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هلل رب العوالمین و الالوالو و   ذ یاهلل من الشویاا  الو جیم الدمود   سالم علیکم و رحمة اهلل و ی کاته یسم اهلل ال حمن ال حیم اعو

و علی ابل ییته الایبین الااب ین السیّما علی یقیة اهلل فوی اررضوین ارواحنوا     القاسم مدمد الم علی سیّدنا و نبیّنا اییالس

 آلماله الفداء و عجّل اهلل تعالی ف جه الش ی .

زه در کشوور  بوایی کوه امو و    مهم کشور را خدمت شما ش ح دادم؛ یسوته چهوارم عودم توواز       عدم تواز در جلسه گذشته سه 

بوا را ماو ح کو دیمد عودم      و ما در پیوست الگو) پیش فت اسالمی یو ا) ی ناموه ششوم ایون عودم توواز        وضعیت حاد) دارد

کنود و   لی چالش ایجاد موی ه در حوزه اقتالاد خیساز اقتالاد است. عدم توازنی ک ساز معیشت یا جهت با) م تبط یا جهت تواز 

با مشکل دارد که این  د دهیین ارزش و اعتبار است. نظام پولی و مالی کشورد در درو  خو با مشکل بم بستد تفکیک منشأ ده

 کند.  مشکالت را یه زندگی م دم تدمیل می

رقموی   ر ب  کجا که توانسوتند توورم را توک   باً داست؛ تق ییک مشکل با در کشور ما و دیگ  کشورتورم  ) مسأله ه عنوا  مثالی

از یوک سوو   ض یات سنگینی یه زندگی طبقات متوسط وارد شده اسوت. یعنوی    -خالوصاً در کشوربا) در حال توسعه  - کنند

بش توورم را کوا  شواخص  تا  اند تدایی ) که یه کار گ فته شده مامتاما  استد با تک رقمی شدهدر یعضی از کشورشاخص تورم 

 . اند متوسط را یه چالش کشیده ) مسأله تولید و درآمد طبقهد دندب

هاای   یکی دیگر از چاال   ،آن ی نهواحت عنوان پول در جریان است و پشتبحث محاسبه نسبت بین اعتباری که در جامعه ت

نسبت باین   دار محاسبه عهده ،ای به نام معادله نشر اسکناس مطرح است که این معادله جدی در نظام اقتصادی است. معادله

باحاث الگاوی   ماا در م شادن اسات.    ها مشکل دیگر هم قابل بازخوانی و شکافته ارزش و اعتبار است. حال در این حوزه ده

کنم با توجه مضاعفی در این جلسه آخار باه ایان بحاث      بحثی را مطرح کردیم که بنده خواه  می اسالمی ایرانی پیشرفت

. و های پولی و مالی بین ارزش و اعتبار تفکیک قائل شاویم  توانیم در سیاست یکه اساساً ما م است عنایت فرمایید؛ و آن این

ای و زیرساختی به این سمت حرکت کنیم که ابازار مبادلاه را    های زمینه ل و با اتخاذ سیاستقویا اینکه باید در یک شیب مع

منظو  الگوو)   دبیمد ارزشی ندارد. از  م میپولی که ما یا آ  تبادل انجا اآل  یعنی ؛تصاد، ابزار ارزشمندی قرار دهیمدر حوزه اق

مبوادالت   کنیم و یعد ی  اساس آ  اعتبار ارزش اعتبار) تع ی  می ما ی ا) یک شیء یی که ین موضوعا اسالمی ای انی پیش فت

ول شواید یوک یوا دو    در طیاید با  سیاستیزرگ است.  و یک نابمابنگی یک عدم تواز کنیمد  اقتالاد) خود را سازماندبی می

 ایزار مبادله دارا) ارزش یاشد.  ند که خودِندبه آینده یه سمتی ح کت ک

یم. یه بو  حوال اآل  تموام    ا ها) را ی ا) آ  پیشنهاد داد ا) است که ما در ی نامه ششم یک ح کت زی ساختی و زمینه این نکته

و اسوت  یک گسوت ش جهوانی پیودا کو ده      و دکنن خاص پول اقتالاد خود را تنظیم می  همعادلبمین اقتالادبا) دنیا ی  اساس 

 نموی ب با از این زی ساخت یک یخش. ا) انجام شود زمینهیاید حتماً کاربا) زی ساختی و  دشبه قضیه را یازگ داند یک توا  مین

 پیشنهاد دادیم.  آ  را در ی نامه ششمما  هکاست  )مدور با) وق  نظ یه ینگاه

تفاده کنیم. اگ  م دم حل مشکالت اقتالاد) م دم اس است که از ظ فیت تجمیع س مایه حول وق د ی ا)  آخالصه این نظ یه 

 را ییشت  در زنودگی خوود درو و احسواس کننودد یوک یواور        - که یک حکم اقتالاد) ی ا) حل مشکالت است - کارک د وق 

 ولی بدف نهایی ایون اسوت کوه آ  عودم     دزنیمیدر حوزه اقتالاد درست  با) یزرگت  ما یه ج احی آید تا ت ) یه وجود می قعمی

  ی داریم.تواز  را 

کنم؛ اولین اتفاقی کاه رخ داده و   شود رخ خواهد داد اشاره می میارزش از اعتبار تفکیک  بنده به برخی از اتفاقاتی که وقتی

عو    مقدمتاً مدضو  شوما   بال موضوع شده است.  ،قابل توجهی از حکم زکات این است که بخ ِ باشد یمبرای ما خیلی مهم 

 داشته کوه   حیاتی ) کارک دمسأله زکات یه قدر) ی ا) حل مسائل اقتالاد المؤمنین  امی دورا در در صدر اسالم و کنم که
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یوود. مسوأله زکوات     در زما  حاض  زکات چیز) شبیه اجبار مالیات اجبار و ک د آور) زکات دخالت می أله جمعحکومت در مس

شدد دو حکم  منالوب می المؤمنینیا امی  ف ماندار) از ط ف پیامب شد تا جایی که اگ   یک مسأله یسیار مهم تلقی می

زکات تق یباً منبع اصلی تجمیع س مایه ی ا) رسویدگی  این  آور) زکات. ت و دیگ ) حکم جمعامار ک د؛ یکی حکم  دریافت می

تو ین   ر اقالم خاصی است که مهمشد یود. حکم زکات د یه امور فق ا و گست ش آیادانی در مناطقی که حکومت اسالمی دای  می

گواود گوسوفندد    ا) که ایزار مبادله است. درست است که مسأله زکات در موورد   و نق هیعنی طال دتطال و نق ه مسکوو اسها آن

توأمین    از زکات یک تجمیوع سو مایه عموده    شد موضوعی که یاعث میآ  کشمش و سای  اقالم بم ثایت است ولی  گندمد جود

  کوو یود.یدث طال و نق ه مس دشود

طوال و   ینو ؛ یعخوارجی نودارد    دیگ  طال و نق ه مسکوو وجود و مالی جدیدد اآلبا) پولی  یا رو) کار آمد  این سیاستخُب 

پوول   ) شوتوانه پ نوا عیا یه صورت شمش بستند و یه و روند  زینتی یه کار می ) بایی بستند که در مسأله باد طال و نق ه نق ه

 ین اولین اتفاق ید) است که رخ داده. اودم حیاتی زکات رو) آ  یار شحکنق ه مسکوو نداریم تا شوند. ما طال و  نگهدار) می

شوار زیواد) آورده و   فاحکوام اقتالواد) اسوالم ناکارآمود اسوت.       گوینود  با زیاد است و موی  بجمه ط ف دیگ  نیزز االبته  است.

اموا در ایون    ؛ندکن قایلیت اج ا ندارد و این را یه عنوا  یک نقص مع فی میاآل  مجموعه یسته احکام اقتالاد) اسالم  گویند می

 مووده نایجاد را  علم اقتالاد اتفاق افتادهد این مشکل کند که بمین تفکیک ارزش از اعتبار که در ط ف داستا  کسی یدث نمی

کیک اسالم ایجاد شود. این اولین مشکلی است که تف پولی و مالی  با) یاستسچالش جد) ی ا) که  است و منج  یه این شده

  است. ت ک دهاعتبار از ارزش درس

تقلب شده  محاسبه نسبت بین این دو به چال  جدی کشیده شده و پر از ی دومین مشکلی که ایجاد شده این است که نحوه

خطرناا  در حاوزه    سایار بیک اتفاا    است، بر روی دالر بسته شده که در مبادالت جهانی ارز واسطاست. اآلن به دلیل این

 ؛افتاد شر اسکناس اتفا  میاز معادالت ن ی دالر تقریباً بریده که چاپاست  و آن این ر حال وقوع استداقتصاد جهانی اتفا  

طاور چااپ   کنناد و هماین  عایات نمای  را رارزش  آن محاسبه دِقواع در ،ارددنظارت بر روی دالر زی آمریکا بانک مرک چون

دالر به ارز واسط  سبت بهنیعنی  بود؛ دلیل همین به ه وجود آمد،که حدود یک دهه پی  در چین ب ای ارزی  کِآن شُ شود. می

نشر  ی معادلهرعایت  با عدمِدالر بود.  - خصوصاً کشور چین -ارزی اکثر کشورها  ی ایجاد شده بود و تقریباً پشتوانهاعتمادی 

که بانک مرکزی آمریکا انجام  ای یعنی با طراحی ؛کاه  پیدا کرد سوم حدود یک ارزی چین ی پشتوانه ارزشِاسکناس تقریباً 

 است که اتفا  افتاده است. به چال  کشید. این یک مسأله مهم را داد، ثروت یک کشور

یوک چیوز یو وز     شووید کوه    با) مختل  را که ماالعه یف مایید ]متوجه موی شما اخبار دولت ؛طور استدر کشور ما بم بمین

یعنوی   ؛ندمتهم یه چاپ اسکناس یدو  رعایت معادلوه نشو  اسوکناس بسوت     ) مابابمه دولت ین است کهاخارجی دارد و آ  

 ذخوای  ارز)  یه میوزا   نسبتو  تولید ناخالص ملی نسبت یه میزا  یاید ا) نوشته شده کهمعادلهرو) کاغذ ی   که درست است

پول یدو  ارزش را  کنید وپول یدو  پشتوانه را چاپ میشود. وقتی شما ولی عمالً این معادله رعایت نمی داسکناس چاپ کنیم

یاعوث گسوت ش    موضووع  کندد قدرت ع ضه نداریود و ایون  تقاضایی که این پول ایجاد مییه اندازه تد یک کنیدد روانه یازار می

 اسوت؛  تو  شوده  با) اعتبار) و حذف اسکناس ما ح شدهد داستا  خیلی عجیوب شود. حال بم که یدث کارتمسأله تورم می

این  ممکن است و دبدحساب خودش می اعتبار) است که یانک یه صاحب  یلکه دتبادل نیست یعنی اصالً اسکناس بم موضوع 

 . گویند می پول پ فشار یا ارتقاء پایه پولییه آ  اصاالحاً  هک پشتوانه پول افزایش دبد ی ای   تا دهاعتبار را 

ارائوه   فک  ک د. من گابی اوقات یه پیشنهاداتی که یانک م کز) ی ا) مسائل اقتالاد)ا)  ریشهیه صورت یه این موضوعات یاید 

یه چوالش کشویده   نیازبا) اولیه خانواده بم  حتی کنند تا جایی کهتد یک تقاضا را کنت ل می دائماً هاکنم؛ آنفک  میدبد می

 کار یناتضعی  نهاد خانواده بم ی   ناسد تقاضا را مددود ک دید؛ آثار . وقتی شما ی ا) کنت ل ناکارآمد) معادله نش  اسکشود می
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و  ا کنتو ل کو دیم  توورم ر موا  کوه   کنند) رئیس جمهور دائماً یدث میاآق نابج ؛طور بستد. اآل  در جامعه ما اینشویار می

ورت گ فتوه  صو  تقاضایخش تولید و ع ضه و  این کار یا کنت ل تد یکِ ولیاست  واقعیت داستا  این است که تورم کنت ل شده

 طور نیست که یک روال طبیعی رخ داده یاشد. یعنی این ؛است

 کاه  با این موضوع کنار بیاییمو  – ستندهاحکام اسالم بالموضوع  که بپذیریمباید یعنی یا  - ذیرفتهپاین آفات را یا باید خُب 

 یاا  و یجاد شاود اغلط  های پولی و مالیِامنیتی که بر این سیاست-های سیاسینقض شود و چال  دائماً معادله نشر اسکناس

ا مطرح و ارزش ر عتباراقطع ارتباط بین  ی ایده ،حداقل در گام اولو به این سمت برویم که  ردهکسازی زمینه به تدریج اینکه

ایان حار     که دنبال آن هستیم و شاید دو دهه دیگر هم طول بکشد به کنیم. آن حرفی که بصورت صریح در حوزه اقتصاد

ابزار مبادله را اعتبار دید و به نسابت یاک    توان مینخودش دارای ارزش باشد. باید عملیاتی شود، این است که ابزار مبادله 

 های مربوط به حوزه اقتصاد است.  توازنا در حوزه عدم. این خالصه بحث مای آن محاسبه نوشتارزشی بر

یوم.  ا ها) مسکن ما ح کو د نیازب یدث استفاده از وق  را در حل نابمابنگی  ی ا) رفع این عدم تواز  و موضوعد مبتنی ی  این

اصل ق ار  را - ی ا) آ  خ ج ک دیملی که پو ساختیم ودر مسکن مه   عداد) مسکنی کهتیعنی  -سبات مسکن مه  مدا ما اگ 

 کشدطول میسال د چیز) حدود دهیا چنین ظ فیتی استفاده کنیم یخوابیم از ظ فیت وق  ی ا) ساختن چنین مسکنیدبیم 

مین مسکن در سبد نیازبوا) خوانوار شالوت الوی     یانک م کز) بزینه تأطبق مداسبات . ما مشکل مسکن ای ا  را حل کنیم تا

د حدود شالت درصد شود داره میاا) خانوادهزندگی  عدد یاالیی است. یعنی اگ  لیخید دبدبا را تشکیل میدرصد بزینه بفتاد

 دوقو   که مزیوتِ  -گ  ما یتوانیم یه ظ فیت وق  شود. ای ا) رفع نیازبا) مسکن و حواشی آ  ص ف می ین خانوادهابا) بزینه

این است که یا قدرت  معنایش ت یب یم که مسکن وقفی یسازیمدمو آ  را یه این س ادهدجهت  -یدث امالو و مستقالت است 

  با) تشکیل خانواده را کم کنیم.بزینهاز یا بفتاد درصد  شالت وق  توانستیم

ا) که صواحب آ  معجوزه در گوام    معجزه ؛شودمدسوب می یک معجزه در ش ایط فعلی و ی ا) حل مشکالت زندگی م دم این

بوا) پوولید موالی و    سیاست )  ار است اتفاقی در حوزهتوجه کنید که اگ  ق بم انجام دبد.را ت  کاربا) یزرگتواند آ  یعد می

 رود. این یک اصل مسلمجلو نمیکنند. اگ  م دم بم ابی نکنندد کار در این اتفاق مشارکت اقتالاد) رخ دبدد حتماً م دم یاید 

بوا)  اسوت ایجاد کنیم؟ چاوور مو دم را قوانع کنویم کوه سی      یعث در م دمای انی پیش فت است. حال چاور در الگو) اسالمی 

افتود.  حتموًا یوا منبو د وعوس و سوخن انی اتفواق نموی       موضوع این ؟ فید نبوده و ناکارآمد استمحوزه اقتالاد اداره   ا)یکینز) 

ن اسوتفاده  خالوصاً مسأله مسک  فیت وق  ی ا) حل مشکالت اقتالاد)ال آ  بستیم این است که از ظه دنبپیشنهاد) که ما ی

 کنیم. 

بوا) وقفوی یسوازد؛ یوه نظو  مون       ه با) ای ا  شه ودر بمه ش ق ار است امام رضا کند کهرضو) اعالم  آستا  قدساگ  

از  را مورد نیاز برای حل مشکل مساکن  ی سال سرمایهو مسائل دینی هست، ظر  کمتر از ده حضرت رضا اعتمادی که به

های اساسای  خواهد جراحیکه میاست برای آن نگاهی یک معجزه  ویه یک آ، هددکند. اگر این اتفا  رخ بین مردم جمع می

برگزاری چند سمینار و همای  در تبیین اقتصااد اساالمی    به و گرفتهندر حوزه اقتصاد ایجاد کند. اگر ما این کارها را جدی 

   .این نکته مهمی است ،ایجاد نخواهد شد یو بعد هم مشارکت نخواهد آمدوجود ه اکتفاء کردیم، هیچ اعتمادی ب

یوم ولوی ایون حکوم     اقتالاد) داد د ما یک حکم کشور لذا درست است که در پیوست الگو) پیش فت اسالمی ی ا) ی نامه ششم 

را دارد که جامعه را قانع کند که اقتالاد اسالمی کارآمدت  از اقتالاد غ یی است.  قدرت اینیه تنهایی درصورت تدقق اقتالاد) 

است که یاید بمه یه آ  توجه کنند. پس در مجموع در پیوست الگو) پیش فت اسوالمی یو ا) ی ناموه ششوم      این نکته مهمی
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با) ساز ت ییتد عدم تواز با) م تبط یا جهتعدم تواز ؛ در طول این دوسال یدث ک دیمتواز  را  چهار دسته عدم ما  دکشور

 ساز اقتالاد. با) م تبط یا جهتعدم تواز  پیشگی ) از ج م وساز ا جهتبا) م تبط یعلمد عدم تواز  ساز م تبط یا جهت

 یا کارشکنی بیئت رئیسه مجلوس قبول حودود بفوت     که ک ده یودیم در مجموع حدود ییست عدم تواز  یود که اینها را آماده

خوابود ی ناموه ششوم را در سوه      موی مجلس فعلی که آینده  ) فضل الهی از بفتهه یا یه صدن مجلس راه پیدا ک د. مورد از آنه

یوه قوانو     اایوم ر  داده بایی که ارائوه  عدم تواز  و راه حل نهایی داریم ی ا) اینکه این بفت ما نیز یک نب د یفت پیگی ) کندش

گ اتو ین دولوت    توسعهایای که در ش ؛ در واقع ایم جلو ی دهیک گام کار را ما  م. اگ  یه فضل الهی این اتفاق رخ دبدتبدیل کنی

ا)  تنهوا پو و ه   دبایی غ یی را یه چالش یکشیم یتوانیم ی نامهامید این را نداشت که کس  جمهور) اسالمی ی  س  کار یود و بیچ

 ه نشود کوه سوند ی ناموه ششوم آنکنوا  کوه ج یوا         ) مدی یت ی نامه ششم یود؛ یعنی اجازه داد بمین پ و ه رسید که یه ثم 

 ا) گ ج یا  توسعه - یودند  اینکه ی خی از دوستا  نیز در جلسات گفتهکما  -ه یه نظ  یند گ ا دوست دارد تالویب شود. توسعه

 د یلکوه واقعواً  را تج یه ک د. علت نیز این یود کوه یوه ی ناموه ششوم نقود نظو ) وارد نشود       ریز)  ت ین دورا  ی نامه سختوطنی 

  در این میا  ما ح شد که مورد اقبال نسبی نیز ق ار گ فت.ا)  پیشنهادبا) عملی

کو دم طبوق    طور که عو    و یک نکته تکمیلی را نیز خدمت شما ع   کنم. بما  دبم این یدث را در اینجا خاتمه میینده 

  و مالادیق عدم تواز  از کشید  مفهوم عدم تواز کی یه چالشدو کار را انجام دبیم؛ ی با) تواز  ف بنگی ما یاید نظ یه بسته

. ایون  اسوت  با) ف بنگی یا نگاه الگو) اسالمی ای انوی پیشو فت   کار دیگ  نیز مع فی عدم تواز  .ا  توسعه غ یی استنگاه ج ی

 )بوا  بنگینابمابا و  عدم تواز ی  رو) نگاه خودما  ؛ یعنی ما یا مالادق کار دوم است دکه یدث ک دمتوازنی  سته عدمچهار د

هاای   بود که عدم توازن کار دیگر ایند یک کار یوود؛   . اینو آ  را جا انداختیم تبلیغی ک ده و نییبیتد کار کشور دست گذاشته

ها همان ده حکم خطرناکی بودند که ما همیشاه   ال  کشیدیم؛ این عدم توازنه توسط جریان توسعه غربی را به چشد معرفی

تمام این احکام خطرنا  تغییر پیادا   دهم تقریباً که بنده دارم خدمت شما گزارش می گفتیم در برنامه ششم وجود دارد. اآلن

 کمیسایون  ،کاردیم  راجع به خطرات تراریخته بحاث مای  شما  خدمتدر جلسه سی و نهم داشتیم اند و دیروز وقتی ما  کرده

 احکاام خطرناا   دیگر چیزی از  ها با ممنوعیت تراریخته و کردرا ممنوع  ها کشت تراریختهمصر  و واردات،  ،تلفیق مجلس

   ها را مدیریت کنیم. این فعالیتراه درازی در پی  داریم و باید  در کارهای اثباتی هنوزولی  م باقی نمانده است.برنامه شش

را  داشتیمالگو) اسالمی ای انی پیش فت  ریز) یا نگاه ی نامه روز گذشته راجع یه مفهوم لما در چهیدثی که ینده در اینجا  بخُ

الگوو)   یه بمت کمیته تودوین اولوین نقشوه   روزه  ) چهل هدور این ) شده تن تدوینمطور که ع   ک دم  بما  دبم. پایا  می

البته . گی د ر میگو) پیش فت اسالمی ق امندا  یه فک  ال در اختیار بمه عالقهآینده  اسالمی ای انی پیش فت ظ ف دو یا سه ماه

 متعوال  از خودا) یز) را یا نگاه الگو) اسالمی ای انی پیش فت ش ح دادیوم.  ر کلیات ی نامه ما ویود ریز)  د مباد) ی نامهدورهاین 

 درسوت ماننود  دالمی ای انی پیشو فت را یدوث کنیم  با) آینده معادالت یخشی الگو) اس در سال شاءاهلل ا  که خوابم توفیق می

چوه  کوار   ایون ایزار مبادلوه قو ار دبویم    اگ  ما یخوابیم ارزش واقعی را  ا) که در اینجا توضیح دادم مبنی ی  اینکه ادلهعبمین م

مهمی کوه موا   با)  یدثو  ک دم است اتژ) صنعت در طول این دوره یه آ  اشاره بایی که در حوزه بمکنین یدث اماتی دارد.الز

ر حووزه  نقش م دم را د ) تولید خانوادگیالگومعادالت یخشی بستند.  از ] ایم ) تولید خانوادگی ما ح ک دهتدت عنوا  الگو

 ) هرا ماو ح نکنویم نظ یو    بوا  کنیم اگ  این یدث بت میصد در این زمینهداریم  فعالً تا یه حال که ما .دبد اقتالاد افزایش می

 را مورد عمل ق ار دبیم. با) توسعه غ یی  یدثشویم  و ما مجبور می ما ح نشده است ی ا) الگوبا) تولید فعلی ] جایگزینی

) دیگ  را شو وع خووابیم    روزه ]دوره چهل با) آینده یدو  فوت وقت اهلل اگ  خدا) متعال توفیق دبد ما در روزبا و ماهشاء ا 

و نقوالب  قودر ا  قم ) ) علمیه ؛ نه حوزهسته نشدقدر انقالب اسالمی دانکار) شد و  ) گذشته یسیار کم چهار دبهاین  در ک د. 

از ایتودا) انقوالب کاربوا) فکو )     د یایما  .قدر انقالب را ندانستند و نه مؤمنین ما با دانشگاهنست و نه این ف صت تاریخی را دا
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سواز   شواءاهلل زمینوه   و ا  یاال نگه داشوته  حض ت ولی عال تا یتوانیم پ چم اسالم را تا قبل از ظهور  دادیم سنگینی انجام می

شوده   چهاردبه بجمه ط احوی  سنگینی یوده است؛ ته کار نیز کار شده استد الببایی انجام  کار) کماشیم. یاآلخ ه ظهور ایشا  ی

ما و نی وبا) انقوالب   صالح با یاعث شده است که سل ِ در بمه ایعاد وجود داشته است و شاید این بجمهنقالب اسالمی علیه ا

 وده استد یا غفلوت صوورت  حاال یا توا  نب ؛ندبندق ار راجع یه انقالب اسالمی را در دستور کار  میقعکار فک )  دبلیقدر نسل 

اسات   بنده ایان عرض خوابم اآل  قضاوت کنم.  و ینده نمیگ فته استد یعضی جابا غفلت یوده و یعضی جابا واقعاً توا  نبوده 

شما و همه کسانی که در کشاور باه    نیازمند کار فکری سنگین و عمیق است. من همه خواهد بماند که انقالب اسالمی اگر می

دوران انقاالب اساالمی    الفضاولِ   پیماان حلا   باه   کنم که دعوت می اسالمی ایرانی پیشرفت هستند رادنبال اخبار الگوی 

به برنامه تبدیل شده و به نام انقالب اسالمی تمام شاود.  های توسعه غربی  که نگذاریم ناکارآمدی ایم پیمان بستهبپیوندند. ما 

و مقدماتی را برای کار بعدی  مودهنای تدوین  ی این کار را از لحاظ رسانه تتمهره در حد اینکه بالفاصله بعد از اتمام این دو لذا

هاا را در   شود. نیت ما این است کاه ایان چهلاه    شروع می ی دوم شاءاهلل چهله و ان کنیم یمکوتاهی  یک توق ِ احی کنیمطر

د قا فقاط ن ترین ویژگی این جریان ایان اسات کاه دیگار      مهم .ل بگیردشاءاهلل جریانی شک تا ان دازیمکشور راه بیانسراسر 

 داند.   های جدی می ز به راه حل، بلکه خود را مجهکند نمی

روز از نقض ی جام گذشته  ندچفقط ) انقالب قاعی است.  استداله دداده و کار فک ) الزم را انجام ندبیماین کار را انجام ناگ  

در حوال   اثبات شده است و تق یبواً  یه چالش کشیده شده و ناکارآمد) آ که مبتنی ی  توسعه غ یی است تفک  ی جام  و 5است

ا) ماننود تویم    حواال یوک عوده    ددچاه ویل ی جام نباش دلواپس کس وجود ندارد که  حاض  بمه در کشور دلواپس بستند و بیچ

اسوت کوه آقوا)    زما  ما این  ایب چنین ش ایای از عجدر  .دبند ییشت  ی وز می ا) نیز دبند و عده کمت  ی وز می کننده مذاک ه

ایشا  چ ا اینقدر  اینکهلیل دخوابد.  ف مایند که سوریه نیز یک ی جام دیگ  می نجا مییه کشور  اپن تش ی  ی ده و در آ ظ ی 

خورده را یوه عنووا  راه حول یوه ملوت ایو ا         شکست یک نظ یهداشته و اعتماد یه نفس دارند که خاط   طمینا ا دوار یودهامید

آ  تقالوی    این تقالی  چیسوت؟  انقالب است. ف بنگی - فک ) تقالی   خود آنها یاشدد تقالی   جبهه اینکه مع فی کنند ییش از

بوا مشوکل در کشوور وجوود      وقتی دهپیداست  گست ده انجام ندادیم.وقت راجع یه مسائل کشور کار فک )  ما بیچ این است که

زنود کوه    گ ا توبم موی   یا  توسعهجد دبند خود ق ار نمیی ا) این کاربا را در دستور کار دارد و دوستا  انقالب ریاضت فک ) 

خالوصواً   - غلط اینهوا  در حالی که اگ  مقایل ب  ح ف کند. یه ملت ای ا  تدمیل می هنسخ و خود را یه عنوا  تک کارآمد است

سال  ظ ف چهار یا پنج ایدشد با را یه چالش یکش ید که این ح فا) یه وجود ییا و جبههاجماع یک  - با) رابب د) اینها ح ف

  کنند. یه ملت ما مع فی نمیتدیی  و راه حل مهایا خود را یه عنوا   ییآینده آنها 

راجوع یوه    ک د فک این  -م توانی چاور میما کنم که  و ینده ب چقدر فک  می یگی ) کنیمپآ  را این داستانی است که ما یاید 

چیز) یه ذبن  بیچ دسمت عال  ظهور ح کت کنیمیه  - تکشیده اسدو دبه نیز طول  نیز یک فک  جمعی یوده و حدود انقالب

مدور نوه کوار    د کار فک )  مسألهمدور انجام دبیم سألهاید کار فک )  میما  ؛کنم ع   می ا) که آید یه جز بمین نکته ینده نمی

کشور مسائل یاید . یی و  نیایداز آنها خط راه حل  یکبا) فلسفی یگوییم ولی   مانند اینکه چهارصد جلسه یدث انتزاعی فک )

 کوار واقعواً سوختی دارد و    این اند. از این یه جهاد کبی  تعبی  ک ده آقا. نها کاربا) فک ) سنگین انجام دبیمشناخته و ی ا) آرا 

تووا    نموی  ؛دس اسوت در دورا  دفواع مقو   شبیه نظم زندگی رزمندگا  اسالم دشوند زندگی کسانی که وارد این ع صه مینظم 

یون نظوم و   یاید ا دکنیم  کتحعت یه سمت عال  ظهور یه س ق ار است اگ   راه دیگ ) نیز وجود ندارد.عاد) زندگی ک د ولی 

مسوأله را ی شوم دیم کوه در حوال     ا) که یا دوستا  خودما  داشتیم بفت یا بشوت   دیشب در جلسهما ذی یم. مسئولیت را یپ

                                                            
م ک دنود کوه   یوار اعوال   ج داده و ی ا) اولینف یه خ و یاآلخ ه آقا) روحانی نیز انالا ی جام است فاحش ض یه معنا) نق ISAبا)  در واقع تمدید قانو  .1

 نقض ی جام اتفاق افتاده است.
 از متنانتقال 
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ا) داشوته   یایود یو ا) اینهوا ی ناموه    کشند. خُب  میاین ممکلت را یه چالش حاض  راه حل ندارند و تمام آنها نیز بویت اسالمی 

ای  این الیحاه اگر  عنوان الیحه جامع مدیریت شهری. آید تحت مجلس میای از طر  دولت به  آینده الیحههای  ماهدر یاشیم. 

هاا را تضاعی  و دچاار     یابد؛ یعنی خانواده میاسر کشور ارتقا در سرال  طآمار و اجرا شود  تصویب به شکلی که اآلن هست

که این الیحه تصویب و اجرا شاود و بعاد از    این الیحه باشیم و نباید اجازه دهیمبه فکر  از همین حاال باید .کند فروپاشی می

در موا   رسد. درصد می 05به  ند. البته اگر این روال ادامه پیدا کدرصد است 24چرا طال  در شهر تهران کنیم که آن اعتراض 

انقوالب یو  سو  قضویه خا نواو      یالوی انه و شوجاعانه جمعوی از دوسوتا       نبود اقداماگ   ؛ی یم ا) یه س  می ش ایط یسیار ویژه

در  ا) یوه یعود   ط احی مخفی یود و از یوک دوره  یک با مسأله ت اریخته این موضوع نیز اآل  تالویب شده یود. دبا نبود ت اریخته

شود    کار شد تازه اآل  در حال واضوح و وقتی آش آشکار شود این ط احی که گ فته شددوستا  انقالب تالمیم میا  جمعی از 

اند که احتموال   گفته - پدافند غی  عامل کشوررئیس  -جناب آقا) جاللی  کند. چه خا ) مملکت ای ا  را تهدید میکه  است

سوند   خب  رسیده است که آموزش و پ ورشا) ق ار داریم. اآل   ما در مقایل چنین جبههد ت ور ییولو یک ملت ای ا  وجود دارد

 ام بنوز خودم متن سند را ندیوده ینده  - دبند گزارش می طور که را در دستور کار ق ار داده است. این 4292ملی آموزش  سال 

 –خُب اگ  این گزارش درست یاشد  پیشنهاد داده است. ا) است که یونسکو سند آموزشید مشایه 4292 سندِیسیار) از مفاد  -

بوا)   یاید دانست که مدوربوا) آمووزش   –ایم  ش درست است و ما فقط خود سند را ندیدهگوید این گزار شوابد قاعی می که

موجود جهانی بسوتند   زی ساخت پذی ش نظم یونسکو ت ییت شه وند جهانی است. ق ار است در مدارس ما بما  مفابیمی که

ایون حو ف یوه    در کشوور موا اتفواق ییافتود. معنوا)      قلوم اتفواق    فکو  کنیود بموین یوک    شوما   را یه ف زندا  ما آموزش دبند.

با نوع خا  از این دست خا بوا در کموین انقوالب اسوالمی      ده   بویت شیعه و بویت انقالب اسالمی است.شد کشیده چالش

تجدیود کنویم؛ یایود قیوامی      با را کنار گذاشت؛ یاید عهد خود را یا حض ت ولی عالو   با را یاال زد و تنبلی یاید آستین است.

 سخت انقالب در م حله دولت اسالمی را پشت س  یگذاریم.  فتد تا این مسی  ااتفاق یی

پا  در کشور اشتدبایی که  فت یا تمامی سختیجبهه الگو) اسالمی ای انی پیش  نده آ  است که یه فضل خدا) متعالع   ی

کننود و   اظهوار نظو  موی    دکنند جلسه ی گزار می نگاه الگو) اسالمی ای انی پیش فتعالمت آ  نیز این است که بمه یا  و گ فت

یه طور مک ر مجبور یه  مسئول ارشد دولتی 52ولتد ییش از در زما  این دعالمت موفقیت این است که کنند.  گی ) می موضع

اموا   دشده توسط جبهه الگو) اسالمی ای انی پیش فت شدند. فضاد یسیار جود) شوده اسوت     حما پاسخگویی نسبت یه سؤاالتِ

أ» که کنم ینده ع   می   
َ
َع  ز َطَ زَجَ أ ْع

َ
أَ  ٍ

ْع ََ ییش از این نیست؛ یاید از این جوانه مواظبت نموود و یو ا)    و ا) زده است یک جوانه د«كَز

َوى») مدافظت ریخت. بمه یاید کمک کنند تا  آ  ی نامه ت َ أََفسع َلظ َ غع ت َ  . ایستدیاین جوانه س پا و اتفاق ییافتد  «ََفسع

رسد م حله دولت اسالمی را در دو دبه آینده پشت س  خوابیم گذاشت. اگ  نقشه  شاءاهلل این مسی  طی شود یه نظ  می اگ  ا 

گذاشوتیم؛  ا) که یا زعامت ربب  معظم انقوالب پشوت سو      وجود داشته یاشد کار سنگینی نیست. دو دبه یعنی بمین دو دبه

تووانیم یوه مفهووم جامعوه      پیش و نیز زود خوابد گذاشت. در دبه ششم و بفوتم انقوالب موی    ) یسیار زود گذشتد این دو دبه

ا  را یه زی  این یوار  بایم ی د؟ امثال ما که در وسط میدا  ایستادیم و شانه اسالمی فک  کنیم. سود این موفقیت را چه کسی می

 ریز) ک دیم؛ پس ما سود خوابیم ی د.  مهکار فک ) و ی نا و یزرگ دادیم

و کوار   ننود کو یوک تویم اسوتقامت     نویم کاولین چهل روز را ی گزار  یتوانیم ما د تاشینده این نکته را ع   کنم؛ کام من تلخ 

آمواده   روزبا) یعد)؛ چند سال یه طول انجامید تا این چند نف  پیدا شوند و شاءاهلل آماده یاشند ی ا) چهل ا . ودشسازماندبی 

د ند یگوینتوان قسمت سخت کار تق یباً طی شده است و کارد وجود خارجی پیدا ک ده است. دیگ  آقا) نویخت نمییعنی شوند. 

با دیگ  قایل تک ار نیست در حوالی کوه در ایتودا)     الگو) اسالمی ای انی پیش فت یدث و کارشناس و پیشنهاد ندارد. این ح ف

 و کار را جلو ی د.   دکریز)  ی نامه دمودهنرا دنبال  کاربا یناد این شو میپس این دولت این اتفاق وجود داشت. 
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ضوا) مجواز) یدوث را دنبوال     اند که یسیار) از دوستا  در اقالی نقاط کشور از ط یق ف دوستا  یه صورت مک ر یه ینده گفته

 نامه ششم که بفته آینده آخ  مبارزه علیه ی قسمتِی ا)  بمآنها  ) کنم و یه بمه تشک  میاز بمه آ  دوستا  . ینده ک دند می

دبم. موا یعود از اتموام     یاش می یت شه ) در شه  مشهد اعالم آمادهبا) یعد) الگو مانند مدی  شود و بم ی ا) ی نامه ش وع می

سند توسعه شه  مشهد را در کشور یاز کنیم؛ عزیزا ! اگ  ی ا) مشوهد فکو ) نکنویمد     ) عملیات ی نامه ششمد ینا داریم پ ونده

نه تنها بویت اسالمی نخوابد داشتد یلکه نگاه یه زیارت  یعنی مانند شه  دیی خوابد شد. دآینده و یا کمت  ) و دبهمشهد در د

درآمد تنزل خوابد یافت. این موارد جزء اتفاقات عجیبی است که در حال رخ داد  است و علت بمه این مواردد بموا    یه ایزار 

اند. مسائل پیش رو) کشوور را   کاربا) فک ) یه صورت مسأله مدور رفتها) است که ع   ک دم؛ مؤمنین کمت  یه دنبال  نکته

وتاه مدتی انجوام دبویمد بموه    گذارند. اگ  یخوابیم تجمعی تشکیل یدبیم یا کار ک کنند و وقت کمی ی ایش می کمت  درو می

تدوین کنیم و بمه یایود کموک   ا) را ی ا) م حله دولت اسالمی  سال زما  الزم است تا نقشه 1اما  اگ  گفته شود که  ؛بستند

 نف  یا کمت  یاقی یمانند.  12کنندد در اواسط کار شاید 

 انواده و بمه چیوز تا این نقیاله حل نشود خب ) از عال  ظهور نیست؛ نسل پیش از ما یک یار یا مال و جا  و ف زند و آی و و خ

که یسویار پو رو و    اید غ یی بستند. دیده دبا اسالم است اما ی نامه ؛ اکنو  پ چم یه نامندو این پ چم را ی اف اشتیه میدا  آمدند 

کننودد   ریز) می انالاف بستند. خودشا  در یخش آموزش و اجتماعی و اقتالاد) و سیاست خارجی و ... ی نامه دریده و یی چشم

یه حال ایون موضووعات کو د.     نویسند. این مشکل انقالب است. یاید فک ) شودد یه نام انقالب می با واضح می اما وقتی شکست

زیار باار ایان    یک بسام اهلل بگاوییم و    باید پذیرند، ما وقتی وضعیت اینگونه است و آنها نیز مسئولیت کار خودشان را نمی

های مجلس و سازمان  ها و کمیسیون وزارتخانه ی های طرح و برنامه . یک دهه بعد کسانی مسئولیت معاونتبرویم ها مسئولیت

 که مجهز به فکر محاسباتی الگوی پیشرفت هستند. این امر یک کار تاریخیِ گیرند یمی و ... را بر عهده ریز مدیریت و برنامه

توان حساب کرد.  خواهد. اجر چنین کاری را با پول نمی قابل دسترس و ممکن است. شجاعت و انگیزه باال و معامله با خدا می

از بمه دوستا  تشک  می کنم کوه  پردازیم تا این کار به سرانجام برسد. ای که الزم است ب باید با خدا معامله نمود تا هر هزینه

روزه را پیگیو )   22کونم کوه ایون دوره     ف مودید و شخص ینده را نیز تدمل ف مودید. از بمه شما تشک  میتدمل با را  یدث

مت بمه ی ادرا  و خواب ا  عزیوز  با) تفالیلی الگو) پیش فت در خد شاءاهلل اگ  خداوند متعال توفیق یدبد یا یدث نمودید. ا 

 خوابیم یود. 

 سیدنا و نبینا ایی القاسم مدمد و صلی اهلل علی
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 پرس  و پاسخ

تواننود   حضور می یایندد چه کمک دیگ ) میفک ) دوستانی که پیگی  موضوع بستند عالوه ی  آنکه در جلسات  یکی از حضار:

 یه موضوع کنند؟

با) تضارب و  شود و گام ایم که از حسن االستماع آغاز می م احل ت ییت کارشناس را قبالً یدث ک دهما  االسالم کشوری: حجت

االستماع است؛ عالوه ی  آ  ما پیش از ب  عملیات نو مد   ؤال است. آغاز دوره کارشناسی حسنتدوین و نظام مقایسه و حسن الس

 توانند انتخاب کنند که چگونه کمک کنند. بایی که دارند می ا  یه تبع توانمند)کنیم. دوست نقشه عملیات را منتش  می

یوه تالوویب    در حوالی کوه  شود که موضوع در دستور کار ق ار گ فته  چگونه می 4292آموزش  ) در مورد ی نامه یکی از حضار:

مجلوس را   ) بور کند و مالوویه شودد از نظ  مجلس ع با یسته می ا) که یا خارجی مگ  نباید ب  توافقنامه؟ مجلس ن سیده است

 یه بم اه داشته یاشد؟

اما انگوار  ؛ شود در مجلس تالویب شود منعقد می ا) که یا خارج از کشور یلهد مق ر شده که ب  توافقنامه االسالم کشوری: حجت

ایود عملیواتی   با ق ار نیست رعایت شود. البته ما یا این یخش حقوقی کار) نداریم؛ اگ  سند ملی آموزش جد) شود ی این روال

در نقد آ  انجام دبیم تا اجازه ندبیم این موضوع شکل یگی د؛ زی ا اگ  قو ار یاشود کوه آمووزش و پو ورش کشوور یوا مفوابیم         

کشوور مدسووب   در جود)  فکو )  یک نفووذ   ندسچیز از دست خوابد رفت. این  غ یی تنظیم شودد در نسل یعد بمه ) توسعه

 شود. می

 ... رود نیز زی  سؤال می 5222حتی سند  یکی از حضار: 

ا) خوابد یوود.   رود. در آیندهد جدال فک  توسعه و فک  الگو یک جدال جد) چیز زی  سؤال می یله! بمه  االسالم کشوری: حجت

 ا) یاشد که یتوانیم ی  این موضوع غلبه پیدا کنیم.  شاءاهلل سازماندبی ما نیز یه گونه ا 
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ت ببوریم کوه مسوکن وقفوی     و آن را بوه ایون سوم    دادهجهوت   -بحث امالک و مستقالت است  ،وقف که مزیتِ -ما بتوانیم به ظرفیت وقف گر ا

در شورایط فعلوی و    ایون  های تشکیل خانواده را کم کنیم.هزینهاز یا هفتاد درصد  شالت این است که با قدرت وقف توانستیممعنایش  بسازیم،

هوم  را تور  کارهای بوزرگ تواند آن ای که صاح  آن معجزه در گام بعد میمعجزه شود؛محسوب می یک معجزه دگی مردمبرای حل مشکالت زن

در این اتفاق مشوارکت  های پولی، مالی و اقتالادی رخ دهد، حتماً مردم باید سیاست ی توجه کنید که اگر قرار است اتفاقی در حوزه انجام دهد.

ایجواد   بعوث  در موردم ایرانی پیشرفت است. حا  چطور در الگوی اسالمی  رود. این یک اصل مسلمجلو نمیند، کار کنند. اگر مردم همراهی نکن

حتماً با منبر، وعوظ و  این موضو  ؟ مفید نبوده و ناکارآمد استحوزه اقتالاد اداره  برایهای کینزی کنیم؟ چطور مردم را قانع کنیم که سیاست

ن خالوصاً مسأله مسوک  رفیت وقف برای حل مشکالت اقتالادیا  آن هستیم این است که از ظه دنبهادی که ما بافتد. پیشنسخنرانی اتفاق نمی

 استفاده کنیم.  
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