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

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.

ریزی در نگواه عور  کوردیم کوه محوور برناموه بود. رفتریزی از نگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشتا جلسه دیروز بحث در مورد برنامه

اگور  .های مختلف استروابط انسانی در بخش یبهینه ،روابط انسانی است یعنی هدف اصلی ییشرفت بهینهالگوی اسالمی ایرانی پ

بخوش اواد دارد. بورای م وا  در بخوش دسته از معادالت متعلق به معادالت آن  ، یکبرای هر بخش دودسته معادله تالور کنیم

یک دسته از قواعد هم بهه تنیهیم  ،رای صنعت پیشنهاد شودفرض بفرمایید یک استراتژی ب .صنعت یک قواعد ااصی وجود دارد

نه  ،ریزی با نگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تحول در قواعد خاص هر بخش نیستنقطه شروع برنامه .گرددروابط انسانی برمی

دقت بفرمایید به معادالت اختصاصی هر بخش با نگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز خواهیم رسهید  ؛رسیماینکه به آنجا نمی

ها به مسأله روابط انسانی و مسهأله تنیهیم نقطه شروع به معادالت عمومی هر بخش که در همه بخش .اما نقطه شروع آنجا نیست

پس بنابراین نقطه شروع بهینه شدن روابط انسانی است نه بهینهه شهدن . این قاعده وجود دارد ،گرددباز میها قواعد بین انسان

 .قواعد اختصاصی هر بخش

 که داشت . الگوی ساات یک هدف و محور اصلی دهدرا به ما نشان می یبهینه شدن روابط انسان عر  کردیم الگوی ساات نحوه 

تصرف در انسان تنها مبتنی بر حکمت انبیاء متفاوت است. لذا  ماهیت سایر آلیاژها هدایت بود. چون ماهیت انسان با سازی ودرونی

باید هدایت نماییم. هدایت یعنی وعاء فکر آنها را تحریک کنیم. این تنها راه بهینهه شهدن ها را  هم اینکه انسانآن دارد، راهیک

شد؛ باید وعواء فکور انسوان را تحریوک اگر شخص، نظام و یا یک مکتب علمی قالد تالرف در انسان را داشته با روابط انسانی است.

تدا باید وعاء فکر اب اواهید از شهود استفاده نمایید،یکند. هیچ ورودی دیگری برای تالرف در انسان وجود ندارد. حتی وقتی شما م

ایجاد شود تا  در او . باید این ایدهمی آیددر شهود نوعی تجرب وجود دارد یعنی جزئیات و دقائق بیشتری به دست  را تحریک کنید؛

تحریک وعاء فکر است. هر کاری را بخواهیود انجوام دهیود بایود  نیزدر این قسمت ورودی . پس طی کند را و شهود مناسک کسب

ها انسواناست. هر کس قدرت تالرف در وعاء فکر  هادر انسان دروازه تالرفِ ،تحریک وعاء فکر را در دستور کار قرار دهید. وعاء فکر

 را نیز بهینه کند.  هاهای بعد رفتار و ااالق انسانگامدر  تواندیرا داشته باشد م

هوای بیوانی نودارد ولوی مکانیزمبوه  یااتالاصو ،منتهی ما یک بحث فنی را در طو  این دوره مطرح کردیم که تحریک وعواء فکور

. ایون بح وی دهدچگونگی مدیریت تحریک وعاء فکر را به ما نشان می ،الگوی سااتاصل است.  ،سأله تحریک وعاء فکرهرحا  مبه

کر طرف مقابل تالرف انجام وعاء فتواند در واقع میدر  ،الگوی ساات را فهم کند گانهنهبود که ما مطرح کردیم لذا اگر کسی قواعد 

او  پذیرد؛ زندگیبای را از شما ایده خصاوست. کافیست یک ش چیزهمهو تالرف در وعاء فکر طرف مقابل به معنای تالرف در  دهد

بوه تالورف  تووانها میانسوانباشد. از طریوق تالورف در نقطه شرو  باید  هاتالرف در انسانتحت تأثیر آن ایده قرار اواهد گرفت. 

تحوت توأثیر را همه چیز توان می ها. از طریق تالرف در روابط انسانارتقا دادنیز را و همچنین االقیت  دست زد ااد در طبیعت

  شود.شدن امر هدایت به بهینه شدن روابط انسانی منجر میقرارداد. پس الگوی ساات از طریق فربه



2 
 

 ،بوه نظریوه ،منطبق با الگووی سواات دهد که ما از این نظام مفاهیمِنظام مفاهیمی را در ااتیار ما قرار می ،در واقع الگوی ساات

اواهد داشوت ها را دارد، قدرت هدایت طرف مقابل را انسانکه قدرت هدایت  ینظام مفاهیم. نظریه با این تعریف که ایمتعبیر کرده

کودام ترجموه بایود پورداز  با کدام جهت و  به سازدارای سه بخش است. همیشه در نظریه این سؤا  وجود دارد که کدام جهت و

شود؟ این هم بخوش دوم  ی نظریرقیب مقایسه یظریهنباید با کدام  آیدای که به دست میترجمهشود؟ این بخش او  است. حا  

قدرت ارتباط اود را از دست اواهود داد. در گوام سووم هوم ارتبواط بوین ترجموه بوا  که مقایسه ندارد اینظریه اساساًاواهد بود. 

سواز بوه جهتاصل ترجموه  بخش او ، . پس هر سه بخش باید وجود داشته باشد؛کنیمبرقرار می را های مشترکچالشمشکالت و 

برقوراری ارتبواط میوان بخوش سووم نیوز ، با نظریات رقیب  صورت نظری وبه به جهت، سازمقایسه ترجمه جهت بخش دوم جهت،

ریزی با نگاه الگووی اسوالمی برنامهرا بحث کردیم. این  ریزی. پس چگونگی اتفاق افتادن برنامهو جهت با مشکالت جامعه سازجهت

 فت اواهد بود. ایرانی پیشر

ناسوان در کشوور وجوود جمعیت زیوادی از کارشبا نگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت داریم اما  ریزیحا  یک فهم اثباتی از برنامه

وجوود داشوته  ریزیتوسعه غربی، تالور اینکه یک حرف جدیدی در حوزه برناموهعلوم در  سِد که به دلیل ک رت تدریس و تدرّندار

توانند به آن فکر کنند. اجازه دهید بنده یک م الی را عر  کنم تا داستان روشن شود. چهار دهه است که نمیحتی  د؛باشد را ندارن

تحالویالت آکادمیوک  -کودام یچه - الشوأنای عظیمو چوه اموام اامنوه الشوأنگذرد چه امام امینوی عظیماز انقالب اسالمی می

های موجودی کوه غورب آن یا رشته یا روانشناسی اوانده باشند شناسییاسی یا جامعهدانشگاهی به این معنا که م الً رشته علوم س

اروجی مبتنی بر آن تحالویالت را  ،را ندارند. اما نوعی مدیریت در دستور کار ایشان وجود دارد که طی چهار دهه کندرا ترویج می

بوا تشوخیص گوروه  ایدر مذاکرات هسوته ایهلل اامنهامقایسه تشخیص آیت . آارین م ا  این نو  مدیریتاندکشاندهبه چالش 

که بر اساس  کردبیان می کننده ایلی روشنمذاکرهتیم . است پدیده برجام یکنندهساکن در دولت یازدهم و مدیریت  گرایتوسعه

ها را حل نمود. بنده تا زموانی کوه زنوده تحریم ازجملهوارد مذاکره شد و مشکالت کشور  شودگرا میتوسعهنظریه سیاست اارجیِ 

منتشر شد کوه  انجام آن مذاکرات مقدماتی بودند، مشغو  ی ظریف وقتی در ژنوآقایک ویدئویی از هستم فرامو  نخواهم کرد که 

 گذشته پایان دهم. ی هام اینجا تا به چالش میان ایران و آمریکا در چهار دهمن آمده در آن گفته بود:

اصطالح هم استدال  در بح شان وجود داشت و هم حالت رهبوری در به ؛شیوا این بحث را مطرح کردند بابیانبسیار منظم و  ایشان

که قرار است یک مشوکلی را حول کنود معرفوی کردنود. همچنوین  بود و اود را در کسوت یک منجی مشاهدهقابلایشان  یچهره

سوخنرانی  را مطرح فرمودنود، جنواب آقوای روحوانینبودن به مذاکرات  بیناو زمانی را که رهبر انقالب بحث  کنمفرامو  نمی

 بینی و بدبینی معنا ندارد. اساساً در مورد مذاکرات و در دنیای امروز او  :کردند و گفتند

هر دو  و دشدننظریه مطرح کرد. زیرا دو برداریرهبهچهل سا  از آن  اندازهبه تواناین چهار سا  گذشته فضای بسیار اوبی بود. می

 ،کردند. بعد از حدود سه سا  و انودی در عمولمیو مسائل اود را مطرح  هاها، ایدهنظریه فرصت تبیین داشتند و هر روز استدال 

هوای ه مبتنوی بور تحلیلای کوکه مبتنی بر فقه و ظهورگیری از آیات بود ثابت شد و ناکارآمودی آن نظریوه ایکارآمدی آن نظریه

 پوزیتویستی و علوم انسانی ناقص امروز بود، به صورت عمومی اثبات شد.
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قضویه  طرفیوک. افتودمیعر  بنده این است که چهار دهه است اتفاقاتی مانند برجام در طو  حیوات جمهووری اسوالمی اتفواق 

در موورد مسوائل مختلوف  اظهوارنظردنیا وجود دارنود و  علمی هایدپارتمانقضیه تمام  طرفیکتشخیص فقهی وجود دارد، اما در 

 هایتحلیلپوزیتویستی و  هایتحلیلکه مبتنی بر  اینظریهکه  شودمیقضاوت عمومی درست  ، یکافتد. بعد از یک مدتییاتفاق م

که از رو  تحلیل مع الرسو  بیرون آمده بود،  هاییتحلیلفقهی و  هایتحلیلکه مبتنی بر  اینظریه مادی بود چه نتایجی داشت و

 در حا  مقایسه هستیم. ما چه نتایجی را داشت. یک قضاوت عمومی درست شده است، یک فضای عمومی درست شده است که 

 مویااصی هودایت  وسویسمتبه یک  هامقایسهروحی باالتری دارند، در اثر این  هایآمادگیذهنی،  هایآمادگیکه  جمعیتییک 

شما دیدید که قبول از اینکوه آقوای روحوانی  -را  (ISA) ایسا هایتحریمم الً  و کنندمیانکار  دائماًهم دیگری  جمعیت. البته شوند

 آرامآرامهوم  دیرباورهوا هرحا به. اما کردندمیانکار  - ایسا نقض برجام نیست هایتحریمکه  گفتندمیبرای انالاف به ارج دهند، 

 . است مبتنی بر علوم موجود هایتحلیلاز  تردقیقمبتنی بر فقه ایلی  هایتحلیلکه  کنندمیدارند باور 

، همچنهان در هاتجربهه یهمهه رغمعلیکه این دستگاه تحلیلی  ما با یک دستگاه تحلیلی روبرو هستیمعر  بنده این است که 

پیشهنهادی او بها وههور  هایتئوریباور کند که دوران تمدن مدرنیته و  خواهدنمیفقهی است و  هایتحلیل کارآمدیحال انکار 

حاال این جمعیت در کشور ما هم حضور دارند، ما باید با این افراد به چه شکلی رفتار انقالب اسالمی در حال به پایان رسیدن است. 

بتوانیم یک مبنوای دیگوری را بوا ارج بدهند تا  به وگوگفت طوالنی بدهند، یا شرح صدر در هایوقتکنیم؟ آنها که حاضر نیستند 

مشاهده  گراتوسعهمناظرات حقیر را با برای از افراد جریان  حتماًکنیم. شما در همین مناظرات مرتبط با برنامه ششم  وگوگفت هم

 علموی غیوردر مناظره آاور شورکت کورد و بوا رفتوار  ی، آقایبودبه نتیجه  در حا  رسیدنبحث وقتی وگوها در گفت دقیقاًکردید. 

 وگوگفوت گذارندنمیو آن را تبدیل به یک چالش سیاسی کرد. حتی جلوتر رفته و  هاارج کرد وگوگفتاود ، مناظره را از حالت 

بسویار  سوؤا  ،سوؤا . ما با این جمعیت در درون کشوور بایود چکوار کنویم؟ ایون کنندمیشکل بگیرد. فشار ایجاد کرده و طراحی 

یک داستان آشونایی اسوت. اموا بایود یوک اصرار بر استکبار  ، داستانِاوانندمیاست. البته برای کسانی که قرآن را با تدبر  ایجدی

 تدبیری هم برای آن انجام داد که این موضو  را چکار کنیم.

دهم که ما با این جریوان بوه چوه شوکلی تفالیلی ی وطنی را توضیح گراتوسعهنحوه مدیریت کردن جریان  اواهممیبنده از امروز 

هم اجوازه  و ، آماده کنیمرودبجلو زمینه را برای اینکه گفتمان مترقی و کارآمد الگوی پیشرفت اسالمی  تدریجبهروبرو شویم که هم 

م اسوالم نوشوته بوه اسو شودمیوطنی در داال کشور ایجاد  گرایغربتوسعه غربی که توسط همین جریان  هایناکارآمدیندهیم 

درصهد  ودوچههلطالق تهران بهه  :کندمی که جبهه روشنفکری بیان امدیدهبنده  اخیراًبسیاری مهمی است.  مسألهشود. این هم 

، آثار سوء در روابط انسانی را تحمیهل اندکردهخود آنها نیم اجتماعی را تنییم  ، ببینید این هم ثمره حکومت دینی!رسیده است

 تریننهاامنثمره حکومت اسهالمی اسهت کهه در  ،بسیج !د. خیرنپای حکومت اسالمی بنویسبه آن را  دنخواهمیو بعد  اندکرده 

 فقیههوالیتکشور دنیا تبدیل کرده است.  ترینامنبه  -امنیت کشورعلیه  المللیبین هایطراحی رغمعلی -ایران را  ،منطقه دنیا

بهه سهمت  گیریِجههتاما  افتدمیعلیه مردم اتفاق  هاییطراحی پیاپی صورتبهثمره حکومت اسالمی است که چهار دهه است 

  .شودمیسیاسی با کمترین هزینه مدیریت  هایچالشخدمت به مردم عوض نشده است.  گیریِجهتوهور، 
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ئل انقالب کبیر فرانسه را با انقالب اودمان مقایسه کنید. اشوید، او را متوجه فقیهولیانقالب اسالمی و  کارآمدیهر موقع اواستید 

آموده اسوت. در حودود  سورکاردیکتاتور دنیاست، در حدود پانزده سا  بعد از انقوالب کبیور فرانسوه  ترینبزرگبناپارت که  ناپلئون

است.  شدهت بیتدوره طوالنی   این از بعد ،داالی در این کشور بوده است. دموکراسی هایجنگبعد از انقالب کبیر فرانسه  صدسا 

سوا  بعود  پوانزده حدوداً، اما رفتندمیباید به سمت دموکراسی  –که یک دیکتاتور بود  –یعنی وقتی لوئی شانزدهم که ساقط شد 

انقوالب  هوایهودفشانزدهم بوده است. یعنوی قضویه برگشوته اسوت و  لوئیتر از آمده است که دیکتاتور سرکارناپلئون بناپارت بر 

دیکتواتوری  جایبوهیعنوی  شودهت بیتاسوت. بعود هوم  شدهت بیتحدود صدسا  درگیری بوده است و بعد فرانسه در  .اندشدهگم

یک تغییر بنیادین ایجواد  واقعاً اندتوانستهبه این معنا است، نه اینکه  همآن ،شدهت بیتاست.  ایجادشده هاحزب، دیکتاتوری هالوئی

دیکتاتورها  ،موکراسیو دیگر یک نفر دیکتاتور نیست بلکه چهار سا  به چهار سا  در ذیل د اندکردهکنند. نو  دیکتاتوری را عو  

اواهود آمود، قبول او هوم  سورکاراست، فردا دیکتواتور تراموب بور  سرکار. یک روز دیکتاتور اوباما دهندجای اود را به یکدیگر می

است اما در حوا   کردهمیدیکتاتوری تا آار عمر یک نفر  قبالًبوده است. همه آنها هم دیکتاتور هستند اما  سرکاردیکتاتور بو  بر 

 . دیکتاتور است و فقط نو  آن فرق کرده استضر یک حزب حا

و در دهوه چهوارم انقوالب بورای هموه  اندشودهچهار کشور منطقه طرفودار آن بر سرکار آمدن انقالب اسالمی،  از چهار دهه بعداما 

 طلباصوالحعمومی هم شده است. آن ابرنگار  مسألهاز تفکر غربی است. این  کارآمدترمردمش اثبات شد که تفکر انقالب اسالمی 

اد بوه آمریکوا اعتمو توواننمیمحترم، عکس مقام معظم رهبری را در کانا  اود گذاشته و در زیر آن نوشته بود: شما راست گفتید، 

و یکوی بوه  وهوواآباعتماد کرد، یکی بوه  تواننمیکرد و گفت که به دو چیز  وگوگفتبود،  صداوسیماکرد. آن دیگری که ابرنگار 

بلکوه تفواهم در سوطح  برنگشوتهجهوت  تنهانوهمهمی شده است.  مسألهعمومی شده است. ایلی  مسألهآمریکا. تفاهم بر روی این 

 . عمومی شده است ،منطقه بیش از دوره حضرت امام

ما فقط در داخل کشهور  هاگزارش. طبق برخی از جوشدمیجدید  دهیسازمان ،وقتی توانستید هدایت ایجاد کنید، از دل هدایت

که اصل  مؤسساتیسسه خودجوش فرهنگی یعنی چه؟ یعنی مؤ کنیدمیسسه خودجوش فرهنگی داریم. وقتی بیان چهل هزار مؤ

ایهن حکومتی نیست. ممکن است کمک بگیرد اما اصل داستان تحریک مالی نیست، اصل داسهتان  هایبودجهکار آنها وابسته به 

  هدایت و احساس تکلیفی اتفاق افتاده است.است که 

بنهده  ایجواد کنویم. یلوملالتفاهم جهوانی و بین توانیممیداشتیم که  هاییکارآمدیچنین  بااینکهحا  عر  بنده این است که ما 

مها در چهاه ویهل برجهام  به مردم چهه بگوینهد؟! خواهندمی امثال آقای زیباکالم ،مکرر برجام بعد از نقض برجام، نقض دانمنمی

. چه کسی به شما اجازه داد که مردم را در چاه ویل برجام بیاندازید؟! چه کسی به شما اجازه داد که همکاری با استکبار ایمافتاده

است.  ایجادشدهبرای آنها چالشی  واقعاً مشکالت مردم معرفی کنید؟! حل حلِراه عنوانبهاشتید را به دلیل عقل پوزیتویستی که د

صدها ساعت بحث کنیم و صودها جلود  اواستیممیما تحلیل داریم، نظریه و کتاب داریم، صدها سا  بحث داریم. اگر ما  گفتندمی

نظریات غربوی را اثبوات کنویم. اتفواق بسویار عجیبوی افتواده اسوت. هموه  ناکارآمدی توانستیمنمیبرجام  اوبیبهکتاب بنویسیم، 

نه در ذهون اوواد بلکوه توا عموق روسوتاها و توا محویط  همآنبه شکست انجامیده است.  باهمهمه  بارهیکبهمطرح،  هایتئوری

لت از طریق بیان و کوالس درس و هدایت و ضال کردممیبنده همیشه عر   کهاین. کار شبیه کار پیامبران گذشته است. المللبین
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ر پروژه نرمش قهرمانانه است که برای مدیریت داستان برجام اتفواق بَاین اَ ،آن کامل مالداق اتفاق نخواهد افتاد، تنهاییبهاین موارد 

 افتاده است.

ی انقوالب فرهنگوی را یکی از اعضای ارشود شوورای عوال اواستممیبنده دو سه سا  پیش به شورای عالی انقالب فرهنگی رفتم و 

به ایشان این بود که شما اصل مشوکل  داشتیم؛ آارین جمله بنده هاییصحبتدیگر یک هم باجبهه الگو بپیوندد. دعوت کنم تا به 

ون جامعوه را بگیوریم؟ یاسوزجلوی مدرنی توانیمنمی؟ چه چیزی مانع است که ما دانیدمیسر راه حفظ هویت اسالمی جامعه را چه 

مدرنیتوه نیسوتند. عاموه موردم ایون نوو  از زنودگی را  هایضوعفرا از ایشان پرسیدم. ایشان گفت: عوام موردم متوجوه  سؤا این 

بوود و ی ما دو سه سا  پیش وگوگفت، یک زندگی بهتری است. این -زندگی غربی  –این نو  از زندگی  کنندمی، فکر اندپسندیده

 اتمام رسید. جا بههمان

 نمازاانوهیکی از نمایندگان مجلوس گذشوته عور  کوردم؛ در  به ا  پیش یعنی در اواار مجلس قبل بود کهبنده در حدود یک س

اما معنای شکست آن این اسوت کوه  انجامدمیصحن مشروطه بودیم که بنده به ایشان گفتم: آقای فالنی داستان برجام به شکست 

آن  هوایتئوریمردم انجوام دهویم کوه غورب و  یههم باتفاهم عمومی یک  ایمتوانستهبرای اولین بار بعد از حدود دویست سا  ما 

و یک بح وی را مطورح  نشینیممی، با چند ده نخبه گذاریممییک کالس درس  وقتییکاست. به این موضو  توجه کنید.  ناکارآمد

این کار نیست که در این سطح با  . امکانکنیممیتوسعه غربی را بحث  هایناکارآمدیو  کنیممی. در چهل جلسه استدال  کنیممی

تفواهم  تووانیممیاسوتفاده کنویم  هاراهکه اگر ما از آن است  هاییراهبرای استنباط  مطالعه قابلِمردم جلو برویم. برجام یک پدیده 

کوه اهول  کسیکافی است  ر حا  حاضر اتفاق افتاده است.تمدن مدرنیته ایجاد کنیم و این موضو  د ناکارآمدی اثباتعمومی برای 

و هموه ایون  هاموسویقی، تالوویرها، هواپیام طنزها،ادبیات را تحلیل کند، برود در فضای مجازی و  تواندمیاست و  وگوگفتتحلیل 

 بوه دسوتعموومی جامعوه  یصوحنهرا تحلیل کند. اطالعات زیادی از تحلیل اطالعواتی  افتدمیچیزهایی که در مورد برجام اتفاق 

 عمومی شده است. مسألهاین است که این  آیدمی به دستکه  تحلیلی ترینمهمو  آیدمی

، این حورف امنزدهاین حرف را  اآلنبهترین دولت برای جمهوری اسالمی است. بنده این دولت ؛ کنممیبنده از دولت یازدهم تشکر 

این دولت بهترین دولت برای جمهوری اسالمی است. آقای روحانی بهترین خدمت را به تفکر امهام  1متعلق به دو سا  پیش است.

امروز به بعد تفکرات غربی در چالش هستند و آنهها هستند. از  ناکارآمدکه اثبات کنیم تفکرات غربی  شدنمیکرد، بهترین از این 

و گویاتر است. فضای بسیار  تربرندهلگوی اسالمی ایرانی پیشرفت رساتر و باید دفاع کنند. از امروز به بعد زبان ما در تبیین بحث ا

 واقعواً از برکهات برجهام اسهت.این موضوع استثنایی به وجود آمد. لذا بنده به خاطر این شرایط تاریخی ویژه باید عرض کنم که 

جوود الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بوه و نشست برایچهار ماه آار سا ، بیش از صد  فقط در همین سه برکت بسیار بزرگی است،

گو باشیم. یعنی موج تقاضا برای آشنایی بوا تفکورات پاسخ توانیمنمیدیگر  واقعاً، یعنی ایمکردهما رد  آمده است، همین مقدار را نیز

اگر توان  سالی صد نشست داشتیم. حداک رقبل از برجام ما  هایسا  کهدرحالیالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به وجود آمده است. 

 ، این گفتمان الگو چهار برابر بیشتر نسبت به گذشته قابلیت مدیریت دارد. دادمیمجموعه ما اجازه 

                                                            
 ز در این قسمت بیاورند.وگوی ما را نیوین کردند، آن گفتدوستان وقتی این جلسه را تد.  1

 انتقا  از متن
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ی هوای حیواتوگوگفتیوک  هااین، کنممیهایی که از این به بعد مطرح وگوگفتاین  کنممیعر   با توجه به شرایطی که  بنابراین

برادر حقیر و کوچک اود توجه  عرایضکه به این  کنممیانقالب را دعوت  کشزحمتبرای جمهوری اسالمی هستند. همه دوستان 

دوران  واقعواًوطنی اوود تعریوف کنویم. دوران پسوا برجوام  گرایغربجدید با جریان  یمقابله بردِراه یک تکنند، ما باید به سرع

و هم اعتقهاد هسهتم کهه  کالمهمو  نواهمبنده با آقای روحانی ار را مدیریت کنیم و به جلو ببوریم. است نایی است که ما بتوانیم ک

 بسهوزاند. توجهیقابهلبرجام آفتاب بود، آفتاب درخشان و سوزانی بود که توانست تفکرات غربی را در ذهن ملت ایران تا میزان 

راه را ایلی روشن کرده است. از این به بعد اگر ما جهاد کرده و کاربردی حرف بزنیم، کاربردی حجیت دار حورف بوزنیم، موردم بوا 

ایون  تووانیممی واقعواًراه است.  به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی ارمشهرها در، دهندمیتفکرات انقالب همراهی بیشتری انجام 

شده است. برای ام ا  بنده که بیش از دو دهه است که با تفکرات غربی در چالش بودم، ایون شرو  کارتازهارمشهرها را فتح کنیم. 

کوردیم، وقتی راجع به ارتقا اسالم و یوا صونعت اسوالمی بحوث می روزها بسیار شیرین است. بنده روزهایی را پشت سر گذاشتم که

گفتند علم، علوم . میکردندمیدار بسازید؟ آهن فرهنگ دارد؟ تمسخر و تحقیر اواهید ماشین منارهگفتند آیا میجاهالنی به ما می

شود به برکوت ی به وجود آمده است که میایم. حاال چنین شرایطها بسیار شنیدهها، از این حرفهنر، هنر است. در این سا  است،

باهموه موردم در  تووانیممی - دانستیم چه داستانی در حا  رخ دادن اسوتنمی که ایلی از ماها هم او  - تدبیر تاریخی یک فقیه

راه جدید رفت. بایود بوه سومت عالور ظهوور ها تفاهم کنیم که باید به سمت یککنیم و با آنفهم صحبت قابل مورد تمدن اسالمی

 این، اتفاق افتاده است! ما نیز ایلی متوجه این موضو  نبودیم. برویم. 

اواهم بروم سوریه؛ گفتم چورا؟ گفوت اینجوا از دسوت رفوت. بعضوی از موا گفت، من میازآنکه ژنو امضا شد دوستی به من میپس

ای داسوتان اسوت. کوار، بسویار جلووتر تنها از دست نرفت، بلکه سطح هدایت مردم ارتقا پیدا کرد و البته این ابتدگونه بودیم. نهاین

 توان از فضای پسابرجام استفاده کرد و افق تمودن اسوالمی و ظهوور را نشوان داد؛تر اواهد شد. میاواهد رفت و فضا بسیار روشن

علموی  هایهای مبتنی بور توسوعه و رشوتهگرا، سازمانبنابراین بح ی که مطرح اواهم کرد بسیار مهم است. چگونه جریان توسعه

بنوده طورح  این بحث را چگونوه مودیریت کنویم؟ عر  اصلی بنده این است، ه را در داال کشور به چالش بکشیم؟پشتیبان توسع

 ای که وقت باشد تشریح اواهم کرد. اندازهجلسه باقیمانده، این راهبرد را به 6-5این  شاءاهللانکنم و مسأله می

اگر ااطرتان باشد، عور  کوردیم کوه  –ها به تأمل گرا برای وادار کردن آنیت در جریان توسعهنکته محوری بحث برای ایجاد هدا

آن است که طرف مقابل تالدیق کرده و رجو  به نفس کند. در او تأمل ایجواد  ،سطح دارد؛ اما سطح او  تفکر، تأمل است پنجتفکر 

است کوه بوه  ظرفیت این یمالحظه کاربردیِ یِبه لسان قوم حرف بزنیم. نتیجه باید ظرفیت طرف مقابل را در نظر گرفته و - شود

است که اگر فقط و فقط، جبهه فکوری فرهنگوی انقوالب مفهووم  خیص بنده مبتنی بر الگوی ساات، اینلسان قوم حرف بزنیم. تش

ه و آن اصوطالح را بوه چوالش گرا بشناسد و سپس مبتنی بر آن اصطالح، رفتوار  را تنظویم کوردیک اصطالح را در جریان توسعه

 ای را عر  کنم. بکشد، تمام جبهه توسعه به چالش کشیده اواهد شد. آن اصطالح چیست؟ پیش از توضیح این اصطالح نکته

کنند و مبانی نظری غرب را های دیگری استفاده میدر حا  حاضر افرادی در کشور ما برای به چالش کشیدن غرب کماکان از رو 

ترین م ا ، اشکاالت لیبرالیسم و راسیونالیسم چیست؟ نظریات جان والز در حوزه عدالت که جزء کامولعنوانشند. بهکبه چالش می

کشوند. نظریوات حووزه فلسوفه علوم را نقود ترین نظریات لیبرالیسم است چه اشکالی دارد؟ فلسفه علم غرب را به چالش میو نوین

گوی بوا اوواد وها بوه درد گفوتسبک ورودشان، بحث نظری است. این شیوه کنند.میکنند. اشکاالت الکاتو  و پوپر را بحث می
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شناسی است اما صرفاً به تثبیت تفکرات غربهی در ها به اسم غربهای مبتنی بر این شیوهها و برنامهبرخی از این شیوهاورد. می

جای آنکه با نقد غرب آشنا کند، غرب را بوه وره بهای شرکت کردیم و آن دگفت که در دورهآقایی می کند.ذهن مخاطبین کمک می

پیشنهاد ما آن است که مفهوم عدم توازن را در های نظری چه بکنویم؟ ما بیشتر شناساند و به غرب معتقدتر کرد. مقابل این شیوه

  میان مفاهیم دوستداران توسعه بشناسند و سپس به چالش بکشند.

ایون مفهووم را بسویار مفهومی است بوه نوام تعواد ؛  -نه در حوزه مبانی -ریزی وزه برنامهدقت کنید! پایه مفاهیم تفکر غربی در ح

گویند، تعاد  در حوزه اقتالواد، تعواد  بوین صوادرات و واردات، تعواد  بوین بودجوه و م ا  میعنوان. بهکنندکه بحث می ایددیده

مفهوم محوری به نوام تعواد  وجوود دارد. در کل یک  گذاری، تعاد  بین زوجین در اانواده؛انداز و سرمایهراندمان، تعاد  بین پس

ریزی نیز هست. ایون تعواد  در تفکور تعاد  اجتماعی؛ در فیزیک و شیمی نیز تعاد  وجود دارد. این مفهوم محوری در حوزه برنامه

ازن عودم توواصوطالح چه که با این تعریف در تعار  است را به توسعه غربی دارای یک تعریفی است که باید آن را بشناسیم. هرآن

دهم تا عودم تووازن تبیوین شوود. صورت مختالر توضیح میبنده تعاد  را به به هم زننده تعاد . نامند. عدم توازن یعنی قسمتمی

کنند. هم دهند و همه امور را با اقتالاد هماهنگ میعنوان پایه اصلی اداره جامعه قرار میم ا  در توسعه غربی، اقتالاد را بهعنوانبه

چیز را بوا ایون مفهووم هماهنوگ های دیگور. هموهگذاری، هم فرهنگ، هم سیاست اارجی و بخشز ، هم بخش قانونبخش آمو

گرا است که گویند. این نگاه کلی جریان توسعهها با بخش اقتالاد، استراتژی ایجاد تعاد  میکنند. به هماهنگ کردن همه بخشمی

مفاهیم توسعه به چالش کشیده شود، ازنیهر جریهان در نیام آموزشی درسی  حال اگر در یک کتابجلسه او  شورح دادم.  دهدر 

گرا، آن کتاب درسی امری نامتوازن و ناموزون است؛ اگر یک فرهنگی مانند فرهنگ مقدس خانواده و مادر بودن در جامعهه توسعه

اقتصهاد را بهه  . خب این کهار از نیهر آنههاهای جامعه فعالیت اکونومیک را به فعالیت فرعی تبدیل کنندباشد که موجب شود زن

  ، این فرهنگ نیز یک امر نامتوازن خواهد بود.کشدش میچال

م ا  عنوانکند. بوهاایراً اانم موالوردی اظهار فضل فرمودند؛ گفتند اصطالحاتی در جامعه است که برای بانوان ما مشکل ایجاد می

ی لطفاً تأمل بفرماییود! شود. اانم موالوردبه چالش کشیده شدن شخالیت زن می گوییم سرپرست اانواده کیست موجبِوقتی می

اانه، دارای آرامش بیشتری باشد؛ بانوی اانه بوه لحواج جسومی، روحوی و  گویید اانواده نیاز به سرپرست دارد یعنی زنِوقتی می

گوییم مورد اانوه سرپرسوت وقتی می شود که باید از گل محافظت کرد.میفکری، ریحانه است. ریحانه یعنی گل؛ هر عقلی متوجه 

صورت ساده در حا  توضیح این داستان بورای اوانم مووالوردی هسوتم. بنده به .گل و ریحانه نیاز به مراقبت داردیعنی اانه است 

ی و روانوی روی دو  اواهید کاری کنید که فشار اجتماعی و اقتالوادی و سیاسوی و روحوشود؛ یعنی شما میذائقه انسان تلخ می

ادای متعا  بانوان را ریحانه الق کرده است پوس احکوام حقووقی  است؟! ن سازگاراین موضو  با طبیعت زآیا اصالً  ها بیفتد!اانم

باید از ریحانه بودن بانوان حفاظت کند. ازنظر ایشان، این موضو  یک عدم توازن است؛ زیرا این موضو ، بخشی از فرهنوگ مقودس 

 قیمت تبدیل کنند. ه نیروی کار ارزانها را بتوانند زنکه این فرهنگ مقدس وجود دارد، نمیاانواده است و مادامی

که مردها با وظوایف اوود آشونا نیسوتند؛ مان با پدیده واقعاً زشتی روبرو هستیم؛ اینهای دیگری نیز داریم. ما در جامعهالبته بحث

ریاضی و فیزیک و زیست  مرد درک ندارند. به دلیل اینکه کنند. از مقام پدر و شوهر وصورت حداقلی تعریف میابعاد مرد بودن را به

هوا، اصول کشد. برای اوقات این جریان بورای رفوع چالشاند. آن مردی که درک درستی ندارد، اانواده را به چالش میرا فراگرفته

کشد. این راه درستی نیست که به علت درک حداقلی مرد از نهاد اانواده و حمایت اوانواده، اصول فرهنگ اانواده را به چالش می
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و  2و  1، همسورداری 3و  2و  1و فیزیک  2و  1جای ریاضی نهاد اانواده را به چالش بکشد. باید سیستم آموز  را درست کرد؛ به

وقوت غیور بیوانی اسوت. آنکوه هایی که بیانی است؛ بخشی از ایون موضووعات نیوز عنوان آموز  قرار دهید. البته آن بخشرا به 3

هوا بوین مفهووم های مدرن، در ذهنند شد. بین مرد و مذکر تفاوت وجود دارد. به دلیل آموز مردهای نسل آینده واقعاً مرد اواه

کوه اسواس اواهید فرق این دو را بگویید باید کار آموزشی بکنید نوه آنمذکر و مفهوم مرد یکسان انگاری ایجادشده است. وقتی می

  داستان را به چالش بکشید.

گرا در کند. کهار جریهان توسهعهیابی میائماً به محوریت اقتصاد، ناموزونگرا وجود دارد که دهایی در جریان توسعهبحثبنابراین 

خواهم یک نامتوازن را رفع کهنم؛ امها گویند من میشوند میای که وارد میریزی همین است. هر وقت و در هر حوزهحوزه برنامه

وطنهی را  گرایغرباست. فهم بنده این است که اگر بخواهیم جریان  ها از امر نامتوازن، امر ناهماهنگ با بخش اقتصادمقصود آن

مِ ِب» نه نزاع و دعهوا –به چالش بکشیم، چالش منجر به ایجاد تأمل و هدایت بنیان  ِبِاَّت ْه م ُ َسمُ ِبِبِهِبِبَوََجِدْله حه
َ
زیهرا از سهوی دیگهر قهرآن  «أ

مُا » :فرمایدمی ََ ْه ُو ِبَتَ ََ مز َ ِبت َن 
َ
گوی بها وخهواهیم گفهتگو کنیم؛ اگر میوجدال احسن اشکال ندارد، باید گفتنزاع فایده ندارد اما  «َوَل

ها نیز به فکر فرو بروند و پاسخ دهند و بحث کنند، باید بر روی مفههوم عهدم ای مدیریت کنیم که آنگونهگرا را بهجریان توسعه

یستاد؟ زیهرا نقطهه فههم طهرف مقابهل دقیقهاً توازن بایستیم و سعی کنیم این مفهوم را بهینه کنیم. چرا باید روی این مفهوم ا

نتیجه باید از این نقطه آغاز کنیم. درواقع پایه سؤال بین جریان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و جریهان توسهعه   اینجاست و در

گویم شرح همین موضو  اسوت کوه چگونوه مفهووم عودم همه بح ی که بنده در جلسات آینده می غربی مفهوم عدم توازن است.

 گراست به چالش بکشیم. توازن را که مفهوم محوری جریان توسعه

 دهیم.شرح اواهیم آن را حاضر میبرنامه ششم را به چالش کشیدیم و در حا  ما پیش از شرح این بحث، مبتنی بر همین راهبرد، 

، این راهبورد صورت تئوریک، توضیح اواهیم داد. اگر همهکارآمدی این موضو  قبالً به اثبات رسیده است و در حا  حاضر به یعنی

وطنی غلبه اواهد کرد. غلبه هدایت بنیوان! بایود  گرایغربها بر جبهه را انتخاب کنیم، جبهه فکری فرهنگی انقالب در همه حوزه

بسا این وضعیت تقالویر موا باشود. وقتوی در این جریان را به جبهه اسالم جذب کنیم و نباید با این جریان به سمت نزا  برویم؛ چه

کنیم پس در این انحرافات ایجادشده شریک هستیم، درنتیجه این کار توبه اود ماست. فکور رت هدایت بنیان کار نمیصوجامعه به

نکنیم که ما برحقیم؛ ایر! در این مسأله حق با جبهه الگوی پیشورفت اسوالمی اسوت؛ بوا قضوایای برجوام نیوز کوامالً بورای هموه 

ها نیوز بسویار بووده اسوت. چنود هرحا  کوتاهیا تفکر فقه بنیان است؛ اما بهشده است که حق با تفکر اسالمی است، حق بمشخص

جلسه گذاشتیم؟ چند کتاب نوشتیم؟ چند طراحی عملیات انجام دادیم؟ بسیار اندک بود! بنابراین این جریان نیز بوه سوراه هموین 

 ها رفته است. کتاب

ی علمیه کشور و حوزه علمیوه قوم اسوت؛ بایود از ابتودای انقوالب هادرنتیجه این پیشنهادی که عر  کردم، مسیر توبه برای حوزه

هوای اودموان را کشیدند. این مسأله مهمی است. از این منظر نگاه کنید؛ بسویار بود اسوت کوه عیبتفکرات غربی را به چالش می

ردن نیهز در جبههه خهودی گراست اما قعود و قیام نکهترین عیب جریان توسعهبرجام بزرگنبینیم و طرف مقابل را متهم کنیم. 

ِبِحمَرِب » :فرمودند پیامبر است. بسیار ِبإَمِبِب لُلِبِبَْ
 
مِبأ مِبَلِبَعِ ِبفَِبَعَ ِبال  َ مِبأت ق  َ کار غیردقیق کردن در جبهه انقالب، عمومی شده است. کارهوا را بایود  «هن 

هه انقالب را به نزا  تبدیل جب هایناکرده کسی به این سمت نرود که فضای پسابرجام و موفقیتدقیق و محکم انجام بدهیم؛ ادای
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اواستیم بگوییم این مسیر اشتباه بود و حاال این اشتباه ثابت شد؛ اکنون بایود از ظرفیوت طرف مقابل را دربیاوریم. می« لج» کند و

 مسیر را به سمت عالر ظهور تسریع کنیم.  شاءاهللانطرف مقابل استفاده کنیم که 

دهم؛ این نظریه درواقع برای ایجاد دیالوگ ملی بین جبهه فکری فرهنگی انقوالب زن را شرح میهای توانظریه هسته شاءاهللانفردا 

 گرایان وطنی است.داالی و توسعه گرایغربو جبهه 

 وصلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
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ن: ِبق سم ِب َِبمت 
این دولت بهترین دولت برای جمهوری اسالمی است. آقای روحانی بهترین خدمت را به تفکر امهام کهرد، 

امروز به بعهد تفکهرات غربهی در هستند. از  ناکارآمدکه اثبات کنیم تفکرات غربی  شدنمیبهترین از این 

لگهوی اسهالمی ایرانهی چالش هستند و آنها باید دفاع کنند. از امروز به بعد زبان مها در تبیهین بحهث ا

و گویاتر است. فضای بسیار استثنایی به وجود آمد. لهذا بنهده بهه خهاطر ایهن  تربرندهپیشرفت رساتر و 

ِباز برکات برجام است.این موضوع شرایط تاریخی ویژه باید عرض کنم که 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


