
: مبادا تحت لواي شعار زیباي امر به معروف و نهی از  - رییس جمهور در جمع پرشور مردم غیور زنجان

منکر در جامعه نا امنی آغاز شود/ چند نفر در این کشور خود را متولی امر به معروف مپندارند. 

- وزیر فرهنگ: روابط ایران-کویت در نقطه عطف/ پیام محبت آمیز روحانی، رییس جمهور را به امیـر کویت 

ابالغ کردم.

- ایسنا: بازگشایی پرونده انتخاب رییس بانک مرکزي و برگزاري جلسه مجمع تشخیص در این باره.

- درگیري خمپاره اي در مرز پاکستان در حاله اي از ابهام/ فارس: فرمانده مرزبانی سیستان تکذیب کرد.

- کشته شدن بیش از 500 نفر در حمالت هوایی ضد داعش در سوریه.

- فروش ساکن طبقه وسط در یک هفته  در مرز 200 میلیون تومان.

- امام جمعه اصفهان در واکنش به اسید پاشی ها: این وصله ها به امت حزب اهللا نمی چسـبد./ هم زمانی این 

اتفاق با تصویب قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، سوء ظن هایی را پیش می آورد.

- بیانیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به حکم اعدام شیخ نمر: اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشــــجویان 

)، به ملک عبداهللا پادشاه خونخوار عربستان هشدار می دهد که با  (دفتر تحکیم وحدت دانشگاه سراسر کشور

این قبیل اقدامات نابودي رژیم آل سعود را به تعجیل نیاندازد.

- ایسنا: حمایت دانشگاههاي بزرگ تهران از گزینه دولت براي وزارت علوم/ دکتر معتمدي: ار آنجایی که وي 

سرپرستی دانشگاه تهران که مادر محسوب می شود را بر عهده داشتند، به همین منظور انتخاب شایسته اي 

است.

: فارغ از اینکه ما نیز از آمدن وزیر جدید خوشحال میشـویم، اما قدري از مالك هاي شایســته ساالري  .ن پ

آقاي رییس متعجبیم! 

- وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش خصـــــــــوصی توانمندي در جمهوري اسالمی در تمام بخش هاي 

خصـوصی صنعت همچون فوالد، مس، پتروشیمی و صنایع خودرو(!) در ایران فعالیت میکنند که میتوانند با 

بخش هاي خصوصی قطر همکاري کنند.

پ.ن: دولت تدبیر شیوخ تویوتا سوار را سمند سوار میکند؟!!!

- فارس: سخنگوي شرکت کنترل کیفیت هوا: هواي تهران در مرز هشـــدار است/ صعود 70 پله اي آلودگی 

/ با توجه به پیش بینی پایداري هواي تهران و افزایش رفت و آمد در دو روز جاري، آلودگی تشـــــــدید  هوا

میشود.

- بی اعتمادي مسئوالن کوبانی به اردوغان/ ارتش آزاد در حمایت از کوبانی صادق نیست

پ.ن: اگر راست میگویید، جبهه “ الباب “ و “ منبج “ را باز کنید تا فشار کمتري به کوبانی وارد آید.

: آمنه بهرامی، معروف ترین قربانی اســید پاشــی، در گفتگویی با صــداي آمریکا از حمایت نکردن  - فارس

مدعیان حقوق بشر از جمله خانم شیرین عبادي به وي به شدت انتقاد کرده بود.

: 46 درصد از بودجه جاري کشــور از مالیات تامین می شود و تا پایان  - رییس سازمان امور مالیاتی کشــور

برنامه پنجم باید به 100 درصد برسد که با نرخ فعلی بعید است.

پ.ن: بله! کارمندان بیش از این پولی ندارند که کشور را تامین کنند. بروید قانون مالیات را اصالح کنید.

- باشگاه خبر نگاران: شرمن مدعی شد که اگر توافق جامع هسته اي امضا نشـود، تقصـیر متوجه ایران است/ 

آمریکا موضعش را درباره عملکرد تهران در مورد حقوق بشر تغییر نداده است.

پ.ن: استراتژي لبخند...

- شوماخر از کما خارج شد.

- ایســـکا نیوز: شش تن از مقامات کره شمالی ناپدید شدند/ احتمال دستور پاکســـازي مجدد توسط کیم 

جونگ اون.

- ایسکا نیوز: معاون حقوقی امور مجلس و استانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد: در خصـوص فیلمهایی که برخی 

. فیلم نامه ها در  : فیلم هایی که بحث آنها داغ شده، در زمان ما مجوز ساخت نگرفته اند به انتقاد کردند، گفت

دولت قبل نوشته شده و مجوزات در دولت قبل داده شده است. آنچه از طریق برخی از سـایت ها گفته شـده 

است، با واقعیت انطباق ندارد.

پ.ن: باالخره با اکران فیلم ها موافقید یا مخالف؟!!

- دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدي هاشمی نیز به ریاست قاضی مقیسـه به صورت غیر علنی برگزار 

. به گزارش ایسکا نیوز، هاشمی در یک توصیه فیسـبوکی خطاب به نمایندگان مجلس که خواستار علنی  شد

برگزار شدن دادگاه وي بودند گفت: چه خوب بود که عزیزان دلواپس درباره ي دادگاههاي اقتصــــــــادي 

همکیشــان و همفکران خود نیز که عدد و رقم هایش تن انســان را میلرزاند، چنین حســـاس بودند و می 

خواستند آنها را علنی کنند.

پ.ن: شما ببینید چه ارقامی ست که پشت گرم مهدي هاشمی را هم میلرزاند!

- نیروي انتظامی موظف به نگهبانی از بافت تاریخی شیراز شد.

- مراسم یاد بود آیت اهللا مهدوي کنی از سوي رهبر انقالب روز شنبه برگزار میشود.

- رویترز: آمریکا هشدار داد: تحریم در انتظار خریداران نفت داعش است.

پ.ن: اشکالی ندارد. شما که همه کار براي داعش کردید، نفتش را هم خودتان بخرید و به دیگران بفروشـید 

تا ملل سرما زده ي جهان در اثر تحریم هاي فلج کننده(!) بدون سوخت نمانند.

  بر اساس مبانی اسالم، اختیارات دولت اسالمی، از دولتهاي کاپیتالیستی و یا حتی سوسیالیستی و 

... بیشـتر است. بیشـتر بودن اختیارات دولت، موجب می شود مسـئولیت سنگین تري را بر دوش کشـد. 

مهمترین رسالت دولت اسالمی در توسعه اقتصادي، ایجاد روابط تولیدي و توزیع امکانات بر اساس عدالت 

است. بدین جهت، دولت اسالمی نمی تواند تمام امور را به بازار بســپارد. او در تمام مســائل مســـئول و 

. پس از آن دولت باید منابع مالی الزم  پاسـخگوسـت و نقش هدایت و برنامه ریزي توسـعه را بر عهده دارد

براي پروژه هاي اقتصــادي را تامین کندو آنگاه دستان بخش خصـــوصی را براي انجام فعالیت در جهت 

. از آنجا که دولت، بازار و صنعت را ملزم به انجام فعالیت هاي اختیاري در راسـتاي  برنامه توسعه باز گذارد

برنامه توسعه کند، نمی تواند نسبت به مشکالت فرآیند تولید، بازاریابی و توزیع بی تفاوت باشد. 

   به عبارت دیگر، فرآیند نیل دادن جامعه سنتی اسالمی به یک جامعه مدرن اسـالمی که روابط تولیدي 

در آن بر اساس عدالت شکل میگیرد را توسعه اقتصادي-اسالمی می نامیم.

   در این میان، نظر اسالم به فقر، نظري ریشه اي و معطوف به از بین بردن علل فردي، اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و اقتصـادي فقر است. که به غیر از علل فردي، نقش دولت در الباقی موارد واضح است. اگر درآمد 

دولت چندین برابر شده باشد اما فقر برطرف نشــده باشد، نمی توان گفت که توسعه اقتصــادي رخ داده 

است چرا که حذف فقر و کاهش نرخ بیکاري از وظایف دولت است. 

   در تفسیر توسعه از منظر اسالمی، میتوان واژه کمال را به جاي واژه توسعه به کاربرد و این تعالیم تا آنجا 

. در این نگاه، انســان به  پیش می رود که بر هر یک از اعمال فردي، هدفی عالی و معنوي را حاکم می کند

عنوان عامل اصلی توسعه تعلیم میبیند و میزان توسعه ي علمی، تعیین کننده حدود هریک از ابعاد دیگر 

. اصلی که امروز در بسیاري کشـورهاي پیشـرفته اثبات شده است. لذا انسـان محور  توسعه تلقی می شود

. او موجودي است که تصـمیم می گیرد، انتخاب میکند و در تصـمیمات خود  توسعه اقتصادي نیز هسـت

جبرا متاثر از نظام هاي اقتصادي نیست. بلکه می تواند آنها را تحت کنترل قرار دهد. 

   اسالم با تجه به جهان بینی خاص خود، رشد و توسعه و بهره برداري هرچه بیشـتر را در نظام اقتصـادي 

اش مورد تشـــویق قرار می دهد و البته این مهم تا مرز بین میانه روي و اسراف پیش خواهد رفت چرا که 

موالیمان علی فرمود: “ طریقتنا القصد”، مشی ما میانه روي است.

   در دولت اسالمی، تولید ناخالص ملی تنها عامل رشد اقتصادي نیست و باید با نظام توزیع عادالنه درآمد 

و ثروت متناسب باشد و خط مشـــــی تولید نیز بر اساس توزیع عادالنه مد نظر اسالم تعیین شود. بر این 

اساس مالکیتی که بر اثر تولید به وجود می آید نیز باید برابر ظوابط توزیعی اسالم باشـد و نتایج حاصـل از 

رشد و توسعه به وضوح در جامعه مشاهده شود و موجب رشد و توسعه نیروي انسانی گردد. 

   رشد تولید در اسـالم همواره در ارتباط با رشـد نیازهاي عمومی جامعه اسـت فلذا تا موقعی که نیازهاي 

حیاتی و ضروري جامعه تامین نشـده است، کسـی مجاز به تولید کاال هاي لوکس و غیر ضروري نیسـت و 

. در شماره بعدي در این مورد و تفاوت سیاست  حق مصرف سرمایه و نیروي انسـانی را در این جهت ندارد

هاي سوسیالیستی و اسالمی به تفضیل سخن خواهیم گفت.

   در اسالم توسعه هدف نیست، بلکه عدالت اقتصادي-اجتماعی هدفی است که دولت براي رسیدن به آن 

. همچنین دولت اسـالمی، از طریق همکاري با مردم، میتواند در تمام رشــته هاي  خود را توسـعه میدهد

تولیدي و صنعتی به اعطاي تســهیالت علمی، فکري و مالی بپردازد و زمینه هاي رشد و توسعه را بیش از 

پیش آماده کند. در فرصت هاي بعد به تبیین نقش دولت در توزیع عادالنه درآمدها خواهیم پرداخت.

     شاید نتوان تاثیر داغ شدن فضاي انتقاد از سیاستهاي اقتصـادي آیت اهللا هاشمی رفسـنجانی را 

. آرمان توسعه سـیاسـی در کنار وضـع نا  در انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوري نادیده گرفت

مناسبی که نسخه هاي لیبرالی براي اقتصـاد ایران به وجود آورده بودند، خاتمی را ناگزیر ساخت تا تالش 

براي نهادینه کردن توسعه ي بومی و نهادگرایی در اقتصــاد را با جدیت بســـیاري دنبال کند و از طریق 

. او دریافته بود که موانع توسـعه در ایران  نگاهی درون گرا به درمان بیماري هاي سـاختاري ایران بپردازد

ریشه اي و تاریخی هسـتند و عدم اقدام براي اصالح ساختارها موجب می شود تا هر اقدامی فقط به شکل 

مسکن عمل کند. همچنین الزام توجه ویژه به فقر نیز در کنار مسئله رشد اقتصـادي کامال ملموس بود. او 

طرح ساماندهی اقتصادي را در دوره ي اول خود و با پشتوانه ي فکري دانشکده اقتصاد دانشـگاه عالمه که 

مدعیان اصـلی نهادگرایی بودند شـروع کرد. البته به نظر میرسـد که خاتمی اعتماد چندانی به نهادگرا ها 

نداشت، چرا که پس از درگیري نهادگرا ها با اقتصاددانهایی همچون مرحوم نوربخش که از دوره هاي قبل 

همچنان مورد وثوق خاتمی بودند و در کنار او حضـور مســتمر داشتند، طرح ساماندهی زمین گیر شد و 

حتی نگارش برنامه توسعه نیز به عهده لیبرال ها افتاد.                       ادامه در صفحه بعد...

سیاست چندجهتی،اقتصاد    ِ بی جهتی

 نقش دولت اسالمی در توسعه اقتصاديخبــــرنامــــــه

� �م ر�دان
طریقتنا القصد  

        مشی ما میانه روي است.امام علی علیه السالم
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البته این مسئله چندان ادامه نیافت و پس از جایگزینی دکتر ستاریفر به جاي دکتر محمد علی نجفی در 

کسوت سازمان مدیریت و برنامه ریزي انتصاب حسین عظیمی در موسسه پژوهش در برنامه ریزي، مسـئولیت 

. اما خاتمی مجددا براي برگرداندن آرامش به  تدوین برنامه چهارم به عهده ي منتقدان ســــه برنامه قبل افتاد

کابینه که صحنه ي نبرد این دو طیف شده بود، وزیر اقتصاد وقت، مظاهري را برکنار کرد و استعفاي ستاریفر را 

هم پذیرفت. تنها دســتاورد براي طیف ســتاریفر، گنجاندن ایده “حکمرانی خوب” در برنامه چهارم بود که به 

الزامهاي نهادي ایران براي نیل به توسعه اشاره دارد.

   هشـت سال پس از اتمام دوره ي سید محمد خاتمی و درست پس از ویرانی اقتصــاد ایران با سیاستهاي بی 

جهت اقتصـادي دکتر احمدي نژاد، کاخ ریاست جمهوري میزبان مردي بود که این توانایی را در خود میدید تا 

. او نیز برنامه طوالنی مدت خود را توسعه اقتصادي بیان کرد اما وضع  اندك سامانی به این ملقمه آشوبناك دهد

اقتصــــاد چنان آسیب دیده بود که در کوتاه مدت، به برنامه هایی از جمله افزایش قدرت خرید خانوارها و کم 

. البته افزایش رشـد تولید ملی و نیز جذب کافی  کردن فاصله درآمدي دهک هاي باال و پایین توجه ویژه داشت

. انتصـــــاب دکتر طیب نیا که مردي ورزیده در این  سرمایه گذاري هم از برنامه هاي کوتاه مدت او بوده است

عرصه است، خود بیانگر این نکته است که اقتصاد این دوره هم رنگ و بوي اصالحات دارد و روحانی راسخ براي 

. شاید یکی از مهمترین اقداماتی که می توانست روحانی را هرچه بیشـتر از آسیب دور کند،   رفع معضالت است

محبوبیت او را افزایش دهد و اعتماد مردم را نســبت به او تثبیت کند، احیاي سازمان منحل شده برنامه ریزي 

باشد که بر خالف وعده او محقق نشــد. حضـــور چهره هایی شاخص همچون دکتر محمد باقر نوبخت در تیم 

اقتصـادي حسـن روحانی این وعده را میراد که بر اساس آرمان نهادگرایی، کشـور از توجه صرف به خصـوصی 

. نهادگرایان که از اصــالحات  سـازي و یا مالکیت دولتی فاصــله می گیرد و به مالکیت عمومی خواهد رســید

اجتماعی حمایت می کنند تا ثروت و درآمد کشــــور عادالنه توزیع شود، معتقدند که قیمتهاي بازار نمیتواند 

شاخص رفاه فردي و اجتماعی بوده و بازار نمیتواند بدون دخالت دولت منابع را به شکل موثر براي توزیع بهینه 

. نهادگرایان برآنند تا توجه خود را بر هزینه ها و منافع اجتماعی معطوف کنند و به نقش  درآمد تخصـیص دهد

به سزاي دولت در امور اقتصادي و اجتماعی مردم تاکید دارند.

    این دقیقا همان چیزي اســت که دولت نیز نه به طور کامل اما تا حدودي در پی آن اســـت. اینکه دولت از 

طرفی خود را معطوف به خصـوصی سازي صرف کند و از طرفی بازار را کنترل شده بخواهد، گونه اي از تناقض 

. عدم اتخاذ شیوه اي کامال شفاف و واضح در سیاستهاي اقتصــــادي دولت، در طوالنی  در عملکرد دولت است

. نیاز امروز اقتصــاد ما، رفع  مدت، موجب می شود تصـویري از دوران سیاه اقتصــاد قبلی در ذهن متوادر شود

. هنوز پس از گذشــت مدت زیادي از انتخابات اخیر،  ابهامات در ســیاســتگذاري و پیگیري جدي آن اســت

نهادهایی در جامعه تشـکیل نشـده اندتا فارغ از اهداف انگیزشی اقتصــادي، آموزشی، بانکی و ... به تبیین یک 

. تا هنگامی که نهادها تشـکیل نشـوند و با پویایی به تغییر و تحول  -اجتماعی بپردازند سبک زندگی اقتصـادي

.تکامل این نهادها پس از  نپردازند،نمی توان انتظار داشت داشت تا زمینه اصلی تحول اقتصـــادي حاصل شود

تشکیل، مستلزم دسترسی به اطالعات اقتصادي، تاریخی، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامه شناسی، فلسفه، 

روان شناسی و روان شناسی اجتماعی اسـت. در این میان زمانی که نهاد ها به یاري دولت شـکل گرفتند، زمان 

. زیرا بر خالف لیبرالها که به  آن خواهد رسیدکه دولت به حل و فصل تضـادهاي منافع این تشـکل ها اقدام کند

وجود هماهنگی در منافع قائلند، نهادگرا ها با دیدي واقع گرایانه می دانند که بین منافع انســانها تضــادهایی 

. باري بیان این نقص خالی از لطف نیســت که همواره به دلیل وجود طبقه مرفه در جامعه ما، تالش  وجود دارد

این موسســـات براي رفع نیازها، هرگز به طور کامل با احتیاجات جامعه در زمان حال مطابقت نخواهد داشت. 

 . طبقه مرفه در جامعه از حد مصرف براي رفع نیاز گذشته است و مصرف این طبقه بیشـتر جنبه نمایشـی دارد

لذا این طبقه از جامعه که در مقابل نیروهاي مربوط به تغییر شرایط و اوضاع و احوال موجود مصــون بوده و در 

حفاظ قرار دارد، با تغییرات عمومی جامعه به کندي تطبیق پیدا می کند و بنابر این فرایند تغییر اجتماعی را به 

تاخیر می اندازند. محافظه کاري در برابر تغییرات که ثمره جامعه ســرمایه داري اســت، در جامعه اي با عقاید 

نهادي، موجب وقفه ي فرهنگی در فرآیند تغییر و در نتیجه موجب تضـــاد خواهد شد. اما باید اشاره کرد که با 

توجه به اینکه بازار سرمایه در دست این قشـــــر می باشد، باري دیگر نقش دولت براي نوعی اعمال قدرت در 

راستاي هماهنگ کردن همه اقشار جامعه در تشکیل نهادها و موسسات جدي خواهد شد. 

   اینکه هنوز برنامه هاي کوتاه مدت دکتر روحانی مانند افزایش قدرت خرید عملی نشــده است را می توان از 

چندین منظر مختلف مورد بررسی قرار داد که در اینجا مجال بررسی همه آنها نیســـت. اما یکی از واضحترین 

آنها همان عدم بازتولید ساختارهاي اساسی اقتصـاد از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزي است. میراث نیکی 

که در اثر سهل انگاري از دست رفت. عاملی دیگر که موجب انســـجام نیافتن این اقتصــــاد بیمار است، چند 

دستگی اقتصــــــاددانان تیم دکتر روحانی است. این درست همان عاملی است که نمونه شدیدتر آن در دوره 

اصالحات موجب در هم ریختگی کابینه و چند جهتی بودن تصـــمیمات و سیاستهاي اقتصـــادي دولت شد. 

مجددا تاکید میگردد که شفافیت سیاستها، تشکیل نهادها، پیگیري نقش نظارتی دولت و بازتولید ساختارهاي 

از دست رفته میتواند همان کلیدي باشد که دکتر روحانی هنوز آن را در قفل اقتصاد امتحان نکرده است.

   همگی بر این نکته متفق القول هستیم که در جهت تبدیل کردن کشورمان به یک کشـور حداقل نیمه 

صنعتی، میبایست با توجه به استراتژي هاي توسعه صنعتی ایران، مبانی صحیحی براي اقتصاد صنعتی کشـور 

. البته این را هم باید در نظر داشت که نمی توان سیاستهاي صـنعتی مطمئن را به دسـت افراد غیر  تبیین کرد

. راهکارهاي پیشـبرد صنعتی کشـور به دو  متخصص سپرد، حال آنکه کاربلدها پشت درهاي بسته نشسـته اند

دسته تقســـیم می شوند. راهکارهاي پر هزینه مانند تغییر فناوري، تغییر تجهیزات صنعتی، تغییر فرآیندها و 

نیروي انسـانی متخصـص و البته راهکارهاي کم هزینه مانند سیاست گذاري منطقی، مدیریت انرژي و جلب و 

جذب سرمایه گذاري صنعتی.

   به دلیل استفاده نا مطاوب منابع انرژي و فقدان اجراي سیاستهاي مناسب در انرژي، علیرغم اهمیت 

حیاتی این بخش در اقتصاد ملی، مصرف انرژي در ایران منطقی نمی باشد. باور نادرست مصرف ارزان 

انرژي به دلیل دارا بودن ذخایر نفت و گاز فراوان از علل عدم استفاده مطلوب از این منابع است. بی شک 

مدیریت مصرف انرژي کشور بدون مشارکت فعال و موثر بخش صنعت میسر نیست. زیرا این بخش نه 

تنها حدود یک چهارم انرژي نهایی کشور را مصرف میکند، بلکه نقش اصلی در تعیین میزان بازدهی 

مصرف انرژي و یا راندمان محصوالت مصرف کننده انرژي را بر عهده دارد که عامل تعیین کننده در 

مصرف انرژي دیگر بخشهاي اقتصاد است. 

لذا نخستین انتظاري که میتوان از بخش صنعت داشت، افزایش راندمان مصرف انرژي است، به 

گونه اي که مصرف انرژي به ازاي هر واحد تولیدي کاهش یابد.

   در گذشته شاهد بودیم که اعمال سیاستهاي صرفه جویی انرژي در صنعت با دو مشـــــــکل اساسی “عدم 

همراهی بخش صنعت “ و “عدم استقبال مصـــرف کننده محصــــوالت صنعتی” مواجه بوده است. این عدم 

. جایگزینی ماشین آالت  استقبال عمدتا به دلیل مشـــکالت ساختاري و الزامات داخلی این بخش خواهد بود

جدید براي صرفه جویی در مصــرف انرژي نیازمند منابع مالی زیادي است و بخش صنعت را مجبور می سازد 

که قیمت تمام شده را حداقل در کوتاه مدت باال ببرد، که ممکن است تقاضاي محصــــوالت را به علت قیمت 

. حتی اگر سازمانهایی این مازاد قیمت را جبران کنند، فروش محصـوالت جدید خود  نسبی باال تر کاهش دهد

. این در حالی اسـت که بازاریابی فعلی روش مطلوبی  نیازمند برنامه هاي تبلیغی و ترویجی قابل توجهی اسـت

. همچنین خدمات پس فروش نیز نقش غیر قابل انکاري دارد که  ندارد و بیشـتر متکی به روشهاي سنتی است

مجال پرداختن به آنها در اینجا نیست.

   امروز زمان آن رسیده است که دولت، صنعت و مردم، براي ایجاد هماهنگی و برآورده شدن توسـعه در جهت 

اهداف عالی کشـــور نقش ویژه اي به خود بگیرند. این یعنی دولت به عنوان “برنامه ریز و سیاستگذار”، بخش 

صنعت به عنوان “مجري سیاستها” و در نهایت جامعه به عنوان مشـتري، با هم هماهنگ باشند. این هماهنگی 

از آن رو مهم است که در صـرفه جویی انرژي تاثیرات متقابل، در ارتباط با هم خواهند بود و به همین دلیل یک 

بخش نمی تواند بدون مطابقت با سایر بخش ها و به صورت مجزا هدفهاي مورد نظر را تحقق بخشـــد. به ویژه 

مشارکت فعال و موثر تشکلهاي اقتصادي-اجتماعی، بسـیار مهم است. عالوه بر این، دولت باید با اجراي برنامه 

. به صــورت منطقی انتظار میرود جامعه با دریافت اطالعات کافی و  هاي ترویجی به آگاه سـازي مردم بپردازد

. ریشـه یابی در علل ضعف اقتصـادي  مناسب، عکس العملهاي مناسبتري نسبت به تغییرات از خود نشان دهد

کشـور نشـان می دهد که در جامعه قدرت خرید و تقاضاي کافی براي جذب کاالهاي تولیدي وجود ندارد و با 

بســـــته بودن بازارهاي جهانی بر روي کاالهاي صنعتی ایران و کمبود تقاضا در داخل، تولید کننده ناگزیر از 

پایین نگه داشتن تولید و حتی تعطیلی واحد خود می باشد. باال بودن آمار بیکاران در کشــــــور تنها ناشی از 

کمبود سرمایه گذاري نیست بلکه ناشی از آن است که عوارض و نا هماهنگی ها، بسـیاري از سرمایه گذاري ها 

را زمین گیر کرده است. 

   شــاید بتوان با ایجاد امکانات اعتباري از محل صـــرفه جویی انژي و در خمت توزیع و فروش قرار دادن آن، 

کاالهاي صنعتی جدید و داراي راندمان انژي باال را با دادن اقسـاط طویل المدت و قابل تحمل براي خریداران 

عرضه کرد، خدمات حمل و نقل و حتی خود صنعت را به خرید محصــوالت داخلی تشـــویق کرد و براي این 

. نتیجه بدیهی این اقدام براي افزایش تولید، فعال کردن تمام بخش هاي اقتصــــــاد،  کاالها تقاضا ایجاد کرد

. اقتصــــادي که  افزایش اشتغال صنعتی و باال رفتن قدرت خرید و در نتیجه یک اقتصـــاد رقابتی خواهد بود

سرانجام میزان عرضه و تقاضا در آن یکسان باشد. 

   دیدگاه اقتصــــادي ما باید راهبردي باشد و به هم افزایی منتج شود. تعارف، ترابط و در نتیجه تضـــــاعف 

واحدهاي مختلف، نقش ویژه اي در رشد و توسعه اقتصـــاد و رفاه اجتماعی ایفا خواهد کرد. باید این را در نظر 

داشت که وجود منابع سرشار نفت و گاز یک مزیت نسـبی براي کشـور است. لذا هرچه انرژي بیشــتري صرفه 

جویی شود، این مزیت نسبی به مدت طوالنی تري برقرار خواهد بود. 

   گذشته از مدیریت بهینه مصـرف انرژي، بخش صنعت کشــورمان باید وظایف دقیق خود را براي رسیدن به 

. اطالع رسانی درست از اصول مهم و تاثیر گذار در موفقیت برنامه هاي جدید  اهداف برنامه چهارم بشــــناسد

بخش صنعت و مدیریت مصــــرف انرژي که به جد وظیفه رسانه ي ملی است، بســــتر اجتماعی الزم جهت 

موفقیت برنامه را فراهم می سازد. 

   این موضوعات باید به گونه اي باشد که از یک سو تغییرات در محصوالت را مورد پذیزش قرار دهد و از سویی 

دیگر، جامعه را حاضر به قبول برخی کاستی ها در مســـیر تحقق اهداف کند. این همراهی می تواند، به تامین 

بخشی از هزینه هاي اقتصادي و اجتماعی این تغییرات یاري رساند. 

“چنانچه شخصـــی نســـبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانهاي شود به حداکثر 

مجازات تعزیري براي همان جرم مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.”  این بخشــــی از قانون 

حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است که مبتنی بر اصل 8 قانون اساسی و در تکمیل آن آمده است 

تا سازکاري اجرایی به آن ببخشـــد. قانونی که همزمان با وقایع تلخ اصفهان در روز هاي گذشته بســـیاري را 

دلواپس کرده است.

به درستی مشخص نیست که دلواپسان نگران کدام بخش هستند. توجه به اصل 8 مورد نظر است یا اینکه خود 

. اگرچه در متن این قانون به نحوه هاي مختلف امر به  قانون حمایت اسـت که دل آن ها را به درد آورده اســت

. هر گونه اقدامی  معروف اشاره اي نشده است، اما بدیهی است که امر به معروف، معنایی خاص و مشـخص دارد

که موجب نا امنی، تجاوز به حقوق دیگران یا آزار و اذیت شهروندان شود، از نظر اسالم رد شده و محکوم اسـت. 

اذا هرکس تحت لواي شعار امر به معروف، اقداماتی از این دست انجام دهد، بالکل امر به معروف نکرده اسـت و 

. چرا جامعه ما با وجود تجربه ي بحران هایی  بدیهی اســــــت که قانون حمایت نمی تواند کاري براي او بکند

چالش برانگیزتر از این، هنوز به تحلیل درستی از مسائل نرسیده است.

. دولت ها عادت کرده اند که فقط از پشـت  رخوت دستگاه هاي دولتی از جمله وزارت کشور تامل برانگیز است

. رئیس جمهور اصالحات نیز  . نه فقط این دولت که قبلی ها نیز چنین بوده اند تریبون هاي مختلف شعار دهند

می نالید که هر 9 روز یک بحران داشته ایم. چرا؟! پیشـگیري نه، حداقل مدیریت بحران داشته باشیم. سخنان 

رئیس جمهور در زنجان نیز خود به وضوح بیانگر این بود که نه تنها اقدامات پیشـــــگیرانه اي صورت نگرفته 

است، بلکه دولت نتوانسته از توان نهاد هاي امنیتی براي حل معضل استفاده کند.

. دلواپســین که با  تعجب برانگیزتر از این، تجمع غیر قانونی عده اي از دلواپســین در پلی تکنیک تهران است

پالکاردهایی مدعی نا امنی کشـور به وسیله ي قانون حمایت بودند، سعی در توجیه حرکت غیر قانونی خود در 

. اما همانطور که دکتر صراف معاونت دانشـجویی دانشـگاه خاطر نشـان کردند، این حرکات  دانشگاه داشته اند

رنگ و بوي سیاسی می دهد و کار باید از مجراي قانونی خود طی شود.
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نام: سخن انجمن

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان

مدیرمسئول: محمدرضا روشنایی

سردبیر: علیرضا صفرپور

سال چهاردهم - شماره نهم - آبان ماه 93

رایگان است 
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