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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

متن کامل گفتگوي حجت االسالم علی کشوري دبیر شوراي راهبردي الگوي پیشرفت اسالمی با خبرنگاران 
 1394مهرماه -خبرگزاري دانشجو

پیشرفت در سفارشات رهبري انقالب و وضعیت حساس کنونی کشور؛ اهمیت باالي مسأله الگوي 

 علل اصلی تهیه پیوست الگوي پیشرفت اسالمی براي برنامه ششم توسعه کشور

 .براي آغاز راجع به تاریخچه بحث الگوي پیشرفت و اهمیت آن مطالبی را بفرمایید

جهم و اهلک عدوهم اجمعین من االولین بسم اهللا الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر
 و االخرین

هاي ابالغی برنامه ششم و در جاهاي دیگر تأکید فرمودند که برنامه ششم کشور حضرت آقا در مقدمه سیاست
گاه گرا به نریزي کشور شود. تغییر از کجا به کجا؟ تغییر از نگاه توسعهساز تغییر در برنامهباید زمینه

شود. ساله رهبري محسوب می 9فرمایشی که حضرتعالی اول بحث کردید، در واقع مطالبه محور. لذا پیشرفت
 1385اولین بار که ایشان به صورت گفتمانی و عمومی مسأله الگوي پیشرفت اسالمی را مطرح کردند سال 

اساس الگوي هاي انقالب بر در دانشگاه سمنان بوده است؛ ایشان در آنجا براي اولین بار فرمودند که آرمان
سخنرانی مجزا پیرامون الگوي اسالمی  9سال گذشته،  9توسعه غربی قابلیت تحقق ندارد. ایشان در این 

هم در برنامه پنجم -اند هایی هم که ایشان داشتهاند و همانطوري که خواهرمان اشاره داشتند: در ابالغیهداشته
 بر اساس نگاه الگوي پیشرفت اسالمی بسته شود. بنابراین ها بایدتأکید کردند که برنامه -و هم در برنامه ششم

ان اکنون در سال نهم گفتمسفارش ایشان فقط اختصاص به برنامه ششم ندارد؛ ولی همین که برنامه ششم هم
شود، به صورت طبیعی انتظارات را از الگوي پیشرفت اسالمی باال برده است. الگوي پیشرفت اسالمی مطرح می

ي هاشود، طبیعتاً نخبگان انتظار دارند حرفال است که نسبت به این موضوع گفتگو میس 9یعنی چون 
با این -ریزي کشور به صورت روشن و شفاف مطرح گردد. لذا ما عملیاتی الگوي پیشرفت اسالمی براي برنامه

براي  اسالمیاي تعریف کردیم تا پیشنهادهاي الگوي پیشرفت با دوستان خود برنامه -مقدماتی که ذکر شد
برنامه ششم کشور را تبیین کنیم. ما یک پیوست با نگاه الگوي پیشرفت براي برنامه ششم پیشنهاد دادیم که 

حکم برنامه دارد؛ این احکام برنامه در واقع زاییده و متولدشده نگاه الگوي پیشرفت  20این پیوست حدود 
  .باشدمی

دانید خورد. شما میگرا رقم میریزي توسعهاز تغییر در برنامهبه نظر ما اگر این پیوست خوب تبیین شود، آغ
 ایم به بیماريسازي کشور ما به یک بیماري مزمن مبتالست؛ ما از این بیماري تعبیر کردهنظام تصمیم

ین نظام در ا-گرایی. اگر این پیوست الگوي پیشرفت اسالمی به شکل شفاف تبیین گردد، تغییر توسعه
ها ایم. البته این جلسه دومین گفتگویی هست که با این موضوع در خدمت رسانهرا شروع کرده -ریزيبرنامه

. ادیمد توضیح بود که این پیوست الگوي پیشرفت براي برنامه ششم را  598هستیم؛ اولین گفتگوي ما با پایگاه 
هیم تر خدمت شما شرح خوامتفاوتتر و با نگاهی ا عمیقر پیشرفت الگوي پیوست این امروز داد توفیق خدا اگر
 .داد
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ــه ــازخوانی برنام ــق ب ــی از طری ــعه غرب ــد توس ــرین هاي دهنق ــعه؛ بهت ــه توس گان

گرایی در کشــور بــه ســمت بار توســعهرفــت از وضــعیت اســفراهکــارِ برون

 ریزي بر اساس الگوي پیشرفت اسالمیمهیاشدن مسیر برنامه

ریزي بر اساس ادبیات توسعه ا تقریبًا هفتاد سال تاریخ برنامهکنم: ماي را براي ورود به بحث عرض میمقدمه
مربوط  1333الی  1327را در کشورمان داریم؛ یعنی اولین برنامه توسعه که در ایران اجرا شده، به سال 

و اند. یکی دو سال منتهی به انقالب ساله بوده 7اند، اي که قبل از انقالب اجرا شدههاي توسعهشود. برنامهمی
خوشبختانه برنامه توسعه در ایران پیاده نشده است؛ اما  -که ما درگیر دفاع مقدس بودیم-دهه اول انقالب 

ي بعد از انقالب تدوین و اجرایی گردیده است. ي توسعهدوباره پس از آن و در دوران سازندگی اولین برنامه
ي اجراشده در ایران داریم؛ البته عرض کردم که امهبرن 10گرا ریزيِ با نگاه توسعهسال برنامه 70لذا ما در این 

 .به دلیل حوادث انقالب متوقف شد 1356یکی از آنها در سال 

         شد؟ شروع توسعه هاي برنامه بعد از آن چه سالی اولین سالی بود که 

 .شروع شد 1368اي که آقاي هاشمی آن را اجرا کردند سال اولین برنامه

شود ما ضرورت الگوي پیشرفت اسالمی را در جامعه شفاف کنیم، بازخوانی این یکی از کارهایی که باعث می
ریزي بر مبناي توسعه غربی است. چون الگوي پیشرفت اسالمی در تقابل با توسعه مطرح شده سال برنامه 70

گاه که ما انتقاداتمان را نسبت به نو به بیانی دیگر دیدگاهی در مقابل دیدگاه توسعه غربی است، ضروري است 
 نقد را گراتوسعه هايبرنامه خواسته کسی گرا مطرح کنیم. شاید این تعبیر خوبی باشد: که هر وقت توسعه

 غربی وسعهت نگاه در:گویندمی بفرمائید فرض مثالً. است کرده شروع را بحث نظري مبانی الیه از متأسفانه کند،
بفرمائید  شود. یا فرضشود؛ انسان به انسان اکونومیک تعریف میانسان در نظر گرفته می اقتصادي نیازهاي فقط

کنند: در توسعه غربی عوالم قبل و بعد از حیات دنیوي انسان مد نظر قرار نگرفته و فقط همین زندگی بیان می
توسعه غربی شده، عمدتًا  ریزي است. مجموع نقدهایی که بهي در عالم دنیا موضوع برنامهمحدود چندده ساله

اشد. باز پایگاه مبانی نظري است؛ البته جایگاه نقدهاي نظري صِرف محفوظ بوده و سر جاي خودش محترم می
ه که به نظر من این کار ب-شروع کردیم » اولین نقشه راه تولید الگوي پیشرفت اسالمی«اما کاري که ما در 

اي ي توسعهبرنامه 10"این است که  -دهدهاي توسعه را نشان میهاندازه همان نقدهاي نظري ناکارآمدي برنام
دادن آن هستیم؛ کنیم. این کاري مستمر است که در حال انجامرا بازخوانی می "که در ایران پیاده شده است

چون به هر حال برنامه هاي توسعه در این کشور تدوین شده و بودجه الزم به آن اختصاص پیدا کرده با این 
 .ال بخش عظیمی از آن اجرایی نشده استح

هایشان اجرایی و عملیاتی گراست: چرا بسیاري از برنامهاین خود سؤال بزرگی در مقابل جریان توسعه 
هاي ریزي، محاسباتِ دقیقی نیست. مثال معروفی از این برنامهگردد؟ پیداست محاسبات در حوزه برنامهنمی

هاست؛ قانون هدفمندي همین قانون هدفمندي یارانه -شور ما اجرا نشدها در ککه سال-مبتنی بر توسعه 
 کس آن را اجراییبرنامه دوم توسعه است. ولی این قانون تا برنامه پنجم تمدید شد و هیچ ها جزء قانونیارانه
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عه مه توسدانند که این قانون همواره از یک برنانکرد. این مثالی که زدم یک مثال معروف است؛ یعنی همه می
هاي هاي اجرانشده در برنامهي دیگري منتقل شده و اجرایی نگردیده است. ولی امثال این قانونبه برنامه توسعه

 خواندم ایشان در آنساله توسعه زیاد هست. زمانی بنده گزارش یکی از مسئولین سازمان مدیریت را میپنج
ما هفتاد حکم از برنامه سوم را به «داد و گفته بود: می گزارش روند برنامه چهارم را بعد از تصویب آن گزارش

؛ یعنی خودِ ایشان به عنوان یک ارزیاب به این مقوله اعتراف کرد. اگر ما این »برنامه چهارم منتقل کردیم
وسعه هاي تگردد که در هنگام نقد نظري به برنامهها را بازخوانی کنیم، نقاط ضعفی از توسعه واضح میبرنامه

اش را به طور مثال عرض کردم: اجرانشدن احکام شود. یک نمونهناکارآمدي توسعه روشن نمی -این اندازه به-
توانید موارد گرا و سازمان مدیریت. این خودش یک سرفصل طوالنی است که شما میمصوب جریان توسعه

ز به مدت سی سال اجرایی نشده ها تا به امروها از زمان اولین برنامهمختلفی را بررسی کنید؛ برخی از این
کند؛ آن هم جریانی که مدعی تدبیر و عقالنیت است. گرا دقیق محاسبه نمیاست. پیداست که جریان توسعه

ترین فرآیندهاي ریزي در جمهوري اسالمی یکی از دقیقاین را هم داخل پرانتز عرض کنم: فرآیند برنامه
شود. بخشی از مطالعات را مجمع توسعه از چند جا شروع میریزي ریزي در دنیاست؛ یعنی برنامهبرنامه

 و هستند فقیه ولی مقام براي مشاوري هااین واقع در که–کنند تشخیص و مرکز تحقیقات آنجا شروع می
 قسمت و دهدمی انجام توسعه مسأله براي مجلس خود را مطالعات از دیگري بخش -دهند پیشنهاد توانندمی

 هايرسانند. بنده چون حداقل دو دوره تالقیهایشان به سامان میها و معاونت طرح و برنامههخانوزارت را سومی
 -نندکمی پیدا ورود هابحث این به که ما مرکز مثل رسمی غیر مراکز و–این نظرات کارشناسی این سه مرکز 

  .شدم هاتالقی این از پس هابحث ترشدندقیق متوجه کردم؛ رصد را

یل عدم شود؛ ولی به دلها به کار گرفته میدیگر با اینکه ظرفیت عظیم کارشناسی در تدوین برنامهبه عبارت 
که متأسفانه این عدم لحاظ شرایط فرهنگی در محاسبات جریان -تناسب ذاتی توسعه با شرایط جامعه ایران 

. به عقیده ما و بسیاري از شودها عمدتاً اجرایی نمیاین برنامه -گرددگرا یک ضعف بزرگ محسوب میتوسعه
دهند: علت ناکارآمدي احکام توسعه، عدم لحاظ شرایط کارشناسانی که درکشور در مورد این مسأله نظر می

کونومیک گرا آنها را اکنند، اما کارشناسان توسعهفرهنگی ایران است؛ یعنی مردم ما با اینکه طور دیگري فکر می
هاي اقتصادي در مردم ایجاد کنند. در حالی که تحریکات اقتصادي کخواهند تحریکنند و فقط میفرض می

اي اقتصادمحور نبود شما دهد. اگر فرهنگ در جامعهدر میان جمعیتی که فرهنگ اقتصادي دارد جواب می
هاي اقتصادي ایجاد کنید. بنده فعالً این بحث را به عنوان یک گمانه مطرح توانید توسعه را با مکانیزمنمی
  .م و قصد تفصیل آن را ندارمکرد

آوریم این است که همیشه حجم ریزي به دست میسال برنامه 70یکی دیگر از مواردي که از بازخوانی این 
ها به شکلی رقم خورده که بخش اقتصاد بخش اصلی بوده است؛ مثالی از آخرین برنامه ریزي در این دورهبرنامه

ماده برنامه پنجم فقط احکام اقتصادي است. یعنی  235ماده از  109م: زنمی -که امسال سال پایانی آن است-
ماده دارد.(غرض  14تقریباً نیمی از احکام به اقتصاد اختصاص پیدا کرده است. بخش فرهنگ برنامه پنجم فقط 

 توجه اب–کند) از این چهارده مادهگرا چطور فکر میها این است که نشان داده شود: جریان توسعهاز بازخوانی
 .تقریباً هیچکدامش اجرایی نشده؛ آن هم االن که سال پایانی برنامه است -به بررسی ما
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زنم: بند اول برنامه پنجم دولت را مکلف کرده که برنامه ششم را بر اساس الیحه الگوي توسعه یک مثال می 
ینکه دو سال از آن زمان ایرانی اسالمی پیشرفت را تا پایان سال سوم برنامه تنظیم کند،ولی با وجود ا

 گرا این بند را اجرا نکرده است. یعنیاست؛ این تکلیف اجرائی نشده است. دولت محترم و جریان توسعهگذشته
گردد. بینیم که اجرایی نمیشود میحتی آن وقتی که یک موضوع فرهنگیِ بسیار مهم تصویب و قانونی می

هاي فرهنگی است. االن که سال پایانی ؛ موضوع این بند پیوستبند دوم برنامه پنجم هم همین وضعیت را دارد
هاي مهم اقتصادي نداریم. کارشناسان خبره مطلعند اي براي بنگاهبرنامه پنجم است ما هیچ پیوست فرهنگی

شود فرهنگ را بنیادِ که مسأله پیوست فرهنگی یعنی کار حداقلی در مورد فرهنگ. یعنی حاال چون نمی
از -قرار داد ؛بیائید در گوشه برنامه ها آن را نگه داریم. بنابراین یکی دیگر از مشکالتی که براي ما ریزي برنامه

شود این است که برخالف قانون اساسی جمهوري اسالمی که واضح می -هاي توسعه گذشتهبازخوانی برنامه
 وسعه به محور برنامه تبدیل گشتههاي تفرماید: اقتصاد وسیله است و هدف نیست، اقتصاد عمالً در برنامهمی

 .شود انگار که اقتصاد متغیر اصلی استاست. یعنی به شکلی با آن رفتار می

 .عنوان برنامه ششم، برنامه ششم اقتصادي کشور است

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؛ همه عناوین هست. ولی این ها این است: برنامهعنوان همه برنامه
دهی جامعه است. ما این را از رفتارشان کند که اقتصاد محور سازمانگرا فکر میریان توسعهمهم است که ج
گیرید این ناشی از محور دانستن ماده براي اقتصاد در نظر می 109شویم. وقتی ریزي متوجه میدر حوزه برنامه

کنید معنایش این است جرا نمیها را هم اگذارید و همانماده می 14اقتصاد است. و هنگامی که براي فرهنگ 
 .ریزي کشور موضوعیت نداردکه فرهنگ در نظام برنامه

 هیچکدام از مواد فرهنگی اجرا نشده است؟

سال اخیر مکرراً بر روي آنها تأکید  10اي( در این اهللا امام خامنهاین دو بند مهم برنامه پنجم بود که آیت
و نهادها را مکلف کرده اند؛ تا مسجد و نماز خانه بسازند؛ که گزارش کردند، در برخی دیگر از بندها سازمان ها 

 .صحیحی از تحقق این موضوع در دسترس نیست و چند مورد دیگر

در فصل نهم برنامه چهارم فصلی است تحت عنوان توسعه فرهنگی، در آن روزها بسیار هم روي آن مانور دادند 
هاي دیگر هم به چشم که در همه برنامه-ایم. یکی از بندهایش که ما این فصل را در برنامه چهارم گذاشته

دولت موظف است به منظور زنده «برنامه چهارم):  163ماده  -خوانماین است (من از روي متن می -خوردمی
ه کردن نقش آن بداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی( و برجستهو نمایان نگه

ها و تسرّي آن در مجموع ارکان نظام اقدامات ریزيها و برنامهگذاريار اساسی در تمامی سیاستعنوان یک معی
هایی را انجام دهد، میادین رو بعد شمرده که مثالً کار مطالعاتی کنید، صدا و سیما فعالیت» زیر را انجام دهد:

ه صورت ها را ب؟ در حوزه فرهنگ بحثهاي دیگري که گفته؛ ببینید نگاه چگونه استنامگذاري کنید و فعالیت
 .اندکلی مطرح کرده
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 آقایان از یکی شد؛ تشکیل پنجم برنامه بررسی براي اسالمی شوراي مجلس تلفیق کمیسیون زمانی که 
 با هک ما است، انشائیات که) برنامه فرهنگی مباحث به اشاره(هااین«: گفت -برمنمی را نامش که– هانماینده

 .یعنی خودشان هم می دانند؛ که این مباحث اجرائی نمی شود» داریم.ن مشکلی هااین

فرمایند: کشور دچار عدم توازن است. جریان از برنامه دوم آقایان وقتی در مقام بیان مشکالت کشور می
هاي مختلف وجود دارد. به عنوان مثال در برنامه چهارم گرا اصطالحی دارد که آن اصطالح در برنامهتوسعه

هاي برنامه چهارم است. االن هم اي را رفع کند؛ اساساً یکی از فصلهاي منطقهده :دولت باید عدم توازنآم
جمهور و همه دوستانی که جزئی از جریان آقاي نوبخت در سازمان مدیریت، وزیر محترم کشور، آقاي رئیس

ا در کشور حل کنیم و کشور ایران ها رخواهیم عدم توازنشوند یک شعار دارند: ما میگرا محسوب میتوسعه
 در نقطه این. کندمی معرفی هاتوازن عدم را کشور اصلی مشکل گرا دچار عدم توازن است. جریان توسعه

 متوجه کنیدمی غور مصداق آن در وقتی شماردمی توازن عدم عنوان به را مصداقی هر اما. باشد ذهنتان
بعد امور ناهماهنگ با آن را به عنوان عدم توازن معرفی کرده  گرفته فرض را اقتصادي مسأله یک: شویدمی

کامًال » کشور االن دچار عدم توازنِ در توزیع بودجه است.«گوید: گرا میزنم: جریان توسعهاست. مثال می
 شود اما درگویند بودجه در تهران خیلی مصرف میباشد. میروشن است که بودجه یک مسأله اقتصادي می

کند. البته اگر ادبیات انقالب هم بلد باشند ي کمی اختصاص پیدا مییگري که داریم بودجهشهرهاي د
کشور دچار عدم توازن جمعیتی است؛ چون تمرکز «گویند:گویند: این در راستاي عدالت است. یا مثالً میمی

د ولیدي در تهران و چنهاي تبنگاه«گویند:یا می» جمعیتی در تهران چندده برابر جمعیت در نقاط دیگر است.
هاي صنعتی را به همه شهرهاي کشور تعمیم ها و طرحاند و ما باید این بنگاهشهر دیگر تمرکز پیدا کرده

 10کنند. در واقع مطلب سومی که در بازخوانی به هر حال فقط عدم توازن هاي اقتصادي را بحث می» دهیم.
ها حرف از د نکته دوم من هست. همیشه در قالب این برنامهکنم مؤیِّسال دارم بحث می 70ي در طول برنامه

هاي مرتبط با اقتصادمحوري است؛ کأنَّ اگر کردن ناموزونیزنند ولی مرادشان برطرفها میرفع عدم توازن
 .شوداقتصاد یک کشور محور شود و ما تعدیل کالن حول اقتصاد ایجاد کنیم همه مسائل کشور حل می

به بیماري  -به عنوان یک مشکل راهبردي و نه یک مشکل ُخرد-ت: چون کشور ما پیشنهاد من این اس
هاي توسعه در جمهوري اسالمی ماهیانه نشست بازخوانی برنامه -هرچند-گرایی مبتال است. به صورت توسعه

ن آ برگزار شود؛ این یک از پیشنهاداتی است که ما در نقشه راه مطرح کردیم ولی تا به حال کسی پاي کار
نیامده است. البته ما خودمان گاهی که توان داشته ایم این را انجام دادیم؛ همین اواخر بنده یک گفتگو با 

 صورت به نگاه این با را توسعه هايبرنامه بار اولین براي آنجا نامه نوروزي روزنامه جوان داشتم و در ویژه
  .کردم بازخوانی اجمالی

 هست -محوريخانواده مثل–هاي هویت اسالمی به عبارت دیگر اگر انقالب اسالمی به دنبال تحقق شاخصه
 داریم طالق درصد 30 کشورمان نقاط از برخی در: بگویم پرانتز داخل. شود روال به تبدیل باید بازخوانی این

ناسی شبرند. من آسیبمی نام تورمی رکود از همیشه کشور ابرمعضل عنوان به جمهوررئیس آقاي متأسفانه و
گویم کشور دچار رکود تورمی هست؛ ولی آیا اهمیت و خطر کنم و میکنم و همراهی میایشان را نقض نمی
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اي نیست که توسط مقام اول اجرایی کشور تذکر درصد به اندازه 30هاي اولیه اجتماعی در حد فروپاشی سلول
 خبگان و مسئولین دعوت بعمل آید؟داده شود؟ و براي حل این مشکل از ن

کنیم داریم از یک مسأله قابل فهم براي همه مردم سخن هاي هویت اسالمی صحبت میوقتی در مورد شاخصه
هاي ایران است؛ یعنی واقعاً اگر یک فکري براي مسأله ترین دادگاههاي خانواده ما از شلوغگوئیم. دادگاهمی

گوئیم از ایم. وقتی از شاخصه هاي هویت اسالم سخن میاه مردم کمک کردهخانواده انجام دهیم؛حتماً به رف
هاي هویت خورد. پس اگر ما به دنبال تحقق شاخصهایم که به درد امروز مردم ما میچیزي صحبت کرده

را  هاها را در ذهنمان به عنوان معیار درنظر بگیریم و سپس این برنامهاسالمی هستیم؛ اوالً باید این شاخصه
 هاي هویتها چه پیشنهادي براي حل شاخصهمثل برجام بند به بند بخوانیم تا مشخص شود در این برنامه

ی کنیم ولهاي توسعه اقدامی پیشنهادي داده شده تشکر و تشویق میاسالمی داده شده است. اگر در برنامه
یت اسالمی را محقق نکند اعتراض هاي هوریزي توسعه این است که شاخصهبناي برنامه -خداي ناکرده-اگر 

کنم: تقریباً همه بودجه کشور بر اساس الیحه بودجه کنیم. بنده از باب گله نسبت به نیروهاي انقالب ذکر می
 یابد. معناي اینهاي توسعه اختصاص میکند و الیحه بودجه هم بر اساس برنامهسالیانه تخصیص پیدا می

شود؛ ولی ما حساس محور سرازیر میریزي توسعهارد به سمت برنامهسخن آن است که همه امکانات کشور د
 .نیستیم که در این برنامه ها چه اتفاقی می افتد

خوانی به غرض تأمین منافع ملت یک کار واجب است ولی برنامه هاي ام: برجامبنده این را با صداي بلند گفته 
ملی خطر بیشتري نسبت به برجام دارند. حداقل  توسعه که در این کشور اجرا شده در ضررزدن به منافع

العمل بخشی از آنها خطرناك بوده اما هیچ حساسیتی نسبت به آنها نیست؛ تنها جایی که جریان انقالب عکس
 و فرستاري آقاي که بود چهارم برنامه نظري مبانی کتاب به اعتراض -ششم برنامه از غیر به–نشان داد 
 .دستور دادند و خمیر شد آقا هم بعد. بودند نوشته دوستانشان

ب فر در آن کتاب قطور، انقالکه آقاي ستاري-زمان برنامه چهارم هم نه به قانون برنامه بلکه به مبانی نظري آن 
 شدهگانه نوشتههاي دهاعتراض شد. پس یکی از کارهاي مهم ما در آینده نقد همین برنامه -را نفهمیده بود

بودن مسأله فرهنگ در این برنامه ها و مواردي که در جود دارد؛ از زینتیو زمینه این در بسیاري سخن است. 
  .گذارد و غیرهحوزه اقتصاد تأثیر باالیی بر فرهنگ می

یک نمونه دیگر از موارد تأثیرگذاري اقتصاد بر فرهنگ ذکر کنم: در حال حاضر بر سر ارتقاي مرخصی زایمان 
گرا این است که اگر ما ایی در کشور شکل گرفته است. استدالل جریان توسعهماه دعو 9ماه تا  6بانوان از 

افتد. از این طرف استدالل جریان مرخصی را ارتقا دهیم و این قانون را اعمال کنیم اشتغال بانوان به خطر می
لی آن حداق مبتنی بر الگوي پیشرفت هم این است: اگر قرار باشد شما به زایمان بانوان خدمات ندهید نتیجه

ها گرا استنکاف کرده و مدتشدن جمعیت کشور است. علیرغم این استدالل منطقی جریان توسعهدچار مشکل
هاي دولتی ابالغ شده یعنی کرد؛ االن هم که اجرا شده فقط در زیرمجموعهبراي اجراي این قانون مقاومت می

ند هاي توسعه تعمیم پیدا کاین بحث نقد برنامهاند. به فضل خدا اگر براي بخش خصوصی این را ابالغ نکرده
من متعمداً حتی کلمه «شود. چون ایشان فرمودند: اي براي بسیاري واضح میبه عقیده من فرمایش امام خامنه

 «.برم؛ زیرا توسعه خالف نظام ارزشی ماستتوسعه را هم بکار نمی
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ه و پیشرفت جا نیافتاده اجازه دهید به صراحت هاي توسعسال هنوز فهم تفاوت 9اگر شما بپرسید چرا پس از 
 جلو و کنیم شروع نظري الیه از را کارهایمان همه خواهیممی همیشه و ایم"زده ارسطو"بگویم که ما مقداري 

 هب  که نقدي هايمدل گویممی اما شمارممی محترم خودش جاي سر را نظري مباحث جایگاه من البته. ببریم
نوع نقد پیشنهاد  6ترمیم شود. در اولین نقشه راه تولید الگوي پیشرفت اسالمی  بایستی داریم توسعه هايبرنامه

هاي توسعه را مثل برجام بخوانیم و ببینیم و تحلیل داده شده است که یک مدلش همین است؛ یعنی برنامه
 .هاي هویت اسالمی چه اتفاقی افتاده استها نسبت به شاخصهکنیم در این برنامه

ــه راه پی ــل و ارائ ــاوي تحلی ــم ح ــه شش ــراي برنام ــالمی ب ــرفت اس ــوي پیش ــت الگ وس

 هاي فرهنگی موجود کشورحل براي عدم توازن

 شویم. سؤال این است: اگر نظاماز اینجا وارد بحث پیوست پیشنهادي الگوي پیشرفت براي برنامه ششم می
 اقتصادمحوري دچار شده و و گراییتوسعه بیماري به یعنی–ریزي کشور دچار این معضل اساسی هست برنامه

ما چه  -بیندانسان را به خوراك، پوشاك و مسکن محض تعریف کرده و ابعاد وجودي دیگر انسان را نمی
ي گرایی عبور داده و نگاه الگوپیشنهادي دهیم که هم عملیاتی باشد و هم به تدریج ما را از این بیماري توسعه

 قویت کند؟پیشرفت اسالمی در کشور را ت

شناسی دولت محترم مبنی بر اینکه کشور دچار عدم توازن هست یک سؤال را مطرح کردیم. ما در نقد آسیب
فهم این سؤال و پس از آن ارائه پاسخ سؤال منجر به این است که الگوي پیشرفت اسالمی به صورت اولیه در 

گویند کشور دچار عدم توازن است و محور میگرا ها متولد شود. به هر حال دولت محترم و جریان توسعهذهن
 هنامشناسی دولت از کشور است. اگر ویژهشمرند. این آسیبهاي اقتصادي برمیها را هم عدم توازنعدم توازن

دار هاي خانهاش این است: چرا خانمها را ببینید؛ یکی از تیترهاي اصلیروزنامه شرق براي بررسی عدم توازن
کنند؟ از منظر آنها این عدم توازن است؛ یعنی اقتصاد اصل است و ما اي اقتصادي شرکت نمیهما در فعالیت

هاي دارها براي بهبود اقتصاد استفاده کنیم. در این تحلیل فرض گرفته شده که خانمباید از ظرفیت خانه
اهید شد که سخن اصلی دهند. وقتی این تحلیل را بازخوانی کنید متوجه خودار ما هیچ کاري انجام نمیخانه

دهند و چون مسأله اقتصاد هم اصل دار ما یا بیکارند یا دارند کارهاي فرعی انجام میهاي خانهاین است: خانم
 هاينتواز عدم محترم دولت و گراتوسعه جریان پس. کنند ایجاد افزوده ارزش است؛ ما باید کاري کنیم که آنها 

 .دهندمی قرار اصل را اقتصادي

داند یا خیر؟ عدم ها میهاي فرهنگی را هم جزء عدم توازنسؤال ما این است: آیا این جریان عدم توازن حال
شود. مقدمه هاي فرهنگی واضح میهاي فرهنگی چیست؟ با سه مقدمه معناي این اصطالح عدم توازنتوازن

فرهنگ محوري است که سایر اول این است: که بنیاد جامعه از نگاه الگوي پیشرفت اسالمی فرهنگ است و 
هاي جامعه را باید با این محور هماهنگ کنیم. یعنی مثالً اگر اقدامی در بخش اقتصاد آثار سوء فرهنگی بخش

دارد آن اقدام اقتصادي باید اصالح شود. چرا؟ چون فرهنگ براي ما اصل است. حاضر نیستیم اقدامی اقتصادي 
فزوده هم منجر شود اما مثالً محیط زیست را دچار مشکل کند. بنابراین اتفاق بیافتد هر چند به ارتقاي ارزش ا

  .فرهنگ محور است و هر اقدامی که خالف فرهنگ ما باشد باید اصالح گردد. این مقدمه اول
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اي از موضوعات مقدمه دوم این است: در نگاه الگوي پیشرفت اسالمی فرهنگ زیرساخت دارد؛ یعنی مجموعه
خوردن به فرهنگ است. به اصطالح رایج به آن موضوعات ضربه وارد شود نتیجه آن ضربه وجود دارد که اگر

 از یکی -تربیت دوران اصطالح به–گیري شخصیت فرهنگ داراي زیرساخت است. مثالً دوران شکل
 استقالل نس به نسل این وقتی نباشد دوران این در تربیتی صحیح ریزيبرنامه اگر. است فرهنگ هايزیرساخت

ت. اگر هاي فرهنگ اسشود. مسأله نفی سبیل یکی دیگر از زیرساختشور به چالش کشیده میک فرهنگ برسد
 یمکننمی دعوا نام سر بر گذاشتید تعامل را نامش که هرچند–اجازه دادید و دشمن در کشور نفوذ پیدا کرد 

فاوت من با فرهنگ ما متدش فرهنگ اینکه دلیل به -نبرند بکار هم را دشمن کلمه که اندملتزم هابرخی البته و
 .است نفوذ دشمن با انتقال فرهنگ غلط برابر خواهد شد

 14هاي روي کره زمین یعنی ترین و با تدبیرترین انسانو عاقل -به تبع قرآن-الشأن اینکه امام راحل عظیم
ه دلیل آن گیرند بنفی سبیل را جدي میپردازند و به این اندازه به ستیز با استکبار می علیهم السالم معصوم

خواهند فرهنگ جامعه را حفظ کنند. اگر رابطه با دشمن عادي شد و محصوالت فرهنگی دشمن است که می
ق خالصه اینکه نفوذ اتفا -شان و باالتر از ساختارها، مفاهیم آنها ترجمه شود و باالتر از آن ساختارهاي فرهنگی

 .خواهد بودتخریب فرهنگ حتمی  -بیافتد

اند یعنی مثل ما هستند درصدِ کشور همسایه ما یعنی آذربایجان شیعه دوازده امامی 99اجازه دهید مثالی بزنم: 
 -هست آنها رب گرسلطه کشورهاي تسلط یعنی–ولی به دلیل اینکه نفی سبیل در آن کشور جدي گرفته نشده 

یین معارف تب براي هم فرصتی اگر چون. دارد فاحشی تفاوت ایران جامعه با جامعه آن دینی فهم و فرهنگ
نگرفتن نفی سبیل در آن که از ناحیه جدي-دینی و اسالمی در آن جامعه هست آن فرصت به رفع شبهاتی 

کند. اگر دشمن نفوذ پیدا کرد سطح فرهنگ تنزل پیدا خواهد کرد و اختصاص پیدا می -جامعه ایجاد شده
گیرد. به نظر شما این درست است که ما نفوذ فرهنگی دافعی به خودش میشود، فرهنگ حالت تعمق میکم

آرایی کنیم؟ اگر گفتیم فرهنگ اصل است پس دیدگاه ما دشمن را ایجاد کنیم بعد براي مقابله با آن صف
گوید: هر آن چیز که ناموزون و آید. ما در مقام تبیین همین نگاه دوم هستیم؛ نگاه دوم میدرست درمی

گوید: اقتصاد اصل است و هر گرا میاهنگ با فرهنگ است باید اصالح شود. در مقابلش جریان توسعهناهم
اي که با حوزه اقتصاد ناهماهنگ است باید رفع شود. در مقدمه دوم هم گفتیم فرهنگ داراي زیرساخت مقوله

اي حوزه فرهنگ به چالش ههاي فرهنگ به چالش کشیده شود. اگر زیرساختاست. نباید اجازه داد زیرساخت
شدن فرهنگ است. دو زیرساخت هم گفته شد؛ نادیده گرفتن نفی سبیل کشیده شد معنایش به چالش کشیده

  .شودگیري شخصیت به ایجاد چالش در حوزه فرهنگ منجر میخوردن دوران شکلو ضربه

سراغ مقدمه سوم بروم. مثالی بزنم  اي کنم و بعد بههاي فرهنگ هم اشارهاما در مورد اثرات توجه به زیرساخت
شود با اینکه ممکن است درآمد بخشی از گرا هیچگاه محقق نمیتا روشن شود که وعده رفاهِ جریان توسعه

هاي افراد جامعه نیز زیاد شود. در اولین نقشه راه تولید الگوي پیشرفت اسالمی یک بسته بحثی به نام شاخصه
ایم. ما با این تنظیم کرده WDI هايهویت اسالمی را در مقابل شاخصههاي هویت اسالمی داریم. شاخصه

  .کنیم که یک جامعه پیشرفته یا پسرفته استها ارزیابی میشاخصه
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را اصل قرار  World Development Indicator به معناي WDI گراهمانگونه که جریان توسعه
هاي جدید داریم. یکی از م یک بسته شاخصهسنجد؛ ما هبودن جوامع را میدهد و با آن پیشرفتهمی

یافته بودن کشورهاي توسعهکند تا ما ضدرفاهایم و فهمش کمک میهایی که ما در این بسته بحث کردهشاخصه
عمق ". "عمق محیط دریافت رفق افراد"اثبات کنیم شاخصی است به اسم  -دهندعلیرغم شعارهایی که می-را 

 این. است "فرد"باشد بخش سوم هم قسمت دیگر اصطالح می "افت رفقدری"یک کلمه آن است  "محیط
 گراتوسعه جریان که همانی یعنی– انسان رفاه براي محبت و رفق جایگاه گویدمی گوید؟می چه شاخص
 محسوب رفاه هايشاخصه جزء را خوب مسکن یا غذا چطور– غذاست و آب عرضهم یا -دادمی را شعارش

ان رفق زیرساخت رفاه است؛ دوره اولی که رفق و انس زندگی از دوره سه در. هاستاین از باالتر یا -شودمی
توان تصور کرد کودکی آسایش و گیري شخصیت است. نمیکند دوران کودکی و شکلمحبت رفاه ایجاد می

له رفق و عمق است. رفاه فرد در کودکی با مسأرفاه در حد باالیی دارد ولی محبت پدر و مادر و محیطش کم
بودن عواطف دهد در بسیاري از موارد پررنگمحبت ارتباط مستقیم دارد حتی تجربیات میدانی نشان می

گذارد. دوره دوم حیات کند. پس این دوره اولی است که تأثیر میمحیط خأل مسائل اقتصادي را برطرف می
ا نیست اما مثال را ج ین تعبیري فنیگذارد دوره سن استقالل انسان است. اانسان که رفق در آن تأثیر می

اند محبت حکم زره را در مقابل مشکالت اجتماعی دارد. اندازد: براي مرد و زنی که به سن استقالل رسیدهمی
باشد فرد دیگر در دوران کودکی نیست و محیط دریافت رفقش هم دیگر پدر و مادرش نیست بلکه همسرش می

رسد هیچ چیزي به اندازه یک همسر . انسان وقتی به سن استقالل میولی این مسأله رفق موضوعیت دارد
کند. دوره سوم هم دوره دارد. پس این هم دومین دورانی که رفق رفاه را تضمین میخوب او را سر پا نگه نمی

بینیم رفق و محبت به کنیم میپیري است. وقتی مصیبتِ خانه سالمندان در جامعه خودمان را بررسی می
شود. این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. ن اصل و اساس زندگی در دوران پیري شناخته میعنوا

گیري رسد؛ همانطور که اشاره کردم در دوران شکلهاي خاصی به انسان میاما سخن دوم: رفق از محیط
باشد. رفیق می شخصیت محیط اصلی دریافت رفق پدر و مادر انسان هست در دوران استقالل همسر انسان

هاي اصلی دریافت رفق در انسان است. همسایه و از محیط -ه رفق مشتق شدهکلم از خودش که–انسان 
اي وقتی خواستی خانه«رود. لذا در روایت داریم هاي دریافت رفق به شمار میمحیط زندگی انسان جزء محیط

ش خواهی و خانه محل آسایچون تو آسایش می» ات را انتخاب کنات را ببین و بعد خانهبخري اول همسایه
افتد. هاي اتفاق میایم. پس دریافت رفق از محیطهاي دریافت رفق را بحث کردهالیه محیط 10است. ما تا 

کند؛ اگر عمق محیط دریافت رفق کم شد چه اتفاقی این هم حرف دوم. سخن سوم مسأله را بسیار روشن می
جبور رود دستگاه پزشکی مز بین میشود آرامش اافتد فرهنگ به چالش کشیده میافتد؟ اقتصاد به خطر میمی
درصد مردم قرص اعصاب تجویز کند. گفته شد رفاه اصل است ما هم در الگوي پیشرفت این  96شود براي می

ردهاي که یکی از کارک-حرف را نشکستیم بلکه جایگاه رفق در رفاه را بحث کردیم جایگاه محیط دریافت رفق 
حاال یک شاخص متولد شده است به نام عمق محیط دریافت رفق  را بحث کردیم. -خانواده همین رفق است

کنید؟ ریزيِ منجر به رفاه سن ازدواج را باال بُردید دارید چکار میکنم: اگر به اسم برنامهافراد. بنده سؤالی می
 کنید و این رفاه ایجادکردن نیست. همان موقعی که دارید به فرددارید عمق محیط دریافت رفق را کم می

ها حداقل به صورت ذهنی غلط بودِن کنید. با این بحثدهید دارید شخصیتش را نامتعادل میوعده رفاه می
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کردن اقتصاد شود. بر اساس این شاخص محوريکردن ازدواج به تحصیل و اشتغال و غیره واضح می مشروط
 هاي هویت اسالمی که در قماخصههاي موجود در بسته ششود. البته یکی از بستهبه قصد ایجاد رفاه باطل می

هاي توازن هم داریم؛ هاي رشد و بسته شاخصههاي مربوط به رفق است. بسته شاخصهایم؛شاخصهبحث کرده
بسته در رفاه انسان  3ها را با چالش روبرو کرده است؛ در حالی که هر گرا همه این شاخصکه جریان توسعه

  .اصل هستند

االرتباط است؛ ارتباط با همسر و کنم: چون انسان دائمرشد و توازن اشاره می هايبه طور اجمال به بسته
 .االرتباط استدهد که کالً انسان دائمفرزندانش، پدر و مادرش، دوستان و همکارانش و غیره نشان می

 .شودچون موجود اجتماعی محسوب می 

ها را به اطتواند ارتبکند؛ لذا میارتباط برقرار میاش با دیگران االرتباط تابع رشدیافتگیبله. این انسان دائم
 به يرشدیافته یعنی–اصطکاك و تضاد تبدیل کند که ضد رفاه خواهد شد. به همین خاطر اگر انسان مؤمن 

 ردهک اذیت را خودش نکرد پیدا رشد و نشد -اقتصاد یا روانشناسی در مصطلح رشدِ نه و قرآنی رشید معناي
 -است تهرشدنیاف که–کند طرف مقابل هم کند با غیبتش به حریم دیگران حمله میفتگو میگ دارد مثالً. است

. شودمی تبدیل تضاد محیط به رشدیافتگی عدم دلیل به اجتماعی محیط یعنی کند؛می حمله او حریم به
گِ انسان ان گرانس«: گویدمی هایشتئوریسین از یکی کند ایجاد رشد تواندنمی گراتوسعه جریان که هم وقتی
 دتوانننمی فرماید: ظلمات فوق ظلمات. وقتی کند. براي چنین مواقعی قرآن میآن را تئوریزه هم می» است
: ویندگمی و کنندمی تئوریزه را آن آنکه دیگر گناه شود،می محسوب گناه یک ببرند رفاه سمت به را بشر

ایم که اگر رفاه هاي رشد بحث کردهر بسته شاخصهد راه نقشه در ما که حالی در »است انسان گرگ انسان«
 به هاشاخصه بسته همان در هم را رشد. است رشدیافتگی مسأله -رفق از بعد البته–خواهید متغیر اصلی می
 .ایمکرده بحث تفصیلی طور

 در مجموع در نقشه راه چند شاخصه وجود دارد؟ 

تا شاخصه را برشمردیم. باید توجه  30ایم تنظیم کردههاي هویت اسالمی که در نسخه اول بسته شاخصه
ایم. ما به این توجه داریم که پرهیز از غیبت شاخصه را براي حوزه اجتماعی بحث کرده 30داشت که این 

اما حساسیت ما در الگوي پیشرفت اسالمی بحث از کارکردهاي  -در این که بحثی نیست-کارکرد آخرتی دارد 
  .استاجتماعی این مسائل 

ی هاي توازن فرهنگهاي توازن فرهنگی را در کشور تشکیل دهیم. هستهسومین مقدمه این است: ما باید هسته
کنند در گام دوم هم براي هاي فرهنگ را در گام اول شناسایی میکنند؟ امور ناموزون با زیرساختچکار می

 هاي فرهنگی را به رسمیتکه آیا شما عدم توازنمبنی بر این"دهند. بنابراین سؤال ما از دولت حلش راه حل می
بات به دلیل اینکه اث-تبیین شد. مقدمه اول این بود که فرهنگ محور است و نه اقتصاد  "شناسید یا نه؟می

مقدمه دوم هم اینکه فرهنگ داراي زیرساخت است. در مقدمه سوم  -شد فرهنگ حتی در رفاه هم اصل است
هاي فرهنگ را احصاء کردیم باید بگوئیم چه اموري با آن ناهماهنگ است و بعد گوئیم وقتی زیرساختهم می

این امور ناموزون و عدم توازن را برطرف کنیم. پس این اساس پیشنهاد ما براي برنامه ششم است؛ شناسایی، 
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ه ششم هاي اقتصادي را هدف برنامهاي فرهنگی. چطور دولت محترم رفع عدم توازنتبیین و رفع عدم توازن
  .ها اضافه کنیدهاي فرهنگی را به سبد عدم توازنکنیم: عدم توازندهد؟ ما از دولت خواهش میقرار می

تر شود بحث را به جلوتر ببریم: مبتنی بر این سخنی که گفته شد باید براي اینکه این پیشنهاد روشن
 هايی کنیم. به هر حال زیرساختاکنون در حال تخریب هست شناسایهاي اساسی فرهنگ را که همزیرساخت

اي شور«دهیم. ما در ریزي در اولویت قرار میتر است؟ آن را در برنامهفرهنگی زیادند. کدامیک االن براي ما مهم
ایم. دار براي فرهنگ را در برنامه ششم پیشنهاد دادهچهار زیرساخت اولویت» راهبردي الگوي پیشرفت اسالمی

زدایی از علم به عنوان شخصیت و تربیت، زیرساخت پیشگیري از جرم، ترجمه گیريزیرساخت دوران شکل
سازي اقتصاد به عنوان زیرساخت فرهنگ در این پیشنهاد گنجانده شده است. داخل زیرساخت فرهنگ و مقاوم

-د ش دانیم؛ چون اگر اقتصاد خراب یا ناعادالنهپرانتز بگویم که ما اقتصاد را به عنوان زیرساخت فرهنگ می
باشد. یکی از عوارضش فروپاشی نهاد خانواده می -داري که فاصله طبقاتی در آن اصل استمثل اقتصاد سرمایه

ی اي بگویم: هر کسبیند. در مورد پیشگیري از جرم هم جملهشود خانواده ضربه مییعنی اقتصاد که خراب می
به -یک کشور را متوجه خواهد شد. جُرم هاي فرهنگی هاي جرائم و بافت جرم را بررسی کند آفتپرونده

شده در آن را بررسی کنیم. پس هاي انجامآینه فرهنگ است. اگر فرهنگی دجار مشکل شد باید جرم -اصطالح
 70گرا در طول این پیشگیري از جرم زیرساخت فرهنگ است. چطور عرض کردم که اگر جرائم جریان توسعه

گر شود، همانطور اتر میمعایب توسعه بسیار واضح -نظري کنید نقد اینکه جاي به–سال را بازخوانی کنید 
 تر خواهد شد. براي شروع کارمان بسیار روشنبافت جرم در کشور را بررسی کنید مسائل و معضالت فرهنگی

هاي موجود در آنها پیشنهاد در مورد هر کدام از این چهار زیرساخت راهکارهایی را به جهت رفع عدم توازن
هاي فرهنگی را اي از عدم توازنهاي چهارگانه که عرض شد مجموعهایم. یعنی به محوریت این زیرساختدهدا

 هاهاي نظام در طول برنامه ششم کشور براي رفع این عدم توازنایم که دستگاهایم و پیشنهاد دادهشمرده
نحصِر ها مبته واضح است که عدم توازنپیشنهاد و برنامه و راه حل بیاورند و مسیر اصالحی پیشنهاد کنند. ال

هاي توسط هسته-ایم نشده و اگر مالك هضم شود صدها عدم توازن فرهنگی تایی که ما شمرده20در این 
  .قابل شناسایی خواهد بود -ایماي که ما پیشنهاد تشکیل آن را دادهوزارتخانه 4توازن فرهنگی در آن 

 نظر به که–هاي فرهنگی کنیم: یکی از این عدم توازنذکر می ها را اجماالًبخشی از این عدم توازن
 -باشدمی دیگر هايتوازن عدم تمامی رأس در و بوده کشور حاضر حال فرهنگی توازن عدم دارتریناولویت
 بیرون در آقایان مثل هاخانم رودمی انتظار" اینکه. است کشور در آقایان و بانوان اشتغال قوانین بودنیکسان

 یجهنت. شودمی خانواده نهاد تضعیف باعث "زل مشغول کار شوند و تازه این به قانون تبدیل شده استمن از
 تشخصی گیريشکل عدم شودمی خانه آن فرزندان شخصیت صحیح گیريشکل عدم خانواده نهاد تضعیف

وم تا پایان سال د دولت: است این ششم برنامه براي ما پیشنهاد. است جرم افزایش  معایبش از یکی تنها هم
 نگفتیم ما دکنی توجه پس. کند بازتعریف را بانوان اشتغال قوانین -دارد مطالعاتی فرصت سال دو یعنی–برنامه 

 این جرايا براي اگر حتی. باشد مردان از ترآسان بانوان اشتغال قوانین گوئیممی بلکه نروند کار سرِ بانوان که
ایم. توجه کنید که اگر شخصیتی نامتعادل گذاري کردهمان سرمایهاي آیندهبر واقع در دادیم هم یارانه قوانین

دهد. ممکن است محیط یا دیگر عوامل آن را تسریع دهند اما به هر حال ریشه شکل گرفت ؛جرم انجام می
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گیري لگذاري بر روي شکخواهیم از انجام جرم پیشگیري اسالمی شود باید به سمت سرمایهنیستند. اگر می
  .شخصیت برویم

گیري صحیح خانواده اصل است و در خانواده هم بدون تردید مادر محوریت دارد. المرأه ریحانه یعنی در شکل
کند مادر است. ممکن است اکنون آن گل خوشبویی که همه اعضاي خانواده را با عطر محبت هماهنگ می

 از یاريبس که است انکارناپذیر واقعیتی این نبیند اما  ها راریزي علیل باشد و اینسازمان مدیریت و برنامه
 ادینبنی پیشگیري نظریه در ما حال هر به. کندمی مدیریت ما هايخانواده در ورزیده مادرِ را اقتصادي مشکالت
 مسیري شد بیان که مسیري این اگر حاال. دانیممی شخصیت تقویت را جرم از پیشگیري ریشه جرم از اسالمی
شود. البته همه مسأله این بردانستن قوانین اشتغال بانوان و آقایان امري ناموزون تلقی میبرا است؛ درست

  .نیست بلکه این فقط یک عدم توازن است

هاي مرتبط با نهاد خانواده در دوران آموزش ما یا وجود هاي فرهنگی این است: آموزشیکی دیگر از عدم توازن
 از–ساله در نظر بگیریم  20عنی اگر به صورت میانگین دوران آموزشی هر فرد را باشد. یندارد یا حداقلی می

 نیاز مورد هايمهارت الزاماً بیندمی را ما هايآموزش که فردي -تکمیلی هايآموزش تا ابتدائی هايآموزش
ه یک درك خانواد نهاد به نسبت او درك یعنی دارد؟ سوئی اثر چه این. شودنمی ایجاد او در خانواده نهاد براي

  .حداقلی مانده است

زند: اولین جا در انتخاب ها ضربه میدرك حداقلی در مورد نهاد خانواده در سه جا به رفاه و آسایش انسان
توان در همسر است. هر اندازه هم به او مشاوره بدهید و مقاله بنویسید تا او بخواند این درك حداقلی را نمی

ان ترین کار انسدر دوران آموزش به او گفتید: مهم"ی دو ساله حداکثري کرد. ولی اگر فرصت شش ماهه یا یک
اش موضوعیت و اش و هم براي رفاه اخرويهم براي زندگی دنیایی "در دوران زندگی تشکیل خانواده است

ده چون فائ» نیست اهمیت هیچ بنایی در اسالم به اندازه نهاد خانواده«فرماید: کاربرد دارد. پیامبر اسالم می
گوئیم وقتی درك حداقلی شد. همسر با معیارهاي غلط انتخاب آن هم در دنیا و هم در آخرت است. حاال می

ه ایست کزند در دورهها ضربه میگردد. دومین جایی که درك حداقلی نسبت به نهاد خانواده به رفاه انسانمی
به صورت  -ن نهاد خانواده حداقلی شد اصطکاك شود؛ وقتی درك در مورد روابط بیزندگی تشکیل می

ها چگونه است؟ شخصیت آقایان چگونه شود. شخصیت خانمها میان زن و شوهر اصل میدر زندگی -پیشفرض
ها دو شخصیت متفاوت دارند. آقا نسبت به شخصیت خانم درك ندارد و خانم هم نسبت به شخصیت است؟ این

خواهند همسرشان را اصالح کنند در فرآیند هایی که میاین است: خانمآقا. االن یکی از معضالتی داریم 
کنند. توجه ندارند که اگر غرور مرد اند شخصیت همسرشان را خُرد میاصالحی که براي خود تعریف کرده

تخریب شد مرد دیگر قادر نیست نهاد خانواده را اداره کند. برعکس آن وقتی است که چون آقایان به مبانی 
 تاوس شخصیت و فطرت محور محبت که موجودي–شناسند ها را نمیواده تسلط نداشته و شخصیت خانمخان

 هايتحمیل سراغ به شوندمی مجبور ندارند هم همسرداري مهارت همچنین و -کندمی حرکت محورمحبت و
ت رت بهداشوزا که کردند اعالم هاخبرگزاري اخیراً. ِکشدمی کاريکتک به هم اوقات برخی بروند غریب و عجیب

ر ها در نظي از دست همسرانشان تخت بیمارستانی مجزا در همه بیمارستان خوردهفرانسه براي بانوان کتک
 وربیند با را هاانسان اعمال اروپا در اینکه توجه قابل–اند. چرا؟ چون در محیط خانه دیگر دوربین نیست گرفته
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د؛ یعنی آنقدر مرگ و میر از این ناحیه زیاد بوده که حاال افتمی عجیبی اتفاقات اندرونی در -کنندمی کنترل
اي هم هستند. سخن اینجاست که اگر مرد یافتهها مردمان توسعهاند. با اینکه ایناورژانس ویژه تنظیم کرده

 رسد. اگر مرد ندانست که اصلِ در وجود همسرش محبتهاي زندگی را ندانست کارش به تحمیل میمهارت
د. کشناست و زن هم اگر متقابالً ندانست که اصلِ در وجود شوهرش اقتدار است هر دو همدیگر را به چالش می

؛ یعنی کندلذا تعبیر ما در نقشه راه این است: عدم تسلط به مبانی خانواده اصطکاك را پیشفرض خانواده می
ها در سه دهد. معموالً هم این ازدواجیهمیشه اصطکاك است. آنوقت دعوت به صبر هم کنید؛ باز هم جواب نم

 .کشد. آمارها هم گویاي این مطلب استسال اول به طالق می

زند در مسأله سومین مورد از مواردي که عدم تسلط و درك حداقلی از مبانی خانواده به رفاه انسان ضربه می
ر شروع معضل پدیده فرار دختران در کشوتوانند با فرزند تعامل کنند. به تبع این تربیت فرزند است. یعنی نمی

ه شان درست رفتار کنند. بتوانند با دخترانشده است. این پدیده خیلی عجیبی است؛ یعنی پدر و مادر نمی
ره هاي خیابانی و غیهاي تربیتی درك ندارند. و همچنین عوارض دیگري همچون دوستیدلیل اینکه از مکانیزم

  .کنیدر و مادر از تربیت فرزند است مشاهده میکه در اثر این درك حداقلی پد

گذاري نکردیم هاي مربوط با نهاد خانواده سرمایهحال به سخن اصلی خود بازگردیم: اگر براي ارتقاي آموزش
 ايهخانواد یعنی. است ايهسته خانواده -شناسیجامعه رکیک تعبیر به–شود اي که تشکیل مینهاد خانواده

 نسل رد فرهنگ شدنکشیدهچالش به ايهسته خانواده تشکیل معناي. نیست -عواطف و بطروا حیث از– فربه
عنوان یک عدم توازن حتماً باید از این نگاه ساینتیکی در حوزه آموزشی عبور کنیم.  به پس. است آینده

 1ب خانواده باید جزء عناوین کتب درسی وارد شود. فرض بفرمائید در کتا 3، خانواده 2، خانواده 1خانواده
هم روابط جنسی تفهیم گردد. یعنی هر چه در  20بحث احترام به پدر و مادر بایستی جا بیافتد و در خانواده 

 .حوزه خانواده نیاز است ؛باید در سرفصل کتب درسی آموزش و پرورش بیاید

توان معضالت اجتماعی در کشور را حل کرد بلکه باید با عرض ما این است که با مشاوره و چاپ کتاب نمی 
گذاري انجام گرفت به همان اندازه سلول یک تحول بنیادین در نظام آموزشی کار را جلو ببریم. اگر این سرمایه

 میندو هم این پس. کنیم استفاده هایشمیوه از توانیممی و گرددمی فربه -خانواده نهاد یعنی–اولیه اجتماع 
 و دختران ذهن در خانواده نهاد از درك تا کنیم گذاريسرمایه باید] توازن عدم این رفع براي. [توازن عدم

لوازم تغییر در حوزه آموزشی این است که بافت دروس خواهران و  جمله از. شود تفصیلی کشورمان پسران
 .برادران تغییر یابد. دروس مشترك دارند اما حتماً دروس متفاوت نیز باید داشته باشند

سومین عدم توازن فرهنگی که در کشورمان داریم عدم ارائه سبد نیازهاي خانوار در محالت ماست. اگر  
 راگ یعنی. است اصل اعضاء ارتباط خانواده، در -کردم عرض که دالیلی به–دارد  خانواده براي شما موضوعیت

 فرع طورهمین هم تربیتی کار. باشدمی گذاشتنوقت و ارتباط فرع عاطفی کار این کنید عاطفی کار خواهیدمی
گذاشتند هم ن وقت هم براي و ندیدند را همدیگر فرزندان و مادر و پدر اگر. است گذاشتنوقت و ارتباط بر

شود. پس اگر خانواده خورد هم تربیت و هم هر ویژگی دیگري که براي نهاد خانواده تعریف میعاطفه ضربه می
را تصور  ايتوانیم خانوادهگذاشتن اعضاي خانواده با یکدیگر نیز موضوعیت دارد. ما نمیاصل است ارتباط و وقت
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رند گوئید وقت براي دیدن هم ندابینند. همین که شما میبینند یا کم میکنیم که اعضایش یکدیگر را نمی
  .کنممن از این مطلب فروپاشی نهاد خانواده را استنباط می

شوند. نوع نیاز از هم دور می 4ها در روز براي تأمین در شرایط فعلی و طبق مطالعات ما در نقشه راه خانواده
مرتبه از هم  4خواهند نیازشان را برطرف کنند مجبورند ها میافتد؟ به دلیل اینکه خانوادهیعنی چه اتفاقی می

ها را از هم جدا کند نیازهاي شغلی است. بسیاري از جدا شوند. اولین بسته از نیازهایی که باعث شده خانواده
کنند رفت و آمد به محل کار را هم اگر حساب کنید تقریباً همه روز [جزءِ بعد از ظهر کار می 4ادارات تا 

شود. این بسته اول نیازهاي خانواده. بسته دومی رفتن اعضاي خانواده و از هم دورشدن آنان] میساعات بیرون
کند نیازهاي تحصیلی و آموزشی است. خانواده دوباره به بهانه تحصیل از هم ها را از هم دور میکه خانواده

رود یعنی به بهانه تحصیل از چتر ستان میخواندن به شهربینید دختري براي درسگردند. مثالً میجدا می
ه ایم کشود. تحصیل الزم است اما ما تحصیل را به شکلی تأمین کردهحمایتی پدر و مادر خودش محروم می

به ارتباط بین نهاد خانواده ضربه خورده است. بسته سوم نیازهاي خانواده نیازهاي تفریحی است. االن در مقام 
روند و گرنه بسیاري از تفریحات هست که خود اي با هم به کوه یا پارکی میخانواده بیان تفریحاتی هستیم که
ا ها راي دیگر. اینروند، پسران به منطقهکند مثالً دختران براي تفریح به جایی میخانواده را از هم جدا می

ات نند. همین نوع تفریحنشیکنم. منظور همین تفریحاتی است که افراد با خانواده خود در پارك میبحث نمی
گردد. وقتی تفریح را بیرون از خانه تعریف کردید باعث الشعاع قرار گرفتن روابط درون خانواده میباعث تحت

 اي وسیعازسعادات مرد آن است که خانه«فرماید: شود روابط اعضاي خانواده با چالش روبرو شود. اینکه میمی
 به نآ تنگی از اعضاء خواهد آسایش در خانواده باشد تا آن است که می و آپارتمانی نباشد براي» داشته باشد

 رچنده تعطیالتِ ایام در کشور شمالی شهرهاي به تهران از افراد فرار پدیده با شما. نکنند فرار  خانه از بیرون
داریم  که مناسبتی هر در. کنممی شناسیآسیب را پدیده این دارم بحث این در. هستید روبرو روزه یک

. این شودکنند. یعنی نیازهاي تفریحی مدیریت نمیها انسان از تهران به بیرون از این شهر فرار میمیلیون
محیطی هم دارد است. عوارض سیاسی و زیست -گویمنسبت به آن هدفی که دارم می-تري سخن قابل فهم

 خواهندهمین نیازهاي روزمره است. مثالً میکه بعداً آنها را به بحث خواهیم گذاشت. بسته چهارم نیازهاي فرد 
هاي توجه کند. یکی از نمونهها اعضاي خانواده را از هم دور مینانی بخرند یا براي دیگر کارها هر چهارتاي این

ایم آن را اي در مورد هایپر مارکت شهر ري داشتههاست. مطالعهانداختن هایپر مارکتبه نیازهاي روزمره راه
 5یا  4هزار نفر یعنی  500دهند. هزار نفر را خدمات می 500بینی این است که روزانه م: پیشکنذکر می

 تاس این ها انداختن و سپس مراجعه به این هایپر مارکتاي که در آن منطقه ساکن هستند. استدالل راهمحله
 دهد. وقتی مدل عرضه نیازهايمی قرار مشتري روي پیش بیشتري تنوع و بوده تردسترس در و ترارزان کاال که

پیمائید تا براي چندهزار تومان سود بیشتر شود یعنی گاهی اوقات دو ساعت راه میروزمره به این صورت می
هاي آیند. فعالً به پدیدهبه اینجا برسید. ولی در واقع افراد از محله و خانواده بیرون کشیده شده و به اینجا می

کنیم. این یک عدم نداریم و فقط تأثیرات آن بر روي نهاد خانواده را بررسی می اجتماعی و امنیتی آن کاري
توازن است که براي چند قلم کاالي بیشتر یا چند هزار تومان سود بیشتر افراد خانواده را به دفعات از این نهاد 

دیریت کند. مشت میآورید. این معضل چگونه ایجاد شده است؟ به تعریف غلط از مدیریت شهري بازگبیرون می
محور است؛ چون محله یعنی محل تأمین سبد نیازهاي خانوار. پس مدیریت شهري شهري از نگاه اسالم محله
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شدن محوري باعث به چالش کشیدهکند. به عبارت دیگر عبور از محلهکنونی اکنون ضد نهاد خانواده عمل می
اي ه چتر حمایتی نهاد خانواده است. باید توجه داشت محلهشود. به اصطالح ما در نقشه راه محلنهاد خانواده می
 کنند. محله یعنی محل تأمین سبد نیازهايگرایان بحث میایست که توسعهکنیم غیر از محلهکه ما تعریف می

کند اما محالت اقتصادي ترسیم کرده است. اگر هم محله تعریف می Tod خانوار. بسیار تفاوت دارد. برنامه
ت شهري سعی بر این بود که تحصیل، اشتغال، تفریح و رفع نیازهاي روزمره را در محله برده شود در مدیری

هاي آید؛ البته به بیان دغدغهکند به تبع آن آلودگی هوا پایین میهم سفرهاي درون شهري کاهش پیدا می
وخت کمتر مصرف شود گویم و مراد ما این نیست که سفر درون شهري کاهش پیدا کند تا سامروز دارم می

گوئیم اگر کاري کردید تا اعضاي خانواده بیشتر در کنار یکدیگر باشند بالتبع از جهت اقتصادي وضعیت بلکه می
محور نیست این یک عدم توازن به حساب بهتري براي کشور رقم خواهد خورد. پس اینکه مدیریت شهري محله

محوري همین االن ذکرش در شهر تهران د؟ اصل مقوله محلهآید. این سخن تا چه اندازه قابلیت اجرا دارمی
اند. پس اصلش را محوري رفتههاي تهران و مشهد به سمت رویکرد محلهوجود دارد. یعنی شهرداري

  .اندپذیرفته

اکنون باید در برنامه ششم زیرساخت تأمین سبد نیازهاي خانوار در محالت را پیشنهاد دهیم. چه 
یاج داریم؟ اگر مدارس را در محالت نگه داریم به چه اندازه به لحاظ فیزیکی مدرسه هایی احتزیرساخت

خواهیم؟ اگر کم داریم بایستی از تربیت معلم درخواست شود که مدرسین خواهیم؟ چه میزان معلم میمی
اونت عبیشتري را تربیت کند. پدیده تاکسی سرویس مدارس که آموزش و پرورش مدیریتش را پذیرفته و یک م

 .دهنده چیست؟ پیداست مدرسه از محله خارج گردیده استهم براي آن تشکیل شده نشان

 .اندیا اینکه محله را خیلی وسیع گرفته

 .اند که به اندازه یک شهر استیا به تعبیر شما آنقدر محله را وسیع گرفته

 به مانور رقابتی که با هم دارندگردد. برخی از مدارس با توجه البته به مانور رقابتی مدارس هم برمی 
ها مشهورتر از بقیه شده و خانواده دغدغه دارد تا فرزندش به باعث شده تا مثًال در ذهن خانواده

 .گردد تا نوجوان به آن مدرسه برودآن مدرسه خاص برود. صِرف این ذهنیت باعث می

 .در آموزش عالی که اینطور نیست 

 اندهاي ما در تهران متمرکز شدههدر آموزش عالی هم اکثر دانشگا 

شود مدیریت کاري کند تا چند دانشگاه سطح باال را در استانی که براي دانشجوي همین است. یعنی می 
 هخانواد که نیست این بر بنا اتفاقاً. بگذراند خانواده کنار در را شب دانشجو حداقل تا بومی میسر است 

که اقتصادِ دانشگاه را اصل قرار دهند. این مسأله در آموزش عالی و  است این بر بنا بلکه.نکنند تضعیف  را
دهد و در مدارس کمتر. بخش نامناسب این مسأله آن است که توسط ها بیشتر خود را نشان میدانشگاه
دانند که فرزندشان وارد محیطی شود که چتر ها به پذیرش رسیده است؛ یعنی این را مقوله بدي نمیخانواده

 "شهرها به روستاها از مهاجرتِ پیرامون"هایی ایتی خانواده بر سر او نیست. همین االن در کشور بحثحم
 اما. ندک پیدا کاهش مهاجرت تا ببریم روستاها به را تحصیلی نیازهاي باید: گویندمی مثالً که گیردمی انجام
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حاسباتش در زمان برنامه ششم انجام م باید. گردد اجرایی هم محالت واحد در باید  هابحث این ما عقیده به
هاي هاي دورهگذاري براي برنامهتواند اجرا گردد؟ چه اندازه نیاز به زیرساختشود: چه مقدار از آن االن می

 .فرهنگ هاي مرتبط با بعد دارد؟ این هم سومین عدم توازن

 گرایی درایم مسأله ترجمهم بحث کردههاي دیگري عدم توازن چهارم که براي برنامه ششیکی از عدم توازن 
اي را ایجاد ها وجود دارد این چه ناموزونی و ناهماهنگینامهاي در تدوین پایانعلم است. اینکه رویکرد ترجمه

؛ شناسی حاکم استکند؟ اولین سؤال همین است. باید توجه داشت که بر فرآیند تولید علم نگاه جامعهمی
دهند؛ اینطور نیست که فرض کنید نیوتن زیر درختی نشسته سیب از علم جهت مییعنی نیازهاي جامعه به 

کند. این یک تحلیل غلط در مورد کشف قانون جاذبه است. افتد و بعد نیوتن قانون جاذبه را کشف میباال می
تحلیل درست چیست؟ این است که نیوتن یک شخصیت علمی بعد از رنسانس است؛ پس از رنسانس 

تن شود و این فضا بر نیودارد یکی یکی به چالش کشیده می "هاي قبلشده علمی در دورهاي پذیرفتههگزاره"
ها قابل بحث است. امکان دارد حادثه معروف در روزي از زندگی او باشد. نیوتن با این پیشفرضتأثیرگذار می

 ف آن قانون گردیده است. اگر ایناتفاق هم افتاده باشد ولی آن فضاي اجتماعی ضربدر این اتفاق منجر به کش
اي که ها و مقاالت و محصوالت ترجمهنگاه را در همه معادالت علمی اصل بدانیم معنایش آن است که کتاب

اند که الزاماً آن مسائل در جامعه ما موضوعیت ندارند شوند ناظر به یک مسائلی تدوین شدهوارد کشور ما می
 اي اکتفا کردیم فقط در مسائل مشتركندارند. بنابراین اگر ما به نگاه ترجمهیا حداقل برخی از آنها موضوعیت 

توانیم از محصوالت علمی جوامع دیگر استفاده کنیم. ولی در محصوالت خاص جامعه خودمان چه؟ می
 توانیم از محصوالت آنها استفاده کنیم؛ چون محصوالت علمی آنها اساساً راجع به مسائل ما شکل نگرفتهنمی

ها نامهگرایی در علم در جامعه ما ایجاد شده پاسخگونبودن پایاناست. پس اولین عدم توازنی که از نگاه ترجمه
گوئید کشور باید و مقاالت علمی جامعه دانشگاهی نسبت به مسائل خاص جامعه ایران است. از یک طرف می

ایی شده است ما راه حلی براي بسیاري از گرتان دچار آفت ترجمهعلمی اداره شود و از طرفی دیگر چون علم
  .مسائل مملکت خودمان نداریم. این یک عدم توازن است

ؤاالت ایم که سمان براي برنامه ششم پیشنهاد دادهحال این عدم توازن را چگونه باید برطرف کرد؟ ما در پیوست
در قالب جزوات طرح  -اردد قرار اسالمی سازيدولت مرحله در اکنون ایران جامعه–مربوط به جامعه ایران 

نامه را با همکاري هم بنویسند تقاضا گردد خواهند پایانسؤال تدوین شوند و از اساتید و دانشجویانی که می
مان به صورت نظري نسبت به این سؤاالت راه حل علمی پیدا کنند. یعنی در عوض اینکه با نهادهاي علمی

 رحلهم–هاي خاص مرحله دولت اسالمی ئیم به صورت کاربردي سؤالگرایی را بحث کنیم بیامشکالت ترجمه
 تا کنیم اتقاض آنان از و کرده مطرح ماندانشگاهیان از برخی با تفصیلی شکل به را -ملت و نظام و کشور فعلی

 قطهن تواندمی -زیاد احتمال به- شودمی تدوین که هایینامهپایان وقت آن. دهند علمی پاسخ ما سؤاالت این به
رفت از گرایی در ایران گردد. پس دو راه حل در بین نخبگان براي برونآغازي براي عبور از مشکل ترجمه

ینکه ا به بحث بگذاریم و دومگرایی را وضعیت کنونی هست: یکی اینکه به صورت نظري مشکالت ترجمه
سؤاالت را با دانشجوها تفاهم کنیم. در ضمن  سؤاالت پاسخ داده نشده جامعه خودمان را احصاء کرده و این

گردد حداقل با پیشفرض آن است ها کار علمی شود. چنین محصوالتی که تولید میحمایت کنیم تا روي این
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اي راه حلی براي این سؤاالت پیدا شد ما که با نیارهاي جامعه ما شکل گرفته است. اگر از محصوالت ترجمه
تار علمی مطرح شده در این محصوالت پاسخی براي این سؤاالت نبود ساخ ر مخالفتی نداریم ولی اگر د

هاي بنیادین هستند. ما از طریق این شود این محصوالت داراي ضعفمعنایش آن است که جامعه متوجه می
گرایی عبور کنیم. پس یکی از مشکالتی که در کشورمان داریم عدم توازنی توانیم از مسأله ترجمهروش می

دارد.  گرایی وجودها با نگاه ترجمهنامهکه در نسبتِ میانِ حل مسائل کشور با نگاه علمی و تنظیم پایان هست
خواهد با نگاه علمی معضالت را حل کند و از طرفی دیگر راه حل علمی ندارد چون مدیر از یک طرف می

 .دیگر است که باید رفع شود ها بر اساس مسائل ما تنظیم نشده است. این هم یک عدم توازننامهپایان

 و صلی اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
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ــته  ــک بس ــالمی ی ــرفت اس ــوي پیش ــد الگ ــه راه تولی ــین نقش در اول

ــه ــام شاخص ــه ن ــی ب ــهبحث ــم. شاخص ــالمی داری ــت اس هاي هاي هوی

ـــه ـــل شاخص ـــالمی را در مقاب ـــت اس ـــیم  WDI هايهوی تنظ

ــن کــرده ــا ای ــا ب ــابی مــیشاخصــهایم. م ــه ها ارزی کنیم کــه یــک جامع

  .پیشرفته یا پسرفته است

۲۱ 
 


	اهمیت بالای مسأله الگوی پیشرفت در سفارشات رهبری انقلاب و وضعیت حساس کنونی کشور؛ علل اصلی تهیه پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم توسعه کشور
	نقد توسعه غربی از طریق بازخوانی برنامههای دهگانه توسعه؛ بهترین راهکارِ برونرفت از وضعیت اسفبار توسعهگرایی در کشور به سمت مهیاشدن مسیر برنامهریزی بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی
	پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم حاوی تحلیل و ارائه راه حل برای عدم توازنهای فرهنگی موجود کشور

