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سم  یلیکم و رحسة اهلل و برهاته بسم اهلل امرحسن امرحیم ایمذ باهلل من امشویاا  امورجیم امدسود هلل رل امعوامسین و امووم  و 

سا یلی بقیة اهلل فوی اررضوین ارواحنوا و یلی اهل بیته امایبین امااهرین السیّ امقاسم مدسدامسم  یلی سیّدنا و نبیّنا ابی

 آلمامه امفداء و یجّل اهلل تعامی فرجه امشریف.

هه در جلسه گذشته اشواره  گمنههسا  .هنممیتماز  فرهنگی را خدم  شسا آغاز  هایهستهیرض هرد  هه امروز تبیین بدث 

یرانی پیشرف  نیاز داریم. هرد  ما به یک نقاه شروع و یک ممضمع مشترک میا  جریا  تمسعه غربی و جریا  امگمی اسممی ا

نوی پیشورف  ابین ادبیات تمسعه غربی و ادبیات امگمی اسممی ایر وگمگف شروع هنیم تا باید از هجا این اس  هه  دقیقاًسؤال 

یشادا کاردن نه اه مراترا بارای  ،بنشان عمل کناشموجه کنشم که وقتی قرار اس  هدای تبه این نکته باید  ؟شکل بگیرد

اساتکبار و باید به این سم  حرک  کرد که چاون رارم مهابال کند. نحرک  می "دیاوهُبِ"وظشفه کسی اس  که  وگوگف 

و  رآیناد باه چااو   باید حرم بارل و غلط را به چااو  کراشد تکلشف از جبهه حق ساقط اس . خشر! ورزد یسغفل  می

شناسایی نکنشد اساساً  مهابلبا جریان رترا خود را اگر شما نه ه م .کرشدن حرم غلط باید از یک نه ه مرترا آغاز شود

کسانی که در حاال زنادگی تحا  گرا و نه برای نخواهشد توانس  نه برای جریان توسعه بعداًوگو شکل نخواهد گر   و گف 

 ؟ ع چه باید باشدونقاه شرآ   هستند تأمل ایجاد نمایشد. گراتوسعهنظم یشرنهادی جریان 

نود هه اگر بدث را از نقاه مبانی نظری آغواز هن هنندمیفاق افتاده اس . هسانی در جامعه ما تومر یرض هردیم یک غفل  ات

نود هوه یگمموی شومندمیوارد  هواجسعی  از بعضوی اید هه وقتیسعه غربی تأمل ایجاد هنند. زیاد شنیدهدر جبهه تم تمانندمی

و در  هنیممویشناسی اس  و ما انسوا  را دارای ابعواد موادی و معنومی تعریوف در انسا  مثمًغربی  فکر باتفاوت فکر اسممی 

 .شمندبدث میوارد و  دهندمیقرار  شناسیانسا نقاه شروع را  .شمدمیدستگاه فکر غربی انسا  فق  دارای بعد مادی تعریف 

نقاه هم برخی  .رای فکر تمسعه غربی ایجاد نسایدیک چامش جدی بهه و نتمانسته اس   شدهتجربهچهار دهه  ،عواین نقاه شر

ایون نیوز در  .هننوداز روش تدقیق تفکر غربی آغواز موییعنی دیمای با غرل را مثمً  دهند؛میقرار  متدوممژیوع را مباحث شر

اند. جریا  فرهنگستا  یلوم  ی وارد هردهسانی به روش تدقیق غرل نقدهای جدفکری فرهنگی انقمل سابقه دارد. ه یجبهه

خمد بوروز  را از ایتمانسندیچنین  ایم،اء این جریا  را بررسی نسمدهآر ،در طمل یک دههمفول  صمرتبهاسممی در قم هه ما 

نتمانسوتند موم   هوه وجومد دارد، اموا ضوسن ایون تمانسنودی ؛داده اس  و روش تدقیق غرل را به چامش جدی هشانده اس 

های هه بدث را مثمً از بدث نددیگری نیز وجمد دار هایجریا و  نسایند. اشخاص دهیسازما مدرنیته را  اجتسایی یلیه تسد 

یوا  و  صومرتبهحواهم بور آ  تسود  را  بینیجهوا هه فضای بینشی تسود  مدرنیتوه و  هنندمیهنند. سعی بینشی آغاز می

 به چامش بکشانند.  شدهبندیدسته صمرتبه

. دهیممویبه معنای یوا  آ  قورار  فرهنگی انقمل از مبانی نظریدر جبهه فکری نقاه شروع را گاهی ما  یرض بنده این اس 

از  گیرییبرتو  هاتجربهمذا بعد از بررسی این  ؛ارزیابی دارد مختلف ممجمد اس  و قابلی  هایجریا نزد  ممضمع این یتجربه

یعنی از روش دوسوتا  خومد در جبهوه  .ایممارح هردهوطنی  گرایتمسعهبرای مقابله با جریا  ما یک روش جدیدی را  ،هاآ 

موجاود تواناایی  هاایروشدوشل ق عی نمودن این معنا در ذهن ماا کاه  ترینمهم. ایمنکوردهفکری فرهنگی انقمل استفاده 

صادها سار نهاادیم. اس  که ماا یرا   ایدهههمشن تجربه چهار بی را ندارند، موج اجتماعی علشه توسعه غر دهیسازمان

اسا   شادهنوشتهها هزار مهاواه شاید ده ،هزاران جلد کتاب نااشته شده اس  اس ، برگزارشدهتفصشلی  یدورههمای  و 

چرا غرب در ذهن مردم ما با این روش باه چااو  کراشده اما . اندکرشدهووی همه با رویکرد مبانی نظری، غرب را به چاو  

بدو  پاس  بوه  تمانیمنسیسؤال بزرگ اس . ما  یکاین علشه توسعه غربی ایجاد نرد؟ یعها موج اجتمانرد؟ چرا با این روش

جبهه فکری فرهنگی انقمل یلیه تمسعه غربی را مدیری  هنیم. آزممده را آزممد  خااس .  دهیسازما دور جدید  ،این سؤال

 این مسأمه مهسی اس . 
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موا بایود دور جدیود اسو ، در حوال تثبیو  در افکوار یسوممی انقومل  گیریجهو اآل  هه به بره  فضای پسابرجا ، دوباره 

اسا ؟  دادهرخچرا این اتفاق دنبال هنیم.  هاآسیببعد از بررسی این  برای حره  به سس  تسد  اسممی راخمد  هایفعامی 

مبتنای  ریزیبرنامهیعنی  ؛دوشل  روشن اس ؛ چون تفاهم غرب با نخباان، با مدیران، با عامه مردم از یایااه کارآمدی اس 

بهتر از رار  ادعاای  بشانبه های عشنی یا چاو  بلکه از حلِ کندد را از مبانی نظری آغاز نمیبر توسعه غربی نه ه شروع خو

هوه  هواییچامشفکر را با آ  فکری را به پذیرش برسانید، اگر ارتباط  خماهیدمیشسا  وقتی. کندمیعشنی آغاز  هایچاو حل 

جایگاه و ضرورت نیاز به آ  فکر برای یامه مرد  و نخبگا  و مودیرا ، تبیوین  مبتم هستند، تبیین هنید، هاچامش مرد  به آ 

باشود،  مبانی نظری ،بر یک فکرحاهم حتساً باید  .هنیدمی؛ برخمف زمانی هه بدث را از مبانی نظری آغاز هندمیبیشتری پیدا 

مناسوبی بورای  مدسول تماندنسید اما سخن در این اس  هه مبانی نظری یک بدث را مدیری  هر تما نسیظری بدو  مبانی ن

  تفاهم اجتسایی باشد.

این اشتباه را مرتکب شدیم و جریا  تمسعه غربی در دهه چهار  انقومل و در زموا   )جبهه فکری فرهنگی انقمل( بنابراین ما

اس مفاهیم تمسعه غربی تغییر سیاس  خارجی جسهمری اسممی را بر اس مِنظبه این سس  رف  هه  یازدهم گرایتمسعهدوم  

شوروی صدها نشس  گذاشتیم و صدها بار این مباحث را برای نیروهای انقمل تبیوین هوردیم اموا نتمانسوتیم جلومی پی دهند.

 اییودهیده بمده اس . بله؛ یوک بدو  فا شدهانجا  تاهنم مباحثی هه  گمیمنسیدق  بفرمایید!  جریا  تمسعه غربی را بگیریم.

بوا مورد  از پایگاه هارآمدی  هاآ اما در ممازنه نتمانستیم فکر تمسعه غربی را به چامش بکشیم؛ زیرا  اندشدهاسممی آشنا  بافکر

بدث، موا  بر روی ایناین ممضمع، یل  اصلی مشکمت اس . . زنیممیاما ما از پایگاه مبانی نظری با مرد  حرف  زنندمیحرف 

تئومریزه بوه مدمریو  هودا  مفهوم  حمزه هارآمدی غورل  دمری هارآمدی را در فکر تمسعه غربی به چامش هشیدیم؛مفهم  م

موازنه را باشن  کار اوااوی  خواهشدمیاگر . شناسیانسا و  شناسیهستی؟ به مدمری  مفهم  تعادل؛ نه به مدمری  شمدمی

، ید نه ه شروع خود را بحث کارآمدی توسعه غربای قارار بدهشاداسالمی ایرانی یشرر   و  کر توسعه غربی برقرار کنشد با

رهبور معظوم انقومل روی ایون نقاوه  نران دهشد توسعه غربی کارآمد نشس ؛ این سرّ نهفته در نرم  قهرماناناه باود. باید

 دچار یک چامش تاریخی شد.  گراتمسعهایستادند. تفکر 

ریخی افتاده اس ؛ طرفدارا  تمسعه غربی بورای اوموین بوار در طومل دیروز یرض هرد ، در فضای پسابرجا  یک اتفاق نادر و تا

هسرنو  شوده  گراتمسوعهجریا   چرا حام  طلبکاریِدورا  مدر  شد  ایرا ، در مقا  پاسخگمیی و دفاع از خمد قرار گرفتند. 

 آمدی این جریا  به چامش هشیده شده اس .اس ؟ زیرا هار

را بحاث  آنبه چاو  بکرشم، باید کجاا ایساتاده و  جانبههمه صورتبه را در تفکر توسعه غربی کارآمدیاگر بخواهشم حوال 

تمرکاز  "تعادل"روی به چاو  کرشده شدن مفهوم  برباید که  کندمیکنشم؟ اووشن نهره اواوی اسالمی ایرانی یشرر   بشان 

، بحث تعاادل و شودمیدر تمدن غرب تئوریزه  هابخ همه  کارآمدی ،محوری مفهومِ آن وسشلهبهکه  یکنشم. مفهوم محوری

هوه فوم   هنندمیو بیا   هنندمییک مفهم  شروع خمد را اثبات هنند، با  ارآمدیه خماهندمیوقتی  اساساً عدم تعادل اس .

 نامتماز یک اتفاق  هه در فم  مسأمه گمیندمیید  تعادل را رفع هنیم،  آ  خماهیممیدچار ید  تعادل شده اس  و ما  مسأمه

 آ ، شومدمیو تابیوق  شمدمیبخشی هه این هلسه استفاده  آ اتفاق افتاده اس . هرگاه این هلسه را شنیدید، اگر تمانستید در 

 .شمدمیجبهه تمسعه غربی به چامش هشیده  هارآمدیبخش را به چامش بکشید، 

، یود  توماز  میوا  هنودمیغربوی بدوث  گرایتمسعههه جریا   هاییتماز و ید   هایتعادلید   ازجسلهدر حال حاضر  مثمً

هه اگور شوکاف  هندمیاصلی اس ؛ بیا   )شکاف( تفکر تمسعه غربی به دنبال مدیری  سه گپ اس . گذاریسرمایهو  اندازپس

به سوس  تمسوعه حرهو  خماهود هورد. اوموین شوکاف، شوکاف میوا  میوزا   ریزیبرنامهبین سه چیز مدیری  شمد، دستگاه 

میوزا   و اندازپسنباید میا  میزا   هه گمیندمیهم دارد.  یک جامعه اس ، یک یدد مشخوی اندازپسو میزا   گذاریسرمایه
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پوایین بومد، نورخ  انودازپسبواال باشود، بوه دمیول اینکوه اگور نورخ  اندازپسخیلی فاصله باشد. هسیشه باید نرخ  گذاریسرمایه

گا  مشاان  اصا الحاً. یس دارندناهرا باال  اندازیسهمشره نرخ  کنندمیسعی  هاآن وذاهم پایین خماهد آمد.  گذاریسرمایه

شاما محاسابه  ماالالً وقتاینامتوازن اس . واذا  یک جریاناین  ازنظرکنند. این موضوع میرا کم  اندازیسو  گذاریسرمایه

، جریاان کننادنمی انادازیسو ایان را  کننادمیدر محرم و صفر چند هزار مشلشارد تومان خرج دین خود مردم که  کنشدمی

در یک کروری تهویا  شاود. هار  گذاریسرمایهاصال  شود تا  چشزهمه. باید داندمیه این موضوع را مانع توسع گراتوسعه

  اس  باید اصال  شود. اندازیس رهنای که ضد 

به دوشل اینکاه  رهناگ  .که  رهنگ دینی مانع توسعه اس  اندکردهشاید برای شما عجشب باشد که به این موضوع تصریح 

اموا  هندمیهه طرف ومخرجی  هنیدمیشسا بیا   اوقاتگاهی  .گشردمییی که عرض کردم را به این معنا اندازیسدینی جلوی 

، شومدمیحو   هایبرنامه، خر  شمدمییاشمرا  هایبرنامههه چند هزار میلیارد تمما  در سال خر   هنیدمیبیا   گاهی اوقات

هوه در فضوای مجوازی ایتوراض بوه راه  هنیودمی. یدد بسیار باالیی اس . مذا شسا مشاهده شمدمیمختلف  هایمناسب خر  

هوم بوه نظور  ترمعقومل هاآ ، امبته برای اینکه حرف هنیدمیپمل را خر  مکه رفتن  هسهاینهه چرا  هنندمی؛ بیا  اندانداخته

هوه  انودماندهنخرا امیرامسوؤمنین. این افراد هلسات حکیسانوه دهیدمیپمل را تدمیل ایرال  هسهاینهه چرا  گمیندمیبرسد، 

تمحیود تعایول شومد، هوافی  خوماهیممیاگر خماستید تمحید را حفظ هنید، نگذارید ح  تعایل شمد. اگر  :فرمایدمی حضرت

، در یسل به اهلل مدیری  نخماهد شد، انسا دیگر إمی ،؟ فقرافتدمیاس  ح  را تعایل هنیم. اگر تمحید تعایل شمد چه اتفاقی 

اصول قورار  ایجامعوه در چنوین فورضپیش یک ینما بهاصاکاک او هم فقیر اس  واگذار خماهد شد و هه یک انسا  دیگری 

بهینوه روابو   آ و در این صمرت اثور  گیر میفاصله  آ ، از دنیا و تعلقات هنیممی اهللإمیفرار  ،به ح  . مذا ما با رفتنگیردمی

 انسانی خماهد شد. 

 هایهزینه، شودمیتوحشد وجود ندارد و یا تضعشف  در جوامعی که مناسک تهوی ِ. اس  نیازب مُ برای فهسید  حکس  احکا ،

جامعاه را باه چااو  خواهاد  آن گذاریسارمایهناشی از  یها زودارزشهمه  ،جامعه آنناشی از اص کاا روابط انسانی در 

ناشای از  هایهزینه، کنشممیو این یووی که خرج  گذاریسرمایهاین  بعداًباید توجه کنشد که  کنشدمیکرشد. وذا وقتی هزینه 

باود،  صا کاااالدائام ایجامعاهدیار قابلش  محاسبه ندارند. وقتای یاک  هاهزینه آنروابط انسانی را کاه  خواهد داد. 

 ایامعاهجدر  نموناهیک  در مالالًبودن یک جامعه چهدر هزینه ریاوی و دالری دارد.  ص کاااالمحاسبه کرد که دائم توانمی

را  ایگساتردهباید تحهشهات  روانرناسییعنی در حوزه  ؛کنندمیمصرم  بخ آراممردم داروی  درصد نودوسهآمریکا  مانند

 صاورتبه مساأوهاین  موق  تسکشن ببخرشم. تازه صورتبهناشی از اص کاا روابط انسانی را  آغاز کنشم تا این عدم تعادلِ

 تمجه هنیم.  مسأمهه این باید بخواهد شد. نبنشادین هم حل 

سواده  صومرتبههوه  ا هورده یرضهم قبمً -مثمً. یا بینندمیداستا  را  طرفیکو فق   هنندنسیتمجه  آقایا در حال حاضر 

به چامش هشیده شده  تعقل، به دمیل این اس  هه افتدمیسال پیش  صد در چندهسمنه آد  به یاد شبهات ابن و هنندمیبیا  

را بورای  بیو اهلمراسوسات  هوا ویزاداری هایهزینوههه بهتر نیس   هنندمیبیا   - ندهمیاس  هه این شبهات جریا  پیدا 

حاضر اس  ایثار مامی انجا  اس ، اما باطن قضیه این اس  هه هسی  بسیار زیبا حرففقرای یک جامعه هزینه هنیم. ظاهر این 

، بوه فقورا اموداد هنودمیدائسی ایثوار موامی  صمرتبه. اگر دیدید هه فردی اندهردهیثار را در وجمد او نهادینه ا ،قبل از ههدهد 

این قدرت را دارد هه مفهوم  حسینفق  دستگاه روضه اما  مذا رسیده اس .  او به پذیرش، پیداس  هه مفهم  ایثار هندمی

برساند. وقتی مفهم  ایثار به پذیرش انسانی رسید، در گا  بعد او حاضر اس  برای فقورا هوم هزینوه  هاانسا ایثار را به پذیرش 

چوه شوسا  – پرسوممیو جریوا  روشونفکر  گراتمسوعه بنوده از جریوا  – ،را تقمی  نکنیم حسینهند. اگر ما دستگاه اما  

گفتوه  هواآ ز ا برخی؟! امبته بگیریدهسایش  یکآ برای  اهیدخممی ؟!بیندازیدهم  ایثار را در جامعه جا مکانیزمی دارید هه مف

انجا  یک سخنرانی  خماهیدمیسخنرانی هند.  آ بیاید در  نفرییکبمدند هه باید روز یاشمرا را به یک هسایش مددود هنیم و 
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حول مشوکمت فقورا ایثوار  بورایمامی جامعه،  مشکمتانتظار دارید مرد  برای حل  طرفازیک؟! بیفتدجا ایثار دهید تا مفهم  

از قبل بر مبنای ایثار پرورش دهیود، بورای او جوا دارید باید را آدمی هه از او چنین انتظاری  گمییدنسی دیگر طرفاز هنند اما 

ه بنیادهای تبدیل ب د هه او حاضر به ایثار نخماهد شد. مثمًهه ایثار چه جایگاهی در یامم معنا دارد. اگر این هار را نکنی بیندازید

ماننود  ؛اسو  شدهطراحیاس  اما در باطن برای فرار از مامیات  خیریه بنیادِ ،آ هه در غرل وجمد دارد، اسم  شمدمی ایخیریه

 هایهزینوه، صورف هوردمیهه این بنیواد خیریوه جوذل  هاییپملبنیاد خیریه اس  اما  آ هه نا   هلینتم بنیاد خیریه خانم 

ترحم از  از روی. در این صمرت فق  یک نامی از ایثار باقی خماهد ماند، یک مفهم  حداقلی و شدمیانتخابات ریاس  جسهمری 

 هم برای فرار از مامیات هاآ شبیه هسین بنیادهای خیریه ابتدایی هه در غرل وجمد دارد هه بسیاری از  .ایثار باقی خماهد ماند

  ؛اس  شدهدرس 

 ایون بعودازبایث ایجاد پذیرش نسب  به جایگاه ایثار خماهد شود.  هنیممیخر   حسینبنابراین پممی هه برای دستگاه اما  

دقیوق بیشوترین  هایبررسیاین اس  هه طبق آمار و  همآ ایثار خماهند هرد. یمم   یسمً، یاد گرفتندهار مردمی هه ایثار را 

و مساجد هسوتند و اگور دسوتگاه  تهیأرمجسمیه زی هستند، فقراهه در ایرا  در حال هسک برای حل مشکمت  هاییایخیریه

از حیث فقر مامی مانند  هم ایرا جامعه   اآل و آمدنسیبه وجمد هم خیریه  هسهایننبمد، اگر مساجد ما نبمدند،  حسیناما  

در  رنادگذانمیتوسعه غربی چهار دهه اس  کاه  هایتئوری بااینکهدچار یک شکاف طبقاتی یجیبی بومد. ، جامعه آمریکا بمد

گذاشته این اس   ایراندر  حسشنبنشادین اجرا شود، اما یکی از آثاری که دستااه امام  صورتبهجمهوری اسالمی عداو  

 اآل مردمی نبمدند،  هایخیریهاگر این  را تخفشف بخرشده اس . آنناشی از توسعه غربی را تعدیل کرده و  عداوتیبیکه آثار 

 .هرده بمدمشکمت یظیسی را ایجاد  چه  اتمسعه در ایر هایبرنامهناشی از معلم  نبمد فاصله طبقاتی 

ای امودادی و واحوده هاخیریه ،ما هایگزارشهه طبق  هردمیبنده با یکی از مسئممین هسیته امداد جلسه داشتم، ایشا  بیا  

. هننودمیمت مامی مورد  را مودیری  مشک از هسیته امداد و نهادهای حکممتیبیش  اآل در هسین  تهیأوابسته به مساجد و 

در  هوهآ مبوام  هوه یودد  -این حجم از تبادالت مامی را نگاه هنید؛ شسا  خانگی امدسنهقرض هایصندوقشسا هسین معجزه 

هثیوف  هوایبانکهه مدیری  این هار به دس   ؛ تومر هنیدتومر هنید را –مداسبه نیس  قابل شد  اس  دس بهدس حال 

بوا هوزارا  موویب   شدمیو اگر هم داده  شدنسیاین خدمات به مرد  داده  هزار یک؟ افتادمین صمرت چه اتفاقی بمد؛ در ای

 تشوریفبه حمزه یلسیه قوم . انسا  باید از سر حسال حرف بزند. چند جلسه افتادمی  قید ربمی این اتفاق او هزار بمروهراتیک

شسا تدلیل هنند، آثار اقتوادی ح  را برای شسا تدلیول و بگمیید آثار اقتوادی روضه را برای نشینید فقیهی ب نزد یکو  ببرید

 صدب  هنید. این بدث بزرگی اس .  شکلها به این تریبم د و بعد اگر جمابی نگرفتید، بیایید و در هنن

ا در هشمر به چامش بکشیم، پایگاه ایجواد تمسعه غربی ر مستکبرِ رِّوِمُخماهیم این جریا  منکرِ بنده این اس  هه اگر می یرض

 اال هسینید  تعادل اس ؟! مانند هسین بدثی هه بنده  گذاریسرمایهو  اندازپسمفهم  ید  تعادل اس . آیا گپ بین  ،چامش

طمر نیس . نورخ این ممضمع یک ید  تماز  اس ؟ اینباال نیس ،  اندازپساگر در ایرا  نرخ  واقعاً. بدث هنید بیایید انجا  داد 

هوا در اختیوار مورد  هه از طریق بانک آیدنسی هابانکس  هه هسه پمل مرد  به این ا در ایرا  باال نیس  و معنای آ  اندازپس

پور از  مسوأمهدر  موثمً، حسوینروضه اما   رِّپر از سِ مسأمهدر  مثمً، آیدمیخانگی  امدسنهقرض صندوقدر  مثمً قرار بگیرد.

 یوک ینما بهتماز  و تعادل اس . شسا یک یاملی را هه منشأ تعادل در جامعه اس  را  دقیقاً. این ممضمع هه آیدمی اسرار ح 

و  دادیممویما یوک هوار تدقیقواتی انجوا   هاشای. دبر روی این ممضمع وارد بدث شمی تمانیدمید، ینهید  تعادل مارح می

، بعد یوک هردیممیرا مداسبه  هنندمیخر   حسیناخمص در دستگاه اما   ویرمبامغی را هه مرد  از  ،تخسینی صمرتبه

مقداری هه تبودیل  غیرازآ ؟! امبته آمدمی آ ، چه بمیی بر سر رف می هابانکهه اگر این پمل به  هردیممیمداسبه تخسینی 

مقودار بورای  غیورازاینذخایر نظا  شومند!!!  تا تبدیل به گرف میقرار  هابانکو در اختیار مدیرا   شدمینجممی  هایحقمقبه 
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هیک بیشوتری را ما  مثمًو  هندمیهه هیک تممید  شدمیتبدیل به یک هارخانه مماد غذایی  مثمً ؟داافتمیاتفاقی  چه، آ بقیه 

احسواس ضورر  دارسورمایهبوه  هوهمادامیتا  و شدمیممق  ایجاد  صمرتبه همهه امبته چند صد اشتغال  رسانیممیبه فروش 

، خور  وقوف هنیودمیخور  جهیزیوه  موثمًداستا  شسا ایون مبلو  را  سمیایناما در  ؛ندشمسیناخرا  دس  ندهد، هارگرها 

هه  هاییخر و هسین  امدسنهقرض، خر  هنیدمی ح ، این پمل را خر  هنیدمی حسین، این را خر  دستگاه اما  هنیدمی

تا بتومانیم  هرده دهیسازما خش اقتواد دینی را امبته در داخل پرانتز یرض هنم هه باید ب. هنیدمی در حال حاضر وجمد دارد

ایون  و انودازپسوجمد دارد، این  دهیسازما هه در حال حاضر مشکمتی هم در  حالباایناما  ؛هنیم آ بیشتری از  برداریبهره

؟ شدمیجامعه ایرا  دچار چه چامشی  هردیدنسیدانید هه اگر این خر  را شسا می. مخار  خر  بهینه رواب  انسانی خماهد شد

 گراتمسوعهجریوا   اساسواًهه جرائم در حال هاهش اس .  هندمیایم   هرسالنیروی انتظامی  در ماه مدر  و صفر اال هسین

دیون و  باقودرتا باید تمش هنیم هوه مامبته هم هند؟  را هایک روز این چامش تماندمییک روز جر  را هاهش دهد؟  تماندمی

 توأثیررا اداره هنیم، اما هسین بخشی هم هه وجمد دارد، در حوال حاضور خیلوی  هابخشهسه  ،هدای  مسأمه بممنازیه باقدرت

 هشید. باید این ممضمع را به چامش  !یک ید  تماز  اس ؟ اندازپسو  گذاریسرمایهگپ بین  گمییدمیدارد، پس چرا شسا 

موضاوع  آنیاک ناامتوازن اسا ، شاما در  مسأوهکه  الن  کنندمیاین ا راد بشان دیدید  هرکجا حالچند مثوال زد . بنده 

آنجاا یاک  ندهخوامی، برندمیمعنا را که به کار و عدم تعادل و این کلمات هم کلمه نامتوازن، ناموزون دقشهاًحساس باششد. 

مسئووی بشان کرده  وقتیکه هر  دهدمیما در این دو دهه نران  هایبررسیغل ی کرده و یک مرکلی را ایجاد کنند. تجربه 

ایان اسا  کاه یاک  ررم مهابالر ع کنشم، منظور ق عی  آن را خواهشممیکه در  الن جا یک عدم توازن وجود دارد و ما 

مووادیق ایون  ا ر ع کنند.ر آن خواهندمی هاآنی اس  و دارسرمایهموضوعی در آنجا وجود دارد که این موضوع ضد اقتصاد 

روابو   بهینوههه هزینه هرد  بورای  اندرسانده جاییبهوقاح  را  اخیراًطمر هه یرض هرد  ، هسا اندهردهممضمع را زیاد بدث 

و در  هننودمیاممر نامتماز  معرفوی  ءرا جز شمدمیانسانی و هزینه هرد  برای مناسکی هه منجر به بهینه شد  رواب  انسانی 

، هزینه برای دسوتگاه هنندمیهزینه زائد معرفی  یک  اینمبه. هزینه برای ح  را هنندمیفضای یسممی هم این فکر را منتشر 

 رواب  انسانی اس .  بهینهخر  هرد  برای  هااین. هنندمیهزینه زائد معرفی  یک ینما بهرا  اما  حسین

اس ، اجازه دهیود توا  آمدهپیشبمد  و در حال حاضر فرصتی  داشتهنگهرا دل  بنده این ممضمع - بنده یک مثال دیگری بزنم؛

یوک جنگوی را  جسهومررئیسنیروی نظامی خمد را مدیری  هنند، قبل از اینکه  خماهندمیمریکا وقتی در آ -برای شسا بگمیم 

ک نظوامی را دورهه اگر ما ایون ت هنندمیواحد ابتدا مداسبه مامی  به ، واحدقاعه به قاعهو  نفرنفربه، ثانیه به ثانیهامضا هند، 

و  افتادهیقب یجامعهانجا  دادیم، به چه مقدار هزینه خر  خماهد شد. به چه دمیل؟ به دمیل اینکه یامل تدریک مامی در یک 

تدریک هنند تا تدرک ید حرص را بامانند آمریکا تدریک منافع مامی افراد اس  و هیچ یاملی دیگری وجمد ندارد.  یافتهتمسعه

  .بیفتداتفاق 

هه جن  افغانستا  سایتی فم  میلیم  دالر هزینوه  گمیدمیبرخ   صمرتبههه دستگاه مداسباتی اقتوادی آمریکا  بینیدمی

بیلیوم  دالر بومد؛  شوشدر حدود  دادمیداشته اس . آماری هه ترامپ نامتعادل در مبارزات انتخابات ریاس  جسهمری آمریکا 

این پومل  اگر گف میار ، سکانس یمض شد. او صفرهایش را بشس خماستممیوقتی  دیگر از میلیم  و میلیارد گذشته بمد؛ من

دوستا  یدد این مقدار و صفرهایش را هه  هنممیخماهش  - .افتادمیچه اتفاقاتی  هردیممیخمدما  خر   وسازساخ را برای 

امنی  تا این حد در آمریکا خر  دارد؛ حاال شوسا ایون را بوا  - .1بسیار زیاد اس  در پاورقی بیاورند تا بفهسیم چه قدر خر  شد

چم  مبنای آ  تدریک مادی نیس . برای چه ایون اتفواق  شمدمیمف  تسا  در ایرا  تقریباً نید؛ مدل مترقی بسی  مقایسه ه

رواب  انسانی بوه  سازیغنی دستگاه هارآمدِ ا  هیهات من امذمه و یکر یامل به نبَ؟ برای اینکه یاملی به نا  ایثار و یک اَافتدمی

                                                             
 6.000.000.000: . یدد1
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هوم شوده  هشمر مناقوه نی  چهارامنی  هشمر را حفظ هرده اس  بلکه یامل ام هاتننهرد. این وجمد دا نا  روضه ابایبداهلل

از هسوه  خوماهممینیس ؟ ما نیز در حال مقایسه هستیم؛ امبته معذرت  افزودهارزش (گراتمسعه)جریا   گر مبنای شسااس . م

 فهسمموی را مقایسه هونم. ارزش مامی این هار خماهممی؛ هشندمیا زحس  هدا و هسه مدافعین حر  هه در آنجش هایخانماده

دچوار  هایانسوا از  اییودهاما چه هنم؟ مجبومر  بوا  شمدمیمهین ایثار ت شهدا و اهل هایخانمادهقا  مقدس شهدا و هه به م

و با پمزیتیمیستی و حسی  صمرتبهبزنم؛ باید مانند خمدشا   فکرشا  فعال اس  حرف پنجمیکمشکل فکری و یقلی هه فق  

 طورفایندر را هه در مسوأمه دفواع  هاییهزینه؛ بروید یدد شمدمیمف  تسا   تقریباًامنی  هشمر ایرا   دالر و ... صدب  هرد.

و  سوازیممیمقایسه هنید؛ به نظر  یوک بوه هوزار اسو ؛ در حوال حاضور هوه ممشوک  باهم ،شمدمیخر   طرفآ و  داستا 

 امی یربسوتا  از موادنیا اس ؛ حتی بمدجه نظ هایبمدجه ترینپاییندر زمره  ما ظامینرشد هرده اس  بمدجه  هایسا فنّاوری

 شمد و یسده آ خر  نیروی نظامی نسیبمدجه نظامی بسیاری از هشمرها از ما بیشتر اس ؛ تازه این بمدجه نظامی بیشتر اس . 

 . شمدمی فنّاوریارد خر  در بسیاری از مم

زیرا رواب  انسوانی  ؛فایده اس  اشهسهینه اس ؟ هز خر  هرد  برای دستگاه اما  حسین گمییدمیباید مقایسه هنیم؛ چرا 

اربعوین را ماامعوه هننود.  بدیلبیو شجای  و انواف دارند، دانشجمیانشا  را وادار هنند هه پدیده  جرئ . اگر هندمیرا بهینه 

به معنای  دهیسازمان، بدون یک قانون اساسی، بدون ابالغشه، بدون نامهآیشنتصور کنشد که بدون حتی یک  توانشدمی اساساً

چه اتفاق عجشبی در روابط انسانی  دهند و همه در اوج رضای  برگردند؟!!مشلشون انسان  عاوش  جمعی را انجام ب سیمتمرکز، 

اتفااق در حاال وقاوع نشااز باه هر مار قائل به این موضوع نشستشد که  !و چاونه ا تاده اس ؟ اس  مشلشون ا تاده سیاین 

خفهاان  معجازه دینایغربای در مهابال ایان  هایرسانه؟ تمام کنشدمیت سکوادثه رابر این حدر ببررسی علمی دارد؟ چرا 

 چرا این اتفاق در حال وقوع اس ؟؛ اندگر ته

؛ حواال انودرفتهچند میلیوم  نفور از ایورا  بوه آمریکوا  گفتندمی گراتمسعهبنده زمانی را به خاطر دار  هه در مباحثات جریا  

؛ در آنجا اسو  هاییطراحیدر حال  ، برادرا  سپاه هستند؛ انقملاندرفتهافرادی هه به آمریکا  ازاری یرض هنم، بسی جاهسین

نیس ؛ جاده هوم نودارد. ایون اتفواق را  هه یافتهتمسعهخب یراق هه چیزی ندارد؛ هشمر  بته برخی نیز از مرد  یادی هستند.ام

جهوانی  دهیسازما اس .  دهیسازما در حال  اما  حسین چگمنه باید تدلیل هنیم؟ جذبه آنجا )یراق( چیس ؟ این تفکر

 امسللویبین ،فکر این یعنی، و در حال هسک هستند اندایستادههشمر هسپای ما چهار ! در ابتدا فق  ایرا  بمد، حاال امسللیبینو 

 اس . یلسی این ممضمیات جزء موادیق  ،اس ؛ اگر متد و روش، یلسی اس  بدثقابلاین ممضمیات هسه شد. 

 هابانک حسالبه؛ زیرا پمل مرد  اس  تماز یک ید   گذاریسرمایهو  اندازپسگپ )شکاف( بین  گمییدمیمداو   صمرتبهشسا 

قدرت تفاهم با مرد   و دستگاه پیامبرا  تمسعه هنید. دستگاه اما  حسین هایشاخصرا خر   هاپملتا شسا آ   آیدنسی

، طبق برخی از آمارها، نیسی از هشمر ایرا  وقف اس ؛ ایون ا گفته. بنده هسیشه هندمیضرل را در آخرت  هاآ را دارد و مال 

یعنوی ادبیوات  ؛، نیسی از شهر اصفها  وقوف اسو ا گفتهقدرت ادبیات یلسای دین اس ؛ قدرت فقه اس . هسیشه در جلسات 

جوزء هارهوای  هااینف از هسه سمدها بیشتر اس . اصفها  را قانع هند هه سمد وق گرمداسبهدینی تمانسته اس  مرد  دقیق و 

 ظا  اجتسایی را بسازیم.یک ن تمانیممیتمجه هنیم  هااینبزرگ اس . اگر به 

 خواساتممیبنده . گمیودمیبنده آ  اس  هه باید حساس باشیم هه جریا  تمسعه غربی به چه چیز، ید  تماز   خمصه یرض

اعاالم عادم تاوازن  عنوانباهکاه  را اینه اهشر  دهم و باویم که دقشهاً همان مفهوم عدم توازن را  ،اول یدر این جلسه

 تسثیلوی و تابیقوی تمضویا داد . صومرتبهایون ممضومع را  ریره تعادل و توازن اس .در بسشاری از مواقع، دقشهاً  ،کنشدمی

  .هنممیمفهممی بررسی  صمرتبهپیرامم  آ  را  تاهلل از فردا هه وارد بدث شد ، مفهم  تعادل و احتساالءشاا 
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قدرت ذهر داشته باشیم. بایود  یرض بنده آ  اس  هه باید در به چامش هشید  مفهم  تعادل به مدمری  اقتواد و تمسعه، اما

تابیق دهیم. بنده سعی هرد  این ممضمع را تابیق دهم؛ امبته ایون ممضومع یوک  درستیبهمالب را جا بیندازیم و مالب را 

 . دهممیرا شرح  هاآ رای سه بخش اس  و بنده اهه این بدث مفهممی دبدث مفهممی نیز دارد 

را به محوری  بخ  اقتصاد تعریاف کناشم؛  هاتوازناحتمال اول آن اس  که همه عدم تعادل و عدم  سه احتمال وجود دارد؛

کناشم؛ یعنای هماه اماور  رهنای را نشز تصویر  هایتعادلاقتصادی، عدم  هایتعادلدر کنار عدم  احتمال دوم آن اس  که

بسنجشم؛ احتمال سوم آن اس  که ارتباا  را نشز   رهنگ با قتصاد نبشنشم و نسب  عدم تعادلنامتعادل را به محوری  بخ  ا

ل اقتووادی، د، ریشوه دیگوری اسو ؛ آیوا یود  تعوایکهودا ببینویم   رهنای و اقتصادی را بحث کنشم. هایتعادلبشن عدم 

 یا بامعکس؟ زیرساخ  ید  تعادل فرهنگی اس  

مانند هسین مثامی هوه یورض هورد   –اقتوادی  هایتعادلفعامی  داریم. یک بخش هار آ  اس  هه ید   مرحلهبنابراین سه 

جریوا  اقتووادی هوه  هوایتماز را به چامش بکشیم؛ ساا دو  هار آ  اس  هه هنار یود   - و سرمایه( اندازپس)شکاف بین 

، طمق نیز یک ید  تماز  فرهنگوی مثالینما بهفرهنگی را نیز بدث هنیم؛  هایتماز ، ید  اس در حال تعریف آ   گراتمسعه

طمق، یعنی یک ید  تماز   ودوچهل گمییممیوقتی پیش ببرند.  اقتوادی هایتماز را به نا  ید   چیزهسهاس ؛ نگذاریم هه 

مووادیق ایون ممضومع را ماز  فرهنگی اسو . عه زیاد اس ، این ممضمع یک ید  تجر  در جام گمییممی، وقتی اس  رهنگیف

هار سم  آ  اس  هه نسب  بوین  دی نباشد.ااقتو هایتماز فق  مختص به ید   هاتماز تا سبد ید   مداو  بدث هنیم طمربه

 ، ریشه دیگری اس . این سه ساا فعامی ، سه راهبوردیکهدا فرهنگی و اقتوادی را بدث هنیم تا ببینیم هه  هایتماز ید  

مفهوم تعاادل و عادم تعاادل، مفهاوم . تمجه هنید! برای به چامش هشیده شد  مفهم  ید  تماز  در نگاه تمسعه غربی اس 

 ؛وه کارآمدی اس کارآمدی اس ؛ مزی  اواوهای توسعه غربی، مسأتوازن و عدم توازن، محور مفاهشم توسعه غربی در حوزه 

کارآماد  ،نران دادیم که این جریان؛ کارآمدی این جریان را به چاو  کرشدیمبنابراین اگر این مفهوم را به چاو  کرشدیم، 

 . غربی، غلبه دهد گرایتوسعه کر اسالمی را بر  کر  تواندمیآنااه این راهبرد  نشس .

 م را بهو حاال نیز در مقا  شرح هستیم؛ ما با هسین نگاه برنامه شش هردیمیمبدث نظری  ؛ زمانی  رجز هستماامبته بنده در مق

 باار دوسال، یک برنامه توساعه،  70اووشن بار اس  که یس از گفتم هه  ایجلسهبنده در  فضل امهی دو بار به چامش هشیدیم.

؛ در تنها زمانی که مفهوم توسعه بشرترین آزادی عمال را در خوردمیدوو  جمهوری اسالمی، زمشن  گراترینتوسعهدر زمان 

؛ در راول تااری  اندنرادهتوساعه، اجرایای  هایبرنامهزمان دوو  یازدهم،  اندازهبهمانی بخ  اجرا داشته اس . در هشچ ز

را به چاو  کرشده باشاد؛  -استکبارستشزی -جمهوری اسالمی به یاد نداریم که جریان توسعه، شعار اصلی جمهوری اسالمی

زی که  کر اواوی اسالمی ایرانای یشرار   به چاو  کرشده شد؛ چرا؟ زیرا نه ه مرک برنامه شرم در چنشن شرای ی بار دو

 هایتوازندوو ، عدم  هایتوازنیعنی به سبد عدم  ؛برای به چاو  کرشدن برنامه شرم انتخاب کرد، مفهوم عدم توازن بود

 مرتصبهبنده  رهنای توجه نکرده اس .  هایتوازناعالم کردیم که دوو  به عدم  جاهمه رهنای را اضا ه کردیم و دائماً در 

درصودی  ودوچهولهه مثمً در برنامه ششم هیچ ممضمیی در ممرد طومق  ملی و بخشی بدث هرد  هایتریبم مکرر در هسه 

بازنشستگی و آل و ... اس ؛ بنده گفتم: ما این مومارد را  هایصندوقهه مشکل اصلی،  گفتندمی هاآ شهر تهرا  وجمد ندارد؛ 

شناسوایی  درسوتیبهوقتی نقاه مدمری یسلیوات را ؟ دانیدنسیدرصدی را مشکل  ودوچهلاما شسا چرا طمق  دانیممیمشکل 

 . شمدمیهنیم، طرف مقابل حتساً به چامش هشیده 

اس  هوه  اینقاهاتفاق بیفتد،  غل بهتعریف ید  تماز  و تعریف تعادل،  هه اجازه نداد تماز  هایهستهریه به نظر بنده این نظ

و بی شناسنامه؛ دوم  به هسانی هه  سمادبیبه شسا بگمید  تماندنسیطرف مقابل  فکر تمسعه غربی را به چامش بکشد و ندتمامی

این اتفاق در ممرد مخامفین برنامه ششم مدقوق نشود؛ و بی شناسنامه اما  سمادبیتمانس  بگمید  هردندمی  هار در قضیه برجا
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برای رفوع یود   ایبرنامهبمدیم؛ برنامه ششم  هاآ ده بمدیم و در حال بهینه نسمد  حرف ایستا هاآ زیرا ما بر روی حرف خمدِ 

 بمد.  اقتوادی هایتماز 

روزنامه شرق را در ممرد دور اول طرح برنامه ششم )در زما  مجلس قبل( ماامعه بفرمایید؛ در ساا  نامهویژه، هنممیخماهش 

 اصلی هشمر را به یهده گرفته اسو . هایتماز م، رفع ید  ، هسه گفتند هه برنامه ششو برخی دیگر از وزرا وزرای اصلی هشمر

، ید  تماز  نیس ؛ بلکه گفتویم ایون مومارد، شدهگفتهما برای آنکه این قضیه را مدیری  هنیم، نیامدیم بگمییم، این ممارد هه 

؟ این ممارد را با تسثیول و مووداق بدوث هنیدنسیفرهنگی را اضافه  هایتماز اقتوادی هستند، چرا شسا ید   هایتماز ید  

 گفو میمن به دنبال رفع ید  تماز  هستم، امگمی پیشرف  هم  گف میشروع هردیم؛ او  هاآ شروع  ینقاه؛ ما از هردیممی

ر را د گراتمسوعهما تسا  ظرفی  جریوا   درنتیجهبمد،  هاآ نقاه شروع هسا  نقاه شروع  من به دنبال رفع ید  تماز  هستم.

ما در ممرد موادیق ید  تماز  اختمف داریم، بایود بور روی مفهوم   گفتیممیتنها تفاوت این بمد هه  مناظرات موادره هردیم.

هه از سؤال چرا برنامه ششم بر مبنوای امگومی اسوممی ایرانوی  هردمیید  تماز  دق  بیشتری بشمد. مذا هر چه دوم  تمش 

در تلمیزیم  یوبانی شد؛ در انتهوا گفو   بار دون بمد هه ینس . آخرین تدبیر آقای نمبخ  افرار هند، نتما نشدهتنظیمپیشرف  

هوه برناموه  ایودگفتهنمشتم هه آقای نمبخ ! شسا در فم  تواری   اینامه هه وجمد ندارد و بنده نیز برای ایشا امگمی پیشرف  

 87ای ما امر جدیدی نیس  و در سال اقتواد مقاومتی بر هه بدث امگم و ایدگفتهششم مبتنی بر امگمس ؛ در فم  تاری  دیگر 

رد   شد. نخبگا  قضاوت خماهنود هوتِّشَتِهه امگم اصمً وجمد ندارد؟!! دفاع طرف مقابل مُ گمییدمیو حاال  ایمنمشتهاین امگم را 

 هه هدا  فکر به چامش هشیده شد.

مختلوف،  درجاهوایاینکه ما در طمل دو سال و یل  ی اس . این مماردی هه بنده یرض هرد ، اصامحاً دارای مناق و حکست

برناموه  مدمریِ ینقاه آ  بمد هه ما بر روی بهینه شد  مفهم  ید  تماز  ایستاده بمدیم؛ بهینه شد ِ زدیمنسیحرف  متشت 

اموا  هنممویتماز  ارائه  هایهسته رد نظریهاهلل فردا تمضیدات بیشتری در ممءشامقابل را ممضمع هار قرار داده بمدیم؛ ا  طرفِ

  را بایود آآنکه مفهم  مدمری دسوتگاه مقابول را رد هنیود،  جایبهتمجه هنید هه حرف اصلی در این نظریه یک جسله اس ؛ 

آ  را  تب  بواهه این تدبیر ریشه قرآنی دارد و روایات و آیات مور هنممیارتقاء بدهید؛ ما این تدبیر را به هار بردیم؛ امبته یرض 

 .هنممی بدث

 وصلی اهلل یلی سیدنا و نبینا ابی امقاسم مدسد
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؛ خاوردمیدوو  جمهوری اسالمی، زمشن  گراترینتوسعهدر زمان  بار دوسال، یک برنامه توسعه،  70اووشن بار اس  که یس از 

زماان دووا   انادازهبهماانی در تنها زمانی که مفهوم توسعه بشرترین آزادی عمل را در بخ  اجرا داشته اس . در هاشچ ز

؛ در رول تاری  جمهوری اسالمی به یاد نداریم که جریان توساعه، شاعار اصالی اندنردهتوسعه، اجرایی  هایبرنامهیازدهم، 

به چاو  کرشده شاد؛  برنامه شرم در چنشن شرای ی بار دورا به چاو  کرشده باشد؛  -استکبارستشزی -جمهوری اسالمی

زی که  کر اواوی اسالمی ایرانی یشرر   برای به چاو  کرشدن برنامه شرم انتخاب کرد، مفهوم عادم چرا؟ زیرا نه ه مرک

اعالم کاردیم کاه  جاهمه رهنای را اضا ه کردیم و دائماً در  هایتوازندوو ، عدم  هایتوازنیعنی به سبد عدم  ؛توازن بود

  رهنای توجه نکرده اس . هایتوازندوو  به عدم 


