
 

  













 

 

 

 



 

 

 

 



 به عنوان حلقه واسطه  "نهاد  "به  و تعامل اندیشه ها و پس از مردم نگاری ، تضارب افکار آوند ، در دومین گام

از همه نویسندگان و  بر خود فرض می دانیم کهو حاکمیت در تراز انقالب اسالمی پرداخت.  کشور جریان رایج

 ر ازدوه اهالی جبهه انقالب ، ب بر این باور است که تقدیر نماییم. آوند در ایجاد این آوردگاه فکری محققان عزیز

  .جایگاه ستادی و یا اجرایی شان کنش گران فکری این جبهه اند

 : ستدر میان آثار رسیده ، نهاد دارای ویژگی های زیر ا

 .و طرح شده توسط معمار انقالب اسالمی سازمانی نوین: یک

 .با فرهنگ و ارزش های جامعه و مدیریت آن مهندسی با تکیه بر سازگاری سازمانی ارگانیک : دو

 یل جدی و عزم در ایجاد تغییر است.ذات نهاد ، نشانگر تما: سه

 .نیازهای تازه استمبتنی بر  ساختاری پویا برای کنترل اجتماعی نهاد،: چهار

 می آفریند. برای مردم نقش های خالق با تکیه بر ساخت اجتماعی ، نهاد ،: پنج

 با تکیه بر فرهنگ ممکن است. نهاد سازی ، فی نفسه: شش

 صالبت ، استواری و مقبولیت عمومی مشکل خواهد بود. در مقابل نهاد ، به دلیل حرکت و جریان سازی : هفت

  .طبیعت جامعه است و نه دستوری رستنگاه نهاد ،: هشت

 ضورنهاد ، ظرف ح پایی نهاها می یابند. به عبارت دیگربر خویش را در تازیخی تغییر ، مردم گردنه های اساسا در: نه

 و هدفمند مردمی است.  پرشکوه ، اختیارمند

 نهاده جبهه سازنهاد، 

 جمع بندی ویژگی نهادی بودن جبهه و شبکه



 

یراتی . به عبارت دیگر نهادسازی برای تغی است حاکمیتی تغییر بنیادین کنش هاش بینشی ایجاد نهاد ، به معنی: ده

 مطلوب نیست.  کوچک ) مانند تغییر در کنش ها(

 با این تعریف ، در مقابل او است. و عبودیت در پناه حاکمیت خداوند نهادسازی ، باورداشت کرامت انسانی: یازده

 نهاد ، معبد است. 

 ف مشی های فکری و کارکردی گششته است. نهاد ، انفجار اجتماعی بر خال: دوازده

 و باید اصالحگر آنان باشد.  می تواند ایجاد نهاد ، موازی سازمان های موجود : سیزده

و تداوم آن نادیده  حاکمیت باشد و نقش پر رنگ و موثر مردم در ایجاد نهاد ، اگر صرفا بازوی اجرایی : چهارده

  است. انگاشته شود ، تنها یک سازمان

 .و اعتمادساز است  ایجاد نهاد ، یک تصمیم نخبگانی ، جسورانه: پانزده

 ایجاد ، تثبیت و تداوم می بخشد.  نهاد ، مشارکت جدی مردم در کنش های حاکمیتی را شانزده 

 

 : فلسفه وجودی نهاد

 زمان  شناخت مقتضیات: یک

 انقالب اسالمی  جوهره آرمانی شناخت: دو

 رسالت انقالب اسالمیاهتمام ویژه به : سه

 به نیازهای محیط پیرامون قدرت پاسخگویی: چهار

 انحالل ناپشیری: پنج

 قدرت نوسازی ، بازسازی و مهندسی مجدد: شش



 

 انقالب اسالمی هدف های غایی ریل گشاری برای رسیدن جامعه به: هفت

 ضوابط و اصول انقالب اسالمی  متناسب با طراحی سبک زندگی امکان: هشت

 و ساختاری جامعه را فراهم می کند.  و تحول فرهنگی امکان رشد: نه

 برخوردار باشد.  -و نه قشر و گرایشی خاص  _عام مردمی  نهاد باید از مقبولیت: ده

 و تغییر رسالت و شکل دارد.  درت نوزایی ، گسترش ، زایشنهاد ، ق: یازده

 اراده مبتنی بر خواست است و بخش دوم بخش نخست به معنی اساس نهاد سازی ، اختیار و ضرورت است.: دوازده

 .به معنی ایجاد حرکت های بزرگ و جمعی 

به عبارت دیگر  مرحله رفع نیاز و حضور در میدان هدف های آرمانی است. اساس نهاد سازی ، برای عبور از : سیزده

 د نظر است. م اجتماعی برای ارتقای مبانی بینشی مردم ، بلکه بستر سازی الب کافی نیستصرفا تامین نیازهای انق

 و نشانه های راه است.  هنجارها ارزش ها و مطلوب های غایی ، رسالت بزرگ نهاد ، همگونی: چهارده

ر سال های نخست همه مدیران ، همانگونه که د مدیران انتصابی نهضت مردمی است و نه برند و نمایه نهاد: پانزده

 ذوب در مردم بودند.  مخلص نهادهای انقالب

 .و سیال است  ساختاری همه فن حریف ، منعطف : شانزده

 دست آوردهای موجود و زمینه ساز به دست آوردن دست آوردهای بزرگ تر است.  نهاد ، حافظ: هفده

 : نهاد ساز باید ویژگی های زیر را دارا باشد

 (  .چنین بودند فقاهتی و استنباطی ) همانگونه که امام راحل تئوری ، دارا بودن مبانی علمی ،: یک

 متعهد: دو

 با هویت: سه



 

 هدفمند: چهار

 آرمان جمعی  برآیند: پنج

 مردم شناس : شش

 افق پژوه  : هفت

 توانایی تطبیق  : هشت

 بارور شده با ارزش های جامعه : نه

 و عدم ایجاد طبقه جدید و متمایز آناندر مردم و همراه با  ذوب : ده

ر و نهضت ارتقای باو و بالفعل می کند با ایجاد نهضت های فکری و عملکردی ، توان بالقوه مردم را چنین انسانی

 نمایند.تکنیک زیست را ایجاد 

 : در این آثار ارزشمند نشان داده شد که

 .یک ضرورت است نهاد سازی برای تغییر ریل جریان های فکری : یک

 بستر ساز ایجاد نهاد است. و عدم سرعت کافی در ایجاد تحوالت فکری ناکارآمدی سازمان های موجود: دو

 کافی نیست. حفظ همه قواعد و مقررات بروکراتیک و غیر انقالبی در کنار صرفا ایجاد نهاد: سه

 ارزش کاربردی آن را تبدیل به ضد ارزش می کند.  ، نهاد انقالب تراز عدم تربیت نیروهای در: چهار

 و افق های تازه در نهاد متصور باشد.  سازمان یافته اعتقادات باید ارزش ها ، هنجارها ،: پنج

  .اجتماعی است هم افقی وابستگی ، پیوستگی ، همراهی و ذات نهاد ،: شش

 و تالش برای برپایی و ماندگاری آن بیهوده است.  حشف تدریجی آن فرا می رسد ع کارکرد نهاد ، فصلبا رف: هفت



 

ا بهره ب و باید ناسازگار است انگاره موقتی بودن نهادهای انقالب ، با خوانشِ گسترش اهداف انقالب اسالمی : هشت

 ود. ره آوردهای آن سازمالن های بروکراتیک را اصالح نم گیری از

عقاید ارزشی و هنجار جدید و ارتقا  ساز است و نمی گشارد مردم در باورهای متروک گششته بمانند.نهاد ، باور: نه

 یافته ، سبک زندگی مردم را تغییر می دهد. 

 نهاد ، فی نفسه برای مردم مشتاق تغییر ، مهارت افزا است. : ده

 .و رایج اجتماعی است یک فریب بزرگ و تمرکز قدرت ، ایجاد نهاد برای تثبیت: یازده

  ضرورت است. در نهادهای انقالب اسالمی ، یک نوسازی و بازسازی ایجاد تحول و: دوازده

 نهاد سازی ، کادرسازی مبتنی بر گام های بزرگ انقالب اسالمی است. : سیزده

 آن متصور شد.  انی برایپلک اهداف نهاد ، یک موجود زنده و پویا است و همواره باید : چهارده

 .نهاد سازی ، دولت سازی نیست: پانزده

 باشد ، مطلوب تر است.  و مشارکت جو غیر رسمی ایجاد نهاد زیر ساخت هر چه: شانزده

 

 : یک نهاد اینگونه است در نهایت نبض حیات

 موثر در بینش و کنش مردم: یک

 جامعه و بویژه در بحران های درونی و بیرونی اجتماعی  جایگاه اسنادی در: دو

 ثبات در طول زمان : سه

 حفظ کارکردها : چهار

 کادرساز: پنج



 

 بینش ساز  : شش

 انقالب اسالمی  غییرات با توجه به شتابمدیریت تمهندسی مطلوب زمان برای : هفت

 ، و نه صرفا پدیده نگاری  پدیده سازی: هشت

 دشمن شناسی و دشمن پژوهی ( و غیر قابل پیش بینی ) با توجه به سیال حکمرانی ان ابداع درامک: نه

 د گروه و یا گروه های شاه و ایجاد حاکمیتی و تکیه بر ارزش های دینی ، سنتی با استوار سازی بینشی مردم: ده 

 : که چه زیبا است این بیان مبارک مقام معظم رهبریو  

 سپاه مثل یک چشمه جوشید.  اه را خلق نکرد ،هیچ کس سپ

 : چند پرسش برای تامل بیشتر

 را دارند؟ پرچم بیانیه گام دوم انقالب برپا داشتن نهادهای موجود توان آیا 

 نهاد سازی با همه معیارهای باالست؟ سازمان و گروه سازی های سفارشی ما آیا ، 

 همچنان توان نهادسازی خودجوش را دارند؟ انقالبمردم ، به عنوان صاحبان اصلی  آیا 

 آیا در بحران های اجتماعی مجال دیده شدن نهادهای مردمی را می دهیم؟ 

 دمی است؟همه و یا عمده اقشار مختلف مر بقه جبهه سازان انقالب به فراگیری جشذائ آیا 

 ای به منظور ایجاد نهضت ه مند مردمینخبگان توان شناخت و تربیت زیر زمینی برای جبهه انقالب اسالمی

 رسالت انقالب چه برنامه ای دارد؟  سازگار با فکری و عملکردی در قالب نهادهای مردمی

 ، به معنی واقعی نهاد می دانیم؟ در دهه اخیر کدام نهاد را اگر نهاد را نماد جوشش مردمی بدانیم 

 د ، چیست؟موانع جدی نهادسازی ، با شرایطی که در باال آم 

 احیا دارند؟  نیاز به ، کدام نهادها ی موجود نکات اشاره شده درباره ننبض حیات نهادها با توجه به 

 

 



 

 

 

 : حال این جمالت از مقام معظم رهبری را با دقت مرور کنید 

 ییبه رونما کندیاست که خدمت شما، حرکت شما و کار شما کمک م نیدارد و آن، ا یگریمهمّ د اریبس ینکته کی"

 "مهم است. یلیخ نیا دهد؛یجامعه دارد نشان م تیّریمد یو برا یسازجامعه یکه اسالم برا ییاز الگو

 ییالگو کیبه طور خالصه  یسازو جامعه یسازنظام یبرا یاسالم یمستقلّ خودش را دارد. الگو یاسالم الگو "

 مانیا نیخالص که ا یِدیتوح مانیا یبه معنا مانیاست. ا یسه عنصر اصل نیو علم و عدل؛ ا مانیاست مرکّب از ا

جامعه اثر  یعموم یساخت جامعه و قواره درهم  گشارد،یم ریانسانها تأث تیّخالص، هم در ساخت شخص یِدیتوح

 ،یهم علم اله- ]آن[ یانتهایب ی. علم با گسترهیامتداد دارد، هم در شکل اجتماع یو هم در عمل شخص گشارد،یم

و  عتیو تسلّط بر طب عتیطب ری[ تسخیعنیهنرشان را در آن نشان دادند، ] هایبه آن ]معنا[ که غرب یعیعلم طب هم

مرحله به مراحل باالتر؛  نیاز ا کندیاست که در اسالم ممدوح است. بعد انسان عروج م ییزهایجزو چ -نهایمانند ا

مسائل است.  نیا یعلم شامل همه نیحرفها. ا نیبرتر از ا یِانسان، علم به عالَم ملکوت و علوم اله تیّعلم به هو

 ی[ عدالت به معنایعنی] ،ی، هم عدالت اجتماعیهم عدالت قضائ ،یعدل؛ هم عدالت اقتصاد عیوس یعدل هم به معنا

و  ب. تحرّک ما تحرّک مناسمیما البتّه در هر سه بخش عقب داده. ادیاست که امام به ما  یزیآن چ ن،یکلمه. ا یواقع

 .نبوده یاستهیشا

 بر دوش کدام نهاد موجود و یا نهاد ایجادی است؟  دوستان جبهه انقالب ! این بار زمین مانده

 عزتتان زیاد . فکرتان بالنده 

 


