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 محوراز اصول اولیه مدیریت محله اصلی خانوار، یمدیریت غیر متمرکز و پاسخگویی به نیازها

 

نبینا ابیی الااسیم محمید و و اهلل علی سیدنا  یالحمداهلل رب العالمین و صلّ اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم،

ما بایه اهلل فی األرضین الرواحنا لتراب مادمه الفداء و عجّیل اهلل لطیبین الطاهرین ال سیّاهلل علیه و آله و سلم و علی اهل بیته ا یصلّ

 تعالی فرجه الشریف. 

مدیریت »گزارش دادم، موضوع بحث عبارت از تبیین تفصیلی معنای  ور که در جلسه اول به محضر برادران و خواهران عزیزهمانط

خیواهیم آیید میا میاست. همانطوری که از عنوان این دوره بر می «انی پیشرفتایر–الگوی اسالمی »براساس مفاهیم  «شهری

راجع به مسأله مدیریت شهری اظهار نظر کنیم. آن مفاهیم پایه مفاهیمی هستند کیه اگیر بیه آنهیا  سری مفاهیم پایهبراساس یک 

خواهم این ر پیدا خواهد کرد. در واقع بنده میتغیی - از مسأله مدیریت شهری -های کاربردی ما از جمله درک ما توجه شود، درک

همیانطوری کیه بیار هبایه دوم برای مثال هاست، ساختماندنیای مسأله را به صورت اجمال مطرح کنم که دنیای مفاهیم شبیه به 

کلی بیه کیه آن فشیارها بیه شی رویم باید یک مسیری را هراحی کنییمیک ساختمان بر روی هباات زیرین است و هرچه باالتر می

یم هم بحث به این شکل است. یعنی ییک اختمان منتال شود، در دنیای مفاههای ساختمان و به هباات زیرین و زیربنای سستون

نباید تلای کنیم که ما فاط با یک سطح شویم هستند. وقتی وارد حوزه تحلیل می ه زیربنا برای سایر مفاهیمسری از مفاهیم همیش

توانید برخی از مفاهیم را بدون نمیدیگر ارتباط داشته و به یکدیگر وابسته هستند. خیر، نظام مفاهیم به یکاز مفاهیم روبرو هستیم. 

ریزی با نگاه درک برخی دیگر از مفاهیم توضیح داده و تشریح کنید. بنابراین وقتی وارد مباحثی مانند مدیریت شهری یا نظام برنامه

سایی کنید و رود که به تدریج مفاهیم بنیادین را شنابحاق باید در ذهن خود به این سمت شویم، شنونده دقیق و مفکر اسالمی می

 ارتباط خوبی برقرار کند.  تا بتواند با آن تحلیل ارائه شده بر آن مفاهیم مسلط شده

اما وقتیی  .ی سخت نبودشویم تنها با یک دسته از مفاهیم روبرو بودیم، کار خیلوارد بحثی مانند مدیریت شهری می وقتیالبته اگر 

محوری، مفهیوم عیدم تمرکیز در میدیریت و امثیالهم از ایین ف، مفهوم محلهرّعَمفاهیمی که در حوزه مدیریت شهری مثل مفهوم تَ

پایه دیگری وابسته هستند، دقت نسبت به مباحیث  میاین موارد به مفاه شود ]زیاد هستند و[تفاده میمفاهیمی که در این دوره اس

کیار را حتمیا  دو اا پیدا کند. بنابراین بنده از شما خواهش کردم برای اینکه بتوانید با این نظام از مفیاهیم ارتبیاط بگیریید، ارتباید 

ایرانی پیشرفت تفکر کنید. این حجیم –الگوی اسالمی جدی تلای کنید؛ کار اول این بود که سعی کنید پنج مرحله بر روی مباحث 

بندی کنید. به دلیل اینکه چند الییه بحیث اسیت، ی متفاوتی از آن نظام مفاهیم را در ذهن خود هباههاالیه شوداز دقت باعث می

 د. این نکته اول بود. رحله هم باید راجع به آن تأمل کرد، چند مکرپس راجع به آن هم باید در چند الیه فکر 

آیید کیه بحیث بیه شیکلی بییرون می ،های تحلیلیر بحثنکته دوم آفتی است که ما خواستیم از آن آفت هم عبور کنیم، معموال  د

–ما یک تدبیر دومی نیز در نقشه راه الگوی اسالالمی تواند با این نظامی از مفاهیم به سادگی ارتباط بگیرد. لذا مخاهب خیلی نمی

ایم کاله بالا که به سمتی رفته گویی مبتال نشویم. آن تدبیر دوم این استایم برای اینکه به انتزاع و کلیایرانی پیشرفت اندیشیده

ایم آن مفاهیم بنیادین را باله کالاربرد رسالانده تالا ابتالدا سازی کنیم. یعنی سعی کردهایرانی پیشرفت نمونه–نگاه الگوی اسالمی 

 مالوً  مع و کارآمالدیای که از پایگاه کاربردی بودن محقق ما کاربرد آن نظام مفاهیم را ببیند و بعد به خاطر شوق و انگیزه مخاطبِ

جیای  بنابراین مادمه دوم هیم در ایین قسیمت تحلیل عالقه پیدا کند. ترِایشود، به سمت مفاهیم پایهها ایجاد میدر ذهن انسان



کنید که بیایند به یک مسیأله مهیم فکیر کننید، دو راه خواهید مخاهب را دعوت ت شما میدهد؛ یعنی گاهی اوقاخود را نشان می

های های فکری مطلب را توضیح دهید. به دلیل اینکه ریشیهپیش رو این است که شما شروع کنید از ریشهرو هست، یک راه  پیش

اس آن شیود امیا وقتیی براسیتر بوده و قابل لمس نیستند، برای قاهبه نخبگان و محااان انگیزه ایجاد نمیفکری یک مادار انتزاعی

به سمت این برود که  کند تاای را در مخاهب ایجاد می، این کارآمدی انگیزهیک کارآمدی را نشان دادید ریشه فکری و مفهوم پایه،

رّرا هایی ریشه ایرانیی پیشیرفت اسیت. –سیازی بیا نگیاه الگیوی اسیالمی نمونه که منجر به این کار شده را نیز بررسی کند. این سیر

ارتاا دهد. نباید همه کار را به دوش آن شینونده ییا خواهد ظرفیت تفاهم را در میان نخبگان ترین سرر آن هم این است که میاصلی

محاق انداخت، باید کار را تسهیل کرده و در اختیار آنها قرار داد. البته آن کار فکری سنگین برای شنونده باقی خواهد ماند امیا بیه 

برخی از دوستان بعد  –عرض کردم بل[ ]در جلسه قخواهید داد. لذا اینکه بنده ای انگیزهسازی به او هر حال شما با این مدل نمونه

اگر کسی به این دو مادمه توجه کند، ارتباط  -برای اینکه .از جلسه به بنده گفتند که چرا بر روی این دو مادمه خیلی اصرار کردید

کنیم و میثال  ییک  ای برگزار کنیم و در آن اظهار فضلخواهیم دورهکند. ما که نمیاو با معنای جدید مدیریت شهری ارتاا پیدا می

خواهیم از این نگاه مدیریت شهری با نگاه الگوی اسالمی می ها تدوین شود.خانهوشه کتاببحثی را مطرح کنیم و یک کتابی برای گ

ایرانی پیشرفت در دوران مبارک جمهوری اسالمی استفاده کنیم. حکومتی که حتی در اختیار پیامبران گذشته هیم نبیوده اسیت. –

ایرانیی پیشیرفت –و به سمت باز تعریف مدیریت شهری با نگاه الگوی اسالمی  از این فرصت تاریخی استفاده کرده هیمخواحال می

شیود. ها در این ناطه مشخص میسازیتر ارائه دهیم. بنابراین جای نمونهقابل تفاهمتوانیم بحث را حرکت کنیم. لذا باید هر چه می

 سازید،کنید، گاهی هم یک ماشین میعی یک سری از مفاهیم را مطرح میبه صورت انتزا ه وآیید و شروع کردگاهی شما می یعنی

های مختلیف در که صدها محاسبه مکانیکی و الکترونیکی و سایر بخششود کند اما بیننده محاق متوجه میآن ماشین حرکت می

شیاید  اما برعکس این روشمحاسبات را متوجه شود. دقت انسان از یک کارآمدی قوی ساخت این ماشین به کار گرفته شده است. 

رسد که کنید، الزما  مخاهب شما به این نتیجه نمیبرای همه امکان نداشته باشد. مثال  وقتی شما یک بحث ذهنی قوی را مطرح می

 این مسأله مهمی است که باید به آن توجه شود.  توان از این بحث در اداره جامعه نیز استفاده کرد.می

ام. شود را بیان کردم، در این جلسه هم مادمه دوم را اشاره کردهکه منجر به فهم بحث می جلسه گذشته بنده آن مادمه مهمیدر 

حتما  همه شما با این گزاره بنییادین الگیوی  سازی این است.باید بحث را از تحلیل مسأله و کاربرد شروع کنیم، معنای نمونهیعنی 

کنیم که اداره جامعه هدایت بنیالان ایرانی پیشرفت همیشه بیان می–در الگوی اسالمی ت آشنا هستید، ما ایرانی پیشرف–اسالمی 

ابتدا مفهوم هدایت را تعریف کنیم و بگویم چیرا بایید  در یک فضای نظری توانستیم بحث را از این ناطه شروع کرده وما می است.

اقتصاد، بنیان آموزش، بنیان دفاع و امنیت، بنییان مسیائل  نیعنی مثال  بنیا نمکهمه امور که عرض می –بنیان همه امور در جامعه 

در ذهن شما شیکل  ]اگر به این شکل بحث شده بود[ یک هوربر پایه هدایت باشد.  - اجتماعی، بنیان مسائل شهری و همه مسائل

نشیان  س مفهوم هدایت بنییان بیودنبراسات شهری تصویر خود را از مدیریگاهی اوقات  ، امایار هوالنی بودسگرفت، کمااینکه بمی

اصل محوری را  یک های شماانجام داد، مشاهده خواهد کرد که همه تحلیلدهید. بعد مخاهب دقیق و محاق شما وقتی بررسی می

 م. چرخد و آن قمر هم مسأله هدایت است. این مادمه دوم بود که بنده آن را عرض کردبه دور یک قمر می دنبال کرده و

کننید. میا در جامعه علمی ما معایب زیادی وجود دارد که یکی از آنها این است که از فضای نظری بحث را شروع کرده و مطرح می

ایرانی پیشرفت را شروع کردیم، شاید چندهزار جلسه برگزار کردیم، اما کمتر از –الگوی اسالمی  پرورشکه دوران  1390بعد سال 

نظری موضوع بحث را آغاز کردیم. همیشه از تحلیل یک مسأله بحث را شروع کرده و کیار را بیه حیوزه  ینچند صد جلسه آن از مبا

ایرانی پیشرفت را فهالم کنیالد، بنالده –خواهید مسأله الگوی اسالمی اگر می یم. لذا مادمه دوم این است کیهامبانی نظری رسانده

الگالو از  زیالد و بالرای فهالمداایرانی پیشرفت پیشنهاد داده بپر–المی هایی که الگوی اسکنم که حتما  به بررسی نمونهتوصیه می

کنیم بر ایین پاییه ایرانی پیشرفت برگزار می–این دوره تربیت کارشناسی که ما برای الگوی اسالمی  مفاهیم بنیادین شروع نکنید.

بیه الگیو دارنید، بیا ک درک اجمیالی راجیع و ی هدناإلستماع را راجع به الگو گذراشکل گرفته است. یعنی با کسانی که مرحله حسن



شویم. آن وقت آنها با یک سرعت بیشتری بیا معنیای زیر نظر یک مربی وارد تحلیل یک نمونه می و با قلمشان کمک خود آنها، فکر

 کنند. ایرانی پیشرفت ارتباط برقرار می–الگوی اسالمی 

نجام دادیم تا به حال شامل سه بحث یوده است. یعنی سه بحث را مطرح ایرانی پیشرفت ا–سازی که ما با نگاه الگوی اسالمی نمونه

اییم. سازی اول همان پیشنهادی بوده که ما برای برنامه ششم کشور ارائه دادهنمونه -البته برخی را بیشتر و برخی را کمتر –کردیم 

اداره شیود. میا راجیع بیه  ال براسیاس آننج سست و قرار است کشور به مدت پبرنامه ششم کشور یک برنامه عملیاتی و کاربردی ا

ای از میممنین کیه کردنید، یعنیی آن هایفیهکه کمک میا می دوستانیاز  یم. هماهئه داداه راهبردی یک پیشنهادی را ارهمین مسأل

کیه بیه میا رسیید هیایی کردنید، گزارشمجموعه کار را پیگیری می دوستانی که در بیرونراز کار را جلو بردند و هم  نایستادند و ای

ران البتیه دیگی – انید.برقرار کردهنسبت به آن زمانی که یک همایشی برگزار شده با بحث ی خیلی راحتحاکی از این بود که ارتباط 

امالا کننالد. ایرانی پیشرفت صحبت می–راجع به الگوی اسالمی  هدده سخنران شروع کر های فعلی[]در همایش -کننیدبرگزار می

مخیاهبین هیم  به جای اینکه بر تبیین افزوده شده باشد بر ابهام مسأله افالزوده شالده اسالت.به اتمام رسید  وقتی هم سخنرانی

توانند ییک مسییر روشینی را پیگییری نمیهمایش گویند که چادر آدم باسوادی بود، این هم تنها خروجی جلسه است. اما بعد می

نشیینیم پای سخرانی فالن حاج آقا کیه می که وقتیگفت اب گله به بنده میکنند. یک زمانی یکی از دانشجویان متعهد اناالبی از ب

اما وقتی سخنرانی تمام  ،کنیمدهد و یک شوق عجیبی برای پیگیری مسأله پیدا میدر حین سخنرانی به ما حالت انبساط دست می

نیست که باید بعد از آن چکار کند. ایین  ه؟ و هیچکس هم متوجگوییم که حال باید چکار کنیمشود به همدیگر نگاه کرده و میمی

، رسیدها به یک ناشه روشنی نمیشود. یعنی بعد جلسات تحلیلوضعیت جلساتی است که در حال حاضر در حوزه دینی برگزار می

هییه بیرای شیما کنند. مثال  اگر شما پای درس فالن استاد بنشینید، کال  راجع به والیت الشروع به بحث از مبانی می به دلیل اینکه

بنشیینید، او  هیماستاد  کند، اگر بر سر درس سومبرای شما صحبت میکال  راجع به حکمت متعالیه فالن استاد کنند یا صحبت می

ستند وقتیی رجیوع ه سه هم دارای سه مبنای مختلفبعد به هر سه استاد که هر  .کندهم راجع به مفهوم کلی دیگری صحبت می

کیه شیما داریید حیال  چه بر مبنای والیت الهیه، چه بر مبنای حکمت متعالیه و چه بر مبنای فالن مبناییکه  پرسیدشود و میمی

 خواهم بیا حضیرت آییت اهللبه دلیل اینکه در هفته قوه قضاییه هستیم، بنده می -مسأله پیشگیری از جرم چکار کنیم؟  با این مثال 

و با سواد  ، نخبگان ما هم همه مال، فاضلقضاییه به دنبال پیشگیری از جرم استباألخره قوه  -آملی الریجانی اظهار همدردی کنم 

رسد. حال شما کمک تئوریکی به قوه قضاییه نمی اما به هر حال از دل جلسات نخبگانی هستند و کسی در سواد آنها تردیدی ندارد.

همین اتفاق در حال افتادن است. در جمهیوری اسیالمی مثال  در حوزه مدیریت شهری هم  ها هم تطبیق کنید؛ا به سایر حوزهاین ر

سیال  25الیی  20با یک جوانی که بیین  اگروجود دارد. در کشور  یجلسات گفتمانی متعدد شود،گفتمانی کم برگزار نمی جلسات

شاید به شما بگویید ، است را کردهدر این موضوعات علمی بررسی آیا  کهمند و پرانرژی بپرسید جوان عالقه و آن دارد صحبت کنید

ای رسد. این توصییهبست میکنند کارها به بنسازی نمیاما به دلیل اینکه نمونه ام،ی صدوپنجاه جلسه را شرکت کردهکه من صد ال

 اما این روش مکنین عمل میدی است. حال خود ما در جلسات به آیک توصیه کامال  کاربر کنم مانند توصیه اول،که بنده عرض می

آینید شود، اما کسیانی کیه بیرای ارائیه میها و سمینارهای زیادی سالیانه برگزار میاست. همایش نجاتی برای جلسات گفتمانیراه 

براسیاس  یک جلسه علمیی برقیرار شیود بایید اند. در حالی که اگر قرار استهای کلی و بنیادین خود را مطرح کردههمیشه تحلیل

 مطرح شود.  هاسازیرح شود، یا به تعبیر ما نمونههای کاربردی مطنگاهمفاهیم پایه، 

نی ییا از جلسیات بنییا یتوانید با آن ارزیابی کنید که یک همایش یا یک جلسه علمی از نوع جلسات کاربردمی ای کهاولین ویژگی

فرض بفرمایید در ییک مثال   گیرد.همیشه حول یک مسأله شکل میسازی رسند، این است که جلسات نمونهاست که به کاربرد نمی

از جیرم در  روش پیشیگیریمیثال  خواهند همه مسائل عالم و مسائل کلی را تحلیل کننید، بلکیه شود نمیدوره بحثی که برگزار می

. لذا این بحث بسیار مهم است. بنده دیگر مادمیه دوم را دهیمنی یک مسأله را محور قرار میکنیم، یعمیجمهوری اسالمی را بحث 



شااهلل اگر خداوند به ما کمیک اند، انکنم که همه دوستان این مباحث را تجربه کردهدهم احساس میمفهومی توضیح نمیبه لحاظ 

  کند ما به آن روش اول مبتال نخواهیم شد.

بیه اجمیال  ییم را بنیدهاهسازی چیه حرفیی زدریزی کشور بوده است، این که ما در آن نمونهسازی اول ما راجع به نظام برنامهنمونه

سیازی اول چنید سازی دوم که بحث مدیریت شهری است خواهیم شد. در نمونهنمونهوارد شااهلل در جلسه آینده کنم و انعرض می

ریزی کشیور بیه یم؛ سخن آغازین ما در آن مباحث این بیود کیه نظیام برنامیهاهریزی کشور مطرح کردحرف را در مورد نظام برنامه

ریزیان آنهیا بررسیی هبرنامیوقتی خود حتی  چه؟ به صورت ساده یعنیریزی یعنی . ناکارآمدی در نظام برنامهناکارآمدی مبتال است

 این باالترین نوع ناکارآمدی است.  های پیشنهادی اجرایی نشده است،نامهاحکام و برکنند که[ ]بیان می کنند،می

ایالن ریزی کشور این نیست که مشکل ما با نظام برنامهوستان گفتم که ها مطرح کردم و به دوگو با یکی از خبرگزاریبنده در گفت

هم نویسند میریزی هایی که خود نظام برنامهبرنامهها را تحلیل کند، مشکل اول ما این است که تواند آرمانریزی نمینظام برنامه

دی را مطرح کردم، مثال  مسئول تدوین برنامیه پیداست که این بیماری خیلی مذمنی است. بنده در جلسات شواه شود.اجرایی نمی

ایشیان  زارش که خیلی عجیب استکرده است؛ یکی از بندهای آن گ منتشرچهارم کشور گزارشی را از فرآیند تدوین برنامه چهارم 

هیول  در حکیم 73معنای ایین حیرف ایین اسیت کیه  .«سوم را برای برنامه چهارم تنفیذ کردیمحکم از برنامه  73ما :»نویسند می

های برنامه چهارم ادامه دهیم. اخیرا  یک بحثی اند و مجبور شدیم اجرای آنها را در هول سالهای اجرای برنامه سوم اجرا نشدهسال

ای از هرف دولت محترم به مجلیس رفتیه و یک الیه دانید کهاند. میآنها احکام دائمی بوده گویند، خیرهم مطرح شده است که می

به دلیل اینکه این احکام دائمی است، احکام دائمیی توسیعه  کنندو بیان می های توسعه جدا کرده استم را از برنامهیک سری احکا

دائمی بودنید چیرا  ،. سوال ما این است که اگر این مسائل -قبول نکرد و دوباره بازگشت کردالبته شورای نگهبان آن را  -شوند. می

ها دائمی است؟ باید در آن نوشته شود و یا در اسناد پشتیبان توضیح داده شود کیه ه این برنامهک ردیدشما در برنامه سوم لحاظ نک

سال اجرا شود؛ پنج سال در برنامه سوم، پنج سوم در برنامیه چهیارم، پینج سیال در  20ریزی مثال  این حکم باید برنامه از نظر نظام

ها را زننید، نتوانسیتند برنامیههای مشکوکی است که دوسیتان میاین حرفبرنامه پنجم و پنج سال هم در برنامه ششم لحاظ شود. 

 را ارائه کنند.  هاخواهند به صورت احکام دائمی آناجرایی کنند حال می

کند کیه آید، خود سازمان مدیریت این نکته را مطرح میهای پنج ساله بیرون میهای اجرای برنامهبه هر حال معموال  وقتی گزارش

مالا از از برنامه را اجرایی کنیم، این معضل بسیار بزرگیی اسیت. پیس  -عددها متفاوت است –درصد  40انستیم مثال  بیش از ما نتو

شالود  اگالر محاسالبه ریزی یک سوالی کردیم که اگر محاسبات شما دقیق است چرا این محاسبات دقیق اجرایی نمینظام برنامه

. تقریبا  هفتالاد ایدهای توسعه را اجرایی کردهبرنامه شود. شما همیشه کمتر از نیمی ازد حداقل نیمی از آن اجرایی دقیق باشد بای

سالال  70های توسالعه در ریزی دولت یازدهم گفته کاله برنامالهکنید، اخیرا  سازمان مدیریت و برنامهریزی میسال است که برنامه

شکسیت  هیاسال است کیه ایین برنامیه 70وقتی  ند!زنیلی عجیبی است که دوستان میاین حرف خ گذشته شکست خورده است.

گوییم دوباره به آنهیا فرصیت دهییم، می ،یک بار شکستبرای کنند؟!  های شما اعتماددوباره باید به برنامهاند چرا ملت ایران خورده

کیه  ت. در زمیان هیاغوتنوشته شده اس های توسعه در زمان هاغوتدهیم، جالب است که پنج تا از برنامهبار دوم را هم فرصت می

شالود کاله رویی عالدالت باعالث میهای ارزشی مانند دنبالالهگویند گرایشدانید که برخی میمیمسائل ارزشی مطرح نبوده است. 

های توسعه به شکست بینجامد. در زمان طاغوت که این مسائل مطرح نبوده است پس چالرا برناماله اول شکسالت خالورده برنامه

بنالده در قبل از اناالب و هم بعد از اناالب شکست خورده است. هم ریزی شما برنامه ست خورده است است  چرا برنامه دوم شک

کند کالارش باله ریزی میریزی است که با هر مکتبی برنامهد؛ این چه نظام برنامهکنم جواب دهنال کرده و استدعا میهمیشه سو

ما در برنامه سوال مهم را ترک نکنید، زیرا هیچ ضمانتی نیست که  خیلی مسأله مهمی است. هیچگاه تکرار این انجامد شکست می

درصد برنامه بیه  50آید بگویند بیش از به شما اعتماد کنیم و بعد آخر برنامه ششم وقتی گزارش ارزیابی بیرون می دوبارههم ششم 



کنیم؛ شیما ییک بیار ادعیای میینیگر اعتماد ایم که این بار دشکست انجامیده است. این مسأله بسیار جدی است. لذا ما بیان کرده

تدبیر کردید و ما هم حرف شما را گوش کردیم، دو بار ادعای تدبیر کردید حرف شما را گوش کردید، سه بار ادعیای تیدبیر کردیید 

ریزی د میدل برنامیهنویسید، اما خود شما به تدبیر نیاز دارید، بایحرف شما را گوش کردیم. اما شما ده بار است که برنامه تدبیر می

پرستید؟ این واقعا  ییک چیرای بیزرس اسیت! چیرا حاضیر نیسیتید ت مفاهیم توسعه را میشما تغییر پیدا کند. به چه دلیل مانند بُ

 ریزی شروع کنید؟ این بخش اول مباحث ما بوده است. تحایاات جدید را در حوزه برنامه

ریزی تحلیل عدالت پیشکش نظام برنامهد ما ابتدا  بر روی یک ناطه ایستادیم، ببینی –کنم دوباره تکرار می –عرض بنده این است 

 اند عالدالت را تحلیالل کننالد.ریزی غرب است آنها هم نتوانستهریزی کشور ما که نظام برنامهترهای نظام برنامهباشد. زیرا بزرگ

مانند عدالت را تحلیل کنند. لذا بنده فعیال  بیه آن مسیائل های مترقی بشر مانتوانند آربسیار علیلی است، نمیآنها مفاهیم مفاهیم 

ایرانی پیشرفت حل و فصل خیواهیم کیرد. سیوال بنیده ایین اسیت کیه چیرا –الگوی اسالمی کاری ندارم، آن مسائل را خود ما در 

 های شما کارآمد نیست؟ های شما ناظر به واقعیت نیست؟ چرا برنامهبرنامه

گوییید پرسند: شیما کیه میام؛ میشه این سوال را از بنده پرسیده، بنده هم به آنها این جواب را دادهدوستان خبرنگار و محاق همی

بالفاصیله ییک سیوال کهنیه را از میا  -ایرانی پیشرفت بازتعریف شود، –ریزی کشور باید براساس مفاهیم الگوی اسالمی نظام برنامه

دهم که ما چند بار بایید از ایین تجریبیات شود؟ بنده هم همیشه جواب مییکه حال استفاده از تجربیات بشری چه م -پرسند می

به اسم استفاده از تجربیات ناکارآمد غربی استفاده کنیم؟ ده برنامه براساس تجربیات بوده است، حال اجازه دهید که نوآوری کنیم. 

کنند امیا دنیا راجع به خالقیت و نوآوری صحبت میهمه جای  گیرند. این حرف واقعا  میوه نوبری است!بشری جلوی نوآوری را می

جربیات بشری گزینش گویند که ما باید از تریزی کشور ایجاد کنیم، دوستان میخواهیم تحول در نظام برنامهگوییم میوقتی ما می

هیای جدیید یشینهاد دادن هرحموقع پایم. حال باید نوآوری کرد، کند و از تجریات بشری زیاد استفاده کرده، کفایت میکنیم. نخیر

را  است، هر وقیت همیایش گذاشیته و خیود های توسعه در کشور شکست خوردهبرنامه ده است. هر وقت شما جواب دادید که چرا

هیای غربیی انتااد کردید، در آن زمان ما هم شاید نرمش قهرمانانه کرده و در حد یک بخش یا دهستان اجیازه خیواهیم داد تئوری

در ایران دوران اینکه ما ادعای تدبیر بکنیم برای کارشناسان توسعه تمام شده است. به ایین دلییل  ریزی کنند.ند و برنامهدوباره بیای

ها را رفیع روی ما قرار دارد. گفتند با برجام تحریمآن نیز جناب مفخّم برجام است که پیش بینند. آخرین نمونهها را نمیکه واقعیت

گرا کتاب نوشیتند، سیخنرانی کردنید و گفتنید اگیر کنیم، با موضوع سیاست خارجی توسعها با آن حل میکنیم، مشکل رکود رمی

هیم بیرای شود. خیلی سخنرانی کردنید و انایالب برد در دستور کار قرار گیرد مشکالت اقتصادی ملت ایران حل می -استراتژی برد

شود. این هم یک تجربه بود. البته میردم خیلیی بیا ده برجام اجرایی میماه است که  پنجها محیط تستی آماده کرد. اآلن بیش از آن

ریزی کشور کار نخبگانی و تخصصی است و عامّه مردم با آن ارتبیاط های توسعه ارتباط برقرار نکردند؛ چون نظام برنامهتجربه برنامه

کالت آب و هوا ]را حل کنند.[ آقا! اینها را مطرح کردند یا کردند. اما همه مردم با برجام ارتباط برقرار کردند. قرار شد مشبرقرار نمی

گفتنید میا بایید از گفتند: از آب و هوا تا مسأله اقتصاد و محیط منطاه ]با برجام قابل حل است.[ برخی میها مینه؟؟ در سخنرانی

انید. انجیام دهید و میردم فرامیوش نکردهای هم استفاده کنیم. برجام قرار بود این کارهیا را تجربه برجام برای حل مشکالت منطاه

د برجام حلّیال تمیام باره گفتنبه یکوگوهای بیرونی حداقل در گفتچه شد که همه آنها  ا در آرشیوها وجود دارد!آنههای سخنرانی

  مبتنالی بالر تر بنده این است که برجام مبتنی بر چه بودسؤال فنیمنتهی  به این سماالت باید پاسخ داده شود.مشکالت نیست؟! 

انگییز این، آخرین نمونه شکست این نظریات اسیت. واقعیا  تجربیه عبرت گرا بود.ای یعنی سیاست خارجی توسعهتوسعه یک نظریه

ریزی بعید از مردم عادی نیز با برجام ارتباط برقرار کردند و این مسأله خیلی مهمیی بیود. در دوران برنامیهبرجام را در نظر بگیرید؛ 

ها ارتباط برقرار کردند. مورد اول مربوط به قضیه با برنامه -باشد البته بیشتر از دو مرتبه نیز می-می مردم حداقل دو باراناالب اسال

ریزی کشیور توجیه ها و مسکن مهر بود که مردم ماداری به نظام برنامیهورزانه دولت نهم و دهم در مسأله یارانههای عدالتسیاست

سازی ]اول[ یک سمال بود؛ چرا ضیه برجام بود که توجه زیادی پیدا کردند. به هر حال حرف اول ما در نمونهپیدا کردند. مورد دوم ق



باید دنبال این حرف را گرفته و آن را رها نکنیم. دوستانی که در جلسیه حضیور دارنید و در  ریزی کشور ناکارآمد است؟م برنامهنظا

سال اسیت کیه  70ریزی کشور توانند این عنوان را دنبال کنند که چرا نظام برنامهمیها فعال هستند های دانشجویی و رسانهتشکل

دانید چرا باید این سمال را تکرار کنیم؟ من بیر روی تکیرار ایین مسیأله خیلیی این را باید تکرار کنیم؟ میآیا شکست خورده است. 

واردی های درسی که دانشجویان تیازهکنیم. در کالساستفاده می کنند که ما از تدبیرر تأکید میتأکید دارم. چون این دوستان مکرّ

اندازنید و ی غربی راه میشدههای فسیلچهی راجع به این تئوریبه و چهشناسی حضور دارند بهبه حوزه اقتصاد یا مدیریت و جامعه

گوینید: بیر اسیاس مکتیب نهیادگرایی شده و میای قانع کنند که عدههمین کارها را میکنند. دانشجویان و نخبگان ما نیز باور می

 ریزی بود.سازی اول و در واقع ناد ما به نظام برنامهریزی کنیم. باید این سمال را جدی بگیریم. این حرف اول ما در نمونهبرنامه

اییم؟ ایین یزی کشیور دادهرایم؟ چه پیشینهادی بیه نظیام برنامیهپیشنهاد اثباتی ما بود. ما در پیشنهاد اثباتی چه گفته ،حرف دیگر

ایرانی پیشیرفت بیه عنیوان -د و به الگوی اسالمیند به آن توجه کننتوانریزی کشور قرار دارد و میپیشنهاد بر روی میز نظام برنامه

فتاده جانبه مبتنی بر فکر اسالمی اتفاق نیسازی اجتماعی همهد. پیشنهاد این است که چون در کشور ما نظامنیک راه نجات نگاه کن

خواهد مسائل اسالمی را پررنگ کند. بیه های اجتماعی میی از حوزهشود؛ یعنی نظم برخریزی در آن محاق میاست، دو نوع برنامه

های هویت اسالمی رفق و محبت است. مثال  در جامعه میا نظمیی عنوان مثال این نظم به دنبال گسترش رفق است، یکی از شاخص

هریق نهیاد خیانواده رفیق، آسیایش و بینند. این نظم به دنبال این است که از حول محور خانواده وجود دارد و این نظم را همه می

  خیواهیمکند؟ به بهانیه اینکیه میا میمحبت را در جامعه ارتاا دهد. در کنار این نظم، نظم دیگری وجود دارد. این نظم چه کار می

نظم وجیود دارد.  قیمت هستید. ببینید! دوگوید: شما نیروی کار ارزانها اهانت کرده و به آنها میمسأله اقتصاد را حل کنیم به خانم

کند. اولیین ضیربه ایین کردن یک اقتصاد را بحث میداند و لوازم بهینهچیز میها از اقتصاد شروع کرده و اقتصاد را همهیکی از نظم

ام تیهو دریاف کرده قیمت هستید. بنده مطالعهگوید: شما نیروی کار ارزانها میها در جامعه است؛ به خانمنظم به جایگاه رفیع خانم

که در برخی از کشورهای اروپایی قانون آنها به صورت رسمی این اسیت کیه دسیتمزد زن از میرد کمتیر اسیت، یعنیی قیانون ایین 

دهید دهد که ظلم به زن تصریح شود. اما این اتفاق عمال  رخ میکشورهاست. ولی در ایران این قانون وجود ندارد و اسالم اجازه نمی

( و economicایالن نظالم زن را اکنومیالک  تری ]از میردان[ اسیت. های اقتصاد به مراتیب سیختمحیطو شرایط کاری بانوان در 

کشد و هم زن را دچار مشکالت جسمی و روحی مضالاعفی کند؛ هم جایگاه تربیتی و تمدنی او را به چالش میاقتصادی تعریف می

د شخصیت برنهای سخت میبه محیط ده است و وقتی او را؛ چون زن ریحانه است و در وجود او لطافت به ودیعه گذاشته شکندمی

بینیم؛ اصال  اعوجاجی ایجاد شده است و به دلیل اینکه این نظم اجتمیاعی شود. اآلن ما این دو مشکل را میاو به چالش کشیده می

در ن ]آثار[ هبیعیی اسیت؛ چیون ها حالت تدافعی ایجاد شده است و ایبرد، در بسیاری از خانمهای سخت میزنان را زیاد به محیط

ها به صورت طبیعی و فطری باید از خودشان دفاع کنند. لالذا شالما در شود و خانمها وارد مینظم موجود فشارهای زیادی به خانم

 اره روبرو هستید؛ خانم هستند ولی جدیت آنها بسیار فربه شده است. چون در نظمها مردبهایی تحت عنوان خانمدیدهجامعه با پ

شده و اخالق مردهالا را پیالدا  ارهآنها تعریف شده است؛ اگر زن مردب موجود حرمت آنها رعایت نشده و شرایط کاری سختی برای

افتد. فرزندان مالادری کاله در ایالن نظالم اجتمالاعی کند و اتفاقا  از چشم جامعه و خانواده خود بیشتر میکه امنیت پیدا نمی کرد

شوند؛ وقتی اخالق به چالش کشیده شد باله نسالل آینالده نیالز روبرو می با مشکلخانواده  اکونومیک دچار چالش شده در محیط

  دارد که نظم اسالمی است و این یک نظم مدرن است که اآلن وجود دارد. در ماابل این نظم نظم دیگری وجود کند.انتقال پیدا می

کنند. لذا هر کیدام ریزی میاند. این دو نظم در جامعه ما برنامهکند جایگاه تمدنی و تربیتی را به بانوان برگردنظم اسالمی سعی می

از آنها به هر میزانی که لوازم کار خود را به پذیرش برسانند و به هر میزانی که با فطیرت بشیر تناسیب دارنید در عمیل هیم موفیق 

، ریزی ماننید نظیام اقتصیادیبرنامه شوند. در بخش نظم اسالمی نظامات اجتماعی حداقلی هستند و در کشور ما بیشتر نظاماتمی

کنند. در مورد مسأله صدا و سییما بایید بگیویم: از تعاریف مدرن تبعیت می رسانی و اخبار و حتی در صدا و سیمایآموزشی، اهالع

، چاله کنندگان این خبالرهای خبری صدا و سیما را تجزبه و تحلیل کرده و مالحظه کنید که از نظر تنظیماگر شما یک هفته بخش

رسانی کشور دچار کنید که نظام اطالعگیرند حتما  با عرض بنده اعالم موافقت میچیزهایی اهمیت داشته و مورد بررسی قرار می



درصد هالق به وجود آمیده ]چیرا  38کنند. وقتی . به عنوان مثال بسیاری از مسائل را بحث نکرده و به آنها توجه نمیمشکل است

درصد افراد جامعیه دچیار  38درصد هالق به این معناست که سلول بنیادین جامعه در  38 پردازد؟[ب نمیه این مطلصدا و سیما ب

رسانی ما باید عالجی برای این مسأله بیندیشد. حتی اصیل ایین فروپاشی شده است. این بحران بسیار خطرناکی است و نظام اهالع

کنم به این خاهر است که ما در جلسات حضور داشته ه این مطلب را عرض میدهند. اینکه بندوگو قرار نمیمسأله را نیز مورد گفت

دانید این حیرف شوند. میگویند: ممکن است الاا ناامیدی شود و به همین دلیل به این مسأله وارد نمیکنیم. آنها میوگو میو گفت

ساعت دیگیر ده و یکریزی داخلی شدچار خون فردی از درون ؟ این حرف صدا و سیما مثل این است کهصدا و سیما مانند چیست

گویید: به خاهر اینکه روحیت برهم نخورد من این مطلب را با تیو در مییان رود و شما به او میریزی از دست مینیز بر اثر این خون

درصد تبالدیل خواهالد  48درصد طالق به  38سال دیگر این  10حل ارائه ندهید تا شما به این مسأله نپرداخته و راهاگرگذارم. نمی

فهمم که خبر، خبر بسیار وحشتناکی است ولی این خبر را باید مدیریت کرده و با مردم در مییان بگیذاریم و راجیع بیه آن می شد.

کمااینکیه کشیور آمریکیا  .شویموگو نکردید بعدها ما دچار فروپاشی اجتماعی تامّ میوگو کنیم. اگر راجع به نهاد خانواده گفتگفت

تیا ماننید  صیورت مجبیور خواهیید بیودر فروپاشی شده است. اولین عارضه فروپاشی اجتمیاعی مسیأله امنییت اسیت. در ایین دچا

ای که نهاد خانواده آن دچالار فروپاشالی شالده حکومالت حکومتی که بر جامعهمردان آمریکا استفاده از اسلحه را آزاد کنیید. دولت

شوند حتمالا  خشالونت در ظ کند. چون مردمی که به لحاظ عاطفی دچار مشکل میتواند امنیت مردم خود را حفکند حتی نمیمی

اساللحه خریالده و از د بود به مالردم بگوییالد  دهند و شما مانند کشور آمریکا مجبور خواهیروحیه را به صورت اجتماعی بروز می

واهد شد. حاال عرض بنده این است که هیچ یک اگر ما به مسأله نهاد خانواده نپردازیم مشکالت بسیار حادّتر خ خودتان دفاع کنید.

های این مطلب را نیز عرض کیردم. میا دهند که متناسب با فطرت باشد. مثالای ارائه نمیهای اجتماعی مدرن موجود برنامهاز نظم

ازدواج بیه  -شسته است نلبخند همین اآلن بر لبان آقایان مجردی که در جلسه هستند  -تر از نهاد خانواده نداریم؛ ای فطریمسأله

خندند، این مسأله یک واقعییت اسیت؛ شود. اآلن همه دارند میکند خوشحال میقدری فطری است که وقتی انسان آن را تصور می

ریزی اسیالمی مسائل اسالمی اینطور هستند و فکر اسالمی بر روی فطرت بشر بنا نهاده شده است؛ برنامیه چون ازدواج فطری است.

در این صورت معلوم است که نظیام  .پردازیمنمی ایی فطریبه چنین مسأله ولی ما در جامعهکند ری بشر را تأمین مینیازهای فط

ریزی کشور این است که نیازهای واقعی مردم را در نظر علت شکست خوردن نظام برنامهریزی کشور شکست خواهد خورد؛ برنامه

های این مطلیب جیزء داسیتان –شاءاهلل ان ها بازتعریف شود.ریت نیازهای واقعی انسانگیرد. نظم اجتماعی مدرن باید به محونمی

کنیید در عیوض اینکیه در خوانید، مشیاهده میهای کشور را میوقتی شما در آینده برنامه -باورنکردنی است اما محاق خواهد شد 

درج شیده اسیت. نظیام  "احکام مربوط به نهاد خانواده" حراصطال "احکام مربوط به اقتصاد کالن"سطر اول برنامه نوشته شده باشد 

نظالام اییم همیین اسیت؛ سیازی ارائیه دادهد؛ تعریفی که ما در نمونهشوی بهبود نهاد خانوداه شروع میریزی از نوشتن برنامهبرنامه

. ایین برناماله بهبالود بنویسالد« سالازموضوعات جهت»ایرانی پیشرفت برای -اسالمی  با نگاه الگویریزی کشور باید بتواند برنامه

ریزی ایرانی پیشرفت بپرسند که شما نظیام برنامیه-ایم؛ اگر از جریان الگوی اسالمیسازی اول ارائه دادهتعریفی است که ما در نمونه

موضوعات ریزی مطلوب، نظامی است که قدرت نوشتن برنامه بهبود برای نظام برنامهدهیم که دانید؟ ما پاسخ میمطلوب را چه می

هیای قبیل ایین در بحث غیر قابل حذف از شخصییت بشیر.ایم به موضوعات ساز را نیز تعریف کردهموضوعات جهت ساز دارد.جهت

ریزی کشور باید برای هر موضوعی که غیر قابل حذف از شخصیت بشیر اسیت، برنامیه بهبیود ایم. در نظام برنامهمطلب را شرح داده

اوست. یکی دیگر از موضوعات غییر قابیل حیذف از  معیشتغیر قابل حذف از شخصیت بشر، مسأله  نوشته شود؛ یکی از موضوعات

ساز دیگری وجود دارد که میا است. موضوعات جهت علم نافعاست. یکی دیگر از این موضوعات مسأله  خانوادهمسأله  ،زندگی بشر

هالایی را تعریالف ریزی کشور این اسالت کاله نظامم برنامهمشکل نظا نده این است کیهایم. عرض بدر ناشه راه نوشته و بحث کرده

تر از نهیاد خیانواده تصیور تیر و جیدیتیر، واقعیتوانیم برای بشر نیازی فطریما نمی کند که ناظر به نیازهای واقعی بشر نیست.می

ان باشد تا بیا اسیالم ارتبیاط کنیم. اسالم و حداقل سطح اول معارف اسالمی، بیانٌ للناس است؛ یعنی الزم نیست هرف ماابل مسلم

کند. اگر بنیده در برقرار کند؛ الزم نیست مسلمان معتادی باشد تا با اسالم ارتباط برقرار کند؛ چون اسالم با فطرت بشر صحبت می



ار شود که وضعیت کشورهای اسکاندیناوی بسییشود.[ البته گفته میکشورهای مخروبه اسکاندیناوی صحبت کنم ]ارتباط برقرار می

ایم که این کشورها مشکل شدید مسیأله رفیق و محبیت های مطالعاتی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهخوب است ولی ما با تیم

ریزی نتوانسالته های کشورهای اسکاندیناوی، زندگی بسیار خوب با حیوانات است. چرا  چون نظالام برنامالهیکی از ویژگیدارنید. 

گوینید: گرا میدوستان توسعه زیراکشورهای اسکاندیناوی را مثال زدم دلیل  به این آنها جا بیندازد.مسأله نهاد خانواده را در ذهن 

نیات ادهند بیا حیوای در کشورهای اسکاندیناوی حل شده است که آنها ترجیح میدر این کشورها مسأله حل شده است. چه مسأله

ای هستند و به قدری عدم تحمیل در آنهیا وجیود دارد های جدی روحیدهگرایی بوده و دچار عاهای درونانسان؟ آنها زندگی کنند

نظیامی از  حاال ممکن است شما بگویید: چند شاخص ادعایی در آنها رشید کیرده اسیت. بایید توانند خانواده تشکیل دهند.نمیکه 

پسرفته خواهد بیود و اتفاقیا  بیه نظیر مین ای را پیشرفته بنامیم، در غیر این صورت آن جامعه ارتاا پیدا کند تا ما جامعه هاشاخص

ریزی کشیور ترین کشورهای جهان هستند. مگر اینکیه انسیانی در نظیام برنامیهکشورهای اسکاندیناوی از نظر شاخص رفق پسرفته

ت این انسان باید چگونیه صیحب دانیم که بایک بحث جدایی است و ما نمی ی مهمی نیست که این حرففق، مسألهبگوید: مسأله ر

شیوم، ! بنده وقتی با کسی که بگوید بشر به رفق نیاز ندارد و مسأله رفیق را شیاخص ارزییابی پیشیرفت قیرار ندهید روبیرو میکنیم

ی اید که در دورههای پیامبر را خواندهام. شما داستانزمان پیامبر روبرو شده ی جاهیتهل دورهکنم که با یک انسان جااحساس می

کردنید!!! فهمیدند که دختران خود را زنده به گور میرفق و محبت را به قدری نمی ؟هایی روبرو بوده استانجاهلیت اول با چه انس

ریزند. این زنده به گور مدرن است که اتفاق های خود را در سطل آشغال میکنند ولی جنینحاال این ]افراد مدرن[ زنده به گور نمی

د همان انسان دوره جاهلیت است و فاط تحصیالت آکادمیکی پییدا کیرده و ییک سیری از افتاده است. اگر کسی این مسأله را نبین

کند. وقتی کشوری از حیث رفق دچار فروپاشی شده است مانند اعراب جاهلی اسیت کیه پییامبر را بسییار هایی را بحث میشاخص

 سازی دوم است؛ زیرارف ما در نمونهپیش برد. این ح اذیت کردند و پیامبر رحمة للعالمین چادر با آنها تعامل کرد که کار خود را به

شیود. شیما ریزی کشور ناظر بیه نیازهیای بشیر نیسیت و هیر روز اوضیاع بیدتر میسازی اجتماعی و نظم اجتماعی نظام برنامهنظام

یین کارهیا نطایه آغیاز حضرت آقا نیز فرمودند: ا –اید که وقتی در دولت نهم و دهم چند کار در راستای عدالت انجام گرفت شنیده

های عیدالت را تحاییر . سیاسیتاست های گداپرورانههای کمیته امدادی و سیاستسیاست]این کارها[ آقایان گفتند:  -عدالت بود 

کردند. اخیرا  ریاست جمهور محترم ما فرمودند: ساخت مسکن وظیفه دولت نیست؛ وظیفه دولت فاط این اسیت کیه پیول انفیال و 

داران نیز اگر سودشان به خطر افتاد کارگران خود را اخراج کنند. این وظیفه دولیت دارها قرار دهد. سرمایهار سرمایهنفت را در اختی

است، وظیفه دولت این نیست که مسکن محرومین را تهیه کنید، محیرومین بایید در کپیر زنیدگی کننید. بیه تعبییر حضیرت آقیا 

گیردد. ایین ایجاد  های عمیای از فارو درههایی از ثروت شود؛ یعنی قلهایران می استریتهای دوستان منجرّ به تشکیل والسیاست

ی بشیر بیه دوره ریزی ماست؛ خوب شخصیت این جریان خطرناک برای انسانیت را بشناسیید. ایین جرییان بازگرداننیدهنظام برنامه

گویند: عدالت بایید بعید از رسمیت بشناسد. میجاهلیت را خوب بنشاسید، خیلی جریان خطرناکی است؛ حاضر نیست عدالت را به 

شورش اجتماعی در فالن شیهر  4کنند؟ وقتی در دوره سازندگی دانید این حرف را چه زمانی مطرح میتوسعه محاق شود. تازه می

ی نبودند که چند های دوره سازندگی را بازخوانی کنیم؛ مگر آنها همان مردمکنم شورشافتد. من پیشنهاد میو فالن شهر اتفاق می

خواسیت عیدالت را رعاییت کنید. ریزی در دوره سازندگی نمیسال قبل از آن اناالب کردند. دلیل این مطلب آن بود که نظام برنامه

ردن الگوی کگوید من از انقالب نخواهم گذشت ولو به قیمت عوضتفکر انقالب اسالمی میافتید و حاال بعد از اینکه این اتفاقات می

 میا همیشیه سیمال شود.شاءاهلل عدالت بعد از توسعه محاق میگویند: انکند میها را مطرح میوقتی اناالب این بحث جامعه،اداره 

گوییم: سیلّمنا؛ کنم که این سمال خوب را به زبان ما جاری کرده است. ما به آنها میایم و بنده خدا را شکر میخوبی از آنها پرسیده

توانید بگویید این عدالت بعید از توسیعه کجیا اتفیاق افتیاده اسیت؟ باید بعد از توسعه محاق شود؛ اما می کنیم که عدالتقبول می

شما اعتماد کنیم. یک جا را نام ببرید که عدالت بعد از توسعه اتفاق افتاده است. در کشورهای  توانیم بر روی کاغذ بهخره ما نمیباآل

د و توسیعه نییز اتفیاق دهه حدود پنجاه میلیون نفر کوپن مییک؟ در آمریکا که بریکا؟ کداماسکاندیناوی اتفاق افتاده است یا در آم

 –هیا گیتسافتاده است. کیک توسعه در آمریکا بسیار بزرس است، کیک توسعه به قدری بزرس است که برادران راکفلر و امثال بیل



میلییون نفیر د دصیمیلیون نفر نیز کوپن غذا گرفته و  پنجاهند و کندر آنجا حکومت می -های عصر ما هستند ها و قارونکه فرعون

بیا حیوانیات زنیدگی آنهیا ایید حیال چیرا گویید درآمد کشورهای اسکاندیناوی را درسیت کردهنیز زیر خط فار قرار دارند. شما می

جزء آسایش بشر نیست؟ مگر شما  های کشورهای اسکاندیناوی دچار فروپاشی شده است؟ مگر خانوادهکنند؟! چرا خانواده انسانمی

خورد. نظامیات اجتمیاعی کند و شکست هم میریزی کشور است که نیازها را تأمین نمیبه دنبال رفاه بشر نیستید؟ این نظام برنامه

دارد. ایین سیاز را نیبهبود برای موضوعات جهت توانند نیازهای بشر را تأمین کنند؛ به تعبیر تخصّصی ما قدرت نوشتن برنامهما نمی

 ریزی است.عیب نظام برنامه

کنم. سمال بنده این اسیت کیه آییا شاءاهلل فردا بحث مدیریت شهری را شروع میبنده از همین ناطه وارد مدیریت شهری شده و ان

ثال  در تواند نیازهای بشر را تأمین کند؟ مدیریت شیهری نییز ییک نظیام اجتمیاعی بیوده و نظمیی دارد. مینظم ما در اداره شهر می

مدیریت شهری حمل و نال و فرهنگ را دارید. شهرداری تهران اخیرا  چشم ما را به یک کار فرهنگی بسیار بزرس منوّر کرد. آن کار 

میثال   –ها های قبل را تابلو کرده و در سراسر شهر نصب کردند. نام هرح را در خاهر ندارم. همه نااشییهای دورهاین بود که نااشی

کنید. امیا را نصب کردند. پس پیداست مدیریت شهری ناظر به مسأله فرهنگ کار می -ایتالیا، دوره صفویه، قاجاریه و ...های نااشی

کند یا ما باید برای حل مسائل فرهنگی به این سمت حرکت کنیم که آیا این نوع کار فرهنگی نیازهای فرهنگی جامعه را تأمین می

سیاز را موضیوعات جهت توانیدبینم که نمیها سماالت ماست. من در مدیریت شهری نظمی را میای را احیا کنیم؟ اینمدیریت محله

ه انسیان بنابراین باید بازتعریف شود. مدیریت شهری باید بتواند حال انسان را بهتر کند. شهر اسالمی، شهری است کیبهبود ببخشد 

کند ییا نیه؟ دوسیتانی کیه در حیوزه تحاق پیدا می مش و آسایشیت شهری ما آرا. آیا در مدیردر آن آرامش و آسایش داشته باشد

کننید کیه در شیهر پکین کنند برای بنده تعرییف میعلمیه بر روی کشور چین فعالیت کرده و با مسلمانان چینی ارتباط برقرار می

LED دهند؟ پاسخ داد که ا انجام میدهند. من سمال کردم که چرا این کار راند و آسمان آبی را نشان میو تلویزیون بزرس گذاشته

یافتگی است و به این مشکالت دچیار خیواهیم در آنجا دود و دم وجود دارد و هوا آلوده است. خدا را شکر! تهران نیز در حال توسعه

 بگذاریید تیا میردم بیه LEDشوید ده، صد، هزار و یک میلیون کردن حال بشر مجبور میرسد که برای خوبشد؛ کار به جایی می

LED  .کنند ولی برخی از افراد این مسأله را بد تحلیل می –ای است که پدیدهشهر تهران به در ها نگاه کنند و حالشان خوب شود

د میردم آن از شیوای پیدا میهر فرصت تعطیلی -گویم این مسأله بد نیست و اتفاق عجیب دیگری در حال رخ دادن است بنده می

ها را خسته کرده نروند. شهر انساروند، جمعیت زیادی به شهرهای خودشان میت زیادی به شمال میکنند. جمعیاین شهر فرار می

های رونید انسیانهیایی کیه بیه شیمال میخواهید همیین را بپذیریید و غلیط تحلییل کیرده و بگوییید: تمیام جمعیتآیا می است.

مانند؟ انسان نییاز بیه فیرح و آرامیش دارد ولیی ا در شهر نمیباآلخره بشر نیازهای تفریحی نیز دارد ولی چر ؟گذرانی هستندخوش

تواند وقیت زییادی کند ولی نمیتواند این نیاز را تأمین کند. هرف تازه ازدواج کرده است و در تهران زندگی میمدیریت شهری نمی

صورت مجبیور داشته باشد در غیر این  برای خانواده خود صرف کند. عمده زمان خود را در محل کار است؛ البته اگر کار آبرومندانه

ود و خواهد به خانه بردو یا سه شغل داشته باشد. باقی زمان خود را نیز در ترافیک گیر کرده است. شما فکر کنید شوهری می است

کاری و ترافیکیی رسند فشار سینگنی اعمّ از فشار روند. وقتی این دو فرد به یکدیگر میسر کار میبه  ها همدر حال حاضر نیز خانم

اینها واقعیت زندگی شهری ماست. بیه همیین  !توانند به یکدیگر داشته باشند؟اند. با این حال این دو چه محبتی میرا تحمل کرده

افتد. وقتی نحوه زندگی در یک شهر نتواند نیازهای بشر را تأمین کند، این بشر به هیم درصد هالق اتفاق می 38دلیل در این شهر 

فهمم، این معنای هالق است. چه کسی باعث شده اسیت کیه شود. من از هالق عدم مدارا و خشونت و عدم تحمل را مییریخته م

رییزیم. بشر به هم ریخته شود؟ مدیریت شهری باید سهم خود را در ایجاد این معضل بپذیرید. اول بپذیریم کیه بشیر را بیه هیم می

ریزی باید به چالش کشیده شده و بازتعریف گردد و به فضل نیست؛ تمام نظام برنامهالبته تمام این مشکالت تاصیر مدیریت شهری 

الفضول بسته شده است. درست ماننید پیمیان جیوانمردان خدا ما این کار را خواهیم کرد؛ یعنی با جمعی از جوانمردان پیمان حلف

زمانی است که پیامبر هنوز مبعوث نشده و اختیارات  یمان دربندند؟ این پمی الفضول را چه زمانیدانید پیمان حلفدوره پیامبر. می



گییرد. ای از جوانمردان پیمان بسته و جلوی این ظلیم را میافتد و پیامبر با عدههای فاحشی اتفاق مینیز پیدا نکرده است ولی ظلم

امبر نرسیده بیود. ایشیان گفتنید: مین آمد امنیت نداشت و تا آن وقت هنوز وقت حکومت و بعثت پیوقتی مسافر در شهر پیامبر می

شیهر پییامبر را توصییف  ،بنده در جلسیات آینیده –جانبه ایجاد کنم سازی اجتماعی همهام تا نظامهنوز به تمام معنا مبعوث نشده

و  پیامبر جوانمردان شیهر خیود را جمیع کیرد -خواهم کرد و نشان خواهم داد که از حیث این مسائل چادر شهر خوبی بوده است 

ریزی نرسیده در دوران جمهوری اسالمی نیز هنوز وقت تسلط تفکر انقالب بر نظام برنامه. مگفت: حداقل جلوی این ظلم را بگییری

ریزی کشالور را در اختیالار های تفکر انقالب اسالمی هستند، یک یا دو دهه آینده نظام برنامهیافتهاست. نسل جدیدی که رویش

ریزی باید عیوض شید. ایم، نظام برنامههای بشر را دیده و چشیدهما هفتادسال تجربه کرده و تجربه بس است و گیرند.خودشان می

بینم و شواهد آن را در جاهایی که اتفاقی افتاده است کأنّه من این اتفاق مبارک را می–حاال قبل از اینکه این اتفاق مبارک رخ دهد 

هیای خواهیم جلوی چه ظلمیی را بگییریم؟ جلیوی درو ایم، میالفضول بستهحلفما با جمعی از دوستان پیمان  -کنممشاهده می

توسعه و پیشرفت است  ایره جاهلیت ]مدرن[ را به عنوان دورهگرا دوجریان توسعهگرا. این ظلم بسیار بزرگی است. جریان توسعه

شیود را بحیث کنیید. آییا ایین غالی ریختیه میهای آشییافته در سطلهایی که در کشورهای توسعهآمارهای جنین کند.معرفی می

نوع خود رحم نکند؟! این پیشرفت است که ما با آن روبرو هستیم؟ این جاهلیت است و آنها جاهلیت را پیشرفت است که بشر به هم

ز چه هریایی ایین ایم اایرانی پیشرفت بسته-الفضولی که بر روی الگوی اسالمیکنند. ما با پیمان حلفبه عنوان پیشرفت معرفی می

های تبیینیی های توسعه غربی. این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از این بخشدهیم؟ از هریق تبیین ناکارآمدیکار را انجام می

اندازهایی ماننید هایی مانند شهر خلّاق مطرح شیده اسیت. بیرای شیهر چشیمهمین بحث مدیریت شهری است. در حال حاضر ایده

تر زنیدگی انسیان راحیت ا در تهران هزار و چهیار صیدشود. حاال سمال ما این است که آیترسیم می چهارصدار و مشهد یا تهران هز

کند؟! آیا خانواده در آن امنیت بیشتری دارد؟ آیا رفق و محبت در آن ارتایا بیشیتری پییدا کیرده اسیت؟ اگیر رفیق و محبیت و می

ها دچیار مسیر، مسیر درستی است. اما اگر ما از لحاظ این شاخص ؟رده استهای هویت اسالمی در آن ارتاا بیشتری پیدا کشاخص

و مدل میدیریت شیهری  TODکنیم؛ هم معایب مشکل هستیم باید مدیریت شهری را بازتعریف کنیم. فعال  هم ما فاط تبیین می

ریزی برنامیه شیوراهای شیهر و نظیامهای مممنی در کنیم. البته در حال حاضر جمعیتفعلی و هم مدل جایگزین خود را تبیین می

کنم که بسیار سریع با این افراد راجع به مدل مطلوب تفاهم خواهیم کرد. بنابراین روح بحث شهری حضور دارند و بنده احساس می

سیت. میا تغییر نظامات اجتماعی غیر متناسب با نیازهای فطیری بشیر ا -سازی دومسازی اول و چه نمونهچه نمونه –ها سازینمونه

ای حرکالت کنالیم. در محلاله امالور غیالر متمرکالز اداره باید به سمت تعریف مدیریت محلهشاءاهلل باید این مسأله را حل کنیم. ان

لذا وقتی توانستند نیازهای خیود  توانند نیازهای چهارگانه خود را تأمین کنند.ها میشود؛ محله به معنای مکانی است که انسانمی

یابد. بعدا  بحیث خیواهم کیرد کیه دهد. اتفاق اول این است که تعرّف در منطاه افزایش میکنند دو اتفاق رخ میرا در محله تأمین 

ای تعرّف ارتاا پیدا کرد ]این موضیوع[ چیه فواییدی منطاه هایفوایدی دارد. وقتی در انسان تعرّف یا شناخت هرفینی گسترده چه

شود؟ از هریق تأمین هرم نیازهای خانواده امنیت است. تعرّف از چه هریای حاصل می ای این مسأله خودکنترلی ودارد. اولین میوه

کند. چون ای که تعرّف در آن باالست جرم و عدم امنیت به شدت کاهش پیدا میدهد. در محلهدر محله؛ این اتفاق در محله رخ می

ها وجیود ای در انسیاندارد حتی اگر هوای نفیس قیویشناسند. این تجربه همه ماست که وقتی شناخت وجود همه همدیگر را می

شناسند. در ها یکدیگر را نمیشود که هوای نفس کنترل و محدود شود، برخالف زمانی که انسانداشته باشد این شناخت، باعث می

برای داخیل شیهر، محلیه و  ایدهند که خیلی از کارها را انجام دهند. این، میوه مدیریت محلهها به خود اجازه میاین صورت انسان

ها وقیت شیود. ایین مییوه چیسیت؟ انسیانای نیز برای خانواده ایجاد میای کنیم میوهحوزه اجتماعی است. وقتی مدیریت را محله

های اسالم این است که وقت خود را تاسیم کنیید و بیشتری برای خانواده خود دارند و این مسأله بسیار مهمی است. اساس توصیه

هایی است که انسان برای خانواده خود صیرف های جدی، وقتهای جدی و شاید با کمی دقت دو مورد از این وقتاین وقت یکی از

شود و این بخش اصلی ارتباهات انسانی است. وقتی انسان تر میها خوبکند. وقتی زمان فرد برای خانواده بیشتر شد حال انسانمی

گیرد و وقتی انسان با رحیم خیود ارتبیاط داشیته باشید شته باشید یک نوع روحیاتی در او شکل میبا افراد غیر رحرمر خود ارتباط دا



دهیم ای یک کار را انجام میما در مدیریت محلهگیرد. این تمام بحث ما در نظام جدید است؛ یعنی روحیات دیگری در او شکل می

وه بیرونی این مسأله تعرّف و میوه درونی آن گسترش رفق و محبت در کنیم. میو آن کار این است که نیازها را در محله تأمین می

دهم. بنده سعی کردم مادمه دوم را تفصیلی شرح دهم. اگر از میا شاءاهلل فردا این بحث را محضرتان شرح میاننهاد خانواده است. 

ما بیشیتر  تا نظم اجتماعی جدید در ذهن کنندسازی کمک میدهیم که چون نمونهکنیم، پاسخ میسازی میبپرسند که چرا نمونه

جانبیه سیازی اجتمیاعی همهما بیشتر تصویر شود؟[ چیون میا در مرحلیه نظام تصویر شود. چرا ]باید نظم اجتماعی جدید در ذهن

 هستیم.

  الااسم محمدو صلّی اهلل علی سیّدنا و نبیّنا ابی

 


