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ی   سالم بر ایران، سالم بر رهبر
 

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

 

ی و توسعه   بخش سوم: رهبر

 (ویای از ریزعیل خواج  نامه)

 ( ۱۳۹۹اسفند  ۱۵)     

 

 محسن رنان  

 

 مقدمه 

ی« یمدر   خواهم  بخش سوم از نوشتار »سالم بر ایران، سالم بر رهبر
ی را در گشودن مسب  توسعنقش یر   بدیل مقام رهبر

 
ن برای    ه آرام و مطمی 

، از ایشان بخواهم  ایراین ند  عنوان یک شهرو آینده ایران بازنمایی کنم و به
  که تا فرصت هست پرهای ملت ایران را بگشایند و بندهایی که آینده  

زند، بگسلند. باشد  های بحران و کویرهای رسگرداین گره یمما را به گسل
عنوان  او باشد و نام ایشان، بهکه تا قیام قیامت دعای ملت ایران همراه  

توسعه ی  بر همه  رانای   خواه که مصالح ملترهبر داشته  را  مقدم  ن  چب 
 است، همواره بر تارک تاری    خ توسعه ایران بدرخشد.  

از دوره اکنون در ییک  از نقاط عطف  ما  های حساس گذار و ییک 
تواند  تاری    خ توسعه کشور هستیم که یک انتخاب یا خطای کوچک یم

چ  رخبه 
 
عقب  ه و  اصالح  خشونت  و  درست  انتخاب  یک  و   ،

ی
ماندگ

  بگشاید. شاهراه توسعه و رستگاری میل    مسب  ما را به د  توان کوچک یم
کشور را صمیمانه    آیندهروی    من برخن خطرات در پیش    بخش  در این 

ی بیندیشند. ، با این امید که به  ام طرح کردهم تشان راه یابد و تدبب   حضن

اس سند ت  ممکن  ببر این    برخن  چرا  نداری،  به کفش   
ی

رییک اگر  که 
صورت خصویص برای ایشان  دیه و چرا بهیمسخنان را انتشار عمویم  

؟ پاسخم  نیم یل که من در  مسائ  کهین نکته اول ااست:  دو نکته  فرستی
دانند  بخشی از آن را همه یم  پنهاین نیست،  لئام، مساح کردهجا مطر این
درباو فقط  در  رهیل  آسگوشی صحبت یماش  این  و  استکنند    ، یبناک 
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یرپوستی جامعه مطلع  ز واقعیات ز یریت کشور امددهد  زه نیمچون اجا
اضات  اقعه  بیتن نشده، مانند و یک واقعه پیشو بنابراین در    شود  اعبی
ین،  ن از آن    . شود غافلگب  یم  ببن اتفاقبخشی  نکایی است که   جامهم 

ً
عه  ا

از آن  مسب  توسعهآگاه شود    باید 
بداند چه خطرایی آینده  و    کشور   و 

ات نرود.  به سمت آن خطر و  د  کند تا مراقبت کنرا تهدید یم  فرزندانش
در این زمینه بیشبی با  و البته این وظیفه نخبگان و روشنفکران است که  

 خن بگویند. سمردم 

نکته دوم:   نامهسال  در اما  مکرر  نوشتههای گذشته  از  هایی  و  ام 
ش داشته ی اند برای  طریق مشاوران یا دیگر کساین که دسبی   مقام رهبر

ندارم. نه واکنشی نه اعالم     از رسنوشت آنها ام اما هیچ اطالیعفرستاده
گویند، که  یا نیم دانند نیم ،برند هم ها را یموصویل. حتی کساین که نامه

ای که من فرستادم  ترین نامهایشان رسیده است یا نه. و مهمبه دست  
  ۸۷ای بود که سه سال روی آن کار کردم و در مهر  صفحه  ۶۶۶نامه  
فرستبه محرمانه  نهایصورت  همان که   ادم. 

ً
به  تا صورت کتاب  امسال 

»اقتصاد سیاش مناقشه اتیم ایران« منتشی شد. ما دیگر فرصتی نداریم  
، از  که بخواهیم پنهان کاری کنیم؛ باید آشکارا، و البته اخالقی و عقالین

عشق و  خود  نگراین دردهای  و  خود  سخن  های  یکدیگر  با  خود  های 
آلود«  شود و این »سکوت اضطراب   زدیکهم ن ها بهبگوییم، شاید قلب

ن لوتر    »گوید:  کینگ یمبشکند و نوری در افق پدیدار شود. مارتی 
ی

زندگ
پایان خود   به  هایی که مهم  نزدیک یمما زماین 

ن شود که ما در مورد چب 
 « هستند ساکت باشیم. 

ی دیدار حضوری  در چند هفته ای که در آذر ماه امسال مقام رهبر
شایعایی  و  بسیار    نداشتند  بود،  شده  ده  ایشان گسبی بیماری  بر  مبتن 

های دلم را بر زبان  راری نشستم و حرفققرار و نگران شدم. در آن یر یر 
جاری   نگراین قلم  و  پیشکردم  ریختم، که  بر کاغذ  را  این  هایم  نویس 

ها باید گفته شود شاید  نوشتار شد؛ و اکنون به گمانم آمد که این نگراین 
ی بیندیش  سد به گوش ایشان بر   د. نو تدبب 

ن   ی عرض کنم که آیا  و اکنون همی  جا باید خطاب به مشاوران رهبر
ی مشاوران رهبر آقایان  دارید؟  ی  موقعیت خطب  چه    ! متوجه هستید 
این   این همه سال، در  در  بدهید که  ایران گزارش  به ملت  باید  روزی 

ویژه با   ، موقعیت  اید؟  برداشته  امور کشور  اصالح  برای  گایم    چه 
ت  های خود  ّمشورت ی را از کدام تصمیم بازداشتهره   حضن اید و کدام  بر

ی برای حل   تالش را برای اتخاذ کدام تصمیم کلیدی توسط مقام رهبر
داده انجام  میل  باشید که  معضالت  را گفته  ی  ن چب  همواره  نکند  اید؟ 

با تک این نوشتار  از  ی باشد؟! من، پس  تک شما  خوشایند مقام رهبر
خواهم  درباره  تماس  و  پرسش  رسنوشت    گرفت،  شما  از  نوشتار  این 
ن آمادهخواهم کرد.   ی  و البته خودم نب  ام تا در خدمت مقام معظم رهبر

و از  وگو  یا هر مرجیع از مراجع نظام، درباره مطالب این نوشتار گفت
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ام بیاورم را  جا نتوانسته؛ و سخناین که در اینکنم ادعاهای خودم دفاع  
ن تقدیم کنم.    نب 

 یم؟ر دو بخش پیشی   چه گفتد

م حیایی اقتصاد ایران پرداختیم  ئ در بخش اول این نوشتار، به بررش عال 
ن گفتیم  ئ و گفتیم که این عال   هستند. همچنی 

باوجود  که م بسیار بحراین
ای که نظام مدیریت کشور در این چهار دهه  هئ فراوان قابل ارا « نتایج »

زیر  ش  گسبی )مانند  است  کشور، هاساختداشته  توسعه    ی 
فت  یها گذاریعایل، رسمایهآموزش ، پیشی های حوزه اتیم و...(  صنعتی

اما »دستاوردهای« نظام مدیریت کشور قابل دفاع نیست )نزدیک به  
وی انساین بیکار، بیش از    ۱۰ ،  (رقیم  دو )شتابان  سال تورم    ۴۰میلیون نب 

  ، برابر متوسط جهاین ایران سه  اله  س  ۳۰مستمر  رشد  شاخص فالک 
ن رسمایه  ، شدت انرژی سال گذشته، شکاف    ۱۵گذاری در  نرخ بسیار پایی 

مهار   
ی

نقدینیک و غنا،  بهرهفقر  در حوزه  گسیخته، کاهش  و...  وری میل 
های دیگر(. و گفتیم  ها شاخص دیگر در حوزهاقتصادی و اشاره به ده

نه اهکه  سند  تنها  اهداف  )مثل  مدیریت  نظام  خود  مصوب  داف 
   ۲۰انداز  چشم

ا
احتمال تصویب  زمان  در  یافتتن جلوه  دست  ساله( که 

های  اند، بلکه حتی اولویتنایافتتن شدهاند، اکنون دیگر دستکردهیم
فت،   پیشی ایراین  اسالیم  الگوی   ، مقاومتی اقتصاد  )مانند  ی  رهبر مقام 

ن  نهضت نرم   . این اند به نتایج ملموس و مطلویر نرسیدهافزاری و...( نب 
است   دهه گذشته  در   که درحایل  نفتی کل    ، دو  درآمدهای  رسشارترین 

و همه اینها نشانه آن است که نظام مدیریت    ایم. تاری    خ ایران را داشته
روز  پسبهکشور،  حال  در  مدیریت  روز  توان  دیگر  و  است  روی 

شونده میل را ندارد و اگر دست به تحول جدی در  های انباشتبحران
سونایم  کردن هر بحران،    باز   با رس    ساختار مدیریت کشور زده نشود،

ش( کشور را با خود  -سال« )سونایم چهل   ۳۰میلیون جوان زیر    ۴۰»
ن کامل بخش اول را در این لینک بخوانید:   خواهد برد. میی

http://www.renani.net/index.php/texts/notes/832-p1 

ن در جس ناتواین و ناکارآمدی نظام    وجوی ریشهتدر بخش دوم نب 
   ،مدیریت کشور 

ً
نهادیم که نهایتا تناقضات قانون اساش دست  در    بر 

از »انرژی خرد جمیع« شده   نظام سیاش  تخلیه  به  بلندمدت منجر 
است و شکست نظام مدیریت کشور در تبدیل منابع طبییع و اقتصادی  

رفاه  به  )افقکشور  معنا  و  رضایت  ایران  برای   را   مندی( ،  یر   ملت    در 
کدام  داد از این پس هیچداشته است. آنگاه دالییل آوردیم که نشان یم

ی   رهبر مقام  فرصتمندی  و  قدرتمندی  به  اسالیم  جمهوری  ان  رهبر از 
ن   وری است که    سبب نخواهند بود و به همی    از اقتدار فرهمند   ایشان ضن

خود برای ایجاد تحوالت ساختاری در    ه نمادینو رسمای   کاریزماتیک()
نظام سیاش در جهت رفع موانع ورود »انرژی خرد جمیع« به درون  

ند. چرا که هیچ کدام از جانشینان  ساختار نظام مدیریت کشور بهره ببر

http://www.renani.net/index.php/texts/notes/832-p1
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نخواهند   را  ساختاری  اصالحات  چنان  انجام  یارای  ایشان  احتمایل 
ن از همه روشنفکران و کنداشت. همچ شگران و نخبگان فکری کشور  نی 

ی باشند.  ؤ دعوت شد تا در مسب  تحقق این تحوالت، م ید و یاریگر رهبر
ن کامل بخش دوم را در این لینک بخوانید:   میی

http://www.renani.net/index.php/texts/notes/833-p2 

ی با  له یمئبه این مسبخش سوم،  اکنون در   پردازیم که مقام رهبر
توانند تهدیدات محتمل برای کشور را  چه نوع اصالحات ساختاری یم

به    ؛ یعتن هم کاهش دهند  ن »انرژی خرد جمیع«  یافیی راه را بر جریان 
، و هم »ظرفیت خشونت« در  درون نظام مدیریت کشور هموار کنند 

ی را به حداقل ممک  دوره و کشور را در مسب  توسعه    ن برسانند پسارهبر
، پیشنهادهایی که کامال در  ام قرار دهند. چندین پیشنهاد مشخص داده

ی است و ایشان اقتدار الزم برای تحقق آنها را دارند   حوزه اختیارات رهبر
های حکومت و بازیگران  هیچ یک از بخش  و در صورت تصمیم ایشان،

ون آن را یارای آن نیس  درون یا  از جمله اصالح  د.  ن ت که مانع آنها شو بب 
ن   نب  نگاه و  قانون اساش و  در  ن  آتحول در فر تغیب   انتخاب جانشی  یند 

ی.     رهبر

ن باید این دو    هر سه بخش این نوشتار،  ی ها تحلیلدر مورد کل   نب 
اف کنم:نخست این  و هم  هم برای   ، ها ه، این تحلیلکنکته را اعبی

ی
سادگ

ن    به این علت که در توانایی و  تخصص من نبوده است، با نادیده گرفیی
و عواملم ها  و   موثر   تغب  است.    خارخر اقتصادی    سیاش  انجام شده 
خارخر یر  مناسبات  و    گمان  تحریم  اتیم،  مناقشه  مشخصا  )و 

ات مهیم در تحوالت اقتصا  های مربوط به برجام(کنشبرهم دی و  تاثب 
داشته ایران  تسیاش  در  این که  دوم  و  دارند.  و  تحلیلاند  این  ها،  مام 

ی سیاستی در نظام مدیریت  مفروض من این بوده است که تمام خطاها 
گذاران ارشد کشور، از رس ناآگایه یا ناتواین بوده است، و همه سیاست

کشور افرادی سالم، صادق و متعهد به منافع میل هستند، که اگر از  
دست    آگایه یابند،   و پیامدهای منفن و مثبت تصمیمات خود   حقایق

در حایل که هم علم سیاست، هم  زنند؛  های خود یماصالح سیاستبه  
این روانشناش،  هم  و  اقتصاد  یم  علم  سوال  زیر  را  و  برند مفروض  ؛ 

«، »منعفت »قدرت « و »خودخوایه« را مبنای رفتار افراد   طلتر طلتر
 دانند. یم

ن به صورت مکرر از  با توجه به این ک    و واژه »توسعه«  ه در این میی
 که  رگالف دترکیبات آن استفاده شده است، و با توجه بدفهیم و اخت 

  نظور خودم را از ، الزم است م در ایران وجود دارد   ، «توسعه » مفهوم  از  
که در پایان  »پیوست اول«  بر این اساس در    توسعه روشن کنم.   مفهوم 
ن آمده است، این   را    «م سه بعدی توسعه مفهو » برداشت خودم از    میی

 . کند آن را مطالعه  واند ت مند یمام که خواننده عالقه دادهتوضیح  

http://www.renani.net/index.php/texts/notes/833-p2
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 ایران در کدام گذار توسعه؟

تمایم نظریه بیستم  اواخر قرن  و گام آغازین  تا  ط الزم  های توسعه رسی
  « انباشت رسمایه»و    ی گذاری اقتصاد سمت توسعه را رسمایهحرکت به

ایران    عه از جمله خود ساری از کشورهای در حال تو ی دانستند و بسیم
تما ن  این  نب  بر  اما در    مسئلهم تالش خود را  واخر قرن امتمرکز کردند. 

رغم انباشت فراوان رسمایه  بیستم معلوم شد که کشورهای زیادی عیل
تجربه   )همانند  نگرفتند  قرار  توسعه  مسب   سال  در  هفتاد  در  ایران 

ن د گذشته که بخش اعظم منابع زیر    . (ر این راه ضف کردزمیتن خود را نب 
بر   توسعه  مطالعات  که  بود  زمان  این  ظرفیت    مسئلهاز  »مهار 

  « ظرفیت خشونت»خشونت« معطوف شدند. یعتن اگر در کشوری  
رسمایهبه نیابد،  منظم کاهش  منجر طور  و    به   گذاری  منظم  افزایش 

 درون
ً
توسعه نخواهد شد. بنابراین اکنون دیگر انباشت    زای رفاه و نهایتا

ط الزم » ادی  های اقتصمایهمستمر رس  شود.  توسعه تلفی نیم  «تنها رسی
 
ً
تقریبا تحلیل  اکنون  توسعه همه  مستقیم،های  غب  یا  مستقیم  حول    ، 

ی فر شکل  یعتن معتقدند دور یم زنند.    « مهار خشونت»  مسئله یند  آگب 
وط است به مهارت بازیگران قدرت و نخبگان سیاش همراه   توسعه مشی

د »ظرفیت خشونت«  که بتوانن  با وجود سازوکارهایی در ساختار سیاش
 را کاهش دهند. 

پس گام نخست توسعه با توانایی یک ساختار سیاش برای کاهش   
بلندمدت »ظرفیت خشونت« در جامعه آغاز یم شود. هر  تدریجر و 

 
ی

ویژگ این  بلندمدت  در  که  سیاش  باشد،    ساختار  داشته  را 
م»توسعه و  قدرت  سیاش که  رهبر  هر  و  بود  خواهد  هارت  آفرین« 
د،  ا برای کاهش »ظرفیت خشونت« در جامعهخویش ر  به کار گب  اش 

شود. حتی دیگر دموکراش انتخابایی  خواه« تلفی یمیک »رهبر توسعه
نیم قلمداد  وری  ضن توسعه  اولیه  مراحل  در  ن  گایه  نب  چون  شود 

کند. این  دموکراش با افزایش »ظرفیت خشونت« ضد توسعه عمل یم
وطیت و هم در انقالب   در  که ما همای است  همان تجربه انقالب مشی

 
 
شکال دموکراش که در قانون اساش مصوب  اسالیم داشتیم. هر دوی ا

و   نیازها  با  متناسب  شد،  تصویب  و  تعریف  انقالب  دو  این  از  پس 
ی و دوام نو های جمیع جامعه ایران نبود. و هر دو به شکلمهارت   ع گب 
ن  ای از »ظرفیت خشونت« در جامعتازه به همی  ایران کمک کردند.  ه 

و    سبب اساش  قانون  است که  آسیایی   کشور 
ن نخستی  ایران  آنکه  با 

 بریم. رسیمپارلمان پیدا کرده است اما همچنان در مراحل پیشاتوسعه به

یم سخن  خشونت«  »ظرفیت  از  ما  خود  دقت کنیم  نه  گوییم 
یم ناامتن  خشونت،  »احساس  خشونت.  خشونت،  ظرفیت  و  آورد 

معتن وجود یک »خشونت پنهان« یا  «. »ظرفیت خشونت« بهناامتن 
وجود یک »تهدید به خشونت بالقوه« یا وجود یک »امکان خشونت«  

هیچ هرچند  ساختار  است  یعتن  نشود.  تبدیل  واقیع  خشونت  به  گاه 
به اجتمایع  و  آن گروهگونهسیاش  است که در  و قدرتای  ای  ههایی 
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ن منت برای    آشکار یا پنهاین وجود دارند که  هرگاه الزم بدانند    افع خود،أمی 
حتی اگر سالیان    ،را دارند   خشونت  استفاده از    و توانایی   و ابزار   ظرفیت

ند.  ن ظرفیتی را به کار نگب   سال چنی 

کاهش    است  الزم  جامعه  یک  تکامل  و  فت  پیشی برای  آنچه 
امنیت »احساس  افزایش  یا  خشونت«  چه»ظرفیت  است.  بسا  « 

هیچ که  نشدهگا کشورهایی  واقیع  ناامتن  گرفتار  »احساس  ه  اما  اند 
انباشت کشورها  آن  در  است  نگذاشته   » و  ناامتن اقتصادی  های 

، افق کند؛  ینده را مبهم یمآهای  اجتمایع رخ بدهد. چون احساس ناامتن
آورد. در رب  ع قرن پس از  و وجود ظرفیت خشونت، احساس ناامتن یم

ن با مرداد، همه  ۲۸کودتای   شمش،    ۴۰و ایران حتی در دهه    بود ثبات  چب 
های رشد اقتصادی کل تاری    خ خود را تجربه کرد. اما  ییک از باالترین نرخ

اکم شدن  در پشت این ثبات ظاهری، »ظرفیت خشونت« در حال مبی
 
ً
 به انفجار اجتمایع انجامید.  ۵۷در سال  بود که نهایتا

شونت  ت خ در حال حاضن در ایران دو موتور اصیل برای تولید ظرفی
شکاف نخست  دارد.  )شکاف  وجود   

ی
فرهنیک و  طبقایی  اجتمایع،  های 

ن  شکافبی  غنا،  و  فقر  شکاف  شکافنسیل،  ایدئولوژیک،  های  های 
و  با    قومیتی  همراه  مدیریت کشور  نظام  ناکارآمدی  حاصل  ...( که 

وهای سیاش حاضن در  رانت نب  انحصارگری  و  تبارگماری  بری، فساد، 
بح   و   قدرت بوده است.  انباشتران دوم  از  های  شونده که در هرکدام 

ی بازنده یم  آنها، گروه محدودی برنده و جمعیت کثب 
ً
مانند    شوند. دقیقا

بحران بورس،  اخب   خشکسایل،  بحران  و  آب  با  مرتبط  دیگر  های 
جهش جهش  نرخ  گردوغبار،  حاشیه  قیمت  دالر،  ،  مسکن،  نشیتن

، تعطییل بنگاه
ی

سسات  ؤ و مشکالت کارگری، م  ها بیکاری، تورم و نقدینیک
نظایر  و  بازنشستگان  اعتیاد،  بانیک،  و  هر   اعتباری   ، ن نب  کدام  آنها 

دارند که  نوبهبه بازنده  و جمعیت عظییم  برنده  خود، گروه محدودی 
ای بازنده  همولد نویع »ظرفیت خشونت« پنهان هستند. این جمعیت

 
ً
هم خواهند  اریجن بهپراکنده و نامرتبط هستند، در یک بزنگاه ت   که ظاهرا

های خشونت کوچک و پنهان را به یک خشونت  پیوست و آن ظرفیت
یم تبدیل  بزرگ  اکنون  ن ک عیتن  کشور  ایط  رسی مجموعه  بنابراین  ند. 

طور مستمر بر »ظرفیت خشونت« پنهان افزوده  سمتی است که بهبه
ن در   شود. یم کند.  حال دو عامل، این ظرفیت خشونت را خطرناک یمعی 

شود که  شدن این ظرفیت خشونت، باعث یمدر صورت بالفعل  یعتن 
اجتمایع  درجه خسارت نخست کاهش رسمایه  یابد.  افزایش  آن  باری 

 از یر 
سونایم  اعتمادی مفرط به مقامات دولتی و حکومتی و دیگری  ناشی

 (. ش-سونایم چهلسال« )  ۳۰»چهل میلیون جوان زیر 

، عالوه بر بلوغ نها های بحدر دوره ها دهای سیاش، این خصلتراین
مهارت ان  و  رهبر شخیص  یمهای  که  است  ظرفیت  سیاش  تواند 

 این یر   . کند   یا مهار   ور خشونت ناشی از بحران را شعله
مهاریی  نمونه عیتن

اضات  را در برخورد آقای احمدی ، که مخالفان را خس و  ۸۸نژاد در اعبی
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اخاشاک   اعبی قضیه  در  روحاین  آقای  برخورد  و  یننامید،  ن ببن ،  ضات 
مورد گفتتوان  یم دو  هر  در  مردم  مشاهد کرد.  با  صمیمانه  وگوی 
بکاهد. یم بحران  حجم  از  زوال    اما ی فوکو   توانست  و  »نظم  در کتاب 
ن ن   « اشیس عوا  کند یم  د یتاک  ب  آنکه  وجود  با  نهاد که  متعدد  و    ی مل 

   یی ایجغراف
ی

ن تع  و فرهنیک کشور هستند، اما   کی توسعه    ب  کننده مس  یی 
ان قدرتمند هستند که مس  نیا  مهم،  جن ی تار   یاهها در بزنگ کشور    ب  رهبر

 . کنند را دگرگون یم

وع استقرار دولت مدرن در ایران، ما به   وطیت و رسی با انقالب مشی
یی که علم  گذاشتیم. اما در تمایم این دوره، طبق معیارها  دنیای جدید پا 

د »پیشاتوسعه«  مرحله  در  همچنان  ما  است،  تعریف کرده  ر  توسعه 
قرن   طول  در  هستیم.  پشفت  و  فت  پیشی سه    ۱۴حال  در  شمش، 

  ایم: دهه اول قرن،وره »پیشاتوسعه شکننده« قرار داشتهمرحله در د
سال اول انقالب. در بقیه موارد ما    دهه سوم قرن )دهه بیست( و دو 

پ  دوره  در  بهگرچه  و  پایدار  موقعیت  در  اما  بودیم  سمت  یشاتوسعه 
بلوغ  پیشاتوس اما موضعیت  بودیم.  سفانه در دو دهه  أتعه در حرکت 

افتادن دو  کار اخب  ما با افزایش منظم »ظرفیت خشونت«، ناشی از به
رود  موتور اصیل تولید ظرفیت خشونت که در باال ذکر شد، بیم آن یم

گونه که در  ، همانلبته اروی کنیم.  سمت وضعیت شکننده پسکه به
ن دو موتور تولید    بخش دوم این نوشتار گفتم، فراموش نکنیم که همی 

خو   ، ن نب  خشونت  از  ظرفیت  مدیریت کشور  نظام  تخلیه  در  ریشه  د 
 »انرژی خرد جمیع« دارد. 

بنابراین اکنون جایی است که ما باید در مورد ادامه حرکت کشور  
ا )تداوم  مسب  کنوین  ن  همی  این  در  تغیب   یا  ظرفیت خشونت(  فزایش 
یم اجازه  یم.  بگب  تصمیم  این  خمسب   اهمیت  و  ورت  ضن درباره  واهم 

اندیشم نظریات  به  نگایه  با  اجتمایع،  تصمیم،  و  سیاش  علوم  ندان 
   تر سخن بگوییم. اندگ دقیق

یهدیدهای گذار به دوران پسا ت  رهبر

های   ّهای سنتی و حکومتحکومتشناسان تفاوت اصیل  از نظر جامعه
م و  حاکم  رابطه  یا  اطاعت  و  رابطه حکم  نوع  در  در  مدرن  است.  ردم 

  ، نوع    یا   ومتحک  سلطهدنیای سنتی از  یا  است  نوع سنتی  ند  فرهم از 
ن    (. یعتن یا قواعد سنتی رابطهکاریزماتیک=   برخوردار از شکوه اله ) بی 

یم مشخص  را  مردم  عامه  و  نظامحاکم  مثل  یا قبیله  های کند،    ای 
ن   پادشایه سنتی در کشورهای قدیم؛ یا روابط    بط ، رواحاکم و مردم   بی 

مثل   ؛یعتن مبتتن بر رابطه مرید و مرادی است ، است فرهمند و عاطفن 
اتور  از یشپ رابطه مردم ژاپن  را فرزند آفتاب   او شان که قرن بیستم با امبر

ده و روابط  دانستند. اما در دنیای مدرن که کنشیم  خدا() ها بسیار گسبی
دهد،  جواب نیم «فرهمند »نظم  یا  «سنتی   م نظ»شود دیگر پیچیده یم

کم  است که در آن رابطه ح    « اقتدار عقالین »ظم اجتمایع نیازمند نویع  ن 
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ن و هنجارهای رسیم و عیتن صورت یم د و  و اطاعت بر اساس قوانی  گب 
صورت شفاف صورت گرفته و سلسله مراتب قدرت  تفکیک وظایف به
شایسته اساس  یمساالری  بر  یک  شکل  به  نیاز  علت  ن  همی  به  د.  گب 

بو  یمدستگاه  پدیدار  کارآمد  و  قانوین  اداری(  )نظام  شود.  روکراش 
شخصیت کاریزمای شاه اسماعیل که قطب  ها بر پایه  حکومت صفوی

ن او و   خویش بود،   فرقه معنوی   قزلباشان برقرار    و رابطه مرید و مرادی بی 
  ویل   لیال اله هللا، اسماع شعار قزلباشان این بود: »  ت. کل گرفبود، ش

رابطه    «. هللا اما و کم  فرهمند این  یافت.  ادامه  دوران صفویه  در  بیش 
ویل معنوی  یعتن پادشاه نه    جاران یکشه از نوع سنتی بود. حکومت قا 

ن بود، و نه نماینده آنان. بلکه او فرزند  یا سایه خمردم   دا بر روی زمی 
  آورده رث از پدر به دستیا به ا  بر رقبا   قدرت را با غلبهپدرش بود که  

 کرد. یمپادشایه های سنتی روش، و براساس بود 

ن    رضاشاه ران بود که با رأی نمایندگان مردم  ای تاری    خ  حاکم  نخستی 
ن خاطر مجبور بود حکومت خویش را از طریق    پادشاه شد  و به همی 

رسعت توانست یک بوروکراش  خویر و بهبهاو    . بوروکراش اعمال کند 
 
ً
ن کارآمد را پدید آورد که در دوره فرزندش    نسبتا تکامل یافت. انقالب    نب 

آیت استثنایی  و  شخصیت کاریزماتیک  ورود  با   اسالیم، 
ّ
،    الل خمیتن

 
ً
ار بوروکراتیک  را وارد نظام سیاش کرد و اقتد تیک قدرت کاریزما  مجددا

 . آیتتا حدود زیادی به عقب رانده شد 
ّ
ن ای   خامنهالل ن همی  ترکیب    نب 

دوره  شکل  بوروکراتیک-نظام کاریزماتیک  در  تداوم  بنیان  گرفته  را  گذار 
کاریزماتیکند دی بخش سیاش  نظام  ترکیب  سال  چهل  اکنون   . -

بخش است  باعث شده  بوروکراش کشور  بوروکراتیک،  از   
ی

بزرگ های 
وجود سلطه کاریزماتیک، تکامل پیدا نکند و مهارت الزم برای    سبببه
نکند. چون هرجا  و حل انباشت  در خود  را  مدرن  دنیای  مسائل  فصل 

جای تالش برای  نظام بوروکراش از حل مسائل ناتوان مانده است، به
راه ن  پناه    هایحلیافیی ی  رهبر قدرت کاریزمای  به  و کارشناش،  عقالین 

ر  آن  و  حلبرده  در و ا  است.  کرده  ن فصل  بوروکراش  عی  این  حال 
ن ب   مانده،عقب مدیریت   گرفتار شده است و این کار به فساد   ه تدری    ج نب 
 کند. را بسیار دشوار یم کشور 

روبه بزرگ  تهدید  یک  با  ما  میل  مدیریت  نظام  روست:  اکنون 
صاد و مناسبات اجتمایع و سیاش در این چهار  که جمعیت و اقتحایلدر 

به رشده  دهه  و گسبی رسعت  نظام  کرده  است،  شده  پیچیده  و  ده 
فصل همه مسائل این دنیای  و بوروکراش مهارت و تکامل الزم برای حل

»شکاف   یک  با  ما  بوروکراش  یعتن  است،  نکرده  پیدا  را  پیچیده 
روبه جدی  مقکارآمدی«  از  پس  بنابراین  نظام  روست.  ی،  رهبر ام 

به برابر بحرانبوروکراش  انبرسعت در  تاکنون  اشته شده ویلهایی که   
فوران نکرده است، زانو خواهد زد.    فرهمند قدرت حضور رهبر    سبب به

یک منبع تهدید بزرگ و یک »ظرفیت خشونت« پنهان باال   مسئله این 



 
9 

 

جا  تا هر ش« همواره آماده است  -را در خود دارد. چرا که »سونایم چهل 
 اقتدار دید، وارد عمل شود.  ضعف

ینده« جیمز دیویس،  آ نظریه »انتظارات فز طبق    از سوی دیگر، 
شود نه  از محرومیت نستر ناشی یم  ،به بیاین عام   های انقالیر شورش

دائیم   یک محرومیت  اول گرفتار  از  ملتی که  یعتن  مطلق.  محرومیت 
است چنان  گاه طعم رفاه و برخورداری را  بوده است و هیچ نچشیده 

آموخته  
ی

»درماندگ هیچ  استشده«  گرفتار  تغیب   که  فکر  به  گاه 
زنند  افتد. تنها مردیم دست به شورش یا انقالب یموضعیت موجود نیم

بلند از رشد و رفاه را تجربه کرده باشند و بخش مهیم از    که یک دوره  
ت خواسته آنها  نیازهای  و  ذهنیتأ ها  و  شده  ن  شکل گر می  و  شان  فته 

آنگاه وارد یک دوره   باشد،  باال رفته  و  ش شدکاه  انتظاراتشان  ید رشد 
ن انتظارات آنها و واقعیت موجود    بی 

رفاه شوند. در این صورت شکاقن
د )شکاف انتظارات(. این تجربه را ما یک بار در اواخر دوره  شکل یم   گب 

 رژیم شاه داشته
ً
ا مدیی است  به انقالب اسالیم انجامید. م  ایم که نهایتا

 
ً
ان کسب کرده است  مبلند رفاه نستر که جامعه  پس از یک دوره نسبتا

ن چنان فرصتافول رفاه شده  وارد دوره   نب  اکنون  و  اقتصادی  ایم  های 
ن  ایم که بعید است به این زودی بتوانیم  الملیل خود را از دست دادهبی 

ن منتظر است تا  -آنها را بازگردانیم. »سونایم چهل  فرصت بیابد. ش« نب 

تظارات« در حال  است که از یک سو »شکاف انسخن این    حاصل  
روز در حال افزایش روزبه  ونت«تشدید است و بنابراین »ظرفیت خش

ن گرفتار »شکاف کارآمدی«   است؛ از سوی دیگر، بوروکراش موجود نب 
ن  ها را ندارد و تاکنو است و توانایی پاسخ به نیازها و مدیریت بحران ن نب 

ی دوام آورده است که قدرت    سبببه این   و رسیده  ، به داد افرهمند رهبر
ناکارآمدی پرسشو  اکنون  است.  ان کرده  را جبر آن  با    این  های  است: 

ی دیگر هیچ قدرت   در کشور    فرهمندیعنایت به اینکه پس از مقام رهبر
ش« در  -ای که »سونایم چهلوجود ندارد، آیا رواست که ما در دوره

ست، اجازه بدهیم کشور با این دو شکاف عظیم و خطرناک وارد  راه ا
ی شود؟ جمهوری اسالیم اگر تا فرصت دارد،  ران پسا دو    با هدفرهبر

»ظرفیت خشونت« ای کاهش  خود  در  تحویل  به    ، نکند   جاد ،  سخت 
تصمیم و  اخذ  و به گمانم بدون    شود دشواري و خشونت فراگب  مبتال یمی 

ن تحویل امکان تحقق  معزم قوی  ی، چنی   نخواهد یافت. مقام رهبر

 های ما در مهار »ظرفیت خشونت« شکست

اگر در    ه امروز از دریچه راستش با نگایه ک  توسعه، به سیاست دارم، 
معاضهر  تاری    خ  ادوار  از  یم  یک   

ی
زندگ ن  ایران  چنی  به  دست  کردم 

 اقدامایی یم زدم: 

اگر   او  در  من  پای  به  داشتم،  ش  دسبی و  بودم  کبب   امب  زمان 
جا  یکو حتی خارجیان را،    ، کردم که منافع درباریان را افتادم و تمنا یمیم

یک و  مرتو  نکند  بسبه قطع  ن خود موجب  تب  و  تند  برخوردهای  ج  یبا 
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ن    و خارجیان   درباریان  برای فشار بر شاه نشود و شاه را نگران و خشمگی 
امب   نکند. یم ت  سال فرصت در پیش    ۵۰دارند که    آگایهگفتم حضن
در  است را  خود  اصالحات  همه  نخواهید که  انجام    سه ؟  به  سال 

د  برسانید. اجازه بدهید تا ملت  ایران از این فرصت برآمدن شما بهره ببر
 رامو آ

ً
شاه  نکنید که ناضالدینکاری   آرام آرزوهایش را محقق کند. لطفا

مند به شماست ظرف سه سال  موز و مرید و عالقهآ ساله که دانش  ۱۶
سعایت درباریان به ستوه آید و از اقدامات شما    از ه شود و  از شما خست

 د  ۱۹وحشت کند و در  
ی
شاه جوان    ستور قتل شما را بدهد. این سالگ

ن پادشایه کند، پس آرامقرن  نیمقرار است     تا   تر حرکت کنید تر و مطمی 
تا   را   شاه با خود همراه کنید؛  از    ۵۰  تربیت و  ایران  سال فرصت ملت 

ن متوقف نشود.   دست نرود و برای نیم قرن هم چب 

وطیت بودم،  ان انقالب مشی تمام تالش   من اگر به جای رهبر
ن محمد  جلب اعتماد و   یخود را برا وطهعیل  همراه نگاه داشیی   شاه با مشی

درخواستکردم،  یم برخن  شاه  وقتی  ز حتی  داشت.  یادههای  خواهانه 
به   وطیت  مشی نخبگان    استبداد انقالب  چون  شد  ختم  رضاشایه 

فیت خشونت« با هم همکاری  وطیت نتوانستند برای کاهش »ظر مشی 
سید  تفی کنند.  بود،حسن  وطیت  مشی برجسته  ان  رهبر از  در    زاده که 

 خویش را این دانسته است  اواخر عمر، ییک از بزرگ
ی

ترین خطاهای زندگ
محمدعیل وقتی  وطهکه  مشی با  آشتی  در   از  دشاه  او  خواهان  رآمد، 

د و بر عزل مح نگذاشت که این آشتی ص شاه اضار کرد  مدعیلورت گب 
 )نقل به مضمون از همایون کاتوزیان(. 

مجلس    در  اگر  دست  پنجممن  به  بودم  وطیت  بوش  مشی
شاه دارد و  هایی که رضا ی بدیگفتم بزرگوار، با همهرفتم و یممدرس یم

.  د یمنافع ملت ایران با او مذاکره کن   سبببه  د با همه نفریی که از او داری 

شاید اگر بر رس تبدیل سلطنت به جمهوری با او به تفاهم برسید، ملت  
العمر را تحمل خواهد کرد ویل پس از آن  جمهور مادامایران یک رئیس

سمت پادشایه  به  مجددا   یابد و ما شاه ادامه نیمحکومت در فرزند رضا 
نخواهیم رفت و بنابراین دیگر نیازی به نهضت میل و کودتا    استبدادی
 د بود. نخواه و انقالب

کردم  من اگر مشاور مصدق بزرگ بودم به زاری از او تمنا یم 
و  ، شایه که هنوز جوان بود و مستبد نشده بود،  که به دیدار شاه برود 

ی نهضت میل د و با  خودش  شدن نفت را  از او بخواهد رهبر برعهده بگب 
میله تا  پیدا کند  را  راهکاری  نام شاه مفکری شاه  به  نفت  تمام    شدن 

ن شود.     خبر از کشور رفت، یر   که شاه  هنگایم  ۳۲مرداد    ۲۵در    همچنی 
له استعفای  د دااجازه نیم ن به مبن این خروج را فرار و  م که دکبی فاطیم 

اعالم کند  و  قلمداد  نیم  ؛شاه  اجازه  او و  فا   دادم  وزی )دکبی  ر  طیم، 
   خارجه( امور 

ی
های ایران در خارج اعالم کند که شاه یک فراری  به نمایندگ

  امید به بازگشت قانوین   اری نکنند. شاید است و دستور دهد با او همک 
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یم زنده  شاه  در  سلطنت  کودتای   ماند به  پیشنهاد  را    و  بیگانگان 
 گشت. پذیرفت؛ و آنگاه خییل از قضایای دیگر پس از آن پدیدار نیمنیم

بروجردی )مرجع بالمنازع   هللااگر از نزدیکان و مشاوران آیت و 
ای ایشان  شیعیان جهان در همان دهه پر التهاب( بودم، به دست و پ 

انگلیش در حوزهیم نافتادم که مانع تدریس فلسفه و زبان  شوند و   ها 
 مجلس را به روحانیون برجسته  برای   اجازه نامزدی 

ی
ای که هم  نمایندگ

تمایل به کاندیداتوری داشتند و هم توان تعامل و ایجاد تغیب  در ساختار  
تا  بدهند؛  داشتند،  را  دوره  آن  آن رهگذر   شاید   متصلب  تحوالت از   ،  

ی اتفاق بیفتد. هزینه درون نظام سلطنتی با رسعت و   های کمبی

قلیم و موقعیتی در جامعه ایران داشتم،    ۵۰دهه    من اگر در 
 به شاه نامه یم

ً
آینده ایران با    خاطر به  کردم تا یم خواهشو   نوشتم حتما

  ویژه خود را   گفتم نماینده  د. یمد و سخن آنان را بشنو روحانیان مدارا کن
 آیت  به عراق بفرستید تا با ای  با هدیه

ّ
سخن    وگو کند، خمیتن گفتالل

های مورد نقد  او را بشنود و او را تکریم کند و قول اصالح برخن سیاست
مردم    خاطر گفتم به. و یمد یو آن قول را واقعا عمیل کن   ایشان را بدهد 

با آنان تعامل    ایران به دیدار مراجع تقلید بروید و آنان را ارج بگذارید و 
 اگر شاه در آن زمان  هایشکنید و حساسیت

ً
ید. قطعا ان را در نظر بگب 

یم ن  توصیهچنی  و  انتظارات  نبود که کل  کرد،  اندازه  آن  مراجع  های 
به را  ایران  سیاش  آنانساختار  بریزد،  نوع    انتظاراتشان  بیشبی   هم  از 

اجرا  قابل  خویر  به  و  انتظارات  . بود   اصالخ  به  شاه  وقیع    اما  آنان 
به انقالب انجامید و سپس در امواج    و ه شد  م انباشتکنگذاشت تا کم

انقالب دیگر فقط دهان تا    ها گره شد مشتها گشوده شد و  هیجاین 
   . داد جایی که دیگر کش به کمبی از فروپاشی رضایت نیمرسیدیم به

ش داشتم یم  ۵۸من اگر در سال   گفتم  به مهندس بازرگان دسبی
از  س  ۳۰کش که    بزرگوار  برای رهایی  و هزینه  استبداد مبارزه کرده  ال 
خسته و دلزده شود و قهر کند. باید  سه ماهه  نباید  است اکنون  داده  
اها را ، طعنهصبوری کند   ، بایستد  و دندان روی جگر    ،بشنود   ها و نارسن
ه نکند  اش را با آیترابطه ها را تحمل کند و خییل  ، بگذارد  هللا خمیتن تب 

  و 
 
 . شود   از تنش و خشونت در کشور باز زه تا  نگذارد یک جبهه

از آن  ۹۴در اسفند    کههمچنان انتخابات مجلس  پس  که در 
نمایندگا تمام  از  دهم  تهران  انتفن  اقای خاتیم  هرستی  خاب شدند که 
  دهم   اصولگرا از مجلس  یل اصهای  چهره  ا تمام تقریبو    تایید کرده بود، 

نامه  ،دند حذف ش به آقای خاتیم  یط  در   ایشانکه    دم داپیشنهاد  ای 
 نداعالم کن  از تهران  دهم  جلس م  انتخابات  طلبخبان اصالح به منت  ایبیانیه

 یدبا کشور این در یکدیگر حذف از رقبا شادی  و  رقیب حذف چرخه»  : که

 همکاری  با  و شویم دهم  مجلس وارد  آشتی  و دوستی  پیام با باید  ما . یابد   پایان

  برای هاطیف همه نمایندگان
ی

 بر . بدهیم هم  دست به  دست  کشور  سازندگ

 تهران  از  اسالیم شورای  مجلس  منتخبان به ( خاتیم) من پیشنهاد اساس  این

  از آنان از  نفر  چند است این
ی

  چند  ورود  برای راه تا دهند استعفا خود نمایندگ
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 دوستی  از فضایی  ایجاد  با  و شود باز دهم مجلس به گرااصول  بزرگان از چهره 

 حل برای دهم مجلس در  دوستی  و تفاهم با دبتوانن جناح دو ،همگرایی   و 

شخصا الب  «. کنند  همکاری  میل مشکالت خاتیم  آقای  پیشن  ته  این    هاد از 
  بعدطلبان واگذار کرد، که  ای از اصالحکمیته  میم را بهتص  استقبال کرد، اما 

ً
ا

ش مخالفت  آن کمیته  در  یافتم،  خاتیم  خبر  آقای  از  حایل که  در  است.  ده 
یم برای  همانرفت  انتظار  که  ترایگونه  سنگ  منتخبان  آن  مام  آوردن 
ن   جا این گذاشت،  و در آن   فشاری کند کار پاو بر این  ز اعتبار خود خرج کند ا نب 

، یک گام   خواهانه بردارد. توسعه فضای رقابت خشن و حذقن

او تاکید  مشاور مهندس موسوی بودم به    ۸۸من اگر در سال  
. به  ان عبور کند از این بحر   جامعه خودت را ذبح کن، تا    سید   ، کردم یم

  نتیجه  نظرت را درباره انتخابات  و   عمل کردی  دهندگانبه رأی  تعهدت
ن همراه   ؛ اعالم کردی ده مردم نب 

اضات گسبی و اکنون حمایت    شدی  با اعبی
هفته که    روز یا حداکبر چند   ویل پس از چند   ؛ آنها را در پشت رس داری

به گوش   مردم  اض  اعبی اضات خیابا  همگانپیام  اعبی پایان  را  رسید،  ین 
کشور وارد فاز خشونت نشود و به روند عادی  اعالم کن و اجازه بده  

در    ، اند مدههای اجتمایع مردیم که گرد تو آ رسمایههم  خویش برگردد تا  
نشود  مستهلک  ناامیدی  و  خشونت  و  ی  در    درگب  حکومت  هم  و 

ان و تصمیمایی   های فرایند قابل جبر   تواین حتی یم  بازگشت نیفتد. یر   غب 
وعیت دولت جدید    دین به طور م یبه پرسشرا  مشی ن اما در   ، بگب  حال  عی 

آرامشیم شوی که  آن  از  مانع  افق  تواین  تب  مندیو  در  تاب  و کشور 
برود  از دست  اضات  را )  اعبی نکات  این  البته  دیر، و  مهر    ، کیم    ۸۸در 

و  مشاوران  نوشتم  از  ییک  طریق  فرستادم  شاناز  ایشان  ویل  ؛  برای 
 (. ایشان رسید یا نه دانم به دست نیم

دار  تریبون  و  دارم  قلم  و  دارم  زبان  اکنون که من خودم  و  و  م 
م خطر بپذیریم،شنیده یم آسیب ببینم و همه اعتبارم را خرج  شوم حاضن

باب شاید  تا  باز کنم و یک گفت  کنم  را  با    . گو  دنیایی که  در  شاید 
پروانهایشبکه »اثر  ارتباطات،  همهشدن  افتادهای«  به کار  است،  جا 

ی گفتبتوانم گام کوچیک برای شکل کاهش ظرفیت خشونت  و  وگو  گب 
 ر بردارم. در کشو 

یم را  شما  نقد  سیاش،  علوم  عزیز  اقتضائات استادان  دانم، 
دموکراش را تدریس    نظریهام، دانم، نظریه قدرت را خواندهقدرت را یم

دانم که در سیاست با توصیه اخالقی و خواهش و زاری  ام، آری یمکرده
ی ایجاد کرد. یمنیم شجوی  دانم، اما امید را چه کنم؟ اما دانشود تغیب 

از    سابقم اما پس  نکرده است،  ازدواج هم  بیکار است،  را چه کنم که 
خواندن بخش دوم این نوشتار، با گریه پیام داد »استاد بنویس، تو را به  

ش  ناما بنویس که خواند  ، ها شدین نیستدانم این حرفخدا بنویس، یم
 بخش است«. آور و امید هم و تصورش هم شوق



 
13 

 

ی برای گذ مأموریت  ار؟رهبر

که در هیچ کتاب معرفتی  بندی را شنیدم  روزی از اهل دیل یک تقسیم
انواع   با  خود   

ی
زندگ در  انساین  هر  بودم. گفت  ها  مأموریتندیده 

اجتمایع،  مأموریتروست.  روبه اداری،   ،
ی

خانوادگ شخیص،  های 
 مأموریتسیاش و نظایر آنها. این  

ا
ای نیست که  زیادند و چاره  ها معمول

ن آنها انتخاب کنیم. اما گایه و فقط گایه،  ایطه رسی با توجه ب  مان، از بی 
« با  انسان  عمر،  در  بار  یک  فقط  روبه  مأموریتو گایه  رو  وجودی« 

ات مثبت جدی در    مأموریت شود.  یم ی که تغیب  وجودی یعتن کار خب 
آید  فقط و فقط از دست همان فرد بریمآن کار  کند و  جامعه ایجاد یم

ند آن کار را انجام دهد. گویی آن کار فقط برای  توافرد دیگری نیم  و هیچ
وجودی   مأموریتکه به نقطه   آن فرد طراخ شده است. درواقع کش

وهای خلقتیم نب  تمام  یعتن  او    رسد  تا  به    مأموریت منتظرند  را  خود 
بدهند.   ادامه  را  خود  بتوانند کار  ن  نب  آنها  تا  برساند    مأموریتانجام 

مه ما  منتها بدون وخ مستقیم؛ و ه   وجودی مثل ابالغ رسالت است،
برخن  هر  خویش  عمر  از  مراحیل  در  در مأموریتکدام  وجودی    های 

د که فقط  برابرمان قرار یم ن  دهیمنجام ا م توانیما یمگب    سبب و به همی 
بدهی انجام  »باید«  خواهی  م ما  وجودی«  »گناه  ؛  شد   موگرنه گرفتار 

ر، خود را رسزنش کنیم تا آخر عمکه وقتی نیم  است   همان کارهایی   ها این
یخیم غرویر  نزدیک  و  کوهپیمایی  در  شما  وقتی  مثل  به  کنیم.  زده 

فرد   خورید که سقوط کرده است و نیاز به کمک دارد و کوهنوردی بریم
وجودی است،    مأموریتدیگری هم نیست که به او کمک کند. این یک  

نا او را در رسما و  ید،  بگب   
ی

بزرگ باید تصمیم  نید و  متن کوه رها ک اشما 
  اش کنید، به پرتگاه بروید و یاریندازید و  بییا جان خود را به خطر  بروید،  

 تا شاید کمیک برسد. 
وجودی درواقع یک آزمون ویژه است که برای شخص    مأموریت

نه انجام دهیم  با موفقیت  اگر  تنها وضعیت  ما طراخ شده است که 
جب ارتقای وجودی  کند بلکه مو دیگران و جامعه بهبود یا تکامل پیدا یم

ن   ما  این است ها  مأموریت وجودی با سایر مأموریتو تفاوت  شود.  یم نب 
رخن  ب عبور از  ایثار و گذشت و    باید دست بهحتما    برای تحقق آن  که

ویش است که  موریت وجودی نویع عصیان بر علیه خمأ  ها زد. داشته
 است. گایه ریاضت ،خلوت و  نیازمند تأمل 

به برابر یک  هر گمانم مقام  اکنون  ی در  برای    مأموریتبر وجودی 
این کشور، کاری    خاکاند. در این عالم و روی  ن قرار گرفتهجامعه ایرا

ن مانده است که انجام آن فقط و فقط از دست یک فرد ساخته   بر زمی 
وهای این کشور و حتی خلقت، عاطل مانده    از نب 

ی
است و بخش بزرگ

و و امید    است و منتظر انجام آن کار است که اگر  انجام شود موخر از نب 
   ءافتد و موجب ارتقا ره این کشور به جریان یمو خالقیت در پیک 

ی
  بزرگ

 وجودی چیست؟  مأموریت شود. اما آن در جامعه ایران یم

دو وظیفه اول ییک    های مدرن،در سلسله مراتب وظایف حکومت
»ت دیگری  و   » خارخر امنیت  همه  أ»حفظ  است.  داخیل«  نظم  ن  می 
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  ،  های مدرنظایف حکومتو 
ً
کارکردشان همان کاهش »ظرفیت  نهایتا

 ظیفه در صدر آنها قرار دارند. و است، اما این دو  خشونت«

خامنهتآی  ارتقا هللا  برای  را  خودشان  تالش  همه  اکنون    ءای 
  در حوزه مدیریت »ظرفیت خشونت«   اند و جمهوری اسالیم انجام داده

از   کهشان  دهایاور دست ترین  مهمییک  است  امروز   ،این    ، دستکم 
یعتن    . اند مدیریت کرده»ظرفیت خشونت« با منبع خارخر را برای ایران  

   قدرت نظایم و موشیک ایران  اگر 
ً
 رسیده   واقعا

ی
باشد،    به مرحله بازدارندگ

ایران  یم اطراف  با وجود »ظرفیت خشونت« متنویع که  توان گفت، 
تهدید خارخر جدی    ترامپ، دوره  ، و دستکم پس از  است، در حال حاضن 

ی  و البته    ارد. برای تمامیت و امنیت ایران وجود ند
اعتبار و رسبلندي ناشی

ن از آن ايشان است.  از اين دست برای    رسد به نظر یم  حال با اینآورد نب 
تری با دنیای  جدی  یازمند تعامالتن ، مانپایداری امنیت خارخر ارتقاء و  

خارخر    حال اصالح سیاست  در   اکنون نظامگمانم هم  ؛ و بهخارج هستیم 
ن باشد. استب  این مس  در  آرام  و حرکت خود    . امید که چنی 

ماند و در حال حاضن تحقق آن تنها از عهده مقام  اکنون آنچه یم
ی بر  وجودی( انجام تحوالیی است که تهدیدات    مأموریتآید )یمرهبر

دوره پس برای  را،  ایشان  داخیل و »ظرفیت خشونت« داخیل  به  از   ،
ترین کاری است که ایشان برای  گمانم این مهمبرساند. بهحداقل ممکن  

کار    ،یندهای توسعهآ توانند به انجام برسانند. فر های آینده ایران یمنسل
به برد،  خودشان را خواهند کرد و جوامع را   پیش خواهند 

 
   ند ت

 
ند،  یا ک

توسعهکم اما یک رهبر  پرهزینه،  یا  با تصمیخواه یمهزینه  و    ایی م تواند 
های چندین نسل  کردن از اقتدار و اعتبار خویش، هزینهو هزینه  ایی ماقدا

مقام   بنابراین  بکاهد.  یمرا  ی  با  رهبر از مجموعهتوانند    ات تصمیم  ای 
یک    ، عنوان    مأموریت انقالیر به  و  برسانند  انجام  به  را  وجودی 

بهروزیبندیجمع و  توسعه  برای  ایران  ملت  تالش  قرن  یک    ، کننده 
»تحول یک  به  امنیت،  امنیت  دست  با  ایران  جامعه  تا  بزنند  بخش« 

آرامش و امید وارد قرن پانزدهم شمش شود. و گفتیم که با معیارهای  
توسعه رهبر  توسعه،  علم  و  جدید  پایداری کند  است که  خواه کش 

هزینه بدهد تا چرخه معیوب افزایش »ظرفیت خشونت« را در کشور  
ن  شکسیی بدون  بشکند.  ر خود  هیچ  چرخه  این  به  و  ایه  توسعه  سوی 

 بهروزی یک جامعه باز نخواهد شد. 

. اما   اییط خطب  د اقتصاد مقاومتی انتخاب مهیم بود، در رسی راهبر
نرسید؛ مطلوب  نتیجه  به  دست    متاسفانه  به  آن  اجرای  چون  چرا؟ 

ده شده بود   «مدی آشکاف ناکار »روکراش گرفتار  و همان ب طبییع  و    ،سبر
نیم امید  است که  اکنون  و  یمشود.  هدایت  خود  معظم  ی  رهبر رود 

ی نهضتی برای   )ت.ا.ب = تاب(  خش«ب   منیت احول  ت» ایجاد یک  راهبر
ند که این کار  در ایران را بر   «آوری اجتمایعتاب»   تحقق برای   عهده بگب 

 . در توان ایشان است قطعا وقتش امروز است و 
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 آوری اجتماع نهضت تاب

 یم: ایم را خالصه کنذاردهاینجا بر آنها انگشت گنکات محوری که تا 

،  بهتخلیه انرژی خرد جمیع:   علل متعدد نظب  نظارت استصوایر
مهاجرت،    ها، برخوردهای ایدئولوژیک، تبارگماری، فساد اداری،  گزینش

ها، کاهش رسمایه اجتمایع و...، نظام مدیریت میل از  عدم آزادی رسانه
ش تخلیه  جمیع«  خرد  بهره»انرژی  و  مهارت  و  است  و    ده  هوشی 

س و  کاقن  حلتخصص  برای  سیستیم  مشکالت  و ازماندیه  فصل 
 روی خود را ندارد. روبه

علت  به از یک سو ،نظام اداری ایرانشکاف کارآمدی بوروکرایس:  
و از سوی دیگر    ،»انرژی خرد جمیع«  محرومیت تدریجر از چهل سال  
علت برای    به  حکومت  بخش کاریزماتیک  مداخله  سال  چهل  تجربه 

بوروکر و حل پویا  اتیک فصل مسائل بخش  ناکارآمد و غب  نظام  یک  به   ،
ی که دیگر مداخله   تبدیل شده است. این نظام اداری در دوران پسارهبر

رت  و حمایت اقتدار کاریزماتیک در پشت آن نخواهد بود، توانایی و مها
ها را نخواهد داشت. بنابراین با هر شکست برای هر  فصل بحرانو حل
 در کشور را باال خواهد برد.   ونت«بحران، »ظرفیت خش  وفصل هر حل

آرام رشد و رفاه،    ایران پس از یک دوره    اقتصاد   شکاف انتظارات: 
علل متعدد  اکنون در یک روند رسی    ع کاهش رفاه قرار گرفته است که به

بر اساس آن    معهجا  انتظارات  . ها هم قابل توقف نیست این زودیبه  
ن  این انتظارات  رفاه شکل گرفته است و    و   رشد   دوره   ش بهنب  علت گسبی

 در بقیه دنیا،   مردم   و آشنایی   ارتباطات مجازی 
ی

  با استانداردهای زندگ
ن   قابل  دیگر  نیستپایی  علت.  آمدن  به  ن  یشکل  همچنی    چرخه  گب 

بودجه »کشی     -بدیه  -انباشتی 
ی

  ت  ظرفی   این کاهش  «  تورم  - نقدینیک
خابات  انت نظر از اینکه در  ضف  رفاه همچنان ادامه خواهد یافت،  خلق  

ن   ۱۴۰۰ یا  با آمریکا مصالحه کنیم  بیاید و  بنابراین    ه. چه دولتی رسکار 
و   انتظارات  ن  بی  ایران  واقعیتشکاف  حالروز  بهروز   ،در  زایش اف  در 

و  ا موتور بهدارد  ست  یک  خشونت«  تولید   عنوان  عمل    »ظرفیت 
 کند. یم

ر  زی   جمعیت ایران جوان  میلیون از    ۴۰اکنون  یس:  -سونایم چهل 
است   ۳۰ انرژی   ،سال  از  انباشته  قدرت    که  دارای  و  انتظارات  و 

چشممطالبه فاقد  ن  نب  آنان  از   
ی

بزرگ بخش  است.  برای  گری  اندازی 
بهنگام،  ازدواج  مناسب،  ت أت   اشتغال  و  مسکن  ن  نیازها  أمی  سایر  ن  می 

،  تواند همچون یک سونایمهستند. این جمعیت در هر بزنگاه تاریجن یم
خود   بحران  را انرژی  بحرانوارد  و  کند  دررسنده  به    ها های  را 

یر ریزیدرهم کند.  های  تبدیل  که  بازگشت  با ظرفیتی  مقایسه    در 
ین  ن اضات ببن  است.  و تراکم بیشبی  حال افزایشدر  ، هر روز اعبی

، جمهوری اسالیم در تمام چهل سال گذشتهپایان عرص کاریزما:  
،از اقتدار عظیم کاریزماتیک متعلق به   برخوردار    رهبر کبب  و رهبر کنوین
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بزنگاه  بوده است تمام  بحران  که در  از  را  اقتدار خود  آن  به کمک  ها، 
پنهان کرده است. در دوره  گاه  ها را منجمد و  عبور داده است یا بحران

ن قدریی وجود ندارد و بحران ی، چنی   که تاکنون حل نشده  هایی پسارهبر
پرونده و  مانده  است  باز  همچنان  که  یک    ،است هایی  به  یک 

 رسبرخواهند آورد.  

نشده،  های حلبا توجه به تنوع و تکبر بحرانها:   حران نی بافزا هم
محض آنکه فشار اقتدار کاریزما از روی آنها  شده، بهشده یا منجمد پنهان

خواهند   باز  رس  یک  به  یک  شود،  هبرداشته  زنجب  یعتن  از  کرد.  ای 
بالفعلفرصت دوره  های  در  پنهان،  خشونت«  »ظرفیت    شدن 

ی شکل خواهد گرفت.   پسارهبر

یند انتخاب  آمجموعه این نکات به این معتن است که حتی اگر فر 
تنش بدون  وهای سیاش،  با آرامش و همدیل نب  بعدی،  بدون    رهبر  و 

گان بتوارقابت نند بر روی فردی توافق های مخرب انجام پذیرد، و خبر
یر  رهبر  تازه  یر کنند،  و  جدید  تجربه  و    با کاریزمای  بحران  از  امواخر 

روبهخش  »ظرفیت انباشته  یمونت«  را  روست که  ایران  آینده  تواند 
 بیتن نشده کند. دستخوش حوادث یا تصادفات پیش

مقام   است:  این  پرسش  یماکنون  چه کاری  ی  برای  نتوان رهبر د 
»ظ خشونت«کاهش  ایران    رفیت  ی  در  ده  پسارهبر چه  نانجام  د؟ 

  آوری تواند توسط ایشان انجام شود تا »تاببخش«ی یم»تحول امنیت
 باال رود؟   مانایران فردای امروز و  در  اجتمایع«

گذار جمهوری اسالیم در اواخر عمر  گونه که بنیانگمانم همانبه
ایط  به  خویش دستور به اصالح قانون اساش دادند که منجر   اصالح رسی

ایران وارد   در عمل منجر به این شد کهاصالح    آن، و  انتخاب رهبر شد 
ای متعلق به  سالخورده، بیمار و با اندیشهچرخه انتخاب مراجع تقلید  

نشود  پیشاتوسعه  بسیار  نسل جوانو    ،دنیای  ی  برای رهبر را  و  تر  راه 
ن زمان آن است رهبر  کرد؛  تر به اقتضائات دنیای مدرن باز  گاهآ  اکنون نب 

ورت تحوالیی که در این  انقالب به ایران رخ داده  سال در جامعه    شضن
  با ،  آینده  بخش« برای دوره  تحول امنیتترین » عنوان اصیلاست و به

بر گشایش  صدور  قانون اساش راه را  برای  دستور اصالح  بیشبی  های 
ی بگشایند    های آینده و کاهش ظرفیت خشونت در دوره  نسل پسارهبر

ف و  وگوی مستقیم و صمیمانه با مردم آنان را در جریان اهداو با گفت
امنیت »تحول  این  تخلیه  بخش«  پیامدهای  طریق  از  و  بگذارند 

ن   فشارهای رواین جامعه و ایجاد امید در آنها، امکان انتقال آرام و مطمی 
گذار را فراهم آورند. جامعه نیاز دارد مشکالت خود را از    قدرت در دوره  

ا از  عبور  برای  را  او  راهکارهای  و  را  او  تالش  و  بشنود  ش  ین  زبان رهبر
نیازمند   ما  جامعه  ببیند.  اسالیم  مشکالت  انقالب  رهبر  است که  آن 

ی نهضت تاب ند. اکنون رهبر ن در دست بگب   آوری اجتمایع را نب 

 باید دو هدف داشته باشد: این اصالحات  



 
17 

 

برای    اقتدار عرقن و عقالین   زمینه  ایجاد   : نخست و فوریهدف  
ان   آنها را پوشش دهد. این کار اقتدار کاریزماتیک    فقدانآینده، که    رهبر

وعیت  مشی افزودن  طریق  مقبولیت   از  و  به    عرقن   و   سیاش   عقالین 
وع یمشی کاهش مسئولیت    و هدف آن  ؛پذیرد انجام یم  یت دیتن رهبر

  
ی در برابر خطاهای سیاستی های  بحران  و   نظام مدیریت  مستقیم رهبر

کردن »ظرفیت خشونت«  کاهش خطر کمانه  است؛ که منجر به  کشور 
، بهبه  شود. ، یمعنوان پرچمدار نظامسوی رهبر

ن  گشودن را:  دومهدف   در    «انرژی خرد جمیع»ه برای جریان یافیی
به مدیریت کشور،  نظام  پر پیکره  و  کر منظور  ناکارآمدی«  دن »شکاف 
 کاهش »ظرفیت خشونت«. 

اصالحات باال،  هدف  دو  تحقق  ساختار    برایهم    فراواین   برای 
اساش یم  برای   و   نظام سیاش موجود   داد قانون  پیشنهاد  با  . توان  اما 

ساختار   این که  به  اساش  سیاش  توجه  قانون  از  برآمده  ن  نب  موجود 
این  است، در  قانون    جا فعال  اصالح  به  مربوط  پیشنهادهای  به  تنها 
یماساش بسنده  اصیل،   کنم.   ن  میی شدن  کوتاه  و    برای  تأمالت 

پیشنهادهای خودم در مورد هدف دوم را )که هم فوریت آن کمبی است  
دارد( ی  بیشبی تأمالت  و  همفکری  به  نیاز  هم  عنوان    فقط  و  به 

ن    ای که باید تکمیل شود،دهای اولیهپیشنها  ن میی در »پیوست دوم« همی 
هدف    مربوط به   اصیل  های طرح پیشنهادا به  تنه  جا ینام. و در ا آورده

 پردازم. یم نخست 

 نخستبرای هدف  پیشنهادی قانون اسایس  اتاصالح

موجود   اساش  قانون  این که  به  توجه  و  با  فرهمند  ی  رهبر اساس  بر 
آیت این که  کاریزماتیک  به  باتوجه  و  است  شده  نوشته  خمیتن  هللا 

سالیم خواهند بود و  ای آخرین رهبر فرهمند جمهوری اهللا خامنهآیت
گونه که در بخش دوم این نوشتار آمد، پس از ایشان اصوال امکان  همان

وجود دارد که    پیدایش رهبر فرهمند منتفن است؛ اکنون این خطر جدی 
توانایی   سیاش  ساختار  و  اساش  قانون  فرهمند،  رهبر  فقدان  در 

دستکم  های در پیش رو را نداشته باشد یا  وفصل معضالت و بحرانحل
 
 
افزایی  ند و پرهزینه مدیریت کند.  این مساله وقتی با همآنها را خییل ک

های  ریزیتواند به درهمهمراه شود، یم  ش«-»سونایم چهل و  ها  بحران
 :  کشور منجر شود. بنابراین  خطرنایک در 

به گونهنظر یمبه  : الف اساش  قانون  است که  آن  ی  رسد وقت 
اقت براساس  و  د  گب  قرار  بازنگری  مورد  ی  ساختاری  رهبر   ضائات 

فرهمند و عرقن  تنظیم شود.    تارهای نسل جدید و ساخ  و برای نیازها   غب 
که    ای باشد که شکاف درون نهاد حکومتاین اصالحات باید به گونه

است   شده  سیاش موجب  »حکومت    ، موجود   ساختار  جنس  از 
یکپارچه حکومت» اهمگن« یا  نفوذهای ن    ترمیم شود.   ، باشد   «های غب 

  ها در مسب  ومتبرای موفقیت حک  عالمان توسعه بر این باورند که برای



 
18 

 

  
ی

وری نیست اما انسجام دروین و یکپارچیک ط ضن توسعه، دموکراش رسی
این   است که  این  از  حایک  شواهد  تمام  است.  الزم  ط  رسی حکومت، 

 در ساختار سیاش ما وجو 
ی

آورده  یکپارچیک تاکنون دوام  اگر  ندارد و  د 
آیه فرهمند  ی  رهبر اقتدار  علت  به  خامنهاست  است.  هللا  بوده  ای 

و  گمیر  بعدی، شدیدتر  فرهمند  غب  ان  رهبر دوره  در   
ی

نایکپارچیک این  ان 
 تر خواهد شد. خطرناک

بنابراین پیشنهاد اصیل آن است که در دوره ای که اقتدار فرهمند  
ی وجود دارد ک    ها شود، قانون اساش ساماین تواند مانع یر ه یممقام رهبر

ی  بازنگر   ایران دید ج  هاینسلنیازهای    و    ۲۱قرن  بر اساس مقتضیات  
میل موسسان  مجلس  ی  رهبر مقام  دستور  به  یعتن  شود.  ،  ساختاری 
مذاهب   و  اقوام  و  و گروهها  ها  قشی همه  واقیع  نمایندگان  از  متشکل 

ای نوشته شود که ضامن یکپارچیک  تشکیل شود و قانون اساش  کشور،
و جامعه    ۲۱برای قرن  حکومت و کارآمدی نظام مدیریت برآمده از آن  

ال شبکه و  باشد.  آبته  ای  ی  پایان دوره رهبر ن  ،  ایهللا خامنهیتتا  همی 
 اجرا خواهد شد. قانون اساش کنوین 

مصلحت  ب:   را  اقدایم  ن  چنی  دلییل  هر  به  ی  رهبر مقام  اگر  اما 
ندانستند، گام دیگر، و البته حداقیل، آن است که قانون اساش تنها با  

وعیت عق  و   مقبولیت عرقن   هدف افزودن وعیت دی   الین مشی تن  به مشی
ان فرهمند آینده، بازنگری شود.   فقیه اما   رهبر ن    غب  هدف این بازنگری نب 

های محتمل در نظام سیاش،  مسئولیت خطاها و بحراناین است که  
رهبر  دوش  آینده از  دوش    ان  مانع  جامعه خود  به  و  شده    منتقل 

در قانون    . یعتن شود   در کشور   سازی انباشت »ظرفیت خشونت« زمینه
ف بهسازوکا   قطاساش  ی  رهبر انتخاب  که  گونهر  شود  اصالح  ای 

بعدینسل    های 
ً
نقش    هک   احساس کنند   واقعا انتخاب رهبر کشور  در 

 بر فعالیت  و   رند دا
ا
 و عمال

ً
کنند  های رهبر نظارت یمنمایندگانشان واقعا

نه خطای رهبر بلکه خطای   ، رد های کالن مشکالیی داسیاستاگر هم    و 
نمایندگانشان  انتخاب خودشان  نیستبود   و  نیازی  بنابراین    ه است و 

وعی  س تمشی زیر  را  نظام  ند ؤ کل  ببر دوره    ؛ ال  در  احساس کنند    بلکه 
یم بهنتوانبعدی  را  مسب  کشور  خود،  رای  اصالح  با    مطلوبسوی  د 

ند.     ببر

خگو کردن  توان به موضوعات متنویع مانند پاسبر این اساس یم
گان  به مجلس خبر آینده کشور  ان  ان  دن دوره رهبر دار کر یا مدت  ، رهبر

ن سقف ستن برای رهبر آینده  ها پرداخت.  ن و نظایر ای   ان بعدی ، یا گذاشیی
د تا اما به گمانم اصیل   ، از طریق آن   ترین اصالخ که الزم است انجام گب 

ی جریان یابد و    هم گان رهبر »انرژی خرد جمیع« به درون مجلس خبر
ی و کل نظام سیاش  این  از  د طریق، آن انرژی در خدمت رهبر ،  قرار گب 

وعیت عقالین  ، مشی وعیت دیتن ن  مقبولیت و و هم در کنار مشی  نب 
عرقن

همه ورود  مسب   باز کردن  د،  قرار گب  آینده  ی  رهبر رس  پشت    یدر 
گان تخصیص و حرفهگونه ای و قویم و مذهتر به درون مجلس  های خبر
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ی است. دقیقا همان شکیل که برای مجلس موسسان گان رهبر قانون    خبر
انتخاب  اهمیت    در این ساختار سیاش،  شود . چرا که یم  عمل  اساش
از   ،رهبر  نیست.    اهمیت   کمبی  قانون اساش  گان    البتهتصویب  این خبر

 گزینند. یممیان فقهای دارای صالحیت، رهبر را بر میل، تنها از 

 برای مدت زیادی، گایه بیش از 
ا
ان معمول یک  دوره مشارکت  رهبر

ی هستند و تصمیما ایی را دارد نسل، در مسند رهبر تشان عمال همان تاثب 
دارد  اساش  قانون  موجود که  ساختار  در  واقع  در  عمل،  .  در  رهبر    و 

زنده«  همچون اساش  به    . کند رفتار یم  یک »قانون  است  بنابراین  بی 
همان سازوکار و ساختاری که برای مجلس موسسان قانون اساش در  

ها ها و گروهها  شود، که نمایندگان همه تخصصنظر گرفته یم و    و قشی
ن در    اقوام و مذاهب ی نب  گان رهبر در آن حضور دارند، برای مجلس خبر

ن تحویل است که یمه شود نظر گرفت »انرژی خرد    توان گفت. تنها با چنی 
یم جریان  گان  خبر مجلس  درون  به  و جمیع«  از    یابد  کشور  رهبر 

و   عقالین  وعیت  ،  مقبولیت  مشی دیتن وعیت  مشی کنار  در   ، عرقن
   . شود یمبرخوردار 

ی برای کشور باالتر از قداست  آ و اهمیت  یا قداست و اهمیت رهبر
است؟  اساش  پذیرفته  قانون  اساش  قانون  برای  فقط  اگر  نه  ایم که 

ها و تخصصفقها، بل ها و مذاهب  ها و قومیتکه نمایندگان تمام قشی
ت  یابند، چرا    صویب بتوانند در مجلس موسسان  قانون اساش حضور 

ن ترتیبات را برای مجلس خبر  ی نداشته باشیم؟ تنها تفاوت  همی  گان رهبر
پرش  این است که مصوبات مجلس موسسان قانون اساش باید به همه

در حایل که   به  گذاشته شود،  نیازی  ی  گان رهبر مصوبات مجلس خبر
، موضوع   ن حالتی همه پرش ندارد. و البته باید توجه داشت که در چنی 

ان نظارت عمویم بر  نظارت استصوایر منتفن است و نباید بیش از هم
ایط کاندیداها، محدودیت دیگری اعمال شود. وجود    افراد   ی بر نامزد  رسی

ی،  نظارت استصوایر شورای نگهبان در انتخا  گان رهبر بات مجلس خبر
به معتن این است که نمایندگان مجلش که قرار است بر رهبر نظارت  

ار دارند و  قر   کند، خودشان زیر نظارت نمایندگان رهبر )شورای نگهبان( 
یم نقض  را  گان  خبر مجلس  عمل کارکرد  در  وعیت  این  مشی آن  و  کند 

بده  رهبر  به  گان  است مجلس خبر قرار   که 
ن
و عرق ن  د  عقالین  بی  از  را 
 خواهد برد.  

ویژه پیشنهاد  باال،  اصالخ  پیشنهاد  که  است  روشن  ای  البته 
  فهمند؛دانند و همه یماست که همه یم  «پیشنهاد بدیه »نیست، یک 

  است  اش نه نیاز و حتی نیازی به استدالل ندارد و بیش از این هم درباره
  هو نیافت  هتوسعه یافتهای  سیستمشود نوشت. اما تفاوت مهم  و نه یم

توانایی  و  مهارت   
ن همی  بدیهیات«  در  به  »عمل  در  از    است.   آنها 

کت پاناسونیک   عامل موفقیت شما چه   اند سیدهپر ماتسوشیتا مدیر رسی
کنیم، و البته عمل  ما به بدیهیات عمل یم  : دهد ؟ پاسخ یمبوده است

نیست آسان  بدیهیات  رسا(  به  نشی   ،» مسب  به    . )کتاب »گشایش  و 
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نیم خاطر  این  به  مدیریت کشور  نظام  من  از  گمان  بسیاری  در  تواند 
»احوزه ه  ذخب  از  تدری    ج  به  عمل کند که  بدیهیات  به  خرد  ها  نرژی 

اصال  با  است.  تخلیه شده  اساش و گشودن درهای  جمیع«  قانون  ح 
و   ن  نخستی  جامعه،  های  قشی همه  نخبگان  سوی  به  گان  خبر مجلس 

ن مجدد »انرژی خرد جمیع« به سوی  مهم ترین گام را برای جریان یافیی
به   مستظهر  را  ارشد کشور  مدیریت  و  برداریم  مدیریت کشور  نظام 

و عرقن و مقبولیت      عقالین کنیم. عیت  مشی

د یا نه،خواه  که،و نکته آخر این  ج:   باال انجام بگب  از    اصالحات 
علو  سیاش، نظر  قانون »   م  بالمنازع  فرادستان،  ،«حاکمیت  بر    بویژه 

برایپیش الزم  ط  سیاش  ماندگاریو    کارآمدی   رسی نظام  دنیای  در    هر 
است اقدایم که  مدرن  ین  هرگونه  . کمبی اساش غیب   ت بدون  قانون    در 

است، که  دازی پویشی در نظام سیاش  تواند انجام پذیرد، به راه انیم
د   در جایگاه »ناموس میل«  قانون  توسط هر    یط از آن و هر تخ  قرار گب 
روبهپاسخ  با    مقایم شود. سخت  ا  رو  جنبشی  ن  نب  راه  این  به  ست که 

ن     انداخیی
ً
ی است. قام   در حیطه اقتدار مآن ضفا این همان تجربه    رهبر

چیتن  که  است  داشتهموففی  کارآمدی  ها  اصیل  ضامن  و  نظام  اند 
ن بوده است. وپیدر یر   کر چی 

ی ک  دام یک از  باید منتظر و امیدوار باشیم تا ببینیم آیا مقام رهبر
ات را از جنس »ماموریت وجودی«  کنند.  قلمداد یم این تغیب 

 ؟ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد   هی سا

 او به ما مشتاق بود  میبه او محتاج بود ما 

 

باال رخ دهد، رابطه شهروند  من معتقدم اگر هرکدام از تحوالت  
مستحکم حکومتش،  با  عقالین ایراین  اخالقی تر،  و  شد.  تر  تر  خواهد 

ای که بتواند در انسان ایراین امید بیافریند، برای او خلق افق کند رابطه
ه ن های او را برای حرکت و تالش و مسئولیت پذیری و همرایه با  و انگب 

ی جز  حکومت ارتقاء ن  این نیست.  دهد؛ که توسعه چب 

ن  همی  درخواست یممن  ی  رهبر معظم  مقام  از  ترتیتر  جا  کنم که 
فرمای سازوکار اتخاذ  از  خارج  که  از    ، دفبی   گری نشگزی   ند  جمیع 

ی نداشته اند،  اندیشمندان کشور که هرگز رایه به دیدار مستقیم با رهبر
پیدا کنند و درباره دغدغه ایشان را  با  به    شانهایامکان دیدار  نسبت 

ی سخن بگویند. با   ،آینده ایران  رهبر

 درباره جانشین  رخ  اقدامات فوری ب

آن منجا که  از  اصیل  تحلیل  شاغول  و  مسائل  به  نگاهم  آنها،    در 
خطر را برای  ترین  ایران اصیل ی تاری    خلحظهاین  در »توسعه« است، و 

افزا  توسعه، خشونت  یشی روند  یم»ظرفیت  داخل  در  بینم  « 
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دانم  الزم یم  ، دارند(بر فرایند توسعه  ، اثر کوتاه مدت  های خارخر )تهدید 
ورد  باه در مترین اشت کوچک   از موضوعایی که به گمان مندر مورد ییک 

ویم،  بار باشد، به ضاحت سخن بگافزا یا حتی خسارتنهتواند هزی آن یم
 ود. گرفته ش  که سخنم جدیبه امید آن

  ؛ بر خواهد بود روشن است که اصالح قانون اساش فرایندی زمان
نتوانند   رسعت  به  مقامات کشور  است  ممکن  مورد  و  این  به  در 

برسند.  جمع یمبندی  نظر  راستای  د رسد  به  تاب» ر  آوری  نهضت 
تر از  فوریخییل    بهبی است  بخش«، و ایجاد »تحول امنیت  «اجتمایع 

رویکرد و نحوه برخورد با مساله جانشیتن تغیب     ، اصالح قانون اساش 
تازه  کند.  از سوی  رویکرد  اتخاذ تصمیم    ی رهبر مقام  ای که کاقن است 

. در زیر به  کاهش یابد   آیندهرهبر  شود تا »ظرفیت خشونت« در دوره  

 کنم. برخن از آنها اشاره یم

ورت  :  اعالم عفو عمویم و آشنی میل  -۱ عفو  گنجاندن »درباره ضن
اما    ام. پیوست دوم« سخن گفته« در قانون اساش، در » عمویم ادواری

و پیش از اصالح قانون اساش الزم است تمام    ، در ارسع وقتاکنون 
ن بی   عوامیل که موجب فراق و شکاف ن بخشو ستب  های مختلف  هوده بی 

آینده، برداشته شود. رهبر  از میان  فاقد قدرت جامعه شده است  که 
با خط کشی   فرهمند  بیاید که جامعه،  بررسکار  نباید زماین  های  است، 

ی و مناقشه    ، پاره پاره  ئولوژیکو اید  جناخ و سیاش و انباشته از دلگب 
چ  در  چرا که  است.  شده  دشمتن  و  ،و کدورت  ن صوریی هنگام    نی  در 

هم   بود،  خواهد  ن  پایی  اجتمایع  رسمایه  هم  جدید،  رهبر  استقرار 
وعیت رهبر جدید فراگب    »ظرفیت خشونت« باال خواهد بود و هم مشی
 از »انرژی  

ی
نخواهد بود و همچنان راه او برای استفاده از بخش بزرگ

بنابراین   بود.  انتقال قدخرد جمیع« جامعه بسته خواهد  از  رت  پیش 
به آرامش و آشتی و دوستی دعوت کرد.  باید جا این فرصت و  معه را 

 انرژی را نباید از رهبر آینده دری    غ کرد. 

پنهان  -۲ و  سکوت  سیاست  مورد  تغیب   در    موضوع کاری 
  : پنهانجانشین  این مورد هم یمنفس  تواند نشانه  کاری و سکوت در 

شفاف پشت پرده. و ا  باشد   نگراین  لبته  و هم نشانه نویع مناسبات غب 
 مردم ایران که مستعد شایعه

ا
ی   ّگمانه  پردازی هستند، احتمال های بیشبی

 
ً
دقیقا این  و  زد   به  هم خواهند 

 
له ن ی    مبن پیشاپیش جایگاه رهبر تضعیف 

یر  چرا  است.  شایعهآینده  زمینه  ایجاد  جهت  جایگاه    کنیمپردازی  و 
ی را تضعی  ف کنیم؟ رهبر

گان   خبر از تشکیل کمیته  چندی پیش ییک از نمایندگان مجلس خبر
گان داده بود که کارش بررش افرادی است  محرمانه ای در مجلس خبر
ی بیایند. البته محرمانهکه یم بودن  توانند در فهرست کاندیداهای رهبر

از اعضای هی کمیته و فعالیت اینکه ییک  اما  ت  ئهای آن طبییع است 
گان بگوید من هم از اعضای این کمیته خبر  ی ندارم  رئيسه مجلس خبر
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ی با رسنوشت یک نظام و یک ملت رسوکار  ئطبییع نیست. مس له رهبر
مهم از  ییک  و  دربارهدارد  باید  است که  مسائیل  در کشور  ترین  اش 

ا  وگو و حتی حساسیتگفت برای  زدایی شود. حتی چه  دارد که  شکایل 
ان مقبولیت    آینده و رهبر  نتظارات مردم از  ا  فهم ن های  نامزدعمویم  مب 

علتن شود   علتن یا   رسنجر این افراد از مردم نظ  احتمایل درباره   چرا    ؟غب 
یم یک  م کنیگمان  بعدی  رهبر  یر مرتبه  اگر  بهبی  مقدمه  و  شود  معرقن 

ند؟  شوند و در برابر عمل انجاماست و مردم غافلگب  یم شده قرار یم گب 
  کند و مردم اگر آماد کنید که این کار تازه حساسیت ایجاد یمفکر نیم

ی
گ

شان دهند؟  رواین نداشته باشند ممکن است واکنش نامناسب ن -روخ
 
ی

ویژگ در کنار  ی  رهبر باید کاندیداهای  نیم کنید که  و  فکر  فقه  های 
به  ، و مدیریتی اقبال عمویم هم روبهسیاش  با  باشند و مردم  نویع  رو 

ی انتخاب شدند   ذهنیت مناستر از آنها داشته باشند؟ وقتی مقام رهبر
برای   ود و ده سال سابقه مدیریت و رفتار و افکار ایشان را دیده ب جامعه 

 و اقبال داشت. روان  پذیرش ایشان
ی

شناش اجتمایع مردم ایران  آمادگ
سال است.  در  شده  پیچیده  بسیار  و  زیادی کرده  ات  تغیب  اخب   های 

یم گان کمیتهپیشنهاد  خبر مجلس  روانکنم  از  را  ای  اجتمایع  شناسان 
ند. کشور بهعنوان مشبه له  ئو مس کاقن بحران    اندازه  اوران خود به کار گب 

نسنجیده اقدام  هیچ  نباید  واکنشدارد،  که  د  گب  انجام  های  ای 
 نشده به همراه داشته باشد.  بیتن پیش

تصمیم کالن میل، باید اثر آن را هر  از این پس در    که  یادمان باشد 
روحاین اگر در هنگام اجرای  بر »ظرفیت خشونت« ارزیایر کنیم. آقای  

ین، از روان ن  شناسان اجتمایعمصوبه ببن
ً
در آن     مشورت گرفته بود قطعا

ی  زمان و به آن شیوه آن مصوبه را اجرا نیم گان رهبر کرد. مجلس خبر
رساین به مردم و  وگو با مردم، اطالعبهبی است سازوکاری را برای گفت
د؛ تا ه   کسب اطالع از نظر مردم به کار  م مردم احساس اعتماد کنند  گب 

گان بتوانند با اطمینان بیشبی  ند. حتی برای کسب  و هم خبر ی تصمیم بگب 
یند جانشیتن با آرامش و اطمینان رخ خواهد داد،  آاطمینان از اینکه فر 

فر  انتخاب  دارد  ی وجود  اقتدار رهبر تا  جانشیتن آ چرا  به  یند  صورت  را 
ی یمکم حض کنید؟ دستشفاف و قانوین آغاز نیم تواند  ور و اقتدار رهبر

 را کاهش دهد.  ها و تنشها رقابت و  ها نگراین بسیاری از  

ی:  شفاف  -۳ دانم که  من نیمسازی در مورد جانشین  فرزند رهبر
آن یمآیا  شایعات  برخن   گونه که 

ً
واقعا زمره    گوید،  در  ی  رهبر فرزند 

هست جانشیتن  نیم  ند کاندیداهای  و  نه؟  اظهارات یا  وجود  با  آیا  دانم 
ی درباره نفن مورویر ضی    ح مقام   ت   رهبر و  انتخایر أ بودن  بر  بودن    کید 
ا در  در  حکومت  ایشان  )سخنان  ن  ۱۳۸۴خرداد    ۱۴سالم  چنی  باز   ،)

ای در جریان هست یا نه؟ اما فرض کنیم هست. آیا منطفی است  گزینه
چهره نه  مردم  را که  فردی  نرود( که  یادمان  بدیهیات  به  را  )عمل  اش 

اند نه هیچ تجربه مدیریتی عیتن از او رساغ  دهاند نه صدایش را شنی دیده
 کنیم؟  مرتبه بهدارند، یک

ن
هم مردیم که    آنعنوان رهبر به مردم معرق
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روان اشاره کردم اجتمایعکه   شناش 
ا
است   شان کامال شده  و    پیچیده 

. اگر هم قرار است ایشان کاندیدا  بیتن نیست های آنها قابل پیشواکنش

فردی را    یمتصمیم بگب    مات آن را فراهم کرد. نه اینکهباشد، باید مقد
در موردش وجود    متضاد    احساسات  از   متنویع که در جامعه طیف  

بهدارد یک به مردم معرقن  مرتبه  ایشان  کنیمعنوان رهبر  اگر  در زمره  . 
ی  ن  ، لطفا  نیست  نامزدهای رهبر به مردم اعالم کنید تا این شایعات از بی 

ی حفاظت شود   برود  با این    ، هست  احتمایل   نامزد   . اگر و از حریم رهبر
گمانم اگر  د. بهو ش یمفقط به آینده ایشان و کشور جفا  کاری  پنهانروش  

  جامعه   دیدگاه رود، بهبی است ایشان در منظر و  احتمال این امر هم یم
د و در موضوعات های خویش  مختلف اظهار نظر کند و تجربه  قرار گب 

ایران را با جامعه در میان بگذارد. نگذارید   آینده های خود برای و آرمان
شود. این جامعه  یم  عنوان صغار برخورد جامعه احساس کند با آنان به

روشنفکران  حتی  –آه آه که هنوز    کند. فرق یم  چند دهه پیشبا جامعه 
باور  ارد.  )دیالوگ( باور ندشنوی  هموگو و  گفتر به معجزه  این دیادر    –

باشد، بعدی  رهبر  ی،  رهبر فرزند  بخواهید  اگر  حتی  وگوی  تگف  کنید 
رای  ب های ایشان  و مزیتها  صادقانه با مردم و آگاه کردن مردم از توانایی 

   . کاریانپنه دهد تا  هزینه کشور به آینده، بیشبی جواب یمار کمگذ

باشد ضمن آنکه مناسب   جزء فهرست نامزدانبنابراین اگر ایشان  
شود پنهان  شیوه  است گذاشته  کنار  اصالحات    ،کاری  است  بهبی 

وعیت   مشی و  عرقن  مقبولیت  ایجاد  برای  اساش  قانون  پیشنهادی 
 برای رهبر 

 عقالین
ً
وع شود. ایشان قاعدتا فاقد کاریزما است    ی آینده رسی

وعیت عقالین  ی  مدیریت ایران پسا   ، و بدون مقبولیت عرقن و مشی رهبر
در  بود.  خواهد  پسارهبر   سخت  بحرانایران  تراکم  با  ی که  همراه  ها 

نظام مدیریت و »سونایم چهل ش« همزمان وجود  -شکاف کارآمدی 
اییط که اقتد ی هم وجود ندارد،   فرهمند ار  خواهد داشت، و در رسی   رهبر

ین راه  ؟  تواند اوضاع را مدیریت کند چگونه یک رهبر تازه یم بنابراین بهبی
است که گفت و  این  بیشبی کنیم  را  شفافیت  شود،  آغاز  مردم  با  وگو 

 اعتماد مردم را جلب کنیم.  

آنکه   بدون  و  اساش  قانون  اصالحات  بدون  که  کنید  تصور 
ایجاد مشی  ایجاد  مقدمات  آینده  ی   را برای رهبر

ن
وعیت عقالین و عرق

ی، که  ها ناگهان اعال دستکنیم، روزی در آن دور  م شود که فرزند رهبر
کس او را ندیده و صدایش را نشنیده است، برای جانشیتن انتخاب  هیچ

جامعه در  هم  آن  است.  فرصت  شده  دنبال  اییط  رسی هر  در  ای که 
سختی یم تا  رنجگردد  و  فروخورده و    ها ها  اضات  زبان    را   اعبی به  خود 
خواهیم    رو زباین منعکس کند. در این وضعیت ما با سه حالت روبهیر 

 بود: 

پذیرد و جریان  له را یمئگونه واکنشی مسجامعه بدون هیچ  الف: 
 و جامعه و سیاست همچون امروز ادامه یم

ی
یابد. آنگاه رهبر تازه  زندگ

ایی که در دوران  هبحران  تواند چگونه یم  فرهمند است،که فاقد قدرت  
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ی   نشده باقی مانده است را حل کند. چگونه؟  قبیل هم حل  فرهمند رهبر
کدام ابزار با کدام قدرت؟ با کدام نظام مدیریت کارآمد؟ با کدام منابع  با  

چهره با کدام  اجتمایع؟  و عشق  شور  با کدام  ؟  از  نفتی برجسته  های 
ی، او   تخاب پدرش  در زمان ان  السابقوین که کردند؟  را همرایه یمبه رهبر

ریزی  روزی به درهمها همچنان انباشته خواهند شد تا  بنابراین آن بحران
ها یی است در حق این رهبر که او را در گردایر از بحرانچه جفا   بینجامند. 

چاره کار،    ! م دهیقرار یم،  «ش -چهلسونایم  » و در برابر تهدید بالقوه  
 برای رهبر جدید است. 

وعیت عقالین  ایجاد مقبولیت عرقن و مشی

از همان  جامعه در برابر این انتخاب ناگهاین هایی از  بخشاگر  ب: 
اییط که  ننشان ده  بیتن نشده یشهای ناگهاین پ واکنش د، آن هم در رسی

ی حضور  آن چهره های نمادین انقالب که در زمان انتخاب مقام رهبر
قلتر   برای جامعه  داشتند و قوت  ی و هم  برای رهبر دیگر    ،بودند هم 

این  ی اول  توان به این مساله پاسخ داد:گونهگونه یمدو    وجود ندارند،
از رس    ید کند یا رهبر جد  یمنشیتن عقب  ها که نظام در برابر این واکنش

یم  ضعف  برخورد  مساله  یک    این .  کند با  به  و  است  پاسخ  بدترین 
یر  درهمدومینوی  یمبازگشت  جدید    انجامد. ریزی  رهبر  اگر  یعتن حتی 

وعیت  مقبولیتدیگر    ،هم  همچنان در جایگاه خود بماند  عرقن    و مشی
پنجه   در  پنجه  توانست  نخواهد  هرگز  و  است  رفته  سوال  زیر  او 

ن  ایی بیفکند ک هنبحرا  ه در دوران او بروز خواهند کرد یا از دوران پیشی 
 برای او بازمانده است. 

بیتن نشده  ی بعدی این که در پاسخ به واکنش پیشگونه  و     پ: 
در پیش    کردن فضا و امنیتی یا نظایم  رسکوب،  بخشی از جامعه، سیاست 

شود؛ سیاستی   که   گرفته  ن  در کوتاه  چنی  فقط  ایران  جوادر  ب  مدت 
امنیتی یا نظایم در دنیای جدید و آن هم در    شیوه  دهد. حکومت بهیم

آورد. در  ، در بلندمدت دوام نیم«ش-سونایم چهل»نشسته بر    ایران  
ده  مدت هم یا منابع اقتصادی فراوان یمکوتاه یا حمایت گسبی خواهد 

در   ، که  خارخر شدید  پشتیباین  یا  اییط  مردیم  نیست  چنان رسی معلوم 
باشد   هیچکدام  داشته  بنابراین وجود  پاسخ    .  عاقبت  نیست  معلوم 

پیش رفتارهای  به  امنیتی  و  بود.  سخت  نشد جامعه، چه خواهد  بیتن 
ی که در   حتی اگر رسکوب با موفقیت هم همراه باشد، دیگر برای رهبر

این نسل  با  وع کر یر   عض شبکه و  ده  مهار، حکومتش را با رسکوب رسی
ی نیست    یی بیش از این در هیچ جفا      ماند؟باشد، چه یم حق فرزند رهبر

جماع یا  که هیج احایلسوز و در که کشور را با این همه بحران استخوان
اقبال  نکرده  حتی  ایجاد  جامعه  در  ایشان  مورد  در  بهمیل  ضف  ایم 

گان  به وسط  باره  مرتبه به ایشان بسپاریم و ایشان را یکیک  ،انتخاب خبر
ترین تجربه را برای جمهوری  سختو    یم میدان سیاست ایران پرتاپ کن

 م. اسالیم رقم بزنی

ن مساله ی است و  ای هم جفا  بنابراین به گمانم طرح چنی  به رهبر
اصالحات مربوط به قانون اساش  ا به فرزند ایشان. البته اگر  هم جف
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وعیت عقالین و مقبولیت  ایجاد  انجام شود و مقدمات مربوط به   مشی
آینده فر عرقن   ی  ن یمبرای رهبر نب  ایشان  آید،  دها  نامز از  تواند ییک  اهم 
این    باشد.  است  مهم  اصالح آنچه  آن  همات  است که  با  از  و  اکنون 

یحضور و اقتدار مقام   ، محقق شود. رهبر

 سخن آخر

این    ،اکنون  و  است  رسیده  رایه  ن  بی  ایستگاه  به  توسعه کشور  قطار 
طار را به  تصمیم لوکوموتیوران است که با یک تغیب  کوچک ریل، این ق

برود که دشت ی  به مسب  او  بگذارد  یا  ن هدایت کند  امن و رسسبر   های 
است  شوره  ممکن  یر زار به  بیشههای  و  یر اففی  ختم  رسانجایم  زارهای 

سمتی هدایت کرد، اگر  . وقتی لوکوموتیوران در ایستگاه، قطار را بهشود 
ینجاست  تواند آن را بازگرداند. ااشتباه کرده باشد دیگر خود او هم نیم

یم  مأموریت که   جدی  تماشا روشنفکران  و  ن  نشسیی تا  شود.  کردن 
  متعهد نیست.    کردن آنها، کار عالمان تحلیلحوادث رخ دهد و سپس  

بحران عال  های جمیع، در  مرزهای    مانمأموریت  بسط  برای  تالش  از 
.  تبدیل یم شود   گری و زنهار روشنگری    و نگری  آینده  به تالش برای دانش،  

نگری کند، زنهار بدهد و  شنفکر است که آینده را ببیند، پیشاین کار رو 
خواج   ریزعیل  مثل  هم  جایی  تمام یک  و  بزند  فریاد  و  خطر کند    وی 

ش بکشد.  هایش را برای آگایه لوکوموتیوران در جلو قطار به آتداشته
با همان احساس     من 

بود که همه داشتهریزعیل خواج    نگراین های   ّوی 
پوش و حفاظ  ه به آتش کشیدم و اکنون بدون تنخویش را در این نوشت

استخوان  و  رسمای  ایستادهدر  ایران  سیاست  آنکه    ،امسوز  امید  به 
 لوکوموتیوران بوق قطار را به صدا درآورد و نوید اصالح مسب  را بدهد.  

افق امروز ما،  دری    غ است که مردم رنجدیده ایران و نسل جوان یر 
ن شود، در جهاین  ای از ابهام و رسگشوارد دوره  تازه شود که اگر چنی 

ی
تیک

به پرواز  آماده  فرودگاه،  باند  روی  ای«  سوی »عض جامعه شبکهکه 
یک به  ما  در است،  دنیای  از  دنیای  حالباره  به    شکننده  توسعه 

ن مباد. پیشاتوسعه سقوط خوا دری    غ است ایران که ویران    هیم کرد. چنی 
 شود! 

 ۱۳۹۹  اسفند  ۱۵محسن رنان  / دانشگاه اصفهان / 
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عنوان  دوم بخش   با  نوشتار  آ»  این  از  خامنهیتقدرتمندتر  ای؟  هللا 
 پیوند زیر بخوانید: ا در  ر « هرگز! 
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