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ادبیات بنی صدر را زنده کردید  باج دولت روحانی به آژانس 
PMD در مسئله

شــناخت علم اقتصاد و عوامل 
به جهت  اقتصادی  روابط  در  مؤثر 
نقش تعیین کننده اقتصاد در دنیای 
امروز ضروری است. اقتصاد به عنوان 
یکــی از اصلی تریــن حوزه های 
تأمین کننده منابع و مصالح کشور 
درخور  و  ویــژه  توجهی  نیازمند 
است و میزان اثرگذاری آن بر سایر 
را  نیاز  این  کشور  کالن  حوزه های 

دوچندان کرده است.
از وظایــف دولت اســامی، پیاده 
کــردن آموزه های اســامی در جامعه 
و در واقــع رهبــری زندگی عمومی بر 
اساس مصلحت جامعه و تنظیم قوانین 
سامان بخش است. بر این پایه می توان 
نتیجه گرفت که در عرصه های اقتصادی، 
دولت اســامی دو وظیفه عمده به این 

شرح دارد:
نخست: در نظر گرفتن مکانیسم های 
ویژه ای که ضامن جاری شــدن احکام 

اولین مناظره توســط صدا و سیما برگزار شد. متاسفانه عده ای به جای ارائه برنامه 
و پاسخ به پرســش های مجری محترم، بی مباالتی و بی اخاقی کردند و تهمت و افترا 
بســتند، صریحاً به تحصیات حوزوی و تلویحاً به بزرگان تمدن ایران اسامی همچون 
فارابی و بوعلی و خواجه نصیرالدین و شیخ بهایی و ماصدرا و امام خمینی و رهبر معظم 
انقاب و سایر مراجع عظام توهین کردند، ساختار آموزشی تمدن ساز را فدای ساختار 
آموزشی صد ساله اخیر کردند و متکبرانه خود را باسواد و دیگران را بی سواد خواندند.

ایــن مغروران روزگار به صراحت ادبیات بنی صدر را زنده کردند که شــهید رجایی 
را بی ســواد می خواند و امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، عقل رجایی را بر ســینه آن 
فــراری منافــق زد. واقعاً این غرب زدگان اگر به توحید و قیامت باور داشــتند اینگونه 
بی حرمتی نمی کردند و مدرک دکترای فقه و حقوق از دانشــگاه شــهید مطهری را ۶ 

کاس نمی خواندند.
باری از این سنت ســیئه بی اخاقی غرب زدگان بی اخاق و مدل تبلیغاتی کابویی 
آمریکایی بگذریم و وارد چگونگی تعالی کشور و خروج از بحران کنونی و افتضاح اقتصادی 

جریان عافیت طلب غیر انقابی بشویم، چند پیشنهاد محضر عزیزان عرض می کنم:
اول: حکمرانی ِحکمی اقتضا می کند که دولت آینده در حد سیاست گذاری، تنظیم گری 
و نظارت بماند و خدمات عمومی را عادالنه نه رانت خوارانه به بخش های خصوصی واگذار 
کند و هر جا نقصی در آنها نسبت به نیازهای مردم دید، ورود کند، مشارکت نخبگانی 
که معتقد به جمهوری اسامی هستند در سیاستگذاری و تنظیم گری جدی گرفته شود 

تا حکمرانی شبکه ای والیی تحقق یابد.
دوم: عالمانه و با سرعت، جلو خلق پول بانک ها را بگیرد و تنها اجازه خدمات مالی 

به آنها بدهد و خلق پول با پشتوانه را تنها به بانک ملی واگذارد.
سوم: وام های کان مفسدان اقتصادی را سریعاً به بانک ها برگرداند و مفسدان اقتصادی 

به همراه روسای بانک های فاسد را محاکمه کند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
چهارم: تسهیات بانکی را در ساخت و ساز مسکن، تولید و صادرات توسعه دهد و 

جلو بنگاه داری بانک ها را بگیرد تا بیش از این به تولید داخلی آسیب وارد نشود.
پنجم: تسهیل گری و بازتوزیع، ۲ رویکرد مهم حکمرانی ِحکمی است که باید دولت 
جدی بگیرد و قوانین تولید و اقتصادی و بازرگانی و صنعتی کشــور را اصاح، کاهش 

و روان سازد.
ششــم: دولت در راستای تســهیل گری تولید در هر وزارت خانه ای یک اتاق تولید 
راه اندازی کند؛ جهت بررسی طرح های تولیدی و تصویب آنها از جهت مالی و بازرگانی 
و محیط زیست و غیره و نظارت بر آنها تا تولیدکنندگان در ادارات سر درگم نشود و به 

راحتی تولید در جریان قرار گیرد.
هفتم: شورای فضای مجازی را مأمور سازد تا با سرعت، اینترنت ملی را در راستای 
رشــد اقتصادی و  اشتغال زایی در فضای سایبری راه اندازی کند تا زیرساخت های دولت 

الکترونیک فراهم و با طرح عدالت الکترونیک متصل شود.
هشتم: ساختار دانشــکده ای از دانش محوری به موضوع محوری و مهارت محوری 

تغییر یابد تا کشور از رتبه ۱۵۰ مهارتی ارتقا یابد و  اشتغال رشد کند.
نهم: سیاســت داخلی و خارجی باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی و رشد تولید همراه 
باشــد و سیاست و دیپلماسی خارجی در سفارت خانه ها به سمت رشد تولید داخلی و 

رشد واردات مواد اولیه و صادرات حداکثری تولیدات داخلی هدایت شود.
دهم: حکمرانی فرهنگی در شورای عالی انقاب فرهنگی شکل گیرد و فعالیت های 
فرهنگ عمومی اعم از رمان، سینما، مستند و سریال های خانگی به سمت امید و تولید 
و  اشــتغال و تقویت خانواده جهت پیدا کند و در یک کام فرهنگ و علم و سیاســت با 

هدف رشد اقتصادی و تقویت خانواده دنبال شود.
همه آنچه این مسکین نگاشت؛ واقعیت های شدنی در جامعه ایران کنونی است که 
البته به دســت مدیران جهادی و والیی همچون شــهید حاج قاسم عزیز و شهید حاج 

محسن فخری زاده بزرگوار شدنی است که بسیار دلتنگ شان هستیم.

پس از ترور شهید فخری زاده در 7 آذر 99، نمایندگان مجلس 
شورای اسامی قانونی را تصویب کردند که دولت را مکلف می کرد 
در صورتی که کشورهای غربی به تعهدات خود درباره ایران عمل 
نکنند و روابط بانکی ایران به حالت عادی برنگردد، ظرف دو ماه، 
تمام تعهدات ایران فراتر از پادمان آژانس را متوقف کند. این بدین 
معنا بود که دسترسی آژانس به سایت های هسته ای ایران محدود 
شده، امکان نظارت برخط از تأسیسات هسته ای ایران لغو گشته و 
بازرســی های سرزده تعطیل خواهد شد. با این حال دولت در یک 
تخلف آشکار از قانون مصوب مجلس، در 3 اسفند 99 و چند روز 
مانده به پایان مهلت دوماهه ایران به کشورهای اروپایی، پذیرفت 
که تصاویر دوربین های نصب شــده در مراکز هسته ای را به مدت 
3 ماه نگه دارد و در صورتی که در این مدت توافقی مبنی بر لغو 
تحریم هــای ظالمانه صورت گیرد، این تصاویر را در اختیار آژانس 

قرار دهد و در غیر این صورت، تصاویر پاک شوند.
در وین چه می گذرد؟!

در شــرایطی که در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری، فضای 
رســانه ای کشور درگیر تبلیغات انتخاباتی کاندیداهاست، خبرهای 
نگران کننده ای از وین به گوش می رسد. با پایان یافتن مهلت سه ماهه 
دولت به کشورهای غربی جهت رفع تحریم ها، انتظار می رفت این بار 
دیگر دولت به این بازی پایان دهد و از مماشات با طرف های غربی 
که سال ها بی نتیجه بودِن آن را تجربه کرده است دست بردارد اما 
باز هم گویی دولت قصد ندارد از راهِ طی شــده عبرت بگیرد و بار 
دیگر در اقدامی عجیب، مهلت سه ماهه به کشورهای غربی را یک 

ماه دیگر تمدید کرده است.
اگرچه در ابتدا چنین به نظر می رسد که تمدید توافق با آژانس 
تصمیمی بوده است که »طرفین« بر آن توافق کرده اند، اما بیانیه ای 
که شورای عالی امنیت ملی ایران در پی سخنان گروسی منتشر کرد 
گویای این واقعیت تلخ است که این تصمیم، یک »تصمیم داخلی« 
بوده اســت! در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است: »شورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اســامی ایران با تاکید بر تداوم توقف 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« در مورد 
نحوه ادامه کار پس از انقضاء زمان توافق قبلی با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تصمیم گرفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی 
پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بــه موازات مذاکرات وین، حفظ داده های دوربین های 
نظارتــی را به مدت یک ماه از تاریخ ســوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه 
دهد تا از این طریق فرصت الزم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن 

مذاکرات فراهم شود«
اما پرسش اینجاســت که »مذاکرات فنی« درباره »موضوعات 
پادمانی« که شورای عالی امنیت ملی برای به نتیجه رسیدن آن حاضر 
است بار دیگر قانون مجلس را زیر پا بگذارد درباره چه موضوعی است؟

پرونده PMD همچنان باز است!
منظور از گفت وگوهای فنی میان ایران و آژانس برای حل چند 
موضوع پادمانی، مســئله پیدا شدن ذرات اورانیوم در چهار سایت 
ایران اســت که آژانس ادعا می کند ایران در این رابطه پاسخ معتبر 
فنی نداده اســت. از ســال ۱397 آژانس بر اساس ادعاهای واهی 
رژیم صهیونیســتی، دومینوی باج خواهی سیاســی از ایران را آغاز 
کرده اســت. در همین راستا ابتدا ادعا شد در یک واحد قالیشویی 
در ترقوزآباد فعالیت ها گزارش  نشده هسته ای انجام می گرفته است 
که ایران برای گرفتن بهانه از دست آژانس و جلوگیری از باز شدن 
مجدد پرونده »ابعاد نظامی احتمالی« یا همان PMD، به بازرســان 
آژانس اجازه بازرسی از آنجا را داد. بعد از ترقوزآباد، آژانس خواستار 
دسترســی به دو سایت دیگر شد که در ابتدا این دسترسی ها داده 
نشد. عدم ارائه دسترسی منجر به صدور قطعنامه در شورای حکام 
آژانس در خردادماه سال ۱399 شد و همین موضوع سبب شد بار 
دیگر دولت بپذیرد که دسترسی الزم به آژانس داده شود! در اسفند 
99، آژانس در گزارشی، عاوه  بر سایت های مزبور، سایت چهارمی 
را نیز به موارد فوق افزود و مدعی شد ایران توضیحات فنی معتبری 

درباره آنها ارائه نداده است!
قطعاً دومینــوی بهانه جویی های آژانس محدود به همین چهار 
سایت نخواهد بود و بعید است این موضوعات در آینده نزدیک حل 
و فصل گردند. این بدین معناست که علیرغم ادعای دولت مبنی بر 
مختومه کردن پرونده »ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای 
ایران« )PMD(، این پرونده همچنان باز اســت و امیدی هم نیست 
که به این زودی ها مختومه شود! بی دلیل نیست که رافائل گروسی، 
دبیرکل آژانس می گوید: »تحقیقات درباره فعالیت های هســته ای 
ایران زمان بر خواهد بود و ممکن اســت سال ها طول بکشد و حتی 
در صورتی که ایران بتواند درباره منشــأ ذرات اورانیوم کشف شده 
در چند محل اعام نشــده خود شفاف سازی کند، کار تیم آژانس 

انرژی اتمی باز هم تمام نمی شود.«
انگیزه های سیاسی پشت پرده باج دادن به آژانس

شــکی نیســت که آمریکا از آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
راســتای اهداف سیاسی خود و جهت فشار سیاسی بر کشورهای 
غیرهمســو با خود سوءاســتفاده می کند. در همین راستا بود که 
پرونــده PMD )ابعاد نظامی احتمالی( در آژانس انرژی اتمی علیه 
ایران گشوده شد. یکی از موضوعاتی که دولت تدبیر و امید به عنوان 
یکی از دستاوردهای بزرگ خود ذکر می کند، مختومه کردن پرونده 
PMD است. با این حال اقدامات اخیر آژانس نشان می دهد پرونده 

PMD بار دیگر مطرح شــده و ایران در زمینه پرونده هسته ای به 

همان نقطه ای رسیده است که در سال 83 قرار داشت! در چنین 
شــرایطی دولتمردان با باج دادن به آژانس تاش می کنند بر این 
رسوایی سرپوش گذاشته و آن را به دولت بعد منتسب کنند. البته 
چنین رفتاری از رئیس جمهور هیچ بعید نیســت چرا که قبًا نیز 
شاهد چنین رفتارهایی از او بوده ایم. در اوایل دهه 8۰ که روحانی 
رئیس تیــم مذاکره کننده ایران بود، با پذیــرش ۲۰ ماهه تعلیق 
غنی سازی اورانیوم، ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 
به دوران پس از مسئولیت وی موکول شد، اما این موضوع نتوانست 
موجب تثبیت حقوق ایران شود و طرف های غربی خواستار تعلیق 

همیشگی غنی سازی در ایران شدند!
امید اســت نمایندگان مجلس در این ایــام باقیمانده از دولت 
دوازدهم با رصد دقیق اقدامات دولت، جلوی خســارت های بیشتر 
به صنعت هسته ای کشور را بگیرند و از مسیرهای دیگری همچون 
بازنگری در چارچوب همکاری های پادمانی، در مقابل زیاده خواهی 

طرف های غربی بایستند.

۱-  ممنوعیت دستگاه های اجرایی از ارائه وعده و وعید و الزام آن ها حسب فرموده 
مقام معظم رهبری به ارائه گزارش اقدام و عمل؛ با هدف اجرای سیاست »اقدام شد به 
جای اقدام شود« به منظور جلب اعتماد مردم و سرعت در عمل و شفافیت در خدمت.
۲ - همســان ســازی پرداخت هزینه های درمــان برای همه ملت ایــران اعم از 
رئیس جمهور، وزیر، وکیل، کارگر، کشاورز ... از طریق حذف پرداخت های ویژه درمان از 

سهم بیت المال در نظام اجرایی و مدیریتی کشور.
3-  تحول در ساختار نظام مدیریتی کشور با هدف مردمی کردن مدیریت؛ حسب 
فرمــوده مقام معظم رهبری در جهت احیای جایــگاه ارباب رجوع به عنوان کارفرما و 

فرمانده؛ و مدیر به عنوان نوکر و خدمتگزار.
۴-  حذف فوق العاده مدیریت از سقف پرداختی مدیران ارشد کشور با هدف جذب 
مدیــران جهادی با انگیزه دینی و انقابی و حذف مدیرانی که با انگیزه مادی مدیریت 

را طعمه می دانند.
۵- حذف بسترهای فساد زا از دستگاه های اجرایی و پاسخگو بودن مدیر هر دستگاه 
به عنوان اولین متهم در برابر فساد و سهل انگاری منجر به خسارت در هر زمان، با هدف 

حذف فساد از چهره نظام مدیریتی و اجرایی کشور.
۶-  تحول اساســی در کیفیت بخشی به کاالهای ســاخت داخل و رقابت پذیری با 
بهترین کاالی مشــابه خارجی، از طریق الگوســازی صنایع پیشرفته دفاعی در صنایع 
مرتبط با زندگی مردم از قبیل صنعت خودروســازی و لــوازم خانگی و نیز قطع ورود 

کاالهای مشابه ساخت داخل.
7- ساماندهی نهضت عظیم تاش نخبگانی در سراسر کشور با هدف خودکفایی و 
خنثی سازی تحریم ها در کلیه بخش های اقتصادی از طریق تحول اساسی در ساختارها، 

مانع زدایی، برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید.
8-  طراحی و تدوین ساز و کار پاالیش سازمانی و طرح سؤال و استیضاح از عملکرد 
دســتگاه های اجرایی از طریق تأسیس »سیستم نظارتی درون قوه ای« با هدف حذف 

مدیران ناکارآمد و شتاب در خدمت.
9- به کارگیری قوی ترین و کارآمدترین نیروهای نخبه و مجرب در رأس دستگاه های 
اجرایی و نیز جلب نظارت مردمی بر شفافیت عملکرد مدیران از طریق تأسیس سامانه های 

ارتباط و نظارت مردمی بر نظام مدیریتی کشور.
۱۰- تأســیس هیئت های اندیشه ورز تخصصی در رأس کلیه دستگاه های اجرایی با 
هدف نوسازی ساختارها و تحول اساسی در کارآمدی، مانع زدایی، چابک سازی و سرعت 

در پیشرفت، همگام با گردش نخبگان در کشور.
۱۱- تحول اساســی در ساختار و برنامه ریزی جاری هیئت دولت با هدف کارآمدی 
و حرکت هماهنگ دولت به ســوی قله رفع مشــکات کشور و نظارت برنامه محور بر 
عملکرد اعضای هیئت دولت و ارزیابی آنها نســبت به برنامه های پیشنهادی در جهت 
حذف مسئوالن ناکارآمد از چرخه مدیریتی کشور و به میدان آمدن نیروهای توانمند، 

مومن خاق، جوان و مجرب در نظام مدیریتی کشور.
۱۲- تشکیل کارگروه های ملی از ورزیده ترین و کارآمدترین نیروهای جوان و مجرب 
و صاحب نظر در عرصه های مهم مشکات اساسی کشور از قبیل: مسکن، اشتغال، تورم و 
گرانی، نظام پولی و ارزی، ازدواج جوانان، رشد جمعیتی، نظام نوین بودجه ریزی و دیگر 
موارد به عنوان بازوان پرتوان هیئت دولت در رفع مشکات اساسی مردم و تأسیس متناظر 

آنها در سطوح استانی به منظور تدوین راهکار اجرایی متناسب با موقعیت هر استان.
* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسالمی

مهدی مظهر

 حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه

۱۲ پیشنهاد انقالبی برای تحول 
اساسی در دولت مردمی

 ابراهیم کارخانه ای

الزامی، یعنی عناوین اولیه اسام باشد.
دوم: در نظرگرفتن برنامه های الزم 
بــرای اجــرای این برنامه هــا و تحقق 
بخشــیدن به منافــع و مصالح طبیعتاًً 
متغیر امت با بهره گیری از نشــانه های 
راهنما و هدایتگری که شــرع مقدس 
برای ســاماندهی به گرایش های حاکم 
اسامی در عرصه های اقتصاد، در نظر 

گرفته است.
»عدالت، اســتقال )عدم وابستگی 
به کفار و دشــمنان( و رشد« از اهداف 
اساســی اقتصاد اســامی می باشد؛ و 
پرواضح اســت که در نظــام اقتصادی 
اسامی و زیربخش های آن هیچ هدفی 
مهم تر از اســتقرار عدالت در جامعه و 

روابط اقتصادی نیست.
»انقاب اســامی« بــه هویت ما و 
مسائل کان کشور ارتباط پیدا می کند؛ 
لذا موضوعی جدی است که ضرورتاً باید 
به بررسی آن پرداخت. وجه تشّخص و 
تمایز انقاب اسامی این است که مدعی 
مدل جدیدی از زندگی و حکومت برای 
بشریت است. این ارزش و اعتبار که به 
نوعی موجب ماندگاری آن در تاریخ نیز 
شده است به خاطر این حرف جدید است 
و می خواهد زندگی بشر را به گونه ای تازه 
و بر اســاس توحیــد و کرامت حقیقی 

انسانی ساماندهی کند.
توصیه هــای مکرر رهبــر حکیم و 
فرزانــه انقاب اســامی، حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( درخصوص لزوم 
انجام فعالیت جهادگونه در این حوزه با 
عنایت به وضعیــت ویژه نظام مقدس 
جمهوری اسامی در جهان و تحریم ها 
و تهدیدات مترتب بر آن، لزوم آشنایی 
مردم شــریف را با مفاهیم اولیه و نیز 
شناخت آنها از قواعد جاری بر این حوزه 

را آشکار می سازد.
 جریان شناسی چیست 

و چه جایگاهی دارد؟
جریان شناسی عبارت است از شناخت 
مبانی، گفتمان، خاستگاه فکری، سیاسی 
شــکل گیری،  چگونگی  اعتقــادی،  و 
معرفی مؤسسان و چهره های تأثیرگذار 
یک جریان فکری، فرهنگی، سیاســی، 

اقتصادی و... است.
هر جریان اجتماعی به لحاظ فکری 

دارای اندیشــه ای خاص در عرصه های 
انسان شــناختی،  هستی شــناختی، 
معرفت شــناختی و... بــوده و به لحاظ 
اجتماعــی دارای مرجعیت اجتماعی و 
اثرگذاری در جامعه اســت؛ به گونه ای 
که جمعی از مردم پیروان آن به شــمار 
جریان شناســی،  رســالت  می آینــد. 
شناخت و معرفی مؤلفه های فوق است. 
همچنیــن یکی از دیگر رســالت های 
جریان شناســی، مقایسه همسویی ها و 
تضادها و تعارض های دو یا چند جریان 
با یکدیگر است؛ یعنی با بررسی مبانی 
فکری و رفتاری مشــترک جریان ها و 
نشان دادن افتراق آنها، اوالً جریان های 
مختلــف را از هــم جدا کــرده و ثانیاً 
تفاوت نتیجه دو یا چند اندیشه را نشان 

می دهد.
ذکــر یک مثــال در این مســئله 
راهگشاست. تصور کنید که برای اولین بار 
وارد شهری شده اید و هیچ اطاعاتی در 

مــورد آن نداریــد. وجود یک نقشــه 
راهنمای شــهر می تواند کمک شایانی 
 در شــناخت ابعاد خــرد و کان آن به 

شما بدهد.
 ضرورت و اهمیت 

جریان شناسی
جریان شناســی ضرورت و اهمیت 
دیگری در سطحی به مراتب باالتر دارد 
که همانا عرصه سیاست گذاری و نظام 

اداره کشور است.
بارها شــنیده ایم که در زمان دولت 
و  آقــای  هاشمی رفســنجانی  مرحوم 
برخــی دیگر از دولت هــای بعد از آن 
تا دولت حاضر، سیاســت های تعدیل 
ســاختاری و آزادســازی به سفارش 
نهادهــای بین المللی چــون صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی اجرا شد، 
که بحث در مورد شکســت یا کامیابی 
این سیاست ها در این مجال نمی گنجد.

 اما به نظر شــما اهمیت اینکه چه 
جریان اقتصادی باعث حرکت به سمت 
این سیاست گذاری ها شد، چقدر است؟ 
نمایندگان فکری این جریان چه کسانی 
هستند و آخرین وضعیت آنان چیست؟ 
آیــا دانــش در این زمینــه نمی تواند 
موضع انفعالی مــا را در بحث انتخاب 
رئیس جمهور، وزیر، تیم اقتصادی و... هر 
دولت و حتی نمایندگان مجلس شورای 
اسامی، به موضعی فعال تبدیل کند؟ 
آیا این اطاع و ســایر اطاعات مشابه، 
پیش بینی از اوضاع سیاست گذاری هر 
جریان سیاسی و نهاد اجرایی به  دست 

نمی دهد؟
بنابراین بر مردم که خود در عرصه 
ملی صاحب رأی هستند، فرض است که 
جریانات فعال در صحنه سیاست گذاری 
را بشناسند و موضع خود را نسبت به آنها 
بداننــد تا در آینده، خود را محصور در 
یک جریان خاص سیاست گذاری نیابند.

اجزای کلی جریان شناسی 
اقتصادی

جریان شناســی جریانات اقتصادی، 
جزیی از مفهوم جریان شناســی به طور 
عام است و به بررسی مکاتب اقتصادی 
فعــال و نمایندگان آنها و نحوه تأثیر و 
تأثر آنها در بســتر جامعه می پردازد. از 
این رو می تــوان مفاهیم زیر را مرتبط 

با آن دانست:
فرآیند شکل گیری مکاتب اقتصادی، 
مبانی فکــری و اعتقــادی هر مکتب 
اقتصادی، تبیین همسویی در مواضع، 
رویکردهــا و گفتمان ها در طول تاریخ 
در بســتر جامعه، بررسی دیدگاه های 
سیاسی و توصیه های سیاستی هر مکتب 
اقتصادی و همچنین معرفی نمایندگان 
فکری خارجــی و داخلی هر مکتب از 

گذشته تا حال.
عاوه بر این، مؤلفه های اصلی ارزیابی 
عملکرد جریانی اقتصــادی دولت ها و 
مجالس پس از انقاب اســامی به این 
شــرح است: نوع تفکر اقتصادی حاکم، 
عمل بر اســاس قانون اساسی، میزان 
اقدام برای پیاده سازی و عملیاتی کردن 
اقتصاد اســامی، اقدامــات بنیادین یا 
 زودگذر و برای کسب رأی و پاسخ به یک 

شبهه رایج.
برخــی از دلســوزان معتقدند که 

جریان شناسی و بیان ضعف ها و قوت های 
مکاتــب اقتصادی حاکم بر کشــور در 
گذشــته و حال، موجب سیاه نمایی و 
چندپاره گــی جامعه و متخصصان این 
حوزه و در نهایت خالی ماندن دســت 

نظام می گردد.
در پاسخ باید گفت که مطلقاً چنین 
نیست. نخســت اینکه نظام اسامی ما 
منبعث از انقابــی مردمی و برآمده از 
دین مبین اسام و مذهب تشیع است 
که به دلیل عدم سابقه حکومت داری در 
۱۴۰۰ سال گذشته و پیچیدگی عمده 
شرایط روز جامعه، نیاز به به روزرسانی 
برخی از مسائل موجود جامعه داشت، 
که متأسفانه دولت ها و مجالس نیز برای 
پیاده کردن این مدل، ســرمایه گذاری 

الزم نکردند.
دوم آنکه سال هاســت مقتدا و امام 
امــت ما، بر اجرای اقتصاد اســامی و 
بومــی و حتی برخــی از اصول معطل 
مانده قانون اساسی تأکید می فرمایند. از 
آخرین باری که معظم له در این خصوص 
اصرار ورزیدند و حتی عدم رعایت این 
اصول را به عدم داشتن تقوا در این بخش 
تعبیر کردند، ۶ سال می گذرد؛ آیا ایشان 
هم خدای نکــرده و با عرض پوزش از 

ساحت ایشان، به سیاه نمایی متهمند؟
ارزیابــی و نقِد راه رفته برای اصاح 
مسیر آینده کامًاً عقانی و منطبق بر 
منطق و شرع است؛ کما اینکه بعضی از 
موضوعات راه رفته، به شدت و صراحت 
با مخالفت رهبر معظم انقاب اسامی 
و مردم شــریف و فهیم ایــران روبه رو 

بوده است.
به عنوان دلیل چهارم گفتنی است که 
»دانستن« حق مردم است و رسانه ها و 
خصوصاًً رســانه های دلســوز، ارزشی، 
انقابی و والیی موظفند به این مطالبه 

به حق همت گمارند.
 موضوعات پیشنهادی برای 
جریان سازی اقتصاد اسالمی

تعداد  ارزشــمند  نظــرات  مطالعه 
کثیری از اساتید اقتصاد اعم از کسانی 
که در دولت ها و مجالس سابق و الحق 
منصب دار بوده و اساتید در دانشگاه ها 
و مؤسســات مختلف، خصوصاًً اساتید 
ارزشی دغدغه هایی درخصوص جریان 

کلی اقتصاد کشور دارند که ربطی هم 
به تحریم ها نــدارد. در ذیل تعدادی از 
آنها فهرســت وار از نظر شما می گذرد. 
امید آنکه این امهات مورد مداقه و عمل 

قرار گیرد.
۱- لــزوم مطالعه دقیــق و تدوین 

چالش ها و تهدیدات در بخش اقتصاد.
۲- همت انقابی حوزه های علمیه در 
تدوین اصول اقتصاد اسامی بر اساس 

فقه جواهری.
3- مراکز تصمیم گیــری و اجرائی 
کشــور خود را موظــف کنند حرکت 
اقتصادی کشــور را به سمت اسامی و 

ملی تغییر دهند.
۴- عزم ملی مردم و مســئولین در 
اجرای دقیق مفاد اســناد باالدستی و 
به ویژه اصول اقتصادی قانون اساســی 

کشور.
از  ممانعــت  در  ملــی  عــزم   -۵
تبلیغات  گــره زدن  و  سیاســت زدگی 

انتخاباتی و تاش برای کســب رأی و 
منافــع زودگذر احــزاب و جریان ها، با 

منافع کان ارزشی و ملی.
۶- درصــورت لزوم تشــکیل مرکز 
حاکمیتــی در بخش اقتصاد برای رفع 

مشکات به وجود آمده در شماره ۵.
7- اصاح متون ورشکســته علمی 
 غربی دانشــگاه ها در زمینه اقتصاد، و 
جایگزین کردن متون اسامی و بومی 
 و  تربیت نسل جدید اقتصاددانان معتقد 
بــه چارچوب اســامی و ملی. گفتنی 
اقتصاددان و تئوری پرداز  اســت ده ها 
اقتصــادی غرب با تألیف صدها مقاله و 
کتاب، فروپاشی نظریه های خود را اعام 
کرده اند اما در دانشگاه ها و دستگاه های 
قانون گذار و اجرایی ما هنوز به آنها مانند 

وحی ُمنزل می نگرند.
از  بهره منــدی  و  تجمیــع   -8
اقتصاددانان معتقد به اقتصاد اســامی 
به منظور هم افزایی و پیشــبرد اهداف 

تدوین شده و اجرای آن.
9- راه انــدازی یک خبرگزاری قوی 
مختص اقتصاد اسامی به منظور تبیین 
دائم اصول و رصد چگونگی اجرای آن.

۱۰- جریان سازی قوی به منظور آگاه 
نمودن افکار عمومی

۱۱- ایجاد جنبش مطالبه گری ملی 
در میان تمامی اقشــار مختلف مردم، 
روحانیت، دانشگاهیان، بسیج، و. .. برای 
درخواست از مجالس شورای اسامی و 
دولت ها جهت حرکت در مسیر اقتصاد 
اســامی و ملی که تبلــور اجرایی آن 
درحال حاضر »اقتصاد مقاومتی« است.
۱۲- مجلس شورای اسامی مجدانه 
بکوشد در اسرع وقت نسبت به تصویب 
قوانین الزام آور برای کنار گذاردن تفکر 
اقتصادی غرب و جاری نمودن قوانین 
اقتصاد اسامی در دولت اقدام نموده و 
با اعمال نظارت جدی، اجرای دقیق آن 

را تضمین نماید.
۱3- دولت موظف به تعمیم رویه و 
اجرای اقتصاد اســامی در همه اجزا و 

ارکان خود گردد.
۱۴- قوه قضائیه با ارسال لوایح الزم، 
هرگونه تخطی از اجرای قانون اقتصاد 

اسامی را جرم انگاری نماید.
۱۵- تشــکیل »معاونت اقتصادی« 
در نهادهای تهدیدمحور، خصوصاًً سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، که طبق قانون 
اساسی وظیفه حفاظت از انقاب اسامی 
را برعهده  دارد. معاونت اقتصادی، باید 
هماننــد کارکرد معاونت سیاســی در 
این نهاد مقدس، مأموریت روشــنگری 
و بصیرت افزایــی در حوزه اقتصادی را 

تقبل نماید.
تقویــت  و  اطاع رســانی   -۱۶
حرکت هــای درحال انجــام در زمینه 
اقتصاد اســامی، مانند اقدامات مراکز 
پژوهشــی،  اشخاص حقیقی و حقوقی، 
مقاالت، کتب و نشریات منتشر شده و 

درحال انتشار و...

جریان شناسی اقتصادی، 
 ضرورتی اجتناب ناپـذیر 
برای انتخاب رئیس جمهور

محمد سیروس


