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َّ ن  م   الله  ب   وذ  ع  ا   یم  ح  الر   ن  حم  الر   الله   سم  ب   ین و م  العَّال   ب  ر   للَّه   مَّ   الح   جیم  الَّر   یطان  الش 
 ب  نا و ن     ی  لی س  ع   الم  و الس   الة  الص  

َّب  ا   زاء  الج   وم  ی ی  نا ف  یع  ف  نا و ش  ی  َّح  م   م  ی القاس  لَّی   و ع  م 
َّنا آلمال  رواح  ا   ین  ض  ر  ی ال  ف   الله   ة  ی  ق  ما ب  ی  س   اهرین  الط   بین  ی  الط   ه  یت  ب   هل  ا   َّو ع    اء  ه الف   ل  ج 

 ریفالش   ه  ج  ر  تعالی ف   الله  

 های فعلی کشور ریختگی هم ه. مقدمه: محاسبات غلط، علت اصلی ب1

 «تبیین الگوی ج ی  نگهبانی از نظام»خوشحال هستم که این بار درباره موضوع مهم 
شاء الله به فضل الهَّی در یَّب بحَّ   برادران و خواهران گرامی هستم. إن در خ مت

را تحمَّل بفرماییَّ ق اَّرار اسَّت  آن  سَّنگینینسبتًا سنگین کَّه امیَّ وارم خسَّتگی و 
به هویت شیعی به محضَّرتان  المللی بیناسناد  جانبه همهپیشنهادهایی را درباره هجوم 

 ای مق مَّهرود به بح  مایل هستم ابل از و بخش دارد. 9اصل بح  بن ه طرح کنم. 
رت از شود و آن عبَّا تر واضحرا به محضرتان طرح کنم تا اهمیت فضای عمومی بح  

 هَّای مختلَّفق های فعلی کشَّور در بخش هم ریختگی بهاین است که در یب جمله 
در بخشَّی از سالهای گذشته . مفاهیم و محاسباتی در محصول محاسبات غلط است

چون آن محاسبات دایَّ  و اجرا آم ؛  عرصه  ش  و بع  به  وپز پختساختارهای نظام 
 س َّرا ح تگیَّریخ مَّه بهاین همه ما امروز ودن ق َّای ما نبَّازهَّوم و نیَّفنی و ناظر به ب
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  رضوی

 بارز نمونه توسعه؛ هایبرنامه. 1/1
 ریزیبرنامه نظام غلط محاسبات

 کشور

بی به وجَّود که یب گسستگی عجی کن  میو انسان در بعضی جاها احساس  کنیم می
سنگینی را به نظام  های هزینهآم ه که اگر عالج فنی برای آن ارائه نشودق ممکن است 

 ظهورق تحمیل کن . ساز زمینهمبارک 
محاسبات غلط روبرو هستیم؛ این حرف بن ه است. بعضی افراد در مسائل  پ ی ه  ما با 

ولی اظهار نظرهایشان تَّوهمی و نَّااا اسَّت. ایَّن علَّت  کنن  میکشور اظهار نظر 
داری  که بعضی افَّراد از مختلف است. همه شما به یاد  های بخشاصلی مشکالت در 

سال است که از آغاز مَّذاکرات  5حال که بیش از ! دادن  میبرجام چه توضیحی ارائه 
 که محاسبات برجامق توهمی و نَّااا بَّود. شویم میق ما همه داریم متوجه گذرد می

دیگر هم به همین شکل است. کاهش ارزش پول ملَّی مربَّو   های بخشموضوع در 
ما در بخش نهاد خانواده با بَّال پولی و مالی کشور است.  ایه سیاستبه تنظیم غلط 

اجتمَّاعی  های آسَّی تأثیر این مشکل در  1خطرناک طالق روبرو هستیم. پ ی ه  رفتن 
مختلفق  های حوزهطراحی کرد. این بلیه در  ای برنامهاست و بای  برای آن  کنن ه نگران

فعلَّی نیسَّت ایَّن این وضعیت اه در ترین ر؛ بنابراین بهکن  میمردم کشور ما را ته ی  
بکشَّی . مَّن مخَّالف که شما مسئولین کشور را به عنوان موضوع اصلیق بَّه چَّالش 

َّی و  مطالبه گری صریح و منطقی و مست ل از مسَّئولین نیسَّتم؛ حتمًَّا ایَّن کَّاری فن 
خوب است ولکن بای  توجه کنیم مسئله با مطالبه گری مَّ یریت نخواهَّ  شَّ . همَّه 

. کنن  نمیکشور دچار مشکل هستن  و درست محاسبه و فکر  ساز تصمیم های دستگاه
 شود. تر واضحاجازه ب هی  چن  مثال بزنم تا برای شما 

است.  سازمان برنامه و بودجه کشورکشورق  ساز تصمیم های دستگاه ترین مهمیکی از 
به اصَّطالح بَّا طراحَّی و محاسَّبه و برای کشور  1221سازمان برنامه بودجه از سال 

و یَّب سَّری از آنهَّا هَّم  ب و تقسیم اع اد و آمارق یب سری برنامه پیشنهاد کردهضر
از هَّر  گوین  میدر سازمان برنامه و بودجه هستن ق . خود دوستانی که است اجرا ش ه

 . این سخن ما نیستق طراحی ش هق شکست خورده است حال ابهَّته َّک ای هَّرنامَّب 11

                                                            
نفر و این  717هزار و  25آمار طالق:   نفر / 912هزار و  17: آمار ازدواج: 1296 سالشهر تهران در آمار رسمی درباره ازدواج و طالق در . 1

 درص   است.  25/55یعنی آمار طالق در تهرانق 
 1296 سال در طالق و ازدواج فراوانی بخش ق"حیاتی روی ادهای آمار" اسمت کشورق احوال ثبت رسمی پایگاه گزارش



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  2

های ساااانانه؛ . قااانوب بوه ااه2/1
هومنن نمونه برای محاسبات غلط 

 ریزی کشورنظام برنامه

ر َّ  بََّّویََّّتصان َّ ه در زمََّّنََّّت. بَّشان اسََّّسخن خود رنامه ششَّم کشَّورق مکَّر 
بَّا رئَّیس  آیَّ  مییَّادم  2ردم که برنامه ششم هَّم شکسَّت خواهَّ  خَّورد.َّزد کَّگوش

ق بَّه ایشَّان عَّرر کَّردم برنامَّه ششَّم کردیم میکمیسیون تلفی  برنامه ششم مباحثه 
بَّرای عَّ م اجَّرای : فرمودنَّ  میشکست خواه  خورد و اجرایی نخواه  ش . ایشان 

. من به ایشَّان عَّرر کَّردم: ایَّن مشَّکل بَّا گذاریم مین مجازات برنامه ششمق اانو
هر چَّه اانون گذاشتن حل نخواه  ش ق چرا که محاسبه توهمی بوده و وااعی نیست. 

اآلن وسَّط برنامَّه ششَّم هسَّتیم و همَّه  هم فشار بیاوری ق باز اجرا نخواه  ش ! ا ر
کشور به بیمَّاری  ساز متصمیکه این برنامه اجرایی نخواه  ش . دستگاه  کنن  میاذعان 

کَّه ایَّن را  کنم مَّیمبتال اسَّت. از نخبگَّان محتَّرم خَّواهش  غیرکاربردیمحاسبات 
مسَّائل  تَّوانیم نمیببینی ؛ اگر این معنا در کشور مورد توجه نخبگان اَّرار نگیَّردق مَّا 

بایَّ  از شَّر  چَّه طَّور باش  کَّه  ها بح کشورمان را عالج کنیم. این حتمًا بای  محور 
 راحت شویم؟ ی بر توسعه و محاسبات غلطمبتن اتمحاسب

کشور بَّرای توسَّعهق همَّین  م ت کوتاههای  یب نمونه دیگر عرر کنمق یکی از برنامه
بَّه  بَّار یبی کشَّورق سَّالی ساز تصمیماست. مجموعه دستگاه اانون بودجه سالیانه 

حتمًا پیگیری فرمودی  که ما . رون  میکشور  های پروژهدر  المال بیتسمت تخصیا 
؛ خَّ  ایَّن را چَّه کسَّی تخصَّیا 2تریلیون تومان بودجه داشَّتیم 12سال ح ود ام

مختلف؛  های بخش؟ به کرد می؟ سازمان برنامه و بودجه. به کجا تخصیا پی ا داد می
 ربوی ناکارآم ی که خون  های بانب– 5دهن  می ها بانبمثاًل بخشی از این بودجه را به 

                                                            
های تخصصی در فرآین  بررسی برنامۀ ششم توسَّعه و همننَّین  . اشاره به جلسات متع د با نماین گان مجلس شورای اسالمی در کمیسیون2

بَّاار نوبخَّت بَّه عنَّوان السالم علی کشوری به دکتر علی لریجانی به عنوان رئیس مجلس و دکتر محمَّ   های نوشته ش ه توسط حجت نامه
 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

nro-di.blog.ir/1295/15/ /26  نامه حجت السالم علی کشوری به آاای دکتر محم باار نوبخت 
nro-di.blog.ir/1295/11/11/   جانی درباره برنامه ششم کشورنامه حجت السالم علی کشوری به دکتر علی لری  

 هزار میلیارد ریالی کل کشور را تق یم مجلس شورای اسالمی کرد. ۹۴۹میلیون و  ۱۱. رئیس جمهوری لیحه بودجه 2
mehrnews.com/news/5161292   ؛96آذر  19آدرس مطل : خبرگزاری مهر؛  

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته بَّه دولَّت  هاي دولتيق بانك شرکتکه شامل بودجه « 1291پیوست شماره سه از لیحه بودجه سال » ر.ک . 5
 .است

yon.ir/pP6Pk رسانی دولت آدرس مطل : پایگاه اطالع  

http://nro-di.blog.ir/1395/05/26
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  رضوی

ها؛ . گسترش کشت تراریخته3/1
سااومنن نمونااه باارای محاساابات 

 ریزی کشورغلط نظام برنامه

. ارائاااه محاسااابات  اااحن  4/1
مبتنااار بااار اساااچم؛ تن اااا  اااار  
کنارزهب محاسابات غلاط توساعه 

 غربر

دیگر  های بخشو همننین به  -کنن  وارد میفشار ن  و به مردم ا همردم را در شیشه کرد
در بودجه سال ابل را که منتشَّر شَّ هق دی یَّ .  تفریغحتمًا گزارش .شود مینیز داده 

دیگری تصَّوی   چیز یب؛ یعنی 5جابجایی اتفاق افتادهدرص   71بالی ردیف بودجه 
بی اسَّت . این گزارش مراکز ارزیاگردی ه استش ه و در اجرا در جای دیگری مصرف 

ما همیشَّه سَّؤال پرسَّی یم پَّس  -دیوان محاسبات کشور این گزارش را منتشر کرده-
سَّال بَّه صَّورت درسَّت  1بَّرای  توانیَّ  نمی؟ شما کَّه کنی  می ریزی برنامهچرا شما 

ملت چه اعتمادی نسبت به شما داشته باشن ؟ این اتفااات در حال کنی ق  ریزی برنامه
ق متأسَّفانه دسَّتگاه ام کَّردهه همیشَّه عَّرر در یب مورد دیگَّری کَّ رخ دادن است!

غذایی مردم ایَّران  امنیتما بای   گوی  میست. اامنیت غذایی ای ۀ  کشاورزی به دنبال
بَّه دنبَّال  ه ف دوم سَّن  توسَّعه پایَّ اررا تأمین کنیم. اصاًل ه ف این است که ذیل 

ق از دشَّو میاَّرار اسَّت ایَّن غَّذایی کَّه تهیَّه  شود می. بع  گفته باشن امنیت غذایی 
طری  گسترش کشت محصولت تراریخته باش ؛ یعنی به سمتی برون  که محصولت 

. این اضیه خصوصًَّا دربَّاره بَّرنر در تراریخته را به اوت غال  مردم ایران تب یل کنن 
 ن؛ببینی  محاسبه غلط یعنی ای6!وسط آنهاست که وااعًا خطرناک استحال پیگیری ت

بگَّذریم کَّه ر این اضیهق بای  سالم هم باشَّ . ه بق غذا عالوشود میهر عاالی متوجه 
مبنَّای  ال  تحلیل کنیم؟با اینکه سالمت غذا را با تناس  و متابولیسم تحلیل کنیم یا 

غَّذاها متابولیسَّم نیسَّتق مبنایشَّان  بنَّ ی طبقهدر  امام رضا عالم آل محم 
هر حال هر  به دارن .و مبنای دیگری در توصیه الگوی تغذیه  هاست انسانمسئله ال  

واضح است که سالمت غَّذا  -خیلی منااشه کنم خواهم نمیمن –مبنایی را که بپذیریم 
نه! فقط امنیت غذا مهَّم اسَّت. محاسَّبه غلَّط ایَّن  گوین  میمهم است. این آاایان 

است. چاره چیست؟ چاره این است که سعی کنیم محاسبات درست را مطَّرح کنَّیمق 
 هور و حل مشکالت جامعه این است َّت ظَّمَّن به سََّّاین تنها راه است. تنها راه رفت

                                                            
( 9ها طبَّ  ججَّ ول شَّماره  تبصره و بن  است. در محَّ وده رسَّی گی 99کل کشورق مجموعا دارای  1295. ماده واح ه اانون بودجه سال 5

درص  مَّوارد بَّه طَّور کامَّل و یَّا بخشَّی از آن  65ام اانونی رعایت ش ه است. احکام اانونی در درص  از احک 21مشخا است که ح ود 
درصَّ  احکَّام  7درص  موارد به طور کامل و یا بخشی از آن محق  نش ه است. همننین  19گذار در  رعایت نگردی ه و اه اف موردنظر اانون

 باش . فاا  عملکرد می
 1ق صفحه 1295گزارش تفریغ بودجه 

 که حاوی مستن اتی درباره این مسئله است. 1پیوست . ر.ک 6
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گرای .  ریاااااب توسااااعه1/4/1
کشااور؛ مر اار ا االر هر ارائااه 

 محاسبات غلط هر کشور

 

مسَّئله را تحلیَّل  تر دای  ها آنکه ما به مفاهیم دینی و اصول تفکر پیامبران باز گردیم. 
در در کتَّاب و سَّنت اینکَّه وجود نَّ ارد مگَّر  چیزی هیچ. در روایت هست کردن  می

سئله تغذیَّهق مسَّئله ما بای  این را  احیا کنیم؛ یعنی در م 1.است آن صحبت ش همورد 
ق مسئله م یریت شهریق مسئله پیشگیری از جَّرمق مسَّئله ریزی برنامهامنیتق مسئله 

ق مَّا بایَّ  گوییَّ  میکَّه شَّما  ای مسَّئلهمسئله ورزش کشَّور و در هَّر ق گذاری اانون
دیگَّری ورود کنَّیم. تفکَّرات رایَّر غربَّی تجربَّه شَّ ه  ریزی برنامهبرگردیم و با یب 

سال اسَّت کَّه مَّا  11خطاست. یب سال یا دو سال نیستق است! آزموده را آزمودن 
کَّه  مقَّ ارغلط هستیم. این صحبت مق ماتی من است؛ لذا هر  های برنامهگرفتار این 
- این جلسه بگذاری  و گفتگو و تضارب کنیم که محاسبه صحیح چیسَّتوات برای 

اسَّت کَّه کشَّور را   کبیَّریایَّن جهَّاد  -مختلف کشور های بخش مجموعه  حال در 
ولی متأسفانه ما نسبت بَّه آن غافَّل هسَّتیم. در همَّین آسَّتان اَّ س  ده  میجات ن

. ما هنَّوز هَّم است کردهاختصاص پی ا موضوعات به این جلسات مح ودی رضویق 
سَّاب  در مباحثَّات هسَّتیم؛ در حَّالی کَّه اآلن موضَّوعات ج یَّ   های بح گرفتار 

ا س رضوی هم بر  مطرح ش ه و من شنی م که حتی بعضی از کارشناسان خود آستان
 ریزی برنامَّهو بَّرای آن  کننَّ  میاساس همین نگاه معیوبق آستان اَّ س را ارزیَّابی 

مَّن صَّراحت را بای  درباره این فکَّری کَّرد. . مسئله و مشکل ما این است. کنن  می
شََّّ ن  ناامیََّّ و مََّّردم در حََّّال  افتََّّ  میق چََّّرا کََّّه ظلََّّم اتفََّّاق دارد دهم مََّّیتََّّرجیح 

در کَّه شَّما  شَّود میکشور بَّر اسَّاس اسَّالم نوشَّته  یها برنامههستن .اصاًل کجای 
 ها طلبَّه؟ بله درست است کَّه بایَّ  بَّا ان ازی  میاسالم به گردن ای خود  جریان رسانه

 ی  نش ن ؟ ایَّن حَّرف درسَّتی َّج ایَّه وزهَّحرا وارد َّه چَّت کَّ ی داشَّبرخورد ج
لَّت فعلَّی ربطَّی بَّه دیَّن نَّ ارد. اصَّاًل دولَّت فعلَّیق یَّب دو های برنامهاست ولی 

  7نئوکینزی های تئوریناسان آن بر اساس َّارشَّی از کَّعضَّن بَّنیَّنَّنهادگراست و هم

                                                            
ْب   ا. 1 و ع  ب 

 
ال  أ ق  : ...ف  ال  ج  ا 

ْعر 
 
یٍ  اْْل ع  ْن س  ان  ع  ْفو  ْن ص  ي  ع  ْرا  ن  اْلب 

ٍ  ع  م  ح  ْحم    ْبن  م 
 
ا أ ن  ث  ه  ح   

يْ لل  ْیس  ش  َّاء   ... ل  َّاب  و  ج  ت  ي اْلک  اء  ف  ل  ج  ٌء إ 
یه  الس   .ف  ة   ن 

 211ص  1/ بصائر ال رجات ج  271اختصاص للشیخ المفی ق ص 
 ها توضیح اجمالی مبانی نئوکینزی؛ 2پیوست . ر.ک 7
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  رضوی

 9تفکَّرات نهَّادگراییق شکسَّت دولت آاَّای روحَّانی. شکست کنن  می ریزی برنامه
و تفسَّیر دینَّی هَّم  خوان  میاست. البته ایشان عمامه هم دارد و گاهی آیات ارآن هم 

ق یب شخصیت نهادگراست. آاای نوبختق آاای روحانیولی شخصیت  ده  میارائه 
محََّّل تولََّّ  مکتََّّ  نهََّّادگرایی هََّّم آمریکاسََّّت و  11یََّّب شخصََّّیت نهادگراسََّّت.

. من آن روز یب گفتگویی کردم زنن  میرا دارن   هایشان حرفنئونهادگراها هم در آنجا 
اسَّت و  ریزی برنامهو گفتم سازمان برنامه و بودجه بر اساس نظریه نهادگرایی در حال 

مشَّخا  گفتن  در دفتر ما تفکرات آمریکایی حاکم نیست. نخیر آاَّا هسَّت! آاایان
. کنیَّ  می ریزی برنامهاست که شما بر اساس نهادگرایی که محل تول  آن آمریکاستق 

بای  توبه کنیم که جمهوری اسَّالمی را بَّه  ها طلبهرا با صراحت نگوییم؟ ما  ها اینچرا 
اَّ یمی  هَّای بح ابَّلق  هَّای دورهااجار و  دست ما دادن  و ما هم رفتیم مانن  دوره

اما معنای ؛ کردیم کاری کمناکارآم  را مطرح کردیم. این انتقاد ح  و درستی است. ما 
کشور به دست دین بوده است. سَّازمان برنامَّه و  ریزی برنامهاین حرف این نیست که 

رمشَّهری بودجه حتی به ان ازه یب روز هم به دست تفکر انقالب نبوده است. شای  خ
نتیجه کار  . چرا آاایانکه در آین ه فتح خواه  ش ق همین سازمان برنامه و بودجه باش 

؟ چرا این ا ر ترسو هستن ؟ برادر عزیزم تو کنن  نمی؟ چرا این کار را پذیرن  نمیخود را 
پَّولی و مَّالی کینَّز در ایَّن  های سیاسَّت !برادر عزیز تو نئوکینزی هسَّتی !نهادگرایی

انقَّالب اسَّالمی شکسَّت  گوینَّ  می ها رسَّانه. بعَّ  در اسَّت ردهشکست خوکشور 
 ببینی  ؟ است انقالب اسالمی حاکم بوده تفکراتمگر اصاًل در این فضاق خورده است. 

                                                            
شمارد. این نظریَّه  . نهادگرایی یب نظریۀ ااتصادی است که تأثیر نهادهای ااتصادیق اجتماعی و سیاسی در واایع ااتصاد را پر اهمیت می9

توان به تورستین وبلنق جان راجر کامونزق وزلی  دانان این مکت  می ر آمریکا به طور منسجم شکل گرفت. از ااتصادمیالدی د 19در پایان ارن 
مردان ایران و دیگر کشَّورها بَّه کَّار گرفتَّه شَّ ه کَّه مخصوصًَّا در ایَّران بَّه دلیَّل عَّ م تناسَّ   چل نام برد. این نظریه هم توسط دولت می

جتماعی ایرانق با شکست ج ی روبرو ش ه است. هنَّوز مخلَّوطی از ایَّن نظریَّه و نظریَّۀ نئَّوکینزی های آن با بافت فرهنگی و ا فرر پیش
 شود. مردان ایرانی اجرا می توسط دولت

پس از بررسی انواع مکاتَّ  ااتصَّادی و »نویس :  می 172در صفحه  «امنیت ملی و نظام ااتصادی ایران»دکتر حسن روحانی در کتاب . 11
با الگوی مطلوب توسَّعه  های ج ی  کینزیو  های مکات  نهادگرایان نظریهرس  که  ر اسناد فرادستی نظام ... به نظر میها از منظ ارزیابی آن

 «داشته باش  ارابت بیشتری در جمهوری اسالمی ایرانق
های ااتصَّاد  ایرانَّی و سیاسَّت-مَّ ل الگَّوی اسَّالمی دکتر محم  باار نوبختق سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجَّه کشَّور:

 تصویر ش ه است.« امنیت ملی و نظام ااتصادی ایران» به طور کامل در کتابمقاومتیق 
  1295فروردین  9گفتگوی ویژه خبری/ 
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.  ریاب سنتر حاوز  قا ؛ 2/4/1
ناااا اهب همر اااار  رراااار هر ارائ

محاسااابات  اااحن  و ام اااای 
 محاسبات غلط توسعه غربر

 

گناه مبین ]. تهمت و اثم شود ور میَّن طَّق اینی َّک میَّن ا َّواتی به این مسائل ورود پی
. مَّا آن را پیَّاده شَّ ه اسَّتو بودجه آشکار[ است که بگوییم اسالم در سازمان برنامه 

اول انقَّالب خیَّال  ها طلبَّه؟ مَّا شَّود میانسان خام  ها واترها کردیم. دی ی  بعضی 
کردیم که کار تمام ش ه و خام ش یم! این موضوعات را به دست آاایان دادیَّم. هَّر روز 

م َّاَّ یرصکه این تق کن  میهم القا  ای رسانه. جریان ده  میرخ  ای مسئلهیب اتفاق و 
بَّه دسَّت اَّم  ها برنامَّهآیا  پی ا کرده؟ ها بح ن َّه ایَّم ورودی بَّگر اَّاصاًل مت! َّاس

شَّاء  شاء الله ام متحول شود و فرصت انقالب اسالمی را فهَّم کنَّ . إن بوده است؟ إن
داریَّمق  ای رسَّانهجنَّ  تبلیغَّی و  فرماینَّ  میالله این اتفااات بیافت . اینکه رهبَّری 

مَّردم حَّ  ! نویسَّن  میغربی را بَّه اسَّم انقَّالب  های ریزی برنامههمین است؛ یعنی 
َّب  طل  ا  »هم امضا کردن  با یب روایتی مثل  ها طلبهدارن ق  َّوا العلَّم  و ل  هَّر  11«ینو بالص 

 هَّم بَّهق مملکَّت کنیم مَّی اخبَّاریگری! مَّا واتَّی کنن  میجور تفکر معیوب را امضا 
 داری سرمایه: اسالم با ااتصاد  گوی می. یکی از آاایان در ام مصاحبه کرده و ریزیم می

من به ایشان پیغام دادم: برادر عزیزم یکی از مقالت  12و ااتصاد بازار آزاد مواف  است!
ما بای  به سمت کینز به صراحت گفته ما بای  حرص را مبنا ارار دهیم. کینز را بخوان. 

م ااه خاصی هم این را به صراحت گفته و لزم نیست که  12مبنا ارار دادن ربا برویم.
اوج ایَّن من با ااتصاد آزاد موافقمق یعنی من بَّا ربَّا مَّوافقم.  گویی  میواتی  بکنی .

فکَّری  خواهیَّ  میاگَّر  مشَّکالت ماسَّت. هَّا این. بعضی از آاایان است توجهی کم
ق دین و ائمَّه دارنَّ  خوریم نمیرا  اش ضربهما  .کنی ق بای  وات بگذاری اضیه  درباره

! چرا ما این ظلم را به دسَّتگاه حَّ  و حقیقَّت تحمیَّل شون  میمتهم به ناکارآم ی 
 این جریان  گوین  میرا تمییز ب هن ! بلکه  ها این توانن  یَّنمادی َّردم عَّ؟ ممَّنیَّک یَّم

                                                            
 در این پیوستق صحت سن  و معنای این روایت توضیح داده ش ه است.؛ 2پیوست . ر.ک 11
ها  خارج فقه و اصول ام: در وضعیت فعلی نه کَّاری بَّه کمونیسَّت ش( از اساتی  درس 1221جمتول  سی  محم  جواد علوی بروجردی. 12

خواهیم. ااتصاد ما سوسیالیستی و کمونیستی نیست. ااتصاد بازار آزاد اسَّت. مَّا مَّ افع  ها. ما ااتصاد عقالیی می داریم و نه به سوسیالیست
 راابت آزاد هستیم.

yon.ir/azGY 1296تیر  25در دی ار با م یران و روسای شع  بانب کوثر استان ام / شان بیانات ایآدرس مطل  در سایت رسمی ایشان /    9  
دست کم بای  برای ص  سال دیگر برای خود و هرکس دیگر تظاهر کنیم که ب ی؛ نیکی است؛ نیکی ب ی؛ زیَّرا بَّ ی مفیَّ   مینارد کینز:. 12

مَّ ت کوتَّاه دیگَّر؛ خَّ ایان مَّا باشَّن . زیَّرا فقَّط آنهَّا چنان برای یَّب  کاری؛ بای  هم است و نیکی نیست. حرص و طمع و ربا و محافظه
 توانن  ما را از گذرگاه تاریب ااتصادی به روشنائی روز؛ رهنما شون . می

 1921منشر ش ه در سال « Economic Possibilities for our Grandchildren»مقاله وی با نام 
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  رضوی

چن  جلسه ج ی بگذاریَّ ق سختشَّان  گوییم میبه آاایان که  .اسالمی ناکارآم  است
ما بَّرای حفَّا اسَّالم نیسَّت؟ بَّا  های برنامهما برنامه داریم! مگر  گوین  میو  آی  می

را بپذیری ! این عرر بنَّ ه  ها برنامهتحول در کار کرد!  توان نمیابلی دیگر  های برنامه
یَّب مجموعَّه عظَّیم از ایَّن محاسَّبات غلَّط در اسَّناد  .شوم میاست. وارد بح  

اآلن در حال اجراسَّت و بَّرای بعضَّی  ها آنبعضی از گنجان ه ش ه است و  المللی بین
ق المللَّی بیناگَّر بَّرای مسَّئله اسَّناد  در حال آماده ش ن است. ی آنهازمینه اجراهم 

و  شَّون  میمجَّ دًا پیَّاده  هَّا اینچالش منطقی و مست ل و حکیمانَّه ایجَّاد نکنَّیم؛ 
ق مَّن آیَّ  می المللَّی بین؛ یعنی واتی اسم اسَّناد شود میزن گی مردم به چالش کشی ه 

این اضَّیه گنجان ه ش ه است!  ها آندر ق به اسم علمص ها محاسبه غلط  کنم میفکر 
را از این حیَّ  بایَّ  توجَّه نمَّود.برای اینکَّه هَّم بَّا ماهیَّت اسَّناد  المللی بیناسناد 

 کنم مَّیسؤال را مطرح  9آشناتر شویمق من  ها آنو هم با چگونگی مقابله با  المللی بین
. کنم مَّیبیَّین سؤالق الگوی ج ی  نگهبانی از نظام را به محضرتان ت 9و در اال  این 

ترت   دارد؛ یعنی اولی بای  فهم شود تا بَّه دومَّی برسَّیم و سؤال بر یک یگر  9همه این 
باشَّ ق  ای فرهیختَّهدومی بای  فهم شود تا به سومی برسیم و اگر مخاطَّ  شَّما فَّرد 

سَّؤال جَّ ی  9وارد ش ه و مباحثه کنی  ولی بَّه هَّر حَّال  ها سؤالبه یکی از  توان می
 .مکن میاست. من شروع 

ای از اسناد  . سؤال اول: آیا ما با یک سند روبرو هستیم یا با هجوم مجموعه2

 المللی؟ بین

از اسَّناد  ای مجموعَّهسن  روبرو هستیم یَّا بَّا  1سؤال اول این است که آیا ما تنها با 
 هستن ؟ چن  تا؟ این اسناد المللی بین

چَّه مقَّ ار گسَّترده  لمللَّیا بینداسَّتان اسَّناد  داننَّ  نمیبسیاری از نخبگان ما اصاًل 
یونسکو است که در ایام انتخابات لغَّو  2121تنها سن   کنن  میاست؟ بعضًا تنها گمان 

 آرمان اصلی  11توسعه پای ارق  2121ای  بررسی کنیم. ببینی  خود سن  َّن را بَّای 15ش .

                                                            
امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار ش .در این جلسه عصر  2121. جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی برای بررسی سن  15

اکثریت اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی تصوی  کردن  که سن  تحول آموزش و پرورش در تمام مسائل آموزشی مورد توجَّه باشَّ  و بَّه 
 محلی از اعتنا ن ارد.  2121طور کلی مسائل آموزشی کشور براساس اسناد بالدستی ایران انجام شود. بر این اساس سن  

fna.ir/Z1BWXN   :۱۹۹۱/۳۹/۳۹خبرگزاری فارس/ تاریخ خبر  

اامللااااااار؛ . اساااااااناه بنن5/1
هربرهارنااا   حعااا  رظنمااار از 

 محاسبات غلط توسعه غربر

 

 2030. هفاا   مرماااب ساان  1/2
هاایر حلتوسعه پای ار؛ حاوی را 

های خطرناک بارای هماه رر اه
 زن گر بشر
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. شعار ر ع  رار هر مرمااب 1/1/2
؛ هربرهارنااااا   2030اول سااااان  

تعریفر خطرنااک و دا خانواه  
 از  رر

مختلف اسَّت؛ مَّثاًل شَّما ببینیَّ   های حوزهو در  هستاین بخش اصلی سن   است.
  ر است.َّقَّع فَّ  رفَّحَّبآن  ف اول َّه؟تَّیسَّچ لیَّملَّال نَّیَّباد َّنَّاس ایَّه وزهَّح

راجع به موضوع رفَّع  ها آنق بای  ب انی  کنی  می المللی بینواتی صحبت راجع به اسناد 
یبایی دارد. ممکَّن ان  کردهمباحثه تر  ج یفقر  . این یب حوزه است. البته این ظاهر ز

یَّ  بخَّورد و بگویَّ  رفَّع فقَّر کَّه چیَّز بَّ ی است یب نفری ب ون بح  علمی فر
امَّا اگَّر بَّه خَّود ایَّن اسَّناد رجَّوع کنیَّ ق ی است. َّ ف خوبًَّا هَّفااَّت و اتَّسَّنی

. مَّا درکَّی از فقیَّر و ذیل لیبرالیسم معنا کرده اسَّت« نبود آزادی»فقر را به  بینی  می
 گوینَّ  یم ها آنن ارد ولی فقیر کسی است که نان ش  ن ارد و خانه  گوییم میداریم و 

اصَّاًل یَّب معنَّای دیگَّری از فقَّر مَّ    15فقیر کسی است که آزادی گسترده نَّ ارد.
ق چَّون بَّا عقَّ  حکیمانَّه ازدواجق کنَّ  مینظرشان است؛ لذا مثاًل خانمی که ازدواج 

خانم از نظَّر سَّازمان ملَّل ق این کن  میعاطفی و جنسی خود را مح ود  های انتخاب
غلَّط  هَّا آنمحاسبات  گوییم میببینی  واتی  فقیر است؛ چون انتخاب گسترده ن ارد!

ه دوران اَّ یم در برابَّر ضَّاللت ! شَّود میاستق به کجا خَّتم  کَّم  هَّا اینکتَّ  ضَّال 
 هَّایش انتخابو متعه  بَّه خَّانواده اسَّتق  کن  می! یا مثاًل مردی که ازدواج آورن  می

ود .مثاًل در روایت هست اگر مردی در شهر محل زن گی خود بود و خَّشود میمح ود 
را به خانه نرسان  و نَّزد همسَّرش نرفَّتق ملعَّون وااَّع شَّ ه و از رحمَّت خَّ ا دور 

ق نه ایَّن فقَّر اسَّت گوین  می ها اینشما بای  برای خانواده وات بگذاری .  16.شود می
! انسان بای  در هر شرایطی آزاد باش  کَّه هَّر کَّاری کن  میچرا که انتخاب را مح ود 

 ی  بع ًا بح  کرد. را با ها اینانجام ده .  خواه  می
این ه ف از ظاهر آن ه ف ابلَّی خیلَّی  ه ف دومق به صفر رسان ن گرسنگی است.

معیَّوب  هَّای حلاز طری  تراریخته ها و راه که توضیح دادمق  طور همانزیباتر است. 
 ن مسئله هست.َّرافی در ایَّاز انحَّی بَّعنَّ؛ ین َّنَّکَّار را بَّن کَّای ن َّخواه یَّمگر َّدی
 

                                                            
 ارجاع به کتاب توانمن سازی و رفع فقرق کتاب مرجع بانب جهانی؛ 5پیوست ر.ک . 15
ي»: . اال الصادق16 ذ 

ْصر  ال  اْلم  ه  ب  ل  ْنز  ْن م  ل  ع  ج  یت  الر  ب 
ْن ی 

 
ة  أ وء  ر  ي اْلم  و 

ذ  ْلٌك ب  ه   ه  ْهل 
 
یه  أ  ؛«ف 

ت صاحبان برایفرمود:  امام صادق ت بردن بین از مرو   در دارد خَّانواده و منزل که خود دیار در و شهر در شخا که است آبرو و شخصی 
 آورد ]ترجمه غفاری[ به صبح را آن( ش  امثال یا کاروانسرای یا خانه جمسافر دیگر جای

 555ص  2من ل یحضره الفقیهق ج 

. شعار نوموری هر  نعت 2/1/2
؛ بساتری 2030هر مرماب ن   سن  
هاای اقت ااهی برای تسلط کارتل

 بر همه هننا
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  رضوی

راجَّع بَّه سَّالمت بحَّ   المللی بین. اسناد مت مطلوب و رفاه استه ف سومق سال
ملل  های تخصصی سازمان ]سازمان به اشت جهانیق یکی از آژانس WHO. ان  کرده

 .  کن  میغلط برای سالمت پیشنهاد  نظریاتیب سری راهبردها ذیل  است؛این نهاد[
هَّ ف ت. اسَّ ه ف پنجمق برابَّری جنسَّیتیاست. ه ف چهارمق آموزش با کیفیت 

 ه ف هفتمق انرژی پاک و اابل دسترساست.  ششمق آب سالم و تأسیسات به اشتی
 ه ف نهمق صنعت و است.  تمن انه و رش  ااتصادیَّرافَّل شَّغَّتمق شَّشَّ ف هَّهو 

خطرناکی دارن  که بع ًا  های حرفاست. ذیل این اه افق خیلی نوآوری و زیرساخت 
ق ایَّن کننَّ  میمطَّرح  هَّا اینکَّه  صنعتی های تژیاسترامعنای بپردازیم.  ها آنبای  به 

ولَّی ظَّاهر آن ایَّن  های ااتصادی را بر همه دنیا گسترش دهن  تسلط کارت لاست که 
هَّ ف دهَّمق کَّاهش در صنعت نَّوآوری ایجَّاد کنَّیم.  خواهیم می گوین  میاست که 
ز داخل پرانت جا همینمن  است. ه ف یازدهمق شهرها و جوامع پای ار. هاست نابرابری

ری ش ه است. بنَّ ه بَّه عرر کنم که مشه  مبتال به این مفهوم در حوزه م یریت شه
آن  هَّای کتابردم کَّه را نق  ک 11مشه  شهر توسعه  سن   95-95در سال طور مفصل 

محور باش ق بَّر  در دسترس است؛ یعنی اینجا که بای  آستان ا س عالم آل محم 
و مفَّاهیم برآمَّ ه از اسَّناد  TODخالف آنق م یریت شهری ایَّن شَّهر را نظریَّات 

شاء الله اگر توفیقی ش ق راجع به خطرات شَّهر مشَّه  هَّم  . إننویسن  می المللی بین
عرر کردم کَّه مَّا راجَّع بَّه  17زاده حضرت آاای حسنصحبت خواهیم کرد. من به 

ق مطالعَّات عمیقَّی داریَّم. خَّود داران سرمایهپرون ه بلعی ه ش ن شهر مشه  توسط 
خطرناکق کار مهمی است. مقابل این نوع م یریت شَّهری  های هنقشافشا کردن این 

 ق موضع بگیری .کنن  میدارن  ترسیم  ها اینکه 
 ه ف سَّیزدهمق ااَّ ام بَّرای االَّیماست.  ه ف دوازدهمق تولی  و مصرف مسئولنه

یر آباست هَّ ف و  ه ف پانزدهمق زنَّ گی روی زمَّینو  . ه ف چهاردهمق زن گی ز
مسئله هف هم هم مشارکت برای است.  نهادهای توانمن  شانزدهمق صلح و ع الت و

محیط زیستی تَّا  های بح خیلی متفاوت است. از  هاآناست. ببینی  محتوای  اه اف
 سیاسی و صلح و ... صحبت دارن ! در یب جمله مسائل خانواده تا گرسنگی و فقر تا 
                                                            

 1291 -1292ه عملیاتی میان م ت شهرداری مشه  و سازمان های تابعه . برنام11
 رضوی ا س آستان تبلیغات معاونت دینی سؤالت به پاسخگویی اداره رئیس. 17

. ابتچی ش ر مش   به را  3/1/2
حل های خطرناک مرماب یازهه  

 2030سن  
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توسااعه  2030. پااریرش ساان  2/2
داامنر رو پااریرش پایاا ار؛ هر گاا

 اامللر هیگرسن  بنن 46

! ب زن گی هستن به دنبال دگرگون ساختن سب المللی بیناسناد عرر کنم:  خواهم می
آن را بَّر اسَّاس  کنیم مَّیعلمیه سَّعی  های حوزهیعنی همان موضوعی که ما به عنوان 

دهیم! اگر کسی بخواه  مسئله سبب زن گی را از خانه شکل  ها ذهنتفکرات انبیاء در 
آرمان اصلی سن   11این یب اجمالی از  انبیاء بگیردق بای  کاری برای این اسناد بکن .

اجَّازه ب هیَّ  مَّن  ه ف فرعی هم دارد. 169ه ف اصلیق  11این  بود. توسعه پای ار
یَّب  به ایَّن گسَّتردگی اسَّت. المللی بینداستان اسناد  وارد این اه اف فرعی نشوم.

و هنَّوز  کردم میعرر کنمق من ماه رمضان داشتم بر روی این کت  ضاله کار  ای نکته
سن  توسعه پای ار دارای ن هست. هم نتایر مطالعات را منتشر نکردم و هنوز در دفتر م

یعنَّی -؛ یعنی هر کسی سن  توسعه پای ار را پذیرفتهسن  دیگر هم هست 56ارجاع به 
سن  دیگر را هم پذیرفتَّه اسَّت؛  56در وااع  -ه ف فرعی 169ه ف اصلی و  11این 

صَّحبت  ای جلسَّهدر یب  آبابا آدیس. بای  برای خود این بیانیه 19آبابا آدیسبیانیه مثاًل 
. این بح  خیلَّی مهمَّی کن  میمالی ما را باز تعریف  های چارچوبکنیم. این بیانیهق 

. از همَّین است و به اشت عمومی 21اعالمیه دوحه درباره تریپساست. مثال دیگرق 
ق دانیم نمَّیجنسی را در سنینی که ما مصَّلحت  های آموزشبح  به اشت عمومی دارن  

گَّزارش بپردازیم. همننَّین  ها آنن  که بای  به اسناد مهمی هست ها این. دهن  میگسترش 
مقَّ مات  سَّازی آمادهدبیرکل سازمان ملل متح  در هفتَّادمین مجمَّع عمَّومی دربَّاره 

را برای دنیا تعریف  ای آین هیب  ها آنق که بح  پر انحرافی است. سازمانی مجمع سیاسی
ه َّت. بَّورهاسَّشَّککه یب برنامه برای کمب به توسعه  ODI 21 برنامه  . همننین ان  کرده

 .داردسن  دیگر هم ارجاع  56سعه پای ار به  َّو  تَّنَّال سَّر حَّه

                                                            
ز آن ای برای توسعه جکه به عنوان دستور کار آدیَّس آبابَّا ا المللی تأمین بودجه . دستور کار اا ام آدیس آباباق مربو  به سومین کنفرانس بین19

 ( تصوی  ش .69/212جاطعنامه  2115جولی  26شود( توسط مجمع عمومی سازمان ملل متح  در  یاد می
 Agreement on Trade-Related Aspects ofهای مَّرتبط بَّا تجََّّارت حقَّوق مالکیَّت فکَّری ج . موافقتنامَّه راجَّع بَّه جنبَّه21

Intellectual Property Rightsبه اختصار تَّریپس ج )TRIPSالمللَّی اسَّت کَّه بوسَّیله سَّازمان تجَّارت جهَّانی  ای بین امَّه( موافقتن
تعیَّین  WTOشود و ح اال استان اردهای جهانی را برای اوانین مربو  به انواع مالکیت فکری در کشورهای عضَّو  ( م یریت میWTOج

 کن  می
yon.ir/ZbPT2   سایت رسمی سازمان بین المللی تجارت جهانی 

21 .ODI(Overseas Development Institute)  بَّه  1961یا مؤسسه توسعۀ خارج از کشورق یب مؤسسۀ پژوهشی اسَّت کَّه در سَّال
المللی و مسائل انسانی تأسیس ش . آنها مأموریت خود را تحقی  دربارۀ چگونگی کاهش فقر جهَّانی  ادعای ارائۀ مشاوره در زمینه توسعه بین

 کنن . فی مییابی به معیشت پای ار در کشورهای در حال توسعه معر و دست
yon.ir/LuTAc  این مؤسسه آدرس مطل  در سایت رسمی  



 قدس آستان اسالمی هایپژوهش بنیاد/ 1397 شهریورماه 18/ مشهد شهر نخبگان جمع در/ ذهنی تحلیل دوران مباحث 12

  رضوی

. پروناااا   اول اشاااا ا ت  1/3
تعاردااات حرااوقر ایاان اسااناه بااا 

 قانوب اساسر

 

. پروناااا   هوم اشاااا ا ت  2/3
 ش ب نفوذقانونر

پس این سؤال اول را به صورت اجمال توضیح دادم که ما با یَّب سَّن  روبَّرو نیسَّتیم 
یَّن گرفتَّار ا 2121سَّال روبرو هستیم و فعاًل تا  المللی بیناز اسناد  ای مجموعهبلکه با 

تیم؛ چون دولت ما ابول و امضا کرده که این سَّن ها که عرر کردمق هس ای مجموعه
در حال اجرا هستن ؛ پس ما بای  عالجی دربَّاره  ها این 2121را پیاده کن ؛ پس تا سال 

 .این مسائل کنیم
اا ام کنیمق به خَّاطر ایَّن اسَّت کَّه ایَّن  ورج یَّط هَّب  َّایَّما ب کنم میاینکه عرر  

گرچَّه خَّود ایَّن مسَّئلهق  شکافم نمیرا من بیشتر این سؤال  اسناد در حال اجراست.
 ب هیم. المللی بینراجع به اسناد  تر تفصیلیتا توضیحی  خواه  میجلسات مجزایی 

 توسعه پایدار وارد است؟ 2232. سؤال دوم: چند دسته اشکال به سند 3

 توسعه پای ار وجود دارد؟  2121سؤال دوم این است که چن  دسته اشکال به سن  
پرون ه نقَّ   5ق بح  ش ه که ما 22یشخوانی که در محضرتان تق یم ش هاین جزوه پدر 

دسته اشکال به مجموعه  5تصور کردیم؛ یعنی در وااع معتق یم  المللی بینبرای اسناد 
 توسعه پای ار وجود دارد. 2121اسناد 

پرون ه اول اشکالت این است که تعارر حقوای و تعارضات ایَّن اسَّناد بَّا اَّانون 
این یب دسته اشکال است. این سن  با اصول مختلف اانون اساسی  ؟اساسی چیست

و  اسَّت راجع به خانوادهاانون اساسی که  11اصل این اسناد با در تعارر است؛ مثاًل 
ق در تعَّارر کَّالن اسَّت های سیاستدرباره  ها آنکه موضوع  51و اصل  111اصل 

ق در کننَّ  میاعَّالم  بالدستی  کَّه رهبَّر معظَّم انقَّالب های سیاستاست؛ یعنی با 
اصاًل دولت محترم  22در تعارر است. 125ق 11ق 12اصل تعارر است. همننین با 

اولَّین . ق در نوردی ه استهاست آناانون کشور را در این اسنادی که در حال اجرای 
ون َّه اانََّّکَّه بَّ شَّود نمی؟ کننَّ  نمیاشکال این است که چرا آاایان اانون را رعایَّت 

 ت.ََّّالت اسََّّکََّّه اول اشََّّتََّّن دسََّّد!  ایوََّّب اوتََّّفََّّت یَّب
 . کن  مینفوذ را اانونی  المللی بینپرون ه دوم این است که اسناد 

                                                            
المللَّی بَّه هویَّت شَّیعی" اسَّت کَّه بَّا سَّخنرانی  های "بررسی ابعاد تهاجم اسَّناد بین . این جزوه مشروح اولین جلسه از سلسله نشست22

خردادمَّاه  5در تَّاریخ  2121تبیَّین سَّن   السالم و المسلمین علی کشوری جدبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی( با موضوع حجت
 در دانشگاه معارف ام برگزار گردی . 1296

 شرح ش ه است. 2121؛ در این پیوست متن این اصول آورده ش ه و دو مثال برای تعارر این اصول با نظریات سن  5پیوست . ر.ک 22



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  12

. پروناا   سااوم اشاا ا ت  3/3
تعارض تعاریف مو وه هر اساناه 

 با تعاریف هینر

خود این یب موضوع اابل توجهی استق یعنی اانونی ش ن نفَّوذ. ایَّن خیلَّی حَّرف 
نفوذ مخفی است. در این دوره اخیر به همَّت  کردیم میفکر  حال تابهای است. ما  فنی

مهمَّی اسَّت کَّه شَّما  مسئله  این یی که اتفاق افتادهق نفوذ اانونی ش ه است! ت بیرها
نفَّوذ در کشَّور روبَّرو  مسَّئله  اَّانونی شَّ ن  پ یَّ ه  بای  به آن توجه کنی ؛ یعنی ما بَّا 

ه هَّر نَّوع نفَّوذی کَّ نفوذ شامل امنیتیق ااتصادیق فرهنگی و فکری است.هستیم. 
 بر اساس ثل چیست؟ َّتی مَّنیَّوذ امَّنفمتصور استق در این اسناد هستن ؛ مثال بزنمق 

شَّما  25.منتقل شَّودعات ژنتیب ایران به خارج از کشور اطالق ارار است 2121سن  
. اگَّر اطالعَّات سَّلولی و اطالعات ژنتیبق زیرسَّاخت بیوتروریسَّم اسَّت دانی  می

خطَّر ملت ایران را ترور بیولوژیب کن . این  توان  میژنتیب در دسترس دشمن باش ق 
دارنَّ ؛ چَّه طَّور؟ مَّن  خطر فرهنگیاست. همننین عرر ش  که این اسناد  امنیتی

از نظَّر اسَّناد  .ق خَّانواده موضَّوعیت نَّ اردالمللی بیناز نظر اسناد اباًل بح  کردم 
را خَّانواده « مرد+زن+فرزنَّ »و « زن+زن+فرزنَّ »و « مرد+مرد+فرزن » المللی بین
 هَّای بح کَّه درگیَّر اایَّان ؛ یعنی اساسًا بر اساس فرهن  دیگَّری اسَّت. آدان  می

آمَّ هق  المللَّی بیندر اسَّناد « خَّانواده»کننَّ ؛ لَّذا اگَّر لفَّا اجرایی هستن ق داَّت 
تعریفی دارد نه آن تعریفی که ما از خَّانواده داریَّم؛ لَّذا نفَّوذ فرهنگَّی هَّم  چنین این

دائمًا در حال گسَّترش تفکَّرات لیبرالیسَّتی  ها آننفوذ فکری چه طور؟  متصور است.
ئولین ما هستن ؛ لذا مسئولین در جمهوری اسالمی به یَّب بالیَّی مبَّتال در اذهان مس

را بر اسَّاس تفکَّر غربَّی  ها اینذهن و  آین  میهستن ؛ دائمًا کارشناسان سازمان ملل 
دارد که در ادامه  هایی داستان! خود این کنن  میتزری   قکه م  نظر سازمان ملل هست

است؛ بنابراین چهار نوع نفوذ را در این اسَّناد . این مسئله بسیار مهمی پردازم میبه آن 
بح  شودق وجود تعاریف  المللی بینپرون ه سوم که بای  در اسناد  .بینیم می المللی بین

 و معارف خاص ض  دینی است.

                                                            
 هَّای بانب ایجَّاد طری  از جمله از مربوطه وحشی های گونه  هش اهلی و پرورشی حیوانات پرورشیق گیاهان هاق دانه ژنتیکی تنوع حفا.  25

 تَّرویر و گذاری اشتراک به همننین و شود م یریت خردمن انه صورت به که المللی بین و ای منطقه ملی مختلف سطوح در گیاه و دانه متنوع
 2121 سال تا المللی بین های تواف  اب مطاب  آن به وابسته سنتی دانش و ژنتیکی منابع استفاده از ناشی مزایای به دسترسی

 پای ار توسعه 2121 سن  دوم آرمان از پنجم ویژه ه ف
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  رضوی

اسَّناد  داریَّم. شَّ ه پذیرفتهیعنی از بح  نفوذ خارج شوی . مَّا یَّب سَّری تعَّاریف 
ست بلکه بر اساس تعاریفی در تعارر بَّا َّیَّف نَّاریَّعَّن تَّاس ایَّر اسَّب للیَّالم نَّیَّب

. ما فقر را طور دیگَّری معنَّا ؛ مثل آن تعریفی که از فقر به محضرتان گفتمهاست این
ْهل  »؛ مثاًل روایت دارد: کنیم می ن  اْلج  ش    م 

 
ْقر  أ  دانیم می« عقل»ما فقر را نبود  25«ل  ف 

 51اریف خاصی مبنا است. شای  تا َّعَّت بَّی. دانن  می «آزادی»فقر را نبود  ها آنولی 
در اسَّناد « پذیر آسَّی ااشَّار » مورد این تعارر تعاریف وجَّود داشَّته باشَّ ؛ مَّثالً 

را شَّامل  بازهَّا جنس همق هَّا آناز نظر  پذیر آسی ااشار  مورد بح  است. المللی بین
ا لحَّن و بَّ کننَّ  میدر جوامعی مثل ایرانق مردم این نوع را تقبیح  گوین  می 26!شود می

کَّه ایََّّن ااشََّّارق  شََّّود میو ایَّن باعََّّ   کننََّّ  میبرخََّّورد  بازهَّا جنس همبََّّا  ای ویَّژه
انجَّام دهَّیم. همننَّین  پذیر آسَّی بشون  و ما بای  کاری برای این ااشَّار  پذیر آسی 

را مصَّ اق  روضه امام حسَّین ها آن. را مبنا ارار دادن  تعریف خاصی از خشونت
درسَّی مفَّاهیمی مثَّل انتظَّار و  هَّای کتاب . دی ی  کَّه ازدانن  میگسترش خشونت 

درگیَّری بَّین  خواهن  میکه دنبال صلح جهانی هستن ق  ها آن. کنن  میشهادت خالی 
اصَّاًل اگَّر دعَّوای حَّ  بَّا باطَّل ظلم استق نادی ه بگیرن .  ریشه  ح  و باطل را که 

ه اصاًل همَّبر روی این خط بکشن .  خواهن  می ها این. آی  نمینباش ق صلح به وجود 
اگر شما از ح  دفاع نکردی ق  گوی  میارآن ما گزارشی است از دعوای ح  و باطل. 

بای  از ح  از دفاع کرد تَّا صَّلح گسَّترش پیَّ ا کنَّ .  گوی  می .افت  میجن  اتفاق 
توفیَّ  داشَّته  واتی یباگر من  صحبتی از جن  ح  و باطل نکنی . گوین  می ها این
 را بح  کرد و این اسناد را خوان . ما یب  ها اینهمه  شود میمق ظرف یب روزی َّباش

                                                            
ي  ْبن  خ  . 25 ر 

ن  الس 
ان  ع  ْثم  اد  ْبن  ع  م  ْن ح  اء  ع  ش  ن  اْلو 

ٍ  ع  م  ح  ی ْبن  م  ل  ع  ْن م  ٍ  ع  م  ح  ْین  ْبن  م  س  ه  اْلح 
ْب   الل  ي ع  ب 

 
ْن أ ٍ  ع  ال   ال  ال  ا  هٌ  ا  ول  الل  س    ر 

ْقل   ن  اْلع  د  م  ْعو 
 
ال  أ ْهل  و  ل  م  ن  اْلج  ش    م 

 
ْقر  أ ي  ل  ف  ل  ا ع   ؛  ی 

ه تر از نادانی نیست و مالی بهره فرمود: ای علیق فقری سخت رسول خ ا  تر از عقل نباش  د 
 ]ترجمه کمره ای[ 26-25ص  1کافی ج 

های نَّژادی و زبَّانی و  افراد فقیرق االیتیل: ي ذهاوهمتعل  به گراد فراز اتن  رذیر عباسی پن آناانوجون و کاد»کوترجمه: . 26
فرهنگیق مهاجرین و پناهن گانق معلولینق همننین کودکَّان و نوجوانَّانی کَّه گرایشَّات جنسَّی آنَّان مطَّاب  بَّا هنجارهَّای 

 «جنسیتی و اجتماعی سنتی و مرسوم نیست.
school violence and bullying global status report 2121, page 7 

   7توسط سازمان جهانی یونسکوق ص 2111خشونت و تحقیر در م ارس جگزارش وضعیت جهانی( منتشرش ه در سال 
Yon.ir/jlMy5 :آدرس گزارش در سایت یونسکو 
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. پرونااا   پااانع   بحااا  از 5/3
 م ل  ایگزین

. ت ریس مفااهن  حااک  بار 1/4
های کشااور؛ اسااناه هر هانشااگا 

رلااات ا ااالر پاااریرش اساااناه 
 اامللر توسط مسئواننبنن

. پرون     اارم اشا ا ت  4/3
ش   هر اسناه باا تفاوت ا ق ترسن 

 ا ق انرچب اسچمر

 با این تعاریف روبرو هستیم. 2121هستیم؛ یعنی تا سال  ها مصیبتده سالی گرفتار این 
 المللی بیناسناد . مورد تأیی  ما نیست المللی بینپرون ه چهارم این است که اف  اسناد 

شَّهر اسَّناد  یعنَّی آرمان«  ارپای توسعه  »که عبارت است از  ان  کردهتعریف  افقییب 
ظهََّّور »شََّّهر مََّّا  آرماندر حََّّالی کََّّه  اسََّّت.« پایََّّ ار توسََّّعه  »ق ایجََّّاد المللََّّی بین

این است که  ان  کردهی از کارهای مهمی که انبیاء َّکَّی یَّنَّعَّت؛ یَّاس «عصر ولی
َّن   و  » یم  ج  الَّر   ان  یط  الش   ن  م   الله  ب   وذ  ع  . ا  ان  کردهتاریخ را بح   آین ه   ان  آم ه م  ْن ن 

 
ریَّ   أ ن 

ثین َّم  اْلَّوار  ه  ل  ْجع  ًَّة و  ن  م  ئ 
 
َّْم أ ه  ل  ْجع  ْرر  و  ن 

 
َّي اْْل وا ف 

ف  ْضع  ذین  اْست  ی ال  ل   آینَّ ه  ایَّن  21« ع 
 یافته توسَّعهآینَّ هق جَّوامعی صَّنعتی و  گوین  می ها اینانبیاء است. اما  ش ه بینی پیش

بَّا معَّارف مَّا در تعَّارر  یالمللَّ بیناز حی  آرمَّان و افَّ  هَّم اسَّناد   است؛ پس
بح  کَّردق ایَّن اسَّت کَّه بایَّ   المللی بینپرون ه پنجمی که بای  درباره اسناد است.

ایَّن مَّ ل  گوییَّ  می. نق  تنها خوب نیسَّت. شَّما مَّثاًل را بح  کرد ها آنجایگزین 
آن گذاشتی؟ ایَّن را بایَّ  بحَّ  کَّرد؛ پَّس در ایَّن  آموزشی نه؛ خ  چه چیزی جای

  .پردازیم میاثباتی  های بح پرون ه پنجم به 
 ق غرر جلسه بیشتر تکیه بر سؤالت پایانی است.کنم میعبور  هم دومسؤال از این 

المللی میل    ریزی کشور به پذیرش اسناد بین . سؤال سوم: چرا نظام برنامه4

 دارد؟

دارد؟ چَّرا  المللَّی بینکشورق میل به پذیرش اسناد  ریزی برنامهسؤال سوم: چرا نظام 
 ؟کن  میرا ابول  ها این دائماً 

. کتاب منتشر گوین  میو به صراحت هم  م یران کشور نفوذی هستن  گوین  میبعضی 
م یران کشور به این دلیل جاسوس هستن  و بَّه آن دلیَّلق نفَّوذی  گوین  میو  کنن  می

 طَّوری اینمَّ یران کشَّور  عمَّ ه  هم باشن  ولی  ها آنممکن است بعضی از هستن . 
درست است که به لحاظ فکریق افکار  فرزن ان خود ما هستن .رادران و بنیستن  بلکه 

   ها آنکه  دانیم میغربی را مبنا ارار دادن  ولی ما  توسعه  کرات َّفَّت و تَّاس یلَّعل ها آن

                                                            
 ؛ 5. سوره مبارکه اصاق آیه 21

گرفته ش ه بودن  ق نعمت های باارزش دهیم ق و آنان را پیشَّوایان مَّردم و خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و زبونی  ما می»ترجمه: 
 ]ترجمه انصاریان[«های فرعونیان[ گردانیم ها و سرزمین وارثان ]اموال ق ثروت
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  رضوی

های . مبتچشاا ب هانشااگا 1/1/4
خااوب کشااور بااه بلناا  تاا ریس 

 مفاهن  مسموم غربر

 

ایَّن اسَّت کَّه  المللَّی بینعلت اصلی پذیرش اسناد جزو خانواده مردم ایران هستن . 
شَّما چَّه  .شَّون  میایران ت ریس  های دانشگاه در المللی بینمفاهیم حاکم بر اسناد 

تحصیالت تکمیلی خودق همَّین مفَّاهیم را بَّرای او  دوره  در که یب نفری  ازانتظاری 
علت اصَّلی  ق داری ؟همین مفاهیم هم به او م رک دادن بح  کردن  و اصاًل به خاطر 

! لَّذا هیمد مَّیخودمان آمَّوزش  های دانشگاهاین است که ما علوم انسانی غربی را در 
: این همان حرفی است که من گوی  میق اصاًل مسئول ما آین  می المللی بینواتی اسناد 

. ایَّن همَّانی اسَّت کَّه آن را راه حَّل دیَّ م میدر دوران تحصیل از اسَّتادم آمَّوزش 
ن ارنَّ .  ها آنداریمق  المللی بیننسبت به اسناد که من و شما اعتقادی این . دانستم می

پایَّه جهَّانی را در از یب طرف شما همان مفَّاهیم  توان نمیر وااع ؟ دفرمایی  میدات 
 ها دانشَّگاهت ریس کنی  و از طرف دیگر بگویی  مسئولینی کَّه از ایَّن  هایتان دانشگاه

این است کَّه  المللی بینق این اسناد را نپذیرن ! علت اصلی پذیرش اسناد ان  آم هبیرون 
بع   گوین  میو  کنن  میبول دارن . اینکه گله مسئولین ما همان مفاهیم را یاد گرفته و ا

باب فقهَّی کَّه اَّباًل داشَّتی ق  52به غیر از  ها طلبهدهه از انقالب اسالمیق شما  5از 
 هَّای آموزشج یَّ ی از علَّوم اسَّالمی ارائَّه دهیَّ  و آن را مبنَّای  بن ی طبقهنرفتی  

یم جایگزینی وجود جامعه ارار دهی . واتی شما این کارها را انجام ن هی ق واتی مفاه
وارد  خواسَّتم نمیمَّن  .رونَّ  مین اشته باش ق واضح است که سَّرا  مفَّاهیم غربَّی 

دانشَّگاه امَّام انتقادات تن  شوم ولی اآلن دیگر دوران تقیه گذشته است؛ مثاًل شما در 

مکتَّ  ! دهیَّ  میدرس  27گریگوری منکیو های کتاب؟ دهی  میچه درس  صادق
. واتی شما داری  کینز و تابعینش را آن هم در دانشگاه ی کن مینئوکینزی ها را ت ریس 

ق مفَّاهیمی آی  می! معلوم است که واتی این نخبه بال کنی  میت ریس  امام صادق
. کنیم مََّّی! مََّّا داریََّّم ایََّّن کََّّار را کنََّّ  میکََّّه مََّّورد وفََّّاق و پََّّذیرش اوسََّّتق اجََّّرا 

 اللَّه آیتوم خَّ ا مرحَّ .کننَّ  میخوب ما هم همَّان مفَّاهیم را تَّ ریس  های دانشگاه
 آااق بالخره چه  : حاجکردم میبه ایشان عرر  واتی یبمت کن . من َّ وی را رحَّمه

                                                            
تََّّرین و  هََّّای وی رایر و پرینسََّّتون اسََّّت. کتاب MITالتحصََّّیل  م(ق اسََّّتاد دانشََّّگاه هََّّاروارد و فار  1957. گریگََّّوری منکیوجمتولََّّ  27
و « نظریه  ااتصاد خرد»ق «نظریه  ااتصاد کالن»ق «مبانی ااتصاد»هایی با عناوین  های درسی رشتۀ ااتصاد است. او کتاب ترین کتاب روشف پر
متأسَّفانه نظریَّات وی در ایجَّاد فاصَّله طبقَّاتی و خلَّ  طبقَّه شَّ ی ًا ان .  چاپ کرده که به فارسی هم ترجمه ش ه« کلیات علم ااتصاد»

 طلب . ایی دارد. پرداختن به اثرات سوء و نتایر مهلب این نظریات مجال دیگری میمستضعف سهم به سز
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 ر اب ارائه را  حال توساط . 2/4
مسئوانن انرچبر کشاور باه هانال 
تعمق بر مفاهن  مسموم غربار هر 

 هوراب تح نل هر هانشگا 

 

همَّه ماسَّت. اگَّر  های ضعفرا تغییر دهی ؟ ببینی  این  ها کتاباین  خواهی  میزمانی 
 .ایم کَّردهاساسَّی  های خرابکاری. همه ما شویم میحکم الهی بیای ق همه ما مؤاخذه 

ودن  و زحمت هم کشی ن  ولی همین مفاهیم را گسترش دادن . ما خوبی هم ب های آدم
 چنَّین اینما هنوز هنوز نفهمی یم جمهوری اسالمی به یب علم متفاوتی احتیاج دارد. 

هم صحبت کَّنم. دیگَّر دانشگاه رضوی راجع به  خواستم میمعنایی را متوجه نش یم. 
ق خَّ  کنیَّ  میو بحَّ   دهیَّ  میواتی شما این مفاهیم را توضَّیح  .کنم نمیصحبت 

هم بر روی این مفاهیم سَّوار اسَّت. البتَّه جاسوسَّانی هَّم هسَّتق  المللی بیناسناد 
تفکرات م یران ما بَّا تفکَّرات ضَّ  ش ن یکسان مسئله این را انکار کنم.  خواهم نمی

بگَّذریم. مَّن  هَّا آنچیزی نیست که از  ها این. خواه  میعالج  ها این انقالب است.

یعنَّی  بَّه حضَّرت چَّه بگَّویم؟ دانم نمیق آیم می امام رضا به زیارتواتی همیشه 

هستن   ایشان عالم آل محم  به ش ت از دست ما دلخور هستن . کنم میاحساس 
علم است. ما در ح  اینکه این اسم را بیاوریمق ایسَّتادیم و حَّرف  شان دغ غهو اولین 

 نیمق تَّالش کَّردیم.زدیم. در ح  اینکه مناظرات ایشان را تجمیع کرده و کتابی چاپ ک

خ ا کن .  چاپرا  ابوالحسننبای  باش  که تنها مناظرات حضرت  جوری اینشیعه 
چوب خواهن   ها طلبه. ش  اول ابر به کف پای هستن  ها طلبهمقصر اصلیق  دان  می

بروی بر روی روایات یَّب دهَّه یَّا دو دهَّه کَّار  توانستی میتو  گوین  می ها آنزد و به 
اآلن هَّم در سَّال چهلَّم  را مطرح کنی ولی این کارهَّا را نکَّردی. ها بح این کنی و 

 فرماین  میرهبری خیلی حکیم هستن ؛ چه ش ه؟  گوییم میانقالب اسالمی هستیم و 
یای ق تحَّولی بکس دیگری  مگربا همین دولت کار کنی . یکی از دلیل همین است. 

یب مق اری حرف بزنم. از حالت تقیه خارج ش مق بگذاری   من که  کن ؟ میپیشنهاد 
شهردار ساب  تهران رفته بودن  و راجع به مَّ یریت شَّهری آن آاای ما سرا   های بنه

! یعنَّی کنم میبا او بح  کرده بودن . گفته بود: اگر فالنی بگذاردق من تهران را پاریس 
اسَّت و « شَّهر عشَّ »تصور او از شهر مطلوبق شهر پاریس است. پاریسی که برن  

انقالب اسَّت  نیروی. حال آیا این آدم ب ی است؟ نه شخا خوب و غرق فساد است
 یم و ابول کردیم و همه ما هم به این درد مبتال هستیم. َّذیرفتَّط را پَّاهیم غلَّفَّی مَّول
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  رضوی

یعنی شما برای کشتن یَّب  29؛: این علوم انسانی ذاتًا مسموم استفرماین  میرهبری 
ق بَّه دهیَّ  میفاهیم ذهنی او را تغییَّر نفرق هیچ کار دیگری لزم نیست بکنی . واتی م

آن مرحومی که در این وضعیت فعلی کشور . کنی  میراحتی او را از دستگاه انبیاء ج ا 
ماز َّبه نََّّطََّّ ق در خَّنََّّتَّسَّگر نیَّو دیَّ ان  شَّ هکه اآلن مرحوم هم خیلی نقش دارد 

بَّا مَّؤمنین در همَّه  عصَّر ولیدر روایات باب ظهور هست که »: گفتن  میجمعه 
؟ یعنی هر مؤمنی در هر جای دنیَّا ای  دی هاین باب را که  «.کنن  میجای دنیا صحبت 

و  پرسَّ  میدارد و سؤال خَّود را شخصَّی  عصر ولیکه هستق ارتبا  شخصی با 
؛ مثاًل کف دسَّت «ببینی  تکنولوژی در آن عصر چه ا ر پیشرفت کرده»: گفت میبع  

 هَّا این.. را تصَّور کنَّ  هَّا این تتوانسَّ نمی. او شخاق یب دستگاه موبایلی هست
در حالی که از مسلمات روایات ما هست های نااا و غلط.  درک ؛مسائل ما هستن 

تمَّام ایَّن  .رود مَّیاز بَّین  عصَّر ولیکه تکنولوژی مبتنی بر عقلق ابل از ظهور 
ارواحنَّا - عصَّر ولی. در روایت دارد که رود میو هواپیماها از بین   های ماشین شرکت

و بعَّ   شَّود میو زمینَّه ظهورشَّان فَّراهم  ان  نشستهر منزل و چادر خودشان د -ف اه
حضرت مبتنی بَّر  21.رود میو تمامی این نظم از بین  افت  میعجیبی اتفاق  های جن 

مَّردم  عمَّ ه  ؛ مَّثاًل فَّرر کنیَّ  کننَّ  میهای روح محور شروع به بحَّ   تکنولوژی
در  هَّا این؟ خَّورد میدردشَّان . حال آیا دیگَّر ماشَّین بَّه کنن  میپی ا « الرر طی»

در صورت اضطرار  ونقلشان حملق کن  میمردم که عقلشان رش  پی ا روایات هست. 
 ماق چیزهای  در روایات ها ایننیست.  وسایلبا این  .هست« طی الرر» ئله  َّسَّمبا 

                                                            
هاق هم به  هم به دانشگاه -ها و خطر این دانشهای ذاتًا مسموم هش ار دادم  ی علوم انسانی در دانشگاه اینکه بن ه درباره: ای امام خامنه .29

امروز رائر استق محتواهائی دارد که ماهیتًا معارر و مخالف با حرکَّت اسَّالمی و  ای که به خاطر همین است. این علوم انسانی -مسئولن 
بینی دیگری است؛ حرف دیگری داردق ه ف دیگری دارد. واتی اینها رائر شَّ ق مَّ یران بَّر اسَّاس آنهَّا  نظام اسالمی است؛ متکی بر جهان

کشورق در رأس مسائل سیاسی داخلیق خارجیق امنیتق غیره و غیَّره آین  در رأس دانشگاهق در رأس ااتصاد  تربیت میشون ؛ همین م یران می
هائی هستن  که موظفن  نظریات اسالمی را در این زمینه از متَّون الهَّی بیَّرون بکشَّن ق  های علمیه و علمای دین پشتوانه ارار میگیرن . حوزه

اش علمَّای دیَّن و  های گوناگون. پَّس نظَّام اسَّالمی پشَّتوانه سازی ریزیق برای زمینه مشخا کنن ق آنها را در اختیار بگذارن ق برای برنامه
 گاه اوست. های علمیه استق چون تکیه نظر و نظریات اسالمی است؛ لذا نظام موظف به حمایت از حوزه علمای صاح 

 29/1/79 - بیانات معظم له در دی ار طالب و فضال و اساتی  حوزه علمیه ام
از بَّین »و « ارتبا  کالمی از راه دور با امَّام زمَّان»ه مستن ات روایی درباره این موارد است: ؛ این پیوست شامل ارائ6پیوست ر.ک . 21

اثبَّات »و « در حالی که ایشان در خانه خود هسَّتن  عصر های ظهور ولی آماده ش ن زمینه»ق «های موجود در زمان ظهور کنولوژیرفتن ت
 «محور در زمان ظهور های روح وجود تکنولوژی
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. ی اار از م اااهیق راا م 1/2/4
ارائااه را  حاال اسااچمر توسااط 
مساائوانن  شاافا نتم هام باناا  
  اااانر بااارای انحااارا  اذهااااب 

 مسئوانن از تحلنل ریشه  ساه

 

یب بحثی اسَّت؛ بنَّابراین راه  ها اینخود  دیگری هستن . های بح دیگری هستن  و 
ج ی بگیری . این آاای مسئول با آن شخا در سازمان ملَّلق هَّم مفهَّوم سوم را هم 

إن شاء الله در آین ه  در کمیسیون تلفی  برنامه ششم داریم. ای مناظرهما یب هستن ! 
سال است که در سازمان برنامَّه  51. با یب آاایی که در ح ود کنم میمن آن را منتشر 

ابل از انقالب بوده. ببینیَّ  انقَّالب شَّ ه از  ها دولتو بودجه است و مغز متفکر همه 
اول جمهَّوری  هَّای دولتو بَّه  داده میولی هنوز هم هست! یعنی زمان شاه مشورت 

واتَّی بَّا آن آاَّا مباحثَّه ! دهَّ  میو اآلن هَّم مشَّورت  داده مَّیاسالمی هم مشورت 
و  من دو بار به بانب جهانی رفتم»: گفت میق به من در مقام دفاع از خودش کردیم می

هَّم بَّا  بَّار یببا خَّرج خَّودم و  بار یب .کنم میشفافیت را در ایران پیگیری دارم  ی ه  ا
ب َّانَََّّّاس بَّنََّّارشَّدر هَّر سَّفرم بَّا چنَّ ین ک» :گفَّت می .«خَّرج بانَّب جهَّانی

بانب  های کارشناس دانی می»: گفت می. به من «کنیم یَّممی َّلَّادل عَّبَّی تَّانَّهَّج
در اوج ضَّاللت  آنکَّه حال « هسَّتن ؟مَّال  چَّه اَّ ر ق -مثاًل به تعبیر طلبگی-جهانی 

مباحثه کردم و اآلن هم دارم کشور را به سَّمت  ها آنمن با »گفت:  در ادامه میهستن . 
. همَّه انَّ  پذیرفتهشفافیت هسَّت؟ همَّه  مسئله  حال همین  «.برم میشفافیت  مسئله  

در کشور بای  شَّفافیت باشَّ . ایَّن ایَّ ه بَّرای بانَّب جهَّانی اسَّت. مَّن  گوین  می
. گیَّرد نمیو جلَّوی فسَّاد را  کنَّ  میفساد را اَّانونی  قعرر کنم: شفافیت جا نهمی

 ادقَّصَّال  اللهَّبَّعی َّت از ابََّّتق روایَّبه چه دلیل؟ دلیل آن روشن اس گویی  می
س     ول  ص  ا  »هست:  ار  و  اْلح  ْکب  ْست  ْرص  و  ال  ٌة اْلح  ث  ْفر  ث ال  ریشه فساد و کفَّر سَّه  21«اْلک 

 کن ریشَّهها باعَّ   ما برای انسَّان برنامه  استکبار و حس . اگر  چیز است؛ حرص و
ق از جای دیگَّری بن ی  میهست. شما یب راه آن را  مسئله نشود؛ فساد 2ش ن این 

همین اآلن من از آستان . چرا؟ چون ریشه فساد خشب نش ه. کن  میفساد ادامه پی ا 
طی یب دهه آین هق فساد شفافیت در  !آااجان: گویم میدوستان دولت  بها س رضوی 

  نجومی. های حقوقمثل اانون  گوییم میچه طوری؟  گویی  می رد.َّ  کَّواهَّونی خَّرا اان

                                                            
َّ. اْلح  21 ْبَّ   الل  َّو ع  ب 

 
َّال  أ َّال  ا  یٍر ا  ص  ي ب  ب 

 
ْن أ ٍ  ع  م  ح  ْکر  ْبن  م  ْن ب  اق  ع  ْسح  ْحم    ْبن  إ 

 
ْن أ ٍ  ع  م  ح  ْین  ْبن  م  َّْرص  و  » ه  س  ث ٌَّة اْلح  ْفَّر  ث ال  َّول  اْلک  ص 

 
أ

س     ار  و  اْلح  ْکب  ْست   ق و حس .اراستکبهای کفر سه تا است: حرصق  ریشه فرمود: امام صادق؛ «ال 
 179ص  2کافی ج 
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  رضوی

لااار . شااافا نت؛ محم1/1/2/4
 ش ب  ساه هر کشوربرای قانونر

ق او هم برای گیری  میشما واتی جلوی آن را  22 .بود یاانونفساد نجومیق  های حقوق
 مورد فساد اانونی در کشور داریَّم؛ ها ده .کن  میگسترش فسادق آن را تب یل به اانون 

 های برنامَّهرا کمَّب کنَّ  کَّه  ص اوسیمامثال دیگری بزنم. إن شاء الله خ ا سازمان 
مَّا  گویَّ  میو  سَّازد میبَّرای مسَّئله شَّفافیت  تحلیلی اَّوی بگَّذارد. کلَّی برنامَّه

خَّواهی  ای می شفافیت را با ساختن یب اتاق شیشه کنیم. را حلشفافیت  خواهیم می
دهَّی؛ مَّثاًل  همۀ مسئولین را نشَّان میکنی و حقوق  حل کنی؛ مثاًل سایتی درست می

فالن مسئول فالن میلیون پول می گیرد. چرا فکر کردی اگر این کَّار را بکنَّیق جلَّوی 
ای ولَّی آن  ای؟ در آن صَّورت جلَّوی فسَّاد از فَّیش حقَّوای را گرفتَّه فساد را گرفته

لَّذا دربَّاره ؛ بَّرد ب جای دیگری فسَّاد را جلَّو میَّای می کن  و از ی مسئول طراحی
عرر کردمق ایَّن یَّب رنکینَّ  تخیلَّی فساد دنیاق من همیشَّه  کشورهای بی ج ول

کَّه بگوییَّ  کشَّورها از لحَّاظ درست این است  است. ما کشور ب ون فساد ن اریم.
مثاًل همَّۀ کشَّورهای اسَّکان یناویق  فساد اانونی و غیر اانونی چه وضعیتی دارن ؟

یعنی حَّرص –عمال فساد ؛ یعنی یب سری مسیرهای اانونی برای افساد اانونی دارن 
تعبیه ش ه. فساد در جمهوری اسالمی غیر اانونی است  -و حس  و استکبار مسئولین

و این طور نیست که آنها جلوی فساد را گرفته ان  و ما فسَّاد را کنتَّرل نکَّردیم؛ مَّثاًل 
ای  که در مناظرات انتخاباتی می گوین : ایران از حی  فساد در فالن رتبَّه اسَّت.  دی ه

ی بح  کرد!  هایشورمگر ک محال است دیگر فساد ن ارن ؟ ببینی  چه ا ر می توان فن 

فرمَّود اصَّول الکفَّر ثَّال   یب نفر حریا باش  و فساد هم نکن . امَّام صَّادق
خوانیم و نه بح  و گفتگَّو  ها را نه می ]الحرص و الحس  و الستکبار[. ما این روایت

کنم: چرا مسَّئولین  . دوباره تکرار میپس بن ه سؤال سوم را هم توضیح دادمکنیم.  می
المللَّی را در  پذیرن ؟ چون همان مفاهیم مطرح در اسناد بین المللی را می ما اسناد بین

  ان . ان  و برای آنان جا ان اخته دوران آموزش به آنها یاد داده

                                                            
 اانون برنامه پنجم توسعهق بن  "ح" 51. اشاره به ماده 22

العَّاده خَّاص شَّرکتهای  ح َّ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم اانون م یریت خ مات کشوری ممنوع است مگَّر در مَّورد فوق»
ون مَّ یریت خَّ مات کشَّوری کَّه طبَّ  دسَّتورالعمل مصَّوب ( اَّان5( و اسَّمت اخیَّر مَّاده ج5های مشمول ماده ج دولتی و بانکها و بیمه

 «.شود جمهور و بالترین مقام دستگاه متقاضیق اا ام می کارگروهی مرک  از معاونتق معاونت توسعه م یریت و سرمایه انسانی رئیس
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. اوااانن رکاان شاا ل ا اارای 1/5
اسناه  ا از  راهبری برای ا رای 
اسااناه بااه یونساا و و بااه  اااا  

 هاکشن ب استرچل هوات

. هومنن رکن  هر هستور کار 2/5
قرار هاهب ش  اقا ام م ا  بارای 

 ا رای اسناه هر کشورها

 المللی در ایران چگونه است؟ . سؤال چهارم: شک  اجرای اسناد بین5

این است که شکل اجرای اسَّناد سؤال چهارم شود(  تر می کمی ج یجبح  از اینجا 
المللی یب محتوا دارن  یَّب شَّکل اجَّرا  اسناد بینالمللی در ایران چگونه است؟  بین

بیانیه  شود ]و بای [ روی شکل اجرای آن نیز دات کرد. اجازه دهی  از روی دارن ؛ می
. ببینیَّ  در سَّایه غفلَّت را بَّرای شَّما بخَّوانم 2121شکل اجَّرای سَّن   22ایننئون

کنم خوب داَّت  ده . خواهش می های علمیه این اتفااات دارد در کشور رخ می حوزه
. در ایننئون جمهوری است 2121بیانیه ایننئون یکی از اسناد زیرساختی سن  کنی : 

مَّاده اسَّت؛ توصَّیه  21مورد وفاق وااع ش ه اسَّت. ایَّن بیانیَّه  2115می  21کره در 
ماده است؛  21ای نیست.  ری  بیانیه ایننئون را بخوانی ق متن پینی هکنم وات بگذا می

. یعنی گفته این المللی را بح  کرده است آنق شکل اجرای اسناد بین 21تا  12از ماده 
المللی را چگونه بای  اجرا کرد. چون وات جلسه مح ود است؛ بنَّ ه فقَّط  اسناد بین

کنم شَّما ببینیَّ  کَّه  ین بیانیَّه را ارائَّت مَّیخوانم؛ عین عبارات ا از آن را می 11ماده 
ما همننین یونسکو را به عنوان »خورد!  یَّم مَّور راَّشَّا الن دارد در کَّین کارهَّمَّه

آژانس تخصصی سازمان ملل متح  در حوزه آموزش به ادامه مسئولیتی که به موج  
ای دستور های لزم برای اجر رسالت خود بر عه ه دارد به راهبری و انجام هماهنگی

انَّ  کَّه "یونسَّکو" مَّ یر  همه کشورها ابول کرده «کنیم. موظف می 2121کار آموزش 
تان! یعنَّی حکومَّت  شود! یعنی چه؟ یعنَّی خَّالف اَّانون اساسَّی 2121اجرای سن  

ر از اا امات خالف اانون  کنم اسناد بین یونسکو در ایران! اینکه من عرر می المللی پ 
 مگر ما طب  اانون اساسی استقالل نَّ اریم؟!ت. استق این یب مص اق آن همین اس

ریزی کنَّ .  توان  در اینجَّا دفتَّر بزنَّ  و برنامَّه سازمان ملل نمی قطب  اصل استقالل
 گوی  که یونسکو چه کار ارار  ان . بع  این بن  می ان  این را امضا کرده حال آاایان رفته

                                                            
مَّی  ۳۱ . این بیانیه در تاریخ به تصوی  رسی (۹۴خرداد  ۱اردیبهشت تا  ۳۹/ 2115می  ۱۹-۳۳بیانیه ایننئون در مجمع جهانی آموزش ج. 22

کشَّور عضَّو  ۱۳۳ربَّط در بحَّ  آمَّوزشق شَّامل وزرای بَّیش از  در کره جنوبی و با تواف  جامعه جهَّانی ذی( ۱۹۹۴اردیبهشت  ۹۱ج ۳۳۱۲
ش در ان از آمَّوز های غیردولتی و نهادهای مرتبط با جوانان و نهادهای تخصصی ملل متح  تصوی  ش . این بیانیَّهق چشَّم یونسکوق سازمان

های آموزشَّی فراگیَّر و برابَّرق و آمَّوزش باکیفیَّت و یَّادگیری  کنَّ  تَّا فرصَّت کش  و کشورها را تشوی  می پانزده سال آین ه را به تصویر می
لَّل های کلی توسعه پای ار را که در سپتامبر امسال در سَّازمان م العمر را برای همه فراهم کنن . این بیانیهق اه اف آموزشی مرتبط با ه ف مادام

 «.متح  به امضا می رس ق مشخا خواه  کرد
yon.ir/b9Sng  1295اردیبهشت  5/ تاریخ خبر:  ایران –سایت کمیسیون ملی یونسکو  

 نفوذ سیاسی و فرهنگی از بارزترین اثرات اجرای این سن  در کشورهاست.
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  رضوی

. اقاا ام اول  تاا اوم تع اا  1/2/5
 سناسر

. اقاااا ام هوم  تساااا نل 2/2/5
 گراریگفتگو برای سناست

 

. اق ام ساوم باه اشاتراک 3/2/5
اناااا  و تاااا وین گراشااااتن ه

 استان ارهها

یَّر را مَّ یریت  در این راستا بای  اا امات کشَّورها»است انجام ده :  بنَّابر مَّوارد ز
ببینیَّ   «. تَّ اوم تعهَّ  سیاسَّی1»کنَّ :  یعنی یونسکو این کارها را پیگیری می «کن 

المللی اجرا شَّودق امَّا چَّون در کشَّورها مخَّالف  ان  که اسناد بین کشورها تعه  داده
آینَّ  جلَّوی اجَّرای  کننَّ ؟ می ها چه کَّار می ]اینگونه کارها[ وجود داردق این مخالف

گیرن . یکی از کارهای یونسکو این است که بَّرای تَّ اوم تعهَّ   المللی را می بین اسناد
ایق جلَّوی  الله خامنَّه ریزی کن . مثاًل در کشور ما این مرد شجاعق آیت سیاسی برنامه

های ما یونسکو  طب  بررسیاجرای ه ف چهارم را گرفت. خ  یونسکو چه کار کرد؟ 
هَّا NGOاش را روی دوش  د ثانیًَّا بَّار اصَّلیرا مخفیانه کَّر 2121اوًل اجرای سن  

اباًل در خود آموزش و پرورشق ستاد ]اجرای سن [ حضَّور داشَّتق واتَّی ان اخت. 
را متواَّف کردنَّ ؟ نَّه.  2121اش این است که سن   جلوی آن مسیر را گرفتن  آیا معنی

NGOبرن ؛ خصوصًا  ها دارن  این کار را جلو میNGO های حَّوزه به اشَّت. یعنَّی
عنی طرح جایگزین ارائه دادن . با وجود اینکه جلوی طرح یب گرفته ش ق امَّا َّه؟ یَّچ

. تسََّّهیل گفتگََّّو بََّّرای 2»شََّّود.  در ایََّّران پیََّّاده می 2121الن طََّّرح دوم سََّّن  
از جمله اا امات یونسکو این است که در کشَّورهای میزبَّان سَّن ق  «گذاری سیاست

این یکی از کارهَّای مهمَّی گذاری حول اسناد را تسهیل کن .  گفتگو پیرامون سیاست
ها و همَّه  کنَّ  تَّا  در همَّه رسَّانه دهَّ ؛ یعنَّی سَّعی می است که یونسَّکو انجَّام می

ها گفتگو شکل بگیرد. اینق کار بسیار مهمی است که با گفتگَّو مسَّأله را  خانه وزارت
ها را مَّرور کنیَّ ق  خانَّه های وزارت ان ازن . لذا اگر برخی اواات اخبَّار سَّایت جا می

آین  و فقَّط گفتگَّو  المللی می شان این است که کارشناسان بین های روتین جزو برنامه
کَّار سَّوم. بَّه »کنن . گفتگو ابزار جا ان اختن است. پس این هم یب کار دیگَّر.  می

در آن جلسَّات گفتگَّو زمینَّه را آمَّاده  «گذاشتن دانش و ت وین استان اردها اشتراک
دهنَّ . پَّس ذیَّل  ن مَّا آمَّوزش میکنن  یب نوع دانش و کت  مرجع را به مسئولی می

هَّای خَّاصق دانَّش خَّاص و اسَّتان اردهای  المللی یکسری کتاب اجرای اسناد بین
؟! اول برنَّ  کنی  فکر را چگونَّه جلَّو می شود. دات می خاص به اشتراک گذاشته می

لَّذا یکَّی از  گذاشتن دانش. ت اوم تعه  سیاسیق دوم تسهیل گفتگوق سوم به اشتراک
کردن کت  مرجَّع اسَّت. بَّر روی کتَّ   ده  چاپ ملل انجام می که سازمان یکارهای

 ده  به همه  نویس  و می رجع هم معاون وزیر یا شخا وزیر پاورای یا پیشگفتار میَّم
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. اقاا ام   ااارم  پااای  4/2/5
پنشاار ت هر   اات هسااتنابر بااه 

 اه ا  ویژ  مموزشر

. اقاا ام پاانع   برقااراری 5/2/5
نفعااااب ملااارم پنونااا  منااااب ذی

 ای و   انرمنطره

. پَّایش 5»کارشناسان تا آنها آن را به عنَّوان راه حَّل بخواننَّ . ایَّن هَّم کَّار سَّوم. 
گَّزارش پیشَّرفت کَّار را دائمًَّا  «پیشرفت در جهت دستیابی به اه اف ویژه آموزشی

دهَّ . بعَّ  در  کنَّ  و بَّه رئَّیس جمهَّور و ]دیگَّر مسَّئولین[ می یونسکو منتشَّر می
های  ص اوسََّّیمای خودمََّّان هََّّم برنامََّّه دارنََّّ ق همََّّین دبیََّّر کََّّل یونسََّّکو در شََّّبکه

 فَّالن رتبَّهگوی  ایَّران از لحَّاظ برابَّری جنسَّیتی در  آی  و می تلویزیونی خودمان می
دانی  که ارزیَّابی ابَّزار تحقیَّر و  یگر است. حتمًا میاست. پس ارزیابی هم یب کار د

کننَّ  و یَّا بَّر اسَّاس  بر اساس یَّب شاخصَّی تحقیَّر میرا تجلیل است. یعنی شما 
براَّراری »کنن . خ  این هم یب کار دیگَّر اسَّت.  شاخصی دیگر از شما تجلیل می

 2121ای و جهانی برای راهبری اجرای دستور کَّار  نفعان ملیق منطقه پیون  میان ذی
 2121در هن وستان و تَّیم  2121در افغانستانق تیم  2121مثاًل برای تیم  «برای آموزش

ای و  نفعَّان ملَّیق منطقَّه دهن ؛ یعنَّی بَّرای ذی در ایران جلسات مشترک تشکیل می
اا ام به عنوان »گذارن . کار آخرشان هم این است که  لسات مشترک میَّی جَّانَّهَّج

 «ها برای تحق  اه اف توسعه پایَّ ار ه همکاریرابط ملی آموزش در چهارچوب کلی
شَّود و  ]دفتر یونسکو در هر کشوری[ اساسًا رابط ملی آن کشور بَّا سَّازمان ملَّل می

ده ! توجه کنی  که در اال  شَّکل  خودش رأسًا گزارش تهیه کرده و به بال انتقال می
در االَّ  کنم با گوش دل داَّت کنیَّ !  کنن ق خواهش می سازی می اجرا دارن  ذهنیت

اش ایَّن اسَّت کَّه  شکل اجرا یب ساختاری پیشنهاد دادن  که آن ساختار کار اصلی
یعنی در وااع شکل اجرا ابزار گسترش فکر سَّازمان  ذهنیت مسئول ما را تغییر ب ه .

آیَّ : شَّما چگونَّه انتظَّار داریَّ   باشَّ . اینجَّا سَّؤالی پَّیش می ملل در کشور ما می
ریزی کننَّ ؟  س تفکرات انقالب و اسالم برنامَّهالمی بر اساَّوری اسَّهَّن جمَّمسئولی

هَّا ورودی دارد کَّه مفَّاهیم اسَّالمی را بَّه ذهَّن  مگر حوزه علمیَّه اَّم در ایَّن حوزه
هاسَّت در حَّوزه  دهیم! بنَّ ه سال مسئولین برسان ؟! ما این کارها را اصاًل انجام نمَّی

کنم: آااجان!  یامق الن هم به حوزه مشه  پیشنهاد م علمیه ام به م یران آن حوزه گفته
حوزه بای  یب تبلیغ تخصصی مسئولین راه بیان ازد. مسئولین بیش از مَّردم بَّه تبلیَّغ 
احتیاج دارن ؛ نوع آن هم بای  متفاوت باش . آن مسئول در وسط مفاهیم غلط اسَّت و 

ای ن اری . آن وات ]برخی انتقادات ما[ عقاب بال بیان نیست؟ اصاًل بیانی  شما برنامه
 ها توبه  کنیم. آااجان! انصافًا این غفلت ها نمی  اریمق بحثی در این حوزهَّا نَّبرای اینه
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  رضوی

. روش پنشاااان اهی باااارای 2/6
اامللار  ه بننبررسر محتوای اسنا

ااه  بررساار تعااارض محتااوا بااا ن 
 زیرساخت ه ایت

. هوماااانن زیرساااااخت  2/2/6
تعریااف رلاا  از نگااا  اهلبنااتم 

کنناا   معمورااه معاااه ت ب ننه
 روابط انسانر

ترین اقاا ام باارای . دااروری1/6
اامللر  بررسر محتوایر اسناه بنن

مناا  کاارهب نراا  و بررساار روش
 اسناه

. اواااااانن زیرسااااااخت  1/2/6
 ا ماممعر ة

 تبیَّینن ارد؟! ما چن  مسئول در این کشور داریم؟ چه کسی برای اینها مفاهیم دینی را 
ان ازد؟ هَّینکس! از آنطَّرف سَّازمان ملَّل در االَّ  شَّکل خَّاص  کن  و جا می می

ین سؤال چهَّارم هَّم سَّؤال مهمَّی اسَّت: ا کن . پس سازی می اجرای اسناد ذهنیت
تر است. مَّن فقَّط  ها پینی ه حال البته شکل ؟المللی چیست شکل اجرای اسناد بین

خواستم اصل این مطل  در ذهن شَّما شَّکل بگیَّرد. مواظَّ  شَّکل اجَّرای اسَّناد 
المللی  شورای نگهبان بای  مواظ  شکل اجرای اسناد بینالمللی در ایران باشی !  بین

 این هم سؤال چهارم. المللی توجه شود. ی  فقط به محتوای اسناد بینباش ؛ نبا

 المللی را نقد کنیم؟ . سؤال پنجم: با چه روشی محتوای مطرح در اسناد بین6

 المللی را نق  کنیم؟ سؤال پنجم این است که با چه روشی محتوای مطرح در اسناد بین
و خوان  و عبارتی از آن بیرون آورده و آن را المللی را باز کرد  شود اسناد بین بالخره می

به نق  بگذاری . الن عم ه نق ها همینگونه است! یعنی روش خاصی حاکم بَّر نقَّ  
المللَّی  المللی وجود نَّ ارد. مَّا یَّب روش بَّرای نقَّ  اسَّناد بین در مورد اسناد بین

َّه امَّر در المللَّی بَّا  ایم هرگاه محتوای مطَّرح در اسَّناد بین گفتهایم:  پیشنهاد داده ن 
من  و بر اساس یَّب  ؛ لذا نق مان نظامکنیم تعارر ارار بگیرد ما آن محتوا را نق  می

َّه مسَّأله چیسَّت ساختار فنی راَّم می : اولَّین . معرفَّةالمام1؟ خَّورد. خَّ  آن ن 
ای که در اسالم برای ه ایت لزم است مسأله شَّناخت امَّام اسَّت بَّ ون امَّام  مسأله

المللَّی پیَّ ا کردیَّ  کَّه  یب محتوایی در اسَّناد بین ه ایتی محق  نخواه  ش . هرجا
 . علَّم:2کنَّ  آن محتَّوا بایَّ  بَّه چَّالش کشَّی ه شَّود.  تنزل جایگاه امام را دنبال می

عصمت و طهارت یب تعریف خاصی از علم دارن ؛ نگَّاه بیکنَّی بَّه علَّم را  بیت اهل
سَّت گوی  علم اَّ رت ا می Knowledge is powerگوی   می 25نیک  ابول ن ارن . ب  

 تََّّوان بََّّا آن تصََّّرف کََّّرد. ای کََّّه می علََّّم ابََّّزار تصََّّرف اسََّّت. یعنََّّی آن معادلََّّه

  25.اٌن لط  س   لم  فرمای : الع   می امیرالمؤمنین

                                                            
قواَّ ان و نویسَّن ه انگلیسَّی بَّود. تلقَّی وی از فیلسوفق سیاستم ارق ح( ۱۱۳۱آوریل  ۹مرگ  -۱۲۱۱ژانویه  ۳۳. فرانسیس بیکن جزاده 25

تنَّاا  جَّ ی بَّا  مسئله علم تأثیر بسیار عمیقی بر نگرش مکات  غربی پس از خود گذاشت. ماهیت و ساختار علم از دی گاه اهل بیَّت
 افکار سست وی دارد.

لم  : ». فی حکمة منسوبٍة الی امیرالمؤمنین25 لطاٌن   الع  ن  س  ه م  ج    ال   و  ه ص  ن و ب  م م  ج  ه   ل 
یل   ی  یه ص  ل   «ع 
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ها هرجََّّا حضََّّور دارنََّّ   لفََّّا سََّّلطان در روابََّّط انسََّّانی ظهََّّور دارد. ببینیََّّ  انسََّّان
بالدستی  انسان قکنن ؛ مثاًل پ رومادر در خانه ها تنظیم می شان را با سایر انسان روابط

دستی. یعنی تصمیمات پ رومادر بر تصَّمیمات فرزنَّ ان  هستن  و فرزن ان انسان پایین
تأثیر دارد. در محیط کارق کارفرما آن کسی اسَّت کَّه تسَّلط دارد و کَّارگر آن فَّردی 

پذیرد. در محیط آموزشی معلم تسلط دارد و شَّاگرد آن شخصَّی  است که تسلط را می
ی  مگَّر اینکَّه تنظَّیم روابَّط  کن . است که تسلط را ابول می هیچ جمع انسانی ن ار

رود و  انسانی در آن یب اصل است وگرنه سلطه به سَّمت سَّلطه ظالمانَّه پَّیش مَّی
م َّلَّع. اٌن لط  س   لم  لع  ا   فرمای  . خ  حضرت میکن  روابط را به سمت ظلم م یریت می

به مَّا  بیت اهلکن ؛ مثاًل  نظیم میَّی را تَّانَّسَّط انَّه روابَّت کَّای اس هَّعادلَّآن م
یب معادله به شمار « م ارا نصف عقل است» 26ان  که م ارا نصف عقل است. فرموده

کنَّ .  رود. خاصیت آن چیست؟ خاصیتش این است که روابط انسانی را تنظیم می می
اش بَّا دیگَّران کمتَّر  کنَّ . در رابطَّه آدمی که اهل م اراست کمتَّر بَّه دیگَّران ظلَّم می

سلطان اسَّت  بیت اهلن علم است دیگر؛ منتهی علم م نظر گردد. ای اصطکاک ایجاد می
 Knowledge isگویَّ   کنَّ . امَّا بَّیکن می انی کمب میَّسَّط انَّش ن رواب و به بهینه
power کنَّ ؛ مَّثاًل ریاضَّیق  ای دارم که در طبیعت تصرف ایجاد می گوی  من معادله می

لمللی سخن از گسترش ا فیزیب و زیست معادلت بیکنی هستن . حال اگر در اسناد بین
خواه  این اا ام را رام بزن  ما بای  با آن مقابله کنَّیم. مَّن  علم آم ه ولی با نگاه بیکن می

ر تهََّّران َّهَََّّّاق در شَّلَََّّّ  طَّدرصََّّ 52ا َّا بَََّّّان مَََّّّه الَََّّّم کَََّّّنَََّّّرر کَّجا عَََّّّینَََّّّمَّه
  اَّر بََّّوهََّّریق زن و شَّشَّاد بَّهَّن نَّریَّت یَّفَّاطَّی در عَّنَّیعیعنی چه؟  21روبروییم.
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ای است که این روابط انسانی را تنظیم کن  و از ظلم به سمت علم و ع ل ببَّرد؛ یعنَّی روابَّط انسَّانی را تنظَّیم  علم آن معادله»شرح روایت:  
ای علم اسَّت کَّه بَّه بهینَّه   ای علم است.آن معادله توانی  بگویی  که هر معادله یشود و دیگر شما نم کن . ببینی  اساسًا نگاه به علم عور می

ه صال»نظام روابط انسانی منجر شود. لذا حضرت فرمود:  ج    ن و  شود ؛ هرکسی این معادله را  هرکسی این معادله را داشته باش  مسلط می« م 
 یردگ شون  و تحت ظلم ارار می بل  نباش  دیگران بر او مسلط می

 های اسالمی آستان ا س رضوی / بنیاد پژوهش1296جلسه بررسی ابعاد هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی/ بهمن 
ْم  و  : ». اال رسول الله26 ن   اْعل 

 
س   أ

ْ
أ ْقل   ر  ْع     اْلع  ان   ب  یم  ه   اْْل 

الل  ز   ب  ل   و   ع  اة   ج  ار  اس م     «  الن 
]ترجمه عطاردی با مق اری «  است مردم به احسان و محبت متعال خ اون  به ایمان از بع  خردق و عقل کمال که ب انفرمود:  رسول خ ا

  تصرف[
 271ص  5من ل یحضره الفقیهق ج 
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  رضوی

. برخاااار معاااااه ت 1/2/2/6
کنن   روابط انسانر  معاهاا  ب ننه

"م یریت برخوره اول و مخر زب و 
 شوهر" هر روایات

یب علتش این است که زن معادلت م یریت شوهر . رسن  یک یگر به اصطکاک می
مَّثاًل اینهَّا روایَّت دارد کَّه  دان . را بل  نیست شوهر هم معادلت م یریت زن را نمی

آاایان تکبر نکنن  و با ص ای بلن  به همسرشان بگوین  ما تو را دوست داریَّم. همَّین 
این یب معادلَّه اسَّت  27 مان . همسرت باای میگویی تا آخر عمر در دل  جمله که می

شَّود. مَّن  درصَّ  طَّالق می 52اش  گیریم؛ لَّذا نتیجَّه دیگر. حال ما اینها را یاد نمی
کنم: یکَّی از  کنم برخی از معادلت خانواده را بح  مَّی همیشه از فرصت استفاده می
اول  کن  رابطه زن و شوهر خوب شود مَّ یریت مالاَّات معادلتی که بسیار کمب می

بع  از ج ایی یا مالاات آخر بع  از حضور در خانه است. همَّه زن و شَّوهرها واتَّی 
ی مالاَّات َّسَّر کَّه اگَّت دارد کَّآی  یب مالاات اول دارن ؛ در روای مرد از بیرون می

روی این روایَّت  29دهن . اولش را خوب انجام ده  بهشت را به عنوان پاداش به او می
جیبی است! مثاًل مرد خسته استق دعوا هم کرده ولی تا بَّه درایه کنی ! چق ر معادله ع

یافتَّۀ همسَّرش اسَّت. کَّاًل از  بینَّ  چهَّره تبرج آی  اولَّین تصَّویری کَّه می خانه می
رود که بیرون بر او چه گذشته است! یعنی زن با همین برخورد اول عَّالی  خاطرش می

[ کل آن چهار پنر ساعتی کَّه در کنَّار یکَّ یگر هسَّ تن  را تضَّمین خود ]رابطه خوب 
آی   آورد. مرد هم واتی به خانه می کن . دیگر این مرد مشکالتش را داخل خانه نمی می

اگر با روی گشاده بیای ق جزن انتظاراتی دارد به هر حال چن  ساعتی تنها بَّوده( همَّین 
ود تمَّام َّشَّ یَّ  مَّاش باش  و هم یگر را تحویل بگیرن ق این باعَّکه برخورد اول بش  

مَّ یریت مالاَّات آخَّر: واتَّی مَّرد  ر خانه روی زن بوده م یریت شَّود.فشاری که د
خواه  سرکار برودق زن به استقبالش برود و آخرین تصویری که در ذهن شَّوهرش  می
اش  دهیم؛ همَّه گذارد لبخن  خود باش . اینها علم است. ما اینهَّا را آمَّوزش نمَّی می

فیزیَّب سَّه. الن ریاضی یبق ریاضی دوق ریاضی سهق فیزیَّب یَّبق فیزیَّب دوق 
مان مشکل داریم. ما بایَّ  علَّم  های همه ما دکتر و مهن س هستیم و همه هم در خانه

ه بخش است. معادلت علمی   نافع را مبنا ارار دهیم! حال این العلم سلطان خودش ن 

                                                            
و . 27 ْمر  ْن ع  ی ع  یس  ان  ْبن  ع  ْثم  ْن ع  ٍ  ع  ال 

م    ْبن  خ  ح  ْحم    ْبن  م 
 
ْن أ ا ع  ن  اب 

ْصح 
 
ْن أ ٌة م  ه  ع   

ْب   الل  ي ع  ب 
 
ْن أ ْیٍع ع  م  َّه   ْبن  ج  َّول  الل  س  ال  ر  ال  ا  : ا 

ب  اً »
 
ا أ ه  ْلب 

ْن ا  ْذه    م  ك  ل  ی  ب  ح 
 
ي أ ن  ة  إ 

 
ْرأ ْلم  ل  ل 

ج  ْول  الر   ؛ «ا 
 .رود هرگز از ال  زن بیرون نمی« دوستت دارم»گفتار مرد به همسرش که فرمود:  رسول خ ا

 569ص  5کافی ج 
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های . هیگااار زیرسااااخت3/2/6
سااابنلم تربناااتم هااا ایت  نفر

ربااارتم قاااانوبم شاااولم بنااااب و 
 های ارزیابرشاخص

تااارین ظاااام مرایساااه؛ م  . ن1/7
 ویژگر ااگوی نگ بانر

ه بخش آن را استنبا  کَّرده بیت اهل ایم. لَّذا مَّا واتَّی  بسیار گسترده است؛ ما ن 
مَّان را راه بیانَّ ازیم مَّثاًل راجَّع بَّه شَّغل بحَّ   اهیم م ارس مطلوبشاءالله بخو ان

گردد. لذا شغل یبق شغل  اش تخری  می کنیم کسی که شغلش خراب شود زن گی می
دهیم[ شَّغل مسَّأله  مان ارار مَّی دوق شغل سه ]به عنوان واح های درسی در م ارس

 . اینهَّا را بایَّ  بحَّ  ها اطالعاتی راجع به آنهَّا ن ارنَّ بسیار مهمی است. ولی انسان
: هرچیزی که باع  تسلط دشمن شود بای  جلَّوی آن را گرفَّت. . نفی سبیل2کنیم. 

ای ایستاد؛ چون اگر افراد تزکیه  : بای  روبروی هر پیشنهاد ض  تزکیه. تربیت و تزکیه5
کننَّ  و هَّم  گردد و هم خودشان را اذیت می شون  و درونشان پاک نمی نمی نشون  نقی  

آفرینی است.  یب جامعه خوب پر از عبرت . پیشگیری از جرم و عبرت:5ا. دیگران ر
کنَّ  و  اانون خَّوب یَّب جامعَّه را اصَّالح می . اانون:6آفرینی کنیم.  ما بای  عبرت

  بَّه َّانون بََّّه اََّّیم کََّّنََّّه کَّکشَّان . بایَّ  توجَّ جامعه ب  یب جامعه را به ب ی می
های  مسَّأله دیگَّر شَّاخاتق اسَّمسأله بیَّان مملکت ما تحمیل نشود. مسأله بع  

یََّّابی ََّّه مسََّّأله اسََّّت کََّّه مََّّا بََّّه آنهََّّا مسََّّأله آخََّّر هََّّم مسََّّأله شََّّغل اسََّّتو  ارز . ن 
ه موضوع را بَّه  گوییم. ما مواظبیم که اسناد بین می های ه ایت زیرساخت المللی این ن 

گویی  کَّه تناسَّ   من  و روشمن  است. می . پس نق  ما یب نق  ااع هچالش نکش 
پس ببینی  نق   م.یسنج های ه ایت می المللی را با زیرساخت بین یا ع م تناس  اسناد

المللی نق ی نیست که واتیکان  ما ذوای نیست. نق  ما در حوزه علمیه ام به اسناد بین
به این اسناد وارد آورده است. یب نوع نق ی است بر اساس تناس  یَّا عَّ م تناسَّ  

 هم سؤال پنجم. های ه ایت. خ  این المللی با زیرساخت اسناد بین

. سؤال ششم: ویژگی اصلی الگوی نگهبانی از نظام در مقاب  هجوم اسلناد  7

 ؟باید چه باشدالمللی  بین

 هَّایی دارد؟ المللی چه ویژگی سؤال ششم: الگوی نگهبانی در مقابل هجوم اسناد بین
ردم المللی را توضیح دادم: عرر کَّ ببینی  در سؤال چهارم بن ه شکل اجرای اسناد بین

شَّود. در  المللیق مسأله تغییَّر ذهنیَّت مسَّئولین دنبَّال می در اال  اجرای اسناد بین
المللََّّی را از حیََّّ  تناسََّّ  یََّّا عََّّ م تناسََّّ  بََّّا  سََّّؤال پََّّنجم محتََّّوای اسََّّناد بین

ه زیرساخت یعنی هم در سؤال چهار و هَّم در سَّؤال پَّنر گانه ه ایت سنجی م.  های ن 
 ست؟ مسأله این است که در اال  اسناد یَّأله چَّسَّ  آن مَّح شَّای واض سألهَّب مَّی
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  رضوی

. بررساار میااات و روایااات  1/1/7
ههن   "مرابله رش  و غّر"؛ ه ات
ای هر به درورت پرهاختن مرایسه

   ر  حن نگ بانر از 

ایَّن اتفَّاای اسَّت کَّه دارد راَّم دهن .  المللی دارن  ذهنیت م یران ما را تغییر می بین
کنن  و آنان را بَّه سَّمت مفَّاهیم سَّکولر  خورد. یعنی از مفاهیم دینی دورشان می می
در سَّؤال ششَّم کنَّ . بنَّابراین  برن . سؤال چهار و پنر این معنا را به ما منتقَّل می می

نگهبانی از نظام بای  به شکلی باش  که ذهنیت م یران ما را بر اساس مفَّاهیم دینَّی و 
کنَّ .  اسالمی بازسازی کن . هرکس این کار را انجَّام دهَّ  دارد از نظَّام نگهبَّانی می

ترین ویژگی الگوی  ایم که مهم ما عرر کردهخ  حال چگونه این کار را انجام دهیم؟ 
َّل  خواهش می مق نظام مقایسه است.نگهبانی از نظا کنم خواهران و برادران گرامَّی گ 

بح  بن ه همین است دات بفرمایی ! مَّا در مجمَّوع اصَّطالحات الگَّوی پیشَّرفت 
اسالمی اصطالحی داریم که بسیار حیاتی اسَّت و آن همَّین اصَّطالح نظَّام مقایسَّه 

یسه یعنی چه؟ یعنی م کار فقیه و طلبهق نظام مقایسه است. نظام مقاَّیَّگوی یَّت. مَّاس
. ببینی  ارآن چه میمقایسه رش  نسبت به   یم  ج  الَّر   یطان  الش   ن  م   الله  ب   وذ  ع  ا  فرمای ؟  غی 

َّ ش   الر   ن  ی   ب    ت  ا   ین  ی ال   ف   کراه  ل إ  » َّ ن  م  گویَّ  لزم نیسَّت اکراهَّی اتفَّاق  می 51«ی  الغ 
شَّما مَّ یریت جبَّری داشَّته  بیافت  یعنی شما از ابزار جبر استفاده کنیَّ  لزم نیسَّت

به علت اینکَّه در اَّرآن رشَّ  و غَّی  « ی  الغ   ن  م   ش   الر   ن  ی  ب    ت  ا  »گوی   باشی . چرا؟ می
ن رش  از غی  اس گوی  این  یَّت. مَّتبیین ش ه است. یعنی ویژگی اصلی کتاب خ ا تبی 

ا کفوراً »رش  است و این غی است حال  ا شاکرًا و إم   رالمَّؤمنین. یا مَّثاًل امی51«إم 
 إ  »کنم این روایات را دات بفرمایی (  فرمای  جخواهش می می

ی ت  ح   ش   وا الر  ف  عر  ن ت  م ل  ک  ن 
کهذ  وا ال  ف  عر  ت   ر  فهمی  تا واتی کَّه کسَّی را کَّه  فرمای  شما رش  را نمی ایشان می 52«ی ت 
 انسان را   کرده بشناسی . مثاًل یکی از مصادی  رش ق ازدواج است. ازدواج َّرک رشَّت

                                                            
ي»؛ 256. سوره مبارکه بقرهق آیه 51 ن  اْلغ  ْش   م  ن  الر  ی  ب  ْ  ت  ین  ا  ي ال   ْکراه  ف   ؛ « ل إ 

م[ روشن و آشَّکار شَّ ه اسَّت. در دینق هیچ اکراه و اجباری. مسلمًا راه ه ایت از گمراهی ]به وسیله ارآن ق پیامبر و امامان معصو» ترجمه: 
تَّرین دسَّتگیره کَّه آن را  تردی  به محکَّم پس هر که به طاغوت ]که شیطان و بت و هر طغیان گری است[ کفر ورزد و به خ ا ایمان بیاوردق بی

 ]ترجمه انصاریان با تصرف[« گسستن نیست چن  زده است؛ و خ ا شنوا و داناست
ا »؛ 2. سوره مبارکه انسانق آیه 51 ن  وراإ  ف  ا ک  م  رًا و  إ  ا شاک  م   إ 

بیل  ْیناه  الس   « ه   
 ]ترجمه انصاریان[« ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواه  بود یا ناسپاس»ترجمه: 

ْحم    52
 
م  ٍ  ْبن   . أ ح  ْن  م  ْع    ع  ر   ْبن   س  ْنذ  م  ٍ  ْبن   اْلم  ح  ْن  م  یه   ع  ب 

 
ْن  أ ه   ع  ْن  ج    م     ع  ح  ْین   ن  بْ  م  س  ْن  اْلح  یه   ع  ب 

 
َّْن  أ ه   ع    َّ َّْن  ج  یَّه   ع  ب 

 
َّال   أ َّ   »ا  ط  یَّر   خ  م 

 
 أ

ین   ن  ْؤم  ه اْلم  ک  ر  ي ت  ذ 
وا ال  ف  ْعر  ی ت  ت  ْش   ح  وا الر  ف  ْعر  ْن ت  ْم ل  ک  ن 

 
وا أ م   ؛« اْعل 

ترجمه «]بشناسی  را آن رهاکنن ه و تارك آنکه از پس مگر شناسی  نمی ح ( را و درست راه جیعنی رش  شما که ب انی فرمود:  امیرالمؤمنین
  رسولی محالتی[
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  رهبر معظ  انراچب؛ 2/1/7
ای راااار از یاا   رنااه نمونااه

 مسلط به قوار  نظام مرایسه

کنی  تا حال  فرمای  شما ارزش ازدواج را درک نمی می ده . امیرالمؤمنین رش  می
گوی  واتی انسان مجرد را دی ی که آسایش  و هوای این مجردای مفلوک را ببینی . می

فهمی . یا مَّثاًل  وات ا ر ازدواج را می و آرامش ن ارد و هزارتا مشکل دیگر هم دارد آن
کن  برو نکبت ربَّاخوار   بفهمی حرمت ربا تا چه ان ازه رش  ایجاد می خواهی واتی می

َّعر  ی ت  ت  ح   ش   وا الر  ف  عر  م ت  ک  ن  ا  »فرمای   کنن  نمی ی بح  میرا ببین. ببینی  حضرت فن   وا ف 
َّعر  ی ت  ت  ح   ش   وا الر  ف  عر  ن ت  م ل  ک  إن  »فرمای   بلکه می «ی  الغ   َّف  کَّهوا ال  ر  ه یعنَّی تجربَّ« ذی ت 

ها اینگونه هستیم بایَّ   ترک رش  را بای  بررسی کنیم. این نظام مقایسه است. ما انسان
شود فقَّط راجَّع بَّه رشَّ  سَّخن  حتمًا رش  و غی را بفهمیم تا ه ایت پی ا کنیم. نمی

گفت؛ عیبی که امروزه به مباح  دینی وارد اسَّت ایَّن اسَّت کَّه مَّا راجَّع بَّه رشَّ  
گوی  ای طلبه! ای  روایت روایت روشی است میکنیم در حالی که این  یَّت مَّبَّحَّص

عالم! ای فقیه! هر وات خواستی وارد بح  شوی ابل از اینکه راجع به رش  صَّحبت 
پس ما ناظر به این روایات کنی برای مخاطبت نسبت به ترک رش  معرفت ایجاد کن. 

 فقیهَّی کَّه بَّین رشَّ  و غَّی نظَّامگوییم وظیفه فقیه نظام مقایسه است.  و آیات می
ای در ایَّن ایَّام بَّرای  مثاًل آیت الله خامنَّهتوان  ه ایت ایجاد کن .  مقایسه نکن  نمی

: آن جریَّان 1277مردم ایران دو نظام مقایسه انجام دادن : یکی در زمان فتنَّه سَّال 
. خ  رهبری چه کار کردن ؟ رهبَّری یَّب گفت در انتخابات تقل  اتفاق افتاده است

گَّاه کننَّ . برنامهای ریختن  برای اینکه م برنامه شَّان  ردم را نسبت به این حرف غلط آ
کردن . لذا بع   شان این بود که وضعیت جبهه دشمن را دائمًا تبیین می برنامهچه بود؟ 

ه ماه مردم فهمی ن  که انتخابات بهانه است اصل نظام و اصل دین نشَّانه اسَّت.  از ن 
در یَّب مَّورد  یت بحران" کننَّ .یعنی نرفتن  به سمت اینکه دعوا راه بیان ازن  و "م یر

ای توسط برخی مطرح ش  که مَّذاکره  دیگر هم در اضیه برجام است: یب حرف غی  
؛ اجَّازه رهبری اجازه نظام مقایسه دادنَّ  کن . با آمریکا مشکل مردم ایران را حل می

که زیرساخت برجام است اجرا شَّ  و همَّه  52گرا خارجه توسعه دادن  نظریه سیاست
رهبری در اینجا نیز ه ایت کردن . حال  که این نظریه نظریۀ غلطی بود.مردم فهمی ن  

  این اختصاصی به رهبری ن ارد؛ مثل این روایتی که گفتم همه بای  نظام مقایسه کنن .
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  رضوی

. داارورت وروه شااورای 3/1/7
نگ باب به نظام مرایساه و رباور از 

های  ار ا  حراوقر اساناه بررسر
 للراامبنن

. معنای نظام مرایسه  مرایسه 2/7
بخشر و کچب ح مرانار اساچم 

 با ح مرانر انبرال

بینیَّ   هَّا را نگَّاه کنیَّ ! می حال شما از این منظر منبرهای آاایان را نگاه کنی ! کتاب
ن رش  از غی  اتفاق نمیخالی از نظام مقایسه است. وات افت .  ی نظام مقایسه نباش  تبی 

خواهی  از نظام نگهبانی کنیم بایَّ  "شَّورای نگهبَّان" وارد وادی نظَّام  حال اگر می
مقایسه شود. این حرف بن ه است. شورای نگهبان نبای  فقط بگوی  که فالن اَّانون 

اش  کَّار اصَّلیمخالف شرع است و فالن اانون مخالف اانون اساسی اسَّت. یعنَّی 
نبای  کار حقوای باش  بلکه واتی در مورد لوایح برای نماینَّ گان مجلَّس اظهَّارنظر 

آورد. یعنَّی  کن  بای  بگوی  اگر این پیاده شود مثاًل این مشکالت را بَّه وجَّود مَّی می
المللی  چرا؟ چون اسناد بین الگوی نگهبانی از نظام بای  بر مبنای نظام مقایسه باش .

ه َّبته نََّّالمللی که فقط ماهیت حقَّوای ن ارنَّ . الَّ سازن . اسناد بین میدارن  ذهنیت 
یت حقََّّوای آن مطََّّرح کََّّرد. داََّّت َّه ماهَََّّّع بَََّّّحثی را راجَََّّّود بَََّّّشََّّ یَّمَّکه نَّنَََّّّای

ل بح  بن ه کجاست؟  می المللی را بای  از  کنن  اسناد بین ببینی  همه فکر میفرمایی  گ 
را بح   ح  تحفایا  ح  شر ؛ مثاًل سی کردآور نبودن برر آور بودن یا الزام حی  الزام

. در حالی که با این توضَّیحاتی کَّه بنَّ ه کنن  و با این اسناد برخورد حقوای دارن  می
المللی القَّای یَّب ذهنیَّت خَّاص از  دادم واضح ش  اساسًا رسالت اصلی اسناد بین

 المللی دارد یَّب نَّوع حکومَّت کَّردن را بَّه مسَّئولین مَّا ق اسناد بینحکمرانی است
گویی  این نوع حکمرانی مبتنی بر لیبرالیزم غلط اسَّت؛  ده . حال شما می آموزش می

خ  راهش این است که حکمرانی مبتنی بر لیبرالیزم را به صورت بخشی و کالن دائمًا 
وگرنه ه ایت در ذهن مسئولین راَّم نخواهَّ  خَّورد.  با حکمرانی اسالم مقایسه کنی 

ای که پیرامون همَّین مسَّأله  لله جنتی در آن جلسههمین معنایی که بن ه محضر آیت ا
یعنی شورای نگهبان ما بایَّ  الگَّوی نگهبَّانی از نظَّام را  55تشکیل ش  عرر کردم.

مَّثاًل کن  هم اطعًا لزم اسَّت  ارتقا ده . البته این بخشی که الن دارد روی آن کار می
لَّذا مَّا ؛ نَّ ک کن  یا اوانین را از حی  حقوای هم بررسی می تشخیا صالحیت می

گوییم الگوی نگهبانی بای  "تکمیل" شود. تکمیل آن نیز بَّه معنَّای آن اسَّت کَّه  می
 گونه این کار را انجام ده  آن را َّال چَّح  َّرار دهَّل اَّه را اصَّقایسَّظام مَّای نَّبنَّم

                                                            
؛ بَّرای مطالعَّه ه ضرورت ارتقای مفهوم نگهبانی از نظَّامدربار؛ 1296آذر  26مورخ الله جنتی  السالم علی کشوری با آیت . جلسه حجت55

 رجوع فرمایی . 7پیوست ش ه به  خالصه مطال  مطرح
nro-di.blog.ir/ 19/12/1296 رسانی نقشۀ راه آدرس مطل  در پایگاه اطالع    
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. مر مه قانوب اساسر  ی ار 1/8
هاای حراوقر ترین ظر نتاز م  
مان   بارای ا ارای ااگاوی معطل

   ی  نگ بانر

 

اش اسَّت. پَّس تَّا حَّال شَّ  شَّش  کنم. آن دیگر بخش اجرایی شاءالله بح  می ان
ف الگوی نگهبانی فعلی از نظام را تشَّریح کَّردیم. بلَّه! مَّا سؤال. ما ا م به ا م ضع

کنَّ  ذهنیَّت  شورای نگهبان داریم ولی به دلیل اینکه شورای نگهبان نظام مقایسه نمی
هَّا  کن . در مَّورد همَّه دولت مسئولین دارد به سمت یب ذهنیت لیبرال انتقال پی ا می

از نظَّام بَّه سَّمت نظَّام  هم همینگونه بوده است. در حالی که اگر نهادهَّای نگهبَّان
توانیم با مسئولین داخل نظام تفاهم کنیم کَّه چگونَّه بایَّ  حکمرانَّی  مقایسه برون  می

پَّس نظَّام مقایسَّه میَّان حکمرانَّی مبتنَّی بَّر اسَّالم و کنن . این بح  بن ه است. 
بنَّ ه بَّه  کنم. اش را بحَّ  مَّی حکمرانی لیبرال. این بای  مبنا شود. حال چگَّونگی

ر کردم ما حاضریم به شورای نگهبان کمب کنیم از همین فَّردا آاای جنتی عر حاج
 ت.َّی اسَّاتَّیَّلَّمَّار عَّیَّسَّا بَّاد مَّهَّنَّشَّیَّنی پَّعَّود؛ یَّه شَّرصَّوارد ع

. سؤال هفتم: چه ظرفیت حقوقی و قانونی مشخصی در قانون اساسی برای 8

 این الگوی جدید نگهبانی از نظام وجود دارد؟

ظرفیت حقوای و اانونیق چه در اانون اساسَّی و چَّه در  سؤال هفتم را هم بخوانیم:
تر بگویم:  ساده اوانین عادی برای این الگوی ج ی  نگهبانی از نظام وجود دارد یا نه؟

آیا اگر ما بخواهیم الگوی ج ی  نگهبانی از نظام را مبنا ارار دهیم بای  اانون اساسی را 
شود همین کَّار را جلَّو بَّرد؟ بَّه  سی میتغییر دهیم یا به استناد اصول همین اانون اسا

شود همین کار را کرد. مثاًل به ک ام  اسی میَّانون اسَّول اَّن اصَّنظر ما به استناد همی
اصول آن؟ اجازه دهی  برایتان بخوانم. مثاًل در مق مه اانون اساسی یب عنوانی وجَّود 

ساسًََّّا دارد بََّّه اسََّّم شََّّیوه حکومََّّت در اسََّّالم. مق مََّّه اََّّانون اساسََّّی را ببینیََّّ ! ا
ان ق بنَّ ه از روی مق مَّه  نویسن گان حکیم اانون اساسَّی ایَّن را در مق مَّه گذاشَّته

حکومت از دیَّ گاه اسَّالم برخاسَّته از موضَّع طبقَّاتی و : »خوانم اانون اساسی می
کیش و همفکَّر  گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم سلطه

ن  تحول فکَّری و عقیَّ تیق راه خَّود را بَّه ده  تا در رو است که به خود سازمان می
گوی  حکومَّت  هرکس این را نوشته حکیم بوده است؛ می «سوی ه ف نهایی بگشای 

گویَّ   دهَّ  می بر اساس رش  فکری است! دارد حکومت م نظر اسالم را توضَّیح می
 خواهی  حکومت اسالمی داشته باشی  بای  در مردم تحول فکری ایجاد کنی .  یَّر مَّاگ
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های متعا ه . و وه معموراه1/9
  ااری هر کشااور بااا هر هساات 
هاشااتن نظریااات کارمماا  باارای 
استفاه  هر نظاام مرایساه شاورای 

 نگ باب

 

خَّواهیم. همَّین اَّوانین  ی  چق ر اشن  توضیح داده است! ما اانون دیگری نمیببین
شورای نگهبان مگر حافا اانون اساسی نیست؟! به استناد همین بخَّش ان .  معطل
توان  ورود پی ا کرده و بین حکمرانی با نگاه اسالم و حکمرانی بَّا نگَّاه  ای می مق مه

ملَّت مَّا در جریَّان »ت بع ی را ببینیَّ ! خ  عبارا لیبرالی نظام مقایسه انجام ده .
هَّای فکَّری  تکامل انقالبی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده ش  و از آمیزه

بینی اصَّیل اسَّالمی بازگشَّت.  بیگانه خود را پاک کرد و به مواضع فکَّری و جهَّان
و الَّی آخَّر  «اکنون برآنست که با موازین اسالمی جامعه نمونۀ اسوۀ خود را بنا کنَّ 

کن ق فکر کنم متن روشن اسَّت. الن شَّورای  توضیح داده است ولی دیگر کفایت می
دهَّ ؟ یعنَّی  کن  این کارها را انجَّام می نگهبان ما که از این اانون اساسی حفاظت می

کن  برای اینکه ارتقای فکری در مسئولین و مردم ایجاد کن . ایَّن  ریزی می دارد برنامه
 های دیگر هم در اانون اساسی وجود دارد ولی چون عطل مان ه است. حال بنَّکار م

اصَّاًل دارد کنم.  خواهم بح  را ادامه ب هم به همین عبارات صریح اکتفَّا مَّی بن ه می
حَّال حَّوزه علمیَّه مَّا دارد ایَّن  گوی  حکومت مبتنی بر اسالم تفکربنیان است. می

گَّذارد؟!  راک میبَّه اشَّت -به اصطالح رکیب–کن  و با مسئولین ما  فکرها را تولی  می
ایم.  کن ؛ اساسًا مسأله اصالح فکری را تعطیَّل کَّرده حوزه علمیه که این کارها را نمی

گویم سَّاختارهای حکَّومتی  ممکن است یب عالمی این کار را بکن  ولی من دارم می
 ن کار را انجام دهن . خ  این هم ش  سؤال هفتم.َّای  ایَّا بَّهبان مَّگَّورای نَّما و ش

: الگوی نگهبانی از نظام بر اساس کلدام نظریلات ترلوریز     . سؤال هشتم9

 شود؟ می

سؤال هشتم که سؤال بسیار مهمی است. الگوی ج ی  نگهبَّانی از نظَّام بَّر اسَّاس 
بالخره الن بای  یب فکری باش  که بگویی  من از این  شود؟ ک ام نظریات تئوریزه می

هَّا  کنم. آیَّا ایَّن نظریَّات و تئوری کنم و با تفکرات لیبرال مقایسه می فکر استفاده می
توان  اینها را تجمیع کن .  وجود دارد یا بای  تولی  کنیم؟ بله وجود دارد. یب مرکزی می

یب کارهایی بای  در آین ه انجام دهیم تا این نظریات تکمیل شَّود ولَّی همَّین الن در 
انَّ .  یه دادهحوزه علمیه ام و در حوزه علمیه مشه  یب متفکرانی وجود دارن  که نظر

 تفاده کن  و با نظریات لیبرال مقایسه کن . مثاًل َّظریات اسَّن نَّگهبان از ایَّورای نَّش
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. ی اار از ایاان نظریااات  1/1/9
"ااگاااوی توانااا  نااااب" معموراااه 

 ا سچم واسطرحعت

. اوانن نرشه ااگوی پنشار ت 2/9
نظریه بخشار  81وی اسچمر  حا

و قابل طرح برای استفاه  هر نظام 
 مرایسه شورای نگ باب

ضمن اینکه بنَّ ه  -های شما بگویم من از همشهری–در مشه   55جناب آاای واسطی
. اما مثاًل ایشان یب الگَّوی تولیَّ  نَّان دارنَّ انتقادات خاص خودم را به ایشان دارم 

دانیَّ  کَّه نَّان  توانیم استفاده کنیم برای اصالح مسأله نان در کشور. می خ  این را می

فرمود که نان را از بیرون نخری  که  . مثاًل امام صادقیب مقوله بسیار مهمی است
نانوایی کاری است که بای  در خانه انجام گیرد. حال ایَّن حَّ ی  را  56شوی ؛ فقیر می

فرمایَّ   دم کَّه فقَّری کَّه حضَّرت میدا سَّاعت توضَّیح مَّی من اگر وات داشَّتم نیم
فرمای  گن م را از بیرون خری ی  عیبی ن ارد ولی نان را از بیَّرون نخریَّ .  چیست. می

خ  این را مقایسه کنی : فوائ  تولی  نان در خانه با عوارر تولی  نان در بیرون؛ آنگاه 
انیَّ  د مَّثاًل می شَّود. آرام ذهنیت مسَّئولین بخَّش آرد و نَّان کشَّور اصَّالح می آرام

واَّت واتَّی شَّما نَّان را از  تر اسَّتق آن مان گاری آرد نسبت به مان گاری گن م پَّایین
های فَّراوان  م زیاد تولی  گردد بایستی افزودنیَّجَّ  با حَّون بایَّکنی  چ بیرون تهیه می

کن . پس واتَّی نَّان را  سالمت به آرد زده شود در غیر اینصورت آرد فساد پی ا می ض 
شویم. اینها همه در حالی اسَّت  کنیم به فقر غذایی نیز مبتال می میبیرون از خانه تهیه 

همه نانوایی روزانه یب آرد فراوانَّی  که گن م درجه فساد کمتری نسبت به آرد دارد. این
ها ابَّل  توان  روز به روز برای آنها تهیه کنَّ . بایَّ  از مَّ ت خواهن ق دولت که نمی می

د کن  بنابراین مان گاری آرد را بای  ارتقا دهَّ . خَّ  ها را آر ماه نانوایی مثاًل سهمیۀ یب
افت ؟ این مواد افزودنی همگی ض  سَّالمت  اتفاق میالن مان گاری آرد با چه چیزی 

. پس بای  مقایسه کرد. حال من خواستم فقَّط بَّه عنَّوان مثَّال از بحَّ  نَّان هستن 
ا مقایسه کنیم. یا استفاده کنم. الگوی تولی  نان آاای واسطی بسیار خوب است. این ر

  ای داریم به اسم گوی پیشرفت اسالمی یب نظریهَّردی الَّبَّورای راهَّا در شَّاًل مَّثَّم

                                                            
ز دیَّ گاه دیَّن و مسَّائل الگَّوی ش( یکی از فعالین و تولی  کنن گان مباح  مرتبط بَّا اداره جامعَّه ا 1251. عب  الحمی  واسطیجمتول  55

 است.« نان در اسالم»پیشرفت اسالمی است. از جمله آثار ایشان کتاب 
ةٌ 56 ْن  . ع    ا م  ن  اب 

ْصح 
 
ْن  أ ْحم     ع 

 
م  ٍ  ْبن   أ ح  ن   م 

وٍب  اْبن   ع  ْحب  ْن  م  ْصر   ع  اق   ْبن   ن  ْسح  ي  إ  وف 
ْن  اْلک  اد   ع  ب  یٍ   ْبن   ع  ب 

ال   ح  ْعت   ا  َّم  َّا س  ب 
 
ْبَّ    أ َّه   ع  َّول   الل  ق    ی 

اء   ر  ة   ش 
ْنط  ي اْلح  ْنف  ْقر   ی  اء   اْلف  ر  ی    و ش  ا 

ئ   ال   ْنش  ْقر   ی  اء   و   اْلف  ر  ْبز   ش  ْحٌ   اْلخ  ال   م  ْلت   ا  ه   ا  اك   ل  ْبق 
 
ه   أ ْن  الل  م  ْم  ف  ْر  ل  ْق   ی ی  ل  اء   ع  ر  َّة   ش  ْنط  َّال   اْلح  اك   ا  َّْن  ذ  م   ل 

ر   ْق   ل ل   و   ی  ْفع   «   ی 
اد بن حبی  از امام صادق آورد و خریَّ  نَّانق  برد و خریَّ  آردق تنگ سَّتی مَّی خری  گن مق فقر را از بین می»کن  که فرمود:  روایت می عب 

اد گفت: خ اون  تو را پای ار گردان ! هرکس ا رت بر خری  گن م ن اردق چه کن ؟ امام نابود کنن ه است. فرمود: آن درباره کسَّی اسَّت  عب 
 .ده   رت دارد و انجام نمیکه ا

 161-166ص  5کافی ج 
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این نظریه نحوۀ پیشگیری و مقابلَّه بَّا  .51«نظریۀ پیشگیری بنیادین اسالمی از جرم»

دانیَّ   مقایسه کنیَّ . می 57کنوانسیون مری اتوانی  با  ده ؛ این را می جرم را توضیح می

یه متأسفانه کنوانسیون مری ا را به عنوان یب راه حل برای مقابله با فساد َّایَّضَّا وهَّا

توانی  از نظریۀ پیشگیری بنیادین اسالمی از جرم اسَّتفاده کَّرده  پذیرفته است. پس می

های کنوانسیون مری ا را نشان دهی . یا مثاًل مَّا در شَّورای راهبَّردی الگَّوی  و ضعف

بهبود مستمر فضای حاکم بر »ایم به عنوان نظریۀ  داده ای پیشرفت اسالمی یب نظریه

ده  که نهَّاد خَّانواده را چگونَّه فربَّه  این نظریه توضیح می« نهادهای متکفل تربیت

توانیم از این استفاده کرده و هَّ ف پَّنجم سَّن  توسَّعه پایَّ ار را کَّه برابَّری  کنیم. می

اسَّالمی هشَّتاد و در خود نقشه الگوی پیشرفت ما جنسیتی است به چالش بکشیم. 

تازه ما یب مجموعه هستیم. کار ما هم در کشور همین ای نظریۀ بخشی داریم.  خرده

کننَّ  اطَّالع  است. یعنی دوستانی که مباحثات الگوی پیشرفت اسَّالمی را دنبَّال می

 71کنیم:  دهیم. همین یب کار را پیگیَّری مَّی دارن  ما کار دیگری در کشور انجام نمی

گذاریم.  جلسات مطرح کردهق به تبیین و مقایسه با سایر نظریات میمان را در  هَّظریَّن

توان  از این نظریات استفاده کن . من بَّیش از ده مرکَّز را در اَّم و  شورای نگهبان می

انَّ  ولَّی متأسَّفانه نظَّام و  شناسم که همه اینهَّا نظریَّه تولیَّ  کرده مشه  و تهران می

کن . بله اختالفاتی هم بَّین جریانَّاتی کَّه  خاصتًا شورای نگهبان از اینها استفاده نمی

ایم هست ولی اینها افراد مال  و توانمنَّ ی هسَّتن ؛ بنَّ ه  برای جامعه الگوپردازی کرده

ام اینهَّا  امق آراء و آثارشان را دیَّ ه در طول دو دهه گذشته تقریبًا با همه آنها مرتبط بوده

ون   و  »ن  که ای پیشتاز دوره انقالب اسالمی هستَّه هَّبَّلَّان طَّمَّاز ه ق  اب 
ون    الس  ق  اب 

   الس 

                                                            
 « نظریه  پیشگیری بنیادین اسالمی از جرم». توضیحات اجمالی 51

nro-di.blog.ir/ 1295/16/22  
مَّیالدی(  2112اکتبَّر  21هجَّری شمسَّی برابَّر بَّا  9/7/1272کنوانسیون سازمان ملل متح  برای مبارزه بَّا فسَّاد جمصَّوب  ؛. مری ا57

(ق پیشنهاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحَّ  بَّرای مقابلَّه و پیشَّگیری از جَّرم International Convention of Méridaج
حلی کارآم  برای پیشَّگیری از جَّرم  راه  نتوانستهق های آن ناتوانی در تحلیل صحیح جرم و ریشهاین نظریه به دلیل به طور خالصه باش .  می

کن . در همین جزوه به دلیل ضعف این  را ق مسئله شفافیت معرفی می ای خود برای مسئله پیشگیری از جرمپیشنهاده رارائه ده ؛ زیرا محو
 ش ه است.  اشاره نظریه
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م ت  . برنامه هوم کوتا 2/10
گر تن شاورای نگ بااب اش ال

 بر نظریات حاک  بر قواننن

. اوااااااااانن برنامااااااااه 1/10
ری  لسات م ت  برگزاکوتا 

متعاا ه باارای تبناانن ااگااوی 
   ی  نگ بانر از نظام

ك   ولئ 
 
ون   أ ب  ر  ق  هَّای ج یَّ ی را بَّا نگَّاه اسَّالمی مطَّرح  ان  و حرف به خط زده 59« اْلم 

ان . پس ما الن فق ان تئوری هم نَّ اریم. فقَّ ان منصوصَّات اَّانون اساسَّی و  کرده
نکه اَّانون ج یَّ  شود به ای  اریم؛ یعنی شورای نگهبان متهم نمیناوانین عادی را هم 

توان  کَّار را  خواه  با همین اوانین موجود می خواه ق حکم حکومتی هم حتی نمی می
  .َّنَّه کَّقایسَّام مَّظَّ  نَّوانَّت یَّم مَّات هَّریَّظَّن نَّاس ایَّر اسَّرد و بَّبَّو بَّلَّج

الملللی   مدت برای مقابله با هجوم اسناد بین های کوتا  . سؤال نهم: برنامه12

 چیست؟

م ت مقابله با هجوم  های کوتاه ؤال پایانی که بای  بح  کنم این است که برنامهو اما س
م ت و بلن م تش را کاری نَّ اریم از همَّین  یعنی فعاًل میان المللی چیست؟ اسناد بین

یکی از اینهَّا شود برای ارتقای نگهبانی بح  کرد  ها برنامه را می فردا چه کار کنیم؟ ده
که برای مسَّئول و نخبَّه مَّا تصَّویر  گهبانی از نظام استهمین تبیین الگوی ج ی  ن

کنم خَّود ایَّن  توان یکجور دیگر هم از نظَّام نگهبَّانی کَّرد. پیشَّنهاد مَّی شود که می
جلسات را دستکم نگیری . بن ه به حضرت آیت الله رئیسی و دوسَّتان دلسَّوز آسَّتان 

یَّب مرکَّز  کنم که این مرکز جهانی هَّ ایت راق آسَّتان اَّ س را بَّه ا س پیشنهاد می
ها و نظریَّاتق  گذاشتن برای بررسی ایَّ ه سازی تب یل کنن . شروع کنن  جلسه تصمیم

الد  »ص اق َّسپس اینها را منتشر کنن . م ر  الب  لم  الی سائ  ی   الع  ف  نه  ی  است کَّه در  51«م 
روایات دارد ابل از ظهور حضرت ولیعصر از فیضیهق از ام به سَّایر بَّالد علَّم افاضَّه 

ها  شود انجَّام داد؛ در دانشَّگاه برای ابل از ظهور است. این کارها را می شود. این می
ر از  به خط بزنی ! نگذاری  متهممان کنن  به اینکه راه حل ن اریم. نخیر آاا! دست ما پ 

من به م یران ص اوسیما گفتم ص اوسیما بیای  این تفکرات را معرفَّی راه حل است. 
م ت این اسَّت کَّه  برنامه دوم کوتاه. م ت ل کوتاهشود برنامه او وات این می کن . آن

یابی اوانین را که منتشر میَّورای نَّش  کن  خصوصًا در مورد اوانین  گهبان گزارش ارز

                                                            
 «و پیشی گیرن گان ]به اعمال نیك[ که پیشی گیرن گان ]به رحمت و آمرزش[ان  »سوره مبارکه وااعه  11. آیه 59
ْلم  : »... اال الصادق. 51 ی   اْلع  ف  ی  ب   ف  ْغر  ق  و  اْلم  ْشر  ي اْلم  د  ف 

ال  ر  اْلب  ائ  ی س  ل   إ 
ْنه    ...«م 

 «شود. ها در شرق و غرب منتشر می علم از شهر ام به سایر سرزمینفرمودن : ...  امام صادق
 .رجوع کنی  9پیوست شماره برای مشاه ه کامل روایت و ترجمه آن به  

22ق ح212ق ص51بحارالنوار ج  
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ای  دانی  هر اانونی ذیل یب نظریه مادرق متعرر نظریۀ حاکم بر اوانین هم بشود. می
. در حالی کَّه اگَّر کن  شود و شورای نگهبان خود آن اانون را بررسی می تصوی  می

یابی نظریۀ حَّاکم بَّر آن  بخواه  نظام مقایسه را مبنای کار خود ارار ب ه  بای  به ارز
اانون ورود پی ا کن . پس شورای نگهبان ورود پی ا کن  و حتی فقط برای مسئولین و 

گویم راجع به همه اوانین ولی مثاًل واتی شورای نگهبان  من نمی ت ؛َّرسَّفَّها ب انهَّرس
های توسعه کشور اظهارنظر کنَّ   واه  در مورد اانون بودجه کشور یا حول برنامهخ می
هایی هم به نظریات حاکم بر آنها وارد کن . یعنَّی چَّه؟ یعنَّی از نهَّاد شَّورای  الت إن

ها  نگهبان مفاهیم غلط را به چالش بکش . تا حال ما در حوزه علمیه ام و در نشست
. واتَّی منزلَّت ی  به یب گزارش حکومتی تب یل شوداما این با کردیم این کارها را می

شَّود. ایَّن کَّار  تر گرفته می ها ج ی ای دربردارد؟ این بح  آن ارتقا پی ا کن  چه نتیجه
توان از همین فردا راجع به اوانین مَّادر انجَّام داد. چَّرا شَّورای  دوم است. این را می

اوی مفَّاهیم کنَّ ؟ چَّرا بَّه نظریَّات حَّاکم کَّه حَّ نگهبان فقط بررسَّی حقَّوای می
شود؟ در حَّالی کَّه اَّانون اساسَّی مبنَّای حکومَّت  ض اسالمی هستن  توجهی نمی

دانَّ . ایَّن هَّم از  اسالمی را ارتقای فکر و به چالش کشی ه شَّ ن تفکَّرات غلَّط می
شَّود انجَّام داد کَّه بنَّ ه  ها اا ام دیگر هَّم می آی . ده م ت به شمار می اا امات کوتاه

 کنم.  دیگر مزاحمتی نمی

هلای الگلوی پیشلرفت     شدن الگوی نگهبانی در فعالیت مه: آزمود . خات11

 اسالمی و کسب درصد باالیی از موفقیت با اجرای این الگو

ببینی  الگوی نگهبَّانی از نظَّام بایَّ  بَّر مبنَّای نظَّام مقایسَّه عرایضم را جمع کنم: 
 بازتعریف شود و از وضعیت حقوای فعلی ارتقا پی ا کن . این حرف اصلی مَّا اسَّت.

کنیم. خ  اگر  یعنی مغز این الگو نظام مقایسه است که الن ما در نظام این کار را نمی
افت ؟ هینکس در کشور وظیفه ه ایت ذهنی مسَّئولین  این کار را نکنیم چه اتفاای می

گَّذارد و در جلسَّات  را به عه ه ن ارد؛ غیر از ایَّن جلسَّاتی کَّه رهبَّری سَّالیانه می
شون . مثاًل ایشان دهَّه را ها را متوجه    که تفاوتکن بت میخصوصی با مسئولین صح

گوینَّ  مرکَّز الگَّوی  کننَّ . بعَّ  آاَّا می به نام دهه پیشرفت و عَّ الت نامگَّذاری می
 غیر  کن . های توسعه غربی و پیشرفت اسالمی را تبیین اسالمی ایرانی پیشرفت تفاوت
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های . ی اااااار از نمونااااااه1/11
شا ب ااگاوی ممنز ا رایرمو رنت

  ی  نگ بانر  وارهکرهب  اا  
بااه برنامااه ششاا  کشااور توسااط 
شورای راهبرهی ااگوی پنشار ت 

 مراسچ

ن حکمرانی اسَّالم ای برا کن  سایر نهادهای نظام برنامه از کارهایی که رهبری می ی تبی 
اش  از حکمرانی لیبرال ن ارن . بنابراین جمهوری اسَّالمی داریَّمق سَّاختار حکَّومتی

های غربَّی  هست ولی چون نظام مقایسه ن اریم عماًل به نام جمهوری اسالمی تئوری
کنن . حرف اصلی این است. دوباره برخی نگوین  فَّالن عَّالم کتَّابی  حکمفرمایی می

کن ق بن ه  نویس  و نظریات را نق  می اب میَّتَّم کَّالن عالَّم فَّدان یَّت. مَّته اسَّنوش
دهن  چرا ساختار حکومَّت ایَّن  فقیه که دارن  این کار را انجام می گویم غیر از ولی می

کن ؟ و در وااع این اصول اَّانون اساسَّی معطَّل اسَّت. ایَّن هَّم داسَّتان  کار را نمی
ای عرایضم را در این بخش تمَّام کَّنم:  الگوی ج ی  نگهبانی از نظام. با گفتن خاطره

آمَّ ه بَّودق مَّا هَّم از طَّرف شَّورای در کمیسیون فرهنگَّی آی  نماین ه دولت  یادم می
ای بین ما و نماین ه دولَّت در ارزیَّابی مفَّاد  راهبردی رفته بودیم. یب گفتگوی ج ی

فرهنگی برنامه ششم صورت گرفت. این مباحثه دو اسمت هم داشَّتق طَّولنی هَّم 
ی تمام ش  بالتفاق همه اعضای کمیسیون فرهنگی به رد  برنامه ششَّم حکَّم بودق وات

سازی کردیم و کار دیگَّری نکَّردیم؛ ایَّن در تَّاریخ  دادن ق در حالی که ما فقط تصمیم
ثبت ش . بع  واتی جلوتر آم یم چن ین اتفاق این سنخی رام خورد برای اولین بار در 

ان برنامه و بودجه در مجلس رد ش . تَّا ش ه توسط سازم یب برنامۀ نوشته 1295سال 
در مجلَّس ریزی کشور[ ن اشَّتیم.  ای ]در تاریخ نظام برنامه ابل از آن ما چنین سابقه

یکبار دیگر برنامۀ دولَّت رد شَّ  آنهَّم فقَّط بَّه خَّاطر نظَّام  1295بع  هم در سال 
در ها را ورکشی یم و در دوسال پانصَّ  جلسَّه  ما پاشنهمن به دوستان گفتم:  مقایسه.

نظام گذاشتیم. با هرکسی بگویی  صحبت کردیم و گفتیم معایَّ  و اشَّکالتش ایَّن 
مان بیش از ص  برنامَّه  آن مواع ص اوسیما هم پای کار ایستاد بن ه با دوستان است.

رفتیم همین نظام مقایسه را عملیاتی کردیم و این اتفَّاق تلویزیونی و رادیویی گذاشتم. 
شَّود ایَّن  برنامَّه و بودجَّه را بَّه چَّالش کشَّی ق می سَّازمان تَّوان میمبارک افتَّاد. 

های غربی را آزاد کرد. این اتفاق افتاده اسَّتق مَّن  ش ه توسط تئوری خرمشهر  تصرف
دهم وگرنه ابل از آن بر اساس همین الگوی نگهبانی  اش را گزارش می ش ه دارم تئوریزه

ها بود؛  ه مسأله تراریختهاتفاق دومی که افتاد راجع بایم.  از نظام ما خودمان عمل کرده
ها را به چالش بکشیم مبنای مصوبۀ مَّا نظَّام  ما واتی در ام تصمیم گرفتیم تراریخته

 کنیم و فقط توضیح  گذاریم و چن  برنامه برپا می فتیم چن  جلسه میَّگ ود.َّه بَّایسَّمق
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شَّود.  ها چگونه به ع م سالمت و مسأله بیوتروریسَّم وصَّل می دهیم که تراریخته می
کنم پَّس از دو دهَّهق بَّالخره سَّازمان غَّذا و دارو  ن که دارم با شما صَّحبت مَّیال

پذیرفت برچس  نن  بر محصولت تراریخته بزن ق در حالی که اباًل بَّ ون برچسَّ  
گفتنَّ  اینهَّا غَّذای بَّ  اسَّت ولَّی الن  در بازار ایران وجَّود داشَّت و بَّه مَّردم نمی

اد؟ اتفااش همَّین نظَّام مقایسَّه َّتَّافاای َّفَّه اتَّ  دارد. چَّنَّها برچس  ن تراریخته
شَّود.  ایم. در مورد سوم و چهارم هَّم می بود. ما در دوجا این را عملیاتی امتحان کرده

سَّازی کنَّ ؛ نظریَّات  توانَّ  تصمیم کنم: آستان ا س می من باز پیشنهادم را تکرار می
سَّت در دینی را با نظریات حکمرانی لیبرال مقایسه کن . نگویی  این کار یَّب کَّاری ا

این یب نقطه عطفی در رفتن به سمت ظهَّور اسَّت!  س.کنار سایر کارهای آستان ا 

را بپذیریم و آن را برای مَّردم جهَّان اثبَّات کنَّیم   بیت اهلاگر ما مرجعیت علمی 
کاری که ام ابل از ظهَّور « الد  الب   ر  الی سائ   لم  الع   ی   ف  ی   نه  م  »همینطور که روایت دارد 

افت . مادامی که امَّام را بَّه عنَّوان مرجَّع علمَّی ابَّول  اتفاق می ده  ظهور انجام می
افت . امام فقط یب پ ر مهربان و یب شخصَّیت عَّاطفی  ن اریم ظهور امام اتفاق نمی

ع  محبت و مهربَّانی رف نیست در کنار ب  اش کَّه امَّام رئَّوف هَّم هسَّت عَّالم آل  ص 

م مقایسَّه ایجَّاد توان  بَّا فضَّای نظَّا هم هستن . این غلبۀ علمیت امام می محم 
توانیم این کار را انجام دهیم. محضر مبارکتان تص یع کردم. جلسه خوبی  گردد و ما می

 کنم که طولنی ش .  بودق عذرخواهی می

َّی  مه  ج  ر  ل ف  ج  و ع    ٍ م  ح  م   و آل    ٍ م  ح  ی م  ل  ع   ل  ص   م  ه  الل   وس  لَّی  بَّن  م  َّی ع  ل  ل  ع  م  ص  ه  الل 
ی ض  رت  ا الم  ض  ی  الر  ر  حت  الث  ن ت  ن فوق  ال رر و م  ی م  ل  ت ب  ع  ج  قی  و ح  ی  الن  ق 

مام  الت  ال 
ی ل  یت  ع  ل  ل  ما ص 

فض  ا  ًة ک  ف  راد  ت  ًة م  ر  وات 
ت  تًا م  ل  واص  ت  ًة م  ی  ًة زاک  ًة تام  یر  ث 

الًة ک  ی   ص  ه 
ی   الش   الص   

ن أولیائ ب ٍ  م   أح 
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 ها پیوست
 :1پیوست 

 شود؟ دنبال می جهاد کشاورزی وزارت در غذایی امنیت ای ها آی. 1
و توسعه بهره وری و افزایش امنیت غذایی : در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی محمود حجتی وزیر پیشنهادی کشاورزیق

شاورزی های آین ه وزارت جهاد ک در برنامهکاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال ش  و 
 .های اساسی است نیز از اولویت

 96152616251/ ک  خبر:  1296مرداد  26خبرگزاری ایسنا / تاریخ خبر: 

 ؟چیست پای ار توسعه سن  دوم آرمان. 2
ت تحق   گرسنگیق به دادن پایان  پای ار کشاورزی توسعۀ و بهتر تغذیۀ و غذایی امنی 

 درباره برنر و پنبه چیست؟هاق مخصوصًا  گرش دولت به مسئله تراریختهن. 2
رد ارائه کرد کَّه توسَّط مجلَّس « برنامه ششم توسعهلیحه »عنوان  تحتای به مجلس نهم  لیحه 1295دولت یازدهم در سال 

لیحَّه  از ایَّن« ششم مورد – اساسی اا ام ستون – 2 ردیف – فناوری و علم بخش اساسی اا امات و راهبردها» اسمتدر . ش 
 خوانیم: می

 «.تراریخته پنبه و برنر اولویت با تراریخته محصولت و زیستی سموم و زیستی کودهای انبوه سازی تجاری و تولی »
 (1299 – 1295ج اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ااتصادیق توسعه ششم برنامه سن 

 :2پیوست 
الگوی پیشرفت اسالمیق در حوزۀ تحق  کنن گان مباح   ناکارآم ی هر دوی این مکات  ااتصادی غربی برای محققین و دنبال

گاهی از جایگزین شاخصه های اسالمی آنهَّا  های هویت اسالمیق پوشی ه نیستق برای اطالع بیشتر از نق های این مکات  و آ
 .به مکتوبات شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی رجوع کنی 

 :اصول کلی مکت  کینز
چسَّبن گی ایمَّت و دسَّتمزد؛  -5وجود ع م ثبات در ااتصاد؛  -2وسیله تقاضا؛  هتعیین جهت ب -2تأکی  بر ااتصاد کالن  -1
 [2[ق ]1سیاست پولی و مالی فعال؛ ] -5

 :های ج ی  با مکت  کینز تفاوت کینزی
هَّای  تئوری -2توجه به راابت نااا با تمرکز بر ایمَّت؛  -2ها و دستمزدها؛  ترکی  انتظارات عقالیی با چسبن گی ایمت -1 

چسَّبن گی اسَّمی و  -6توجیهات ااتصادی براساس عرضه و تقاضَّا؛  -5توجیه خرد برخی مسائل کالن؛  -5ازار؛ شکست ب
 [5[ق ]2وااعی؛ ]

ق چَّاپ 1216های بازرگَّانیق  گرجیق ابراهیم؛ ارزیابی مهمترین مکات  ااتصادکالنق تهرانق مؤسسه مطالعات و پژوهش [1] 
 22-21اولق ص

 12ق چاپ پنجمق ص1271اتصادیق تهرانق شرکت سهامی انتشارق نمازیق حسین؛ نظامهای ا  [2]
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ق ص 17ق شَّماره 1275های ج ی  تا چه ان ازه ج ی ن ؟ق مجله دانَّش و توسَّعهق  گرجیق ابراهیم و م نیق شیما؛ کینزی  [2]
92-92 

 515ق چاپ اولق ص1271نویساق  هاق تهرانق پارس ها و سیاست شاکریق عباس؛ ااتصاد کالن نظریه  [5]
 

 : 2پیوست 
 سن  روایت در منابع شیعی با ترتی  تاریخی:

 الشریعة در مصباح ح ی  منسوب به امام صادق -1

يٌّ ل  ال  ع  ل ا  ز  و  ج  ب  ع  ة  الر  ف  ْعر  یه  م  ْفس  و  ف  ة  الن 
ف  ْعر  ْلم  م  و  ع  ین  و  ه  الص  ْو ب 

ْلم  و  ل  وا اْلع  ب    اْطل 
 12مصباح الشریعة ص 

مضامین مخَّالف پذیرش روایات دارن ق این کتاب را به دلیل که درباره با وجود مبنای متعادل و غیر افراطی دوم مجلسی مرحوم 

« النوار  بحار»پذیرن  و آن را از منابع کتاب خود یعنی  تفاوت مضامین روایات آن با دیگر روایاتق نمیو  با مکت  اهل بیت
  . نده ارار نمی

 22ص  1فصل الثانی فی بیان الوثوق علی الکت  المذکورة و اختالفها فی ذلبق ج ال –بحار النوار 

مح   نوری با نقَّل نظَّرات موافَّ  اما است؛  دومهم نظر مجلسی  مرحوم حر  عاملی هم بر ع م انتساب آن به امام صادق
اائل به انتساب این کتاب  قلتیابن أبی جمهوری احسایی و همننین طرح است لبزرگانی چون سی  بن طاووسق شهی  ثانیق 

 .است به امام صادق
 216-195ص  1مست رک الوسائلق الخاتمة ج 

اوًل اائل به صحت سن  و متن این کتاب است و ثانیًا راوی آن را شهی  ثانی با سن  ]ظاهرًا:[ متصَّل بَّه امَّام  مجلسی اول هم

 ب   نه  ع   الله   ي ض  ر   انيالث   هی   الش   واه  ر   ة  یع  ر  الش   اح  صب  م   تاب  ک  ب   یك  ل  ع  »دان . عبارت ایشان به این شرح است:  می صادق
 
 ه  ی   سان  أ

 «ه  ت  ح  ص   یل  ع   ل     ی   ه  تن  م   و   الم  الس   یه  ل  ع   ق  اد  الص   ن  ع  
 211ص  12ق ج  الفقیه یحضره ل من شرح في المتقین روضة

 ة الواعظین:ضرو( در ق 516متوفای «جمحم  بن علی الفتال»مرسله  -2

ي  ب 
ال  الن  ٍم.  ا  ْسل  ل  م  ی ک  ل  ٌة ع  یض  ر 

ْلم  ف  ل    اْلع  ن  ط  إ 
ین  ف  الص  ْو ب 

ْلم  و  ل  وا اْلع  ب   اْطل 
 علم را طل  کنی  اگرچه که در چین باش  چراکه طل  علم بر هر مسلمانی واج  است.

 21ق ص21ج عهوسایل الشی/  11ص  1روضة الواعظینجفتال نیشابوری(ق ج 

ه تعالی ثم  بآثَّار النبَّي  و اْلئمَّة  » :نویس  می مرحوم فتال در مق مه کتاب خود ه أفتتح لکل مجلس منها بکالم الل  أنا ان شاء الل 
 متعال خ اون  خواست به من »ترجمه:  «علیهم السالم محذوفة اْلسانی ق فإن اْلسانی  ل طائل فیها إذا کان الخبر شائعا ذائعا

 را آن اسَّناد و کَّنم می بیان را  ائمه و پیامبر از ش ه نقل اخبار سپس و کنم می نقل را الهی گفتار نخست مجلس هر در
 ترجمه مه وی دامغانی[«]نیست ضروری اسناد بیان رایر و معروف اخبار برای زیرا کردم حذف

 15ص  1مق مة  ج روضة الواعظینجفتال نیشابوری(ق

ن روایَّت در کتَّ  اهَّل تسَّنن شهور بودن این روایت در آن دوره است. مؤی  این سخن هم نقَّل ایَّاین شهادت کلیق دال بر م 
 باش  می
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موث  یَّا وجَّود خَّود حَّ ی  در کتَّ  واضح و ح ی  از لحاظ سن یق به دلیل ن اشتن سلسله سن   2: این بن ی سن ی جمع
به معصَّوم شهی  ثانی  ازسی اول بر وجود سلسله سن  توان از نقل مجل ]البته مینیستن  معتبرق به خودی خود اابل دفاع ج ی 

بَّه اطمینَّانی  و همننَّین مق مَّه مرحَّوم فتَّالق توسط شهی  ثانی سناد اطعی روایات این کتاب به امام صادقو همننین ا  
عَّ م ولی مؤی ات خوبی برای انتساب آن به معصوم وجود دارد لذا در صورت داشتن تأییَّ ات از روایَّات دیگَّر و نسبی رسی [ 

 مخالفت با مبانی اطعیهق اابل استناد کلی هست.
 بح  دللی از روایت: 

ین  »گوی :  آن ح یثی که میالسالم کشوری:  حجت الص  و ب 
ل  لم  و  و الع  ب  طل  اصطالحًا به لحاظ نحویق اضیه شرطیه است و این «  ا 

کن . من مثال بزنم تا توضیح روشن شود؛ مثاًل من به شما  کنم دات کنی  و اضیه شرطیهق شر   خود را اثبات نمی را خواهش می
آی ؟ معنَّایش  ومان به او ب ه. معنای این حرف من این است که زی  حتمًا نزد شما میهزار ت 111گویم: اگر زی  نزد شما آم ق  می

ق آیا معنای آن این است که حتمًَّا در چَّین علَّم هسَّت؟  ایَّن اضَّیه ین  الص  و ب  ل  و   لم  وا الع  ب  طل  که این نیست. حضرت فرمودن : ا  
یعنی اگر لزم شَّ   [ 211ص  15]بحاراْلنوارق ج«ر  ج  الل   ور  خ  ب   ول   و   لم  وا الع  ب  طل  ا  »شرطیه است. آن طرف هم روایت دارد که 

در اعماق اایانوس بروی ق بروی  و علم را یاد بگیری . حال آیا معنای این جمله این است که در اعماق اایانوس علم هست؟ نَّه 
تق چین یب مملکَّت دوری بَّود و های آن را بپردازی . زیرا در دوران حضر گوین : علم حیاتی است و هزینه حضرت دارن  می

گوینَّ : اگَّر مجبَّور شَّ ی  کننَّ  و می المثل دارن  از آن استفاده می رسی ن به آن خیلی سخت بودق لذا حضرت به عنوان ضرب
کنیم حضَّرت  ق فکَّر مَّیمکنی همه راه را هم بروی و علم را یاد بگیریق برو یاد بگیر؛ ولی الن چون ما درایه در حَّ ی  نمَّی این

 .است  : علم در چین است. این یب بح  نحویان گفته
 1296مهرماه  2های انقالب و الگوهای توسعه ججلسه دوم( در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان /  مکتوب نشست چهار دهه مواجهه؛ آرمان

دسَّت آورد. بَّرای  این روایتق جَّواز یَّاد گیَّری آن را بَّه گیری از با کمببودن  سخنی ثابت شود تا بتوان « علم»از طرفی بای  

بَّه رفَّت تَّا ببینَّیم چَّه چیَّزی  مکت  اهل بیتدر نتیجه اطالع از مصادی  آنق بای  سرا  و « علم»فهمی ن معنای دای  
 نمایان هَّر آننَّه کَّه از زبَّان متخصَّاداشته باشَّیم و « علم»نه آنکه فهمی عرفی از مسئله  است؟ معرفی ش ه« علم»عنوان 

 یم.خارج ش ق به عنوان علم معرفی کن

آمَّوزی در نَّزد  کنَّ  و اجَّازه علم معرفَّی می از طرفی روایات فراوان دیگری که مرجعیت علمی را منحصرًا در اهَّل بیَّت 
ق به معنای سن در صورت صحت « ین  الص  و ب  ل   و   لم  وا الع  ب  طل  ا  »ده  این روایت  ده ق صریحًا نشان می منحرفین و گمراهان را نمی

 .نیست اهل بیتبخشی علمی به غیر  مرجعیت
روایت مذکور بر فرر ثبوت صحت استناد به معصومق هرگز در پی اثبات مرجعیت علمی برای چینیان نیست  :دللیبن ی  جمع

بهای علمق پیۀ سختی را به تن خود بمالن   بلکه به صورت کناییق تشویقی برای مؤمنین است که برای به دست آوردن گوهر  گران
تَّوان آن را منحصَّر در اهَّل  اما درباره مرجعیت علمی ساکت است و با روایَّات دیگَّر می ی دوری نماین .پرور و از تنبلی و تن

 دانست. بیت

 :5پیوست 
مفهوم توانمن سازی: توانمن سازی به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اا ام برای شکل دادن زن گی افَّراد اسَّت. 

و تصمیمات است. آزادی فقراق به ش ت از طری  ع م امکان ابراز نظر و بی ا رتیق به ویژه این مفهوم به معنای کنترل بر منابع 
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  رضوی

از سوی دولت ها و بازارها ته ی  می شود. در حال حاضر ق نابرابرهای جنسیتی ش ی ی به ویژه در سطح خانوار وجَّود دارد. 
 [1نهادی دارد ]از آنجایی که بی ا رتیق ریشه در فرهن  روابط نابرابر و غیرعادلنه 

 25[ کتاب توانمن سازی و کاهش فقرجکتاب مرجع( بانب جهانی؛ مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچینق جواد رمضانی ص 1]
]ترجمه و ویراستاری و انتشار با تأمین مالی پروژۀ مشترک دولت جمهوری اسالمی ایران جوزارت تعاونق کار و رفاه اجتماعی( 

 [با برنامۀ توسعۀ ملل متح 

 :5پیوست 
  مربو  بای  در جهت  ریزیهای و برنامه  مقررات و  اوانین  ق همه است  اسالمی  جامعه  واح  بنیادی  خانواده  از آنجا که دهم:  اصل
 .باش   اسالمی  و اخالق  حقوق  بر پایه  روابط خانوادگی  و استواری  آن  از ا است  پاس اری ق خانواده  تشکیل  کردن  آسان

  مراسَّم  در انجَّام  در حَّ ود اَّانون  شون  که  می  شناخته  دینی  تنها االیتهای  و مسیحی  ق کلیمی زرتشتی  ایرانیان :سیزدهم  اصل
 .میکنن   خود عمل  آیین  بر طب   دینی  و تعلیمات  شخصیه  احوال خود آزادن  و در  دینی

  زیر نظر ولیَّت  که  اضائیه  و اوه  مجریه  ق اوه مقننه  عبارتن  از: اوه  ایران  یدر جمهوری اسالم  حاکم  اوای :پنجاه و هفتم  اصل
 .از یک یگرنََّّ   اََّّوا مسََّّتقل  گردنََّّ . ایََّّن  مََّّی  اعمََّّال  اََّّانون  ایََّّن  آینََّّ ه  اصََّّول  بََّّر طبََّّ   امََّّت  امََّّر و امامََّّت  مطلقََّّه

 
  شَّورای  مجلَّس  تصَّوی   بایَّ  بَّه  المللَّی  بین  های  نامه  هاق اراردادها و مؤافقت  نامه  هاق مقاوله  عه نامه هفتاد و هفتم:  اصل

 .برس   اسالمی

 :رهبر  اختیرات و  وظایف :دهم و یکص   اصل
1 - نظام  مصلحت  تشخیا مجمع با  مشورت از  پس  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کلی سیاستها  تعیین . 
2 - نظام  کلی  سیاستهای  اجرای  حسن بر  نظارت . 
2 - پرسی  همه  فرمان . 
5 - مسلح  نیروهای  کل  فرمان هی . 
5 - نیروها  بسیر و  صلح و  جن   اعالم . 
6 -  و ص ا  سازمان  رئیس -  ج.  اضائیه  اوه  مقام  عالیترین-  ب.  نگهبان  شورای  فقهای -  الف:   استعفای  ابول و  عزل و  نص 

  فرمانَّ هان - و.  اسَّالمی  انقَّالب  پاسَّ اران  سپاه  کل  فرمان ه - هَّ.  مشترک ستاد  رئیس - د.  ایران  اسالمی  جمهوری  مایسی
 . انتظامی و  نظامی  نیروهای  عالی

1 - گانه  سه  اوای روابط  تنظیم و  اختالف  حل . 
7 - نظام  مصلحت  تشخیا مجمع  طری  از ق نیست  حل  اابل  عادی  طرق از  که  نظام  معضالت  حل . 
9 - در  که  شرایطی  بودن دارا  جهت از  جمهوری  ریاست  داوطلبان  صالحیت.  مردم  انتخاب از  پس  جمهوری  ریاست  حکم امضا 

 .برس   رهبری تأیی   به  اول  دوره در و  نگهبان  شورای تأیی   به  انتخابات از  ابل بای  آی ق  می  اانون  این
11 - رای یَّا ق اَّانونی  وظایف از  وی  تخلف  به کشور  عالی  دیوان  حکم از  پس کشور  مصالح  گرفتن نظر در با جمهور  رئیس  عزل  

 . نهم و هشتاد  اصل  اساس بر  وی  کفایت  ع م  به  اسالمی  شورای  مجلس
11 - از  بعضَّی توانَّ   می رهبر.  اضائیه  اوه  رئیس پیشنهاد از  پس  اسالمی  موازین ح ود در  کومینمح  مجازات  تخفیف یا عفو 

 .کن   تفوی   دیگری  شخا  به را خود  اختیارات و  وظایف



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  52

 و دولتها یرسا با  ایران  دولت  اراردادهای و ها  نامه  موافقت هاق  نامه  مقاوله هاق  عه نامه  امضای: پنجم و بیست و ص  یب اصل
 یَّا جمهَّور  رئَّیس بَّا  اسَّالمی  شَّورای  مجلس  تصوی  از  پس  المللی  بین  های  اتحادیه  به مربو   های  پیمان  امضای  همننین

 . است او  اانونی  نماین ه
 شود: اصل اانون اساسی اشاره می 2المللی با  برای نمونه به تعارر اسناد بین

 خبرگَّان کن  رحمت خ ا گوی ؟ می چه اساسی اانون ده اصل. است تعارر در اساسی اانون ده اصل با 2121 سن  مثالً » -1
 بَّه بایَّ  اسَّالمی جمهَّوری در مقررات و اوانین همه: گوی  می ده اصل گذاشتن ؛ ای حکیمانه اصل چنین که را اساسی اانون

 وااَّع در اسَّت؛ اسالمی جمهوری در معطل اصل یب اینق. بزن  ضربه خانواده نهاد به نبای  و شود منجر خانواده نهاد تقویت
 اصَّل ایَّن بَّر مبتنَّی کن  می مطرح مجلس که هایی برنامه از بسیاری چرا دانم نمی. است مان ه اساسی اانون گوشه همان فقط

 بلن  نماین ه یب که نش ه دی ه ها دوره بعضی در شای  یا کم بسیار کنیم؛ می رص  را مجلس که است دوره چهار شای  ما. نیست
 دارد 2121 سَّن  حَّال. اسَّت ش ه ای مان ه معطل ظرفیت یب مهم اصل این وااعاً . ب ه  اساسی اانون ده اصل اخطار و شود
شَّکال همَّه رفع عنوان تحت است 2121 سن  در بحثی یب که دانی  می ؟آن بن  ک ام در کن ؛ می نق  را این  سَّن . تبعَّی  ا 

 مصَّادیقش مَّورد در مباحثَّات و المللَّی بین اسناد در واتی بع . بگیریم ج ی را بعی ت انواع همه رفع بای  ما گوی  می 2121
 . است شوهر و زن های مسئولیت و حقوق تبعی ق رفَّع مَّوارد از یکی شودق می بح 
 اینهَّا. بَّانوان بَّرای هَّم یکسَّری اسَّتق مردهَّا برای اختصاصی حقوق یکسری گوییم می. ان  شمرده تبعی  مص اق را اینها

 شَّما حتمَّاً – المللَّی بین اسناد در یا. کش  می چالش به دارد! ببینی  .باش  برابر هم با چیزشان همه بای  مرد و زن! نه وین گ می
 .فرزن  عالوه به زن عالوه به مرد و فرزن  عالوه به زن عالوه به زن فرزن ق عالوه به مرد عالوه به مرد یعنی خانواده -که ای  شنی ه
 حال. گیرد می ارار تعارر در است مفی  انسان برای و فهمیم می ما که ای خانواده با این خ . است این ادهخانو تعریف اساساً 

 «.کردم عرر که بود مثال یب این
 سیسیا عقی تی مسئولن جمع در ق1296 خردادماه 21 ق"شیعی هویت علیه المللی بین اسناد تهاجم ابعاد بررسی" های نشست سلسله از جلسه چهارمین

یایی صنایع  تهران در اسالمی جمهوری دفاع وزارت در
 اساسَّی اَّانون 12 اصَّل موضَّوع اسَّت؛ اساسَّی اَّانون 12 اصَّل اسَّت کَّرده نقَّ  را آن 2121 سَّن  که دومی اصل» -2

 هستن  آزاد ها این فقط. مسیحی قکلیمی قزرتشتی داریم؛ االیت دسته سه ما اساسی اانون طب  که دانی  می شما. هاست االیت
 2121 سَّن  تعَّاریف اگَّر کَّه حالی در .دهن  گسترش خود ه ف گروه در اسالمی جمهوری در را خود تعالیم و ها آموزش هک

 ج ی و نکرده م یریت را موضوع این ما اگر. دهن  گسترش را خود های آموزش توانن  می ها فراه همه تقریباً  بگیردق ارار مالک
 حتَّی اسَّت که هایی مرام بقیه و ها فراه بقیه و دهن  جلسه تشکیل ایران در بتوانن  ها ییبها آین ه دهه دو از کمتر شای  نگرفتیمق

 «[.کنن  فعالیت آزادانه] شکل همین به هم نوظهور های عرفان
 ام معارف دانشگاه در ق1296 خردادماه 5 ق"شیعی هویت علیه المللی بین اسناد تهاجم ابعاد بررسی" های نشست سلسله از جلسه اولین

 : 6 پیوست
 الف( ارتبا  کالمی از راه دور با امام زمان

و( 1 ب 
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ْم  و   أ ه  ار  ْبص 

 
ی أ ت  ون   ل   ح  ک  ْم  ی  ه  ْین  ْین   و   ب  م   ب  ائ 

 اْلق 
یٌ   ر 

م   «1» ب  ه  م  ل  ک  ون   ی  ع  ْسم  ی  ون   و   ف  ر  ْنظ  ْیه   ی  ل  و   و   إ  ي ه  ه   ف  ان 
ک   .م 

 251ص  7 جکافی 

 سَّازد شنوا و بینا چنان را شیعیان گوش و چشم خ اون  بپاخیزد که محم  آل اائم :گفت می صادق الله عب  ابو شنی م
]ترجمَّه از محمَّ   .شنون  می را او سخن و بینن  می را او گوی ق می سخن پیروانش با دور راه از نباش ق پیك و پیغام به نیازی که

 بهبودی[ باار
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  رضوی

 صحیح است.سن  ح ی  شریفق ظاهرًا 
ْین  ( 2 س  م  ٍ  ْبن   اْلح  ح  ْن  م  ی ع  ل  ع  م  ٍ  ْبن   م  ح  ن   م 

اء   ع  ش  ن   اْلو 
ی ع  ن  ث  ا    اْلم  ن  ْن  اْلح  ة   ع  ْیب  ت  ی ا  ْعش 

 
ن   اْْل

ب ي اْبن   ع 
 
ورٍ  أ ْعف  ْن  ی  َّْوًلی ع  َّي م  ن  ب   ل 

ان   ْیب  ْن  ش  ب ي ع 
 
رٍ  أ ْعف  ا ع ج  ا :ل  ا  ذ  ام   إ  ا ا  ن  م  ائ 

ع   ا  ض  ه   و  ه   الل  ی ی    ل  وس   ع  ء  اد   ر  ب  ع   اْلع  م  ج  ا ف  ه  ْم  ب  ه  ول  ق  ْت  و   ع  ل  م  ه   ک  ْم  ب  ه  م  ْحال 
 
 أ

 25ص  1کافی ج 

 های موجود در زمان ظهور ب( از بین رفتن تکنولوژی
های خاص جنگی توسط دشَّمنان ولَّی  داشتن تکنولوژیای به  کنن ۀ واایع ظهور اوًل اشاره بر اساس مجموعۀ روایات توصیف

 است  نش ه عصر
هایی ابَّل  ای است که ادوات نظامی م رن یا م ت کن . این خود نشانه یعنی شمشیر توصیف می« سیف»ثانیًا ایام حضرت را با 

 برای نمونه:   ...«و  229 و 225و  222و  222و  229الغیبة للنعمانی ص »از ظهور یا پس از آنق از کار افتاده است. ر.ک 
ا و   ذ  ه  اد]ح ثنا محم  بن الحسن بن أحم  بن الولی  رضي الله عنه اال ح ثنا محم  بن الحسن الصفار عن یعقَّوب بَّن  ب  ْسن  اْْل 

ْن  [  یزی  عن محم  بن أبي عمیر عن أبان بن عثمان ان   ع  ب 
 
ْغل     ْبن   أ

ال   ت  ال   ا  و ا  ب 
 
ْب    أ ه   ع 

   ع الل 
ْ
أ ی  ي ت يس  ْم  ف  ک  ْسج    ةٍ  م  ائ  م 

ث  ث ة   و   ث ال   ث ال 
ر   ش  اًل  ع  ج  ي ر  ْعن  ْسج     ی  ة   م  ک  م   م  ْعل  ْهل   ی 

 
ة   أ ک  ه   م  ن 

 
ْم  أ ْم  ل  ْ ه  ل  ْم  ی  ه  اؤ  ْم  ل   و   آب  ه  اد  ْج  

 
م   أ ْیه  ل  وف   ع  ی  وٌب  الس  ْکت  ی م  ل  ل   ع  ةٌ  ک  م  ل 

ْیٍف ک  ح   س  ْفت   ت 

ْلف  
 
ةٍ  أ م  ل 

ْبع    ف   ک  ه   ی  ك   الل  ار  ب  ی و   ت  ال  ع  یحاً  ت  ي ر  اد  ن  ت  ل   ف  ک  ادٍ  ب  ا و  ذ  ي   ه  ْه   ي اْلم  ْقض  اء   ی  ض  ق  د   ب  او  ان   و   د  ْیم  ل  ی    ل   و   س  ر 
ْیه   ی  ل  ًة  ع  ن  ی  ب 

[1] 

َّه مسَّج  یعنَّی -شما مسج  همین در زودی به :فرمود که کن  روایت صادق امام از تغل  بن ترجمه: ابان  و سیصَّ  -مک 
ه اهل و درآین  مرد سیزده  هر بر که دارن  حمایل خود بر شمشیرهایی آنان و نیستن  ایشان اج اد و آباء فرزن  آنان که دانن  می مک 

 :کنَّ  ن ا وادی هر در که بفرست  را نسیمی تعالی خ ای و گردد گشوده کلمه هزار آن از که است ش ه نوشته ای کلمه آنها از یك
 [2].نطلب  گواه خود حکم بر و کن  داوری سلیمان و داود اضاء به که است مه ی   این

ق این ح ی  شَّریف را بَّا انَّ کی تفَّاوتق صَّفار سن  روایت اعالیی است و هیچ شکی در آن نیست. عالوه بر شیخ ص وق
ی [ با مق اری تفَّاوت و سَّن 5«]الغیبة»در  و نعمانی« ابان بن تغل »[ با سن ی متفاوت از 2در بصائر ال رجات] امی

 ان . سن  این ح ی  شریف را نقل فرموده 2[ با 5«]الخصال»هم در  ان . خود مرحوم ص وق نقل کرده« ابان»متفاوت از 
 
 611ص  2[ کمال ال ین و تمام النعمةق ج 1]
 591ص  2ق ج  [ کمال ال ین / ترجمه پهلوان2]
َّك  »؛ با سن  211ص  1[ بصائر ال رجاتق ج 2] ال  ْن م  م  ع  اس  ه  ْبن  اْلق 

ْب   الل  ْن ع  ان  ع  ْع   ی ْبن  س  وس  ْن م  ْین  ع  س  م    ْبن  اْلح  ح  ا م  ن  ث  ح   

ه  
ْب   الل  و ع  ب 

 
ال  أ ال  ا  ْغل    ا 

ان  ْبن  ت  ب 
 
ْن أ ة  ع  ی  ط 

 « ْبن  ع 
ا»ق با سن : 212[ الغیبة للنعمانی ص 5] ن  ث  و ح    ب 

 
ان   أ ْیم  ل  ْحم     س 

 
ة   ْبن   أ ْوذ  ي  ه  ل  اه  ال   اْلب  ا ا  ن  ث    َّ یم   ح  اه  ْبَّر  اق   ْبَّن   إ  ْسَّح  ي   إ  ْنَّ   او  ه   الن 

ْن    او  ه  ن  ة   ب  ن  ٍ   س  ین   و   ث ال  ْبع  ْین   و   س  ت  ائ  ال   م  ا ا  ن  ث  ْب    ح    ه   ع 
ادٍ  ْبن   الل  م  ي   ح  ار  ْنص 

 
ة   اْْل ن  ْسٍع  س  ین   و   ت  ْشر  ت   و   ع  ائ  ْن  ْین  م  ْب    ع  ه   ع 

ْیرٍ  ْبن   الل  ک   ب 
ْن  ان   ع  ب 

 
ْغل   ْبن   أ

 « ت 
ا »ق با سن : 659ص  2[ الخصالق ج 5] ن  ث  ب ي ح   

 
م     و   أ ح  ن   ْبن   م 

س  ْحم     و   اْلح 
 
م     ْبن   أ ح  ی ْبن   م  ْحی  ار   ی  ط  ي  اْلع  ض  ه   ر  ْم  الل  ْنه  وا ع  ال   ا 

ا ن  ث  ْع    ح    بْ  ْبن   س  ه      ع 
ْن  الل  م     ع  ح  ْین   ْبن   م  س  ب ي ْبن   اْلح 

 
اب   أ ط  ْن  اْلخ  ی ع  وس  ان   ْبن   م  ْع   ْن  س  ْب    ع  ه   ع 

َّم   ْبن   الل  اس  ي  اْلق  م  ْضَّر  َّْن  اْلح   ع 
ك   ال  ة   ْبن   م  ی  ط 

ْن  ع  ان   ع  ب 
 
ْغل   ْبن   أ

 « ت 
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 در خانه خود هستن در حالی که ایشان  عصر های ظهور ولی آماده ش ن زمینهج( 
و اخرج ابن ابی شیبه عن ابی الجل  اال تکون فتنه بع ها فتنه ال و فی الخره کثمره السو  یتبعها ذباب السیف ثم یکَّون بعَّ  

 ذلب فتنه تستحل فیها المحارم کلها ثم یاتی الخالفه خیر اهل الرر و هو ااع  فی بیته
  59ق ص6(ق ج11ال ر المنثور فی التفسیر بالمأثور جق

خوردن اسَّت در  خیزد. فتنه اولی در مقایسه با فتنَّه دومَّی هماننَّ  تازیانَّه ای دیگر برمی شود و به دنبال آن فتنه ای به پا می فتنه
شود! آنگاه خالفت به بهترین  ای پ ی  آی  که همه محرمات در آن حالل شمرده می مقایسه با ضربات لبة تیز شمشیر! سپس فتنه

 اش نشسته باش . رس  در حالی که او در خانه یمردم روی زمین م
 محور در زمان ظهور های روح د( وجود تکنولوژی

اَّ رتی »در وااَّع بَّوده و « یقَّین»یابی انسان بر تصرفات در عالم وجود اسَّت و پایَّه آن  در وااع ا رت تکنولوژی روح محور
 است و در صورت ن اشتن ایمان لزمق امکان تصرف وجود ن ارد.« روحی

ةٌ ( 1 ْن  ع    ا م  ن  اب 
ْصح 

 
ْن  أ ْحم     ع 

 
م     ْبن   أ ح  ال  ٍ  ْبن   م 

ن   خ 
وٍب  اْبن   ع  ْحب  ْن  م  د   ع  او  ي  د  ا  ال   الر  ْعت   ا  م  ا س  ب 

 
ْب    أ ه   ع 

ول   ع الل  ق  وا  ی  ق  ه   ات   ل   و   الل 
  ْ ْحس  ْم  ی  ک  ْعض  ْعضاً  ب  ن   ب  ی إ  یس  م   اْبن   ع  ی  ْر ان   م  ْن  ک  ه  ش   م  ع  ائ  ْیح   ر  ي الس  د   ف 

ال  ج   اْلب  ر  خ  ي ف  ْع    ف  ه   ب  ْیح  ه   و   س  ع  ٌل  م  ج  ْن  ر  ه   م  اب 
ْصح 

 
یٌر  أ ص 

 و   ا 
ان   یر   ک  ث 

وم   ک 
ز  ی الل  یس  ع  ا ع ل  م  ل  ی ف  ه  ی اْنت  یس  ی ع  ل  ْحر   إ  ال   اْلب  ْسم   ا  ه    ب 

ة    الل  ح  ص  یٍن  ب  ق  ْنه    ی  ی  م  ش  م  ی ف  ل  ْهر   ع  اء   ظ  ال   اْلم  ق  ل   ف  ج  یر   الر  ص 
 اْلق 

ین   ر   ح  ظ  ی ن  ل  ی إ  یس  ه   ع ع  از  ْسم   ج  ه    ب 
ة    الل  ح  ص  یٍن  ب  ق  ْنه    ی  ی  م  ش  م  ی ف  ل  اء   ع  ح     و   اْلم 

ی ل  یس  ع  ه   ع ب  ل  خ  ْج    ف    ه   اْلع  ْفس  ن  ال   ب  ق  ا ف  ذ  ی ه  یس   ع 
وح   ه   ر 

ي الل  ْمش  ی ی  ل  اء   ع  ا و   اْلم  ن 
 
ي أ ْمش 

 
ی أ ل  اء   ع  ا اْلم  م  ه   ف  ْضل  ي  ف  ل  ال   ع  ي ا  س  ف  م  ر  اء   ف  ا    اْلم  غ  اْست  ی ف  یس  ع  ه   ب  ل  او  ن  ت  ن   ف  اء   م  ه   اْلم  ج  ْخر 

 
أ  ف 

ال   ث م   ه   ا  ا ل  ْلت   م  ا ا  یر   ی  ص 
ال   ا  ْلت   ا  ا ا  ذ  وح   ه  ه   ر 

ي الل  ْمش  ی ی  ل  اء   ع  ا و   اْلم  ن 
 
ي أ ْمش 

 
ی أ ل  اء   ع  ي اْلم  ن 

ل  خ  َّْن  ف    َّك   م  ل 
ْجٌَّ   ذ  َّال   ع  ق  َّه   ف   ل 

ی یس  ْ   ع  ق  ْعت   ل  ض  ك   و  ْفس  ي ن  ْیر   ف  ع   غ  ْوض  ي اْلم  ذ 
ك   ال  ع  ض  ه   و  یه   الل  ك   ف  ت  ق  م  ه   ف  ی الل  ل  ا ع  ْلت   م  ْ   -ا  ت  ی ف  ل  ه   إ 

ز   الل  ل   و   ع  ا ج  م  ْلت   م  ال   ا   ا 
اب   ت  ل   ف  ج  اد   و   الر  ی ع  ل  ه   إ  ت  ب  ْرت  ت ي م 

ه   ال  ع  ض  ه   و  ا الل  یه  وا ف  ق  ات  ه   ف  ن   ل   و   الل  ْحس    ْم  ی  ک  ْعض  ْعضاً  ب   .ب 
 211-216ص  2کافی ج 

الم علیه صادق امام شنی م: گوی  رای داود  مقَّررات جملَّه از همانا .مبری  حس  دیگر یك بر و کنی  پروا خ ا از :میفرمود الس 
الم علیه عیسی مالزم غالبا که ا  کوتاه مردی گردشها از یکی در بودق شهرها در گردش مریم بن عیسی یدین  اصَّحاب از و الس 
ه بسم :فرمود درست یقین با رسی ق ب ریا عیسی چون ش ق همراهش بود حضرت آن  کوتَّاه مرد چون رفتق راه آب روی بر و الل 
الم علیه عیسی ا  ه بسم گفت درست یقین با هم او میگذرد آب روی بر که دی  را الس   علیَّه بعیسی تا افتاد براه آب روی بر و الل 

الم ه روح عیسی این :گفت خود با و گرفت را او بینی خود آنگاه رسی ق الس   آب روی هَّم مَّن و میَّرود آب روی بَّر که است الل 
 آب از و گرفت را دستش عیسی خواستق فریادرسی عیسی از و رفت فرو آب در آنگاه باش ؟ فضیلتی چه من بر را او پس میروم
َّه روح ایَّن :گفَّتم من :فتگ (رفتی فرو آب در کهتی؟ جگف چه ا ؛ کوتاه ای :گفت باو و آورد بیرون  راه آب روی کَّه اسَّت الل 
 آنجَّا در  ایتخَّ کَّه گذاشتی جایی در را خود :فرمود باو عیسی گرفتق فرا بینی خود مرا و میروم راه آب روی هم من و میرود

 مرد آن :فرمود امام .کن توبه جل و عز خ ای بسوی گفتی آننه از داشتق مبغور ترا گفتار این بسب  خ ا پس نگذاشتهق
 ]ترجمه مصطفوی[ .نبری  حس  دیگر یك بر و کنی  پروا خ ا از پس برگشتق بود داده ارار برایش خ ا که ای برتبه و کرد توبه

 ت ظاهراً السن  اس ح ی  شریف صحیح
 

ال  ( 2 ق   ا  اد  ین    الص  ق  ل   اْلی  وص  ْب    ی  ی اْلع  ل  ل   إ  اٍل  ک  يٍّ ح  ن  اٍم  و   س  ق  یٍ   م  ج 
ل ك ع 

ذ  ر    ک  ْخب 
 
ول   أ س  ه   ر 

ْن  الل  م   ع 
ظ  ن   ع 

ْ
أ ین   ش  ق  ین   اْلی   ح 

ر   ک 
ه   ذ  ْن   ن   ع 

 
ی أ یس  ان   ع  ي  ک  ْمش  ی  ی  ل  اء    ع  ال   اْلم  ق  ْو  ف  ا ل  ه   د  ز  ین  ق  ی ی  ش  م  ی ل  ل  اء ع  و   اْله 

 111مصباح الشریعة ص 

 .رسان  می آوری شگفت مقام و بال و بلن  حال هر به را آدمی داشتن یقین صفت :است فرموده صادق حضرت
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  رضوی

 عظمَّت مقَّام در شَّ ق می مذاکره او رفتن راه آب روی از و عیسی حضرت حالت از که هنگامی اکرم رسول همننین
 ]ترجمه مصطفوی[  رفت می راه هوا روی ش ق می بالتر نیز مرتبه این از او یقین گاه هر :فرمود یقین مرتبه

م  ( 2 اس  ي اْلق  ب 
 
م    ْبن  أ ح  ي م  م  ا ع  ن  ث  ال  ح    ْنه  ا  ه  ع  ي  الل  ض  ْیه  ر  و  یل  اج  يٍّ م  ل  م    ْبن  ع  ح  ا م  ن  ث  ْب   ح    ي ع  ب 

 
ْحم    ْبن  أ

 
ْن أ َّْن  ع  ي  ع  وف 

ه  اْلک 
الل 

ه  
ْب   الل  و ع  ب 

 
ال  أ ال  ا  ر  ا  م  ل  ْبن  ع 

ض  ف  ن  اْلم 
اٍن ع  ن  م    ْبن  س  ح  ْن م  یه  ع  ب 

 
م   أ َّائ 

اب  اْلق  ْصَّح 
 
َّْن أ ین  م    َّ ق 

ْفت  ي اْلم   ف 
ة  ه  اآلْی  ذ  ْت ه  ل  ز  ْ  ن  ق   ل 

   ت
ْ
أ وا ی  ون  ک  ْین  ما ت 

 
ل  أ ز  و  ج  ه  ع  ْول  َّة  و   ا  ک  م   ب 

ون  ح  ْصَّب 
ی  َّْیاًل ف  ْم ل  َّه  ش  ر  َّْن ف  ون  ع  ق   

ْفت  ی  ْم ل  ه  ن  یعًا إ  م  ه  ج  م  الل  ک  َّي ب  َّیر  ف  س  ْم ی  َّه  ْعض  ب 
اب   ح  اناً  الس  یم  م  إ  ْعظ 

 
ْم أ ه  ی 

 
اك  أ  ف   

ْلت  ع  ْلت  ج  ال  ا  ه  ا  ب 
س  ه  و  ن  ت  ْلی  یه  و  ح  ب 

 
ه  و  اْسم  أ اْسم   ب 

ف  ْعر  ال   ی  اراً ا  ه  اب  ن  ح  ي الس  یر  ف  س  ي ی  ذ 
 .ال 

 612ص  2کمال ال ین ج 

 و مفقود شَّ گانن  که ش ه نازل اائم یاران از کسانی آن باره در آیه این فرمود  ششم امام گوی  عمر بن مفضل»ترجمه: 
 برخَّی و باشن  مکه در بام اد و شون  گم خود بستر از ش  آنان بیاورد را شما خ ا باشی  هرجا است جل و عز خ ای گفته آن
 اَّویتر ایمانشَّان یَّك ک ام اربانت عرضکردم گوی  شون ؛ معرفی فامیل و شمائل و پ ر و خود بنام ک ام هر و کنن  سیر ابر در

 ترجمه پهلوان[«]کنن  سفر ابر با روز در که آنها :فرمود است
 .ق صحیح استیتحقیقنظر ح ی  شریف بنابر 

 :1 پیوست
ي و  ( و  1 ْتن  ع  ی  ْجت  ش  ر  ا خ  ذ  ي و  إ  ْتن 

ق  ل  ْلت  ت  خ  ا د  ذ  ًة إ 
ْوج  ي ز  ن  ل   إ 

ال  ق  ه  ص ف 
ول  الل  س  ی ر  ل  ٌل إ 

ج  اء  ر  َّك   ج  م  ه 
َّا ی  ْت م  ال  ومًا ا  ْهم  ي م  ْتن 

 
أ ا ر  ذ  إ 

نْ  ْن ک  ك  و  إ  ْیر  ه  غ   ب 
ك  ل  ل  ف  ک  ْ  ت  ق  ك  ف  ْزا  ر  م  ل  ْهت  ْنت  ت  ْن ک  ه  إ  َّذ  اًل و  ه  م  ه  ع 

ل  ن  ل  ه  ص إ 
ول  الل  س  ال  ر  ق  ًا ف  م  ه  ه  ك  الل  اد  ز  ت ك  ف  ر  ْمر  آخ 

 
أ  ب 

م  ْهت  ت  ت 
ی  ه 

ْجر  الش 
 
ْصف  أ ا ن  ه  ه  ل  ال  م  ْن ع   م 

 279ص  2من ل یحضره الفقیه ج 
ه علیه و آله آم  و عرر کرد: من هم» ی الل  و چَّون سری دارم که چون به منزل روم پیشباز مَّن آیَّ  و مردی نزد رسول خ ا صل 

و هر گاه مرا ان وهگین بین  پرس  چه چیز تو را غمگین ساخته اگر برای روزی است که آن به عهَّ ه  بیرون روم مرا ب راه کن ق
ن وهت بیافزای ق رسول تو نیست و دیگری آن را به عه ه گرفته جیعنی خ اون (ق و اگر راجع به امور آخرتی است پس خ اون  بر ا

ه علیه و آله فرمود ی الل  او نصف اجر شَّهی  را خواهَّ  آری خ اون  را کارگزارانی است و این زن یکی از آنان استق و  :خ ا صل 
 « برد

 از طرفی اجر شهی  مساوق با وع ه بهشت است.

ن  2 س  ْضٍل  ْبن   ( اْلح  ي  ف  س  ْبر  ي  الط  م   ف  ار  ک  ق م  ق 
ْخال 

 
ن   اْْل

ي  ع  ب 
ه   الن  ن 

 
ال   أ ل   ح     :ا 

ج  ی الر  ل  ة   ع 
 
ْرأ ة   اْلم  ار  ن  اج   إ  ر  ح   و   الس  ْصال  ام   إ  ع   و   الط 

ْن 
 
ه   أ ل  ْقب 

ْست  ْن    ت  اب   ع  ا ب  ه  ْیت  ح     ب  ر  ت  ْن  و   ف 
 
م   أ ق    ْیه   ت  ل  ْست   إ  یل   و   الط  ْن   ْن  و   اْلم 

 
ه   أ ئ  ض  و  ْن  و   ت 

 
ْمن   ل   أ ه  ت  ا ع  ه  ْفس  ل   ن  ْن  إ  ةٍ  م  ل   .ع 

 بَّاو و شتاب  باستقبالش حیا  در تا و بین ق تهیه خوب طعام و برافروزدق برایش چرا  که اینست زن بر مرد : ح اکرم نبی
 ننمای ]ترجمه میربااری[ منع او از را خود علتی بواسطه جز و بشوی  را او دست و آرد حوله و طشت و گوی ق آم  خوش

 255ص  15ت رک الوسائلق ج مس
 :7پیوست 

 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی نقشه راه متن زیر بخشی از گزارش حجت السالم علی کشوری در این جلسه است
نکته را آماده کردم که به خ مت شَّما گَّزارش دهَّمق نکتَّه  اول اینکَّه  2السالم کشوری: بسم الله الرحمن الرحیم؛ بن ه  حجت

های  صَّورت صَّریح اعَّالم کردنَّ : تحقَّ  شاخصَّه به دانشگاه سمنان تشریف بردن  و به 1275قالب در سال رهبری معظم ان
های دیگرق به وسیله  کارشناسی توسعه  غربَّی محقَّ   هویت اسالمی مثل احیای نهاد خانوادهق تحق  مسئله  ه ایت و شاخصه

 .وی پیشرفت اسالمی اداره شودنخواه  ش  و لزم است کشور به سمت این برود که با محاسبات الگ
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صورت عمومی اعالم کردن  که کارشناسَّی  سخنرانی ایشان یب سخنرانی عادی نبود و در وااع برای اولین بار به صراحت و به 
هَّای انقَّالب را بَّرای مَّا  ها و سایر ارکان نظَّام بَّه آن مبَّتال هسَّتن ق تحقَّ  آرمان خانه موجود کشور که اآلن مجلسق وزارت

برد؛ لذا سفارشی دادن  که نخبگَّان و مسَّئولین درگیَّر مسَّئله  الگَّوی  کن  و ما را به سمت انحالل در غرب می نمی گذاری ریل
سال گذشته شَّروع کَّردیم و یَّب  11گذردق ما در این  سال است که می 11اسالمی ایرانی پیشرفت شون ؛ از این سفارش ح ود 

تری ایجاد  ین مسئله  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در اذهان یب درک گستردهان ازی کردیم تا از ا سری گفتگوها را در کشور راه
 .کنیم

یعنی تقریبًا وسط دولت دوم آاای هاشمیق درگیَّر ایَّن مسَّئله  الگَّوی اداره  11ما از اواسط دهه   البته من عرر بکنم که ذهن 
تنظیم کردیم که خالصه  این نقشَّه  راه ایَّن اسَّت کَّه  یب نقشه  راهی 91ش ه بودق وچون اباًل یب ذهنیتی داشتیمق تا پایان سال 
 بحَّ  خالصَّه   وااَّع در نقطه در کشور تغییر کن ق تا محق  شَّود.  111برای مرحله  سوم انقالب که در اآلن در آن هستیمق بای  

ه حال بح  م ل مسئله در کشورق مانع اسالمی ش ن هستن  ک 111 که است این گرفتیم را آن پی ما که اسالمی پیشرفت الگوی
کنم؛ پس حرف اول بن ه به خَّ متتان ایَّن اسَّت کَّه مَّا در طَّول ایَّن دو دهَّه  گذشَّتهق  گذاری را خ متتان عرر می اانون
های  مسئله در کشور ما تغییر نکن ق آن آرمان 111گوی : اگر  شناسی به ما می شناسی از انقالب انجام دادیم که این آسی  آسی 

 .این حرف اول بن ه که خواستم به خ متتان عرر کنم ؛شود می ش ن به نحو تام  محق  نمیانقالب و آن فراین  اسال
اسَّت « نگهبانی از نظَّام»مسئلهق اولویت اصالح دارد. یکی از آنها مفهوم  111مسئله از این  2نکته  دوم این است که به نظر ماق 

ریزی کشَّور  و نظام ارتقا پی ا کن ؛ یب جا هَّم مَّ ل برنامَّهکه شورای نگهبان متکفل آن است؛ بای  مفهوم نگهبانی از انقالب 
افت ؛ من شروع کَّنم و  ش ن در کشور ما اتفاق نمی است که اگر ما با این شکل فعلی ادامه دهیمق اصالحات در راستای اسالمی

کن  که یب اانونق  ز میکن ! احرا شورای نگهبان اآلن چه کار می عالی استحضار داری ؛ به ترتی  اینها را توضیح دهم. حضرت
جمهَّوری اسَّالمی  در مسَّئولیت بایَّ  کَّه را کسَّانی صالحیت بع  گام در و نباش  « مخالف اطعی شرع و اانون اساسی»

؛ یعنی شورای محترم نگهبان این کار مح ود است 2کن . اآلن مفهوم نگهبانی در جمهوری اسالمی به این  بپذیرن ق را احراز می
ع م مخالفَّت اطعیَّه بَّا »آی ؟ اشکال اول آن این است که واتی شما  این موضوع چه اشکالی به وجود میکن . در  کار را می 2

گیرد بلکه یَّب اَّانون را  گیری نظامات غربی در کشور را نمی کنی ق جلوی شکل یب اانون را احراز می« شرع و اانون اساسی
رود  گرا داردق به سمتی می هایی که جریان توسعه لی طراحیگویی  که مخالف شرع یا اانون اساسی نیست و صورت موردی می به

عَّ م مخالفَّت »اطعَّهق  کنن  و شما هَّم اطعه اطعه به اانون تب یل می کن  و آن نظم را اطعه که یب نظمی را به ما پیشنهاد می
گرا بَّا یَّب  ریَّان توسَّعهکن  که نظم مورد نظر ج کنی ؛ پس شورای نگهبان عماًل کمب دارد می آن را با شرع احراز می« اطعیه

دهَّه  گذشَّته بحَّ  را ببینَّیمق متوجَّه  5تصوی  شود؛ لذا مثاًل اگر ما در طَّول « ع م مخالفت اطعیه با شرع»تغییراتی به ای  
هَّای غربَّی  همَّان تئوریشویم که نظامات غربی در کشور ما پیشروی زیادی داشتن ؛ مثاًل در بخش م یریت شهریق اآلن  می

 و  نئَّوکینزی هَّای تئوری هَّم ااتصَّادی بخَّش در و  شود می پیاده غربی های تئوری همان آموزشیق خشب در و شود اجرا می
شود و شورای نگهبان با م ل نگهبانی فعلی خودق نتوانسَّته جلَّوی تحقَّ  ایَّن نظَّم غربَّی را  ا پیاده میم کشور در  نهادگرایی

عملیَّات »زحمَّت کشَّی  و آن اَّانون موسَّوم بَّه  61در دهَّه  ها است. شورای نگهبَّان  بگیرد؛ مثاًل یب نمونه  آن مسئله  بانب
هَّا گرفتَّه  ست ولی سؤال این است که آیا جلوی ربَّای در بانبه اآلن اانون آن! آاا حاجرا تصوی  کرد. « بانک اری ب ون ربا

نظرما اسَّتق عمَّل هایی که م   کنن ؟ یعنی بر اساس آن شاخصه ها در راستای تولی  و ااتصاد مقاومتی عمل می ش ه؟ آیا بانب
گرا  را داریم ولی این نظم مورد نظر جریان توسَّعه« عملیات بانکی ب ون ربا»است! ما با اینکه اانون « خیر»کنن ؟ پاسخ آن  می

« سَّازی نظام»را ب ون توجه به مفهوم « نگهبانی»ما مفهوم  کن ؛ علت چیست؟ علت این است که در کشور ما جریان پی ا می
 شورای که است این کردم عرر که ای نقطه 111 آن از یکی عنوان به ما پیشنهاد کنیم؛ می اجرا دیم و آن را در ذهنمان تلقی کر

که  را در عمل ارتقا ده « نگهبانی»بسنج ؛ یعنی مفهوم « نظامات اجتماعی اسالم»را با « تطاب  اوانین و مقررات» نگهبان
 ...توان یب سری کارها را شروع کرد ر من از همین فردا میکنم؛ به نظ در اسمت آخرق فرآین  آن را پیشنهاد می
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  رضوی

 :9پیوست 
ال   ث م   ي   و   ا  و 

ی    ر  ان  س 
 
أ ن   ب 

ق   ع  اد  ه    الص  ن 
 
ر   أ ک 

ة   ذ  وف  : و   ک  ال  و» ا  ْخل  ت  ة   س  وف  ن   ک  ین   م  ن  ْؤم  ز  ] یأزر و   اْلم  ر 
ْ
أ ا [ی  ْنه  ْلم   ع  ا اْلع  م  ز  ] تأزر ک  ر 

ْ
أ  [ت 

ة   ی  ي اْلح  ا ف  ه  ْحر  ر   ث م   ج  ْظه  ْلم   ی  ةٍ  اْلع  ْل   ب  ال   ب  ق  ا ی  ه  م   ل  یر   و   ا  ص 
ناً  ت  ْع   ْلم   م  ْلع  ْضل   و   ل  ی اْلف  ت  ی ل   ح  ْبق  ي ی  ْرر   ف 

 
ٌف  اْْل ْضع  ْست  َّي م  ین   ف   الَّ  

ی ت  ات   ح  ر  خ    ي اْلم  ال   ف  ج  ك   و   اْلح  ل 
ْن    ذ  ْرب   ع  ور   ا  ه  ا ظ  ن  م  ائ 

ل   ا  ْجع  ی  ه   ف  م   الل  ه   و   ا  ْهل 
 
ین   أ م  ائ 

َّام   ا  ق  َّة   م  ج  َّْو  و   اْلح  َّك   ل   ل  ل 
ت   ذ  َّاخ  س   ل 

ْرر  
 
ا اْْل ه  ْهل 

 
أ ْم  و   ب  ْب    ل  ي ی  ْرر   ف 

 
ةٌ  اْْل ج  ی    ح  ف  ی  ْلم   ف  ْنه   اْلع  ی م  ل  ر   إ  ائ  د   س 

ال  ي اْلب  ق   ف  ْشر  ب   و   اْلم  ْغر  م   اْلم  ت  ی  ة   ف  ج  َّه   ح  َّی الل  ل  ْلَّ    ع   اْلخ 
ی ت  ی ل   ح  ْبق  ٌ   ی  ح 

 
ی أ ل  ْرر   ع 

 
ْم  اْْل ْغ  ل  ْبل  ْیه   ی  ل  ین   إ  ْلم   و   ال   ر   ث م   اْلع  ْظه  م   ی  ائ 

یر   و   ع اْلق  س  باً  ی  ب  ة   س  م  ق 
ن  ه   ل 

ه   و   الل  ط 
خ  ی س  ل  اد   ع  ب  ن   اْلع 

 
َّه   ْل   الل 

م   ل   ق 
ْنت  ن   ی  اد   م  ب  ْع    ل  إ   اْلع  ْم  ب  ه  ار  ْنک  ةً  إ  ج   «ح 

 22ق ح212ق ص51بحارالنوار ج

 از دانش و شود تهی مؤمنان از کوفه بزودی :فرمود و برد را کوفه نام که ش ه روایت  صادق امام از سن  بنن  و گفته سپس
 گردد فضل و علم مع ن و قگوین  امش که شود پ ی  شهری در دانش سپس شودق نهان سوراخش در مار چناننه گردد نهان او
 ام خ ا و باش ق ما اائم بظهور نزدیك این نشینق پرده عروسان بنو برس  تا نمان  ب ین نسبت نادانی هیچ زمین روی در که آنجا تا
 منتشَّر بالد بهمه آن از دانش و نمان ق زمین در حجتی و برد فرو را اهلش زمین نباش  آن اگر و سازدق حجت مقام را مردمش و

 اَّائم سَّپس نرسَّ ق بَّ و دیَّن و علم که نمان  زمین روی در کسی تا .شود تمام مردم بر خ ا حجت و مغرب و مشرق در گردد
 .کنن  انکار را حجت اینکه از پس مگر نگیرد انتقام ها بن ه از خ ا زیرا شودق ها بن ه بر خ ائی خشم و انتقام سب  و کن  ظهور

 175-175ص  5( ج 55 اْلنوارجل  بحار العالم و السماء کتاب جهانجترجمه و آسمان
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 نظام سواالت
 المللی؟ ای از اسناد بین آیا ما با یب سن  روبرو هستیم یا با هجوم مجموعه. 1
توسعه پای ار حاوی چه مضامین خطرناکی ذیل شعارهای رفع فقَّر و نَّوآوری در صَّنعت  2121گانه سن   های هف ه . آرمان1/1

 است؟
 المللی دیگر است؟ توسعه پای ار در گرو پذیرش ضمنی چن  سن  بین 2121سن   . پذیرش2/1
 توسعه پای ار وارد است؟ 2121چن  دسته اشکال به سن  . 2
 با ک ام بن های اانون اساسی کشور محرز است؟ 2121. تعارضات حقوای 1/2
 کن ؟ چگونه نفوذهای چهارگانه را اانونی می 2121. سن  2/2
 ش ۀ دینی دارد؟ موجود در سن  توسعه پای ار چه تعارضی با تعاریف پذیرفته. تعاریف 2/2
 ش ه در سن  توسعه پای ار با اف  انقالب اسالمی چیست؟ . نسبت اف  ترسیم5/2
 المللی میل دارد؟ ریزی کشور به پذیرش اسناد بین چرا نظام برنامه. 2
گیری مسَّئولین  های کشور چه تأثیری در رون  تصمیم بی در دانشگاه. استفاده ح اکثری از مفاهیم مسموم علوم انسانی غر1/2

 کشور ما داشته است؟
 المللی در ایران چگونه است؟ شکل اجرای اسناد بین. 5
 ان ازد؟ المللی در ایران چگونه استقالل کشور را به مخاطره می . شکل اجرای اسناد بین1/5
 کن ؟ در کشورهای میزبان سن  پیگیری می . یونسکو برای اجرای اسناد چه اا اماتی را2/5
 المللی را نق  کنیم؟ با چه روشی محتوای مطرح در اسناد بین. 5
 گانه ه ایت ک امن ؟ های نه . زیرساخت1/5
 شود؟ بیت عصمت و طهارت شامل چه معادلتی می  . علم از دی گاه اهل2/5
 المللی چه بای  باش ؟ د بینویژگی اصلی الگوی نگهبانی از نظام در مقابل هجوم اسنا. 6
 . چرا مقایسه حرف ح  با حرف باطل لزمه نگهبانی کردن از یب فکر صحیح است؟1/6
 . نظام مقایسه چه معنایی دارد؟2/6
 چه ظرفیت حقوای و اانونی مشخصی در اانون اساسی برای این الگوی ج ی  نگهبانی از نظام وجود دارد؟. 1
 ای در مق مه اانون اساسی برای پیگیری الگوی ج ی  نگهبانی از نظام وجود دارد؟ همان  های معطل . چه ظرفیت1/1
 شود؟ الگوی نگهبانی از نظام بر اساس ک ام نظریات تئوریزه می. 7
 هایی در کشور دارای ا رت پشتیبانی فکری از شورای نگهبان برای اجرای الگوی ج ی  نگهبانی هستن ؟ . چه مجموعه1/7
 شه الگوی پیشرفت اسالمی دارای چن  نظریۀ اابل مقایسه با نظریات منحط لیبرالی است؟. اولین نق2/7
 المللی چیست؟ م ت برای مقابله با هجوم اسناد بین های کوتاه برنامه. 9
 کنن ؟المللی اا ام  م ت برای مقابله با اسناد بین توانن  در کوتاه های انقالبی مثل آستان ا س رضوی چگونه می . مجموعه1/9
 توان  انجام ده ؟ اکنون چه اا امات فوری و سریعی در جهت الگوی ج ی  نگهبانی می . شورای نگهبان هم2/9
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 نظام اصطالحات

 نظام اصطالحات دیگران نظام اصطالحات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 –الگوی ج ی  نگهبانی از نظَّام  -الگوی پیشرفت اسالمی 
هَّای  تکنولوژی –بنَّ ی غَّذاها  طبقهمعیار سالمت ال  در 

 –تلقَّی از علَّم  –المام  معرفَّة –های کفر  ریشه – محور روح
 -اََّّانون  –بیََّّان  –عبََّّرت  –تربیََّّت و تزکیََّّه  –نفََّّی سََّّبیل 

ن رشَّ  از  –نظام مقایسه  –شغل  –های ارزیابی  شاخا تبَّی 
نظریَّه  –نظریۀ پیشَّگیری بنیَّادین اسَّالمی از جَّرم  -غی  

 –کم بَّر نهادهَّای متکفَّل تربیَّت بهبود مستمر فضای حَّا
 حکمرانی اسالمی

 –بن ی غذاها  معیار متابولیسم در طبقه -توسعۀ پای ار
ااتصاد بازار آزاد  –تئوری نئوکینزی  -تئوری نهادگرایی

محصَََّّّولت  -لیبرالیسَََّّّم  –ااتصَََّّّاد کمونیسَََّّّتی  –
ازدواج  – TODنظریََّّه  –جوامََّّع پایََّّ ار  –تراریختََّّه 

هَّای  تکنولوژی -پذیر   ااشار آسی –گرایان  جنس هم
 –گرا  خارجه توسَّعه سیاسَّت -شفافیت  –محور  عقل

نظریَّه پیشَّگیری از جَّرم حَّاکم بَّر  –مواد افزودنَّی 
 بیوتکنولوژی - حکمرانی لیبرال –کنوانسیون مری ا 
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 نظام ارجاعات

 25 – 27 – 27 – 15بار / ص  5. ارآن کریم / 1
 55 - 55  -52 – 22 – 27 – 26 – 19 - 15 بار / ص 7. کافی / 2

 ق(  1511جاْلسالمیة الکت  (ق تهران: دار ق 229 ج یعقوب بن محم  کلینیق           
 56 -25 -9بار / ص  2من ل یحضره الفقیه / . 2

 ق( 1512ج اسالمی انتشارات ق(ق ام: دفتر 271ج علی بن محم  بابویهق ابن           
 51بار / ص  1ل الشیعه / ئ. وسا2

 ق(1519السالمج البیت علیهم ق(ق ق ام: مؤسسه آل1115ج  شیخ حر عاملیق محم  بن حسن           
 55بار / ص  1الخصال /  .5

 ش( 1262ق(ق ام: جامعه م رسینج 271ج علی بن محم  بابویهق ابن
 5ص بار /  1ختصاص / ال .5

 ق( 1512المفی ج الشیخ للفیة العالمی ق(ق ام: الموتمر 512محم ج  بن محم  مفی ق
  55 – 5بار / ص  2 رجات / بصائر ال .6

 ق( 1515ج النجفي المرعشي الله آیة ق(ق ام: مکتبة 291ج حسن بن محم  صفارق
 55بار / ص  6الغیبة للنعمانی /  .1

 ق( 1291ق(ق تهران: نشر ص وقج 261ابن إبی زین ق محم  بن ابراهیمج 
 56 - 55بار / ص  2کمال ال ین و تمام النعمة /  .7

 ق( 1295ق(ق تهران: اسالمیهج 271ج علی بن محم  بابویهق ابن
 57 - 51 – 51 – 25بار / ص  5بیروت( / -بحار النوارج  .9

 ق( 1512ج العربي الترا  إحیاء ق(ق بیروت: دار 1111ج تقی محم  بن باار محم  مجلسیق
 56 - 51بار / ص  2/  المسائل مستنبط و الوسائل مست رك  .11

 ق( 1517ج السالم علیهم البیت آل ق(ق ام: مؤسسة 1221ج تقی محم  بن حسین نوریق
 51بار / ص  1/ الق یمة(  -الفقیه ج  یحضره ل من شرح في المتقین روضة .11

 ق( 1516کوشانبورج اسالمی فرهنگی ق(ق ام: مؤسسه 1111ج مقصودعلی بن محم تقی مجلسیق
 56 - 55بار / ص  2/   پهلوان( ال ینجترجمه کمال .12

 ش( 1271منصورق ام: دار الح ی ج پهلوانق :ممترج
 55  - 51بار / ص  2مصباح الشریعة /  .12

 ق( 1511ق(ق بیروت: اعلمیج 157جمنسوب به امام صادق
 51 بار / ص 2/ روضة الواعظین .15

 (۱۹۳۲جالشریف الرضيسال: ایران –ام: ق ق( 516جمتوفای فتال نیشابوریق محم  بن احم  
 55بار / ص  1بالمأثور / فی التفسیر ال ر  المنثور  .15
 25بار / ص  1شرح نهر البالغة لبن أبي الح ی  /  .16

 ق( 1515ج النجفي المرعشي الله آیة ق(ق ام: مکتبة 656ج الله هبة بن الحمی  عب  الح ی ق أبي ابن           
 27 - 15بار / ص  2ترجمه ارآن کریم از انصاریان /  .11
 27/ ص بار  1ترجمه رسولی محالتی از کافی /  .17
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 ش(  1265ق تهران: اسالمیهج هاشم سی  محالتیق رسولی :مترجم           
 56 - 55بار / ص  2ترجمه مصطفوی از کافی /  .19

 ش( 1269جوادق تهران: اسالمیهج سی  مصطفویق :مترجم
 15بار / ص  1ای از کافی /  ترجمه کمره .21

 ش( 1215ایج باارق ام: اسوه محم  ایق کمره :مترجم
 52بار / ص  1ی / گزی ه کاف .21

 ش( 1262ج فرهنگی و علمی انتشارات باارق تهران: مرکز محم  بهبودیق :مترجم           
 51بار / ص  1ترجمه مه وی دامغانی از روضة الواعظین /  .22

 ش( 1266محمودق تهران: نشر نیج دامغانیق مه وی :مترجم
 57بار / ص  1( / 55  اْلنوارجل بحار العالم و السماء کتاب جترجمهآسمان و جهان  .22

 ش( 1251ق تهران: اسالمیهجباار محم  ایق کمره :مترجم
 9بار / ص  1ترجمه من ل یحضره الفقیه /  .25

 ش( 1261ص ر؛ تهران: نشر ص وقج بالغیق و جواد محم  غفاریق و اکبر علی غفاریق :مترجم
 15بار / ص  1خشونت و تحقیر در م ارس جگزارش وضعیت جهانی( /   .25
 52 - 52 – 21 – 12ص /  بار 15 ساسی جمهوری اسالمی ایران /اانون ا .26
  22بار / ص  1کتاب نان در اسالم /  .21
 52 - 9بار / ص  2کتاب توانمن سازی و کاهش فقر /  .27

 نتشار با تأمین مالی پروژۀ مشَّترک]ترجمه و ویراستاری و ا 25مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچینق جواد رمضانی ص 
 می ایران جوزارت تعاونق کار و رفاه اجتماعی( با برنامۀ توسعۀ ملل متح [دولت جمهوری اسال

 6ص بار /   2/  امنیت ملی و نظام ااتصادی ایران .29
 ش( 1279استراتژیب ج تحقیقات روحانیق حسن؛ مرکز

 29بار / ص  1کالن /  ارزیابی مهمترین مکات  ااتصاد .21
 ق چاپ اول 1216بازرگانیق های  گرجیق ابراهیم؛ تهرانق مؤسسه مطالعات و پژوهش

 29بار / ص  1نظامهای ااتصادی /  .21
 ق چاپ پنجمق1271نمازیق حسین؛ نظامهای ااتصادیق تهرانق شرکت سهامی انتشارق 

 51بار / ص  1های ج ی  تا چه ان ازه ج ی ن ؟ /  کینزی .22
 17ق شماره 1275توسعهق های ج ی  تا چه ان ازه ج ی ن ؟ق مجله دانش و  گرجیق ابراهیم و م نیق شیما؛ کینزی

 51بار / ص  1ها /  ها و سیاست ااتصاد کالن نظریه .22
 ق چاپ اولق1271نویساق  هاق تهرانق پارس ها و سیاست شاکریق عباس؛ ااتصاد کالن نظریه

 21بار / ص  1اانون برنامه پنجم توسعه /  .25
  21 – 2بار / ص   2لیحه برنامه ششم توسعه جرد ش ه( /  .25
 5بار / ص  1/  1295جه سال گزارش تفریغ بود .26
 2بار / ص  1/  1291لیحه بودجه سال  .21
 11بار / ص  1/  1291 -1292برنامه عملیاتی میان م ت شهرداری مشه  و سازمان های تابعه  .27
 52 - 25 – 12 – 11  - 7ص  بار / 5 / پای ار توسعه 2121 سن  .29
 11بار / ص  1آبابا /  بیانیه آدیس .51
 11ص  بار / 1اعالمیه دوحه /  .51
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 11بار / ص  2موافقتنامه تریپس /  .52
52. «Economic Possibilities for our Grandchildren / »1  1بار / ص 

 میالدی 1921مقاله جان مینارد کینز / 
 17بار / ص  2مقام معظم رهبری /  سایت .55
 2بار / ص  1رسانی دولت /  پایگاه اطالع .55

 2بار / ص  1رسانی ثبت احوال تهران /  پایگاه اطالع .56
 15بار / ص  1سایت رسمی یونسکو/  .51
 25 – 21 - 2بار / ص  5رسانی نقشۀ راه /  پایگاه اطالع .57
  21بار / ص  1ایران /  –سایت کمیسیون ملی یونسکو  .59

 11بار / ص  1سامانه رسمی سازمان بین المللی تجارت جهانی  /  .51

 11بار / ص  1مؤسسه توسعۀ خارج از کشور / سامانه رسمی  .51
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