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جناب دکتر اگر موافق باشید ابتدا کمی در باب 
معنا و مفهوم »تحول« صحبت کنیم؛ اینکه اصاًل 
تحول چه معنایی دارد؟ برخ�ی آن را »انقالب« 
تعبیر می کنند و برخی دیگر می گویند »تحول« 
همان »توسعه« و به یك معنا »تجدد« است. نظر 

شما چیست؟
تحول در حقیق��ت همه  این هایی که نام بردید هس��ت اما 
هیچ کدام از این ها نیس��ت. تحول نه »توس��عه« است و نه 
»اصالح« اما به نوعی هم می تواند توسعه باشد و هم اصالح. 
نس��بت به انقالب هم همین طور اس��ت. »تحول« ارتباط 
معنایی بس��یار نزدیکی با »انقالب« دارد. در تحول مانند 
انقالب دگرگونی بنیادی مد نظر اس��ت ام��ا در مقام عمل 
تفاوت هایی با انقالب دارد که نشان می دهد »تحول« سوای 

از »انقالب« است.
پس تحول به چه معناست؟

در تعریف واژگانی، تحول به معنای دگرگونی یا انتقال از یک 
نقطه به نقطه دیگر است. همین معنای لفظی نشان می دهد 
در ذات تحول، پویایی و تحرک مستتر است. همچنین وقتی 
از تحول مثبت صحبت می کنیم ضرورتاً باید با نوآوری همراه 
باشد وگرنه به سوی جنبه منفی تحول می رویم. البته منظور 
از نوآوری و تحوِل مثبت، الزاماً رسیدن به نقطه ای در آینده 
نیست بلکه گاهی احیاي شرایط گذش��ته، تحولی مثبت 
است. یعنی ایده، آرمان و نوآوری ما رسیدن به نقطه ای در 
گذشته با لحاظ شرایط روز است. یکي دیگر از ارکان تحول 
»بنیادین بودن تغییرات« است. تحول یک تغییر از جنس 
جابه جایی ساده نیس��ت بلکه ارکان، اجزا و عناصر را تغییر 
می دهد.  مثاًل وقتی می خواهیم در س��ازماني تحول ایجاد 
کنیم، بدین معنا نیس��ت که مي خواهیم رئی��س آن اداره 
را تغییر دهیم بلکه مي خواهیم روندها، اهداف و س��اختار 
را هم بازنگری کنیم و این تنها ب��ا یک برنامه ریزی کالن و 
دقیق انجام می  ش��ود. اینجا نش��ان مي دهد که یکی دیگر 
از ارکان تحول مثبت،  «آینده پژوهی« و »مدیریت« است. 
آینده پژوهی و مدیریت هم وقتی رخ می دهد که حتماً در 
شرایط »ثبات« باشیم؛ در شرایط انقالبی و بي ثباتي امکان 

طراحی و آینده پژوهشی و به تبع تحول نیست.
فرمودید تحول مرز مشخصی با انقالب دارد. این 

مرز دقیقاً چیست؟
»تحول« امری داوطلبانه و از پیش طراحی شده است، یعنی 
»تحول« بدون اختیار و بی اراده شکل نمی گیرد بلکه حتماً 
باید اراده ای مافوق رفتارهای جاری وجود داشته باشد. در 
انقالب اما بخشي از فرآیندها، طراحی شده جلو نمی روند و 

به تبع بخشی از خروجی آن هم ناخواسته است.
رابطه تحول ب�ا تجدد چگونه اس�ت؟ آیا تحول 

یعنی مدرن شدن؟
نگاه به تحول به عنوان تجدد، نگاهی مربوط به س��ال های 
1330 است. بعد از جنگ جهانی دوم وقتی امریکا بر جهان 
حاکم شد این تلقی را ایجاد کرد که برای پیشرفت و توسعه 
ضرورتاً باید مدل و الگوهای مدرنیزاس��یون و نوسازی آنها 
را پیاده کنیم و شکل آنها بشویم. االن اما شرایط این گونه 
نیس��ت و مفهوم تحول به عن��وان مدرنیزاس��یون قلمداد 
نمی ش��ود. البته تحول به معنای مخالفت با توس��عه هم 
نیست. االن بسیاری از اندیشمندان توسعه معتقدند، توسعه 
باید هم افزا، همه جانبه و متناس��ب با الگوهای بومی باشد. 
هر کشوری االن فرآیندهای توسعه خاص خودش را دنبال 
می کند ما هم به معنای عام کلمه دنبال توسعه هستیم اما 
الگوی توسعه ما روی یک پلتفرمی پیاده می شود که به آن 
الگوی پیش��رفت و عدالت می گوییم. یعنی الگوی بومی ما 
برای توسعه قالب پیشرفت و عدالت است و ما نمی پذیریم 
که برای پیشرفت و توسعه شبیه کس دیگری شویم. این الگو 
ضمن آنکه ما را توسعه می دهد، نیازهای ملی و بومی خاص 
خودمان را هم تأمین می کند. این الگو خاص ماست که البته 
دیگران هم می توانند همان طور که ما از تجربیات مثبت و 
منفی دیگران استفاده کردیم، از آن استفاده کنند. هرچند 
این الگو خیلی خام است و هنوز خیلی کار دارد تا به قالب 

اجرایی مناسبي برسد.

چه ضرورت ها و عواملی تحول را توجیه  می کنند؟ 
در واقع ما چه زمانی نیاز پیدا می کنیم که دست 

به تحول بزنیم؟
خیلی وقت ها که از تحول نام می بریم، عده ای گارد می گیرند 
که مگر ما چه مان است که می خواهید تحول ایجاد کنید؟ 
این عده از این نکته غافلند که حتماً نباید طوری مان باشد تا 
دنبال تحول برویم؛ بله یکی از زمینه های ضرورت بخش به 
تحول »کژکارکردی« است و ما زمانی که سیستم کژکارکرد 
است دنبال تحول می رویم تا مانع رسیدن سیستم به مرحله 
ناکارآمدی شویم. مثاًل در حال حاضر بخشي از نظام به ویژه 
در حوزه هاي اقتصادي دچار کژکارکردي آش��کار است و 
همان طور که رهبر انقالب هم فرمودند نیازمند تحول است. 
اما تحول، کارکردهای دیگری هم دارد که عرض می کنم. 
یکی از عوامل ضرورت بخش دیگر به تحول لزوم هماهنگی 
با »نیازها و اقتضائات جدید« است. یعنی سیستم کژکارکرد 
نیست اما نیازهای جدیدی به وجود آمده که سیستم برای 
پاسخ دادن به آنها و رس��یدن به سطح جهانی باید متحول 
ش��ود. »ارتقاي بهره وری« نیز از دیگر عوامل است. وقتی 
یک کارخانه می تواند با همان منابعی ک��ه در اختیار دارد 
100 واحد تولید داشته باشد چرا به 60 واحد بسنده کند؟ 
خب تحول ایجاد می کند تا بهره وری اش را ارتقا دهد. اینجا 
هم باز سیستم کژکارکرد یا ناکارآمد نیست بلکه دنبال بهتر 

کردن آن هستیم.
یکی دیگ��ر از عوام��ل ضرورت بخش به تحول »تس��ریع 
دستیابی به اهداف« است. گاهی برنامه ریزی برای تحقق 
یک هدف 15 ساله اس��ت اما ما نیاز داریم به دلیل شرایط 
خاص خیلی زودتر به آن برس��یم؛ اینج��ا نیازمند تحولی 
مدیریت شده و بنیادین هستیم تا با تغییر روش ها و فرآیندها 

زودتر از آنچه که در ابتدا انتظار داشتیم بدان دست یابیم.
»فناوری های نو« هم اقتضا می کن��د تحول رخ دهد. مثاًل 
از وقتی که شبکه های اجتماعی فراگیر شده کارکردهاي 

پست براي ارسال نامه کمتر ش��ده و وظایف دیگري را به 
عهده گرفته اس��ت. خب اینجا نیاز اس��ت زیرساخت های 

پستی هم متحول شوند.
»کاهش هزینه« هم از عوامل توجیه گر تحول خواهی است. 
وقتی می ش��ود یک چیزی را با 40 تومان تولید کرد چرا با 
100 تومان تولید کنیم؟ تحولی در سیستم ایجاد می کنیم تا 
با تغییر روش ها و فرآیندها هزینه هایمان کاهش پیدا کند.

یک م��ورد دیگ��ر هم که بیش��تر در کش��ور م��ا ضرورت 
تحول خواهی را می رساند »برداشتن گام های بلند توسعه« 
است؛ یعنی اقتضائات تمدنی، ایجاب می کند تحول ایجاد 
کنیم. از هم��ه موارد ذکر ش��ده هم که چش��م ببندیم ما 
مجبوریم یک تحول تمدنی داشته باشیم و این هم با صرف 
تغییر عناصر رخ نمی دهد بلکه باید تغییری سیستماتیک 
داشته باشیم تا وارد یک چرخه جدید تمدنی شویم. درباره 
همه مواردی که عرض شد می شود با تغییرات کوچک هم 
کارهایی کرد اما وقتی از تمدن ح��رف می زنیم این به جز 
»تحول خواهی« ممکن نیست یعنی اقتضاي تمدن سازی و 
در راستای آن، گام دوم انقالب »تحول خواهی« است. ایجاد 
یک تمدن نوین ایرانی اسالمی که با تحول و تغییر در یک 
اداره شهري کوچک یکی نیست. ما از گام دوم انقالب اسم 
می بریم این یعنی یک سری اتفاقاتی را پشت سر گذاشته ایم 
و حاال نیاز اس��ت با عبرت گرفتن از آن تجربیات و با توجه 
به تغییرات و اقتضائات نسل امروز و فناوری هایی که ابداع 
شده است، تحوالتی را رقم بزنیم و دانش های تازه ای تولید 
کنیم تا بتوانیم متناس��ب با تغییرات امروز راهمان را ادامه 
دهیم و گام دوم را برداریم. این به این معنا نیس��ت که قرار 
است داشته هایمان در گام اول را دگرگون کنیم بلکه بدین 
معناست که باید آنها را به روزرسانی کنیم. ویندوز جدیدی 
که برای یک سیس��تم می آید به معن��ای نابود کردن همه 
نسخه های قبلی نیست بلکه سیستم عاملی جدید عرضه 
می شود تا نیازها و نرم افزارهای جدید را پشتیبانی کند. ما 
هم در گام دوم انقالب تقریباً در چنین حالتی قرار گرفته ایم. 
نس��ل متولدین دهه ه��اي 80 و 90 ما نیاز ب��ه بینش ها و 
روش هایی دارند که نس��ل دهه 40 ما اصاًل آن را احساس 
نمی کرد. اگر ما بخواهیم همچنان با نرم افزارهای قدیمی 
ویژه دهه 40 با دهه نودی ها مواجهه پیدا کنیم سیستم مان 
به اصطالح هنگ می کند و دهه نودي ها احساس ناکارآمدي 
مي کنند. ما باید یک بازخوانی و بازنگری در مبانی، ارزش ها، 
اصول، روش ها و بینش هایمان داشته باشیم؛ باز هم تکرار 
می کنم بازخوانی و تحول به معنای کنار گذاش��تن نیست 
بلکه به معنای به روزرسانی مفاهیم است. باالخره ما در دهه 
50 شعارهایی درباره آزادی، استقالل، عدالت، جمهوریت، 
امنیت و... داده ایم اما حاال خیلی از شرایط فرق کرده است؛ 
کاربران آن شعارها و مخاطبان آن به تناسب تغییراتی که در 
امکانات و مطالبات شان به وجود آمده، تغییر کرده اند و مثاًل 
آن آزادی که در دهه 50 م��د نظر بود خیلی با آزادی امروز 
متفاوت شده است. مفهوم استقالل خیلی تفاوت پیدا کرده 

است. خب باید باز هم بنشینیم و این ها را متناسب با شرایط 
روز و بر اساس اصول اسالم ناب محمدی)ص(، فرمایشات 
امام خمینی)ره( و منویات رهبر انقالب بازخواني کنیم. لذا 
اصول ما مشخص است؛ مهم این است که مفاهیم بنیادین 

ارزشي ما با نگاه به شرایط امروز متحول شود.
در مس�یر تحول عده ای محکم به یك س�ری از 
مفاهیم چسبیده اند تا حدي که اگر فرضاً همین 
س�خنرانی رهبر انقالب را من یا شما انجام داده 
بودیم به ما می تاختند. ع�ده ای را هم داریم که 
جز زدن زیر همه چیز، راضیشان نمی کند. به نظر 
شما برای ایجاد تحول چه گام هایی باید برداشت 
تا از این موانع و موانع بزرگ تري که وجود دارد، 

عبور کنیم؟
گام اول ایجاد تحول این اس��ت که بپذیریم تحول ضروری 
است. همان طور که اشاره کردید عده ای با شرایط پیشین به 
هر ترتیب خو گرفته اند و حاضر به تغییر آن نیستند و همان را 
هم بهترین می دانند. این ها یا اقتضائات جدید را نمی شناسند 
یا فکر می کنند سیستم قدیمی نسبت به اقتضائات جدید 
پاسخگو است؛ خب باید کار کنیم تا بتوانیم هر چه بیشتر این 

افراد را نسبت به ضرورت تحول توجیه کنیم.
گام دوم »مشخص کردن موارد نیازمند تحول« است. همه 
چیز که نیاز به تحول ندارد. برخی فکر می کنند باید تمام 
ارکان جمهوری اس��المی را متحول کرد. نه، قطعاً این طور 
نیست بلکه باید با مطالعه و برنامه ریزی بخش های نیازمند 
تحول را شناسایی کرد. مثاًل بین 1۷۷ اصل قانون اساسي 
ممکن اس��ت به این جمع بندي برس��یم که باید ۲0 اصل 
اصالح  و در این میان پنج اصل هم متحول ش��ود و اساساً 

نیازي به دگرگوني در کل ساختار قانون اساسي نیست.
گام س��وم »تعیین فرآیندهای تحول« است. ایجاد تحول 
این گونه نیست یک عده بروند و تحول را انجام دهند. مسیر 
اجرایی و فرآیند تحول را باید ب��رای نخبگان، توده جامعه 
و سیاس��ت گذاران مشخص و ش��فاف کرد. این خیلی گام 

مهمی است.
گام چهارم »پیاده سازی فرهنگ تحول در جامعه« است. 
بخشی از مقاومت ها در برابر تحول در هر سیستم و کشوری 
برمی گردد به کسانی که یا باوری به تحول ندارند یا انگیزه ای 
برای تحول ندارند. از همین رو مخاطب این گام هم نس��ل 
قدیمی است که به موارد نیازمند تحول خو گرفته و انگیزه ای 
برای تحول ندارند و بیشتر دنبال ثبات و آرامشند، هم نسل 
جدیدی است که چندان با سیستم آشنا نیست و هیجان 
زیاد و مطالباتی جلوتر از سیستم دارند. با فرهنگ سازی باید 
نسل قدیم را راضی به تحول کرد و تلقی نسل جدید از تحول 

به معنای انقالب را عوض کرد. 
گام پنجم ایجاد تحول، »بازمهندس��ی منابع« است. برای 
اینکه بتوان تحولی را مدیریت کرد الزم است دانش، منابع 
مالی و نیروی انسانی را از پیش دید و محاسبه کرد. نمی شود 
فرضاً یکباره تصمیم گرفت در روس��تایی دورافتاده تحول 
فناورانه ایجاد کرد. اول باید دید آی��ا منابع مالی، ظرفیت 
و زیرساخت کافی در آن روس��تا وجود دارد؟ آیا این تحول 
اخاللی در زندگی مردم روستا به وجود نمی آورد؟ آیا فشار 
مضاعفي به مردم نمی آید؟ آیا در آنجا آدم هایی پیدا می شوند 
که بتوانند نرم افزارهاي متناسب با فناوری جدید را بنویسند 
یا مدیریت کنند؟ برای ایجاد تحول نمی شود از باال و بدون 
لحاظ مردم تصمیم گرفت. در دوره پهلوی این اتفاق افتاد. 
شاه با اتکای پول نفت، مردم را از تصمیمات خودش حذف 
کرد و به اسم انقالب ش��اه و ملت دست به تصمیماتی زد و 
به مخالفان هم گفت هر کس نمی خواهد پاسپورت بگیرد و 
برود. خب نهایت این تصمیم چه شد؟ نهایتش شد نابودی 
ساختارهاي کشاورزی، اجتماعی و فرهنگی و جامعه چنان 

به هم ریخت که خروجی اش به انقالب رسید.
گام ششم »شناخت مخالفان و موانع تحول« است. وقتی 
می خواهیم تحولی را ایجاد کنیم باید از پیش روشن کنیم 
که چه کسانی در این تحول ذی نفع هستند و چه کسانی در 
بین این ذی نفعان موافق و مخالفند. این ذی نفعان می توانند 
داخلی یا خارجی باش��ند. مثاًل اگر بخواهیم در ساختاری 

رسيدن به تمدن نوین اسالمی بدون تحول خواهی ممکن نيست
چندوچون »تحول خواهی« در گفت وگو با دکتر محمدرضا اخضریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناس�بت سی ویکمین سالگرد 
رحلت امام خمینی)ره( بر اس�اس مکتب و اندیش�ه بنیان گ�ذار انقالب 
ش�اخصه ها، مباني و حوزه هاي کالن تحول و تحول خواه�ي در گام دوم 
انقالب را تبیین کردند. ایش�ان تحول را گرایش مس�تمر به بهتر شدن و  

اکتفا نکردن به داشته های موجود دانس�تند و گام دوم انقالب را نیازمند 
تحول دانس�تند. در این راستا و به جهت اندیش�ه ورزي پیرامون مسئله 
طرح ش�ده مصاحبه اي با دکتر محمدرضا اخضریان، عضو هیئت علمي 
دانش�گاه تهران، ترتیب داده ایم. ایش�ان در این گفت وگو ضمن تعریف 

تحول و ارکان آن به تفاوت ه�اي تحول با تجدد، انقالب و اصالح اش�اره 
ک�رده و به گام ه�اي ایجاد تح�ول و الزام�ات آن پرداختن�د. حوزه هاي 
اولویت دار در تحول خواهي و الگوهاي عملیاتي کردن تحول و سطوح آن 
از دیگر مباحث بحث شده اس�ت که حاصل آن در ادامه تقدیم مي شود.

محمدصادق عبداللهي
    گفت وگو

گام اول ایجاد تحول این است که بپذیریم 
تحول ضروری اس�ت. همان طور که اشاره 
کردید ع�ده ای با ش�رایط پیش�ین به هر 
ترتیب خو گرفته اند و حاض�ر به تغییر آن 
نیس�تند و همان را هم بهتری�ن می دانند. 
این ها یا اقتضائات جدید را نمی شناس�ند 
یا فکر می کنند سیستم قدیمی نسبت به 
اقتضائات جدید پاسخگو است؛ خب باید 
کار کنیم تا بتوانیم هر چه بیشتر این افراد 
را نس�بت به ضرورت تح�ول توجیه کنیم

ما از گام دوم انقالب اسم می بریم این یعنی 
یك سری اتفاقاتی را پشت سر گذاشته ایم و 
حاال نیاز است با عبرت گرفتن از آن تجربیات 
و با توجه به تغییرات و اقتضائات نسل امروز 
و فناوری هایی که ابداع شده است، تحوالتی 
را رق�م بزنی�م و دانش های ت�ازه ای تولید 
کنیم تا بتوانیم متناسب با تغییرات امروز 
راهمان را ادامه دهیم و گام دوم را برداریم

اداری سیستم آرش��یو را از کاغذی به الکترونیکی 
تغییر دهیم، ممکن اس��ت یک آدم 60 س��اله در 
آستانه بازنشستگي که استفاده از کامپیوتر برایش 
سخت است مخالف این تغییر باشد و اگر دستش 
برسد اخاللی هم در سیس��تم به وجود آورد تا کار 
به صورت سابق انجام ش��ود. این مخالفت از روی 
بی انگیزگی و نبود دانش است که با انگیزه بخشي و 
دانش افزایي کاهش جدي پیدا مي کند. اما بخشی از 
مخالفت ها سیستماتیک است. مثالً در الکترونیکی 
کردن یک فرآیند مالیاتی ممکن است فردی بگوید 
این کار موجب شده آن درآمد نامشروعی که من 
از طریق رش��وه ها داشتم حذف ش��ود لذا مخالف 
الکترونیکی کردن فرآیندها ش��ود. یک س��ری از 
مخالفت ها هم از خارج از کش��ور است. بخشي از 
این مخالفت ها ممکن است سیاسی و بخشی دیگر 
ناظر به اقتصاد و رقابت در بازار باش��د. به هر حال 
مخالفت ها را باید ش��ناخت و با برنامه ریزی و فکر 

آنها را کاهش داد.
گام هفتم و آخر »درگیر کردن همه ارکان جامعه« 
در تحول اس��ت. تحولی که فقط بخشی از جامعه 
را درگیر کند قطعاً موفق نخواهد ش��د. این زمانی 
ممکن می شود که طراحی فرآیند تحول به گونه ای 
باشد که عالوه بر فرهنگ سازی و آموزش، اجزاي 
آن برای افراد جامع��ه معنادار و قابل فهم ش��ود. 
این طوری جامعه احس��اس می کند کاری که در 
حال انجام اس��ت در راس��تای تحول و پیشرفت 
کشور اس��ت. وقتی این برای جامعه معنادار باشد 
آن وقت مخالفان به حداقل می رس��د و اگر تحول 
هزینه ای هم داش��ته باش��د مردم ب��ا هم گرایی و 

مش��ارکت درک می کنند و می پذیرن��د. اما وقتی 
تحولی بخواهد دس��توری از باال اجرا ش��ود چون 
مردم آن را نمی فهمند و فضا برایشان روشن نیست، 
مقابله می کنند و می شود همان اتفاقی که در انقالب 

»شاه و مردم« رخ داد.
به نظر شما نسبت زندگی روزمره مردم با 

تحول چیست؟
الگوهایی وجود دارند که می گویند در فرآیند توسعه 
یا تحول یک نسل باید فدا شود تا نسل  های بعدی 
به خوبی زندگی کنند. الگوی پیش��رفت و عدالت 
این حرف را قب��ول ندارد؛ در حکمرانی می ش��ود 
کارهایی به زور انجام داد اما این دیگر اسمش تحول 
در چارچوب الگوی پیش��رفت و عدالت نیست. ما 
قرار است انسان ها را به توسعه برسانیم، قرار نیست 
که کارخانه ها را به توسعه برسانیم لذا برای تحول 
باید بر اس��اس گام هایی که عرض شد، سازوکاری 
تعبیه کرد که با زندگی مردم مقابله نشود. ببینید 
مثاًل در همین قضیه بنزین که نه یک تحول بلکه 
یک تغییر ظاهراً ساده بود، ما سال ها برای افزایش 
قیمت بنزین سازوکاری گذاشته بودیم و مردم هم 
آن را پذیرفته بودند اما وقتی این س��ازوکار حذف 
شد و بعد یک شبه و به حالت دستوری خواستیم 
تغییر را اعمال کنیم مردم نپذیرفتند. باز هم تأکید 
می کنم که مهم »برنامه ریزی« است. اگر گام هایی 
را که عرض شد به درس��تی انجام دهیم مشکلی 

نخواهیم داشت. 
حضرت آقا در سخنرانی خود به حوزه های 
کالن نیازمند تح�ول اش�اره فرمودند. 
به نظر ش�ما اگر بخواهی�م اجرایی تر به 
حوزه های نیازمند تحول بپردازیم کدام 

حوزه ها در اولویت هستند؟
رهبر انقالب با این سخنرانی نش��ان دادند انقالب 
اسالمی نس��بت به تحول فهم دارد و می فهمد که 
بعضی از دارایی هایش ای��راد و نیاز به اصالح و بلکه 
تحول دارد در عین اینکه ایشان تأکید می کنند که 
ما به یک سلسله ارزش ها و اصولی پایبندیم که به 
راحتی آنه��ا را زیر و رو نمی کنیم. ای��ن نگاه باعث 
می ش��ود ایده هایي که معتقدند اصالح جدي امور 
ممکن است به استحاله یا براندازی نظام منجر شود 
تضعیف شود چراکه اگر بنا به تحولی هم باشد خود 
جریان انقالب پرچمدار آن تحول است. ایشان در 
سطح کالن و به درستي حوزه هاي نیازمند تحول را 

بیان و جهت حرکت و نقشه راه کالن تحول را ترسیم 
کردند. اما اگر بخواهیم کمی ریزتر شویم می توان 

یک سری از حوزه هاي داراي اولویت را نام برد.
یکی از این حوزه ها، حوزه »اندیشه« است. ما برای 
نو شدن تمدني، نیاز به یک گفتمان اندیشه ورزانه 
و یک س��ری مبانی، اصول و ارزش هایی بر اساس 
ارزش های بنیادین انقالب اسالمی داریم تا مردم 
را هم��راه و هم محور کن��د. طرح  ه��ای مختلفی 
مثل »تحول در علوم انس��انی« داشته ایم اما آنچه 
که در عم��ل رخ داده تغییراتی جزئ��ی و صوری 
اس��ت که نمی توان آنها را تحول آن هم در گستره 
تمدني نامید. توج��ه به نیازه��ای تمدنی انقالب 
اسالمی در حوزه علوم انسانی، اقتضاي امروز کشور 
ماست. ما نیاز به تحول پارادایمی و تحول در نظام 

معرفت شناختی داریم.
دیگر حوزه نیازمند تحول، حوزه سیاست است که 
امروزه تحت عنوان »حکمرانی خوب« از آن صحبت 
می شود. حکمرانی خوب یعنی دستیابی به اهداف 
سیس��تم که با در نظر گرفتن نیازهای ذی نفعان 
صورت گیرد. متأس��فانه بخش��ی از کارکردهای 
سیستم ما نیازهای ذی نفعان را در نظر نمی گیرد 
و گاهی بدتر از این در مقابل زندگی روزمره مردم 
اس��ت. گاهی می گوییم این باید بشود؛ نیت ها هم 
خیر است و خباثتی در آن نیست و فکر می کنیم 
این تصمیم و تغییر به نفع مردم است اما در عمل 
زندگی مردم را در نظر نمی گیریم. مگر می ش��ود 
زندگی م��ردم را یک دفعه و یک ش��به تغییر داد؟! 
حکمرانی خوب یعنی همین که منافع سیستم با 
لحاظ کردن نیازهای ذی نفعان و مردم صورت گیرد. 

مثل این می ماند که شما یک نرم افزار حسابداری 
را که چندین میلیون آدم در حال اس��تفاده از آن 
هستند، یک شبه و به نیت ارائه نسخه ای بهتر قطع 
کنی. خب خیلی ها تمام حساب و کتاب شان به هم 
می ریزد ولو اینکه نس��خه جدی��د خیلی هم بهتر 
باش��د اما خب برای آنها اولویت همان حسابداری 
روزمره شان اس��ت که با متوقف کردن آن نرم افزار 

به هم ریخته است.
در ح��وزه اقتصاد هم متأس��فانه رش��د اقتصادی 
جامعه را بهبود نداده ای��م و در عدالت هم به قول 
رهبر انقالب عقب مانده ایم. درس��ت است که در 
برخی حوزه ها پیشرفت های خوبی داشته ایم اما در 
اقتصاد خرد وضعیت مان وحشتناک است. الگوی 
پیشرفت و عدالت باید بتواند همزمان نیازها و کفاف 
زندگی مردم را پوش��ش دهد و امنیت اجتماعی 
مردم را فراهم کند و این نیازمند تحول در الگوهای 

اقتصادی مان است.
در حوزه فرهنگی ما به شکل جدی و فوری نیازمند 
بازخوانی س��اختار هویتی کشور هس��تیم. ما به 
یک هویت ملی فراگی��ر موزائیکی هویت بخش و 
انگیزه بخش نیاز داریم. این کمب��ود در جامعه ما 
حس می ش��ود. اگر با همین فرآیند جلو برویم در 
آینده ای نه چن��دان دور زمینگیر خواهیم ش��د. 
متأسفانه کسی هم در سطح کالن دنبال فرهنگ 
نیست. اگر هم کاری در فرهنگ می شود عمدتاً در 
حوزه خرد است و به تولید چند فیلم و ساختن چند 

سینما محدود می شود.
در حوزه مدیریت کشور هم نیازمند تحول فوری 
در نظام دیوانساالري )بروکراسی( و توسعه دولت 
الکترونیک هس��تیم. در این زمینه خوب ش��روع 
کرده ایم اما خوب جلو نمی رویم. به نظر می رس��د 
بخش زیادی از تحوالت مورد نیاز جامعه با بس��ط 
دولت الکترونیک تحقق پیدا خواهد کرد. بروکراسی 
اداری ما هم به ش��دت سنگین و فش��ل است و به 

شدت تولید نارضایتی می کند.
با چه الگوی�ی می توان ای�ن تحوالت را 

اجرایی کرد؟
برای اینکه این تحوالت محقق شود، دو یا سه الگو 
داریم: یکی الگوی »تدریجی« اس��ت بدین معنا 
که تحول را به تغییرات کوچک تقلی��ل داده و به 
صورت تدریجی آنها را پیاده س��ازی کنیم. الگوی 
دیگر الگوی »رادیکال« اس��ت که می گوید تحول 
را به یکباره انجام بده. یک الگو هم الگوی »تغییر 
پارادایمی« است که طراحی نویي صورت می گیرد. 
به نظر می رسد در یک برنامه ریزی منسجم می شود 
از هر سه الگو در جای خودش استفاده کرد. البته 
در این برنامه ریزی سطوح تحول را هم باید در نظر 
گرفت. بخشی از تحوالت فردی، بخشی گروهی، 
بخشی س��ازمانی، بخش��ی داخل نظام سیاسی و 
بخشی در حوزه بین المللی است. و وقتی از تحول 
صحبت می کنیم باید همه این سطوح و اجزا را در 
نظر گرفت. بدون در نظر گرفتن این سطوح تحول 
کارآمد نخواهد بود. حاال ممکن است بگویند این 
فرآیندها زما نب��ر خواهد بود. خ��ب؛ نباید انتظار 
داشته باشیم یک ش��به به تحول و توسعه برسیم. 
تحول یعنی برنامه ریزی، مرحله بندی، مدیریت و 

فرهنگ سازی که فرآیندی زمانبر است.

خیلی وقت ها که از تحول نام می بریم، 
ع�ده ای گارد می گیرند ک�ه مگر ما 
چه مان اس�ت که می خواهید تحول 
ایجاد کنی�د؟ این ع�ده از این نکته 
غافلند که حتم�ًا نبای�د طوری مان 
باش�د ت�ا دنبال تح�ول بروی�م؛ بله 
یک�ی از زمینه ه�ای ضرورت بخش 
به تح�ول »کژکارکردی« اس�ت اما 
تحول کارکرده�اي دیگري نیز دارد


