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صیال  و السیالم هلل رب العیالمین و الذ راهلل من الشیطان الشجیم الحمدسالم علیکم و رحمة اهلل و رشکاته رسم اهلل الشحمن الشحیم اعو

و علی اهل ریته الطیبین الطاهشین السیّما علی رقیة اهلل فی األرضین ارواحنا آلماله الفداء و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّنا اری

 عجّل اهلل تعالی فشجه الششیف.

شاءاهلل ره مصداق ننی پیششفت در دانشگاه ششیف است. إاین هشت هفته مباحثات الگود اسالمی ایشاآغاز آخشین هفته از  روز امشوز

اُمه» سک    ِخت کیه در  طیورهمان قیامت همه ما قشار دهد.هاد شما را ذخیشه قبش و ها و تالشراشد و خداد متعال این زحمات، قدم «مت

هفتاد سال است که به اسه  . نیاز داریمخود گشاد وطنی جشیان توسعه مقارله را دنقشهراز تعشیف جلسه گذشته عشض کشدم ما ره 

و وگو شده ها وارد گفتدر بسیاری از حوزهکماکان ولی جریان توسعه غربی  ،شودتوسعه غربی در این کشور ناکارآمدی ایجاد می

د غشریی میورد اتفیاق اسیتد رعید از جشییان توسیعهناکارآمیدد  شد؟این معما را چگونه رایید حیل کی رساند.خود را به پذیرش می

هیا شود که را توجه ریه همیه ایین ناکارآمیددآمدد عمومی هم شده است ولی چه میرشدن رشجام و نقض مکشر آن این ناکانوشته

تیشین دولیت گیشاتوسعهدولت یازدهم که یعنی  ،گونه روداز رشجام اینکند؟ حداقل تا قبل  تفاهم ایجادتواند جشیان توسعه غشری می

گیی هیوا تیا سیالی و آلیوداز خشکد را شعار تدریش و امید رود کار آمد و مدعی شد که رشاد مسائل مختلف جمهورد اسالمی است

 حل دارد. راه المللرکود، تورم و روارط رین

رنده در خاطش دارم  لت تدافعی آن واضح است را نبینیددمقام دفا  قشار گشفته است و حا کامالً در گشا کهجشیان توسعه ششایط کنونی

میزان مشارکت مشدم تهشان در یک انتخارات شوراد شهشد تنها دوازده ییا سییزده درصید ریود.  ،که قبل از سش کار آمدن دولت نهم

ایین شود که میتا این حد کاهش یافت. چه  در انتخارات شدمیعنی پایان دوره اصالحات آنقدر ناامیدد راال رود که سطح مشارکت م

مقام معظم رهبشد در تهشان نماندنید و ریه  !یارد؟گشا فشصت رازتعشیف و رازیاری خود را میجشیان توسعهشود ولی ها تکشار میحالت

[ کمتیش از جمعیت ]را حد نصابصی وارد یک شهش کم یک شهش راجمعیت کمتش از صد هزار نفش تششیف رشدند و طبق قانون اگش شخ

انتخاریات شیوراد شیهش زمان در انتخارات ششکت کند. رهبش معظم انقالب در پایان دوره اصالحات و در  دتوانصد هزار نفش شود نمی

یزییون رشاد اینکه انقالب در مقارل مشدم قشار نگیشد در آن انتخارات ششکت نکشدند و ره آن شهش کم جمعیت رفتند. رسماً هم در تلو

در پاییان عمیش خیود امیدد عجیبی که دولیت اصیالحات توانند در انتخارات ششکت کنند. آن ناقانون ایشان نمیاعالم شد که طبق 

  اریخی عجیب در اختیار قشار گشفت.منجش ره رود کار آمدن دولت نهم و دهم شد که یک فشصت ت ایجاد کشده رود،

 در اییشان  رش سش این موضو  اسیت کیهرنده ا ندارم رلکه حشف ر هق افتادرا که اتفا شتباهاتیو اها رنده اکنون قصد رازخوانی آن دوره

اد فکیش ولی راز شاهد آن هستیم که در ییک فشصیت چنید سیالهاند. رار اول نیست که مشدم از تداریش مبتنی رش توسعه نا امید شده

کند و دوراره تحت عنوان یک رشنامه و طشح جدیید رود کیار احیاء میما  کارِتوسعه خودش را را توجه ره استفاده از حافظه فشاموش

ری فرهنگهی فکهجریان علت اصلی آن این است که معما را راید چگونه حل کنیم؟ در جلسه گذشته عشض کشدیم که  اینآید. می

رییش از نیود درصید از  .رده اسهتکمتر توجه ک - پردازی برای حل مشکالت مردمه  نظریه آن -پردازی انقالب به مسأله نظریه

رحث خیود را از پایگیاه نظیشد  ،متفکشین فعال در جبهه فکشد فشهنگی انقالب ره هنگام مواجه را فکش غشب و ره چالش کشاندن آن

 ثالًمیادعیاد کارآمیدد نمایید.  شود و تا سوار رش مشکالت مشدمشود خالی میگشا رشاد جشیان توسعهمیدان  لذا عمالًکنند. آغاز می

در شیهش تهیشان و  طالقمشکالت اقتصادد، مشکالت خانوادگی و همین مسأله رسیار تلخ ، زیست در مورد مشکالت محیط گویدمی

خواهند مشکالت حل شودد شیما تصیور . راالخشه مشدم میحشف کارآمد دارد مسائل فشاوانی که در جامعه ایشان نیاز ره مدیشیت دارد

و تیالش  اشیتهموضوعات را مسأله خود قشار ندهد و رشاد آن نشست نگذ این ،فکشد فشهنگی انقالب کنید که جشیان فعال در جبهه
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 مدتی را تغییش در شخصیت خود و را یک تغییش رورنایی ورود پیدا کشده یب رعد ازفکشد و علمی نکندد در این صورت پیداست که رق

 . ردکند تداریشد را رشاد حل آن مسائل در اختیار داادعا می و

فکشد فشهنگی انقالب داشیتند خطیاب ریه فعیاالن فکیشد در همین نشست اخیشد که مقام معظم رهبشد را فعاالن فشهنگی جبهه 

ریه ایین دوسیتان غافیل میا  گیش ما شده است آقارعد از چهاردهه از انقالب چه غفلتی گشیباندقت رفشمایید که  -فشمودند:  فشهنگی

. یعنی ما یک جبهه فکشد فشهنگیی دارییم ولیی تعشیف نکنیدکسانی که معتقد ره انقالب هستند مخاطب خود را فقط  - اندفشموده

قشش خاکستشد و آنهایی که چالش در ذهنشیان  -اصطالحاً  –مدونی رشاد  دمثالً هیچ رشنامه ن موجود استدآر یک غفلت رزرگ د

 گشاایمد وقتی پشونده تشکیل ندهیم جشیان توسعهشکیل ندادهوجود دارد نداریم. رشاد رسیارد از مشکالت پشونده تحقیقی پژوهشی ت

ریش کند که این گزارش را یک رشادر کوچکی ره شما عشض می معشفی خواهد کشد. این نقطه داستان است. حلراهخود را ره عنوان 

 ،هیاد دیگیشانخواندن گیزارش. رنده نه از سش د فشهنگی انقالب را رشرسی کشدههاد فکشآثار فکشد همه جشیان که از دو دهه است

مبهانی نظهری و مباحه  آنقدر روی  کنمدرا مطشح می مکاتب مختلف این گزارش النفعا را آمدواز سش تجشره، همکارد و رفترلکه 

رفهی مع حهلراهبهه عنهوان خود را  گرای توسعهبازه  جبههگرا، جریان توسعهی با تمام ناکارآمد کنند کهبح  می تحقیق روشِ

  این مشکلی است که ما راید ره نوعی آن را مدیشیت کنیم. کند. این مشکل ماست.می

ایمد کیه دور جدیید سیازماندهی اد مطشح کشدهیک نکتهفکشد فشهنگی انقالب ما  جبهه تاریخی این تجشرهحال رش اساس رازخوانی 

هیا فعالییتمحیورد دور جدیید  نباید را تمشکز رود نقد مبانی نظشد غیشب آغیاز شیود. نبایید هیدفِ ،جبهه فکشد فشهنگی انقالب

نیازی نداری  به را تضعیف کن  یا بیان کن  که ما  مبانی نظریجایگاه  خواهی مین دقت بفرمایید بندهنظشد راشد. مبانی هاد حثر

نظهری خواه  بگوی  در مدیریت تحوالت ههی  عهاقلی بهر روی مبهانیبلکه می گوی ؛مسلط شوی ، خیر این را نمیمبانی نظری 

که رشاد یک  توانیم مشکالتی رانمی ،هستیم و همانند یک کشتی در حال حشکت اگش ما در حال اداره یک جامعه شود.متمرکز نمی

کینم. رنده این را عشض می .ریایند نظشدشیم و از همه رخواهیم که سش کالس مبانییرا نادیده رگ جامعه در حال حشکت متصور است

ماییه فطییش اسیتد رایید همیه جیام دهیدد رییرشود و این کار را اننظشد را دارد دو مقام وجود دارد که هش کس قصد یادگیشد مبانی

 نظیشدتوان رحیث را از مبیانینظشد را ردانند. دعوا رش سش این است که آیا در مدیشیت تحوالت و در مشکالت جارد کشور میمبانی

 آغاز کشد یا خیش؟ 

است. اگیش کسیی ریشاد  هاد پولی و مالیپش فشار داریم. این یک مشکلی در سیاست د پولی و پولما مشکل پایه رشاد مثال امشوزه

اساسیاً اقتصیاد  گونه ریان کند کیهکار کشد ایناین مشکل چه  و یا سخنشانی در جواب اینکه راید را حل این مشکل در یک مصاحبه

ریشاد حیل ایین  حیلراهنقد اقتصاد مبتنی ریش سیود از  گونه جواب دهد. این حشف درستی است ولی آیاو این محور استغشب سود

تعشیف و ریاز تولیید ریاز گشا خیود راختم نماییم دوراره جشیان توسعه حلراه؟ اگش نتوانیم آن را ره یک آید یا خیشمشکل ره وجود می

ریشم ولیی همیه این عشض مشخص رنده را دوسیتان فعیال در جبهیه فکیشد فشهنگیی انقیالب اسیت. رنیده اسیم نمیی خواهد کشد.

پایگیاه گیشا را از رایید مصیاف ریا جشییان توسیعه گی انقالب در حال فکش کشدن هسیتند،هایی که ره اسم جبهه فکشد فشهنمجموعه

نظیشد نه اینکه ره مبیانی او نقید  ید از همین حیث ره مصاف او رشوید.اشما نیز ر کند وکارآمدد ششو  کنید. او ادعاد کارآمدد می

الملیل و ها، کاهش آلودگی هوا، میدیشیت اشیتغال، کیاهش تینش ریینگشفتن را مشدم از رشداشتن تحشیموارد کنید. او هنگام ارتباط

دهید. اد آن یک کار فکشد هم انجیام مییگوید. رود پنج یا ده مورد از مشکالت دست گذاشته و رشهشاسی سخن میرشداشتن ایشان

یا مثالً رشاد حل مسأله تیورم، رخیش  کند.گشا را تئوریزه میالملل سیاست خارجی توسعهرشاد مثال رشاد کاهش تنش در حوزه رین

شیکالت را کنید. ییک سیشد مهشحال را هش سیاستی که هست مسأله تورم را مقدارد کنتیشل میتولید را رندانه ره رکود رشده اما ره
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کنیم و کند. ما سبد مشکالت خود را در جبهه فکشد فشهنگی انقالب معلوم میهایی تدوین میحلانتخاب کشده و رعد رشاد آنها راه

هیاد میا حلگشا شیبیه اسیت. راههاد جشیان توسیعهحلدهیم خیلی ره راههایی که ارائه میحلکند، راهیا اگش رشخی از ما معلوم می

نیست، ره تفاهم رسیده نیست. در این حالت طبیعی است که ریست سال هم این دور ادامه پیدا کند، دوراره آنها خود را  شدهتدوین

 کنند. عنوان یک نظش کارآمد معشفی میره

نی جدید جبهه فکری فرهنگی انقالب، باید مسأله کارآمدی باشد. منتهی کارآمدی با نگاه دی یمحور نقشهعشض رنده این رود که 

اد ره محوریت کارآمدد رکشیم؟ مثالً اآلن رعضی از اعضاد جبهه انقالب اسالمی پلیی حال ره چه شکلی ما نقشه دار.و نگاه حجیت

کننید رسانند. منظور آنها از مفهوم کارآمدد این اسیت. رییان میکشد، دو ساله ره اتمام میرا که مثالً چهار سال پشوژه آن طول می

هارساله را دو ساله ره اتمام رساندیم، این یعنی کارآمدد. راید توجه کنیم که این کار یک معناد رسیار حیداقلی که اگش یک پشوژه چ

حل شما رشاد حیل مسیأله از کارآمدد است. کارآمدد داراد حجیت خیلی متفاوت را کارآمدد فقط از حیث زمان است که مثالً راه

نکند رعد آنها رحث را در چهار سال ره اتمام رشسانند و شما آن را در دو سال ره اتمیام  گشاحل جشیان توسعهتشافیک هیچ فشقی را راه

کنم. پس کنند. خیش، رنده کارآمدد داراد حجیت را رحث میرشسانید. این معنا از کارآمدد را خصوصاً در شهشدارد تهشان تبلیغ می

 ن حشفی رود که رنده در جلسات گذشته مطشح کشدم.مدیشیت تحوالت راید ره محوریت مسأله کارآمدد تعشیف شود. ای

شود گرا کارآمدی یا ناکارآمدی یک اصطالح محوری دارد و به محوریت یک اصطالح بازتعریف میدر دستگاه جریان فکری توسعه

ریزی صحبت ام برنامهخواهد با مردم در حوزه نظگرا وقتی میو آن اصطالح عدم تعادل یا عدم توازن است. در واقع جریان توسعه

ها، اس  علمهی گردد. این اصطالح عدم توازنها میخواهد از پایگاه برنامه ورود پیدا کند، به دنبال شناسایی عدم توازنکند و می

ریزی این جریان است. وقتهی کنی . اصطالح حوزه برنامههمین مفهوم ناکارآمدی و کارآمدی هست که ما راجع به آن صحبت می

کننهد، یهک ماهدا  برانگیز به یک مسأله نامتوازن تعبیر میی چالشریزی صحبت کنند از هر مسألههند در حوزه برنامهخوامی

کننهد. مها گفتهی  کهه اگهر بح  را از این نقطه شهرو  می ، بعدبرای عدم تعادل در جامعه، یک مادا  برای ناموزونی در جامعه

کردن کارآمدی و یا ناکارآمدی را بهه چهالش اید مفهوم محوری آنها برای تئوریزهگرا را به چالش بکشی  ببخواهی  جریان توسعه

بکشی . یعنی هرکجا آن جریان ورود پیدا کرد و بیان کرد که نامتوازن است، ما بیایی  این موضو  را موردِ نقد و بحه  و بررسهی 

یا خیر و باید اصالح شود. اگر دیالوگ را از این نقطه  قرار دهی  که آیا ادعای آنها در مورد ناموزونی در یک موضو  صحیح است و

هیش وقیت  گرا شرو  کنید، دیگر آنها نخواهند توانست با جریان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت وارد بح  نشوند.با جریان توسعه

در جلسیه  -د قشار دهییم کیه در عنوان یک امش ناموزون معشفی کشدند، ما راید رشرسی آن ادعا را در دستور کار خوهش موضوعی را ره

هایی کیه گذارد یک ناموزون رود. رعد رنده نشان دادم که رسیارد از این پولانداز و سشمایهمثالً گپ رین پس -گذشته عشض کشدم 

شیود، میتنها ناموزون نیست رلکه ره دلیل اینکه منجش ره رهینیه رواریط انسیانی شود و نهشود، صشف تولید اخالق میانداز نمیپس

هاد حیج، توازن در جامعه را تقویت کشده و منجش ره تعادل هم خواهد شد. این مثالی که رنده در جلسیه گذشیته راجیه ریه هزینیه

جا راید این راهبشد تکیشار دهیم تا روارط انسانی رهینه شود، همههایی که ما از این نو  انجام میهاد مشاسمات عزادارد، هزینههزینه

به دلیهل اینکهه جریهان  .، ما راید وارد رحث و رشرسی شویمگشا سخن از یک امش نامتوازن ره میان آوردجشیان توسعه شودد هش کجا

فرض پذیرفته است که هر آنچه با محور بودن اقتااد در تعارض است، آن امر یک امر ناموزون است. عنوان یک پیشگرا بهتوسعه

است که هر آنچه با محوریت اقتااد در تعارض باشد. ما هه  در الگهوی اسهالمی ایرانهی  اصالً تعریف کلی آنها از عدم توازن این

فهرض چیز را نامتوازن خواهد کرد. این هه  پیشفرض اعتقادداری  که محور دادن قرار دادن اقتااد همهعنوان پیشپیشرفت به

رد که محور تعادل اجتماعی قرار گیهرد، بهه دلیهل دستگاه فکری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است. اقتااد اساساً ظرفیت ندا
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سازها را پردازش کرد، به ایهن معناسهت کهه از کند و هر آن چیزی که بخشی از جهتسازها را پردازش میاینکه بخشی از جهت

لگهوی سازها پردازش نشدند، انسان نامتعادل شده است. پس در جریان اسازها غفلت کرده است. وقتی ه  همه جهتهمه جهت

سازها در آن وجود داشته باشد دهی  که قابلیت پردازش همه جهتچیزی را محور تعادل قرار میاسالمی ایرانی پیشرفت، ما یک

ره خالف رخیش  سازها تأثیر دارد.ها را موضو  قرار دهی ، وعاء فکر بر همه جهتای  که اگر وعاء فکر انسانکه مفال عرض کرده

گویید که فکش تو راید مبتنی رش هدایت راشدد وقتی هدایت و حق، محور رازسازد حوزه فکش قیشار گشفیت، مینفش اقتصادد شما ره یک

شیود تیأمین کیه رییان میپذیشنید. ریه خیالف وقتییافته تأثیش میهاد اقتصادد، سیاسی و فشهنگی از این فکش هدایترخش دهمه

کمیا اینکیه آقیاد سیشیه  -کنید که کل نظام حکومتی نی از اول ریان میگیشد. یعمعیشت و اقتصاد، محور تعادل اجتماعی قشار می

کنند کیه میا دهند. ریان میاش رفاه و رهداشت است، یعنی از اول انسان را ره حیوان تقلیل میکه وظیفه -اند القلم و رقیه هم گفته

دهیم، حتیی که وقتی شما هدف را اقتصاد قشار میگشا نشان داده است کنیم. تجشره کشورهاد توسعهنیازهاد حیوانی را رشطشف می

 گذارد خواهد شد. تعادل پایهشود. پس رنارشاین عدمهمان اقتصاد هم رشاد همه تأمین نمی

کنند که هش آن چیزد کیه در ها ریان میلذا آنها یک تعشیفی از عدم توازن دارند و ما هم یک تعشیف دیگشد از عدم توازن داریمد آن

حوریت اقتصاد راشد یک عدم توازن است، حاال هش چیزدد مثالً در حوزه فشهنگ یک میوردد پییدا شید کیه منجیش ریه تعارض را م

گذارد در انیداز و سیشمایهریین پس شد، مانند مقام مقدس مادر. یک عدم توازن است و یا خیش، رلکه گپِتضعیف اقتصادمحورد می

خواهد شد و یا خیش سیاست خارجی انقالری، سیاسیت خیارجی کیه از مظلیوم  حوزه اقتصاد است، این هم تبدیل ره یک عدم توازن

هم یک عدم توازن است. هش آن چیزد که محور رودن اقتصاد را تضعیف کند، ازنظش جشیان کند، آنکند و را ظالم مقارله میدفا  می

هاد آن چییزد کیه ریه هیدایت و زیشسیاختکنیم کیه هیش گشا عدم توازن است. ما در رحث الگود پیششفت اسالمی ریان میتوسعه

دهید. رنیارشاین هیش کند و در رهتشین وضعیت تأثیشگذارد قشار میهدایت ضشره رزند، عدم توازن است. هدایت، وعاء فکش را رهینه می

 ها شد، ره دلیل جایگاه محورد هدایت، یک عدم توازن است.چیزد که منجش ره گمشاهی و ضاللت انسان

های هدایت در تعارض باشد، تبدیل بهه یهک هدایت دارای زیرساخت است؛ هر چیزی که با زیرساختض کشدیم طور که عشهمان

کنهد و شود. پس دو تعریف از عدم توازن داری ؛ تعریفی که امر نامتوازن را به تعارض با محوریت اقتااد تعریف میعدم توازن می

کند. آنگاه به دلیل اینکه هدایت دارای زیرساخت اسهت، ههر آنچهه بها می تعریفی که امر نامتوازن را به محوریت هدایت تعریف

گذاری های هدایت در تعارض است، نامتوازن خواهد شد. مثالً اگر نفی سبیل زیرساخت هدایت است پس جذب سرمایهزیرساخت

یرسهاخت ههدایت اسهت، شود و مسأله نفس سهبیل زخارجی به دلیل اینکه موجب به چالش کشیده شدن مسأله نفی سبیل می

شود. حال رگیذریم کیه اختالف دید پیدا می ربینیدگذاری خارجی برای اقتااد یک نامتوازن است. اساساً محور قرار دادن سرمایه

گذارد خارجی در زمان دولیت رشیم، سشمایهگذارد خارجی را راال میوسیله رشجام سشمایهدر زمان دولت یازدهم شعار این رود که ره

توجهی کاهش پیدا کشد، یعنی رگذریم از اینکه حتی شعار آنها نژاد عدد قارلگشاد آقاد روحانی نسبت ره دولت آقاد احمددهتوسع

گذارد دهد کیه سیشمایهدهند، اما آمارها نشان میهم محقق نشد. یعنی ره هش مقدار هم امتیاز داده، هش مقدار هم ره کدخدا راج می

دهید و ها منتشش کشدیمد هم محاسبات داخلی این موضو  را نشیان میاین موضو  را در همین گزارش خارجی پایین آمده است. ما

ایم کیه اد اسیت و میا هیم همیشیه عیشض کیشدهدهد. این هم یک مسیألهاین موضو  را نشان می (DUNCTAبآنکتاد هم گزارش

ره لحاظ تئوریک از نگاه الگود پیششفت اسالمی هشحال گشا همیشه رش رود کاغذ است و واقعی نیست. اما رهمحاسبات جشیان توسعه

گذارد خارجی را ارزار حل مشکالت اقتصادد قشار دهیم. زیشا نفس سبیل را ره چالش خواهد کشاند، پیس هیش توانیم سشمایهما نمی

 آنچه در تعارض را نفی سبیل است یک عدم توازن خواهد شد.
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ریزدِ حکومت رشاد افزایش اشتغال رانوان تشریت را ره چالش خواهد کشاند، پس رشنامهدر مثالی دیگش اشتغال رانوان در جامعه دوره 

توان را این نگیاه شناسیایی کیشد. فقیط هایی که مییک عدم توازن خواهد شد. خود این کار یک نامتوازن است و همچنین نامتوازن

نیان اداره جامعه است، داراد زیشساخت است و هش آنچیه خواهم مالک را رحث کنمد هدایت، رتوجه کنید که رنده در این جلسه می

 هاد هدایت در تعارض است یک نامتوازن خواهد شد. را زیشساخت

ایمد در اصل تعشیف کارآمدد را تغییش دادیم. یعنیی دو دعیوا راه اما ما رحث را را این افشاد از نگاه نظشد در این پیشنهاد ششو  نکشده

ین دعوا مدعی کارآمدد هستیمد منتهی یک کسی کارآمدد را ره محوریت رهینه شیدن رواریط انسیانی انداختیم و هش دو طشف در ا

کند که همه تالش ما در این دوره این رود که این معناد مظلوم که از آن غفلت شده است را دوراره زنده کنیم، یک نگاه تعشیف می

اد را ریاال ربیشد، آن کیار راعیث کارآمیدد افزوده یک جامعههشچه ارزشکند. افزوده تعشیف میهم کارآمدد را ره رهینه شدن ارزش

ربینید خیلیی حسیاب فیشق  شود.کند، کارآمدد محسوب می کند که هش چه روارط انسانی را رهینهخواهد شد. اما آن نگاه ریان می

اییم، ریه روش اد غشب اشیکال نگشفتیههکسیومره آ ،ما نقد نظشد ره غشب نکشدیم ،ده استیعنی دیگش رحث نظشد آغاز نشکند. می

از اینجا رحث را خیش رلکه هاد توسعه غشری قارلیت اشکال ندارند، فشضپیشایم. نه اینکه روش تحقیق و شفتهتحقیق غشب اشکال نگ

ن نماینیدگان در میارا یک رسته عدم توازن که  – شما مالحظه کشدید -کنیم. لذا ما در رشنامه ششم نمی گشا ششو را جشیان توسعه

 ودوچهیل خواهد طالقدولت می :پشسیدیم شنامه ششم، ششح دادیم. مثالً دائماًشاد رسازد روگوهاد دوران تصمیممجلس و در گفت

 ،گیذارد خیارجینشخ سشمایه ،کند؟ دائماً پشسیدم، را توجه ره اینکه ما در طول ریست و چندسال رعد از جنگچه درصدد تهشان را 

و غیش واقعی در نظش گشفتید؟ سیواالتی از رزرگ  رد خارجی را این مقدارگذاحجم سشمایه در رشنامه ششم شما رسیار پایین روده چشا

یم کیه مسیأله افیزایش جیشم در جامعیه را اهایم که این محاسبه غلط است. همیشه پشسیدکارآمدد روده است. ما دائماً گفته پایگاه

جنگ ریا خداسیت،  ها حذف کنید؟ ررا کهاز رانک خواهید مسأله رراچطور مییم اهخواهید مدیشیت کنید؟ همیشه پشسیدچطور می

ریه او  را یپول یه کند، رعد شما را تحمیل ررادر روارط انسانی دارد. طشف گشفتار است، مجبور است که پولی را ته یک اثش رسیار سوء

 !؟شیوداد که ررا اصل است چه مقدار هزینه مادد ایجاد میعهدانم در جامید. نمیکنمی دهید و را این کار در جامعه کینه ایجادمی

الحسنه است. یعنی ره او رشاد کسی که از نظش مالی تحت فشار است قشضکشد! حکم اسالم مسأله ررا روارط انسانی را ره چالش می

دهند. این کارکنان خودشان وام میکنند، ره الحسنه را تجمیه میهاد قشضحساب د ماها. رانکیدرا حل کن شمشکل رفق کنید و

 هاد جامعه ماست. عدم توازن

 ، سیبدکند. از وقتی ششو  کیشدیمگشا راجه ره آن صحبت میهایی است که جشیان توسعهز عدم توازنتش اره نظشم خیلی قارل تفاهم

این رحث اسیتقبال کشدنید. رسییارد از را نگاه الگود پیششفت در جامعه مطشح کشدیم، نخبگان و عامه مشدم همه از  هادعدم توازن

نقد نظشد غشب ششو  حوزه از  کهاساتید ما هستند ولی ره دلیل اینهاد فکشد فشهنگی که االن در حوزه انقالب هستند، این جشیان

کنند کت میها ششهاد نظشد هستند، حداکثش در این رحثمند ره رحثکنند، پایگاه تفاهم آنها رسیار کم است. کسانی که عالقهمی

 شود. این رحث اصلی است. می   ما، مشکلی است که توسط مشدم حسه ششوقطه نکاهم ما رسیار راالست. ره دلیل اینولی پایگاه تف

چیزد را عدم پشسم که شما چهگشا می. رنده از جشیان توسعهازخوانی مفهوم عدم توازن طشاحی شودرنارشاین نقشه راید ره محوریت ر

ر د سبد عدم توازن راید شناسایی کنییم و ایین راشود. یک دانید؟ از اینجا رحث ششو  میدانید؟ چه چیزد را ناموزون میمیتوازن 

مشاحل کار را از اینجا ره رعید  -گشا تثبیت کنیم. هاد جشیان توسعهذهنیت مشدم کنار عدم توازن گام اول در فضاد افکار عمومی در

 جبهه فکشد فشهنگی چه راشد؟ محور آن راید درگیش شدن را تعشیف غلط از مفهیوم عیدم تیوازن دنقشه گوییمیعنی می -گویم می

های بها نگهاه الگهوی اسهالمی مرحله اول این است که عدم توازن. حال چطور درگیشد را آغاز کنیم؟ چند مشحله کار است. راشد
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گیوییم میا در می مثالعنوانه تعدادد را ره تفاهم رشسیم. ره. راالخشالزم نیست، همه را احصاء کنیم ایرانی پیشرفت را احااء کنی .

گام دوم تالش کنی  افکار عمهومی در بعد جبهه فکشد فشهنگی انقالب ره دنبال مدیشیت ده عدم توازن هستیم. این گام اول است. 

ایین  -همه دائماً رپشسیم:  رایدشود.  تثبیت که راید این گام دوم است ،دانی کشور می یزی را مشکل ادارهبا خبر شوند که ما چه چ

دانی . مسأله درصدی شهر تهران را یک عدم توازن میودو هلچما مسأله طال   مثالً - کار تا رخش قارل توجهی اتفاق افتاده است

 فاصله طبقهاتی دانی ،را یک عدم توازن می، کودکان کار، مجموعه سبد مسائل اجتماعی ، مشکالت اجتماعیهای اجتماعیآسیب

که ما مشکل کشیور را چیه  ا راید دائماً ره مشدم رشناسانیمرعد اینها ر اینها را باید باالخره احااء کنی . دانی ؛را یک عدم توازن می

گیشد. مثالً ره دلیل اینکه میدیشیت تحیوالت توسیط شکل می ومی دو دسته مشکل در گام دومافکار عم در دانیم. آنگاه آرام آراممی

 دانندد دردانندد تورم را مشکل میهشاسی را مشکل میایشان داننددها رکود را مشکل اصلی میآن شا اتفاق افتاده است،گجشیان توسعه

هیاد ها منحصیش در عیدم تیوازنکنیم سبد عدم توازن. سعی میکار نداریم کنندها معشفی میهایی که آنعدم توازن گام اول هم را

وقتهی تثبیهت  - کنی ؟کار میدر گام بعد چهها راید تثبیت شود. شود. این گام اول است. در ذهنگشا ند جشیان توسعهمعشفی شده

بنیهان بحه  و های فرهنگی یا هدایتهای اقتاادی را با عدم توازننسبت بین عدم توازن -شود این گام آرام آرام آغاز می ،دش

شود یا نیه، رهینیه هاد اقتصادد میتغییش فشهنگ منجش ره رهینه شدن رحثعنوان مثال هشویم که روارد رحث می کنی .بررسی می

هاد اقتصیادد هسیتند، ها، عدم توازنگوید عدم توازنچون آنکه می شود؟هاد فشهنگی میشدن اقتصاد منجش ره رهینه شدن رخش

ها دهد. نسبت اینستند، هدایت را رنیان قشار میهاد فشهنگی هتوازنها، عدمگوید عدم توازندهد. آنکه میاقتصاد را رنیان قشار می

 کنیم. را رشرسی 

این دیالوگ ادامه پیدا کند، هشکدام غلبه پیدا کند، معناد غلبه دستگاه فکشد است. یعنی اگیش شیما رتوانیید نشیان دهیید، ریشیه 

وریک رش جشیان توسعه غشری پییدا جشیان الگو غلبه تئ در واقهاقتصادد مسائل فشهنگی هستند  هادمشکالت اقتصادد و عدم توازن

 . خود این یک رحث نظشد است ولییدهمراهبشد را توضیح می رنده در اینجامحور رحث شود. و رعد اینها هم راید مسأله است کشده

ره کجیا خیتم کننید. از شناسیایی  انقالب است که از کجا ششو  کنند ورز جبهه فکشد فشهنگیهاد اندیشهرحث نظشد ویژه هیئت

ها در ذهنیت عمومی، سپس ره سیمت نسیبت سینجی ریین ره سمت تثبیت عدم توازن شودهاد فشهنگی کار ششو  میوازنعدم ت

نظیشد ولی این دیگش رحث رود. میهاد معشفی شده توسط جبهه فکشد فشهنگی انقالب گشا وعدم توازنهاد جشیان توسعهتوازنعدم

 رشیم. دهید و کار را پیش میجام مییک رحث نظشد را ان نیست که شما رگویید:

گیزارش رشنامیه  در ادامیه جلسیه و رعید کنمقی مانده، فشدا آن را عشض میهاد توازن رااد از رحث نظشد هستهشاءاهلل تتمهحال ان

، زیرسهاخت پیشهگیری از جهرم ر زیرساخت هدایت را انتخهاب کهردی ؛ساز یا چهاما آنجا چهار موضو  جهتدهم. ششم را می

ز را مها در گهام اول انتخهاب سازیرساخت یا چهار موضو  جهت زیرساخت تربیت، زیرساخت اقتااد و زیرساخت عل ؛ این چهار

پیوست  دادی ؛ این شد حلراه هابرای رفع این عدم توازن ها سنجیدی  و بعدها را به محوریت اینبعد آمدی  عدم توازن کردی  و

مجلس، ریا نماینیدگان دولیت هاد وگوها را نمایندهلذا وقتی در مناظشات و گفت .رای برنامه شش ایرانی پیشرفت بالگوی اسالمی 

 ائه دهنددحل ارکشدم که آنها راهکشدند و تقاضا میها را مطشح مییکی از این عدم توازن و پشسیدمگشفتم، رالفاصله سؤال میقشار می

خصوصاً در مناطشاتی که ریننده تلوزیونی داشت  -توانست رگوید: کس تقشیباً نمیچون رحث از حوزه کارآمدد ششو  شده رود، هیچ

دسیت  گویید. قارل فهم رود، یعنی رود مسأله کارآمیدد رحیثشما رحث سخیف میگفت که نمی – شدها رشگزار میو در دانشگاه

تش در ذهن شما شکل رگیشد ولیی وازن رصورت ملموسهاد تاین نظشیه هسته کنم تاشدا تششیح می. حال من اینها را فه رودیمگذاشت

 هاد توازن را توضیح دادم. نظشیه هستهقشیباً همه رحث را گفتم. یعنی روح اصلی االن ت
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هاد آینده رشسیم. آن رحث تکمیلی این است که این رحث تغیییش شاءاهلل ره رحثاینجا یک رحث تکمیلی هم عشض کنم که حال ان

رشخی ممکن است که اینها را را هم اشتباه  ش اجتماعی خودمان چه تفاوتی دارد؟تصمیم در الگود پشداز دپایه عدم توازن راتعشیف 

ایین ادعیاد را این کار  را رازتعشیف کنیم. وم عدم توازنمفه تالش کنیم گوییم که نقطه ششو  رحث این است کهرگیشند، االن ما می

تصمیم  دپشدازش از شناسایی پایه شود. آنجا گفتیم: نقطه ششو ِره چالش کشیده می گشا مدعی است،که جشیان توسعه ادکارآمدد

در رحث پایه تصمیم ما مسیتقیماً نسیبت  - دو اصطالح است -فشهنگی چه فشقی دارند؟  توازنتصمیم را عدم دشود. پایهششو  می

کشدیم ر واقه این رحث را مطشح مییعنی د - جهتساز ره یک تشجمه یک جهت -کشدیم. را را یک تشجمه رشقشار میرین یک چالش 

در رحث عدم توازن  -حث ما در شناسایی پایه تصمیم رود این ر -نتیجه عدم توجه ره آن تشجمه است. وجود آمده هاین چالش ر که

کنییم. وقتیی ششو  می گشاآییم نقطه ششو  را از تعشیف چالش در نگاه توسعهمیرلکه کنیم، طور ششو  نمیفشهنگی ما رحث را این

خیب، ایین عیدم تیوازن را ریه  "گذارد یک عدم توازن اسیت.انداز و سشمایهگپ رین پس" گوید:گشا میجشیان توسعه عنوان مثالره

عنوان عدم توازن تعشیف کشدید، هکه این چیزد که شما ر کنیمششو  میرا  محوریت رخش اقتصاد تعشیف کشده است. ما رشرسی این

 انداز خشج حجانداز پایین است، رخشی از این پسگویید در کشور ایشان پسوقتی می ،کال را دارد. مثالً شما متوجه نیستیدفالن اش

ولی در تولید ره  آیدکه در تولید ره معناد ارزش افزوده نمیاست انداز درست شود. این پسمی مشاسمات عزادارد امام حسینو 

این مثالی کیه در جلسیه گذشیته  در -دادیم، تعشیف چه اشکالی دارد. . نشان میشودزینه میهسانی معناد تولید اخالق و روارط ان

جشیان الگود پیشیشفت را ریه رسیمیت رشناسید. او روش  شو  اوست. چشا؟ چون او حاضش نیستیعنی نقطه ششو  ما نقطه ش -زدم 

کنید. لیذا میا رییزد غشریی اسیتفاده مییآید از الگوهاد رشنامهتحقیق ما را که قبول ندارد، الگود ساخت ما را که قبول ندارد. او می

 تصمیم دپایهرحث ره  در گام رعدآن وقت ناکارآمد است.  که این روش شما دهیمنشان می کنیم ورحث می الگود او در و رویممی

هاد ناشیی از عیدم توجیه ریه چالشتصمیم عبارت از  دپایه شوددتصمیم ششو  می دهاز پای ریزدرشنامه ،خیش: گوییممی. رسیممی

انید. درس خوانده MITکمشیج و ماساچست و در شود. چشا؟ چون مشکل ما این است که اینها ها است. رحث ره آنجا ختم میتشجمه

نقید  را هیاد آنهیانگیاه روییمقم درس رخوانند. حاضش نیستند که نگاه الگود پیششفت را یاد رگیشنیدد لیذا میا مییحاضش نیستند در 

  شود.ها را مطشح کشدیم، رعداً خیلی کارآمدد فکش اسالمی در مقارل فکش غشری روشن می. مدتی که رحث عدم توازنکنیممی

تصمیم مالحظه ظشفیت طشف مقارل استد اگش ظشفیت او در حد پذیشش الگیو ریود،  دپس فشق ششو  از عدم توازن فشهنگی رش پایه

ریزد کشیور و مشکیز تحقیقیات مجمیه جلو رشو. اما اگش مانند سازمان مدیشیت و رشنامیه گوییم را الگود ساخت کارکن و رهره او می

اد که در رشجام و غیش رشجام ایجاد کشدند راز دست ریش را این همه ناکارآمدد -تشخیص حاضش نبودند از جزمیت خود دست رشدارند 

هیا را نقید کنییم. پیس نظشییه هاد علمیی آنکیه دییدگاهش اینماند مگیاد نمیچاره -گویند راید علمی رفتار کنیم دارند و مینمی

الگود پشدازش اجتماعی که ریزالگود سوم الگود ساخت است رشاد  اد توازن در واقه یک سطح تنزل الگود پشدازش است.ههسته

فتن را پیدا نکشده اسیت، میا اند. اما رشاد کسی هنوز توفیق ال اله گهاد غشری رسیدهکسانی است که ره مقام مقدس رشائت از نظشیه

ریزد دیگیشد هاد عدم توازن را رشکنیم تا زمینه آماده شود تا ریا ییک میدل رشنامیهها رشویم و این رتهاد آنخانهمجبوریم ره رت

یم، گشا شیدتفاهم کنیم. این راهبشدد است که ما در حال پیگیشد آن هستیم. رنارشاین اگش دیدید ما وارد دیالوگ را جشییان توسیعه

 جاست. کنیم. نقطه ششو  اینایم و داریم آن را رشرسی میها رفتهردانید که در واقه ره جنگ یک عدم توازن از نگاه آن

هایی روده که میا ریه ها حکمتاین -ره ریان رکیک تکنیک را ره کار رشدم  -هایی روده کنم تکنیکاین چیزهایی که رنده عشض می

تشدید شده است. وگشنه رنده در جلسات گذشته عشض کشدم که فشهنگستان علوم  ه و پیششفت در کشورکار گشفتیم و دعواد توسع

ها کند. ایین را فقیط خیود فشهنگسیتانیریزد داده است ولی کسی را آن ارتباط رشقشار نمیاسالمی، الگود تنظیم رشنامه رشاد رشنامه
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است دیگشان را آن ارتباط رشقشار نکنند. پیس رایید راهبشدهیایی ماننید دانند چیست. وقتی رحث را تأسیسی مطشح کنید، ممکن می

هیا را کنم که رنیده ریه اسیاتید و دوسیتان خیود قیبالً اینهاد توازن را جلو ربشیم تا درگیشد آغاز شود. حال عشض مینظشیه هسته

دد این نظشییه اثبیات شیده اسیت. آقاییان شد. حال امشوزه کارآما اطمینان قلب حاصل نمیهدادم ولی رشاد آنتئوریک توضیح می

ره هفت عدم توازن محیدود شید  و ها را در مجلس مطشح کنیمم توازنمجلس قبل، ره رنده اجازه ندادند تا همه عد دهیئت رئیسه

را جلیو ربیشیم. شاءااهلل در رشنامه هفتم هم کیار ریزد اتفاق افتاد. انولی را تکیه ره این هفت عدم توازن تفاهم خوری در حوزه رشنامه

پس اگش رشنامه هفتم را نوشتیمد رشنامه هفتم، پنجاه عدم توازن را نگاه الگود اسالمی ایشانی پیششفت خواهد رود. یعنی پنجیاه نقطیه 

ریا  .ها معشفیی کشدنیداد که آنمنتها پنجاه نقطه ،دهیمریزد قشار میچالش و ناکارآمدد وجود دارد را نقطه ششو  رشنامه هاکه در آن

کنید گونه است؟ اگش شما در همان نقطه که شیخص مقاریل ادعیا میگوییم آیا آن پنجاه نقطه واقعاً همینها وارد رحث شده و مینآ

بور کند و هاد شما عتواند را سشعت صد کیلومتش از رود تمام ارزشحاضش شدید و دیالوگ را ششو  کشدید، دیگش شخص مقارل نمی

اد اسیت از نظشییه جا رایستیم و ربینیم این ادعایی که کشدند درست اسیت ییا خییش. ایین خالصیههمین رایدادعاد کارآمدد کند. 

محور جنگ نرم  ،گرا بروی دی به جنگ جریان توسعهپس یک مبنا داشت و آن این بود که ما باید از نقطه کارآمهاد تیوازن. هسته

کارآمدی در اصطالح عدم توازن است. پس ما به نقد مفهوم عهدم  شدن مسألهکارآمدی است. تئوریزه ،گرامقابل جریان توسعهدر 

کنند و ما عدم توازن را به محوریت هدایت تعریهف گرایان، عدم توازن را به محوریت اقتااد تعریف میپردازی . توسعهتوازن می

هها قهرار ههای آنر سبد عهدم توازنکنی  و در کناها را شناسایی و معرفی میکنی  و مبتنی بر نگاه خودمان سبد عدم توازنمی

کنی  تا ببینی  کدامشان حهاک  و کدامشهان تحهت سنجی می نسبتها های خود و آندهی . در گام آخر ه  میان عدم توازنمی

 گیویی فیشارتواند از پاسیخگشا نمیره این شکل جشیان توسعهکنی . گو را شرو  میوها گفتتأثیرند و کدامشان مؤثر هستند و با آن

گود علمی را تعطیل کند و تمام وقت خیود را رگیذارد و کتیب کینیز و مکتیب نهیادگشایی و وکند، دیالوگ علمی را نپذیشد و گفت

یشانی پیششفت وارد دیالوگ را جشیان الگود اسالمی ا هم که شده ود رشاد حفظ آرشود خودشنظشیات فشیدمن را رخواند و مجبور می

شاءاهلل رنده از فشدا یک یا دو نکته تکمیلی راجه ره نظشیه رعد هم همین اتفاق قارلیت تکشار دارد. ان از این ره و که شدشود. کما این

 کنم. اد توازن که عشض کشدم اجشاد این نظشیه را در قالب پیوست الگود پیششفت رشاد رشنامه ششم تششیح میههسته

 القاسم محمدسیدنا و نبینا اریو صلی اهلل علی 
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:و پاسخپرسش   

خواهیم کار را ششو  کنیم حال چشا الگود اسالمی را رپذیشیم؟ شاید مکتب دیگشد الگود دیگشد داده و ما که می :(1)یکی از حضار

 آن هم فایده دارد. چشا راید الگود اسالمی را رپذیشیم؟ 

 رود.الشسول ربینید ما رحث را از حجیت آغاز کشدیم. آغاز رحث ما از مه کشوری: استاد

 رحث از حجیت نیاز ره مباحث نظشد ندارد؟  :(1)یکی از حضار

کیه اثبیات کینم کیه رایید کشدن رود، منتهیا ریشاد اینالشسول حشکتنقطه ششو  درگیشد و حساسیت ما، مسأله مه کشوری: استاد

حشییک وعیاء فکیش و هیم در رهینیه کشدن کارآمدتش است. این مسأله را هم در تالشسول حشکتالشسول حشکت کنیم، گفتم که مهمه

هاد توازن مطیشح کیشدم و گفیتم کیه اگیش توانسیتید مبنیاد داراد هسته دروارط انسانی نشان دادم. حال همین رحث را در نظشیه

کند تطبیق کنید و نظشیه کارآمدتشد ارائه کنید، این مجشایی اسیت حجیت خود را در موضوعی که طشف مقارل ادعاد کارآمدد می

کنید اما ریه که مسأله اسالمیت ارتقاء پیدا کند. رش خالف زمانی که شما در نظشیات غشری دیگش و مدعی کارآمدد ششو  مینرشاد ای

هیاد من کارآمد هسیتم و رنیده تکنیک دگوییطور که عشض کشدم این یک جدال احسن است. شما میشود. همانجا ختم نمیاین

تازد کنیید و توانیید یکیهکشم. پس ارزار دست شما را گشفتم و شما دیگش نمیره چالش میدهم و کارآمدد شما را الگو را نشان می

 کنیم. رگویید ما زندگی رشش را اداره می

، گشوه مقارل ایشان اهیل طیب رودنید. اطبیاء زرشدسیتی رودنید و گویند در زمان پیامبشان ره عنوان مثال زمان حضشت عیسیمی

کشدند. یعنی عامل جیذب طیب اد که ایجاد شده رود، مشدم را ره طاغوت دعوت میشیق این کارآمدددادند. از طها را شفا میمشیض

افتاد و مشدم ره شگفتی واداشته هم جادو ارزار کارآمدد رود. یعنی در حوزه سحش تصشفاتی اتفاق می رود. در زمان حضشت موسی

کیه اخیالق هم ره دلییل این اکشمکشدند. در زمان پیامبشدعوت می ان سحش را مبنا قشار داده و مشدم را ره کفششدند. رعد هممی

تفشیحی عشب خیلی فشره رود، رحث شعش خیلی کارآمد رود. معلقات سبه اشعار رشتش عشب جاهلی رود که آویخته شیده رودنید. حیال 

معجزاتیی  د. حضشت موسییپیامبشانی که در این سه صحنه قشار گشفتند، ارتدا در ادعاد کارآمدد طشف مقارل چالش ایجاد کشدن

هیم قیشآن آورد کیه از  اهللمشده را زنده کشد، رسیول نشان دادند که سحش طشف مقارل ره چالش کشیده شد، حضشت عیسی

انگیزد دارد. را این سه کار، کارآمدد ادعاد طشف مقارل ره چالش کشیده شد و خله ید شدند و در نهاییت لحاظ نظم، نظم شگفت

 شود. جا ششو  نمیهاد موجود که رحث از ایندر نگاههدایت اتفاق افتاد. 

 صوت واضح نیست... :(1)یکی از حضار

شدن روارط انسانی است. رحث توحید در مباحث الگو مفشوض است. تحشیک وعاء فکش کیه پس نقطه ششو  ما رهینه کشوری: استاد

د. حال ما را یکسشد جیادوگش میدرن روریشو هسیتیم کیه شورحث آن را ره صورت مفصل  مطشح کشدم که علت تشریت و هدایت می

توانیم مسائل را حل کنیم. عشض رنده این است که عصاد الگود پیششفت اسالمی راید رود این ادعاها ریفتد. وقتی گویند ما میمی

تیوانیم فضیاد شود. پس میگشا گشفته میها ره چالش کشیده شد، دیگش ارزار سحش از دست جشیان توسعهاین عصا افتاد و ادعاد آن

هاد توازن، تئوریزه شیدن هسته دکشور را ره سمت الگود پیششفت اسالمی مدیشیت کنیم. فشق این را رحث دیگش این است. نظشیه

کشییم. ریش خیالف کند و ما آن ادعیا را ریه چیالش میگشا ادعاد کارآمدد میگشا است. جشیان توسعهجدال احسن را جشیان توسعه

ها هم اگیش رخواهنید این ،خواستم اسم نیاورمو رنده می گشد هستندایی و تفکیکی. رشخی از دوستان انقالب هم هایدهدوستان صدر
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و اسی و عاقبیت شنگویند غشب انسانکنند و میکنند. یعنی مبانی نظشد خود را مطشح میره چالش رکشند را همین نگاه ششو  می

اند. این خیلی متفاوت است. شما دارید ریا طیشف مقاریل جیدال احسین تعشییف ظشد ایستادهی دائماً رود حوزه نعنمعاد را ندیدهد ی

شوند. کارد که ما در این چهار دهه نتوانستیم انجیام ا خله سالح میهفاقات غلطی رخ داده، طبیعتاً آنکنید. وقتی نشان دهید اتمی

 دهیم. 

 ره ششط اینکه عملیاتی شود. :(2)یکی از حضار

ها مطالعیه رودن این را ما در مباحث دیگش الگو مطشح کشدیم. ره عنوان مثال همین امنییت. رایید سیالهد عملیاتیرل کشوری: استاد

افتید. میا خیلیی امن کندد اما ایین اتفیاق نمیهمه دنیا جمه شده تا ایشان را ناکنند تا رتوانند تحلیل کنند که مدل رسیج چیست. 

 انقالب از ارتدا تا کنون را رحث خواهم کشد. حوزه کارآمدد  هشتکارآمدد داشتیم. رنده 

 االن که رانک ره این شکل نیست...: (2)یکی از حضار

 رانک که رشاد ما نیست. مگش رانک رشاد الگود پیششفت است؟ کشوری: استاد

 ارائه شود. حلاهرنه نیستد ولی راید : (2)یکی از حضار

هاد دیگشد است. ارتدا راید این امور تفکیک شیوند. ها رحثیم. اینکنما در تجمیه سشمایه مسأله وقف را مطشح می کشوری: استاد

ها را حل کنیم. رنده در مسائل اقتصاد . یارد ایناست در جمهورد اسالمی امورد ررطی ره اسالم نداشته و ره پاد اسالم نوشته شده

انیدازد کنییم. خیود را راه -دد خانوادگی همین رنگاه تولی -هاد اقتصادد شود. ما راید رنگاهها نظشد حل نمیعشض کشدم که این

تیوان در حیوزه نظیشد کنند. ره هش حال میگشایان عصاد حضشت موسی را ربینند، استقبال میحال اگش مشدم در قبال سحش توسعه

 شاءاهلل رحث را در روزهاد آتی ادامه خواهیم داد. ها را خله ید کشد. انخواص این

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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ن:  ق سمیت از مت 
 

  

 

 

 

 

 

 

براین باور  اسالمی پیشرفت الگوی جریان اما دهدمی قرار خود فرضپیش را اقتااد دادن قرار محور گرا،توسعه جریان

 . کشید خواهد چالش به را هاسازجهت همه فرض،پیش عنوان به اقتااد دادن قرار محور که است

 از هابخش همه ثیرپذیریأت باع  کار این دهید، قرار ریزیبرنامه محور را فکر وعاء اگر اسالمی پیشرفت الگوی نگاه از

 ههر پهس. داد خواهد قرار وضعیت بهترین در و کرده بهینه را فکر وعاء هدایت باید. شد خواهند یافتههدایت فکر این

 .بود خواهد توازن عدم باشد، تعارض در هدایت هایزیرساخت با که چیزی


