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 علت غلط؛ محاسبات طرح. 1/1
 کشور فعلی ریختگی همبه اصلی

 
 

 
 
 
 
  
 
ّ مد  الح   جیم  الر   یطان  الش   ن  م   ه  الل  ب   وذ  ع  ا   یم  ح  الر   ن  حم  الر   ه  الل   سم  ب   ین و م  العّال   ب  ر   ه  لل 
 ب  نا و ن  د  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  لّی و ع   د  م 
ّنا آلمال  رواح  ا   ین  ض  ر  ی ال  ف   ه  الل   ة  ی  ق  ما ب  ی  س   اهرین  الط   ن  یب  ی  الط   ه  یت  ب   هل  ا   ّو ع   داء  ه الف   ل  ج 

 ریف  الش   ه  ج  ر  ی ف  عال  ت   ه  الل  

المللی؛ دلیل  . جلوگیری از گسترش محاسبات غلط در کشور ذیل اسناد بین1

 ال اصلیؤس 9طرح الگوی جدید نگهبانی از نظام ذیل 

تبیّین الوّوج جدیّد نوهبّانی ا  »این بار درباره موضوع مهم  خوشحال هستم که
ه به فضّل الهّی در یّ  شاء الل   در خدمت برادران و خواهران گرامی هستم. إن «نظام

را تحمل بفرمایید، قّرار اسّت  آن  سنوینیبحث نسبتًا سنوین که امیدوارم خستوی و 
به هویت شیعی به محضّرتان  لیالمل بیناسناد  ۀجانب همهپیشنهادهایی را درباره هجوم 

هاصل بحث بنده . ارائه دهم  اج مقدمّهقبل ا  ورود به بحث مایل هستم  بخش دارد. ن 
رت ا  شّود و آن عبّا تر واضحکنم تا اهمیت فضاج عمومی بحث  ارائهرا به محضرتان 

 هّاج مختلّف، هاج فعلی کشّور در بخش هم ریختوی بهاین است که در ی  جمله 
در بخشی ا  هاج گذشته  سال. مفاهیم و محاسباتی در ت غلط استمحصول محاسبا

 چون آن محاسبات دقیق و  و اجرا آمد عرصه  شد و بعد به  وپز پختساختارهاج نظام 
را  تویّریخّ مّه بهایّن مّا  ۀهمامرو  ودند، ّاج ما نبّا هّوم و نیّفنی و ناظر به ب

بی به که ی  گسستوی عجی کند میو انسان در بعضی جاها احساس  کنیم میس ّح
سنوینی را  هاج هزینهفنی براج آن ارائه نشود، ممکن است  یوجود آمده که اگر عالج

 ظهور، تحمیل کند. سا   مینه به نظام مبارک  
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  رضوی

 ختتتتتتار ی سیاستتتتتتت. 1/1/1
 از نمونه اولین ؛(بر ام) گراتوسعه

 غلط محاسبات

 ستتتتالهپنج هایبرنامتتتته. 2/1/1
 محاستبات نمونته دومتین توسعه؛

 غلط

. بعضّی افّراد در حرف بنّده ایّن اسّتمحاسبات غلط روبرو هستیم؛  پدیده  ما با 
شان توهمی و نّاق  اسّت. ایّن ولی اظهار نظرهای کنند میمسائل کشور اظهار نظر 
مختلف است. همه شما به یاد داریّد کّه بعضّی  هاج بخشعلت اصلی مشکالت در 

سال ا  آغا  مذاکرات پنج حال که بیش ا  ! دادند میهایی  وعدهبرجام چه  دربارهافراد 
 1که محاسبات برجام، توهمی و ناق  بّود. شویم میما داریم متوجه همه ، گذرد می

دیور هم به همین شکل است. کاهش ار ش پول ملّی مربّو   هاج خشبموضوع در 
ما در بخش نهاد خانواده با بال  2پولی و مالی کشور است. هاج سیاستبه تنظیم غلط 

اجتمّاعی  هاج آسّی تأثیر این مشکل در  3خطرناک طالق روبرو هستیم. پدیده  رفتن 
مختلف،  هاج حو ه. این بلیه در طراحی کرد اج برنامهاست و باید براج آن  کننده نوران

نیسّت کّه ایّن وضعیت فعلّی ترین راه در ؛ بنابراین بهکند میمردم کشور ما را تهدید 
مّن مخّالف البتّه بکشّید. به چّالش  مسئولین کشور را، اصلیوظیفه شما به عنوان 

ّی و  مطالبه گرج صریح و منطقی و مستدل ا  مسّئولین نیسّتم؛ حتمًّا ایّن کّارج فن 
ّگّرج  با مطالبه مشکلاین ولکن باید توجه کنیم  خوب است مّدیریت نخواهّد رف ص 

حاسبه و ّکشور دچار مشّکل هسّتند و درسّت مّ سا  تصمیم هاج دستواه ۀشد. هم
 شود. تر واضحید چند مثال بزنم تا براج شما ّا ه بدهّ. اجکنند یّنمکر ّف

 و بودجّه کشّور سّا مان برنامّهکشّور،  سا  تصمیم هاج دستواه ترین مهمیکی ا  
بّه اصّطالب بّا طراحّی و براج کشّور  1321بودجه ا  سال و سا مان برنامه  4است.
 و ی  سرج  5رب و تقسیم اعداد و آمار، ی  سرج برنامه پیشنهاد کردهّبه و ضّمحاس

                                                            
 هاج جریان کفر در مسئلۀ برجام. و همچنین واکنشها  هاج مدافعان و سپس اعترافشان به شکست آن وعده سیر  مانی وعده :1پیوست . 1
هاج پّولی و مّالی دولّت بّه  اثبات علمی کاهش شدید ار ش پول ملی در دولت یا دهم و دوا دهم به علت وابستوی سیاسّت :2پیوست . 2

 «.گرا سیاست خارجی توسعه»نظریه معیوب 
 یافته ایران به همراه تحلیل اجمالی آمارها. نمودار رشد میانوین طالق در کشور و شهرهاج توسعه :3پیوست . 3

 منظّور به اساسي، قانون ۵۲۱ اصل اختیارات به توجه با ۵۹۳۵/ ۵/ ۲ خود مورخ جلسۀ ششمین و هفتاد و یکصد در اداري عالي . شوراي4
 وظّایف: نمّود تصّوی  بودجه و برنامه و استخدامي و اداري امور هاي حو ه به مربو  وظایف و ها مأموریت به بخشي انسجام و سا ماندهي

 بودجّه و برنامّه سا مان رییس و جمهور رییس معاون» توسط کشور بودجه و برنامه سا مان قال  در بودجه، و برنامه امور در جمهور رییس
 نوبخّت دباقرمحمّ دکتّر برعهّده سا مان ریاست اکنون هم و شد تشکیل کشور بودجه و برنامه سا مان اساس، همین بر .گردد اداره «کشور

 .کند مي وظیفه انجام جمهور ریاست نظر  یر مستقیما سا مان این .باشد مي
mporg.ir/about  آدرس مطل  در پایواه رسمی سا مان برنامه و بودجه 

شود کّه بّه صّورت  هاج میان مدتی گفته می ایران، به مجموعه برنامه جمهورج اسالمیهاج توسعه  اقتصادج، اجتماعی و فرهنوی  برنامه. 5
 .رسدب اسالمیمجلس شوراج و به تصوی  شود وقت تنظیم  دولتتوسط اصل بر این است که و تنظیم شده ساله  پنج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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در سّا مان برنامّه و بودجّه هسّتند، . خود دوسّتانی کّه است اجرا شده  هم ها آنا  
ایّن  6طراحی شده، شکست خورده اسّت. حال ابهّته ّک اج هّرنامّب 11هر  گویند می

رنامه ششّم ّ  بّّویّّان تصّده در  مّّنّّت. بّسخن ما نیست، سخن خودشان اسّ
ر گوش با  آید مییادم  1ردم که برنامه ششم هم شکست خواهد خورد.ّزد کّکشور، مکر 

ردم برنامّه به ایشان عّر  کّ که کردیم میرئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مباحثه 
براج عّدم اجّراج : فرمودند میو اجرایی نخواهد شد. ایشان  خورد میششم شکست 

. من به ایشّان عّر  کّردم: ایّن مشّکل بّا گذاریم میبرنامه ششم، قانون مجا ات 
هّر چرا که محاسبه تّوهمی بّوده و واقعّی نیسّت.  ؛قانون گذاشتن حل نخواهد شد

اآلن وسط برنامه ششم هسّتیم و همّه  د شد!هم فشار بیاورید، با  اجرا نخواه قدرچ
کشّور بّه  سّا  تصمیمدسّتواه  8که این برنامّه اجرایّی نخواهّد شّد. کنند میاذعان 

که این را  کنم میمبتالست. ا  نخبوان محترم خواهش  غیرکاربردجبیمارج محاسبات 
مسّائل  تّوانیم نمید؛ اگر این معنا در کشور مورد توجه نخبوان قّرار نویّرد، مّا نببین

بایّد ا  شّر  چّه طّور باشد کّه  ها بحثکشورمان را عالج کنیم. این حتمًا باید محور 
 .مّویّت شّراح طّلّّات غّبّّاسّّحّه و مّعّوسّّر تّی بّنّتّّبّم اتّبّّاسّّحّم

 
 

                                                            
دو برنامه را آغا   84گوج ویژه خبرج با اشاره به اینکه ما ا  سال  و در برنامه گفت دکتر محمد باقر نوبخت)رئیس سا مان برنامه و بودجه(. 6

فنّاورج و  یافته باشیم و در منطقّه هّم ا  لحّا  جزء کشورهاج توسعه 1414کردیم و اآلن نوبت برنامه ششم است، گفت: قرار است تا سال 
 ایم. هاج سابق به اهداف برنامه نرسیده در برنامهاقتصادج جایواه اول را داشته باشیم. 

yon.ir/R8WUI  رسانی دولت آدرس مطل  در پایواه اطالع  
 ردیّف رد عمّدتا که احکامی کنار در بزرگ کارهاج سابق، هاج برنامه در متأسفانه:(مجلس بودجه و برنامه کمیسیون رئیس)دکترتاجوردون

 در اند، حرف و شعار حد در تنها و نیستند سنجش قابل وجه هیچ به که احکامی آن قبال در و شد سپرده فراموشی به دارند قرار آر وها و آمال
 .بریزد بهم را اج برنامه مهم هاج اصل تواند می خود این که شد گنجانده ها برنامه کتاب

yjc.ir/11Mbgc  باشواه خبرنواران جوان 
یند بررسی برنامۀ ششم توسّعه و همچنّین اهاج تخصصی در فر اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان مجلس شوراج اسالمی در کمیسیون .1

السالم علی کشورج به دکتر علی لریجانی به عنوان رئیس مجلس و دکتر محمد باقر نوبخت بّه عنّوان  حجتهاج نوشته شده توسط  نامه
 .ودجه کشوررئیس سا مان برنامه و ب

nro-di.blog.ir/13/5/15/ /26  نامه حجت السالم علی کشورج به آقاج دکتر محمدباقر نوبخت 
nro-di.blog.ir/13/5/11/11/   نامه حجت السالم علی کشورج به دکتر علی لریجانی درباره برنامه ششم کشور 

کشور درباره نتایج آمارج  اج توسعه هاج برنامه اجراج بر نظارت فراکسیون روب خبر مصاحبه دکتر محمد خدابخش، رییسمش :4پیوست . 8
 اجراج برنامۀ ششم توسعه در سال اول اجراج آن. 

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

 هایبود تتتتته قتتتتتوانین. 3/1/1
 از نمونتتتتته ستتتتتومین ستتتتتالیانه؛
 غلط محاسبات

کشّور بّراج توسّعه،  مّدت کوتاههاج  ی  نمونه دیور عر  کنم، یکّی ا  برنامّه
ج کشّور، سّالی سّا  تصمیممجموعّه دسّتواه  /ت.اسّقانون بودجه سالیانه همین 

حتمًّا پیویّرج . رونّد میکشّور  هّاج پروژهدر  المّال بیتبه سمت تخصی   بار ی 
؛ خّ  ایّن را چّه 11تریلیون تومان بودجه داشتیم دوا دهفرمودید که ما امسال حدود 

؟ بّه کّرد می؟ سا مان برنامه و بودجه. به کجّا تخصّی  پیّدا داد میکسی تخصی  
همّان  – 11دهنّد می هّا بان مختلّف؛ مّثاًل بخشّی ا  ایّن بودجّه را بّه  هاج شبخ

وارد نّد و بّه مّردم فشّار ا هربوج ناکارآمدج که خون مردم را در شیشه کرد هاج بان 
حتمًّا .شّود میداده تخصّی  بودجّه دیوّر نیّز  هاج بخشو همچنین به  -کنند می

بّالج در ردیّف بودجّه یّد. ا هدبودجه سال قبل را که منتشر شده، دی تفریغگزارش 
دیورج تصوی  شّده و در اجّرا  چیز ی ؛ یعنی 12جابجایی اتفاق افتادهدرصد  هشتاد

 دیوان بوده و زارش مراکز ار یابی ّن گّ. ایتّده اسّگردیرف ّصّرج مّوّاج دیّدر ج

                                                            
اعتبّار و بّرآورد  بینّی درآمّدها و سّایر منّابم تّأمین بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براج ی  سال مالی تهیه و حاوج پیش. /

 شود: شود، بوده و ا  سه قسمت به شرب  یر تشکیل می براج انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهاج قانونی می  ها هزینه
 بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء  یر است: - 1
ها ا  طریّق  قیم در سال مالی قانون بودجه به وسّیله دسّتواهها و منابم تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مست بینی دریافت پیش -الف  

 گردد. دارج کل اخذ می خزانه حسابهاج
هایی که ا  محل درآمدهاج عمومی و یا اختصاصی براج اعتبارات جارج عمرانی و اختصاصی دسّتواههاج اجرایّی  بینی پرداخت پیش -ب 
 در سال مالی مربو  انجام گردد. تواند می

 بینی درآمدها و سایر منابم تأمین اعتبار. ها شامل پیش رکتهاج دولتی و بان بودجه ش - 2
 شود. بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر ا  عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می - 3

rc.majlis.ir/fa/law/show//1384 )1تعاریف،ماده  -فصل اول   قانون محاسبات عمومی کشور،  )سامانه قوانین مجلس شوراج اسالمی  

 هفتصّد و میلیارد سه و بیست و پانصد و هزار پنج و بیست و دویست و میلیون دوا ده بر بالغ منابم حیث ا  کشور کل ۵۹۳۱ سال بودجه. 11
 و پانصّد و هّزار پنج و بیسّت و دویسّت و میلیون دوا ده بر بالغ مصارف حیث ا  و ریال( ۵۲۲۲۲۵۲۵۲۹۲۱۳۱۲۱۱۱۲۱۱۱) میلیون چهل و

 است. ریال( ۵۲۲۲۲۵۲۵۲۹۲۱۳۱۲۱۱۱۲۱۱۱) میلیون چهل و هفتصد و میلیارد سه و تبیس
 3ص کشور، کل ۵۹۳۱ سال بودجه قانون

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولّت  هاي دولتي، بانك که شامل بودجه شرکت« 13/1پیوست شماره سه ا  لیحه بودجه سال » ر.ک . 11
 .است

yon.ir/pP6Pk رسانی دولت اه اطالعآدرس مطل : پایو  
( /ها طبّق )جّدول شّماره  تبصره و بند است. در محدوده رسّیدگی //کل کشور، مجموعا داراج  13/5. ماده واحده قانون بودجه سال 12

درصد مّوارد بّه طّور کامّل و یّا بخشّی ا  آن  65درصد ا  احکام قانونی رعایت شده است. احکام قانونی در  21مشخ  است که حدود 
درصّد احکّام  8درصد موارد به طور کامل و یا بخشی ا  آن محقق نشده است. همچنین  /1گذار در  نوردیده و اهداف موردنظر قانونرعایت 

 باشد. فاقد عملکرد می
 1، صفحه 13/5گزارش تفریغ بودجه 
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 و غتتیایی امنیتتت تئتتوری. 4/1/1
 ها؛تراریختتتته کشتتتت گستتتتر 
 غلط محاسبات از مونهن چهارمین

 ؛استتیمی محاستتبات طتترح. 2/1
 و  امعته مشتکیت حت  راهکار

 غلط محاسبات با مقابله

ما همیشه سؤال پرسیدیم پّس چّرا  است. محاسبات کشور این گزارش را منتشر کرده
سّال بّه صّورت درسّت  یّ بّراج  توانیّد نمی؟ شّما کّه کنید می ریزج مهبرناشما 

ملت چه اعتمادج نسبت به شما داشته باشند؟ این اتفاقّات در پس کنید،  ریزج برنامه
 حال رخ دادن است!

 ، متأسفانه دستواه کشاور ج به دنبالام کردهدر ی  مورد دیورج که همیشه عر  
غّذایی مّردم ایّران را تّأمین کنّیم.  امنیّتما باید  گوید میست. اامنیت غذایی ایدۀ 
به دنبال امنیت غّذایی  پایدار ۀهدف دوم سند توسعذیل  تصمیمشان این است کهاصالً 

، ا  طریّق شّود میهیه ّه تّّی کّّذایّّن غّت ایّقرار اس ودّش یّمفته ّ. بعد گباشند
ت محصولت تراریخته باشّد؛ یعنّی بّه سّمتی برونّد کّه محصّول گسترش کشت

. این قضیه خصوصًّا دربّاره بّرنج در تراریخته را به قوت غال  مردم ایران تبدیل کنند
 ببینید محاسّبه غلّط یعنّی 13!ست که واقعًا خطرناک استها آنوسط حال پیویرج ت

ا  این سّؤال بوّذریم کّه آیّا باید سالم باشد.  غذا  که شود میهر عاقلی متوجه  ن؛ای
مبنّاج  متابولیسم تحلیل کنیم یا با قل  تحلیّل کنّیم؟ باید سالمت غذا را با تناس  و

مبنایشّان بلکّه غذاها متابولیسم نیسّت،  بندج طبقهدر  امام رضا م آل محمدعال  
بّه هّر  14.کنند میتوصیه در الووج تغذیه را و مبناج دیورج  ستها ناانس مسئله قل 

واضّح اسّت کّه  -خیلی مناقشّه کّنم خواهم نمیمن –حال هر مبنایی را که بپذیریم 
نه! فقط امنیت غذا مهم است. محاسّبه  گویند میاین آقایان  ؛سالمت غذا مهم است

 غلط این است.
چاره چیست؟ چاره این است که سعی کنیم محاسبات درست را مطرب کنّیم، حال 

هور و حل مشکالت جامعه این اسّت ّت ظّمّن به سّّاین تنها راه است. تنها راه رفت
را تحلیّل  ئلامسّ تر دقیق ها آنیم دینی و اصول تفکر پیامبران با  گردیم. که ما به مفاه

 در کتاب و اینکه وجود ندارد مور  چیزج هیچت ّسده اّوارد شت ّ. در روایکردند یّم

                                                            
 و ... «ها مسئله تراریخته نورش دولت درباره»و  «توضیح درباره سیاست دولت دوا دهم درباره امنیت غذایی» شامل: 5پیوست . 13

ج  14 و  نه  ]الباقر[ . ر  ْم  و  :  ع  ه   اْعل  ن 
 
ْلم   ل   أ     ع 

ل  ط  ة   ک  م  ال  ة   ل   و   الس  م  ال  ة   س  م  ال  س  ْل . ک   اْلق 
 .نیست قل  سالمت مانند اج هیچ سالمتی و نیست سالمت طل  مانند علمی همانا بدان و: فرمودند  باقر امام

 286 ص العقول تحف
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  رضوی

 و انقیب دادن  لوه مقصر. 3/1
 نتیجه کشور؛ مشکیت در اسیم

 محاستتبات شتتی ننک چتتال  بتته
 محاستتبات طتترح عتت م و غلتتط

 اسیمی

ما بایّد ایّن را  احیّا کنّیم؛ یعنّی در مسّئله  15.است آن صحبت شدهدر مورد سنت 
مسئله مدیریت شهرج، مسئله پیشّویرج ا  ، ریزج برنامهتغذیه، مسئله امنیت، مسئله 

مطّرب کّه شّما  اج مسّئلهمسئله ور ش کشّور و در هّر ، گذارج قانونجرم، مسئله 
دیورج ورود کنیم. تفکرات رایج غربی تجربه شده است!  ریزج برنامهبا ، باید کنید می

سال است کّه مّا گرفتّار  11آ موده را آ مودن خطاست. ی  سال یا دو سال نیست، 
وقّت کّه  مقّدارغلط هستیم. این صحبت مقدماتی من است؛ لذا هر  هاج برنامهن ای

 مجموعّه  کنیم که محاسبه صّحیح  در  میگفتوو و تضارب  ،این جلسه بوذاریدبراج 
ات ّاست که کشّور را نجّ  کبیرججهاد ؛ این همان چیست مختلف کشور هاج بخش

م. در همّین آسّتان قّدس ت بّه آن غافّل هسّتیّا نسبّّتأسفانه مّّی مّول دهد یّم
. ما هنّو  هّم است کردهاختصاص پیدا موضوعات به این جلسات محدودج رضوج، 

موضّوعات در حال حاضّر سابق در مباحثات هستیم؛ در حالی که  هاج بحثگرفتار 
آستان قدس رضوج  جدید مطرب شده و من شنیدم که حتی بعضی ا  کارشناسان خود  

 ریزج برنامّهو بّراج آن  کردهستان قدس را ار یابی هم بر اساس همین نواه معیوب، آ
 باره فکرج کرد. این باید در. مسئله و مشکل ما این است. کنند می

و مّردم در حّال  افتّد میظلّم اتفّاق دارد ، چرا کّه دهم میمن صراحت را ترجیح 
کّه  شّود میکشور بر اساس اسالم نوشته  هاج برنامهشدن هستند.اصاًل کجاج  ناامید

؟ بلّه دنّاندا  میاسّالم بّه گّردن مشکالت را ود ّج خا هنارس هاج انّریّدر ج ضیبع
دید ّجّ اجّهّ و هّحرا وارد ّه چّککرد دج ّبرخورد ج ها طلبهدرست است که باید با 

 علی ربطی به دین ندارد. اصاًل دولت ّف هاج برنامهنشدند؟ این حرف درستی است ولی 

                                                            
ْن . 15 ْیس  ع  ر  ْبن  ق  م  ْن ع  ر  ع  ْنذ  ْین  ْبن  اْلم  س  ْن ح  ون س  ع  ْن ی  ی ع  یس  د  ْبن  ع  م  ح  ْن م  یم  ع  اه  ْبر   إ 

يُّ ْبن  ل  ر   ع 
ْعف  ي ج  ب 

 
ول   أ ق  ه  ی  ْعت  م  ال  س  َ    ق  ّار  ب  ه  ت  ن  الل  إ 

اج   ْحت  ْیئًا ی  ْع ش  د  ْم ی  ی ل  ال  ع     و  ت 
 
ْیه  اْل ل  ه  إ  ول  س  ر  ه  ل  ن  ی  ه  و  ب  اب 

ت  ي ک  ه  ف  ل  ْنز 
 
ل  أ  إ 

ة  ل   م 
ک   ل 

ل  ع  يْ  و  ج  ّی  ش  ل  ل  ع  ع  ْیه  و  ج  ل  لُّ ع  د  یاًل ی  ل  ْیه  د  ل  ل  ع  ع  ًا و  ج  د  ء  ح 
ًا. د  د  ح  ل ك  اْلح 

ج ذ  د  ع  ْن ت   م 
 بیان رسولش براج و فروفرستاد قرآنش در را آن آنکه جز وانوذاشت را متا احتیاجات ا  چیزج تعالی و تبارَ خداج: فرمود می  باقر امام

 قّرار کیفّرج کنّد تجّاو  مّر  آن ا  کّه کسّی بّراج و گماشّت رهبّرج آن رهنمّائی بّراج و داد قرار مر ج و اندا ه چیز هر براج و فرمود
 [مصطفوج ترجمۀ.]داد

 /5 ص  1  ج  الکافي

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

ْبد  الل  و ع  ب 
 
ال  أ ق  : ...ف  ال  ج  ق 

ْعر 
 
ید  اْل ع  ْن س  ان  ع  ْفو  ْن ص  ي  ع  ْرق  ن  اْلب 

يْ  ع  ْیس  ش  یّه   ل  ّاء  ف  ّاب  و  ج  ت  ّي اْلک  ّاء  ف  ل  ج  ٌء إ 
. ة  ن   السُّ

 311ص  1/ بصائر الدرجات ج  281اختصاص  ص 

 اج در قرآن کریم یا حکمی در سنت وارد شده استفرمود: هیچ چیز نیست مور درباره ان آیه امام صادق 
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آن بّر اسّاس  ناسان  ّارشّّی ا  کّعضّّن بّیّنّچّفعلی، ی  دولت نهادگراست و هم
، شکسّت دولت آقاج روحانی. شکست کنند می ریزج برنامه 16نئوکینزج هاج تئورج

اسّت. البتّه ایشّان عمامّه هّم دارد و گّاهی آیّات قّرآن هّم  11تفکرات نهادگرایی
آقاج روحانی، ی  شخصّیت ولی شخصیت  دهد میو تفسیر دینی هم ارائه  خواند می

محل تولد مکت  نهادگرایی  18آقاج نوبخت، ی  شخصیت نهادگراست. نهادگراست.
. مّن آن رو  یّ   ننّد میرا  هایشّان حرفهم آمریکاست و نئونهادگراها هم در آنجا 

گفتوویی کردم و گفتم سا مان برنامه و بودجه بّر اسّاس نظریّه نهّادگرایی در حّال 
 ؛نخیّر /1ریکایی حاکم نیست.آقایان گفتند در دفتر ما تفکرات آماست و  ریزج برنامه

مشخ  است که شما بر اساس نهادگرایی که محل تولّد آن آمریکاسّت،  آقا هست!
 باید توبه کنیم که  ها طلبهرا با صراحت نووییم؟ ما  ها این. چرا کنید می ریزج برنامه

                                                            
 ها. توضیح اجمالی مبانی نئوکینزج :6پیوست . 16
شمارد. این نظریه  نهادگرایی ی  نظریۀ اقتصادج است که تأثیر نهادهاج اقتصادج، اجتماعی و سیاسی در وقایم اقتصاد را پر اهمیت می .11

توان به تورستین وبلن، جان راجر کامونز، و لی  دانان این مکت  می میالدج در آمریکا به طور منسجم شکل گرفت. ا  اقتصاد /1در پایان قرن 
مردان ایران و دیور کشّورها بّه کّار گرفتّه شّده کّه مخصوصًّا در ایّران بّه دلیّل عّدم تناسّ   هم توسط دولت،نام برد. این نظریهچل  می

هاج آن با بافت فرهنوی و اجتماعی ایران، با شکست جدج روبرو شده است. هنّو  مخلّوطی ا  ایّن نظریّه و نظریّۀ نئّوکینزج  فر  پیش
 شود. می مردان ایرانی اجرا توسط دولت

پس ا  بررسی انواع مکات  اقتصّادج و »نویسد:  می 182در صفحه  «امنیت ملی و نظام اقتصادج ایران». دکتر حسن روحانی در کتاب 18
با الووج مطلوب توسّعه  هاج جدید کینزجو  هاج مکات  نهادگرایان نظریهرسد که  ها ا  منظر اسناد فرادستی نظام ... به نظر می ار یابی آن

 داشته باشد. قرابت بیشترج جمهورج اسالمی ایران،در 
هاج اقتصّاد  ایرانّی و سیاسّت-مّدل الوّوج اسّالمی دکتر محمد باقر نوبخت، سخنووج دولت و رئیس سا مان برنامه و بودجّه کشّور:

 تصویر شده است.« امنیت ملی و نظام اقتصادج ایران» به طور کامل در کتابمقاومتی، 
 13/5روردین ف /گفتووج ویژه خبرج/ 

 آمریکایي ساختار که معتقدند اي عده و نداشته موفقي عملکرد اخیر ج دهه چند در برنامه نهاد یا مدیریت سا مان نهاد: مشرق خبرنوار. /1
 کند؟ طراحي را پیشرفت ایراني ّ اسالمي الووي تواند مي چوونه نهاد این. دارد انولیسي و

 ودقیقي درست حرف است، آمریکایي ما ج بدنه که ادعا این...  :پیشرفت ایراني - اسالمي الووي تدوین امور رییس راد معصومی رضا دکتر
 کنند مي نقد را لیبرالیستي و کاپیتالیستي هاي نواه که دارند وجود متعددج غربی متفکران و فالسفه و منتقدان چون نیست؛

 در مستقل تفکرج ج نماینده عنوان به نوبخت آقاي مانند دارند، وجود لتدو در مختلفی اقتصادي هاي طیف میدانید، که طور همان :خبرنوار
 دسّت همورایّي به چوونه الوو تدوین کارشناسي ج بدنه و شما دولت، که اینجاست سؤال .هستند نئولیبرال که نیلي دکتر آقاي و نهادگرایي

 یافت؟ خواهید
 نهّادگرایي مثالً . گیرند می قرار آن ا  اج نقطه در ی  هر و دهند می تشکیل را طیفي اقتصادج گوناگون رویکردهاج حال، هر به :راد معصومی

 هّا آن بّین دقیقّی مر بنّدي که هستند طیف ا  نقاطی در مختلف افراد بنابراین،. گیرند می قرار دیور سر در لیبرالي اقتصاد و طیف سر یك در
 اتاق در اتفاق همین. دارد وجود آن ا  مختلفی درجات چون دربویرد؛ جدي اختالف نهادگرایان فکر اتاق درون است ممکن بنابراین،. نیست

 .دارد وقوع امکان هم لیبرالیسم فکر
 ۵۹۳۹ تیر ۱: انتشار / تاریخ 3214/3 خبر: آدرس مطل  در خبرگزارج مشرق / کد
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 هّاج دورهجمهورج اسالمی را به دست ما دادند و ما هم رفتّیم ماننّد دوره قاجّار و 
حق و درستی است. مّا به  قدیمی ناکارآمد را مطرب کردیم. این انتقاد   هاج حثبقبل، 

کشّور بّه دسّت دیّن  ریزج برنامهاما معناج این حرف این نیست که ؛ کردیم کارج کم
بوده است. سا مان برنامه و بودجه حتی به اندا ه ی  رو  هم به دسّت تفکّر انقّالب 

تح خواهّد شّد، همّین سّا مان برنامّه و نبوده است. شاید خرمشهرج که در آینده ف
؟ چّرا کننّد نمی؟ چرا این کّار را پذیرند نمینتیجه کار خود را  . چرا آقایانبودجه باشد

 !بّرادر عزیّز تّو نئّوکینزج هسّتی !این قدر ترسو هستند؟ برادر عزیزم تو نهّادگرایی
 دربعضّی . بعّد اسّت شکسّت خّوردهپولی و مالی کینز در این کشور  هاج سیاست

موّر اصّاًل در ایّن فضّا، انقالب اسالمی شکست خّورده اسّت.  گویند می ها رسانه
دا ّببینیّد وقتّی بّه ایّن مسّائل ورود پیّ؟ اسّت انقالب اسالمی حاکم بوده تفکرات

گنّاه آشّکار[ اسّت کّه بوّوییم مبّین ]. تهمت و اثم شود ور میّن طّ، اینیدّک میّن
یّد بعضّی ا ه. ما آن را رها کردیم. دیداست پیاده شدهاسالم در سا مان برنامه و بودجه 

اول انقالب خیال کردیم کّه کّار تمّام شّده و  ها طلبه؟ ما شود میانسان خام  ها وقت
رخ  اج مسّئلهخام شدیم! این موضوعات را به دست آقایان دادیم. هر رو  ی  اتفاق و 

م ّور قّّ مّاصّالً ت! ّم اسّّیر قّصکه این تق کند میهم القا  ها انهرس. جریان دهد می
شاء الله قّم  به دست قم بوده است؟ إن ها برنامهآیا  پیدا کرده؟ ها بحثن ّه ایّورودج ب

شّاء اللّه ایّن اتفاقّات بیافتّد.  متحول شود و فرصت انقالب اسالمی را فهم کند. إن
همّّین اسّّت؛ یعنّّی  21داریّّم، جا هنارسّّجنّّت تبلیغّّی و  فرماینّّد میاینکّه رهبّّرج 

امّا متاسّفانه مّردم حّق دارنّد، ! نویسند میی را به اسم انقالب غرب هاج ریزج برنامه
را امضا  یجور تفکر معیوبهر  21«ینو بالص  وا العلم  و ل  ب  طل  ا  »با ی  روایتی مثل  ها طلبه

کی ا  آقایّان در ّ. یّدریز یّم هم بهملکت ّ، مکنیم یّم باریورجّاخ! ما وقتی کنند می
و اقتصاد با ار آ اد موافق  دارج سرمایهبا اقتصاد  : اسالمگفته استقم مصاحبه کرده و 

 کینز به من به ایشان پیغام دادم: برادر عزیزم یکی ا  مقالت کینز را بخوان.  22است!

                                                            
 علیه ملت ایران.  اج دشمن شامل بخشی ا  سخنان مقام معظم رهبرج در مسئلۀ جنت تبلیغاتی و رسانه :1پیوست . 21
 بحث اجمالی درباره صدور و دللت روایت شریفه.: 8پیوست  .21
ها  ش( ا  اساتید درس خارج فقه و اصول قم: در وضعیت فعلی نه کّارج بّه کمونیسّت 1331)متولد  سید محمد جواد علوج بروجردج. 22

وسیالیستی و کمونیستی نیست. اقتصاد با ار آ اد اسّت. مّا مّدافم خواهیم. اقتصاد ما س ها. ما اقتصاد عقالیی می داریم و نه به سوسیالیست
 رقابت آ اد هستیم.
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ما باید به سّمت مبنّا قّرار دادن ربّا صراحت گفته ما باید حرص را مبنا قرار دهیم. 
وقتّی  اصّی هّم بکنیّد.این را به صراحت گفته و ل م نیست که مداقّه خ 23برویم.

بعضی  توجهی کماوج این من با اقتصاد آ اد موافقم، یعنی من با ربا موافقم.  گویید می
کنید، باید قضیه  فکرج درباره خواهید میاگر  مشکالت ماست. ها این. ا  آقایان است
دین و ائمه دارند متهم به ناکارآمّدج بلکه ، خوریم نمیرا  اش ضربهما  .وقت بوذارید

ردم ّ؟ مّمّنیّّک یّم! چرا ما این ظلم را به دستواه حّق و حقیقّت تحمیّل شوند می
این جریان اسالمی ناکارآمّد  گویند میرا تمییز بدهند! بلکه  ها این توانند یّنمادج ّع

 گوینّد میو  آید میچند جلسه جدج بوذارید، سختشان  گوییم میبه آقایان که  .است
ما براج حفظ اسالم نیست؟  هاج برنامهه داریم! مور برنامبراج اداره کشور خودمان ما 
را بپذیریّد! عّر  بنّده  ها برنامهتحول در کار کرد!  توان نمیقبلی دیور  هاج برنامهبا 

 است.این 
 المللّی بینی  مجموعه عظیم ا  این محاسبات غلط در اسناد  .شوم میوارد بحث 

و براج بعضی هّم  مینّه  24راستاآلن در حال اج ها آنبعضی ا  گنجانده شده است و 
، چّالش المللّی بیناگر براج مسّئله اسّناد  25در حال آماده شدن است. ها آنج اجرا

و  نّدگی مّردم  شوند میمجددًا پیاده  ها اینمنطقی و مستدل و حکیمانه ایجاد نکنیم؛ 
 کنم مّی، مّن فکّر آیّد می المللی بین؛ یعنی وقتی اسم اسناد شود میبه چالش کشیده 

قضّیه اسّناد  لّذاگنجانّده شّده اسّت!  هّا آندر به اسم علّم، ا محاسبه غلط صده
 را ا  این حیث باید توجه نمود. المللی بین

 

                                                                                                                                     
yon.ir/azGY 13/6تیر  25در دیدار با مدیران و روساج شع  بان  کوثر استان قم / بیانات ایشان آدرس مطل  در سایت رسمی ایشان /    /  

؛  یّرا بّدج اسّت نیکی بدجو نیکی است، هرکس دیور تظاهر کنیم که بدجدست کم باید براج صد سال دیور براج خود و  مینارد کینز:. 23
هّا  چنان براج ی  مدت کوتاه دیور؛ خدایان ما باشند.  یّرا فقّط آن کارج؛ باید هم مفید است و نیکی نیست. حرص و طمم و ربا و محافظه

 توانند ما را ا  گذرگاه تاری  اقتصادج به روشنائی رو ؛ رهنما شوند. می
For at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; for foul 
is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still.For only they can lead 
us out of the tunnel of economic necessity into daylight. 

 1/31 سال در شده منتشر« Economic Possibilities for our Grandchildren» نام با وج مقاله
 المللی در حال اجرا در جمهورج اسالمی ایران. : شامل معرفی چند مورد ا  اسناد بین/پیوست .  24
  ایران هستند. سا ج در جمهورج اسالمی المللی که در شرف تصوی  و اجراشدن یا گفتمان ه اسناد بیناطالعاتی دربار شامل: 11پیوست .  25

المللتتتتتتتی؛ . استتتتتتتناد بین4/1
دربردارنتتت ه حجتتتم عزیمتتتی از 
محاسبات غلط و لتووم مقابلته بتا 

 این اسناد
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  رضوی

. ارائه تعریفی ض  خانواده 1/1/2
از فقتتر لیتت  هتت ت اوه توستتعه 

 پای ار )رفع فقر(

 

 بیشّتر آشّنا ها آنو هم با چوونوی مقابله با  المللی بینبراج اینکه هم با ماهیت اسناد 
هشویم، من  هو در قال  این  کنم میسؤال را مطرب  ن  ید نوهبّانی ا  سؤال، الووج جد ن 

ه. همه این کنم مینظام را به محضرتان تبیین  ترت   دارد؛ یعنی اولّی سؤال بر یکدیور  ن 
باید فهم شود تا به دومی برسیم و دومّی بایّد فهّم شّود تّا بّه سّومی برسّیم و اگّر 

وارد شّده و مباحثّه  ها سّؤالبه یکّی ا   توان میباشد،  اج فرهیختهمخاط  شما فرد 
ههر حال کنید ولی به   .سؤال جدج است ن 

آموزش و پرورش روبرو هستیم یا باا   2202. سؤال اول: آیا ما فقط با سند 2

 المللی؟ ای از اسناد بین هجوم مجموعه

ا   اج مجموعّهسند روبرو هسّتیم یّا بّا  ی سؤال اول این است که آیا ما تنها با 
 هستند؟ موردچند ؟ این اسناد المللی بیناسناد 

چّه مقّدار گسّترده  المللّی بینداسّتان اسّناد  داننّد نمی  نخبوان ما اصاًل بسیارج ا
در آن هّم است کّه مطرب بوده یونسکو  2131تنها سند که  کنند میاست؟ بعضًا گمان 

توسّعه  2131اید بررسّی کنّیم. ببینیّد خّود سّند ّن را بّای 26ایام انتخابات لغو شد.
مختلّف  هاج حو هدر که  ستالی سند این بخش اص آرمان اصلی است. هفدهپایدار، 

دف اول ّه ؟تّیسّچ لیّملّال نّیّباد ّنّاس اجّه و هّح؛مثاًل شما ببینید ر داردوحض
، بایّد کنیّد می المللّی بینوقتی صحبت راجم به اسّناد  ر است.ّقّم فّث رفّحّبآن 

سّت. . این یّ  حّو ه ااند کردهمباحثه تر  جدجراجم به موضوع رفم فقر  ها آنبدانید 
یبایی دارد. ممکن است ی  نفرج بدون بحّث علمّی فریّ  عنوان، البته این  ظاهر  

امّا اگّر ی است. ّدف خوبًّا هّفاقّت و اتّسّبخورد و بووید رفم فقر که چیز بدج نی
و ذیل لیبرالیسّم معنّا « نبود آ ادج»فقر را به  بینید میبه خود این اسناد رجوع کنید، 

 خانّه یّافقیر کسی است که نان شّ   گوییم میر داریم و . ما درکی ا  فقیکرده است
 اصاًل ی  معناج  21فقیر کسی است که آ ادج گسترده ندارد. گویند می ها آنندارد ولی 

                                                            
در این جلسه  عصر امرو  با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. 2131. جلسه شوراج عالی انقالب فرهنوی براج بررسی سند 26

که سند تحول آمو ش و پرورش در تمام مسائل آمو شی مورد توجّه باشّد و بّه  اکثریت اعضاج شوراج عالی انقالب فرهنوی تصوی  کردند
  محلی ا  اعتنا ندارد. 2131بر این اساس سند طور کلی مسائل آمو شی کشور براساس اسناد بالدستی ایران انجام شود. 

fna.ir/Z1BWXN   :23/۱۹/13/6خبرگزارج فارس/ تاریخ خبر  
 .11، ر.ک پیوست 2131هیئت دولت مبنی بر لغو اجراج سند  نامه براج مشاهده تصویر مصوبه

 کتاب مرجم بان  جهانی. « توانمندسا ج و رفم فقر»: شامل نقل عبارت مد نظر ا  کتاب 12پیوست . 21

. هجتتوم هفتت ه ستتن  اصتتلی 1/2
المللی بته هویتت عتیعی لیت  بین

 گانه توسعه پای اراه ات هف ه

 

سواه توسط الگوی  9. طرح 5/1
پیشتترفت استتیمی بتترای تبیتتین 
الگوی   ی  نگهبتانی از نزتام و 
مقابلتته بتتا محاستتبات غلتتط استتناد 

 المللیبین
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، چّون بّا عقّد کنّد میدیورج ا  فقر مد  نظرشان است؛ لذا مثاًل خانمی کّه ا دواج 
خّانم ، ایّن کند مید ی خود را محدوّفی و جنسّعاط هاج ابّانتخحکیمانه ا دواج، 

 گّوییم میا  نظر سا مان ملل فقیر است؛ چون انتخاب گسترده نّدارد! ببینیّد وقتّی 
ه دوران قّدیم در برابّر ! شّود میغلط است، به کجا ختم  ها آنمحاسبات  کتّ  ضّال 

و متعهد به خانواده اسّت،  کند می! یا مثاًل مردج که ا دواج آورد میکم  ها این ضاللت  
اگّر مّردج در شّهر محّل کّه مثاًل در روایت هسّت ؛شود میمحدود  شهای انتخاب

 ندگی خود بود و خود را به خانه نرساند و نزد همسرش نرفت، ملعون واقّم شّده و ا  
 :گویند می ها اما آنشما باید براج خانواده وقت بوذارید.  28.شود میرحمت خدا دور 

! انسان باید در هر شّرایطی آ اد دکن میاین فقر است چرا که انتخاب را محدود  خیر!ن
بحّث به صّورت تفصّیلی را باید بعدًا  ها اینانجام دهد.  خواهد میباشد که هر کارج 

 کرد. 
هر آن هدف قبلی خیلی این هدف ا  ظا هدف دوم، به صفر رساندن گرسنوی است.

عیوب م هاج حلا  طریق تراریخته ها و راه که توضیح دادم،  طور هماناما   یباتر است
ن مسّئله ّرافی در ایّّا  انحّّی بّّعنّّی /2؛ندّنّّکّار را بّن کّای ندّخواه یّمور ّدی

 هست.
راجم به سالمت بحّث  المللی بین. اسناد هدف سوم، سالمت مطلوب و رفاه است

ّّد کرده ّّی ا  آژانس  WHO. ان ّّت جهّّانی، یک هّّاج تخصصّّی  ]سّّا مان بهداش
غلّط بّراج سّالمت  نظریّاتذیّل ی  سرج راهبردهّا  ملل است؛این نهاد[ سا مان

 31.کند میپیشنهاد 

                                                            
هْ  . قال الصادق28

 
یه  أ ي ف  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   ل 
ت صاحبان براجفرمود:  امام صادق  ت بردن بین ا  مرو   در دارد خّانواده و منزل که خود دیار در و شهر در شخ  که است آبرو و شخصی 

 آورد ]ترجمه غفارج[ به صبح را آن( ش  امثال یا کاروانسراج یا خانه )مسافر دیور جاج
 555ص  3من ل یحضره الفقیه، ج 

 ی،حفاظّت بهتّر ا  آفّات و خشکسّال یقا  طر ییغذا یتبه بهبود امن تواند یم یکیشده ژنت اصالب جغذاها هانی:سا مان بهداشت ج. /2
 کم  کند. ییدر مواد غذا جمغذ مواد یزانم یشواکسن و افزا یدتول

 yon.ir/NtUQ3 بهداشت: یسا مان جهان یتمطل  در سا آدرس
 توسّط کتّاب ایّن ؛(«پایّدار توسّعه اهداف) SDGs  سمت به( هزاره توسعه اهداف) MDGs ا  حرکت ؛2115 در سالمت» کتاب. .  31

 اکبر علی دکتر نظر  یر نیز کتاب این ترجمه.است شده تدوین 2115 سال در جهان سالمت آمار مرجم کتاب عنوان به جهانی بهداشت سا مان
ارج  پور چّاوه یوسف غضنفرج، صادق بختیارج، احد ترجمه فر؛با رفیعی شهرام دکتر تکیان، حسین امیر دکتر ،(و یر بهداشت وقت معاون)سی 
 .است گرفته صورت

ایِی . کشتتتت متتتواد غتتتی2/1/2
خطرنتتات تراریختتته لیتت  هتت ت 
 دوم توسعه پای ار )رفع گرسنگی(
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  رضوی

. ا رای مت یریت عتهری 4/1/2
TOD  لی  ه ت یتازدهم توستعه

 پای ار )عهرها و  وامع پای ار(

 

هّدف ششّم، آب  ،هدف پنجم، برابرج جنسیتی ،هدف چهارم، آمو ش با کیفیت
تم ّشّدف هّه، هدف هفتم، انرژج پاک و قابل دسترس ،سالم و تأسیسات بهداشتی

 ،تمندانه و رشد اقتصادجّرافّل شّغّش
 هّاج حرفن اهداف، خیلی است. ذیل ایصنعت و نوآورج و  یرساخت  هدف نهم

 صنعتی هاج استراتژجمعناج براج مثال  بپردا یم. ها آنبه بعدًا خطرناکی دارند که باید 
هّاج اقتصّادج را بّر همّه دنیّا  تسلط کارت ل، این است کّه کنند میمطرب  ها اینکه 

در صّنعت نّوآورج  خّواهیم می گوینّد میولی ظاهر آن این اسّت کّه  گسترش دهند
 است.ه نابرابرجهدف دهم، کاهش .ایجاد کنیم

داخل پرانتز عّر  کّنم کّه  جا همین است. هدف یا دهم، شهرها و جوامم پایدار
بنده به طّور مفصّل  31رج شده است.مشهد مبتال به این مفهوم در حو ه مدیریت شه

آن در دسّترس  هّاج کتابردم کّه را نقد ک 32مشهد شهر توسعه  سند  5/-4/در سال 

محور باشّد، بّر خّالف  م آل محمدعال   ا که باید آستان قدس  یعنی اینج 33است؛
و مفاهیم برآمده ا  اسّناد  TOD 34نظریات بر اساس آن، مدیریت شهرج این شهر را 

شاء الله اگر توفیقی شد، راجم به خطرات شّهر مشّهد هّم  . إننویسند می المللی بین
ه مّا راجّم بّه عر  کردم کّ 35 اده حضرت آقاج حسنصحبت خواهیم کرد. من به 

  ، مطالعات عمیقی داریم. خود  داران سرمایهبلعیده شدن شهر مشهد توسط  ۀپروند
                                                                                                                                     
yon.ir/wDcSj yon.ir/fCKDn  جهانی؛ بهداشت سا مان سایت ا  انولیسی نسخه دانلود لین    کتاب فارسی نسخه دانلود لین      

 اهداف کند می پیشنهاد و نوشته مقدمه انحراف پر ندس این بر بهداشت، و یر وقت معاون ، سیارج اکبر علی دکتر که است این اسفناک نکته
 بّراج  یرسّاختی اقّدامی را «سّالمت تحّول طّرب» ایشّان. گیرد قرار جدج اهتمام و توجه مورد کشور ریزج برنامه در «پایدار توسعه»

 .13 یوستپ ک.ر ایشان؛ مقدمه متن مشاهده کند؛ براج می معرفی (SDG) پایدار توسعه سند سوم هدف کردن عملیاتی
مدیریت محیط  یست و توسعه پایدار کالنشهر اقدام به تشکیل  13/2. معاونت خدمات و محیط  یست شهرج شهردارج مشهد در سال 31

نمّوده اسّت. ا  جملّه  توسّعه پایّداراهّداف حفاظّت محّیط  یسّت شّهر و  به منظور ساماندهی بهتر امور و پیشّبرد تخصصّی مشهد
 در المللّی بّین و شّهرج، ملّی سّطوب در اجرایی و پژوهشی -علمی مراکز با هماهنوی و همکارج تعامل، ادایج»هاج این نهاد،  مأموریت

قانونی در راستاج حفاظت و صیانت ا  محیط  یست و تحقق توسّعه پایّدار و ارائّه بّه  تهیه لوایح فنی»و « شهرج  یست محیط امور مورد
 ده شده است. بر شمر« شوراج محترم اسالمی شهر به منظور تصوی 

yon.ir/Q2juc  مشهد کالنشهر پایدار توسعه و  یست محیط مدیریت معرفی  
yon.ir/peV1J پایدار  توسعه و  یست محیط مدیریت هاج ماموریت  

 .13/1 -13/3هاج تابعه  . برنامه عملیاتی میان مدت شهردارج مشهد و سا مان32
عنوانی الووج پیشرفت اسالمی(/ مکان: شهردارج مشّهد/ حاضّرین  111لمعارف ا ا  دایرة 23. نام دوره: مدیریت شهرج)کتاب شماره 33

 . / 13/5در دوره: مدیران شهرج مشهد و نخبوان دانشجویی/  مان برگزارج دوره: مهرماه 
 شامل اطالعاتی بیشتر دربارۀ این نظریه خطرناک و نقد اجمالی آثار آن ا  دیدگاه مدیریت شهرج اسالمی. :14پیوست . 34
 رضوج. قدس آستان تبلیغات معاونت دینی سؤالت به پاسخوویی اداره رئیس. 35

. گستتتتتتتتر  تستتتتتتتلط 3/1/2
داری بر  هان لی  هت ت هسرمای

نهتتم توستتعه پایتت ار )صتتنعت و 
 نوآوری و زیرساخت(
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توستتعه  2030. پتتییر  ستتن  2/2
نابود کنن ه تفکرات انبیاء پای ار؛ 

های مختلفی مث  سبک در حوزه
 زن گی

 

ه ت فرعی و  169. پییر  3/2
ستتن  فرعتتی؛ نتیجتته پتتییر   46

و  گانه توسعه پایت اراه ات هف ه
 اسناد آنها 

 

مقابّل ایّن نّوع شّما بایّد در خطرناک، کار مهمی اسّت.  هاج نقشهافشا کردن این 
 ، موضم بویرید.کنند میدارند ترسیم  ها اینمدیریت شهرج که 

، ف سیزدهم، اقدام براج اقلیمهداست.  هدف دوا دهم، تولید و مصرف مسئولنه
یر آب هدف شانزدهم، و  هدف پانزدهم،  ندگی روج  مینو  هدف چهاردهم،  ندگی  

 هفدهم هم مشّارکت بّراج اهّدافهدف و  است صلح و عدالت و نهادهاج توانمند
محیط  یسّتی تّا  هاج بحثا   ؛خیلی متفاوت است ها آنمحتواج  بینید که میاست. 

 صحبت دارند!غیره سیاسی و صلح و مسائل تا و ی و فقر تا گرسنوو خانواده 
بّه دنبّال دگرگّون سّاختن  المللّی بیناسناد عر  کنم:  خواهم میدر ی  جمله 

 علمیه سعی  هاج حو هیعنی همان موضوعی که ما به عنوان  36!ی هستندّ   ندگّسب
واهّد دهّیم! اگّر کسّی بخشّکل  ها ذهنآن را بر اساس تفکرات انبیاء در  کنیم می

این یّ   مسئله سب   ندگی را ا  خانه انبیاء بویرد، باید کارج براج این اسناد بکند.
 آرمان اصلی سند توسعه پایدار بود. هفدهاجمالی ا  

اجّا ه بدهیّد مّن وارد ایّن  امّا هدف فرعی هم دارد /16هدف اصلی، هفده این 
 اج نکتّهیّ   اسّت. به ایّن گسّتردگی المللی بینداستان اسناد  اهداف فرعی نشوم.

هنّو  هّم  البتّه و کّردم میماه رمضان بر روج این کت  ضاله کّار در من  ؛عر  کنم
 46سند توسعه پایّدار داراج ارجّاع بّه ؛ متوجه شدم نتایج مطالعات را منتشر نکردم

هدف اصلی و  11یعنی این -؛ یعنی هر کسی سند توسعه پایدار را سند دیور هم هست
بیانیّه مّثاًل  ؛سند دیور را هم پذیرفته است 46در واقم پذیرفته  -را  هدف فرعی /16

ت ّبّّحّص اج هّلسّّج  ّدر یّ آبابّا آدیسباید براج خود این بیانیه  که 31آبابا آدیس
. این بحث خیلی مهمی کند میمالی ما را با  تعریف  هاج چارچوبم. این بیانیه، ّنیّک

 . ا  همین است و بهداشت عمومی 38اعالمیه دوحه درباره تریپساست. مثال دیور، 

                                                            
. ما نقش مهم آمو ش را به عنوان عامل اصلی ایجاد کنندۀ توسعه و دستیابی به سایر اهداف پیشنهادج در چارچوب اهداف توسّعۀ پایّدار 36

 آمو ش خواهد بود...دیدگاه ما دگرگون ساختن  ندگی افراد به وسیلۀ ایم و بر اساس  پذیرفته
yon.ir/i5X3l  بخشی ا   بند پنجم بیانیۀ اینچون 

اج براج توسعه )که به عنوان دستور کار آدیس آبابّا ا  آن  المللی تأمین بودجه . دستور کار اقدام آدیس آبابا، مربو  به سومین کنفرانس بین31
 ( تصوی  شد.313//6)قطعنامه  2115جولج  26شود( توسط مجمم عمومی سا مان ملل متحد در  یاد می

 Agreement on Trade-Related Aspects ofهاج مّرتبط بّا تجّارت حقّوق مالکیّت فکّرج ) . موافقتنامّه راجّم بّه جنبّه38
Intellectual Property Rights( به اختصار تریپس )TRIPSوسّیله سّا مان تجّارت جهّانی ه المللی اسّت کّه بّ اج بین ( موافقتنامه
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  رضوی

. لووم مقابله علمی بتا استناد 4/2
گانه توستعه پایت ار و استناد هف ه

 فرعی مرتبط با آنها

، دانیم نمّیجنسی را در سنینی که ما مصّلحت  هاج آمو شبحث بهداشت عمومی دارند 
گزارش بپردا یم. همچنین  ها آناسناد مهمی هستند که باید به  ها این /3.دهند میگسترش 

مقّدمات  سّا ج آمادهدبیرکل سا مان ملل متحد در هفتّادمین مجمّم عمّومی دربّاره 
ی   ها آن که باید به آن بپردا یم. پر انحرافی استی  مطل  نیز   مانی مجمم سیاسیسا

که ی  برنامه براج کم   ODI 41 برنامه  . همچنین اند کردهف ّا تعریّرا براج دنی اج ندهّآی
سند دیور هم ارجاع  46سعه پایدار به  ّود تّنّال سّر حّه هّت. بّورهاسّشّبه توسعه ک

 دارد.
ؤال اول را به صورت اجمال توضیح دادم که ما با ی  سند روبرو نیستیم پس این س

ین گرفتار ا 2131سال روبرو هستیم و فعاًل تا  المللی بینا  اسناد  اج مجموعهبلکه با 
که عر  کردم، هستیم؛ چون دولت ما قبول و امضا کرده که این سندها  اج مجموعه

د  باید عالجی درباره این  لذا حال اجرا هستند در ها این 2131پس تا سال  41را پیاده کن

                                                                                                                                     
(WTOمدیریت ) شود و حداقل استانداردهاج جهانی را براج قوانین مربو  به انواع مالکیت فکرج در کشورهاج عضّو  میWTO  تعیّین

 .کند می
yon.ir/ZbPT3   سایت رسمی سا مان بین المللی تجارت جهانی 

 براج جهانی بهداشت سا مان اج منطقه دفتر»؛ «جنسی آمو ش  مینۀ در جهانی فنی راهنماج»: شامل ارجاعاتی به اسناد 15پیوست . /3
 سّالمت توسّعۀ هاج برنامّه» و «ایران اسالمی جمهورج 2131 آمو ش ملی سند»؛ «جنسی آمو ش براج BZgA استانداردهاج و اروپا

 براج توضیح رویکرد سا مان ملل متحد و سا مان بهداشت جهانی به مسئلۀ آمو ش جنسی به کودکان.« جنسی
41 .ODI(Overseas Development Institute)  بّه  1/61یا مؤسسه توسعۀ خارج ا  کشور، ی  مؤسسۀ پژوهشی اسّت کّه در سّال

هّا مأموریّت خّود را تحقیّق دربّارۀ چوّونوی کّاهش فقّر  المللی و مسائل انسانی تأسیس شد. آن ادعاج ارائۀ مشاوره در  مینه توسعه بین
 کنند. معرفی می یابی به معیشت پایدار در کشورهاج در حال توسعه جهانی و دست

yon.ir/LuTAc  این مؤسسه آدرس مطل  در سایت رسمی:  
[ حکّم شّوراج عّالی انقّالب 1آرمان است، تعهد داده است.] 11سا مان ملل که شامل  2131. جمهورج اسالمی نسبت به اجراج سند 41

[ ا  2ت، اعمال شده و آن را ملغی کّرده اسّت.]اس« یونسکو 2131»فرهنوی تنها درباره هدف چهارم که مربو  به آمو ش بوده و مشهور به 
[ در همّان 3شّود.] سا مان ملل دیده می 2131هاج دیور سند  مردان مؤیدات فراوانی مبنی بر اجراج آرمان طرفی در عملکرد و سخنان دولت

 [4آرمان چهارم نیز مشاهدات حاکی ا  اجراج مخفیانه آن است.]
 بّه ایّران اسّالمی جمهورج:» که گفت 13/5 فروردین 24 تاریخ در متحد ملل سا مان در ایران، خارجه امور و یر ظریف، جواد [ محمد1]

 هستیم مطمئن ما:»گویند می ظریف آقاج همچنین« .است متعهد کل در ۲۱۹۱ سال کار دستور موثر اجراج به سطح بالترین در کامل طور
 .«کنیم تبدیل عمل به را خود عهداتت توانیم می اتحاد، و کارج هم واقعی، مشارکت روحیه با که

 yon.ir/PBrZS: ایران)سا مان توسعه صنعتی ملل متحد(  در یونیدو رسمی سایت در مطل  آدرس
 را خّود انتقّادات تّا کردنّد پیّدا فرصّت جلسه این در فرهنوی انقالب عالی شوراج اعضاج ا  تعدادج اینکه بیان با د فولی مخبر [ دکتر2]

 پّرورش و آمّو ش حّو ه در کشور هاج فعالیت اصلی محور که بود این بر جلسه اعضاج اصلی تاکید: گفت کنند، انبی سند این درخصوص
 هاسّت، بخش سایر و دولت در حو ه فعالین همه قبول مورد و فرهنوی انقالب عالی شوراج مصوب که پرورش و آمو ش بنیادین تحول سند
 .باشد باید

 yon.ir/GMh8d ایسنا   خبرگزارج   



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  15

نون . تعارضات حقوقی بتا قتا2/3
بته  اساسی؛ پرون ه اوه اعکاالت 

 2030سن  

دستتتتته اعتتتتکاه  5طتتتترح . 1/3
گانه توسعه محتوایی به اسناد هف ه

 پای ار

اقدام کنیم، به خّاطر  ورجدجّط هّبد ّایّما ب کنم می. اینکه عر  داشته باشیم مسائل
 شّکافم نمیایّن سّؤال را ا  مّن بیشّتر  .هستند ن است که این اسناد در حال اجراای

راجّم بّه  تر تفصّیلیتّا توضّیحی  خواهد میگرچه خود این مسئله، جلسات مجزایی 
 بدهیم. المللی بیناسناد 

توسعه پایدار )اسناد  2202. سؤال دوم: چند دسته اشکال محتوایی به سند 0

 گانه توسعه پایدار( وارد است؟ هفده

 توسعه پایدار وجود دارد؟  2131سؤال دوم این است که چند دسته اشکال به سند 
 پّنج، بحث شد کّه مّا 42است محضرتان تقدیم شدهبه پیشخوانی که  ۀاین جزودر 

دسّته پّنج تصّور کّردیم؛ یعنّی در واقّم معتقّدیم  المللّی بینپرونده نقد براج اسناد 
 توسعه پایدار وجود دارد. 2131اشکال به مجموعه اسناد 

این اسناد بّا قّانون اساسّی حقوقی پرونده اول اشکالت این است که تعارضات 
اصّول مختلّف قّانون اساسّی در این ی  دسته اشکال است. این سند بّا  چیست؟

و  اسّت راجّم بّه خّانوادهقانون اساسی که  11اصل این اسناد با تعار  است؛ مثاًل 
، در تعّار  کّالن اسّت هاج سیاستدرباره  ها آنکه موضوع  51و اصل  111اصل 

، در کننّد میکّه رهبّر معظّم انقّالب اعّالم  بالدسّتی هاج سیاستاست؛ یعنی با 
 اصاًل دولت  44در تعار  است. 125، 11، 13اصل با  همچنین 43تعار  است.

                                                                                                                                     
 کرده ملغی همه براج آمو ش یعنی چهارم هدف ذیل را ۲۱۹۱سند اجراج منم فرهنوی انقالب عالی شوراج  که آید می بر سخن این ا : تحلیل
 .است

 اهداف چارچوب اساس بر را اقدامات بنده: »داشتند اظهار  WSIS /211اجالس  در ۵۹۳۱ ماه فروردین در جهرمی آذرج جواد [ محمد3] 
 باعّث. پّردا د می سّطوب تمّام در مسئول و کارآمد نهادهاج ساخت به پایدار توسعۀ 16 هدف. کنم می تشریح 11 و 16 شماره ارپاید توسعۀ
 تّالش الکترونیکی دولت خدمات توسعۀ با. ایم داشته  مینه این در توجهی قابل هاج پیشرفت ما که برسانم شما اطالع به که است  من افتخار

 توجّه بّه نیّا  پایّدار، توسعۀ 11 شمارۀ هدف...  کنیم تسهیل دولتی بخش در را پاسخوویی و شفافیت پذیرج، دسترسی کارایی، که ایم کرده
. کرد خواهد تبدیل ناامن مکانی به را جهان ها این ا  هرکدام ا  غفلت. هستند وابسته هم به پایدار توسعۀ و صلح. دارد المللی بین جوامم بیشتر

 سّخنان ترجمّۀ.«]باشند داشته همکارج هدف این به رسیدن براج یکدیور با بایست می کشورها تمام که دارد تاکید عموضو این بر هدف این
 [اجالس در جهرمی آذرج دکتر آقاج

yon.ir//z1To : مخبر رسانی اطالع وبسایت  
 .22ر.ک پیوست [ براج اطالع ا  مصادیق این مسئله؛ 4]

اسّت کّه بّا سّخنرانی  «المللّی بّه هویّت شّیعی بررسی ابعاد تهاجم اسناد بین»هاج  له نشستجزوه مشروب اولین جلسه ا  سلس آن. 42
خردادمّاه  4در تّاریخ  2131السالم و المسلمین علی کشورج )دبیر شوراج راهبردج الووج پیشرفت اسالمی( با موضوع تبیّین سّند  حجت
 در دانشواه معارف قم برگزار گردید. 13/6

 با قوانین بالدستی نظام. 2131ت سند : تعارضا16پیوست  .43
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  رضوی

عتت ن نفتتول امنیتتتی  . قانونی3/3
اقتصتتادی  فرهنگتتی و فکتتری؛ 

 پرون ه دوم اعکاالت

، در نوردیده ستها آناسنادج که در حال اجراج به وسیله این قانون کشور را  ،حترمّم
ه ّکه ب شود نمی؟ کنند نمیاولین اشکال این است که چرا آقایان قانون را رعایت . است

 ت.ّاین دسته اول اشکالت اس لذابود!  تفاوت بیون ّقان
 . کند مینفوذ را قانونی  المللی بینپرونده دوم این است که اسناد 

یعنی قانونی شدن نفوذ. ایّن  ؛است ی  موضوع قابل توجهشدن نفوذ خود  قانونیاین 
نفوذ مخفّی اسّت. در ایّن دوره  کردیم میفکر  حال تابهاست. ما اج  فنی بسیار حرف  

مهمّی  مسّئله  این  45قانونی شده است! اخیر به همت تدبیرهایی که اتفاق افتاده، نفوذ
نفوذ در کشور  مسئله  قانونی شدن  پدیده  است که شما باید به آن توجه کنید؛ یعنی ما با 

 است. و سیاسی امنیتی، اقتصادج، فرهنوی و فکرجابعاد نفوذ شامل روبرو هستیم. 
تی ّنیّّام وذّنفّ ؛؛ مثال بّزنموجود دارده متصور است، در این اسناد هر نوع نفوذج ک

عات ژنتیّ  ایّران بّه خّارج ا  اطال، قرار است 2131بر اساس سند ثل چیست؟ ّم
. اطالعات ژنتی ،  یرساخت بیوتروریسّم اسّت دانید میشما  46.منتقل شودکشور 

ملّت ایّران را تّرور  توانّد میاگر اطالعات سلولی و ژنتی  در دسترس دشمن باشد، 
خطّر مچنّین عّر  شّد کّه ایّن اسّناد است. ه خطر امنیتیبیولوژی  کند. این 

، خّانواده المللّی بینا  نظّر اسّناد که دارند؛ چه طور؟ من قباًل بحث کردم  فرهنوی
و «  ن+ ن+فر نّد»و « مرد+مرد+فر ند» المللی بینا  نظر اسناد  .موضوعیت ندارد

یعنی اساسًا بّر اسّاس فرهنّت دیوّرج اسّت.  41؛استخانواده « مرد+ ن+فر ند»
 در « خانواده»کنند؛ لذا اگر لفظ اجرایی هستند، دقت  هاج بحثرگیر که دآقایان 

                                                                                                                                     
 با اصول قانون اساسی. 2131: تعارضات سند 11پیوست . 44
 متصّدج عنوان به را یونسکو اینچئون بیانیه که است شده بیان المللی بین اسناد اجراج شکل تشریح ذیل جزوه همین ا  چهارم سؤال . در45

 نفّوذ و بّوده کشّور اسّتقالل بّا مخّالف المللّی، بین نهاد این به اختیارج چنین واگذارج و دهد می قرار کشورها در المللی بین اسناد اجراج
 .گردد می محسوب سیاسی

 هّاج بان  ایجّاد طریق ا  جمله ا  مربوطه وحشی هاج گونه شده اهلی و پرورشی حیوانات پرورشی، گیاهان ها، دانه ژنتیکی تنوع حفظ. 46
 تّرویج و گذارج اشّتراک به همچنین و شود مدیریت خردمندانه صورت به که المللی بین و اج منطقه یمل مختلف سطوب در گیاه و دانه متنوع

 2121 سال تا المللی بین هاج توافق با مطابق آن به وابسته سنتی دانش و ژنتیکی منابم استفاده ا  ناشی مزایاج به دسترسی
 پایدار توسعه 2131 سند دوم آرمان ا  پنجم ویژه هدف

 کشورج در که همجنسی هاج  وج ا دواج به ملل سا مان است، گرفته صورت کنون تا ژوئن ۲۱ ا  که مهم سیاست تغییر ی  راساس. ب 41
 .گذارد می احترام است، قانونی آن در گرایان همجنس ا دواج که گیرد می صورت

According to a major policy change, in effect since  26 June, the UN will honour the marriage of any same-
sex couple wed in a country where same-sex marriages are legal. 

 yon.ir/TXvcZ: ملل سا مان رسمی سایت در مطل  آدرس
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. تعارض تعاریف مو ود در 4/3
المللی با تعاریف دینتی؛ اسناد بین

 پرون ه سوم اعکاالت

تعریفّی دارد نّه آن تعریفّی کّه مّا ا  خّانواده  چنین این، است آمده المللی بیناسناد 
دائمًّا در حّال  هّا آننفوذ فکرج چه طور؟  داریم؛ لذا نفوذ فرهنوی هم متصور است.

ما هستند؛ لذا مسئولین در جمهّورج  گسترش تفکرات لیبرالیستی در اذهان مسئولین
ذهّن بّه و  آینّد میاسالمی به ی  بالیی مبتال هستند؛ دائمًا کارشناسان سا مان ملل 

! خّود کننّد میق ّتزری ،تّلل هسّا مان مّر سّد نظّه مّکرا ربی ّغ اترّفکّت ها نآ
اسّت؛  . ایّن مسّئله بسّیار مهمّیپّردا م میدارد که در ادامه بّه آن  ییها انداستاین 

 .بینیم می المللی بینبنابراین چهار نوع نفوذ را در این اسناد 
بحث شود، وجود تعاریف و معارف خاص  المللی بینپرونده سوم که باید در اسناد 

ر ّبّ للیّالمّ نّیّباسّناد  داریّم. شّده پذیرفتهما ی  سرج تعّاریف  ضد دینی است.
معّارف مّا تعّاریفی در تعّار  بّا بلکه بر اساس شده  نوشتهف ّاریّعّن تّاس ایّاس

. ما فقر را طور دیورج ؛ مثل آن تعریفی که ا  فقر به محضرتان گفتمشده است طراحی
ْهل  : »آمده استروایت در ؛ مثاًل کنیم میمعنا  ن  اْلج  دُّ م  ش 

 
ْقر  أ مّا فقّر را نبّود  48«ل  ف 

اریف خاصی مبنّا ّعّ  تّی. دانند می «آ ادج»فقر را نبود  ها آنولی  دانیم می« عقل»
اقشّار » مورد ایّن تعّار  تعّاریف وجّود داشّته باشّد؛ مّثالً  چهلاست. شاید تا 

، هّا آنا  نظّر  پذیر آسّی اقشّار  مورد بحث اسّت. المللی بیندر اسناد « پذیر آسی 
 در جوامعی مثّل ایّران، مّردم ایّن نّوع گویند می /4!شود می را شامل با ها جنس هم

و ایّن  کننّد میبرخّورد  با هّا جنس همبّا  اج ویّژهو با لحن  دکنن میرا تقبیح  روابط
شّوند و مّا بایّد کّارج بّراج ایّن اقشّار  پذیر آسّی که ایّن اقشّار،  شود میباعث 

  51؛ندا هرا مبنا قرار داد ریف خاصی ا  خشونتّتعچنین ّجام دهیم. همّان پذیر  ّآسی

                                                            
ن  ال. 48

ان  ع  ْثم  اد  ْبن  ع  م  ْن ح  اء  ع  ش  ن  اْلو 
د  ع  م  ح  ی ْبن  م  ل  ع  ْن م  د  ع  م  ح  ْین  ْبن  م  س  ه  اْلح 

ْبد  الل  ي ع  ب 
 
ْن أ د  ع  ال 

ي  ْبن  خ  ر 
هٌ  س  ول  الل  س  ال  ر  ال  ق    ق 

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

 
ْقر  أ يُّ ل  ف  ل  ا ع   ؛  ی 

ه تر ا  نادانی نیست و مالی بهره فرمود: اج علی، فقرج سخت رسول خدا  [اج کمره ترجمه] .تر ا  عقل نباشد د 
 26-25ص  1کافی ج 

هّاج نّژادج و  بّانی و فرهنوّی،  افّراد فقیّر، اقلیتیل: ي ذهاوهمتعلق به گراد فرا  اتند رسی پذیر عبان آناانوجون و کاد»کو. ترجمّه: /4
تمّاعی سّنتی و مهاجرین و پناهندگان، معلولین، همچنین کودکان و نوجوانانی که گرایشات جنسی آنان مطابق با هنجارهّاج جنسّیتی و اج

 «مرسوم نیست.
school violence and bullying global status report 2131, page 8 

   8 توسط سا مان جهانی یونسکو، ص 2111خشونت و تحقیر در مدارس )گزارش وضعیت جهانی( منتشرشده در سال 
Yon.ir/jlMy5 :آدرس گزارش در سایت یونسکو 

 المللی. ا  دیدگاه اسناد بین: توضیح مفهوم خشونت 18. پیوست 51
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  رضوی

عت ه در . تفتاوت افتت ترسیم5/3
بتا  گانه توستعه پایت اراسناد هف ه

افتتت انقتتیب استتیمی؛ پرونتت ه 
 چهارم اعکاالت

شّما مشّاهده . داننّد میرا مصداق گسّترش خشّونت  روضه امام حسین ها آن
 ؛ چّونکننّد میمفاهیمی مثل انتظار و شهادت خالی را ا  درسی  هاج کتابکه کردید 

عامل رفّم که  یدرگیرج بین حق و باطل خواهند مییعنی  ؛دنبال صلح جهانی هستند ها آن
خواهند درگیرج میان حق و باطل، کّه ایّن باطّل  میاصاًل ظلم است، نادیده بویرند.  ریشه  

 ، امّاآیّد نمیدعواج حق با باطل نباشد، صلح به وجّود ست را، نادیده بویرند، ریشه ظلم ا
واج ّی ا  دعّّگزارشّ کّریمرآن ّمه قّّاًل هّاصکشند. ّبر روج این خط ب خواهند می ها این

 .افتّد میشما ا  حق دفاع نکردید، جنت اتفاق ر ّاگ دّویّگ یّم. تّاس لّق و باطّح
صّحبتی ا   گوینّد می ها اینا صلح گسترش پیدا کند. باید ا  حق دفاع کرد ت گوید می

خّواهم را بحث  ها اینم، ّتوفیق داشته باش وقتی ی اگر من جنت حق و باطل نکنید.
 ها مصّیبتگرفتار این است که . ما ی  ده سالی کرد یخوانبا اسناد را چرا که باید کرد 

 با این تعاریف روبرو هستیم. 2131هستیم؛ یعنی تا سال 
اسّناد . مّورد تأییّد مّا نیسّت المللّی بیننده چهارم این است که افق اسّناد پرو

یعنّی « پایّدار توسّعه  »کّه عبّارت اسّت ا   انّد کردهتعریّف  افقّییّ   المللی بین
شهر مّا  آرماندر حالی که  است.« پایدار توسعه  »، ایجاد المللی بینشهر اسناد  آرمان

انبیّاء  ی ا  کارهّاج مهّمّکّی یّنّعّ؛ یشود محقق می «عصر ولیظهور »بعد ا  
ّ الله  ب   وذ  ع  . ا  اند کردهتاریخ را بحث  آینده   اند آمدهاین است که  ّ ن  م  و  » یم  ج  الّر   ان  یط  الش 

ثین ّم  اْلّوار  ه  ل  ْجع  ًّة و  ن  م  ئ 
 
ْم أ ه  ل  ْجع  ْر   و  ن 

 
ي اْل وا ف 

ف  ْضع  ذین  اْست  ی ال  ل  ن  ع  م  ْن ن 
 
رید  أ  51« ن 

 آینده، جوامعی صنعتی و  گویند می ها اینانبیاء است. اما  شده بینی پیش نده  آیاین 
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ار ش دهّیم و آنّان را پیشّوایان مّردم و  هاج با خواستیم به آنان که در آن سر مین به ناتوانی و  بونی گرفته شده بودند ، نعمت ما می»ترجمه: 
 ن[]ترجمه انصاریا «هاج فرعونیان[ گردانیم ها و سر مین وارثان ]اموال، ثروت

ْید  ْبن   ب  ْن ع  ان  ع  ْرو  د  ْبن  م  م  ح  ْن م  ات م  ع  ي  ْبن  ح  ل  ْن ع  ي  ع  ع 
ط  د  اْلق  م  ح  ْین  ْبن  م  س  ن  اْلح 

ْنه  ع  ه  ع  د  ْن ج  یه  ع  ب 
 
ْن أ ْین  ع  س  د  ْبن  اْلح  م  ح  ْن م  ي  ع  ْور  ی الث  ْحی   ی 

ید   ر 
ی و  ن  ال  ع  ه  ت  ْول 

ي ق  يٍّ  ف  ل  ْن ع  ّْم آل  ع  ّال  ه  ین  ق  ث  ّم  اْلّوار  ه  ل  ْجع  ًّة و  ن  م  ئ 
 
ْم أ ه  ل  ْجع  ْر   و  ن 

 
ي اْل وا ف 

ف  ْضع  ین  اْست  ذ 
ی ال  ل  ن  ع  م  ْن ن 

 
ّه  أ ّث  الل  ْبع  ّد  ی  م  ح   م 

م. ه  و  د  لُّ ع  ذ  ْم و  ی  ه  زُّ ع  ی  ْم ف  ه  ْهد  ْعد  ج  ْم ب  ه  ی  ْهد   م 

 وارثّان و امامّان را هّا آن و گذاریم منت اند شده ضعیف  مین در که کسانی بر کردیم اراده و:»فرماید می که آیه مورد این در  علی حضرت
د آل  مین روج در اند شده ضعیف که کسانی: فرمودند حضرت که کند می نقل ؛«دهیم قرار  مین ّد آل مهدج متعال هستند،خداج محم   محم 

 [عزیزج ترجمه.]کند می ذلیل را دشمنانشان و عزیز[را  بیت اهل]را ایشان فرماید،پس می مبعوث را
 184(، ص الغیبة)للطوسی
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. ت ریس مفتاهیم حتاکم بتر 1/4
های المللی در دانشتگاهاسناد بین

کشور و تغییتر لهنیتت مستئولین؛ 
علتتتت پتتتییر  استتتناد توستتتط 

 مسئولین

 

. تبیین م ه  ایگوین استناد 6/3
گانه توسعه پایت ار؛ پرونت ه ه ت
 پنجم

با معارف مّا  المللی بینا  حیث آرمان و افق هم اسناد بنابراین ؛ خواهد بود یافته توسعه
 .در تعار  است
تنهّا خّوب  . نقّد  شامل مباحثی دربّاره پیشّنهاد جّایوزین اسّت؛ پرونده پنجم

؟ دآن گذاشّتی خ  چه چیزج جّاج ،این مدل آمو شی نه گویید میشما مثاًل  ؛نیست
ا  ایّن  .پّردا یم میاثباتی  هاج بحثاین را باید بحث کرد؛ پس در این پرونده پنجم به 

 .داردغر  جلسه بیشتر تکیه بر سؤالت پایانی   یرا کنم میعبور  هم دومسؤال 

الت محتاوایی  با وجاود اشاکا  ریزی کشور  چرا نظام برنامه. سؤال سوم: 4

 به پذیرش این اسناد میل دارد؟ ،المللی خطرناک در اسناد بین

دارد؟ چرا  المللی بینکشور، میل به پذیرش اسناد  ریزج برنامهسؤال سوم: چرا نظام 
 ؟کند میرا قبول  ها ایندائمًا 

. گوینّد میبّه صّراحت این را هّم و  مدیران کشور نفوذج هستند گویند میبعضی 
مدیران کشور به این دلیّل جاسّوس و بّه آن دلیّل،  گویند میو  کنند می کتاب منتشر

مدیران کشور  عمده  باشند ولی اینوونه هم  ها آنممکن است بعضی ا  نفوذج هستند. 
درسّت اسّت کّه بّه لحّا   فر ندان خود ما هسّتند.برادران و  ونیستند  طورج این

غربی را مبنا قّرار دادنّد ولّی مّا  توسعه  کرات ّفّت و تّاس یلّعل ها آنفکرج، افکار 
علّت اصّلی پّذیرش اسّناد  امّا، جزو خانواده مردم ایّران هسّتند ها آنکه  دانیم می
ایّران  هاج دانشّواهدر  المللّی بیناین است که مفّاهیم حّاکم بّر اسّناد  المللی بین

تحصیالت تکمیلی خود،  دوره  در که ی  نفرج  ا شما چه انتظارج  .شوند میتدریس 
همین مفاهیم هّم بّه او مّدرک مفاهیم را براج او بحث کردند و اصاًل به خاطر  همین
 هاج دانشّواهعلت اصلی این اسّت کّه مّا علّوم انسّانی غربّی را در  ، دارید؟دادند

، اصّاًل مسّئول مّا آینّد می المللّی بین! لّذا وقتّی اسّناد دهیم مّیخودمان آمّو ش 
. دیّدم میتحصیل ا  استادم آمّو ش  : این همان حرفی است که من در دورانگوید می

نسّبت بّه که من و شما اعتقادج این لذا . دانستم میاین همانی است که آن را راه حل 
ا  ی  طّرف  توان نمی؟ در واقم فرمایید میندارند. دقت  ها آنداریم،  المللی بیناسناد 

ف دیوّر تّدریس کنیّد و ا  طّر هایتان دانشّواهپایه جهّانی را در شما همان مفاهیم 
، ایّن اسّناد را نپذیرنّد! علّت انّد آمدهبیّرون  ها دانشواهبوویید مسئولینی که ا  این 

 این است که مسئولین ما همان مفاهیم را یاد گرفته و  المللی بینناد ّذیرش اسّلی پّاص
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  رضوی

. عتتت م ارائتتته محاستتتبات 1/1/4
می؛ دلیتت  اصتتلی گستتتر  استتی

المللتی مفاهیم حاکم بر اسناد بین
 هادر دانشگاه

دهه ا  انقّالب اسّالمی، شّما  چهاربعد ا   گویند میو  کنند میقبول دارند. اینکه گله 
جدیّدج ا  علّوم  بنّدج طبقهباب فقهی که قباًل داشتید، نرفتیّد  52غیر ا   به ها طلبه

جامعه قرار دهید. وقتی شما این کارهّا  هاج آمو شاسالمی ارائه دهید و آن را مبناج 
را انجام ندهید، وقتی مفاهیم جایوزینی وجود نداشته باشد، واضّح اسّت کّه سّرا  

د انتقادات تند شوم ولّی اآلن دیوّر دوران وار خواستم نمیمن  .روند میمفاهیم غربی 

؟ دهیّّد میچّّه درس  دانشّّواه امّّام صّّادقتقیّّه گذشّّته اسّّت؛ مّّثاًل شّّما در 
هّا را تّدریس  مکتّ  نئّوکینزج و دهید میدرس را  52کیوّوورج منّگری هاج ابّکت

تّدریس  . وقتی شما کینز و تّابعینش را آن هّم در دانشّواه امّام صّادقکنید می
، مفاهیمی که مورد وفاق و پّذیرش آید میم است که وقتی این نخبه بال ! معلوکنید می

خوب ما هم همان  هاج دانشواه و کنیم می! ما داریم این کار را کند می، اجرا کینز است
مت کنّد. مّّن ّدوج را رحّّمهّ اللّه آیتخّدا مرحّّوم  .کننّد میمفّاهیم را تّدریس 

ایّن  خواهیّد میچّه  مّانی  خرهبّالآقّا،  : حاجکّردم میبه ایشان عّر   وقتی ی 
. اگّر حکّم الهّی داریم همه مااست که  یهای ضعفرا تغییر دهید؟ ببینید این  ها کتاب

 هّاج آدم .ایم کّردهاساسّی  هّاج خرابکارج. همّه مّا شویم میبیاید، همه ما مؤاخذه 
خوبی هم بودند و  حمت هم کشیدند ولی همین مفاهیم را گسّترش دادنّد. مّا هنّو  

 چنّین اینمّا هنّو  م جمهورج اسالمی به ی  علّم متفّاوتی احتیّاج دارد. نفهمیدی
دیور  اما هم صحبت کنمدانشواه رضوج راجم به  خواستم میمعنایی را متوجه نشدیم. 

، خّ  کنیّد میو بحّث  دهیّد میوقتی شما این مفاهیم را توضّیح  .کنم نمیصحبت 
، ندالبتّه جاسوسّانی هّم هسّت این مفاهیم سوار است. همینهم بر  المللی بیناسناد 

تفکرات مدیران ما با تفکرات ضد شدن یکسان  ۀسئلاما ماین را انکار کنم.  خواهم نمی
 بوذریم. آنچیزج نیست که ا   ها این. خواهد میعالج  ها این و انقالب است

 ؛بّه حضّرت چّه بوّویم دانم نمی، آیم می به  یارت امام رضاوقتی همیشه من 

   م آل محمدایشان عال   به شدت ا  دست ما دلخور هستند. کنم یمساس ّعنی احّی

                                                            
تّّرین و  هّّاج وج رایج و پرینسّّتون اسّّت. کتاب MITالتحصّّیل  م(، اسّّتاد دانشّّواه هّّاروارد و فار  1/58. گریوّّورج منکیو)متولّّد 52
و « نظریه  اقتصاد خرد»، «نظریه  اقتصاد کالن»، «اقتصادمبانی »هایی با عناوین  هاج درسی رشتۀ اقتصاد است. او کتاب ترین کتاب فروش پر
متأسّفانه نظریّات وج در ایجّاد فاصّله طبقّاتی و خلّق طبقّه شّدیدًا اند.  چاپ کرده که به فارسی هم ترجمه شده« کلیات علم اقتصاد»

 لبد.ط مستضعف سهم به سزایی دارد. پرداختن به اثرات سوء و نتایج مهل  این نظریات مجال دیورج می
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. استفاده از راهکارهای غلط 2/4
غربتتتی؛ نتیجتتته تغییتتتر لهنیتتتت 

ها توستتط مستتئولین در دانشتتگاه
 مفاهیم غربی

 

در حد اینکّه ایّن اسّم را بیّاوریم، فقط ما  ، اماعلم است شان دغدغههستند و اولین 
ایستادیم و حرف  دیم. در حد اینکه مناظرات ایشّان را تجمیّم کّرده و کتّابی چّاپ 

ا منّّاظرات حضّّرت نبایّّد باشّّد کّّه تنهّّ ورجطّّ ایّّنشّّیعه  کنّّیم، تّّالش کّّردیم.

ش  اول قبّر  ؛هستند ها طلبهمقصر اصلی،  داند میخدا کند.  چاپرا  ابوالحسن
بروج بّر روج  توانستی میتو  گویند می ها آنچوب خواهند  د و به  ها طلبهبه کف پاج 

را مطّرب کنّی ولّی ایّن کارهّا را  هّا بحثاین روایات ی  دهه یا دو دهه کار کنی و 
؟ اسّت چّه شّده گّوییم میسال چهلم انقالب اسالمی هستیم و اآلن هم در  نکردج.

آن کار کنیّد. یکّی ا  دلیّل با همین دولت  فرمایند میرهبرج خیلی حکیم هستند؛ 
که مور این طور است که اگر کس دیورج بیایّد، پیشّنهاد جّایوزینی  تّّهمین اس

 ارائه داده ]و تحول خاصی رخ خواهد داد؟ [
ما  دوستانبوذارید ی  مقدارج حرف بزنم. پس ارج شدم، ا  حالت تقیه خ من که

شهردار سابق تهران رفته بودند و راجم به مدیریت شّهرج بّا او بحّث آن آقاج سرا  
! یعنی تصّور او ا  کنم میکرده بودند. گفته بود: اگر فالنی بوذارد، من تهران را پاریس 

فسّاد در و غّرق  «شّهر عشّق»شهر مطلوب، شهر پاریس است. پاریسی کّه برنّد 
انقّالب اسّت  نیّروجبدج است؟ نه شخ  خّوب و  شخ  آدماست. حال آیا این 

 و همه ما هم به این درد مبتال هستیم. ه و قبول کرد هذیرفتّط را پّاهیم غلّفّی مّول
یعنی شّما بّراج کشّتن  53؛: این علوم انسانی ذاتًا مسموم استفرمایند میرهبرج 
 ، دهید میوقتی مفاهیم ذهنی او را تغییر  ؛دیورج بکنیدهیچ کار ل م نیست ی  نفر، 

                                                            
آن کسانی میتوانند در باب نظام اقتصادج، در باب مدیریت، در باب مسائل جنت و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسائل فراوان : اج امام خامنه .53

هاج کار را نکردند، نظریهپردا ج پر نشد، اگر علماج دین این دیور نظر اسالم را ارائه بدهند که متخص  دینی باشند و دین را بشناسند. اگر جاج این نظریه
تواند مدیریت کنّد؛ یّ  نظّام مّدیریتی  اج در خأل نمیهیچ نظامی، هیچ مجموعه هاج مادج جاج آنها را پر خواهد کرد.هاج غیردینی، نظریهغربی، نظریه

شود؛ همچنان کّه در آن مّواردج  ایوزین میآید جج اذهان مادج است، میدیورج، ی  نظام اقتصادج دیورج، ی  نظام سیاسی دیورج که ساخته و پرداخته

هشدار  هاج ذاتًا مسموم دانشها و خطر این  ج علوم انسانی در دانشواه اینکه بنده درباره .که این خألها محسوس شد و وجود داشت، این اتفاق افتاد
رو  رائج است، محتواهائی دارد که ماهیتًا معّار  اج که ام به خاطر همین است. این علوم انسانی -ها، هم به مسئولن  هم به دانشواه -دادم 

ها رائج  بینی دیورج است؛ حرف دیورج دارد، هدف دیورج دارد. وقتی این و مخالف با حرکت اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جهان
کشور، در رأس مسائل سیاسّی داخلّی، آیند در رأس دانشواه، در رأس اقتصاد  شوند؛ همین مدیران می ها تربیت می شد، مدیران بر اساس آن

هائی هستند که موظفند نظریات اسالمی را در این  مینّه  هاج علمیه و علماج دین پشتوانه گیرند. حو ه خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می
هاج گوناگون. پس نظّام اسّالمی  جسا  ریزج، براج  مینه ها را در اختیار بوذارند، براج برنامه ا  متون الهی بیرون بکشند، مشخ  کنند، آن

گاه  هاج علمیه اسّت، چّون تکیّه نظر و نظریات اسالمی است؛ لذا نظام موظف به حمایت ا  حو ه اش علماج دین و علماج صاح  هانپشتو
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  رضوی

. استتتفاده از نزریتته غلتتط 1/2/4
عفافیت؛ یکی از مصادیت استفاده 
از راهکارهتتتای غربتتتی توستتتط 

 مسئولین

آن مرحومی کّه در ایّن وضّعیت فعلّی . کنید میبه راحتی او را ا  دستواه انبیاء جدا 
ا  مّند، در خطبّه نّو دیوّر نیستّ اند شّدهکه اآلن مرحوم کشور هم خیلی نقش دارد 

ؤمنین در همّه بّا مّ عصّر ولیدر روایات باب ظهور هست که »: گفتند میجمعه 
؟ یعنی هر مؤمنی در هر جاج دنیّا اید دیدهاین باب را که  «.کنند میجاج دنیا صحبت 

و  پرسّد میدارد و سؤال خّود را شخصّی  عصر ولیکه هست، ارتبا  شخصی با 
؛ مّثاًل کّف دسّت «پیشرفت کرده چقدرببینید تکنولوژج در آن عصر »: گفت میبعد 

ایّن .را تصّور کنّد هّا این توانسّت نمیو . اشخ ، یّ  دسّتواه موبّایلی هسّت
ا  مسّلمات روایّات مّا  هاج ناق  و غلط ا  مشکالت و مسّائل مّا هسّتند؛ درک

تمّام  ؛رود مّیا  بین  عصر ولیهست که تکنولوژج مبتنی بر عقل، قبل ا  ظهور 
 عصّر ولی. در روایت دارد کّه رود میو هواپیماها ا  بین   سا ج هاج ماشین شرکتاین 

 شّود میو  مینه ظهورشان فراهم  اند نشستهدر منزل و چادر خودشان  -حنا فداهاروا-
رود. حضّرت  مّی بّین ایّن نظّم ا  افتد و تمّامی هاج عجیبی اتفاق می جنتو بعد 

کنند مّثاًل فّر  کنیّد  می ه بحثّروع بّور شّحّروب م اجّه ولوژجّنّکّمبتنی بر ت
؟  خّورد میل آیا دیور ماشین به دردشّان حا 54.کنند میپیدا « الر  یُّ ط  »عمده  مردم
در  ونقلشّان حمل، کنّد میمردم که عقلشان رشد پیدا  وقتیآمده است که در روایات 

 هّا ایننیسّت.  وسایلبا این  دیور و ستا« الر  یُّ ط  » ئله  ّسّمصورت اضطرار با 
 ی  بحثی است؛ ایّن آقّاج مسّئول بّا آن ها اینخود  .شده است بحثما  در روایات

 شخ  در سا مان ملل، هم مفهوم هستند! 
إن شاء الله در آینده مّن  55م.شتیدر کمیسیون تلفیق برنامه ششم دا اج مناظرهما ی  

 سال است که در سا مان برنامه و  پنجاه. با ی  آقایی که در حدود کنم میآن را منتشر 

                                                                                                                                     
 اوست.

 /1/8//2 - بیانات معظم له در دیدار طالب و فضال و اساتید حو ه علمیه قم
در مّدرن هّاج  ا  بین رفتن تکنولوژج»و « ارتبا  کالمی ا  راه دور با امام  مان»روایی درباره : شامل ارائه مستندات /1پیوست  . 54

محور  هاج روب اثبات وجود تکنولوژج»و « در حالی که ایشان در خانه خود هستند عصر هاج ظهور ولی آماده شدن  مینه»، « مان ظهور
 .«در  مان ظهور

برنامه و بودجه  یمنظور  بررس مفاد و اصول به میجهت تنظ قیتلف ونیسیکم ،یاسالم ججلس شورام ینامه داخل نییآ 213طبق ماده . 55
 :قیتلف ونیسیکم جشود.اعضا یم لیمربوطه تشک حهیل میکل کشور پس ا  تقد  انهیسال

 نیو تدو قیتحق جها ونیسیمک را یغ ) ورید جها ونیسیا  کم  یا  هر نفر  ی -2 برنامه و بودجه و محاسبات. ونیسیکم جاعضا هیکل -1
 مجلس(. یداخل نامه نییآ
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. ، جلسّه داشّتیمبّوده اسّتا  قبل ا  انقالب  ها دولتو مغز متفکر همه بوده بودجه 
و بّه  داده مّیببینید انقالب شده ولّی هنّو  هّم هسّت! یعنّی  مّان شّاه مشّورت 

! دهّد میو اآلن هّم مشّورت  داده مّیاول جمهورج اسالمی هم مشورت  هاج دولت
مّن دو بّار »: گفت می، به من در مقام دفاع ا  خودش کردیم میوقتی با آن آقا مباحثه 

 هّم بّا خّرج بانّ  جهّانی بّار ی با خّرج خّودم و  بار ی .  به بان  جهانی رفتم
ادل ّبّّی تّانّّهّ  جّانّّاس بّنّّارشّدر هر سفرم با چندین ک» :گفت می .«ام رفته

مّثاًل بّه -بان  جهانی  هاج کارشناس دانی می»: گفت می. به من «کنیم یّممی ّلّع
امّّه در اددر اوج ضّاللت هسّتند.  آنکّه حال «!مّال  هسّّتند چقّدر -تعبیّر طلبوّی

شّفافیت  مسّئله  مباحثه کردم و اآلن هم دارم کشور را به سمت  ها آنمن با »گفت:  می
آن همّه  کّهشفافیت  مسئله  حال همین  «.کنم و این ایده را در ایران پیویرج می برم می
این ایده براج بان  جهّانی  ،در کشور باید شفافیت باشد گویند میهمه  ،اند پذیرفتهرا 

 56است.
و جلّوج فسّاد را  کنّد میفسّاد را قّانونی  ،عّر  کّنم: شّفافیت اجّ همینمن 

 داللهّبّعی ّت ا  ابّّت، روایّبه چه دلیل؟ دلیل آن روشن اس یدّگوی یّم. ردّگی میّن

ّد   ول  ص  ا  »هست:  ادقّصّال س  ار  و  اْلح  ْکب  ْسّت  ّْرص  و  ال  ٌة اْلح  ث  ْفر  ث ال  ریشّه  51«اْلک 
 ها نامّا بّراج انسّ برنامه  و استکبار و حسد. اگر فساد و کفر سه چیز است؛ حرص 

. شّما وجود خواهد داشتهمچنان  مسئله نشود؛ فساد سهشدن این  کن ریشهباعث 
 ۀچّرا؟ چّون ریشّ ؛کنّد می، ا  جاج دیورج فساد ادامه پیدا بندید میی  راه آن را 

 یدوستان دولت بهمن ا  آستان قدس رضوج حاضر  لدر حا. است فساد خش  نشده
 رد.ّد کّّواهّّونی خّآینّده، فسّاد را قانّ ۀشفافیت در طی یّ  دهّ !آقاجان: گویم می

 فساد نجومی،  هاج حقوق نجومی. هاج حقوقثل قانون ّم گوییم می؟ وونهّچ گویید یّم

                                                                                                                                     
yon.ir/z121f  یاسالم جمجلس شورا ینامه داخل نییآ  :  

 موضوع با جهانی بان  توسط شده منتشر ( 2115 )جولج 5 شمارۀ به آفریقا شمال و خاورمیانه اقتصادج گزارش فصلنامه . در56
 دهد، پیشنهاد شده است. انجام تحریم ا  پس باید ایران که کارج نخستین عنوان به افیتشف ایدۀ ایران، هاج تحریم لغو اقتصادج پیامدهاج

yon.ir/NPBPh  آدرس مطل  در سایت بان  جهانی 
ْب51ّ ّو ع  ب 

 
ّال  أ ّال  ق  یر  ق  ص  ي ب  ب 

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

 
ْن أ د  ع  م  ح  ْین  ْبن  م  س  ّ. اْلح  ّْرص  و  » ه  د  الل  ث ٌّة اْلح  ْفّر  ث ال  ّول  اْلک  ص 

 
أ

د   س  ار  و  اْلح  ْکب  ْست   و حسد. استکبارهاج کفر سه تاست: حرص،  ریشه فرمود: ؛ امام صادق«ال 
 /18ص  2کافی ج 
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  رضوی

براج گسترش فسّاد، آن را رد فاسق ف، گیرید میشما وقتی جلوج آن را  58.بود یقانون
 ؛ورد فساد قانونی در کشور داریّم؛ مثّال دیوّرج بّزنمم ها ده .کند میتبدیل به قانون 

تولیّد تحلیلّی قّوج  هاج برنامّهرا کم  کند کّه  صداوسیماشاء الله خدا سا مان  إن
و  سّا د میشفافیت  ۀبراج مسئل هاج بسیارج برنامهدر حال حاضر صدا و سیما . کند
اج  ی  اتاق شیشهآیا شفافیت با ساختن  کنیم. را حلشفافیت  خواهیم میما  گوید می
کنی و حقوق همۀ مسئولین را نشّان  مثاًل سایتی درست میتواند فساد را حل کند؟  می
فالن مسئول فالن میلیون پول می گیرد. چرا فکّر کّردج دهی  نشان میدهی؛ مثاًل  می

اج؟ در آن صّورت جلّوج فسّاد ا  فّیش  اگر این کار را بکنی، جلوج فسّاد را گرفتّه
  جّاج دیوّرج فسّاد را ّمی کند و ا  یّ ولی آن مسئول طراحی اج ا گرفتهحقوقی ر

عّر  کّردم، ایّن همواره فساد دنیا  جدول کشورهاج بی ۀدرباربنده لذا ؛ برد جلو می
کّه درسّت ایّن اسّت  .وجود نداردکشور بدون فساد  /5ی  رنکینت تخیلی است.

مّثاًل همّۀ  ؟بوویید کشورها ا  لحا  فساد قانونی و غیر قانونی چه وضّعیتی دارنّد
یعنی یّ  سّرج مسّیرهاج قّانونی  61؛کشورهاج اسکاندیناوج، فساد قانونی دارند

. فسّاد اسّت تعبیه شده -مسئولین یعنی حرص و حسد و استکبار  –براج اعمال فساد 
اد را ّوج فسّلّج اّه آننیست که گونه ورج اسالمی غیر قانونی است و این ّمهّدر ج
گویند:  اید که در مناظرات انتخاباتی می نکردیم؛ مثاًل دیده اند و ما فساد را کنترل گرفته

دیوّر فسّاد ندارنّد؟ ببینیّد  هاجایران ا  حیث فساد در فالن رتبه است. موّر کشّور
ی بحث کرد!  می چقدر محال است ی  نفر حری  باشّد و فسّاد هّم نکنّد. توان فن 

بار[. مّا ایّن فرمود اصول الکفر ثالث ]الحّرص و الحسّد و السّتک امام صادق
پّس بنّده سّؤال سّوم را هّم  کنیم. خوانیم و نه بحث و گفتوو مّی ها را نه می روایت

 پذیرند؟  المللی را می کنم: چرا مسئولین ما اسناد بین دوباره تکرار میاما توضیح دادم. 
 

                                                            
 قانون برنامه پنجم توسعه، بند "ب" 51. اشاره به ماده 58

هّاج  العاده خّاص شّرکت دیریت خدمات کشورج ممنوع است مور در مورد فوقب ّ هرگونه پرداخت خارج ا  مقررات فصل دهم قانون م»
( قّانون مّدیریت خّدمات کشّورج کّه طبّق دسّتورالعمل مصّوب 5( و قسمت اخیر مّاده )4هاج مشمول ماده ) ها و بیمه دولتی و بان 

 «.شود ن مقام دستواه متقاضی، اقدام میجمهور و بالتری کارگروهی مرک  ا  معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
 فساد دنیا و تبیین اجمالی اشکالت وارد به این شاخصه. : ارائه اطالعاتی درباره شاخ  کشورهاج بی21پیوست . /5
 و ارائه تعریف صحیح ا  آن.« فساد قانونی»تبیین تعریف رایج و ناق  ا   :21پیوست . 61
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. تشریح عک  ا رای استناد 1/5
اینچئتتون در  ۀبیانیتت بتتاالمللتتی بین

 اق ام 6ضمن 

 

. یونستتکو؛ متتتولی اصتتلی 1/1/5
پیشتتتبرد رونتتت  ا تتترای استتتناد 

المللی و مخالفت این موضوع بین
 با استقیه کشور

اند  یاد داده ها آنالمللی را در دوران آمو ش به  چون همان مفاهیم مطرب در اسناد بین
  اند. راج آنان جا انداختهو ب

المللی با چه شکلی در ایارا  و   . سؤال چهارم: محتوای غلط اسناد بین5

 شود؟ سایر کشورها اجرا می

این اسّت کّه شّکل اجّراج سؤال چهارم شود(  تر می )بحث ا  اینجا کمی جدج 
جرا ی  شکل ا والمللی ی  محتوا  اسناد بینالمللی در ایران چوونه است؟  اسناد بین

بیانیّه  روج شّکل اجّراج آن نیّز دقّت کّرد. اجّا ه دهیّد ا  روجتوان  میکه  دارند
را بّراج شّما بخّوانم. ببینیّد در سّایه غفلّت  2131شّکل اجّراج سّند  61اینچئون

کنم خّوب دقّت  خّواهش مّی !دهد در کشور رخ می یاتفاقات چنینهاج علمیه  حو ه
این بیانیه . استسا مان ملل  2131سند بیانیه اینچئون یکی ا  اسناد  یرساختی کنید: 

مورد وفاق واقم شده است. این  2115می  21جمهورج کره در کشور  اینچئون  شهر در 
مّتن  ؛کنم وقت بوذارید بیانیه اینچئون را بخوانیّد میماده است؛ توصیه بیست بیانیه 

رده ّث کّحّالمللی را ب آن، شکل اجراج اسناد بین 21تا  12ا  ماده اج نیست.  پیچیده
 رد.ّرا کّی را اجّلّلّالم نّاین اسناد بیچوونه باید یعنی گفته  .است

خوانم؛ عین عبارات  ا  آن را می 11 ۀچون وقت جلسه محدود است؛ بنده فقط ماد
ور ّشّّدر کدر حال حاضّر ا ّین کارهّمّشما ببینید که هتا کنم  این بیانیه را قرائت می

سکو را به عنوان آژانس تخصصی سا مان ملّل متحّد ما همچنین یون»! شود اجرا می
به ادامه مسئولیتی که به موجّ  رسّالت خّود بّر عهّده دارد بّه  ،در حو ه آمو ش

موظّف  2131هاج ل م براج اجراج دسّتور کّار آمّو ش  راهبرج و انجام هماهنوی
شّود!  2131مّدیر اجّراج سّند  «یونسکو»اند که  همه کشورها قبول کرده «کنیم. می

 با حکومت یونسکو در ایران و بر خالف  2131دیریت اجراج سند ّنی مّیعنی چه؟ ّعی

                                                            
مّی  ۲۵به تصوی  رسید. این بیانیه در تّاریخ  (۳۳خرداد  ۵اردیبهشت تا  ۲۳/ 2115می  ۵۳-۲۲ش )بیانیه اینچئون در مجمم جهانی آمو . 61

کشّور عضّو  ۵۱۱ربّط در بحّث آمّو ش، شّامل و راج بّیش ا   در کره جنوبی و با توافق جامعه جهّانی ذج( ۵۹۳۳اردیبهشت  ۹۵) ۲۱۵۵
اندا  آمّو ش در  ادهاج تخصصی ملل متحد تصوی  شد. این بیانیّه، چشّمهاج غیردولتی و نهادهاج مرتبط با جوانان و نه یونسکو، سا مان

هاج آمو شّی فراگیّر و برابّر، و آمّو ش باکیفیّت و یّادگیرج  کنّد تّا فرصّت کشد و کشورها را تشویق می پانزده سال آینده را به تصویر می
هاج کلی توسعه پایدار را که در سپتامبر امسال در سّا مان ملّل  فالعمر را براج همه فراهم کنند. این بیانیه، اهداف آمو شی مرتبط با هد مادام

 «.متحد به امضا می رسد، مشخ  خواهد کرد
yon.ir/b/Sng  13/5اردیبهشت  5/ تاریخ خبر:  ایران –سایت کمیسیون ملی یونسکو  

 نفوذ سیاسی و فرهنوی ا  بار ترین اثرات اجراج این سند در کشورهاست.
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استتتی؛ . تتتت اوم تعهتتت  سی2/1/5
اقتت ام اوه یونستتکو بتترای ا تترای 

 المللیاسناد بین

 
ر ا   کنم اسناد بین اینکه من عر  می گیرد. قانون اساسی کشور ما صورت می المللی پ 

مور ما طبق قانون اساسّی اقدامات خالف قانون است، ی  مصداق آن همین است. 
تواند در اینجّا دفتّر بزنّد و  سا مان ملل نمی 62طبق اصل استقالل استقالل نداریم؟!

توضّیح داده این بند در اند. بعد  اند این را امضا کرده ریزج کند. حال آقایان رفته برنامه
در ایّن راسّتا بایّد اقّدامات »انجّام دهّد:  جکاره یونسکو چقرار است که شود  می

یر را مدیریت کند  کند: ارها را پیویرج مییعنی یونسکو این ک ؛«کشورها بنابر موارد  
المللّی  اند که اسناد بین کشورها تعهد دادهتوجه بفرمایید  «. تداوم تعهد سیاسی1»

هّا  ]اینوونه کارهّا[ وجّود دارد، ایّن مخالف اجرا شود، اما چون در کشورها مخالف  
گیرند. یکی ا  کارهاج یونسکو این است که براج  المللی را می جلوج اجراج اسناد بین

اللّه  ریزج کند. مّثاًل در کشّور مّا ایّن مّرد شّجاع، آیت برنامه ،اوم تعهد سیاسیتد
کّرد؟  کّار هچ لدر مقاباج، جلوج اجراج هدف چهارم را گرفت. خ  یونسکو  خامنه

را  آن  ا مخفیانه کرد ثانیًا بار اصلیر 2131هاج ما یونسکو اوًل اجراج سند  طبق بررسی
قباًل در خود آمو ش و پرورش، اجراج سند[ ستاد ] 64انداخت. 63هاNGOدوش بر 

را  2131این است کّه سّند معنایش حضور داشت، وقتی جلوج آن مسیر را گرفتند آیا 
در حّال جلّوبردن هاج حو ه بهداشت NGOخصوصًا ها NGOمتوقف کردند؟ نه. 

لوج ّعنی طرب جایوزین ارائه دادند. با وجود اینکّه جّّه؟ یّ؛. یعنی چهستنداین کار 
 شود.  در ایران پیاده می 2131ند ّن طرب دوم سا اآلّد، امّرفته شّگ اولب رّط

                                                            
ّ در جمهوري اسالمي ایران آ ادي و اسّتقالل و وحّدت وتمامیّت ارضّي  /اصل  کلی( قانون اساسی می خوانیم: در فصل اول) اصول. 62

اسّتفاده ا  آ ادي بّه . هیچ فرد یا گروه یا مقامي حق ندارد بّه نّامدولت و آحاد ملت استناپذیرند و حفظ آنها وظیفهکشور ا  یکدیور تفکیك
ندارد به نام حفّظ اسّتقالل اي وارد کند و هیچ مقامي حق، نظامي وتمامیت ارضي ایران کمترین خدشهدي، اقتصا، فرهنوياستقالل سیاسي

 ، سل  کند.را، هر چند با وضم قوانین و مقرراتو تمامیت ارضي کشور آ ادیهاي مشروع
در فوریّه  (UNESCR) ج سّا مان ملّلبراج نخستین بار در قطعنامه شوراج اجتماعی و اقتصاد NGO در سطح بین المللی ا  واژه.  63

این گونه استفاده شد: هر نوع سا مان بین المللی که با موافقت دولتی ایجاد نشده باشد سا مان غیر دولتی محسوب می شود. ا  آن پس  1/51
 .(2//1ن ملل،براج انواع متعدد سا مانهایی که در درون مر هاج هر کشور فعالیت می کنند به کار گرفته شد)سا ما NGO واژه

 منبم : کتاب درآمدج بر مشارکت مردمی و سا مانهاج غیردولتی، دکتر محمدرضا سعیدج ، انتشارات سمت .

 ها. NGOتوسط بعضی  2131شامل مدارکی ا  اجراج مخفیانه سند  :22پیوست . 64
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. تستتتهی  گفتگتتتو بتتترای 3/1/5
گیاری؛ اقتتتتت ام دوم سیاستتتتتت

یونستتتکو بتتترای ا تتترای استتتناد 
 المللیبین

 پای  پیشرفت در  هت. 5/1/5
دستیابی به اه ات ویژه آموزعی؛ 
اق ام چهارم یونسکو برای ا رای 

 المللیاسناد بین

. بتته اعتتترات گیاعتتتن 4/1/5
دان  و ت وین استان اردها؛ اق ام 
سوم یونسکو بترای ا ترای استناد 

 المللیبین

ا  جمله اقدامات یونسکو این است کّه  ؛«گذارج . تسهیل گفتوو براج سیاست2»
گذارج حول اسناد را تسهیل کنّد.  در کشورهاج میزبان سند، گفتوو پیرامون سیاست
 ا  در ّد تّکن دهد؛ یعنی سعی می میاین یکی ا  کارهاج مهمی است که یونسکو انجام 

ها گفتوو شکل بویرد. این، کار بسیار مهمی اسّت  خانه ها و همه و ارت همه رسانه
هاج  اندا نّّد. لّّذا اگّّر برخّّی اوقّّات اخبّّار سّّایت جّّا میبّّا گفتوّّو له را ئکّّه مسّّ

شّان ایّن اسّت کّه کارشناسّان  هاج روتین برنامّه ءها را مرور کنید، جز خانه و ارت
انداختن است. پس ایّن هّم گفتوو ابزار جا کنند. آیند و فقط گفتوو می المللی می بین

 ی  کار دیور.
در آن جلسات گفتوو  مینّه  «گذاشتن دانش و تدوین استانداردها . به اشتراک3»

 65دهنّد. کنند ی  نوع دانش و کت  مرجم را به مسّئولین مّا آمّو ش می را آماده می
و استانداردهاج خاص به  ها دانش ،اه مللی یکسرج کتابال پس ذیل اجراج اسناد بین

اول تداوم تعهّد  ؟!برند کنید فکر را چوونه جلو می شود. دقت می اشتراک گذاشته می
کّه  یلذا یکی ا  کارهّای گذاشتن دانش. سیاسی، دوم تسهیل گفتوو، سوم به اشتراک

بّر شّخ  و یّر معاون و یّر یّا کت  مرجم است.   دهد چاپ سا مان ملل انجام می
تّا دهّد  مینویسد و  به همه کارشناسان  رجم هم پاورقی یا پیشوفتار میّروج کت  م

   66.مطالعه کنندآن را به عنوان راه حل  ها آن
 به صّورت مّداوم «. پایش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف ویژه آمو شی4»

دهّد.  سّئولین[ میکند و به رئیس جمهور و ]دیور م گزارش پیشرفت کار را منتشر می
هاج  برنامّه دارنّد، همّین دبیّر کّل یونسّکو در شّبکهمّا نیّز بعد در صداوسیماج 

اسّت.  فّالن رتبّهگوید ایران ا  لحا  برابّرج جنسّیتی در  آید و می میما تلویزیونی 
دانیّد کّه ار یّابی ابّزار تحقیّر و  ی  کار دیور اسّت. حتمًّا مینیز ار یابی بنابراین 

بر اساس ی  شاخصّی تحقیّر و یّا بّر اسّاس شاخصّی را شما یعنی  ؛تجلیل است
 ؛تّر اسّوّار دیّّ  کّّیز ّّیّّنن ّّ  ایّّد. خّنّنّک یّل مّجلیّما تّا  ش ،ورّدی

                                                            
بّه اشّتراک گذاشّتن دانّش و »و « جگذار تسهیل گفتوّو بّراج سیاسّت»شامل  مستنداتی درباره برگزارج جلسات ذیل  :23پیوست . 65

 «.تدوین استانداردها
گفتار علی ربیعی در این پیوست تصویر پیشوفتارج که دکتر علی ربیعی، و یر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  : شامل تصویر پیش24پیوست . 66

 اند، آورده شده است. بر کتاب مرجم بان  جهانی، توانمندسا ج و رفم فقر، نوشته
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ملی . اق ام به عنوان رابط 7/1/5
آمتتتوز  در چهتتتارچوب کلیتتته 

ها بترای تحقتت اهت ات همکاری
عشتتتم توستتتعه پایتتت ار ؛ اقتتت ام 

یونستتتکو بتتترای ا تتترای استتتناد 
 المللیبین

. برقتتتراری پیونتتت  میتتتان 6/1/5
ای و  هانی نفعان ملی  منطقهلی

برای راهبری ا ترای دستتور کتار 
برای آموز ؛ اقت ام پتنجم  2030

یونستتتکو بتتترای ا تتترای استتتناد 
 المللیبین

اج و جهانی براج راهبّرج اجّراج  نفعان ملی، منطقه برقرارج پیوند میان ذج. 5»
در  2131نسّتان، تّیم در افغا 2131مّثاًل بّراج تّیم  ؛«براج آمّو ش 2131دستور کار 

 راج ّی بّنّدهند؛ یع ران جلسات مشترک تشکیل میّدر ای 2131م ّیّان و تّتّدوسّهن
ز یّنج گذارند. کار آخّر لسات مشترک میّی جّانّهّاج و ج نفعان ملی، منطقه ذج

 :دارند؛ که آن عبارت است ا 
ج تحقّق ها بّرا اقدام به عنوان رابط ملی آمو ش در چارچوب کلیه همکارج. 6»

]دفتر یونسکو در هر کشّورج[ رابّط ملّی آن کشّور بّا اساسًا  «اهداف توسعه پایدار
 دهد! شود و خودش رأسًا گزارش تهیه کرده و به بال انتقال می سا مان ملل می

کنم  ، خواهش مّیهستندسا ج  ذهنیت در حال توجه کنید که در قال  شکل اجرا 
کّار جرا ی  سّاختارج پیشّنهاد دادنّد کّه در قال  شکل ابا گوش دل دقت کنید! 

یعنی در واقّم شّکل  این است که ذهنیت مسئول ما را تغییر دهد. ،آن ساختاراصلی 
آید: شما  . اینجا سؤالی پیش میستابزار گسترش فکر سا مان ملل در کشور ما ،اجرا

م المی بر اساس تفکرات انقالب و اسالّورج اسّهّن جمّچوونه انتظار دارید مسئولی
ها ورودج دارد که مفاهیم اسالمی  ریزج کنند؟ مور حو ه علمیه قم در این حو ه برنامه

دهیم! بنّده  انجّام نمّیبّه هّیچ وجّه را به ذهن مسئولین برساند؟! مّا ایّن کارهّا را 
مشّهد  ۀبّه حّو در حّال حاضّر نیّز ام،  حو ه علمیه قم گفتّهبه مدیران هاست  سال

بایّد یّ  تبلیّغ تخصصّی مسّئولین راه بیانّدا د.  کنم: آقاجّان! حّو ه پیشنهاد مّی
باید متفاوت باشد. آن مسئول  نیزمسئولین بیش ا  مردم به تبلیغ احتیاج دارند؛ نوع آن 

اج نداریّد. آن وقّت ]برخّی انتقّادات مّا[  در وسط مفاهیم غلط است و شما برنامه
هّا  در ایّن حو هداریم، بحثّی ّا نّّهّ اصّاًل بیّانی بّراج ایّن !عقاب بال بیان نیست؟

ها توبه نّدارد؟! مّا چنّد مسّئول در ایّن کشّور  کنیم. آقاجان! انصافًا این غفلت نمی
انّدا د؟ هّیچکس!  کند و جا می می تبیینها مفاهیم دینی را  داریم؟ چه کسی براج این

 کند. سا ج می ذهنیت ،طرف سا مان ملل در قال  شکل خاص اجراج اسناد ا  آن
المللّی  سؤال مهمی است: شّکل اجّراج اسّناد بین نیزهارم این سؤال چبنابراین 

فقط خواستم اصّل ایّن مطلّ  در بنده تر است.  ها پیچیده حال البته شکل ؟چیست
 شوراج المللی در ایران باشید!  ذهن شما شکل بویرد. مواظ  شکل اجراج اسناد بین

. تغییتتتر لهنیتتتت مستتتئولین 2/5
نستتتتبت بتتتته محتتتتتوای استتتتناد 

المللی؛ ه ت اصلی اقت امات بین
 گانه یونسکو 6

. لتتتووم موا بتتتت عتتتورای 3/5
نگهبان نستبت بته عتک  ا ترای 

 المللیاسناد بین
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 . علم از نگتاه اهت  بیتت2/2/6

کننتتتت ه )معتتتتادالت بهینه
روابط انسانی(؛ دومین زیرساخت 

 ه ایت

االمام؛ زیرستاخت . معرفة1/2/6
 اوه ه ایت

ط به محتواج اسناد المللی باشد؛ نباید فق نوهبان باید مواظ  شکل اجراج اسناد بین
 المللی توجه شود. بین

المللای را نقاد    . سؤال پنجم: با چه روشی محتوای مطرح در اسناد بین6

 کنیم؟

المللّی را نقّد  سؤال پنجم این است که با چه روشی محتواج مطرب در اسّناد بین
بیّرون  المللی را با  کرد و خواند و عبارتی ا  آن اسناد بینتوان  در هر صورت می کنیم؟

اسّت! یعنّی گونّه  نقّدها همّین ۀعمّددر حال حاضر آورده و آن را به نقد بوذارید. 
 المللی وجود ندارد. اسناد بینروش خاصی حاکم بر نقد 

ایم هرگاه محتواج مطّرب  گفتهایم:  المللی پیشنهاد داده براج نقد اسناد بین یما روش
ه امر در تعار  قرار ب در اسناد بین  ؛ لذا نقدکنیم ویرد ما آن محتوا را نقد میالمللی با ن 

ه  مند و بر اساس ی  ساختار فنی رقم می نظام ما  ؟چیست مسئلهخورد. خ  آن ن 
شّناخت  ۀمسّئله که در اسالم براج هدایت ل م اسّت ئل: اولین مس. معرفةالمام1

، المللّی در اسناد بینکه محتوایی آن هدایتی محقق نخواهد شد.  ،بدون امام وامام است
 باید به چالش کشیده شود. ،کند تنزل جایواه امام را دنبال می

ی  تعریف خاصّی ا  علّم دارنّد؛ نوّاه  عصمت و طهارت بیت اهل . علم:2
ّ  Knowledge is power »68» :گویّد می 61نیک  بیکنی به علّم را قبّول ندارنّد. ب 

اج  یعنی آن معادله ابزار تصرف است. ،علم ؛ به عبارتیگوید علم قدرت است مییعنی 

ّ لّم  فرمایّد: الع   می امیرالمّؤمنین توان با آن تصرف کّرد. که می لفّظ  /6.اٌن لط  س 
شّان را  هرجا حضور دارنّد روابط ها ناببینید انس سلطان در روابط انسانی ظهور دارد.

انسان بالدسّتی و فر نّدان  ،مادر در خانه و کنند؛ مثاًل پدر تنظیم می ها نابا سایر انس
 . یعنی تصمیمات پدرومادر بر تصمیمات فر ندان تأثیر دارد. هستند دستی نسان پایینا

                                                            
فیلسوف، سیاستمدار، حقوقدان و نویسنده انولیسی بود. تلقی وج ا  مسئله علم تأثیر بسّیار عمیقّی ( م ۵۱۲۱-۵۵۱۵)س بیکن . فرانسی61

 تناقض جدج با افکار سست وج دارد. بر نورش مکات  غربی پس ا  خود گذاشت. ماهیت و ساختار علم ا  دیدگاه اهل بیت
کردن بّر  شود. براج حکومت شده نیست اثرج ایجاد نمی دیور مترادفند؛ یرا وقتی علت شناختهعلم انسان با تصرف او در طبیعت، با یک.  68

 طبیعت باید ا  آن اطاعت نمود؛ و آنچه در عالم تفکر، علت است؛ در عالم عمل نیز ی  قاعده است.
human knowledge and human power meet in one: for where the cause is not known the effect cannot be produced.nature 
to be commanded must be obeyed: and that which in contemplation is as the cause is in opertion as the rule. 

 34نو ارغنون)فرانسیس  بیکن(  ص
 : شامل بحث اجمالی ا  صدور و دللت این روایت شریف.24پیوست . /6

. بررستتتی تعتتتارض استتتناد 2/6
های المللتتتی بتتتا زیرستتتاختبین

گانتته هتت ایت؛ رو  پیشتتنهادی نه
 المللیبرای نق  اسناد بین

. لووم روعمن  کتردن نقت  و 1/6
 المللیبررسی اسناد بین
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در محیط کار، کارفرما آن کسی است که تسلط دارد و کارگر آن فردج است که تسلط 
تسلط دارد و شاگرد آن شخصی است که تسّلط  ،پذیرد. در محیط آمو شی معلم را می

ید مور اینکه تنظیم روابط انسّانی در آن یّ  هیچ جمم انسانی نداکند.  را قبول می ر
رود و روابط را به سمت ظلم  ظالمانه پیش می ۀاصل است وگرنه سلطه به سمت سلط

اج است کّه  علم آن معادله «اٌن لط  س   لم  لع  ا  » فرماید . خ  حضرت میکند مدیریت می

مدارا نصف عقل اند که  به ما فرموده بیت کند؛ مثاًل اهل روابط انسانی را تنظیم می
رود. خاصیت آن چیسّت؟  ی  معادله به شمار می« مدارا نصف عقل است» 11است.

که اهل مداراست کمتّر انسانی کند.  خاصیتش این است که روابط انسانی را تنظیم می
گّردد. ایّن علّم  با دیوران کمتر اصطکاک ایجّاد می او  کند. در رابطه ه دیوران ظلم میب

انی ّسّط انّشدن رواب سلطان است و به بهینه بیت اهلمدنظر علم  ااست دیور؛ منته
اج  گویّد مّن معادلّه می «Knowledge is power»گوید کند. اما بیکن می کم  می

کند؛ مثاًل ریاضی، فیزی  و  یست معادلت بیکنّی  دارم که در طبیعت تصرف ایجاد می
مّده ولّی بّا نوّاه بّیکن المللی سخن ا  گسّترش علّم آ هستند. حال اگر در اسناد بین

ه ّم کّّنّّر  کّجا ع   ینّمّباید با آن مقابله کنیم. من هاجرا کند خواهد این اقدام را  می
ی در ّنّّیعیعنّی چّه؟  11ر تهّران روبّروییمّهّّاق در شّلّّد طّدرصّ 42ا ّا بّّن مآّال
. رسّند یکدیور به اصّطکاک می اّر بّّوهّّرج،  ن و شّشّاد بّهّن نّریّت یّفّاطّع
شّوهر هّم معّادلت و معّادلت مّدیریت شّوهر را  ،  علتش این است کّه  نی

که آقایان تکبر نکننّد و بّا صّداج در روایت آمده است مثاًل  داند. مدیریت  ن را نمی
گویی تا آخر عمّر  بلند به همسرشان بوویند ما تو را دوست داریم. همین جمله که می

را یّاد  هّا اینه اسّت دیوّر. حّال مّا این ی  معادل 12ماند. در دل همسرت باقی می
 شود. درصد طالق می 42 آن  گیریم؛ لذا نتیجه نمی

                                                            
ال  . 11 یر   ق  م 

 
ْؤم   أ ین  اْلم  ي  ن  ه   ف  ت  ی  ص  ه   و  ْبن  د   ل  م  ح  ة   ْبن   م  ی  ف 

ن  ْم  و  : »  اْلح  ن   اْعل 
 
س   أ

ْ
أ ْقل   ر  ْعد    اْلع  ان   ب  یم  ه   اْْل 

الل  ز   ب  ل   و   ع  اة   ج  ار  د  اس م   «  الن 
]ترجمه عطاردج با مقّدارج «  است مردم به احسان و محبت متعال خداوند به ایمان ا  بعد خرد، و عقل کمال که بدانفرمود:  رسول خدا

  تصرف[
 381ص  4من ل یحضره الفقیه، ج 

 .3پیوست ر.ک . 11
ْن . 12 ْیم  ع  م  و ْبن  ج  ْمر  ْن ع  ی ع  یس  ان  ْبن  ع  ْثم  ْن ع  د  ع  ال 

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

ْصح 
 
ْن أ ٌة م  د  ه  ع 

ْبد  الل  ي ع  ب 
 
ّ  أ س  ّال  ر  ال  ق  ّه  ق  : ول  الل 

داً » ب 
 
ا أ ه  ْلب 

ْن ق  ْذه    م  ك  ل  ی  بُّ ح 
 
ي أ ن  ة  إ 

 
ْرأ ْلم  ل  ل 

ج  ْول  الر   ؛ «ق 
 .رود هرگز ا  قل   ن بیرون نمی« دوستت دارم»گفتار مرد به همسرش که فرمود:  رسول خدا
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. تبیتتین چنتت  نمونتته از 1/2/2/6
کننتتت ه روابتتتط معتتتادالت بهینه

 انسانی

 

کنم:  کنم برخی ا  معادلت خّانواده را بحّث مّی من همیشه ا  فرصت استفاده می
کنّد رابطّه  ن و شّوهر خّوب شّود مّدیریت  یکی ا  معادلتی که بسیار کمّ  می

بعّد ا  حضّور در خانّه اسّت. همّه  ن و  مالقات اول بعد ا  جدایی یا مالقات آخر
ر ّه اگّّت دارد کّّآید ی  مالقات اول دارند؛ در روایّ شوهرها وقتی مرد ا  بیرون می

 13دهند. انجام دهد بهشت را به عنوان پاداش به او می یخوببه ی مالقات اول را ّسّک
و در  روج این روایت درایه کنید! چقدر معادله عجیبی است! مّثاًل مّرد خسّته اسّت

بینّد چهّره  آید اولین تصّویرج کّه می دعوا هم کرده ولی تا به خانه می بیرون ا  خانه
رود که بیرون بر او چّه گذشّته اسّت!  یافتۀ همسرش است. کاًل ا  خاطرش می تبرج

پّنج  ،آن چهّاردر [ ی راخوب ۀ]رابطاست که عالی خود  یعنی  ن با همین برخورد اول  
را  خّود دیور این مرد مشّکالت و کند تضمین می ،هستندساعتی که در کنار یکدیور 

مرد هم وقتّی بّه همچنین اگر مرد با روج گشاده به خانه بیاید، آورد.  داخل خانه نمی
یرا  با روج گشاده بیاید بایدآید  خانه می هر حال چند سّاعتی و به  ن انتظاراتی دارد  
و همّدیور را تحویّل بویرنّد، اش باشد برخورد اول بش  در همین که  ؛است تنها بوده

مّدیریت  ود تمام فشارج که در خانه روج  ن بوده مّدیریت شّود.ّش یّث مّاین باع
 خواهد سرکار برود،  ن بّه اسّتقبال وقتی مرد می ونه است کهگ هم به این مالقات آخر

علم  ها اینگذارد لبخند خود باشد.  برود و آخرین تصویرج که در ذهن شوهرش می او
ریاضّی یّ ،  وقت آمّو ش و پّرورش بّه دهیم؛ همه را آمو ش نمی ها اینا است. م

و غیّره اختصّاص  ریاضی دو، ریاضی سه، فیزی  یّ ، فیزیّ  دو، فیزیّ  سّه
مان  هاج همّه هّم در خانّه امّان همه ما دکتّر و مهنّدس هسّتیم اآل شده است. داده

داراج  «العلّم سّلطان» این ساختارمشکل داریم. ما باید علم نافم را مبنا قرار دهیم! 

ه بخش است. معادلت علمی  ّه بخّش آن را  بیت اهلن  بسیار گسترده است؛ ما ن 
را راه بیاندا یم  خود  شاءالله بخواهیم مدارس مطلوب ایم. لذا ما وقتی ان استنبا  کرده

اش تخریّ   کسی که شغلش خراب شود  ندگی یرا کنیم  مثاًل راجم به شغل بحث می
 ه عنوان واحدهاج درسی در ّه ]بّل سّغّل دو، شّغّ ، شّل یّغّذا شّگردد. ل یّم

                                                                                                                                     
 /56ص  5کافی ج 

 : شامل روایت شریف و ترجمه آن.26پیوست . 13
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. نفتتی ستتبی   تربیتتت و 3/2/6
توکیه  پیشگیری از  رم و عبرت  

های قانون  عغ   بیان و عتاخ 
ارزیابی؛ هفتت زیرستاخت دیگتر 

 ه ایت

 ها ناولّّی انسّّ 14بسّّیار مهمّّی اسّّت. ۀمسّّئل ،دهیم[ شّّغل مان قّّرار مّّی مّّدارس
 م.ّیّنّث کّحّد بّایّرا ب اّه نّاید. ّدارنّن اّه آنه ّم بّی راجّاتّاعّلّاط

. 4د گرفّت. که باعّث تسّلط دشّمن شّورا هرچیزج باید جلوج : . نفی سبیل3
اج ایستاد؛ چّون اگّر افّراد تزکیّه  : باید روبروج هر پیشنهاد ضد تزکیهتربیت و تزکیه

خودشّان و دیوّران نیز گردد و  شوند و درونشان پاک نمی نمی )یعنی پاک( نشوند نقی  
آفرینّی  ی  جامعه خوب پر ا  عبرت . پیشویرج ا  جرم و عبرت:5. کنند اذیت می را

یّ  جامعّه را اصّالب  ،قّانون خّوب . قّانون:6آفرینی کنّیم.  است. ما باید عبرت
د بّه ّانون بّه قّکشاند. باید توجه کنیم ک ی  جامعه را به بدج می ،بد قانونکند و  می

یابی شاخ . 8 ؛بیان مسئله .1مملکت ما تحمیل نشود.  شغل  مسئله. /و  هاج ار 
ه  گوییم. ما مّواظبیم کّه  می هاج هدایت  یرساخت ها آناست که ما به  مسئلهاست. ن 
ه موضوع را به چالش نکشد اسناد بین منّد و  . پس نقد ما ی  نقّد قاعدهالمللی این ن 

ّّا عّّدم تناسّّ  اسّّناد بین روشّّمند اسّّت. می ّّد کّّه تناسّّ  ی ّّا  گویی المللّّی را ب
نقّد مّا در حّو ه  ؛پس ببینید نقد ما ذوقی نیست م.یسنج هاج هدایت می  یرساخت

  15المللی نقدج نیست که واتیکان به این اسناد وارد آورده است. بین علمیه قم به اسناد

                                                            
ةٌ 14 د  ْن  . ع    م 

 
اأ ن  اب 

ْن  ْصح  ْهل   ع  اد   ْبن   س  ی  ن     
وب   اْبن   ع  ْحب  ْن  م  ي ع  ب 

 
د   أ ال 

ي  خ  وف 
ه   اْلک  ع  ف  ی ر  ل  ي إ  ب 

 
ر   أ

ْعف  ال     ج  ّال   ق  ّول   ق  س  ّه   ر  ة    الل  ّاد  ب   اْلع 
ون   ْبع  ْزءاً  س  ا ج  ه  ل  ْفض 

 
ل     أ ل   ط 

ال   .اْلح 
 .است حالل طل  آن جزء ترین فضیلت با و است جزء هفتاد عباده: فرمود  اکرم رسول حضرت: صادق  امام

 18ص ،5ج کافی،
ْنه   و   ْن  م  ْهل   ع  د   ْبن   س  ْحم 

 
ْن  أ د   ع  م  ح  د   ْبن   م  م  ح  ث   م  ْشع 

 
ْن  اْل ی ع  وس  یل   ْبن   م  اع  ْسم  ی ْبن   إ  وس  ر   ْبن   م 

ْعف  ْن  ج  یه   ع  ب 
 
ْن  أ ه   ع  ائ  ال     آب  ال   ق  ول   ق  س  ه   ر 

 الل 
   ة اد  ب  ون   اْلع  ْبع  ْزءاً  س  ا ج  ه  ل  ْفض 

 
ْزءاً  أ ل     ج  ل   ط 

ال  ْنه   و  . اْلح  ا م  ذ  ه  اد   ب  ْسن  ة   اْْل  اد  ب  ة   اْلع  ر  ش  اء   ع  ْجز 
 
ة   أ اء   ت ْسع  ْجز 

 
ي أ     ف 

ل  ل   ط 
ال   .اْلح 

 .است حالل طل  در آن جزء نه و دارد جزء ده عبادت: فرمودند رسول خدا 
 11ص ،111ج ر،بحارالنوا

یّا  «Transforming our World: the 0202 Agenda for Sustainable Development». حّق تحفّظ واتیکّان بّر 15
 براج توسعۀ پایدار. 2131همان دستور کار 

 آدرس مطل  در سایت رسمی ناظر واتیکان در سا مان ملل متحد
 ستایش مورد را توسعه مرکز در انسان دادن قرار بخاطر را 2131 سند کار ردستو ،( رم شهر در کاتولی  کلیساج نشین اسقف)  مقدس سریر
 .داد قرار
 و جنسّی حقّوق" ،"بّارورج و جنسّی سّالمت" مّورد در مثّال بّراج .میدهّد قّرار پایدار توسعه کار دستور بر را هایی شر  و قید چه اگر

 ا  جلّوگیرج» موارد در همچنین .نمیداند حقوق این جزو را کننده نجنی سقط دستواه و جنین سقط که میووید ،"باردارج حقوق" ،"باردارج
 مّورد در همچنّین .شّد متعّر  انسّانی حقّوق و انسّانی حیثیّت و شّوهر و  ن ا  لیبرالی تعریف ،به ،"خانواده ریزج برنامه" ،«باردارج

 و21 پاراگراف به پاپ .میکند اشاره خانواده محوریت و والدین هاج مسئولیت و حقوق به"   جنسی تمایالت درباره اطالعات ارائه" یا"آمو ش"
 .میزند شر  و قید نیز 5۲6 و 3۲1 هدف
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. تغییتتر لهنیتتت مستتتئولین ؛ 1/7
اصتتتلی پتتتییر  استتتناد نکتتتته 

المللتتی و لتتووم تو تته بتته ایتتن بین
نکتتتته مهتتتم در الگتتتوی   یتتت  

 نگهبانی از نزام

 

. آیتتات و روایتتات مربتتو  1/2/7
؛ دلیتت  بتته مقایستته رعتت  و  غتتی 

 استزهاری اص  نزام مقایسه

تتتترین . نزتتتام مقایستتته؛ مهم2/7
ویژگی الگوی   ی  نگهبتانی از 
نزتتام بتته دلیتت  بازستتازی لهنیتتت 
مسئولین بتر استام مفتاهیم دینتی 

 توسط این اص 

ّّا عّّدم تناسّّ  اسّّناد بین ّّر اسّّاس تناسّّ  ی ّّا  یّّ  نّّوع نقّّدج اسّّت ب المللّّی ب
 هاج هدایت. خ  این هم سؤال پنجم.  یرساخت

. سؤال ششم: ویژگی اصلی الگوی نگهبانی از نظام در مقابل هجوم اسناد 7

 ؟المللی باید چه باشد بین

هّایی  المللّی چّه ویژگی سؤال ششم: الووج نوهبانی در مقابل هجوم اسّناد بین
عر   ؛المللی را توضیح دادم ببینید در سؤال چهارم بنده شکل اجراج اسناد بین دارد؟

شّود.  تغییر ذهنیت مسئولین دنبّال می مسئلهالمللی،  کردم در قال  اجراج اسناد بین
المللّّی را ا  حیّّث تناسّّ  یّّا عّّدم تناسّّ  بّّا  ندر سّّؤال پّّنجم محتّّواج اسّّناد بی

ه  یرساخت یعنی هم در سؤال چهار و هّم در سّؤال پّنج گانه هدایت سنجیدم.  هاج ن 
المللّی دارنّد  این است که در قال  اسّناد بین مسئلهد آن ّح شّاج واض مسئله  ّی

ی ّعنّّی ؛دورّخّ این اتفاقی است که دارد رقم میدهند.  ذهنیت مدیران ما را تغییر می
برنّد.  کنند و آنان را به سّمت مفّاهیم سّکولر می ا  مفاهیم دینی دورشان میآنها را 

 کند. سؤال چهار و پنج این معنا را به ما منتقل می
بنابراین در سؤال ششم نوهبانی ا  نظام باید به شکلی باشد که ذهنیت مدیران مّا را 

رکس این کار را انجّام دهّد دارد ا  بر اساس مفاهیم دینی و اسالمی با سا ج کند. ه
ایم کّه  ما عر  کردهکند. خ  حال چوونه این کار را انجام دهیم؟  نظام نوهبانی می

کنم  خّواهش مّی ترین ویژگی الوّوج نوهبّانی ا  نظّام، نظّام مقایسّه اسّت. مهم
ل بحث بنده همین است   دقت بفرمایید!لذا خواهران و برادران گرامی گ 

صطالحات الووج پیشّرفت اسّالمی اصّطالحی داریّم کّه بسّیار ما در مجموع ا
م کّار فقیّه و طلبّه، ّیّگوی یّت. مّحیاتی است و آن همین اصطالب نظام مقایسه اس

. ببینیّد نظام مقایسه است. نظام مقایسه یعنی چه؟ یعنی مقایسه رشد نسّبت بّه  غّی 
 شد  الرُّ  ن  ی   ب  د ت  ق   ین  ی الد  ف   کراه  ل إ  » یم  ج  الر   یطان  الش   ن  م   الله  ب   وذ  ع  ا  فرماید  میکریم قرآن 

ا  ابّزار ل م نیست یعنی شما  ؛د ل م نیست اکراهی اتفاق بیافتدفرمای می 16«ی  الغ   ن  م  
 د ق  »گوید  ر استفاده کنید ل م نیست شما مدیریت جبرج داشته باشید. چرا؟ میّبّج

                                                                                                                                     
yon.ir/bxpMn  متحد ملل سا مان در مقدس سریر ناظر سایت در مطل  آدرس   

ي»؛ 256. سوره مبارکه بقره، آیه 16 ن  اْلغ  ْشد  م  ن  الرُّ ی  ب  ْد ت  ین  ق  ي الد  ْکراه  ف   ؛ « ل إ 
  « نیست در دین، هیچ اکراه و اجبارج»ترجمه: 
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. نزتتتام مقایستتته؛ و یفتتته 2/2/7
اصلی یک فقیه برای دفاع از دین 

 و ترویج آن

ینکه در قرآن رشد و غی  تبیین شده اسّت. یعنّی ویژگّی به علت ا« ی  الغ   ن  م   شد  الرُّ  ن  ی  ب  ت  
ن رشد ا  غی  اس ّا »گوید این رشد و این غی اسّت حّال  یّت. مّاصلی کتاب خدا تبی  إم 

ا کفوراً  این روایّات به کنم  فرماید )خواهش می می یا مثاًل امیرالمؤمنین 11«شاکرًا و إم 
 إ  »دقت بفرمایید( 

کهذ  وا ال  ف  عر  ی ت  ت  ح   شد  وا الرُّ ف  عر  ن ت  م ل  ک  ن  ر  فرمایّد شّما  ایشّان می 18«ج ت 
د کّرده بشناسّید. مّثاًل یکّی ا  ّرک رشّّفهمید تا وقتی کّه کسّی را کّه تّ رشد را نمی

ّّد می ّّان را رش ّّت. ا دواج انس ّّد، ا دواج اس ّّادیق رش ّّ مص ّّد. امیرالم  ؤمنینّده
اج مفلّوک همجردج این واّال و هّکنید تا ح اید شما ار ش ا دواج را درک نمیّفرم یّم

 را ببینید.
گوید وقتی انسان مجرد را دیدج که آسّایش و آرامّش نّدارد و هزارتّا مشّکل  می

خواهی بفهمی حرمت  فهمید. یا مثاًل وقتی می وقت قدر ا دواج را می دیور هم دارد آن
ّ  ربا تا چه اندا ه رشد ایجاد می ی کند برو نکبت ربّاخوار را ببّین. ببینیّد حضّرت فن 

ن م ک  ن  فرماید ا   کنند نمی بحث می م ک  إن  »فرماید  بلکه می ی  وا الغ  ف  عر  ی ت  ت  ح   شد  وا الرُّ ف  عر  ت  ل 
کهوا ال  ف  عر  ی ت  ت  ح   شد  وا الرُّ ف  عر  ن ت  ل   ر  یعنی تجربه ترک رشد را بایّد بررسّی کنّیم. « ذج ت 

رشد و غی را بفهمیم تّا  باید حتماً  ؛گونه هستیم این ها نااین نظام مقایسه است. ما انس
 .شود فقط راجم به رشد سخن گفت هدایت پیدا کنیم. نمی

راجّم بّه رشّد تنهّا عیبی که امرو ه به مباحث دینی وارد است این اسّت کّه مّا 
گویّد اج طلبّه!  روایت روشی اسّت می ،کنیم در حالی که این روایت یّت مّبّحّص

شّوج قبّل ا  اینکّه راجّم بّه رشّد اج عالم! اج فقیه! هر وقت خواستی وارد بحث 
پس ما ناظر به این صحبت کنی براج مخاطبت نسبت به ترک رشد معرفت ایجاد کن. 

فقیهی که بّین رشّد و غّی فقیه نظام مقایسه است.  ۀگوییم وظیف روایات و آیات می
 د.تنّاد کّجّت ایّدایّد هّوانّت یّمّد نّنّکّه نّسّایّنظام مق

                                                            
ورا»؛ 3. سوره مبارکه انسان، آیه 11 ف  ا ک  م  رًا و  إ  ا شاک  م   إ 

بیل  ْیناه  الس  د  ا ه  ن   « إ 
 ]ترجمه انصاریان[« ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس»ترجمه: 

د  18 ْحم 
 
د   ْبن   . أ م  ح  ْن  م  ْعد   ع  ر   ن  بْ  س  ْنذ  د   ْبن   اْلم  م  ح  ْن  م  یه   ع  ب 

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

 
ْن  أ ه   ع  ّد  ّْن  ج  یّه   ع  ب 

 
ّال   أ ّ   »ق  ط  یّر   خ  م 

 
 أ

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

 
وا أ م   ؛« اْعل 

ترجمه «]بشناسید را آن رهاکننده و تارَ آنکه ا  پس مور شناسید نمی حق( را و درست راه )یعنی رشد شما که بدانیدفرمود:  منینامیرالمؤ
 به پیوست رجالی  این جزوه رجوع فرمایید. براج اطالع ا  نحوۀ استدلل بر صدور این روایت ا  جان  معصوم  رسولی محالتی[

 3/1ص  8کافی، ج 



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  35

. ضتترورت ورود عتتورای 3/2/7
نگهبان به نزام مقایسته و عبتور از 

های صترفا  حقتوقی استناد بررسی
 المللیبین

. رهبر انقتیب؛ نمونته 1/2/2/7
  بارز یتک فقیته مستلط بته قواعت

 نزام مقایسه

اج در این ایام براج مردم ایران دو نظام مقایسّه انجّام دادنّد:  مثاًل آیت الله خامنه
در انتخابّات تقلّ  اتفّاق افتّاده  ندآن جریان گفت که 1388یکی در  مان فتنه سال 

اج ریختند بّراج اینکّه مّردم را  کردند؟ رهبرج ی  برنامه کار هچ. خ  رهبرج است
گاه کنند. برنامه شان این بود که وضعیت  برنامهشان چه بود؟  نسبت به این حرف غلط آ

ه ماه مردم فهمیدند کّه  دشمن را دائمًا تبیین می ۀجبه انتخابّات »کردند. لذا بعد ا  ن 
ا راه یعنی نرفتند به سمت اینکه دعّو «اصل نظام و اصل دین نشانه است ،بهانه است
ی  مورد دیور هم قضیه برجام است: ی  حرف  کنند. «مدیریت بحران»بیاندا ند و 

اج توسط برخی مطرب شّد کّه مّذاکره بّا آمریکّا مشّکل مّردم ایّران را حّل  غی  
خارجه  ؛ اجّا ه دادنّد نظریّه سیاسّترهبرج اجا ه نظّام مقایسّه دادنّد /1کند. می

د و همه مردم فهمیدند که این نظریّه وکه  یرساخت برجام است اجرا ش 81گرا توسعه
ه ّی بّّاصّّصّتّن اخّال ایّّند. حبرج در اینجا نیز هدایت کردّره ود.ّبنظریۀ غلطی 

حّال شّما ا  ایّن  مثل این روایتی که گفتم همه باید نظام مقایسه کنند.دارد؛ّرج نّبّره
بینیّد خّالی ا  نظّام  هّا را نوّاه کنیّد! می منظر منبرهاج آقایان را نواه کنیّد! کتاب

ن رشد ا  غی  اتفاق نمی  .افتد مقایسه است. وقتی نظام مقایسه نباشد تبی 
وارد وادج نظّام  «شّوراج نوهبّان»خواهید ا  نظام نوهبانی کنیم باید  حال اگر می

است. شوراج نوهبان نباید فقط بووید که فالن قّانون این مقایسه شود. حرف بنده 
اش نباید کار  یعنی کار اصلی ؛مخالف شرع و فالن قانون مخالف قانون اساسی است

 ،کنّد نظّر می یح براج نمایندگان مجلس اظهاربلکه وقتی در مورد لوا ؛حقوقی باشد
یعنّی الوّوج  ؛آورد را به وجّود مّی یمشکالتچه باید بووید اگر این پیاده شود مثاًل 

المللّی دارنّد  چرا؟ چون اسناد بین نوهبانی ا  نظام باید بر مبناج نظام مقایسه باشد.
که ّنّّه ایّبته نّّ. الالمللی که فقط ماهیت حقوقی ندارند سا ند. اسناد بین ذهنیت می

ّل  یت حقّوقی آن مطّرب کّرد. دقّت میّماهدرباره حثی را ّود بّش یّمّن فرماییّد گ 
 آور  المللی را باید ا  حیث الزام کنند اسناد بین ببینید همه فکر میبحث بنده کجاست؟ 

 

                                                            
 .1پیوست به . ر.ک  /1
 آورج: محمود واعظی. / جممنظام  / مرکز استراتژی  مجمم تشخی  مصلحت1386 درانتشار  «گرا توسعه». نظریه سیاست خارجه 81

 .1پیوست شدن آن، ر.ک  براج اطالع ا  خالصه این نظریه و نقد نظرج و نقد نتیجه عملیاتی
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. نزام مقایسه توسط عتورای 3/7
نگهبتتان یعنتتی مقایستته بخشتتی و 

 کین حکمرانی اسیمی و لیبراه

کننّد و  را بحث می 81حق تحفظیا  حق شر ؛ مثاًل آور نبودن بررسی کرد بودن یا الزام
در حالی کّه بّا ایّن توضّیحاتی کّه بنّده دادم  82.این اسناد برخورد حقوقی دارندبا 

المللّی القّاج یّ  ذهنیّت خّاص ا   واضح شد اساسًّا رسّالت اصّلی اسّناد بین
المللی دارد یّ  نّوع حکومّت کّردن را بّه مسّئولین مّا  ، اسناد بینحکمرانی است

 تنی بر لیبرالیزم غلط است؛گویید این نوع حکمرانی مب دهد. حال شما می آمو ش می
حکمرانی مبتنی بر لیبرالیزم را به صّورت بخشّی و دائمًا خ  راهش این است که 

هدایت در ذهن مسئولین رقم صورت  در غیر این کالن با حکمرانی اسالم مقایسه کنید
کّه بنّده محضّر آیّت اللّه جنتّی در آن است نایی ّعّم انّمّن هّایورد. ّنخواهد خ

یعنی شوراج نوهبّان مّا  83تشکیل شد عر  کردم مسئلهپیرامون همین اج که  جلسه
کنّد  آن کار مین روج باید الووج نوهبانی ا  نظام را ارتقا دهد. البته این بخشی که اآل

کند یا قوانین را ا  حیث حقوقی هم  مثاًل تشخی  صالحیت می؛ هم قطعًا ل م است
شود. تکمیل آن نیز به  «تکمیل»نی باید گوییم الووج نوهبا لذا ما می .کند بررسی می

وونه ّچّاینکه ال ّح دّرار دهّل قّه را اصّقایسّظام مّاج نّبنّمعناج آن است که م
بحّث درباره آن هّم شاءالله  انمربو  به بخش اجرایی است که این کار را انجام دهد 

ی ا  کنم. پس تا حال شد شش سؤال. ما قدم به قدم ضعف الوّوج نوهبّانی فعلّ می
 نظام را تشریح کردیم. بله! ما شوراج نوهبان داریم ولی به دلیل اینکه شوراج نوهبان 

                                                            
حّق »کنوانسیون وین در مورد حقّوق معاهّدات بّه ایّن شّرب اسّت:  2ده ذیل ما« تحدید تعهد»یا همان « حق شر »تعریف  ترجمه .81

اج که ی  کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقم امضا، تنفیذ، قبول، تصوی  یا الحّاق بّه یّ   عبارت است ا  بیانیه ی  جانبه« شر 
حقوقی بعضّی ا  مقّررات معاهّدات نسّبت بّه خّود بیّان  کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار معاهده صادر می

 میدارد؛
yon.ir/umr6k  کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، سایت آرشیو اسناد سا مان ملل متحد 

برنامّه  یّ ، 2131سند »آمده است:   6/در اردیبهشت  «2131اطالعیه معاونت حقوقی ریاست جمهورج درباره سند »براج نمونه در . 82
سّند و ماننّد آن  یّن. ایستدولت ها ن جبرا یتعهد حقوق یچه جاست که حاو جسند جبرنامه کار الملل، ینطبق قواعد حقوق ب  است، جرکا

مجّالس  ی تصّو یجّهدولّت هّا و در نت جبّه امضّا یّا ج. لّذا نشّود ی، معاهده محسوب نم2131 سند نامه است. یهتوص ی  یقتدر حق
 «شود... یمحسوب نم معاهده نبوده و الزام آور، 2131آن جا که سند  ا  ( ندارد.ین اساسقانو 11اصل  یت)رعا جقانونوذار

yon.ir/Llqp/  آدرس مطل  در خبرگزارج ایسنا 
المللّی، در کنّار  شود که در بررسی این سّند خطرنّاک بین مشاهده می« 2131آور نبودن سند  الزام»فار  ا  صحت یا عدم صحت ادعاج  

 این اسناد نشده است.« سا انه ساختار نورش»هیچ توجهی به « آورج حقوقی آورج یا عدم الزام امالز»پرداختن به 
درباره ضرورت ارتقاج مفهوم ؛ 13/6آذر  26مورخ الله جنتی  السالم علی کشورج با آیت جلسه حجتاج ا   شامل خالصه :21پیوست . 83

 .نوهبانی ا  نظام
nro-di.blog.ir/ 1//12/13/6 رسانی نقشۀ راه ل  در پایواه اطالعآدرس مط    



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  31

. مق متتتته قتتتتانون اساستتتتی 1/8
)حکومت بر اسام رعت  فکتری 

تترین یکتی از مهم ؛افراد  امعته(
مانت ه های حقتوقی معط  رفیت

بتتترای ا تتترای الگتتتوی   یتتت  
 نگهبانی

 

به سّمت یّ  ذهنیّت لیبّرال انتقال در حال ذهنیت مسئولین  ؛کند نظام مقایسه نمی
گونه بّوده اسّت. در حّالی کّه اگّر نهادهّاج  ها هم همین . در مورد همه دولتاست

توانیم با مسّئولین داخّل نظّام تفّاهم  قایسه بروند مینوهبان ا  نظام به سمت نظام م
پّس نظّام مقایسّه میّان کنیم که چوونه باید حکمرانی کنند. این بحث بنده اسّت. 

اش را  حکمرانی مبتنی بر اسالم و حکمرانی لیبرال. باید مبنا شّود. حّال چوّونوی
نوهبّان آقاج جنتی عر  کردم مّا حاضّریم بّه شّوراج  بنده به حاج کنم. بحث می

 یاتی است.ّیشنهاد ما بسیار عملّکم  کنیم ا  همین فردا وارد عرصه شود؛ یعنی پ

در قاانو  اساسای    ی. سؤال هفتم: چه ظرفیت حقوقی و قانونی مشخص8

 برای الگوی جدید نگهبانی از نظام وجود دارد؟

 سؤال هفتم را هم بخوانیم: ظرفیت حقوقی و قانونی، چه در قانون اساسی و چه در
تر بوویم:  ساده قوانین عادج براج این الووج جدید نوهبانی ا  نظام وجود دارد یا نه؟

آیا اگر ما بخواهیم الووج جدید نوهبانی ا  نظام را مبنا قرار دهیم باید قانون اساسی را 
نوهبّانی  یّدداین الووج ج توان تغییر دهیم یا به استناد اصول همین قانون اساسی می

شود همّین کّار را  اسی میّانون اسّول قّن اصّبه نظر ما به استناد همی؟ را اجرا نمود
کرد. مثاًل به کدام اصول آن؟ اجا ه دهید برایتان بخوانم. مثاًل در مقدمه قانون اساسّی 

انون ّقدمه قّّ. مّود داردّوجّالم ّت در اسّّومّّکّبّه اسّم شّیوه حی ّنوانّّعی  
اند،  قانون اساسی این را در مقدمه گذاشّتهاسی را ببینید! اساسًا نویسندگان حکیم ّاس

حکومت ا  دیّدگاه اسّالم برخاسّته ا  : »خوانم بنده ا  روج مقدمه قانون اساسی می
گرج فردج یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمّان سیاسّی ملتّی  موضم طبقاتی و سلطه

دهّد تّا در رونّد تحّول فکّرج و  کیش و همفکر است که بّه خّود سّا مان می هم
هرکس این را نوشته حکیم بّوده  84«، راه خود را به سوج هدف نهایی بوشایدعقیدتی

گوید حکومت بر اساس رشد فکرج است! دارد حکومّت مّدنظر اسّالم را  است؛ می
 د.ده توضیح می

                                                            
کس  .هیچ اسّت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هم او، انسان را بر سرنوشت ّ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ا  آن خداست 56. اصل 84
ا طرقی کّه در اصّول  منافم فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را کند یا درخدمت تواند این حق الهی را ا  انسان سل  نمی

 کند. آید اعمال می بعد می
 قانون اساسی جمهورج اسالمی ایران
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متعت د های . و ود مجموعته1/9
فکتتتری بتتتا در دستتتت داعتتتتن 
نزریات کارآم  برای استتفاده در 

 نزام مقایسه عورای نگهبان

 

خواهید حکومت اسالمی داشته باشید بایّد در مّردم تحّول فکّرج  یّر مّگوید اگ می
  یرا خواهیم اده است! ما قانون دیورج نمیایجاد کنید. ببینید چقدر قشنت توضیح د

شوراج نوهبان مور حافظ قانون اساسی نیست؟! به اسّتناد اند.  همین قوانین معطل
تواند ورود پیدا کّرده و بّین حکمرانّی بّا نوّاه اسّالم و  می ،اج همین بخش مقدمه

ملت »د! خ  عبارات بعدج را ببینی حکمرانی با نواه لیبرالی نظام مقایسه انجام دهد.
ما در جریان تکامل انقالبّی خّود ا  غبارهّا و  نوارهّاج طّاغوتی  دوده شّد و ا  

بینی اصّیل  هاج فکرج بیوانه خود را پاک کّرد و بّه مواضّم فکّرج و جهّان آمیزه
اسالمی با گشت. اکنون برآنست که با موا ین اسالمی جامعه نمونۀ اسوۀ خود را بنّا 

کنّد، فکّر کّنم مّتن روشّن  ولی دیور کفایّت میو الی آخر توضیح داده است  «کند
شوراج نوهبّان مّا کّه ا  ایّن قّانون اساسّی حفاظّت  راما آیا در حال حاضاست. 

آیّا بّراج ارتقّاج فکّرج در دهّد؟ یعنّی  انجّام مینیّز را گونه اقّدامات  این ،کند می
 حّالاسّت.  کند؟ خیر، این کار معطّل مانده ریزج جدج می مسئولین و مردم، برنامه

خواهم بحث را ادامّه  بندهاج دیور هم در قانون اساسی وجود دارد ولی چون بنده می
گوید حکومت مبتنی بر  میقانون اساسی کنم.  بدهم به همین عبارات صریح اکتفا می

کنّد و بّا  حو ه علمیه ما دارد این فکرهّا را تولیّد می حال آیا اسالم تفکربنیان است.
گذارد؟! حو ه علمیه که ایّن کارهّا را  به اشتراک می -به اصطالب رکی –مسئولین ما 

ایم. ممکن است ی  عّالمی ایّن  اصالب فکرج را تعطیل کرده مسئلهکند؛ اساسًا  نمی
اید ّهبان بّّوّّوراج نّگویم ساختارهاج حکومتی ما و ش کار را بکند ولی من دارم می

 ن کار را انجام دهند. خ  این هم شد سؤال هفتم.ّای

برای مقایسه با تفکرات لیبرال وجود  ای آیا نظریات آمادههشتم: . سؤال 9

دارد؟ به عبارت دیگر الگوی نگهبانی از نظام بر اساس کدام نظریات تئوریزه 

 شود؟ می

است. الوّوج جدیّد نوهبّانی ا  نظّام بّر اسّاس کّدام  بسیار مهمسؤال هشتم 
د که بوویید من ا  این فکر ن باید ی  فکرج باشاآل بالخره شود؟ نظریات تئوریزه می

هّا وجّود  کنم. آیّا ایّن نظریّات و تئورج و با تفکرات لیبرال مقایسه می کردهاستفاده 
را تجمیم کند. یّ   ها اینتواند  دارد یا باید تولید کنیم؟ بله وجود دارد. ی  مرکزج می

 در حو ه  نکارهایی باید در آینده انجام دهیم تا این نظریات تکمیل شود ولی همین اآل



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  /3

. الگوی تولی  نان )نزریته 1/1/9
االسیم واسطی(؛ مجموعه حجت

 یکی از نزریات کارآم  مو ود

 

انّد.  علمیه قم و در حو ه علمیه مشهد یّ  متفکرانّی وجّود دارنّد کّه نظریّه داده
 و با نظریات لیبرال مقایسه کند.کرده تفاده ّظریات اسّن نّا  ایباید وهبان ّوراج نّش

الووج تولید  در مشهد 85جناب آقاج واسطیهاج شما بوویم  من ا  همشهرجمثاًل 
تّوانیم  خ  ایّن را میدارم.  ایشان به را خودم خاص انتقادات البته بنده 86.نان دارند

دانیّد کّه نّان یّ  مقولّه بسّیار  . میاستفاده کنّیم نان در کشور مسئلهبراج اصالب 

فقیّّر  نّّان را ا  بیّّرون نخریّّد کّّه» :فرمّّود . مّّثاًل امّّام صّّادقمهمّّی اسّّت
این حّدیث را مّن نانوایی کارج است که باید در خانه انجام گیرد. حال  81«شوید می

فرمایّد چیسّت.  دادم که فقرج که حضّرت می ساعت توضیح می اگر وقت داشتم نیم
خّ   .فرماید گندم را ا  بیرون خریدید عیبی نّدارد ولّی نّان را ا  بیّرون نخریّد می

شروع به مقایسه کنید، براج نمونه مقایسه بین فوائد تولید نّان در خانّه بّا عّوار  
آرام ذهنیت مسئولین بخّش آرد و  آرامدر این صورت . آغا  کنید راتولید نان در بیرون 

دانیّد مانّدگارج آرد نسّبت بّه مانّدگارج گنّدم  مّثاًل می شود. نان کشور اصالب می
 م  یاد ّجّد با حّون بایّکنید چ وقتی شما نان را ا  بیرون تهیه می 88؛تّر اسّت ایینّپ

                                                            
ش( یکی ا  فعالین و تولید کنندگان مباحث مرتبط بّا اداره جامعّه ا  دیّدگاه دیّن و مسّائل الوّوج  1341. عبد الحمید واسطی)متولد 85

 .است «نان در اسالم»پیشرفت اسالمی است. ا  جمله آثار ایشان کتاب 
 گنّدم نّان ا  عمّومی مصّرف فرهنت تغییر و خانه به نان تولید ثقل نقطه تغییر را نان تولید الوو تغییر براج نهایی مدل کتاب این چکیده .86

 انبوه تولید انتقالی، محور در و آن به سبوس افزودن مدت کوتاه محور در اجرایی راهکار عنوان به و دانسته سبوسدار جوج نان به سبوس بدون
 را طّرب اجّراج جهت در فرهنوی مهندسی براج ل م عملیات و خانه در نان پخت ماشین تولید مدت بلند محور در و پخت براج آماده خمیر

 .میدهد پیشنهاد
  واسطی اسالم؛ عبدالحمید در چکیده کتاب نان

ةٌ 81 د  ْن  . ع  ا م  ن  اب 
ْصح 

 
ْن  أ د   ع  ْحم 

 
د   ْبن   أ م  ح  ن   م 

وب   اْبن   ع  ْحب  ْن  م  ْصر   ع  اق   ْبن   ن  ْسح  ي  إ  وف 
ْن  اْلک  اد   ع  ب  ی    ْبن   ع  ب 

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

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

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

ر   ْقد  ل ل   و   ی  ْفع   «   ی 
اد بن حبی  ا  امام صادق آورد و خریّد نّان،  برد و خرید آرد، تنودسّتی مّی خرید گندم، فقر را ا  بین می»کند که فرمود:  روایت می  عب 

اد گفت: خداوند تو را نابود کننده است. فرمود: آن درباره کسی اسّت   پایدار گرداند! هرکس قدرت بر خرید گندم ندارد، چه کند؟ امام عب 
 .دهد که قدرت دارد و انجام نمی

 161-166ص  5کافی ج 
 2  را روشن آرد و رو  11  حداکثر معمولي شرایط در توان مي را کامل یا تیره آرد تولید، ا  پس آرد انواع نوهداري  مان مدت خصوص . در 88

 . نمود نوهداري ماه 3  تا
yon.ir/ht1LM  ایران غالت هاج پژوهش مرکز رسمی سایت در مطل  آدرس :  

 رطوبت یا سانتیوراد درجه 12 تا 11 دماج در( گندم جمله ا ) غالت نوهدارج میزان ایران صنعتی تحقیقات  و استاندارد موسسه  گزارش به بنا
 .باشد می سال هم گفته شده است[ 31]در بعضی منابم تا  ماه شانزده ا  بیش درصد 16۲5  یر

yon.ir/1NE43  استاندارد سا مان رسمی سایت در مطل  آدرس:  
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نزریته بخشتی  81. و ود 2/1/9
در اولتتین نقشتته الگتتوی پیشتترفت 
استتیمی بتترای استتتفاده در نزتتام 

 ه عورای نگهبانمقایس

صّورت  در غیر ایّن و به آرد  ده شود سالمت هاج فراوان ضد افزودنی بایدتولید گردد 
کنیم به فقر غذایی نیّز  پس وقتی نان را بیرون ا  خانه تهیه می /8.فاسد خواهد شدآرد 

همه در حالی است که گندم درجه فساد کمتّرج نسّبت بّه آرد  ها اینشویم.  مبتال می
انّد رو  بّه تو خواهند، دولّت کّه نمی همه نانوایی رو انه ی  آرد فراوانی می دارد. این
 ؛ها را آرد کند ماه نانوایی ها قبل مثاًل سهمیۀ ی  تهیه کند. باید ا  مدت ها آنرو  براج 

اتفّاق ن ماندگارج آرد بّا چّه چیّزج بنابراین ماندگارج آرد را باید ارتقا دهد. خ  اآل
پس باید مقایسه کرد. حال  ؛هموی ضد سالمت هستندکه افتد؟ این مواد افزودنی  می

استم فقط به عنوان مثال ا  بحث نان اسّتفاده کّنم. الوّوج تولیّد نّان آقّاج من خو
 این را مقایسه کنیم. ؛ بایدواسطی بسیار خوب است

 اج به اسّم ووج پیشرفت اسالمی ی  نظریهّردج الّبّوراج راهّا در شّاًل مّثّیا م
رج و نحّوۀ پیشّوی ۀایّن نظریّ 1/.داریّم «نظریۀ پیشویرج بنیادین اسالمی ا  جرم»

مقایسه کنیّد.  1/کنوانسیون مریداتوانید با  را میکه آن  دهد مقابله با جرم را توضیح می
یه کنوانسّیون مریّدا را بّه عنّوان یّ  راه حّل بّراج ّایّضّوه قّقمتأسفانه دانید  می

 توانید ا  نظریۀ پیشویرج بنیادین اسالمی ا   پس می 2/اد پذیرفته است.ّسّقابله با فّم

                                                                                                                                     
 بّا الزامّا  مّان، مدت این و  باشند تا ه که است  مانی تا غذایی محصولت ا  استفاده  مان بهترین اسالمی، ط  هاج آمو ه به توجه با البته

 (.است کمتر محصول ماندن تا ه  مان مدت معمول)نیست یکسان شود فاسد غذایی ماده تا کشد می طول که  مانی مدت
 ّّ ال اسید-۳پتاسیم  آسکوربات-۹کلسیم  استات-۲کربنات  دج آ و-۵دهد:  . موادج که و ارت بهداشت اجا ه اضافه کردن به آرد را می /8

 پروپیونّات-۵۱سّوربویل  پالمیتّات-۳کلسّیم  پراکسّید-۱بنزوئیّل  یدپراکس-۱سوربی   اسید-۱سدیم  فسفات پیرو اسید-۵آسکوربی  
-۵۱منیّزیم  منّو فسفات-۵۵آلومینیوم  سدیم فسفات-۵۳منیزیم  دج فسفات-۵۹آلومینیوم  سدیم سولفات-۵۲گوگرد  اکسید دج-۵۵کلسیم 
 کلر-۵۱کلسیم  کربنات-۵۱فسفین 

 yon.ir/pwYuC در مطل  آدرس/۵۹۱۱ دج جا خوراکی،م هاج افزودنی فهرست پزشکی، آمو ش و درمان بهداشت و ارت
 « نظریه  پیشویرج بنیادین اسالمی ا  جرم». توضیحات اجمالی 1/

nro-di.blog.ir/ 13/5/16/22  
مّیالدج(  2113اکتبّر  31هجّرج شمسّی برابّر بّا  8/1382//کنوانسیون سا مان ملل متحد براج مبّار ه بّا فسّاد )مصّوب  ؛. مریدا1/

(International Convention of Mérida پیشنهاد کنوانسیون مبار ه با فساد سا مان ملل متحّد بّراج مقابلّه و پیشّویرج ا  جّرم ،)
حلی کارآمد براج پیشّویرج ا  جّرم  راه  نتوانسته، هاج آن ناتوانی در تحلیل صحیح جرم و ریشهاین نظریه به دلیل به طور خالصه باشد.  می

یرا محور پیشنهاده کند. در همین جزوه به دلیل ضعف این  اج خود براج مسئله پیشویرج ا  جرم را ، مسئله شفافیت معرفی میارائه دهد؛  
 شده است.  نظریه اشاره

 هّدف بّا را فسّاد بّا مبّار ه براج متحد ملل سا مان کنوانسیون به دولت الحاق قانون اساسی، قانون 123 اصل اجراء در جمهور رئیس. 2/
 فنّی کمکهاج و بینالمللی همکاریهاج ا  حمایت و تسهیل ارتقاء، فساد، با کاراتر و مؤثرتر مبار ه و پیشویرج جهت ماتاقدا تحکیم و ارتقاء

 امّوال و عمّومی امّور مناسّ  مّدیریت و پاسخوویی امانتدارج، ترغی  و داراییها با گرداندن جمله ا  فساد با مبار ه و پیشویرج  مینه در
 .کرد ابال  را مجلس مصوب دولتی
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هاج کنوانسیون مریدا را نشان دهید. یا مثاًل مّا در شّوراج  کرده و ضعفجرم استفاده 
بهبود مستمر »ایم به عنوان نظریۀ  اج داده راهبردج الووج پیشرفت اسالمی ی  نظریه

دهد که نهاد خانواده را  این نظریه توضیح می« فضاج حاکم بر نهادهاج متکفل تربیت
تفاده کرده و هدف پنجم سند توسّعه پایّدار را توانیم ا  این اس می 3/چوونه فربه کنیم.

نقشه الووج پیشرفت اسّالمی  در خود  ما که برابرج جنسیتی است به چالش بکشیم. 
ی  مجموعه هستیم. کار ما هم در تنها تا ه ما اج نظریۀ بخشی داریم.  هشتاد و خرده

ال یعنی دوستانی کّه مباحثّات الوّوج پیشّرفت اسّالمی را دنبّ ؛کشور همین است
همّین یّ  کّار را  و دهیم ما کار دیورج در کشور انجام نمّیکه کنند اطالع دارند  می

بّه تبیّین و مقایسّه بّا  و مان را در جلسات مطرب کّرده هّظریّن 81کنیم:  پیویرج می
تواند ا  این نظریّات اسّتفاده کنّد. مّن  گذاریم. شوراج نوهبان می سایر نظریات می

نظریّه تولیّد  هّا اینشناسّم کّه همّه  مشّهد و تهّران میبیش ا  ده مرکز را در قم و 
کنّد. بلّه  اسّتفاده نمی هّا آناند ولی متأسفانه نظام و خاصتًا شوراج نوهبّان ا   کرده

 هّا اینایم هسّت ولّی  اختالفاتی هم بین جریاناتی که براج جامعه الوّوپردا ج کّرده
مّرتبط  ها آنتقریبًا با همه  مال  و توانمندج هستند؛ بنده در طول دو دهه گذشته جافراد
اج پیشّتا  دوره انقّالب ّهّ هّبّلّان طّمّّا  ه هّا اینام  ام، آراء و آثارشان را دیده بوده

ون   و  »مانند اسالمی هستند که  ق  اب 
ون    الس  ق  اب 

ك    الس  ولئ 
 
ون   أ ب  ر  ق  انّد و  به خّط  ده 4/« اْلم 

ن فقّدان تئّورج هّم د. پس مّا اآلان هاج جدیدج را با نواه اسالمی مطرب کرده حرف
داریم؛ یعنّی شّوراج نّفقدان منصوصات قانون اساسی و قوانین عادج را هم  ؛نداریم

 م حکومتی هم ّکّحتی ّح د؛شو نمیهم ّمتخواهد،  جدید می نوهبان به اینکه قانوّن
 

                                                                                                                                     
 ۵۹۱۱ آبان ۲۳ چهارشنبه: خبر تاریخ/  186115: خبر شناسه  /  مهر خبرگزارج

 بّراج کّه دارد مّی بیّان و شّناخته تربیت متکفل  اصلی  نهاد عنوان به را خانواده ،«خانواده نهاد بر حاکم فضاج مستمر بهبود» . نظریۀ3/
 اصّالب شود می خانواده نهاد تضعیف سب  که امرج هر باید ابتدا منظور بدین و هستیم جامعه در خانواده کردن فربه نیا مند تربیت امر ارتقاء
 مّدت بّه اسّت مجبّور فّرد آن در که مشاغلی  گفت توان می مثال عنوان به شوند تسهیل خانواده شدن فربه جهت در امور عبارتی به و گردد

 در خّانواده کارکردهّاج تمّامی چراکّه شّوند می خانواده نهاد تضعیف سب  عسلویه( میدان در کار )مانند باشد خود خانوادۀ ا  دور طولنی
 نهّاد بّه هّا آن هاج آسّی  جلّوج تر سریم هرچه تا شوند اصالب باید مشاغل این لذا است متصور یکدیور کنار در آن اعضاج حضور صورت
 شود. گرفته خانواده مبارک

 nro-di.blog.ir/post/185رسانی نقشۀ راه :  پایواه اطالعآدرس مطل  در  
 ]ترجمه انصاریان[ «و پیشی گیرندگان ]به اعمال نیك[ که پیشی گیرندگان ]به رحمت و آمر ش[اند »سوره مبارکه واقعه  11. آیه 4/
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  رضوی

. برگتتواری  لستتات متعتت د 1/10
برای تبیین الگوی   ی  نگهبانی 

 م تاز نزام؛ اولین برنامه کوتاه

. نقتت  نزریتتات حتتاکم بتتر 2/10
قتتوانین توستتط عتتورای نگهبتتان؛ 

 م تدومین برنامه کوتاه

 

ت برد و بر اساس این نظریّاّتواند کار را جلو ب با همین قوانین موجود میو خواهد  نمی
 ند.ّتواند نظام مقایسه ک هم می

المللای   مدت برای مقابله با هجوم اسناد بین های کوتاه . سؤال نهم: برنامه12

 چیست؟

مّدت مقابلّه بّا  هاج کوتاه و اما سؤال پایانی که باید بحث کنم این است که برنامه
دتش کّارج مدت و بلندمّ میانما با برنامۀ یعنی فعاًل  المللی چیست؟ هجوم اسناد بین

نوهبّانی بحّث ارتقّاج براج توان  میها برنامه را  کنیم؟ ده کار هچنداریم ا  همین فردا 
براج مسئول و تا  همین تبیین الووج جدید نوهبانی ا  نظام است ها آنکی ا  که یکرد 

ا  نظام نوهبانی کّرد. پیشّنهاد به ی  شکل دیور هم توان  نخبه ما تصویر شود که می
کّم نویریّد. بنّده بّه حضّرت آیّت اللّه رئیسّی و  ین جلسات را دستکنم خود ا می

آسّتان »کنم که این مرکز جهّانی هّدایت را،  دوستان دلسو  آستان قدس پیشنهاد می
گذاشتن براج بررسی  جلسهبه شروع  ؛سا ج تبدیل کنند را به ی  مرکز تصمیم «قدس

لّم  الّی »اق صدّرا منتشر کنند. م ها نآسپس  کرده و ها و نظریات ایده ّیض  الع  ف  نه  ی  م 

الد   ر  الب  ا  فیضّیه،  است که در روایات دارد قبل ا  ظهور حضرت ولیعصّر 5/«سائ 
شود. این بّراج قبّل ا  ظهّور اسّت. ایّن کارهّا را  ا  قم به سایر بالد علم افاضه می

راه ها به خط بزنید! نوذارید متهممّان کننّد بّه اینکّه  شود انجام داد؛ در دانشواه می
ر ا  راه حل است.  من بّه مّدیران صداوسّیما گفّتم حل نداریم. نخیر آقا! دست ما پ 

شّّود برنامّّه اول  وقّّت ایّّن می صداوسّّیما بیایّّد ایّّن تفکّّرات را معرفّّی کنّّد. آن
 .مدت کوتاه

یابی قّوانین را کّه ّوراج نّمدت این است که ش برنامه دوم کوتاه وهبان گزارش ار 
ورد قوانین مادر، متعر  نظریّۀ حّاکم بّر قّوانین هّم کند خصوصًا در م منتشر می
شود و شوراج نوهبان خّود  اج تصوی  می دانید هر قانونی ذیل ی  نظریه بشود. می

 کند. در حالی که اگر بخواهد نظام مقایسه را مبناج کار خود  ی میّررسّانون را بّآن ق

                                                            
ب  : »... قال الصادق. 5/ ْغر  ق  و  اْلم  ْشر  ي اْلم  د  ف 

ال  ر  اْلب  ائ  ی س  ل   إ 
ْنه  ْلم  م  یض  اْلع  ف  ی    ...«ف 

 «شود. ها در شرق و غرب منتشر می علم ا  شهر قم به سایر سر مینمودند: ... فر امام صادق
 . 28پیوست ؛ ر.ک براج مشاهده کامل روایت و ترجمه آن 

 23، ب213، ص51بحارالنوار ج
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یابی نظریۀ حاکم بر آن قانون ورود پ یدا کند. پس شوراج نوهبان قرار بدهد باید به ار 
گویم راجّم  من نمی تد؛ّرسّفّها ب انهّورود پیدا کند و حتی فقط براج مسئولین و رس

خواهّد در مّورد  ولی مثاًل وقتّی شّوراج نوهبّان میاین کار را بکنی. به همه قوانین 
هایی هم بّه  قلت هاج توسعه کشور اظهارنظر کند إن قانون بودجه کشور یا حول برنامه

وارد کند. یعنّی ا  نهّاد شّوراج نوهبّان مفّاهیم غلّط را بّه  ها آنظریات حاکم بر ن
امّا  کردیم ها این کارها را می چالش بکشد. تا حال ما در حو ه علمیه قم و در نشست

. وقتّی منزلّت آن ارتقّا پیّدا کنّد چّه این باید به ی  گزارش حکومتی تبدیل شّود
 شود. ایّن کّار دوم اسّت تر گرفته می ها جدج ؟ این بحثاهد داشتر خواج درب نتیجه

ا  همین فردا راجم به قوانین مادر انجام داد. چرا شوراج نوهبّان کار را  اینتوان  می که
کند؟ چرا به نظریات حّاکم کّه حّاوج مفّاهیم ضداسّالمی  فقط بررسی حقوقی می

ارتقاج شود؟ در حالی که قانون اساسی مبناج حکومت اسالمی را  هستند توجهی نمی
مدت بّه  داند. این هم ا  اقدامات کوتاه فکر و به چالش کشیده شدن تفکرات غلط می

براج شّما شود انجام داد که بنده دیور مزاحمتی  ها اقدام دیور هم می آید. ده شمار می
 کنم.  نمی

هاای الگاوی پیشارفت     شد  الگوی نگهبانی در فعالیت . خاتمه: آزموده11

 یی از موفقیت با اجرای این الگواسالمی و کسب درصد باال

ببینید الووج نوهبانی ا  نظام باید بّر مبنّاج نظّام مقایسّه عرایضم را جمم کنم: 
 این حرف اصّلی ماسّت. و با تعریف شود و ا  وضعیت حقوقی فعلی ارتقا پیدا کند

در نظّام کّار ایّن موضّوع ما بّر روج ن نظام مقایسه است که اآل ،یعنی مغز این الوو
افتّد؟ هّیچکس در کشّور وظیفّه  کنیم. خ  اگر این کار را نکنیم چه اتفاقی می نمی

هدایت ذهنی مسئولین را به عهده نّدارد؛ غیّر ا  ایّن جلسّاتی کّه رهبّرج سّالیانه 
هّا را متوجّه  کند کّه تفاوت بت میگذارد و در جلسات خصوصی با مسئولین صح می

کننّد. بعّد آقّا  گّذارج می عدالت نّامشوند. مثاًل ایشان دهه را به نام دهه پیشرفت و 
 هاج توسعه غربی و پیشرفت  تفاوت 6/گویند مرکز الووج اسالمی ایرانی پیشرفت می

                                                            
دنّد و رئّیس و در حکمی، مرکز الووج اسالمی ایرانی پیشّرفت را تشّکیل دا 13/1اج در تاریخ دوم خرداد سال الله خامنهحضرت آیت.  6/

الله الرحمن الرحیم... بّا توجّه بّه اعضاج شوراج عالی آن را منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرب است:  بسم
اج هاج علمی )حّو ههاج موجود در عرصهجانبه ا  ظرفیتج همهعزم جدج براج دستیابی به الووج اسالمی ایرانی پیشرفت، و لزوم استفاده



 قدس آستان اسالمی هایپژوهش بنیاد/ 1397 شهریورماه 18/ مشهد شهر نخبگان جمع در/ ذهنی تحلیل دوران مباحث 44

  رضوی

 
کنّد سّایر نهادهّاج نظّام  غیّر ا  کارهّایی کّه رهبّرج می 1/.اسالمی را تبیین کنّد

ن حکمرانی اسالم ا  حکمرانّی لیبّرال ندارنّد. بنّابراین جمهّورج  برنامه اج براج تبی 
اش هست ولی چون نظام مقایسه نداریم عماًل به نّام  سالمی داریم، ساختار حکومتیا

کنند. حّرف اصّلی ایّن اسّت.  هاج غربی حکمفرمایی می جمهورج اسالمی تئورج
اب ّتّّم کّالن عالّّم فّّدان یّت. مّته اسّدوباره برخی نوویند فالن عالم کتابی نوش

فقیه که دارنّد ایّن کّار را  گویم غیر ا  ولی یکند، بنده م نویسد و نظریات را نقد می می
کند؟ و در واقم ایّن اصّول قّانون  دهند چرا ساختار حکومت این کار را نمی انجام می

 .است اساسی معطل است. این هم داستان الووج جدید نوهبانی ا  نظام
 

                                                                                                                                     
سا ج مقدمات تدوین الوو و توسعه گفتمانی و تولید علم در این حو ه، مرکز الوّوج اسّالمی ایرانّی پیشّرفت و دانشواهی( در جهت فراهم

اکبّر رشّاد )رئّیس پژوهشّواه فرهنّت و اندیشّه اسّالمی(، السالم علی اده، حجتگردد و حضرات آقایان: دکتر صادق واعظتشکیل می
ج علمیه قم(، حجّت السّالم دکتّر میرمعّزج، دکتّر داودج، دکتّر خلیلّی واعظی)رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حو ه حجت السالم احمد

عراقی، دکتر  اهدج وفا، دکتر اکبر اده، دکتر سعید جبل عاملی، دکتر میرغفورج را به عنوان اعضاج شوراج عالی مرکز و آقاج دکتّر صّادق 
 نمایم.رئیس این مرکز منصوب می  اده را به عنوان رئیس شورا وواعظ

 اجمزید توفیقات آقایان را ا  خداوند متعال خواستارم.  سیدعلی خامنه
 13/1/خردادماه/2

تشّکیل شّد.  18/3/13/1پس ا  ابال  حکم مقام معظم رهبرج، اولین جلسه شوراج عالی مرکز الووج اسالمی ایرانی پیشّرفت در تّاریخ 
ماه پس ا  ابال  حکم تاسیس مرکز، به تصوی  مقام معظم رهبرج رسّید. در نتیجّه، مرکّز الوّوي اسّالمي  اساسنامه مرکز نیز به مدت ی 

ایراني پیشرفت تحت نظر مقام معظم رهبري، نهادي است علمي و پژوهشي داراي شخصیت حقوقي و استقالل مالي، اداري و استخدامي که 

راج عالی مرکز با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی براج ی  دوره سه ساله منصّوب گردد. رئیس و اعضاج شوطبق اساسنامه خود اداره مي
 شوند.می

yon.ir//Hbw1 آدرس مطل  در سایت رسمی مرکز الووج اسالمی ایرانی پیشرفت 

نان مهمّی حضرت آیت الله خامنه اج رهبر معظم انقالب اسالمی با حضور در جمم پرشور دانشجویان دانشواه فردوسی مشهد در سّخ.  1/
ضمن تبیین تفاوت دیدگاه مبانی غرب و اسالم نسبت به انسان و وظایف فردج و اجتماعی او، لزوم با شناسی الووج توسعه و مدل مّورد نیّا  

ایرانّی امکّان پّذیر اسّت و  -براج پیشرفت کشور را مورد تأکید قرار دادند و تصریح کردند: پیشرفت کشور تنها بر اسّاس الوّوج اسّالمی 
 مترین وظیفه نخبوان اعم ا  دانشواهی و حو وج تنظیم نقشه جامم پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم استمه

مشهد فردوسی دانشواه دانشجویان دیدار در بیانات معظم له      5/2/86  

 پیشّرفت، ا  مّا مّراد کّه باشّیم داشّته توجّه دانیم، مّی کشّور عمومی پیشرفت ل م شر  را علمی پیشرفت و هستیم پیشرفت دنبال اگر ما
 را پیشّرفت ما. است اسالمی - ایرانی پیشرفت الووج کردن دنبال اسالمی، جمهورج نظام قطعی کار دستور. نیست غربی الووج با پیشرفت

گاه   انسان براج اج جاذبه هیچ غربی پیشرفت خواهیم؛ نمی رفت، پیش و کرد دنبال غرب که شکلی به  .ندارد امرو  آ
 15/15/13/2 ها دانشواه اساتید با دیدار در اج خامنه ماما بیانات
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. زدن برچستتتن ننتتت  بتتتر 2/11
دومتتتتین نمونتتتته ها؛ تراریختتتتته

عت ن الگتوی آمیو ا راییموفقیت
   ی  نگهبانی

. ایجتتتتاد چتتتتال  بتتتترای 1/11
عشتتتتم توستتتتط عتتتتورای برنامه

راهبتتتتردی الگتتتتوی پیشتتتترفت 
های کتتتی از نمونتتتهاستتتیمی؛ ی

عت ن الگتوی آمیو ا راییموفقیت
   ی  نگهبانی

در آیّد نماینّده دولّت  اج عرایضم را در این بخش تمام کنم: یادم می با گفتن خاطره
آمده بود، ما هم ا  طرف شوراج راهبردج رفته بودیم. ی  گفتووج کمیسیون فرهنوی 

 اج بین ما و نماینده دولت در ار یابی مفاد فرهنوی برنامه ششم صورت گرفت.  جدج
این مباحثه دو قسمت هم داشت، طولنی هم بود، وقتی تمّام شّد بالتفّاق همّه 

ششّم حکّم دادنّد، در حّالی کّه مّا فقّط  اعضاج کمیسیون فرهنوی به رد  برنامّه
 سا ج کردیم و کار دیورج نکردیم؛ این در تاریخ ثبّت شّد. بعّد وقتّی جلّوتر  تصمیم

یّ  برنامّۀ  13/4آمدیم چندین اتفاق این سنخی رقم خورد براج اولین بّار در سّال 
شده توسط سا مان برنامه و بودجه در مجلس رد شّد. تّا قبّل ا  آن مّا چنّین  نوشته

در مجلس بعّد هّم در سّال  8/ریزج کشور[ نداشتیم. اج ]در تاریخ نظام برنامه بقهسا
من به دوستان  یکبار دیور برنامۀ دولت رد شد آنهم فقط به خاطر نظام مقایسه. 13/5
ها را ورکشیدیم و در دوسال پانصد جلسه در نظام گذاشتیم. با هرکسی  ما پاشنهگفتم: 

آن موقم صداوسیما هم  ی  و اشکالتش این است.بوویید صحبت کردیم و گفتیم معا
مان بیش ا  صد برنامه تلویزیونی و رادیّویی گذاشّتم.  پاج کار ایستاد بنده با دوستان

سّا مان  تّوان میرفتیم همین نظام مقایسه را عملیاتی کردیم و این اتفاق مبارک افتاد. 
شّّده توسّّط  فشّّود ایّّن خرمشّّهر  تصر برنامّّه و بودجّّه را بّّه چّّالش کشّّید، می

اش را  شّده هاج غربّی را آ اد کّرد. ایّن اتفّاق افتّاده اسّت، مّن دارم تئوریزه تئورج
دهم وگرنه قبل ا  آن بر اساس همین الووج نوهبانی ا  نظّام مّا خودمّان  گزارش می
 ایم. عمل کرده

ها بود؛ ما وقتی در قم تصمیم گرفتیم  تراریخته مسئلهدرباره  داد رخاتفاق دومی که 
فتیم چنّد ّگّ ود.ّه بّّایسّّها را به چالش بکشیم مبناج مصوبۀ ما نظام مق ریختهترا

 ها  دهیم که تراریخته کنیم و فقط توضیح می گذاریم و چند برنامه برپا می جلسه می

                                                            
ایرانی پیشّرفت و  -دلیل تعار  جدج با الووج اسالمی هاج دولت براج گرفتن مصوبۀ برنامۀ ششم توسعه، این لیحه بهبا وجود تالش.  8/

تصوی  نشد.]این گّزارش مربّو  بّه سّال  اسناد بالدستی ا  جمله اقتصاد مقاومتی و سیاستهاج کلی جمعیت ا  جان  نمایندگان مجلس
 باشد.[می 13/4

Yon.ir/VXfmG   :۵۹۳۳ اسفند ۵۱آدرس مطل  در خبرگزارج تسنیم / تاریخ خبر  

 و اولین لین . میشود ابال  دولت به و شده تأیید سوم بار براج و میشود رد نوهبان شوراج توسط مرتبه دو توسعه ششم برنامۀ 13/5 سال در
 .ببینید ترتی  به  را یهاصالح دومین

yon.ir/oqo6Y    صداوسیما خبرگزارج ا  مطل  آدرس : yon.ir/PvDrO  نوهبان شوراج رسمی سایت در مطل  آدرس :  
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کّه دارم بّا شّما  اآلنشّود.  بیوتروریسّم وصّل می مسّئلهچوونه به عدم سالمت و 
پذیرفت برچس  ننّت بّر  مان غذا و داروسا  بالخرهکنم پس ا  دو دهه،  صحبت می

در حالی کّه قّباًل بّدون برچسّ  در بّا ار ایّران وجّود  //محصولت تراریخته بزند
ت ّنّها برچس  ن تراریخته اآلنغذاج بد است ولی  ها اینگفتند  داشت و به مردم نمی

 رکّاین ا موضوع همین نظام مقایسه بود. ما در دواد؟ اتفاقش ّتّاقی افّفّه اتّدارد. چ
هم شود. با   در مورد سوم و چهارم هم می لذا ایم ی امتحان کردهّملیاتّعورت ّبه صرا 

سا ج کند؛ نظریّات دینّی  تواند تصمیم کنم: آستان قدس می را تکرار می خود پیشنهاد
را با نظریات حکمرانی لیبرال مقایسه کند. نوویید این کار ی  کّارج اسّت در کنّار 

این ی  نقطه عطفی در رفتن به سمت ظهور است! اگر ما  .قدسسایر کارهاج آستان 
طور  را بپذیریم و آن را براج مردم جهان اثبات کنیم همین  بیت اهلمرجعیت علمی 

قّم قبّل ا  در کّارج کّه « الد  الّب   ر  الی سائ   لم  الع   یض  ف  ی   نه  م  »آمده است روایت در که 
. مادامی که امام را به عنوان ور خواهد شدگیرد، باعث اتفاق افتادن ظه میظهور انجام 

امام فقط ی  پدر مهربّان و یّ  افتد. داریم ظهور امام اتفاق نمیمرجم علمی قبول ن
رف  عد محبّت و مهربّانینیست بلکه شخصیت عاطفی ص  در واقّم اش کّه  در کنار ب 

بّا تواند  این غلبۀ علمیت امام می 111هم هستند. آل محمد عالم  هستند، امام رئوف 
تّوانیم ایّن کّار را انجّام دهّیم. محضّر  و مّا می 111فضاج نظام مقایسه ایجاد گّردد

 کنم که طولنی شد.  مبارکتان تصدیم کردم. جلسه خوبی بود، عذرخواهی می
 مه  ج  ر  ل ف  ج  و ع   د  م  ح  م   و آل   د  م  ح  ی م  ل  ع   ل  ص   م  ه  الل  

 
                                                            

 ۵۲۵ قطّر بّه  و سّفیدرنت دایّره صّورت به تراریختّه( نشان) لوگو مبنی بر لزوم درج دارو و غذا نامۀ سا مان تصویر بخش :/2پیوست . //
 دارو. و غذا سا مان آرم کنار محصول برچس  روج به رؤیت قابل فونت با آن درون در تراریخته واژه که متر سانتی

ج. 111 و  د   ر  ْحم 
 
د   ْبن   أ م  ح  ید   ْبن   م  ع  يُّ س  وف 

ال   اْلک  ا ق  ن  ث  د  يُّ ح  ل  ن   ْبن   ع 
س  ال   ْبن   اْلح  ض  ْن  ف  یه   ع  ب 

 
ْن  أ ي ع  ب 

 
ّن   أ س  ّي  اْلح  ل  ّی ْبّن   ع  وس  ّا م  ض  ّال    الر   ق 

ام   م  ْْل  اٌت  ل  م  ال  ون   ع  ک  م   ی  ْعل 
 
اس   أ م   و   الن  ْحک 

 
اس   أ ی و   الن  ْتق 

 
اس   أ ون   و  ...  الن  ک  ی ی  ْول 

 
اس   أ الن  ْم  ب  ْنه  ْم  م  ه  س 

ْنف 
 
أ ق   و   ب  ْشف 

 
ْم  أ ْیه  ل  ْن  ع  ْم  م  ه  ائ  ْم. و   آب  ه  ات  ه  م 

 
 أ

 و باشّد، سّزاوارتر خودشان به مردم ا  ،... پرهیزکارترین، استوارترین، داناترین، باید: است عالمت چند امام براج: فرمود  رضا حضرت
 [تصرف اندکی با عطاردج ترجمه... ] و باشد مهربانتر آنها براج مادر و پدر ا 

 418ص  ،4ج  الفقیه، یحضره ل من
ْن 111 ات  ع  ج  ر  ر  الد  ائ  ص  ي ب  ه  ف 

ْبد  الل  ْعد  ْبن  ع  ْن  . س  ی ع  یس  اد  ْبن  ع  م  ْن ح  وف  ع  ْعر  اس  ْبن  م  ب  ید  و  اْلع  ع  ْین  ْبن  س  س  ن  اْلح 
ی ع  یس  د  ْبن  ع  م  ح  د  ْبن  م  ْحم 

 
 أ

ر  
ْعف  ا ج  ب 

 
ْعت  أ م  ال  س  ار  ق  س  ْیل  ْبن  ی  ض  ن  اْلف 

ه  ع 
ْبد  الل  ي  ْبن  ع  ْبع  ْن  ر  ْج م  ْخر  ْم ی  ا ل  لُّ م  ول  ک  ق  ٌل  ی  اط  و  ب  ه  ْیت  ف  ا اْلب  ذ   .ه 

 ( خارج نشود،  آن باطل است. هر آنچه ا  این بیت )اهل بیت
 131، ص21وسائل الشیعة ج 
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ها پیوست  
 بود  محاسبات ذیل برجام توهمی :1پیوست 

پّردا یم.  ها می بینی هاج غلط مسئولین حامی برجام و شواهد توهمی بودن این پیش بینی پیش  ئۀدر این پیوست به ارا
 بخش است:سه این پیوست شامل 

هاج  ها ا  سوج مقامات مسئول در برجام با ارائّه ادعاهّا و وعّده عاج رفم تحریمبودن اد  به نادرست ،در بخش اول
 شود. تی   مانی پرداخته میایشان و با رعایت تر

هّا توسّط برجّام  شّدن تحریم هاج مطّرب شّده توسّط مسّئولین، کّه آن را نتیجّه برداشته در بخش دوم به وعده
 گردد.  شود. همچنین دلیل ناصحیح بودن این ادعاها مطرب  می دانستند اشاره می می

حتی قبّل ا  بدعهّدج « هاج آمریکا بد عهدج» ا « تاریخی ایران و جهان تجربه»اج درباره  در بخش سوم نیز ادله
 آنها در برجام؛ ارائه خواهد شد.

 بخش اول
نامه و امضاج جان کرج)و یّر امورخارجّۀ :»آقاج عباس عراقچی، معاون و یر امور خارجه وقت، اذعان کرد  . 1

 [1د برجام ( ]حدود ی  ماه پیش ا  انعقا) ۵۹۳۳؛ تاریخ: سی آذر «وقت آمریکا( تضمین اجراج برجام است
)رو  انعقّاد برجّام(  13/4تیّر  23ها با برجام؛ تاریخ:   . وعدۀ رئیس جمهورج اسالمی ایران به لغو تمامی تحریم2
[2] 
 13/4تیّر  23هاج پولی و مالی بّا برجّام؛ تّاریخ:  و یر امور خارجه جمهورج اسالمی ایران به لغو تحریم ۀ. وعد3

 [3)رو  انعقاد برجام( ]
 [4هاج توقیف شده و لغو ممنوعیت صدور روادید با برجام : متن برجام ] به با گشت دارایی. تصریح 4
تواند ا  برجام خارج شّود و اگّر خّارج شّود مقبولیّت خّود را ا   آمریکا نمی». محمد جواد ظریف اذعان کرد: 5

 [5)حدود ی  ماه پس ا  برجام( ] 13/4؛ تاریخ: سیزده مرداد «دست خواهد داد
 ۵۹۳۳مهّر  نو دهاج ایران پس ا  برجام؛ تاریخ:  هاج هسته رئیس سا مان انرژج اتمی ا  عدم توقف فعالیت ۀ. وعد6
 [6ماه پس ا  انعقاد برجام( ] 3)
 [1)پنج ماه پس ا  برجام( ] 13/4یا ده دج ماه  تاریخ: ا  سوج آمریکا؛ « آیسا»تصوی  دوباره تحریم . 1
)شّش مّاه پّس ا   13/4دج  21ن  به برکات برجام در حو ۀ بان ؛ تّاریخ: . اشارۀ رئیس جمهورج اسالمی ایرا8

 [8برجام( ]
)شّش مّاه پّس ا   13/4ها توسط رئیس جمهورج اسالمی ایران ؛ تاریخ: ی  بهمّن  . ادعاج رفم تمامی تحریم/

 [/برجام( ]
 [11ام( ])شش ماه پس ا  برج 13/4ایرباس امضاء شد؛ تاریخ: نهم بهمن  118. قرارداد خرید 11
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بهمّن  21؛ تّاریخ: « نیم برجام دو را به  ودج کلید می». رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، آقاج نهاوندیان گفت: 11
 [11)شش ماه پس ا  برجام( ] 13/4

)هشّت 4/اسّفند  26اقتصاد؛ تاریخ:  ۀ. ترغی  رئیس جمهورج اسالمی ایران به استفاده ا  نتایج برجام در حو 12
 [12د برجام ]ماه پس ا  انعقا

نّه مّاه پّس ا  ) ۵۹۳۵فّروردین  ۲۱ثمرات برجام؛ تاریخ:  « تقریبا هیچ  بودن  ». اعتراف رئیس بان  مرکزج به 13
 [13برجام( ]

)ی  سال و چهار مّاه پّس ا  برجّام(  13/5آذر  1. صدور مجو  فروش هواپیما توسط آمریکا به ایران؛ تاریخ: 14
[14] 

)یّ  سّال و هفّت مّاه پّس ا  برجّام(  13/5منتقدان برجام؛ تاریخ: هفت اسفند . استهزاء حسن روحانی ا  15
[15] 

)یّ   13/6. اعتراف و یر امور خارجه ایران به نقض روب و جسم  برجام توسط آمریکا؛ تاریخ: ی  اردیبهشت 16
 [16سال ده ماه پس ا  برجام( ]

 [11)دو سال و ی  ماه پس ا  برجام( ] 13/6توسط آمریکا؛ تاریخ: یا ده مرداد « کاتسا»تحریم . تمدید 11
 25؛ تّاریخ: «برجام قابل مذاکره مجّدد نیسّت:». معاون اقتصادج رئیس جمهور وقت، آقاج نهاوندیان گفت 18

 [18)دو سال سه ماه پس ا  برجام( ] 13/6مهر 
ل و نه ماه پّس ا  برجّام( )دو سا ۵۹۳۱اردیبهشت  شانزده. پاره کردن نمادین برجام  توسط وکیل ترامپ؛ تاریخ: /1

[1/] 
 [21)حدود دو سال و ده ماه پس ا  برجام( ] 13/1. خروج رسمی آمریکا ا  برجام؛ تاریخ: هجده اردیبهشت 21
 13/1هّا؛ تّاریخ: نّو ده اردیبهشّت  نحّوۀ با گشّت تحریمۀ دارج آمریکا دربّار . ارائه توضیحات و ارت خزانه21

 [21م( ])حدود دو سال و ده ماه پس ا  برجا
)حدود دو سال و ده ماه پّس ا   13/1ج مسافربرج توسط آمریکا؛ تاریخ : نو ده اردیبهشت  . لغو فروش هواپیما22

 [22برجام( ]
هاج پنج کشور و اتحادیه اروپا به همراه ایران، موفقیت آمیز و نتیجّه  . دکتر روحانی ابرا  امیدوارج کرد که تالش23

 [23])حدود دو سال و ده ماه پس ا  برجام(   13/1خرداد  22بخش باشد؛ تاریخ: 
 ۲۹؛ تاریخ: «گیرد در حال حاضر در فردو غنی سا ج صورت نمی»سخنووج سا مان انرژج اتمی: کمالوندج، . 24

 [24)حدود دو سال و ده ماه پس ا  برجام( ] ۵۹۳۱خرداد 
)حدود سه سال پس  13/1خرداد  25: . تحریم شدن ایران توسط شرکت تولیدکنندۀ وسایل ور شی نای ؛ تاریخ25

 [25ا  برجام( ]
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)سّه سّال و یّ  مّاه پّس ا   13/1؛ تاریخ: ی  تیر «برجام به آج سی یو رفت:». عباس عراقچی اذعان کرد 26
 [26برجام( ]

)حدود سه سال و پّنج مّاه پّس ا  برجّام(  ۵۹۳۱آبان  دوا دهها توسط آمریکا؛ تاریخ:  . با گشت تمامی تحریم21
[21]  

)سه سّال  13/1؛ تاریخ: چهار دج «کردن را ندارد متاسفانه اروپا آمادگی هزینه». و یر امور خارجه ایران گفت: 28
 [28و شش ماه پس ا  برجام( ]

)سّه  13/1دج  21؛ تّاریخ: «برجام نشان داد آمریکا چقدر غیرقابّل اطمینّان اسّت:». عباس عراقچی گفت /2
 [/2سال و شش ماه پس ا  برجام( ]

)سّه سّال و  13/1؛ تاریخ: شش اسّفند «دا یمنناکارآمدج را گردن دیوران نی:» . و یر امور خارجه اذعان کرد 31
 [31هشت ماه پس ا  برجام( ]

 

[ به گزارش خبرنوار سیاسی خارجی خبرگزارج دانشجویان ایران )ایسّنا(، معّاون و یّر امّور خارجّه، عبّاس 1]
ی ، با تأکید بر این که جان کرج با نوشتن نامّه و امضّاء آن، تعهّدج را  وگوج  ندۀ خبرج شبکۀ عراقچی در گفت

گفتّه اسّت آمریکّا بّه با این تعهد، اجراج موفق برجام را تضّمین کّرده و »براج آمریکا ایجاد کرده است، افزود: 
 «.ها وجود نداشته باشد کند که نقصی در آن اج عمل می تعهدات خود در برجام به گونه

 ( 41/3118124/کد خبر: )

کنم که طبق ایّن توافّق  امرو  به ملت شریف ایران اعالم می»[ دکتر حسن روحانی ساعاتی پس ا  توافق برجام: 2]
اج نیز به صورتی که در قطعنامه  هاج تسلیحاتی، موشکی و اشاعه ها حتی تحریم تمامی تحریمدر رو  اجراج توافق، 

 .«بوده لغو خواهد شد
 (yon.ir/KQB4Gوگوج  نده تلویزیونی و رادیویی با مردم )لین  مطل :  رسانی ریاست جمهورج؛ گفت اه اطالعمنبم : مطل  در پایو

؛ شّود کلیه تحریم هاج مالی، پولی و اقتصادج لغو می ؛ما صریح گفتیم:»[ و یر امور خارجه دکتر ظریف گفت 3]
اج ارتبا  دارد با این تفاوت  موضوعات اشاعه شود، مواردج که قرائت کردید به هاج اجرایی حذف می نوفتیم تحریم

 «.که تا کنون ممنوع بود ا  امرو  به بعد باید اجا ه بویرند
 (yon.ir/8vZ5wمنبم: سایت و ارت خارجه جمهورج اسالمی )لین  مطل : 

گاهی مّورد  5+1بین جمهورج اسّالمی ایّران و کشّورهاج  13/4تیر  23که در تاریخ  مفاد برجام،دقیق ا   براج  آ
 توافق واقم گردید به لین   یر رجوع کنید.

 (yon.ir/6cLWZ منبم: سایت و ارت امور خارجه جمهورج اسالمی )لین  مطل : 
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هاج توقیف شدۀ افراد  متن منتشر شده ا  برجام تصریح شده است که اروپا متعهد شده که دارایی /4[ در صفحۀ 4] 
 اج نفت، گا  و پتروشیمی با گشت داده شود.حقیقی و حقوقی و نهادهاج مرتبط با شرکت ه

 

 این متن مراجعه فرمایید. 54اج را بردارد. به صفحۀ  هاج مربو  به هسته همچنین آمریکا متعهد شد که تحریم

 

yon.ir/ymyKT اسالمی:  جآدرس فایل متن برجام ا  سایت رسمی و ارت امور خارجه جمهور  

، برگّزار شّد و در آن 13/4اهبردج روابط خارجی که در سّیزده مّرداد [ در نشست بررسی برجام، در شوراج ر5]
کارشناسان حقوق و روابط بین الملل حضور پیدا کردند. آقاج دکتر فوؤاد ایزدج، استاد ارتباطات جمعّی دانشّکده 

آیا مّا . :»..علوم سیاسی دانشواه تهران، ا  دکتر ظریف و عباس عراقچی و آقاج خرا ج درباره برجام پرسیدند که 
؟... آیا رئیس جمهور مکانیزم دیورج داریم که براج طرف مقابل براج انجام به تعهدات خود الزام حقوقی ایجاد کند

و یّر امّور خارجّه در «. بعدج آمریکا )ترامپ( مکانیزم حقوقی براج انجام این تعهدات )ا  طرف او( وجّود دارد؟
ره اج جز توافق ندارد. آمریکا نیا مند ایّن قطعنامّۀ شّوراج امنیّت کند که آمریکا چا پاسخ به این سوال، تاکید می

اندا ه حیاتی است. این توافّق مبنّاج مقبّولیتی جهّانی دارد.  است؛ به همین خاطر است این قطعنامه براج او این
ناج مقبولیتی )که اگر ا  برجام خارج شود( مب دهم ا  برجام خارج شود. بنده به شما اطمینان می« تواند نمی»آمریکا 

 «.خود را ا  دست خواهد داد
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 جهت دسترسی به فیلم این نشست به آدرس  یر مراجعه کنید.
yon.ir/IaSgN آدرس فیلم نشست: خبرگزارج مشرق؛   
yon.ir/TyoOR : آدرس مطل  در خبرگزارج مشرق نیو 

اج نه با کندج و نه بّا  هسته در مسائلوالله والله والله »دکتر علی اکبر صالحی در صحن علنی مجلس گفت: [ 6] 
. آب سنوین خواهد بود. تحقیقات سرجایش خواهد بّود و غنّی سّا ج را اجّرا خّواهیم توقف روبرو خواهیم شد

 .«کرد
خواسّتند آب سّنوین،  هّا می شما که اهل مطالعه هستید ببینید آمریکایی»رئیس سا مان انرژج اتمی تصریح کرد: 

هّا بّراج خودشّان، دل خودشّان را  اینها به لطف الهی سرجاج خّود اسّت. آن سا ج و فردو نباشد؛ اما همه غنی
 «.سا ج را انجام خواهیم داد تحقیق و توسعه را انجام می دهیم و آب سنوین خواهیم داشت ما غنیخوش کنند. 

 (yon.ir/eyKBCوبسایت دبیرخانه شوراج اطالع رسانی دولت   )منبم:    

 .کنّد هایی که بّا ایّران کسّ  و کّار کننّد را تحّریم اقتصّادج می (، شرکتISAسا)لیحه تحریم ایران یا آی [1]
ایّالت متحّده آمریکّا :»اذعّان شّده کّه  54و  53منتشر شده برجام، ا  سوج و ارت خارجه در صفحه  در متن

در  اج بّه نحّو مّذکور هّاج مّرتبط بّا هسّته شود طبق ضمیمه پنج)برنامّه اجّرا(، اعمّال کلیّه تحریم متعهد می
ها را پیویرج کنّد و فّرامین   یر را متوقف کند و اقدام قانونی مقتضی براج لغو یا اصالب آن 4-/و  4-1هاج  بخش

را لغو کنّد  13628فرمان اجرایی شماره  15و5-1هاج  و بخش 13645، 13622، 135/1، 13514اجرایی شماره 
اسّت. عکّس ایّن مّتن را در  یّر  آیسّا اشّاره شدهبه تحریم  54که در این پاورقی در صفحه « )اشاره به پاورقی(

 بینید. می

 

 (yon.ir/beHlO)  دارج ایالت متحده آمریکا و ارت خزانه منبم: سایت رسمی

[ رئیس جمهور با بیان این که امرو  در فضایی هستیم که می توانیم با دنیا به نفم منافم ملی خود تعامل سیاسّی، 8]
هّاج  هّزاران ال سّی در بان در همین مدت کوتّاه ا  اجّراج برجّام، »م، افزود: اقتصادج و فرهنوی داشته باشی

 .«مختلف دنیا با  شده است و می توانیم ا  آنها استفاده کنیم

(1314/)شناسه خبر:   منبم: سایت ریاست جمهورج  
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، کشتیرانی، نفتّی و هاج بانکی، بیمه [ رییس جمهورج با اشاره به اینکه اکنون شاهد آن هستیم که تمامی تحریم/]
 اند. اج ایران وضم شده بود، رفم شده غیره که در ارتبا  با پرونده هسته

 (13/1/)شناسه خبر:   منبم: سایت ریاست جمهورج

فروند هواپیمّاج ایربّاس شّ  گذشّته بّین  118قرارداد خرید [ به گزارش گروه اقتصادج خبرگزارج تسنیم، 11]
. و یر راه و شهرسا ج با اشّاره بّه مّذاکرات یران و ایرباس فرانسه امضا شدشرکت هواپیمایی جمهورج اسالمی ا

فرونّد و  ۱طرف فرانسوج متعهد شد در سال جارج میالدج »خوب و موفقیت آمیز با مدیران شرکت ایرباس گفت: 
 «ایر تحویل دهد. فروند هواپیما به ایران ۵۵۱میالدج  ۲۱۲۳تا سال 

tn.ai/ 84424/سینم: آدرس مطل  در خبرگزارج ت  

رویکرد جدیّد موفّق »گفت:  13/4بهمن  21[  به گزارش خبرنوار مهر، محمد نهاوندیان در همایش فولد در 11]
اج، محدود به این مذاکرات نخواهد ماند و در همه جاج اقتصاد ایران هم بّرو  خواهّد کّرد، در  در مذاکرات هسته

برسیم. فهم ما ا  تعامل سا نده نیز تعامل جهان بّراج سّاختن  واقم رویکرد تعامل سا نده باعث شد که به موفقیت
 ایران است.

همزمان با آغا  نیمه دوم افق چشم اندا  بیست ساله کشور و برنامّۀ ششّم توسّعه اسّت، در  دوکلید خوردن برجام 
ک ا  گذار خارجی، با ی  قرائت واحّد و مشّتر این حرکت هم بخش دولتی و خصوصی داخلی و نیز بخش سرمایه

 .«ها باید مشارکت کنند اهداف و سیاست
گذارج مشّترک، تولیّد صّادراتی و  اقتصاد ایران پس ا  برجام، اقتصادج براج مشارکت، سرمایه»نهاوندیان افزود: 

اج که در دو دهّه گذشّته در اقتصّاد  گذارج گسترده ها است. در این میان با سرمایه ترین فناورج استفاده ا  پیشرفته
هاج آینده کم  رسان رشد اقتصادج کشّور  صنعت صورت گرفته، فولد یکی ا  صنایعی است که در سالروج این 

 «.است
mehrnews.com/news/ /355835آدرس مطل  در خبرگزارج مهر:   

[ دکتر روحانی با بیان این که سال آینده شرایط کشور با همراهی و کم  مردم بهتر ا  گذشته خواهد بود، گفت: 12]
توانیم با کشورهاج مختلف  هاج ما تحریم نیستند و می ها و بیمه کنیم که در آن بان  بهارج را آغا  می 5/سال ما در 

ها در کشور ما آغا  شّده و قراردادهّاج بسّیار مهمّی در سّطوب مختلّف بّا  گذارج تجارت داشته باشیم و سرمایه
 .کشورهاج دنیا به امضاء رسیده است

(2513/)شناسه خبر:  منبم: سایت ریاست جمهورج   
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اج با تلویزیون بلومبرگ در حاشّیه نشسّت صّندوق بّین  الله سیف رئیس بان  مرکزج در مصاحبه [ دکتر ولی13]
اجا ه دهید به آنچه که ا  سه ماه گذشّته ا  تّاریخ  اجّراج برنامّه جّامم اقّدام : »گفت  بان  جهانی-المللی پول

 .تقریبا هیچ چیز اتفاق نیفتاده استاشم: مشترک روج داده است، نواه اجمالی داشته ب
براساس برنامه جامم اقدام مشترک، اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شدند تمام اقدامات ل م ادارج و قانونی را بّراج 

ها انجام دهند تا بتواند موج  با گشّت مجّدد ایّران بّه با ارهّاج  اطمینان ا   برداشتن موفقیت آمیز و موثر تحریم
 مللی گردد. ال بین

ما در حال نادیده گرفتن آنچه که اتفاق افتاده است، آنچه کّه انجّام شّده اسّت ماننّد دسّتور العمّل دفتّر کنتّرل 
هاج خارجی، سفرهاج اخیر به دیور کشورها و ترغی  جامعه مالی براج همکارج با مّا، مجو هّاج کلّی و  دارایی

اسّت  گذارج نیستیم اما اینها با گذشت سه ماه ثابّت شده خاص صادر شده براج ترغی  تعامل در تجارت و سرمایه
 «.که کافی نیست

(۵۱۳۱۱۲۹منبم: خبرگذارج صدا و سیما   )کد خبر:   

 به ایران را صادر کرد.« فروند هواپیماج ایرباس ۵۱۱فروش »دارج آمریکا مجو   و ارت خزانه 5/[ آذر 14]

( ۵۹۳۱۱۱۱منبم: خبرگذارج صدا و سیما )کد خبر:   

در همّایش سراسّرج  13/5[ به گزارش ایرنا، حجت السالم و المسلمین حسن روحانی در هفت اسفند سال 15]
ها را بّه  کشورج هستیم که ایّن قطعنامّه»که در تالر بزرگ کشور برگزار شد گفت:  6/مجریان برگزارج انتخابات 

فکر می کردند منقلی هست و مّی تواننّد  برخیها تصوی  شده بود، لغو کردیم. البته  هایی که قطعنامه دست همان
 «.ها را در آتش بیندا ند قعطنامه

82443214کد خبر:   

آیا آمریکّا خواهیم دید »[ محمد جواد ظریف پس ا  انعقاد برجام با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: 16]
کنون که هر دو را  یر پا گذاشته است. آیا با  . تاآماده است تا به متن برجام پایبند بماند؛ چه برسد به روب این توافق

 «هم باید ا  هایالیت استفاده کنم؟!

(61211112/1/آدرس مطل : در خبرگزارج ایسنا  )کد خبر :   

، قانون مقابله با دشمنان آمریکا ا  طریق تحریم است که ایران، کّره شّمالی و روسّیه هّدف «کاتسا»[ قانون 11]
 انون شامل موارد  یر است: قرار گرفته شده است. این ق

 اج مقابله با تهدیدهاج متعارف و غیرمتوا ن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا راهبرد منطقه
 هاج بالستی  ایران اعمال تحریم هاج بیشتر در پاسخ به برنامه موش 



 قدس آستان اسالمی هایپژوهش بنیاد/ 1397 شهریورماه 18/ مشهد شهر نخبگان جمع در/ ذهنی تحلیل دوران مباحث 54

  رضوی

 اعمال تحریم هاج مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران
 در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر اعمال تحریم هاج بیشتر

 هاج تسلیحاتی اعمال تحریم
 هاج مرتبط با حمایت ایران ا  تروریسم تداوم تاثیر تحریم

 ها میان ایالت متحده و اتحادیه اروپا گزارش درباره هماهنوی تحریم
 گزارش درباره شهروندان آمریکایی با داشت شده در ایران

 هاج مربو  به تسلیحات لغو خواهد شد:  است که تحریم ، اذعان شدهمتن برجام /4در صفحه 

 

 (yon.ir/dVRNE ،yon.ir/z3HvDآدرس خبر ا  سایت رسمی ریاست جمهورج آمریکا: )

وگو با شبکه سّی ان ان تاکیّد کّرد  در گفت 13/6مهر  25[ معاون اقتصادج رییس جمهور آقاج نهاوندیان در 18]
و مذاکره مجدد در مورد برجّام امکّان پّذیر مجدد در مورد برجام نیستند  رۀر به مذاکها حاض که هیچ ی  ا  طرف

 .نیست
 /611251384/کد خبر در خبرگزارج ایسنا: 

 [ وکیل ترامپ برجام را )به صورت نمادین( پاره کرد و بر روي آن آب دهان انداخت./1]
(۲۵۲۱۵۱۳منبم: خبرگزارج صداوسیما  )کد خبر:   

 را در لین   یر پیدا کنید. آمریکا ا  برجام متن خروج[ 21]
)yon.ir/5ikpy دارج ایالت متحده آمریکا: ) منبم: سایت رسمی و ارت خزانه   

هّاج  نحّوۀ با گشّت تحریمدارج ایّن کشّور در دسّتورالعملی  [ در پی خروج آمریکا ا  برجام، و ارت خزانّه21]
 رو ه را تشریح کرده است. ۵۱۱و  نوداج ه به موج  برجام، بعد ا  دوره شده علیه ایران رفم

 (fna.ir/bm1b1o) منبم: خبرگزارج فارس

 [ مجو  فروش هواپیماهاج مسافربرج به ایران لغو شد.22] 
 (yon.ir/h4ibkمنبم خبر: خبرگذارج ایندیپندنت  )
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اینکه نباید اجا ه دهّیم رئیس جمهور با اشاره به محدودیت  مانی براج ارائه راه حل هاج عملی و با تاکید بر  [23] 
اگر ایران نتواند »این دستاورد بسیار بزرگ دیپلماسی با اقدامات ی  جانبه و پیمان شکنی دیوران نابود شود، گفت: 

 .ا  امتیا  این توافق استفاده کند، عمال ماندن در آن، امکان پذیر نخواهد بود
اتحادیه اروپا بّه همّراه ایّران، موفقیّت آمیّز و نتیجّه  دکتر روحانی ابرا  امیدوارج کرد که تالش هاج پنج کشور و

 .«بخش باشد
(114828منبم: سایت رسمی ریاست جمهورج اسالمی ایران )شناسه خبر:   

اج با باشواه خبرنواران جوان در پاسخ به سّوالی مبنّی  سخنووج سا مان انرژج اتمی در مصاحبه  [ کمالوندج24]
یعنّی   احیاج فّردو»گردد گفت:  اج برمی قبل ا  توافق هسته  به وضعیت  وردن برجامپس ا  بر هم خ  بر اینکه آیا فردو

ارشّد   با تصمیم مسّئولین  و بعد ا  خروج ا  برجام شود در حال حاضر غنی سا ج در آنجا انجام نمیغنی سا ج و 
 .«شود آغا  می  در فردو  نظام، غنی سا ج دوباره

(۱۵۱۲۳۳۱بر: منبم: باشواه خبرنواران جوان )کد خ  

تواند کفش با یکنّان تّیم  نای  نمیهاج درون ان است و  هاج آمریکا به معناج تحریم شرکت تحریم»[ نای : 25]
 ...«. ملی ایران را تامین کند

 (yon.ir/r1r2Hمنبم: گاردین  )لین  خبر: 

ج تیم مذاکره کننده ایران بّا المللی و ارت امور خارجه، ا  اعضا [عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین26]    
 .در بروکسل با یورونیو  گفتوو کرد 13/1تیرماه  1اج در تاریخ  در موضوع هسته ۵+۵گروه 

امرو  در کنفّرانس »آقاج عراقچی درباره چوونوی حفظ برجام پس ا  خروج آمریکا ا  این توافق هسته اج گفت: 
مهم ترین نقطه تعادل خود را ا  دست داده است. نقطه تعادل  چرا کهگفتم برجام در آج سی یو است مربو  به ایران 

آن خروج آمریکا ا  برجام است. حال اگر اروپا و دیور امضاکنندگان برجام می خواهند این توافق هسته اج را حفظ 
ران کنند باید فداکارج بیشتر کنند و خصوصا عدم حضور آمریکا و تحریم هاج دوباره این کشّور علیّه ایّران را جبّ

 «کنند.

yon.ir/lipWO آدرس مطل  در خبرگزارج یورونیو :    

اج  ها علیه ایران که به موج  توافق هسته تمامی تحریم»[ به گزارش ایسنا ،دولت آمریکا رو  جمعه اعالم کرد: 21]
دهنّد و  ر میهاج کشتیرانی، مالی و انرژج ایران را هدف قرا ها بخش . این تحریماند برجام رفم شده بودند، با گشته

 «.گردند هایی هستند که بعد ا  خروج آمریکا ا  برجام، با  می دومین بسته تحریم

(1181215684/منبم: خبرگزارج ایسنا   )کد خبر:   
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  رضوی

وگو با رو نامه قطرج العربی الجدید چّاپ لنّدن گفّت:  [ و یر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف در گفت28]
ج اخیر اروپا هزینه کّرده روج برجّام  ... بیشترین جایی که در گذشتهکردن را ندارد نهمتاسفانه اروپا آمادگی هزی»

توانستند و دیوران دارنّد  المللی بیشترین استفاده را بکنند در صورتی که می شود که ا  شرایط بین بوده. این باعث می
 «.ایرانضرر کرده است اروپا است ؛ نه  SPVکنند. آن طرفی که در قضیه  استفاده می

13/1دج  4تاریخ:   

fna.ir/bqqn24 منبم: خبرگزارج فارس 

[ به گزارش گروه سیاسی خبرگزارج دانشجو، "سیدعباس عراقچی" معاون سیاسی و یر امور خارجّه ایّران در /2] 
امرو  سومین سالورد اجراج توافق هسته اج ایران )برجام( است »، در صفحه توئیتر خود نوشت: 13/1دج ماه  21

. ی  رئّیس جمهّور امضّا مّی کنّد، رئّیس نشان داد که چقدر آمریکا غیرقابل اطمینان و غیرقابل اتکا است و
 «آور است! جمهور بعدج ا  آن خارج می شود! سپاس آقاج ترامپ به خاطر نشان دادن این ویژگی، شرم

۱۹۳۵۵۱کد خبر:   

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران، »[ آقاج محمدجواد ظریف، و یر امور خارجه کشورمان در همایش 31]
تّوانیم ناکارآمّدج خّود را گّردن  گونّه کّه نمی همان»اذعان کرد:  13/1در پنج اسفند ماه « ها و راهبردها ظرفیت

 .«توانیم پشت مقاومت مردم پنهان شویم آمریکا بیندا یم، همانطور هم نمی
yon.ir/kmgYo :آدرس مطل  در پایواه خبرفارسی 

هّا توسّط  شّدن تحریم هاج مطرب شده توسط مسئولین، کّه آن را نتیجّه برداشته در این بخش به وعده :بخش دوم
هاج  گّردد. ابتّدا بّه وعّده شود. همچنین دلیل ناصحیح بودن ایّن ادعاهّا مطّرب می دانستند اشاره می برجام می

 پردا یم. مسئولین و سپس به بررسی هر کدام می
 ها وعده

 گذارج خارجی پس ا  برجام . افزایش سرمایه1
  یست  . اصالب محیط 2
 .  افزایش آمار اشتغال3
 . بهبود صنعت4
 ها . احیاج بان 5
 . افزایش استطاعت مالی افراد جهت ا دواج6
 . افزایش صادرات و واردات1
 . بهبود شرایط اقتصادج8

 ها متن وعده
اج ظالمانه باید ا  بین برود تّا سّرمایه بیایّد و ه تحریم»دکتر حسن روحانی  رئیس جمهورج اسالمی ایران گفت:  

 «.ها احیا شوند مشکل محیط  یست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابم آبی  یاد شده و بان 
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 ماه قبل ا  انعقاد برجام 1تاریخ: 

(413111/116/منبم خبر: ایسنا   )کد خبر:   

داند که خدمت کنّد، اکنّون کشّور ا   دولت روحانی وظیفه خود می»فت: السالم یونسی گ دستیار ویژه رئیس جمهور حجت 
برد، جوانان مشکل عدم استطاعت مالی براج ا دواج دارند و دولت وظیفه دارد این مشکالت را برطّرف کنّد و  بیکارج رنج می

 «.ام شودها این مشکالت برطرف شده و کارهاج عمرانی نیز با سرعت بیشترج انج امیدوارم با لغو تحریم

ماه قبل ا  تصوی  برجام( 1) 13/4خرداد 24تاریخ:   

yon.ir/X/Beu  نبم: خبرگزارج فارس م  

هّاج دنیّا بّه روج کشّورمان بّا  شّود.  یکی ا  اهداف این مذاکرات آن بود که دروا ه»دکتر روحانی تصریح کرد:  
 «.خارجی و تکنولوژج را وارد کنیم هایی که بتوانیم کال را به خوبی به دنیا صادر کنیم و سرمایه دروا ه

 ماه پس ا  انعقاد برجام 1تاریخ: 

(88525منبم: سایت رسمی ریاست جمهورج )شناسه خبر:   

هّاج ظالمانّه  جمهورج، غیررسمی و غیراستاندارد کّردن تجّارت کشّور را ا  دیوّر آثّار تحریم رئیس دفتر رییس
ها به کّار گّرفتیم، امّا  که انواع ابتکارات را براج دور  دن تحریمکنیم  دانست و خاطر نشان کرد: با افتخار اعالم می

شّود و فسّادهاج  پیمودن این مسیر خساراتی نیز داشت چرا که وقتی شفافیت برداشّته شّود، راه فسّاد همّوار می
بعّات هّا شّد ا  جملّه آثّار و ت اج که براج دور  دن تحریم متعددج که متأسفانه در کنار اقدامات بزرگ و خالصانه

 ها است. تحریم
ما کّه براسّاس  نرخ رشد اقتصادجو کاهش  نرخ ار جمهورج خاطر نشان کرد: ایجاد جهش در  رییس دفتر رییس

درصّد شّد ،  3سّال گذشّته کمتّر ا   11درصد باشد اما به طور متوسط در  8اندا  بیست ساله قرار بود  سند چشم
اندا  بیست سّاله  خواهیم براج پس ا  برجام و نیمه دوم چشم حاصل تحریم و یا سوء مدیریت است و اگر امرو  می

 ریزج کنیم، باید ا  گذشته عبرت بویریم. هاج مقاومتی برنامه و حرکت براساس سیاست
هاج ادامه شرایط گذشته، ا  دست دادن با ارهاج صادراتی بّود و شّاهد  دکتر نهاوندیان افزود: ا  جمله دیور هزینه

کشّور بّه  ءاتکّاتوانسّتیم  ها نبود خیلّی  ودتّر می تردید اگر تحریم دج در با ار ار  بودیم. بیهاج بسیار شدی تالطم
 .صادرات نفتی را کاهش دهیم

هّا و  جمهورج تصریح کرد: اگر امرو  توانستیم با هوشمندج طرف مقابل را نّاگزیر بّه لغّو تحریم رئیس دفتر رییس
 ها ادامه پیدا کند؟ که ی  رو  هم تحریماذعان به حقوق کشورمان کنیم آیا توضیح دارد 

دکتر نهاوندیان گفت: امرو   مان طراحی، تصمیم سا ج و جبران گذشته است و دوران خزان به سر آمده و باید بهار 
اج را ا  دیور دستاوردهاج بّه  هاج غیرهسته جمهورج رفم برخی تحریم رییس دفتر رئیس تالش و ابتکار آغا  شود.

کننّده کشّورمان موفّق شّده در لغّو برخّی ا   جام دانست و گفّت: در ایّن راسّتا هیّأت مذاکرهدست آمده در بر
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  رضوی

هواپیماج مسافربرج، قطعات و خدمات مربّو  بّه آن و اج نیز دستاوردهایی داشته باشد که  هاج غیرهسته تحریم
 جزء این دستاوردها است. اجا ه صادرات در حو ه مواد غذایی و فرش

هورج در پاسخ به سوال یکی ا  اعضاج کمیسیون ویژه در خصّوص منّافم و  یّان ا  دیّدگاه جم رئیس دفتر رییس
در بدون تردید دستاوردهاج اقتصادج در برجام ی  توفیق بزرگ بّراج کشّورمان اسّت »اقتصادج، اظهار داشت: 

ریح شده است بخش اقتصادج برجام و رفم محدودیت ا  صادرات در بخش هایی اعم ا  نفت، گا  و پتروشیمی تص
و با رفم تحریم واردات کالهاج حساس محدودیت هاج صنایم در تأمین کالهاج مّورد نیا شّان برطّرف شّده 

 «.است، موضوعی که قدرت رقابت صنایم کشورمان را در با ارهاج جهانی گرفته بود
را ا  جمله فواید برجام دانسّت  گذارج ایجاد اشتغال و افزایش سرمایهدکتر نهاوندیان آینده نورج براج نسل آینده و 

گذارج افّزایش پیّدا نمّی کنّد، بلکّه ا   و خاطر نشان کرد: در هیچ کجاج دنیا فقط با اتکا به منابم داخلی سرمایه
منابم سایر کشورها نیز استفاده می شود که البته کشورمان ا  این موضوع محروم بوده است و امرو  با برداشته شّدن 

 گذارج و جهش ایجاد خواهد شد. هتحریم ها فرصت سرمای
امرو  باید ا  فرصت لغو تحریم ها و شرایط جدیدج که برجام بر اقتصاد ایران ایجاد کرده، اتکّا بّه منّابم و سّرمایه 
انسانی خود را تقویت کنیم و چنان تار و پودج در اقتصّاد خّود بتنّیم و بّین اقتصّاد داخّل و خّارج رابطّه هّاج 

 اقتصاد ایران تحریم ناپذیر شود.مستحکمی ایجاد کنیم تا 
  13/4شهریور  24تاریخ: 

(8/356منبم: سایت رسمی ریاست جمهورج اسالمی ایران )شناسه خبر:   

هاج ظالمانه برداشته شود تا  رئیس جمهورج در ضیافت افطار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی: باید توطئه تحریم
 .ادج جامعه با  شودفضا براج  ندگی بهتر و افزایش قدرت اقتص

  13/4تیر  15تاریخ: دوشنبه 
(81/21منبم: سایت رسمی ریاست جمهورج )شناسه خبر:   

 ها بررسی وعده

 ( بررسی وضعیت وعده ورود سرمایه پس ا  برجام1

پس ا  انعقاد برجام افزایش یافّت؛ امّا بّه گّزارش آنکتّاد )کنفّرانس  2115گذارج خارجی ا  سال  هرچند سرمایه
 World Invesment 2118گزارش کتّاب ایّن مجموعّه بّا نّام  41ج  و توسعه سا مان ملل( در صفحهتجارت 

Properties گذارج قابّل  ، مدیون سرمایهگذارج مستقیم خارجی در ایران اذعان شده است که این افزایش سرمایه
رش آمّده اسّت کّه امضّاج . در ادامه این گزاباشد هاج خارجی در بخش ذخایر نفت و گا  ایران می توجه شرکت

اج و یّ  شّرکت  قرارداد توتال و ی  شرکت چینی براج توسعه فا  یا ده پارس جنوبی و قرارداد ی  شرکت ترکیّه
 گذارج هفت میلیارد دلرج در سه میدان نفت و گا ج باعث این رشد چشمویر شده است.  روسی براج سرمایه
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ّّّّّّّّّّّّایین مشّّّّّّّّّّّّاهده می عکّّّّّّّّّّّّس داده ّّّّّّّّّّّّد.کن هّّّّّّّّّّّّاج مّّّّّّّّّّّّذکور را در پ ی

 

در بخّش رشّد »گویّد:  اج کشّور می هاج توسّعه آقاج خدابخشی رئیس فراکسیون نظارت بّر برنامّههمچنین 
درصد می بایست رشد داشته باشّیم، امّا طبّق  21۲1صادرات غیرنفتی طبق برنامه ششم توسعه به میزان 

درصّد  /16۲درصد رشد صورت گرفته اسّت. درخصّوص واردات کّال نیّز  11۲2ماهه تنها  /عملکرد 
 «.درصدج در این بخش هستیم /1گذارج شده بود، اما تنها شاهد رشد  براج رشد هدف

۵۹۳۱خرداد  ۱۲تاریخ:   
yjc.ir/11RRy4    )لین  خبر:(منبم: خبرگزارج فارس 

  یست ( اصالب محیط2

. است یافتهکاهش  2118تا  2116شاخ  عملکرد محیط  یست ایران ا  سال (، Yaleبنا بر گزارش دانشواه ی یل)
هّاج  یّر  اسّت. بّه لین  58۲16نیّز   2118، در سّال  66۲32شاخ  عملکرد محیط  یسّت  2116در سال 

 مراجعه فرمایید.
 (yon.ir/DVbJD؛ منبم: دانشواه یل )2116گزارش شاخ  عملکرد محیط  یست سال 

(yon.ir/bMtQ5 )   ؛ منبم: دانشواه یل 2118یست سال گزارش شاخ  عملکرد محیط  

 ( افزایش آمار اشتغال3

نّرخ  13/4ساله و بیشتر کل کشور پس ا  تصوی  برجام افزایش داشت. در تابستان سال  11نرخ بیکارج، جمعیت 
 درصد است. 12 13/1درصد و در سال  /11۲بیکارج 

 ۵۹۳۱خرداد  ۱۲تاریخ: 
 (yon.ir/qx1Ypمنبم؛ مرکز آمار ایران  )

) مّان انعقّاد  13/4تصوی  برجام کّاهش پیّدا کّرده اسّت. سّال سهم شاغالن بخش صنعت کل کشور بعد ا  
 است.  درصد بوده 32، 13/1درصد بوده در حالی که در سال  32۲5برجام( سهم شاغالن 

 (yon.ir/15WcJمنبم: مرکز آمار ایران )

 ( بهبود صنعت4
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 کند که: اعالم می 1/ه اج کشور در دوم خردادما هاج توسعه آقاج خدابخشی رئیس فراکسیون نظارت بر برنامه
تنها بّه رشّد  6/شد، اما در سال  درصد محقق می 8۲8درصد و  ۲3/بایست رشد  میدر بخش صنعت و معدن  

 .ایم درصد دست یافته 1۲1. در بخش خدمات نیز علی رغم برنامه مصوب به رشد ایم درصد رسیده 4۲6

۵۹۳۱خرداد  ۲تاریخ:    
 منبم: عکس: متن برنامه ششم

 (yjc.ir/11RRy4)لین  خبر:  ر: خبرگزارج فارس منبم خب

 درصد رشد دست پیدا شده است. 1۲6درصد و بخش خدمات به  -/1۲، 13/1بخش صنعت در سال 
yon.ir/LCJQX :آدرس مطل  در مرکز آمار ایران 

  ( احیاج بان 5
رفّم تحّریم بّه موجّ  : »گفت 13/4اسفند 11در تاریخ « العربی الجدید»و گو با  دکتر علی اکبر صالحی در گفت

هّاج بّزرگ اروپّایی  ن برخّی بان تا اآلرا ا  مصادیق تأخیر در اجراج تعهدات به برجام برشمرد و گفّت:   «توافق
چرا که قبال تعهد داده که با ایران مراوده تجارج نداشته باشد. ما هنّو   اند یشان را به طور کامل پایان ندادهها تحریم

ارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بویرد و ایّن بحّران را حّل کنّد. هیئّت انّرژج اتمّی منتظر هستیم که و ارت خ
 «.مسئول این بخش نیست اما ار یابی من این است که سیر امور به طور نسبی خوب است

 (fna.ir/INAJDNمنبم: خبرگزارج فارس   )لین : 

 افزایش استطاعت مالی افراد جهت ا دواج( 6
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 رصد فقیرترین جمعیت در کل کشورد 21کاهش سهم  آمار
 (yon.ir/Mv1qW منبم: مرکز آمار ایران)

دهد پس ا  انعقاد برجام، ا دواج در مناطق روستایی با کاهش روبرو بّوده و  هاج مرکز آمار نشان می اما توجه به داده
تعّداد  13/4اسّت. در سّال  کّاهش داشته 6/افزایش داشّته و سّپس در سّال  5/در مناطق شهرج نیز در سال 

 618/56ایّن تعّداد بّه  13/6عدد در شهرها بوده  در حالی که در سّال  562611در روستا و  122681ها  ا دواج
 عدد براج کل کشور کاهش یافت.

 منبم: سایت مرکز آمار و سایت ثبت احوال کل کشور

 (yon.ir/8LfuF: )5/ا دواج و طالق ثبت شده در نقا  روستایی تا سال 
 (yon.ir/XyrBc: )5/ق ثبت شده در نقا  شهرج تا سال ا دواج و طال

 (yon.ir/GaVr2هاج سایت ثبت احوال کل کشور: ) طبق داده 6/آمار ا دواج سال 

 ( افزایش صادرات و کاهش واردات1

با توجه به آمار  یر تغییر قابل توجهی در بخش صادرات کشور در چند سال اخیر مخصوصا پس ا  تصّوی  برجّام 
هّاج  است. براج کس  اطالعّات بّه لین  یافتاده است و میزان واردات به کشور، کاهش چشمویرج نیافتهاتفاق ن

  یر مراجعه فرمایید.

 (yon.ir/ovWnBمیزان صادرات محصولت مختلف ا  مرکز آمار ایران: )
 (yon.ir/uMJYdمیزان واردات محصولت مختلف ا  مرکز آمار ایران: )

 (yon.ir/Xw42Kهاج نفتی ا  مرکز آمار ایران: ) فراورده میزان صادرات نفت خام و
 (yon.ir/818AG  هاج اصلی نفتی ا  مرکز آمار ایران: ) میزان صادرات و واردات فراورده

 رشد اقتصادج ۀ( بررسی وعد8

طبق  :کند که اعالم می 1/هاج توسعه اج کشور در دوم خردادماه  ی رئیس فراکسیون نظارت بر برنامهآقاج خدابخش 
 /بّودیم، امّا براسّاس عملکّرد  درصدج اقتصادج در سال نخست برنامه می 8برنامه ششم توسعه باید شاهد رشد 

مّاه آخّر سّال،  3درصد بوده است که با احتسّاب 3۲4و طبق برآورد بان  مرکزج، رشد اقتصادج  6/ماهه سال 
 .درصد می رسد 4حداکثر به 

شّود، طبّق  گّذارج بخّش عمّومی و خصوصّی را شّامل می ایهتشکیل سرمایه ناخّال  کّه همّان رشّد سّرم
درصد در این بخّش رشّد  1۲4تنها  6/ماهه سال  /رسیدیم، اما طبق عملکرد  درصد باید می 21۲4هدفوذارج به 

درصد در نظر  8۲3ایم. درخصوص نرخ تورم نیز براج سال نخست اجراج برنامه ششم توسعه به طور میانوین  داشته
 .درصد دارد ۲6/نشان ا  نرخ تورم  6/ماهه سال  12ا عملکرد گرفته شده، ام
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کّردیم، امّا طبّق  درصد در سال نخست دست پیدا مّی 8در بخش کشاور ج طبق برنامه ششم توسعه باید به رشد 
درصّدج دسّت پیّدا  8درصد هستیم. همچنین در بخش نفت می بایست به رشد  4۲1ماهه شاهد رشد  /عملکرد 

 .درصد رشد صورت گرفته است 1۲3تنها  6/ال کردیم که در س می

 

 

yon.ir/ROwDk   ):منبم: صفحه دوم و سوم ا  متن برنامه ششم توسعه )لین  متن برنامه ششم 

درصد رسیده است.  -3۲8به  13/1درصد بوده و این عدد در سال  11۲1بنا بر گزارش مرکز آمار  5/رشد اقتصادج در سال   

)yon.ir/FD6gK   ( ؛ منبم: مرکز آمار ایران 13/5شد اقتصادج در سال نرخ ر   

؛ منبم: مرکز آمار ایران13/1ال نرخ رشد اقتصادج در سه ماهه اول س  

 بخش سوم: توهمی بودن نظرج برجام
گرا که نمود آن یعنی مذاکرات با آمریکا و کشورهاج غربی و برنامه جامم اقدام مشترک)برجام( در  نظریه سیاست خارجه توسعه

لیان گذشته، براج مردم بصیر ملموس شده است با نواهی سطحی و ناق ، اوًل تنها، شاخصۀ سوداقتصادج را مورد توجّه سا
کنّد. ایّن نظریّه  یافته تعریّف می قرار داده است و در همان بخش اقتصاد هم اقتصاد کشور را حلقۀ واسط اقتصادهاج توسعه

داند. سیاست خارجه  گرایی را چارچوب دیپلماسی خود می جانبه ماد ایی و چند دایی، اعت هاج خود تنش براج دستیابی به هدف
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جویانه درون نظم موجود جهانی به دنبال تولید ثروت در کشّور اسّت و در همّین  گرا با تاکید فراوان بر رویکرد همکارج توسعه
همانطور که  -[؛ این نواه بخشی 1لی است ]راستا براج ارتقاء نقش آفرینی در گسترش توسعه به دنبال کس  امکانات بین المل

 نور  وحیانی تعارضات آشکار دارد: با تعالیم جامم -در عمل واضح است 
بّه عّدم اعتمّاد و تکیّه بّه ظالمّان و مسّتکبران اسّت کّه مبنّی بریکی ا  ابعاد تعار  این نظریه، تعار  با توصیه قرآنی 

 کنیم: یهایی ا  آ یات بیانور این معنی را  ذکر م نمونه
 ؛«هود»سوره  113.توصیه به عدم میل به ظالمان و ترسیم تصویر عاقبت عمل نکردن به این توصیه در آیه1 

واْ » ن  رک  ت  ل  ون   و  ر  نص  اء  ث م  ل  ت  ی  وۡل 
 
ن أ ه  م 

ون  ٱلل  ن د  م م  ک  ا ل  م  ار  و  م  ٱلن  ک  س  م  ت  وْا ف  م  ل  ین  ظ  ذ 
ی ٱل  ل   « إ 

اند، تمایل و اطمینان نداشته باشید و تکیه مکنید که آتّش]دو خ[ بّه  کرده ات خدا، پیامبر و مردم مؤمن[ ستم]به آیکه به کسانی
 انصاریان[  شوید.]ترجمه شما خواهد رسید و در آن حال شما را جز خدا هیچ سرپرستی نیست، سپس یارج نمی

 شواهد قرآنی کثیرج بر بدعهدج مشرکین و کفار وجود دارد.
پذیرج و اعتمّاد متقابّل ا  الزامّات حتمّی مشّارکت هّاج گسّتردۀ بّین المللّی و کسّ  ثّروت ا  طریّق   تعهدکه  در حالی

 هاج حاصل ا  این روابط است. گذارج سرمایه
 

 . عدم وفادارج مشرکین به عهدهایی که در برابر مؤمنین دارند اگرچه با  بان بتوانند شما را اقناع کنند.2
 دهد: ( مومنین را به این موضوع توجه می8و  1ۀقرآن در سوره توبه )آی

د  اْلح   ْسج  ْند  اْلم  ْم ع  ْدت  ین  عاه  ذ 
ل  ال  ه  إ  ول  س  ْند  ر  ه  و  ع 

ْند  الل  ْهٌد ع  ین  ع  ْشر ک  ْلم  ون  ل  ک  ْیف  ی  ه  ک  ن  الل  ْم إ 
ه  وا ل  یم  ق 

اْست  ْم ف  ک  وا ل  قام  ا اْست  م  رام  ف 
ین   ق 

ت  ح  ُّ اْلم  بی1) ی 
ْ
أ ْم و  ت  ه  ْفواه 

 
أ ْم ب 

ک  ون  ْرض  ًة ی  م  لًّ و  ل ذ  ْم إ 
یک  وا ف  ب  ْرق  ْم ل ی  ْیک  ل  وا ع  ر  ْظه  ْن ی  ْیف  و  إ  ون  )  ( ک  ق  ْم فاس  ه  ر  ْکث 

 
ْم و  أ ه  وب  ل   (8ق 

کنند[ مور کسانی که با  ی میچوونه مشرکان را نزد خدا و پیامبرش پیمانی ]استوار[ تواند بود ]در صورتی که همواره پیمان شکن
[ با شما پایدارج کننّد، شّما هّم بّه پیمانتّان بّا آنّان  اید، پس تا  مانی که ]به پیمانشان آنان در کنار مسجد الحرام پیمان بسته

 )1پایدارج کنید؛  یرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد)
[ خویشّاوندج را در حّق  شّما چوونه ]مشرکان بر پیمان خود پاج بندند؟[ و در صورتی که اگر بر  شما چیره شوند، نّه ]پیونّد 

هایشّان ]ا  خشّنود کّردن شّما[ امتنّاع دارد و  کننّد، ولّی دل کنند، نه پیمانی را! شما را با  بانشّان خشّنود مّی رعایت می
 ]ترجمه انصاریان[)8بیشترشان فاسقند)

ّور  »ش، در سفارشات به فر ند . با توجه به سخنان حکیمانه امیرمؤمنان 3 م 
 
ن  اْل ّا 

ّان  ف  ّْد ک  ّا ق  م  ّْن ب  ک  ْم ی  ا ل  ی م  ل  ل  ع  د  اْست 
اه ْشب 

 
[ )بر آنچه نبوده به آنچه بوده استدلل کن،  یرا امور دنیا شبیه یکدیورند. ]ترجمه انصاریان[ (، اعتماد بر عهدشکنانی 2«]أ

 ت.که سابقه بدعهدیشان تقریبا به اندا ه سابقۀ تاریخ آن هاست خطاس
 شود؛ گراج برجام ذکر می  هاج کشورهاج طرف مذاکرۀ و ارت خارجه توسعه در ادامه، برخی ا  موارد عهدشکنی

عد بررسی می 2هاج طرف مذاکره در  ها توسط کشور پیمان ها و نقض عهدشکنی   شود: ب 
 المللی؛ .نقض تعهدات بین1
 اسالمی ایران؛ معاهدات با جمهورج.نقض 2
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 المللی: ن( نقض تعهدات بی1
 المللی توسط آمریکا خواهد آمد. هایی ا  نقض تعهدات مصوب در مجامم بین در ادامه نمونه

گنجد؛ لذا براج آشنایی با گستره و تاریخچه این بدعهدج  هاج کشور آمریکا در این مکتوبه نمی البته باید توجه داشت که خیانت
 باره مراجعه نمایید. یژه نامه بدعهدج آمریکا،شمارۀ دوم(  دراینها به نشریه الکترونی  مرکز اسناد انقالب اسالمی)و

 :است اما« تی پی ان»بیش ا  چهل سال است که آمریکا عضو  «:تی ان پی»نقض مفاد معاهده 
این  که در واقم همه اعضاء اج هاج هسته هاج فنی به اعضا براج برنامه تاکید بر ارائه کم این معاهده ) 4الف: تا کنون به ماده 
تر تجهیزات، مواد دانش و اطالعات فنی را جهت مصارف صلح جویانّه انّرژج  کند که تبادل هر چه وسیم معاهده را متعهد می

شّوند،  پیمانّان متعهّد می کّه در آن تمّام هم -« تی پی ان»معاهدۀ  6است. آمریکا به مادۀ   اج تسهیل کنند( متعهد نبوده هسته
اج و انعقاد پیمانی جهت خلم سالب کامّل و عّام بّا  اج و خلم سالب هسته هاج هسته ه سالبمذاکرات به منظور توقف مسابق

کّه در طّی آن  –ایّن معاهّده نیّز  3مقررات دقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغا  کنند( هم پایبند نبوده و به ماده 
جام تعهدات خود در قبال این ماده به طور انفرادج یا همراه بّا اج در این پیمان باید به منظور ان هاج هسته هاج فاقد سالب دولت

 -هایی منعقد کنند نامه المللی انرژج اتمی موافقت المللی انرژج اتمی با آژانس بین ها در چارچوب ضوابط آژانس بین سایر دولت
 .متعهد نبوده است

اما با نقض آشکار این اصل و در تضاد با  د را ا  بین ببرداج خو هاج هسته آمریکا باید سالب« تی پی ان»معاهده  6ب: تحت ماده 
 .کند اج خود را نوسا ج و مرمت می هاج هسته تعهداتش، آمریکا  رادخانه

yon.ir/Xeond  سامانه قوانین مجلس شوراج اسالمی(اج قانون پیمان بین المللی منم گسترش سالحهاج هسته(  

هواپیماج مسافربرج جمهورج اسالمی ایران با شلی  موش   1361تیرماه 12ن: الملل در حادثه ایرباس ایرا نقض حقوق بین
فارس سرنوون شد و در پّی  اس وینسنس متعلق به نیروج دریایی ایالت متحده آمریکا بر فرا  خلیج هدایت شونده ا  ناو یواس

الملل و قواعد اساسی تضّمین امنیّت و  آن تمامی مسافران این هواپیما جان خود را ا  دست دادند. این حمله نقض حقوق بین
المللی کشورج و نیز نقض تعهّدات بّین المللّی ایّالت متحّده آمریکّا در حملّه بّه یّ  هواپیمّاج  سالمت هواپیمایی بین

 غیرنظامی و صرفًا مسافربرج است. 

خصوصی، خّانواده، محّل  تواند به هیچ عنوانی در قلمرو بر اساس این ماده هیچ کس نمی: اعالمیه حقوق بشر 12نقض ماده 
هاج مختلّف حّریم  ها و شیوه  ندگی یا مکاتبات شخصی دخالت کند. این درحالی است که نهادهاج امنیتی آمریکایی به بهانه

هاج دولتی و محلی و فدرال  کنند، بنابر آمارهاج منتشر شده ا  سوج گوگل، سا مان خصوصی مردم آمریکا و جهان را نقض می
هاج الکترونیکّی و یّا جمّم آورج دیوّر  مورد درخواست براج خوانّدن پسّت 153هزار و  13میالدج،  1221آمریکا در سال 

انّد. بّیش ا  نیمّی ا  ایّن  شّود، ثبّت کرده و یا دیور نهادهاج خّدماتی ارسّال می« میل جی»اطالعاتی که ا  طریق شرکت 
 .تلفنی نیز ا  دیور اقدامات آمریکا در این  مینه است ها بدون مجو  و حکم قانونی بوده است. شنود انبوه مکالمات درخواست

yon.ir/aiiqz  اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ سایت رسمی سا مان ملل متحد 

 نقض تعهدات در برابر ایران:
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: بعد ا  تسخیر لنه جاسوسی، آمریکا براج رهایی کارکنان سفارت که اسیر شده بودند، دست بّه اقّدامات نقض بیانیه الجزایر
اج شد که به بیانیه الجزایر  ها شکست خورد و مجبور به امضاج تعهدنامه  د که در این تمام اقدامواقعه طبس وناگون ا  جمله گ

است که در پیامی که بّراج  مفاد بیانیه که با میانجیورج دولت الجزایر تنظیم شد، عینًا حاوج شرو  امام .موسوم شده است
ماده  4بند، آن شرو  به تصوی  مجلس رسید. این بیانیه مشتمل بر  4بود و بعدًا به صورت  ارسال فرمودند /5کنوره حج سال 

به امضاج طرفین مخاصمه رسّید. ایّن قّرارداد را  1/81ژانویه  /1برابر با  /135دج ماه  /2بند به تاریخ  11شر  ایران( و  4)
سالمی ایران و وارن کریستوفر معاون و یر وقت امور خارجه بهزاد نبوج به عنوان و یر مشاور در امور اجرایی دولت جمهورج ا

اند. مطال   یر، تعهدات متقابل ایران و آمریکا، اصول کلی تعهّدات بیانیّه الجزایّر و نهایتًّا کارنامّه بیانیّه  آمریکا امضا کرده
 مذکور است.

  تعهدات متقابل:
 تعهدات آمریکا درقبال ایران:

 استرداد آنهاها و  رفم توقیف ا  دارایی .1
 .رفم انسداد حسابهاج بانکی و استرداد آنها2
 .استرداد اموال شاه3
 .عدم مداخله در امور داخلی ایران4

 تعهدات ایران درقبال آمریکا:
 شر  روبرو 4گروگان به طور سالم و تحویل آنها به دولت الجزایر در مقابل  52. آ ادج 1

 (/11/8/135دوره اول مجلس مورخ  63)مصوبه جلسه 

 کارنامه اجرا بیانیه الجزایر:
 

بیانیه الجزایر عمل نکرده و ا   مان امضّاج بیانیّه  1آمریکا ماده 
تاکنون به دفعات در امور داخلی ایران مداخلّه نمّوده اسّت کّه 

میلیون دلر بودجه در سناج آمریکا براج برانّدا ج  21تصوی  
بّوده جمهورج اسالمی ایران یکی ا  صّدها دلیّل ایّن تخلّف 

 .است

 1 ماده
ماده ی  بیانیه تعهد دولت آمریکّا بّه عّدم دخالّت در امّور  

 داخلی ایران بوده است

 در بان  مرکزج الجزایر افتتاب شد. escrow حساب-1
یز نکرد. آمریکا همۀ سپرده -2  ها را به این حساب وار
بیانیّه نقّض کّرده  1آمریکا این ماده را به شرب عملکرد بند  -3

 است.

 2ه ماد
هاج ایران را  برابر این ماده دولت آمریکا متعهد بوده تمام سپرده 

به حسابی به عنوان حساب امانی نزد بان  مرکزج الجزایّر بّه 
امانت بوذارد تا به ترتی  مقرر در بندهاج دیور به ایران مسترد 

 شود
نفر گروگان آ اد و دولّت الجزایّر گّواهی نمّوده امّا دولّت   52

بیانیّه و بنّدهاج مربّو  را بّه  3و  2یل  یر، ماده آمریکا به دل
 شرب  یر نقض کرده است؛

 3ماده 
گّواهی دولّت   escrowترتی  واریز وجّه بّه حسّاب اصّل

نفّر گروگّان اسّت کّه  52الجزایر مبتنی بر اعالم خروج ایمن 
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  رضوی

 میلیارد دلر فقط://5به جاج واریز مبلغ  -1
ّّّف ّّّغ  -ال ّّّده  /3//1مبل ّّّابی ش ّّّارد دلر ار ش ار ی میلی

 اونس طال /1632/1111
میلیّارد دلر ار ش اسّمی اوراق بهّادار نّزد  55/1/مبلغ  -ب

  مرکزج الجزایر منتقل کرده اسّت و فدرال ر ور بان  را به بان
 6و  5ها نزد بانکهاج دیوّر موضّوع بنّدهاج  ا  واریز موجودج

 خوددارج و این بندهاج بیانیه را در این مرحله نقض کرده است

اصله بان  مرکزج الجزایر دسّتور انتقّال وجّوه را صّادر بالف
بیانیه شامل  6و  5و  4خواهد کرد این وجوه به استناد بندهاج 

 :هاج ایران مشتمل کلیه سپرده
 وجوه نزد فدرال ر رو بان  -الف

 وجوه نزد شع  خارجی بانکهاج آمریکایی -ب
وجوه نزد شع  بانکهّاج آمریکّایی کّه در آمریکّا بّوده  -ج

 است
میلیارد دلر منتقله ا  آمریکا بّه بانّ  مرکّزج  55/1/ا  مبلغ 

هاج سّندیکایی کّه در مّتن  دلر بابت وام 661/3الجزایر مبلغ 
بیانیه توافق نشده اما در سند ضمیمه آقاج بهزاد نبوج پذیرفته بّه 

میلیارد  418/1فدرال ر رو بان  منتقل و در واقم مسترد شده و 
وص براج پرداخت مابقی مجّددا عّودت در حساب امانی مخص

 :به مبلغ  یر است 1داده شده است یعنی ماحصل ماده 
811/418= 2/661- 1//55 - 3/1 

  دو میلیارد و هشتصّاد و هفتّاد میلیّون دلر کمتّر بّه حسّاب
escrow  میلیارد هم که اصال واریز  545/1    واریز شده مبلغ

میلیّارد دلرج  //4/5=  151/2نشده بود و درنتیجّه ا  مبلّغ 
شّود  بیانیّه نصّی  ایّران می 1بایستی در اثر اجراج ماده  که می

 میلیارد دلر حاصل شده است. 811/2فقط مبلغ 

 1بند 
بایسّتی نیمّی ا   بیانیه بان  مرکزج الجزایر می 1براساس بند 

را در یّ  حسّاب تضّمینی  escrow وجوه منتقله به حساب
 میلیارد دلر برسد 1آن به  بردار بسپارد تا موجودج بهره

دولت آمریکا این ماده ا  بیانیه را نقض و به اجرا در نیاورده و بّه 
تکالیف و تعهدات خود مندرج در بندهاج این ماده عمّل نکّرده 

 .است

 4ماده 
براساس این ماده در بیانیّه الجزایّر دولّت آمریکّا مکلّف بّه 

اسّت. ترتیّ  هاج خانواده شاه سّابق گردیّده  استرداد دارایی
 آمده است 15و  14و  13و  12اجرایی این ماده در بندهاج 

در حالی که تّاکنون هّیچ حکّم انسّدادج و ممنّوعیتی و هّیچ 
انتقالی به ایران در مورد اموال شاه و وارث آنها در آمریکا صورت 

بیانیه ا  سوج آمریکا نقض شده اسّت  4ا  ماده  12نورفته و بند 
یفرج بر تخلّف ا  اجّراج ایّن بنّد بیانیّه و ا  اعمال مجا ات ک

 اج در دست نیست نشانه

 12بند  -الف
به محض آ ادج گروگانها و گواهی دولت الجزایر مبنی برخروج 

هّاج شّاه تحّت  بیانیّه( دارایی 3سالم گروگانها ا  ایران )بنّد 
کنترل وارث و بستوان نزدی  وج مسدود نقّل و انتقّال آنهّا 

این بنّد مجّا ات کیفّرج و مّدنی در شود تخلف ا   ممنوع می
 .آمریکا داشته است

ّّو  اطالعّّات مّّذکور  25رو  ،  31ا  آن سّّال مّّی گّّذرد و هن
بیانیّه تخلّف  14ماده  13آورج نشده و دولت آمریکا ا  بند  جمم

کرده و تکلیفی را که خّود برعهّده داشّته متوجّه ایّران دانسّته 
 .گوید باید ایران این اموال را معرفی کند می

 13بند -ب
به محض آ ادج گروگانهاج دولت به تمّام اشّخاص مقّیم در 

رو   31داد تا ظّرف مّدت  حو ه قضایی آمریکا باید دستور می
کردند و به دیوان  آورج می اطالعات مربو  به این اموال را جمم

 کردند. تخلف ا  این بند مجا ات کیفرج دارد. داورج تسلیم می
سوج آمریکا به عمل نیامّده و بنّد در عمل هیچوونه اقدامی ا  

 بیانیه ا  سوج آمریکا نقض شده است 4ا  ماده  14
 14بند  -ج

ّّا می ّّت آمریک ّّا، دول ّّض آ ادج گروگانه ّّه مح ّّه  ب ّّتی ب بایس
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کرد در مورد امّوال شّاه سّابق نبایّد  هاج خود اعالم می دادگاه
اصل مصونیت دولت مستقل و قانون دکترین کشّورج مّالک 

شود. و در این مّورد  ین بند مردود اعالم میباشد و به موج  ا
هاج آمریکا  ها باید توسط دادگاه احکام ایران در مورد این دارایی

 )اجرا شود )این بزرگترین افتخار است و پیرو ج کمی نیست

بیانیّه ا   4مّاده  15عدم اجراج این ضمانت به مفهوم نقض بند 
 سوج دولت آمریکاست.

 15بند  -د 
ن دولت آمریکا در مورد هر حکم صادره ا  سوج در مورد تضمی

 هاج شاه سابق است. ها مبنی بر انتقال اموال و دارایی دادگاه

 www.irdc.ir/fa/news/2188 پرونده معاهده الجزایر در سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی:/

 نامه بروکسل موافقت
نامّۀ بروکسّل  ( منعقد شده و بّه موافقت2114فوریۀ  23) 1382ماه  اسفند 4نامه بین ایران و سه کشور اروپایی در  این موافقت

 :نامه، تعهدات ایران به شرب  یر می باشد مشهور شد. براساس این موافقت
دهد که سه کشور اروپایی بّه  ها توسط آژانس.این تعهد نشان می ها برطبق پروتکل الحاقی و راستی آ مایی آن _ ارائۀ اظهارنامه

هاج خود هستند. برابر بیانیۀ تهران، ایران پذیرفت که پروتکل الحاقی را تا قبل ا   در حال بالبردن سطح خواستهصورت نردبانی 
اج برابر این پروتکل باید بّه آژانّس  هاج هسته نامه نیز اظهارنامه هاج تمامی فعالیت تصوی  آن اجراء نماید و برابر این موافقت

ها و اقدامات گذشته و حال ایران و برنامه هاج آینده بود که فراتّر  ی نظارت کامل بر فعالیتارسال شود. این اقدام، حلقۀ تکمیل
 گرفت. زامات حقوقی موجود ایران صورت میا  ال

 _ تعلیق مونتاژ و آ مایش سانتریفیوژها.
 تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ. _
 سات موجود در ایران.سا ج نسبت به تمامی تأسی هاج غنی اعمال تعلیق فعالیت _

هّا بّه  دهد که آن گونه که در ار یابی تعهدات طرف اروپایی در بیانیه تهران مورد اشاره قرار گرفت، نشان می تعهدات ایران همان
 سا ج بودند. اج ایران در بعد غنی دنبال توقف کامل برنامۀ هسته

 تعهدات سه کشور اروپایی نیز به شرب  یر می باشد:
هّا و  شوراج حکام بّه منظّور عّادج کّردن اجّراج پادمان 2114هاج ایران در اجالس ژوئن  براج شناسایی تالش_ کار فعال 

 پروتکل الحاقی در ایران.
شّود بلکّه  شوراج حکّام ا  دسّتور کّار خّارج نمی 2114اج ایران در اجالس ژوئن  رغم این توافق، نه تنها موضوع هسته علی

شود. کشورهاج غربّی و آمریکّا حتّی در دو اجّالس بعّدج  یران در این اجالس تصوی  میقطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ا
کنند. این در حالی است که در ایّن مقّاطم  یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می 2114شوراج حکام در سال 

 .پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا استسا ج در ایران به حالت تعلیق درآمده و  هاج مرتبط با غنی تمامی فعالیت
، اعّالم 2114شود ایران به نشانه اعترا ، پس ا  صدور قطعنامه سوم در ژوئن  عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موج  می

کنّد ایّران بّه صّورت  اعّالم می« 83فّروردین 21»کند. با این وجّود غالمرضّا آقّا اده  کند که دیور به تعهداتش عمل نمی
کند. با این وجود با  هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایوزین عمّل بّه تعهّدات خّود  بانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق میداوطل
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  رضوی

رتبه درون ایران خواستار واکنش سریم به خلف وعّده طّرف مقابّل  شود که نهادهاج عالی کند و نتیجه این اقدامات این می می
شّود شّوراج حکّام در  کند و این اقّدام باعّث می د سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغا  میتولی 83شوند. ایران هم مردادماه  می

ایّران بّه تعلیّق همّه  اش به شوراج امنیت سا مان ملل کند. آنان براج وادار کّردن  اج ایران را تهدید به ارجاع پرونده قطعنامه
 25الجل در صورتی که ایران تا تاریخ  بر اساس این ضرب دهند. ماهه قرار می 3الجل  سا ج خود، ی  ضرب هاج غنی فعالیت
شّود. همّین مسّاله  هاج تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شوراج امنیّت ارجّاع می (، فعالیت83آذر  5) 2114نوامبر 
 .شود سا  مذاکرات بعدج می  مینه

شّود و  خاتمی اولین قدم به سّمت پیشّرفت برداشّته می در انتها و بعد ا  مذاکرات گوناگون در نهایت در رو هاج آخر دولت 
 .اندا ج شود اصفهان راه UCFج  شود که کارخانه تصمیم بر این می

است.  انولیس، روسیه، فرانسه و چینهایی در تاریخ وجود دارد که گویاج خیانت آمریکا نسبت به چهار کشور  شواهد و نمونه
 یالت متحده هیچ التزامی نسبت به انجام تعهدات خود ندارد.  دهد که ا ها به خوبی نشان می این نمونه

 Yon.ir/PJDsa    مرکز اسناد انقالب اسالمی 

 
مجمم تشخی  مصلحت نظّام در سّال  گرا که مرکز تحقیقات استراتژی   [ براج اطالعات بیشتر به سیاست خارجه توسعه1]

 .منتشر کرده است، مراجعه نمایید 81
 .31امه [ نهج البالغه ن2]

 :بندج جمم
گرا )برجام(  با نتایج اجراج نظریه سیاست خارجی توسعه  گرایان در رابطه هاج توسعه بینی شد که پیش داده در این پیوست نشان

  است. کامال غلط و توهمی بوده
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 کشور های پولی و مالی خورد  سیاست کاهش ارزش پول ملی به علت شکست: 2پیوست 

ه -2کند ار ش پول ملی کاهش یافته است.   آمارج که ثابت می -1شود؛  ضوع پرداخته میدر این پیوست به دو مو اج که ثابت  ادل 
ها، وابسّته بّه  مالی و اقتصادج دولت است و خود این سیاسّت-هاج پولی  کند این کاهش ار ش پول ملی به علت سیاست می

 است.«( برجام»)مبناج نظرج « گرا سیاست خارجۀ توسعه»نظریۀ 

 ؛آمار کاهش ار ش پول ملی-۵

تصّوی  برجّام )اواخّر خّرداد  مان تا  (۵۹۳۲تاریخ مرداد در گرا ) توسعه هبا آغا  دولت یا دهم و اجرایی شدن سیاست خارج
) مان انعقاد قرارداد با شرکت خدمات نفتی خارجی با  ۵۹۳۵ار ش پول ملی کاهش پیدا کرد؛ به عبارت دیور ا  آذرماه  (۵۹۳۵

برابّر افّزایش پیّدا  ۵/۹نرخ ار  دولتّی بنّابر آمّار بانّ  مرکّزج  ۵۹۳۱فت و گا  بعد ا  اجراشدن برجام( تا آذرماه موضوع ن
 [۲برابر افزایش پیدا کرد.] ۱۵/۳نرخ ار  مبادلتی  ۵۹۳۱تا اردیبهشت ماه  ۵۹۳۵ا  آذر ماه [ و ۵کرد.]
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ا سن ه  ن ما  سا
د ش ا ب ی  م ل  ا ی ر ج  ا ن ب م ر  ب ا  ه خ  ر ن ی  م ا م  .ت
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  رضوی

 

و « گّرا توسّعه خارجّه   اسّتیس یّه  نظر»نسّبت آن بّا و « توسّعه ۀمسّئل»و دوا دهّم بّه  ا دهمیّنورش دولت  نییتب -۲
 و تبیین تأثیر این نورش خاص در کاهش ار ش پول ملی ...«و  یتیامن ج،اقتصاد ،یمال- یپول جها استیس»

رسیدن به توسّعه و  هرا :آید که بر میاینوونه گرا  توسعه ه  اندا  بیست ساله و الزامات سیاست خارج کنفرانس ملی چشما   -۲۲۵
 [۹است.] براج ایران -مخصوصاً -گرا  اجراج عملی سیاست خارجه  توسعه ،یشرفتپ

گرا  توسعه سیاست خارجه   نظریه  مردان، الزامات مورد نیا  براج اجراج  ا  طرف دیور طبق سخنان رئیس جمهور و دولت -۲۲۲
 [۳.]شود ها تعریف می دستی نسبت به آنبوده و به منزله  هدف بال ...امنیتی و ج،مالی، اقتصاد-هاج پولی حاکم بر سیاست

است؛ که مصداق بار  آن برجام شده براج بهبود وضعیت توسعه و پیشرفت کشور اصلی گرا راه  توسعه بنابراین، سیاست خارجه  
 است. ۵+۵و مذاکرات با گروه 
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مرکزج ان    ب
د ش ا ب ی  م ل  ا ی ر ج  ا ن ب م ر  ب ا  ه خ  ر ن ی  م ا م  .ت

 آذر۵ ابان۵ مهر۵ شهریور۵ مرداد۵
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 دوا دهم م وبا دولت یا ده و دهم در دولت نهم انهماهصورت به  به دلرار ش پول ملی نسبت  مقایسه  

دولت نهم و دهم در هرماه  میزان کاهش ار ش پول ملی در کل دوره  بنابر آمار ذکرشده ا  بان  مرکزج جمهورج اسالمی ایران، 
 118/155طور میانوین  در هرماه به ۵۹۳۱اردیبهشت ماه و دوا دهم تا  یا دهمتومان و در دوره دولت  125/16طور میانوین  به

 نهم و دهّمبرابر دولت  ۱۲/۳ یا دهم و دوا دهمدولت دو ول ملی در پکاهش ار ش  سرعتدیور  عبارت به است؛بوده تومان 
 .است

برابّر بّا  ۵۹۳۱تومّان و در اردیبهشّت مّاه  ۵۲۱۳۱۲۱۱۱برابّر بّا  ۵۹۳۲عیار هر گرم در مّرداد مّاه  ۵۱همچنین قیمت طالج 
 [۵.]هدد برابر افزایش را نشان می ۹تومان است که حدود  ۳۲۱۱۱۲۱۱۱

موفق به ذکّر آن  قبل ا  دولت نهمهاج  به علت در دست نبودن اطالعات دقیق و مستند ا  نرخ ار  در دولتاست ل م به ذکر * 
 در ایّن گّزارش دنبّال و حزبّی و غر  سیاسّیهدف گزارش ما صرفًا تحلیل علمی بوده  نشدیم. همچنین باید گفته شود که

 .مالی وارد است-هاج پولی یز به دولت نهم و دهم در عرصه  سیاستاج ن و حتمًا نقدهاج جدج نشده است

 شده است.  مستند به آمار بان  مرکزج جمهورج اسالمی ایران استفاده آمارج داده   ۵۵۱حداقل ا  در این نمودار، ** 

شّد؛ یعنّی نّرخ ار  مبّادلتی و نّرخ ار   یاین کار ار  دونرخ سامانه نیما را براج کنترل نرخ ار  وارد با ار کرد. بعد ا  ۵۹۳۱اردیبهشت  ۹دولت در تاریخ  [۵]
 دولتی به وجود آمد. نرخ ار  مبادلتی، آمار نرخ ار  با ار آ اد است و نرخ ار  دولتی، نرخ ار ج است که دولت آن را تعیین کرده است.

 www.cbi.ir :اسالمی ایران ججمهور جبان  مرکزآدرس مطل  در سایت 
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 آخر

 روند تغییر نرخ ار  در دولت هاج دکتر احمدج نژاد و دکتر روحانی
 .تمامی نرخ ها بر مبناج ریال می باشد

 نزخ ار  مبادلتی دولت دکتر روحانی نرخ ار  دولتی دولت دکتر روحانی نرخ ار  دولتی دولت دکتر احمدج نژاد



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

  رضوی

 شده است. استخراج www.cbi.irذکرشده ا  بان  مرکزج جمهورج اسالمی ایران به نشانی  جهاآمار ی[ تمام۲]

 www.tgju.orgسکه، طال و ار  آدرس  یرسان اطالع [ شبکه  ۵]
بیان شده اسّت  نوونهیاگرا  توسعه ه  و الزامات سیاست خارج ساله ستیاندا  ب منتشرشده ا  کنفرانس ملی چشم [ در خالصه  ۹]

 که:
روشنی گواه آن است که ی  کشور هرچند به لحا  داخلّی غنّی باشّد،  یخ توسعه در دوران پس ا  جنت دوم جهانی بهتار

رو به نّاگزیر بایّد بخشّی ا  ایّن منّابم را ا  محّیط  توانایی تأمین تمامی منابم مورد نیا  خود را در روند توسعه ندارد. ا این
 المللی کس  کند. بین

 www.csr.ir بیست ساله: اندا  نظام، خالصه کنفرانس چشم جمم تشخی  مصلحتسایت مآدرس مطل  در 

 هایی ا  اظهارات مسئولن دولت در این باره: نمونه[ ۳]

 برجام له  یوس بهرشد اقتصادج  -۵

هّا بّا  کّرد و  و بان  ترا براج نفّت، تجّار برجام راه»در مراسم رو  دانشجو در دانشواه علوم پزشکی سمنان:  دکتر روحانی
 « یادج وارد کشور شد. سرمایه  

 yon.ir/B3iia: سایت رسمی ریاست جمهورجآدرس مطل  در 

شّد؛ «  دایی امنیّت»اج ایّران،  هسّته امّرو  بّا اعّالم رسّمی اجّراج برجّام، ا  پرونّده  : »4/دج  21حسن روحانی دکتر 
اج ایران تثبیت گردید و اقتصاد  ن، لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هستههاج ظالمانه علیه ملت ایرا قطعنامه

هاج تحریم و فشار، بر شما چّه گذشّته اسّت؛ امّا اکنّون کّه  دانم در طول سال ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت. می
نمایان گشته است، اکنون  مان سّاختن و بالیّدن   نجیرهاج تحریم ا  پاج اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقالل کشور

 «است.
 yon.ir/TQoQe :خبرگزارج تسنیمآدرس مطل  در سایت 

هاج ما تحّریم نیسّتند و  ها و بیمه کنیم که در آن بان  بهارج را آغا  می 5/ما در سال : »4/اسفند  26حسن روحانی در دکتر 
ها در کشور ما آغّا  شّده و قراردادهّاج بسّیار مهمّی در  گذارج و سرمایهتوانیم با کشورهاج مختلف تجارت داشته باشیم  می

 «رسیده است. ءسطوب مختلف با کشورهاج دنیا به امضا

 yon.ir/TQoQe :خبرگزارج تسنیمآدرس مطل  در سایت 

را پّاره کّرد و ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند،  نجیرهّاج تحّریم : »5/فروردین  1حسن روحانی در دکتر 
ونقّل و  هاج بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمّه، حمل هاج اقتصادج مهیا نمود. تحریم  مینه را براج فعالیت در  مینه

 «تر شد. اج برداشته شد و شرایط براج فعالیت اقتصادج مردم ما آماده هاج هسته همه تحریم

 yon.ir/TQoQe :خبرگزارج تسنیمآدرس مطل  در سایت 

بعد ا  توافق منتظر رشد اقتصادج، کّاهش تّورم و خّروج ا  »جمهور تأکید دارد که  محمد نهاوندیان، معاون اقتصادج رئیس
 «رکود باشید.

http://www.csr.ir/
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و  هاسّت میکشور به علّت تحر نافتین است. بنابر نظر ایشان توسعه یافتوی توسعه جها تحلیل: سه عبارت ذکر شده ا  شاخصه
اسّتدلل معتقدنّد کّه بّا اجّراج ایران خواهد شد؛ بنّابراین  یافتوی گرا باعث توسعه توسعه ست خارجه  سیا له  یوس ها به رفم آن

 در ایران جهش قابل توجهی خواهد کرد.ها  برجام، این شاخصه

اج موج  خروج سریم کشّور ا  رکّود  توافق هسته»گوید:  محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنوی اقتصادج دولت یا دهم می
 «شد.خواهد 

هّاج  اروپّا، کّل تحریم هّاج اقتصّادج، مّالی و پّولی اتحادیّه   کل تحریم»گوید:  م میامحمدجواد ظریف در کمیسیون برج
 سّاله   ۹۵عّالوه بّر آن تحّریم  ؛شود ا  رو  اجرا لغّو خواهّد شّد اعمال می ییکایمرآ ریهاج غ که بر شخصیت متحده التیا

 «شود. هواپیمایی نیز لغو می
 mu yon.ir/Ds/ :رجانیو سایت  آدرس مطل  در

 گرا توسعه ها به وسیله  سیاست خارجه   محیط  یست، مسائل بانکی و معیشت مردم به رفم تحریم منو  کردن -۲

 تّا مسّئله   ؛ظالمانه باید ا  بین برود تا سرمایه بّه کشّور بیایّد جها میتحر: »اظهار کرد ستی  طیدکتر روحانی در همایش مح
تا منابم آبی ما  ؛تا آب خوردن مردم حل شود ؛تا صنعت جامعه حل بشود ؛ها حل بشود تا اشتغال جوان ؛حل شود ستی  طیمح

 «ما احیا بشود. جها تا بان  ؛ یاد بشود
 .کند یگرا منو  م توسعه ... را به سیاست خارجه  شرب، منابم آبی و حتی آب ستی  طیتحلیل: ایشان اقتصاد، مسائل مح

 (413111/116/برگزارج ایسنا )کد خبر: خ آدرس مطل  در سایت

 ها گذاران خارجی همراه با رفم تحریم اشتغال جوانان منو  به ورود سرمایه -۹

هّا، گشّایش بزرگّی را  کردن توافق و رفّم تحریم دولت بعد ا  اجرایی»گوید:  مجید انصارج، معاون پارلمانی دولت یا دهم می
 «راج جوانان ایجاد خواهد کرد.اشتغال ب جادیگذارج، ا براج جذب سرمایه

 mu yon.ir/dS/ :رجانیو آدرس مطل  در سایت 

 برجام له  یوس بهذهنیت مثبت در دنیا نسبت به ایران  جادیا-4

و امرو  آمریکا  کرد یقبل ا  برجام دنیا ایران را محکوم م»دکتر روحانی در مراسم رو  دانشجو در دانشواه علوم پزشکی سمنان: 
 «خورده است. آمریکا پیرو  است، بدانید که امرو  ایران پیرو  است و ترامپ شکست دیکن یماگر فکر  .را

 yon.ir/jtahO :رسمی ریاست جمهورج تیساآدرس مطل  در 

 یدار و برجامپاصلح و امنیت به توسعه   منو  کردن -5
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  رضوی

تنهّا راه تّداوم صّلح، ... » :متحّد لعنوان رئیس دولت یا دهم در مجمم عمومی سّا مان ملّ سخنرانی دکتر حسن روحانی به
 «... توسعه است و صلح بدون توسعه ی   نت تفریح است

yon.ir/HPUh/ هاج استراتژی  ریاست جمهورج: مرکز بررسی   

با اجرایي شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو، ژاپن مجددًا استقالل خود را با یافت. در همان رو ي که پیمان صلح  1/52در سال 
را هم امضّاء کردنّد. بّر طبّق ایّن پیمّان « معاهده حفظ امنیت میان ژاپن و آمریکا»ژاپن و آمریکا پیمان امنیتي امضاء شد، 

هم متعهد بّه  کایو تسهیالت استقرار در این کشور و یا نزدیك آن اعطا کرده و آمر واهیپا کایآمر ینظام جروهایامنیتي، ژاپن به ن
 روهّا،ین نیّاستقرار ا نهیو متعهد شدن هز واهیژاپن با دادن پا یشد. به عبارت یت نظامو حمال داتیدفاع ا  ژاپن در مقابل تهد

 قرار داد. کایآمر یچتر حفاظت تیخود را تحت امن
yon.ir/6Y1fu   مطالعات ژاپن: مرکز  

سیاسّت خارجّه  دهّد و ثانیًّا توسّعه بّه جّز بّا  ادعا کردند که اوًل امنیت و صلح بدون توسعه رخ نمی دکتر روحانیتحلیل: 
ایّن در  دهّد. گرا رخ نمی حداقل در ایران(؛ بنابراین صلح و امنیت بدون سیاسّت خارجّه توسّعهشود )گرا اجرایی نمی  توسعه

ایّن  ه  با دارنّدهرگّز  یافتویّ و بدیهی است که توسعه باشد می  ورگو جکشورها جور  طمم ،علت اصلی جنتکه حالی است 
عامّل  نیتّر ور ان خواهد شد. در دنیاج امّرو  مهم بیشتر طمم جور  ا  موارد موج  طمم یرخنیست و اتفاقًا در ب جور  طمم

و اگر در این موضوع استقالل نداشته باشند، پیشّرفت کشّور  توان دفاعی ی  کشور استدر برابر حمله بیوانوان، با دارندگی 
 ،عالوه بر اینکه در تّوان دفّاعی اسّتقالل نّدارد  ،افتهی ی  کشور توسعهبه عنوان ژاپن به عنوان مثال . دچار چالش خواهد شد

 ۵۳ رده  ؛ بنّابراین کشّورج چّون ژاپّن کّه در قّرار داده اسّت مریکّاآچون  جور  در دست کشور طمم خود را نیزتوان دفاعی 
ایّن کشّور  نّدتوا یمریکّا مّآ کشورج مثّل و با دارندگی در مقابل طمم ور ان نداردقدرت  ،قرار دارددر جهان  یافتوی توسعه
. البته مسئولین این کشّور نیّز بّه ایّن مسّئله واقّف پایدار آن را به چالش بکشد د تجاو  قرار دهد و توسعه  وررا م افتهی توسعه

 هستند.
کّه  ی مّان»کّرد:  حیتصر هیروس جدوما سیرئ نیشکینار یبا سرگئ داریسابق ژاپن در د رینخست و  امایهاتو ویوکبراج نمونه ی

نواه به مواضم   ی شهیدولت ژاپن و به خصوص و ارت امور خارجه هم یعنی ؛ن بوداآل هیشب طیرجه ژاپن بودم شراخا ریمن و 
 نیّژاپن استقالل خود را ا  دست خواهد داد و اتخّاذ ا یپلماسید ،ارک نیبا انجام ا که داشت یخارج استیس در عرصه   کایآمر

 «کشور خواهد بود. جبرا یبدبخت جبه معنا ویدولت توک جموضم ا  سو

 yon.ir/Fw/ugخبرگزارج تسنیم: 

جنّت ا   بعد ا  توافق برجّام، هاشّمی گفّت سّایه  » السالم هاشمی رفسنجانی:  حجتفوت مرحوم دکتر روحانی در سالورد 
 «ایران برداشته شد و من راحت خواهم مرد.

مستکبران به قدرت نظامی آن کشور بستوی دارد؛ امّا تحلیل: با دارندگی و دافعه ی  کشور در برابر دشمنان و استعمارگران و 
دانند.)حّداقل در ایّن سّخنرانی( و در  ایشان قدرت نظامی را در با دارندگی کشّور مّؤثر نمیصحبت  قلاو نهاشمی مرحوم 

 کنند. عو  برجام را عامل با دارنده و عامل امنیت ایران معرفی می
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 president.ir :سایت رسمی ریاست جمهورجآدرس مطل  در 

حمایت ا  حفظ برجام، حمایت ا  شوراج امنیّت و صّلح و امنیّت در منطقّه » :سوئیس جمهور سیدکتر روحانی در دیدار رئ
 .«است

 yon.ir/XzgDG :سایت رسمی ریاست جمهورجآدرس مطل  در 

اشاره « اج بی سی»زیونی ، رئیس حکومت لیبی با شبکه تلوی«قذافی»توان به سخن  همچنین درباره خیانت آمریکا به لیبی می
 را خود حمایت غربی کشورهاج اما است بوده القاعده با جنت در آمریکا متحد کرد؛ لیبی خیانت من به آمریکا»کرد که گفت: 

 «.کردند متوقف من رژیم ا 
yon.ir/X/uTw   بشر حقوق ستاد ایران اسالمی جمهورج قضایه هقو  

 برجام له  یوس به ج شدن سالمت در بخش درمان و کشاور بهینه-6

چّون  ییها هدف دولت ا  برجام، رفم ظلم»شوراج ادارج، توسعه و برگزیدگان استان خراسان رضوج:  دکتر روحانی در جلسه  
 «بعد ا  برجام، سالمت مردم در بخش کشاور ج و درمان ارتقا یافت. .تحریم ا  سر کشور و مردم بود

 yon.ir/qxQIU :سایت رسمی ریاست جمهورجآدرس مطل  در 

 ارتبا  با کشورهاج دنیا بهبوددهنده  برجام؛ -1

 «مهم براج اعتماد میان ایران و کشورهاج غربی است. برجام اولین پایه  »فرانسه:  جمهور سیدکتر روحانی در تماس تلفنی رئ

 yon.ir/aercr :سایت رسمی ریاست جمهورجآدرس مطل  در 

داننّد کّه ایّن  حّداقل( میشده )گرا را تأثیرگذار در امور ذکر  است خارجه  توسعهنتیجه: دولت یا دهم و دوا دهم تا کنون سی
 کند. موضوع مدعا را ثابت می
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 آمار افزایش طالق :0پیوست 

، نمّودارج ا  افّزایش آمّار طّالق در ایّران و برخّی  (sabteahval.ir)در  یر براساس آمار سایت رسمی ثبت احوال کشور
 د:شو ها ارائه می شهرستان

   

 ران:افزایش آمار طالق ای

  
 افزایش آمار طالق در برخی شهرهاج بزرگ:
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در شمال و جنوب شهر تهران وضم آمار طالق بّا یکّدیور مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی سا مان ثبت احوال کشور گفت: 
ریخ ایّن خبّر ]تّا .درصد اسّت 23و رج  51متفاوت است؛ به گونه اج که نسبت طالق به ا اج هر صد ا دواج در شمیرانات 

 است!![ 4/مربو  به سال 

yon.ir/ubVpl  آدرس مطل  در سایت رسمی و ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

هاج  این آمارها حاکی ا  آن است که بین افزایش آمار طالق و محل  ندگی افراد رابطه مستقیم وجود دارد. علت این امّر ضّربه
بر روج پیوستوی روابط بین همسران می گذارند. براج اطالع بیشتر ا  عوامل  مهلکی است که اجراج آرمان هاج توسعه غربی

ف، نظریه بهبود دائمی فضاج حاکم بر نهاد متکفّل تربیّت رجّوع  موثر بر پیوستوی یا گسستوی روابط انسانی به پیشخوان تعر 
 فرمایید.

کرد یکساله دولت های توسعه از عمل گزارش رئیس فراکسیو  نظارت بر اجرای برنامه :4پیوست 

 در اجرای برنامه ششم

 کمیسّیون سخنووج خدابخشی محمد اسالمی شوراج مجلس چهارشنبه رو  علنی جلسه حاشیه در مهر، خبرنوار گزارش به
 یکسّاله عملکّرد خبّرج نشسّت در کشور اج توسعه هاج برنامه اجراج بر نظارت فراکسیون رئیس و توسعه ششم برنامه تلفیق
 .کرد تشریح را ششم برنامه اجراج در دولت

 ۳ در دولت عملکرد مرکزج، بان  برآورد طبق که بود شده بینی پیش درصد ۱ هاآلنس اقتصادج رشد ششم، برنامه در: گفت وج
 .است شده درصدج ۹۲۳ اقتصادج رشد موج  ۳۱ ساله ماهه

 درصّد ۲۵۲۳ توسّعه ششّم برنامّه در جگذار سّرمایه رشّد نّرخ: داد ادامه اسالمی شوراج مجلس در الیوودر  مردم نماینده
 .است بوده درصد ۵۲۳ تنها گذارج سرمایه رشد ۳۱ سال ماهه ۳ در که است حالی در این بود شده بینی پیش

 بانّ  برآوردهّاج طبّق تورم نرخ اما بود درصد ۱۲۹ ،۳۱ سال در تورم نرخ براج برنامه گذارج هدف: کرد تصریح خدابخشی
 .است بوده کشور در اقتصادج رکود شدن حاکم دلیل به نرخ کاهش این البته که است بوده درصد ۳۲۱ ،۳۱ سال در مرکزج

 شده ریزج برنامه بیکارج نرخ سالنه درصدج ۱۲۱ کاهش ششم برنامه در: گفت توسعه ششم برنامه تلفیق کمیسیون سخنووج
 .است یافته کاهش درصد ۱۲۹ تنها بیکارج نرخ ۳۱ سال در آمار مرکز اعالم طبق که

 ۳ در کّه اسّت حّالی در این بود، کرده بینی پیش غیرنفتی صادرات براج را درصدج ۲۵۲۱ رشد توسعه ششم برنامه: افزود وج
 .است بوده درصد ۵۵۲۲ صادرات رشد ۳۱ سال ماهه

 در یّنا بّود، شّده گرفتّه نظر در درصدج ۵۱۲۳ نرخ کال، واردات رشد براج توسعه ششم برنامه در: داشت اظهار خدابخشی
 .است داشته رشد درصد ۵۳تنها  کال واردات ۳۱ سال در که است حالی
 ایّن ا  تعدادج که داشت حکم ۵۲۲۳ توسعه ششم برنامه قانون: کرد تأکید توسعه هاج برنامه اجراج بر نظارت فراکسیون رئیس

 .است نشده نوشته آنها نامه آئین هنو  چون اند، مانده معطل کلی طور به احکام
 بّه نامّه آئین چهار تنها تاکنون اما شد، می تصوی  ها و ارتخانه در نامه آئین ۵۱ ششم برنامه اجراج براج باید: کرد صریحت وج

 .است مانده معطل دیور نامه آئین ۵۳ و رسیده تصوی 
 ها نامّه آئین ایّن کّه  مّانی تا: گفت توسعه ششم برنامه اجرایی نامه آئین ۳۹ تصوی  قانونی مهلت پایان به اشاره با خدابخشی

 .رسید نخواهد تصوی  به نیز نظر مورد احکام نشود، تصوی 
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 بینّی پیش کشّاور ج بخش براج درصدج ۱ رشد ششم برنامه در: داشت اظهار توسعه ششم برنامه تلفیق کمیسیون سخنووج
 بخش براج درصدج چهار رشد ،این بر عالوه. است داشته رشد درصد ۳ تنها کشاور ج بخش ۳۱ سال ماهه ۳ در اما بود، شده
 .هستیم ششم برنامه اجراج سال اولین در نفت بخش درصدج ۵۲۹ رشد شاهد تنها اما بود، شده بینی پیش نفت
 ۱۲۱ رشّد و صّنعت بخّش بّراج درصّدج ۳۲۹ رشّد ششّم برنامه قانون در اسالمی شوراج مجلس: کرد خاطرنشان وج

 داشته رشد درصد ۳۲۱ تنها معدن و صنعت بخش برنامه، اجراج اول سال رد که بود کرده بینی پیش معدن بخش براج درصدج
 .است

 ۵۹۳۱ خرداد ۲؛ 4314213 خبر: منبم: خبرگزارج مهر؛ کد

 

 های دولت یازدهم و دوازدهم درباره محصوالت تراریخته تبیین سیاست :5پیوست 

 شود؟ جهاد کشاور ج دنبال می و ارت در غذایی امنیت آیا ایده. 1
و توسعه بهره ورج و افزایش امنیت غذایی : در جلسه علنی مجلس شوراج اسالمی محمود حجتی پیشنهادج کشاور ج،و یر 

هاج آینده و ارت جهاد کشاور ج  در برنامهکاهش مصرف آب در بخش کشاور ج در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و 
 .هاج اساسی است نیز ا  اولویت

 6152616241// کد خبر:  13/6مرداد  26بر: خبرگزارج ایسنا / تاریخ خ

 چیست؟ پایدار توسعه سند دوم آرمان. 2
ق گرسنوی، به دادن پایان ت تحق   پایدار کشاور ج توسعۀ و بهتر تغذیۀ و غذایی امنی 

 ها، مخصوصًا درباره برنج و پنبه چیست؟ نورش دولت به مسئله تراریخته. 3
ارائه کرد کّه توسّط مجلّس رد « لیحه برنامه ششم توسعه»مجلس نهم تحت عنوان  اج به لیحه 13/4دولت یا دهم در سال 

ا  ایّن لیحّه « ششم مورد – اساسی اقدام ستون – 2 ردیف – فناورج و علم بخش اساسی اقدامات و راهبردها» شد. در قسمت
 خوانیم: می

 .«تراریخته پنبه و برنج اولویت با یختهترار محصولت و  یستی سموم و  یستی کودهاج انبوه سا ج تجارج و تولید»
 (//13 – 13/5) اسالمی جمهورج فرهنوی و اجتماعی اقتصادج، توسعه ششم برنامه سند

 توضیح مبانی نئوکینزی :6پیوست 

کنندگان مباحث الووج پیشرفت اسالمی، در حو ۀ تحقق  ناکارآمدج هر دوج این مکات  اقتصادج غربی براج محققین و دنبال
گّاهی ا  جایوزینبر هاج هویت اسالمی، پوشیده نیست، براج اطالع بیشتر ا  نقدهاج  شاخصه هّاج اسّالمی  این مکات  و آ

 .ها به مکتوبات شوراج راهبردج الووج پیشرفت اسالمی رجوع کنید آن
 :اصول کلی مکت  کینز

چسّبندگی قیمّت و دسّتمزد؛  -4اقتصاد؛ وجود عدم ثبات در  -3وسیله تقاضا؛  تعیین جهت به -2تأکید بر اقتصاد کالن  -1
 [2[، ]1سیاست پولی و مالی فعال؛ ] -5

 :هاج جدید با مکت  کینز تفاوت کینزج
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هّاج  تئورج -3توجه به رقابت ناق  با تمرکز بر قیمّت؛  -2ها و دستمزدها؛  ترکی  انتظارات عقالیی با چسبندگی قیمت -1 
چسّبندگی اسّمی و  -6توجیهات اقتصادج براساس عرضه و تقاضّا؛  -5 توجیه خرد برخی مسائل کالن؛ -4شکست با ار؛ 

 [4[، ]3واقعی؛ ]
، چّاپ 1316هاج با رگّانی،  گرجی، ابراهیم؛ ار یابی مهمترین مکات  اقتصادکالن، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش [1] 

 33-31اول، ص
 13، چاپ پنجم، ص1381نما ج، حسین؛ نظامهاج اقتصادج، تهران، شرکت سهامی انتشار،   [2]

، ص 18، شّماره 1385هاج جدید تا چه اندا ه جدیدند؟، مجله دانّش و توسّعه،  گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما؛ کینزج  [3]
/2-/3 

 515، چاپ اول، ص1381نویسا،  ها، تهران، پارس ها و سیاست شاکرج، عباس؛ اقتصاد کالن نظریه  [4]
 

 باره جنگ تبلیغاتی علیه ملت ایرا سخنا  مقام معظم رهبری در: 7پیوست 

مه، این را عر  می ، درسّت هّم جنت اقتصادجشود  کنم: امرو  جنت ما کجا است؟ خ  گفته می خ  حال من با این مقد 
ّت هّم دارنّد بررسّی جانبههست. دشمن ی  جنت اقتصادج همه اج را علیه ما شروع کرده. اتّاق جنّت هّم دارنّد، بّا دق 

کند؛ در این تردیدج نیست، ی  چنین جنوی ما داریمکنند، مأمور دار می ، لکن ی  جنّت دیوّرج هّم ند و دائم در حال تحر 
ت آن جنت، کمتر ا  جنت اقتصادج نیست، بلکه گاهی  مینه ی  سا  تأثیر هست که ا  آن جنت، خیلی اوقات غفلت داریم؛ اهم 

اسا ج عمومی، جنت تبلیغاتی است؛ خیلی اج، جنت فضجنت اقتصادج است؛ آن جنت چیست؟ آن جنت، جنت رسانه
ت بیشترج پیدا کرده است؛  ت، شد  یاد بوده؛ امرو  وضعی  مهم است. بله، ا  قبل هم این وجود داشته، علیه ما تبلیغات، همیشه  

ت پیدا کرده است  .مثل جنت اقتصادج، قباًل تحریم بود، امرو  شد 
م، در این عرص  ا ۀدر این جنت دو  ت فع  وم، شد  یاد شده، چند برابر شده؛د  ک دشمن   ت دشمن و تحر  ما نباید ا  این جنّت  لی 

العات ما نشان می الع است، تحلیل نیست-دهد که  غفلت کنیم. خبرهاج ما، اط  تشکیالتی به وجود آمده است  -یعنی اینها اط 
انّد، ا  سّوج قّاروندرست کّردهج دستواه جاسوسی رژیم صهیونیست و دستواه جاسوسی آمریکا، اینها تشکیالت وسیلهبه

اند برنامهشوند؛ در اطراف کشور، در بعضی ا  این کشورهاج نزدی  به ما، اصاًل نشسته هاج منطقه هم دارند پشتیبانی مالی می
ج دارند کار میکنند و به ریزج می است  گیرند؛ بعضی ل م هایشان ل م است  بان یاد بویرند،  بان یاد میکنند. بعضی طور جد 

کنند؛ براج اینکه بتوانند فضاج فکرج و تبلیغاتی کشور را آلوده کنند. و  دهند این کار را می با شرایط کشور آشنا بشوند، پول می
ی است؛ بسیار مسئلهمسئلهاین مسئله، اسی است؛ اینکه فضاج تبلیغاتی کشور، فضایی باشد که مردم را، یا دچار ج مهم  ج حس 

ن -هانسبت به یکدیور و نسبت به دستواه-ر یأس و ناامیدج کند، یا دچار بدبینی کند اضطراب کند، یا دچا بسّت یا احساس ب 
ی مشکالت مربو  به اقتصاد را افزایش بدهد. حال شما اشاره کردیّد بّه مسّئله ه و ار  و کّاهش به مردم بدهد، یا حت  ج سّک 

ی و بال رفتن قیمت ار هاج بیوانه؛ بله،  ی ا  این بّهار ش پول مل  ج همّین تبلیغّات دارد وسّیلهاین درست است؛ بخش مهم 
فاق می بینید که ی  قیمّت، کنند، شما ناگهان می سا ج میهایند که دارند  مینهافتد؛ یعنی همین تبلیغات است، همین رسانهات 

ی نصف شد، مثاًل توان و قدرت خریددو برابر شد؛ ]یعنی[ به فاصله ت کوتاهی نصف شد؛  ج کمی ار ش پول مل  ی در مد  پول مل 
 ها این کار را دارند انجام میدهند.این رسانه

 15/6/13/1بیانات در دیدار اعضاج مجلس خبرگان رهبرج  
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  رضوی

 

 «اُطلُبُوا العِلمَ وَ لَو بِالصِّینَ»: صدور و داللت روایت 8پیوست 

 سند روایت در منابم شیعی با ترتی  تاریخی:

 الشریعة در مصباب م صادقحدیث منسوب به اما -1

يٌّ ل  ال  ع  ل ق  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 
 13مصباب الشریعة ص 

این کتاب را به دلیل مضامین مخّالف  مرحوم مجلسی دوم با وجود مبناج متعادل و غیر افراطی که درباره پذیرش روایات دارند،

« النوار  بحار»پذیرند و آن را ا  منابم کتاب خود یعنی  و تفاوت مضامین روایات آن با دیور روایات، نمی با مکت  اهل بیت
 دهند.  قرار نمی

 32ص  1الفصل الثانی فی بیان الوثوق علی الکت  المذکورة و اختالفها فی ذل ، ج  –بحار النوار 

هم نظر مجلسی دوم است؛ اما محدث نورج با نقّل نظّرات موافّق  مرحوم حر  عاملی هم بر عدم انتساب آن به امام صادق
بزرگانی چون سید بن طاووس، شهید ثانی، ابن أبی جمهورج احسایی و همچنین طرب استدللتی، قائل به انتساب این کتاب 

 است. به امام صادق
 216-1/4ص  1ج مستدرک الوسائل، الخاتمة 

مجلسی اول هم اوًل قائل به صحت سند و متن این کتاب است و ثانیًا راوج آن را شهید ثانی با سند ]ظاهرًا:[ متصّل بّه امّام 

یك  »داند. عبارت ایشان به این شرب است:  می صادق ل  تاب   ع  ک  اب   ب  صب  ة   م  یع  ر 
واه   الش  هید   ر  اني الش  ي  الث  ض  نه   الله   ر  ه   ع  ید  سان 

 
أ  ب 

ن  
ق   ع  اد  یه   الص  ل  الم   ع  ه   و   الس  تن  لُّ  م  د  ی ی  ل  ه   ع  ت  ح   «ص 

 211ص  13، ج  الفقیه یحضره ل من شرب في المتقین روضة

 ق( در روضة الواعظین: 516متوفاج «)محمد بن علی الفتال»مرسله  -2

يُّ ب 
ال  الن  ین    ق  الص  ْو ب 

ْلم  و  ل  وا اْلع  ب  .اْطل  م  ْسل  ل  م  ی ک  ل  ٌة ع  یض  ر 
ْلم  ف  ل    اْلع  ن  ط  ا 

 ف 
 علم را طل  کنید اگرچه که در چین باشد چراکه طل  علم بر هر مسلمانی واج  است.

 21، ص21/ وسایل الشیعه ج 11ص  1روضة الواعظین)فتال نیشابورج(، ج 

ه أفت»  نویسد: مرحوم فتال در مقدمه کتاب خود می ه تعالی ثم  بآثّار النبّي  و الئمّة أنا ان شاء الل  تح لکل مجلس منها بکالم الل 
 متعّال خداوند خواست به من»ترجمه: « علیهم السالم محذوفة السانید، فان السانید ل طائل فیها إذا کان الخبر شائعا ذائعا

 را آن اسّناد و کّنم مّی بیان را  ائمه و پیامبر ا  شده نقل اخبار سپس و کرده  نقل را الهی گفتار نخست مجلس هر در
 ترجمه مهدوج دامغانی[«]نیست ضرورج اسناد بیان رایج و معروف اخبار براج  یرا کردم حذف

 15ص  1روضة الواعظین)فتال نیشابورج(،مقدمة  ج 

ل تسّنن این شهادت کلی، دال بر مشهور بودن این روایت در آن دوره است. مؤید این سخن هم نقّل ایّن روایّت در کتّ  اهّ 
 باشد می

حدیث ا  لحا  سندج، به دلیل نداشتن سلسله سند واضح و موثق یّا وجّود خّود حّدیث در کتّ   2: این بندج سندج جمم
به معصّوم شهید ثانی  ا توان ا  نقل مجلسی اول بر وجود سلسله سند  معتبر، به خودج خود قابل دفاع جدج نیستند ]البته می

سناد قطعی روایات  توسط شهید ثانی و همچنّین مقدمّه مرحّوم فتّال، بّه اطمینّانی  این کتاب به امام صادقو همچنین ا 
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نسبی رسید[ ولی مؤیدات خوبی براج انتساب آن به معصوم وجود دارد لذا در صورت داشتن تأییّدات ا  روایّات دیوّر و عّدم 
 مخالفت با مبانی قطعیه، قابل استناد کلی هست.

 بحث دللی ا  روایت: 
ب  »گوید:  آن حدیثی که میسالم کشورج: ال حجت طل  ین   واا  الص  و ب 

ل  لم  و   -اصطالحًا به لحا  نحوج، قضیه شّرطیه اسّت «  الع 
کند. من مثال بزنم تا توضیح روشن شود؛ مثاًل من به  قضیه شرطیه، شر   خود را اثبات نمی -کنم دقت کنید  این را خواهش می

آیّد؟  است کّه  یّد حتمًّا نّزد شّما می آنهزار تومان به او بده. معناج این حرف من  111مد، گویم: اگر  ید نزد شما آ شما می
، آیا معناج آن این است که حتمًا در چین علّم هسّت؟  ایّن  ین  الص  و ب 

ل  لم  و  وا الع  ب  طل  معنایش که این نیست. حضرت فرمودند: ا 
وا ا»قضیه شرطیه است. آن طرف هم روایت دارد که  ب  طل  ّج  ا  ج  و   اللُّ خ  و ب 

لم  و  ل  [  یعنّی اگّر 211ص  15بحّارالنوار، ج«]لع 
ل م شد در اعماق اقیانوس بروید، بروید و علم را یاد بویرید. حال آیا معناج این جمله این است که در اعماق اقیّانوس علّم 

دوران حضّرت، چّین یّ  مملکّت هاج آن را بپردا ید.  یّرا در  هزینه پسگویند: علم حیاتی است  حضرت می خیرهست؟ 
گوینّد:  کننّد و می المثل دارند ا  آن اسّتفاده می ، لذا حضرت به عنوان ضربه استدورج بود و رسیدن به آن خیلی سخت بود

، فکّر مکنی ن چون ما درایّه در حّدیث نمّیهمه راه را هم بروج و علم را یاد بویرج، برو یاد بویر؛ ولی اآل اگر مجبور شدج این
 .است اند: علم در چین است. این ی  بحث نحوج م حضرت گفتهکنی می

 13/6مهرماه  3هاج انقالب و الووهاج توسعه )جلسه دوم( در جمم دانشجویان دانشواه اصفهان /  نمامکتوب نشست چهار دهه مواجهه؛ آر

گیّرج آن را بّه دسّت آورد. بّراج  گیرج ا  این روایت، جّوا  یّاد بودن  سخنی ثابت شود تا بتوان با کم « علم»ا  طرفی باید 

بّه رفّت تّا ببینّیم چّه چیّزج  و در نتیجه اطالع ا  مصادیق آن، باید سرا  مکت  اهل بیت« علم»فهمیدن معناج دقیق 
نمایان  داشته باشّیم و هّر آنچّه کّه ا   بّان متخصّ « علم»نه آنکه فهمی عرفی ا  مسئله  است؟ معرفی شده« علم»عنوان 

 ن علم معرفی کنیم.خارج شد، به عنوا

آمّو ج در نّزد  کنّد و اجّا ه علم معرفّی می ا  طرفی روایات فراوان دیورج که مرجعیت علمی را منحصرًا در اهّل بیّت 
ین  »دهد این روایت  دهد، صریحًا نشان می منحرفین و گمراهان را نمی الص  و ب 

لم  و  ل  وا الع  ب  طل  در صورت صحت سند، به معناج « ا 

 نیست. ی علمی به غیر اهل بیتبخش مرجعیت
روایت مذکور بر فر  ثبوت صحت استناد به معصوم، هرگز در پی اثبات مرجعیت علمی براج چینیان نیست  بندج دللی: جمم

بهاج علم، پیۀ سختی را به تن خود بمالند  بلکه به صورت کنایی، تشویقی براج مؤمنین است که براج به دست آوردن گوهر  گران
تّوان آن را منحصّر در اهّل  پرورج دورج نمایند. اما درباره مرجعیت علمی ساکت است و با روایّات دیوّر می نبلی و تنو ا  ت

 دانست. بیت

 المللی در حال اجرا در جمهوری اسالمی ایرا . معرفی چند مورد از اسناد بین :9پیوست 

 کنوانسیون مریدا:
 و مقابلّه بّراج متحّد ملّل سّا مان فسّاد با مبار ه کنوانسیون پیشنهاد ،(International Convention of Mérida)مریدا

 شّده ترجمّه" اسّالمی جمهّورج در متحّد ملل سا مان وجرم مخدر مواد با مقابله" دفتر توسط که باشد می جرم ا  پیشویرج
 .است

 (میالدج 2113 اکتبر 31 با برابر شمسی هجرج 8/1382// مصوب) فساد با مبار ه براج متحد ملل سا مان کنوانسیون
yon.ir//TQb3 ایران: اسالمی شوراج مجلس هاج پژوهش مرکز قوانین سامانه  
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  رضوی

 
 سند توسعه پایدار سا مان ملل متحد:

هاج مختلفی در حّال اجّرا یّا بّه صّورت  شد، این سند در بخش توضیح داده  24، 23، 12، 13هاج  پیوستهمان طور که در 
 صریح یا مخفیانه است.

 

سازی در  یا گفتما شد   اجرایی والمللی در شرف تصویب  معرفی اجمالی اسناد بین :12پیوست 

 جمهوری اسالمی ایرا 

 پالرمو:  کنوانسیون
 United Nations Convention against Transnational) فراملّی یافته سّا مان جّرائم علیّه متحّد ملّل کنوانسّیون

Organized Crime ) یافتّه   سّا مان جّرایم علیّه ۲۱۱۱ سّال در متحّد ملّل سا مان حمایت مورد چندجانبه هاج معاهده ا 
 آن بّه و رسّید تصّوی  بّه متحّد ملّل سّا مان عمّومی مجمّم قطعنامّه   با ۲۱۱۱ نوامبر ۵۵ در کنوانسیون این. است فراملی

 .شود می گفته نیز پالرمو کنوانسیون
خّود بّا   ه شده و تصوی  شّد. شّوراج نوهبّان بّا مخالفّتبه صحن علنی مجلس احال 13/6بهمن  4کنوانسیون پالرمو در 

اصّالحیه اول و  13/1مهّر  3خرداد و  21هایی ا  این سند، دو بار این سند را به مجلس با گرداند و مجلس نیز در تاریخ  بخش
 دوم آن را تصوی  کرد.

  cftروج مصوبه هاج پالرمو و مجمم تصمیم گرفت که بررسی هاج دبیر مجمم تشخی  مصلحت نظام، دکتر محسن رضایی:
 .در جلسات مجمم این مباحث ادامه خواهد یافت است[ 8/]منظور سال  را ادامه بدهند و احتمال آن طرف سال

 و  1132118131/ و 6111412156// خبرگزارج ایسنا / کد خبر:  816/ کد خبر :  13/1اسفند  11سایت رسمی مجمم تشخی  مصلحت نظام 
/1111311522 

 وانسیون برن:کن
 بار اولین که است مؤلف حق و تکثیر حق خصوص در المللی بین معاهده ی  هنرج، و ادبی آثار ا  حمایت براج برن کنوانسیون

 .شد تصوی ( شمسی ۵۲۱۵ شهریور) ۵۱۱۱ سال سپتامبر در سوئیس در برن شهر در
 جهّانی کنوانسّیون به ایران الحاق لیحه(: وقت اسالمی ارشاد و فرهنت و ارت حقوقی دفتر مدیرکل)  اده محسن احمدعلی

 .است شده دولت تقدیم اخیراً  و تهیه ارشاد و ارت سوج ا  «برن»
 ۵۹۳۱دج  ۹تاریخ خبر: شنبه  / 14/1138خبرگزارج مهر / شناسه  خبر: 

yon.ir/8KdYX ان ملل متحد(: سایت رسمی سا مان جهانی مالکیت فکرج)جزء آژانس هاج تخصصی سا مآدرس متن کنوانسیون   

 ( FATFشویی ) پول درباره مالی اقدام ویژه گروه
 هّدفش و شّده تشّکیل /1/8 سال در که است المللی بین نهاد ی  ،FATF اختصار به یا" پولشویی علیه مالی اقدام کارگروه

 هاج گروه ا  حمایت تهاما به را ایران اسالمی جمهورج ،2111 سال در  FATF.است تروریسم مالی تامین و پولشویی با مبار ه
 .است داده قرار تروریسم حامیان فهرست در مقاومت،

 اکنّون و کّرده طّی را نشیبی و فرا  پر مسیر( FATF) مالی اقدام ویژه گروه مقررات اجراج با مرتبط چهارگانه لوایح تصوی 
 .است یدهرس نظام مصلحت تشخی  مجمم یعنی آخر خان به آن نهایی سرنوشت باره در گیرج تصمیم

83183/13:  ایرنا خبرگزارج در خبر / کد 13/1 بهمن 6: مطل  تاریخ  
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  2202نامه لغو سند  تصویر مصوبه :11پیوست 

شوراج عالی انقالب فرهنوی مبنی بر جایوزینی  1/6، با توجه به مصوبه جلسه شماره 13/6/ 4/ 18هیئت و یران در جلسه 
را لغو  13/6/ 6/ 25هّ مورخ 52/13/ت16413نامه شماره  ، تصوی 2131ند سند تحول بنیادین آمو ش و پرورش بجاج س

 .نمود
yon.ir/PXSrv  آدرس مطل  در وبسایت رسمی دفتر هیئت دولت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از دیدگاه بانک جهانی« فقر»و « توانمندسازی»توضیح مفهوم  :12پیوست 
آ ادج انتخاب افراد و اقدام براج شکل دادن  ندگی افّراد اسّت.  مفهوم توانمندسا ج: توانمندسا ج به مفهوم گسترش و بسط

این مفهوم به معناج کنترل بر منابم و تصمیمات است. آ ادج فقرا، به شدت ا  طریق عدم امکان ابرا  نظر و بی قدرتی، به ویژه 
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  رضوی

یژه در سطح خانوار وجّود دارد. ا  سوج دولت ها و با ارها تهدید می شود. در حال حاضر ، نابرابرهاج جنسیتی شدیدج به و
 [1ا  آنجایی که بی قدرتی، ریشه در فرهنت روابط نابرابر و غیرعادلنه نهادج دارد ]

 25[ کتاب توانمندسا ج و کاهش فقر)کتاب مرجم( بان  جهانی؛ مترجمان: فر ام پوراصغر سنواچین، جواد رمضانی ص 1]
وژۀ مشترک دولت جمهورج اسالمی ایران )و ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( ]ترجمه و ویراستارج و انتشار با تأمین مالی پر

 با برنامۀ توسعۀ ملل متحد[
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 تصویر مقدمه دکتر سیاری بر سند سالمت سازما  ملل متحد: 10پیوست 

 توسعه افاهد) MDGs ا  حرکت ؛2115 در سالمت»اکبر سیارج، معاون وقت و یر بهداشت بر کتاب  تصویر مقدمه دکتر علی
دارند طرب تحول سالمت  در این مقدمه صریحًا بیان میدکتر سیارج متأسفانه  («پایدار توسعه اهداف) SDGs  سمت به( هزاره

 )یا همان سند توسعه پایدار( مهیا نموده است. SDGشدن اهداف آرمان سوم  هایی را براج عملیاتی  یرساخت
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  رضوی

 در حوزه مدیریت شهری TODاجمالی نظریه توضیح و نقد : 14پیوست 

 به اتومبیل به اتکاج کاهش شهرج، مراکز در ویژه به شهرج، طراحی و ریزج برنامه اهداف بزرگترین ا  یکی اخیر، هاج سال در
 طخ و ها سیاست ریزج، برنامه هاج سا مان و ها حکومت منظور همین به[ 1.]شهرهاست در سر ندگی و پایدارج ایجاد منظور
 ایّن ا  یکّی اند کرده دهی جهت مختلط کاربرج با تر فشرده الووهاج در شهرها توسعه دهی شکل با  هدف با را خود هاج مشی

 مراکّز و بّال تّراکم توسّعه، نّوع این طرفداران  . است شهرج محور ونقل حمل توسعه شده، آن به  یادج اقبال که ها سیاست
 این حل راه شوند، می مرتبط یکدیور به بال کیفیت با عمومی نقل و حمل هاج سامانه یلهوس به که را مختلط کاربرج با فعالیتی

 تجارج، مسکونی، هاج کاربرج ا  متراکم هاج آمیزه با مرکزج عنوان به محور نقل و حمل توسعه[ 2.]کنند می معرفی مشکالت
 به نسبت آسان دسترسی با تجارج هسته ی  در تیخدما و فروشی خرده هاج مغا ه آن در که است با  فضاج و عمومی و ادارج
. دارد قّرار مرکّز ایّن هستۀ در عمومی نقل و حمل ایستواه ی (. روج پیاده دقیقه 11 یا متر 611 حدود)اند گرفته قرار ها خانه

 بّراج جا محّدوده. گیرنّد می قّرار  مّین سّطح ا  بّالتر طبقّات در ادارات و بّوده عمّومی صّورت بّه مرکّز در ها استفاده
 [3] .کند می احاطه متر 1611 حدود اج فاصله با را مرکز هستۀ تر، تراکم کم هاج استفاده

 /-3 ص خودرو، وابستوی کاهش براج شهر  طراحی: جفرج نورث و نیومن پیتر [1]
 /1-1 ص هوشمند، رشد و اقتصادج توسعه: پییر کاپلن و آیمز [ الکس2]
 1-1 ص آمریکایی، رؤیاج و جامعه شناسی، بوم: ریکاآم بعدج شهر کالن: کالثورپ پیتر[ 3]
 

 رفت شد، مدیریت -ها جاده شبکه– ترانزیت وقتی و کند می کنترل را ترانزیت  TOD نظریه:این تحلیل اسالمی کوتاهی درباره 
 ماشّ وقّی مّثال. شّد خواهّد بیشّتر آمّد و رفّت شّد، تسّهیل نقّل و حمل وقتی. کند می پیدا موضوعیت اقتصادج آمد و

 بّه میکند عرضه جنس ملیون ی  که دارد وجود نیز خرید مرکز ی  و دارد جنس نوع پنجاه کال که دارید محله در فروشواهی
 اسّت، راه پیّاده دقیقّه ده تنها مکان آن تا نیز TOD مدل اندا ج راه ا  بعد. بروید آنجا به که شوید می تحری  طبیعی صورت

 خواهّد اقتصّادج آمّدها و رفّت کردید، تعریف شکل این به را محله وقتی. روند می آنجا به خانوادگی صورت به همه ها خانم
 شّد،  یّاد محّل آن در جمعیت که  مانی افتد؛ می سومی و دوم اتفاق شد، راحت و  یاد و اقتصادج آمدها و رفت وقتی. شد

 یّ  بیافتّد، اتفّاق محّل این در نیز حصیلت تا کنیم تأسیس هم مدرسه ی  محل این در حال: گویند می فروشواه گردانندگان
 آن در هّم اج ویژه پارک ی . است  یاد محل این در آمد و رفت  یرا شود، تأمین امنیت تا بزنیم محل این در نیز امنیتی پاسواه

 شّغل یوقتّ. دارد وجّود آن در نیز شغل. کنند می تعریف تفریح بزرگ هاج آدم تا پایین سن کودکان براج و کرده طراحی محل
 کنار در که کرد خواهید مشاهده بعدج قدم در و برند می آنجا به هم را امنیت و تحصیل برند، می آنجا به نیز را تفریح شد، تسهیل

 و شّد خواهّد با تعریف اقتصاد محوریت به محله هویت یعنی است؛ یافته انتقال آنجا به نیز مسکن و شده ایجاد هم خانه آنها
 حّول ها محلّه هویّت تعریّف بّا  بّه دوم گام در کردید، مدیریت را اج شبکه نقل و حمل شما قتیو .است TOD خطر این،

  .بود خواهند اقتصادج افراد صورت این در و رسید خواهید اقتصاد
 138ص ،(اول ویرایست) اسالمی پیشرفت الووج دانشنامۀ ا  دوره پانزدهمین شهرج، مدیریت

 المللی مربوط به آموزش جامع جنسی کودکا  و نوجوانا  ارجاعاتی به اسناد بین: 15 پیوست

المللی درباره مسئلۀ آمو ش جنسی به کودکان و نوجوانان و همچنّین  در این پیوست به مطال  پر انحراف سه سند ا  اسناد بین
 شود: کردن انحرافات اخالقی ا  نظر این اسناد پرداخته می مجا  تلقی

 (SDG« )سند توسعه پایدار سا مان ملل متحد»ا  اسناد اقمارج  «جنسی آمو ش  مینۀ در جهانی فنی راهنماج» سند( 1
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 محتواج این کتاب بنابر معرفی خود ناشرین:
 دیّدگاه ا  «جنسّی آمّو ش  مینّۀ در جهّانی فنّی راهنمّاج» شّده رو  بّه کامل طور به و شده تصحیح نسخه کتاب، این»

 موضوع، این به توجه با. دارد تاکید جنسیتی برابرج و بشر حقوق چارچوب در جنسی آمو ش جایواه تصدیق به و جدید،است
 توسّعه متخصصّان بهداشت، مربیان معلمان، که امیدواریم و هستیم دستورالعمل اجراج براج کشورها ا  حمایت به متعهد ما

 بّه دسّتیابی و رفّاه، و تبهداشّ تحصّیل، بّراج جوانّان حق تحقق براج منابم این ا   بارورج بهداشت متخصصان جوانان،
 .کنند استفاده جنسیتی برابرج و فراگیر اج جامعه

 پایّدار توسّعه اهّداف بّه نشویم، مواجه جنسی کیفیت با و جامم تحصیالت براج جوانان درخواست اگر که ایم شده متقاعد ما
(SDGs )یافت. نخواهیم دست ایم کرده تعیین 2131 سال براج که» 

 جهّت، آمو شی اهداف و کلیدج،موضوعات مفاهیم توضیح به این کتاب ا  پنجم فصل درت این کتاب: توضیح درباره انحرافا
 کّه اسّت قبلّی نوشّتۀ رو دنبالّه نوشّته این. پرداخته شده است سال هجده ا  بیش تا پنج سن ا  درسی برنامه توسعه ،هدایت

 عملّی، تجربیّات و رفتارهّا درسّی، برنامه ا  کّه اهدجشو براساس کتاب این. کرد منتشر /211 سال در را آن یونسکو سا مان
 .است استوار ،شود می داده نشان اج، منطقه و المللی بین جنسی تمایالت و تخصصی هاج توصیه بر افزون

 و اسّالم بّا مغّایر کّه کتّاب ایّن در یونسّکو المللی بین سا مان مهارتی و آمو شی هاج توصیه ا  مواردج به قسمت این در ما
 .کنیم می اشاره ،است نیتانسا

 ذیل مفهوم ارتبا  
 سال:  8-5سنین 

 [1ارتبا  سالم و ناسالم وجود دارد و کودکان باید لمس کردن خوب و لمس کردن بد را یاد بویرند.]
 سال باید: 15-12نوجوانان 

 هاج میان احساسات مختلف مربو  به عشق، دوستی، شیفتوی و جاذبۀ جنسی را یاد بویرند. تفاوت
 مهارت این را کس  کنند که چوونه رابطۀ نزدی  ممکن است جنسی شود.

 به بال باید : 15نوجوانان 
 اینکه در چه حدج عشق و عاطفه را برو  دهند تا ی  رابطۀ جنسی سالم داشته باشند.

 [2مهارت این را کس  کنند که چوونه ا  ی  رابطۀ جنسی غیرسالم جلوگیرج کنند.]

 ، حقوق، فرهنت و رابطۀ جنسیها ذیل مفهوم ار ش
 ساله باید: 12-/به کودکان 

 هاج گوناگون به روابط جنسی دیور افراد احترام بوذارند. یاد بدهیم که به شیوه
 سال به بال یاد دهیم که: 15به نوجوانان 

جنسّی تّاثیر  مقایسه و تضاد میان هنجارهاج فرهنوی و اخالقی که به صّورت مثبّت یّا منفّی بّر رفتّار جنسّی و سّالمت
 [3گذارد.] می

 ذیل فهم جنسیت:
 سال به بال باید آمو ش دهیم: 15به نوجوانان 

تواننّد هّر کسّی را بّه دور ا   گرا هراس به یاد داشته باشّند کّه تمّامی افّراد می گرا هراس و تراجنس در مقابل افراد همجنس
 [4خشونت، اجبار و تبعیض دوست داشته باشند. ]

 [ همان، ص پنجاه4]/  48[ همان، ص 3]/  41[  همان، ص2]/ فنی جهانی در  مینۀ آمو ش جنسی، صفحۀ چهل [ کتاب راهنماج 1]
yon.ir/MnBbK  دانلود سند ا  سایت سا مان ملل متحد 
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  رضوی

  « هاج توسعۀ سالمت جنسی برنامه»و « رانیا یاسالم ججمهور 2131آمو ش  یسند مل»( 2
 یاساسّ جا  راهبردها یکیبه عنوان  یا  آمو ش جامم جنس ،رانیا یاسالم جهورجم 2131آمو ش  یا  سند مل 4-1در هدف 

ا   یکیبه عنوان  یبر مسائل جنس یمبتن جها آمو ش مهارت ۀمدارس ارائه دهند فراوانی نی[ و همچن1] شده است ادیسند  نیا
 [.2] نام برده شده است یموضوع جها شاخ 

آ ادج )لیبرالی(، تساوج و عّدم تبعّیض، رهّایی ا  »نظر سا مان ملل، شامل  حقوقی که براج سالمت جنسی حیاتی است ا 
اسّت. « شکنجه، ظلم و تنبیه، حق انتخاب آ اد همسر با وجود رضایت طرفینی و درمان موثر در صورت نقض حقّوق ابتّدایی

[3] 

[ ا  4] جلوگیرج ا  آبستنی اسّت.هاج  برنامۀ سالمت جنسی براج جوانان شامل نحوۀ ]دسترسی و[ استفاده ا  کاندوم و روش
 توانّد یم یاقدام نیچنهاج جنسی باید در مدرسه، محل کار و جامعه در دسترس عموم قرار گیرد.  آمو ش:»نظر سا مان ملل 

گاه تیتقو یو مذهب یرهبران اجتماع جا  سو ییها امیبا پ -دیو با-  شیافّزا مّنیا یرفتّار جنسّ اهمیّتدربّاره  ها یشود تا آ
اعضاج قدیمی خانواده و جامعه معمول نسبت به تغییّرات ل م بّراج سّالمت » همچنین سا مان ملل معتقد است که: .«یابد

هّا ا  ایّن تغییّر، برنامۀهایشّان منجّر بّه ایجّاد  کننّد؛ بّه دلیّل عّدم فهّم آن جنسی با استرس و با دستپاچوی برخورد می
شّود. تجربّه  هّاج مرسّوم می ها، باورهّا، آداب و آئین یمات با ار شهایی بر جوانان به دلیل مخالفت این نوع تصم محدودیت

هاج سّالمت جنسّی در   هاج مرسوم تناقض دارد شکست خواهد خورد. پیرو ج سیاسّت هایی که با آمو ه نشان داده که برنامه
 «.تر است صورتی که جامعه آن را قبول داشته باشد محتمل

 هاج توسعۀ سالمت جنسی  برنامه [3]  / 15 ۀصفح ،همان[ 2] / /2 ۀصفح ،یاسالم ججمهور 2131آمو ش  ی[ سند مل1] 
 1همان، ص  [4]  /4ص 

yon.ir/gDXhT ایران اسالمی جمهورج 2131 آمو ش ملی لین  دانلود سند  
yon.ir/ZtuvV هاج توسعۀ سالمت جنسی لین  دانلود سند برنامه  

 
 «جنسی آمو ش براج BZgA استانداردهاج و اروپا براج جهانی بهداشت سا مان اج منطقه دفتر»سند ( 3

درباره آمو ش جنسی به کودکان و نوجوانان، مّوارد  یّر  (WHO) هاج پیشنهادج سا مان بهداشت جهانی العمل بنابر دستور
 توصیه شده است:

 ؛الف( کودکان سنین صفر تا چهار سال
 ها آمو ش داده شود: باید به آن

 هر شخ  است. یا   ندگ جقسمت عاد  ی یبدن یکیکه لذت نزد قتیحق نیا -1
 .عشق و محبت است شیا  نما یفرم یبدن یکیلطافت و نزد -2
 جاریجهت هوشج و بدن، حق کنجکاو یه برهنوارحق کاوش درب -3

 ها را در این موارد توانا سا یم: همچنین آن
 آید. احساسات خوشایندج و ناخوشایندج که در بدن ی  فرد به وجود می -1
 توانید چه مکان هایی ا  بدن فردج را لمس کنید. دانستن اینکه می -2

 ها آمو ش داده شود: ؛ باید به آنسال 6تا  4ب( کودکان سنین 
 خود یتناسل جبردن به بدن شخ  و اندام ها یپ -1
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ان  ودرس در دور ییمنجّر بّه خودرارضّالمّس بّدن . میکنیخود را لمس م جکه بدن فرد ی مان تیاحساس لذت و رضا -2
 شود. ی میکودک

مثبّت  دیّاحساسّات با نیانسان ها)ا یا  احساسات تمام یلذت، شوق( به عنوان قسمت ،یکی)مثل نزدیاحساسات جنس -3
 باعث صدمه شوند( ایباشند  دیشامل اجبار و تهد دیباشند، نبا

 روابط جنسی با جنس موافق -4

 ها را در این موارد توانا سا یم: همچنین آن
 ره مسائل جنسی)مهارت هاج ارتباطی(صحبت دربا -1
 استفاده ا   بان جنسی غیر توهین آمیز -2

 ؛/تا  6ج( کودکان سنین 
 ها آمو ش داده شود: باید به آن

 تغییر بدن، حیض در  نان و انزال منی در مردان -1
 ی  بان مناس  روابط جنس -2
 ی و شاداب یبر سالمت یجنس التیمثبت تما ریتاث -3
 ی ودرس در دوران کودک یی. منجر به خودرارضامیکنیخود را لمس م جکه بدن فرد یان م تیاحساس لذت و رضا -4
 روابط جنسی در رسانه)شامل اینترنت( -5
 مقاربت جنسی -6

 ها را توانا کنیم: همچنین درباره موارد  یر آن
 (نترنتی)شامل ایاجتماع جدر رسانه ها یروابط جنس -1
 آمیز استفاده ا   بان جنسی به صورت غیر توهین -2
 تیجنس  یو عشق در رابطه با مردم ا   یدوست -3
 
 ؛12تا  /کودکان سنین  د(

 ها آمو ش داده شود: باید به آن
 ی.بستنآا   جریمربو  به جلوگ حیناصح جهارا: اسطوره باوه نآ ییآو کار یبستنآا   جریانواع مختلف جلوگ -1
 رفتار جنسی افراد جوان )گوناگونی رفتارهاج جنسی(. -2
 جنسی. رابطه تجربه اولین -3
 است. واقعی دنیاج در جنسی رابطه ا  مستهجن، متفاوت تصاویر و ها فیلم در روابط جنسی نشان داده شده -4
 رضایت، خودارضایی، ارگاسم. -5

یر آن  ها را توانا کنیم: همچنین درباره موارد  
 موثر در آینده.استفاده ا  کاندوم و وسیله هاج جلوگیرج ا  آبستنی به صورت  -1
گاهانه براج داشتن ی  تجربه جنسی. -2  تصمیم گیرج آ
 تفاوت قائل شدن میان  ندگی واقعی و روابط جنسی در رسانه. -3
 جلوگیرج ا  تجربه جنسی ناخواسته. -4
 بیان محدودیت ها و آر وها و جلوگیرج ا  تجربه جنسی ناخواسته و نا امن. -5
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  رضوی

 مختلف. نحوه ابرا  عشق به نحوه هاج -6
 نحوه کس  صالحیت در کار کردن با رسانه )موبایل، اینترنت، سرو کار داشتن با پورنوگرافی(. -1
 

 ؛15تا  12ه( نوجوانان سنین 
 ها آمو ش داده شود: باید به آن

 ییکّم اشّتهاپّرده بکّارت،  می نانه، ختنه، پرده بکارت و ترم یبدن)قطم الت تناس رییبدن و تغ ریاطالع در مورد بدن، تصو -1
 .(ی، خالکوبbulimiaآثار مریضی  د،یشد

 ج.( و ناباروریروابط همجنس نی)همچنجباردار -2
 (.طولنیچوونه ا  ی  رابطه جنسی به صورت صحیح لذت ببرند)رابطه جنسی  -3
 رفتار جنسی خطرناک و نتایج آن )الکل، داروها، فشار طرف مقابل جنسی، قلدرج کردن، فحشاء و رسانه(. -4

 ها را توانا کنیم: همچنین درباره موارد  یر آن
 .(ریمناس )وقت گ وهیش  یبا  ینحوه لذت ا  رابطه جنس -1
گاهانه براج داشتن یا نداشتن تجربۀ جنسی. -2  نحوۀ تصمیم گیرج آ
 ارتقاء نحوۀ مذاکره و ارتبا  گیرج براج داشتن ی  رابطۀ جنسی لذت بخش و بی خطر. -3
 متوفق کردن ی  تماس و برخورد جنسی. نحوۀ نپذیرفتن یا -4
 

 سال؛ 15و( نوجوانان و جوانان بالج سن 
 ها آمو ش داده شود: باید به آن

)دادن جاضطرار یبستنآا   جریجلوگ ،یبستنآا   جریجلوگ ن،یسقط جن ،ج( و ناباروریدر روابط همجنس نی)همچنجباردار -1
 .(شتریاطالعات با عمق ب

 .افراد نوجوانان)دختر و پسر( جبرا جبارادار جینتا -2
 اطالعات در مورد جلوگیرج ا  آبستنی. -3
 رابطه جنسی به عنوان مقاربت. -4
 رابطه جنسی تراکنشی )فحشاء، رابطه جنسی در عو  ی  هدیه شام یا مقدار کمی پول(. -5
 حق سقط جنین. -6
 

یر آن  ها را توانا کنیم: همچنین درباره موارد  
 ه ا  کاندوم به صورت موثر.گرفتن و استفاد -1
 هاج ارتبا  جنسی و دلیل آن. بحث درباره نحوه -2
 اینکه چوونه ی  شری  جنسی حمایتور و غم خوار باشیم. -3
 نحوه مقابله با اذیت و آ ار جنسی: تکنی  هاج دفاع ا  خود. -4
 .تیبر جنس یو خشونت مبتن ضیتبع صحبت کردن در برابر وجنسی  نقض حقوق  یتشخ  -5

WHO Regional Office for Europe and BZgA Standards for Sexuality education 
yon.ir/VcQaw  آدرس مطل  در سایت رسمی سا مان بهداشت جهانی 
yon.ir/XX1vp   آدرس دانلود مستقیم سند 
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 با قوانین باالدستی نظام 2202: تعارضات سند 16 پیوست

 نقّض را مهّم بالدسّتی سند چهار سند، این. است بالدستی اسناد با سند این تعار  ،2131 سند حقوقی اشکالت دوم نوع
 شّده آن جّایوزین 2131 سّند و شّده متوقف سند این. است وپرورش آمو ش بنیادین تحول سند سند، ترین مهم است؛ نموده
 فرماییّد می کّه این برسّد؛ دارند تشریف قم در که مهورج رئیس آقاج جناب مبارک گوش به شاءالله إن!! کنید دقت لذا. است
  یّرا باشد، ]با  اشکال وجّود دارد؛[ اعمال قابل 2131 سند به حق این که فر  به بزنید، 2131 سند به تحفظ حق است قرار
 را سّند کّه گفت وانت نمی حقوقی لحا  به برنامه؛ ی  روب در نه نمود اعمال توان می ها حاشیه و فرعیات مقابل در را حق این

 را سّند بّر حاکم روب که باشد این هم تحفظ حق معناج و میکنیم[ تحفظ ]تمام مشکالت را برطرف می حق با و کنیم می امضا
 بویریم! نادیده
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 اجّرا تحفّظ حّق بّا را 2131 سّند شّما کّه وقتّی است این بنده عر  باشد؛ غلط ما تحلیل این و معنا این که فر  هم به
آن را  2131داشتیم ]که با اجراج  سند ی  ما است. قانون خالف کار این! شود؟ می چه بنیادین تحول سند تکلیف سپ کنید، می

 بحث ی  این ها طلبه قول به نزنید؛ یا بزنید تحفظ حق 2131 سند سر بر شما که نیست این سر بر اول دعواج. ایم[ نادیده گرفته
 اسّناد ا  یکّی چیسّت؟ آنهّا اجّراج تکلیّف داشّتیم؛ اسنادج ما ا  قبل که است آن اصلی دعواج. است اج حاشیه و فرعی

 به و شوم وارد جزئی صورت به خواهم نمی بنده- شود؛ می نقض نیز خانواده هاج سیاست. است خانواده هاج سیاست بالدستی
 چّالش دچار نیز کشور یعلم جامم نقشه سند شود؛ می چالش دچار نیز جمعیت هاج سیاست -کنم می بسنده ها سرفصل ذکر
 ایّن. شد گرفته نادیده نیز بالدستی اسناد ا  اج مجموعه پس. شود می چالش دچار نیز کشور فرهنوی مهندسی نقشه. شود می

 مباحّث. اسّت حقّوقی مباحث به مربو  اول پرونده دادم، گزارش عزیزان باکرامت محضر که گونه همان مباحث؛ اول پرونده
 لّذا. نیسّت مّردم عمّوم حساسیت مورد اما خورد نمی مردم عامه درد به گویم نمی خورد؛ می مجلس گاننمایند درد به حقوقی
 قرار مجلس نمایندگان ا جمله کسانی اختیار در و شود تشکیل بحثی پرونده ،مباحث اول بسته این روج بر که دهیم می پیشنهاد

 .دارند حقوقی هاج حساسیت که گیرد
 الووج راهبردج شوراج محترم دبیر)کشورج علی المسلمین و السالم حجت ؛ سخنران"ایرانی اسالمی هویت استحالۀ و المللی بین اداسن تهاجم ابعاد بررسی"

 قم معارف دانشواه در 13/6 خردادماه 4 تاریخ در 2131 سند تبیین موضوع با( اسالمی پیشرفت

 با اصول قانو  اساسی 2202تعارضات سند  :17 پیوست

مربّو  بایّد در   هّاج ریّزج و برنامّه  مقررات و  قوانین  ، همه است  اسالمی  جامعه  واحد بنیادج ، خانواده  ا  آنجا که دهم:  اصل
 .باشد  اسالمی  و اخالق  حقوق  بر پایه  روابط خانوادگی  و استوارج  آن  ا  قداست  پاسدارج ، خانواده  تشکیل  کردن  آسان  جهت

  مراسّم  در انجّام  در حدود قّانون  شوند که می  شناخته  دینی  هاج تنها اقلیت  و مسیحی  ، کلیمی  رتشتی  انیانایر: سیزدهم  اصل
 .کنند می  خود عمل  آیین  بر طبق  دینی  و تعلیمات  شخصیه  احوال خود آ ادند و در  دینی

   یر نظر ولیّت  که  قضائیه  و قوه  مجریه  ، قوه مقننه  ا : قوه عبارتند  ایران  در جمهورج اسالمی  حاکم  قواج :پنجاه و هفتم  اصل
ّّه ّّت  مطلق ّّر و امام ّّت  ام ّّق  ام ّّر طب ّّول  ب ّّده  اص ّّن  آین ّّانون  ای ّّال  ق ّّی  اعم ّّن  م ّّد. ای ّّتقل  گردن ّّوا مس ّّد  ق  .ا  یکدیورن

 
  اسالمی  شوراج  مجلس  تصوی   باید به  مللیال بین  هاج  نامه  ها، قراردادها و مؤافقت  نامه ها، مقاوله  عهدنامه هفتاد و هفتم:  اصل
 .برسد

 :رهبر  اختیارات و  وظایف :دهم و یکصد  اصل
1 - نظام  مصلحت  تشخی  با مجمم  مشورت ا   پس  ایران  اسالمی  جمهورج  نظام  کلی هاج سیاست  تعیین . 
2 - نظام  کلی  هاج سیاست  اجراج  حسن بر  نظارت . 
3 - پرسی  همه  فرمان . 
4 - مسلح  نیروهاج  کل  فرماندهی . 
5 - نیروها  بسیج و  صلح و  جنت  اعالم . 
6 -  و  صدا  سا مان  رئیس -  ج.  قضائیه  قوه  مقام  ترین عالی-  ب.  نوهبان  شوراج  فقهاج -  الف: استعفاج  قبول و  عزل و  نص

  فرمانّدهان - و.  اسّالمی  انقّالب  پاسّداران  سپاه  کل  فرمانده - هّ.  مشترک ستاد  رئیس - د.  ایران  میاسال  جمهورج  سیماج
 . انتظامی و  نظامی  نیروهاج  عالی
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  رضوی

1 - گانه  سه  قواج روابط  تنظیم و  اختالف  حل . 
8 - نظام  مصلحت  مجمم تشخی   طریق ا  ، نیست  حل  قابل  عادج  طرق ا   که  نظام  معضالت  حل . 
/ - که  شرایطی  بودن دارا  جهت ا   جمهورج  ریاست  داوطلبان  صالحیت.  مردم  انتخاب ا   پس  جمهورج  ریاست  حکم امضاج  

 .برسد  جرهبر تأیید  به  اول  دوره در و  نوهبان  شوراج تأیید  به  انتخابات ا   قبل باید آید،  می  قانون  این در
11 - راج یّا ، قّانونی  وظایف ا   وج  تخلف  به کشور  عالی  دیوان  حکم ا   پس کشور  مصالح  گرفتن نظر در با جمهور  رئیس  عزل  

 . نهم و هشتاد  اصل  اساس بر  وج  کفایت  عدم  به  اسالمی  شوراج  مجلس
11 - ا    بعضّی توانّد می رهبّر.  قضائیه  قوه  رئیس ا  پیشنهاد  پس  اسالمی  موا ین حدود در  محکومین  مجا ات  تخفیف یا عفو

 .کند  تفویض  دیورج  شخ   را به خود  اختیارات و  وظایف

 و دولتهّا سّایر با  ایران  دولت  قراردادهاج ها و نامه  موافقت ها، نامه مقاوله ها،  عهدنامه  امضاج: پنجم و بیست و صد ی  اصل
  نماینده یا جمهور  رئیس با  اسالمی  شوراج  مجلس  تصوی  ا   پس  المللی بین  هاج اتحادیه  مربو  به  هاج پیمان  امضاج  همچنین

 . اوست  قانونی
 شود: اصل قانون اساسی اشاره می 3المللی با  براج نمونه به تعار  اسناد بین

 خبرگّان کند رحمت خدا گوید؟ می چه اساسی قانون ده اصل. است تعار  در اساسی قانون ده اصل با 2131 سند مثالً » -1
 بّه بایّد اسّالمی جمهّورج در مقررات و قوانین همه: گوید می ده اصل گذاشتند؛ اج حکیمانه اصل چنین که را اساسی قانون

 واقّم در اسّت؛ یاسالم جمهورج در معطل اصل ی  این،. بزند ضربه خانواده نهاد به نباید و شود منجر خانواده نهاد تقویت
 اصّل ایّن بّر مبتنّی کند می مطرب مجلس که هایی برنامه ا  بسیارج چرا دانم نمی. است مانده اساسی قانون گوشه همان فقط

 بلند نماینده ی  که نشده دیده ها دوره بعضی در شاید یا کم بسیار کنیم؛ می رصد را مجلس که است دوره چهار شاید ما. نیست
 دارد 2131 سّند حّال. اسّت شده اج مانده معطل ظرفیت ی  مهم اصل این واقعاً . بدهد اساسی قانون ده اصل اخطار و شود
شّکال همّه رفم عنوان تحت است 2131 سند در بحثی ی  که دانید می بند آن؟ کدام در کند؛ می نقض را این  سّند. تبعّیض ا 

 مصّادیقش مّورد در مباحثّات و المللّی بین اسناد در وقتی بعد. بویریم جدج را تبعیض انواع همه رفم باید ما گوید می 2131
 . است شوهر و  ن هاج مسئولیت و حقوق تبعیض، رفّم مّوارد ا  یکی شود، می بحث

 هّا این. بّانوان بّراج هّم یکسّرج مردهاسّت، بّراج اختصاصی حقوق یکسرج گوییم می. اند شمرده تبعیض مصداق را ها این
 شّما حتمّاً – المللّی بین اسناد در یا. کشد می چالش به دارد! ببینید .باشد برابر هم با چیزشان مهه باید مرد و  ن! نه گویند می

 .فر ند عالوه به  ن عالوه به مرد و فر ند عالوه به  ن عالوه به  ن فر ند، عالوه به مرد عالوه به مرد یعنی خانواده -که اید شنیده
 حال. گیرد می قرار تعار  در است مفید انسان براج و فهمیم می ما که اج انوادهخ با این خ . است این خانواده تعریف اساساً 

 «.کردم عر  که بود مثال ی  این
سیاسی  عقیدتی مسئولن جمم در ،13/6 خردادماه 31 ،«شیعی هویت علیه المللی بین اسناد تهاجم ابعاد بررسی»هاج نشست سلسله ا  جلسه چهارمین

یایی صنایم  تهران در اسالمی جمهورج عدفا و ارت در
 اساسّی قّانون 13 اصّل موضّوع اسّت؛ اساسّی قّانون 13 اصّل اسّت کّرده نقّض را آن 2131 سّند که دومی اصل» -2

 هستند آ اد ها این فقط. مسیحی ،کلیمی ، رتشتی داریم؛ اقلیت دسته سه ما اساسی قانون طبق که دانید می شما. هاست اقلیت
 2131 سّند تعّاریف اگّر کّه حالی در .دهند گسترش خود هدف گروه در اسالمی جمهورج در ار خود تعالیم و ها آمو ش که

 جدج و نکرده مدیریت را موضوع این ما اگر. دهند گسترش را خود هاج آمو ش توانند می ها فرقه همه تقریباً  بویرد، قرار مالک
وجّود دارد  کّه یهای مرام بقیه و ها فرقه بقیه و دهند جلسه کیلتش ایران در بتوانند ها بهایی آینده دهه دو ا  کمتر شاید نورفتیم،

 «[.کنند فعالیت آ ادانه] شکل همین به هم نوظهور هاج عرفان حتی
 قم معارف دانشواه در ،13/6 خردادماه 4 ،«شیعی هویت علیه المللی بین اسناد تهاجم ابعاد بررسی»هاج نشست سلسله ا  جلسه اولین

 کّه است این 125 و 11 اصل موضوع اینکه دلیل به است؛ تعار  در هم اساسی قانون 125 اصل و 11 اصل با سند این» -3
 شّده حّذف اسّالمی شوراج مجلس سند این تصوی  فرایند در دانیم می ما و برسد مجلس تصوی  به باید المللی بین سند هر



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

 مجلّس تا ریختند را  یادج هاج برنامه باشد، شما مبارک خاطر در اگر. است بوده همین یا دهم دولت رویکرد اصل در. است
 حقّوقی مسّائل یّ . شّد تصحیح ناق  فرایند این انقالب حکیم رهبرج تذکر با اما. کنند حذف برجام تصوی  فرایند ا  را

 برجّام ردمّو در مثال عنوان به. کنند حذف را مجلس که کنند می هایی استدلل. کنم مطرب را آنها خواهم نمی من که دارد وجود
 اسّت؛ اول نوع این. گنجد نمی 125 و 11 اصول ذیل بنابراین است مشترک اقدام برنامه بلکه نیست تعهدنامه ی  که گفتند می

 «.با کنم را ها این فعالً  خواهم نمی بنده و است اج پرونده ی  هر ها این البته

 ض آ  با تعریف اسالمی.و تعار المللی اسناد بین از دیدگاهخشونت تبیین مفهوم  :18پیوست 

 توسعه پایدار: 2131متن سند 
جو و فراگیر براج توسعه  پایدار، برقرارج امکان دسترسی به عدالت براج همه و ایجاد مؤسسّات  : ترویج جوامم صلح16هدف 

 گو و فراگیر در همه  سطوب مؤثر، پاسخ
 جا وابسته به آن در همه ومیرهاج مالحظه  همه  اشکال خشونت و میزان مرگ کاهش قابل -16 -۵

 -، مهرنا ، سا مان ملل متحد )کمیسیون ملی یونسکو  یرو نیپ براج توسعه پایدار، مترجم: 2131دگرگون ساختن جهان ما: دستورکار 
 ایران(

وم ج این سند مفهوم خشونت به طور کلی و مجمل )به عنوان مثال مفهّها بخشتوسعه پایدار مانند دیور  2131: در سند تحلیل
مد  نظر ادبیات توسعه نیا مند  رجّوع  ج ا  خشونت  تر قیدق؛ بنابراین براج یافتن تصویر است شدهگفته «( همه اشکال خشونت»

 (.WHO، مانند سا مان بهداشت جهانی )هستیمی الملل نیببه دیور اسناد 
توسّط سّا مان بهداشّت  منتشر شّده« Changing cultural and social norms that support violence»در سند 

 :میخوان یم یجهان
 3 فحهص

Cultural and social norms are highly influential in shaping individual behaviour, including 

the use of violence. Norms can protect against violence, but they can also support and 

encourage the use of it. For instance, cultural acceptance of violence, either as a normal 

method of resolving conflict or as a usual part of rearing a child, is a risk factor for all 

types of interpersonal violence. 

تأثیرگّذار اسّت.  اریا  خشّونت، بسّا جملّه اسّتفاده  ،جدر شکل دادن رفتّار فّرد یو اجتماع یفرهنو جهنجارها: ترجمه
 قیتشوآن را و  تیا  آن حما توانند یم نیهنجارها همچن در برابر خشونت محافظت کنند، اما آن]افراد را[  توانند یها مهنجار
ل معمو یعنوان بخش به ایو  جریدرگ وفصل   حل جبرا لروش معمو  یعنوان  به ایخشونت،  ی  فرهنو رشیمثال پذ عنوان به کنند.

 است. جفرد نیب جها انواع خشونت جبرا ناکخطر ی  عاملا  رشد کودک، 

 12 فحهص

Violent behaviour is strongly influenced by cultural and social norms; so efforts to 

prevent violence must consider how social pressures and expectations influence 

individual behaviour. Interventions that attempt to alter cultural and social norms to 

prevent violence are among the most widespread and prominent. 
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ا   جریجلّوگ جتالش برا نیبنابرا رد؛یگ یقرار م یو اجتماع یفرهنو جهنجارها ریآمیز به شدت تحت تأث رفتار خشونت: ترجمه
کّه تّالش  جا مداخلّه. باشّد گذارند یم ریو انتظارات بر رفتار فرد تأث یاجتماع جفشارها ر نظر داشتن اینکهبا د دیخشونت با

هّا  آن نیتر و برجسّته نیتر ا  گسّترده یکیدهد،  رییخشونت تغ  ا جریجلوگ جرا برا یو اجتماع یفرهنو جهنجارها کند یم
 است.

 5 فحهص
Cultural and social norms supporting different types of violence: 

… Sexual violence: Sex is a man’s right in marriage (e.g. Pakistan). 

 :کند یمج فرهنوی و اجتماعی که ا  انواع مختلف خشونت حمایت هنجارها :ترجمه
ی ناشی ا  مذه  ج فرهنوهنجارهارابطه جنسی ا جمله حقوق مرد در ا دواج است ]ا جمله  :]براج نمونه[ خشونت جنسی

 )حق تمکین([ )در کشور پاکستان(.
yon.ir/JfI3z ی  سا مان بهداشت جهان یرسم تیدر سا مقالهآدرس    

ی در پی حذف و یا تغییر هرگونه فرهنّت و هنجّار الملل نیببه این نتیجه رسید که اسناد  توان یم: با توجه به اسناد مذکور تحلیل
( ا  جملّه امّورج شّود یمبه عبارتی فرهنت و اجتماع )که دین و مذه  را هم شامل اجتماعی ایجاد کننده خشونت هستند؛ 

هستند که باید به نفم رفم خشونت مطلق تغییر کنند. با این توضیحات و با در نظر گرفتن فرهنت غنی دینّی )اعّم ا  فرهنّت 
ج این تهاجم فرهنوی هسّتند. مؤیّد ها یربانق، غیرت، احکام خانواده و غیره( ا  جمله ا منکر ینهو  معروف امربهعاشورایی، 

بسیار جدج این برداشت، عامل خشونت دانستن حکم تمکین جنسی مرد در ا دواج است کّه بّه روشّنی ایّن حکّم دینّی و 
 .اند دانستهشرعی را ا  مصادیق خشونت 

 حقوق بشر در موارد نقض حقوق بشر: بان دهیدمتن سایت رسمی 
Under Iranian law, many nonviolent crimes, such as “insulting the Prophet,” apostasy, 

same-sex relations, adultery, and drug-related offenses, are punishable by death. 

با انه،  ناج محصّنه،  ، ارتداد، روابط همجنس«س  النبی»بر طبق قانون ایران، بسیارج ا  جرائم بدون خشونت مانند  :ترجمه
 تخلفات مواد مخدر، مجا ات اعدام در بردارند.و 

Yon.ir/JAnn8  در مورد ایران 2111حقوق بشر و در گزارش سال  بان دهیدآدرس مطل  در سایت رسمی  
 در موارد نقض حقوق بشر در ایران: 11/2118//2متن گزارش جاوید رحمان )گزارشور ویژه حقوق بشر در ایران( در تاریخ 

Protesters jailed for criticising compulsory hijab law. 

 : معترضان به دلیل مقابله با قانون حجاب اجبارج به  ندان افتادند.ترجمه
Yon.ir/NnSdC آدرس مطل  در سایت رسمی حقوق بشر سا مان ملل 

( ذیّل حقّوق  نّان و برابّرج جنسّیتی United Nations Human Rightsمتن سایت حقّوق بشّر سّا مان ملّل )
(WRGS:) 

Child, early and forced marriage (CEFM) is a human rights violation and a harmful 

practice that disproportionately affects women and girls globally, preventing them from 

living their lives free from all forms of violence. 

 نّان و  تّأثیرات مخربّی بّر ( ی  تخطی ا  حقوق بشر و اقدام مضّر اسّت کّهCEFM)ا دواج  ودرس و  اجبارج کودکان 
 .ها است عارج ا  همۀ انواع خشونت آنمانم ا   ندگی  که گذارد در سطح جهانی میدختران 

yon.ir/1rBY1 :آدرس مطل  در سایت رسمی حقوق بشر سا مان ملل 
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شّر و سّا مان ملّل دربّاره مّوارد نقّض حقّوق بشّر یّا بّه عبّارتی حقّوق ب بان دهیدج رسمی ها گزارش: با توجه به تحلیل
وضّوب تعّار   به تّوان یمج علیه انسانیت و برشمردن ا دواج  ودرس  نان ا  موارد خشونت و نقض حقوق بشر، ها خشونت

 مشاهده کرد.« خشونت»ج هویت اسالمی را در موضوع ها شاخصهالمللی و  ج بینها شاخصهمیان 

های  ؛ انقراض تکنولوژیت مرتبط با ارتباط کالمی از راه دور با امام زما  روایا :19پیوست 

 .محور در عصر امام زما   های روح مدر  در زما  ظهور و وجود تکنولوژی

 الف( ارتبا  کالمی ا  راه دور با امام  مان
و1 ب 

 
يٍّ ( أ ل  يُّ  ع  ر 

ْشع 
 
ن   اْل

ن   ع 
س  يٍّ ْبن   اْلح  ل  ي  ع  وف 

ن   اْلک 
اس   ع  ب  ن   ْبن   اْلع 

ر  ع  ام  یم   ع  ب  د   ْبن   الر  م  ح  ي  م  ْسل  ْن  اْلم  ب ي ع 
 
یم   أ ب  ي  الر  ام  ال   الش   ق 

ْعت   م  ا س  ب 
 
ْبد   أ ه   ع 

ول    الل  ق  ن    ی  ا إ  ن  م  ائ 
ا ق  ذ  ام   إ  د   ق  ه   م  ز   الل  ل   و   ع  ا ج  ن  ت  یع  ش  ي ل  ْم  ف  ه  اع  ْسم 

 
ْم  و   أ ه  ار  ْبص 

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

م   ائ 
یٌد  اْلق  ر 

م    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 

 241ص  8 جکافی 

  دسّا شنوا و بینا چنان را شیعیان گوش و چشم خداوند بپاخیزد که محمد آل ائمق :گفت می صادق الله عبد ابو شنیدم
]ترجمّه ا  محمّد  .شنوند می را او سخن و بینند می را او گوید، می سخن پیروانش با دور راه ا  نباشد، پیك و پیغام به نیا ج که

 باقر بهبودج[
 سند حدیث شریف، ظاهرًا صحیح است.

ْین  ( 2 س  د   ْبن   اْلح  م  ح  ْن  م  ی ع  ل  ع  د   ْبن   م  م  ح  ن   م 
اء   ع  ش  ن   اْلو 

ن   ع  ث  ا    یاْلم  ن  ْن  اْلح  ة   ع  ْیب  ت  ی ق  ْعش 
 
ن   اْل

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

ان   ْیب  ْن  ش  ب ي ع 
 
ر   أ

ْعف  ال    ج  اإ   :ق  ام   ذ  ا ق  ن  م  ائ 
م   ق  ض  ه   و  ه   الل  د  ی ی  ل  وس   ع  ء  اد   ر  ب  م   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 

 در  مان ظهور مدرنهاج  ب( ا  بین رفتن تکنولوژج
هاج خاص جنوی توسط دشّمنان ولّی  اج به داشتن تکنولوژج کنندۀ وقایم ظهور اوًل اشاره بر اساس مجموعۀ روایات توصیف

 .است  نشده عصر
هایی قبّل  ست که ادوات نظامی مدرن یا مدتج اا انهکند. این خود نش یعنی شمشیر توصیف می« سیف»ثانیًا قیام حضرت را با 

 براج نمونه:   ...«و  /23و  234و  233و  232و  /22الغیبة للنعمانی ص »ا  ظهور یا پس ا  آن، ا  کار افتاده است. ر.ک 
ا و   ذ  ه  اد]حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار  ب  ْسن  عن یعقّوب بّن اْْل 

ْن  [  یزید عن محمد بن أبي عمیر عن أبان بن عثمان ان   ع  ب 
 
ْغل     ْبن   أ

ال   ت  ال   ق  و ق  ب 
 
ْبد   أ ه   ع 

ت ي   الل 
ْ
أ ی  ّي س  ْم  ف  ک  د  ْسّج  ّة   م  ائ  م 

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

 
ة   أ ک  ه   م  ن 

 
ْم  أ ل   ل  ْم ی  ْم  ْده  ه  اؤ  ْم  ل   و   آب  ه  اد  ْجد 

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

ْیف  ک   س 

ح   ْفت  ْلف   ت 
 
ة   أ م  ل 

ث   ک  ْبع  ی  ه   ف  َ   الل  ار  ب  ی و   ت  ال  ع  یحاً  ت  ي ر  اد  ن  ت  ل   ف  ک  اد   ب  ا و  ذ  يُّ  ه  ْهد  ّي اْلم  ْقض  ّاء   ی  ض  ق  د   ب  او  ان   و   د  ْیم  ّل  یّد   ل   و   س  ر 
 ی 

ْیه   ل  ًة ] ع  ن  ی   [1ب 

ّه مسّجد یعنی -شما مسجد همین در  ودج به :فرمود که کند روایت صادق امام ا  تغل  بن ترجمه: ابان نفّر   313 - مک 
ه اهل و درآیند  ا  یّك هّر بّر که دارند حمایل خود بر شمشیرهایی آنان و نیستند ایشان اجداد و آباء فر ند آنان که دانند می مک 

 ایّن: کنّد ندا وادج هر در که بفرستد را نسیمی تعالی خداج و گردد گشوده کلمه هزار آن ا  که است شده نوشته اج کلمه ها آن
 [2].نطلبد گواه خود حکم بر و کند داورج سلیمان و داود قضاء به که است مهدج  
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، این حدیث شّریف را بّا انّدکی تفّاوت، صّفار سند روایت اعالیی است و هیچ شکی در آن نیست. عالوه بر شیخ صدوق
[ با مقدارج تفّاوت و سّندج 4«]الغیبة»در  و نعمانی« ابان بن تغل »[ با سندج متفاوت ا  3در بصائر الدرجات] قمی

 اند. سند این حدیث شریف را نقل فرموده 2[ با 5«]الخصال»هم در  اند. خود مرحوم صدوق نقل کرده« ابان»متفاوت ا  
 
 611ص  2[ کمال الدین و تمام النعمة، ج 1]
 5/1ص  2، ج  [ کمال الدین / ترجمه پهلوان2]
ّك  »؛ با سند 311ص  1[ بصائر الدرجات، ج 3] ال  ْن م  م  ع  اس  ه  ْبن  اْلق 

ْبد  الل  ْن ع  ان  ع  ْعد  ی ْبن  س  وس  ْن م  ْین  ع  س  د  ْبن  اْلح  م  ح  ا م  ن  ث  د  ح 

ب  
 
ْن أ ة  ع  ی  ط 

ه  ْبن  ع 
ْبد  الل  و ع  ب 

 
ال  أ ال  ق  ْغل    ق 

 « ان  ْبن  ت 
ا»، با سند: 313[ الغیبة للنعمانی ص 4] ن  ث  د  و ح  ب 

 
ان   أ ْیم  ل  د   س  ْحم 

 
ة   ْبن   أ ْوذ  يُّ ه  ل  اه  ال   اْلب  ا ق  ن  ث  ّد  یم   ح  اه  ْبّر  اق   ْبّن   إ  ْسّح  يُّ  إ  ْنّد  او  ه   الن 

ْند   او  ه  ن  ة   ب  ن  ث   س  بْ  و   ث ال  ین  س  ْین   و   ع  ت  ائ  ال   م  ا ق  ن  ث  د  ْبد   ح  ه   ع 
اد   ْبن   الل  م  يُّ  ح  ار  ْنص 

 
ة   اْل ن  ین   و   ت ْسم   س  ْشر  ْین   و   ع  ت  ائ  ْن  م  ْبد   ع  ه   ع 

ْیر   ْبن   الل  ک   ب 
ْن  ان   ع  ب 

 
ْغل   ْبن   أ

 « ت 
ا»، با سند: /64ص  2[ الخصال، ج 5] ن  ث  د  ب ي ح 

 
د   و   أ م  ح  ن  الْ  ْبن   م 

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

ا ن  ث  د  ْعد   ح  ْبد   ْبن   س  ه   ع 
ْن  الل  د   ع  م  ح  ْین   ْبن   م  س  ب ي ْبن   اْلح 

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

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

ْن  ع  ان   ع  ب 
 
ْغل   ْبن   أ

 « ت 
 

 در حالی که ایشان در خانه خود هستند عصر هاج ظهور ولی آماده شدن  مینهج( 
و اخرج ابن ابی شیبه عن ابی الجلد قال تکون فتنه بعدها فتنه ال و فی الخره کثمره السو  یتبعها ذباب السیف ثم یکّون بعّد 

 فتنه تستحل فیها المحارم کلها ثم یاتی الخالفه خیر اهل الر  و هو قاعد فی بیتهذل  
  /5، ص6(، ج11الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور )ق

خوردن اسّت در  خیزد. فتنه اولی در مقایسه با فتنّه دومّی هماننّد تا یانّه اج دیور برمی شود و به دنبال آن فتنه اج به پا می فتنه
شود! آنواه خالفت به بهترین  اج پدید آید که همه محرمات در آن حالل شمرده می تیز شمشیر! سپس فتنه ۀضربات لبمقایسه با 

 اش نشسته باشد. نهارسد در حالی که او در خ مردم روج  مین می
 محور در  مان ظهور هاج روب د( وجود تکنولوژج

قّدرتی »بّوده و در واقّم « یقّین»در عالم وجود اسّت و پایّه آن یابی انسان بر تصرفات  تکنولوژج روب محور در واقم قدرت
 است و در صورت نداشتن ایمان ل م، امکان تصرف وجود ندارد.« روحی

ةٌ 1 د  ْن  ( ع  ا م  ن  اب 
ْصح 

 
ْن  أ د   ع  ْحم 

 
د   ْبن   أ م  ح  د   ْبن   م  ال 

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

 
ْبد   أ ه   ع 

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

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

 
 أ

یٌر  ص 
ان   و   ق  یر   ک  ث 

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

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

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

ّی ل  یس  ع  ّه   ب  ل  خ  د  ْجّ    ف   اْلع 
ه   ْفس  ن  ال   ب  ق  ا ف  ذ  ی ه  یس  وب   ع  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 ق  س  ف  م  ر  اء   ف  اث   اْلم  غ  اْست  ّی ف  یس  ع   ب 

ه   ل  او  ن  ت  ن   ف  اء   م  ه   اْلم  ج  ْخر 
 
أ ال   ث م   ف  ه   ق  ا ل  ْلت   م  ا ق  یر   ی  ص 

ال   ق  ْلت   ق  ا ق  ذ  وب   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  د  ْن  ف   م 
ك   ل 

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

ز   الل   ع 
ل   و   ا ج  م  ْلت   م  ال   ق  اب   ق  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  د  ْحس  ْم  ی  ک  ْعض  ْعضاً  ب   .ب 
 311-316ص  2کافی ج 
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 دینّی مقّررات جملّه ا  همانا .مبرید حسد دیور یك بر و کنید پروا خدا ا : فرمود مي  ق صاد امام گوید: شنیدم رقی داود
 حضّرت آن اصحاب ا  و عیسی مال م غالبا که قد کوتاه مردج ها گردش ا  یکی در بود، شهرها در گردش مریم بن عیسی

ه بسم: فرمود درست یقین با رسید، دریاه ب عیسی چون شد، همراهش بود  عیسی قد کوتاه مرد چون رفت، راه آب روج بر و الل 
ه بسم گفت درست یقین با هم او گذرد مي آب روج بر که دید را  گّاه آن رسّید، عیسّیه ب تا افتاد راهه ب آب روج بر و الل 
ه روب عیسی این: گفت خود با و گرفت را او بینی خود  من بر را او پس روم مي آب روج هم من و درو مي آب روج بر که است الل 
 اوه بّ و آورد بیّرون آب ا  و گرفّت را دستش عیسی خواست، فریادرسی عیسی ا  و رفت فرو آب در آنواه باشد؟ فضیلتی چه

ه روب گفتم: این من: رفتی( گفت فرو آب در گفتی؟ )که چه قد؛ کوتاه اج: گفت  وجر هم من و رود مي راه آب روج که است الل 
ه ب خدا پس نوذاشته، آنجا در خدایت که گذاشتی جایی در را فرمود: خود اوه ب عیسی گرفت، فرا بینی خود مرا و روم مي راه آب

ه بّ و کّرد توبّه مّرد فرمود: آن  امام .کن توبه جل و عز خداج سوجه ب گفتی آنچه ا  داشت، مبغو  راو ت گفتار این سب 
 ]ترجمه مصطفوج[ .نبرید حسد دیور یك بر و کنید پروا خدا ا  پس برگشت، بود هداد قرار برایش خدا که اج رتبه

 السند است ظاهراً  حدیث شریف صحیح
 

ال  2 ق   ( ق  اد  ین    الص  ق  ل   اْلی  وص  ْبد   ی  ی اْلع  ل  ل   إ  ال   ک  يٍّ ح  ن  ام   و   س  ق  ی    م  ج 
ل ك ع 

ذ  ر    ک  ْخب 
 
ول   أ س  ه   ر 

ْن  الل  م   ع 
ظ  ن   ع 

ْ
أ ین  ا ش  ق  ین   ْلی   ح 

ر   ک 
ه   ذ  ْند  ن   ع 

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

 111مصباب الشریعة ص 

 .رساند می آورج شوفت مقام و بال و بلند حال هر به را آدمی داشتن یقین صفت است: فرموده صادق حضرت
 عظمّت مقّام در شّد، می مذاکره او رفتن راه آب روج ا  و عیسی حضرت حالت ا  که هنوامی اکرم ولرس همچنین

 ]ترجمه مصطفوج[  رفت می راه هوا روج شد، می بالتر نیز مرتبه این ا  او یقین گاه هر :فرمود یقین مرتبه
ه  ( 3 ي  الل  ض  ْیه  ر  و  یل  اج  يٍّ م  ل  د  ْبن  ع  م  ح  ا م  ن  ث  د  ّْن ح  ي  ع  وف 

ه  اْلک 
ْبد  الل  ي ع  ب 

 
د  ْبن  أ ْحم 

 
ْن أ م  ع  اس  ي اْلق  ب 

 
د  ْبن  أ م  ح  ي م  م  ا ع  ن  ث  د  ال  ح  ْنه  ق  ع 

ه  
ْبد  الل  و ع  ب 

 
ال  أ ال  ق  ر  ق  م  ل  ْبن  ع 

ض  ف  ن  اْلم 
ان  ع  ن  د  ْبن  س  م  ح  ْن م  یه  ع  ب 

 
ي  أ  ف 

ة  ه  اآلْی  ذ  ْت ه  ل  ز  ْد ن  ق  م  ل  ّائ 
اب  اْلق  ْصّح 

 
ّْن أ ین  م  ّد  ق 

ْفت  اْلم 
  ّْیاًل ْم ل  ّه  ش  ر  ّْن ف  ون  ع  د  ق 

ْفت  ی  ْم ل  ه  ن  یعًا إ  م  ه  ج  م  الل  ک  ت  ب 
ْ
أ وا ی  ون  ک  ْین  ما ت 

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

ون  ح  ْصّب 
ی  ّي ف  ّیر  ف  س  ْم ی  ّه  ْعض  ب 

اب   ح  ه  و  اْس  الس  اْسم   ب 
ف  ْعر  ال  ی  انًا ق  یم  م  إ  ْعظ 

 
ْم أ ه  یُّ

 
َ  أ ا د   ف 

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

 
اراً م  أ ه  اب  ن  ح  ي الس  یر  ف  س  ي ی  ذ 

 .ال 
 612ص  2کمال الدین ج 

 آن و مفقود شدگانند که شده نا ل قائم یاران ا  کسانی آن درباره آیه این فرمود  ششم امام گوید عمر بن مفضل»ترجمه: 
 در برخّی و باشند مکه در بامداد و شوند گم خود بستر ا  ش  آنان بیاورد را شما خدا باشید هرجا است جل و عز خداج گفته

 است قویتر ایمانشان یك کدام قربانت کردم عر  گوید شوند؛ معرفی فامیل و شمائل و پدر و خود بنام کدام هر و کنند سیر ابر
 ترجمه پهلوان[«]کنند سفر ابر با رو  در که اه آن فرمود:

 حدیث شریف بنابر نظر تحقیقی، صحیح است.

 فساد دنیا : تخیلی بود  شاخص ارزیابی فساد در رنکینگ کشورهای بی22پیوست 

یابی فساد طبق چه مبنایی است؟  سوال اول: شاخ  ار 
 Corruption« )شّاخ  ادراک فسّاد المللّی بینهاج  هّا و شّاخ  گزارش آمار»هاج تشخی  وجود فساد در  در شاخصه

Perception Index  المللّی سّا مان شّفافیت بین»( که گزارش رسّمی و ارت صّنعت، معّدن و تجّارت ا» (Transparency 

International) خوانیم: است می 

یابی1  چیست؟« المللی سا مان شفافیت بین»هاج  . منظور ا  فساد در ار 
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  رضوی

 فساد ادراَ شاخ  در فساد سنجش مبناج شخصی منفعت به براج رسیدن دولتی مقام ا  استفاده موضوع شاخ  واقم در»
 «.گیرد می قرار

 3 ص
 چیست؟« المللی سا مان شفافیت بین»ترین راهکار مبار ه با فساد در نظر  . اصلی2

 همچنّین و دهّد نشان یکدیور با را ها آن مالی نوع روابط و افراد اقتصادج هاج فعالیت که شفافی و مکانیزه فرآیندهاج نبود»
 ی  در مالی فساد گسترش عمده عوامل ا  آن، دهندگان ارائه به خدمت متقاضایان حضورج مراجعه و مستقیم ارتبا  وجود

 .«است جامعه
 2 ص

خّدمت بّا شویم، حذف روابط انسّانی و ارتبّا  مسّتقیم متقاضّی  ترین راهکار که با آن مواجه می : در اولین و اصولیتحلیل
ج پیشّرفت کننّدگان مباحّث الوّو شود؛ حّال آنکّه بّر دنبال ترین راهکار مبار ه با فساد شمرده می دهنده خدمت، اصلی ارائه

ف در هر ساختارج عامل محرومیت است. ثانیّا فسّاد  اسالمی و فرهیختوان پوشیده نیست که اول حذف روابط انسانی و تعر 
 هاج منحصر به فرد خود را دارد. دهد و راه نی  نیز به وفور رخ میهاج هوشمند و الکترو حتی در سیستم

 شود؟ چیست و چوونه سنجیده می« المللی سا مان شفافیت بین». شاخ  ادراک فساد در نظر 3

در هر  است که ممکن یمشخص جها پرسشنامه لیو تکم شیمایپ قیا  طراست که  یبیشاخ  ترک ی شاخ  ادراَ فساد »
تصور آنان ا   تیمحور با و جعاد مدر سطح مرد شیمایپ نی. در گذشته اشود یمواجه شوند محاسبه م یراتییبا تغ یدوره ا  بررس

فساد  ا یو امت ینظرسنج یجنتا دوجانبه ریثأامکان ت لیبه دل ریاخ جدر سال ها کنیلشد.  یرواج فساد در کشورشان محاسبه م
 جکه درباره اوضاع اقتصاد جاقتصاد گرانلیتحل را به اظهار نظر فعالن و خود ججا شیماینوع پ نیبر رواج فساد در کشور، ا

 «کشورها تخص  دارند، داده است. یاسیو س
 3 ص

 چیست؟ «المللی سا مان شفافیت بین»ها در  آورج داده . روش جمم4

در حو ه  یعموم ساد در بخشسطح ف نهیمنابم در  م نیاشود.  یاستفاده م یمحاسبه شاخ  ادراَ فساد ا  منابم متفاوت جبرا
 شود. یفساد محاسبه م ادراَ اطالعات، شاخ  نیا میکه با تجم ندینما یمطالعه م جو فعالن اقتصاد جکس  و کار فرد

 4ص
ارتقا  جهت است که در جسا مان مستقل، چند بعد ی  ،WJPهاج مرجم جهت تهیه شاخ  ادراک فساد  یکی ا  منابم داده

کّانون  جا  سّو جابتکّار بّا منکتّا مایّلیتوسط و 2116سا مان در سال  نی. اکند یم تیاسر جهان فعالدر سر نیضوابط و قوان
مسّتقر  اتلیسا مان در واشّنوتن و سّ نیا شد. دفتر یسسأت ی استراتژ ی شر 21 هیاول تیحما و با( ABA) کایآمر جوکال
 باشّد. یمّ «قّانون تیّبّه حاکم یفضع جبندی: پا1و  نونقا تیبه حاکم جقو جبندی: پا1»ها ا   نآ یا دهیامت دامنه است. شده

در هر کشور و  بزرگ دهندگان در سه شهرستان پاسخ جنفر 1111 نمونهی  گرفته شده ا   جپاسخ ها جبرمبنا یده ا یامت نحوه
 .باشد یدر کشورها م انیدانشواه و یا  پزشکان قانون جا مجموعه

 6 ص
yon.ir/lY41H ها، و ارت صنعت، معدن و  تهیه شده در معاونت طرب و برنامه، دفتر آمار و فرآورج داده گزارش شاخ  ادراک فساد، 

 تجارت: 
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شّاخ  ادراک ترین داده تأثیرگّذار بّر  هاج گذشته اصّلی است، در سال طور که در ابتداج متن به آن اشاره شده : همانتحلیل
هاج منتشر شده در طی  است؛ پس در اصل داده محدود بوده ، میزان احساس فساد در میان مردم عادج و با جامعه آمارجفساد
است و نه خود موضوع فساد. البتّه همّانطور کّه اشّاره  گذشته بیشتر ناظر به سنجش میزان احساس فساد در کشور بوده سال

هۀ دیوّرج اسّت کّه ایجّاد شّب گران اقتصّادج شده هاج ادراک فساد بیشتر معطوف به فعالن و تحلیّل شد، اخیرًا پرسشنامه
شوند و جداج ا  اعتماد اخالقی، همچنان معضل تشخی  احسّاس فسّاد  کند که با چه معیارج جامعه آمارج انتخاب می می

گیرج بودن فساد  ماند که دلیلی روشن بر غیر قابل اعتماد بودن و غیر قابل اندا ه در مقابل خود موضوع فساد در کشور باقی می
ها است. ا  طرف دیور خود مسئلۀ احساس فساد، معلولی ا  علل مختلف و متفاوت است که  امهدر جامعه به وسیلۀ این پرسشن

ها در مسئلۀ فساد واقعیتی ندارند؛ احساس فساد ابتدائًا ناشی ا  مشّاهده معضّل اقتصّادج در جامعّه و در ثّانی  برخی ا  آن
 نمایی میل کند. تواند به سمت سیاه دهی می هتها( است که این ج دهی افکار عمومی )در بیشتر موارد توسط رسانه جهت

 

 
yon.ir/HI2A   2118لین  دانلود گزارش سال      /

 و تعریف صحیح از آ « فساد قانونی»تعریف ناقص دانشگاه هاروارد از  :21پیوست 

 می که نامیم می سیاسی دستاورد ی  را قانونی فساد این ما»: است کرده تعریف صورت این به را قانونی فساد هاروارد دانشواه
 یّ  سّود تامین براج تبادل امکان وسیله این به تا شود اتخاذ دولتی رسمی نهاد ی  طرف ا  حمایتی روش ی  قال  در تواند

 «شود دریافت ضمنی صورت به یا صریح و واضح است ممکن امر این که شود فراهم گروه ی  یا فرد
We define legal corruption as the political gains in the form of campaign contributions or 
endorsements by a government official, in exchange for providing specific benefits to private 
individuals or groups, be it by explicit or implicit understanding. 

 yon.ir/MqRkU: هاروارد دانشواه اخالق مرکز در مطل  آدرس
. شّود نمی مواردج چنین شامل تنها قانونی فساد که است واضح ذیل این تعریف قرار دارد ولی پر« هاج نجومی حقوق»مسئله 

شّده اسّت ولّی قّوانین « قّانونی»به عبارتی این نوع ا  فساد، به دلیل مخفی بودن و ظاهرج قانونی داشتن متصف به وصّف 
اج به دلیل عدم امکان مقابله گسترده با آن و یا نورش غلط به مسّئله جّرایم، ا   ین مجرمانهکشورها حاکی ا  آن است که عناو
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تلقّی « فسّاد»شدن فاصله گرفته اند. براج مثال در هلند مسّئلۀ مصّرف آ اد و عمّومی مّواد مخّدر  تلقی « جرم»و « فساد»
و « بّا ج همجنس»همچنّین اسّت مسّئلۀ آ ادج  اسّت.« فسّادج قّانونی»شود لذا در واقم این نوع فساد ا  دیدگاه ما  نمی

 و حشیش کهاست  هلند در کافه ی  یر  عکس شوند. تلقی می« قانونی»انحرافات اخالقی دیور که در بعضی کشورهاج دنیا 
 .کند می سرو را مختلف دو هاج با علف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 11ص « شاهدانه منم افول و ظهور»کتاب عکس ا  
yon.ir/653YQ ن آج» د کتاب ا  مؤسسه پژوهشی معتبردانلو «  تی ا   
     

؛ یکی از اقدامات یونساکو بارای   2202های سند  NGO  اجرای مخفیانه و توسط  : 22پیوست 

 2202اجرای سند 

آنهّا   دهی هاج غیردولتی به عنوان گروه مخاط  و هدفی که تفهیم و سّا مان ها یا به عبارتی سا مان NGOدر  یر مواردج  ا  
 تر است، استفاده شده است. تر و راحت سریم ر جهت تحقق اهداف سا مان ملل در ایران و توسعه پایدار  د

 نیسّتند پّرورش و آمّو ش نظّر  یر که ها مهدکودک برخی در مخفیانه طور به دارد امکان: (پرورش و آمو ش و یر)بطحایی
 .است اکخطرن کشور هویت براج مسئله این که شود اجرا سند این ا  مفادج

   yon.ir/yJYfR   خبرگزارج رجانیو 

 ؛ پایش سالمت و بهداشت بارورج و  نان«انجمن راه» -1
 خوانیم: در بارۀ این انجمن می« انجمن راه»در معرفی سایت 

چشم اندا  انجمن راه به عنوان مرجم پیشوام در آمو ش سالمت جنسی براج فارسی  بانان، رسّیدن  :انجمن راه در ی  نواه»
به دنیایی است که در آن همه کودکان، نوجوانان و بزرگسالن به اطالعات و مراقبت هاج مربّو  بّه سّن و موقعیّت خّود در 
 مینه سالمت جنسی، به طور محرمانه و با حفظ احترام، دسترسی داشته باشند. ا  مهمترین ار ش هاج انجمن براج دسترسی 

گاهی بخشی، آمو ش، حفظ شأن و حق  حّریم شخصّی انسّان، احتّرام بّه حساسّیت هّاج فرهنوّی،  به این چشم اندا ، آ



 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست  111

ّّت ّّفافیت اس ّّخوویی و ش ّّداقت، پاس ّّکان،  .ص ّّی ا  پزش ّّی جمع ّّا همراه ّّداف، ب ّّن اه ّّه ای ّّیدن ب ّّراج رس ّّن راه ب انجم
گّاهی  پزشکان، روان ها، روان اپیدمیولوژیست شناسان، متخصصان آمو ش و هنرمندان، خدمات خّود را بّه کمّ  آمّو ش، آ

و جل  مشارکت ا  راه هاج گوناگون ا  جمله وب سایت و رسانه هاج اجتماعی انجمن و همچنین برگزارج کارگاه هاج  رسانی
هّاج آمیزشّی و  در حو ۀ آمو ش بهداشت جنسّی و پیشّویرج ا  بیمارج« کنترل اس»آمو شی و تعاملی، در قال  دو پروژۀ 

 «.سی، براج اقشار جامعه ارائه می دهدبا هدف آمو ش پیشویرج ا  کودک آ ارج جن« قایم باش »
anjoman-rah.org: »سایت    

 نیّاهّداف ا انیّم جادیّاندا  مطلّوب آنهّا، شّباهت   انجمن و چشّم نیا تیشده مذکور در سا انجام جها  تیفعال یبا بررس
ا  چنّد  یکیانجمن  نیذا اارتبا  دارد؛ فل زیسند ن نیبا هدف سوم ا که شود یم دهید داریپا  ۀمجموعه و هدف چهارم سند توسع

سّه و  ۀراسّتا ا  شّبک نیّتوانسته اسّت در ا یو حت کند یم جآمو ش همکار 2131سند  جاجرا ریاست که در مس جا مجموعه
مّاه  ۀ نّد ۀدر برنامّ 1/خّرداد  8 خی( در تاریاشک اسمنیانجمن )خانم   نیکه مؤسس ا جتا حد ردیماه عسل کم  بو ۀبرنام

برنامه  نندگانیو در آخر هم ا  ب ادد حیانجمن را توض جها تیا  فعال یبرنامه بعض نیا یاضر شد و در طعسل به عنوان مهمان ح
 کرد. یدرخواست کم  مال

 yon.ir/mNePBنیو  مراجعه کنید:  براج شرب بیشترج ا  برنامۀ ماه عسل با حضور خانم یاسمن اشکی به مطل  سایت خبرگزارج مشرق

 

 

 به هدف پایش سالمت و بهداشت بارورج و  نان« انجمن راه( »NGOنهاد ) مالف( وجود تشکیالت مرد
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 آمو ش براج کودکان و نوجوانان کشور 2131ب( آمو ش مفاد سند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 2131افزایی در راستاج اهداف سند  ج( تو یم کت  و دانش
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ها و ترغی  مردم به  ا  معدودج ا  فعالیت جمن( در برنامۀ ماه عسل و ارائۀ گزارش  د( حضور خانم یاسمن اشکی )مؤسس ان
 کم  آن هم ا  طریق رسانۀ ملی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به وسایل  جلساات و    2202گذاری اجرایی شد  سند  تسهیل گفتگو برای سیاست : 20پیوست 

 المللی با مدیرا  اجرایی های کارشناسا  بین نشست

سا ج و محقق کردن مفادج که در بیانیه اینچئون ذکر شد، شّواهد فراوانّی دارد؛   المللی براج اجرایی اج بینه تحرکات سا مان
 کنیم: در این پیوست به ارائۀ دو مورد آن اشاره می

( ا  سّوج شّهرک علمّی و IASP 2118 هاج علم و فنّاورج و منّاطق نّوآورج ) سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک» -1
صفهان و با همکارج معاونت علمی و فناورج ریاست جمهورج؛ و ارت علوم، تحقیقات و فنّاورج؛ اسّتاندارج و تحقیقاتی ا

کشّور جهّان در  51کننده ا   شّرکت 511با حضور مسوولن کشورج و حّداقل  1/شهریورماه  14تا  11شهردارج اصفهان ا  
 «مهمانسراج عباسی اصفهان برگزار شد.

شّود، پّس ا   بنیان محسوب می هاج دانش المللی در حو ه اقتصاد و شرکت ترین رویدادهاج بین مهم این کنفرانس که یکی ا »
 «دوره، براج نخستین بار به میزبانی جمهورج اسالمی ایران و در شهر تاریخی اصفهان برگزار شد. 34
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  رضوی

اج نوآورج است. در این رویّداد ه ، پرورش و ترویج اکوسیستمسوج شهرها و جوامم پایدار حرکت بهموضوع این کنفرانس »
هاج علم و فناورج براج رفم مشکالت شهرها و رسیدن به  ویژه پارک مندج ا  ظرفیت نهادهاج توسعه فناورج به چوونوی بهره

 «.توسعه پایدار بررسی خواهد شد
موضوع یکی ا  اهّداف است که این « حرکت به سوج شهرها و جوامم پایدار»موضوع کنفرانس همانطور که اشاره شد تحلیل: 

 است؛ 2131ها در راستاج تسهیل گفتوو اجرایی شدن سند  توسعۀ پایدار است که این نشست 2131سند  11فرعی ذیل هدف 
سّا ج بّراج  افزایش شهرسا ج پایّدار و همّه شّمول و ظرفیت -11-3: »توسعۀ پایدار در ذیل هدف یا دهم 2131متن سند 

 .«2131هرج مشارکتی، جامم و پایدار در همۀ کشورها تا سال هاج ش گاه طراحی و مدیریت سکونت
 44براج توسعۀ پایدار، ص 2131دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 

iasp2118isfahan.com  :پایواه رسمی این کنفرانس 
yon.ir/xLeKm :گزارش روابط عمومی و ارت علوم در مورد این کنفرانس 
yon.ir/HuGVA   معاونت علمی رئیس جمهور در مورد این کنفرانس:گزارش روابط عمومی  

 تصاویر سخنرانی آقایان ستارج )معاون علمی رئیس جمهور وقت( و غالمی )و یر علوم وقت( در این کنفرانس
yon.ir/ewVcJ  منبم: پایواه رسمی معاونت علمی رئیس جمهور 
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جوانان در تعامل با سا مان ملل متحد با تدریس کارشناسان و مدیران  هاج مردم نهاد برگزارج کارگاه توانمند سا ج سا مان -2

 هاج سا مان ملل در تهران آژانس
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اولین کارگاه طرب هاج نوآورانه براج کودکان در ایران، به صورت مشترک توسط اتاق با رگانی ایران،  - 13/1تیر  4تهران » -3
 .شداتاق با رگانی تهران و دفتر یونیسف ایران برگزار 

گرج جناب آقاج کریس فابیان، مشاور ارشد دفتر نوآورج یونیسف وحضور سفیرحسن نیت یونیسف  در این کارگاه که با تسهیل
ایران سرکارخانم مهتاب کرامتی در اتاق با رگانی ایران برگزار شد، متخصصان بخش دولتی، خصوصی، اسّاتید و دانشّجویان، 

ها در مورد راه حل هاج نوآورانه براج بهبود  ندگی کودکان به بحّث و تبّادل نظّر  و سمنها  کارآفرینان، نمایندگان استارت آپ
 «پرداختند.

yon.ir/1QVmT :آدرس مطل  و تصویر در سایت رسمی سا مان ملل ایران 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و  4در رو هاج  ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سا مان ملل متحد در جمهورج اسالمی - /211آوریل  28 -تهران  -4
ی  کارگاه مشارکتی دورو ه با موضوع "توسعه پایدار و کارآفرینی" در تهران برگزار کرد. این رویداد بّا  13/1اردیبهشت ماه  5

هاج کنندگان این کارگاه شامل اعضاج پانزده سا مان غیردولتی و انجمنشرکتپذیر شد. حمایت مالی سفارت استرالیا امکان
ایّن کارگّاه ا  حضّور و مشّارکت   ایی، توانمندسا ج  نان و کّارآفرینی بودنّد.ل در  مینه معیشت پایدار، اشتغالمدنی فعا

کارشناسان ستاد مبار ه با مواد مخدر جمهورج اسالمی ایران، سا مان بهزیسّتی کشّور، اداره خّدمات اجتمّاعی شّهردارج 
 .مند شددر تهران بهره (UNIDO) عتی ملل متحدتهران، گروه کارآفرین جوان افغان و سا مان توسعه صن

نماینده کشورج دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سا مان ملل متحد در جمهورج اسالمی ایران، آقّاج الکسّاندر فّدولوف، در 
 را بّه عنّوان سّتون چهّارم برنامّۀ همکّارج کشّورجمعیشت جایوزین و توسّعه پایّدار سخنان خود در شروع این کارگاه، 

UNODC  هاجایران معرفی کرد. وج همچنین به چندین تحقیق که در سالهاج اخیر تحت برنامه UNODC  ایران در  مینّه
 . ایی در جوامم مر ج ایران و افغانستان انجام شده است، اشاره کردبرنامه توسعه پایدار و اشتغال

هاج کارآفرینی با اشّتغالتفاوت»ر را ذکر کرد: شناسایی توان موارد  یا  میان موضوعات مطرب شده در این کارگاه دورو ه می
؛ بررسّی «هّاهّا و فرصّتهّا، امتیا هّا، چّالششناسایی کاستی»؛ «آشنایی با رویکردهاج رو آمد تحلیل شکاف»؛ « ایی
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شّناخت و درک ویژگّی چرخّۀ دسّتیابی بّه »؛ «سّنجی مشّارکتینیا  و ظرفیّت»و « سنجی امکان» ا: راهکارهاج قابلیت
ّّی ّّار آفرین ّّت در ک ّّی»؛ «موفقی ّّق م ّّه موف ّّارآفرین چوون ّّ  ک ّّه ی ّّش ک ّّن پرس ّّه ای ّّخ ب ّّود؟پاس ّّت»؛ «ش ّّدارج، کیفی م

آورج و رو آمّد جمّم»؛ «منّد و مسّتمرداشتن برنامۀ کارج و پایش و ار شیابی نظام»؛ «ریس )خطر(پذیرج، تعیین اهداف
یادگیرج ا  رویکردهاج »؛ «اندرکارج کلیدجرج و دستمحوکردن اطالعات در  مینه کس  و کار ا  مشتریان ا  طریق مشترج

هاج ها و فعالیتهاج بومی در حمایت ا  پروژهگذارجترویج و جل  حمایت بین المللی و سرمایه»؛ «مهم و با نفوذ کارآفرینی
 «.معیشت پایدار و کارآفرینی

 yon.ir/aEnBWگزارج سا مان ملل متحد در ایران:  خبر

بر ساند باناک    )وزیر تعاو ، کار و رفاه اجتماعی( دمه دکتر علی ربیعیتصویر مق: 24پیوست 

 جهانی

 11مترجمان: فّر ام پوراصّغر سّنواچین، جّواد رمضّانی ص کتاب توانمندسا ج و کاهش فقر)کتاب مرجم( بان  جهانی؛ 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  دولت جمهورج اسالمی ایران )و ارت ]ترجمه و ویراستارج و انتشار با تأمین مالی پروژۀ مشترک

 با برنامۀ توسعۀ ملل متحد[
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  رضوی

 «العلمُ سلطا ٌ»بررسی صدور وداللت حدیث شریف  :25پیوست 

لم  : »فی حکمة منسوبة  الی امیرالمؤمنین لطاٌن   الع  ن  س  ه م  د  ج  ال   و  ه ص  ن و ب  م م  ده   ل  ج 
یل   ی  یه ص  ل   «ع 

 /31، ص 21 دید؛ جشرب نهج البالغة لبن أبي الح

 بررسی اجمالی این روایت شریف
 الف( اطمینانی به شیعه بودن مصنف کتاب نیست.

 مشخ  نیست. ب( سلسله وسائط بین مصنف کتاب و حضرت امیر
 نتیجه: روایت شریف ا  نظر سندج قابل دفاع نیست.

ق مضمون یا الفا  روایت مشّکوک توسّط تصدی»، هاج اعتماد به انتساب روایت به دریاج معارف اهل بیت ا  جمله راه
است. لذا براج پذیرش این روایت با این روش، ناگزیر ا  پژوهشی درباره الفا  خّود روایّت و  «الصدور آیات و روایات قطعی

 جستجوج مضمون این روایت در آیات و روایات دیور هستیم.

ةً »معناج مادۀ  -1 ول  ول  ص  ص   «صال ی 
ْهر   علی یدلُّ  صحیح، أصٌل  لالما و الواو و ]صول[ الصاد و   و ق   .عل 

ول علیه صال: یقال ص  ولًة، ی  ْیر، صال و. استطال إذا ص  ل إذا الع  م  ول العانة علی ح  ص  ْوًل  ی  یال و ص   .ص 
 322 ص 3 ج اللغة مقائیس

مّراد الفّا  آیّات و  با توجه به اینکه حجیت قول لغّوج در کشّفاست. « غلبه و برترج یافت»، «صال»بنابراین معناج لفظ 
کرده تّا ا   روایات، دچار مناقشات جدج است، ناگزیریم براج فهم مراد الفا  به استعمالت آن لفظ در آیات و روایّات رجّوع

 صحت و سقم قول لغوج اطمینان پیدا کنیم.

ةٌ  - د  ْن  ع  ا م  ن  اب 
ْصح 

 
ْن  أ ْهل   ع  اد   ْبن   س  ی  ْن     د   ع  م  ح  ن   ْبن   م 

س  ون   ْبن   اْلح  مُّ ْن  ش  ْبد   ع  ه   ع 
ْبد   ْبن   الل  ن   ع 

ْحم  م   الر  ص 
 
ْن  اْل م   ع 

ْسم  ْبّد   ْبّن   م   ع 

ك   ل  ْن  اْلم  ي ع  ب 
 
ْبد   أ ه   ع 

ن    الل 
 
یر   أ م 

 
ین   أ ن  ْؤم  ان    اْلم  ا ک  ذ  ال   إ  ْحل   ص  ل   اْلف  و 

 
ة   أ ر  ْم  م  ْن  ل  م  ض  ه   ی  ب  اح  ا ص  ذ  ا 

ی ف  ن   ث ن  م  اح   ض  ه.ص   ب 
 را او صّاح   علّی مؤمنّان امیر کرد می حمله یکی به بار نخستین براج شترج هرگاه :فرمود  صادق امام: گوید الملك عبد بن مسمم
 .داد می قرار او دیه ضامن را صاحبش بود بار دومین اگر ولی داد؛ نمی قرار او دیه ضامن

 353 ص 1 ج کافی

مْ  و   - ْکر 
 
ك   أ ت  یر  ش 

ه   ع  ن  ا 
ك   ْم ف  اح  ن  ي ج  ذ 

ه   ال  یر   ب  ط 
ك   و   ت  ْصل 

 
ي أ ذ 

ْیه   ال  ل  یر   إ  ص 
ْم  و   ت  ه  ول   ب  ص  م   و   ت  ة   ه  د  ْند   اْلع  ة   ع 

د  مْ  الش  ْکر 
 
ّأ ْم  ف  ه  یم  ّر  ّْد  و   ک  ْم  ع  ه  یم  ّق   و   س 

ْم  ْشر ْکه 
 
ي أ ْم  ف  ه  ور  م 

 
ْر  و   أ س  ی  ْند   ت  ور   ع  ْعس  ْم  م  ه    ل 

 شّوج؛ چیّره دشّمن بّر آنهّا بّه و گّردج، -بّا  آنهّا به که تواند ریشه و کنی، پروا  آنها به که تواند پر و بال آنان ار،شم عزیز را خویشانت
 گیر، آسان آنها بر مشکالت در سا ، شریکشان کارها در کن، عبادت را بیمارشان شمار، گرامی را کریمشان مبادایند، رو  ذخیره خویشان

 88-81 ص العقول تحف
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ا م 
 
قُّ  أ یك   ح  خ 

 
م   أ ْعل  ت  ه   ف  ن 

 
َ   أ د  ي ی  ت 

ا ال  ه  ط  ْبس  َ   و   ت  ْهر  ي ظ  ذ 
ي ال  ج 

ْلت  ْیه   ت  ل  َ   و   إ  زُّ ي ع  ذ 
د   ال  م 

ْعت  ْیه   ت  ل  ك   و   ع  ت  و  ي ق  ت 
ول   ال  ص  ا ت  ه  ّال   ب  ّْذه   ف  خ 

ت  حاً  ت  ّال  ّی س  ل   ع 
ة   ی  ْعص  ه   م 

ةً  ل   و   الل  د  ْلم   ع  لظُّ خ   ل  ه   ْلق  ب 
عْ  ل   و   الل  د  ه   ت  ت  ْصر  ی ن  ل  ه   ع  ْفس  ه   و   ن  ت  ون  ع  ی م  ل  ه   ع  و  د  ّْول   و   ع  ّه   اْلح  ْین  ّْین   و   ب  ه   ب  ین  اط  ّی  ّة   و   ش  ی  د 

ْ
أ ة   ت  ّیح  ص 

ْیّه   الن  ل   و   إ 
ال   ْقب  ْیه   اْْل  ل  ي ع  ه   ف 

ن   الل  ا 
اد   ف  ه   اْنق  ب  ر  ن   و   ل  ْحس 

 
ة   أ اب  ج  ه   اْْل  ل   و   ل  ن   إ 

ک  ْلی  ه   ف  َ   آث ر   الل  ْند  م   و   ع  ْکر 
 
ْیك   أ ل  ْنه   ع   .م 

ت با و قدرت او بدانی که آنست برادر حق اما و  خیر و دشمنش علیه یارج در و مده قرار ظلم به کمك و خدا معصیت وسیلۀ را او و توست عز 
 بشمار. بزرگتر او ا  را خدا نهگر و کند مي اطاعت خدا ا  که صورتی در مکن کوتاهی او خواهی

  سجاد امام حقوق رساله - 15 ص 11 ج بحار

م   ه  ك   الل  ول   ب  ص  ، ی  ل  ائ  ت ك   و   الص  ْدر  ق  ول   ب  ط  ل   ی  ائ 
ْول   ل   و   ،الط  ل   ح  ک  ي ل  ْول   ذ  ل   ح  ، إ  ك  ة   ل   و   ب  و  ا ق  ه  ا   ْمت  و ی  ة   ذ  و  ل   ق  ، إ  ْنك  ت ك   م  ْفو  ص  ّْن  ب  ، م  ّك  ْلق   و   خ 

ت ك   ر  ی  ْن  خ  ، م  ك  ت  ی  ر 
د   ب  م  ح  ، م  ك  ی  ب 

ه   و   ن  ت  ْتر  ه   و   ع  ت 
ل  ال  ل    س  ْم، ص  ْیه  ل  ي و   ع  ن  ر   اْکف  ا ش  ذ  ْوم   ه 

، و   اْلی  ه  ر  ر  ي و   ض  ْقن 
ه   اْر   ْیّر  ، و   خ  ّه  ْمن  ّي اْقّض   و   ی  ّي ل   ف 

ات ي
ف  ر  ص  ت  ْسن   م  ح  ة   ب  ب  اق  و    و   اْلع  ل  ، ب  ة  ب  ح  ر   و   اْلم 

ف  ، الظ  ة  ی  ْمن 
 
اْل ة   و   ب  ای  ف  ة   ک  ی  اغ  ، الط  ة  ی  و 

ل   و   اْلغ  ي ک  ة   ذ  ْدر  ي ق  ی ل  ل  ، ع  ة  ی  ذ 
 
ی أ ت  ون   ح  ک 

 
ي أ ة   ف  ن  ة   و   ج  ْصّم   ع 

ْن  ل   م  ء   ک 
ال  ، و   ب  ة  ْقم  ي و   ن  ْلن  ْبد 

 
ن   أ ف   م  او  خ  یه   اْلم  ْمنًا، ف 

 
ن   و   أ ق   م  ائ  و  یه   اْلع  ْسرًا، ف  ی ی  ت  ن ي ل   ح 

د  ص  ادٌّ  ی  ّن   ص  ، ع  اد  ّر  ّل   ل   و   اْلم  ح  ّي ی  ٌق  ب  ّار  ّْن  ط  ج م  ذ 
 
 أ

، اد  ب  ك   اْلع  ن  لی إ  ل   ع  يْء   ک  یٌر، ش  د 
ور   و   ق  م 

 
ْیك   اْل ل  ، إ  یر  ص 

ا ت  ْن  ی  ْیس  » م  ه   ل  ْثل  م 
يٌْء  ک  و   و   ش  یم   ه  م  یر  الْ  الس  ص   .ب 

 شود ... پروردگارا به سب  نفوذ قدرت تو، هر پیرو ج پیرو  و قاهر می
 216 ص للطوسی امالی

 «سلطان»معناج لفظ  -2
 21و  21الف( سورۀ مبارکۀ نمل آیات 

بین  ) ن  اْلغائ  ْم کان  م 
 
د  أ ْده  ج اْله  ر 

 
ي  ل أ قال  ما ل  ْیر  ف  د  الط  ق  ف  ه   (21و  ت  ن  ب  ذ  ع 

بین  ) ل   ْلطان  م  س  ي ب 
ن  ی  ت 

ْ
أ ی  ْو ل 

 
ه  أ ن  ح  ْذب 

ْو ل  
 
دیدًا أ ذابًا ش   (21ع 

 بینم؟ یا شاید ا  غایبان است؟ مرا چه شده است که هدهد را نمی»[ پرندگان شد و گفت:  و جویاج ]حال  
 ترجمۀ انصاریان[«]بیاورد. برم مور آنکه دلیلی روشن براج من کنم یا سرش را می قطعًا او را به عذابی سخت عذاب می

 1/و  6/آیات  ب( سورۀ مبارکۀ هود
وسی ْلنا م  ْرس 

 
ْد أ ق  بین  )  و  ل  ْلطان  م  نا و  س  آیات  لی6/ب  شید  )  ( إ  ر   ب 

ْون  ْرع  ْمر  ف 
 
ْون  و  ما أ ْرع  ْمر  ف 

 
وا أ ع  ب  ات  ه  ف  ئ 

ال  ْون  و  م  ْرع   (1/ف 

تی آشکار، به سوج فرعون و سران ]قومرا با آیات خود و ح  و به راستی، موسی [ ا  فرمان فرعّون  [ وج فرستادیم، ولی ]سران ج 
 پیروج کردند، و فرمان فرعون صواب نبود.

داشته و حجت و دلیّل « حجت»ظهور در « سلطان»آید که لفظ  ا  این دو آیۀ شریفه و آیات دیور قرآن کریم، ظاهرًا این بر می
رسّاند و ال  بّراج ایجّاد  هاج افراد یّارج می ظیم روابط انسانی و هدایت یا همان تأثیر در نورشاست که انسان مؤمنی را در تن

 شویم که به دلیل مخالفت با فطرت، ناکارآمد و ناپایدار خواهد بود. ها می مشارکت در افراد، مجبور به اجبار آن

 در روایات« یتنظیم کننده بودن  علم در نظام روابط انسان»وجود مضمون ادعایی  -3

ث دیلمی  کند: نقل می« اعالم الدین»در  محد 
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  رضوی

ي   و   و 
ن   ر 

 
یر   أ م 

 
ین   أ ن  ْؤم  ی  اْلم  ْوص 

 
ه   أ د  ل  ن   و  س  ال   اْلح  ق  ا ف  ي  ی  ن  ْ   ب  ْحر 

 
ك   أ ظ  ن   ح  ب   م  د 

 
ر  ْ  و   اْل ه   ف  ك   ل  ْلب  ه   ق  ن  ا 

ّم   ف  ْعظ 
 
ّْن  أ ْن  م 

 
ّه   أ ط  ال 

خ   ت 
ٌس  ن  ك   ْم اْعل   و   د  ن 

 
ْن  أ ْ ت   إ  ْعو 

 
یت   أ ن 

ه   غ  ن   و   ب  ْبت   إ  ر  ان   اْغت  ك   ک  اح     ل  ي الص  ذ 
ة   ل   ال  ْحش  ه   و  ع  ب   م  د 

 
و   اْل اب   ه  ق  ْقل   ل  اء   و   اْلع  ک  ْلّ    ذ   و   اْلق 

ة   ین  ان      س  یل   و   الل  ل  ل   د 
ج  ی الر  ل  م   ع  ار  ک  ق   م 

ْخّال 
 
ا و   اْل ان   م  ْنس  ْو  اْْل  ب   ل   ل  د 

 
ل   اْل ةٌ  إ  یم  ه 

ةٌ  ب  ل  ْهم  ه   م 
ل  رُّ  ل  ب   د  د 

 
ه   اْل ن  د   إ  ّو  س  ْیّر   ی  د   غ  ّی   الس 

ْبه   اْطل  ْبه   و   ف  س     اْکس 
ْکت  ْدر   ت  ال   و   اْلق  ْن  اْلم  ه   م  ب  ل  ال   ط  ه   ص  ْن  و   ب  ه   م  ک  ر  یل   ت  ْیه   ص  ل  ه   ع  م  ْلز  ه   ی  اء   الل  د  ّع  ّه   و   السُّ م  ْحر  اء   ی  ی  ْشّق 

 
ا و   اْل ْنی   الّدُّ

ان   ْور  ا ط  م  ْنه  م 
ك   ف  ا و   ل  م  ْنه  ْیك   م  ل  ا ع  م  ان   ف  ا ک  م  ْنه  ك   م  َ   ل  ا ت 

 
ی أ ل  ك   ع  ْعف  ا و   ض  ان   م  ا ک  م  ْنه  ْیك   م  ل  ْم  ع  ْعه   ل  ْدف  ت ك   ت  و  ق   .ب 

 84 ص المؤمنین، صفات في الدین أعالم

است که غیر آقا را به آقایی رسانده و به دست آوردن آن به مثابه به دست آوردن منزلت « ادب»آید که  می ا  این روایت شریف بر
ّّس  ّّر ک ّّت و ه ّّال اس ّّور می« ادب»و م ّّد، مقه ّّرک نمای ّّرکس آن را ت ّّه و ه ّّرورج یافت ّّرج و س ّّد، برت ّّ  کن ّّود.  را طل  ش

بر  بهبود روابط انسانی و کاهش اصطکاکات و « ادب»ثیر آمده بود. ا  طرفی باید توجه شود تأ« علم»شبیه همین تعابیر درباره 
باشد تّا منجّر « ادب و آداب»آید موضوع علم آمو ج باید  تنا عات اشخاص واضح است. همچنین ا  این روایت شریف بر می

 به بهبود روابط انسانی شود.
تّوان حّدیث  میمضمون در آیات و روایات دیور، لذا ثابت شد که اگرچه سند این روایت قابل دفاع نبود ولی به دلیل تأیید این 

  شریف را پذیرفت.

 شرب روایت:
اج است که این روابط انسانی را تنظیم کند و ا  ظلم به سمت علم و عدل ببرد؛ یعنّی روابّط انسّانی را تنظّیم  علم آن معادله»

اج علم اسّت  اج علم است.آن معادله ه هر معادلهتوانید بوویید ک شود و دیور شما نمی کند. ببینید اساسًا نواه به علم عو  می
ه صال»که به بهینه  نظام روابط انسانی منجر شود. لذا حضرت فرمود:  د  ج  ن و  هرکسّی ایّن معادلّه را داشّته باشّد مسّلط « م 

 .گیرد شوند و تحت ظلم قرار می شود ؛ هرکسی این معادله را بلد نباشد دیوران بر او مسلط می می
 هاج اسالمی آستان قدس رضوج / بنیاد پژوهش13/6بعاد هجوم اسناد بین المللی به هویت شیعی/ بهمن جلسه بررسی ا

 

 : روایت شریفه درباره لزوم مدیریت مالقات اول بین همسرا 26پیوست 

ه  1
ول  الل  س  ی ر  ل  ٌل إ 

ج  اء  ر  ي و  إ   ( و  ج  ْتن 
ق  ل  ْلت  ت  خ  ا د  ذ  ًة إ 

ْوج  ي    ن  ل   إ 
ال  ق  ّك  ف  مُّ ه 

ا ی  ْت م  ال  ومًا ق  ْهم  ي م  ْتن 
 
أ ا ر  ذ  ي و  إ  ْتن  ع  ی  ْجت  ش  ر  ا خ  ذ 

َ  ال اد  ز  ت ك  ف  ر  ْمر  آخ 
 
أ  ب 

مُّ ْهت  ْنت  ت  ْن ک  َ  و  إ  ْیر  ه  غ   ب 
ك  ل  ل  ف  ک  ْد ت  ق  ك  ف  ْ ق  ر  مُّ ل  ْهت  ْنت  ت  ْن ک  ه  إ 

ول  الل  س  ال  ر  ق  ًا ف  م  ه  ه  ّه    ل  ل  ن  ل  ّاًل و   إ  م  ع 
ید ه 

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

 /38ص  3من ل یحضره الفقیه ج 

و چّون بیّرون روم مّرا آمد و عر  کرد: من همسرج دارم که چون به منزل روم پیشبا  من آیّد  و مردج نزد رسول خدا »
ا غموین ساخته اگر براج رو ج است کّه آن بّه عهّده تّو نیسّت و و هر گاه مرا اندوهوین بیند پرسد چه چیز تو ر بدرقه کند،

 دیورج آن را به عهده گرفته )یعنی خداوند(، و اگر راجم به امور آخرتی است پس خداوند بر اندوهت بیافزاید، رسول خّدا 
 «برداو نصف اجر شهید را خواهد آرج خداوند را کارگزارانی است و این  ن یکی ا  آنان است، و  :فرمود

 ا  طرفی اجر شهید مساوق با وعده بهشت است.
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 اهلل جنتی االسالم علی کشوری به محضر آیت گزارش اجمالی حجت :27پیوست 

الله جنتی، رئیس  به محضر آیتبه گزارش پایواه اطالع رسانی نقشه راه متن  یر بخشی ا  گزارش حجت السالم علی کشورج 
 :استبا ایشان جلسه  شوراج نوبهان در

نکته را آماده کردم که به خدمت شما گزارش دهّم، نکتّه  اول اینکّه  سهبسم الله الرحمن الرحیم؛ بنده  السالم کشورج: حجت
هاج  صّورت صّریح اعّالم کردنّد: تحقّق شاخصّه به دانشواه سمنان تشریف بردند و به 1385رهبرج معظم انقالب در سال 

هاج دیور، به وسیله  کارشناسی توسعه  غربّی محقّق  مسئله  هدایت و شاخصههویت اسالمی مثل احیاج نهاد خانواده، تحقق 
 .نخواهد شد و ل م است کشور به سمت این برود که با محاسبات الووج پیشرفت اسالمی اداره شود

ارشناسّی صورت عمومی اعالم کردند که ک سخنرانی ایشان ی  سخنرانی عادج نبود و در واقم براج اولین بار به صراحت و به 
هّاج انقّالب را بّراج مّا  ناها و سایر ارکان نظّام بّه آن مبّتال هسّتند، تحقّق آرم خانه موجود کشور که اآلن مجلس، و ارت

برد؛ لذا سفارشی دادند که نخبوّان و مسّئولین درگیّر مسّئله  الوّوج  کند و ما را به سمت انحالل در غرب می گذارج نمی ریل
گذشته شروع کردیم  هاج سال یا دهگذرد، ما در این  سال است که می یا ده  این سفارش حدود اسالمی ایرانی پیشرفت شوند؛ ا

انّدا ج کّردیم تّا ا  ایّن مسّئله  الوّوج اسّالمی ایرانّی پیشّرفت در اذهّان یّ  درک  و ی  سرج گفتووها را در کشّور راه
 .ترج ایجاد کنیم گسترده

یعنی تقریبًا وسط دولت دوم آقاج هاشمی، درگیر این مسّئله  الوّوج اداره  فتادهما ا  اواسط دهه   بته من عر  بکنم که ذهنال 
ی  نقشه  راهی تنظیم کردیم که خالصه  این نقشه  راه ایّن اسّت کّه  نودشده بود، وچون قباًل ی  ذهنیتی داشتیم، تا پایان سال 

 الووج بحث خالصه   واقم در ییر کند، تا محقق شود.نقطه در کشور تغ 111براج مرحله  سوم انقالب که اآلن در آن هستیم، باید 
مسئله در کشور، مانم اسالمی شّدن هسّتند کّه حّال بحّث مّدل  111 که است این گرفتیم را آن پی ما که اسالمی پیشرفت

کنم؛ پس حرف اول بنده به خّدمتتان ایّن اسّت کّه مّا در طّول ایّن دو دهّه  گذشّته،  گذارج را خدمتتان عر  می قانون
هاج  نامسئله در کشور ما تغییر نکند، آن آرم 111گوید: اگر  شناسی به ما می شناسی ا  انقالب انجام دادیم که این آسی   آسی

 .این حرف اول بنده که خواستم به خدمتتان عر  کنم ؛شود انقالب و آن فرایند اسالمی شدن به نحو تام  محقق نمی
است « نوهبانی ا  نظام»ها مفهوم  مسئله، اولویت اصالب دارد. یکی ا  آن 111ا  این  مسئله دونکته  دوم این است که به نظر ما، 

ریزج کشّور  که شوراج نوهبان متکفل آن است؛ باید مفهوم نوهبانی ا  انقالب و نظام ارتقا پیدا کند؛ ی  جا هّم مّدل برنامّه
افتد؛ من شروع کّنم و  شدن در کشور ما اتفاق نمی یاست که اگر ما با این شکل فعلی ادامه دهیم، اصالحات در راستاج اسالم

کند که ی  قانون،  کند! احرا  می شوراج نوهبان اآلن چکار می عالی استحضار دارید؛ ها را توضیح دهم. حضرت به ترتی  این
می جمهّورج اسّال در مسّئولیت بایّد کّه را کسّانی صالحیت بعد گام در و نباشد « مخالف قطعی شرع و قانون اساسی»

؛ یعنی شوراج محترم نوهبّان کار محدود است دوکند. اآلن مفهوم نوهبانی در جمهورج اسالمی به این  بپذیرند، را احرا  می
عدم مخالفت قطعیه »آید؟ اشکال اول آن این است که وقتی شما  کند. در این موضوع چه اشکالی به وجود می کار را می دواین 

گیرد بلکه ی  قانون را  گیرج نظامات غربی در کشور را نمی کنید، جلوج شکل را احرا  می ی  قانون« با شرع و قانون اساسی
رود  گرا دارد، به سمتی می هایی که جریان توسعه گویید که مخالف شرع یا قانون اساسی نیست ولی طراحی صورت موردج می به

عّدم مخالفّت »قطعّه،  کنند و شما هّم قطعه ون تبدیل میقطعه به قان کند و آن نظم را قطعه که ی  نظمی را به ما پیشنهاد می
گرا بّا یّ   کند که نظم مورد نظر جریّان توسّعه کنید؛ پس شوراج نوهبان عماًل کم  دارد می آن را با شرع احرا  می« قطعیه

را ببینّیم، متوجّه  دهه  گذشته بحث چهارتصوی  شود؛ لذا مثاًل اگر ما در طول « عدم مخالفت قطعیه با شرع»تغییراتی به قید 
هّاج غربّی  شویم که نظامات غربی در کشور ما پیشروج  یادج داشتند؛ مثاًل در بخش مدیریت شهرج، اآلن همّان تئورج می

 و  نئّوکینزج هّاج تئورج هّم اقتصّادج بخّش در و  شود می پیاده غربی هاج تئورج همان آمو شی، بخش در و شود اجرا می
شود و شوراج نوهبان با مدل نوهبانی فعلی خود، نتوانسّته جلّوج تحقّق ایّن نظّم غربّی را  می ا پیادهم کشور در  نهادگرایی

عملیّات » حمت کشّید و آن قّانون موسّوم بّه  شصتهاست. شوراج نوهبان در دهه   بویرد؛ مثاًل ی  نمونه  آن مسئله  بان 
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  رضوی

هّا گرفتّه  ال این است که آیا جلوج ربّاج در بان ست ولی سؤه اآلن قانون آن! آقا حاجرا تصوی  کرد. « بانکدارج بدون ربا
هایی که مّد نظرماسّت، عمّل  کنند؟ یعنی بر اساس آن شاخصه ها در راستاج تولید و اقتصاد مقاومتی عمل می شده؟ آیا بان 

گرا  یان توسّعهرا داریم ولی این نظم مورد نظر جر« عملیات بانکی بدون ربا»است! ما با اینکه قانون « خیر»کنند؟ پاسخ آن  می
« سّا ج نظام»را بدون توجه به مفهوم « نوهبانی»ما مفهوم  کند؛ علت چیست؟ علت این است که در کشور ما جریان پیدا می

 شوراج که است این کردم عر  که اج نقطه صد آن ا  یکی عنوان به ما پیشنهاد کنیم؛ می اجرا در ذهنمان تلقی کردیم و آن را 
که  را در عمل ارتقا دهد« نوهبانی»بسنجد؛ یعنی مفهوم « نظامات اجتماعی اسالم»را با « و مقررات تطابق قوانین» نوهبان

 ...توان ی  سرج کارها را شروع کرد کنم؛ به نظر من ا  همین فردا می یند آن را پیشنهاد میادر قسمت آخر، فر

و ارتباط این وظیفه  به جهانیا  روایت مرکزیت شهر قم در افاض  علوم اهل بیت  :28پیوست 
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 دانش و شود تهی مؤمنان ا  کوفه  ودجه فرمود: ب و برد را کوفه نام که شده روایت  صادق امام ا  سند چنده ب و گفته سپس
 فضّل و علّم معدن و گویند، قمش که شود پدید شهرج در دانش سپس شود، نهان سوراخش در مار چنانچه گردد نهان او ا 
 باشد، ما قائم ظهور هب نزدیك این نشین، پرده عروسان نوه ب برسد تا نماند دین هب نسبت نادانی هیچ  مین روج در که آنجا تا رددگ
 همّه هب آن ا  دانش و نماند،  مین در حجتی و برد فرو را اهلش  مین نباشد آن اگر و سا د، حجت مقام را مردمش و قم خدا و

 نرسّد، بّدو دیّن و علّم کّه نماند  مین روج در کسی تا .شود تمام مردم بر خدا حجت و مغرب و مشرق در گردد منتشر بالد
 را حجّت اینکّه ا  پس مور نویرد انتقام ها بنده ا  خدا  یرا شود، ها بنده بر خدائی خشم و انتقام سب  و کند ظهور قائم سپس
 .کنند انکار

 185-184ص  4( ج 54 النوارجلد بحار العالم و السماء کتاب )ترجمه جهان و آسمان
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گذاری محصوالت  های غذایی مبنی بر لزوم برچسب دستور مدیر کل امور فرآورده: 29پیوست 

 تراریخته.
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 پیوست رجالی

 پیوست رجالی مرتبط با روایت شریف »وَ اعْلَمُوا أَنََّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرَُّشْدَ حَتََّى تَعْرِفُوا الََّذِی تَرَکَهُ«

 شرب سؤالت مرتبط با احرا  وثوق صدورج نسبت به احادیث بر اساس دو مبناج مشهور و تکاملی

 تکاملیالف( سؤاالت مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای 

 سؤال اول: مصدر حدیث چیست؟

درج است که حّدیث اج که در مورد حدیث فوق و به طورج کلی در بررسی احادیث باید مورد بحث قرار گیرد، مص اولین نکته
 ترین منبم  حدیثی است که روایت شریف در آن ضبط شده است.  در آن مصدر روایت و ذکر شده است؛ معناج مصدر نیز قدیمی

بم در کت  حدیثی و روایی مشخ  گردید که فقره فوق، بخشی ا  یکی ا  خطبه است کّه در کوفّه  هاج امیرالمؤمنین با تت 

( این روایت را با سلسله سّند 386، ص 8ج کتاب شریف کافی )ج،  در بخش روضه م کلینیایراد شده است و ثقة السال
 متصل ذکر و ضبط کرده است.

 سؤال دوم: جایگاه سند در اتکای به اشراف چیست؟

کرد  در سؤال دوم در مورد ی  حدیث باید به طور کلی به تبیین جایواه سند در اتکا به اشراف بحث کرد؛ در واقم باید مشخ 

به ما دارد؟ در واقم در این بخّش تعریّف جدیّدج ا   -حدیث معصوم–که سند چه نقشی در رساندن علم متکی به اشراف 

 است و سند به عنوان یکی ا  ابزارهّاج معصّوم گردد که محور آن، مسئله هدایت ابناء بشر توسط معصوم سند ارائه می

 کنیم. ا  آن استفاده می ، نه به عنوان ابزارج که ما براج رسیدن به معصومشود براج مدیریت امر هدایت در عالم تعریف می

د امّر  -شود که حدیث ا  او صادر می- براج درک نکته فوق باید دقت کرد که معصوم در تمام شئونات و حالت خود مترص 

بّراج جریّان دادن  ام معصّومهدایت  جامعه بوده و در حال جریان دادن امر بسیار مهم هدایت در جامعّه اسّت. حّال امّ
کند که یکی ا  این ساختارها، جارج کّردن هّدایت در جامعّه ا   هاج مختلفی استفاده می هدایت در جامعه ا  ساختارها و راه

طریق  ی  فرد  مؤمن است که در واقم این فرد مؤمن، همان سند است. در واقم سند  ی  روایت، ابزارج بّراج رسّیدن مّا بّه 

ها بهره  ا  آن براج جارج کردن هدایت در جامعه و هدایت انسان ت؛ بلکه سند، فرد مؤمنی است که معصومنیس معصوم
شود نیز همین موضوع است که خداج متعّال و  برد و در حقیقت بزرگترین لطف و رحمتی که شامل حال ی  فرد مؤمن می می

تّرین نعمتّی کّه  طریق او در جامعه جّارج و سّارج کننّد، بزرگاو را به عنوان یار خود قرار داده و امر خود را ا   معصوم
داخل کردن او در بهشت نیست، بلکه بزرگترین نعمت براج ی  فرد مؤمن قرار گرفتن او لزومًا دهد  خداج متعال به ی  فرد می

 شّده توسّط معصّومدر طریق هدایت و رساندن هدایت ا  طریق او به جامعه است. بنابراین سند یعنی فرد  مؤمن  انتخّاب 

 کند. ا  طریق آن، علم مبتنی بر اشراف خود را در جامعه جریان داده و جامعه را هدایت می هایی است که معصوم یکی ا  راه
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 سؤال سوم: ساختار اتکا به اشراف به صورت استظهاری چیست؟

ان مدیر هدایت در عالم، امر هدایت را تنها ا  به عنو اج که در سؤال سوم باید مورد دقت قرار گیرد این است که معصوم نکته
دهد، بلکه ساختارهاج دیورج نیز وجود دارد که افراد جامعه در  مّان  در عالم جریان نمی -شده فرد  مؤمن  انتخاب–طریق سند 

ره حّی  و همّوا توانند ا  آن طریق هدایت را دریافت نموده و در جامعه جریان دهند،  یرا معصّوم نیز می غیبت معصوم
دهّد کّه سّند یکّی ا    نده بوده و مجرج امر هدایت در عالم است و این امر را با ساختارهاج مختلفّی در جامعّه جریّان می

امّر  سّاختارهایی کّه معصّوم–هاج اتکا بّه اشّراف  هاست. در ادامه به بررسی استظهارج چند مورد ا  ساختارها و راه آن
ضمنًا هرگز خروجی ساختار اتکا به اشراف نباید با استظهار ا  آیات و روایات  پردا یم. یم -کند هدایت را در جامعه جارج می

 در تعار  باشد.

تلقّی کننّد،  توانند ا  طریق آن امر هدایت و علم مبتنی بّر اشّراف را ا  معصّوم هایی که افراد می : یکی ا  راهالف(  یارت

باشّد،  ،  یارت منحصر به حضور و ظهور امّام نمیی معصومیناست که به دلیل  نده بودن همیشو  یارت معصومین

تلقّی نمّوده و توفیّق  توان ا  طریق  یارت قبور ائمه نیز به علم مبتنی بر اشراف دست یافت و هدایت را ا  معصوم بلکه می

 را به دست آورد. حضور در طریق هدایت و یارج امام معصوم

ًة »فرماید:  است که می ف  امام حسیندلیل استظهارج این مطل  نیز روایت شری ْحکم  ؛ آیًة م  م 
ْرب 

 
ْن أ ًة م  ْصل  ْم خ  ْم یْعد  ا ل  ان  ت 

 
ْن أ م 

اء   م  ل  ة  اْلع  س  ال  ج  ادًا و  م  ف  ْست  خًا م 
 
ًة و  أ ل  اد  یًة ع  ض 

. 1دهّد  ؛ هر کس به نزد ما آید هیچ ی  ا  این چهار خصلت را ا  دسّت نمی«و  ق 
. بّا بّرادرج سّودمند و 3گّردد  . ا  قضاوتی عادلنه برخّوردار می2شنود  توار )که همان علم است( میهاج محکم و اس نشانه

 نشینی با علما و دانشمندان را خواهد برد. . اجر و پاداش  مصاحبت و هم4پرفایده روبرو خواهد شد 
 1/5ص  44بحار النوار ج 

ها در فّؤاد و  ن انسان به عنوان مجراج هدایت دارد، نیتی است که انسّان: امر دومی که تأثیر بسیار  یادج در قرار گرفتب( نیت

گّردد؛ اگّر فّرد شّبانه رو  نیّت  می اج است که موج  توفیق نصرت امام ترین مسئله قل  خود دارند. در واقم نیت اصلی

او را مجراج هدایت قّرار داده و  را داشته باشد و واقعًا شوق به این کار را در سینه داشته باشد، امام معصوم نصرت امام

یّد   دهد. اما اگر فرد در پی نصرت امام ا  طریق او هدایت را در جامعه جریان می ز 
نباشد، حتی اگر قّرآن نیّز بخوانّد، ل  ی 

اًرا؛ قرآن خواندن نیز نه س  ل   خ   إ 
ین  م  ال 

 د. گرد افزاید بلکه موج  گمراهی بیشتر او می تنها به هدایت او نمی الظ  

ّی ْبّن  »به دست آورد کّه فرمودنّد:  توان ا  روایت شریف امام صادق را می اهمیت مسئله نیت در توفیق نصرت امام ل  ع 

ْبد  الل   ی ع  ب 
 
ْن أ ة  ع  یین  ْفیان  ْبن  ع  ْن س  ج ع  ر 

ْنق  ن  اْلم 
د  ع  م  ح  م  ْبن  م  اس  ن  اْلق 

یه  ع  ب 
 
ْن أ یم  ع  اه  ْبر  ْل کٌل ه  إ  ه   : ... ق  ت 

لّی شّاکل  ّل  ع  یْعم 
ه   یت  ی ن 

ل  ی ع   «یْعن 
 16ص  2کافی ج 

، مسّئله سّند روایّت : یکی دیور ا  ساختارهاج اتکا به اشراف و گسترش هدایت در جامعه توسط معصومج( سند روایت

امعه تعریّف براج جریان امر هدایت در ج است که در سؤال دوم ا  همین پیوست سند به مؤمن  انتخاب شده توسط معصوم
 گردید. 
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 نیّز ا  طریّق روایّت امّام صّادق اهمیت سند  روایت در اتکا به اشراف و گسترش هدایت در جامعّه توسّط معصّوم

ق  »گردد؛  استظهار می اد  د  الص  م  ح  ر  ْبن  م  ْعف  ال  ج  ا و  ف   ق  ن  ْم ع  ه  ایت  و  ْدر  ر  ی ق  ل  ا ع  ن  ْند  ا ع  ن  ت  یع  ل  ش  ا   ن  وا م  ف  ّااْعر  ن  ْم م  ه  ؛ منزلّت «ْهم 
کنند و فهمی که ا  ما دارند بشناسید. در این روایت این نکته بیان شده است  شیعیان نزد ما را به قدر روایاتی که ا  ما روایت می

د کند و فهمّی اسّت کّه ا  امّام دارد؛ یعنّی فّر ، به میزان روایاتی است که ا  امام نقل میکه منزلت و قدر هر فرد نزد امام

کند و قدر و منزلّت بیشّترج نّزد  بیشتر ا  او در مسئله مدیریت هدایت استفاده می هرقدر منزلت بالترج داشته باشد امام

 کند. نقل می دارد و روایات بیشترج را ا  امام امام
 22غیبت نعمانی، ص 

میزان عملّی کّه بّه علّم خّود دارد، علّم : ا  دیور ساختارهاج اتکا به اشراف، عمل به علم است؛ هر فرد به د( عمل به علم

گیرد. نقش عمّل بّه  قرار می کند و ا  این راه در طریق مدیریت هدایت توسط معصوم دریافت می بیشترج را ا  معصوم

ی»علم در اتکا به اشراف نیز ا  روایت  ب 
ْول  الن  ْم یعْ ق  ا ل  ْلم  م  ه  ع  ث ه  الل  ر  م  و  ا یْعل  م   ب 

ل  م 
ْن ع  ْم : م  گردد؛ هرکس بّه  استفاده می« ل 

تّوان مجّراج  دهد. بنابراین ا  طریق عمل به علّم نیّز می داند به او می داند عمل کند خداوند علم آنچه را که نمی چیزج که می
 علم مبتنی بر اشراف قرار گرفت.

 128ص  41بحار النوار ج 

 سؤال چهارم: فرایند هدایتِ مرتبط با این روایت چیست؟

کند؟  باشد این است که این روایت کدام فرایند  مرتبط با هدایت را تشریح می ین سؤالی که در مورد حدیث فوق مطرب میچهارم

شود به غر  ایجاد هّدایت  صادر می براج پاسخ به این سؤال مقدمتًا باید به این نکته دقت کرد که هر کالمی که ا  معصوم

هدفی جز هدایت جامعّه نّدارد و  دهد،  یرا معصوم اد هدایت را مورد بحث قرار میدر جامعه بوده و ی  یا چند ٌبعد ا  ابع
شود. پس باید نقش حدیث فوق را در فرایند هدایت مشخ  کرد و بیان نمّود کّه  تمام سخنان او نیز به همین غر  صادر می

عد ا  ابعاد مختلف هدایت را بیان می  دارد. حدیث فوق کدام ب 
حدیث در فرایند هدایت مشخ  گردد، مقدمتًا باید دقت کرد که همواره براج تبیین مسئله رشّد ا  غّی  و  براج اینکه نقش این

ی  حرکت کرد تا مشخ   هدایت انسان شد و غ  ها به سمت رشد، تنها نباید به تبیین رشد اکتفا نمود؛ بلکه باید به سمت مقایسه ر 
ین  »فرماید:  غی  قرار دارد. خداوند متعال در قرآن کریم می شده توسط دین، در مقابل کدام گردد که رشد  تعریف ی الد  ْکراه  ف  ل إ 

ی   ن  اْلغ  ْشد  م  ن  الرُّ ی  ب  ْد ت  دارد که هیچ اکراهی در دین نیست،  یرا رشّد ا  غّی  تبیّین شّده  ( این آیه شریفه بیان می256بقره «)ق 
 کنند. ه اکراه وجود ندارد و افراد با اختیار خود به سمت رشدش حرکت میاست و وقتی رشد ا  غی  تبیین گردید دیور نیا ج ب

 ا  طرفی در روایت شریفه آمده است 

ي قال» ب 
 
ْبد   أ ه   ع 

ال    الل  ن  : ق  ي إ  ن  ة   ب  ی  م 
 
وا أ ق  ْطل 

 
اس   أ لن  یم   ل  ْعل 

ان   ت  یم  ْم  و   -اْْل  وا ل  ق  ْطل  یم   ی  ْعل 
َ   ت  ْر

يْ الش  ک  ا ل  ذ  م   إ  ْم ح  وه  ْیه   ل  ل  ْم  ع  وه   ل  ف  ْعر    «ی 

 را مّردم اگر  یرا نوذاردند، آ اد را شرَ تعلیم و گذاردند آ اد را ایمان تعلیم مردم براج امیه بنی همانا: فرمود  صادق حضرت
 [مصطفوج ترجمه. ]نمیپذیرفتند را آن میکردند وادار آن بر

 411ص ،2ج کافی،
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 بر اساس نظام مقایسه نظام از نگهبانی جدید الگوی تبیین تخصصی نشست

ریشه هاج غی  و غلط در جامعه فعلی نیز باید به سمت نظام مقایسه میان  رشد و غی  حرکت براج خشکاندن دو دلیل، بنابراین 
المللی مواجه است و هفده سند  کرد و در حال حاضر نیز کشور ایران با پدیده خطرناک و بدعتی هولناک به نام هجوم اسناد بین

دهنّد. امّا بایّد دقّت نمّود کّه  ضور داشّته و جّولن میها در عرصه اجرایی کشور ح المللی و اهداف فرعی مرتبط با آن بین
دهند این است که ذهنیّت مسّئولین را تغییّر داده و بّراج آنهّا  ترین کارج که این اسناد و روند اجراج این اسناد انجام می مهم

نبّال اصّالب و با سّا ج کنند. ا  همین رو شیوه مقابله با این اسناد نیز باید ا  همین منظّر وارد شّده و بّه د سا ج می ذهنیت
ذهنیت مسئولین بر اساس مفاهیم دینی و اسالمی باشند و آنها را به سمت رشد حرکت دهد و همانطور کّه بیّان شّد ا  منظّر 

، مهم ترین رکن بّراج تغییّر ذهنیّت مسّئولین مقایسّه فکّر  روایات و با بررسی آیات و روایات و مربو  به مقایسه رشد و غی 
ها و ذهنیت افراد، اکتفا کردن به تبیین مسئله رشد و عدم مقایسه آن با غّی  و  د و در فرایند اصالب نورشباش صحیح و غلط می

المللی نباید صرفا به تبیین رشّد  باطل، تأثیرج  یادج در تغییر اذهان نخواهد داشت. بنابراین براج مقابله با اسناد خطرناک بین
المللی نظام مقایسه تشکیل دهیم تا ذهنیت مسّئولین  دینی و نظریات منحط  اسناد بیناکتفا کنیم، بلکه باید میان نظریات رشید 

 بر اساس مفاهیم دینی اصالب گردد.

 سؤال پنجم: این روایت دقیقاً چه نقشی در فرایندِ هدایت مرتبط با خود دارد؟

هدایت اذهان جامعه به سمت رشد اسّت پس ا  اینکه در سؤال چهارم مشخ  گردید، فرایند نظام مقایسه یکی ا  ارکان اصلی 

در ایّن روایّت بیّان مّی  باید دقت نمود که روایت و عالموا نیز در مقام بیان همین نکته بسیار مهم قرار دارد؛ امیرالمؤمنین
ده انّد دارند که براج شناخت رشد و فواید آن، نباید صرفا به بیان رشد اکتفا کرد، بلکه باید وضعیت کسانی که رشد را تّرک کّر

بررسی کنیم. نکته مهم این است که روایت شریف نفرمود فقط به تبیین غّی  و معایّ  آن بپردا یّد بلکّه بایّد وضّعیت عینّی 
 کسانی که رشد را ترک کرده و به سمت غی  حرکت کردند را بررسی کنیم. 

نیّز اسّتفاده کّرد؛ شّوراج نوهبّان بایّد شوراج نوهبّان توان براج ارتقا الووج نوهبانی ا  نظام در  ا  همین روایت شریف می
هاج رسمی و مکتوب منتشر کند و بدبختی و  اند را به صورت گزارش وضعیت کشورهایی که به اجراج اسناد بین المللی پرداخته

غییّر پیّدا اند را تشریح کند تا ا  طریق این نظام مقایسه، ذهنیت افراد نسبت به کارآمدج این اسناد ت ضاللتی که به آن مبتال شده
  کند و به سمت رشد حرکت کرده و هدایت شوند.

 مشهورب( سؤاالت مرتبط با احراز وثوق صدوری بر مبنای 

الصدور بودن روایت بر اسّاس ایّن مبنّا، اطمینّان پیّدا  توان به موثوق گانه  یر می در صورت پاسخ به سؤالت شش
 کرد.

 مصدر روایت چیست؟ -سؤال اول

 ذکر شده است.  مصدر حدیثیاین حدیث شریف در دو 
 [ 386ص  8؛ چاپ اسالمیه: ج 845ص  15الف. اصول کافی ]چاپ دارالحدیث:ج 

 (215البالغه)ص  ب. نهج
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آیا حدیث مسند است؟ اگر آری، به ترتیب سلسله سند را نوشته و اتصاال طبقاات روات را از    -دومسؤال 

 حیث امکا  ارتباط بین آنها بحث کنید.

روایّت شّده  «مرسّل»بّه صّورت البالغة  نهجو در کتاب « مرسل»و « مسند»با دو نقل  کتاب اصول کافیروایت موجود در 
 .است

 هاج گوناگون این کتاب، اختالف وجود دارد. کافی بین نسخهمسند  در سلسله سند روایت  
د   :1نسخه  ْحم 

 
، ْبن   أ د  م  ح  ْن  م  ید   ع  ع  ر   ْبن   س  ْنذ  د   ْبن   اْلم  م  ح  ْن  م  ، ع  یه  ب 

 
ْن  أ ، ع  ه  د  ْن  ج  د   ع  م  ح  ، ْبن   م  ْین  س  ْن  اْلح  ، ع  یه  ب 

 
ْن  أ ، ع  ه  د  ْن  ج  یه ع  ب 

 
 . أ

د  : 2نسخه  ْحم 
 
د   ْبن   أ م  ح  ید   بن ،م  ع  ر   ْبن   س  ْنذ  د   ْبن   اْلم  م  ح  ْن  م  ، ع  یه  ب 

 
ْن  أ ، ع  ه  د  ْن  ج  د   ع  م  ح  ، ْبن   م  ْین  س  ْن  اْلح  ، ع  یه  ب 

 
ْن  أ ،ج   ع  ه  ْن  د  یه ع  ب 

 
 . أ

د   :3نسخه  ْحم 
 
، ْبن   أ د  م  ح  ر   ْبن   عد  س   عن م  ْنذ  د   ْبن   اْلم  م  ح  ْن  م  ، ع  یه  ب 

 
ْن  أ ، ع  ه  د  ْن  ج  د   ع  م  ح  ، ْبن   م  ْین  س  ْن  اْلح  ، ع  یه  ب 

 
ْن  أ ، ع  ه  د  ْن  ج  یه ع  ب 

 
 . أ

ف بوده و سند صحیح:  ْح »اما بنابر نظر تحقیق هر سه سند، محر 
 
د  أ د   ْبن   م  م  ح  ید   بن م  ع  ْن   س  ر   ع  ْنذ  د   ْبن   اْلم  م  ح  براج است؛ ...« م 

د بن المنذر»هاج  شیخ  کلینی بوده و هموست که کتاب« احمد بن محمد بن سعید بن عقده»باید گفت ادعا این  اثبات  بن محم 
، 211، /11، 41، 15، 11نجاشّی صّ  »ر.ک  را روایت کرده اسّت. بّراج مثّال« القابوسي الجهم أبي بن سعید بن المنذر

418 » 
 بررسی روات:

د   -1 ْحم 
 
د   ْبن   أ م  ح  ید   بن م  ع  ة: س  قد   بن  ع 

  یّدیا کوفیا کان و عظمه و الحفظ في عنه تختلف الحکایات و بالحفظ مشهور الحدیث أصحاب في جلیل رجل هذا  نجاشی:
 أمانته. و ثقته و محله عظم و إیاهم مداخلته و بهم هلختالط أصحابنا ذکره و مات حتی ذلك علی جارودیا

 4/رجال النجاشی ص 

 فّي ذکرنّاه إنما و مات ذلك علی و جارودیا  یدیا کان و یذکر أن من أشهر الحفظ عظم و الجاللة و الثقة في أمره :شیخ طوسی
 لهم.  تصنیفه و بهم خلطته و عنهم روایاته لکثرة أصحابنا جملة

 /6ص  فهرست الطوسی

 المنزلة. عظیم القدر جلیل شیخ طوسی: 
 /41ص  رجال الطوسی

  القابوسي محمد بن المنذر -2
 جلیل. بیت من أصحابنا من ثقة :النجاشی

 418  ص النجاشي رجال 

 سعید القابوسي(  المنذر بن أبیه )محمد بن  -3
کند، به حداقل صداقت بل وثاقت وج نیز  فی میمعر« بیت جلیل»مهمل؛ البته ممکن است ا  عبارت  نجاشی که پسر  وج را ا  

 برد. پی

ه )المنذر بن  -4  ( سعید القابوسي جد 
مهمل؛ البته ممکن است در صورت وجود  این بخش در اصل  سند بووییم این راوج مانند راوج قبل به دلیّل مّدب عّامی کّه 

انّد؛  را اسّتظهار کرده «مدب عام»این  «نجاشی»شده است، صادق است؛ ا  کسانی که ا  عبارت « ابی الجهم»براج خاندان 

 اشاره نمود. سید بحر العلومتوان به  ظاهرًا می
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 215 ص  1 ج  ،(الرجالیة الفوائد) العلوم بحر السید رجال

و  نیز ظاهرًا با همین سّند آمّده[« معانی الخبار»همین روایت در «]أمالی»در  صدوقا  طرف دیور با توجه به دو روایت 

تحریف به اضافه « جده»با سندهایی که در پایین آمده، به این نتیجه ممکن است برسیم که این عنوان  « ون أخبار الرضاعی»
 اج نیست. واسطه« محمد بن الحسین»و  «المنذر بن محمد»باشد؛ چرا که در این دو سند، بین 

ا» ن  ث  د  د   ح  م  ح  ان   ْبن   م  ْکر  اش   ب  ق  ال   الن  ن   ق  ث  د  د   اح  ْحم 
 
د   ْبن   أ م  ح  ید   ْبن   م  ع  يُّ س  وف 

ی  اْلک  ْول  ي م  ن  م   ب  اش  ال   ه  ن ي ق 
ث  د  ر   ح  ْنذ  د    ْبن   اْلم  م  ح  ال   م   ق 

ن ي
ث  د  ب ي ح 

 
ال   أ ي ق  ن 

ث  د  د   ح  م  ح  ْین   ْبن   م  س  ي  ْبن   اْلح  ل  ْین   ْبن   ع  س  ي  ْبن   اْلح  ل  ب ي ْبن   ع 
 
ال     أ

ال   ط  يح   ق  ن 
ث  ب ي د 

 
ْن  أ یه   ع  ب 

 
ن   أ

ْین   ع  س   ْبن   اْلح 

ي  ل  ب ي ْبن   ع 
 
ال     أ

ال    ط  ال  :ق  ول   ق  س  ه ر   ...« الل 
 321/ معانی الخبار ص  363ص  المالی للصدوق

ا ن  ث  د  ْبد   ح  ه   ع 
د   ْبن   الل  م  ح  ْبد   ْبن   م  اب   ع  ه  ال   اْلو  ا ق  ن  ر  ْخب 

 
و أ ب 

 
ْصر   أ ْنص   ن  ْبد   ْبن   ور  م  ّه   ع  ّال   الل  ا ق  ن  ث  ّد  ر   ح  ْنّذ  ّد   ْبّن   اْلم  م  ح  ّال   م  ا ق  ن  ث  ّد   ح 

ْین   س  د   ْبن   اْلح  م  ح  ال   م  ا ق  ن  ث  د  ان   ح  ْیم  ل  ر   ْبن   س 
ْعف  ن   ج 

ا ع  ض  ال    الر  ي ق  ن 
ث  د  ي ح  ب 

 
ْن  أ ي ع  د  ْن  ج  ه   ع  ائ  ْن  آب  ي  ع  ل  ي ْبن   ع  ب 

 
ال     أ

  ط 
 ... الق  

 261ص  1ج  عیون اخبار الرضا

 (الحسین بن علی بن ابی طال  بن  علي   الصغر بن الحسین ) محمد بن  -5
 سّنة مات الکوفة نزل مدني عنه أسند الله عبد أبو طال  أبي بن علي بن الحسین بن  علي بن الحسین بن محمدشیخ طوسی: 

 سنة. ستون و سبم له و مائة و ثمانین و إحدج
 216ص  عبد الله اصحاب ابی –جال الطوسی ر

معناج آن را نیز [ و بعضی نیز آن را دال بر قوت و مدحی ضعیف و بعضی 1اند] توثیق دانسته لفظرا « اسند عنه»بعضی رجالیون 
ر اسّاس هّاج توثیّق بّ یکّی ا  راهدال بر عدم ضعف وج و قابل اعتماد بودن است ظاهرًا. ا  طرفّی و حداقل  اند مبهم دانسته

؛ ا  جملّه احادیّث منقّول ا  جنّاب [2]شود است که شامل تعداد و منزلت موضوع روایت می «قدر مرویات راوج»روایات، 
اج جدج براج توثیق ایشّان  [ این نیز قرینه5[]4[]3حدیث غدیر خم و احادیث معرفتی عمیقی است.] «محمد بن الحسین»

 است.
 81ص  /1[ مستدرک الوسائل ج 1]

اف ج  تفسیر في الواقعة اآلثار و الحادیث یج[ تخر3]  238ص  2الکش 
 64، 63موله؛ ص  فعلي  موله کنت من حدیث طرق في الذهبي [ رسالة4]

/  42/ الغیبة للنعمانی ص   221ص  8؛ ج 212ص  6/ کافی ج  436، 51/ تفسیر فرات کوفی ص   334ص  2[ تفسیر القمی ج 5]

 /28، 33،  31ص   ارة الحسین/ فضل  ی 58کامل الزیارات ص 

 الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طال  -6
ین   کان  »عیسی اربلی:  بن شیخ مفید و علی س  لی   بن   الح  ین   بن   ع  س  عاً  الح  ر 

الً  و  اض  ج   و ف  و  یثاً  ر  د  یراً  ح  ث 
ن ک  یه   ع  لّی   أب   ع 

ین   بن   س  ه   و الح  ت  م  ة   ع  م  نت   فاط  ین   ب  س  یه   و الح  ي أخ  ر   أب 
عف   «ج 

و  «الدعوة بودن مستجاب»فرماید که دللت بر  این دو بزرگوار عالوه بر این اظهار نظر رجالی، دو نقل نیز ا  اصحاب روایت می
 دارد. «شدت خوف ایشان ا  خداج متعال»

 131الئمة ص  معرفة في الغمة / کشف114ص  2الرشاد ج 
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  رضوی

ه )امام علی بن الحسین -1  (بن علی بن ابی طال  جد 

 (أبیه )الحسین بن علی بن إبی طال  -8
توان گفّت بّین  ظاهرًا با توجه به قرائن تاریخی این سلسله سند  و امکان نقل روایت طبقات این سند ا  یکدیور، می

 است. «متصل»سلسله سند، افتادگی وجود نداشته و سند 

تاوا      دچار چه نوع مشکالتی است؟ آیا با قرائنی میروایت از لحاظ اتصال و منزلت راویا -سؤال سوم

 آور وجود داشته باشد، آ  را ذکر نمایید. ن اطمینا ئضعف سند را جبرا  نمود؟ اگر در موردی قرا

سعید   المنذر بن محمد بن » و ا  لحا  توثیقات رجالی در تمامی طبقات جز« متصل»روایت شریف ا  لحا  اتصال یا ارسال، 
هستند و باید این دو مّورد را هّم ]در صّورتی کّه بّه وجّود   «ثقه»به طور قطعی  «سعید القابوسي المنذر بن »و  «القابوسي

ممّدوب و موثّق « الجهم مدب  عام  نجاشّی نسّبت بّه خانّدان ابّی»در سند  روایت حکم کنیم[ بر اساس « المنذر بن سعید»
 ت.بدانیم. در این صورت ضعف سندج در روایت نخواهیم داش

 بود  آ  را آشکار نمایید. نوع قرینه جابر ضعف را بحث کنید و حیث قرینه -سؤال چهارم

 البالغة ا  قرائت جابر ضعف سند است. کافی و نهجالالمنزلة مثل  نقل حدیث در دو کتاب عظیم

نحوج که بعضی ا  بزرگان در نقل احادیث در کافی به  نظیر شیخ کلینی البالغة و دقت کم با توجه به شهرت عظیم کتاب نهج

(؛ یعنّی  بّر حجیّت تمّام خویی اللّه اند)منقول ا  آیت مناقشه در اسناد آن را کار افراد ناتوان دانسّته مانند میر اج نائینی
اج براج اطمینان بّه صّدور آن ا  جانّ  معصّوم  توان نقل این حدیث در این دو منبم را قرینه اند؛ می احادیث کافی معتقد بوده

 ست.دان
 مّن سّاقطة الصحاب بین بالقبول متلقاة کونها بعد منها الکافي سیما ل الربعة الکت  اخبار في المناقشة فانمیر اج نائینی: 

 أصلها.
مناقشه در روایات کت  اربعه مخصوصًا کتاب کافی، با وجود اینکه این کت  در نزد اصحاب مورد قبّول واقّم شّده اسّت، ا  

 اصل اشتباه است.
 نائینی( میر اج درس اصول ا  خویی الله آیت )تقریرات ؛258 ص 2 ج التقریرات اجود

 81ص  1همان مضمون در: معجم رجال الحدیث ج 

 توا  با استفاده از این قرائن تصحیح کرد؟ آیا این حدیث را می -سؤال پنجم

تّوان  را نیز نپذیرد، با  می« سعید القابوسي  المنذر بن»و  «سعید القابوسي  المنذر بن محمد بن »استدلل بر وثاقت اگر کسی 
 به دو طریق، به عنوان قرینۀ منجبر ضعف سند محسوب نمود.« کافی»و « البالغة نهج»نقل حدیث شریف را در 

نیاز تصاحیح   « ایفای نقش در فرآیند هدایت»توا  با استفاده از قرین   آیا این حدیث را می -سؤال ششم

 کرد؟

نیّز در مقّام شریف که روایت  ؛یکی ا  ارکان اصلی هدایت اذهان جامعه به سمت رشد است باید دقت نمودفرایند نظام مقایسه 

در این روایت بیان می دارند که براج شناخت رشد و فواید آن، نباید صرفا به  ؛ امیرالمؤمنیناستبیان همین نکته بسیار مهم 
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را ترک کرده اند بررسی کنیم. نکته مهّم ایّن اسّت کّه روایّت شّریف بیان رشد اکتفا کرد، بلکه باید وضعیت کسانی که رشد 
نفرمود فقط به تبیین غی  و معای  آن بپردا ید بلکه باید وضعیت عینی کسانی که رشد را تّرک کّرده و بّه سّمت غّی  حرکّت 

نوهبّان نیّز اسّتفاده کّرد؛  شوراجتوان براج ارتقا الووج نوهبانی ا  نظام در  کردند را بررسی کنیم. ا  همین روایت شریف می
هّاج رسّمی و مکتّوب  اند را به صورت گزارش شوراج نوهبان باید وضعیت کشورهایی که به اجراج اسناد بین المللی پرداخته

اند را تشریح کند تا ا  طریّق ایّن نظّام مقایسّه، ذهنیّت افّراد نسّبت بّه  منتشر کند و بدبختی و ضاللتی که به آن مبتال شده
این نوع استفاده ا  روایت که در واقم به توضّیح  اسناد تغییر پیدا کند و به سمت رشد حرکت کرده و هدایت شوند. کارآمدج این

کند؛ به دلیل ا  بین رفتن داعّی جعّل و ... معتبّر و  کند و در توضیح فرآیند هدایت، نقش ایفا می اصل  نظام مقایسه کم  می
 قابل استفاده است.
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 نظام سواالت
 المللی؟ اج ا  اسناد بین آیا ما با ی  سند روبرو هستیم یا با هجوم مجموعه. 1
توسعه پایدار حاوج چه مضامین خطرناکی ذیل شعارهاج رفم فقّر و نّوآورج در صّنعت  2131گانه سند  ج هفدهها نا. آرم1/1

 است؟
 المللی دیور است؟ بین توسعه پایدار در گرو پذیرش ضمنی چند سند 2131. پذیرش سند 2/1
 توسعه پایدار وارد است؟ 2131چند دسته اشکال به سند . 2
 بندهاج قانون اساسی کشور محر  است؟ا   ی  با کدام  2131. تعارضات حقوقی 1/2
 کند؟ نفوذهاج چهارگانه را قانونی می 2131سند چوونه . 2/2
 شدۀ دینی دارد؟ اریف پذیرفته. تعاریف موجود در سند توسعه پایدار چه تعارضی با تع3/2
 شده در سند توسعه پایدار با افق انقالب اسالمی چیست؟ . نسبت افق ترسیم4/2
 المللی میل دارد؟ ریزج کشور به پذیرش اسناد بین چرا نظام برنامه. 3
گیرج مسّئولین  تصمیمهاج کشور چه تأثیرج در روند  . استفاده حداکثرج ا  مفاهیم مسموم علوم انسانی غربی در دانشواه1/3

 کشور ما داشته است؟
 المللی در ایران چوونه است؟ شکل اجراج اسناد بین. 4
 اندا د؟ المللی در ایران استقالل کشور را به مخاطره می شکل اجراج اسناد بینچوونه . 1/4
 کند؟ براج اجراج اسناد در کشورهاج میزبان سند پیویرج میچه اقداماتی را . یونسکو 2/4
 المللی را نقد کنیم؟ با چه روشی محتواج مطرب در اسناد بین. 5
 گانه هدایت کدامند؟ هاج نه .  یرساخت1/5
 ؟استبیت عصمت و طهارت شامل چه معادلتی   . علم ا  دیدگاه اهل2/5
 المللی چه باید باشد؟ ویژگی اصلی الووج نوهبانی ا  نظام در مقابل هجوم اسناد بین. 6
 نوهبانی کردن ا  ی  فکر صحیح است؟ ۀل م ،رف حق با حرف باطل. چرا مقایسه ح1/6
 . نظام مقایسه چه معنایی دارد؟2/6
 چه ظرفیت حقوقی و قانونی مشخصی در قانون اساسی براج این الووج جدید نوهبانی ا  نظام وجود دارد؟. 1
 جدید نوهبانی ا  نظام وجود دارد؟ اج در مقدمه قانون اساسی براج پیویرج الووج مانده هاج معطل . چه ظرفیت1/1
 شود؟ الووج نوهبانی ا  نظام بر اساس کدام نظریات تئوریزه می. 8
 هایی در کشور داراج قدرت پشتیبانی فکرج ا  شوراج نوهبان براج اجراج الووج جدید نوهبانی هستند؟ . چه مجموعه1/8
 مقایسه با نظریات منحط لیبرالی است؟ . اولین نقشه الووج پیشرفت اسالمی داراج چند نظریۀ قابل2/8
 المللی چیست؟ مدت براج مقابله با هجوم اسناد بین هاج کوتاه برنامه. /
 المللی اقدام کنند؟ براج مقابله با اسناد بینتوانند  میمدت  هاج انقالبی مثل آستان قدس رضوج در کوتاه مجموعهچوونه . //1
 تواند انجام دهد؟ فورج و سریعی در جهت الووج جدید نوهبانی می اکنون چه اقدامات . شوراج نوهبان هم//2
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 نظام اصطالحات

 نظام اصطالحات دیوران نظام اصطالحات الووج اسالمی ایرانی پیشرفت

 –الووج جدید نوهبانی ا  نظّام  -الووج پیشرفت اسالمی 
هّاج  تکنولوژج –بنّدج غّذاها  معیار سالمت قل  در طبقه

 –تلقّی ا  علّم  –المام  معرفّة –هاج کفر  یشهر – محور روب
ّّبیل  ّّه  –نفّّی س ّّت و تزکی ّّرت  –تربی ّّان  –عب ّّانون  –بی  -ق

ن رشّد ا   –نظام مقایسه  –شغل  –هاج ار یابی  شاخ  تبّی 
نظریّه  –نظریۀ پیشّویرج بنیّادین اسّالمی ا  جّرم  -غی  

 –بهبود مستمر فضاج حّاکم بّر نهادهّاج متکفّل تربیّت 
 حکمرانی اسالمی

 –بندج غذاها  معیار متابولیسم در طبقه -توسعۀ پایدار
اقتصاد با ار آ اد  –تئورج نئوکینزج  -تئورج نهادگرایی

محصّّّولت  -لیبرالیسّّّم  –اقتصّّّاد کمونیسّّّتی  –
ّّه  ّّدار  –تراریخت ّّم پای ّّه  –جوام ا دواج  – TODنظری

هّاج  تکنولوژج -پذیر  اقشار آسی  –گرایان  جنس هم
 –گرا  خارجه توسّعه یاسّتس -شفافیت  –محور  عقل

نظریّه پیشّویرج ا  جّرم حّاکم بّر  –مواد افزودنّی 
 – بیوتکنولّوژج – حکمرانی لیبرال –کنوانسیون مریدا 

 جامم جنسی آمو ش 
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 نظام ارجاعات

 122 - 115 – 63 – 41 – 34 – 18بار / ص  8. قرآن کریم / 1
 125 - 123 – 121 – 121 – 114 – 112 – 111 – /3 – 34 – 32 – 31 – 23 – 11 – 6 بار / ص 16. کافی / 2

 ق(  1411)اْلسالمیة الکت  (، تهران: دار ق /32 ) یعقوب بن محمد کلینی،           
 123بار / ص  1کافی / . 2

 ق( /142ق(، تهران: دارالحدیث) /32یعقوب) بن محمد کلینی،           
 46 – 31 – 11ص بار /  3من ل یحضره الفقیه / . 3

 ق( 1413) اسالمی انتشارات ق(، قم: دفتر 381) علی بن محمد بابویه، ابن           
 81 - 46بار / ص  2ل الشیعه / ئوسا .4

 ق(/141السالم) البیت علیهم ق(، ، قم: مؤسسه آل1114)  شیخ حر عاملی، محمد بن حسن           
 6بار / ص  1ختصاص / ال .5

 ق( 1413المفید) الشیخ للفیة العالمی ق(، قم: الموتمر 413محمد)  بن محمد مفید،
  112بار / ص  1الخصال /  .6

 ش( 1362ق(، قم: جامعه مدرسین) 381) علی بن محمد بابویه، ابن
 112  – 6بار / ص  2بصائر الدرجات /  .1

 ق( 1414) النجفي المرعشي الله آیة ق(، قم: مکتبة 2/1) حسن بن محمد صفار،
 125 - 122 – 112 - 111بار / ص  8 الغیبة للنعمانی / .8

 ق( 13/1ق(، تهران: نشر صدوق) 361ابن إبی  ین ، محمد بن ابراهیم) 
 113 – 111بار / ص  3کمال الدین و تمام النعمة /  ./

 ق( 13/5ق(، تهران: اسالمیه) 381) علی بن محمد بابویه، ابن
 122 - 121 – 118 – 115 – 81 – 81 – 42 – 32 بار / ص 8بحار النوار/  .11

 ق( 1413) العربي التراث إحیاء ق(، بیروت: دار 1111) تقی محمد بن باقر محمد مجلسی،
 123 - 68بار / ص  2البالغة /  نهج .11

 ق( 1414ق(، محقق: صالح، صبحی، قم: هجرت) 416حسین) بن محمد الرضي، شریف
 125 – 81بار / ص 2/  المسائل مستنبط و الوسائل مستدرَ .12

 ق( 1418) السالم علیهم البیت آل ق(، قم: مؤسسة 1321) تقی حمدم بن حسین نورج،
 81بار / ص  1/ القدیمة(  -الفقیه )  یحضره ل من شرب في المتقین روضة .13

 ق( 1416کوشانبور) اسالمی فرهنوی ق(، قم: مؤسسه 1111) مقصودعلی بن محمدتقی مجلسی،
 113 - 112بار / ص  2/   پهلوان( الدین)ترجمه کمال .14

 ش( 1381منصور، قم: دار الحدیث) پهلوان، :ممترج
 13  - 55بار / ص  2مصباب الشریعة /  .15

 ق( 1411ق(، بیروت: اعلمی) 148)منسوب به امام صادق
 56 - 55 بار / ص 2/ روضة الواعظین .16

 (۵۹۱۵)الشریف الرضيسال: ایران –قم: ، ق( 516)متوفاج فتال نیشابورج، محمد بن احمد 
 125بار / ص    /1المالی للصدوق .11

 ش( 1316ق(، تهران: کتابچی) 381علی) بن محمد بابویه، ابن
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 125بار / ص  1معانی الخبار /  .18
 ق( 1413اسالمی) انتشارات ق(، قم: دفتر 381علی) بن محمد بابویه، ابن

 125بار / ص    /1عیون الخبار الرضا ./1
 ش( 1318ق(، تهران: جهان) 381علی) بن محمد بابویه، ابن

 115ص بار /    /1للطوسیأمالی  .21
 ق( 1414ق(، قم: دار الثقافة) 461الحسن) بن محمد طوسی،

 114 - 5بار / ص  2العقول /  تحف .21
 ق( 1414مدرسین) (، قم: جامعه4علی)متوفاج قرن  بن حسن حرانی، شعبه ابن

 116بار / ص  1المؤمنین /  صفات في الدین أعالم .22
 ق( 1418السالم) علیهم البیت آل ق(، قم: مؤسسة 841محمد) بن حسن دیلمی،

اف /  تفسیر في الواقعة اآلثار و الحادیث تخریج .23  125بار / ص  1الکش 
 ق( 1414خزیمة) ابن ه(، الریا : دار162) محمد بن یوسف بن الله الزیلعي، عبد

 125بار / ص  2موله /   فعلي  موله کنت من حدیث طرق في الذهبي رسالة .24
 الطباطبائي العزیز ، محقق: عبد(ق 148) الدین شمس الذهبي،

 125بار / ص  1تفسیر القمی /  .25
 ق( 1414(، قم: دار الکت )3ابراهیم)متوفاج قرن  بن علی قمی،

 125 ص بار / 2تفسیر فرات کوفی /  .26
 ق( 1411النشر) و الطبم ق(، تهران: مؤسسة 311ابراهیم) بن فرات کوفی،

 125بار / ص  1کامل الزیارات /  .21
 ق( 1356المرتضویة) ق(، نجف اشرف: دار 361محمد) بن جعفر ،قولویه ابن

یارة فضل .28  125بار / ص    /3الحسین  
 (۵۳۱۹)(ره)نجفی مرعشی العظمی الله آیت حضرت عمومی کتابخانه:قم-ق(، ایران 445 – 361علی) بن محمد شجرج،

 125بار / ص  1/  العباد علی الله حجج معرفة الرشاد في ./2
 ق( 1413مفید) شیخ ق(، قم: کنوره 413مد)مح بن محمد مفید،

 124بار / ص    /8رجال النجاشی .31
 ش( 1365السالمي) النشر ق(، قم: مؤسسة 451علی) بن احمد نجاشي،

 124بار / ص    /1فهرست الطوسی .31
 ق( 1421الطباطبائي) المحقق ق(، قم: مکتبة 461الحسن) بن محمد طوسی،

 125 - 124بار / ص    /2رجال الطوسی .32
 ش( 1313السالمي) النشر ق(، قم: مؤسسة 461الحسن) بن محمد طوسی،

 124بار / ص  1/  (الرجالیة الفوائد) العلوم بحر السید رجال .33
 ش (1363 )تهران: مکتبة الصادق  -ق(، ایران 1212مرتضی) بن محمدمهدج بحرالعلوم،

 112بار / ص  1فی التفسیر بالمأثور / الدر  المنثور  .34
 (ره) نجفی مرعشی العظمی الله آیت حضرت عمومی قم: کتابخانه -بکر؛ ایران  ابی بن الرحمنعبد سیوطی،

 126بار / ص  1معجم رجال الحدیث /  .35
 (۵۹۱۲العالم) فی اْلسالمیة الثقافة نشر مرکز:ابوالقاسم، قم: ایران سید خوئی،
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 114بار / ص  1شرب نهج البالغة لبن أبي الحدید /  .36
 ق( 1414) النجفي المرعشي الله آیة ق(، قم: مکتبة 656) الله هبة بن الحمید عبد الحدید، أبي ابن           

 115 - 63 – 41 – 34 – 18ص بار /  1ترجمه قرآن کریم ا  انصاریان /  .31
 34بار / ص  1ترجمه رسولی محالتی ا  کافی /  .38

 ش(  1364، تهران: اسالمیه) هاشم سید محالتی، رسولی :مترجم           
 122 - 113بار / ص  2ترجمه مصطفوج ا  کافی /  ./3

 ش( /136جواد، تهران: اسالمیه) سید مصطفوج، :مترجم
 11بار / ص  1اج ا  کافی /  ترجمه کمره .41

 ش( 1315اج) باقر، قم: اسوه محمد اج، کمره :مترجم
 111بار / ص  1گزیده کافی /  .41

 ش( 1363) فرهنوی و علمی اراتانتش باقر، تهران: مرکز محمد بهبودج، :مترجم           
 81بار / ص  1الواعظین / ترجمه مهدوج دامغانی ا  روضة  .42

 ش( 1366محمود، تهران: نشر نی) دامغانی، مهدوج :مترجم
 118بار / ص  1( / 54 النوارجلد بحار العالم و السماء کتاب )ترجمهآسمان و جهان  .43

 (ش 1351، تهران: اسالمیه)باقر محمد اج، کمره :مترجم
 11بار / ص  1ترجمه من ل یحضره الفقیه /  .44

 ش( 1361صدر؛ تهران: نشر صدوق) بالغی، و جواد محمد غفارج، و اکبر علی غفارج، :مترجم
 126بار / ص  1اجود التقریرات /  .45

 الله نائینی الله خویی ا  درس اصول آیت تقریرات درس آیت
 114بار / ص  1معجم مقائیس اللغة /  .46

 ق( 1414السالمي) العالم قم: مکت /  ق(، محقق 3/5فارس)متوفاج  بن احمد فارس، ابن
 8/ - 1/ – 41 – 38 – 31 – 26 – 15بار / ص  21/ قانون اساسی جمهورج اسالمی ایران  .41
 15بار / ص  1خشونت و تحقیر در مدارس )گزارش وضعیت جهانی( /  .48
 /3بار / ص  1کتاب نان در اسالم /  ./4
 1/ - 15بار / ص  1در دانشواه معارف / « ایرانی اسالمی هویت استحالۀ و المللی بین اسناد تهاجم ابعاد بررسی»نشست  .51
  113 - 84 – 83 – 21 – 11بار /  6کتاب توانمندسا ج و کاهش فقر /  .51

 ]ترجمه و ویراستارج و انتشار با تأمین مالی پروژۀ مشّترک 25مترجمان: فر ام پوراصغر سنواچین، جواد رمضانی ص 
 جمهورج اسالمی ایران )و ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( با برنامۀ توسعۀ ملل متحد[دولت 

 1بار / ص  2یت ملی و نظام اقتصادج ایران / امن .52
 ش( /138استراتژی  ) تحقیقات روحانی، حسن؛ مرکز

 /2بار / ص  1نو ارغنون /  .53
 ش( 13/2شر جامی)م(، نو ارغنون، ترجمه محمود صناعی، تهران: ن 1626بیکن، فرانسیس)

یابی مهمترین مکات  اقتصاد .54  /1بار / ص  1کالن /  ار 
 ، چاپ اول 1316هاج با رگانی،  گرجی، ابراهیم؛ تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش

 /1بار / ص  1نظامهاج اقتصادج /  .55
 ، چاپ پنجم،1381نما ج، حسین؛ نظامهاج اقتصادج، تهران، شرکت سهامی انتشار، 

 /1بار / ص  1تا چه اندا ه جدیدند؟ / هاج جدید  کینزج .56
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  رضوی

 18، شماره 1385هاج جدید تا چه اندا ه جدیدند؟، مجله دانش و توسعه،  گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما؛ کینزج
 /1بار / ص  1ها /  ها و سیاست اقتصاد کالن نظریه .51

 اول، ، چاپ1381نویسا،  ها، تهران، پارس ها و سیاست شاکرج، عباس؛ اقتصاد کالن نظریه
 86بار / ص  1خودرو /  وابستوی کاهش براج شهر  طراحی .58

 جفرج نورث و نیومن پیتر
 86بار / ص  1هوشمند /  رشد و اقتصادج توسعه ./5

 پییر کاپلن و آیمز الکس
 86بار / ص  1آمریکایی /  رؤیاج و جامعه شناسی، بوم: آمریکا بعدج شهر کالن .61

 کالثورپ پیتر
 85 – 11بار /  2/  (پایدار توسعه اهداف) SDGs  سمت به( هزاره توسعه اهداف) MDGs ا  حرکت ؛2115 در سالمت .61
 86بار / ص  1/  (اول ویرایست) اسالمی پیشرفت الووج دانشنامۀ ا  دوره پانزدهمین شهرج، مدیریت .62
 81بار / ص  5جنسی /  آمو ش  مینۀ در جهانی فنی راهنماج .63
 88ص بار /  2جنسی /  سالمت توسعۀ هاج برنامه سند .64
 88بار / ص  1کتابخانۀ دیجیتالی یونسکو /  .65
 86بار / ص  1توسعۀ اقتصادج در شهر هوشمند /  .66
 1/ - /8 – 88بار / ص  1اج سا مان بهداشت جهانی /  سند دفتر منطقه .61
 24بار / ص  1قانون برنامه پنجم توسعه /  .68
 44بار / ص  1سایت رسم مرکز الووج اسالمی ایرانی پیشرفت /  ./6
  62 - 61 -61 -/5بار / ص  12آمار ایران / سایت مرکز  .11
 /1 - 44 – 21بار / ص  4سایت مقام معظم رهبرج /  .11
  4 – 3بار / ص  2رسانی دولت /  پایواه اطالع .12

 15 - 12 – 58 – 51 – 55 – 52 – 51 – /4بار / ص   11رسانی ریاست جمهورج /  پایواه اطالع .13

 83بار / ص  1سایت رسمی دفتر هیئت دولت /  .14
 16 - 61بار / ص  2رسانی ثبت احوال تهران /  یواه اطالعپا .15

 111- 41 - 41 – 36  – 12- 3بار / ص  1رسانی نقشۀ راه /  پایواه اطالع .16
 111بار / ص  1سایت رسمی و ارت علوم و تحقیقات و فناورج /  .11
 111بار / ص  2سایت رسمی معاونت علمی و فناورج ریاست جمهورج /  .18
 11بار / ص  1تعاون و رفاه اجتماعی /  سایت رسمی و ارت کار، ./1
  51 – /4ص بار /  3اسالمی /  جمهورج خارجه و ارت سایت .81
 12 - 11ص بار /  2ایران /  اسالمی جمهورج مرکزج بان  رسانی اطالع سامانه .81
 /6ص بار /  1سنا /  مو ون میانوین سامانه .82
 /11بار / ص  1ورج / نوآ مناطق و فناورج و علم هاج پارک جهانی کنفرانسسایت رسمی  .83
 82بار / ص  1سایت رسمی مرکز جهانی مالکیت فکرج /  .84
 14بار / ص  ODI  /1سایت رسمی مؤسسه  .85
 111 – 1/ – 12 – 11بار / ص  4سایت سا مان بهداشت جهانی /  .86
 14بار / ص  1سا مان توسعه صنعتی ملل متحد( / سایت رسمی یونیدو ) .81
 15بار / ص  1رسانی مخبر /  سایت اطالع .88



135  

 

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

 51بار / ص  1رسانی دولت /  سایت دبیرخانه شوراج اطالع ./8
 82 – 12بار / ص  2سایت مجمم تشخی  مصلحت نظام /  .1/
 14بار / ص  1ها استراتژی  ریاست جمهورج /  مرکز بررسی .1/
 15بار / ص  1ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه جمهورج اسالمی ایران /  .2/
 18ص بار /   2لیحه برنامه ششم توسعه )رد شده( /  .3/
 18 - 11بار / ص  3لیحه مصوب برنامه ششم توسعه /  .4/
 4بار / ص  1/  13/5گزارش تفریغ بودجه سال  .5/
 4بار / ص  2/  13/1لیحه بودجه سال  .6/
 12بار / ص  1/  13/1 -13/3برنامه عملیاتی میان مدت شهردارج مشهد و سا مان هاج تابعه  .1/
 و ... 111 – // – 16 - 16 - 11 بار / ص 11پایدار /  توسعه  2131 سند .8/
 25 - 16 – 13بار / ص  8بیانیۀ اینچئون /  .//

 13بار / ص  1آبابا /  بیانیه آدیس .111
 13بار / ص  1اعالمیه دوحه /  .111
 54 – 51 – 51بار /  4)برجام( /  5+1برنامه جامم اقدام مشترک بین ایران و کشورهاج  .112
 64بار / ص  1/  (NPTاج ) هاج هسته المللی منم گسترش سالب قانون پیمان بین .113
 36بار / ص  1کنوانسیون حقوق معاهدات وین /  .114
 61بار / ص  1نامه بروکسل /  موافقت .115
 65بار / ص  2بیانیه الجزایر /  .116
 64بار / ص  1اعالمیه جهانی حقوق بشر /  .111
 12بار / ص  1رسانی سکه، طال و ار  /  شبکه اطالع .118
11/. «Economic Possibilities for our Grandchildren / »1  بار / ص/ 

 میالدج 1/31مقاله جان مینارد کینز / 
111. WHO Regional Office for Europe and BZgA Standards for Sexuality education  /1 / 1/-/8-88ص بار 

 و بهداشّتی و آمو شّی مسّئولن گذاران، سیاسّت بّراج عمّل اروپّا / چّارچوب در جنسّی آمّو ش استانداردهاج
 ... و اروپا در( WHO)جهانی بهداشت سا مان اج منطقه دفتر طتوس شده متخصصین / تهیه

111. Changing cultural and social norms that support violence  /3  111 - //بار / ص 
 منتشر شده توسط سا مان بهداشت جهانی.کنند ؛  می حمایت خشونت ا  که اجتماعی و فرهنوی هنجارهاج تغییر

 116بار / ص  1نه / شاهدا منم افول و کتاب ظهور .112
 26بار / ص  1« / هاج غیر دولتی درآمدج بر مشارکت مردمی و سا مان»کتاب  .113
 /3بار / ص  1هاج غالت ایران/  سایت مرکز پژوهش .114
 /3بار / ص  1سایت رسمی مرکز استاندارد /  .115
 68 - 61بار / ص  2سایت رسمی مرکز اسناد انقالب اسالمی /  .116
 113بار / ص  1/  سایت خبرگزارج سا مان ملل متحد .111
 54بار / ص  1سایت ریاست جمهورج آمریکا /  .118
 36بار / ص  1سایت آرشیو دیجیتالی اسناد سا مان ملل متحد /  ./11
 /3بار / ص  1هاج مجا  خوراکی /  فهرست افو دنی .121
 116بار / ص  TNI  /1سایت مؤسسه  .121
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 111بار / ص  1سایت انجمن راه /  .122
 111/ ص  بار 1حقوق بشر /  بان دهیدسایت رسمی  .123
 111بار / ص  2ملل /  سا مان بشر حقوق رسمی سایت .124
 و معدن صنعت، و ارت ها، داده فرآورج و آمار دفتر برنامه، و طرب معاونت در شده تهیه فساد، ادراک شاخ  گزارش .125

 114بار / ص  5تجارت/ 
 115بار / ص  1هاروارد /  دانشواه اخالق سایت مرکز .126
 15بار / ص  1سایت رسمی یونسکو/  .121
  // - 25بار / ص  2ایران /  –کمیسیون ملی یونسکو رسمی سایت  .128

 12بار / ص  1سامانه رسمی سا مان بین المللی تجارت جهانی  /  ./12

 12بار / ص  1مؤسسه توسعۀ خارج ا  کشور / سامانه رسمی  .131
  54 - 51بار / ص  1/  آمریکا متحده ایالت دارج خزانه و ارت رسمی سایت .131
 23بار /  1نی / سایت رسمی بان  جها .132
 32بار / ص  1سایت رسمی ناظر واتیکان در سا مان ملل متحد /  .133
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