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»دولــتازســِرســیریوبیمیلــییــکبرنامــهایارائــهدادهوبــرایهــرمســئلهای
یــکحکمــینوشــتهاســت«،»برنامــهششــمتوســعهبســیاریازقوانیــنرالغــوکــرده
اســتودرراســتایسیاســتهایابالغــیبرنامــهنیســتونمیتــوانآنرارصــدکــرد«،
»درهیــچبخــشوقســمتیازبرنامــهششــمتوســعهوحداقــلدوالیحــهایکــهبــرای
بررســیوتصویــببــهمجلــسارائــهشــدهبــهکــودکانتوجــهنشــدهاســت«،»برنامــه
ششــمتوســعهیــکبرنامــهاشــتغالزاومبتنــیبــرتوســعهاشــتغالپایــدارنیســت«،
»الیحــهبرنامــهششــمتوســعهدراحــکامخــودبــرایمهمتریــنمســائلوبحرانهــای
کشــورراهــکارمناســبیارائــهنکــردهوتنهــابــرالزامهــایــاسیاســتهایبعضــاامتحــان
شــدهبســندهکــردهاســت«،»نســبتبرنامــهششــمتوســعهبــاالگــویاســالمیوایرانی

ــخصنیست« مش
ایــنجمــالتوبســیاریدیگــرازجمــالتتندتــروصریحتــرازایــن،مدتــیاســتدربــاره
برنامــهششــمتوســعهدرمیــاناهلفنوکارشناســانمســائلتوســعهبیــانمیشــودونُقل
محافــلاینچنینــیاســت.درآنســویهــمدولــتوســازمانبرنامــهازایــنالیحــهدفــاع

میکنــدوآنراپیشبرنــدهورافــعمشــکالتآینــدهکشــورمیدانــد.
بعــدازابــالغسیاســتهایکلــیبرنامــهششــمتوســعه،بایــددولــتالیحهپیشــنهادی
خــودرابــهمجلــسارائــهمــیداد.برنامــهششــمتوســعهدرحالــیازســویدولــتبــه
مجلــسشــورایاســالمیارائــهشــدهاســتکــهبرخــینماینــدگانبــرایــناعتقادنــد
ــدارد. ــهتوســعهایرادردرونخــودن ــکبرنام ــتمشــخصاتی الیحــهپیشــنهادیدول
بعضــینماینــدگانمجلــسشــورایاســالمینیــزانتقاداتــیبــهآنچــهازدولــتگرفتهانــد
دارنــدومعتقدنــددولــتبایــدالیحهکاملبرنامهششــمتوســعهرابــهمجلسارائــهنماید.
ایــندرحالــیاســتکــهدولــتبــااســتنادبــهاینکــهمســئولیتتصویــبواجــرایبرنامه
ششــمتوســعهطبــققانــوناساســیبــرعهــدهرییسجمهــوراســت،ازارائــهالیحــهکامل
بــهمجلــسشــورایاســالمیخــودداریکــردهوتنهــانســبتبــهارائــهاحــکامدائمــیاین

برنامــهبــهمجلــساقــدامکــردهاســت.
ــه، ــهایــنترتیــببرنامــهششــمتوســعه،هــمدربخــشمحتــواوهــمدرشــیوهارائ ب
منتقــدانفراوانــیداردوبــههمیــندلیــلدرمجلــسنهــم،برنامــهپنجــمتوســعهبــهمدت
یــکســالدیگــرتمدیــدشــدتــادربــارهبرنامــهششــمبیشــترکارشناســیصــورتگیــرد.

یعنــیبرنامــهپنجــمتوســعهیــکبرنامــهشــشســالهشــدهاســت.
ــربرنامــهششــمتوســعهداشــتهاندو ــیب فعــاالنفرهنگــینقدهــاوتحلیلهــایفراوان
تــالشکردهانــدبــابرگــزاریجلســاتتحلیلــیونقدهــایگفتمانــی،ضعفهــاوایرادهــای
ــاآرمانهــایانقــالباســالمیو ایــنبرنامــهرااســتخراجکننــدومیــزانانحــرافآنراب
سیاســتهایکلــیابــالغشــدهازســویرهبــرانقــالب،مشــخصنمایند.امــابســیاریازما
بــهدلیــلبیحوصلگــییــابیتوجهــیبــهچنیــنموضوعــاتمهمــیکــهدرآینــدههمگی
تاثیرگــذاراســت،چنــدانارتباطــیبــاآنبرقــرارنمیکنیــموحتــیزمانیهمبــرایمطالعه

ومداقــهدربــارهایــنموضــوعقــرارنمیدهیــم.
بــههمیــندلیــلیــابــدوندانشکافــیازبرخــینقدهــاینادرســتحمایــتمیکنیمیا
بــهمنتقــدانایــرادمیگیریــمکــهچــراایــنهمــهدربــارهایــنموضــوعصحبــتمیکننــد
وبــهمســائلمهمتــریدرحــوزهفرهنــگنمیپردازنــددرحالــیکــهازایــنمســالهغافــل
هســتیمکــهتصویــبیــکبرنامهبــاایرادهــاوضعفهــایاحتمالــی،درهمهشــئونزندگی

فــردیواجتماعــیوحتــیدینــیمــاوعموممــردمتاثیــرخواهدگذاشــت.
بــههمیــندلیــلدرایــنشــمارهبهبیــانبرخــینقدهــاوتحلیلهــادرموضوعتوســعهو
سیاســتهایدولتهــایمختلــفپــسازانقــالباســالمیپرداختهایــموبــهنقدهایــیهــم

کــهبــهبرنامــهششــمتوســعهوارداســتنیــزاشــارهایکردهایم.
دراینجــاهــمالزماســتیــکبــاربــاحوصلــه،حداقــلخالصــهایازسیاســتهایکلــی
برنامــهششــمتوســعه،ابالغــیازســویحضرتآقــارامطالعــهکنیمتــابدانیمبرای5ســال

آینــدهچــهچیزهایــیدرنظــرگرفتهشــدهاســت.

 برنامه ای که هنوز به سامان نرسیده  است

برنامه ششم توسعه
اشک ها و لبخندها       

 yazdanitv@gmail.com  سرمقالـه:   صادق یزدانـی
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لطفا این بخش را بخوانید!
سیاست ها در امور اقتصادي

ــود ــتغالزا/بهب ــدارواش ــتابانوپای ــاديش ــداقتص رش
مســتمرفضــايکســبوکاروتقویــتســاختاررقابتــيو
ــريمناســباز ــارکتوبهرهگی ــا/مش ــريبازاره رقابتپذی
ظرفیــتنهادهــايعمومــيغیردولتــي/توســعهپیوندهــاي
ــا اقتصــاديوتجــاريمتقابــلوشــبکهايکشــوربویــژهب
کشــورهايمنطقــهآســیايجنــوبغربــي/تبدیــلشــدن
بــهقطــبتجــاريوترانزیتــيوانعقــادپیمانهــايپولــي
دووچنــدجانبــه/گســترشوتعمیــقنظــامجامــعتأمیــن
ــه ــرمایهوبیم ــازارس ــول،ب ــازارپ ــايآن)ب ــيوابزاره مال
ــامشــارکتاشــخاصحقیقــيوحقوقــيداخلــيو هــا(ب
خارجــي/ارتقــایکیفــيوکّمــينظــامجامــعصنعتبیمه
وابزارهــايآن/جــذبســرمایهایرانیــانخــارجازکشــورو
ــوقهاي ــزهومش ــادانگی ــاایج ــيب ــرمایهگذارانخارج س
الزم/اعمــالنظــارتکامــلوفراگیــربانــکمرکــزيبــربازار
ومؤسســاتپولــي،بانکــيواعتبــاري/تغییــرنگاهبــهنفتو
گازودرآمدهــايحاصلازآن/اســتقاللمدیریتحســابها
ازبانــکمرکــزي/ارائــهتســهیالتازمنابــعصندوقتوســعه
ملــيبــهبخشهــايغیردولتــيبــهصــورتارزي/حمایــت
ــرمایهگذاري ــرايس ــيب ــرکتهايغیردولت ــیسش ازتأس
ــل ــقکام ــت(/تحق ــهمالکی ــاف)ن ــاياکتش درفعالیته
هدفمندســازيیارانههــادرجهــتافزایــشتولید،اشــتغالو
بهــرهوري/واگــذاريطرحهــايجمــعآوري،مهــار،کنتــرلو
بهرهبــرداريازگازهــايهمــراهتولیــددرکلیــهمیادیننفت
وتأسیســاتصنعــتنفــتبــهمــردم/دانشبنیــاننمــودن
صنایــعباالدســتيوپاییندســتينفــتوگازبــاتأســیس
وتقویــتشــرکتهايدانشبنیــان/اتخــاذبرنامههــاو
ــراي ــيجهــتتوســعهروســتایيکشــورب ــاتاجرای اقدام
تثبیــتجمعیــتوتشــویقمهاجــرتبــهمناطقروســتایي
وعشــایري)کانــونتولیــدوارزشآفرینــي(/تعییــنســهم
واقعــيدرتوزیــعمنابــعوارتقــایشــأنومنزلــتاجتماعي/
توســعهاقتصــاديدریایــيجنــوبکشــوردرمحــورچابهار-
خرمشــهربــاتأکیــدبــرســواحلمکــران/برنامهریــزيبراي
دســتیابيبــهضریــبجینــي0/34/اولویــتبخــشریلــي
درتوســعهحمــلونقــلوایجــادمزیــترقابتــيبــرايآن/

اســتقرارنظــامجامــعوکارآمــدآمــارواطالعــاتکشــور.
 سیاست ها در امور فناوري اطالعات و ارتباطات

برتــرمنطقــهدرتوســعهدولــت کســبجایــگاه
ــعه ــات/توس ــياطالع ــبکهمل ــترش ــکدربس الکترونی
ــي ــهمهندس ــاسنقش ــازيبراس ــايمج ــوادرفض محت
فرهنگــيکشــورتــاحداقــلپنــجبرابــروضعیــتکنونــيو
بوميســازيشــبکههاياجتماعــي/تســلطبــردروازههــاي
وروديوخروجــيفضــايمجــازيوپاالیــشهوشــمندآن
وســاماندهي،احــرازهویــتوتحــولدرشــاخصترافیکــي
شــبکهبــهطــوريکــه50درصــدآنداخليباشــد/توســعه
ــابو ــون،پرت ــاخت،آزم ــاطراحــي،س ــيب ــاوريفضای فن

بهرهبــرداريازســامانههايفضایــي.
سیاست ها در امور اجتماعي

ــاد ــافس ــارزهب ــاديومب ــالمتاداريواقتص ــایس ارتق
درایــنعرصــهبــاتدویــنراهبــردملــيمبــارزهبــافســاد
وتصویــبقوانیــنمربــوط/اســتقرارنظــامجامــع،یکپارچه،
ــور/ ــيکش ــناجتماع ــهتأمی ــدوچندالی ــفاف،کارآم ش
توانمندســازيوخوداتکائــياقشــاروگروههــايمحــرومدر
ــاهوتأمیــناجتماعــي/ارتقــای ــهرف ــوطب برنامههــايمرب
ــي ــناجتماع ــايتأمی ــاختاربیمهه ــالحس ــتواص کیفی
پایــه)شــاملبیمــهدرمــان،بازنشســتگي،ازکارافتادگــيو...(
ــيســالمت ــرايسیاســتهايکل ــردم/اج ــادم ــرايآح ب
بــاتصویــبقوانیــنومقــرراتالزم/توســعهتربیــتبدنــي
وورزشهمگانــي/فرهنگســازيوایجــادزمینههــاو
ترتیبــاتالزمبــرايتحقــقسیاســتهايکلــيجمعیــت/
تقویــتنهــادخانــوادهوجایــگاهزندرآنواســتیفايحقوق
شــرعيوقانونــيبانــواندرهمــهعرصههــا/اولویــتدادنبه
ایثارگــرانانقــالباســالميدرتســهیالتمالــيوفرصتهــا
وامکانــاتومســؤولیتهايدولتــي/هویتبخشــيبــه
ســیمايشــهروروســتاوبازآفرینيوروزآمدســازيمعماري
اســالمي-ایراني/توســعهپایــدارصنعتایرانگــردي/حمایت

ازصنایــعدســتيوصیانــتازمیــراثفرهنگــيکشــور.
سیاست ها در امور دفاعي و امنیتي

افزایــشتــواندفاعــيدرتــرازقــدرتمنطقــهايدرجهت
تأمیــنمنافــعوامنیــتملــيباتخصیــصحداقــل5درصد
بودجــهعمومــيکشــوربــرايبنیــهدفاعــي/ارتقــایتــوان
ــوانموشــکي/گســترش ــاتوســعهت بازدارندگــيکشــورب
ــش ــل/افزای ــدغیرعام ــازيپدافن ــمندانهومصونس هوش
ظرفیتهــايقــدرتنــرمودفــاعســایبري/تقویــتکمــي
وکیفــيبســیجمســتضعفان/تأمیــنامنیــتپایــدارمناطق
مــرزيبــاانســدادکامــلنرمافــزاريوســختافزاري/
توســعهوتقویــتیگانهــايمرزبانــي/مشــارکتدهي
مرزنشــیناندرطرحهــايامنیتــي/برنامهریــزيبــراي
کاهــشجــرموجنایــت/کاهــش25درصــدياعتیــادتــا

پایــانبرنامــه/پیشــگیريومقابلــهبــاقاچــاقکاالوارز.
 سیاست ها در امور سیاست خارجي

ــردســتاوردهايسیاســيجمهــوري ــزودنب حفــظواف
اســالميدرمنطقــهآســیايجنــوبغربــي/اولویــتدادن
بــهدیپلماســياقتصــاديبــاهــدفتوســعهســرمایهگذاري
خارجــي/توســعهکّمــيوکیفــيرســانههايفرامــرزيبــا
زبانهــايرایــجبینالمللــي/ایجــادزمینههــايالزمدر
جهــتجلــبســرمایهوتــوانعلمــيوتخصصــيایرانیــان
خــارجازکشــور/بهرهگیــريحداکثــريازروشهــاو

ابزارهــايدیپلماســينویــنوعمومــي.
 سیاست ها در امور حقوقي و قضایي

بازنگــريدرقوانیــنجزایــيبــهمنظــورکاســتناز
محکومیــتبــهحبــسوتبدیــلآنبــهمجازاتهــايدیگر/
ــتگاهها/ ــاوبازداش ــتزندانه ــهوضعی ــودبخشــیدنب بهب

ــويو ــايمعن ــالكومالکیته ــنادوام ــترســمياس ثب
ــالكو ــرام ــردمب ــتوم ــايدول ــترســميمالکیته ثب
اراضــيکشــوردرنظــامکاداســتروگســترشفناوريهــاي

نویــندرارائــهخدمــاتثبتــي.
سیاست ها در امور فرهنگي

ــدسو ــاعمق ــالباســالميودف ــايانق ــنارزشه تبیی
ــجســبک ــهوتروی ــورياســالمي/ارائ ــتاوردهايجمه دس
ــارهاصــالح ــيوفرهنگســازيدرب زندگــياســالمي-ایران
الگــويمصــرفوسیاســتهاياقتصــادمقاومتــي/اجــراي
نقشــهمهندســيفرهنگــيکشــوروتهیهپیوســتفرهنگي
بــرايطرحهــايمهــم/حمایــتمــاديومعنــوياز
ــارو ــدگانآث ــانوتولیدکنن ــوآوران،محقق ــدان،ن هنرمن
ــّوماخــالق،فرهنــگو محصــوالتفرهنگــيوهنــريمق
هویــتاســالمي-ایرانــي/حضــورمؤثــرنهادهــايفرهنگــي
دولتــيومردمــيدرفضــايمجــازيبــهمنظــورتوســعهو
ترویــجفرهنــگ،مفاهیــموهویتاســالمي-ایرانــيومقابله
بــاتهدیــدات/توجهویژهبهتوســعهوتجليمفاهیــم،نمادها
ــاختارهاي ــيدرس ــالمي-ایران ــتاس ــاخصهايهوی وش

سیاســي،اقتصــادي،اجتماعــيوفرهنگــيکشــور.
 سیاست ها در امور علم، فناوري و نوآوري

دســتیابيبــهرتبــهاولمنطقــهدرعلــموفنــاوري/اجراي
ســندتحــولبنیادیــنآمــوزشوپــرورشوتأکیدبــردوران
تحصیلــيکودکــيونوجوانــي/افزایــشســهمآموزشهــاي
مهارتــيدرنظــامآموزشــيکشــور/توســعهعلــومو
ــوآوريدرچارچــوب تحقیقــاتبنیــادي/نظریهپــردازيون
سیاســتهايکلــيعلــموفنــاوريونقشــهجامــععلمــي
ــق ــژهتعمی ــانيبوی ــومانس ــایعل ــولوارتق ــور/تح کش
شــناختمعــارفدینــيومبانــيانقــالباســالمي/تنظیــم
رابطــهمتقابــلتحصیــلبــااشــتغال/گســترشهمــکاري
ــمو ــوزهعل ــشدرح ــازندهوالهامبخ ــال،س ــلفع وتعام

فنــاوريبــاســایرکشــورهابویــژهجهــاناســالم.
پی نوشت:

زیــارتقبــولوخــوشبــهحــالهمــهآنهایــیکــهرفتنــد
تــاحــرماربــاب.

ــه ــیک ــهآنهای ــالهم ــهح ــوشب ــولوخ ــارتقب زی
نتوانســتندبــهحــرمبرونــدامــاخادمــانخوبــیبــرایزائرانش

ــد. بودن
وچــهشــگفتکــهایــنســفردرپایان،بــهشــهادتعدهای
ختــمشــدکــهلــذتزیــارتراچشــیدهبودندوبــاپــایپُرآبله
بــهســویوطــنبازمیگشــتند.هــملــذتبهشــتایــندنیــا
نصیبشــانشــدوهــملــذتشــهادترادركکردنــدوبــدون
هیــچدرنگــیبــهبهشــتآندنیــارفتنــد.بهشــتدربهشــت.

چــهافتخــاریباالتــرازایــن؟!گوارایشــانبــاد!
درشــمارهآینــده،کــهتــالشمیکنیــمبــهزودیمنتشــر
شــود،بــهمقولــه»وحــدت«پرداختهایــموپرونــدهایمفصــل
ــماره ــهش ــانهســتیدب ــم.مهمانم ــنموضــوعداری ــرایای ب

وحــدتاســالمی.
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  آذربایجان شرقی

پنجمین سوگواره »خامس آل عبا« برگزار می شود
پنجمیـنسـوگوارهملـی،فرهنگـی،مذهبـی»خامسآلعبـا«دردوبخشعمومـیوویـژهدرکانونهایفرهنگیهنریمسـاجد
آذربایجانشـرقیبرگـزارمیشـود.ایـنسـوگوارهدردوبخـشویـژهوعمومـیوبـاهدفبزرگداشـتایامشـهادتحضـرتاباعبداهلل
الحسـین)ع(وترویجوتبیینسـیرهآنحضرت،تعمیقشـناختواقعیاهلبیت)ع(زمینهسـازیبرایشناسـاییاسـتعدادهاینهفته
عالقمندانودوسـتداراناهلبیتبرگزارخواهدشـد.بخشعمومیاینسـوگوارهشـاملخالصهنویسـیسخنرانیهایعاشوراییاست
کـهعالقمنـدانبـرایشـرکتدراینبخشمیتوانندبـهدلخواهیکیاچندسـخنرانیراازدههدوممحرمتاپایانصفردرمسـاجدی
کهدرآنحضورداشـتهاندتهیهوبهدبیرخانهمسـابقهارسـالکنند.آثارارسـالیبایدکوتاهومنسـجمبودهونکاتدسـتوریدرنگارشآنرعایتشـود،مطالبارسـالیدرقالبwordیاpdfدر
20سـطرویکصفحهA4تنظیمشـود،ذکرنامسـخنران،موضوعسـخنرانیومسـجدمحلسـخنرانیهمراهمتنارسـالیضروریاسـت.سـخنرانیهاباموضوعبیانسـیرهوفضائلاهلبیت
بـهویـژهحضـرتسیدالشـهدا)ع(،حضرتزینالعابدیـن)ع(وحضرتزینب)س(،تبیینفرهنـگمقاومتوضرورتدفـاعازحرماهلبیت)ع(ولزومتکریمازشـهدایمدافعحرم،لـزوماحیایامربه
معـروفونهـیازمنکـروجایـگاهایـنفریضهدرسـیرهوقیـامحضرتاباعبداهللالحسـین)ع(،تبییناهمیتاقامهنمازجماعـتوجایگاهآندرسـیرهوقیامحضرتاباعبداهللالحسـین)ع(ازامتیاز
ویژهایبرخورداراسـت.همچنیندربخشطراحیپوسـترعاشـورایینیزمتقاضاندرتکنیکاثرآزادهسـتند،ارائهپوسـتردرسـایز50در70باکیفیت300ودرفرمتهایjpg،tifقابلقبول
اسـتوهرشـرکتکنندهمیتواندحداکثرسـهاثربرایداوریارسـالکند.بهآثاریکهدرمسـابقاتدیگرشـرکتدادهشـدهاندترتیباثردادهنخواهدشـدودبیرخانهسـوگوارهحقچاپآثاردر

قالبهـایمختلـفرابـرایخـودمحفـوظمـیدارد،لذاضروریاسـتبرگزیـدگاناینبخشفایلبـازاثرراپسازاعالماسـامینفـراتبرگزیدهبهدبیرخانهارسـالکنند.
پوسـترهاییکـهبـاموضوعنقشمسـاجددرتعمیقوگسـترشسـیرهاهلبیت)ع(بهویژهحضرتسیدالشـهدا)ع(،حضـرتزینالعابدین)ع(وحضـرتزینب)س(،نقشمسـاجددرجلوگیریاز
تحریـفوقایـعتاریخـیومذهبـیبـامحوریـتعاشـوراوقیامامامحسـین)ع(نقشمسـاجددرترویـجعزاداریهایصحیحوسـفارششـدهازمنظرامامخمینـی)ره(ومقاممعظـمرهبری،نقش
مسـاجددراحیـایامـربـهمعـروفونهـیازمنکرواقامهنمازجماعتبامحوریتعاشـوراوقیامامامحسـین)ع(ونقشمسـاجددرپیوندهنرومعنویتبامحوریتعاشـوراوقیامامامحسـین)ع(

ازامتیازبیشـتریبرخورداراسـت.اسـامیبرگزیـدگان27آذرهمزمانبـامیالدپیامبراکرم)ص(اعالممیشـود.

  آذربایجان غربی

 دریافت هدایای مردمی کشور ترکیه برای مدافعان حرم در مرز بازرگان
مسـئولسـتاداربعیـنجبههفرهنگیانقالباسـالمیآذربایجـانغربـیازورودزواراربعینکشـورترکیهودریافـتهدایایمردمی
ایـنکشـوربـرایمدافعـانحرمدرمـرزبازرگانخبـرداد.جوادرضـازادهبهحلقهوصلگفـت:موکبمردمیاربعینشـهیدباکریدر
مـرزبـازرگاناززوارحسـینیازکشـورترکیهپذیراییکرد.ویادامهداد:فضاسـازیمردمیباعنوانموکبشـهیدباکـریمرزبازرگان
وتهیـهبسـتههایفرهنگـیجهـتاسـتقبالاززوارصـورتگرفت.رضـازادهتصریحکـرد:اسـتقبالازنخسـتینکاروانزائریناربعین
کشـورترکیهدراینموکبانجاموپنجشـنبهبیسـتآبانماهتعداد120نفراززائرینترکیهواردایرانوبهسـمتتبریزروانهشـدند.
ایـنفعـالفرهنگـییـادآورشـد:همچنیـنیـککامیـونازهدایایمردمیکشـورترکیهکهشـامللباس،پتو،کفـشو...بـودازطریقمرزبـازرگانبـرایمدافعانحـرمواردایرانشـد.رضازاده
همچنیـنبیـانداشـت:موکبهـایاسـکانوپذیرایـیدرچنـدنقطهازعراقوداخلکشـوربرپاشـد.موکبشـهیدباکریدرشـهرنجف،کربـالوعمود402بیـنراهینجفتاکربالبرپاشـدواز
زوارحسـینیپذیرایـیکـرد.همچنیـنموکبـیدرمرزمهراندایرشـد.ویخاطرنشـانکـرد:پسازاینکـهزوارازترکیهواردایرانمیشـونددراینمرزمورداسـتقبالقرارگرفتهوبعـدازپذیرایی
واسـکانموقتیهمراهباارائهبسـتهفرهنگیکهشـاملسـربند،کتابچهاربعین،سـخنانحضرتآقابهزبانهایترکی،فارسـی،انگلیسـیوعربی،چفیهو...اسـتراهیمسـیرمرزشـلمچهشـدند
واقدامـاتوهماهنگیهایـیجهـتارائـهخدمـاتبـهاینزوارخارجیتوسـطاسـتانهایدیگرنیـزصورتگرفت.رضـازادهافـزود:درموکب402بینراهیمسـیرنجفتاکربالدرواقعمابیشـتر
نقـشمعیـنوکمـککننـدهداشـتیمودرموکبهـایدیگربهدلیلهمزبانیتالشکردیمخدماتمانبهزواراسـتانبولیوآذربایجانیباشـد.مسـئولسـتاداربعیـنآذربایجانغربییادآورشـد:در
هرموکبینیزخادمینحضورداشـتندومراسـمسـخنرانیوعزاداریبهزبانهایترکی،عربیوفارسـیدایربود.ویاضافهکرد:همچنین10تنسـیبدرختیوهمچنینسـیبزمینیتنوری

جهتپذیراییاززواراربعینازسـویمردماسـتانبهعراقفرسـتادهشـد.

 اردبیــل

 برگزاری مسابقه فرهنگی »زیارت اربعین حسینی« در بیله سوار
مسـابقهفرهنگـی»زیـارتاربعینحسـینی«بامشـارکتسـپاهناحیهبیلهسـواروکانونفرهنگـیهنریامامعلـی)ع(با
هـدفنشـرفرهنـگقرائـتاربعیـنبرگـزارمیشـود.شـرکتکنندگانبـرایدریافتبروشـورسـواالتمیتواننـدبهبخش
فراخوانهـایپایـگاهاینترنتـیwww.Ardabildkm.ir مراجعـهکنند.اینمسـابقاتشـامل15سـوالاززیـارتاربعین
حسـینیطراحیشـدهکهبیشاز500برگازاینبروشـورچاپودرمسـاجداسـتانتوزیعشـدهاسـت.شـرکتکنندگان
میتواننـدپاسـخهایصحیـحرابـهسـامانهپیامکـی30005026702001ارسـالکننـد.براسـاساعالمدفتـرنمایندگی
کانونهـایفرهنگـیهنریمسـاجدمنطقهویژهبیلهسـوار،نشـرفرهنـگقرائتاربعینحسـینییکیازمهمتریـناهداف

طـرحایـنمسـابقاتفرهنگـیاسـتوبهقیدقرعهبـه3نفـرازشـرکتکنندگانجوایزارزنـدهایاهداخواهدشـد.

 تهران »فیلشاه« در جشنواره فجر به نمایش درمی آید
»فیلشـاه«عنـوانیکانیمیشـنسـینماییاسـتکهبـهکارگردانیهادیمحمدیانآخرینمراحلفنیراپشـتسـرمیگـذاردتابـرایاولینبار
درجشـنوارهفیلـمفجـربـهنمایشعمومیدرآید.سـتاراورکیهماکنوندرحالسـاختموسـیقیاینکارسـینماییاسـت.محمدیـاندربارهاین
فیلمگفت:داسـتاناینفیلمروایتگرزندگیبچهفیلیاسـتکهقراراسـتدرآیندهجانشـینپدرششـود،امادرداسـتاناتفاقاتیرخمیدهدکه
قصه»فیلشـاه«راشـکلمیدهد.دراینفیلمبهنوعیبهحملهاصحابفیلبهمکهاشـارهشـدهاسـت.محمدیانادامهداد:اینفیلمقراراسـتبه
طورهمزمانبهچهارزبانعربی،فارسـی،انگلیسـیوفرانسـویمنتشـرشـود.درضمناکراناینفیلمسـینماییبینالمللیخواهدبود.»فیلشـاه«

محصـولگروههنرپویاسـتکهتهیهکنندگـیآنراحامدجعفریبرعهـدهدارد.
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  اصفهان

برگزیدگان پانزدهمین سوگواره ادبی عاشورا معرفی شدند
ـــدگل ـــیدرآرانوبی ـــرادب ـــعرونث ـــایش ـــورادرقالبه ـــیعاش ـــوگوارهادب ـــنس ـــدگانپانزدهمی ـــامیبرگزی اس

ـــد. ـــالمش اع
حســـینمیـــرزازاده،دبیـــرســـوگوارهادبـــیعاشـــورادرآرانوبیـــدگلازپایـــانپانزدهمیـــنســـوگوارهادبـــی
ـــدگان ـــنمراســـم،برگزی ـــهای ـــناختتامی ـــت:درآیی ـــهوصـــلگف ـــهحلق ـــردادوب ـــدگانخب ـــیبرگزی ـــامعرف عاشـــوراب
ـــادات ـــاراس ـــاس،دربخـــشآزاد،»س ـــناس ـــرای ـــهب ـــدندک ـــرش ـــیوتقدی ـــوگوارهمعرف ـــنس ـــفای ـــایمختل بخشه

ـــد. ـــاصدادن ـــوداختص ـــهخ ـــشراب ـــنبخ ـــایاولودومای ـــض«رتبهه ـــهفائ ـــر«و»ملیح باخت
ـــی ـــی«و»عل ـــراصادق ـــار»زه ـــزهیئـــتداوران،آث ـــنســـوگوارهنی ـــانای ـــرد:دربخـــشفرهنگی ـــارک ـــاناظه ـــونفرهنگـــیشـــهیدقاســـمعربی ـــزیکان کارشـــناسبرنامهری

ـــیکـــرد. ـــنبخـــشمعرف ـــدهای ـــاربرگزی ـــوانآث ـــهعن ـــان«راب فاطمی
ـــازاده«و ـــهغالمرض ـــدو»معصوم ـــوگوارهش ـــنس ـــوزیای ـــشدانشآم ـــتبخ ـــهنخس ـــبرتب ـــهکس ـــقب ـــان«موف ـــنعربی ـــن»محس ـــرد:همچنی ـــحک ـــرزازادهتصری می
ـــاعران ـــموش ـــیق ـــاعرآیین ـــیش ـــنکاویان ـــطمحس ـــهتوس ـــرایبرنام ـــهوی،اج ـــهگفت ـــدند.ب ـــشش ـــنبخ ـــومای ـــایدوموس ـــزرتبهه ـــبحائ ـــهترتی ـــی«ب ـــممس »مری
ـــعرخوانی ـــهش ـــرایبرنام ـــی،اج ـــیبیدگل ـــاصباح ـــانیوموالن ـــمکاش ـــدمحتش ـــونترکیببن ـــرپیرام ـــعرمعاص ـــاهیرش ـــیازمش ـــکریآران ـــهابتش ـــخنرانیش ـــه،س منطق
ـــادآور ـــود.ی ـــمب ـــنمراس ـــایای ـــربرنامهه ـــدگلازدیگ ـــاداســـالمیآرانوبی ـــگوارش ـــسادارهفرهن ـــیرئی ـــمنمک ـــوگوارهوســـخنرانیمیث ـــرس ـــاربرت ـــانآث توســـطصاحب
ـــهید ـــیش ـــونفرهنگ ـــکاریکان ـــاهم ـــیب ـــرادب ـــعرونث ـــبش ـــورادرقال ـــهعاش ـــیازواقع ـــوعبرداشـــتهایمعرفت ـــاموض ـــوراب ـــیعاش ـــوگوارهادب ـــنس ـــود،پانزدهمی میش
ـــن ـــهپانزدهمی ـــناختتامی ـــدوآیی ـــزارش ـــدگلبرگ ـــتانآرانوبی ـــاریدرشهرس ـــالج ـــاهس ـــروآبانم ـــی،مه ـــایفرهنگ ـــرورشونهاده ـــوزشوپ ـــتآم ـــانومدیری عربی
ـــنســـوگوارهدرســـالناجتماعـــاتشـــهیدقاســـمعربیـــانایـــنشهرســـتان ـــدهای ـــاحضـــورمســـئوالنشهرســـتانآرانوبیـــدگلوشـــاعرانبرگزی ـــیعاشـــوراب ســـوگوارهادب

ـــد. ـــزارش برگ

  اصفهان

برگزاری ویژه برنامه »دیدار اربعینی ها« همزمان با سالروز شهادت امام رضا)ع( 
ــاحضــورفعــاالنفرهنگــیاســتان ــاســالروزشــهادتامــامرضــا)ع(ب ویژهبرنامــه»دیــداراربعینیهــا«همزمــانب

اصفهــانبرگــزارشــد.
محمــدمهــدیفرهنــگ،مدیــرروابــطعمومیســتادمردمیجبهــهفرهنگیانقــالباســالمیاصفهانبــهحلقهوصل
گفــت:همزمــانبــاشــهادتامــامرضــا)ع(ویــژهبرنامــهدیــداراربعینیهــابرگــزارشــد.فرهنــگبیــانداشــت:درواقــع
ایــنبرنامــهدیــداروبازدیــدبــاافــرادیبــودکــهدرایــاماربعیــنبــهکربــالرفتهانــد.ایــنبرنامــهنوعــیروایتگــری
ازاربعیــنبــودکــهبــاحضــورفعــاالنفرهنگــیاســتانبرگــزارشــد،البتــهشــرکتبــرایعمــوممــردمنیــزآزادبــود.

مدیــرروابــطعمومــیجبهــهفرهنگــیانقــالباصفهــانتصریــحکــرد:درایــنبرنامــهکــهبــهمــدتدوســاعتهمــراهبــاصــرفصبحانــهازســاعت7:30الــی9برگزارشــد
بــامجــریکارشــناسدکتــربانکیپــورروایتگــریایــنواقعــهعظیــمصــورتگرفــت.فرهنــگافــزود:شــعرخوانیومرثیهخوانــیازدیگــربرنامههــایایــندیــدارصمیمانــهبود
والبتــهروایتگــریدیــداررهبــرانقــالببــادســتاندرکارانجبهــهفرهنگــیانقــالبنیــزتوســطافــرادیکــهدرآندیــدارحضــورداشــتند،صــورتگرفــت.دیــداراربعینیهــا

درمحــلبنیــادمهدویــتوآیندهپژوهــیبرپــاشــد.

  اصفهان 

»آشنایی با سواد رسانه« برای مربیان جلسات خانوادگی 
ـــران« ـــهدیگ ـــوزشب ـــانهوآم ـــوادرس ـــاس ـــناییب ـــوان»آش ـــاعن ـــیب ـــاتخانوادگ ـــانجلس ـــازیمربی دورهتوانمندس
ـــواده ـــدخان ـــرواح ـــنهاشـــمینژادمدی ـــردد.هوم ـــزارمیگ ـــانبرگ ـــویاصفه ـــیرهعل ـــشوس ـــزاحیاءاندی توســـطمرک
ـــای ـــعازطرحه ـــندورهدرواق ـــت:ای ـــلگف ـــهوص ـــهحلق ـــانب ـــویاصفه ـــیرهعل ـــهوس ـــایاندیش ـــزاحی ـــویمرک عل

ـــت. ـــزاس ـــیمرک ـــاتخانوادگ ـــتازجلس ـــیحمای ـــهنوع ـــوادهوب ـــیخان ـــایفرهنگ کانونه
هاشـــمینژادبیـــانداشـــت:ایـــندورهمربیگـــریوتوانمندســـازیمربیـــانجلســـاتخانوادگـــیبـــاعنـــوان
ـــزار ـــاعتبرگ ـــشس ـــهدرش ـــندورهدوروزهک ـــهداد:درای ـــود.ویادام ـــزارمیش ـــانهبرگ ـــوادرس ـــاس ـــناییب آش

ـــم. ـــوزشدهی ـــزآم ـــیمرک ـــاتخانوادگ ـــانجلس ـــهمربی ـــرانب ـــهدیگ ـــوزشب ـــتآم ـــانهراجه ـــوادرس ـــهس ـــوطب ـــثمرب ـــردمباح ـــمک ـــالشخواهی ـــودت میش
ـــتند ـــاطهس ـــزدرارتب ـــامرک ـــیب ـــهنوع ـــهب ـــیک ـــیوعالقهمندان ـــاتخانوادگ ـــانجلس ـــرد:مربی ـــحک ـــهتصری ـــایاندیش ـــزاحی ـــویمرک ـــوادهعل ـــدخان ـــرواح مدی
ـــاهاز ـــنبه13و20آذرم ـــایش ـــهروزه ـــندوجلس ـــرد:ای ـــانک ـــد.ویخاطرنش ـــالنماین ـــامانه30007962100100ارس ـــهس ـــدد3راب ـــامع ـــتثبتن ـــدجه میتوانن
ـــام ـــهثبتن ـــزود:هزین ـــمینژاداف ـــود.هاش ـــزارمیش ـــونبرگ ـــووتلویزی ـــناسرادی ـــگاهوکارش ـــیدانش ـــأتعلم ـــوهی ـــورعض ـــرتقیپ ـــوردکت ـــاحض ـــی20ب ـــاعت16ال س

ـــود. ـــزارمیش ـــگانبرگ ـــورترای ـــهص ـــزب ـــیمرک ـــاتخانوادگ ـــانجلس ـــرایمربی ـــهب ـــهالبت ـــتک ـــاناس 50هزارتوم

  اصفهان  راه اندازی کمپین حمایت از نخستین شهید خبرنگار مدافع حرم در اصفهان
بهمنظوراعالمحمایتازراهشـهدایحرمبهویژهشـهیدمحسـنخزاییخبرنگارمدافعحرم،جمعیازاصحابرسـانهاصفهاندرکمپینیحضور
خـودبـهعنـوانخبرنـگارانمدافـعحـرماهلبیـت)ع(رادرفضایمجازیاعـالمکردند.تاکنونبیـشاز187نفـرازمدیران،سـردبیران،خبرنگارانو
عکاسـانخبـریدرایـنکمپیـننامنویسـیکردهاندتاباسـالحایمـانوتقوا،پرچماطالعرسـانیرابـهدرسـتیدرراهمحافظتازآرمانهایاسـالمی
برافراشـتهنگـهدارنـد.خبرنـگارانبـهصـورتداوطلبانهحضورخودرابرایپوشـشخبریدرسـوریهودفاعازحریماسـالماعالمکردندتـاباقلمخود،

روایـتزیبـایحضـوردرجبههحقرابرصفحهرسـانهومطبوعاتبهتصویرکشـند.
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  اصفهان

»قافله فانوس« در گلپایگان به کار خود پایان داد
سـوگوارهملـیادبـی»قافلـهفانوس«بـاحضورخانوادههایشـهدایمدافـعحرمگلپایگانبـامعرفیبرگزیدگانبـهکارخودپایـانداد.
مهدیمهدورمدیراجراییاینسـوگوارهدرحاشـیهاینمراسـمبهخبرنگارانبیانداشـت:سـوگوارهشـعرعاشـوراییباارسـال300اثراز
14اسـتانکشـورباموضوعاتعاشـورا،ایثار،شـهادتوبخشویژهمدافعانحرمبرگزارشـد.ویتصریحکرد:گلپایگاندرحوزهادبیاتبا
توجهبهپیشـینهدرخشـانادبیبسـیارمهجورماندهبودکهامیدواریمبتوانیمباتالشبیشـتراینشهرسـتانرابهعنوانیکیازقطبهای
ادبیاسـتانمعرفیکنیم.مهدورافزود:درشهرسـتانگلپایگانافرادیهمچوننجیبالدینکهقبلازحضرتحافظآثارزیباییدرحوزه
غزلداشـتند،پروریدهشـدند.مدیراجراییاینمراسـماسـتادخدابخشصفادلنیشـابوریوخانمهامریمکرباسـچیازخمینیشـهرونرگسحبیبیراحائزسـهرتبهبرترمعرفیکردوگفت:ازچهار

اثـرنیزبـهعنواناثربرگزیدهتجلیلشـد.

  اصفهان

برگزاری مراسم »روز حماسه و ایثار اصفهان« همراه با تشییع 5 شهید گمنام
مراسـمروزحماسـهوایثاراصفهانهمراهباتشـییعپیکر5شـهیدگمنامبههمتسـتادمردمیجبههفرهنگیاسـتاندرمسـجد
نوربـارانبرگـزارشـد.علـینقـشمدیرتوانمندسـازیسـتادمردمیجبهـهفرهنگیانقالباسـتاناصفهـانبهحلقهوصـلگفت:به
مناسـبتروز25آبانکهمصادفاسـتبایادبودتشـییعباشـکوه370شـهیدودیدارمردمشهیدپروراسـتانبامقاممعظمرهبریدر
سـال61وهمچنینایاماربعیناینمراسـمبرگزارشـد.نقشبیانداشـت:درواقعاینمراسـمباعنوانروزحماسـهوایثاراصفهانو
همزمانباایاماربعینحسـینیباهمکاریبنیادحفظونشـردفاعمقدسبرگزارشـد.ویادامهداد:مراسـمازشـبقبلدرمسـجد
نوربـاراندرمحضـرپیکـر5شـهیدگمنـامآغـازشـدوشـببعـدنیـزبعدازنمازمغربوعشـاادامهیافتوروزپنجشـنبه27آّبانماهمراسـمتشـییعشـهدابهسـمتبـاغغدیرانجامشـد.مدیر
توانمندسـازیسـتادجبههفرهنگیاصفهانافزود:مسـجدنوربارانیکیازمسـاجدفعالاصفهاناسـتکهجهتزیارتپیکرشـهدا،ضریحیرانیزآمادهکردهاندومراسـمباسـخنرانیومداحی

همـراهبـود.نقشتصریحکرد:اینمراسـمباسـخنرانیحججاالسـالمابطحـیوآقامیـریومداحیبصیریونریمانیبرگزارشـد.

  اصفهان

دومین جشنواره هنری پیامبراعظم)ص( برگزار می شود
دومیـنجشـنوارههنـریپیامبراعظم)ص(درشهرسـتانتیرانوکرونبهمناسـبتمیالدپیامبراکرم)ص(بـههمتکانونفرهنگی
امـامحسـنمجتبی)ع(برگـزارمیگردد.اینجشـنوارهازمجموعهطرحهایکانونفرهنگیهنریامامحسـنمجتبی)ع(شهرسـتان

تیـرانوکـروناسـتکـهبهصورتمشـتركبادانشـگاهآزادوادارهآموزشوپرورششهرسـتانبرگزارمیشـود.
بـراسـاسایـنگـزارش،ایـنجشـنوارههنـریکـهبهمناسـبتمیـالدپیامبـراکرم)ص(برگزارمیشـودسـالگذشـتهدررشـته
خوشنویسـیوباعنوان»بهارقلم«برگزارشـدکهامسـالبهمنظورشناسـایی،رشـدومشـارکتسـایرفعاالنهنری،اینجشـنواره
دررشـتههایطراحی،سـیاهقلم،نقاشـی،طراحیپوسـتروکاریکاتوربرگزارمیشـود.شـایانذکراسـت،رویکردجشـنوارهبامحوریتسـخنانوابعادزندگیپیامبراکرم)ص(،مسـجدومعنویت،
صلحودوسـتی،زندگیسـادهوبخشآزادبامحوریتموضوعاتفرهنگیواجتماعیبرگزارمیشـودکهعالقهمندانوهنرمندانبهشـرکتدراینجشـنوارهتاپایاندیماهسـالجاریفرصت

دارنـدآثـارخـودرابـهدانشـگاهآزاد،کانونهـایفرهنگیهنریمسـاجدوادارهآمـوزشوپرورششهرسـتانتیرانوکـرونتحویلنمایند.
نتایجاینجشنوارههمزمانبادههفجراعالموبهبرگزیدگانلوحجشنوارهوجوایزنقدیوغیرنقدیاهدامیشودوالبتهبرایکلیهشرکتکنندگانگواهیحضورصادرمیشود.

  اصفهان

دومین نشست خانوادگی»راحیل« در گلستان شهدا برگزار شد
دومیننشسـتازسلسـلهنشسـتهایخانوادگیباعنوان»راحیل«درگلسـتانشـهدایاصفهانرباحضورحجتاالسـالمماندگاری
برگـزارشـد.فاطمـهناعـماصفهانـیمعاونتفرهنگـیخانهانقـالباسـالمیووالیتاصفهانبهحلقهوصلگفت:سلسـلهنشسـتهای
خانوادگی»راحیـل«جمعـههـرهفتهبرگزارمیشـود.ویبیانداشـت:ایننشسـتهاباحضوردوکارشـناسصبحجمعههادرگلسـتان
شـهدایاصفهانبرگزارمیشـود.ناعماصفهانیتصریحکرد:ایننشسـتهابامحوریتسـبکزندگیایرانی-اسـالمیازسـاعت10الی
12بـاحضـوراقشـارمختلـفبرگـزارمیگـردد.معاونـتفرهنگیخانهانقالباسـالمیووالیتاصفهـانادامهداد:دومیننشسـتنیزصبـحجمعهباحضورحجتاالسـالممانـدگاریودکتربانکیپور
برگزارشـد.ویافزود:جلسـهنخسـتباموضوعدوسـتیابیوجلسـهبعدیباموضوعفضایمجازیتشـکیلگردید.ناعماصفهانییادآورشـد:درکناراینجلسـاتکهجمعههرهفتهتاپایانسـال
برگـزارمیشـودمهدکودکـینیـزجهـتنگهـداریکـودکانباارائـهبازیهایفکری،خالقیت،قصهگوییونقاشـیبرپاسـتتاخانوادههاباخیالآسـودهتریدرجلسـاتحضوریابنـد.معاونتفرهنگی
خانـهانقـالباسـالمیووالیـتاصفهـاناضافـهکرد:حضوربرایعمومرایگاناسـتوعالقهمندانجهتاطالعازکارشناسـانوموضوعاتبرنامـهمیتوانندباشـماره33387535تماسحاصلنمایند.

  تهران»سالم به علی پسر موسی« در شبکه افق 
مسـتند»سـالمبـرعلیپسـرموسـی)ع(«بـاموضوعپیـادهرویزائرانحرمرضویبهسـمتمشـهدمقـدس،بهرویآنتنشـبکهافـقرفت.هر
سـالهوپیـشازفرارسـیدندهـهآخـرصفـرکههمزمانباسـالروزوفـاتپیامبراکـرم)ص(،شـهادتامامحسـن)ع(وامامرضـا)ع(اسـت،زائرانیبا
پایپیادهوازشـهرهایدورونزدیکبهسـمتمشـهدمقدسبهراهمیافتند.مسـتند»سـالمبرعلیپسـرموسـی)ع(«باموضوعاینپیادهرویو
بـامحوریـتخدمترسـانیچوپانیسـاختهشـدهکهدرمسـیرراه،بهزائـرانامامرضـا)ع(خدمتمیکند؛چوپانیخراسـانیکههمـههموغمش،
خدمـتبـهزائرانـیاسـتکـهبـاپـایپیـادهگامدرایـنمسـیرنهادهاند.امیـنقدمیبهعنـوانکارگـردانووحیـدچاووشبـهعنـوانتهیهکننده،

پدیدآورنـدگاناینمسـتندبودهاند.
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  اصفهان

 فراخوان جشنواره وبالگ نویسی »مدافعان حریم حرم« منتشر شد
فراخــوانجشــنوارهوبــالگنویســی»مدافعــانحریــمحــرم«توســطکانــونفرهنگــیهنــریمهــدیموعود)عــج(

روســتایحســینآبــاددرپنــجمحــورمنتشــرشــد.
متنکاملاینفراخوانبهشرحزیراست:

بــاتــوکلبــرخداونــدعزیــزمقتــدر،بــرآنشــدیمســریششــمجشــنوارهجهــادمجــازیرادرموضــوع»مدافعــان
حــرم«برگــزارنماییــمتــاشــایدحقــیکوچــکازآنچــهآندالورمــردانبرمــادارنــد،ادانمــودهباشــیم.شــهدایمدافع

حــرموهمــهآنغیرتمندانــیکــهطاقــتنداشــتندببیننــدگوشــهگنبــداخــتالحســینزینــبکبــری)س(کوچکتریــنترکــیبــردارد.سراســیمهشــتافتندودراینراهســر
ازپــانشــناختند.دشــمن،اگــرمهلتــشدهیــمهدفــشایــرانشــیعهخانــهامــامزمان)عــج(اســت،نــهدمشــقوعــراقوموصــلوکوبانــیو...وایــندشــمنتشــنهبــهخــون
شــیعیاناســتوایــندشــمن،دســتپروردهاســتکبارجهانــیاســت.همانهــاکــهآنقــدرمردانگــینداشــتندواردنبــردرودرروبــاایرانشــوند،پــسمزدورانشــانازکشــورهای
عربــیوهابــیشــدهرااجیــرکردنــدوهمچــونســگهایهــاربــهجــانمردمــانبیپنــاهانداختنــدوایــنبیمســلکانداعشــیتکفیــری،حــرمازغیرحــرمبرایشــانتفاوتــی

نــداردوهرچــهبتواننــدبیشــتردلپیــروانآییــنحــقراخــونکننــد،میکننــد.
دشــمن،اگــرمهلتــشدهیــمهدفــشایــرانشــیعهخانــهامــامزمان)عــج(اســت،نــهدمشــقوعــراقوموصــلوکوبانــیو....آنهــاعلنــاًاعــالممیکنندهدفشــانایناســت
کــهبتواننــدمشــهدحــرمامــامرضــایعزیــزمــاراتخریــبکننــد.بــهراســتی،چقــدرســنگشــدهایم!ایــنشــبهاوروزهــایچندســالهکــهداعــشدرســوریهپــامحکــم
کــرده،مــنوتــودرتابســتانهایشراحــتزیــرنســیمخنــکپنکــهوکولــرودرزمســتانهایشدرگرمــایمطبــوعبخــاریخفتیــموچــهداغهــاکــهبــرچــهدلهــانشســت!
درایــنشــبهاوروزهــاکســانیبودنــد!-بلــهبودنــد،چــونامــروزنیســتنددیگــرزیــرازیــربــارانگلولــهتــاصبــحمقاومــتکردنــد!چــهنوعروســانیکــهبیــوهگشــتند/چــه
کــودکانمعصومــیکــهیتیــمگشــتند/چــهچشــمانیکــهمنتظــربــردرنشســتند/چــهپــدرومادرهایــیکــهبــرایســالمتبازگشــتنفرزنــدخــود،صلواتنــذرکردنــد/و

چــهبچههایــیکــههنــگامبازگشــتازمدرســه،تصویــرپــدرخــودرابــربــاالیدرخانــهخواهنــددیدنــد.
واینهــاهمــهبــرایایــناســتکــهایــراننشــودســوریهوعــراق،ناموســمانبــهتــاراجنــرود،دینمــانبــهغــارتنــرودکشــورماننشــودجوالنــگاهتروریســتهایخارجــی
داعشــی،خاکمــاننشــودپایــگاهجنایتــکارانغربــی.خیالمــانراحــتاســت،زیــراکســانیهســتندکــهدراوجعشــق،ازپــدرومــادروزنوفرزنــدخــودبریدهانــد،تــامــا،در
امنیــتکامــلبــهســربریــم.حــالمیخواهــدبفهمیــمیــانفهمیــم!آنهــابــهوظیفــهعقلــیوشــرعیومیهنــیخویــشعمــلمیکننــد.حتــیاینکــهعــدهایریشخندشــان
بزننــدوبگوینــدماهــیدههــامیلیــونتومــانحقــوقمیگیرنــدذرهایدرایمــانآنهــاخلــلایجــادنخواهــدکــرددرســتهمچــون8ســالدفــاعمقــدسحــال،آنهــا،کــهبــه
پیــشرفتنــد...ومــاکــهبرجــاماندهایــم،وظیفــهایداریــمبــردوش...بــسخطیــر...مــاراافســرانجــوانجنــگنــرمخواندهانــد...وبــهســویجهــادمجــازیفراخواندهانــد.
پــسایبــرادروخواهــر!اهــلدردودغدغــه!قلــمبــرداروبــرایدفــاعازحــرمبنویــس.قالبهایــیکــهوبالگنویســانعزیــزمیتواننــددرآنآثــارخــودرابــاموضــوع
مدافعــانحــرمدرجشــنوارهثبــتکننــد،عبارتنــداز:شــعروداســتان،مصاحبــه،عکــس،پوســتر،اینفوگرافیــک،فیلــمیــکدقیقــهای،مقالــه.جهــتثبتنــامومعرفــیآثــار
بــهســایتجشــنوارهجهــادمجــازیبــهآدرسwww.jashnvarejahad.irمراجعــهنماییــد.گفتنــیاســتمهلــتارســالآثــارتــاپایــاندیمــاهجــاریســتوبــهدهاثــر

برگزیــدههدایایــیتعلــقخواهــدگرفت.

 تهران 

  بسیج همه جانبه دشمن برای ایجاد تفرقه نشان دهنده ضرورت مسئله تقریب 


آیــتاهللمحســناراکــیدبیــرکلمجمــعجهانــیتقریــبمذاهــباســالمیدرنشســتشــورایمشــاورینایــنمجمع،
بــابیــاناینکــهاهمیــتتقریــبدرشــرایطکنونــیبــرهیــچکــسپوشــیدهنیســت،اظهــارداشــت:اینکــهدشــمنامروز
همــهامکانــاتخــودرادرجهــتایجــادتفرقــه،ایجــادجنــگدرونــیدرجوامــعاســالمیوتبدیــلاختالفــاتداخلــی
جامعــهاســالمیبــهجنــگوخونریــزیبســیجکــرده،نشــاندهنــدهضــرورتمســئلهتقریــباســت.ویبــابیــاناینکه
دشــمنازابــزارتفرقــهبــهعنــوانکاریتریــنســالحاســتفادهمیکنــد،تأکیــدکــرد:کاریترینســالحدرشکســتدادن
دشــمندرایــنجبهــه،تقریــبوایجــادهمدلــیدرجامعــهاســالمیاســت.اراکــیبــااشــارهبــهشــرایطکنونــیجهــان

اســالم،افــزود:شــرایطکنونــیجهــاناســالمایجــابمیکنــدکــهمجمــعجهانــیتقریــبدرفــازجدیــد،فعالیتهــایخــودراگســتردهتر،میدانیتــروســازمانیافتــهتــر
دنبــالکنــد.هرچنــددرایــنعرصههــاکارهــایخوبــیصــورتگرفتــهامــااکنــونشــرایطایجــابمیکنــدکــهکارگســتردهترشــودتــابتوانیــمدرمقابــلهجمههــایدشــمن
موفــقشــویم.دبیــرکلمجمــعجهانــیتقریــببــابیــاناینکــهامروزنیازاســتکــهفعالیتهــایمیدانیگســترشیابــد،تأکیــدکرد:چــونامــروزگســترهکار»تخریب«بســیار
وســیعشــدهاســتدرمقابــل»تقریــب«هــمبایــدمیدانیتــرعمــلکنــد.آیــتاهللاراکــیدرادامــهبــهحکــممقــاممعظــمرهبــریمبنــیبــرفعــالشــدندیپلماســیوحدت،

اشــارهکــردواظهــارداشــت:مــابایــدکارمتمرکــزیرویمســئلهدیپلماســیوحــدتداشــتهباشــیمودیپلماســیوحــدتبایــدزمینهســازامــتواحــدهشــود.
ـــی ـــسبینالملل ـــیامینکنفران ـــزاریس ـــیبرگ ـــونچگونگ ـــیپیرام ـــبگزارش ـــیتقری ـــعجهان ـــلمجم ـــوربینالمل ـــاونام ـــیمع ـــرمتک ـــتمنوچه ـــننشس ـــهای درادام
ـــکلهای ـــبکههاوتش ـــازیش ـــرحفعالس ـــیازط ـــبگزارش ـــیتقری ـــعجهان ـــیمجم ـــوراجتماع ـــاونام ـــیمع ـــیاردکان ـــنناظم ـــرد.همچنی ـــهک ـــالمیارائ ـــدتاس وح
ـــرد. ـــهک ـــناســـالمیارائ ـــدننوی ـــقتم ـــدهاســـالمیوتحق ـــتواح ـــقام ـــرایتحق ـــاناســـالمب ـــیجه ـــایکنون ـــریازظرفیته ـــاناســـالم،بهرهگی ـــیدرســـطحجه تقریب
ـــالمی ـــدتاس ـــسوح ـــیامینکنفران ـــیس ـــایمحتوای ـــالمومحوره ـــاناس ـــیدرجه ـــادتقریب ـــکلهایمردمنه ـــازیتش ـــرحفعالس ـــت،ط ـــننشس ـــهای ـــپسدرادام س

ـــد. ـــهکردن ـــهارائ ـــنزمین ـــودرادرای ـــراتخ ـــرکتکنندگاننظ ـــتوش ـــرارگرف ـــیق ـــثوبررس ـــوردبح م

 تهران  کتاب سوگواره »طریق الحسین)ع(« منتشر شد
آثـاربرگزیـدهاولیـنودومینسـوگوارهرسـانهای»طریقالحسـین«درقالبکتابمنتشـرشـد.کتاب»طریقالحسـین«عـالوهبرآثـاربرگزیدگان
سـوگوارهوآثارنمایشـگاهیبهمعرفیداورانوبرگزیدگانآثارپرداختهاسـتوآماریازتعدادشـرکتکنندگانوپراکندگیاسـتانیآنهاارائهمیدهد.
هدفاصلیبرگزارکنندگانسـوگوارهرسـانهای»طریقالحسـین«ترویجوجریانسـازیاینواقعهعظیمفرهنگیسیاسـیدرفضایمجازیورسـانهای
سراسـردنیـااسـتوایـنمهـمراباانتشـاراینآثاردرچندینشـبکهاجتماعیبامخاطبـانداخلیوخارجیعملیسـاختهاند.عالقهمنـدانمیتوانند
برایآشـناییباقوانینشـرکتدرسـوگواره،ارسـالآثاروکسـباطالعاتبیشـتربهنشـانی »ArbaeenPortal.com« مراجعهویادرساعاتاداری

بـادبیرخانهسـوگوارهدرتهرانباشـماره88171420تماسبگیرند.
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 تهران

 یکی از اعضای تیم، بعد ساخت مستند آیت اهلل مجتهدی طلبه شد
مصطفــیحســنبیگیکارگــردانمســتند»شــمیمبــاران«ازبــهپایــانرســیدنتولیــدایــناثــرهنــریتــایــکمــاه
آینــدهخبــردادوگفــت:مســتندشــمیمبــارانکــهبــهروایــتزندگــیآیــتاهللمجتهــدیتهرانــیمیپــردازدمراحــل
پایانــیفیلمبــرداریراپشــتســرمیگذاردوبــاشــروعتدویــنآندرروزهــایآینــده،درآذرمــاهفرآینــدتولیــدخــود
رابــهاتمــاممیرســاند.حســنبیگیمحورهــایموضوعــیایــنمســتندرادرچهــارمحــوردســتهبندیواظهــارکــرد:
درمســتندشــمیمبــارانتــالشکردهایــمزندگینامــهمعنــویآیــتاهللمجتهــدیرادرچهــاربخــشدقــتوتربیــت
طــالب،عالقــهبــهتوســلدرآســتاناهــلبیــت)ع(،ماجــرایطلبــهشــدنایشــانوســبکزندگــیوسادهزیســتی
ایشــانبــهنمایــشدرآوریــم.ویبــهانگیــزهبــاالیخــودبــرایســاختمســتندیپیرامــونشــخصیتآیــتاهللمجتهــدیاشــارهکــردوافــزود:بنــدهازیــکســودر6ســال
پایانــیعمــرحضــرتآیــتاهلل،توفیــقشــاگردیایشــانراداشــتموازســویدیگــرنیــزفعالیتهایــیدرحــوزهتدویــنمســتندانجــاممــیدادموهمیــنمســألهموجــبشــد
بــهفکــرســاختمســتندیدرخصــوصشــخصیتایــنعالــمبزرگــواربیفتــم.حســنبیگیادامــهداد:بــرهمیــناســاسبــاهمــکاریآقــایپیــروزجابــریتصمیــمگرفتیــم
بــهصــورتتوأمــانکارگردانــیمســتند»شــمیمبــاران«راانجــامدهیــموقدمــیدرراســتایشناســاندنایــنشــخصیتبــزرگبــهمــردمبرداشــتهباشــیم.ایــنکارگــردان
مســتندگفــت:درایــنمســتندبــامصاحبــهبــانزدیــکانوطــالبآیــتاهللمجتهــدی،تــالشکردهایــمابعــادمختلــفشــخصیتایشــانرابررســیکنیــموبــاحضــراتامامی
کاشــانی،جــاودان،میرســجادیو...بــهگفتگــونشســتیم.حســنبیگیدرپایــانبــهعالقهمنــدشــدنتیــممســتندبــهفراگیــریدروسحــوزویدرطــولتهیــهمســتنداشــاره
کــردوگفــت:شــخصیتآیــتاهللمجتهــدیبــهقــدریجذبــهداردکــهبرخــیازاعضــایتیــمســاختمســتند،درطــولمراحــلفیلمبــرداریوآشــناییباشــخصیتایشــان،
بــهبحــثطلبگــیوفراگیــریدروسدینــیعالقهمنــدشــدندوامــروزکــهبــاشــماصحبــتمیکنــمحداقــلیکــیازایــنافــراددرکالسهــاینوبــتعصــرحــوزهآیــتاهلل

مجتهــدیشــرکتمیکنــد.
گفتنــیاســتمســتند»شــمیمبــاران«دردوقســمت26دقیقــهای،بــهتهیهکنندگــیمهــدیمطهــردرخانــهمســتندانقــالباســالمیتهیــهشــدهاســتودرزمســتان

امســالازســیمایجمهــوریاســالمیبــهنمایــشدرخواهــدآمــد.

 تهران

 نمایش »زهیر« درباره شک و رسیدن به یقین است
هفتمیــننشســت»روایــتصحنــه«بــاحضــورســیدعلیتدیــنوعبــاسهادیــاننویســندهوکارگــرداننمایــش

»زهیــر«وجمعــیازعالقمنــدانبرگــزارشــد.
درابتــدایایــننشســتعبــاسهادیــانبــهعللنوشــتنمتننمایشــنامهزهیــرپرداخــتوگفــت:دورهایکــهدرآن
زندگــیمیکنیــمموضــوعمدافعــانحــرم،بحــثروزجامعــهاســت.کســانیکــهامنیــتفعلــیبســیارمرهــونحضــور
آنهــادرجبهــهایدورتــرازمرزهــایایــراناســت.هــرچنــدوقــتیــکبــارمیبینیــمکــهعــدهایازشــهدایحــرمرا
بــهکشــوربازمیگرداننــدوایــندورهبســیارشــبیهدورهجنــگتحمیلــیشــدهاســت.بعضــیمواقــعموضوعاتــیوجود
داردکــهبایــدچندیــنســالازآنبگــذاردکــهاهمیــتآنرابهتــردریابیــموهــرچــهزمــانبیشــتریبگــذردبــراهمیتموضــوعمدافعــانحرمافــزودهخواهــدشــد.ویافزود:
قشــریکــهدوســتدارنــدکارهــایارزشــیانجــامدهنــدنمیتواننــدبــهراحتــیازایــنموضوعــاتعبــورکننــد.درایــنســالهانیــزرویکــردگــروهمــاچنیــنبــودهاســتکه

بــهموضوعاتــیاینچنینــیپرداختهایــموبــهطبــعچندیــنســالکــهدرعرصــهنمایــشفعــالبــودهاســترویکــردشموضوعــاتارزشــیبودهاســت.
ســیدعلــیتدیــنمنتقــدتئاتــردرابتــدایســخنانخــودبــهموضــوعنمایشــنامهپرداخــتوگفــت:مســئلهاصلــیایننمایــشمتــننمایشــنامهآناســت.متــنداراییک
پتانســیلدراماتیــکاســتوآنایجــادشــکدرانجــامدادنیــکفعــلورســیدنبــهیقیــناســت.همــهمــامیدانیــمکــهدرمباحــثفلســفییــکشــکمقــدسداریــمو
آنشــکیاســتکــهانســانرابــهیقیــنمحکمتــرمیرســاند.درواقــعموضــوعشــککــهشــخصیتزهیــربــاآندســتبــهگریبــاناســتپتانســیلنمایــشاســت.آنطــور
کــهمیبینیــمزهیــربــایــکعزمــیرهســپارســوریهشــدهاســتامــادرادامــهدچــارشــکمیشــودکــهدامنــهایــنشــکوتردیــدبــاظاهــرشــدنبــرادر،همســروبچــهاش
گســتردهترمیشــود.الجــرمزهیــردربــارهکاریکــهانجــامدادهاســتومکانــیکــهدرآنقــرارداردازخــودســواالتیمیپرســدکــهجوابــیدرابتــدابــرایآننــدارد.وی
ادامــهداد:مــادرایــننمایــشبــاصــورتمختلفــیازشــخصیتزننمایــشمواجــههســتیم.ابتــداهمســریمیبینیــمکــهبــرزهیــرظاهــرمیشــودودرعالــمخیــالاز
رفتــنزهیــربــهســوریهناراضــیاســتامــاهنگامــیکــهزهیــربــهتهــرانبازمیگــرددهمیــنهمســرازبازگشــتاوکــهبــهنوعــیپشــتکــردنبــهآرمانهایــیاســتکــه

زهیــربــهآناعتقــاددارد؛ناخشــنوداســت.
عبــاسهادیــاندرپاســخبــهبخشــیازســخنانمنتقــدبرنامــه»روایــتصحنــه«گفــت:منطــقمــنبــرایرفــتوآمدهــایشــخصیتهایمختلــفکــهدرخلــوتبــر
زهیــرواردمیشــوندوحضــوراورادرســوریهبــهچالــشمیکشــانند،بــهایــنبرمیگــرددکــهبعضــیمواقــعفــردچیــزیدرذهــنخــودداردامــافرافکنــیمیکنــدوحــرف

خــودرادردهــاندیگــریمیگــذارد.
ســیدعلیتدیــندربــارهنزدیــکشــدننمایــشبــهشــعارزدگیافــزود:شــمایــکموافــقودومخالــفگذاشــتهاید.درایــنجدالهــاشــعارنهفتــهاســت.بــهقولــیهمــه
واقعیــاترانمیتــوانبــررویصحنــهآورد.نکتــهپایانــیکــهمیخواهــمبگویــمدربــارهبازیهاســت.ابتــدابایــدبــهرفتــاروصحبــتکــردنشــخصیتهااشــارهکنــمکــه

خیلــیالتــیحــرفمیزننــدوایــنمــوردبــهارتبــاطبیــنکاراکتــروشــخصیتپردازیهامربــوطاســت.
نمایش»زهیر«ازجملهنمایشهایسومینسوگوارهخمسهاستکهازسویانجمنتئاترانقالبودفاعمقدسموردحمایتقرارگرفتهاست.

 تهران زندگی مازیار بیژنی کاریکاتوریست معاصر مستند شد
فیلـممسـتند»بزنـگاه«کـهبـهبررسـیزندگی»مازیاربیژنی«پرداختهتوسـطحسـینهمایونفرسـاختهشـد.اینمسـتندپرترهکـهازتولیدات
مشـتركمرکزمسـتندسـورهوابسـتهبهسازمانسـینماییحوزههنریوادارهفیلمبسیجاسـت،روایتیاسـتاززندگیمازیاربیژنیکاریکاتوریست
معاصـرکـهمجلـهایبانامبزنگاهرابهچاپرسـاندهاسـت.براسـاساینگزارش،پوسـتر»بزنگاه«توسـطمرتضیشـجاعیطراحـیگردیدهودیگر
عوامـلتولیـدایـنفیلـمعبارتنداز:تهیهکنندهوکارگردان:حسـینهمایونفـر،تصویربردارونورپرداز:محمدحسـنناحیوصداگذار:آرشقاسـمی.
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 تهران

چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت ۲۰ آذر افتتاح می شود
چهارمیـنجشـنوارهجهانـیهنـرمقاومـتسـاعت16روزبیسـتمآذرماهدرمؤسسـهفرهنگیهنـریصباافتتاحمیشـود.ضمن
اینکـهآئیـناختتامیـهواهـدایجوایزروز18دیماهمصادفبامیالدامامحسـنعسـگری)ع(برگزارخواهدشـد.محمدحبیبیدبیر
اجراییچهارمینجشـنوارهجهانیهنرمقاومتدربارهآثارارسـالیبهجشـنوارهاظهارداشـت:کلآثارارسـالیبهدبیرخانهجشـنواره
دررشـتههاینقاشـی،کارتـونوکاریکاتـور،پوسـتروآثـارحجمیبه4362اثررسـیدهاسـتکـهدربخشبینالمللـی1046اثرودر
بخـشهنرمنـدانایرانی2956اثردریافتکردیم.ویادامهداد:بیشـترآثارهممربوطبهرشـتهکاریکاتوراسـتکـهدرمجموع2275

اثربهدبیرخانهارسـالشـدهاسـت،ضمناینکهدررشـتههاینقاشـی1022،پوسـتر950وآثارحجمی115اثرهنریدریافتکردیم.حبیبیخاطرنشـانکرد:دراینرویدادهنری55هنرمند
ترازاولکشـورشـرکتداشـتندضمناینکههنرمندان71کشـوردراینجشـنوارهشرکتکردند.

ویدربـارهداوریآثـارگفـت:داوریرشـتهپوسـتربـهاتمامرسـیدهاسـتوبخشهایدیگرطیچنـدروزآیندهانجامخواهدگرفت.براسـاساینگزارش،مرکزفرهنگـی-هنریصبادرخیابان
ولیعصر)عـج(،خیابـانطالقانـی،خیابانشـهیدبرادرانمظفرپـالك125ودرورودیدیگرآنبهنامنگارخانهخیالدرخیابانولیعصر)عج(،تقاطعطالقانی،شـماره1552قرارگرفتهاسـت.

 تهران

 فیلم جدید کارگردان »ایستاده در غبار« در تهران کلید خورد
دومیـنفیلـمبلندسـینماییمحمدحسـینمهدویانباتکمیلشـدنلیسـتبازیگراناوایـلآذرمـاهدرحوالیتهرانکلیـدخورد.
مهدویانسـالگذشـتهبافیلم»ایسـتادهدرغبار«درجشـنوارهفیلمفجرحضورداشـتوتوانسـتجوایزمتعددیراازآنخودکند.
»ماجـراینیمـروز«بـافیلـمقبلـیاینکارگـردانبهجهتقصهگوبودنوفضاسـازیبسـیارمتفاوتاسـتوتمامفیلمبـرداریآندر
تهـرانواطـرافشـهرانجاممیشـود.دراینفیلمجـوادعزتی،احمدمهرانفر،مهردادصدیقیان،لینداکیانی،هادیحجازیفر،حسـین
مهـری،مهـدیزمینپـرداز،امیرحسـینهاشـمی،احمـدقزوینی،محیـادهقانی،سـپیدهمظاهری،اکبـرمددیمهرباحضـورمهدی
پاکـدلبـهایفـاینقشمیپردازنـد.همچنینمهدیزمینپـردازدر»ماجراینیمـروز«جایگزینبابکحمیدیانشـد.زمینپردازپیش

ازایـندرمسـتند»آخریـنروزهـایزمسـتان«درنقـششـهیدباقریبـهایفاینقشپرداختهبـود.درخالصهداسـتاناینفیلمآمدهاسـت:درمحلههایپرآشـوبتهران،درپیچاپیـچخیابانهاو
کوچههـاودرپسـتویخانههـاسـرگردانوحیران.آیااینجسـتجورافرجامیهسـت؟

خراسان جنوبی

 برگزاری کارگاه آموزشی »یادداشت نویسی« 
دفتـرسـازمانفضـایمجازیسـراجدرخراسـانجنوبیاقدامبـهبرگزاریکارگاهآموزشـییادداشتنویسـیکردهاسـت.محمدامین
کریمی،مسـئولآموزشوتوانمندسـازیسـازمانفضایمجازیسـراجدرخراسـانجنوبیبهحلقهوصلگفت:ایندورهیکروزهجهت
تقویتوارتقایافرادمسـجدیوانقالبیودانشـجودربحثرسـانهبرگزارمیشـود.ویبیانداشـت:ایندورهباحضوراسـاتیداسـتانیو
کشـوریدربحثرسـانهبرگزارمیشـودوتالشخواهیمکردافرادیحضوریابندکهدغدغهورودبهاینجریانراداشـتهباشـند.کریمی
افـزود:ثبتنـامایـندورهبـهپایـانرسـیدوتعـداد40نفرثبتنـامکردهاندکهبعـدازگزینشنهاییجهتشـرکتدرکارگاهکهاواسـط
آذرمـاهبرگزارمیشـود،دعوتخواهندشـد.مسـئولآموزشدفترسـراجدرخراسـانجنوبـیادامـهداد:درواقعایندوره،کاربردیاسـت

وهدفماخروجیایندورهاسـتتااینافرادبتوانندجهتجریانسـازیدررسـانههایاسـتانورودپیداکنند.وییادآورشـد:ایندورهباهمکاریسـازمانبسـیجدانشـجوییاسـتانبرگزارمیشـود.

خراسان رضوی

برگزاری اولین گردهمایی خادمیاران فرهنگ رضوی سراسر کشور
حجتاالسـالمسـیدجاللحسینی،معاونتبلیغاتوارتباطاتاسالمیآسـتانقدسرضویازبرگزاریاولینگردهماییخادمیاران
فرهنـگرضـویسراسـرکشـوردرجـوارمضجعمنـوررضویخبـرداد.ویافـزود:گردهماییخادمیـارانفرهنگرضـویدرقالبدو
نشسـت،ویژههیئتهایمذهبی،شـنبهششـمآذرماهباسـخنرانیحجتاالسـالموالمسـلمینسـیدابراهیمرئیسـی،تولیتآسـتان
قـدسرضـویدرتـاالرقـدسکتابخانهمرکزیحرممطهررضویبرگزارشـد.حجتاالسـالمحسـینیعنـوانکرد:نشسـتاولویژه
مبلغانوذاکرانهیئتهایمذهبیبودکهباحضورهزارمبلغوذاکرازسراسـرکشـور،مجمعذاکرانومبلغانآسـتانقدسرضوی
درایـننشسـتآغـازبـهکارکـرد.ویتصریـحکـرد:نشسـتدومویژهمسـئوالنهیئتهابـودکهباشـرکتدوهزارنفرازمسـئوالن

هیئتهـایمذهبـیسراسـرکشـوربـههمـراهاهـدایپرچـمویژههیئـاتمذهبی،برگزارشـد.معـاونتبلیغاتوارتباطاتاسـالمیآسـتانقـدسرضویبیـانکرد:باهدفآشـناییبـامعیارهای
عـزاداریصحیـحبراسـاسروایـات،فرمایشـاتامـام)ره(ورهبـرانقـالب،بهبیـشاز200هزارنفـرازاعضایهیئتهایمذهبیمحصوالتفرهنگیاهداشـد.حجتاالسـالمحسـینیتصریحکرد:
برگزاریجلسـاتسـخنرانیوعزاداریجهتنمایندگانهیئاتمذهبیدررواقشـیخحرعاملیبههمراهاهدایبسـتهفرهنگی،پرچموکتابهیئاتازدیگربرنامههایدرنظرگرفتهشـدهبود.

 خراسان رضوی   مراسم عزاداری با موضوع هجرت تمدن ساز امام رضا)ع( در حسینیه هنر 
مراسـمعـزاداریایـامپایانـیمـاهصفـربهمدتپنجشـبباموضوعهجرتتمدنسـازامـامرضا)ع(درحسـینیههنرمشـهدمقدسواقـعدربولوار
شـهیدمدرس،مـدرس4بـههمتهیئتمذهبیلبیکبرگزارشـد.اینمراسـمباسـخنرانیحجتاالسـالموکیلیومداحیمحمـدصالحیپورهمراه

بـود.طبـقروالهمیشـگیبرنامهویژهکـودکاننیزازجملـهبرنامههایجانبیاینمراسـمبود.
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خراسان رضوی

 مستند »کمی  تربت برای قاره سبز« پخش جهانی می شود


مسـتند»کمیتربتبرایقارهسـبز«تولیدخانههنرمندانمشـهدکهدربارهیکپیتزافروشمسـلمانآلمانیاسـتکهبهتنهایی
200نفـررامسـلمانکـردهاسـت،همزمـانبـافرارسـیدنایاماربعینحسـینیازسـیمایجمهوریاسـالمیایراندرسراسـرجهان
پخـششـد.مسـعودحیدری،سـازندهاینمسـتنددراینبـارهاعالمکرد:مسـتند»کمیتربتبرایقارهسـبز«،روایـتیکهیئت20
نفریاززائرانامامحسـین)ع(اسـتکهبهدسـتاینپیتزافروش،مسـلمانشـدهاندوسـالقبلموفقبهحضوردرمراسـماربعین
حسـینیشـدند.ویادامهداد:اینهیئتپسازانجاممراسـماربعینراهیمشـهدشـدندوبهزیارتامامرضا)ع(مشـرفشـدند،اما
شـخصیتاصلیداسـتانکههمانمظفر)شـاگردپیتزافروش(باشـدنتوانسـتازمحلکارخودمرخصیبگیردوبههمیندلیلسـفر
مشـهدراازدسـتداد.امـااوسـرانجامدرمـاهرمضـانموفـقبـهحضـوردرمشـهدوحرمامامرضا)ع(شـدودراینسـفرباخانوادهیکیازشـهدایمدافعحرمبهنامسـیدعبداهللحسـینیکهیک
شـهیدافغانسـتانیاسـت،آشـناشـدومهمـانپدرشـهیدبود.حیـدریدربارهمدتزمانسـاختاینمسـتندهمگفـت:تصویربرداریاینمسـتنددردوفـازدرایرانوعراقانجامشـدامـاازآنجا
کـهشـخصیتهایداسـتانبـهزبانهـایمختلف)هلندی،آلمانـی،بلژیکی،ترکی،عربی،انگلیسـیو...(گفتگومیکردندکارترجمـهوتدویناثربهدرازاکشـیدوتقریبایکسـالبهطولانجامید.

خراسان رضوی

 برپایی موکب االمام الرضا)ع( در کاظمین
ـــیجهـــت ـــنمعل ـــامالرضـــا)ع(درکاظمی ـــواناالم ـــاعن ـــیراب ـــدسموکب ـــونفرهنگـــیجواداالئمـــه)ع(مشـــهدمق ـــتوکان هیئ
ـــهوصـــلگفـــت: ـــهحلق ـــونوهیئـــتجواداالئمـــه)ع(مشـــهدب ـــور،مســـئولکان ـــربرپاکـــرد.مهـــدیرجبپ ـــیاز5هـــزارزائ پذیرای
ـــال ـــت:امس ـــانداش ـــم.ویبی ـــزارکردی ـــیبرگ ـــنمعل ـــدسوکاظمی ـــهدمق ـــیرادرمش ـــایگوناگون ـــربرنامهه ـــرصف ـــهآخ درده
ـــب ـــدس،موک ـــهدمق ـــه)ع(درمش ـــهجواداالئم ـــایمجموع ـــرویژهبرنامهه ـــالوهب ـــالع ـــدمتع ـــهلطـــفخداون ـــاروب ـــنب ـــرایاولی ب
ـــاشـــدوضمـــنبرگـــزاری ـــونفرهنگـــیجواداالئمـــه)ع(برپ ـــههمـــتخادمـــانهیئـــتوکان االمـــامالرضـــا)ع(درکاظمیـــنمعلـــیب
ـــبدر ـــنموک ـــرد:ای ـــحک ـــورتصری ـــد.رجبپ ـــیش ـــزپذیرای ـــینینی ـــنحس ـــاماربعی ـــداهللالحســـین)ع(درای ـــراباعب ـــزارزائ ـــدود5ه ـــبازح ـــرش ـــی،ه ـــیوتبلیغ ـــژهفرهنگ ـــایوی برنامهه
ـــن ـــواد)ع(درای ـــادمالج ـــانی60خ ـــرد.ویازخدمترس ـــانیک ـــرخدمترس ـــرادرانزائ ـــرانوب ـــرایخواه ـــزاب ـــبدوبخـــشمج ـــدودرقال ـــاش ـــعبرپ ـــرمرب ـــزارمت ـــاحت6ه ـــهمس ـــیب فضای
موکـــبخبـــردادوگفـــت:درایـــنموکـــبکـــهمزیـــنبـــهنـــامشـــهیدانبختـــیودرخیابـــانصاحـــبالزمان)عـــج(درمجـــاورتحـــرممطهـــرکاظمیـــن)ع(برپـــاشـــد،خدمـــاتگوناگونـــیبـــه
ـــزار ـــابرگ ـــربوعش ـــتمغ ـــازجماع ـــهنم ـــسازاقام ـــبپ ـــرش ـــینیه ـــنحس ـــراناربعی ـــورزائ ـــاحض ـــزب ـــوگوارینی ـــزاداریوس ـــمع ـــدومراس ـــهش ـــرانارائ ـــهزائ ـــکانب ـــهاس ـــژهدرزمین وی
ـــارتعاشـــوراونمازهـــایجماعـــتدرموکـــباالمـــامالرضـــا)ع(خبـــرداد ـــژهقرائـــتدعـــایتوســـل،زی ـــونوهیئـــتجواداالئمـــهمشـــهدهـــمچنیـــنازبرگـــزاریمراســـموی شـــد.مســـئولکان
ـــم.وی ـــمآوری ـــامرافراه ـــنای ـــویای ـــایمعن ـــترازفض ـــدیبیش ـــرایطبهرهمن ـــران،ش ـــهزائ ـــانیب ـــیهخدمترس ـــیدرحاش ـــایفرهنگ ـــزیفعالیته ـــابرنامهری ـــمب ـــالشکردی ـــت:ت وگف
ـــتم ـــن،بیســـتوهش ـــایاربعی ـــیدرروزه ـــتخیابان ـــایجماع ـــتهنمازه ـــالهایگذش ـــدس ـــهمانن ـــمب ـــاله ـــت:امس ـــزگف ـــدسنی ـــهدمق ـــه)ع(درمش ـــتجواداالئم ـــایهیئ ـــارهبرنامهه درب
ـــاندر ـــهصـــورتهمزم ـــنحســـینیب ـــراربعی ـــتظه ـــازجماع ـــزود:نم ـــوراف ـــهشـــد.رجبپ ـــزاداراناقام ـــیوع ـــاتمذهب ـــاحضـــورهیئ ـــدسب ـــارراهشـــهدایمشـــهدمق ـــردرچه وآخـــرصف

ـــد. ـــهش ـــا)ع(اقام ـــامالرض ـــباالم ـــوارموک ـــیودرج ـــنمعل ـــج(کاظمی ـــانصاحبالزمان)ع خیاب

خراسان رضوی

  اکران مستند»شب نامه« در مؤسسه فرهنگی قدس مشهد
مســـتند»شـــبنامه«درموسســـهفرهنگـــیقـــدسوبـــاحضـــورفعـــاالنرســـانهایمشـــهداکـــرانوپـــسازپخـــشایـــنمســـتند
ـــه ـــد.مســـتند»شـــبنامه«ب ـــرپرداختن ـــناث ـــارهســـاختای ـــهنظـــراتخـــوددرب ـــهارائ ـــرب ـــناث ـــلســـاختای ـــهای،عوام 100دقیق
نویســـندگیوکارگردانـــیســـیدمهدیکرباســـیورضـــاصادقـــیوتهیهکنندگـــیحمیدرضـــاجعفریـــاندرمرکـــزمســـتند»ســـفیر
فیلـــم«تولیـــدشـــدهودرآنابعـــادپـــروژهنفـــوذ»ســـیامکنمـــازی«بـــهتصویـــرکشـــیدهشـــدهاســـت.نمـــازییکـــیازچهرههـــای
ـــط ـــتگیروتوس ـــیدس ـــیوامنیت ـــتگاههایاطالعات ـــطدس ـــشتوس ـــیپی ـــدهومدت ـــیش ـــورمعرف ـــوذدرکش ـــرنف ـــیعناص اصل
ـــالم ـــراع ـــرنمـــازی«بناب ـــدرش»باق ـــههمـــراهپ ـــهب ـــتویقطعـــیشـــدهاســـت.»ســـیامکنمـــازی«ک ـــیمحکومی دســـتگاهقضای
ـــد ـــوند.محم ـــناختهمیش ـــورش ـــوذدرکش ـــیونف ـــاهمهرههایجاسوس ـــیازش ـــوانیک ـــهعن ـــدهاندب ـــومش ـــدانمحک ـــالزن ـــهدهس ـــدامب ـــرک ـــرانه ـــتانته ـــادیدادس ـــریدولتآب جعف
ـــگارش ـــامکارون ـــهانج ـــمب ـــسازتصمی ـــازپ ـــروهمستندس ـــکگ ـــبی ـــادرقال ـــهم ـــهاینک ـــارهب ـــااش ـــتند،ب ـــنمس ـــیای ـــدوبررس ـــهنق ـــبنامه«درجلس ـــتند»ش ـــاریراویمس ـــعیدجب س
ـــادرخصـــوص ـــکاواظهارنظرهـــایآنه ـــداركباالدســـتآمری ـــهم ـــاتومطالع ـــاجمـــعآوریاطالع ـــمب ـــالشکردی ـــارت ـــنب ـــارداشـــت:ای ـــم،اظه ـــه،ســـراغســـاختمســـتندمیروی طـــرحاولی
ـــتشـــدهاســـت،گفـــت:شفافســـازی ـــرپرداختهشـــدهکشـــورروای ـــر،مســـائلکمت ـــناث ـــهاینکـــهدرای ـــااشـــارهب ـــم.ویب ـــدکنی ـــژهتولی ـــی،مســـتندیوی ـــهایران ـــاننخب ـــتازکارآفرین حمای

ـــود. ـــتندب ـــنمس ـــاختای ـــدافس ـــهاه ـــمنازجمل ـــههایدش ـــشنقش ـــانمای ـــراهب ـــادیهم ـــاداقتص ـــژهفس ـــادبهوی ـــواعفس ـــریازان ـــائلوجلوگی مس
ـــد ـــگارانمیتوان ـــاحضـــورخبرن ـــادآورشـــد:اکـــرانایـــنمســـتنددرچنیـــنفضایـــیب ـــهجلوگیـــریازاکـــرانایـــنمســـتنددردودانشـــگاهمهـــمتهـــرانی ـــرازتأســـفنســـبتب ـــااب جبـــاریب

ـــد. ـــیکنن ـــفراتحلیـــلوارزیاب ـــدســـوژههاوپروندههـــایمختل ـــابای ـــرنیســـتبلکـــهآنه ـــهخب ـــموتهی ـــدکـــهنقـــشاصحـــابرســـانهتنهـــاتنظی ـــادآوریکن ـــای ـــهآنه ب

 خراسان رضوی برگزاری نمایشگاه آثار نهضت مردمی پوستر انقالب در نجف اشرف
همزمانباایامسـوگواریاربعینحسـینی،نمایشـگاهآثارنهضتمردمیپوسـترانقالببامضامینضدصهیونیسـتیووحدتاسـالمیدرنجف
اشـرفبـاهمـکاریموکـباالمـامالرضا)ع(برپاشـد.ایننمایشـگاهباحـدود179اثرازطراحـاننهضتمردمیپوسـترانقالببهزبانهـایعربیو
انگلیسـیدرمیدانثورهالعشـریننجفاشـرفروبرویمسـجدشـاکریدرمعرضدیدزائریناربعینحسـینیقرارگرفت.درکربالنیزنمایشـگاهی
بـاهمیـنمضامینآمادهشـد.یادآورمیشـود،نهضتپوسـترهایانقـالب6فایلآمـادهبرشگرافیکیباموضوعاربعینرامنتشـرکردهاسـتکهاز

کانـالرسـمیpostermovement@ ایننهضتقابلدانلوداسـت.
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خراسان رضوی

گردهمایی زوار کاشمری اربعین با محوریت فلسفه و آداب زیارت پیاده
دبیرسـتادجبههفرهنگیانقالباسـالمیکاشـمرازبرگزاریگردهماییزواراربعینحسـینیبامحوریتفلسـفهوآدابزیارتپیاده
درمهدیـهصاحـبالزمـانخبـرداد.سـیدمصطفیقرشـییزدیبهحلقهوصلگفت:سـتادمردمیاربعیندرکاشـمرتشـکیلشـد.
ایـنسـتادبـاهمکاریمؤسسـهریحانهوالیت،هیئتانصارالمهدیوشـهدایگمنـامجهتاعـزامکاروانهایپیادهرویاربعیـنوارائه
خدمـاتبهزوارتشـکیلشـد.قرشـیتصریحکـرد:کاروانهاییدرقالب5دسـتگاهاتوبـوساز24آبانمـاهاعزاموپنجـمآذرماهزمان
بازگشتشـانبـودو50نفـرازخادمـانکاشـمرینیـزدرموکبینزدیککربالخدمترسـانیبـهزوارکردنـدوگروهصـدایوالیتنیز
جهتتصویربرداریازاینحرکتعظیماعزامشـد.دبیرجبههفرهنگیکاشـمرخاطرنشـانکرد:گردهماییزواراربعیننیزروزجمعه
21آبـانمـاهدرمهدیـهصاحبالزمان)عج(ازسـاعت20برگزارشـد.ویادامهداد:اینگردهماییباموضوعفلسـفهوآدابزیارتپیاده

باسـخنرانیحجتاالسـالمیـادگاریونوایحاجحسـینجاللیهمـراهبود.

خراسان رضوی

ثبت نام مرکز آموزش معارف، هنر و رسانه انقالب اسالمی در مشهد
ثبتنامدورههایپاییزوزمستانمرکزآموزشمعارف،هنرورسانهانقالباسالمیمشهدویژهفعاالنعرصهفرهنگانجامشد.

محمـودعرفانیـانمسـئولبرگـزاریدورههـایپاییزوزمسـتانمرکـزآموزشمعارف،هنرورسـانهانقالباسـالمیمشـهدمقدس
بـهحلقـهوصـلگفـت:ایندورهشـاملکارگردانـی،تصویربـرداری،تدوین،موشـنگرافیوکلیپسـازی،عکاسـیمقدماتی،عکاسـی
پیشـرفته،فتوشـاپ،گرافیک،فیلمنامهنویسی،نویسـندگی،روزنامهنگاریمقدماتی،روزنامهنگاریپیشـرفته،پژوهشومصاحبهگریو
ایدهپـردازیوسـوژهیابیمیشـود.ویادامـهداد:درواقـعایندورههاجهتتربیتنیروهایترازانقالباسـالمیدرعرصههنرورسـانه

اسـت.بـههمیـنمنظـورعالقهمنـدانبـهفعالیتهایفرهنگـیوانقالبیویافعـاالنعرصهفرهنگمیتواننـددرایندورههاشـرکتکنندکهالبتهمصاحبـهاینیزقبلازحضوردرجلسـاتانجام
میشـودوسـپسشـرکتخواهنـدکـرد.عرفانیـاناضافهکرد:اسـاتیددورهنیزآقایانامیرسـعادتی،محمدجوادمیـری،جوادصداقتی،هاشـمدهقانیان،عالمـی،عقیلی،علیسـبحانی،نورورنژادو
برخیازاعضاینهضتپوسـترانقالبهسـتند.مسـئولبرگزاریایندورههاخاطرنشـانکرد:محوریتکارماایناسـتکهاینجلسـاتخروجیداشـتهباشـدیعنیبااسـاتیددورههماهنگشـده
اسـتکـهدرپایـاندوره،پـروژهایتوسـطافـرادبـهسـرانجامبرسـد.عرفانیاناظهارداشـت:عالقهمندانمیتوانندبهحسـینیههنرواقعدربلوارشـهیدمدرسانتهایشـهیدمـدرس4مراجعهویا
بـاشـمارههای09155250069و05132226998تمـاسحاصـلنماینـد.گفتنـیاسـت،ایندورههابههمتمؤسسـهفرهنگیهنریآرمان)مرکزآموزشمعارف،هنرورسـانهانقالباسـالمی(

وباهمکاریجبههفرهنگیانقالباسـالمیخراسـانرضوی،فرهنگسـرایفناوریورسـانهوسـازمانبسـیجدانشـجوییخراسـانرضویبرگزارمیشـود.

خراسان رضوی

برپایی نمایشگاه»لبیک« در باب الجواد حرم مطهر رضوی
نمایشـگاه»لبیک«همراهباعرضهمحصوالتفرهنگیهنریوملزوماتپیادهرویاربعینحسـینیتاپایانماهصفردرحرممطهر
رضـویبـابالجـواددایرشـد.محمدکامالنمسـئولنمایشـگاهلبیـکبهحلقهوصـلگفت:ایننمایشـگاهجهتعرضـهمحصوالت
فرهنگـیهنـریوملزومـاتهیئـاتمذهبـیدرماهمحـرموصفردایرشـد.ویادامـهداد:درایننمایشـگاهجـدایازارائهمحصوالت
فرهنگیهنریمثلپرچم،کولهاربعین،دسـتگاههایصوتیهیئاتو...نمایشـگاهعکس،جلسـاتمدیحهسـرایی،شعر،عرضهکتابو
نرمافزاروسـوغاتزیارتنیزعرضهشـد.کامالنتصریحکرد:همچنیندرحسـینیهشـهدایجهاناسـالمکهدرکنارهمیننمایشگاه
دایـرکردیـمصبحوعصرجلسـاتآیینعزاداریهمراهباسـخنرانیوآموزشبرگزارشـد.مسـئولنمایشـگاهلبیکافـزود:غرفهعفاف

وحجاب،سـبکزندگیوتغذیهسـالمواسـالمینیزدرایننمایشـگاهفعالیتکردند.وییادآورشـد:ایننمایشـگاهبههمتجبههفرهنگیانقالباسـالمی،معاونتفرهنگیسـپاهامامرضا)ع(،
جامعهالمصطفی،شـورایهیئاتمذهبیمشـهد،مجمعاصحابالحسـین)ع(ومعاونتفرهنگیاجتماعیشـهرداریمشـهدازسـاعت10صبحتا8شـببرپاشد.

خراسان شمالی

 مستند نمایشی »سالم بر حسین« رونمایی و اکران شد
مسـتندنمایشـی»سـالمبرحسـین«بههمتکانونفرهنگیهنریچهاردهمعصومروسـتایقلعهخاندراسـتانخراسـانشـمالیرونماییواکرانشـد.هاشـمشـیرازیانمسـئولدبیرخانهکانونهای
فرهنگیهنریمسـاجدخراسـانشـمالیبااعالماینخبرگفت:سـاختفیلممسـتند»سـالمبرحسـین«درقالبمسـتندنمایشی،درآستانهتاسـوعایحسینیدرروسـتایقلعهخانازتوابعشهرستان
مانـهوسـملقانکلیـدخـوردکـهپـسازاتماممراحلسـاختآن،اکنوندرجمعمردماینروسـتااکرانشـد.ویموضوعاینمسـتندتلویزیونیرابهتصویرکشـیدنآیینهاینمایشـیبهیـادگارماندهاز
گذشـتهومعرفیفرهنگهایعزاداریایاممحرممعرفیکردوافزود:سـعیشـدهاسـتتاباتولیداینمسـتند،آیینهایعاشـوراییاینمنطقهکهقدمتتاریخیداردبهتصویرکشـیدهوزندهنگهداشـته
شـود.مسـتند»سـالمبرحسـین«،35دقیقهروایتمتفاوتومسـتندازنمایشتعزیهوتعزیهخواناندراسـتاناسـت.طراح،تهیهکنندهوکارگرداناینمسـتندنمایشـیسیدمحمدباقرسجادپوراست.

 خوزستان  پیاده روی بازماندگان اربعین حسینی از خرمشهر تا مرز شلمچه
مراسـمپیـادهرویبازماندگاناربعینحسـینیازخرمشـهرتامرزشـلمچهبرگزارشـد.فاطمهداوودیمسـئولهیئتبانـوانزوارالزهـرا)س(اهوازبه
حلقـهوصـلگفـت:بـاتوجهبـهایاماربعینحسـینیوشـروعحرکتعظیمپیـادهروینجفتـاکربالتصمیمبـهبرگزاریمراسـمبازمانـدگاناربعین
گرفتهشـد.ویبیانداشـت:درواقعاینپیادهرویبهنوعیشبیهسـازیپیادهرویاربعینحسـینیاسـتکهازمسـجدجامعخرمشـهرشـروعوتامرز
شـلمچهادامهیافت.داوودیادامهداد:چهارشـنبهشـباینعزیزاندرحسـینیهایدورهمجمعشـدندوبعدازبرگزاریمراسـممناجاتوعزاداری،

صبحپنجشـنبهبعدازاقامهنماز،راهیمرزشـلمچهشـدند.
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خوزستان

»من میترا نیستم« ویژه دختران نوجوان اهوازی
مســابقهکتابخوانی»مــنمیتــرانیســتم«بــامحوریــتکتــاب»رازدرخــتکاج«ازســویکانــالمعصومیــهمؤسســهفرهنگــی
تربیتــیعصــرظهــوراهــوازبرگــزارمیگــردد.آذیــننوشــیروانزادهمعــاونکانــالمعصومیــهمؤسســهعصــرظهــوراهــوازبــهحلقــه
وصــلگفــت:بــاتوجــهبــهفعالیتهــایکانــونمعصومیــه)باشــگاهدانشآمــوزی(مرکــزفرهنگــیجهــادیعصــرظهــورتصمیــمبه

برگــزاریایــنمســابقهگرفتــهشــد.
نوشــیروانزادهتصریــحکــرد:ایــنمســابقهویــژهدختــراننوجــواناهــوازیبــاعنــوان»مــنمیتــرانیســتم«بــامحوریتکتــابراز
درخــتکاجبرگــزارشــد.ویادامــهداد:داســتانکتــابمربــوطبــهدختــرشــهیده14ســالهایاســتکــهاهــلآبــاداناســت.ایــن
دختــرنوجــوانویژگیهــاوفاکتورهایــیازجملــهنظــم،بصیــرت،خودســازی،مهربانــیواحتــرامنســبتبــهخانــواده،شــجاعتو...داشــتهاســتکــهتــالشکردهایــمدرقالــبگفتمانســازیاین
مشــخصاتراتبییــنکنیــم.نوشــیروانزادهافــزود:درچندیــنمدرســهایــنکتــابهمــراهبــابرگــزارینمایشــگاهیمرتبــطبــاهمیــنموضــوعتوزیــعشــدهودانشآمــوزانبــادریافتایــنکتاب
همــراهبــاســیدیمســتند»مــنمیتــرانیســتم«وبرگــهســؤاالتدرمســابقهشــرکتمیکننــد.معاونــتکانــونمعصومیــهعصــرظهــورخاطرنشــانکــرد:مدارســیهــمکــهفرصــتحضــوردر
آنهــارانیافتیــم،میتواننــدبــامراجعــهبــهمرکــزعصــرظهــورایــنکتــابوپرسشــنامههارادریافــتنماینــد.وییــادآورشــد:مهلــتارســالپاســخهابــهصــورتپیامکــیکــهدربرگــهســؤاالت

قیــدشــده30آذرمــاهاســتوعالقهمنــدانجهــتکســباطالعــاتبیشــترمیتواننــدبــاشــماره09370849934تمــاسحاصــلنماینــد.

زنجان

»شرح حماسه حسینی« در مؤسسه »زمزم معرفت«
دورهشــرححماســهحســینیدرمؤسســهفرهنگــیقرآنــیزمــزممعرفــتزنجــانبــاهــدفاشــناییبــاواقعیتهایحماســهکربال
درحــالبرگــزاریاســت.ایــندوره20جلســهوروزهــایدوشــنبههــرهفتــهازســاعت15الــی17برگــزارمیشــودوهــدفاز
برگــزاریایــندورهآشــناییبــاواقعیتهــایحماســهکربــالاســت.شــایانذکــراســت،موضوعــاتحماســهحســینیوتحریفــاتدر
واقعــهکربــالوماهیــتقیــامحســینی،تحلیــلواقعــهعاشــورا،شــعارعاشــورا،امــربــهمعــروفونهــیازمنکــردرنهضــتحســینی

نیــزازموضوعــاتمطــرحایــندورهاســت.
مــدرسایــندورهحجتاالســالممحمدباقــربابایــی،ازاســاتیدحــوزهودانشــگاهاســت.شــرکتدرایــنکالسهابــرایعمومافــرادآزاد

بــودهوعالقهمنــدانمیتواننــدبــهآدرسخیابــانامــام،چهــارراهانقــالبنرســیدهبــهامــامزادهســیدابراهیم)ع(،موسســهفرهنگــیقرآنیزمــزممعرفــتمراجعهکنند.

 سمنان

 بزرگداشت »مجاهدین درغربت« برگزار شد
همزمانباشـبشـهادتامامرضا)ع(بزرگداشـتمجاهدیندرغربتشـهیدنمرباقرالنمروشـیخابراهیمیعقوبزکزاکیدردامغان
برگزارشـد.امیرطالبیمعاونسـتادمردمیجبههفرهنگیانقالباسـالمیاسـتانسـمنانبهحلقهوصلگفت:اینبرنامهباتالوت
آیـاتقـرآنتوسـطقـاریبینالمللـیرضـامحمددوسـاازتانزانیاشـروعوباسـخنرانیآیـتاهللاختـریدبیرکلمجمـعجهانیاهل

بیـت)ع(،بیـانخاطراتدخترشـیخزاکزاکی،شـعرخوانیصابرخراسـانیوروایتگریبلوصالتیازنیجریـههمراهبود.
طالبیادامهداد:مراسـمباحضورجمعیازاندیشـمندانوفرهیختگانکشـورهاینیجریه،لبنان،هندوستان،مصر،اندونزیوالجزایر
همـراهبـانمازمغربوعشـادرعبدیادامغانبرگزارشـد.معاونسـتادمردمیجبههفرهنگیسـمنانافزود:همچنیـندراینبرنامهاز

مهدیرضوانیتهیهکنندهمسـتند»ازخونجون«کهدرخصوصفعالیتهایاسـالمیواجتماعیشـیعیاننیجریهاسـت،تجلیلبهعملآمد.

مرکزی 

یازدهمین فراخوان نواها و اشعار آیینی در استان مرکزی اعالم شد 


یازدهمیــنفراخــواننواهــاواشــعارآیینــیویــژهســنین12تــا30ســالازســویهیئــترزمنــدگاناســالمدراســتانمرکــزی
اعــالمشــد.ایــنفراخــوانملــیدرســهرشــتهمداحــی،شــعرودعاخوانــیازســویهیئــترزمنــدگاناســالموســازمانبســیج
مداحــانتهــرانمنتشــرودراســتانمرکــزینیــزاعــالمشــد.موضوعــاتایــنفراخــوانشــاملمقــاموجایــگاهممتــازحضــرت
سیدالشــهدا)ع(،الگوپذیــریازنقــشامــامزینالعابدیــن)ع(وحضــرتزینــب)س(دراســتمرارحماســهونهضتحســینی،پیــادهروی
میلیونــیاربعیــنحســینیوحماســهحضــوروبخــشویــژهنیــزمدافعــانحریــماهــلبیــتعصمــتوطهــارت)ع(اســت.عالقــه
منــدانجهــتشــرکتدرهــررشــتهمیتواننــدآثــارخــودرابــههیئــترزمنــدگاناســالموســازمانبســیجمداحــانشهرســتان
مربوطــهویــاپســتالکترونیکــی nava@eheyat.com ارســالنماینــد.مهلــتارســالآثــارنیــزتنهــاتــا30آذرمــاهجاریاســت.

 قزوین تجمع زائران و عزاداران قزوینی اربعین حسینی در کربالی معلی
مراسـمعـزاداریاربعیـنحسـینیبـاحضـورقزوینیها29آبـانماهبعـدازنمازظهروعصردرکربالیمعلیبرگزارشـد.اینمراسـمظهرشـنبه
29آبانماهدرموکباحبابالرضا)ع(برگزارشـد.اینمراسـمباسـخنرانیحجتاالسـالمآشـوریومنبریاحکامحجتاالسـالمچگینیومداحی
مهـدیحمیـدیهمـراهبـود.تجمععـزادارانکهباحضـورجمعکثیـریاززائرانفزوینیهمراهبوددرکربالیمعلیانتهایشـارعالشـهدامدرسـه

مصطفـیجوادموکـباحبابالرضا)ع(برگزارشـد.
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  سیستان و بلوچستان

  استقبال از زوار پاکستانی اربعین حسینی در مرز میرجاوه
دبیــرســتادمردمــیاربعیــندرسیســتانوبلوچســتانبیــانداشــت:امســالدرنقطــهصفــرمــرزیمیرجــاوه،فعاالن
فرهنگــیونیروهــایخودجــوشمردمــی،آمادهاســتقبالاززوارپاکســتانیاربعینحســینیبودنــد.رضابختیــاریادامه
داد:درایــنمــکان،موکبــیجهــتاســکانوپذیرایــیایــنزوارفراهــمشــدکــهافــرادبعــدازاقامــتواســتراحتیکوتاه

بــهزائرســرایامــامرضــا)ع(درزاهــدانمنتقــلمیشــدند.
ــم ــنفراه ــادهرویاربعی ــهســمتپی ــاب ــدازورودزوارپاکســتانی،شــرایطســفرآنه ــعبع ــزود:درواق ــاریاف بختی
شــد.دبیــرســتاداربعیــنسیســتانوبلوچســتانتصریــحکــرد:جــداازاســتقبالاززوارپاکســتانیکــههمــراهبــاارائــه

بســتههایفرهنگــی،اقدامــاتبهداشــتیو...بــود،فضاســازیدرســطحشــهر،آمادهســازیهیئــاتمذهبــیوبرپایــیایســتگاههایصلواتــیازدیگــراقدامــاتصــورتگرفتــه
بــود.ویخاطرنشــانکــرد:ســتاداربعیــناســتاندرچهــارمحــورفعالیــتکــردازجملــهفضاســازیشــهری،اســتقبالاززائــرانپاکســتانی،هماهنگیجهتاعــزامزواراســتان
واقــدامدیگــرســتادنیــزاعــزاموهماهنگــیاهــلســنتبــرایحضــوردرایــنحرکــتجهانــیبــود.بختیــاریاضافــهکــرد:برپایــینشســتهایگفتمــانانقــالباســالمی،
توزیــعبســتههایفرهنگــی،زیــارتمجــازی،بروشــور،دراختیــارقــراردادننرمافزارهــایگوناگــون،زیارتنامــهوتوزیــعپرچــمبــادرجشــعارامســالاربعیــن»انــیاحامــیابــداً
عــندینــی«نیــزازبرنامههــایامســالایــاماربعیــنبــود.ایــنفعــالفرهنگــییــادآورشــد:40شــهیدشــاخصاســتانرانیــزانتخــابکردیــمجهــتزیــارتبــهنیابــتازاین
شــهداکــههــراتوبوســیکــهازاســتانراهــیایــنســفرمیشــدبــهنیابــتازیکــیازایــنشــهدادرپیــادهرویاربعیــنحضــورمییافــت.ویدرپایــانگفــت:بــرایامســال

پذیرایــیازیــکهــزارزائــرپاکســتانیرادربرنامههــایســتادگنجاندیــموایــنامــرتــا30آبــانمــاهادامــهیافــت.

  فــارس

»نقشه راه ظهور دولت کریمه امام زمان)عج(« در بیت االحزان 
ــی نخســتینجلســهازسلســلهجلســاتکارگاهــیومعرفتافزایــی»نقشــهراهظهــوردولــتکریمــهحضــرتول
عصر)عــج(«درســالنشــهیدالهــیشــعبهمرکــزیمدیریــتبیتاالحــزانبرگــزارشــد.مهــدیشهســوارمدیــرروابــط
عمومــیمؤسســهبیــتاالحــزانحضــرتزهرا)س(فــارسبــهحلقــهوصــلگفــت:ایــننشســتپنجشــنبهچهــارم
آذرمــاهبــاحضــور200نفــرازحافظــان،مدیــرانومربیــانمؤسســهبیتاالحــزانازسراســرکشــوردردونوبــتصبــحو
بعدازظهــربرگــزارشــد.شهســوارتصریــحکــرد:حاضــراندرایــنجلســهبــامباحثــیهمچــونویژگیهــایآخرالزمــان،
ــادآورشــد:اســماعیلشــفیعیسروســتانی،پژوهشــگرو ــهمنتظــرانآشــناشــدند.ویی ــورووظیف نشــانههایظه

کارشــناسبــاســابقهمهدویــتورئیــسمؤسســهفرهنگــیموعــودعصر)عــج(ســخنرانایــننشســتبصیرتافزایــیبــودودربخشــیازجلســهبــهســؤاالتحاضــرانپاســخ
داد.مدیــرروابــطعمومــیبیتاالحــزاناســتهبانخاطرنشــانکــرد:سلســلهکارگاههــای»نقشــهراهظهــوردولــتکریمــهحضــرتولیعصر)عــج(«باهمــکاریمؤسســهموعود

بــاهــدفافزایــشبصیــرتوشــناختحافظــانوخادمــانمؤسســهبیتاالحــزانازمقولــهمهــممهدویــتدرآینــدهنیــزادامــهخواهــدیافــت.

  فــارس

 برگزاری شب شعر آیینی در شهرهای کوچک، نشان از اهمیت این نوع شعر است
درآســتانهرحلــتپیامبــرمهــرورحمــت،حضــرتمحمد)ص(ســومینشــبشــعرملــیپیامبراعظم)ص(بــاحضور
علیرضــاقــزوه،ســعیدبیابانکــیوتعــدادیدیگــرازشــاعرانآیینــیکشــوردرگــراشاســتانفــارسبرگزارشــد.شــروع
ایــنبرنامــهبــاشــعرخوانیهایســعیدبیابانکــیشــاعرخوشقریحــهاصفهانــیهمــراهبــود.اجــرایســرودتوســطگروه
مصباحالهــدایالرســتانازبرنامههــایجــذابایــنمراســمبــودکــهبــاســرودهاییکــهدروصــفحضــرتزینــب)س(
وحضــرتعلــیاصغــر)ع(اجــراکردنــدحــالوهوایــیگــرمبــهشــبســردگــراشبخشــیدند.درایــنمراســمعلیرضــا
قــزوهشــاعربرجســتهآیینــیکشــورومدیــرمرکــزآفرینشهــایادبــیحــوزههنــریکهتــازهازســفراربعینبازگشــته

بــودابیاتــیدروصــفحضــرتزهــرا)س(قرائــتکــرد.ویدرحاشــیهایــنبرنامــهدرجمــعخبرنــگارانگفــت:شــعر،هنــرمــاایرانیــاناســتوهمــهدنیــامــارابــاعرفــانو
شــعرمیشناســند.قــزوهبــابیــاناینکــهایرانیــانازابتــدایوروداســالم،والیــتامیرالمومنیــنراپذیرفتنــدوشــیعهآنحضــرتشــدند،افــزود:زبــانفارســیازابتــدازبانــی
بــرایشــعرگوییاهــلبیــتبــودهودرچنــدســالاخیــرشــعرآیینــیرونــقوشــکوهخاصــیپیــداکــردهاســت.مدیــرمرکــزآفرینشهــایادبــیحــوزههنــریبــااشــارهبــه
برگــزاریشــبشــعردرگــراشخاطرنشــانکــرد:اینکــهامــروزدرشــهرهایکوچــکشــبشــعرایینــیبرگــزارمیشــودنشــانازاهمیــتایــننــوعشــعرداردوبایــدایــن
جلســاتبــهجــایســالیانه،بــهصــورتماهانــهبرگــزارشــود.قــزوهخاطرنشــانکــرد:اســتانفــارسدرزمینــهشــعرآیینــیچهرههــایبرجســتهایداردکــهداشــتههایایــن

اســتانهســتندوبایــدازآنهــااســتفادهکرد.
بــهگفتــهمحمدعلــیشــاهمحمدیدبیــرایــنشــبشــعر155اثــرازکلکشــورارســالشــدهبــودکــه14اثــربــرایقرائــتانتخــابشــد.شــاهمحمدینویــدرقابتیشــدن
وتــداومایــنشــبشــعررابــرایســالآینــدهداد.ســومینشــبشــعرپیامبــراعظــمگرمــاوشــورخاصــیبــهشــبســردوبارانــیگــراشدادبــهگونــهایکــهایــنبرنامــهاز

ســاعت20شــبتــا5دقیقــهبامــدادبــاحضــورمــردمشعردوســتگــراشادامــهیافت.

 قزوین  برگزاری دوره سیر مطالعاتی کتاب »دغدغه های فرهنگی«
مسـئولدبیرخانهکانونهایفرهنگیهنریمسـاجداسـتانقزوینازبرگزاریدورهسـیرمطالعاتیکتاب»دغدغههایفرهنگی«درسـطحاسـتانخبر
داد.حجتاالسـالمعلـیرمضانـیبـهحلقـهوصلگفـت:موضوعکتابخوانیومطالعهیکیازمسـائلمهـمدرجامعهامروزاسـت.باتوجهبـههمینامریکی
ازبرنامههاییکهدردبیرخانهکانونهایفرهنگیهنریمسـاجداسـتاندردسـتورکارقرارگرفتهاسـت،برگزاریدورهسـیرهمطالعاتیاسـتکهشـروعاین
کاردرهفتـهکتـابوکتابخوانـیبودهوباکتابدغدغههایفرهنگیاسـت.مسـئولدبیرخانهکانونهایفرهنگیهنریمسـاجداسـتانقزویـناضافهکرد:
بـههمیـنمنظـور20نفـرازرابطینمنطقـهایواحدخواهرانکانونهایمسـاجدکتابدغدغههـایفرهنگیراکهگزیدهایازفرمایشـاترهبـریدرحوزه

مباحثفرهنگیونکاتکلیدیاینبخشاسـترامطالعهکردهوسـپسجلسـاتگفتگووبررسـیکتابخواهندداشـت.
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 قزوین

  اعزام ۲۰۰ مبلغ و برپایی موکب هیئت رزمندگان در مسیرپیاده روی نجف تا کربال
معــاونعملیــاتســتادمردمــیجبهــهفرهنگــیاســتانقزویــنازاعــزام200مبلــغدرمســیرپیــادهروینجــفتــا
کربــالوبرپایــیچهــارموکــبدرنقــاطمختلــفجهــتپذیراییواســکانزائرینحســینیخبــرداد.محمدخورشــیدی
بــهحلقــهوصــلگفــت:درحــوزهاربعیــندردونقطــهعــراقوقزویــنتقســیموظایفصــورتگرفــت.ویبیانداشــت:
درمســیرنجــفبــهکربــالموکــبهیئــترزمنــدگاناســتاندرســتون403آمــادهپذیرایــیوارائــهخدمــاتبــهزوار
حســینیبــودکــهایــنموکــباز20آبــانمــاهبرپــاشــدوتــادوروزبعــدازاربعیــندایــربــود.البتــهیــکمدرســهو
حســینیهنیــزدرکربــالجهــتاســکانزوارآمــادهشــد.معــاونعملیــاتجبهــهفرهنگــیقزوینتصریــحکرد:دراســتان
قزویــننیــزموکبــیشــبیهبــهموکبهــایعــراقدایــرشــد.درواقــعایــنموکــببــهنوعــیمحیــطوشــرایطرابــاپخــشکلیپهــایاربعیــن،دادنچــایعراقــی،برپایــی
نمایشــگاهوعرضــهمحصــوالتفرهنگــیبــهحــالوهــوایایــاماربعیــنوپیــادهرویآننزدیــککــرد.خورشــیدییــادآورشــد:ازدیگــربرنامــههــایجبهــهفرهنگــیانقــالب
اســالمیکــهتوســطکارگــروهتبلیــغصــورتگرفــت،اعــزام200مبلــغدرمســیرنجــفتــاکربــالبــودوهمچنیــن40مبلــغجهــتاعــزامدرکاروانهــایزیارتــیتوجیــهو
آمــادهشــدند.معــاونعملیــاتجبهــهفرهنگــیقزویــناضافــهکــرد:طــرحنائبالشــهیدنیــزدراســتاناجــراشــدیعنــیهــرزائــرقزوینــیبــهنیابــتازیکشــهیدکــهپالکی

بــانــامآنشــهیدبــههمــراهداشــتبــهایــنســفرراهــیشــد.

 قــم

»کنار قدم هاي جابر« منتشر شد
ـــه ـــامقدم ـــر«ب ـــايجاب ـــارقدمه ـــاب»کن ـــارکت ـــنازانتش ـــادهروياربعی ـــيپی ـــوگوارهخاطرهنویس ـــنس ـــراولی دبی
ـــازهاي ـــدمغ ـــرداد.مجی ـــونخب ـــاماربعیـــنحســـینيتوســـطنشـــرمجن حجتاالســـالمســـیدعليقاضيعســـکردرای
کتـــاب»کنـــارقـــدمهـــايجابـــر«رامجموعـــهايازخاطـــراتبرگزیـــدهزائـــراناربعیـــنحســـینيعنـــوانکـــردوگفـــت:
ـــه ـــامقدم ـــهب ـــنحســـینياســـتک ـــوانســـوگوارهخاطرهنویســـياربعی ـــنفراخ ـــراتمنتخـــباولی ـــابخاط ـــنکت ای
ـــرد.وي ـــرارميگی ـــدانق ـــارعالقهمن ـــتودراختی ـــدهاس ـــنش ـــارتمزی ـــجوزی ـــورح ـــهدرام ـــيفقی ـــدهول نماین
ـــن ـــرد:ای ـــحک ـــد،تصری ـــرش ـــدانمنتش ـــرايعالقهمن ـــخهب ـــزارنس ـــمارگان40ه ـــابدرش ـــنکت ـــهای ـــاناینک ـــابی ب
ـــابمنتشـــرشـــده ـــنکت ـــهدرای ـــيک ـــراتمنتخب ـــد.خاط ـــيچـــاپش ـــححســـنصحرای ـــيوتصحی ـــون)nashrmajnoon.ir (درقطـــعرقع ـــابتوســـطنشـــرمجن کت
ـــمدر ـــهامیدواری ـــدک ـــابش ـــاپانتخ ـــرايچ ـــيب ـــورايبررس ـــطش ـــدوتوس ـــالش ـــنوارهارس ـــنجش ـــهای ـــهدبیرخان ـــهب ـــتک ـــرهاياس ـــشاز140خاط ـــنبی ـــتازبی اس
ـــي ـــگاهاطـــالعرســـانيحـــج،موسســـههنـــريرســـانهاياوجوشـــرکتتعاون دورههـــايبعـــديایـــنجشـــنوارهخاطـــراتبیشـــتريامـــکانچـــاپداشتهباشـــند.مغـــازهايپای
ـــرد ـــامب ـــوانبرخـــيازهمراهـــاناولیـــنفراخـــوانســـوگوارهخاطرهنویســـياربعیـــنن ـــهعن ـــمومجموعـــهفرهنگـــيشـــهدايانقـــالباســـالميراب ناشـــرانوکتابفروشـــانق

ـــرشـــود. ـــمماندگارت ـــنحماســـهعظی ـــهای ـــيبرداشـــتهاســـتک ـــهخـــودقدم ـــهنوب ـــنخیمـــهحســـینيهرکـــسب ـــيای ـــزود:دربرپای واف

 قــم 

  انتشار نرم افزار »اولین همایش ملی هیأت های فعال در عرصه اربعین«
ـــالدرعرصـــه ـــایفع ـــیهیأته ـــشمل ـــنهمای ـــی»اولی ـــعمحتوای ـــزارجام ـــیمشـــعرنرماف ـــهایمان ازســـویجامع
ـــل ـــهوص ـــهحلق ـــنب ـــهاربعی ـــالدرعرص ـــایفع ـــیهیأته ـــشمل ـــرهمای ـــریدبی ـــد.طاه ـــرش ـــن«منتش اربعی
ـــل ـــههمـــهاه ـــداهلل)ع(ب ـــیاباعب ـــابومعرف ـــغاســـالمن ـــرایتبلی ـــیب ـــکفرصـــتطالی ـــنی ـــادهرویاربعی ـــت:پی گف
ـــت ـــریازظرفی ـــتبهرهگی ـــهجه ـــت:ب ـــانداش ـــویم.ویبی ـــلش ـــدازآنغاف ـــهنبای ـــچوج ـــههی ـــهب ـــتک ـــماس عال
ـــق ـــانیدقی ـــاواطالعرس ـــایهیأته ـــرتوانمندیه ـــهب ـــاتکی ـــالباســـالمیب ـــدافواالیانق ـــرایاه ـــنب ـــماربعی عظی
ـــمبرگـــزار ـــادهرویاربعیـــن»اولیـــنهمایـــشهیأتهـــایفعـــالدرعرصـــهاربعیـــن«طـــیدورروزدرق ازوضعیـــتپی
ـــدی ـــنبهرهمن ـــانضم ـــتندمیهمان ـــرکشـــورحضـــورداش ـــنازسراس ـــالدرعرصـــهاربعی ـــأتفع ـــران200هی ـــهمدی ـــشدوروزهک ـــنهمای ـــهداد:درای ـــریادام ـــد.طاه ش
ـــد.حجـــجاســـالم ـــنپرداختن ـــوعاربعی ـــونموض ـــودپیرام ـــراتخ ـــدگاهونظ ـــاندی ـــهبی ـــدب ـــرحگردی ـــرمط ـــرانبرت ـــاتیدوصاحبنظ ـــهتوســـطاس ـــفک ازمباحـــثمختل
ـــدیرســـولیو...از ـــان،حـــاجمه ـــا،ســـرداراحمدی ـــانوحـــاجســـعیدقاســـمی،حـــاجحســـینیکت ـــدری،صالحـــی،کاشـــانی،میرمحمدی ـــان،هاشـــمالحی ـــی،پناهی آقاتهران
ـــتههای ـــدایبس ـــی)ره(،اه ـــامالخمین ـــباباالم ـــبش ـــیموک ـــن،برپای ـــیاربعی ـــگاهتخصص ـــزارینمایش ـــرد:برگ ـــانک ـــریخاطرنش ـــد.طاه ـــشبودن ـــنهمای ـــخنرانانای س
ـــن ـــی»اولی ـــعمحتوای ـــزارجام ـــورنرماف ـــنمنظ ـــههمی ـــرد:ب ـــهک ـــود.ویاضاف ـــشب ـــنهمای ـــیههایای ـــنازحاش ـــهاربعی ـــالدرعرص ـــایفع ـــههیأته ـــیوبیانی فرهنگ
ـــادآور ـــریی ـــد.طاه ـــالش ـــورارس ـــرکش ـــایسراس ـــههیأته ـــرمب ـــیمح ـــتههایمعرفت ـــابس ـــراهب ـــدوهم ـــن«تولی ـــهاربعی ـــالدرعرص ـــایفع ـــیهیأته ـــشمل همای

ـــد. ـــلنماین ـــاسحاص ـــزتم ـــماره02532928951نی ـــاش ـــزارب ـــننرماف ـــهای ـــتتهی ـــدجه ـــزمیتوانن ـــداننی ـــد:عالقهمن ش

  لرستان پذیرایی از ۲۰۰ هزار زائر اربعین حسینی در مسیر بازگشت از کربال
مسـئولموکـبمردمـیحضـرتابوالفضل)ع(لرسـتانبااشـارهبـهاینکهایـنموکبمردمـیکارخـودرااز27آبانآغـازکرد،گفـت:درموکب
مردمـیحضـرتابوالفضـل)ع(از200هـزارنفـراززائـراناربعینحسـینیدرراهبازگشـتپذیراییشـد.علـیجهانیگفت:موکـبمردمیحضرت
ابوالفضـل)ع(کامـاًلمردمـیبـودهوهیچدسـتگاهیـاارگاندولتیدربرپایـیآندخالتنـدارد.دراینموکببهصـورت24سـاعتهاززائرینپذیرایی
صـورتگرفتـهوعـالوهبـروعدههـایغذایـی،درطولروزباپختوپخشعدسـیاززائرانحسـینیپذیراییشـد.مسـئولموکـبمردمیحضرت
ابوالفضـل)ع(خرمآبـادافـزود:درایـنموکـبامکاناتـیمانندمحلاسـکانشـبانهوروزانه،پزشـکو...جهترفاهحـالزائراناربعینحسـینیدرراه

بازگشـتفراهمشد.
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 مازندران

  فراخوان مشارکت فعاالن اقتصادی حوزه کودک و نوجوان
ــا ــدرانب فراخــوانمشــارکتفعــاالناقتصــادیحــوزهکــودكونوجــوانجهــتحضــوردرنمایشــگاهتخصصــیاســتانمازن
رویکــردتولیــدداخــلوکاراکترهــایبومــیمنتشــرشــد.دکتــرعلیرضــامحمــدیمدیرعامــلشــرکترشــدجوانــهپویــایامیــدبه
حلقــهوصــلگفــت:ایــنشــرکتبنــاداردجهــتحمایــتوایجــادبــازارفــروشمحصــوالتداخلــیدرحــوزهکــودكونوجــوان
نمایشــگاههاییرادرمراکــزاســتانهابرگــزارنمایــد.درواقــعکســبوکارمــابرگــزارینمایشــگاهنیســتبلکــهایجــادیــکبــازار

شــلوغبــرایفــروشخــوباســت.
محمــدیتصریــحکــرد:چهــاردهحــوزهمصرفــیدرمحصــوالتکــودكونوجــوانوجــودداردکــهمــاطــیفراخوانــیازفعــاالن

اقتصــادیتمامــیایــنحوزههــاجهــتحضــوردرنمایشــگاهدعــوتکردهایــم.مدیرعامــلشــرکترشــدجوانــهپویــایامیــدخاطرنشــانکــرد:ایــنحوزههاشــاملپوشــاك،نوشــتافزار،ســالمت
وبهداشــت،اســباببازی،غــذایکــودك،تجهیــزاتکمــکآموزشــی،مبلمــاناتــاقکــودكونوجــوان،ابزارهایدیجیتــالکودك،کتابونشــریات،سیســمونی،تجهیــزاتمهدکــودك،تجهیزات
شــهربازی،بــارداریوبازیهــایدیجیتــالولــوازمورزشــیمیشــود.ویافــزود:مــاتــالشخواهیــمکــرددرایــننمایشــگاهامــکانحضــورتولیدکننــدگانوفعــاالنارزشــیواعتقــادیرافراهــم

کنیــم.بــههمیــنمنظــوربــرایتولیدکننــدگانداخلــی،مجموعههــایدانشبنیــانوتولیدکننــدگاندراســتانهاتخفیــفویــژهدرنظــرگرفتهایــم.
محمــدیبیــانداشــت:یکــیازاهــدافدیگــرمــاکمــکبــهتولیدکنندگانــیاســتکــهدرحــوزهجبهــهفرهنگــیفعالنــدامــامشــکلفــروشمحصوالتشــانرادارنــد.مــابــاارائــهتکنیکهای
فــروشآنهــاراحمایــتخواهیــمکــرد.مدیرعامــلشــرکتجوانــهپویــایامیــدیــاداورشــد:عالقهمنــدانحضــوردرایــننمایشــگاهکــهدراســتانمازنــدراناز15تــا19آذرمــاهبرپــامیگــردد
تــااوایــلآذرمــاهمــیتواننــدبــاشــماره77456588-021تمــاسحاصــلنماینــد.بعــدازبررســیوداشــتنشــرایطیماننــدداخلــیبــودنتولیــداتواســتفادهازکاراکترهــایبومــیدرایــن

نمایشــگاهحضــورخواهنــدیافت.

 مازندران 

برپایی همایش »آموزه های اسالمی، انسان معاصر و نظام خانواده«
همایــشملــی»آموزههــایاســالمی،انســانمعاصــرونظــامخانــواده«ازســویمؤسســهپیامبــراعظــم)ص(ســاریبــامحوریــت
خانــوادهبرگــزارمیشــود.ســعیدقاســمیمدیــرروابــطعمومــیمؤسســهقــرآنوعتــرتپیامبراعظــم)ص(ســاریبــهحلقــهوصــل
گفــت:مؤسســهقــرآنوعتــرتپیامبــراعظــم)ص(ســاریبــارویکــردفرهنگــی،پژوهشــیوآموزشــیدرراســتایاهــدافپژوهشــی
خــوددرنظــرداردتــاهمایــشملــی»آموزههــایاســالمی،انســانمعاصــرونظــامخانــواده«رابــاهمــکاریمجامــععلمــیکشــور

اســفندماهســالجــاریبرگــزارکنــد.
ویافــزود:محورهــایایــنهمایــشملــیشــاملآموزههــایاســالمیوشــناختمبانــینظــریخانــواده،آموزههــایاســالمیو

تعالــیخانــواده،آموزههــایاســالمی،آســیبشناســیخانــوادهوراهکارهــا،آموزههــایاســالمی،خانــوادهونظــاماســالمیوآموزههــایاســالمی،خانــوادهوســالمتاســت.قاســمیتصریــحکــرد:
مهلــتارســالچکیــدهمقــاالتجهــتشــرکتدرجشــنوارهحداکثــرتــاروزدوشــنبه20دیمــاهســالجــاریدرنظــرگرفتــهشــدهاســتوزمــاناجــرایهمایــشنیــزپنجشــنبه5اســفندماه
ســالجــاریخواهــدبــود.مدیــرروابــطعمومــیمؤسســهپیامبــراعظــم)ص(ســاریخاطرنشــانکــرد:عالقهمنــدانمیتواننــدآثــارخــودرابــهپایــگاهاطالعرســانیهمایــشملــی»آموزههــای

اســالمی،انســانمعاصــرونظــامخانــواده«کــهبــهزودیاعــالمخواهــدشــد،ارســالکننــد.

هرمزگان

»چرا نماز می خوانیم؟ در »از خاک تا افالک

بـههمتانجمناسـالميدانشـجویانمسـتقلدانشـگاههرمـزگان،مجموعهکتـب»ازخاكتـاافـالك«دربابروانشناسـینماز
بـاموضـوع»چـرانمـازمیخوانیـم؟«درمراسـمشـبشـعر»رازونیـاز«دربندرعبـاسرونماییشـد.دراینمراسـمحجتاالسـالم
والمسـلمیندکترابراهیمی،مسـئولنهادرهبریدردانشـگاهآزاداسـالمیواحدبندرعباسطیسـخنانییکیازاهدافآفرینشرا

عبـادتوقـربالهـیدانسـتوگفـت:نمـاز،باالترینمرتبـهرازونیازبامعبوداسـت.
مریـمریاضـیطهرانـی،نویسـندهکتاب»روانشناسـینماز«باموضـوع»چرانمـازمیخوانیم«نیزبااشـارهبهحدیثینبـوی،گفت:

فرزنـدصالـح،علـمنافـذومالیکـهدرراهخداخـرجشـودازباقیاتالصالحاتپسازمرگاسـت.
ویافزود:30سالازبهترینروزهایعمرمرادرشهربندرعباسدرسنگرعلمودانشهمآموختموهمزکاتآنراباتدریسدرحوزهودانشگاهپرداختکردم.

ریاضـیطهرانـیبـااشـارهبـهچگونگیورودشبهعرصهنویسـندگیبیانکرد:بابررسـیکاسـتیهاییکـهدرزمینهآثارمکتـوببهویژهدرحـوزهمعرفتدینیبود،تصمیـمگرفتمکهمجموعه
کتـب»ازخـاكتـاافـالك«رابهعنوانپاسـخیبهچراییهایانسـانهایکنجکاوتولیدومنتشـرکنم.

ایـناسـتادحـوزهودانشـگاهعنـوانکرد:درکتاب»روانشناسـینماز«باموضـوع»چرانمازمیخوانیم؟«10توصیهمقاممعظـمرهبریدررابطهباآدابنمـازرامحورقـراردادهام.اینکتاب159
صفحهایشـاملسـهفصل»نمازوبهداشـتجسـمی«،»نمازوبهداشـتروحوروان«و»نمازازدیدگاهمتفکرانواندیشـمندانجهان«اسـت.ویافزود:دوکتابدیگر»تفسـیرزیارتعاشـورا«و

»رازسـالمتیوطولعمر«نیزدردسـتچاپاسـتکهبزودیمنتشـرخواهدشـد.
یادآورمیشود،دراینشبشعر،شعرایمطرحاستانهرمزگانوشاعرانجویاینامدانشجواشعارخودراباموضوعمحرمورازونیازقرائتکردندکهمورداستقبالحضارقرارگرفت.

 سمنان  برپایی دوره آموزشی »انقالب در مختصات جهان اسالم« در شاهرود
ثبتنـامدورهآموزشـی»انقالبدرمختصـاتجهـاناسـالم«بـههمتمجمعفرهنگیگفتمانانقالباسـالمیشـاهرودآغازشـد.مصطفـیواحدی،
مدیـرمجمـعفرهنگیگفتمانانقالباسـالمیشـاهرودبهحلقـهوصلگفت:ایندورهآموزشـیویژهفعاالنفرهنگـیبرگزارمیگردد.ویبیانداشـت:
درواقـعایـندورهبـهنوعـیجریانشناسـیفکریوتحلیلتحوالتجهاناسـالماسـتکـهطیدوروزبرگزارمیشـود.مدیـرمجمعفرهنگیگفتمان
انقـالباسـالمیشـاهرودادامـهداد:عالقهمنـدانمیتوانندجهتثبتنامبهشـاهرود،خیابانتهـران،کافهکتابمراجعهنمایندالبتهظرفیتشـرکتدر

ایـندورهمحـدوداسـت.وییـادآورشـد:اسـاتیددورهنیزازاتحادیـهبینالمللیامتواحدهدعوتشـدهاند.
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  گیالن

 اجرای طرح »پاک ترین مسیر« و اجتماع گیالنیان در نجف و کربال
مسـئولفرهنگیاربعینسـتادمردمیجبههفرهنگیاسـتانگیالنازاجرایطرح»پاكترینمسـیر«،»زیارتبهنیابتازشـهدای

گیـالن«واجتمـاعگیالنیاندرنجفوکربالدراربعینامسـالخبرداد.
مجیـدرحمانـیبـهحلقهوصلگفت:پیـادهرویاربعیندارایابعادگسـتردهایاسـتامااگـرازاینجریانزاللاربعینکههرسـال

باشـکوهترازسـالگذشـتهبرپامیشـودیکهدفعالیدنبالکنیمآنهدف،فرآیندرسـیدنبهتمدناسـالمیاسـت.
ویادامـهداد:درایـنمسـیرمنویـاتمقاممعظمرهبریراهنمایماسـتوفعاالنفرهنگیعالوهبرزمینهسـازیبهرهمندیفردیو
جمعیازاینظرفیتخودسـازیمسـیرسـلوکیپیادهرویبایدبانگاهتعاملاقناعیازاینفرصتتاریخسـازبرایمعرفیاسـالمنابو
انقالبینیزبهرهبرند.رحمانیافزود:برهمیناسـاس4سـالاسـتکهجمعیازخادمانجبههفرهنگیانقالباسـالمیاسـتانگیالندرتالشـندتازمینهسـازابرازارادتدرخورهمراهبامعرفت
هماسـتانیهایوالیتمدارشـاندرایـناجتمـاعجهانـیگردنـدوباایجادیکجریانفرهنگیدرجهـتهمافزاییوهمراهیمردموفعاالنفرهنگیاسـتانگامبردارنـدونقشبیبدیلگیالنیهای
همیشـهدرصحنهرادربزرگترینرویدادجهاناسـالمقوامبخشـند.اینفعالفرهنگیتصریحکرد:باتوجهبهفعالیتهای3سـالگذشـته»قافلهعاشـقی«وباجهتدهیانجامشـدهامسـالنیز
چندمجموعهفرهنگیمردمیاسـتاندرزمینهاعزام،اسـکانوموکبفعالشـدندوفعالیتهایخوبیراسـاماندادند.لذا»قافلهعاشـقی«درسـالجاریمانندسـهسـالگذشـته،فعالیتهای
فرهنگـیاسـتانیوبینالمللـیناظـربـرخالءهـایموجـودراطراحیواجراکرد.مسـئولفرهنگیاربعینجبههفرهنگیگیالنخاطرنشـانکرد:البتـهناگفتهنماندتماماینحرکتهاباپیشـتازی
حجتاالسـالمسـعیدمهـدویدبیـرجبهـهفرهنگیانقالباسـالمیاسـتانگیالنصـورتگرفت.ویاضافـهکرد:ازجملهایـنطرحوبرنامههـامیتوانبهزیارتبهنیابتازشـهدایگیالناشـاره
کرد.دراینطرحهرزائراربعینبهنیابتازیکشـهیدگیالنیبهزیارتنائلشـد.دراینطرحباارسـالنامونامخانوادگیونامشـهیددردریافتنشـاننائبشـهید،مسـیرپیادهرویطیشـد.
رحمانـیضمـناشـارهبـهسـفیرانفرهنگیوهسـتههایمقاومتتصریحکرد:قافلهعاشـقیبـانگاهبهظرفیتجهانیاینسـفرولـزوماثرگـذاریدرگردهماییبینالمللیاربعیـنوصدورپیام

جهانیاسـالمینابمحمدیوقیامحسـینی،تجربهاجرایاینفعالیترادردوسـالگذشـتهداشـت.
فعـاالنفرهنگـیاسـتانوکاروانهـابـاحضـوردرکارگاههایآموزشـیومطالعهجـزواتدرحدبضاعت،درجهـتصدورانقالبورفعخـالءکارفکریدرحـوزهبینالمللیوهمچنیندرجهت
رفـعتحریفهـاوآسـیبهاتـالشنمودنـدوبـااقالمتبلیغیوتبیینیاقداماتیشایسـتهدرمسـیرپیادهروینجفتـاکربالوهمچنیندرموکبفرهنگیدرشـهرکربالداشـتند.ویادامـهداد:در
اربعیـنامسـالضمـناسـتمرارایـنطـرحتالشکردیمکهباتشـکیلهسـتههایمقاومتخودجـوش،اثرگـذاروتعاملبـازوارغیرایرانیاربعینمسـتمروهدفمنددنبـالگردد.رحمانـیبهطرح
»پاكتریـنمسـیر«نیـزاشـارهکـردوگفـت:بـهجهتمشـارکتگیالنیهادرنظافتحریمآسـمانینجفتـاکربالبرایسـالجاری،طرحیسـادهوقابلاجـرادرنظرگرفتهشـدکهباهماهنگی
بـامسـئولینکاروانهـاوفعـاالنفرهنگـی،هـرزائـربادریافتیککیسـهزبالهبـزرگوجمعآوریدرطولمسـیردرپاكنمودناینجادهبهشـتیهمراهیکـرد.اینفعالفرهنگیافزود:شـرکت
پرشـورگیالنیهاازکاروانهایمختلفدرمراسـم»قافلهعاشـقی«یکیازشـیرینترینخاطراتجمعیزوارگیالنیدراربعینبودهکهباحضورشـعرا،سـخنرانانومداحانصاحبناماسـتاندر
نجفوکربالبرگزارشـد.ویبیانداشـت:مراسـمتوسـلدرحرمامیرالمؤمینن)ع(مراسـمشـروعپیادهرویازنجف،مراسـمزیارتدرصبحاربعین،حرکتدسـتهعزاداراناربعیندرکربالوتشـرف
بهحرمینومراسـموداعدرحرمحضرتعباس)ع(پنجمراسـمیهسـتندکهمحفلابرازارادتگیالنیانبهسـاحتحضرتسیدالشـهدا)ع(بودوباحضورکاروانهایمختلفاسـتانبرگزارشـد.
رحمانـییـادآورشـد:ازدیگـرفعالیتهایقافلهعاشـقیتشـکیلگروههایمستندسـازیوهمچنیـنراهاندازیسـایت،صفحهدرشـبکههایاجتماعی،کانالوگروههایاسـتانیوشهرسـتانیدر
نرمافزارهـایتلفـنهمـراهاسـتکـهدرطـولسـالدرجهتانعکاسوحفظشـوروشـعوراربعیندربیـناصحاباربعینیاسـتانوعموممردمفعالیتمینماید.مسـئولفرهنگـیاربعینگیالن
خاطرنشـانکـرد:ازدیگـرفعالیتهـایقافلـهعاشـقیدرخصوصایاماربعینبرگزاریسـوگوارهفرهنگیهنری،همایشفعاالنفرهنگیگیالنوانتشـارلوحفشـردهقافلهعاشـقیاربعیـن94بوده

است.

گیالن

 برپایی همایش »فعاالن فرهنگی گیالن در پیاده روی جهانی اربعین حسینی« 
همایــشبــزرگفعــاالنفرهنگــیگیــالندرپیــادهرویجهانــیاربعیــنحســینیهمراهبــاتقدیــرازبرگزیدگانســومینســوگواره
فرهنگــیوهنــریقافلــهعاشــقیبــاحضــورجمعــیازفعــاالنفرهنگــی،حجــتاالســالممهدوی،حســنفعــالومحمدباقــرحکیم
اوایــلآبــانمــاهدررشــتبرگــزارشــد.درابتــدایهمایــش،امامــیشــاعرآئینــیومنتخــبســومینســوگوارهقافلــهعاشــقیبــه
شــعرخوانیپرداخــت.مجیــدرحمانــیمدیــراجرایــیهمایــشمطالبــیرامطــرحوســپسازطرحهــایاربعیــن95ازجملــهطــرح

»زیــارتبــهنیابــتازشــهدایگیــالن«و»پــاكتریــنمســیر«رونمایــیشــد.
درایــنهمایــشحجتاالســالممهــدویدبیــرســتادمردمــیجبهــهفرهنگــیگیــالنبــهبیــانمطالبــیپرداخــت.ویپیــادهروی
اربعیــنرامانــوریتمدنســازنامیــدوافــزود:بعضیهــافقــطبــهدنبــالقبیلهگرایــیوظواهــرعــزاداریهســتندتــاحــدیکــهیادشــانمــیرودپیــامامــامحســین)ع(درروزعاشــورارادرك
کننــدوترویــجدهنــد.حســنفعــالرئیــسســازمانحــجوزیــارتگیــالننیــزبــاحضــوردرایــنبرنامــهتصریــحکــرد:اســتانگیــالنبــاپافشــاریخــودتوانســتبالــغبــر5هــزارویــزابــرای
زائریــنصــادرکنــدوپــسازایــنزوار،نیــازیبــهمراجعــهبــهتهــرانوســفارتبــرایتهیــهویــزاندارنــد.فعــالیــادآورشــد:ایــناســتانحــدود5ســالازپروازهــایهوایــیمحــرومبــودکــهبــا
تالشهــاوپیگیریهــایمــداومدومیــنهفتــهاســتکــهپــرواززائریــنازرشــتبــهبغــدادونجــفراهانــدازیشــدهاســت.الزمبــهذکــراســت،ایــنهمایــشبــابرگــزاریکارگاههــایآموزشــیبــا
حضــوربصیــرچهارســوقی،عبداللهــیومحمدباقــرحکیــمدرخصــوصتبییــنطرحســفیرانفرهنگــی،دورههماموجریانشناســیمســائلکشــورعــراقویــژهفعاالنهمــراهبود.همچنیــنبرپایی
نمایشــگاهعکسهــایمنتخــبزائــرانگیالنــیپیــادهرویاربعیــنحســینیدرســال94ازدیگــربرنامههــایایــنهمایشبــود.تجلیــلازبرگزیدگانســومینســوگوارهفرهنگیهنریقافلهعاشــقی،

تجلیــلازخادمــانکاروانهــایاربعیــن94وتوزیــعلــوحفشــردهآثــارارســالیاززائــراناربعیــن94نیــزازدیگــربرنامههــایایــنمراســمبــودهاســت.

همدان برگزاری دوره آموزشی»طراحی وب« 
بههمتسـازمانفضایمجازیسـراجدرهمداندورهآموزشـی»طراحیوب«برگزارشـد.مهندسمحمدیعقوبینمایندهسـازمانفضایمجازی
سـراجدراسـتانهمـدانبـهحلقـهوصلگفت:دورهآموزشـیطراحـیوبباحضورمصطفیقـاریتوسـعهدهندهارشـد Front-End درکارآپبه
عنـوانمـدرسبرگـزارشـد.پیشنیـازایندورهنیزتواناییکارباسیسـتمعاملویندوزوآشـناییمختصربامفهومبرنامهنویسـیاسـت.ایـندورهدر
 shahrdoon.ir10جلسـهدرخیابانتختی،کوچهحسـنییهسـاختمانکمیلبرگزارشـد.عالقهمندانبرایکسـباطالعاتمیتوانندبهسـایت

مراجعـهویـاباشـماره09397321076تماسبگیرند.
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جامعه قرآني امام عصر)عج( در مالیر تشکیل شد
همایشفعاالنقرآنیوانتخاباتمجمعقرآنیامامعصر)عج(درمالیرباحضورمسئوالنشهریواساتیدقرآنیبهمیزبانیموسسهفرهنگیقرآنوعترتستارههاییاسینمالیربرگزارشد.

قاسـمجـانآرادبیـرکارگـروهجامعـهقرآنیامامعصر)عج(دراسـتانهمدانهدفازتشـکیلجامعهقرآنیامـامعصر)عج(راحضوردانشآموختگانقرآنیوفعاالنقرآنیدانسـتوافـزود:افرادی
کـهدرراسـتایاشـاعهقـرآندرشهرسـتانفعالیـتمیکنندمانندفعـاالنقرآنی،حافظانقرآن،اسـاتید،مربیـانوهنرمندانقرآنـیمیتواننددرمجمععمومـیقرآنیامامعصر)عـج(حضورپیدا
کننـد.دبیـرکارگـروهجامعـهقرآنـیامامعصر)عج(دراسـتانهمدانازایجادانگیزهوبسـترمناسـببرایرشـداعضابهتبادلنظروفکر،مشـاورهقرآنی،رصدرویدادهایفرهنگیکشـورواسـتان،
جریانسـازیوایجـادگفتمـانمطالبهگـریدرفضـایجامعـه،تربیتبیـشاز10میلیونحافظقرآن،تدبردرقرآن،نشـرمفاهیمقرآن،شناسـاییوتجلیـلازنمونههایکشـوریوارتباطبامرکز
قرآنـیازجملـهاهـدافوفعالیتهـایایـنمرکـزاشـارهکرد.جهانآرااظهارداشـت:جامعهقرآنجبههفرهنگیمردمیانقالباسـالمیازحدودسـهسـالپیـشفعالیتخودرادراسـتانهمدان

آغـازکـردهوتاکنـونحـدود3هـزارنفرعضوداردکهدرآیندهنزدیکجامعهقرآنیامامعصر)عج(درشهرسـتانتویسـرکانونهاوندتشـکیلمیشـود.
درپایاناینمراسـمبارأیگیریافرادصاحبنظردرحوزهقرآنیشهرسـتانمالیرآقایانجعفری،فارسـی،یارمحمدیودشـتبینوخانمهاروزبهانیوترکاشـوندباکسـببیشـترینآراازبین

16نامـزدبـهعنـواناعضایشـورایمرکزیمجمعقرآنـیامامعصر)عج(درمالیرانتخابشـدند.

 همدان

 فضاسازی شهری جهت استقبال از زائرین اربعین حسینی
بهمناسـبتراهپیماییعظیماربعین،خانهطراحانانقالباسـالمیاسـتانهمدانفضاسـازیفرهنگیتبلیغاتیخودرادرسـطح
شـهرهمـداناجـراکرد.رضاشـعبانیمسـئولخانهطراحانانقالباسـالمیاسـتانهمدانبـهحلقهوصلگفت:بهمناسـبتاربعین
حسـینی،خانـهطراحانانقالباسـالمیهمدانباهمکاریسـتادمردمیخدمتگزاراناربعیناسـتانباهدفتبییـنالگوهایرفتاری
ایـنواقعـهبـزرگوبهمنظورارتقایسـطحاگاهیمردموزائریـنازجایگاهخادمیوخدمتگزاریفضاسـازیفرهنگیوتبلیغاتیخود
رادرسـطحشـهرهمداناجراکرد.ویادامهداد:بهجهتبسـطوگسـترشفعالیتهایهنریمتناسـببااهدافمتعالیعاشـوراو
ارتقـایارتبـاطمیـانمـردموفرهنـگخادمیاینحرکتدرچهارکارگروهگرافیک،فضاسـازی،مستندسـازیوفضـایمجازیبههم

پیوسـتهوظیفـهخـودرابـهانجـامرسـاندند.شـعبانیتصریحکـرد:تولیدآثارطراحـانباتوجهبهپیامعاشـورایعنیامـربهمعروفونهیازمنکرشـکلگرفتهودرمرحلهبعدشـعارپیشـنهادیاز
سـویسـتادمردمی»بااربعینتاظهور«شـعارثابتکلیهاقالمتبلیغاتیاسـت.وییادآورشـد:کمپینتبلیغاتیمسـیرعاشـقیوخدمتگزارانعاشـقیبرایبیلبوردهایبیرونشـهریودرطول

مسـیروکمپیـن»کربـالمیـزاناسـت«بـرایبیلبوردهایعابرپیادهوطراحیایسـتگاههایبینمسـیربهصورتیکسـانومتحدالشـکلونامگذاریاینایسـتگاهباعنوان»منـزل«انجامگرفت.

همدان

 برخی جریان های انحرافی به دنبال اشرافیت هستند
سـردارسـعیدقاسـمیدرهمایشاستکبارسـتیزیباعنوان»بدعهدی«درجمعدانشـجویاندانشـگاهبوعلیهمدانبیانداشـت:دفترچهراهنمایماصحیفه22جلدیامامخمینی)ره(اسـت،
برخـیازایـنجریانهـایانحرافـیبهدنبالاشـرافیتهسـتند.ویباتأکیدبروظیفهدانشـجویاندرانتشـارمطالباینجلسـهاضافهکرد:فلسـفهقیامامامحسـین)ع(ایناسـتکـهاگرمیتوانی
بـهخـطعاشـوراییبـزنوبجنـگ،اگـرنمیتوانـیزینبگونـهپیامرسـانبـاش.کـهماایـندوتکلیـفراداریم.بـاانقالباسـالمیامـامخمینـی)ره(درداخلکشـوراتفاقبزرگـیرخدادوریشـه
2500سـالهشاهنشـاهیخشـکاندهشـد.ویانقالباسـالمیرامعجزهقرندانسـتوبیانداشـت:برخیدرآندورانبهامام)ره(گفتندکهفریباینهمراهیمردمرانخوریدچراکهآنهاپشـت
شـمانمیایسـتندامـامـردمبـاامـامراحـلماندنـدوانقالبیرابهپیروزیرسـاندندکهتمـاممعادالتجهانیرابرهمزد.سـردارقاسـمیبااشـارهبهجریانهایانحرافیدرکشـورخاطرنشـانکرد:
برخـیازایـنجریانهـابـهدنبـالاشـرافیتهسـتند.آنهامـکفارلینرابدوناجـازهامام)ره(دعوتکردند.آنهابهدنبالایجادانحرافهسـتند.سـردارقاسـمییادآورشـد:ماهرگـزاماننامهکفررا

امضانخواهیمکردوخوشـبختانهدانشـجویانمابیدارهسـتند.
 همدان

 قرارگاه فرهنگی »اسرا« ویژه فعالیت در فضای مجازی تشکیل شد
نمایندهسـازمانفضایمجازیسـراجدراسـتانهمدانازتشـکیلقرارگاهفرهنگی»اسـرا«درراسـتایسـاماندهیبهتشـکلهای
مردمـیوشبکهسـازیمجموعههـادرفضـایمجازیخبرداد.محمدیعقوبی،نمایندهسـازمانفضایمجازیسـراجدراسـتانهمدان
بـهحلقـهوصـلگفت:قرارگاهفرهنگی»اسـرا«درحوزهفضـایمجازیفعالیتدارد،اساسـنامهآنتدوینومراحلثبتدراسـتانداری
نیـزطـیشـدهکـهدرحالحاضرمنتظرصدورمجوزهسـتیم.یعقوبیتصریحکرد:یکـیازفعالیتهایاصلیاینقرارگاه،شناسـاییو
متشکلسـازینیروهـایفرهنگـیوانقالبـیدرحوزهخواهراناسـتکهاولینعملکـردوخروجیاینقـرارگاهایجادمجموعهفرهنگی
»نجمـه«بـودکـهکاراصلـیایـنمجموعهنیزتربیتمربـیدرحوزهفضـایمجازیاسـت.نمایندهسـازمانفضایمجازیدراسـتان

همـدانخاطرنشـانکـرد:درحـالحاضـرطیدوماهگذشـتهبیشاز26جلسـهآموزشـیدرزمینههایطراحیپوسـتر،کلیپسـازی،زبانهایبرنامهنویسـیونرمافزاراندرویدبرگزارشـدهاسـت.
ویافـزود:فعالیـتبعـدیقـرارگاه»اسـرا«ومجموعـه»نجمه«تشـکیلهیئتواسـتقرارآندرامامـزادهاهلابنعلیبودکهاینهیئتقبـلازماهمحرمفعالیتفرهنگیمذهبیخـودراآغازکرد.

کردستان   پذیرایی و ارائه خدمات موکب های استان کردستان در ایام اربعین
همزمانباایاماربعینحسـینیدراسـتانکردسـتاننیزسـهموکبدروناسـتانی،یکموکبدرمرزمهرانوموکبفدائیانوالیتومدافعینحرم

نیـزدرکربـالبـهارائـهخدماتپرداختنـدوکاروان120نفرازبرادراناهلسـنتنیزعازمپیادهرویاربعینشـدند.
امسالهمچنینکاروانزیارتاولیهاهمراهبا120نفرازبرادراناهلسنتازایناستانراهیپیادهرویاربعینشدند.
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  کرمان 

  انتشار»کریمانه«روایت دیدارهای رهبر معظم انقالب با خانواده شهدای کرمان
کتــاب»کریمانــه«کــهمحــوراصلــیآنروایــتحضــوررهبــرمعظــمانقــالباســالمیدرمنزل15شــهیداســتانکرماندرســفر
اســتانیســال1384بــهکرمــاناســت،توســطمؤسســهصهبــامنتشــرشــد.دیــداربــاخانــوادۀشــهداوحضــوردرمنــازلآنهــایکی
ازبرنامههــایثابــترهبــرمعظــمانقــالبدرتهــرانوســفرهایاســتانیایشــاناســت.ثابــتبــودنایــندیدارهــانشــانازاهمیــت
آنبــرایحضــرتآقــادارد.پــسازانتشــار»کوثــرکویــر«تنهــابــهفاصلــهچنــدمــاهپــسازســفربابرکــترهبــریدرســال84بــه
کرمــان،هــماکنــونکتــاب»کریمانــه«کــهمحــوراصلــیآنروایــتحضــوررهبرمعظــمانقالباســالمیدرمنزل15شــهیداســتان
کرمــاناســتمنتشــرشــد.»کوثــرکویــر«نخســتیناثــریاســتکــهچنــدمــاهپــسازایــنســفرتوســطمرکــزکرمانشناســیدر
186صفحــه،تصویــریازســفرمقــاممعظــمرهبــریدرقالــبعکــسومطلــب،منتشــرشــد.کتــاب»کریمانــه«نیــزکتابــیاســتکــهدربــارۀاینســفرمنتشــرمیشــود؛البتهباســبکیخاص

ومنحصربهفــرد.محــوراصلــیکتــاب،روایــتحضــورحضــرتآقــادرمنــازلشهداســتوبرخــیاتفاقــاتدیگــرســفر،حوالــیهمیــنمحــورروایــتمیشــود.
کریمانــهحاصــلمصاحبــهبــاخانــوادۀپانــزدهشــهیدعزیــزاســتانکرمــاناســتکــهبــارهبرمعظــمانقــالبدیــدارداشــتهاند.شــهدایعزیزیکــهزندگــیهریــک،معرفتآموزاســتوچــراِغ
راه.درکنــارایــنپانــزدهشــهید،ازشــهیدیزنــدهنیــزســخنبــهمیــانآمــده،شــهیدیکــهخــادِمایــنشــهدادرلشــکر41ثــاراهللکرمــانبــودهودردیدارهــایرهبــرمعظــمانقــالب،همــراه
ایشــان:حــاجقاســمســلیمانی.شــروعوپایــانکتــابمعطــراســتبــهحکایــتبازگشــتغواصهــایدستبســتهوشــهدایکربــالی4.ایــنکتــاببــالحنــیداســتانی،اتفاقــاترادرزمــانحال

پیــشمیبــردوهرجــاکــهســخنازســال84بــهمیــانمیآیــد،بــاگریــزیمناســب،خواننــدهرابــهســال84میبــردووقایــعآنســالرانشــانشمیدهــد.
ایــنکتــابدرســیصدصفحــۀرنگــیچــاپشــدهاســتوپــسازاهــدابــهخانــوادۀشــهداییکــهدرکتــابشــرحدیــدارآنهــاگفتــهشــد،هماکنــوندرســایت  jahadi.ir وکتابفروشــیها

دردســترسوقابلتهیــهاســت.

کرمانشاه

توزیع ویژه نامه اربعین در قالب نشریه »هیأت« 
ویــژهنامــه»اربعیــن«بــاهــدفترویــجمعــارفحســینیوشــناختبیشــترایــنحرکــتعظیــمدربیــنزواروموکبهــایمــرز
مهــرانتوزیــعشــد.مهــردادمعارفونــدمدیرمســئولنشــریههیــأتکرمانشــاهازانتشــارویژهنامــهاربعیــنخبــردادوبــهحلقــهوصل
گفــت:بــهمناســبتایــاماربعیــنحســینیایــنویژهنامــهدرچهــارصفحــهمنتشــرشــد.ویبیــانداشــت:ترویــجمعــارفحســینی
ــودهاســت.درایــنویژهنامــهتــالششــدهاســت وشــناختبیشــترپیــادهرویاربعیــنازجملــهاهــدافانتشــارایــنویژهنامــهب
موضوعــاتومســائلمحــوریاربعیــندرقالــبگــزارشومصاحبــهخدمــتزوارارائــهگــردد.مدیرمســئولنشــریههیــأتافــزود:
ایــنویژهنامــهدرســههــزارتیــراژمنتشــرودربیــنزواروموکبهــاتــامــرزمهــرانتوزیــعشــدهاســت.ایــننشــریهزیرمجموعــه
»مؤسســهفرهنگــیبهتریــنمــادردنیــاحضــرتزهــرا)س(«اســت.معارفونــدهمچنیــنازچــاپونصــببنرهــایامربــهمعــروفونهــیازمنکــربــامحوریــتاربعیــنخبــرداد.ویگفــت:ایــن
طــرحدرمحــرمســالگذشــتهاجــراومــورداســتقبالبــزرگانوهمشــهریانقــرارگرفــتوامســالبــرایدومیــنســالاجــراشــد.البتــهبعــدازآننیــزبــهمناســبتهایمختلــفمثــلمــاه

مبــاركرمضــان،دهــهفاطمیــهو...بنرهایــیبــاعنــوانامــربــهمعــروفونهــیازمنکــرمنتشــرونصــبشــد.
معارفونــدخاطرنشــانکــرد:عالقهمنــدانمیتواننــدنظــراتوپیشــنهادهایخــودرابــهســامانه1000000135ارســالنماینــدومــامطمئنــاًبعــدازمطالعــهنظــراتعزیــزاندرصــورتامکان

ومفیــدبــودنپیشــنهادهایآنهــادرکارهــایبعــدیاعمالخواهیــمکرد.

گلستان

تبیین تاریخ شفاهی دفاع مقدس در»نسل ماندگار«
ششــمیننشســتدوماهانــه»نســلمانــدگار«درراســتایتبییــنتاریــخشــفاهیدفــاعمقــدس،درموسســهفرهنگــیمیردامــاد
گــرگانبرگــزارشــد.احمــدخواجهنــژادمدیــرمؤسســهفرهنگــیمیردامــادگــرگانبــهحلقــهوصــلگفــت:بخشــیازکارمؤسســه
میردامــادتبییــنتاریــخشــفاهیاســتانگلســتاندرحــوزهدفــاعمقــدساســت.بــههمیــنخاطــرنزدیــکبــهیــکســالاســتکه
نشســتهایدوماهانــهنســلمانــدگاررابرگــزارمیکنیــم.خواجهنــژادتصریــحکــرد:درواقــعایــنکاربــامشــورتدوســتانرزمنــده

شــروعشــدوامــروزششــمینجلســهآنبرگــزارشــد.
مدیــرمؤسســهفرهنگــیمیردامــادگــرگاناضافــهکــرد:ازطــرفدیگــرهــدفمــاازبرگــزاریچنیــننشســتهاییبیــانخاطرات
هشــتســالدفــاعمقــدسبــراینســلامــروزوازســویدیگــرتــازهشــدندیــداربچههــایهمــرزماســت.اززمانــیکــهایــنجلســاتدرماههــایزوجســالیعنــیاردیبهشــت،تیــر،شــهریور،
آبــان،دیواســفندبرگــزارمیشــود،مــورداســتقبالخانوادههــاوبــهویــژهرزمنــدگانبازمانــدهازآنســالهاقــرارگرفتــهاســت.خواجهنــژادادامــهداد:درایــننشســتهاقــرارنیســتتحلیــل
یــاســخنرانیصــورتگیــردوتنهــابیــانخاطــراتمســتندرزمنــدگانودرواقــعتبییــنتاریــخشــفاهیایــناســتاندرطــولســالهایجنــگتحمیلــی،هــدفماســتکــهتــاکنــوننیــز

رعایــتشــدهاســت.
مدیرمؤسسهمیردامادگرگانیادآورشد:تالشخواهیمکرددرپایانایننشستهانیزخاطراتاینعزیزانگردآوریوضبطگردد.

کرمانشاه برگزاری دوره های مطالعاتی بر مبنای حکمت های نهج البالغه در کرمانشاه
دبیـرگـروهمطالعاتی»رحیـقمختوم«کرمانشـاهازبرگـزاریدورههایمطالعاتیبرمبنایحکمتهـاینهجالبالغهبامحوریتسـبکزندگیایرانی-
اسـالمیخبـرداد.علـیمـرادیبهحلقهوصلگفت:تـاکنونچندیندورهمطالعاتـیبرمبنایحکمتهاینهجالبالغهویـژهخواهرانوبـرادرانبرگزار
شـدهاسـت.دورهمطالعاتیویژهخواهراندرحالبرگزاریاسـتوبناداریمدورهجدیدیبامحوریتسـبکزندگیایرانی-اسـالمیبرمبنایحکمتهای
نهجالبالغـهویـژهبـرادرانبرگزارنماییم.دبیرگروهمطالعاتیرحیقمختومکرمانشـاهاضافهکرد:دورهدرروزهایپنجشـنبههرهفتهدر4سـطحبرگزار
خواهـدشـدوثبتنـامکننـدگانجهـتپذیرشدرایندورهملزمبهشـرکتدرآزمونتعیینسـطحهسـتند.مـرادیافزود:شـرکتدرایـندورههابه

صـورترایـگاناسـتوعالقهمندانجهتثبتنـاممیتوانندبـاشـماره09181302878تماسحاصلنمایند.
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یــزد

 برگزاری جشنواره »بیعت در غربت« ویژه دختران دانش آموز
جشــنوارهفرهنگــیهنری»بیعــتدرغربــت«ویــژهدختــراندانشآمــوزیــزدیبــاهــدفتربیــتنیــرویطــرازجامعــهانقــالب

اســالمیوایجــادمــوجدرونزایمهــدویبــههمــتفرهنگســرایامــاممهدی)عــج(اســتانبرگــزارمیشــود.
ناهیــدیــاوریمســئولبرگــزاریجشــنوارهبیعــتدرغربــتبــهحلقــهوصــلگفــت:ایــنجشــنوارهفرهنگــیوهنــریبــاهــدف
تربیــتنیــرویطــرازجامعــهانقــالباســالمی،ایجــادمــوجدرونزایمهــدوی،شــناختهــرچــهبیشــترنســبتبــهامــامزمان)عج(،
ایجــادروحیــهمعنــویومهــدویوافزایــشمعرفــتدانشآمــوزاننســبتبــهامــاممهدی)عــج(بــهعنــوانآخریــنامــامبرگــزار
میشــود.ویتصریــحکــرد:ایــنجشــنوارهویــژهدختــراندانشآمــوزمقطــعاولودوممتوســطهدرپنــجبخــشمعرفتــی)خیمــه

انتظــار(،محتوایــی)کتابخوانــی،حفــظوترجمــهدعــایعهــدودعــایفــرج(،بخــشفضــایمجــازی)کلیپســازی،اینفوگرافــی،دادهنمــا،ســاختکانــال،تصویــرمتحــرك(،بخــشادبــی
)شعرســراییودلنوشــته(وبخــشمهارتــی)ســخنوریودکلمهخوانــی(برگــزارمیشــود.یــاوریبــابیــاناینکــهجشــنوارهبــاهمــکاریکانــونفرهنگیامابیهــا)س(وفرهنگســرایتخصصــیامام
مهدی)عــج(برگــزارمیشــود،خاطرنشــانکــرد:آخریــنمهلــتارســالآثــارشــرکتکنندگانپانزدهــمآذرمــاهدرنظــرگرفتــهشــدهاســتوعالقمنــدانمیتواننــدآثــارخــودرابــهکانونهــای
فرهنگیتربیتــیخزعلــیوامابیهــاتحویــلدهنــد.وییــادآورشــد:البتــهمســابقاتدربخــشمعرفتــی)خیمــهگاهانتظــار(ازاولآبانمــاهآغــازشــدهوتــااولآذرمــاهادامــهداردورقابتهــای
بخــشدکلمهخوانــینیــزدرحــالبرگــزاریاســت.مســئولبرگــزاریجشــنوارهتصریــحکــرد:اختتامیــهایــندورهازجشــنواره25آذرمــاهدرحســینیهصاحبالزمان)عــج(محمودآبــادیــزدبرگزار

خواهــدشــد.

یــزد

»حسین)ع(، شاه کلید ظهور« در یزد منتشر شد
انتشــاراتســیمایخورشــیدجدیدتریــناثــرخــودتألیــففاطمــهوفاییخــواهپژوهشــگرواحــدانتشــاراتفرهنگســرایتخصصی
امــاممهدی)عــج(دراســتانیزدبــاعنــوان»حســین)ع(،شــاهکلیــدظهــور«رابــهچــاپرســانید.فاطمــهوفاییخــواه،مؤلــفکتــاب
»حســین)ع(،شــاهکلیدظهــور«درخصــوصهــدفتألیــفایــنکتــاباظهــارکــرد:درایــنکتــابتــالششــدهتــاقلــوبمردمــی
کــهعالقهمنــدوداغــدارامــامحســین)ع(هســتند،متوجــهامــامزمان)عــج(نیــزشــود.وفاییخــواهبــااشــارهبــهبحــثعبرتهــای
عاشــورابــاتوجــهبــهبیانــاتمقــاممعظــمرهبــری،گفــت:همــهبــرایامــامحســین)ع(ومصیبــتایشــانعــزاداریمیکنیــم،ولــی
بایــدازعاشــورابــرایانتظــارمهــدیموعود)عــج(عبــرتگرفتــهوالگــوبرداریــمودرقلبهایمــانعاشــورارابــهانتظــارپیونــددهیــم

کــهایــندودرواقــعهویــتشــیعههســتند.وفاییخــواهگفــت:بــاتوجــهبــهاینکــهیکــیازمهمتریــنمکانهــایاســتجابتدعــاحــرمسیدالشــهدا)ع(اســت،اگــرایــنپیونــددرقلــبمــاایجــاد
شــدهباشــد،حتمــاًدرچنیــنمکانــیبــرایظهــورمنتقمــشدعــاخواهیــمکــرد.ویبــابیــاناینکــهطلــبظهــورحضــرتبــاتوجــهبــهاینکــهاربعیــن،شــاهراهظهــوراســت،بایدمحققشــود؛
تصریــحکــرد:ازآنجایــيکــهحضــورواجتمــاعهرچــهبیشــترافــراددرایــنامــربــزرگ،بســیارمهــماســتواربعیــنتنهــافرصــتواجتمــاععظیممشــتاقاناســت،بــهنظــرميآیدکــهخداوند

اربعیــنحســینیراشــاهراهیبــرایمنتظــرانلبیکگــویخونخواهــشقــراردادهاســت.
وفاییخــواهدربــارهمحتــوایایــناثــرنیــزخاطرنشــانکــرد:ایــنکتــابشــاملتبییــنفرهنــگعاشــوراوانتظــاروپیونــدمیــانایــندواســتکــهدرمقدمــهبــهصــورتچکیــدهبیــانشــده،
امــامهمتریــندلیــلپیونــدعاشــوراوانتظــارپیونــدمیــانخالــقایــندوحماســهاســت؛یعنــیعاشــورایحســینیوانتظــارمهــدویکــهدرقالــبپیوندهــایزیبــایحســینی-مهــدوی،رابطــه
بســیارعمیقــیراشــاملمیشــودومحتــوایاصلــیکتــاباســت.یــادآوریمیشــودایــناثــردارایســهفصــلمشــتملبــرفصــلاول:پیوندهــایزبیــایحســینی-مهدویکــهدرچهــاربخش

بررســیایــنپیونــددرکالموحــی،روایــات،ادعیــهوزیــاراتودرکالمبــزرگان،ارائــهشــده،فصــلدوم:پیونــدعاشــوراوظهــوروفصــلســوم:پیوندهــایاربعیــنبــاظهــور،تالیــفشــدهاســت.

یــزد

»فصلی برای آغاز« ویژه دانش آموزان یزدی
مؤسسـهفرهنگیرسـانهایشـهیداحمدیروشـناسـتانیزداقدامبهبرگزاریدورهآموزشـیتربیتیباعنوان»فصلیبرایآغاز«
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حضور ماهنامه و سایت »حلقه وصل« در نمایشگاه مطبوعات 

میزبان راهروی 14؛
در همسایگی دیگران

گزارش:   محمد محققی 
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ــای369و ــروی14،غرفههـ ــی،راهـ ــالناصلـ سـ
ــتودومین ــلدربیسـ ــهحلقهوصـ 370.آدرسغرفـ
بیســـتودومین بـــود. مطبوعـــات نمایشـــگاه
نمایشـــگاهمطبوعـــاتبـــاحضـــورموسســـات
ــری ــایخبـ ــاوپایگاههـ ــی،خبرگزاریهـ مطبوعاتـ
ـــت« ـــفافیت،صداق ـــعار»ش ـــاش ـــانب ـــا21آب از14ت
ـــد. ـــزارش ـــی)ره(برگ ـــامخمین ـــزرگام ـــالیب درمص
ــان900 ــات،میزبـ ــگاهمطبوعـ ــندورهازنمایشـ ایـ
رســـانهدرقالـــب620غرفـــهبـــود.درهمســـایگی
ـــهداشـــت ـــا«غرف ـــه»اندیشـــهپوی حلقهوصـــلماهنام
ـــر ـــود.س ـــم«ب ـــه»فیل ـــاماهنام ـــرم ـــایهدیگ وهمس
کوچـــهمـــا»اعتمـــاد«روزنامـــهتوزیـــعمیکـــردو
بـــافعـــاالنفرهنگـــیوسیاســـیاصالحطلـــب
ـــا ـــدن«،ب ـــه»کرگ ـــت.هفتهنام ـــدداش ـــدوبازدی دی
غرفـــهایدردلغرفـــهروزنامـــهاعتمـــاد،اســـتقاللشاز
ـــیجـــدایازاعتمـــاد ـــهرخمیکشـــید،ول اعتمـــادراب
ــاهـــمهمغرفـــهبودنـــد.میهمانهـــای نبـــودوبـ
ــتند. ــدنداشـ ــروی14رفتوآمـ ــترکیدرراهـ مشـ
ـــی ـــطمحمدعل ـــایگی،فق ـــتروزهمس ـــولهش درط
آهنگـــرانبـــهغرفـــهحلقهوصـــلآمـــدودرپایـــان
مصاحبـــهگفـــتکـــه»برویـــمدرهمســـایگی
ــم«. ــنفکرانهبزنیـ ــایروشـ ــیحرفهـ ــما،کمـ شـ
ــگاه ــتودومیننمایشـ ــلدربیسـ ــهحلقهوصـ غرفـ
ـــی ـــیوسیاس ـــایفرهنگ ـــانچهرهه ـــاتمیزب مطبوع
»حجتاالســـالم همچـــون چهرههایـــی بـــود.
پورمحمـــدی«،وزیـــردادگســـتری،»حجتاالســـالم
کمیســـیون ســـخنگوی نـــوروزی«، حســـن
ــالمی، ــورایاسـ ــسشـ ــیمجلـ ــیوقضایـ حقوقـ
»حجـــتاهللایوبـــی«،رئیـــسســـازمانســـینمایی،
ــی«، ــیبابایـ ــان«،»گلعلـ ــالمخداجویـ »حجتاالسـ
ــکی«، ــادقکوشـ ــی«،»محمدصـ ــمطالبـ »ابوالقاسـ
»محمـــدســـلمانی«،»عبـــاسســـجادی«،»صابـــر
ـــی« ـــینقرائ ـــولی«،»حس ـــدیرس ـــانی«،»مه خراس

ــدند. ــلشـ ــهحلقهوصـ ــانغرفـ و...مهمـ
رسانه ها پادویی برجام را کردند

ــه ــوردرغرفـ ــاحضـ ــکیبـ ــادقکوشـ محمدصـ
ــرد ــارهرویکـ ــادربـ ــواالتمـ ــهسـ ــلبـ حلقهوصـ
ــال ــعارامسـ ــاموشـ ــابرجـ ــهبـ ــانههادررابطـ رسـ
نمایشـــگاهپاســـخداد.ویگفـــت:»رســـانههادر
ـــان ـــیخودش ـــتگاهاصل ـــالفخاس ـــرخ ـــاب ـــورم کش
درتمـــدنغـــربکـــههمیشـــهجـــدیهســـتندو
ســـهموجایـــگاهمشـــخصیدارنـــد،هیـــچوقـــت
ـــدو ـــنبودن ـــدوهمیشـــهحاشـــیهوتفن جـــدینبودن
ـــه ـــبیدرجامع ـــیومناس ـــهمواقع ـــذاریوس تاثیرگ
ـــه ـــوالک ـــنس ـــردنای ـــرحک ـــامط ـــتند.«اوب نداش
جبهـــهفرهنگـــیانقـــالبازرســـانههایخـــودش
چقـــدرتاثیـــرمیپذیـــرد؟ادامـــهداد:»هیـــچ!

بـــاعـــرضشـــرمندگیمـــندرجبهـــهفرهنگـــی
ـــری ـــزدیگ ـــانهچی ـــارس ـــیدوت ـــشازیک ـــالببی انق
نمیبینیـــم؛یعنـــیعمومـــاولمعطلنـــد،دکاننـــد،
بیتخصصیانـــد. و بیســـوادی و اطـــوار و ادا
ـــی ـــهفرهنگ ـــانهجبه ـــمرس ـــوزه ـــنهن ـــرایهمی ب
ـــگاه ـــتاددانش ـــناس ـــت.«ای ـــخنرانی«اس ـــالب»س انق
ـــامدارددر ـــیازبرج ـــیرهایخاص ـــهتفس ـــرانک ته
مـــوردنســـبتبیـــنرســـانههاوبرجـــاممعتقـــد
ـــام ـــهبرج ـــهدرقضی ـــتک ـــناس ـــتای ـــود:»واقعی ب
رســـانههایمـــاپادویـــیوعملگـــیدولـــترا
کردنـــد.اینکـــهبرجـــاماولبـــهصـــورتپدیـــدهای
ـــد ـــدفهمیدن ـــدوبع ـــادشخوابی ـــدب مطـــرحشـــد،بع
کـــهازاولچیـــزیدرآننبـــودهو....«کوشـــکیدر
ـــوردشـــعار ـــنســـوالکـــهنظـــرشدرم ـــهای پاســـخب
امســـالنمایشـــگاهچیســـتواینکـــهچـــهکســـیبایـــد
ـــدد ـــدمیخن ـــدایبلن ـــاص ـــدب ـــادقباش ـــفافوص ش
ــد: ــدومیگویـ ــوخیمیدانـ ــعارراشـ ــنشـ وایـ
»مـــردم!صداقـــترابایـــدمـــردمداشـــتهباشـــند!
مســـئولینکـــهکامـــالصادقنـــد!مـــردمهســـتندکـــه
ــد ــانمیکنـ ــورنصیحتشـ ــکرندورییسجمهـ ناشـ
ـــنرا ـــهای ـــید.البت ـــداریشـــکرگذارباش ـــکمق ـــهی ک
هـــمبایـــداضافـــهکنـــمکـــهمـــردموقتـــیبـــهدولـــت
رایمیدهنـــدخـــوبهســـتند،ولـــیوقتـــیکـــه
ــوندو ــکرمیشـ ــد،ناشـ ــاممیکننـ ــهبرجـ مطالبـ
ـــرداشـــته ـــوهدیگ ـــدســـراندوق ـــمبای شـــفافیتراه

ـــند!« باش
»حلقه وصل« از بولتن خبری شدن فاصله بگیرد

حجتاالســـالمخداجویـــانفعـــالفرهنگـــی
اســـتومدیـــرفروشـــگاهزندگـــیبهشـــتیکـــه
ـــا ـــد.اوب ـــلش ـــهوص ـــهحلق ـــانغرف ـــیمهم لحظات
تاکیـــدچندبـــارهبـــررویجریانســـازیتصریـــح
ـــرد ـــازک ـــلراب ـــیحلقهوص ـــکجاهای ـــدی ـــرد:بای ک
ــالبرا ــیانقـ ــهفرهنگـ ــایجبهـ ودرآنتلخیهـ
دیـــدوحلقهوصـــلبایـــدبلندگـــویایـــنعرصـــه
باشـــد.حلقهوصـــلاگـــربلندگـــویایـــنعرصـــه
ـــودشرا ـــهخ ـــروظیف ـــیاگ ـــت،ول ـــقاس ـــت،موف اس
درایـــنمیدانـــدکـــهفـــالنمجموعـــهدرفـــالن
ـــه ـــررارویصحن ـــالنتئات ـــالف ـــرد،مث ـــهک ـــهرچ ش

ـــم ـــودشمه ـــایخ ـــادرج ـــداینه ـــرچن ـــردو...ه ب
ـــود ـــهیـــکبولتـــنخبـــریخواهـــدب اســـت-شـــبیهب
ـــه ـــنجبه ـــانهایدرای ـــترس ـــانه.فعالی ـــکرس ـــای ت
ـــهایـــنهســـتیمکـــهجبهـــه ـــلب ـــاقائ دوبعـــددارد،ی
فرهنگـــیانقـــالبوجـــودداردومـــامیخواهیـــم
ـــه ـــلب ـــاقائ ـــموی ـــشدهی ـــایآنراپوش فعالیته
ـــود ـــیوج ـــیانقالب ـــهفرهنگ ـــهجبه ـــنهســـتیمک ای
نـــداردومـــارســـانهایهســـتیمکـــهمیخواهیـــم
ـــی ـــم.وقت ـــاماندهی ـــالبراس ـــیانق ـــهفرهنگ جبه
ـــت ـــددانس ـــت،بای ـــرارگرف ـــاق ـــرم ـــدفدوممدنظ ه
کـــهاولیـــنقـــدمســـازماندهیوســـاماندهی،آشـــنایی
ـــردن، ـــناک ـــهآش ـــمب ـــانهه ـــوررس ـــتوآبشخ اس
پیامرســـانی و آگاهیبخشـــی و دادن اطـــالع
ــدایـــنکاررا ــابتوانـ ــانهمـ ــررسـ ــردد.اگـ برمیگـ
ـــن ـــهدرای ـــانیک ـــامکس ـــتتم ـــد،آنوق ـــامده انج
ــهها ــازمانهاوموسسـ ــد-سـ ــهکارمیکننـ عرصـ
وتشـــکالتوفعـــاالنفرهنگـــیایـــنعرصـــه-بـــا
آشـــناییازهمدیگـــرمیتواننـــدجبهـــهتشـــکیل

ـــد. دهن
رســـانه ها بایـــد در برابـــر فرهنـــگ  

انحرافـــی روشـــنگری کننـــد
حجتاالســـالمحســـننـــوروزی،ســـخنگوی
کمیســـیونحقوقـــیوقضایـــیمجلـــسشـــورای
اســـالمیبـــاحضـــوردرغرفـــهحلقهوصـــلدر
بیســـتودومیننمایشـــگاهمطبوعـــاتگفـــت:»اصـــوال
ـــت، ـــکنهض ـــوانی ـــهعن ـــرانب ـــالمیای ـــالباس انق
فکـــرواندیشـــه،جایـــگاهدرخـــورینـــهتنهـــادر
ـــان ـــانجه ـــهمحروم ـــان،بلک ـــلمانانجه ـــنمس بی
ــا ــاینظامـــینمیترســـدچـــونمـ داردوازکودتـ
دارایچندیـــننـــوعنیـــرویمســـلحهســـتیم.انقـــالب
ـــر ـــونفک ـــدچ ـــاتنمیترس ـــدانامکان ـــالمیازفق اس
ـــبی ـــرهمناس ـــدادادیبه ـــاتخ ـــیازامکان ـــوانایران ج

بـــردهاســـت.«
ـــم ـــامه ـــرایم ـــزب ـــادوچی ـــت:»ام ـــوروزیمیگف ن
اســـت؛یکـــیبحـــثفســـاداقتصـــادیودیگـــریفکـــر
وفرهنگهـــایانحرافـــیوالتقاطـــی.ایـــنفکـــرو
ـــه ـــانراب ـــدخودش ـــیمیخواهن ـــایالتقاط فرهنگه
ـــای ـــیج ـــالمیودین ـــی،اس ـــگانقالب ـــوانفرهن عن
ـــر ـــیتاثی ـــرجـــوانایران ـــررویفک ـــدب ـــدوبتوانن دهن
ـــقفســـاداقتصـــادی ـــد.دشـــمنازطری ـــیبگذارن منف
هـــممیخواهـــدجـــوانومـــردممـــاراازانقـــالب
راه انقالبیهراســـی مـــوج و کنـــد ســـرخورده

ـــدازد.« بین
ــروز ــود:»امـ ــدبـ ــوروزیمعتقـ ــالمنـ حجتاالسـ
مـــادرجامعـــهخودمـــانورودمیلیونهـــاداســـتان
ـــا ـــری،کتابه ـــودیوبهاییگ ـــالتیه ـــی،مج اِنجیل
ــتی، ــی،مارکسیسـ ــی،التقاطـ ــتههایانحرافـ ونوشـ

»ما باید اول ببینیم که وقتی می گوییم 
قصدمان حمایت از کارهای مردمی 
است، منظورمان از مردم چه کسانی 
هستند؟ آیا بچه حزب اللهی هاِی 
ریش دار و خانواده مذهبی مردم 
هستند، یا نه صرف نظر از اینکه افراد 
چه دیدگاهی دارند و یا چه خانواده ای 
هستند و یا چگونه زیست می کنند، به 
اعتبار ایرانی بودن و تنفس در این فضا و 
اتمسفر مخاطب ما هستند؟!
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ـــه ـــمک ـــیرامیبینی ـــبانحراف سوسیالیســـتیومذاه
خوشـــبختانهدادســـراهایمـــابـــهجـــددربرابـــراینهـــا
ایســـتادند.ولـــیبـــهطـــورکلـــیفعالیـــتتمـــاماینهـــا
ـــال ـــددرح ـــهج ـــمنب ـــهدش ـــتک ـــناس ـــرای بیانگ
ـــه ـــاب ـــذام ـــت.ل ـــیاس ـــوانایران ـــررویج ـــتب فعالی
ـــه ـــیراک ـــانوعزیزان ـــان،جوان ـــتنوجوان ـــیدس گرم
ـــد، ـــممیزنن ـــدندوقل ـــرش ـــدانگاهحاض ـــنمی درای

میفشـــاریم.«
از آدم های بی اصول باید ترسید

ابوالقاســـمطالبـــیکـــهایـــنروزهـــافیلـــمیتیمخانـــه
ــا ــت،بـ ــایسینماسـ ــررویپردههـ ــرانازاوبـ ایـ
ــرادو ــوردافـ ــلدرمـ ــهحلقهوصـ ــوردرغرفـ حضـ
ـــر ـــااگ ـــهفرهنگـــیانقـــالبگفـــت:»م نشـــریاتجبه
نشـــریهایمیزنیـــمکـــهقـــراراســـتبـــهجبهـــه
فرهنگـــیانقـــالبکمـــککنـــدوایـــنجبهـــهرا
ـــرض ـــضغ ـــهنق ـــلب ـــدتبدی ـــد،نبای ـــتنمای تقوی
ـــند، ـــتهباش ـــلنداش ـــهتحلی ـــیک ـــود.ازآنآدمهای ش
یـــانـــوعتحلیـــلوبرداشتشـــاندرســـتنباشـــد،
بایـــدترســـید.مـــاهمیشـــهازگلبهخودیهـــا
خیلـــیلطمـــهمیخوریـــموکاریرامیکننـــد
ــرف ــکحـ ــدیـ ــد.نقـ ــرانمیخواهنـ ــهدیگـ کـ
اســـت،گلبهخـــودیزدن،کجســـلیقگی،تضعیـــف
روحیـــهجبهـــهخـــودیو...یـــکحـــرفدیگـــر.
رســـانههای در گلبهخودیهـــا ایـــن دیـــدن
خـــودیخیلـــیرنجآورتـــرازدیگـــررسانههاســـت.
اگـــریـــکروزنامـــهضدانقـــالبازمـــنمطلبـــی
ـــم، ـــینمیکن ـــودمراتحس ـــاخ ـــنواقع ـــد،م بنویس
امـــاوقتـــیکســـیداخـــلمجموعـــهانقالبـــیمطلبـــی
رامینویســـدکـــهمیدانـــمازبیاطالعـــی،یـــا
ــاکمتحقیقـــیاســـت،دلآدمدرد ــوادیویـ کمسـ
ــد ــالتاکیـ ــایطـ ــردانقالدههـ ــیآورد.«کارگـ مـ

ــانه ــهرسـ ــمکـ ــمبگوییـ ــانمیتوانیـ ــرد:»مـ کـ
ـــم،مـــارســـانهجبهـــه جبهـــهفرهنگـــیانقـــالبنداری
ـــتند ـــوكهس ـــیتکوت ـــم،ول ـــالبداری ـــیانق فرهنگ
ومظلومنـــد.ایـــنرســـانههاکارشـــاننمیگیـــرد
ــی، ــاپتیارگـ ــروزعمومـ ــانههایامـ ــوندررسـ چـ
بیتقوایـــی،دورویـــیووصلشـــدنبـــهکانالهـــای
شـــبکههایبیرونـــیوتقویـــتازایـــنطریـــقو...
مـــوجمیزنـــدواینهـــاهســـتندکـــهرومیآینـــد.
ـــل ـــیباشـــند،تبدی ـــهانقالب ـــنفضـــاکســـانیک درای
بـــهیـــکجریـــاننمیشـــوند،چـــونبـــهآنهـــا
ـــه ـــد،جامع ـــتید،مزدوری ـــیهس ـــدحکومت میگوین
ـــه ـــاک ـــنحرفه ـــاای ـــیدو...ب ـــیرانمیشناس جهان
ـــد، ـــورمیکنن ـــارامهج ـــداینه ـــتومیگوین ـــداس ُم
ـــم ـــیرامیبینی ـــایانقالب ـــیازبچهه ـــاخیل ـــهم وگرن
کـــهدرجریـــانرســـانهایکشـــورحضـــوروبـــروز

دارنـــدوتاثیرگـــذارهســـتند.«
ـــی از  ـــی دارد، جزئ ـــپورت ایران ـــس پاس هرک

ـــت ـــالب اس ـــی انق ـــه فرهنگ جبه
محمدعلـــیآهنگـــرانبـــاحضـــوردرغرفـــه
مردمـــی موسســـههای مـــورد در حلقهوصـــل
معتقـــدبـــودکـــهایـــنموسســـههادولتســـاخته
وحکومتســـاختههســـتندوبـــهمعنـــایواقعـــی

ـــا ـــفم ـــهتعری ـــدداشـــتک ـــینیســـتند.اوتاکی مردم
بایـــدازجبهـــهفرهنگـــیانقـــالباینقـــدرموســـعباشـــد
ـــی ـــهپاســـپورتوشناســـنامهایران ـــرکســـیک ـــهه ک
دارد،خـــودشراجزئـــیازایـــنجبهـــهبدانـــد.وی
ـــه ـــتک ـــهایاس ـــیموسس ـــهمردم ـــت:»موسس گف
ــاو ــهازظرفیتهـ ــدکـ ــنباشـ ــرایـ ــشبـ تالشـ
امکانـــاتومنابـــعمردمـــیبـــرایتحقـــقفعالیتهـــای
ـــم ـــااس ـــههاییب ـــد.االنموسس ـــتفادهکن ـــوداس خ
ـــا ـــنآنه ـــهم ـــتندک ـــتهس ـــالفعالی ـــیدرح مردم
ـــهای ـــلعقب ـــهدلی ـــمب ـــم،آنه ـــینمیدان رامردم
کـــهموسســـههادارنـــد.فعالیتهایـــیکـــهایـــن
ـــت ـــناس ـــدممک ـــاممیدهن ـــدانج ـــههادارن موسس
حمایـــِتبخشـــیازفعالیتهـــایخودجـــوشو
مردمـــیباشـــد،ولـــیهـــمممیـــزیداردوهـــموقتـــی
درحیطـــهکارآنهـــاواردمیشـــویدمیبینیـــد
کـــهاصـــوالیـــکطـــرحوســـفارشدولتســـاخته
وحاکمیتســـاختههســـتند.البتـــهایـــنبـــه
ــههای ــاموسسـ ــهلزومـ ــتکـ ــانیسـ ــنمعنـ ایـ
دولتســـاختهوحاکمیتســـاختهچیـــزبـــدی
اســـت،امـــاوقتـــیمـــامحـــورفعالیتهایمـــانرا
ــد ــابایـ ــم،طبیعتـ ــیمینامیـ ــایمردمـ فعالیتهـ
ـــی ـــایاینچنین ـــمازنهاده ـــهمیتوانی ـــیک ـــاجای ت

ـــم.« ـــهبگیری فاصل
ـــزود: ـــیاف ـــودنکارفرهنگ ـــیب ـــریحمردم اودرتش
ــم ــیمیگوییـ ــهوقتـ ــمکـ ــداولببینیـ ــابایـ »مـ
ــت، ــیاسـ ــایمردمـ ــتازکارهـ ــانحمایـ قصدمـ
منظورمـــانازمـــردمچـــهکســـانیهســـتند؟آیـــا
خانـــواده و ریـــشدار حزباللهیهـــاِی بچـــه
مذهبـــیمـــردمهســـتند،یـــانـــهصـــرفنظـــر
ازاینکـــهافـــرادچـــهدیدگاهـــیدارنـــدویـــا
چـــهخانـــوادهایهســـتندویـــاچگونـــهزیســـت

 رسانه ها در کشور ما بر خالف خاستگاه 
اصلی خودشان در تمدن غرب که 

همیشه جدی هستند و سهم و جایگاه 
مشخصی دارند، هیچ وقت جدی نبودند 

و همیشه حاشیه و تفنن بودند. من در 
جبهه فرهنگی انقالب بیش از یکی دو 
تا رسانه چیز دیگری نمی بینیم؛ یعنی 

عموما ول معطلند، دکانند، ادا و اطوار و 
بی سوادی و بی تخصصی اند. برای همین 

هنوز هم رسانه جبهه فرهنگی انقالب 
»سخنرانی« است.«

 محمدعلیآهنگران ابوالقاسمطالبی حجتاالسالمحسننوروزی
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میکننـــد،بـــهاعتبـــارایرانـــیبـــودنوتنفـــسدر
ـــر ـــتند؟!ه ـــاهس ـــبم ـــفرمخاط ـــاواتمس ـــنفض ای
ـــم ـــرزبگذاری ـــموم ـــیمبندیکنی ـــهتقس ـــدرک چق
ـــن ـــایرای ـــتندوس ـــاهس ـــردماینه ـــهم ـــمک وبگویی
ـــرای ـــیبب ـــنآس ـــناولی ـــتندو...ای ـــردمنیس ـــرزم م
ـــراغ ـــمس ـــمبروی ـــمبگوی ـــننمیخواه ـــت.م کارماس
ـــی ـــد،ول ـــامبیاعتقادن ـــالبونظ ـــهانق ـــهب ـــیک آنهای
آنهـــاهـــممیتواننـــدمخاطـــبمـــاباشـــند؛بـــه
ـــن ـــددرای ـــتندودارن ـــیهس ـــهایران ـــارک ـــناعتب ای
شـــهرزندگـــیمیکننـــد،بـــهایـــناعتبـــارکـــه
اگـــردلخوریهایـــیازمـــاداشـــتهباشـــند،ایـــن
دلخوریهـــادرایـــنمناســـبتهاوجلســـههای
ــل ــتهاحـ ــننشستوبرخاسـ ــیودرهمیـ مردمـ
ـــشداِر ـــِیری ـــهحزبالله ـــربچ ـــناگ ـــسم ـــود.پ ش
ـــرورا ـــعحرمب ـــورومداف ـــانن ـــِیراهی ـــوادهمذهب خان
ـــمو ـــراس ـــااگ ـــردهام.م ـــرنک ـــههن ـــمک ـــذبکن ج
ـــه ـــدانب ـــامعالقهمن ـــم،تم ـــاالببری ـــاراب ـــسآق عک
ایشـــانجمـــعمیشـــوند.هنـــرآنموقـــعاســـت
ـــد ـــهدارن ـــانزاوی ـــهایش ـــبتب ـــهنس ـــانیک ـــهکس ک
ـــم،جـــذب ـــدرابتوانی ـــئلهدارن ـــامس ـــدی ـــامدارن وابه
ــی ــنکارخیلـ ــموایـ ــانکنیـ ــکیالتخودمـ تشـ
ســـختیاســـت.مـــنمعتقـــدمجبهـــهانقـــالبآنقـــدر
ـــهپاســـپورت ـــرکـــسک ـــهه ـــدباشـــدک ـــدهنرمن بای
وشناســـنامهایرانـــیدارد،بتوانـــدخـــودشراجزئـــیاز

ـــد.« ـــهبدان ـــنجبه ای
برجستگی قیصر، ادبش بود

ـــاعران ـــجادیازش ـــاسس ـــلمانیوعب ـــدس محم
کشـــورماندرحاشـــیهنمایشـــگاهمطبوعـــاتبـــا
ـــهگفتگـــوپیرامـــون حضـــوردرغرفـــهحلقـــهوصـــلب
شـــخصیتواشـــعاردکتـــرقیصـــرامینپـــور
ــیو ــهراادبـ ــایغرفـ ــیفضـ ــدولحظاتـ پرداختنـ

شـــاعرانهکردنـــد.
ـــای ـــهویژگیه ـــارهب ـــااش ـــلمانیب ـــدس ـــدامحم ابت
ـــر ـــت:»قیص ـــورگف ـــرامینپ ـــردقیص ـــهف ـــرب منحص
ـــگاهخـــاص ـــراینکـــهشـــعرشجای ـــورعـــالوهب امینپ
وویـــژهایداشـــت،اخـــالقوتواضـــعمثالزدنـــی
داشـــتکـــهازبرجســـتهترینویژگیهـــایقیصـــر

بـــهشـــمارمیآیـــد.«
خـــود بـــا اســـالمی »انقـــالب افـــزود: وی
ــردم ــردومـ ــادکـ ــادیراایجـ ــایزیـ دگرگونیهـ
ــدو ــازهایرامیطلبیدنـ ــایتـ ــمفضـ ــعرهـ ازشـ
شـــاعرانیماننـــدقیصـــرامینپـــوربـــهایـــننیـــاز
ـــا ـــراهب ـــتندهم ـــدوتوانس ـــیدادن ـــخخوب ـــردمپاس م
ـــدو ـــولکنن ـــودرامتح ـــعارخ ـــه،اش ـــوالتجامع تح

اینگونـــهدرعرصـــهشـــعردرخشـــیدند.«
ـــورمان ـــاعرانکش ـــجادیازش ـــاسس ـــهعب درادام
ـــان ـــررامی ـــهقیص ـــنآنچ ـــرم ـــهنظ ـــت:»ب ـــزگف نی
ـــود.ادبدر ـــرب ـــرد،ادبقیص ـــرک ـــاعرانپررنگت ش
ـــامنظـــوراســـت.یکـــیوارســـتگی ـــهدومعن اینجـــاب
وحســـنخلـــققیصـــربـــودودیگـــریدربحـــث
ادبیـــاتایـــنبـــودکـــهادبیـــاتگذشـــتهرابـــه
خوبـــیفراگرفتـــهبـــودوســـعیکـــردبـــاایـــن
شـــناخت،افقهـــایدوریرابـــرایشـــعرترســـیم

ـــگاه ـــرجای ـــدقیص ـــثش ـــوعباع ـــنموض ـــدوای کن
ـــری ـــهدیگ ـــانکت ـــد.ام ـــداکن ـــعرپی ـــازیدرش ممت
ـــرد، ـــزمیک ـــاعرانمتمای ـــرش ـــرراازدیگ ـــهقیص ک
ـــالقو ـــارواخ ـــمدررفت ـــود،ه ـــرب ـــتقیص صمیمی

ـــعر.« ـــانش ـــعروزب ـــمدرش ه
ــش ــورماندربخـ ــنایکشـ ــاعرنامآشـ ــنشـ ایـ
ــان ــتزبـ ــونوضعیـ ــخنانشپیرامـ ــریازسـ دیگـ
ـــهیجـــدیاســـت ـــکمقول ـــان،ی ـــزود:»زب فارســـیاف
ـــت ـــزیاس ـــانچی ـــرزمین.زب ـــگوس ـــرفرهن دره
کـــهدرگـــذرزمـــاندچـــارتحـــولمیشـــودبـــه
ـــال ـــدس ـــهص ـــمب ـــابرگردی ـــرم ـــالاگ ـــوانمث عن
ـــن ـــانفارســـیای ـــازب ـــانفارســـیآندورهب پیـــشزب

دورهتفاوتهـــایزیـــادیدارد.«
ـــی ـــهگاه ـــایدگ ـــیش ـــانفارس ـــت:»زب ویگف
دچـــارآســـیبهاییشـــودامـــابـــاتوجـــهبـــه
ــد ــیبهامیتوانـ ــنآسـ ــهداردایـ ــیکـ ظرفیتـ
مرتفـــعشـــود.مقـــاممعظـــمرهبـــریوبرخـــی
مســـئولینهـــمدرایـــنزمینـــهدغدغـــهدارنـــد
ــت ــیاسـ ــتوبجایـ ــهدرسـ ــهدغدغـ ــهالبتـ کـ
ومســـئولینمربوطـــهبایـــدبهطـــورجـــدی
ــدو ــگاهکننـ ــینـ ــانفارسـ ــهزبـ ــردیبـ وکاربـ
ـــانرا ـــیزب ـــیوتکنیک ـــوالتعلم ـــاتح ـــراهب هم
ـــم ـــیاریمیبینی ـــواردبس ـــد،درم ـــوببرن ـــمجل ه
ـــودرا ـــمخ ـــوداس ـــاخ ـــراهب ـــوژیهم ـــهتکنول ک
هـــممـــیآوردوبعـــداًاســـمیفارســـیبـــرایآن
انتخـــابمیشـــودکـــهبجـــایآنکـــهکاربـــردی
ـــود. ـــتفادهمیش ـــهازآناس ـــکللطیف ـــهش ـــدب باش
ـــوژیاز ـــرعتتکنول ـــهس ـــدک ـــانمیده ـــننش ای
ـــدی ـــازج ـــتونی ـــتراس ـــابیش ـــانم ـــرعتزب س
بـــرایپرداختـــنبـــهموضـــوعزبـــاندرکشـــور

ــوددارد.« وجـ

»ما نمی توانیم بگوییم که رسانه جبهه 
فرهنگی انقالب نداریم، ما رسانه 
جبهه فرهنگی انقالب داریم، ولی 
تک وتوک هستند و مظلومند. این 
رسانه ها کارشان نمی گیرد چون 
در رسانه های امروز عموما پتیارگی، 
بی تقوایی، دورویی و وصل شدن به 
کانال های شبکه های بیرونی و تقویت 
از این طریق و... موج می زند و اینها 
هستند که رومی آیند.

 محمدسلمانی محمدصادقکوشکی عباسسجادی
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گزارش تصویری غرفه حلقه وصل در نمایشگاه مطبوعات
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 فائزه السادات حسینی

 گلعلی بابایی

 هادی محمدیان

 محمدرضا حیاتی
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حجت االسالم خداجویان در غرفه حلقه وصل

جبهه فرهنگی انقالب نداریم!

حجت االســالم خداجویــان را اگــر از نزدیــک ببینیــد بــا خــود می گوییــد کــه یــک روحانــی ســنتی اســت کــه بــه رســانه ای جــز منبــر اعتقــاد نــدارد، 
ولــی ایشــان یکــی از دالیــل جــدی جبهه نشــدن فعالیــن جبهــه فرهنگــی انقــالب را خــالء جریــان رســانه ای در ایــن عرصــه می دانــد و نقدهــای جــدی 
و محکمــی بــه رســانه هایی کــه بــا ایــن هــدف شــکل گرفته انــد وارد می کنــد. وی مشــخصا در مــورد »حلقه وصــل« معتقــد اســت کــه ایــن رســانه 

کم کــم در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک بولتــن خبــری اســت و ایــن بزرگتریــن نقطــه ضعــف آن اســت.

گفت و گو:   وحید کرایلی 
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حجتاالســالمخداجویــانبــاحضــوردرغرفــه
حلقهوصــل،درپاســخبــهایــنســوالکــهرســانههایی
مثــلحلقهوصــلاســتکــهاســمجبهــهفرهنگــی
انقــالبرابــرایخودشــانبرگزیدنــدبایــدچــه
ــا ــیم ــت:وقت ــد،گف ــالکنن ــیایرادنب خطمش
ــمکــهحلقهوصــلرســانهجبهــهفرهنگــی میگویی
انقــالباســت،بایــدبــهچنــدنکتهدقــتکنیــم؛ابتدا
بایــدبــهبعــدرســانهایآنتوجــهکــردوازابزاررســانه
بــرایتقویــتایــنجبهــهاســتفادهنمــود.دوم،بایــد
بــهبعــدجبهــهفرهنگــیانقــالبآندقــتکــردوبــه
ایــنســواالتپاســخدادکــهمــاقــراراســتدرکجای
ــنحــوزه ــهفرهنگــیانقــالببایســتیمودرای جبه
ــم؟ ــککنی ــازیکم ــهجبههس ــمب ــهمیتوانی چگون
ــاخــودبگوییــم چراکــهیــکوقــتممکــناســتب
ــا ــداردوم ــودن ــیوج ــیانقالب ــهفرهنگ ــهجبه ک
میخواهیــمازطریــقکاررســانهایجبهــهفرهنگــی
انقــالبرابســازیمویــکوقــتهــمممکــناســتبــا
خــودبگوییــمکهجبهــهفرهنگیانقــالبوجــوددارد
وقصــدمــاایــناســتکــهکاررســانهایاینجبهــهرا
انجــامدهیــم.درجریــانرســانهایایــندونــگاهازهم

قابــلتفکیــکهســتند.
ــه ــفانهجبه ــامتاس ــهم ــنک ــرای ــدب ــاتاکی ویب
فرهنگــیانقــالبنداریــموجبهــهفرهنگــیانقــالببا
ابــزاررســانهایقابــلســاختناســت،افــزود:درمــورد
ــت ــدگف ــالببای ــیانق ــهفرهنگ ــاخصههایجبه ش
ــه ــودب ــم،خ ــهکارمیبری ــهراب ــیجبه ــاوقت ــهم ک
خــودیــکجریــاننظامــیبــهذهــنمــامیرســد.در
یــکجریــاننظامــیاولیــنشــاخصایــناســتکــه
ــه ــااالندرجبه ــرد.م ــیواحــدصــورتبگی فرمانده
فرهنگــیانقــالبفرماندهــیواحــدنداریــم.االنبنیــاد
ــازمان ــری،س ــوزههن ــهراه،ح ــا،مجموع خاتماالوصی
ــالب ــیانق ــهفرهنگ ــانراجبه ــاتو...خودش تبلیغ
میداننــد،ولــیاینهــابــهصــورتجزیــرهایفعالیــت
ــد.دوســتانو ــدوفرماندهــیواحــدیندارن میکنن
ــدو ــتمیکنن ــهفعالی ــنجبه ــهدرای ــیک عزیزان
جــزوســردمدارانایــنجبهــههســتند،زیــادقائــل
بــهفرماندهــیواحــدنیســتند.دراینجــاایــنرااضافه
کنــمکــهالبتــهکــهفرماندهــیواحدجبهــهفرهنگی
انقــالب،زیــرنظــرفرمانــدهکلقواســتوهمــهاینرا
قبــولداریــم،امــاردههــایبعــدیراقبــولنداریــمو

درردههــایبعــدیمــافرمانــدهواحــدنداریــم.
ایــنفعــالفرهنگــیبــامطرحکــردنایــنســوال
ــان ــکجری ــددری ــدهســپاهبخواه ــرفرمان ــهاگ ک
فرهنگــیواردشــودوعملیــاتفرهنگــیکنــد،آیــا
ــدهواحــدایــن ــدهســپاهرابهعنــوانفرمان مــافرمان
عملیــاتقبــولداریــمیــانــه؟اضافــهکــرد:حتمــا
ــل ــندلی ــههمی ــنب ــتوم ــمداش ــولنخواهی قب

میگویــمکــهجبهــهفرهنگــیانقالبــیوجــودنــدارد
ــف ــوزهراتعری ــنح ــیای ــایعملیات ــایگانه وم
ــدر ــی،چق ــرویدریای ــدرنی ــمچق ــم،نمیدانی نکردی
نیــرویزمینــیوچقــدرنیــرویهوایــیداریــم.االن
یــکخیــلعظیمــیازنیروهــایزمینــیمــادرحــال
ــم ــارامیبینی ــننیروه ــیای ــتندووقت ــگهس جن
خوشــحالیموبــاخــودمیگوییــمجبهــهدارداتفــاق
میافتــد،امــاتوپخانــه،نیــرویهوایــیوزرهــیالزم
بــرایپشــتبانیازایــننیروهــارانداریم.امکانــاتالزم
ــا ــهاینه ــدندوب ــازماندهینش ــیس ــوددارد،ول وج

ــت. ــهگف ــوانجبه نمیت
ــامو ــایع ــکمعن ــاتفکی ــانب ــدیخداجوی مه
ــا ــندومعن ــریحای ــه،درتش ــاصجبه ــایخ معن
ــن ــالبای ــیانق ــهفرهنگ ــامجبه ــایع ــزود:معن اف
ــالهایدر ــدهس ــمهیج ــرخان ــکدخت ــهی ــتک اس
ــافرهنــگمهاجــم ــهب ــرایمقابل ــالگخــودشب وب
فعالیــتمیکنــد،یــافــالنآیــتاهللدرعرصــهدیگری
داردیــکیــگانعملیاتــیراجلــومیبــردو...وهمــه
اینهــابــاهــمجبهــهفرهنگــیهســتندومــابــهایــن
معنــاجبهــهفرهنگــیانقــالبداریــم.امــاآنچیــزی
راکــهحضــرتآقــاازجریــانانقالبــیخواســتهاندو
میگوینــدکــهیــکجریــانویــکجبهــهمنســجم،

دقیــقومنظــمجلــویشــمااســتوشــماهــمبایــد
جبهــهشــوید،متاســفانهنداریــم.

خداجویــانیــکدلیــلجــدیاینکــهجبهــهنداریم
راخــالءجریــانرســانهایدرجبهــهفرهنگــیانقــالب
دانســتوبیــانداشــت:همانگونــهکــهگفتــم
فعالیــترســانهایدرایــنجبهــهدوبعــددارد،یاقائل
بــهایــنهســتیمکــهجبهــهفرهنگــیانقــالبوجــود
داردومــامیخواهیــمفعالیتهــایآنراپوشــش
دهیــمویــاقائــلبــهاینهســتیمکهجبهــهفرهنگی
ــه ــانهایهســتیمک ــارس ــداردوم ــودن ــیوج انقالب
میخواهیــمجبهــهفرهنگــیانقــالبراســاماندهیم.
ــد ــت،بای ــرارگرف ــاق ــدنظــرم ــیهــدفدومم وقت
دانســتکــهاولیــنقــدمســازماندهیوســاماندهی،
ــنا ــهآش ــمب ــانهه ــوررس ــتوآبشخ ــناییاس آش
ــانی ــیوپیامرس ــالعدادنوآگاهیبخش ــردن،اط ک
برمیگــردد.اگــررســانهمــابتوانــدایــنکارراانجــام
دهــد،آنوقــتتمــامکســانیکــهدرایــنعرصــهکار
میکننــد-ســازمانهاوموسســههاوتشــکالتو
فعــاالنفرهنگــیایــنعرصــه-بــاآشــناییازهمدیگر

میتواننــدجبهــهتشــکیلدهنــد.
اوبــابیــاناینکــهموسســههاومجموعههــای
ــرد: ــهک ــد،اضاف ــرندارن ــمخب ــایه ــاازفعالیته م
ــازی ــهجریانس ــتک ــناس ــانهای ــنرس ــهم وظیف
ــا ــاناتفاقه ــهرادرجری ــقهم ــنطری ــموازای کن
ــالبرخ ــیانق ــهفرهنگ ــهدرجبه ــیک وفعالیتهای
ــاباشــم. ــیبیــنآنه ــموحلقهوصل میدهــدآگاهکن
بــاانجــامایــنرســالتاســتکــهمیتوانــماســممرا
ــا ــهاعتقــادمــنحلقهوصــلب حلقهوصــلبگــذارم.ب
ــاتفکــر ــیگاهــیاوق ــت،ول ــگاهشــکلگرف ــنن ای
ــه ــنجبه ــهبولت ــانهداردب ــنرس ــهای ــمک میکن
فرهنگــیانقــالبتبدیــلمیشــودوایــنبزرگتریــن
ضعــفآناســت.درکنــارتوجــهبــهبرطــرفکــردن
ایــنآســیب،بایــدبــهایــنســوالپاســخدادکــهاگر
جبهــهمعــارضایــنظرفیــتراداشــت،چــهبالیــی
ســرمــامــیآورد؟ومــاداریــمازایــنامکانمــانچــه

ــم؟ ــتفادهمیکنی اس
ــاره ــدچندب ــاتاکی ــانب ــالمخداجوی حجتاالس
ــک ــدی ــرد:بای ــحک ــازیتصری ــررویجریانس ب
جاهایــیحلقهوصــلرابــازکــردودرآنتلخیهــای
جبهــهفرهنگــیانقــالبرادیــدوحلقهوصــل
بایــدبلندگــویایــنعرصــهباشــد.حلقهوصــلاگــر
ــی ــت،ول ــقاس ــت،موف ــهاس ــنعرص ــویای بلندگ
اگــروظیفــهخــودشرادرایــنمیدانــدکــهفــالن
مجموعــهدرفــالنشــهرچــهکــرد،مثالفــالنتئاتر
ــادرجــای ــداینه ــرچن ــردو...ـ ه ــهب رارویصحن
خــودشمهــماســت-شــبیهبــهیــکبولتــنخبــری

ــایــکرســانه. ــودت خواهــدب

 باید یک جاهایی حلقه وصل را باز 
کرد و در آن تلخی های جبهه فرهنگی 
انقالب را دید و حلقه وصل باید 
بلندگوی این عرصه باشد. حلقه وصل 
اگر بلندگوی این عرصه است، موفق 
است، ولی اگر وظیفه خودش را در این 
می داند که فالن مجموعه در فالن شهر 
چه کرد، مثال فالن تئاتر را روی صحنه 
برد و... –هر چند اینها در جای خودش 
مهم است- شبیه به یک بولتن خبری 
خواهند بود تا یک رسانه.  
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پله ششم

سیاســتهایکلــیبرنامــهششــمتوســعهتیرمــاه1394ازســویمقــاممعظــمرهبــری
ــهمحورهــایســهگانه»اقتصــاد ــرپای ــیب ــدکــهسیاســتهایکل ــالغگردی ــیاب درحال
مقاومتــی«،»پیشــتازیدرعرصــهعلــموفنــاوری«و»تعالــیومقاومســازیفرهنگــی«و
بــادرنظــرگرفتــنواقعیتهــایموجــوددرصحنــهداخلــیوخارجــیتنظیــمشــدهاســت
تــابــاتحقــقاهــدافبرنامــهششــم،بــهارائــهالگــویبرآمــدهازتفکــراســالمیدرزمینــه

پیشــرفتکــهبــهکلــّیمســتقلازنظــامســرمایهداریجهانــیاســت،کمــکنمایــد.
ســندچشــماندازج.ا.ادرافــق1404،مســیررســیدنبــهاهــدافرادرقالــبچهــاربرنامــه
پنــجســالهپیشبینــیوطراحــینمــودهاســت.شــرایطموجــودکشــورنتیجــهدوبرنامــه
چهــارموپنجــمتوســعهاســت.برنامــهششــمتوســعه،بعنــوانســومینبرنامــهپنــجســاله
کشــوردرراســتایطراحــیکالننقشــهحرکــتکشــوردرمســیرتحقــقســندچشــمانداز
بایــیباشــد.امــابرنامــهششــمکــهازســویدولــتارائــهشــدهبــاایرادهــاوضعفهایــی

همــراهاســتکــهبســیاریازکارشناســانراتبدیــلبــهمنتقــدجــدیکــردهاســت.
درایــنشــمارهبــهبررســینــگاهجمعــیازاســاتیدکشــوربــهموضــوعتوســعهدرکشــور

وایرادهــاوضعفهــایبرنامــهششــمپرداختهایــم.
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 لیبرالیسم، برنامه ششم توسعه و مرکز الگوی ایرانی- اسالمی پیشرفت

آیا با تدوین سند الگوی اسالمی-ایرانی 
پیشرفت، مسئله حل خواهد شد؟

طبــق مــاده اول برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه، دولــت مکلــف اســت ظــرف ســه ســال الگــوی ایراني-اســالمی پیشــرفت را تدویــن و براســاس آن برنامه  
ششــم را بنویســد. دولــت هــم در زمــان ریاســت جمهــوری احمدی نــژاد دفتــری بــه نــام »مطالعــات الگــوی ایرانی-اســالمی پیشــرفت« تشــکیل داد و 
مســئولین در ایــن دفتــر مشــغول کار شــدند تــا الگویــی را تدویــن کننــد. رهبــری در اولیــن نشســت راهبــردی کــه بــا مســئوالن و اندیشــمندان داشــتند 
فرمودنــد ایــن کار، کار دولــت نیســت و ایــن مســئولیت بایــد توســط مرکــزی کــه فراتــر از دولــت اســت اجرا شــود. ایشــان در نشســت مذکــور فرمودند 
مــن ایــن مرکــز را تشــکیل می دهــم. بــا ایــن بیــان، در حقیقــت کار از جهــت تامیــن الگــوی پیشــرفت از دســت دولــت خــارج شــد و بــه نوعــی ایــن 
مــاده  برنامــه ملغــی شــد و مرکــز الگــوی ایرانــی- اســالمی پیشــرفت کشــور کــه در ســال 9۰ تشــکیل شــده بــود، عهــده دار ایــن امــر شــد کــه دکتــر 
واعــظ زاده مدیریــت ایــن مرکــز را بــر عهــده دارد و تعــدادی هــم در شــورای عالــی مشــغول کار هســتند. ماموریتــی کــه بــرای ایــن مرکز در نظــر گرفته 

شــده یــک ماموریــت بلند مــدت اســت. 

یادداشت:   حجت االسالم دکتر سید حسین میرمعزی 
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لوازم تسلط بر صحنه  دانش
بــرایبنیــادفکــریالگــویاســالمی-ایرانی
ــه ــرگرفت ــیدرنظ ــتاصل ــهماموری ــرفت،س پیش
ــد ــردازیوتولی ــداز:1.نظریهپ ــهعبارتن ــدهک ش
فکــردرعرصــهپیشــرفتاســالمی2.ایجــاد
گفتمــانبیــننخبــگانو3.تنظیــمســندالگــوی
اســالمی.حضــرتآقــادرصحبتهــایبعــدیخــود
ــراز ــزرامهمت ــنمرک ــتاولای ــدفوماموری دوه
تنظیــمســندالگــویایراني-اســالمیخواندنــدوبــه
اهتمــامدردوامــراولتاکیــدفرمودنــد.چراکهعلوم
انســانیغربــیصحنــهدانــشرادرکشــورپــرکرده
ــر ــرانتفک ــشدرای ــرعرصــهدان ــمب ــرحاک وتفک
غربــیاســت.پــسبایــدصحنــهراعــوضکنیــمو
بایــدچیــزیکــهدرعرصــهدانــشدرایــرانحاکــم
ــتاددر ــکاس ــد،ی ــالمیباش ــراس ــود،تفک میش
ــی ــروقت ــایدیگ ــرج ــوزهودره ــگاهودرح دانش
میخواهــدفکــرکنــدبراســاسمبانــیوارزشهــای
ــه ــرصحن ــرایتســلطب ــاب ــد.م اســالمیفکــرکن
ــردازی ــهنظریهپ ــیب ــرغرب ــدازیتفک ــشوبران دان

ــم. ــاجداری احتی
آقا نمی خواهند عد ه ای در جایی بگویند که 

اندیشه  ما درست است
هــدفازتاســیسمرکــزالگــویایرانی-اســالمی
پیشــرفتایــناســتکــهدرجهتتغییــرحاکمیت
ــر ــهتفک ــهایک ــهصحن ــیب ــشغرب ــهودان صحن
اســالمیوعلــوماســالمیدرآنرواجداشــتهباشــد،
تــالشکنــد.ایــنمهــمحاصــلنمیشــودمگــردر
جریــانتعامــلوگفتمــانبیــننخبــگانحــوزویو
ــدکــه دانشــگاهی.درایــنزمینــهرهبــریفرمودن
ــی ــانعلم ــهگفتم ــدک ــکیلدهی ــزیراتش مرک
ایجــادکنــدوبراســاسمبانــیوارزشهایاســالمی
نظریهپــردازیوتولیــدفکــرنمایــدوآنقــدرادامــه
پیــداکنــدکــهصحنــهدانــشازحاکمیــتتفکرات
ــدی ــراتتوحی ــتتفک ــهحاکمی ــادب ــروالح کف
تغییــرکنــدوطــوریباشــدکــهاســاتیددانشــگاه
بهصــورتتدریجــی-حتــیکســانیکــهلیبــرال
ــوند. ــماواردش ــهش ــتند-درجبه ــیهس وغرب
بنابرایــننبایــدحرکتــیانجــامبگیــردکهاســاتید
ــاتفکــرات دانشــگاهوصاحبــاندانشــیکــهغالب
مبتنــیبــرتفکــرالحــادیوعلــومانســانیغربــي
دارنــدودانششــاندانــشغــرباســت،درمقابــل
مــاجبهــهبگیرنــد.اصــالآقــاایــنرانمیخواهنــد،
ــانمیخواهنــدعــدهایدرجایــیبگوینــدکــه آق
ــع ــدتاب اندیشــهمــادرســتاســتودیگــرانبای
مــاباشــند.چــهقانــعشــوندوچــهنشــوند.زیــرا
ایــنحرکــت،حرکــتغلطــیاســتوبــهجایــی
ــه ــیاســتک ــتدرســتحرکت ــد.حرک نمیرس

ــت. ــرفتاس ــالپیش ــدودرح ــادکردن ــاایج آق
ــدت ــیوبلندم ــتتدریج ــکحرک ــددری ــابای م
طــوریحرکــتکنیــمکــهصحنــهدانــشفعلــی
ــه ــجب ــهتدری ــگاههاب ــاتیددانش ــود،اس ــوضش ع
ســمتاســالمبیاینــدودانشــگاههایمــابــهتدریــج
بــهســمتاســالممیــلپیــداکننــد.ایــنحرکــت
ــاســوار ــولمعــروفم ــهق مــوردقبــولماســت.ب
هواپیمایــیهســتیمکــهبــاســرعتجلــومــیرود
ونمیخواهیــمآنرادرحــالپــروازتعمیــرکنیــم،

ــم! ــوضکنی ــورشراع ــمموت بلکــهمیخواهی
اولویــت دادِن از آخــِر مرکــز الگــوي 

ایراني-اســالمي 
ــاایــن مرکــزالگــويایراني-اســالميپیشــرفتب
سیاســتواردعمــلشــدهاســت.البتــههــرحرکتی
ــت. ــکالنیس ــمبیاش ــاه ــکاالتیداردواینج اش
زمانــيخدمــتآقــارســیدیم.تلویحــااولیــنچیزی
کــهآقــادرآندیــدارفرمودنــد،ایــنبــود:»بعــداز
چهــارســالکارکــردنبنشــینیدوآسیبشناســی
و کنیــد پیــدا را ضعفتــان نقــاط و کنیــد
حرکتتــانرااصــالحنماییــد«.طبــقفرمــوده
ایشــانایــنامــردردســتورکارشــوراقــرارگرفــت
ودرحــالاجراســت.رهبــریدررابطــهبــاماهیــت
بحــثالگــویایرانی-اســالمیپیشــرفت،فرمودنــد:

اگــرتوانســتیدبــرایبرنامــهششــمواگرنتوانســتید
ــه ــالعجل ــم(واص ــدي)هفت ــالهبع ــرایپنجس ب
ــه ــیک ــیازنظرات ــالفبعض ــتبرخ ــد.درس نکنی
میخواهنــدهرچــهســریعترچیــزیبــهنــامســند
الگــویایرانــی-اســالمیپیشــرفتبیــرونبدهیدتا
برنامههــابراســاسآننوشــتهشــود.البتــهدرایــن
ــزهــدف ــنمرک ــیاالنای ــهشــد؛یعن ــزعجل مرک
ســومراکــهتدویــنســندبــود،آغــازکــردهاســت
وبــهخاطــرهمیــنیــکمقــدارســادهتربــهنظــر
ــرد. ــروعک ــرش ــتدادنراازآخ ــیدواولوی میرس
مثــالســندالگــورااولویــتاول،گفتمــانرااولویــت
دومونظریهپــردازیرااولویــتســومخــودقــرارداد

وبــههــرحــالســندیتنظیــمشــد.
تعریف الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

کلماتــیماننــدپیشــرفت،عدالــت،آزادیودیگــر
الفاظــیکــهدربیــنبشــرمشــترکندیــکمعنــای
فرامکتبــیدارنــد؛یعنــیمعنــایآنهــاقدرمشــترك
همــهفرهنگهاســتمثــالفــرضکنیــددربحــث
ــی ــیءف ــعکلش ــود:»وض ــهمیش ــتگفت عدال
موضعــهاعطــاءکلذیحــقحقــه«.ایــنمعنایــی
اســتکــههمــهآنراقبــولدارنــد.چــهکســیاین
راقبــولنــدارد؟ایــنمعنــایفرامکتبــیاســت،ولی
ــما ــهش ــودک ــیمیش ــظمکتب ــایلف ــیمعن وقت
ــت، ــداماس ــقک ــتوح ــقکیس ــدذیح بگویی
ــود ــیمیش ــیمکتب ــت.وقت ــیکجاس ــعش موض
کــهبتوانیــدایــنراتوضیــحدهیــدوایــنمبتنــیبر
ارزشهــاومفاهیــماســت،وگرنــهمعنــایکلــیاش
ــت. ــهاس ــماینگون ــرفته ــت.درپیش ــناس همی
ــه ــودب ــتموج ــتازوضعی ــیحرک پیشــرفتیعن
ــت ــدحرکــتازوضعی ــافراین ــوبی ــتمطل وضعی
ــای ــکمعن ــنی ــوب.ای ــهوضعیــتمطل موجــودب
ــد. ــولدارن ــهآنراقب ــههم ــتک ــیاس فرامکتب
توســعههــمهمیــناســت،ایــنالفــاظیــک
معنــایفرامکتبــیدارنــد.اگــرمــاواژهپیشــرفترا
انتخــابکردیــمبــهایــنخاطــراســتکــهیــکرمز
ــاواژههــایتمــدنغــرب تمدنســازیاســت.مــاب
ــی ــندرســتاســت،ول ــتوای ــمرف ــونخواهی جل
وقتــیمیگوییــمپیشــرفتیعنــیفراینــدحرکــت
ازوضعیــتموجــودبــهمطلــوبمــادرایــنمعنــای
عــاماعتراضــینداریــم.دعــوادرجایــیاســتکــه
ــوبچیســت ــمکــهوضعیــتمطل ــموبگویی بیایی
ــی ــهضوابط ــوبوچ ــهچارچ ــاچ ــهوب وچگون
ــت ــوبحرک ــتمطل ــنوضعی ــمتای ــهس ــدب بای
ــت، ــرفتچیس ــمپیش ــرگفتی ــناگ ــرد.بنابرای ک
ــوب. ــهمطل ــودب ــتموج ــتازوضعی ــیحرک یعن
پیشــرفتاســالمییعنــیحرکــتبراســاسمبانیو
آموزههــایاســالمیباشــد.ایرانــیچیســت؟یعنــی

 ما سوار هواپیمایی هستیم که با سرعت 
جلو می رود و نمی خواهیم آن را در 
حال پرواز تعمیر کنیم، بلکه می خواهیم 
موتورش را عوض کنیم! 
ما باید در یک حرکت تدریجی و 
بلند مدت طوری حرکت کنیم که 
صحنه دانش فعلی عوض شود، اساتید 
دانشگاه ها به تدریج به سمت اسالم 
بیایند و دانشگاه  های ما به تدریج به 
سمت اسالم میل پیدا کنند.
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ــاشــرایطفرهنگــی،تاریخــیواقلیمــی منطبــقب
ایــرانباشــد.پیشــرفتایرانــی-اســالمییعنــیهــم
بومــیباشــدوهــماســالمی.الگو،نقشــهجامــعاین
حرکــتونقشــهراهاســت.بعضیهــامعنــایالگــورا
ــهالیادبیــاتغربــیجســتوجومیکننــدو درالب
بــهلفــظ»مــدل«ترجمــهمیکننــدومیخواهنــد
معنــایاصلــیاســالمیرابــاآنمنطبــقکننــد،این
درســتنیســت.معنــایصحیــحالگــوهمــاناســت
ــعراه ــد:»الگــو،نقشــهجام ــفکردن ــاتعری ــهآق ک

اســت«.
ویژگی های نقشه جامع راه 

ایــننقشــهجامــعچنــدویژگــیدارد:1.جامــع
ــد باشــد،2.کالنباشــد،3.نظاممنــدباشــد،4.بای
ــتهای ــیرهاوبرداش ــهتفس ــدک ــهایباش ــهگون ب
ــد ــوربای ــنمنظ ــرایای ــود.ب ــدديدرآننش متع
ــحدادهشــدهباشــد ــمآندرخــودشتوضی مفاهی
وکســینتوانــدآنراتفســیربــهرأیکنــدوگرنــه
ــد. ــدآم ــشخواه ــتهپی ــاتگذش ــاناختالف هم
پهنــه در بهطوریکــه باشــد، انعطافپذیــر .5
ــلاصــالحباشــد. ــدنظــروقاب ــلتجدی بلنــدیقاب
ــک ــای ــیب ــد؛یعن ــنباش ــراوواقعبی و6.آرمانگ
ــر ــاچشــمدیگ ــرداردوب ــانظ ــهآرمانه چشــمب
ــهحرکــتاز ــتخارجــی.درنقشــهایک ــهواقعی ب
ــوب، ــتمطل ــمتوضعی ــهس ــودب ــتموج وضعی
مبتنــیبــرمبانــیوارزشهــایاســالمیومطابــق
بــاشــرایطایرانــیباشــد،الگــویایرانــی-اســالمی

ــنوجــوددرمرکــزالگــوی ــاای پیشــرفتاســت.ب
اســالمی-ایرانیپیشــرفت،ایــنالگــورادوســطحی
کردنــد؛بــهایــنصــورتکــهگفتندمــایــکالگوی
پایــهتعریــفمیکنیــمویــکالگــویعرضــی.روی
ــدواالن ــاکارکردن ــهپیشــرفتمدته الگــویپای
ــده ــهش ــندیازآنارائ ــسس ــکپیشنوی ــمی ه
ــت. ــهایاس ــیفراعرص ــه،الگوی ــویپای ــت.الگ اس
بــرایایــنالگــوپنــجعنصــردرنظــرگرفتهانــدکــه
اینهــاهمــهدرنتیجــهمباحثــاتطوالنــی،کارهــای
تحقیقاتــیوهمایشهاســت.آنهــابــهایــننتیجــه
ــی ــهمبان ــویپای ــرالگ ــکعنص ــهی ــیدهاندک رس
ــیم ــیتقس ــریوعمل ــهنظ ــیب ــهمبان ــتک اس
میشــود.مبانــینظــریبرگرفتــهازبحثهــای
ــالمی ــیاس ــالمیومعرفتشناس ــیاس جهانبین

انسانشناســی، خداشناســی، ماننــد اســت.
ارزششناســی معرفتشناســی، جهانشناســی،
ازنــگاهاســالمو....عنصــرمبانــیتعــداديمبانــی
ــینظــریهستیشناســیاز ــزدارد.مبان ــینی عمل
جنــسهستهاســت،امــامبانــیعملــیازجنــس
ــنهستهاســت. بایدهــایاساســیبرخاســتهازای
مثــالفــرضکنیــدمــادرخداشناســیمیگوییــم
ــیاز ــت.یک ــریعیاس ــتتش ــددارایهدای خداون
ــوب ــددرچارچ ــهبای ــتک ــناس ــوای ــولالگ اص
شــریعتاســالمیچیــدهشــود.ایــن»یــِک
بایــد«برآمــدهازیــِکهســتیاســت.تمــاماینهــا
ــی ــیعمل ــانظــریومبان ــدوت ــردآوریکردن راگ

ــنشــد. تدوی
وقتی از آسمان به زمین می آییم

ــداز ــاعبارتن ــت.آرمانه ــردومآرمانهاس عنص
ــرایایــنحرکــت. ــیب ــیوفرامکان جهــاتفرازمان
ــای ــهوآموزهه ــاسادل ــمبراس ــاه ــامآرمانه نظ
در آرمانهــا اســت. شــده تدویــن اســالمی
حقیقــتبخــشاســالمیوضعیــتالگــویپایــهرا
ترســیممیکننــد.بعــدبــهقــولاستراتژیســتهاو
راهبردنویسهــاکــهمســائلنظــریرابــهآســمان
ــد ــدبای ــهزمیــنمیآی تشــبیهمیکننــد،وقتــیب
شــرایطزمینــیرالحــاظکــرد.دررابطــهبــااینکــه
الگــوآرمانگراســت،عــرضکردیــمکــهبــاســهالگــو
ــد. ــقمیدهن ــیتطبی ــرایطزمین ــاش ــنراب ای
ــران ــالمیای ــوریاس ــالتجمه ــثرس اول،بح
اســت.دوم،بحــثافــق50ســالهاســت؛یعنــی
اگــرمــا50ســالدرراســتایآنآرمانهــا
حرکــتکنیــم،مقطعــیراکــهبــهآنمیرســیم
توصیــفمیکنــد.ســوم،تدابیــراســتکــه
ــوان ــهمیت ــتک ــیاس ــایاساس ــاملبایده ش
آنرابــهاصــولکلــیوسیاســتهایکلــی
ــال ــرد.مث ــبیهک ــدتش ــالغمیکنن ــااب ــهآق ک
ــوع ــریدون ــواده.رهب ــیخان ــتهایکل سیاس
ــد ــهعبارتن ــدک ــالغمیکنن ــیرااب سیاســتکل
از:1.سیاســتکلــیبالزمــان.مثــلسیاســتهای
ــاد ــیاقتص ــتهایکل ــاماداری،سیاس ــینظ کل
مقاومتــی،سیاســتهایکلــینظــامخانــوادهو...
ــدار.مثــالمیگوینــد ــیزمان 2.سیاســتهایکل
سیاســتهایکلــیبرنامــهپنجــم،سیاســتهای
ــس ــرازجن ــنتدابی ــمو....ای ــهشش ــیبرنام کل
ــن ــتوای ــاناس ــدونزم ــیب ــتهایکل سیاس

ــد. عناصــریاســتکــهدرنظــرگرفتن
ضرورت ایجاد فضای گفتمانی مطالبه گرانه

الگــویپایــهپیشــرفت،یــکنســخهپیشنویــس
نشســتهای در بارهــا پیشنویــس ایــن دارد.
ــااســاتیدلیبــرالواســاتیدیکــهفکــر مختلــفب

وقتی تفکرات اساتید ما یک تفکر 
غربی باشد، اگر الگوی اسالمی هم 

ارائه دهید، جز اینکه پامالش کنند به 
هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. اینکه آقا 
می گویند برای الگوی توسعه اسالمی-
ایرانی عجله نکنید، به خاطر این است 
که عجله کردن فاید ه ای ندارد و کار 

را خراب تر می کند. 
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ــه ــتند،ارائ ــانهس ــنجری ــلای ــددرمقاب میکنی
ــش ــهدان ــاک ــاتیدم ــیاریازاس ــت.بس ــدهاس ش
لیبــرالدارنــد،اگــربداننــدازجهــتدانشــیکجــا
هســتندوکجــاایســتادهاند،ســریعتغییــرجهــت
میدهنــد.چــونعلــتاینکــهآنجــاهســتند،ایــن
اســتکــهغفلــتدارنــد.عمــداآنجــانایســتادهاند.
تعــدادافــرادیکــهمغرضانــهدرجبهــهدشــمنکار
ــنو ــاموم ــاتیدم ــراس ــت.اکث ــماس ــدک میکنن
مســلمانندواگــربفهمنــدبرمیگردنــدوبــهجبهــه
ــف ــزمختل ــثدرمراک ــنبح ــذاای ــد.ل ــامیآین م
ارائــهشــدهودرنشســتهایمختلــف،اندیشــمندان
مختلــفنظــردادنــدوایــننظــراتشــایدنزدیــک
بــهپنــجبــارویرایــششــدهاســت.درحــالحاضــر
ــم ــیه ــهخیل ــتک ــارماس ــیدراختی پیشنویس
مشــکلعلمــیداردکــهبایــددریــکفضــای

ــود. ــلش ــهح ــیمطالبهگران گفتمان
ــتی  ــند باالدس ــه س ــد ب ــز نبای برنامه ری

سیاســت ها نــگاه کنــد
ــه ــویپای ــنالگ ــهحــاالای ــناســتک ســوالای
ــنشــد،درمرکــزچــهکاریانجــامخواهنــد تدوی
داد؟قــراراســتایــنالگوهــایعرصــهایراتدویــن
کننــد؛یعنیمثــالالگویایرانی-اســالمیپیشــرفت
درعرصــهاقتصــاد،الگویایرانی-اســالمیپیشــرفت
درعرصــهسیاســتودرعرصههــایدیگــر.ازطــرف
ــدروی دیگــراندیشــکدههاییوجــودداردکــهدارن
ــرض ــالف ــد.ح ــهایکارمیکنن ــایعرص الگوه
ــاتمــاماضالعــش کنیــدکــهالگــویپیشــرفتب
تدویــنشــد،ایــنالگــوچــهجایگاهــیدرنظــام
ــن ــاای ــت؟آی ــدداش ــورخواه ــزیکش برنامهری
ــاوسیاســتهای ــهبرنامهه ــتیهم ــندباالدس س
کشــورخواهــدبــود؟ببینیــدمیخواهــمتناقضــی
راکــهدرصحبتهــاوجــوددارد،بــازکنــم.
ــرون ــاصبی ــدیخ ــدازفراین ــوبع ــنالگ ــرای اگ
بیایــد)البتــهقاعــدهایداردوبایــدآقــاومجمــع
تشــخیصمصلحــتنظــامازجهــتقانونیبــهآن
نظــارتوآنراتاییــدوابــالغکننــدتــابــهیــک
ســندقانونــیتبدیــلشــود(ســندباالدســتیبرای
ــن همــهاســنادپیشــرفتخواهــدشــد.حــاالای
سیاســتهایکلــیبرنامــهششــمبراســاسچــه
چیــزیتدویــنشــدهوچــهالگویــیوجــوددارد؟

ــد ــدومیگوین ــهمیکنن ــهاالنمطالب ــانیک کس
برنامــهششــمبایدبراســاسالگــویایرانی-اســالمی
ــه ــتندک ــهنیس ــد،متوج ــنمیش ــرفتتدوی پیش
ــتی ــندباالدس ــزیچیســت.س ــوببرنامهری چارچ
ــهششــم ــیبرنام ــهششــم،سیاســتهایکل برنام
ــزدر ــالبرنامهری ــرینیســت.اص ــزدیگ ــت.چی اس
برنامــهنبایــدبــهســندباالدســتیسیاســتهانــگاه

ــد.میدانیــدچــرا؟چــوننهــادیکــهمتکفــل کن
ــد ــتگذاریاســتوسیاســتهایکالنرابای سیاس
ــالغکنــد،نهــادرهبــریاســت.ایــننهــادبایــد اب
تشــخیصدهــدکــهجهــاتاصلــیپنجســالهآینده
براســاسالگویایرانی-اســالمیپیشــرفتهســتیا

نــه؟نــهدولــتونــهمجلــس.
بــا ارائــه الگــوی پیشــرفت اســالمی-ایرانی 

مســئله حــل نخواهــد شــد
یکــیازخلطهــایبزرگــیکــهدرحــالرخدادن
اســتایــناســتکــهبحــثالگــویایرانی-اســالمی
پیشــرفتدراصــلیــکبحــثدرجــهســهاســت.
چــراکــهتــاجامعــهمــابــهبلــوغعلمــینرســدو
ایــنســندراازجهــتعلمــیهضــموفهــمنکنــد،
ــه ــارهــمب اگــرایــنســندنوشــتهشــودوهــزارب

آنتاکیــدشــود،اجــرانخواهــدشــد.فــرضکنیــد
بنــدهایــنســندراتدویــنکــردموآوردم،ولیهنوز
تعــدادزیــادیازاســاتیددانشــگاهیمازیربنــایاین
حرفهــاراقبــولندارنــد.اینهــااســاتیدیهســتند
ــافعالیــت ــیوقانونگــذاریم ــهدرهــرممدیریت ک
ــد. ــوردارن ــاحض ــهگانهم ــوایس ــدودرق میکنن
ــی ــرغرب ــکتفک ــای ــاتیدم ــراتاس ــیتفک وقت
باشــد،اگــرالگــویاســالمیهــمارائــهدهیــد،جــز
اینکــهپامالــششــودبــههیــچنتیجــهاینخواهــد
رســید.اینکــهآقــامیگوینــدبــرایالگــویتوســعه
اســالمی-ایرانیعجلــهنکنیــد،بــهخاطــرایناســت
کــهعجلــهکــردنفایــدهاینــداردوکارراخرابتــر
میکنــد.مثــلمیــوهایاســتکــهنرســیدهچیــده
میشــود.بنابرایــنمــابایــدمتوجــهباشــیموفکــر
ــک ــای ــایم ــزالگوه ــراالنمرک ــهاگ ــمک نکنی
ــت. ــدهاس ــلش ــئلهح ــهداد،مس ــندیراارائ س
ــد ــاممیده ــودشراانج ــوکارخ ــزالگ ــروزمرک ام
-کاربلندمــدتهــممیکنــد-وافــرادزیــادینقــد
میکننــدکــهچــرادرایــنچهــارســالســندتولید
نشــدهاســت.منتهــامرکــزطبــقاصولــیکــهآقــا
ترســیمکردنــد،درحــالحرکــتاســت.انشــاءاهلل
خــداتوفیــقدهــدتــازمانــیراببینیــمکــهعلــوم
انســانیاســالمیتولیــدشــدهوصحنــهدانــشرافرا

گرفتــهاســت.

 بسیاری از اساتید ما که دانش لیبرال 
دارند، اگر بدانند از جهت دانشی کجا 
هستند و کجا ایستاده اند، سریع تغییر 
جهت می دهند. چون علت اینکه آنجا 
هستند، این است که غفلت دارند. عمدا 
آنجا نایستاده اند. تعداد افرادی که 
مغرضانه در جبهه  دشمن کار می کنند 
کم است.
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داشتن یا نداشتن الگوی توسعه اسالمی

 لیبرال ها در همه دولت ها جوالن می دهند 
و مدیریت اقتصاد را در دست دارند

انقــالب اســالمی در شــرایط بســیار حساســی اســت کــه از زوایــای مختلــف می تــوان آن را مــورد ارزیابــی قــرار داد. گفتــار حاضــر درصــدد تبییــن نبــرد 
اندیشــه و تمــدن اســت؛ یعنــی در عقبــه حوزه هــای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی میــان دیــن اســالم و تمــدن غــرب یــک نبــرد اندیشــه در 
حــال شــکل گرفتــن اســت. اوضــاع امنیتــی و سیاســی منطقــه، اوضــاع داخلــی کشــور بــه لحــاظ اقتصــادی و نبردهــای نظامــی کــه همــه را مشــغول یــک 
جنــگ تمام عیــار کــرده اســت، بیانگــر ایــن اســت کــه اســالم و لیبرالیســم بــا هــم در حــال مقابلــه هســتند و از ایــن دو یکــی باقــی خواهــد مانــد. البتــه 
ایــن نبــرد در گذشــته میــان لیبرالیســم و کمونیســم حــادث شــده بــود کــه با فروپاشــی نظــام کمونیســتی در دهــه اول انقــالب اســالمی تقریبا پرونــده آن 
بســته شــد. حضــرت امــام)ره( هــم پیش بینــی کــرده بودنــد کــه بــه زودی اســالم و نظــام ســرمایه داری بــا یکدیگــر رودررو خواهنــد شــد. در بخشــی از 
ایــن نبــرد، تــالش زیــادی صــورت می گیــرد تــا آموزه هــای فکــری اســالم در حــوزه مدیریــت اجتماعــی کنــار بــرود و بــه تعبیــر دیگــر جدایــی دیــن از 

سیاســت اثبات شــود. 

یادداشت:   دکتر سید مهدی زریباف 
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امتحان بسیار سختی است
حضــرتآقــادرجلســهایکــهبــاعلمــاداشــتند،در
بخــشدرسخارجشــانبــهفضــایمجــازیواینکــه
دشــمنبــاتمــامقــدرترویذهــنوفکرجوانــاندارد
ــاس ــد.ســبکزندگــیولب ــداشــارهکردن کارمیکن
ــناســت ــراتنشــاندهندهای پوشــیدنوســایرتغیی
کــهدرعقبــهفکــریافــرادجامعــهاتفاقــیافتــادهکــه
بــاگذشــت37ســالازانقــالببهصورتپرخاشــگری،
ــد ــانمیده ــودرانش ــریو...خ ــی،الابالیگ بیحیای
کــهاینهــانتایــجتالشهــایدشــمناناســالماســت.
ــه ــانیک ــت.کس ــدیاس ــاج ــرد،واقع ــننب بنابرای
افســرانجنــگنــرمهســتندیــادوســتدارندباشــند،
ــه ــمک ــد.بعضــیه ــاالببرن ــانراب ــددستهایش بای
جــزو»الســابقونالســابقوناولئــکالمقربون«هســتند
ــودو ــم«ازیه ــومنک ــاّنه ــه»ف ــقآی ــیطب وبرخ
ــد.امتحــانبســیارســختی ــتمیکنن نصــاریتبعی
اســت.هــمبــرایروحانیــون،هــمبــرایدانشــگاهیان
وهــمبــراینخبــگان.خداونــدمیــدانامتحــانبســیار
ســختیایجــادکــرده:»امتحــناهللقلوبهــم«تــامعلوم
شــوددرقلــوببعضــیافــرادچــهمیگــذرد.درحــوزه
مدیریــت،قــدرتوثــروتو...همــهدرحــالامتحــان
شــدنند.امــاســوالایــناســتکــهچــرادرایــننبــرد
فکــریواندیشــهای،مســئلهالگــویایرانــی-اســالمی

پیشــرفتمهــماســت؟
راهبری در مجله بی راهبرد

دراینجــامقــداریراجعبــهنگاههایــیکــهبــه
الگــویتوســعهاســالموجــوددارداشــارهمیشــودو
البــهالیمطالــبابعــادپیرامونــیآننیــزتوضیــحداده
میشــود،اینکــهبــرالگــویتوســعهاســالمیازســال
ــن ــونچــهگذشــتهاســت.ازپیشــینیانای 73تاکن
تاریخچــهگفتــهمیشــودودرادامــهاشــارهایهــمبــه
ایــنرویکــردخواهــدشــد.حــدودســال72یــا73در
مرکــزمطالعــاتمقالــهاینوشــتمکــهآنموقــعآقــای
روحانــیرئیــسآنبــود.آقایــانعطــاءاهللمهاجرانــی،
ــن ــنای ــد.م ــابودن ــمآنج ــوره ــاروکدی علویتب
مقالــهرابــهمجلــه»راهبــرد«دادم.خاطــرهجالبــی
ــت ــنادشراتح ــوزاس ــههن ــهدارمک ــنمقال ازای
ــایاقتصــادیدراســالم« ــادوویژگیه ــوان»ابع عن
دارم.برخــوردیکــهبــاایــنمقالــهشــدچــهبــود؟
آنهــاگفتنــدایــنحــرفکامــالغیرعلمیوبــهتعبیر
ــوی ــالمالگ ــرفاســتواصــالاس ــمیمزخ غیررس
توســعه،نــدارد!ایــنشــأنمجلــهراپاییــنمــیآورد
کــهآقــایعلویتبــارمدیــرمســئولآنبــودوظاهــرا
ــهایتحــت هنــوزهــمهســتند.همــانموقــعمقال
عنــوان»اندیشــهاقتصــادیگورکانیــان«چــاپشــد.
ــم ــته ــندول ــهدرای ــاک ــرآنه ــهازنظ ــنمقال ای
ــی ــیباالی ــهعلم ــد،درج ــوالنمیدهن ــدج دارن

ــی ــدمنبــعومأخــذغرب داشــت!چــونمعتقــدبودن
دارد.ذهنیــتراببینیــدتــاکجــاعقــبمــیرود.

انقالبی که در نظام سطله می جنگد
آندورانبرنامــهدومتوســعهبــود.حــاالمیخواهــم
دربــارهبرنامــهششــمتوســعهصحبــتکنــم.مــندر
آنزمــانبحــثعدالــتاجتماعــیوسیاســتتعدیــل
اقتصــادیرابررســیکــردمکــهسیاســتاصلــیدولت
ــر ــنسیاســتتغیی ــمای ــود.مــنآمــدمگفت ــتب وق
اقتصــادیتمــامنتیجــهاشظلــماجتماعــی،شــکاف
طبقاتــی،اشــرافیگریودوریازارزشهــایاســالمی
ــد ــاچیســتکــهمیزنی ــنحرفه ــدای اســت.گفتن
واینهــاچــهربطــیبــهجمهــوریاســالمیوشــورای
نگهبــاندارنــد!بعــدهــمحرفشــانایــنبــودکــهاالن
وقــتنداریــموبایــدکشــوررابســازیم.گفتنــدجــای
ــی ــهمتفکرین ــت،چراک ــردننیس ــرک ــهوفک اندیش
مثــلشــهیدمطهــریوشــهیدصــدرقبــلازانقــالب
نشســتهاندوفکــرکردهانــد.گفتنــدشــهیدصــدرمدل
بانکــداریاســالمیراارائــهکــردهاســت.بنابرایــنجای
اندیشــهنیســت.شــماچیــزیرامطــرحکنیــدکــهبه
ــزی ــنچی ــمم ــهدومتوســعهبخــورد.گفت دردبرنام
بــرایبرنامــهدومنــدارم.مــنبــرایبرنامــهســومدارم
حــرفمیزنــم.شــمابــرایتدویــنوطراحــیالگــوی

توســعهبایــدکارفکــریبکنیــدتــابتوانیدبــرایبرنامه
ســومکاریکنیــد.باالخــرهبزرگانــیکــههنــوزهــم
ــهامــور دررأسامــورکشــورند،درمجلــسنســبتب
تصمیــممیگیرنــد.بعضــیازبــزرگانکــههمیشــهدر
رأسامــورکشــورندنگذاشــتندوجلــویآنراگرفتند.
االندرآســتانهبرنامــهششــمتوســعههســتیموهیــچ
ــنفضــاایجــادنشــده!اوجفضاحتــش ــریدرای تغیی
برنامــهچهــارمبــودوبعــدبرنامــهششــمکــهبعــدااز
آنچنیــنتعبیــرشــد:»مبانــیهمپیمانــیبــااقتصــاد
جهانــی«؛یعنــیمعتقــدبودنــدبایــددرفضایــیکــه
کدخــدابــرایمــاطراحــیکــردهادغــامشــویم.ایــن
ــم ــداردوهض ــین ــالبهمخوان ــاانق ــالب ــراص تفک
ــیســطلهاســت. ــروهژمون ــالباســالمیدرتفک انق
ــق ــد،ازطری ــطلهمیجنگ ــامس ــهدرنظ ــیک انقالب

ــایاســالمیتوســعههضــممیشــود. الگوه
فرهنگ مدیریت جامعه فاسد شده است

ایننکتهبســیاردقیقیاســتودرفراینداندیشــهای
ــر ــنفک ــانچنی ــاقفکرش ــیات ــد؛یعن ــاقمیافت اتف
میکنــدکــهمــانظــامســطلهراتحــتهژمونیاســالم
خودمــانبــردهوداریــمهضــممیکنیــم.درحقیقــت
ــکتفکــر ــنرامطــرحوی ــکصــورتازدی ــمی داری
سکوالریســتیبــهنــامدیــنراترویــجمیکنیــم.ایــن
نبــردیاســتکــهمــاهنــوزبــانظــامســلطهغربــی
داریــم.متاســفانهمغرضیــنداخلــیبــهشــدتدارنــد
ــد. ــهبزنن ــناســالمضرب ــهدی ــاب ــدت ــالشمیکنن ت
ــد حــاالبعضــیهمانگونــهحضــرتامــام)ره(فرمودن
ــنفکران ــمروش ــیه ــتبرخ ــروحماق ازرویتحج
بیدینــیهســتندکــههیــچتوجهــیبــهاصالتهــای
ملــیودینــیخودشــانندارنــدودربســتدراختیــار
اندیشــههایغــربهســتند.همــانلبیرالیســمیکــه
ــد، ــرانبودن ــدتازآننگ ــهش ــام)ره(ب ــرتام حض
ــری ــطحفک ــگاههارادرس ــهودانش ــایعلمی حوزهه
ورســانهایومطبوعاتــیفراگرفتــهاســت.بنابرایــناین
ــای ــتآق ــیجــدیاســت.دول ــرداندیشــهایخیل نب
خاتمــیکــهرویکارآمــد،دیگــربحثیازتفکــردینی
درحــوزهتوســعهنبــودویــکمرتبــهبحــثجامعــه
مدنــیوتوســعهسیاســیمطــرحشــدواصــالخــود
توســعهاقتصــادیهــمکنــارگذاشــتهشــد.دردولــت
آقــایهاشــمیهمتوســعهاقتصــادیراتحلیــلکردند
وتقلیــلدادنــدبــهبحــثســازندگیوآبادســازی،آن
هــمبــهقیمــتگســترشاشــرافیتونــهســازندگیای
ــادســازندگیانجــام ــبجه ــانجنــگدرقال ــهزم ک
میشــد.یــادمهســتبنــدهخدایــیگفتــهبــود
فــالنمســئول50میلیــونتومــاندزدیکــردهاســت.
گفتــهبــودایــنقیمــتپلسازیهاســت،عیبــی
نــدارد.چشــمهایتانرارویهــمبگذاریــد!حــاال
بیاییــدحقوقهــاینجومــیراتحویــلبگیریــد.پــس

همان موقع مقاله ای تحت عنوان 
»اندیشه اقتصادی گورکانیان« چاپ 
شد. این مقاله از نظر آنها که در این 
دولت هم دارند جوالن می دهند، درجه 
علمی باالیی داشت! چون معتقد بودند 
منبع و مأخذ غربی دارد. ذهنیت را 
ببینید تا کجا عقب می رود. 
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ــده ــدش ــهفاس ــتجامع ــگمدیری ــمفرهن میبینی
اســت.

مدیران اقتصادی احمدی نژاد هم لیبرال بودند؟!
ــول ــت،تح ــثعدال ــرحبح ــاط ــمب ــتنه دردول
ــود ــهوج ــادیب ــیواقتص ــایسیاس ــیدرفض اساس
آمــد.البتــهدرایــندورانمقولهتوســعههممشــکالت
خــودشراداشــت؛یــکنــگاهصرفاعملیاتــیوعملگرا،
فــارغازمبانــیتئوریــکاســالمیوبــادیــدوذهنیــت
ــزرا ــژادکــهمیگفــتمــنهمــهچی ــایاحمدین آق
میدانــمووارددرمیــدانعمــلمیشــویمونیــاز
بــهفکــرنداریــم.نتایجــیکــهایــننــگاهداشــتایــن
بــودکــهمعلــومشــدیــکنــگاهمکانیکــیومهندســی
بــهعدالــتاســت،درحالــیکــهدولــت،یــکمقولــه
ــه ــهمــردمیاران انســانیاســت.حــاالاینکــهآیــامــاب
بدهیــمهمــهچیــزدرســتمیشــود؟!پــستبعــات
ــات ــنتبع ــاتاقتصــادیچیســتوای ــانیوتبع انس
ــژاد ــایاحمدین ــت؟آق ــدگذاش ــیخواه ــهحاصل چ
بــاایــنرویکــردآمــدودرمقولــهاقتصــادیوارد
ــم ــاملیبرالیس ــهنظ ــتک ــوانگف ــیمیت ــد،ول ش
اقتصــادی،بــههمــراههمــهنهادهایــیکــهدرســطح
ــرش،اورادر ــایفک ــنواتاقه ــلومتفکری بینالمل
ــای ــد.آق ــچکردن ــشفیتیلهپی ــردولت ــالآخ دوس
ــاطــرحهدفمنــدییارانههــادرداخــل ــژادب احمدین
ومحاصــرهاقتصــادیخارجــیوقفــلکــردناقتصــاد
وتبعاتــیکــههمــهدوســتاندرجریــانآنهســتند،
ــن ــرم ــهنظ ــاد.ب ــرافت ــدهگی ــابش ــیحس خیل
ــودکــهافســار یکــیازاشــتباهاتدولــتهــمایــنب
اقتصــادرادراختیــارلیبرالهــاقــرارداد.تنهــاســوالی
اســتکــهازتحلیــلتاریخــیحــوزهاقتصــادانقــالب
اســالمینمیتوانیــمجوابــشپیــداکنیــم،ایــناســت
کــهچــرادردولــتدهــمافســارمدیریــتاقتصــاددر
اختیــارســکوالرهاقــرارگرفــت.ایــنمســئلهخیلــی
حســاسوقابــلمطالعــهاســت،درحالــیکــهدولــت
نهــماینطــورنبــودوهمــهمیدانیــمکــهدولــتنهــم
ــود. ــالبب ــسازانق ــاپ ــندولته ــزوموفقیتتری ج

کراوات بزنید تا غربی شوید!!!
از پیشــرفت ایرانی-اســالمی الگــوی بحــث
ســالهای86و87تحــتعنــوان»توســعهاســالمی«
ــان ــریدرسخنرانیهایش ــمرهب ــاممعظ ــطمق توس
مطــرحشــد.بعــدازمهندســیفرهنــگوبحثــیکــه
ایشــانداشــتند،بــهایــنمقولــهرســیدیم.ایشــانایــن
ــه ــیدوس ــدیوآرامآرامط ــورتج ــثرابهص بح
ســالدرفضایهــایعمومــیمطــرحکردنــدکــهمــا
بایــددســتازحرکتهــایهفتــیوهشــتیبرداریــم
ــای ــیوارزشه ــایبوم ــاتفکــری،الگوه ــرایثب وب
ــی ــتهایتخصص ــاونشس ــانرااحی ــیخودم دین
برگــزارکنیــم.تقریبــاتــاســال90ایــنبحــثجــدی

بــود.بنــدهدرمرکــزمطالعــاتمســئولیتیداشــتمکه
ــه ــزیک ــود.چی ــمب ــتیازده ــاهآندردول شــشم
بــرایمــنمهــماســت،نــوعنــگاهبــهمقولــهمهمــی
ــهاســت. ــعهاســالمی«درجامع ــویتوس ــام»الگ بهن
تالشهایــیدرآنزمــانصــورتگرفــت.جالــب
ــن ــدای ــال72میگفتن ــهدرس ــتانیک ــتدوس اس
ــعه ــویتوس ــالمالگ ــتواس ــیاس ــاغیرعلم بحثه
نــداردوآقــایکوزنــتبایــدالگــویاســالمیبدهــدو
مــانمیتوانیــمالگــوبدهیــمو...بعــدازصحبتهــای
مقــاممعظــمرهبــریتغییــرموضــعدادند.ایــنحرف
رایکــیازروحانیــونآنزمــانمــیزد.اینکــهالگــوی
توســعهمــارابایــدکوزنــتبدهــد،خیلیجالباســت.
حــاالکوزنــتکیســت؟یــکمشــركبیدیــنیهودی
ــوداز ــریخ ــایفک ــددرالگوه ــابای ــیم اســت.یعن
کفــارتبعیــتکنیــم.االنطــرففکــرمیکنــداگــر
کــراواتبزنــدغربــیمیشــود،امــاایــنطــورنیســت.

فقط دولت فعلی کار کرده است!
ــدارد، ــون ــالمالگ ــداس ــهمیگفتن ــیک همانهای
درمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــامنوشــتنطــرح
توســعهایرانی-اســالمیشــروعکردنــد.ایــندرســتاز
زمانــیبــودکــهحضــرتآقــاشــروعبــهطــرحبحــث

کردنــدوایــندوســتانهــمطــیشــشماهنشســتند
وطرحتوســعهایرانی-اســالمینوشــتندوســریعآنرا
ازطریــقمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــامخدمــت
حضــرتآقــافرســتادند.اینطــرححــدودا800صفحه
بــود.وقتــیدولــتیازدهــمرویکارآمــد،دولتمــردان
گفتنــدقبلیهــاهیــچکارینکردهانــدومــاهمــهچیز
ــهپنجســالهتوســعه ــاده1برنام ــم!م ــادهکردهای راآم
میگویــد:»برنامهششــمتوســعهبایــدبراســاسالگوی
ایرانی-اســالمیپیشــرفتمــدونشــودکــهمبتنــیبر
ــود ــحخ ــنتصری ــدارحــقوپیشــرفتاســت«.ای م
حضــرتآقــادرابالغیــهسیاســتبرنامــهپنجــموماده
1آناســت.ســهســالهــمبرایاجــرایآنوقــتداده
شــدهاســت.قصــهازاینجــاجالــبمیشــودکــهدولت
یازدهــمآمــدوگفــتاصــالمگــرمــاالگــوداریــم؟!مــا
ــم،امــاهیچکــسدرایــن ســال88الگــورادادهبودی

حــوزهکارنکــردوفقــطمــاکارکــردهبودیــم.
از گفته ها و خواسته های رهبری عدول می شود

ــکواژه ــدی ــد؟ببینی ــیمیده ــهمعنای ــولچ تح
مقــدِسبهنــامالگــویایرانی-اســالمیپیشــرفت
چطــوردســتمالیمیشــودوقداســتشچگونــه
شکســتهمیشــود!حــاالکــدامدانشــگاهحاضــر
اســتبــهایــنموضوعــاتدکتــرابدهــدوکــدامحــوزه
ــای ــد؟فض ــاکارکن ــنالگوه ــترویای ــراس حاض
ــهاصــالکســی ــیطــوریمشــوشاســتک اجتماع
جــرأتنمیکنــددرایــنحــوزهواردشــودوموضــوع
ــرفت ــالمیپیش ــی-اس ــویایران ــهاشراالگ پایاننام
قــراردهــد.چراکــهمیبینــدعلــم،نــزدغربیهاســت.
ــه ــههواپیماهــاوموشــکهاییکــهغربیهــاب اگــرب
فضــامیفرســتندنــگاهکنیــد،میبینیــدهمــهچیــز
دســتآنهاســت.البتــهزمینهبــرایانجامکارهســتو
میتوانیــمیــکمــدلتوســعهاســالمیوبومــیبــرای
مدیریــتوتوســعهکشــورطراحــیوتدویــنکنیــمو
جلــوبرویــم.ایــنبــرایجوانترهــاجذابتــراســتو
جریــانتاریخــیقابــلمطالعــهدارد.حضــرتآقــادر
خصــوصمفهــومتوســعهدرایــرانخیلــیحرفهــا
ــتارت ــهاس ــتک ــالیاس ــهس ــاندوس ــد.ایش زدن
بحــثاقتصــادمقاومتــیرازدهانــد،ولــیمتاســفانه
خیلــیازواژههــاوکلماتــیکــهایشــانمیگوینــد،
مخاطــبچندانــیندارنــدوازآنهــاعــدولمیشــود.
ــن ــاای ــماب ــاالش ــد.ح ــهمیکنن ــاتقی خیلیه
واژهاقتصــادمقاومتــیچــکارمیکنیــد؟چنــد
ــا ــچج ــههی ــاب ــته،ام ــهگذش ــنقضی ــالازای س
نرســیدهایم.حداقــلببینیــمچــهکارمیشــود
کــرد.اینجــاخبــریازکارنیســت.میخواهــم
ــرو ــایفک ــه،اتاقه ــایاندیش ــمدرحوزهه بگویی
نظریهپــردازانمــادرخصــوصبحــثوالیــتدارنــد
چــهکارمیکننــد.متاســفانهواژههــایمقــدسیکی

تنها سوالی است که از تحلیل 
تاریخی حوزه اقتصاد انقالب 

اسالمی نمی توانیم جوابش پیدا 
کنیم، این است که چرا در دولت 

دهم افسار مدیریت اقتصاد در 
اختیار سکوالر ها قرار گرفت. 

این مسئله خیلی حساس و قابل 
مطالعه است، در حالی که دولت 
نهم این طور نبود و همه می دانیم 
که دولت نهم جزو موفقیت ترین 

دولت ها پس از انقالب بود. 



   
شم

ه ش
 پل

 42
ره 

شما
  

95
ن 

آبا

43

یکــیدارنــدازبیــنمیرونــدوخــدامیدانــدبعــداز
اقتصــادمقاومتــی،چیــزدیگــریباقــیبمانــدیــانــه.

اصال اسالم الگوی توسعه ندارد!
حضــرتآقــادرســال90دســتوردادنــدکــهمرکــز
الگــویایرانی-اســالمیپیشــرفتایجــادشــودویــک
شــوراهــمدرایــنزمینــهحــدودچهــارپنــجســال
اســتکــهداردکارمیکنــد،امــارویکــردایــنشــورا
ــک ــرداولی ــد؟!رویک ــوابنمیده ــهج ــتک چیس
نــوعحلوفصــلمفاهیــمبــرپایهتوســعهســرمایهداری
اســتکــهدرقالــب»نوکیزهــا«یــاآخریــننهادگرایان
مطــرحاســت.درآن،پیشــنهاد700-800صفحــهکار
رادادنــدوگفتنــداصــالمــاالگــویاســالمینداریــمو
نمیشــود،امــاهمیــنپیشــنهادهابــهمجلــسرفــت
وتاییــدشــدوآنهــارابــرایدولــتالیحــهکردنــد،امــا
دولتیهــاآنرامســکوتگذاشــتند.رویکردهــادر
ایــنزمینــه،دریکــیازمصاحبههــایآقــاینوبخــت
ــعه ــویتوس ــالمالگ ــالاس ــداص ــهمیگوی ــتک اس
نــدارد.اومیگویــدهــرکســیگفتــهبیخــودگفتــه
اســت!دوبــاربــهخــودایشــاننامــهزدیــمکــهایــن
ــتاســت.یــکرویکــردازاســالم مــدلرویکــرددول
ــه ــتک ــماس ــالمیحاک ــویایرانی-اس ــزالگ درمرک
مــناســمشرا»برنامــهاســتراتژیک«میگــذارم.
یــک درواقــع اســتراتژیک برنامهریــزی رویکــرد
رویکــردمهندســیبــرایالگــویایرانی-اســالمی
پیشــرفتاســتکــهمیگویــدپیشــرفتیــکهــدف
ویــکچشــماندازدارد.بایــدمــاهــمدرکشــور
را ماموریتهایــی و بگذاریــم چشــماندازی یــک
ــایی ــاراشناس ــاوفرصته ــردهونیازه ــخصک مش
کنیــم.مثــلایــناســتکــهبخواهیــمبگوییــمایــن
ــالمی ــعهاس ــویتوس ــرایالگ ــالب ــزیمث برنامهری
اســت.منتهــادرایــنطــرزتفکــرمشــکلیوجــوددارد
وآناینکــهآدمهــاماشــینآالتنیســتندومهمتریــن
ــات ــاتومعنوی ــیاســالمی،مادی ــویایران بحــثالگ
ــه ــناســتک ــربای ــاغ ــاب ــزم ــهتمای اســت.وج
ــادیراجســتوجو ــاتوســعهوپیشــرفتهایم آنه
میکننــد،امــاتوســعهوپیشــرفتوجــودیانســان
وگســترشاخــالقوانســانیتوحاکمیــتعدالــت
کجــایمبانــیتوســعهآنهاســت؟آنهاچنیــنچیزی
راندارنــد.مــاروشــیرابــرتحقیــقوتدویــنالگــو،
مبتنــیبــرتفکــراتمــادیگرفتیــمکــهنتیجــهاش
معنــوینخواهــدبــودوســعادتبشــردرآننیســت.
حرفهــایکلــیاینهــادربحثهــایاســالم،آیــات
وروایــاتاســت.ایــنطــرفهــمتکنوکراتهــا
میخواهنــددرمــوردالگــویاســالمینظــربدهنــد

کــهایــنهــمجالــباســت.
رویکرد تعمیم برنامه ریزی استراتژیک

اولیــنمســئلهدرالگویایرانی-اســالمیپیشــرفت،

داشــتننظریــهپیشــرفتاســالمیاســت؛یعنیشــما
نظریــهتولیــدکنیــد.یــکتفکــرمــدونکــهمبانــی
روشــنداشــتهباشــدوروشاســالمیمهمتریــن
ویژگــیاســالمیتدرروشتحلیــلاســت.ایــن
خیلــیروشــناســتکــهاگــربنابــرایــنباشــدکــه
ــان ــد،الگویت ــشبگیری ــربرادرپی ــلغ روشتحلی
ــت ــنموضــوعدق ــهای اســالمینیســت.متاســفانهب
ــه ــدروشنظری ــلنیازمن ــنروشتحلی ــود.ای نمیش
ــه ــتک ــرفتاس ــامپیش ــیرازنظ ــرفتوتفس پیش
بایــدروحآندرنظــاماســالمیتواجــزادمیــدهشــده
باشــد.درخصــوصاینکــهچگونــهمیشــودایــنکار
راکــرد،روشهایــیوجــوددارد،ولــیرویکــردتعمیــم
برنامهریــزیاســتراتژیک،تدویــنالگــویایرانــی-
ــای ــریرویکرده ــت.یکس ــرفتاس ــالمیپیش اس
دیگــرهــمدرجامعــهمطــرحاســت.دانشــگاهبحــث
ــیحــوزهدرایــن ــدارد،ول ــیدربحــثالگــون آنچنان
حــوزهبحــثدارد.یــکرویکــردهــمعقالنیــتدینــی
ــایخســروپناه اســتکــهتقریبــامیشــودگفــتآق
ــد ــدومعتقدن ــالشمیکنن ــریت ــهفک ــننحل درای
ــع ــمداشــتیم،مان ــهدرقدی ــهایک عقالنیــتصوفیان
ــا ــدب ــودهوآنرابای ــالمیب ــعاس ــرفتجوام پیش
ــک ــدی ــم.بای ــددهی ــیپیون ــدرنغرب ــتم عقالنی
روابــططولــیوعرضــیدرتفســیرپدیدههاشناســایی

ــرایالگــوی ــاراب ــابشــودیکســریفراینده کــردت
ــت ــدعقالنی ــانمعتقدن ــنهادداد.ایش ــالمیپیش اس
ــار ــلماناندراعص ــیمس ــثعقبماندگ ــهباع صوفیان
ــن ــیبی ــهطول ــهرابط ــترب ــهبیش ــودهک ــتهب گذش
ــهعرضــی ــهرابط ــرد،ن ــرمیک ــوقفک ــقومخل خال
ــانهاو ــایرانس ــاس ــونب ــایپیرام ــانوپدیدهه انس

جوامــعدیگــر.
خطرهای عقالنیت مدرن

ایــنیــکجریــانفکــریاســتکــهمعتقداســتما
بایــدبــهیــکعقالنیــتجامعهنگــربرســیمتــابتوانیم
یــکبحــثراجعبــهالگــویایرانی-اســالمیپیشــرفت
داشــتهباشــیم.درخصــوصاینکــهچــهاشــکاالتیدر
ایــنقضیــهوجــوددارد،بایــدبگویــمکــهاشــکالایــن
اســتکهایشــانمعتقدنــدبــاروشحکمــیاجتهادی
ــارا ــنپدیدهه ــیوعرضــیبی ــمرابطــهطول میتوانی
تفســیرکنیــم.حــاالاشــکالکجاســت؟اشــکالخطــر
ارتبــاطاســت؛یعنــیشــمانمیتوانیــدایــنعقالنیــت
مــدرنرابــاعقالنیــتصوفیانــهپیونــدبزنید.بــهتعبیر
ایشــانبایــدجمــعاینهــارا»عقالنیــتدینــی«نامیــد.
ــوان ــهعن ــدرنب ــایم ــهدردنی ــالآنچ ــرح ــهه ب
توســعهوپیشــرفتنهادهــا،فرایندهــا،موانــعو
مفاهیمــیمثــلمفهــومبــازارکــهبــهجــایتئــوری
بــازاریــکمفهــومغربــیاســت،بــامبانــیومفاهیــم
ــز ــهچی ــهاســتهم ــهدرآننهفت ــیک ارزشــیغرب
ــهاز ــکنمون ــد.ی ــبعرضــهوتقاضــامیبین رادرقال
اعتقــاداترابیــانکنــمکــهببینیــدچقــدرخطرنــاك
اســت.وقتــیشــمادرمفاهیــمپایــهازمفاهیــمغربــی
بــهاســمعقالنیــتمــدرناســتفادهمیکنیــد،مفهــوم

بــازارمفهومــیمتفــاوتخواهــدشــد.
شیوه التقاط صوفی گری و مدرنیسم

یــکبــاررفتــهبــودمدانشــگاهامــامصــادق)ع(ســر
کالسدرس.بــهدانشــجویانگفتــمخــداوکیلــی
ــد. ــهوجــودخــداشــککردهای ــدچقــدرراجعب بگویی
یکــیدونفــرخندیدنــد!دانشــگاهامــامصــادقووجــود
ــه ــرراجعب ــاالاگ ــدا؟!ح ــودخ ــکدروج ــداوش خ
حقانیــتمفهــومبــازارشــککردیــدچــه؟درحالیکه
ــتفکــریاســتکــه ــکب ــازار،ی ــممفهــومب میدانی
غربیهــاآنراتراشــیدهاندومــاآنرامیپرســتیم.
یــکزمانــیبتهــاخاکــیبودنــد،امــاحــاالبتهــای
ــذت ــال ــدوازآنه ــتکردهان ــادرس ــرایم ــریب فک
ــد ــامیگوین ــیازعلم ــهبعض ــیک ــاجای ــم.ت میبری
ــد ــونمیگوی ــت!چ ــتریمداراس ــد،مش ــنخداون دی
دینــیکــهبنــابــوداحقــاقحــقکنــد،تابــعنظــرمردم
اســت؛یعنــیاگــرمــردمازآنخوششــاننیایــد،ایــن
ــارا ــدارزشه ــازارمیآی ــسب ــت.پ ــماس سکوالریس
انتــزاعمیکنــدوحتــیدرحــوزهدیــنواردمیشــود.
ــر ــدرنب ــیم ــتدین ــمعقالنی ــگاهحاک ــنخطــرن ای

مفهوم بازار، یک بت فکری است که 
غربی ها آن را تراشیده اند و ما آن را 
می پرستیم. یک زمانی بت ها خاکی 
بودند، اما حاال بت های فکری برای ما 
درست کرده اند و از آنها لذت می بریم. 
تا جایی که بعضی از علما می گویند دین 
خداوند، مشتری مدار است! 
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ــهاز ــکنمون ــنی ــت.ای ــعهاس ــالمیتوس ــویاس الگ
ایــننــوعنــگاهاســت.ایــنشــیوهالتقــاطصوفیگــری
ــودشدارد. ــراهخ ــریراهم ــنخط ــمچنی ومدرنیس
ــای ــهآق ــادیک ــراجته ــنروشتفک ــهای ــناینک ضم
خســروپناهذکــرکردنــداقتــدارتاسیســیواثباتــیندارد
ــم ــودممیتوان ــنخ ــد.م ــاتکن ــتهآنرااثب ونتوانس
ــم. ــادکن ــیایج ــعهایرابهصــورتبوم ــایتوس نهاده

رویکرد بررسی ارزشی-زمینی
ــهشــاید ــرددیگــریدرکشــوروجــودداردک رویک
بشــودگفــتدردانشــگاهبیشــترحاکماســت.بعضیاز
دانشــگاههاتوســطبعضــیازاشــخاصادارهمیشــوند
کــهمعتقدنــدمــابایــدازطریــقمــدلفکــرفرایندگــرا
ــیم؛ ــالمیبرس ــعهاس ــویتوس ــهالگ ــراب ونتیجهگ
یعنــینتایــجاســالمرامطــرحکنیــموبگوییــممــادر
حــوزهفرهنــگ،اقتصــادوسیاســتمثــالایــناهــداف
راداریــمیــاایــننقــاطروشــنراداریــم.ایــننتایــج
بــرایمــامهــماســتوبایــدفرایندهایــیراطراحــی
ــی ــاتزمان ــاومقتضی ــکانفراینده ــم.حتیاالم کنی
ومکانــیایــرانرادرنظــربگیریــدتــامــارابــهایــن
اهــدافبرســاند.حــاالایــنســوالمطــرحاســتکــه
خــودایــنبــاچــهروشــیانجــامشــود؟درعیــنحــال
آنهــامعتقدنــدالگــویاســالمیتوســعهچیــزیباالتــر
ازسیاســتهایکالنیــاچشــماندازو...اســتونبایــد
آنرادرحــدچشــماندازتقلیــلدهیــم؛یعنــیچیــزی
ــه ــودک ــرحمیش ــیمط ــاالگاه ــت.ح ــرآناس باالت
ــممطــرح ــره ــگاهدیگ ــکن ــوناساســیی ــالقان مث
اســتکــهدرحوزههــااســمشرا»رویکــردفلســفی-
ــتهاند. ــی-زمینی«گذاش ــیارزش ــا»بررس ــی«ی علم
آقایــاننبــویومالیــریدردانشــگاهوحــوزهبیشــتر
ــری ــدیکس ــد.بای ــحمیدهن ــدگاهراتوضی ــندی ای
مبانــیمعرفتشناســی،ارزششناســیوروششناســی
اســالمیرابشناســیموبعدبیشــترازایــنکارینکنیم
ــرانچــهمیگــذردوبخــشدوم ــهدرای ــمک وببینی

اطالعاتمــانرابــهوضعیــتایــرانمنتقــلکنیــم.
بحث تاریخی و تمدنی توسعه اسالمی

یــکرویکــرددیگــرکــهبیشــتردرحــوزهاســت،از
آیــتاهللمیرباقــریاســتکــهبحــثتاریخــیوتمدنــی
توســعهاســالمیاســت.ایــنرویکــردتاریخــیوتمدنــی
معتقــداســتمابایــدالگــویاســالمیرادریــکفرایند
ببینیــم.یــکفرایندتکاملیکــهبایددرفلســفهتاریخی
اســالمعمیــقشــویموبــاصبــروحوصلــهمبانــیایرا
کــهوجــودداردبــاشــرایطموجــودتطبیقدهیــموبعد
یــکهمگرایــیوهمدلــیوتســامحوتعامــلاجتماعــی
ایجــادوآرامآرامجهتهــایمطلــوبرادنبــالکنیــم.
ــن ــرایتدوی ــم:»ب ــانرامیخوان ــهازایش ــکجمل ی
ــه ــتیمک ــنهس ــدای ــالمینیازمن ــویایرانی-اس الگ
فلســفهتاریــخاســالمرابــهدرســتیشناســاییکنیــمو

تاثیــراتآنرادرمفهــومپیشــرفتبررســینماییــم«.
ــقو ــزاعح ــرن ــیب ــهمبتن ــخک ــفهتاری ــنفلس ای
ــافلســفهاومانیســتیوســکوالرعلــوم باطــلاســت،ب
غربــیمتفــاوتاســتکــهایــنتفــاوتتغییــرشمهــم
اســت.مثــلســاختبنیادهــایاخالقــی،ســاختارهای
اجتماعــیوکارکردهــایاجتماعــی.دراینجــابــهجــز
ــادمعمــولوجــود ــهاعتق ــهب ــاک ــندیدگاهه قویتری
داردونمــودبیرونــیزیــادینــداردومصداقــینیســت
ونتوانســتهمســئلهراحــلکنــد،ایــندیــدگاهمطــرح
اســتکــهاگــرنتوانیــمهمگرایــیاجتماعــیراافزایــش
دهیــموبــهاخــالقووجــداناجتماعــیارتقانبخشــیم،
توســعهبــههیچوجــهاتفــاقنخواهــدافتــاد.همچنیــن
ــم، ــهراتوســعهدهی ــمنظــامفکــریجامع ــرنتوانی اگ
ــناســت ــقنمیشــود.بحــثایشــانای توســعهمحق
کــهیــکارکسترســمفونیتوســعهملــیراهمــهبــاهم
بــایــکهمگرایــی،ولــیبــامبانــیتاریخــیوتمدنــی

اســالمیرقــمبزنیــم.
بحران آنارشیسم در تصمیم گیری

یــکدیــدگاهدیگــرهــممطــرحاســتکــهمعتقــد
ــوناساســیاســت اســتالگــویاســالمیهمــانقان
ــنو ــامتدینی ــهآنه ــهالبت ــمداردک ــیه وطرفداران

ــون ــاقان ــرم ــداگ ــتندومعتقدن ــگاهیانهس دانش
اساســیراخــوبفهــمکنیــم،خــودشیکالگوســت.
قانــوناساســیرااگــرخــوبدرکــشکنیــم،نهادهایی
راایجــادمیکنیــموقوانیــنمتناســبراوضــع
میکنیــم،امــامشــکلاینجاســتکــهقانوناساســیرا
پیــادهنکردهایــم.متاســفانهدر37ســالیکــهازانقالب
ــریو ــهبحــرانآنارشیســمدرتصمیمگی ــذردب میگ
ــای ــهآق ــتیمک ــارهس ــیدچ ــیوقانون ــامحقوق نظ
دکتــرحســنســبحانیو...طرفــدارانایــنفکــر
هســتند.اینهــاکســانیهســتندکــهدرحــوزهاقتصــاد
ــتندو ــگاهیهس ــیدانش ــد،ول ــالمیکارکردهان اس
ــه ــت.البت ــراس ــنتفک ــهای ــانب ــترگرایشش بیش
ایــنهــمیــکاشــکالعمــدهدارد؛اوال،بــرایقانــون
ــری ــود.رهب ــیب ــردنکاف ــثک ــرحبح ــیط اساس
میگفتنــدالگــویعــدلاســالمیدارایچنیــنوزنــی
ازقانــوناساســیاســت.ثانیــا،ســندباالدســتینظــام
اســتوبهگونــهایقانــوناساســیراتحــتتاثیــرقــرار
میدهــد.ثالثــا،قانــوناساســیصامتاســتوشــرایط
تحقــقوزیرســاختتحقــقالگــوراتحلیــلمیکنــد
ــارهفلســفهحرکــتتکاملــیبحــث ومیخواهــددرب
کنــد.ایــنارتباطــیبــهقانــوناساســینــدارد،یــک
منشــورحقوقــیصامــتاســت.بــههمیندلیلاســت
کــهنمیتوانیــمقانــوناساســیراپیــادهکنیــم.چــون
الگــویمدیریتــینداریــم؛یعنــیاگــرالگــوداشــتیم،
قانــوناساســیپیــادهمیشــد.ایــنهــمیــکدیــدگاه

اســتکــهدرکشــوروجــوددارد.
غربی ترین سیستم بانکی جهان را داریم

یــکرویکــرددیگــرهــمداریــمکــهخیلــیمطــرح
نمیشــود،ولــیمــناســمشرامیگــذارم»متدینیــن
متفکــر«کــهرویکــردیقرآنــیوروایــیاســتوســه
ــه ــتک ــناس ــگاهای ــکن ــودشدارد؛ی ــگاهدرخ ن
ــیمو ــالمیبرس ــویاس ــهالگ ــمب ــیمیخواهی وقت
آنرافهــمکنیــم،بایــدمســتقیمســمتآموزههــای
شــاخصهای و حقیقیــه گزارههــای و قرآنــی
رفتــاریبرویــموازدرونآیــاتوروایــاتایــن
الگــواســتخراجکنیــم.میگویــد:»یمحــقاهلل
الربــاویربــیالصدقــات«؛یعنــیربــاجامعــهرانابــود
میکنــدومــدلصدقــاتاحیــامیکنــد.ایــنگــزاره
ــدآن ــرکســیمیخواه ــاله ــیاســتوح حقیق
راقبــولداشــتهباشــدیــانداشــتهباشــد،ایــنکالم
وحــیوســنتالهــیاســت؛»لــنتجــدلســنتاهلل
ــراغ ــموس ــنتمیگذاری ــنراس ــامای ــال«.ن تبدی
ــل ــنمصــادقراتحلی ــموای ــامیروی ــقرب مصادی
ــه ــت.ب ــاغوغاس ــهاینج ــمک ــمومیبینی میکنی
همیــنآیــهکــهدقــتکنیــممیبینیــمکــهفقــر،
فســادوفحشــاریشــهدرربــادارنــدوایــندرجامعه
ــایرباخــواریدر ــدومتاســفانهابزاره ــوذمیکن نف

 این دیدگاه مطرح است که اگر 
نتوانیم همگرایی اجتماعی را افزایش 
دهیم و به اخالق و وجدان اجتماعی 

ارتقا نبخشیم، توسعه به هیچ وجه 
اتفاق نخواهد افتاد. همچنین اگر 

نتوانیم نظام فکری جامعه را توسعه 
دهیم، توسعه محقق نمی شود. 

بحث ایشان این است که یک 
ارکسترسمفونی توسعه ملی را همه 
با هم با یک همگرایی، ولی با مبانی 
تاریخی و تمدنی اسالمی رقم بزنیم. 
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جامعــهبانکهــاهســتند.همیــننهــادیکــهبــهآن
توجــهنکردهایــم،چــهمبانــیایداردکــهواردجامعــه
ــی ــهاســالمرامال شــدهوســیوچندســالاســتک
کــردهوهــمدرحــوزهاقتصــادوهــمدرحــوزهفرهنگ
داردپــدرجامعــهرادرمــیآورد.شــایدبــهتعبیــربنــده
ــن ــاغربیتری ــم،م ــمآنرابگوی ــرأتنمیکن ــهج ک
ــاال ــیارب ــایبس ــانرخه ــانراب ــیجه ــتمبانک سیس
داریــمکــهداردجامعــهرادرحوزههــایتولیــد،رفتــار،
ــادآوردهو ــایب ــی،ثروته ــالفطبقات اشــرافیت،اخت
ــادر ــایم ــهپوله ــد.هم ــدممیکن ــیمنه آقازادگ
بانکهاســت.االنچــهکســیدرجیبــشپــولاســت.
همــهپولهــایمــاراازمــازدهانــد!حــاالروشــنشــد
ــدکــهاقتصــاد ــدتصمیــممیگیرن کــهبانکهــادارن
مــابــهچــهســمتیبــرود!بنابرایــناینمســئلهمهمی
ــمو ــهرااصــلبگذاری ــزارهحقیقی ــکگ اســتکــهی

بحــثاســالمیتراازآنجــادنبــالکنیــم.
سود تضمینی همه چیز را از بین می برد 

ــا ــدم ــهمیگوی ــمهســتک ــیه ــگاهدوم ــکن ی
ــات ــاتوروای ــهآی ــدبهصــورتمســتقیمکاریب نبای
ــکام ــراغاح ــمس ــدبروی ــهبای ــیم،بلک ــتهباش داش
ــدمــا ــراردهیــم.میگوی تکلیفیــهوفقــهرامحــورق
بــهایــنایمــانداریــمکــهاجــرایاحــکامالهــیمــا
ــیچــهکار ــهمبان ــسب ــهســعادتمیرســاند،پ راب
داریــم.همیــنکــهمــاآمدیــمعقــودمبادلــهایوعقود
مشــارکتیراانجــامدادیم،میشــودبانکداریاســالمی.
ایــنمحقــقنشــد،ولــییــکعــدهمعتقدنــدایــنکار
درســتپیــادهنمیشــودواگــراینهــاقانــونمیشــدند
ودرســتپیــادهمیشــدند،االنتولیــدمــاراهافتــاده
بــود.ایــنواقعــااینطــورنیســت.چونســودتضمینی
همــهچیــزراازبیــنمیبــرد.االنمیگوییــمشــرط
ضمــنعقــدوبــافقــهراضــیمیکنیــمکــهماهیــت
عقــدشــرعیرابــههــمبریزیــموآنراازعدالــتخارج
کنیــموآنرادرسیســتمســرمایهداریبیاوریــموبعد

دنبــالکارایــیعدالــتبگردیــم.
آیه الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت

امــانــگاهســومیبــاآیــاتوروایــاتوجــودداردکه
ــی ــد؛یعن ــگاهاولودومتوجــهکنی ــهن ــدب میگوی
ــی.کار ــتاجتماع ــریعتدربحــثمدیری ــهوش فق
ســومیکــهبایــدبکنیــم،ایــناســتکــهبــاتدبــر
ــی ــاتازآموزههــایتجرب درمفاهیــمومصادیــقآی
وعملکــردینســبتبــهزمــانوموقعیتهــای
مختلــفدرتحلیــل،الگــورابــهدســتبیاوریــم.یک
نمونــهاشکــهخــودمهــمطرفــدارآنهســتم،آیــه
ــنرا ــشای ــموبی ــنک ــت.م ــکاس ــورهمل 22س
دیــدهامودیــدگاهرهبــریهــمهمیــناســت.اصــال
ــد ــیرمیکنن ــهراتفس ــکآی ــدوی ــانمیآین ایش
ــنکار ــت.ای ــهآزادیاس ــنآی ــدای ــدمیگوین وبع

ــه درحــوزهیــکمعصــومنیســت.مثــالدرمــوردآی
ــن ــهای ــا)ع(ب ــامرض ــرمام ــکدرح ــورهمل 22س
ــهالگــوی مســئلهرســیدمواســمشراگذاشــتم»آی
ایرانی-اســالمیپیشــرفت«.ایــنآیــهخیلــیزیباســت
ــدصــراطمســتقیمطراحــی ــدابای ــدابت کــهمیگوی
ــوازن ــثت ــت،بح ــکحرک ــویی ــادرالگ ــود.ام ش
ــا ــدب ــاالببینی ــدار.ح ــوازنحقم ــت؛ت ــرحاس مط
یــکتحلیــلمعنــویویــکتحلیــلمعنایــیداریــم
میرســیمبــهحقیقتــیکــهحتــیظاهــرآیــهداردراه
رابــهشــمانشــانمیدهــدومتاســفانهایــنکارراکــم
انجــاممیدهیــم.بــهاعتقــادمــناگــرایــنکارانجــام
شــود،اتفاقــاتبزرگــیخواهــدافتــاد.درهــرعرصــهای
ــمشرا ــناس ــهم ــودداردک ــروج ــگاهدیگ ــکن ی
ــمدر ــاه ــهاینه ــادی«ک ــراونه ــتهام»نظامگ گذاش
چنــدگــروههســتند.یــکعــدهنــگاهمبنایــیدارنــد
ــدالگــویاســالمیــکنظــاموارهاســتکــه ومعتقدن
اجــزایمســتقلخــودشراداردونهادهــایخــودش
ــرای ــودشراداردوب ــطخــاصخ ــدورواب رامیطلب
رســیدنبــهیــکهــدفمشــخصبایــدنظــاموارنــگاه
ــزاررا کــردونمیشــودهــدفراازجایــیگرفــتواب
ــهســعادتبرســیم،از ازجــایدیگــر.اگــربناســتب
ابزارهایــیبــهاســموقــف،صدقــاتوخمــساســتفاده
میکنیــم.مثــالدرحــوزهنظامســازیاقتصــادی

خودمــان.نمیتوانیــمبگوییــممــایــکنظــاماســالمی
داریــمکــهمبانــیونظــاموارهخــودشرادارد.بایــدبــه
ــالمیو ــاریاس ــوزهرفت ــذاح ــیم.ل ــربرس ــکتفک ی

ــد. ــانرامیطلبن ــاموارهخودش ــینظ دین
مشکل اصلی تفکر مبنا گرایان

ــکسیســتم ــددری ــانمعتقدن ــدهایازمبناگرای ع
مبنــابســیاراهمیــتدارد.ایــننــگاهریشــهدر
اندیشــههایمرحــوممنیرالدیــنداردکــهبســیارهــم
حــرفدرســتیاســت.اشــکالیکــهدرایــننــگاهوجود
ــا ــهرویکرده ــتک ــناس ــودای ــعش ــدرف داردوبای
ــا ــیخــوباســتم بحــثحــلمســئلهاســت؛یعن
رویکــردمبانــیداشــتهباشــیموراهاســتراتژیکحــل
مســئلهراهــمپیــداکنیــم؛یعنــیاگــرگفتیــمبرنامــه
ششــمتوســعهراشــمابنویســید،بایــدبتوانیــدآنرا
بنویســید،بایــدبتوانیــدمشــکلتــورمراحــلکنیــد
وبایــدبتوانیــدبگوییــدکــهمشــکلفقــرجامعــهرابــا
ــم.نمیشــودهمینطــوری ــرمیدهی ــنروشتغیی ای
بگوییــد،مــادراینکــهروابــطانســانایــنباشــدوآن
باشــدنــگاهمبنایــیداریــم.بــهنظــرممشــکلاصلــی
ایــنتفکــرچگونگــیتحقــقآناســت.اصــالمرحــوم
منیرالدیــنطــیســالهای63-46قضیــهنظامهــابــا
تفکــراتمبنایــیرامطــرحکردنــدکــهبــهنظــرمــن
نگاهــیقــویاســتودرآنهمــهنهادهــایداخلــیو
ــامبناهایــشمشــاهدهمیکنیــم.نکتــه خارجــیراب
ــگاه ــدن ــهنبای ــتک ــناس ــگاهای ــنن ــیدرای اساس

ــیم. ــتهباش ــطحیداش ــروس جزئینگ
ناربنیان و نوربنیان

ــامواره ــثنظ ــگاههادربح ــمدردانش ــگاهه ــکن ی
ــه ــتک ــعهاس ــوژیوبحــثتوس ــنتکنول ــهبی رابط
ــیو ــایمذهب ــت.بچهه ــویایاس ــیق ــگاهخیل ن
متدینیــنمعتقدنــداگــربخواهیــمدربحــثتوســعه
مدرنیتــهغربــیوابزارهــابــهتکنولــوژیتکیــهکنیــم
ــم ــنه ــد.ای ــمش ــیخواهی ــیببیایمان ــارآس دچ
جــایبحــثداردکــهواقعــاباهمیــننــگاهمبناگرایانه،
فنــاوریونظــامفنــاورییــکنظــاممــادیاســت.باید
دیــدچــهبایدکــرد.همــهابزارهــایاتــاقمــا،ابزارهای
غربــیاســتکــهاینهــایــابــارارزشــیدارنــدیــاندارند
وباالخــرهممکــناســتتاثیراتــیبگذارنــد.ایــنگــروه
معتقدنــدمــابایــدمبنــایتکنولوژیــکونظــامفناوری
بومــیواســتانداردخودمــانراطراحــیکنیــم.آنهــابه
ــدایــن ــاربنیــان«میگوینــدومعتقدن فناوریهــا،»ن
ــم ــااســتفادهمیکنی ــروزهازآنه ــهام ــیک فناوریهای
ــاریدارنــدوآتشــندومــابایــدبــهســمت مبنــاین
ــه ــهب ــمک ــتکنی ــان«حرک ــوربنی ــای»ن فناوریه
تفکــراتاســالمینزدیکنــد.آنهــامعتقدنــدبــاایــنکار
تحــوالتعظیمــیرادرحوزههــایتمــدن،زندگــیو

ســبکرفتــاریخواهیــمداشــت.

 االن چه کسی در جیبش پول است. 
همه پول های ما را از ما زده اند! حاال 
روشن شد که بانک ها دارند تصمیم 
می گیرند که اقتصاد ما به چه سمتی 
برود! بنابراین این مسئله مهمی است که 
یک گزاره حقیقیه را اصل بگذاریم و 
بحث اسالمیت را از آنجا دنبال کنیم.
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 جریان شناسی اندیشه توسعه در ایران

نوستالژی اقتصاد اسالمی 
و پیشگامی اقتصاد آزاد

ــی حرکــت  ــر اســاس چــه تفکرات ــران چــه جریان هایــی هســتند؟ خاســتگاه  ایــن جریان هــا کجاســت و ب ــی اندیشــه توســعه در ای جریان هــای اصل
مــی کننــد؟ بــزرگان ایــن جریان هــا چــه کســانی هســتند؟ دولت هــای مختلــف از ابتــدای انقــالب اســالمی تاکنــون در حــوزه توســعه چــه نگاه هایــی 

داشــته اند؟
اینهــا و ســواالتی دیگــر از ایــن دســت همیشــه بــرای عالقمنــدان حــوزه توســعه، مهم و حیاتــی بوده اســت. دکتــر عبدالملکی اســتاد اقتصــاد دانشــگاه امام 

صــادق)ع( بــه واکاوی جریان هــای مختلــف اندیشــه توســعه پرداختــه که جذاب و شــیرین اســت.

یادداشت:   دکتر حجت اهلل عبدالملکی 
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در توســعه اندیشــه جریانشناســی بحــث در
ــد ــهعبارتن ــمک ــیداری ــاناصل ــاســهجری ــرانم ای
از:جریانهــایحامــیاقتصــادآزاد،جریانهــای
ــد ــالمی.بع ــاداس ــاناقتص ــعهوجری ــتقلتوس مس
ــور ــرانکش ــاتیدومدی ــدهاس ــدس،عم ــاعمق ازدف
متعلــقبــهجریانهــایحامــیاقتصــادآزادهســتند
کــهدرفضــایعلمــینئوکالســیکفکــرمیکننــد.
ــای ــهبرنامهه ــاندرهم ــنجری ــایای ــاردپ تقریب
ــد ــادردورهبع ــدهمیشــود.اینه ــالبدی ــسازانق پ
ازدفــاعمقــدسبــهشــدتتقویــتشــدند؛ابتــدادر
دورانســازندگیوبعــددردوراناصالحــاتواالنهــم
کــهدولــتیازدهــم،همینهــامیــدانداریهســتندو
دارنــدالگــویاقتصــادیکشــورراتنظیــممیکننــد.
ــت ــناندیشــهمطــرحاســت،رقاب ــهدرای ــزیک چی
آزاداســت.بدیــنمعنــاکــهمــابــهوضعیــتبهتــری
نمیرســیم،مگــراینکــهاجــازهبدهیــمهمــهبــاهــم
-چــهداخلــیوچــهخارجــی-رقابــتکننــد.بــهتبــع
آنتجــارتآزادالزمخواهــدشــد؛خصوصیســازیو
کوچکســازیدولــتبــهایــنمعنــاکــهدولتدســت
ــیوبحــثتوســعه ازاقتصــادبکشــد،اقتصــادجهان
ــیدر ــایاصل ــانداله ــاهم ــعاینه سیاســی.درواق
نظاملیبرالیســتيهســتندکــهدراقتصادخودشــانرا
متجلــیمیکننــد.ایــنجریــاندرادامــهومخصوصــا
پــسازدفــاعمقــدس،هــمدراســاتیداقتصــادیوهم
درمدیــراناقتصــادیکشــورجریــانغالــببودنــد.

جریان اقتصاد توسعه
جریــاندومجریــاناقتصادتوســعهمســتقلاســت.
ــاهمــهلیبــرالهســتند.اصــوالدانــش اینجــاتقریب
اقتصــادیکــهدرکشــورتدریــسمیشــود،متعلــق
بــهایــنجریــاناســتوســایرشــیوههایاقتصــادی
ــن ــورهمی ــانکش ــدهجری ــود.عم ــسنمیش تدری
ــی، ــادجهان ــداقتص ــیمیگوی ــدویک ــررادارن تفک
یکــیمیگویــدتجــارتآزادودیگــریمیگویــد
ــنفضــاهســتندو ــادرای ــاعمدت ــتآزاد.اینه رقاب
بــاالی90درصــداقتصاددانهــایکشــورراتشــکیل
ــن ــدانای ــاناقتصــادتوســعهمنتق ــد.جری میدهن
مجموعــهاســتودرفضــایانتقــاد،ازاقتصــاد
ــه ســرمایهداریبیشــترشــناختهمیشــود.اینهــاب
اصطــالحمــدلخاصــیازتمایــالتسوسیالیســتی
دارنــد.علــماقتصــادمتعــارف،نقــدفرضهــاو
ــا ــدوادع ــماقتصــادراانجــاممیده ــایعل روشه
ــی ــت،ول ــشجهانشــمولاس ــهنظریات ــدک میکن
ــهو ــیهمیش ــمولیعن ــت.جهانش ــورنیس اینط
ــنمســئلهرارد ــاای ــد.اینه ــاصــادقباش ــهج هم
میکننــدکــهاینطــورنیســتومعتقدنــدممکــن
اســتمتناســببــاشــرایطزمانــیومکانــیتغییــر
کنــد.برنامــهاصلــیايکــهاینجــامطــرحمیشــود،

عــدمنفــیوعــدمتاکیــدبــرآزادیاقتصــادیاســت.
آزادیاقتصــادیرانفــینمیکننــدوبهعنــوانبســیار
مهــمهــمبــهآنتاکیــدنمیکننــدوگاهــیبــهاثرات
بعضــابســیارمنفــیتجــارتآزادتوجــهمیکننــدو
میگوینــددولــتبــرایتوســعهبایــدمداخلــهکنــد.
ــهسوسیالیســتها ــدگاهراب ایــناســتکــهایــندی
نزدیــکمیکنــد؛اینکــهمــانیازمنــدالگــویتوســعه
ــاارزشهــایفرهنگــیهســتیمو بومــیمتناســبب
ــتدررشــد،بعضــیاز ــتعدال ــراولوی ازطــرفدیگ
ــت. ــعهاس ــادتوس ــاناقتص ــیجری ــایاصل دیدگاهه
جریــاناقتصــادتوســعهیــکمقــدارانفعالــیاســت.
ــدگاه ــهدی ــهب ــیک ــاظنگاههای ــهلح ــالآنب انفع
ســرمایهداریداردونــگاهآنازاســتقاللکمتــری

برخــورداراســت.
جریان نظام اقتصاد اسالمی

امــاجریــاننظــاماقتصــاداســالمیکــهبــافضــای
توســعهاســالمیوپیشــرفتاســالمیبیشــترآشــنا
ــا«ي ــاب»اقتصادن ــفکت ــاتألی ــاب ــود،عمدت میش
شــهیدصــدرمطــرحشــدودرکشــورهایمختلــف
ازجملــهدرایــرانوحتــیدرکشــورهایاهــلســنت
ــت.درداخــلکشــور ــقجــدیگرف ــنبحــثرون ای
ــن ــهای ــریب ــالشــهیدبهشــتیوشــهیدمطه امث
ــد. ــجمیکردن ــدوآنراتروی ــکبودن ــدگاهنزدی دی

اینهــامعتقــدبودنــدکــهمبانــیواهــدافاقتصــادی
ــرمایهداری ــتيوس ــتقلازسوسیالیس ــالمیمس اس
ــای ــهاقتصاددانه ــیک ــاآنهای ــونعمدت ــت.چ اس
مســلمانهســتند،اقتصــاداســالمیرایــابــه
ســرمایهداریویــابــهسوسیالیســتيتعبیــرمیکنند.
شــهیدصــدرآمــدومکتــباقتصــادیاســالمرابــاز
ــت.اودر ــهآناس ــتون ــناس ــهای ــتن ــردوگف ک
کتــاب»اقتصادنــا«،هــماقتصــادســرمایهداریوهــم
اقتصــادسوسیالیســتيراقشــنگموشــکافیکــردو
مبانــیوبنیانهــایآنهــاراکامــالروکــردوبحثهای
تاریخیشــانراهــمتــاحــدزیــادیتوضیحداد.کســی
کــهآنکتــابرامیخوانــد،میگویــدمــاچیــزیغیــر
ازایــندووچیــزیبهنــاماقتصــاداســالمی،بهعنــوان
یــکمکتــبمســتقلهــمداریــم.برنامههــایاصلــی
ــر ــدب ــودتاکی ــرحمیش ــهمط ــناندیش ــهدرای ک
عدالــتواســتقاللبهعنــوانرفتارهــایمبنایــی،
انتقــادبــهسیاســتهایپولــی-ارزیمتعــارفو
عمدتــاسیاســتهاینظــامســرمایهداریونظــام
بینالمللــیاســت.درایــنالگــودرنظــامبانکــی،بحث
ــی ــودوتعاملگرای ــرحمیش ــالمیمط ــداریاس بانک
دربرنامههــایاقتصــادیبــهمعنــایاینکــهبرخــالف
ــد،در ــذفمیکن ــرانراح ــهدیگ ــیک ــویرقابت الگ
ایــنالگــوبــهتعامــلوتعــاونتوجــهمیشــود.ایــن
ــرح ــیمط ــاراتمهم ــماختی ــته ــرایدول ــوب الگ
ــیشــدنبیقیــدرانفــیمیکنــدو میکنــدوجهان
معتقــداســتکــهلزومــاواردشــدندراقتصــادجهانی
بــهنفــعمــانیســت.اینهــابعضــیازنگاههــایمهــم

ایــنجریــاناســت.
ــام  ــان نظ ــان جری ــدن بانی ــت متفرق ش عل

ــالمی ــاد اس اقتص
ایــنجریــاندراوایــلانقــالببــاترکیــببعضــیاز
علمــایحــوزهمثــلآیــتاهللمــکارمشــیرازی،آیتاهلل
تســخیری،آیــتاهللمهدویکنــیوتعــداددیگــرياز
اســاتیدحــوزهبــااســاتیددانشــگاهمثــلآقایــاندکتر
ــراد ــانواف ــرتوتونچی ــرنمــازی،دکت درخشــان،دکت
دیگــریشــکلگرفــت.اینمجموعــهدرهماندوســه
ســالاولانقــالبخــوبکارمیکردنــدوتعامالتشــان
ــوی ــهنح ــد،ب ــگاهش ــوزهودانش ــلح ــایتعام مبن
ــرکت ــارجش ــرکالسدرسخ ــاس ــهاقتصاددانه ک
اقتصاددانهــا علمــادرکالسهــای و میکردنــد
ــتند ــتردهایداش ــالتگس ــدندوتعام ــرمیش حاض
ــاد. ــاقافت ــیهــماتف ــیخوب ــداتخیل ــاتولی وانصاف
قانــونعملیــاتبانکــیبــدونربــاکــهســال62بــه
مجلــسرفــتودرســال63مصــوبشــد،کارایــن
مجموعــهبــود.ایــنقانــوندرســطحوزمــانخــودش
یــککارقــویوپیشــرفتهایبــود،امــااینهــاتوســط
ــه ــورراب ــتکش ــهمدیری ــرالک ــایلیب اقتصاددانه

در این الگو در نظام بانکی، بحث 
بانکداری اسالمی مطرح می شود و 
تعامل گرایی در برنامه های اقتصادی 
به معنای اینکه برخالف الگوی رقابتی 
که دیگران را حذف می کند، در این 
الگو به تعامل و تعاون توجه می شود. 
این الگو برای دولت هم اختیارات 
مهمی مطرح می کند و جهانی شدن 
بی قید را نفی می کند.
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عهــدهداشــتند،پــسزدهشــدندوتقریبــاازاواســط
دهــه60واواخــردفــاعمقــدسمتفــرقگشــتند.در
ادامــههــمخیلــیازاینهــاازحــوزهاقتصــاداســالمی
خــارجشــدند.مثــالآیــتاهللمــکارمشــیرازیکــهبــه
عنــواناســتاداقتصــاداســالمیشــناختهمیشــد،بــه
حــوزهرفــتوتفســیرونــگاهتخصصــیبــهاقتصــاد
راکنــارگذاشــت.آیــتاهللتســخیریهــمســنشبــاال
رفــتومســائلدیگــرباعــثشــدکــهایــنبحثهــااز
رونــقبیفتــد.بــاایــنوجــودحتــیاالنهــمآیــتاهلل
ــر ــکنف ــوانی ــالمبهعن ــاناس ــخیریرادرجه تس
ــه ــودهواندیشــهممنوع کــهشــاگردشــهیدصــدرب
ــارج ــورخ ــانازکش ــردرخش ــند.دکت داردمیشناس
شــدوکســانیماننــددکتــرنمــازیهــمماندنــدبــه
کارتخصصــیخــودپرداختنــد؛یکــیبــهفضــایبیمه
ــی ــهجــايدیگــر.سیســتماجرای ــتودیگــريب رف
ــن ــناندیشــمندانهمراهــینکــردوای ــاای کشــورب
مهمتریــنعامــلدلســردیومتفرقشــدنآنهــابــود.
ــد خوشــبختانهامــروزهــماندیشــمندانجــوانآمدن
ــا. ــمقدیمیه ــانملحــقشــدندوه ــنجری ــهای وب
االنتقریبــا250اســتاد،یــادرســطحاســتاددرایــن
ــوز ــمهن ــاه ــهآنه ــد.البت ــتمیکنن ــانفعالی جری
هیــچمجالــیبــرایورودبــهعرصــهمدیریتــیکشــور

ــد. ــدانکردهان پی
رد صنـــدوق بین المللـــی پــــــول در 

برنامه هـــای توســـعه ایـــــــران
برنامهریــزیتوســعهدرایــرانبــاچهارآســیبجدی

روبــهرواســتکهســببشــدهبســیاریازاهــدافاین
ــرای برنامههــا_بهرغــمهزینههــایســنگینیکــهب
آنهــاشــده-محقــقنشــوند.االنعمــدهسیاســتهای
ــده ــنش ــعهتمکی ــایتوس ــادربرنامهه ــیم خارج
ــه ــمک ــیرارفتی ــاراه ــیوقته ــذاخیل ــت.ل اس
ــر ــادرنظ ــالاینه ــولوامث ــیپ ــدوقبینالملل صن
ــزی ــامبرنامهری ــهدرنظ ــدهک ــببش ــدوس گرفتن
باشــیم.در اشــکاالتیدرروششــناختیداشــته
سیاســتاقتصــادیبــهعناصــریمثــلکاهــشنقش
دولــتدراقتصــادیــاخصوصیســازی،کاهــشارزش
ــازی ــادرات،آزادس ــعهص ــدفتوس ــاه ــیب ــولمل پ
تجــاریوحــذفیارانههــاتاکیــدمیشــود.همچنیــن

پرداخــتســریعبدهیهــایخارجــی،تعطیلــی
ــان،افزایــش ــرویکاروکاهــشکارگــرانوکارکن نی
نــرخبهــرهدرسیاســتهایمالــیانقباضــیبــهایــن
معنــاکــهدولــتبودجــهاشراکاهــشدهــد.رداینهــا
رامــانــهبــهصــورتصددرصــدی،ولــیکموبیــشدر
ــاعمقــدسو برنامههــایتوســعهایبعــدازدوراندف

ــهبعــدمیبینیــم. برنامــهدومتوســعهب
فهم نادرست از توسعه

درمــورداشــکاالتروششــناختیهــماگــرخــوب
بررســیکنیــمميبینیــمکــهیکســریازاشــکاالت
اســت، برنامهریــزی پیشنیازهــای بــه مربــوط
ــتو ــزیاس ــدبرنامهری ــهفراین ــوطب ــریمرب یکس
ــا ــیخــودبرنامهه ــماشــکاالتمحتوای یکســریه
ــاره واشــکاالتحــوزهاجراســت.ازطــرفدیگــردرب
مفاهیــمتوســعهیــکفهــممشــترکیوجــودنــدارد
ــعه ــهتوس ــدک ــدهایتصــورمیکنن ــمع ــوزه وهن
یعنــیحرکــتماشــینهایزیبــادرخیابانهــا،
ــه ــااینک ــند،ی ــدهباش ــاغش ــاچهارب ــاخیابانه ی
مــافقیــرنداشــتهباشــیمو....همــهایــنافــرادهــم
دردولتهــاهســتندوهــمدرمجلسهــا،فقــط
ــفانه ــد.متاس ــرمیکن ــادتغیی ــموزی ــانک تعدادش
اطالعــاتوآمــارجامعــيهــمنداریــم.گاهیســاختار
ــود ــنمیش ــعازای ــورمان ــیکش ــیاجتماع سیاس
کــهمــایــکبرنامهریــزیپیشــرفتمناســبداشــته
باشــیم.ازطــرفدیگــرقومیتهــا،تنــوعفرهنگــیو
طبقههــایدرآمــدیمتفــاوت،کاررابــرایریختــن

ــد. ــختمیکن ــویس ــزیق ــکبرنامهری ی
چهار آسیب عمده در فرایند برنامه ریزی کشور

درتحقیقاتــیکــهانجــامدادیــمبــهایــننتیجــه
رســیدیمکــهدرارتبــاطبــافراینــدبرنامهریــزیبــا
چهــارمســئلهاصلــیمواجــههســتیم؛اوالخیلــی
وقتهــاافــرادغیرکارشــناسمداخلــهقانونــی
ــال ــهمث ــیاینک ــییعن ــهقانون ــد.مداخل میکنن
شــخصیکــهدرهیئــتدولــتکرســیدارد،بــدون
ــد ــریمیده ــد،نظ ــتهباش ــهتخصصــیداش اینک
ــن ــد.ای ــهکمــککن ــکبرنام ــبی ــهتصوی ــهب ک
بهلحــاظکارشناســیغلــطاســت.ثانیــا،دررابطــه
بــازمانبنــدیفراینــدبرنامهنویســیخیلــیمســئله
داریــم.چــونطبــققانــونقــراراســتکــهالیحــه
هــربرنامــه،شــشمــاهقبــلازپایــاندورهبرنامــه
قبــلارائــهشــود.مــااالندرســال95برنامــهنداریــم؛
ــم ــهپنج ــمبرنام ــارموه ــهچه ــمبرنام ــیه یعن
ــال ــهدومس ــهواردنیم ــمک ــدواالنه ــدش تمدی
ــد 95میشــویم،هنــوزالیحــهایکــهمجلــسبتوان
رویآننظــربدهــدارائــهنشــدهاســت.ثالثــا،خیلیاز
دســتگاههابــهصــورتبخشــیوبودجــهایبــهبرنامــه
نــگاهمیکننــد.مثــالدرایــنبرنامــهاگــرگفتــهشــده

هنوز هم عده ای تصور می کنند که 
توسعه یعنی حرکت ماشین های 

زیبا در خیابان ها، یا خیابان ها 
چهارباغ شده باشند، یا اینکه ما 
فقیر نداشته باشیم و... . همه این 

افراد هم در دولت ها هستند و 
هم در مجلس ها، فقط تعدادشان 

کم و زیاد تغییر می کند. متاسفانه 
اطالعات و آمار جامعي هم نداریم. 

گاهی ساختار سیاسی اجتماعی 
کشور مانع از این می شود که ما 

یک برنامه ریزی پیشرفت مناسب 
داشته باشیم. 
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باشــدفــالنشــاخصفــالندرصــدبــاالبــرود،ایــن
ــهپشــتیبانیآن ــنب ــیخــوباســت.چــونم خیل
ــی ــذاگاه ــرم.ل ــهبگی ــیبودج ــروموکل ــمب میتوان
درایــنبرنامههــانــگاهملــیلحــاظنمیشــود.رابعــا،
دربعــدترکیــبکارشناســان،عمدتانگاهکارشناســان
ــد، ــوددارن ــیهاوج ــهدربرنامهنویس ــادیايک اقتص
ــگاهکمــیونئوکالســیکاســت.اکثــراینهــا یــکن
ــتندو ــورداش ــنکارحض ــالبدرهمی ــلازانق ازقب
دارنــد.االندرســازمانمدیریــتوبرنامهریــزی
ــی ــرایس ــانب ــهدانشش ــتندک ــیهس پیرمردهای
ــینندو ــامینش ــلاســتوهمینه ــالقب ــلس چه
ــی برنامــهراجمعبنــدیمیکننــد.درحقیقــتخیل
ازوزارتخانههــادرتدویــنایــنبرنامههــانقشــی
ــتو ــازمانمدیری ــانس ــیازاقتصاددان ــد.برخ ندارن
برنامهریــزیبــهشــکلســنتی،اقتصاددانهــای
ــه ــاب ــرمایهداری،ی ــامس ــدارنظ ــیکطرف نئوکالس
اصطــالحاقتصــادآزادنــد.بــههمیــندلیــلمعمــوال
ــناســنادباالدســتی ــاطبی ــیارتب اشــکاالتمحتوای
ــال ــت.مث ــماس ــودومبه ــاظنمیش ــالح وبرنامهه
ــماندازو ــنچش ــیبی ــچارتباط ــاهی ــیوقته خیل

ــدارد. ســندباالدســتیوجــودن
سیاســت های ابالغــی رهبــری و والیــی 

بــودن دولت هــا
ــری ــطرهب ــهتوس ــهک ــیبرنام ــتهایکل سیاس
ابــالغمیشــود،معمــوالقبــلازتدویــنالیحــههــر
ــددر ــیباش ــتوالی ــدردول ــهچق ــهدراینک برنام
ــوال ــیمعم ــت،ول ــذاراس ــاتاثیرگ ــنبرنامهه تدوی
ایــنسیاســتهابــهصــورتکامــلدرالیحــه
متجلــینمیشــود.االنهیــچاثــریازسیاســتهای
کلــیبرنامــهششــمدرالیحــهدولــتوجــودنــدارد.
تعییــناولویتهــایاصــالحســاختاریکشــور،
ــدو ــزرامیگوی ــهچی ــیهم ــورتکل ــابهص عموم
اینکــهکدامیــکبــردیگــریاولویتداردرامشــخص
ــی ــیوعملیات نمیکنــد.معمــوالبرنامههــایاجرای
بــاالیحــهنمیآینــدوبعضــاهــمدربرنامــهنوشــته
نمیشــوند.مجلــسشــورایاســالمیبخشــیراکــه
ناظــربــرمیــزاناجــرایقوانیــناســت،بررســیکرد.
ــی ــایاجرای ــمازآییننامهه ــهپنج ــانبرنام درپای
اصــالنوشــتهنشــد،چــهبرســدبــهاینکــهنوشــته
ــههســتند واجــراشــود.گاهــیاهــدافبلندپروازان

ــود ــیوج ــاالنهارتباط ــهس ــاوبودج ــنبرنامهه وبی
نــدارد.االنمــایــکبرنامــهبیستســالهداریــم
ــه ــتایبرنام ــددرراس ــالهبای ــایپنجس ــهبرنامهه ک
ــددر ــالهبای ــاییکس ــند.بودجهه ــالهباش بیستس
راســتایبرنامههــایپنجســالهباشــند؛یعنــیمــادر
یــکســالبایــداهــدافپنجســالهرابررســیکنیــمو
برنامــهپنجســالهبایــداهــدافبیســتســالهرادنبــال

ــکاف ــاش ــردویاینه ــنه ــوالبی ــیمعم ــد،ول کن
ــه ــهچ ــمک ــامیبینی ــنم ــرایهمی ــوددارد.ب وج
برنامــهباشــدوچــهنباشــد،بودجــهســاالنههمــان

بــودهکــههســت.
جابه جایی اولویت ها

االنقســمتیازاشــکاالتحــوزهاجــرایمــااز
اینجــاناشــیمیشــودکــهمعمــوالاولویــتدر
ــی ــماولویتهای ــود،آنه ــامیش ــنکارجابهج حی
کــهدربرنامــهلحــاظنشــدند.معمــوالدولتهــاایــن
برنامههــاراالزمندارنــد.ازطــرفدیگــرچــونتقویــم
ــمسیاســیکشــورتداخــل ــاتقوی ــاب ــیبرنامهه زمان
ــهایرا ــد،برنام ــرکارمیآی ــهس ــیک ــردولت دارد،ه
اجــرامیکنــدکــهدولــتقبــلنوشــتهاســتوچــون
ــرد، ــتقبــلرابگی ــتمیخواهــدحــالدول ــندول ای

برنامــهاشرااجــرانمیکنــد.بعــدهــمهمیــندولــت
بــرایدولــتبعــدبرنامــهمینویســدوآندولــت
ــرد، ــترابگی ــندول ــالای ــدح ــونمیخواه ــمچ ه
برنامــهرااجــرانمیکنــد.درارتبــاطبــابرنامــهششــم
چنــدمســئلهجــدیوجــوددارد؛یکــیدرارتبــاطبــا
ســازوکارتصویــبوارائــهالیحــهودیگــریدرارتباطبا
محتــوایبرنامــهاســت.دولــتالیحــهایرابــا35الــي
38مــادهدادهاســت.درادامــهبــهاولالیحــهدومســه
جــدولاضافــهکــرد.تمــامایــنمــوادیکســریاحــکام
کلــیبــودوادعــامیکــردکــهایــناحــکامرامجلــس
تصویــبکنــد.نماینــدگانمجلــسنهــمهــممطــرح
کردنــدکــهایــنالیحــه،برنامــهنیســت.35مــادهآنرا
برداشــتیدویــکمســتندات500-600صفحــهايارائه

کردنــدوگفتنــدبرنامــهاصلــیایــناســت.
مجلس باید درست عمل کند!

ــتاعــالمکــردکــهشــما ــهدول ظاهــرامجلــسب
برنامــهاینداریــد.دولــتیــکمجلــدقطــوررا
بهصــورتغیررســمی)بــدوننامهنــگاریرســمی
دولتــی(بــهنماینــدگاندادوگفــتمــامیخواهیــم
ــن ــماای ــمش ــینمیخواهی ــم،ول ــراکنی ــنرااج ای
ــب ــمراتصوی ــن35حک ــماای ــد.ش ــیکنی رابررس
کنیــد.مــامیخواهیــمدرچارچــوبایــن35حکــم
ایــنبرنامــهرااجــراکنیــم.دراینجــادومســئلهوجود
ــر ــدعنص ــالشمیکن ــتت ــهدول ــیاینک دارد؛یک
نظــارتوروشــیراکــهبــرایانســجامبرنامههاســت،
ــد.همانطــورکــهبیــناهــدافباالدســتی ــاربزن کن

چون تقویم زمانی برنامه ها با تقویم 
سیاسی کشور تداخل دارد، هر 
دولتی که سرکار می آید، برنامه ای 
را اجرا می کند که دولت قبل نوشته 
است و چون این دولت می خواهد 
حال دولت قبل را بگیرد، برنامه اش 
را اجرا نمی کند. بعد هم همین دولت 
برای دولت بعد برنامه می نویسد و 
آن دولت هم چون می خواهد حال 
این دولت را بگیرد، برنامه را اجرا 
نمی کند.
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ــن ــیبی ــت،گاه ــجامنیس ــاانس ــتیم وپاییندس
ــمانســجام ــاه ــایم ــایســنواتیوبرنامهه بودجهه
نیســت.حتــیگاهــیپارادایمهــایفکــریمــاخیلــی
متشــتتهســتندوگاهــیبخشهــایدولتــی
ــد ــلکن ــتعم ــسدرس ــرمجل ــدو....اگ معترضن
میتوانــدبخشــیازایــناشــکاالترابگیــردوبخشــی
ازاینهــارااصــالحکنــد.چــونبــههــرحــالمجلــس،
مجلــسوزارتنفــتیــاوزارتراهنیســتومیتوانــد
بــایــکنــگاهباالدســتیدعــوایموجــودبیــنوزارت
ــفه ــیفلس ــامبان ــدوی ــلکن ــتراح راهووزارتنف
کارراهدایــتکنــد،یــاصحــتوعــدمصحــتتطابق
برنامــهبــاسیاســتهایکلــیبرنامــهششــمراچــک
ــس ــرازمجل ــیفرات ــیاصالحات ــکجاهای ــدوی کن
انجــامدهــد.بعــدازمجلــس،شــوراینگهبــانحضــور
ــدرویتحقــقسیاســتهای ــنشــورامیتوان دارد.ای
کلــیورودکنــد؛یعنــیاگــرشــوراینگهبــانبرایــش
ــای ــابودجهه ــهوی ــونبرنام ــهقان ــودک مســجلش
ــاسیاســتهایابالغــی ســنواتیاختــالففاحشــیب
ــد. ــارابرگردان ــدآنه ــد،میتوان ــوددارن ــریوج رهب
ــه ــکاالتیک ــیازاش ــدبخش ــالمیتوانن ــندوکان ای
دربرنامهریــزیدولتــیوجــوددارد،برطــرفکنــد.بــه
اضافــهاینکــهمــابحــثنظــارتمجلــسراهــمداریم.
ــد، ــبمیکن ــیراتصوی ــیقانون ــسوقت ــونمجل چ
میتوانــدبــرآننظــارتکنــدوپیگیــردرســت
ــر ــایوزی ــهآق ــیشــدنآنباشــدوبپرســدک اجرای
چــراایــنکارنشــد،آقــایرئیسجمهــورچــرافــالن

ــت؟و... ــشنرف ــوریپی کاراینط
دو مســئله ای کــه الگــوی برنامه ریــزی را بــه 

هــم می ریــزد
دولــتبــاایــنمــدلازارائــهالیحــه،بــهدومســئله
خدشــهدارمیکنــد؛اوالاجــازهیــکبازدهــیمجــدد
ــه ــنبرنام ــهای ــیب ــگاهکالنمل ــکن ــهوی دربرنام
ــه ــئلهراک ــنمس ــهای ــدودرنتیج ــلبمیکن راس
ــتی ــایباالدس ــتهاوبرنامهه ــنسیاس ــیبی تطابق
ــرمیکنــد. ــه،حادت ــان ــنبرنامــهوجــودداردی ــاای ب
ــرد. ــسمیگی ــارتراازمجل ــثنظ ــنبح ــا،ای ثانی
ــنکار ــاای ــدب ــودشباش ــاتخ ــرمصوب ــوناگ چ
دولــتمیتوانــدنظــارتمجلــسرادوربزنــدودیگــر
ــش ــالنبخ ــراف ــدچ ــدبگوین ــدگاننمیتوانن نماین
ــودم ــنخ ــدم ــت؟میگوی ــدهاس ــرانش ــهاج برنام
ــرمو ــدآنرامیب ــرالزمباش ــتهامواگ ــهرانوش برنام
درهیئــتدولــتاصــالحمیکنــم،متمــممیریــزمو
تغییــرمیدهــمودیگــربــهشــمایمجلــسربطــی
نــدارد.ایــندومســئلهالگــویبرنامهریــزیرابــههــم
ــتو ــهدولتهاس ــلهم ــنتمای ــهای ــد.البت میزن
ــه ــرکاریراک ــهه ــدک ــادوســتدارن همــهدولته
ــال ــدواص ــامدهن ــدانج ــالحمیدانن ــانص خودش

ــان ــناســتخودش ــهممک ــهاینک ــتندب ــلنیس قائ
بعضــیازمــواردرانبیننــد.االنهــمکــهمجلسدهم
ــه ــردک ــدک ــیخواه ــتهمراه ــادول ــدهب علیالقاع
ایــنالیحــهراتصویــبکنــد،الیحــهایکــهدرواقــع
ــت ــهدول ــیاســتکــهب الیحــهنیســت،بلکــهقانون
اجــازهمیدهــدبنشــیندوبرنامــهششــمرابنویســد
وخــودشتصویــبواجــراکنــدوخــودشناظــرآن
باشــد.ایــنالیحــهومــوادشاینقــدرکلــیهســتند
کــههیچپــروژهتطبیقــیومقرراتــیدرمجلــس،بعدا
نخواهــدتوانســتبــهمصوبــاتدولــتتحــتعنــوان
ــن ــهای ــدک ــدوبگوی ــهششــماشــکالواردکن برنام
مصوبــهبــاایــنالیحــهدرتعــارضاســتومــااجــازه

اجرایــشرانمیدهیــم!
 چه کار باید کرد؟

هنــوزدوســتاندرجریــانقضایــایبرجــامبودنــدو
بــرایتوجیــهنماینــدگانتــالشزیــادیشــد.اینکــه
حداقــلبداننــدچــهاتفاقــیدرحــالرخدادناســت
تــابتواننــدتصمیــمدرســتیبگیرنــد.پسازیکســو
بایــدنماینــدگانراکامــالآگاهکرد.مســئلهمهمدیگر
نــگاهسیاســیبــهداســتاناســت.گاهــینماینــدگان
ــم ــیه ــالعکارشناس ــهاط ــوداینک ــاوج ــسب مجل

ــر ــاننظ ــدگاهسیاسیش ــاسدی ــیبراس ــد،ول دارن
ــتاد. ــمایس ــالهه ــنمس ــلای ــدمقاب ــد.بای میدهن
بــرایایســتادنمقابــلایــنمســاله،بایــدبــهالگــوی
انتخــابمــردمورودکنیــموبگوییــمکــهایمــردم!
درســتانتخــابکنیــد.نماینــدهایراانتخــابکنیــد
کــهحــقرابــهخاطــردیــدگاهسیاســیوجناحــی
ــام ــودانج ــادوکارمیش ــذارد.دراینج ــانگ ــرپ زی
ــد ــترمعتق ــهکاردومبیش ــخصاب ــنش ــهم دادک
هســتم.هرچنــدبهتــراســتکــههردویشــانانجــام
شــوند.کاراولایــناســتکــهدراســتانهاروی
ــن ــود.درای ــککارش ــهصــورتتکت ــدگانب نماین
زمینــهصداوســیماهــمخیلــیتاثیرگــذاراســتوهر
کــس،ازهــرطریقــيمیتوانــدبایــدداســتانبرنامــه
ــهآنوارداســت ــاهمــهاشــکاالتیکــهب ششــمراب
ــهبرنامههــایرســانهملــیمنتقــلکنــد.ازطــرف ب
دیگــربایــدنماینــدگانراتوجیــهکنیــموبگوییــمکه
شــمادقــتکنیــدکــهداریــدچــهچیــزیراتصویــب
ــا میکنیــد.اگــربرنامــهششــمراتصویــبکنیــد،ت
آخــربرنامــهنمیتوانیــدهیــچاشــکالیبــهآنبگیرید.
چــوندولــتاصــلبرنامــهراخــودشتصویــبکــرده
وبعــداشــماهیــچدخــلوتصرفــینمیتوانیــددرآن

داشــتهباشــید.ایــنبــهلحــاظشــکلیاســت.
ــرفت  ــالمی-ایرانی پیش ــوی اس ــی الگ مبان

ــت ــخص اس مش
امــادربعــدمحتوایــی،قــراربــودهاســتکــهبرنامــه
ــرفت ــالمیپیش ــویایرانی-اس ــاسالگ ــمبراس شش
نوشــتهشــود.درایــنخصــوصخیلــیبحــثشــده
وایــننظریــهایکــهالگــویپیشــرفتاســتمبانــی
مشــخصیداردوایــنمبانــیمیتوانــددرهمــه
برنامهریزیهــامــوردتوجــهقــرارگیــرد.ایــنمبانــی
ــورد ــی-اســالمیپیشــرفتم ــزالگــویایران درمرک
تاییــدقــرارگرفتــهاســت.غیــرازایــنالگــوهــمدر
جمعهــایدانشــگاهی،حــوزویو...خیلــیازمطالــب
ــه ــمب ــهشش ــهدربرنام ــدهک ــرحش ــممط مه
هیــچکــدامآنهــاتوجــهنشــدهاســت.االنخیلــی
ــاالگــویایرانی-اســالمی راحــتمیگوینــدکــهم
ــانکــهممکــن ــم!همچن پیشــرفتمصــوبنداری
اســتبگوییــدمــااقتصــاداســالمیمصــوبنداریم.
پــسمیگوییــماقتصــاداســالمیبــهبرنامــهربطــی
نــدارد.درســتاســتکهمــاالگــویایرانی-اســالمی
پیشــرفتمصــوبنداریــم،ولــیخیلــیازمفاهیــم
ــی ــمومبان ــتومفاهی ــخصاس ــیاشمش ومبان
اجماعــامــورداتفــاقهمــهاســت.پــساینهــابایــد
دربرنامــهمتجلــیشــوندواگــرآنهانباشــنددرواقع
ــتای ــولدرراس ــلقب ــهایقاب ــه،برنام ــنبرنام ای
الگــویاقتصــادیانقــالباســالمیوجریــان

ــود. پیشــرفتاســالمینخواهــدب

االن خیلی راحت می گویند که ما 
الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت 

مصوب نداریم! همچنان  که ممکن 
است بگویید ما اقتصاد اسالمی 
مصوب نداریم. پس می گوییم 
اقتصاد اسالمی به برنامه ربطی 

ندارد. درست است که ما الگوی 
ایرانی-اسالمی پیشرفت مصوب 

نداریم، ولی خیلی از مفاهیم و 
مبانی اش مشخص است و مفاهیم 

و مبانی اجماعا مورد اتفاق همه 
است. 
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 آیا برنامه ششم توسعه، نفوذ را در کشور قانونی می کند؟!

با این روند ما متهم خواهیم شد

در ایــن یادداشــت حجت االســالم علــی کشــوری بــه تبییــن اشــکال های برنامــه ششــم توســعه پرداختــه اســت. وی معتقــد اســت کــه راجع بــه برنامــه 
ششــم توســعه و نســبت آن بــا الگــوی پیشــرفت اســالمی-ایرانی، پنــج ســوال مطــرح اســت کــه مــا بــه این پنــج ســوال در پنــج ســرفصل پاســخ داده ایم. 

در ادامــه ایــن پنــج پرســش و تــا حــدودی پاســخ های آن را از نظــر می گذرانیــد.

یادداشت:  حجت االسالم علی کشوری 



   
شم

ه ش
 پل

 42
ره 

شما
  

95
ن 

آبا

52

ــک ــرفتی ــالمیپیش ــی-اس ــویایران ــئلهالگ مس
مســئلهتاسیســیاســت؛یعنــیمســئلهایاســتکــه
ــرح ــگاههامط ــیدانش ــایعلم ــالدردپارتمانه قب
نبــودهاســت.مثــلخــوداصــلانقــالبکــهتئــوری
ــود ــدیمحســوبمیش ــوریجدی ــرآنتئ ــمب حاک
کــهبرگرفتــهازدیــناســت.الگــویایرانــی-اســالمی
ــو ــترادارد.مســائلن ــنوضعی ــمهمی پیشــرفته
نمیشــوددرظرفهــایمحــدود را تاسیســی و
بررســیکــرد.ولــیاگــربررســیکردیــم،چــهاتفاقــی
ــال ــجس ــیپن ــد،ول ــینمیافت ــد؟االناتفاق میافت
بعــدکشــورازنشســتهایالگــویپیشــرفتاشــباع
میشــودومخاطبانــیکــهدرایــننشســتهابودنــد
فهــمدقیقــیازبحــثنخواهنــدداشــت.آنوقــتهــم
مــنوشــمارامتهــممیکننــدوهــمفکــرانقــالب
اســالميرازیــرســوالخواهنــدبــرد.لــذابایــدپرهیــز
ــه ــرفتب ــویپیش ــههایالگ ــهجلس ــمازاینک کنی
ــا ــیآنه ــکلفعل ــریازش ــههایدیگ ــکلجلس ش

برگــزارشــوند.
باید بتوان گفت وگو کرد

بــهشــهادتنوارهایــیکــهدرآرشــیومجموعههــای
مــاوجــوددارد،درچهــارپنــجســالگذشــتهچیــزی
ــوردر ــرکش ــهدرسراس ــزارجلس ــهه ــدوددوس ح
رابطــهبــاایــنموضــوعداشــتیموســعیمــابــرایــن
بــودهکــهبــاآییننامــهباشــند.ازدلایــننشســتها
امــروزیــکخروجــیپیــداکردهایــمکــهبــهتدریــج

یــکتیــپکارشــناسبــرایالگــویایرانــی-اســالمی
پیشــرفتدرحــالمتولــدشــدناســت.کارشناســانی
کــهبــهابتــداوانتهــايبحــثتقریبامســلطهســتند،
میتواننــدبــاآننــگاهبــهمجموعههــایمختلــفورود
پیــداکننــدوآنهــاراادارهنماینــد.خوشــبختانهامــروز
ــرفتدر ــالمیپیش ــي-اس ــویایران ــههایالگ جلس
مرحلــهاوجخــودقــراردارنــدودیگــرمثــلدوســال
پیــشنیســتکــهمــابــرایدوســتانتاکیــدکنیــم
ــم ــونمه ــد،چ ــدیبگیری ــههاراج ــنجلس ــهای ک
ــاد ــههازی ــنجلس ــیازای ــهبرخ ــااینک ــتند.ب هس
برگــزارمیشــوند،ولــیآییننامــهندارنــدوروالآنهــا

ــرایجلســات ــاب ــیاســت.م ــنجلســههایقبل عی
ــادهای ــتم ــههش ــکآییننام ــرفتی ــویپیش الگ
ــهشــکل ــدب ــقآنجلســههابای ــرطب ــهب ــمک داری

ــرد. ــوک ــوانگفتوگ ــابت ــزارشــودت خــاصبرگ
نمی توان از زنجیره یازدهم وارد بحث شد!

ــج ــرفت،پن ــموپیش ــهشش ــثبرنام ــهبح راجعب
ســوالمطــرحاســتکــهمــابــهایــنپنــجســوالدر
پنــجســرفصلپاســخدادهایــم.بــهنظــرمــناگــرهــر
یــکازایــنســواالتجــدیگرفتــهنشــوند،مدیریــت
تحــوالتمربــوطبــهبرنامــهششــمیــکجایــیبــه
مشــکلبرمیخــورد.اولیــناشــکاليکــهمــابــهایــن
برنامــهواردکردیــمایــناســتکــهنظــامبرنامهریــزی
ــرنیروهــای کشــوردارایچــهاشــکاالتیاســتواگ
انقــالببخواهنــددربرنامــهششــمورودپیــداکننــد،
ــی ــرنیمنگاه ــد.اگ ــربیاین ــدمعقبت ــکق ــدی بای
ــه70ســالبرنامهریــزیدرکشــورداشــتهباشــیم، ب
خواهیــمدیــدکــهبرنامــهششــم،میــوهنظــام
ــاره ــمدرب ــانمیتوانی ــت.م ــعهاس ــزیتوس برنامهری
معایــببرنامــهمــادربحــثنکنیــمومســتقیمبرویم،
راجعبــهخــودبرنامــهششــمبحــثکنیــم.ایــنیــک
ــال1327 ــذاازس ــت.ل ــثاس ــهبح ــدیب ــرادج ای
ــن ــهای ــهتوســعهنوشــتهشــدهک ــون10برنام تاکن
ــره ــنزنجی ــهازای ــکحلق ــنآناســتوی یازدهمی
ــاره ــادرســرفصلاولدراینب ــود.م محســوبمیش
مفصــلبحــثکردیــم.لــذاحــرفمــنایــناســت
کــهمــابایــدهمــهمــواردرابــاهــمببینیــم،ولــی
االنبعضــیاوقــاتیــکدفعــهاززنجیــرهیازدهــم
ــاهــم واردبحــثمیشــویم!اگــرهمــهمــواردراب
ــنراهرا ــعهای ــانتوس ــمجری ــم،نمیتوانی نبینی

مدیریــتکنیــم.
حرف اثباتی انقالب اسالمی

ســرفصلدومایــناســتکــهمــابــهنظــام
برنامهریــزیکشــوراشــکالداریــم.دراینجــانکتــه
اساســيایــناســتکــهبایــددیــدنیروهــای
ــرای ــیب انقــالبکشــورچــهپیشــنهادهایمطلوب
نظــامبرنامهریــزیمطــرحمیکننــد؟یــابــه
عبــارتدیگــرتفکــرانقــالباســالمیچــهانتظاری
ازنظــامبرنامهریــزیکشــوردارد؟دربــارهایــنهــم
بایــدبحثشــود.فــرضکنیــدکــهانقالباســالمی
ــهآمریــکادعــوت ــرسیاســتهایزیادهخواهان دربراب
ــام ــهن ــهایب ــااالنجبه ــدوم ــتمیکن ــهمقاوم ب
ــمکــهجمهــوری »جبهــهمقاومــت«تشــکیلدادهای
اســالمیمرکــزآناســت.ایدههــایانقــالبدر
منطقــهکامــالواضــحاســت.اینکــهمــابایــدچطوری
ــت ــهمقاوم ــوجبه ــانیعض ــهکس ــم،چ ــوبروی جل
هســتندوخــطقرمزهــایجبهــهمقاومــتچیســت؟
ــیدر ــرفاثبات ــاح ــتوم ــناس ــالروش ــاکام اینه

اگر نیم نگاهی به 7۰ سال 
برنامه ریزی در کشور داشته 

باشیم، خواهیم دید که برنامه 
ششم، میو ه نظام برنامه ریزی 

توسعه  است. ما نمی توانیم درباره 
معایب برنامه مادر بحث نکنیم و 

مستقیم برویم، راجع به خود برنامه 
ششم بحث کنیم. این یک ایراد 
جدی به بحث است. لذا از سال 

1۳۲7 تاکنون 1۰ برنامه توسعه 
نوشته شده که این یازدهمین آن 
است و یک حلقه از این زنجیره 

محسوب می شود.
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مدیریــتمنطقــهداریــم.دربحــثبرنامهریــزی
هــمدوســتانبایــدهمــتکننــدوبیاینــدوبگوینــد
ــام ــراینظ ــالمیب ــالباس ــیانق ــرفاثبات ــهح ک
ــدبحــث ــنهــمبای ــزیکشــورچیســت؟ای برنامهری
شــودوجــزءبحثهــایالزمــیاســتکــهمــابــرای
مدیریــتبرنامــهششــمنیــازداریــم.درســرفصلدوم
ــهدر ــتک ــیاس ــوالوجواب ــنس ــامفصلتری تقریب
ایــنمباحــثصــورتگرفتــهاســت.چــونمتاســفانه
نیروهــایانقــالبکمتــربــهایــنمباحــثورودپیــدا
کردهانــدوراجعبــهایــنحــوزهکــمحــرفزدهشــده
ــر ــرفک ــیدیگ ــهدرحوزههای ــت.االندرصورتیک اس
انقــالباســالمیترجمــهشــدهاســت،ولیفکــرشدر
حــوزهبرنامهریــزییــاترجمــهنشــدهیــااگــرترجمــه
شــدهبازخوانــینشــدهودرمــوردآنگفتوگــونشــده

اســت.
نقطه آغاز دولت سازی اسالمی کجاست؟

ــه ــادرمرحل ــهم ــتک ــناس ــومای ــرفصلس س
دولتســازیهســتیم.همــهدوســتانانقالبــیدارنــد
بحــثمیکننــدکــهمــادرایــنمرحلــهقــرارداریــم.
درایــنزمینــهکتابهایــينوشــتهمیشــوندو
جلســاتیبرگــزارمیگــردد،ولــيخیلــیبحــث
نمیشــودکــهایــنپــروژهدولتســازیچطــور
بایــدچگونــهمدیریــتشــود.ســرفصلیکــهمــاآنرا
مرتبــطبــهحــوزهبرنامهریــزیمیدانیــمایــناســت
ــازیاســالمیکجاســت؟ ــازدولتس ــهآغ ــهنقط ک
بایــدازخودمــانبپرســیمکــهدولتســازیاســالمی

ــم؟ ــتکنی ــدمدیری راچطــوریبای
رفع عدم توازن  های فرهنگی

درســرفصلچهــارمبحثــیراتحــتعنــوان»عدم
تــوازنفرهنگــی«یــا»پایههــایتصمیــمدرالگــوی
پیشــرفتاســالمی«مطرحکردیــم.دراینســرفصل
گفتیــمکــهنقطــهآغــازدولتســازیاســالمی
چیســت؟وبــهایــنســوالپاســخدادیــم.بهصــورت
مختصــرپاســخایــنســوالایــناســتکــهنقطــه
ــنو ــایی،تبیی ــالمی،شناس ــازیاس ــازدولتس آغ
رفــععــدمتوازنهــایفرهنگــیاســت.درادامــهاین
ســرفصلگفتیــمکــهچطــوربایــدایــنعــدمتــوازن
فرهنگــیراشناســاییکنیــم؟آیــابــااتــکابــهتجربه
ــاج ــیاحتی ــهکارعلم ــه،ب ــان ــمی ــاییکنی شناس

ــای ــدمتوازنه ــنســرفصل،لیســتع ــم؟درای داری
فرهنگــیاولویــتدارکشــوررابرشــمردیم.ازنظــرمــا
20عــدمتــوازنفرهنگــیاولویــتداردرکشــوروجود
ــش ــهچال ــاراب ــتاســالمیجامعــهم داردکــههوی
میکشــند.البتــهممکــناســتبــامباحثاتــيکــهبــا
هــمميکنیــمتعدادشــانافزایــشیابــد،ولــيفعــال
ــن ــوردازای ــم.هفــتم ــارااحصــاکردهای ــن20ت ای
اولویتهــارادرقالــببرنامــهششــمبــهمجلــسارائــه

ــونشــود.اگــر ــهقان ــلب ــمکــهانشــاءاهللتبدی دادی
موفــقشــویمایــنهفــتمــوردعــدمتــوازنفرهنگی
رادرمجلــسمصــوبکنیــم،یــکگامبــانــگاهالگوی
ــزیو ــوزهبرنامهری ــهح ــرفتب ــالمیپیش ایرانی-اس

ــم. ــداکردهای قانونگــذاریکشــورورودپی
برنامه ششم نفوذ را قانونی می کند

درســرفصلپنجــمدرمجمــوعپنــجنــوعاشــکال
ــهبرنامــهششــموارداســت.اولیــناشــکالایــن ب
اســتکــهبرنامــهششــمبــامفاهیــمالگــوی
ایرانی-اســالمیپیشــرفتدرتعــارضاســت.خــود
ایــنموضــوعیــکســرفصلکاملــیاســت.دومیــن
ــالمی ــویایرانی-اس ــهالگ ــتک ــناس ــکالای اش
ــارضاســت ــااســنادباالدســتیدرتع پیشــرفتب
ــدداســت؛اســنادباالدســتیاز ــواردشمتع ــهم ک

ــی ــتهایابالغ ــاسیاس ــتت ــیهس ــوناساس قان
ــه ــوعســومبرنام ــرمعظــمانقــالب.اشــکالن رهب
ششــم،اشــکاالتشــکلیاســت.اشــکاالتشــکلی
ــرای ــهراب ــلبرنام ــردهاص ــدک ــتقص ــالدول مث
ــداحــکام ــدومیخواه ــسنده ــهمجل ــبب تصوی
مــوردنیــازاجــرایبرنامــهرابدهــد؛یعنــیشــکل
نوشــتنبرنامــهششــمبایــددقیقتــرازاینهــا
ــم ــهشش ــهبرنام ــارمب ــوعچه ــکالن ــود.اش میب
ایــناســتکــهدارایعــدمانســجاماســت.مثــال
ــواده ــانوخان ــهامــورزن ــاالیمــادهمربــوطب درب
نوشــتهشــدکــهمــامیخواهیــمخانــوادهرا
تقویــتکنیــموذیلــشنوشــتهشــدهاســتکــه
ازطریــقعدالــتجنســیتی.درصورتیکــهعدالــت
جنســیتیشــعارجریــانفمنیســتياســت.جریــان
فمنیســتيجریــانضدخانــوادهاســت.حــال
ــی ــعاراصل ــاش ــورب ــهچط ــتک ــناس ــوالای س
ــوادهرا ــمخان ــوادهمیخواهی ــانضدخان ــکجری ی
تقویــتکنیــم؟ایــنیکــیازمــواردتناقــضوعــدم
انســجامدربرنامــهاســت.وامــااشــکالپنجــمکــه
ــازآدمهــایاهــلدقــترانگــرانمیکنــد،ایــن ب
اســتکــهبرنامــهششــمنفــوذراقانونــیمیکنــد.
ایــنهــمیــکســرفصلمهمــیاســت.ایــنپنــج
نــوعاشــکالوجــوددارد.بنابرایــنبــهجــایاینکــه
بیاییــممــوادراروخوانــیکنیــم،بایــدواردتحلیــل

ــوادشــویم. م

 نقطه آغاز دولت سازی اسالمی، 
شناسایی، تبیین و رفع عدم 
توازن  های فرهنگی است. در ادامه 
این سرفصل گفتیم که چطور باید 
این عدم توازن   فرهنگی را شناسایی 
کنیم؟ آیا با اتکا به تجربه شناسایی 
کنیم یا نه، به کار علمی احتیاج 
داریم؟ در این سرفصل، لیست عدم 
توازن  های فرهنگی اولویت دار کشور 
را برشمردیم.
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جامعه ای که قانون، سیاست و برنامه های آن از مسائل عمومی بیرون نمی آید

بازگشت به اسالم نظام مند 
و سیستماتیک

یادداشت:   دکتر علیرضا علی احمدی 
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ــه ــالقبـــلبـ ــهسـ ــمانقـــالبسـ ــرمعظـ رهبـ
ــورد ــهبجنـ ــهبـ ــتانیايکـ ــفراسـ ــبتسـ مناسـ
ـــدکـــهچطـــور ـــارهســـبکزندگـــیگفتن داشـــتنددرب
حرفهـــایخیلـــیخوبـــیزدهمیشـــودوبعـــداز
مدتـــیبـــهدســـتفراموشـــیســـپردهمیشـــوند!
ـــالم ـــالمواس ـــهاس ـــالمی،داعی ـــوریاس ـــادرجمه م
ـــموآنرا ـــهبیایی ـــتیمک ـــالمراداش ـــرماس ـــابونُ ن
ـــی ـــلهمراتب ـــمسلس ـــاه ـــرتآق ـــموحض ـــادهکنی پی
راازنظـــاماســـالمی،انقـــالباســـالمی،دولـــت
اســـالمی،جامعـــهاســـالمیوحکومـــتعـــدلجهانـــی
ــتیم ــهايهسـ ــد.االندرمرحلـ ــیکردهانـ پیشبینـ
ـــردهو ـــتاســـالمیرامســـتقرک ـــمدول ـــهمیخواهی ک
نهادینـــهکنیـــم،امـــایـــکســـبکزندگـــیبـــهمفهـــوم
ـــبک ـــم.ازس ـــتقرکنی ـــتیممس ـــعنتوانس ـــعوجام واق
ـــت ـــردول ـــت.اگ ـــرینیس ـــمخب ـــالمیه ـــیاس زندگ
ـــردد، ـــهگ ـــودونهادین ـــتقرش ـــدمس ـــالمیبخواه اس
لـــوازموپیشنیازهایـــيالزمدارد.اولیـــنپیشنیـــاز
ایـــناســـتکـــهحاکمیـــتاســـالمرادرعصـــرحاضـــر
نشـــاندهیـــموتجســـمکنیـــمورویکاغـــذبیاوریـــم.
بایـــدالگـــویایرانـــي-اســـالمیپیشـــرفتراطراحـــیو
ـــای ـــنپیشنیازه ـــهاولی ـــاازجمل ـــم.اینه ـــهکنی ارائ
تشـــکیلدولـــتاســـالمیاســـت.لـــذابـــهیـــک
ـــه ـــمک ـــازداری ـــرفتنی ـــالمیپیش ـــويایرانی-اس الگ
نقشـــهراهمـــاباشـــدوبدانیـــمنظـــاماجتماعـــیو
ـــلآن ـــیاســـالمچطـــوراســـتوصـــدروذی حکومت
ـــهدر ـــیک ـــمعدالت ـــدبدانی ـــد.بای ـــدباش ـــهبای چگون
ـــدا ـــقپی ـــدتحق ـــورمیخواه ـــت،چط ـــالمهس اس
ـــیاســـت ـــتفعل ـــریازحال ـــزدیگ ـــاچی ـــد.قطع کن
وبهتـــرازایـــنچیزهایـــیکـــهاالندارداتفـــاق

میافتـــد.
جنگ فقر و غنا کجاست؟!

ـــناســـت ـــتاســـالمیای ـــوازمدول یکـــیدیگـــرازل
کـــهبـــرایادارهکشـــورنظریـــهداشـــتهباشـــیم.
ـــه ـــاهســـتندوهم ـــتم ـــادرمملک ـــهعلم ـــنهم ای
دارنـــدصحبـــتمیکننـــد،ولـــیدرجاهایـــیبـــا
ـــای ـــرنظریهه ـــااگ ـــد.م ـــردارن ـــالفنظ ـــماخت ه
همگرایـــیومتقاربـــینداشـــتهباشـــیم،چطـــور
میخواهیـــمکشـــورراادارهکنیـــم؟االنجناحهـــا
ـــمت ـــدامس ـــهک ـــاب ـــتم ـــیمملک ـــرانسیاس وس

ـــتو ـــاکجاس ـــروغن ـــگفق ـــد؟جن ـــوتمیکنن دع
ـــت ـــالماس ـــشاس ـــت؟کدام ـــرافیچیس ـــیاش زندگ
وکدامـــشاســـالمنیســـت؟پـــسبایـــدمبنـــای
ـــراســـاسنظریـــهواصـــولخاصـــی تصمیمهـــایمـــاب
ـــروز ـــئلهام ـــهمس ـــتک ـــوانگف ـــنمیت ـــد.بنابرای باش
مـــامســـئلهتوانمندســـازیفکـــروحرفـــهاســـتو
ـــا، ـــوغفکـــریداشـــتهباشـــیم.اندیشـــمندانم ـــدبل بای
ـــد ـــابای ـــیم ـــناجتماع ـــا،مصلحی ـــتمدارانم سیاس

ـــد. ـــخصکنن ـــویمش ـــالعثان ـــااط ـــانرات تکلیفش
ـــت ـــاگسس ـــهدرآنه ـــمک ـــمداری ـــدرمفاهی االنچق
ـــک ـــهی ـــدب ـــادارن ـــکازجناحه ـــری ـــوددارد؟ه وج
ـــد ـــابای ـــهم ـــراینمون ـــد.ب ـــوتمیکنن ـــمتیدع س
ـــل ـــهحاص ـــالميچگون ـــورياس ـــهجمه ـــمک ببینی
ــی ــندموکراسـ ــالميبیـ ــورياسـ ــد؟درجمهـ شـ
واســـالمتجمیـــعصـــورتگرفـــتوخروجـــیآن
جمهـــوریاســـالمیومردمســـاالریدینـــیشـــد.
ـــالم ـــهاس ـــودک ـــنب ـــیای ـــاالریدین ـــوممردمس مفه
ــه ــریدرجامعـ ــگاهحداکثـ ــانـ ــیبـ ــدعالـ درحـ
تحقـــقپیـــداکنـــدومـــردممحـــورهمـــهکارهـــا
ودرتصمیمگیریهـــا،تصمیمســـازیها باشـــند
ـــا ـــیم ـــند،ول ـــتهباش ـــتراكداش ـــازیهااش وپیداس
چقـــدرتوانســـتیمایـــنمفهـــومکلیـــدیرادرجامعـــه

ـــیم؟ ـــقببخش ـــودتحق خ
جای خالی شهید مطهری و بهشتی 

ـــد؛ ـــتمیکن ـــمتیحرک ـــکس ـــهی ـــيب ـــرکس ه
یکـــیقائـــلبـــهاســـالمحداقلـــياســـتویکـــی
ـــا ـــالماساس ـــد!اس ـــارهکردی ـــالمرابیچ ـــداس میگوی
ــی ــرایزندگـ ــتوبـ ــردیاسـ ــیفـ ــرایزندگـ بـ
حکومتـــینیســـت،مـــاکـــهدرقبـــالبهشـــتو
ـــل ـــمو....درنقطـــهمقاب ـــفنداری ـــردمتکلی ـــمم جهن
رئیـــسقـــوهدیگـــرمیآیـــدومیگویـــدکـــهمـــا
ـــدام ـــردمک ـــرهم ـــئولیم.باالخ ـــامس ـــنحوزهه درای
حـــرفرابایـــدقبـــولکننـــد؟پـــسحـــوزهدومـــیکـــه
اســـتداللتقابلـــیدرآناتفـــاقبیفتـــدکجاســـت؟االن
ـــتهادر ـــنگسس ـــموای ـــیداری ـــتهایفراوان گسس
ـــوزه ـــد.ح ـــانمیده ـــودشرانش ـــلخ ـــهعم صحن
ــت، ــالماسـ ــراسـ ــرُمـ ــیبـ ــردازیمبتنـ نظریهپـ
مبتنـــیبـــرعقـــلســـلیموآمـــوزهدینـــیاســـت.
بـــاوجـــودایـــنمشـــکالتجـــایخالـــیشـــهید
ـــاس ـــااحس ـــالاینه ـــتیوامث ـــهیدبهش ـــری،ش مطه
میشـــود.کرســـیهاينظریهپـــردازیپاســـخگو
ـــات ـــاتحقیق ـــنموضوعه ـــهای ـــدراجعب ـــتوبای نیس
ـــدا ـــیهادرابت ـــنکرس ـــرد.ای ـــورتبگی ـــتریص بیش
ـــود ـــداش ـــاپی ـــزرگم ـــايب ـــتعلم ـــددربی ـــمبای ه
ــه ــودهمـ ــهنمیشـ ــد.چراکـ ــداکنـ ــقپیـ وتحقـ
ـــا ـــدارب ـــکمق ـــدوی ـــالمباش ـــهاس ـــوطب ـــامرب اینه
ـــدگاه ـــاوتدی ـــهتف ـــند.البت ـــتهباش ـــاوتداش ـــمتف ه

یکی دیگر از لوازم دولت اسالمی 
این است که برای اداره کشور 
نظریه داشته باشیم. این همه علما 
در مملکت ما هستند و همه دارند 
صحبت می کنند، ولی در جاهایی 
با هم اختالف نظر دارند. ما اگر 
نظریه های همگرایی و متقاربی 
نداشته باشیم، چطور می خواهیم 
کشور را اداره کنیم؟
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ـــه ـــممتوج ـــنه ـــدوم ـــتهباش ـــودداش ـــدوج میتوان
ایـــنهســـتم،ولـــیاینقـــدرتفـــاوتدرحاکمیـــت
ـــهیـــکجمعبنـــدی ـــدب ـــابای ـــدباشـــدوم اســـالمنبای
ـــن ـــشراروش ـــاتکلیف ـــهم ـــتک ـــتاس ـــیم.درس برس
ـــالف ـــوداخت ـــورتوج ـــهدرص ـــمک ـــموگفتی کردهای
ـــت، ـــباس ـــهصائ ـــتفقی ـــا،رأیوالی ـــنفقه رایبی
ولـــیمســـئلهمـــافقـــطتشـــخیصروزاولمـــاه

ـــت. ـــاننیس ـــاهرمض ـــرم ـــانوآخ رمض
لزوم تدوین برنامه پنج ساله مبتنی بر اسالم

ـــه ـــمک ـــهداری ـــیاريدرجامع ـــريبس ـــائلفک مس
جایـــیبـــرایتجزیـــهوتحلیـــلومطـــرحکـــردنآنهـــا
ـــیم ـــدیبرس ـــکجمعبن ـــهی ـــمب ـــابتوانی ـــتت نیس
کـــهاگـــرنیـــازبـــهقانونگـــذاریوسیاســـتگذاری
ــالء ــد.خـ ــابیفتـ ــناتفاقهـ ــت،ایـ ــدیاسـ جدیـ
ـــی ـــانرامبتن ـــونخودم ـــهقان ـــتک ـــناس ـــرای دیگ
بـــراســـالمتنظیـــمنمیکنیـــم.37ســـالاســـت
ازپیـــروزیانقـــالبمیگـــذردورویـــهمـــاهنـــوز
ـــا ـــرب ـــدمغای ـــانبای ـــنم ـــهقوانی ـــتک ـــناس ـــمای ه
قانـــوناساســـیباشـــد.درصورتـــیکـــهاززمیـــن
ــون ــکقانـ ــهیـ ــدکـ ــرقمیکنـ ــمانفـ ــاآسـ تـ
ــد. ــالمنباشـ ــراسـ ــدومغایـ ــالمباشـ ــقاسـ مطابـ
ـــم ـــیداری ـــم،ول ـــالشمیکنی ـــمت ـــهداری ـــنهم ای
ــده ــهنماینـ ــنهمـ ــم.ایـ ــانمیچرخیـ دورخودمـ
مجلـــس،حقوقـــدان،فقیـــه،وزیـــر،ســـفیر،ایـــن
ـــرای ـــیب ـــکجای ـــدی ـــم،بای ـــرداری ـــهصاحبنظ هم

ـــم. ـــابدهی ـــهآنه ـــاب ـــنجمعبندیه ـــهای ـــیدنب رس
ـــود ـــازماندهیش ـــنکارس ـــدای ـــنبای ـــادم ـــهاعتق ب
ومرکـــزپژوهشهـــایاســـالمومرکـــزتحقیقـــات
ـــاماندهی ـــاراس ـــداینه ـــانبای ـــرمنگهب ـــورایمحت ش
ـــالهاي ـــه37س ـــرتجرب ـــینیموبناب ـــدبنش ـــد.بای کنن
ـــي ـــهموفق ـــتفادهازتجرب ـــمواس ـــانداری ـــهخودم ک
ـــازگار ـــالمس ـــیاس ـــودداردومبان ـــاوج ـــهدردنی ک
ـــالم ـــراس ـــیب ـــالهمبتن ـــهپنجس ـــکبرنام ـــت،ی اس
ـــونتولیـــد ـــاقان ـــم.چراکـــهامـــروزدرمجلـــسم بریزی
ـــشرا ـــهفرصت ـــان ـــدگانم ـــوننماین ـــود،چ نمیش
ـــی ـــدپیشنویس ـــذابای ـــشرا.ل ـــهتخصص ـــدون دارن
ــی ــورتگروهـ ــاقبهصـ ــناتفـ ــودوایـ ــادهشـ آمـ

ــت ــازاسـ ــانیـ ــردراینجـ ــهمهمتـ ــد.ازهمـ بیفتـ
کـــهتخصصهـــاوتجربههـــایمختلـــفدخالـــت
ـــر ـــیب ـــیمبتن ـــینیموقانون ـــدبنش ـــوند.بای دادهش
ـــم ـــریتنظی ـــهبش ـــلیمتجرب ـــلس ـــالموعق ـــراس ُم
ــدادو ــفانـ ــونشـ ــنقانـ ــرایـ ــداگـ ــم.بعـ کنیـ
اثربخشـــینداشـــت،ایـــنراردکنیـــم،ولـــیایـــن
ـــزم ـــامکانی ـــهم ـــتک ـــریاس ـــازدیگ ـــکپیشنی ی

اســـتفادهازآنرانداریـــم.
علوم انسانی باید متحول شود

ـــا ـــت.م ـــانیاس ـــرویانس ـــثنی ـــربح ـــثدیگ بح
قانـــونبانکـــداریبـــدونربـــاراتصویـــبکردیـــم،ولـــی
کـــدامیـــکازدانشـــگاههایمـــابـــرایبانکـــداری
ـــوزه ـــاح ـــت؟آی ـــردهاس ـــتک ـــروتربی ـــانی ـــدونرب ب
ـــت ـــروتربی ـــانی ـــدونرب ـــداریب ـــرایبانک ـــهب علمی
ـــت ـــروتربی ـــهنی ـــاک ـــم؟!م ـــرنداری ـــاخب ـــردهوم ک
ـــورد ـــسکـــداماحـــزابسیاســـیکادرم ـــم،پ نمیکنی
ـــن ـــد؟ای ـــتمیکنن ـــالمیراتربی ـــتاس ـــازحاکمی نی
ـــرای ـــهب ـــتک ـــکلاینجاس ـــم.مش ـــرنداری ـــمخب راه
ـــالمیو ـــایاس ـــالموارزشه ـــکاماس ـــازیاح پیادهس
ـــی ـــم،ول ـــتنمیکنی ـــروتربی ـــالمینی ـــتاس حاکمی
ـــن ـــاای ـــم!آی ـــدکردی ـــالمیتولی ـــوناس ـــمقان آمدی
ـــا ـــنت ـــادم ـــهاعتق ـــد؟ب ـــداکن ـــقپی ـــدتحق میتوان
ـــد، ـــاقنیفت ـــولاتف ـــانیتح ـــومانس ـــهدرعل ـــیک زمان
ـــانی ـــومانس ـــدعل ـــت.اولبای ـــدنینیس ـــنکارش ای
تحـــولپیـــداکنـــدتـــابعـــدبتوانیـــمنیروهـــای

ـــم. ـــتکنی ـــانراتربی ـــوردنیازم م
آیا خدا هم راضی است؟

یکـــیازالزامـــاتدیگـــریکـــهبـــرایدولـــت
ـــام ـــانظ ـــهم ـــتک ـــناس ـــودداردای ـــالمیوج اس
ـــالم ـــهاس ـــالتهاییک ـــررس ـــیب ـــانرامبتن خودم
ـــا ـــیآی ـــومعمـــاریکنیـــم،ول ازمـــاانتظـــارداردازن
ـــه ـــانک ـــیخودم ـــاختارحکومت ـــمدرس ـــاآمدهای م
ـــی ـــوناساس ـــیقان ـــتوحت ـــالماس ـــایاس برمبن
بـــاهمـــهخوبیهـــاومحبوبیتهایـــیکـــه
دارد،بازنگـــریکنیـــم؟ایـــندســـتگاههااغلـــب
ــد ــتندوچنـ ــابقهسـ ــمسـ ــتگاههایرژیـ دسـ
ــهتاســـیسکردهایـــم، ــادجدیـــدیهـــمکـ نهـ
بـــاعقبنشـــینیبعضـــینهادهـــادارنـــدجلـــو
میرونـــد.آیـــامـــاآمدهایـــمیـــکســـاختار
ـــم ـــادکنی ـــاایج ـــنماموریته ـــرایای ـــخگویب پاس
کـــهبتوانـــدتحققبخـــشارزشهـــایمـــاباشـــد؟
ـــه ـــیک ـــیحاکم ـــایبوروکراس ـــهج ـــاب االندردنی
ــره ــروکارداریـــم،بیـــشاز40چهـ ــاآنسـ ــابـ مـ
ـــده، ـــهاســـت؛ســـازمانیادگیرن ســـازمانیشـــکلگرفت
ســـازمانچابـــک،ســـازمانخـــالق،ســـازمان
ارزشیســـازاناخالقـــیو...کـــههـــرکـــدامازآنهـــا
ــازمان ــتند.سـ ــاهسـ ــریارزشهـ ــلیکسـ حامـ

مشکل اینجاست که برای 
پیاده سازی احکام اسالم و 

ارزش های اسالمی و حاکمیت 
اسالمی نیرو تربیت نمی کنیم، ولی 

آمد یم قانون اسالمی تولید کردیم! 
آیا این می تواند تحقق پیدا کند؟ 

به اعتقاد من تا زمانی که در علوم 
انسانی تحول اتفاق نیفتد، این کار 

شدنی نیست. اول باید علوم انسانی 
تحول پیدا کند تا بعد بتوانیم 

نیروهای مورد نیازمان را تربیت 
کنیم. 
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ـــا ـــازمانیخارجیه ـــتس ـــبعدال ـــوروکت عدالتمح
مطالبشـــانخیلـــیبهتـــروجلوتـــرازماســـت.مـــا
ـــت ـــهعدال ـــزوهراجعب ـــیدوج ـــالیک ـــداز37س بع
ســـازمانینوشـــتیم،ولـــیدرکتابهـــایخارجـــی
ـــا ـــهآنه ـــتیک ـــهبرداش ـــوددارد.البت ـــیوج گونهگون
ـــا ـــرقدارد.م ـــاف ـــام ـــد،ب ـــازمانیدارن ـــتس ازعدال
نیامدیـــمکـــهایـــنســـاختارهاراانقالبـــیواداری
ـــروزانتظـــارداشـــتهباشـــیم ـــهام ـــمک بازطراحـــیکنی
ـــی ـــاراعمل ـــدبرنامهه ـــشاز30درص ـــناداراتبی ای
ـــع ـــمواالنبیشـــترمناب ـــنکارهـــارانکردهای کننـــد.ای
ملیمـــانرابـــرایکارکنـــانومســـتمریبگیران
وامـــورجـــاریدســـتگاهها،ومقـــداریهـــمبـــرای
ـــم ـــمک ـــته ـــروق ـــم.ه ـــهکنی ـــیهزین ـــرحعمران ط
دســـتگاهها بودجـــه نمیتوانیـــم ميآوریـــم،
راقطـــعکنیـــم،بلکـــهبودجـــهعمرانـــیراقطـــع
ـــت ـــناس ـــنکارای ـــتای ـــهمثب ـــهوج ـــم!البت میکنی
هزینهکردهـــا از مـــا اداری دســـتگاههای کـــه
راضـــیهســـتند،کارمندهـــاوبازنشســـتههاو
ـــرانومســـئوالنکالنمملکـــتراضـــیهســـتند، مدی
ـــدا ـــاخ ـــتند؟آی ـــیهس ـــمراض ـــردمه ـــام ـــیآی ول

ـــت؟ ـــیاس ـــمراض ه
این ساختار دارد مملکت را بیچاره می کند 

منابـــعخودمـــانراداریـــمهـــدرمیدهیـــم!
ـــرویادارهرا ـــاوســـرســـاعتب ـــمســـرســـاعتبی داری
ـــا ـــیاریازوزرایم ـــهبس ـــمک ـــرامیکنی ـــوریاج ط
ـــه ـــددرمجموع ـــاننمیفهمن ـــردورهوزارتش ـــاآخ ت
تحـــتامرشـــانچـــهداردمیگـــذرد!اینقـــدر
ـــان ـــر24ساعتهش ـــهاگ ـــدک ـــاتدارن ـــدومالق بازدی
هـــمبدونـــدبـــههیـــچکارینمیرســـند.یـــک
ـــد ـــلاتوبوســـیراهانداختهان ـــضوطوی ـــاختارعری س
ـــه ـــیراک ـــدادیآدمسیاس ـــوستع ـــناتوب ـــاای وب
ـــه ـــدب ـــعمیکنن ـــتند،جم ـــانهس ـــدخودش کارمن
ـــم ـــیه ـــهکس ـــدوب ـــتانیو...میبرن ـــفرهایاس س
ـــداناداری ـــهدرزن ـــااگرچ ـــد.آنه ـــلنمیگذارن مح
مـــاهســـتند،ولـــیشـــغلدوم،تفریحـــاتوکارهـــای
ـــام ـــانراانج ـــدکارخودش ـــدودارن ـــانرادارن دیگرش
ــه ــنجلسـ ــمازایـ ــیداریـ ــاالکـ ــدومـ میدهنـ
بـــهآنجلســـهمیدویـــم!آیـــاایـــننظـــاماداری
میتوانـــدبـــارمســـئولیتوحاکمیـــتاســـالمی

ـــترا ـــاختارداردمملک ـــنس ـــد؟ای ـــهدوشبکش راب
ــای ــورهداردپایههـ ــلخـ ــدومثـ ــارهمیکنـ بیچـ
ـــام ـــننظ ـــورد.ازای ـــردمرامیخ ـــادم ـــامواعتم نظ
ـــای ـــد،بحثه ـــابمفاس ـــم؟درب ـــاریداری ـــهانتظ چ
دیگـــریدرحـــالرخدادناســـت.بـــاایـــنوجـــود
یعنـــینمیتوانیـــمکـــهبنشـــینیموقوانیـــنو
مقـــرراتموضوعـــیکارکنیـــم،وضـــعکـــردنقوانیـــن
ـــهاالن ـــتک ـــناس ـــکلای ـــکش!مش ـــالمیپیش اس

یـــکمجموعـــهجدیـــدیازقوانیـــنومقـــرراترا
ـــازی ـــاراسادهس ـــمآنه ـــینمیتوانی ـــهحت ـــمک داری

ـــم. کنی
هر کسی ساز خودش را می زند

روششناســـی،چیـــزیکـــهمـــنمیخواهـــمبیشـــتر
رویآنتاکیـــدکنـــم.چراکـــهمـــابـــرایاینکـــهبتوانیـــم
ارزشهـــایآســـمانیراعینیـــتببخشـــیم،الگـــوو
ـــان ـــانش ـــهم ـــهب ـــمک ـــخصینداری ـــوژیمش متدول
ــه ــایجامعـ ــواننیازهـ ــهمیتـ ــهچگونـ بدهـــدکـ
ـــرد ـــاختاریک ـــونوس ـــت،قان ـــهسیاس ـــانیراب انس
کـــهدرجامعـــهقابـــلپیادهکـــردنباشـــد،بتـــوان
ـــخگوی ـــهپاس ـــتک ـــرگرف ـــشدرنظ ـــهایبرای بودج
منابـــعانســـانیباشـــدوارزشهـــایمـــاراتحقـــق
ـــگاههاو ـــهدردانش ـــزیران ـــنچی ـــاچنی ـــد.م ببخش

نـــهدردســـتگاههایاجرایـــینداریـــم.هـــرکســـی
ـــتو ـــیدردول ـــرکس ـــدوه ـــودشرامیزن ـــازخ س
ـــیرود. ـــودشرام ـــدراهخ ـــدامیکن ـــسورودپی مجل
ـــم ـــهدوره ـــمک ـــدرآدمنداری ـــالآنق ـــداز37س بع
ـــت ـــفراازحال ـــایمختل ـــهدرکاره بنشـــینندوهزین
ـــد ـــهبای ـــوزهعلمی ـــد.ح ـــرونبیاورن ـــابی ـــعیوخط س
ـــد ـــگاهبای ـــد؟دانش ـــامده ـــاانج ـــرایم ـــنکارراب ای
ایـــنکاررابـــرایمـــاانجـــامدهـــد؟کـــهانجـــام
ـــی ـــلاصل ـــیدرمراح ـــازکل ـــکف ـــد.االنی نمیده
ـــن ـــولای ـــهاص ـــتک ـــينیس ـــموکس ـــینداری مبان
ــیو ــتراطراحـ ــالحاکمیـ ــاتاعمـ ــازونظامـ فـ
ـــرد. ـــازیک ـــوانگفتمانس ـــابت ـــدت ـــتگذاریکن سیاس
ـــذاریو ـــزی،قانونگ ـــوغبرنامهری ـــاظبل ـــرانازلح درای
ـــدنیســـتیمچطـــور ـــم،بل سیاســـتگذاریمشـــکلداری
مســـئلهعمومـــیراازجامعـــهبگیریـــموازداخـــل
ـــم ـــموبتوانی ـــلدربیاوری ـــتوراهح ـــون،سیاس آنقان
ایـــنقانـــون،سیاســـتوراهحـــلراپیـــادهکنیـــم.
ـــهاســـالم راهحـــلخیلـــیازمشـــکالتمـــابازگشـــتب
ـــت ـــکیلدول ـــتوتش ـــتماتیکاس ـــدوسیس نظاممن
اســـالمیوبـــهتبـــعآنجامعـــهاســـالمياســـت
ـــن ـــیرای ـــد.مس ـــریفرمودن ـــمرهب ـــاممعظ ـــهمق ک
ـــتفادهاز ـــیواس ـــشنخبگان ـــمازچرخ ـــته بازگش

ــتعدادمیگـــذرد. ــانبااسـ جوانـ

 ما الکی داریم از این جلسه به آن 
جلسه می دویم! آیا این نظام اداری 
می تواند بار مسئولیت و حاکمیت 
اسالمی را به دوش بکشد؟ این 
ساختار دارد مملکت را بیچاره 
می کند و مثل خوره دارد پایه های 
نظام و اعتماد مردم را می خورد. از 
این نظام چه انتظاری داریم؟ 



   
شم

ه ش
 پل

 42
ره 

شما
  

95
ن 

آبا

58



   
شم

ه ش
 پل

 42
ره 

شما
  

95
ن 

آبا

59

آسیب شناسی نوسازی صنعت، نوسازی دولت و نوسازی اقتصاد؛ 

دانشگاه کارآفرین و موج سوم 
توسعه تکنوکراتیک در دهه 90

اندیشــکده مهاجــر در نســبت بــا ســه موضــوع تشــکیل شــد: علــم، تکنولــوژی و توســعه. دلیــل انتخــاب ایــن ســه موضــوع از ایــن جهــت بــود کــه بــه 
نظــر می رســد بیــن نظــر و عمــل در ســاختار نظــام مــا یــک افتــراق اساســی وجــود دارد؛ یعنــی مــا آنجایــی کــه صحبــت از علــوم انســانی می کنیــم در 
یــک عالمــی هســتیم و وقتــی صحبــت از عمــل می کنیــم در عالــم دیگــری هســتیم. عمــل را علــم و تکنولــوژی و توســعه می ســازد و جایــی که نظــرورزی 
می کنیــم، راجع بــه علــوم انســانی اســالمی و اصالــت وجــود و... صحبــت می کنیــم، ولــی وقتــی از منظــر عملــی بــه موضــوع نــگاه می کنیــم ماجــرا بــه 
چیــز دیگــری تبدیــل می شــود. مثــل توســعه، توســعه از دوره پهلــوی شــروع می شــود و تــا امــروز ادامــه دارد؛ یعنــی بــه ســختی می شــود بیــن شــش 
برنامــه بعــد از انقــالب بــا برنامه هــای قبــل از انقــالب فاصلــه ای قائــل شــد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد مــا زمیــن بــازی را اشــتباه تنظیــم کردیــم؛ یعنــی 
مــا در جــای دیگــری خیمــه علــوم انســانی اســالمی را برپــا کردیــم در حالــی کــه کشــور مســیر دیگــری را طــی می کنــد. اندیشــکده مهاجــر بــر اســاس 
کار روی ایــن ســه حــوزه کــه حوزه هــای اصلــی حرکــت واقعــی و عملــی کشــور اســت و نــه چیــزی کــه در تئــوری خوانــده می شــود، شــکل گرفتــه 
اســت. بادامچــی از اعضــای ایــن اندیشــکده بــه آسیب شناســی نوســازی صنعــت، نوســازی دولــت و نوســازی اقتصــاد؛ ســه مــوج نوســازی کــه بــه ترتیب 

در دهــه 4۰، 7۰ و 9۰ ایــران اتفــاق افتــاد، پرداختــه اســت.

یادداشت:  دکتر بادامچی 
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لزوم آشتی علوم انسانی و برنامه ریزی
بهطــورخــاصعلــومانســانیوتوســعهوکارگروهــی
ــناندیشــکده ــنحــوزهتشــکیلشــدهوای ــهدرای ک
هــمبــهنوعــیخروجــیایــنکارگــروهاســت،دغدغــه
ــه ــانیب ــومانس ــرعل ــهمنظ ــناســتک ــیاشای اصل
توســعهنــگاهکنــد.االنپیونــدایــندوبــاهــمتقریبــا
قطــعاســتوحــوزهبرنامهریــزیوتوســعهعالقــهدارد
کــهخــودشرامســتقلازعلــومانســانیجلــوهدهــدو
ــرار ــم.برق ــرارکنی ــاطرابرق ــنارتب ــمای ــامیخواهی م
ــون ــواریدارد،چ ــختیودش ــاطس ــنارتب ــردنای ک
ــاص ــاتخ ــاادبی ــودشدژیب ــرایخ ــزیب برنامهری
ــادهاینیســت. ــندژکارس ــهشکســتنای ــاختهک س
لــذاســعیمــاایــناســتکــهواردقلمــرویبشــویمکه
ایــنقلمــروتوســطسیســتمهایعلمنمایــیمحفاظــت
میشــودودرایــنقلمــروسیســتمهاییاعمــال
ــوزه ــزیراازح ــروبرنامهری ــوزهوقلم ــاح ــودت میش
تفکــرانتقــادیعلــومانســانیدورکنــد.ازطــرفدیگــر
یکــیازدالیــلرکــودعلــومانســانی،بیاعتنایــیآنبــه
حــوزهعمــلاســت؛یعنــیعلــومانســانیمــانخواســته
واردواقعیتهــاشــودوبیشــترترجیــحدادهاســتکــه

ازدوررقابــتکنــد.
مبنای نظریه های توسعه اهمیتی ندارد

دراینجــامنظــورازعلــومانســانیمعنــایتئوریکآن
نیســت،منظــورمعنایــیفلســفهاجتماعــیوسیاســی
آناســت؛یعنــیمیخواهیــمدرحــوزهفلســفهعملــی

ودرحــوزهعمــل،موضــوعرادنبــالکنیــم.بــههمیــن
خاطــربــهتاریــخرویمیآوریــمونمیخواهیــم
صرفــابحــثمعرفتشــناختیکنیــموبــرایمــا
ــهلحــاظ ــداردکــهمبنــایبحــثب خیلــیاهمیــتن
ــه ــروزب ــودهاســت.تصــورام ــهب ــناختیچ معرفتش
مــامیگویــدکــهبایــداولازفلســفهنظــری،منطــق،
هستیشناســی،انسانشناســی،معرفتشناســیتــا
ــنتصــور ــنای ــهنظــرم ــم،ب ــیآخــرشــروعکنی ال
ــهکلــیمحــلتردیــداســتوواقعیتهــاهــمایــن ب
رانشــانمیدهــد.مــامعتقدیــماصــالاهمیتــینــدارد
کــهنظریــهتوســعهبــرچــهمبناســت،چراکــهاهمیــت
درداخــلبحــثخــودشرانشــانمیدهــد؛یعنــیدر
ــالب ــیانق ــایانسانشناس ــممبن ــهبگویی ــعاینک واق

ســفیدچــهبــودهاســت،اهمیتــینــداردودرمقابــل،
ــهلحــاظسیاســیچــهاتفاقــی اینکــهمــابفهمیــمب
میافتــد،ازدرجــهاهمیــتبیشــتریبرخــورداراســت.
لــذامــاســهمــوجنوســازیرادرتاریــخمعاصــرایــران
شناســاییکردیــم؛دهــهچهــل،دهــههفتــادودهــه
ــنســه ــدبیــننوســازیودانشــگاهای ــود.ودرپیون ن
مــوجنوســازیقابــلبررســیاســت؛نوســازیصنعــت،
ــخ ــهدرتاری ــادک ــازیاقتص ــتونوس ــازیدول نوس
ــی معاصــروواقعــیکشــورماناتفــاقمیافتــدومبان

ــکدارد. تئوری
در ایران آموزش عالی موتور مدرنیزاسیون است

اینکــهمــابــهآمــوزشعالــیبــهچــهدیــدینــگاه
ــعه ــیدرتوس ــیمهم ــثخیل ــکبح ــم،ی میکنی
اســت.نگاههــایمــاعلــمراجــدامیداننــدوتکفیــک
میکننــدومیگوینــدکــهمــابخشــیبــهنــامعلــمو
بخشــیبــهنــاماقتصــادداریــم.درهمــهســاختارهاهم
همیــنتفکیــکوجــوددارد؛دروزارتخانههــا،نهادهــای
ــور ــتاینط ــیدرواقعی ــسو...،ول ــیومجل پژوهش
ــور ــهموت ــهمثاب ــیب ــوزشعال ــهآم ــت.االنب نیس
ــگاهمــوردادعــاهــم ــنن ــگاهمیکنیــم.ای نوســازین
ــک ــه،بلکــهی ــهنظری ــفاســتون ــهتعری نیســت؛ن
ــه ــیکک ــدمناش ــایدیوی ــت.آق ــیاس ــتتاریخ فک
مهمتریــنمحقــقتاریــخآمــوزشعالــیایــراناســت
ــه ــکدهترجم ــرادراندیش ــانرااخی ــمکتابش ــاه وم
ــانکار ــررویکتابش ــالب ــدود15س ــموح کردی
کردنــد،معتقــداســتکــهآمــوزشعالــیدرایــران
موتــورمدرنیزاســیوناســت.آموزشعالــیهمچنین
نســبتیبــامدرنیزاســیوندارد.مدرنیزاســیوناتفاقی
ــودودر ــروعمیش ــاش ــهازدورهپهلویه ــتک اس
ــه ــدک ــدامیکن ــکلیراپی ــویدومآنش دورهپهل
امــروزدرادبیــاتجامعهشناســیتوســعهمیگوینــد.
ــد ــاقمیافت ــویاولاتف ــهدردورهپهل ــزیک چی
ــه ــاب ــنم ــرهمی ــریدارد.بخاط ــایدیگ جنبهه
طــورخــاصبــهنوســازیازدورهپهلــویدومتوجــه
کردیــم.البتــهنســبتنوســازیدورهپهلــویدومبــا
ــری ــویاولخــودشبحــثدیگ نوســازیدورهپهل

اســت.
چه اتفاقی در نوسازی می افتد؟!

درایــنبحــثدیــدگاهســنتیرادرمــوردآمــوزش
عالــیکنــارمیگذاریــمومعتقــدهســتیمکــهآموزش
ــگاه ــارآنن ــدهاســت.درکن ــوزشآم ــرایآم ــیب عال
منفکــیراکــهبــرایتربیــتاســت،کنــارمیگذاریــم
وبــهآمــوزشعالــیبــهعنــواناهــرمتحــولسیســتم
اجتماعــیجامعــهنــگاهمیکنیــم.البتــهذیــلاتفاقــی
ــه ــیجامع ــود؛یعن ــروعمیش ــویش ــهازدورهپهل ک
ایــرانیــکجامعــهســنتیخــاِصبرآمــدهازمیــراث
تمدنــیخــاصاســتومدرنیزاســیونقــراراســتایــن

ما سه موج نوسازی را در تاریخ 
معاصر ایران شناسایی کردیم؛ 

دهه چهل، دهه هفتاد و دهه نود. 
و در پیوند بین نوسازی و دانشگاه 
این سه موج نوسازی قابل بررسی 

است؛ نوسازی صنعت، نوسازی 
دولت و نوسازی اقتصاد که در 

تاریخ معاصر و واقعی کشورمان 
اتفاق می افتد و مبانی تئوریک 

دارد.
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ــنکاررا ــیای ــوزشعال ــدوآم ــرده ــهراتغیی جامع
ــوم ــایعل ــیبهج ــومعمل ــااوالعل ــد.دراینج میکن
نظــریمینشــیندوتقریبــاچیــزیحــدودهــزارســال
تعطیلــیعلــومعملــیراشــاهدهســتیم.تقریبــابعــد
ازفارابــیمــاعلــومعملــینداریــمتــادورهاخیــرکــه
ــومعملــیاســتقرارپیــدامیکننــد. دردانشــگاههاعل
ــه ــتک ــناس ــدای ــهمیافت ــیک ــگاهاتفاق دردانش
ایدئولــوژیمدرنیزاســیونبــهطــورناپیــداوجــوددارد
ــان ــهاسمش ــدک ــودمیآی ــیبهوج ــهنخبگان وطبق
رانخبــگانپیشــرومیگذاریــم.ایــننخبــگانپیشــرو
درآمــوزشعالــیوازطریــقایدئولــوژیمدرنیزاســیون
ــای ــکســرینهاده ــهی ــدوب ــدامیکنن ــرورشپی پ
اجتماعــیمقصــدازقبیــِلصنعــت،دولــتواقتصــاد
گســیلوتزریــقمیشــوندوازطریــقنهادهــا،برنامــه
توســعهونوســازیاجــرامیشــود.ازایــنطریــق
ــی ــایاجتماع ــامبخشه ــهتم ــاختاریب ــولس تح
گســترشپیــدامیکنــدودرنتیجــهســاختاجتماعی
ــناتفاقــیاســت ملــیکشــورمانتغییــرمیکنــد.ای

ــد. ــازیمیافت ــهدرنوس ک
توسعه تکنوکراتیک چیست؟

ــکچیســت؟ ــاازتوســعهتکنوکراتی ــامنظــورم ام
توســعهتکنوکراتیــکیعنــینوعیازسیاســتتوســعه
اســتکــهازنظریههــایجامعهشناســیتوســعهکــه
ادعــایعلمــیبــودندارنــد،اخــذوتجویــزمیشــود.
ــک ــعهی ــهتوس ــیدارد.نظری ــوبخاص ــکچارچ ی
ــودن ــایعلمــیب ــدرنشــدنداردوادع ــیازم تلق
ــتخراج ــهاس ــتیک ــهسیاس ــننظری ــد.درای میکن
ــامفهــومسیاســت میشــودسیاســتیاســتکــهب
ــت. ــاوتاس ــیمتف ــهخیل ــقکلم ــایدقی ــهمعن ب
ــوعادعــایبدیعینمایــی ــذانظریــهتوســعهیــکن ل
ــنروش ــهم ــدک ــامیکن ــیادع ــوددارد؛یعن درخ
ــه ــهبعــدبحــثب توســعهراپیــداکــردم.ازاینجــاب
روشتبدیــلمیشــود؛یعنــیتوســعهتکنوکراتیــک
بحــثراازحــوزهفلســفهسیاســیوعلــومانســانیبه
حــوزهروشمنتقــلمیکنــدوتمــامبحثهایــیکــه
قبــالدرنظریــهتوســعهانجــاممیشــد،صورتبنــدی
میگــرددوبــهشــکلعلمــیوروشــمندبــه
ــل ــد،منتق ــالکنن ــدآنرادنب ــهبای ــورهاییک کش
میشــود.مشــخصابــهشــکلپــرورشمتخصصیــن

وتکنســینها.ماحصــلنظریــهتوســعهچندپیشــنهاد
تکنیکــیدرمهندســیاجتماعــیاســتکــهبــااعمــال
آندرســاختاراجتماعــیازبــاالبــهپاییــن،کشــوراز
ــلتوســعه ــهری ــاشــدهوب ــدارتوســعهنیافتگیره م
ــی ــاستحلیل ــود.براس ــودیواردمیش ــهخ ــودب خ
ــن ــد،ای ــاقمیافت ــعهاتف ــهتوس ــینظری ــهدرمبان ک
نظریــهدوســهنقطــهخــاصرابــهمــانشــانمیدهــد
کــهاگــراینهــاتغییــرکنــد،میتوانــدمحلــیباشــند

ــع ــد.درواق ــردهن ــورراتغیی ــتکش ــلحرک ــهری ک
ــی ــیتکنوکراتهای ــوژیاجتماع ــنایدئول ــزارای کارگ
ــارتالزم ــشومه ــرمقطــعازدان ــهدره هســتندک
بــرایمهندســیاجتماعــیمتناســببــانظریهتوســعه
برخوردارنــد؛یعنــیتکنوکــراتمطلــعازمبانینیســت،
بلکــهصرفــایــکنــگاهمهارتــیوروشــیداردومعتقــد
ــن ــویم،ای ــدش ــنروشبهرهمن ــرازای ــهاگ ــتک اس

ــد. ــهتحــوالتباش ــدمنشــاءکلی روشمیتوان
دیدگاهی که روستو دنبال می کند

ــا ــعهب ــوجاولتوس ــهم ــدک ــرمیرس ــهنظ ــذاب ل
عنــوانعلــوممهندســیمحوریــتپیــدامیکنــد.حال
هــرتغییــریدرنظریــه»توســعهنهــادآمــوزشعالــی«
بایــدتوانایــیاینکــهکارگــزارانآندورهراتأمیــنکنــد

ــاآمــوزش داشــتهباشــد.کلرابطــهنظریــهتوســعهب
عالــیبــهایــنشــکلاســت.مثــالیــکنظریهتوســعه
طــرحمیشــودوقــراراســتیــکمجموعــهاقداماتــی
ــگاه رادرجهــتتحــولکشــورانجــامدهــد.ازایــنن
ــاد ــهنه ــدک ــاقمیافت ــیاتف ــولدرصورت ــنتح ای
آمــوزشعالــیبتوانــدمتناســببــاخــودشکارگــزاران
ــرات ــادتغیی ــیایج ــهتوانای ــهایراک ــهنخب وطبق
ــوجاول ــد.م ــتکن ــند،تربی ــتهباش ــورراداش درکش
ــهازآرای»روســتو« ــینشــأتگرفت توســعهتکنوکرات
اســتکــهدرانقــالبســفید1341منعکــساســتو
درواقــعآنرادنبــالمیکنــد.عنــوانکتــابروســتو
»منابــعاقتصــادیمانیفســتیغیرکمونیســتی«اســت.
نظریههــایروســتومتأثــرازمارکــساســتومعتقــد
ــادی، ــیاقتص ــتمتکنیک ــدوسیس ــزارتولی ــتاب اس
زیربنــایتحــوالتاجتماعــیاســت.نــگاهمارکــسدر
ــگاه نقــدجامعــهکاپیتالیســتیمطــرحمیشــود.درن
ــای ــیزیربن ــد،ول ــاقمیافت ــادرهایاتف ــتومص روس
ــد ــتومعتق ــرجایشهس ــوزس ــسهن ــریمارک فک
اســتکــهنــهدولــت،نــهحقــوق،نــهفرهنــگونــه
ــینیســت، ــایتحــوالتاجتماع ــریزیربن ــزدیگ چی
بلکــهایــنابــزارتولیــداســتکــهزیربنــایتحــوالت
اجتماعــیاســت.ابــزارتولیــدیعنــیسیســتمتکنیکی
اقتصــادی.بنابرایــناگــرسیســتمتکنیکــیاقتصــادی
ــایر ــرس ــنتغیی ــهای ــرپای ــد،ب ــرکن ــوریتغیی کش
ــندیدگاهــیاســت ــد.ای ــزاتفــاقمیافت تحــوالتنی

 بحث سر انقالب سفید بود و 
امام)ره( آن زمان با فراست خاصی 
فهمیده بود که این الگو کشور ما 
را ویران می کند. متاثر از نگاهی 
که در انقالب ما پیدا شد، جالل آل 
احمد کتاب غربزدگی را با همان 
نگاه می نویسد، بقیه همان حرف ها 
را تکرار می کنند و عمال خیلی 
از جامعه شناسان مستقل درباره 
عوارض سوء توسعه خیلی صحبت 
کردند.
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ــد. ــالمیکن ــتودنب ــهروس ک
از گاوآهن تا تراکتور در نگاه تکنوکرات ها

ــه ــمک ــورژوازیداری ــخضدب ــفهتاری ــکفلس ــای م
نشــأتگرفتــهازمارکــساســت،ودرمقابــلبهفلســفه
ــورژوازی ــود،ب ــدمیش ــکاتولی ــهدرآمری ــیک تاریخ
میگوینــد.ایــراناگرچــهدرمرحلــهکشــاورزیفئودالی
ــه ــشازمرحل ــکجه ــای ــدب ــیمیتوان ــت،ول اس
صنعتــیبــورژوازیواردیــکمرحلهپســاصنعتیدولتی
بشــود؛یعنــیمیتوانیــمیــکمرحلــههمپــرشکنیم.
بخاطــرهمیــنانقــالبســفیدبــهنظــرمــنمتضمــن
یــکپــرشبــود.چــونمــاصنعتــینمیشــویم،بــرای
اینکــهصنعتــیشــدنیعنــیبــورژوازیشــدن.مــادر
واقــعپســاصنعتیمیشــویم،ایــنازنظــررونــدتاریخی
بــامرحلــهایکــهآمریــکاخــودشرامتصــورمیکنــد،
هماهنــگاســت.ازایــنمنظراســتکــهدانشــگاههای
ســلطنتیآریامهــروپهلــوی؛یعنــیشــریفوشــیراز
ــن ــد.درای رادرســال1343و1344تأســیسمیکن
دودانشــگاهبایــدرویکــردپســاصنعتیبنشــیند؛یعنــی
تکنولــوژیبهجــایصنعــتبنشــید.تکنولــوژییعنــی
پیونــدبیــنعلــموفــنکــهپیونــدجدیــدیاســتو
ــااینکــه ــودت ــاهــمنب قبــالوجــودنداشــتودراروپ
بعــدازجنــگجهانــیدومعلــموفــنبــههــمپیونــد
ــا ــهایی ــیحرف ــندانشــگاههایفن ــد.بنابرای میخورن
ــهدانشــگاههای ــاک ــاآنمعن ــیب دانشــگاههایصنعت
ــر ــددیگ ــربودن ــگاهامیرکبی ــادانش ــتوی علموصنع
مــوردنیــازنیســتومــابایــدواردمرحلهبعدیشــویم.
ــوژی ــهتکنول ــهبرپای ــندانشــگاههاییک ــرای ــالوهب ع
هســتند،ایــندودانشــگاهاصلــیاســتکــهآنهــاهــم
بایــدســلطنتیتأســیسشــوندودرایــنمرحلــههیــچ
ــا ــدارد.صرف ــنن ــاکارآفری ــورژوازی ــاب ــمب نســبتیه
بایــدکســانیبیاینــدکــهبتواننــدسیســتمتکنیکــی
اقتصــادیمــاتغییــردهنــد.ایــنیعنــیمهندســی.اگر
مثــالتــاآنروزابــزارتولیــدکشــاورزیمــاگاوآهــنو...
بــود،ازروزبعــدبایــداینهــاتغییــرکنــدوبــهتراکتــور
ــد. ــرکن ــیتغیی ــاکلســاختارصنعت ــلشــودت تبدی
اینهــابرنامههایــیبــودکــههرگــزاتفــاقنیفتــاد.بــرای
ــگاه ــد،دانش ــامش ــهانج ــیک ــهبرنامهریزیهای اینک
شــریفمتوقــفمانــدودانشــگاهپهلــویهــمدرحــال
شــکلگیریبــود،ولــیطبــقتحقیــقمــاقــراربــوده
تمــامبرنامهریزیهــاازســال56بــهبعــداجرایــیشــود
کــهانقــالباســالمیایــرانهمــهرامنتفــیکــرد.بــه
هــرحــالزیربنــایایــنفکــربرمیگــرددبــهمســئله
نوســازیصنعــتواینکــهاگــرمــادرصنایــعخودمــان
دســتکاریکنیــم،کلسیســتماجتماعــیکشــورایران

ــد. ــرمیکن ــمتغیی ه
دولت سازندگی موج دوم توسعه را رقم می زند

مــوجدومتوســعهبــهبعــدازانقــالبورویکار

دولــت و برمیگــردد ســازندگی دولــت آمــدن
ــهدر ــتک ــعهایاس ــهتوس ــدهنظری ــازندگینماین س
بانــکجهانــیطــرحمیشــود.بانــکجهانــیدر
1990ازالگویــیصحبــتمیکنــدکــهدرایــران
ــتو ــدهاس ــروفش ــاورانمع ــینی ــبعلم ــهمکت ب
اخیــراآقــایدکتــرابــاذریمقالــهایدرایــنخصــوص
ــاورانو نوشــتهاســت.ارتباطــیهــمبیــنمکتــبنی
مکتــبنوســازیقبلــیوجــودداردکــهمحــلبحــث
مــانیســت.درایــندیــدگاهدوم،حــوزهعمــلاز
صنعــتبــهمدیریــتوسیاســتگذاریدولتــیمنتقــل
ــک ــثبان ــابح ــبب ــامتناس ــودوبرنامهریزیه میش
توســعهمطــرحمیشــود،درپیونــدبیــندولــتوبــازار.
دراینجــامثــلدورهپهلــویایــندولــتنیســتکــه
صنایــعرامــدرنمیکنــد،بلکــهدولــتفقــطتوســعه
ــل ــانیدرداخ ــدکارشناس ــسبای ــرد.پ ــومیب راجل
ــاایــن ــذانهــادآموزشــیمتناســبب دولــتباشــند.ل
ــدف ــد.براســاسه ــوریدرکشــورتاســیسگردی تئ
ــادعمــدهتأســیس ــی،دونه ــتاجرای ــوزشمدیری آم
میشــود؛یکــیموسســهآمــوزشوپژوهــشدر
ــت ــکدهمدیری ــریدانش ــزیودیگ ــتبرنامهری مدیری
ــود ــرارب ــادق ــندونه ــریف.ای ــگاهش ــاددانش اقتص
بتواننــدکارگــزارانبرنامــهنوســازیدومرادنبــالکنند.

دهه 90 و آغاز موج سوم توسعه

ــومین ــعس ــادرواق ــمیم ــایهاش ــدازدورهآق بع
ــه ــمک ــه90داری ــکرااالندرده ــوجتکنوکراتی م
ــتاعتــدالدرحــالعملیاتــی ــارویکارآمــدندول ب
ــکآن ــدیتئوری ــداریازصورتبن ــت.مق ــدناس ش
نظریههــایجدیــدبانــکجهانــیراالزمداردکــهمــا
تــاحــدودیانجــامدادیــمومقــداریهــمبــرحســب
بررســیصبحتهــاوعملکردهــاوازرویاســنادی
ــاس ــراس ــود.ب ــخصمیش ــدهمش ــتهش ــهنوش ک
ــیشــدن ــوان»جهان ــامیشــودعن ــنجمعبندیه ای
ــت. ــی«رارویآنگذاش ــازارجهان ــهب ــالب ــااتص وی
طرحــیکــهدرمرکــزمطالعــاتاســتراتژیکســالها
رویایــنکارکردنــدوبــرکســیپوشــیدهنیســت.بــه
نظــرمیرســداتفاقاتــیهــمکــهتحــتعنــوانبرجــام
درحــالرخدادناســت،ذیــلهمیــننظریــهنوســازی
اســت.طبــقایــندیــدگاهنــهعامــلتکنیکــی)عامــل
نوســازیمــوجاول(ونهعاملسیاســی)عاملنوســازی
مــوجدوم(بلکــهعامــلاقتصــادیاســتکــهتوســعهرا
ــوم، ــوجس ــیم ــوزشعال ــادآم ــد.نه ــالمیکن دنب
ــی ــدآنتروپرونرهای ــهبای ــناســتک دانشــگاهکارآفری
)کارآفرینهایــی(تربیــتکنــدکــهبتواننــدواردمحیط
کســبوکارجهانــیشــوند.دراینجــامقصــدمحوریت
توســعهبــهبــازارمنتقــلشــدهاســتومقصــد
ــی، ــبکهبینالملل ــومش ــوجس ــگاندرم ــزامنخب اع
شــرکتهایدانشبنیــاناســت.ایــنشــرکتهای
دانشبنیــانبایــدیــکاکوسیســتمیراایجــادکننــد
کــهبتوانــداتصــالمــارابــهبــازارجهانــیبرقــرارکنــد.
شــواهدمــوجســومرامیتــواندربرنامــهششــم
ــهدولــتداده توســعههــمدیــد.مثــلامکانــیکــهب
شــدهتــادانشــگاههارابــهبخــشخصوصــیبفروشــد،
ــیداده ــگاههایبینالملل ــهدانش ــهب ــوزیک ــامج ی
ــلدروزارت ــهازقب ــنک ــگاهکارآفری ــادانش ــده،ی ش
ــت ــتداش ــددق ــدو....االنبای ــرحکردن ــوممط عل
ــت ــطدول ــانفق ــرکتهایدانشبنی ــئلهش ــهمس ک
نیســت،بلکــههمــهافــرادآنراطــرحمیکننــد.بــه
نظــرمــنایــنطرحهایــیکــهدرحــوزهشــرکتها
واســتارتآپها،درهمــهدانشــگاههاشــروعشــده،
بخشــیازنوســازیاســتکــهدراتــاقفکــردولــت

ــود. ــالمیش دنب
 یک الگوی شکست خورده

نتیجــهاینکــهالگــویتوســعهتکنوکراتیکاساســا
یــکالگــویشکســتخــوردهاســت،منتهــاچــون
مــاغافلیــمتکــرارمیشــودوچــونمــردمغافلنــد،
ــئله ــنمس ــهای ــاب ــمتحقیق ــالمیه ــالباس انق
ــنالگــو ــااینکــهای ــذاب ــیکــردهاســت.ل بیاعتنای
ــیشکســتهایشراپنهــان شکســتمیخــورد،ول
ــای ــانظریهه ــدداب ــلمج ــاننس ــدوهم میکن
ــدمیآینــدوطــرحرادنبــالمیکننــد.آقــای جدی

شواهد موج سوم را می توان در 
برنامه ششم توسعه هم دید. مثل 
امکانی که به دولت داده شده تا 
دانشگاه ها را به بخش خصوصی 

بفروشد، یا مجوزی که به 
دانشگاه های بین المللی داده شده، 

یا دانشگاه کارآفرین که از قبل 
در وزارت علوم مطرح کردند و... 
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ــور«سرپرســتگــروهمشــاورانهــاروارددر »مــکلئ
ــزی ــوان»برنامهری ــاعن ــیب ــانکتاب ــود،ایش ــرانب ای
ــه ــخصاب ــتهاندوش ــال1341نوش ــران«درس درای
بــااینکــهدربرنامــهنوســازیدومهســتند،ولــیبــرای
برنامــهتوســعهســومفکــرمیکننــدومیگویــد:
»الگــویتوســعهتکنوکراتیکاساســاشکســتخــورده
اســت«؛یعنــیچیــزیکــهدربانــکجهانــیمطــرح
ــرانجــوابنمیدهــد.ایشــاندلیلــش میشــوددرای
ــت ــیوناس ــکومدرنیزاس ــلایدئولوژی ــرازدالی غی
ــن ــهای ــدک ــیمیگوی ــالفن ــلکام ــهدالی ــطب وفق
ــکاســت.ایشــان ــهایایدئولوژی ــهتوســعهنظری نظری
میگویــدکــهنظریاتــیکــهدرجایــیدیگــرســاخته
شــدهوازجــایدیگــردیکتــهمیشــوند،هیچنســبتی
بــاواقعیــتنــدارد.بــراســاسنظــرایشــان)بهعنــوان
کارشناســیکــهعقــلســلیمیدارد(ایــننــوعبرنامــه
توســعهدرایــرانجوابگــونیســت.دلیــلاصلــیاشهم
ایــناســتکــهایــرانســاختاراجتماعــیدارد،ایــران
تاریــخوتمــدندارد،درایــراناتفاقــاتاساســیمثــل
ــراناتفــاقافتــادهاســت. مشــروطهوبعــداانقــالبای
اینهــانشــانمیدهــدکــهازداخــلایــرانیــک
ســاختاراجتماعــیبیــرونمیآیــد؛یعنــیمــاکشــوری
ــا نیســتیمکــهچیــزیازخودمــاننداشــتهباشــیم.ب
ــوعشــکلگیریهایتوســعهدر ــنوجــوداســاسن ای
ایــرانبــاچارچــوبتحمیلــیخاصــیدنبــالمیشــود

کــهجوابگــونخواهــدبــود.
راز انقالب ما نهان مانده است

اســالمیدر انقــالب اینکــهشــروع نکتــهدوم
ــایتوســعه ــهالگوه نیمــهخــرداد1342اعتراضــیب
تکنوکراتیــکاســت؛یعنــیاگــرمــابخواهیــمانقــالب
ایــرانرابازخوانــیکنیــم،خواهیــمدیــدکــهانقــالب
ایــراندرســال1342دراعتــراضبــهانقــالبســفید
شــکلگرفــت.نطفــهانقــالبمــادرســال42اســتو
رازانقــالبمــانهــانمانــدهاســت.چراکــهتــابــهامــروز
کســینپرســیدهاســتنیمــهخــردادســال42بحث
بــرســرچــهبــود؟بحــثســرانقــالبســفیدبــودو
امــام)ره(آنزمــانبــافراســتخاصــیفهمیــدهبــود
کــهایــنالگــوکشــورمــاراویــرانمیکنــد.متاثــراز
نگاهــیکــهدرانقــالبمــاپیداشــد،جــاللآلاحمد
کتــابغربزدگــیرابــاهمــاننــگاهمینویســد،بقیــه
ــی ــدوعمــالخیل ــاراتکــرارمیکنن همــانحرفه
ــوء ــوارضس ــارهع ــتقلدرب ــانمس ازجامعهشناس
توســعهخیلیصحبتکردنــد.درهمــاندورهپهلوی
ودرمرکــزتحقیقــاتدانشــگاهتهــران،کســانیمثــل
احســاننراقــی20ســالکارشــانراروینقــدالگوی
توســعهتکنوکراتیــکگذاشــتهبودنــد.درادامــهابعاد
جدیــدیازالگوهــایتوســعهمطــرحمیشــود.دکتــر
رفیعپــوردرکتــاب»دریــغاســتکــهایــرانویــران

شــود«کــهکتــابمتمایــزیاســت،ابعــاداســتعماری
ایــنبرنامــهتوســعهرامطــرحکردنــد.غیــرازایشــان،
ــا ــهآنهــامتفکریــنپسااســتعماریوی کســانیکــهب
پساتوســعهایمیگوییــم،درکشــورهایآمریــکای
ــه ــدک ــازکردن ــنوجــوهاســتعماریتوســعهراب التی
ــرایمــا ــهنظــرمــنب خیلــیجدیــداســت.حتــیب
خیلــیمعنــاداراســتومیتوانیــمتاریخمــانرا
بهتــربفهمیــم.رابطــهایکــهبیــنتوســعهوآمریــکاو
آمریکاســتیزیدرانقــالبمــاهســتبــههمیــنجــا
ــوی ــفالگ ــوهمختل ــهازوج ــههم ــردد.چراک برمیگ

توســعهتکنوکراتیــکاعــالمشکســتمیکننــد.
لزوم بازنگری در پارادایم آمریکایی توسعه

بــاایــنحــالمــامتأســفانهبعــدازانقــالبتحــرك
کمــیدرجهــتنظریهپــردازیبدیلتوســعهداشــتیم.
متأســفانهبــهلحــاظتئوریــکتحرکــینداشــتیم،بــه
لحــاظعملــیهــمدرواقــعتــالشمعکــوسداشــتیم؛
یعنــیالگوهــایتوســعهتکنوکراتیــکرادرواقــع
ــذب ــانج ــادیخودم ــیاقتص ــتماجتماع درسیس
ــان ــاهم ــدب ــهبع ــالبب ــاازاولانق ــم.تقریب کردی

ــه شــیوهســازمانبرنامــهایجلــومیرویــمونهایتــاب
نظــرمیرســدکــهبایــدازاســاسپارادایــمآمریکایــی
توســعهرابازنگــریکنیــم.چــونمحــلتولــدتوســعه،
جامعهشناســیآمریکایــیاســت.خــودجامعهشناســی
آمریکایــیمختصــاتخاصــیداردودرهــرصــورتاگر
ــدازهمیــننقطــه بخواهیــمبدیلاندیشــیکنیــمبای
شــروعکنیــم.دراینجــامیتــوانیــکســریســرخط
رابــرایگروههــایتحقیقاتــیمختلــفپیشــنهادکــرد
تــاآنهــارادنبــالکننــد؛مثــالمدرنیزاســیونبایدمحل
بحــثقــرارگیــرد.البتــهدرایــنزمینــههــمغربیهــا
ــل ــانســخههاییمث ــرایم ــرهســتندوب ــاجلوت ازم
مدرنیتــهایرانــیراپیچیدهانــد.نســبتنظریــهسیاســی
انقــالببــامدرنیزاســیونچیســت؟ســوالیکــهبایــد
ــیون ــونمدرنیزاس ــود.چ ــالش ــدیدنب ــیج خیل
ــد ــامیگوین ــرقدارد.خیلیه ــیونف ــاوسترنیزاس ب
ــا ــردهام ــیونراردک ــالمیوسترنیزاس ــوریاس جمه
ــن ــرم ــهنظ ــت.ب ــردهاس ــولک ــیونراقب مدرنیزاس
تعبیــردرســتیاســت،ولــیبایــددیــدایــناتفــاقبــر
مبنــایدرســتیاســتکــهمــاآنرابتوانیــمبهعنــوان
ــامیشــودایــنکاررا یــکرویکــرداتخــاذکنیــم؟آی
کــرد؟یــامســئلهبســیاراساســیدیگــریایــناســت
کــهکارگــزارتوســعهدولــتهســتیــانــه؟ایــنخیلی

محــلمناقشــهاســت.
بپذیریم  یا نه؟

ــعهکار ــزیتوس ــلبرنامهری ــهاص ــوداینک ــیخ حت
ــرار ــلق ــدمحــلتأوی ــه،میتوان ــان درســتیاســتی
ــرفته ــورهایپیش ــهکش ــدک ــونمیدانی ــرد.چ بگی
ــی ــیمبنای ــالوقت ــد.عم ــعهندارن ــزیتوس برنامهری
ــای ــهنقده ــمک ــهرومیشــویممیبینی ــابحــثروب ب
ــی ــزیتوســعهشــدهاســت.حت ــهبرنامهری اساســیب
متفکریــنفلســفهسیاســیایــنامــرراضدمدنیــتو
آزادیوحرکتهــایمردمــیمیداننــد،ولــیمــاایــن
رابازتولیــدمیکنیــم.ســوالاساســیوجــودداردکــه
اگــرمــاصحبــتازانقــالباســالمیمیکنیــم،نبایــد
ــمواجــازه ــاربگذاری ــدهبرنامــهتوســعهراکن اصــلای
ــم ــیپارادای ــند؛یعن ــلباش ــردمعام ــودم ــمخ دهی
ــه ــدک ــداکن ــرپی ــکلتغیی ــنش ــهای ــاب ــعهم توس
ــعرا بهجــایاینکــهدولــتعامــلتوســعهباشــد،موان
ازپیــشپــایمــردمبــردارد.اینهــاایدههایــیاولیــهای
اســتکــهطــرحمیشــودوبــهمــامیگویــدکــهاگــر
قــراراســتبرنامهریــزیتوســعهایهــمصــورتبگیرد،
ــان ــیخودم ــتمدن ــاهوی ــانمتناســبب ــدخودم بای
کارراانجــامدهیــم.ونکتــهآخــرمســئلهبرنامهریــزی
علمــیومهندســیاجتماعــیکــهازمســائلاساســی
اســت.مــابایــدحتمــابــهایــنســوالپاســخبگوییــم
کــهآیــامــامیتوانیــممهندســیاجتماعــیرابــهایــن

شــکلبپذیریــمیــانــه؟

این نوع برنامه توسعه در ایران 
جوابگو نیست. دلیل اصلی اش هم 
این است که ایران ساختار اجتماعی 
دارد، ایران تاریخ و تمدن دارد، در 
ایران اتفاقات اساسی مثل مشروطه 
و بعدا انقالب ایران اتفاق افتاده 
است. اینها نشان می دهد که از 
داخل ایران یک ساختار اجتماعی 
بیرون می آید؛ یعنی ما کشوری 
نیستیم که چیزی از خودمان نداشته 
باشیم. با این وجود اساس نوع 
شکل گیری های توسعه در ایران 
با چارچوب تحمیلی خاصی دنبال 
می شود که جوابگو نخواهد بود.
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  مشکل واگذاری های فعلی دولت چیست؟

میان محبت به خواص 
و خدمت به مردم

بعضــی قائــل بــه ایــن هســتند کــه ارائــه برنامــه توســعه توســط دولــت بــه نوعــی عبــور از نظریــه نوســازی دهــه هفتــاد اســت و دولت اعتقــادی بــه اینکه 
برنامــه توســعه را هماننــد دهه هــای قبــل ارائــه دهــد نــدارد و معتقــد اســت کــه مســیر توســعه بایــد در روندهــای متفــاوت ادامــه یابد. ایــن نــگاه را در

یک گفت وگوی کوتاه با دکتر بادامچی عضو اندیشکده مهاجر در میان گذاشته ایم. در ادامه ماحصل این گفت وگو را از نظر می گذرانید.

گفت و گو:   محمود عزیزی
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ــه  ــل بـ ــی قائـ ــی! بعضـ ــای بادامچـ آقـ
ـــعه  ـــه توس ـــه برنام ـــه ارائ ـــتند ک ـــن هس ای
ــور از  ــی عبـ ــه نوعـ ــت بـ ــط دولـ توسـ
نظریـــه نوســـازی دهـــه هفتـــاد اســـت 
و دولـــت اعتقـــادی بـــه اینکـــه برنامـــه 
ـــه  ـــل ارائ ـــای قب ـــد دهه ه ـــعه را همانن توس
ـــیر  ـــه مس ـــت ک ـــد اس ـــدارد و معتق ـــد ن ده
ــاوت  ــای متفـ ــد در روندهـ ــعه بایـ توسـ
ـــن  ـــورد ای ـــما در م ـــر ش ـــد. نظ ـــه یاب ادام

نـــگاه چیســـت؟
بـــهاعتقـــادمـــندوگـــروهممکـــناســـتاز
ـــندر ـــهم ـــدک ـــاعکنن ـــتدف ـــدندول ـــفش ضعی
اینجـــافقـــطمیخواهـــمبـــهنـــگاهنئولیبرالهـــا
بپـــردازمکـــهدرحـــالدفـــاعازضعیـــفشـــدن
ـــر ـــهآخ ـــانظری ـــگاهنئولیبراله ـــتند.ن ـــتهس دول
ـــت ـــهدول ـــیک ـــیگوی ـــودشدارد؛یعن رادردلخ
ــزار ــترابرگـ ــندولـ ــدآخریـ ــیمیخواهـ فعلـ
ـــم ـــیداری ـــتحقیق ـــانئولیبرالیس ـــهم ـــد.البت کن
وآنحرفـــیاســـتکـــههایـــکوامثـــالاینهـــا
بـــهمـــازدنـــد.االنهـــمبـــهنظـــرمـــنیـــک
گـــذاریدرحـــالاتفـــاقافتـــادناســـت؛یعنـــی
دولـــتمیخواهـــدبـــهافـــرادخاصـــیمحبـــت
ـــال ـــتدرح ـــهدول ـــننیســـتک ـــنای ـــد.بنابرای کن
ـــادی ـــایاقتص ـــراننیروه ـــد.درای ـــازیباش آزادس
فعالـــیهســـتندکـــهبعضـــیازمتفکریـــنبـــه
آنهـــامیگفتنـــد»بـــورژوازیوارســـته«؛یعنـــی
ـــو ـــتجل ـــورتران ـــادبهص ـــههفت ـــدهایازده ع
ـــه ـــیراب ـــوالعموم ـــذاریام ـــتواگ ـــدودول آمدن
اینهـــاانجـــاممیدهـــدومیگویـــدکـــهدیگـــر
ـــای ـــیازجاه ـــد.درخیل ـــعش ـــتقط ـــتدول دس
دنیـــاایـــناتفـــاقافتـــادهاســـت،ولـــیاینکـــه
اســـمشآزادســـازینیســـت.دراینجـــاعمـــال
ـــه ـــورتگرفت ـــیص ـــریخاص ـــهقش ـــاب واگذاریه
ـــم، ـــنازآنصحبـــتمیکن ـــهم ـــزیک اســـت.چی
ایـــناســـتکـــهدولـــتبایـــدفعـــالباشـــد،
ـــد ـــتبای ـــد!دول ـــلباش ـــودشعام ـــهخ ـــهاینک ن
ـــم ـــهه ـــهراب ـــهصحن ـــیک ـــهراازنیروهای صحن
ــوان ــنرامیتـ ــد.ایـ ــازیکنـ ــد،پاکسـ میزننـ
ـــد ـــهمیگوی ـــتک ـــالمیدانس ـــالباس ـــدهانق ای

ـــی ـــم؛یعن ـــیبرگردی ـــیواقع ـــهکارآفرین ـــدب ـــابای م
ـــت ـــدحرک ـــهمیخواهن ـــیک ـــدازمردم ـــتبای دول
کننـــد،ولـــیضعیفنـــدونمیتواننـــدایدههـــای
ـــاد ـــد.اقتص ـــتکن ـــد،حمای ـــیکنن ـــودراعملیات خ
ـــت، ـــتهاس ـــخپیوس ـــهتاری ـــروزب ـــهام ـــیک تعاون
میگویـــدافـــرادیهســـتندکـــهکوچکنـــد،مـــا
ــه ــوند.اینکـ ــزرگشـ ــهبـ ــمکـ ــکمیکنیـ کمـ
بـــاآدمهـــایبـــزرگهـــمکارکنیـــممشـــکلی

ـــود ـــلنش ـــهتبدی ـــهصحن ـــرطاینک ـــهش ـــم،ب نداری
ـــر ـــند.بهنظ ـــتباش ـــهرعی ـــگوبقی ـــه20هلدین ب
میرســـدایـــناتفـــاقمیافتـــدواینجـــامســـأله
ـــن ـــرم ـــهنظ ـــود.ب ـــرحمیش ـــتوآزادیمط عدال
مســـألهتوســـعهرابایـــدبـــهخاســـتگاهفلســـفه
ـــموازآزادیو ـــدبرگردی ـــد،بای ـــیاشبرگردان سیاس
ـــتشـــروعکنیـــموببینیـــمتوســـعهمتناســـب عدال

ــاآزادیوعدالـــتچـــهمیشـــود؟ بـ
ـــیر  ـــی مس ـــه دوگانگ ـــل ب ـــما قائ ـــی ش یعن

ـــتید؟ ـــالب نیس ـــت گذاری در انق سیاس
مـــنمیگویـــمکـــهایـــدهسیاســـتگذاری
یـــکایـــدهخـــاصاســـت.االنعمـــالرونـــدی
کـــهنمیشـــودآنراکتمـــانکـــردایـــناســـت
کـــهمـــردمضعیـــفشـــدهاند.چراکـــهنهادهـــای

ــان ــتخودمـ ــهدسـ ــاختیمبـ ــهسـ ــیکـ مدنـ
ـــردم ـــدند.م ـــفش ـــردمضعی ـــموم ـــیکردی دولت
ـــفهســـتند. ـــگضعی درسیاســـت،اقتصـــادوفرهن
ـــی ـــاقبزرگ ـــداتف ـــنرون ـــردنای ـــوسک ـــاالمعک ح
ـــه ـــت.ب ـــننیس ـــادگیممک ـــنس ـــهای ـــتوب اس
ـــه ـــارهب نظـــرمـــنشـــایدنقطـــهاساســـیتفکـــردوب
توســـعههمینجاســـت.مـــانهادهـــایاصلیمـــان
ـــاره ـــم.االندوب ـــتکردی ـــدهدرس ـــنای ـــاهمی راب
ــترا ــهدولـ ــدکـ ــعیمیکننـ ــانسـ ــنآقایـ ایـ
ضعیـــفکننـــد،امـــادرایـــنوضعیـــتجایـــی
ـــن ـــاای ـــهب ـــدک ـــتهباش ـــیداش ـــتقدرت میتوانس
ـــف ـــاضعی ـــاب ـــد،ام ـــهکن ـــتهمقابل ـــورژوازیوارس ب
شـــدندولـــتایـــنراهـــمازدســـتمیدهیـــم.
دولـــتاینقـــدرضعیـــفمیشـــودکـــهطبقـــه
ـــی ـــهکل ـــیب ـــایغیرتهران ـــابخشه ـــتی فرودس
ـــوزش ـــهآم ـــثب ـــنبح ـــهای ـــوند.البت ـــارجمیش خ
عالـــیهـــمخیلـــیمربـــوطاســـت؛یعنـــیمـــا
صرفـــامسئلهســـازینمیکنیـــم.اینکـــهچگونـــه
ــرداد؟ ــمتغییـ ــیراهـ ــوزشعالـ ــوانآمـ میتـ
-ایـــنآمـــوزشفعلـــیمیـــراثهمیـــنبرنامـــه
ــدی ــایجـ ــیازدیدگاههـ ــت-یکـ ــعهاسـ توسـ
ـــت. ـــیاس ـــترمردم ـــهبس ـــگاههاب ـــدندانش برگردان
ـــی ـــاختیمودولت ـــانس ـــهزورخودم دانشـــگاههاراب
ـــهزمینههـــای هـــمســـاختیموهیـــچربطـــیهـــمب

خـــودشنـــدارد.

 االن عمال روندی که نمی شود آن 
را کتمان کرد این است که مردم 
ضعیف شده اند. چراکه نهادهای 
مدنی که ساختیم به دست 
خودمان دولتی کردیم و مردم 
ضعیف شدند. مردم در سیاست، 
اقتصاد و فرهنگ ضعیف هستند. 
حاال معکوس کردن این روند اتفاق 
بزرگی است و به این سادگی 
ممکن نیست.
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  هیچ برنامه توسعه  پنج ساله ای در اقتصاد ایران به نتیجه نرسیده است

پیچیدگی برنامه های پنج ساله 
و دولت های چهارساله

کارنامــه برنامه هــای پنج ســاله را اگــر تورقــی کنیــد، شــما هــم متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن برنامه هــا اثربخشــی خــودش را از دســت داده انــد. ایــن 
موضــوع را می تــوان به طــور واضــح هــم در برنامــه چهــارم و پنجــم و هــم در برنامــه ششــم مشــاهده کــرد. بــا ایــن وجــود، زمــان در حــال ســپری شــدن 
اســت و دولــت هــم عجلــه ای بــرای بهبــود برنامه هــا نــدارد و هنــوز ســرگرم پیــش بــردن برنامه هــای موضوعــی اســت. بــه دلیــل بحــث تفــاوت زمانــی 
کــه بیــن چهــار و پنــج ســال وجــود دارد، قطعــا هیــچ دولتــی از برنامه هــای پنج ســاله اســتقبال نمی کنــد. همــه دولت هــا در ایــن عــدم اســتقبال مشــترک 
هســتند و در ایــن زمینــه فرقــی بیــن دولــت چــپ و راســت وجــود نــدارد. منتهــا تفــاوت در اینجاســت کــه اصولگرایــان یک بــار می گوینــد کــه مــا مثــال 
برنامــه چهــارم را قبــول نداریــم، ولــی اصالح طلبــان می گوینــد قبولــش داریــم و اجرایــش نمی کننــد. نتیجــه هــر دو نــگاه یــک چیــز اســت و هیــچ فرقــی 
بــا هــم نــدارد. ایــن روزهــا هــم حواشــی زیــادی دربــاره برنامــه ششــم توســعه مطــرح اســت و منتقدانــی اعتقــاد دارنــد کــه ایــن برنامــه لیبرالــی اســت 
و قصــد دارد الگــوی توســعه کشــورهای غربــی را اجرایــی کنــد. در یادداشــت پیــش رو ســیف الدین از پیچیدگی هــای قانونــی اجرایــی شــدن برنامــه در 

ایــران می گویــد و معتقــد اســت کــه خیلــی وقــت اســت کــه پنبــه برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه زده شــده اســت.

یادداشت:   دکتر امیرعلی سیف الدین 
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ثبات در بی برنامگی
برنامههـــای در کـــه جهانـــیای چشـــمانداز
ــرار ــرقـ ــدنظـ ــدهومـ ــاظشـ ــالحـ ــالهمـ پنجسـ
ـــکالتو ـــویمش ـــیجوابگ ـــرایطفعل ـــه،درش گرفت
ـــی ـــمتیازاتفاقات ـــروزقس ـــهام ـــت.چراک ـــانیس نیازه
کـــهرویکشـــورمـــاســـایهانداختـــهاســـت،بـــهبحـــث
ـــن ـــردد.ای ـــیبرمیگ ـــهایوبینالملل ـــوالتمنطق تح
ـــمدر ـــاوریوه ـــموفن ـــوزهعل ـــمدرح ـــوالته تح
حـــوزهکالناقتصـــادماننـــداقتصـــاددانشبنیـــان.
معـــادالتاقتصـــادیونظامـــیمنطقـــهاتفـــاقافتـــاده
ومـــدامدرحـــالتغییـــراســـت.درایـــنشـــرایطشـــما
ـــایخـــودرابراســـاسآن ـــهرفتاره ناچـــارهســـتیدک
مولفههـــاتغییـــردهیـــد.وقتـــیدرایـــنشـــرایط
بیثبـــاتودرحـــالتغییـــر،برنامهریـــزیبـــاروش
ـــدام ـــهاق ـــورب ـــاتکش ـــرد،تصمیم ـــامبگی ـــیانج فعل
معطـــوفمیشـــودوایـــننـــوعازتصمیمـــاتدر
ـــه، ـــواننمون ـــت.بهعن ـــونیس ـــیجوابگ ـــرایطفعل ش
ـــم. ـــیسکردی ـــام)ره(راتأس ـــرودگاهام ـــیف ـــکزمان ی
ـــد ـــشآم ـــیپی ـــاواگرهای ـــانام ـــرایخودم ـــدب بع
ـــکوت ـــاآنرامس ـــاواگره ـــنام ـــرهمی ـــهخاط وب
گذاشـــتیم.ایـــنفـــرودگاهبینالمللـــیقـــراربـــود
ـــر ـــهه ـــاب ـــیم ـــد،ول ـــربباش ـــرقوغ ـــدورش کری
دلیلـــییـــکســـریبهانـــهآوردیـــموآنرارهـــا
ـــهدو ـــدک ـــببش ـــاس ـــردنم ـــاک ـــنره ـــم.ای کردی
ـــد ـــوبرش ـــیخ ـــهخیل ـــرمنطق ـــرودگاهدیگ ـــاف ت
ـــوب ـــیخ ـــیخیل ـــتانبولودب ـــرودگاهاس ـــد؛ف کنن
ـــرقو ـــدورش ـــازارکری ـــتندب ـــدوتوانس ـــدکردن رش
ـــد.االنهـــممیخواهیـــم غـــربراازکشـــورمانبگیرن
ـــم ـــامیگویی ـــم،منته ـــعهبدهی ـــرودگاهراتوس ـــنف ای
ـــاداشـــتهباشـــیم. ـــانهواپیم ـــدخودم ـــابای ـــهحتم ک
ـــه ـــیب ـــقجهان ـــایموف ـــهوالگوه ـــهنمون درصورتیک
ـــا ـــهم ـــداردک ـــین ـــچلزوم ـــههی ـــدک ـــامیگوی م
بـــرایرونـــقفـــرودگاهخودمـــانهواپیمـــاداشـــته
باشـــیم.فرودگاههـــایفرانکفـــورتوهامبـــورگ
ازمهمتریـــنفرودگاههـــایاروپایـــیهســـتند
ــرای ــرودگاهبـ ــندوفـ ــایایـ ــههواپیماهـ وهمـ
ـــن ـــتودرای ـــاننیس ـــزایآلم ـــتهان ـــرکتلوف ش
فرودگاههـــاازهمـــهجـــایدنیـــاورودوخـــروج

هواپیمـــاصـــورتمیپذیـــرد.
لزوم داشتن انعطاف در برنامه ریزی

ـــتان ـــورترکمنس ـــاکش ـــایگیم ـــنهمس درهمی
ـــزی ـــیارمجه ـــرودگاهبس ـــکف ـــاختی ـــالس درح
ـــوررااز ـــنکش ـــرودگاهای ـــنف ـــاختای ـــت.س اس
ــرد ــدکـ ــازخواهـ ــرانبینیـ ــاكایـ ــورازخـ عبـ
ـــت ـــیراح ـــرخیل ـــتاندیگ ـــافرهایترکمنس ومس
ـــهترکمنســـتان ـــایخـــزرب ـــاالیدری میتواننـــدازب
ـــهو ـــرایآســـیایمیان ـــد.آنهـــاازهمیـــنجـــاب برون

ـــت ـــنازجه ـــدوای ـــزیمیکنن ـــرقدوربرنامهری ش
ـــدورشـــرقوغـــرب ـــرایکری هوایـــیممکـــناســـتب
ـــن ـــیای ـــد.وقت ـــادکن ـــدیایج ـــئلههایج ـــامس م
ــود ــایخـ ــمادربرنامههـ ــدوشـ ــاتمیافتـ اتفاقـ
اینهـــاراپیشبینـــیننمودهایـــد،جلـــونخواهیـــد
ـــاظ ـــهلح ـــتب ـــناس ـــدارم،ممک ـــنکارین ـــت.م رف
ـــد، ـــالهباش ـــادهس ـــجی ـــثپن ـــکبح ـــنی ـــیای زمان
ــد. ــاظمیشـ ــالحـ ــایمـ ــددربرنامههـ ــیبایـ ولـ
ازطـــرفدیگـــرمعتقـــدمکـــهایـــنیـــکبرنامـــه
اساســـیاســـتکـــهتصمیمگیـــریدربـــارهآندر
ـــام ـــتوارادهنظ ـــسنیس ـــامجل ـــتوی ـــاردول اختی
رامیطلبـــد.چراکـــهمـــادرابتـــدابایـــدبـــهایـــن
ســـوالهاپاســـخبدهیـــمکـــهآیـــابایـــدایـــنکار
راانجـــامبدهیـــمیـــاندهیـــم؟ایـــنبرنامههـــااز
ـــرایط ـــاش ـــاب ـــهجنبهه ـــیوبقی ـــایامنیت جهته
ــه ــد؟البتـ ــانمیخوانـ ــدیـ ــامیخوانـ ــورمـ کشـ
ـــه ـــیمک ـــتهباش ـــرداش ـــدنظ ـــدم ـــمبای ـــنراه ای
ـــای ـــابحثه ـــنبرنامهه ـــدنای ـــیش ـــیاجرای درپ
ـــد ـــرددوبای ـــممیگ ـــورفراه ـــرایکش ـــادیب اقتص
ـــن ـــاای ـــهم ـــهچ ـــمک ـــهکنی ـــهتوج ـــننکت ـــهای ب

موضوعهـــارادربرنامههـــایخـــودلحـــاظکنیـــم
ـــر ـــیرحف ـــنمس ـــداردوای ـــدهاین ـــم،فای ـــهنکنی وچ
میشـــودونظـــامبرنامهریـــزیکشـــوربایـــد
ایـــنانعطافپذیـــریراداشـــتهباشـــدکـــهبتوانـــد
ـــن ـــد.عی ـــقبده ـــراتوف ـــنتغیی ـــاای ـــودشراب خ
همیـــنقضیـــهدربحـــثکریدورهـــاهـــممطـــرح
ـــرای هســـت.مثـــالیکـــیازبحثهـــایمهمـــیکـــهب
ـــمال-جنوبو ـــدورش ـــت،کری ـــماس ـــیمه ـــاخیل م
ـــای ـــدامازبرنامهه ـــهدرهیچک ـــتک ـــرق-غرباس ش
گذشـــتهمـــانبـــودهاســـت،ولـــیبـــهصـــورتشـــفاهی
ـــعه ـــاراتوس ـــدآنه ـــابای ـــهم ـــدهک ـــهش ـــدامگفت م
ـــهخاطـــرفشـــارهای ـــیب ـــتفعل دهیـــم.االنودردول
ـــورها ـــیازکش ـــهدربرخ ـــیک ـــیوناامنیهای محیط
ایجـــادشـــدهاســـت،ایـــنکریـــدورروزبـــهروزدارد
مهمتـــرمیشـــودونتیجـــهآنایـــناســـتکـــه
دولـــتمجبـــوراســـتبقیـــهپروژههـــاراکنســـلکنـــد
تـــاایـــنراراهبینـــدازد.چـــونهـــمامنیـــتمـــاوهـــم
ـــرهخـــورده ـــهآنگ ـــاب ـــرافم ـــتکشـــورهایاط امنی

ـــت. اس
جای خالی تجارت دوجانبه!

ـــاوری ـــموفن ـــی،بحـــثعل ـــاموضـــوعبحـــثاصل ام
ـــال ـــت.قب ـــماس ـــهشش ـــهبرنام ـــیآندرالیح وبررس
ــی ــتتکصدایـ ــاوریحالـ ــموفنـ ــثعلـ دربحـ
بـــود،یعنـــیعلـــموفناوریهـــایمهـــمازآمریـــکا
ـــه ـــهب ـــدوبقی ـــادرمیش ـــرص ـــورهایدیگ ـــهکش ب
ـــم ـــره ـــورهایدیگ ـــد.االنکش ـــهروبودن ـــیدنبال نوع
ـــد ـــندارن ـــرایگفت ـــیب ـــاوریحرفهای ـــهفن درعرص
ـــازکننـــد.اگـــر ـــازارب وســـعیمیکننـــدبـــرایخـــودب
ـــویم، ـــویش ـــانق ـــاددانشبنی ـــمدراقتص ـــابخواهی م
چـــارهایجـــزایـــننداریـــمکـــهبـــاکشـــورهایمختلـــف
ـــزیرااز ـــکچی ـــم،ی ـــیراببندی ـــایمتفاوت قرارداده
ـــا ـــهآنه ـــهازایآنب ـــمماب ـــهبتوانی ـــمک ـــابخری آنه
محصـــوالتدانشبنیـــانبفروشـــیم.درایـــننـــگاه
ـــر ـــالاگ ـــود.مث ـــدب ـــاوتخواه ـــزیمتف ـــوعبرنامهری ن
ـــودرا ـــویخ ـــوالتنان ـــهمحص ـــتک ـــناس ـــدفای ه
ـــهاز ـــمک ـــدببینی ـــم،بای ـــویبفروش ـــوربولی ـــهکش ب
ـــب ـــورترغی ـــنکش ـــرمای ـــزیبخ ـــهچی ـــویچ بولی
ـــکا،آلمـــان، ـــامحصـــولبخـــردوازآمری ـــاازم شـــودت
اســـترالیاویـــادیگـــرکشـــورهانخـــرد؟دراینجـــا
ـــا ـــیم ـــود،ول ـــممیش ـــیمه ـــهخیل ـــارتدوجانب تج
ـــم. ـــمنمیبینی ـــهشش ـــهرادربرنام ـــارتدوجانب تج
ــورهادر ــهبرخـــیازکشـ ایندرصورتـــیاســـتکـ
رونـــدجهانـــی،بـــهشـــدتبـــهایـــنســـمتروی
ـــه ـــایاینک ـــهج ـــدب ـــعیمیکنن ـــیس ـــد؛یعن آوردن
ــل ــیحـ ــطحبینالمللـ ــودرادرسـ ــکالتخـ مشـ
کننـــد،بـــرایخودشـــانمکانیـــزمایجـــادکننـــد.
ـــدیازکار ـــیمبندیجدی ـــکتقس ـــیی ـــهنوع ـــنب ای

اگر هدف این است که محصوالت 
نانوی خود را به کشور بولیوی بفروشم، 
باید ببینیم که از بولیوی چه چیزی بخرم 
این کشور ترغیب شود تا از ما محصول 
بخرد و از آمریکا، آلمان، استرالیا و یا 
دیگر کشورها نخرد؟ در اینجا تجارت 
دوجانبه خیلی مهم می شود، ولی ما 
تجارت دوجانبه را در برنامه ششم 
نمی بینیم. این درصورتی است که برخی 
از کشورها در روند جهانی، به شدت 
به این سمت روی آوردند؛ یعنی سعی 
می کنند به جای اینکه مشکالت خود 
را در سطح بین المللی حل کنند، برای 
خودشان مکانیزم ایجاد کنند. 
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ـــت.در ـــکلگیریاس ـــالش ـــهدرح ـــتک ـــیاس جهان
ـــای ـــاتوافقه ـــورهاب ـــدکش ـــیمبندیجدی ـــنتقس ای
دوبـــهدورفتـــارخـــودراعـــوضمیکننـــدوایـــن
ـــا ـــرایکشـــورمانباشـــدت ـــیب ـــدفرصـــتخوب میتوان
ـــودرا ـــانخ ـــاددانشبنی ـــداقتص ـــقبتوان ـــنطری ازای
ـــول ـــیومحص ـــورتکل ـــادبهص ـــد.اقتص ـــکلده ش
ــی ــروقتـ ــورتخاصتـ ــانبهصـ ــاددانشبنیـ اقتصـ
ـــته ـــیداش ـــازارخوب ـــماب ـــهش ـــردک ـــکلمیگی ش
ـــهدلیـــل باشـــید.برخـــیازاقتصادهـــادرکشـــورمـــاب
ـــی ـــد،ول ـــوابمیده ـــیج ـــازار80میلیون ـــتنب داش
ـــواب ـــاج ـــانمطلق ـــایدانشبنی ـــیازاقتصادیه خیل
نمیدهـــد.االنیـــکآزمایشـــگاهکوچـــکســـهچهـــار
نفـــره،میتوانـــدبـــاســـهچهـــارمـــاهکارکـــردن،
نیـــازدهســـالآینـــدهمـــاراتولیـــدکنـــد!فقـــط
بـــاســـهمـــاهکار!اینکـــهنمیشـــود،پـــسبقیـــه
ـــای ـــدبازاره ـــابای ـــذام ـــرد؟ل ـــکارک ـــدچ ـــالرابای س
ـــان ـــاددانشبنی ـــااقتص ـــمت ـــادکنی ـــدیراایج جدی

ـــرد. ـــکلبگی ش
تربیِت عاِم متخصص ها

ـــروی ـــبختانهنی ـــی،خوش ـــرویآموزش ـــوزهنی درح
آموزشـــیزیـــادیراتربیـــتکردیـــم،ولـــیایـــن
ـــورت ـــیبهص ـــوده؛یعن ـــدارنب ـــورتهدف ـــتبهص تربی
ـــد ـــهبای ـــمک ـــهنکردی ـــئلهتوج ـــنمس ـــهای ـــاصب خ
درچـــهشـــاخههایینیروهایـــیتربیـــتکنیـــمو
ـــی ـــهتخصصهای ـــاچ ـــایم ـــهنیروه ـــتک ـــازاس نی
ـــامنجـــر ـــنتخصصه ـــتای ـــندودرنهای ـــتهباش داش
ـــهشـــکل ـــیشـــود؟تنهـــاب ـــهتولیـــدچـــهمحصوالت ب
ـــا ـــودحتم ـــنوج ـــاای ـــم.ب ـــتکردی ـــروتربی ـــامنی ع
بایـــدبـــرایمحصوالتـــیکـــهقـــراراســـتتولیـــد
ــا ــم.ایـــنرونـــددردنیـ ــداکنیـ ــازارپیـ ــود،بـ شـ
شـــکلمیگیـــردومـــاهـــمبایـــدبـــرایبقـــای
ـــفانهدر ـــقواردشـــویم.متأس ـــنطری ـــانازای اقتصادم
ـــه ـــمب ـــوزه ـــدهوهن ـــرش ـــرفک ـــهکمت ـــنزمین ای
ایـــننتیجـــهنرســـیدیمکـــهاقتصـــاددانشبنیـــان
رابهعنـــواناقتصـــاداصلـــیکشـــورقـــراردهیـــم.
اگـــرصحبتهـــایمطبوعاتـــیرئیسجمهـــوررادر
ـــدکـــه ـــامشـــنیدهباشـــید،طرفیـــنتوافـــقکردن ویتن
ـــارددالر ـــادومیلی ـــارتم ـــالITتج ـــرفدوس درظ
ـــک ـــای ـــورم ـــتکش ـــراراس ـــد.ق ـــداکن ـــشپی افزای
تعـــدادمحصـــوالتصنعتـــیازآنهـــابخـــردوپیشـــنهاد
رئیسجمهـــورویتنـــامهـــمایـــنبـــودکـــهمـــااز
ـــات ـــیمیوخدم ـــکبار،محصـــوالتپتروش ـــماخش ش
مهندســـیمیخریـــم.درایـــنپیشـــنهاداقتصـــاد
ــتر ــتوبیشـ ــگاسـ ــیکمرنـ ــانخیلـ دانشبنیـ
اقتصـــادنفتـــیوســـنتیمطـــرحاســـت.همیـــن
ـــی ـــایهمانیعن ـــورهمس ـــاکش ـــدهراب ـــارومعاه رفت
ترکیـــههـــمداشـــتیم؛یعنـــیآنهـــامیخواســـتند

محصـــوالتکشـــاورزیوتوریســـمازمـــابخرنـــد
ـــی ـــوالتصنعت ـــامحص ـــمازآنه ـــاه ـــوضم ودرع
ـــعه ـــدفتوس ـــاه ـــاب ـــوعمعاهدهه ـــنن ـــم.ای بخری
اقتصـــاددانشبنیـــان،توســـعهفنـــاوریویافتـــن
ـــن ـــدوازای ـــدرنمیخوان ـــیمقت ـــگاهعلم ـــکجای ی
ـــازار ـــهب ـــموب ـــداکنی ـــدارپی ـــماقت ـــقنمیتوانی طری

دسترســـیداشـــتهباشـــیم.
وابستگی، تعلقات دینی را به حاشیه می برد

ــدن ــمتبلوكبلوكشـ ــهسـ ــیبـ ــدجهانـ رونـ
ـــن ـــهای ـــمانب ـــدحواس ـــت.بای ـــتاس ـــالحرک درح
ـــروزازنظـــرنظامـــیرویکردهـــای ـــاام ـــدباشـــد.م رون
ـــیازنظـــر ـــم،ول ـــقکردی ـــانتزری ـــدیرادرجه جدی
اقتصـــادیرویکـــردجدیـــدراتزریـــقنمیکنیـــم.
کشـــورهایهمســـایهایـــرانمـــواردمصرفـــی
ـــد.االن ـــابخرن ـــورم ـــدازکش ـــانرامیتوانن معمولش
کارخانـــهکالـــهکلـــیدوغوماســـتبـــهایـــنکشـــورها
میفرســـتد،ولـــیاگـــراقتصـــاددانشبنیـــان
خـــودرامتناســـبنکنیـــموبـــهایـــنکشـــورهااز
نظـــراقتصـــادینتوانیـــمکمـــککنیـــم،اقتصـــاد

دانشبنیانشـــاندســـتکشـــورهاییمیافتـــدکـــه
رقیـــبمـــاهســـتندوایـــندانشبنیانـــیوابســـتگیاش
ـــیبیشـــترازاقتصـــادمعمـــول ـــبخیلیخیل ـــهمرات ب
ـــهاش ـــکقطع ـــمای ـــودرویش ـــرخ ـــیاگ اســـت؛یعن
ـــدو ـــتوكبگیری ـــهاس ـــدقطع ـــد،میتوانی ـــدانش پی
ـــارهکارکنـــد، ـــاآنشـــشمـــاهدوب درســـتکنیـــدوب
ــای ــیازبحثهـ ــاوخیلـ ــوردهواپیمـ ــیدرمـ ولـ
دیگـــرایـــنکاررانمیشـــودانجـــامداد.وقتـــیدر
ـــهپتروشـــیمیکـــهقلبـــشیـــککمپرســـوری کارخان
اســـت،ایـــنوابســـتگیاتفـــاقبیفتـــدو...ســـبب
ــدت ــهشـ ــلبـ ــتگیمتقابـ ــهوابسـ ــودکـ میشـ
افزایـــشپیـــداکنـــد.وقتـــیهـــمکـــهوابســـتگی
ـــر ـــوردیگ ـــهکش ـــکب ـــقهایت ـــورازطری ـــککش ی
ـــم ـــیایه ـــاداتدین ـــوداعتق ـــد،خودبهخ ـــترش بیش
ـــایهمان ـــورهایهمس ـــارکش ـــروزدرکن ـــاراام ـــهم ک
قـــرارمیدهـــد،بـــهخاطـــربحثهـــایاقتصـــادی
کنـــدهمیشـــود.پـــسدربرنامـــهششـــمدرایـــن

ـــم. ـــیداری ـــفاساس ـــمتضع قس
آموزش دیده های بی مهارت

ـــی ـــاماول ـــراراســـتمق ـــهششـــمتوســـعهق دربرنام
ـــی ـــم؛یعن ـــتکنی ـــاوریتثبی ـــموفن ـــودرادرعل خ
علـــموفنـــاوریمـــنبایـــدبتوانـــدزایـــا،پویـــاو
تجاریســـازیشـــدهباشـــد.ولـــیتثبیـــتآنبـــا
احکامـــیکـــهوجـــودداردگنـــگاســـت؛یعنـــی
مثـــالمیگویـــدشـــرکتهایدولتـــیموظفانـــد
بـــهتجاریســـازیمحصـــوالتپژوهشـــیکمـــک
ـــه ـــرایچ ـــدب ـــیمیگوی ـــرکتدولت ـــکش ـــد.ی کنن
ـــی ـــالشـــرکتمل ـــنکارراانجـــامبدهـــم؟مث ـــدای بای
ـــمایدانشـــگاه ـــرش ـــهاگ ـــدک ـــدبگوی ـــرابای ـــتچ نف
شـــریفمتـــهحفـــاریراســـاختید،مـــنایـــنرا
تجاریســـازیمیکنـــمکـــهبعـــدشـــشهفـــت
ســـالبـــهدردمبخـــورد؟ایـــنابهـــاموجـــوددارد،
ـــده ـــادنش ـــرایآنایج ـــبیب ـــزهمناس ـــهانگی چراک
ـــوال ـــت.معم ـــولاس ـــنپ ـــالدورریخت ـــتوعم اس
ـــذارم ـــولرامیگ ـــنپ ـــم،ای ـــهجهن ـــدک میگوین
ـــام ـــکابه ـــنی ـــد.ای ـــشبخواب ـــدایپژوه ـــهص ک
ـــرایآن ـــونب ـــوددارد،چ ـــهوج ـــتک ـــیاس اساس
ـــث ـــدیبح ـــوردبع ـــام ـــم.ی ـــادنمیکنی ـــازارایج ب
ـــا ـــهاتفاق ـــتک ـــیاس ـــایمهارت ـــعهآموزشه توس
ـــررویآنخیلـــیتأکیـــدشـــدهاســـت.دربرنامـــه ب
ـــوددارد. ـــاموج ـــمابه ـــهه ـــنزمین ـــم،درای شش
ـــم، ـــیکردی ـــهطراح ـــتههاییک ـــهرش ـــونهم چ
ـــتههای ـــیدررش ـــتندوحت ـــیهس ـــتههاعلم رش
ـــود. ـــیدادهنمیش ـــوزشمهارت ـــاآم ـــیم مهندس
ـــر ـــدسکامپیوت ـــکمهن ـــهی ـــتک ـــباس االنجال
ــگاه ــالازدانشـ ــگاه،مثـ ــندانشـ ــهازبهتریـ کـ
شـــریفبیـــرونمیآیـــد،مهـــارتکامپیوتـــری

االن کارخانه کاله کلی دوغ و ماست 
به این کشورها می فرستد، ولی اگر 
اقتصاد دانش بنیان خود را متناسب 

نکنیم و به این کشورها از نظر 
اقتصادی نتوانیم کمک کنیم، اقتصاد 

دانش بنیانشان دست کشورهایی 
می افتد که رقیب ما هستند و این 

دانش بنیانی وابستگی اش به مراتب 
خیلی خیلی بیشتر از اقتصاد معمول 
است؛ یعنی اگر خودروی شما یک 
قطعه اش پیدا نشد، می توانید قطعه 
استوک بگیرید و درست کنید و با 
آن شش ماه دوباره کار کند، ولی 

در مورد هواپیما و خیلی از بحث های 
دیگر این کار را نمی شود انجام داد.
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ـــته ـــاازرش ـــت.ی ـــباس ـــیعجی ـــنخیل ـــداردوای ن
ــی ــارتبرقـ ــودومهـ ــلمیشـ ــرقفارغالتحصیـ بـ
نـــداردو....ایـــندانشآموختـــهبنـــدهخـــدابایـــد
ـــه ـــاب ـــدوی ـــتکارکن ـــرودودرصنع ـــالب ـــهس س
مجتمـــعتهـــرانبـــرودوآمـــوزشببینـــدوچیزهایـــی

ـــرد. ـــادبگی ـــیی ـــدهرامهارت ـــهخوان ک
آموزش در برنامه ششم توسعه

ــب ــایتعجـ ــودمجـ ــرایخـ ــهبـ ــرادیکـ ایـ
ـــترش ـــتایگس ـــادرراس ـــهم ـــتک ـــناس ـــود،ای ب
الهامبخـــشدرجهـــان، و فعـــال همـــکاری
کـــهجـــزءسیاســـتهایکلـــیبرنامـــهششـــم
توســـعهاســـت،گفتیـــمآمـــوزشعالـــی؛یعنـــی
ـــا ـــدب ـــهبتوان ـــمک ـــازهدادی ـــوماج ـــهوزارتعل ب
ــعبیرا ــیشـ ــگاههایبینالمللـ ــارکتدانشـ مشـ
درایـــرانایجـــادکنـــدودانشـــگاههایداخلـــی
ــا ــدتـ ــگاههایخارجـــیرقابـــتکننـ ــادانشـ بـ
ـــدا ـــودپی ـــیبهب ـــوزشداخل ـــعآم ـــهوض درنتیج
ـــاد، ـــتدراقتص ـــارقاب ـــهآی ـــااینک ـــد.دراینج کن
ـــا ـــدی ـــگبده ـــارادرفرهن ـــانمعن ـــدهم میتوان
ـــاماساســـیاســـت.چـــوناقتصـــاد ـــکابه ـــر؟ی خی
ـــه ـــیب ـــگخیل ـــیفرهن ـــت،ول ـــورنیس ذائقهمح
ـــا ـــنبحثه ـــاای ـــماب ـــیش ـــرداردووقت ـــهاث ذائق
ذائقـــهمـــردمراتغییـــردادیـــد،نمیدانـــمچـــه
اتفاقـــیمیافتـــد.درصورتیکـــهعیـــنهمیـــن
ــه ــمکـ ــمومیبینیـ ــادداریـ ــوزهاقتصـ رادرحـ
ـــار ـــطدرانحص ـــیفق ـــاتفرودگاه ـــدخدم میگوی
شـــرکتخدمـــاتفرودگاهـــیدولتـــیباشـــد.آنجـــا
ـــد ـــهده ـــتارائ ـــطدول ـــاترافق ـــدخدم میخواه
ـــازه ـــاناج ـــیخودم ـــرکتخصوص ـــهش ـــیب وحت
نمیدهیـــمکـــهخدمـــاتفرودگاهـــیارائـــه
ــم ــگاهیمیگوییـ ــوزهدانشـ ــد،ولـــیدرحـ دهـ
کـــهآمـــوزشمـــارایـــککشـــوردیگـــر-ولـــو
درغیـــررشـــتهعلـــومانســـانی-انجـــامدهـــد.
ـــدیوارد ـــدیوغیرتوحی ـــثتوحی ـــهبح ـــنب م
نمیشـــوم،چـــوناینقـــدرقـــدرتتشـــخیص
نـــدارمکـــهبگویـــمچـــهچیـــزیتوحیـــدیاســـت
وچـــهچیـــزینیســـت.مـــنمیگویـــمغیـــر
ـــته ـــددررش ـــرضکنی ـــالف ـــانی!مث ـــومانس عل
مهندســـیدانشـــگاهMITبیایـــدودرایـــران
ـــا ـــندانشـــگاهب ـــارای ـــترفت ـــد.آنوق ـــعبهبزن ش
دانشـــگاهشـــریفمـــاچطـــورمیشـــود؟آیـــا
ـــه ـــدک ـــودمیده ـــودرابهب ـــریفخ ـــگاهش دانش
ـــگاه ـــردانش ـــیاگ ـــر؟ول ـــاخی ـــودی ـــبآنش رقی
ـــه ـــهب ـــد،هم ـــمبده ـــندرسراه ـــریفبهتری ش
خاطـــراســـمMITدرآنثبتنـــاممیکننـــد
ـــوض ـــاکالع ـــگاهیم ـــاردانش ـــهرفت ودرنتیج

میشـــود.

گونه نادر آموزش 
ـــگاه ـــاآندانش ـــهآی ـــتک ـــناس ـــرای ـــوالدیگ س
اســـتانداردهایخـــودراپیـــادهمیکنـــدیـــا
اســـتانداردهایوزارتعلـــوممـــارا؟االنهیچکـــدام
ــطوزارت ــدازضوابـ ــانمیتواننـ ــگاههایمـ ازدانشـ
ـــم ـــبکردی ـــهتصوی ـــااینک ـــد.ب ـــرونبیآین ـــومبی عل
کـــهدانشـــگاههایمـــاهیئتامنایـــیهســـتند
وگفتیـــمکـــههـــردانشـــگاهیمیتوانـــدرشـــته
تحصیلـــیراخـــودشمتناســـببـــابـــازارتغییـــر
ـــت ـــادهاس ـــاقنیفت ـــناتف ـــلای ـــیدرعم ـــد،ول ده
ـــرد. ـــوزبگی ـــوممج ـــدازوزارتعل ـــریبای ـــرتغیی وه
آیـــاایـــناتفـــاقدرمـــوردشـــعبهخارجـــیهـــم
ــر ــهدیگـ ــدکـ ــاقبیفتـ ــراتفـ ــد؟اگـ رویمیدهـ
ـــاد ـــتایج ـــهرقاب ـــتک ـــگاهنیس ـــتدانش ـــالدس عم
ـــض ـــازتبعی ـــهب ـــدک ـــاقنیفتن ـــماتف ـــره ـــود،اگ ش
اســـت؛یعنـــیچطـــوراســـتکـــهبـــهدانشـــگاه
خودمـــاناجـــازهنمیدهیـــم،ولـــیایـــناجـــازهرا
ـــات ـــیازابهام ـــم!یک ـــیمیدهی ـــگاهخارج ـــهدانش ب
ـــازوکار ـــدس ـــتوبای ـــناس ـــعهای ـــمتوس ـــهشش برنام
آنکامـــالمشـــخصشـــود.مـــنتـــابـــهحـــالدر
کشـــورهایغربـــینظیـــرآنراندیـــدمکـــهمثـــال
آلمـــاناجـــازهدهـــدیـــکدانشـــگاهانگلیســـیدر

آنجـــاشـــعبهداشـــتهباشـــدویـــابرعکـــس.یـــا
بهعنـــواننمونـــهآمریـــکااســـاتیدیازکشـــورهای
دیگـــردعـــوتمیکنـــدکـــهبـــهآنجـــابرونـــدو
ــن ــیایـ ــد،ولـ ــمدرسبگوینـ ــوردهندوئیسـ درمـ
ــکا ــهدرآمریـ ــهاینکـ ــذارد،نـ ــارواردمیگـ رادرهـ
ـــاده ـــاقنیفت ـــناتف ـــذارد!ای ـــمبگ ـــگاههندوئیس دانش
ـــم ـــهشش ـــنرادربرنام ـــاای ـــهم ـــااینک ـــاآی ـــت.ام اس
توســـعهپیشبینـــیکردیـــمیـــکچیـــزجدیـــدی
ـــال ـــهح ـــاب ـــهت ـــنک ـــلم ـــر؟حداق ـــاخی ـــتی اس
ـــه ـــدم.البت ـــرفتهندی ـــورهایپیش ـــرشرادرکش نظی
ـــم، ـــردهباش ـــینک ـــارابررس ـــهدنی ـــنهم ـــایدم ش
ـــینمونههایـــیازآنرافقـــطدرکشـــورهایجهـــان ول
ســـوممیبینیـــم.مثـــالدانشـــگاهآمریکایـــیبیـــروترا
داشـــتیم،یـــادرایـــرانقبـــلازانقـــالبچنـــددانشـــگاه
ــگاههای ــعبهدانشـ ــیشـ ــهنوعـ ــهبـ ــتیمکـ داشـ
ــگاهرادر ــوعازدانشـ ــننـ ــدوایـ ــیبودنـ آمریکایـ

کشـــورهایپیشـــرفتهنمیتـــوانپیـــداکـــرد.
مدارس و برنامه ششم توسعه

ازطـــرفدیگـــردرمـــدارسخـــارجکشـــورمانهـــم
ـــود ـــاموج ـــنابه ـــادهاســـتوهمی ـــاقافت ـــناتف همی
ـــت ـــهاس ـــرورشگفت ـــهآموزشوپ ـــنزمین دارد.درای
کـــهمـــنمیخواهـــمدرراســـتایبینالمللـــی
ـــد ـــابتوانن ـــمت ـــککن ـــدارسراکم ـــنم ـــدن،ای ش
نقـــشبینالمللـــیداشـــتهباشـــند.درصورتیکـــه
ـــای ـــطبچهه ـــهفق ـــنلحظ ـــهای ـــاب ـــدارست ـــنم ای
ـــه ـــورهاراک ـــنکش ـــمای ـــایمقی ـــاوایرانیه کارداره
ـــی ـــت.خیل ـــوزشدادهاس ـــد،آم ـــیبودن ـــادولت عمدت
ـــدارس ـــنم ـــودرادرای ـــایخ ـــیبچهه ـــاحت ازاینه
ثبتنـــامنکردنـــدوبـــاوجـــودمنـــعقانونـــیکـــه
درایـــنزمینـــهوجـــوددارد،بچههـــایخـــودرادر
ـــدارس ـــنم ـــاای ـــد.آی ـــامکردن ـــرثبتن ـــایدیگ ج
میتوانـــدنقـــشبینالمللـــیداشـــتهباشـــند؟
ایـــنخـــودیـــکابهـــامجـــدیاســـت.مـــاتـــا
ایـــنلحظـــهمدرســـهآموزشوپرورشـــیراکـــهدر
ـــته ـــیداش ـــشبینالملل ـــدونق ـــریباش ـــوردیگ کش
ـــک ـــهی ـــهدرآنبچ ـــهایک ـــتیم.مدرس ـــد،نداش باش
فـــردخارجـــیثبتنـــامکـــردهباشـــد.لـــذامـــن
ـــرورش ـــعهآموزشوپ ـــمتوس ـــهشش ـــمبرنام نمیدان
ـــا ـــیراایف ـــشبینالملل ـــننق ـــدای ـــورمیخواه چط
ـــد ـــهوجـــودداردوبای ـــیاســـتک ـــنابهامات ـــد؟ای کن

ـــرد. ـــورتبگی ـــدیص ـــشج رویآنچال
باید از این برنامه ها عبور کنیم

ــزی ــودبرنامهریـ ــدلموجـ ــمازمـ ــاناچاریـ مـ
ـــای ـــهبرنامهه ـــتیم-چ ـــهداش ـــنلحظ ـــاای ـــهت ک
ــت ــههفـ ــیکـ ــهبرنامههایـ ــالب،چـ ــلانقـ قبـ
ــه ــدند،چـ ــالهشـ ــداپنجسـ ــدوبعـ ــالهبودنـ سـ
برنامههـــایبعـــدانقـــالبکـــهپنـــجتـــاپشـــت

این مدارس تا به این لحظه فقط 
بچه های کاردارها و ایرانی های مقیم 
این کشورها را که عمدتا دولتی بودند، 
آموزش داده است. خیلی از اینها حتی 
بچه های خود را در این مدارس ثبت نام 
نکردند و با وجود منع قانونی که در 
این زمینه وجود دارد، بچه های خود را 
در جای دیگر ثبت نام کردند. آیا این 
مدارس می تواند نقش بین المللی داشته 
باشند؟
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ســـرهـــمریختیـــمویکـــیازآنهـــاهـــماجـــرانشـــد-
عبـــورکنیـــم.بـــهخاطـــرتغییـــراتمداومـــیکـــهدر
ـــزیدارد ـــنمـــدلازبرنامهری محیـــطوجـــوددارد،ای
جایـــگاهخـــودشرادردنیـــاازدســـتمیدهـــد.
ـــت، ـــتاس ـــیدول ـــایاساس ـــیازچالشه ـــنیک ای
چراکـــهنســـبتبودجـــهجـــاریبـــهبودجـــهعمرانـــی
آنداردنزدیـــکبـــه600برابـــرمیشـــود.در
ـــرج ـــدخ ـــهبخواه ـــداردک ـــین ـــتپول ـــهدول نتیج
ـــوال ـــالس ـــد.ح ـــراکن ـــهاج ـــرایآنبرنام ـــدوب کن
ـــوده؟ ـــدرب ـــالچق ـــهقب ـــنبودج ـــهای ـــتک ـــناس ای
ـــوالً ـــشمعم ـــالپی ـــتس ـــزدهبیس ـــدودپان درح
120برابـــربـــود،ولـــیرفتهرفتـــهاســـتخدامهای
ـــه ـــرنتوانســـتهزین ـــد،دیگ ـــترش ـــهبیش ـــتک دول
ـــت ـــیدول ـــنیعن ـــد.ای جـــاریخـــودراپوشـــشده
ـــاد ـــهایج ـــاآنبرنام ـــدب ـــهبخواه ـــتک ـــینداش پول
ـــه ـــربودج ـــیب ـــهمبتن ـــتبرنام ـــیدول ـــد؛یعن کن
ــرود ــهبـ ــراینکـ ــد،مگـ ــراکنـ ــداجـ رانمیتوانـ
ـــرســـرزمینرااجـــراکنـــد.همـــان برنامـــهمبتنـــیب
ـــیمعمـــاریشهرســـازی ـــیکـــهدرشـــورایعال مدل
ـــس ـــهمجل ـــاالآنراب ـــاح ـــتت ـــیدول ـــت،ول اس
ــاوت ــامتفـ ــنمدلهـ ــوالایـ ــت.اصـ ــردهاسـ نبـ
هســـتندومعمـــوالمدلهـــایآزمایشـــیو
ـــم ـــیه ـــهکشـــورهایاروپای ـــرزمینیک آمایشـــیس
ـــرا ـــارااج ـــد،برنامهه ـــمترفتن ـــهآنس ـــاب عمدت

میکننـــد.

عدم تطابق زمانی، راهی برای گریز دولت ها
ـــود. ـــیب ـــقزمان ـــدمتطاب ـــرع ـــشدیگ ـــکچال ی
ازبرنامـــهچهـــارمبـــهبعـــد،برنامـــهدرنیمـــهراه
بـــهرئیسجمهـــورجدیـــددادهمیشـــد،تـــا
رئیسجمهـــورجدیـــدمیآمـــدخـــودشراآمـــاده
ــهاز ــریکـ ــارمیرفـــت.چالـــشدیگـ ــد،کنـ کنـ
ـــود ـــنب ـــتای ـــودداش ـــدوج ـــهبع ـــارمب ـــهچه برنام
ــدام ــرکـ ــیهـ ــتگاههایاجرایـ ــادسـ ــهعمدتـ کـ
ــه ــدکـ ــادهایبگذارنـ ــکمـ ــدیـ ــعیمیکردنـ سـ
ـــال ـــد.مث ـــرارکنن ـــودراتک ـــیخ ـــفقبل درآنوظای
ــن ــد.ایـ ــدباشـ ــاده45و46بایـ ــممـ ــرکنـ فکـ
ــاخصیدر ــاشـ ــرکجـ ــههـ ــدکـ ــاگفتهانـ مادههـ
ــود،بایـــدآمارگیـــریآنرا دولـــتتعییـــنمیشـ

ـــن ـــد.ای ـــمودیگـــرانانجـــامندهن ـــتانجـــامدهی دول
وظیفـــهشماســـت،ولـــیاگـــرشـــماوظیفـــهخودتـــان
ـــتگاه ـــددس ـــرانمیرون ـــددیگ ـــامندهی ـــوبانج راخ
مـــوازیایجـــادمیکننـــد.ایـــنعمـــالتکیـــهبـــر
ـــرده ـــدک ـــرآنتأکی ـــارهب ـــادوب ـــتوآنج ـــهاس وظیف
اســـت،وگرنـــهبحـــثجدیـــدینیســـت.مرکـــز
ـــیرا ـــهپژوهش ـــنرابط ـــس،درای ـــایمجل پژوهشه
ـــار ـــنچه ـــدای ـــهبای ـــهبرنام ـــهک ـــامدادهوگفت انج
ـــته ـــایگذش ـــهبرنامهه ـــدک ـــتهباش ـــیراداش ویژگ
ــث ــیبحـ ــتند.یکـ ــارانداشـ ــنویژگیهـ ــاایـ مـ
تطابـــقزمانـــیاســـت.دربحـــثنظـــارتبـــرعملکـــرد
ــایـــکضعـــفاساســـی سیاســـتهایکلـــی،مـ
ـــلمحیطـــیو ـــهدالی ـــاب ـــتبن ـــم.دول ســـازمانیداری
ـــهروش ـــهب ـــداردک ـــین ـــههســـت،رغبت مختلفـــیک
ـــی ـــهبرنامههای ـــد.چـــونهم ـــهده ـــهارائ ـــیبرنام قبل
کـــهبـــهروشقبلـــیارائـــهشـــد،شکســـتخوردنـــدو
ـــی ـــهموفق ـــهکارنام ـــازمانهایمربوط ـــتس درحقیق
ـــه ـــتهاب ـــنشکس ـــهای ـــد.البت ـــهندارن ـــنزمین درای
معنـــایشکســـتآنســـازماننیســـت،شکســـت
ــوعاز ــننـ ــتوایـ ــزیاسـ ــوعبرنامهریـ ــننـ ایـ

برنامهریـــزیبایـــدتغییـــرکنـــد.
پیشرو بودن دولت قبلی

ـــت ـــردهاس ـــعیک ـــمس ـــته ـــهدول ـــنزمین درای
کـــهبـــا35تـــاکـــردنمـــوادبودجـــهایـــنکارراانجـــام
ـــناتفـــاق ـــدای ـــیســـعیکردن ـــتقبل دهـــد.دردول
ـــت ـــد،دول ـــانباش ـــریادت ـــد.اگ ـــهرخده دربودج
ـــهرا ـــداولبودج ـــطج ـــیفق ـــکمقطع ـــلدری قب
ـــه ـــتیبانیراب ـــداولپش ـــهدادوج ـــسارائ ـــهمجل ب
ـــن ـــهای ـــلب ـــتتبدی ـــهدرنهای ـــدادک ـــسن مجل
ـــد1، ـــیبن ـــد،ول ـــره2،1و3باش ـــهتبص ـــدک ش
ـــتو ـــنرف ـــاازبی ـــاتبصرهه ـــد.دراینج 2و3ش
مـــدلبودجـــهبیـــنمجلـــسودولـــتتعدیـــلشـــد.
درایـــننکاتـــیکـــهبیـــانشـــد،بحـــثچالشـــیبـــر
ـــوض ـــزیع ـــدلبرنامهری ـــهم ـــتک ـــناس ـــرای س
شـــودودولـــتاختیـــاراتبیشـــتریدرایـــنزمینـــه
ـــد ـــتمیگوی ـــهدول ـــلاینک ـــهدلی ـــد.ب ـــتهباش داش
ـــی ـــوناساس ـــردنقان ـــیک ـــاراتاجرای ـــناختی م
رادارموبـــراســـاسایـــنبایـــدخـــودممجـــری
باشـــم.بـــهخاطـــرهمیـــن،تمـــامبرنامههایـــی
ـــرده ـــتب ـــیدول ـــرراتمال ـــترادرمق ـــهالزماس ک
ـــب ـــا94تصوی ـــال93ی ـــادرس ـــهاینه ـــتوهم اس
ـــوال ـــامعم ـــدادیازبرنامهه ـــکتع ـــونی ـــدند.چ ش
مـــوادشدرســـنواتبعـــدیتکـــرارمیشـــود.امـــا
ــهدردو ــیراکـ ــهآنهایـ ــد،همـ ــهجدیـ درمصوبـ
ـــی ـــرراتمال ـــد،درمق ـــرارمیش ـــتهتک ـــهگذش برنام
ـــهبحـــث ـــد،ازجمل ـــبکردن ـــتتصوی ـــیدول معامالت
هیئتامنایـــیبـــودنوبحثهـــایدیگـــر.پـــسدر

 از برنامه چهارم به بعد، برنامه 
در نیمه راه به رئیس جمهور 

جدید داده می شد، تا 
رئیس جمهور جدید می آمد 
خودش را آماده کند، کنار 

می رفت. چالش دیگری که از 
برنامه چهارم به بعد وجود داشت 

این بود که عمدتا دستگاه های 
اجرایی هر کدام سعی می کردند 
یک ماده ای بگذارند که در آن 
وظایف قبلی خود را تکرار کنند.
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ـــه ـــتوب ـــرارینیس ـــزتک ـــاًلچی ـــدعم ـــهجدی برنام
ـــدند. ـــذفش ـــمح ـــاه ـــناینه ـــرهمی خاط

دولت الزامی به ارائه برنامه به مجلس ندارد
درادامـــهمبحثـــیکـــهوجـــودداردایـــناســـتکـــه
ـــه ـــدیک ـــنرون ـــههمی ـــهششـــمتوســـعهب ـــابرنام آی
ـــانیســـت؟ ـــهشـــدهدرســـتهســـتی ـــسارائ درمجل
ــد ــامیگیرنـ ــهخیلیهـ ــتکـ ــرادیاسـ ــنایـ ایـ
ــر ــند.بـ ــهمیپرسـ ــؤاالتاساســـیاســـتکـ وسـ
ـــور ـــی،رئیسجمه ـــوناساس ـــل126قان ـــاساص اس
و برنامهوبودجـــه اجـــرای و تهیـــه مســـئول
هیئـــتادارهاســـتخدامیاســـت؛یعنـــیشـــخص
رئیسجمهـــورمســـئولایـــنکاراســـتوایشـــان
ـــه ـــریب ـــرددیگ ـــهف ـــورراب ـــنام ـــدادارهای میتوان
ـــم ـــوناساســـیه ـــد.قان ـــذارکن ـــده،واگ ـــواننماین عن
ـــه ـــبب ـــرایتصوی ـــدب ـــهبای ـــهبودج ـــتک ـــهاس گفت
ـــی ـــوناساس ـــایقان ـــچکج ـــیهی ـــرود،ول ـــسب مجل
ـــه ـــبب ـــرایتصوی ـــدب ـــهبای ـــهبرنام ـــدهک ـــهنش گفت
ـــه ـــوربرنام ـــررئیسجمه ـــناگ ـــرود.بنابرای ـــسب مجل
رابـــهمجلـــسنـــداد،کارخـــالفقانـــوناساســـی
ـــونمصـــوبدر ـــکقان ـــهی ـــرایبرنام نکـــردهاســـت.ب
ســـال1352داریـــمکـــهدربرنامههـــایپنجســـاله،
بـــرمبنـــایآننوشـــتهمیشـــود.ایـــنقانـــوندر
اســـفند52تصویـــبشـــدهاســـت.منتهـــادربازنگـــری
ـــل ـــهدلی ـــامداد،ب ـــالبانج ـــورایانق ـــهش ـــنک قوانی
ـــن ـــرایای ـــود،اج ـــتوزیریب ـــهدورهاولنخس اینک
قانـــونبـــامشـــکلیروبـــهرونشـــد،ولـــیدردورهدوم
ـــششـــد؛ ـــهریاســـتجمهـــوریشـــد،دچـــارچال ک
ـــی ـــوناساس ـــاقان ـــیب ـــهنوع ـــونب ـــنقان ـــیای یعن
ـــم ـــشه ـــیدارد.علت ـــایکوچک ـــکزاویهه ـــای م
ـــاله ـــایپنجس ـــدبرنامهه ـــابای ـــهم ـــتک ـــناس ای
ــور تدویـــنکنیـــم،درصورتـــیکـــهرئیسجمهـ
ـــتاداره ـــهوهیئ ـــئولبرنامهوبودج ـــاله،مس چهارس
ـــاواژه ـــدهدارد.اینج ـــرعه ـــورراب ـــتخدامیکش اس
کشـــوروبرنامـــهخیلـــیمهـــماســـت؛یعنـــیوقتـــی
میگویـــدکشـــور،کارخانههـــایخصوصـــی،
شـــهرداریها،NGOودولـــت،همـــهراشـــامل
میشـــودوفقـــطقـــوهمجریـــهنیســـت.پـــس
ـــه ـــمک ـــربگیری ـــددرنظ ـــمرابای ـــهمه ـــننکت ای
ـــه ـــهارائ ـــیب ـــچالزام ـــتهی ـــی،دول ـــرقانون ازنظ

ــوض ــدارد.درعـ ــسنـ ــهمجلـ ــهبـ ــونبرنامـ قانـ
مجلـــساختیاراتـــیداردکـــهبایـــداجازههایـــیرا
ـــا ـــهآنه ـــدک ـــوابده ـــاوق ـــاســـایرنهاده ـــتی ـــهدول ب
ـــی ـــایاجرای ـــددرخـــرجودخلشـــانودرکاره بتوانن
دستشـــانبـــازباشـــد.دولـــتبـــاارائـــهایـــن35
ـــه ـــناســـتک ـــیای ـــس،مدع ـــهمجل ـــیب ـــادهقانون م
ـــت ـــیدول ـــت؛یعن ـــامدادهاس ـــسانج کاریازآنجن
یـــکتعـــداداجازههایـــیراازمجلـــسمیخواهـــد

ـــرا ـــنواج ـــودراتدوی ـــهخ ـــایآنبرنام ـــرمبن ـــهب ک
ـــه ـــنبرنام ـــهای ـــننیســـتک ـــیای ـــدوبحـــثاصل کن
ششـــماســـت.ایـــنســـنددرحقیقـــتاحکامـــی
ـــتالزم ـــهششـــم،دول ـــرایاجـــرایبرنام ـــهب اســـتک
ـــاوت ـــهتف ـــارموبقی ـــموچه ـــهپنج ـــابرنام داردوب

ـــیدارد. اساس
وظایف سازمان برنامه و بودجه را به هم ریختند

ـــزی،ازبرنامـــهچهـــارم ـــادربحـــثبرنامهری ـــهم البت
ـــالغ ـــبواب ـــماندازتصوی ـــندچش ـــهس ـــدک ـــهبع ب
ـــتیم. ـــیداش ـــایقبل ـــابرنامهه ـــهایب ـــکزاوی ـــدی ش
ـــهبعـــدبرنامـــهمـــابیشـــترجنبـــه ازبرنامـــهچهـــارمب
ـــیرا ـــدادوظایف ـــکتع ـــیی ـــرد؛یعن ـــداک ـــیپی کیف
بـــهنهادهـــایمختلـــفدیکتـــهمیکـــردکـــهیـــا

ـــه ـــیب ـــتندواختیارات ـــازهس ـــفومج ـــف،موظ مکل
ـــک ـــدوی ـــامدهن ـــیراانج ـــاکارهای ـــیدادت ـــام آنه
ـــن ـــانای ـــمدرپای ـــالبگویی ـــهمث ـــتیمک ـــرینداش مت
ـــش ـــیم.پی ـــطحبرس ـــنس ـــهای ـــدب ـــالبای ـــارس چه
ـــر ـــممت ـــهه ـــنبرنام ـــودای ـــارمودرخ ـــهچه ازبرنام
نداشـــتیموازبرنامـــهپنجـــمبـــهبعـــددرسیاســـتهای
ـــی کلـــیابالغـــییـــکتعـــدادمتـــرگذاشـــتهشـــد،ول
ایـــنمترهـــاعمـــالدرخـــودبرنامههـــاگذاشـــته
ـــی ـــتکل ـــا80درسیاس ـــواد74ت ـــالم ـــدهاند.مث نش
ـــه ـــرددک ـــاوریبرمیگ ـــموفن ـــهعل ـــمب ـــهشش برنام
ـــه ـــهرتب ـــدب ـــابای ـــهم ـــناســـتک ـــادهآنای ـــنم اولی
ــتیابیم، ــاوریدسـ ــموفنـ ــهدرعلـ اولدرمنطقـ
ـــالغ ـــساب ـــهمجل ـــهب ـــمیک ـــهشش ـــیدربرنام ول
ـــدارد ـــودن ـــدیوج ـــوردبن ـــنم ـــتدرای ـــدهاس ش
ـــن ـــدای ـــوربای ـــاچط ـــهم ـــهک ـــانگفت ـــچکج وهی
ـــم ـــته ـــمودول ـــتکنی ـــموتثبی ـــداکنی ـــهراپی رتب
ـــکبحـــث ـــسی ـــینداشـــتهاســـت.پ ـــنموقعیت چنی
ـــه ـــزیک ـــنچی ـــاای ـــهآی ـــتک ـــناس ـــاای چالشـــیم
ـــر ـــر؟ب ـــاخی ـــتی ـــتاس ـــهدرس ـــسرفت ـــهمجل ب
ـــر ـــهخاط ـــتب ـــتاس ـــیدرس ـــوناساس ـــاسقان اس
ـــون ـــد،چ ـــتبرگردان ـــسنتوانس ـــممجل ـــنه همی
اگـــردرســـتنبـــودقطعـــابرمیگردانـــد.باألخـــره
ـــن ـــیم.ای ـــدباش ـــیمعتق ـــکچارچوب ـــهی ـــدب ـــابای م
ـــه ـــهنتیج ـــدهواالنب ـــروعش ـــال82ش ـــدازس رون
رســـیدهاســـت.منتهـــاچالشهـــایبـــاالوپاییـــن

مواد 74 تا 8۰ در سیاست کلی برنامه 
ششم به علم و فناوری برمی گردد که 
اولین ماده آن این است که ما باید به 
رتبه اول در منطقه در علم و فناوری 
دست یابیم، ولی در برنامه ششمی که 
به مجلس ابالغ شده است در این مورد 
بندی وجود ندارد و هیچ کجا نگفته که 
ما چطور باید این رتبه را پیدا کنیم و 
تثبیت کنیم و دولت هم چنین موقعیتی 
نداشته است. 
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ـــاده136 ـــیم وسیاســـتیوجـــودداشـــتهاســـت؛یعن
ـــید ـــردهباش ـــتک ـــردق ـــارمرااگ ـــهچه ـــونبرنام قان
گفتـــهبـــودکـــهســـازمانبرنامـــهبایـــدســـازمانی
کوچـــک،کاراومؤثـــریباشـــد،ولـــیدولـــتبـــه
جـــایکوچکســـازیســـازمانبرنامـــه،اســـمشرا
تغییـــردادووظایفـــشرابـــههـــمریخـــت.اینهـــا
ـــود ـــمب ـــموده ـــتنه ـــیدردول ـــایمختلف بحثه
کـــهجـــایبحثـــشدراینجـــانیســـت.دردولـــت
ـــه ـــهوبودج ـــازمانبرنام ـــررویس ـــمدوکارب یازده
ــازمانرا ــهایـــنسـ ــیاینکـ ــورتگرفـــت؛یکـ صـ
ـــهرا ـــازمانبرنام ـــهس ـــدندودوماینک ـــجامبخش انس
ـــه ـــردوآنراب ـــداک ـــتخدامیج ـــازمانادارهاس ازس
ـــذا ـــد.ل ـــه80برگردان ـــلازده ـــالهایقب ـــدس مانن
اینهـــایـــکبحـــث13ســـالهاســـتکـــهتـــابـــه
امـــروزدربرنامههـــااثـــرخـــودراگذاشـــتهاندودر

ـــت. ـــدگذاش ـــمخواهن ـــدهه آین
بایـــد از اختیـــارات اصـــل 110 قانـــون 

ــرد ــتفاده کـ ــی اسـ اساسـ
بحـــثدومـــیکـــهدیکتـــهمیکنـــدتـــابرنامـــه
بـــهایـــنصـــورتبـــهمجلـــسدادهشـــود،ایـــن
ــف ــزءوظایـ ــاجـ ــزیاساسـ ــهبرنامهریـ ــتکـ اسـ
هـــم رئیسجمهـــور و اســـت رئیسجمهـــور
میگویـــدمـــندروظایفـــیکـــهمتعلـــقبـــه
ـــت ـــودمهس ـــارخ ـــهاختی ـــتودرحیط ـــودماس خ
ـــون ـــرقان ـــود.ازنظ ـــریکمش ـــیش ـــمکس نمیخواه
اساســـیهـــمهیـــچمنـــعقانونـــیوجـــودنـــدارد.
ــن ــودداردایـ ــاوجـ ــهدراینجـ ــیکـ ــثاصلـ بحـ
اســـتکـــهمـــابایـــدنهـــادیبـــرایسیاســـتهای
ـــل110 ـــاساص ـــراس ـــونب ـــیم،چ ـــتهباش ـــیداش کل
قانـــوناساســـی،سیاســـتهایکلـــیوهماهنگـــی
بیـــنقـــواونظـــارتبـــرقـــوایســـهگانهوظیفـــه
رهبـــریاســـت.درآنچارچـــوببایـــدســـازمانیذیـــل
ـــارت ـــوانظ ـــدرویق ـــهبیای ـــیمک ـــتهباش ـــتداش بی
دائمـــیداشـــتهباشـــدوبـــراســـاسسیاســـتهای
ـــش ـــتپی ـــتهادرس ـــنسیاس ـــهای ـــدک ـــیببینن کل
میرونـــدیـــاخیـــر.ایـــنخألیـــیاســـتکـــهاآلن
ـــی ـــتهایکل ـــرسیاس ـــارتب ـــینظ ـــوددارد؛یعن وج
ـــع ـــتومجم ـــدهاس ـــارش ـــضاختی ـــعتفوی ـــهمجم ب
دبیرخانـــهایبیـــشنیســـتونمیتوانـــدایـــنکار
ــدو ــازمانمیخواهـ ــنکار،سـ ــد،ایـ ــامدهـ راانجـ
ـــأل ـــاسخ ـــااحس ـــااینج ـــم،م ـــازمانینداری ـــونس چ
میکنیـــمکـــهآیـــارئیسجمهـــورخـــالفکـــرده
ـــن ـــاسقوانی ـــراس ـــورب ـــر؟رئیسجمه ـــاخی ـــتی اس
ـــیاگـــرعملکـــردشدرســـت تخلـــفنکـــردهاســـت،ول
ـــد؟ ـــادکن ـــهآنانتق ـــدب ـــیمیتوان ـــاکس ـــدآی نباش
ـــمو ـــتفادهکنی ـــل110اس ـــهازاص ـــراینک ـــر،مگ خی
اصـــل110مشـــخصکنـــدکـــهعملکـــردرئیـــس

ـــهدارد. ـــیزاوی ـــهسیاســـتهایکل ـــورنســـبتب جمه
دولت هم اشراف کامل ندارد

یکـــیازکارهایـــیکـــهمرکـــزپژوهشهـــا
رویآندســـتگذاشـــتهاســـت،ایـــناســـتکـــه
میگویـــدبرنامـــهازجنـــسآئیننامههـــانیســـت
ـــه ـــدب ـــابای ـــهحتم ـــتک ـــواردیاس ـــسم وازجن
مجلـــسبیایـــدوتصویـــبشـــود؟ایـــنتفســـیر
ـــی ـــت،ول ـــاناس ـــوراینگهب ـــیرش ـــسوتفس مجل
چـــوننفرســـتادند،دولـــتنیـــازبـــهایـــننـــدارد.
ـــون ـــتد،چ ـــاریهبفرس ـــساستفس ـــهمجل ـــراینک مگ
اصـــل126درایـــنزمینـــهصراحـــتدارد.حتـــی
ـــه ـــئولیتب ـــهمس ـــتک ـــداس ـــنح ـــشدرای صراحت
فـــرددیگـــرقابـــلواگـــذارینیســـتوفقـــطاداره
ـــرادات ـــکای ـــهی ـــد.البت ـــذارکن ـــدواگ آنرامیتوان
ـــه ـــتک ـــناس ـــموآنای ـــاداری ـــمم ـــاختاریه س
یـــکتعـــدادیازبرنامهریزیهـــاراشـــورایعالـــی
ـــاری ـــورایمعم ـــوزهش ـــالدرح ـــد،مث ـــاممیده انج
شهرســـازی،برنامهریـــزیانجـــاممیدهـــدوایـــن
برنامهریزیهـــاهیچوقـــتهـــمبـــهمجلـــس
ـــود ـــهربش ـــاش ـــالنج ـــهف ـــالاینک ـــت.مث ـــهاس نرفت
ـــت. ـــهاس ـــسنرفت ـــهمجل ـــتب ـــود،هیچوق ـــانش ی
ـــالن ـــاف ـــرودگاهم ـــهف ـــااینک ـــت،ی ـــراس ـــنمهمت ای

ـــت، ـــراس ـــنمهمت ـــت،ای ـــوماس ـــد؟معل ـــورباش ج
ولـــیتـــاحـــاالنرفتـــهوهیـــچاتفاقـــینیفتـــاده
اســـت.پـــساینجـــاخـــودرئیسجمهـــورهـــماحاطـــه
نـــدارد.اینهـــانشـــانمیدهـــدکـــهســـاختارهای
ــددی ــاختارهایمتعـ ــت،سـ ـــزیدردولـ برنامهری
ـــه ـــمب ـــوره ـــودرئیسجمه ـــاخ ـــهازقض ـــتندک هس
ـــداردوفقـــطســـازمانبرنامـــهنیســـت آنهـــااحاطـــهن
ـــزی ـــربرنامهری ـــالب ـــد؛مث ـــزیمیکن ـــهبرنامهری ک
ســـرزمینیدولـــتاصـــالاشـــرافکامـــلنـــداردو

ـــت. ـــدیاس ـــکالتج ـــیازمش ـــنیک ای
پنبه اش زده شده است

یـــاازوقتـــیمقـــاممعظـــمرهبـــریفرمودنـــد
ـــم ـــیمه ـــایعمـــان(خیل ـــهمکـــران)ســـواحلدری ک
ـــوای ـــدوق ـــارفتن ـــهآنج ـــاب ـــئولینم ـــتند،مس هس
مســـلحکارهایـــیراآنجـــاانجـــاممیدهـــد،ولـــی
ــرازآنسیاســـتهایوزارتخانـــهمســـکنو مهمتـ
ـــد ـــامده ـــیراانج ـــاکارهای ـــدآنج ـــهبای ـــتک راهاس
وایـــنشـــوراهابـــهجاهـــایدیگـــرمیپردازنـــد؛
یعنـــیبعضـــیازشـــهرهارادارنـــدگســـترش
میدهنـــد!چـــونوقتـــیمیگوینـــدازامـــروز
شـــهرتهـــراناینقـــدرجلـــورفـــت،آنمحـــدوده
کـــهتـــادیـــروزبیابـــانبـــود،کلـــیارزشپیـــدا
میکنـــد،کلـــیاقتصـــادمیچرخـــد،اصـــالایـــن
ـــود ـــهخ ـــتک ـــتاس ـــمدول ـــایمه ـــیازابزاره یک
دولـــتبـــهآناشـــرافنـــداردوایـــنهیچوقـــت
ـــس ـــهمجل ـــیک ـــسبحث ـــت.پ ـــهاس ـــسنرفت مجل
ـــلاینکـــه ـــهدلی ـــدارد.ب ـــرابن ـــیازاع ـــدمحل میگوی
ــچ ــدوهیـ ــسنرفتهانـ ــرمجلـ ــایمهمتـ برنامههـ
ـــری ـــثدیگ ـــابح ـــت.دراینج ـــادهاس ـــینیفت اتفاق
ـــار ـــنب ـــهچندی ـــناســـتک ـــودداردوآنای ـــموج ه
ـــرده ـــسب ـــهمجل ـــیراب ـــایموضوع ـــتبرنامهه دول
ـــرده ـــبک ـــاراتصوی ـــسآنه ـــامجل ـــهازقض ـــتک اس
اســـتومنافاتـــیهـــمبـــابرنامههـــایپنجســـاله
داشـــتهاســـت.ایـــنیعنـــیاینکـــهبرنامههـــای
پنجســـاله،ازخیلـــیوقـــتپیـــشموضوعیـــت
خـــودراازدســـتدادهاســـت.ازجملـــهقانـــون
مســـکن،حملونقـــل،هدفمنـــدییارانههـــا،
قانـــوناجرایـــیاصـــل44و....اینهـــادقیقـــاً
ـــال ـــالنس ـــاف ـــهت ـــدهک ـــدیش ـــانزمانبن درونش
ـــالن ـــودوف ـــعش ـــدقط ـــنبای ـــهبنزی ـــالیاران مث
اتفـــاقدرآنبیفتـــدو...همـــهاینهـــاازجنـــس
ـــم ـــدیوه ـــمزمانبن ـــونه ـــتند؛چ ـــههس برنام
ــزء ــریداردوجـ ــتگاهمجـ ــمدسـ ــهوهـ بودجـ
ـــاف ـــناوص ـــاای ـــتند.ب ـــیهس ـــایموضوع برنامهه
ــاله ــهپنجسـ ــیازبرنامـ ــنوقتـ ــادمـ ــهاعتقـ بـ
ششـــمتوســـعهحـــرفمیزنیـــم،خیلـــیوقـــت

اســـتکـــهپنبـــهاشزدهشـــدهاســـت.

چندین بار دولت برنامه های 
موضوعی را به مجلس برده 

است که از قضا مجلس آنها را 
تصویب کرده است و منافاتی 

هم با برنامه های پنج ساله داشته 
است. این یعنی اینکه برنامه های 

پنج ساله، از خیلی وقت پیش 
موضوعیت خود را از دست داده 

است. از جمله قانون مسکن، 
حمل ونقل، هدفمندی یارانه ها، 

قانون اجرایی اصل 44 و... 
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ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس و مکانیزم هوشیارانه وقت کشی

دولت ها مخالف 
ارائه برنامه هستند

دولــت قبــل و دولــت فعلــی، تــالش کردنــد بــه ایــن بهانــه کــه برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه اجرایــی نمی شــوند، اساســا ارائــه  برنامــه را منتفــی 
کننــد. دولــت قبــل خیلــی تــالش کــرد کــه از دادن الیحــه  برنامــه پرهیــز کنــد و بــه همیــن جهــت برنامــه  پنجــم بــا یک ســال تأخیــر ارائــه شــد. ایــن 
اتفــاق در دولــت فعلــی و برنامــه  ششــم هــم رخ داد. بــه عبــارت دیگــر هــر دو دولــت کــه دو رویکــرد کامــال مخالــف بــا هــم دارنــد، بــا ایــن اســتدالل 
مخالــف ارائــه برنامــه بودنــد، ولــی به خاطــر تاکیــد جــدی اي کــه حضــرت آقــا بــر ضــرورت ارائــه برنامــه داشــتند، دولت هــاي دهــم و یازدهــم مجبــور 

شــدند کــه چیــزی را به عنــوان الیحــه ارائــه کننــد. 

یادداشت:  دکتر سینا کلهر 
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این همه تالش و البی چه معنی دارد؟
برنامــهایکــهنزدیــکبــه300مــادهدارد،همــهمواد
آناهمیــتیکســانیندارنــد.تعــدادیازمــوادخیلــی
حیاتــیهســتندوتاثیــراتجدیدرسرنوشــتکشــور
میگذارنــد.حســاسشــدنرویایــنمــوارداهمیــت
زیــادیداردومهــماســت.ازقضــابــرخــالفخیلــی
ازمــواردکــهاجرایــینمیشــود،ایــنمــوارداجرایــی
ــه ــالمتک ــولس ــرحتح ــالط ــوند.مث ــممیش ه
ــود ــقخ ــایموف ــیازعملکرده ــوانیک ــتبهعن دول
ارائــهمیکنــد،یــابحثهایــیکــهدرحــوزهآمــوزش
وفنــاوریوجــوددارد،مــوادیهســتندکــهزیرســاخت
حقوقــیوقانونــیآنهــادربرنامــهپنجمگذاشــتهشــده
اســت.نکتــهمهــمراجــعبــهاهمیــتبرنامــهششــم
ایــناســتکــهایــنبرنامــهاالندرمجلــسدرحــال
بررســیاســت.دســتگاههاوســازمانهایمختلــفدر
تــالشهســتندکــهمــادهایکــهبــهمنافــعدســتگاه
وسازمانشــاناســت،درالیحــهقیــدشــود.اگــرایــن
ســند،ســندبیاهمیتیباشــد،ایــنهمهتــالشوالبی
کــردنچــهمعنــیدارد؟واقعیتــشایناســتکــهاین
ــای ــیوجهتگیریه ــایمال ــنددرجهتگیریه س
اداریکــهدرپنــجســالآینــدهوجــودخواهــدداشــت،
ــازمانهای ــتگاههاوس ــت.دس ــراس ــدتموث ــهش ب
مختلــفهــمچــونمیداننــدمنافــعمالــیوحیــات
ــای ــوادوبنده ــودم ــهوج ــوطب ــامن ــازمانیآنه س
مرتبــطبــاخودشــاندرایــنســنداســت،نســبتبــه

ایــنموضــوعحساســیتدارد.
تاریخچه  مختصری بر نظام برنامه ریزی کشور

بــهلحــاظتاریخــی،ایــنفکــرکــهدرایــران
ــم ــعهتصمی ــهتوس ــهوارادیراجعب ــورتآگاهان بهص
گرفتــهشــودوبــرایپیشــبرداهــدافبرنامــهای
ــارضاخــانشــکل طراحــیشــود،ازســال1304وب
گرفتــهاســت.ویژگــیایــنشــیوهبرنامهنویســیکــه
ــودنآن ــدارب بهعنــوانســندشــناختهمیشــود،زمان
ــدی ــیوهزمانبن ــاله،دوش ــالهوهفتس ــت.پنجس اس
ــرانقبــلانقــالبوبعــد ایــنســنداســتکــهدرای
نــوعســندها ایــن نوشــتهشــدهاند. انقــالب از
ــدافدر ــااه ــاندارد،ثانی ــد؛اوالزم ــیدارن ویژگیهای
آنذکــرمیشــودوثالثــامنابــعومســیررســیدنبــه
ــزی ــنروشازبرنامهری اهــدافمشــخصمیشــود.ای
درســال1316بــاتشــکیلشــورایبرنامهریزیشــکل
گرفتــهاســت.تاریــخشــروعایــننــوعازبرنامهریــزی
بــهمــانشــانمیدهــدکــهبرنامهریــزیدرکشــورمــا
ــه ــهایک ــنبرنام بیــشاز70ســالســابقهدارد.اولی
بهعنــوانبرنامــهعمرانــیهفــتســالهتصویــبشــد،
بــهســال1327برمیگــردد.درکارنامــهقبــلاز
انقــالب،دوبرنامــههفتســالهوســهبرنامــهپنجســاله
ــج ــهپن ــجبرنام ــمپن ــدازانقــالبه وجــودداردوبع

ســالهراســپریکردیــم.اولیــنبرنامــهبعــدازانقــالب
ودرســال68تصویــبشــدودرســال73بــهپایــان
رســیدوآخریــنبرنامــههــمکــهبرنامــهپنجماســت،
مربــوطبــهســال90اســت.ایــنبرنامــهبایــددرســال
89بــهتصویــبمیرســیدکــهتصویــبآنبــهتأخیــر
افتــادودرســال90بــهتصویــبرســیدوتاییدشــدو

ســال95هــمســالپایانــیاشاســت.
ــن ــبای ــدتصوی ــهفراین ــنراجعب ــثدومم بح
سندهاســتکــهدووجــهدارد؛یــکوجــهحقوقــیو
یــکوجــهســاختاریکــهدرادامــهبــههــردووجــه
اشــارهمیکنــم.دروجــهحقوقــی،ابتــداسیاســتهای
کلــیابــالغمیشــودوبعــددرذیــلآنسیاســتهای
ــه ــتب ــقدول ــهتوســعهپنجســالهازطری ــیبرنام کل
مجلــسارائــهمیشــود؛یعنــیهمــوارهالیحــهبرنامــه
ازطریــقدولــتبــهمجلــسارائــهمیشــود.ازحیــث
ســاختاری،برنامــهششــمســهســاختارجدیداشــت؛
اولســتادتدویــنبرنامــه،دومشــورایتلفیــقبرنامهو
ســومشــوراهایبرنامهریــزی.درمجمــوع30شــورای
ــزی ــتبرنامهری ــلمعاون ــت،ذی ــزیدردول برنامهری
تشــکیلشــدهکــهایــنشــوراهادرحوزههــایمختلف
فعالیــتمیکننــد.چنــدعنــوانازآنهــارابــرای

ــر، ــم:آمــوزش،فرهنــگوهن آشــناییعــرضمیکن
ــناجتماعــی ــاه،تامی ــراثفرهنگــی،ســالمت،رف می
وعلــموفنــاوری.درایــن30موضــوع،شــورایی
متشــکلازکارشناســان،نخبــگانوفعــاالنمردمــی
کــهدرآنموضــوعصاحبنظــرهســتندوهــمتجربــه
ــهای ــد،تشــکیلشــد.نتیجــهبرنام ــزیدارن برنامهری
کــهشــورایبرنامهریــزیبــهدســتآورد،بــهشــورای
تلفیــقارائــهشــد.درشــورایتلفیــقاینهاتلفیــقوبه
ســتادتحویــلدادهشــدهاند.ســتادتدویــنایــنبرنامه
رابــهشــورایاقتصــادارائــهوشــورایاقتصــادبعــداز
بررســیبــهدولــتواگــذارودولــتطــیالیحــهایآن
رابــهمجلــسســپردهاســت.ایــنالیحــهارائــهشــده
توســطدولــت،درهمیــنمــدتکــمســهبــاراصــالح
شــدهاســت.ایــنالیحــهدرکنــارهمــهمعایبــیکــه
ــل ممکــناســتداشــتهباشــد،ســاختارســادهوقاب

فهمــیداردوایــنیــکمزیــتاســت.
این الیحه چهار بخش دارد که عبارتند از: 

بخــشاول،اهــدافایــنالیحــهرامشــخصکــرده
ــد ــهآنتاکی ــتب ــهدول ــزیک ــنچی اســت.مهمتری
میکنــدرشــد8درصــدوضریــبجینــی34صــدم
اســت.مابقــیمــواردهــمخیلــیمهــمهســتندکــه
دریــکجــدولایــنالیحــهآمــدهومشــخصکــرده
کــهدرســالپایــه)ســال94(عــددچنــداســتودر
ــهچــهعــددیخواهــد ــتب نهایــتدرســال99دول
رســید.اینجــااهــدافکامــالکمــیمطــرحشــدهاند.
بخــشدوم،منابــعمالــیهســتندکــهقــراراســت
ــه ــیک ــوناهداف ــد.چ ــقکنن ــدافرامحق ــناه ای
ــه ــتک ــیاس ــعمال ــدمناب ــدهنیازمن ــخصش مش
تمــاماینهــادقیقــابــهصــورتکمــیدرایــنالیحــه
ــه ــادرالیح ــکازاینه ــدهاســت.هیچی مشــخصش
ــت. ــودنداش ــودوج ــردهب ــهک ــتارائ ــهدول ــیک اول
ــف ــایمختل ــهنهاده ــیک ــهخاطــرنقدهای ــتب دول
بــهالیحــهارائــهکردنــد،ناچــارشــدایــناصالحــات
رادرنســخهســومانجــامدهــد.حــاالبایــددیــددر
نســخهچهارمــیکــهدولــتارائــهمیدهــدتغییرات

ــهاســت. ــهچگون صــورتگرفت
بخــشســوم،هــمبــرایدولــتوهــمبــرایمردم
خیلــیمهــماســت.ایــنبخــشاولویتهــاومســائل
محــوریاســت.مــابــرایاینکــهبخواهیــمرویکــرد
ــن ــهای ــدب ــیم،بای ــترابشناس ــریدول وجهتگی
فصــلتوجــهداشــتهباشــیم.بخــشســومشــامل
ــات ــیموضوع ــت؛یک ــاوتاس ــوعمتف ــهموض س
ــت ــندول ــنبی ــهدرای ــتک ــردیاس ــاصراهب خ
ــتکالن ــواناولوی ــهعن ــتراب ــطزیس آبومحی
خــودانتخــابکــردهاســتودرموضوعــاتخــاص
ــیه ــرانوحاش ــواحلمک ــعهس ــور،توس مکانمح
شــهرهابــرایدولــتمهــماســت.موضوعــاتمعادن

نکته  عجیبي که وجود دارد این 
است که مثال انتظار می رفت 

دولت به موضوع خیلی مهم به 
 نام »اشتغال« در برنامه اش توجه 

جدی داشته باشد و بگوید در 
پنج سال آینده به چه صورتی 

می خواهد مسئله اشتغال را حل 
کند تا از عملکردش امکان 

ارزیابی وجود داشته باشد. ولی 
می بینیم جز اشاره  کلی و صرفا در 
یک ماده )ماده ۲1( به آن اشاره 

نشده است.
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ــلو ــتوحم ــگری،ترانزی ــی،گردش ــعمعدن وصنای
نقــلریلــی،فنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتودرنهایت
انــرژیبــرایدولــتحائــزاهمیــتهســتند.موضــوع
چهــارمهــمموضوعــاتخــاصکالنفرابخشــیاســت
ومحیــطکســبوکار،اشــتغال،تامیــنمنابــعمالــی
بــرایاقتصــادکشــور،توانمندســازیمحرومیــنوفقرا
شــاملاینبخــشهســتند.اگــربخواهیــمطبقهبندی
ــاد« ــه»اقتص ــتک ــوانگف ــم،میت ــامدهی کالنانج
اولویــتاصلــیپنــجســالهدولــتاســتکــهمشــخصا
شــاملصنعــتمیشــود.حتــیبــهگردشــگریهــماز
وجــهفرهنگــیتوجــهنمیشــودووجــهاقتصــادیآن
اهمیــتپیــداکــردهاســت.بــاایــنوجــودتوجــهبــه
محرومیــنوفقــراوحاشــیهشــهرهاازنــکاتمثبتــی

اســتکــهدرایــنمــورددیــدهشــدهاســت.
ــکیل ــمتش ــهراه ــهالیح ــهبقی ــرک ــشآخ بخ
میدهــدوازمــاده4شــروعمیشــودوتــامــاده
35ادامــهپیــدامیکنــد،احــکاممــوردنیــازیاســت
کــهدولــتگفتــهمــنبــرایاجــرایایــنســهبخــش
ــی ــدتوضیح ــابای ــتم.دراینج ــونهس ــدقان نیازمن
بدهــمکــهگاهــیاشــتباههاییدرایــنزمینــه
ــت ــناس ــتای ــایدول ــرد.االنادع ــورتمیگی ص
ــهدو ــهبرنام ــت.الیح ــهنیس ــهبرنام ــنالیح ــهای ک
پیوســتبــهصــورتدوکتــابتقریبــابیــن300الــي
400صفحــهایاســتکــهدولــتدرآنجــابهصــورت
ــح ــفتوضی ــاتمختل ــوردموضوع ــزوجــدیدرم ری
دادهاســتوگفتــهکــهچــهاتفاقــیمیافتــد.دولــت
درپاســخبــهایــنســوالکــهچــراآنرابــهمجلــس
نیــاوردههــماســتداللشایــناســتکــهاحتیاجــیبــه
تصویــبمجلــسنــداردوهرجــاهــمکــهاحتیــاجبوده
ــد ــم.میگوین ــسآوردهای ــهمجل ــمتراب ــاآنقس م
مــاتشــخیصدادیــمکــهایــنمــواردنیازمنــدقانوننــد
ــس ــهمجل ــبب ــرایتصوی ــاراب ــناینه ــرایهمی وب
آوردیــم.ایــنمــواردرادرنهایــتقــراراســتکــهخــود

ــتاجــراکنــد. دول
مجلس و برنامه ششم توسعه

نکتــهدیگــریکــهالزماســتبدانیــدجمعبنــدی
ــن ــمازای ــسده ــیازمجل ــموبخش ــسنه مجل
ــنالیحــهردمیشــد، ــاتای ــرکلی ــود.اگ الیحــهب
ــاوردو ــهبی ــدداالیح ــدمج ــورمیش ــتمجب دول
ــرالیحــه ــالتغیی ــاداحتم ــاقمیافت ــناتف ــرای اگ
ــب ــنالیحــهتصوی ــیکلیــاتای وجــودداشــت،ول
شــد.تصویــبکلیــاتمعنایــشایــناســتکــهبــا
تغییــراتنــهچنــدانزیــاد،همیــنمــواردتصویــب
خواهنــدشــد.بــهعبــارتدیگــربــامختصــر
ــت ــردول ــهمدنظ ــدک ــنفراین ــاهمی ــیب تغییرات
ــئلهو ــامس ــت.دراینج ــمرف ــشخواهی ــت،پی اس
نکتــهاساســیایــناســتکــهاساســاچنیــنچیزی

برنامــهنیســت؛یعنــیاینکهبیــانشــدازســال1304
بهصــورتارادیوآگاهانــهتصمیــمگرفتــهشــدکــهدر
حــوزهاقتصــادوصنعــتویــازیرســاختتغییراتــیدر
کشــورانجــامشــود،اســمبرنامــه،برنامــهعمرانــیبود،
ولــیحــاالبعــدازنزدیــکبــه75ســالمــااساســاآن
ایــدهرارهــاکردیــمورســیدیمبــهاینکــهســازمانهاو
دســتگاههایمــادرروالعــادیخــودامــوروکارشــان
ــه ــریک ــانفک ــيهم ــنیعن ــد.ای ــاممیدهن راانج
ــند ــنس ــتای ــهدول ــداردک ــین ــدضرورت میگوی

ــد. ــهده ــیارزشراارائ ب
غفلت از مسائل اساسی کشور در برنامه ششم

نکتــهعجیبــيکــهوجــودداردایــناســتکــهمثــال
انتظــارمیرفــتدولــتبــهموضــوعخیلــیمهــمبــه
ــته ــدیداش ــهج ــهاشتوج ــتغال«دربرنام ــام»اش ن
باشــدوبگویــددرپنــجســالآینــدهبــهچــهصورتــی
میخواهــدمســئلهاشــتغالراحــلکنــدتــااز
عملکــردشامــکانارزیابــیوجــودداشــتهباشــد.ولــی
ــاده ــکم ــادری ــیوصرف ــارهکل ــزاش ــمج میبینی
)مــاده21(بــهآناشــارهنشــدهاســت.تدبیــردولتدر
ــنمســئلهکشــور ــوانمهمتری مســئلهاشــتغالبهعن
ــکاریدو ــهبی ــاوبیم ــهمکارفرم ــهس ــتک ــناس ای
ســالپرداخــتنشــود،تمــام.چیــزیغیــرازایــندر

رابطــهبــااشــتغالوجــودنــداردوبــهصــورتجــدی
ــت. ــودهاس ــهب ــوربیتوج ــیکش ــالهاساس ــهمس ب
ــه ــکبرنام ــهی ــنبرنام ــهای ــناســتک ــهدومای نکت
ــات ــتواقتضائ ــهوضعی ــتوب ــدی«نیس »زمانمن
ــی- ــویایران ــهالگ ــت.ب ــهاس ــوربیتوج ــیکش فعل
اســالمیپیشــرفتاشــارهکردنــد،ولــیچــونوجــود
نداشــت،میتواننــدبگوینــدچیــزیوجــودنداشــت.در
حالــیکــهخودشــانمســئولتهیــهآنبودنــد.گویــا
مســئولیتازدوشدولــتبرداشــتهشــدهوبــهمرکــز
الگــویایرانی-اســالمیپیشــرفتواگــذارشــدهاســت
وایــنمرکــزهــمچــونســندراارائــهنکــرده،دولــت
خیلــیســادهمیگویــداگــرارائــهکردنــدتــامــاطبــق
آنســندبرنامــهراارائــهمیکنیــم.بخــشآخــریکــه
بــهنظــرمیرســددرایــنبرنامــهخیلــیمهــماســت
ایــناســتکــهاساســامشــخصنیســتاولویتهایــی
کــهدرالیحههــاآمــدهمبنــاومعیــارشبــرایانتخــاب
چــهچیزهایــیبــودهاســت؟چــوننــهفراینــدانتخاب
مشــخصاســت،نــهروشآنونــهمیتــوانازطریــق
مــوادیکــهدرایــنالیحــهوجــودداردایــنموضــوعرا

ردیابــیکــرد.
مکانیزم هشیارانه وقت ُکشی

بــهنظــرمنحضــورفعــال،نقدهاومشــارکتخیلی
جــدیدرهمیــنمرحلــهکهمجلــسمیخواهدســند
رانهایــیکنــد،کمــکمیکندتــاازتصویــبنقصهای
عمــدهایــنســندجلوگیــریشــود.میگوینــدمــردم
بــهدوچیــزهیــچعالقــهایندارند؛یکــیفراینــدتولید
ــلاینهاســتو ــیمث ــیسوچیزهای ــاسوسوس کالب
دیگــریفراینــدتصویــبقوانیــناســت.ایــنســندها
ــت ــهدرنهای ــدک ــدهایدارن ــیوپیچی ــایفن ماجراه
مــردمفقــطنتیجــهقانونــیآنهــاراخواهنــددیــد.ایــن
نتایــجدرزندگــیآنهــاتاثیــرخواهــدگذاشــت،ولــیما
ازطریــقنقــد،برگــزارینشســتو...مطالبــاتخــود
ــر ــهخاط ــاب ــدحتم ــنرابای ــم.ای رامطــرحنمیکنی
ــدگانومســئوالن ــهنماین ــهمطالب داشــتهباشــیمک
دســتگاههایمختلــفخیلــیمیتوانــددرایــنزمینــه
ــا ــدهحتم ــذارباشــد.چــونبودجــهســالآین تاثیرگ
بایــدبراســاسبرنامــهششــمباشــد،بنابرایــناولبایــد
برنامــهتصویــبشــود.طبیعتــایــکعجلــهایازایــن
جهــتوجــوددارد.تأخیــریهــمکــهدرالیحــهوجــود
دارد،یــکمکانیــزمهشــیارانهوقتُکشــیاســتبــرای
ــه ــواردراب ــدم ــتهباش ــسفرصــتنداش ــهمجل اینک
صــورتجــدیبررســیکنــد.فضاســازیوگفتوگــو
ــه ــنالیح ــتیهایای ــصوکاس ــواردناق ــهم راجعب
میتوانــدفضایــیرابــرایمجلــسفراهــمکنــدکــهدر
آنکاســتیهایموجــوددرالیحــهرارفــعکنــد.وگرنه
احتمــاالبــابرنامــهایکــهدرنهایــتعــدمارائــهبرنامــه

توســعهرامحقــقمیکنــد،روبــهروخواهیــمشــد.

می گویند مردم به دو چیز هیچ عالقه ای 
ندارند؛ یکی فرایند تولید کالباس و 
سوسیس و چیزهایی مثل اینهاست و 
دیگری فرایند تصویب قوانین است. 
این سندها ماجراهای فنی و پیچیده ای 
دارند که در نهایت مردم فقط نتیجه  
قانونی آنها را خواهند دید. این نتایج در 
زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت، ولی 
ما از طریق نقد، برگزاری نشست و... 
مطالبات خود را مطرح نمی کنیم.
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  تبدیل ایده به نظر درصنعت از نگاه محمدمهدی زاهدی

رابطه صنعت و دانشگاه 
کامال قطع است

سیاســت های کلــی برنامــه ششــم برپایــه محورهــای ســه گانه 
»اقتصــاد مقاومتــی«، »پیشــتازی در عرصــه علــم و فنــاوری« و »تعالــی 
ــا درنظرگرفتــن واقعیت هــای موجــود در  و مقاوم ســازی فرهنگــی« و ب
صحنــه داخلــی و خارجــی تنظیــم شــده اســت تــا بــا تحقــق اهــداف 
برنامــه ششــم، بــه ارائــه الگــوی برآمــده از تفکــر اســالمی در زمینــه 
پیشــرفت کــه بــه کلـّـی مســتقل از نظــام ســرمایه داری جهانــی اســت، 
کمــک کنــد. اینکــه برنامــه ششــم چــه اشــتراک هایی بــا برنامــه پنجم 
دارد؟ و آیــا پشــت ایــن آمارهــا و معیارهایــی کمــی کــه در زمینه هــای 
مختلــف ارائــه می شــود، می تــوان معیارهــای منطقــی و قابــل قبولــی را 
یافــت یــا نــه؟ تفــاوت اقتصــاد دانش بنیــان پیش بینــی شــده در ایــن 
ــد  ــازی می توان ــن تجاری س ــت و ای ــازی در چیس ــا تجاری س ــه ب برنام
چــه آســیب هایی بــه دانشــگاه بزنــد؟ و... ســواالتی اســت کــه دکتــر 
زاهــدی نماینــده مجلس شــورای اســالمی و رئیــس کمیســیون آموزش 

و تحقیقــات مجلــس در ادامــه بــه آنهــا پاســخ گفتــه اســت.

گفت و گو:  محمود عزیزی

برنامــه ششــم چــه اشــتراکاتی بــا برنامــه قبــل دارد؟ آیــا ارزیابــی از 
ــری  ــا آن جهت گی ــبت ب ــا در نس ــود دارد ت ــم وج ــه پنج ــرای برنام اج
صحیح تــری در سیاســت گذاران و برنامه نویســان برنامــه ششــم 

ــود؟ ــاد ش ــعه ایج توس
دربرخــیقســمتها،برنامــهانجــامشــدهوبرخــیدیگــرانجــامنشــدهاســت.
بهعنــوانمثــالازنظــرتولیــدکّمــیتوانســتیمبــهحــدنصــاببرســیم،ولــیدر
ــه ــیکلم ــایکل ــهمعن ــمراب ــدعل ــربحــثتولی ــوآورینتوانســتیمبرســیم.اگ ن
بگیریــم،وضعیــتمطلوبــیدردنیــانداریــم.پیشبینــیکردیــمکــهدرســال96در
رتبــهشــاخصجهانــینــوآوریبــهرتبــه90برســیم،درصورتــیکــهاالنباالتــراز
100هســتیموقــراراســتدرپایــانبرنامــهبــهرتبــه55برســیموبایــدبتوانیماین
ایــدهونظــررابــهمحصــولصنعتــیوتجــاریتبدیــلکنیــم.مــادرتبدیــلایــدهو
نظــربــهصنعــتازکشــورهایضعیــفهســتیم.یــاعلیرغــماینکــهدربــابمقالــه
وضعیــتمناســبیپیــداکردیــم،ولــیدربــابنــوآورینتوانســتیمبــهچیــزیکــه
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میخواهیــمبرســیم.شــاخصهاینــوآوریرادربرنامــه
پنجــمتوســعهنیــاوردهبودیــم،ولــیدربرنامــهششــمبه
ــب ــاجل ــاتوجهه ــمت ــاخصهاراآوردی ــنش ــدای عم
شــودوکارکنیــم.یــاحکمــیازصــادراتمحصــوالتبــا
فنــاوریبــاالراازکلصــادراتدربرنامــهششــمآوردهایم
وگفتیــمکــهاگــردرکلصــادراتدررتبــهششــمقــرار
ــهرتبــهدومبرســیم.البتــهنفــتراهــم داریــم،بایــدب

بایــدکنــاربگذاریــم.
ــش  ــه افزای ــدی! در زمین ــر زاه ــای دکت آق
ــت،  ــئله کیفی ــه مس ــتن ب ــه نداش ــی و توج کم
ــور  ــی در کش ــه برنامه نویس ــیاری ب ــای بس نقده
وارد اســت. بــه طــور مثــال افزایش دانشــجویان 
خارجــی را مدنظــر داریم، امــا همانند کشــورهای 
ــداری در ورود و  ــمند و هدف ــرل هوش ــر کنت دیگ
ــود.  ــده نمی ش ــی دی ــجویان خارج ــروج دانش خ
ــی  ــای کم ــن افزایش ه ــت ای ــوال پش ــا اص آی

ــت؟ ــی را یاف ــای خاص ــوان معیاره می ت
اینهــادوحــرفمختلــفاســت.مــانمیتوانیــمهرکدام
ــل ــهیــکســفیرجمهــوریاســالمیتبدی ازاینهــاراب
کنیــم.بایــدمهندســیکنیــمودانشــجویخارجــیباید
مهندســیشــدهوبابرنامهواردایرانشــودوبایددانشــگاه
امــامخمینــی)ره(راماننــددانشــگاهفرهنگیــانکــهبرای
تربیــتمعلــمدرکشــورایجــادکردیــم،تقویــتکنیــمتا
محــلتربیــتاینهــاشــود.االنجامعهالمصطفــیخــوب
ــور، ــتهاندرئیسجمه ــشتوانس ــتوفارغالتحصیالن اس
ــد ــمبای ــگاهه ــندانش ــیای ــوند،ول ــلبش ــرووکی وزی
ــینتوانســتیم ــتشــود.االندردانشــگاههایدولت تقوی
کارهــایخوبــیدرایــنزمینــهانجــامدهیــم،امــادرپیام
نــورافغانســتانتوانســتیمایــنکارراانجــامدهیــمواالن
بســیاریازدولتمــردانافغانســتانفارغالتحصیــلپیــام

ــتند. نورهس
یــک مســئله کــه بــه طــور ســنتی در 
ــم  ــورد می کنی ــا آن برخ ــی هایمان ب برنامه نویس

ــا  ــداول برنامه ه ــی از ج ــه خیل ــت ک ــن اس ای
بــر روی کاغــذ بــا هــم تناقــض ندارنــد، ولــی 
ــه  ــا همیش ــور م ــل کش ــه در عم ــم ک می بینی
ــا تناقض هــا روبــه رو  در شــاخص های عــددی ب
اســت و معمــوال بســیاری از عددهــای جــدول 
ــته  ــم گذاش ــار ه ــمی کن ــورت غیررس به ص
برنامه هــای  همیــن  در  مثــال  می شــوند. 
اعالمــی از ســوی شــما از یــک طــرف 
می خواهیــم نســبت هیئــت علمــی و دانشــجو 
را کــم کنیــم و کیفیــت را در ایــن قســمت باال 
ــالم  ــگاه ها اع ــه دانش ــی ب ــم و از طرف ببری
ــان را 15  ــتقالل مالی ش ــد اس ــه بای ــم ک کردی
ــی  ــمت درآمدزای ــه س ــد و ب ــاال ببرن ــد ب درص
ــتم  ــه سیس ــی ک ــن در حال ــد. ای ــت کنن حرک

مدیریــت دانشــگاه مــا کامــال براســاس مدیریت 
منابــع و بودجه هــای وزارت علــوم اســت و 
تنهــا راه دانشــگاه بــرای افزایــش درآمــد، 
ــت  ــبانه در دانشگاه هاس ــای ش ــش دوره ه افزای
ــی  ــت آموزش ــر روی کیفی ــت ب ــن سیاس ــه ای ک
ــت  ــگاه ها جه ــون دانش ــتقیم دارد. چ ــر مس اث
اســتقالل مالــی، کمتــر بــه ســمت تولیــد ثروت 
از طریــق دانــش و اقتصــاد دانش بنیــان خواهنــد 
ــاد  ــا روش هایــی از قبیــل ازدی رفــت و بیشــتر ب
ــگاه ها  ــدن دانش ــی ش ــبانه و پول ــای ش دوره ه
ــد  ــت می کنن ــی حرک ــتقالل مال ــمت اس ــه س ب

ــت. ــیب زا اس ــن بسیارآس ــود ای ــه خ ک
بحثهــای دانشبنیــان شــرکتهای بحثهــای
اول94 یــا ازآخــرســال93 مــا اســت. جدیــد
را دانشبنیــان شــرکتهای از حمایــت بحثهــای
ــون ــتمقان ــسهش ــرمجل ــهاواخ ــم،البت ــرحکردی مط
ــدوق ــادصن ــانوایج ــرکتهایدانشبنی ــتازش حمای
حمایــتمردمــیتصویــبشــد،امــاعمــالکاریصــورت
نگرفــت.مــادرمجلسقبلچیــزیمعــادل700میلیون
ــهایــنحــوزهاختصــاص ــرایســهســال،ب ــولب دالرپ
ــه ــمک ــازهدادی ــاتیداج ــگاههاواس ــهدانش ــموب دادی
شــرکتهایدانشبنیــانتأســیسکننــد.براســاس
مصوبــهایکــهداشــتیم،تمامــیدانشــگاههاوموسســات

آمــوزشدولتــیبــاقدمــتبیــشاز10ســال)اینهایــی
ــوزدر ــتوهن ــاتکمیسیونهاس ــممصوب ــهمیگوی ک
کمیســیونتلفیــقتصویــبنشــده(مکلفنــدبــاهمکاری
اعضــایهیئــتعلمــیوبهرهگیــریازبخــشخصوصــی
یــادولتــیبــافعــالنمــودنارتبــاطخــودبــاصنعــتو
ــهایعمــل ــهگون ــانب ــدازیشــرکتهایدانشبنی راهان
کننــدکــهدرپایــانبرنامــهششــمحداقــل20درصــد
ــن ــنمحــلتأمی ــهدانشــگاهخــودراازای بودجــههزین
کننــد.مــادراینجــانگفتیمکــهدانشــگاهبرودودانشــجو
بگیــرد،دقیقــاگفتیــمکــهبــافعــالنمــودنارتبــاطبــا
صنعــتوراهانــدازیشــرکتهایدانشبنیــانکاری
کنــدکــهایــناتفــاقبیفتــد.ایــنراهــمبگویــمکــهاین
مصوبــهبــهمعنــایقطــعکمــکدولــتنیســت.گفتیــم
حداقــلمعــادل20درصــدبودجــههزینــهایخــودرااز
ایــنطریــقتامیــنکنــد؛یعنیمــابودجــهرابهدانشــگاه
میدهیــم،ولــیبــهانــدازه20درصــدهــمخوددانشــگاه
بایــدازایــنمحــلدرآمــدکســبکنــدوایــنبــهمعنای
کــمکــردنپــولدانشــگاهنیســت.بلکــهبهاینمعناســت
کــهدانشــگاهبتوانــدتوانمندشــودوبودجههایبیشــتری
کســبکنــد.درایــنزمینــهبســترهایقانونــیرافراهــم
کردیــمواالنمــنبــهشــمامیگوییــمکــههیــچ
ــرایتأســیسشــرکت ــادانشــگاهیب ــتعلمــیی هیئ

ــدارد. ــکلین ــانمش دانشبنی
ــتیمودر ــهداش ــنزمین ــهدرای ــریک ــکلدیگ مش
ــود.متأســفانهدر احــکامآوردهایــم،بحــثهــواوفضــاب
ایــندوســهســالاخیــرمقــداریبــهموضــوعهــواوفضا
کمتوجهــیشــدهونگرانــیجــدیدرایــنزمینــهوجــود
داردکــهاگــرادامــهپیــداکنــددربحــثماهــوارهایعقب
میافتیــم.حکمــیکــهدرایــنزمینــهآمــدهمیگویــد
کــهنظــربــهاهمیــتروزافــزونتوســعهبخــشفضــاو
دســتیابیبــهعلــوموفنــاورینویــندرراســتایتأمیــن
ــردن ــیک ــردیوخدمات ــرایکارب ــورب ــایکش نیازه
ــررا ــاتزی ــداقدام ــتبای ــی،دول ــتاوردهایفضای دس
ــح ــاتصری ــناقدامه ــفای ــدال ــهدربن ــلآوردک بهعم
بــه انجــامحمایتهــایالزم و شــده؛بسترســازی
منظــورایجــادوتوزیــعزیرســاختهاوصنایــعمرتبــط
ــرداری ــابوبهرهب ــش،پرت ــاخت،آزمای ــی،س ــاطراح ب
ــه ــیب ــرایســتگاههایزمین ــیماهوارهب ــامانهفضای ازس
حفــظونگهــداریازحمایتهــایماهــوارهایمتعلــقبــه
جمهــوریاســالمیایــرانوپیشبینــیتأمینهــایالزم
بــرایاجــرایزیرســاختهاواجــرایپروژههــایماهــواره
ملــیبــرایحفــظنقــاطیافــتشــدهاســت.چــوناگــر
ایــنکاررانکنیــم،آنمدارهایــیکــهاجــارهویــاثبــت
کردیــمآنهــاراازدســتمانمیگیرنــد.درایــنحکــمدر
ــادیآمــده ــیهــماحــکامزی بحــثآموزشهــایمهارت

اســت.
ــکام و  ــر کل اح ــری ب ــگاه جزئی نگ ــرا ن ظاه

االن در کشور مشکل مصرف آب 
داریم. مدیریت یکپارچه آب در کشور، 
پروژه جالبی است که اصال هایتک 
نیست. اینکه گفتیم باید مهارت باشد، 
منظورمان این نیست که آچار در دست 
بگیریم! گاهی اوقات مهارت فکری 
است و گره گشایی با فکر کردن است. 
لذا مهارت حتما به معنای هایتک نیست، 
می تواند از جنس علوم انسانی باشد.
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ــم  ــعه حاک ــم توس ــه شش ــکام برنام ــه اح الیح
اســت؛ یعنــی آن طــرح کالن و اطالعــات جامــع 
یــا بــه بیــان دیگــر اســناد پشــتیبانی که پشــت 
ایــن اعــداد و ارقــام اعالمــی از ســوی شــما بایــد 
وجــود داشــته باشــد موجودیــت خاصی نــدارد و 
ــگاه  معمــوال روال عمومــی برنامه ریزهایــی کــه ن
ــی  ــگاه جزئ ــتن ن ــن داش ــد، همی ــع ندارن جام
اســت. در سیســتم آموزشــی کشــور مشــکالت 
حــادی وجــود دارد کــه نبــود ایــن نــگاه جامــع 
ــه  ــال ب ــکالت کام ــن مش ــدن ای ــود آم در به وج
ــناد  ــتوانه اس ــن پش ــا ای ــد؟ آی ــم می آی چش
پشــتیبان در برنامه ریزی هــای شــما وجــود 

دارد؟
پشــتوانههمــهاحکامــیکــهگفتــماســنادباالدســتی
کشــوراســت.درحــوزهآمــوزشوپــرورشاســناد
ــوم ــد،ســندتحــولعل ــهدررأسکاربودن باالدســتیک
ــش، ــاوریمهمترین ــموفن ــوزهعل ــانیاســت.درح انس
نقشــهجامــععلمــیکشــوراســتکــهبــراســاسهمان
ــااالنســندهایمتعــدد نقشــهجامــععلمــیکشــورت
دیگــریدرحــوزهزیســت،نانــو،هوافضــاو...تدوینشــده

اســت.
ســوال اینجاســت کــه ادبیــات ایــن احــکام هم 
شــبیه همــان اســناد اســت؛ یعنــی اگر در اســناد 
باالدســتی وضــع مطلــوب ترســیم شــده اســت، 
ــوب  ــع مطل ــن وض ــد ای ــا نبای در برنامه ریزی ه
ــه در  ــیوه هایی ک ــد ش ــه بای ــود، بلک ــر ش ذک
عمــل بتوانــد آن وضــع مطلــوب را محقــق کنــد 
وضــع گــردد. مثــال اگــر رشــد علمــی در اســناد 
ــه  ــد آن را در برنام ــت، نبای ــده اس ــتی آم باالدس
بخواهیــم، بلکــه آسیب شناســی بــرای رســیدن 
ــه  ــردد و ب ــام گ ــد انج ــی بای ــد علم ــه آن رش ب
ــناد  ــوان اس ــی به عن ــتوانه آن آسیب شناس پش

ــرد؟ ــورت بگی ــزی ص ــتیبان، برنامه ری پش
آسیبشناســیدربرنامــهنمیآیــد،برنامــهکــهنوشــته
میشــودواعــدادوارقامــیکــهبــرایشــماگفتــم،صدها
نفــرکارکارشناســیصــورتگرفتــهوچالشهــا،تنشها،
اوضــاعمنطقــه،اوضــاعکشــور،اســنادباالدســتیوهمــه
اینهــارادرآنلحــاظکردنــدودرنهایــتبهاعــدادوارقام
ــگاهها ــم.االندانش ــهگفت ــدهک ــلش ــیتبدی واحکام
ــدو ــتمیکنن ــدنحرک ــاریش ــویتج ــهس ــدب دارن
تنهــاچیــزیکــهدرایــنرویکــرداهمیــتنــدارد،علــم
اســتوراههایــیهــمکــهبــرایتجــاریشــدنمعرفــی
میشــودهمگــیســوالبرانگیزهســتند.مثــالدرزمینــه
ــدی ــایتولی ــدارکااله ــانخری ــرکتهایدانشبنی ش
ــگاهها، ــیدردانش ــایمال ــت؟بحرانه ــیاس ــهکس چ
آنهــارابــهســویپولــیشــدنبــردهاســتونتیجــهایــن
پولــیشــدندانشــگاههاچــهخواهــدبــود؟برنامــهدراین

بــارهکامــالخنثــیومســکوتاســت؟مــاآثــارزیانبــار
ــت ــگاههاجه ــهدانش ــانب ــرکتهایدانشبنی ورودش
تجــاریشــدنرادیدهایــم؟شــرکتدانشبنیــانتعریــف
ــد ــهمیتوان ــرقدارد،البت ــاریف ــرکتتج ــاش دارد،ب
تجــاریهــمباشــدامــااصــلدانشبنیــانتجارتنیســت
وبــاتجــارتتفــاوتدارد.شــرکتدانشبنیــانشــرکتی
اســتکــهحــوزهنظــرراتبدیــلبــهفنــاوریمیکنــدتــا
بتوانــدیــکالگــوبســازدوبــههیــچعنــوانواردصنعتی
شــدننمیشــود.بهعنــوانمثــالایــرانخــودروبــهیــک
شــرکتدانشبنیــانقطعــه،ســفارشوســیلهیافنــاوری
مــوردنیــازشرامیدهــد.شــرکتدانشبنیــانبــاتوجــه
بــهعلمــشالگــومیدهــدوآنرامیســازد.درحقیقــت
هرکــدامازاینهــامیتوانــدپروژههــایکارشناســیارشــد
ویــارســالههایدکتــریدانشــگاههاشــوند.ازکنــارایــن
بــهدانشــگاهپــولمیرســدومشــکلکشــورهــمحــل
ــذب ــتریج ــارجمش ــمازخ ــیمیتوانی ــود.حت میش
کنیــم،ولــیدانشــگاههایمــاایــنرویکــردرانداشــتند.
ــال  ــگاه 40 س ــت و دانش ــاط صنع ــال ارتب مث
ــن  ــول ای ــی در ط ــت، ول ــرح اس ــه مط ــت ک اس
40 ســال در عمــل شــاهد کمتریــن تعامــل بیــن 

ــم. ــگاه بودی ــت و دانش صنع
ــط ــارافق ــودهوبچهه ــوریب ــترص ــابیش ــه،اینه بل

بــرایکارآمــوزیمیبردنــد.
ــن  ــی ای در ای ــع آسیب شناس ــرا در آن مقط چ
ــر  ــا ســندی مبنــی ب ــاره صــورت نگرفــت؟ آی ب
آسیب شناســی چرایــی عــدم موفقیــت ارتبــاط 
بیــن صنعــت و دانشــگاه موفــق وجــود دارد کــه 
ــد  ــان می توان ــرکت دانش بنی ــد ش ــا بگوی ــه م ب

ــر کنــد؟ ایــن خــالء را پ
صنعــتدرآنمقطــعدنبــالایــنبــودکــهدانشــجو
پــروژهایبگیــردومــابهصــورتحرفــهایوبــابرنامــهبــا
صنعــتارتبــاطنداشــتیم.دالیــلمتعــددیهــمداردکه
اگــربخواهــمخالصــهبگویــم،خواهــمگفــتکــهصنعت
بــهدانشــگاهودانشــگاههــمبــهصنعــتاعتمــادندارندو
درآسیبشناســیهاانجــامشــده،بایــدایــنبــاورایجــاد

شــود.
بایــد تمــام تــالش مــا ایــن باشــد کــه صنعــت 
بتوانــد مشــکلش را بــه دانشــگاه ها ارائــه کنــد. 
االن دولــت بــه صنایــع ای که قــرارداد پژوهشــی 
با دانشــگاه ببندنــد 10 درصد بخشــودگی مالیاتی 
می دهــد. بایــد یــک بسترســازی صــورت بگیرد 
ــمت  ــه س ــه ب ــم ک ــویق کنی ــت را تش ــا صنع ت
دانشــگاه بیایــد و ایــن خیلــی می توانــد راه را باز 
کنــد. االن در آیین نامــه ارتقــای اســاتید، آنچنان 
ــه مقاله نویســی ضریــب داده ایــم کــه اســاتید  ب
بــه ســمت مقاله نویســی تمایــل بیشــتری دارند 
ــکالت  ــل مش ــر ح ــه فک ــد ب ــه بخواهن ــا اینک ت
صنعــت کشــور باشــند. ایــن سیاســت ها 
ــد  ــازه بع ــت و ت ــض اس ــم در تناق ــا ه ــال ب کام
هــم مســئله صنعــت را مطــرح می کنیــد. حــال 
ســوال ایــن اســت کــه کــدام صنعــت توانایــی 
ــرای دانشــجوهای  تعریــف پایان نامــه  هایتــک ب

ــا را دارد؟ ــرای م دکت
ـــت ـــالدرس ـــد،اص ـــکبیای ـــدهایت ـــمبای ـــهبگویی اینک
ــد ــریالزمباشـ ــروژهدکتـ ــادرپـ ــایدمـ نیســـت.شـ
بحـــثاجتماعـــیراحـــلکنیـــم،امـــاایـــناصـــال
ـــانی ـــومانس ـــشعل ـــدجنس ـــت.میتوان ـــکنیس هایت
ـــی ـــراناجتماع ـــوعبح ـــشازن ـــایدجنس ـــد.ش باش
ــاد، ــالق،اعتیـ ــئلهطـ ــدمسـ ــرضکنیـ ــد.فـ باشـ
اجتماعـــی، آســـیبهای زیـــاد، بزهکاریهـــای
ــد.االندر ــکباشـ ــههایتـ ــتکـ ــالالزمنیسـ اصـ
کشـــورمشـــکلمصـــرفآبداریـــم.مدیریـــت
ـــه ـــتک ـــیاس ـــروژهجالب ـــور،پ ـــهآبدرکش یکپارچ
ـــارت ـــدمه ـــمبای ـــهگفتی ـــکنیســـت.اینک اصـــالهایت
باشـــد،منظورمـــانایـــننیســـتکـــهآچـــاردردســـت
بگیریـــم!گاهـــیاوقـــاتمهـــارتفکـــریاســـتو
گرهگشـــاییبـــافکـــرکـــردناســـت.لـــذامهـــارت
حتمـــابـــهمعنـــایهایتـــکنیســـت،میتوانـــداز

جنـــسعلـــومانســـانیباشـــد.

صنعت در آن مقطع دنبال این 
بود که دانشجو پروژه ای بگیرد و 
ما به صورت حرفه ای و با برنامه 
با صنعت ارتباط نداشتیم. دالیل 

متعددی هم دارد که اگر بخواهم 
خالصه بگویم، خواهم گفت که 

صنعت به دانشگاه و دانشگاه 
هم به صنعت اعتماد ندارند و در 

آسیب شناسی های انجام شده، 
باید این باور ایجاد شود. 
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  تبیین مأموریت های هفت گانه الگوی پیشرفت اسالمی برای برنامه ششم توسعه

مقاومت سازمان برنامه و بودجه در 
مقابل الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

بــا توجــه بــه انحرافــات جــدی برنامــه ششــم توســعه از مفاهیــم الگــوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت، شــورای راهبــردی الگــوی پیشــرفت اســالمی پیوســتی 
را تحــت عنــوان »پیوســت الگــوی پیشــرفت اســالمی بــرای برنامــه ششــم« تــدارک دیــده اســت تــا از ایــن انحراف هــا جلوگیــری کــرده و نــگاه الگــوی 
پیشــرفت را در برنامــه ششــم وارد کنــد. ایــن پیوســت دارای پنــج ســاختار بحثــی اســت کــه ســاختار پنجــم آن بــه تبییــن مأموریت هــای هفت گانــه 
الگــوی پیشــرفت اســالمی-ایرانی بــرای برنامــه ششــم اختصــاص دارد. در ادامــه دبیــر شــورای راهبــردی الگــوی پیشــرفت اســالمی-ایرانی بــه شــرح 

اجمالــی ایــن پیشــنهادهای هفت گانــه پرداختــه اســت.

یادداشت:  حجت االسالم علی کشوری
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قیام نخبگانی علیه برنامه ششم  
فصــلتدویــنبرنامــهششــمکشــورازجهــات
مختلفــیبــاســایرفصــولبرنامهریــزیمتفــاوت
اســت.یکــیازتفاوتهــاایــناســتکــهفصــل
ــول ــایرفص ــرازس ــمطوالنیت ــهشش ــنبرنام تدوی
برنامهریــزیاســت.بــاتوجــهبــهاینکــهبرنامــهششــم
یــکبدعــتدرحــوزهبرنامهریــزیکشــورمحســوب
میشــد،مجلــسمحتــرمحاضــرنشــدبرنامــهششــم
رادرســالگذشــتهتصویــبکنــدوبــهتمدیــدبرنامــه
پنجــمکشــورراضــیشــد.البتــهقبــلازایــنمــادر
زمــانبرنامــهچهــارمیکســالایــنبرنامــهراتمدیــد
کــردهبودیــم،ولــیعلــتآنایــنبــودکــهدولــتوقت
برنامــهپنجــمراتدویــننکــردهبــود.امــادردورهفعلی
برنامــهایازطــرفدولــتتدویــنوارائــهشــدومــورد
موافقــتمجلــسقــرارنگرفــت.ایــناتفــاقدرهفتــاد
ــتو ــراس ــرانبینظی ــزیدرای ــربرنامهری ــالاخی س
لــذایکــیازتفاوتهــایجــدیِفصــلتدویــنبرنامــه
ــی ــود.یک ــوبمیش ــولمحس ــایرفص ــاس ــمب شش
ــا دیگــرازتفاوتهــایفصــلتدویــنبرنامــهششــمب
ــن ــهتدوی ــتک ــناس ــزیای ــولبرنامهری ــایرفص س
برنامــهششــمبــاســالدهــمویازدهــمگفتمانســازی
ــرایالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفتتالقــیپیــدا ب
کــرد؛یعنــیمــادرواقــعبــایــکرقیــبجــدیبــرای
ــدشــدهدرحــوزه ــیویــکرقیــبمتول توســعهغرب
ــزان ــنبرنامهری ــموبنابرای ــهبودی ــزیمواج برنامهری

ــای ــیگزارهه ــتندبهراحت ــورنمیتوانس ــعهکش توس
ناکارآمــدغربــیراتحــتعنــوانپیشــرفتبــهمجلس
محتــرمیــانخبــگانبقبوالننــد.لــذابــهتعبیربنــدهدر
زمــانتدویــنبرنامهششــمکشــوریکقیــامنخبگانی
علیــهبرنامــهششــماتفــاقافتــادکــهبخشعمــدهآن
ناشــیازعــدمتوجــهبرنامهششــمبــهمفاهیــمالگوی
اســالمی-ایرانیپیشــرفتبــود.بــههــرحــالایــندو
ــهششــموســایر ــنبرنام ــانفصــلتدوی ــاوتمی تف

ــوددارد. ــاوج ــورم ــزیدرکش فصــولبرنامهری
 دو اظهار نظر متناقض 

ــهبحــثالگــویاســالمی-ایرانی ــناواخــرک درای
ــئوالن ــایمس ــده،اظهارنظره ــرحش ــرفتمط پیش
ــا ــابقب ــزِیس ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــرمس محت

ــدا ــاوتجــدیپی ــرخودشــانتف ــایاخی اظهارنظره
ــه ــدک ــامیکردن ــرادع ــدایام ــیدرابت ــرد؛یعن ک
برنامــهششــممبتنیبــرنــگاهالگــویاســالمی-ایرانی
ــای ــرمصاحبهه ــد.اگ ــدش ــتهخواه ــرفتنوش پیش
ــمرا ــهشش ــنبرنام ــلتدوی ــلفص ــئوالندراوائ مس
مــرورکنیــد،خواهیــددیــدکــهآنهــا-خصوصــاجناب
ــه- ــهوبودج ــازمانبرنام ــسس ــت،رئی ــاینوبخ آق
ــگاه ــان ــمراب ــهشش ــابرنام ــهم ــدک ــحدارن تصری
ــت. ــمنوش ــرفتخواهی ــالمی-ایرانیپیش ــویاس الگ
ــای ــیدرهفتهه ــود،ول ــهب ــایاولی ــناظهارنظره ای
اخیــرمســئوالنبــهایــنســمتمتمایــلشــدهاندکه
بگوینــداصــالالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفتیوجود
نــداردتــامــابرنامــهششــمراباآننــگاهتدویــنکنیم.
البتــهغیــرازایــن،آقــاینوبخــتدریــکیــادومــورد
ــاب ــهکت ــدک ــضکردن ــالمتناق ــرکام ــزاظهارنظ نی
»امنیــتملــیونظــاماقتصــادیایــران«-کــهتدوین
آنراجنــابآقــایروحانــیدرســالهایقبــلانجــام
دادهانــد-خــوِدالگویاســالمی-ایرانیپیشــرفتاســت
ومــابرنامــهششــمرابــراســاسایــنکتــابتنظیــم
میکنیــم.لــذاعــرضبنــدهایــناســتکــهدرمواجهه
بــاگفتمــانالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفتطیفیاز
اظهارنظرهــاازســویمســئوالندولتــیمطــرحشــد.
بنــدهحــدسمیزنــمدلیــلایــنطیــفازاظهارنظرها
ایــنباشــدکــهمســئوالنمحتــرمعلیرغــمادعاهایــی
کــهمیفرماینــد،بــهبحــثالگــویاســالمی-ایرانی
پیشــرفتآشــنانیســتند.بنابرایــنمــابــرایاینکــه
ــزی ــتوبرنامهری ــازمانمدیری ــناییس ــطحآش س
ــا ــانتوســعهگراب کشــوروســایرکارشناســانجری
الگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفتارتقــاپیــداکنــد،
ــر ــورمنتش ــمکش ــهشش ــرایبرنام ــتیراب پیوس
کردیــم.ایــنپیوســتکــهمــاآنراتحــتعنــوان
پیوســت»الگــویپیشــرفتاســالمیبــرایبرنامــه
ششــمکشــور«مطــرحکردیــم،پنــجســاختاربحثی
دارد؛یعنــیدرپنــجســرفصلتنظیــمشــدهاســت.

سه مأموریت برای بهبود نهاد خانواده 
مأموریتهایــیکــهمــابــانــگاهالگــویپیشــرفت
ــم ــهشش ــهبرنام ــاقب ــرایالح ــالمی-ایرانیب اس
ــلتعریــف ــم،درچهــاربخــشقاب پیشــنهاددادهای
ــودهوبــهچهــاردســتهازموضوعاتــیکــهمــادر ب
ــوطمیشــوند. ــهروهســتیممرب ــاروب ــاآنه کشــورب
ســهمأموریــتبــرایبهبــودفضــایحاکــمبــرنهــاد
خانــوادهپیشــنهاددادهایــموبــهنظــربنــدهایــنســه
مأموریــتکمترینکاریاســتکــهمیتــواندربرنامه
ششــمبــراینهــادخانــوادهانجــامداد.البتــهماموریــت
بیــشازایــننیــزمیتــوانمتصــوربــود،منتهــامــادر
برنامــهششــمبســیارواقعبینانــهورودپیــداکردهایــم.
علــتایــنهــمکــهپیشــنهادهایخــودبــرایمســأله

در زمان تدوین برنامه ششم 
کشور یک قیام نخبگانی علیه 

برنامه ششم اتفاق افتاد که 
بخش عمده  آن ناشی از عدم 
توجه برنامه ششم به مفاهیم 

الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت 
بود. به هر حال این دو تفاوت 

میان فصل تدوین برنامه ششم 
و سایر فصول برنامه ریزی در 

کشور ما وجود دارد.
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ــه ــتک ــناس ــم،ای ــاالنگرفتهای ــتب ــوادهرادس خان
متأســفانهجریــانتوســعهگرادرکشــورمــاذهنیتــی
ــذا ــدارد.ل ــوادهن ــایخان ــودفض ــرایبهب ــردیب کارب
ــوزه ــریدرح ــایحداکث ــتبحثه ــالفرص االنعم
ــم ــهبخواهی ــراینک ــت،مگ ــیاس ــزیمنتف برنامهری
بحثهــایکلــیرامطــرحکنیــم.البتــهایــنموضــوع
ــلسیاســتهای ــهذی ــبنیســتک ــنمطل ــیای ناف
شــانزدهگانهایکــهرهبــرمعظــمانقــالببرایمســأله
خانــوادهابــالغفرمودنــد،قوانیــنرابــهتدریــجاصــالح
ــیمــا کنیــم.ایــنیــکپــروژهمیانمــدتاســت،ول
درکوتاهمــدتودر30یــا40روزباقیمانــدهبــه
تصویــببرنامــهششــمبــهدنبــالتصویــبایــنســه
مأموریــتبــرایبهبــودفضــایحاکمبــرنهادخانــواده

. هستیم
 عدم درک زوجین از زندگی مشترک

ــن ــوردازای ــهم ــد،س ــهش ــهگفت ــورک همانط
ــن ــت.اولی ــوادهاس ــألهخان ــهمس ــنهادهاراجعب پیش
ــاد ــرنه ــمب ــودفضــایحاک ــرایبهب ــاب پیشــنهادم
ــای ــاومهارته ــهآموزشه ــتک ــناس ــوادهای خان
ــس ــاتدری ــوادهدرتمــامپایهه ــادخان ــهنه ــوطب مرب
شــود.میدانیــدکــهدرشــهرتهــرانحــدود42
ــهطــالقختــممیشــود،ســن درصــدازازدواجهــاب
ازدواِججمعیــتزیــادینیــزبــهتأخیــرافتــادهاســت
وکســانیکــهزندگــیمشــتركتشــکیلدادهانــدبــه
ــرهســتند. ــارفق ــوادهدچ ــادخان لحــاظدركازنه
ــی ــلدركحداقل ــهدلی ــاب ــذابعضــیاززندگیه ل
ازنهــادخانــوادهدچــارفروپاشــیشــدهوبســیاریاز
زندگیهــادروقــتمقــررخــودتشــکیلنمیشــود.
ــی ــهاصل ــدریش ــهمیخواه ــیک ــمتبلیغات علیرغ
فروپاشــینهــادخانــوادهدرایــرانرامســائلاقتصادی
ــده ــایواردش ــیضربهه ــتاصل ــد،عل ــیکن معرف
ــِیزوجیــناز ــواده،عــدمدركتفصیل ــهنهــادخان ب
ــهیابی ــنریش ــاای ــرم ــت.اگ ــیمشــتركاس زندگ
رابپذیریــم-کــهشــواهدوقرائــنفراوانــینیــز
ــیاری ــهدربس ــهاینک ــوددارد؛ازجمل ــرایآنوج ب
ازطالقهــایثبــتشــدهدرتهــرانطرفیــنمشــکل
مالــیندارنــدوریشــهمســألهبــهایــنبــازمیگــردد
کــهاختــالفمشــربومــالكدرزندگــیمشــترك
ــی ــلاخالق ــهتحم ــادرب ــاق ــودداردوی ــاوج آنه

یکدیگــرنیســتندو...بایــدبدانیــمچــارهکارایناســت
کــهآموزشهــایمرتبــطبانهــادخانــوادهراگســترش
دهیــموآموزشهــاینهــادخانــوادهنیــزآموزشهــای
ــوم ــهمفه ــاراجعب ــدمدته ــتوبای ــتردهایاس گس

ــوادهکارشــود. نهــادخان
اولین گام؛ تغییر بنیادین در آموزش و پرورش

ــادر ــدم ــتش ــونتثبی ــنقان ــرای ــاءاهللاگ انش
شــورایراهبــردیالگویاســالمی-ایرانیپیشــرفت20

ــانهــادخانــواده محــوراصلــیآموزشهــایمرتبــطب
راآمــادهکردهایــمکــهمیتوانــددرفراینــدیبــه
ــه ــوطب ــایمرب ــوایآموزشه ــیومحت ــابدرس کت
ــر ــالاگ ــوانمث ــهعن ــلشــود.ب ــوادهتبدی ــادخان نه
مــابخواهیــم»خانــواده1«راپیگیــریکنیــم،رابطــه
در ادب اصطالحــاً و کوچکترهــا و بزرگترهــا
ــوادهرابحــثخواهیــمکــرد.خــودایــنموضــوع خان
نظامــیازمفاهیــمراداردکــهبــاســنیناولیــهآموزِش
مربــوطبــهنهــادخانــوادهمتناســباســت.ســرفصل
ــای ــهآموزشه ــواده20«ب بیســتمواصطالحــا»خان
ــت ــهتربی ــوطب ــایمرب ــائلجنســیوآموزشه مس
فرزنــدودورانحمــلمربــوطمیشــودکــهبســیاری
ازمســائلروحــیوروانــیمربــوطبــهفقــدانهمیــن

ــامســائل ــلاینکــهم ــهدلی ــیب آموزشهاســت؛یعن
ــمودر ــوادهراجــدینمیگیری ــهنهــادخان ــوطب مرب
ــرایط ــیازش ــادردركپایین ــدروم ــل،پ دورانحم
ویــژهایــندوراندارنــد،آســیبهاییبــهفرزنــدانوارد
میشــودکــهبایــدبهصــورتبنیادیــنعــالجشــوند.
خالصــه20ســرفصلتنظیــمشــدهواصــلمطلــب
ایــناســتکــهفعــالنظــامآمــوزشبپذیــردکــهبــه
جــایریاضــی1،فیزیــک1وزیســت1،مهارتهــای
اجتماعــیوخانوادگــیرااصــلقــراردهــد؛یعنــیمــا
ــانظــام ــندوگــزارهبحــثمیکنیــمکــهآی بیــنای
آموزشــیمطلــوببایــدبــهایــنســمتحرکــتکنــد
کــهآموزشهــایبخــشخدمــاتوتولیــدرابهعنــوان
محــورآمــوزشگســترشدهــدیــااینکــهبــهســمت
خانوادگــی و اجتماعــی مهارتهــای محوریــت
ــالمی-ایرانی ــویاس ــد.الگ ــتکن ــوزشحرک درآم
پیشــرفتمهارتهــایاجتماعــیوخانوادگــیرااصــل
ــرورش ــوزشوپ ــامآم ــرنظ ــد.اگ ــوزشمیدان درآم
ایــنموضــوعراقبــولکنــد،اولیــنگامتغییــربنیادین

ــود. ــوبمیش ــرورشمحس ــوزشوپ درآم
ــان  ــا آقای ــد ب ــوان نبای ــتغال بان ــن اش  قوانی

ــد ــر باش براب
ــای ــودفض ــرایبهب ــاب ــهم ــیک ــتدوم مأموری
ــن ــمای ــنهاددادهای ــوادهپیش ــادخان ــرنه ــمب حاک
اســتکــهتــاپایــانســالدومبرنامــه،ســازمانامــور
ــاهمــکاریســایروزارتخانههــا اســتخدامیکشــورب

علت اصلی ضربه های وارد شده به نهاد 
خانواده، عدم درک تفصیلِی زوجین 
از زندگی مشترک است. اگر ما این 
ریشه یابی را بپذیریم -که شواهد و 
قرائن فراوانی نیز برای آن وجود دارد؛ 
از جمله اینکه در بسیاری از طالق های 
ثبت شده در تهران طرفین مشکل 
مالی ندارند و ریشه مسأله به این باز 
می گردد که اختالف مشرب و مالک 
در زندگی مشترک آنها وجود دارد و یا 
قادر به تحمل اخالقی یکدیگر نیستند
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الیحــهایاختصاصــیبــرایاشــتغالبانــوانپیشــنهاد
کنــد.خالصــهســخنمــاایــناســتکــهدرجمهوری
ــن ــاقوانی ــدب ــواننبای ــتغالبان ــناش ــالمیقوانی اس
اشــتغالآقایــانبرابــرباشــد.بانــواِنمــادونقــشمهم؛
یعنــینقــشتربیتــیوتمدنیونقــشســرپانگهدارنده
ــن ــمقوانی ــابخواهی ــرم ــدواگ ــوادهرادارن ــادخان نه
خــودرابــهگونــهایتنظیــمکنیــمکــهمثــالســاعت
کاربانــوانبــاســاعتکارآقایــانیکســانباشــد،عمــال
ــفمیشــود. ــوانتضعی ــیبان ــیوتمدن نقــشتربیت

لحاظ نکردن تفاوت زن و مرد
یکــیدیگــرازبندهایــیکــهمــاپیگیــرآنهســتیم
ــوانتعریــفشــود. ایــناســتکــهبافــتمســائلبان
چــوندرحــالحاضــرواقعــابخشــیازمشــاغلیکــه
بــهبانــوانخودمــانواگــذارمیکنیــم،بــاشــخصیتو
روحیــهوویژگیهــایزنتناســبنــدارد.لــذادریــک
جملــهبایــدبگویــمالیحــهایکــهمــاپیگیــرتصویــب
آندرنظــامقوانیــنکشــورهســتیم،برمبنایتناســب
ــای ــهج ــاب ــراســتم ــیبهت جنســیتیاســت؛یعن
اینکــهشــعارجریانفمینیســت-عدالتجنســیتی-را
قانونــیکــردهومبنــایقانونگــذاریقــراردهیــم،بــه
اصــولفطــریاســالمرجــوعکــردهوتفاوتهــایزن
ومــردرادربازتعریــفزندگــیاجتماعــیآنهــااصــل
قــراردهیــم.لــذابــهنظــربنــدهمبنــایالیحــهایکــه
ــیتی ــبجنس ــد،تناس ــدش ــنخواه ــاءاهللتدوی انش
اســتوایــنموضــوعباعــثمیشــودکــهبانــوانمــا

زندگــیآســانتریدرجامعــهداشــتهباشــند.
قانونی کردن فمینیسم در ایران!

ازطــرفدیگــربــاوجــوداینکــهتــوانبانــوانمــابــه
لحــاظجســمیضعیفتــرازآقایاناســت،ولــیدوکار
بــهآنهــاتحمیــلمیشــود؛هــمکاردربیــرونوهــم
ــدس ــادمق ــتونه ــهحــوزهتربی ــوطب ــایمرب کاره
خانــواده.ایــنیــکظلــماســتکــهتحــتیــکعنوان
زیبــابــهنــامعدالــتجنســیتیمطــرحشــدهاســت.
گزارشهــایســازمانملــلوگزارشهــایمراکــز
ــهاز ــدک ــانمیده ــاننش ــیخودم ــدوبررس رص
ــانتوســعهگرازننیــرویکارارزانقیمــت نظــرجری
محســوبمیشــود.پــسبنابرایــندرســتاســتکــه
فعالیــتخــودرابــایــکشــعارخــوبوتحــتعنــوان

عدالــتجنســیتیشــروعکــردهومیگوینــدمســأله
ــک ــوقالینف ــزءحق ــوانج ــکبان ــوراکونومی حض
ــدزن ــومیرون ــیجل ــتوقت ــیدرنهای ــت،ول آنهاس
بــهنیــرویکارارزانقیمــتتبدیــلشــدهوهزینههای
راکاهــشمیدهــد.کســانی تولیــدســرمایهدار
ــد ــهکردهان ــمرامطالع ــثفمینیس ــابقهبح ــهس ک
میداننــدکــهاصــالتولیــدفمینیســتبــرایطراحــی
چنیــنزمینههــایبــودهتــانظــامســرمایهداریســود
بیشــتریببــردوهزینههــایتولیــدبــرایســرمایهدار
ــن ــودای ــاوج ــالب ــرح ــهه ــد.ب ــداکن ــشپی کاه
ــاره ــااش ــهآنه ــدهب ــهبن ــیک ــواهدوواقعیتهای ش
کــردم،متأســفانهمعاونــتامــورزنــانوخانــواده
ریاســتجمهــوریبــهدنبــالقانونیکردنفمینیســت
ــم ــهشش ــوعرادربرنام ــنموض ــتوای ــراناس درای
ذیــلیــکمــادهبیــانکــردهاســت.لــذامــادرعــوض
ــارادر ــدهدردنی ــایامتحانش ــنحرفه ــهای اینک
ایــرانعملیاتــیکنیــم،بایــدبــانــگاهبومــیخودمــان
مســألهراتحلیــلکنیــم.درفرهنــگاســالمیایرانــی
ــن ــامقوانی ــتونظ ــنواژهاس ــادرمقدستری زنوم
بایــدایــننهــادمقدسرالجســتیکوپشــتیبانیکند.
انشــاءاهللمــادرایــنالیحــهبــهایــنســمتحرکــت

میکنیــم.
باید ماهیت محله تقویت شود

ــای ــودفض ــرایبهب ــاب ــهم ــومیک ــنهادس پیش
حاکــمبــرنهــادخانــوادهارائــهدادهایــمایــناســت
ــک ــاکم ــهرداریهاب ــهش ــمک ــدکردی ــهتأکی ک
ــه وزارتمســکنوبرخــیدیگــرازوزارتخانههــاب
ــد. ــتکنن ــاحرک ــتمحلهه ــتماهی ــمتتقوی س
میدانیــدکــهمحلــه،محــلزندگــیخانــواراســت
واگــرجــذابنباشــد،ناامــنباشــد،هویــتنداشــته
باشــدوبــهیــکخوابــگاهِِصــرفتبدیــلشــود،نهاد
خانــوادهتضعیــفمیشــود.یکــیازعلتهــای
اینکــهدرفرصتهــایتعطیلــیجمعیــتزیــادیبه
مراکــزتفریحــِیخــارجازتهــران-شــمالیــاجاهای
ــناســتکــهمحلههــایآنهــا، ــدای دیگــر-میرون
ــیمناســبنیســت. ــرایزندگ ــداردوب ــتن جذابی
عمــالیــکخوابــگاهمحســوبمیشــود،خوابگاهــی
ــادر ــذام ــوعفرحــیدرآننیســت.ل ــچن کــههی
ــث ــلبح ــهریمفص ــتش ــایمدیری دورهبحثه
کردهایــمکــهاولیــنویژگــیمحلــهایــناســتکــه
درآنفــرحوجــودداشــتهباشــد.مــابرایمحلــهچهار
ــهعبــارتبهتــردریــک ویژگــیرابیــانکردهایــم؛ب
محلــهخــوبامــکانتفریــحوتحصیــلوجــودداردو
ــود. ــنمیش ــهتأمی ــودمحل ــرهدرخ ــایروزم نیازه
ــکان ــهخــوبحتیاالم ــکمحل ــردری ازطــرفدیگ
ــم ــابتوانی ــرم ــوددارد.اگ ــغلوج ــرایانســانهاش ب
شناســنامهمشــاغِلمحــالتراتهیــهکــردهوحمایــت

آیا نظام آموزشی مطلوب باید 
به این سمت حرکت کند که 
آموزش های بخش خدمات و 

تولید را به عنوان محور آموزش 
گسترش دهد یا اینکه به سمت 
محوریت مهارت های اجتماعی 

و خانوادگی در آموزش حرکت 
کند. الگوی اسالمی-ایرانی 

پیشرفت مهارت های اجتماعی 
و خانوادگی را اصل در آموزش 

می داند.
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کنیــمکــهاینمشــاغلبــهتدریــجدرمحلهگســترش
ــهرا ــهایمحل ــِتمحل ــد،توانســتهایمماهی ــداکنن پی

تقویــتکنیــم.
نباید ماهیت محله ها را به چالش بکشیم

مــاریشــهبســیاریازســفرهایدرونشــهریراکــه
موجــبمشــکالتروحــییــاآلودگــیهــواشــده،در
ایــنمیبینیــمکــهســبدچهارگانــهنیازهــایخانــوار
درخــارجازمحلــهتأمیــنمیشــود.لــذااگــربــهایــن
ســمتحرکــتکنیــمکــهبــهتدریــجومثــالًدرمدت
یــکدهــهیــابیشــترمحلههــاراتقویــتکــردهوبــه
یــکمحیــطجــذاببــرایزندگــیتبدیــلکنیــم،هم
ــهریرا ــفرهایدرونش ــمس ــواروه ــایخان هزینهه
کاهــشدادهایــم.بــااجــرایایــنطــرحبــهطرحهایــی
ماننــداسمارتســیتیهاودولتهــایالکترونیــک
-کــهبرخــیازافــرادمطــرحمیکننــد-خیلــی
ــا ــهب ــراینک ــود.مهمت ــدانمیش ــازپی ــاسنی احس
بهبــودمحــِلزیســتخانــواده،شــرایطدرونــیآننیــز
بهبــودپیــدامیکنــد.درروایــتآمدهاســتکــهپیامبر
ــد ــیمیخواهی ــهوقت ــدک ــهفرمودن ــرم)ص(توصی اک
خانــهبخریــد،ابتــداهمســایهیخــودرابررســیکنید.
محلــه،محیطهمســایگیاســتواگــرهمســایهایبَد
بــود،ایــنبــدبــودِنهمســایهومحلــهبــهتمامشــئون
زندگــیفــردوخانــوادهســرایتمیکنــد.کســانیکــه
زندگیمشــتركتشــکیلدادهانــداینموضــوعرادرك
میکننــد؛گاهــیوقتهــادربرخــیازمحــالت
ــی ــاحت ــاصخانوادهه ــرایطخ ــکش ــراندری ته
بــرایتأمیــننیازهــایروزمــرهخــودماننــدمیــوهو
ســبزیجاتونــانمجبــورمیشــوندازمحلــهخــارج
شــوند.ایــنشــرایطخیلــیبــدیاســت.مــانبایــد
بــهبهانــهکشــیدناتوبــانیــاتأســیسهایپرمارکت،
ماهیــتمحلههــارابــهچالــشبکشــیم.اگــرمحلــه
رابــهمحــلتأمیــننیازهــایخانــوادهتبدیــلکنیــم،
ــی ــورتطبیع ــهص ــهایب ــنمحل ــتچنی آنوق

مســجدمحــورخواهــدبــود.
ــنا  ــرم آش ــه های ج ــا ریش ــا ب  خانواده ه

نیســتند
دربخــشمربــوطبــهپیشــگیریازجــرمدو
ــنهاد ــندوپیش ــهای ــمک ــرحکردهای ــنهادمط پیش
کمــکمیکنــدتــاریشــههایوقــوعجــرمدر

ــی ــرانحت ــهای ــوند.درجامع ــناختهترش ــهش جامع
مســئوالنونخبــگاِنبــاریشــههایوقــوعجــرم
آشــناییندارنــد.ایــنعــدمآشــناییســببمیشــود
کــهپــدرومــادرویــانظــاممدیریــتکشــوربعــداز
ــان ــهفرزندش ــودک ــهمیش ــیمتوج ــتمدت گذش
جرمــیرامرتکــبشــدهویــادرجامعــهجــرمعجیبی
ــردوپیشــنهادمــا اتفــاقافتــادهاســت.روححاکــمب
ایــناســتکــهاگــرســعیکنیــمدرجامعــهدرمــورد

ریشــههایوقــوعجــرمبحــثکنیــم،ســببخواهــد
شــدکــهتدابیــروتصمیماتمادرراســتایپیشــگیری
ــه ــیک ــیازجرمهای ــهبرخ ــد.االنریش ــرمباش ازج
ــن ــلازقوانی ــد،حاص ــاقمیافت ــااتف ــهم درجامع
ــی ــاگفتوگوی ــهم ــت.درجامع ــداس ــرراتب ومق
راجعبــهقانــونبــدوچگونگــیزمینهســازِیآن
بــرایانجــامجــرموجــودنــداردوقوانیــنبــدمعمــوال
بهصــورتمکــرردرمجلــستصویــبمیشــود.مثــال
ــیازبیتالمــالو ــزرگبرداشــتهایغیرقانون جــرمب
داســتانفیشهــاینجومــیکــهامــروزمطــرحاســت،
بــهســوءاســتفادهازیــکبنــدقانونــیدربرنامــهپنجم
ــه ــتب ــهتوســعهعل ــیبرنام ــردد؛یعن کشــوربرمیگ
وجــودآمــدنایــنجــرماســت.درایــنحــوزهاگــرمــا

ــهای ــتوبخشنام ــگاهآِمِریَ ــان ــزراب ــدهمهچی نبای
حــلکنیــم،بایــدبــهســمتحــِلهدایتبنیــانایــن
موضــوعحرکــتکنیــم.انجــامگفتوگوهــایانتقــادِی
ــگاه ــهن ــودک ــهســببمیش ــنزمین جــدیایدرای
ــوه ــهخــودق ــرد.البت پیشــگیریازجــرمشــکلبگی
قضائیــههــمبایــدپیشقدمشــودوبخــشرســانهایو
گفتمانســازیخــودراتقویــتکنــدواجــازهندهــدتــا
قوانیــن،ســاختارهاوبرنامههــایزمینهســازجــرمبــه
ایــنراحتــیتصویــبشــوند.اگــرمــادرایــنموضــوع
هزینــهکنیــم،دیگــرقــوهقضائیــهمجبــورنخواهــدبود
کــهســاالنه15میلیــونخدمــتقضایــیارائــهدهــد.

 مبارزه با ترجمه گرایی
پیشــنهادششــممــابــرایمبــارزهبــاترجمهگرایــی
ــا ــمم ــیازعل ــوزهترجمهزدای ــت؛درح ــماس درعل
ــت ــهدول ــؤاالتمرحل ــکس ــکیلبان ــنهادتش پیش
اســالمیویــابــهعبــارتحقوقیترپیشــنهادتشــکیل
مرکــزشناســایی،تبییــنوحمایــتازمســائلمرحلــه
دولتســازیاســالمیرادروزارتعلــومدادهایــم.ایــن
مرکــزابتــدابایــدمســائلمرحلهدولتســازیاســالمی
-مرحلــهایکــهملــتایــراندرحــالحاضــردرآنقرار
ــا دارنــد-شناســاییکــردهوســپسایــنمســائلراب
ــاو ــرگروهه ــگاهها،مدی ــاتیددانش ــاواس دپارتمانه
دانشــجویانتفاهــموتبییــنکنــدوســپسازگــروه
پاســخدهندهبــهایــنمســائلحمایــتکنــد.بنابرایــن
ــترا ــنوحمای ــزســهکارِشناســایی،تبیی ــنمرک ای

 اولین ویژگی محله این است که 
در آن فرح وجود داشته باشد. ما 
برای محله چهار ویژگی را بیان 
کرده ایم؛ به عبارت بهتر در یک 
محله  خوب امکان تفریح و تحصیل 
وجود دارد و نیازهای روزمره 
در خود محله تأمین می شود. از 
طرف دیگر در یک محله خوب 
حتی االمکان برای انسان ها شغل 
وجود دارد.
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انجــاممیدهــد.مــادرحــالحاضــرچنیــنمرکــزی
رادرجمهــوریاســالمینداریــم.اگــرایــنمرکــزبــه
لحــاظقانونــیایجــادشــودوبخواهــدایــنســهکاررا
بــانــگاهالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفتانجــامدهــد،
مــابــامنطــقاســتخراجســؤالکــهدرمبانــینظــری
ــزارایــنبحــثرانیــز الگــویپیشــرفتداریــم،نرماف
ــدشناســایی ــمداد.قواع ــرارخواهی ــاق ــارآنه دراختی
ــن ــطای ــالمیتوس ــازیاس ــهدولتس ــائِلمرحل مس
ــا ــهم ــنهادیک ــت.پیش ــدهاس ــنش ــزارتبیی نرماف
ــیاســت.پیشــنهاد ــلپیشــنهادفعل ــمدرمقاب دادهای
ــیرا ــهنشســتهاوگفتمانهای ــناســتک ــیای فعل
برگــزارکــردهواصــلفضــایعلــومانســانیرابهچالش
بکشــیم.بــهنظــرمــاایــنپیشــنهاددیربــازدهاســت؛
یعنــیشــمابایدمدتهــایزیــادینشســتوهمایش
برگــزارکنیــدودرضمــنجمعیــتکمــینیــزبــاایــن
ــن ــد.ای ــرارمیکنن ــاطبرق نشســتهاوجلســاتارتب
موضــوعبرخــالفزمانــیکهشــمانظامــیازمســائلرا
بــادانشــگاههایخــودتفاهــممیکنیــدوایــنمســائل
بــهاصطــالحمــاجــزوهشــرحســؤالیــاشــرحمســأله
دارنــد؛یعنــیبــهصــورتتفصیلــیتوضیــحدادهشــده
ــامیخواهیــمجــوابآن اســتکــهمســألهایکــهم
راپیــداکنیــمچیســت.اگــرایــنمرکــزایــنکارهــا
ــن ــتای ــامحوری ــدب ــامیتوان ــدبعده ــامده راانج
مســائلپایاننامههــارامدیریــتکنــد.اگــرایــن
ــنشــیوه ــهای ــدب ــدتشــکیلشــودبای ــزبخواه مرک

تشــکیلشــود،نبایــدبــاردیگــربــهســمتبرگــزاری
همایــشحرکــتکنیــم.میــانهمایــشگذاشــتنو
تبییــننظــرِیعلــومدینــیواســالمی،تفــاوتزیادی

ــوددارد. وج
محله های وقفی 

ــه ــرایاصــالحبرنام ــاب ــهم ــیک پیشــنهادهفتم
ــای ــهمحلهه ــتک ــناس ــمای ــهدادهای ــمارائ شش
ــواردرطــولســالهای ــاظرفیــتهــزارخان وقفــیب
ــهششــمســاختهشــود.ممکــناســت اجــرایبرنام
ــای ــود.هزینهه ــاختهش ــهس ــدتدومحل ــنم درای

ــتو ــفاس ــروق ــیب ــیمبتن ــایوقف ــنمحلهه ای
هویــتآنهــانیــزمبتنــیبــرماهیــتمحلــهایاســت.
نســلدوممســکنمهــریکــهمــاطراحــیکردهایــم،
تکاملیافتــهایــننــگاهاســت.اگــرمحلههــایوقفــی
ــی ــتوطراح ــاهوی ــات ــود،ازهزینهه ــکیلش تش
مســألهبــانــگاهخاصــیصــورتگرفتــهاســت.
ــه ــتدارد؛اولاینک ــادوخاصی ــنمحلهه تشــکیلای
ــالقو ــهاخ ــمک ــاندادهای ــینش ــورتعمل ــابهص م
ــهراحــل ــدمشــکالتاقتصــادیجامع ــارمیتوان ایث
کنــد.درســتبرخــالفگزارههــایآداماســمیتیکــه
دههــاســالاســتترویــجمیشــودوعنــوانمیکنــد
کــهاگــرشــمابخواهیــداقتصــادیــکجامعــهرافربــه
ــع ــرصومناف ــکح ــمتتحری ــهس ــدب ــد،بای کنی
ــن ــاای ــاب ــدو...م ــتکنی ــهحرک شــخصیآنجامع
ــه ــمک ــانمیدهی ــینش ــورتعلن ــنهادبهص پیش
اگــربــهمســائلاخالقــیوتوصیههــایدینــیعمــل
شــود،مســائلاقتصــادینیــزحــلخواهــدشــد.دوم
اینکــهدرقالــبمحلههــایوقفــیتأســیسمیشــود،
کارکــردشبــرایخانوادههــااســتکــهمــاپیشــنهاد
دادهایــمایــنمحلههــادراختیــارکســانیکــهشــرایط
متوســطدارنــدتــاپنــجســاِلاولزندگــی،کســانیکه
شــرایطســختترداشــتهوطبقــاتپایینتــرهســتند
تــا10ســالاوِلزندگــیوبرایکســانیکهمشــکالت
جــدیدارنــدتــازمانــیکــهحیــاتدارنــد،قــرارگیرد.
اگــردوســهمــوردازایــنمحلههــاتأســیسشــود،
مــردمبــاکارکردهــایاحــکاماســالمیبیشــترآشــنا
میشــوند.ازطــرفدیگــرســطحوانگیــزهوقــفدر
اســالمبــهگونــهایاســتکــهمــادرظــرفپنــجیــا
10ســالآینــدهمیتوانیــممشــکلمســکنایــران

راحــلکنیــم.
مقاومت عجیب سازمان برنامه و بودجه 

اگــرفضــایگفتمــانالگــویاســالمی-ایرانی
ــئوالنو ــودومس ــقش ــدهتعمی ــرفتدرآین پیش
ــادر ــد،م ــربگیرن ــوعراجدیت ــاموض ــگانم نخب
شــورایراهبــردیالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفت
ــاذیــلیــک آمادگــیایــنراداریــمکــهازصــدرت
برنامــهپیشــرفترابــانــگاهالگــویاســالمی-ایرانی
ــم ــرضمیکن ــهع ــم.اینک پیشــرفتطراحــیکنی
ــر ــه،دوبخــشرادرب ــکبرنام ــلی ــاذی ازصــدرت
ــی ــوزهمبان ــهح ــوطب ــشمرب ــکبخ ــرد؛ی میگی
نظــریتــاحــوزهاحــکامبرنامــهاســتوایــنآمادگــی
درمجموعــهمــاوجــودداردکــهایــنموضــوع
رامطــرحکنــد.بخــشدیگــرنیــزازبحثهــای
ــایاقتصادســنجی ــابحثه ــیشــروعشــدهوت کیف
ــن ــیدرای ــد؛یعن ــهمییاب ــاریادام ــباتآم ومحاس
بخــشنیــزامــکاِنایــنموضــوعوجــودداردکــهمــا
حتــیبــهزبــانمحاســبهورودپیــداکــردهووضعیــت

در جامعه ما گفت وگویی 
راجع به قانون بد و چگونگی 

زمینه سازِی آن برای انجام جرم 
وجود ندارد و قوانین بد معموال 

به صورت مکرر در مجلس 
تصویب می شود. مثال جرم 

بزرگ برداشت های غیرقانونی 
از بیت المال و داستان فیش های 

نجومی که امروز مطرح است، 
به سوء استفاده از یک بند 

قانونی در برنامه پنجم کشور 
برمی گردد؛ یعنی برنامه توسعه 
علت به وجود آمدن این جرم 

است. 
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ــرفت ــالمی-ایرانیپیش ــویاس ــگاهالگ ــان ــورراب کش
تشــریحکنیــم.بنــدهبایــدایــنمســألهرابگویــمکــه
مقاومــتعجیــبســازمانبرنامــهوبودجــهحتــیدر
مقابــلگفتوگــویالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفت
ــی ــیکاراســت؛یعن ــعاصل ــتمان درســازمانمدیری
ــهششــمو ــهبرنام ــاب ــهم ــکالهاییک ــفانهاش متأس
ــزیکشــور ــوردنظــامبرنامهری ــردرم بهصــورتعامت
ــای ــم،بهصــورترســانهایتوســطآق مطــرحمیکنی
ــده ــود.بن ــوابدادهمیش ــانج ــتوهمکارانش نوبخ
قبــالنیــزخدمــتآقــاینوبخــتعــرضکــردمکــه
ــا ــتوب ــازمانمدیری ــددرس ــوبای ــاتگفتوگ جلس
حضــورکارشناســانایــنســازمانبرگــزارشــودشــما
ــالمی-ایرانی ــویاس ــایالگ ــدگفتوگوه ــازهدهی اج
پیشــرفتواردحیــاطخلــوتســازمانبرنامــهوبودجه
شــود.اگــرمــارودرروبــادوســتانســازمانمدیریــت
وبرنامهریــزیکشــورواردگفتوگــوشــویم،ایــن
گفتوگوهــابســیارکیفیتــر،غنیتــروپرثمرتــر

ــود. خواهــدب
تغییر در نظام برنامه ریزی کشور

ــول ــکمحص ــودی ــنهادخ ــتپیش ــرایهف ــاب م
آمــادهداریــمواینطــورنیســتکــهبعــدازتصویــب
ایــنپیشــنهادهاتــازهبخواهیــمتحقیقــاتآنراانجــام
دهیــم.ممکــناســتشــمابگوییــدبایــدحــولایــن
موضــوعتفاهــمصــورتگیــرد،اشــکالینــدارد،ولــی
ــه ــارهب ــت.اش ــدهاس ــامش ــیآنانج کارتحقیقات
ایــننکتــههــمضــروریاســتکــهتدویــننقشــه
راهالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفت،20ســالطول
کشــیدهاســت.دودهــهکارمطالعاتــیپشــتایــن
ــر ــادســتپُ ــودهاســتکــهمــااینطــورب نقشــهب
ــت ــنهف ــم.ای ــممیکنی ــدهوتفاه ــدانش واردمی
پیشــنهادمبتنــیبــرنظریههــایالگــویاســالمی-
ــاینوبخــت ــابآق ــیپیشــرفتهســتندوجن ایران
ــالمی-ایرانی ــویاس ــدالگ ــوالکن ــدس ــرنبای دیگ
پیشــرفتکجاســت؟!بخــِشقابلتوجهــیازمباحث
ونظریــاتالگــویاســالمی-ایرانیپیشــرفتتدویــن
شــدهاســتوبــابانتقــادبــهمفاهیمــیکــهدرالگــو
ارائــهشــدهبــازاســت.ایــنهفــتپیشــنهادیکــه
مــاارائــهدادهایــم،مبتنــیبــرچهــارنظریــهبخشــی
اســت؛ســهحکــِممربــوطبــهنهــادخانــوادهمبتنــی

بــرنظریــهبهبــودمســتمرفضــایحاکــمبــرنهادهــای
متکفــلتربیتــیاســت.دوحکــِممربوطبهپیشــگیری
ازجــرممبتنــیبــرنظریهپیشــگیریبنیادیناســالمی
ازجــرماســت.پیشــنهادمــابــرایحــوزهترجمهزدایی
ازپایاننامههــابــراســاسنظریــهبانــکســؤاالت
ــای ــرایمحلهه ــاب ــنهادم ــت.وپیش ــازاس جهتس
وقفــینیــزمبتنــیبــرنظریــهبنگاههــایوقفمحــور
اســت.ایــنچهــارنظریــهبــهمــانشــانمیدهــدکــه

ســطوحنظــرِیفربــهایوجــودداردکــهنهایتــابــهاین
ــا ــت.م ــدهاس ــیش ــهمنته ــنهادهایهفتگان پیش
حتــیبــرایاجــراکــردناینپیشــنهادهانیــزمباحثی
راآمــادهکردهایــموخودمــانرادرمرحلــهتفاهــِمایــن
مباحــثوارائــهگــزارشآنهــابــهنخبــگانبــراینقــد
وتکمیــلمیدانیــموآمادهایــمکــهبــهدولــت
ــگاهالگــویاســالمی- ــان ــاکارراب مشــاورهبدهیــمت
ایرانــیپیشــرفتبــهپیشببــرد.درمجمــوعاینهفت
پیشــنهاد،گاماوِلتغییــردرنظــامبرنامهریــزیکشــور

ــود. ــوبمیش محس
وقف بارگاه رضوی

طــرحنهایــیپیشــنهاِدمــابــرایتشــکیلمحلههــای
وقفــیبــاظرفیــتهــزارخانــوارایناســتکــهازهمین

زمینهــایوقفــیبــاکمــکســایروجــوهِوقــفماننــد
وقــفمشــارکتیبــاهمــاننــگاهمحلــهایچنــدمحلــه
وقفــیراایجــادکــردهومثــالًدرقالــبقرعهکشــیایــن
محلههــارادراختیــارزوجهــایجــوانقــرارمیدهیــم
تــازمانــیکــهبتواننــدســرپــایخــودبایســتند؛یعنی
درعــوضاینکــهمســتأجرشــونددرمحلههــایوقفــی
ســاکنمیشــوند.ممکناســتایــنموضوعدرابتــدادر
چنــدمحلــهازایــرانتشــکیلشــودکــهمــاپیشبینی
ــی ــیوقت ــرهســتند؛ول ــاطآمادهت ــدامنق ــمک کردهای
طــرحمعرفــیشــودمحلههــایوقفــیمیتواننــد
ــرم ــتح ــلمدیری ــاًذی ــاوخصوص ــلامامزادهه ذی
رضــویبــهنــامامــامرضــا)ع(درهمــهمناطــقایــران
وشــهرهاتشــکیلشــوند؛یعنــیدرواقــعموقوفــاتبــه
نیــتحضــرتاباالحســنعلیبنموســیالرضــاباشــد
ــمادرمســکن ــهش ــهركهاییک ــدش ــتمانن ودرس
ــر ــزدرسراس ــینی ــایوقف ــدمحلهه ــرمیبینی مه
ــن ــاوتای ــدهتف ــهنظــربن ــد.ب ــهوجــودبیای ــرانب ای
محلــهبــامحــالتدیگــرروشــناســت؛وقــفوحــرم
ــواده ــرایتشــکیلبههنــگاِمنهــادخان امــامرضــا)ع(ب
خدمــاتارائــهمیدهــد.طبــقآمــاربانــکمرکــزیدر
ــای ــا70درصــدهزینهه ــران60ت ــدته ــهریمانن ش
خانــوارمربــوطبــهمســکناســت،یعنــیبــاپیشــنهاد
مــاهزینــهتشــکیلخانــوادهنصــفمیشــود.حــالاگر
ــاســایرپیشــنهاداتیکــهمــاارائــه ایــنپیشــنهادراب
دادهایــم-یعنــیآموزشهــاینهــادخانــوادهگســترش

محله های وقفی با ظرفیت هزار خانوار 
در طول  سال های اجرای برنامه ششم 
ساخته شود. ممکن است در این مدت 
دو محله ساخته شود. هزینه های این 
محله های وقفی مبتنی بر وقف است و 
هویت آنها نیز مبتنی بر ماهیت محله ای 
است. نسل دوم مسکن مهری که ما 
طراحی کرده ایم، تکامل یافته این نگاه 
است. اگر محله های وقفی تشکیل شود، 
از هزینه ها تا هویت و طراحی مسأله با 
نگاه خاصی صورت گرفته است. 
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پیــداکنــدوقوانیــناشــتغالبانــواننیــزبــهنفعشــغل
مقــدسمــادروشــغلتمدنــیوتربیتیمــادربازتعریف
شــود-ضمیمــهکنیــمهمــهایــنمــواردقطعاتــیاز

پــازلتقویــتنهــادخانــوادهخواهنــدبــود.
 راهی برای اجرا شدن قانون

ــد ــونراب ــرانقان ــادرای ــهم ــهاینک ــهب ــاتوج ب
ــد ــرفراین ــورتصریحت ــهص ــموب ــبمیکنی تصوی
ــهقانــونبــد تصویــبقانــونفراینــدبــدیاســتوب
منجــرمیشــود،اتفاقــیکــهرخمیدهــدایــن
ــاخــوب ــرانشــدهی ــوالًاج ــامعم ــهقانونه اســتک
توســعه برنامههــای مــورد در نمیگردنــد، اجــرا
ــن ــدای ــا40درص ــدود30ی ــودح ــهمیش ــهگفت ک
برنامههــااجــرامیشــود.مــابــرایرفــعایــنمشــکل
دوتدبیــرکردهایــم؛تدبیــراولایــناســتکــهقوانیــن
پیشــنهادیخودمــانرابــهمحوریــتنظریــهتنظیــم
کردهایــم،یعنــیدرپیشــنهاداتمــاتجربــهوســلیقه
بنــدهمحــورنبــودهاســت،بلکــهقانــونتوســطنظامی
ــذاقــدرتتفاهــم ــاتپشــتیبانیمیشــودول ازنظری
پیــدامیکنــد.وقتــیبنــدهمیگویــمدرحــال
حاضــرقوانیــنبــداســتیکــیازمصادیــقبــدبــودن
ایــناســتکــهقانــوِنارائــهشــدهذیــلیــکنظریــه
قابــلتفاهــمنبــودهوحاصــلســلیقهچنــدقانونگذار
ــا اســت.درســتاســتکــهاختیــاراتقانونگــذاریب
نماینــدگاناســت،ولــیوقتــیدرقانونگــذاریذیــل
یــکنظریــهعمــلنمیکننــدنمیتواننــدبحــث

ــوناجــرانمیشــود. ــذاقان خــودراتفاهــمکننــدول
ــه ــلنظری ــعهگراذی ــانتوس ــم؛جری ــالبزن ــدهمث بن
ــه ــبوکاردربرنام ــرکس ــمب ــایحاک ــودفض بهب
پنجــمکشــورحــدود108مــادهپیشــنهاددادهاســت؛
یعنــیچــوننظریــهوجــودداشــته–البتــهمــاایــن
ــاده ــم–108م ــدیمیدانی ــهیفاس ــهرانظری نظری
ــهدر ــابخشــیک ــاًتنه ــذااتفاق ــهدادهاســت.ل راارائ
ــورت ــهص ــمب ــهپنج ــرایبرنام ــالهایاج ــولس ط
جــدیپیگیــریواجــراشــدبهبــودفضــایکســبو
ــایکســب ــاخصهایفض ــرش ــیاگ ــت؛یعن کاراس
ــه ــمب ــیببینی ــتفعل ــیودول ــتقبل وکاررادردول
نظــربنــدهشــاخصهابهبــودپیــداکــردهاســت.مــا
نیــزمجموعــهقوانیــنخودمــانراذیــلنظریــهارائــه
ــد ــهشــهرداریبای ــمک ــطنگفتهای ــذافق ــم؛ل کردهای

ــاًنظــاماســتداللی ــکارراانجــامدهــد،بلکــهواقع این
ــنموضــوعوجــوددارد. پشــتای

تدبیــردیگــرایــناســتکــهمــاایــنهفــتمــاده
ــوی ــگاهالگ ــتن ــدهتثبی ــادهواح ــلم ــمراذی وحک
اســالمیایرانــیپیشــرفتبــرایبرنامــهششــم
پیشــنهاددادهایــم،یعنــیدرواقــعاینهفتپیشــنهاد
ذیــلیــکمــادهواحــدههســتند.چــراایــنپیشــنهاد
ــرای ــم؟ب ــشنکردهای ــوادراپخ ــموم ــهدادهای راارائ
ــری ــبمطالبهگ ــهمرتّ ــهدرطــولاجــرایبرنام اینک
وپیگیــریکنیــم.نبایــدتلقــیکنیــدکــهبــاطــرح
پیشــنهادراجــعبــهالگــویاســالمیایرانــیپیشــرفت
ــام ــرراانج ــندوتدبی ــاای ــود.م ــلمیش ــألهح مس
ــا ــنهادرادریکج ــتپیش ــنهف ــیای ــم؛یعن دادهای
جمــعکردهایــمتــافرصــتمطالبــهیآنبــهصــورت
جــدیفراهــمشــودونظریاتــینیــزوجــودداردکــه
میتوانیــمبــراســاسایــننظریــاتایــنپیشــنهادات
راشــرحدهیــم.بــهنظــربنــدهاگــرایــندوتدبیــررا
جــدینگیریــمایــنقوانیــنحتــیدرصــورتتصویب
ــرای ــهسرنوشــتســایرقوانیــنمبتــالمیشــوند.ب ب
ــد ــروژهچن ــکپ ــزیکشــوری ــرنظــامبرنامهری تغیی
ــیشــود، ــدتوســطنیروهــایانقــالباجرای ــهبای الی
ــم ــابتوانی ــهم ــتک ــناس ــاای ــنپروژهه ــیازای یک
حرفهــایانقــالبوالگــویاســالمیایرانیپیشــرفت

رابــهقانــونتبدیــلکنیــم.
 تراریخته هاِی مشکوک!

ــهتراریختــه،یــکبحــثطوالنــی بحــثراجــعب
ــر ــیارمختص ــورتبس ــهص ــدهب ــیبن ــتمتنه اس
ــهدر ــهتراریخت ــعب ــهراج ــانیک ــمکس ــدبگوی بای
کشــورصحبــتمیکننــددرمجمــوعســهســناریو
ودوگانــهراپیــشمیبرنــد؛عــدهایمیگوینــد
واردکشــت بایــد ترایختههــا واردات عــوض در
ــر ــداگ ــتهمیگوین ــندس ــویم.ای ــاش تراریختهه
ــم ــدیبگیری ــارادردرونج ــتتراریختهه ــاکش م
مخاطــراتامنیتــی-زیســتمحیطیوســالمتآن
کمتــرخواهــدبــود؛چــونباالخــرهتحــتنظــرخــود
مــامیباشــد.بنابرایــنعــدهایســناریورابینکشــت
یــاوارداتمدیریــتمیکننــد،ایــنحــرفاولاســت.
ســناریویدومــیکــهجمعیتهــایدیگــریآن
ــددر ــابای ــهم ــناســتک ــدای ــریمیکنن راپیگی
عــوضکشــتووارداتتراریختههــابــهســمتتولیــد
ــهی ــذادوگان ــم.ل محصــوالتارگانیــکحرکــتکنی
ایــنافــراد،دوگانــهیتراریختههــایــاارگانیــکاســت
ــدهی ــد.عم ــنفضــامطــرحمیکنن وبحــثرادرای
اســتداللجریــاندومایــناســتکــهمســألهســالمت
درمحصــوالتتراریختــهاحــرازنشــدهاســت،یعنــی
مــانمیتوانیــمبــهصــورتقاطــعبگوییــممحصــوالت
تراریختــهضــرریبــرایحــوزهســالمتندارنــد.بایــد

ما در ایران قانون را بد تصویب 
می کنیم و به صورت صریح تر 

فرایند تصویب قانون فرایند بدی 
است و به قانون بد منجر می شود، 

اتفاقی که رخ می دهد این است 
که قانون ها معموالً اجرا نشده یا 

خوب اجرا نمی گردند
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ــتداللدر ــناس ــاای ــیوقته ــهگاه ــدک ــتکنی دق
ــداران ــیطرف ــود؛یعن ــسمیش ــانهبرعک ــوزهرس ح
ــت ــدهاس ــاتنش ــوزاثب ــدهن ــامیگوین تراریختهه
کــهتراریختههــاضــرردارنــددرحالــیکــهطرفــداران
محصــوالتارگانیــکمیگوینــدســالمتتراریختههــا
احــرازنشــدهاســتوهمیــنکــهدرحــوزهســالمت،
ســالمبودِنیــکمحصــولاحــرازنشــودکفایــت

ــاآنرامنــعکنیــم. ــدکــهم میکن
لــذااگــرســناریویدوم-یعنــیعدماحرازســالمت
محصــوالتتراریختــه-بــهدرســتیبازخوانــیشــود
فهــمنــگاهِســناریویدومبــهمســألهتراریختههــانیــز
ــی ــألهخیل ــنمس ــرم ــهنظ ــود.ب ــرمیش واضحت
روشــناســت؛مــاهیــچدلیلــینداریــمبــرایاینکــه
یقیــنکنیــممحصــوالتتراریختــه،محصــوالت
ــر ــواهدیب ــهش ــتک ــتاس ــتند.درس ــالمیهس س
ــن ــیممک ــودداردول ــاوج ــالمنبودنتراریختهه س
ــه ــدارانتراریختــهب اســتایــنشــواهدتوســططرف
چالــشکشــیدهشــود؛منتهــینکتــهمهــمایناســت
کــهمــاهمیشــهبــهمــردِمخوبمــانعــرضمیکنیــم
ــکوك ــالمتمش ــثس ــهازحی ــوالتتراریخت محص
ــن ــاهمی ــاوخانوادهه ــدرومادره هســتندوهمــهپ
کــهحــسکننــدغذایــیمشــکوكاســتبــهســمت
ــداران ــنطرف ــذادربی ــد.ل ــتمیکنن ــعآنحرک من
ــی ــرفاصل ــدارد؛ح ــودن ــتوج ــاصداق تراریختهه
ــتند ــکهس ــتارگانی ــدارکش ــهطرف ــتانیک دوس
ایــناســتکــهســالمتمحصــوالتتراریختــهاحراز

ــنســناریویدوماســت. نشــدهاســت،ای
مــادرکنــارایــندوســناریو،ســناریویســومیرا
مطــرحکردهایــمکــهبــهنظــربنــدهبــهفهــممســأله
ــامیگوییــماساســاًمحصــوالت ــد؛م کمــکمیکن
تراریختــهبــهقصــدغــذاوتغذیــهتولیــدمیشــوندیا
بــهقصــدتــروربیولوژیــکملتهــا؟نکتــهجدیــدی
کــهمــادربحــثتراریختههــامطــرحکردهایــم
ایــناســتکــهعــالوهبــرابعــادعلمــی-کــهعــرض
کــردمدربُعــدعلمــیهنــوزاحــرازنشــدهاســتکــه
مســألهتراریختههــاســالمتراتهدیــدنمیکننــد-
بُعــدامنیتــیومدیریتــیرانیــزدرتحلیــلمســأله
ــأله ــلمس ــم.درتحلی ــاظکردهای ــالح تراریختهه
ــک ــهی ــهب ــوعتراریخت ــلموض ــا،تقلی تراریختهه

مســألهعلمــیخیانــتبــهکشــوراســت،یعنیمســأله
تراریختههــارابایــدازابعــادمختلــفبحــثکــرد؛یکی
ازایــنابعــادبعــدعلمــیاســتکــهعــرضکــردمدر
بعــدعلمــیاثبــاتنشــدهاســتکــهایــنمحصــوالت
ســالمهســتند.امــاابعــاددیگــریمانندبعــدمدیریتی

وامنیتــینیــزوجــوددارد.
شــواهدیوجــودداردکــهتأییــدمیکنــدمســأله
ــدیبررســی ــدبع ــهصــورتچن ــدب ــابای تراریختهه

شــوندوبــهنظــربنــدهتوجــهبــهشــواهدیکــهاآلن
عــرضمیکنــممخاطــِبمنصــفرابــهایــننتیجــه
ــهصــورتجــدیازتراریختــهذیــل میرســاندکــهب
بیوتروریســماســتفادهمیشــود.اولیــنشــاهدی
ــه ــتک ــناس ــمای ــرضکردی ــهع ــاهمیش ــهم ک
متصدیــانمســألهتراریختههــاوکشــاوریســبز
دردنیــا،صهیونیســتهایآرمدارومــاركدارِدنیــا
هســتندومــاچــوندرذهــنخودمــانازایــنقــوم
بدکــرداروبدنــامســوابقزیــادیداریــمبــهایــننتیجه
ــأله ــهمس ــاب ــناســتورودآنه ــهممک ــیمک میرس
تراریختــهنیــزازبــابغــرضخاصــیباشــد.شــرکت
مونســانتووراکفلرهــابــهلحــاظشــخصیتیوهویتــی
ــت ــروفاس ــهمع ــورک ــتند.همانط ــکوكهس مش

شــرکتمونســانتومربــوطبــهیــکخانــوادهآمریکایی
اســتکــهدرســالهایقبــلســالحشــیماییتولیــد
کــردهودرکشــتارمــردمدســتداشــتهاســت.حــاال
بــهصــورتطبیعــییــکانســانبــابصیــرتبایــداین
ســؤالرامطــرحکنــدکــهچــرامونســانتوتغییــررویه
دادهوازتولیــدســالحشــیمیاییبــهکشــاورزیســبز
ــامچــرا ــوادهیبدن ورودپیــداکــردهاســت؟ایــنخان
ایــنکارکــردهاســت؟درمــوردراکفلرهــانیــزهمیــن
ســؤالمطــرحاســت؛راکفلرهــاهزینههــایتحقیقاتــی
بخشــیازمحصــوالتتراریختــهراتأمیــنمیکننــد،
چــهشــدهاســتکــههزینــهایــنتحقیقــاترا
ــتانهدر ــایبشردوس ــاًانگیزهه ــاواقع ــد؟آی میپردازن
ــراز ــاثروتمندت ــهدردنی ــیک ــت؟راکفلرهای کاراس
آنهــاوجــودنــداردحــاالبــهیکبــارهخیرخــواهشــده
ــاهِد ــنش ــد؟!ای ــداکردهان ــهورودپی ــنقضی ــهای وب
اولبنــدهاســتکــهبــهنظــرممیتــوانآنرابررســی
کــردوخــوباســتکــهمستندســازهایمــابیوگرافی
بنیــادراکفلرهــاومونســانتووکارهایــیکــهدرحــال
حاضــرضــدبشــریتانجــاممیدهنــدرابــرایمــردم
تبییــنکننــد.درایــنصــورتمعلــوممیشــودکــه
ممکــناســتخدعــهایدرورودایــننهادهــابــهحوزه
کشــاورزیســبزومحصــوالتتراریختــهوجودداشــته

باشــد.
بــهشــاهداولبنــدهشــاهددومرانیــزاضافــهکنید؛
بعــدازجنــگوییتنــامبــهدلیــلشکســتآمریــکادر

محصوالت تراریخته از حیث 
سالمت مشکوک هستند و همه پدر 
و مادرها و خانواده ها همین که حس 
کنند غذایی مشکوک است به سمت 
منع آن حرکت می کنند. لذا در 
بین طرفداران تراریخته ها صداقت 
وجود ندارد؛ حرف اصلی دوستانی 
که طرفدار کشت ارگانیک هستند 
این است که سالمت محصوالت 
تراریخته احراز نشده است
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ایــنجنــگهژمونــیآمریــکادردنیــابــاچالــشروبرو
شــدولــذاآمریــکانحــوهکنترلدنیــارابازتعریــفکرد؛
جملــهمعروفــیازکیســنیجرنقــلشــدهاســتکــه
ایشــانبعــدازجنــگویتنــامدرایــنجملــهمعــروف
ــق ــاراازطری ــددولته ــهبع ــنب ــاازای ــدم گفتهان
کنتــرلانــرژیوملتهــاراازطریــقمحصــوالت
ــنادی ــواهدواس ــرد.ش ــمک ــرلخواهی ــیکنت غذای
ــر ــرایتســلطب ــکاب ــهاســتراتژیآمری وجــودداردک
دنیــابعــدازجنــگوییتنــامتغییــرکــردهوخالصــهی
آنایــناســتکــهقــراراســتازطریــقکنتــرلغــذا
بــهســمتحفــظتســلطخــودبــردنیــاحرکــتکنند.
ــاهداول ــارش ــاهددومرادرکن ــنش ــیای ــاوقت م
میگذاریــمایــناحتمــالدرذهــنمــاتقویتمیشــود
ــرای ــکاب ــدآمری ــهاحتمــاالًمجــریسیاســتجدی ک
بســطهژمونــیآمریکادردنیاهمینشــرکتمونســانتو
ــرباهــوشو ــهومدی ــکنخب ــراســت.ی ــادراکف وبنی
انقالبــیبایــدایــنســؤالراازخــودبپرســدکــهحــرف
جدیــدآمریــکابــرایتغییراســتراتژیخــوددرمدیریت
دنیــادرحــالحاضــرچــهوضعیتــیدارد؟میتــواناز
نخبــگانسیاســیوامنیتــیجامعهپرســیدکــهآمریکا
حــدودســهیــاچهــاردههقبــلگفتــهاســتروشهای
ــه ــد-البت ــرمیکن ــاتغیی ــرایدنی ــنب ــتم مدیری
ــرنیــزشــدهاســت-وحــاالســؤال روشهــاتکمیلت
ایــناســتکــهدرحــالحاضــرایــنروِشجدیــدچــه
وضعیتــیدارد؟مــاوقتــیبررســیمیکنیــماحتمــال

جــدیمیدهیــمکــهمجــریسیاســتجدیــدآمریــکا
ــانتوو ــرکتمونس ــنش ــاهمی ــرلملته ــرایکنت ب

بنیــادراکفــراســت،ایــنشــاهددومبنــدهاســت.
شــاهدســومیکــهایــنمســألهراتقویــتمیکنــد
ــهآنتوجــهکــردایــناســتکــهاخیــراًدر وبایــدب
ــه زمــاندولــتفعلــیرفــتوآمدهــایمشــکوکیب
ــه ــانیک ــت؛کس ــادهاس ــاقافت ــاورزیاتف وزارتکش
ــتند ــتههس ــاوابس ــانتووراکفلره ــرکتمونس ــهش ب
بــهایــرانآمــده،برنامههایــیراتــداركدیــدهو
تفاهمهایــیراانجــامدادهانــد.ایــنشــاهدســوم
ــردهو ــمک ــهتفاه ــروعب ــرانش ــادرای ــهآنه -اینک
طرفــدارانداخلــیاینیــزپیــداکردهانــدکــهیکــیاز
اقدامــاتایــنطرفدارهــاآناســتکــهمیخواهنــددر

ــران ــیای ــونازاراض ــدودیکمیلی ــمح ــهشش برنام
ــد ــراردهن ــهق ــجتراریخت ــهوبرن ــرکشــتپنب رازی
-انســانرامشــکوكمیکنــد.ازجملــهمــواردی
کــهدرشــاهدســومبســیارمشــکوكمیباشــد
ــناســتکــهحــدود10ســالاســتتراریختههــا ای
ــازارایــرانوجــوددارنــدوحــاال بــدونبرچســبدرب
ــود ــیش ــدقانون ــارهمیخواه ــهیکب ــنموضــوعب ای
وســطِحزیــرکشــتمحصــوالتتراریختــهارتقــاپیــدا
کنــد.بــهنظــرمــااینکــهبــهیکبــارهتصمیــمگرفتــه
شــدهتراریختــهازحالــتمخفــیبــهحالــتقانونــیو
آشــکارتبدیــلشــودبــهرفتوآمدهــایمشــکوکیکه
درچنــدســالاخیــرانجــامشــدهمرتبــطاســت.بنــده
ــم ــذارمومیخواه ــازمیگ ــنموضــوعراب ــدهای پرون
ــای ــراآق ــهچ ــدک ــحدهن ــتتوضی ــئولینوق مس
مککوئیــندرایــرانرفــتوآمــدکــردهاســت؟
چــراایشــانبــهایــرانآمــدهاســت؟درجلســاتیکــه
آقــایمککوئیــندروزارتکشــاورزیایــرانحضــور
ــت؟ ــدهاس ــدلش ــیردوب ــهموضوعات ــتهاندچ داش
خــوباســتخبرنــگارانازایــنموضــوعســؤالکنند.
ــی ــزهجهان ــایمککوئیــن-کــهاآلنرئیــسجای آق

غذاســت–انســانبســیارمشــکوکیاســت.
ایــنموضوعــاتانســانرامشــکوكمیکنــدوبــه
نظــرمــاتراریختههــاجــزءپــروژهنفــوذاســت؛یعنــی
نفــوذیکــهرهبــرمعظــمانقــالبدائمــاًراجــعبــهآن
ــایسیاســیو ــطدرحوزهه ــدفق ــتمیکنن صحب
فرهنگــینیســت،بــهنظــربنــدهیکــیازمهمتریــن
مــوارِدنفــوذ،نفــوذدرحــوزهکشــاورزیاســتکــه
اگــربخواهیــممطمئــنشــویمچنیــننفــوذیاتفاق
نیفتــادهراهــکارایــنموضوعپاســخگوییمســئولین
ــه ــدک ــدشــفافکنن وزارتکشــاورزیماســت؛بای
ــرایچــهاتفــاقافتــادهاســت. ایــنرفتوآمدهــاب

ــهســناریویســوم ــاتوجــهب درمجمــوعبنــدهب
ــا ــهقانونیشــدنتراریختهه ــردمک ــرضک ــدهع بن
ــنحکــمتوســعهای دربرنامــهششــم،خطرناكتری
ــه ــونب ــرا؟چ ــت.چ ــتهاس ــالگذش ــادس درهفت
ــاایــنشــواهدیکــهعــرضکــردم نظــربنــدهوب
تراریختههــاذیــلطراحــییــکحملــهبیولوژیــک
ــای ــودآق ــهخ ــت.البت ــفاس ــلتعری ــتردهقاب گس
ظریــفنیــزدرآنهمایــشمعروفــیکــهدر
ــه ــدنامــهایب ــابودن ــلمذاکرهکننــدهم ســازمانمل
ــده ــهبن ــیک ــنمعنای ــتهوهمی ــتنوش ــتوق دول
ــواهد ــیازش ــد.یک ــثمیکنن ــردمرابح ــرضک ع
فرعــیمــانامــهجنــابآقــایظریــفاســتکــهبیــان
ــه ــوالتتراریخت ــتفادهازمحص ــالاس ــیدارداحتم م
درعقیمســازیملــتایــرانوگســترشســرطان
وجــودداردوایــنمحصــوالتســالحکشــتارجمعــی

محســوبمیشــوند.

تراریخته ها جزء پروژه نفوذ 
است؛ یعنی نفوذی که رهبر معظم 
انقالب دائماً راجع به آن صحبت 

می کنند فقط در حوزه های سیاسی 
و فرهنگی نیست، به نظر بنده 
یکی از مهم ترین موارِد نفوذ، 

نفوذ در حوزه کشاورزی است 
که اگر بخواهیم مطمئن شویم 

چنین نفوذی اتفاق نیفتاده راهکار 
این موضوع پاسخگویی مسئولین 

وزارت کشاورزی ماست
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تبیین گفتمان انقالب اسالمی با نگاه به ریشه های قرآنی قیام خمینی)ره( 

آیه ی عقالنی و نفی 
تئوری هـای مسلحانـه 

و پارلمانتاریستي

مطلــب حاضــر کــه در بخش هــای مختلــف خدمــت شــما تقدیــم می شــود، برگرفتــه از مطالــب مربــوط بــه تبییــن گفتمــان انقــالب اســالمی اســت 
کــه توســط حجت االسالم والمســلمین مســعود صــدوق در مصــالی شــهر قــم بیــان شــده اســت. در تدویــن ایــن مطلــب ســعي شــده تــا بــا اســتفاده 
از دســتاوردهاي پژوهشــي مرحــوم عالمــه ســیدمنیرالدین حسیني الهاشــمي و تحقیقاتــي کــه در ادامــه مجاهدت هــای آن فقیــد ســعید انجــام شــده، 
ریشــه هاي قرآنــي نهضــت امــام خمینــي)ره( تشــریح شــود و اعجــاز ایــن قیــام و مدیریــت پیامبرگونــه حضــرت امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــري در 
مقابــل تمــّدن مــدرن تبییــن و ضــرورت تئوریزه شــدن ایــن حرکــت نورانــي روشــن شــود تــا از ایــن طریــق بتــوان بــه تحلیــل صحیحــي از وضــع موجــود 
دســت یافــت و کیفیــت هدف گــذاري بــراي تحقــق آرمان هــا و وعده هــاي الهــي در دوران قبــل از ظهــور را معیــن کــرد. بــر ایــن اســاس و در ادامــه، 
ســه ناهنجــاري آکادمیــک کــه پیــش روي نظــام جمهــوري اســالمي قــرار گرفتــه اســت، توضیــح داده مي شــود: قبــض و بســط »متغیــر کار و ســرمایه« در 
ســاختارهاي اقتصــادي، قبــض و بســط »هویــت تحصیــل و اشــتغال« بــا هویــت »عبودیــت و تقــّرب« در ســاختارهاي فرهنگــي و قبض و بســط »جمهوریت 

و مولویــت« در ســاختارهاي سیاســي، ســه چالــش اصلــي در برابــر نظــام اســالمي اســت.
ــا  در ادامــه ســه راهــکار »کوتاه مــدت، میان مــدت و درازمــدت« بــراي برون رفــت از چالش هــاي فــوق کــه ناشــي از درگیــري ســاختارهاي مــدرن ب
فرهنــگ انقــالب اســالمي اســت پیشــنهاد مي شــود: راهــکار کوتاه مــدت مبتنــي بــر جمع بنــدي عقالنیــت دین محــور از مســیر گذشــته  نظــام اســالمي 
اســت کــه نتیجــه  آن، تعمیــم تجربــه  مدیریتــي حضــرت امــام)ره( در نهادســازي بــه تمامــي عرصه هــاي اداري، تقنینــي و قضایــي اســت تــا مأموریت هاي 
انقالبــي و مقاومتــي کــه مــورد نیــاز نظــام اســت محقــق گــردد. راهــکار میان مــدت، شناســایي آرایــش جنگــي دشــمن را بــه عرصه هــاي فیزیکــي، نظامي 
و امنیتــي منحصــر نمي نمایــد بلکــه آن را بــه عرصه هــاي عقالنــي، فرهنگــي و علمــي در بخــش اقتصــاد و مــدل اداره تعمیــم مي دهــد و مقابلــه بــا ایــن 
هجمه هــا را در گــرو بکارگیــري اســالمي مدل هــا و جهت دهــي الهــي بــه ســاختارهاي مدرنیتــه مي دانــد. در راهــکار درازمــدت، بــا تولیــد علــم اصــول 
فقــه احــکام حکومتــي، رونــد تولیــد علــوم کاربــردي دانشــگاه در اختیــار مکتــب قــرار مي گیــرد و بــر ایــن مبنــا، مــدل اداره کشــور بــه موضــوع معنویــت 

مي پــردازد و حــل مســائل مــادي مــردم را بــر حــول ایــن محــور ســازماندهي کــرده و بســتر »تمــدن نویــن اســالمي« را ایجــاد می کنــد.

 قسمت اول یادداشت:   حجت االسالم  والمسلمین مسعود صدوق
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ریشــه هاي  بررســي  نخســت:  مبحــث 
قرآنــي قیــام حضــرت امــام)ره(

ــرن ــيدرق ــهاله ــکآی ــران،ی ــالميای ــالباس انق
بیســتماســت؛هماننــدناقــهحضــرتصالــح)ع(کــهبــا
قــدرتخــدايمتعــالوبــهدعــايآنپیامبــربزرگــوار
ــد ــدازه،درح ــران ــدوازنظ ــدهش ــوهزایی ــانک ازمی
خارقالعــادهايبــود.بــهنحــويکــهتمامــيقــومثمــود
ــدو ــزاقميکردن ــهارت ــنناق ــیرای ــکروزازش ــدی بای
روزدیگــرازنهــرآبــيکــهزندگــيمتــداولآنهــابــهآن
وابســتهبــود،بهــرهميبردنــد.لــذادرروزيکــهآنقــوم
ــد،نوشــیدنآب ــحاســتفادهميکردن ــهصال ازشــیرناق
نهــربــهناقــهاختصــاصداشــتوبرايآنــانممنــوعبود
وروزيکــهآبنهــردراختیــارقــومثمــودبود،اســتفاده
ــران ــوعميشــد.انقــالباســالميای ــهممن ازشــیرناق
نیــزبهعنــوانیــکمعجــزهوآیــهالهــي،قبــلازآنکــه
منســوببــهحضــرتامــامخمینــي)ره(ومقــاممعظــم
ــه ــوبب ــد،منس ــردمو...باش ــتوم ــريوروحانی رهب
خــدايمتعــالووجــودمبــاركحضــرتوليعصر)عــج(
اســت؛یعنــيبــالطــفوعنایتيکهبــهحضرتامــام)ره(
بــهعنــواننائــبعــامامــامزمــانمتوجــهگردیــد،ایــن
آیــهومعجــزهدرقــرنبیســتممحقــقگردیــدتــاکفــار
ــاجهــاناســالم ــقدینــيدعــوتکنــدوب ــهحقای راب
اتمــامحجــتنمایــدوموجــبارتقــاءظرفیــتشــیعیان
امتمحمدوآلمحمــد)ص( بهعنــوان اهلبیــت)ع(
شــود.لــذاایــنآیــهبایــدمــوردحفاظــتقــرارگیــردتــا
هماننــدناقــهصالــحپــينشــودوازبیــننــرودبلکــهبــا
ادامــهحیــاتایــنمعجــزه،فلســفهوجــوديآنتبییــن
گــرددوبــاپیوســتنآنبــهدورانظهــورحضــرت
وليعصر)عــج(،اهــدافالهــيتحقــقیابــد.البتــهبــراي
آنکــهچگونگــيتطبیــقماجــرايناقــهصالــحبــرانقالب
اســالميایــرانروشــنشــود،بایــدبــهایــننکتــهتوجــه
کــردکــهقــرآنکریــمبــهعنــوانکتــابهدایت،هــرروز
هماننــدخورشــیدومــاهطلــوعکــردهوهمــهعصرهــاو
نســلهارانورانــيميکنــدوآیــاتآندرایــندورهاز

تاریــخ،داراي»تأویــلعقالنــي«اســت.1
نبرد مسلحانه یا مبارزه پارلمانتاریستی

ــردم ــامم ــدتوجــهداشــتقی درهمیــنراســتابای
ایــرانبــهرهبــريحضــرتامــام)ره(درشــرایطيواقع
شــدهکــهفرهنــگمدرنیتــهبــرجهــانســیطرهیافته
ــا ــهقــدرتسیاســيب ــرایــناســاس،دســتیابيب وب
شــیوههايعلمــيمحقــقميشــود؛یعنــيبــرخــالف
ــهنیســتکــهیــک دورانپیــشازرنســانس،اینگون
ــده ــدهوُع ــردنِع ــاجمعک ــجاعب ــوروش ــردجس ف
بــرمحــورقبیلــهخــودوبــرمبنــايروابــطاجتماعــي
ــه ــتمقابل ــاحاکمی ــر،ب ــیطدرآنعص ــادهوبس س
ــدرت ــعکســبق ــد.درواق ــروزيبرس ــهپی ــدوب کن
ــالبدر ــدآوردنانق ــتوپدی ــاقطکردنحاکمی وس

قــرنبیســتمبــامعــادالتعلمــيانجــامميشــودکــه
درهنــگامآغــازقیــامحضــرتامــام،دوتئوريعمــدهدر
ایــنرابطــهمطــرحبــود.یکــيتئــوري»نبردمســلحانه«
کــهغالبــاازســويبلــوكشــرقمطــرحميشــدوبــه
ــدونگهــداري ــودکــهخری ســالحوچریــکوابســتهب
ــا ــاطب ــقارتب ــطازطری ــايمرتب ــالحوآموزشه س
درســالهاي تأمیــنميشــد. بــزرگ قدرتهــاي
اخیــرنیــزکشــورســودانازطریــقهمیــننــوع
مبــارزهوبــاپشــتیبانيآمریــکاواســرائیلدچــارتجزیــه
ــراي ــنروشب ــزازهمی ــرينی ــايتکفی شــدوگروهه
تصــرفعــراقوســوریهاســتفادهکردنــد.تئــوريدیگــر
ــاازســوي ــودکــهعمدت »مبــارزاتپارلمانتاریســتي«ب
بلــوكغــربترویــجميگشــتوبــهرســانهوتحــزبو
انتخابــاتورایزنــيبــاقدرتهــايجهانــيبرايفشــاربر
حکومــتمرکــزيتکیــهداشــتوامــروزهازآنبهعنــوان
ــل، ــندلی ــههمی ــادميشــود.ب ــنی ــايرنگی انقالبه
ــا غالــبنخبــگانومبارزینــيکــهبــهدنبــالمقابلــهب
ــد،اندیشــهوعملکــردسیاســي ــويبودن ســلطنتپهل
ــامان ــوريس ــندوتئ ــيازای ــاسیک ــراس ــودراب خ
ــا ــنایيب ــيوآش ــایعلم ــهادراكه ــراک ــدچ ميدادن
ــهپيگیــري ــازارقــدرتوسیاســت،ب ــجدرب کااليرای
همیــنرویــهحکــمميکــرد.محــورنبــردمســلحانهدر
ایــران،»چریکهــايفدایــيخلــق«بودنــدو»ســازمان

مجاهدیــنخلــق«باگرایشــيمذهبــيدرهمینمســیر
قــرارداشــتومحــورمبــارزهپارلمانتاریســتيدرکشــور،
ــاگرایشــي ــودو»نهضــتآزادي«ب ــي«ب »جبهــهيملّ
مذهبــيدرهمیــنراســتاعمــلميکــرد.ایــنگروههــا
ــدودارايیــک ــويبودن ــمپهل ــارژی ــارزهب درحــالمب
زندگــيمعمولــينبودنــدبلکــهبــهزنــدانميافتادنــدو

ــدامميشــدند. ــااع ــدی ــيتبعی حت
آیه عقالنی انقالب اسالمی

درایــنمیــان،اندیشــهحضــرتامــام)ره(بــرايپدیــد
ــيرا ــندومســیرعلم ــکازای ــچی آوردننهضــت،هی
ــشنداشــتو ــاگرای ــهآنه ــلب ــدودرعم ــرنميتابی ب
عــرفسیاســيمتــداولدرجهــانبرايکســبقــدرترا
نپذیرفــتبلکــهآنابرمــرد،انقــالبرابــراســاسادبیــات
قــرآنومذهــبوفرهنــگعاشــورابــهپیــروزيرســاند
ــت. ــي«اس ــهعقالن ــک»آی ــالمي،ی ــالباس ــذاانق ول
ــور ــيدینمح ــاعقالنیت ــام)ره(ب ــرتام ــعحض درواق
بــهراهبــرينهضــتوقیــامملّــتایــرانپرداخــتکــه
ــابصــالهو ــاديدرب ــدهاجته ــتپیچی ــدفعالی همانن
ــراي ــحب ــلفصال ــیوهس ــوانش ــجو...بهعن ــوموح ص
اســتنباطاحــکامفــردیـقاعدهمنــدنشــدهبــودبلکــه
ایــنعقالنیــتدرپــيســربلنديایشــاندرآزمایشهــا
وامتحانــاتپیچیــده،بــهایشــاناعطــاشــدوآنمــرد
بــزرگبــاعنایــتخاصــهحضــرتوليعصر)عــج(،بــراي
کســبایــنعقالنیــتوهدایــتایــننهضــتانتخــاب
گردیــد.پــسامــامخمینــي)ره(درمرحلــهقیــامنــهاز
ادبیــاتتخصصــيدانشــگاهاســتفادهکــردونــهازادبیات
تخصصــيحــوزهبهــرهبردزیــراادبیــاتتخصصــيحوزه
ــت ــرايمدیری ــتب ــدظرفی ــالمتآن،فاق ــمس عليرغ
یــکقیــامبــودوادبیــاتتخصصــيدانشــگاهعليرغــم
ــاّدي ــيم ــه،هویت ــنزمین ــديدرای ــيوکارآم توانای
ــارتبار ــهخس ــت.البت ــيداش ــيوغیردین وغیراخالق
ــارزه، ــرايمب ــيب ــرقيوغرب ــوريش ــودِنتئ وباطلب
ــومسیاســي ــنعل ــگانومتخصصی ــرنخب ــددربراب بای
ــوتاســتدالليو ــاتشــودوق بهصــورتاســتداللياثب
منطقــيمباحــثدانشــگاهيدرایــنموضــوعدرقالــب
نشســتهاوکارگاههایــيتخصصــي،مــوردنقــدونقــض
قــرارگیــردکــهایــنمهــمبهزمــانومــکانمناســبآن
موکــولاســت.زیــراهــدفایــنسلســلهمباحث،پاســخ
بــهاســتنصارفکــريمقــاممعظــمرهبــريبــرايتبییــن
علمــيازگفتمــانانقــالبوتــالشبــرايبســیجمــردم
دریــکافــقجدیــداســتتــاســطحخدمتگــزاريبــه

منزلــتوالیــتمطلقــهفقیــهارتقــاءیابــد.
یک حرکت اعتقادی

ــت ــرايمل ــيب ــورتوجدان ــببهص ــنمطل ــهای البت
ایــرانروشــنشــدهکــهروححرکــتحضــرتامــام)ره(،
قرآنــيودینــيبــودزیــراآنــانگامبــهگامبــاایــنحرکت
همــراهشــدندوجــانومــالوفرزنــدانخــودرادرایــن

با نابودي فرعون و لشگر او، تمدن 
فراعنه و قصرها و مزارع و باغات و سایر 
امکانات زندگي آنان  که با بیگاري و 
بردگي کشیدن از بني اسرائیل ساخته 
شده بودـ به شکلي کامال آماده و 
دست نخورده، انتظار آنان را مي کشید 
و حضرت موسي)ع( مي توانست به اذن 
خداي متعال دوباره رود نیل را بشکافد و 
قوم خود را به آن سرزمین متمکن و آباد 
بازگرداند تا آنان وارث تمدن مصر شوند 
و از مواهب یک زندگي مرفه دنیوي 
استفاده کنند
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راهنورانــيفــداکردنــد.امــاازآنجــاکــهتحلیلــيعلمــي
ــاب ــده،انتس ــهنش ــتارائ ــنحقیق ــيازای وتخصص
قاعدهمنــدایــننهضــتالهــيبــهقــرآنوروایــاتدچــار
موانعــيشــدهاســت2؛یعنــيارتبــاطعقالنیــتوتدابیــر
ــهي ــام)ره(دردومرحل ــرتام ــايحض وموضعگیريه
»قیــام«و»مدیریــتنظــام«بــاادبیــاتوحــي،تبییــن
نشــدهوایــنخــألدرمــوردقیــامدیگــرفقهــايعظــام
شــیعهدرقضایایــيهمچــوننهضــتتنباکــو،نهضــت
مشــروطه،نهضــتمليشــدنصنعــتنفــتنیــزوجــود
دارد.لــذاتحلیــلعلمــيازایــنمســائلوپرداختــنبــه
ــال ــريکام ــن(ام ــمازدی ــت)فه ــتفقاه ــاازمنزل آنه
ضــرورياســتوایــنمهــمبایــدبــهصــورتاســتداللي
تبییــنشــودوادبیــاتتخصصــيآنتولیــدگــرددودر
عقالنیــتحوزههــايعلمیــههمچــونمنطــقوفلســفه
ــام ــردیگــر،قی ــهتعبی ــد.ب ــداکن واصــولانعــکاسپی
حضــرتامــام)ره(قبــلازآنکــهمســتندبــهفقــهموجود
باشــد،یــکحرکــتاعتقــاديبــودزیــراهمچنانکــهدر
ایــنسلســلهمباحــثتبییــنخواهدشــد،غیــرازاحکام
ــز ــال«نی ــدايمتع ــتشخ ــالت»پرس ــاداتومعام عب
داراياحکامــيمخصــوصاســتکــه»فقــهحکومتــي«

ــد. ــکلميده راش
ایجاد زندگی متفاوت

بــارهایــيملــتایــرانازرژیــمستمشــاهيوپیــروزي
انقــالباســالمي،امــتدینيدرشــرایطيقــرارگرفتهاند
کــهمشــابهبــانجــاتقــومبنياســرائیلتوســطحضرت

ــل ــپاهیانشدررودنی ــونوس ــرقفرع ــي)ع(وغ موس
ــوم ــنشــرایطي،ق اســت.حضــرتموســي)ع(درچنی
بنياســرائیلرابهزندگيدرشــاماتوتشــکیلحکومت
دربیتالمقــدسفراخوانــدوایــندرحالــيبــودکــهبــا
نابــوديفرعــونولشــگراو،تمــدنفراعنــهوقصرهــاو
مــزارعوباغــاتوســایرامکانــاتزندگــيآنــانـــکهبــا
ــاخته ــرائیلس ــیدنازبنياس ــيکش ــگاريوبردگ بی
ــادهودســتنخورده، ــالآم ــهشــکليکام ــودـب شــدهب
راميکشــیدوحضــرتموســي)ع( آنــان انتظــار
ــارهرودنیــلرا ميتوانســتبــهاذنخــدايمتعــالدوب
بشــکافدوقــومخــودرابــهآنســرزمینمتمکــنوآبــاد
بازگردانــدتــاآنــانوارثتمــدنمصــرشــوندوازمواهب
یــکزندگــيمرفهدنیوياســتفادهکننــد.امــاآنپیامبر
ــور ــنام ــکازای ــههیچی ــهدســتورالهــي،ب ــوارب بزرگ

توجــهنکــردوبنياســرائیلرابــهســويبیتالمقــدس
حرکــتداد،چراکــههــدفنظامــاتدیني،ســاختیک
ــاوت ــيمتف ــکزندگ ــدآوردنی ــويوپدی ــدنمعن تم
بــرايبشــریتاســتودســتگاهالهــيبــهجــايمحــور
قــراردادِنآبــاديســرزمین،آبــاديارادههــاواندیشــهها
رادنبــالميکنــد.اگــربنياســرائیلازدســتورحضــرت
موســي)ع(تبعیــتميکردنــد،زندگــيوتمــدنمعنوي
رادربیتالمقــدسميچشــیدند؛همچنانکــهاگــر
امــتپیامبــر)ص(خالفــتبالفصــلامیرالمؤمنیــن)ع(
ــهایــنلــذتوبهجــتدســتپیــدا راميپذیرفتنــد،ب
ــه ــاومشــکالتيک ــلچالشه ــهدلی ــاب ــد،ام ميکردن
پیــشآمــد،بشــریتزندگــيمعنــويرادردورانظهــور
وعالـَـمرجعــتخواهــدچشــیدونیازمنديهــايمــادي
ــا،تأمیــن ــدونریاضتهــايموجــودوتجاوزه ــردمب م
خواهــدشــد.بــرهمیــناســاس،پــسازتبییــنرفتــار
حضــرتامــام)ره(درمرحلــهي»قیــام«بایــدبــهتحلیل
عملکــردایشــاندرمرحلــهي»مدیریــتنظــام«ازســال
ــاروشــنشــودکــه ــاســال1368پرداخــتت 1357ت
آنچــهدرایــنســالهارخداده،یــکمدیریــتالهــيو
دینــيبــودهکــهتفاوتــيماهــويوعمیــقبــامدیریــت
ــالب ــرانانق ــتورهب ــانداش ــداولدرجه ــيمت علم
اســالميبرخــالفتمامــيانقالبهــاـــکهپــساز
پیــروزيوبــرايمدیریــتکشــور،بــهاختیــاریــااجبــار
دراردوگاهغــربیــاشــرققــرارميگرفتنــدـحاضــربــه
تبعیــتازتمــدنمــدرنوجهتگیــريمــاديآن
بــرايادارهيکشــورنشــدند.یعنــيامــامخمینــي)ره(
درعرصــهمدیریــتنیــزنــهوامدارادبیــاتدانشــگاهبود
ونــهادبیــاتتخصصــيحــوزه،ظرفیــتوتوانایــيالزم
رابــرايمدیریــتدردورانپــسازرنســانسدراختیــار
ــرن ــرايادارهنظــاماســالميدرق ــوانب ــابت داشــتت

بیســتمبــهآناتـّـکاکــرد.
ــه  ــري«، ب ــتراتژي درگی ــث دوم: »اس مبح

ــت  ــاّم در حاکمی ــل ع ــوان اص عن
زندگــيیــکفــردوحیاتیــکجامعــهدرایــندنیا،
بــاارادهفــرديواجتماعــيگــرهخــوردهوبــههمیــن
ــم ــانوه ــارانس ــمدررفت ــويه ــتوتق ــل،هوی دلی
ــن ــت.بنابرای ــاهدهاس ــلمش ــعقاب ــردجوام درعملک
هنگامــيکــهیــکجمعیــتدربرابــریــکحکومــتبه
پاخیزنــد،درگیــريبیــنایــندوگــروهامــريحتمــي
خواهــدبــود:نمرودهــاوفرعونهــابــاتکیــهبــههــواي
نفــسخــودبــهدنبــالحفــظقــدرتوحاکمیــتخــود
هســتندوانبیــاواولیــایالهــيبــاتکیــهبهفرمــانالهي
ــام،در ــذاروقی ــتوان ــانصیح ــاب ــوندت ــورميش مأم
مقابــلمنــشوراهطواغیــتکــهبرخالفســعادتبشــر
اســت،بایســتند.لــذاوجــودهــواينفــسکــهعقالنیــت
وحقیقــترانميپذیــرد،باعــثميشــودتــادرگیــري
بــهمقولــهايبدیهــيدرحیــاتدنیــويتبدیــلگــردد.

حضرت امام)ره( در مقابل این فشارها از 
قدرت هاي سیاسي خارجي و رسانه هاي 

جهاني و... استفاده نکرد، بلکه همانند 
انبیای الهي با مظلومیت و اتکال به خداي 
متعال به راه خود ادامه داد و مردم نیز با 
شهادت طلبي و نثار خون خود از حرکت 

امام)ره( پشتیباني کردند و با کمترین 
هزینه ي مادي بر فرعون زمان پیروز 

شدند. 
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روشــناســتکــهایــنواقعیــتمخصــوصبــهتقابــل
دســتگاهانبیــابــادســتگاهطاغــوتنیســت،بلکــهاگــر
ــاحکومــت،دارايرویکــرددینــي گروههــايمعــارضب
نباشــند،بــازهــمنــزاعرويخواهــددادودرگیــري،یک
ــاديو ــايم ــاونهضته ــردرقیامه ــراجتنابناپذی ام

الهــياســت.
ــا ــوردب ــتبرخ ــاموکیفی ــريوقی ــاروشدرگی ام
ــام ــبانج ــگمذه ــاسفرهن ــراس ــوعگاهب ــنموض ای
ميشــودوگاهبــرمبنــايکفــروروحیــهانتقــاموابــراز
قــدرتوتهــوروخطرپذیــريشــکلميگیــردکــهایــن
ــا ــيآورد.ام ــدم ــلحانه«راپدی ــردمس ــوب،»نب چارچ
ــيکــهضعیفالنفــسهســتندو عناصــروجمعیتهای
قــدرتوشــجاعتيدرخــودنميبیننــد،بــاقدرتهــاي
منطقــهايوبینالمللــيارتبــاطميگیرنــدتــاازطریــق
پشــتیبانيآنــان،قــدرتحاکــمراســاقطکننــدو
خــودبــهحاکمیــتبرســندکــهایــناخــالق»مبــارزه
پارلمانتاریســتي«رارقــمميزنــد.ایــندورویکــردبــراي
اســتیفایحقــوقبــراخــالقرذیلــهاســتوارشــدهولــذا
ــن ــامالهــيخــود،ازای ــرايقی ــيب ــایاله ــاواولی انبی
رویکردهــااســتفادهنکــردهونميکننــدوحرکــتخــود
درایــنعرصــهرابــاروشاخالقــيوالهــيوبــراســاس
ــيآنچــهمشــاهده ــد.یعن ــيميگیرن ــخپ ــلتاری تکام
ميکننــد،ایــنحقیقــتاســتکــهانســانهابــراســاس
هــواينفــس،گــردهــمجمــعشــدهوجامعــهخــودرا
بــرمحــورمنافــعمــاديقــوموقبیلــهوتنــازعوتکالب
ــر ــهیکدیگ ــذاب ــدول ــکیلدادهان ــاتش ــردنی ــرس ب
ــد ــاح ــدوت ــادميپردازن ــهفس ــدوب ــمميکنن ظل
پرســتشهــواينفــسميتازنــدوبــهســمتيحرکــت
ــهموجــبهالکــتودوريازســعادتو ــدک ميکنن
تکامــلاســت.ازایــنرو،بعثــتانبیــاوقیــامآنــانبــا
ــهبشــري ــاجامع ــهب ــدفانجــامميشــودک ــنه ای
ســخنبگوینــدونادرســتيراهومشــيموجــودرابراي
آنــانآشــکارنماینــدوبــهآنهــااعــالمکننــدکــهبراي
تأمیــننیازهــايخــودنبایــدبــرابلیــسســجدهکــرد
وبــهقدرتهــايفاســدواندیشــههايجهالتبــار
تکیــهنمــودوبــهچپــاولواســتثماروحــذفدیگــران

پرداخــت.
به شیوه انبیای الهی

حضــرتامــامخمینــي)ه(نیــزمشــيالهــيانبیــارا
ــهنصیحــترژیمــي ــذادرابتــداب درپیــشگرفــتول
ــع ــرايتأمیــنمناف ــاعملکــردخــودب پرداخــتکــهب
قدرتهــايغربــيدرمنطقــهغــربآســیا،ایــرانرابــه
»اســرائیلدوم«معــروفکــردهبــودوبــهشــاهگوشــزد
کــردکــهکشــوراســالميرابــهکفــاروابســتهنکنــدو
ملــتراتضعیــفننمایــدوبیتالمــالراهــدرندهــد.اما
بنابــرآنچــهگذشــت،بــاشــروعنصیحتهــابــهقــدرت
حاکــم،درگیريهــاآغــازشــدوامــام)ره(ویارانــشمورد

ــدانافتادنــدودرتــداوم ــهزن هجمــهقــرارگرفتنــدوب
ایــنســیر،موجيازدســتگیريوخشــونتوشــکنجهو
تبعیــدواعــداموکشــتاردربرابــرآنانشــکلگرفــت.در
واقــعروشــيکــهنمــروددرقبــالحضــرتابراهیــم)ع(،
فرعــوندربرابــرحضــرتموســي)ع(وابوجهــلو
ــلنبياکــرم)ص(درپیــشگرفتنــد، ابوســفیاندرمقاب
توســطرژیــمپهلــويتکــرارشــد،چراکــهکفــردرذات
خــود،عقالنیــتومنطــقوتکامــلوحتــيانســانیترا
برنميتابــد.درواقــعحضــرتامــام)ره(بــهجــايتکیــه
بــرتئــورينبــردمســلحانهومبــارزهپارلمانتاریســتيکه
ازفرهنــگمــاديدرشــرقوغــربنشــأتميگرفــت،

بــرمبنــايتئــوري»پیــروزيخونبــرشمشــیر«انقالب
اســالميرابــهپیــروزيرســاند؛یعنــياقتدارنظامــاتبه
دســتگاههايسیاســيوامنیتــيونظامــيبازميگــرددو
رژیــمپهلــويازتمامــيظرفیــتایــندســتگاههابــراي
مقابلــهبــانهضــتاســالمياســتفادهکــردامــاحضــرت
امــام)ره(درمقابــلایــنفشــارهاازقدرتهــايسیاســي
خارجــيورســانههايجهانــيو...اســتفادهنکــرد،
بلکــههماننــدانبیــایالهــيبــامظلومیــتواتــکالبــه
ــا ــهراهخــودادامــهدادومــردمنیــزب خــدايمتعــالب
ــام)ره( ــارخــونخــودازحرکــتام شــهادتطلبيونث
ــر ــاديب ــهيم ــنهزین ــاکمتری ــدوب پشــتیبانيکردن

فرعــونزمــانپیــروزشــدند.
جدایی تعلقات

بــرايتبییــنبیشــتِررابطــهنهضتحضــرتامــام)ره(
بــافرهنــگانبیــابایــدبــهایــننکتــهتوجــهکــردکــه
هــدفازبعثــتانبیــادرادبیــاتقــرآن،نجــاتمــردماز
ــهخداپرســتيمعرفــي ــانب کفــروشــركودعــوتآن
شــدهاســت.هــدفامــامخمینــي)ره(نیــزمبــارزهبــراي
کســبقــدرتوحاکمیتصنــفروحانیــتوجایگزیني
آنبــاهیــأتحاکمــهوقــتنبــود،همچنانکــهایشــان
یــکمبــارزهمليگرایانــهراپيگیــرينکــرد،زیــرا
حرکتهــايمليگرایانــهدردنیــابــرايکســبقــدرت،
بــهمعنــايحضــورعناصــريدررأسوبدنــهحاکمیــت
اســتکــهبــرخــالفدیکتاتورهــادارايتوانایــيعلمــي
ــادي ــلم ــتتکام ــتدرجه ــعمل ــنمناف ــرايتأمی ب

حضرت امام)ره( به دنبال این نبود که با 
ساقط کردن دیکتاتوري شاه، متخصصین 
و تکنوکرات هاي ملي گرا به قدرت 
برسند تا تکامل مادي را براي ملت 
ایران به ارمغان بیاورند. به همین دلیل 
و علي رغم این که آمریکایي ها براي 
کنترل انقالب، عنصري ملي گرا مانند 
بختیار را به سر کار آوردند و با آزادي 
زندانیان سیاسي و آزادي مطبوعات، 
فضاي باز سیاسي را گسترش دادند و 
وعده برگزاري انتخابات آزاد را مطرح 
کردند و محیط را براي تحقق مطالباتي 
که متناسب با تکامل مادي بود، فراهم 
نمودند؛ باز هم امام خمیني)ره( مصالحه با 
دولت بختیار را نپذیرفت 
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هســتند.درواقــعتأمیــنمنافــعمــاديملــتدرقــرن
ــر ــداولامکانپذی ــايمت ــقتخصصه ــتم،ازطری بیس
ــط ــرچگونگــيرواب ــدب ــتحاکمــهبای ميشــودوهیئ
ــد ــيواقتصــاديمســلطباشــدوبتوان ــيومال مدیریت
دانشــمندانوکارشناســانمجــربرابــرايرفــعنیازهاي
مــاديمــردمبــکاربگیــردکــهنمونــهآندرکشــورهایي
ماننــدکــرهجنوبــي،مالــزي،ســنگاپورو...قابلمشــاهده
ــود ــننب ــالای ــهدنب ــام)ره(ب ــرتام ــاحض ــت.ام اس
ــنو ــاه،متخصصی ــوريش ــاقطکردندیکتات ــاس ــهب ک
تکنوکراتهــايمليگــرابــهقــدرتبرســندتــاتکامــل
ــه ــد.ب ــانبیاورن ــهارمغ ــرانب ــتای ــرايمل ــاديراب م
ــراي ــاب ــهآمریکایيه ــماینک ــلوعليرغ ــندلی همی
کنتــرلانقــالب،عنصــريمليگــراماننــدبختیــاررابــه
ــانسیاســيوآزادي ــاآزاديزندانی ــدوب ســرکارآوردن
ــدو ــازسیاســيراگســترشدادن ــات،فضــايب مطبوع
وعــدهبرگــزاريانتخابــاتآزادرامطــرحکردنــدومحیط
رابــرايتحقــقمطالباتــيکــهمتناســبباتکامــلمادي
بــود،فراهــمنمودنــد؛بازهــمامــامخمینــي)ره(مصالحه
بــادولــتبختیــاررانپذیرفــتوآنراغیرقانونيدانســت
وپــسازاینکــهدولــتاومرتکــبکشــتارمــردمشــد،

آنراســرنگونکــرد.
ــهیــک ــقب ــراســاستعل ــعتمامــيجوامــعب درواق
ــام)ره( ــرتام ــدوحض ــکلميگیرن ــدش ــانواح آرم
عــالوهبــرجــداکــردنتعلقــاتمــردمازرژیــمپهلــوي،
بــهدنبــالایــنبــودکــهملــتایــرانبــرمحــورِتعلــق
ــا ــذاب ــوندول ــعش ــنجم ــتدی ــالموحاکمی ــهاس ب
ایجــادفضــايبــازسیاســيتوســطدولــتبختیــارنیــز
فریفتــهنشــدونپذیرفــتکــهتکامــلمــاديبهعنــوان
محــورتعلقــاتوتمایــالتعمومــيقــرارگیــرد.چراکــه
ــت ــمحاکمی ــاهوه ــوريش ــمدیکتات ــته ميدانس
ــکهبــرايادارهکشــوربــهبلــوكغرب عناصــرمليگــراـ
یــابلــوكشــرقتمایــلداشــتندوســبکزندگــيغربي
وشــرقيرابهعنــوانآرمــانخــودپذیرفتــهبودنــدـملت
ایــرانرابــهســجدهبــردنیــاخواهــدکشــاند.بنابرایــن
رفتــارحضــرتامــام)ره(درمدیریــتقیــامملــتایــران،
دقیقــابــاقیامهــايانبیــایالهــيوفرهنــگدینــيآنــان
انطبــاقداشــت.درادامــههمیــنرونــدبــودکــهپــس
ــهنســخههاي ــام)ره(ب ــالب،حضــرتام ــروزيانق ازپی
ــعارو ــدادوش ــنن ــتت ــرايحاکمی ــيوشــرقيب غرب
آرمــانخــودمبنــيبــرحاکمیــتاســالمرامحقــقکرد
وآنرابهعنــوانیــکتجربــهعینــيدرمقابــلشــیعیان

ومســلمانانقــرارداد.
انقالب به خاطر اقتصاد؟

برخــيادعــاکردهانــدکــهانقــالباســالميبااســتفاده
ــراثــرسیاســتهاي ازفاصلــهطبقاتــيشــدیديکــهب
اقتصــاديپهلــويبــرجامعــهایرانــيتحمیــلشــدهبــود
اســتفادهکــردوبــاتکیــهبــرانگیزههــايمــاديمــردم،

آنهــارابــرايمشــارکتدرانقــالبتحریــکنمــود.امــا
ــهها ــيمقایس ــیلهبعض ــهوس ــدب ــيبای ــنادعای چنی
ــوك ــه،بل ــواننمون ــهعن ــرد.ب ــرارگی ــيق ــوردارزیاب م
ــنروشایجــادشــدوانقــالب ــايهمی ــرمبن شــرقب
ــيو ــهطبقات ــرفاصل ــهب ــاتکی بلشــویکيدرروســیهب
ــي ــرمایهداريناش ــامس ــهازنظ ــيک ــضفاحش تبعی
ــران ــنوکارگ ــیدومحرومی ــروزيرس ــهپی ــد،ب ميش
رابــاشــعارعدالــتدربهرهمنــديازدنیــا،بــهصحنــه
ــدود ــري،ح ــايکارگ ــدآوردنانقالبه ــاپدی آوردوب
نیمــيازدنیــارابــاخــودهمــراهکــردوبــاطــرحیــک
تئــوريجدیــد،راهورســمدیگــريرادرامــورسیاســي
وامنیتــيونظامــيوفرهنگــيواجتماعــيواقتصــادي
رقــمزد.حــالآیــاواقعــاامــامخمینــي)ره(نیــزچنیــن
ــرقشــرکارگــر مســلکيراپیمــودونهضــتخــودراب
اســتوارکــردوشــعارتأمیــننــانومســکنو...ســرداد؟!
حقیقــتایــنبــودکــهشــعاراصلــيحضــرتامــام)ره(
ــنقبیــلخالصــهميشــدکــهازشــاه ــوريازای درام
ميخواســتبــامذهــبدرنیفتــدوبــاروحانیــتدرگیــر
نشــودوبــادیــنمــردمبــازينکنــدوملّــتایــرانرابــه
ــزرگنفروشــدوعــزتمــردمرالگدمــال قدرتهــايب
نکنــدوآنهــارابــهنوکــرياجانــبوانــدارد؛یعنــيامــام
ــه ــه،ب ــهصحن ــرايواردکــردنمــردمب خمینــي)ره(ب
مســائليکــهمربــوطبــهاســتقاللکشــوروآزاديملــت

بــود،تکیــهميکــردوهویــتاســالميوانســانيملــت
ایــرانرامــوردتوجــهقــرارمــيدادوابــدابــرنیازهــاي
مــاديتمرکــزنميکــرد،گرچــهازایــنموضــعنیــزبــه
ــي ــهجمعیتهای ــرد.البت ــهميک ــاهحمل ــتش حکوم
هماننــدچریکهــايفدایــيخلــقوحــزبتــوده
بودنــدکــهباشــعارتأمیــننیازهــايمــادي،روشبلوك
شــرقدرقیــاموکســبقــدرترادرایــراننمایندگــي
ميکردنــد،امــامــردمایــراننــهبــرمحــورآنهــاجمــع
شــدندونــهبــهدعــوتگروههایــيماننــدجبهــهملــيو

نهضــتآزاديتوجــهکردنــد.
نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش

درواقــعازابتــداينهضــتتــاهمیــنامــروز،حضــرت
ــعو ــاممواض ــريدرتم ــمرهب ــاممعظ ــام)ره(ومق ام
ــد ــریــکمســألهتأکیــدکردهان رفتــارخــودهمــوارهب
وآناســالماســتوهیــچمطلــبدیگــريراـــاگربــه
ــي ــناختهاند.حت ــمیتنش ــهرس ــرددـب ــالمبازنگ اس
ــراي ــهب ــيک ــزهنگام ــردمنی ــارکتم ــورومش حض
ــدا ــام)ره(ارزشپی ــرتام ــگاهحض ــود،درن ــالمب اس
ــات ــايادبی ــرمبن ــيب ــارکتمردم ــامش ــردام ميک
مــاديدرغــربوشــرق،ذرهايبــرايآنابرمــردالهــي
اهمیــتنداشــت.لــذاباوجــودآنکهفشــارهايشــدیدي
بــرامــامخمینــي)ره(واردشــدتــادررفرانــدومدوازدهم
فروردیــن1358بــااضافهکــردنقیــديبــه»جمهــوري
اســالمي«،آنرابــهعــرفرایــجدردموکراســيشــرقي
یــاغربــينزدیــککننــد،ایشــانهیچیــکازایــنامــور
ــه رانپذیرفــتوتصریــحکــرد:»جمهــورياســالمي؛ن
یــککلمــهکمتــرونــهیــککلمــهبیشــتر«.بــاایــن
توضیحــاتکــهتفصیــلآنهــادرایــنسلســلهجلســات
ــام ــوانقی ــهنميت ــودک ــنميش ــد،روش ــدآم خواه
ــاس ــراس ــانراب ــتایش ــام)ره(ومدیری ــرتام حض
فلســفهدموکراســيغربــيیــاشــرقيتحلیــلکــردیــا
رفتــارایشــانرابــهادراکاتمشــتركعقالئــيومدنــي
ــرد ــهعملک ــاعداد،بلک ــانارج ــودِنانس ــعب بالطب
حضــرتامــام)ره(بــهجامعــهدرتعریــفقرآنــيآن
)مرزبنــديبیــنجوامــعبــراســاسکفــریــانفــاق
ــردد؛گرچــهدوخــطسیاســي ــاایمــان(بازميگ ی
موجــوددرکشــور،تــالشکننــدتــاانقالباســالمي
رادریکــيازچارچوبهــايمتــداولتفســیرکننــد.
ــراســاسادبیــات بــهعبــارتدیگــریــکجنــاحب
تخصصــيدانشــگاهبــر»جمهوریــت«ودموکراســي
غربــيتکیــهميکنــدوجنــاحدیگــربــاتکیــهبــه
ادبیــاتتخصصــيحــوزه،بــر»اســالمیت«ازمنظــر
ــلازرنســانس ــفقب ــهتعری ــتوب فرهنــگمولوی
ــاواســتنصارهاي ــايميفشــرد.اساســامطالبهه پ
ــاممعظــمرهبــري ــام)ره(ومق فکــريحضــرتام
ناظــربــهوجــودایــنچالشهاســتواگــرراهــکاري
علمــيوتخصصــيبــرايرفــعآنهــامطــرحنشــودو

امام خمیني)ره( براي وارد کردن مردم به 
صحنه، به مسائلي که مربوط به استقالل 
کشور و آزادي ملت بود، تکیه مي کرد 
و هویت اسالمي و انساني ملت ایران را 

مورد توجه قرار مي داد و ابدا بر نیازهاي 
مادي تمرکز نمي کرد، گرچه از این 

موضع نیز به حکومت شاه حمله مي کرد. 
البته جمعیت هایي همانند چریک هاي 
فدایي خلق و حزب توده بودند که با 

شعار تأمین نیازهاي مادي، روش بلوک 
شرق در قیام و کسب قدرت را در ایران 

نمایندگي مي کردند



   
ان

فتم
 گ

 42
ره 

شما
  

95
ن 

آبا

95

نقائــصموجــوددرادبیــاتحــوزهودانشــگاهمشــخص
ــد ــدارانتوحی ــنپرچم ــهای ــيب ــيواقع ــردد،کمک نگ

انجــامنشــدهاســت.
امکان انحراف

ــد ــري»بای ــمرهب ــاممعظ ــرمق ــهتعبی ــنرو،ب ازای
ــهعمــقوژرفــاياندیشــه، ــاعبــورازســطحوورودب ب
بــهتبییــنگفتمــانانقــالبپرداخــت«،زیــرااگــرایــن
ــلنشــود، ــهنحــوعلمــيوتخصصــيتحلی ــقب حقای
حتــيبیانــاتحضــرتامــام)ره(ومقــاممعظــمرهبــري
بــهادبیــاتنخبگانــيمتــداولدرجهــانتأویــلخواهــد
شــدومــردموکشــوروانقــالبرابــهانحــرافخواهــد
کشــاند.لــذاایــنسلســلهبحــثدرمرحلــهاولبــهایــن
ــر ــوانب ــهميت ــهچگون ــردازدک ــيميپ ــألهاساس مس
مبنــايآیــاتقــرآنومتــنروایــات،بــهتحلیــلحرکت
حضــرتامــام)ره(درقیــامومدیریــتنظــامپرداخــت
چراکــهدرحوزههــايعلمیــهوفرهنــگتخصصــي
آن،بــهایــنضــرورتمهــمتوجــهنميشــودودر
ــي ــاتوح ــقادبی ــريازتطبی ــخنرانيهااث ــروس مناب
بــرموضوعــاتروزنظــاماســالميدیــدهنميشــودبلکــه
جایــگاهقیــامالهــيونظــاماســالميازمنظــرتحققفقه
ــهعنــوان ــتوليفقیــهتنهــاب تبییــنميشــودومنزل
ــرد. ــرارميگی ــاعق ــورددف ــرعيم ــکامش ــرياح مج
البتــهچنیــنرویکــرديغلــطنیســت،امــابــرايحــل
ناهنجاريهــايکنونــيدرکشــوروطــيمســیرآینــده
بــرمبنــايدیــنکفایــتنميکنــدومحیــطوشــرایطي
فراهــم فقــهمحمدوآلمحمــد)ص( تحقــق بــراي

نمــيآورد.
بــههمیــندلیــلاســتکــهبــاگذشــت37ســالاز
انقــالباســالميوحاکمیــتدیــندرکشــوروتمایــل
عمــومملــتومســئوالنبــرايپیادهشــدنارزشهــاي
ــاب،ازدواج ــلحج ــائليازقبی ــه،مس ــيدرجامع دین
ــاي ــعنشــدهورهنموده ــاو...مرتف ــان،حــذفرب جوان
ــاتحقــقنیافتــهاســت.ایــندر مذهبــيدرایــنقضای
حالــياســتکــهدســتاجانــبوقدرتهايبــزرگاز
دخالــتدرمدیریــتکشــورقطعشــدهوحتــيالگوي
کشــورهايدرحــالتوســعهمــوردتبعیتقــرارنگرفته
وگرایــشنظــامبــهارزشهــايمکتبــيحفــظشــده
ــهنظــرميرســدریشــهایــنمشــکلدرآن اســت.ب
اســتکــهتوانایــيوظرفیتــيبــراياســتفادهازآیــات
اعتقــاديواخالقــيقــرآندرجهــتتعییــنوظایــف
ــرایطي ــارتدرش ــتوطه ــتعصم ــیعیاناهلبی ش
کــهقــدرتوحاکمیــتبــهدســتفرهنــگمذهــب
ــنسلســلهمباحــث، ــهای ــدارد.البت ــودن ــاده،وج افت
محلــيبــرايبحــثفنــيوتخصصــيپیرامــون
چگونگــياســتنباطاحــکامحکومتــيازقــرآنکریــم
ــفتخصصــي ــاتوتعاری ــعآندرادبی ــنموان وتبیی
ــافرهنــگ موجــودنیســت،امــاميتــوانمتناســبب

عمومــي،بــهنتایــجایــنمباحــثاشــارهکــرد.
گوساله پرستان عصر جدید

ــه ــورهمبارک ــالدرس ــدايمتع ــه،خ ــواننمون بهعن
بقــرهبــهبنياســرائیلیــادآورميشــودکــهایــن
قــومدرزمــانخــودبــرتمامــيجهانیــانبرتــريداده
شــدندومشــمولنعمتهایــيشــدندکــهشــاملحــال
ــانحــوادثو ــودوهمزم ــومدیگــرينشــدهب ــچق هی
ــد. ــرميکن ــدند،ذک ــالش ــهآنمبت ــهب ــيک فتنههای
امــاقومــيکــهنــهتنهــادرزمــانخــودبلکــهدرطــول
ــت ــده،ام ــريدادهش ــابرت ــيزمانه ــخودرتمام تاری
ــه ــهائم ــادب ــهاعتق ــتک ــد)ص(اس محمدوآلمحم
ــنشــدهاســتو ــانعجی ــاوجــودآن ــن)ع(ب معصومی
ــرائیل ــرايبنياس ــهب ــيک ــروضعیت ــاته ــقروای طب
ــمميخــورد. ــزرق ــرنی ــرايامــتپیامب ــد،ب پیــشآم
ــي ــوادثوفتنههای ــائلوح ــرفصِلمس ــرس ــالاگ ح
ــر)ص(رخ ــتپیامب ــرائیلوام ــومبنياس ــرايق ــهب ک
داد،مــوردبررســيقــرارگیــردوبــهتطبیــققاعدهمنــد
ــاي ــرانوچالشه ــرافرازای ــتس ــتمل ــروضعی آنب
پیــشرويآنپرداختــهشــود،درایــنصــورتبــازهــم

ــودو ــايموج ــهناهنجاريه ــودک ــانم ــوانادع ميت
راهحــلآنهــا،امــريعقالیــيوخــارجازخطاباتشــرعي
ــهکارشناســيموجــود ــهب ــنزمین ــددرای اســتوبای
ــوم ــال،ق ــوانمث ــهعن ــزدعقــالاســتفادهکــرد؟!ب درن
ــتآزارو ــدتح ــومموح ــکق ــوانی ــرائیلبهعن بنياس
اســتثمارقبطیــانقــرارداشــتند،امــاپــسازنجــاتاز
ســلطهفرعــونوغرقشــدنلشــگریاناودرنیــل،دچــار
گوسالهپرســتيشــدند.درروایــاتاهلبیــت)ع(،همیــن
ــساز ــهپ ــيک ــهحوادث ــروب ــتپیامب ــرام ــبب مطل
رحلــتآننبــيالهــيرخداد،تطبیــقدادهشــدهاســت.
ــرم)ص(، ــتنبياک ــسازرحل ــلمانانپ ــامس ــالآی ح
هماننــدقــومبنياســرائیلگوســالهايســاختندوبــرآن
ســجدهکردنــد؟!اگــرپاســخچنیــنســواالتيبــهدقتو
بــراســاسفرهنــگمذهــبدادهنشــود،معلــومنخواهــد
شــدکــهپــسازرهایــيازرژیــمشــاهوپیــروزيانقالب
اســالمي،گوسالهپرســتيدرشــکلامروزینآنچیســت
وایــنخطــردرشــرایطکنونيچگونــهوازچــهمنافذي
امــتدینــيراتهدیــدميکنــد؟درصورتــيکــهتکلیــف
ایــنمســائلبــااســتضائهبــهنــورقــرآنمعیــنشــود،
عزاداريهــايمحــرموعبــاداتمــاهمبــاركرمضــانبــه
شــکلســنتيبرگــزارنميشــود،بلکــهایــنمراســمات،
ــرمســائلکشــورخــارج ــالدربراب ــنراازانفع متدینی
خواهــدکــردوهدایتگــرســاختارهايسیاســيو

فرهنگــيواقتصــادينظــامخواهــدشــد.
پی نوشت:

1.ســرفصلهایســهگانهتاریــخبــراســاس»فلســفهتاریــخ
ــله ــنسلس ــالمیدرآن،درای ــالباس ــگاهانق ــاء«وجای انبی
ــل ــاس،تأوی ــناس ــرهمی ــدوب ــدش ــنخواه ــثتبیی مباح
ــن ــاردومدرای ــمازگفت ــثنه ــردرمبح ــِیفوقالذک عقالن

ــود. ــریحمیش ــلتش فص
ــن ــرایتبیی ــهب ــودک ــاش ــتادع ــناس ــهممک 2.البت
تخصصــیازرابطــهانقــالباســالمیبــامنابــعدینــی،میتوان
ــدهأن ــمبواح ــاأعظک ــلإنم ــه»ق ــاتازجمل ــیآی ــهبرخ ب
ــدتوجــه ــااوال،بای ــردام ــردی«اســتنادک ــیوف ــوامثن تقوم
داشــتکــهایــنامــرهمانندشــیوهســلفصالــحدراســتنباط،
بایــدهمــراهبــاتعبــدوتســلیمدربرابرشــارعمقــدسودوری
ازتحمیــلرأیبــهمنبــعباشــدوهمچنیــندقتهــایویــژهو
بررســیهایپیچیــدهازحیــثســندیوداللــیدرآنرعایــت
گــردد.ثانیــا،درخصــوصایــنآیــهالزماســتبهســطوحقیام
توجــهشــود:ازقیــامعنــداهللوعنداالنبیــاءوعندالمعصومینتا
قیــامنــوابعــامدرعصــرغیبــتوقیــامامــتدینــیوقیــام
صنــف،خانــوادهوســپسآحــادمکلفیــنکــهمعنــاوابعــادهر
یــکازآنهــابایــدبــهصــورتدقیــقومجــزابررســیشــودکه
ایــنامــرنیازمنــدطــرحقواعــدعرفــیوعقلیوعقالئــینوینی
اســت.ازایــنروهنگامــیکــه»اقامــهدیــن«بــهعنــوانیــک
مفهــوماساســیتبییــنشــودوتأثیــرآندرعلمفلســفه،کالم
واصــولمشــخصگــردد،میتــوانبــهظرفیتــیازعقالنیــت
تخصصــیدســتیافــتکــهاســتنباطاحــکامحکومتــیرااز

موانــعکنونــیبرهانــد.

اگر پاسخ چنین سواالتي به دقت و 
بر اساس فرهنگ مذهب داده نشود، 
معلوم نخواهد شد که پس از رهایي 
از رژیم شاه و پیروزي انقالب اسالمي، 
گوساله پرستي در شکل امروزین آن 
چیست و این خطر در شرایط کنوني 
چگونه و از چه منافذي امت دیني را 
تهدید مي کند؟ در صورتي که تکلیف 
این مسائل با استضائه به نور قرآن معین 
شود، عزاداري هاي محرم و عبادات ماه 
مبارک رمضان به شکل سنتي برگزار 
نمي شود، بلکه این مراسمات، متدینین 
را از انفعال در برابر مسائل کشور خارج 
خواهد کرد و هدایت گر ساختارهاي 
سیاسي و فرهنگي و اقتصادي نظام خواهد 
شد.              
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چهارراهمدرس-خپزشکان-پ22پاتوقکتاب0918929054608317238411صفدريپاتوقکتابکرمانشاه35

میدانشهدا،خیابان18دي،روبرويمسجدامامحسین)ع(،01133253020----پاتوقکتابساری36

چهارسوق،پاساژخاتماالنبیاء-طبقههمکف-فروشگاهکتابمهتاب09113148568نیکعهدکتابمهتاببابل37

خیابانامامخمیني)ره(،خیابانمیرزايشیرازي)مسجدسیدها(،ساختمانحوزه09189640163دارابیپاتوقکتاباراك38
علمیهخواهران

موسسهسفیرانطالئیهاراك39
اراك-خیابانمحسني-جنبمسجدامامهادي)ع(-موسسهسفیرانطالئیه09188481463جالیياراك

جنبدربوروديدانشگاهبوعليسینا-روبرويپاركمردم-کتبرواق09189009044سجادصدیقيفروشگاهرواقهمدان40

چهارراهفاطمیه،بلوارشهیدمنتظرقائم،پشتمسجدفاطمیه-فروشگاهآسمان09155221828سالکيفروشگاهآسمانیزد41

محصوالتفرهنگیگرمسار42
میدانامامجنبمسجدجامع09100354350کمیزیصالحین

ختهران-روبرويکالنتري13)ژاندارمري(-پالك61کافهکتاب09191740941واحدیکافهکتابشاهرود43

رستورانفرهنگياندیشهسمنان44
بلوارمعلم-ابتدايپلشهیدشاطري-خیابانبعثت-جنبستاداقامهنماز-09125321146زینعلیانجوانهها

فروشگاهرویشجوانهها



ماهنامه فرهنگي -تشکيالتي 

اشتراک

تعرفه اشتراک
يکساله 6 ماهه 3 ماهه مدت اشتراک
12 شماره 6 شماره 3 شماره تعداد دريافتي

60000 تومان
با 20درصد تخفیف
48000 تومان

30000 تومان
با 10درصد تخفیف
27000 تومان

15000 تومان قیمت نشريات

هديه هديه هديه هزينه ارسال با پست عادی

48000 تومان 27000 تومان 15000 تومان مبلغ قابل پرداخت با پست عادی

18000 تومان 9000 تومان 4500 تومان هزينه ارسال با پست سفارشی )با تخفیف (

66000 تومان 36000 تومان 19500 تومان مبلغ قابل پرداخت با پست سفارشی

خواهشمنداستمبلغاشتراكرابهحساببانکتجارتبهشماره4564600038ویاشمارهکارت:9639-7061-5320-6273بهنام
آقايمحمدحسنلطفيواریزنمودهوباشماره5و02177655134تماسبگیرید.

www.ndigi.ir : روش دریافت نسخه دیجیتال نشریه حلقه وصل






