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سیاق حکمرانی فقیه
درآمدی بر سیاست گذاری عمومی حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمهوری اسالمی
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دیباچه

کلــی  سیاســت گذاری های  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون  مطابــق 
ــه  ــئولیتی ک ــت. مس ــری اس ــارات رهب ــف و اختی ــالمی از وظای ــوری اس ــام جمه نظ
ایــن یادداشــت  نیم دهــه، حضرت آیــت اهلل خامنــه ای آن را انجــام می دهنــد.  دو 
ــه ای در  ــت اهلل خامن ــرای بررســی سیاســت گذاری هایی کــه حضــرت آی می کوشــد ب
ــانه  ــدی روش شناس ــا ح ــی و ت ــد کل ــک پیش درآم ــته اند، ی ــان داش دوران رهبری ش
ــه ی  ــان در دو نیم ده ــه ایش ــت گذاری هایی ک ــه سیاس ــه چگون ــد. این ک ــت بده دس
اخیــر داشــته اند، در تــداوم انقــالب اســالمی و تعالــی جامعــه یــا در پاســخ بــه 

ــت.  ــته اس ــر گذاش ــی تأثی ــکالت اجتماع مش

ــان دو  ــت می ــر اس ــه بهت ــرد ک ــتدالل ک ــن اس ــن چنی ــوان ای ــه می ت ــن زمین در ای
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ــت گذاری های  ــد: سیاس ــل ش ــز قائ ــالب تمی ــری انق ــت گذاری های رهب ــته سیاس دس
ــی  ــای عموم ــی نهاده ــت اجرای ــا عاملی ــه ب ــت ک ــت - مل ــوب دول ــمی در چارچ رس
ــه  ــه ب ــت ک ــت - امام ــوب ام ــمی در چارچ ــت های غیررس ــوند و سیاس ــال می ش دنب

ــردازد.  ــی می پ ــکالت اجتماع ــل مش ــرای ح ــه ب ــی جامع ــوان عموم ــکل دهی ت ش

متمرکــز  سیاســت گذاری ها  ایــن  دوم  دســته ی  تحلیــل  بــر  یادداشــت  ایــن 
ــی  ــه اقدامات ــود ب ــد ب ــدود خواه ــی، مح ــن بررس ــوع ای ــن موض ــود. همچنی ــد ب خواه
ــد  ــل فراین ــر مراح ــت و دیگ ــرح اس ــت گذاری ها مط ــن سیاس ــه ی تدوی ــه در زمین ک
سیاســت گذاری از موضــوع بررســی مــا خــارج اســت. بنابرایــن ابتــدا مــروری 
ــی؛  ــون اساس ــاس قان ــر اس ــت گذاری ب ــری در سیاس ــش رهب ــر نق ــت ب ــم داش خواهی
ســپس مفاهیــم اساســی حــوزه ی سیاســت گذاری را مــرور خواهیــم کــرد. آنــگاه بــر 
ــروری  ــالمی م ــالب اس ــر انق ــی رهب ــت گذاری های عموم ــی سیاس ــخصه های کل مش
خواهیــم داشــت. و نیــز روش هــا و زمینه ســازی های حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
بــرای تدویــن سیاســت های کالن جمهــوری اســالمی را بــه بحــث خواهیــم گذاشــت. 

ــدان انقــالب اســالمی اســت،  ــی فرزن ــان کــه متشــکل از جمع اندیشــکده ی بره
ــالمی و  ــالب اس ــان انق ــری گفتم ــط و تس ــری و بس ــای فک ــق بنیان ه ــالت تعمی رس
ــته ی  ــن بس ــد. ای ــال می نمای ــی آن را دنب ــای اساس ــائل و چالش ه ــا مس ــه ب ــز مواجه نی
محتوایــی و مجموعه هایــی از ایــن دســت، در همیــن راســتا تولیــد و در اختیــار 
مخاطبــان محتــرم قــرار می گیــرد. نظــرات و دیدگاه هــای مخاطبــان فرهیختــه و 
اندیشــمند ایــن مجموعــه، تهیه کننــدگان آن را در غنــای بیشــتر دیگــر تولیــدات ایــن 
مجموعــه یــاری خواهــد داد. امیــد اســت مقبــول درگاه احدیــت و مشــمول عنایــات 

ــرد. ــرار گی ــی عصــر )عــج( ق حضــرت ول
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مقدمه

»اگــر ایشــان ]امــام خمینــی )ره([ زنــده بودنــد، صدهــا بــار بــه آقــای خامنــه ای احســنت 
ــی توانســته  ــه خوب ــه ای ب ــای خامن ــن اســت کــه آق ــن تحســین ای ــل ای می گفــت. دلی
نظامــی کــه آقــای خمینــی )ره( ایجــاد کــرد را حفــظ کنــد«. شــاید در نــگاه اول ایــن 
ارزیابــی، بیــان یــک امــر بدیهــی بــه نظــر برســد؛ امــا ایــن تحلیلــی اســت کــه از ســوی 
یکــی از مخالفــان نظــام جمهــوری اســالمی ایــران مطــرح شــده اســت. هنگامــی کــه 
در آخریــن هفته هــای ســال 1388 خبرنــگار »آبــزرور« ایــن جمــالت را از »ابوالحســن 
بنی صــدر« می شــنید، شــاید تعجــب چندانــی نکــرد. مدیریــِت رهبــری در فتنــه ی 88 
آن قــدر تحســین برانگیــز بــود کــه مخالفــان هــم نتوانســتند از اعتــراف بــه آن ســر بــاز 

زننــد. هــر چنــد ایــن مخالــف کســی باشــد در حــد بنی صــدر.

 امــا در ایــران کســی فرامــوش نمي کنــد کــه طرفــداران رئیــس جمهــور فــراری و 
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مخلــوع بــه حمایــت از او چگونــه یــاران امــام و مــردم کوچــه و بــازار را بــه خــاک و 
خــون کشــیدند؛ هــر چنــد، ســه دهــه از آن زمــان می گــذرد. احتمــاالً خــود بنی صــدر 
ــه ای را فرامــوش نکــرده باشــد؛ در جلســه ای  ــر آیــت اهلل خامن هــم آن ســخنرانی مؤث
کــه بــه رأی عــدم کفایــت سیاســی اش در مجلــس منتهــی شــد. پــس بــا وجــود ایــن 

زمینه هــا، »راز« ایــن تحســین و اعتــراف چیســت؟

ــکافی  ــل و موش ــد تحلی ــک می کن ــن راز کم ــم ای ــه فه ــه ب ــائلی ک ــی از مس یک
راهبردهــای کالن رهبــری در طــول مــدت 2/5 دهــه ی اخیــر اســت. امــا مســئله  
ــم  ــه فه ــد ب ــرار دارن ــت ق ــت و امام ــی کــه در درون ســاختار ام این جاســت کــه آنان

ــد. ــارج از آنن ــه خ ــدر ک ــون بنی ص ــانی همچ ــا کس ــد ت ــن راز نیازمندترن ای

پژوهــش ذیــل تــالش نمــوده مــواردی از راهبردهــای کالن رهبــری حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای در شــکل دهی زمینــه ی مســاعد بــرای تحقــق سیاســت های کلــی نظــام را بــه مثابــه 
درآمــدی بــر سیاســت گذاری کالن در جمهــوری اســالمی تجزیــه و تحلیــل کنــد. منظــری 
ــه  ــی و هم دالن ــاًل درون گفتمان ــی کام ــاید موضع ــن راز می گش ــم ای ــه فه ــش ب ــه پژوه ک
ــه  ــای کالن ب ــن راهبرد ه ــل ای ــا تحلی ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــی از بررس ــدف اصل ــت. ه اس

بازتولیــد کنــش و تحــرک بیشــتر در چارچــوب نظــام امــت و امامــت یــاری برســاند. 

نقش رهبری در قانون اساسی

ــوزه ی  ــی در ح ــری در قانــون اساس ــف و اختیــارات رهب ــن وظای یکــی از مهم تری
سیاســت گذاری اســت.1 ایــن نقــش در دو حــوزه ی »تعییــن سیاســت هاي کلــی نظــام 
ــی نظــام«  ــر حســن اجــرای سیاســت های کل ــران« و »نظــارت ب جمهــوری اســالمی ای
ــه گانه و  ــوای س ــا ق ــی ها ب ــط مش ــرای خ ــود.2 اج ــال می ش ــر اعم ــورت مباش ــه ص ب
ــن سیاســت گذاری در  ــی ای ــون اساســی هــدف کل ــری اســت.3 در قان ــر نظــر رهب زی
ــع  ــا مجم ــورت ب ــس از مش ــران پ ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــت ها کل ــن سیاس ــر، تعیی ــارات رهب ــف و اختی ــل ۱۱۰ وظای ۱-  اص

ــام. ــی نظ ــت های کل ــرای سیاس ــن اج ــر حس ــارت ب ــام. نظ ــت نظ ــخیص مصلح تش
2-  همان 

3-  اصــل 57، قــوای حاکــم در جمهــوری اســامی ایــران عبارتنــد از: قــوه مقننــه ، قــوه مجریــه و قــوه قضائیــه کــه زیــر نظــر والیــت مطلقــه 
امــر و امامــت امــت برطبــق اصــول آینــده ایــن قانــون اعمــال می گردنــد. ایــن قــوا مســتقل از یکدیگرنــد.
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چارچوب نظام امت و امامت1 و »تداوم انقالب اسالم« بیان شده است.2

سیاست ها در چارچوب امت-امامت  و  دولت-ملت

دســته  دو  میــان  می تــوان  انقــالب  رهبــری  سیاســت گذاری های  در  دقــت  بــا 
سیاســت های کالن تمایــز قائــل شــد: سیاســت گذاری های رســمی آن دســته از 
سیاســت هایی هســتند کــه عاملیــت اجــرای آن هــا اغلــب متوجــه نهادهــای عمومــی 
کارگــزار و متولــی اجــرای آن هســتند. ایــن سیاســت ها شــامل مــوارد ذیــل می شــود: 

شمســي  هجــري   1404 افــق  در  ایــران  اســالمي  جمهــوري  چشــم انداز 
1382(؛  /07 /26 (

سیاست هاي کلي نظام در مورد برنامه چهارم توسعه )1382/08/10(؛ 

سیاســت هاي کلــي نظــام در خصــوص اصــل 44 قانــون اساســي جمهــوري 
)1383/09/21(؛  ایــران  اســالمي 

ــراي پیشــگیري و کاهــش خطــرات ناشــي از ســوانح  ــي نظــام ب سیاســت هاي کل
ــه )1384/02/03(؛  ــي و حــوادث غیرمترقب طبیع

سیاست های کلی بند »ج« اصل 44 قانون اساسي )1385/04/12(؛ 

سیاست های کلی نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر )1385/07/12(؛ 

سیاست هاي کلي قضایي پنج ساله )1388/09/02(؛ 

ــالب  ــم انق ــر معظ ــط رهب ــعه توس ــم توس ــه پنج ــی برنام ــت های کل ــالغ سیاس اب
)1388/10/21(؛ 

سیاست های کلی نظام اداری )1389/02/01 (؛ 

ابــالغ سیاســت های کلــی اصــالح الگــوی مصــرف از ســوی رهبــر معظــم انقــالب 
ــت  ــت ام ــر و امام ــت ام ــران والی ــوری اســامی ای ــی فرجــه « در جمه ــت حضــرت ولی عصــر »عجــل اهلل تعال ــان غیب ۱-  اصــل 5، در زم

ــردد. ــده دار آن می گ ــم عه ــد و هفت ــق اصل یکص ــه طب ــت ک ــر اس ــر و مدب ــجاع ، مدی ــان ، ش ــه زم ــوا، آگاه ب ــادل و باتق ــده فقیه ع برعه
2-  بند 5 اصل دوم، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم  انقاب  اسام .
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)1389/04/15(؛

سیاســت های کلــی ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری در بخــش امنیــت فضــای 
تولیــد و تبــادل اطالعــات )29/11/89(؛ 

سیاســت های کلــی ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری در بخــش پدافنــد غیــر 
ــل )11/29 /89(؛  عام

سیاســت های کلــی ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری در بخــش تشــویق 
ســرمایه گذاری)89/11/29(؛ 

سیاســت های کلــی ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری در بخــش مســکن 
)89/11/29(؛ 

ــش شهرســازی  ــری در بخ ــام معظــم رهب ــی ابالغــی توســط مق سیاســت های کل
)89/11/29(؛ 

ــران  ــور ایثارگ ــری در ام ــم رهب ــام معظ ــط مق ــی توس ــی ابالغ ــت های کل سیاس
)89/11/29(؛

سیاست های کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در اشتغال )90/04/28(.

طراحــی  عاملیــت  اساســی،  قانــون  مطابــق  بــر  انقــالب  رهبــر  تأکیــد  بــا 
سیاســت گذاری های کالن بــا شــخِص رهبــری اســت و نقــش مشــورتی مجمــع 

»تشــخیص مصلحــت نظــام« نافــی نقــش رهبــری نیســت:

ــی  ــت های کل ــا سیاس ــداز[ ی ــم ان ــند ]چش ــن س ــه ای ــود ک ــور ش ــم تص ــد ه »نبای
را کســانی نشســته اند و دارنــد تنظیــم می کننــد؛ نــه. درســت اســت کــه این هــا 
ــه در  ــی ک ــن آن کس ــود؛ لیک ــروع می ش ــی ش ــک جاهای ــدی دارد و از ی ــک فراین ی
ــن  ــت؛ ای ــری اس ــوِد رهب ــرد، خ ــم می گی ــد و تصمی ــر می کن ــه کار و فک ــن زمین ای
ــه  ــا توجــه ب ــی اســت کــه ب ــا چیزهای ــری اســت. این ه سیاســت ها، سیاســت های رهب
ــر اســاس  همــه ی جوانــب مالحظــه شــده و ایــن ســند چشــم انداز درآمــده اســت و ب
سیاســت های کلــی ای کــه در ایــن مــدت وجــود داشــته، اعــالم شــده اســت. این هــا 
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ــود.«1 ــف ش ــد تخل ــود و نبای ــت ش ــا رعای ــد در برنامه ه بای

ــز از  ــی متمای ــی در فضای ــه نوع ــه ب ــمی ک ــر رس ــتگذاری های غی ــر سیاس در براب
ــته از  ــن دس ــف ای ــوند. تعری ــری می ش ــی پیگی ــی اجتماع ــمی و در فضای ــای رس فض
ــن یادداشــت خــارج اســت؛  ــا حــدودی دشــوار و از موضــوع ای سیاســت گذاری ها ت
ــان ایــن دو ســطح سیاســت گذاری را ایــن چنیــن توضیــح  امــا شــاید بتــوان تمییــز می
ــت و  ــوب دول ــت هایی در چارچ ــوان سیاس ــت ها را می ت ــته ی اول سیاس ــه دس داد ک
ملــت، دســته ی دوم سیاســت ها کــه از ویژگی هــای نظــام جمهــوری اســالمی اســت 
ــم و  ــوب، پارادی ــور از چارچ ــرد. منظ ــف ک ــت تعری ــت - امام ــوب ام را در چارچ

ــت.  ــت ها اس ــن سیاس ــه ای ــروعیت بخش ب ــق مش منط

مؤلفه های سیاست  های غیر رسمی

اگــر بخواهیــم مــروری کلــی بــر مؤلفه هــای سیاســت های غیــر رســمی داشــته باشــیم 
می تــوان بــه ســه مــورد کالن اشــاره کــرد:

1.1 سیاست گذاری در چارچوب امت-امامت

نتیجــه  چنیــن  ایــن  مشــی گذاری  خــط  تعاریــف  جمع بنــدی  بــا  صاحب نظــران 
ــط  ــل خ ــترکند: »عام ــی مش ــن دو ویژگ ــی در ای ــط مش ــای خ ــه تعریف ه ــد ک گرفته ان
مشــی گذاری عمومــی دولــت اســت و خــط  مشــی عمومــی بیانگــر خواســته ها و 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــوان گفــت آی ــن اســاس می ت ــی اســت«.2 برای انتظــارات بخــش عموم
در ادامــه ی ســنتی کــه امــام خمینــی )ره( در سیاســت گذاری نظــام جمهــوری اســالمی 
ــه مشــکالت عمومــی و خــط مشــی  ــد از پاســخ ب ــه ای جدی ــد گون پایه گــذاری می کنن
ــه  ــت )ب ــا دول ــاً ب ــت ها صرف ــرای سیاس ــت اج ــا عاملی ــه در آن ه ــند ک ــش می کش را پی

ــای عــام( نیســت. معن
۱-  . بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت؛ سال ۱385

2-  . رحمت اهلل قلی پور، تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی، دوم، تهران، سمت، ۱389.صص98-97
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ــی  ــای سیاس ــدرت دارد. در نظام ه ــه ق ــاز ب ــی نی ــط مش ــال خ ــروعیت و اعم مش
ــن  ــود. از همی ــف می ش ــت1 تعری ــت - مل ــوب دول ــدرت در چارچ ــن ق ــدرن، ای م
ــد.  ــکان می یاب ــت ام ــت - مل ــوب دول ــداول در چارچ ــی گذاری مت ــط مش روی خ
ــه اســت؛  ــر یافت ــه ی ایــن سیاســت گذاری را تغیی ــوع انقــالب اســالمی زمین ــا وق ــا ب ام
عــالوه بــر سیاســت گذاری های معلــول بــه وســیله ی دولــت در وجــه عــام، پاســخ بــه 

ــت انجــام شــود.  ــت و امام مشــکالت در چاچــوب ام

1.2 سیاست گذاری مردمی

ــل  ــف ذی ــوان تعری ــذاری، می ت ــط مش گ ــده از خ ــرح ش ــف مط ــه تعاری ــه ب ــا توج ب
ــای  ــه ای از هدف ه ــی مجموع ــت فرهنگ ــت داد: »سیاس ــی دس ــت فرهنگ را از سیاس
ــی آن  ــد و قدرت ــال می کنن ــزاری اســت کــه گروهــی آن را دنب ــی و اب ــی، عمل آرمان

ــرد«.2  ــه کار مــی ب را ب

و نیز سیاست گذاری فرهنگی را این چنین تعریف نمود: 

»سیاســت گذاری فرهنگــی نوعــی توافــق رســمی و اتفــاق  نظــر مســئوالن و 
ــای  ــول و اولویت ه ــن اص ــن مهم تری ــن و تدوی ــخیص، تعیی ــور در تش ــان ام متصدی
ضــروری در فعالیت هــای فرهنگــی و بــه عبــارت دیگــر راهــکار و دســتورالعمل بــرای 

ــود«.3 ــد ب ــی خواه ــران فرهنگ ــرای مدی ــی ب ــای فرهنگ ــت برنامه ه ــن اولوی تعیی

شــناخت  خامنــه ای  آیــت اهلل  گفــت  می تــوان  تعاریــف  ایــن  اســاس  بــر 
انقــالب اســالمی را، خاســتگاه تدویــن مهم تریــن اصــول و تعییــن اولویت هــا در 
ــط  ــی خ ــی در چگونگ ــل توجه ــرات قاب ــگاه تغیی ــن ن ــد. ای ــت گذاری می دانن سیاس
مشــی گذاری بــه وجــود مــی آورد. آیــت اهلل خامنــه ای نوعــی رویکــرد مردمــی را در 
ــه ایــن معنــا کــه توافــق نظــر مســئوالن و مــردم  سیاســت گذاری ها دنبــال می کننــد؛ ب

1- .. nation/ state

2-  . اگوســتین ژیــرار، توســعه ی فرهنگــی، تجــارب و سیاســت ها بــه نقــل از: بررســی آسیب شناســانه ی سیاســت ها و سیاســت گذاری های 
فرهنگــی ایــران بعــد از انقــاب اســامی نامــه ی پژوهــش فرهنگی ش4

3-  . سیاست گذاری فرهنگی امور کشور از دیدگاه امام خمینی )ره(
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می داننــد. سیاســت ها الزم  بــاره ی  در  را 

1.3 سیاست گذاری فرهنگی به مثابه سیاست گذاری عمومی

پیــش  سیاســت گذاری ها  در  خامنــه ای  آیــت اهلل   کــه  دیگــری  عمــده ی  تغییــر 
می گیرنــد، نوعــی »روح فرهنگــی« اســت کــه در همــه ی سیاســت ها جــاری می شــود. 
ایــن رویکــرد از نقــش بنیادینــی کــه آیــت اهلل خامنــه ای بــرای فرهنــگ قائــل هســتند، 
سرچشــمه می گیــرد. ایشــان سیاســت های فرهنگــی را تعییــن کننــده ی خطــوط کلــی 
ــان کــه در تعریــف آمــد، تنهــا خطــوط  ــه آن چن ــد، ن ــران می دانن فعالیــت همــه ی مدی
فعالیــت مدیــران فرهنگــی را شــامل شــود. ایــن همــان رویکــردی اســت کــه در ادبیــات 
رهبــر انقــالب از آن بــه »پیوســت فرهنگــی« بــرای همــه ی طرح هــا یــاد می شــود و در 

ــد می شــود. ــر روی آن تأکی ــان مهندســی فرهنگــی و مهندســی فرهنــگ ب ــز می تمای

در واقــع؛ می تــوان رویکــرد آیــت اهلل خامنــه ای را در تــداوم ســنت امام خمینی )ره(
ــه  ــه مثاب ــی ب ــت گذاری فرهنگ ــالمی، »سیاس ــوری اس ــام جمه ــت گذاری نظ در سیاس
سیاســت گذاری عمومــی« دانســت. ایــن رویکــرد بــر اســاس دو مؤلفــه ی اخیــر 
ــه ای  ــل تشــریح اســت: هــم از ایــن جهــت کــه انقــالب اســالمی و آیــت اهلل خامن قاب
بــرای مســائل عمومــي، پاســخی فرهنگــی دارنــد )سیاســت گذاری عمومــی در برابــر 
ــش  ــت را در بخ ــا کــه عاملی ــن معن ــه ای ــم ب ــگ( و ه سیاســت گذاری حــوزه ی فرهن
ــر سیاســت گذاری دولتــی(.  ــد )در براب ــه مــردم می دهن مهمــی از سیاســت گذاری ها ب

درباره ی سیاست گذاری: تدوین و ارزیابی

ــد  ــا ح ــا ت ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــاری اس ــت هنج ــه غای ــه ی ب ــک عرص ــت گذاری ی سیاس
زیــادی تحــت تأثیــر پارادیم هــای مختلــف معانــی و کارکردهــای متفاوتــی اســت. در 
ــا و منظــر بررســی  اینجــا تعاریفــی کالن از قــدر متقــن دانــش سیاســت گذاری را مبن

ــم. ــرار می دهی ــه ای ق ــت اهلل خامن ــت گذاری ها آی ــی سیاس تحلیل
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تعریف خط مشی

خــط مشــی عمومــی در معنــای کلــی خــود عبــارت اســت از یــک تصمیــم در برابــر 
ــز1 خــط مشــی را ایــن چنیــن تعریــف کــرده  یــک مشــکل عمومــی. ویلیــالم جنکین
ــا گروهــی از بازیگــران سیاســی در  ــل بازیگــر ی اســت: »مجموعــه تصمیمــات متعام
ــه شــرط  ــا در شــرایط مشــخص ب ــه آن ه ــتیابی ب ــزار دس ــداف و اب ــورد انتخــاب اه م
ــز  ــند. «2 جیم ــران باش ــارات بازیگ ــوب اختی ــاً در چارچ ــات قانون ــن تصمیم ــه ای آن ک
ــاب خــط مشــی عمومی پیــش کشــیده اســت:  اندرســون3 هــم تعریــف دیگــری در ب
ــا  ــا مســئله ی ــرای برخــورد ب ــا بازیگــران ب ــدار بازیگــر ی ــات هدف م ــه اقدام »مجموع
مشــکل عمومــی«4 تومــاس دای5 هــم در تعریــف خــط مشــی گذاری می گویــد: »هــر 
ــمندانی  ــد«.6 اندیش ــام نده ــا انج ــد، ی ــام ده ــد انج ــاب می کن ــت انتخ ــه حکوم آن چ
ــه  ــد ک ــدار« می دانن ــم پای ــک تصمی ــی را »ی ــط مش ــال8 خ ــت7 و اوی ــون پریوی همچ
»موجــب هماهنگــی در عملکردهــای عمومــی می شــود.«9 از دیــدگاه دیگــری10 خــط 
مشــی عمومی عبــارت اســت از: »تصمیمــات و سیاســت هایی کــه بــه وســیله ی مراجــع 
مختلــف بخــش عمومــی ماننــد: مجلــس، دولــت و قــوه قضائیــه کــه نماینــده ی حفــظ 
منافــع عمومــی جامعــه هســتند، اتخــاذ می شــود. دولــت کــه یــک نهــاد قانونــی خــط 
مشــی گذاری عمومــی اســت بــه صورت هــای مختلــف ماننــد وضــع قوانیــن، ضوابــط 

و مقــررات، بــه تبییــن خــط مشــی عمومــی می پــردازد«.11

ــری  ــن نتیجه گی ــن چنی ــف ای ــن تعاری ــاس همی ــر اس ــران ب ــی از صاحب نظ برخ
ــد کــه تعریف هــای خــط مشــی در ایــن دو ویژگــی مشــترکند: »عامــل خــط  می کنن
1- .  William .Jenkins 

2- رحمت اهلل قلی پور، ص 97.
3- . James Anderson 

4-  همان، ص97.
5-  . Thomas Dye  

6-  همان، ص 97.
7-  . Perwitt

8-  .Eulau

9- سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده، فرایند خط مشی گذاری عمومی، ششم، تهران، دانشگاه عامه طباطبایی، ۱387.
10-  . Buchholz 

۱۱-  همان، ص 3. 
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ــته ها و  ــر خواس ــی بیانگ ــی عموم ــط مش ــت و خ ــت اس ــی دول ــی گذاری عموم مش
ــت«.1  ــی اس ــش عموم ــارات بخ انتظ

فرایند خط مشی گذاری

بــه طــور کلــی سیاســت گذاری در یــک فراینــد ســه مرحلــه ای شــامل شــکل گیری2، 
اجــرا3 و ارزیابــی4 تحقــق می یابــد. البتــه ایــن فراینــد در کار برخــی اندیشــمندان ایــن 

حــوزه بــه شــش تــا هفــت مرحلــه تفصیــل یافتــه اســت.

ــی ها را  ــط مش ــکل گیری خ ــه از ش ــه گون ــوان س ــدی می ت ــک طبقه بن ــا در ی ام
از هــم تفکیــک کــرد: 

»شــکل گیری و تدویــن عــادی: یــک فراینــد ثابــت و اساســاً بــدون تغییــر و 
ــه  ــه ب ــد ک ــخص می باش ــه ی مش ــک زمین ــابه در ی ــنهادهای مش ــدد پیش ــن مج تدوی
ــود. ــاذ می ش ــی اتخ ــازمان های عموم ــده در س ــزی ش ــات برنامه ری ــورت تصمیم ص

ــورت  ــه ص ــه ب ــا توج ــن آن ب ــه ضم ــت ک ــدی اس ــی5: فراین ــن قیاس ــه و تدوی تهی
تصمیمــات برنامه ریــزی شــده در ســازمان های عمومــی اتخــاذ می شــود.

تهیــه و تدویــن خــالق6: فراینــدی را کــه همــراه بــا خالقیــت، ابــداع و نــوآوری 
بــوده و قبــاًل نمونــه ای از آن وجــود نداشــته اســت و مســئوالن خواهــان موضع گیــری 

جدیــدی در قبــال آن هســتند«.7

ــه  ــمی ک ــر رس ــت های غی ــده ای از سیاس ــش عم ــن بخ ــد تدوی ــر می رس ــه نظ ب
ــالق  ــن خ ــه و تدوی ــوب تهی ــوان در چارچ ــد را می ت ــام می دهن ــالب انج ــر انق رهب

ــرار داد.  ــه ق ــورد مطالع م
۱- رحمت اهلل قلی پور، صص98-97

2- . formation 

3- . Implementation 

4- . assessment 

5- . Analogous  

6- . creative 

7- سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده، ص 86. 
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تحلیل اقدامات رهبری در تدوین خط مشی
1- مفهوم پردازی و تبدیل تهدیدها به فرصت با ایجاد افزوده ی مفهومی

ــه  ــت ک ــی اس ــه چالش های ــه، از جمل ــش روی جامع ــائل پی ــا مس ــم ب ــاد عل ــه نه فاصل
زمینــه  و امــکان پاســخگوی دقیــق بــه مشــکالت مختلــف را تــا حــد زیــادی محــدود 
کــرده اســت. ایــن فاصلــه هــم در علــوم اجتماعــی و هــم در علــوم فنــی و پایــه وجــود 
دارد. در ایــن میــان فاصلــه ی دانشــگاه بــا صنعــت و کشــاورزی مســئله ای اســت کــه 
کــم و بیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ امــا همیــن فاصلــه در حــوزه ی علــوم 
اجتماعــی کمتــر مــورد توجــه و بررســی بــوده اســت. نهــاد علــوم اجتماعــی در ایــران 
ــرون داد ایــن  ــراِی خــود اســت. ب ــه دالیــل متعــددی بیشــتر یــک نهــاِد در خــود و ب ب
ــون  ــون مت ــی همچ ــای اجتماع ــس نظریه ه ــب تدری ــوزش، اغل ــوزه ی آم ــاد در ح نه
ــن  ــق ای ــب مســئله چگونگــی تطبی ــت و فلســفی اســت و در بخــش پژوهــش، اغل ثاب
ــرای  نظریــات اســت و آن چــه در ایــن چرخــه کم تــر مطــرح اســت، نظریه پــردازی ب

فهــم و حــل مســائل و مشــکالت عمومــی جامعــه  اســت. 

ارائــه ی  را  راهبردهایشــان  مهم تریــن  از  یکــی  انقــالب  رهبــر  میــان  ایــن  در 
صورت بنــدی مفهومــی مشــکالت اجتماعــی و مفهوم پــردازی بــرای حــل آن قــرار 
داده انــد. رهبــر انقــالب یــک عالــم و مجتهــد مســلط بــه حــوزه ی فکــری معارف اســالمی 
ــی درس  ــت کرس ــه سال هاس ــول -ک ــه و اص ــول فق ــای معم ــر حوزه ه ــالوه ب ــت. ع اس
خــارج ایشــان برقــرار اســت- ایشــان در زمینــه تفســیر قــرآن و متونــی ماننــد نهج البالغــه 
ــه  ــد مطالع ــال واج ــالم( و رج ــل بیت)علیه الس ــیره ی اه ــخ و س ــجادیه، تاری ــه  س و صحیف
ــا  ــت ت ــوان گف ــع اســالمی. می ت ــک متفکــر جام ــوده و صاحــب نظــر هســتند: ی ــر ب و اث
حــدود زیــادی از نظــر اجتماعــی شــخصیت حقیقــی زیــر ســایه ی جایــگاه حقوقــی ایشــان 
قــرار گرفتــه و ناشــناخته مانــده اســت. ایــن مســئله  گرچــه از موضــوع ایــن نوشــتار خــارج 
اســت؛ امــا بــه خوبــی قابــل مشــاهده و بررســی اســت. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه یــک 
مــورد نشــان دهنــده ی ایــن مســئله اشــاره کــرد؛ ســال گذشــته یــک مؤسســه تحقیقاتــی-

انتشــاراتی درس گفتارهــای آیــت اهلل خامنــه ای در رمضــان ســال 1353 را منتشــر کــرد کــه 
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در وجهــی اســتعاری و نمادیــن ایــن مســئله را نشــان مــی داد: 

»برجســتگی های نســبتاً مغفول مانــده ی شــخصیت حقیقــی رهبــر انقــالب اســالمی 
در زمینــه ی معــارف اســالمی، ســاخت مفهومــی، روش منــد و شــیوایی ارائــه ایــن چنــد 
ســخنرانی ارائــه شــده در مســجدی کوچــک و نیمه ســاز و بــا مخاطــب عمومــی، اثــری 
را بــه وجــود آورده بــود کــه همچنــان و پــس از گذشــت چهل ســال بدیــع می نمــود. 
وب ســایت ایــن مؤسســه خبــر از اســتقبال مخاطبــان از ایــن اثــر مــی داد و ایــن کتــاب 

علی رغــم حجــم بســیارش، در مــدت کوتاهــی بارهــا تجدیــد چــاپ شــد«.

منظــور از طــرح ایــن مبحــث -کــه در جــای خــود جــای بســط بســیار دارد- تحلیــل 
ایــن مســئله اســت کــه نظــام امــت و امامــت فرصــت بی ماننــدی را در اختیــار گذاشــته 
اســت؛ فرصــت قــرار گرفتــن یــک عالــم اســالمی در جایگاهــی کــه آشــنایی جامــع و 
کاملــی بــا مســائل عینــی پیــدا می کنــد. در فرصــت بی بدیــل و از دل »آمــد و شــدهای« 
اجتهــادی، روش منــد و مــداوم یــک عالــم برجســته ی دینــی میــان منابــع تفکــر اســالمی 
و مســائل عینــی، زمینــه ی صورت بنــدی مفهومــی پاســخ  بــه مشــکالت فراهــم می شــود. 

مقوالتــی ماننــد نــگاه کالن بــه انقــالب اســالمی، مــردم ســاالری دینــی، تحــول در 
حــوزه علمیــه، نوســازی معنــوی، اقتصــاد مقاومتــی، نهضــت تولیــد علــم، جنبــش نــرم 
افــزاری و آزاد اندیشــی، فتنــه و مهندســی فرهنگــی مــواردی از ادبیــات رهبــری اســت 

کــه در ایــن چارچــوب می توانــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 

2- گفتمان سازی

یکــی از دیگــر اقدامــات رهبــری در زمینــه ی طــرح سیاســت های عمومــی را می تــوان 
ــر  ــک تعبی ــان ی ــروزه گفتم ــرد. ام ــال ک ــه و دنب ــازی، مطالع ــوب گفتمان س در چارچ
ــط  رایــج اســت کــه در بســترهای معنایــی مختلــف مفهوم هــای متفــاوت و گاه بی رب
ــل و  ــاره  آن تأم ــت درب ــن یادداش ــم در ای ــه بخواهی ــدون آن ک ــد ب ــی می یاب متناقض
ــد  ــراد می کنن ــن واژه م ــالب از ای ــر انق ــه رهب ــی ک ــه معنای ــیم؛ ب ــته باش ــی  داش بررس
می پردازیــم. معنایــی کــه از گفتمان ســازی در ایــن یادداشــت و بــه عنــوان درآمــدی 
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بــر سیاســت گذاری رهبــری انقــالب مــورد نظــر اســت، همــان معنایــی اســت کــه در 
ــده اســت.  ــف ایشــان از گفتمان ســازی آم تعری

گفتمــان در معنایــی کــه رهبــر انقــالب در کاربرد هایشــان مدنظــر دارنــد از 
ریشــه های معرفت شــناختی آن فاصلــه گرفتــه و بــر اســاس فراگیــری اجتماعــی 
ــان  ــون و مبلغ ــف می شــود. ایشــان در یــک ســخنرانی در جمــع روحانی ــاز تعری آن ب
بایــد  »تبلیــغ  اینکــه  اشــاره می کننــد،  تبلیــغ گفتمان ســاز  مقولــه ی  بــه  مذهبــی 
گفتمان  ســاز باشــد، تبلیــغ بایــد فضــا ایجــاد کنــد؛ گفتمــان ایجــاد کنــد« و »گفتمــان 
ــک  ــان در ی ــه ای از زم ــود در بره ــر بش ــت همه گی ــک معرف ــوم و ی ــک مفه ــی ی یعن
جامعــه. آن وقــت، ایــن می شــود گفتمــان جامعــه«.1 بــر ایــن اســاس گفتمان ســازی »بــا 
ــاج  کارهــای جــدا جــدای برنامه ریــزی نشــده، حاصــل نخواهــد شــد؛ ایــن کار احتی
دارد بــه برنامه ریــزی و کاِر فعــال و مثــل دمیــدن پیوســته ی در وســیله ی فشــاری اســت 
ــورد نظــر  ــاط مختلفــی کــه م ــه نق ــا هــوا را ب ــات ی ــه ی حی ــا مای ــد آب ی کــه می توان
اســت، برســاند. بایــد دائــم بــا ایــن دم دمیــد، تــا ایــن اشــتعال همیشــه باقــی بمانــد. ایــن 

ــاج دارد.«2 ــزی احتی ــه برنامه ری ــود و ب ــف بش ــد متوق ــچ نبای کار هی

ــات عمومــی، جلســات و پیام هــای حضرت آیــت اهلل  ــر ایــن اســاس بســیاری از بیان ب
ــرح  ــه ط ــر ب ــان از دو منظ ــرد. ایش ــل ک ــوب تحلی ــن چارچ ــوان در ای ــه ای را می ت خامن
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــت گذاری های نظ ــن سیاس ــم بنیادی ــی مفاهی ــی و اجتماع عموم
ــردازی  ــم روش تفکــر و ایده پ ــن مفاهی ــک منظــر طــرح اجتماعــی ای می اندیشــند؛ از ی
ــد:  ــه آن اشــاره کرده ان ــه صراحــت ب ــاره ی مســائل عمومــی اســت. مســئله ای کــه ب درب
ــعه و  ــوی توس ــی الگ ــزوم بازشناس ــث ل ــم، بح ــرح می کن ــن مط ــروز م ــه ام ــی ک »بحث
ــن  ــت؟ ای ــرفت چیس ــن پیش ــدل ای ــم. م ــرفت کنی ــم پیش ــا می خواهی ــت. م ــرفت اس پیش
ــتم،  ــجوها داش ــا دانش ــن ب ــه م ــداری ک ــن دی ــم. در آخری ــی کنی ــد بازشناس ــدل را بای م
چنــد مــاه قبــل در ســمنان ...گفتــم، االن هــم تکــرار می کنــم دانشــگاهیان؛ چــه دانشــجو، 
چــه اســتاد و حوزویــان؛ چــه طلبــه، چــه اســتاد، همــه بایــد ایــن خــط و رشــته ی فکــری 

۱-  بیانات در دیدار با جمعی از طاب و روحانیون  22/ ۰9/ ۱388
2- همان
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را تعقیــب و دنبــال کنند...کارهــای بــزرگ از ایده پــردازی آغــاز می شــود. ایــن 
ــد  ــرد. بای ــای در بســته و در خــالء انجــام بگی ــردازی کاری نیســت کــه در اتاق ه ایده پ
ــدا  ــد، تمــاس پی ــدا کنن ــا آن ســروکار پی فکرهــای گوناگــون، اندیشــه های گوناگــون ب
کننــد تــا آنچــه کــه محصــول کار هســت، یــک چیــز عملــی و منطقــی از آب در بیایــد«.1

ــان  ــک گفتم ــه ی ــت ب ــک سیاس ــن ی ــم بنیادی ــل مفاهی ــر تبدی ــری دیگ ــا از منظ ام
عمومــی از ایــن جهــت دنبــال می شــود کــه اوالً در چارچــوب نظــام امــت و امامــت فراتر 
از مبحــث مشــارکت عمومــی در سیاســت گذاری، بخــش عمــده ای از عاملیــت اجرایــی 
ــن  ــی ای ــرح اجتماع ــر ط ــوی دیگ ــت. از س ــردم اس ــا م ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــت ها ب سیاس
مفاهیــم بــه تســهیل اجــرای ایــن سیاســت بــه وســیله  نهادهــای عمومــی منتهــی می شــود:

»اعــالم کرده ایــم کــه ایــن دهــه، دهــه ی پیشــرفت و عدالــت باشــد. البتــه بــا گفتــن و 
بــا اعــالم کــردن، نــه پیشــرفت حاصــل می شــود و نــه عدالــت؛ امــا بــا تبییــن کــردن، تکــرار 
کــردن و همت هــا و عزم هــا را راســخ کــردن، هــم پیشــرفت حاصــل می شــود و هــم 
عدالــت. مــا می خواهیــم مســئله ی پیشــرفت و عدالــت، در دهــه ی چهــارم بــه یــک گفتمــان  
ــزی و  ــی و برنامه ری ــم، طراح ــا نخواهی ــم؛ ت ــد آن را بخواهی ــه بای ــود. هم ــل بش ــی تبدی مل
عملیــات تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد و بــه هــدف هــم نخواهیــم رســید؛ بایــد تبییــن بشــود.«2

بــه ایجــاد مطالبــه ی عمومــی نســبت بــه اجــرای ایــن سیاســت ها کمــک می کنــد 
و بــه ضامــن اجرایــی یــک سیاســت از ســوی نهادهــای عمومــی و همچنیــن زمینــه ی 

مشــارکت عمومــی در فراینــد ارزیابــی یــک سیاســت بــدل مــی شــود. 

»بنــده وقتــی مســئله ی نهضــت نرم افــزاری را خواســتم مطــرح کنــم، قبــل از همــه 
ــا  ــا وزارت ه ــه ب ــل. ن ــال قب ــدود ده س ــردم؛ ح ــرح ک ــجوها مط ــا دانش ــگاه ب ــو دانش ت
صحبــت کــرده بــودم، نــه بــا رئیس جمهــور وقــت صحبــت کــرده بــودم، نــه حتــی بــا 
اســاتید صحبــت کــردم؛ اول بــار در دانشــگاه امیرکبیــر ایــن فکــر را بــه میــان آوردم. 
امــروز شــما ببینیــد ایــن یــک گفتمــان  اســت، یــک مطالبــه ی عمومــی اســت، یــک 
خواســِت همــه ی دانشــگاه های کشــور اســت؛ کــه مــن هرجــا هــم مــی روم، از زبــان 

۱-  بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ؛  سال ۱386    
2-  .بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار استادان و دانشجویان کردستان؛ ۱388
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دانشــجو مطالبــه اش را می شــنوم؛ از زبــان اســتاد و مدیــر، اجرایــش را در یــک 
مرحلــه ی دیگــر می شــنوم، و اجــراء هــم دارد می شــود. همیــن نوآوری هــای علمــی 
ــازی  ــه: »تصمیم س ــعار گرفت ــن ش ــودش را از ای ــوان خ ــزه و ت ــی از انگی ــیار، بخش بس
کنیــد«، »گفتمان ســازی کنیــد«. ایــن، مجــری و مســئولین اجرائــی را می کشــاند دنبــال 

ــد کــرد و عمــل خواهــد شــد«.1 ــری خواهن ــم، و تصمیم گی ــن تصمی ای

ــر  ــر رهب ــورد نظ ــواره م ــی هم ــرفت علم ــت پیش ــازی سیاس ــن رو گفتمان س از ای
انقــالب اســت:

ــم  ــاز خواهی ــم ب ــر ه ــار دیگ ــا ب ــا و صده ــم، ده ه ــم و گفت ــرض کردی ــا ع »باره
ــرف  ــا ع ــه این ه ــد ک ــد؛ و کاری کنی ــش بروی ــد و دنبال ــم بگویی ــما ه ــت، و ش گف
ــی و علم محــوری« در  ــارف، »علم گرای ــر متع ــه تعبی ــه بشــود. ب ــارف جامع ــی متع ذهن

ــود«.2 ــه بش ــلط جامع ــان  مس ــا گفتم ــه ی بخش ه هم

همیــن مســئله را می تــوان در مــواردی ماننــد: ســبک زندگــی؛ تحــول بنیادیــن در 
علــوم انســانی؛ عدالــت خواهــی؛ مســئله ي جمعیــت و ماننــد آن دنبــال کــرد.

3- جمع  و طرح دوگانه های فکری

ــالب  ــر انق ــمی رهب ــر رس ــت گذاری های غی ــه در سیاس ــوط ک ــر از خط ــی دیگ یک
قابــل تشــخیص اســت تــالش نظــری بــرای نشــان دادن غیرواقعــی بــودن شــکاف های 
ــت  ــکاف هایی  اس ــی ش ــد معرفت ــت ها و بازتولی ــن سیاس ــل ای ــی مخ ــی اجتماع سیاس
ــن  ــد. ای ــه پیشــبرد سیاســت های کالن نظــام جمهــوری اســالمی کمــک می کن کــه ب
ــددی در  ــوارد متع ــوری را در م ــای مح ــرح دوگانه ه ــای و ط ــع دوگانه انگاری ه جم

ــوان ســراغ گرفــت. ــر انقــالب می ت ــات رهب بیان
3.1 نقد دوانگاری اصول گرا - اصالح طلب

در اینجــا می تــوان بــه دوگانــه انگاشــته شــده ی اصول گرایــی- اصــالح طلبــی اشــاره 
۱-  بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز؛ ۱387

2-  بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی ؛ 23/ ۰5/ ۱385
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ــبرد  ــع پیش ــال مان ــی عم ــران سیاس ــان کنش  گ ــی می ــت منف ــاد رقاب ــا ایج ــه ب ــرد ک ک
سیاســت های نظــام می شــود. از ایــن منظــر اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در طــرح 
دوگانــه ی اصول گرایــی و اصالح طلبــی را علیرغــم همــه رواج آن در ادبیــات وقــت 

ــد: ــی»غلط« می خوانن ــی- سیاس ــون حزب و هم اکن

»بنــده دعــوای اصالح طلــب و اصول گــرا را هــم قبــول نــدارم؛ مــن ایــن تقســیم بندی 
مقابــل  نقطــه  نیســت؛  مقابــل اصول گــرا، اصالح طلــب  نقطــه ی  را غلــط می دانــم. 
اصالح طلــب، اصول گــرا نیســت .«1 یــا در جــای دیگــری می فرماینــد: »ایــن غلــط اســت 

ــم.«2 ــب تقســیم کنی ــه اصول گــرا و اصالح طل ــاالن سیاســی را ب ــا فع ــا کشــور ی کــه م

3.2 نقد دوانگاری اسالمیت - جمهوریت

ــداوم  ــی در ت ــه نوع ــه ب ــت ک ــط اس ــای غل ــز از دوگانه ه ــت نی ــالمیت و جمهوری اس
موجــد  خــود  و  شــده  صورت بنــدی  اصول گرا-اصالح طلــب  غلــط  دوگانــه ی 
دوگانه هایــی همچــون مشــروعیت-مقبولیت اســت. مباحثــی کــه در دوره ای و حتــی 
اندیشــه های سیاســی  و  اساســی جریان هــا  و  اصلــی  تــا هم اکنــون شــکاف های 

موجــود در جمهــوری اســالمی حــول این هــا شــکل می گرفــت.

رهبــر انقــالب امــا ایــن دوگانه هــا را قبــول نداشــتند: »جمهــوری اســالمی 
ــوری«  ــام »جمه ــه ن ــزی ب ــد از چی ــی باش ــه ترکیب ــت ک ــی نیس ــب انضمام ــک مرک ی
ــد  ــی بگوی ــتر، یک ــم بیش ــدار جمهوریت ــن طرف ــه م ــد ک ــی بگوی ــا یک ــالمی« ت و »اس
ــت؛ آن  ــت اس ــک حقیق ــالمی ی ــوری اس ــه جمه ــتر؛ بلک ــالمیتم بیش ــدار اس ــن طرف م
ــرده  ــرر ک ــدا آن ر ا مق ــه خ ــت ک ــی اس ــه آراء عموم ــکا ب ــت، آن ات ــوری اس جمه

ــت«3  اس

و گاه فراتــر از نقــد، کار بــه نفــی ایــن دوگانه انگاری هــا کشــیده مي شــد و 
ــه ی کاذب  ــد ایــن دوگان ــد کــه در صــدد بازتولی ایشــان از »کســانی« ســخن می گفتن

۱- . بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان؛ ۱384
2-  .بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری ۱385

3-  .بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان ۱38۰/۱2/23.
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هســتند: »البتــه از طــرف کســانی ســعی شــده کــه بیــن جمهوریــت نظــام و اســالمیت، 
ــد. یــک جــا بعضی هــا بگوینــد روی اســالمیت تکیــه شــد،  ــه وجــود بیاورن رقابتــی ب
ــد،  ــه ش ــت تکی ــد روی جمهوری ــم بگوین ــده ه ــک ع ــد؛ ی ــف  ش ــت تضعی جمهوری

ــت .«1 ــوری نیس ــد. این ط ــف  ش ــالمیت تضعی اس

شــکل  دوگانــه ی  ایــن  چارچــوب  در  کــه  اقتراح هایــی  همــه ی  ورای  امــا 
ــب  ــودن ترکی ــی ب ــت: »انضمام ــود داش ــان وج ــرض پنه ــش ف ــک پی ــت، ی می گرف
ــدار  ــک طرف ــر ی ــگاه، ه ــود کــه دو ن ــن ب ــا در ای ــالف تنه جمهــوری اســالمی«؛ اخت
ــان  ــزاع در می ــن ن ــک ای ــود. صــورت ایدئولوژی ــی ب ــب انضمام ــن ترکی بخشــی از ای
ــن  ــای ای ــد از مزای ــی بهره من ــرافیت سیاس ــان اش ــی آن در می ــع طبقات ــان و مناف جوان
»رقابــت کاذب«، آن چنــان عمیــق بــود کــه گویــی ایــن نقدهــا و نفی هــای رهبــری را 

از دیده هــا پنهــان می کــرد.

3.3 نقد دوانگاری مشروعیت-مقبولیت

همچنیــن در تمــام ایــن مــدت، بــه مــوازات ایــن مباحــث، رهبــر انقــالب در گفتارهای 
ــد،  ــزه می کردن ــیده و تئوری ــش کش ــی را پی ــاالری دین ــوم مردم س ــه مفه ــددی ک متع
بــرای دوگانــه ی مشــروعیت- مقبولیــت، مدخلیتــی در بحث هاشــان قائــل نبودنــد و بــه 
آن نمی پرداختنــد. در صورتــی کــه ایــن دوگانــه از ســوی دو ســوی ایــن گفــت و گو، 
ــتند  ــتراک را داش ــه ی اش ــن نقط ــد.گویی ای ــمرده مي ش ــث ش ــن مباح از محوری تری
ــن  ــن ای ــای بنیادی ــی از پایه ه ــت یک ــروعیت- مقبولی ــی از مش ــای طوالن ــه بحث ه ک
بحــث اســت. گاه مــی شــد کــه رهبــری عــالوه بــر نادیــده انگاشــتن ایــن دوگانــه، بــه 
تلویــح مباحــث آن را هــم نقــد کــرده، و مفاهیــم جایگزیــن در تئــوری »مردم ســاالرِی 
برخاســته از انقــالب اســالمی« ماننــد »عدالت خواهــی« را بــه مثابــه پایــه ی مشــروعیت 
پیــش می کشــیدند: »االن دربــاره ی مشــروعیت حرف هــای زیــادی زده می شــود، 
بنــده هــم از ایــن حرف هــا بلــدم ؛ امــا حقیقــت قضیــه ایــن اســت کــه اگــر مــا دنبــال 

۱-  بیانات در ۱384/5/۱۰.
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ــود؛  ــاً مــن کــه اینجــا نشســته ام، وجــودم نامشــروع خواهــد ب ــت نباشــیم، حقیقت عدال
ــود؛  ــم، تصــّرف نامشــروع خواهــد ب ــار دارم و هرچــه تصــّرف کن یعنــی هرچــه اختی

ــم.«1 ــع تبعیــض آمده ای ــت و رف ــرای عدال ــا ب دیگــران هــم همین طــور. م

ــت2  ــر عدال ــرفت ب ــت پیش ــد اولوی ــالب را در نق ــر انق ــادی رهب ــگاه انتق ــن ن همی
ــت3  ــت و معنوی ــگاری عدال ــد دوان ــت و نق ــرفت و عدال ــگاری پیش ــاس دو ان ــر اس ب

ــرد. ــال ک ــوان دنب می ت

3.4 طــرح دوگانــه ی اســالم نــاب -  اســالم آمریکایــی در فهــم امــام 
خمینــی )ره( و انقــالب اســالمی

مفهومــِی  صورت بنــدی  بــا  می کننــد  تــالش  انقــالب  رهبــر  دیگــر  طــرف  از 
شــکاف هایی اساســِی پیــش روی نظــام جمهــوری اســالمی، ایــن دوگانه هــای واقعــی 
را احیــا کننــد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه تعبیــری کــه ایشــان از کلیــت مدرســه ی 
ــاره  ــد اش ــه می دهن ــالمی ارائ ــالب اس ــی انق ــتر معرفت ــی )ره( و بس ــام خمین ــری ام فک

ــند: ــی )ره( می نویس ــام خمین ــت ام ــن رحل ــام اولی ــه در پی ــا ک ــرد، آنج ک

ــفیانی و  ــالم س ــاط اس ــذارد، بس ــان گ ــا بنی ــام م ــه ام ــالب  ک ــه ی  انق »در مدرس
مروانــی، اســالم مراســم و مناســک میان تهــی، اســالم در خدمــت زر و زور و خالصــه 
اســالم آلــت دســت قدرت هــا و آفــت جــان ملت هــا برچیــده شــده و اســالم قرآنــی 
ــاد، اســالم خصــم  ــده و جه ــه و ســلّم(، اســالم عقی ــه و آل ــدی )صلّــی اهلل علی و محّم
ــالم  ــه، اس ــا و خالص ــا و قارون ه ــا فرعون ه ــتیزنده ب ــالم س ــوم، اس ــون مظل ــم و ع ظال

ــده ی حکومــت مســتضعفان، ســر برکشــیده اســت. ــاران و برپاکنن ــده ی جب کوبن

۱-  .بیانات در ۱382/6/5
2-  .بــه عنــوان نمونــه ن. ک بــه: »مــن ایــن را صریحــاً عــرض می کنــم کــه در جمهــوری اســامی، سیاســت ها براســاس عدالــت  تنظیــم 
می شــود. مبــادا کســانی در گوشــه و کنــار کشــور پیــدا شــوند و تصــور کننــد کــه هــدف مــا عبــارت اســت از افزایــش حجــم ثــروت مــادی! 
یعنــی عــده ای از انــواع و اقســام راه هــای تولیــد ثــروت برخــوردار شــوند؛ دیگــران هــم هرطــور زندگــی کردنــد، کردنــد! مــا هــم دلمــان بــه 
ایــن خــوش باشــد کــه ســرانه ی متوســط کشــور را از فــان مقــدار بــه دو برابــر، یــا تولیــد کّل کشــور را از فــان میــزان بــه فــان میــزان 

رســانده ایم. هرگــز چنیــن نیســت!« بیانــات، ســال ۱37۱
3-  .بــه عنــوان نمونــه ن. ک بــه: بعضی هــا اهــل  معناینــد، امــا هیــچ نگاهــی بــه عدالــت ندارنــد؛ ایــن نمی شــود. اســام، معنویــِت بــدون 

نــگاه بــه مســائل اجتماعــی و سرنوشــت انســانها ندارد؛بیانــات در دیــدار اعضــای هیئــت دولــت ؛ ۰8/ ۰6/ ۱384
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در انقــالب اســالمی، اســالم کتــاب و ســنت، جایگزیــن اســالم خرافــه و بدعــت؛ 
اســالم جهــاد و شــهادت، جایگزیــن اســالم قعــود و اســارت و ذلــت؛ اســالم تعبــد و 
تعقــل، جایگزیــن اســالم التقــاط و جهالــت؛ اســالم دنیــا و آخــرت، جایگزیــن اســالم 
دنیاپرســتی یــا رهبانیــت؛ اســالم علــم و معرفــت، جایگزیــن اســالم تحجــر و غفلــت؛ 
ــاری و بی تفاوتــی؛ اســالم قیــام  اســالم دیانــت و سیاســت، جایگزیــن اســالم بی بندوب
و عمــل، جایگزیــن اســالم بی حالــی و افســردگی؛ اســالم فــرد و جامعــه، جایگزیــن 
ــن اســالم  ــن، جایگزی ــت؛ اســالم نجات بخــش محرومی اســالم تشــریفاتی و بی خاصی
بازیچــه ی دســت قدرت هــا؛ و خالصــه اســالم نــاب محّمــدی )صلـّـی اهلل علیــه و آلــه 

و ســلّم(، جایگزیــن اســالم امریکایــی گردیــد.«1

4- مسئله محوری

ــام  ــت های کالن نظ ــر سیاس ــی ب ــز اجتماع ــی تمرک ــه نوع ــری ک ــم دیگ ــر مه عنص
بــه  آن  از  مي تــوان  کــه  اســت  مقولــه اي  می کنــد،  ایجــاد  اســالمی  جمهــوری 
ــی جامعــه و  ــی و اصل ــن رویکــرد همــواره مســائل عین ــاد کــرد. ای مســئله محــوری ی
پاســخ هایی کــه در چارچــوب سیاســت های کلــی نظــام بــه آن داده مــی شــود را در 

ــد.  ــرار می ده ــه ق ــی«2 جامع ــکار عموم ــه اف ــون توج »کان

در تشــریح ایــن رویکــرد مي تــوان دو ســطح از مســئله محــوری را از هــم تمییــز 
داد: در یــک ســطح از ایــن رویکــرد مســئله محــوری از منظــر شــکاف نظر-عمل مورد 
نظــر اســت. در ایــن ســطح »غیِر«مســئله عبــارت اســت از »بحث هــای ذهنــی«، »مباحــث 
تئوریــک بــدون توجــه بــه خــارج« و فاقــد مابــه ازاء عینــی. بــه عنــوان نمونــه ایشــان 
ــد:  ــه اشــاره کــرده و می فرماین ــه ایــن نکت ــه صراحــت ب ــه الگــوی پیشــرفت ب در زمین

۱-  پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(؛ ۱۰/ ۰3/ ۱369
2-  .بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال ۱39۰/۰۱/۰۱

در بســیاری از اوقــات یــک مســئله ی اصلــی در کشــور وجــود دارد کــه همــه بایــد همــت کننــد و بــه ســراغ ایــن مســئله ی اصلــی برونــد؛ 
بایــد مســئله ی کانونــی کشــور ایــن باشــد؛ امــا ناگهــان می بینیــم از یــک گوشــه ای یــک صدائــی بلنــد می شــود، یــک مســئله ی حاشــیه ای 
درســت می کننــد، ذهن هــا متوجــه آن می شود...مســائل حاشــیه ای نبایــد بــه میــان بیایــد. مــردم مــا خوشــبختانه قــدرت تحلیــل دارنــد، 
ــون  ــی جــدا کننــد. توجــه شــود مســائل حاشــیه ای کان هوشــمندند، هوشــیارند؛ می تواننــد مســائل فرعــی و حاشــیه ای را از مســائل اصل

توجــه افــکار عمومــی قــرار نگیــرد.
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»بــرای اینکــه مــا بتوانیــم نســخه ی درســت پیشــرفت را پیــدا کنیــم، چــه الزم داریــم؟ 
بحــث نظــری. ایــن، یکــی از آن کارهایــی اســت کــه شــماها بایــد بکنیــد. پیشــرفِت 
ــاز  ــی و ب ــن نیســت کــه در بحث هــای ذهن ــه مقصــودم ای یــک کشــور چیســت؟ البت
ــِک   ــث تئوری ــم؛ مباح ــی بکنی ــث ذهن ــل مباح ــان را معط ــور خودم ــم و همین ط بیفتی
ــه، این هــا را نمی خواهــم، ایــن غلــط اســت«.1 ــه خــارج و واقعیــات؛ ن بــدون توجــه ب

ــای  ــه جنبه ه ــه ب ــی ک ــه کارهای ــن ب ــوری، »پرداخت ــئله مح ــطح از مس ــن س در ای
ــود.2 ــی می ش ــرفانه« تلق ــک کار مس ــدارد، ی ــی ن ــردم ارتباط ــی م ــی زندگ عمل

ســطح دیگــری از مســئله محــوری ماهیــت نظــری داشــته و در برابــر تمایــز مســئله 
ــارت اســت از  ــال می شــود. در ایــن ســطح »غیِر«مســئله عب اصلــی- مســئله  فرعــی دنب

»مســائل فرعــی« و فاقــد اولویــت در نظــام معرفتــی:

»جــدا کــردن مســائل اصلــی از فرعــی، مســائل درجه ی یک از مســائل درجــه ی دو، 
ســرگرم نشــدن بــه مســائلی کــه از اولویــت برخــوردار نیســتند و شــناختن ایــن مســائل، 
از عرصه هــای شــور و شــوق دانشــجوئی و دانشــگاهی اســت. اگــر شــما می بینیــد 
ــه مســائل فرعــی ســرگرم می شــوند، خودشــان را مشــغول  ــاً ب ــرون کســانی احیان در بی
می کننــد، محیــط دانشــگاه بایــد بتوانــد در ایــن زمینــه داوری درســتی داشــته باشــد: آقــا 
ایــن مســئله اصلــی اســت، ایــن مســئله فرعــی اســت؛ ایــن مســئله از اولویــت برخــوردار 
ــن  ــک چنی ــجوئی، ی ــط دانش ــت. محی ــوردار نیس ــت برخ ــئله از اولوی ــن مس ــت، ای اس
محیطــی اســت. ایــن معنایــش ایــن نیســت کــه حتمــاً بــر همــه ی ایــن جمــع دانشــجوئی، 
ــالف نظــر وجــود داشــته باشــد؛  ــه، ممکــن اســت اخت فکــر واحــدی حاکــم باشــد؛ ن
شــما می گوییــد ایــن مســئله از اولویــت برخــوردار نیســت، دیگــری می گویــد هســت؛ 

خیلــی خــوب، محیــط، محیــط بحــث اســت؛ همیــن، نشــاط ایجــاد می کنــد.«3

ــی  ــز شــود مســائل اصل ــال در آن پرهی ــوده و از اهم ــام ب ــورد اهتم ــد م آنچــه بای
نظــام اســت:

۱-  بیانات ۱8/ ۰8/ ۱385
2-  بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان ۱38۱/۰2/۱۱

3-  بیانات در دیدار دانشجویان؛  ۱392/۰5/۰6
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»روی مســئله ی اصلــی نظــام و نقشــه ی نظــام و کلیــت نظــام هیــچ اهمالــی را نبایــد 
ــل  ــوان ح ــا را می ت ــه اینه ــه البت ــود دارد ک ــی وج ــه ی دوئ ــائل درج ــم. مس روا بداری

کــرد.«1

یکــی از بصیرت هــای خاصــی کــه رهبــر انقــالب در ایــن زمینــه مطــرح می کننــد 
تحلیــل قیــام امــام حســین)ع( در چارچــوب تمییــز مســئله ی اصلــی از مســئله ی فرعــی 

اســت کــه نشــان دهنــده ی عمــق اهمیــت ایــن مســئله اســت:

»حســین بــن علــی علیه الّصــالة و الّســالم، در یک فصل بســیار حّســاس تاریخ اســالم، 
وظیفــه اصلــی  را از وظایــف گوناگــون و دارای مراتــب مختلــف اهمیــت، تشــخیص داد 
و ایــن وظیفــه را بــه انجــام رســاند. او در شــناخت چیــزی کــه آن روز دنیــای اســالم بــه 
ــاط  ــی از نق ــن، یک ــه ای ــی ک ــد. در حال ــتباه نش ــم و اش ــار توّه ــت، دچ ــاج داش آن احتی
آســیب پذیر در زندگــی مســلمین، در دوران هــای مختلــف اســت؛ یعنــی اینکــه، آحــاد 
ملــت و راهنمایــان آن هــا و برجســتگان دنیــای اســالم، در برهــه ای از زمــان، وظیفــه اصلی 
را اشــتباه کننــد. نداننــد چــه چیــز اصلــی اســت و بایــد بــه آن پرداخــت و بایــد کارهــای 
دیگــر را اگــر الزم شــد فــدای آن کــرد؛ و چــه چیــز فرعــی  و درجــه دوم اســت و هــر 

حرکــت و کاری را بــه قــدر خــوِد آن بایــد اهمیـّـت داد و برایــش تــالش کــرد.«2

5- بازتعریف دال مرکزی گفتمان ها

ــف در  ــای مختل ــول گفتمان ه ــدن و اف ــر روشــنی از برآم ــوان تصوی دشــوار اســت بت
ــیم  ــته باش ــه خواس ــوارتر  آن ک ــت داد و دش ــالمی دس ــالب اس ــس از انق ــه ی پ جامع
میــان ایــن فراگــرد و آمــد و شــد دولت هــا را توضیــح دهیــم. حتــی تحلیــل و تمایــز 
ــز  ــف نی ــای مختل ــعارهای دولت ه ــه ها و ش ــی اندیش ــا غیرگفتمان ــی ی ــت گفتمان ماهی
ــت از  ــوان گف ــور کل می ت ــه ط ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــود را می طلب ــاص خ ــال خ مج
ــس  ــده ی پ ــت عم ــار دول ــم چه ــه بگذری ــدس ک ــاع مق ــاص دوران دف ــات خ اقتضائ

۱-  بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ ۱388/۱2/۰6 
2- بیانات در دیدار جمعی از روحانیون؛ ۱37۱/۰5/۰7
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ــات،  ــازندگی، اصالح ــان س ــبه گفتم ــا ش ــان ی ــار گفتم ــا چه ــوان ب ــگ را می ت از جن
عدالــت و اعتــدال تمایــز داد. در هــر یــک از دوره هــا گفتمان هایــی بــا دال مرکــزی 
ایــن مفاهیــم در جامعــه مطــرح و بــه نوعــی بــه یــک خواســت عمومــی در جامعــه یــا 

بخش هایــی از آن بــدل می شــود. 

ــا در  ــزی ایــن گفتمان ه ــف دال مرک ــری بازتعری ــم  رهب ــات مه ــی از اقدام یک
چاچــوب گفتمــان انقــالب اســالمی و بــه مثابــه زمینــه ی تحقــق سیاســت های اصلــی 

نظــام اســت.   

5.1 سازندگی

ــالم  ــدر اس ــخ ص ــی تاری ــتری از بازخوان ــر بس ــی ب ــی اجتماع ــه ي تحلیل ــا ارائ ــری ب رهب
ــد: »عــده ای مســائل را  ــاز تعریــف کنن ــد معنایــی صحیــح از ســازندگی را ب تــالش می کنن
اشــتباه گرفته انــد ســازندگی را بــا مادی گرایــی، اشــتباه گرفته انــد. ســازندگی چیــزی 
ــاد شــود، و طبقــات  ــز دیگــری اســت. ســازندگی یعنــی کشــور آب اســت، مادی گــری چی
ــازندگی« را  ــوع س ــئله »دو ن ــوح مس ــه وض ــه ب ــان در ادام ــند.« ایش ــی برس ــه نوای ــروم ب مح
ــازندگی، کاری  ــت؟«: »س ــازندگی اس ــن س ــند: »ای ــاً می پرس ــد، و صراحت ــرح می کنن مط
ــی  ــن، ســازندگی اســت! دنیاطلب ــب علیه الّســالم داشــت؛ ... ای ــی طال ــن اب ــی ب ــود کــه عل ب
ــم  ــن دو را باه ــد..... ای ــد می کردن ــاد و یزی ــد اهلل زی ــه عبی ــت ک ــی، کاری اس و مادی طلب
اشــتباه نبایــد کــرد. امــروز عــده ای بــه اســم ســازندگی خودشــان را غــرق در پــول و دنیــا و 
ماده پرســتی می کننــد. ایــن ســازندگی اســت؟!« بــر اســاس ایــن دیــدگاه انقــالب اســالمی 
ــه  ــود ک ــار ش ــتی دچ ــان سرنوش ــه هم ــه ب ــازندگی مادی گرایان ــا س ــت ب ــن اس ــم ممک ه
ــر)ص(  ــس از پیامب ــرن پ ــم ق ــه در آن نی ــتی ک ــد. سرنوش ــار ش ــالم دچ ــدر اس ــالب ص انق
ــه ایــن درد دچــار شــویم. اگــر در  ــه مســلخ مــی رود: »مــا هــم ممکــن اســت ب فرزنــدش ب
جامعــه اســالمی، آن حالــت آرمان خواهــی از بیــن بــرود یــا ضعیــف شــود؛ هرکــس بــه فکــر 
ایــن باشــد کــه کالهــش را از معرکــه در ببــرد و از دیگــران در دنیــا عقــب نیفتــد؛ اینکــه 
دیگــری جمــع کــرده اســت، مــا هــم برویــم جمــع کنیــم و خالصــه خــود و مصالــح خــود را 
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بــر مصالــح جامعــه ترجیــح دهیــم، معلــوم اســت کــه بــه ایــن درد دچــار خواهیــم شــد. نظــام 
اســالمی، بــا ایمان هــا، بــا همت هــای بلنــد، بــا مطــرح شــدن آرمان هــا و بــا اهمیــت دادن و 
زنــده نگــه داشــتن شــعارها بــه وجــود می آیــد و حفــظ می شــود و پیــش مــی رود. شــعارها 
ــه  ــرار دادن و هم ــی ق ــورد بی اعتنای ــالب را م ــالم و انق ــول اس ــردن؛ اص ــگ ک ــم رن را ک
چیــز را بــا محاســبات مــادی مطــرح کــردن و فهمیــدن، جامعــه را بــه آنجــا خواهــد بــرد کــه 
بــه چنــان وضعــی برســد.« نقطــه هشــدار رهبــر انقــالب در این جــا دقیقــا انــزوای نیروهــای 
ــیطره ی  ــر س ــه در اث ــی ک ــان وضع ــت هم ــدن آن هاس ــیه ران ــه حاش ــیجی و ب ــالب و بس انق
عقالنیــت تکنوکــرات در دســتگاه های دولتــی روی داده بــود: »اگــر ایــن ارزش هــا را نگــه 
ــالة و  ــه الّص ــی علی ــن عل ــال حســین ب ــت امث ــد. آن وق ــی می مان ــت باق ــتید، نظــام امام داش
الّســالم، دیگــر بــه مذبــح بــرده نمی شــوند. امــا اگــر این هــا را از دســت دادیــم چــه؟ اگــر 
روحیــه ی بســیجی را از دســت دادیــم چــه؟ اگــر بــه جــای توجــه بــه تکلیــف و وظیفــه و 
آرمــان الهــی، بــه فکــر تجمــالت شــخصی خودمــان افتادیــم چــه؟ اگــر جــوان بســیجی را، 
جــوان مؤمــن را، جــوان بــا اخــالص را کــه هیچ چیــز نمی خواهــد جــز اینکــه میدانــی باشــد 
کــه در راه خــدا مجاهــدت کنــد در انــزوا انداختیــم و آن آدم پــر روی افزون خــواه پرتوقــع 
بی صفــای بی معنویــت را مســلط کردیــم چــه؟ آن وقــت همــه چیــز دگرگــون خواهــد شــد. 
ــه- و  ــالمه علی ــوات اهلل و س ــرم -صل ــت نبی اک ــن رحل ــه ی بی ــالم فاصل ــدر اس ــر در ص اگ
شــهادت جگــر گوشــه اش پنجــاه  ســال شــد، در روزگار مــا، ایــن فاصلــه، خیلــی کوتاه تــر 
ــه  ــا ب ــل م ــان فضای ــا و صاحب ــا، فضیلت ه ــن حرف ه ــر از ای ــود و زودت ــت بش ــن اس ممک
مذبــح برونــد. بایــد نگذاریــم... نگذاریــم روح انقــالب در جامعــه منــزوی و فرزنــد انقــالب 
ــد »ســازندگی«.  ــن را می گوین ــر دو ســازندگی: »ای ــد ب ــاز هــم تأکی گوشــه گیر شــود.« و ب
ــن  ــه در ای ــس ک ــت. هرک ــبیل اهلل اس ــي س ــاد ف ــک جه ــت، ی ــدت اس ــک مجاه ــن، ی ای
مجاهــدت شــرکت کنــد، جهــاد کــرده اســت. کســی کــه در راه اداره و حفــظ جامعــه ی 
اســالمی کــه یــک واجــب بــزرگ اســت گامــی برداشــته، خیلــی بــاارزش اســت. امــا آن 
ــه، مادی گــری اســت، ماده پرســتی اســت، دنیاطلبــی اســت. آن، یــک حــرف  طــرف قضی
دیگــر اســت.« در ایــن جــا کامــاًل روشــن اســت کــه رهبــر انقــالب بــه ســازندگی از نــوع 
جهادســازندگی کــه در آن عقالنیــت و انســان های انقالبــی بســیجی مطــرح هســتند، اشــاره 
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دارنــد. بــه هــر حــال شکســت اجتماعــی انقــالب، چیــزی نیســت کــه قابــل پیش بینــی نبــوده 
باشــد، لــذا پیشــنهاد ایشــان همــان فرمــول نهادهــای انقــالب و ســازندگی بــه ســبک جهــاد 
ســازندگی اســت: »همیــن نیروهــای مؤمــن و بســیجی و حزب اللهــی؛ یعنــی همیــن عامــه ی 
مــردم مؤمــن؛ یعنــی همیــن اکثریــت عظیم کشــور عزیــز مــا؛ همین هایی کــه جنــگ را اداره 
ــد،  ــا همــه ی حــوادث مقابلــه کردن ــه حــال ب ــا ب ــد؛ همین هایــی کــه از اول انقــالب ت کردن
ــن نیروهــای  ــد داشــته باشــند. همی ــن نقــش را می توانن ــن مــورد ]ســازندگی[ مهم تری در ای
مردمــی، کــه اگــر نبودنــد ایــن بســیج اگــر نبــود، ایــن نیــروی عظیــم حــزب اهلل اگــر نبــود در 
جنــگ هــم شکســت می خوردیــم؛ در مقابــل دشــمنان گوناگــون هــم در ایــن چنــد ســال 
ــی  ــه تعطیل ــتند ب ــا را می خواس ــه ی م ــم. کارخان ــیب پذیر بودی ــم و آس ــت می خوردی شکس
بکشــانند؛ نیــروی حزب اللهــی از داخــل کارخانــه مــی زد بــه سینه شــان. مزرعــه ی مــا را در 
اوایــل انقــالب می خواســتند آتــش بزننــد؛ نیــروی حزب اللهــی از همــان وســط بیابان هــا و 
روســتاها و مــزارع، مــی زد تــوی دهانشــان. خیابان هــا را می خواســتند بــه اغتشــاش بکشــند؛ 
ــم  ــگ ه ــتاد. جن ــان می ایس ــرد و در مقابلش ــپر می ک ــینه س ــد س ــی می آم ــروی حزب الله نی

کــه معلــوم اســت! ایــن، آن نیــروی اصلــی کشــور اســت«.

ضمانت تحقق معنای صحیح سازندگی نیز روشن است:

»امــروز عــده ای بــه اســم ســازندگی خودشــان را غــرق در پــول و دنیــا و 
ماده پرســتی می کننــد. ایــن ســازندگی اســت؟... بســیجی بایــد در وســط میــدان 
ــده بماند...چنــدی پیــش گفتــم: »همــه امــر  باشــد تــا فضیلت هــای اصلــی انقــالب زن
بــه معــروف و نهــی از منکــر کننــد.« االن هــم عــرض می کنــم: نهــی از منکــر کنیــد. 
ــی و  ایــن، واجــب اســت. ایــن، مســئولیت شــرعی شماســت. امــروز مســئولیت انقالب

سیاســی شــما هــم هســت«.

5.2 اصالحات

از نظــر رهبــر انقــالب تعریــف دقیــق دال مرکــزی گفتمــان دولت هــا اهمیــت زیــادی 
دارد:
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»امــروز مســأله ی اصالحــات  کــه یــک موضــوع روز بــرای همــه اســت در کشــور 
مطــرح اســت. افــراد زیــادی دم از اصالحــات  می زننــد و بــرای آن تــالش می کننــد. 
اولویت هــای  اســت؟  کــدام  اصالحــات   بــه  رســیدن  راه  چیســت؟  اصالحــات  

ــت«.1 ــی اس ــیار مهم ــائل بس ــا مس ــت؟ این ه ــات  چیس اصالح

ــری  ــوان مج ــه عن ــا ب ــی آن ه ــات عمل ــرای اقدام ــه ای ب ــا زمین ــان دولت ه گفتم
ــن  ــف ای ــن روی تعری ــود. از ای ــد ب بخــش عمــده ای از سیاســت ها کالن نظــام خواه

ــت: ــوردار اس ــت ها برخ ــن سیاس ــردن ای ــی ک ــیاری در اجرای ــت بس ــه از اهمی زمین

»اصالحــات  یکــی از واژه هایــی اســت کــه همیشــه پُرجاذبــه بــوده اســت. دولــت 
جدیــد از اّولــی کــه آمــد، مســأله ی اصالحــات  را مطــرح کــرد. همــه ی انســان هایی که 
از هــر فســادی رنــج می برنــد، دلشــان بــا ایــن شــعار می تپــد و طــرف دار اصالحاتنــد. 
ــاز  ــا اصالحــات  چیســت؟ اینجاســت کــه ب ــی اســت؛ ام ــز بســیار خوب اصالحــات  چی
ــت:  ــه اس ــک  کلم ــه، ی ــن زمین ــع در ای ــرف قاط ــد. ... ح ــی می کن ــا در میان ــمن پ دش
ــئوالن  ــه ی مس ــت و هم ــی اس ــالمی و ایمان ــی و اس ــات  انقالب ــا اصالح ــات ، ی اصالح
کشــور، همــه ی مــردم مؤمــن و همــه ی صاحب نظــران بــا آن موافقنــد؛ یــا اصالحــات ، 
ــن و  ــردم مؤم ــه ی م ــور، هم ــئوالن کش ــه ی مس ــت و هم ــی اس ــات  امریکای اصالح

همــه ی آحــاد هوشــیار ملــت بــا آن مخالفنــد«.2

ــات  ــات انقالبی-اصالح ــه ی اصالح ــرح دوگان ــا ط ــع ب ــالب در واق ــری انق رهب
آمریکایــی بــه بازتعریــف گفتمــان اصالحــات در چارچــوب اندیشــه ی انقــالب 
اســالمی کمــک می کننــد. در ایــن زمینــه ایشــان بــا عبــور از دوگانــه اصــالح انقــالب 
از مفهــوم اســالمی »اصالحــات« ســخن می گوینــد و این کــه اصالحــات در ذات 

ــرار دارد: ــالمی ق ــالب اس انق

ــرار  ــالح« ق ــل »اص ــالب« را در مقاب ــا، »انق ــی دنی ــات سیاس ــه در اصطالح »گرچ
می دهنــد؛ امــا مــن بــا آن اصطــالح نمی خواهــم حــرف بزنــم. مــن اصــالح بــا 
ــت.  ــالح اس ــن اص ــالب، بزرگتری ــود انق ــم. خ ــرح می کن ــالمی را مط ــالح اس اصط

۱-  .بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسامی ایران؛ ۱379
2-  بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران؛ ۱379
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ــدون  ــه ب ــالب ک ــت. ... انق ــه اس ــالب نهفت ــت انق ــات ، در ذات و هویّ ــداوم اصالح ت
ــدارد. از  ــکان ن ــالح ام ــدون اص ــانی، ب ــه ی انس ــچ جامع ــدارد. هی ــکان ن ــالح ام اص
ــه  ــم ب ــس ه ــد. هرک ــود آی ــه وج ــات  ب ــه اصالح ــتند ک ــه آرزو داش ــالب هم اّوِل انق
قــدر هّمــت خــود کاری کــرده اســت. امــروز هــم دولتــی آمــده و شــعار خــودش را 
»اصالحــات « قــرار داده اســت. بســیار خــوب؛ مــن می دانــم کــه مســئوالن ایــن دولــت 
ــان از  ــرم مقصودش ــور محت ــه رئیس جمه ــد؛ از جمل ــالح دارن ــعار اص ــه ش ــانی ک کس

ــد«.1 ــالمی را می خواهن ــات  اس ــن اصالح ــا همی ــت. آن ه ــات  چیس اصالح

تعریــف اصالحــات بــه عنــوان بســتر سیاســت های عمومــی دولــت وقــت و ایجــاد 
توافــق عمومــی بــر روی آن از زمینه هــای اصلــی تأکیــد رهبــری در ایــن رونــد اســت:

»مطلــب دوم ایــن اســت کــه اصالحــات  بایــد تعریــف شــود. اواًل بــرای خــود مــا کــه 
ــه  ــم چ ــه می خواهی ــد ک ــخص باش ــود و مش ــف ش ــم، تعری ــات  کنی ــم اصالح می خواهی
ــا  ــا از اصالحــات  چیســت، ت ــف شــود کــه منظــور م ــردم تعری ــرای م ــاً ب ــم. ثانی کار کنی
هرکســی نتوانــد بــه میــل خــودش اصالحــات  را معنــا کنــد. ایــن جــزو کارهایــی اســت 
ــد  ــره می توانن ــس و غی ــي و مجل ــتگاه قضائ ــی، دس ــئوالن دولت ــه ای از مس ــه مجموع ک
انجــام دهنــد. بایــد تعریــف مشــّخصی از اصالحــات  بــه وجــود بیایــد تــا ترســیم آن چهــره 
و وضعیتــی کــه مــا در نهایــِت جــاده ی اصالحــات  می خواهیــم بــه آن برســیم، بــرای همــه 

ــه کجــا می خواهنــد برســند«.2 هــم مــردم، هــم مســئوالن آســان شــود و بداننــد ب

ایشــان در ایــن زمینــه بــه نقــد اصالحــات گورباچــف در شــوروی ســابق 
می پردازنــد؛ اینکــه فقــدان مبانــی نظــری و الگوهــای عملــی کار اصالحــات در 
شــوروی را بــه ســوی الگوهــای غربــی و فروپاشــی کشــانده اســت. مســئله ای کــه در 

ــود:   ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــز م ــه وی نی ــام)ره( ب ــه ي ام نام

»اشــکال کار آقــای گورباچــف ایــن بــود کــه عیــوب و اشــکاالت را می دانســت؛ 
ــت،  ــم داش ــر ه ــت؛ اگ ــرد، نداش ــام گی ــد انج ــه بای ــه ک ــنی از آنچ ــر روش ــا تصوی ام
مردمــش آن تصویــر را نمی دانســتند. بنابرایــن اگــر تعریــف مشــّخصی از اصالحــات  

۱-  بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران؛  26/ ۰۱/ ۱379
2-  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسامی ایران؛ سال ۱379   
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نشــود، الگوهــای تحمیلــی غلبــه خواهــد کــرد؛ همــان اتفاقــی کــه در شــوروی افتــاد؛ 
چــون نمی دانســتند چــه کار می خواهنــد بکننــد؛ لــذا بــه ســراغ تقلیــد ناشــیانه ی 
اصالحــات  در الگوهــا و مدل هــای غربــی رفتنــد و بــه آن هــا پنــاه بردنــد. امــام 
بزرگــوار مــا هوشــمندانه ایــن ضعــف را در آن هــا تشــخیص دادنــد؛ لــذا در نامــه ای 
کــه ایشــان بــه گورباچــف نوشــتند، ایــن نکتــه را متذّکــر شــدند. ایشــان نوشــتند شــما 
ــردن  ــاه ب ــا پن ــم را ب ــم و کمونیس ــاد سوسیالیس ــور اقتص ــای ک ــد گره ه ــر بخواهی اگ
ــه تنهــا دردی از جامعــه ی خــود را دوا  بــه کانــون ســرمایه داری غــرب حــل کنیــد، ن
نخواهیــد کــرد، بلکــه دیگــران بایــد بیاینــد و اشــتباهات شــما را جبــران کننــد؛ چــرا 
کــه امــروز اگــر مارکسیســم در روش هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه بن بســت رســیده 
ــز در مســائل  ــه شــکلی دیگــر و نی ــه ب ــن مســائل البت ــم در ای ــای غــرب ه اســت، دنی
دیگــر گرفتــار حادثــه اســت. اینکــه بنــده مکــّرر می گویــم امــام یــک حکیــم واقعــی 
بــود، بــه ایــن خاطــر اســت. در آن جنجــال تبلیغاتــی رســانه ای جهــان، نکتــه ی اصلــی 

ــام تشــخیص داد.«1 را ام

ایشــان فــرا گــرد تعریــف مفهــوم اصالحــات را بــه دقــت دنبــال نمــوده و نســبت 
ــد: ــدار می دهن ــات هش ــف اصالح ــی در تعری ــه کلی گوی ب

»البتــه خوشــبختانه برخــی از مســئوالن، و بیــش از همــه رئیس جمهــور عزیزمــان، 
ــدف،  ــت؛ ه ــی اس ــالمی و انقالب ــات  اس ــا اصالح ــات  م ــه اصالح ــد ک ــا گفته ان باره
ــر و  ــای دقیق ت ــا تعریف ه ــت، ام ــوب اس ــا خ ــت. این ه ــی اس ــة النّب ــه مدین ــیدن ب رس
ــت  ــه انگش ــت ک ــوب اس ــت خ ــن جه ــا از ای ــت. این ه ــن تری الزم اس ــر روش تصوی
اشــاره ی غربی هــا و بیگانه هــا را می خوابانــد؛ معلــوم می شــود آنچــه کــه آن هــا 
ــود و  ــح داده ش ــد توضی ــا بای ــد، ام ــن را می فهمن ــه ای ــت. هم ــراد نیس ــد، م می گوین

ــر گــردد.«2 بیشــتر تصوی

در ادامــه رهبــر انقــالب بــا توجــه بــه مبانــی انقــالب و نیازهــای کشــور، تعریــف 
اصالحــات را در چارچــوب مبــارزه بــا ســه گانه ی فقــر؛ فســاد و تبعیــض پیــش 

۱-  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسامی ایران؛ سال ۱379   
2-  بیانات، سال ۱379، ص: 7۱
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ــن  ــور ای ــن کش ــی در ای ــالح واقع ــود. اص ــف ش ــد تعری ــات  بای ــند: »اصالح می کش
ــاد اداری و  ــد و فس ــته باش ــود نداش ــض وج ــود؛ تبعی ــه کن ش ــر ریش ــه فق ــت ک اس
اقتصــادی نباشــد«.1 یــا در جــای دیگــری می فرماینــد: »آمــاج ایــن مبــارزه، ســه چیــز 
اســت: یکــی فقــر اســت، یکــی فســاد اســت و یکــی تبعیــض. اگــر بــا فقــر و فســاد و 
تبعیــض در کشــور، مبــارزه شــود، اصالحــات  بــه معنــای حقیقــی اصالحــات  انقالبــی 

ــدا خواهــد کــرد«.2 ــق پی و اســالمی تحّق

ایــن تعریــف کالن از اصالحــات بســنده نکــرده و فهرســتی از  بــه  ایشــان 
می شــمرند:  بــر  چنیــن  ایــن  را  ســه گانه  تعریــف  ایــن  ذیــل  اصالحــات 

ــد  ــت و بای ــاد اس ــود، فس ــر ب ــد؛ اگ ــته باش ــود نداش ــاء وج ــوه و ارتش ــد رش »بای
اصــالح شــود. راه هــای کســب ثــروت بایــد مشــروع باشــد. اگــر کســانی از راه هــای 
نامشــروع کســب ثــروت کردنــد، ایــن فســاد اســت و بایــد اصــالح شــود. اگــر کســانی 
ــد و  ــت آوردن ــه دس ــادآورده ب ــای ب ــد، ثروت ه ــتفاده کردن ــا اس ــازاِت بي ج از امتی
دیگــران را بــه قیمــت اینکــه خودشــان ثروتمنــد شــوند، فقیــر کردنــد، ایــن فســاد اســت 
و بایــد اصــالح شــود. اگــر در جامعــه امتیــازاِت انحصــاری بــه وجــود آوردنــد و همــه 
نتوانســتند از فرصت هــای برابــر اســتفاده کننــد، ایــن فســاد اســت و بایــد اصــالح شــود. 
اگــر امنیــت شــغلی و ثبــات مقــّررات نبــود؛ اگــر انســانی کــه می خواهــد در جامعــه کار 
کنــد، دســت و پایــش را بســتند و بــرای تــالش کــردن، بــه او فرصــت ندادنــد، این هــا 
ــد  ــه رش ــی رو ب ــش مصرف ــه گرای ــر در جامع ــود. اگ ــالح ش ــد اص ــت و بای ــاد اس فس
ــح  ــد ترجی ــر تولی ــی ب ــادی، داّلل ــای اقتص ــر در تالش ه ــت. اگ ــاد اس ــن فس ــت، ای اس

ــت«.3 ــات  این هاس ــرد. اصالح ــالح ک ــد اص ــا را بای ــت. این ه ــاد اس ــن فس دارد، ای

از نظــر ایشــان ایــن تعریــف واقعــی از اصالحــات در برابــر اصالحــات آمریکایــی 
و خواســت آمریــکا قــرار دارد:

»اســاس اصالحــات  ایــن اســت کــه مــا بــا فقــر و فســاد و تبعیــض مبــارزه کنیــم. 
۱-  .بیانات در دیدار اعضای ستادهای نماز جمعه ی سراسر کشور؛ سال ۱38۱   

2-  . بیانات در جمع مردم استان اردبیل؛ سال ۱379   
3-  .بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران؛ سال ۱379   
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هــر اصالحاتــی- اگــر واقعــاً اصالحــات  باشــد- بــر محــور ایــن می چرخــد. بدتریــن 
فســادها در جامعــه، رواج فقــر و افزایــش شــکاف بیــن فقیــر و غنــی اســت. بدتریــن 
ــوند  ــادی ش ــی و اقتص ــاد مال ــار فس ــانی دچ ــه کس ــت ک ــن اس ــه ای ــادها در جامع فس
ــد.  ــه کنن ــود تغذی ــب خ ــردن جی ــخصی و پُرک ــع ش ــرای مناف ــردم ب ــاِل م و از بیت الم
بزرگتریــن فســادها ایــن اســت کــه در اجــرا و اعمــال قانــون در جامعــه تبعیــض باشــد 
ــر و  ــان فق ــود. هم ــه نش ــراد توّج ــای اف ــا و قابلیت ه ــتگی ها و صالحیت ه ــه شایس و ب
فســاد و تبعیضــی کــه بارهــا عــرض کرده ایــم، مــردم تأییــد کردنــد کــه مبــارزه ی بــا 
این هــا، همــان اصالحــات  واقعــی اســت. ایــن را مــردم می خواهنــد؛ امــا آمریکایي هــا 

ــد«.1 ــن را نمی خواهن ای

5.3 اصول گرایی

در اثــر رســوخ دوگانــه ی غلــط اصول گرایی-اصالح طلبــی در فضــای عمومــی 
و سیاســی، دولــت نهــم کــه در مخالفــت بــا سیاســت های اعمالــی دولت هــای 
ســازندگی و اصالحــات در جامعــه شــکل می گیــرد؛ بــه دولــت اصول گــرا معــروف 
ــد  ــب تأکی ــط اصول گرا-اصالح طل ــه ی غل ــی دوگان ــر نف ــالب ب ــر انق ــود. رهب می ش
می کننــد: »اصول گرایــی بــه حــرف نیســت؛ اصول گرایــی در مقابــل نحله هــای 
سیاســی رایــج کشــور هــم نیســت. ایــن غلــط اســت کــه مــا کشــور یــا فعــاالن سیاســی 

را بــه اصول گــرا و اصالح طلــب تقســیم کنیــم: اصول گــرا و فــالن؛ نــه«.2

ــه  ــت ب ــن دول ــه ای ــت ک ــن اس ــدی ای ــه ی بع ــه: »نکت ــان اینک ــا بی ــه ب و در ادام
ــاخصه های  ــد ش ــالش می کنن ــده«،3 ت ــناخته ش ــرا« ش ــت »اصول گ ــک دول ــوان ی عن
ــه  ــه یــک قبیل ــه مثاب ــی ب ــر اصول گرای ــده را در براب ــه یــک عقی ــه مثاب ــی ب اصول گرای
ــعار-گفتمان  ــند ش ــالب می کوش ــر انق ــع رهب ــم در واق ــا ه ــد. در این ج ــزه کنن تئوری
ــکل  ــام را ش ــت های کالن نظ ــی از سیاس ــش مهم ــی بخ ــه ی اجرای ــه زمین ــت ک دول

۱-  بیانات در دیدار جمعی از مدیران و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش؛ سال ۱38۱   
2-  بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسامی؛ سال ۱385   

3-   بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت؛ سال ۱385    

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir
www.ourpresident.ir


34

ــد: ــف کنن ــالب بازتعری ــان انق ــوب گفتم ــد در چارچ می ده

شــاخصه ها  ایــن  اســت؛  مهمــی  شــاخصه های  اصول گرایــی،  »شــاخصه های 
ــم. در  ــاره می کن ــا اش ــی از این ه ــه بعض ــن ب ــه م ــرد، ک ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م بای
ــان  ــد و در برنامه هایت ــرار می کنی ــد و تک ــت، آن را می گویی ــم هس ــما ه ــارات ش اظه

می گنجانیــد.«1

ــن  ــد. ای ــف می کنن ــی را تعری ــاخص کالن اصول گرای ــه در 20 ش ــپس در ادام س
اصــول عبارتنــد از:

ــِی  ــادی و اخالق »عدالتخواهــی و عدالت گســتری«؛ »فسادســتیزی«؛ »ســالمت اعتق
مســئوالن کشــور«؛ »اعتــزاز بــه اســالم«؛ »ساده زیســتی و مردم گرایــی«؛ »تواضــع و 
نغلتیــدن در گــرداب غــرور«؛ »اجتنــاب از اســراف و ریخت وپــاش«؛ »خردگرایــی 
و تدبیــر و حکمــت در تصمیم گیــری و عمــل«؛ »مســئولیت پذیری و پاســخگویی«؛ 
ــاب  ــف«؛ »اجتن ــل مخال ــدر و تحم ــعه ی ص ــی«؛ »س ــرفت علم ــم و پیش ــه عل ــام ب »اهتم
ــالش  ــر عملکــرد زیرمجموعــه«؛ »ت از هواهــای نفــس«؛ »شایسته ســاالری«؛ »نظــارت ب
بی وقفــه بــرای ایــن خدمــات«؛ »قانون گرایــی«؛ »شــجاعت و قاطعیــت در بیــان و اعمــال 
آنچــه کــه حــق اســت«؛ »انــس بــا خــدا«؛ »انــس بــا قــرآن«؛ »اســتمداد دائمــی از خــدا«.

5.4 اعتدال

ــدال نگذشــته اســت؛  ــا شــعار اعت ــی ب ــادی از روی کار آمــدن دولت ــان زی گرچــه زم
امــا نشــانه های ایــن رویکــرد رهبــر انقــالب قابــل مالحظــه اســت. ایشــان در دیــدار بــا 
هیئــت دولــت در ایــن بــاره گفتنــد: »اعتــدال همــان اســالم اســت. یعنــی مقابلــه شــدید 
ــدال  ــه معــروف و نهــی از منکــر. اعت ــر ب ــی ام ــا یکدیگــر، یعن ــی ب ــار و مهربان ــا کف ب
بــه ایــن معنــا نیســت کــه از کارهایــی کــه جریــان مؤمــن، احســاس وظیفــه می کنــد، 

جلوگیــری کنیــم«.2

۱-  . همان
2-  بیانات در تاریخ ۱393/4/23
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البتــه رهبــری انقــالب اســالمی در زمینــه ی ارزیابــی خط مشــی ها نیــز رویکردهــای 
ابتــکاری قابــل توجهــی دارنــد کــه زمینــه  را بــرای دســت دادن یــک ارزیابــی عمومــی 
ــرای امــکان نقــد؛  ــد بســتر ســازی ب از خــط مشــی ها فراهــم مــی آورد. مقوالتــی مانن
طــرح مســئله ي پاســخگویی مســئوالن اجرایــی و پرســش گری و مطالبــه ی عمومــی، 
دعــوت بــه نقــد نهادهــای زیــر نظــر رهبــری ماننــد صــدا و ســیما، تــالش بــرای بســط 
نظــری و عملــی روز افــزون نقــش مــردم در نظــام جمهــوری اســالمی و حمایــت از 
حــزب اهلل بــه مثابــه تــوده ی مؤمــن مردمــی از ایــن قبیــل رویکردهاســت کــه بررســی 

آن هــا از موضــوع نوشــتار خــارج اســت. 

جمع بندی

ــه  ــه ای ب ــای خامن ــه »آق ــه این ک ــم و ب ــاز می گردی ــالب ب ــد انق ــراف ض ــن اعت ــه ای ب
ــن  ــد« ای ــظ کن ــرد را حف ــاد ک ــی )ره( ایج ــای خمین ــه آق ــی ک ــته نظام ــی توانس خوب
ــد  ــی فراین ــت در چگونگ ــن موفقی ــی از ای ــش  عمده ای ــه بخ ــم ک ــه می کنی را اضاف
سیاســت گذاری ایشــان نهفتــه اســت. آن جــا بســتری کامــاًل تحلیلــی از مفاهیــم کلیدی 
ــد  ــه بحــث می گذارن ــه ب ــی جامع ــدا در فضــای عموم سیاســت های کالن نظــام را ابت
و تبدیــل آن بــه یــک ایــده  و مطالبــه ی عمومــی، ســاختار رســمی و نهادهــای مســئول 
ــدل  ــرد و م ــن رویک ــه در ای ــد. آن چ ــت ها می کنن ــن سیاس ــت ای ــه عاملی ــدل ب را ب
ــی  ــگ عموم ــای فرهن ــت ِ هنجاره ــتفاده از ظرفی ــت اس ــگ اس ــت گذاری پررن سیاس
بــرای بازخوانــی و طــرح مفاهیــم بنیادیــن سیاست گذاری هاســت. امــری کــه امــکان 
آن از مختصــات نظــام امــت و امامــت اســت و بســط و بازتولیــد اجتماعــی آن 

ــت اســت.  ــت و امام ــگان در نظــام ام مســئولیت نخب
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