار خواهد شد که بدیگر نفت چنان یر ارزش    ، از او 
در بازارهای    فروش  قابل  یردات باید زحمت بکشیم و کاالوا

ان   سختی است. ، که کار بسیار تولید کنیم خارخر  بنابراین رهبر
ن بختیاری را نخ  واهند داشت. پس از ایشان چنی 

 ری اسالیم است که به هو هبر جمر تنها    ایهللا خامنه ت یآ
  توانست ،  کومتشحمدت    نین شدطوال جمله    عدد از علل مت

به واقعیت    از یک حکم قانون اسایس  را   والیت مطلقه فقیه
او    پس از  هیچ رهبر دیگری  رسد  به نظر یم  عیتن تبدیل کند. 

ن قدر  اشت. د دیی نخواهچنی 

ی است که بخ خامنه هللاآیت   از  ای آخرین رهبر
ی

ش بزریک
پس  و والیی برقرار کرده اند.  جمعیت کشور با او رابطه عاطفن  

سال هیچ قدریی    ۳۰یون جوان زیر  میل  ۴۰سونایم  با ورود    از او 
این کشور   و  در  فرهمندی  مقام  نخواهد   مطلقهوالیت  به 

 .  رسید 

بختیاری را   این  ست کهی ارین رهبر آخ  ایآیت هللا خامنه 
انقالب  دارد که از  نایسر  اجتمایع  و    اسالیم  انباشت سمایه 

مقدسدف جنگ  اع  نسل  حمایت  پ  و  در  خویش    شترا  س 
 . اشته باشد د

ی است که توانسته است آ یت هللا خامنه ای آخرین رهبر
دیگراین که از هم اکنون  که  حایل در خود را از فساد دور نگهدارد.  

ن وضعیتی ندار   ،د عیت یم بیننموقی این  خود را کاندیدا  ند. چنی 

است ک ت آی ی  رهبر اخرین  ای  خامنه  حمایت  هللا  از  و  ه 
ده طیف گسبی چهر ای    همرایه  در   هایهاز  انقالب   حارصن 

ی او بود مقوم اسالیم برخوردار بود و این  ا   ستحکام جایگاه رهبر
ی بدون و توانست برای   معارض باشد.  چند دهه رهبر

خامآیت  م نه هللا  رهبر  یت است    لتی ای  همان   شاناکبر
ه ب   بنابراین،  شارکت  داشتند ب  مدر انقال ند که  تکساین هس

و    رند یم نگه یم داحر همچنان  ،  با انقالب  رابطه عاطفن خاطر  
ن صبر   د. ننکها را تحمل یم ّسختی  واهد ی نخنسل آینده چنی 
 داشت. 

ی هللات آیو نکته آخر این که    خامنه ای در زمانه ای رهبر
انسجام اجتمایع و میل در    هنوز رد که  دست دا  در کشور را  

وجود  به؛  دارد   کشور  ایراین  اقوام  حکومت    هنوز  اصالحات 
انقالب و    طرهدوارند؛ هنوز بخش اعظم جامعه خامرکزی امی 
تماییل خسارت  و  دارد  یاد  به  را  آن  در   های  نظم همبه  ریزی 

ندارد  جامعه فضل  خون    هنوز و  ؛  موجود  پوست  زیر    یدر 
اگر تحویل دیگر.    هنوز دهها  و    ؛عدل ما جاری است  یگرسنه 

محو ها  وز« »هن  همه اینای نه چندان دور  نده رخ ندهد، در آی
 خواهد شد. 

الیم م این آخرین رهبر فرهمند جمهوری اس معتقدبنابراین  
از  فرصتی است که   اباید  تغیب  مسب   و برای  قدرت و حضور 
مط نحو  به  شود. اداستفلوب  کشور  نخبگان دنم   ه  چرا  انم 
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افک  و  روشنفکر جتری  و  دان  انمایع  تا  نشسته  انگاهیشو  اند 
ند و از    د ن گرد ایشان را بگب    ان تندرو  این   ؟سمایه ایشان بهره ببر

ن یم کنند  این عیب ماست که کناره    ،عیب آنان نیست که چنی 
 -   نمادین میلیک سمایه  آنان به  ازه یم دهیم  اجگرفته ایم و  

ند.  - یممقاصدی که نم دان با     نزدیک شوند و بهره ببر

ن اکنون    وقتی   که    تسخن من این اس  صورتر  در ه چنی 
س ملت ایران استسمایه ای در د ی   ،سبی ن چرا نکوشیم بهبی

که تکلیف توسعه جاست  ن بکنیم. این آبرداری تاریخن را از  ه بهر 
شود. یمروشن  فکری    و ایس  خبگان سیبودن نخواه بودن یا ن

توسعه نخ» که  «خواهبه  است  نوگرای   کنشگر  »  کیس 
ت ننشیند و دست ساکیعتن    . « باشد پذیر هزینه  کار  محافظه 

اما این    ؛خواهانههم کنیسر نوگرایانه و تحول  د آنبه کنش بزن 
ن نه رادیکال و انقالیر   باشد   کارانهاو محافظه  کنش  ؛ و در عی 

برای   تا  باشد  آماده  جامعه تحوال حال  بدهد ت  هزینه  . اش 

ن کنشگری نه ت بلکه   ،وگو دارد شنوی و گفت ارت هم مه  نها چنی 
از  تو مهم ؛  عذرخوایه و عقب نشیتن هم دارد   مهارت   آن، ر 

ر که اگر به سیاستمداران نزدیک شود پرست نگران این نیست     ب 
ل د و راه را برای تعامیم رو   ؛ او د بیناش آسیب یم روشنفکرانه 

ن  و    ؛یم کند باز  ن  ا مثبت با سیاستمدار  مردیم که با  در مقابل نب 
ن   خسته  به زبان خودشان سخن    د و کن، همدیل یمند او خشمگی 

این  توسعه »نخبه  درباره    . گوید یم در  اخواه«  به    ین سخبن
 ام: سخن گفته تفصیل  

http://www.renani.net/index.php/speechs/
20-42-08-01-06-2019-speeches/758 

ی هاحرانایشان از عمق ب  که  -دارم    یلدالیو    –تقدم  من مع
مط  زیرپوستی  و  کشور  نیستند  حتما معتقدلع  بودند  اگر  م 

های نبحرا البته ایشان درباره    ند. ددرخوری نشان یم دا   کنشوا 
شمعی نظب  مشکالت    آشکاری و    فساد   فقر و   شتی مردم، گسبی
رند و برای تخفیف و التیام آنها  کافن دا  ها اطالعاتاین  نظایر 

از  ب بسیاری  نظر  نهه  زیر  اقد  خود ادهای  و    اماتدستور 
ی  هاالیه   فقر و فساد   هایاما بحران ؛  اند هادویژه د هایمداخله 
ن  قابل به راحتی    شود و همده یم است که هم دی  بحران  رویی 
 د دیده شود بای  هایی کهبه مقامات باالست. آن بحرانانتقال  
  ردم محبوس است های مدر سینه   شود آنهایی است کهو نم 

  شود اش یمو نتیجه  رد کار خودش را یم کند ذهن مردم دا   در   و 
اعتماد  ای  ،تخریب  هویت  ،مانتخریب  آرزوی    ، تخریب 

ارزشها مها تخریب  س،  قبر حتی  هرجا  به  تشیــــع    ،جرت 
)آنویمیر  و    هنجاری  اجتمایع، م، سقوط س ( عمیلذهتن  ایه 

ش خشونت ذهتن و عمیل،  ،  مرز نشینانیزی  مرکز گر  و  گسبی
ترین همه آنها را »بحران هم و من م   . دیگر   گب  معضل فرا دهها  
و از  ون از بحران آب  که اکن    میم دان  و »بحران افق«  امید«
و این را   است. تر شده  حریم خطرناک تز بحران  و ا  دالر بحران  

د به  ندگار شو وقتی ما  و »بحران افق«  »بحران امید«  بگویم که
نفرت   و   

ی
یم دلزدیک تبدیل  و شو جمیع  وقتی   نفرت  د  فقط 

تخ» یمپی  «ریبفرصت  نشان  را  خودش  بیاید   ، دهد ش 
 . السالمو 

های گذشته  وگوهایی که در سال از گفت در هر صورت من  
ن  با برخن م  ی داشته مشاقامات دولتی و نب  ام متوجه وران رهبر

آنانشده  که  حقا  ام  انتقال  ی،در  رهبر به  شدیدا    یق 

http://www.renani.net/index.php/speechs/speeches/758-2019-06-01-08-42-20
http://www.renani.net/index.php/speechs/speeches/758-2019-06-01-08-42-20
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نم    هست که یم گوید هم  ی  اهدشو کنند.  خودسانسوری یم 
به گمانم که  ع شوند  کشور مطل  حقایق ایشان از برخن    گذارند 

در این باره پیش .  اگر مطلع شوند قطعا دست به اقدام یم زنند 
ایشان    موارد این  از   است که  بوده  شده زیادی  متوجه  وقتی 

 وارد شده و اقدام کرده است.   ،است

ایجمع  من  کهبندی  است  برخن صمیم  ت  ن  اعمال  به 
ساخ »انر اصالحات  تزریق  برای  به  ژ تاری  جمیع«  خرد  ی 

اسالیم    خروج جمهوریخرین فرصت  آ  ،ر نظام سیایسساختا
در  از مسب  یر  درواقعآبازگشتی است که  افتاده است.  به    ن 
ی یاقتدار    کارگب   برای اصالحات ساختاری،  مقام معظم رهبر

سپاه نه ارتش نه  نه    . است از بحران  کشور  آخرین ابزار خروج  
نه اصالح   ارصن در حال ح  ها خر و نه خار   طلباناصولگرایان و 

عقالین س   تحولایجاد  قدرت   و  هزینه  و کم  را    یــــع  ایران  در 
نظام    ندارند.  میلنجات  ا  ،مدیریت  مثل   یران، در کشوری 

وی قانوین  در سطح یک ن  قابلیتی قدریی و   قدرتمند میل نیاز  ب 
نظایم   . دارد  با  با  نه  نه  و  ) توده گری  با   ( مسپوپولیگرایی  نه   و 

اضات خشه بخر و ن مداخله خار  ن  ا اعبی ونت بار نم توان چنی 
فقط به درهم ریزی و خسارت   ها روشرا ایجاد کرد. آن    تحویل
 . یم انجامد  بیشبی 

نگاه است که این  این پس   در هر صورت  معتقدم    با  از 
و فرصتمندی اسالیم قدرتمندی    هیچ رهبر دیگری در جمهوری
یه رااید  ب ما  و    را نخواهد داشت  رهبر کنوین جمهوری اسالیم

تا  ظرفیت  بیابیم  نمس این    تمایم  میلمایه  عبور   ادین  برای 
ظلم است   و   ؛کار گرفته شود به    بحران های موجود   کشور از 

  ، از خویش دریــــغ کنیم   سمایه و فرصت را این  خود ما مردم    اگر 
یه و این سماایشان    است اگر و ظلم    ! بگذارند   بدخواهاناگر  

 ! بگذارند   انمشاور   نزدیکان و   اگر   ،د ندریــــغ کن  ردماز م  فرصت را 
و    توانایی تاری پرهزینه است و  اصالحات ساخ  دانیمچرا که یم 
ی این   م مقامعتقدو م،  خواهد یم  و پایمردی  شجاعت ها را  رهبر

 نگراین   ندهالقاء کنکه    هایی تحلیلبا    دارد، اما معموال مشاوران
 گذارند. نم  ،استل شدن اوضاع از کنبی خارج  نسبت به

است   آن  وقت  گمانم  مقام  به  پرچم   یرهبر که    خود 
ت ایران از جمله همه مل رهبر    د،ب  را در دست بگ   گریاصالح

توسعه  اروشنفکران،  و  مدد   رانیخواهان  به  و  دوستان شود 
خلق    اجتمایع  یانرژ  شد،که  بر   رانیا  منخر   خواهد  و  شود 
 قرن سیع   کی  یبندو جمع   رانیاصالح و نجات ا  خیــــتار   یبلندا

افتخار را از آن خود کند که جمع    نیا  ی. رهبر ستد یو خطا با
خواهانه سعه خواهانه و تو ادیتالش آز قرن    کیکننده    یبند

به نام اسالم با عاقبت    و   قرن به نام او   نیو ا  ملت ایران شود 
وارد قرن   امید و پرنشاطملت ایران پر   برسد و   انیبه پا  یب  به خ
 ن یتر شمند یکه خود در شمار اند  ی. رهبر د شو  نزدهم شمیسپا
افق    تیروحان  یهان یروشنفکرتر   و  سدمدار  است،  بوده 

اند  یی گشا شود.  اداره کش  یوه ش  و   شهیدر   ران یاگمان  یر ور 
مردم و     نیا  رانیا  واهخ  کین  دوستان 

ی
خواهند   بزریک قدر  را 

 شناخت. 

ون قدرت،   مقام خوشمان بیاید یا نه،  اما ما کنشگران بب 
ی حتما باید یه  سمایه نمادین میل است و از این سما  یک  رهبر

ما برداری را بکنیم.  حداکبر بهره   ایران  در جهت بهروزی ملت
را س بکشیم، تلخ    ادین میلاین سمایه نمقطره  باید تا آخرین  
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دیم ساس کر احزدیم و چون  ما فقط لتر به جام شاه    ین! یا شب  
باه را ان اشتبار نباید همکستیم. این  ش  جام را زدیم و  است    تلخ
باید یی  د نسل ها جایم را یم شکن  یک نسل  وقتی   کنیم. ر  اتکر 

 . ره جایم ساخته شود خون جگر بخورند تا دوبا

ما   مدین   آی کنشگران  ،آی نخبگان فکری  ،آی روشنفکران
ین سمایه نمادین میل را گذاشتکه  بیعرضه بودیم     یم تا بزرگبی
که   ن یداننم دیگراین  انگب  و ه م  و   شاناندیشه   شان 

این نقص   . انحصار خود درآورند   ه ب  چیست  شانهایدغدغه 
ی نبود  ی  که گذاشتیم  بود   نقص ما   ،رهبر در محارصه گروه    رهبر
د خاض ق    که حرفن   یمیم بینم روزی را که ما مجبور شو   . رار گب 
)روشنفکران زمان   خودشنسل  ره  دربا   شایگانداریوش    مرحوم

خود  را    زد   ( اهش نسل  اف کنم»:  رار کنیمتک برای  اعبی   ، باید 
منده   «. !که نسل ما گند زد  امسر

 

را   نوشتار  این  سوم  عنوان  بخش  توسعه« »با  و  ی    رهبر
 در لینک زیر بخوانید:  ۱۳۹۹اسفند  ۱۴پنجشنبه 

p3-http://renani.net/texts/notes/834 
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