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صتم  و هلل رب امعتامسین و امسمم یلیکم و رحسة اهلل و برهاته بسم اهلل امرحسن امرحیم ایوذ باهلل من امشتیاا  امترجیم امدستد

و یلی اهل بیته امایبین امااهرین السیّسا یلی بقیة اهلل فتی اررضتین ارواحنتا  امقاسم مدسدامسمم یلی سیّدنا و نبیّنا ابی

 آلمامه امفداء و یجّل اهلل تعامی فرجه امشریف.

 ،بته اتامک هشتیده شتوددر جلسه گذشته یرض هردم هه اگر مفهوم یدم تواز  و یدم تعادل از نگتاه جریتا  توستعه یربتی 

از نقتد مبتانی نیتری توستعه یربتی و  از درگیری را در فضای گفتسانی هشور ایجاد خواهد هرد هه با درگیری حاصتلِسادی 

ز مبتانی اصام  ستود یتا هترم متازمو و یتا ا و نقد آ  یا مدرنیته قابل مقایسه نیس . یعنی اگر شسا بدث را از مفهوم میبرامیسم

آیتاز  انتخاب هرده اس هایی هه جبهه فکری فرهنگی انقمب برای نقد یرب رو نقاه ش امثال اینیا و اسیونامیسم و نقد آنها ر

تر تر و گستردهبه یک سازماندهی فربهیک اثر ایجاد خواهد هرد و اگر بدث را تنها از نقد مفهوم یدم تواز  شرو  هنید  نسایید،

ایتزی آ  پرسیده شود هه آیا یدم تواز  به معنای هتر ی. اگر سؤامدس  خواهیم یاف در مقابله با تفکر ناهارآمد توسعه یربی 

برای تفکتر توستعه ی در این صورت یک اامش ؛و این سؤال مبنا قرار گرفته شود ایرت با اقتصاد اس غاس  هه در مخامف  و م

اامک اگر شود. یگری ایجاد میسؤال این باشد هه ما نگاه یرب به انسا  را قبول نداریم، اامک داگر  و یربی ایجاد خواهد شد

ومی اگتر بدتث را از بته اتامک  ؛های ما خواهند شدبخشی از خواص جامعه طرفدار بدث ،را از ساح مبانی نیری شرو  هنیم

 . شوندبدث میدرگیر  های اجتساییگروه تقریباً هسه ،هنیمهشاند  مفهوم یدم تواز  شرو  

را درگیری . اگر نقاه شرو  اس  های یینیبرای معرفی ناهارآمدی ریزیحوزه برنامه در یحاصامیدم تواز  هه یرض هردیم 

آ  مواردی هته در فکتر توستعه یربتی بته ینتوا  ناهارآمتد و ایم هه آیا یعنی به بررسی این موضو  پرداخته ،اینجا قرار دهیم

 ات. هسچنین در جلستیابددر این صورت ساح تفاهم بسیار ارتقاء می ؟یا خیر گونه هستندواقعاً این شوندناهساهنگ معرفی می

هر اگر بنابراین اس .  تعادل اجتماعی حول اقتصاد ترجمه سادا به معناییک  هب توسعههته گذشته خدم  شسا گزارش دادم 

شود که باید اصالح از نااا جریان توسعه غربی یک عدم توازن محسوب می ،این حوزا تعارض ییدا کند باامری در هر بخری 

 ، تعریه ِههدای  و حول مسأله ی هدای هاالاوی اسالمی ایرانی ییرر  ، تعادل اجتماعی حول زیرساخ نااا از نظر  .شود

. یهس مها یک عدم توازن محسوب خواهد شد ،های هدای  دچار تعارض شود. یس هرآنچه که با زیرساخ ریزی اس برنامه

تعریه  از کارآمهدی خواههد  ی، دعوای کارآمدی ودعوای اصلکنیم. در واقع گیر میدو تعری  از عدم توازن را با یکدیار در

مها نیهز او را  ،کندز میآغاها ه حوزامدر هاز مفهوم کارآمدی زیرا غرب و تفکر غرب یایه تفاهم خود با مردم و جامعه را  بود.

کارآمدی به محوری  روابهط  کند.را کارآمدی بدون روابط انسانی معنا می کارآمدی ،غرب .کریممی در همین حوزا به چالش

ریتزی و متردم ما نخبگا  حوزه برنامه .دهداس  که الاوی اسالمی ایرانی ییرر   از کارآمدی ارائه می معنایی ،بهینه انسانیِ

جزئتی از  را در حتد هتاومی نقک انسا  بود هنیم. اگر هسی مدیی هارآمدیدو تعریف از هارآمدی دیوت می مقایسه اینرا به 

و اگر هارآمدی  ؛ این یک هارآمدی تدویل خواهد داده اس تعریف هرد سیستم یک یعنی انسا  را جزئی از ،هدل دزسیستم تن

 دهد. نو  دیگری از هارآمدی را به ما تدویل می هم و ذوابعاد تعریف هردیم های خمق، ذوامفنو را به مدوری  انسا 

؛ نته از ایمشرو  هترده ،به این معنا هه ما از نقاه شرو  او - های تواز  هم جدال احسن اس هستهنیریه پس پیشنهاد ما در 

با اینکه انتد ده  های تواز  واقعاً معتقد اس و هم نیریه هسته - اس  ما ، این حیث جدال احسن بود  آ دخونقاه شرو  

تعریتف بستیار ناقصتی از در تفکر توسعه هار شده اس  به دمیل یدم مداظ رواب  انسانی در هارآمتدی سال در مورد هارآمدی 

دارای هارآمدی بتاالیی در  ،داریم هه ما ایمدل امنیتی .امیرض هردههای این را در جلسات گذشته هارآمدی خواهد بود. مثال

. این یعنی هارآمدی؛ ومی پایه این هرده اس  تبدیلترین مناقه دنیا به امن ترین مناقه دنیادر ناامنایرا  را حد اس  هه این 

پایه این  ،های معتقدتکنوموژی نیس  بلکه انسا رقی بسیج اس . پایه این هارآمدی سمح و تنیریه مهارآمدی افراد بسیجی و 
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ای مبتنی بر بهینه رواب  انسانی در بخک امنی  توانیم مردم را به مقایسه دیوت هنیم هه یک نیریه. پس میهارآمدی هستند

 هنند.آمدی آ  را احساس میرو مردم هم هااس   مارح شده

هند. ها تعریف میایدهو امثامهم از این افراد و اشراف اطمیاتی  نیتورینگام و موژیوتکنبه مدوری  یک نیریه دیگری امنی  را 

ایتن موضتو    .، شنود اطمیات از سراسر دنیتا استدهندهای اطمیاتی یرب انجام میترین هارهایی هه دستگاهیکی از مفصل

هتای هسه دارای اطمیات هستتند؛ تقریبتاً شتبکه اینترنت ، تلفنیعنی شده اس ،  تقریباً تبدیل به یک حقیق  واضح و روشن

 تستام اند و از طترف دیگترها را تسهیل نسودهاز طرفی ارتباط بین انسا یعنی شوند؛ طور هامل شنود می... بههسراه و خانگی و 

هتای ختانگی و هنند این موضو  فق  به فضتای مجتازی اختصتاص دارد؛ تلفنهنند. برخی تصور میاطمیات دنیا را شنود می

هنند تتا بداننتد هته در ا مدوری  اشراف اطمیاتی امنی  را تدلیل میهسراه نیز شامل این موضو  هستند. در تدلیل امنی ، ب

 امعسل الزم را برای هنترل این حوادث طراحی هنند. افتد و سپس یکسدنیا اه اتفاقاتی می

اسهتفادا نکنهیم و  نه آنکهه از تکنولهوژی های امنی  ما روابط انسانی اس لتکنولوژی اس  اما یایه کار در مد یایه کار آنها

هایی هستند کهه کنیم اما متغیر اصلی، انسانها را نیز در سر جای خودش استفادا میمتغیرهای  رعی را در نظر نایریم؛ آن

چنین انسانی حاضر اسه  بهرای  کنند.اخروی و سود اجتماعی درک میاند و مفهوم سود را به معنای سود دارای عزم و ارادا

ینهد آن و ضرر ندارد؛ اینکه بتوانیم انسان معتقدی به وجود بیهاوریم  قهط از  رجامعه خودش  داکاری نمودا و احساس غب

های تکنولهوژیکی ایهران در مدی به محوری  روابط انسان؛ ییرر  آمدی اس  اما کارآیذیر اس ؛ بحث از کارهدای  امکان

خ  توسط شهید شهریاری از ایهن سو یطول چهار دهه تحریم، نرانار تجربی مناسبی از این نظریه اس ؛ بحث تولید میله

 نمونه بود. 

را از یرب طلب هردیم و یترب  بیس  درصدهتور تهرا  تسام شد، ما این سوخ  اگفتند وقتی سوخ  رهنندگا  ما میمذاهره

 هننده بترای متنهنیم؛ آ  مذاهرهامتنا  هرد. ما تهدید هردیم هه این هار را می ایرا  از تأمین این نیاز برای جسهوری اسممی

یند آاگر بگوییم فر یر هرد هه انین ایزی امکا  ندارد.هرد هه آ  مقام یربی مبخندی از روی تدقیر زد و ما را تدقتعریف می

ا پشت  ایتن ها اس ؛ این اتفاق افتتاد امتترین( هاممً پیچیده اس ، تومید این مدصول جزء پیچیدهHi Techها )تکهای تومید

یک ریال نیز از جسهوری اسممی بترای ایتن هتار حتی هرد و خوا  بود هه برای ایتقاداتک هار میقضیه یک بسیجی نساز شب

بست  شتکنی و خمقیت  بته مدوریت  است ؛ یعنتی بن های دفا  مقدس ایتن اتفتاق افتتادهدریاف  نکرد. در تسام طول سال

انتد. ینوا  مدور قترار گرفتنتد و هارهتا را جلتو بردهها بههایی هه در طراحیشد  رواب  انسانی اتفاق افتاده اس ؛ انسا بهینه

شکست   4ربمی متا در یسلیتات هت ؛را مرور فرمودید 5و  4ات هربمی توا  زد؛ خاطرات یسلیهای فراوا  دیگری نیز میمثال

بینتد در اته وضتعیتی هترد تتا بارتبتاط برقترار میخود یکی یکی گردا   ایبا فرمانده سلیات وقتی فرماندهخوردیم؛ در آ  ی

ترین خ  ایس ؟ پیچیتده گوید ما خ  را شکستیم!میسیم گیرد و او از پش  بیارتباط میگردا  مرستا   با فرمانده هستند،

 هتا را بگیرنتد. متردا  بتااند تا جلتوی نفتوذ ایرانیستشارا  نیامی اسرائیل و آمریکا برای یراق طراحی هردهطرح امنیتی هه م

ای یبور هننتد؛ وقتتی جلسته فرمانتدها  در پادگتا  گلتف اهتواز الیه افسانه ای از مرستا  توانستند از موانع پیچیده انداراده

بته  5شود و ما در هتربمی طراحی می 4دل نفوذ گردا  مرستا  در هربمی از روی م 5شود، نقشه یسلیات هربمی تشکیل می

مدی را آمتغیر اصلی جدال کاربسیار است .  هادس  تجربه این دهه دورا  انقمب اسممی، از 4رسیم؛ در طول این پیروزی می

توهم هستند هه مسأمه سوریه با مذاهرات   جناب آقای ظریف ماآل هسین داد. شدن روابط انسانی قرار، ایمان و بهینهتوانمی

حل اس . اخیراً در سفر به ژاپن، این حرف ناهارآمد را برای حل مسائل مناقه مارح هردند؛ فکر انقمب استممی، مستأمه  قابل

نم هحل هرد. بنده هه در حال حاضر با شسا صدب  متی هدایک و مسأمه پشتیبانی استکبار از دایک را با تشکیل حشدامشعبی

شده اس ؛ اند مناقه هواک تا رسید  داستا  دایک به نقاه نهایی مانتده است . دیشتب شتورای امنیت  و این قضیه حل
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گرا ب اس  هه آقای ظریتف و دوستتا  جریتا  توستعهبس هنند. خ مجسع یسومی در حال تمش بودند تا در یراق ایمم آتک

گوینتد؛ در قضتیه بدترا  توجه هنند؛ برخی از هسین آقایا  به آقا نامه نوشته بودند هه فرماندها  سپاه قدس به شسا دروغ می

هته دیتروز  -امقلم ل آقتای ستریعزدند؛ زمانی هه هنوز برای امثاها را میایز به ضرر ماس ؛ قبمً این حرفسوریه و یراق، هسه

 هتاییحیاهای دیگری نیز انجتام شتد؛ طرقضایا واضح نبود، طراحی  - سال، منتقد برجام شدندسه یادداشتی نوشتند و بعد از 

مدی را به مدوریت  روابت  انستانی تعریتف آنیز، هار هاای و تدریمهه منجر به تشکیل حشدامشعبی شد. اگر در قضایای هسته

ای مانند برجام هه ااه ویلِ پردردسری شده، تدوین امخلقهشدند و نه اسناد ناقصها متومد می، نه امثال بابک زنجانیهردیممی

 .دیری  هرده و حل هنیمطرفه در برجام را مهسه تعهد یک شد هه باید هسه تمش هنیم تا اینسین

گرا ذیتل اصتامح یتدم تتواز  هه در نگاه توستعه - مدیآاربا به اامک هشید  مفهوم ه توانیممیما ن اس  هه اییرض بنده 

گرا بازهنیم. اجازه نتدهیم هته گرا و برای مدیری  جریا  توسعهیک جبهه جدیدی را در مقابل جریا  توسعه - شودتئوریزه می

ای را نیریته - نندهنم دوستا  جبهه فکری فرهنگی انقمب توجه هخواهک می - های تومیدی خوداین جریا  ابتدا در تئوری

ای متا های مناقهخواهیم توسعه پیدا هنیم، فعامی صراح  بگویند، اگر می گرا تدوین هنند تا بهمانند سیاس  خارجی توسعه

ها ایتن است  هته امسلل، یک یدم تواز  اس . ادیای آ نباید در مقابله با اسرائیل قرار بگیرد. این حره  انقمبی در رواب  بین

 قمب اسممی در مناقه یک یدم تواز  اس . سپس از دل آ  برجام بیرو  آمد و حاال هم هه نقض برجام بیرو  آمد.حره  ان

هنم هه هواپیسایی به دس  ما نخواهد رسید. این قرارداد را نیتز نقتض شده اس . بنده یرض می امروز قرارداد با بوئینگ امضاء

سال پیک، متر  نیریته  1400اس  هه بگویند برجام زنده اس . خداوند متعال در های تبلیغاتی هنند؛ این هارها، فعامی می

ار بوده و به نفتع متا حرهتتی خوانند. مدال اس  هه دشسنا  بر پیسا  خود استو  نسیآقر برجام را ایمم هرده اس . متأسفانه

أ» بکنند، أ    ا ق َّة ُِل
ق
وا أَ ُِل ات ق

أکاَفق ُل
أ»؛ استدالل قرآ  این اس  هه «ف 

ق
أَ
ق
اَل أیق  ُ ا ا أهق اهل وفای به پیسا  خود نیستند. این هارهتای تبلیغتاتی را  «ت ق

 هنند هه بگویند برجام زنده اس . می

گرا را در بخش تولید نظریهه ابتدا اجازا دادیم که نظریه تدوین و تصویب شد؛ جدال با جریان توسعهیرض بنده آ  اس  هته 

بهه  ر ایهن میهوا کهه برجهام بهود، شهرو گرا به میوا رسهید، دسعهآغاز نکردیم و وقتی نظریه معیوب سیاس  خارجی تو

که باید بصیرت به خرج دادا و در ابتدای نظریه، درگیری را آغاز کنیم؛ تاریخ تهدوین نظریهه حالی کردیم. در کریدنچالش

ات مجمهع ترهخی  ، در مرکز تحقیق1386گرا را در  ضای مجازی جستجو کنید. این نظریه در سال سیاس  خارجی توسعه

در تبیین این نیریته ناهارآمتد شتریک هسه امقلم و ... سخنرانی هردند و آقایا  روحانی و نوبخ  و سریع مصلح  تصویب شد.

شدند؛ حاال هه این رسوایی به وجود آمده، امیدوارم مینک این خبر را در فضای مجتازی برندارنتد. هستا  روزهتا ستای  مرهتز 

هایی را بنویستم هردم هه به این نیریه برخوردم، ابتدا تصسیم گرفتم سلسله یادداشت ررسی میتدقیقات مجسع تشخیص را ب

سیاست  ختارجی  اما بعد از نوشتن یادداش  اول منصرف شدم؛ هسا  یادداش  اول در فضای مجازی موجود اس ؛ نقتدی بتر

های امتام در روابت  قتانو  اساستی و توصتیهگرا؛ بنده در آ  یادداش  یرض هردم هه ایتن نیریته در آینتده، بترخمف توسعه

امسللی خواهد بود. امبته دوستا  توجه نکردند و با اهراه آ  را منتشر هردند. بعدها هه برجام تصویب شد به یکتی از هستا  بین

قرار گیرد. هردیم این نیریه مبنای یسل موضو  را جدی نگرفتید؟ او گف  فکر نسیاین ای گفتم هه ارا آ  روز دوستا  رسانه

 گونه اس . های تل  نیروهای انقمب اینداستا  یفل 

سال اخیر به اامک هشیده اس ، باید به ستس  بتازتعریف مجتدد هفتاد صدمین بار در  هه تفکر توسعه یربی برای انداهنو 

در هسا  نیریتات، باید و  هنندینوا  رافع مشکمت مردم ایرا  معرفی میها برویم. باید مراقب باشیم هه اه ایزی را بهنیریه

صورت بنیادی، گسترش و مبنای یسل قرار نگیرد؛ ایتن راه درستتی است  و نیریته ها را به اامک بکشیم تا نیریه یل ، بهآ 

 هند. بیا  می های تواز  این موضو  راهسته



4 
 

تصور اس . مرحله اول شامل چالش در مبهانی نظهری و روش تحقیه  مرحله قابل سه ، کر غلط توسعه غربی برای مقابله با

آن اس  که مبنای نظهری و روش تحقیه  و  یار. مرحله ددهندصورت مفصل این کار را انجام میاس  که نیروهای انقالب به

آن اسه  کهه  دیاهرمرحله    ییرنهاد و اجرا گردد.مباحث تئوریک تبدیل به یک نظریه اجرایی شوند؛ سندی که قرار اس

کهه  گویدهای توازن مینظریه هسته و سپس در مرحله اجرا، آن را به چالش بکریم. مانند برجام باذاریم سند اجرایی شود

گیرد. اگر بعد از اگر در قسم  اول با تفکر توسعه غربی مواجه شویم، این  کر و این درگیری  قط مورد توجه خواص قرار می

ما نرمک قهرمانانه را پر از  هم دارد. را مش قهرمانانههای نرگیرد اما خسارتاجرا درگیر شویم مورد توجه عامه مردم قرار می

فرمودند: ما ضرر نخواهیم هرد، زیرا باالخره این ضتررهایی خسارت پذیرفتیم، اگر در خاطر داشته باشیم مقام معیم رهبری می

ن فرصتتی هته تلتف شتود، ایتهایی هته زاییتده میشود، این بدیهتدیدهیم، این سیسانی هه در راهتور اراک ریخته میهه می

یس اگر در کارآمهدی شود. میایرا  سازی تجربه در میا  مردم شود، هسه این موارد هزینه هستند اما در نهای  بایث ینیمی

هم درگیر شویم، باید با هزینه مسأله را جلو ببریم. بهترین راا این نقطه وسط اس ، آن زمانی که سند خهود را بهرای اجهرا 

به دمیل اینکه ستند و  اند و آن نقطه را به چالش بکریم.ا ببینیم که چه چیزی را عدم توازن معر ی کرداکنند، مییرنهاد می

شود، از یک طرف به مبانی نیری مرتب  هستند، از یک سو هم به مشکمت یینی مترتب  هستتند. متذا اسنادی هه نوشته می

مذا مشکل نقد مبانی نیری یرب  -تر با یامه مردم هستند فاهماگر نیریات هاربردی پیشنهادی را به اامک بکشیم، هم قابل ت

بنتده و هم قبل از اینکه اجرایی شود و خسارت به بار بیاورد جلوی آ  را گترفتیم. ایتن توضتیدات تکسیلتی  - هندرا پیدا نسی

 . بودهای تواز  درباره نیریه هسته

های مکتب نهادگرایی و نئوهینزی در ایرا  در حال تدریس اس . متثمً ایم با اینکه هتاب  خود ما این هار را شرو  هردهمذا اآل

شود. اگر ما به آنجا رفته و این نیریه را هم تدریس می دانید هه هلیات منکیو در حال حاضر در دانشگاه امام صادقشسا می

های خورد. اگر بگتذاریم یتوارض اجترای سیاست می به اامک بکشیم، این هار فق  به درد دانشجویا  دانشگاه امام صادق

  های حقوقی نجومی هه هسه در حال به اامک هشیدپومی و مامی و ربوی را به اامک بکشیم، مثمً مانند داستا  هسین فیک

بزرگی  دهید هه یک نیریه یل  هم اجرا شود خسارتهند اما وقتی اجازه میآ  هستند؛ درس  اس  هه ایجاد تلنگر ایجاد می

های آ  را افشا هنیم. ما بر روی برنامه ششم با این برنامته یلت  درگیتر شتدیم، گفتتیم هم واقعاً ایجاد هرده اس . باید اامک

 تر شد. ها و نهادگراهاس . مذا خیلی قابل تفاهمبرنامه ششم انعکاس نیریه هینز و نئوهینزی

بدتث هنتیم،  todحتاال یتک دور در نقتد  .هستیم todشهری مخامف   ما در حوزه شهرسازی و مدیری  یا در مثال دیگری اآل

ای را مارح هرده و به اتامک ونقل توسعهحسل ینیر یهاو بدث یمهن  oriented development-transitشرو  به بدث نیری

مشهد انجتام یک نقاه شرو  هم مانند هارهایی اس  هه دوستا  فعال فکری فرهنگی در  و نقاه شرو  اس  یک بکشیم، این

اند، در مشتهد جا هه برجام را به اامک هشیدههشند. مانند اینگرا را به اامک می  یوارض مدیری  شهری یربدهند؛ اآلمی

دانید هته ایتن نتو  متدیری  در پتروژه . شسا میهشندمییوارض اجتسایی سیاسی فرهنگی این نو  مدیری  را به اامک نیز 

هشند؛ بیتا  ک هزار شاهی خصوصی دارد. دوستا  ما در مشهد این موضو  را به اامک میشهرداری میدا  شهدای مشهد، ش

به اصتامح  -هنند هه ارا یک پروژه باید شک هزار شاهی داشته باشد. وقتی شسا شک هزار شاهی خصوصی دارید، یعنی می

ه اقتصادی اس  اما به قیس  ناراضتی سوزاند  سرمایه اجتسایی، یعنی از بین برد  ایتساد مردم. درس  اس  هه پروژ -رهیک 

دوس  و رفیق هم دارند، پس شهرداری مشهد به راحتی در یک پتروژه اقتصتادی صتد  حتساًهرد  شک هزار نفر هه این افراد 

یک راا هم ما به دوسهتان را در مشهد ناراضی هرده اس . یک راه هم این بتود.  -هنند هه هسه اخبار را دریاف  می - هزار نفر

در سند توسعه شهر مرهد را نقد کنید که به  ضل الهی این دیهدگاا در حهال تقویه   todایم؛ بیایید انعکاس نهاد کرداییر

این هتار در هسته جتا  اس . وقتی که برنامه در حال ریخته شدن اس ، باید آنجا ورود ییدا کردا و برنامه را به چالش بکرید.

 قابل تعسیم اس . 
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ه در حال برگش  از یک جلسه مناظره در حوزه یلسیه قم بودنتد بنده خدم  یکی از اساتید مدترم رسیدم، بعد به آ  استاد ه

ای در قم با این موضو  برگزار شده بود. بنده ختدم  آ  استتاد با موضو  نسب  مذاهره با هفار در آیات قرآ  ایس ؟ مناظره

خورد هه متثمً درد خواص میبه  فق  بازده اس  و هما هار بسیار خوبی اس  اما هم دیرمدترم رسیدم و گفتم هه این هار شس

ختورد. امسلل با نگاه اسممی را استخراج هنید. این هار درازمدت اس  هه به درد خواص میشسا از سوره برائ  قواید رواب  بین

از طرف دیگر هم بقیه دوستا  حزب املهی در حال نقد هرد  برجام هستند هه مثمً بند اند برجتام فتم  اشتکال را دارد. در 

( نقض اند بند برجام اس ، مثمً ما بندهای برجتام را آورده و بگتوییم هته ایتن متوارد ISAهای ایسا)حاضر هسین تدریم حال

 ستأمهامسلتل و منقض شده اس . بنده به آ  استاد مدترم یرض هردم هه ببینید واساه بین نیریات یل  در حوزه روابت  بین

زدیم گرا اس . ما باید این ستند را متینام نیریه سیاس  خارجه توسعه برجام یک سندی در مجسع تشخیص مصلد  نیام به

  .هه نزدیم. ببینید جبهه باید در این نقاه طراحی شود

آقایان در حال حاضر مطاب  با گراست . شبیه هشدار اند سال پیک بنده راجع به سیاس  خارجه توسعه اال  بنده این هشدار

یرورش ایران هستند. االن وق  آغاز درگیری اس ، نباید باذاریم  و ری  سند آموزشسند آموزش در یونسکو در حال بازتع

رای نسهل المللی بهای بینشود. معنای سادا این حرف این اس  که سازمانمتأثر سند آموزش در ایران از تصویبات یونسکو 

اال  بایتد  مبتنهی بهر توسهعه ییهدا کننهد.اند که همه آنها یک نااا سهکوالر و ی طراحی کرداناکآیندا ما یک برنامه خطر

نیروهای انقمب بر روی این سند متسرهز شود. سند تدتول بنیتادین در حتال هنتار  یاملهی و ماامبهای حزبهسروصدای بچه

امسللتی بتا استناد آمتوزش هنتیم؟! آ  هتم گذاشته شد  اس . یعنی اه هه ما سند آموزش هشور را متناستب بتا استناد بین

هنند. حال اگر از این سند هم یفل  هردیم، شسا خواهید دید هه یتک ها آنها را اداره میامسللی هه صهیونسیمبینهای سازما 

اند نه های جهانی تربی  شدهشوند هه با شاخصهدهه یا دو دهه بعد صدای آ  به وجود خواهد آمد. یعنی یک نسلی تربی  می

دعوای ما با کفر دعوای  کر اس ، بندا بارها این جمله را هنند. تفکر پیدا میهای مترقی فکر اسممی. یعنی مشکل با شاخصه

خال  هستیم به دلیهل المللی با دخال  استکبار، با دخال  توسعه غربی در کرور مهای بینام که با دخال  سازمانبیان کردا

در حالی که ینج سطح  کر متصهور اسه . ایهن کند. ها را به  کر تجربی محدود میکفر و استکبار  کر انسان ،اینکه توسعه

یرورش یعنی دعوایی که جامعه ما در دو دهه آیندا به چه مقهدار  کهورتر  و سر سند آموزش دعوای بر ،دعوای کمی نیس 

ل حاضر سند آن در حال تصویب ما باید این موضو  را جدی بایریم. در حا . کر دعوای محوری انبیا بودا اس  اس . دعوای

  اس .

ها را به اتامک بکشتیم. اینکته در نیتام باید یدم تواز   -  های تواز  اسبه نیریه هستهاین توضیدات تکسیلی بنده راجع  -

 .باید این حرف را به اامک هشید .دانندر نیس  را یک یدم تواز  میداری مدوهای اقتصاد سرمایهپرورش ما آموزش و آموزش

دانیم. های بهینه شد  رواب  انسانی را مهیا هند را یک یدم تتواز  متیتواند زمینهرش ما نسیوپروما هم از اینکه نیام آموزش

تواننتد وپرورش ما این است  هته نسیاگر دیوا را از این نقاه شرو  هنیم، تفاهم یسومی خواهد شد. واقعاً مشکل اصلی آموزش

؛ مشکل اصتلی ایتن نها افشاگری هنیم تا مردم متوجه شوند، ی داری را آموزش دهد؟! بایدهای مربوط به اقتصاد سرمایهآموزش

اگتر  ؟لی رفتار هن و این مشکل اصلی است های مدی  اطراف خود به اه شکها بگوید هه با انسا تواند به انسا اس  هه نسی

آوریم و توانستیم بهینه شد  رواب  انسانی و مفاهیم حاهم بر آ  را در ذهن نسل آینده جا بیاندازیم، رفاه بیشتری به دس  می

 هند. ساح فکر جامعه ارتقا پیدا می

متدام در  هه اساس اسمم راباه با خدا اس ، اما ارا شسا دبعضی از دوستا  به بنده یک اشکال هواکی را مارح هردند؛ گفتن

به دمیل اینکه مسأمه ارتباط با خدا زاییده  هنید؟ بنده به ایشا  یرض هردممباحث بر روی بهینه شد  رواب  انسانی تأهید می

خواهید به یک انسانی بگویید هه خدا اصل اس ، ایتن ها با یکدیگر اس . به دو معنا؛ معنای اول اینکه اگر شسا میرواب  انسا 
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ها بیا  هنید، باید از طریق پدر و مادر به او بگویید. پدر و مادر و یک خانواده خوب، میهر یتک ریق سایر انسا هار را باید از ط

حق تربی  فرزند را جدی گرف ، متادر حتق تربیت   ،ها حقوق هسدیگر را شناختند، پدررواب  انسانی بهینه اس . وقتی انسا 

های موحد خواهد شتد. جدی گرفتند، خروجی این خانواده خوب یک انسا  فرزند را جدی گرفتند، ز  و شوهر حق هسدیگر را

بیاندازید. پس رواب  انسانی مقدمه بهینه شد  راباه فرد با ختدا است . ایتن  توانید توحید را جادر ییر از خانواده هه شسا نسی

خواهتد بته گتر هستی میارد. یعنی ااندازه خدم  به خلق ارزش ندیبادتی در اسمم بههیچ یک بدث اس . از سس  دیگر هم 

بر بزند، باید به سس  حل مشکمت مردم برود. این موضو  جزء مسلسات روایات ماس . اگر توانستیم مشتکمت سس  خدا میان

بته ختدا ] گیرنتدرا نیتز در برمی گیرند، مشتکمت متامیها را حل هنیم هه این مشکمت، مشکمت فکری را نیز در برمیانسا 

 . [تر خواهیم شدنزدیک

ای اس  هه مشکلی دارد، گیرندهیک طرف ربا، ربا داند؟ به دمیل اینکه خدا می ا مخامف اس ؟ ارا ربا را جنگ بابا رب سممارا ا

هنید. خدا از این هار به جنگ با ختدا تعبیتر دقیقاً وقتی هه هسی مشکل دارد، بدترین فشار را با مکانیزم ربا به او وارد می شسا

دقیقاً وقتی هه نیاز بته  هنید.انسا  روبروی خود را مه می افتد هه شسار آنجایی اتفاق میهرده اس . یعنی جنگ با خدا دقیقاً د

برید. خداوند از این هار به جنگ با خدا تعبیر هرده اس . داستا  ایتن گیری دارد، او را از هستی ساق  هرده و از بین میدس 

واده. این مسأمه جزء احکام سخ  اسمم اس ؛ یک شخصی به یتک اس . یا مثمً راجع به مسأمه حدود و تعزیرات حول نهاد خان

ها خیلی سنگین اس . به خمف وقتی هه خانواده ای تعدی هند، یعنی مرز یک خانواده را بشکند، در این صورت جریسهخانواده

شتده است ، نواده تشکیلتشکیل نشده و رواب  نامشرو  بین دو مجرد اتفاق بیافتد. در آنجا هم حکم سنگین اس  اما وقتی خا

هم در حکم اول؛ یعنی در مورد رواب  نامشترو  بتین تر اس . به اه دمیل هردو حکم سنگین هستند؟ ها برابر سنگینحکم ده

دار اس ، احکام در مورد این دو سنگین اس ؛ زیرا هر دو دو مجرد و هم در حکم دوم یعنی راباه نامشرو  در مسأمه ز  حصن

مذا اسمم با حدود سنگین از آ  مراقب  هرد. هرهجتا  ها اس ،خانواده مرهز تربی  انسا هند. بهینه یسل می ضد رواب  انسانی

 گردد. اصمً ظرف رشد توحید اس . هنیم به مسأمه رواب  انسانی بهینه باز میداستا  را پیگیری می

ها مدب  هنید. یک زمتانی ث هنید باید به تسام انسا ها بدخواهید خداپرستی را به شکل قابل تفاهم برای تسام انسا اگر می

هنید ]هه اثر ها رفق و مدب  میهنید هه یک اثر دارد و یک زما  هم هس  هه به انسا ها سخنرانی میهس  هه برای انسا 

رواب  انستانی اگتر هند. ها در ذهن هسی هه مورد رفق و مدب  واقع شده تأمل ایجاد میباالتری دارد.[ رفق و مدب  به انسا 

با انوا  و  -شود. درس  اس  هه هدف یایی اسمم این اس  هه انسا  را به تسبیح بهینه شود زمینه برای خداپرستی آماده می

ها بزرگترین مقام، مقام تسبیح اس . یعنی متوجه شوند یک موجود بتی نقتص است  و بته آ  ایتتراف اقسام خود. برای انسا 

یعنی فق  به یک مبدأ رجو  هنند. وقتی شتسا بته یتک مبتدأ  ید این یسلی باشد نه فق  بر زبا ،اما با هنند. این تسبیح اس 

دانید. تسبیدات اربعه انتوا  و اقستام تستبیح رجو  هنید و بقیه را مورد توجه قرار ندهید، یعنی فق  یک نفر را بدو  ییب می

  روابط انسانی زیرساخ   هم تسبیح اس . یبهینهشود. اصمً  برساند، اما ابتدا باید رواب  انسانی بهینه -هستند. 

هتای ستنگین امگتوی استممی هایی اس  هه در ایتقادات و معنای تسبیح آ  را یرض خواهم هرد. این جتزو بدثها بدثاین

امگو است . امتا بته  های تکسیلیها برای همسشود. اینای تسبیح متومد میهه اصمً اگونه در جامعهایرانی پیشرف  اس ؛ این

هنیم؛ متا بته شد  رواب  انسانی اس . حال ما دیوا با جریا  توسعه یربی را از این نقاه شرو  متیهر حال شرو  هار از بهینه

ای هه شسا ادیای آ  را دارید، درو  آ  مفهتوم روابت  انستانی نادیتده گرفتته شتده، پتس اصتمً گوییم این هارآمدیها میآ 

تصتاد و ... بته شود. فکتر، یلتم، اقها به اامک هشیده شوند، یعنی هسه ایز به اامک هشیده میوقتی انسا هارآمدی نیس . 

هنیتد؟ پتس اترا ایتن هسته اصترار ها اس . پس ارا ادیای هارآمتدی میزیرا انسا  مدور تسام بخک شود،اامک هشیده می

را ماترح  -وری  بخک اقتصاد اس  یتک نتامتواز  است  ایزی هه در تعارض با مدهه هر آ  -هنید هه این تعریف یل  می
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اصمً سبک و گستره دیتوا  یا ته اس  یک عدم توازن اس .چیزی که در تعارض با محوری  انسان هدای هر آنهنید؟ نخیر؛ 

 هند. گرا تفاوت پیدا میبا جریا  توسعه

وضو  اس ، نقد جدی جبهه امگتوی استممی ایرانتی حال ما هم این را در دستور هار انتخاب هردیم. سند توسعه شهر مشهد م

هنیم هه بته فضتل امهتی از پیشرف  در آینده اس  هه هار شرو  شده اس . در سند برنامه ششم، تتسه درگیری را طراحی می

. ایتن هتار شود. باید تسام تمش خود را هنیم تا این سند به فکر امگوی اسممی ایرانی پیشرف  نزدیک شودهفته آینده آیاز می

هتا ویتده اگر بر سر هتار بودنتد بته آ  -هنم دوم  آقای نوبخ  رأی بیاورد فکر نسی -های بعد شاءاهلل در سالمهسی اس . إ 

ریزی را به اامک خواهیم هشید. سند حوزه هشاورزی های آینده، سر سند بودجه هم سال به سال ندوه بودجهدهم در سالمی

 را هم باید جدی گرف .را باید جدی گرف . سمم  

های ناسامم جسسی هم داشته باشتیم؛ دوستتا  ترجسته یتک ستند اخیراً با این مدصوالت بیسار تراریخته، قرار اس  هه انسا 

جسعی  ایرا  را به دو میلیو  نفتر هتاهک  1480امسللی را به بنده دادند هه در آ  نوشته شده بود برنامه دارند هه تا سال بین

اند هه با تفکر شیعه و تفکر اهل بی  بته صتورت مستتقیم ها دیدهگونه برنامه دارند. آ امسللی اینهای بینسازما دهند. یعنی 

های هنتترل جسعیت  بدانیتد. داستتا  اند. تراریخته را جزو سیاست بلندمدتی طراحی هرده اندملِ یتوا  درافتاد، برنامهنسی

 هتایدیم احتسال ترور بیوموژیک مردم ایرا  وجتود دارد، در واقتع هستین طرحتراریخته این اس . این هه ما هسیشه یرض هر

هتا انتین شیعه اصمً قدرت طراحتی هتم نداشتته باشتد. اینشیعه را از جسعی  بیندازند تا  تکسیلی هنترل جسعی  اس  هه

 هنیم. هایی دارند. حال ما یکی یکی این ماامب را بدث میبرنامه

ه دوستا  فکری فرهنگی انقمب اسممی و خصوصاً دوستا  جبهه امگوی اسممی هته بختک برجستته هنم هخواهک می بنده

محور اس . جدال نرمی اس  جدال ما با تفکر توسعه غربی، جدالی سؤالجبهه فکری فرهنگی انقمب هستند توجه هنند هته 

ر نیس  بلکهه نظهام سهؤاالتی حهول مفههوم که محوریتش مسائل نظری به معنای آکادمیک و کاربردی به معنای بررسی آثا

کارآمدی اس . در زمان برنامه شرم هجدا سؤال مطرح شد، بیس  و ینج سؤال راجع به صنع  توسعه شهر مرهد داریهم. 

 گوها این اس  که این سؤاالت را مطرح کنیم و بپرسیم تا این سؤاالت در ا کار عمومی زندا شهود.وکار ما در جلسات و گف 

از آ  سند مدیی هارآمتدی  -شه وقتی قصد هردیم هه یسلیاتی را شرو  هنیم، یسلیات را با تبیین نیام سؤاالت ما مذا ما هسی

ها هارآمتد نیستتند. ایتن شود هه اینشود. اگر نتوانند آ  نیام سؤاالت را جواب دهند برای افکار یسومی واضح میشرو  می -

 هارآمد توسعه یربی اس . روح برنامه یسلیاتی جبهه امگو یلیه جبهه نا

برنامه ششم هه مبتنی بتر  -ی باقیسانده در سه جلسه -شاءاهلل از فردا در تتسه جلسات هه زما  بسیار هسی هم هس  حال إ 

ها توست  اته نیریتاتی دهم هه ما روی اند یدم تواز  دس  گذاشتیم و این یدم تواز این نگاه تئوریک اس  را توضیح می

ساز بود. یعنی در واقع گتزارش یسلیتات برنامته ششتم را ختدم  شتسا ارائته و ناظر به هدام موضویات جه شد پشتیبانی می

 هنم. به فضله تبارک و تعامی.می

 امقاسم مصافی مدسدو نبینا ابیو صلی اهلل یلی سیدنا 
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تصور اس . مرحله اول شامل چالش در مبهانی نظهری و روش تحقیه  برای مقابله با  کر غلط توسعه غربی، سه مرحله قابل

دهند. مرحله دیار آن اس  که مبنای نظهری و روش تحقیه  و صورت مفصل این کار را انجام میاس  که نیروهای انقالب به

د؛ سندی که قرار اس  ییرنهاد و اجرا گردد. مرحله دیاهر آن اسه  کهه مباحث تئوریک تبدیل به یک نظریه اجرایی شون

گوید کهه های توازن مینظریه هسته باذاریم سند اجرایی شود مانند برجام و سپس در مرحله اجرا، آن را به چالش بکریم.

گیرد. اگر بعد از ص قرار میاگر در قسم  اول با تفکر توسعه غربی مواجه شویم، این  کر و این درگیری  قط مورد توجه خوا

یس اگر در کارآمدی ههم  های نرمش قهرمانانه را هم دارد.گیرد اما خسارتاجرا درگیر شویم مورد توجه عامه مردم قرار می

درگیر شویم، باید با هزینه مسأله را جلو ببریم. بهترین راا این نقطه وسط اس ، آن زمهانی کهه سهند خهود را بهرای اجهرا 

 اند و آن نقطه را به چالش بکریم.کنند، ما ببینیم که چه چیزی را عدم توازن معر ی کردامیییرنهاد 


