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دیباچه
حسبنا الله نعم الوکیل نعم الموال و نعم النصیر

بـا کسـب اجـازه از محضـر امـام رئـوف حضـرت علـی بـن موسـی الرضا)علیه 
له الفـدا(.  بـه حضـرت ولـی عصر)ارواحنـا  السـام( و سـام و درود 

 جبهه استکبار به دنبال براندازی جمهوری اسالمی

نظـام اسـتکبار پس از سـال 2001 و طراحی طـرح خاورمیانه جدیـد، پروژه ای 
تحـت عنـوان »النـه زنبـور« بـا هـدف تجزیـه کشـورهای غـرب آسـیا و تثبیـت و 
گسـترش حـوزه نفـوذ رژیـم جعلـی صهیونیسـتی را از طریـق تقویـت گروه های 
وهابـی سـلفی تکفیـری همچـون داعـش و جنگ هـای مذهبی طراحـی کرد تا 
بتوانـد منطقـه را بـه خشـونت و خـاک و خون بکشـاند؛ امـا وجود ایرانـی مقتدر 
بـه عنـوان قلـب محـور مقاومت و میـدان داری سـردار دل ها شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی این نقشـه شـوم ایشـان را با شکسـت مواجه سـاخت. نظام سـلطه به 
خوبـی می دانـد از امـکان پیاده سـازی پروژه هـای خـود در منطقـه غـرب آسـیا 
و شـمال آفریقـا تـا زمانـی کـه جمهـوری اسـامی حضـوری مقتدرانـه در ایـن 
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منطقـه دارد، برخـوردار نیسـت و از طـرف دیگـر به ایـن حقیقت حـذف ایران از 
طریـق نظامـی امـری محـال و پرهزینـه می نمایـد، اشـراف کامـل دارد. بـا رصد 
فعالیت هـای جبهه اسـتکبار در شـهریور 1397 متوجه شـدیم، جبهه اسـتکبار 
بـا ایجـاد یـک راهبرد واحـد برای جریان هـای ضد انقـاب با محوریت سـلطنت 
طلب هـا پـروژه ای بـا هـدف سـیاه نمایی دسـتاوردهای چهـل سـاله و ناکارآمـد 
جلـوه دادن جمهـوری اسـامی را طراحـی نمودند. ایـن پروژه با القـاء رهایی از 
شـرایط موجـود با ارائـه برنامه های علمـی و عملیاتـی در کارگروه هـای اقتصاد، 
انـرژی، بهداشـت و سـامت، کشـاورزی، فنـاوری، گردشـگری، محیط زیسـت 
و... توسـط اقلیتـی از نخبـگان ایرانـی مقیـم خـارج راهبـری می-شـود. آن هـا 
معتقدنـد از پیـروزی انقاب اسـامی و سـپس، تثبیـت نظام مقـدس جمهوری 
اسـامی در ایـران، کشـور در موضوعـات اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و... 
بـه خاکسـتر نشـانده شـده اسـت و ایـن انقـاب فاقـد کارآمـدی الزم بـرای حل 
مشـکات مـردم بوده و تنهـا راه حل، برخاسـتن پرنده ای از دل این خاکسـترها 

بـرای نجـات ایران اسـت؛ لـذا ایـن پـروژه را »ققنـوس« نام گـذاری نمودند. 

 فصل پروانگی، نگاهی نو 

در مقابـل ایـن پـروژه، کشـور بـه منظـور دفـع ایـن تهاجـم نیازمنـد بـه تشـکیل 
جبهـه ویـژه ای و نگاهـی نـو بـرای آینـده جمهـوری اسـامی ایـران اسـت. مـا 
معتقدیـم جمهـوری اسـامی در طـول 40 سـال گذشـته بـرای پروانـه شـدن 
و پـرواز بـه سـمت تمـدن نویـن اسـامی پیله سـازی نمـوده اسـت؛ پیله سـازی 
یعنـی ظرفیت سـازی های فـراوان و ایجـاد مؤلفه هـای قـدرت در ایـران؛ بـه ایـن 



9گفتمان دولت سالم

مؤلفه هـای قـدرت در بیانیـه گام دوم اشـاره شـده اسـت »محصـول تاش هـای 
چهـل سـاله اکنـون برابـر چشـم مـا اسـت: کشـوری مسـتقل، آزاد، مقتـدر، بـا 
عـزت، متدیـن، پیشـرفته در علـم، انباشـته از تجربه هـای گران بهـا، مطمئـن 
تأثیـر سیاسـی در منطقـه و دارای منطـق قـوی در مسـائل  و امیـدوار، دارای 
جهانـی، رکـورددار در شـتاب پیشـرفت های علمـی، رکـورددار در رسـیدن بـه 
رتبه هـای بـاال در دانش هـا و فناوری هـای مهـم از قبیل هسـته ای و سـلول های 
بنیـادی و نانـو و هوافضـا و امثـال آن، سـرآمد در گسـترش خدمـات اجتماعـی، 
جـوان  جمعیـت  در  سـرآمد  جوانـان،  میـان  جهـادی  انگیزه هـای  در  سـرآمد 
کارآمـد، و بسـی دیگـر از ویژگی هـای افتخارآمیـز کـه همگـی محصـول انقـاب 
و نتیجـه جهت گیری هـای انقابـی و جهـادی اسـت«. امـا فاصلـه میـان بایدها 
مـا  نظـر  از  می دهـد.  و  داده  عـذاب  را  آرمان خـواه  وجدان هـای  واقعیت هـا  و 
فصـل اول جمهـوری اسـامی یعنـی فصـل پیله سـازی بـه انتهـای دوره رشـد و 
تکامـل خویـش رسـیده و اکنـون فصـل شـکافتن ایـن پیله و دگردیسـی اسـت، 
تـا جمهـوری اسـامی با تکیه بـر تن پوش ابریشـمی اسـامی - ایرانـی و تجربه 
پـرواز  خـود  اهـداف  سـوی  بـه  پروانـه ای  ماننـد  پیله سـازی  فصـل  گران بهـای 

نمایـد؛ لـذا مـا ایـن فصـل را فصـل »پروانگـی« نامیدیـم. 

 شکافتن پیله ها یعنی انقالب سازوکاری

جمهـوری اسـامی، این مولـود گران بهای انقاب اسـامی، آرمان هـا و اهداف 
خـود را ثابـت و غیرقابـل تغییر می داند و از مبانی آن همیشـه دفاع خواهد کرد؛ 
امـا ایـن به معنـای انعطاف ناپذیری نیسـت. بایـد در فصل پروانگـی، آرمان های 
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جامعـه را حفـظ کـرده و مسـیرهای تحقـق را بـا اسـتفاده از تجربـه گران بهـای 
40 سـال گذشـته متحـول سـاخت، این همـان دگردیسـی و انقاب سـازوکاری 
و  سـاختارها  کارکردهـا،  رویکردهـا،  در  انقابـی  سـازوکاری،  انقـاب  اسـت. 
مدیریـت حکمرانـی کشـور اسـت تا انقـاب را به آرمـان بزرگش که ایجـاد تمدن 
نویـن اسـامی و آمادگـی بـرای طلـوع خورشـید والیـت عظمی)ارواحنافـداه( 

نزدیک سـازد.

 اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم 

بـا ابـاغ بیانیـه گام دوم انقـاب توسـط مقـام معظـم رهبری)مدظله العالی( در 
تبدیـل ایـده فصـل پروانگـی به مـدل و برنامـه مصمم شـدیم؛ لذا اندیشـکده ای 
راهبـردی تحـت عنـوان »بسـامد گام دوم« تأسـیس نمودیـم؛ بسـامد گام دوم 
آینده نگرانـه مدیریـت دولت هـای گام دوم«،  یعنـی »بازطراحـی سـازوکارهای 

یعنـی مدیریـت دولت هـای فصـل پروانگـی.

 نظریه جدید برای ساخت ایران جدید

مـدل  ناکارآمـدی  دالیـل  شـناخت  بـا  دوم  گام  بسـامد  راهبـردی  اندیشـکده 
حکمرانـی کشـور، تدویـن نظریـه جدیـدی را در اداره امـور کشـور برای سـاخت 
ایرانـی مقتـدر و سـربلند در دسـتور کار قـرار داد. چرا که به این باور رسـیده ایم، 
حـل مسـائل کشـور بـه صـورت پایـدار و حرکـت در مسـیر رشـد مـردم، نیازمنـد 

تحولـی عظیـم در مـدل حکمرانـی کشـور می باشـد.
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مـدل حکمرانـی »دولـِت مـردم« همـان آرمـان اصیـِل انقـاب اسـت کـه بایـد 
مجـدد در سـایه رهبـری فرزانـه قـدم برداشـته و بـا تکیـه بـر اراده ای راسـخ در 
جهـت گره گشـایی و جوشـش انقابـی دیگـر مشـت ها را گـره کـرد. و این بـار 
تحولـی انقابی در سـازوکارهای کشـور به نفع ولی نعمتان نظـام در عرصه های 
مختلـف مدیریتـی، سـاختارها، کارکردهـا و رویکردهـا و همچـون گام نخسـت، 
محـور ایـن تحـول رویکـردی، مـردم پایه بـودن آن خواهد بـود و هـدف غایی آن 

چیـزی نخواهـد بـود جـز ادغـام دولـت و ملت.

 گفتمان دولِت مردم

بخـش گفتمان سـازی اندیشـکده بـا این نگاه کـه نظام جمهوری اسـامی برای 
حفـظ حیـات و بسـط گفتمـان کان خـود، الزم اسـت از یك ســو بـه بازخوانـی 
روزآمـد اندیشـه و سـیره سیاسـی امامیـن خـود اهتمـام ورزد و از سـوی دیگــر 
نســبت بـه اصـاح مسـیر پیمـوده شـده توسـط دولت هـا توجـه جـدی داشـته 
باشـد؛ براسـاس اسـناد باالدسـتی بـه ویـژه بیانیـه گام دوم انقـاب اسـامی، 
آرمان هـای جمهـوری اسـامی، نیازها و خألهای جامعـه و تحلیل گفتمان های 
دولت هـای گذشـته نسـبت بـه طراحـی معنایـی گفتمـان و اصـول حاکـم بـر 
دولت هـای گام دوم انقـاب اقـدام نمـوده اسـت؛ همچنیـن بـا هـدف بسـط 
گفتمـان، بـا اسـتفاده از تولیـد ادبیات، جذب افـراد تأثیرگذار به عنـوان عامان 
گفتمان سـازی و اسـتفاده از ابـزار رسـانه نسـبت بـه اجتماع سـازی گفتمـان در 
جوامـع نخبگانـی و آحـاد مـردم اقـدام می نمایـد. کتابچـه  حاضـر تحـت عنوان 
گفتمـان »دولـِت مردم« به منظور شـناخت مکتـب فکری در اختیـار آحاد مردم 
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و نخبـگان قـرار می گیـرد تـا بـا آگاهـی نسـبت به ایـن تفکـر تصمیـم مقتضی را 
نمایند.  اتخـاذ 

در پایـان از نخبـگان حوزه هـای علمیه و دانشـگاه ها، اندیشـکده ها، مؤسسـات 
دانش بنیـان، تشـکل های دانشـجویی، نهادهـای مردمـی، احـزاب، اصنـاف، 
اهالـی فرهنـگ و هنـر، خبرنـگاران، روزنامه نـگاران، فعـاالن فضـای مجـازی و 
همه دلسـوزان انقاب اسـامی دعوت می شـود با تمام توان خود در این مسـیر 
مشـارکت فعـال نماینـد و بـرای نیل بـه موفقیت در پیشـبرد این تکلیف دشـوار، 
دسـت نیـاز بـه درگاه احدیـت گشـوده و از پیشـگاه حضـرت ولی عصر)عجـل 
اللـه تعالـی فرجـه الشـریف( طلـب دعـا و اسـتمداد در ایـن راه بسـیار دشـوار 

می  نمایـم.

 دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

بهار 1400 

   



مقدمه

 ناکارآمدی مدل حکمرانی کشور

جمهـوری  زندگـی  اول  فصـل  دولت هـای  در  کشـور  مسـائل  رونـد  بررسـی  بـا 
اسـامی مشـخص می گردد که مسـائلی اعم از تورم، بیـکاری، فاصله طبقاتی، 
فسـاد و... به صورت پایدار و ثابت وجود داشـته و همواره با نوسـاناتی اندک در 
جهـت بدترشـدن پیـش رفتـه اسـت و عملکـرد دولت ها بـه نحوی بـوده که هیچ 
دولتـی نمی توانـد ادعـا کنـد حتـی یـک مسـئله کشـور را بـه صـورت ریشـه ای 
و بـرای همیشـه حـل نمـوده اسـت. دلیـل پایـداری مسـائل و عملکـرد ضعیـف 
دولت هـا در قبـال حـل مسـائل مـردم، فقـدان یک مـدل واحـد بـرای اداره امور 

کشـور است. 

 مدل حکمرانی دولِت مردم

مـدل  ناکارآمـدی  دالیـل  شـناخت  بـا  دوم  گام  بسـامد  راهبـردی  اندیشـکده 
حکمرانـی کشـور، تدویـن نظریه جدید در اداره امور کشـور برای سـاخت ایرانی 
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جدیـد را در دسـتور کار قـرار داد. مـا معتقدیـم حـل مسـائل کشـور بـه صـورت 
پایـدار و حرکـت در مسـیر رشـد مردم، صرفـًا با تحـول عظیم در مـدل حکمرانی 

کشـور امکان پذیـر اسـت.

مدیـران،  در  انقابـی  معنـای  بـه  کشـور  حکمرانـی  مـدل  در  عظیـم  تحـول 
سـاختارها، کارکردهـا و رویکردهـا اسـت کـه محـور این تحـول رویکـردی، مردم 
پایـه بـودن اسـت؛ لذا این مکتـب فکری را »دولـِت مردم« نامیدیـم؛ دولِت مردم 
بـا مشـارکت مردم بـه دنبال انقابی در سـازوکارهای کشـور به نفع مردم اسـت، 

تـا دولـت و ملـت را بـا هـدف اداره امـور کشـور در یکدیگـر ادغـام کند.

 سیر کتابچه گفتمان دولِت مردم

کتابچـه گفتمـان دولـِت مـردم در بخـش ابتدایـی بـه هـدف عالـی خـود یعنـی 
و  پرداختـه  رشـید  جامعـه ای  عنـوان  بـه  ظهـور  الگـوی  جامعـه  شـکل گیری 
ویژگی هـای ایـن جامعـه را بـه عنـوان آرمان هـای ثابـت و غیرقابل تغییـر انقاب 
اسـامی معرفـی می کنـد. اما اشـاره دارد که مسـیر تحقـق آرمان ها قابـل تغییر 
اسـت و بـرای شـناخت مسـیر جدیـد، باید گذشـته مورد بررسـی قرار گیـرد. لذا 
در بخـش دوم بررسـی فاصلـه میـان بایدهـا و واقعیت هـا و نـگاه دولـِت مـردم 
نسـبت بـه آرمان هایـی چـون عدالـت، آزادی، رفـاه، حاکمیـت مردم، اسـتقال 
تشـریح  زندگـی  سـبک  و  اقتصـادی  اسـتقال  علمـی،  اسـتقال  سیاسـی، 
می شـود. در بخـش سـوم کتابچـه بـه سـازوکارهایی مثـل دولت هـای سـکوالر، 
الکچـری،  رفاقتـی،  نفتـی،  معلول-محـور،  گذشـته نگر،  بخشـی،  ریاسـتی، 
تصدی گـر و پیرسـاالر کـه منجـر بـه بـه شـکل  گیری وضعیـت موجـود و عـدم 
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تحقـق اهـداف شـده اسـت، پرداختـه می شـود و در بخـش نهایـی ویژگی هـای 
مکتـب دولـِت مـردم و دولـت اعتمـاد مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. 

با این که در تنظیم این گفتمان از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات، فرمایشات 
امـام خمینی)رحمت اللـه علیـه( و مقـام معظـم رهبری)مدظله العالـی(، علما و 
اسام شناسـان و مقاالت علمی اسـتفاده شـده اسـت، بازهم مدعی نیستیم که 
گفتمـان دولـِت مـردم بـدون عیـب و نقص باشـد و ارسـال این نسـخه بـه منظور 
دریافـت نظـرات انتقـادی و تکمیلـی نخبـگان ارجمنـد بـرای کامل تـر شـدن و 

پربار تـر شـدن این گفتمان اسـت.

بخش گفتمان سازی اندیشکده راهبردی بسامد گام دوم

بهار 1400

 





پیروزی انقالب اسالمی، معرفی نگاهی نو به دنیا

در شـرایطی کـه مـردم ایـران بـا بی عدالتـی و تبعیـض، دیکتاتـوری و خفقـان، 
قدرت هـای  سـلطه گری  حاکمـان،  فسـاد  بی بندوبـاری،  و  اباحه گـری  ترویـج 
زورگـو و فرهنگ سـازی ضـد اسـامی دسـت و پنجه نـرم می کردنـد و دولت های 
جهـان خـود را در پازل تقسـیم شـرق و غرب مـادی دنیا جایگـذاری می کردند؛ 
بـا  و  علیـه(  خمینی)رحمت اللـه  امـام  حضـرت  رهبـری  بـه  اسـامی  انقـاب 
پشـتوانه و همراهـی مردمـی بـا انگیـزه و عقیـده، چهارچوب هـا و سـاختارهای 
شـکل گرفتـه در دنیـا را شکسـت داده و آغـاز عصـر جدیـدی را اعـام نمـود. 
گفتمـان جدیـد ایـن انقاب، نفـی انحصار دین به عبـادات فـردی و احیاء ابعاد 
سیاسـی و اجتماعـی اسـام اسـت چـرا کـه اساسـًا دیـن اسـام بـه عنـوان یک 
مکتـب و ایدئولـوژی کامـل، الگـوی جامعـی بـرای تأمین سـعادت بشـر در همه 
جوانـب دارد و دینـی، حکومتـی اسـت؛ بنابرایـن ایـن انقـاب آرمـان خـود را 

تحقـق »حاکمیـت اسـام« در همـه ابعـاد زندگـی قـرار داده اسـت. 
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 جمهوری اسالمی به دنبال ایجاد جامعه الگوی ظهور

حاکمیـت اسـام یعنـی ایجـاد جامعـه ای کـه در آن تمـام سـازوکارها و اعمـال 
فـردی و اجتماعـی براسـاس مبانـی اسـامی باشـد و ایـن جامعه، هـدف عالی 
انقاب اسـامی یعنی »تمدن نوین اسـامی« اسـت، کـه آن را جامعه ی الگوی 
ظهـور می دانیـم. مقـام معظـم رهبری)مدظله العالـی( درخصـوص هدف فصل 
دوم زندگـی جمهـوری اسـامی می فرماینـد: »این گام دوم، انقـاب را به آرمان 
بزرگـش کـه ایجـاد تمـدن نویـن اسـامی و آمادگی بـرای طلوع خورشـید والیت 

عظمی)ارواحنافـداه( اسـت، نزدیـک خواهد کرد«.

 جامعه الگوی ظهور، جامعه ای رشید

در یـک نظـام توحیـدی، ایجـاد حکومت صرفـًا از طریق قـدرت اراده مردم قابل 
تحقـق اسـت و رهبـران الهـی تنهـا مأمـور بـه فراخوانی مـردم جهـت همراهی و 
پیـروی بـرای قیام اللـه هسـتند. در نظـام جمهـوری اسـامی اراده مـردم فقـط 
بـرای ایجاد حکومت اسـامی نیسـت، بلکـه در رابطه بین امام و امت، خواسـت 
امـام جامعـه بایـد همواره توسـط مـردم درک و اراده شـود تا تحقق یابـد. اما این 
کـه خواسـت امـام جامعـه کـه برگرفتـه از مبانـی الهی اسـت درک و اراده شـود، 
نیازمنـد بـه مردمـی رشـید اسـت. مـردم رشـید، مردمی هسـتند که به سـطحی 
از تکامـل در ابعـاد اعتقـادی، تربیتـی، فرهنگـی و اقتصـادی دسـت یافتنـد که 

می تواننـد بـا قـدرت اراده خـود، حاکمیـت اسـام را در جامعه پیاده سـازند.
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 فصل اول جمهوری اسالمی؛ تثبیت نظام اسالمی و ظرفیت سازی ها 

معتقدیـم جمهـوری اسـامی در فصـل اول زندگـی، پـس از انقـاب و تثبیـت 
نظـام اسـامی در جهـت نیـل بـه ایـن آرمان هـا، ظرفیت سـازی های فراوانـی 
انجـام داده و مؤلفه هـای قدرت در ایران شـکل گرفته اسـت؛ به ایـن مؤلفه های 
قـدرت در بیانیـه گام دوم اشـاره شـده اسـت. امـا انقـاب اسـامی، انقـاب 
تحقـق آرمان ها اسـت، نه پذیـرش واقعیت هـا و فاصله میان بایدهـا و واقعیت ها 

وجدان هـای آرمان خواهـان را عـذاب داده و می دهـد.

 هدف تغییرناپذیر، مسیر حرکت تغییرپذیر

در گام دوم انقـاب تبیین شـد که جمهوری اسـامی آرمان هـا و اهداف خود را 
ثابـت و غیرقابـل تغییـر می داند و از مبانی آن همیشـه دفاع خواهـد کرد؛ لیکن 
ایـن بـه معنـای تحجـر و انعطاف ناپذیـری نیسـت. بایـد در فصـل دوم زندگـی 
جمهـوری اسـامی، آرمان هـای جامعـه را حفـظ کرده و مسـیرهای تحقـق را با 
اسـتفاده از تجربـه گران بهای 40 سـال گذشـته متحول سـاخت؛ ایـن تحول به 
معنـای دگردیسـی در فصـل پروانگـی و بیان گـر مفهـوم پیـچ تاریخـی در بیانات 

مقـام معظـم رهبری)مدظله العالی( اسـت.

آرمان�های�جمهوری�اسالمی
در بیانیـه گام دوم انقـاب آمـده اسـت: »بـرای برداشـتن گام هـای اسـتوار در 
آینـده، بایـد گذشـته را درسـت شـناخت و از تجربه هـا درس گرفـت«. بنابرایـن 
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بـرای ترسـیم آینده کشـور در جهـت تحقق آرمان هـای جمهوری اسـامی، باید 
ابتـدا وضعیـت موجـود را بررسـی کـرد. لـذا در این بخـش رویکردهای نادرسـت 
گام اول جمهـوری اسـامی درخصـوص آرمان هـا را مطـرح نمـوده و بـه صورت 
مختصـر نـگاه دولـِت مردم بـه آرمان های جمهـوری اسـامی را بیـان می کنیم.

1-�آرمان�عدالت
یـا  و  حکومـت  سیاسـی،  مکتـب  هـر  کـه  اسـت  آرمانـی  اصیل تریـن  عدالـت، 
جامعـه ای بـرای خـود اختیـار می کنـد و عدالت برآمـده از علم و حکمـت الهی، 
در بـازار مـکارۀ مکاتب مختلف فلسـفه سیاسـی، فاصله معنـاداری از نمونه های 
تقلبـی عدالـت بشـری دارد و ناب تریـن تلقی از عدالت را برای سـیراب سـاختن 
فطـرت تشـنه انسـان ها ارائـه می دهـد. لـذا جمهـوری اسـامی از عدالـت بـه 
عنـوان یکـی از مهم تریـن و عالی تریـن آرمان های خـود در اصـول 3، 19، 20 و 
156 یـاد نمـوده اسـت. لیکـن دولت هـای جمهـوری اسـامی با برداشـت های 
متفـاوت از مفهـوم عدالـت، رویکردهـای بعضـًا ضدعدالـت یـا حداقلـی نسـبت 
بـه عدالـت اتخـاذ کـرده و در مسـیر تحقـق ایـن آرمـان نـاکام ماندنـد. در نتیجه 
سـازوکارهای تبعیض آمیـز در کشـور بـه تدریـج منجر بـه ایجاد طبقـه ای خاص، 
همیشـه برخـوردار و برنـده در مقابـل طبقـه ای محـروم، به اسـتضعاف کشـیده 
شـده و همیشـه بازنـده در جامعـه شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال بـه دو رویکـرد 

گذشـته در موضـوع عدالـت می پردازیـم:
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ایـن  صاحبـان  اقتصـادی:  قـدرت  از  بهره منـدی  معنـای  بـه  عدالـت   -1
تفکـر اعتقـاد دارنـد کـه در سـایه افزایـش حجم سـرمایه، همـه اقشـار از قدرت 
اقتصـادی بهره منـد می شـوند و ایـن بهره مندی بـه معنای عدالت اسـت. لیکن 
در عمـل ایـن رویکـرد منجـر بـه گسـترش بی عدالتی در زیـر چتر سـرمایه داری 
گردیـد و شـکاف طبقاتـی بی سـابقه امروز نتیجـه همین تفکر در دولـت اعتدال 

است.

2- عدالـت بـه معنـای محرومیت زدایی: صاحبان این تفکـر تعریف حداقلی 
از عدالـت داشـته و تحقـق آن را صرفـًا در گسـترش امکانـات و زیرسـاخت ها 
اصـاح  به جـای  تفکـر  ایـن  دیگـر  عبـارت  بـه  می داننـد.  محـروم  مناطـق  در 

کـه  ریشـه هایی 

بی عدالتـی را در جامعـه پمپـاژ می کننـد بـه مبـارزه حداقلـی بـا پیامدهـای آن 
می پردازنـد.

 عدالت در دولِت مردم

در مکتـب فکـری دولـِت مردم نقطـه مطلوب عدالت، »عدالت در رشـد« اسـت. 
عدالـت در رشـد بـه معنای این اسـت که سـازوکارهای جامعه بـه نحوی طراحی 
شـود کـه افـراد از آزادی آنچنـان کـه بـر اسـاس سـنت الهـی در اختیـار آدمـی 
شـکوفا می گـردد برخـوردار گردنـد و فرصـت رشـد بـرای همـه مـردم بـه صورت 
برابـر وجود داشـته باشـد. مقـام معظـم رهبری)مدظله العالـی( در این خصوص 
می فرماینـد: »همـه بایـد بتواننـد از فرصت هـای حرکـت و پیشـرفت بهره منـد 
را  از حـدود  و متجـاوزان  بایـد سـرپنجه ی عدالـت گریبـان سـتمگران  شـوند. 
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بگیـرد و مـردم بـه ایـن، اطمینـان پیـدا کننـد«. بـه عنـوان مثـال اگـر دو فـرد بـا 
ویژگی هـای شـخصی مشـابه و با هدف واحـد، یکی در مناطق مـرزی و خانواده 
محـروم و دیگـری در مناطـق مرکـزی و خانواده ثروتمند متولد شـوند، آیا مسـیر 
رشـد و پیشـرفت بـرای تحقـق هـدف مدنظـر بـرای هـر دو شـخص برابر اسـت؟ 
پـس عدالـت در رشـد مبنایی تریـن تعریف از عدالت اسـت و در سـه موضوع زیر 

قابـل بحث اسـت:

1- تأمیـن نیازهـای اساسـی مـردم: اولیـن مانعـی کـه یـک فـرد را از تـاش 
در مسـیر رشـد و پیشـرفت بازمـی دارد، کمبـود بـرای تأمیـن نیازهـای اساسـی 
اسـت. زمانـی کـه یـک نوجـوان بـه دلیـل ضعـف خانـواده در تأمیـن نیازهایـی 
چـون غـذا، پوشـاک، دارو، مسـکن و... مجبـور بـه تـرک عائق شـخصی خود و 
کار بـرای تأمیـن نیازهـای خانـواده اسـت، آیا می-توانیـم ادعا کنیـم که فرصت 
رشـد بـرای او ایجـاد شـده اسـت؟ بـه همیـن دلیـل اصـول 29، 30، 31 و 43 
قانـون اساسـی بـه تأمیـن نیازهـای اساسـی و حیاتـی اعـم از مسـکن ، خوراک ، 
پوشـاک ، بهداشـت ، درمـان ، آمـوزش  و پرورش  بـرای همه مردم و بـه طور خاص 
نیازمنـدان تأکیـد کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال بـه موضوعاتـی چـون »غـذا«، 

»آمـوزش«، »سـامت« و »مسـکن« می پردازیـم: 

• غـذا: مطابـق بـا آمار در کشـور ایران حدود 4 میلیون نفر با مشـکل گرسـنگی 
نیـاز  بـدن کـه  مواجهنـد. زمانـی کـه چنیـن جمعیتـی از کمبـود غـذا مـورد 
می بایسـت حـاوی پروتئین هـا، ویتامین هـا، چربی ها، مواد معدنی و آب باشـد، 
رنج می برند و سـامت جسـمی و روحی آن ها در خطر اسـت؛ آیا اساسـًا مسـیر 

رشـد بـرای این طبقـه از مـردم قابل بیان اسـت؟ 
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• آمـوزش: آمـوزش شـتابان در حـال خصوصی شـدن را نیـز می تـوان مصـداق 
سـازوکاری دارای تبعیـض دانسـت که 

می کنـد.  نهادینـه   جامعـه  در  سـاختاری  و  بلندمـدت  طـور  بـه  را  بی عدالتـی 
و  مهارت هـا  از  مشـحون  محیـط   در  را  خـود  فرزنـدان  ثـروت،  از  بهره منـدان 
خاقیت هـای قابـل خریـد مـدارس خصوصی، به عنـوان ژن های خـوب دنیای 
فـردا تربیـت می کننـد؛ فرصتـی کـه نـه تنهـا بـرای آن دانش آمـوزان کپرنشـین 
و محـروم فراهـم نیسـت بلکـه حتـی دانش آمـوزان مـدارس دولتـی شـهرهای 

برخـوردار نیـز آن را از دسـت داده انـد. 

• سـامت: حفظ سـامت جان مردم، از اساسـی ترین وظایف حکومت اسـت. 
لیکـن نظـام سـامت خصوصـی بیمارمحـور نیـز مثـل سـاختارهای ناعادالنـه 
آموزشـی، واجـد چنیـن تبعیض هایـی اسـت. محـدود کـردن بـازار پزشـکان در 
مقایسـه بـا نیـاز به درمـان، قیمت بـازاری خدمـات درمانی را در باالترین سـطح 
خـود نگـه داشـته و مانع از بهره منـدی عادالنه افراد محروم و مسـتضعف جامعه 

از خدمـات بـا کیفیـت پزشـکی در یـک نظـام درمان سـامت محور می شـود.

• مسـکن: بـه تصریح اصل 31 قانون اساسـی، هر خانواده و فـرد ایرانی باید از 
مسـکن متناسـب بـا نیاز خـود برخوردار باشـد؛ لیکـن وجود بیـش از 30 درصد 
خانـوار مسـتأجر، سـکونت 11 میلیون نفر در بافت های فرسـوده، سـکونت 12 
میلیـون نفـر در سـکونت گاه های غیررسـمی و دوره انتظـار بیـش از 35 سـال 
بـرای خریـد یـک واحـد مسـکونی و خبرهایـی درخصـوص پشـت بام خوابی ها، 
زیرپله خوابی ها و... نشـانه هایی از عملکرد بسـیار بد کشـور در موضوع مسـکن 
اسـت. سـاختارهای ناعادالنه تخصیص مسـکن، ایـن اصل قانون اساسـی را به 
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دیـوار کوفتـه و بـازاری کردن مسـکن را پیش گرفته اسـت. سـاختاری که نه تنها 
افـراد فاقـد درآمـد را از بـازار بیـرون می کنـد بلکـه در فقـدان یـک نظـام مالیاتی 
بایسـته عرصـه یکـی از کاالهـای مـورد نیـاز مـردم را بـه جوالنـگاه سـوداگران و 

سـفته بازان بـدل می کنـد. 

2- برخـورداری از فرصت هـای برابـر: اگر تمام مردم کشـور در تأمین نیازهای 
اساسـی خانـواده چون غذا، مسـکن، سـامت و آمـوزش و... با مشـکلی مواجه 
نباشـند، آیـا توانسـتیم آرمـان عدالـت در رشـد را محقـق کنیم؟ پاسـخ بی شـک 
منفـی خواهـد بـود. اساسـًا طبقـه  دیگـری در جامعـه وجـود دارد کـه در تأمیـن 
نیازهـای اساسـی بـا مشـکلی مواجـه نیسـتند، لیکـن از فرصت هـای برابـر در 
مسـیر پیشـرفت برخـوردار نبـوده و بـا موانـع جـدی و محکمـی در ایـن مسـیر 
روبـرو هسـتند. بـه عنـوان مثـال بـه چند مـورد از ایـن موانـع اشـاره می نماییم: 

• دریافـت تسـهیات بانکـی: روزانه بیـش از 2 هـزار میلیارد تومـان موهبتی به 
نام »پول« به شـکلی افسارگسـیخته و غیر قابل وصف »از هیچ« خلق می شـود. 
ایـن خلـق پـول بی ضابطـه بـه شـکلی کامـًا ناعادالنـه نیـز توزیـع می شـود؛ به 
طـوری کـه آحاد مردم بـرای دریافت وام هـای کوچک جهت راه اندازی و توسـعه 
کسـب و کارهای خـرد، ازدواج، خریـد جهیزیـه، خریـد خودرو، تعمیرات مسـکن 
و... بایـد هفت خـوان  ضامن هـای کارمنـد بـا فیش هـای کسـر حقـوق، امتیـاز 
حسـاب، مسـدود کـردن سـپرده و... را شکسـت دهنـد؛ امـا طبقـه ای خـاص 
بـدون ایـن شـروط می تواننـد از نظـام بانکـی در کم تریـن زمـان ممکـن وام های 
میلیـاردی دریافـت کننـد. در سـال گذشـته 80 درصـد تسـهیات اعطایـی کل 
کشـور نصیب 6 اسـتان برخوردار شـده و 25 اسـتان کشـور با نیمی از جمعیت 
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کشـور تنهـا از 20 درصـد ایـن تسـهیات بهره  برده انـد و 70 درصـد از اعتبارات 
بانکـی متعلـق بـه 1 درصد از جامعه اسـت.

فرصت هـای  در  بی عدالتـی  از  دیگـری  نـوع  بازارهـا:  بـه  ورود  در  انحصـار   •
برابـر، انحصـار در ورود بـه بازارهـا اسـت. یعنـی افـرادی ضمـن برخـورداری از 
توان منـدی و صاحیت هـای علمـی و حرفـه ای بـرای ورود بـه بازارهایـی خاص 
با بن بسـت مواجه می شـوند، چـون انحصارطلبـی وجـود دارد و منافع طبقه ای 

خـاص بـا رفـع انحصار هـا و ایجـاد رقابـت در خطـر اسـت.

• تفاوت هـای جنسـیتی و قومیتـی: بعضـًا قوانیـن نانوشـته ای وجـود دارد کـه 
یـک فـرد با قومیـت متفاوت یا جسـنیت مؤنـث نمی تواند در پسـت های کلیدی 
کشـور فعالیـت کنـد و ایـن پارادایـم فکـری مخالـف بامفهـوم عدالـت در رشـد 

است. 

3- مسـیر پیشـرفت: حتـی زمانی که فرد با وجود موانـع جدی در برخورداری 
از فرصت هـای برابـر موفـق به حضور در کسـب وکارها، سـازمان های دولتی و... 
شـد، هنـوز بـا مفهوم عدالت در رشـد فاصله وجـود دارد. عدالت در رشـد زمانی 
محقـق می  شـود کـه هـر فـردی متناسـب بـا فعالیت هـا و تاش هـای خـود در 
مسـیر پیشـرفت قـرار گیرد. بـه این تعریـف عدالت در اسـام توجه خاص شـده 
و عدالـت در آن بــا مفهــوم »اعطــاء کــل ذی حـق حّقـه« تجلـی می یابـد که به 
معنـای سـهم بری براسـاس میـزان تـاش اسـت. به عنـوان مثـال به چنـد مورد 

از بی عدالتی هـا در مسـیر پیشـرفت اشـاره می نماییـم:

• نظـام ارتقـاء شـغلی: در یـک نظـام اداری بی عدالـت بـا روی کار آمـدن یـک 
مدیـر ارشـد، بـه صـورت اتوبوسـی همراهـان او براسـاس ارتبـاط بـا حلقه هـای 
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بـه  سیاسـی  سـهم خواهی های  و  تأثیر گـذار  افـراد  معرفـی  ثـروت،  و  قـدرت 
سـمت های دیگـر منصـوب می شـوند یـا بـه صـورت آسانسـوری ترفیـع خواهند 
گرفـت؛ اساسـًا در ایـن نظـام فـرد می دانـد با وجـود شایسـتگی و اثربخشـی در 
سیسـتم، امـکان ارتقـاء شـغلی و رشـد بیـش از یـك حـدی وجـود نـدارد، مگـر 
ایـن  کـه خـود را بـه حلقه هـای قـدرت و ثـروت متصـل کنـد. در نتیجـه ایـن کـه 
متخصصـان بـا وجـود کارایـی و اثربخشـی در سیسـتم نمی-توانند رشـد کنند، 

اسـت.  بی عدالتـی 

رانت هـای  وجـود  یعنـی  پیشـرفت  مسـیر  در  بی عدالتـی  اطاعاتـی:  رانـت   •
اطاعاتـی؛ طبقـه   ای خـاص از جامعـه کـه متصـل باندهـای قـدرت هسـتند، 
بـا توجـه بـه دسترسـی بـه اطاعـات، سـازوکارهای خـود را بـه نحـوی تنظیـم 
بـه دلیـل عـدم آگاهـی  می کننـد، کـه همیشـه برنـده  هسـتند و آحـاد مـردم 

محکـوم بـه شکسـت هسـتند. 

2-�آرمان�آزادی
مفهـوم  ایـن  و  نـدارد  ارتباطـی  آزادی  بـا  اسـام  کـه  تصـور می کننـد  عـده ای 
اجتماعی و سیاسـی، ناشـی از انقاب های غربی اسـت. اگر آزادی را به مفهوم 
واال آن یعنـی آزادی روح انسـان از آالیش هـا، هوس هـا و قیـد و بندهـای مـادی 
مطـرح کنیـم که تـا امروز در انحصـار مکاتب الهی اسـت و مکاتـب غربی فهمی 
از آن ندارنـد. امـا اگـر آزادی را همـان معنـا و مفهوم رایج آزادی هـای اجتماعی، 
آزادی هـای سیاسـی و آزادی هـای فکـر و اندیشـه معنـا کنیـم، بازهـم اسـام 
قرن هـا پیـش از مکاتـب غربـی ایـن آرمان را بـه ارمغـان آورده اسـت. در وصیت 
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مجتبی)علیه السـام(  حسـن  امـام  فرزنـدش  بـه  امیرالمؤمنین)علیه السـام( 
آمـده کـه: »التکـن عبـد غیـرک و قـد جعلـک اللـه حـّرا؛ بنـده ی غیـر خـودت 
نبـاش کـه خـدا تو را آزاد آفریده اسـت«. مطابق بـا این تعریـف از آزادی، یکی از 
ویژگی هـای مـردم رشـید ایـن اسـت کـه بنـده ی هیچ کس غیـر خدا نمی شـود. 
لیکـن دولت هـای گذشـته در مواجهـه با این آرمان اسـامی رویکردهای بسـیار 
نادرسـتی را اتخـاذ کردنـد کـه بـه عنـوان مثال بـه چند مـورد اشـاره می نماییم:

1- آزادی یعنـی ولنـگاری: تفکـری در کشـور به آرمـان آزادی صرفـًا رویکردی 
انتخاباتـی داشـته و مفهـوم آزادی را بـرای کسـب قـدرت بـه اسـارت می گیرنـد. 
صاحبـان ایـن تفکـر بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه آزادی را بـه مفاهیـم مـورد نیـاز و 
اقبـال جوانـان معنـا نمـوده تـا بتواند بـه صندلی قـدرت دسـت پیدا کنـد و این 

بزرگ تریـن خیانـت بـه آرمـان آزادی اسـت.

معنـای  بـه  را  آزادی  کـه  تفکـری  مقابـل  در  شـخصی:  حریـم  بـه  ورود   -2
مفاهیـم ولنـگاری و ضـد اسـامی معنـا می کنـد، نـگاه دیگـری بـا پذیـرش این 
تعریـف، بـه دلیـل تـرس از رواج ایـن نـوع آزادی هـا در فضـای عمومـی جامعـه، 
رویکـرد نادرسـت محدودیـت در فضـای خصوصـی را اعمـال می کننـد. در نظام 
جمهـوری اسـامی حفظ حقـوق و آزادی های دیگـران معیار بوده و یک انسـان 
نبایـد بـه بهانـه ی آزادی، حقـوق دیگـران را تهدیـد کنـد؛ همچنیـن اگـر یـک 
انسـان بـه بهانـه ی آزادی و اختیـار، نمی توانـد منافـع شـخص خـودش را هـم 
بـه خطـر بینـدازد. البتـه یـک نکتـه ی بسـیار مهـم و قابـل توجـه این اسـت، که 
ایـن ممنوعیـت آزادی فـرد در رابطـه ی بـا ضـرر رسـاندن بـه خـود، یـک تکلیـف 
بیـن انسـان و خداونـد اسـت و هیـچ دولتـی و قانونی حـق نـدارد در آن مواردی 
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کـه آسیب رسـانی کسـی فقـط مربـوط بـه خـود او اسـت، تجسـس و تفحـص، 
پیگیـری، اجبـار، محاکمه و افشـاگری کنـد. فقط در آن صورتـی حکومت مجاز 

بـه ورود اسـت، کـه جامعـه از آن عمـل آسـیب ببینـد. 

3- توسـل بـه زور و قـدرت در فضـای عمومـی جامعـه: صاحبـان ایـن تفکـر 
معتقدنـد کـه ورود بـه فضـای خصوصـی افـراد ممنـوع اسـت؛ لیکـن در فضـای 
عمومـی جامعـه بـا توسـل بـه زور و قـدرت بـه مقابله بـا آن می بایسـت پرداخت.

رهبری)مدظله العالـی(  معظـم  مقـام  آزادی:  مسـیر  در  مانع زایـی   -4
می فرماینـد: »بهتریـن راهـکار بـرای تحقـق آزادی، دو چیـز اسـت، یکـی بیدار 
کـردن وجـدان آزادی خـواه در انسـان ها و دوم آگاه کـردن آنـان نسـبت بـه ایـن 
نکتـه کـه ایـن کار بـه نفـع آنهاسـت«. لیکـن دولت هایـی که بـا شـعار آزادی، بر 
مسـند قـدرت نشسـتند، در عمـل از آزادی  تفکـر و آزادی بیـان و قلـم حمایـت 
نکـرده و حتـی بیشـتر منجـر بـه ایجاد موانـع در جهـت آزادی خواهی شـده اند. 
اگـر امـروزه امـر به معـروف و نهـی از منکـر حتی در سـطح حجـاب باقی نمانده 
اسـت، چه برسـد بـه موضوعاتی مهمـی چـون بی عدالتی ها، فسـادها، عملکرد 
مسـئولین کشـور و...؛ دلیـل آن تـرس مـردم جامعـه از فرجـام امـر بـه معروف و 

نهـی از منکر اسـت.

 آزادی در دولِت مردم

مقـام معظـم رهبری)مدظله العالـی( در خصـوص  انقـاب  گام دوم  بیانیـه  در 
آزادی در چهلـه ی دوم جمهـوری اسـامی توصیـه می کننـد کـه اواًل از آزادی 
حراسـت کنیـد و ثانیـًا آزادی در تقابـل بـا اخـاق، قانـون، ارزش هـای الهـی 
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بـرای  مشـخص  سیاسـتی  فرمایشـات  ایـن  ندهیـد.  قـرار  عمومـی  حقـوق  و 
دولت هـای گام دوم اسـت. در مـدل حکمرانـی دولـِت مـردم هـدف، رشـد مردم 
ایـن  بـه  بـا توجـه  بـرای ایجـاد جامعـه ای کارآمـد و آرمانـی اسـت؛ در نتیجـه 
هـدف، آزادی ابـزاری بـرای رشـد مردم اسـت. لـذا در قانون اساسـی پیش بینی 
شـده کـه برخـورد سـالم افـکار موجـب رشـد اندیشـه ها اسـت. همچنیـن اگـر 
آزادی هـای منهـای اسـام رواج پیـدا می کنـد متکـی بـر تفکـری اسـت و اگـر 
اسـام ایـن آزادی هـا را گمراهـی می دانـد مبتنـی بـر مبانـی دقیق اسـت. مقام 
معظـم رهبری)مدظله العالـی( می فرماینـد: »در مقابـل حجـت و دلیـل هیـچ 
اندیشـه ای نمی توانـد تـاب مقاومـت بیـاورد. بـه جنگ افـکار رفتن فقط بـا بیان 
فکـر و اندیشـه ممکن اسـت والغیـر«. در نتیجه دولـِت مـردم آزادی را جامعه ای 
گفت وگومحـور تعریـف نمـوده کـه در چنیـن جامعـه ای فضـای گفت وگـو پویـا و 
دوطرفـه بیـن مـردم و مـردم، نخبـگان و مـردم، دولت و مـردم و دولـت و نخبگان 
بـرای تشـخیص درسـت و غلـط و حرکـت در مسـیر رشـد فراهـم اسـت. کـه از 
مهم تریـن پیامدهـای ان می تـوان تبدیـل تضادهـای درون جامعـه بـه تعامـل و 
نهایتـا همـکاری و تعـاون برای پیشـرفت کشـور نام بـرد چنان کـه در دولت های 
قبـل، متاسـفانه تضادهـای درون جامعـه بـه دلیل عـدم گفت وگو پویـا و دوطرفه 
بـه تنقـض کشـیده شـده که ایـن عرصـه در مـوارد بسـیاری جوالنـگاه فتنه گرها 
و فرصت طلبـان بـرای آشـوب گری و اغتشـاش و نهایتـا ضربـه بـه اقتـدار و کیان 

ایـران اسـامی عزیزمـان می گردیـد.  
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3-�آرمان�رفاه
انقـاب اسـامی انقـاب نـان نبـود، امـا معنایش این نیسـت کـه انقـاب نباید 
بـه نـان و رفـاه مردم بپـردازد؛ بلکـه رفاه مـردم از اصـول اصلی انقاب اسـامی 
اسـت. براسـاس گفتمـان امـام خمینی)رحمت اللـه علیـه( رفـاه اقتصـادی در 
کنـار عدالـت اقتصادی و اسـتقال اقتصـادی از اهداف عالیه اقتصاد اسـامی 
بـه شـمار مـی رود. همچنیـن از ویژگی هـای یک جامعـه الگوی ظهور این اسـت 
کـه مـردم در آن همگـی بی نیـاز و از رفـاه کامـل اقتصـاد ی برخـوردار باشـند. 
فرمـان  عمـل،  در  و  اقتصـادی  منابـع  عمـده   44 اصـل  در  اسـاس  برهمیـن 
و کنتـرل را بـه دولـت تحویـل می دهـد تـا بـا ایجـاد رفـاه و رفـع فقـر و برطـرف 
سـاختن هرنـوع محرومیـت در زمینه هـای تغذیـه و مسـکن و کار و بهداشـت و 
تعمیـم بیمـه همگانـی و خدمـات حمایتـی و هم-چنیـن امـکان اشـتغال به کار 
شـرایط را بـرای رشـد مـردم فراهم سـازد. لیکـن رویکردهـای رفاهـی دولت ها با 
آرمان هـای انقـاب و  متـن صریـح قانـون اساسـی فاصلـه بسـیار زیـاد دارد، که 

بـه دو رویکـرد نادرسـت مهـم می پردازیـم:

1- معیشـت پایه: رویکـرد معیشـت پایه تعریـف حداقلـی از امکانـات رفاهـی 
اولیـه  نیازهـای  تأمیـن  بـه  موظـف  صرفـًا  دولـت  و  دارد  زندگـی  گـذران  بـرای 
مـردم، ماننـد مسـکن، خـوراک، پوشـاک و درمـان اسـت. ایـن رویکـرد فقـط به 
نیازهـای فیزیکـی توجه داشـته و نیازهـای اجتماعی و فرهنگی مـردم را در نظر 

نمی گیـرد. 

2- لیبـرال رفاهـی: در رویکـرد لیبـرال رفاهـی دولـت وظیفـه ای درخصـوص 
رفـاه مـردم نداشـته و افـراد بـا توجـه بـه درآمـد می تواننـد خدمـات رفاهـی را از 
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بـازار دریافـت نماینـد و افـراد فاقـد توان منـدی می بایسـت توسـط مؤسسـات 
خیریـه مـورد پوشـش قـرار بگیرنـد. بـه عنـوان مثـال رویکـرد لیبرالـی دولـت در 
حـوزه مسـکن، تأمیـن یکـی از اولیه تریـن و مهم-تریـن امکانـات رفاهـی را برای 

آحـاد مـردم بـا مشـکل مواجه سـاخته اسـت.

 رفاه و دولِت مردم

مکتـب دولـِت مـردم مخالـف رویکرد هـای صرفـًا معیشـت پایه یـا بی مسـئولیتی 
دولت هـا در حـوزه رفـاه اسـت و معتقـد اسـت مـردم در جامعـه ای رشـید بایـد 
بتواننـد در همـه حوزه هـا به خصـوص اقتصـاد خلـق قـدرت کننـد. بـرای خلـق 
قـدرت اقتصـادی بایـد سـازوکارها به نحـوی اصاح گردد تـا همه مـردم بتوانند 
فعـال اقتصـادی باشـند. زمانـی کـه فـرد دارای شـغل مولـدی اسـت کـه منجـر 
بـه ارزش افـزوده بـرای کشـور شـود، فعـال اقتصـادی نامیـده می شـود. ارزش 
افـزوده یعنـی اواًل بتواند نیازهای خانـواده در موضوعات مختلف را در حد عرف 
جامعـه تأمیـن نمایـد؛ ثانیـًا بتوانـد حقـوق قانونـی مثل مالیـات  و حقـوق دینی 
مثـل خمـس را پرداخـت کنـد؛ ثالثـًا توانایـی مشـارکت در وظایـف اجتماعـی و 

دینی را داشـته باشـند.  

4-�آرمان�استقالل�سیاسی
دولت هـای غربـی ادعـا دارنـد کـه از خواسـت و اراده انسـان ها و آزادی هـای 
فـردی حمایـت می کننـد، امـا زمانی کـه مجموعه ای از ایـن افـراد در قالب یک 
ملـت آزادانـه اعـام می کننـد مـا می خواهیـم بـه جـای تبعیـت از دولت هـای 
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بیگانـه، برمبنـای تفکـرات دینـی و فرهنگـی خـود، مدیریـت کشـور را بـر عهده 
بگیریـم؛ همـان مدعیان آزادی در مقابل خواسـت مردم می ایسـتند و اسـتقال 
ملـی را رد می کننـد. بـه بیـان دیگـر، اسـتقال همـان آزادی اسـت، البتـه نـه 
آزادی یـک فـرد بلکـه آزادی یـک ملـت. آرمـان اسـتقال سیاسـی از مهم تریـن 
دالیـل انقـاب اسـامی به  شـمار می آیـد. در طول فصـل اول زندگـی جمهوری 
اسـامی دیدگاه هـای بعضـًا نادرسـتی درخصـوص اسـتقال سیاسـی مطـرح 

گردیـد کـه بـه عنـوان مثـال بـه دو نـگاه مهـم می پردازیم:

1- اسـتقالل سیاسـی و انزواجویـی: رویکـردی در کشـور اسـتقال سیاسـی 
را بـه معنـای زندانـی کـردن سیاسـت کشـور در مرزهـای خـود تعریـف نمـوده 
و مطابـق بـا ایـن برداشـت روابـط بین الملـل را بـا قهـر و بداخاقـی بـا دنیـا و 
در  داوطلبانـه  و  ارادی  انزواجویـی  دوران  لیکـن  زده انـد.  پیونـد  انزواگرایـی 
روابـط بین الملـل سـپری شـده و عـدم نقش-آفرینـی و یـا غیـاب در عرصه های 
کاسـتی  و  ضعـف  نقطـه  نوعـی  کـه  امتیـاز  یـک  نـه  بین المللـی  و  منطقـه ای 

می-شـود. محسـوب 

2- ارتبـاط بـا غـرب تنهـا راه حـل کشـور: صاحبان ایـن تفکر معتقد بـه وجود 
دشـمن بـرای کشـور نیسـتند و علت مشـکات را سـوء تفاهم معرفـی می کنند و 
راهـکار را گفت وگـو، تعامـل و ادغـام در غـرب می داننـد. همچنیـن موفقیـت و 
عـدم موفقیـت کشـور را وابسـته بـه کشـورهای بیگانه دانسـته و بـدون مرزبندی 

بـر مبنـا »ظلـم و حـق« در مقابـل بیگانگان رفتـاری مرعوبانـه و ذلیانـه دارند. 
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استقالل سیاسی در دولِت مردم

براسـاس بیانـات مقام معظـم رهبری)مدظله العالی( سـه اصل »عـزت، حکمت 
و مصلحـت« بـه عنـوان چهارچـوب جمهـوری اسـامی در روابـط بین المللی به 
شـمار مـی رود. بـه بیـان دیگر بایـد با نگاهـی بلند مـدت، همه جانبه و براسـاس 
منطـق بـا پایبنـدی بـه اصـول و آرمان هـای انقابـی و مطابـق با منافع مـردم در 
مسـیر عـزت ملـت حرکـت کـرد. مکتـب دولـِت مـردم بـر مبنـای سـه اصـل مهم 

عـزت، حکمـت و مصلحـت گفت وگـو و ارتبـاط سـازنده با دنیـا را دنبـال  کنند.

5-�آرمان�استقالل�علمی
دانـش آشـکارترین وسـیله عـزت و قـدرت اسـت؛ اگـر ایـران بـه دنبـال آینده ای 

مسـتقل و عزت منـد اسـت، ایـن هـدف 

دسـت یافتنی نیسـت، مگـر اسـتقال علمـی در کشـور محقـق شـود.  از نظـر 
گفتمـان حاکـم در مسـیر اسـتقال علمـی دو نـگاه نادرسـت وجـود دارد: 

1- دنبالـه روی در علـم: نگاهی که در کشـور معتقد اسـت، کـه جوانان ایرانی 
توان منـدی الزم در جهـت پیشـرفت علـم را نداشـته و می بایسـت رویکردهـای 
صرفـًا وارداتـی،  دنبالـه رو، بی ابتـکار، تقلیـدی، مونتـاژی و ترجمـه ای دنبـال 

شود.

2- علـم صرفـًا دانشـگاهی: صاحبـان ایـن تفکـر معتقدنـد کـه توان مندی هـا 
و ظرفیت هـای علمـی کشـور صرفـًا موضوعـی تئـوری، دانشـگاهی و مقالـه ای 

اسـت و اساسـًا اعتقـادی در تبدیـل علـم بـه ارزش افـزوده ندارنـد.
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 استقالل علمی در دولِت مردم

مقـام معظـم رهبری)مدظله العالـی( چشـم انداز ایـن حرکت را به خوبی ترسـیم 
نمونـد، ایشـان می فرماینـد: »چهل سـال دیگـر این آینـده را تصور کنیـد که در 
دنیـا هـر کسـی بخواهـد بـه یافته هـای تـازه ی علمـی دسـت پیـدا کنـد، مجبور 
بشـود زبـان فارسـی یـاد بگیـرد؛ همـت را این قـرار بدهیـد.« معتقدیـم در فصل 
دوم زندگـی جمهـوری اسـامی مطابـق با مطالبـه ی عمومی رهبـری از جوانان 
بایـد »مـا می توانیـم« تبدیـل بـه گفتمان غالب کشـور شـود تـا با انقـاب علمی 
بـه قله هـای دانـش دسـت یابیـم و چشـمه ی دانـش همـواره جوشـان باشـد. 
دانایـی،  دیگـر  »روی  اسـت:  آمـده  دوم  گام  بیانیـه  همان طـوردر  همچنیـن 
توانایـی اسـت.« بایـد تولیـدات علمـی بـه ارزش افـزوده و ایجـاد فناوری هـا نـو 

منجـر شـود، تـا مـردم ثمـره علـم و دانـش را در زندگـی خـود احسـاس کنند. 

6-�استقالل�اقتصادی
اقتصـاد قـوی، عامل مهم سـلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشـور اسـت و اقتصاد 
ضعیف، زمینه  سـاز نفوذ، سـلطه و دخالت دشـمنان اسـت. اسـتقال اقتصادی 
یـک ضـرورت حیاتـی اسـت، وقتـی رشـته های اقتصاد یک کشـور بـه بیگانگان 
وصـل باشـد، معنایـش ایـن اسـت کـه رگ حیـات و تغذیه ی ایـن پیکر بـه جایی 
دیگـر وصـل اسـت؛ پس اختیـار در دسـت دیگری خواهد بـود. لذا از اسـتقال 
اقتصـادی در اصل 43 قانون اساسـی به عنوان هدف عالی جمهوری اسـامی 
ایران یاد شـده اسـت و به این معنا اسـت، که سـاخت درونی اقتصاد به صورتی 
مقـاوم باشـد کـه بـا نوسـانات گوناگـون در سـطح دنیا دچـار تاطم هـای جدی 
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نشـود. لیکـن دولت هـای گام اول جمهـوری اسـامی بـا دو رویکرد با اسـتقال 
اقتصادی رفتـار کردند:

1- اسـتقالل اقتصادی و درون گرایی: تفکری در کشـور اسـتقال اقتصادی 
را درون گرایـی معنـا نمـوده و سیاسـت جانشـینی تمـام واردات کشـور را دنبـال 
می کننـد. صاحبـان ایـن تفکـر بـا زندانـی کـردن اقتصـاد در مرزهـای کشـور، 
اقتصـاد را محصـور و محـدود بـه داخل کشـور می نماینـد. در نتیجـه اواًل با عدم 
تعامـل بـا اقتصـاد جهانـی، بازارهـای جهانی را از دسـت داده و سـقف تولیدات 
براسـاس تأمیـن نیازهای داخلی اسـت. ثانیًا بـا محدود کردن اقتصـاد به داخل 
کشـور منجـر بـه عـدم امـکان رقابـت در سـطح جهانـی شـده و اساسـًا رغبتـی 

بـرای افزایـش کیفیـت محصـوالت بـه باالترین سـطح ها وجود نـدارد.

2- تعامـل اقتصـادی و وابسـتگی: صاحبـان ایـن تفکـر معتقـد بـه تعامـات 
اقتصـادی هسـتند امـا ایـن تعامـات را در تمـام حوزه هـا دنبـال می کننـد. در 
حالـی کـه بایـد در حوزه هـای اسـتراتژیک و در جهـت رفـع نیازهـای اساسـی 
مـردم، کشـور خودکفا باشـد. ایـن که امنیت غذایی مردم وابسـته بـه دولت های 
خارجـی باشـد، ایـن کـه معیشـت مـردم وابسـته بـه قیمـت بشـکه های نفـت و 
حتـی وابسـته به انتخابات سـایر کشـورها باشـد، قـدرت چانه زنی و دیپلماسـی 
قـرار  تحت الشـعاع  شـدت  بـه  را  جهانـی  اقتصـادی  و  سیاسـی  معـادالت  در 

می دهـد.

 استقالل اقتصادی در دولِت مردم

را  اقتصـادی  اسـتقال  کـه چگونـه می تـوان  اسـت  ایـن  پرسـش صحیـح  امـا 
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محقـق کرد؟ بـه تعبیر مقـام معظـم رهبری)مدظله العالی(: »اقتصـاد مقاومتی 
اقتصـادی  مقاومتـی،  اقتصـاد  اسـت«.  اقتصـادی  اسـتقال  تحقـق  راه  تنهـا 
درون زا و در عیـن حـال برون گـرا اسـت. درون زایـی اقتصـاد بـه معنای اسـتفاده 
از ظرفیت هـای درونـی جهـت تولیـد ثـروت و ارزش افـزوده اقتصـادی اسـت و 
برون گرایـی نیـز بـه معنـای اسـتفاده از ظرفیـت تعامـل بـا سـایر کشـورها بـرای 
ارتقـای اقتصـاد داخلـی و تقویـت منافـع اقتصـادی کشـور اسـت. بـه معنـای 

دیگـر برون گرایـی در خدمـت درون زایـی اسـت.

7-�آرمان�حاکمیت�مردم
حضـرت امـام خمینی)رحمت اللـه علیـه( بـا درک عمیـق خـود از مبانی اسـام 
مـردم  اصیـل  خواسـته های  و  مطالبـات  و  اسـامی  نظـام  غایـت  و  اهـداف  و 
مسـلمان ایـران، نوع زمـام داری »جمهوری اسـامی« را به مردم پیشـنهاد داده 
و ایـن الگـو در 12 فروردیـن سـال 1358 بـا رأی حداکثـری مردم تصویب شـد. 
هـدف از ایـن نظـام پوشـش دو دغدغـه مهـم »حاکمیـت الهـی« و »حاکمیـت 
مـردم« اسـت کـه در اصل 56 قانون اساسـی حاکمیت مـردم در طول حاکمیت 
الهـی مـورد پذیـرش قـرار گرفته اسـت. هـدف اصلی این نظـام، اجـرای قوانین 
الهـی و طریقـه اجـرای آن اراده مـردم اسـت. پـس حاکمیـت مردم بسـتر، ابزار، 

سـازوکار و قالبـی اسـت کـه در آن قوانیـن اسـامی بـه اجـرا در می آید. 

اراده مـردم بـه عنـوان قدرت حکومت می بایسـت همواره و پیوسـته برای تحقق 
آرمان هـای اسـامی وجـود داشـته باشـد. لـذا مقـام معظـم رهبـری گفتمـان  
»مـردم سـاالری دینـی« را تبییـن نمودنـد. از نظـر ایشـان »مردم سـاالری دینی 
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یـک اندیشـه نـو، متکـی بـه  فلسـفه درسـت، متکـی بـه زمینه هـای فکـری و 
اعتقـادی مسـتحکم و از لحـاظ علمـی قابـل اجـرا و پیشـرونده اسـت.« لیکـن 
در موضـوع مـردم سـاالری نگاهـی حداقلـی وجـود دارد کـه دولت هـا تصـور 
می کننـد زمانـی کـه بـا رأی اکثریـت مـردم پیـروز انتخابـات می شـوند، معنـای 
ایـن پیـروزی واگـذاری کشـور توسـط مـردم بـه دولـت اسـت و دولت هـا فقط در 
مشـکات و مصائبـی چـون درگیری هـا، بایای طبیعـی و غیرطبیعی دسـت به 
سـوی مـردم دراز می-کننـد و پـس از عبـور از این ایـام، مـردم را فاقد صاحیت 
در تصمیم گیری هـای اسـتراتژیک و کان کشـور، فاقـد تـوان اجرایـی و فاقـد 
صاحیـت نظـارت بـر عملکـرد خـود می داننـد؛ ایـن تفکـری نادرسـت و ضـد 

اسـت. مردمی 

 حاکمیت مردم در دولِت مردم

در بیانیه گام دوم به اوج رسـانیدن مشـارکت مردمی و مسـابقه ی خدمت رسـانی 
بـه عنـوان بـرکات بـزرگ انقـاب اسـامی  مطرح شـده اسـت. مراد از مشـارکت 
مـردم در فصـل اول زندگـی جمهـوری اسـامی، مشـارکت در مسـائل سیاسـی 
ماننـد انتخابـات، مقابلـه بـا فتنه هـای داخلـی، حضـور در صحنه هـای ملـی و 
ماننـد کمک رسـانی ها  اجتماعـی  در موضوعـات  و مشـارکت  استکبارسـتیزی 
و فعالیت هـای نیکـوکاری و خدمت رسـانی در حـوادث طبیعـی و کمبودهـای 
اجتماعـی می  باشـد. لیکـن فاصلـه ی میان ایـن مشـارکت تا الگـوی جمهوریت 
در نظـام جمهـوری اسـامی بسـیار عمیـق اسـت. در مکتب فکری دولـِت مردم 
معتقدیـم کـه صاحبـان اصلـی کشـور مـردم هسـتند و ایـن یـک شـعار نیسـت، 
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بلکـه ذات دولـِت مـردم اسـت و بایـد دولـت و ملـت ادغام شـود. در گام نخسـت 
دولـِت مـردم به عنـوان دولت مشـارکت جو بـه دنبـال افزایش مشـارکت مردم در 

تصمیم گیری، اجرا و نظارت است.

8-�آرمان�سبک�زندگی�اسالمی�-�ایرانی
انقاب اسـامی، یک انقاب »مردم سـاالر« و به  شـدت اجتماعی اسـت و قوام 
و دوام آن، وابسـته بـه پشـتوانه و بنیـان مردمـی اش اسـت، و چنان چـه اوضاع و 
احـوال فرهنگـی مـردم دگرگـون شـود، انقـاب نیـز دچـار چالـش خواهد شـد. 
اگـر ملتـی  یعنـی  واقعـی قدرت هـا، سـلطه ی فرهنگـی اسـت.  لـذا سـلطه ی 
بتوانـد باورهـا، اعتقـادات، آداب و رسـوم و عـادات خود را در ملـت دیگری نفوذ 
بدهـد، بـر آن مـردم مسـلط اسـت و سـلطه ی او، یـک سـلطه ی حقیقـی اسـت. 
لـذا امـروزه غربی هـا بـه دنبـال القـاء »سـبک زندگـی غربی« بـه مردم هسـتند، 
سـبک زندگـی بـه مجموعـه رفتارهـا و الگـوی کنش هـای هـر فـرد کـه معطـوف 
بـه ابعـاد هنجـاری و زندگـی اجتماعـی باشـد اطـاق می شـود و نشـان دهنده 
کـم و کیـف نظـام باورهـا و کنش ها اسـت و می تـوان در تمـام رفتارهـا، تعامات 
و ارتباطـات وی بـا محیـط اجتماعـی ماحظـه و مشـاهده کرد. لیکـن دولت ها 
در طـول چهـل سـال گذشـته ولنـگاری فرهنگـی بـه مقابلـه بـا جنـگ فرهنگی 
رفتنـد. غـرب می خواهـد نظـام جمهوری اسـامی، از قـدرت حکمرانـی خـود 
اسـتفاده نکنـد و عرصـه عمومـی را رهـا کنـد تا خود دسـت  بـه کار شـود و باور ها 
و رفتار هـا را دگرگـون سـازد. ولنـگاری فرهنگـی و بی طرفـی دولـت نسـبت بـه 
فرهنـگ، پذیرفتنـی نیسـت و نمی تـوان جامعه را در مقابل هجوم سـبک زندگی 



39گفتمان دولت سالم

غربـی، تنهـا نهـاد و هیـچ حائـل و مانـع و سـد ی در برابـِر ایـن هجوم قـرار نداد. 
جامعه اسـامی باید ایمن، مطمئن و دور از دسـترس دشـمن باشـد، نه  این  که 
مرزهـا و حصارهـا و فاصله هـا، نابـود شـوند و دشـمن بـه درون خانه هـای مـا راه 
یابـد. وقتـی غـرب در پـی نفـوذ فرهنگی و ایجـاد رخنه فرهنگی اسـت، مـا باید 
غـرب را دیگـری و غیـر فرهنگـی خویـش به شـمار آوریـم و از اختـاط و آمیـزش 

فرهنگـی خـودداری کنیم.

 سبک زندگی در دولِت مردم

جامعـه ایـران در چهلـه دوم انقـاب مـی بایسـت وارد مرحلـه جدیـدی از حیات 
فرهنگـی و رشـد فکـری شـود کـه الزمـه آن کسـب آمادگـی هـای زیربنایـی و 
مهم تریـن  فرهنـگ،  بی تردیـد  اسـت.  مـردم  معنـوی  و  عمومـی  بنیـه  تقویـت 
عامـل خوشـبختی کشـور و مسـأله سـاختاری ایـران جدید اسـت کـه جایگاهی 
تعیین کننـده در شـکل گیری نظامـات اجتماعی و تحول در مناسـبات فرهنگی 
- اجتماعـی ملـت دارد. وحـدت در فرماندهـی بـا تحـول در سـازوکار حکمرانی 
فرهنگی با سـپردن سـکان داری مدیریت ارشـد فرهنگی کشـور به عناصر جوان 
و متخصـص و باانگیـزه کـه دارای تجربـه موفـق میدانـی در این عرصه هسـتند، 
خـود گام اول ایـن تحـول واقعی در نظام مدیریت کشـور اسـت. تحولـی که باید 
رویکـرد تخصص محـوری و تکیـه بر دانش تخصصـی در نظـام تصمیم گیری ریز 

موضوعـات ایـن عرصـه به پیـش رود.

در گام بعـدی بایـد بـا بـاز تعریف نقش مـردم در حل مسـائل کشـور؛ دولت باید 
بـا تغییـر پارادایـم موجـود نقـش تصدی-گری و تولی گـری خـود را کاهش دهد 



گفتمان دولت سالم 40

و بـه  نقـش تسـهیل  گری بپـردازد و با بـه میـدان آوردن ظرفیت هـای حاکمیتی 
و منابـع مالـی و زیر سـاختی خـود زمین بازی را بـرای رشـد مجموعه های مردم 
نهـاد آمـاده نمایـد. بـه این معنا کـه با تعریف اسـتانداردهای تخصصی و سـپس 
واسـپاری و یـا جمـع سـپاری مدیریـت میدانـی بـه مجموعه هـای مردمـی، از 
رشـد و توسـعه آن هـا حمایـت نمایـد. در ایـن مدل نقـش مـردم از مصرف کننده 
و بهره بـردار صـرف بـه کارگـزار و تولیدکننـده فرهنگـی - اجتماعـی ارتقـاء پیدا 
می کنـد و متناسـب بـا ایـن ارتقـاء نقشـی، الزامـات و آمادگی هـای الزم را نیـز 
کسـب می نمایـد. تأسـیس و راه انـدازی کارخانه و یـا پارک فرهنـگ و فناوری در 

اسـتان ها از الزامـات تحقـق این مسـیر اسـت. 

گام دیگـر بـاز تعریـف نقش زنـان و دختران مسـلمان ایرانی در توسـعه فرهنگی 
کشـور و پاسـخ به مسـائل امروز ایشـان با مشـارکت زنان نخبگان کشـور اسـت. 
در ایـن زمینـه تأکیـد بـر مسـأله خانواده بـه عنوان محـور تحـوالت فرهنگی یک 
راهبـرد غیرقابـل انکار اسـت. امـروز برای نجات کشـور از پرتگاه فروپاشـی نظام 
خانـوداه بـا تأکیـد بـر مسـأله فرزنـدآوری در 20 سـال آینـده بایـد مقتضیـات و 
و همـه ظرفیت هـای  زد  گـره  بـه موضـوع خانواده محـوری  را  دولـت  خدمـات 
خدماتـی و رفاهـی و اداری - مالـی آن را در خدمـت نهـاد خانـواده قـرار داد و 
در ایـن زمانـه بـا تشـکیل یـک سـازمان ملـی و یا نهـاد عالی بـرای تجمیـع همه 
اقدامـات و راهبـری و مدیریـت منسـجم این مسـأله دسـت بـه ابتـکار جدید زد.

 چرا آرمان های انقالب اسالمی محقق نشد؟

در بخـش اول نوشـتار، فصـل اول زندگـی جمهوری اسـامی را در مسـیر تحقق 
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آرمان هـا بررسـی کردیـم و مشـخص گردیـد در مواجهـه بـا آرمان ها، مسـیر های 
متفاوتـی در طـول چهلـه ی ابتدایـی انقاب اسـامی طی شـده اسـت. حرکت 
در مسـیر تحقـق آرمان هایـی چـون »حاکمیت مـردم« با کاهلی و سسـتی پیش 
رفتـه اسـت و عقب ماندگـی بسـیار زیـادی وجـود دارد. مسـیر حرکـت به سـمت 
آرمان هایی مثل »آزادی« دچار انحراف اساسـی شـده اسـت و حتی در مسیری 
مخالـف بـا آرمـان پیـش رفته ایـم و بـه آرمان هایی مثل »سـبک زندگـی« به کلی 
توجـه نکرده ایـم. لیکـن پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه »چـرا فرسـنگ ها فاصله 
میـان بایدهـا و واقعیت هـا ایجـاد شـده اسـت؟« اگـر علـت وضعیـت موجـود را 
تشـخیص ندهیـم، نمی توانیـم بـرای آینـده برنامه ریـزی کنیـم و قطعـًا در پایـان 
فصـل دوم زندگـی جمهـوری اسـامی فاصلـه میـان وضعیـت موجـود تـا تمدن 
نویـن اسـامی بسـیار بیشـتر از اکنـون خواهد بود و شـاید دیگر فرصـت جبران 
نباشـد؛ بنابرایـن پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـرای تحقـق گام دوم انقـاب، الزامـی 

است.

مدل�حکمرانی�عامل�شکل�گیری�وضعیت�موجود
معتقدیـم اکثر عوامل عدم پیشـرفت کشـور در مسـیر تحقق آرمان هـا و پایداری 
مسـائل در طـول فصـل اول زندگـی جمهـوری اسـامی نتیجه ناکارآمـدی مدل 
حکمرانی کشـور اسـت. حل مسـائل کشـور به صورت پایدار و حرکت در مسـیر 
رشـد مـردم صرفـًا بـا تحـول در مـدل حکمرانـی کشـور امکان پذیـر اسـت. برای 
طراحـی نظریـه جدیـد ابتـدا باید سـازوکارهای نادرسـت شناسـایی شـود،که به 

عنـوان مثـال بـه مهم تریـن آن هـا می پردازیم:
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1-�دولت�سکوالر�
هـر جامعـه ای بـرای اداره کشـور نیازمنـد بـه تئـوری و نظریـه واحـدی اسـت. 
بعضـی از کشـورها دنبالـه رو مکاتـب سـرمایه-داری و بعضـی دیگر پیـرو مکاتب 
سوسیالیسـتی هسـتند و براسـاس آن، مدل اداره کشـور در موضوعات بخشـی 
و فرابخشـی را ارائـه می دهنـد. لیکـن مـردم ایران در سـال 1357 بـا هدف نفی 
انحصـار دیـن بـه عبـادات فـردی و تحقـق حاکمیـت اسـام در ابعـاد سیاسـی، 
انقـاب  ایـن  امـا  انقـاب نمودنـد.  آمـوزش، فرهنگـی  اقصـادی، اجتماعـی، 
منجـر بـه انقابـی در مـدل حکمرانـی کشـور براسـاس مبانـی اسـامی نگردید 
و بـا مدل هـای آمریکایـی دوران پهلـوی با اصاحاتی سـطحی در کشـور تثبیت 
شـد. بـه عنـوان مثـال دولت هـا در طـول چهلـه اول زندگـی جمهوری اسـامی 
بـه دنبـال انقابـی در نظـام بانکداری کشـور مبتنی بـر مبانی اقتصاد اسـامی 
مبنـای  بـر  تقلیـدی  صـورت  بـه  دولت هـای  اقدامـات  و  تصمیمـات  و  نبودنـد 

مدل هـای کشـورهای بیگانـه طراحـی شـده اسـت. 

 دولِت مردم، دولت اسالمی

اساسـًا جمهـوری اسـامی بـه دنبـال درافکنـدن طرحـی نـو و پی ریـزی تمدنی 
جدیـد در مقابـل مکتـب لیبـرال دموکراسـی و کمونیسـتی غـرب و شـرق بـود و 
از ایـن رو انقـاب اسـامی انقابـی تحولـی اسـت. در مـدل حکمرانـی دولـِت 
مـردم بایـد نظام های تقلیدی نادرسـت از کشـورهای بیگانه کنار گذاشـته شـود 
و مبانـی نظـام جمهـوری اسـامی تبدیـل بـه مدل هـای قابل اجـرا شـود. البته 

ایـن تحـول امـری دفعـی نبـوده بلکـه بـه تدریـج امکان پذیر اسـت.
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2-�دولت���ریاستی�
دیـدگاه دولـت ریاسـتی تفکـری اسـت کـه پیـروزی در انتخابـات را بـه معنـای 
واگـذاری تمـام قدرت، ثروت و اختیارات کشـور توسـط مردم بـه دولت می  داند؛ 
بـه عبـارت دیگـر جریان غالـب نتیجه پیـروزی در انتخابـات را تصاحب کشـور و 
مـردم می  داننـد و بـا قدرتـی کـه بـه واسـطه انتخـاب مـردم بـه دسـت آورده بـر 
مـردم مدیریـت می کنـد. در ایـن دولت هـا  تمـام قـدرت و اختیـارات بـرای اداره 
امـور کشـور را در یـک هیئـت دولت تجمیع شـده و قـدرت به صـورت عمودی و 
از بـاال بـه پایین نسـبت بـه مردم اعمال می شـود. این نـوع دیدگاه ناشـی از باور 
دولـت بـه نظریـه »مـردم صغیـر« اسـت، یعنی دولـت بـه جایـگاه و ظرفیت های 
»نهـاد مـردم« اعتقـادی نداشـته و مـردم را فاقـد تـوان و صاحیـت کافـی بـرای 
تشـخیص صـاح و تأمیـن زندگـی خـود می داند و به طـور قیم مآبانه بـدون توجه 
بـه خواسـت و رضایـت مـردم، بـرای زندگـی مـردم تصمیـم می گیـرد. بـه عنوان 

مثـال چنـد ویژگـی از تفکـر دولت هـای ریاسـتی را بیـان می کنیم:

1- ضـد شـفافیت: دولت هـای ریاسـتی مخالف اصلی شـفافیت هسـتند، زیرا 
ایـن دولت هـا، مـردم را کارفرمایـان خود ندانسـته و برای ملت حـق نظارت قائل 
نمی باشـند و زمانـی کـه بـاور بـه نظارت مـردم وجود نداشـته باشـد، به ابـزار آن 

یعنی شـفافیت نیازی نیسـت. 

2- ضـد آزادی بیـان: دولت هـای ریاسـتی مخالـف جـدی بـا آزادی هـا بیـان 
و قلـم هسـتند؛ زیـرا ایـن دولت هـا، خـود را در کارفرمـا و قیـم مـردم دانسـته و 

گزارش دهـی و پاسـخگویی بـه مـردم را جـز وظایـف خـود نمی داننـد. 

3- تمرکزگـرا: دولت هـای ریاسـتی معتقدنـد رأی مـردم در انتخابـات به معنای 
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انتخـاب دولـت پیـروز بـه عنوان قیـم برای مردم اسـت. لـذا دولت ها بـرای اداره 
قیم مآبانـه کشـور نیازمنـد بـه تجمیـع قـدرت و اختیـارات بـه صـورت متمرکـز 

. هستند

 دولِت مردم، دولت مشارکت جو

مکتـب فکـری دولـِت مـردم بـا دولـت  ریاسـتی مخالـف اسـت، چـون معتقدیـم 
وظیفـه اداره امـور کشـور و حرکـت در مسـیری کـه مقـام والیـت تعییـن می کند 
بـر عهـده مـردم اسـت. یعنی مـردم باید خواسـت امـام جامعـه را با قـدرت اراده 
خـود محقـق سـازند و ورود »نهـاد مـردم« به مدیریت امور کشـور تنهـا کلید حل 
مسـائل کشـور می دانیـم، چـون باور بـه نظریه »مردم رشـید« داریـم. همان طور 
کـه در بیانیـه گام دوم از رشـد بینـش و بصیـرت مـردم بـه عنـوان بـرکات بـزرگ 
انقـاب اسـامی یـاد شـده اسـت، مکتـب فکـری دولـِت مـردم معتقـد اسـت، 
ملـت امـروز بـه ایـن سـطح از کمال رسـیده اند کـه در اداره امور کشـور بـا دولت 
در تصمیم گیـری، اجـرا و نظـارت مشـارکت کننـد و در ایـن فرآینـد مشـارکتی به 
تدریـج بـر کمـال آن هـا اضافـه خواهـد شـد تـا دولـت و ملت ادغـام شـوند و این 

همـان جامعـه شـکل گرفتـه از مردم رشـید اسـت. 

3-�دولت��رفاقتی�
دولـت  رفاقتـی، دولتـی اسـت ضدعدالـت و تبعیض گر که بـا توزیع رانـت به نفع 
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حلقه هـای قـدرت و ثـروت منجـر بـه غـارت و اسـتضعاف عمـوم مـردم می شـود 
بـه معنـای دیگـر نتیجـه دولت رفاقتـی، دولتـی رانتی- غارتی اسـت. بـه عنوان 

مثـال چنـد ویژگـی از تفکـر دولت هـای رفاقتـی را بیـان می کنیم: 

1- اقتصـاد رفاقتـی: در اقتصـاد رفاقتـی رانـت ارز 4200 از جیـب عموم مردم 
بـه نفـع طبقه ای خـاص در جامعه توزیع می شـود؛ فرصت های برابـر در دریافت 
تسـهیات بانکـی وجـود نداشـته و پـول رفاقتـی توزیـع می شـود؛ دارایی هـای 
مـردم را بـه بهانـه خصوصی سـازی، اختصاصی سـازی می کنند؛ در بـازار بورس 
آحـاد مـردم بـا اعتمـاد بـه وعـده دولـت، نقدینگی خـود را بـه بازارهای سـرمایه 
آورده و بـا ضرر هـای سـنگین مواجه شـوند و سـرمایه داران با اسـتفاده از رانت-
هـای اطاعاتـی از سـودهای کان بهره منـد شـدند و ثـروت مـردم را بـه تـاراج 

بردند.

براسـاس  رفاقتـی  دولـت  در  مدیـران  انتصـاب   رفاقتـی:  انتصابـات   -2
بـه  اتصـال  سیاسـی،  و  حزبـی  سـهم خواهی های 

حلقه هـای قـدرت و ثروت، سـفارش  پدرخوانده ها، قدردانی از فعاالن سـتادی، 
پیوندهـای فامیلـی، سـلیقه محوری و اسـتفاده از رفقـای قدیمـی باشـد. یعنـی 

غلبـه انتصاب هـای اتوبوسـی و ترفیع هـای آسانسـوری به شایسته سـاالری. 

 

 دولِت مردم، دولت قانونی

دولـِت مـردم آمـده اسـت تـا بـا تیشـه بـر ریشـه تفکـر رفاقتـی در دولت هـا زده 
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را جایگزیـن دولتـی »رفاقتـی« سـازد. در دولـت قانونـی  و دولتـی »قانونـی« 
ژن هـای خـوب و یقـه سـفیدها بر آحاد مـردم برتری نداشـته و قوانیـن و ضوابط 

بـر روابـط رفاقتـی پیـروز خواهد شـد.  

4-�دولت�الکچری�
دولـت الکچـری، دولتـی اسـت کـه مسـئوالن آن خـوی اشـرافی گری، خـوی 
جدایـی از مـردم، خوی بی اعتنایـی و تحقیر مردم را دارنـد و دولتی که از مردم، 
بـا مـردم، منتخـب مـردم، در کنار مردم و رفتارشـان شـبیه مردم نیسـت، دولتی 
غیـر مردمـی اسـت. مدیـران دولت هـای الکچـری حقوق هـای نجومـی از ثروت 
مـردم، ماشـین ها لوکـس و زندگـی در ویاهـا و برج های شـمال شـهر و تیم های 
تشـریفاتی را حـق خـود می داننـد و فرزنـدان خـود را ژن هـای خـوب می نامند و 
ایـن رفتـار بـه دلیل ایجاد طبقـه ای خاص و ممتاز نسـبت به مردم اسـت. نتیجه 
دولـت الکچـری، نابودکننـده »اعتماد ملت نسـب به دولت« اسـت. مردم تصور 
می کننـد کـه دولت مـردان در دنیایـی متفـاوت از مـردم زندگـی کـرده و اساسـًا 

دولـت درکـی نسـبت به مسـائل مـردم و عزمی بـرا حل آن هـا ندارد.

 

دولِت مردم، دولت مردمی

در دولـِت مـردم رفتارهـا ی اشـرافی گری کـه نشـان از تفـاوت طبقاتـی مـردم و 
کارگـزاران باشـد، خـط قرمـز محسـوب می شـود و بایـد دیوارهـای بیـن دولت و 
ملـت را نابـود سـاخت تا مـردم، کارگزاران را همراه و کنار خود در مسـائل کشـور 

 . ببینند
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5-�دولت�تصدی�گر�
را  ثـروت و قـدرت کشـور می دانـد و مـردم  دولـت تصدی گـر خـود را صاحـب 
در جایـگاه مشـتریان خـود قـرار می دهـد؛ بنابرایـن هـدف اصلـی دولـت ارائـه  
خدمـات توسـط شـرکت های دولتی به مشـتریان خـود یعنی مردم اسـت و برای 

ایـن هـدف زمـام تمـام امـور را دسـت می گیـرد. 

نهـاد دولـت سـازوکارها را بـه نحـوی تنظیـم نمـوده کـه نهـاد مـردم رغبتـی بـه 
از موانـع کسـب وکار نظیـر  بـا حمایـت  یعنـی دولـت  باشـد؛  فعالیـت نداشـته 
ایجـاد انحصـار  بـرای شـرکت های دولتـی، فرآیندهـای بسـیار طوالنـی صـدور 
مجـوز، عـدم صیانـت از حـق مالکیـت خصوصـی، عـدم اعطـای تسـهیات بـه 
کسـب وکارها، مقـررات مالیاتـی، مقررات تجـارت از طریق مرزهـا، قاچاق ، عدم 
شـفافیت فضـای اقتصـادی، پیش بینی ناپذیـری دولـت و... خـود را از »عامـل 
پیشـرفت« بـه »مانـع پیشـرفت« تبدیل کـرده اسـت. همچنین اگر نهـاد مردم با 
تمـام ایـن موانـع به فضای بازار ورود کند باید با شـرکت های دولتـی برخوردار از 
رانت هـای اطاعاتـی و ارتباطاتـی و متصل به شـیرهای نفتی رقابتـی ناعادالنه 

و ناسـالم داشـته باشـند کـه بی-شـک نهـاد مـردم محکوم به شکسـت اسـت. 

 دولِت مردم، دولت تسهیل گر

 در مکتـب فکـری دولـِت مـردم، دولـت و مـردم هـر دو نهـاد اجتماعـی هسـتند 
کـه از نقایـص و کاسـتی های مختلـف رنـج می برند و توسـعه در گرو رفـع نقایص 
و عیـوب نهـاد مـردم و نهـاد دولـت اسـت. کلیـد پیشـرفت در فراهـم سـاختن 
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شـرایط اسـت کـه دولـت از عهـده انجـام وظایـف حاکمیتـی و پشـتیبانی خـود 
برآیـد و بتوانـد زمینه سـاز رشـد مـردم باشـد. دولـت بایـد بـا انتخـاب رویکـردی 
ارزش مدارانـه بـه بازتعریـف روابـط دولـت و ملـت بپـردازد. در الگوی مـورد نظر، 
دولـت بایـد ثبـات و پایـداری را در جامعه ایجـاد، چارچوب های قانونی مناسـب 
و اثربخـش بـرای فعالیـت نهـاد مردم را مسـتقر و بـا کاهش نقـش تصدی گری و 
روی آوردن بـه نقـش تسـهیل گری، اداره دولـت را از روش مدیریـت عمومـی بـه 
روش حکمرانـی عمومـی تغییر دهد. باید در فصل دوم زندگی انقاب اسـامی 
دولـت »تصدی گـر«  را جایگزیـن  »تسـهیل گر«  دولـت  انقابـی سـازوکاری  بـا 

ییم. نما

6-�دولت��نفتی�و�معدنی
اصـل گرفتـاری کشـور نفـت نیسـت، بلکـه اصـل گرفتـاری، مالکیـت دولتـی 
نفـت اسـت. بـا نگاهـی بـه تاریخچـه ایـن موضـوع روشـن اسـت، کـه برخـاف 
شـعارها، نفـت هیـچ گاه در ایـران ملـی نشـد، بلکـه نفـت دولتـی شـد. در واقـع 
ملـی شـدن صنعـت نفت، صنعت دولتی شـدن نفت اسـت. اما منظـور از دولت 
نفتـی چیسـت؟ دولـت نفتـی، دولتـی اسـت کـه نه خـود مولد اسـت و نـه تولید 
دیگـران برایـش ارزشـمند اسـت و هزینه هـای خـود را مسـتقیمًا از نفـت پـول بر 
مـی دارد و چـرخ زندگـی مـردم برای دولت هـای نفتی مهم نیسـت، چـون چرخ 
زندگـی مدیـران نفتـی وابسـته بـه چـرخ زندگـی مـردم نیسـت، بلکـه وابسـته به 
شـیرهای نفـت اسـت. دولت های نفتـی، دولت هـای توزیع گر هسـتند و وظیفه 
خـود را بـه عـوض تولید، توزیـع می داند و در بهترین شـرایط، قسـمتی از درآمد 
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نفـت را در دسـتگاه های عریـض و طویـل خـرج نشـده اسـت، بیـن مـردم توزیع 
بلندتـر  را براسـاس صـدای  توزیـع  البتـه دولـت نفتـی سـازوکارهای  می کنـد. 
تنظیـم کـرده اسـت، یعنـی هـر صدایـی بلندتر اسـت، سـهم او از توزیع بیشـتر 
اسـت. البتـه طبیعـی اسـت هر کـه نزدیک تـر باشـد، صدایـش بلندتر بـه گوش 
می-رسـد. همچنیـن ایـن دولت هـا غیرپاسـخگو هسـتند، چـون وقتـی دولـت 
نفـت را مـال خـودش می دانـد و نـه مـال مـردم، در نتیجـه خـود را مواجب بگیـر 
مـردم نمی دانـد، خـود را آدم مـردم نمی دانـد، خـود را خـادم و مسـتخدم مـردم 
نمی دانـد. او در ذهنـش پـول را از دسـت مردم نمی گیرد، پول برداشـت می کند 
از یـک چـاه انحصـاری و بی حسـاب و کتـاب و مـردم راهـکاری بـرای نظـارت بر 
روی اموالشـان ندارنـد و از مدیریـت حسـاب گرانه ی دور می شـوند و زمانـی کـه 
دسـت دولـت هـم در مفت خـواری نفـت بـاز گذاشـته شـده اسـت، چـرا  دولـت 
بایـد بـه مـردم پاسـخگو باشـد؟ پاسـخگویی شـعاری بیش نیسـت، چون ریشـه 
پاسـخ گویی مربـوط بـه زمانـی اسـت کـه دولـت مواجب گیـر مـردم باشـد و ایـن 

سـازوکار البتـه کامًا روشـن و شـفاف باشـد.

 دولِت مردم، دولت کارآفرین

در مکتـب فکـری دولـِت مـردم، هزینه هـای دولـت در جهت توسـعه می بایسـت 
از از طریـق نظـارت و گرفتـن حقـوق مالیاتـی از کارکـرد نهاد مردم تأمین شـود. 
لـذا دولـت مجبـور بـه تسـهیل گری بـرای فعالیـت بهتـر نهـاد مـردم اسـت. باید 
دولـت را از شـیر های نفـت جـدا کـرد و با تسـهیل گری خـود را تبدیل بـه دولتی 

کارآفریـن و وابسـته به مردم سـازد.  
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7-�دولت�پیرساالر
یکـی دیگـر از ویژگی هـای دولت هـای گذشـته کـه منجـر بـه ناکارآمـدی دولـت 
و نارضایتـی مـردم گردیـده اسـت، اسـتفاده از کارگـزاران پیـر اسـت. اسـتفاده 
از کارگـزاران دولـت بـا سـن های بـاال، دو نتیجه نامطلـوب خواهند داشـت. اواًل 
کارگـزاران در قـوه مجریـه کشـور بـه دلیـل نـوع فعالیـت می بایسـت از انـرژی و 
تـوان کافـی بـرای پیگیـری و حـل مسـائل برخـوردار باشـند. ثانیـًا کارگزارانـی 
کـه سـال ها بـا سـازوکارهای موجـود در حـال فعالیـت در دولت هـا بودنـد، ذهن 
غیرقابـل انعطـاف  و تغییـر بـرای تحول مـورد نیـاز در گام دوم را دارنـد. لذا مقام 
معظـم رهبری)مدظله العالـی( می فرماینـد: »دولـت جـوان و حزب اللهی عاج 

مشـکات کشـور است«

 

 دولِت مردم، دولت جوان

نظـام  یـك  بـا  و  شکسـته  را  قـدرت  حلقه هـای  اسـت  آمـده  مـردم  دولـِت 
شایسته سـاالر، کارگزارانـی جـوان، تازه نفـس و متخصـص را بـه نظـام مدیریتـی 
کشـور وارد کنـد تـا در نتیجـه بـا انقابـی در کارگـزاران، انقابـی در سـاختارها، 

را محقـق سـازد.  و رویکردهـا  کارکردهـا 

8-�دولت�جزیره�ای
اداره جزیـره ای در مـدل حکمرانـی کشـور یکـی از مهم تریـن دالیـل وضعیـت 
نابسـمان موجـود اسـت. اگـر مجموعـه دولـت را بـه سـاعتی تتشـبیه کنیـم، 
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گرفتـه  نظـر  در  سـاعت  یـک  چرخ دنده هـای  همچـون  دولـت  بخش هـای 
کـه  صورتـی  در  می شـود. 

چرخ دنده ای بچرخد ولی چرخش او در عملکرد سـاعت نتیجه نداشـته باشـد، 
آیـا جـز مصـرف انـرژی، فایـده ای حاصل شـده اسـت؟ یا اگـر چرخ دنـده ای بد 
طراحـی شـده باشـد، حتـی بـا چرخـش خـود سـبب شکسـتن چرخ دنده های 
دیگـر می-شـود. بنابرایـن اگـر بخش هـای دولت درسـت طراحی و کوک نشـده 
باشـد، آن دولـت زحمت می کشـد ولـی خروجی قابل لمـس برای مـردم ندارد. 
در دولت هـای گذشـته سـازوکارهای اداره کشـور محـدود به حوزه بخشـی بوده 
و مدیـران هـر بخـش بـا رویکردهای متفـاوت صرفًا بـه دنبال حفـظ منافع بخش 

خود هسـتند و کشـور به صـورت جزیره ای اداره می-شـود.

 دولِت مردم، دولت سیستمی

رویکـرد دولـِت مـردم در اداره کشـور رویکـردی جزیـره ای نیسـت؛ بلکـه کشـور 
را بـه عنـوان یـک سیسـتم در نظـر گرفتـه که تمـام بخش هـای آن بـا یکدیگر در 
حـال تعامـل هسـتند و بـر یکدیگـر اثـر می گذارنـد و از یکدیگـر اثـر می پذیرنـد.

9-�دولت�معلول�محور
یکـی دیگـر از ویژگی های نادرسـت مدل حکمرانی کشـور، نـگاه معلول محور به 
مسـائل اسـت؛ دولت هـا تمام تـوان خود را بـرای حـل پیامدهای مسـائل به کار 
می بندنـد کـه ایـن نگاه معلول محـوری هیچ گاه مسـائل را به صـورت پایدار حل 
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نخواهـد کـرد. عنـوان مثـال در یـک نـگاه معلول محور راهـکار برای حل مسـئله 
آلودگی، تعطیلی شـهر اسـت و در یـک نگاه علت محور یکـی از راهکارهای حل 
ریشـه ای مسـئله آلودگی، حـذف خودروهای فسـیلی و جایگزینـی خودروهای 

پاک اسـت.

 دولِت مردم، دولت علت محور

دولـِت مـردم شناسـایی و حل عواملی ریشـه ای اسـت که منجر به ایجاد مسـئله 
شـده اسـت را جایگزیـن پرداختـن بـه نتایـج و پیامدهای مسـائل نموده اسـت؛ 

ایـن نـگاه منجـر به حل ریشـه ای و پایـدار مسـائل می گردد.

10-�دولت�گذشته�نگر
در شـرایطی کـه جهـان پیرامـون و مقـدار متغیرهـا دائمـًا در حـال تغییر اسـت، 
برنامـه ای کـه ذهـن گذشـته نگر بـه عنـوان خروجـی می دهـد نـه تنهـا مفیـد 
نخواهـد بـود، بلکـه بـه ضدهـدف خـود تبدیـل می شـود. دولـت گذشـته نگر بـا 

دو آسـیب جـدی دارد:

برنامه هـا  گذشـته نگر  حکمرانـی  مـدل  در  گذشـته نگر:  برنامه ریـزی   -1
براسـاس آمـار و اطاعـات حـدود 10 سـال گذشـته طراحـی می شـود و اساسـًا 
ممکـن اسـت زمانـی کـه دولـت بـا توجـه بـه آمـار و اطاعـات 10سـال قبـل 
درخصـوص موضوعـی تصمیمـی اتخـاذ می نمایـد، بـه کلـی شـرایط موضـوع 
تغییـر کـرده و تصمیـم کامـًا نادرسـتی بـرای آینـده کشـور اتخـاذ شـده اسـت.
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درحـال  جهـان  ظهـور:  حـال  در  موضوعـات  تهدیدهـای  بـا  مواجهـه   -2
پیشـرفت اسـت و عواملـی در حـال ظهـور اسـت کـه بسـیاری از سـازوکارهای 
بـا چالـش جـدی مواجـه می سـازد. لیکـن دولت هـای گذشـته نگر  را  موجـود 
بـه دلیـل فقـدان نـگاه آینده نگرانـه بـا تهدیدهـا و عـوارض پدیده هـای در حـال 

آن. فرصت هـای  نـه  می شـود،  مواجـه  شـکل گیری 

 دولِت مردم، دولت آینده نگر

دولـِت مـردم طراحـی خـود را بـرای آینـده انجـام خواهـد داد و مدیریـت ایـران 
و  تغییـر خواهـد داد  آینده نگـر  بـه  از حالـت گذشـته نگر  را در همـه عرصه هـا 
ضمـن اسـتفاده از تجـارب گذشـته، بـا شـناخت پدیده هـای در حـال ظهـور 

می کنـد.  برنامه ریـزی  و  تصمیم گیـری 

دولِت�مردم
مـدل حکمرانـی دولـِت مـردم با هـدف تحول عظیم در نحوه اداره کشـور شـکل 
گرفـت و تحـول عظیم بـه معنای انقابـی در رویکردهـا، کارکردها، سـاختارها و 
مدیـران اسـت کـه محور ایـن انقـاب سـازوکاری »مردم« هسـتند. مـا معتقدیم 
کلیـد حـل مسـائل کشـور، مـردم هسـتند و بایـد کار را بـه مردم سـپرد تـا نیروی 
اقیانـوس بیکـران اراده مـردم، هر مشـکلی را از سـر راه بـردارد. در نتیجه دولِت 
مـردم بـه دنبـال آن اسـت کـه سـازوکارهای موجـود را به نفـع مردم، با مشـارکت 
مـردم و بـا هـدف واگـذاری بـه مـردم متحـول سـازد. دولـِت مـردم، دولـت ضـد 
دولـت اسـت؛ بـه معنـای دیگـر دولتـی اسـت کـه بـا تمرکـز اختیـارات و قـدرت 
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در دولـت و رفتـار ریاسـتی و قیم مآبانـه دولـت نسـبت بـه ملـت مخالـف اسـت و 
معتقـد اسـت مـردم باید در چرخه اداره کشـور خـود تصمیم بگیرنـد، خود اجرا 

کننـد و خـود نظـارت نماینـد و دولـت صرفـًا تسـهیل گر باشـد، نـه تصدی گر. 

بـرای تحقـق مکتـب فکـری دولت مـردم، در ادغـام دولـت و ملت بایـد 5 ویژگی 
شـفافیت، گفت وگـو، رقابـت، عدالت در رشـد و پاسـخگویی در جامعـه به کمال 

برسـد و مردمـی رشـید دولت مـردم را محقق خواهند سـاخت. ان شـاالله... 

1-�شفافیت
 چرا دولِت مردم، دولتی شفاف است؟ 

ریشـه اصلی بسـیاری از مسـائل روز کشـور، فقدان نظام جامع شـفافیت است. 
شـفافیت بایسـتی بـه عنوان مبنا و سـرآغاز عمـوم فعالیت ها مدنظر قـرار گیرد و 
به معنای این اسـت که اطاعات مناسـب در زمان مناسـب، با کیفیت مناسـب 

بـه جامعه مخاطب ارائه شـود. 

شـفافیت، حلقـه گم شـده ی زنجیـره ی تحقـق بسـیاری از آرمان هـای انقـاب 
اسـامی اسـت. از شـفافیت به عنوان سـریع ترین، کم هزینه ترین، سـاده ترین، 
مبنایی ترین و قابل اعتمادترین سـازوکار برای بازآفرینی اعتماد، فسادسـتیزی، 
رقابت محـوری، کارآمـدی و پاسـخگویی یـاد می شـود. لیکـن مهم تریـن هـدف 
دولـِت مـردم از پیاده سـازی نظـام جامـع شـفافیت، »افزایش مشـارکت مردم در 
اداره امـور کشـور« اسـت و معتقدیـم دولـت نمی توانـد تحولـی در کشـور ایجـاد 

کنـد، مگـر این کـه مـردم، دولـت را در این مسـیر همراهـی نمایند.
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دولـِت مردم به دنبال شـکل گیری مشـارکت مردم در عرصه هـای تصمیم گیری ، 
اجـرا و نظـارت اسـت و بسترسـاز این مشـارکت شـفافیت اسـت. مشـارکت مردم 
در تصمیم گیری هـا و اجـرا کشـور بـدون آگاهـی از امـور امکان پذیـر نیسـت و 
موضـوع  در  همچنیـن  اسـت.  مـردم  آگاهـی  بـرای  ابـزار  مهم تریـن  شـفافیت 
و  کارگـزار  رابطـه  ملـت  و  رابطـه دولـت  نظـارت، معتقدیـم  مـردم در  مشـارکت 
کارفرمـا بـوده و حـق مردم اسـت کـه بر عملکـرد کارگـزاران خود در ابعـاد فردی 
و سـازمانی نظـارت کننـد و ابـزار تحقق نظارت مردم بر دولت، شـفافیت اسـت.

 چه چیزی در دولِت مردم باید شفاف می شود؟ 

بـا  و  نمی بینـد  کارگـزاران  مزایـا  و  حقـوق  در  صرفـًا  را  شـفافیت  مـردم  دولـِت 
شفاف سـازی مـواردی چـون شـفافیت هویتـی شـامل وظایـف قانونـی، اسـناد 
راهبـردی و گـزارش عملکـرد سـاالنه؛ شـفافیت فرآیندهـا شـامل فعالیت هـای 
و فعالیت هـای مـورد توجـه  اربـاب رجـوع، فعالیت هـای اخـذ مجوزهـا  دارای 
مـردم؛ شـفافیت پروژه هـا شـامل پروژه هـای عمرانـی و پروژه هـای پژوهشـی و 
مطالعاتـی؛ شـفافیت معامـات شـامل مناقصـات و مزایده ها و نتایج؛ شـفافیت 
قراردادهـا شـامل قراردادهـای هزینـه ای و درآمـدی؛ شـفافیت تأمین کننـدگان 
شـامل  تصمیم گیـر  نهادهـای  شـفافیت  فروشـندگان؛  و  پیمانـکاران  شـامل 
اطاع رسـانی  غیـاب،  و  حضـور  جلسـات،  و دسـتور  تقویـم  نهادهـا،  فهرسـت 
مذاکـرات و گـزارش عملکرد سـاالنه؛ شـفافیت کارگزاران شـامل شـرح وظایف، 
عـزل  انتصـاب  انتخـاب،  فرآینـد  کارگـزار،  اطاعـات  شایسـتگی های شـغلی، 
و اسـتعفا، حقـوق و مزایـا، مأموریت هـای خارجـی، هدایـا و گـزارش عملکـرد؛ 
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و  منقـول  امـوال  اطاعـات  مالـی،  عملکـرد  بودجـه،  شـامل  مالـی  شـفافیت 
رقابـت- فسادسـتیزی،  مـردم،  مشـارکت  افزایـش  دنبـال  بـه  و...  غیرمنقـول 
محـوری، کارآمـدی و پاسـخگویی بـوده کـه تحقـق ایـن مـوارد منجـر بازسـازی 

اعتمـاد ملـت بـه دولـت می گـردد.

2-�گفت�وگو
 چرا دولِت مردم باید گفت وگو محور باشد؟ 

اگـر مردم نسـبت بـه بسـیاری از تصمیم گیری های دولت نارضایتـی دارند و این 
نارضایتـی منجـر به عـدم همراهی بـرای اجرایی سـازی برنامه ها می گـردد؛ اگر 
نخبـگان و صاحب نظـران تصمیم گیری هـای دولـت را غیرکارشناسـی می دانند 
و اگـر دولـت و ملت احسـاس بیگانگی بـا یکدیگر دارند، دلیـل اصلی آن فقدان 

گفت وگـو پویا و دوطرفه اسـت.

دولـِت مـردم بـه دنبـال واگـذاری اداره امور کشـور بـه صاحبان اصلـی آن یعنی 
مـردم اسـت، کـه از نقطـه مشـارکت مـردم در مدیریـت کشـور آغـاز می شـود و 
معتقدیـم شـریان و عامـل اصلی حیات مشـارکت، گفت وگو اسـت. هدف دولِت 
مـردم از ایجـاد فضـای گفت وگـو محـور در جامعـه ایـن اسـت کـه مـردم و مردم، 
دولـت و مـردم، نخبـگان و مـردم و دولت و نخبگان برای ایجاد یک فهم مشـترک 
از هـدف و مسـیر درسـت و نادرسـت با یکدیگر بـه گفت وگو بپردازنـد تا تصمیم-

گیری هـا مـورد وفـاق ملی، کارشناسـانه و به سـود مردم باشـد. 
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  چه چیزی در دولِت مردم باید مورد گفت وگو قرار گیرد؟ 

تمـام تصمیم گیری هـای دولـت بـرای ملـت بایـد مـورد گفت وگـو در جامعـه قرار 
گیـرد تـا مرحلـه ای کـه مـردم احسـاس کننـد در یـک فضـای مشـارکتی بـرای 
زندگـی خـود تصمیمـی درسـت اتخـاذ کرده اند. همچنیـن در طول چهل سـال 
گذشـته درخصـوص اختاف هـا در عقایـد سیاسـی و مذهبی، کشـور سیاسـت 
سانسـور را پیـش گرفتـه اسـت، در حالـی کـه برخـورد سـالم افـکار منجـر بـه 

آگاهـی و رشـد مـردم می شـود.

3-�رقابت
 چرا دولِت مردم باید رقابت محور باشد؟ 

مدیریـت  بـا  خـاص  طبقـه ای  جامعـه،  فضـای  در  انحصـار  وجـود  صـورت  در 
رسـانه ای کشـور فضـای گفت وگـو را بـه نحـوی پیـش خواهنـد بـرد که خواسـت 
خـود را تبدیـل بـه خواسـت عموم مـردم خواهنـد کـرد، بنابراین برای مشـارکت 
حقیقـی مـردم و اتخـاذ تصمیمـی درسـت بایـد انحصـاری در فضـای رسـانه ای 
کشـور نباشـد تـا همـه بتواننـد بـا یکدیگـر آزادانـه گفت وگـو نماینـد. همچنیـن 
دولـِت مـردم در سـطح مشـارکت جویی از مـردم باقـی نخواهـد ماند و به سـمت 
واگـذاری امـور به مـردم پیش خواهـد رفت؛ لکن اگـر انحصار در فضـای جامعه 
باشـد، ایـن واگذاری هـا بـه طبقه ای خـاص و حلقه های قـدرت و ثـروت خواهد 
بـود، کـه منجـر بـه افزایش شـکاف بین مـردم می شـود. در نتیجه از نـگاه دولِت 

مـردم، رقابـت در مقابـل هرگونـه انحصـار در فضـای جامعـه قـرار می گیـرد. 
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  چه چیزی در دولِت مردم باید رقابتی شود؟ 

در دولـِت مـردم هیـچ عرصـه ای در جامعـه نبایـد وجـود داشـته باشـد کـه مردم 
بـرای ورود بـه آن بـا سـدی محکـم به اسـم انحصـار روبرو شـوند. برای شکسـت 
انحصـار در فضای جامعه می بایسـت رانت، روابط، تعـارض منافع و میدان داری 

حلقه هـای قـدرت و ثـروت نابـود گـردد و قانـون حاکمیت پیـدا کند.

4-�عدالت�در�رشد
 چرا دولِت مردم باید به دنبال عدالت در رشد باشد؟ 

نظریـه دولـِت مـردم بـه دنبال آن اسـت کـه امور کشـور توسـط همه مـردم اداره 
شـود، نـه فقـط طبقـه ای خـاص در جامعـه، در نتیجـه امـکان رشـد بایـد بـرای 
همـه مـردم فراهـم باشـد و محدودیتـی بـرای دسـتیابی به هـدف مدنظـر وجود 
نداشـته باشـد. شـفافیت و گفت وگو امکان مشـارکت مـردم در اداره امور کشـور 
را ایجـاد خواهـد کـرد؛ رقابـت امـکان ورود مـردم بـه عرصه هـا را ایجـاد خواهـد 
کـرد و عدالـت در رشـد امکان پیشـرفت براسـاس میـزان تاش را ایجـاد خواهد 

نمود. 

  چه چیزی در دولِت مردم باید بر محور عدالت در رشد قرار گیرد؟ 

در دولـِت مـردم هـدف ایـن اسـت که اگـر دو فرد با ویژگی های شـخصی مشـابه 
و بـا هـدف واحد، یکـی در مناطق مـرزی و خانواده محروم و دیگـری در مناطق 
مرکـزی و خانـواده ثروتمنـد متولـد شـوند، مسـیر رشـد و پیشـرفت بـرای تحقق 
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هـدف مدنظر بـرای هر دو شـخص برابر باشـد.

5-�پاسخگویی
 چرا دولِت مردم باید پاسخگو باشد؟ 

در دولـِت مـردم اگـر افـراد نسـبت به عملکـرد خود پاسـخگو نباشـند، اساسـًا با 
نتایـج تصمیمـات خـود روبرو نخواهند شـد، در نتیجه بازخـوردی از نقاط مثبت 
و منفـی عملکـرد خـود از جامعه مخاطـب دریافت نخواهند کرد و مسـیر اصاح 

و بهبـود برای رشـد را طـی نخواهند کرد. 

  چه چیزی در دولِت مردم باید مورد پاسخگویی قرار گیرد؟ 

در مکتـب فکـری دولـِت مـردم می بایسـت هر نهاد و فـردی به میـزان اختیاراتی 
کـه دارد، در خصـوص عملکـرد خـود بـه ذی نفعـان و ذی ربطـان در اسـرع وقت 
پاسـخی شـفاف، صادقانـه، سـاده و دقیـق بدهنـد تـا جامعـه مخاطـب خـود را 

نسـبت به پرسـش اگاه سـازند. 

دولت�اعتماد
اولیـن گام بـرای حرکـت در مسـیر مکتـب دولـِت مـردم افزایـش مشـارکت مردم 
در اداره امـور کشـور اسـت؛ لکـن عملکـرد دولت هـای گذشـته بـه نحـوی بـوده 
کـه امـروزه مـردم احسـاس می کننـد دولت هـا بـه آن هـا خیانـت کرده انـد و این 
حـس خیانـت منجـر بـه بی اعتمـادی کامـل ملـت بـه دولـت گردیده اسـت. لذا 
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نخسـتین دولـت از مکتـب فکـری دولـِت مـردم را »دولـت اعتمـاد« نامیدیـم و 
بازسـازی اعتمـاد مردم نسـبت بـه دولت را به عنـوان مأموریت اصلی، نخسـتین 

دولـت تعریـف نمودیم.

 چگونه اعتمادسازی کنیم؟

پاسـخگو،  دولتـی اعتمادسـاز اسـت، کـه مردمـی، کارآمـد، صـادق، شـفاف، 
تاش گـر، عدالت محـور، فسادسـتیز و اعتمادگـر باشـد که به اختصار اشـاره ای 

بـه آن هـا خواهیم داشـت:

شـهر،  شـمال  برج هـای  و  ویاهـا  نجومـی،  حقوق هـای  مردمـی:  دولـت   •
بـه  منجـر  و...  کشـور  از  خـارج  در  فرزنـدان  زندگـی  لوکـس،  ماشـین های 
روحیـه  ایـن  و  اسـت  متفـاوت گردیـده  دنیـا  دو  در  و مسـئوالن  مـردم  زندگـی 
اعتمـاد  دولـت  کارگـزاران  بایـد  اسـت.  اعتمـاد  نابودکننـده  اشرافیت سـاالری 

بداننـد. مـردم  خـادم  را  خـود  کـه  باشـند  مردمـی  مدیرانـی 

• دولـت کارآمـد: یکـی از مهم تریـن دالیـل بی اعتمادی مردم نسـبت بـه دولت، 
ناکارآمـدی دولـت در حـل مسـائل مـردم و پایـداری مسـائلی چـون بیـکاری، 
بدمسـکنی، تـورم، خـودرو گـران و بی کیفیـت، هزینه درمـان و... اسـت. دولت 
اعتمـاد بـرای 20 مسـئله اولویـت دار کشـور برنامـه علمـی و عملیاتـی طراحـی 

کـرده اسـت تـا مسـائل مهـم مـردم را به صـورت ریشـه ای حـل نماید. 
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• دولـت صداقـت: شـعارها و وعده  هـای غیرقابـل اجـرا بـه مـردم بـرای کسـب 
قـدرت، آمارسـازی ها، گزارش هـای خـاف واقـع و... یعنی دروغ گویـی و مردم 
بـه دروغگویـان اعتمـادی ندارند. بایـد دولت اعتمـاد صداقت در گفتـار و کردار 

را سـرلوحه عمـل خود قـرار دهد.

• دولـت شـفاف: زمانـی کـه دولـت را تبدیل بـه تاریک خانـه ای نمـوده که تمام 
عملکـرد دولـت غیرقابـل رصد اسـت و دولت ها مـردم را در جایـگاه ناظران خود 
نمی بیینـد، بی شـک اعتمـاد ملـت بـه دولت امـری محال اسـت. دولـت اعتماد 
بایـد دولتـی شیشـه ای باشـد کـه تمـام اطاعـات بـه صورت شـفاف قابـل رصد 

بـرای همه مردم باشـد.

• دولـت پاسـخگو: دولتـی کـه نسـبت بـه انتقادهـا نـه تنهـا پاسـخگو نیسـت 
بلکـه بـه منتقـدان ناسـزاهایی چـون عصـر حجـری، کم سـواد، بی شناسـنامه، 
افراطـی،  جهنـم،  بـه  برویـد  ترسـوها،  سیاسـی،  بـزدل  متوهـم،  هو چی گـر، 
فحـاش، دروغگـو، سـاده لوح و... می گویـد، آیـا بایـد مـردم بـه دولـت اعتمادی 
داشـته باشـند؟ بایـد دولـت اعتماد گوش شـنوایی برای شـنیدن نقدها داشـته 
باشـد، اگـر نقـد صیحیـح بـود زبـان قدردانـی داشـته باشـد و اگـر نادرسـت بود 

زبان پاسـخ داشـته باشـد. 
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حـل  بـرای  آن  مسـئوالن  کـه  دولتـی  بـه  بی اعتمـادی  تاش گـر:  دولـت   •
مشـکات مـردم تـاش جهـادی نمی کننـد و در روزهـای سـخت کنـار مـردم 
نیسـتند، طبیعی اسـت. دولت اعتماد باید با تمام توان در مسـائل و مشـکات 
کنـار مـردم باشـد، تـا مردم احسـاس کنند مسـئوالن بـرای حل مشـکات مردم 

تـاش شـبانه روزی دارنـد.

• دولـت عدالت محـور: دولتـی کـه سـازوکارهای آن بـه سـود طبقـه ای خـاص و 
همیشـه برنـده تنظیـم شـده اسـت، کـه بـا توزیـع رانـت رفاقتـی موجـب غـارت 
در  را  بی اعتمـاد  کـه  اسـت  ضدعدالـت  دولتـی  می شـود،  مـردم  دارایی هـای 
جامعـه پمپـاژ می کنـد بایـد دولـت اعتمـاد سـازوکارها را بـا مشـارکت مـردم بـه 

نفـع مـردم اصـاح کند.

• دولـت فسادسـتیز: اخبـار اختـاس، دسـتگیری مسـئوالن بـه جـرم فسـاد 
اقتصـادی، فسـاد در اقـوام و نزدیـکان مسـئوالن و... در بیـن مردم ایـن تصور را 
ایجـاد کـرده اسـت، کـه دولـت دزد اسـت. دولت اعتمـاد اواًل بایـد سـازوکارها را 
بـر پایـه پیشـگیری از وقوع جرم اصـاح نماید؛ ثانیـًا در انتصابـات کارگزاران در 
شـاخص طهـارت اقتصـادی بسـیار حسـاس باشـد؛ ثالثـًا از گزارش گران فسـاد 
کارگـزاران در هـر سـطحی حمایـت نمـوده و فاسـدان را بافاصلـه در اختیـار 

نهادهـای قضایـی قـرار می دهـد.
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• دولـت اعتمادگـر: دولتـی کـه صرفـًا در سـیل و زلزله به سـراغ مردم مـی رود و 
بعـد از عبـور از ایـام سـختی، مـردم را فاقـد تـوان و صاحیت کافی بـرای اظهار 
نظـر می دانـد، دولتـی ضداعتمـاد اسـت. دولـت اعتمـاد، اعتمادگـر بـه مـردم 

اسـت تا اعتمادسـاز شـود.




