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بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العوالمین و الالوالو و السوالم اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته 

و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین السیّما علی بقیة اهلل فی األرضین ارواحنا آلماله الفداء و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّنا ابی

 عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف.

 هایهسوته. عرض کردم که نظریه توازن فرهنگی را به محضر شما گزارش دادم هایهستهدر جلسه گذشته ابعاد بیشتری از نظریه 

. یعنی نقطوه آغواز را نقطوه دهدمیود را بازتعریف مفهوم عدم توازن در نگاه جریان توسعه غربی قرار نقطه شرو  خ ،توازن فرهنگی

برای کسانی  کهدرحالی. کندمیو بعد بحث را به پایه تالمیم و یا تعریف جدید از عدم توازن هدایت  دهدمیفهم جریان توسعه قرار 

تووازن نووعی جودا   هایهسوتهنظریوه  درواقع .کندمیالگوی ساخت کفایت  ، خودِاندرسیدهاز نگاه توسعه غربی که به مقام برائت 

واقعی است که جریوان توسوعه غربوی  مسأله یکاینرا برای جریان توسعه غربی ببندد.  وگوگفتبرای اینکه راه فرار از  است احسن

جمهووری اسوالمی بوا یکوی از آقایوان داشوتیم، آخری که ما در شبکه خبر  مناظره بعدازآنبا مخالفین نیست.  وگوگفتخیلی اهل 

داشوتیم  ایجلسهاین مناظرات ادامه پیدا نکند. امروز هم که یک  به ما گفتند :گفتمیبعد از مناظره به بنده  )طرف مناظره(ایشان

علنی مجلس شورای اسالمی است  برنامه ششم در آستانه طرح در صحن برای اینکه دور جدید نقد برنامه ششم را به مناسبت اینکه

موورد  گواههیچ. اینکه بحث از نظام مفاهیم آنها قرار گرفت تأکیددیگری مورد  م، باز این معنا و این خبر از طریقکنی ریزیبرنامهرا 

بنوابراین  است که خدمت شما عرض کوردم. هایینمونه، یک واقعیتی است. موارد مختلفی دارد و این آخرین گیردنمیاستقبا  قرار 

آنهوا را  هوایبحثنخواهند شد و انتظار دارند موا  وگوگفتتوازن را جدی بگیریم وگرنه آقایان وارد  ایههستهباید این نظریه  حتماً

 بپذیریم. 

. برجام به آن اعتراف کرد مسألهبودن دداشت اخیر خود در مورد تبلیغاتیدر یا حقیقت شاید تلخ است که آقای سریع القلم یک این

. خو  نودنکرد تیی صورت بگیرد اما ایشان موافقووگوگفتدوستان ما خیلی تالش کردند که در همان دوران ارتباط بگیرند تا یک 

کنیم و بخوواهیم  تأکید خودمان هاینگاهاین موارد یک روالی است که در کشور ما در حا  تکرار شدن است. لذا اگر ما بخواهیم بر 

ی ملی آغاز وگوگفتیک  گاههیچست ه گراتوسعهاثباتی جلو ببریم، با توجه به این شرایط خاصی که در جریان  صورتبهرا  هابحث

  داشوته باشود آغواز تناس هاارزشی ملی را حو  مفهوم پیشرفت، پیشرفتی که با بوم و وگوگفتنخواهد شد. اگر هم موفق نشویم 

آثوار خوود را در کوف  ل نگیورد،ی ملی حو  پیشرفت شکوگوگفتد نخواهد آمد. اگر که عزم ملی به وجو شودمیاین  کنیم، نتیجه

در فقودان  ایجودیتند ختم خواهد شد. عوارض بسیار  سیاسیِ هاینزا خیابانی و  هایاردوکشینشان خواهد داد. یعنی به  خیابان

د شد، عواق  سوئی متالور است. لذا بوه ذهون موا ی علمی عمیق برای جامعه ما متالور خواهوگوگفتو فقدان نقد و  پردازینظریه

 شالو م به نگاه توسعه غرب  باعث  کارآمدیبحث را از نقدهای نظری خارج کنیم. این نقدهای از پایگاه باید  حتماًکه  آیدمیاین 

  اه الگوی پیشرفت اسمم  شو .که افکار عموم   رگیر نگ

که نزدیک به پون  هوزار نفور  کنندمی، مسئولین اظهار ایکرهشتی با این شرکت برای ساخت ده کِ قرارداددر ماجرای امضای  اخیراً

و محاسوبات آن  نهادی جریان توسعه غربی بخشوی اسوتآغاز کنیم که تدابیر پیش اینجا ازرا  هاشرو نقطه خواهند شد. باید  کاربی

کی زمان سواخت کشوتی ت ارتقا پیدا کند، شاید اند، شاید اندکی کیفیببندیمناکارآمد است. وقتی ما با یک شرکت خارجی قرارداد 

سوود اجتمواعی هوم در  مثالًنیست.  کنندمیکه دوستان مطرح  هاییبحثمحاسبه صحیح این  هایمالکاما همه  کاهش پیدا کند

مواجه خواهیم شد. خوود ایون کوار یوک ضورر اسوت و فورض  کاربیمیان است، اگر این اتفاق مدیریت شود، ما با پن  هزار خانواده 
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. ایون را بایود شوودمییک عدد معینی سود اقتالادی نالوی  کشوور موا  مثالًبفرمایید اگر ما از طریق معامله با یک شرکت خارجی 

های حووزه ضورر هوم، آنهوم ضوررهای اجتمواعی  –معادله گذاشت، ضررهای اقتالادی ناشی از فروپاشی نهاد خانواده را  طرفیک

 هوایمثا بوودن در نگواه توسوعه غربوی  بعدیتک. این قراردادباید طرف دیگر معادله  – هااینامنیتی و همه  ضررهایسالمت، هم 

یوک یوا دو مثوا   شرو  کردید فورض کارآمدیروزانه دارد. یعنی به این شکل نیست که اگر شما آمدید بحث را از تغییر تعریف در 

بورای ایوران اسوت،  مدرنیزاسویونبرای تسریع فرآیند  ریزیبرنامهدلیل اینکه آن نگاه فعا  است و در حا  روی شما است. به پیش

باید یوک مواظبوت جودی را شورو  کشور دچار فاجعه نشود  خواهیممیو ما اگر  کندمیتطبیق  هابخشنگاه خود را به همه  تقریباً

بورای بوه عقو  رانودن  تکیشده را تبدیل به یک پُ کاربیبیاییم این پن  هزار کارگر  ما مثالًنه به نحو سیاسی که حاال  همآن کنیم،

یعنوی حتوی اگور موالک هوم  باید یک دعوای محاسباتی کورد. دعوا را به این معنایی که بنده عرض کردم کنیم، خیر؛جناح مقابل 

معادلوه بنویسود و سوود  طرفیوککردن این حجم از کوارگر را کاربیاقتالادی ناشی از  هایهزینه توانیدمیاست، شما  افزودهارزش

 واقعاًبعد هر دو را با یکدیگر محاسبه کنید که آیا  قضیه بنویسد؛ طرفیکرا  ایکرهعقد قرارداد با یک کشور  مثالًاقتالادی ناشی از 

ی نیوز در مسائلی که ما ظلم نکنیم؛ آن مبان . عدالت وکنیممیو یا ضرر  بریممیسود  افزودهارزشنای ، ما از همین مبدر برآیند کل

را بورای ایون نگواه غلوط  هاچالشوارد دیالوگ شویم و این  توانیممیاست. اما علی المبنای این موارد  سر جای خودش قابل تفاهم

 ایجاد کنیم. 

شم با نگاه الگوی اسمم  ایرانال  اگر ما بخواهیم این نگاه را  ر برنامه ششم تطبیق کنیم چهار  سته عدم توازن مهم  ر برنامه ش

قالرار  مالور   توجالهعدم توازن  ر ذهنیت مدیران و نخبگان جامعه  که ما سع  کر یم این چهار  ستهپیشرفت  یده نشده است 

مرتبط با مسأله تربیت بالو . یعنال  یال   هایتوازنکه  ر برنامه ششم به آنها توجه نشد، عدم  های توازنگیر .  سته اول عدم 

الگالو  هایبحثاول  به آنها توجه نکر ه است. این بخش  ریزیبرنامهوجو   ار  که نظام  تربیت  ر کشور ساز جهتامور ضد سری 

بو  که حول محور پیشالگیری از جالرم  ر کشالور  ر  های تعارض حا  کشور، هایتوازنم بو .  سته  وم عدم ش ر نقد برنامه ش

که برناماله ششالم باله آنهالا  های توازنم به آنها توجه  نشده بو .  سته سوم عدم  ر برنامه شش بازهمحال حاضر وجو   ار  و 

 سته  نشد. ایجدیتوجه  ر برنامه ششم اقتصا  بو  که به این مور  هم  سازیمقاوممرتبط با  هایتوازنتوجه  نکر ه بو ، عدم 

 . هاسازجهتاز نو  دوم  سازجهتیعنی چهار  .مرتبط با حوزه علم است هایتوازن، عدم هاتوازنچهارم عدم 

در تعریوف در اولین نقشه الگوی اسوالمی ایرانوی پیشورفت بودند.  سازجهت، مسائل هاسازجهتنو  دوم اگر در خاطر داشته باشید 

قورار  توأثیرکه همه ابعاد شخالویت را تحوت  شودمیبه موضوعاتی اطالق ساز موضو  جهتآمده است؛  چنیناین سازجهتمسائل 

مجلال  شالورای اسالمم  و حتال   ،  ولت محترم یالاز هم،ریزیبرنامهام ظ ر کشور توسط ن سازجهتاین چهار  سته . دهندمی

که  ر حال صالحبت  اآلنهمین  سازجهتعرض کنم توسط قوه محترم قضاییه  ر حال تضعیف هستند. این چهار  سته  خواهمم 

را بورای  سوازجهتمورتبط بوا مسوائل  هوایتوازنو این عدم  کردیممی ما باید شرو  هستیم  ر حال به چالش کشیده شدن است.

 هواییتوازنکنم کوه عودم می، این گام او  بود که ما این کار را انجام دادیم. این را بنده از باب مثا  عرض کردیممیجامعه تشریح 

کاله مالرتبط بالا  هالای توازنمالور  از ایالن عالدم  نتریمهماولین و و  اندبوده، چند نو  اندکشیدهتربیت را به چالش  سازجهتکه 

راجوع در برنامه ششم اولین عدم توازن مهمی بود که ما  تقریباًاین  .بو  از مدیریت شهری متمرکز تربیت هستند عبارت سازجهت

 به آن صحبت کردیم. 
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را حفال   هالاخانوا ه خواهیدم مطرح کر یم که اگر شما   ر برنامه ششم کشور ی  بحث  رام؛ این را توضیح ده بندهاجازه دهید 

خانوا ه متصور اسالت هر کنید. چهار نوع نیاز اساس  برای  تأمینکنید، باید نیازهای چهارگانه خانوا ه را  ر محل زندگ  خانوا ه 

در روز با این چهار نو  نیواز درگیور خانواده  از نیازهای تفریح ، نیازهای شغل ، نیازهای تحصیل  و نیازهای روزمره. اندعبارتکه 

حاضر  فرض است که در حا  یکاینکنیم.  تأمینخانواده  است. حاال یک تالویر این است که ما این نیازها را خارج از محل زندگی

خوارج  همسوألخارج از محل زندگی اسوت.  تقریباً ، تحالیل، تفریح و نیازهای روزمره افرادشغلفرض موجود است. یعنی تأمین نیاز 

اکثریت مردمی که در تهران و در شهرهای بزرگ زنودگی محل کار  تقریباًواضح است،  کامالًبودن نیازهای شغلی در خارج از محله 

ازهوای شوغلی خوود را نادیوده بگووییم کوه نی هواخانوادهبه  توانیمنمی طرفازیکدور است.  شانکیلومترها از محل زندگی، کنندمی

شغل باعث تضعیف نهواد خوانواده  تأمینکه این  کنیممی تأمیناز طرف دیگر به شکلی شغل را  پیداست. کامالًضو  این مو بگیرید،

اختالاص  وآمدرفت را نیز به توجهیقابل، یک ساعات کندمی. یعنی پدر خانواده غیر از ساعاتی که در محل کار خود سپری شودمی

خوانواده او  [محول زنودگی]که اکثر وقت فرد شاغل خوارج از  زندگی باشد، این است. معنای اینکه محل شغل دور از محل دهدمی

محض است و به همین دلیول سوطح ارتبواط او بوا  یخسته  تقریباً، گیردمیهم که در اختیار خانواده قرار  وقتیآن. شودمیسپری 

روبرو هستید که در بیشوتر اوقوات روز خسته  واقعیت است. حا  شما با یک پدر و مادرِ یک این. کندمیخانواده کاهش جدی پیدا 

تربیتوی  کوارکرد تواننودنمی. این پدر و موادر شودمیمحسوب  ایخستهخارج از منز  است. آن موقعی هم که در منز  است، فرد 

شوغل یوک  توأمیناین نوو   اصطالحبهنیازهای شغلی و حفظ نهاد خانواده یک تضادی است که  تأمینداشته باشند. پس بین نحوه 

؛ ایمکوردهالگوی اسوالمی ایرانوی پیشورفت بحوث  هایبحثاست که ما در  هاییتوازنی از عدم یکاین. شودمیعدم توازن محسوب 

 منوه البوددادن به شخالیت است پس ما باید این نهاد را از حیث روابط و عواطف فربه کنیم. ایون موضوو  خانواده نهاد اصلی شکل

فکور در  درضورببه معنایی که ما در جلسات گذشته عرض کردیم، یعنی ذکور  - به تربیتاگر  ریم.جز این کار ندا ایچارهاست، ما 

پ  بایالد شالغل را بالا این تربیت را نیز به رسمیت بشناسیم.  یاحتیاج داریم که داریم، پس باید نهاد مدیریت کننده -پن  مرحله 

بر روی کاغال  بیالان  گراتوسعهشغل نها  خانوا ه را به چالش بکشیم. جریان  تأمیننها  خانوا ه هماهنگ کنیم نه اینکه به بهانه 

عالدم  یال  این. ماندنم که  یگر چیزی از خانوا ه باق   کندم  تأمینکه خانوا ه نیاز به شغل  ار  اما به شکل  شغل را  کندم 

  .ایمکر هتوازن  است که ما راجع به آن صحبت 

تربیوت  سوازجهتمرتبط بوا موضوو   هایتوازنتربیت بودند، یعنی جز دسته عدم  مسألهکه مرتبط با  هاییتوازنیکی دیگر از عدم 

اشکالی که این وسط وجود داشت و ما بحوث کوردیم ایون بوود کوه در حوا   اوالًنیازهای تفریحی خانواده است.  تأمینبودند، نحوه 

در روایوت کسوالت،  کننودهبرطرفمعنای صحیح خود یعنوی عامول . تفریح در است پیداکرده تنز  حاضر مفهوم تفریح به سرگرمی

َنلّویَایای  اَ ل »داریم که  لیدّلی  یَ َر    ُ ل َنلّویَایای  اَ ل »فرمایود ها بوه قودری مضور اسوت کوه حضورت میمسأله وجود کسالت در انسان«. َالََکَ لیدّلی  « َ َر  

شکلی باشد که کسالت را برطرف کند. این اولین نکتوه در موورد توأمین آید باید تفریح به بنابراین اگر صحبت از تفریح به میان می

نیازهای تفریحی است. در حا  حاضر با مفهوم سرگرمی روبرو هستیم نه با مفهوم تفریح؛ فرض کنید اختالف بوین زن و شووهر در 

ط همکاران موج  کسالت شدید شود؛ اختالف در محیط کار و در بین محیزندگی شهری و مدرن منجر به ایجاد کسالت شدید می

همسور  ترین عامل ایجا  کسالت، روابط انسان  غیالر بهیناله اسالت.ایم که مهمزیرا  ر مباحث فن  الگوی پیشرفت گفتهشود می

 کنود؛نامطلوب، باالترین سطح کسالت را ایجاد خواهد کرد؛ همکار حسود و غیر خیرخواه نیز بواالترین سوطح کسوالت را ایجواد می

ریزی برای بهینه شدن روابط انسانی در حد اعلی در جامعوه سو کسالت و عوامل ایجادکننده آن به دلیل فقدان برنامهن از یکبنابرای
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کنیم؛ با این کار در واقع این انسوان وجود دارد؛ از سوی دیگر انسان کسل را دعوت به شهربازی، پارک آبی و یا بازی کامپیوتری می

ایم؛ در او فرح ایجاد نکردیم بلکه در او نسبت به مسأله کسالتی که مبتالی به آن است فراموشی مُسَکِّن زدهرا سرگرم نموده و به او 

 ایجاد کردیم. 

ساز تربیت بحث کردیم آن بود که معنای تفریح به سرگرمی تنز  یافتوه های مرتبط با جهتای که در بحث عدم توازندومین نکته

شووند. یوا جودا شودن است که اعضای خانواده برای سرگرم شدن مجبور به جودایی از یکودیگر میاست. نحوه تأمین نیز به شکلی 

صورت جسمی در کنار یکدیگرند اموا فیزیکی و یا جدا شدن عاطفی به معنای تضعیف ارتباط گرم اعضای خانواده. اعضای خانواده به

کنود. در سوت کوه ارتبواط اعضوای خوانواده را تضوعیف میهای مجوازی بوه شوکلی اباهم ارتباط کالمی و عاطفی ندارند. سرگرمی

ها به بهانوه تفوریح یعنی انسان کننده در خارج از محیط زندگی هستند؛های سرگرمهای غیر فضای مجازی نیز عمده محلسرگرمی

 شوند. این نیز یک عدم توازن است. از یکدیگر جدا می

هوا که آیا مودیریت پارکمعاونت فرهنگی شهر مشهد اتفاق افتاده بود؛ این بحثی در شهرداری مشهد و بین دو معاونت فضای سبز و

وفالل نشده باید به عهده معاونت فرهنگی باشد و یا به عهده معاونت فضای سبز و خدمات شهری؟ این بحث در حا  حاضر نیز حل

ونت فرهنگی گذاشت آن بوود کوه پوارک، محول ها را باید به عهده معاگفتند مدیریت پارکاست. استدال  آن دسته از افراد که می

های فرهنگی دارند. استدال  دسته دیگری که مودعی هاست و مدیریت آن باید به عهده کسانی باشد که قدرت طراحیحضور انسان

یک کوار فنوی  وسیله خدمات شهری و فضای سبز بودند آن بود که اساس پارک، فضای محیطی پارک است و اینمدیریت پارک به

ره قرار گرفتم به یچیده است، درنتیجه مدیریت فضای سبز باید کار را به عهده بگیرد. بنده در آن جلسه وقتی مورد سؤا  در این باپ

اما توجوه  را به یک محل فرهنگی تبدیل کنیم مدت قطعاً حق با معاونت فرهنگی است؛ یعنی باید پارکدر کوتاه ها عرض کردم:آن

تووانیم تفوریح را در گونه است. عمده جدا  در این است که آیا پارک توانایی ایجاد تفریح را دارد؟ آیا میاینمدت کنید که در کوتاه

ریزی نکنیم سپس دعوت کنیم که افراد در فضای سبز حضوور کننده برنامهپارک خالصه کنیم؟ یعنی برای رفع روابط انسانی کسل

های کوچک؟ مجدداً موا های بزرگ بسازیم یا پارکگر از موارد جدا  آن بود که پارکپیدا کنند تا رفع کسالت اتفاق بیفتد. یکی دی

کنود با این مالک قضاوت کردیم که پارک محله به دلیل آنکه حداقل مفهوم سرگرمی را در کنار محول زنودگی خوانواده توأمین می

پذیر تجویز کنویم؛ موثالً شوهری کوه مسوافرتوریسم  های بزرگ را شاید برای تقویتهای بزرگ دارد. پارکاولویت بیشتری بر پارک

است؛ اما شهرداری نباید از آنکه تفریح را در محله تأمین نماید، غفلت کند. زیرا در این صورت افراد به بهانه تفوریح، محلوه را تورک 

کند، یوک عودم تووازن یای است اما درمجمو ، چون مدیریت تفریحی به رفع کسالت کمک نمکنند. این موضو ، بحث پردامنهمی

 شود. محسوب می

هوا و مشکل سومی که وجود داشت و باید به ان توجه شود، مسأله نحوه توأمین نیازهوای روزموره اسوت. اخیوراً بوا تأسویس مگاما 

اند که کردهافتد. مدیران هایپرمارکت جنوب شهر تهران، اعالم ها، تأمین نیازهای روزمره نیز در خارج از محله اتفاق میهایپرمارکت

شووند و محله، از محله خود خوارج می بیستتا  دههزار نفر یعنی  پانالدایم. هزار نفر را به عهده گرفته پانالدتأمین نیازهای روزمره 

. این موضوع به معنای به چالش کشیده شدن مشاغل خالر  و ورشکسالته کنندبرای تأمین نیازهای روزمره به یک محل رجو  می

ها است. مشکل  یگر آن است که افرا  باید وقت بیشتری برای تأمین نیازهای روزمره خو  بگ ارنالد و آنشدن و از رونق افتا ن 

 از محله خارج بشوند. 
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کنند مدارس دولتی دارای کیفیت مناسبی نیستند، محل که ادعا میافتد. به دلیل آندر مورد نیازهای تحالیلی نیز همین اتفاق می

کنوار ها برای تحالیل و تأمین نیازهای روزمره باید از شود. معنای این سخن آن است که انسانف میتحالیل در خارج از محله تعری

بار خانوا ه را ی یک قاعده کلی است. در خانواده، روابط و عواطف اصل است که باید فربه شود؛ این اعضای خانواده خود جدا شوند،

 کنیم.بار هم بهانه تأمین نیازهای روزمره از یکدیگر جدا م بهانه تحصیل و ی  بار بهبار به بهانه تفریح، ی به بهانه شغل، ی 

جمعی بوه خریود در هایپرمارکوت هوا صوورت دسوتههوا بهمثا ، خانوادهعنوانشود. بهبین تدابیر خرد نیز اندیشیده می این البته در

ایم. در محلوه، تقرار افراد تبدیل به محل خوواب افوراد کوردهاما داستان اصلی آن این است که محله را از محل زندگی و اس روند؛می

عودم تووازن مهوم اسوت. اگور خوانواده را  یعنی چهار نو  نحوه تأمین نیازها، عدم توازن است. چهارماهیت زندگی وجود ندارد. هر 

را در محله زندگی خانواده ببوریم. بایود  تأمین نیاز روزمره - در محل زندگی خانواده -خواهیم باید تحالیل را در خانواده ببریم. می

 -ست که باید انجام شود. ولی االن مدیریت کالن کشور عمل کنیم. یعنی کاریطور نیازهای شغلی و تفریحی را هم همیندر مورد 

هم ، سه اتفاق  یگر شد به محل تأمین نیازهای خانوا هاگر محله تبدیل بیند. این موضو  را نمی - که مبتنی بر توسعه غربی است

 کند؛روان  جامعه ارتقاء پیدا م  شهری، سممتبا کاهش سفرهای  رون    این است کهیک ؛مؤثر هستند  هد که بر تربیترخ م 

و ایالن آلالو گ  هالوا و ایالن سروصالدای زنالدگ   است که نیازها خارج از محله است یعن  علت عمده سفرهای  رون شهری این

معنوای ف بوه تعورّ - .کنالدف هم  ر محله ارتقاء پیدا مال ماشین  از تبعات این مسأله هست. اگر نیازها  ر محله تأمین شو ، تعرّ

گواه حول ایون شوناخت تکیوه شناسوند واگر این اتفاق رخ دهد، افراد همدیگر را می -بینی، شناخت طرفینی گسترده شناخت بینا

بوه چوالش  تعورّفوجوود نودارد و  تعرّفهای ما ن چون در محلهاآل شکیل خانواده.از جمله مسأله تمعظالت خواهد شد. بسیاری از 

تووان شوناخت الزموه ازدواج را توأمین شود. از طریق فضای مجازی نمیمیی جایگزین این مسأله های همسریابکشیده شده، سایت

شوناخت  تعورّف ،آوردانتخاب همسور صوحیح هوم موی تعرّف آورد،امنیت هم می تعرّفکند. کرد. لذا چالش برای خانواده ایجاد می

بوار  ی تعرّفمسألهها خاصیت بر ده شود.گری کامالً مدیریت میتکدیه مثا  مسألعنوان کند. لذا بهرا هم زیاد میمسائل اجتماعی 

 شود. می

عودم  و تعورّفهوای ناشوی از فقودان های دیگر هم ایجاد کرد. عدم توازنخ ، چهار عدم توازن داشتیم، رعایت نکردیم، عدم توازن

قودیم  در زموان .هوم تولیود شودند شوودکشیده میهای ناشی از اینکه ما یک محل زندگی نداریم و بعد امنیت آن به چالش توازن

مسوأله امنیوت در محلوه لوذا  ه مردم بود،تحت نظر عامّ کامالً شناسایی شده ودزد محله مرسوم بود که اگر افرادی در محله بودند، 

طریق مانیتورینو  و از  خواهندو حاال می وآمد دائمی دارندجا رفتدر همه از بین رفته، همه تعرّفن این اآل شد.مدیریت میخیلی 

  .دوربین مسأله را مدیریت کنند

در مذاکراتی کوه بوا هیئوت  آمدیم این را .ساز تربیت بودندهای حو  جهتم توازناین شش یا هفت مورد که بنده عرض کردم، عد

د اسوت، بعوداً آنهوا گرچه فایل صوتی آن جلسات هم موجو -گویم ال اینجا برای اولین بار میرئیسه مجلس قبل داشتیم که بنده حا

جلسه داشتیم که سه مجلس قبل که ما با هم یبرخی از اعضای هیئت رئدر ذهن ده کردم که برای اولین بار مشاه - شودمنتشر می

 نگواه توسوعه آنهوا را فوتح کورده بوود. لوذا یوکیعنوی حاکم بوود.  یک نگاه اقتالادی برنامه ششم بگنجانیم،ا را در هتوازناین عدم

های مرتبط بوا حووزه تربیوت یوک توازناین عدم یاز همه .اتفاق افتاد چند مرحله بین دوستان ما و آنهادر  وگوی بسیار جدیگفت

ای را حفوظ کنود. آن ماهیت مودارس محلوه را مکلف کنیم تا وپرورشآموزش آن هم اینکه یشنهادها وارد شد؛و  پمجمموضو  در 
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د کوردیم کوه را وار ر برنامه ششم یوک مووردما د محله به چهار متغییر وابسته بود و کردیم. یعنی ماهیتاتفاقی بود که آنجا بحث 

آموزان به بهانه تحالیل از محله خارج نشوند. محول تحالویل در آن محالتوی کوه که حداقل دانش مدارس محله بودماهیت تقویت 

ظوواهراً در  ای کننوود.منطقووه [محوول آموووزش را]نگیرنوود کووه  یمدیگوور تالوومه اسووت، در همووان محلووه بوواقی بمانوود و دارای مدرسوو

ایون را موالک توزیوع  ه ممکن است شامل چنودین محلوه باشود راشود. یعنی منطقه را که منطقطی می وپرورش این روا آموزش

   کورد.کار را شرو شدها بود که رفت. البته یک کار بخشی بود ولی با آن میاز عدم توازن دهند. حا  این یک موردمدرسه قرار می

  شود.تربیت مربوط میمسأله های مرتبط با این به عدم توازن

 -مطرح کوردیم،  1437بحث مدیریت شهری را که در ماه رمضان  یعنی مه به دنبا  همین هستیم؛ما در ادا حا  این راه باز است و

بایالد خواهید، خانوا ه را اگر شما تربیت را م ن کنیم که خواستیم، این را روشداستان همین بود که می -یعنی همین ماه رمضان 

هفالت  محلاله حف  کنید. محله سپر نها  خانوا ه است. اگر بو ،ای را باید ماهیت محله کنیدم حف   اگر خانوا ه را حف  کنید و

توازن اولیه بود. آن چهار عدم زاییده بود، سه مورد همچهارمورد مستقیم  کند.مدیریت م ساز تربیت را مرتبط با جهت عدم توازن

ای کاهش پیدا کنود و بوه آن بحثی است که نباید اجازه دهیم در یک جامعه تعرّفداریم.  تعرّفدر یک جمله اگر ما محله داشتیم، 

را چیزی  هاساناناگر یکدیگر را خوب بشناسند.  هاپس باید انسان خواهید،بهینه می این بحث ما هم مرتبط است. اگر روابط انسانیِ

تا جوایی کوه حتوی خبور  انسان مدرن، انسان ناشناخته است الن انسان مدرن، انسان گمنام است،و اگیرند انس نمی نشناسند، با او

شوند. ایون اش متوجه از دنیا رفتنش میاز بوی تعفن جنازه دی یک هفته است از دنیا رفته است ویک پیرمر آید در شهر تهرانمی

شوود؟ طور میشود. حا  چرا اینکند و این زشتی برای همه آشکار میاینها خیلی بروز پیدا میدهد که قات در این شهر رخ میاتفا

این به را ارتقاء دهیم.  تعرّفخواهیم باید گردد به اینکه اساساً شناختی میان همسایگان وجود ندارد. اگر روابط انسانی را میآن برمی

 است که بحث آن را مطرح کردیم.ط بحث ما هم مرتب

توانیم بگوییم که ن کتاب مدیریت شهری هم منتشر شده است و در دسترس هست. نمیاآل وگو کردیم،به این مسائل گفت ما راجع

ه ، در تلگرام، در اینستاگرام یوک نکتویما، در مسجد، در هیئت، در وبالگطلبه در صدا و س یما فقط نیاز به تربیت داریم، بعد بنده

تربیت بیش از اینکه از بیان متأثر باشد از نظالم اجتمالاع  متالأثر  ؛نه کار کردم.تربیتی بنویسم، بعد تلقی کنم که من برای تربیت 

باید  غدغه اصل  مدیریت شهری ها آور . حف  محل زندگ  خانوا هاست. تربیت  ر خانوا ه است، خانوا ه هم  ر محله  وام م 

مسالأله  جا عالرض کالنم؛همین این اوالً راهکار  ولت  ندار ، بنده شو .مطرح م  ی اجتماع  همهاباین بحث آسی ر . چون شو 

کدام راهکار  ولت  اجتماع  که ما  اریم، اینها هیچ کو کان کار، مسأله یتیمان، مسأله زنان سرپرست خانوار و این مشکمت حا ّ

ی  سازمان  رست شو  و این مسالالل را مالدیریت شو  ی  وزارتخانه و مسأله حل شو . نم  ندار . باید مر م پای کار بیایند تا

مر م نسبت به این موضوعات را ارتقاء  هید. تا بعالد مبتنال  بالر  تعرّفخواهید مر م را پای کار بیاورید، باید کر . حال وقت  م 

قای رئیس جمهور هوم شورکت کورده ناب آای بود که جمتأسفانه اجالسیه مشارکت برای حل این مسالل ایجا  کنید. ،تعرّفارتقاء 

یوک  NGOها بیایند و مسأله مدیریت معضوالت اجتمواعی را بوه عهوده گیرنود. NGOها فعا  شوند. NGO بود. در آن دعوت کردند

چقدر طوو  خواهود شوند. با هم آشنا می ات گسترده، تازهری هستند که از طریق فضای مجازی، از طریق تبلیغمجموعه انسان خیِ

برای ها NGOسازماندهی  .شناخت عمیق پیدا کنندهایی که دچار مشکل هستند ها بتوانند نسبت به این انسانNGOکشید که این 

های غیور رتقاء تعرف نیست. هر جا تعرف کاهش یافت ما تالمیمزیرا بیس آن ا ،ی ناکارآمی استتماعی بسیار نسخهحل مسائل اج

ام کوه موا بوا آموایش سورزمینی مخوالف بنده در جلسات گذشته نیز عرض کرده ؛فقط در این حوزه هم نیست. کارشناسی گرفتیم
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وجود آموایش های مریزی را احتیاج نداریم بلکه به این دلیل که با مد ی مورد برنامهاطالعات منطقه به هستیم؛ نه به این دلیل که

با یک هفته وقت  ،برای اجرای یک طرح کشاورزی در یک منطقه یاری از مواقع. در بسبدست نخواهد آمد اطالعات دقیقی از منطقه

ود خانه خوزمانی است که شما از وزارت آید تای به دست میتربسیار دقیق اطالعات آمایشی ،گذاشتن و صحبت با اهالی آن منطقه

ها نیز فقدان NGOشود. در جا تعرف کاهش یابد تالمیمات غیر کارشناسی اتخاذ میککنید. هر  دستور یک طرح آمایشی را دریافت

 تعرف وجود دارد. 

کردن هستند و الزم نیست به ها با یکدیگر در حا  زندگیه آدمای را احیا کرد. در محلبرای حل مسائل اجتماعی باید مدیریت محله

بعد از پونچ یوا چهوار یوا ده سوا   گذرد.چه می زندگیتان د که در محلد تا بفهمیگ، مقاله و آمار بخوانند وبالیاییآنها بگوییم که ب

در شما شکل خواهد گرفت. لذا  یبه صورت طبیعی اطالعات ه تا مشکالت محلههای محلزندگی در یک محله از کالبد محله تا انسان

ایون  شود.[ مراد بنوده از مسوجدعات خوبی استخراج میکنند ]اطالزندگی می حور محله است و افراد در آن محلهاز مسجدی که م

هایی که مناره دارند نیست. مراد بنده آن ساختمانی است که وسط یک محله ساخته شده است. به این نیز باید دقت شود ساختمان

عتکواف کوه آنهوا مسجدی که در وسط محله است یا مثالً مسجد بازار یا مسوجد ا .مسجد محله عنوان شده است ،که در فقه شیعه

ای وجود دارد که این مسوجد مرکوز شود یک محلهپس معلوم می .مساجد خاصی هستند. مسجد با عنوان محله ضمیمه شده است

سوار بر  تواندبه وجود خواهد آمد. در این صورت مسجد می . اگر این محله وجود داشته باشد پس مسأله تعرف هممدیریت آن است

 اید. این تعرف بسیاری از مسائل را مدیریت نم

ی یازدهم تا این حد روی فضای ارتباطات آزاد و فضای مجازی تأکیود گراکنید این جریان موجود در دولت توسعهاینکه مشاهده می

ر دهند به ارتقاء شناخت آنها نیاز ریزی و برای آن که انسان را جزء شهروند جهان امروز قراکند به این دلیل است که برای برنامهمی

های مرتبط ها هم، شناختاین شناخت ریزی جهانی انجام دهد.تواند برای آنها برنامهدهد نمی دارد. اگر نتواند شناخت آنها را ارتقاء

ت کوه بوا بررسوی آنها در جامعه ما هستند. برای بنده جال  اسوهای زیستی مدرن است که متأسفانه در حا  ایجاد زیرساختبا هم

مبتنوی بور یوک  های دقیق پیامبرتمام تالمیمشوم که متوجه می، اهللو همچنین روایات و سیره رسو  زمان پیامبر

در جامعوه ایجواد  ته است. این درک عموومی بوه چوه دلیولدرک عمومی یافتم. در حالی که در آن زمان فضای مجازی وجود نداش

گونوه مبتنی بر سازماندهی خانواده محور و محله محور  بوده است. اگور ایون زماندهی پیامبرشده است؟ به این دلیل که سامی

ریزی را های اطالعاتی ناقص و از این دست معضالت در نظام برنامههای فضای مجازی و طرحطرح نباشد در این صورت ما مجبوریم

یریت شود ما بوه تعورف خوواهیم از تربیت بود که عرض کردم اگر مدسهای مرتبط با جهت. این دسته او  از عدم توازنامضاء کنیم

 زیر ساخت بهینه روابط انسانی در یک جامعه است. هم تعرف  رسید.

هوایی را کوه موا در برناموه ششوم روی آن های دیگرِ عدم تووازنشاءاهلل فردا وارد بحث خواهم شد و یک گزارش تکمیلی از بستهإن

تالشی که دوستان ما انجام دادند یعنوی آنچوه کوه بوه عنووان پیشونهاد بوه  . ولیشما عرض خواهم کردایم را خدمت متمرکز شده

کوه در موورد بحوث عودم  موا فقوط در مجمو  هفت عدم توازن اسوت. در حوالی ت و هم اکنون در اختیار مجلس است،مجلس رف

الگوی پیشرفت و به این دلیول گفتمان عمق بودن این کمایم ولی به دلیل هفت عدم توازن را بحث کرده مرتبط با تربیت هایتوازن

بسیار کم عمق بود تنها هفت مورد از آنها برای تبدیل شدن به حکم برنامه به مجلس پیشنهاد شد. که وگویی فضای گفت دکه ایجا
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 کورده ناموه ششوم بحوثت الگوی پیشرفت برای برهایی که در پیوسامیدواریم این هفت مورد هم تالوی  شود؛ اما اصل عدم توازن

 بودیم بیش از بیست مورد بوده است. 

اینکه ما  ر و آن  - های دیگر از نگاه الگوی پیشرفت را بحث خواهم کردشاءاهلل فردا عدم توازنإن -ای دیگر را نیز عرض کنم؛ نکته

گرا آنهالا را ندیالده سعهکه جریان تو های حا  کشورکه متمرکز شدن روی عدم توازننششم  و کار را انجام  ا یم؛ یک  ایبرنامه 

ی ایالن خطرناک  ر برنامه ششم را به نخبگان معرف  کر یم تا آنها تغییر کنند. همه و  یگر آنکه  ه ما ه خواست ببیندبو  یا نم 

مثوا  ایون مواده  بورای .کالر تر م ضعیف ز این وضعیت  که اکنون قرار  ار خطرناک به نوع  روابط انسان  جامعه ما را ا  ه ما ه

دانستیم ها حساس شدیم، چون میها جزء اینها بود. بنده دیروز نیز عرض کردم که به این دلیل ما روی تراریختهمربوط به تراریخته

 های جمعیتی در ایران از سوی سازمان ملل در حا  اجراست. ظرف دو دهه گذشته سیاست

هرانی در بیست و اندی سا  پویش بوود طشدم به وسیله کتاب مرحوم عالمه  شنااولین باری که خود بنده با این پرونده خطرناک آ

هوا ایون در زموانی بوود کوه توازه بحث«. ای سوهمگین بور پیکور مسولمینکاهش جمعیت، ضوربه»که عنوان کتاب ایشان این بود 

ها هرانی و دیگر گزارشطم عالمه آثار امثا  مرحو نهای کاهش جمعیت مطرح شده بود. خالصه در این دو دهه ما با خواندسیاست

. ایون ن را با چالش جدی روبورو کنودحواسمان بود که یک سلسله طرح در ایران در حا  اجراست که اساساً مسأله جمعیت در ایرا

دائمواً  ها ابعادی داشت برای مثا  بحث کنتر  نسل و دو فرزند کافی که البته اینها بخشی از کار بود. بعد که اخبوار پرونوده راطرح

ده یا پانزده سا  ها رسیدیم که جال  است وقتی به بحث تراریخته - این پرونده بیش از دو ده در ذهن ما باز بود –کردیم مرور می

نویسند که از طریوق ایون محالووالت آن کنفرانس حضور داشتند می که آقای ظریف کهدر سازمان ملل کنفرانس زیستی  پیش در

دوسوتان موا هوم زحموت  د و  نسل، عقیمی و سرطان ایجاد کرد. ایشان نیز به این مسأله تأکید کرده بودنوتوان کنترتراریخته می

آقای ظریف اعتراض شده بود تا ایشان نظر خود را پس بگیرند؛ نظوری به ای کردند. بعد هم شنیدم که کشیدند و این نامه را رسانه

ن سوفر مک کویین به ایرا. بعد هم که آقای کنداصالحات بیان کرده بودند دولت چندین سا  پیش ایشان در زماندر این مورد که 

 ر زمان  که حواس همه  وستان ما به این بو  که سند ناکارآمد برجام امضاء نشالو ؛ چنالدین شد.  زد قضیه برای ما خیلی محرکر

 انید که ایشان رلی  پرزیالدنت م  ندم  کولین به ایران بو .آقای ک  طراح  خطرناک  یگر  ر ایران جلو رفت یک  همین سفر

جایزه جهان  غ ا است. یعنال  تالأمین مالال  ایالن جالایزه از سالوی  ها پیشنها  بنیا  راکفلرها هجایزه جهان  غ ا است. یک  از 

ایالن هنالوز هالم  ای ایجا  شالد.های جدیالعملای و مطرح کر یم ی  عک افتد. وقت  ما اینها را رسانهها اتفاق م صهیونیست

 ر حال  که ی  مقام امنیتال  آمریکالای   .کر ه است م  کولین چرا به ایران سفرجواب مانده است که این آقای کندؤال ما ب س

در جریان مذاکرات آنها با وزیر جهاد کشاورزی چه گذشت. هنوز هوم بوه ایون سوؤا   !آمده است نایرا به است برای چه موضوع 

 قضیه خیلی مشکوک است.  . به هر حا  مسجل شد کهاندپاسخ نداده

هایی بودند که روابط انسانی ما را بیش از این به چوالش بکشوند؛ یوک کنم آن ده ماده خطرناک یک طراحیاین که بنده عرض می

ها است با این شواهدی که بخشی از آن را عرض کردم و مفالل آن را در جای دیگوری مطورح مالداق از آنها همین مسأله تراریخته

ها در خالوص این ده ماده خطرناک در برنامه ششم بیشتر بوین حساسیت الحمداهلل ین بخش بیشتر جلو رفته است. یعنیا ام.کرده

ها جاری است. در آخرین بررسی بنده بخش قابل توجهی از این مواد خطرناک دچار تغییرات اساسی و بنیادین شده اسوت. نماینده

وده است. ولی اصل داستان ایون اسوت کوه موا بایود بوه دنبوا  شناسوایی عودم یعنی خوشبختانه حساسیت در مورد آنها جدی ب
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دادیم. این پروژه کماکان باقی اسوت و ایون طورف داسوتان بایود ها برنامه میرفتیم و برای رفع این عدم توازنهای موجود میتوازن

 .قابل توجهی روبه جلو حرکت کند شاءاهلل امیدوارم خدای متعا  عنایت نماید و مسأله تا اندازههنوز کار کرد. إن

 القاسم مالطفی محمدوصلی اهلل علی سیدنا ونبینا ابی
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 پرسش و پاسخ:

 ها به چه شکلی است؟ر حا  حاضر وضعیت تراریختهد یک  از حضار:

هنووز کمیسویون تلفیوق  ظواهراً، وجوود داردمالووبه ها سازی تراریختهتجاری قانونی منعبرای  در سطح کمیسیون کشوری:ستا  ا

موان جموع خیا توا تری صورت بگیرد باید کارهای جدّیرسد به نظر میفضای نسبتأ خوبی است.  فضا،ولی تالمیمی نگرفته است 

 نگران باشیم. باید ها تالوی  نشده است،سازی تراریختهتجاریمنع تا زمانی که قانون  اام .بشود

 ای هست که محالوالت تراریخته را از بقیه محالوالت بشناسیم؟نشانهالن ا یک  از حضار:

در بازار ایران وجود دارد، این خود داسوتان تلوخ دیگوری  ها بدون لیبل)برچس (اینکه حدود ده سا  است تراریخته کشوری:ستا  ا

ایون داسوتان خیلوی  سوازی را قوانونی کننود.ایون هسوتند کوه تجارین به دنبوا  اآل ،دارند وجود بدون لیبل ن محالوالتای است.

عموومی  ،موردمی هموهبین  هستند ولی این در از محالوالت تراریخته های کشوراز روغن %95شود که گفته می تر است.خطرناک

ما به دنبا  این هستیم که ایون  ،کارهای زیادی باید صورت بگیرد زده شود. این محالوالت لیبل البته قانونی وجود دارد که. نیست

 د حداکثری محالوالت ارگانیوک را در دسوتور کوار قورار دهویم.تولیبه این سمت برویم که و  کنیمبنیادین حل به صورت مسأله را 

در یوک جملوه  به صورت تفالیلی این مباحوث را ارائوه خوواهیم داد.ردیم را مطرح ک الگو ی کشاورزیشاءاهلل وقتی مباحث حوزهان

 همبوارزاین  ط آغاز شده است. تا چند سا  پیش،های غلریزیبرنامه الگوی پیشرفت برای اصالح  جبههنرم مبارزات  کنم؛عرض می

هر حا  این مبوارزه آغواز به  شد.تالوی  می کردگرا هر طرحی را به عنوان پیشرفت ارائه میجریان توسعه هم وجود نداشت و ولیها

تکمیلی به برکت اقدامات شاءاهلل انگرا آغاز شده است. های پیشنهادی جریان توسعهبرنامه وازن وچالش در مفهوم عدم تشده است.

  ، وضعیت بهتر خواهد شد.مؤمنین

 القاسم مالطفی محمدو نبینا ابیاهلل علی سیدنا و صلی
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و: یق سمیتیازیمت 
شم با نگاه الگوی اسمم  ایران  پیشرفت  یالده اگر ما بخواهیم این نگاه را  ر برنامه ششم تطبیق کنیم چهار  سته عدم توازن مهم  ر برنامه ش

 هالای توازنقرار گیر .  سته اول عدم  مور   توجهعدم توازن  ر ذهنیت مدیران و نخبگان جامعه  که ما سع  کر یم این چهار  ستهنشده است 

وجالو   ار   تربیت  ر کشور ساز جهتامور ضد مرتبط با مسأله تربیت بو . یعن  ی  سری  هایتوازنکه  ر برنامه ششم به آنها توجه نشد، عدم 

 حالا  کشالور، هالایتوازنم بو .  سالته  وم عالدم شالگو  ر نقد برنامه ش هایبحثاول  به آنها توجه نکر ه است. این بخش  ریزیبرنامهکه نظام 

م به آنها توجه  نشالده بالو .  سالته  ر برنامه شش بازهمبو  که حول محور پیشگیری از جرم  ر کشور  ر حال حاضر وجو   ار  و  های تعارض

 ر برناماله اقتصا  بو  که به این مور  هالم  سازیمقاوممرتبط با  هایتوازنکه برنامه ششم به آنها توجه  نکر ه بو ، عدم  های توازنسوم عدم 

ی.مرتبط با حوزه علم است هایتوازن، عدم هاتوازن سته چهارم عدم  نشد. ایجدیتوجه ششم 
ی

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


