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مِن دلبستة مسائل توسعه، هرچه این تک نگاشت را زیر و رو کردم، 
و  متن  ندیدم. سراسر  آن  در  پایدار  توسعة  دربارة  مبحثی  از  نشانی 
علم  »سرگذشت  به  صرفًا  گلشنی  که  می  دهد  نشان  آن  فهرست 
در جهان اسالم در قرون اخیر« و »نقش اسالم در توسعة علمی و 
فناورانه« و »برای توسعة علمی پایدار چه باید کرد؟« پرداخته و خبری 
از »توسعة پایدار« در معنای  sustainable development در 

آن نیست.
........

چه  حاوی  اسالمی  جهان  بینی  پرتو  در  پایدار  توسعة  نگاشِت  تک 
نکات تازه  ای است؟ با توجه به این که یافته های گروه تدوین الگوی 
پیشرفت اسالمی- ایرانی باید دستمایة برنامه  ریزان و سیاست گذاران 
از  به شش سال  نزدیک  با گذشت  بفرمایند  مدیران کشور شود،  و 
تشکیل و فعالیت این گروه، چه اندازه به هدف نزدیک  تر شده  اند؟ آیا 
هدف را ملموس و مشخص کرده  اند یا هم چنان در مرحلة کلی و خام 
است؟ تا امروز چه راه حل روشن و عملی پیِش روی برنامه ریزان و 

سیاست گذاران و مدیران کشور گذاشته  اند؟
پاسخ گوی  کسی  چه  شد؟  بیش تر  فقر  چرا  اخیر  های  سال  در     

این پانزده میلیون نفر فقیر ناتوان از تأمین قّوت الیموت )بر اساس 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  معاون  اخیراً  که  آماری 
بانک مرکزی  ایران و سازمان بهزیستی و  آمار  اعالم کرد و مرکز 
به صورت  های دیگری اعالم می  کنند( است؟ چرا کشوری که روی 
دریایی از نفت و گاز و کلکسیونی از معادن دیگر قرار گرفته پانزده 
میلیون فقیر دارد؟ و چرا، به گفتة رییس قوة قضاییه، مردمش هر 
سال پانزده میلیون پروندة جدید در دادگاه  ها ثبت می  کنند؟ این درد 
بزرگ ناشی از چیست و برطرف کردنش بر عهدة کیست؟ چرا امروز 
یکی از مشکالت ما کمبود زندان است؟ چرا اعتیاد بیش تر شده؟ چرا 
بیکاری بیش تر شده و رو به بیش تر شدن دارد؟ چرا اقتصادمان دچار 
رکود تورمی است؟ چرا فساد، به ویژه فساد مدیران ارشد، شایع و 
رایج شده؟ چرا بهای تبدیل دالر به ریال در چشم به  هم زدنی از زیر 
هزار تومان به حدود 4600 تومان رسیده است؟ چرا دستگاه دولت و 
حاکمیت بزرگ و بزرگ تر شده و کمر مردم زیر بار تأمین هزینه  های 
آن شکسته است؟ چرا کیفیت تدریس در دانشگاه  ها نزول پیدا کرده؟ 
چرا فرار مغزها دمار از روزگار این ملت درآورده؟ چرا فرار سرمایه  های 
مادی و مالی بیچاره  مان کرده؟ چرا به گفتة مشاور وزیر مسکن و 

ازنشریهها
شش سال در انتظار الگوی توسعه

آقای علی میرزایی سردبیر گرامِی فصل نامه ی نگاه نو، در شماره ی 116 آن نشریه )زمستان 1396(، 
در ُجستاری به واکاوِی تک نگارِی توسعه ی پایدار در پرتو جهان بینی اسالمی )1395(، از انتشارات 
»مرکز تدوین الگوی پیشرفت اسالمی– ایرانی« به نگارش دکتر مهدی گلشنِی فیزیکدان پرداخته است.

   متن کامل این ُجستار خواندنی است؛ ما نزدیک به یک سوم از آن را در این جا می آوریم؛ چرا که 
اَبَرچالش هایی که در آن بیان شده، بس مهم و سرنوشت ساز است. تمام نوشته های  پُرسمان ها و 

گزین شده از آِن نگارنده ی مقاله است. 
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کهنه، با کادر آموزشی عمومًا بیگانه با علم روز و همه، تنها با یک 
هدف نوشته یا نانوشته: به تعویق انداختن زمان وارد شدن جوانان به 
بازار کار و به تعویق انداختن زمان تصمیم  گیری. دیده  ام استادانی را 
که در حد مقاله  های روزنامه  های خودمان هم دانش اجتماعی ندارند. 
من مدتی در دانشگاه تدریس می  کردم، دیدم که نظام آموزشی اصاًل 
از تروتازه بودن گویی  ندارد.  حال و حوصلة به  روز شدن و نوآوری 
آموزشی  گروه  های  کند.  تکرار  تکرار،  تکرار،  می  خواهد  می  هراسد. 
دانشکده  ها که باید مستقل و شاداب و نوگرا و نوآور باشند، تسلیم 
بخش نامه  ها و دستورالعمل  های دانشگاه و وزارت علوم هستند. شما 
خودتان این ها را بهتر از من می  دانید. نشانه  اش این  که دانشگاه  های 
معتبر و حتی نیمه معتبر جهانی مدارک تحصیلی ما را قبول ندارند, یا 
فقط بخشی از واحدهایی را که دانش  آموختگان دانشگاه  های داخلی 

گذرانده  اند، می  پذیرند.
-  درس  هایی که در دبستان  ها و دبیرستان  ها می  دهیم برای پرورش 
نیست،  کشور  آیندة  مدیران  و  پژوهش گران  و  کارشناسان  دادن 
محتوای مواد درسی ما عقب مانده است، کتاب  هایمان پر ایراد است؛

-  مقولة آموزش در نظام اولویت  بندی هزینه کردن اعتبارات ملی ما 
جایگاه بایسته  ای ندارد؛

-  کتابخانه و آزمایشگاه درست و درمان نداریم؛
- مبادلة علمی زاینده و کافی با مراکز پیشرفتة دانشگاهی جهانی 

نداریم، و اگر داریم در حکم الّنادرکالمعدوم است؛
- با پولی کردن برخی از دوره  های دانشگاهی به بی عدالتی و نابرابر 

شدن فرصت  ها دامن زده  ایم.
اسالمی-  پیشرفت  الگوی  است  قرار  که  گروهی  توجه  عطف     
ایرانی را تدوین کند، ابتدا باید متوجه اهم امور کشور باشد. باید امور 
کشور را فهرست  بندی کرد، اولویت  بندی کرد، و به آن ها پرداخت. 
پرسش من این است که آیا مسئلة اصلی امروز ما، رواج بی عدالتی و 
گسترش فساد و فزون  خواهی گروهی از خواص و شیوع به حد شیاع 
رانت  خواری هست یا نیست؟ آیا مسئلة امروز ما این هست یا نیست 
به دست  توان  به زودی زود تمام خواهد شد و در  آن  روز  که نفت 
آوردن ارز خارجی را از هیچ منبع دیگر نداریم؟ گول آمارسازی  هایی 
صادرات  کدام  داریم.  غیرنفتی  صادرات  مقدار  فالن  که  نخورید  را 
غیرنفتی؟ »محصوالت پتروشیمی« آیا »غیرنفتی« است؟ و اگر نفت 
نباشد آیا امید دارید که کارخانه  های عصر حجر ما حتی 24 ساعت 
آیا گروه شما به این مسائل پرداخته است؟ اگر پرداخته  کار کنند؟ 
است باید جای پای آن ها را در جزوة جناب عالی که عنوانش توسعة 
پایدار در پرتو جهان  بینی اسالمی است ببینیم. شش سال گذشت. ما، 
در آیندة نزدیک، دست کم 70-80 میلیارد دالر در سال نیاز داریم 
که مایحتاج اساسی ملت را وارد کشور کنیم. اگر نفت نداشته باشیم 

این 70-80 میلیارد دالر را از کجا می  خواهیم بیاوریم؟
را  آن ها  و  بریزیم  رادرهم  مملکت  امور  اولویت  های  باید  یک  بار     
آرایش دوباره بدهیم. بیایید مثاًل صد موضوع و مقوله را که به عهدة 
نظام اسالمی است، فهرست کنید و بفرمایید هر یک از آن ها، در وضع 
باشد.  باید  آرمانی چندم  اولویت چندم است، و در حالت  موجود، در 
عدالت یا بازار؟ آموزش یا تقویت نیروهای نظامی؟ امنیت یا عدالت؟ 
امنیت یا آموزش؟ فرهنگ یا امنیت؟ گشت ارشاد یا ترویج کتاب  خوانی؟ 

و  دانش  آموزان  چرا  مهاجرتند؟  صدد  در  نفر  چندصدهزار  راه  سازی 
کمرشکن  هزینه  های  با  و  زحمت  هزار  به  که  نخبه  ای  دانشجویان 
می  فرستیم،  خارج  به  تحصیالت  ادامة  برای  و  می  دهیم  پرورش 
برنمی  گردند؟ چرا صدها چرای مثل این ها را می  شود فهرست کرد؟ 
به فرض این که علل و دالیل عقب  ماندگی  ها را می  دانیم، راه  حل  ها 

کدامند؟ اگر راه  حل  ها را می  دانیم، چرا شروع نمی  کنیم. 
........

ما از فردای 22 بهمن 1357 تا امروز چند بار نظام اقتصادی مورد 
قبولمان را تغییر داده  ایم و بعد از گذشت 39 سال هنوز یک کتابچة 
ده صفحه  ای نداریم که به دست این و آن بدهیم و بگوییم: آقا، خانم، 
اینهاست. من چند سال در سازمان  اقتصادی مورد قبول ما  اصول 
برنامه و بودجه کار می  کردم، کالفه شدم! هر روز یک قانون، هر روز 
یک مصوبه، هر روز یک دستورالعمل، هر روز یک بخش نامه؛ یک 
روز دولت ساالری سفت و محکم، یک روز بازار آزاد، یک روز اقتصاد 
دستوری، یک روز خصوصی سازی، و .... متأسفانه حتی میان قوای 
مقننه، مجریه، و قضاییة ما هم، هم دلی و هم آوایی نیست و آقایان 
این ناهم دلی و ناهم  آوایی را صبح تا شب در رسانه  های گروهی فریاد 
این  نگرانی شهروندان  بر  و  دارند  با هم سرجنگ  و گویی  می  زنند 
سرزمین و به ویژه تقویت احساس ناامنی در سرمایه  گذاران خصوصی 
کشور  این  در  وضعیت،  این  با  هم،  خارجی  سرمایه گذار  می  افزایند. 

سرمایه-گذاری کافی و الزم نمی  کند، می  ترسد!
   اعضای گروهی که قرار است »الگوی پیشرفت اسالمی- ایرانی« 
را تدوین کند، کارشان نباید تکرار مکررات و کلی  گویی و رفع تکلیف 
باشد و فقط به این مفتخر باشند که عضو این گروهند. وظیفة این 
نیست.  هم  شوخی بردار  است.  حیاتی  و  سنگین  بسیار  بسیار  گروه 
بحث خدمت و خیانت است. باید به میدان آمد، برنامه را مشخص 

کرد، همه به اجرای آن برنامه متعهد شوند، و کار را شروع کرد.
........

نمی  دانم چرا هر وقت می  خواهیم حقانیت خودمان را ثابت می  کنیم، 
می  رویم دنبال محکوم کردن غرب. چرا به کار خودمان نمی  رسیم؟ 
غربی  ها  که  سلّمنا  نمی  کنیم؟  تمیز  را  خودمان  خانه ی  جلوی  چرا 
هستند،  پوچ،...  فاسد،  جانی،  پدرسوخته،  منحرف،  دزد،  ابله،  همه 
تکرار این ها چه سودی برای ما دارد؟ وقتی به ما مأموریت خاص و 
مشخص داده  اند که الگوی پیشرفت ایران را بنویسیم اثبات بالهت 
غرب و گمراه بودن غرب چه فایده  ای دارد؟ ما به جای این که به 
فکر جبران عقب  ماندگی  های خودمان باشیم همواره می  خواهیم ثابت 
گلشنی،  دکتر  که  است  درحالی  این  و  گمراهند!  غربی  ها  که  کنیم 
خودشان، در همین جزوه، صادقانه و به درستی، بر جامعة خودمان 
)ایران( انتقاد می  کنند که امروز دچار مجموعه ای از گرفتاری  هاست. 

........
از  گلشنی  دکتر  که  فهرستی  به  من  هم  مورد  چند  بفرمایید  اجازه 

کمبودها و کاستی ها و ایرادها و مشکالت آورده، اضافه کنم:
در  دانشگاه های  مان  استادان  دانش  کیف  و  کم  بودن  عقب    -
رشته  هایی که درس می  دهند، نسبت به متوسط دانش جهانی. باور 
بفرمایید که عمدة دانشگاه  های ما، به معنای متعارف جهانی، دانشگاه 
آموزشی  نظام  کهنه،  درس  های  با  هستند  دبیرستان  هایی  نیستند. 
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کشاورزی یا صنعت؟ توسعة درون گرا یا برون  گرا؟ با رانت خواری چه 
سیاست  آن؟  قطع  یا  است  ارجح  خارجی  سرمایه گذاری  کرد؟  باید 
به  نیاز  اگر  متعادل؟  یا  آن،  یا عکس  است  تهاجمی درست  خارجی 
این  متأسفانه  که  است،  واجب  تر  نان شب  از  خارجی  سرمایه  گذاری 
نیاز را داریم و بدون آن نمی  توانیم معضل کمرشکن بیکاری را حل 
کنیم، پس چرا سیاست خارجی  مان را متناسب با نیازمان نمی  کنیم؟ 
سیاست  در  است؟  ممکن  راه  هایی  چه  از  ملی  منافع  حفظ  بفرمایید 
خارجی آیا ادامة رویکرد به خاورمیانة عربی درست است یا تغییر مسیر 
به طرف شرق، به ویژه افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و هند؟ 
گسترش دادن کتابخانه  های عمومی و دانشگاهی الزم است یا پول 
بخش فرهنگ را صرف تابلونویسی و شعارنویسی و نقاشی دیوارها 
کردن و سمینارهای پرهزینه و بی حاصل/کم حاصل برگزار کردن؟ 
آلوده کردن محیط زیست را می  خواهیم ادامه دهیم؟ با بحران آب و 
همین  بحران،  این  بکنیم؟  می  خواهیم  چه  فردا  و  امروز  خشکسالی 
امروز، به مهاجرت یکپارچه از روستاهایی در جنوب شرقی کشور و 
برخی از شهرها انجامیده و مرگ تمدن سرزمین ایران را نشانه گرفته 
است. در تابستان 1395 در مناطقی از تهران، آب شرب بارها قطع 
شد. مقامات رسمی می  گویند که در تابستان 1397 دسترسی بخشی 
از مردم تهران و استان البرز به آب شرب بسیار مشکل خواهد بود. 
از  خوزستان  استان  مقامات  از  یکی   )1396 دی   28( امروز  همین 
فاجعه ای گفت که در تابستان 1397 در انتظار مردم مظلوم خوزستان 
است: تعطیل شدن نیروگاه  های برقابی در آن منطقه، ناشی از کافی 
نبودن آب. گرد و غبار و کم آبی داشتند، بی برقی هم اضافه شد. با 
این معضل چه خواهیم کرد؟ تخم مرغ است که از کشورهای همسایه 
وارد کنیم؟ در سراسر کشور کشاورزانی باغ  هایشان را رها می  کنند تا 
خشک شوند، چون آب موجود نیست، و آبی هم که موجود است بسیار 
گران است. کشاورزی، با این آب گران قیمت، دیگر به صرفه نیست. 
صنعت گران هم برای تأمین آب مورد نیاز صنایع خود با بحران روبه 
رو هستند. با این بحران چه می  خواهیم بکنیم؟ مسئول هستیم یا نه؟ 
است.  آب  منابع  نادرست  مدیریت  هولناک  بحران  این  اصلی  عامل 

تزلزل در تصمیم  گیری است. 
........

در سال  های اخیر دو هدف  گذاری عمده برای سال  های آینده شده 
ایران) چشم  انداز  قالب سند چشم  انداز 1404  اولین هدف در  است. 
بیست ساله(  بود که مصوب شد در هر سال حداقل 8 درصد رشد 

اما  منطقه شویم،  اول  قدرت  مواردی  در  تا  باشیم  داشته  اقتصادی 
منتفی  را  آن  خود،  ویژه  مدیریت  با سبک  دهم،  و  نهم  دولت  های 
کردند، بخشی از برنامة چهارم را هم زیر پا گذاشتند، و در هیچ سالی 
به رشد 8 درصد نرسیدیم. در دولت  های دیگر هم، در خصوص سند 
چشم  انداز، کمابیش، به همین ترتیب. و دومی وارونه کردن سیاست 
نفر جمعیت  به 150 میلیون  کنترل جمعیت و هدف  گذاری رسیدن 
است. گروه تدوین الگو، در این شش سال فعالیت، با این هدف  گذاری 
را مورد توجه قرار داده؟  دوم چگونه برخورد کرده است؟ اصاًل آن 
اگر قرار است به این هدف برسیم، الزم است که در برنامه  ریزی  ها 
و سیاست گذاری  ها، در تمامی زمینه  ها و رشته  ها، به ترتیبی عمل 
کنیم که با هدف  گذاری رسیدن به 150 میلیون نفر جمعیت هماهنگ 
و همساز باشد. آیا چنین کرده  ایم؟ آیا بخش کشاورزی ما آمادة غذا 
رساندن به 150 میلیون نفر خواهد شد؟ در حال حاضر برای همین 
80 میلیون نفر موجود آب کافی نداریم، گوشت کافی نداریم، داروی 
کافی نداریم، و خیلی چیزهای دیگر. عقل و آینده  نگری و صداقت 
حکم می  کند که گروه تدوین، به جای هر کار دیگر، به جای نوشتن 
که  برگزاری سمینارهایی  به جای  دیگر،  نگاشت  انتشار هر تک  و 
روزی  برای  بفرمایند  کسانی،  جیب  به  می  ریزند  را  ملت  پول  فقط 
فقط  می  رسد،  نفر  میلیون   .... و  و 110  و 100  به 90  که جمعیت 
کرد؟ خشک شدن  باید  چه  آنان  الیموت  قوت  و  آب  تأمین  برای 
تاالب  ها و دریاچه  ها را به یاد داشته باشیم. به یاد داشته باشیم که 
دریاچة ارومیه- آخرین نفس  هایش را می  کشد!- اگر احیا نشود و به 
گذشته  اش بازنگردد چه فاجعة زیست  محیطی مهلکی در انتظار است. 
هم اکنون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می  گوید به زودی 
از  ناشی  اجباری،  مهاجرت  به  مجبور  ایرانیان  از  نفر  میلیون  پنجاه 
بی  آبی، خواهند شد، و من قلم شکسته در حیرتم که اواًل نمی  فهمم 
این مهاجران پنجاه میلیونی قرار است در کجا ساکن شوند، اقاًل ده 
میلیون دستگاه مسکن جدید )البته نه از نوع مسکن مهر!( باید ساخته 
شود، و ثانیًا به کل نمی  فهمم که اگر جمعیت این سرزمین قرار است 
احتمالی  نفر مهاجر  میلیون  با حدود یک صد  نفر شود  میلیون   150
اسالمی-ایرانی  پیشرفت  الگوی  تدوین  گروه  آیا  کرد؟  چه خواهیم 
آیا  است؟  پرداخته  مقوله  این  به  فعالیت  سال  شش  حدود  از  پس 
پس از شش سال به این رسیده  اید که ظرفیت زیست  محیطی کشور 
کالن  شهر  این  آیا  دارد؟  پذیرش  آمادگی  جمعیت  میزان  چه  برای 
تهران که حداکثر توان زیست-محیطی میزبانی از چهار میلیون نفر 
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را دارد و امروز حرف از چهارده تا بیست میلیون نفر جمعیت در روز 
است، امکان ادامة حیات دارد؟ اگر دارد، بفرمایید چگونه می  خواهیم 

کمبودهایش را جبران کنیم، برطرف کنیم؟
   و پرسشی دیگر: تا چند سال دیگر می  خواهیم شاهد کشتار هزاران 
هموطن خود در جاده  ها باشیم؟ آیا چاره  اندیشی و جلوگیری از کشتار 
هزاران ایرانی در سال در جاده  ها جزو اولویت های ما هست یا نیست؟ 
اثر  نفر در  یا نه؟ در ده سال 1393-1384، 235,219  ما مسئولیم 
کشته  تصادف،  صحنة  سر  فقط  جاده  ها،  در  رانندگی  تصادف  های 
شده  اند، و هزاران معلول مادام  العمر و یتیم هم روی دستمان مانده  اند. 
سال  های قبل و سال  های بعد هم به کنار. سوانح رانندگی در هر سال 
18,000,000,000,000 تومان )هجده هزار میلیارد تومان( خسارت 
جاده  ها  نااستانداردی  های  اصالح  مسئول  می  کند.  وارد  کشور  به 
کیست؟ مسئول آموزش دادن به مردم کیست؟ این انسان  هایی که 
از صبح تا شب در خانه و خیابان و بیابان و دانشگاه و .... با ندیده 
گرفتن تمامی اصول اخالقی و انسانی هم دیگر را له می  کنند تا از 
یکدیگر جلو بزنند و پا بر گردة هم دیگر می  گذارند تا هرچه زودتر به 
مقصد و مقاصد خود برسند حاصل کدام نظام آموزشی و مدیریتی و 
کدام شرایط اجتماعی- اقتصادی  اند؟ آیا فاجعة ترافیک مرگبار تهران 

را می  خواهیم ادامه بدهیم؟ به این محاسبه توجه بفرمایید:
........

داریم،  حرکت  حال  در  اتومبیل  دستگاه  میلیون   3/5 حدود  تهران  در 
در حدود 2/5 میلیون دستگاه موتورسیکلت در حال حرکت هم داریم. 
میلیون  ده  اتومبیل  های شخصی  با  فقط  روز،  در  آمار رسمی می  گوید 
سفر در تهران انجام می  شود. اتوبوس  ها و تاکسی  ها و اسنپ و تپسی 
و موتورهایی که مسافرکشی می  کنند به کنار. فرض می  کنیم این ده 
میلیون مسافر، فقط سی دقیقه )نیم ساعت( در روز در راه  بندان می  مانند:

/05 = 5/000/000 - 10/000/000
می  گیریم  را  تهرانیان  کار  ساعت  هر  ریالی  به  ازای  ما  متوسط  و 

20/000 تومان:
20/000 = 100/000/000/000  - 5/000/000

فقط  تهران،  در  فقط  روز  هر  در  مالی  خسارت  تومان  میلیارد  صد 
برای مسافران اتومبیل  های شخصی! استهالک و بقیة مسائل به کنار. 
تصادف  های مرگبار، جهنمی که موتورسواران )عمدتًا نیازمند مالی( بر 
این شهر بار کرده  اند به کنار. هر سال حدود 36000 مرگ ناشی از 
آلودگی هوا در کشور به کنار. این است مدیریت ما. نشسته  ایم و نگاه 

می  کنیم و روزی، حداقل، یکصد میلیارد تومان فقط به مردم تهران، 
نفرمایید  وارد می  شود.  راه  بندان  ها، خسارت  در  توقف  نظر  از  فقط  و 
مردم خودشان مقصرند. کدام وسیلة حمل و نقل عمومی کافی؟ کدام 
را چه کسی ساخت  بی  کیفیت  اتومبیل  های  این  با کیفیت؟  اتومبیل 
و به این مردم فروخت؟ چه کسی به این بنجل  های شرق و غرب 
اجازة ورود به کشور داده و می  دهد؟ چه کسی میان امکانات )به ویژه 
طبیعت( و جمعیت توازن برقرار نکرد؟  چه کسی اجازة ورود یا تولید 
آلودگی صوتی  همه  این  با  را  مرگبار  موتورسیکلت  های  این  داخلی 
آلودگی  ترافیک که بگذرید  اتومبیل و  از  آلودگی هوا صادر کرد؟  و 
محیط زیست و پیامدهای مرگبار ناشی از چیست؟ حدود 26 میلیون 
دستگاه اتومبیل، بخش بزرگی از آن ها زهوار دررفته و بی کیفیت، در 
این سرزمین در حال حرکتند و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، اصفهان، 

مشهد، کرج، سنندج و اهواز وضع بهتری نسبت به تهران ندارند.
........

   این را خدمت آقایان بگویم که زمان زماِن صرف وقت و صرف 
کردن منابع مالی برای نوشتن و انتشار کتابی نیست که دکتر گلشنی 
منتشر کرده، و دیگرانی چون او منتشر می  کنند و صدها و هزاران 
عنوانش را در هر سال، در زمینه  های مختلف، از محل منابع مالی 
ضعیف ملت، منتشر می  کنیم. مسایل مملکت جدی  تر و بسیار حادتر 
از این حرف  هاست. مثل بمب ساعتی دارد صدا می  دهد. اگر صدایش 
را نمی  شنویم اشکال از گوش  های ماست. من بارها گفته  ام و نوشته  ام 
حال  در  شورشی  ارتش  یک  اندازه  های  در  فقیران،  و  بی کاران  که 
طغیان، شایستة مالحظه و تدبیراندیشی هستند. مشکل اینان را البته 
باید با سرمایه-گذاری، با ایجاد اشتغال، با آموزش، آموزش، آموزش، 

با عدالت گستری، و ... برطرف کرد.
........

من وارد مباحث سیاسی نشدم، وارد مباحث فرهنگی و حتی اقتصادی 
اساسی و درست و درمان هم نشدم. به گوشه ی کوچکی پرداختم. 

........
برای  نبود.  ملت  ناامیدکردن  برای  نبود.  سیاه  نمایی  گفتم  که  اینها 
نوشتن این ها کسی پولی به من نمی  دهد. من این ها را نوشتم که 
اسالمی-  پیشرفت  الگوی  تدوین  مسئولیت  که  گروهی  دست  کم 
بداند که  به عهده گرفته و شش سال وقت صرف کرده  را  ایرانی 
است،  جدی  بسیار  موضوع  است،  حاد  و  پرشمار  کشور  مشکالت 

شوخی و تفننی در کار نیست، درنگ جایز نیست.
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