درآﻣﺪی ﺑﺮ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺤﻮل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪی ﭼﻬﺎرم

ﻫﻮاﻟﺤﮑﯿﻢ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ دﻫﻪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﺮورت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻪ دﻫﻪٔ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪٔ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪٔ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪهٔ ﻧﻬﻀﺖ
ﻧﯿﺰ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﻓﻖ ﻣﺸﺨﺺ از روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﻬﻀﺖ در دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزهٔ
ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﻨﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﭘﺴﯿﻦ ﯾﮏ روز زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در دی ﻣﺎه  ،1387ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻮم
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،و ﺑﻪوﯾﮋه داﻧﺶ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﻫﻪٔ ﭘﯿﺶ رو و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪٔ
آﯾﻨﺪه را ﻣﻮرد واﮐﺎوی و ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
*****

*در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ،دو ﻣﺤﻮر ﮐﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺤﻮر ﯾﮑﻢ ،ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺳﻪ دﻫﻪٔ ﮔﺬﺷﺘﻪٔ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .روﻧﺪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎی ﮐﺸﻮرداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺨﺘﮕﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،از ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
اﻣﺮوز ،ﺗﻠﻘﯽ ﯾﮏ ﺟﻮان ﭘﺨﺘﻪٔ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻧﻤﻮده،
ﻣﻮاﺟﻬﻪٔ او ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎری ﺑﺮ روی دو رﯾﻞ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و روﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ در ﺳﺎل  ،1357ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺟﺰی از آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭘﯿﮑﺎن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻓﺮﺳﻮدهٔ ﭘﯿﮑﺎن ﮐﻪ
ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻤﻨﯽ و راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺗﻮر و ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻌﯿﻮب ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪن در ﺟﺎدهٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،وﺟﻮد راﻧﻨﺪهٔ ﺑﺪﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن و ﻓﺮﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻫﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن را در ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺟﺎدهٔ ﻣﺰﺑﻮر ،در ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﺣﻮادث ،ﺑﻪ ﻗﻌﺮ دره ﻓﺮو ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﺳﺎل  1357ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه را از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮده و ﺳﮑﺎن و ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ راﻧﻨﺪهٔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺼﺪ و راه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ﮔﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﻪ دره ﻧﻤﯽاﻓﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدرو ﻓﺮﺳﻮدهٔ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﻪ
رﻏﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ راﻧﻨﺪه ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر درﺳﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺎل  1357در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم در اﻧﻘﻼب ،ﻫﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ راﻧﻨﺪه را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﻫﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را :ﻧﺸﺎﻧﺪن راﻧﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی راﻧﻨﺪه ﺑﺪﻣﺴﺖ ،و ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ و ﺧﻮدروﯾﯽ راﻫﻮر ﻫﻢ
ﭼﻮن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻬﺰ و اﯾﻤﻦ اﻣﺮوزی.
اﻗﺪام ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻗﺪام دوم ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ راﻧﻨﺪه و ﺳﮑﺎندار ﺧﻮب ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﭘﯿﮑﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺧﻮدرو را
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﻓﺮﺿﺎً ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻨﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزوﮐﺎر «ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻮدن» اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ
راﻧﻨﺪه-ی آن ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،1357اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را
ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺳﻪ دﻫﻪٔ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺼﺮ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮐﻨﻮن ﺗﻠﻘﯽﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺮای ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺎن درون ﻧﻈﺎم و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﺮت روح اﻟﻠﻪ «ره» ،رﺳﻤﺎً اﺣﺰاب
ﻟﯿﺒﺮالدﻣﮑﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات درون ﺳﯿﺴﺘﻢ را راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺨﻪٔ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ دردﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزوﮐﺎر
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻤﺎن ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪرن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دوراﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ روﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردهاﻧﺪ .ﻟﺬا
ﻣﻮﻗﻊﺷﻨﺎﺳﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪٔ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺎنﮔﺮ آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪٔ اﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻮر ،در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﮔﺎم
آﻏﺎزﯾﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪرن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻓﺮﺗﻮت ﻟﯿﺒﺮال و ﺳﻮﺳﯿﺎل،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
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*اﻣﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪی!
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .اﺳﺘﻔﺎدهٔ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮده  DVDو ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دو داراﯾﯽ ،ﺑﺪون ﺟﺰء ﺳﻮم ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
اﻃﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .آن ﺟﺰء ﺳﻮم ،ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮماﻓﺰار اﺻﻠﯽ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ دلﺧﻮاه از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﺑﺮای
ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز را ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﺮﺿﺎً وﯾﻨﺪوز  ،98ﺳﭙﺲ وﯾﻨﺪوز  ،XPآﻧﮕﺎه وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ و  … .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهٔ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﮐﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻫﺮ از
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وﯾﻨﺪوز ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :روزی
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و روز دﯾﮕﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﯾﺎ دﯾﺮوز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﻣﺮوز ﻧﺌﻮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻣﺪل  XPﺧﻂﻣﺸﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺑﺎز ،و در وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ﺑﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  XPو وﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن-ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺋﺪ از  Mixed Economyﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪﻧﺰ راه ﺳﻮم را -ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﻋﺼﺮ ﺑﻠﺮ و ﺑﺮاون ﺑﻮد -ﻃﺮح و ﺗﺌﻮرﯾﺰه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺤﻮر دوم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ! ﻣﻮﻗﻊﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺴﺎﻟﻪٔ ﺗﺤﻮﻻت
ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎل  ،1387ﺳﺎل آﻏﺎز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزهٔ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﻮد و
ﺳﺎل  2009ﻣﯿﻼدی و  1388ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن در ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻪ از اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،دو ﺗﺮدﯾﺪ را در ذﻫﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب ﭘﺪﯾﺪ آورد :اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن اﺳﺖ؟ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ در اﺑﺘﺪای
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1387ژوزف اﺳﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ ﺑﺮﻧﺪهٔ ﺟﺎﯾﺰهٔ ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،در دو ﻣﻘﺎﻟﻪٔ ﻣﺠﺰا اﯾﻦ دو ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪٔ ﻣﻌﺮوف او ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮدﯾﺪ در آﯾﻨﺪهٔ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﺮای ادارهٔ ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از ﻫﺠﻮم ﻣﺮدم اروﭘﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﺒﺮ داد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﭼﺎپﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اروﭘﺎ در آراء واﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻧﺴﺨﻪای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻃﻮل ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ دو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻠﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ دو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از
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ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎزﯾﺴﻢ آﻟﻤﺎن و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻧﯿﻤﻪٔ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎرش .ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮک ﺷﺮق و ﻏﺮب در
ﻋﺼﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  1945ﺗﺎ  1990ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻟﯿﺒﺮال -ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮوﺧﻔﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻬﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ارزش-ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪٔ ﺧﻮد – آزادی ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ  -و داﺷﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪٔ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪن آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﻮابﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻪروزﺷﺪن را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ و ﻣﺤﺮم ﺟﻬﺎن ﻟﯿﺒﺮال ،از ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺗﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﻪ
آن ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ﻫﻤﺮاﻫﯽ آنﻫﺎ در ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در
ﺟﻨﮓ  34روزه ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  1385ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ  22روزهٔ دی ﻣﺎه  ،1387ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻣﻌﻠﻮل دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ از ﻋﺼﺮ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری رﯾﮕﺎن در دﻫﻪٔ  1980ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ ،آﯾﻨﺪهٔ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ
ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی وﺻﻠﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪهٔ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺸﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪٔ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪٔ در ﺣﺎل ﺟﻬﺶ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در
ﺣﺎل ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻮان ﭘﺨﺘﻪٔ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪٔ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد
دارد و آن ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم ﻧﺎب اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻢراﻫﺎن اﻣﺎم و
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺎل  1357ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺗﻠﻘﯽ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری درﻏﻠﺘﯿﺪهاﻧﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
درواﻗﻊ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ،دﻫﻪٔ ﺗﺪارک ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪٔ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺶرﻓﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﻼن ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

*ﺗﺤﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟
ﺗﺤﻮل در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﯾﺮان از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﺳﺎل  1386در
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﭙﺲ در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﺪار داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ،و ﺣﺘﯽ
در دﯾﺪار اﺳﺘﺎدان و ﻃﻼب ﺣﻮزه-ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﺎﻟﻪٔ ﺗﺤﻮل در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح و ﺑﻪوﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﺑﻬﺎر  1387ﻧﯿﺰ در
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ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣﺠﺪداً ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮل و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورت ﭘﯽ-رﯾﺰی ﻧﻘﺸﻪٔ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در واﻗﻊ
ﺗﺤﻮل در ﺷﺌﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارادهٔ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺒﺮی و ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﻣﺮوز اﯾﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد
دارد.
ﺗﺤﻮل ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در «ﺣﺎل» ﯾﮏ ﮐﺲ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻋﺎی ﯾﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب و اﻻﺑﺼﺎر -ﯾﺎ ﻣﺪﺑﺮ اﻟﯿﻞ و اﻟﻨﻬﺎر -ﯾﺎ ﻣﺤﻮل
اﻟﺤﻮل و اﻻﺣﻮال -ﺣﻮل ﺣﺎﻟﻨﺎ اﻟﯽ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل ،ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻮل ﺑﺮ ﻧﻤﺎد ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮔﺮدش ﮐﺮهٔ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺷﺐ و روز اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺐ و روز ،ﮐﻪ ﺗﺤﻮل در زﻣﯿﻦ و ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺮهٔ ارض ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در ﺗﺤﻮل ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺣﺎل او ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﺻﺪر او ﺿﯿﻖ ﯾﺎ ﺷﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،دﭼﺎر ﺣﺰن ﯾﺎ ﻓﺮح
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻗﻠﺐ او ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﻔﺮ ﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﺟﺴﻢ ﻣﺎدی او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ در روز ﻋﯿﺪ از
ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎل و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎ و
ﯾﮏ ﻣﻐﺰ و ﭘﻨﺞ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺗﺤﻮل ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و … ﻓﺮق دارد .در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺤﻮل در اﻧﺘﻘﺎل از ﯾﮏ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ،و اﻧﺘﻘﺎل از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ آن
ﭼﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﭼﻮﻧﺎﭼﻮن ﺑﺮ وزن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺎرﺳﯽ اﺻﯿﻞ «ﭼﻮﻧﯽ؟» ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ «ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر
اﺳﺖ؟» ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻨﮕﺮ واژهٔ «دﮔﺮﭼﻮن» ﺑﺮ وزن دﮔﺮﮔﻮن ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺤﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
«ﺣﺎل» ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ «اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ» ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺎ «آن ﭼﻨﺎن»
ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﺷﻮد .ﺧﺐ! ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن «ﭼﻨﺎن» ﻣﻄﻠﻮب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﺳﺖ.
«دﮔﺮﭼﻮﻧﯽ» ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺠﺮﯾﺎن ،در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

}ﭘﻼت ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺤﻮل{

*از ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺤﻮل ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،آﯾﺎ روش ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و
ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺗﺤﻮل ﻗﺪﻣﺖ ﭼﻨﺪﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد .ﻃﺮح ﺗﺤﻮل در ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ،ﻃﺮح رﯾﺰی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  Strategic Planningﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﯾﻪٔ ﺗﻤﺪنﺳﺎزی و ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ،در ﻧﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻏﺮب ،در
اﺗﻮﭘﯿﺎﺳﺎزی اﺳﺖ .اﻓﻼﻃﻮن در ﺟﻤﻬﻮر ،ﺗﺎﻣﺲ ﻣﻮر در اﺗﻮﭘﯿﺎ ،ﺑﯿﮑﻦ در آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﻧﻮ ،و … ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ و
در واﻗﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﺧﯿﺮاً در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﺧﺮﯾﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﯾﺎل  Lostدر ﭘﻨﺞ ﺳﺮی ،و در
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ﺣﺪود  100ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﺮی ﭘﻨﺠﻢ آن در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ آرﻣﺎﻧﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن
ﻻک ،دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم و ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-دﻫﺪ .در اﯾﻦ اﺗﻮﭘﯿﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ ،ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮔﺮﯾﺰی از
ﺟﺰﯾﺮهٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﻧﯿﺎی ﻟﯿﺒﺮال وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ .اﺧﯿﺮاً در دﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل را دﯾﺪم .ﻏﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺷﻌﺮ ،داﺳﺘﺎن و ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﺎ
ﻣﺘﻦ ﻣﻘﯿﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺮاث ﺑﺸﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﺤﻮل ،ﻏﻨﯽ و ﭘﺮﺑﺎر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﻋﺒﺮت از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ روشﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ آن در ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﻪوﯾﮋه داﻧﺶ
دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی در ﻃﺮحرﯾﺰی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻃﺮح رﯾﺰی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻬﺎرده روﯾﮑﺮد ﻋﻤﺪه و
دهﻫﺎ روش ﮐﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻮع روشﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻬﺎدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.

}ﭘﻼتﻫﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭼﻬﺎرده ﮔﺎﻧﻪ{

*در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﯾﺎ در ﻃﺮحرﯾﺰی-ﻫﺎی ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﻪ .ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روشﻫﺎی ﺳﺎدهٔ اﻧﻄﺒﺎق وﯾﮋن و ﻣﯿﺸﻦ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

*ﭼﺮا از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻧﻪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺷﺮاف ﺳﻨﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.

*در ﺣﻮزهٔ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در اﺑﻌﺎد آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﭼﻪ؟
آن ﺟﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎن  SWOTاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ روﯾﮑﺮد
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮر در ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﮑﺘﺐ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻣﺪار در روﯾﮑﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر
اﺳﺘﺎدان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ «ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ» ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﮐﻪ در اﺳﺎس ﺧﻮد دارای ﻧﻘﺺ ﺑﻮده و اﺗﻔﺎﻗﺎً
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ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﻢ-دﻗﺖ اﺳﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺳﻒ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﯿﺚ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ
روش اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رویﮐﺮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮر در ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻃﺮحرﯾﺰی،
رویﮐﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺨﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ در رویﮐﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ
 SWOTدر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻏﻠﺘﯿﺪن در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎک و دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮزان و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ.

*ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ روشﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪادی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻪٔ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﭘﺎرهوﻗﺖ ﺗﻌﺪادی اﺳﺘﺎد و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ،ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وزرا ﻣﺪﯾﺮ آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و اﺧﯿﺮاً از ﺳﻮی
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :اوﻻً وزﯾﺮ و ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺎﺑﻌﻪٔ او ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮح
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزﯾﺮ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ ،و اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺠﺮی ﺧﻮب ،ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺮی ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻟﺮوﻣﺎً ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺧﻮب .اﯾﻨﺎن در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻘﻄﻪٔ ﺻﻔﺮ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪٔ دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارﻧﺪ و دارای روش ﻣﺸﺨﺺ در ﻃﺮحرﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ،ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺮدﻫﺎی  14ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

*در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻪ؟
در آﻧﺠﺎ ﭼﺮا .در آن ﺟﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﯾﻦ اﺷﺮاف وﺟﻮد دارد.

*ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺪرت ﺟﺬب اﯾﻦ روشﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
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*ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﻤﺎرده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا در آنﺟﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪٔ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻮزهٔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺣﻮزهٔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و وزارت و وﮐﺎﻟﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻤﺸﯿﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻔﮑﺮ و ﻃﺮح و ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهٔ وﻗﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻈﺮ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺪرت ﺟﺬب اﻧﺪﯾﺸﻪٔ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ را دارد.

*ﭘﺲ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺮی و ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ؟
ﺑﻠﻪ .آن ﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮانﻣﻨﺪی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دارد و آن ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.

*ﮔﺴﺘﺮهٔ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .در ﭼﻪ اﺑﻌﺎد و ﻋﻤﻖ و ارﺗﻔﺎﻋﯽ ،در ﮐﺪام ﺣﻮزهﻫﺎ…،؟
ﻧﻪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮهٔ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ داﻣﻨﻪٔ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ در
اﯾﻦ داﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .داﻣﻨﻪٔ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ ﻣﮑﺘﺐ
از  9ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ،
از ﺳﻄﺢ اﺑﺮدﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،داﻣﻨﻪٔ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺪﻗﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ
ﻋﻤﻖ و ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪٔ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﺤﻮل ،ﻫﻤﻪٔ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  140ﺳﻮﭘﺮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺎﮐﺮوﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ 1400
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،آن را ﺗﻌﻤﯿﻖ و رﻓﯿﻊ ﻧﻤﻮد.

}ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼت داﻣﻨﻪ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی{
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*روﻧﺪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﭼﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح رﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد؟
روﻧﺪ ﻃﺮحرﯾﺰیﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﻃﺮحرﯾﺰیﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺑﺘﺪا ﺗﻬﯿﻪٔ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﯾﺎ
 ،Master Planﺳﭙﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی راهﻫﺎ« ،راهﮐﺎر» ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﻤﺎ  .Roadmapو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎ  .Problemsﻫﺮ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ،از دهﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪٔ راه ،و ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪٔ راه ﯾﺎ راهﮐﺎر از دهﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در روﻧﺪ ﻃﺮح رﯾﺰی ،از ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد:
 1ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦﮐﻪ در ﻃﺮحرﯾﺰی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ – ﻻ اﻟﻪ -و ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺪام اﺳﺖ )اﻻ اﻟﻠﻪ(. 2ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻃﺮح. 3ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻃﺮح. 4ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ روش ﯾﺎ روشﻫﺎی ﻃﺮحرﯾﺰی و ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. 5-ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻃﺮح.

}ﭘﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺮح وﻧﻘﺸﻪ{

*ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؟
ﺑﻠﻪ .ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﺎ ﭼﻬﺎرده رویﮐﺮد در ﻃﺮحرﯾﺰی،
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در داﻣﻨﻪٔ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺴﺎنﻣﺪار و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻄﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﮑﻠﺖﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﺟﻮﮐﯿﺸﻦ  Educationو ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ آن ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺣﮑﻤﺖ ادب ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ آنﭼﻪ اﻣﺮوز ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮﯾﻨﻮﻟﻮژی ادب ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  64ﻓﺮاﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪٔ راه ،ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  400ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

}ﻣﺴﺘﺮ ﭘﻼن وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم{
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*ﻣﻮاﺟﻬﻪٔ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭼﻮن ﺑﻪ دﻋﻮت و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﭘﯽﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی،
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی .ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ-ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را اﺧﺬ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻃﺮح ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اراﺋﻪ ﺷﺪ آنﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪٔ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﻣﺜﺎل زدم ،ﭼﻮن از ﻣﻌﺪود ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ
روش اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و اﯾﺴﺘﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ روشﻫﺎ در ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺤﺼﻮلﻣﺤﻮر-
داﻧﺶآﻣﻮزﻣﺤﻮر -ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ-ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و در ﮐﻤﺘﺮ از  9ﻣﺎه دو ﻓﺎز اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻧﻤﺎﻫﺎ را
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻋﺮﺿﻪٔ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ،در اﺳﺮع وﻗﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و
دوری از ﺳﺎﯾﻨﺲزدﮔﯽ ﻣﺮﺳﻮم ،ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﻣﺮ ﺗﺤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺎﮐﯽ و
ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ دﺳﺖ-ﻧﺨﻮردهای دارد ﮐﻪ ﺗﺤﻮلﭘﺬﯾﺮی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﻣﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﻣﺮ ﺗﺤﻮل و ﻃﺮحرﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﮔﯿﺮاﯾﯽ و ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﻮأم ﺑﺎ روان ﺑﻮدن اﻣﻮر اﺳﺖ.

*ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،در آﺳﺘﺎﻧﻪٔ ورود ﺑﻪ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻦ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم را دﻫﻪٔ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻢ ،دﻫﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
 1ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی :در ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی ،ﺳﻪ ﻻﯾﻪٔ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﻠﺖ  Nation-Buildingدر ﻗﺎﻋﺪهٔ ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ – ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻠﺖﺳﺎزی ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ – ﭼﯿﻨﺶ دوﻟﺖ  State-Buildingدر رأس ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ – ﮐﻪ در اﯾﺮان از آن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎزی ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد – و ﭼﯿﻨﺶ ﻧﻈﺎم  System-Buildingدر ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ – ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﺳﺎزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
– ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺸﻮر ،و ﻣﺴﺄﻟﻪٔ ﻃﺮح ﮐﻼن ﺗﺤﻮل ،ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻻﯾﻪٔ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻨﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻮد.
 2ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی :ﻻﯾﻪٔ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﻠﺖ  Nation-Buildingدر ﻗﺎﻋﺪهٔ ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻋﺼﺮﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن  Nationalizationﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺳﺎزی ﺑﻮد .در دورهٔ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻋﺼﺮ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن
 Globalizationﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺟﻮاﻣﻊ در ﭘﻬﻨﻪٔ ﮐﺮهٔ ارض ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻗﺎﻋﺪهٔ ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزی
ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ دورهٔ  25ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﻫﻪٔ ﻧﺨﺴﺖ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،از روﻧﺪ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺖﺳﺎزی ،ﺑﻪ روﻧﺪ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻬﺎنﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ و وﺳﻌﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ،
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺗﺮاز ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺮاز ارزشﻫﺎ و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر ،ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﯾﺎ ﻣﺮدمﭼﯿﻨﯽ  Nation-Buildingﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهٔ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺄدﯾﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی در ﺗﺮاز ارزشﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﻬﺎنﺳﺎزی ﯾﺎ ﻣﺮدمﭼﯿﻨﯽ در ﺗﺮاز ﺟﻬﺎﻧﯽ  Global-Buildingﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،از
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ و دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪٔ ﻃﺮح ﮐﻼن ﺗﺤﻮل وﻧﻘﺸﻪٔ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ،اﮔﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ،
ارزشﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در آن ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪن ،و
ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻫﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽﺳﺎزی  Westernizationاﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻀﻢ در ﭘﺮوژهٔ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻏﺮب ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً رویﮐﺮد ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و در واﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ارزشﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن
و اﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ – ﮐﻪ ﻫﺴﺖ – ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ،وﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﻓﺎق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﭼﻨﺪﻫﺰارﺳﺎﻟﻪٔ ﻣﺎ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺪﻣﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش و وﻓﺎق ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ از رویﮐﺮد دﻓﯿﻨﻪای و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪن در اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪ و ﻓﺮﭼﻪٔ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﯾﻢ و در ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﯿﻢ ،ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﺒﺮتآﻣﻮزی از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ و
اﻧﺴﺎن آﯾﻨﺪه و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﻬﺎﻧﯽ ادارهٔ ﺟﻮاﻣﻊ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ-ای ﮐﻪ در  25ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻣﺮوزی و ﮐﺎرآﻣﺪ
واﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺟﻬﺎن-ﺷﻤﻮﻟﯽ را ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ،در واﻗﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل
ﺧﻮﯾﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ارﺗﻘﺎء ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزیﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻻزﻣﻪٔ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،دو ﻧﮑﺘﻪٔ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ:
اﺑﺘﺪا ،ﺗﻬﯿﻪٔ ﻃﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮل ،و ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺮهٔ ﻣﻠﯽ .ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل
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ﻋﻨﺼﺮ و ﭼﻬﺮهٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄدﯾﺐ و آﻣﺎده ﺷﻮد.
 3ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻄﺮتﮔﺮاﯾﯽ :ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت و رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و … در دﺳﺖ زورﻣﺪاران اﺳﺖ وﺻﺪای ﺣﻖﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﺷﻤﺎ در واﻗﻌﻪٔ ﻧﺒﺮد  34روزهٔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺳﺎل  1385و
ﻧﺒﺮد اﺧﯿﺮ ﺣﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزاده ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم
ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﻇﻬﺎر ﻫﻢدردی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪٔ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ ﻣﺸﺘﺮک و زﺑﺎن آن ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن از ﻫﺮ ﻧﮋاد و ﻣﺬﻫﺐ و ﺟﻨﺲ و ﻋﺼﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل و ﻧﻘﺸﻪٔ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﻄﺮت ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 4ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،از ﻧﻮع ﺑﻮﻣﯽ :ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻣﯽ ،ﻃﺮحرﯾﺰی ﻧﻘﺸﻪٔ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. 5ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻮل :اﮐﻨﻮن ﻣﻮاﺟﻬﻪٔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﯿﻞ ﻣﻮﻟﻮی در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﺴﯽاز ﻇﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 6ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﻮلﺧﻮاه اﻋﻢ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺤﻮل آﯾﻨﺪه.واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی دﻫﻪٔ ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺴﻞ اول اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻪ واﻗﻌﻪٔ ﺑﻬﻤﻦ  1357را رﻗﻢ
زدﻧﺪ دﯾﮕﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﮐﺎدرﺳﺎزی و ﻧﺨﺒﻪﭘﺮوری ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻮلﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮏ
ﺿﺮورت و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 7ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻮلﺣﻮزهٔ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺣﺪت روﯾﻪٔ آنﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮل از ﯾﮏﺳﻮ و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
ﺗﺤﻮل ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل،
ﺿﺮوری اﺳﺖ.

*اﻓﻖ ﺗﺤﻮل ﮐﺸﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
روﺷﻦ وﺷﻔﺎف .اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ.

*از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.
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ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﯿﺮ ،ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻮره
وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺎر 1388
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻮره
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