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 ـ تشريح معناي امور اجتماعي، اقتصادي و صنعتي در طبقه بندي كاالهاي منتخب صنعتي1

كاال صنعتي يك تغييراتي پيدا شد. زيرا ديدي كه قبالٌ نسبت به  129حجه االسالم رضايي: در طبقه بندي 

 شرايط عيني بود يعني خود موضوع را بريده از شراط مالحظه ميكرديم وموضوع داشتيم بدون مالحظه 

آيد؟ آثارش چيست؟ به اينكه بايد در چه  مي گفتيم: مداد چيست: تعريف آن چيست و به چه كار مي

جايگاهي باشد و اينكه االن در چه شرايطي هستيم كاري نداشتيم بعداٌ متوجه شديم كه اين ديدگاه حداقل 

قلم كاال را در شرايط موجود مالحظه كرديم  129ماعي درست نبوده. ولي با دقت مجدد اين در بخش اجت

يعني گفتيم در ايران انقالب اسالمي واقع شده، بيست سال هم از انقالب گذشته لذا موضوع را براساس اين 

 شرايط ببينيم.

اقالم يا محصوالتي كه در بخش هنگامي كه بر اين اساس دقت كرديم عمالاٌ طبقه بندي بر عكس شد؛ يعني 

بهره وري اجتماعي جاي گرفته بودند حجم زيادي از آنها در بخش صيانت قرار گرفت و در بخش بهره 

وري اجتماعي فقط تعدادي از كاالها باقي ماند و يك حجمي هم در سه بخش وسط) بخش توازني( قرار 

صادي هم پيدا شد ولي بدليل اينكه آن دو گرفت. براساس اين نگرش تأثير گذاري در بخش صنعتي و اقت

بخش را چندان عميق وارد نشديم بيشتريم تأثير را روي بخش اول مالحظه كرديم. در اين طبقه بندي صنايع 

سطح دسته بندي كرديم يعني توليدات منتخب را ابتدا به لحاظ اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي و بعد  0را در 

ره وري طبقه بندي كرديم و در اين كار ما صنايع را به لحاظ اثر محصول در سه سطح صيانت، عدالت و به

نگاه كرديم و اصالٌ به لحاظ خود صنعت نگاه نكرديم يعني صنعت كولرسازي را مالحظه نكريدم بلكه فقط 

 به عنوان آثار محصول مالحظه كرديم.
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كه وارد سبد مصرف جامعه شده  به عنوان مثال: آبگرمكن گازي و نفتي يا كولر آبي جزء محصوالتي است

شد جزء مصرف  مي است، به يك معنا از سبد تجملي جامعه كه قبالٌ براي كاالي تجملي لوكس محسوب

اصلي قرار گرفته و عموميت پيدا كرده و درسطح صيانت قرار گرفته زيرا تعريف جامعه ايران از تجليل و 

شود يعني اگر كسي يخچال  مي دسته از كاالها واقعتحقير عوض شده است، پس تجليل و تحقير بوسيله اين 

شود، حال مسئله اين است كه ما در اينجا فقط به لحاظ آثار محصول  مي نداشته باشد تحقير اجتماعي

مالحظه كرديم و بحث كارخانه را مطرح نكرديم و هر گاه خواستيم به لحاظ صنعت موضوعاٌ موضوعات 

ه خود شيء و محصول نداشتيم . بنابراين در طبقه بندي صنعت صنعت، آثار صنعت نگاه كنيم توجه ب

موضوعاٌ ، موضوعات و آثار حداقل در بخش اجتماعي ما به يك بن بستي برخورد كرديم از اين نظر كه 

گفتيم صنعت موضوعاٌ، از آثار  مي هرگاه خواستيم خود محصول را مالحظه كنيم )مانند جارو برقي( همينكه

 شويم و فقط به فن آوري تكنولوژي توجه مي يم و وارد ماهيت تكنولوژي و فنشد مي محصول خارج

كرديم. حاال سئوال اين است كه آيا ما به دنبال آثار محصول هستيم يا دنبال خود صنعت هستيم؟ اگر  مي

، دنبال آثار محصول هستيم كه كار فعلي ما به لحاظ آثار انجام شده و اگر به لحاظ صنعت بايد دقت كنيم

صنعت  129حتماٌ طبقه بندي آن متفاوت خواهد بود. سئوال دوم اين است كه شما در مورد طبقه بندي 

منتخب در سطح اجتماعي شاخصه هايي بيان فرموديد آيا عين آنچه در بعد اجتماعي هست در بعد اقتصادي 

بينيم ؟  مي ي و صنعتييا صنعتي نيز هست؟ و اساساٌ چه تفاوتي بين سه خصوصيت در بعد اجتماعي، اقتصاد

گوئيم: طبقه بندي صنايع منتخب به لحاظ تأثيرات اقتصادي، شاخصه  مي آيا به اين معناست كه وقتي

كنيم به لحاظ  مي اقتصادي در نظر بگيريم و بر فرض بگوئيم: ارز آوري، صادرات، يا وقتي كه بحث صنعتي

 ين سه تا هست؟شاخصه هاي صنعتي مالحظه كنيم يا يك خصوصيت مشترك بين ا

 ـ معناي امور اجتماعي در صنعت1/1



 ·····························································································  88 

شود غرض اين است كه اوالٌ اثر سياسي  مي حجه االسالم والمسلمين حسيني: وقتي عنوان اجتماعي ذكر

موضوع مالحظه شود، ثانياٌ اثر فرهنگي مالحظه شود و ثالثاٌ اثر اقتصادي به صورت تابع مالحظه شود. يك 

گويد اقتدار  مي انديشد البته نه اينكه به اقتصاد اصالٌ توجهي ندارد ولي مي جامعهمدير جامعه به اقتدار 

شود؟ اگر جامعه اقتدار نداشته باشد و در تصميمگيري يك جامعه ضعيف و زبوني باشد و  مي چگونه

تصميمات در جاي ديگر گرفته شود هر چند مثل ساعت كار كند و پول و قدرت ارزي داشته باشد ولي در 

سبت بين ارزها حق تصميم گيري نداشته باشد اين جامعه وابسته است. به عبارت ديگر هرگاه يك جامعه ن

تحت الشعاع شركتهاي خارجي زندگي مرفهي داشته باشد و احساس نياز اقتصادي نكند ولي احساس 

ا يك اقتصادي سياسي و فرهنگي هم نكند همچنين احساس كند كه بخشي از يك كشور ديگري است كه ب

شود اين جامعه احساس متالشي شدن دارد. يك ايراني در آمريكا اگر پول بدست  مي نظام ارزشي ديگر اداره

كند و اصالٌبراي خودش حق رأي قايل نيست و انتظاري هم  نمي بياورد خودش در سهيم تصميم گيري آنجا

لت در سرنوشت تصميمگيري كنيم توقع دخا مي ندارد كه به او بگويند شما را وكيل يا رئيس جمهوري

 آمريكا و آمريكا نسبت به جهان را ندارد ولكن توليد ارز دارد و در ارقام توليد ناخالص ملي سهم دارد و

تواند يك كشوري باشد كه با  مي تواند بر نظام ارزي تأثير بگذارد، درست بر عكس هم قابل تصوير است مي

د كه حق هيچگونه تصميم گيري جهاني نداشته باشد و حتي در قراردادها او را آنچنان خلع سالح كرده باشن

پايان، تصميم گيري داخلي هم نتواند انجام دهد. البته با يك پوششها و موانع پيچيده و تنظيمات دقيقي كه 

تواند تبعه يا مقيم آمريكا بشود چون اگر تبعه شود حق اجتماعي در آنجا  مي آنقدرها ظاهر نيست يك نفر

 ند ولي اگر مقيم است ولي تبعه آنجا نيست حق دخالت هم ندارد.ك مي پيدا

بنابراين معناي امور اجتماعي كليه هزينه هايي است كه براي حفظ اقتدار و قدرت اختيار، تصميم گيري ، »

شود تا  مي و طبيعتاٌ به نظام ارزشي و نظام فكري مربوط« گيرد مي تصميم سازي، احساس هويت صورت
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 ساختار اجتماعي . ما يك هزينه هايي بر اين مطلب داريم كه در بودجه رديف دارد، مثالٌبرسد به نظام 

گوئيد اسلحه الزم است ، مخارج براي نيروي امنيتي الزم است ، خرج مديريت نياز است، در يك سطح  مي

 گوئيد : هزينه براي انگيزش اجتماعي و انقالبي الزم است. مي ديگر

 جتماعي و اقتصادي به محصوالت و بازگشت امور صنعتي به فن آوري و تكنولوژي ـ بازگشت امور ا 1/1/1

بنابراين آنچه در اقتصاد و در بخش اجتماعي به كار ميبريم بايد به محصول برگردد و نه به تكنيك. اگر اسم 

 تكنيك آورد و گفت تكنولوژي چگونه است؟ بايد ببينيم آيا در اقتصاد است يا در صنعت.

 ناي امور اقتصادي در صنعت)هزينه و راندمان(ـ مع2/1

كند؟  مي گوئيم كارخانه كولر سازي يا آبگرمكن سازي چگونه كار مي آئيم و مي بعد به سراغ كارخانه آن

گيرند، خودشان براي  مي كنند و از آن كاال تحويل مي هزينه و راندمان آن چگونه است؟ مواد به آن تزريق

 كنند و براي تأمين كااليش بازار تأمنيم مواد به صورت غير طبيعي درست مي درستتوزيع ، بازار غير طبيعي 

رود، بخشي لقب اقتصادي به  مي كنند يعني به صورت غير اقتصادي كه اگر غير اقتصادي شد در اجتماع مي

ينكه گيرد كه در خرد و كالن آن محاسبه شود و ببينيم كه آيا رشد داشته يا خير، صرف نظر از ا مي خود

بگوئيم صنعت آن رشد كرده يا توسعه يافته يا نه ، اصل اين است كه رشد ريالي داشته يا نه، پول شما سبك 

گوئيم:اگر مديريت شما  مي كند فعال نيست، مي شده يا سنگين، تناسب هزينه و راندمان سوبسيد دريافت

خواهد سوبسيد دريافت كند. البته  مي شرايط اجتماعي را درك كند بايد نحوة مديريت تنبل شود بدليل اينكه

 بايد يك دفتر محاسبه و برنامه ريزي داشته باشد و حاال كه مواد ارزان از منابع اجتماعي در اختيارش قرار

فروشد ، اين را بايد به عنوان يك منبع در نظر بگيريد . اين  مي دهند و كارخانه هم كاالي خود را ارزان مي

 بايد بدان توجه شود. نكته بسيار مهمي است كه

 ـ تأثير امور اجتماعي و اقتصادي در صنعت 3/1
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دهد به همان  مي يك مدير به عنوان يك منبع در يك سقف خاصي توجه داشته باشد پولي را كه جامعه

گوئيد  مي شود كه دستگاه صنعت او بدكار كند شما نمي فروشد، لذا اين دليل مي اندازه كاالي خود را ارزان

گرفته كارگران هم به همان دليل انقالبي بودن با يك وضع غير اجتماعي و اقتصادي  نمي كاال كه فقط

كردند كارگر داراي يك گستاخي شده بود كه حرف شنوايي نداشت و دير آمدن، بيرون رفتن و  مي برخورد

ين كارخانه از نيروي كار ... عادي شده بود لذا مجبور بودند نيروي كار را گاه تا سه برابر باال ببرند، بنابرا

توانيد در هزينه اقتصاي ببريد و حذف كنيد ؛ يعني  مي مناسبي هم برخوردار نبوده است. آيا اين را هم

گيرد بگوئيم يك بخش از خدمات آن  مي فرسايشهاي نيروي انساني در هزينه جاري يا مثالٌ توليدي كه انجام

% خدمات من كاذب 39گويد مي ت كرد و گفت:مديرتوان در آن يك ستون درس مي خدمات كاذب است ،

گويد اثر اين مظلب در  مي است اين يك ستون ديگري دارد عين تأمين منابع و هزينه است بايد جدا شود.

شكند، قدرت مديريت براي اينكه  مي كند. چرخ مي شود، يعني ايجاد فرسايش مي چرخهاي كار چقدر ظاهر

گذاريد. فقط الزم نيست كه تأمين  مي ه كار ببرد ندارد. اين را هم كنارشتشويق و توبيخ كافي و الزم را ب

رود و  مي نويسيد: تأمين منابع ، نيروي انساني، ابزار، چند درصد اينها در بخش اجتماعي مي منابع را بنويسيد،

 چند درصد در اختيار مدير است اين موارد بايد در گزارش كار اقتصايد باشد؟

 ه حل ايجاد انگيزش توليدي در صنعت ـ اوقاف را1/3/1

حاال اگر اين چنين بود به اين معنا است كه نظام اجتماعي و يا اقتصادي شما شديداٌ درگيرند آنگاه بايد راه 

حل ارائه كرد و بايد گفت : نبايد وضعيت جامعه چوب الي چرخ صنعت شود. آنگاه چگونه انگيزش 

مالكيت را بياوريم تا اين نقض برطرف شود. اينجا رد پاي  توليدي درست كنيم؟چگونه طرح مشاركت در

توانيم يك طرح بيارويم كه انگيزه ها بدون اينكه نظام سرمايه  مي شود كه آيا ما مي بحث اوقاف كامالٌ پيدا

تغيير كند و بدون اينكه افراد تحقير ارزشي بشوند در كارخانه كار كند. بگوئيد فالن شخص به اموال 
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كند، يعني اينكه مدير بايد بتواند بگويد من در كارخانه ها چه كار كردم و  مي فضل هم خيانتحضرت ابوال

 چگونه مطلب را فهميدم.

به نظر من ناكار آمديهاي سهم اقتصاد در همين قسمت است . بديل اينكه كارخانه تا يك سوم ظرفيت كار 

م، كار به جايي رسيد كه كارخانه ها در ظاهر كردند)مثال كارخانه سيمان پارس( و گاه تا سه برابر حد الز

توليد داشتند ولي در باطن ضرر داشتند در اين كه نسبت آنها را به همديگر چه كار كنيم اصالٌ فكر نشد 

 يعني اسماندهي نشد.

 ـ معناي امور صنعتي در صنعت4/1

نيروي انساني و همچنين از اين باالتر، محور هاي رشد صنعت چيست؟ انگيزه ، فكر ، عمل و انضباط در 

در خود تكنولوژي نيز يك خصوصياتي ذكر شد كه بايد صنعت موضوعاٌ جواب بدهد. بنابراين در اينجا 

سخن از اقتصاد يعني كارخانه توليدي هزينه و راندمان ، هر گاه سخن از توسعه فن باشد بحث صنعت است 

را از جاي ديگر بياوريم تا چه اندازه بياوريم؟  كند، اگر بناست فن نمي . سخن از اينكه چرا صنعت ما رشد

چه چيز را گزينش كنند و بياورند؟ چگونه تزريق كنند؟ چگونه در داخل مردم خرد كنند؟ چگونه جذب 

شدن صنعت را تبديل كنند به اينكه صنعت در هويت داخلي )هويت اسالمي( قرار گيرد؟ پس در يك جا 

حبت از بنگاههاي اقتصادي ، چه توزيعي و چه توليدي است و صحبت از آزمايشگاه است؟ در يك جا ص

يك جا سخن از وضعيت اجتماعي است و ... موضوع كارخانه اصالٌ بحث اجتماع نيست بحث اين است كه 

كند؟ تناسبات كالن در اقتصاد كالن چرا  نمي چه كار كنيم بچرخد. عوامل توليد اقتصاد خرد چرا درست كار

 الٌ بحث اقتصاد خرد است يا كالن؟ در بخش صنعتي بحث توسعه صنعت است.دهند؟ اص نمي نتيجه

 ـ متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و صنعتي در محصوالت صنعتي2
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صنعت را به لحاظ امور اجتماعي، اقتصادي و صنعتي تعريف كرديم با اين بيان شما يك  129)س(: ما اين 

 صنعت در جدول گنجانيده شود. 129بار بايد 

 نه، ممكن است ما به خيلي از چيزها سوبسيد ندهيم. )ج(:

 )س(: بحث سوبسيد نيست.

 ـ ارائه سوبسيد )يارانه ( در صنعت شاخصه اجتماعي بودن1/2

خواهيد كااليي را به  مي دهيد اجتماعي نيست. هر جا كه نمي ج(: اجتماع يعني سوبسيد، هر جا سوبسيد )

خواهم بكنم  مي شود من يك خرجي مي واهيد بدهيد اجتماعيخ مي جامعه تزريق كنيد و به صورت سياسي

براي اينكه مردم بهتر سينه بزنند نه اينكه صنعت رشد كند چرا پسوند كلمه اجتماعي را بياوريم؟ يعني 

اغراض سياسي در شكلهاي مختلف حضور دارد از شكل سياست اقتصاد در بهره وري از محصوالت ، تا 

خواهد اقتدار را درست كند يعني قسمت اجتماعي كالٌٌ  مي لت دارد تا صيانت كهفرهنگ اقتصاد كه معني عدا

 گوئيد؟ صنعت چه ربطي به اجتماع دارد؟ مي برگه سياسي شماست. چرا اجتماعي

 گوئيم. مثالٌ يك قندان را مي خواهيم بگوئيم اجتماعي يعني چه؟ و به چه چيزهايي اجتماعي مي حاال ما

تواند  مي ، اثر اقتصايد و اثر صنعتي دارد، اثر صنعتي يعني اينكه تكنولوژي توليد قندگوئيم اثر اجتماعي  مي

گويد سودآور  مي شود بعد مي شود؟ سفيدتر، شيرين تر، و ... مي بهتر شود. حاال وقتي كه بهتر شود چگونه

اثر اجتماعي( . لذا اين كند) مي گوئيد اگر اين در جامعه نباشد، مشكالتي را ايجاد مي است )اثر اقتصادي( بعد

را به شكلي بايد به جامعه داد؟ آيا در شكل نظام سرمايه داري بدهيم يا در شكل نظام سوسياليست بدهيم؟ 

كنم اصالٌ صحبت از كارخانه اش  مي آيا وسيله تحقير شود يا وسيله تجليل؟ وقتي كه صحبت از اين مطلب

 از اثر آن روي رفتار اجتماعي سياسي است. مننيست، صحبت از تكنولوژي آن هم نيست بلكه صحبت 
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گوئيم هر جا محصول است كارخانه اش را جاي ديگر بفرستيد محصول را اينجا بياوريد. مردم با بهره  مي

 وري تماس دارند. هر جا سخن از ابزار توزيع و توليد است در اقتصاد بيايد.

 داريم كه فن آوري جزء بحث صنعتي قرارتا توليدات منتخب صنعتي  129)س(: سئوال همين جاست كه 

 شود. مي محصول آن در جامعه مصرف 129گيرد ولي  مي

آيد آيا تبديل  نمي )ج(: آيا هر چيزي كه بدست مردم نرسد اثر سياسي دارد؟ مثالٌ پرده آويزان كركره اي گير

 شود؟ مي به اثر سياسي

 )س(: خير.

 آيد. نمي )ج(:ولكن شيشه گير

 ارد.)س(:اثر سياسي د

توان يك دسته از صنايع را از هم جدا  مي )ج(: اگر شيشه گير نباشد بايد از پالستيك استفاده كنند. بنابراين

صنعت را بررسي كنيم ببينيم آيا همه محصوالت مصرفي هستند يا كاالهاي واسطه اي هم  129كرد. مثالٌ 

 هستند؟

 كنيد مي را به لحاظ كار آمدي اجتماعيش بحث كنيد ماهيت خود محصول مي )س(: از ديدگاهي كه شما نگاه

 كرديم. مي

گويم حاال هم در شرايط اجتماعي ايران پرده كركره آويزان اثر اجتماعي  مي )ج(: من هم همين مطلب را

 ندارد.

 شود. مي )س(: حاال اگر شيشه هم نباشد صنعت ساختمان سازي تعطيل

 )ج(: پس يك الزامي دارد كه شيشه باشد.

 عمومي است و در همه دنيا اينگونه است.)س(: 
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سازند. تعداد  مي )ج(: ممكن است شما بگوئيد در نظام سرمايه داري بدنه شيشه اي هم براي ساختمان

گوئيم اختيار توزيع شيشه را بدست  مي توانيم پاسخگوي نيازهاي مردم باشيم لذا نمي برند . مي تقاضا را باال

انه اي اين مقدار حق دارد شيشه داشته باشد كه مقداري از آن بصورت ارزان شود هر خ مي بگيريم. بعد گفته

شود از آن به بعد از بازار آزاد بخريد، براي مساجد و اماكن عمومي يك متراژ خاصي شيشه و  مي تحويل

ار توان سوبسيد را به مقد مي توان توزيع كرد، مي شود پس مقدار خاصي را مي تيرآهن با قيمت ارزان توزيع

 خاصي از ورودي مصرفهاي خاصي ارائه كرد.

 )س(: اگر امروز جامعه را در نظر بگيريم در مصرف انقالبي نيست.:

)ج(: شما يك مطلب را توجه داشته باشيد، چرا امروز انقالبي نيست؟ در جامعه انقالبي چگونه بوده حاال 

ير از اين باشد سوبسيدها بايد حذف چگونه است؟ يعني بهتر است در جامعه انقالبي چگونه باشد؟ اگر غ

 شود.

 )س(: بهتر است چگونه باشد يعني مطلوبيت آن چيست؟

توان برخورد كرد يكي اينكه بگوئيم االن در  مي )ج(:ابداٌ نظري به جامعه آينده نداريم، با اين مطلب دو گونه

اگر بخواهند سوبسيد را قطع خواهند سوبسيدها را قطع كنند.  مي جامعه ما مدل سرمايه داري پياده شده و

كنند بايد ولي فقيه از عرصه قدرت پائين بيايد اگر بناست در ظرف ده سال آينده ولي فقيه فقط در حوزه 

شود.پس معناي اينكه بگوئيم جامعه ايران است نه به  مي محدود شود آنگاه مناسبات سرمايه داري حاكم

سال قبل است، نه به معناي االن است ، بلكه به  29عناي معناي جامعه آرماني صد سال بعد است و نه به م

معناي اين است كه مناسبات انقالب چيست؟ صرف نظر از اين كه ما در ايران هستيم يا نه هر جامعه اي در 

هر جاي دنيا بخوهد انقالب كند چگونه است! در چه كاالهايي بايد سوبسيد بدهد و در چه كاالهايي نبايد 

 آيد. مي آيند، فقط يك تعداد خاصي نمي تا صنعت در بخش اجتماعي 129ه سوبسيد بدهد هم
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ـ محورهاي متغير اصلي در صنايع اجتماعي، سياسي  در صنايع اقتصادي، اقصتاد در صنايع صنعتي،  2/2

 تكنيك و فن آوري

 پس آنچه را كه بديل خصلت اجتماعي بايد سوبسيد بپردازند محصوالتي است كه خصلت اجتماعي آن

و اقتصادي يك است. اصالٌ در آن اقتصاد محور  2، فرهنگي  4منحصراٌ ماهيت سياسي است، كه در سياسي 

متغير نيست، در بخش اقتصادي اقتصاد محور متغير است در بخش صنعتي رشد صنعت و رشد تكنيك 

له متغير اصلي محور متغير است ما محورهاي متغير با متكفل هستيم نه محورهاي تابع و محورهاي فرعي بك

كنم. اگر كلمه اجتماعي گفتيم معنايش اين است كه قند را از نظر  مي مدنظر است بنابراين دوباره تكرار

 كنيم، بكله از نظر اثرش روي مردم )جامعه( صحبت نمي كنيم ، از نظر كارخانه بحث نمي تكنيك و بحث

 حث ماست. در چه جامعه اي چه چيزي راكنم يعني اثر تحقير و تجليلي آن را در بهره وري موضوع ب مي

خواهد سرمايه را تجليل كند پس جامعه  مي خواهد تجليل كند مثالٌ مي خواهد تحقير و چه چيزي را مي

دادند و نه جامعه آينده، بلكه  مي كند و نه جامعه ديروز كه كامالٌ سوبسيد مي امروز كه دارد سوبسيد را قطع

ش باشد جامعه اي كه بايد باشد به تعليق وصف جامعه انقالبي چيست؟ جامعه چگونه بايد به طبيعت خود

شود يا خير؟ بناست ده سال ديگر باشد يا ده سال قبل بوده كاري به آن نداريم. جامعه به  مي آيا اصالٌ پيدا

خواهيم بگوئيم جامعه كجا؟ جامعه سوسياليست بايد چگونه  نمي تعليق وصف در سرمايه چگونه بايد باشد

كد معلق به  مي كنيد طبيعت انقالب چه حكم مي شد. بنابراين شما كه درباره جامعه انقالبي ايران صحبتبا

گويم؛ يعني تعليق وصف نه جامعه آرماني هزار سال ديگر،  مي كنم و احكام آن وصف را مي اين وصف

يف ميد هم نه اينكه حكم جامعه انقالبي چگونه بايد باشد، جامعه سرمايه داري چگونه بايد باشد، دارم تعر

گويم اين جامعه در فالن  مي كنم و مي كنم بعداٌ وقتي كه شاخصه آن معين شد تطبيق نمي بدهم، تطبيق هم

 سال گرايش انقالبي آن بيشتر بود و در فالن سال گرايش سرمايه داري بيشتر بود.



 ·····························································································  81 

 ـ هزينه سياسي كار، ابزار، سرمايه در بخش اجتماعي  3/2

شود چه براي دادن محصول به مردم باشد،  مي هايي كه براي امور سياسي در يك جامعه خرجكليه هزينه 

گرد. پس  مي چه براي عوامل توليد، توزيع مثل كار، ابزار ، سرمايه باشد، همه اينها در بخش اجتماعي قرار

اين جهت كه افراد گيرد از  مي كارخانه از اين جهت كه كارگر زياد دارد هزينه اش در بخش اجتماعي قرار

كند به عبارت  مي كنند و توبيخ و تشويق وجود ندارد و كارخانه زود استهالك پيدا مي ناكار آمد آن را اداره

 آيد؟ مي شود هزينه آن كجا مي ديگر عمر مفيد كارخانه كوتاه

 )س(: در اقتصاد

مربوط به اجتماع است علي حده )ج(: نه، هزينه و راندمان بخشي از آن مربوط به اقتصاد است اما بخشي كه 

رود،  مي پرداز در اجتماع مي شود و جامعه مي است. بخشي از هزينه هاي كارخانه كه مربوط به سوبسيدهايي

 گويم هزينه اجتماعي شما خيلي سنگين شده است براي اينكه كارخانه هاي شما دارند ورشكست مي بعد

نفر كارگر استخدام كرده باشيم  3999نفر  1999س بجاي شوند. براي مثال اگر در كارخانه سيمان پار مي

بريم با اينكه اصالٌ صحبت از توليد در اجتماع نيست من هم  مي حقوق دو هزار نفر را در هزينه اجتماعي

 گويم اين كارگران اضافه اند. مي كنم نمي صحبت از توليد

 محصول است. 129نجا فقط )س(: حاال در اين سطح از موضوع كارگري وجود ندارد بلكه در اي

)ج(: در بخش اجتماعي محصول ، در بخش اقتصادي كارخانه)توليد و توزيع( در بخش صنعتي ابزارها 

 هستند.

 ـ هزينه، راندمان، سود شاخصه امور اقتصادي صنعت3/2

تمام گوئيد: اين مقدار كارخانه تمام ظرفيت كار ميكرد يا  مي كارخانه 129در اقتصاد خرد شما در همين 

كرد؟ نيروي انساني شاغل در آن اين قدر زياد بود يا كم بود، منابع مالي كم بود يا زياد بود،  نمي ظرفيت كار
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كند ولكن  مي ظرفيت كار 3/1بخشي كه مربوط به اجتماعي بود بايد به آنجا منتقل شود. يك كارخانه با 

كرد؟ آيا بايد در اقتصاد نوشت يا ضرر آن را نفرات حقوق بگير آن دو برابر است با آن چگونه بايد برخورد 

 به بخش اجتماعي منتقل كنيم؟

 آيد. نمي )س(: بايد در بخش اجتماعي بيايد، اما تا به عينيت تطبيق ندهيم اين مطالب بدست

% 19گوئيم  مي )ج(: صحبت از اقتصاد آنجايي است كه هزينه و راندمان بتواند درصد رشد را تحويل بدهد،

دهد و اضافه هم دارد اما هزينه در  مي د دارد، يعني حقوق كارگران ، هزينه چرخ، استهالك رادر سال رش

دهيد كارخانه  مي گوئيد جدا كنيد و در بخش اجتماعي قرار مي پذيريد، آن دسته از هزينه ها را نمي غيرش را

قالب ظرفيت توليد تن ظرفيت كوره اوليه اش در روز بوده است بعد از پيروزي ان 3999سيمان پارس 

 هزار نفر شده است. 3999هشتصد تن شد يعني توليد پايين آمده. ولي كارگر آن 

 )س(: يعني دو برابر كارگر اضافه شده دو برابر هم توليد پائين آمده است.

 )ج(: احسنت! آنگاه بايد خرج آنرا كجا بنويسيم؟

 صنعت منتخب داريم كه 129ت، االن ما )س(: در اجتماعي بايد بنويسيد. سئوال من هم همين مطلب اس

خواهيم طبقه بندي كنيم فعالٌ به آمار نيروي انساني، ابزار و هزينه ها كاري نداريم ولي بعداٌ به آنها كار  مي

خواهيم طبقه بندي كنيم  مي تا را طبقه بندي كنيم بدون توجه به آنها 129خواهيم اين  مي داريم االن كه

گذشته نه آينده بلكه در وضعي كه در انقالب بايد باشد حاال بدون توجه به آنها در بگوئيم نه در وضعيت 

بخش اقتصاد گفتيم سيمان در رديف صيانت اقتصادي است، اصالٌ توجه نداريم كه با چه تناژي و با چه 

 كند. مي نيروي انساني و چقدر كار

شود نظر  مي و ابزار و تأمين پرداخت )ج(:در صيانت اقتصادي به آن مقداري كه سوبسيد نيروي انساني

نداريم بلكه بايد در اينجا صد در صد هزينه و راندمان را مالحظه كنيم در اينكه صنعت اصل قرار گيرد بعد 
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گوئيم: كارخانه هايي  مي انواع آنرا طبقه بندي كنيم يعني ببينيم اثر اقتصادي در حجم كمي بايد چقدر باشد؟

 اشد.كه بايد سودآوري داشته ب

 )س(: االن بر فرض بگوئيم اين كارخانه ها  بايد سود آور باشد ولو امكان دارد وقتي كه با عينيت تطبيق

 كنيم چيست؟ مي دهيم نباشند. بنابراين آنچه در بخش اقتصادي طبقه بندي مي

 ـ طبقه بندي صنايع بر اساس صيانت، عدالت و بهره وري 3

 )ج(: فقط هزينه ، راندمان، سود

 ديگر بحث صيانت، عدالت و بهره وري نبايد شود؟ )س(:

خواهيم هزينه راندمان سود را مالحظه كنيم آيا ابزار ما در كليه سطوح در فرض  مي )ج(: حاال وقتي كه

جامعه اي كه اينجا به انقالب معلق كرديم بايد همه اش دولتي باشد يا همه اش خصوصي باشد؟ آيا هزينه و 

 هست؟ راندمان مشروط به چيزي

 )س(: بايد مشروط باشد؛ يعني در آن چيزي كه مطلوب است بايد به جامعه انقالبي مشروط كنيم.

 )ج(: چه دسته اي بايد دولتي باشد؟

 )س(: دسته اي كه داراي ضريب حساسيت باالتري است.

ي از صنايع را )ج(:اولين مطلبي را كه گفتيم اين است كه اثر صنايع مادر را داشته باشد يعني يك دسته زياد

 اداره كند اين اثر سياسي دارد يعني اگر تعطيل شود ولو ما سوبسيد هم ندهيم، صنايع ديگر نيز تعطيل

 گوئيم اينها بايد در بخش صيانت بيايد. مي شوند مي

 )س(: فعالٌ فقط سيمان اينجا آمده است.

 گيرد؟ مي )ج(: آيا سيمان در اين رده قرار دارد يا صنايع ذوب آهن اينجا قرار

 )س(: ما فقط صنايع منتخب را اينجا آورديم چون در صنايع منتخب آنها نبوده است.
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 آيد. مي )ج(: در صنايع منتخب صنايعي كه مادر هستند اينجا

 )س(: مثل صنايع ساخت ماشين آالت و تجهيزات.

 جتماعي است.آيد بعضي آنهايي كه حجم كمي آنها منشأ تأثير بزرگ ا مي )ج(: يك صنايع ديگري هم

 )س(: مثل صنايع نساجي.

آيد كه با توجه به حساسيت محصول شان اگر دست بخش خصوصي باشد  مي )ج(:يك صنايع ديگري هم

 خطرناك است مانند سم سازي.

 كنيم. مي )س(: ما در اينجا بحث اقتصادي

گوئيم آيا همه چيز  مي ه بنديكنيم. در طبق مي )ج(: در اينجا ابزارهاي توليد و هزينه و راندمان را طبقه بندي

 دولتي باشد آيا در درون هزينه و راندمان هم طبقه بندي داريد يا نداريد؟

 )س(: وقتي به درون آنها رفتيم بايد طبقه بندي كنيم.

 )ج(: در اين طبقه بندي آيا همه اش را به دولت بدهيد؟ يا همه را به بخش خصوصي بدهيد؟

ت، يك بخش دست خصوصي و يك بخش دست اوقاف باشد ولي فعالٌ )س(: نه، بايد يك بخش دست دول

 اولين تقسيم ما اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي است.

 )ج(: اولين تقسيم كلمه اقتصادي است كه هزينه و راندمان شد.

 شود. مي )س(: براساس اين تقسيم آنچه هزينه هاي سياسي

 ـ تحقيق و تجليل متغير اصلي در صنايع اجتماعي 4

 شود يعني بهره وري اجتماعي در تحقير و تجليل چه اثري دارد. مي )ج(: در محصوالت

 شود بايد تطبيق به عينيت داد مي )س(:معلوم هم نيست كه چه دسته از كااليي را شامل

 )ج(:اينجا حتماٌ هزينه براي پرده كركره و چوب براي پوشش ديوار براي عموم نيست.
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 ؟)س(:سوبسيد منظور نظر شماست

 )ج(:بله

 دهد. مي )س(: فعالٌ دولت براي تعداد محدودي از كاالها سوبسيد

گوئيد براي چوب جهت پاركت براي روستائيان پول بدهيد بگوئيم كوپن  نمي )ج(: يعني شما هيچ گاه

پاركت درست كنيد... چقدر بايد دولت سوبسيد بدهد، در جامعه اي كه تعليق به كلمه انقالبي است اگر 

 خچال و آبگرمكن در تعريف فقر وارد شده است بايد براي آنها يارانه بدهيد.گفتيد ي

 شود؟ مي )س(: آنوقت صيانتي

)ج(: بله، هر چيزي كه در تعريف فقر وارد شده ـ در هر جامعه ـ اگر يارانه ندهند مردم احساس فقر و 

 كنند. مي احساس تحقير

 )س(: جامعه انقالبي بنا به تعريف چيست؟

به تعريف حداقل اين است كه در بهره وري بوسيله اشياء مردم تفاخر نكنند و يك دسته را تحقير  )ج(: بنا

 نكنند.

 )س(: اشيائي كه منشأ تفاخر است كدامند؟

كنند؟ از  مي گوئيد اگر در آمريكا يا اروپا ببريم ملت از چه چيز احساس تحقير مي )ج(: يك وقتي است كه

 دارند. همه چيزهايي كه سرمايه دارها

 )س(: در جامعه اسالمي بايد متناسب با خودش سنجيده شود.

 گيرد. نمي )ج(: پس ماشين هم قرار

 گيرد. نمي )س(: چرا قرار
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گوئيد ماشين جزء مصارف مثالٌ  مي گويد اجازه ورود ماشين را ندهيد ، مي )ج(: وسايل عمومي را زياد كنيد ،

 دولتي باشد يك رده خاصي ماشين داشته باشد.

خواهد بوجود بيايد و  مي كنيم كه يك جامعه انقالبي وجود دارد يا مي مهندس دانشمند: در حقيقت ما فرض

 يا....

گوئيد شأن يك مطلب چيست . شما شأن تعليقي حداقل را در يك جامعه انقالبي در نظر بگيريد  نمي )ج(:

 نه حداكثر را.

كه در همان حالت انقالبي بماند، انقالب را رشد )س(: براي حداقل يك جامعه انقالبي نهايت اين است 

خاهيم از اين وضع در بياوريم كه  مي خواهيم تعريف كنيم يا اينكه مي ندهد، پائين هم نيايد آيا به اين مفهوم

 چنين جامعه انقالبي از نظر كاالها چه نوع مصرفي بايد داشته باشند تخصيص بايد چگونه باشد؟

انقالب عده زيادي با تحريك مذهبي عليه رژيم شاه حركت كردند تا يك ساختار زنيم در  مي )ج(: مثال

سياسي را فرو ريختند در اين  تحريك طرح شد كه حداقل معيشت بايد براي عموم باشد ممكن نيست كه 

 يك عده تاراج كنند يك عده هم گرسنگي بكشند بعد انتظاراتي پيدا شد آن انتظارات در تعريف فقر وارد

 ود.ش مي

 )س(: يعني ماالن بايد يك الگوي مصرف متناسب با يك جامعه انقالبي را به صورت تخميني تصوير كنيم.

 تا محصوالت صنعتي را موضوع آن قرار دهيم. 129حجه االسالم رضايي: بنا شد اين 

 تا ممكن است پنج تا يانزده در بخش اجتماعي قرار بگيرد. 129)ج(:از اين 

 لي از آنها قرار نگيرد.)س(: امكان دارد خي

 )ج(: اشكالي ندارد.
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 كنيم جا مي تا كدام يك در الگوي مصرفي كه پيش بيني 129مهندس دانشمند: يعني ببينيم از موضوع 

 گيرد يا خير. مي گيرد آيا جا مي

 تا و 129گوئيم از آن  مي شويم مي )ج(: كه بعداً صحيح است به آن سوبسيد بدهيد بعد وارد بخش اقتصادي

 تا ديگر در صنعت رفته است. در مورد آن صدتا 29محصول آنها صد تاي آنها در اين قسمت بيايد، 

گويند بايد نوع محصولش اقتصادي باشد ولكن وضعيت كارگر، وضعيت مالكيت درست نيست، يك  مي

 يك بار شانه مقدار از هزينه اينها هم به عنوان هزينه مصرفي است كه راندمان ندارد... پس ما محصوالت را

آئيم، البته الگوي مصرف را يك بار اين طرف شانه كرديد بعد  مي كنيم يك بار هم به سراغ توليد و توزيع مي

گوئيم: يك مقدارش را آنطرف  مي كنيم آنگاه مي الگوي توليد، توزيع و مصرف را بار ديگر در اينجا بررسي

 بفرستيد.

 اينجا بنا شد مصرف مطلوب باشد. حجه اال سالم رضايي: چرا آن طرف بفرستيد؟

كند. من تعداد كار  نمي گوئيد در محيطي كه درست كردم انگيزش به صورت سرمايه داري كار مي )ج(: شما

گويم اجتماعي است جزء هزينه هاي  مي توانم بگويم اقتصادي است بلكه نمي و كارگري كه دارم ديگر

كرده و فقط هزار  مي كارخانه اي كه با تمام ظرفيت كارگويم سه هزار كارگر براي يك  مي اجتماعي است.

اجتماعي  7/0اقتصادي است  0/1كند و سه برابر كارگر دارد.  مي كارگر داشته و حاال با يك سوم ظرفيت كار

 است . اين را جزء بهره وريهاي اجتماعي قرار دهيد چون بهره وري اقتصادي ندارد.

لوب را مصرفي درست كرديم در اينجا هم الگوي مطلوب اقتصادي را گويم اگر در آنجا الگوي مط مي )س(:

 بنويسيم.

 ـ اصل بودن انگيزش اجتماعي در توسعه اقتصادي و صنعتي1/4
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كنيم محال  مي )ج(: اگر در الگوي مطلوبي كه ساختيم در تطبيق راندمانش بدليل اينكه وقتي اجتماعي درست

جا را بهم بزند مگر اينكه بتواند انگيزه را هماهنگ كنيد تا انگيزه را است كه براي اقتصاد محيط باشد، بايد اين

نتوانستيد به صيانت و عدالت و بهره وري منتقل كنيد ولي اگر منتقل كرديد بايد اقتصادي محض باشد، اگر 

 توانستيد تجليل و تحقير را در دستگاه خودتان بياوريد در اينجا اين بايد اقتصادي باشد.

 گفتيد پنج تا باشد بقيه را اصالٌ نياوريد. مي اشكال در صنعتي نيز وارد است شما)س(: همين 

آيد، در الگوي توليد، توزيع و مصرف اگر  مي آوريد . محصول هم در اجتماعي مي )ج(: بقيه را در اقتصادي

 گيرد. مي هزينه و راندمان برابر شد و رشد داشت در بخش اقتصادي قرار

 دانيم. نمي دهيم چون االن مي )س(:بعداٌ تطبيق

 )ج(: فرض مطلوب اين است كه يك جايي اقتصادي نباشد.

 )س(: در اجتماعي مثالً اقتصادي نباشد.

گويد بايد اقتصادي باشد در همان جامعه انقالبي اقتصادي نبودن محل سئوال  مي )ج(: ولي يك جاهايي

 گونه شد.گوئيد چون نتوانستيد انگيزه درست پرورش بدهيد اين مي است

كنيم به يك معنا ما آنرا در جامعه مطلوب وارد  مي )س(: بعد آنهايي كه اقتصادي نيست وارد دايره اجتماعي

 كرديم؟

)ج(: نه، مطلوب شما وقتي درست خواهد شد كه انقالب بتواند چرخ اقتصاد و صنعت را بچرخاند نه اينكه 

 يد انقالب را پشت سر چرخ توليد بياوريد.چرخ را بشكند، چرخ شكستن معنايش اين است كه نتوانست

معنايش اين است كه گستاخي انقالبي را ارضاء كرديد و تعريف فقر را عوض كرديد ولي نتوانستيد اين 

گستاخي را پشت سركارخانه بياوريد اگر توانسته بوديد پشت سر كارخانه بياوريد نبايد هزينه و راندمان 

 ه باشد.رشد را تحويل ندهد بايد رشد داشت
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خواهيم بدست بياوريم مثالٌ صنايع را در بخش  مي مهندس دانشمند: چه چيزي را از اين طبقه بندي

 گوئيم اين صنايع در بخش صيانتي ، توازني و بهره وري اجتماعي اينگونه تطبيق مي دهيم مي اجتماعي قرار

 م؟ يعني اين نوع طبقه بندي به چه دردكني مي شوند، اگر آنرا در بخش اجتماعي قرار داديم چه استفاده اي مي

كنم  مي خورد؟ بنابراين بايد به يك كيفيتي طبقه بندي كنيم كه بتوانيم از آن يك نتيجه اي بگيريم من فكر مي

 كنيم؟ مي هر كسي بايد يك بار بگويد چرا اين كار را

 ه انقالبي ايرانـ ضرورت مطالعه صنعت به لحاظ تأثير سياسي،  قتصادي و فن آوري در جامع   5

 گوئيم چرا تقسيم بندي اجتماعي، اقتصادي و صنعتي انجام گرفته است؟ ما مي گرديم مي )ج(: حاال بر

خواهيم متغيرهاي اجتماعي را بشناسيم تا در بهينه كردن انگيزه اجتماعي بتوانيم تصميم گيري بكنيم. با  مي

بردن رشد و وضعيت اقتصاد را رشد بدهيم. متغيرهاي  شناسيم در باال مي ابزار اقتصاد، متغيرهاي اقتصاد را

ـ جامعه را از نظر 1شناسيم. پس ما سه هدف داريم:  مي خواهيم بشناسيم تكنولوژي را مي خود صنعت را هم

ـ از نظر فن آوري رشد بدهيم يعني رابطه يك  3ـ از نظر اقتصادي رشد بدهيم  2سياسي رشد بدهيم 

 سازد مالحظه كنيم. مي محيطصنعت را به خودش كه برايش 

 گيرند. مي كنيم كه اين صنايع چقدر در خدمت اجتماع قرار مي )س(: يعني ما نگاه

)ج(:دقيقاً همين طور است. صنعت به چه نسبتي در خدمت سياست است . صنعت به چه مقداري در 

 باشد. مي خدمت اقتصاد و رشد خودش

 ماعي در خط توليد صنعتـ تأثيرگذاري كيفيت تحقير و تجليل اجت  1/5

گوئيم حداقل الگوي مربوط به انقالب چيست، ببينيم آيا خودش  مي )س(: در بخش اجتماعي در آنجايي كه

 را با آن تطبيق داده يا خير؟
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)ج(: آيا بيشتر سوبسيد دادند يا كمتر سوبسيد دادند؟ آيا بهتر است بيشتر سوبسيد بدهيم؟ بهره وري را به 

مالحظه كرد؟ صنايع وسيله تحقير و تجليل بر اساس سرمايه باشد بگوئيم صنايع بهره  توان مي چند صورت

بدهند به كسي كه سرمايه دار است، انواع بوها برايش تركيب كنند تا لذت بري از بو را به حداكثر برساند، 

كه منشأ تحريك و انواع رنگها را برايش تركيب كنند تا لذت بربينايي را برايش ايجاد كنند. انواع اموري 

شود برايش درست كنيد. صد نوع شيريني در اختيارش قرار گيرد. صد نوع غذا در اختيارش قرار  مي ابتهاج

برد و  مي گيرد، در زمان شاه در يكي از جشنها سيصد و خورده اي نوع غذاي گوشتي بوده است . اين هزينه

توان بهره وري  مي شود. بنابراين مي يك عده اي براي همه محال است كه فراهم شود، اين فقط وسيله تحقير

توان گفت تمام كارگران آنچه را كه قابل تصميم به  مي اجتماعي را وسيله تحقير و تجليل قرار داد و بالعكس

 حداكثر است آنها را بسازند مثالً براي همه يخچال بسازند.

خواهيم داشت كه چه صنايعي چه توليداتي و )س(: پس در بحث اجتماعي احتماالً اين نوع نتيجه گيري را 

 خوردند و چه نوع محصوالتي بي جهت توليد شده اند. مي چه محصوالتي داشته اند كه به درد

)ج(: خط توليد بايد عوض شود. خيلي از جا ممكن است شما به اينجا برسيد كه يك عده از خط توليد ها 

لزومي ندارد تقويت شود ولي يك عده صنايع بايد  بايد عوض شود و يك عده نگهداري شود ولي چندان

 تقويت شوند.

)س(: ممكن است يك صنعت مشغول توليد يك كاالهايي بوده كه در اجتماعي اثر منفي هم گذاشته است و 

تفاخر را اضافه كرده است نياز حقيقي انقالب را هم برطرف نكرده است و سوبسيد هم به آن داده نشده 

 است.

بينيم اگر تفاخر ايجاد كرده يعني ارزشهاي غير  مي اي مامضر است ما در عين حاليكه آنها را)ج(: آنها بر

 انقالبي را باال برده است.
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آوريم تا اين  مي )س(: يعني صنعت به ضرر انقالب در اين خط رشد يا نكث داشته است و اين را در جدول

 نتيجه را بدست بياوريم كه اينها آثار منفي داشته است.

 ـ تأثير قوانين تهديدي يا تشويقي در محدوديت يا توسعه صنايع متناسب تحقير و تجليل اجتماعي 2/5

گوئيم ماليات ده برابر بدهند. ودر پايان ممكن است  مي كنيد مثالً مي )ج(: يعني براي آنها محدوديت ايجاد

 نسبت به بخري از آنها تصميم بگيريم كه خط توليد آنها تعطيل شوند.

: يعني اگر ما توانسته باشيم در سطح اجتماعي الگوي مصرف متناسب با انقالب تصوير كنيم آنچه با )س(

 كند. مي اين كار تطبيق

دانيم  مي كنيم و ضرر ندارد و نفع اقتصادي هم دارد آنها را هم با درجه تخفيفي مثبت مي )ج(: آنها را قبول

دم نبايد عرق بخورند عين اينكه نبايد عرق بخورند و يا بينيم كه ضرر دارد مثالً مر مي يك چيزها را هم

 ترياك نبايد بكشند نبايد تفاخر كنند.

)س(: شايد يك كمي با تخمين بتوان گفت كه يك تعداد صنعت بوده كه چندان آثار مطلوب اجتماعي 

 نداشته و دولت هم به آنها چندان سوبسيد خاصي نداده است.

وبسيد نداده است مثل صنعت لوستر سازي ولي در عين حال پيشرفت )ج(: ممكن است بگوئيد اصالً س

زيادي كرده است، چرا؟ لوستر به اين نحو پيشرفتي كه دارد يعني آيا واقعاً براي مسئله روشنايي بايد در اين 

... شود ولي نبايد به آن اجازه صادارت و بر پا كردن نمايشگاه و مي افق كار شود؟ هر روز بر تنوع آن افزوده

توان در يك خط فضا درست كرد، مثالً براي اقليتها بايد بازار خاصي درست  مي داد. براي صنايع تشريفاتي

 توان در زمينه صنعت لوستر سازي تمرين كرد. مي كرد آنجا

 حجه االسالم رضايي: جامعه امروزي ما كه آنگونه بسته نيست.
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در شكل مطلوب آيا واقعاً بايد در يك كارخانه  )ج(: اگر بسته نباشد يك بحث ديگري است. اول اينكه

 مسيحي و يهودي و مسلمان با هم باشند در اداره هم اينگونه است.

توانيم در بخش تفاخر ببريم ببينيم كدام بخشهاي  مي )س(: بنابراين صحبت درباره اين است كه ما صنايع را

 آن تفاخر است و بايد جلوگيري شود.

توان گفت: امكان ندارد در جامعه يك كاري شكل بگيرد و يك توليد صورت  مي واقعمهندس دانشمند : در 

بگيرد بعد بگوئيم كل جامعه نسبت به آن سوبسيد نداده است يعني كل جامعه نسبت به آن هزينه نكرده 

و گوئيم اين ارز سيصد توماني  مي است اين اصالً شدني نيست. ما االن يك سري يارانه هاي مشخصي داريم

 اين ارز هفتاد توماني براي كار باشد، اين مشخصه باالست.

 ـ اصل بودن كرامت انساني در توسعه اجتماعي، اقتصادي و صنعتي  6

 كنيد. مي )ج(: آدم را جاي ديگر هزينه

چرخد؟ انديشه در خدمت حل نياز چه كسي است؟ يعني در عاطفه  مي يعني زيباشناسي به نفع چه كسي

شود، راندمان هر دو در عمل جريان توسعه است،  مي شود در انديشه حل نياز درست مي تعريف نياز درست

توان براي توسعه سرمايه هزينه كرد. سوبسيدي را كه  نمي كنيد. آدم را كه مي شما در توسعه آدم را هزينه

يك كشور انقالبي كند اصالً قابل قياس نيست هزينه اي كه  مي پردازد و آدمي را كه دارد هزينه مي غرب دارد

باشد يعني ما گاهي  مي كند. توليد انسان دقيقاً ضد آنچه در غرب است مي براي باال بردن ارزشها و فداكاري

 كنيم براي افزايش خوشي در ارتباط با جهان ماده و گاهي بالعكس هزينه مي عاطفه ، انديشه، عمل را هزينه

، يعني انسانيت ، و شرافت الهي يعني آنچيزي كه در كنيم خوشي مادي را براي پيدايش عاطفه صحيح  مي

 آيد مي گوئيد در آخرت به حساب مي گوئيد داراي قدر و منزلت است، آن چيزي را كه مي تعريف شب قدر

 گويم اثر دوم آن چيست؟ مي گوئيد عاطفه آدم و انديشه آدم را در راه تكامل تقرب الهي خرج كردم بعد مي
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گويم چه ربطي به مريض شدن ضعف اعصاب  مي شوند . نمي اعصاب مريضگويد: مردم از ضعف  مي

آورد؟ مگر حرص و احسد اساس بيماري  نمي دهيد مگر تحقير ، فشار عصبي مي داشت! شما جواب

نيست!؟ در اسالم جايش را ايثار گرفته است . جايش را كرامت نفس گرفته ديگر حسدي وجود ندارد، جاي 

گوئيد اينها دارند راحت  مي ست. جاي بخل و حسد، كرامت نفس قرار گرفته است.حرص ايثار قرار گرفته ا

 كنند. مي كنند. كليه، قلب و ... به صورت فطري و طبيعي كار مي زندگي

 ـ طبقه بندي صنايع به لحاظ تأثير در صيانت، عدالت و بهره وري در درون وبيرون 7

كنيم و چيزهايي را كه بايد  مي ه انقالبي الگوي مصرف را معينگوئيد : ما بنا به تعريف جامع مي بنابراين شما

به عموم بدهيم ولو عموم ابتدائاً به صورت مستقيم حضور در توليد ندارند)به صورت اقتصادي( بعدها در 

گيرد و مجرايش اوقاف است يعني اگر شما در پايان هم نگاه كنيد اين  مي شكل مطلوب باز اين كارها انجام

 شود، مي دهد بلكه بخش اوقاف متكفل آن قسمت مي شود نه اينكه دولت مي جامعه داده مصارف به

گوئيد: هزينه هايي را كه بايد  مي كند؟ مي گوئيد پس در آن صورت دولت در صيانت و عدالت چه كار مي

باتي ، بپردازد هزينه اقتدار جامعه اسالمي در بين جوامع جهاني است، بله ممكن است ما بگوئيم روغن ن

فرستيم و ... براي بوسني و  مي فرستيم ، اسلحه و ... براي بوسني و هرزگوين مي كولر و .... براي آفريقا

گوئيد در  مي دهيد نمي گويم چرا در داخل مي خواهيم نمي فرستيم و ... هيچ چيز در مقابل آن مي هرزگوين

فقر به سر ببرد يعني نياز و ارضاي نياز و گذارد يك نفر در  نمي كند؟ اوقاف مي داخل بخش اوقاف اداره

 گذارد يك نفر در شمل به سر ببرد. نمي توسعه نياز

 حجه االسالم رضايي: پس صيانت هميشه اينگونه نيست كه در دست دولت باشد؟

 رود. مي )ج(: صيانتي باز در دست دولت است ولي موضوعش از داخل به خارج

 صيانتي نيست؟)س(: ولي آن چه در درون است ديگر 
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)ج(: صيانتي هست ولكن متكفل آن رده بعد است . چون دولتي در مقايس جهاني رفت، البته االن هم 

توانيد همه را در جهان ببريد، يعني ما براي دنيا  نمي مجبوريد تا يك افقي وارد مقياس جهاني شويد ولي االن

 ت و اقتصاد دنيا را درست بدهيم، بعداًتوانيم خرج فرهنگ سياس نمي توانيم پول خرج كنيم ما مي كم

گوئيد ميزان توريستي كه ما داريم. زائر  مي كنيد؟ مي گوئيد چرا حضور پيدا كرديم و بعداً ضد آنرا هم بيان مي

كنند  مي آيند زندگي ما را نگاه مي براي انقالب اسالمي در سال مثالً به صد ميليون رسيده است و از تمام دنيا

كنند اول ما يك مقدار پول خرج كرديم براي  مي كنند، حضور در انقالب ما پيدا مي ما را نگاه. مجاهده هاي 

اينكه زائر حضرت رضا)ع( زائر شهدا، زائر مقام معظم رهبري ، زائر نظام اسالمي و ... بياييد كه ما چگونه 

بيايند. اينپول هزينه صيانتي ما كنيم، اما فقط پول كرايه حمل و نقل آنها داديم تا  مي توليد، توزيع و مصرف

كردند ما يك هزينه هاي بسيار  نمي بود، اول كار آمدند با يك تشريفات بسيار ساده اي ، خودشان خرج

كرديم ولي آنچه در اينجا ديدند دنيا را بهم ريخته است و ساختارهاي بسياري از جاها بهم  مي معمولي

كنيم بعد  نمي كنند و ما ديگر خرج مي آيند و پول خرج مي نخورده است . حاال از جاهاي مختلف براي ديد

دهيم آنها هم براي ما كارهاي  مي كمي باالتر اينكه لزومي ندارد اينجا بيايد ما اداره اطالعات آنها را انجام

د كنند نحوه درآمد ما از خو مي كنيم آنها مديريت كمي مي دهند يعني ما مديريت نرم افزاري مي كمي را انجام

كند، چون آنچنان  نمي كند يك مرجع تقليد براي معيشت خودش كاري مي ارتباطي كه داريم اينجا را اداره

آيد كه الزم نيست برود كار كند چون در آخر بايد جامعه اسالمي اينگونه شود يعني در  مي پول به طرف او

 فرهنگ جامعه جهاني مرجع شود.

ي جامعه هزينه هاي سياسي كنيم كه جامعه بوسيله آن محصوالت خواهيم برا مي )س(: در بعد اجتماعي كه

تحقير يا تجليل شوند يعني جامعه از تحقير خارج شود و به سوي تجليل حركت كند يعني جامعه انقالبي 

 شود.
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 )ج(: يعني تحقير و تجليل هر دو انقالبي باشد.

 )س(: در بخش صيانت؟

 اجتماع، اقتصاد، صنعت بعد داخل آن بيائيد.)ج(:اول كاري به صيانت نداشته باشيد، اول 

گوئيم حاال به كدام  مي كنيم هزينه سياسي است بعد مي گوئيم: هزينه مي )س(: پس اول نسبت به پيرزن كه

 كند؟ مي يك از محصوالت متناسب با آن جامعه اي كه داريم تطبيق

نت، عدالت و بهره وري، وقتي كنيم صيا مي شويم دسته بندي به اين سه سطح مي وقتي وارد درون آن

سطح است، كاالهايي كه در  4آيد آن كاالها يا محصوالت بسيار مؤثرند يعني شدت تأثيرش  مي صيانت

و بهره وري يك است. اما بعد از اين كاالهايي  2سطح عدالت يا توازن اجتماعي است داراي شدت تأثير 

ستند و يك كاالهايي منفي هستند كه از جدول خارج هستند كه مؤثر نيستند يا به عبارتي يك كاال خنثي ه

گوئيم هزينه و راندمان به يك معنا  مي شويم مي بوده و داراي اثر تفاخر هستند وقتي كه وارد بخش اقتصادي

شود يعني اقتصادي كه مال آن جامعه )جامعه انقالبي ( است  مي باعث رشد ارزي و پولي اقتصاد خود جامعه

 وري... رخانه جاتي كه باالترين بهرهگوئيم: كا دهيم باز هم مي كه براي آن قرار ميحاال در سه سطحي 

 ـ متغيرهاي اقتصادي و صنعتي در صنايع 7

شود. در  مي )ج(: اينجا الگوي توليد، توزيع و مصرف به صورت راندمان اقتصادي در خرد كالن مشاهده

 رشد و افزايش در الگوي توليد، توزيع و مصرفگوئيم يعني هزينه و راندمان منشأ  مي صنايع اقتصادي

 شود يعني بايد اقتصاد منشأ تقويت خود اقتصاد شود) هزينه و راندمان رشد( . وقتي كه در داخل اقتصاد مي

 گوئيد: بنا به يك تعريف چه صنايعي متمركزند؟ و بنا به تعريف ديگر اثر بزرگ مديريتي دارند. مي آئيد مي

 كنيم. مي ه لحاظ بزرگ و كوچك بودن طبقه بندي)س(:يعني صنايع را ب
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گذارند، يكي  مي مهندس دانشمند: يك بار مثبت بودن صنايع، صنايعي كه در تقويت خود اقتصاد تأثير مثبت

 گذارند و ديگر صنايعي كه خنثي هستند. مي صنايعي كه در خود اقتصاد تأثير منفي

خارج شوند ولو صنايع بزرگ هستند اما مضرند مالك  حجه االسالم رضايي: يعني در آنجا هم بايد برخي

 مضر بودن چيست؟

 )ج(: انقالب و اقتصاد است.

 كند وقتي كه به بحث مي )س(: اقتصادي كه مربوط به انقالب است اقتصاد انقالبي را تقويت و تضعيف

 رسيم صنعت به معناي تكنولوژي و فن آوري است. مي

ت به اينكه آزمايشگاه رشد پيدا كند يعني فن جديد بياوريم يا مونتاژ )ج(: آزمايشگاه، در اينجا ربط صنع

 جديد كنيم يا كشف جديد كنيم، صنعت در اينجا چه كاره است؟

 مهندس دانشمند: توسعه فن آوري ، تعميق فن آوري

 )ج(: توسعه فن و توسعه ارتباط با جهان مگر بنا نبود جهان را تسخير كند.

 خير)س(: بهتر شدن ابزار تس

 خواهيم وارد صنعت شويم باز هم در طبقه بندي اينها كدام يك ... مي حجه االسالم رضايي: وقتي كه

 )ج(:حتماً صنايع الكترونيك مربوط به دولت است چون صيانتي ها همه مربوط به دولت است.چ

گذارند، صنايعي  مي )س(: منظور صنايعي است كه در خود صنعت تأثير مثبت دارند، صنايعي كه تأثير منفي

 توان تفاوتها را پيد اكرد. مثل بخش اقتصادي و اجتماعي نيست. مي كه بي تأثير هستند كه در اينجا كمتر

شويم. مثبت و منفي بودن تفاوت دارد مثالً انواع بليرينگ  مي حجه االسالم رضايي: وقتي وارد بخش صنعت

 ين است كه اگر نباشد هيچ يك از صنايع شكلجزء صنايع منتخب ذكر شده تأثير مثت آن در خود صنعت ا

 شوند. نمي گيرد به يك معنا اگر قيد صنعت را بياوريم هيچ كدام خارج نمي
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گشتيم گفتيم يك تعريف از  مي مهندس دانشمند: ما در بحث اجتماعي چون به الگوي مصرف انقالبي بر

يد يك الگويي از اقتصاد هم بايد يك الگوي مصرف بدهيم بعد آنرا محك بزنيم آيا در بحث اقتصاد هم با

الگوي از اقتصاد تعريف كنيم و بعد بگوئيم اين كار در الگوي اقتصاد مثبت ، منفي و يا خنثي است؟ يك بار 

هم صنعت را خوب تعريف كنيم كه ببينيم صنعت از ديدگاه اسالمي چه صنعتي است و يك كلياتي از آن 

بت و يا منفي هستند؟ يعني ما بايد يك ديدگاهي نسبت به الگو در تعريف كنيم بعد بگوئيم اين صنعتها مث

اين سه تا داشته باشيم تا بعد بگوئيم چقدر سازگار است و به چه ميزان سازگار نيست آنگاه بگوئيم در 

تغييرات بعدي تخصيصها را چقدر بدهيم و يا چقدر قبالً داديم يا بد داديم يا خوب تخصيص داديم و 

 را بكنيم. تفسيرهاي بعد

)ج(: يك مثال بزنيم. يك وسائل لوكس و تجملي برقي هستند. كه بلبرينگ دارد صنايع دندان سازي هم 

رود، يكي حذف شدني است  مي بلبرينگ دارد چرخ دندان تراشي براي معالجه هر نوع بيماري دندان به كار

توليد بلبرينگ را كجا كم و زياد  گوئيم حجم مي آئيم در رده هاي پائين تر مي و يكي حذف نشدني نيست.

گوئيد خطهاي مصرفي آن مشخص است خطهاي مصرفي عمومي را زياد كنيد، يك وقتي در سطح  مي كنيم

رسيم)نه در سطح بهره وري( معنايش اين است كه صنعت درست كردن آلياژ ساچمه چيست و از  مي باال

يد فن آوري بااليي داشته باشيد ممكن است كند، در مهندسي مولكول شما با مي مهندسي  مولكول صحبت

در صنايع شما نباشد ممكن است در صنايع نظامي يا الكترونيك باالخره در يك صنايع خاصي است كه نوعاً 

 عمومي هم نيست

 گيرد كه يا به درد اين كار و يا درد كار ديگري مي حجه االسالم رضايي: بهره روي در قسمت پائين قرار

 شود. مي رود عموميت خود مصرف آن است كه موجب باال قرار گرفتن آن مي ه صنعتي باالخورد وقتي ك مي
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كنيد يعني آزمايشگاه شما دارد  مي )ج(: باال مخصوص خود فن است ، فن، در عاليترين مرتبه آن چه كار

 زند. مي دست به چه تسخيري

تا محصول  129بگيرد چون كه همه  )س(: بنا به اين بيان در صنعت هيچ چيز وجود ندارد كه باال قرار

 هستند و محصوالت خاصي هم هستند.

)ج(:ممكن است زير پوشش وزارت صنايع نباشد كه يك حرف ديگر است به عبارت ديگر در سرپرستي 

 شود صنايعي كه مربوط به مخابرات است هم نيامده است بنابراين نمي فن آوري اصالً صنايع نظامي را شامل

شود بحثها نوعاً مربوط  مي ديريت صنعت هم چند سطح قرار داد، در سطحي كه اينجا بحثتوان براي م مي

به اقتصادي بخش صنايع است . اقتصادي بخش صنايع مانند بخش خدمات و كشاورزي بنا به تعريف كامالً 

 با صنعت موضوعاً فرق دارد.

 )س(: يعني صنعت موضوعاً در اينجا نيست.

را به وزارت صنايع نداده اند، آيا اصالً نداده اند يا يك جاهايي را داده ولكن )ج(: يا حداقل مديريت آن

 بزرگ نكرده اند.

گيرد؟ صنعت صنعت  نمي مهندس دانشمند: براي صنعتي كه صنعت ساز است به يك نسبتي در اينجا قرار

ر نظر وزارت كنند زي مي ساز زير نظر وزارت صنايع است يا واحدهايي كه طراحي ماشينهاي صنعتي را

 صنايع است.

 )ج(: يعني مهندس طرح

 كند كه بتواند يك كار ويژه اي را انجام بدهد، ماشيني كه وجود ندارد فكر مي )س(: مثالً يك ماشيني درست

 كند كه يك ماشين توليد كند كه وارد خط توليد شود. مي

 )ج(: يعني چه اختراع و چه اكتشاف
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 آورند. نمي آورند ديگر واحدهاي طراحي را مي حصول راحجه االسالم رضايي: وقتي كه اسم م

)ج(: در طبقه بندي كار مهمي را كه بايد انجام بدهيد اين است كه چه چيزي در يك دستگاه ديگر كوچك 

كنيد. بنابراين يك چيز  مي دهيد و چه چيزي را كوچك مي كنيد وبه آن اولويت مي است شما آنرا بزرگ

 كوچك باشد شما بيشترين هزينه را نسبت به آن اختصاص بدهيد.ممكن است در يك دستگاهي 

فرمائيد الزم نيست آن چيزها حتماً اينجا هم  مي گوئيم با توجه به طبقه بندي كه مي )س(: ما هم قبول داريم،

تا صنعت با همين وضعيتي كه دارد از نظر ما مثالً ماشين ابزار، ماشين سازي ساخت تجهيزات و  129باشند،

گيرد به لحاظ سطح  مي رود ولي گريس سازي و مانند آن پائين تر قرار مي ات ريخته گري باال بااليقطع

 تأثير.

 توانيم گريس را به راحتي باال يا پائين كرد بلكه تأثيرش در صنعت بايد اين حرف بزند. نمي )ج(: ما

 )س(: يك چيز واسطه اي كه تمام صنايع به آن وابسته است.

كند  مي ممكن است بگوئيد اختراع روغن جديد براي موتور وضعيت ساخت موتورها را عوض)ج(: نه ، 

كنيم، در خود صنعت توانسته قطعه اي را كه در  مي پس باال قرار بدهيد يعني به اثرش در خود صنعت نگاه

 گذارد خشك شود يا بسوزد. نمي شود چرب نگهدارد مي وقت چرخيدن سرخ

 برد. مي ند ولي راندمان كار را باالك نمي )س(: توسعه ايجاد

شود كه فرم ماشين عوض شود مثالً بگوئيد هوا را  مي تواند توسعه هم ايجاد كند مثالً گاهي باعث مي )ج(:

سوزانيم  مي شود، خود هوا را مي دهيم حجم هو زياد مي كنيم بعد به آن شعله مي در داخل توربين متراكم

 جت نقش شمع را دارد، بنزين آن هوايي است كه در داخل توربين فشردهبنابراين شعله هاي بزرگ موتور 

خواهد هوا را اينگونه متراكم كند بلبرينگ آن را با چه روغني چرب  مي شود لذا محور پروانه اي كه مي

 نگهداريم؟
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 گوئيم يك گريس مخصوص است. مي )س(:

شود فرق بين  نمي موتور جت ساخته گوئيد اگر آن گريس نباشد اصالً دستگاه توربين براي مي )ج(:

 شود يعني اينكه يك مجموعه عوامل مي هواپيماهاي ملخي يبا جت بسيار زياد است متوقف به يك روغن

 چرخد و هم روغني كه چرب مي توانند تكنيك جديد را بياورند كه يكي از انواع آن هم محوري كه مي

 كند. مي

«والسالم عليكم و رحمه اهلل وبركاته»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 

 تأثير متقابل صنعت و جامعه بر يكديگرعنوان جلسه: 

 81جلسه 

 فهرست مطالب 

 ـ درصد كارآيي مدل تخميني صنعت  1

 ـ بررسي تاثير متقابل صنعت و جامعه بر يكديگر  2

 ـ بررسي عوامل رشد و توسعه صنعت بصورت موضوعاً  1/2

 ـ ضرورت طراحي نظام گزينش در واردات تكنولوژي  1/1/2

 ـ موضوع صنعت به عنوان بخشي از الگوي توليد در اقتصاد  2/1/2

 ـ ضرورت بررسي رابطه صنعت با نظام انگيزشي جامعه  2/2

 ي و اقتصادي و بالعكس ـ وابستگي راندمان صنعت به راندمان اجتماع 3/2

 هاي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي در طبقه بندي صنايع ـ ضرورت تفكيك هزينه 3

 ـ ارتباط بين پژوهش، فن آوري و نيازهاي اجتماعي  4

 ـ تابع بودن صنعت از سفارشات يا حضور صنعت در ايجاد سفارش 8/2

 قتصادي و صنعتي بودن هر كدام ـ تنظيم مدل طبقه بندي محصوالت صنعتي براساس اجتماعي، ا 5

 4ـ ضرورت تفكيك بين فن آوري، سود آوري و جايگاه مصرفي هر محصول صنعتي 1/5



 اسامي شركت كنندگان در جلسه پژوهشي و توليد مباحث: 

 ـ استاد و مشاور عالي: حضرت حجه االسالم و المسلمين حسيني الهاشمي  1

 ر و مجري طرح: حجه االسالم رضائي ـ مدي 2

 ـ مشاور و كارشناس طرح: آقاي مهندس دانشمند   3

 ـ كارشناسان طرح: آقايان: مهندس دانشمند ـ رضايي و عليپور 4

 

 

 شناسنامه جلسه پژوهشي: 

 19/90/1377تاريخ جلسه: 

 10شماره جلسه: 

 مكان جلسه: سازمان مديريت صنعتي 

 

 

 اسامي تنظيم كنندگان جلسه پژوهشي: 

 پياده كننده نوار: آقاي رضواني 

 عنوانگذار، ويراستار و كنترل نهائي: حجه االسالم رضائي 

 تايپ و تكثير: سيد محمد مسجدي

 23/19/1370تاريخ تنظيم: 

 24/19/1377تاريخ نشر: 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 رصد كارآيي مدل تخميني صنعتـ د 1

حجه االسالم رضايي: فعالٌ در مرحله تنظيم مدل تخميني هستيم مدل تخميني نيز بيشتر از تعمير وضعيت 

 موجود كارآيي ندارد.

 % واقعيت را پيشگوئي كند.39حجه االسالم و المسلمين حسيني: بنا است 

 آيد. نمي )س(: البته توسعه از آن بيرون

توانيد با آن مدل بسازيد. كلمه تعمير را به كار نبريد، ما حتي كلمه تعمير  مي كلي است كه )ج( : يك شماي

% توانست نسبت به گذشته درست 39بريم. اگر مدل سازي شما با يك نسبت تقريب  نمي % به كار39را در 

% كه 79كنيم تا برسد به % ارتقاء دهيم و بهينه 59يا  49% را به 39كنيم كه  مي ارزيابي كند آنگاه در آن دقت

توان گفت بوسيله اين مدل براي تعمير چه كارهايي را  مي يك مدل قابل اطميناني خواهد بود در آن صورت

% مشكالت را 79توان كرد؛ يعني حتماٌ اينگونه نيست كه اگر تا  مي بايد انجام داد يا براي توسعه چه كارهايي

تواند پيشنهاد كند كه اگر چنين تغييرات جزئي را در امور تبعي  مي پاسخ داد مدل توسعه باشد. بلكه اين مدل

آيد و  مي شود. بعد اگر در امور فرعي اين كارها را انجام بدهيد فالن نتيجه بدست مي بدهيد فالن تغيير ايجاد

ا را رسيم به اينكه توسعه كل اينه مي سپس در امور اصلي چه كار كنيد تا چه تغييراتي را نشان بدهد، بعد

% بتواند تغييرات عينيت را ارزيابي كند. 39چگونه برنامه ريزي كنيد. انتظار ما فعالٌ طبقه بندي است كه تا 

 كنيد سه تاي آن درست باشد. مي يعني از هر ده تغيير كه ارزيابي

 ـ بررسي تأثير متقابل صنعت و جامعه بر يكديگر2
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مرحله ديگر اقتصاد و اجتماع را به عنوان محيط بر )س(: در اينجا هر چند بحث ما بحث صنعت بود. در 

 صنعت آورديم.

 شود لكن سفارشاتي مي )ج(: چرا اجتماع را موضوع بحث قرار داديم؟ براي انيكه پول به بخش صنعت داده

آيد كه مفيد براي توسعه صنعت نيست ، صنعت نسبت به محيط تأثيراتي دراد كما اينكه محيط هم بر آن  مي

كند، يعني پولي  مي دارد. آثاري كه در صنعت هست، محيط ديكته كرده و محدوديت براي آن ايجادتأثيراتي 

دهد بايد به فالن كارخانه بدهد، هر چند كه به صالح صنعت نباشد ولي چون  مي را كه به صنعت تخصيص

 كند ناگزير از پذيرش شرائط محيطي است. مي در محيط زندگي

ت وجود دارد كه مجموعه هاي اقتصادي و اجتماعي است. گفتيم صنايع )س(: يعني شرايطي براي صنع

بخش اجتماعي صنايعي هستند كه مربوط به امور سياسي جامعه است، صنايع بخش اقتصادي هزينه و 

راندماني است كه براي رشد و افزايش سود است و بخش صنعتي هم بحث فن آوري بود. اينجا چند سؤال 

 كنيم و الزم هم مي ن است كه ما در بخش صنايع اجتماعي، هزينه هاي سياسيمطرح است: يك سئوال اي

دانيم اين هزينه ها براي يك جامعه انقالبي انجام بگيرد اما در اينجا هر يك از اين محصوالت را قرار  مي

يه آن بدهيم حتماٌ در بخش ديگر در رابطه با اين محصول، محصوالت ديگري هستند كه تأمين كننده مواد اول

صنعت اجتماعي هستند. وقتي در صنايع اجتماعي آبگرمكن، اجاق گاز، يخچال و .... آورديم، در بخش 

 صنعت هم محصوالتي از قبيل ورق فوالدي يا ماشين ابزار تأمين كننده نيازهاي اين صنعت است.

 شود؟ مي يانتيآقاي ديندار: آيا ورق فوالدي چون تأمين كننده مواد اوليه صنعت بخاري گازي است ص

حجه االسالم رضايي: يعني در بٌعد اجتماعي كه يخچال را ذكر كرديم ورق فوالدي هم كه تأمين كننده اين 

 گيرد. اگر اين صنعت را در صيانتي قرار ندهيم ورق فوالدي تأمين مي صنعت است در بخش صيانتي قرار

قتصادي و صنعتي با هم مرتبط هستند يك شود . يك ديدگاه اين بوده كه سه دسته صنعت، اجتماعي، ا نمي
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توانيم قرار بدهيم  مي دهيم با ملحقات خودش مي نظر ديگر هم اين است كه ما آنچه در بخش اجتماعي قرار

آوريم الياف اكربليك را هم به عنوان ملحقات خودش بياوريم، ولو مردم  مي يعني فرش ماشيني را كه

تواند در بخش  مي ي بدون آن معنا ندارد. پس ملحقات هر كدامكنند ولي فرش ماشين نمي اكريليك مصرف

خودش قرار گيرد و در اين بخش قرار نگيرد. نظر سومي هم بوده كه اينها را به اين صورت مالحظه نكنيم . 

 كنيم با مواد و ابزار آن كاري نداريم يك خصوصياتي اينجا لحاظ مي اينجا را كه به لحاظ اجتماعي  مالحظه

 م در بخش اقتصاد خصوصيت ديگري و در بخش صنعت خصوصيات ديگري.كني مي

خواهيم بحث توسعه را مطرح كنيم  نمي يك بحث ديگري كه در صنعت بيان شد بحث فن آوري بود چون

شود. آيا در  مي كنيم و با توجه به اينكه فن آوري در بخش توسعه مطرح مي و فقط نظام تخصيص را بحث

لگوي مصرف اجتماعي و يك الگوي اقتصادي و يك الگوي صنعتي معين كنيم؟ يا خواهيم يك ا مي اينجا

كنيم الگو را به يك معنا به صورت عيني بدست آورده ايم؟  مي اينكه بوسيله تخصيصي كه در اينجا معين

يعني آيا اول بايد يك الگو بدست بياوريم بعد بر اساس آن تشخيص بدهيم چه كاال و محصولي را در كدام 

كنيم به  مي خش قرار بدهيم؟ كه اين شكل دوم است و منوط به بحث نظري است يا همين كه اينها را معينب

 شود؟ مي صورت تخميني بعد خودش الگو

)ج(: اوالٌ دستيابي به الگو بوسيله تكميل تخمين است چون بنا شده الگو را از فلسفه نياوريم بلكه از عينيت 

 تا به موضوعات فلسفي نزديك كنيم. بياوريم و مرتباٌ پردازش كنيم

 ـ بررسي عوامل رشد و توسعه صنعت به صورت موضوعاٌ 1/2

اگر بنا بود يك جايي را فرض كنيم كه صد در صد تأثيرات اجتماعي بر صنعت حذف شود در يك فضاي 

شود؟ آيا رشد صنعت با آن  مي موهومي نظري و تئوريك محض باشد. آنگاه رشد صنعت چگونه واقع

 شد؟ مي يزهايي كه الگوي مصرفش را نوشتيد درستچ
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 )س(: اصالٌ بدون محيط اجتماعي معنا ندارد رشد واقع شود يعني بستر رشد صنعت محيط اجتماعي است.

خواهيم صنعت را موضوعاٌ در فضاي رياضي مالحظه كنيم و بگوئيم خود صنعت چرا ترقي كرده  مي )ج(:

گوئيم بشر وقتي به يك مطالبي دست يافت  مي ن تكاملي صنعت وكنيم به ارزيابي دورا مي است؟ شروع

توانست ارتباطش را با جهان عوض كند از چيزهايي اوليه مانند قرقره و چرخ كه يكي از صنعتهاي مهم 

براي انتقال مكانيكي بوده است شروع شده تا اينكه به امواج نوري دستيافته است . نقاط عطف صنعت 

ايي كه بشر قدرت تسخيرش را از يك مرز به يك مرز ديگر توسعه داده است يعني بشر كجاها بوده اند؟ آنج

قبل از اينكه ماشين درست كند و قطعات مختلفي را به صورت نظام در بياورد كه آن قطعات در حال 

 حركت باشد كه به آن ماشين بگوئيم ولي تحركات آنها گوناگون باشد و تحركها بگونه اي باشد كه بتواند

نيرو را جمع كند، منقبض و فشرده كند، متراكم كند، آزاد كند منبسط كند بتواند به گونه هاي مختلف با نيرو 

گوئيد از وقتي كه ماشين اختراع شد خيلي ترقي پيدا شد، فاصله اش با ابزارهاي دستي خيلي  مي عمل كند.

ت هماهنگي آن بسيار عوض شد. گوئيد وقتي كه ماشين به الكترونيك مجهز شد قدر مي زياد است بعد

گوئيد وضعيت توليد انبوه عوض  مي ماشينها بگونه ديگر ارتباط پيدا كردند بگونه ديگر هماهنگ شدند بعد

شد، خود محصول ترقي كرد، محصول از وقتي كه بشر به تبديل انرژيها دست پيدا كرد، انرژي مكانيكي به 

 ديل شد يك تحوالتي پيدا شد، اين روند چه چيزي را اثباتانرژي مغناطيستي يا صوتي يا نوري و .... تب

كنيد كه در چه جامعه اي بوده است. كاري نداريد كه در جامعه الهي  مي كند؟ در اينجا ابتدائاٌ صرف نظر مي

يا سرمايه داري يا در جامعه هيتلري بوده، موضوع بحث اين است كه تكنولوژي چگونه توسعه پيدا كرده 

 بينيم آيا اصالٌ به مديريت صنعت مربوط مي كنيد مي كنيد. وقتي موضوعاٌ بحث مي بحث است. موضوعاٌ

شود اگر خدمات صنعت استراتژي داشته باشد ارتباطش را بايد با وزارت علوم مشخص كند كه در  مي

 وضعيت فعلي چنين چيزي وجود ندارد.
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 رت صنايع است.آقاي ديندار: فقط يك مركز پژوهشهاي علمي صنعتي تحت پوشش وزا

 ـ ضرورت طراحي نظام گزينش در واردات تكنولوژي 1/1/2

)ج(: در اينجا اشكالي ندارد كه در ساختار فعلي خدمت رساني براي دستيابي به توسعه تكنولوژي خيلي 

ضعيف باشد ولي حداقل يك چيز ديگر هست و آن اينكه ما حداقل يك نظام گزينشي در واردات 

م كه چه تكنيكي را وارد كنيم؟ پس آزمايشگاه نداريم و مجبوريم وارد كنيم ولي چه تكنولوژي داشته باشي

تكنيكي وارد كنيم تا بتواند صنعت ما را به نسبت در مرتبه دوم توسعه بدهد؟ پس مرتبه اول توسعه اين بود 

كه توليد شده كه شما بتوانيد فن جديد بياوريد و مرحله دوم توسعه اين است كه حداقل در انتخابات فني 

 است بتوانيد گزينش كنيد، به عبارت ديگر از بازار منفعل نشويد.

 )س(: اين قسمت جزء وظايف مديريت صنعت است.

 ـ موضوع صنعت به عنوان بخشي از الگوي توليد در اقتصاد2/1/2

وي بنابراين بايد خود صنعت موضوع بحث ما باشد. ديگر هم موضوع است صنعت به عنوان بخشي از الگ

كنيد بايد معلوم باشد كه چه نوع خدماتي  مي شود لذا خدماتي كه ارائه مي توليد يك كشور در اقتصاد مطرح

 است آيا اقتصادي است يا خير؟ اين پارامتر هم بايد مالحظه شود.

 ـ ضرورت بررسي رابطه صنعت با نظام انگيزشي جامعه  2/2

نعت را از نظر خودش شناختيم اگر جامعه هيتلري يك امر سومي هم داريد و آن اين است كه هرگاه ص

باشد خدمات بايد متناسب با آرمان هيتلري باشد و اگر جامعه سوسياليستي باشد بايد متناسب با آرمان 

سوسياليست و جامعه گرائي باشد و اگر جامعه اسالمي باشد بايد متناسب با آرمان آن باشد يعني هر جامعه 

د معلوم كند كه الگوي مصرف يعني دستگاه انگيزش جامعه چگونه باشد. به اي متناسب با آرمانش باي

عبارت ديگر انرژي طبيعي را تسخير كردن يك طرف است، انرژي انساني را تكامل دادن بخش ديگر است 
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تكامل كه فقط به توليد بنزين نيست كه بگوئيم ما بنزين را به بنزين هواپيما تبديل كرديم، تكامل انگيزش 

 هم هست.  آدم

 توانيم ارزش ايجاد كنيم. نمي حجه االسالم رضايي: اگر تكامل در انگيزش ندهيم

 ـ وابستگي راندمان صنعت به راندمان اجتماعي و اقتصادي و بالعكس3/2

)ج( : بنابراين بايد يك بودجه اي هم براي ارتباط صنعت به جامعه اختصاص دهيم. در مقابل، جامعه هم 

سازد، محيط  مي كند، محيط فرهنگي مي دهد. جامعه براي صنعت ايجاد محيط مي نعتيك خدمتهايي به ص

سازد، يعني اين گونه  مي سازد، امنيت ملي يعني اقتدار برابر جاهاي ديگر، امنيت داخلي مي سياسي و امنيت

 گيرند، اثر صنعت مي نيست كه بخش سياسي و فرهنگي جامعه هيچ گونه خدمت ندهد. البته خدمت هم

براي جامعه) يعني خدمت رساني صنعت به محيط عين اينكه بعداٌ صحيح است بگوئيم اثر محيط براي 

دهيم كالٌ راندمان كار صنعت جداي از راندمان سياسي و اقتصادي نيست.  مي صنعت( در تخصيصي كه به آن

عني چه؟ ما يك دهيم كه ممكن است صنعت در آنجا حضور نداشته باشد، ي مي اين تخصيص را از جاهايي

برد، صنعت مال  مي كند و مي آيند و نفت را استخراج مي بنديم كه از يك جاي ديگر مي قرار داد سياسي

كنيم اين پول را صنعت  مي كشور نيست فقط منبع طبيعي مال كشور است ولي پولش  را در صنعت خرج

 سفارش بايد اين كارها را بكند.توليد نكرده است لذا حق داريم سفارش بدهيم بگوئيم صنعت بنا به 

 ـ ضرورت تفكيك هزينه هاي اجتماعي ، اقتصادي، صنعتي در طبقه بندي صنايع 3

سئوال ديگر شما اين بود كه اگر محصول در بخش صيانتي بود آيا كارخانه آنرا نيز جز كارخانه هاي 

 باشد چون از دولت سوبسيد استراتژيك منظور نماييم؟ خير، كارخانه ممكن است جزء كارخانه هاي تبعي

 شود، دولت در بخش تبعي اين مقدار پول را تزريق مي گيرد لذا حساب مالي آن از حساب صنعت خارج مي
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كند براي سفارشات بخش سياسي، زيرا اين مقدار بودجه مربوط به بخش صنعت نيست چرا كه در بخش  مي

 دهند. مي ا الن به آن سي ميلياردتبعي است يعني بودجه واقعي بايد ده ميليارد باشد ولي 

دهند اگر چه براي صنعت رشد  مي دهند و بودجه اي كه براي اين كاال تخصيص مي كاالهايي كه سفارش

ندارد اما دولت كاري به رشد صنعت ندارد و حتي به توجيه اقتصادي آن هم كار ندارد يعني در واقع هزينه 

 پردازد چون سياست خرج دارد. مي سياسي را

پردازند در حالي كه يك هزينه هاي جانبي هم براي خود  مي آقاي ديندار: آنها فقط هزينه كاالهاي مصرفي را

 وزارت صنايع دارد.

دهد به اين معنا است كه از كل  مي دهم، وقتي اين مقدار پول مي گويد پول مديريت را هم مي )ج(: دولت

آوريم. خدمات آن هم خدمات  نمي حساب صنعت% آن را به 59دهد مثالٌ  مي بودجه اي كه به صنعت

شود لذا نگوئيد پنجاه  مي % براي اصل صنعت پرداخته29شود بنابراين فقط  مي سفارشي براي بخشي سياسي

 ميليارد داريم بگوئيد ده ميليارد داريم.

كند يك  مي )س(: گاهي است كه دولت بنابر تإثير پذيري از اجتماع و خرج سياسي كه براي صنعت

خواهند بيشتر توليد شود ولو اينكه توجيه اقتصادي و صنعتي ندارد ولي همان صنعت وقتي  مي كاالهايي را

شود خودش تقاضاي مؤثر در بخش صنعت، نسبت به ماشين آالت  مي به يك نسبت پول بيشتر به آن تزريق

 شود. مي و مواد اوليه

شود  منابع هم بيشتر  مي است، چرخ هم آنجا زيادتررود كه پول آنجا  مي )ج(: قطعاٌ نيروي انساني جايي

 رسد. مي بدست آنها

)س(: به عنوان نمونه ما االن در توليد ماشين آالت فرشي ماشيني تقريباٌ به خودكفايي رسيديم چون از آن 

 طرف تقاضا براي فرش ماشيني زياد بوده
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 گيرد. يم )ج(: يعني اگر صادرات نداشته باشيم پوشش داخلي كامالٌ صورت

شود ولي اكثراٌ در  مي )س(: همه قطعات فرش ماشيني به جز برخي قطعات ريز مثل سوزن از خارج وارد

 شود. مي ايران توليد

شود و يكي از اقالم مصرفي آينده اين محصول است و فرش دستباف در  مي )ج(: بعداٌ سوزن هم توليد

 داخل خانه هاي ايران خيلي كم خواهد شد.

 كنند. مي اشين آالت موكت بافي را هم در ايران توليد)س(: االن م

 رود. مي )ج(: به عبارت ديگر ابزار موكت سازي به طرف خودكفايي

شود االن در صنايع بسته بندي  مي )س(: حتي صنعت ماشين سازي تابعي است از نوع مصرفي كه در جامعه

غذايي آماده چون تقاضاي آنها خيلي باال بود  هم اينگونه است و در بسته بندي پفك، ماكاروني و انواع مواد

 در توليد ماشين آالت بسته بندي هم تقريباٌ به خود كفايي رسيده ايم.

تواند  مي دهند زياد شده است. بنابراين جامعه مي )ج(: به عبارت ديگر توليد ماشينهايي كه خدمات مصرفي

 توليد هم تأثير داشته باشد.كنيد با يك تزريق در سفارشات  مي يك محيطي كه شما درست

 ـ ارتباط بين پژوهش ، فن آوري و نيازهاي اجتماعي4

رسيد نوع نياز موضوعاٌ  مي )ج(: وقتي در پژوهش برود خوب است. علتش اين است كه وقتي به پژوهش

ي كند يعني اگر يك فنر كنار يك سوزن در هر ساعت اين تعداد بايد باز و بسته شود و برا مي تعميم پيدا

خواهيد يك فوالدي را پيدا كنيد كه مقاومت  مي كند به اين معنا است كه شما مي شناسايي نوع فلز آن تحقيق

شود  مي و كارايي آن فنر را داشته باشد، لذا دليلي ندارد كه از اين فلز در جاهاي ديگر استفاده نشود بنابراين

رود، اگر رسيد به ايجاد ساختارهاي دروني الگوي مصرف تا پژوهش و ايجاد ساختارهاي دروني مولكول ب

 گوئيد نيست. مي مولكول مصرفش يعني كاربري آن منحصراٌ آن چيزي كه شما
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 )س(:اما در يك رده هاي پائين تر هست.

)ج(: بنابراين در رده هاي پائين تا مادام كه به پژوهش نرسيده است. حتماٌ فرم بهره وري است نه فرم 

ش رسيد به فعاليتهاي درون مولكولي و تغيير ساختارها ارتباط ما با جهان در آنجا تسخير، آنجايي كه پژوه

 كند. مي فرق پيدا

 شود. مي )س(: آنگاه مديريت پژوهش و توسعه تكنولوژي تابعي از مديريت سياسي

)ج(: اين درست است. يعني شما چكار كنيد كه اين تزريق براي صنعت اساس نشود به عبارت ديگر ما يك 

لگوي تعيين اولويت و نيازمنديهايي داريم كه يك محورش را شما دنبال كرديد و اين طبقه بندي شد ولي ا

منحصر به اين محور كه نيست. شما صنايع نظامي هم داريد هر چند صنايع نظامي زير پوشش خدمات 

 وزارت صنايع نباشد مأموريت آن دادن مصارف نيست.

 ماعي است.حجه االسالم رضايي: يك سفارش اجت

رسد آنهم تنها  مي )ج(: يك سفارش اجتماعي در مورد امنيت است. در امنيت هم به ساختار درون مولكول

خواهم بگويم درست است كه همه  مي نيست يك پژوهشگاه ديگري بنام مخابرات وجود دارد)ارتباطات(

عبارت ديگر فن آوريها كه  اينها زير بخش صنايع نيست ولي دادوستدش هم نبايد با صنايع قطع باشد به

 پاسخ دادن به نيازهاي اجتماعي است اگر قايل شويم كه حداقل ارتباط بين آنها وجود دارد.

)س(: اين ارتباط در آن حدي كه مديريت كامل شود نيست ولي االن بخش صنعت قطعاتي را براي وزارت 

 رد.گي مي كند كه موافقت اصولي آنرا از وزارت صنايع مي دفاع توليد

)ج(: احسنت! وبالعكس كه ممكن است وزارت صنايع در يك تكنولوژي كه آنها پيدا كرده اند تقاضاي فن 

 بدهد.
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كند تلفن، موبايل، تلويزيون و  مي )س(: حتي االن صنايع نظامي در بعضي قسمتها به نياز جامعه پاسخگويي

ارت صنايع موافقت اصولي براي توليد كند. شركت صا ايران جزء صنايع دفاعي است كه از وز مي ... درست

 دهد. مي تلويزيون، ويدئو، راديو پخش گرفته است و به نياز مصرفي جامعه جواب

 )ج(: در حاليكه اين مسلماٌ حاصل كار پژوهشي و دستگاههاي خودش هست.

 )س(:... توليد بي سيم داشته است.

 بعد آنرا به كار گرفته است.)ج(:احسنت! تواني را براي توليد يك چيزي بدست آورده است 

)س(: اصالٌ اساس توسعه تكنولوژي و فن آوري و صنعت در آمريكا هم اينگونه است كه در آنجا به نسبت 

 رشد صنايع نظامي صنايع ديگر رشد كرده است.

 رسد. مي )ج(:يك سطح سفارشي داريم در بخشهاي مختلف كه همه آنها در پايان به پژوهش

 اقل به گزينشآقاي ديندار: يا حد

توانيد بگوئيد وقتي  مي )ج(: گزينش تا نهايتاٌ به پژوهش . در بعضي از مواد مجبور است به پژوهش برسد،

رساند  نمي رساند و تعدادي را به پژوهش مي كه نيازها را طبقه بندي كنيم چند تاي آنها را جامعه به پژوهش

مگر اينكه بگوئيد ما اصالٌ دستگاه آموزشي و  ولي در پاره اي موارد مجبور است به طرف پژوهش برود

 پرورشي نداريم . چون مصرف كننده محض نيستيم اگر مصرف كننده محض نباشيد چرخ پژوهشي شما كه

 چرخد سفارش نيازهاي جامعه هم در آن بي تأثير نيست. مي

 ـ تابع بودن صنعت از سفارشات يا حضور صنعت در ايجاد سفارش 1/4

تواند از  مي خواهيم بدانيم كه كالٌ توسعه صنعت تابعي از سفارش است يا خودش هم مستقالٌ مي )س(: حاال

 طرف صنعت نيازهاي جامعه را مديريت كند و ايجاد نياز كند؟

 )ج(: سازمان برنامه بايد ايجاد نياز كند توسعه نيازهاي اجتماعي وظيفه مجموعه دستگاههاي دولت است.
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 داند. مي دبه خودي)س(:آنها االن يك روند خو

گوئيد برنامه مدل  مي گوئيد بايد سياستگزاري كنيد، استراتژي بايد داشته باشد اينكه مي )ج(: نه، معناي اينكه

 گويد رهبري بايد سياستگذاري كند. مي دارد، حتي در قانون اساسي

 ..كنند معنايش اين است كه ... مي )س(: اينكه اين مقدار از جايگزيني واردات حمايت

شود يعني بردارهاي مختلف نيازهاي جامعه همديگر را  مي )ج(: ... معنايش اين است كه تلفيقي بين اين دو

دهد ولو نتيجه ايش التقاطي باشد. به  مي رساند و در پايان يك نتيجه مي كند و به يك فرسايش مي قطع

 مطلقا ناديده گرفته شود. اينكهتواند  مي توانيد بگوئيد سياستهاي اصولي انقالب نمي عبارت ديگر شما

گويد ممكن نيست معنايش اين است كه آن سياستها باضافه سياستهايي كه در مدل اقتصادي سرمايه داري  مي

دهد كه به نسبتي هم مديريت صنايع  مي است مجموعه عواملي هستند كه يك نتيجه حاكم بر سفارشات را

هينه كنيم. ما هميشه موضوع تصرف خودمان را بايد تعيين خواهيم ب مي در آن حضور دارد، ما آن نسبت را

 كنيم.

پااليش محيطي كنيم و به ميزاني كه ما دخيل نيستيم جو و تاريخ دخيل است، پدرو مادر دخيل بودند ، اينها 

توانيد تصرف كنيد و تغيير  مي %5% است در آن 5را كنار بگذاريد بگوئيد به چه نسبت ما دخيل هستيم؟ اگر 

 كنيد ، براي وزارت صنايع هم اينگونه است. نمي يد هرگز مطلقبده

 ـ تنظيم مدل طبقه بندي محصوالت صنعتي براساس اجتماعي، اقتصادي و صنعتي بودن هر كدام 5

 گيريم؟ مي كنيم ما كدام مدل را در نظر مي حجه االسالم رضايي: باالخره در اين سيري كه تنظيم

 كنيم. مي هم درست )ج(: اول سه طبقه بندي جدا از

)س(: يعني كاري نداريم كه بر فرض اگر آبگرمكن را در بخش اجتماعي باال آورديم در صيانتي دانستيم 

 اينجا متناسب با ....
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 )ج(: در صنعت پائين پائين ميرود كاري به اجتماعي ندارد.

 آيد. مي آقاي ديندار: يعني كارخانه اش در بخش تبعي صنعت

 صنعت تبعي تبعي كنيد.)ج(: ممكن است در 

حجه االسالم رضايي:بنا شد ما در صنعت كارخانه را در تبعي ببريم، آيا فعالٌ بحث نظام تخصيص در 

 محصوالت است؟

 )ج(: نه، محصوالت آنجا است.

 گيرد. مي محصول اين جا قرار 129)س(: در آن صورت همه 

تا اجتماعي  29گوئيد  مي اجتماعي نيست،گوئيد همه اش  مي كنيد مي )ج(: محصوالت را يك بار پااليش

تا هم  29گوئيد  مي تا را آنجا قرار دهيد . 59تا از آنها اجتماعي است  59است آنرا در آنجا بنويسيد، 

تا را اول  39گويم  مي تا فقط صنعتي است 39گوئيد  مي دهد مي اقتصادي است، آنها را در بخش اقتصاد قرار

 در صنعتي تقسيم كنيد.

 نه ، صنعت به معناي توسعه صنعت)ج(: 

 شود؟ مي )س(: به معناي بهره وري صنعت چه

كنيم اگر بخش خٌرد آن به عنوان  مي )ج(: صنعت را وقتي به توسعه ، كالن ، بهره وري )خرد( طبقه بندي

ل تابعي از متغير توسع و كالن باشد اينجا جايش هست واال جايش نيست. ما صنعتي را كه به نسبت در تكام

دانيم آنگاه يادمان نرود كه ما از خاستگاه اين مدل بايد بگوئيم به بخش تبعي  مي حضور داشته باشد صيانتي

 39تومان براي اصل صنعت بگيريد،   29هيچ چيز ندهيد يعني از صد توماني كه بنا بود اينجا بدهيم مثالٌ 

 تومان براي سياست بگيريد. 59تومان براي اقتصاد بگيريد، 
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% 59كند. يعني اگر  مي ديندار: هر تخصيصي كه در اينجا پيدا كند در آنجا هم به نسبت تخصيص پيداآقاي 

 اينجا تخصيص پيدا كرد صنايعي كه بايد از آنجا پشتيباني شود.

 كنيم. مي % هزينه59)ج(: نه ، ما پشتيباني صنعت را از همان 

 خواهيم بدهيم؟ نمي )س(: به پژوهش آن كه

 ن از موضوع اجتماعي خارج شود.)ج(:احسنت! چو

 آيد. مي )س(: پس حرف آقاي رضايي درست است كه همه ملحقات اينجا

 ـ ضرورت تفكيك بين فن آوري، سودآوري و جايگاه مصرفي هر محصول صنعتي 1/5

 خواهيم كارخانه را آنجا ببريم خدمات دولتي را هم اينجا مي آيد؟ ما مي )ج(: ملحقات در اينجا به چه معنا

گذاريم  مي بياوريم به عبارت ديگر يكي از اتاقهايي كه در وزارت صنايع است اسم آنرا اتاق صنايع اجتماعي

گوئيم صنايع اجتماعي ، خدمت رساني، كارخانه،  مي كنيم و مي ، مثالٌ وزارت صنايع را تقسيم بندي

 محصوالت و پول آنها.

 آيند؟ مي )س(: حتي ماشين آالت فرشي ماشيني هم اينجا

)ج(: وقتي اتاقهاي مديريتي را برديم معنايش اين است كه همه را برديم و اسمش معاونت صنايع اجتماعي 

 شد حاال كه معاونت صنايع اجتماعي در آنجا هست هرگاه كار پژوهشي آن به درون مولكول برسد،

 گوئيم آنرا به بخش صنعت بفرستيد كه با شما قرار داد ببنديم. مي

 كنند. مي آنجايي كه روي سوزن كار )س(:  يعني

 كند. مي )ج(: از سوزن هم دقيقتر، آنجايي كه روي آلياژها كار

 خورد. مي )س(: سوزني كه به درد همه دستگاهها

 خورد نمي )ج(: يا فوالدي كه به درد سوزن تنها
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 خورد مي )س(: به درد سوزن موشك هم

گويند اين نوع فوالد در  مي تواند بسازد مي فوالدي ديگر هم)ج(: نه فقط سوزن بلكه فوالدي كه كره هاي 

كره فالن هم كه قطرش ده سانت است نيز كارآمدي دارد براي اينكه چكش خوراگي يا انعطاف پذيرش زياد 

 است.

 )س(: اگر از تكنولوژي مواد يك مقدار پائين تر بيائيد باز يك قطعاتي هست مانند لبرينگ

گوئيد  مي شود مي گيرد كه وارد مهندسي درون مولكولي مي تر است . آلياژ اينجا قرار)ج(: آن يك قدم پائين 

 در فيزيك اتمي توانستيم يك چيزي را بدست بياوريم.

 )س(: با اين بيان ما ديگر هيچ چيزي نداريم

 تا نيست واال در صنايع نظامي و مخابرات هست 129)ج(: در اين 

 در آن باال قرار بگيرد اگر پژوهش مواد باشد تا چيزي نيست كه 129)س(: در اين 

 )ج(: ولي فن آوري مواد حتماٌ داريد

 )س(: توليد مواد داريم اما فن آوري مواد، خير.

شوند شركت كنند كه شما ماشين بسازيد، يكي از  مي خريد، حاضر مي )ج(: فن آوري يعني ليسانس اختراع

 آيد. مي آيد معنايش اين است كه يك فن مي شين سازيكارهاي وزارت صنايع ماشين سازي است، وقتي ما

 )س(: ماشين سازي صنايع االن تابعي از سفارشات اجتماعي است

گويند اگر شما  مي )ج(: درست است كه تابعي از سفارشات اجتماعي است ولي فن آن اينگونه نيست، يعني

 ا هستند، قطعه سازي فالن است، آنها همبخواهيد شركت فالن را بخريد فن هايي كه در آن به كار رفته اينه

فهمند كه اين قطعه سازيها مثل خط توليدش كه يك ذره عوض كنند براي يك چيز ديگر هم قطعه باشد  مي

 اينگونه نيست كه شعور آنها اصالٌ كار نكند.
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تراش را و كامپيوتري است، ليسانس آنرا بعضي خريده اند و ماشين  CNC)س(: مثالٌ االن ماشينهاي تراش 

 كنند كه براي انواع و اقسام صنايع قابل استفاده است حتي صنايع نظامي مي توليد

)ج(: احسنت! كمي دقيقتر، در متال هم آيا آلياژهايي كه قرار است براي ماشين درست كنيم هيچ قطعه اي را 

 سازيم؟ مي آوريم يا بعضي را مي سازيم و فقط شمش آنها را نمي خودمان

ايد ابتدائاٌ سه معاونت براي وزارت صنايع فرض كنيد كه صنايع اجتماعي، اقتصادي و صنعتي به هر حال ب

شود، يك  مي باشد با سه مدل، از خدمات آن گرفته تا كارخانه و محصوالت آن همه به خودش ملحق

ر هيئت داند كه جايگاه اين معاونت را د مي كند. مي داند كه چه مي باشد و مي مديريت باالي هر سه تا

 برد. مي وزيران اين قدر باال

«والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 اطالعات موجودبندى صنايع در مدل تخمينى با توجه به آمار و  بررسى شاخصه طبقهعنوان جلسه: 

 02جلسه 

  فهرست مطالب

 2      ورى بندى صنايع در سه سطح صيانت، عدالت و بهره بررسى معيارهاى طبقه - 1

 2      معيار اجتماعى بودن صنايع - 1/1

 3      معيار اقتصادى بودن صنايع - 1/2

 6      معيار صنعتى بودن صنايع - 1/3

 19     ى و صنعتى بودن در يك كاالى واحدتفاوت معيار اجتماعى، اقتصاد - 1/4

 11     گيرى صنعت در وضعيت موجود انتقال تكنولوژى اولين شاخصه اندازه - 1/5

 13      فهرست كاالهاى صنعتى با توجه به تأثير اقتصادى و صنعتى آن - 1/6

 14     % صحت با توجه به آمار و اطالعات موجود39كارآمدى مدل تخمينى با حداكثر  - 2

لزوم دستيابى به اطالعات و آمار مربوط به خدمات حمـايتى و مـديريتى وزارت صـنايع در صـنعت      - 2/1

 15     كشور

 آورى اطالعات و آمار مربوط به تأثير خدمات حمايتى و مديريتى وزارت صنايع بر لزوم جمع - 2/2

 17     صنعت كشور

 29      ن صنايعبررسى معيار تشخيص اقتصادى يا اجتماعى بود - 3
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 دارى با گستاخى انقالبى در مصرف در تفاوت حرص اجتماعى در نظام سرمايه - 4

 22      نظام انقالبى ايران

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهش و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 ديندار -عليپور  -رضايى  -كارشناسان طرح : آقايان: مهندس دانشمند  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1377/90/14تاريخ جلسه: 

 29شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  اده كننده نوار: آقاى رضوانىپي

  االسالم رضائى تعنوانگذار و ويراستار و كنترل نهائى: حج

  تايپ و تكثير: سيّد محمّد مسجدى

 1377/11/97تاريخ تنظيم: 

 1377/11/14تاريخ نشر: 



 بسمه تعالي

 

  ورى ، عدالت و بهرهبندى صنايع در سه سطح صيانت بررسى معيارهاى طبقه - 1

  معيار اجتماعى بودن صنايع - 1/1

 السالم رضايى: با توجه به تجديد نظرى كه انجام شد صنايع منتخب را به لحاظ تأثيرات اجتمـاعى، ت احج

اقتصادى و صنعتى براى رسيدن به الگويى كه متناسب بـا جامعـه انقالبـى ايـران باشـد مالحظـه نمـوديم و        

بندى پرداختيم كه در سه سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى صنايع را دسته بندى  طبقه آن مجدداً به  براساس

با اين قيد كه اكنون بنا نداريم الگوى صنعت را در سطح توسعه مالحظه كنيم، زيرا اگر بخـواهيم در    نموديم

يا مدل منطقى مالحظه كنيم به اين معنا است كه ميخواهيم به وضعيت مطلوب دست پيدا كنيم   سطح توسعه

آوريـم تعميـر وضـعيت موجـود      صنعتى ارائه كنيم در حالى كه آنچه ما در اين سطح بدست مى  براى توسعه

 وضعيت مطلوب نيز بايد شيب ايجاد كنيم.  است، اگرچه براى

  تر باشـد يعنـى گـاهى دولـت ناچـار اسـت در سـطح        اين نظريه موجب شد ديد ما نسبت به مسايل حقيقى

  توليد محصوالت صنعتى خاصى براى تجليل جامعه و رفع تحقير و محروميتهـايى كـه در دوران  اجتماعى با 

  ستمشاهى شده بود هزينه كند. پس جامعه بايد از مرحله محروميت عبور كند و اگر بخواهد به مرحله تجليل

ارد شـود. بـه   شد، بايد در سـبد مصـرف عمـومى و    برسد حتماً يك سرى كاالهايى كه بوسيله آنها تحقير مى

شد و بعد از انقالب يك  از آنجا كه جامعه نسبت به مصرف اين كاالها محروميت داشت و تحقير مى  عبارتى

گستاخى انقالبى براساس شعارهايى مانند: عدالت خواهى، ظلم ستيزى و... پيدا شد و مصرف آن كاالها   نوع

ون آورد، آنـرا وارد سـبد مصـرف عمـوم     انحصار طبقه حاكمى كه براى خودش حق مصرف داشت بير را از

با توجه به اين ديدگاه محصوالتى كه داراى تأثيرات اجتماعى هستند يك مقدار جابجايى صورت  كرد. جامعه
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گيرنـد كاالهـايى    محصوالتى كه به لحاظ تأثيرات اجتماعى در سطح صـيانت اجتمـاعى قـرار مـى     گيرد و مى

بودند مانند آبگرمكن گـازى و نفتـى، كـولر آبـى، جـاروى برقـى،        عموم مردم از آنها محروم هستند كه قبالً

سيلندر گاز، اجاق گاز، راديو، تلويزيون سياه و سفيد و رنگى، فرش ماشينى، موكـت   يخچال، بخارى گازى،

گيرند ماننـد فريـزر خـانگى،     ورى اجتماعى( قرار مى در قسمت پائين پائين )بهره  نمدى، البته بعضى از اقالم

برقى، ظروف سراميك، ماشين لباسشوئى، راديو كاست و ظـروف چينـى.     گيرى، چرخ گوشت، پلوپز آبميوه

تر شد، اين بخش را كه عدالت يا توازن اجتمـاعى اسـت اگـر بـه      حقيقى قسمت وسط جدول هم يك مقدار

طره، شـربت،  اقالمى مانند روغن نباتى، پودر شوينده، صابون، آمپول، ق  لحاظ تأثيرات اجتماعى مالحظه كنيم

خودكار، پتو، باطرى خشك، المپ روشنايى، السـتيك، دوچرخـه و    كپسول، قرص و دراژه، كبريت، مداد و

  موتور سيكلت، شير و پنير و...

  معيار اقتصادى بودن صنايع - 1/2

 از صنايع منتخب به لحاظ تأثيرات اقتصادى، در بخش صيانت شامل سيمان و تلفن روميزى است. البته قـرار 

 گرفتن تلفن روميزى در بخش صيانت اقتصادى جاى تأمل دارد.

  االسالم والمسلمين حسينى: كالً دستگاه ارتباطى ما در شكل تلفن آيا اقتصادى اسـت يـا خيـر؟ يعنـى     تحج

 آورد يا خير؟ هزينه خودش را خودش در مى

 د نسـبى و معقـولى را  تواند در بخش اقتصادى ذكر شود كه حداقل سـو  مطلب مهم اين است كه آنچيزى مى

تأمين كند به عبارت ديگر رشد در سرمايه را باعث شود به هرحال بايد رشد اقتصادى در اينجا مشاهده شود 

 ;رسد شود به قيمت يازده ريال به فروش مى اى با هزينه ده ريال ساخته مى معلوم شود وقتى كه يك وسيله تا

شود. اگر معلـوم   روى قيمت تمام شده اضافه مى 119م شود با همه خرجهاى جانبى )توزيع و...( معلو  يعنى

شود. نبايد در اقتصاد ذكر شود البته ممكـن اسـت عوامـل     روى قيمت تمام شده هيچ چيز اضافه نمى  شد كه
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پردازيم. ممكن است وضـعيت تـأمين    باعث شود كه اين صنعت سودآور نباشد كه ما بعداً به آن مى  مختلفى

عيت تأمين ابزار يا تأمين نيروى كار و مديريت باشد به هر حال وقتى لقب اقتصـادى بـه   باشد، وض  اعتبارات

  گيرد كه در آن رشد، قابل مالحظه باشد واال اجتماعى است. مى  خودش

اقتصادى   مهندس دانشمند: اقتصادى بودن يك محصول احتماالً تحت شعاع قرار خواهد گرفت چه در توازن

  گونه است ادى اينكه كدام محصول سود دهى دارد حتماً همينورى اقتص و چه در بهره

  شود البته بـه صـورت يـك واحـد خاـرد مالحظـه       )ج(: اقتصادى يعنى كااليى كه براى آن سوبسيد داده نمى

  اى دارد )مثالً صـد ميليـون تومـان( گـردش     بريم، يك شركتى است كه سرمايه كنيم و حتماً در كالن نمى مى

  اى كه براى ابزار و تأمين مواد آن و خالصه براى كل آنچه فالن مقدار است، به نسبت سرمايهعملياتى آن هم 

 شود، خود اين دستگاه سودآور است. بعد بايد نسـبت بـين ايـن كـاال و     مربوط به آن دستگاه است هزينه مى

به توسعه صنعت كاالهاى ديگر و نسبت بين خودشان و نسبت بين اقتصادى با بخش اجتماعى و نسبت آنها 

كنيم كه آيا در آخر سال وقتى كه بـيالن شـركت را    ببينيم كه آن يك بحث ديگرى است. فعالً مالحظه مى را

بدون كمكهاى مستقيم )مستقيم يعنى به آن پول داده نشده است، ارز داده نشده، تخصيص بودجـه   گيرند مى

 ستد و رشد هم داشته است يا خير؟است( خودش توانسته بچرخد و روى پاى خودش باي  پيدا نكرده

 )س(: يعنى كمكهاى سهميه بندى شده به آن تخصيص داده نشده است.

  اند نـه خـدمات   )ج(: يعنى نه به او ارز داده شده و نه خدماتى به او داده شده نه سرويسهاى ادارى به او داده

 ر شركت خصوصى بـا ايـن شـرايط   اقتصادى بمعناى تزريق اعتبار، تزريق اعتبار نشده است به صورتى كه ه

توانست اين اعتبار را بدست بياورد. حال سئوال اين است كه آيا منابع اعتبارى )بانك( كه در اختيار اينهـا   مى

آوريد يا خير؟ هر چيزى كه بناست سفارشى بيايـد بايـد در بخـش     گيرد آيا آنها را هم جز كمك مى مى قرار

ر ايشان را در چرخش عملياتش مالحظه كرديد در اين صورت براى بانـك  قرار گيرد، امّا اگر اعتبا  اجتماعى
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گيرد. ايشان هم از بانك يك تومـان   دهد يازده ريال مى ايشان كار كند، چون يك تومان مى صرف دارد كه با

 فروخته و يازده ريال بانك را هم پس داده است.  گرفته دوازده ريال

كه  شوند مفهومش اين است كه مشغول توليداند و اداره هم مى )س(: االن شركتهاى خصوصى زيادى هستند

 هاى گمرگى كه براى همه كاالها و از جمله براى اين كاالها وجـود دارد آنهـا   در شرايط فعلى و با اين تعرفه

 هستند. سرپا

 بنـدى را  بقهكنيم و ط كنيم ولى بعداً به صورت كالن و توسعه نگاه مى )ج(: ما ابتدائاً به صورت خرد نگاه مى

  كنيم، فعالً صحبت اين است كه كدام صنايع اقتصادى است اصالح مى

 ايم. بندى كرده االسالم رضايى: ما االن بدون استناد به آمار طبقهت حج

 )ج(: بايستى توليد كاال اقتصادى باشد.

  تاً متوجه شويم كـه )س(: ولى امكان دارد آمار بگويد برفرض تلفن روميزى از تسهيالت استفاده كرده و نهاي

 ضرر ده بوده.

 اى كه بـا هـزار كـارگر كـار     )ج(: آنوقت در ضررده بودنش اين مسئله بايد مالحظه شود كه آيا يك كارخانه

تقليل يافتـه و اكنـون هشتصـد تـا      13كرده و سه هزار تن سيمان توليد داشته ولى ظرفيت توليدى آنرا به  مى

ر هم كارگر دارد. آيا واقعاً سوبسيد انقالبى در امر مديريت هم اين است كند و سه هزار نف توليد مى  هزار تن

گوئيد يك دسته از كاالهاى مصـرفى را بايـد اينهـا     هزار كارگر، سه هزار كارگر بياوريم؟ شما مى  كه ما جاى

سـه  هاى سياسى كشور باشد بجاى هزار كارگر اگـر   تحقير نشوند هزينه اينكار هم جز هزينه مصرف كنند تا

هزينه اجتماعى است؟ يا اينكه ناكارآمدى اداره است؟ يعنى نتوانستيد انگيزه انقالبـى   هزار كارگر كار كند آيا

افزار اداره بياوريد لذا بجاى آن نفر زياد كرديـد؟ يـك كارخانـه بـا هـزار نفـر        نرم را پشت موتور مديريت يا
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جا كرده باشيد نبايد بچرخـد.   چرخد، اگر تجليل بىبايد با همان هزار تا ب چرخد، حاال شما تجليل كرديد، مى

 بتواند براى گرداندن چرخ اين كارخانه نظام پيدا كند. اگر تجليل شما بجاست پس تجليل بايد

 شود؟ هايى مى هايش جز چه هزينه )س(: آنوقت هزينه

 ن اسـت كـه بعـدها   ها در بخش كـال  توان محاسبه كرد؟ يك دسته از اين هزينه )ج(: اين هزينه را چگونه مى

تـوان   كنيم و مربوط به از بين بردن ابزار يا مواد اسـت. اينهـا را چكـار كنـيم؟ اينهـا را كـه نمـى        مالحظه مى

تـوان گفـت اجتمـاعى     هاى اجتماعى محسوب كرد. اقتصاد شما دچار آسيب شده همه را كـه نمـى   جزهزينه

با ناكارآمدى چه برخوردى كنيم،  ;بوده است هايى مربوط به ناكارآمدى شما انقالب است، يك هزينه  بمعناى

بدليل انقالب ناكارآمد شده است، ممكن است بگوئيم يك اطالعات انقالبـى توليـد نشـده اسـت       آيا بگوئيم

پذيريـد كـه    هايى را مى با مسئله سوبسيد بسيار متفاوت است به عبارت ديگر شما يك هزينه  لكن اين مطلب

 بوط به انقالب است.بگوئيد مر توانيد لزوماً نمى

  )س(: در بخش صيانت اقتصادى فقط سيمان و تلفن روميزى قرار گرفته اسـت در بخـش عـدالت و تـوازن    

  )بخش دوم( كنتور برق، كنتور آب، انواع وانت، كامپيوتر، ماشـين سـوارى، راديـاتور فـوالدى و آلومينيـومى     

 اند. قرارگرفته

 دهيد؟ عدالت قرار مى)ج(: چرا كامپيوتر و مانند آنرا در بخش 

 گوئيم بايد باشد. )س(: در الگويى كه مى

محاسبه  برد و ابزار )ج(: چرا كامپيوتر در صنعت نيست و در اقتصاد است؟ كامپيوتر قدرت محاسبه را باال مى

 است.

 )س(: آنجا اقتصادى نگاه كرديم.
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كامپيوتر  ت محاسبه و ارتباط شما با)ج(: كامپيوتر هم يك كااليى براى باال بردن ظرفيت محاسبه است، ظرفي

صيانت  گيرد به چه دليل در يعنى هماهنگ سازى محاسبات و هماهنگ سازى ارتباطات با كامپيوتر انجام مى

 قرار نگيرد؟

 هايى كه در بحث اقتصاد مطرح كرديم. )س(: به دليل شاخصه

 )ج(: اقتصاد باشد يعنى رشد داشته باشد.

 ج شود بايد دو تومان تحويل ما بدهد.)س(: يعنى اگر يك تومان خر

 )ج(: اگر در توازن باشد نبايد دو تومان بدهد؟

 اى براى كشور مطرح باشد. مثالً در بريم به عنوان يك امر پايه )س(: فرض اين است كه وقتى در صيانت مى

 مورد سيمان، فعالً دولت نسبت به آن اهميت قايل است ولى كامپيوتر اينگونه نيست.

  معيار صنعتى بودن صنايع - 1/3

 )ج(: كامپيوتر به عنوان يك صنعت خودش سازنده است.

  گيـرد، ايـن يـك    مهندس دانشمند: صنايعى كه در توسعه اقتصاد مؤثر هستند در صيانت اقتصـادى قـرار مـى   

 مفهوم كلى است. حاال در هر مصداقى كه اين مفهوم باشد بايد در آنجا قرار گيرد.

 ت كامپيوتر در صيانت مؤثر است، يا خير؟)ج(: حاال آيا صنع

 كند بلكه حتمـاً  )س(: كامپيوتر در وضعيت فعلى اگر از مجموعه صنايع حذف شود صنعت نه تنها رشد نمى

 كند. سير نزولى پيدا مى

 بيند يعنى هماهنگ سازى كليه كارهـا بـدليل نداشـتن مـديريت اسـت، چـون از       )ج(: اصالً آسيب جدى مى

 كنيد. دم استفاده مىكامپيوتر بجاى آ

 كند. )س(: بتدريج نقش برق را پيدا مى
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 )ج(: يعنى نقش هماهنگ سازى، نقش معاون مدير و معاون هماهنگى را دارد، حاال آيا آنرا در صيانت قـرار 

 دهيم؟ يا به عنوان سودآورى در رشد توليد ناخالص ملى در توازن قرار دهيم؟

 اى ندارد چه بسا كه اگر از خـارج وارد شـود   است توليدش هيچ فايده)س(: االن كامپيوتر از آن محصوالتى 

رسيم و چندان درآمدى در توليد آن وجود نـدارد خصوصـاً در كـامپيوتر اينگونـه      تر و سريعتر به آن مى زنده

 است.

 چون سرعت تغييراتش حتى سريعتر از صنعت تلفن است. اساساً محصوالتى كه جنبه مصرفى دارد و ته خط

گيرد مثل تلفن )گوشى تلفـن(، فـاكس، كـامپيوتر     د است، يعنى در اختيار كاربر و مصرف كننده قرار مىتولي

 وتلويزيون در وضعيت فعلى براى كشور ما سودآورى اقتصادى ندارد.

 )ج(: چرا در توسعه اقتصادى قرار ندهيم؟

عنوان   توانيد با خريدن آن به مى شود كه آيا توسعه اقتصادى به اين معنا است كه شما )س(: آنوقت سئوال مى

 رفع نياز كنيد. -نه به عنوان صنعت  -محصول 

 گيرد؟ ما فن را يـا ايجـاد   كنيم، آيا در بخش توسعه صنعت قرار نمى )ج(: گاهى ما يك تكنولوژى را وارد مى

دهـيم بـه چـه     آوريم اگر منشأ توسعه باشد بايد در بخش صنعت قرار آوريم، آن فنى را كه مى كنيم يا مى مى

هايى هم براى هر  بندى كنيم شاخصه خواهيم يك صنعت را طبقه در اقتصاد باشد؟ به عبارت ديگر ما مى  دليل

تا شاخصه جداگانه درست شده باشد يا براى هـر خانـه سـه     0تا خانه  0طبقه داريم. مثالً اگر براى اين   سه

 تر است. تا مناسب 27يك از آن كنيم كه براى كدام  تعريف شده باشد، بررسى مى  شاخصه

  توانند خرج تحقيقات و توسعه بعدى خود را تـأمين  )س(: در مورد اين نوع محصوالت چون خود آنها نمى

  المللى و توليد محصوالت كنند، لذا به لحاظ نياز به تحقيقات و توليد كم داخلى و قيمتهاى رو به كاهش بين
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گوئيم رشـد همـاهنگى و رشـد محاسـبه و رشـد در مـديريت        مىدهيم و  جديد، در توسعه صنعت قرار مى

 دهيم. خود كامپيوتر را به عنوان يك كاال در توسعه قرار مى آورد، مى

 )س(: يعنى اگر ما صنعتى بنام توليد كامپيوتر نداشته باشيم جايگاه كامپيوتر اين است كه ما به هر ترتيب آنرا

 توسعه بدهيم يـا كارهـاى ديگـر بـا آن انجـام دهـيم ايـن يـك امـر         وارد كنيم، براى اينكه صنعت را بتوانيم 

 است. ضرورى

 )ج(: يعنى ابزار توسعه است.

  برادر ديندار: يك مطلب قابل توجه اين است كه كامپيوتر مورد بحث ما كامپيوترى كـه در صـنعت اسـتفاده   

 آن شـكلى كـه در ايـران توليـد     شود به شود نيست، يعنى نوع كامپيوترهايى كه االن در صنايع استفاده مى مى

 شود نيست. مى

  سازند، يعنـى در صـنعت يـك مغـزى كـه      گويند كامپيوتر براى ساختن اين ميكروفون مى )ج(: يك وقتى مى

 ;رود مخصوص همين صنعت است درست شده است و آن كامپيوترى است كه در خود صنعت به كـار مـى  

برد، هرگـاه دانـش فنـى الزم بـه آن اضـافه شـود        ونيكى مىيك صنعتى را از مرحله الكتريكى به الكتر  يعنى

ها مجبورند به  كنيم آيا كارخانه سازد حذف مى صنعتى آنرا هم بسازد؟ اگر كامپيوترى را كه ايران مى تواند مى

اتوماسيون شدن بروند، به سمتى كه اين كامپيوتر در آن بتواند كار كند، مجبوريم اين تكنيك را به اين   طرف

 كنيم، جاى اين تكنيك كجاست؟  هاضاف

 )س(: آيا اين محصول منظور شما است؟

  كنيم بنابراين در اينجـا، هـم   )ج(: يعنى ما يك محصولى را كه توسعه تكنولوژى است، در كارخانه نصب مى

  افزار خاص داريم، مثالً يك كامپيوتر براى درست كردن ميكروفون و يك كامپيوتر براى افزار و هم نرم سخت
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دهـد و خـط    دستگاه تقويت آن و... درست شده است، يك كامپيوتر هم هماهنگ سازى اينهـا را انجـام مـى   

 برد. كند. اين كامپيوتر به عنوان يك قطعه فنى كارآمدى ماشين آالت ما را باال مى را حمايت مى توليد ما

خود  يعنى در تناسب با مهندس دانشمند: االن درست است كه مصرف كامپيوتر متناسب با خود صنعت است

 هـا  تـر از مصـرف خـانگى بچـه     صنعت كامپيوتر وجود دارد. ولى در يك جاهايى، كامپيوترى كه خيلى پائين

 كند مثالً در مراكز تلفن كه خيلى هم مهم است. به عنوان ابزار صنعتى در اختيار ااپراتـور  است كار صنعتى مى

توانيم اين كار را انجام بـدهيم و اگـر آن را خـارج     ن هم نمىاست كه بتواند كارهايش را انجام بدهد بدون آ

مركز تلفن كالً كارآئى ندارد، در عين حال كامپيوترى هم داريم كه به لحاظ محـيط كارخانـه اساسـاً از      كنيم

باالترى برخوردارند به همين دليل هم گرانتر هستند يعنى كامپيوترى است كه احتمـال خرابـى     استانداردهاى

مانند كامپيوتر خانگى نيست كه احتمال خرابى دارد و اشـكال هـم نداشـته باشـد ماننـد       د در آن باشد ونباي

 اين كيفيت را دارند لذا گرانترند.  شود كه صنايع نظامى مى

 )ج(: يك مثال ساده آن مانند چرخ خياطى در منزل است كه بـا چـرخ خيـاطى يـك سـرى دوزى در بـازار      

ساعت  12كند بايد كليه قطعات آن براى كار كردن  ه يك سرى دوز با آن كار مىتفاوت دارد. چرخ خياطى ك

 روز در تمام سال مقاوم باشد. در

  كند در محيط كارخانه ضربه و صـدا هـم ممكـن اسـت باشـد و ايـن       )س(: در عين حال محيط هم فرق مى

خواهـد   د لذا كامپيوترى كـه مـى  گرد كامپيوتر از آن متأثر است، يك وجه ديگر هم به قدرت كامپيوترها برمى

ريزى كلى صنايع فوالد را به صورت يك پارچه اداره كند، آن كامپيوتر اساساً هم كيفيتاً و هم كميتاً بـا    برنامه

كند  كند و با كامپيوترى كه در خانه هست خيلى فرق مى كه در يك كارخانه نساجى است فرق مى كامپيوترى

اى دارنـد خيلـى از    ده وجود دارد، جاهايى هم كه كامپيوترهـا نقـش برنامـه   تناسبى در نحوه استفا  يعنى يك
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معمولى كه االن براى كارهاى معمولى در منزل كارآئى دارد براى آن بخش از صنايع هم جواب   كامپيوترهاى

 دهد. مى

 )ج(: مانند صنايعى كه در مديريت و توزيع و... حضور دارند.

هم   اى دهد، شبكه ن در سازمان مديريت صنعتى كارهاى هماهنگى را انجام مى)س(: مثالً كامپيوترهايى كه اال

 ها هسـتند چنـدان تفـاوتى نداشـته باشـند،      كنند ممكن است با كامپيوترى كه در خانه هستند و با هم كار مى

كنـد ولـى در    همين قضيه در سطح ارائه اطالعات بين مجموعه كاركنان كارخانه فـوالد مباركـه فرقـى نمـى    

كنترل كوره ذوب و يا كنترل جاهاى ديگر را بعهده دارد يك خصـلتهاى خاصـى دارد كـه حتمـاً       نجايى كهآ

مقدار حافظه، سرعت و...( حتماً كامپيوترى كه محاسبات بزرگ يك سـاختار نظـامى را    كند )از نظر فرق مى

 كند... مى فرق دهد انجام مى

 اين را بايد كجا -نه تغيير خط توليد آن  -شود  ايران ساخته مى)ج(: ساختن دستگاه معمولى كامپيوتر كه در 

  خواهيم از نظر اقتصادى، اجتماعى و صـنعتى تقسـيم كنـيم، فـن     قرار داد؟ يعنى در بحث محصوالتى كه مى

اى كـه مـثالً در    توليد كارخانه -بنا به استداللهايى كه انجام شد  -كامپيوتر بايد در توسعه صنعت قرار گيرد 

كنـد موضـوع خـط توليـد فعلـى آن صـنايع نيسـت يعنـى موضـوع آنهـم            دارد كامپيوتر سازى مـى  جا يك

 نيست.  بزرگ  كامپيوترهاى

  شود حتى در مديريتهاى بـزرگ هـم نيسـت    كامپيوترهايى كه فعالً در بازار در سطح ساده از آنها استفاده مى

قرار دهيم؟ يا فن آن فـن محاسـبه    2ر اقتصاد رده خواهد همين را توليد كند اين را كجا قرار دهيم؟ آيا د مى

 در رده يك قرار دهيم. است و

  شـد كـه   )س(: ما از يك بحث مغلطه دارى بحث را شروع كرديم يعنى اگر راجع به مراكز تلفن صحبت مى

ارد تر بود. بطور كلى كيفيت توليد كامپيوتر به اين شكل است كه چهار جز اصلى د تر بود شايد راحت پيچيده
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شـود و بسـته بـه تناسـب داخلـى آن قـوطى فلـزى، منبـع تغذيـه و گـاهى برخـى از             از خارج وارد مى  كه

گيرد و بعد اينها به تناسب درخواسـت مشـترى در داخـل سيسـتم جـا       در داخل انجام مى  هاى آن كشى سيم

 گيرد. مى

 كنـد و در  شهاى خاصى پيـدا مـى  شود و بر شود، وارد مى )ج(: اصوالً در اينجا مدارهاى ديجيتال درست نمى

 شود. اينجا مونتاژ مى

  خورد در مورد كامپيوتر اينگونـه اسـت كـه يـك قطعـه بصـرد اصـلى        )س(: در حقيقت برش خاصى هم نمى

گردد كه در تايوان ماهانـه حـدود دو    كامپيوتر است كه بزرگترين قطعه آن است و اصل كامپيوتر به آن برمى

تر و كيفيت برتر محصول جديدتر عرضه  شود و هر دو يا سه ماه با قيمت پائين مى قطعه از آنها توليد  ميليون

كند در نتيجه حتى اگر كسى هـم بخواهـد توليـد     طوريكه اصالً قدرت رقابت را از بقيه سلب مى  شود. به مى

ن بخرنـد و  آالت را ارزا تواند تأمين كند. اگر هـم ماشـين   هاى خودش را نمى نيست يعنى هزينه  كند به صرفه

تـر توليـد    گذرد كه البته در اين شش ماه، محصول جديـدتر و ارزان  حداقل شش ماه مى بخواهند توليد كنند

خواهد محصول خود را به بازار عرضـه كنـد محصـول هفتـه قبـل       كننده داخلى مى شده و هنگامى كه توليد

التر با آن برابرى كند، كامپيوتر از جملـه  تواند به قيمت با محصول داخلى نمى تايوان در بازار وجود دارد، لذا

دهند كه وارد كنند و ما هم فعالً اين سياسـت را تـرجيح    كشورها ترجيح مى محصوالتى است كه بسيارى از

 دهيم. مى

 تفاوت معيار اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بودن در يك كاالى واحد - 1/4

و   عه اقتصادى نادرست است. بنابراين سـاخت )ج(: اين سياست در رشد اقتصادى صحيح است ولى در توس

 توليد كامپيوتر اقتصادى نيست.
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  دانيم چـون  كنيم مجموعه دولت را نسبت به تأمين محصول متكفل مى )س(: ما كه از زاويه محصول نگاه مى

 بيند. گوئيم: اگر اين محصول توليد نشود جامعه آسيب مى در مورد صيانت جامعه مى

 ت در رده صيانت دارد؟ حتماً توسعه صنعت رده صيانت دارد كامپيوترى كه در اقتصـاد )ج(: آيا توسعه صنع

 غير اقتصادى شد ممكن است در توسعه صنعت حتماً صيانتى شود.

 )س(: حال آيا آنرا بايد از زاويه توليد نگاه كرد يا از زاويه محصول؟

را   دارد هماهنگ سازى است و ضريب محاسبهشويم. اساساً كارآمدى كه كامپيوتر  )ج(: وقتى وارد توسعه مى

 برد. باال بردن ضريب محاسبه در صنعت اهميت دارد يعنى اگر فن آنرا بياوريم مهم است و اگر توليد باال مى

 كنيم نيز مهم است پس بايد آنرا نگهداريم.

در اختيـار صـنعت   از زاويه خود محصول كـه آيـا    - 1كنيم:  )س(: ما از چند زاويه به اين محصول نگاه مى

يا خير، مهم نيست كه در كجا توليد شده است مثالً صنعت نياز به بلبرينـگ دارد، اگـر بلبرينـگ وارد      هست

شود كه بلبرينگ بايد در اختيار صنعت باشـد امّـا    اثر توازنى يا صيانتى دارد، يك وقتى گفته مى صنعت نشود

 توليد شود.شود كه بلبرينگ بايد در داخل  مى  يك وقتى گفته

خودمان   )ج(: دقيقاً بلبرينگ معناى سرعت است. عين محاسبه كه بمعناى دقت است اگر بخواهيم در دستگاه

يافتـه و    برد. اگر بلبرينگ حذف شود اصطكاك افزايش تحليل كنيم سرعت و دقت حتماً كارآمدى را باال مى

 يابد. سرعت كاهش مى

  كنـيم ولـى   نگ از اقالمـى اسـت كـه مـا بـراى صـنعت تـأمين مـى        گويد بلبري )س(: فرضاً وزارت صنايع مى

 كنيم. توليدنمى

  گوئيد اقتصادى نيست بلبرينگ آورى )يعنى واردات فن( در توسعه صنعت و اقتصاد مؤثر است مى )ج(: فن

بسازيم، اقتصادى نيست كامپيوتر توليد كنيم ولى در توسعه صنعت چگونـه اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر اگـر       
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گذارى صورت گيرد و روزى بتوانيم بر كامپيوتر سازى حـاكم شـويم آنگـاه در صـنعت چـه اثـرى         سرمايه

ممكن است گفته شود در رشد اقتصادى اثرى ندارد براى اينكه در آن صورت همتاى تـايوان   خواهد داشت

شود از صـنعت صـيد مـاهى كمتـر اسـت و لكـن        شويم و ميزان سودى كه عايد كشور مى مى يا فالن كشور

مطلب گفته شود كه ارتباط با جهان بدون توسعه تكنولوژى حتماً تبعى خواهد بـود مـا     ممكن است ضد اين

 را بدست بياوريم بايد بلبرينگ و كامپيوتر را توليد كنيم.  اگر بخواهيم رشد صنعت

  آورى كـه فـن  كنيد ما توجه نكرديم به اين دليل  آورى را مطرح مى االسالم رضايى: از اين زاويه كه فن تحج

بمعناى انتقال تكنولوژى يا دستيافتن به تكنولوژى جديد است هر چند كارخانه سوزن سازى باشـد اگـر بـه    

رود دسـتيافت، ديگـر    جديدى دست پيدا كرده يا به آلياژ يا ورق خاصى كه در بدنه يخچال به كار مـى   متال

دا كرده اسـت. البتـه فعـالً هيچگونـه     يخچال نيست بحث از اين است كه به تكنيك جديد دست پي بحث از

فعـالً از   -مورد در دست ما نيست يعنى ما نسبت به وضعيت صـنايع تـا ماداميكـه گـزارش       اطالعى در اين

 129كه آيا بخش تحقيقات دارد يا خير، اطالعات نداريم، امكان دارد بگوئيم اين  بيايد –كارخانه لباسشوئى 

 ندارند. تحقيقاتى  صنعت هيچگونه

 گيرى صنعت در وضعيت موجود انتقال تكنولوژى اولين شاخصه اندازه - 1/5

ما   آورى معنايش اين نيست كه )ج(: ممكن است ما هيچگونه تحقيقاتى در مورد بلبرينگ نداشته باشيم اما فن

  كنيم تكنولوژى آنرا حتماً ياد بگيريم، بلكه به اين معنا است كه اگر محصولى را كه حامل يك فنى است وارد

 كند. مشكل را حل مى

 گيرد. )س(: يعنى بوسيله وارد كردن يك محصولى انتقال تكنولوژى هم صورت مى

  سـنجيم و گـاهى   گوئيد: اقتصادى بودن آنرا مـى  )ج(: اين انتقال در توسعه صنعت چه نقشى دارد؟ گاهى مى

 سنجيم. گوئيد در توسعه مى مى
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 آورى اسـت. حـاال گـاهى خـود مـا ايـن فـن را        فـن  )س(: به هر حال غرض از طرح بحث صـنعت بحـث  

 كنيم. توليدمى

 دهيد؟ مى گوئيد در صيانت قرار دهيد ولى اگر در توزيع يا مصرف باشد چه لقب )ج(: اگر در توليد باشد مى

 - 1توان سه منزلت قايل شد  آورى در بخش صنعت مى )س(: آنهم در بخش صنعت قرار دارد يعنى براى فن

 منزلت مصرف. - 3منزلت توزيع  - 2منزلت توليد 

 ورى، موازنه و صيانت. )ج(: يعنى بهره

 تا كه محصـوالت صـنعتى هسـتند. بـه لحـاظ      129)س(: االن ديد ما نسبت به موضوع اين است كه در اين 

 آورى، كامپيوتر بايد در بخش صيانت صنعتى نوشته شود. فن

 كشور ما توليد كننده آن نيستيد)ج(: اينها كامپيوترهاى صنعتى هستند كه احياناً 

 شود يعنى تكنيك توليد. آورى اصل مى )س(: خود فن

  آورى و صـيانت  هـا هسـتند در بخـش فـن     )ج(: به عبارت ديگر بگوئيم كامپيوترهايى كه مخصوص كارخانه

 گيرد. قرارمى

  صـورت  آورى در بخـش صـنعتى   )س(: البته الزم نيست كه براى كارخانجات باشد، چون وقتى بحـث فـن  

گوئيم به اين معنا است كه در بازار رقابـت تـأثير    گيريم، و وقتى اقتصادى مى گيرد بمعناى عام در نظر مى مى

 كنيم. باشد و يك تومان را به دو تومان تبديل كند يعنى سود داشته باشد، االن به صورت عام بحث مى  داشته

 رت گيرد تا در آخر آن را بهينه كنيم.)ج(: اشكال ندارد، پس نسبت به تخمينها يك جمعبندى صو

  )س(: به هر حال آيا تلفن روميزى تأثير در توسعه اقتصادى دارد يعنى صرفه اقتصادى آن در سـطح توسـعه  

 است مانند سيمان يا خير؟

 )ج(: حداقل تلفن يكى از وسايل ارتباطى است، ارتباط مثل خيابان در اقتصاد نقش دارد.
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  تصادى آن هم به همـين لحـاظ اسـت يعنـى بخـاطر ايـن اسـت كـه يـك نـوع وسـيله           برادر ديندار: تأثير اق

 است. ارتباطى

 )ج(: تلفن تا چه اندازه در توزيع كاال و چقدر در توليد كاال و چه مقدار در مصرف خانگى حضوردارد؟

 باشد. ها مى % مربوط به خانه69االسالم رضايى:  ت حج

 اقتصادى است؟ % آن اجتماعى و بقيه69)ج(: بنابراين 

 % باشد.79تا  79% است شايد 69)س(: باالى 

 برادر ديندار: آيا اين تقسيمبندى درصدى در اينجا بايد صورت گيرد يا مربوط به مرحله بعد است؟

  كنيم كه دولت حداقل در بحث صيانتى متكفل ايـن اسـت   مهندس دانشمند: ما االن به مسئله اينگونه نگاه مى

اختيار جامعه يا اقتصاد يا صنعت قرار دهد كه اثر خاصى را در رشد يـا توسـعه داشـته    كه يك محصولى در 

 باشد.

شـود؟   شود يا از خارج وارد مـى  حاال نگاه دوم اين است كه آيا اين محصول توسط صنعت داخلى توليد مى

سـت كـه وزارت   كند ايـن ا  به وزارت صنايع گفته شده و متكفل اين مطلب است و آمارها را كنترل مى  آنچه

مسئول است نيازمنديها را در داخل توليد كند و اگر نتواند توليد كند بايد به وزارت بازرگـانى اجـازه     صنايع

كند. پس حساسيت وزارت صنايع اين است كه محصوالت را در داخل توليد كند ولى اگر توليـد   داد تا وارد

د شود و اين گاهى در مـورد برخـى از محصـوالت    جامعه بايد اجازه بدهد كه از خارج وار نكرد براى حفظ

امور كشاورزى اگر برنج داخلى مصرف جامعه را تأمين نكند يا تراكتور و يا مرغ يا هر  افتد مثالً در اتفاق مى

شود. به هر حال وزارت صنايع وظيفـه خـودش    يك بخش وارداتى براى آن باز مى  كاالى ديگرى، بالفاصله

داخل توليد كند كه جواب مصرف داخلى را بدهد و اين براى بحـث مـا از ايـن     قدر درداند كه اينها را آن مى

 زاويه كافى است.
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  فهرست كاالهاى صنعتى با توجه به تأثير اقتصادى و صنعتى آن - 1/6

 االسالم رضايى: دو قلم ديگر از كاالهاى بخش عدالت )توازن اقتصادى( ماشين سـوارى و راديـاتور   ت حج

  ومينيومى است. ماشين سوارى يا انواع وانت در سطح توسعه اقتصادى چندان تأثيرى در توسـعه فوالدى و آل

 دهـد و رانـدمان را   ندارد ولى در اقتصاد اثر توازنى دارد و رادياتور نيز چنين است كه هزينـه را كـاهش مـى   

 برد. باالمى

ه صـرفه اقتصـادى در سـطح كـالن و     كـ  -ورى اقتصادى چند قلم كاال بيشتر نبود! تيغ اصالح  در مورد بهره

خودرو دو ديفرانسيل، سيگار، نوشابه و گـونى   -گيرد  ورى قرار مى تواند باشد لذا در بخش بهره نمى  توسعه

 ورى اقتصادى( قرار گرفته است. ترين سطح )بهره پائين كنفى كه در

 چون صنعت ساز اسـت يـا  در بخش صنعتى با توجه به بحث قبل، كامپيوتر جز صيانت صنعتى قرار گرفت 

اى  اند. لذا تأثير صيانتى دارد به همين جهت چون كـامپيوتر اثـر توسـعه    بخش عظيمى از صنايع به آن وابسته

  اى در صنعت دارد، ماشين سازى و سـاخت  دهيم. ماشين ابزار نيز اثر توسعه آنرا نيز جز صيانتى قرار مى دارد

ر اينجا گفتيم توليد اين دسته از محصـوالت ماهيتـاً نيـاز بـه     گرى و آهنگرى كه د تجهيزات و قطعات ريخته

طراحى دارد، اصل توليد آن نياز به تحقيق دارد و اصل توليد هم به سفارش است و توليـد آن هـم    تحقيق و

اى اسـت ولـى در بخـش عـدالت )تـوازن صـنعتى( اكثـر         اى يا چند دانه بلكه توليدات تك دانه  انبوه نيست

قرار گرفته است مانند: موتورهاى ديزلى، گيربكس، ورق و مقاطع مسى، لوله و پروفيلـى    محصوالت صنعتى

كارى، كليد و پريز، سيم و كابل، قوطى غذايى، طناب فوالدى، تيوپ آلومينيومى، پـيچ    آهنى، الكترود جوش

كلينگـر،   شيرآالت بهداشتى، ترانس توزيع برق، الستيك خودرو، روغن موتـور، گـريس   و مهره، سيم الكى،

پروپلين، نخ هايبالك، بطرى  پوليستر، تاپ آكروليك، الياف مصنوعى، گونى و چتايى، پلى  الياف آكروليك، نخ

پودر مالمين، كاشى، چينى بهداشتى، كاغذ و مقـوا، انـواع تراكتـور و كامبـاين، ماشـين       -و بلور، شيشه جام 
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وس و اتوبـوس، كـاميون و كاميونـت، تختـه چنـدال،      الكتروموتور، انواع مينى ب آالت راه سازى، انواع واگن،

بخش عدالتى )توازنى( ذكر شد البته بعضى از آنهـا شـاخص هسـتند      كارتن و پشم شيشه. اين كه همه اقالم

جوش كارى، سيم و كابل، پيچ و مهره، سيم الكى، ترانس توزيـع   مثل بلبرينگ، ورق و مقاطع مسى، الكترود

بقيه اهميت بيشترى دارند يعنى فراگيرى بيشترى دارد. بعضـى    ينها نسبت بهقدرت، روغن موتور و گريس، ا

اند.  صنايع. البته بعضى از آنها هستند كه كل صنايع به آنها وابسته اى هستند منتهى در بخشى از از آنها واسطه

ى و يا صنايع آن وابسته است يا صنعت برق و يا صنعت نساج  استدالل ما اين بوده كه يا صنعت ساختمان به

ماهيتاً صنعت ساز نيستند بلكه نقش واسـطه در راه انـدازى     غذايى و يا اكثر صنايع به آنها وابسته است يعنى

صـنعت   129انـد. و از مجموعـه    )تـوازن( قـرار گرفتـه     صنايع ديگر را دارند به همين دليل در بخش عدالت

 قرار گرفته است.  % از آن به لحاظ تأثيرات صنعتى در بخش توازن69حدود 

 ورى صنعتى دو قلم بيشتر پيدا نكرديم مانند پاكت سيمان و گچ، لوله و ورق آزبست، پاكت سيمان و در بهره

شود و پاكت چندان در اين صـنايع مـؤثر نيسـت و     گچ، به اين دليل كه غالباً سيمان با تانكر حمل و نقل مى

 ست.جنبه مصرفى دارند و در سطح خرد صنعت مطرح ا بيشتر

 % صحت با توجه به آمار و اطالعات موجود39كارآمدى مدل تخمينى با حداكثر  - 2

  كرد اين بود كه اگر صد كارشناس بيايند و به هر كدام يـك ورقـه   مسئله ديگرى كه آقاى دانشمند مطرح مى

ت كـه مـا   دهند، اگر اينگونه باشد كه نظرات مختلفـى داده شـود. بـه ايـن معنـا اسـ       بدهيم، صد نوع نظر مى

 يك روش واحدى ارائه كنيم.  نتوانستيم

 )ج(: ما دنبال اينكه نظرات را هماهنگ كنيم نيستيم حتى دنبال اينكه تقسيمات هم واقعى باشند نيستيم.

ابتدائاً بنا شده يك شماى كلى و يك طرح اجمالى از يك مدل درست كنيم كه درباره هـر ده موضـوعى كـه    

آنها درست باشد. اگر اين سه تا را هم جواب نداد و غلط بـود بايـد برگـرديم     دهيد حداقل سه تا از مى نظر
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بندى كنيم و همه آنچه صنايع بـه   ما چه نقصى دارد؟ مثالً ممكن است شما بگوئيد بايد يك طبقه  ببينيم مدل

مطلـب بايـد در    در اقتصادى قرار بدهيم يا در صنعت و يا در اجتماعى بايد قرار داد البته ايـن  اند آنها وابسته

خواهيم ببينيم وقتى كه مجموعه صنعتها را حذف كنيد و الـف، ب و   شود ولى فعالً مى  جاى خودش بررسى

خواهيم بـدنبال   كار كنيم؟ نهايت چرا الف، ب، ج نگذاشتيد؟ براى اين بود كه مى  ج قرار دهيد مدل آنرا چه

خواهيم بـدانيم كـه    ديگر آمار نخواهد داشت ما مى كه الف، ب، ج قرار دهيم  آن عينيت را مطالعه كنيم وقتى

خواهيم بلكه از نظر رابطه تئورى و عينيت  غلط آنرا از نظر تئوريك نمى آمار آن چگونه است يعنى صحيح و

 فرض پذيرفتن اينكه نتيجه غلط بدست بيايد هيچ عيبى ندارد. خواهيم مالحظه كنيم. بنابراين االن با مى

  بندى آيا در قدم بعدى كار ما يك تقسيمبندى ديگـرى تحـت عنـوان    ى در اين طبقه)س(: با فرض خطاپذير

 صنعت موضوعاً، موضوعات صنعت و آثار صنعت است؟ به نظر ما اگر بخواهيم هر يك از اين سه عنوان را

 مشخص كنيم منوط به آوردن اطالعات است.

 كنـيم و كـارى بـه صـنعت موضـوعاً و      مىطبقه را مشخص  0)ج(: ما اول با حداقل از اطالعات فقط همين 

 موضوعات صنعت و آثارش نداريم.

 خواهيم! )س(: پس آمار و اطالعات را براى چه مى

دهد؟ به عبارت ديگر آيا آمـار   دسته كنيم چه چيزى تحويل مى 0)ج(: اول كار ببينيم اگر آمار و اطالعات را 

تا مفيد است يا خير؟ اين يك بار بايـد جـواب بدهـد،     0توان به تحليل رساند يا خير؟ يعنى تقسيم به  مى را

توان بين آنها نسبت برقـرار كـرد؟ بايـد بررسـى شـود كـه چـه         گويند مفيد نيست، اول اينكه آيا مى مى مثالً

 دارند. نسبتى

 دهد؟ )س(: يعنى اطالعات و آمار به ما مى
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  فرضى انجام داديـد آيـا مفروضـات   )ج(: اطالعات و آمار، رابطه عينيت با مفروض شما، شما يك تقسيمات 

 درست است يا خير؟ تطبيق شده يا خير بايد با توجه به اطالعات و آمار يك حجمى را ذكر كنيد.

در صـنعت    لزوم دستيابى به اطالعات و آمار مربوط به خدمات حمـايتى و مـديريتى وزارت صـنايع    - 2/1

 كشور

 باشـند؟ آيـا ميـزان توليـد هـر يـك از محصـوالت در       )س(: آن حداقل آمار و اطالعات بايد از چه سـنخى  

 باشد؟ سال

  )ج(: بنا شد در يك ستونى مقابل آن كدها آمار قرار دهيم. بعد كدها را بررسى كنيم كه چـه نـوع اطالعـاتى   

 هايى است كه دولـت بـه صـورت اجتمـاعى بـه اينهـا       درباره صنايع وجود دارد، يك اطالعاتى درباره هزينه

  هـايى اسـت كـه پرداخـت     . يك اطالعات درباره خدمات است، خدمات غيـر از هزينـه  پرداخت كرده است

 است. كرده

 دهـد يـا فقـط    دهد يا فقـط ارز مـى   كند؟ آيا فقط تخصيص اعتبار مى وزارت صنايع نسبت به صنعت چه مى

 ها رخانهاى وجود دارد بايد ببينيم مديريت كا دهد؟ برفرض يك كارخانه دهد يا اينكه خدمت مى سوبسيد مى

گيـرد. ارتبـاط صـنعت بـا      گيرد؟ حتماً از طريق خـدمات انجـام مـى    بوسيله وزارت صنايع چگونه انجام مى

گيرد يعنى بنـده   چگونه است و مديريت و هماهنگ سازى اين صنعت با محيطش چگونه انجام مى  محيطش

رئيس كارخانـه ذوب آهـن    توانم كارى به وزارت صنايع نداشته باشم مثالً يك صنعتى باشم مى  اگر صاحب

بگويم ما كارى به وزير صنايع نـداريم وزارت صـنايع هـم بگويـد بـاالخره گـذر شـما بـه           هستم، حق دارم

 توانم يك موضعى اتخاذ كه هيچگاه گذرم نيفتد؟ مى  افتد آيا من وزارتخانه مى

  هـاى  وشـش بـود و اداره  اى كه همه چيز سهميه بندى بود يعنى كل كاالها و ارز تحـت پ  )س(: در يك دوره

 گرفتند تا جـايى كـه هـر    آمدند حواله مى ها مى دادند، كارخانه خدمات وجود داشتند كه به توليد خدمات مى
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  تن 6تن ورق فالن،  4نوشتند كه مثالً  ها مى اى داشت كه در آن دفترچه كارخانه در دوران جنگ يك دفترچه

  كردند و اگر صنعتى از خدمات دولت در آن بين صنايع تقسيم مى كردند، كاالها را استيل و... حواله صادر مى

  ها جمع شـده مثـل   رفت مگر صنايع بسيار خرد. از آن موقعى كه حواله كرد حتماً از بين مى زمان استفاده نمى

تواند ارائه كند بـه طوريكـه معـاونين وزارت خانـه در      وضعيت فعلى، دولت دو سه نوع خدمات بيشتر نمى

كنند كه ما ديگر قدرتى چندان بر صـنايع نـداريم چـون     صنعت هم اظهار گله مى 129يه آمار همين ته مورد

 دانند كه به ما اطالعات بدهند. دهيم لذا آنها نيز خودشان را موظف نمى نمى چيزى به آنها

 )ج(: معناى اين مطلب اين است كه در آينده وزارت صنايع حذف خواهد شد.

 ده كه ارائه خدمات كار يك وزارت خانه نيسـت بلكـه وزارت خانـه بايـد بتوانـد     )س(: اين بحث مطرح بو

  هدايت صنعت را انجام بدهد، مثالً وزارت صنايع كشورى مانند ژاپن، صنايع را در سطح توسعه تكنولـوژى 

ور هاى كالن كش آورد، برنامه هاى جديد را بوجود مى آورند صحنه كند، صنايع جديد را بوجود مى هدايت مى

 كند و... ارائه مى را

 توانـد  ها مى )ج(: وابستگى صنايع اگر بنا باشد در توسعه صنايع به وزارت صنايع باشد چه دسته از وابستگى

 شود. باشد؟ يعنى ما بگوئيم بخش اجتماعى وزارت صنايع حذف مى

  كارخانـه  )س(: صدور اجازه تأسيس يك صنعت االن تحت اختيار وزارت صنايع است و همچنين اگر يـك 

 خواهد عين آن يك كوره ديگر بزند بخواهد توليد خود را دو برابر كند يعنى يك كوره سيمانى داشته االن مى

 حتماً بايد از وزارت صنايع اجازه بگيرد.

  دهـد. يعنـى بـراى    )ج(: پس در بخش اقتصادى، وزارت صنايع حضور دارد و كارهاى مـديريتى انجـام مـى   

 كند. مديريت مىتوسعه و گسترش صنايع 

 )س(: براى ايجاد بايد اجازه بگيرد.
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 )ج(: آيا صرف اجازه اوليه است؟

 كننـد مـثالً هنگـام وارد كـردن ماشـين االت در گمـرك از       )س(: بعد از اجازه از يك امكاناتى اسـتفاده مـى  

 شوند. تخفيفهايى برخوردار مى

مختلف مانع از فعاليت   هاى تواند به بهانه مى)ج(: يعنى يك خدمات تشويقى و يك ضوابط بازدارنده دارد و 

باشد يعنى قدرت اعمال   تواند نظارت داشته كارخانه شود و اجازه را لغو كند و اين معنايش اين است كه مى

 دستور دارد.

  دهند؟ به عبارت كند آيا به دستگاههاى تأمين اعتبار مالى ارتباط مى حاال وزارت صنايع در توسعه چه كار مى

هاى الزم  يگر آيا وام دادن زير نظر وزارت صنايع است؟ آيا ارتباط وزارت صنايع با وزارت علوم و پژوهشد

 نظر وزارت صنايع است؟ زير

 )س(: چندان نظمى در اين ارتباط وجود ندارد.

 شود؟ مى )ج(: يعنى اگر وزارت صنايع بخواهد در توسعه حضور داشته باشد چه كارهايى موضوع كار آن

  : در تمام برخوردهاى سياسى خارجى، وزارت صنايع بايد عامل شود براى توسعه برخى از صـنايع كـه  )س(

 به نحوى نياز به ارتباط خارجى دارند.

 )ج(: يا بتواند در توليد فن حضور داشته باشد يعنى با وزارت علوم هماهنگ شـود و در توليـد فـن حضـور    

خواهيم اين است كـه نـوع خـدماتى را كـه دولـت       تطبيق آمار مى داشته باشد. به هر حال آنچه را ما االن در

اند يعنى چه نوع خدماتى به چه نـوع صـنايعى و بـه چـه ميزانـى       در ده سال گذشته و االن چه بوده  داده مى

شود ما بايـد ضـوابط    عبارت ديگر كليه خدماتى كه زير نظر وزارت صنايع به صنايع داده مى  رسيده است به

 بتوانيم آمار داشته باشيم. ته باشيم وآنها را داش

 االسالم رضايى: حال يك سئوال اين است كه در مورد هر كدام از اين كاالها آمارهايى در مورد توليد، تحج
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  ميزان مصرف آن در داخل و خارج

 كند امّا نوع خدمات مقدار توجه و تخصيص دولت را مهندس دانشمند: اين مطلب كه چيزى را روشن نمى

 

 كند و اين بسيار خوب است. ه موضوع روشن مىب

  خواهيد تا بگوئيد مثالً صنعت ميكروفون )ج(: سئوال آقاى رضايى اين است كه شما آمار را به اين خاطر مى

كرده حاال پنج هزار تـا   تا در ماه توليد مى 2999سازى در ايران حجم توليد آن بيشتر شده است يعنى حدود 

م در اول كار يك ميليون تومان بوده حاال پنج ميليون تومان شده است پس درآمدش است، درآمد آن ه  شده

گسترش پيدا كرده است. در اين صورت خدمات چه كار كرده كه اين صنعت به اين رشد رسـيده اسـت     هم

كنيم، ايـن   بار مالحظه خود صنعت را بر حسب حجم كمى داريم و بعداً هم كيفى آنرا مالحظه مى  يعنى يك

گوئيـد   هم قدرت ظرفيت توليد آن و هم باال رفتن نرخ سودآورى آن است. آيا به اين رشد مـى  حجم كمى،

% هـم سـود داشـته    19% به حجم توليد آن اضافه شـود.  19صنعتى خوب است در سال  مثالً اگر بگوئيم هر

وئيد اين صنعت بـاقى  گ % هم گسترش پيدا كند و آيا اين رشد است و مى39بدهد و  % سود39باشد. يا مثالً 

 ماند؟

صنايع بر صنعت   آورى اطالعات و آمار مربوط به تأثير خدمات حمايتى و مديريتى وزارت لزوم جمع - 2/2

 كشور

  گوئيد چه خدماتى به آن دادند كه اين رشد واقع شد يعنى اين خدمات براى چه بـوده اسـت؟ بـراى    بعد مى

اى انتقـال پيـدا    اى به يك مرحلـه  ايت ماست از يك مرحلهاين بوده كه يك چيزى هدايت شود كه تحت هد

كنيم يك بار هم موضوعى را كه تحت سرپرستى خدمات ما قرار دارد  ما خدمات را يك بار ليست مى كرده،
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خواهيم هم به صورت خرد و هم بعدها به صورت كالن تا بتوانيم  كنيم، گزارش رشد آن را هم مى مى  ليست

 داديم علت رشد شد. ا مىخدماتى كه م  بگوئيم

 گويد به تنهايى مفهوم نيست. االسالم رضايى: آمارى را كه آقاى دانشمند مى تحج

 مهندس دانشمند: يك طرف جدول است.

  خوب است بدانيم كه قيمت كارخانه چقدر است از نظر ليسانس صنعت گرفته تا پروانه تأسيس هزينه

اى كه بايد بـراى آن صـنعت    افزارش چند است، جمع كل هزينهخارجى و يا داخلى آن چقدر است، سخت 

 برد، چقدر پول و زمان الزم است. دهند تا آن صنعت سرپا شود چقدر هزينه مى قرار

  رسـانم وزارت  خواهم يك كارخانه ماشين سازى بسازم، به وزارت صنايع ايـن خبـر را مـى    مثالً من فردا مى

دريافت كنيد بنده مراجعه كـرده و مبلـغ پـنج ميليـون تومـان خـرج        گويد، اول مشاوره صنعتى را صنايع مى

گويند كليات طرح تمام اسـت   كنم مى اش را به من بدهند، بعد به وزارت صنايع ارائه مى طرح اوليه كنم تا مى

مكان گويند ا آورند. بعد مى دهم طرح تفصيلى را برايم مى آنرا آماده كنيد. پنجاه ميليون ديگر مى  حاال تفصيلى

آورم، تـا حـال كارخانـه     دهم و اينها را مـى  ريال، زمين و... را براى ما بياور بعد صد ميليون مى سنجى، دالر،

ام،  حال پشت در اتاق وزارت صنايع هستم و صد و پنجاه و پنج ميليون هم خرج كرده تأسيس نشده بلكه تا

فروشـند كـه    ليسـانس صـنعت را بـه مـن مـى      انجام دادم يك جايى شركت مادر، بعد از اينكه تمام كارها را

تواند  هاى معتبرى است كه آنرا قبول دارد و مى قبول دارد و گفته از كارخانه وزارت صنايع مهر و امضاى آنرا

گويد: پنج ميليـارد تومـان ليسـانس خـود صـنعت را       كنم. او مى صحبت مى ماشين سازى بفروشد حاال با او

داشته باشيد اين كارخانه را بخرى و آنجـا ببريـد بعـد... سـفارش       شما حق فروشم غير از كارخانه آن كه مى

كشـد. تـا حـال     سال طول مى 19دهم  كارهاى آنرا انجام مى  دهم تا زمين و بقيه خرم و انتقال مى دهم، مى مى

سال بـراى تأسـيس    19صورت تدريجى مصرف شده و   ميليارد تومان به 29تا  19كارخانه نصب نشده ولى 
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بايد سودآور شود و تمام خرجهاى گذاشته را هـم    رى شده و خيلى نفر هم كار كرده است، حاال كارخانهسپ

شود كه يك كارخانه چقدر ارزش دارد؟  معلوم مى  هاى قبلى را جواب بدهد آنگاه جواب بدهد و تمام هزينه

آورد؟ ايـن يـك    ى را مىشود و چه رشد مى  چقدر پول وارد آن شده و در آن گردش داشته و چگونه خارج

توانيم چند مورد از آن را كم  كنيم البته مى  صحبت است كه ما بتوانيم در رابطه با همه موارد آمار جمع آورى

 چقدراست؟  كنيم. فعالً اين كارخانه ارزش فعلى آن در همين شكلى كه هست

 توان تخمين زد. مهندس دانشمند: قيمت خارجى را حداقل مى

  توانيـد بـرآورد كنيـد كـه     تواند بدست آوريد بعد هم با يك نسبت تقريبى مـى  اى را مى مظنه)ج(: يعنى يك 

كنند. جمع سرمايه در گردش و ثابت آن مجموعـاً چقـدر بايـد     چقدر جنس دارد و چند نفر در آنجا كار مى

 داشته باشد. سود

  دا كند. يك گستردگى خيلـى )س(: البته اين مربوط به محصول است. اگر محصول بخواهد شكل كارخانه پي

 كنيد. آورد مگر اينكه اصلى و فرعى كند مثالً سى تا پنجاه كارخانه يك محصولى را بوجود مى وسيعى پيدا مى

 گوئيم: االن ظرفيت رسمى اين كارخانه چقدر است؟ هزار تن اسـت. آيـا در مـدت دو سـال، دو     )ج(: ما مى

اينگونـه بـوده، فـن آن اينگونـه بـوده ولـى حـاال تغييـر كـرده           هزار تن شده است؟ اعتبار اين كارخانه قبالً

داده و در هـر   كنيم يا به عبارتى بايد در هر تومان يك ريـال سـود مـى    رشد كارخانه را نگاه مى  هاى شاخصه

 كرده است. ريال رشد مى  تومان هم بايد يك

 آقاى ديندار: آيا رشد محصول يا رشد خود صنعت؟

 دهد و خـودش هـم بايـد    ن اگر رشد محصول نداشته باشد بازار را از دست مى)ج(: رشد خود صنعت، چو

  بيند كه براى تعمير كارخانه يك چرخ الزم است فردا بايد كليد را روى آن رشد كند يعنى اگر امروز الزم مى
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 نـه نشـود بايـد   رود. اگر كارخانه مرتبـاً بهي  بگذاريد تا اتوماتيك شود اگر اين كار را نكنيد كارخانه از بين مى

 شود. تعطيل

 % صنايع ما به روز نيست.59)س(: 

 گوئيد سودآور نيست. )ج(: به همين دليل مى

 )س(: در اقتصاد داخلى سودآور است ولى نه اقتصاد جهانى.

 آقاى عليپور: آيا قبل از اين آمار، يك آمارى ديگرى نياز نداريم تا دسته بندى انجام شده را تست كنيم؟

 كنيم يعنى وقتى يك كمى جلو رفتيم اگر متوجه شديم كـه ايـن برنامـه در    آنرا در عمل تست مى)ج(: حتماً 

كنيم. به عبارت ديگر اين دسته بندى انجام شده ممكن است بـه   گرديم كنترل مى دهد برمى عمل جواب نمى

ث فعلـى مـا   خواهد كنترل كند بحـ  بنده چندين اشكال داشته باشد ولى اينكه مدل چيست و چگونه مى نظر

 است.

توانيم ساده كنيم و حاال اين موجـود سـاده شـده را     صنعت يك موضوع متغير است، اين موجود متغير را مى

اش بگيريم، ممكن است يكبار الزم باشد تا تصوير ابتدائى آنرا رسم كنيم و در عمل آشنا  تصميمى درباره  چه

به عبارت ديگر يك بار بـراى شـناختن    ;ى صورت گيردخواهيم كار كارشناس تصوير آن شويم ابتدائاً نمى  به

كنم نه سئواالت ذهنى محـض و نـه    كنيم بعد از اينكه مدل شناخته شد سئواالت را دقيقتر مى تمرين مى  مدل

كنيم به عبارت ديگر آزمون و خطا را در  عينى محض. ببينيم كجاها اشكال وجود دارد آنرا بهينه مى  سئواالت

 بريم. فهيم مدل به كار مىشناسايى و ت خود

  بررسى معيار تشخيص اقتصادى يا اجتماعى بودن صنايع - 3
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  )س(: آيا اينكه فرموديد اقتصادى، به اين معنا است كه اين اقالم سودآور هستند يا نيستند؟ در ايـن صـورت  

  د بياوريم بعد هـر چـه  خيلى از اقالم اجتماعى سودآور هستند، ما ابتدا ببينيم كدام اقتصادى است تا در اقتصا

  باقى ماند در اجتماعى ببريم يا خير؟ مثالً امكان دارد توليد پنكه اقتصادى باشد.

  گردد اصـالً شـرط اوليـه اجتمـاعى     )ج(: هر جا كه سوبسيد نخواهد و سودآور باشد به بخش اقتصادى برمى

 اند خودش را اداره كند كه ديگرتو بودن به نفسه سودآورى نيست بايد دولت به او پول بدهد اگر خودش مى

شـود،   گوئيم اجتماعى است. اگر بنا شد دولت پول يا ارز بدهد كه بگوئيم يك تومان آن يازده ريال نمى نمى

اگر درآمد زاست و نياز به كمـك دولـت نـدارد در بخـش      -شود  گويند خارج مى را كه مى -آبگرمكن  مثالً

اهند استفاده كنند معنايش اين است كه شما توانستيد درآمـد عمـوم   گيرد ولو عموم مردم بخو مى اقتصاد قرار

ببريد و توانستيد مزد كارگر را باال ببريد تا امروز بتواند آبگرمكن بخرد لذا اقتصـادى اسـت.    اى باال را بگونه

دهـم كـه كـاال     دهم به آبگرمكن در زمان دولت موسـوى و بعـد حوالـه مـى     ورق مى  گوئى من يك وقتى مى

 گيرد. بخش اجتماعى قرار مى فت كنيد در اين صورت دردربا

 مهندس دانشمند: در آن زمان اكثر صنايع اينگونه بود ولى االن اينگونه نيست.

 2599شويد عيبى نـدارد مـثالً كـولر بـه قيمـت       گوئيد اكثر صنايع در ده سال قبل اجتماعى مى )ج(: شما مى

 دادند؟ دهند چگونه بود كه در آن زمان ارزان مى ن مىهزار توما 09دادند. االن به قيمت  تومان مى

 دادند خريدند و به كارخانه مى )س(: با ارز هر دالر هفت تومان ورق مى

 تومان است. بنابراين ممكن است در يك دوره كل صنايع يا 2599)ج(: االن هم اگر دالر هفت تومان بدهند 

ه همه اقتصادى شده باشند ولى بايد كدام اقتصادى باشد اكثريت يا بخشى از آن اجتماعى باشد و در يك دور

پـذير جامعـه    هزار تومان رسيده آيا اقشار آسيب 09تناسبات انقالب سازگار است؟ حال كه كولر به قيمت  با

 كنند. در هر صورت پسر خانواده ديگر توانند كولر تهيه كند يا كولر كهنه قبلى خود را وصله مى راحتى مى  به
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 كنند يعنى وقتى ندارنـد  د كولر جديد بخرد آنگاه اگر در تعريف فقر وارد شده باشد احساس فقر مىتوان نمى

 گويند چرا ندارم. مى

 آقاى عليپور: باالخره آيا آن اقالمى را كه بيان فرموديد، در اقتصاد ببريم يا در اجتماعى همچنان قرار دهـيم؟ 

  فرمايند در اين وضعيت به عنوان يـك قلـم اجتمـاعى    مىفرمائيد در وضعيت ايدآل است يعنى  آنچه شما مى

باشد كه دولت نسبت به آن سوبسيد بدهد و با قيمت ارزان در اختيار اقشار قرار دهد بواسـطه اينكـه بتوانـد    

تجليل و تحقير اجتماعى را عوض كند ولى در وضعيت فعلى آن يك قلم اقتصادى است ماننـد كـولر     معناى

اند كه بايد در اقالم اقتصادى قرار گيرند، االن ما وضـعيت موجـود    گيرى قلمهاى اقتصادى آبميوه يا پنكه و يا

 يا وضعيت مطلوب؟  را در آن بنويسيم

 نويسيد بـه عنـوان سـالهاى پايـه انقـالب مـثاًل شـما        )ج(: شما ابتدائاً وضعيت دولت مهندس موسوى را مى

 دهيد از آنجـا  دهيد يعنى زمان پايه قرار مى پول پايه قرار مى خواهيد وضعيت پول را ببينيد يك سنواتى را مى

 بينيد اين كارهايى كه انجام گرفته از اجتماعى آنها چه بوده و هم چنين اثر اقتصادى و كنيد بعد مى شروع مى

  صنعتى آنها چه بوده است؟ ما ممكن است احياناً برسيم به اينكه صنعت در دولـت مهنـدس موسـوى افـت    

  اقتصادى بودن آنهم افت داشته ولكن اجتماعى بودن آن براى انقالب رشد داشته است. در زمان آقاىداشته، 

توان اين را هم محاسبه كنـيم كـه آيـا     هاشمى اقتصادى بودن رشد داشته و اجتماعى بودن افت داشته آيا مى

  از نظر اجتماعى افت داشتيم چه چيزهايى بناست پيدا شود؟  وقتى

 كند. بندى در سنوات مختلف تغيير مى اين ترتيب طبقه : بهآقاى ديندار

  )ج(: از سه زاويه نگاه كنيد يك زاويه مربوط به سال پايه انقـالب و محاسـبات... يـك زاويـه مربـوط نظـام      

 بينـد، شـما در اينجـا دچـار     سرمايه دارى و افت انقالب است آنگاه رشد صنعت هـم در اينجـا آسـيب مـى    

توانيد برنامه سرمايه دارى را ادامه بدهيد به عبـارت ديگـر نسـبت     شويد يعنى نمى مى ناهنجاريهاى اجتماعى
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توانيد ايجاد كنيد چون جامعه تحقيرپذير نيست در تعريف فقـر نداشـتن يخچـال     فرد و محصول را نمى  بين

وقتـى كـه   رود  كند وقتى كه يخچال ندارد زير بـار دولـت نمـى    است بنابراين احساس ناراحتى مى  وارد شده

 توان او را اداره كرد. كرد ديگر نمى احساس تحقير

  انقالبى ايران  دارى با گستاخى انقالبى در مصرف در نظام تفاوت حرص اجتماعى در نظام سرمايه - 4

 )س(: حسرت اجتماعى در نظام سرمايه دارى هم هست.

 ارت را بپذيريد آنگاه حسد اجتماعى شما)ج(: آنجا حقارت را پذيرفته، بسيار با اينجا فرق دارد، شما اگر حق

  انـدك اصـطكاكى   ;كنـد  شود اگر گستاخى انقالبـى هسـت حـرص اسـت مقابلـه مـى       وسيله كنترل شما مى

 كند. برخوردمى

 )س(: يعنى گستاخى تبديل به حرص شود يا نه؟

 قرار داديد )ج(: تبديل به حرص شده يعنى شما تعريف فقر را عوض كرديد، وقتى در تعريف فقر يخچال را

 و گفتيد هر كه ندارد فقير است.

 شود )س(: حرص در نظام سرمايه دارى هم هست و موتور حركت اقتصادى آنها مى

  گوئيد در اين سطح تعريف فقر عوض شد. به دهيد مى )ج(: وقتى كه حرص را با گستاخى انقالبى تعميم مى

  كرد كه يخچال يك از اعضاى خانواده احساس نمى سال قبل، در خانواده اصالً هيچ 39عنوان مثال در حدود 

اى  فهميدند كـه يخچـال چيسـت اّمـا حـاال اگـر خـانواده        هاى هفت و هشت ساله اصالً نمى ندارند و يا بچه

برند. گاهى در تعريف ثـروت و   كنند و از نداشتن آن رنج مى نداشته باشند احساس كمبود شديد مى  يخچال

در تعريف فقـر   47ست كه يخچال و يك دسته از محصوالت صنعتى در سال تعريف فقر يخچال ا گاهى در

است ولى در تعريف ثروت بوده است انسانهاى متمكن يخچال، كـولر و... داشـتند و زنـدگى      وجود نداشته

بود و از متوسط به پائين هيچ كدام اين وسايل را نداشتند، روى جهيزيه دختر يك نفـر   آنها از متوسط باالتر



 ·····························································································  17 

گذاشتند. امّا حاال اگر نتوانستند يخچال بخرنـد بايـد از طريـق كميتـه امـداد       مى  اى ر يك فالكس شيشهكارگ

روى جهيزيه بگذارند واال سرشكستگى دارد به عبـارتى غيـر از مسـئله آب     توسط چند نفر يخچال بخرند و

ـ  كند هويت خـودش را لـه شـده مـى     ضعف و تحقير مى  خنك خوردن است. آنجا احساس د ايـن همـان   بين

گستاخى در مصرف توازن، با قدرت توليد ندارد بنابراين مـزد   گستاخى است كه انقالب به مردم داده است.

 كارگر باال است.

 )س(: يعنى در وضعيت فعلى هم بايد دولت سوبسيد بدهد

شود.  مى شود، سوبسيد به صورت فشارهاى اجتماعى ظاهر )ج(: مجبور است واال سوبسيد بگونه ديگرى مى

 شويد مردم... شما مواجه با يك صحبتهاى ديگر مى

  كند؟ بالفاصله ميگويم: يك مجراى واردات و يـك  اگر از ما سئوال كنند كه چرا گرانى مرتباً افزايش پيدا مى

 شـود  تر مى مجراى صادرات در نظر بگيريد اگر حجم واردات كمتر از صادرات باشد مسلماً پول شما سنگين

 ود بيشتر صادر كنيد بيشتر از خانه همسايه پول بگيريد كمتر به خانه همسايه پول بدهيد پول شماش بيشتر مى

 شود. اگر گفته شود كه در زمان شاه اصراف و تبذير بيشتر شود. اگر بالعكس شد، پول مرتباً سبك مى زياد مى

 -رت بمعناى نـرخ رشـد جمعيـت    البته نه كث -گوئيم ولكن كثرت مصرف كنندگان  تر بود مى بوده امّا ارزان

 كمتر بود.

گوينـد نقـدينگى...    خورد. و اينكه مـى  به عبارت ديگر وقتى تعريف فقر عوض شد مسلماً موازنه بهم مى    

 گوئيم گستاخى انقالبى منشأ اين مطلب شده. نيست. ما مى  درست

«اللّه وبركاته توالسالم عليكم ورحم»  





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 عنوان جلسه: 

 08جلسه 

 فهرست مطالب 

 ارزيابي روند صنعت براساس سياستهاي تشويقي و توبيخي

 ـ  بررسي متغيرهاي تشويقي و توبيخي در روند صنعت  1

 ـ ارز از ابزار تشويقي در توسعه صنعت در مدل موجود  1/1

 ـ مديريت و مالكيت از ابزار موثر در اررزيابي صنعت  2/1

 ـ سياستهاي كيفي انقالب از مؤثرترين ابزار و متغيرهاي تشويقي و تحديدي در صنعت  3/1

 ـ عوض شدن تعريف فقر و عمومي شدن مصرف  1/3/1

 ـ عدم انحصار ارز بعنوان شاخص اصلي ارزيابي صنعت  2/3/1

 ـ حمايتهاي اقتصادي دولت از زنجيرة صنايع )سياستهاي تشويقي(  3/3/1

ـ باال رفتن انتظارات، نظام موازنه و توازن عمومي نيازمنديها، ارتقاء درآمد سرانه از جمله متغيرهاي  4/3/1

 مؤثر در صنعت 

 حيطي اجتماعي بر امور اقتصادي و صنعتي در مدل ارزيابي صنعت ـ حاكم بودن شرائط م 2

 ـ كيفيت استخراج سياستهاي كيفي در مدل ارزيابي صنعت  3

 ـ سياستهاي كيفي شامل قانون اساسي و مصوبات شوراي انقالب 1/3
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 ـ استخراج سياستهاي كمي و كيفي صنعتي  2/3

 

 احث: اسامي شركت كنندگان در جلسه پژوهشي و توليد مب

 ـ استاد و مشاور عالي: حضرت حجه االسالم و المسلمين حسيني الهاشمي  1

 ـ مدير و مجري طرح: حجه االسالم رضائي  2

 ـ مشاور و كارشناس طرح: آقاي مهندس دانشمند   3

 ـ كارشناسان طرح: آقايان: مهندس دانشمند ـ رضايي و عليپور 4

 

 

 شناسنامه جلسه پژوهشي: 

 21/90/1377تاريخ جلسه: 

 21شماره جلسه: 

 مكان جلسه: سازمان مديريت صنعتي 

 

 

 اسامي تنظيم كنندگان جلسه پژوهشي: 

 پياده كننده نوار: آقاي رضواني 

 عنوانگذار، ويراستار و كنترل نهائي: حجه االسالم رضائي 

 تايپ و تكثير: سيد محمد مسجدي 

 13/19/1377تاريخ تنظيم 

 15/19/1377تاريخ نشر: 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ـ بررسي متغيرهاي تشويقي و توبيخي در روند صنعت 1

حجه االسالم و المسلمين حسيني: يك دسته عواملي در صنعت منشأ حركت و باعث انگيزش، تحريك و 

توبيخ ها )جريمه( يك دسته هم  گردد، و يك دسته عواملي نيز بازدارنده و پيشگيرنده اند مثل مي تشويق

كنند اگر شما اين سه دسته عوامل را به صورت سه دسته  مي باشند يعني آنهايي كه حد معين مي تحديد كننده

بندي خيلي كلي در ابزارهاي كمي و كيفي بياوريد آنگاه بايد مشخص كنيد كه اين عوامل در كارهايي كه 

 ما اينها را يك بار به آن دسته بنديها ترجمه و بعد هم شناساييدولت در برنامه انجام داده چيست؟ حاال 

كنيم تا اينكه مشخص شود كه دولت دربارة آنها چه كار كرده است؟ حداقل در دهة اول و دوم انقالب  مي

يك تحليلي بايد انجام شود كه اثر اين كارها چه بوده است؟ اثر آنها را در اين ظرفيت ها بايد مالحظه كرد 

كنيم. يعني چه دسته اي از آنها كه  مي توان گفت اثر هنجار يا ناهنجار است لذا براي تفسيرش طبقه بنديتا ب

)  2از نظر ما امور شماره يك اجتماعي يا صيانتي اجتماعي بوده در مورد آنها چه كار كرده اند. امور درجه 

آن چه كارهايي انجام گرفته هم بهره وري است در خصوص  3كه عدالتي است( چه بوده است، امور درجه 

 توانيم تحليل و تفسير كنيم. مي چنين در امور اجتماعي، اقتصادي و صنعتي، بعد از اين مرحله

آيد و آن اينكه دولت آنچه را به صورت  مي مهندس دانشمند: اگر اين كار انجام بگيرد يك مطلب بدست

آيد  مي رده است يعني اين رابطه براي ما بدستمجموعه خواسته است كنترل كند اين توجهات چگونه اثر ك

 كه چگونه بوسيله توبيخها و ندادن امكانات چه آثاري گذاشته است، اين يك مرحله از كار است كه

 سنجد كه اساساٌ دولت چقدر قدرت كنترل دارد. مي
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ادن كار دولت دهد ولكن اگر تئوري ما صحيح باشد ممكن است نتيجه ند مي )ج(: تأثير عمل دولت را نشان

به اين دليل باشد كه متغيرهاي اصلي را دست نزده است يا متغيرهاي اصلي را در سطح فرعي و يا تبعي قرار 

داده است، اول قدرت تأثير گذاري دولت است يك تحليل آن است كه آيا تأثير گذاري و عدم تأثير گذاري 

 به چه دليل بوده است.

 صنعت در مدل موجودـ ارز ابزار تشويقي در توسعه 1/1

)س(: آنچه االن براي ما روشن است اين است كه اصلي ترين پارامتري كه دولت در آن مؤثر بود. بخش ارز 

است، در نتيجه آمار و يا كيفيت توليد وابسته به اين بوده كه دولت به آن بخش چقدر ارز داده و چقدر ارز 

 رين تشويق و حمايت هم ارز بوده است.نداده است رابطه اينها كامالٌ معين است و اصلي ت

)ج(: پس به نظر شما از مؤثرترين ابزار دولت، تشويقها است. ولي نظر شما اين است كه مسايل تحديدي و 

 توبيخي وجود نداشته و يا كم بوده اند.

 شود يا خير؟ مي كنم تا ببينيم در نظر شما اين موضوع اصالح مي حاال چند سئوال طرح

 و مالكيت از ابزار مؤثر در ارزيابي صنعتـ مديريت 2/1

از اول انقالب اسالمي كه مديريت دولتي سركار آمده است و مديريت خصوصي حذف شده سئوال اين 

 شده؟ مي است كه آيا در زمان شاه به مديريت خصوصي ارز تزريق

 )س(:نه.

 زمان رژيم گذشته شد نوع مالكيت كيفيت خاصي بوده صنعت در نمي )ج(: در وقتي كه ارز تزريق

 توانسته خودش را بچرخاند بدون اينكه به آن پولي تزريق شود. مي

)س(:نگاه به بحث توسعة صنعت در مفهوم قبل از انقالب را بايد در زمان تأسيس نگاه كرد نه در زمان 

 راهبري.
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 ـ سياستهاي كيفي انقالب از مؤثرترين ابزار و متغيرهاي تشويقي وتحديدي در صنعت3/1

آورند و قسطي  مي )ج(: هرگاه انتظار مصرف باال نباشد مثالٌ يخچال را از كارخانه، جنرال آمريكا به ايران

شود  نمي خريد چون در تعريف فقر وارد نشده است يعني اگر كسي نخرد تحقير نمي كردند كسي مي توزيع

خرند جز يك  نمي برود مردمبه عنوان يك شيء لوكسي كه امروز هم اگر شي ء لوكس از يك سطحي باالتر 

 شود. مي عده اي خاص لذا اين دسته از كاالها در ثروت تعريف وارد

 ـ عوض شدن تعريف فقر و عمومي شدن مصرف1/3/1

انقالب اسالمي يك ارزشهايي را عوض كرده لذا مصرف عمومي شده است. در زمان قبل از انقالب مكانيزم 

ر ارزان بود ) نه اينكه قيمت دالر را ارزان نگه داشته بودند( و به كيفي كشور به گونه اي بود كه قيمت دال

شد، ولي سئوال اين است كه علت تفاوت بين قيمت دالر در دوران آقاي  نمي قيمت دالر سوبسيد پرداخت

مهندس موسوي و آقاي هاشمي و االن با قيمت دالر در زمان شاه چيست؟ در زمان شاه طبيعي بود كه حجم 

آمد اكثر روستاها برق نداشتند برخي از شهرها كه  مي يار كم بود لذا قيمت دالر هفت تومان درواردات بس

برق داشتند همه مردم يخچال و تلويزيون نداشتند بنابراين وقتي كه الگوي مصرف عوض بشود جسارت و 

اي اقتصادي كه گردد موازنه به نفع واردات انجام گيرد و ارز گران شود بحثه مي گستاخي در مصرف باعث

تقاضاي مؤثر اجتماعي و »گويند مي شود اصوالٌ در فضاي انقالب نيست مثالٌ مي گاهي از تلويزيون پخش

، اگر «شود مي تقاضاي طبيعي ، همة تقاضاي طبيعي دارند ولي تقاضاي مؤثر بازار مربوط به ميزان درآمد

ي كه باشد و اين تقاضاي مؤثر، دولت را كند به هر نحو مي جامعه انقالبي شود تقاضاي مؤثرش را ايجاد

كند، بوسيله انقالب جرأت مردم باال رفته مردم حاضرند براي تأمين نيازهاي خود زير بار  مي دچار مشكالتي

شود تعداد جرائم و زندانيان باال رفته است مثالٌ سه ميليون  مي قرض حتي زندان هم بروند اينكه اعالم
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كند با جرأتي را كه حكومت اسالمي  مي حقوقي را كه دولت حقوق پرداخت پرونده وجود دارد لذا ميزان

ايجاد كرده همسان نيست مثل فردي است كه بدن او داراي گرما و حرارت است حتماً بخشي از بدن دچار 

 فعاليت ناهنجار است.

 ـ عدم انحصار ارز به عنوان شاخص اصلي ارزيابي صنعت2/3/1

توانيم بگوئيم سياستهاي كيفي كلي انقالب چه  مي به ارز كنيم غلط است.اينكه ما علت را فقط منحصر 

آثاري بر صنعت داشته اند؟ اين موارد دولت را اجبار كرده كه ارز تزريق كند براي مثال تأسيس انجمن هاي 

ن را اسالمي در كارخانجات يا مصادره اموال افراد وابسته به دربار و ... مؤثر بر وضعيت صنعت بوده اثر آ

شود؟ در اين شرائط شما ناچاريد ارز  مي بالفاصله در صنعت بايد مشخص كنيد نحوة چرخش كارها چگونه

 شود. مي تزريق نمائيد اما هر گاه ارز داريد يك بيمار ديگري پيدا

گيرد از آن طرف به خاطر  مي خواستم اين نكته را عرض كنم خود مقدار توليدي كه انجام مي )س(:

توان  مي نياز مردم توليد شده ثانياٌ دولت نيز پشت سر اين قضيه حركت كرده يعني در نهايت پاسخگويي به

گفت اگر دولت خودش مولد نبوده حداقل پشت سر قضيه حركت كرده است لذا بايد بتواند بخشي از آمار 

واهيم مورد توليد را مستقل از اينكه ما كيفيت تأثيرگذاري محدود كننده ها و تشويق هاي دولت را بخ

ارزيابي قرار دهيم بايد بخشي از صحت مدل را بتوانيم با نگاه به توليدات روي آن كار كنيم و آخر كار هم 

اگر آن مقداري كه دولت كمك كرده دقيقاٌ يك تناسب معيني دارد به مقدار كااليي كه توليد شده است يعني 

دالر به ازاي هر يخچال  29زاي صد دالر دولت اگر يك يخچال صد دالر باشد براي ما معلوم است كه به ا

 دالر ارز داده است. 159خرج كرده است، دولت به ازاي هر تلويزيون رنگي، 

 ـ حمايتهاي اقتصادي دولت از زنجيرة صنايع )سياستهاي تشويقي( 3/3/1
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توليد شير  )ج(: حال اگر اين مسائل را در جريان توليد قبول كنيم يعني يك مراحلي قرار بدهيم مثالٌ

رشد پيدا كرده است، ولي مواد اوليه كارخانه شير پاستوريزه  7756/2نسبت به سال  77پاستوريزه در سال 

آيد بلكه يك مواد اوليه اي ديگري وجود دارد كه علوفه دام است  مي منحصر به شيري نيست كه از گاودارها

ه عبارت ديگر اگر بخواهيم جريانش را دولت از بخش كشاورزي تا صنعت مربوط به آن وام داده است ب

بينيم جهاد براي كشاورزان خدماتي ارائه كرده مثالٌ بذر  مي نگاه كنيم كه دولت چقدر پول صرف كرده است

 توان مالحظه كرد يا خير؟ مي داده، شخم زده بايد يك مسير طوالني را مالحظه كنيم آنگاه آيا همه را

را مالحظه كنيم مثالٌ نان و پنيري را كه كشاورزان خورده اند نيز از )س(: اگر بخواهيم همه عوامل مؤثر 

 طريق تزريق ارزي بوده است.

 گيرد و شيري را كه مي توان انجام داد كه نرخ شير پاستوريزه، شيري را كه از گاوداري مي )ج(:يك كار ديگر

 فروشد هر دو را براي بخش صنعت حساب كنيم. مي

 افزودة بخش صنعت.آقاي عليپور: يعني ارزش 

توان نگاه كرد كه اگر در مورد يخچال بخواهيم  مي مهندس دانشمند: حداقل در بخش صنعت اين گونه

صحبت كنيم بگوئيم اين مقدار ورودي است، بهترين برآورد اين است كه ارزبري محصول را حساب كنيم، 

شود؟ يك گوشي  مي چه مبلغي درست گوئيم يك يخچال و يك گوشي تلفن را با مي داخل را رها كنيم مثالٌ

 دالر درخارج تمام 229دالر است ولي در داخل پنج دالر ارزبري دارد يا تلويزيون كه  12تلفن در خارج 

شود فاصلة هر دو قيمت روشن است و در محاسبات مبلغي به  مي دالر توليد 159شود اما در داخل با  مي

گيريم. حال پيشنهاد من اين است كه در اين  مي در نظر عنوان ارزش افزوده نسبت به توليدات داخلي

صنعت مثالٌ شصت تا را كه اطالعات بيست سالة آنرا در  129گانه اي كه ما تقسيم كرديم از  0گروههاي 

 تايي بررس كنيم. 0اختيار داريم بر اساس جدول 
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مدل براساس دسته بندي تا محصولي كه آمار آن موجود است دو مدل درست كنيد يك  69)ج(: براي اين 

 0دهد يك طبقه بندي نيز در  مي موجود درست كنيد كه آن مدل نظم منطقي ندارد ولي آدرس را تحويل

رديف بر اساس مدل مطلوب است. پس در مدل موجود يك طبقه بندي انجام گرفته و نسبت به هر طبقه 

تومان داد  5تومان و به ديگري بايد  دولت يك كمكهايي كرده است يك نسبتهايي وجود دارد كه به يكي ده

پس يك مدلي در نظر آنها بوده است حال ببينيم اين براساس دستگاه خودشان چه اثري بر صنعت گذاشته 

 گويند؟ مي است؟ بعد اگر از دستگاه ما بخواهند كمكهاي آنها را تحليل كنند چه

باشد( ولي آنچه مهم  مي تا 0الي  7رفصلها پس ما آن سرفصلها )سرفصلهاي موجود( را الزم داريم ) تعداد س

 است سايستهاي كيفي عمومي انقالب است...

شوند كه به تدريج كم شده  مي آقاي مهندس دانشمند: ما سه گروه صنعتي داريم كه تحت نظر دولت اداره

 اند زيرا برخي از آنها را به صاحبانش برگردانده اند.

 ه بوده اند؟)ج(: آنها در طول دهة اول و دهة چگون

 )س(: اسامي آنها موجود است.

دهند؟  مي )ج(: در دهة اول كه دولت صنايع را در اختيار گرفته هر چند االن دارد پس ميدهد چرا به اينها ارز

 شده است ديگر ارز الزم نداشت. مي شد كه در قبل از انقالب مي مثالٌ اگر عينك همانطور توليد

 صاحب نداشتند. )س(: زيرا كارخانجاتي بودند كه

 )ج(:چرا ارز دادند؟

 )س(: چون به همه ارز دادند از جمله به اينها نيز ارز دادند.

توانيم كارخانه را  مي گرفتند حاال نيز اگر مدير عامل بگويد ما پول داريم و نمي )ج(: چرا در زمان شاه ارز

 بچرخانيم ، چه احتياجي به وام دارد.
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كرد  مي ز را در بانك گذاشته بودند مثل كاالهاي ديگر هر كسي كه مراجعه)س(:در زمان قبل از انقالب ار

 خريد. مي داد، ارز مي پول

)ج(: اگر بنا باشد پول بدهند و ارز بخرند ديگر معنا ندارد كه براي خريد ارز سوبسيد پرداخته شود ولي 

 شود اين تفاوت چه معنائي دارد؟ مي زماني كه سوبسيد پرداخته

 بحث چندان صنعتي نيست كه خيلي بخواهيم تحليل كنيم.)س(:اين يك 

 )ج(: پس بخش اقتصاد يا بخش اجتماع را بايد ببينيد.

 )س(: صنعت هم يك مصرف كننده بود چندان پيچيدگي ندارد براي توليد يك قندان يك مقدار مواد

 خواهد كه ارز الزم است. مي

% از مواد اوليه 59ته نشود اگر براي توليد استكان كه تواند هيچ سوبسيدي پرداخ مي )ج(: پس در تامين ارز

شود ظرفيت توليد ريالي شما به اندازه اي باشد كه گرانترين ارز را بتواند به راحتي  مي آن از خارج وارد

بخريد آنگاه سودآوري كارخانة شما به همان اندازه است كه براي شما فرقي ندارد كه هزار تومان ريال 

 يد تا پودر الزم را تهيه كنيد؟بدهيد، ارز بخر

 )س( : اكثر صنايع غير از يك تعداد معدودي بقيه به اين سمت هدايت شده اند.

)ج(: اما بعد از يك دهه ، اولين دهه نياز بوجو آمد ولي االن بايد نيازهاي ساخته شده را بايد دولت پاسخ 

گردد. لذا اولين سئوال اين است كه  نمي ت برشود و هر كاري بكنيد وضعي مي گوئيد گراني ايجاد مي دهد لذا

 چرا صنعت ارزبر شد؟

 )س(:چندان دولتي شدن در اين بحث تفاوتي ندارد.

ـ باال رفتن انتظارات ، نظام موازنه و توازن عمومي نيازمنديها، ارتقاء درآمد سرانه از جمله متغيرهاي 4/3/1

 مؤثر در صنعت
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آن بدست وزارت صنايع است اگر در فضاي سالم اجتماعي فرض كارخانجاتي كه بعد از انقالب مديريت 

شد اما اگر هر  مي شوند نبايد بيش از وامي كه براي راه اندازي الزم بود به آنها حتي يك ريال كمك ارايه

يك از فضاي اجتماعي تغيير كرده باشد مثالٌ اول از همه انتظارات عوض شده باشد دوم نظام موازنه و توازن 

شده باشد سوم نظام در آمد عوض شده باشد بنابراين شما در يك محيط ديگري قرار داريد مثل آن عوض 

 اينكه يك كارخانه اي را از سيبري به آفريقا انتقال داده اند....

 )س(: در اوايل انقالب اوالٌ صنعت مجبور بود كار كند.

را تعطيل كنند در زمان رژيم شاه نيز چنين توانستند كارخانه ها  نمي )ج(: يعني همانطور كه در زمان انقالب

شد پس كلمه مجبور را به كار نگيريد بلكه بگوئيد در آن  مي كرد به ضررش تمام نمي بود، اگر كارخانه كار

 كرد. مي محيط اجتماعي چگونه او كار 

كان در يك فروختند مثالٌ پي مي )س(: نكتة دوم اين بود توليدات و محصوالت را بايد به يك قيمت معيني

هزار تومان بود در  69تا  59هزار تومان، در يك دوره اي سي هزار تومان شد، در اوايل انقالب  17دوره اي 

 داد شايد مي هزار تومان 259دورة دولت موقت در حدود صدهزار تومان بود اگر كارخانه به قيمت 

 خريدند چنانچه هميشه بازار آزادي داشت. مي

گفتند اگر كسي در مدت يك سال  مي دادند . مثالٌ مي ار آزاد وجود نداشت و قسطي هم)ج(:اما زمان شاه باز

عدد فروش داشته باشد همينكه بازار  47دهيم يعني درسال  مي يخچال بفروشد دو يخچال به او جايزه 77

داشت كه عدد فروش  47گوئيم تقاضاي مؤثر كه در آن زمان كه سالي  مي كنيد مي آزاد و غير آزاد را مطرح

 معنا نداشت اينكه پيداش تقاضاي مؤثر چطور شده است؟

 )س(:يك بحث اين است كه چگونه بعد از انقالب تقاضاي مؤثر ايجاد شده؟
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)ج(: جسارت انقالبي بوجود آمد و بازار را بوجود آورد ولي بازار سياسي و اجتماعي است نه بازار 

 اقتصادي.

 )س(: بازار توليد هم هست.

 بازار توليد نيست.)ج(: هرگز 

 بوده است. 33151،  72هزار بوده و در سال  117962آمار توليد خودروسواري  1357)س(:در سال 

شده . جهاد از  مي )ج(: ولي در مورد شير كه جزء مواد غذايي است تقريباٌ به صورت مجاني به مردم عرضه

ه اي كه كاالي عرضه شده با قيمت خريد گاو گرفته تا خريد شير از كشاورز حضور حمايتي داشت بگون

 تمام شده همخواني نداشت.

 توليد سواري دقيقاٌ نصف شده است. 62آقاي عليپور: ولي در سال 

)ج(:بله يك بار توليد سواري افت پيدا كرده است و يك بار هم شروع به رشد كردن نموده است اما اينكه 

حال بازار آزاد و دولتي چه اختالفي دارند و شما  شود رشد جمعيت به نسبت دو برابر شده است . مي گفته

 كنيد؟ مي اين اختالفات را چگونه تحليل

)س(: اگر بازار عرضه)يعني ميزان عرضه( بيشتر از تقاضايي باشد كه قبالٌ ايجاد شده است يعني قبالٌ به يك 

بازار و دو نرخ نخواهيم آورد در اين صورت دو  مي تعادلي رسيده باشد كه عرضه را بيشتر از توازن بوجود

 هزار خودرو سواري كه توليد 117داشت. عرضه و تقاضا نيز در يك نظام و در سيستم شكل گرفته  يعني 

هزار خودرو توليدي اضافه كنيم يك مازاد عرضه  117كردند به اضافه واردات اگر به عنوان يك متغير به  مي

 داشتيم.

فروخته است، معناي  مي به كار خودرو را به صورت قسطي)ج(: اما كارخانجات خودروسازي در شروع 

قسطي فروختن اين است كه تقاضا بايد زير قبول نقد خريدن باشد تقاضا بايد ناگهاني انفجار پيدا كرده باشد 
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نصف شده است  56گوئيد اما تعداد توليد نسبت بهسال  مي فروشم تا توليد دو برابر شود، مي كه بگويد نفت

 فروشند حتي تا سه برابر ظرفيت توليد نقد مي فروخته اند اما حاال نقد مي زمان سواري را قسطيولكن در آن 

گوئيم تقاضا در بازار بگونه  مي فروشند اينكه قيمت خودرو سواري باال رفت به چه صورت باال رفته؟ ما مي

 اضا به شدت كاهش پيدافروختند تق مي خريدند يعني اگر نقداٌ مي اي نبوده كه مردم نقد بخرند، قسطي

 كرد، چطور شده با اينكه قيمت دو برابر شده ولي تقاضا زياد شده است. مي

 رسيد. مي )س(: يك عنصر ديگر بنام احساس عدم امنيت كه آيا بعداً همين مقدار به ما

 مهندس دانشمند: دو سه سال اوايل انقالب بحراني در توليد وجود داشت دولت با دخالت خود قيمت را

 كند. مي شود و حالت كوپني پيدا مي داشت در نتيجه وقتي كه قيمت پائين نگهداشته مي ثابت نگه

)ج(: قيمت كوپني دولت از قيمت آزاد زمان شاه چندين برابر باالتر بود در زمان شاه گوشت گرم كيلوئي 

تقريباٌ دو برابر( در تومان بود )يعني  75چهل تومان بود، گوشت يخ زده در زمان آقاي مير حسين موسوي 

خريدند يعني تقاضا طوري باال  مي توماني را با كوپن 75خريدند ولي مردم هم  مي اين صورت مردم نبايد

توماني را تقاضا نداشتند درآمد يك  49توماني را تقاضا داشتند در حاليكه قبل از انقالب  75رفته بود كه 

 عده باال آمد ولي درآمد يك عده اي پائين رفت.

 )س(: قشر پائين باال آمد و قشر باال خيلي پائين آمد.

 )ج(: معناي اين پيدايش انتظارات انقالب است، يعني تمصميمهاي كيفي در كشور يك نظام تعادل ديگري را

 خواهد معنا كند. مي

 رسد يك اطالعي كه براي ما ضرورت دارد اطالعات افزايش دست مزدهاست. مي )س(: به نظر
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العات اقتصادي و اجتماعي كه روي تقاضا و نيروي كار و مواد اوليه قرار گرفته است يعني در )ج(: كالٌ اط

كند و يك فروشي از توليدات و اجناس  مي هر كارخانه يك مواد اوليه اي وجود، يك نيروي كاري دارد كار

 داريد.

 )س(: چرا وارد اين بحث شديم؟

 قتصادي و صنعتي در مدل ارزيابي صنعتـ حاكم بودن شرائط محيطي اجتماعي بر امور ا2

خواهيم بدانيم كه چگونه روند صنعت را با سياستها تشويقي و توبيخي تطبيق و ارزيابي كنيم يعني  مي )ج(:

دهد اولين سئوال اين است كه  مي كارهايي را كه دولت در سه سطح اجتماعي ، اقتصادي، و صنعتي انجام

كند كه محيط تحت شعاع متصل به صنعت است بنابراين بدون توجه  مي محيط بزرگ)اجتماعي( چگونه كار

توان گفت به پول تزريق كرديم بگوئيد شرايط محيطي و اقتصادي آنرا عوض كرديم  نمي به شرائط محيطي

بعد بگوئيد : حاال اين مقدار تزريق ارزي كرديم پس حتماٌ سياستهايي كه دربارة تشوي و تحديد و توبيخ 

بعد اقتصادي و بعد صنعتي انجام گرفته بايد معين شوند يعني عملياتي كه روي صنعت انجام بعد اجتماعي، 

 گرفته چه اثري داشته است.

 آقاي عليپور: چون مردم مرگ بر شاه گفتند و حقوق را دو برابر كردند اين شايد تأثير اساسي داشته باشد.

كردند مردم توانستند شاه را بيرون بيندازند، پس  )ج(: چون جرأت مردم باال رفته بود حقوق ها را دو برابر

 مسئلة دولت شريف امامي نبود، احساس حقارت مردم شكسته شد . گفتند ما نظام شاهنشاهي را عوض

خوريم . دست از كار كشيدند، نافرماني عمومي در يك  نمي شويم ولي ديگر نان شاه را مي كنيم و كشته مي

 شدند. مي كه تا حاال بوسيلة آنها كنترلانقالب شكستن كلية ابزارهايي 

 )س(: منظورم اين است كه بعد از انقالب ما همان روند را ادامه داديم.
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تواند جلو عصيان عمومي را بگيرد؟! عصيان اجتماعي از خود قوانين و قواعدي دارد بايد  مي )ج(: چه كسي

ايران حضور پيدا كند خيلي ساده لوحانه است معلوم شود كه چگونه بايد عمل كرد. حتي االن آمريكا اگر در 

شود محال است وضعيت اقتصاد بهتر شود، ديگر مردم حقارت  مي كه كساني فكر كنند، وضعيت اقتصاد بهتر

پذيرتند بعد از اينكه آنرا شكستند، مثل اينكه مردم يك بار بت را بشكند بعد بر او سجده كند  نمي را

 داند. مي هره وري سطوح باال را حق خودشكند مردم ب نمي همچنين كاري را

 ـ كيفيت استخراج سياستهاي كيفي در مدل ارزيابي صنعت3

حجه االسالم رضايي: حال سئوال اين است كه اين سياستهاي كيفي را چگونه از دل صنعت استخراج 

 كنيم....

كنيد اول  مي الصهكنيد به چند محور بعد خ مي )ج(: براي استخراج آن يك بخش كالن يا توسعه درست

 شويد. مي سياستهاي توسعه اجتماعي بعد وارد كالن

)س(: مگر نبايد سياستها را از دل بحث صنعت بيرون آورد، حداقل در منابعي كه االن موجود است چنين 

 سياستهاي در آن نيست.

 ـ سياستهاي كيفي شامل قانون اساسي و مصوبات شوراي انقالب 1/3

نقالب از قانون اساسي و مصوبات شوراي انقالب بايد بدست آورد در مرحله دوم )ج(: سياستهاي توسعة ا

 كنيم. مي وارد قوانين توسعه اقتصادي و در مرحله سوم قوانين توسعه صنعتي را مطالعه

گانه انجام گرفته يعني امور اجتماعي،  0)س(: اما در مدل تخميني ساماندهي صنعت كه در آن تقسيم 

صيانت ، عدالت بهره وري شده است اين نحوه طبقه بندي مبتني پرورش و ابزاري غير  اقتصادي، صنعتي *

گوئيم : اينها يك كارهايي را انجام داده اند و اصالٌ اينها به  مي از ابزارهاي موجود است. در تحليل نيز

 حساب نيامده اند لذا حداكثر كاري را كه انجام دادند تحليل اقتصادي است.
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كنيد، در مطالعه مدل آنها، براي شما  مي مربوط به وزارت صنايع است كه شما االن آنرا مطالعه)ج(: يك مدل 

اين مقدار كافي است كه آنها مديران صنعتي درست كرده اند و راندمان آن مشخص است اما آن كاري را كه 

 نيم.خواهيم در مدل مورد نظر خودمان وضعيت را مطالعه ك مي خواسته اند نشده است حاال

 مهندس دانشمند: حاال بايد ببينيم چه چيزي نشده است؟

 )س(: نشده يعني چه نشده است، چه قرار بود بشود.

 )ج(:آيا در صنعت توسعه واقع شد، درا قتصاد و اجتماع توسعه واقع شد؟ به عبارت ديگر تأثيرهايي كه

 وده؟شد يا توسعه يا ركود و ناهنجاري ها چه ب مي توانيم بگوئيم معنا مي

 ـ استخراج سياستهيا كمي و كيفي صنعتي3/

صنعتي كه نسبت به آنها آمار داريم داخل دسته بندي موجود قرار بدهيم،  64حجه االسالم رضايي: بنابراين 

كند يك طبقه بندي هم كه  مي گروه طبقه بندي  7يعني يك طبقه بنديم موجود است كه صنعت را در 

كند. ديگر اينكه سياستهاي كمي و كيفي كه خود  مي دسته طبقه بندي 0 مربوط به مدل تخميني است كه در

خواهيم نگاه  مي آوريم اما آنچه در رابطه با مدل تخميني ما است فراتر از اين حد مي وزارت صنايع گفته اند

كنيم يعني هم قانون اساسي و هم مصوبات شوراي عالي اقتصاد بايد مطالعه كنيد كه حاصل آن بخش 

 شود، شوراي عالي اقتصاد نيز يك مصوباتي داشتند كه هم اقتصاد و هم صنعت را شامل مي عي صنعتاجتما

 شود، يك بحثهايي مختص به بحث صنعت است. مي

رسد كاري را كه بناست انجام بدهيم در بخش تحليل توزيع نكنيد االن به صورت  مي )ج(: به نظر من

دانند  مي وجود و سياستهاي كمي را كه خود آنها صنعتيمتمركز در بخش تطبيق انجام بدهيم وضعيت م

تا محصوالت صنعتي ترسيم كنيد و منحني  64آورده شود فعالٌ بايد بتوانيم منحني هاي خرد آنرا بر اساس 
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گروه صنعتي( ببينيم چه هستند بعد ببينيم انتظاراتي كه داشتيم كجاي  7كالنش را بر اساس اين دسته بندي )

 .آن اشكال دارد

«والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 مدل تخميني طرح ساماندهي صنعتعنوان جلسه: 

 00جلسه 

 فهرست مطالب

  3ـ تنظيم مدل اجتمالي )تخميني( صنعت در سه سطح اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي 1

  ـ طبقه بندي صنايع و محصوالت آن اولين كار آمدي مدل اجمالي 1/1 

 ـ تغيير جايگاه محصوالت صنعتي در شرائط زماني مختلف، دومين كارآمدي مدل اجمالي2/1 

 ـ متغيرهاي كنترلي در سطح اجتماعي ، اقتصادي، صنعتي  2

 ـ اشتغال اصلي ترين متغير اجتماعي در ارزيابي صنعت1/2 

 عريف اشتغال در سه سطح اجتماعي، اقتصادي و صنعتيـ ت1/1/2

 ـ قيمت اصلي ترين متغير اقتصادي در ارزيابي صنعت2/2

 ـ ضرورت تعيين نسبت بين سود و سرمايه در قيمت تمام شده كاال1/2/2 

 ـ ارزش ارزي توليد) ارزش افزوده(2/2/2 

 و صنعتيـ ارزاني و گراني قيمت در سه سطح اجتماعي ، اقتصادي  3/2/2 

 ـ معناي ارزاني و گراني قيمت در سطح اجتماعي )نسبت بين ارضاء و نياز(1/3/2/2

 ـ معناي ارزاني و گراني در سطح اقتصادي) به نسبت بين بازار كار و نرخ سود سرمايه(2/3/2/2

 ـ جمع بندي بحث تعيين شاخصه هاي كنترلي آماري صنعت در سطح اجتماعي و اقتصادي 4/3/2/2
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 ـ معناي ارزاني و گراني در سطح صنعتي) نسبت بين تكنيك و توليد( 5/3/2/2

 ـ پاسخ به سئواالت3

 ـ معناي ارزاني در اقتصاد 1/3

 ـ اصلي بودن تعريف اجتماعي از ارزاني و گراني )قيمت( نسبت به تعاريف اقتصادي و صنعتي آن 2/3

 ـ تناژ تبديل و تنوع تبديل از ديگر محورهاي متغيرهاي كنترلي  3/3

 

 اسامي شركت كنندگان در جلسه پژوهشي و توليد مباحث:

 ـ استاد و مشاور عالي : حضرت حجه االسالم و المسلمين حسيني الهاشمي1 

 ـ مدير و مجري طرح: حجه االسالم رضائي 2 

 انشمند ـ رضايي و عليپورـ كارشناسان طرح : آقايان: مهندس د 3 

 

 شناسنامه جلسه پژوهشي :

  90/1377/ 27تاريخ جلسه: 

 22شماره جلسه:  

 مكان جلسه: سازمان مديريت صنعتي 

 

 اسامي تنظيم كنندگان جلسه پژوهشي:

 پياده كننده نوار: آقاي رضواني 

 عنوانگذار و ويراستار و كنترل نهائي: حجه االسالم رضائي 

 سيد محمد مسجديتايپ و تكثير:  

 23/19/1377تاريخ تنظيم:  

 24/19/1377تاريخ نشر:  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ـ تنظيم مدل اجمالي ) تخميني( صنعت در سه سطح اجتماعي، اقتصادي  و صنعتي 1

مفهوم مدل سازي اينگونه حجه االسالم و المسلمين حسيني: بحث در خصوص مدل سازي در صنعت است 

 شد كه يك تعاريفي براي خود صنعت، مديريت و محيط ارايه شد كه بر حسب هر يك از آن تعاريف

توان يك دسته بندي انجام داد، يعني متغيرهاي صنعت، جامعه و ارتباط آن دو ) مديريت( گفته شد.  مي

شد، صنعت هم به فن آوري تعريف شد. جامعه به صورت امور اجتماعي يا دايره اي كه مخصوص اجتماع با

شود كه بين صنعت و جامعه است يك آمارهايي را هم در مورد موضوع  مي مديريت هم دقيقاً همان اقتصاد

متغير كه خود صنعت باشد، نسبت به محيط و مديريت مطرح نموديد. حال آيا پيشنهادي در خود بهينه مدل 

شويد داريد يا نه؟ چون بناست مدل را تخميني به صورت ساده به صورت خيلي كلي نه اينكه وارد جزئيات 

 طرح كنيم.

البته هنوز نسبت به مدل تخميني جمعبندي صورت نگرفته ، حال تا اينجا آيا به اين بن بست برخورد كرده 

 ايد يا خير؟ يعني به يك بن بست تحليلي كه در طبقه بندي دچار مشكل شويد.

 تحليل نشده ايم.برادر ديندار: ما هنوز وارد 

 ـ طبقه بندي صنايع و محصوالت آن اولين كار آمدي مدل اجمالي 1/1

دهيد كه در آن يك تحليل اجمالي هست به تحليل نتيجه گيري و  مي )ج(: ولي اكنون طبقه بندي انجام

ح كنيم . ـ و آن را اصال جمعبندي نرسيديد. يعني اگر به مشكل برخورد كرده ايد برگرديم ـ باز خور سيستم 

 حال آيا با مطلبي برخورد كرده ايد كه براي شما مشكل باشد؟
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كنيم بسيار  مي )س(: آنچه در مورد بحث آمار در كارگاه مطرح شد اين بود: به آمارهايي كه ما دست پيدا

ناقص است و اگر بخواهيم براساس شاخصه ها و متغيرهايي كه شما در مورد بحث اقتصاد، صنعت و جامعه 

دادند تا توليد بشوند كه  مي يد، مثالً گفته شد : بعد از تحقير و تجليل اجتماعي يك كاالهايي را يارانهفرمود

شود در زمان دولت آقاي مهندس  مي شدند ولي حاال به آنها يارانه داده مي بوسيله اين كاالها قبالً مردم تحقير

رف آزادسازي رفت و اين آزادي هم موسوي اين سخن درست است ولي در زمان جناب آقاي هاشمي به ط

در دهه دوم انجام شده است و اكنون ديگر اين كاالها آن معناي تجليل و تحقير را ندارند يعني به آنها يارانه 

 شود. نمي داده

 )ج(: نداشتن در تعريف فقر است يا در تعريف ثروت؟

 كند. نمي گر سرمايه گذاري)س(: آن تعريفهاي در جاي خودش باقي است ولي دولت روي اين قضيه دي

 تواند از نظر اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي ايجاد كند؟ مي )ج(: اين مطلب براي دولت چه مشكالتي

تواند مشكالتي ايجاد كند ولي ما نسبت به اين قضايا آماري نداريم تا بتوانيم اين مسئله را  مي )س(: قاعدتاً

 ارزيابي كنيم.

تومان  769تومان به  399گوئيد واال اگر گفتيد دالر از  مي ده ايد اينگونه)ج(: چون تاكنون جمعبندي نكر

 رسيده است معناي اثر همين است.

 ـ تغيير جايگاه محصوالت صنعتي در شرائط زماني مختلف، دومين كار آمدي مدل اجمالي 2/1

ي اجتماعي و آقاي عليپور: چون بحث بن بست مطرح شد، آن شاخصه هايي را كه براي شناختن كاالها

توان در دو برهه تاريخي قرار  مي اقتصادي بيان كرديد در دو مرحله دو شاخصه بيان فرموديد كه يك كاال را

 داد.
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توان در زمره كاالهاي اجتماعي آورد ولي در دوران آقاي  مي مثالً يخچال را در زمان آقاي ميرحسين موسوي

شود چون همان كارخانه به سمتي رفته كه  مي صادي محسوبهاشمي دقيقاً همان كاال را به عنوان كاالي اقت

توليد اقتصادي) به معناي سودآور بودن ( كند در مورد يخچال فرموديد در هر دوره يك نقش اساسي در 

تعريف فقر و غنا دارد لذا در متغيرهاي اجتماعي از جهت تأثير گذاري اجتماعي متغير مهمي است. از اين 

  در يك داويره متداخلي امكان دارد جابجا شود.بينيم يك كاال مي جهت

 )ج(: اين جابجايي خوب است كه صورت گيرد. 

شود، تصرفات ما هم همينطور است يعني  مي كنيم منشأ جابجايي كاالها مي حتماً ما بايد بدانيم تصرفاتي كه

بگيرد يك روز در  كنيد بايد يك روز در رديف كاالهاي صنعتي قرار مي تصرفاتي كه در روند اقتصادي

رديف كاالهاي اقتصادي و يك روز در رديف كاالهاي اجتماعي بايد و يك روز هم خارج شود و يك چيز 

ديگري بيايد. به عبارت ديگر خوب نيست كه هميشه وضع به يك گونه باشد نهايت گاهي بدليل بدتر شدن 

ن انگيزه معناي بهينه را در مراحل شود يعني جايگاه كاال كجاست، چه اثري دارد؟ آيا آ مي جايش عوض

 رشد بايد تعريف كند. 

 بنابراين اصل جابجا شدن اشكالي ندارد

اما اينكه آيا خوب جابجا شده يا بد جابجا شده سؤال است كه بايد در محورهاي مختلف كنترل شود،  

 معناي بدي و خوبي را هم بايد از بعد اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي ببينيم.

سالم رضايي: ما تا به حال تالش كرديم كه مفردات موضوع را به صورت انتزاعي مالحظه كنيم كه حجه اال

چه موضوعاتي وجود دارند دسته بندي اين كاالها در نزد وزارت صنايع نيز غير از دسته بندي مطلوبي كه ما 

ژ توليد نيز در سالهاي دهيم) در سطح اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي( يك آمار تنا مي سطح انجام 0در اين 

 ساله اخير نيز وجود دارد. 29مختلف تقريباً 
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 )ج(: البته بايد مبلغ)قيمت( را هم پيدا كنيم.

)س(: بخشي از اين اطالعات مربوط به وزارت صنايع است و قابليت دستيابي دارد مثالً مقدرا وادرادت، 

ار كارگاه هائي فعال هستند ، چه تعداد صادرات، مقدار ارز تخصيصي نسبت به هر دسته از كاال چه مقد

 جواز دادند براي چه موضوعي و...

 باشند. مي بعضي از اين اطالعات نيز خارج از دستگاه آماري وزارت صنايع

)ج(: كه برخي از اطالعات و ارقام مربوط به وزارت اقتصاد و دارايي است . بعضي ممكن است در سازمان 

 برنامه و بانك مركزي باشد.

 ـ متغيرهاي كنترلي در سطح اجتماعي ، اقتصادي، صنعتي 2

)س(: لذا سئوالي كه براي ما مطرح بود اين است كه حداقل الزم كه كمترين از آن در نظر شما اگر مدل را 

خيلي كوچك و اجمالي كنيم آن چيست كه بر اساس آن حداقل الزم ما محورترين يا حداقل الزم را 

 تخميني را بكار بگيريم. بشناسيم و بر اساس آن مدل

 دهيم. مي حال همين مطلب را موضوع بحث قرار:)ج(

كنيم؟ به نظر شما ما تناژ  مي بعد يك سئوال ديگري مطرح است كه چگونه تركيب سازي اطالعات و آمار

توليد را اول اصل قرار بدهيم بعد متناسب با آن بگوئيم چه مقدار ارز تخصيص داده شده است كدام يك را 

حور قرار بدهيم تا بقيه آمار را حول اين محرو سامان دهيم و شروع به نسبت سنجي كنيم.به چه صورت م

 بعد اين نظام نسبت ها را تحليل كنيم.

ـ صنعتي، حال چه چيزهايي را از نظر  3ـ اقتصادي 2ـ اجتماعي 1دهيد  مي )ج(: شما قاعدتاً از سه بعد نظر

طرح است اين است كه اگر ما بخواهيم از نظر اجتماعي تأثير يك صنعت آمار الزم داريم؟ حال سئوالي كه م

 را ببينيم تناژ توليد با قيمت آنرا الزم است ببينيم يا اينكه اين متغيرها چندان نقشي ندارند؟
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 ـ اشتغال اصلي ترين متغير اجتماعي در ارزيابي صنعت 1/2

تواند يك متغير اجتماعي  مي ميزان ايجاد اشتغال كه تواند باشد از جمله مي آقاي عليپور: متغيرهاي مختلفي

باشد مثالً صنعت نساجي كه دومين صنعت از نظر ارز تخصيص داده شده است، از نظر ايجاد اشتغال خيلي 

 اهميت دارد.

)ج(: حال با توجه به اين مطلب آيا منظور از اطالعات مربوط به يك كارخانه اطالعات ريالي آن است يا 

 وط به تناژ يك كارخانه است؟اطالع مرب

)س(: از اين زاويه بايد ديد كه يك صنعت چقدر كاربر و چقدر تكنولوژي بر است يعني اگر از نظر ايجاد 

 اشتغال مهم باشد يك معضل مهم بنام بي كاري

 در كشور وجود دارد حاال بدنبال صنايعي هستيم كه ايجاد اشتغال كند، در چنين موقعيتي، اولويت را به 

دهيم كه بجاي تكنولوژي بردن، كاربر باشد در نتيجه به درصد ارز با اعتبار تخصيص داده شده  مي صنايعي

ميليون تومان  39كنيم چقدر كارگر را مشغول كار خواهد كرد. مثالً ما براي ايجاد يك فرصت شغلي  مي نگاه

 گوئيم يك صنعتي  مي بايد خرج كنيم

توان  مي ت شغلي سه ميليون بايد هزينه شود يعني با سي ميليون تومانوجود دارد كه براي ايجاد يك فرص

 ده فرصت شغلي ايجاد كرد 

در اين صورت اگر متغير اصلي در انتخاب ، ايجاد اشتغال باشد كه يك متغير اجتماعي است بعد دوم آنرا 

 كنيم. مي انتخاب )كاربري(

 ند؟ يكي از آن متغيرها اشتغال است.)ج(: اگر بخواهيم متغيرهاي اجتماعي را بنويسيم كدام

 حجه االسالم رضايي: چرا اشتغال، اجتماعي است؟
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گويند  مي گويند جنس را ارزان تر كنيد نمي كنند مي گويند: بيكارها براي ما مشكل ايجاد مي )ج(: براي اينكه

فرد بيكار است گوئيد وقتي يك  مي فرصت شغلي بايد ايجاد شود و كاري به سودآوري آن نداريم بلكه

 كند. مي احساس حقارت

كنيد بعد از احوال پرسي، شناسنامه خانوادگي را در سطح  مي )ج(: وقتي به فردي براي اولين بار برخورد

ـ پذيرش اجتماعي او از نظر اطالعات و  1كنيد، مثالً  مي گويد بعد به هويتهاي مختلف او اشاره مي كليات

داند ، معنايش اين است كه در جامعه چقدر پذيرفته شده  مي ند و چهخوا مي آگاهي كه چه خوانده ، چه

 است.

گوئيد  مي پرسيد اين اطالعات پذيرفته شده را كه داريد آيا به كارآمدي اجتماعي هم رسيده؟ مي ـ از او 2

 رود. مي درجه رسمي هم نداريم طبيعي است كه اعتبار اجتماعي او زير سؤال

 ابزارهاي تجليل، هويت اجتماعي يعني يكي از

شود آيا اين  مي گوئيد من اين اطالعات پذيرفته شده را دارم آنگاه اولين سئوالي طرح مي پذيرش است وقتي 

اطالعات به كارآمدي عيني رسيده است يعني پذيرش مرحله دوم مثالً اگر بگوئيم در هر جامعه اي يك 

 آموزشي و يك پرورشي و 

ين است كه آيا گزينش هم شده يا خير كه اگر گزينش نشده باشد يك گزينشي است. آنگاه معنايش ا

 رود. مي شخصيت او زير سئوال

 ـ تعريف اشتغال در سه سطح اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي 1/1/2

رسد بهتر باشد اينگونه عمل كنيد كه محورهاي اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي چه دسته اموري  مي به نظر

 تي دارد؟هستند؟ نوع آنها چه تفاو

 )س(: درطبقه بندي ابتدائي، مثالً اشتغال ، داراي ابعاد اجتماعي، اقتصادي و صنعتي است.
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)ج(: بايد مالحظه شود كه متغير اصلي در اشتغال چيست؟ اگر اشتغال به عنوان يك متغير مالحظه شود به 

ي قرار داد؟ قطعاً كاركردن با توان آن را در خصوصيات اجتماع مي متغيرهاي ديگر چه نسبتي دارد؟ آيا اوالً

 بيل اشتغال زاست ولي حتماً اقتصادي نيست.

 كند، اگر كارگر ارزان باشد گاهي اقتصادي است. مي آقاي ديندار: البته در بعضي از جاها فرق

 )ج(: يعني بحث از اينكه بپذييم تحقير كارگر را ) كارگر ارزان( يعني حق بهره وري او را به حداقل ممكن

رسانيد و حق حضور او را هم در  مي سانيد و حق حضور او را هم در تصميم گيري هم به حداقلر مي

شود كه حضور در تصميمگيري ، اطالعات و  مي رسانيد مانند روستائيان گذشته مي توزيع اطالع به حداقل

 بهره وري ندارند يعني تحميل فقر به جهل و سلب تأثير عيني از او.

توان آنرا در مرتبه اصلي در اجتماعي قرار داد به صورت فرعي  مي اشتغال است كه اساس يك محور، محور

 دهيم . مي آنرا در صنعت قرار

كند، اصوالً معناي اينكه يك نيرويي تسخير شود تا ميزان كارگر  مي اتوماسيون در هر كارخانه كارگر را كم 

 را كم كند، پس معناي ضد اشتغال زا بودن

اينكه اطالعات متناسب آن داده شود و شخصي بتواند كار فني و تخصصي انجام  در صنعت است مگر 

 بدهد،

رود و هم سطح با تكنيك خواهد شد آنگاه بهره وري آنرا هم هم  مي در اين صورت كارآمدي فرد باال 

 گيرد. مي سطح با تكنيم قرار

 )س(: پس اشتغال در هر صورت ايجاد شده است.

توان با صد نفري كه قبالً شاغل بوده، االن هم صد نفر شاغل باشد ولي  مي است كه)ج(: نه، معنايش اين 

توانند كار كنند. بنابراين  مي قبالً صد نوع تنوع مصرفي داشتند حاال ده هزار نوع تنوع مصرفي دارند همه
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به نفسه جزء تواند باشد مگر اينكه هم افق با تكنولوژي باشد ولي اشتغال  نمي اشتغال به نفسه اقتصادي

معظالت اجتماعي است يعني عدم اشتغال قطعاً يك معضل اجتماعي است در حاليكه عدم اشتغال در اكثر 

تواند اقتصادي باشد. وقتي كه انسان همگام با تكنولوژي رشد نكرده باشد جا دارد كه تعداد كمتري  مي موارد

 شاغل باشند.

 بي صنعتـ قيمت اصلي ترين متغير اقتصادي در ارزيا 2/2

حال در بررسي يك محور ديگر براي ارزيابي صنعت به چه آماري نيازمنديم؟ ارزيابي، گراني و قيمت )روند 

دانيم كه سودآوري كارخانه در سال چقدر بوده  نمي قيمت( آيا آمار ارزش ريالي كاالها را نداريم . بنابراين ما

 است.

 قيمت تمام شده كاالـ ضرورت تعيين نسبت بين سود و سرمايه در  1/2/2

 توان گفت نسبتب ين سرمايه و سود چگونه است؟ نمي قيمت خود كارخانه هم مشخص نيست يعني

خواهيم بررسي كنيم كه اقتصادي است يا خير به عبارتي قبالً در  مي % و يا ... است؟ چون29آيا ده درصد يا 

 خواهد قرار بگيرد. مي ديگر بخش اجتماعي بوده حاال دربخش اقتصادي قرار گرفته بعد يك جاي

)س(: البته شايد بتوان بدست آورد ولي نه قيمت روز آنرا بلكه به عنوان يك سرمايه ثابت كه در ترازنماه 

 نوشته شده است.

نويسند يا خير و سودآنرا متناسب  مي نويسند، درست مي )ج(: در تراز نامه غير از اينكه به عنوان سرمايه ثابت

كنيم اين  مي گوئيد ما مرتباً ضرر مي خواهند مثالً در ترازنامه وزارت دارائي مي ويسند يان مي با آن درست

اشكال به همه وارد است ولي اينكه اگر اين سرمايه را بتوانيم بدست بياوريم واقعاً نرخ كارخانه در زمان 

يا با پايه اوليه حساب  حاضر است يا اينكه نرخ مطلوب است به هر حال از نظر كساني كه آنرا گذاشته اند

 كنيم در تغيير قيمت ضرب كنيم و استهالك را هم از آن كم كنيم. وقتي كه يك دهه از عمر كارخانه
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توانيد بگوئيد در بازارهاي  نمي شود اين معنايش اين است كه تكنيك قبلي مي گذرد تكنولوژي عوض مي

 جهاني قيمت بااليي داشته باشد.

 )ارزش افزوده( ـ ارزش ارزي توليد 2/2/2

 )س(: يكي هم ارزش ارزي توليد كاالست

 )ج(: ارزش ارزي توليد براي صادرات

 )س(: ... براي رقابت با بازار جهاني 

گذاريد  مي تواند بيرون برود يا خير، از طرفي هم قيمت آنرا چگونه مي )ج(: يعني آيا كيفيت ، مرغوبيت دارد

 شود ارزش كمي ريالي و دالري. مي مطرحبه عبارت ديگر قيمت ارزشي براي ما كجا 

شود به معناي اينكه در توليد، توازن  مي حجه االسالم رضايي: ارزش ارزش توليد هم در بعد اقتصادي مطرح

ارزي به نفع جامعه تمام شود يعني براي جامعه مازاد بر هزينه توليد ارز آوري داشته باشد يعني ارزش 

 افزوده است.

باشيم صرف نظر از  مي اخصه هاي كنترلي صنايعي را كه انتخاب كرده ايم از نظر آماري)ج(: ما به دنبال ش

اينكه آن شاخصه ها وجود داشته باشد يا خير. آيا اصلي فرعي و تبعي است و اينكه آيا در امور اجتماعي ، 

دهد حاال  مي اقتصادي و يا صنعتي است و بدانيم كه اين تصميم گيري سرنوشت صنايع را چگونه تغيير

 كنيم ، اين ارزش چيست؟... مي محورهايش را مالحظه

 آقاي عليپور: نفس سودآوري و اقتصادي بودن يكي از محورهاي تصميم گيري است. 

 شود حتماً مي )س(: صد در صد در اقتصادي اصل است يعني وقتي كه سودآوري محور اصلي ذكر

 خواهيم از بعد اقتصادي نگاه كنيم. مي

 ارزاني و گراني قيمت درسه سطح اجتماعي ، اقتصادي و صنعتيـ  3/2/2
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)ج(: حاال قيمت ارزان شده است، سودآوري كم شده است ولكن به نسبت سطح در آمد امكان خريد براي 

% باشد آيا اين اقتصادي 19% و 29عموم باال رفته است. گاهي قيمت ارزان به نسبت سرمايه يعني بجاي سود 

 است يا اجتماعي؟

شود. آيا اين قيمت ارزان در گستره مصرف تأثير دارد؟ يعني گسترده بيشتري  مي )س(: حاال دو سئوال مطرح

از طبقات اجتماعي اين را مصرف خواهند كرد اگر به اين صورت باشد حتماً سود باال خواهد رفت يعني 

 قيمت ارزان به معناي پائين آمدن سود نيست.

تواند در سال صدهزار پخچال  مي كند يعني كارخانه نمي از اين را ايجابج(: گاهي ظرفيت توليد بيش   )

 شود. مي توليد كند، اگر تقاضا تا پانصدهزار بشود ولي فعالً صد هزار  تا توليد

خواهيم قيمت را ارزان كنيم كه به عبارتي بهره وري  مي )س(: پس قيمت را چگونه ارزان كرديم؟ ما زماني

با همان مقدار داده ، ستاده هاي بيشتري را كسب كند و با همان مقدار صرف انرژي  را افزايش بدهيم يعني

 بتواند با يك مقدار مواد اوليه بيشتر تناژ بيشتري را تحويل دهد.

 ـ معناي ارزاني و گراني قيمت در سطح اجتماعي )نسبت بين ارضاء و نياز(چ 2/ 1/3/2

 تواند ارزاني نباشد. مي ؟ اگر عوامل اجتماعي باشد)ج(: ارزاني هميشه با پول همراه است يا خير

 شود كه يارانه بپردازد، كاال را ارزان كند يا به نوعي بوسيله سياستهاي تشويقي.... مي )س(: نقش دولت مطرح

)ج(: با تصميمهاي دولت ارزان شده يعني گراني و ارزاني را از نظر اثر نگاه كنيم نه از نظر عدالت پيدايش 

گوئيد يارانه  مي گوئيم چرا ارزان شد مثالً مي توان گراني و ارزاني را مالحظه كرد يكي مي رتبه دو صو

تواند سياستهاي تشويقي و توبيخي داشته باشد و ارزان كند يك حرف  مي تواند ارزان كند، دولت مي دولت

زن بشود يعني است ولي خود موضوع اينكه ارازني چيست حرف ديگري است به عبارت ديگرگران و يارا

 فهميد؟ مي چه؟ نسبت را در گراني و ارزاني چگونه
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كند كه قيمت برنج به سمت  مي كند. مثالً وقتي دولت احساس مي )س(: متناسب با كاالهاي مختلف فرق

 كند در اينجا دولت حتماً يك تأثير اجتماعي را در نظر دراد كه اعالم مي كند اعالم كوپن مي صعودي ميل پيدا

و امكان دارد در فرآيند توليد سال آتي تأثير داشته باشد يا خير يا اينكه ممكن است چند برنج كار به  كند مي

شهر مهاجرت كند كه ممكن است تأثير اجتماعي سوء داشته باشد آثار سوء احتماعي كاالن تر را كه دولت 

 در نظر دارد يعني مثالً مردم از لحاظ توازن اجتماعي بهم نريزند.

 حال ارزاني و گراني يعني چه؟)ج(: 

 شود يعني ما زماني مي )س(: ارزاني و گراني متناسب با سطح قدرت خريد طبقات مختلف اجتماعي معنا

 گوئيم اين كاال ارزان است كه قدرت خريد را در سبد كاالها داشته باشيم. مي

شود بنابراين  مي خريد  سنجيدهشود؟ گفته شد كه با قدرت  مي )ج(: ارزاني و گراني با چه معياري سنجيده

يك سبد درآمد داريم يك سبد قدرت بهره وري داريم، ميانگين اين سبد در آمد به سبد بهره وري نسبت 

شود به عبارت ديگر زماني كه گفته يم شود گوشت ارزان  مي كند آنگاه مفهوم گراني و ارزاني معنا مي پيدا

تواند  مي گوئيد ارزان شد كليه طبقات مي بخرند ولي وقتيتوانند  نمي شده است زماني است يك عده اي

كند فراواني هم هست  مي بخرند: يعني وقتي حجم مخصوص كاال به يك عده مخصوصي ، تخصيص پيدا

مثالً در زمان حاضر حتماً از زمان آقاي ميرحسين موسوي گوشت بيشتري موجود است ولكن در زمان 

 مهندس موسوي، گوشت گرم كمتر بود.

خواستم بگويم كه گاهي در مورد ارزاني و گراني است كه قيمت را  مي آقاي ديندار: من هم همين مطلب را

گوئيم مثالً يك كيلو پرتقال كيلو دويست يا سيصد تومان شده است ولي  مي سنجيم مي نسبت به ده سال قبل

كند چند  مي كار اعالماين دويست تومان به نسبت قدرت خريد مردم است. االن دستمزدي كه وزارت 

بينيم  مي توند يك يا دو كيلو پرتقال خريد كند يا خير، مي درصد از دستمزد يك كارگر است كه آيا در هفته
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توانست بخرد با آنكه در آن زمان پرتقال خيلي ارزان تر بود ولي نيست نيروي كار نسبت به  نمي در آن زمان

گيرد حداقل دستمزد براي خريد  مي االن دستمزدي كه يك كارگر پرتقال بايد ارزان تر از حاال بوده باشد.

گوئيم ارزاني در خود آن كاال گران تر است ولي اگر  مي فالن مقدار قدرت دارد اگر به نسبت مالحظه كنيم

به نسبت قدرت خريد جامعه مالحظه شود، قدرت خريد مردم خيلي بيشتر است با اينكه گوشت كيلو دو 

تومان است . يا اينكه در گذشته اگر خانواده ها يخچال نداشتند و اصوالً  299تقال كيلويي هزار تومان و پر

در جهيزيه دختران يخچال مرسوم نبود اما اكنون حتي خانواده هاي فقير يخچال دارند و براي جهيزيه 

 خرند. مي دخترشان نيز يخچال

 )ج(: بنابراين نظر شما اين است كه ارزان شده است.

 له، برخي از كاالها ارزان تر شده است.)س(: ب

 تواند مصرف گوشت و پرتقال بكنند. مي )ج(: پس نسبت به درآمد سرانه تعداد بيشتري از مردم

حجه االسالم رضايي: اگر بخواهيم شاخصه بدهيم حتماً در يك طرف آمار دقيق سرانه مصرف را نداريم، 

 ء پيدا كرده .رود ولو قيمت جنس ارتقا مي اگرسرانه مصرف باال

 )ج(:پس نسبت بين درآمد، مصرف و توليد بايد مالحظه شود.

 ـ معناي ارزاني و گراني در سطح اقتصادي)به نسبت بين بازار كار و نرخ سود سرمايه(  2/3/2/2

 توان روي سرمايه برد. مي كنيم. يك محور ديگر را مي حال يك سئوال ديگري مطرح

 )س(: ميزان نقدينگي؟

ـ 1يزان سود آوري سرمايه يعني نرخ سود سرمايه نيز يك محور است چون شما تاكنون سه بازار )ج(:نه، م

ـ سرمايه  3ـ مصرف كه بازار كاال شده است كه محصول كارخانه چيست. 2قدرت خريد كه بازار كار است.

 مطرح شد.
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 آيا سود آوري سرمايه مربوط به ابزار توليد است مربوط است؟

%  است اين بدين 19آورد  مي ارخانه مثالً صدميليون تومان است و سودي را كه درسالاگر گفتيد ارزش ك

 شود. مي معناست كه حق مصرف به نفع رشد سرمايه به چه ميزان حل

% است يعني حق مصرف عمومي به چه ميزان به نفع رشد سرمايه 59اگر گفتيد سود سرمايه بر فرض محال 

ن صورت طبيعي است كه يك كارهايي در مصرف كردن به كساني كه شود در اي مي % حل59شود؟  مي حل

 سرمايه دارند تخصيص پيدا كند.

 شود؟ مي يعني گراني و ارزاني در اين صورت محور چه چيزي

 حجه االسالم رضايي: سود سرمايه.

آن اصل است تواند بشود، مفهوم ارزاني و گراني در ارتباط اينكه نيروي كار در  مي )ج(: پس يك پارامتر هم

 يا سود سرمايه؟

 كند و در آمدي دارد مي گوئيم يعني بنده به عنوان كسي كه كار مي آقاي عليپور: يك زماني از بعد نيروي كار

گويم: قدرت خريد آنرا دارم پس به نظر من ارزان است يعني  مي گويد از چه جهتي براي من ارزان است مي

گويم كه  مي شود ولي يك زمان است كه من از ديد سرمايه مي هيابر سر سفره مصرف من كااليي مثل پسته م

دهد در نتيجه قيمت اين كاال چون با بهره سرمايه من متناسب است ارزان  مي چون جواب بهره سرمايه مرا

 شود. مي محسوب

وقتي شما كنيد به  مي )ج(: اگر شما بعنوان سرمايه دار سود سرمايه را باال برديد شما حق مصرف جديد پيدا

شود.فاصله افتادن  مي توانيد تحريك كنيد يعني مصرف شما وسيله ايجاد نياز مي كرديد مي حق مصرف پيدا

شود اين معنايش اين  مي گوئيد اختالف مي دهد. مثل اين كه مي بين نيزا و ارضا مفهوم فقر و گراني را نشان

شود . چرا  مي ي كه هست درجامعه حلاست كه حق مصرف يك عده به نفع يك عده ديگر به هر وسيله ا



802  ···························································································································································  

كند در هر جا تحريك  به مصرف بيشتر از قدرت ارضا  مي گوئيم احساس فقر مي گوئيم؟ براي اينكه مي حق

شود، اگر سود  مي شود. براي يك دسته ديگر ارزان مي انجام گرفت نسبت به عموم ، براي عموم گران

 داراي سرمايه هستند حق مصرف نسبت به چيزهايي را پيدا % برديد. آن قشري كه59% به 19سرمايه را از 

كنند آنگاه اين پيدا نكردن معنايش اين است كه قدرت كار  نمي كند كه ديگران آن حق مصرف را پيدا مي

 شود. مي كساني كه حق مصرف باالتري را ندارند در آن جامعه نسبت به نرخ كار و نرخ سرمايه دارد ارزان

 شود؟ نمي ن درآمد ناشي از كار و درآمد ناشي از سرمايه)س(: آيا اين هما

 )ج(: نرخ سودآوري كار و نرخ سود آوري سرمايه

 )س(: اگر فاصله اش زياد شود.

 شود. نمي كند ولي ارضا مي گيرد، نياز به رشد پيدا مي )ج(: معنايش اين است در اين جامعه تحريك صورت

 شود. امروزه فردي به مشهد مقدس مشرف مي هتل قصر مثالً در تلويزيون تبليغ در خصوص كيش يا

گويد در چادرهايي  مي شود كه قيمت هتل گران است. به خانواده اش مي شود، بعد از يك بررسي متوجه مي

كنيم و اينگونه صفاي بيشتري دارد شايد خانواده اش راضي  مي دهد شب را سپري مي كه شهرداري به زائران

 شود در ذهن ناخودآگاه اشخاص احساس نياز پيدا مي قصر كه در تلويزيون تبليغشوند ولي نسبت به هتل 

 شدند هرگز آرزوي هتل قصر را مي سال قبل از اين كه پدران ما به مشهد مشرف 39يا  29شود  مي

شناختند و اصالً هم نسبت  مي كردند حتي اسم هتل هاي موجود در آن زمان را به ندرت به ياد داشتند و نمي

كردند در هر صورت مسافرخانه هاي ساده اي در آن زمان بودند و معموالٌ خانواده ها در  نمي آنها فكري به

بردند. االن يك دسته از مدرم  مي هنگام مسافرت به مشهد وسايلي جزئي ، رختخواب ، غذا پزي و ... با خود

كنند و وقتي هم به مشهد ميرسند در  مي برند يك عده اي نيز با هواپيما و يا قطا مسافرت نمي اين وسائل را

كنند و در  مي كنند . اين مسئله تعريف قر را در جامعه نسبت به ثروت تشديد مي هتل هاي مجهز اقامت
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توان آنها را در مصرف متوسط و پائين وارد كرد. بنابراين در  نمي كنند كه مي مفهوم دارايي چيزهايي را وارد

 ازار سرمايه اختالف وجود دارد.اين صورت بين بازار كار و ب

 كند يعني درآمد ناشي از سود سرمايه... مي )س(: درآمد را از هم تكفيك

)ج(: نه، ... درآمد نيروي كار سبد دارد، يعني كارگر ساده ، كارگر فني و كارگر تكنسين و متخصص و بعد 

در آمد ماهي دو ميليون تومان ولي شود تا  مي فوق تخصص بنابراين درآمد از ماهي پنجاه هزار تومان آغاز

شود و اگر دويست  مي درآمد سرمايه آن كسي كه صد ميليون تومان پول در بانك دارد، سود آن دو ميليون

شود، اگر گفتيد سه هزار نفر داريم كه موجودي آنها در بانك باالي پنج  مي ميليون 4ميليون باشد سود آن 

شخاصي كه درآمد سرانه آنها حداكثر دو ميليون تومان در ماه است قابل ميليارد است حاال در آمد اينها با ا

 مقايسه نيست.

معنا ندارد كه درآمد حتي يك دكتر اين مقدار باشد، ده ميليون، روزانه روز سيصد هزار تومان ميشود. روزي 

زا و ارضاي خواهد بكند ، حال ني مي خواهد خودش و خانواده اش مصرف كند. چكار مي سيصد هزار تومان

 اينها با نياز و ارضاي عموم بسيار فاصله دارد.

 آقاي عليپور : نظريه شما با نظريه ارزش اضافي اقاي ماركس چه تفاوتي دارد؟

)ج(: ما فعالً كاري به تفاوت اين دو نظريه نداريم در جاي خودش مطرح خواهد شد. ما فعالٌ در اين مطلب 

 كنيم:  نمي بحث

خواهيم آمارهاي آنها را بدست بياوريم. معناي گراني يعني چه؟ گراني را اجتماعي تعريف  مي محورهايي كه

كنيم يا اقتصادي تعريف كنيم و يا صنعتي تعريف كنيم؟ اين صورت مئسله است بنابراين بعد به سراغ اين 

كار اجتماعاٌ  در آنجا بايدگفت كه آن نظريه روي مطلب بيائيم كه فرق اين نظريه با نظريه ماركس چيست،

دهند ولي  مي كنيم، آن ابزار را اصل قرار مي بريم و محاسبه مي آيد ما روي يك عنوان ديگري مي الزم در آمد
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گيريم كه يك بحث ديگري است فعالً درباره اين مطلب كه محور گراني و  مي ما ارتباط با خدا را اصل

و ارزاني موضوعي اجتماعي است؟ آيا گراني و  ارزاني داراي سطوح اصلي، فرعي ، تبعي است . آيا گراني

 ارزاني موضوعي اقتصادي است؟ آيا گراني وارزاني موضوعي صنعتي است؟ اين مطلب براي ما مهم است؟

 آقاي ديندار:اگر از ديد توزيع ثروت بخواهيم نگاه كنيم.

 )ج(: هنوز تعريف درستي ارائه نشده است كه گراني و ارزاني يعني چه؟

بر تعريفي كه حضرتعالي ارائه فرموديد نسبي شده اند يعني بستگي دارد كه در كدام نسبيت مالحظه )س(: بنا

 شوند.

 ـ جمع بندي بحث تعيين شاخصه هاي كنترلي آماري صنعت در سطح اجتماعي و اقتصادي 4/3/2/2

 آوريد. مي )ج(:يعني اگر در بازار سرمايه و كار مالحظه شوند. روي مصرف سرمايه

عليپور: تعريف اجتماعي آن نيز بر مبناي تعريف فقر و غنا است يعني يخچال تا يكزماني در تعريف آقاي 

 آيد. مي آمد از يك زماني نيز تعريف در فقر مي غنا

دهد يعني پايگاه گراني و ارزاني اجتماعي است،  مي )ج(: پس نسبت بين سرمايه و كار به آن مفهوم اجتماعي

 شود مي امعه تعريفيعني وزن مخصوص آن در ج

تا جامعه چگونه باشد يعني سوسياليستي يا سرمايه داري باشد چه باشد تا بگوئيم تعريف ارزاني و گراني  

 شود. مي چه

سال  49كردند كه در شوروي در مدت  مي آقاي ديندار: يعني در جامعه سوسياليستي طوري برنامه ريزي

 ثابت بود.قيمت ها ساكن بود، درآمد هم به همان سنبت 

كنيم امري اجتماعي است.اين يك محور  مي )ج(: پس گراني و ارزاني وقتي به نسبت بين نيزا و ارضاي نگاه 

است، محور دوم: گراني و ارزاني اگر بر اساس نياز و ارضا محاسبه نشود آيا در سطح درآمد و قدرت بهره 
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ه آن باشد، گران آن است كه نسبت به وري بايد حساب شود؟ ارزان آن است كه قدرت بهره وري نسبت ب

 آن قدرت بهره وري نباشد.

 آقاي عليپور : قاعدتاً در اقتصادي يعني در فروعي، اگر نياز و ارضاء اصلي باشد دومي هميشه فرعي است .

 )ج(: حاال آيا اين باز فرعي در اجتماعي است يا فرضي در اقتصادي است؟

گويند يك توسعه اقتصادي واقع شده است كه مصرف ساالنه  مي ديآقاي ديندار: معموالً در توسعه اقتصا

 اين كار باال رفته است.

 ـ معناي ارزاني و گراني در سطح صنعتي ) نسبت بين تكنيك و توليد( 5/3/2/2

تواند داشته باشد از جمله كار آمدتر شدن آدمها،  مي )ج(: وقتي مصرف سرانه باال برود عوامل متعددي

ابزارها و كارآمدتر شدن ساختارهاي اجتماعي كه در اين صورت مصرف گسترش بيشتري را كارآمدتر شدن 

 كند. مي پيدا

 آقاي ديندار: قدرت تسخير بر منابع بيشتر شده است.

شود  مي )ج(: آن صنعتي مشود معناي صنعتي اين است كه تكنولوژي برتر شد ولي هر گاه تكنولوژي برتر

 مد هم بهتر شده است؟معنايش اين است كه توزيع درآ

سازند و خيلي از چيزهاي ديگر هم  مي )س(: نه، يعني االن تكنولوژي بااليي دارند، موشك، ماهواره و...

 % از مدرم خودشان نسبت به آن محصوالت شناخت كافي ندارند. 59كند كه  مي توليد

رد و در نسبت بين كار و مصرف ، )ج(:پس در نسبت بين سرمايه و نياز، گراني و ارزاني در اجتماعي قرار دا

گراني و ارزاني را در اقتصاد قرار داد نسبت بين تكنولوژي و توليد، اگر ارزاني را آورد بايد آنرا در كجا 

 ديد؟
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اگر روي حجم تناژ توليد آورديد و اتوماسيون بودن و غير اتوماسيون بودن نيز دستي، مكانيكي، الكتريكي و 

توليد با نيرو كار كمتري انجام گرفته كه حال آيا ارتباط با ارازني و گراني دارد  الكترونيكي است يعني حجم

 يا خير؟

 حجه االسالم رضايي: اوالً اقتصادي است، اگر حجم توليد با پارامتر دوم مطرح شد.

 )ج(: نسبت بين دو چيز ترازوي قيمت شود.

 اگر باال برود حتماً روي قيمت مؤثر است عليپور: بهره وري از ابزار توليد و نيروي براي توليد بيشتر

 برد. مي 19/1برد سوخت  مي 19/1)ج( : يعني تكنولوژي برتر آورديد كه كارگر 

 شود. مي حجه االسالم رضايي: يعني اين توسعه صنعتي

 )ج(: احسنت ! پس نسبت بين تكنيك و توليد، تناژ تبديل صد تن بوده است به نسبت صد تن 

 ما قيمت تمام شده را پائين آورديم؟ آقاي ديندار: يعني

كنيد كه لزوماً قيمت  مي )ج(: قيمت تمام شده را بوسيله تكنيك پائين آورديم. يا اينكه يك صرفه جويتهايي

 آيد. نمي تمام شده پائين

 سازند. آنها با يك مي سازند نسبت به همان ماشيني كه آلمانيها مي )س(: يعني مثل قيمت ماشيني كه ژاپني ها

تكنولوژيهايي توانسته اند قيمت تمام شده را پائين بياورند غير از مزيتهاي نسبي .... كه دارند با يك 

 تكنولوژي از خط توليد يك تعداد كارگر را حذف كردند، يك ماشينهاي را اضافه كردند.

 )س(: يعني تكنيكهاي مديريت به كار برده اند.

كند  مي بديل است. حجم كاال، اينجا هم باز مفهوم ارزاني جا پيدا)ج(: يعني بطور كلي نسبت تكنيك و تناژ ت

 ولي ارزاني در اينجا صرفاً صنعتي است . پس ارزاني هم قابل مالحظه شد و هم در اقتصاد قرار گرفت.

 ـ پاسخ به سئواالت  3
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 حجه االسالم رضايي: در اقتصاد چگونه شد؟

 ـ معناي ارزاني در اقتصاد 1/3

 نسبت بين درآمد سرانه و مصرفآقاي ديندار: 

 شود؟ آيا با عرضه و تقاضا مرتبط است؟ مي حجه االسالم رضايي: چرا درآمد و مصرف اقتصادي

توانند چيزهايي بيشتري را مصرف كنند بجاي  مي )ج(: خير، اگر نباشد مردم يك كشور بگونه اي شوند كه

 توانند استفاده كنند. مي قلم كاال 29ده قلم كاال 

 تا اينجا اجتماعي است و ربطي به اقتصادي ندارد. )س(:

نوع را شامل  29توانند تمام كنند يعني تقاضاي مؤثر اجتماعي شان باال رفته و  مي )ج(: درآمدشان باال رفته

باشد، اگر گران بود بجاي ده تن پنج  مي تا را دارند معنايش اين است كه براي آنها ارزان 29شده است تنوع 

عني حجم تناژ مصرف متناسب با درآمد باال رفته است يعني نسبت بين درآمد هم باال رفته است، شد ي مي تن

بينيم درآمدي كه امروز دارد  مي شود مي مصرف هم باال رفته است ، نسبت بين اين دو هم وقتي مالحظه

 دهد ،  مي تنوع بيشتري را پوشش

 ف كنند، وقتي كه نسبت بين درآمد را بگيريد ديگرتوانند مصر مي يعني كاالها ارزان شده است كه بيشتر

 گويند كارگران شده است؟ بگوئيد كار ارزان شده و چه بگوئيد كاال ارزان شده است. نمي

 مفهوم ارزاني است .يعني هرگاه بيشتر بتواند مصرف كند ارزان شده است.

 )س(: يعني نسبت بين قيمت كاال و در آمد.

ر و قيمت كاال نسبت معكوس شده باشد) كار باال و كاال پائين قرار گرفته )ج(: اگر نسبت بين قيمت كا

 باشد( امكان مصرف بيشتر است.

 )س(: حتي كاال باال رفته باشد ولي درآمد بيشتر باال رفته باشد.
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 ›ـ اصلي بودن تعريف اجتماعي از ارزاني و گراني )قيمت ( نسبت به تعاريف اقتصادي و صنعتي آ 2/3

گوئيد كاال ارزان شده است  مي تواند حجم بيشتري را پوشش بدهد در اين صورت مي ونه باشد)ج(: هر گ

 نسبت بين نياز و ارضا هم اجتماعي شد . حاال هر يك از اصلي ، فرعي و تبعي كدام است؟

 )س(: در كدام جامعه؟ بگوئيم كدام اصلي، كدام فرعي و كدام تبعي باشد؟

در يك جامعه انقالبي ، اصل اجتماعي است و ممكن است درجامعه )ج(: شما ممكن است كه بگوئيد 

گوئيد اصل  مي اقتصادي بگوئيد اصل باال رفتن بهره وري و رابطه بين كار و ... است ، در يك جامعه ديگر

 كنيم. نمي تكنولوژي است. االن ما در مورد آن بحث

 اهيم.خو مي )س(: ما االن يك شاخصه براي اندازه گيري وضعيت موجود

كنيد اجتماعي آنرا  مي كنيد، اگر با شاخصه جامعه انقالبي انتخاب مي )ج(: بقيه را با چه شاخصه اي انتخاب

 كنيد. مي انتخاب كنيد. اگر با شاخصه يك جامعه صنعتي مالحظه

 )س(: از هر سه تا بايد يكي را انتخاب كرد.

 البي محاسبه شود.)ج(: تعريف ارزاني و گراني اوالً بايد براساس جامعه انق

 )س(: پس بايد تعريف اجتماعي آنرا بگوئيم.

 )ج(: اول انقالبي براي شما اصلي است، رابطه جامعه شما با خدا، بعد..

 )س(: بعد مرحله اقتصادي براي ما مهم است،در مرحله پايه مرحله صنعتي براي ما مهم است.

، صنعتي 2، اقتصادي را 4به چه نسبتي اجتماعي را )ج(:در آينده ممكن است از سه زاويه هم ببينيم بگوئيم 

 مالحظه كنيد. 1، اقتصادي را  2، صنعتي  4بكنيد يا بر عكس بگوئيد انقالبي را  1

 ـ تناژ تبديل و تنوع تبديل از ديگر محورهاي متغيرهاي كنترلي 3/3

 دانيد؟ مي حال يك سئوال ديگر نيز مطرح است كه آيا محور ديگري نيز الزم
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 رزاني و گراني قيمت ريالي شد.در ا

 )س(: يعني قيمت ريالي توليد كاال

 )ج(: يعني مفهوم قيمت براي كاركردن يك صنعت يخچال چگونه است؟ اصالً قيمت را نداريم يا داريم.

 )س(: قيمت توليد كاال هست.

ر ليوان تبديل شده گوئيد تناژ تبديل كافي است مثالً اين مقدار سيليس به اين مقدا مي )ج(: نه، يك وقتي

گوئيد قيمت را هم بگوئيد ، قيمت در بحث اين جلسه معنا شد و از سه محور هم معنا  مي است اما گاهي

 شد.

 آقاي عليپور: متغير اشتغال را هم در سه محور تعريف كنيد؟

 بايد تنوع )ج(:اول تعداد محورها را افزايش بدهيم بعد بهتر است كه براي همه اين كار را بكنيم يعني فعالً

 محورها را باال برد چه محورهاي ديگري داريد؟

 )س(: يعني اشتغال ، قيمت ...

 )ج(: مثالً تناژ تبديل.

 )س(: آن هم يكي ديگر است.

گيرد و به مواد  مي خواهيد ؟ يك مواد اوليه را مي )ج(: آيا حقيقت كاال جز تبديل است در صنعتي كه شما

شود در پايان يك سرش منابع  مي سطه كه بعداً واسطه اي قابل مصرفكند يا وا مي قابل مصرف تبديل

 طبيعي و يك سرش كاالي مصرفي است. 

 كنيد تبديل منابع به چه چيزي مي اين تناژ تبديل آيا يك محور است يا خير؟ آنگاه آيا تبديل را كه بيان

 وري است؟ باشد؟ آيا به حداكثر رساندن بهره وري است يا به خود يك نوع بهره  مي
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چيز ديگر بشود.  29تواند تبديل به  مي تواند مثالٌ اين سيليس به ليوان تبديل شود يا اينكه مي يعني در تدبيل

توان آنرا  مي وشد ولي تنوع در مصرف بدليل چه چيزي است؟ يعني آيا مي اين تبديل به كاالي قابل مصرف

 هم جزء محورها آورد؟

 يل و هم تنوع تبديل.آقاي ديندار: يعني هم تناژ تبد

 )ج(: يعني به حداكثر رساندن بهره وري اجتماعي.

ما در اينجا يك مرحله كاالي واسطه اي داريم كه نوع تبديل شدن آنها يك مصرفهاي مختلفي را براي جامعه 

دهد حال اگر تنوع اينها افزايش پيدا كند به چه معناست؟ مثالً آلومينيوم بيست سال قبل فقط  مي جواب

 شود؟ مي شد ولي االن در صنايع مختلف به كار گرفته مي بديل به ظرفت

 كردند؟ مي )س(: مثالً از نفت قبالً براي دارو استفاده

شود تنوع  مي سازد و چگونه به صمرف اجتماعي تبيدل مي )ج(: اينكه تناژ چگونه با كاالي واسطه اي

از آمارها را نداشته باشيم اشكالي هم مصرفي چقدر است؟)خطوط بهره وري( حاال ممكن است بعضي 

ندارد كه نداشته باشيم ما بدانيم كه چه چيزهايي مهم است . بعد بگوئيم در اين آمارها اصلي ترين ها را در 

 توانيم بكنيم. مي كدام ها داريم و در كدام ها نداريم و با آن اطالعاتي كه داريم چه كارها

 هم مهم است. آقاي عليپور : در تبديل ارزش افزوده

ج(: مفهوم ارزش افزوده مثل مفهوم ارزاني و گراني است بايد بتوانيد تنوع در بهره وري را در آن همانطور  )

 گوئيم بهره وري اجتماعي يا اقتصادي و يا صنعتي است. مي دهيم مي كه توضيح

«والسالم عليكم و رحمه اهلل وبركاته»  
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 ـ قيمت شاخص اقتصادي صنعت 1

به  آقاي عليپور : ادامه مباحث قبلي به اينجا رسيد كه چه متغيرها و شاخصه هايي باعث تخصيص منابعي

يك صنايع خاصي داشته اند كه پس از طرح گمانه هاي مختلف سرانجام به شاخصه اشتغال رسيديم بيان 

تواند به عنوان يك امر اجتماعي محسوب گردد  مي شد كه اشتغال يك امر اجتماعي است و در مرحله اول

ي معنا دار است. شاخصه ديگر قيمت يا ارزش بود كه فرموديد در سطحهاي اجتماعي، اقتصادي و صنعت

ارزش در سطح اجتماعي عبارتست از رابطه بين ارضا و نياز، در سطح اقتصادي به معناي قدرت خريد يا 

 باشد. مي رابطه بين درآمد و هزينه در سطح صنعتي نيز رابطه بين توليد و فن آوري

 ـ تعريف قيمت در سه سطح اجتماعي،اقتصادي، صنعتي 1/1

سيني: در حقيقت سه تعريف از قيمت است كه با همديگر حضور دارند و از حجه االسالم والمسلمين ح

 شوند. نمي همديگر بريده معنا

)س(: يكي ديگر از متغيرها ارزش افزوده بود كه يك كااليي نسبت به كاالي ديگر با وجود سرمايه گذاري 

دارد ده هزار تومان برگشت هزار تومان سرمايه امكان  5يكسان برگشت پول بيشتري دارد مثالٌ يكي اب 

هزار تومان سرمايه هزار تومان برگشت داشته باشد. يكي هم مزيت نسبي در  5داشته باشد يكي با 

كارشناسي متداول بود كه از جمله متغيرهايي است كه در گزينش تصميم گيران نسبت به يك صنعت خاص 

 كند. مي با يك كاالي خاص كمك

ر محمدي يكي از كارشناسان سازمان مديريت صنعتي داشتيم. نظر ايشان اين جلسه اي كه با جناب آقاي دكت

بود كه خوب است اهداف برنامه اول و دوم استخراج شود در مرحله بعد يك بخشي از آن اهداف قابليت 
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نقد دارد و باالتر از آن در تطبيق بين عملكرد و اهداف هم قابليت نقد وجود دارد يعني يك زماني است كه 

 د اهدافي كه دربرنامه سوم وجود دارد قابليت نقد دارد يك زماني است كه اگر عملكرد ارزيابي كنيمخو

 بينيم همان اهدافي كه در برنامه اول و دوم هست تطبيق ندارد و سازگار نيست. مي

معناي )ج(: ما قبالٌ در رابطه با مفهوم قيمت گفتيم: معناي اجتماعي آن مساوي با نياز و ارضا است اما 

 اقتصادي آن چيست؟

 )س(:به قدرت خريد معنا شد.

 حجه االسالم رضايي: در آمد سرانه هم گفته شد.

)ج(: اقتصادي را به سود و افزايش معنا كرديم يعني سرمايه گذاري و سود سرمايه حال آيا معناي سود همان 

 ارزش افزوده نيست؟

 )س(:بله.

 آقاي عليپور: رابطه توليد و فن آوري

 خواهيد به آن اضافه كنيد؟ مي )ج(:پس اين سه تعريف در مفهوم قيمت بود حال چه پارامتري

بينيم  مي )س(: شما ارزش افزوده را در بخش اقتصادي قيمت معنا كرديد و درست هم اينگونه است يعني

 دهد. مي گذاريم و ميزان بازگشت سرمايه معناي ارزش افزوده مي ميزان سرمايه اي كه

دهد،  نمي رزش افزوده معناي اقتصادي قيمت است اما قيمت را از نظر اجتماعي و صنعتي نشان)ج(: ا

شود. حال مفهومي را كه آقاي محمدي ذكر كرده  مي دهد كه صنعتي مي توسعه، قيمت را از نظر توليد نشان

 چيست؟

 بينيم. مي )س(: نظر ايشان اين بود كه مناسب است كه ما اهداف را در برنامه اول و دوم

 )ج(: آيا اهداف كمي يا كيفي؟
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خواستند به رقم  مي )س(: اهداف كمي منظور ايشان بود كه كمياي)رقمها( را استخراج كنيد. چرا كه آنها نيز

برسند يعني رقم براي رسيدن به كيفياتي بوده ولي نظر كلي ايشان به عدد رقم ـ واقع بينانه يا بد بينانه ـ اين 

رسيم كه يك سري از تخصيص منابع به سمت هدايت يك سري  مي تعبير ايشان به جاييبود كه درنهايت به 

 رانتهاست.

 ـ تحليل از رانت اقتصادي در تعريف قيمت2/1

 )ج(: رانتهاي نزولي

)س(:رانتهاي اقتصادي كه برخاسته از تفاوت نرخ از رسمي با ارز بازار است يعني نهايت كالن ايشان اين 

 ا خواهيد رسيد كه هدايت يك سري از اين رانتها در كانالهاي خاص است.بود كه شما به اينج

 )ج(:اين هدايت آيا يك هدايت خوب و يا بد است؟ آيا بايد هدايت بشود يا آزاد گذاشته شود؟

 گويد عملكرد به آن سمت بوده نه اينكه بايد بشود. مي )س(: ايشان معتقد بودند كه بد است و

 تن غلط بوده است.)ج(: يعني سوبسيد پرداخ

گويد هدايت رانتها به سمتي است كه عده خاصي را  مي گويد غلط بوده است بلكه نمي )س(: البته ايشان

 پولدار كند.

 ـ تعريف رانت1/2/1

 )ج(: مطلب بايد از اصطالح خارج شود لذا رانت يعني چه؟

ودش باشد يك سري يارانه )س(: رانت عبارتست از يك نوع سودي بجاي اينكه سوبسيد در مسير اصلي خ

دهيم كه به  مي شود تا شكر وارد كنيم شكر را به كسي مي هايي مانند اينكه درم وردي ارز سي تومان داده

 قند كله تبديل كند.

 شود. مي مهندس دانشمند: به پول مفت رانت گفته
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ي كيفي، سياستهاي )ج(: بدترين نوع رانت در نظام سرمايه داري وجود دارد يعني پول مفت با ابزارها

گويند پول  مي كند اينكه مي تهديدي يعني تكليفي دولت )حقوق( بدترين نوع پول مفت در آنجا انتقال پيدا

توانيم عكس اين مطلب را ثابت كنيم به  مي انتقال پيدا كرده منتهي به جاي بدي انتقال پيدا كرده است؟! ما

خواهد به عهده بگيرد كه مقصر اصلي درپيدايش  نمي نظر من انتهاي صحبت يك حرف است، كارشناسي

كنم كه مقصر اصلي كارشناسي است و  مي ناهنجاري اقتصادي اوست اما بالعكس اين مطلب را من اثبات

شد. حال  مي كرديم كه موج آن عوض مي داشتيم كاري مي ربطي به روحانيت ندارد و اگر ما قدرت رسانه اي

 پردازيم. مي به تحليل مطلب

 ـ تحليل مفهوم قيمت بر اساس تنازع سرمايه با نيروي كار  2

كنند يعني مصرف كننده تكنولوژي هستند  مي به صورت قاعده عمومي كليه كشورهايي كه تكنولوژي را وارد

كند: اوالٌ اين كشور يا بايد مواد خام را بفروشند. اين مواد  مي نه توليد كننده آن، اين قاعده بر آنها صدق

شود. عمدتاٌ براي كشورهايي مثل ايران، پاكستان، هند،  مي نوع دارد حتي نيروي انساني را شامل چندين

شود اصوالٌ هر كشوري كه  مي شود يعني مشاغل آزاد قطب توسعه مي افغانستان و .... بازار ، قطب توسعه

زنم؟ بدليل اينكه فن  مي ابتدائاٌ مولد فن آوري نباشد فن آوري از آن كشور ديگر است چرا اين حرف را

تواند شخصي و فردي توليد شود بايد اينكار سازماني انجام بگيرد و توليد سازماني نيز  نمي آوري موجود

خواهد كشورهايي كه مصرف كننده فن آوري هستند، ساختارهاي فرهنگي تمركز سرمايه  مي تمركز سرمايه

رهايي مصرف كننده تكنولوژي از جمله ايران وجود را ابتدائاٌ ندارند به عبارت ديگر مانع ديگري در كشو

دارد و آن حاكميت منطق انتزاعي است . اصوالٌ منطق انتزاعي فصل توليد تاريخي آن قبل از منطق مجموعه 

اي بوده يعني منطبق برنامه ريزي و منطق قانون احتماالت و منطق مجموعه سازي و منطق رياضيات نسبيت 

عتي بعد از چالشها و درگيريهاي بزرگ اجتماعي پيدا شده اند، فرهنگ همه اين همه اينها در كشورهاي صن
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كشورها اعم از مسلمان و كافر فرهنگي است كه در منطق انتزاعي قرار دارد خيال نكنيد كه اساس نگرش 

روپا باشد بلك رياضيات فيثاغورثي در تمام دنيا از چين، هند و آسيا و ا مي انتزاعي مربوط به حوزه علميه

 قبل از رياضيات نسبيت بوده است.

وقتي كه فرهنگ مجموعه اي و سازماندهي نباشد، طبيعي است كه توزيع گري و توليد گري فردي و نهايتاٌ 

گيرد. ايران يك مشاغل سنتي داشته كه توليدات و مصرف ساده اي هم داشته اند، پول  مي كارگاهي انجام

وارد بازار شده ، مشاغل آزاد توسعه شهر را از نظر جمعيت )كمي( و  نفت نيز در اول كار وارد ادارات بعد

از نظر تعداد مغازه ها زياد كرده است. اينها يك ساختار عيني است كارشناس نبايد اينها را ناديده بگيرد و در 

بازار و زنند نه اينكه ما ذهني حرف بزنيم ، وجود  مي فضاي غير واقعي نظر بدهد لذا آنها دارند ذهني حرف

 كليه واحدهاي كارگاهي خصوصي كه به صورت شركت نيستند واقعيتي است كه در ايران وجود دارد يعني

تواند  نمي توان شمارش كرد و گفت چند ميليون مغازه، و چند هزار كارگاه دستي وجود دارد، اين حجم مي

و نظام خاص سرمايه داري  از بين برود. فرهنگ انسانهايي كه داراي مشاغل آزاد هستند فرهنگ شركت

نيست. اين از يك سو به عنوان يك واقعيت منظور نظر شما باشد. آنگاه مفهوم نقدينگي را در اينجا به خوبي 

 ريزد. مي كنيم آنگاه مالحظه كنيد كه چگونه تحليل سازمان برنامه و كارشناسان اقتصادي بهم مي تشريح

 ـ معناي نقدينگي1/2

كه در دست افراد پول نقد موجود باشد يعني تقاضاي مؤثر نسبت به كاالئي  معناي نقدينگي اين است

مشغول نشده باشد و براي سرمايه گذاري پس انداز نشده باشد. پس هرگاه ميزان تقاضاي خريد يك كاال در 

شود. اگر عكس اين حالت عمل شد يعني پولها را  مي بازار بر حجم عرضه آن افزايش پيدا كند جنس گران

جايي پس انداز كردند و از حاصل اين پس اندازهاي خرد، سرمايه كالني حاصل شود كه تحويل گيرنده  در

اين سرمايه كالن كاالئي را توليد كند وقتي آن كاال وارد بازار شود چون پول در دست مردم نيست كه خريد 
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شود  مي ود آنگاه جنس ارزانش مي كنند لذا تعدادي كه براي خريد تقاضاي مؤثر دارند به نسبت عرضه كمتر

 اين مفهوم نقدينگي است.

 ـ گراني و بيكاري معلول عدم توازن بين بازار كاال و بازار كار 2/2

 اما نقدينگي در شرايط كشورهاي مشابه ايران اينگونه نيست.

 )س(: البته توليد پول بوسيله شبه پول هم وجود دارد.

 كنم. مي شوم. در مورد تقاضاي مؤثر با اسكناس صحبت مي ث)ج(: حال من قبل از شبه پول)چك( وارد بح

كند ثانياٌ : سود پولي كه بابت قرض از  مي كند، اوالٌ سود سهام را حفظ مي مثالٌ يك كارخانه دار مداد توليد

واحدي  129بانك گرفته كارخانه كار كند را نيز بايد كنار بگذارد اگر همه را يكجا محاسبه كنيم يك سود 

واحد را كنار بگذارد البته كارگر هم حضور دارد پس  129دهيم اگر در دوبار محاسبه شود بايد دوبار قرار 

بايد سود به نفع سرمايه حذف شود در پايان بعداز محاسبه قيمت، تمام شده كاال باقيمانده را بين خودش و 

قيمت استهالك كارخانه را كنار كارگر چانه بزند كه چگونه بايد تقسيم كرد، مثالٌ بگويد يك درصدي براي 

بگذارند.يك درصدي نيز براي قيمت توسعه كارخانه را هم كنار بگذارد همچنين يك درصدي را براي 

قيمت مواد را هم كنار بگذاريد الباقي متعلق به كار فرما و كارگان باشد. به لحاظ سقفي كه در تعريف فقر 

بندد. آنگاه كاال را  مي اين مدير عامل روي محصول اضافه قيمتتواند به كارگر كمتر مزد بهد بنابر نمي آمده

 كنند. مي وارد بازار

كلية صاحبان مشاغل آزادي كه به صورت سازماني تحت كنترل دولت نيستند وقتي متوجه شدند كه 

خرجشان گران شده جرأت دارند مزدشان را گران كنند يك فرد افغاني در ايران جرأت ندارد وقتي كاال 

آورد، اما لوله كش ، بنا و برق  مي ن شود نرخ مزد خود را باال ببرد بلكه سطح زندگي خودش را پائينگرا

برند آنها )مشاغل آزاد( تعريف براي  مي كش ايراني و ..... كليه مشاغل آزاد نيز فوراٌ نرخ مزدشان را باال
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كشيد بعد صد تومان  مي تومان زندگي شان دارند يعني يك كارگر برق كش المپ را يك روزي شعله پنجاه

كرده  مي كشند لوله كش ، يك زماني روز پانصد تومان كار مي بعد صدو پنجاه تومان و .... االن شعله پانصد

كند . يعني نيروي كار به سرمايه  مي هزار تومان كار 6كنند بنا روزي  مي هزار تومان كار 5اما امروز روزي 

 خودش را با سرمايه حفظ كند. حاال اگر حجم كل كاالها را در نظر بگيريمخواهد توازن  مي زند، و مي چانه

ميليون نفر بدون توطئه  و  7بينيم نرخ بازار كاال اين بار با توجه به قيمت تمام شده كاال، با حجم حدود  مي

) حزب شود. البته اينكار از طريق سند يكاها با يك حزبي مي با گستاخي انقالبي باعث افزايش نرخ كار

برند، در اين صورت كارگران  مي پذيرد اينها نرخ كار را خودشان باال نمي كارگر( كه دستور بدهد، انجام

شوند يعني كم كاري،  مي دولت و شركتها و آنهائي كه تحت پوشش شركتهاي دولتي هستند دچار بحران كار

 اال ببرند.كند يا آنها هم بايد نرخ كار را ب مي رشوه در كار آنها رواج پيدا

 ـ تبعيت بازار كاال از سود سرمايه و تبعيت بازار كار از نياز بر خواسته از گستاخي انقالبي و نظام ارزش 3/2

يكي برخاسته از   پس بازار كاال در كشاكش بين بازار كار و بازار سرمايه روبروي هم قرار گرفته اند

ز مدل كارشناسي بر اساس اصل قرارداد سود گستاخي انقالبي و نظام ارزشي است و ديگري برخاسته ا

 سرمايه است.

اين كشاكش قابل توصيف هم نيست مگر اينكه دست از نظام سرمايه داري برداشته شود پس وقتي كه 

شود كه در پايان فعاليت دولت مهندس  مي تومان 79توماني تبديل به  7كنيم دالر  مي معناي فقر را عوض

 179زمان بازسازي هم كه توسعه بر پايه اقتصاد باز شروع شد قيمت دالر از  شود در مي تومان 179موسوي 

رسد، نظر بنده اين است كه تعريف موجود از نقدينگي اصالٌ درست نيست،  مي تومان 769تومان به حدود 

كند و باعث شد بازار كار گستاخ شود حال چه كار خدمات توزيعي  مي بلكه انقالب تقاضاي مؤثر را ايجاد
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باشد يعني كار كاسبهاي بازاراي خرد و چه كارگر كارگاههاي توليدي خرد مثل بنا، لوله كش ، برق كش 

 و....

 ـ تنازع بين سرمايه و نيروي كار اساس در تفاوت قيمت دالر و ريال4/2

ارزشي  در اين كشاكش. پول دو پايه شده، البته پول دو پايه بمعناي طال و نقره نيست منظور پولي كه دو پايه

دارد هم نيست بلكه دو پايه ارزشي در باال بردن نرخ اسكناس حضور دارد مدل تري گبس كه مورد استفاده 

 3ـ واردات و صادارت است  2ـ سرمايه گذاري و پس انداز  1سازمان برنامه است داراي سه ورودي است 

يه گذاري در نشر اسكناس( دچار گوئيم اولين ورودي )يعني پس انداز و سرما مي ـ بودجه و راندمان. ما

بحران است در چه چيزي است؟ لو كان فيهما آله اال اهلل لفسدتا . يعني دو محور دارد، يك محور نيروي كار 

و يك محور نيروي فشار كارشناسان براي متمركز كردن سرمايه و افزايش پس انداز است. عين همين تنازع 

باشد، لوله كش  مي مؤثر كه تقاضا خريد كاال را دارد ريال دستش بين قيمت دالر و ريال است يعني تقاضاي

خرد، ظرف آركوپال توليد تركيه يا ظرف  مي با مزد شش هزار توماني كه در دست دارد ظرف آركوپال را

كشد و صادرات نيز ندارد، براين اساس فاصله  مي آركوپال فرانسه يعني دارد حجم واردات را به داخل كشور

 خورد. مي شود. توازن ارزي بهم مي و دالر درستبين ريال 

 ـ دو قطبي شدن بودجه اساس در دو قطبي شدن مديريت كشور 5/2

شود كسر بودجه اش را  مي خورد يعني دولت مجبور مي حاال به سراغ بودجه عمليات بيائيم. آن هم بهم

ريهاي مردم كار كند آنگاه مدير مجبور دهيم كه با هميا مي پنهان كند بگويد به وزارتخانه ها اجازه خودگراني

است براي اينكه برق يا آب و ... تأمين كند. با مردم وارد مذاكره شود وقتي مدير مذاكره را شروع كرد يعني 

قانون اساسي آمده است كه هيچ بودجه اي را كسي حق  53و  52بر خالف قانون عمل شده است در صال 

چ كس هرگز حق ندارد پولي بگيرد مگر واريز خزانه كل كشور شود، ندارد بگيرد مگر مجلس معين كند هي
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، پس  در قانون اساسي قوه مقننه را از 1به هيچ موضوعي نبايد تخصيص پيدا كند مگر با تصويب مجلس 

قوه مجريه تفكيك كرده است ولي در اين روند جديد مخلوط شده اند، خان موضوعي درست شده ، خان 

زنند. به  مي گاز و.... كليه خدمات دولتي بصورت مستقل دارند با مردم مذاكره و چانهآب ، خان برق ، خان 

 گويند مردم را به خود ياري دعوت كنيد. مي امام جمعه، استاندارد و ....

 ـ رشوه و كم كاري محصول دو قطبي شدن نظام پولي و مديريت 1/5/2

 را كم و زياد كند و راه ورود رشوه را در مديريت بازتواند قيمت  مي معناي اينكار اين است كه شكل مذاكره

كند. از طرف نيروي كار، فشاري را براي مباشرين خدمات دولتي درست كرده است . رشوه در دستگاهي  مي

آيد يك قطب آن پولي است كه  از  مي شود يك قطب آن پولي كه از سازمان برنامه مي كه دو قطبي است پيدا

كند. آقاي كرباسچي  مي دو قطبي شدن مديريت، مديريت را دچار روشوه و ناكار آمد آيد اصوالٌ مي پائين

كرد  مي شهردار سابق تهران اعتنايي به آقاي بشارتي بعنوان وزير كشور نداشت، خودش كميسيون درست

 كرد. مي گرفت بعد هم خرج مي كرد ، پول مي قانون تصويب

 صاد جهاني در حل معضالت اقتصادي كشور ايرانـ ناكار آمدي تعريف از نقديگي در اقت 6/2

گوئيم همه اين مشكالت امروز كشور ناشي از تعريف غلط از عينيت است . يعني تعريفي كه از  مي ما

نقدينگي دارند براي اينكه ارزاني و تورم را مهار كنند در نظام اسالمي ايران كار آمدي ندارد . كار آمدي 

كنند مربوط به كشورهايي است كه صاحب صنعت هستند در آن كشورها  مي تعريفي كه براي نقدينگي
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فعاليتهاي اقتصادي بصورت سازماني است گستاخي انقالبي هم وجود ندارد پذيرش قطعي نيز نسبت به 

كند،  مي برنامه وجود دارد اصل اقتصادي كينز در ايجاد تعادل براي كشورهاي مثل انگلستان و فرانسه كار

 كند اما در كشور انقالبي ايران مي كند براساس نرخ رشد سرمايه كار مي در چهار بازار درستتعادلي را كه 

 تواند كار كند. كارشناسان مدل سرمايه داري در عالم خيال و وهم هستند. نمي

 )س(: در عالم واقع كارشناسي يك توصيه هايي كردند كه متأسفانه تا حال عمل نشده است.

بشود، نديدن گرايشهاي جامعه و نشناختن تمايالت عمومي مردم و تصور كردن  توانسته عمل نمي )ج(:

تمايالت مردم غرب بجاي تمايالت مردم ايرا ن و نظام ارزشي غرب بجاي نظام ارزشي اسالم يعني 

كنند بايد نبض جامعه را بگيرند و بعد متناسب با مزاج او توصيه كنند به عبارت  مي كارشناسان وقتي توصيه

ر آيا به نظر شما خوب است كه ما سرباز بفرستيم تا مغازه ها را ببندند يا بگوئيم حدود هفت ميليون ديگ

توان جلو آنها را گرفت. اقدام به  مي انسان )صاحبان مشاغل آزاد( وقتي كه بدون توطئه ـ اگر توطئه داشتند

وه تشكيالتي دارند كه اعتصاب كنند معناي توطئه اين است كه بگوئيم اينها يك نح مي افزايش نرخ كار

توان سريع آنها را زنداني كرد تا ساكت بشوند ولي اينها  مي كردند كه ما جز اين نرخ را نگيريم در اينجا

تومان شده  2299گويند قيمت يك گوشت  مي كنند مي اينگونه نيستند، به هر يك از صاحبان حرف مراجعه

 كنند. مي كند بقيه نيز اينگونه برخورد نمي كمتر كار است. لذا اجرت كار من هم اينقدر است واال

)س(:شما سياستهاي حمايتي از توليدات داخلي از جمله تعرفه هاي گمركي را برمي داشتيد يك بازار رقابتي 

 كرديد. مي در داخل درست

كردند،  )ج(: براي نيروي كار هم؟! يعني االن قطعاٌ همين كار را كردند. بازار رقابتي بين گوشت درست

كنيم يعني گوشت ما هنوز ارزان تر از  مي قيمت گوشت در خارج همين مقدار است . ما االن گوشت صادر

 خارج است.
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گوئيد ما براي نيروي كار رقيب درست كنيم تا درب مغازه ها بسته شود، شما با هشت ميليون  مي اگر

يد برابر لوله كش داخلي لوله كش هندي گوئ مي جمعيت گستاخ شده بوسيله انقالب روبرو هستيد يعني شما

 بياوريد.

 گويم برابر توليدات داخلي.... مي )س(: نه، من

توانيم نيروي متخصص هندي بياوريم اتفاقي  مي )ج(: ما برابر يك قشر از مشاغل كه كمبود باشد مثل پزشك

افتد ولي اگر برابر  نمي شود ولي چندان اتفاق مهم مي افتد در عين حال سر و صداي جزئي هم پيدا نمي هم

توانيد كشور را اداره كنيد اين  نمي كليه مغازه دارهاي بازار، مغازه دار فيليپيني و مغازه هندي قرار داديد ديگر

 نحوه نسخه دادن در عالم خيال صبحت كردن است.

 حجه االسالم رضايي: البته در جاهاي ديگر جواب داده است.

 هشت ميليون نفر را زير يوغ كارگران خارجي ببريد.توانيد  نمي )ج(: اوالٌ شما

 )س(: الزم نيست هشت ميليون كارگر بياوريم بلكه در مورد يك يا دو صنف تست كنيم.

 كنند اما شما مي )ج(: اگر بحران بي كاري را باال برديد، االن دارند در مورد جواناني كه كار ندارند بحث

 ر كنيد.گوئيد آنهايي كه كار دارند بي كا مي

 رسانيم. مي كنيم بلكه به تعادل نمي )س(: بي كار

 دهند. نمي )ج(: نه اينها گستاخي انقالبي دارند و به كاهش ارزش كارشان تن در

 دهند؟ نمي )س(: تا كجا و تا چه مرزي تن 

و گويد من  مي گويند اگر ما نخوريم سرمايه دار هم نبايد بخورد چون جرأت پيدا كرده است و مي )ج(:

 سرمايه دار مساوري هستيم.

 دارد. مي )س(: اگر سرمايه داري منضبط پياده بشود به كرنش وا
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كند و  مي شود حمله انقالبي مي زنيم اگر ببينيد كه كارگر تحقير مي گويد مدير عامل را كتك مي )ج(: هرگز،

 توان او را به كرنش وادار كرد مگر شاه توانست به كرنش وادارد؟! نمي هرگز

 ـ تأثير ارضاي نياز در افزايش قيمت ارز و افزايش واردات نسبت به صادرات7/2

آقاي عليپور : .... اينكه نرخ ارز يك مرتبه هفتصد تومان شد صادارت نيز آنقدر سودمند شده بود كه 

سرمايه صادركنندگان زيادي داشتيم اما وقتي دوباره با سياستهاي حمايتي نرخ ارز را پائين آوردند بسياري از 

شد كه آنها ضرر بكنند و بيكاري افزايش  مي داران انفاكتوس كردند براي اينكه تفاوت نرخ ارز با قديم باعث

 كرد. مي پيدا

كنند، وقتي نرخ ارز هفتصد تومان شد معنايش اين است كه  مي )ج(: نه، اشتغال و گراني هر دو افزايش پيدا 

 اردات به صادرات بيشتر است . هر گاه معناي ارضاي نيزا راواردات افزايش پيدا كرده است يعني نسبت و

گوئيد نرخ ارز هفتصد تومان شد، اشتغالها خوب  مي آيد . يك وقتي مي آوريد باالفاصله معناي واردات هم مي

كنم كه واردات چگونه شد؟ مثالٌ نرخ ارز قبالٌ صدو هفتاد تومان بوده است بعداٌ هفتصد  مي شد آنگاه سئوال

تومان حدود پنج برابر است معنايش  799تومان تا  179ن شده است معنايش اين است كه نسبت بين توما

گوئيد وضع  مي اين است كه صادرات به نسبت كمتر از واردات است بايد نسبت واردات را مالحظه كنيد،

دقت شود( گويم واردات چگونه است؟)الزم است به اين مطلب كامالٌ  مي صادرات بسيار خوب شده است

هر گاه كه صادرات خوب باشد اگر در موازنه ارزي ، قيمت ارز بيروني پائين ترامد معنايش اين است كه 

ثروت كشور بهتر شده است، گاهي معكوس شد يعني كشور فقيرتر شد . اين چه اشتغالي است كه كشور را 

 كند؟! مي فقيرتر

شود اما رو به  مي كه براي يك مدتي كشور فقير )س(: تجربه توسعه درك شورهاي مختلف دنيا ثابت كرده

 گذارد. مي بهبودي
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)ج(: اين نحوه استدالل آوردن زير شانه خالي كردن از حل مسئله است و جاي فرار است يعني چه كه براي 

 يك مدتي كشور فقيرتر شود اشكالي ندارد؟!

كرديم و  مي ما سود سرمايه را صفرتوانيد تخمين بزنيد كه تا كي فقير شويد؟ اگر  مي حاال اين مدت را

شديم اما در شرايط حاضر بوسيله راه حلهاي كارشناسي تا صد  نمي رفتند اينقدر فقير مي سرمايه ها به خارج

 برابر فقر بر كشور تحميل شده است.

ر از ، نسبت مشاغل آزاد به مشاغل دولتي خيلي بيشت 55برادر ديندار:آمار مربوط به قبل از انقالب در سال 

 نسبت كنوني بوده است.

 خواهيد بگوئيد افزايش مشاغل دولتي بي قواره بزرگ شده است. مي )ج(: يعني

 )س(: نه، دولت بي قواره بزرگ شده ...

 % شده است.45% بوده حاال 25)ج(: در آن زمان شاغلين 

 كرده است؟ نمي )س(: چرا در آن زمان اين مشكل اقتصادي بروز

 كرديد يعني واردات يخچال براي عموم نبود. نمي ال را در معناي فقر داخل)ج(: در آن زمان يخچ

 )س(: مشاغل آزاد اختيار كار و افزايش نرخ كار خودشان را داشتند.

 ـ راه حل از بين بردن تنازع نيروي سرمايه و نيروي كار در اقتصاد3

در ايران جرأت افزايش ـ دست مزد )ج(: نه اينگونه نبوده آنها جرأت نداشتند، االن افغانيهاي ـ شاغل 

برند با ارزان ترين  نمي خودشان را ندارند مثالٌ كليه كارگران آجرپزي افغاني هستند و مزدكارشان را باال

دهند حتي در كارهاي فني و تكنسيني نيز جرات افزايش مزد خود را ندارند، در مباحث  مي مزدكار را تحويل

زند برخورد برهان در قدرت تطرق احتمال است ، شرط  مي رف اول رافكري نيز جرأت روحي يا انگيزه ح

 اول در قدرت تطرق احتمال جرأت روحي است بعد جوالن ذهني است.
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 گويند شما پارامتر جرأت را وارد كرديد لذا اداره امور خراب شده است. مي )س(: كارشناسان

سازد عزت  نمي شيم حاال عزت به مزاج ما)ج(: معنايش اين است كه خوب بود يك كشور ذليل زير دست با

كنم اگر كارشناسي اين جرأت روحي را با خياالت به راه  مي سازد. من بر عكس بيان مي به مزاج يهوديها

شد، آلمانها غير از باال بردن جرأت روحي كار نكردند  مي مهمل نكشانيده بوده كشور ما مثل آلمان صنعتگر

 شد كه قومش برتر است.  مي ت كه به ملت آلمان بدهد فقط يك خيال پيدافلسفه قوميت هيتلري چيزي نداش

 هيچگونه مزيت اثبات شده تاريخي هم وجود نداشت فقط باور كرده بودند كه برتر هستند.

)س(: كارشناسي يك كار اشتباه ديگر انجام داده يك بار تشويق كردند و گفتند سرمايه ها بايد جمع و 

 ه گذاريهاي بزرگ صورت گيرد تا توسعه انجام گيرد.متمركز شوند تا سرماي

 ـ اصل قرار دادن انگيزه در توليد بر اساس نظام ارزش1/3

ج(: تا انگيزه را در توليد اصل نداند و انگيزه را هم به نظام ارزشي ربط ندهد فاصله بين گستاخي انقالبي با  )

 كالن و يا سوسياليتسي يا مبتني بر بازار آزاداقتصاد قطع است. كارشناسي بگويد مدل برنامه را خرد يا 

دادند با اقتصاد  مي شود تا رابطه بين آنچيزي كه در ميدان جنگ مردم بخاطر آن كشته نمي كنم مسئله حل مي

 توانند راه حل مناسبي بر بحران اقتصادي موجود پيدا كنند. نمي را نتواند بشناسد

 كنند. مي را راه اندازي)س(: حاال دوباره دارند كارگاههاي كوچك 

)ج(: كارگاه كوچك بدون آن انگيزه ) انگيزه ارزش در انقالب جنگ( ورشكسته است . در اين موضوع 

كوچك بودن و بزرگ بودن اصل نيست. توهم برتري ملت آلمان علت تطرق احتمال شد و بزرگترين 

 صنعتهاي زمان خودش را آورد.

 )س(: آن قابل مقايسه با انقالب نيست.
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اي كه انسانها ها نشان داد كه چقدر توانمند است بگونه)ج(: مهم فشار است و انقالب اسالمي در جبهه

 شان هم مادي نبود. بصورت شبانه روزي مشغول به كار كردن بودند و انگيزه

 )س(: در عين حال هم آن تحقيرهايي كه در آلماني هيتلري بود در انقالب اسالمي نيست. 

صنعت هم در يك جاهايي توانست تحقير كند من يك مهندس را ديدم ايشان مهندس صنايع )ج(: البته 

الكترونيكي بود و چندان هم اهل تعبد نبود، شايد قبل از انقالب پايبند به وظائف شرعي نبوده ولي در زمان 

دن المپهاي رادار سه اش بود، ايشان در زمان جنگ براي درست كرانقالب انشاء ا . . . پايبند به نماز و روزه

ساعت بود تا المپهاي رادار را توانست درست كند اما ايشان به  17ماه به منزل نرفت حداقل كارش روز 

اند. اگر در نظام اسالمي فقط يك كار انجام شدت خشمگين شده بود كه چرا چنين پيشنهادي به او داده

ط به عينيت درست شده بود يعني اگر بتوانيد منطق گرفته بود يعني مجراي جريان انگيزه الهي مردم براي رب

مجموعه نگريص الهي )منطق نظام واليت( به ملتي منتقل كنيد كه انقالبي باشد محال است كسي از نظر 

كنند، صنايع متعدد و تكنولوژي برتر را ايجاد سرعت، دقت و تاثير به آن ملت برسد، ملت آزمون و خطا مي

 برند چيزي كه حركت ارزشي ملت را مهار كرد. مدل كارشناسي بوده است.كنند و كار را جلو ميمي

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 گيرى و تكامل مدل تخمينى صنعت بررسى روند شكلعنوان جلسه: 

 02جلسه 

  فهرست مطالب

 2      ررسى روند سياستگذارى، برنانه ريزى و اداره صنعت در قبل و بعد از انقالب تاكنونمقدمه: ب

 4      گيرى مدل بررسى چگونگى شكل -1

 ساختارهاى  -2آسيبهاى درونى صنعت   -1طرح و بررسى دو نظر در اصالح صنعت  -1/1

 4      بررسى صنعت

 6     رونى و بيرونى صنعت متقوماًضرورت مدل در شناسايى و اصالح آسيبهاى د -1/2

 7     بررسى تأثير عوامل تأثير گذار درونى و بيرونى صنعت از طريق آمار - 1/3

 7      بررسى مراحل كاربردى مدل - 2

 7      دارى عملكرد متفاوت عامل قيمت در دستگاه سرمايه - 2/1

 0      تاًثير مالكيت به عنوان يك عامل مهم در صنعت - 2/2

 11      بررسى تفاوت وضعيت آمارى و مفهوم اشتغال و مالكيت - 2/3

 12      بررسى نتايج به كارگيرى مدل - 3

 12      بررسى داليل نوسانات قيمت و تأثير متقابل آن با صنعت - 3/1

 12      تجزيه تكنولوژى و تأثير آن بر قيمت - 3/2
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 14     انسانى بر صنعت و تكنولوژى توليدلزوم تسلط كامل بخش كارگرى نيروى  - 3/3

 15      بررسى داليل عدم تسلط بر تكنولوژى در ايران - 3/4

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 ديندار  -كارشناسان طرح : آقايان: عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1377/12/19تاريخ جلسه: 

 24شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

 ر:  آقاى ديندارعنوانگذا

 االسالم ميرزائى  تويراستار: حج

  االسالم رضائى تكنترل نهائى : حج

 تايپ و تكثير: خانم عسكرى 

 1370/2/5تاريخ تنظيم: 

 1370/2/5تاريخ نشر: 



  تاكنون  انقالبمقدمه: بررسى روند سياستگذارى، برنانه ريزى و اداره صنعت در قبل و بعد از 

 االسالم رضايى: بدنبال افزايش قيمت نفت، صنايع به سمت مونتاژ و واردات مصرفى ميل پيـدا كـرد   ت حج

يافـت لـذا صـنايع مصـرفى و      آمد بيشتر به كاالى مصرفى تخصيص مـى  يعنى ارزهايى كه از نفت بدست مى

كشـور   56آن به ايران آمدند. بعد از سـال  بيشترين رشد را داشتند و شركتهاى چند مليتى هم بدنبال  مونتاژ

مسائل انقالب و جنگ مطرح بود البته بسيارى از صـنايع بـه دولـت     67تا  57شد و از سال  در گير انقالب

يك برنامه مشخصى براى  67صنايعى كه مربوط به وابستگان رژيم بود به هر حال تا سال  واگذار شد مانند

كردند ولى يك برنامـه   ا كه اكثر صنايع مقروض بودند. البته صنايع كار مىترسيم نشد چر  اين دسته از صنايع

 و روشن براى صنايع وجود نداشت.   مدون و سياستى خاص

مهندس دانشمند: به هر حال در هشت سال جنگ چه در سـرمايه گـذارى و چـه در اداره صـنايع سياسـت      

 ياست جايگزينى واردات بود. بود كه نيازهاى داخلى را پاسخ بدهد كه به اصطالح س همين

گـذارى در ايـن دوره بسـياركم بـود و فقـط در       االسالم رضايى: نكته قابل توجه اين بود كه سـرمايه  ت حج

ها  گذارى كرده بود سود آنهم از محل تفاوت قيمت ارزى بود كه كارخانه مانند سيمان، دولت سرمايه مواردى

كـرد و هـم صـاحب سـود      فروخت، هـم كارخانـه را وارد مـى    گرفت، وقتى قسمتى از ارز را مى مى از دولت

ورى رتبـه چهـارم قـرار     گذارى رتبه ششم بود ولى در بهره آمارهاى بين المللى، ايران در سرمايه شد، طبق مى

 بود.  

شد لذا خود صنعت ابزار تجـارت شـده    آقاى دانشمند: چون به سرمايه گذاران ارز هفت تومانى پرداخت مى

ورى صـنعت   كننـدگان صـنعت بهـره    ى از صنعت از اين طريق ايجاد شد. و حتـى بـراى اداره  بودو يك بخش

 نبود، بلكه مهم اين بود كه موفق شود با ارز هفت تومانى صنعتى را وادار كند.  چندان مهم
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كه بحث برنامه توسعه اول و دوم مطرح شد و اوج سرمايه گذارى در اين  67االسالم رضايى: از سال  تحج

توسعه صادرات، به عنوان دو سياست اصولى حاكم بـر   -2جايگزينى واردات  -1است. دو اصل مهم:  عمقط

اول و دوم مطرح شده . و بيشترين رشد در اين دوره مربوط به صنايع شيميايى سلولزى بوده اسـت و   برنامه

حاظ تعداد، صنايع كـانى غيـر   دانند. بنابراين به ل عامل مؤثرآن را اختالف ارز و اعتبارات و سياست بانكى مى

رشد را داشته است.پس در برنامه توسعه اول بيشتر توسعه صـنعتى و در برنامـه دوم، توسـعه     فلزى بيشترين

توجه است، در برنامه سوم هم توسعه معدن اصل قرار گرفته است. در برنامـه دوم توسـعه    كشاورزى مورد

جدد محورهايى پرسود مثل كارهـاى بازرگـانى وتجـارى    اقتصادى كه پيش آمد و بدليل ظهور م بدليل مسايل

گذارى دربخش صنعت كاهش يافت و صنايع جنبى كشاورزى رشد كرد. مطلبى كه در برنامه توسـعه   سرمايه

اول بايد گفته بشوداين است كه در توسعه صنايع، بيشتر ايجاد صنايعى مورد توجه بوده كه ارزبـرى كمتـرى   

يى غذايى و كانى غير فلزى. اين يك گزارش اجمـالى از ديـدگاه برنامـه از سـال     شيميا اند، مثل صنايع داشته

 تاپايان برنامه دوم بود. 1327

( از نظـر سياسـتهاى كيفـى دولـت و     57)ب( آنچه درباره قوانين مربوط به صـنايع در اول انقـالب )سـال     

فاظـت صـنايع ايـران    آيد. دو نكته مهمى اسـت كـه در قـانون ح    نسبت به خود صنعت بدست مى  حكومت

سفارش مواد و فـروش كاالهـاى سـاخته     -2آشفتگى رابطه كارگرى، )مديريت و مالكيت( -1مالحظه شد. 

 عنوان دو معضل مطرح شده است.  شده است، كه به

آقاى عليپور: طرح شدن قانون حفاظت و توسعه صنايع از يك جهت بسيار خـوب اسـت، از آن جهـت كـه     

ذاران صنعتى را ازفعاليتهاى صنعتى وتغييرش رادر طـول زمـان نشـان ميدهد.بـه     اندازو اهداف سياستگ چشم

در مـورد صـنعت    57ديگر آنچه كه براى بحث مفيد است اين است كه چه هدف گذاريهايى درسال  عبارت

 شده بود ودركجاها آن هدف گذاريها محقق شد واالن چه تغييراتى روى آن صورت گرفته است؟
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 -2رعايت نظـام اسـالمى در مـورد حقـوق كـار.       -1اهدافى كه بيان شده عبارتنداز: االسالم رضايى:  تحج

احراز استقالل از طريق توليد نيازهاى داخلى تـا سـرلحد خودكفـايى     -3اقتصاد از وابستگى به نفت.  خروج

قطـع يـد از عمـال نظـام اسـتبدادى و       -5گسـترش زمينـه كـار اشـتغال و تخصـص.       -4صادرات.  وتوسعه

 احتراز از دولت ساالرى و تشويق و حمايت فعاليت غير دولتى.-6گران. استثمار

توليـد فلزاتـى كـه در صـنعت      -1آقاى عليپور: يك دسته بندى هم در مورد صنايعى كـه بايـد ملـى شـود.     

شود كه در آن زمان مورد  عمده دارد مانند فوالد، مس، آلومينيم، يك وجه صيانتى در اينها مالحظه مى مصرف

 -2انـد كـه بايـد ملـى بشـوند.       است و نيز صنايع ساخت و مونتاز كشتى، هواپيما و اتومبيـل گفتـه   دهنظر بو

 -3رابطه با رژيم گذشته به تملك اشخاص از طريق رابطه با دربـار بدسـت آمـده بـود.      صنايعى كه از طريق

گـذارى   با يك سـرمايه  ها اند كه آن موسسه هاى كالن از دولت دريافت داشته وام مؤسسات و كارخانجاتى كه

هايى را نشان ميدهد  دريافت كنند. به طور كلى دسته بندى صنايع يك شاخصه اند وامهاى كالنى اندك توانسته

كه صنايع صيانتى بايد ملى بشوند در رابطه بااين مطلب كه بيان شد، بعـد از   به خصوص در دسته بندى اولى

تقويت شد. يك سرى قـوانين حمـايتى    انقالبى مردم انقالب تعريف فقر عوض شد و در مصرف و گستاخى

گويد به منظور احيأ وتوسعه بخشـهاى محـروم و ايجـاد     قانون برنامه اول ذكر شده است كه مى 6در تبصره 

تقليل كار مزد وامهاى پرداختى  ايجاد تسهيالت الزم براى -1اى اين كارها بايد انجام بگيرد:  تعاونيهاى منطقه

مالياتى براى مشاغل توليدى   اعطاى تخفيف -2و صنعتى و مسكن در بخشهاى محروم.  در امور كشاورزى

هـاى سـازمانى و    رعايت اولويت در آماده سازى زمين واحداث خانه -3در بخشهاى محروم تا پايان برنامه. 

تسـهيل ضـوابط و شـرايط كـار      -4اهدايى و بخشودگى قسمتى از قيمت تمـام شـده در بخشـهاى محـروم.    

مناسب جهت تأمين وجذب نيروى  اتخاذ روشهاى -5اههاى دولتى وغير دولتى براى بخشهاى محروم. دستگ
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طرحهاى اجتماعى وزير بنـايى عمـومى    رعايت اولويت در انتخاب -6انسانى مورد نياز دربخشهاى محروم. 

 دربخشهاى محروم.

 گيرى مدل  بررسى چگونگى شكل -1

 -1نعت طرح و بررسى دو نظر در اصالح ص -1/1

 ساختارهاى بررسى صنعت  -2آسيبهاى درونى صنعت  

االسالم والمسلمين حسينى: اگر قرارباشد اين مطلب به صورت يك كتابى تنظيم شـود چگونـه بايـد     ت حج

  تنظيم

 بشود؟

االسالم رضايى: در سير مباحث يك نظر اين بود كـه بايـد اول آسـيبهاى صـنعت طبقـه بنـدى شـود         تحج

هـا مطـرح شـده چـه بـوده       امروز صنعت دارد. سپس سياستهايى كه براى رفع اين نقيصـه  مشكالتى كه يعنى

اند كه قبال اين كار يكبار انجام  صنعت منتخب با توجه به آن سياستهاچه سيرى را طى كرده 129 است؟ آنگاه

اين پيشنهاد  اين بود كه اين پيشنهاد با سيرى كه تا حال طى شده است يك تفاوتى دارد چون شد. و نظر دوم

صنعت )آسيبهاى درونى صنعت( توجه دارد ولى نظر دوم به صنعت از زاويه خود انقالب نگاه  بيشتر به درون

كـرد. بنـابراين دو نظـر مقابـل هـم       كرد يعنى باتوجه شرايط محيطى حاكم بر صنعت به صنعت توجه مى مى

ارتبـاط متغيرهـاى اصـلى كـه شـرايط       چون حداقل اگـر قـرار باشـد    ;گستردگى زيادى دارد  بودند نظر اول

است و متغيرهاى شرايط اقتصادى بـا خـود صـنعت مالحظـه شـود ديرتـر بـه نتيجـه          اجتماعى براى صنعت

 رسد.  شود و سريعتر به نتيجه مى رسد. چون اگر معضل خودصنعت مالحظه شود، محدودتر مى مى

 رسيد؟  )ج(: با چه معيار و داليلى به اين نتيجه مى
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حاظ گسترده شدن زمينه بحث در مورد صنعت )در مـدل تخمينـى( پارامترهـاى بسـيار زيـادى در      )س(:به ل

بـدون   -گـذارى در بخـش اقتصـاد     وارد شده است چون اقتصاد بحث بسيار وسيعى است يعنى قيمت بحث

شود پس تنها بحث صنعت نيست و يك  نظام اعتبارات كه در بحث صنعت مهم است پاسخ داده نمى توجه به

 رسد.  رسد ولى بسيار ديرتر از نظر اول به نتيجه مى كند، اگر چه به نتيجه مى قدارگستردگى ايجاد مىم

آقاى عليپور: االن كارشناسى موجود در وزارت صـنايع يـا كليـه بخشـهايى كـه بـا اقتصـاد بـه عنـوان يـك           

ا دسـت بـه گريبـان    شامل بر صنعت، كشاورزى و بازرگانى در تماس هستند به نـوعى بـا نارسـائيه    مجموعه

كنند و چون به عنوان تنها نسـخه موجـود    اى را تجويز مى پاسخگويى به اين نارسائيها نسخه هستند لذا براى

گيرد. ضمناً يك نظر اين بود كه از طبقه بندى موضوعات، مدل اجمـالى )نـه مـدل     قرار مى است، مورد توجه

رزيابى ونقد عملكرد گذشته صـنعت، اگرمـدل يـا نظـام     متغير( بدست بيايد.امانظر ديگراين بود كه عالوه برا

دارد،پس ميتـوان برنامـه گذشـته صـنعت را نيـز بـه نقـد كشـيد بـه عبـارت ديگـر             فكرى، قدرت پيش بينى

بوسـيله ايجـاد    -1گوينـد ايـن نارسـاييها:     جوابگويى به آنها هستند، مى نارساييهايى را كه كارشناسان بدنبال

برداشـتن تعرفـه هـاو...     -4بازكردن مرزها -3خصوصى، تعديل اقتصاد  ه بخشواگذارى ب -2جورقابت آزاد 

 دهد. حل ميشود و جواب آن نارساييها رامى

آيـد كـه    )ج(: مشكل اين است كه اگر قرار باشد به مدل پرداخته شود، بحث به سـراغ همـين اصـلهايى مـى    

، رابطـه تـوازن ارزى  را بـا گسـتاخى     شود، در آزادسازى مطرح است. به عبارت ديگر مجدداً سئوال مى االن

شود چون جواب  كند كه سئوال از كدام منظر مطرح مى شود؟ يعنى هيچ فرقى پيدا نمى چگونه حل مى انقالبى

 شود. منظر ارايه مى از يك
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اقتصـادى   )س(: ولى يك فرق دارد در آن صورت به مبتالبه پرداخته شده و با طرفهايى كه االن در بخشـهاى 

ضـرورت   -1/2رود.  دهد يعنى قدرت مفاهمه با آنها باال مـى  ل هستند امكان تفاهم بيشترى را مىدرگيرمساي

 مدل در شناسايى و اصالح آسيبهاى درونى و بيرونى صنعت متقوماً   

%قدرت 39)ج(: بله، نهايت يك فرقى دارد چون پيش بينى اوليه اين بود كه ابتدا مدل ساخته شود كه در حد 

شود به طورى كه بتواندبراساس  ته باشد و تست شود و بعد بهينه گردد يعنى تعاريف بهينه مىپيش بينى داش

%رسيد  79% برسد وقتى به 79تا  69روند گذشته، قضايا را بهتر از مدلهاى ديگر بخواند تااينكه كارايى آن به 

مدل  ديگر بااصول زيرساختى كند به عبارت شود و پيش نياز خودش راتوليد مى آنگاه واردپيش بينى آينده مى

توان طـرح ارائـه كـرد، طـرح دادن منـوط بـه        توان نقض وارد كرد ولى نمى موجود و بدون ساختن مدل مى

اصول زير ساختى قدرت نقض دارد. براى طراحى مدل، يك سال زمـان كمـى اسـت     ساختن است، ولى مدل

% بهينـه كنـد سـرعت بسـيار معقـول      79اند تا تو بعد بايددر يك سال به تدريج بهينه بشود. در سال ديگر مى

است اما بااصول زير ساخت كليه پيشنهادات نظام سرمايه دارى را از نظر بر خورد اصول تئوريك خودشـان  

 توان زيرسئوال برد اما اگر مدل درست شد قدرت طرح نيز دارد . مى

بيايـد   هر يك از تنگناها كـه بحـث  شود احتماال روى  مهندس دانشمند: يعنى در بسترى كه تنگناها مطرح مى

 مجددا بايد اكثر مباحث اساسى يك درو تكرار شود .

را  شود، چـون شـما ناهنجـارى    )ج(: عالوه بر اين، وقتى بدون مدل وارد نقض بشويد تفاهم دچار مشكل مى

ف دهنـد و ميگوينـد چـرا بـا مـا مـوردى حـر        كنيد و آنها ناهنجارى را در مدل خودشان جواب مـى  بيان مى

تـوان نسـبت بـين     زنيد. ولى وقتى بـا دسـتگاه حـرف بيـان شـد مـى       زنيد،چرا در يك دستگاه حرف نمى مى

ناهنجاريها را كنارهم قرار داد و روند را نشان داد. و دليل آن را منطق كار آمدى عينى نه تحليل نظـرى بيـان   

با آنها درگيرى تئوريك و نظرى بحث جلو برود بدون داشتن مدل، حتماً درگيرى  كرد. اگر با اصول تئوريك
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كنيد. چون اينگونه كرديد موازنه ارزى  گويند شما ادعا مى نخواهد بود و به راحتى مى است و عينى و تطبيقى

مندى  گويند. يك تحليل نظرى هم ميگوئيد كه ما در مقابل آن يك تحليل مدل اينگونه شد، اين را درمدل نمى

 داريم.

ه ترسيم آن و تبديل بـه يـك كتـابى كـه فصـل اول آن مخـتص بـه تئـورى         مطلب ديگر روند بحث است ك

وفصل دوم عينى ويا بر عكس باشد پس از اينكه مدل كار كند و نشان بدهد. كـه زيـر سـاخت مـدل      مطلب

شود، ولى اينهـا منـوط بـه ايـن      گردد؟ در هر دو صورت مى اش چيست و به چه چيزى بر مى چيست،فلسفه

 تمام شده باشد. ساختن مدل قبالً است كه

آيـد و آنـرا    قسمت سوم سئوال از چگونگى ارائه سوبسيد به صنعت بحث شده كه اين بحث روى قيمت مى

كند! الزم است كليه امورى كه در يك سطح ادعا شـده و   صورت اجتماعى، اقتصادى و صنعتى تعريف مى به

د بسيار ضعيف است به عبارت ديگـر  متقوم هستند تعريف شود يعنى اگر قيمت فقط در اقتصاد معنى ش بهم

شرايطمحيطى براى خود قيمت، تعريف نشده است و عوامل درونزاى صنعتى آن نيز ذكر نشده است بنابراين 

 شود. يك احتياجاتى مانند مواد يا قطعات ابزارى و...دارد كه ارز به آنها تزريق مى  صنعت

حاال ارز چيست؟ قيمت چيست تا ارز چه باشد؟ قيمت ريالى يعنى چه و قيمت دالرى يعنى چـه. وچگونـه   

تـوان   رسد به جاى اينكه عوامل متعددى حساب شود وقتى ساده شدمى خورد؟! به نظر مى توازن آنها بهم مى

 گيرى شده است.  تعديل كرد و تا كنون نيز همين كار پى

االسالم رضايى: اگـر بنـا    تعوامل تأثير گذار درونى و بيرونى صنعت از طريق آمار حجبررسى تأثير  - 1/3

سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى   شد تمام عوامل در سه سطح تعريف شود، بحث اشتغال نيز بايد در سه

 تعريف شود. 

 آيد بايد در سه سطح معنا شود.  )ج(: عواملى كه در سه سطح مى
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از اين است. اول اينكه چـه عـواملى وجـود دارد مهمتـر اسـت چـون بيـان شـد          )س(: بحث سطوح مؤخر

 اشتغال متغير اصلى در امور اجتماعى است.  كه

 توان نسبت به صنعت ناديده گرفت . )ج(: البته تأثير اشتغال را نمى

لـذا  متغير اصلى در بخش اقتصاد است هر چند نسبت به اجتمـاع صـنعت اثـر دارد،   « قيمت»)س(: هم چنين 

حصــر منطقــى بــراى متغيرهــاى اصــلى هــر بخــش درســت شــد. حــال در ايــن ســه بخــش )اجتمــاعى،   

تـرين متغيرهـا تـا     اقتصادى،صنعت( سه متغير اصلى كافى است زيرا قرار بود مشخص شود محدوده اصـلى 

عضـى زيـر   بايد به چند تا برسد زيرا متغيرها و عواملى كه در اينها مؤثرند زياد هستند كـه ب  كجاست يا اينكه

باشند يعنى متأثر از عوامل ديگر هستند اين به معناى اصلى، فرعى، تبعى بودن آنهـا   مجموعه بعضى ديگرمى

باشد ولى بعد ازاينكه معلوم شد بحث اشتغال در اجتماع و قيمت در اقتصاد و فن آورى صـنعت اسـت،    مى

العاتى بدست بيايد يعنـى آمـار ميـزان    گيرى شده و يك سرى آمار و اط است اندازه بر اساس اين سه تا الزم

اشتغال در رابطه با هر يك ازصنايع يا قيمت آن كاالها و محصوالت بدسـت آورد و يـا بحـث فـن آورى را     

بررسى كرد كه ساده يا پيچيده و يادستى است. اگر در همين حد باشد بحث فعلى ما فراتر از خواست طرح 

معلوم شـود االن احتيـاج بـه تحليـل      -از اينكه آمار بدست آمده  بعد-است. زيرا امكان دارد دو گام جلوتر 

كنند بايـد براسـاس همـين ديـدگاه )ايـن       كه كارشناسان ذكر مى هايى فراتر از طرح قبلى است، يعنى شاخصه

هـا وارد   شـود يـك مرتبـه ذهـن     گيرد باعث مى تفاوت( نقد بشود لذا اين طرح چون براى اولين بارانجام مى

احتماالت است ممكن اسـت آمـارى در آينـده بدسـت      ود و كار عينى رها شود. البته فضاىفضاى نظرى بش

 بيايد كه مفيد نباشد. 
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)ج(: همه آمارهاى گرد آورى شده تا آخر بحـث مصـرف خواهـد شـد. فقـط تـالش بشـود تـا آمارهـا بـه           

حـروف الفبـا ماننـد    موضوعى دسته بندى و بعد طبقه بندى فنى بشود. مثال ابتدا الزم است براساس  صورت

 تنظيم شود،   لغت نامه

 آقاى عليپور: دو مؤلفه تا كنون بيان شد بخصوص بحث قيمت بود. 

 بررسى مراحل كاربردى مدل  - 2

 دارى  عملكرد متفاوت عامل قيمت در دستگاه سرمايه - 2/1

ريـف شـود قيمـت    بزرگترين انحراف اين است كه قيمت فقط در بازار عرضه و تقاضا و اقتصـاد تع  -)ج(: 

وجـود  « توليد، توزيع، و مصـرف »دهد و در عينيت، مناسبات اقتصادى يعنى قوانين  درفضاى خيالى رخ نمى

دارندو در پايان نسبت به اينكه قوانين اجتماعى چه چيزى را محور توسعه ميدانند، حاكم بر قيمت هستند به 

كند قيمـت حتمـا بگونـه ديگـر در      مايه كار مىتر كسى كه نظام اجتماعى او بر اساس اصالت سر ساده عبارت

كند. و اينكه رقابت آزاد باشد مضحك است! چون  كار را نسبت به محصول تمام شده، تعيين مى رقابت، نرخ

شود در اين نوع رقابت يك عـده   است كه ابتدا سود سرمايه تحت عنوان امنيت سرمايه جدا مى مفروض اين

رسـد و   دهند تا معلوم شود كدام يك زودتر به مقصد مـى  ياده مسابقه مىسيكلت و يك عده پ سوار بر موتور

اينجا معنا ندارد! بين سرمايه داران نيز كسى كه سوار موتور سيكلت هوندا دو موتـوره اسـت،    برنده شدن در

ر تواند تكنولوژى توليد كند تجمع سرمايه در نزد او بيشتر است. يعنى اصوال د چون كسى مى رود سريعتر مى

شود و اصال در نسبتهاى كـالن و محـور توسـعه رقابـت      مضحك است و رقابت در مصداق مى  اينجا رقابت

  وجود ندارد.

 )س(: يعنى انحصار اصل است؟ 
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كنند  مى  )ج(: بله اگر در نسبتهاى كالن رقابت باشد، سرمايه دارى امنيت نخواهد داشت اينكه تقاضاى امنيت

شـود   مى  اى تنظيم شود و بازار كاال در نسبت گذارى كلى به گونه ايه كنترل مىيعنى عوامل توليد به نفع سرم

نوشـته    كه از نرخ افزايش سرمايه تبعيت كند. كلمه تعادل وقتى در نظام پولى كينز آمد مقابل آن بايد بحـران 

حتما   بنابراينشود، چون بحران وقتى است كه ابزارهاى سرمايه نتواند كار خودش را در عينيت انجام بدهد. 

  قيمت يا هر چيز ديگرى كه براى مدل ايجاد شد بايد در سه سطح ذكر شـود ولـى اول بايـد در سـه سـطح     

 كند كه در تعريف بشود. تعريف اول رابطه انسان و جهان بود. بنابراين مسئله توسعه نياز مسئله را تعريف مى

 امى كند؟ جريان تكامل بايد معلوم شود جهت نياز چگونه افزايش پيد

 )س(: جهت ارضأ 

نبـوده    )ج(: به عبارت ديگر يك متغيرى به صورت متقوم وارد شد كه تا حال در معادالت اقتصـادى مطـرح  

در  شـود  باشد يعنى در قيمت، تمايالت اجتماعى بر مولفه قيمت سـوار مـى   است و آن تمايالت اجتماعى مى

  ست. حالى كه تا حال فقط يك مولفه صرفا اقتصادى بوده ا

معلـوم    بندى است در كالن و توسـعه  هايى كه به صورت مصداقى خرد قابل دسته )ج(:به عبارت ديگر مؤلفه

حاكم   شود كه تابع كدام متغير اصلى است آنگاه متغير اصلى قوانين خودش را بر كليه كيفيتهاى اجتماعى مى

 كند.  مى

 تاًثير مالكيت به عنوان يك عامل مهم در صنعت  - 2/2

  به عبارت چرا ديگر مولفه مثل مالكيت كه يك مولفه بسيار مهم در اقتصاد يا صـنعت اسـت روى آن بحـث   

 شود.  نمى

ابزارهـاى   شود نه مقدم بر تكامل. مالكيـت جـز   )ج(: اصوال تعريف مالكيت پس از تعريف تكامل ممكن مى

 ايجاد موازنه و زير بخش تكامل است. 
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 )س(: قيمت آيا اينگونه نبود. 

داده   )ج(: قيمت هم اينگونه است. و اينكه گفته شد قيمت در سه سطح بايد بررسى شود براى اينكـه نشـان  

 شود كه اصل ارزش قبل از اين است كه كسى بگويد ارزش مال كيست؟ 

 )س(: يعنى ارزش بايد توليد بشود بعد مالكيت آن مشخص شود

برگردد  ه كارگران يا كسانى كه اعيان و عينيتها را دارند)ج(: مثال در توزيع ثروت ارزش مال )مالكيت( بايد ب

زمينـى    اول بايد معلوم شود مال چگونه افزايش و توسعه پيدامى كند مثال شخصـى « به چه چيزى بر گردد؟»

اسـت    در عمان دارد و اصال اكتشافات فعلى نفتى نشده است، ارزش مالكيت آن چقدر است؟ مفروض ايـن 

چنين   دات فعلى انرژى، توليدات فعلى پتروشيمى يعنى نفت سفيد و سياه، بنزين و... همكه هيچ كدام از تولي

 هزار محصوالت فعلى نفتى را نـدارد مالكيـت آن چقـدر    6مواد پتروشيمى، پودر و نيز پارچه و... يعنى كليه 

 است؟ 

 )س(: به نرخ متر مربع زمين آن است. 

سـر    ست و منظور نفت خامى است كه فعال تكنولوژى بـاالى )ج(: آنجا چاهى است كه در آن نفت موجود ا

 كـرد   ريخت و در جنـگ اسـتقاده مـى    آن نيست و به اندازه هيزم مثل نادر شاه كه داخل خمره پر از هيزم مى

  اى براى شود يك منافع نادره ارزش سوختى بسيار ضعيفى دارد. بوئى بد و دود تند دارد و دير هم روشن مى

شـود حـاال چقـدر ارزش     د اين چاه چقدر ارزش دارد؟ بعد از آن تكنولوژى به آن اضافه مىزندگى بشر دار

 دارد؟

 بايد مالحظه شود كه ارزش افزايى آيا مربوط به ابزار است يا باالتر از ابزار مربوط به يك چيز ديگر است يا

  آيد؟ كند كه بوسيله آن ابزار بوجود مى جريان نياز و ارضا چگونه توسعه پيدا مى

 گويد. )س(: تافلر دانايى فشرده مى
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گمانه  تواند كند، بشر تا شدت اهتمام نداشته باشد نمى )ج(: اول انگيزه فشرده است تا دانايى فشرده ايجاد مى

شـد    شود؟ به همين جهت است كـه بيـان   بزند. افزايش ظرفيت حساسيت به شكل اجتماعى چگونه پيدا مى

  بر اساس آخرت را رشد ميدهيد بنابر فلسفه مختار كه متغير اصلى انسـان اسـت   نياز بر اساس سرمايه يا نياز

 متغير اصلى خود انسان هم شدت روحى اوست تا امكان شدت ذهنى و عملى را نتيجه بدهد. 

بحث   االسالم رضايى: حال اگر بر اساس اين متغيرها قرار باشد اطالعات بدست بيايد وقتى از قيمت ت حج

  شود ولى وقتى آمار جمع آورى شد سه آمار نخواهد بود بلكه فقـط يـك   آن سه سطح معنا مى شود براى مى

هزار تومان است آيا سـه   599آمار است، بر فرض قيمت دالرى يك يخچال صد دالر و قيمت ريالى آن نيز 

شود بـدون   مى شود كه الزم است سه آمار بدست بيايد؟ )ج(: سه آمار ارائه معنا كردن منجر به اين مى  سطح

اى در پيداكردن آمار بوجود بيايد يعنى قيمت را بر اساس نياز و ارضـا ديگـر بـه شـكل قيمـت       مشكله  اينكه

شـود   شود آنگاه نسبت آن به قيمت مالحظه مـى  دهد يك سئوال ديگرى كه در آمار باشد ذكر مى نمى  تحويل

  است و آنهم مفهوم قيمتى دارد. ارزى اين كار انجام گرفت. آمار ارز االن موجود   در توازن

  آقاى عليپور: سئوال ديگر اين است كه آيا در سطح اقتصادى قيمت به رابطـه بـين سـود و سـرمايه تعريـف     

 شود؟ مى

 )ج(: اينگونه نيست كه رابطه قيمت با سود و سرمايه صفر باشد ولى متغير اصلى نيست.

 درونزا...)س(: در سطح خود اقتصاد به عنوان يك عامل 

  گـردد. بنـابراين   )ج(: به عنوان يك عامل تبعى از مثال نرخ كار است، به عنوان عامل متغير اصـلى ذكـر نمـى   

 اينگونه نيست آمار مربوط به آن بدست نيايد .

 بررسى تفاوت وضعيت آمارى و مفهوم اشتغال و مالكيت  - 2/3
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 اشتغال، بسيار روشن است كه وقتـى بـه آمـار   االسالم رضايى: آنچه بيان شد روشن نيست، چون در  ت حج

 تا كنون اين مقدار بى كار اضافه شده است. 67مراجعه شود به روشنى بيان شده كه از سال 

 آيد. گيرد آنگاه يك معناى ديگرى از آن بدست مى )ج(: اين آمار كنار يك چيز ديگرى قرار مى

 )س(: بنا شد خود اشتغال در سه سطح معنا شود.

معنـاى   اى از آمارها در شود بعد اشتغال در معناى اجتماعى آن به چه دسته تغال در سه سطح معنا مى)ج(: اش

كه از   اقتصادى آن به چه دسته از آمار در معناى صنعتى آن به چه آمار دسته از بايد مراجعه كنيد يعنى عددى

اينگونـه    غال در مفهوم اجتماعىشود اشت شود بعد معلوم مى آيد نسبت بين آنها مشخص مى سه تا بدست مى

عنوان   هاى مربوط را گرفته است البته تحت است. آمارهايش هم عبارت از اين است، سازمان برنامه شاخصه

 اشتغال نيست. 

شـود   مـى   مهندس دانشمند: يعنى آمار اشتغال يك عددى است ولى وقتى نسبت به چيزهاى ديگـر سـنجيده  

 كند. اعداد جديدى را توليد مى

ايـن    )ج(: بنابه تعريف اگر معلوم شد اشتغال حتما ربط منطقى با اين موضوع دارد و مفهوم اشتغال اجتماعى

 است، االن در جامعه ايران افراد بى كار وجود دارد در آلمان يك دكتر اگر از ساعت كار طبابت خودش آمـد 

گذارد. امـا   ن كارى احترام نيز مىشود و جامعه به چني در مزرعه مشغول كار شد براى او عيب محسوب نمى

ايران يك دكتر از صبح جمعه تا غروب بخوابد و حتى اگر گلهـاى باغچـه منـزل خـودش هـم در حـال        در

گذارد، در تعريف خودش اين  باشد، محال است مشغول كار در باغچه بشود، پسرش را هم نمى  خشك شدن

ر ايران هرگز يك جوان ايرانى حاضر نيست به جاى داند به عبارت ديگر د بسيار بزرگ مى  را يك كسر شأن

شود كه براى تامين هزينه تحصيلى خودش كارهاى منزل  كند، يا دانشجويى يافت نمى يك كارگر افغانى كار
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دهد ولى در آلمان و آمريكـا اينگونـه نيسـت، حتـى در آنجـا بچـه فـالن ثروتمنـد را           يك ثروتمند را انجام

 كند.  نگهدارى مى

 سالم رضايى: در آنجا تامين نيست ولى در اينجا تامين است.اال ت حج

اسـت    دهد ميگويند شاغل )ج(: مفهوم اشتغال قرار شد بيان شود در آلمان به فردى كه چنين كارى انجام مى

  كند و كار هم هست ولى فرد حاضر به كاركردن نيست در نتيجه بـى  و كار دارد. اما در اينجا التماس هم مى

 شود. داد مىكار قلم

 )س(: در اينجا آبروى اجتماعى ندارد ولى درآنجا دارد.

 تـا  )ج(: بنابراين اينگونه نيست كه دراينجا زمينه كار نباشد منتهى در اينجا بايـد نـوع خاصـى از كـار باشـد     

 بگويند زمينه كار فراهم است آنهم متناسب سطح تحصيلى و...هر فرد باشد.

 دل بررسى نتايج به كارگيرى م - 3

 بررسى داليل نوسانات قيمت و تأثير متقابل آن با صنعت  - 3/1

هـم    اما اصل بحث روى قيمت بود كه قرار شد. بخش موازنه مورد بررسى و دقت قرار گيرد تا معناى قيمت

  در اين سطح تمام شده باشد. پيرامون اين مبحث بايد گفت كه چگونه ممكـن اسـت بعـد از اينكـه سـرمايه     

  شود اما بجاى اينكه در موازنه ارزى منشأ اين شود كه صادرات گذارى نيز محقق مى و سرمايه شود جذب مى

  كشور باال برود و واردات كاهش يابد تاقيمت ريال افزايش پيدا كند، حاال برعكس قيمت كاهش يافته اسـت 

  نه ارزى دنيا قيمـت وحتى هردالر به هشتصد تومان رسيده است چرااينگونه شده است؟ در حالى كه در مواز

ريال باشد در زمان آقاى مهندس مير حسين موسوى دو رقمى بـود   35دالر پائين آمده و دالر بايد قيمت آن 

تومان شده بود  179تومان بود كه در اواخر دولت ايشان  79تومان( و بعد ارز  7تومانى )هر دالر  7ارز   يكى

 تومان شده است چرا؟  799آقاى هاشمى پانصد تومان شد حال   و در دوره
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شـود؟ حجمـى از    شود كه كشور نسبت به خـارج بـدهكار مـى    مگر در بخش واردات چه چيزهايى وارد مى

)تكنولوژى( است در مقابل قدرت صادر كردن تكنولوژى وجود ندارد آيا فائده در اين است كه اين   واردات

 ارد شودتكنولوژى حتما و حجم از

 تجزيه تكنولوژى و تأثير آن بر قيمت  - 3/2

  گذارى براى تجزيه تكنولوژى صرف شود تجزيه تكنولوژى يعنى چـه؟ يعنـى سـه بـرش از سـه      اگر سرمايه

  ظرفيـت آن كـه ظرفيـت    -2پروسه آن يعنى مراحل تبديل شى   -1توان ايجاد كرد.  محور در تكنولوژى مى

 شـدن )مكـانيكى شـدن(    دن يا سطح الكترونيكى بودن به سـطح دسـتى  سطح اتوماسيون بو -3كوچك شود 

 گذارى براى اين بود كه صنعت بومى شود و صنعت در اينجا تجزيه بشود و قابليت پيداكند كه بلع و سرمايه

هضم شود يعنى آزمايشگاه در كنار صنعت قرار گيرد آنگاه ابزار آزمايشگاه قوى شود و محاسبه را سريعا باال 

رسد كه ابزار آزمايشگاهى الزم نيست. در مرحلـه اول ابـزار آزمايشـگاهى الزم     البته به يك مراحلى مى ببرد

دهد مثال براى يك  صنعت شود يعنى همانگونه كه كار گر در يك سطح، كار مكانيكى ساده انجام مى است تا

ه چغندر را بصورت تنى كنند يعنى كارش اين است ك كوچك يك جا فقط چغندرها را رنده مى كارخانه قند

گيـرد   هـا را مـى   اش پـودر شـده   آيـد ولـى همسـايه    كند و لو حمل ونقل آن گرانتر در مى مى آورد و رنده مى

كند، پس هر چنـد گـران    هاى غليظ را تصفيه مى آورد همسايه ديگرش شيره مى جوشاند و شيره غليظ در مى

اى بچرخد كه كارگر  ر دست مردم بايد به اندازهصنعت ارزان است صنعت د  آيد ولى براى بومى شدن در مى

كارگر تكنسين بتواند تعميرات جزئى كند كار فنى بتواند كنار آن ازمـايش   ساده به مراحل توليد مسلط بشود.

يعنى وظيفه مديريت اين است كليه مراتـب نيـروى كـار را مهـيمن و      كند، كارگر متخصص مرتبا بهينه كند.

آيد امـا بـه آن سوبسـيد     تر در مى كند بله جنس خارجى خيلى ارزان  آنرا تامين مسلط بر صنعت كند و خرج

چندان گرانتـر در بيايـد چـون سـرى و آن ايـن اسـت كـه در          شود در عين حاليكه معلوم نيست كه ارائه مى
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نـد و  ريز كنند بعد در آب مى بار شكر را خشك مى  آيند يك شود يعنى االن مى بسيارى از جاها نوع كارها مى

كه اگر شيره شكر نزديك محل مصرف باشد و   كنند. در حالى كنند و يا شيره شكر درست مى مربا درست مى

تعبير ديگر اگر بناشد شيره به شـكر تبـديل و     به اندازه ظرفيت مصرفى باشد، در منطقه قابل مصرف است به

آيند درست شـده را مسـتقيما    كنند، مى  نآنرا بجوشاند تا نبات بشود بعد خرده نباتها را بجوشانند و سكنجبي

رساند و الزم نيست از ايـن طـرف    مى  كنند، شيره درست شده را براى مربا و قنادى به مصرف سكنجبين مى

توانـد   روز مـى  15تـا   19بـين   دنيا به آن طرف دنيا بار بفرستند بلكه در منطقه قابل مصرف است و حداكثر

بـه انـدازه مصـرف     تواند آنرا به بازار مصرف برسـاند اگـر   ى شود مىمصرف شود. اگر اقالم مصرف شناساي

مـواد خـوراكى    هاى ساير هاى شير پاستوريزه مثل شيشه رسيد اصال هيچ كدام از كارها الزم نيست در شيشه

 شود . هاى شيره را فرستاد و قند هم نمى توان بسته مى

 د.االسالم رضايى: اين با توليد انبوه سازگارى ندار ت حج

 )ج(: بايد بصورت توليد نه توليد انبوه انجام بگيرد.

به  )س(: اين معنايش اين است كه مجدداً دويست هكتار زمين كشاورزى كه در دست يكنفر است بگيرند و

 هاى كوچكتر تبديل كنند. قطعه

يدا شـد  چرخاند )ج(: خير بحث روى خرج بومى كردن صنعت است نسبت به دستگاهاى كه كل اينها را مى

حتمـا   شود توليـد  شود، يك چيزهايى نيز در آنجا وجود دارد كه مرتبا شديدتر تحقير مى كرنش آن بيشتر مى

  بايد غير انبوه باشد در خطوط توليد بايد تجزيه در مقياس توليد صورت بگيرد يعنى سيمان سه هزار تن بـه 

شـود ولـى ايـن     كيلو تبـديل مـى   سيصد تن، و سيصد تن به سى تن و سى تن به سه تن و سه تن به سيصد

چرخاند و روزى سيصد كيلو را از قطعات پخته شده  مكانيكى و كوچك است يك موتور سيكلت مى  آسياب

 دهد. كند و به بازار تحويل مى گيرد پودر مى مى -كند  كه كار مى -فردى ديگرى  كه از
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 شود. آقاى عليپور: معموال از صنايع كوچك دار قالى تداعى مى

 : خير صنايع بزرگ به تعبير ديگر تكنولوژى را از سه محور، پروسه توليـد يعنـى مراحـل توليـد، محـور     )ج(

شـود، آنگـاه    ظرفيت و صرفه جوئى در مقياس و محور تكنولوژى، اگر از اين سه محور خرد شد بـومى مـى  

 هزينه بومى شدن آنرا پرداخت. بايد

 است.  سال قبل صنايع طى كرده است همين بوده 299 االسالم رضايى: اشكال اين است، سيرى را كه تحج

 لزوم تسلط كامل بخش كارگرى نيروى انسانى بر صنعت و تكنولوژى توليد  - 3/3

 اش هستند. )ج(: حتما صاحب صنعت آن ملت شده است و كشورهاى ديگر مصرف كننده

 رسد. )س(: يعنى كشور ما دويست سال ديگر به آنها مى

آزمايشگاه  اش در رود تخصص با آخرين درجه كامپيوترى است ضريب محاسبه باال مى )ج(: خير آزمايشگاه

توليد   است ولى كارگر ساده بايد بر روند پيدايش سيمان يا روند پيدايش شكر يا روند پيدايش هر چيزى كه

مخلوط  ن جاآورد باخاك فال شود مهيمن بشود كارگر ساده بداند چه مراحلى دارد. يكنفر سنگ كوه را مى مى

 كنـد رونـد سـيمان بـراى او     ريزد و آسياب مـى  كند نفر ديگر آنرا مى گيرد و خرد مى كند يك نفر آنرا مى مى

توان پتروشـيمى را بـه    شود، همين طور روند قند، وقتى به يكنفر مهندس طراح توليد گفته شد مى روشن مى

شود؟ گفت: بله. اگر كارگر ساده مسلط شـد بـر   اى كه با كار مكانيكى انجام  دسته محور خرد كرد بگونه  سه

شود كارگر فنى در تعميرات ساده اينها اشتغال پيدا كند وبگويد من ديگ  جنسها چگونه درست مى  اينكه اين

 كنم يعنى اين هم جرات پيداكند. آسياب فالن و دينام فالن درست مى فالن و

 گر متخصص نيز كارشناس )ليسانس( است.پس هم اين جرات كرد واحساس حقارت نكرد و هم او، كار

كنـد، كـارگرفوق ليسـانس نيـز در      به صورت فنى تعمير را در سطح بزرگتـر انجـام داده و عيـب يـابى مـى     

كند در اينكـه بـر    مشغول بهينه كردن است يعنى كل نيروى انسانى دركنار صنعت پرورش پيدا مى  آزمايشگاه
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توان بزرگ كرد ولى بـراى مـردم    بومى كردن ظرفيت آن را مى شود تا آن را بومى كند. پس از صنعت مسلط

مثال در روستاها درست كردن چيزهايى كه مال خودشان است اصال سؤال ندارد، مثال اگر  هرگز رعب ندارد.

بگويد بـراى مـا    -كه تا بحال كتاب طباخى رانخوانده باشد و يا در تلويزيون نديده باشد  -روستايى   به يك

گويـد بـراى شـما آش ترخينـه      كن، اگر خجالت نكشد كه من حرف شما را نفهميدم ولى مى ستالزانيا در

آش ترخينه ترسى ندارد، كامال هم نسبت به آن جسور است تـا در صـنعت جـرات     كنم، ديگر از درست مى

ى بهينه كردن آن پيدا نشود صنعت رشد نخواهد كرد، البتـه روزى كـه توانـاي    روحى و تسلط نسبت به آن و

توان به سراغ آزمايشگاه آن رفت بعـد يـك گـام بـاالتر بـه       آمد آن گاه مى  براى درست كردن صنعت بدست

توان رفت و آنها را  اش مى چنين به سراغ فرمولهاى علوم پايه هم سراغ دستگاه رياضى و محاسباتى صنعت و

  درست كرد. 

 بررسى داليل عدم تسلط بر تكنولوژى در ايران  - 3/4

  اى كه براى ورود تكنولوژى و به كار انداختن و توليد آن هزينـه شـده اسـت    اين است از ميزان هزينهسئوال 

  يك مقدار پول براى خريد پرداخت شده است، ولى نحوه بكارگيرى تكنولوژى در ايران بـر اسـاس الگـوى   

  ايـى كـرده   اى كشور مصرفدارى بوده است، به ميزانى كه اشتغال توليد كرده است. و به ميزانى كه بر سرمايه

است، اينها بايد محاسبه شود تا مالحظه شود كه چند درصد هزينه مربوط به خريد خـود تكنولـوژى اسـت    

تر كرده است. مثال از پانصد دالر اگر محاسبه شود صد تومـان گـران    در صد به نسبت بار كشور سنگين چند

تومان صد تومان فاصله نداشت و بنا بود  179، با مال خريد تكنولوژى است لكن پانصد تومان بود شدن ارز

هم وقتى كه تكنولوژى در اينجا به كار بيفتد بعد از پنج سال ديگر صفر بشود و سرمايه خـودش    صد تومان

ولى تكنولوژى آمد يك مصرفى را تحميل كرد كه بالعكس آن محقق شد يعنى خرج رابيشتر  را جواب بدهد

  كرد.
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چنـدان   در صنايع بسيار ساده مثالهايى كه بيان شد روشن است اما در صنايع پيچيده، االسالم رضايى: ت حج

 معنا ندارد.

 )ج(: خير با چند نفر از متخصصان صنايع چينى و صنايع پتروشيمى كار ارزيابى شده است.

 زنند. اند اين حرف را مى )س(: صاحبان فن آنها بدليل اينكه در سيستم موجود متخصص شده

 .است  خواهند طرح توليد بدهد سئوال شد نه از انسان ناشى، چون درس خوانده ير از مهندسى كه مى)ج(: خ

 )س(: بنا بود مشكل فعلى كشور حل شود و اال اگر پرتغال االن ده تومان است هزار تومـان شـود، كشـور از   

 كند. همان اول سقوط مى

آمـده    تومان شده است ولى بدست چـه كسـى  رسد؟ االن هفتصد  )ج(: هزار تومان شود بدست چه كسى مى

  رسد؟ اين مسئله مهمى است البته هـر چنـد معلـوم    است؟ آنگاه اگر هفتصد تومان شود بدست چه كسى مى

 نيست كه چندان گرانى فاصله پيدا كند. 

 رود. ورى نيروى كار از قيمت اين باالتر مى آقاى عليپور: ولى بهره

 شـود، يعنـى ديگـر مصـارف لـوكس از خـارج وارد       ه توزيع ثـروت مـى  )ج(: احسنت! بهره ورى يعنى اينك

 شود. شود. موازنه ارزى كشور درست مى نمى

 )س(: در مدل ذوب آهن اصفهان تا يك حد ابتدايى اين كار انجام شد يعنى هم برش در پروسه را دارنـد و 

 باشد. هم واگذار )نه واگذارى مالكيتى( كردند، اتفاقا قابل مطالعه نيز مى

 سازد. كنند بعد قطعات فوالد مى )ج(: كشور هند االن بافضوالت گاو و گوسفند و شتران آهن را ذوب مى

 قطعات ابزارى آن قابل استفاده است البته نه اينكه در رديف آلمـان، انگلسـتان و آمريكـا قـرار دارد ولـى در     

وازن ارزى ارزش پـول روز بـه   تر قابل مصرف است. اصل اينكه چگونه پول خرج شود تا ت كشورهاى پائين

 كاهش نيابد، صحبت در باره قيمت اجتماعى است.  روز
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  اى پيدا شد كـه عمـل كـرده و تـوازن ارزى آن     االسالم رضايى: حال اگر در كشورهاى موجود نمونه ت حج

 پائين نيامده است.

 كند. مى  سرمايه دارى عمل دارى كوبل باشد يعنى الئيك باشند حتما نظام )ج(: اگر نظام هر كشور با سرمايه

 )س(: الئيك به آن معنا نيست.

 )ج(: چرا اگر عربستان سعودى باشد دين آنها هرگز به توزيع ثروت كار ندارد مستضعف گرانيست. 

«  العالمين رّبهلل الحمد  و آخر دعوينا انّ»  

 

 



 بسمه تعالي

 دوم(مباحث زيرساخت صنعت )دوره 

 ترين متغير اجتماعي صنعت مالكيت اصليعنوان جلسه: 

 02جلسه 

 فهرست مطالب 

 مقدمه 

 محصور صنعتي منتخب  129گذاري در هاي اولويتالف: شاخصه

 هاي كاالهاي صنعتي در سه دسته اصلي، فرعي و تبعي ب: طبقه بندي شاخصه

 ج ـ سياستهاي تشويقي و تحديدي در صنعت 

 شيوه تنظيم مدل تخميني با مدل منطقي د ـ بيان تفاوت 

 هـ ـ جمع بندي از سير مباحث صنعت و كارآمدي مدل تخميني 

 ترين متغير اجتماعي صنعت ـ بررسي اصلي 1

 ـ اصل نبودن اشتغال بعنوان متغير اصلي اجتماعي بنابر اصل بودن تعريف عدل در جامعه  1/1

 داري ـ اشتغال از محورهاي كارشناسي سرمايه 1/1/1

 ـ بررسي ابعاد سه گانه جامعه  1/1

 ـ اشتغال و بيكاري متغير تبعي در مدل اسالمي  2/1/1

 ـ تعريف اشتغال در دو ديدگاه الهي و مادي  3/1/1

 داري ـ عدم اشتغال بيماري نظام سرمايه 4/1/1

 ـ استكبار ستيزي استراتژي توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي  2

 ترين متغير اجتماعي صنعت مديريت بعنوان اصلي ـ بررسي مالكيت و 3

 ـ تعريف مالكيت درسطح خرد  1/3

 ـ تعريف مالكيت در سطح كالن و توسعه  2/3

 ـ بررسي تقدم مالكيت برمديريت يا بالعكس  3/3

 ـ مالكيت تابعي از مديريت اجتماعي  1/3/3

 گيريشاخص اندازهـ مالكيت در سح نيروي انساني، ابزار و منابع بعنوان  1/3/3



 

 اسامي شركت كنندگان در جلسه پژوهشي و توليد مباحث:

 ـ استاد و مشاور عالي: حضرت حجه االسالم و المسلمين حسيني الهاشمي  1

 ـ مدير و مجري طرح: حجه االسالم رضائي  2

 ـ مشاور و كارشناس طرح: آقاي مهندس دانشمند   3

 كارشناسان طرح: آقايان: مهندس دانشمند ـ رضايي ـ عليپور ـ ديندارـ  4

 

 شناسنامه جلسه پژوهشي: 

 10/19/1370تاريخ جلسه: 

 25شماره جلسه: 

 مكان جلسه: سازمان مديريت صنعتي 

 

 اسامي تنظيم كنندگان جلسه پژوهشي: 

 پياده كننده نوار: آقاي رضواني

 نهائي:حجه االسالم رضائيعنوانگذار و ويراستارو كنترل 

 تايپ و تكثير: سيد محمد مسجدي

 14/11/1377تاريخ تنظيم: 

 16/11/1377تاريخ نشر: 

 

  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 مقدمه:

 محصور صنعتي منتخب 129هاي اولويت گذاري در الف: شاخصه

 حجه االسالم رضايي: 

تخميني صنعت يك ارزيابي صورت گرفت و بيان شد براي شناسايي وضعيت صنعت در بحث تنظيم مدل 

% نسبت به وضعيت گذشته پاسخگو باشد و نسبت به 39ابتدا بايد يك مدلي تنظيم گردد كه بتواند تا 

-% مسايل صنعت را آسيب39وضعيت آينده نيز راه حل ارائه دهد يعني اگر بتواند اين مدل با ضريب دقت 

 تواند زمينه ساز ارائه مدل با ضريب دقت بسيار باال گردد. د. آنگاه ميشناسي كن

-آيد و مشخص مي% لوازم كار ولو بسيار مجمل بدست مي39حجه االسالم و المسلمين حسيني: در مدل 

توان ضريب دقت را باال برد و آنرا شود در هر مرحله، چه چيزهايي الزم و ضروري است سپس بدنبال آنمي

 شود. كرد. به عبارت ديگر آزمون و خطا در خود مدل نيز بكار گرفته ميبهينه 

محصوالت  129بندي )س(: با مطالعه اجمالي پيرامون ديدگاههاي موجود مشخص شد كه در اولويت

 گيرند:شاخصه را در نظر مي 13صنعتي منتخب، 

ـ صرفه جويي ارزي )يا  4ـ برطرف كردن نيازهاي كشاورزي  3ـ كاهش هزينه حمل و نقل 2ـ قيمت  1

ـ واسطه بودن در صنعت )يعني آن دسته از  6ـ رفع نيازمنديهاي اصلي عموم مردم  5جايگزيني واردات( 

ـ   0ـ استراتژيك بودن  7ـ خود كفائي در صنايع زير ساختي  7اي دارند( كاالهايي كه درصنعت نقش واسطه

 ـ صادرات 13ـ اشتغال  12مان ـ سالمت در 11ـ بهداشتي بودن  19كاالهاي اساسي 

 هاي كاالهاي صنعتي در سه دسته اصلي، فرعي و تبعي بندي شاخصهب: طبقه
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ها مورد از اين شاخصه 5دسته بندي شد كه « به اصلي، فرعي و تبعي»ها از ديدگاه موجود آنگاه اين شاخصه

 4رفع نيازهاي اصلي عموم مردم  ـ 3ـ كاالهاي اساسي  2ـ استراتژيك بودن  1جزو دسته اصلي قرار گرفت 

ـ كاهش هزينه حمل و نقل  2ـ واسطه بودن در صنعت  1ـ صادرات و موارد مانند:  5ـ شاخصه قيمت بودن 

ـ خودكفائي در صنايع زير ساختي زير مجموعه دسته فرعي قرار  4ـ برطرف كردن نيازهاي كشاورزي  3

ـ  3ـ سالمت درمان  2فزوده يا جايگزيني واردات( ـ صرفه جوئي ارزي )ارزش ا 1گرفت و موارد مانند 

 ـ اشتغال جزء تبعي قرار گرفتند.  4بهداشتي بودن 

 ج ـ سياستهاي تشويقي و تحديدي در صنعت 

در بحث سياستهاي تشويقي و تحديدي نيز ابتدا اين گونه سياستها از زاويه قانون اساسي و قوانين ولوايحي 

ظام درمورد صنعت وضع كرده است، موردبحث قرار گرفت سپس كه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت ن

ترين سياست بود و دادن سياستهاي خاصي كه نسبت به صنعت اخذ شده است مانند تخصيص ارز كه عمده

 وامها به عنوان يك سياست تشويقي بررسي شد. 

مور اقتصادي و امور آنگاه در سياستهاي تحديدي سه سطح سياستهاي ارزيابي صنعت يعني امور اجتماعي، ا

شد بنابراين در امور صنعتي كه دو سطح اول محيط بر صنعت است يعني محدود كننده صنعت محسوب مي

اجتماعي اين سياستها بررسي شد البته بحثي تحت عنوان انقالب و اثرات آن مطرح شد و بيان شد انقالب 

ند عوض شدن تعريف فقر، ايجاد گستاخي وارد خود اجتماع شده است لذا سياستها مربوط به خودش را مان

اي بدست در انگيزه مردم در پي داشته است. در امور اقتصادي نيز بعد از انقالب يك قوانين پذيرفته شده

آمده است مانندبانكهاي بدون ربا كه در تخصيص اعتبارات به همان شكلي كه در زمان طاغوت اعتبارات را 

كه فرضاً براي خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان و . . . و همچنين براي كردند توزيع نكردند، بلتوزيع مي

محرومين و مستضعفين در نظام اعتبارات جايگاهي قايل شدند و كالً قوانين چك و سفته به نحوي فراگير و 
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عام شد. بنابراين سياستهاي تحديدي در امور اجتماعي و اقتصادي در صنعت نيز به عنوان سياستهاي 

شود. در ادامه كار راجع به تناژ توليد آمار تهيه شد. كه در طول ده سال قبل و بعد از يدي محسوب ميتحد

هاي كنترلي آماري بود كه صنعت مشخص شده بود. يعني بحث روي نحوه تعيين شاخصه 129انقالب توليد 

ر امور اجتماعي آمد و شد چه نحوه آمار بايد بدست بيايد لذا بحث روي متغيرهاي اصلي دبايد مشخص مي

اشتغال به عنوان متغير اصلي مطرح گرديد و در مورد آن استدالل شد بنابراين بايد از ميزان اشتغاالت آمار 

 تهيه كرد.البته بحث ارزش افزوده نيز بعنوان متغير اقتصادي مطرح شد.

 د ـ بيان تفاوت شيوه تنظيم مدل تخميني با مدل منطقي

باحث مطرح شده صورت گرفت، اين نتيجه بدست آمد كه با طرح اشتغال به عنوان لذا با تاملي كه روي م

گيرد هر متغير اصلي در واقع بحث با نظم جديد بيان شده است چون بحثهاي ديگر زير مجموعه آن قرار مي

چند در بعد اجتماعي نيز مؤثر است. در بخش اقتصاد نيز قيمت به عنوان متغير معرفي گرديد. در بخش 

نعت نيز بحث تجزيه صنايع مطرح شد و بيان شد بايد از حالت تمركز خارج شود بنابراين تا اينجا ص

مشخص شد كه االن بحث وارد طراحي مدل تخميني شده است ـ نه مدل منطقي ـ چون تلقي اوليه اين بود 

در اينجا نيز  «اصلي، فرعي و تبعي»كه مدل تخميني به يك معنا همان مدل منطقي است چون همان مباحث 

تواند راهنماي كار باشد، ولي االن در يك مطرح است. پس در مدل تخميني، عناوين به نحو تخميني مي

شود حال سئوال اين است كه آيا از بحث مدل تخميني به مدل منطقي عدول تركيب منطقي عناوين پيدا مي

شود و بصورت وصفها مالحظه مي شود و عناوين اجتماعينشده؟ چون مطالب بصورت استداللي مطرح مي

 شوند كه اينجا ديگر حالت وصفي ندارد. بحث اشتغال از مصاديق آن عناوين اجتماعي مي

هاي اوراقي هستند يك هايي كه به عنوان مغازهشود. مغازه)ج(: براي تبيين بحث ابتداء يك مثالي بيان مي

-بندي آنها چندان اهميت ندارد لذا با مغازهدستهكنند كه قسمت از وسايل ماشين را روي هم جمع آوري مي
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گذاري نيز كنند فرق دارد چون در آنجا جاي هر قطعه مشخص است و شمارههايي كه قطعه فروشي مي

كند. كار پژوهش و اند كه در هنگام نياز فوراً كارگر توزيع به همان قفسه بدون ذكر شماره مراجعه ميكرده

رسد كه برف انبار شده است براي اينكه مسلط با گمانه زني است ابتدائاً به نظر ميتوليد بدليصل اينكه توام 

درصدي يا منطقي يا  39درصدي يا مدل  79بر موضوع شويد تا مشخص شود كه آيا بحث روي مدلق 

-تخميني است بهتر است روند بحث يكبار دسته بندي و مرتبه بندي شود اين كار هم مراجعه را تسهيل مي

ـ تجزيه مباحث به صورت 1ماند. لذا چند كار بايد صورت گيرد: و هم مطالب گفته شده محفوظ ميكند 

)نام( چند بار « عنوان»كند مثالً كلمه فيش و موضوعي با طبقه بندي الفبايي كه اين ابتدائاً مراجعه را آسان مي

 2شود. سرفصل يك دسته از فيشها ميبه كاربرده شده و هر دفعه به چه معنايي به كار رفته است. اين عنوان 

رسد در بحث چند بار سير رفت و برگشت صورت پذيرفته  است اگر ـ مطلب بعدي اين است كه بنظر مي

شود و بحث بصورت سير اجمال به تبيين و منطق و روش و اتصال آن مالحظه شود. منفصل انگاشته نمي

 توان آنرا آموزش داد. در مرحله آخر به راحتي مي

 هـ ـ جمع بندي از سير مباحث صنعت و كارآمدي مدل تخميني

اگر موضوع بحث، تعريف صنعت باشد ـ كه به ارتباط انسان با جهان تعريف شد ـ مبناي صنعت كه ارتباط 

شود الف: ارتباط بر مبناي خود ارتباط انسان با جهان، يعني لذت بري انسان با جهان است دو قسمت مي

مبناي انجام وظيفه نسبت به يك ارزشهايي، پيدايش لذتهاي معنوي و اصل شدن آنها انسان از جهان ب: 

دهد. بنابراين مرحله دوم تعريف صنعت، در نظام نسبت به لذتهاي مادي كه مستقيماً جهان به انسان مي

 دهد و مرحله اول يعني تعريف صنعت به ارتباطاجتماعي است ربط صنعت با عدل و ايثار را نتيجه مي

انسان با جهان داراي تقسيماتي است مثالً صنعت يك ظرفيتي و يك قدرتي دارد اولين تقسيم بندي در 

صنعت بحث نيروي انساني، ابزار و منابع است كه هر كدام نيز داراي بخشهايي است . بنابراين در تنظيم 
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يد مدل سازي را آئيد مطلب روشن است ولي بانظام ارزشي صنعت هر گاه به سراغ احكام رساله مي

خودمان انجام بدهيد نه اينكه بگوئيم نشد و نظام ارزشي نداريم چون معلوم شد براي مرحله انتقال مواد از 

هاي ارزشي از نظر مواد بسيار محكم است و آيد و تركيب سازي از ماست پس پايهنظام ارزشي و رساله مي

ر قدر متقين )توصيفي مذهب(، دنيا را وسيله توان حجيت اين مجموعه سازي را هم تمام كرد چون دمي

 توان نظام وقف و حكومت را اصل قرار داد. دهد و اينجا ميبراي آخرت قرار مي

معنا است چون اي بيتوان گفت كار رسالهرسد پس نميبنابراين خود مجموعه سازي نيز به حجيت مي

موجود براي مرحله االن نيز لوازم حرف را از  اصول استنباط احكام حكومتي را در دست نداريم بلكه احكام

نظر نظام ارزشي داراست و با نظامي كه بخواهد مدل سازي را براساس سرمايه يا براساس كار انجام بدهد ـ 

انسان، »كه رابطه مذهبي آن،  در توصيف جهان قطع است ـ تفاوتش مشخص است. بنابراين اگر  بنا شد 

اصل « انگيزه، ابزار، انرژي»ايد چه خصوصيتي داشته باشد؟ در سفارشات ابزار باشد ابزار ب« امكان و ابزار

شود پس روند بحث بايد مشخص شوديعني تعاريف  هم در شكل است، آنگاه براي اين تعريف ارائه مي

دايره المعارفي موضوعي براي مراجعه و تنظيم مطالب و هم در شكل آموزشي يعني تسلسل منطقي مطالب 

اي باشد كه دچار سردرگمي در بحث نشويد و سير بحث معلوم باشد. اگر بخشهايي را كه درباره نهبايد بگو

هائي مثل قيمت و اشتغال انسان، ابزار و منابع )امكان( بيان شد در هم ضرب شود خيلي بيشتر شاخصه

ر اينجا ـ كه هاي ممكن اخذ شده است تعميق آن دآيد. معناي مدل تخميني اين است كه حداقلبدست مي

توان بدون % نمي39% بيان شده است، بلكه براي مدل 79قيمت چيست ـ به معناي اين نيست كه مدل 

سئوال به عينيت رجوع كرد. پس مفهوم قيمت، مفهوم اشتغال و هر مفهوم ديگري مانند آنها، بايد براي آنها 

% يعني هيچگونه 39الحظه شود نه اينكه تعريف ارائه شود و شقوق و مرتبه بندي آن و انعكاس آنها درهم م

عمقي ندارد و ادامه كار مشخص نيست بنابراين باال بردن وسعت مدل از نظر منطقي يعني با مالحظه 
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ترين حد ممكن شود تخميني انجام دادن يعني سادهضربهايي را كه قبالً انجام شده، لوازم آنها مشخص مي

خش اقتصادي، اجتماعي وصنعتي به عنوان سه محيط است و مثالً گويند: باست يعني در باالترين سطح مي

قيمت در بخش اقتصادي و در بخش اجتماعي آن اشتغال و در بخش صنعتي آن انرژي است. پس عميق 

اصالً معناي منطقي شدن نيست. منطقي شدن يعني ضريب دقت باال برود يعني كليه عواملي كه دخيل هستند 

ت آنها مالحظه شود االن بسياري از عناوين به صورت مفرداتي بيان شده است اي ربط وحدت و كثربگونه

و در يك نظام ذكر نشده است ولي نسبت به آن مفردات فرضاً نسبت به صنعت و محيط اوليه آن )يعني 

 اقتصاد( و محيط دوم آن )جامعه( حضور ذهني حاصل شده است. 

 بعد بحث نقدينگي نيز به عنوان نقد بحث بيان شد. )س(: در بخش اقتصاد، قيمت در سه سطح معنا شد 

 ترين متغير اجتماعي صنعت ـ بررسي اصلي 1

 )ج(: بحث موازنه ارزي اصالً مطرح  نشده است در عين حالي كه در چندين مورد به آن اشاره شده است. 

 حث قيمت مطرح شد. ترين متغير طرح شد، در سطح دوم )اقتصاد( ب)س(: در اجتماع اشتغال به عنوان اصلي

 ـ اصل نبودن اشتغال بعنوان متغير اصلي اجتماعي بنابر اصل بودن تعريف عدل در جامعه  1/1

بحث اول جامعه اشتغال است « توليد، توزيع و مصرف»)ج(: آيا در جامعه اشتغال بحث اول است؟يعني در 

دهند؟ يعني آنچه در جامعه يدهند يا چگونه حق مديريت و مالكيت مكه به مردم چگونه حق مصرف مي

عادالنه يا تعادل )ضد عادالنه( تعادل بمعناي اينكه بايد به هر كسي متناسب بهره داد يعني ممكن است گفته 

شود كسي تناسب دارد بوقلمون بخورد و ديگري تناسب دارد نان خشك بخورد. تناسب و تعادل اقتصادي 

خورد. چون طبقه آسيب پذير ت حاال كسي كه نان خشك ميبنا به ارتكازات مختار ضد عدالت اقتصادي اس

شود ولي حق او دهند و خالصه نسبت به او دستگيري ميدهند مثالٌ به او پروتئين، مياست به او كمك مي

گويد حق او اين نيست به او كمك بشود بلكه در حدي است كه نان خشك بخورد. اما عدالت اجتماعي مي
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ي اجتماعي بيش از اين مقدار است حاال اين سهم را تفكر كمونستي يك گونه و سهم او در پيدايش كاال

گردد چون شدت كند يعني به مسئله انگيزه و شدت عمل برميتفكر الهي و اسالم به گونه ديگر معنا مي

في و گويند كار از نظر اجتماع بصورت كيدهد و . . . اما كمونيستها ميفكر، مقاومت و پشتكار را نتيجه مي

گويند نياز مادي محرك است اما در اسالم: يك عامل باالتر غير  مادي كمي الزم است تعريف شود و مي

شود. در حالي كه اگر ايثار، الهي گويند ايثار اگر مادي باشد، جامعه كمون مينيز هست آنها مي« ايثار»بنام 

به هر حال در اسالم اول انگيزه بعد انديشه باشد  2«و يوثرون علي انفسهم و لو كانبهم خصاصه»باشد جامعه 

يا تعلق به دنيا »زند يعني كار روحي و تعلق به عالم ديگر  اصل است. و سپس رفتار عيني حرف اول را مي

نظام ارزشي پايگاه نظام دستوري است، اما در آن دستگاه لذت بردن از جهان و حل « يا تعلق به آخرت است

م ارزشي است بنابراين در جامعه چه چيزي اصل است؟ اگر در جامعه عدل اصل نيازهاي مادي، پايگاه نظا

دهد، چه توسعه الهي در جامعه اصل باشد و چه عدالت اجتماعي باشد ديگر توسعه معناي اشتغال را نمي

دهد. به چه دليل اشتغال متغير  اصلي است؟ اشتغال از محورهايي است كه باشد معناي اشتغال را نمي

گويد: اگر جامعه دو ميليون بيكار داشته باشد بخصوص اگر بيند و مياسي آنرا در امور اجتماعي ميكارشن

كند و اين استدالل در مواجه شدن با مسئله بيكاري است بخواهد مرتباً اضافه شود، مشكل سياسي ايجاد مي

ا هم در بهره وري و هم در نه در تعريف عدالت باشد. اصوالً بحث اجتماعي در تعريف عدالت بود عدالت ر

 توان مالحظه كرد، عدالت كه فقط در اشتغال نيست. مالكيت )توزيع ثروت( و هم در توليد و كار مي

 )س(: چون استدالل شد در تعريف فقر و غنا اشتغال اصل است. 

كساني كه در )ج(: اگر كسي در احساس فقر فهم انقالبي پيدا كرد مشغول هم باشد مثالً االن بسياري از 

شوند در آمد سرانه آنها با تعريف فقري كه در جامعه كنند جزء شاغلين محسوب ميادارات دولتي كار مي
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كرد يعني كند در حالي كه اگر جامعه، جامعه زمان شاه بود، كفايت ميبوسيله انقالب شده است كفايت نمي

يخچال نداشت  1349ت. يعني يك معلم در سال در آمد آنها منهاي يخچال، كولر و . . . در آمدي مناسب اس

نياز نداشت كه دو شيفت كار كند، ماهي  49بايد يخچال داشته باشد معلم در سال  77ولي معلم در سال 

 گرفت. تومان هم حقوق مي 159

 شود؟ )س(: اگر براساس محور قرار دادن عدالت، فقر تعريف شود، چه چيز وارد و چه چيزي خارج مي

 داري اشتغال از محورهاي كارشناسي سرمايه ـ 1/1/1

 كنيد منظور از اشتغال در كدام جامعه است؟)ج(: اينكه فقر و اشتغال را تعريف مي

 )س(: جامعه انقالبي ايران

)ج(: در جامعه انقالبي ايران آيا اولين مسئله اشتغال است؟ اشتغال از محورهاي كارشناسي است ـ كه از 

الً در سوئيس بنابر نقل هشتصد هزار دكتر و مهندس بيكارند و با حقوقي كه دريافت ترسد ـ مثبيكاري مي

كنند شوند تازه وقتي هم كار ميكنند زندگي خوبي دارند و هر گاه كاري ايجاد شد، مشغول كار ميمي

اگر كار  كنند ندارند ولي ملزم هستند وقتي كار پيدا شد كار كنند كهاختالف چنداني با وقتي كه كار نمي

 شود. شود. بنابراين هشتصد هزار بيكار بودن علت هرج و مرج نمينكردند حقوق آنها قطع مي

 كند. )س(: نسبت آنجا با نسبت در اينجا فرق مي

)ج(: منظور اين است كه اگر قرار بود كه به كساني كه بيكارند پول بدهند آيا باز هم بيكاري مشكل 

 زند؟!ميشد و اولين حرف را محسوب مي

شود اما در نسبيت ديگر چنين نيست در نسبتي كه )س(: اشتغال در اين شرايط و نسبيت، محور اصلي مي

 االن بحران درآمد و مشكالت مالي است، اشتغال اولين بحران است. 
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)ج(: اولين بحران كشور، بحران گستاخي است. يعني براساس عدالت گستاخي پيدا شده است پس متغير 

شوند و چگونه تا معلوم شود چگونه مشغول مي« كنندچگونه اداره مي»تغال اين است كه جامه را اصلي اش

كنند و . . . نظام توزيع چگونه است؟ به عبارت ديگر موازنه اقتصادي چگونه است، اين فرع مصرف مي

 كنند؟ بريك امر اصلي است يعني تكامل اقتصادي را چگونه تعريف مي

ده اجتماع خارج و وارد اقتصاد شده است در حالي كه االن قرار نيست اقتصاد بحث )س(: بحث از محدو

 شود، بلكه االن بحث روي متغير اصلي در جامعه و امور اجتماعي است. 

 ـ بررسي ابعاد سه گانه جامعه  1/1

عم آن بايد )ج(: در جامعه سه بعد است اقتصاد بمعنا االخص آن در خود اقتصاد است، اقتصاد بالمعناي اال

-در جامعه مالحظه شود، عدالت اجتماعي، مفهومي اقتصادي است كه در اقتصاد، به معنا العم مالحظه مي

كند به تعبير ديگر به گويد اقتصاد سياست و فرهنگ چگونه رشد ميشود يعني استراتژي تكامل اجتماع مي

كند نظام ن بخشي است. سئوال ميهاي اقتصادي در برومعناي درون بخشي نيست بلكه به معناي منتجه

هاي اقتصاد در جامعه، كند االن بحث سر اين است كه پايهارزشي، در جامعه چگونه عدل را تعريف مي

 يعني تاثير اقتصاد روي جامعه و متقابالً تاثير تكامل اجتماعي روي اقتصاد چيست، متغير اصلي كدام است؟ 

 گيرد يا صيانت سياسي وفرهنگي؟مبنا قرار ميـ آيا در جامعه عدالت 1مهندس دانشمند: 

 ـ اشتغال و بيكاري متغير تبعي در مدل اسالمي  2/1/1

)ج(: چه صيانت اقتصادي يا صيانت سياسي يا صيانت فرهنگي باشد، اولين كالم اين است كه براين اساس 

-بيكاري و مانند اينها مي عدل و موازنه چيست؟ آنگاه متغيرهاي دروني سطح پائين يا تبعي مسئله اشتغال و

 شود. 

 )س(: يعني از نظر كارشناسي امروزه االن اشتغال مفهوم صيانتي دارد. 
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 گويند اين كوپنها را بدهيد تا اينكه فرد تحقير نشود احساس قدرت كند.)ج(: صيانتي به اين معناست كه مي

هست ولي صيانت تبعي است. اگر  كند، البته مفهوم صيانت نمي به عبارت ديگر در بيكاري احساس تجليل

براي خود صيانت سطوحي فرض شود اولين پايگاه صيانت چيست يعني جامعه چگونه شود تا بگويند 

 جامعه صيانت پيدا كرده است؟

 تواند اصل موجوديت نظام را زير سئوال ببرد از اين جهت صيانتي است. مي )س(: موضوع بيكاري

حث مربوط به تكامل اجتماعي، معنايش اين است كه مردم بيكار نباشند )ج(: به عبارت ديگر عيني شدن مبا

 تا اينكه اعتصاب كنند همانطور كه نبايد احساس فقر و احساس طبقه كنند.

 تواند يك نظام را ساقط كند. مي )س(: يعني استمرار بيكاري

كرد نبايد اين  مي قق پيدا)ج(: اين بدين معناست كه تعريف نظري نتوانسته تحقق پيدا كند، اگر تعريف تح

تواند عفونت زا باشد و سيستم بدن را مختل كند و  مي آسيب را داشته باشد. گاهي پيدايش يك بيماري

كند وقتي خون چركين شود كليه اندامهاي بدن بيمار شده  مي طرف را بكشد چون چرك به خونش سرايت

ان يك ريشه اصلي نيست بلكه يك ناهنجاري ميرد. ولكن لزوماً سرايت عفونت به خون به عنو مي و سپس

در كبد يا در سلسله اعصاب يا جاي ديگري است كه يك بافت مضري را درست كرده است كه اين بافت 

تواند ايجاد يك آسيب بزرگ كند، بيكاري به عنوان يك بافت ناهنجار درست است  مي مضر بزرگ شده و

 لي به عنوان اولين ريشه نيست.كه ثمره دوم آن به خطر انداختن سالمتي است و

 )س(: يعني خود اشتغال معلول يك علت اصلي تري است.

شود اگر آن  نمي )ج(: يعني اينكه نحوه چرخش انگيزه، انديشه و عمل در اينجا درست ارگانيزه و ارتباط داده

 شد. مي كرد اصوالً نبايد چنين انباشتي در اينجا پيدا مي درست كار

 غال در دو ديدگاه الهي و مادي ـ تعريف اشت 3/1/1



 ····························································································  818 

)س(: سئوال دوم اين است كه ابتدائاً از اشتغال چه تعريفي ارائه شود تا بعد معلوم شود عامل اول و يا عامل 

كند تا طرف بتواند زندگيش را  مي دوم است گاهي از اشتغال به عنوان يك موضوعي كه سبب ايجاد درآمد

گاهي از اشتغال به عنوان تجلي خالقيت انسان يا ايجاد يك زمينه براي  كنند و مي به خوبي اداره كند تعريف

كنند يعني اشتغال  مي اينكه انسان بتواند انگيزه الهي خودش را در آن شغل و كارش به ظهور برساند تعريف

زمينه اي براي رشد آن به سمت تعالي است كه دو سطح از تعريف اشتغال) يعني باالترين و پائين ترين 

كنند و حقوق آنها  مي توان گفت كساني كه در اداره كار مي شود . آن گاه با اين تعريف مي سطح( مالحظه

كنند هيچگونه خالقيتي ندارند يعني انسان  مي براي زندگي آنها مكفي است بيكار هستند چون در كاري كه

يا ممكن است كساني باشند كه كار دهند بنابراين اينها هم بيكارند و  نمي بودن خودشان را به آن كار ظهور

 نكنند و درآمد آنچناني نداشته باشند و مشكل زندگي هم داشته باشند ولي انسانهاي بسيار كارآمد باشند.

)ج(: در حقيقت حضور آنها در توسعه تكامل اجتماعي است، يعني گاهي حضور آنها نسبت به عالم آخرت 

ور آنها در توسعه تكامل اجتماعي باشد هر چقدر سهم او است كه االن موضوع بحث نيست ، ولي اگر حض

در يك سطح بيشتر باشد. شاغلتر است ولي لزوماً اين سطح، سطح تكامل اجتماعي است نه اينكه تكامل 

تواند اقتصادي باشد يعني در منتجه اقتصاد اثر دارند ولي در  مي اقتصادي به معنا االخص، البته بالمعني االعم

د مالحظه كرد در توسعه عدالت اجتماعي چقدر حضور دارد و در خرد مالحظه كرد كه سطح كالن باي

 دربهره وري چقدر حضور دارد؟

 توان در اينجا يك مفهوم خاصي از اشتغال را درنظر گرفت؟ نمي )س(: يعني

است تا چه )ج(: حتماً مفاهيم بايد نسبي باشد بعد مالحظه نمود كه مفهوم اشتغال را در كجا به كار گرفته 

 معنايي روبروي آن نوشته شود و معلوم شود آيا براي آن شاخصه است يا خير؟
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)س(: همانطور كه قيمت سه سطح شد، اشتغال نيز بايد سه سطح تعريف شود. ولي اگر سه سطح آن درست 

 توان به اصلي بودن و يا نبودن آن حكم كرد. نمي تعريف نشود

اقتصادي به عنوان دو متغيري كه در اولويت قرار دادن هر كدام از آنها، آقاي عليپور: اگر اشتغال و عدالت 

باعث شود كه وجه تمايز يك مكتب با مكتب فكري ديگر مشخص شود، كامالً بارز است كه در اولويت 

 قرار دادن اشتغال نشان دهنده وجه تمايز يك مكتب از مكتب موجود نيست.

 يه داريعدم اشتغال بيماري نظام سرما ـ  4/1/1

)ج(: بلكه پيدايش بيماري عدم اشتغال و جوابگوئي به بيماري نظام سرمايه داري است يعني اگر ابزار توليد 

شود اگر تنوع، تنوع طبقه اي قرار  مي خرد فرض شود)كارگربر( هميشه در اشتغال كارگر با كمبود مواجه

كنند، عام شود  مي نچه را همه مصرفنگرفت بلكه گسترش تنوع قرار گرفت، معناي گسترش اين است كه آ

دهد يعني اگر فرضاً يك سقفي براي زندگي  مي نه توسعه تنوع ، توسعه تنوع حول تمركز بيكاري را تحويل

و فقر تعريف شد و گفتند تا اين درست نشود فالن سنگ ايتاليائي براي نماي ساختمان نبايد وارد شود. 

يعني بايد با سياستهاي هدايتي واردات و صادرات و توليد را بطور كلي نبايد صنايع لوكس وارد شودع 

كند چه  مي گردد و نظام موازنه اقتصادي يا عدالت حكم مي كنترل كرد. چون عمدتاً به توزيع يا موازنه بر

چيز چگونه توليد، توزيع و مصرف شود اگر اين اصل قرار گرفت موضوعاً مثالً جناب آقاي هاشمي سي تا 

 دالر سرمايه گذاري كرده است. چهل ميليارد

ـ در موازنه ارزي كه كفه را به نفع سنگين تر  1اين سرمايه در دو جانشان داده است كه به ضرر بوده است : 

ـ عدم اشتغال و مصرف سرانه باال برده يعني طبقات و 2شدن دالر چرخانده است نه سنگين تر شدن ريال 

ردم جمع آوري و در بانك سرمايه گذاري متمركز كردند حتي از بيكار تحويل داده است پول را از دست م

شود اما با اين حال  مي اعتبارات خارجي نيز استفاده كردند سرمايه گذاري متمركز كه به آن توليد انبوه گفته
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آيا راندمان آن گونه اي شد كه توليد افزايش بيابد و باعث افزايش صادرات شود! يا واردات به نسبت كم 

و قيمت دالر كاهش يابد و قيمت ريال باال برود؟! ممكن است بگويند مقدار زيادي از آن صرف وارد شود 

ميليارد صرف وارد  13كردن فن آوري شد مثالً نصف گراني دالر ناشي از هزينه وارد كردن تكنولوژي است)

صرف هزينه وارد كردن  كردن تكنولوژي شده است( حتي اگر از چهل ميليارد دالر بيست ميليارد دالر آنرا

صنعت كرده باشند. در اين صورت اگر نحوه سرمايه گذاري و انتخاب و گزينش در تكنولوژي خوب بود 

تومان نگهدارد.چون  179بايد نيمي از گراني دالر را بشكند حداقل ثابت نگهدارد يعني قيمت دالر را 

بالتر برود و بايد همانجا بايستد، در حاليكه تكنولوژي وارد شده ولي تكنولوژي خارج نشده است لذا نبايد 

اول تا سه برابر شده است و بعد تا هشتصد تومان رسيده است اين معنايش اين است كه در كنارش مصرف 

لوكس آمده است . معنايش اين است كه صنعت فرهنگ مصرف را به نفع واردات طبقاتي كرده است و در 

است و اشتغال را هم بهم زده است اگر پولي وارد بانك شد و بجاي موازنه ارزي پول كشور ارزان تر شده 

متمركز كار كردند بنا بود توليدات كارگاهي شود. االن يك بيكار نبايد در كشور باشد و سئوال مهم اين 

 است.

 گويند پنج ميليون تومان خرج اشتغال يك نفر شده است آيا براي اشتغالهاي كارگاهي خرد است؟! مي وقتي

شود توليد  مي توان روبالش كه از چين و تايوان وارد مي اشتغال كارگاهي خرد با يك ماشين گلدوزي در

كرد. اگر تعريف الگوي مصرف با كار و ابزار هماهنگ باشد اينگونه نيست كه چرخ دوزندگي و بافندگي 

جنس خارجي را بد  بيشتر از ده ميليون باشد. اگر در سطحهاي خانگي فرهنگ كار بيايد كه زن ها خريد

دهد تا آنجايي  مي بدانند بخرند و افتخار كنند كه خودشان توليد كنند در اينصورت بازار آن را شديداً كاهش

كه بخواهد چرخ سري دوزي درست كنيد و براي بازار نيز عرضه كنيد ، سئوال اين است كه بيكاري زايده 

 چيست؟
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 توزيع و مصرف است.حجه االسالم رضايي: مربوط به الگوي توليد، 

 ج(: اگر مربوط به الگوي توليد، توزيع و مصرف است اشتغال به صورت تابعي از متغير توزان اجتماعي )

 شود. مي

 )س(: يعني الگوي توليد، توزيع تابعي از الگوي استراتژي توسعه است. استراتژي توسعه در كجا معين

 شود؟ مي

 اعي، اقتصادي، صنعتياستكبار ستيزي استراتژي توسعه اجتم ـ  2

گويد چگونه توسعه اي الزم است آيا توسعه انگيزه الهي  مي دهد و مي )ج(: تكامل استراتژي توسعه را جامعه

گويد حاال چه موازنه اي با اين سازگار است آيا  مي خواهد يا ايثار؟ ذيل آن مي يا انگيزه مادي ؟ آيا طبقات

 شود؟ مي يابد يا زياد مي بيكاري كاهش

س(: بنابراين بر تعيين شاخصه ها ، قبل از ورود به مصاديق مانند اشتغال يا قيمت ، بايد عناوين كالن )

مشخص شود چون قبالً از صيانت ، عدالت و بهره وري تعريف شده است اگر آن تعاريف در اينجا 

اشتغال قبالً به توان گفت در بعد اجتماعي چه چيزي متغير اصلي است ؟  مي مشخص تر شود بر اساس آن

 عنوان متغير اصلي پذيرفته شد.

 )ج(: درمجموعه متغيرهاي اجتماعي قرار دارد.

 شود ولي در مدل ديگري كه توزيع قدرت بگونه ديگري واقع مي )س(: در مدل سرمايه داري، متغير اصلي

 شود متغير اصلي نيست. مي

عني كالً بازار كار متغير اصلي است يا بازار شود يا خير؟ ي مي )ج(: آيا در مدل غربي متغير اصلي محسوب

 سرمايه؟

 )س(: دراقتصاد يا اجتماع؟
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 )ج(: در اقتصاد كداميك است؟

 )س(:سرمايه.

)ج(:اگر در جامعه كليه فعاليتهاي اجتماعي به عنوان خدمات اقتصادي ذكر شد چون يك بخش توليد، توزيع 

 شود؟  مي دارد آنگاه وضع اشتغال چگونه چرخد و يك خدماتي مي و مصرف است كه براساس سرمايه

 مهندس دانشمند: در آنجا اجتماع تابع اقتصاد است.

 )ج(: يعني در نظام سرمايه داري هرم بيروني، اقتصاد است، هرم دروني آن جامعه است.

 حجه االسالم رضايي: يعني بالعكس است اجتماع اقتصاد و صنعت. در آنجا اقتصاد ، اجتماع و صنعت

د. بنابراين در مدل سرمايه داري بحث اشتغال به اين معنا، اصلي نيست . بلكه سرمايه است . سرمايه شو مي

كند كه اشتغال كجا باشد و ضريب اهميت آن چيست ولي در جايي كه اجتماع اصل است و به  مي تعريف

دستگاه اصل عنوان محيط شامل است، معلوم نيست كه اشتغال اصل نباشد . چون سود سرمايه در اين 

توان در  مي گيرد . آنگاه مي نيست، بلكه كرامت انساني اصل است و انسان نسبت به ابزار و منابع اصلي قرار

يك پله باالتر از اين گفت انگيزه انسان اصل است، انگيزه هايش را چگونه سامان بدهيم؟ اگر انگيزش انسان 

 ن در اين سطح قرار نيست در مورد انگيزه بحث شود.شود ولي اال مي الهي سامان داده شد مسئله اشتغال حل

 )ج(: چرا ممكن نيست ستيزه يعني جنگ علت رشد اقتصادي باشد؟

 )س(: قرار است شاخصه هاي كنترلي ارزيابي صنعت بيان شود.

)ج(:اگر بنا شد، شاخصه آن ، درگيري باشد . به عبارت ديگر ـ به فرض محال ـ توسعه اقتدار صنعتي رهين 

ز با استكبار است، در دنيا هم امتحان داده است جنگ آلمان با افكار ديگر علت پيدايش صنعت شده ستي

است به عبارت ديگر در نظام هيتلري ، جنگ مادر ، صنعت، اقتصاد ، سياست و جامعه شده است چون 

 جنگ اساس كار هيتلر بوده است.
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درگيري اجتماعي اين است كه درگيري با به عبارت ديگر درگيري اقتصادي چگونه ممكن است؟ معناي 

 خواهيد مالكيت را عوض كنيد. مي مالكيت سرمايه داري بروز پيدا كند. يعني

 شود. مي آقاي عليپور: بايد توزيع اختيارات اجتماعي بشود كه يك تجلي آن اشتغال

 حجه االسالم رضايي: در جلسه از گذشته مالكيت بعنوان شاخص بحث شد.

 مالكيت و مديريت به عنوان اصلي ترين متغير اجتماعي صنعتـ بررسي 3

 ـ تعريف مالكيت در سطح خرد 1/3

دهد. اول بايد  مي )س(: انتقال مالكيت ، نه اينكه مالك هستي يا خير؟ انتقال مالكيت امكان سلطه بر مال را

مالكيت به معناي فقهي  بگويد ابزارهاي انتقال مالكيت چيست تا معلوم شود امكان سلطه چقدر است . اگر

 ساده آن مالحظه شود دارا بودن يعني تسليط شخص بر عين اين تسليط با يك ابزارهاي اجتماعي واقع

 وقتي درك الن صحبت« اليحل مال امر اال بطيب نفسه»گوئيد  مي شود، مي شود مثالً وقتي خرد آن بحث مي

 كنند، منافع مال يا با اجاره منتقل مي خرد ذكرگويند ابزارهاي انتقال ثروت چيست؟ بيست تا  مي شود مي

گوئيد نظام  مي شود يا با جعاله و ... همه اينها ابزار در سطح خرد است. ولي باالتر از آن اين است كه مي

 كند، چيست؟ مي موازنه اي كه اينها را ممكن يا غير ممكن

شود، انتقال ثروت به گونه ديگر در  مي )س(: مثالً انجام اعتبارات پولي ، بر فرض يك سياست پولي وضع

 شود. مي جامعه اقع

كنند؟ مثال ساده آن در زمان  مي شود، زير بناي سياستگذاريهاي آنرا چه كار مي )ج(: اينها قوانين تحديدي

شد، دولت به كاسني كه  مي طاغوت يك قراردادهايي از نظر شرعي محترم بود و از هر مجتهدي كه سئوال

گتفند دولت مالك  مي دهد، مي % هم وام79دهد تا  مي كه براي آوردن دستگاه قندان سازي، وامفرم پر كنند 

است و عنوان آن عنوان مملك است يعني حق مالك شدن دارد، بانك يك نظام دولتي دارد. مال پول است و 
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د كه خيلي از يك سياستگذاري و تدابيري براي گردش پول دارد اگر ريا نباشد مخصوصاً يك قسمتهايي بو

داد آيا شرعاً صحيح است كه كسي  مي داد و اصالً وام بدون بهره مي گفتند دولت قرض براي عمران مي جاها

اين فرم را پر كند و وام بگيرد آيا تصرفات او در آن موضوعي كه به صورت خاص به آن داده اگر خرج كند 

 رسد و به فرزندش ارث مي يت اين مال به اوو كارخانه را بسازد تصرفات شرعي است ، آيا انتقال مالك

گفتند: وقتي دين خود را  مي گيرد، مي گفتند صحيح است آيا وجوهات هم به آن تعلق مي رسد؟ همه علما مي

پرداخت كرد و مالك شد و نسبت به اصل آن بايد حساب كند تا دين خود را نپرداخته ، نسبت به منافع آن 

ي اسالمي گفت: كليه صنايعي كه به بانك بدهدكارند يا پول خود را بايد خمس بپردازد. بعد جمهور

 شوند. مي پرداخت كنند يا مصادره

يك فردي كه مثالً صد ميليون در آن زمان وام گرفته بود ـ كه به اندازه يك ميليارد حاال بود ـ نداشت كه 

 شد. مي اعالمشد و بالفاصله اموال او دولتي  مي پرداخت كند در نتيجه مالكيت او لغو

 )س(: از خاندان سلطنت كه كالً گرفتند.

توان گفت اصالً خود سلطه آنها غلط بود، اما اينها كه از راه سلطه نيامده بودند. بلكه  مي )ج(:در مورد آنها

اعالنيه كرده اند كه يك چنين چيزي است بعد اينها هم برابر اين مطلب كاري را انجام دادند آيا اين شرعاً 

شود كه كليه موارد مانند  مي آوردند علت مي گفتند: جايز است اما بعد تغييري را كه در قانون مي است؟جايز 

مضاربه، مساقات جعاله ... جاي گزين شود فرضاً ماليكت اين آقا براساس يك قراردادي ذكر شده است كه 

يك باب فقهي است ، او ضمن يك وام معين شده است يعني قرض الحسنه يك باب فقهي است جعاله هم 

دهند كه چنين كاري بكند و كسي آمده و متعهد شده كه چنين كاري بكند و چنين  مي اين فرض را به كسي

كاري هم كرده است و مشغول باز پرداخت وام هم است. و از نظر حقوقي هيچ خالفي نكرده است تا از او 

 لي كه نسبت به هر قانوني عطف به ما سبقگويد: من دولت سابق را قبول ندارم در حا مي بگيرد ، حاال
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دهيم ولي او عمر خود را روي اين صرف كرده  نمي توانيد بگوئيد ما به كسي وام مي شود. از اين به بعد مي

 خواهيد بگوئيد حقي ندارد. مي است شما چرا

 خرد بستر درستكند يعني براي كليه عقود  مي پس آيا ماليكت، ابزار انتقال ، نظام موازنه اش كه تعريف

 كند كار آن چگونه است؟ مي

 ـ تعريف مالكيت در سطح كالن و توسعه 2/3

 )س(: مالكيت ولو در سه سطح كه در سطح خرد به ابزارهاي انتقال ماليكت معنا شد و يك سطح كالن دارد.

درت تأثير شود.سطح توسعه اين است كه ربط ابزارهاي انتقال به باال رفتن ق مي )ج(: كه عدالت اجتماعي

توان گفت: مالكيت  مي ملت از نظر اقتصادي چيست، مثالً ستيز با كفر است . آنرا بايد تعريف كرد. حال آيا

 نسبت به اشتغال اصلي است؟

 )س(: قوانين ماليكت يا خود مالكيت؟

 )ج(: قوانين انتقال مالكيت، ايجاد مالكيت.

 )س(: قوانين انتقال ثروت اعم از مسئله مالكيت است.

)ج(: مسايل خرد ، مالك شدن آن شخص و ديگري است، مسايل كالن يعني چه كار كنند كه مالك بشوند 

گويند مالكيت اشتراكي شد يا مالكيت خرد نيست، در كشور سوسياليزم هم برابر  مي به عبارت ديگر اينكه

گوئيد مالكيت اشتراكي  مي توان در قانون اجاره آنرا ديد ولي مي دهند كه مي يك كاري يك جنسي را به كسي

 كنند مثل كاشت سبزي خوردن. مي است و محدوده هاي كوچكي از مالكيت خصوصي را قبول

توان  نمي )س(: البته مالكيت و مديريت با هم هستند و در علم اقتصاد امروز هم از محورهاي اصلي است و

 آنها را از هم جدا كرد.

 لعكسـ بررسي تقدم مالكيت بر مديريت يا با3/3
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 )ج(: حال سئوال بعدي اين است آيا بحث مالكيت اولي است يا مديريت؟

سئوال ديگر اين است كه در مالكيت و مديريت اگر اشتغال اول مطرح است بعد مسئله مالكيت آنگاه اصلي 

 ترين امر در مالكيت، مسئله مديريت نيست؟

ست نه مسئله اشتغال كه در بحث مالكيت )س(: بله، درپله بعد خرد مقوله مالكيت مسئله مديريت مطرح ا

شود يعني پيدايش تئوريهاي اقتصادي بر اساس توصيف از رابطه مديريت و مالكيت است هر كسي  مي بحث

كند براساس اين هم مكاتب اقتصادي مختلفي پيدا شده است . بنابراين حداقل ثمره  مي بگونه اي توصيف

 مر فرعي است.بحث جلسه اين شد كه اشتغل به عنوان يك ا

 )ج(: هنوز نظري ارائه نشده است.

)س(:غرض از اصلي بودن آن در مدل سرمايه داري نيست زيرا روشن شد كه در مدل سرمايه داري اشتغال 

به عنوان يك متغير اصلي نيست بلكه سرمايه به عنوان متغير اصلي است و اشتغال متغير فرعي و يا تبعي 

شود كه حاال بعد از اين آنچه  مي نوان متغير اصلي در مقوله اجتماعي مطرحاست. با اين بيان مالكيت به ع

شود متغير دومش مسئله مديريت است زيرا مالكيت اگر بدون مديريت بحث شود يك چيز مهم  مي مطرح

است ، يعني اگر مديريت روي آن آمد بايد در سطح بهره وري ، عدالت و صيانت، ضرب شود، چون كيفيت 

كند، با اين بيان بايد يك توجه مجدد نسبت به قيمت  مي ا مديريت است كه جايگاه آنها را معلومرابطه اش ب

 به عنوان شاخص اقتصادي صورت گيرد زيرا قيمت در دستگاه موجود مالحظه شد.

گفتند مالكيت نامحدود است و مثالي را  مي آقاي عليپور: در اول انقالب در بحثهاي كه مطرح بود يك عده

 كردند. مي كردند حضرت خديجه كبري )س( را بيان مي عموالً ذكركه م
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)ج(:آنگاه آيا اشتراكي به مفهوم دولتي است؟ اشتراكي اصالً به مفهوم دولتي نيست مالكيت به معناي اين 

است كه مالكيت عمومي است ولي اشتراكي )يعني دولتي( نيست به عبارت ديگر در مالكيت و مديريت 

 كند؟ مي تفاوتهايي تغييرنسبتهايش با چه 

 مهندس دانشمند: بحثهايي در بحث شركت و بخش خصوصي و ... بيان شد.

 ـ مالكيت تابعي از مديريت اجتماعي 1/3/3

كند؟ آيا سه نوع  مي )ج(: كه گفته شد: خصوصي ، دولتي و وقف است پس اين سه نوع چه چيزي را توليد

شود؟ كه  مي مالكيت تابعي است از تعاريفي كه براي ادارهمالكيت است يا سه نوع مديريت است يعني 

ـ خصوصي ، اگر اينگونه شد آنگاه  3ـ تعاوني  2ـ دولتي 1صحيح است گفته شود: مالكيت سه نوع است 

 كند. مي ابزارهاي انتقال در هركدام فرق

مديريت در درون حجه االسالم رضايي: آنچه در قانون بدان توجه شده است اين سه نحو مالكيت است و 

 كنند از مديريت جدا نيست. مي آنها نهفته است چون وقتي بحث از سه نحوه مالكيت

 مهندس دانشمند: مديريت در دولت حتماً جداست.

)ج(:نوع مديريت دولتي در دولت، اشتراكي است يعني مردم مشاركت دارند در اينكه يك افرادي را انتخاب 

 يم گيري ، تصميم گيري كنند كه مربوط به شخص خودشان نيست.كنند و آن افراد با الگوهاي تصم

 )س(: چون مفهوم كلي دولت عمومي است.

)ج(: احسنت! ولي بخش تعاوني اينگونه نيست كه براي عموم باشد هر تعاوني نسبت به موضوع خودش 

 اي عموم كاركند و بر مي كند يك مجموعه خاصي است كه بنا به تعريف روي يك قلمرو خاصي كار مي كار

شود. اين  مي كند يعني تعاونيهاي قندان ساز غير از بودجه اي است كه در دولت به آن تخصيص داده نمي

 موضوعي است ولي آن موضوعي نيست.
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 ـ مالكيت در سطح نيروي انساني ، ابزار و منابع بعنوان شاخص اندازه گيري 1/3/3

اصلي ترين متغير اجتماعي چيست و حال آيا اين بحث حجه االسالم رضايي: بحث راجع به اين است كه 

پايان يافته نيست؟ يعني اين بحث را تا چه محدوده اي ادامه دهيم، پردازش و گسترش بحث و انواع 

مالكيت و مديريت اگر در اينجا مطرح شود يك مقوله بزرگ اقتصادي است به تعبير ديگر در مدل اجمالي تا 

ديگر اگر ثابت شود كه ماليكت جزء متغيرهاي اصلي است ولو به نحو  شود به عبارت مي چه حد بحث

اجمال بايد اين به عنوان يك تك مهره ثابت شود بعد تك مهره بعدي آن در اقتصاد مشخص شود يعني 

 آيد؟ مي براساس اين چه شاخصه آماري بدست

وزارت صنايع يكي از منابعي را كه  كند مي )ج(: خيلي تأثير دارد، مثالً دولت چگونه منابع طبيعي را واگذار

 در اختيار دارد منبع طبيعي است، چه منابعي را در چه سالي و چگونه واگذار كرده است؟

)س(: مگر در آمارگيري بيشتر از اينكه كدام يك از صنايع خصوصي و كدام عمومي و كدام دولتي است، 

 الزم است؟

دهد؟ از چه سالي، چه  مي ا يا به دولت و يا به بخش خصوصي)ج(:بله، يعني االن آيا منابع را به تعاوني ه

دهد يعني اينها قوانين تحديددي هستند  مي روندي داشته است ، اجازه استحصال اجازه تبديل كردن چگونه

دهند و ممكن است تأمين اعتبار نكنند.  نمي گيرند و ابتدائاً هم تخصيص ارز) تشويقي( مي اينها تصميم

از محورهايي است كه بايد مورد دقت قرار گيرد يعني ابزارهاي مالي نيز جزء ابزارهاي ماليات هم يكي 

 كنترلي است ولي ابزارهاي كيفي مهمتر است.

«والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته»  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ـ بررسي مفهوم مالكيت و مديريت و تعيين اصل بودن يكي از آن دو1

 ـ تعريف مالكيت به مديريت اقتصادي در اعيان 1/1

حجه االسالم و المسلمين حسيني: در جلسه گذشته بحث به جاي حساس رسيد، آيا مالكيت فرع بر 

باشد؟ مالكيت يعني اينكه انسان داراي يك مالي باشد كه نسبت به آن  مي ا مديريت فرع بر مالكيتمديريت ي

عين، اختيار تصميم گيري داشته باشد و بتواند به چيزهاي قابل مصرف تبديل كند. مثالٌ مسكن هر چند يك 

ف شود يعني شود ولي منفعت آن به سرعت مصر نمي كاالي مصرفي است در عين حال به سرعت مصرف

شود در بعضي از الگوهاي مصرف  مي سال باشد در مدت طوالني مستهلك 39الي  29مثالٌ اگر عمر مفيد آن 

كند اما قابل  مي باشد البته استهالكهايي پيدا مي سال 59كه تحرك در مصرف گرايي در آنها كندتر است تا 

روخت و پول آن را در مسافرت تفريحي خرج توان اصل آنرا حفظ كرد و موقع نياز آنرا ف مي تعمير است و

توان  مي كرد يا مجلس بزرگي ترتيب داد وخرج مجلس كرد. پس پول خانه را  در مدتي بسيار كوتاهي

دهد كه ملك را حفظ كند و يا تبديل به پول و  مي مصرف كرد. اين سلطه مالكانه است كه به مالك اختيار

ليد ثروتي بكند كه دائم افزايي داشته باشد پس با اين فرض ماليكت، آنرا مصرف نمايد يا تبديل به ابزار تو

است . بنابراين اصل مالكيت اداره نسبت به يك توانايي اقتصادي در اعيان است، به « مديريت بر اعيان»

باشدـ مفهوم اعتبار در نسبي بودن مفاهيم بيان  مي عبارت ديگر اداره نسبت به يك اعتبار اقتصادي در اعيان

خواهد شد ـ كه اين اعتبار عين را به تصميم فردي در جهت صالح ديد فرد در ماليكت خصوصي خودش 

 دهد. مي قرار

 ـ بيان تقسيمات مفهوم عام مديريت2/1
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با بياني كه در مورد مالكيت ارائه شد آيا معنايش اين است كه ماليكت يك نحوه مديريت است؟ مفهوم عام 

 كند. مي قسم پيدامديريت در صورت تقسيم چند 

 ـ تعريف و موضوع مديرت سياسي 1/2/1

دهد و در حقيقت اولويت به تصرف آن در پايان و در  مي ـ مديريت سياسي كه امور نظامي را سامان 1

عاليترين مرتبه نسبت به دماء است يعني اختيار در سطح آخرين نقطه نفي فيزيكي يعني ريسك خطر براي 

نيز آخرين مرحله اي است ـ كه از آن باالتر فرض ديگر ندارد ـ كه قدرت در  جان است، هماهنگ سازي آن

تواند نسبت به خود جامعه ريسك كند طبيعتاٌ در اقتصاد چنين مديريتي ) مديريت  مي توسعه اش در پايان

 سياسي( وجود ندارد.

 ـ تعريف و موضوع مديريت فرهنگي 2/2/1

سازي رفتار است و مفهوم اولويت به تصرف و به كيفيت موضوع مديريت فرهنگي پذيرش يا هماهنگ 

ارتباط بر ميگردد البته اولويتهاي تصرفي باز سطوحي دارد به عبارت ديگر مديريت سياسي سطوح مختلفي 

 دارد و مديريت فرهنگي و مديريت اقتصادي نيز سطوح مختلفي دارد.

تار معنا شد زيرا رفتار مربوط به قسمت حجه االسالم رضايي: چرا مديريت فرهنگي به هماهنگ سازي رف

 سوم است؟

شود رفتار روحي، رفتار ذهني و رفتار عيني فرد، به عبارت ديگر وقتي  مي )ج(: به همه آنها رفتار اطالق

شود،  مي شود و همين طور وقتي رفتار عيني عوش مي شود يا وقتي رفتار ذهني عوض مي حساسيتها عوض

گيرد پس در مديريت فرهنگي مهمترين كار هماهنگي يا ارتباط است كه  مي در هر سه، كار فرهنگي صورت

كند يعني مجراي اختيار  نمي تولد جامعه اساساٌ در اينجا ممكن است صورت بگيرد و اگر اين نباشد تولد پيدا
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هم  اثر  گذرد. طبيعتاٌ هر سه اينها ـ صرف نظر از معناي بسيار كلي اجتماعي آنها ـ روي مي حتماٌ از فرهنگ

 دارند.

 ـ تعريف و موضوع مديريت اقتصادي 3/2/1

باشد نهايت اعيان در سطوح مختلف است به عبارت ديگر  مي در مديريت  اقتصادي سلطه  بر اعيان اصل

 مقدور عيني است نه مقدور ارتباطي و نه مقدوري كه بخواهد جان را فدا كند، يعني معناي انسان در سطوح

ار و حذف اختيار موضوع آن است. نفس اختيار موضوعاٌ در سياست محور اصلي رود كه نفس اختي مي

 است.

چون اختيار اساس اقتدار است و ممكن است محدود شده و صفر و يا حذف شود پس دامنه اش از حذف 

 اختيار به صورت مطلق تا ريسك جان است.

 حـ تفكيك مديريت از مالكيت و تبعيت مالكيت از مديريت در سه سط 2

شود و  مي توان گفت مالكيت از شئون مديريت اقتصادي است؟ بنابراين بيان مديريت در ماليكت اصل مي آيا

 هر جا تفكيك شد قابل تأمل است.

 ـ واگذاري مديريت اموال در شكل شركتهاي سهامي)واگذاري اختيار در امور اقتصادي( 1/2

شود و اين چه مالكيتي است كه داراي مديريت  مي اين چه نحوه مديريتي است كه مالكيت از آن تفكيك

% 51خرند اما مديريت آن بر عههده يك عده بنام سهامداران  مي نيست در يك شركت سهامي، افرادي سهم

باشد يعني افراد ديگر حق تصميم گيري ندارند يعني در حقيقت از  مي كه شامل مدير عامل و هئيت مديريه

گويد كه اينها  نمي شوند، اما عرف به چنين افرادي مي يك دستگاه متكي كنند و به مي اختيارشان صرف نظر

% دارند، ريش 51گويد كساني كه سهم  نمي قيم گرفته اند در حاليكه عمالٌ براي مالش قيم گرفته است، عرف

كنند و مدير  مي كنند، چون به هر حال آنها سياستگذاري مي سفيداني در باب اقتصاد هستند كه سلطه گري
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باشند عمالٌ هيچگونه حضوري ندارند ، گاهي حتي  مي %19كند افرادي كه داراي سهام  مي عامل هم اجرا

شود كه  مي شود فقط ثمره كارها به آنها ابالغ مي كنند كه مجمع عمومي چه زماني تشكيل نمي اطالع هم پيدا

 كنند و مي ستگذاري آنها ضررمثالٌ سهم شركت چقدر باال رفته يا پائين آمده است گاهي هم براساس سيا

توانند جلو آنها را بگيرند ، اين واگذاري اختيار و حق انتخاب در امور اقتصادي يك چيز بسيار عادي  نمي

 است.

 ـ واگذاري مديريت اموال در شكل بانك)واگذاري حق انتخاب در امور اقتصادي( 2/2

چند ابتدائاٌ آزاد هستند كه نخرند و از يك  خرند هر مي در يك پله باالتر فرضاٌ عده اي از شركتي سهم

شركت ديگري بخرند يعني اختيار مشروط دارند ولي اگر بخواهند در اين شركت باشند حق دخالت از آنها 

شود بله در گذاشتن پول در بانك اينكه كدام شعبه پول بگذارند اختيار دارند ولي مثل شركت  مي سلب

دهند در حاليكه در شركت  مي كنند و وام مي عي سرمايه گذارينيست كه حداقل بدانند در چه موضو

گويند حق داريد  مي موضوع آن روشن است مثالٌ شركت بلندگو سازي با راديو سازي است بلكه به فرد

تواند يك  مي تحت اين عنوان سرد بگيريد و دخالتي  در وام دادن بانك هم ندارند البته بانك در تبليغات

ند ولي لزوماً همان چيزي را هم كه تبليغ كرده است ضمانت قانوني ندارد تا اگر سرمايه چيزي را معرفي ك

گذاري در آن موضوع نكرد، سپرده گذار حق اعتراض داشته باشد و بگويد من پول خودم را مشروط داده 

 بودم.

جبر علمي ـ واگذاري مديريت و مشروط شدن مالكيت به تصميمات اجتماعي و مدل برنامه )حاكميت 3/2

 بر قدرت خريد(

دهد  نمي رتبه باالتر اينكه قيمت پول و قدرت خريد آن چقدرل باشد، بانك مركزي به افراد هيچگونه اختيار

كند و تشخيص متخصصين نسبت به معادله  مي باشد سياست بانك مركزي با معادله كار مي و اختيار با آنها
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 قتي دو نفر از طرف مجلس به شواري پول و اعتباراست و مجلس هم ناظر است و اينگونه نيست كه و

دهند حق داشته باشند بگويند معادله را پياده نكنيد بلكه فقط حق دارند نظارت كنند كه معادله چگونه  مي

شود در آنجا جبر علمي حاكم بر قدرت خريد است در مدل برنامه نيز جبر علمي به حفظ موازنه  مي پياده

ل سه ورودي با پنج متغير داخلي نسبت به هر كدام از اين سه تا است كه ما به ارزي حاكم است كه تعاد

وشند يعني ما به  مي متغير 15شود آنگاه وقتي با ما به االختالف جمع شدند  مي االشتراك سه ورودي

شود و سپس نسبتش  مي متغير 15است وقتي با خصوصيت هر يك از سه ورودي ضرب شود،  5االشتراك 

شودع  مي كند. و در مرحله آخر تصميم گرفته و سپس تخصيص داده مي غيرهاي خارجي هم مالحظهرا با مت

مخصوصاٌ در وضعيت پول مشكل تر است . و اصالاٌ توجه اي نيست كه مجلس امضاء كند، چون معادله و 

ندارد  كند . بنابراين در سطوح مختلف، وقتي شخص مالك مالي است قوامت مطلق آنرا مي جبر علمي حكم

و سلطه مالكانه مطلق نيست بلكه مشروط به نظام تصميم هاي اجتماعي است كه محيط بر او است چون 

اصل مالكيت او در يك نظام سياسي با حفظ يك تبعيتي رخ داده است كه اگر بخواهد از اين تبعيت به 

ببرد محل تأمل است تغييراتي  دهند بيرون مي تبعيت ديگر برود چه مقدار از اين مال را با چه كيفيتي اجازه

شود در سطوح مختلف آن مختلف است، پس در مالكيت اگر  مي هم كه ـ در توسعه يا تضيق ـ در آن پيدا

گفته شد مديريت مشروط به حدودي است كه به بخش خصوصي واگذار شده است. البته در نظامهاي 

يكي باشد هر نظامي كه معادله توسعه و توازن  تواند در همه نظامها نمي كند و مي مختلف طبيعتاٌ فرق پيدا

 كند و برخورد كشور را با بيرون معين مي كند يعني حفظ ارزش را در نشر اسكناس بيان مي ارزي را حكم

كند، همان معادله حاكم بر حدود اختيارات افراد است اگر توسعه مال را بر اساس اصالت سرمايه قرار  مي

اين آنچيزي كه زير بناي درست شدن معادله در توسعه است و حفظ قيمت را در گرفت مناسباتي دارد. بنابر
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كند كه كشور چه حدود كمي  مي كند، همان حكم مي نشر اسكناس و باال رفتن قيمت را در توازن ارزي بيان

 و كيفي و چه تشويق و توبيخي بايد داشته باشد.

 اجتماعي صنعت ـ اصل بودن مديريت اقتصادي )مالكيت( بعنوان متغير 3

شود كه مالكيت تابعي از مديريت است لذا بايد توجه نمود كه نظام تصميم سازي  مي با چنين فرضي واضح

و تصميم گيري اجتماعي بر چه بنياني قرار دارد تا معلوم شود مالكيت در اين نظام چگونه است يعني اختيار 

ظه شود گاهي توزيع ثروت به صورت كمي و شود، اگر توزيع ثروت مالح مي يعني مديريت چگونه توزيع

 شود؟ مي گاهي به صورت كيفي است يا عنوان مالكيت لحاظ

توان گفت متغير اجتماعي ، مديريت اقتصادي است كه مجرايش دسته بنديهاي مالكيت است و  مي بنابراين

يريت اقتصادي شود، چون مد نمي ، خود مديريت ذكر« موضوع»كند. و  مي به مسئله مالكيت تعين پيدا

مشترك با فرهنگ و سياست است يعني مميز خاص در آن نيست، مديريت اقتصادي در نوع مالكيت تعين 

 كند. مي پيدا

كند ـ  مي شاخصه اداره اگر موضوعش تصميم گيري درباره اعيان شد ـ كه لقب مالكيت با انواعش پيدا

قشر خاص و يا مال يك موضوع خاص  و يا كند كه مال عموم يا مال يك  نمي شود و فرقي مي اقتصادي

 مال شخص باشد.

 ـ بازگشت ناهنجاري اشتغال به ناهنجاري مديريت اقتصادي 1/3

باشد يا مالكيت به عنوان شاخصه مديريت اقتصادي است؟  مي با توجه به مطالبي كه بيان شد آيا اشتغال اصل

تجو كرد يا درتعريفي كه براي شاخصه ناهنجاري اشتغال را بايد در ناهنجاري مديريت اقتصادي چس

مديريت )يعني مالكيت( ارائه شد. اگر تعريف متناسب با مفهوم توسعه توانسته باشد حدود خودش را 

مشخص كند، مالكيت معنايش اين نيست كه مالكيت خصوصي يا مالكيت عمومي در اشتغال اصل است 
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باشند، مالكيت تعيين مديريت اقتصادي  مي سه اصلهمانطور كه معنايش اين نيست كه مالكيت تعاوني يا هر 

متناسب با نظام توسعه يك كشور است اگر نظام، توسعه اش مقنن نشده باشد حدود مالكيت آن نيز مقنن 

نشده است اگر مقنن نشده باشد هماهنگي ارتباطات اقتصادي به نظم و هماهنگي در نيامده است و اگر 

فرهنگي ـ به نظم و هماهنگي در نيامده باشد واضح است كه اشتغال نبايد  ارتباطات اقتصادي ـ نه ارتباطات

 شود. مي درست بشود، از ثمرات ناهنجاري اين است كه اشتغال نيز كم

 اساس در پيدايش بيكاري و گراني و نفي نقدينگي بعنوان علت تورم« سرمايه و كار»ـ تنازع بين بازار  1/1/3

ناهنجاري است . معناي تورم اين است كه براي خريد در دست مردم پول  بنابراين تورم و بيكاري اثبات

هست و قدرت خريد دارند و اگر قدرت خريد دارند، بايد قدرت خريد خدمت براي توليد داشته باشند 

يعني بايد اشتغال باشد وقتي اشتغال نبود اين دو يعني گراني است و اشتغال نيست، تورم و بيكاري اثبات 

كند كه مدل نتوانسته عمل كند. هر چند كارشناسان اقتصادي كشور قائلند  مي كند و اثبات مي ناهنجاري

نقدينگي اساس تورم است اما تنازع دو بازار علت تورم شده و در نتيجه علت بيكاري شده است. دو بازار 

شود و هر دو در به اين معناست كه هيچ مدل رياضي در عالم وجود ندارد كه از دو متغير اصلي تشكيل ب

باشند و دوئيت داشته باشند، چون هميشه مدل)يعني مجموعه سازي( حول يك متغير اصلي « اصلي»تغيير 

گيرد حاال اگر دو فرمانده پيدا كرد فرمانده يكي از آنها دولت شد و متغير اصليرا در قيمت تمام  مي انجام

ليون شغل غير وابسته به دولت يعني خويش فرما كه مي 0قرار داد. متغير ديگر را هم « سود سرمايه»شده كاال

ميليون  45شود كه  مي نفري 5ضرب در خانوار  0شود چون  مي حتماٌ سمپات آنها براي مصرف بيشتر نيز

شوند اينها در مقابل دولت در قيمت تمام شده كاال ـ بدون اينكه توطئه كنند و  مي ميليون نفر 69نفر از 

گويند حق مصرف داريم لذا وقتي گوشت كيلو دو هزار  مي عريف گستاخي انقالبيحزب داشته باشند ـ در ت

برد. پس در قيمت تمام شده كاال دو عامل ) يعني بازار كار  مي تومان شد لوله كش هم نرخ دستمزدش را باال
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ن شود و بازار % او در كاال تأمني29برد تا سود  مي و بازار سرمايه( روي هم موثرند لذا سرمايه قيمت را باال

شود كه تورم  مي شود نتيجه اش اين نمي خواهد واال كار انجم مي %29كار نيز در برابر او مزدكار را باالي 

 شود پس موضوع اثبات نقدينگي در اينجا ابطال مي مربوط به يك دوره مالي نيست بلكه تورم هفتگي

پس معنايش اين است كه آن مدل سرمايه اي  تواند كار خود را انجام بدهد. نمي گردد و مدل كارشناسي مي

 دهد. نمي تواند كار كند و جواب نمي در اين دستگاه

ـ راه حل ناهنجاريهاي اجتماعي از طريق رفع ناهنجاريها در تعاريف مالكيت، مديريت اقتصادي ، مدل  2/3

 توسعه نسبت به انقالب اسالمي

شود و اين بسيار خطرناك  مي ناهنجاريهاي جامعه تلقيپس روشن شد كه متغير اجتماعي به عنوان تابعي از 

است ولذا بايد سريعاٌ براي اين مشكل راه حلي پيدا شود ولي بايد دانست كه حل آن از طريق وضعيت 

گيرد يعني راه حل آن از طريق ناهنجاري تعاريف مالكيت است در رتبه  مي مالكيت و مديريت صورت

مديريت اقتصادي نسبت به توسعه و انقالب است به قول معروف، مثالٌ اگر باالتر راه حل آن، حل ناهنجاري 

كند معنا ندارد نسخه داده شود مبني بر اينكه يك نوع روغني را روي پوست بمالد تا  نمي قلب فردي درد

 قلب آرام شود، بلكه تعادل مايعات بدن و ترشخ غدد بايد اصالح شود، رگهايي گرفته شده بايد باز و كنترل

 توان با روغن و ماساژ دادن و گرم كردن قلب را كنترل كرد. نمي بشود چون

 ـ حاكميت شاخص اجتماعي صنعت)مالكيت ( بر شاخص اقتصادي و صنعتي صنعت 4

توان از مديريت و مالكيت معناي اقتصادي كرد و در متغيرهاي  مي بنابراين براي اينكه معلوم شود آيا

رسد في الجمله اشاره  مي ز وارد نمود بايد سه معنا برايش بيان شود و به نظراجتماعي، اقتصادي و صنعتي ني

شد كه در ميدان اجتماعي بايد مديريت را در ارتباط با مسئله تعيين كيفيت حدود مالكيت، وضعيت آنرا 

ن شود كه تنظيم نسبتهاي كال مي آيد، بلكه بيان نمي روشن كرد چون در اقتصاد لزوماٌ بحث روي مالكيت
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گيرد؟ عامل توسعه كدام است؟ رابطه بين اقتصاد خرد و كالن چيست و چه برنامه اي  مي چگونه انجام

دارد؟ در صنعت نيز چگونگي رابطه بين انسان و جهان بايد مشخص شود؛ يعني اگر از مالكيت تعريف 

س تعريف گردد بايد صحيحي ارائه شود  بايد در مدل اقتصادي در معناي سود مجدداٌ نظر شود و بر آن اسا

بايد به تبع اين معنا بشود در « وارد شدن در چه كاالهايي اقتصادي است»بر آن اساس قيمت، سود و اساساٌ 

شود در ارتباط انسان با جهان، چه نحو ارتباطي مطلوب است . مثالٌ يك سري ارتباطات  مي صنعت ذكر

توان صنايع لوكس را  نمي نها حفظ شود ياتحريك آميز وجود دارد مانند صنايع لوكس آيا خوب است آ

كشاند به عبارت ديگر بهره  مي حفظ كرد؟ يا صنايعي كه رابطه انسان با جهان را در همه قسمتها رفاه طبقاتي

وري فردي در آن اصيل است با بهره وري تكاملي يا بهره وري عمومي را بايد در آن اصل قرار داد؟ يا چه 

 خواهد؟ مي ريف نياز و ارضاي صنعتي چيست و چه صنعتي رانوع امكاناتي نياز است تع

)س(: در سه سطح اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي آنچه مهم است محيط اجتماعي است زيرا يك محيط 

 شامل و حاكم بر دو بخش ديگر است در آنجا اگر متغير اصلي مديريت و ماليكت فرض شد...

 كند. مي شد يعني ضوابطي كه نظام مالكيت را تعريف)ج(: شاخصه مديريت اقتصادي ، حدود مالكيت 

 ـ تقسيمات مالكيت در مدل تخميني1/4

شود براساس آن بايد به سراغ آمار رفت مثالٌ براساس مالكيت و انواع آن  مي )س(: وقتي شاخصه ارائه

دسته مطالبي مطرح شد كه فرضاٌ مديريت چند دسته از اين صنايع دولتي و چند دسته تعاوني و چند 

خصوصي است و به تعبير ديگر تقسيمات ديگري چون مالكيت انساني، ابزاري و منبعي) منابع طبيعي( نيز 

 توان آمار بدست آورد مي ذكر شد كه از همه اينها

)ج(: در اينجا بايد سراغ اموري رفت كه دقيقاٌ بر اقتصاد و از طريق اقتصاد به صنعت احاطه دارد مثالٌ چگونه 

به سراغ معادن نرفت؟ براي اينكه منابع ملي اعالم شده بود و اموال دولت بود، دولت در  است كه صنعت
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واگذاري آن به اين بخشها محدوديت را داشت. در دوره ديگر به بخش خصوصي واگذار كرده است ولي 

 مشكالت اجتماعي از سوي ديگر ايجاد شده.

دولتي ، اوقاف و » براي طراحي مدل سازي تحت عنوان )س(: بنابراين زير ساختها يا كليد واژه هايي كه قبالٌ

و بعد « انساني، ابزاري و منبعي»و در تقسيمات صنعت « متمركز، نيمه متمركز و كارگاهي»، « خصوصي

بايد با ضرب در مالكيت شاخصه ديگري بدست بيايد يعني مالكيت دولتي، « صيانت ، عدالت و بهره وري»

شود بايد به سراغ صنايع رفت و مالحظه كرد چند دسته آن زير  مي وصي ذكرمالكيت تعاوني و مالكيت خص

 شود. باز يك دسته از اينها بدست مي «انساني، ابزاري، منبعي»آيد. و گاهي ضرب در  مي چتر اين تقسيمات

آيد ولي بحث روي بدست آوردن دسته هاي آماري كيفيت ارتباط آمار نيست بلكه بحث روي عنوان  مي

شود ضرب  مي اصلي است همانگونه كه خود مالكيت به عنوان متغير اصلي در سطح اجتماعي معرفيمتغير 

 آنرا در عناوين قبلي چگونه است؟

 ذكر« فردي، گروهي و دولتي )سازماني( » )ج(: شاخصه تعين آن بايد بدست بيايد به عبارت ديگر قبالٌ

جوامع ديگر ممكن است داشته باشد چون  شد فردي آن به شكل خصوصي و يا با اشكال ديگري در مي

تواند شكل تعاوني و يا صنعتي پيدا كند، دولتي نيز دولت  مي جدول جامعه آن عام است ، گروهي آن نيز

 است با گرايشهاي مختلفي كه در دنيا هست.

 شود؟ مي شود. و بعدآٌ خاص مي )س(: سئوال اين است كه آيا اين مدل االن به نحو عام بحث

اص بودن به اين معناست كه االن سرفصلهاي بحث صنعت در ايران، مورد بحث است مثالٌ در قانون )ج(: خ

اساسي مالكيت سه نوع است مجلس موظف بوده تا حدود و ارتباط اين سه مالكيت را بيان كند.اما نتوانسته 

هي كامالٌ دولتي به درستي بيان كند و لذا اشتغال درست نشده است گاهي به صورت كامالٌ خصوصي و گا

 معنا شده است و بخش تعاوني را هم نتوانسته با انگيزه جامعه فعال كند.
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آيد بايد بوسيله آمار نشان بدهد كه كجا  مي )س(: يعني مدل آماري كه بعداٌ بوسيله همين شاخصه بدست

خيلي جمع شده متورم شده و كجا اصالٌ خانه ها خالي است و فرضاٌ مالكيت در اينجا صفر است يا يك جا 

است يعني توزيع آن خوب نيست. سئوال بعدي اين است كه در سطح اقتصادي بنابر تعريفي كه از مالكيت 

ارائه شد، بايد متغير اصلي در شاخصه اصلي اقتصادي بدست بيايد بنابراين همانگونه كه اشتغال متغيراصلي 

 نشد.

 الكيت و مديريت اقتصاديـ بررسي مفهوم سود بعنوان متغير اقتصادي صنعت با م 5

)ج(: مديريت متغير اصلي شد و شاخصه آن مالكيت است، اينجا مديريت اقتصادي است مثالٌ در مديريت 

شود شاخصه تشخيص آنها اين است كه معلوم شود تناسبات  مي در اقتصاد كه به خرد، كالن و توسعه تقسيم

راندمان الزم را داشته باشند يعني تعريفي را كه از  آنها چگونه تنظيم شده است در خرد مثالٌ آيا توانستند

 كردند چون سود در دستگاه مختار فقط ارزش كمي و ريالي قيمتي نيست. مي سودآوري در اقتصاد

 )س(: شاخص است.

 )ج(: تعريف نوع سود است.

 شود؟ مي )س(: مديريت اقتصادي مالكيت شد آيا در اينجا مقابل مديريت اقتصادي، سود

ود است اما سود كمي مصطلح نيست بلكه سود اين است كه نيروي انساني داراي اين ويژگيهاي )ج(: س

 خاص باشد بله پول در خزينه باال نرفت ولي انسانها هم اينگونه رشد كرده اند.

 شود. مي )س(: وقتي شاخص معرفي

 ـ ضرورت تعميم تعريفشود متناسب با نظام تصميم گيري و مطلوبيتهاي اجتماعي1/5

 اقتصادي عمل»)ج(: تعريف از سود را در آنجا مثل تعريف از مالكيت بايد عوض كرد چه زماني گفتن 

صحيح است؟ آيا به معناي سود ريالي است؟ به عبارت ديگر سود را بايد تعميم داد و متناسب با « كند مي
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عريفسود در خرد نظام جامعه در سطوح مختلف تعريف كرد، تعريف سود در تصميم گيري هاي كالن و ت

در چه مدلي و چه بوده است؟ ممكن است اصالٌ صنايع كارگاهي در موضوعي بيايد كه صنايع متمركز در آن 

 كند يعني فرضاٌ پروژه كارخانه توليد سيمان را به جاي اينكه در يك جا متمركز كنند، صد جا مي كار

شود در ظاهر  مي كند، سيمان توليد مي خرد سازند و مراحل توليد و ظرفيتها و اتوماسيون بودن را نيز مي

ممكن است خيلي گران بدست بيايد در حالي كه خيلي ارزان است چون آن وقتي كه ظاهراٌ خيلي ارزان بود 

در ليست مصرف كنندگان اصالٌ مستضعفين نبودند در حالي كه براي مصرف كردن سيمان مثالٌ در امارتهاي 

برند يا اينكه در امارتهاي بخش  مي تن يا ده هزار تن فله اي در آنجاشود و هزار  مي دولتي خيلي مصرف

سازد براي منفعت شخصي در جاهاي مختلف پس  مي خصوصي نيز براي يك مالك عالوه بر اينكه برج

معنايش اين است كه براي اين طبقه ارزان است. ولي اگر دولت كاري كرد كه كارخانه سيمان در هر 

باشد و صد نفر هم شاغل داشت پول گندمها را هم از آنهايي كه گندم دارند گرفتند و روستائي وجود داشته 

شود و مصرف كننده آن تقريباٌ عموم اقشار مردم خواهد شد در اين  مي سيمان دادند، خانه همه آنها سيماني

 خواهند خانه بسازند، ارزان است و گران است براي كساني مي صورت براي همه كساني است كه

 خواستند سرمايه متمركز داشته باشند. مي

 ـ سود به معناي عمومي شدن توزيع كاال)سطح اول تعريف( 2/5

 شود سود اضافه واحد كمي ديگر تلقي مي بنابراين ارزاني و گراني و وسد اقتصادي متناسب با جامعه تعريف

زماني است كه « سودي»ي شود، آن چيزي كه مملوك عين است . يعن مي شود بلكه توزيع كاال تلقي نمي

بدست عموم برسد. يعني بايد مشخص شود بهره اي به چه نسبت يافته است تا معلوم شود براي توزيع 

ميليوني توانستند مصرف كنند؟ فرضاا بيش از  69عمومي سودآور بوده است يا خير؟ چند نفر از جمعيت 

 توانستند مصرف كنند... نمي %59تواند مصرف كنند در حالي كه قبالٌ بيش از  مي 79%
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گردد چون در امد سرانه  مي )س(: پس در اينجا شاخص آمارگيري يعني سود به ميزان بهره وري سرانه بر

 نيز يك طرفش است يعني چقدر توزيع درآمد شد تا بتواند مصرف كند.

 شود. مي آقاي مهندس دانشمند: يعني اثرش در عدالت اجتماعي مالحظه

اثر در عدالت اجتماعي مالكيت شد و اينجا هم سود اصل در عدالت است. به چه  )ج(: احسنت! در آنجا

 شود؟ ارتباط انسان با منبع چگونه باشد؟ مي چيزهايي بهره وري از منابع اطالق

 ـ بررسي مفهوم تكنيك بعنوان متغير صنعتي صنعت6

كند.چه  مي از آن بهره وريحجه االسالم رضائي: يعني نوع تكنولوژي و سطحي تكنولوژي كه االن جامعه 

 آيد كه برخالف دو عنوان قبلي اين عنوان كلي است. مي نوع تكنولوژي است؟ يعني شاخصه اي كه بدست

 باشد؟ مي % افراد جامعه29)ج(: آيا تكنيكي در جامعه الزم است كه مصرف محصول آن مخصوص 

 كه در كارخانجات آمده است.)س(: يك وقتي است كه بحث روي اتوماسيون است مثالٌ دستگاههايي 

 )ج(: ابزارها را ذكر نكنيد، بلكه محصوالت مصرفي است.

 )س(: سطح تكنيكي كه در آن به كار رفته است؟

آيد ولي  مي هزار تومان در 249)ج(: سطح تكنيكي كه در آن به كار رفته است گاهي مثالٌ يك مانتو به قيمت 

 صنعت و كارخانه اش را الزم نداريم و اجازه تجارت آنرا نيزممكن است بگوئيد ما پارچه آن مانتو و 

 دهيم . نمي

 )س(: آيا اينجا شاخصه ميزان قيمت كاال است؟

 )ج(: شاخصه اين است كه آيا گسترش بهره وري براي چه طبقاتي دارد؟

 )س(: در اقتصاد هم همين بود.
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توان به عنوان صنعت  مي ه صنعتي راشود چ مي )ج(: در اينجا)بحث تفكيك( رابطه انسان با جهان ذكر

 توان برقرار كرد كه تكنيك آنرا بتوان انتخاب كرد؟ مي مطلوب نام برد؟ چه نوع ارتباطي را با دنيا

 گيرد چيست؟ مي )س(: شاخصه اي كه به لحاظ آماري اين را در تطبيق اندازه

 خواهند تحويل بدهند؟ مي )ج(: كارخانه ها چه محصوالتي را

 دهند فرضاٌ كاالهاي تمام اتوماتيك و الكترونيكي هستند يا دستي هستند. مي محصوالتي كه )س(: مثالٌ

 )ج(: اين بحث ابزار كاال است كه بحث اقتصادي شدن آن است.

 )س(: خود محصول مورد نظر است.

براي گيرد يا محصوالتي است كه  مي )ج(: در خود محصول آيا موضوع، تجمل، تفاخر و اختالف طبقه قرار

 عموم مصرف دارد؟

 )س(: عنوان اين بحث بيشتر بيانگر اين است كه اجتماعي باشد در بحث تكنيك و در بحث صنعت نيست.

 )ج(: تعريف صنعت، رابطه انسان با جهان است.

 گردد. مي )س(: كيفيت ارتباط انسان با جهان به آن كيفيت تكنيكي كه اين محصول دارد ، بر

 ولوژي توليد انبوه و يك تكنولوژي كاال دارد، هر دو معناي ارتباط با جهان را ذكر)ج(: اين محصول يك تكن

كند، بحث ابزارش در بخش اقتصادي رفته است صنعت آن كه انسان چگونه ارتباطي با جهان داشته  مي

 باشد.

 )س(: در بخش اقتصادي بحث سود بيان شد.

ركز و يا نيمه متمركز منظور است ولي االن روي )ج(: معناي سود برگشت به اينكه سود كارگاهي يا متم

 كاال، يعني نسبت كاال، انسان چه نوع ارتباطي بايد با جهان داشته باشد؟

 )س(:تطبيق آن به يك شاخصه االن اجمال دارد.
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 شود. مي آقاي مهندسي دانشمند: بحث روي اثر كاال است كه در مطلوبيت اجتماعي دنبال

 شود، يعني نوع ابزارها و مالكيت ونيست بلكه نوع شيء انتخاب مي آثار انتخاب)ج(: منتهي در اينجا نوع 

 شود. مي

شود خود صنعت چگونه است . افراد زيادي را به  مي )س(: يك وقت بحث روي خود صنعت است، بيان

 گيرد. مي گيرد يا افراد كمي را به كار مي كار

 تي صنعتـ تشريح مفهوم بهره وري عمومي بعنوان شاخص صنع1/6

)ج(: براي روشن شدن مطلب، مثالٌ قيمت يك قاشق استيل بدون استكان و تعلبكي چايخوري كه روي دسته 

هزار تومان است ولي نوع بهتر يا قيمت بيشتر از  49اش هم كائوچو نصب شده و نقش مختصري هم دارد 

ومان است و سرويش گويد نوع خوب سرويس قاشق و چنگال آن پانصد هزار ت مي آن نيز هست مثالٌ

توانند  مي شود ولي سئوال اين است كه از اين سرويسها چه كساني مي استكان چيني با يك رقم بيشتر

توانند مصرف كنند بنابراين تكنيكي  مي % از مدرم جامعه59% و يا 19% يا 29مصرف كنند؟ مسلم است كه 

نيك عمومي نيست. و يك ارتباط محركي با جهان كند تا آنرا هر روز بهتر كند، تك مي كه مرتباٌ روي اين كار

كند؟ كارهايش و مدل  مي كند. يا كارخانه اي روي وسايل آرايش كار نمي منابع طبيعي را براي عموم درست

% از افراد جامعه است . و خيلي هم سودآور است 19تا  5كنند ولي مصرف كننده اينها بين  مي هايش را بيان

خورد و اين  نمي كند، ولي نوع تحريك آن به درد نظام اسالمي مي با جهان برقرارو يك ارتباط محركي نيز 

ارتباط صنعت يك ارتباط مثبت از نظر اسالم نيست بلكه صنعت منفي است . پس صنعت منفي است كه از 

نظر اسالم محصولش منفي است چون انگيزشي كه در آن تعريف شد مربوط به اين دستگاه نيست، اينگونه 

باط با جهان)صنعت( بسيار مثبت است . هر روز سعي كنند آلياژ اين قاشق و بشقاب و استكان و نعلبكي ارت
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را برتر كنند و بگويند يك دستگاه استكان و نعلبكي چايخوري و بقيه سرويس) ديس، بشقاب، خورشت 

 ت.ميليون تومان اس 5تكه است، قيمت آن  249خوري و ماست خوري و .... كه تعداد آنها 

شود چرا كه هر چه قيمت باال ميرود يعني  مي رسد در اينجا شاخص قيمت مي حجه االسالم رضايي: به نظر

وقتي قيمت يك دست ليوان صد هزار تومان شد در بهره وري شاخص آن قيمت است يعني اگر در اندازه 

 دي باشد.رسيد جزء شاخصه هاي اقتصا مي گيري قيمت نسبي اين كاال شده البته اول به ذهن

 آيد چه نحوه ارتباطي باشد؟ مي آيد بلكه در اقتصادي نمي )ج(:كارخانه اش در صنعتي

دهد كه  مي شود قيمت كاال در بهره وري فردي اگر خيلي باال باشد نشان مي )س(: يعني شاخص آن قيمت

 است.حتماٌ يك سطح تكنولوژي خاصي اعمال شده كه قيمت كاالي توليد شده اين قدر باال رفته 

 )ج(: احياناٌ يك كالسه خاصي را برايش بيان كردند.

 آقاي مهندس دانشمند: قيمتي كه در تناسب با مصرفش هست.

 )ج(: يعني كاالي جانشيني.

)س(: يعني در طيف قيمت آن كارآئي است قاشق چايخوري براي هم زدن چايي است و كارآمدي بيشتري 

زند، اين يك طيفي را درست  مي پنجاه توماني با پانصدهزار تومان بهمندارد. ولي كسي با قاشق يا وسيله با 

كرده است، وقتي كه يك چنين تفاوتي بين پنجاه تا پانصد وجود دارد اينگونه است، ولي ممكن است به 

 فرض يك كااليي هم باشد صدهزار تومان قيمت داشته باشد ولي آن كاال اشكالي ايجاد نكند.

 جتماعي را تحويل بدهد، اگر كار آمدي اجتماعي را تحويل داد...)ج(: يعني كارآمدي ا

)س(: مثالٌ شيشه عينك باالخره براي همه هم هست يعني جايگزين دومي ندارد و قيمت آن نيز مشخص 

 است.
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حجه االسالم رضايي: يك وقت قيمت در سطح صيانت و يك وقت در سطح عدالت و يك وقت در سطح 

 مت در رابطه با صيانت قرار گيرد چه اشكالي دارد كه قيمت خيلي گران باشد.بهره وري است هر گاه قي

 )ج(: فرضاٌ شخص لنزي خريده است.

 تواند با آن دشمن را شناسايي كند قيمتش چند ميليارد تومان است. مي )س(: كه در شب

 توان گفت به نسبت كارآمديش ارزان است. مي )ج(:

نولوژي آن باال باشد اين نحو ارتباط اشكالي ندارد. به لحاظ معرفي )س(:هم ارزان است و هم اگر سطح تك

 كردن شاخص اگر هر چه ارزان تر درآمد بجاي بهره وري جا بگيرد ممكن است اشكال پيدا كند؟

)ج(: اين را بايد به صنايع لوكس تعريف كرد كه اول بهره وري خصوصي در آن باشد ـ نه بهره وري 

 خصه اول آن باشد.گروهي و عمومي ـ اين شا

 )س(: بهره وري شاخصه قرار بگيرد؟

شود  معناي لوكس اين است كه خصوصي و  مي )ج(: بهره وري با تعريفي كه براي بهره وري لوكس بيان

 مخصوص به يك عده خاص است.

 تواند شاخصه بشود. نمي )س(: اين

توان رديابي كرد  مي به كشور همتوان شاخص پيدا كرد و در تناژورود  مي )ج(: براي همين صنايع لوكس

 توان پيدا كرد. مي ممكن است مشكل باشد بخصوص اينكه در موازنه ارزي معين است. تعريفهايي كه

توان اندازه گيري نيز كرد وقتي قيمت يك كاال چه  مي )س(: يك چيز االن در اين دستگاه خيلي روشن است

 وارداتي و چه توليد داخل شاخص شد.

 بايد با تناژ و بهره وري مالحظه كرد. )ج(: قيمت را

 شود كه تناژ اصل است يا قيمت؟ مي )س(:آنگاه سئوال
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 )ج(: نسبت بين تناژ و قيمت و اينكه براي مصارف خصوصي يا گروهي و عمومي است.

 )س(: االن در صنعت سه شاخص معرفي شد ولي بنا بود يك شاخصه بيان شود.

 )ج(:بله يك شاخصه بايد ارائه شود.

 )س(: االن هم قيمت و هم تناژ است.

)ج(: براي پيدا كردن آن مطلب بايد عوامل مختلف را مالحظه كرد آنچه كه به تجمل تعريف شد مصرف 

 خاص بود.

آقاي مهندس دانشمند: يعني چيزي كه در تكامل يا به عبارتي حتي در توازن نقشي ندارند و گاهي هم نقش 

 منفي دارد يا بي نقش است.

 كند. مي بنا به تعريف تكاملي منفي را درست)ج(: 

باشد يعني تعريفي كه ارائه شد خيلي عام است دايره  مي حجه االسالم رضايي: اين براي همه سطوح شاخصه

 پوشاند يعني آن چيزي كه تكامل منفي است براي همه مطرح است. مي اجتماعي، اقتصادي و صنعتي را

شود يك جا نامش مالكيت و يك جا مفهوم سود آوري  مي كر)ج(: كه هر قسمت آن را به يك نحو ذ

 شود اينها ضد بهره است. مي گيرد، آنگاه بيان مي چيست و يك جا مفهوم بهره وري چيست، قرار

 تواند شاخص صنعتي باشد. نمي )س(: بهره وري بعنوان شاخص صنعتي معنا شد در صورتي كه بهره وري

شود، اگر بهره وري خاص و بهره وري منفي شد  مي بنا به تعريف معين)ج(: مهم همين است كه بهره وري 

يعني يا بهره وري مثبت يا منفي است بهره وري مثبت آن است كه در بهره وري تكاملي باشد و بهره وري 

 منفي ضد تكامل دستگاه اسالمي است.

بال آن گشت ، راجع )س(: اين شاخص هنوز شاخص صنعتي نيست چرا كه آن چيزي كه بايد در صنعت دن

 به خود فن آوري يعني تكنيك است.
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گويند هر قدر هزينه شما بشود اشكالي ندارد چون براي  مي دهند مي )ج(: خير وقتي به آزمايشگاه سفارش

اين موضوع از طرف شركت لوازم آرايش بودجه تخصيص داده شده است. و خريدارانش در دنيا معدوند 

وقتي خريدار آمد يك جنسي را صد برابر قيمت خريد در اين صورت دهند يعني  مي ولي خيلي پول

گيرد اگر  مي نشيند اگر به قيمت هزار برابر شد جاي هزار مشتري قرار مي تقاضاي او بجاي صد تا مشتري

نشيند يعني فهم دانشگاهي در  مي پنج درصد قدرت خريد آنها ضرب درصد شود به جاي پانصد درصد

 شود. مي مايشگاهي در كنترل عينيت رهين سفارشات توليدتئوري سازي ، فهم آز

 كند. مي )س(: و نوع تكنيك از اين تبعيت

كشند  نمي )ج(: احسنت! براي بهره وري يك عده خاص يعني عرابه علمي، سنگيني تمنيات تكامل را

 كشند. مي % را5سنگيني حرص 

 د؟شو مي )س(: بنابراين بيان پس نوع سفارش به عنوان يك شاخصه

رسد شاخصه خوبي است. نوع  مي )ج(: نوع محصول ، بهره وري ، بهره وري عام يا خاص است به نظر من

كنند كه  مي سفارش در مجراي عمل اش است االن يك موضوعاتي در دنيا است كه روي آنها پول خرج

 واقعاً موضوعات عمومي نيستند.

باشد يعني اگر مصرف عمومي دارد به بيان  مي صرف)س(: اگر اينگونه باشد ، بهترين شاخصه درصد ميزان م

شود معنايش اين است كه مصرف آن  مي ديگر اگر بر فرض در يك كشوري يك كااليي ميليوني توليد

 عمومي است نه مربوط به يك قشر خاص ولي اگر حجم آن كم بود يعني ميزان تناژ ورودي آن كم است.

 ن بيشتر از صد تا يا بيشتر از هزارتا نيست.)ج(: بنز مدل فالن در دنيا ساخت تعداد آ

 نشيند. مي شود كه بجاي قيمت مي )س(:پس تناژ توليد

 توان كرد. نمي آقاي مهندس دانشمند: مطلق
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 كند. مي حجه االسالم رضايي: پس هم تناژ توليد و هم قيمت است كه بهره وري را نيز معين

 شود. مي نياز و ارضاء در آن جامعه چگونه تعريف )ج(: يعني مفهوم بهره چگونه تعريف شده است يعني

 صنعت كه متكفل حل نياز و ارضاء است نياز به چه چيزي تعريف شده است؟

آقاي مهندس دانشمند: رابطه اش با بحث تكامل و توازن مطرح است يعني يك چيزهايي است كه جامعه 

نيست هر چند در دنيا توليد ماهواره زياد است كند مثالٌ در جامعه ايران االن توليد ماهواره  مي خيلي مصرف

توان گفت كه  مي شود آيا مي ولي جمعبندي اين است كه ضد ارزش است مثالٌ ابزار مخدر كه زياد هم توليد

 مطلوب است چون آمار و ارقام آن زياد است؟

 )ج(: اول مفهوماٌ مطلب بايد روشن بشود بعد براي تعيين شاخصه بايد فكر كرد.

االسالم رضايي : االن مفهوم روشن است چون آنچه كه تجملي باشد مفهومش هم سطح بهره وري از حجه 

رود پيشرفته  مي آن پائين است و هم قيمت تمام شده اش باال است و هم تكنيكي كه براي توليد آن بكار

 است.

 شد.آقاي مهندس دانشمند: در عين حال يك چيز تجملي ممكن است خيلي مصرف آن زياد با

كند  نمي كند يا مديريت ارتباط با جهان تحريض مي )ج(: يعني آيا مديريت ارتباط با جهان به دنيا تحريض

كند يعني اينكه مديريت در اشكال مختلفش ، در شكل ماليكت حدود و در شكل  مي بلكه به ايثار تحريص

 لم دارد.اقتصاد مفهوم سود و در شكل بهره وري يا نياز و ارضا يا ارتباط با عا

حجه االسالم رضايي: اگر بنا شد آنچه مديريت اقتصادي را در بعد صنعت با توجه به دو محدوده باال در 

شود يعني اگر بنا شد كيفيت خاصي از مالكيت و اينجا هم سود به  مي كند جواب اشكال داده مي اينجا مقد

توان به عنوان شاخصه معرفي كرد  مي ريف ـمعناي خاص معنا شد آنگاه تناژ توليد را ـ با توجه به همان تع

 يا حتي قيمت يعني االن چون مقيد است ديگر آن اشكال وارد نيست.
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 )ج(: صحيح است.

«والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  تكنيك شاخصه صنعتى صنعتعنوان جلسه: 

 02جلسه 

  فهرست مطالب

 3      بررسى شاخصه صنعتى صنعت - 1

 4      بررسى مفهوم تكنيك بعنوان شاخصه صنعتى صنعت - 1/1

 4     ربط تكنيك به ارضأ نيازمنديها - 1/2

 5      اصل بودن رفع نيازمنديهاى عمومى در مفهوم تكنيك - 1/2/1

 6      تشريح مفهوم تكنيك و توسعه مفهومى آن - 1/2

 6      اصل بودن عدالت در مفهوم صنعت و تكنيك - 1/2/1

 6      توسعه موضوع تكنيك - 1/3

 7      ترين سطح موضوعى تكنيك تكنيك تغيير مدل عميق - 1/3/1

 7     كثرت اطالق و كثرت تقييد دو اصل اساسى در مفهوم تكنيك )روش( - 1/3/2

 7      سازى تعريف، حكم، تطبيق سه مرحله از روش و تكنيك مدل - 1/3/3

 19      نقص تكنيك اسالمى از ناحيه كثرت تقييد در حكم - 1/3/4

 19      عموميت داشتن مفهوم تكنيك براى موضوعات مختلف - 1/4

 11      متفاوت بودن تعريف صنعت با تكنيك - 1/5
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 12      تابع بودن صنعت نسبت به روشتأثير روش بر صنعت و  - 1/6

 12      تغيير و تبديل مقياس در صنعت تابعى از كثرت اطالق و كثرت در تقييد در مفهوم تكنيك - 1/7

 15     ها شموليت مفهوم تكنيك در همه رشته - 1/7

 15     تقسيمات تكنيك )فعل موضوعاً، موضوعات، آثار( - 2

 پژوهش و توليد مباحث :اسامى شركت كنندگان در جلسه 

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 ديندار -عليپور  -رضايى  -كارشناسان طرح : آقايان: مهندس دانشمند  - 4

 پژوهشى :شناسنامه جلسه 

 1377/11/93تاريخ جلسه: 

 27شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

  االسالم ميرزائى تويراستار: حج

  االسالم رضائى تعنوانگذار و كنترل نهائى: حج

  تايپ و تكثير: سيّد محمّد مسجدى

 1370/91/12تاريخ تنظيم: 

 1370/91/15تاريخ نشر: 



 بسمه تعالي

 

  بررسى شاخصه صنعتى صنعت - 1

االسالم رضايى: در بحث شاخصه، درباره شاخصه اجتماعى، اقتصادى و صـنعتى يـك شاخصـه كلـى      تحج

اشق چايخورى كـه قيمـت يـك مجموعـه از     بيان شد. مانند ق« ورى عمومى بهره»درمحصوالت صنعتى بنام 

 آنهاپانصد هزار تومان و يك مجموعه ديگر كه قيمت آن صد تومان است.

االسالم والمسلمين حسينى: قـباًل صـنعت بـه اينكـه انسـان قـدرت پيـدا كنـد تـا انـرژى را تسـخير             تحج

 شد. كند،تعريف

تـر محصـوالتى كـه     د يـك پلـه پـائين   ورى انسان از جهان در تعريف صنعت بيان شد. بع )س(: كيفيت بهره

شـود.   ابزارتفاخر باشد بعنوان شاخصه بيان شد. بعد بنظر رسيد در اين صورت قيمت خود كاال شاخصه مـى 

فرضاً اگرقيمت يك بسته قاشق چايخورى صدهزار تومان باشد، قيمت يك بسته قاشق چـايخورى معمـولى   

ورى  رى كلى آن همـان بحـث تفـاخر يـا ميـزان بهـره      است امّا بحث به نتيجه نرسيد، ولى جهتگي صد تومان

 عمومى بوده.

)ج(: اگر براى قشر خاص باشد يعنى عموم مردم در حال خدمت دادن به يك فرد يا يك دسته هستند)س(: 

هاى اجتماعى سازگارتر نيسـت چـون دربخـش     بعد سؤالى مطرح شد كه آيا اين شاخصه صنعت با شاخصه

آورى تكنيـك   بحث تجليل و تحقير بود، امّـا در امـور صـنعتى و بحـث فـن      دايره اجتماعى محور اصلى آن

شــود، همانگونــه كــه در ســطح اجتمــاعى مالكيــت و ســود اقتصــادى بــه عنــوان   وتكنولــوژى مطــرح مــى

 قرارگرفت. شاخصه

  بررسى مفهوم تكنيك بعنوان شاخصه صنعتى صنعت - 1/1
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 )ج(: تكنيك يعنى چه؟

 شود. محصول به كار گرفته مىاى كه در توليد يك  )س(: شيوه

  )ج(: يعنى ارتباط انسان با جهان

 آورى و توليد محصول از تكنيكهاى اتوماسيون استفاده كرد توان در فن )س(: كه مى

  )ج(: تكنيك به نحو عام، نوع ارتباط انسان با جهان است

 مهندس دانشمند: منظور پيچيدگى تكنيك است نه نوع تكنيك.

  براى توسعه ضابطه است )ج(: توسعه تكنيك

صنعتى چيست؟ خـود تكنيـك شاخصـه صـنعتى اسـت؟ كـه        ت)س(: مراد اين بود كه شاخصه بخش داير

آورى بـه لحـاظ صـنعتى     درجواب بيان شد كارخانه مربوط به بخش اقتصاد است اما در صنعت آيا بايد فـن 

 بصورت اجمالى ذكر شد. ورى عمومى مدنظرباشد و براى آن شاخصه بيان شود؟ البته تفاخر و بهره

 ربط تكنيك به ارضأ نيازمنديها - 1/2

 گيرد به چه معناست؟ ورى خاص باشد توليد تكنيك چگونه صورت مى )ج(: اگر بهره

  )س(: معنايش اين است كه اين تكنيك در اختيار قشر خاصى است

ى اسـت يعنـى   )ج(: به عبارت ديگر ارتباط با جهان در يك سـطحى از امـور، مخصـوص يـك عـده خاصـ      

 در خدمت يك قشر خاص است. تكنيك

 )س(: در خدمت يك قشر بودن شاخصه است يا خود تكنيك؟

)ج(: خود تكنيك اساساً آيا يك امر اجتماعى يا يك امـر بريـده از جامعـه اسـت؟ اگـر يـك امـر اجتمـاعى         

« ، تمـوج و تشعشـع  تشـكل »تواند بـر   چه جهتى از آن جاى سؤال دارد چون قبالً بيان شد كه انسان مى است
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تسلط پيداكند هر كدام از اين سطوح به هر نسبى كه مورد تسخير قرار بگيرد، كارآمدى خاصى دارد ولى اين 

 يك ارضايى است امّا ارضاى چه كسى يعنى ربط تكنولوژى به ارضاى چه كسى است؟ كارآمدى دنبال

  اصل بودن رفع نيازمنديهاى عمومى در مفهوم تكنيك - 1/2/1

  ارضاى نيازهاى عمومى جامعه است )س(:

گيرنـد بـه چـه معناسـت؟ چـون معنـايش ايـن اسـت كـه فقـط آنهـا را             )ج(: پس يك عده خاصى بهره مى

 كند. نه نياز عمومى جامعه باشد. ارضامى

 شود. )س(: اگر خاص شد، بخشى از جامعه مى

توانـد بـه    ؟ بهـره مـى  )ج(: پس خصلت يا مفهومى كه در آنجا است چـه مفهـومى اسـت؟ بهـره يعنـى چـه      

ورى يك دسـته خـاص    تواند به معناى بهره سود عمومى يا ارضاى عمومى از تكنيك تلقى بشود يا مى معناى

شود، بى ارتبـاط بهـم نيسـتند سفارشـات      باشديعنى كالً آنچه در سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بيان مى

براى عمـوم جامعـه اسـت؟ يعنـى مـثالً از       شود؟ آيا دهد و براى چه كسى درست مى تكنيك راچه كسى مى

 تحت جمشيد تا االن هرگز منزل متوسط مردم مثل تخت جمشيد ساخته شده است؟ دوران ساخت

 (1)س(: خير، آن مشكل از منازل مربوط به پادشاهان است.)

  تشريح مفهوم تكنيك و توسعه مفهومى آن - 1/2

عبارت ديگر تعميم، تخصـيص و توزيـع يعنـى تكنيـك     )ج(: پس بحث روى توسعه مفهوم تكنيك است به 

درسطوح مختلف قابل طرح است. مثالً تكنيك ارتباط جهان در درست كردن يك اسـتكان كـه يـك ظرفـى     

نوشيدنى گرم است، تكنيك درست كردن مداد كه يـك وسـيله فرهنگـى اسـت، تكنيـك بـراى كنتـرل         براى

هـا   تواند انگيزه تواند اطالعات را مبادله كند و نيز مى كه مى افزارهايى انسانى يعنى درست كردن نرم ارتباطات

 كند، تكنيك در اداره جامعه. را مديريت
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  اصل بودن عدالت در مفهوم صنعت و تكنيك - 1/2/1

مثاًل عدالت صنعتى است هرچند موضـوع نـامفهومى باشـد ولـى بايـد بوجـود بيايـد، يعنـى غيـر از اينكـه           

ورى روحـى، ذهنـى و    بنديهاى بهره عدالت صنعتى بايد بتواند نسبت بين دسته شود، اما واحدصنعت خارد مى

بنديهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى را در عينيـت تعريـف كنـد چـون االن      عينى رابراى فرد و نسبت دسته

تواند پياده شود لذا عدالت صنعتى برابر عدالت سنتى است و مخصوص صنايع نيست و در  نمى عدالت سنتى

 نيز هست. فرهنگى امور

صنعتى  ، عدالت«عدالت در توزيع قدرت، عدالت در توزيع اطالع و عدالت در توزيع ثروت»به عبارت ديگر 

شود بنابراين بايد متغيرهـا را شـناخت و تنظـيم يـك نظـام نسـبت كـرد و بـراى آن رشـد، گسـترش و            مى

ى اجماالً روشن است ولكن مديريت تواند صنعتى باشد مديريت صنعت تعريف كرد. پس عدالت هم مى توسعه

شـود آيـا فقـط فـن      درسطح خرد در سطح كالن و توسعه مطرح است. صنعت بـه چـه چيـزى اطـالق مـى     

توليدمحصوالت يعنى ارتباط با جهان است يا باالتر است چون وقتى عدالت صنعتى شد، موضـوع صـنعت،   

شـود چـون از    ين از يك منظر ديگر به انسان نگاه مـى گيرد، بنابرا ها و رفتارها قرار مى ها، انديشه ارتباطانگيزه

منظر باالبردن كارآمدى، توسعه حضور عادالنه، توازن آزادى است اگر كسى سئوال كند موازنـه بـراى آزادى   

سـازى و اجـرأ و    گيـرى و تصـميم   چيست؟ حضور عادالنه اسـت، وابسـتگى مـردم بهـم در تصـميم      سياسى

آورد. پس اگر معناى عدالت، تناسب بـا تكامـل در رشـد شـد در جـاى       حفظ موازنه بوجود مى شان استقالل

 شود. بحث خودش بايد

  توسعه موضوع تكنيك - 1/3

اگر چنين چيزى فرض شد كه قرار است صـنعت تعمـيم داده شـود، همـانطور كـه صـنعت درسـت كـردن         

ظـيم تعـادل   شود، صنعت روانشناسى براى بهبود يك بيمـار، صـنعت وضـعيت جسـمى و تن     مدادصنعت مى
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شود، در يك مرتبه بـاالتر صـنعت ارتبـاط مفـاهيم بهـم،       بدن، صنعت مديريت جامعه نيز صنعت مى مايعات

روابط مفهومى صنعت باال بردن اشتداد يا پرورش جامعه نيـز صـنعت اسـت پـس صـنعت در       ارگانيزه كردن

و تأثير صنعت بر هـر قسـمت    خورد گيرد و مرتباً از آن به امور مختلف يك فلش مى وسط يك دايره قرارمى

)باكس( خانه جامعه را حتماً بايد شامل شود و تأثيرگزارى بر آنها و تأثيرپذيرى از  27 شود، يعنى مشخص مى

البتـه   -تأثيرگذارى اين است كه اگر آنها براى مطالعه )صنعتى( موضوع قرار گيرند  آنها مشخص شود معناى

 -شود انحصارى به صنعت ندارد  ها و تخصيصها اين كار انجام مى يمدر آينده بيان خواهد شد كه دركليه تعم

به بيان ديگر هر شأ كه ذكر شود،در مدل تعريف، تعريفش را به بيرون خودش يعنى تأثيرش به جاهاى ديگر 

 بعد تأثير چيزهاى ديگر بر آن را بايدبتواند تأمين كند.

  يكترين سطح موضوعى تكن تكنيك تغيير مدل عميق - 1/3/1

شـود يعنـى صـنعت كنتـرل تغييـرات و       در اين صورت مفهوم توسعه صنعت حتمـاً از مـدل آن جـدا نمـى    

ايـن اسـت   « بينى، هدايت و كنترل پيش»بينى نسبت به تغييرات بايد انجام بگيرد، معناى  تغييرات پيش هدايت

نعت محـال اسـت. بعبـارت    نحوه ارتباطى با موضوع متغير دارد تا آنرا هدايت كند و اين بـدون صـ   كه انسان

معادله و بدون داشتن مدل كنترل تغيير و بدون تعريف تعادل و تئورى داشتن محال است اما آيـا   ديگر بدون

 كند و شاخصه تغيير مدلهاى ديگر چيست؟ خود مدل نيز چگونه تغيير مى توان گفت مى

 )روش(كثرت اطالق و كثرت تقييد دو اصل اساسى در مفهوم تكنيك  - 1/3/2

شود،  شد اگر كثرت تنوع بيشتر بشود، وحدت يا انسجام ارتباطات هم بيشترمى تاكنون بصورت ساده بيان مى

تر اين است كه تعميم تعريف يا اطالق در تعريف است،يعنى اگر  شود امّا شاخصه دقيق كارآئى هم بيشتر مى

 كارآمدى است. شود، همه اينها توسعه ىكثرت اطالق در تعريف بيشتر شود، كثرت تقييد هم در حكم بيشتر م

 شود؟ آقاى عليپور: آيا دوّمى شدت تقييد نمى
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)ج(: خير اطالق يعنى طلقى شدن، شامل شدن، اگر تعريف اينگونه بود كه عام بود و شامل شد، همه چيـزرا  

گـر ضـد آن در   شود. ولـى ا  پوشاند. اگر كثرت در اطالق پيدا شد يعنى انواع و تنوّع مختلفى را شامل مى مى

شرط شد يعنى كثرت تقييد در حكم شد آنگاه ديگر حكمهاى عام وجود ندارد بلكه حكمهايى است كه  حكم

كند اگر حكم عام شد يعنـى يـك حكـم     بين موضوع و حكمش را با ذكر خصوصيت خاص تنظيم مى نسبت

براى مراد و يك حكم بـراى   شود ولى اگر كثرت تقييد بيان شد يعنى يك حكم استكان و مداد بيان مى درباره

توان ذكر كرد چه رسد كه براى مداد ذكر شود، حكم در كثرت  شود كه حتى براى نعلبكى نمى ذكر مى استكان

شـود. بـاال رفـتن ضـريب      دهد و ضريب دقت معادله تا حد امكان بيشتر مى اى را نتيجه مى معادله تقيد حكم

آيد پس تقييد در حكم كثرت پيدا كـرد، اگـر    معادله درمى اين است كه بجاى يك معادله، چهار دقت معنايش

دهـد، حكـم را هـم     بسيط باشد معنايش اين است كه كثرت در اطالق را اجمالى انجام مـى  اطالع يك جامعه

طبيعتاً كارآمدى بسيار كم است. اگر كثرت در اطالق نبود و در اطالق محـدود و حكـم     كند آنگاه مجمل مى

تواند در دست بگيرد ولى اگر كثرت در اطالق و كثرت در تقييـد ذكـر    رشته را مى گاه يكهم نيز مقيد بود آن

جا حرف ومعادله دارد، مثال ساده آن در فرق بين معادله يك عطار بـا چشـم پزشـك در     شد آنگاه براى همه

، يـك  شناسد براى چشم نيز بيمارى خاصى را قايل اسـت  داروهايى را مى معالجه چشم است، يك عطار يك

فرضى هم دارد ولى فرض آن اوالًاجمالى است يعنى اجمال در تعريف دارد حكمش هـم اجمـال در تقييـد    

شود ولى وقتى بيمار به يـك   گويد: اين را روى چشمت قراربده يا اين دارو را بخور بده، خوب مى دارد، مى

نـوع چشـم درد وجـود دارد و    آزمايشها بايد انجام شود چون پنجاه  گويد اين كند مى چشم پزشك رجوع مى

نوعى يك نوع معالجه قايل هست، اين كثرت در تقييد شد. آنگاه  بايد من بدانم از كدام نوع است و براى هر

 اش طبيعتاً توسعه، كارآمدى است. نتيجه
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ايـن مفـاهيم در   « ظرفيت باال برود، شدت بيشتر باشد در جهـت ارتقـأ پيـدا كنـد    »مفاهيمى كه قبالً بيان شد 

 آيد. تطبيق مى لهمرح

بنابراين صنعت بايد در پايگاه تئوريك قدرت تعميم يا كثرت در اطالق داشته باشد و قـدرت كثـرت تقييـد    

اش به حدى است كه تا امور اجتماعى  دهد و دامنه درحكم داشته باشد آنگاه توسعه در كارآمدى را نتيجه مى

 شود. مطلب بيان مى آيد. در بخش تكنيك نيز همين سازى و ابزار مى وانسان

  سازى تعريف، حكم، تطبيق سه مرحله از روش و تكنيك مدل - 1/3/3

را تـا پزشـكى،   « تشـكل، تمـوج و تشعشـع   »خواهـد   بنابراين صنعت از پايگاه نظرى )فلسـفه فيزيـك( مـى   

و علوم اجتماعى و مديريت را شامل شود. به بيان ديگر از بخش تئورى آن تا بخش تحقيق ميـدانى   مديريت

شـود بنـابراين در جـواب سـئوال از تعريـف       آن در عينيت )توسعه تأثير( شاخصـه صـنعت مـى    به كارگيرى

ورى  ورى هسـت و موضـوع بهـره    يافتن صنعت در اينكه قبالً مالكيت ذكر شد و اينجا بهره ورى، توسعه بهره

گـر شاخصـه درونـى    است براى اين چه شاخصه ديگرى بايد ذكر شود؟ بايـد گفـت ا   ارتباط انسان با جهان

 است كه اطالق در تعريف )كثرت تعريف( و كثرت تقييد و توسعه تأثير بايد باشد.  مدنظر است معنايش اين

  ورى عام بود، اين شاخصه روشن است يعنـى حجـم كمـى اسـتفاده از يـك      االسالم رضايى: اگر بهره تحج

دهد در مورد اينكـه چـه تعـدادى از     ىگيرى تحويل م محصول، اگر زياد و عمومى بود شاخصه قدرت اندازه

كاال توليد شده )يعنى محدوديت خود اين( و چقدر مصرف شده است. ولى در سطحى كه قـرار اسـت     اين

شاخصه توسعه مفهومى پيدا كند همانگونه كه براى سود توسعه مفهومى ارائـه شـد و سـود بـه عنـوان        اين

در دسـتگاه الهـى سـود يـك معنـاى       -ادى معنـا شـود   ولو در دستگاه مادى، م -شاخصه اقتصادى بود  يك

 كند. پيدامى ديگرى

 )ج(: معنايى كه براى سود بيان شد در جاهاى مختلفى كه احياناً آمارش در بخش سود نيست.
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)س(: از جاهاى ديگر بايد پيدا كرد مثل مالكيت كه مفهوم محورى اجتماعى و در اقتصاد، سود بود، درحوزه 

گيرد بعد مقابـل خـود تكنيـك عـين آن ضـربهاى كـه در آنجـا         خود تكنيك قرار مى صنعتى مفهوم محورى

تكنيك در ارتباط با نيروى انسـانى يـا   « توسعه، كالن و خرد»شود مثالً تكنيك در سطح  است. انجام مى شده

كيـت  ابزار يامنابع است البته بعضى از تقسيمات كه در اجتماعى هستند در صنعت نيست چرا كه در آنجا مال

تـوان   مـى « دولتـى، تعـاونى و خصوصـى   »تقسيم شد و در اقتصاد مثالً سـود  « دولتى، خصوصى و تعاونى» به

شود با آن كثرت  گفت.ولى در خود مفهوم تكنيك بنا به تعريف وقتى توسعه مفهومى براى تكنيك فرض مى

 دهد. كه مقابل آن هست در هر جا يك معناى خاص مى مفاهيمى

  بنـدى  سواد را با چه دسـته  ادن براى سواد دست چه كسى است؟ در دنيا باسواد و بى)ج(: قدرت تعريف د

 شناسند؟ براى خواندن چه نوع اطالعاتى است؟ مى

  )س(: اطالعات ارتكازى و پذيرفته شده روز است

 )ج(: انسان كارآمد كدام است؟

 )س(: انسان كارآمد كسى است كه مسلح به اطالعات روز باشد

 كدام روش؟ آيا روش حسى؟ )ج(: براساس

  )س(: بله با اصل بودن روش حسى

« تعريف، حكم وتوسعه»هاى تئوريك يعنى  وريهاى حسى، اصل است پس پايه )ج(: طبيعى است كه در بهره

پوشـاندن   تأثير هر سه در منطق حسى است امّا تكنيك اسالمى چگونه است؟ خوب نيست براى اينكه قدرت

مسلمين قدرت تعريف دادن ندارند. هر جا قدرت نداشته باشند كفار بايدحاضـر   همه موضوعات را ندارد و

  بشوند چون تعطيل بردار نيست

  نقص تكنيك اسالمى از ناحيه كثرت تقييد در حكم - 1/3/4
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 آقاى عليپور: كثرت تقييد در حكم را ندارند.

كـرده اسـت ايـن معنـايش ايـن اسـت       كنند كه همه چيز را خدا خلق  )ج(: احسنت! يعنى مسلمين اثبات مى

آيد يعنـى   ها هيچ حرفى ندارند لذا حرف كس ديگرى مى تعريف آنها اطالق دارد حتى در بعضى از حوزه كه

در اطالق دارند )همه مخلوق خدا هستند( در محضر خدا معصيت نكنيد اما كثرت در تعريف معصيت  كثرت

گوينـد، مـثالً اگـر     از يك چيز ديگرى براى او مـى  سازى چيست؟ يك معصيت ديگرى را دركارخانه استكان

نيت تو بدباشد و بخواهى كسى را گول بزنى، در حالى كه اين حكـم را در بخـش روانشناسـى گفتنـد، امـا      

 چيست؟ سازى دراستكان

  )س(: درخواست تكنيكى كه اين استكان را ساخته است

بـاره نظـام پرورشـى گفتنـد هرچنـد بـراى آن       كننـد كـه آنـرا در    )ج(: بله در تكنيك روانى حكم را ذكر مى

تواند كارآمدى  بيان نكردند ولى تقييد در حكم معادالتى را بايد تحويل بدهد كه چه نوع استكانى مى شاخصه

خورى باشـد؟   خورى باشد يا نوشابه مسلمين راباالتر ببرد آيا به شكل فنجان شرب خمر باشد، به شكل قهوه

ى را ارضأ كند تا معلوم شود بستر پرورشـى چـه بيمـارى اسـت، دنيـا وسـيله       نوع باشد، چه نياز خالصه چه

آخرت است، امّاشخص استكان را در نفس توليد استكان چگونه قرار بدهد تا نياز تعريف شود و مثالً نياز به 

 حجم الزم است يعنى بايد سفارشات طراحى توليد ارائه شود. استكانهاى ضخيم ويا نازك، پرحجم يا كم

  عموميت داشتن مفهوم تكنيك براى موضوعات مختلف - 1/4

 شود. االسالم رضايى: بنابراين شاخصه همان تكنيك توليد خود محصول مى تحج

دسـتورهاى   شود البته تواند بيايد يعنى در روانشناسى از آن بحث مى )ج(: تكنيك توليد محصول در هرجا مى

كند.اينكـه رفتـار    جه كند باز در آنجا بصورت عام صحبت مىآيد كه نسخه بدهد و معال اخالقى تا جائى نمى

حـرف   زند نسبت به كالم خودش مراقبت ندارد چون با عجلـه  يك فردى متعادل نيست و با عجله حرف مى
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كند، حاال اين شخص تحـت سرپرسـتى و پـرورش پوشـش قـرار دارد. از       زند گاهى به مؤمن توهين مى مى

بشود و شرح صدر اسالمى پيدا كند، حاال براى اينكه براى شخص انتقـال   خواهد وضع او بهينه وضع مى اين

مرحله به مرحله ديگر حاصل شود چه روشى بـراى بهينـه شـدن او در بينـائى، پويـائى و شـنوايى و         از يك

چيزى براى تمرينهايى كه كارى به محيط بيرونى ندارد بلكه كارى به محـيط ذهنـى دارد و الزم    محيط و چه

 خواهد حساسيتهاى او را باالتر ببرد؟ چيزهايى را بايد مطالعه كند از آن باالتر چه چيزى مى چهاست و 

  متفاوت بودن تعريف صنعت با تكنيك - 1/5

آقاى ديندار: تعريف صنعت و تكنيك بيان شد در حاليكـه در بحـث اقتصـاد سـود تعريـف اقتصـاد نيسـت        

 سود به عنوان شاخصه اقتصاد ذكر شد. بلكه

 تعريف شد« تشكل، تموج و تشعشع»)ج(: صنعت قبالً به ارتباط با جهان معنا شد يعنى به 

 )س(: آنچه كه به عنوان تكنيك مطرح شد، مجدداً به نحوى تعريف صنعت بود

 )ج(: ولى از آن نوع تعريف نيست از چه نوعى است؟

 )س(: تعريف از زاويه كارآمدى است.

 ت.)ج(: از زاويه تعريف و تأثير اس

 )س(: از زاويه تأثير

 )ج(: حال اين تعريف و تأسيس با آن تعريف قبلى چه فرقى داشت؟

 االسالم رضايى: با كدام تعريف؟ تحج

 )ج(: تعريف قبلى. تشكل، تموج و تشعشع بود

 )س(: آنها متغيرهاى تعريف بودند.
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كـدام طـرف اسـت؟ و    ها متغيرهاى كارآمدى در صنعت بود كه قدرت تسـخير صـنعت بيشـتر بـه      )ج(: اين

 اى دارد؟ حوزه چه

 )س(: در بخش منابع هم ذكر شد

بيايد و اين منابع را تسـخير كنـد. حـال    « دقت، سرعت و تأثير»)ج(: و ابزار ذكر شد كه اينها را تسخير كند، 

 تعريف با آنها چه فرقى دارد؟ اين

 آقاى عليپور: يعنى تعريف تكنيك؟

چـه تفـاوتى دارد؟   « سـرعت، دقـت و تـأثير   »است بـا تعريـف   « تأثيرتعريف، حكم، »)ج(: بله، اين تعريف 

 چه تفاوتى دارد؟« تشكل، تشعشع، تموج»با

)س(: رابطه تكنيك با صنعت را نـوع رابطـه روش بـا فعـل اسـت يعنـى صـنعت بـه تسـخير آن سـه بعـد            

 )تشكل،تشعشع و تموج( معنا شد

  تأثير روش بر صنعت و تابع بودن صنعت نسبت به روش - 1/6

 شود؟ مى نوشته )ج(: يعنى اگر گفته شود صنعت موضوعاً، موضوعات صنعت، كارآمدى صنعت اينها در كجا

 )س(: خود تكنيك براى صنعت، روش است يعنى زمانى بحث در مورد خود تسخير است و آنجـا در خـود  

 صنعت است. و زمانى بحث در مورد خود روش تسخير است آنجا صحبت از تكنيك است.

عنـى تغييــر روش علــوم يــا تغييـر فلســفه روش حتمــاً بــر صـنعت تــأثير دارد يعنــى رنســانس پيــدا    )ج(: ي

 دهد شودصنعت را تغيير مى مى

رسـد يقينـاً ايـن حـس محـور كـه        شود و از ذهن محور به حـس محـور مـى    )س(: روش تجربى حسى مى

 گذارد. آيد و در عرصه صنعت تأثير مى خودروش است بعنوان يك تكنيك مى
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آورد يعنـى اگـر در داخـل چنـد نـوع صـنعت اسـت         صنعت را به صـورت تـابعى از آن متغيـر درمـى     )ج(:

شود؟ به عبارت ديگر آيا روش در تغييـرات اصـل اسـت و تكنولـوژى بـه معنـاى        متغيرصنعت كداميك مى

 است؟ روش

 باشد )س(: حتماً اينگونه است البته اراده نيروى انسانى قبل از روش مى

ختيار باالى اينها است ولكن االن بحث روى خود تكنيـك يعنـى روى سـاختار نظـام اسـت      )ج(: بله يعنى ا

بندى شود آيـا منطـق يعنـى در حقيقـت      وهمه اينها تابع انسان است ولى اگر قرار باشد فاعليتهاى تبعى طبقه

 اصل است؟كدام « سرعت، دقت، تأثير»رابطه بين تعريف و كارآمدى يا خود اشيأ و منابع طبيعى يا  تئورى

  يعنى صنعت تابعى از تكنيك است ;)س(: بعد از اراده، روش و منطق اصل است

تابعى از متغير قبلى است يعنـى هرگـاه ربـط بـين تئـورى      « در سرعت، دقت، تأثير»)ج(: يعنى تغيير مقياس 

شود هرگـاه معيـارى عـوض شـد مسـئله تشـكل، تمـوج و تشعشـع          وعمل بهينه شد اين مقياس عوض مى

 كند. تسخيرجديد پيدا مى

 . اشكال شد مبنى بر اينكه تكنيك بنابه تعريف و تعميمى كه داده شد موضوع آن ديگر صنعت نيست

 آقاى ديندار: خير خود صنعت بايد توضيح داده شود كه به توسعه حضور و كارآمدى تعريف شد

  تقييد در مفهوم تكنيكتغيير و تبديل مقياس در صنعت تابعى از كثرت اطالق و كثرت در  - 1/7

تواندتسخير  در عالم يك نيروهايى وجود دارند كه انسان مى - 1)ج(: براى صنعت سه دسته تعريف ذكر شد 

 - 2توان تراشيد و تشكل و فرم داد تا اينكه از آن ماشين يعنى ساختارهاى متحرك ساخت، كند چوب را مى

جريـان الكتريسـيته و وضـعيت درون مولكـولى را كنتـرل       كنـد  ولى از اينجا باالتر اينكه تموج را كنترل مـى 

از اينجا باالتر از الكتريسـيته بـه    - 3دهد  كندسفارشات جديد براى ساختمانهاى جديد مولكولى ارائه مى مى

كند هر سه اينها در تكنيك حضـور دارنـد و از تكنيـك هـم كـاال بدسـت        رود و نور را كنترل مى مى الكترون
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شود. باالى تغيير در مقيـاس چـه عـواملى باعـث      در مقياس پيدا مى« سرعت، دقت و تأثير»اآيد باالى اينه مى

شوند تا بتوان تغييردر مقياس داد؟ اگر كثرت در اطالق و كثرت در تقييد و توسعه در تأثير پيدا شـد )نـه    مى

، منابع و همه چيز كند وقتى مقياسها عوض شد ديگر تعاريف درباره انسان تأثير توسعه( مقياسها راعوض مى

 شود. عوض مى

 )س(: يعنى متغير اصلى آيا به معناى همان روش است؟

االسالم رضايى: يعنى همانگونه كه در آنجا سود در سـه سـطح معنـا شـد در اينجـا نيـز تكنيـك در         ت حج

مفهـومى  تعريف شد يعنى همه قيدهايى كه در آنجا ذكر شد يعنى توسعه « نيروى انسانى، ابزار و منابع» سطح

گيرد چون بيان شـد صـنعت ابـزار تصـرف      شود تكنيك به عنوان شاخصه قرار مى تكنيك حاصل مى كه براى

 كند جايگاه آن ابزار را دارد. انسان درطبيعت است يعنى سرعت حضور انسان در طبيعت را فراهم مى

كه  دازه آن به ميزانى استباشد و ان« چه تشكل، چه تموج و چه تشعشع»كند  )ج(: منابع طبيعى را تسخير مى

دهد تغيير در مقياس نيـز بـه ذكـر متغيرهـايش ممكـن اسـت يعنـى ربـط بـين تعريـف            تغيير در مقياس مى

شعور كه رابطه بين اين معادله يا حكم است و حكم آن نيز از نوع حكمى است  تئوريك و كارآمدى ذى يعنى

 تقييد پيدا كرده باشد. كه كثرت

يك در سطح نيروى انسانى وقتى قرار باشد انسـانها تحـت تـأثير قـرار بگيرنـد آيـا       )س(: در معنا كردن تكن

 تكنيك است؟ اسمش

 )ج(: بله مثل مديريت صنعتى يا عدالت صنعتى است.

 )س(: تكنيك مديريتى نيروى انسانى آيا يك تكنيك است؟

توانـد عادالنـه باشـد و     توانـد ظالمانـه باشـد و مـى     مى« قدرت، ثروت و اطالع»)ج(: به عبارت ديگر توزيع 

تواند اين كار را براى پرورش كالن جامعه به عهده بگيرد براى پرورش كالن جامعـه   هرگزعدالت سنتى نمى
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بايدعدالت صنعتى اسالمى تعريف شود، عـدالت صـنعتى غيـر از ايـن اسـت كـه صـنايع خـرد شـود و در          

ايش اين است كه معناى صنعت به مفاهيم شود معن هابدست عموم برسد. وقتى عدالت صنعتى پيدا مى تعاونى

 شود اجتماعى تعميم داده مى ارزشى

شـود و تكنيـك در سـطوح مختلـف بـا       تر مى تر است ولى اينجا خاص )س(: در مفهوم اجتماعى خيلى عام

 قيدتوسعه مفهومى آن ذكر شده است ولى به هر صورت تكنيك بعنوان شاخصه معرفى شد.

 از مالكيت، مديريت، سود و تكنيك. ها عبارتند )ج(: يعنى شاخصه

نوع كاال )نه با مدل موجود( با هـم مقابسـه شـوند تكنيكـى كـه       129)س(: به عنوان مثال اگر با مدل مختار 

شـود كارخانجـاتى كـه دولتـى هسـتند، آيـا اسـمش         درتوليد اينها هسـت بـر فـرض يـك بـار ضـرب مـى       

 شود؟ مى دولتى تكنيك

ط بيشترى پيدا شود و در دو سه تاى ديگر ضرب گردد بعد مالحظه شـود كـه   )ج(: ابتدائاً بايد بر بحث تسل

تـوان تكنيـك را وارد كـرد و سـپس سـراغ آمـارگيرى رفـت، امـا قطعـًا آمـارگيرى در            درچه جاهـايى مـى  

 گردد ها باز مى اجتماعى به همين تحديدات

طـرح شـد در ذهـن نظريـه     آقاى عليپور: وقتى كثرت در اطالق و حكم و كارآمدى متناسـب بـين ايـن دو م   

شود و در مكانيـك   كند كه يك كثرت اطالق در جاذبه عمومى است كه تبديل به مكانيك مى تداعى مى نيوتن

 تواند ماشين تحويل را بدهد. شود كه مى عمومى مقيد به احكام خاص مى جاذبه

 چگونه ممكـن اسـت؟ اگـر    اگر ظرفيت اوليه آن را نداشته باشد -در كليه علوم  -)ج(: كارآمدى علوم پايه 

 نسبيت انيشتن نتواند در علوم مختلف كارآمد باشد ديگر معنا ندارد علوم پايه قرار بگيرد.

  تواند مصداق داشته باشـد ولـى بـه درد هـيچ     توان كلى گوئى قرارداد كه در همه جا مى )س(: اسمش را مى

 خورد. چيزى نمى
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ــيا   ــى رياض ــد يعن ــد در آن نباش ــرت تقيي ــر كث ــيات   )ج(: اگ ــدارد، رياض ــرى را ن ــين هن ــاغورثى چن ت فيث

تواند بگويد سختى و سستى اين شأ چگونه است كثرت در تقييد ندارد. تقييداتش محـدود بـه    نمى فيثاغورثى

قضاياى عددى محدودى است در رياضيات اقليدوسى مثالً حداكثر احكامى كـه بـين انحنـأ و اسـتقامت      يك

دهد. لذا مرتباً بـه اشـكال قبلـى خـرد      و صد تا كيفيت را جواب نمىشود  وجوددارد صد تا شكل بيشتر نمى

شود دو شكل اصلى كه محور اسـت مربـع و    به اشكال قبلى اگر به خوبى توجه شود، معلوم مى كنند حتى مى

دايره است ديگرلوزى، مثلث، ذوذنقه و... مشتقات آن است با اين وجود اگر با مشتقات آن جمع شود واقعـاً  

  در رياضيات نسبيت صدتا است شود ولى صدتا نمى

)س(: يعنى در آنجايى كه متناسـب بـا زمـان، فيزيـك نيـوتنى نتوانسـت در مقيـدات خـاص حكـم بدهـد           

 تمام شد و نسبيت جايگزين شد. عمرش

توان آنهـارا   شوند ديگر نمى )ج(: معنايش اين است مفاهيم عمر اجتماعى دارند، آنجايى كه عمر آنها تمام مى

 بار نگهداشت.به اج

 شود؟ االسالم رضايى: آيا مفهوم كثرت در تقييد شاخصه نمى ت حج

 )ج(: خير، اگر كثرت در اطالق هم نباشد.

 )س(: اگر هردو باشد، آيا اين شاخصه است يا تكنيك؟

 ها شموليت مفهوم تكنيك در همه رشته - 1/7

هـا   كنيـك در معنـاى عـام آن همـه رشـته     شود. مفهوم ت )ج(: معنايش اين است كه همه تكنيكها را شامل مى

ها را شامل شد و براى همه معادله داشت قطعـاً اداره   شود و براى همه معادله دارد اگر همه رشته راشامل مى

هـا حضـور    گيرد، اگر رابطه انسان و جهان در همه رشته گيرد رابطه انسان و جهان را بدست مى رابدست مى
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مديريت آن در فراگيرى و يادگيريش و در باال بردن ضـريب هوشـى و در    باشد يعنى در سازماندهى و داشته

 همه چيزهست حتى اگر در يك مورد پيدا شد كه جواب نداد معنايش اين است كه تعريف نقص دارد.

 تقسيمات تكنيك )فعل موضوعاً، موضوعات، آثار( - 2

هوم عام اسـت و توضـيح تكنيـك    )س(: چند مفهوم بيان شد كه هر كدام تبيين ديگرى است تكنيك يك مف

 كثرت تقييد و... به

 )ج(: يعنى تكنيك اگر باالى جدول باشد بايد نوشت فعل موضوعاً تكنيك، موضوعات تكنيك وآثارتكنيك.

 آقاى ديندار: تكنيك بخشى از صنعت است. متغير اصلى صنعت چيست؟

موضـوعاً   و آثارش چيست؟ فعـل )ج(: تكنيك معادل با صنعت است. فعل موضوعاً صنعت با موضوعات آن 

كند كه مسئله روشن شد يعنى اطالق، تقييد وتوسـعه،   آن بايد متغير اصلى آن باشد كه خود اين را عوض مى

 شود. فعل موضوعاً مى

 شود. )س(: در موضوعاتش روشن مى

  )ج(: تغيير مقياس است

 )س(: يا خود مقياس...

در تغيير آن، موضوع بحث است و آثارش نيز تسـخيرطبيعت   )ج(: خير، مفهوم سرعت )اندازه(، دقت و تأثير

 شود، هر سه تا سه زير بخش دارد... مى« تشكل، تموج، تشعشع»شد و مشتقات تسخير با جهان 

 بود چون بحث در رابطه با نيروى انسانى بود« انگيزه، انديشه و عمل»)س(: در صنعت بحث 

اطالق وتقييـد  »ه و عمل مربوط به جامعه است در صنعت )ج(: فعالً بحث خود صنعت است انگيزه و انديش

است يا كثرت اطـالق در تعريـف، كثـرت تقييـد در حكـم و توسـعه تـأثير، امـا در جهـانى عينـاً           « و حكم

نيست بلكه هر كسى كه اختيار داشته باشد تعريف كند، هر كسى كه حق داشته باشد حكـم كنـد هـر     اينگونه
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تطبيقى درست كند، او قدرت جهانى دارد يعنـى اگـر همـين سـه وصـف،      داشته باشد سازمان  كسى كه حق

وارد جامعه شد بايد معلوم كرد به چه نسبت در تعريف ساختارى يعنـى ارتباطـات   « تعريف، حكم وتطبيق»

انسانى حضور دارد؟مثالً در تعريف سواد در يونسكو ايران حضور ندارد و در تكليف، يعنى بـا ايـن منزلـت    

كجا كارگذاشت، حقوقش چگونه است، حضور ندارد و حتى سازمان تطبيقى را هم يونسـكو  چه كار كرد و 

تعريـف، تطبيـق و   »غايب است فرق ندارد در اينجا باشد يا در امور نظامى باشد. اين  دهيد. بنابراين انجام مى

زند، كسى كه اجتماعى است. كسى كه اين ساختار را داشته باشد حق دارد آنجا حرف ب در ساختارهاى« حكم

تواند، مثالً نماينده ايران داراى شدت روحى زيادى است ولكن اين سه دسته را  اين را نداشته باشد آنجانمى

اش را به دست او بدهد، چرا تكليفها  بندى تعريفها و اداره ندارد، لذا انسان كارآمدنيست بشر چرا اختيار طبقه

ان تجارتى سازمان كشاورزى، سازمان حقوق بشر را چرا بـه  دست او بدهد؟ سازم و سازمانهاى تطبيقى را به

دهد كه در اينها كارآمد باشد. بنابراين حضور  دست او بدهد چون بشرساختارهاى جهانى را بدست كسى مى

خواهـد   توان ادعى كرد ايران چگونه مى تئورى ممكن نيست و در آنجاست كه مى پيدا كردن در توسعه بدون

 وارد بشود.

 گردد ابه تعريفى كه در بخش صنعتى بيان شد آيا به همان دايره اول اجتماعى برنمى)س(: بن

شود مـثاًل در آنجـا يـك تعـاريفى اسـت كـه پايـه حقـوق و          )ج(: البته در آنجا تعريف اجتماعى خاص مى

 گيرد. تكاليف اجتماعى قرار مى پايه

 )س(: در بحث مالكيت و مديريت؟

گيرد، در آنجا اثـرش در درسـت كـردن سـاختارهاى اجتمـاعى تحقـق        مى)ج(: بله، كارى كه اينجا صورت 

كند بايـد   كند، اين سه موضوع به اول و دوم و سوم انعكاس پيدا مى كند بعد وسطى را هم درست مى پيدامى

 در هم ضرب شود يعنى بايد از صنعت تا جامعه برود و از جامعه تا صنعت برگردد. هر سه
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 نى مديريت و مالكيت غير از اين سه تا كه يعنى )دولتـى، خصوصـى، تعـاونى(   )س(: بنابراين تعاريف درو

  گردد يعنى تعريفى كه از مالكيت است است پايه هايش به آن تعاريف برمى

شـود مالكيـت يـا     )ج(: به عبارت ديگـر تعريفـى كـه از مالكيـت ارائـه شـد، مالكيـت نيـروى انسـانى مـى          

، اين حدود تعريفى يك طرفش مسـئله ارزشـها اسـت و آنهـم بـه      نيروى انسانى حدود تعريفى دارد مديريت

گردد يك طرف آن نيز تكنيك علم اصول در فهم دين است يعنى توسعه حجيت يك  اصول برمى تكنيك علم

 طرفش نيزتعريف كارآمدى يعنى صنعت است.

  تبايد ادامه پيدا كند. يعنى خرد كردن تا چه حدى الزم اس 720)س(: پس تا بدست آوردن 

  انداز مطلب مطرح شد بعد بايد مالحظه شود كه كمترين مقدار چگونه است )ج(: چشم

شـد   ترين متغير در سطح اقتصادى سود ترين متغير در جامعه مالكيت و مديريت شد، اصلى )س(: البته اصلى

 ترين متغير، تكنيك شد. و در بعد صنعتى اصلى

هـاى اسـت    يچكـدام بـدون شاخصـه نيسـت و شاخصـه     )ج(: حتماً براى همه آنهـا شاخصـه وجـود دارد ه   

  گيرى شده است اندازه كه

آيد كه بجاى كثرت اطالق در تعريف، تعميم و بجاى كثرت تقييد درحكم،  آقاى عليپور: چه اشكالى پيش مى

 تخصيص ذكر شود.

 باشد. )ج(: پيشنهاد بسيار خوبى است، تعميم، تخصيص و توسعه البته بايد غرض از مفهوم تعميم روشن

 شود. )س(: يعنى كثرت اطالق در تعريف در يك كالم تعميم مى

با  )ج(: البته تخصيص در عين حال شبيه به آن چيزى است كه در اختصاص بودجه به يك موضوع است ولى

 حفظ مفهوم تشريحى آن مشكلى ندارد

 دهد. االسالم رضايى: اينجا خاص شدن معنا مى تحج
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 شود تر مى ، معادله خاص به هر چه تخصصى)ج(: خير، اينجا معادله شدن

 شود )س(: پائين هم تعميم مى

 اى تخصـص بيشـتر از تخصـيص اسـت. خانـه وسـط       )ج(: تخصص بهتر است يا تخصيص؟ مفهوم معادلـه 

 شود. تخصص است و خانه آخر توسعه مى

 

 «اللّه وبركاته توالسالم عليكم ورحم»

ره رابطه با مالكيت و مديريت با نيـروى انسـانى، ابـزار و منـابع     رسد سئوال كه دربا )ج(: بله. به نظر مى -1 

  سؤال خوبى است

 است و بايد به آن پرداخته شود تا روشن شود كه چه مفهومى دارد.

هاى بحثى تمام است. چون روشن شد كـه شاخصـه در بخـش اجتمـاعى      )س(: پس بخش آخر از نظر مهره

باشد. ولى شاخصه بخش صنعت معلوم نشد كه آيا قيمـت و   مىبخش اقتصاد سود  مالكيت و مديريت و در

 است؟ ورى و يا چيز ديگرى يا بهره

)ج(: يعنى در ستون اجتماعى و اقتصادى سود و مالكيت بعنوان شاخصه است اما در ستون صـنعت بـه چـه    

چـه را  معناست؟ اگرشاخصه خاصى نيز براى صنعت ذكر، شود بايد آنرا در ستون خودش نوشت و ضمناً آن

شود بايد دردو ستون ديگر معنا گردد. بنـابراين بايـد از بحـث مالكيـت و مـديريت و       در يك ستون بيان مى

 بحث اقتصاد خارج و به بحث صنعت پرداخته شود.

رسد وارد شدن در شاخصه خاص صنعت بـدون اينكـه جهـت قبلـى آن در بخـش       آقاى عليپور: به نظر مى

شود  ورى مى ممكن نباشد. مثالً بهرحال بحث در صنعت وارد بحث بهرهشده باشد  اقتصاد و اجتماع مشخص

 باشد؟ ورى در جهت كدام نظام مالكيت و مديريتى مى باشد امّاشاخصه بهره ورى مى و شاخصه صنعت بهره
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دارى و نظام اسـالمى   االسالم رضايى: در جلسه گذشته بيان شد كه در نظام سوسياليستى، نظام سرمايه تحج

 شود ثغورمالكيت برآن اساس معنا مىحدود و 

اى  آقاى عليپور: پس مالكيت در نظام اسالمى تعريف شده است كه به چه معناست. اگر صنعت ارزش افزوده

 افزوده در جهت كدام مالكيت است؟ كند. ارزش ايجاد مى

ى، االسالم رضايى: از سود و مالكيت معناى جديدى شـد و بطـور كلـى سـود در سـه سـطح سياسـ        ت حج

 فرهنگى و اقتصادى معناگرديد.

 و السالم
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 بسمه تعالي

  

  صنعت صنعتى و اقتصادى اجتماعى، هاى شاخصه در بحث اجمالى سير بيان: مقدمه -*  

 بخش در بود صنعت« صنعتى و اقتصادى اجتماعى،» هاى شاخصه تعيين در بحث: رضايى حجةاالسالم    

 صنعت اقتصادى شاخصه كه دوم بخش در.  شد تعريف مديريت و مالكيت به صنعت اجتماعى شاخصه اول،

 بعد در كه شد بررسى صنعتى و اقتصادى اجتماعى، سطح سه در هم سود كه شد مطرح سود بحث بود

 بخش در و سرمايه و سود بين رابطه بهبودى به اقتصادى بعد در نياز نيازوارضاى رابطه بهبودى به اجتماعى

 صنعتى شاخصه شده مطرح بحث آخرين شد، تعريف ورى بهره و تكنولوژى بين رابطه بهبودى به صنعتى

 با تعريف اين البته شد معنا جهان با انسان رابطه نحوه به نيز تكنيک و شد تعريف تكنيک به كه بود صنعت

 مورد در مفهومى توسعه يعنى شد معنا روش به مفهوماً تكنيک همچنين و شد يكى صنعت خود تعريف

 نهايتاً كه باشد داشته تقييد در كثرت و اطالق در كثرت خصوصيت دو بايد نيز روش بود نظر مورد تكنيک

 - روانشناسى موضوع در تواند مى نيز كنيکت موضوعى توسعه، اما. است توسعه در كارآمدى آن حاصل

 تغيير تكنيک يعنى مدل روى بحث سپس باشد مدل خود و بينى پيش هدايت، كنترل، مديريت، اقتصادى،

 رشد نتيجه نهايتاً كه شد بررسى تطبيق و حكم تعريف، شاخصه سه مدل تغيير تكينک در رفت مدل خود

 .باشد الهى غير يا و الهى تواند مى شد بيان و شد تكنيک توسعه

 تكنيک آثار و تكنيک موضوعات موضوعاً، تكنيک به كه بود تكنيک تقسيمات به مربوط بحث آخرين    

 و« تأثير و دقت سرعت،» به آن موضوعات و« توسعه و تخصص تعميم،» به موضوعاًتقسيم تكنيک. شد تقسيم

 نيز ديگر عنوان سه شد تقسيم موضوعاً تكنيک كه آنجاى در البته شد« تشكل و تموج تشعشع،» آثارش

 اطالق، چنين هم و آيد مى تطبيق توسعه، مقابل و حكم تخصص، مقابل و تعريف تعميم، مقابل يعنى داشتيم

 .شد ذكر نيز تأثير و تقييد

 8 تأثير توسعه يا كارآمدى توسعه و حكم تخصيص تعريف، تعميم يعنى: حسينى والمسلمين حجةاالسالم    

  صنعتى و اقتصادى اجتماعى،     اصلى فصلهاى سر در تكنيک و سود مالكيت، هاى شاخصه ضرب ضرورت -
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 و تعاونى دولتى،» بيان اال و گردد معنا و شود صنعتى و اقتصادى اجتماعى، در ضرب بايد مالكيت    

 - تعاونى، و دولتى همان اجتماعى بنابراين بود گرفته انجام مباحث اين قبال كه بود اين بدليل« خصوصى

 تمركز اجتماعى عدالت دستگاه در كه شود مى سرمايه تمركز - دارى سرمايه نظام در طبيعتاً تعاون مفهوم

 راندمان يعنى خصوصى، ورى بهره مفهوم صنعتى، آيا اما. دهد مى نتيجه را انسانى نيروى توسعه بلكه شود نمى

  است مالكيت،تصرفاتى لحاظ به صنعت نهايى

 بايد ها شاخصه يعنى شود ضرب خودش در سه اين بايد كلى طور به شود؟ مى واقعى محصول به نسبت كه 

 و مالكيت بايد شد، معنا صنعتى و اقتصادى اجتماعى، در سود كه همانگونه بشود ضرب آنها سرفصل سه در

 .گردد معنا بايد نيز تكنيک

  صنعت توسعه اصلى موضوع تكنيک-8/8 

 بشود، آن در بايد بيشترى دقتهاى است تكنيک اصلى موضوع چون باشد، مى موضوع تكنيک اينكه نهايت    

. شود ذكر صنعت بر محيط عنوان به اقتصادى و اجتماعى و است صنعت بحث اصلى موضوع حقيقت در يعنى

 .باشد صنعت بايد توسعه اصلى موضوع بنابراين

 تكينک بر محيط سود و مالكيت شاخصه دو« تكينک و سود مالكيت،» شاخصه سه از يعنى(: س)    

 كه ضربى با البته رفت آمار سراغ به شاخصه سه اين اساس بر بايد آمارى مدل كنترل، براى ولى باشند، مى

 بيايد؟ بدست دقيقترى هاى شاخصه بايد گيرد مى انجام

 و محيط بخش بخش، يک بايد گرفت انجام ضرب كه وقتى بايد يا بگيرد انجام ضرب بايد فقط آيا(: ج)    

 هم ضرب از احيانا و باشد دقيقتر بايد موضوع بخش متغيرهاى و بگيرد قرار موضوع خود بخش نيز بخش يک

 .آيد نمى دست

  تكنيک موضوعات تشكل تموج، تشعشع،-0 

 ال تكنيک، موضوعات كه شد اشكال ولى شد، ذكر« تاثير و دقت سرعت،» تكنيک موضوعات در(: س)    

 تكنيک خود موضوع بلكه نيست صنعت موضوع اينجا كه شد داده پاسخ شود، مى تشكل و تموج تشعشع،
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 و تموج تشعشع،» كه آنجايى در ولى گيرد مى قرار تكنيک خود موضوع« تأثير دقت، سرعت،» لذا است مطرح

 .بود صنعت موضوعات شد بيان« تشكل

 سرعت، مقياس تا بگيرد قرار آثار بخش در« تأثير و دقت سرعت،» يعنى شود عوض جايشان اگر حاال(: ج)    

 و تموج تشعشع،» معناست؟ چه به بگيرد قرار آثار بخش در ها اين اگر بعد بشود تاثير مقياس و دقت مقياس

 ابزار فلسفه، توسعه، در و تشعشع تخصيص در تشعشع تعريف در يعنى بگيرد قرار صنعت موضوعات در تشكل

 تعريف لغيره مظهر و بذاته يا لنفسه ظاهر به را نور قبل سال پانصد فرضا كند كار خواهد مى منطق و مدل و

 كه انواعى نور براى هرگز گويند، نمى را چيزى چنين االن اما برگشت آن هويت به نيز خصلت اين و كردند مى

 به و تشريفاً تواند مى نور كه كردند نمى ذكر انواع تأويلى صورت به آنهم عرفان در جز نشود، ديده چشم با

« ضياء عنده الظلمه من يا» دعا از قسمت اين به وقتى لذا. بشود تعريف وجود به استعارتاً و اطالق حيات

 ضد تاريكى چون! چه؟ يعنى است روشنى تو نزد در ظلمت اينكه بود، مبهم آنها براى معنايش رسيدند مى

 مختلف آنها موج طول دارد، انواع اشعه و نور ميگويند االن ولى نيست روشن معنايش حرف اين و است ورن

 نور انعكاس براى انسان چشم حساسيت درجه چون نيست روئيت قابل چشم با كه است نورهايى يک است

 بعد بينند، مى را اشياء و كنند مى نگاه قرمز مادون و بنفش ماوراى دوربين با شب در ولى است، مختلف

 اساسابه است، مطرح ارتباطات در نورى صنايع در كه نورى روابط اين االن. دارد فرق نور نوع اصال گويند مى

 دستگاهاى البته شود مى منتقل ديگرى چيز يک بلكه بشود، منتقل نورانى انعكاس خود كه نيست معنا اين

 و تشعشع تعريف بنابراين دارد فرق كردن كار نحوه دارد، فرق ها شيشه نوع ولى است اى شيشه و سليبى آن

 فقط را موج اما بود فهم قابل مغناطيسى جاذبه نداشت، معنا قبل سال پانصد در الكتريكى موج و تموج

 جارى توانند مى سطحى اختالف يک در كه اشيائى يعنى« سيال» دانستند مى سيال مواد و دريا به مربوط

 موج ايجاد جريان شدت و ميدهد نشان را جريان شدت كه كند مى رمهايىيک ف دايجا جريان اين و بشوند

. ام. اف موج روى كه است شده عادى مطلب اين بلكه و كنند نمى معنا اينگونه را تموج هرگز االن ولى ميكند

 بيان كه آنچه تشكل مورد در چنين هم و گرفت ميتوان را امواجى چه بلند و متوسط موج روى و راديوئى چه
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 مقابل در مطلبى يک تشكل بلكه نداشت ربطى حركت به تشكل اصال بود مولكولى بيرون ساختارهاى شد مى

 وضعيعت و آن مولكول وضعيت به تشكل وضعيت: گويند مى االن است، جمود نوعى حقيقت در بود، سيالن

 درباره توسعه و تخصيص تعميم، يا اثر، و احكام و تعاريف كليه ديگر عبارت به است وابسته... به هم مولكول

 .است شده عوض تاثير دقت، سرعت، مقياس است، شده عوض تشكل و تموج تشعشع،

 گاهى چون شوند مى خارجى موضوعات تكنيک موضوعات يعنى است؟ درست جابجايى اين پس(: س)    

 گاهى ولى شود موضوعاتش بايد تأثير دقت سرعت، صورت اين در كه شود مى اخذ روش خود در موضوعات

 شود؟ مى ذكر بيرون با رابطه در موضوعات كه است

 بكارگرفته متغير ء شى كنترل براى روش يعنى، كند، تعريف را خارجى موضوعات يک ميخواهد روش(: ج)    

 در تغيير آن حاصل كه، است متغير موضوع يک شناسايى مدل شده ساخته مدل ديگر بيان به شود، مى

 كسى يكبار داشت نظر در بايد البته است، شده پيدا تسلط شد پيدا مقياس در تغيير اگر است مقياس

 و شود مى مالحظه عمل و آگاهى انگيزه،« انسان» در بسنجم، را امكان و ابزار انسان، خواهم مى من گويد مى

 بايد اول پس شود مى تشكل و تموج تشعشع،« امكان» و شود مى شناسايى تأثير و دقت سرعت، به« ابزار»

 يعنى شود، ذكر باالتر خيلى سطح يک در دستگاه اين كل اگر چيست تقسيم در فصلها سر كه كرد مالحظه

 آنگاه است جهان و انسان بين رابطه صنعت اگر فرضا بله شود مالحظه جزئى صورت به صنعت نبود قرار اگر

 .است ارتباطى دستگاه صنعت است،« تشكل و تموج تشعشع،» جهان

 اختصاص و تخصيص دقت در كه است همين براى مفهومى هر تعميم شناخت ضرورت ديگر عبارت به     

 است صحيح چگونه جا هر در و كرد ذكر توان مى جا چند را تشعشع كه باشد معلوم جايگاهى به آن دادن

 جا 07 در اگر فرضا گيرد قرار پائين دسته سه در عام نحو به صنعت تعريف در« تشكل و تموج تشعشع،»

 اقتصادى شاخصه مقابل در صنعتى شاخصه مقابل در تكنيک شد قرار اگر ولى شود، مى آنجا جايش يک بيايد

 .شود مى ديگر بحث شود تعريف اجتماعى شاخصه مقابل در و
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« تشكل و تموج تشعشع،» يعنى شود تعريف تا دو اين مقابل شاخصه يک عنوان به تكنيک بود قرار(: س)    

 .گيرد مى قرار موضوع جايگاه

 چه تا گيرى اندازه اين شود معلوم باشد قرار اگر يعنى. شود مى تأثير مقياس« تأثير و دقت سرعت،(: »ج)    

 .شود تعيين چقدر سرعت مقياس بايد است، كرده تسخير را تشعشع اندازه

 موضوع يعنى است تر تمام باشد« منابع و ابزار انسانى، نيروى» تكنيک موضوع رسد مى نظر به(: س)    

 .باشد انسان تواند مى تكنيک

 .چيست شود معلوم تا است كجا تكنيک يعنى(: ج)    

  است؟ صنعتى شاخصه در است(: س)    

 بتوان بايد شود ضرب اجتماعى و اقتصادى در شاخصه اين و بشود شناسائى صنعت است قرار اگر(: ج)    

 مثال نيست خوب هميشه بودن تر تمام يعنى است، سئوال مهمترين« است جدول كجاى» يعنى كرد ضرب

 كنيد رها را اينها: ميگويند كند؟ مى كار چه چهار يا و سه يا و دو يک، دنده چرخ پيكان در شود سئوال اگر

 تعين ميخواهد كه هنگاميكه در اما است اصل آن كه است صحيح بله است آن انبساط و انقباض و نيرو قضيه

 . شود تمام اينها شدن تطبيق سرعت ميزان بايد شود تبديل ديفرانسيل و دنده جعبه به و كند پيدا

 مرحله اين تا پس گيرد مى قرار اينجا و شود مى صنعت خود موضوع« تشكل و تموج تشعشع،» پس(: س)    

 آيد مى بدست آمارگيرى مدل كوچكترين در كه را متغيرها ترين اصلى شود مى پيدا كه كثرتى اينها ضرب از

 شد، معلوم گرفت صورت آمارگيرى اينكه از بعد چند يا است كافى آمارى مدل براى عناوين اين تألتم آيا

 تالتم سطح اين در آيا يعنى بيايد بدست بايد ها شاخصه اين نسبتى تالتم االن بلكه دهد نمى يا ميدهد جواب

 است شرط اول از آن تالتم است الزم آمار كنترل براى كه اى شاخصه هر ديگر تعبير به است تمام آن نظرى

 و آسيب جواب آيا و دهد مى پاسخى چه شود مالحظه بعد بگيرد قرا نسبت در آمارها و شود آمارگيرى كه

 بحث نظرى  فلسفه پايگاه لحاظ به تكنيک سود، مالكيت بحث چون خير؟ يا ميدهد االن را معضل جواب

 آمارى اطالعات اگر حتى نيست اين از غير و است همين فقط. است بوده متغيرها ترين اصلى شد معلوم شد،
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 در مشكل آيا است نداده جواب را مسئله خوب كه شد معلوم و گرفت قرار سبتىن يک در و آورى جمع

  است؟ نشده انتخاب درست عناوين كه است اين در مشكل يا است عينيت از آمارگيرى كيفيت

   ساده تقريب نسبت به اكتفا يا صنعت    مدلسازى براى تقريب ضريب افزايش ضرورت - 9 

 . است همين فقط گفت كسى چه(: ج)    

 .هستند متغير ترين اصلى شاخصه اين كه اين بحث(: س)    

 طرح سپس نمود مقايسه و پرداخت نيز ديگر هاى طرح به توان، مى كه است اين ها طرح از يكى خير،(: ج)    

 .كرد گزينش را برتر

 شد قرار اول احتمال در كه است اين فرض شد پيدا جزميتى اول گمانه عنوان به سطح يک در پس(: س)    

 آنها مالكيت هم% 02 و وقفى آنها مالكيت% 92 دولتى صنايع مالكيت% 72 مثال شود اخذ مالكيتها آمار مثال

 .آيد مى بدست آمارى، نيز تكنيک و سود مورد در است خصوصى

 .ندارد وجود وقف آمار چون خصوصى و تعاونى دولتى، يعنى(: ج)    

 . آيد مى عمومى مالكيت عنوان تحت وقف اينجا البته(: س)    

 .شود مى نظر عينيت به نسبت اينجا در چون شود؟ مى شامل را وقف چرا(: ج)    

( ع)رضا امام مقدسه آستان به مربوط صنايعى يک چون دارد وجود چيزهايى چنين عينيت در(: س)    

 .باشد مى

 .دارد حسابدار و عامل مدير يک امنا، هيئت يک يعنى است خصوصى بخش عين آنها اداره نحوه! خير(: ج)    

 .باشد خصوصى و دولتى فقط يعنى باشد خالى خانه آن دارد امكان(: س)    

 بحث آيا بود؟ منظورى چه براى شد ارائه تعاريفى اين ديگر عبارت به است نيز تعاونى مالكيت(: ج)    

  رسيد؟ اينجا به اتفاقى بصورت



 ····························································································  027 

 اخذ آمارى نمونه مدل عنوان به صنايع وزارت منتخب صنعت 802 از كه بود اين سر بر بحث خير،(: س)    

 عناوين اين به پرداختن براى گذارى اولويت مالك شود معلوم تا گردد مشخص آنها بندى طبقه نظام و شود

 چيست؟

 .گفتند كارشناسان نيز را چيزى يک و شد پيشنهاد چيزى يک(: ج)    

 . است اثباتى مبحث از آمده بدست پيشنهاد نيز پيشنهاد شد مطرح گفتند كارشناسان كه را آنچه(: س)    

 . شد بيان تقريبى نسبت يک با قبال كه(: ج)    

 .گرفت قرار بودند، آورده بدست آنها كه هايى شاخصه مقابل اثباتى هاى شاخصه كه(: س)    

  صنعتى و اقتصادى اجتماعى،    سطح سه در مالكيت تعاريف ارائه لزوم - 9/8 

 تعاريف يعنى خير؟ يا است كافى بود آمده بدست شاخصه كردن درست براى كه تعريفهايى آيا(: ج)    

 تعريف هاى شاخصه آيا شود تعريف بخواهد جدول سطرهاى اگر فرضا خير؟ يا است آمده بدست اى شاخصه

 خير؟ يا گيرد مى قرار آن از سطرى چه بخش زير آمارى چه گفت بتوان كه است اى شده

 نظر مورد صنايع مجموعه از گردد مى معلوم شود مالحظه مالكيت بخش در صنعت، اگر: دانشمند مهندس    

  است؟ غيره يا و خصوصى يا دولتى آن مالكيت صنعت كدام

 الزم آيا است نشده تعريف اگر خير؟ يا است شده تعريف صنعتى و اقتصادى اجتماعى، به مالكيت(: ج)    

 يا و دولتى آيا« اجتماعى مالكيت» فرضاً شود معلوم بعد تا شود خودش در ضرب تعريف هر اول نيست

 مالكيت بايد بار يک بنابراين است؟ جداگانه سه هر ضرب و تقسيم نوع يا شود مى خصوصى يا و تعاونى

 و خصوصى دولتى بخش در كه شود مالحظه سپس شود تعريف - سود مثل - صنعتى و اقتصادى و اجتماعى

 منقح و تئوريزه نيز تقسيمات اين و گرفت صورت تقسيماتى يک صنعت در چنين هم. است چگونه تعاونى

 ذكر چگونه اجتماعى در شد ارائه تكنيک از كه تعريفى ولى شد تمام نيز آن هماهنگى و نظرى تألتم شد،

 به است؟ چيزى چه صنعتى در چيزى چه اقتصادى در است؟ ريزى برنامه مدل يا مديريت مدل آيا شود؟ مى

 فرضا بحث، حاصل شود معلوم كه برسد وضوحى به و برود پيش اى اندازه به بحث است الزم آيا ديگر عبارت
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 كرد مشخص بعد است شاخصه يک باره در تعريف هم طرىس و است شده تعريف سطر 72 يا 02 يا 82 اين

 الزم االن گفت توان مى خير؟ يا است الزم چيزى چنين آيا داد انجام توان مى چكار ها شاخصه اين با كه

 .است كافى است، شده پيدا كه اى ساده تقريب نسبت ميزان همان بلكه نيست

  

  صنعت وضعيت تحليل در موجود آمارهاى بودن كافى و جديد آمار به نياز عدم - 2 

 آن مالكيت چون آيد نمى بدست بيشتر نوع سه شود آمارگيرى باشد قرار اگر هست عينيت در آنچه(: س)    

 .هستند خيريه بنگاههاى سهامدارانش يا است دولت آن سهامداران يعنى دولت اختيار در يا

 درباره كه را آمارى گفت توان مى سود مثل نيز مالكيت درباره آيا شود، عوض سود تعريف بود قرار(: ج)    

 مدل در مطلب مهم. شود مى عوض جايش تعريف به بنا چون كرد، ذكر ديگرى چيز درباره است، ارز نرخ

 عوض فصلها سر رديف گاه هر شود، مى عوض سرفصلها( رديف) جايگاه تعريف به بنا است همين در جديد

 چيزهاى بندى، دسته سبدهاى در ولى شود مى استفاده موجود اطالعات همين از كه است اين معنايش شد

 تغيير سازى مدل اساس دهد مى نتيجه ديگرى چيز شود مى بسته جمع وقتى حتما و شود مى ريخته ديگر

 اگر آورد مى سبد يک اين« پول و كاال و ابزار كار،» مثال شود مى تعريف حده على موضوعى وقتى هاست، سبد

 سرفصلها وقتى شود مى عوض فصلها سر و فايلها ديگر عبارت به آيد، مى ديگرى سبد شد فرض ديگر چيز يک

 چيزهاى يک و دهد مى جا خود در را ديگرى چيزهاى يک شود مى ذكر كه آمارى هاى نمونه آنوقت شد عوض

 و باشد سبدها در بايد مشترك واحد چون+...2+0+8 هم شود مى ستهب كمى جمع كند، مى بيرون را ديگرى

 رقم و عدد است، مشترك واحد عنوان باالئى، واحد آن بعد شود مالحظه سرفصلها تمام در مشترك واحد آن

 . بشود مطالعه اينگونه بايد است 2 و 8،0 آنها نسبت حاال شود 92( والف 62( ب 802( ج مثال مشترك عنوان

 در نهايتاً كه است چنين آمارها اصوال بگوئيم - 8: كرد مالحظه توان مى نحو دو به: رضايى حجةاالسالم    

 حتما آنگاه شود مالحظه آمارها زيربخشهاى بعد شود، عوض سرفصلها - 0. شود مى خالصه دسته سه اين

 .كنند مى درست را ديگرى بافت و تركيب

 است؟ بافتى چه جديد بافت نيست؟ سازگار مفهوم اين با جديد بافت آن منتهى: دانشمند مهندس    
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 كردن درست براى است الزم جديد بافت اگر خير؟ يا است الزم جديد بافت سازى مدل براى آيا اوال(: ج)    

 است؟ الزم كارهايى چه و ابزار چه جديد بافت

 مدلى يک بالفاصله آمارها از سرى يک بندى دسته براى بود قرار آيا كه است اين سئوال: عليپور آقاى    

 اى برهه يک در را آمارها آن يا شود مشخص آمارى متغيرهاى و بگيرد صورت بندى دسته فورا و بيايد بدست

 هم مدل اين و است سازى مدل روى بحث فعال ولى رسيد نيز اى نتيجه به و كرد عمل و آمد بدست كار از

 نظام شامل محيط عنوانهاى شد پرداخته اقتصادى و اجتماعى اليه به بحث در وقتى چون. است مطلوب مدل

 ارائه اجتماعى سطح در مالكيت از جديدى تعريف اصوال نيز همين خاطر به و است مطلوب شكل در صنعتى

 ديگر مكاتب با مميزش وجه صنعت جمله از ساختند جهان تسخير براى كه اجتماعى مدلهاى كه چرا شد

 و شد خواهد ارائه مالكيت از االن كه تعريفى لذا كنند مى ارائه مالكيت از اجتماعى سطح در كه است تعريفى

 يک بايد قاعدتا يعنى بگنجد اين در كامال موجود آمارهاى نبايد شود مى ارائه مالكيت در كه بندى دسته

 وجود موجود شرايط در نيز تعريف آن و است تأسيسى تعريف جديد، تعريف اينكه راىب بماند خالى هاى اليه

 به را صنعت كه شود ارائه خصوصى مالكيت از كه تعريفى شود، ارائه وقف مالكيت از تعريف مثال ندارد

 كامال موجود وضعيت با نيز دوستى مالكيت از تعريف حتى و گرداند برمى خانوادگى كوچک كارگاههاى

  است؟ متفاوت

  اسالمى مدل مختصات نقطه از موجود وضعيت ترجمه ضرورت - 2/8 

 نقطه) خودش موضوع از بتواند مدل يک اگر. شود پرداخته آن به بايد كه است اساسى سئوال اين(: ج)    

 اگر يعنى باشد شده بينى پيش قابل غير حوادث منتظر بايد ببنيد، درست را خودش غير( خودش مختصات

 مدل داخل اسالمى، مدل در يا دارى سرمايه مدل داخل بايد دارى سرمايه مالحظه براى كسى شد قرار

 مدل اگر ولى خورد مى آسيب و گيرد مى قرار چالش در مرتبا اسالمى مدل صورت اين در شود، اسالمى

 مالحظه خودش مختصات نقطه براساس را محيطى تحركات كه اى بگونه بپوشاند هم را دارى سرمايه توانست

 انسان وضعيت برترين بتواند مدل بايد مثال شود مى ممكن محيط در اسالم تاثير سهم باالبردن امكان كند
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 كنترل در كه بخش آن است، اين معنايش واال كند مالحظه را( الحادى الحادى الحادى) منافق كافر، مثال

 مدل كه است اين معنايش نيست، محيط از شده قيچى اسالمى بخش چون كند كنترل نتواند است مدل

 بدون تنها، اسالمى موضوع در شدن كاناليزه ديگر بارتع به كند مالحظه را بيرون تحركات تواند نمى

 براى كه است اين مهم سئوال حال كند مى شكست دچار را مدل، قطعا الحادى، و التقاطى وضعيت مالحظه

 ندارد معنا مطلوب شرايط هيچ در هرگز! نوشت؟ آمارى عمل صورت توان نمى جديد دستگاه براساس آنها كار

 نسبت تنظيم اش درباره يا و درست اطالع اش درباره يا و گيرم مى تصميم محيط درباره بگويد كسى كه

 مختصات نقطه از ترجمه ماشين در بايد دارند، كه را اطالعاتى همان و نسبتهايى تنظيم همان پس كنم، مى

 با آنها شرايط وضعيت... و روند مى كجا و كنند مى چه زمانى چه هستند اينگونه آنها بشود گفته اسالمى مدل

 . است چگونه مدل

 به كه دارد وجود اطالعاتى بنديهاى دسته از اى مجموعه يک موجود عينيت درباره: دانشمند مهندس    

 موضوع و شود نگاه ارقام و آمار همين زاويه از اگر حاال است آمده بوجود خودش زمان ضرورتهاى حسب

 . گردد ارائه جديد ذهنى بندى طبقه و شود شناسائى

  اسالمى مدل براى اطالعات و آمار ترجمه ماشين و مبدل مدل طراحى لزوم - 2/0 

 .است الزم اسالمى مدل ماشين به ترجمه ماشين يک يعنى(: ج)    

 يک به نياز خودش نظريه در حال هر به بيايد بوجود، جديد بندى طبقه اين اينكه براى منتهى(: س)    

 .نداشت وجود اطالعات اين عينيت در اگر حاال كند پر را مدل آن تا دارد اطالعات و ها داده سرى

 اسالمى پول بكند را كار اين نتواند اگر يعنى است اينگونه هم محيط است، محيط شناخت عين اين(: ج)    

 بريده مدل چون ببنيد تواند نمى خودش به نسبت نيز را الحادى محيط آن از بدتر كرد اندازى راه توان نمى را

 و دنيا آرمانى وضعيت  كه فرض بر شود مى محاصره شرايط طريق از مرتبه يک و كند كار تواند نمى شرايط از

 نظريات اساس بر محيط اطالعات آمار نيست بنا و است محيط مدل شد، سپرده اسالمى مدل بدست آخرت
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 دستگاه در بايد هست كه اطالعاتى همان كند؟ مى كار چه محيط متغيرهاى با مدل بشود، آورى جمع جديد

 .بيايد جديد

 بندى طبقه اطالعات از حداقل داراى جديد مدل اينكه براى گاهى چون دارد نقض نظرى نگاه از(: س)    

 عينيت از باشد قرار اگر ولى شود بندى دسته بيايد، بوجود كه دارد نياز اطالعات از نوعى به باشد، نظرى شده

 هميشه اطالعات خود يعنى نيست اطالعات نفس اينكه نه البته نيست عينيت در بيايد بدست اطالعات اين

 .كرد توان نمى كارى نشده توليد كه زمانى تا است نشده توليد منتهى است موجود

 اطالعات كه مدل يک درجه آثار بگويد كسى اينكه مگر است مدل رسيدن بست بن به معنايش خير،(: ج)    

 و چيست چهارم و سوم دوم، قسمت در خورش باز باشد اينگونه اينها تعاريف گاه هر دارد وجود مستقيم است

 خورد؟ مى مدل اطالعات كجابه

 .كنيم پيدا دست بزرگترى اطالعات يک به تا شود درست مشهود از بايد رابطه سرى يک يعنى(: س)    

 بر تاثيرى چه شود مشخص ارز تعريف بود، تعريف اساس بر بايد ولى شد عوض سود تعريف فرضا(: ج)    

 شود عالج پيچيدگى اين بايد ولى شود مى تر پيچيده كمى كه رسد مى نظر به. دارد اسالمى كشور كاالى

 معنا پس بيايد بدست بايد است الزم آن محيط و شرايط شناخت براى مدل ساختن در كه ارتباطى حداقل

 كند آمارگيرى تواند نمى مدل پس ندارد را موضوعات اين ايران آمار مركز چون كه برسد اينجا به مدل ندارد

 آن كه وقتى كندبعد گيرى اندازه جديد مدل اساس بر دنيا تمام و شود المللى بين استانداردهاى كه وقتى تا و

 !گيرد مى صورت ريزى برنامه گرفت، صورت آمارگيرى و شد معرفى استانداردها

 مقوله به نسبت جديدى شناسى آسيب و بيايد جديد كارشناسى يک چنانچه اگر: رضايى حجةاالسالم    

 آخر در صورت هر به كند مى كار موجود مدل دستگاه در كه اجتماعى مقدورات طرفى از و بدهد ارائه صنعت

 خير؟ يا شود ارائه آنها به جديدى مطلب است قرار آيا

 تا نباشد الزم اينكه براى مطلب اين بيان شد بيان آن ضد اتفاقا نيست جديد آمارگيرى روى بحث(: ج)    

 . باشد كافى موجود آمار همين بيايد بدست جديدى آمار
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 .ندارد تطبيق جديد موضوع به آمار اين(: س)    

 .بيايد بوجود بايد رابطه سرى يک اينجا در: دانشمند مهندس    

 ساختار يک تعيين بحث رده يک و است وضعيت شناسايى بحث رده يک است، كار رده دو: ديندار آقاى    

 تطبيق موجود وضع با قاعدتا است تصميمگيرى يعنى است جديد ساختار تعيين كه آنجايى است، جديد

 .كند نمى

 براى توان مى اهرمهايى چه با و شيبى چه با شود معلوم تا باشد شناسايى يک آنهم براى بايد كه(: ج)    

 .كرد استفاده جريانش

 و كرد بندى دسته بتوان را موجود وضعيت تمام بايد شناسايى براى يعنى است، قبل شناسايى آن،(: س)    

 موجود عينيت با حتماً شود مى ساختار تعيين گاه هر ولى آورد بدست فعلى عينيت همين از آنرا اطالعات

 . بگيرد صورت انتقال تا كرد درست شيبى يک بايد و ندارد تطبيق

 داشته مقبوليت كه گفت سخنى بايد ديگر عبارت به پذيرفت بايد را انتقال اول مرحله حال هر به(: ج)    

 .باشد داشته نيز عينى مقبوليت بايد تئوريک، معقوليت از غير باشد

 كه گونه همين موجود نقطه اما شود مى بيان مطلوب نقطه و مالحظه آرمانى وضع اينجا در خير(: ج)    

 را خودش بايد آمارى مدل است اين مطلب خالصه كند، معين را اينها بين نسبت مدل بايد باشد، بايد هست

 از خارج مقدورات هم و خودش گيرى تصميم تحت مقدورات هم خودش مختصات نقطه از و بكند تكميل

 .كند شناسائى بتواند را محيطى موانع و داخلى موانع و محيطى مقدورات يعنى خودش تصميمگيرى

 بحث وقتى ولى شود مى پذيرفته بحث شود مى مطرح نظرى بحث كه هنگاميكه: رضايى حجةاالسالم    

 تطبيق وارد وقتى يعنى شد، آمار وارد بحث وقتى مالكيت بحث در مثال شود مى مشكل دچار شود مى عينى

 .شود مى مشكل دچار شود مى موضوع به

 . شود داده تطبيق موضوع به مطلوب است قرار اينكه براى: ديندار آقاى    

  تخمينى مدل در آمارى سبد تغير و موجود آمار كفايت - 2/9 
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 شود اولويت تعيين و برود مدل داخل است قرار آمارها اين بعد اما، آمد بدست نيز آمارهاى يک! خير(: ج)    

 كه شود مى معلوم جلوتر قدم يک در رفت، آمارهاى سراغ به بايد دوباره. است ديگر اطالعات دسته يک اينجا

 كار، براى شود مى الزم كه ميزانى به ديگر عبارت به. خير يا شد انجام درست تأثير سهم توزين مدل اساس بر

 هماهنگ آن قبل مرحله با مرحله هر در بايد تعريفها نهايت كند، مى تكميل را تعريفها جديد بازخورسيستم

 نقض جا هيچ مدل نبايد فاز آخرين تا صفر فاز از بايد باشد سه فاز و دو فاز يک، فاز صفر، فاز اگر يعنى باشد

 .بشود تر عينى و دقيقتر تر، كمى تر، روشن تبيين رود مى جلوتر كه بار هر و كند رها را هماهنگى و

 عينيت در آنچه با شده خواسته كه آمارهايى معموال است، افتاده اتفاق بحث در كنون تا آنچه(: س)    

 بايد يا و نبوده چنين اين اطالعات يا عينيت در كه شده درخواست آمارهايى يک يعنى متفاوت است موجود

 .شود سئوال عينيت از و بيايد بدست جديدى آمارگيرى مدل يک

 .شود عوض ديگرى صورت به سبدش است قرار آمارها همان و شد ارائه آمار جلسه براى خير،(: ج)    

 . نيست موجود آن آمار و اطالعات ولى شد درخواست، تحديدى و تشويقى سياستهاى آمار مثال(: س)    

 نيست معلوم آيا ندارد؟ وجود سوبسيدها آمار واقعا آيا حال دادنهاست، سوبسيد يعنى تشويقى معناى(: ج)    

 هم همه آمار است بستن ماليات يعنى توبيخ تشويق، يعنى سوبسيد است، كرده خرج راچگونه پولها دولت

 قرار او نظر طبق بگويند دفعتا بعد بزنند تفريح زنگ عالم در اگر كه برسد بذهن نبايد اينگونه و است موجود

 اينها طبق مسلمان و كافر و شود ابالغ عالم اهل به بايد شد معين كه را استانداردهايى شود اداره عالم است

 محيط، يعنى دهند نمى آمارگيرى اجازه كه جاهايى براى سئوال لذا! نيست چيزى چنين يک كند كار

 .باشد داشته جديد سبد به تبديل قابليت بايد المللى، بين استاندارد طبق شده اعالم آمارهاى

 .بيايد بدست آمارى مبدل مدل بايد پس: دانشمند مهندس     

 .شود مى درست همان فعال! احسنت(:ج)    

 .فهمد نمى اصال چون شود نمى همراه مقابل طرف ديگر شد درست اين وقتى: رضايى حجةاالسالم    

 .بگيرد موضعى چه بايد كه بداند جديد مدل كه است اين مهم بفهمد او كه نيست مهم(: ج)    
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 شبهه. است ناحيه اين از شما مشكل شود نمى گفته او به مگر شود شناسى آسيب است قرار وقتى(: س)    

 به و شود مى تبديل مبدل مدل بوسيله بعد دارد وجود تخصيصى ارز سبد تحت اطالعاتى يک كه اينجاست

 سبد جزء هيچگاه او فكر استاندارد شود مى بيان مقابل طرف براى وقتى لذا و خواند مى آنرا مدل ديگر گونه

 ما مشكل چرا و چه يعنى گوئيد مى شما كه كارى اين اصال فمهم نمى من گويد مى او گيرد نمى قرار مدل اين

 مدل چون شد، منحل آنها دستگاه در نبايد كه است وقتى يک دارد طرف دو مطلب اين است، ناحيه اين از

 وقتى هم طرف اين از ولى گيرد نمى نتيجه گويند مى آنها آنچه از غير شد منحل آنها دستگاه در اگر جديد

 جايى به كنى متوجه مرا بود بنا گويد مى لذا هست آنها براى هم اشكال همين عين شود مى اثباتى بحث

 .فهمم نمى اصال من كه بردى

 بوسيله باشد معلوم بايد اول افتاد كردن ترجمه و انتقال فكر به بعد بيايد بدست مدل خود بايد اول(: ج)    

 نمودارهايى بيند مى او كه را چيزى بزرگترين بعد بگيرد صورت است ممكن كارى چه هست كه اطالعاتى

 عينيت با كه نحوى به شود مى ارائه كامپيوتر به كه است افزارى نرم و شده رسم مدل اين بوسيله كه است

 صحيح آنگاه و ميدهد را عينيت جواب ديگر مدلهاى از بهتر مدل اين چرا گويد مى هم بعد خواند مى بيشتر

 و كرديد بينى پيش شما اگر كنيد؟ وضعيت بينى پيش توانيد مى چرا چيست؟ شما مبدل مدل بگويد كه

 بينى پيش اين و شود مى اينگونه صنايع بازار و كار بازار شود، مى اينگونه ارز وضعيت ديگر ماه شش گفتيد

 پيش بگويد كارشناسى هر كه است صحيح درآمد، صحيح شما بينى پيش و نبود آنها بينى پيش با موافق

 نسبت گويد مى. ميدهيد نشان را نمودار بله گوئيد مى بوديد؟ كشيده نمودار يعنى بود هم علمى شما بينى

 .آمد بدست نمودار اين كه بوديم گرفته را نسبتها اين گوئيد مى بوديد رفتهگ ار چيزهايى چه بين

 است؟ الزم رياضى مدل يک آنجا به رسيدن براى آيا: عليپور آقاى    

 خواهد بيان آينده در كه است شده تعبيه 2 و 0 ،8 در معنا يک به كه است الزم رياضى مدل حتما(: ج)    

 كه است چنين هم و 2  و 0 بين نسبت با است برابر 0 و 8 بين نسبت 2 ،0 ،8 در برابرى مفهوم يعنى شد

 .شد مالحظه كه سطرى كل
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  تاكنون ابتداء از صنعت بحث روند تبيين ضرورت - 7 

 به كه تاآخر مباحث اول شود، روشن دقيقا يعنى بگيرد صورت روندى تبيين بايد كه رسد مى نظر به     

 سراغ به و رها آنرا رسد مى نقطه يک به بحث وقتى كه. نباشد گويا كه نرسد بذهن اينگونه كجاست مباحث

 .رود مى رفته ديگرى چيز يک

  بحث روند بر حاكم سير هدف، موضوع،. ضرورت - 7/8 

 هدف مرحله در بحث فعال گفت توان آيامى شود خالصه هدف و موضوع ضرورت، در بحث كل اگر(: س)    

 .شد بيان شامل محيط در مطلوبيتهاى يعنى است؟

  صنعت طرح صفر فاز در صنعت تعريف مبناى و تعريف ضرورت، بيان - 7/0 

 شود بيان آن متغيرهاى و موضوع نسبتهاى دقيقا است، قرار االن ولى شد بيان ضرورت ديگر عبارت(: ج)    

 گفته كه است اين دقيقتر و شود مى ضرب خودش در هميشه هدف و موضوع ضرورت رسد مى هدف به بعد

 و موضوع فايل يک يعنى مو موضوع موضوع تا شود ضرب بار سه خودش در بايد آثارش و فعل موضوع شود

 و اى مرحله چه در هدف كه شود مى تعريف آن در كامال آنگاه كند پيدا آثار فايل يک و موضوعات فايل يک

 .شود مى چه

 تمام ضرورت نشود گفته غائى علت اگر شود مى بيان مبهم صورت به ضرورت مرحله در حتما هدف     

 بحث چرا كرد دقت بايد حال. شود مى گفته آثار يا و موضوع ضرورت نيز آثار در و موضوع در البته شود، نمى

 بشود تنظيم مقدارى نيز آن مراحل اگر دارد كار آينده با نسبتى چه و گذشته با نسبتى و رسيده اينجا به

 سپس و راست به راه وسط رفتم مى راه تاريكى در من بگويد كسى نيست خوب هرگز يعنى است خوب بسيار

 در نما قطب حداقل شخص كه است اين حرف اين معناى رفتم چپ طرف از و برگشتم راه وسط به محددا

 .كند حفظ را جهت تا ندارد دست

 درونى عوامل بود، صنعت تعريف مبناى و موضوع تعريف مورد در اول جلسه چهارده: رضايى حجةاالسالم    

 .شد تعريف زا بيرون و زا درون عوامل مجموعا شد مشخص آن
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 .رسيد آمار تا دوم فاز در است؟ بوده چه آن يک فاز است صفر فاز اين اسم كه(: ج)    

  صنعت طرح اول فاز در صنعت احكام نظامات و كلى احكام تنطيم - 7/9  

 آن از كه شود درست احكام نظام بايد شد درخواست كه بود احكام و مسئله به تطبيق آمار، از قبل(: س)    

 بيان متغيرهايش يعنى بود شده تمام تعريف در اش پايه كه موضوعاتى نظام طريق از شد قرار و نشد طريق

 نظام توان مى آنجا در يعنى شد داده تطبيق احكام مسئله اساس آن بر بعد شد درست موضوعات نظام و شد

 .آورد بدست را احكام

 را اسالميت توان مى فعلى اطالعات و مقدورات با بلكه نيست درست« نشد» شود گفته اينگونه پس(: ج)    

 0 بيايد بدست بايد دستورى و تكليفى توصيفى، احكام كه دارد مطلوب مرحله - 8 كرد احراز مرحله چند در

 احكام با هست،« شد» بلكه نيست نشد نيز اينجا در و گيرد مى قرار پايه دينى، متقين قدر كه اى مرحله -

 .شد آغاز مدل بحث و شد تر كلى

 اعتقاد تأثير ديدن و اعتقادات با صنعت رابطه،) حجيت يعنى ارزشى نظام از كه شد تمام يک فاز در(: س)    

 .شود مى درست احكام نظام طريق آن از و دارد وجود است موضوعات نظام در كه مدلى براساس( برآن

  نظامات و كلى احكام يعنى(: ج)    

  صنعت طرح دوم فاز در اجمالى مدل تنظيم - 7/2 

 در آنچه يعنى موجود آمارى دستگاه مرور از پس شدم آمارى مدل بحث وارد بحث اين از بعد(: س)    

 مدل وارد بحث كردند مطرح آنها كه هايى شاخصه و مالكات گذارى، اولويت و بندى طبقه نظام و اولويتها

 دستگاه در را مطلوبيتها هم و تحليل را آنها دستگاه هم توانند مى ها شاخصه اين شد اداعا شد جديد آمارى

 .كنند بيان جديد ديدگاه اساس بر را شناسى آسيب يعنى جديد

 را جديد روند و آنها روند يعنى بگويند را آنها مطلوب حتى(: ج)    

 .شد تعريف جديد مدل ديدگاه از ها شاخصه آنگاه(: س)    

 .بيايد بدست% 92 مدل تا بود آمار روى بحث كه حالى در آمد، تعريف سراغ به بحث چرا(: ج)    
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 كه شد بندى طبقه موجود هاى شاخصه و بندى طبقه تعريف اساس بر را صنعت اجمالى، بحث يكبار(: س)    

 .رسيم مى نتيجه همان به نيز ما رسيدند آنها كه اى نتيجه همان به اينصورت در

 توبيخ، تعريف شد بنا كه بود اين بحث، در شدن وارد دليل بلكه نيامد اينجا به دليل اين به بحث خير(: ج)    

 مالحظه دنيا ديدگاه شد بنا كنند، مى سد را كارها جلو چگونه كنند، مى كمک چگونه يعنى.... و سود تشويق،

 .كنند مى چكار را اينها كارشناسان هستند صنايع اين شد بيان يعنى شود

 پرداختند؟ اينها به چرا و بوده دليل چه به آنها به گذارى اولويت(: س)    

 پرداختند؟ اين به دليلى چه به اين بر عالوه خير،(: ج)    

 .بيايد بدست آنها نظر بود قرار(: س)    

 كلى تعاريف يک با كار اول شود، مى نگاه آنها به جديد مدل ديدگاه از نيز% 92 مدل در هميشه خير،(: ج)    

 شروع نيز تعريف بعد شود تعريف دوباره بايد دادن تفصيل صورت در اما بگيرد صورت كلى بندى دسته يک

 .دارد« صنعتى و اقتصادى اجتماعى،» سود، مفهوم شد بيان و شد

 .شد داده مفهومى توسعه گفتند ديگران كه آنچه(: س)    

 .شد الزم دوباره تعريف و شد تمام آمارش با يک فاز يعنى(: ج)    

  طرح سوم فاز در صنعت تفصيلى مدل تنظيم - 7/7 

 .تفصيلى تعريف يعنى(: س)    

 شود انجام آنها قول به بنا كار آن باشد قرار اگر شد معلوم چون كه نيست اين تفصيلى تعريف معناى(: ج)    

 آنها صنعت جديد مدل تعريف به بنا و نداشتيد قبول را آنها تعريف اساسا بلكه آورد مى در آنها حرف از سر

 اول دفعه بندى طبقه در نگرفت صورت تقسيم آنها نظر اساس بر نيز اول بندى طبقه در حتى. شد بندى دسته

 ديگرى بندى دسته شد وارد شاخصه سه ورى بهره و عدالت صيانت، اساس بر شد تعريف ديگرى گونه به نيز

 .گرفت صورت

 .شد ارائه موضوعات نظام براى مدل يک(: س)    
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 براى و شد طرح سئواالتى يک بعد. شد بيان كلى بصورت فقط نشديد آن بحث داخل خير،(: ج)    

 . شد تعاريف وارد بحث سئواالت پاسخگوئى

 .چيست صنعت يک گزينش معيار كه بود اين اساسى سئوال: عليپور آقاى     

 انجام چگونه اين است تحديد يا توبيخ يا تشويق تضعيف، يا، تقويت اينها داخل در  بندى طبقه يعنى(: ج)    

 .است موجود آمارش دادن وام و پول دارد وجود صعنت داخل در آمارش كه آنچه شد داده جواب و گيرد؟ مى

 بعد دارد نسبى مزيت و اى افزوده ارزش شد، مطرح آن بودن زا اشتغال صنعت، يک گزينش علت در(: س)    

 بيكارى، و كه شد گفته و شد اشتغال بحث بعد شد مطرح مالكيت بحث آن بدنبال و شد ازرش وارد بحث و

 عنوان به مالكيت مبحث ولى است توليد هر و صنعت هر ذاتى اشتغال كه است دارى سرمايه نظام ناهنجارى

 .شد مطرح اساسى بحث يک

 شد منتقل اينجا به بحث آمار، بحث از سرفصلى چه در ولى شد ارائه زيادى مطالب مطلب دل در(: ج)    

 !شد؟ بحث( فلسفى) ملكوت و الهوت از آيا يعن

 .است تفصيلى تعريف اين: رضايى حجةاالسالم    

 نظام يا سبدسازى دارد الزم جديدى طبقه آمارها بلكه خواهد، نمى جديد آمار است تفصيلى اگر(: ج)    

 .شود نمى مشخص سبدها بين نسبت نباشد سبد تا شد بيان كه مبدلى

 .بگيرد صورت جديدى بندى اولويت بايد جديدى هاى شاخصه براساس ديگر بار يک پس: عليپور آقاى     

 چگونه كنند، مى تصرف صيانت در چگونه شود معلوم بايد حاال ورى بهره عدالت، صيانت، از غير يعنى(: ج)    

 اما هست خودش سرجاى و دارد تعريف تا 02 صيانت چيست صيانت كه است اين از غير كنند مى تصرف

 كردند؟ برخورد چگونه صيانت با اينكه بحث

 .صيانت و سود بين رابطه صيانت، و مالكيت بين رابطه يعنى: دانشمند مهندس    

 گيرد مى انجام ديگرى بررسى يک دوباره شد درست مبدل مدل وقتى صيانت، و تكنيک بين رابطه(: ج)    

 شود معلوم اولويت حفظ با تا نشود درست ستون يک تا كرد درست سبد آن در ميتوان آيا اينكه بر مبنى



 ····························································································  071 

 ذكر عدد نوع 72 است ممكن چون بيايد بدست مشترك عدد يک تا شود مى تبديل بهم چگونه اوال اينها

 0 شماره ستون وزن با 8 شماره ستون وزن شود مى معلوم بعد ميدهد وزن و توزين اجازه مشترك عدد شود،

 يک ستون اصلى متغير اگر اينكه درباره داد نظر بايد آنگاه بود گيرى نسبت توانائى اگر دارند، هم با نسبتى چه

 توان مى اش درباره را تصرفات اين و بود خواهد اينگونه اصلى متغير كرد عمل باشد، 2 ستون يا و 0 ستون يا

 .است شده درست مدل% 92 درآمد درست دستگاه« وآنگاه» وقتى. شود نيز اينگونه بايستى داد، انجام

 خير؟ يا شود كامل... و سود مالكيت، از تعريف بايد آيا حال: رضايى حجةاالسالم    

 .صنعت در مالكيت و اقتصاد در مالكيت جامعه، در مالكيت يعنى(: ج)    

 روش به تكنيک مورد در. شد عمل دو آن از متفاوت تكنيک مورد در كه رسد مى نظر به: عليپور آقاى    

 را مكاتب همه به تعميم قابليت تصرف روش در كه است امرى توسعه و تخصيص تعميم، يعنى شد پرداخته

 .شد ارائه مختار مكتب ديدگاه از تعريف مالكيت و سود مورد در ولى دارد

 آن در كه رفت مدلى يک در تكينک كه همانگونه بايد شود ارائه شامل مدل است قرار اگر يعنى(: ج)    

 را مقياسها يا كند، پيدا توسعه و تخصيص تعميم، جا هر يعنى ندارد وجود بودن التفاط و الحاد و اسالميت

 نيز سود تعريف در و مديريت، تعريف در باشد، كافر يا مسلمان كه ندارد فرقى مدل براى و كند عوض بتواند

 .كرد تعريف برايش تا 1 يک بايد كرد ضرب هم در بعد بگيرد انجام كارى چنين بايد

 در دارد وجود.. و بادنجان هويج، چغندر، سيب، چقدر آن در شود دقت اگر شد بيان كه موضوعى سبد در    

 شد اضافه دوام كلمه وقتى بعد است؟ نشده عوض عنوان مگر گويد مى او هست؟ گياهان جزء اينها كه حالى

 منزل اثاث همعرض آنها دوام و بگيرد قرار منزل اثاث جزء هست لباس در كه چيزهايى از خيلى است ممكن

 قرار سبد يک در اينها پس شكند مى هم استكان شود مى كهنه شلوار و كت يک كه مدتى در مثال بشود

 اول شوند تبديل اينها است قرار وقتى بعد است زمان قدر اين آنها دوام كه مصارفى: شد گفته اگر مثل بگيرند

 دست يک يا متر يا تناژ گيرد قرار جا يک پارچه با استكان شد بنا اگر چون باشند داشته تبديلى واحد بايد
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 ضمنا نياورد بوجود اشكالى سبد در آن قابليت كه باشد واحدى بايد بعد باشد؟ اندازگيرى معيار بايد لباس

 .گرفت نسبت آنها بين بتوان تا شود يكى بايد نيز مختلف سبدهاى تبديلى واحد

 موجود آمارهاى االن است شده عوض سبدها درونى وضعيت اول است گرفته انجام كار چند تاكنون     

 فرض تشخيص واحدبندى آن، واحدهاى براى ديگر نحو به گيرد مى صورت تركيب ديگر گونه به ولى هست،

 سبد اصلى، متغير گفت توان مى بنابراين است شده اخذ آنها بين نسبت و شده وارد ارزش در فرضا شود مى

 درست اگر است، ب شماره تبعى متغير است، الف شماره سبد فرعى متغير است، د شماره و ج ،2 شماره

 اگر باشد حاكم ديگر دوتاى در اثرش شود مى پيدا ج شماره سبد در كه تغييرى گونه هر بستى با آنگاه باشد

 - ديگرى روند يک شود اخذ جديدى آمار اينكه بدون را موجود آمارهاى همين بايد آنگاه شد انجام تبديل

 وقتى آنگاه شد چنين اگر باشند داشته ديگرى بينى پيش يک و كنند رسم - موجود كارشناسى روند از غير

 دارد نيز را آنها زبان به مجدد ترجمه قدرت بعد شد اينگونه اشتغال آن در كه شد رسم روند ديد كارشناس

 بعد داد انجام توان مى نيز را آن عكس بر گرفت طرف اين از را سبدهاو  دآم مدل كه راهى همان از چون

 ذكر هم روند برايش و شود مى اينگونه ارز نرخ و اينگونه بازار آنگونه، مالكيت اينگونه، اشتغال گويد مى مدل

 رسيد نتيجه به كجا از ولى شود مى سئوال شد متحقق عينيت در وقتى كند حركت انحنأ اين يا كه كنيد

 نقطه از شود مى ريخته جديد مدل داخل و شده درست مبدل دستگاه چون شود گفته كه صحيح آنوقت

 .شود مى نگاه مطلب به آن مختصات

 اصلى، مدل يعنى نيست اصلى جديد دستگاه در است اصلى آنها دستگاه در آنجه: رضايى حجةاالسالم    

 .است عكس بر جديد دستگاه در هست آنها دستگاه در كه تبعى و فرعى

 مدل به نسبت تعريف بعد كند مى كار چگونه تعريف در كه است اين مطلب مهمترين تعريف، به بنا(: ج)    

 شود؟ مى آغاز كجا از و كى آمريكا بحران گفت توان مى آيا يعنى دارد؟ عينيت كنترل قدرت آنها

 انجام حال در مدل وقتى يعنى زنند مى دور را مدل محيط نبود توانايى اين اگر كجاست؟ از پذيرش آسيب

 خودش اصلى دستگاه متغير براساس بايد مدل شد اينگونه چرا. افتد مى عجيبى اتفاقى مرتبه يک است كارى
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 يا التقاطى جاى بگويد و بياورد را دارى سرمايه مدل اينكه نه بسازد التقاطى و اسالمى - الحادى مدل سه

 كند، مى عمل اينگونه رفتارش و اينگونه افكارش و اينگونه ملحد اخالق بگويد بايد بلكه است دينى آن الحادى

 و بينيد نمى را اينجا نيست بيشتر قدر اين شما بينائى قدرت بگويد و كند تحليل خودش براى را او مدل حتى

 .خورد مى آسيب اينجا دارد، كور نقطه

 .خورد نمى مسلمانان درد به ولى شود مى ارائه او خود با متناسب نسخه يعنى(: س)    

 .بشناسد را آنها محيط و كنترل را آنها تحرك تواند مى كه خورد مى جهت اين از مسلمانان درد به(: ج)    

 .دهد مى مسلمانان به را كفر بر اشراف اجازه: عليپور آقاى    

 مسلمان براى وقتى كه است اين بحث بلكه نيست اشراف عدم و اشراف روى بحث: رضايى حجةاالسالم    

 .است متفاوت  دهد مى كافر براى كه دارويى با دهد مى دارو

 حاالت گويد مى يعنى شود شناسائى است قرار او محيط بلكه. نيست دادن دارو كه بحث خير، نه(: ج)    

 و. است چگونه او حال ديگر روز چند باشد، داشته آسيبهايى چه است ممكن اسالمى مدل براى او بيمارى

 .بشناسد بتواند خودش به نسبت بايد را او موضعگيرى بلكه كند، بهينه را او نيست قرار

 داده تشخيص را ايران مردم مذهبى انگيزش و انقالب گستاخى خوبى به غربيها اگر اينصورت در(: س)    

 .گذاشتند مى احترام ايران جامعه ارزش نظام به بايست مى سودشان تضمين براى بودند،

 كمک كفر توسعه به مثال يعنى شود ارائه نسخه آنها موضعگيرى شدن بهينه براى نيست قرار خير،(: ج)    

 هر يعنى باشد مشخص جديد مدل محيط عنوان به اسالمى دستگاه در را آنها توسعه بتوان بايد شود

 به شود مى سنجيده كفر به اسالم هم و اسالم به كفر هم يعنى است محيط خودش غير براى دستگاهى

 سرنوشت اينكه اجازه ببريد، باال را تأثيرش نسبت توانست كس هر هستند هم محيط دو هر ديگر عبارت

 .هستند مسلمانان بر محيط كفار االن بنابراين. دارد بگيرد رابدست تاريخ

  

«بركاته و رحمةاهلل و عليكم والسالم»      

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 هاى اجتماعى و اقتصادى صنعت )مديريت و سود( بررسى شاخصهعنوان جلسه: 

 01جلسه 

  فهرست مطالب

 2      مقدمه: گزارش جلسه قبل صنعت -

 3      ارائه سير بحث صنعت - 1

 3      تشريع فاز اول، دوم و سوم مباحث صنعت - 1/1

 3      تعيين شاخصه در فاز سوم طرح - 1/2

 ضرورت ضرب عناوين مالكيت، سود، تكنيك در اجتماعى، اقتصادى، صنعتى  - 2

 4      مبدلدر مدل 

 4      تفاوت مفهوم مديريت در سه سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى - 3

 5      معنا و مفهوم مديريت سياسى و اجتماعى - 3/1

 5      حاكميت مفهوم مديريت اجتماعى بر اقتصاد و صنعت - 3/2

 هماهنگى فرماندهى و فرمانپذيرى بوسيله تحقير و ايجاد حقارت در - 3/2/1

 7      ه كارگر در مدل سرمايه دارىطبق 

  علت پيدايش و توسعه نافرمانى در بعد از انقالب خأل ساختار متناسب - 3/2/2

 7      اش مذهبى با انگيزه 

 هاى سياسى، فرهنگى و خأل مدل مديريت متناسب با اداره اراده - 3/2/3

 7      اقتصادى نظام اسالمى 

 0      صادىسود بعنوان شاخص مديريت اقت - 4

 0      سود به معناى توسعه كرامت انسانى - 4/1

 0      تفاوت معناى سود در سه بعد اجتماعى، اقتصادى و صنعتى - 4/2

 هاى مديريت، سود، ضرورت مالحظه مهم تأثير هريك از شاخصه - 5

 11      تكنيك در نتيجه كل 
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 12      غير تبعىمديريت متغير اصلى، سود متغير فرعى و تكينك مت - 5/1

 13      بررسى متغيرهاى اجتماعى و تقسيمات درونى آن - 5/2

 14      بررسى مفهوم متمركز، نيمه متمركز و خصوصى در مديريت - 5/2/1

 15      بررسى مفهوم مديريت اقتصادى - 6

 16      بررسى مفهوم سرمايه و سود بعنوان شاخص اقتصادى - 6/1

 

 در جلسه پژوهش و توليد مباحث : اسامى شركت كنندگان

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 ديندار  -منصوريان  -كارشناسان طرح : آقايان: عليپور  - 4

 وهشى :شناسنامه جلسه پژ

 1377/11/24تاريخ جلسه: 

 20شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

 االسالم رضائى  تعنوانگذار و كنترل نهايى: حج

 االسالم ميرزائى  تويراستار: حج

 تايپ و تكثير: خانم عسكرى 

 1377/12/26: تاريخ تنظيم

 1377/12/26تاريخ نشر: 



 بسمه تعالي

 مقدمه: گزارش جلسه قبل صنعت  -

صـنعتى،   هاى ارزيابى آمـار محصـوالت   االسالم رضايى: در جلسه قبل بيان شد كه براى تنظيم شاخصه تحج

نـوان مفهـوم صـيانت، عـدالت،بهره ورى     مدل مبدل الزم است.ابتدا سه مفهوم محورى در مدل تخمينى به ع

اجتمـاعى،  » بندى نيز براساس همين عناوين انجام گرفت. بعـد ضـمن بررسـى سـه مفهـوم      بحث شد و دسته

متغيـر اصـلى    روشن شد كه مفاهيم اجتماعى واقتصادى بر صنعت محيط هستند. سـپس « اقتصادى و صنعتى

« مديريت ومالكيـت » متغير اجتماعى صنعت، مفهومدرهر كدام از مفاهيم مورد بحث قرار گرفت ومعلوم شد 

« تكنيـك »بحـث صـنعت    و متغير اصلى« سود»به عنوان متغير اصلى ومتغير اصلى اقتصادى دربخش صنعت 

تر شود وظيفه مدل  گيرى مفهوم،كاربردى بود، بنابراين اگر قرار باشد مدل مبدلى درست شود كه قدرت انداره

ترى را در  درنسبتى قرار بدهد با توليد مفهوم ديگرى بتوانديك كار آمدى عينىاين است كه بتواند مفاهيم را 

گيرى محدود باشد لذا  گيرى وضع صنعت تحويل بدهد. به هر صورت قرار شدمحدوده اندازه رابطه با اندازه

 ترين پارامترها انتخاب شود لذا در جدول تركيبـى ابتـدامالكيت، سـود و تكنيـك  ضـرب در      قرار شد اصلى

اجتماع، اقتصادى، صنعتى شد و يكبار ضرب در دولتى، عمومى وخصوصى شد، سپس در يك جدولى ديگر 

جاى آنها بالعكس شد و هر كدام از آنها در نسبتى قرار گرفت ومفهوم جديدترى را تحويل داد چون وقتـى  

شـود، سـه    ى مىشود يعنى وقتى مالكيت ضرب دردولتى و عمومى و خصوص كثرت پيدا كند بيشتر تبيين مى

 بگيرد.  گيرى صورت آيد تا با آنها اندازه شاخصه ديگرى بدست مى

عنـاوين   لذا ضرورت مدل مبدل تمام شد و بحث روى ساختار مدل مبدل بود كه بايـد معلـوم بشـود از چـه    

عنوان از هـر   ترين رسد اصلى شود البته مجموعه عناوين نيز بيان شده است ولى بذهن مى محورى تشكيل مى

 چيست؟ بخش در محدوده مدل مبدل اگر بخواهد قرار بگيرد. بايد معلوم شود كوچكترين و بزرگترين آن
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 ارائه سير بحث صنعت  - 1

ــ ــد صــنعت           ت حج ــد بع ــه ش ــنعت تعريــف ارائ ــير ص ــدائاً از س ــلمين حســينى: ابت ــالم والمس االس

دى شد، و قدم اول مباحث تمام بن بندى شد و در پايان صنايع طبقه دسته« ورى صيانت،عدالت وبهره» درسطح

شدهمانگونه كه نسبت به تعاريف تجديد نظرى صورت نگرفت، چون فازصفر تعريف از صنعت بـود، فـاز   

تقسيم صنعت نسبت به دستجات بود. پس صنايعى كه دسـته بنـدى شـد بايـد مشـخص شـود چگونـه         يك

تن صنايع است، چگونـه حمايـت   گيرد بنابراين مرحله سوم موضوع تصرف قرار گرف تصرف قرار مى موضوع

شود چگونه به يك حركت تشويقى تحريـك   شوند يعنى حد و مرز قانونى براى آنها گذاشته مى ياتحديد مى

 وچگونه توبيخ و كنترل از يك كارى بازداشته ميشوند.

 تشريع فاز اول، دوم و سوم مباحث صنعت  - 1/1

اقسامى  در سير بحث فازاول تعريفهاى كليات بود، تعريفهاى كليات هميشه الزم است، فاز دوم تقسيم است 

انسانى اجراو  البته تقيسماتى كه درباره نيروى -ورى  براى صنعت ذكر شد مانند صنايع صيانت، عدالت، بهره

است كه قـرار   ز سوم: ابزارهايىشد منابع در جاى خودش محفوظ است در سير بحث كار آمدى نيز دارد. فا

 است. است بوسيله آنها در صنايع تصرف شود. پس تقيسمات جديد و موضوع جديدى پيش آمده

 تعيين شاخصه در فاز سوم طرح  - 1/2

هايى كه شاخصه اجتماعى،اقتصادى و  موضوع جديد تصرف است، در موضوع جديد گفته شد يك شاخصه 

ين شاخصه اجتماعى مديريت است، بزرگترين شاخصه دراقتصادى مفهوم صنعتى باشد الزم است كه بزرگتر

هايى براى كنترل عينيت ذكر شـد حـاال    سود است. بزرگترين شاخصه در صنعت، تكنيك است.پس شاخصه

اجتماعى، اقتصـادى  »در هر سه تا جارى بشود يعنى ضرب،  اى تعريف شود كه ها بايد اوال بگونه اين شاخصه

مـديريت،  »شد اما االن، اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بايـد در   تمام« ورى انت، عدالت بهرهصي»در « و صنعتى
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بدهد و تعريف كند، مثالً، مـديريت در فضـاى اجتمـاعى و در     عنوان تحويل 0ضرب شود تا « سود، تكنيك

 است، بر فرض معنايش مالكيـت دولتـى، تعـاونى و خصوصـى،     بستر اجتماعى يعنى چه؟ تقسيمات مالكيت

شود...تعريف مديريت در اقتصادى چيست؟ مديريت در اقتصـاد يعنـى    متمركز، نيمه متمركز و كار گاهى مى

چه؟ پس بنابراين مديريت، سود و تكنيك بايـد در سـه جـا معنـا      چه؟ در اجتماع يعنى چه؟ در تكنيك يعنى

بحـث   حيطه صنعت كهشود.مهندس دانشمند: آيا مديريت به معناى كلى خودش مد نظر است يا مديريت در

 اصلى است. يعنى مديريت صنعت در اجتماع، مديريت صنعت در اقتصاد بايد تعريف شود؟ 

 ضرورت ضرب عناوين مالكيت، سود، تكنيك در اجتماعى، اقتصادى، صنعتى در مدل مبدل  - 2

آن حتما  سومينتعريف شد، البته « اجتماعى، اقتصادى، و صنعتى»)ج(: اگر مديريت به نحو اجمالى در شكل 

كنديعنى محيط  شود كه محيط صنعت را تعريف مى بايد صنعتى باشد ولى در دو بخش ديگر عام تعريف مى

شود اگر تعريف سود نيز به اجتماعى، اقتصادى و صنعتى شد بـاز درصـنعت و در    بيرونى به درستى بيان مى

اثرش بر محيطش تامرحله اجتماعى  محيطش بيان شده است. تكنيك نيز به لحاظ اثرش بر خودش، به لحاظ

تعريف بايد بدست  تعريف بايد ارائه شود، بعد در مدل مبدل آمار اين 0بايد تعريف شود پس در مرحله اول 

آيـد تـا    باالى سر آن مـى  تعريف 0ورى دسته بندى شد حاال  بيايد چون قبالً صنايع به صيانت، عدالت و بهره

آيد تا نحوه موضعگيرى دولت از نظركمى و كيفى نسـبت بـه    دست  مىمعلوم شود در چه جاهايى آمار آن ب

نيست بلكه در اين سر  شناسايى شود. بنابراين اينكه هر چه است مرتباً در هم ضرب شود ابداً اينگونه صنعت

هاى كنترل اين سه تا ستون است بايدمعلوم شود چـه كـارى    فصل جديد كه موضوع بدست آوردن شاخصه

قانونها و كيفيت گذاريها  ها پيدا شد بعد به عدد و رقمها و به بگيرد؟ بعد وقتى كه شاخصه الزم است صورت

 شود دولت بعد با صنعت چه كار كرده است. شود آنگاه معلوم مى تبديل مى

 تفاوت مفهوم مديريت در سه سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى  - 3
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ـ     ا اقتصـادى و صـنعتى آن بايـد فـرق داشـته باشـد.       بنابراين بحث تعريف مـديريت مفهومـاً اجتمـاعى آن ب

دراجتماعى آن مفهوم مديريت به مالكيت نيز تعبير شد ولى آيا مديريت عين مالكيت است يـا مفهـوم فراتـر    

 ازاين هم بايد ذكر شود؟ مثالً آيا مديريت سياسى روى صنعت اقتصادى اثرى ندارد؟

 معنا و مفهوم مديريت سياسى و اجتماعى  - 3/1

يريت بر اساس نظام تك حزبى يا نظام چند حزبى يا نظام استبداد و يا نظام جمهـورى باشـد، آيااينهـا در    مد

و اراده  هاست يعنـى اداره  اساس مديريت نفوذ در اراده -پيدايش تصميم، در جريان تصميم، در اداره و اراده 

اسـت. ولـى    وب آن ارگانيزه شدن اختياراتها، تأثير ندارند؟ شكل خ ها، اداره تصميم اداره اراده -اداره است 

اجتمـاعى   ها در حكم جنون پذيرد. چون هرج و مرج اداره اگر به ضدش تعريف شد هيچ كس ضدش را نمى

توانـد   است. اين مطلب به چه معناست؟ يعنى چه نحوه آدمى است؟ آدم ديوانه موضـوعات مختلـف رانمـى   

گويند يعنـى   مى ند قدرت بهينه گزينى ندارد لذا به او ديوانهتواند هماهنگ ك هماهنگ كند آثار مختلف را نمى

هست، ضد آن بـه   كند، بهم ريختگى در كارش كند هيچكدام همديگر را هماهنگ و تأييد نمى كارهايى كه مى

هنجارى است هماهنگ است. اگر قرار باشد كسى ماشين را روشن كند و تصميم بگيردبجاى اينكه از سمت 

گردش به چپ اعتنا نميكنـد   رود، تصميم ميگيرد، به قانون ممنوعيت و از سمت  چپ مى راست خيابان برود

آيد. دراينصورت تردد در جاده غيـر ممكـن ميشـودوخطوط ارتبـاط ازكـار مـى        وبعد فردى بر عكس او مى

يـدا  خورند.اصـطكاك پ  مى ها بهم گره كند چون اراده اى عمل نمى افتد.درنتيجه دراين صورت ديگر هيچ اراده

اسـتبداد هـم بـدتر اسـت      شود كه از بدترين نوع حكومت كنند ودرنتيجه يك حكومت هرج و مرجى مى مى

حكومت اسالمى، مفصـالً بيـان    حكومت كفر بر حكومت هرج ومرج ارجح است. حضرت امام)ره( در كتاب

يك تعبيرى كند هرچندحكومت كفر وجاير باشد. فرموده است نبودن حكومت وهرج ومرج را عقل امضأ نمى

زننده نظم اسـت ونظـم نـوينى را هـم       گويند يعنى آنارشيست يعنى كسى كه بهم اش مى هم انقالبيون درباره
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گويد چرا وقتـى كـه بهـم     يعنى مى كند كارش بجايى ميكشد كه فاشيست يا استبداد سر كار بيايد طرح نمى

هـا را قبـول    ه نظم وتوسـعه همـاهنگى اراده  توان توسع كنيد؟ از نظر اجتماعى نمى ريزيد راه حل ارائه نمى مى

 نكرد.

 حاكميت مفهوم مديريت اجتماعى بر اقتصاد و صنعت  - 3/2

شود. و اين حتمـاًبراى   ها مى اگر اينگونه شد مديريت در مفهوم اجتماعى آن توسعه هماهنگ سازى تصميم 

آن سـاختارهامجراى   كنـد كـه بـه    كند ساختارهاى خاصى را درسـت مـى   صنعت و اقتصاد محيط درست مى

دسـتگاههاى   هماهنگ سازى و ابزار هماهنگ سازى هستند نهايت گاهى ابزارها، ابزارهاى نظرى اسـت مثـل  

 منطقى و دستگاههاى كنترل عينيت و گاهى در يك ساختار عينى است.

شد حتماً  توان گفت براى عينيت، ساختار در مديريت و در هماهنگ سازى نباشد اگر اينگونه پس مطلقاً نمى 

اقتصـادى لقـب    شود از جمله در بخش توزيع اختيار و تعيين وظيفه برابر اختيار در شكلهاى مختلف پيدا مى

مـديريت تعريـف    گيرد. انواع مالكيتى كه قابل تصور است، مالكيت نوعى واگـذارى  مالكيت را به خودش مى

شود و بـه چـه چيـز     مى چه چيزى مالككند اينكه فرد نسبت به  شده است، مالكيت تعاونى اينگونه عمل مى

گيـرد تـا بـه     انجـام مـى   گيرد، چگونه گردش تصـميم در آن  تحت اشراف اين نوع مديريت اقتصادى قرار مى

مالكيت خصوصى برسد. بنابراين يك بخش مديريت است. مديريت جامعه لزوماً مديريت اقتصـادى نيسـت   

اقتصادى هست يعنـى قـدرت مطلقـاً بريـده از ثـروت       كه با مالكيت تعريف بشود و قطعاً هم محيط مالكيت

  نيست چه در شكل سوسياليستى و چه در شكل

هـا چـه تعـاريفى كـه      شـود يعنـى هماهنـگ سـازى اراده     دارى باشد تعاريفى كه از قدرت ارائـه مـى   سرمايه

هنـگ  شود ممكن نيست در چالش باشـند بايـد حتمـاً هما    هماهنگ سازى امكانات يك جامعه ارائه مى براى

كنند و اعضاى مجموعه يك اداره هستند  شود هر سه با هم كار مى باشند وچه نظامى كه براى اطالع ارائه مى
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رسند ساختارهايشان و مسئولين آنهـا مختلـف باشـند. اگـر اينگونـه باشـند بايـد         هر چندوقتى به عينيت مى

هنـگ ايـران و فرهنـگ هـر جـا يـك       ساختارها دراقتصاد شناسائى شوند مثالً در فرهنگ، فرهنگ اروپا و فر

شود اگر بحث وارد در آنها نشود به هر حال هنر  ساختارهايى دارديعنى به صورت اجمالى تعداد آنها ذكر مى

در اروپا چيست وهنر در اينجا چيست؟ اگر بخشى مربوط به گرايشات )مذهبى( هستند و بخشى مربوط بـه  

توان مالحظه كرد؟ مالحظه اينها به  نها را با چه فاكتورى مىمربوط به دانش اجتماعى هستند اي بينش و بخشى

اين خاطراست كه معلوم شود موضعگيرى تخصيص بودجه چه تاثيراتى بر صنعت و يـا اقتصـاد دارد و چـه    

سال جنگ كه كليه تبليغات مصرفى از صـدا و سـيما حـذف     7سازد. مثالً در مدت  بستراجتماعى برايش مى

نداشته است يا حتماً داشته است هر چنـد   -دارى  بنا به تعريف سرمايه -ير اقتصادى توان گفت تأث شد آيامى

خريد بدليل يك گونه سياستهاى ديگر خيلى زياد شده است. مثالً دولت سوبسـيد پرداخـت كـرد و     تقاضاى

 مصرف براى يك طبقاتى نسبت به يخچال، آبگرمكن و كولر و كاالهاى اساسى ايجاد كـرد يـا نسـبت    امكان

كاالهاى مصرفى ضرورى مانند مرغ و تخم مرغ، كره، برنج و... سوبسيد كه ارائه شد معلـوم نيسـت بتـوان     به

شود كمتر است اينها بايد محاسبه بشود و نبايد به سادگى از كنـار   از حجمى كه االن صرف تبليغات مى گفت

شـود. مجموعـه پـولى كـه      مـى  گذشت مجموعه پولى كه براى تبليغات به صدا و سيما در يك سـال داده  آن

شـود، اينهـا چـه حجمـى را      شود مجموعه پولى كه بـه شـهرداريها داده مـى    روزنامه براى تبليغات داده مى به

ساله كه ايـن تبليغـات    7در دوره  -شود  دارند؟آيا اگر آنها باهم جمع شود با پولى را كه به سوبسيد ارائه مى

كند به يك نحوه تمركـز   شود نهايت اين كمك مى ا خرجش بيشتر مىآيااين واقعاً خرج كمترى دارد ي -نبود 

كه آن اصوالًبر اين اساس قرار داده نشده است، اما تعاريفى كه براى بازار پيدا شد بازار يك مرتبه انفجار پيدا 

كننده ارائه شد با هم حجـم تنـاژى را كـه مصـرف      يخچالى كه بعد از انقالب به مجموعه مصرف كرد. حجم

ال قبل ازانقالب داشته است اصوالً قابل مقايسه نيست در بازار شديداً تقاضا توسعه پيـدا كـرده اسـت،    يخچ
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بگويند تقاضاى مؤثر نبوده، ولـى بـه ضـميمه سوبسـيد تقاضـاى مـؤثر اسـت يعنـى صـنعتى و           ممكن است

راى خريد يخچال توان گفت تقاضاى مؤثر نيست. ب اى بود، اگربه آن سوبسيد ضميمه شود ديگر نمى كارخانه

دادند تا مردم به تا مردم مبلغ كمترى تحويل بگيرند. اگر تقاضا به سوبسيد اضافه شد آنگـاه   سوبسيد و كوپن

توان گفـت بـازار فقـط بـا      تقاضاى مؤثر برابر كار خانه است يا تقاضاى غير مؤثر؟پس نمى شود كه معلوم مى

 چرخد. صورتهاى مختلف مى بازار بهچرخد، اگر مفهوم عرضه و تقاضا بود در  تبليغات مى

هماهنگى فرماندهى و فرمانپذيرى بوسيله تحقير و ايجاد حقارت در طبقه كـارگر درمـدل سـرمايه     - 3/2/1

 دارى 

توان گفت كه قدرت مديريت را در كارخانه )فرماندهى و فرمانپذيرى( هماهنـگ باچـه    البته يك مطلب  مى

ذلـت   ولو به صورت -اش  كرد اراده و تصميم گر احساس حقارت مىچيزى ارائه شد يعنى چه؟ وقتى كه كار

راحتى مثل  كرد، به توانست اخراج كند، براحتى تحقير مى نسبت به مدير تسليم بود براى اينكه به راحتى مى -

را بـر   گفـت ايـن قطعـه    كرد. همانطور كه مى يك چرخ بيجانى كه در كارخانه هست با او سلوك و رفتار مى

كـرد. بلكـه بعضـى تحقيرهـا نسـبت بـه        طعه ديگر جاى آن قرار دهيد عين همين با كارگر عمل مـى داريد ق

كرد، همه آبرو، عزت  شد و نسبت به انسان با تحقير عمل مى شد ولى نسبت به انسان مى چرخ بيجان نمى يك

رئوفانـه  ريخـت. خـود مـدير عامـل قيافـه محترمـى و        وشرافت و احترامى كه داشت جلو كارگران فرو مـى 

كـرد، احيانـاً    فرستاد و مدير بخش با فحش او را بيرون مـى  و لكن توبيخ نيم سطرى براى بخش مى گرفت مى

گفت يـك چيـزى بـه او بـه      مدير عامل باچهره متبسم و اظهار عدم رضايت از كارى كه واقع شده است مى

 برساند.بدهند. مسئول بخش در مجموعه مجبور است كارش را به نتيجه  عنوان صدقه

 مذهبى  اش علت پيدايش و توسعه نافرمانى در بعد از انقالب خأل ساختار متناسب با انگيزه - 3/2/2
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قـرار   اين تحقير از بين رفت، ما براى كارگران شورا و انجمن اسالمى درست شد و باالى دست مدير عامـل 

بـرد،   ه توليدى قبلى را كه از بينگرفت، يعنى در تعريف مديريت دخالت شد. و اين شورا نتوانست آن انگيز

اداره و  انگيزه ديگرى را جايگزين كند كه منشأ تحرك بشود فقط توانست نافرمانى را باال بياورد و نتوانسـت 

ها از تمام ظرفيت به طرف يك سوم ظرفيت كاركردن سوق پيداكردند بعد  فرمانبرى را توسعه بدهد، كارخانه

 ايستد مگر اينكه به صورت بخش خصوصى اداره بشود. گفتند كارخانه روى پاى خودش نمى

مـديريت   حال از كدام قسمت تعريف اشكال دارد؟ از جائى كه وقتى انگيزش سياسى درست شد نه در نظام 

هماهنگ سازى  اجتماعى و نه مديريت كارخانه ساختار متناسب با انگيزش سياسى تعريف نشده است. يعنى

بدهـد، وجـود    نه بلكه در اداره خدماتى كه بايد پول بگيرد و خـدمات تحويـل  هاى سياسى نه در كارخا اراده

عبارت ديگر  گيرى و اجرا وجود نداشت به نداشت در كل سيستم هم به صورت كالن، تصميم سازى، تصميم

اقتصـادى هـم    ها در بخش سياسى و فرهنگـى و در بخـش   نداشتن ساختار و نظام براى هماهنگ سازى اداره

ن ساختار نبايد باشد يعنى ساختار در بخشهاى عام نبود تا در بخش خاص به قيدبخشى بيايـد اگـر   طبيعتاً اي

 در بخشهاى عام وجود داشت.

 اسالمى  هاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى نظام خأل مدل مديريت متناسب با اداره اراده - 3/2/3

نظـام از    دت طلب نسبت به جهتگيريىهاى شها تر از بچه اگر در جنگ مدير و مديريت وجود داشت. تسليم

كردنـددر   گفت: براى كشته شدن روى مين برويد، و هرگـز سـرپيچى نمـى    توان پيدا كرد فرمانده مى كجا مى

 است. گذاشتيد يعنى پذيرش در، باالترين سطح هاى ممكن، از روى سيم خاردار مى العبورترين جاده صعب

كه در  از اين قضيه آمارگيرى كرد و مستند سازى نمود، پذيرشهايى رسد اگر بتوان به مقدار اندكى به نظر مى 

كه بـه   هايى زيادى از آن منحصر به فرد هستند چون فقط افرادى جنگ ايران و عراق انجام گرفته است نمونه

نباشـد.   توانند حركت كنند يعنى ريسك خطر آنها حتى براى پيروزى هم آخرت ايمان دارند در اين سطح مى
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ريسك خطر دارد ولى حتماً پيروزى قيدش است يعنى ريسك ترك دنيا للدنيا، سقف دارد، امادر ترك آلمان 

تحريـك   دنيا براى غير دنيا هر عملى ممكن است انجام بگيرد سقف ندارد بلكه بسـتگى بـه شـدت ظرفيـت    

مجبـور   سـپاه  هاى بسيج حرف شنوايى نداشتند توان گفت چون بچه بستگى دارد، اين انجام گرفته است. نمى

و  شد دوره دافوس ارتش بگذارد، و بلكه بايد بگويند: مـدل مـديريت حـدود تعريـف تعريـف انسـان، اداره      

داديـم و اال، حضـرت امـام)ره( خطابهـاى      هماهنگ سازى را نداشتيم و به هر دليلى به اين مطلب بهـا نمـى  

گى فرهنكى استقالل اجتمـاعى، نظـامى   ساده انديشى است با وابست»شكننده خيلى زياد داشتند فرمودند:  عام

داريد  ، يعنى اى مسئول سپاه اگر وابستگى فرهنگى داشتيد، اگر دوره دافوس را تعليم«واقتصادى بدست بيايد

هـر   شويد و ساده انديشى است كه اعالم استقالل كنيد. اگر ايشان اعالم استقالل نكند به هر حـال  وابسته مى

اى مأمور شوند تاتحقيق  كردند، بايد يك عده عده با دست خالى تالش مىطور شده مثل زمان جنگ كه يك 

كنند كه ريشه مشكل چيست نه اينكه دافوس را بياورند. به هر حال اين كار انجام نگرفت. به طـور كلـى در   

 سطوح مختلف انجام نگرفت، و لذا در صنعت نيز نبايد اداره و مديريت مناسب انجام بگيرد.

اقتصاد دچار مشكل شدند، مدل سرمايه دارى مديريت اقتصادى را حاكم كردند .پـس در   وقتى كه صنعت و

هيچگونه ساختارى  ها در شكل سياسى، فرهنگى و اقتصادى مديريت اجتماعى آن اشاره شد كه در اداره اراده

ـ  برنامه افزارى و يا نظام براى سازماندهى و ارگانيزه كردن و براى و يا ابزارى و يا نرم زى ذكـر نكردنـد، آن   ري

موضوعاتى اسـت. چگونـه بايـد     ارگان و آن نظام، افعالى را كه بايد انجام بدهد نسبت به موضوعاتش كه چه

 كاركند؟ براى پيدايش چه نتايجى؟ 

 سود بعنوان شاخص مديريت اقتصادى  - 4

اختار سودباشد، قـبال  ها ذكر شد، اينجا بايد س اما مديريت اقتصادى چيست؟ در بحث اجتماعى ساختار اراده

 بيان شد كه تعريف ما از سود فرق دارد.



072  ···························································································································································  

 سود به معناى توسعه كرامت انسانى  - 4/1

سود اين اسـت كـه در مرحلـه اول كرامـت انسـانى بيشـتر توليـد بشـود بعـد از انسـان در مـورد تكنيـك              

ود بعد به تسخير امكان و افزايى و سوددهى پيدا ش توان بر اساس سودى كه در انسان بيان شد دايم مى چگونه

 رسد. مى طبيعت

 تفاوت معناى سود در سه بعد اجتماعى، اقتصادى و صنعتى  - 4/2

اقتصاد، به  توان گفت مديريت حال مفهوم مديريت سود يعنى چه؟ مديريت اقتصاد يعنى چه؟ مديريت آيا مى

 معناى مالكيت است يا چيز ديگر است؟ 

مـديريت سـود    شود كه شود در اقتصاد نيز صحبت از مديريت مى مى )س(: وقتى صحبت از مديريت اجتماع

 است ولى شاخصه سود در اجتماع نيز وجود دارد همانطور كه سود اجتماعى وجود دارد.

 )ج(: بايد سود را حتما ضرب كرد.

)س(:مديريت در رابطه با اجتماع يك بحث روشنى ذكر شد، بحث آن نيز به صورت عام طرح شد،در رابطه 

اجتمـاعى بـود    ها يـا همـاهنگى عوامـل    ا مديريت كل اقتصاد هم بايد بحث آن عام شود يعنى اگر آنجا ارادهب

صـورت بگيـرد    اينجا هماهنگى عوامل اقتصادى به يك نسبت بايد انجام بگيرد يعنى اگر قرار باشد مـديريت 

بحـث از   معنـا نبـود كـه   آيـد بـه ايـن     اقتصاد بايد مديريت شود وقتى صحبت از مديريت اجتماعى پيش مى

كـه در   شود باالخره اقتصاد جزو اين قضيه بود لذا به يك ميزانى همـه آن صـحبتهايى   مديريت اقتصادى نمى

رابطه مديريت اجتماعى ذكر شـد امـا بايـد در رابطـه بخـش اقتصـادى خـاص بشـود يعنـى اگـر در آنجـا            

شد، اينجـا بايـد موضـوع بـه چيزهـاى       ه مىها مطرح بود و انسان را نيز در آنجا مالحظ هماهنگى اراده بحث

اصلى دررابطه با بخش اقتصاد برگـردد و مـديريت را در رابطـه بـا اقتصـاد مالحظـه شـود و خـاص آن در         

 مديريت برصنعت است. 
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بدست بيايـددر ايـن    0)ج(: يعنى بايد مالكيت، سود، تكينك در اجتماعى، اقتصادى و صنعتى ضرب شود تا 

ضـرب   ف اجتماعى و هم اقتصادى و هم صنعتى بشود ولكن نبايد اين ضرب مـانع ضرب بايد سود هم تعري

مديريت در اجتماع، اقتصاد و صنعت باشد بلكه بايد يك ستون ديگر بدست بيايـد يعنـى وقتـى كـه سـطرو      

 شود.  ستون مى

يـك در  مديريت در مورد هر سه، سود درباره هر سه  وتكن»آيد  تا بوجود مى 0)س(: وقتى سه تا ضرب شد 

تا مفهوم پيدا كند يعنى تكنيك به عنوان روش در رابطه با جامعه يك حرف اسـت ودر رابطـه   « مورد هر سه

يك نحوى  شود سود و مديريت نيز اينگونه است. مديريت اجتماع يا جامعه به با صنعت يك حرف ديگر مى

 پيدا كند.  اينكه تفاوت كلىشود نه  تر مى كند يعنى مشخص با مديريت اقتصاد و مديريت صنعتى فرق مى

)ج(: مثال در مورد اقتصاد اگر يك فصل كالن يك اقتصاد دولتى ذكر شد مديريت پول، امور مالى ومديريت 

شـود مـثال    مـى  شود، اگر در شكل غير دولتى مالحظه شد مديريت خرد مالحظـه  صادرات و ورادات و... مى

سرمايه تأمين كرد  و منابع طبيعى كه همه اينها را بايد بوسيلهعوامل توليد عبارت است از نيروى انسانى، ابزار 

 شود. يعنى در عينيت اين چيزها را الزم است يا با سرمايه چهار تا مى

عـامى   حال اگر يك تعريف عامى براى اقتصاد و يك تعريفى عامى براى سياست يا مديريت و يك تعريـف  

بعد حضور داشته باشند و يك تعريفى خـاص نيزارائـه    براى صنعت ارائه شد كه آن تعاريف عام به صورت

موضوعاً،  توان كنترل كرد يك تعريف هم روى راندمان و اثر ارائه شود. يعنى بين گفتن شود كه موضوعى مى

شود مثال سياسـتش نيرومنـدتر يامقتـدرتر     موضوعات و آثار تفاوت باشد، يك صنعتى در جامعه شديدتر مى

از  ندتر شد صرف نظـر از اينكـه ابزارهـايش چـه هسـتند، نيروهـاى نظـامى ايـران        شد به عبارت ديگر آبروم

را  رودخانه بهمن شير عبور كردند بالفاصله ارزش دالر در برابر ريال تغيير پيدا كرد يعنى ثبات سياسى ايـران 

نشان داد يعنى شـدت روحـى را نشـان داد. ايـن يـك مفهـومى اسـت كـه سـهم تـأثيرش در جـاى ديگـر             
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شـود ديگـر ايـن موضـوع نيسـت،       شود و تبديل مى شود يعنى آنجايى كه موضوع سهم تأثيرى مى مى مطالعه

 تواند پيدا كند آنرا بايد مشخص كرد. حضور درجاهاى ديگر مى

اقتصـادى،   حاال آيا بايد خود اجتماعى، اقتصادى و صنعتى تعريف شود تا بعد معلوم شود مديريت در بخش

مـديريت   در صنعتى است، بله  سه تا شاخصـه بـراى اينهـا بيـان شـد يعنـى       مديريت در اجتماعى، مديريت

اى اجتماعى است، ولى خود اجتماع آيا نياز به تعريف دارد يا خير؟ اقتصاد چطور؟مـديريت سـود،    شاخصه

گيرد در حاليكه سود شاخصه اقتصاديعنى اثر اقتصاد در  معنايش اين است كه كلمه سود جاى اقتصاد قرار مى

 شود واينگونه نيست كه مجموعه عوامل درونزا و برونزاى اقتصاد ذكرشود.  اهر مىسود ظ

 هاى مديريت، سود، تكنيك در نتيجه كل  ضرورت مالحظه مهم تأثير هريك از شاخصه - 5

شود چون مفهوم سود اجتماعى نيز وجوددارد كـه   )س(: به هر حال سود بعنوان شاخصه اقتصاد تعريف نمى

 رابطه ندارد.  اصال با اقتصاد

شود بعد فرعى آن با يك ضريب در اجتماعى وجـوددارد و بـا    )ج(: سود در سطح اصلى در اقتصاد اخذ مى

 يك ضريب در صنعت، مفهوم سود كجاست؟ 

)س(: يعنى مفهوم سود اقتصادى فقط در رابطه با اقتصاد، سود اجتماعى در رابطه با اجتماع، سودصـنعتى در  

رابطه با صنعت قابل تعريف است نه اينكه اينها نسبت بهم بى ارتباط باشند ولى اگر قرار باشدمفهوم سود به 

 كار برود بايد هر بخش از مفهوم سود، در بخش خودش به كار برود. 

)ج(: از اينكه هر كدام از شاخصه بايد در بقيه قابل ضرب باشد و اثر آنها قابل مطالعه و تعريـف باشـدبحثى   

مرتبه  است و يك نيست يك مرحله، مرحله اجمال يا تعميم يا عمومى بودن آنها قابل ضرب شدن آنها در هم

 با صنعت است. خاص بود آنهاست، گفته شد اجتماع با مديريت، اقتصاد با سود و تكنيك 

 )س(: يعنى آيا اين سه تا بهم نزديكترند؟ 
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 )ج(: معناى نزديكى يعنى چه؟ 

 ترى هستند. )س(: يعنى متغير اصلى

 مديريت متغير اصلى، سود متغير فرعى و تكينك متغير تبعى  - 5/1

آيـدچون، اگـر    مـى )ج(: متغير اصلى در آثار هستند نه متغير اصلى به معناى عوامل چرا متغير اصلى در آثـار  

قرار باشد از اين سه تا مجموعه درست شود ديگر الزم نيست در درون خـود آنهـا ضـرب وارد شـود،بلكه     

گيـرد و عالمـت مجموعـه بـا      توجه به اثر آنها است. اطراف دور اجتماع يـك عالمـت مجموعـه قـرار مـى     

ير اصلى ترقـى و رشـد آن و   اش چيست كه به عنوان متغ شود از اين مجموعه منتجه هاشورسبز رنگ مى يك

تـر شـد، اگـر يـك جامعـه توانسـت        ياتضعيف آن قابل شناسائى باشد؟ قدرت اداره توانمنـدتر يـا ضـعيف   

بدست بگيرد، به هر ميزان محيطش را تحت اداره خودش در بياورد قدرتمند است و به هـر انـدازه اوال    اداره

درونش بهم بريزد اين دولت بدون نيرو است و اگـر   نتواندبر محيط بيرونى خودش اثر بگذارد و ثانياً محيط

تـوان مـديريت در    سر منتجه  كلمه اجتماع عالمت مجموعه قرار بگيرد و يك منتجـه  ذكـر شـود مـى     باالى

اقتصادنوشت همچنين بايد مفهوم سود بنا به تعريف دستگاه مختار البته اداره هم تعريـف دسـتگاه مختـار را    

تر درست كند يا تكنولوژى قويتر بيـاورد و... سـود و    باشد، يعنى  سود، انسان قوى بايد بتواند سودزا -دارد 

شود تا معلوم شود متغيـر اصـلى در عوامـل     عوامل درونى آن است. بعد عوامل درون نيز مالحظه مى هر چه

د هر يك درونى،فرعى و تبعى چيست، آنچه را در اقتصاد وصنعت چه چيزى بايد ذكر شود؟ بنابراين اوالً باي

 از اينهادر سه تاى ديگر قابليت ضرب داشته باشند چون بعد هستند و سهم تأثير دارند. 

به عبارت ديگر بايد هر يك از مديريت، سود و تكنيك در جامعه، اقتصاد و صنعت اثر داشته باشند واثر آنها 

از كثرت  تيجه يعنىهم به صورت بعد است درست است كه برخاسته از يك مجموعه خاص هستند ولى در ن

گفـت:   شود هر سه تاى اينها هستند آيا ميتـوان  خارج شود و در وحدت بيايد، وقتى در نتيجه كل مالحظه مى
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هاى درونى بخش اخذ شود و يك وحدت كل نيز اخذ شود آنگاه در وحدت كل متغيراصـلى،   يك مجموعه

توان گفـت؟ اگرسـود بـه     زمانى و كى مى مديريت، متغير فرعى، سود و متغير تبعى، تكنيك است. اين را چه

و كدام  سازى تعريف شد اگر سود به كاال تبديل شد حتماً بايد تكنيك جلوتر نيايد يعنى اينكه كدام اصلى آدم

فرعى و كدام تبعى باشد بعداً بحث خواهد شد. فعال موضوع بحث اين اسـت كـه آيـا مـديريت دراقتصـاد،      

  هماهنگسازى عوامل در اقتصاد چيست؟

اشكال خوبى طرح شد بايد مديريت در اقتصاد مشخص شود نه در سود، در سود چـه زمـانى بايدمشـخص    

تعريـف   شود؟ تغيير سه متغير اصلى وحدت كل بر هم وقتى بخواهد در درون بيايد، بايد نسبت به مـديريت 

ل اقتصـادهم  ارائه شود، يعنى همانگونه كه مديريت نسبت به داخل اجتماع تعريـف شـد بايـد نسـبت داخـ     

قـرار   تعريف شود مديريت نيروى انسانى، ابزار و امكان يعنى چه؟ آيا در اينجا صحيح است مفهوم مالكيـت 

 بگيرد يا خير؟

 بررسى متغيرهاى اجتماعى و تقسيمات درونى آن  - 5/2

 االسالم رضايى: در بخش مديريت اجتماعى؟  ت حج

 )ج(:مديريت اقتصادى 

 يز بحث است. )س(: در مديريت اجتماعى ن

 )ج(: در آنجا اراده واداره شد. 

 شود. )س(: متغير اصلى در بخش اجتماعى، مالكيت قرار گرفت، با اين توصيف مالكيت در آنجا ردمى

گيرد وقتى در سـه تاانجـام    گيرد غير از زمانى است كه در سه تا انجام مى تا انجام مى 0)ج(: وقتى ضرب در 

به سه  توان شود نمى بشود ولى وقتى تجزيه مى 3تبديل به  0ى ادغام شودتا از گيرد الزم است يك چيزهاي مى

 تعريف كرد. 
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بود كه  )س(: اين معنايش اين است كه سه تا متغير اجتماعى اصلى، فرعى وتبعى آن بيان شود اين سوال اول

 اجتماعى ذكرشود. اگر مالكيت متغير تبعى است بايد اصلى معلوم شود يعنى بايد سه تا متغير براى بخش

عنوان يك  ها به ها شد، مديريت اراده )ج(: در اجتماع، متغير اداره شد و مفهوم اداره هم برابر با مديريت اراده

 گذارد. نظام حاكم بر محيط اقتصاد اثر مى

 ها يا اختيارات!  )س(: ولى جز مديريت چيزى از آن مفهوم بدست نيامد يعنى مديريت اراده

 هاى غير دولتى گفت.  هاى دولتى، اداره توان اداره درونى اداره در جامعه را مى)ج(: تقسيمات 

 )س(: مديريت دولتى، مديريت تعاونى و مديريت خصوصى. 

 )ج(: متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى آيا اين درست است يا خير؟ 

اقتصـادى   يعنى مالكيت مفهومرسد اين درست باشد از اين كه ما مفهوم مالكيت قرار بگيرد  )س(: به نظر مى

 است.

 بررسى مفهوم متمركز، نيمه متمركز و خصوصى در مديريت  - 5/2/1

مهندس دانشمند: مديريت غير متمركز بر جامعه يعنى چه؟ مديريت خصوصى يـا كارگـاهى در موردجامعـه    

 مفهوم ندارد ولى در مورد صنعت مفهوم دارد. 

اسـت   اى مختلف بيان كرد مثال مفهوم خان غيـر از مسـئله مالـك   توان چند صورت مسئله در نظامه )ج(: مى

شود خان از بعد مالك بودن نيست مفهوم رئيس حزب، شورا، جناح تا برسدمفهوم  چون در اداره مالحظه مى

شود مثل  مى خانواده كه پدر باشد اينها مفهوم مديريتى است: در يك جاهايى مديريت قطعا خصوصى تعريف

داورى  اگر خصوصى نباشد و بنا باشد هر روز مردم بـراى اداره بـه خانـه انصـاف و خانـه     مديريت خانه كه 

بروند ميگويد ديگر اصال اين خانه نيست، اين تعريف خانه نشد. در يك جاهايى خصوصى باشـد يانباشـد،   

ر نظر نفرزي 79مثال در فاميل كه در بعضى جاها هست و در بعضى جاها نيست، در يك فاميل مثال كه حدود 
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دستجمعى مشهد  گيرند و به صورت خواهند مشهد بروند دو تا اتوبوس مى بزرگتر فاميل هستند مثال وقتى مى

روند شبيه به يك كاروان و يا يك هيئت است. اين شكل از روابط االن نادر است ولـى درقـديم فـراوان     مى

 رفتند. او مى ح عيد همه براى ديدنبودند، حرف بزرگتر فاميل اعتبار سياسى )نه اقتصادى( داشته است صب

يـك   )س(: االن در خوزستان عمدتا كيفيت فاميلى اين چنينى دارنـد يعنـى همـه فاميلهـا و فرزنـدان تحـت      

كننــد و پــيش  مجموعــه قــرار دارنــد حتــى ســاختار اقتصــادى آنهــانيز چنــين اســت يعنــى همــه كــار مــى 

 نه كنند.كند كه چگونه هزي گيرى مى آورند و او تصميم مى پدربزرگ

هاى مختلفى ميتوان  مشاهده كرد. روابط سياسـى كـه احيانـا دولتـى نيست،شـكل       )ج(: حاال اين را به گونه

جناحى آن االن بسيار متعارف است، شكل صنعتى و فرهنگى نيز وجود دارد و با زد و بندهايى كسى رابراى 

 كنند. اتاق اصناف تعيين مى

كننـد.   يتى بين اينها باشند كه بدليل سهام مالكيت فردى را رئيس صنفالبته اينگونه نيست كه يك نحوه مالك

 در شكل غير سازمانى به اين صورت نيز در روحانيون و.. رفتارهاى گروهى كامال قابل مشاهد است.

االن هـم   االسالم رضايى: سازمانى، صنفى، گروهى و فردى، و دولت نيز به شكل سازمانى است يعنى ت حج

 نى، صنفى گروهى و فردى وجود دارد. مديريت سازما

تــوان بـراى آنهــم يـك عــواملى ذكـر كــرد كـه هيچكــدام از      )ج(: يـك دســتجاتى از مـديريت هســت مـى   

گذارى و انجام فعاليت يعنى واليت، تولى و تصرف از آنهـا حـذف شـدنى نيسـت بـه       پذيرى عهده آنهاعهده

 ديگر متغيرهاى اصلى آن وجود دارد. عبارت

كند ولى اينگونه نيست كه درجامعـه مثـل    دانشمند: اين نوع از مديريتها در يك جامعه نمود پيدا مىمهندس 

در يـك   كشورى بتوان گفت شكل اداره گروهى، خصوصى و يا متمركز دارد. يعنى ممكن اسـت شـكل اداره  

هـا   خانـه  در داخلساختار اداره براى يك كشور با كيفيتهاى مختلفى از مديريت خودش را نشان ميدهد مثال 



 ····························································································  018 

جامعـه   گيرد و براى كـل يـك   گيرد و در داخل اصناف مديريتها صنفى انجام مى مديريتها خصوصى انجام مى

 گيرد. هم مديريت متمركز انجام مى

گيـرى   تصـميم  )ج(: احسنت! يعنى موضوعاتش فرق دارد، موضوعاتى كه موضوع مـديريت متمركـز هسـت   

 درباره يك ملت است. 

 ريت گروهى در جامعه است ولى  مديريت گروهى جامعه نيست.)س(: يعنى مدي

 بندى بشود. تواند طبقه )ج(: يعنى موضوعاتش مى

 )س(: در اقتصاد هم شايد بتوان به همين كيفيت گفت. 

 خصوصيات است؟ توان گفت در اقتصاد هم مسئله مالكيت )مالكيت دولتى و خصوصى( با همين )ج(: آيا مى

 نشود؟ ت از قيد مالكيت در اقتصاد بحث شود يعنى از قيد مديريت اصال بحث)س(: بجاى قيد مديري

 نيست؟  كند )يعنى نظام توزيع ثروت( يا اينگونه )ج(: بله يعنى مديريت در اقتصاد در نمود مالكيت عمل مى

پيـدا   شود منتهى اگـر يـك نقـيض    )س(: حتما در اينجا بحث نزديك بودن مالكيت و مديريت بهم روشن مى

 زند.  ود بحث را بهم مىش

 بررسى مفهوم مديريت اقتصادى  - 6

شـد در   مهندس عليپور: اگر اقتصاد به تغييرات و ساختار و كارآمدى توليد، توزيع و مصرف ثـروت تعريـف  

براى توزيع  ها براى توليد ثروت، سازماندهى سرمايه توان هدايت سرمايه اين صورت مديريت اقتصادى را مى

نوعى همـان   ريزى سرمايه براى مصرف ثروت بيان كرد يعنى هدايت سرمايه شد، در حقيقت به ثروت، برنامه

 بحث مالكيت است كه بيان شد. 

 بررسى مفهوم سرمايه و سود بعنوان شاخص اقتصادى  - 6/1
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ماهيـت   )ج(: يعنى مقدورات اقتصادى، سرمايه شد، مقدورات اقتصادى كه انسان، ابزار، امكان بـود بـه يـك   

توزيـع   رك بنام سرمايه تعريف شد، بعد مالكيت بخش توزيع آن است نه بحث فراگير كل آن باشد يعنىمشت

عـامترى   دهد بنابراين مفهوم ثروت، مالكيت را نتيجه ميدهد ولى توليد و مصرف ثروت مالكيت را نتيجه نمى

تبـديل   به يك ماهيـت مشـترك   بايد« انسان، ابزار و امكان»بايد ذكر شود كه سرمايه است يعنى عوامل توليد 

سازمان،  شود و لقب آن ماهيت مشترك سرمايه قرار بگيرد بعد درباره نحوه چرخش سرمايه بحث شود يعنى

صورت آيـا   برنامه، گردش عمليات دارد يعنى عواملى كه در حقيقت سرمايه را ميخواهد سامان بدهد در اين

 آن است؟ سود به معناى اقتصاد اخذ نشده است يا سود حاصل 

 ريزى سرمايه است. گذارى حاصل سازماندهى و برنامه )س(: سودآورى سرمايه

 شود؟ )ج(: و گردش عمليات است. سود ماهيتاً چيست تا معلوم شود سرمايه چگونه تعريف مى

تـر شـدن    كند، اگـر سـود بـه قـوى     گاهى سود به بيشتر شدن توليد است در اين صورت يك معنايى پيدا مى

انسان و باالتر رفتن فهم او معنا شد و در راندمان نهايى به عنوان مثال درست است كه عوامل توليد از  روحيه

 شود.  عنوان راندمان حساب مىشود ولى هميشه متغير اصلى در پايان به  انسان،ابزار و امكان تشكيل مى

 هاى انسانى  )س(: يعنى افزايش انگيزه

گرددچگونـه   شود. به عبارت ديگر ارزش پول را به شدت نيروى انسانى بر مـى  )ج(: اين قدرت اقتصادى مى

داده  آلمان توانست كار كارگر را پشتوانه چاپ اسكناس قرار بدهد يعنى سفارشـات كسـانى را كـه سـفارش    

توانـد   مى خواهند اين سفارش ضرب در نيروى كارش كه هزار مى 59 گفته بودند از اين نوع مداد  بودند مثالً

بدهـد و   داد، براى خريدن نان و آب كه به كارگران پاسخ بگويد، محل اعتبارش براى چاپ اسكناس قرار مى

رار شـود يـا درمعنـاى    پـر قـ   قدرت كارآمدى اگر يك نسبت بين موازنه راندمان كار و در يافت در دو ستون

در اينجا  شود پشتوانه تر مى حسابدارى در بدهى و طلب جارى طلب هميشه بچربد، پول ملى هر روز سنگين
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توانـد   كار تنهاست. البته پشتوانه متغير اصلى است نه اينكه عوامل توليد هيچ چيز نباشد بلكه عوامل توليدمى

يـك   . وقتى كه سرمايه اخذ شد و نيروى انسـانى بـه عنـوان   كار ايجاد كند يا در حقيقت انگيزه تحويل بدهد

 سرمايه تلقى شد امكان يك چنين اشتباهى هست كه كااليى شدن انسان اصل است. 

شود مالك داراى ثروت اسـت، مولـد    اشكال خوبى مطرح شد كه گفته شد كه مالكيت نظام توزيع ثروت مى

 چيست؟  آن

 به عنوان متغير اصلى اقتصاد اخذ شد؟ االسالم رضايى: اگر چنانچه سود  ت حج

كرد كه  توان خالصه )ج(: خير بلكه به عنوان يك احنمال ذكر شد بايد معلوم شود اقتصاد را در چه چيزى مى

 شود.  آن داراى مديريت در اقتصاد مى

راده اختيار و ا )س(: مالكيت از مفهوم اصلى بخش اجتماعى بيرون آمد، مديريت شد و مديريت هم مديريت

بحث اقتصاد اسـت.   شد. در بخش اقتصادى با توجه به اينكه قبالً بحث سود مطرح شد مالكيت جز خروجى

 شود . لذا جزو بحث آثارش مى

 )ج(: يا سود جز آثارش هست.

 شد.  مى )س(: هر دو جزو آثار است يعنى اگر از زاويه آثار نگاه شود هم مالكيت و هم سود جزو آثارش

 گيرد؟ ت اقتصاد چگونه انجام مى)ج(: يعنى مديري

 )س(: در بحث مديريت قدرت اصل بود. 

 )ج(: اينجا ثروت اصل است. 

پشتوانه كـار   مهندس دانشمند: ثروت به جاى سرمايه لغت مناسبى است، ثروت انسانى هم ثروت است و هم

 گيرد.  قرار مى
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قـرار   ند كه اسمش ثـروت يـا سـرمايه   ك شود و فرق نمى االسالم رضايى: يعنى توسعه مفهومى داده مى تحج

معناى ديگرى از آن اخذ شود در توسعه مفهومى، انسان، كاال، ابزار وانگيزه هم  بگيرد چون مفهوماً قرار است

محصـول   ثروت است. ثروت اصلى انسان است. فقط اگر سود حاصل سرمايه است، يعنـى سـود بـه عنـوان    

 شود.  يه بحث مىشود، از سود در خروجى سرما سرمايه محسوب مى

اسـت.   كند آيا نام حقيقى آن چيز نيست؟ اين يـك سـئوال مهـم    )ج(: هر چيزى كه نموّ چيزى را تعريف مى

چيـزى   يعنى توسعه يك چيز معرف ماهيت خودش است به عبارت ديگر اگر گفته شد اصل درانـرژى يـك  

 شود ىگيرد همان نيز تعريف م است كه دايم افزايى آن با اين متغير انجام مى

 آيد.  )س(: اگر اينگونه باشد باز در مفهوم اراده مى

 آورد.  آورد، مديريت توسعه اختيارات مى )ج(: بله توسعه اراده مى

 شود.  )ج(: توسعه اختيارات مى

 )س(: توسعه اختيارات بايد مفهومى ديگرى غير از مديريت باشد. 

گيـرى(   تصـميم  تواند تصميم بگيرد )توسـعه  )ج(: توسعه اختيارات، اختيار يا اراده وقتى انسان اختيار دارد مى

 گيرى است.  گيرى از جنس تصميم توسعه تصميم

 والسالم

 



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 اقتصادى و صنعتى صنعت و تقسيمات درونى آنهابررسى عوامل اجتماعى، عنوان جلسه: 

 22جلسه 

  فهرست مطالب

 3      ضرب مديريت بعنوان عامل اجتماعى صنعت در سر فصلهاى اجتماعى، اقتصادى و صنعتى - 1

 4     هاى ديگر اى نسبت به اراده مديريت اجتماعى موضوعاً به معناى محور قرار گرفتن اراده - 1/1

 4      وع مديريت اجتماعىاداره، موض - 1/2

 5      ها، آثار و ثمره مديريت اجتماعى هماهنگ سازى اراده -1/3

 5     «سياسى، فرهنگى، اقتصادى»و « روحى، ذهنى، عينى»هاى  هماهنگ سازى اراده -1/3/1

 5      مالكيت، ابزار هماهنگ سازى در سطح مديريت اجتماعى - 1/4

 6      بررسى مفهوم مالكيت - 1/4/1

 7      سازى در مديريت اجتماعى اعتبارى نبودن تعريف مالكيت وهماهنگ - 1/4/2

 7      كيفيت و نوع مالكيت مبرز و مجراى مديريت اجتماعى -1/5

 19      ضرورت مالحظه تأثير مالكيت، سود و تكنيك در سه سطح اجتماع، اقتصاد و صنعت - 2

      حاصل از ضرب مديريت و تكنيك در اجتماعى،اقتصـادى، صـنعتى   بررسى احتماالتى در تعيين عناوين - 3

11 

 12     توسعه، كالن، خرد تقسيمات درونى مديريت اقتصادى )ثروت( - 3/1

 13     عمومى، گروهى، فردى تقسيمات درونى مديريت اجتماعى )مالكيت( - 3/2

 14      ثروت عنوان جامع حاصل از ضرب مديريت در اقتصادى - 3/3

 14      تسخير عنوان جامع حاصل از ضرب مديريت در صنعتى - 3/4

 17     سرعت، دقت، تأثير تقسيمات درونى مديريت صنعتى )تسخير( - 3/4/1

 10      ساختار عنوان جامع از حاصل ضرب تكنيك در اجتماعى - 3/5

 29      افزار عنوان جامع از حاصل ضرب تكنيك در اقتصادى نرم - 3/6

 29     افزار( توليد، توزيع، مصرف تقسيمات داخلى تكنيك اقتصادى )نرم - 3/6/1
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صـنايع   افزار عنـوان جـامع از حاصـل ضـرب تكنيـك در صـنعتى و تقسـيمات درونـى آن بـه          سخت - 3/7

 21      آزمايشگاهى، ابزارى، مصرفى

 24     اختار(بانك، سازمان برنامه و بنگاهها تقسيمات درونى تكنيك اجتماعى )س - 3/7

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 يندار د -كارشناسان طرح : آقايان: عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1377/12/1تاريخ جلسه: 

 39شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

 االسالم رضايى  تعنوانگذار و ويراستار: حج

  االسالم رضائى تكنترل نهائى : حج

 تايپ و تكثير: خانم عسكرى 

 1370/2/1تاريخ تنظيم: 

 1370/2/1تاريخ نشر: 



 بسمه تعالي

 

 ضرب مديريت بعنوان عامل اجتماعى صنعت در سر فصلهاى اجتماعى، اقتصادى وصنعتى  - 1

بررسى  در جلسات گذشته« مالكيت، سود و تكنيك»االسالم رضايى: تا كنون سه شاخصه تحت عنوان  تحج

هـا   شد و قرار شد اين سه عنـوان در هـم ضـرب بشـوند و بـراى ايـن كـار الزم بـود كـه مجـددًا تعريـف           

اصـلى پايـه    گردد، يعنى، از اجتماع، اقتصاد و صنعت بايد تعريفى ارائه شود تا براى شناسائى متغير مشخص

قرار بگيرد.لذا بعد از تعريف اجتماع، اراده به عنوان زير بناى تعريف اجتماع )به عنوان متغيـر اصـلى( قـرار    

شود. بر اين اساس مالكيت به عنوان متغيـر اصـلى از ايـن بخـش      شاخصه مفهومى آن مديريت مى گرفت كه

 باشد.  بنا به حد تعريفى مديريت اصل مى بيرون آمد چون

 درچه عناوينى بايد ضرب بشوند؟ « مديريت، سود و تكنولوژى»االسالم والمسلمين حسينى:  ت حج

كه اجتماع به نظـام اختيـارات و نظـام اراده معنـا شـد و اصـل در آن       « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»)س(: 

 برابر با اداره شد.  اراده

هاى ديگر )ج(: مديريت  اى نسبت به اراده دهمديريت اجتماعى موضوعاً به معناى محور قرار گرفتن ارا - 1/1

 باشد؟  اجتماعى برابر و مساوى با چه چيزى مى

)س(: در بخش اجتماعى، حد تعريفى در زير بنـا، برابـر بـا نظـام اراده و نظـام اختيـارات فـرض شـد كـه          

 تعيين وظايف و با توزيع اختيارات بود لذا اداره برابر با مديريت شد.  بحث

 گفت؟ « سياست»توان  آيا به مديريت اجتماعى مى آقاى عليپور:

 )ج(: اداره يعنى حق تصرف، اولويت در تصرف، و فرقى ندارد اداره سياسى يا اقتصادى يا فرهنگى باشد.
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هــا را بدســت بگيــرد، پــس خــودش  ســازى اراده اى محــور واقــع بشــود و هماهنــگ مــديريت يعنــى اراده

 موضوع مديريت اراده است يا خودش اراده است؟  است يا اينكه اراده است.  سازى هماهنگ

 السالم رضايى: موضوع مديريت، اداره است.  ت حج

 اند؟  )ج(: موضوعات آنها كدام

 ها است.  )س(: اراده

 شود؟  اش چه مى )ج(: ثمره

 شود.  سازى مى )س(: ثمره و آثارش هماهنگ

شـودحال   اسى، فرهنگى و اقتصادى را شامل مـى آقاى عليپور: چون منظور از مديريت، اداره است و اداره سي

تـوان اداره   گـردد لـذا ديگـر نمـى     اگر منظور از اداره مديريت اجتمـاعى باشـد، حتمـًا بـه سياسـت بـر مـى       

تـوان   آيـد. بـر چـه اساسـى مـى      سياسى،فرهنگى و اقتصادى گفت چون مديريت اقتصادى در جاى ديگر مى

است و در جاى ديگـر نيـز مـديريت    « ى، فرهنگى و اقتصادىسياس»اجتماعى مساوى با اراده  گفت، مديريت

تـوان آنجـا را    اقتصادى وجودداشته باشد؟ اگر در آنجا ابعاد اجتماعى، متناظر اقتصاد نباشد،پس چگونـه مـى  

 تفكيك وتقسيمبندى كرد؟ 

قبل -عاً هاى ديگر محور باشد. آيا صحيح است موضو اى نسبت به اراده )ج(: مديريت بدين معناست كه اراده

خـود مـديريت بمعنـاى محـور قـرار گـرفتن يـك اراده بـراى          -از اينكه كلمه اقتصادى به آن اضافه شـود  

 شود.  ها باشد پس موضوعاً اراده مى سايراراده

 اداره، موضوع مديريت اجتماعى  - 1/2

ود. پـس  شـ  ها نيست؟ يعنى دائـر مـدار شـدن تصـميمات بـه تصـميم ديگـر مـى         آيا موضوع آن اداره، اراده

توان سطوح مختلفـى درسـت كـرد، سـطح      شود. آنگاه براى اداره مى موضوعاً و اداره موضوعات آن مى اراده
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اى يعنـى دائـر مـدار قـرار گـرفتن،       توسعه وسطح خـرد، سـطح مـديريت، مشـاركت، مباشـركت. هـر اداره      

 موضوعاتش، قرارميگيرد. 

 اعى ها، آثار و ثمره مديريت اجتم هماهنگ سازى اراده -1/3

 اش چيست؟  آنگاه ثمره

 اش، انجام يك سرى امور هماهنگ است.  )س(: ثمره

اش همــاهنگى تصــرفات نيســت؟ آيــا همــاهنگى آثــار اراده، اعمــال نيســت، يعنــى بوســيله  )ج(: آيــا ثمــره

 شود؟  گيرد بنابراين آيا هماهنگى رفتارها مى تصرف صورت مى اعمال

 « سياسى، فرهنگى، اقتصادى»و « هنى، عينىروحى، ذ»هاى  هماهنگ سازى اراده -1/3/1

روحـى، ذهنـى   »گيرد؟ يعنـى آيـا رفتـار     حاال اگر رفتار اصل قرار گرفت، يعنى آيا كار يا رفتار اصل قرار مى

يعنـى فعاليـت اصـل اسـت يـا       ;شود عمل و كار مى« روحى، ذهنى و عينى»شود يا اينكه اعمال  مى« وعملى

مـديريت اسـت آيـا موضـوع     باشد چون لزوماً رفتـار اصـل نيسـت و سـئوال از      در فعل، اراده اصل مى اينكه

كنند يا اخص است؟ يعنى اگر گفته شـد يـك    مديريت اعم ازآن چيزهاى است كه اشخاص با قصد عمل مى

اى  كه نيازهاى فرد را قبل از اينكـه خـودش آگـاه بشـود، بشناسـد، انتظـارات را بگونـه        مدير خوب آن است

كه اجرا نشود، البته قاطعيت و پيشبردن كار هماهنگ كند كه روى كاغذننويسد و عمل نشود، فرمانى را ندهد 

باشد، رفتارها اعم از رفتارهاى  كند كه رفتارها بخشى از آن كارها مى خوب است اما مدير كارها رادرست مى

 ارادى و غير ارادى است.  

 شوند.  آقاى ديندار: بدون اينكه خودشان متوجه بشوند مديريت مى

است، اعمال را نيز بايـد سرپرسـتى كنـد يعنـى كارهـايى را كـه از روى        )ج(: اين رفتار در عين حاليكه اعم

 قصداست بايد اداره بكند. 
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آقاى عليپور: اگر پذيرفته شد كه اراده مدير براى آنهايى كه تحت مديريت او هستند، شرائط ساز است، درآن 

 صورت حتماً بحث مديريت، بحث رفتار خواهد شد. 

 سازى در سطح مديريت اجتماعى مالكيت، ابزار هماهنگ  - 1/4

شود بـاالتر اسـت. حـاال موضـوعاً، اراده      )ج(: پس رفتار، از اعمال و انجام كار كه در مديريت خرد طرح مى

سازى رفتار شد، و فرقى ندارد كه رفتار سازمانى و يا اجتمـاعى باشـد.    وموضوعات، اداره و نتيجه، هماهنگ

گيـرد، و لكـن    گفت در مالكيت نيز بصورت خصوصى همين انجام مىتوان  اگرمديريت اين گونه شد آيا مى

درمالكيتهاى دولتى نيز به صورت عمومى اين كار را انجام ميدهند، چون مفهوم مالكيت اولويت در تصـرف  

كند، نهايت اداره كشاورزى ميلياردها تومان پول بـراى مسـئله كشـاورزى دارد، اراده اجتمـاعى      رادرست مى

شـود. اگـر بتوانـد خـوب كـار كنـد و        سـازى وضـعيت كشـاورزى سـپرده مـى      ر درباره بهينهبه وزي است كه

گيرد. اگر نتواند ايـن كـار را انجـام بدهـد،      سازى رفتار كشاورزى انجام مى كند هماهنگ موضوعاتش را اداره

 گيرد. انجام نمى

 بررسى مفهوم مالكيت   - 1/4/1

باشد يا خير؟ يعنى آيـا مبـرز نـديريت نسـبت      ز مديريت مىتوان گفت مالكيت، مفهومى است كه مبر آيا مى

 مقدورات است؟  به

 شود كه اجازه تصرف در شئى داشته باشد.  )س(: حتماً اينگونه است. زمانى مالك بودن به فرد اطالق مى

  )ج(: منظور از مالك، خود شخص حقيقى نيست بلكه ملكى وجود دارد يعنى مقدورى وجود دارد، مديرى

شود هر كسى كـه در آن مـال و    شود و يا تعاونى، تعاونى مى اگر مدير آن دولتى شد مالكيت دولتى مى دارد،

 كند بنابه تعريف بايد در مالكيت دنبال آن جستجو كرد.  مقدور تصرف مى در آن

 آقاى ديندار:  يعنى اداره آن در اراده آن مدير است. 
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 كند.   مال تحقق پيدا نمىآقاى عليپور: بله، چون بدون اعمال ارده اصوالً

 كند. تأثير يعنى دائم افزايى.  )ج(: يا اينكه مال تأثير پيدا نمى

)س(: حداقل اطراف زمين موات را بايد سنگ چين كرد تا تبديل ملك به شخصـى يـك نفـر گـردد و ايـن      

 اى از اعمال اراده است. يك مرحله هم

شود به عبارت ديگر همانگونه كه ديوار چيدن دوريك )ج(: در ميوه جنگلى هم چيدن الزم است تا مصرف ب

زمين الزم است تا انسان آنرا با فعـل خـودش بدسـت بيـاورد يعنـى ميـوه را بايـد بچينـد و االنمـى توانـد           

 كند.  مصرف

 آقاى ديندار: گاهى فرد صغير است اما مالك است ولى مديريت او بدست شخص ديگر است. 

ت انتقـال دارد حـرف ديگـر اسـت. اگـر مالكيـت دولتـى بـود چـه كسـى           )ج(: اينكه مديريت چگونه قابلي

كند؟آيا الزم است همه مردم كه مالك هستند، شخصاً حضور داشته باشـند يـا اينكـه مـردم يـك       مى اش اداره

توانـد ايـن كـار را     كنند؟ انتقال مال به وسيله يك سببى پيدا شده است ولى خودش نمـى  درست مى مجرايى

 انجام بدهد،

تـوان   ر وكيل او، وكيل ارادى و اختيارى نيست كه در بخش حقوق بايد بحـث بشـود، بنـابراين آيـا مـى     ديگ

 مالكيت برابر با مسئله اداره است؟  گفت

 شود زيرا مالك است ولى اراده ندارد.  )س(: در صغير نقيض پيدا مى

كه بعداً يـك سـببى بـراى انتقـال     )ج(: چون قبالً در توليد مال، كسى ديگرى توليد كرده و اراده داشته است 

توان تعريف را به گونه ديگرى قرار داد كه هر كسى از دنيا رفت ارث بـه   قرار گرفته است در حالى كه مى آن

نرسد، به تعبير ديگر اين مالكيت بنا به تعريف انتقال پيدا كرده است. بنابراين اگر نقضـى داشـته باشـد     كسى

تواند وكيل و ولـى و قـيم داشـته باشـد يـا       . اما اگر فرض شد كه مىشود نقض ازتعريف است و نقيض نمى
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تواند كسى را نصب كند، معنايش اين است كه قرار است سبب نقل مالكيت حفظ شـود.   مى دولت و يا حاكم

توانستند بگويند مالكيت فقط براى كسانى اسـت كـه اراده    زنند، مى حاال براى حفظخودمال اين حاشيه را مى

شود اگر بنا به تعريـف   محض اينكه شخص ديوانه شد ديگر مالش نيست و مال دولت مى د و بهتصرف دارن

توان كم و زياد كرد، يعنى حدود آن  خود موضوعش قابليت حذف ندارد. حدود آن را مى شد يعنى چه؟ يعنى

 خودش.  تعريفى است نه

 شود . ت مىهمان مالكي"شود، اراده دقيقا )س(: رابطه شان يك ربطه اعتبارى مى

 سازى در مديريت اجتماعى   اعتبارى نبودن تعريف مالكيت وهماهنگ - 1/4/2

شـود كـه آيـا     شـود در آنجـا و ذكـر مـى     )ج(: اوال مبرز گفته شد، چون اعتبارى در جايى ديگـر بحـث مـى   

اسـت ،   معناى اعتبارى و حقيقى در مفاهيم وجود دارد يا خير؟ بنا بر آن مبنايى كه مالكيـت اعتبـارى  "اصال

مديريت نيز اعتبارى است و كليه دستگاههاى كالن هم در خارج وجـود ندارنـد، موضـوع بحـث آنهـا       حتى

گويـد هماهنـگ شـد و     دانـد بلكـه مـى    سازى را اعتبارى نمى تواندقرارگيرد. اما بنا به بحثى كه هماهنگ نمى

شـود يـا قـرار بگذارنـد كـه      دهد. هر چند صدبار تصميم گرفتـه   هماهنگ نشد واگر هماهنگ نشد ثمره نمى

سـازى ثمـره دارد و    هماهنگ "هماهنگ شده است،وقتى نتيجه نداد تعريفى نيست. ولى اگر گفته شد كه كال

شود.  كنم رها مى ثمره آن وحدت است،ثمره ناهنجارى فرسايش است. اين شاخصه عينى است، لذا اعتبار مى

گذارنـد   قـرار مـى   "كند هرگز رشد نخواهد كرد. فرضا فرسايش دارد اعتبار كنند كه رشد مى چيزى كه "مثال

 اند؟!  توان گفت انشأا...تصادفات زياد نشده است؟! انسانها كشته نشده شودحاال مى تصادفات زياد مى

 )س(: تعريف كارآمد نبوده است. 
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)ج(: معنــايش ايــن اســت كــه تعريــف، اعتبــارى نيســت. چــون ميگوييــد تعريــف را بهينــه كنيــد. يعنــى   

عينيت را محاسبه كنيد يعنى حقيقت هماهنگى را محقق كنيد اگر قرار، ابزار تحقق قواعد هماهنگى  تمختصا

 تواند اعتبارى باشد.  باشد ديگرنمى

 )س(: اگر كسى مالك هست و اراده هم دارد. 

ون در )ج(: اول بايد اشكال را در زير بنا تمام كرد تا به رو بنا برسد، در آنجا بعد تعريفهاى غلـط اسـت چـ   

تواند باشد چون اصالً اعتبارى نيسـت. اصـالً    موضع غلط است كه بگويند كسى كه ديوانه باشد مالك مى اين

گذارند كـارى كننـد    سازى و ناهنجارى اثر حقيقى دارند يعنى قرار مى ديگرى مطرح است كه هماهنگ سئوال

اش  كنـد. نتيجـه   صـد تومـان نمـى    تومان بشود ولـى ابزارهـايى كـه بـه كـار گرفتنـد       7يا  199ارز  كه قيمت

شوند كه هشتصدتومان بشود كارشناسـان هـم تصـميم     شودفرضاً همه مردم هم ناراحت مى هشتصدتومان مى

گذارد. اگـر بگوينـد گـرايش غالـب اسـت،       نشود ولى گردش كاالها اين اثر را مى گيرند كه هشتصدتومان مى

رايش مديران است، مديران نيز چنين چيزى را اعتبار ندارد اگر بگويند گ گرايش غالب كه اين عمل را دوست

 باشد. ابزارهاست اصالً معناى اعتبارى باطل و حقيقى درست مى كنند خاصيت مربوط به نمى

 االسالم رضايى: چگونه بحث وارد اعتبارى شد؟  تحج

صـغير و  )ج(: براى اينكه به تعريف مديريت اشكال شـد بـه اينكـه مـديريت بنـا بـه تعريـف بـه مـديريت          

ماند مجدداً اشكال شد كه پـس   شود. در جواب بيان شد كه بنا به تعريف مالكيت او باقى مى نقض مى مجنون

 تعريف،اعتبارى است نه حقيقى و اين جواب اخير بيان شد. 

 سازى چه ربطى به مالكيت دارد؟  سازى معنا شد. هماهنگ )س(: آثار به هماهنگ
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چگونه  ها در مديريت سياسى سازى اراده الكيت است يعنى مجراى هماهنگسازى، مبرز م )ج(: ابزار هماهنگ

اقتصـادى(   سازيهاى اقتصادى )مـديريت  گيرد؟ مجرايش دولت )قوه مجريه( است، مجراى هماهنگ انجام مى

 گيرد؟ مديريت و طبقات آن و تعاريفى كه در آن وجود دارد.  چگونه انجام مى

  يا چيزهاى ديگرى است مثل وكالتآقاى ديندار: آيا فقط مالكيت است 

 كه نوعى انتقال اراده است؟ 

 كيفيت و نوع مالكيت مبرز و مجراى مديريت اجتماعى   -1/5

اسـت يعنـى    )ج(: فرقش اين است كه انتقال اراده در موضوعى است كه پذيرش نسبت آن قـبالً تمـام شـده   

درمالهايى كه دولتى است. در مالى كه مال شخصيت حقـوقى شـركت اسـت در مـالى كـه يتـيم و محجـور        

 و....ولى در اينجا اصل موضوع، موضوعاً مورد توجه است نه انواع و تنوع آن.  است

شود؟ چنانچه بحث گسترده شـودديگر   چون موضوع بحث اقتصادى است بحث اموال مطرح مى )س(: پس

 است.  هايى است كه بر فرهنگ حاكم بحث از فرهنگ اختصاص به بحث مال نيست. اداره فرهنگ يك اداره

)ج(: كه االن در آنجـا بحثـى نيسـت. فعـال بحـث، بحـث صـنعت اسـت و بايـد مشـخص شـود كـه چـه              

گذارد، بايـد سـوال    گويند ارز تأثير بر صنعت مى بر صنعت هستند؟ به عبارت ديگر وقتى مىمحيط  چيزيهاى

 ارز چيست وكجاست؟ چه چيزى است؟ 

 اى در تصرف آن دخيل است.  )س(: مالى است كه اراده

نـه   شود وجود اجتماعى ثروت كجاسـت  شود سئوال مى )ج(: يا اگر گفته شد صنعت منشأ پيدايش ثروت مى

يعنـى در جامعـه مالـك آن چيـزى      ;رود وجود اجتماعى آن تحت عنوان مالكيـت مـى   ;در اقتصاد وجود آن

 تواند آن را در رفتارها به كار گيرد.  محصول صنعت است مى كه

 كنند.  )س(: اگر مالكيت خصوصى را محترم بشمارند يك نحوه تنظيم مى
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يبـى از خصوصـى و دولتـى اسـت يـا      )ج(: مالكيت مطلقا دولتى است يا مطلقـا خصوصـى اسـت و يـا ترك    

 باشد.  گويند درباره مالكيت است، مبرز و مجرايش مى است. هر گونه سخنى كه مى تعاونى

 االسالم رضايى: بنا به تعريف پايه، توزيع اختيارات از بعد اجتماعى... تحج

كنـد،   پيدامى اجتماعىشود، بوسيله مالكيت تخصيص  )ج(: توزيع ثروت اجتماعى كه بوسيله جامعه ايجاد مى

نويسـند.   آيد يعنى هزاران تن پارچه، آهن و... تناژهـا رامـى   شود. ثروت در جامعه بوجود مى ثروت توليد مى

خـاص   اينها براى حيات بشر كارآمدى دارد. بعد سئوال از چگونگى تخصـيص، توزيـع آن و اينكـه چگونـه    

ت؟ بال فاصله صحيح است كسـى بگويدبايـد   افرادى مى شود كه در اين جامعه هستند، نظام تخصيص چيس

 دهيد. معلوم شود چگونه مالكيت را قايل هستيد تا بگويم چگونه تخصيص مى

)س(: باالخره بحث پله پله از باال بـه پـايين آمـد و تقسـيماتى خـورد چـون ابتـدائاً اجتمـاع تعريـف شـد.           

 متغيراصلى در اجتماعى اراده شد. 

 اى است؟ فعال در مورد نوع آن سئوال است.  ت باشد چه نوع ارادهاى كه مربوط به صنع )ج(: اراده

آيـد.   شـود درسـت درنمـى    )س(: دايره دوم اقتصاد بود. آنچه كه االن بيان شد وقتى در اقتصاد مـنعكس مـى  

شـود   شود ولى همين پله اول ضرب در بخش اقتصاد مـى  اينكه گفته شود مديريت اقتصادى، مالكيت مى عين

 شود . وتعريف اخذ مى

)ج(: انعكاس اقتصادى در مديريت چگونه است، يعنى اگر به هر طرف يـك منشـورى رنگـى زده شـود از     

توان بعد ديگر را نگاه كرد. تركيب دو رنگ قابل مالحظه است، لذا گفته شـد اقتصـاد، فرهنـگ و     هربعد مى

تما محور مديريت سياست بعد جامعه است هم تفكيك و هم به انعكاس بايد قابل مالحظه باشند. ح سياست

 مديريتى كه در صنعت حضور دارد چه نحوه مديريتى است؟  است ولى

 شود.  )س(: قدرت صنعتى مى
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 توان گفت مالكيت تبرز اجتماعى اراده و اختيار تصرف در ثروت است.  آقاى ديندار: يعنى مى

 كند؟  هماهنگ مىگيرد؟ آيا دولت  سازى صنعت در جامعه چگونه انجام مى )ج(: يعنى هماهنگ

را  سازى چه چيـزى  سازى، هماهنگ شود. در هماهنگ االسالم رضايى: مبحث مالكيت اينجا مطرح نمى تحج

موضـوع   سازى قدرت جامعه است، جامعه كند يعنى هماهنگ سازى مى ها را هماهنگ دهد؟ اگر اراده انجام مى

 باشد نه فرد  بحث مى

كيلو آرد را تبـديل بـه    359تا شاگرد دارد و هر روز حدود  4نانوا كه سازى بايد از يك  )ج(: اتفاقاً هماهنگ

تا يك دولت كه بخش كشاورزى،  -آيد  كند، اگر اداره نكند نان در نمى كند و اداره مى او كار مى -كند  مى نان

ان كند. اين مفهومى كه در كل اينها است چيست؟ يعنى چرا ايـن شـاگرد   صنعت،خدمات و...دارد و اداره مى

 اند؟ چرا از او حرف شنوى دارند؟  شاگرد نانواشده

آقاى ديندار: چون مالك نـانوايى اسـت. البتـه بعـد ايـن مطلـب بـدين جهـت اسـت كـه در شـركتها و در            

 دانند.  دولتى شخص مدير را معموالً مالك نمى سازمانهاى

ض بشـود نـوع   )ج(: تفكيك مديريت از مالكيت يك حـرف دومـى اسـت كـه بـاز اگـر نـوع مالكيـت عـو         

شود. اگر مالكيت اموال مربوطه به دولت باشد كه نحوه نصب مدير عامل به محاسـبه سـود    عوض مى شركت

برنگشت،گفتند: ايشان بايد مدير عامل باشد: چرا؟ چون لوازم سياسى دارد؟ اگر به حداقل سود هم باشد باز 

ديگر معنا ندارد، بلكه بـراى او درصـد    سياسى دارد! ولى اگر مالكيت خصوصى شد لوازم سياسى دارد لوازم

 سودلوازم دارد.

 ضرورت مالحظه تأثير مالكيت، سود و تكنيك در سه سطح اجتماعى، اقتصاد و صنعت   - 2

شـود ولـى آنچـه در     االسالم رضايى: اگر دراينجا قيد مديريت ثروت باشـد مـديريت اقتصـادى مـى     ت حج

 شود. تأثيراقتصاد در فاز دوم مالحظه مى
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 (: سود است.)ج

)س(: روشن است كه جايگاه اقتصاد، جايگاه ثـروت اسـت. امـا گـاهى تـأثير ثـروت در صـنعت مالحظـه         

 شودكنيم. مى

 0)ج(: يعنى تأثير مديريت بر اقتصاد تأثير سود بر اقتصاد، تأثير تكنيك بر اقتصاد و بالعكس آن، يعنـى بايـد   

شـود،   اجتماعى، اقتصادى و بعد صنعتى نوشته مـى تاخانه تحويل بدهد يعنى وقتى جدول رسم شد در سطر 

اى بشـود كـه هـيچ كـدام بـه يـك        شود، تعريـف بايـد بگونـه    درستون هم مديريت، سود، تكنيك نوشته مى

تخصيص نداشته باشد يعنى مديريت فقط اختصاص به عنوان اجتماعى ندارد، بلكه مـديريت بايـد هـم     خانه

بايد جواب داشته باشد، سود نيز بايد در هر سـه جـواب داشـته    دراجتماع و هم در اقتصاد و هم در صنعت 

 باشد،تكنيك نيز در اجتماع، اقتصاد و صنعت بايد معنا داشته باشد. 

 تا شاخصه بايد بدست بيايد.  0)س(: يعنى 

تـوان بـه سـراغ مـدل رفـت و معلـوم        تا تعريف نه شاخصه، اگر اين تعريفها بدست بيايد آنگاه مـى  0)ج(: 

اند بخـش صـيانت را تشـويق     اند صرف چه چيزهايى شده است؟ چگونه توانسته كردپولهايى كه خرج كرده

 0ر كرده است؟ ايـن  ورى چه كا يانتوانستند؟ مگر قرار نيست معلوم شود دولت درباره صيانت، عدالت، بهره

خـورد علـى    حده است و مديريتى هم كه بـه درد صـنعت مـى    تابايد بدست بيايد. پس مديريت سياسى على

 است.  حده

مالكيت  شود كه برابر آن عنوان )س(: مديريت اجتماعى كه در بخش صنعت الزم است مديريت اقتصادى مى

 گيرد.  قرار مى

 حاصل از ضرب مديريت و تكنيك در اجتماعى،اقتصادى، صنعتى  بررسى احتماالتى در تعيين عناوين - 3
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)ج(: مبرز و مجرايش مالكيـت شـد، اول تعريـف زيـر سـاختى بـرايش بيـان شـد، مـديريت )بـه صـورت            

ها شد، اراده  سازى اراده تواند بيايد؟ هماهنگ عام(چيست كه هم در اقتصاد و هم در سياست و در فرهنگ مى

سازى رفتار در جامعـه در بخـش اقتصـاد     اما اين اداره ارادى يعنى اداره هماهنگسازى است،  اداره،هماهنگ

 شود؟  مى چه

)س(: سئوال من مربوط به همين مطلب است. اگر در سـطح اجتمـاعى، مالكيـت شـد در بخـش اقتصـادى       

 بايديك عنوان ديگرى در بيايد. 

 )ج(: حتماً بايد اينگونه باشد. 

 شود؟  آيد آيا خود اين شاخصه مى به تعريف در مىتا عنوانى كه بنا  0)س(: اين 

 توسعه، كالن، خرد تقسيمات درونى مديريت اقتصادى )ثروت(  - 3/1

شـود؟ اينجـا مالكيـت اسـت، ولـى مـديريت در اقتصـاد بصـورت          )ج(: مديريت در اقتصاد چه چيزى مـى 

كه درباره موضوع اداره اقتصاد  خورد تقسيماتى است باشد، تقسيماتى كه در اينجا مى خرد،كالن و توسعه مى

 كند.  است. ونسبتهاى بزرگ را تنظيم مى

 )س(: تقسيم ديگر نيز بيان شد كه مالكيت دولتى بود...

)ج(: دولتى در مالكيت قابليت تعريـف اسـت بـه خـالف تقسـيم خـرد، كـالن توسـعه. چـون بانكهـا اگـر            

يم به خرد، كالن و توسعه در كشـورى كـه در   كنند، تقس هم باشند باز نسبتهاى كالن را مالحظه مى خصوصى

 كنند، يعنى ژنرال موتور بايد مديريت خرد، كالن و توسعه را مالحظه كند.  همه بخشهاخصوصى كار مى

 )س(: تا نوع مديريت معلوم نشود، اگر مالكيت دولتى بود...

خورد.  مى خودش تقسيم )ج(: اين در خانه قبلى معين شده است كه اقسام مالكيت چيست؟ مالكيت در درون

خـاص   شود كه در سـطح خـرد كـارى    دومين تقسيم اين است كه موضوعات فعل در آنجا موضوع اداره مى
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گيـرد و در كـالن نسـبى خـاص بـين يـك دسـته خـاص بـا دسـته            نسبت به يك موضوع خاصى انجام مى

نجا خرد، كالن، توسـعه  گيرد و در توسعه آن است كه در كّل وصفى عوض شود. اگر اي ديگر انجام مى خاص

توان ذكر كرد. يك عنوان در مديريت اقتصادى الزم اسـت يعنـى    معنا جامع آ ن )اين سه تا( را مى شد به چه

كه مديريت اجتماعى ذكر نشد بلكه مالكيت در جامعه بيان شد در اينجا نيز بايد معلوم شـود   مثل عنوان قبلى

ى يك عنوان انتزاعى الزم است نه وحدت كل. يعنـى يـك   جامع در اقتصادخرد، كالن و توسعه چيست؟ يعن

نام بايد ذكر شود تاهم تنظيم نسبت را و هم تنظيم موضوعات عينى جزئى خرد را و هـم تنظـيم اوصـاف را    

 شامل بشود .

 خورد؟  )س(: اين عنوان كلى به چه درد مى

 در آن تقسيم صورت نگرفت. شود مثل مالكيت كه در يك خانه نوشته شد و  )ج(: در يك خانه نوشته مى

 )س(: مالكيت همين االن هم است. 

خانـه را   0شـود كـه    )ج(: آن ملكيت در جامعـه اسـت و اينجـا بايـد زيـربخش اقتصـاد باشـد معلـوم مـى         

 ايد.  نكرده رسم

 گيرد.  )س(: منظور اين است كه اين انتخاب اسم در خانه اول صورت مى

گيرد چون در خانه اول مالكيـت بـود، وقتـى وارد خانـه دوم      گذارى صورت مى )ج(: خير در خانه دوم اسم

 شدجاى خرد و كالن و توسعه چه چيزى جامع آن است تا جاى مالكيت نوشته شود؟ 

 توان گفت؟  آقاى عليپور: آيا نظام توليد، توزيع و مصرف نمى

يك عنوان نوشته شـود در اينجـا چـه چيـزى بعـد از مالكيـت بايـد        )ج(: توليد، توزيع و مصرف نيز بايد با 

 ذكرشود؟

 عمومى، گروهى، فردى تقسيمات درونى مديريت اجتماعى )مالكيت(  - 3/2
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عنوان شامل در اينجا مالكيت شـد آنگـاه برابـر آن دولتـى، تعـاونى و خصوصـى يـا عمـومى كـه در هـيچ           

 تواند نباشد.  جانمى

 )س(: مثل تعاونى 

باشــد. گروهــى و فــردى بايــد نوشــت يعنــى  يــر، عمــومى بايــد نوشــت كــه دولــت رئــيس آن مــى)ج(: خ

 باشد.  دارى باشد مجبور به اين تقسيم مى در اين شكل اگر نظام سرمايه« عمومى،گروهى، فردى»

 دارى نيز بايد اين تقسيم را ذكر كند؟  )س(: خير! غير سرمايه

صد قايل به مالكيـت خصوصـى خيابانهـا باشـد وجـود دارد؟       )ج(: بله، به عبارت ديگر آيا كشورى صد در

گيرند! هر چنـد پـول بگيرنـد و     باشد، آيا از مردم براى رد شدن از خيابان پول مى بله،براى نياز عموم هم مى

ابزار، ابزار عمومى است ساختمان ادارات حتماً ارزش ثروتى دارد، از شركتها ماليات يا از مردم پـول   لكن آن

 ربوط عموم است. گرفتندم

 آقاى ديندار: حتى نيروگاههاى اتمى 

توانـد از مجـارى خاصـى مثـل شـركت       )ج(: كاًل يك دسـته از مالكيتهـا مربـوط بـه عمـوم اسـت كـه مـى        

ايجاد شده باشد ولكن در جهت حل نيازمنديهاى عمومى است جامع توسعه، كالن و خرد را چـه   خصوصى

 توان نوشت.  مى چيزى

آقاى عليپور: اگر مديريت اجتماعى، مديريت اقتصادى و مديريت صنعتى كـالً بـه ايـن مطلـب بـر گردننـد       

اينهاسه وصف يك موضوع هستند، توسعه، ساختار و كارآئى، و جه وسـطى كـه مـديريت اقتصـادى باشـد      

ديريت صـنعتى  كه م -ورى  ابزارى است براى اينكه مالكيت كه مديريت اجتماعى هست به بهره قاعدتاً وجه

 رسد.  اى كم است وجه ابزارى اقتصادى پول به نظر مى رسد در وسط مهره بپيوندد بنظر مى-است 

 ثروت عنوان جامع حاصل از ضرب مديريت در اقتصادى  - 3/3
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 )ج(: ثروت اولى است. پس اگر ثروت شد مالكيت، ثروت، آنگاه در مورد صنعتى چه چيزى بايد نوشت؟ 

 ى: اگر ثروت باشد مالكيت به معناى متناظر قدرت است. االسالم رضايجت ح

تشكيل   )ج(: قدرت بر ثروت. اينجا بايد خود ثروت ذكر شود. صنعت چكاره است؟ صنعت از چه چيزهايى

 شود؟  مى

 شود.  گيرد لذا در بخش مديريت با قيد مديريت ذكر مى )س(: صنعت از سنخ زير مجموعه اقتصاد قرار مى

سود نيز در هر سه سطح ذكر شود يعنى بايد سود در جامعه، اقتصاد و صنعت تعريف شودهم  )ج(: بعد بايد

 چنين تكنيك نيز بايد در اجتماع، اقتصاد و صنعت تعريف شود. 

 شود  )س(: يعنى اينجا مديريت بر مالكيت، مديريت بر ثروت مى

 شود؟ مجراى مديريت در اقتصاد چيست؟  )ج(: مديريت در اجتماع چه مى

)س(: اينجا مجـراى مـديريت اقتصـاد، ثـروت اسـت مجـراى مـديريت بـه ايـن معنـا كـه در آنجـا چـون              

توان مفهوم مديريت  مديريت در مالكيت وجود دارد، مالكيت يك نوع اعمال سلطه بر اعيان است و مى معناى

 را درآن بدست آورد. 

 تسخير عنوان جامع حاصل از ضرب مديريت در صنعتى  - 3/4

بنـديها و نسـبتها و بـه صـورت توسـعه اداره       توان به صورت موضوعى و به صورت دسـته  يان را مى)ج(: اع

بندى ممكن است درست شود؟ قبالً در تعريف صنعت بيان شد كه تسخير  كردپس براى صنعت چگونه دسته

طوح ذكـر  شود، االن براى تسخير بايد سـ  طبيعى )قدرتهاى موجود در طبيعت( بوسيله صنعت انجام مى منابع

 شود. 

توان مديريت تكنولوژى ذكر كرد؟ تكنيك به روش تعريـف شـد    آقاى ديندار: بجاى مديريت تسخير آيا نمى

 خرند.  وتكنولوژى آن پيچيدگى است كه ايجاد شده است و بعنوان ليسانس مى
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عم شـد  االسالم رضايى: توسعه مفهومى كه در موضوع صنعت داده شد تا موضوع تسخير قرار گيرد ات حج

 ازاينكه فقط در سنگ و چوب تصرف شود. 

 )ج(: آن بحث تكنيك است كه تكنيك در جامعه چيست؟ 

 )س(: اگر قرار باشد خاصه به قيد خود صنعت ذكر شود بايد تشعشع، تموّج و تشكل بيان شود. 

)ج(: مگر تشعشع، تموج و تشكل از اوصاف منـابع نيسـت؟ آيـا منـابع يـك بخـش از صـنعت نيسـت كـه          

فيـه   باشد؟ خود تسخير چيست؟ سه سـطح از موضـوع تسـخير نـه از چيـزى كـه متصـرف        تسخير مى رفط

 تسخيرچيست؟ 

 )س(: منابع انسانى، منابع تكنيكى و منابع طبيعى 

آقاى عليپور: نوع تسخيرى كه در هر كدام از اين سطوح موضوعات يعنـى نـوع تسـخيرى كـه در تشعشـع      

گيـرد يـك نـوع تسـخير      رونيكى است، نوع تسخيرى كه در تموج انجـام مـى  گيرد، مثالً تسخير الكت مى انجام

گيـرد تسـخير مكـانيكى اسـت، سـه نـوع تسـخير         است يا نوع تسخيرى كه در تشكل انجام مى  الكترونيكى

 گيرد.  گيرد، انجام مى موضوعاتى كه مورد تسخير قرار مى متناسب با سه سطح از

 سيم شود نه موضوعات آن ذكر شود، موضوعات آن چگونه است؟)ج(: اگر قرار باشد تسخير موضوعاً تق

تـوان نگـاه كـرد فرضـًا يـك جـا، محـل         توان اين تقسيم را ذكر كرد ولى از يك منظر ديگر نيز مـى  البته مى

شود يك جا، محل توليد ابزارهاى بزرگ و كالن است آنجا نيز كار  است كه كار صنعتى انجام مى  آزمايشگاه

شـود   شود و يك جا هم محل توليد محصوالت است، آنجا نيز كار صنعتى مـى  ابزار سازى( مى صنعتى )ابزار

انـد ماننـد بيسـكويت يـك      صنعت وجود دارد، يك دسته از صـنايع اسـت كـه قابـل مصـرف       پس سه دسته

شود آن نيـز صـنعت    كارش ابزارسازى است اگر آن كارخانه نباشد بيسكويت توليد نمى  اى است كه كارخانه
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كند كه در هر سه سطح  است كه ابزارهاى آزمايشگاهى است و تكنولوژى را توليد مى ست، يك جاى ديگرا

  بايد جواب بدهد. 

 )س(: اين تسخير موضوعاً تقسيم نشده است بلكه تسخير به آثار تقسيم شده است، يعنـى تسـخير يـك بـار    

 شود.  متناسب با مصرف عامه تقسيم مى

 شود.  و مصرفى مى ورى، )ج(: تسخير، و بهره

  )س(: اگر قرار باشد خود تسخير موضوعاً تقسيم شود آيا غير از اين اسـت كـه موضـوعاً يـك بـار بـا يـك       

 گيرد؟  عمليات الكترونيك در تشعشع تأثير گذارى صورت مى

  يتگذرد؟ به عبارت ديگر مـدير  )ج(: يعنى آيا دستيابى به قواعد تسخير تشعشع و امثال آن از آزمايشگاه مى

  توليد تكنيك است به بيان ديگر موضوعى است و يك نياز اجتماعى است و يك جنگ هست نيـاز بـه يـك   

 وسيله دارد يك تخصصى اجتماعى را بخش مالكيت ميدهد يعنى مالكيت دولتى در گام دوم يـك مقـدار از  

دولـت اسـت    اى يك موشك را بسازند. و آنچه كه الزم اسـت مـالكى كـه    ثروت را تخصيص ميدهد تا عده

اى توليد نوعى تكنيك مديريت صنعتى دارند، بعد يك  اين نياز ثروتى را تخصيص داده است و عده  نسبت به

مديريت دارند در اينكه آن تكنيك توليد شده را چه در شمشيرى سازى كه ميخواهند ده هزار تـا    اى هم عده

با يك كوره درست كرد، يك مـديريتى هـم در    توان روز نمى 19بنابراين ده هزار تا را در مدت  درست كنند

ورى آن يعنى ايجاد امنيتى كه مؤمن براى يك دوست و نـاامنى و تهديـدى را كـه     دارد. بهره ورى وجود بهره

كند يعنى به كارگرى شمشير است اين را در يـك كـارى كـه رزم هـم نباشـد مفهـوم        مى براى دشمن ايجاد

 توان مثال زد.  داشته باشد مانند بيسكويت هم مى مفهوم مصرفى درگيرى هم در آن نباشد،

 توان مثال زد.  )س(: در حمل و نقل هم مى
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  گـى نيسـت، بلكـه بحـث     سازند اصالً بحث روى توسعه يافتگى و يا عقب مانده )ج(: مهم نيست كه چه مى

ن مـديريت  روى مديريت در توليد تكنيك، در توليد ارتباط نسبت به، تسخير جهان اسـت، در تسـخير جهـا   

شود؟ در بخش اجتماعى تكنيك مثالً يعنـى بخـش تكنيـك، تكنيـك در جامعـه مـديريت        ممكن مى  چگونه

دهد؟ تكنيك اجتماعى در يك جوامع ساده بـه صـورت بسـيار سـاده      مديريت ساده را تحويل مى صنعتى يا

صـاد آن، تكنيـك در   گيرد زيـر بخـش اقت   سازيها صنعتى انجام مى در يك جوامعى هماهنگ گيرد و انجام مى

 اقتصاد يعنى چه؟ 

  افزارهاى اجتماعى، مثل اينكه نرخ بهـره را تعيـين   )س(: يعنى تنظيم روابط اقتصادى بر اساس يك سرى نرم

 كنند.  كنند يا اندوخته بانكها را سه سال تعيين مى مى

  گردد مدل برنامـه، مـدل   شود موضوع آن بايد بر افزار صنعتى درست مى )ج(: يعنى در اينجا كه گفته شد نرم

 بانكدارى، مدل توليد، مدل توزيع و...بشود.

 )س(: مدل سياست مالى و پول 

 گيرى مربـوط بـه بـاال اسـت در     گيرى بشود تصميم )ج(: خير بايد مدلها بشود نه سياستها، يعنى نبايد تصميم

 سطح بايد ذكـر شـود و   پائين بايد تكنيك آن ذكر شود تكنيك در صنعت چيست؟ بنابراين براى صنعت سه

 مديريت آن بايد تعريف شود. 

 االسالم رضايى: اگر اينجا روشن شد كه مراحل و يا سطوح چه چيزى مورد نظر است؟  ت حج

 )ج(: عين آنچه كه در قبل الزم بود در اينجا نيز الزم است. 

 )س(: تسخير در سه سطح توسعه، كالن، خرد 

  دهد. عنوان خاصى كه روى اين سـه  چكدام عنوان خاص تحويل نمىتوان اين چنين نوشت ولى هي )ج(: مى

توان صنايع آزمايشگاهى را ذكر كرد، يعنى تكنيك در تكنيك صنعتى  آيد چيست؟ مثالً آيا اينجا مى سطح مى
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توان لقب صنايع آزمايشگاهى، صنايع توليدى و صنايعى كـه مربـوط بـه محصـول و      آيا مى -باال و پائين  -

تـوان   هستند يعنى صنايع توليد محصول، صنايع توليد ابزارى و صنايع توليد خود تسـخير آيـا مـى     ورى بهره

 نوشت يا خير؟

افزارهـاى منطقـى دسترسـى بـه      اگر اينها در آنجا نوشته شد در پائين چيزى بايد نوشته شود آيا در پائين نرم

كردن، البته قبـل از   شود رياضيات، تئوريزهتوان ذكر كرد؟ به عبارت ديگر آيا صحيح است گفته  را مى  تكنيك

شـود، يعنـى پـائينى     باشد بعد تعيين معادله خاص ذكر مـى  فلسفه و بعد رياضى كه ابزار فلسفه مى  رياضيات

شود. كلمه فلسفه بايد حذف شود البته بايد جـامع   رياضى و باالتر از آن تئورى )نظريه( مى  معادله، باالتر آن

هـا بـراى آزمودنهـا     رود؟ يعنـى اراده  ر صنايع آزمايشگاهى، مديريت به سراغ آزمايش مىآنها را نوشت. آيا د

توان نوشت يعنى بخش پـائينى را بـاال بـرد و     كارآمدى و تأثير باال برود؟ هر دو تا را مى شود تا هماهنگ مى

كمـى تبـديل كـرد    سازى، مديريت بر ابزار آن يعنى آن تئورى را از كيفى بودن بـه   تئورى گفت: مديريت بر

 تبديل به معادله كنند.  مديريت كنند تا بتواند

  تر نسبت به شود بحث بايد خيلى عينى )س(: اين سازگارتر است زيرا هرگاه كه در رابطه با تكنيك بحث مى

تـر از عنـاوين بـاال باشـد      بحث مديريت در بخش صنعت باشد يعنى عناوين پائين جدول بايد خيلى خاص

شود آنجا بحث مديريت است ولو نسـبت بـه صـنعت اسـت.      حث خاص خود تكنيك وارد مىاينجا ب  يعنى

شود. حاال اينجا تئورى صنعتى يا تئورى كلى  مديريت تئورى، مديريت رياضى و مديريت معادله مى  بنابراين

 است؟  مراد

 سرعت، دقت، تأثير تقسيمات درونى مديريت صنعتى )تسخير(   - 3/4/1

 د مديريت بر سرعت، دقت و تأثير اين نيز يك فرضيه و يك گمانه است؟ )ج(: اگر گفته ش

 آقاى عليپور: سرعت، دقت، تأثير، اثر است. 
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مقياس   )ج(: اثر چيست؟ اداره كردن آزمايشگاه يعنى مقياسى است. آيا مقياس آن يا خودش اثر است؟ اينكه

تحـت    گيرد؟ در تناظرسـازى دقـت   ه قرار مىكند حتماً اثر است ولى موضوعاً سرعت تحت ادار آن تغيير مى

يعنـى   شود گيرد؟ دقت در حقيقت همان رياضى، تأثير هم معادله و در عينيت هم آزمايشگاه مى اداره قرار مى

  صنايع ابزارى يا تبديلى دارد و صنايع محصولى دارد. 

 سخير قرار گرفت! شود در صورتى كه مقسم در اينجا ت )س(: مقسم، )سرعت، دقت، تأثير( مقياس مى

 شود ولى خود آن مقياس نيست.  )ج(: مقياس آن عوض مى

 )س(: اگر فرضاً مقياس طول اين مداد عوض شد، معنايش اين است كه توسعه است نه اينكـه معنـاى مـداد   

يعنى مقياس باشد، وقتى مقياس عوض شد معنايش اين است كه وسيله سنجش خود آن هـر وقـت عـوض    

 دقت و تأثير و... لكن خود سرعت، شد و

 كند.  آقاى عليپور: سرعت افزايش پيدا كرد يعنى مقياس آن تغيير مى

 )ج(: احسنت! فعالً بحث درباره مقياس آن نيست، آيا خود موضوع سرعت، دقت و تأثير...

 )س(: يعنى مديريت بر سرعت كار، مديريت بر دقت كار و مديريت بر تأثير. 

 ست؟ )ج(: آيا اين در صنعت اساس ني

 اى و هـم در توليـد   شود زيرا هر سه تا هم در آزمايشگاهى و هم در واسـطه  آقاى ديندار: اين سه سطح نمى

 جريان دارد. 

  اند، آزمايشگاه هم بهينه شـد، محصـول   ها هم بهينه شده توان گفت كارخانه )ج(: احسنت! به همين جهت مى

  ير قابل تعريف است؟ تسخير ضعيف است و داراىهم بهينه شد. يعنى آيا تسخير جز به سرعت، دقت و تأث

اى كـه محـور را كنتـرل     باشد. مثالً در گارى بين محور چرخها و حلقـه  سرعت نيست، دقت آن نيز پائين مى

اش ممكن است يك سانتى متر باشد هيچ ضررى هم ندارد ولى در چرخ اتومبيل ممكن است  فاصله كند، مى
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ه باالتر در توربينى كه هواپيما دارد و آن دستگاه تراكم و احتراق و محورى لقى داشته باشد. در پل  يك سانت

 تواند بپذيرد.  هزارم اين لقى را نمى  را كه دارد يك

االسالم رضايى: اين گمانه قويتر از بقيه اسـت يعنـى ايـن نسـبت بـه صـنايع آزمايشـگاهى عـامتر و          ت حج

 شود.  بر آن دارد و اگر اين بهينه بشود قطعاً وضع صنايع آزمايشگاهى عوض مى  حكومت

 )ج(: آنگاه اگر در يك دولتى، مديريتى روى اين انجام نگرفت، يعنى پژوهش هيچ كاره است. 

 آقاى ديندار: تسخيرى كه در آنجا بيان شد عين بحث اراده است. 

  فالن شخص مسئول بخش علوم انسانى اسـت و آقـاى   )ج(: مجرايش، تسخير چيست؟ سرعت بيشتر. فرضاً

 كند؟ اگر نتواند راندمان سرعت را باال ببرد فالنى مسئول بخش فيزيك است، يك دولتى است. او چه كار مى

  است؟ آنگاه آيـا ايـن  « سرعت، دقت و تأثير»توان گفت صنعت بمعناى تسخير  مستوجب توبيخ است. آيا مى

  روى انسانى، ابزار و امكان اسـت يـا خيـر؟ سـرعت حساسـيت افـراد، دقـت       تقسيم قابل ضرب شدن در ني

 حساسيت افراد، انضباط آنها در عمل. 

  سـازى بايـد انجـام    االسالم رضايى: يعنى اگر اينجا مديريت بر تسخير يا سرعت انجام بگيرد، تئورى ت حج

 بشود هم چنين رياضيات و معادالت را نيز تحويل بدهد.

 ساختار عنوان جامع از حاصل ضرب تكنيك در اجتماعى  - 3/5

 حال آن عنوانى كه مربوط به تكنيك در بعد اجتماعى است چه عنوانى است؟ 

 افزارهاى اجتماعى، مديريت صنعتى يا مديريت سنتى گفته شد؟  )ج(: نرم

 تواند مديريت باشد. )س(: در آنجا مالكيت بود عنوانى كه در اينجا است نمى

  شود؟ در آنجا چـه  شود آيا نرم افزارهاى صنعتى در مدل ذكر مى افزارهاى صنعتى، تكنيك مى )ج(: آنجا، نرم

چيزى بايد ذكر شود؟ آيا در آنجا ساختارها نيستند كه مجراى اجتماعى هسـتند و آن مـدل دسـتگاه آنهـامى     
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گويند اين نظام خرد يا اين نظام  فرضاً مى يا خير؟ تكنيك در جامعه چيست؟ تكنيك در عينيت جامعه، باشد

چه؟ يعنى در جامعه يـك مناصـبى و     كالن يا اين نظام توسعه اشكال ساختارى دارد. اشكال ساختارى يعنى

 شود كه بد است.  اختياراتى، تفويض به كسى مى

 آقاى ديندار: آيا ساختار منتجه نيست؟ 

 )ج(: ساختار صورت اجتماعى يا مجراى اجتماعى نيست؟ 

 االسالم رضايى: ساختار مجراى جريان قدرت است.  تحج

 توان گفـت از  شود اين ماشين از نظر تكنيكى عقب است. در يك ساختار مديريت نيز مى )ج(: فرضاً بيان مى

 نظر تكنيكى عقب است. 

 آقاى ديندار: يعنى ساختار نتيجه پياده شدن يك تكنيك است. 

 را به صورتى ذكر كرد فرضاً تكنيك در جامعه چه كاره است؟ درتوان مدل آن )ج(: در بخش اقتصادى نيز مى

ها شد در اقتصاد نوعى از تكنيك است يعنى يك روش دارد هرچند كـه عينيـت فيزيكـى     فرهنگ مثالً، منطق

گذارند و متناسب با آن ساختمان كه  اشكالى ندارد، مانند اينكه اسم ساختارى يك ساختمان را اداره مى دارد.

 اداره است يك تقسيماتى در مورد اطاقها. و يك تقيسماتى در مناصب است. آن   محل

 )س(: و يك مقرراتى هم در گردش عمليات دارند مثل مقررات گمركى بانكى و...

 توان گفت اقتصادى آن مدلها هستند؟  )ج(: اگر ساختار اجتماعى شد آنگاه آيا مى

  شود. اما در مـورد اجتمـاعى   دى بصورت خاص بيان مىآقاى عليپور: مدل يك كلمه عام است چرا در اقتصا

  شود؟ مگر مقررات راهنمايى و رانندگى يك مدل نيست و يا مثالً چرا در صـنعت مـدل گفتـه    مدل ذكر نمى

 شود؟  نمى
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 )ج(: يعنى در زير بناى هر ساختارى حتماً مدلى هست حاال بايد معلوم شود در اقتصاد كدام اسـت؟ آيـا در  

 رهاى اقتصادى است؟ اقتصاد ساختا

 تر شود.  )س(: بايد خاص

 شود.  )ج(: يك ساختارهاى اجتماعى ذكر شد كه عموميت دارد و اقتصادى را نيز شامل مى

 االسالم رضايى: يعنى سياسى، فرهنگى، اقتصادى شد.  ت حج

 افزار عنوان جامع از حاصل ضرب تكنيك در اقتصادى   نرم - 3/6

 شود بايد ساختارهاى اقتصادى ذكر بشود. سـاختارهاى اقتصـادى اسـت يـا     )ج(: پس اگر قرار است خاص

ساختار توليد، توليد يا مصرف كدام يك صحيح است؟ اگر لقب آن ساختار توليـد، توزيـع و مصـرف قـرار     

 گرفت...

 شود.  تر مى آقاى ديندار: آنجا خاص

 زار( اف توليد، توزيع، مصرف تقسيمات داخلى تكنيك اقتصادى )نرم - 3/6/1

 آقاى عليپور: نرم افزارهايى كه حاكم بر توليـد و توزيـع و مصـرف هسـتند جـز تكنيكهـاى اقتصـادى قـرار        

 گيرند.  مى

 )ج(: آيا مراد ساختار عينى يا مدل آن است؟ تكنيك در جامعه يك تعّين عينى دارد يعنى اشخاص هسـتند و 

 كنند.  اتى دارند و يك كارهايى مىيك جاهايى را دارند و بر اساس مالكيتى كه دارند يك اختيار

 )س(: منظور مدل است آيا اطالق مدل در مورد تكنيك درست است يا خير؟ همچنين تئـورى، رياضـيات و  

 توان ذكر كرد.  معادله را در سطح تكنيك مى

 توان منطق، رياضى، معادله گفت.  )ج(: به عبارت ديگر بجاى تئورى مى

 ت. )س(: اصالً خود تكنيك معادله اس
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 شـود يعنـى معادلـه در    )ج(: تكنولوژى سه سطح دارد، اطالق بر معادله و بر ضريب دقتهاى رياضى هم مـى 

  عينيت، معادله در نظر، معادالت كاربردى است به عبارت ديگر مگر معادله به معناى ديگر ذكـر شـود يعنـى   

  الت منطقى وجـود دارد كـه  بگويند معادله اصل است، يك معادالت عينى و يك معادالت نظرى و يك معاد

معادالت كيفى، منطقى و تعادالت كمى رياضى و تعادالت عينى يك چيز ديگر قرار بگيـرد و مركـز آن هـم    

 است.   معادله

 )س(: بحث اين است كه آيا در مورد معادالت منطقى و معادالت رياضى در بحث فرهنگ بايد بحث كرد؟

 باشند.  )ج(: چرا؟ اينها ابزار هستند و ابزارهايى براى تصرف مى

 رود حتماً رياضى و منطق منضم اين هست يعنى اصـالً ايـن تجّلـى از    )س(: در اين تكنولوژى كه به كار مى

شود هر چند كه در اين جا متجلى اسـت   منطق و رياضى است منطق و رياضى در يك جايى ديگر بحث مى

شـود   نظر گرفتن ليوان بدون ارتفاع است ولى در آن سطح در مورد منطق و رياضى صحبت مىمثل در  دقيقاً

 شود.  در خصوص تكنيك صحبت مى  ولى االن

توان از زاويه ديگر تبيين كرد اگر فرض شد اينها وقتى بعد يـك موضـوع بـاالتر قرارمـى      )ج(: مطلب را مى

نى بخش اقتصادى آن بشـود. امـا در مـورد معادلـه نظـرى و      گيرندبايد اينها براى آن ذكر بشود كه معادله عي

 منطقى بايد در فرهنگ بحث بشود.  معادله كيفى

صـنايع    افزار عنوان جـامع از حاصـل ضـرب تكنيـك در صـنعتى و تقسـيمات درونـى آن بـه         سخت - 3/7

 آزمايشگاهى، ابزارى، مصرفى 

 زارى و صنايع مصرفى بايد گفت. ( آيا صنايع آزمايشگاهى صنايع اب0در اينجا )خانه شماره 

 رسد اين به تكنيك و فن خاص بسيار نزديكتر است. )س(: به نظر مى

 االسالم رضايى: خود ابزارهاى آزمايشگاهى محصول يك تكنيك است.  تحج
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 كند.  )ج(: خود آزمايشگاه چه كاره است؟ آزمايشگاه هرگز توليد انبوه نمى

 كند.  )س(: توليد تكنيك مى

 كند بنابراين آنكه توليـد  كند و صنايع مصرفى هم تكنيك را مصرف مى ايع ابزارى توزيع تكنيك مى)ج(: صن

 كند بايد ذكر شود.  تكنيك مى

 آقاى ديندار: توزيع تكنيك از سطح آزمايشگاه يك سطح باالتر است يعنى سطح باالتر از آنهم وجود دارد. 

 شود؟  )ج(: خير تكنيك در كجا توليد مى

 شود.  )س(: تكنيك جزو فرهنگ است از بخش صنعت خارج مى

  شود عينيت چيز ديگرى اسـت كـه در يـك جـاى     )ج(: يك بحث ديگرى است كه جمع كل اين اقتصاد مى

 ديگر وجود دارد پس اينجا صنايع آزمايشگاهى صنايع مصرفى چه ربطى به تكنيك دارد؟ 

 آقاى ديندار: مصرف تكنيك است. 

 آيد.  ضايى: مصرف تكنيك در تقسيمات تكنيك نمىاالسالم ر ت حج

  كند يعنى بايـد بـراى   شود، بعد در صنايع ابزارى براى توزيع آن كار مى )ج(: يعنى بدون خاك خيار توليد مى

 اى نيست، اى هستند ولى گلخانه ديگر مواد واسطه كند كه اينها مواد واسطه كود، سم و...كارخانه درست مى

آيد  ار تحويل ميدهد اين چه نوع  صنعتى است؟ مايعات كه در آب هست كنار اين بوته مىبلكه مستقيماً خي

 شود و خيار ماده مصرفى است يا ساختمان و جاده صنعت مصرفى هستند.  خيار تبديل مى  و به

 راتـوان چيـزى    رسد كه با مـى  خوانند گاهى به نظرشان مى هايى كه فيزيك مى آقاى ديندار: در دبيرستان بچه

  كند ولى كنند مثالً الكتريسته جريان پيدا مى توليد كرد در آزمايشگاه بر اساس معادله مواد را با هم تركيب مى

 خواهد كه اگر مقياس آن عوض شد... رود يك مهندسى فيزيك مى وقتى در كار خانه مى
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 روى آن دقت كـرد ولـى در   توان صنايع ابزارى را نيز موضوع آزمايشگاه قرار داد و )ج(: به عبارت ديگر مى

  تكنيك اگر حس هست و آزمون و خطا، آزمايش مطرح است، حتماً مجبور به توزيع آن هستند لـذا صـنعت  

 ابزارى بايد داشته باشند. 

 شود ولى تا بخواهد به مرحله توليد برسد  اى پيدا مى )س(: گاهى يك معادله

 توانـد  د يعنى از خصلت توليد و توزيع و مصرف نمى)ج(: اشكال ندارد بايد چندين بار روى آن آزمايش كر

 خارج بشود. 

 گيرد؟  االسالم رضايى: عنوان اينجا منابع يا صنايع قرار مى تحج

اقتصاد  )ج(: صنايع آزمايشگاهى يا تكنيك آزمايشگاهى، ابزارى و مصرفى خود تكنيك نيز هست. تكنيك در

وجـود   انك و اداره و آگاهى كليه ساختارهايى كه اسـت، باشد، ب يعنى چه؟ ساختارها وجود اجتماعى آن مى

 زنـد، نيـروى انسـانى، كارشـناس و الزم داريـم كـه وجـود        كند، آگاهى مى اجتماعى آن هست، استخدام مى

 باشد اينجا كه وجود اقتصادى آن هست چيست؟  اجتماعى آن مى

 جتماعى بر فـرض مـدل برنامـه اسـت.    االسالم رضايى: نظام اعتبارات يا نظام پولى؟ در آنجا ساختار ا تحج

 آنجا نظام اعتبارات پولى يعنى شكل اقتصادى است. 

  شـود، جـايى دارد كـه آن را بهينـه     )ج(: يك ساختار اجتماعى است كه مدير خاصى دارد، عزل و نصب مـى 

 گويند اينجا اصالح و بهينه شد.  كنند، مى مى

  خش مالكيت ثروت و تسخير به عنـوان مجـرا معرفـى   شوند يعنى ب )س(: وقتى اين سه تا در هم منعكس مى

 شود.  شود، مجراى مديريت اقتصاد ثروت مى شد يعنى مجراى مديريت اجتماعى، مالكيت مى

 )ج(: تقسيمات ثروت، تقسيمات تسخير. 

 شود  )س(: و مجراى مديريت صنعتى هم تسخير مى
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 نظام در ساختارها يك مفهوم دارد، در اقتصاد)ج(: اگر سئوال شد كه جاى توليد، توزيع و مصرف كجاست؟ 

 كه قرار است الگوى توليد شود. 

 آقاى ديندار: يعنى ساختار توليد، توزيع و مصرف را؟ 

 )ج(: ساختار زير ساختى دارد كه از نظر اقتصادى مهم است نه از نظر اجتماعى 

 بلـه نظـام از نظـر اجتمـاعى اسـت، لـذا      تواند در تكنيك اقتصادى باشد اما در كـدام بعـد؟    آقاى عليپور: مى

گويند از نظر اقتصادى نتوانست يا توانست. يعنى كالً  گويند وزير را عزل نصب كردند و به كارشناس مى مى

گيرند؟ مدلهاى آنها يعنى ايجاد نسبتهايى كـه منشـأ    مدلهاى توليد، توزيع و مصرف در اقتصادى قرار نمى آيا

 يند. مدل را از نظر محض ب  بشود نه

 آقاى ديندار: در واقع يك نوع مدل كاربردى است. 

 گويند الگوى توليد كشور ضعيف است.  )ج(: مدل گردش عينيت است فرضاً مى

  هم اقتصـادى  گويند الگوى مصرف گوشت آن اينگونه است، دقيقاً آقاى عليپور: در الگوى مصرف جامعه مى

 است. 

 د و جايش يك چيز ديگرى قرار بگيـرد، يعنـى ماكـارونى را   )ج(: يا اقتصادى نيست بايد جايش عوض بشو

كنند تا جاى برنج قرار گيرد چه خاصيتهايى دارد؟ مثالً از نظر تغذيه چه اثرى دارد؟ چـه قابليتهـايى    تبليغ مى

آورد. بعد مـردم عـادت    دهد و يك چيز جديد مى تنوع آن وجود دارد از نظر فرهنگى چشائى را تغيير مى در

شود اگـر كسـى گفـت     ه همسان با چه كسانى بشوند اثر فرهنگى آن و اثر اقتصادى آن مالحظه مىك كنند مى

ريختنـد   ريختند و داخل آن نان مى كردند و بعد داخل آن گوجه مى گذشته كه پياز را سرخ مى آب پيازك در

تـوان   و مصرف را مى كند بنابراين الگوى توليد، توزيع است ولى فرهنگ ديگرى را طلب نمى  برابر ماكارونى

 داد. موضوع بحث قرار
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 بانك، سازمان برنامه و بنگاهها تقسيمات درونى تكنيك اجتماعى )ساختار(   - 3/7

سازمان  ساختارهاى اجتماعى جريانات اعتبارات يا بانكها آيا اولين حوزه هستند يا دومين حوزه؟ آيا دولت و

 ه، بانك و يا شركتها و يا بخشهاى كوچك است. گيرد؟ يعنى سازمان برنام برنامه مقدم قرار مى

 آقاى ديندار: يعنى در واقع ساختار برنامه. ساختار بانك 

گيريها  تصميم  كند آنجا حق )ج(: خير ساختار يعنى يك جايى، كه در جامعه هويتى دارد، افراد را استخدام مى

صحيح اسـت كـه    امكاناتى ميدهد. آيا كند. تخصيص خدماتى ميدهد، سازيهايى دارد و كارهايى مى و تصميم

 گفته شود سازمان برنامه و بودجه، بانك يا بانك مقدم است. 

 آقاى عليپور: اگر بانك اول شد نبايد باالى آن برنامه و بودجه نباشد بلكه بايد بانك مركزى باشد، 

 )ج(: سئوال همين است كه آيا اصوالً بانك حاكم است؟ 

 ديگرى  )س(: اعم از مركزى و بانك

 كند. آيا اين اولى اسـت و بعـد   )ج(: بانك به صورت مطلق، بانك چرخش ثروت يك جامعه را مديريت مى

شود مجبـور بـه تبعيـت اسـت و اال در تـوازن ارزى       مدل برنامه از آنچه در سياست گذارى بانكى انجام مى

يگر اسـت بعـد بانـك بـه     يعنى يك خروجى دارد كه بر خوردش با ارزهاى د ;شوند دچار اشكال مى كشور

گردانـد   گيرد و بر مـى  از بانك مركزى كه انتشار اسكناس ميدهد تا بانك محله كه پولها را مى مفهوم عام آن،

ساختار دارد كه اين ساحتار اجتماعى داراى يك تكنيكى است حاال تكنيك بـر اسـاس     كند، يك مديريت مى

ازمان برنامه و دستگاههاى اجرايـى خـرد، كـه موضـوعى     كند بانك، س الحسنه كار مى قرض  سود يا بر اساس

موضوعى، ساختارهاى برنامه، ساختارهاى گردش اعتبارات. فعالً ترتيـب آن بـه شـكل      شود. ساختارهاى مى

 سازمانهاى موضوعى )شركتها( توليد، توزيع مصرف( است.  بانك، سازمان برنامه،

« العالمين رب هللالحمد  وآخر دعوينا انّ»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  بررسى معنا و مفهوم سود بعنوان بزرگترين عامل اقتصادى در صنعتعنوان جلسه: 

 28جلسه 

  مطالبفهرست 

 2      مقدمه: جمع بندى جلسات گذشته

 4      بعنوان بزرگترين عامل اقتصادى صنعت« سود»بررسى تعريف و سطوح  - 1

 4      تعريف عام سود: مالحظه رشد كمى هر موضوعى در جريان تبديل - 1/1

 4      معناى سود اجتماعى - 1/2

 5      تفاوت جامعه با اجتماع - 1/2/1

براى دسـتيابى   ضرورت تعميم پذيرى معناى سود به لحاظ آثار در موضوع جامعه، اقتصاد و صنعت - 1/2/2

 5      شناسى صنعت به بهينه قدرت آسيب

 6     سود سياسى به معناى اعتبار سياسى، تأثير واليت و تولى، تأثير توسعه اختيار - 1/2/3

 7     اصل بودن عدالت اجتماعى و تكامل در سود - 1/2/4

 7      تفاوت ماهوى معناى سود در تفاهم دينى با مفاهيم مادى محض - 1/2/5

 19      تفاوت معناى سود اقتصادى و اجتماعى - 1/4/2

 11      معناى سود صنعتى - 1/5

 11      تعميم پذيرى مفهوم سود در سه سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى - 1/6



 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 ديندار  -كارشناسان طرح : آقايان: عليپور  - 4

 جلسه پژوهشى : شناسنامه

 1377/12/22تاريخ جلسه: 

 31شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

 االسالم رضائى  تعنوانگذار و كنترل نهائى : حج

 االسالم ميرزائى  تويراستار: حج

 تايپ و تكثير: خانم عسكرى 

 1370/2/21تاريخ تنظيم: 

 1370/2/21تاريخ نشر: 



 بسمه تعالي

 

 مقدمه: جمع بندى جلسات گذشته 

اقتصـادى،   االسالم رضايى: در جلسات گذشته، عوامل اصلى در سطح اجتمـاعى، مـديريت در سـطح    ت حج

باال )افقى(  يابى محورهاى صنعت در قسمتسود و در صنعت نيز تكنيك معرفى شد. در جدول ماتريسى ارز

گيـرد.   گيرد و در ستون عمودى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى قرارمـى  عناوين مديريت، سود، تكنيك قرار مى

مبسوطى  در خانه )باكس( اول كه مديريت اجتماعى صنعت بود، بحث مالكيت جاى آن قرار گرفت، و بحث

در مالكيت مورد دقت اجمالى قرار گرفـت وبعـد   « روهى و فردىعمومى، گ»نيز مطرح شد. يعنى سه مفهوم 

سوّم  تقسيم شد و در خانه« توسعه، كالن»در خانه دوم مديريت اقتصادى با شاخصه ثروت معرفى شد كه به، 

تقسـيم شـد. در   « سـرعت و دقـت و تـأثير   »مديريت صنعتى صنعت بود كه بحث تسخير مطـرح شـد و بـه    

ساختار مطرح شد كه بانك، سازمان و برنامه و بنگاههـاى اقتصـادى مطـرح     تكنيك اجتماعى نيز بحث بحث

شد. دربحث تكنيك اقتصادى بحث الگو بود كه الگوى توليد، توزيـع و مصـرف مطـرح شـد و در تكنيـك      

سخت افزارها بود كه صنايع آزمايشگاهى، ابزارى و مصرفى مطرح شد. بحث ستون وسط باقى  صنعتى بحث

يعنى سود اجتماعى، سود اقتصادى و سود صـنعتى چيسـت؟ در جلسـات قبـل سـود در      بود «سود»ماند كه 

دستگاه فكرى مختار)بر اساس نظام واليت( اينگونه معنا شد كه در سود فقـط ارزش كمـى و ريـالى قيمـت     

تعريف سود به تعريف نوع سود است. چون منظور از سود، گـاهى سـود اجتمـاعى و     مورد نظر نيست، بلكه

باشد بنابراين تعميم پذيرى در معناى سـود بـر اسـاس دسـتگاه      سود صنعتى مى اقتصادى و گاهىگاهى سود 

مختار پذيرفته شد و بيان شد سودبه معناى اصافه كمى صرف نيست كه در ادبيات امروز مطرح اسـت بلكـه   

شود. بنـابراين   متناسب با سطح جامعه و منزلب اجتماعى جامعه معنا مى فراتر از اين است. لذا سود اقتصادى
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شـود. هـم چنـين از     سود فقط اضافه كمى نيست بلكه دريك سطح نيـز بـه معنـاى توزيـع كـاال تلقـى مـى       

هاى تعميم پذيرى سود عمومى شدن كااليا خدمات و گسترش بهره ورى عمومى جامعه كه هر چـه   شاخصه

دالت اجتماعى است. لـذا اگـر   سود هميشه اصل در ع شود. بنابراين گسترش پيدا كند، به معناى سود معنا مى

قرار باشد سود در سه سطح اجتماعى، اقتصادى وصنعتى معنا شود در آنجايى كه بحـث تـوازن در مصـرف    

ورى عمـومى   در آمد يعنى جامعه توانست از آن بهره هست يعنى هر گاه كااليى به صورت بهره ورى عمومى

شود كه بصورت متمركز يا نيمه  وليد كاال مطرح مىشود. در آنجايى كه بحث ساختارت ببرد، سود اجتماعى مى

متمركز و يا كارگاهى است به معناى سود اقتصادى است ودر آنجايى كه بحث تكنيك توليـد مطـرح اسـت    

يعنى مصرف كاالهاى توليد شده را عمومى كند، به عنوان سوددر بخش صنعتى معنا شد. بنابراين آنچـه كـه   

ورى  در معناى هر كدام اصل است بهـره  سطح طرح شده و آنچه هم كهتحت عنوان سود مطرح است در سه 

كـااليى را توليـد كنـد كـه قابليـت انتفـاع        عمومى است يعنى در تكنيك نيز مراد تكنيكى است كه بتوانـد آن 

بتوانـد كـاال را بـه نحـو ارزان      شود آنهم عمومى از كاال را داشته باشد و آن ساختارى هم كه در آن توليد مى

باشـد ولـو بگوينـد آن     د نمايد كه در اختيار عموم جامعه قرار دهد نه در اختيار بخش خاصى از جامعـه تولي

 بخش ارزآورى دارد. ديگر ارزآورى يا معناى ارزش كمى ريالى تنها در مفهوم سود مد نظرنيست. 

 االسالم والمسلمين حسينى: سود مضاف به چه چيزهايى معنا شده است؟  تحج

ه يكبــار ســود را تنهــا معنــا كــرده اســت. بعــد تقســيمات آن عبــارت از ســود انحصــارى، )س(: لغــت نامــ

سودبازرگانى، سود تقسيم نشده، سود خالص، سود سهام، سود سـهمى، سـود صـورى، سـود عـادى، سـود       

 باشد. العاده، سود ناخالص، سود ناويژه، سود ويژه مى عملياتى،سود فروش سرمايه، سود فوق

 هاى حسابدارى است.  يبا همه اين اقسام مربوط به تراز نامهمهندس دانشمند: تقر
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االسالم رضايى: سود نيز به چند صورت معنا شد تشخيص تفاوت معناى سود در حسـابدارى وعلـم    تحج

اقتصاد امر ضرورى است. در بسيارى موارد ايـن تفـاوت بازتـابى از تفـاوت معنـاى هزينـه در حسـابدارى        

 سود ناويژه از كسربهاى تمام شده است   -1از سود تعاريف زير وجود دارد: واقتصاد است. در حسابدارى 

هايى را به اين معنا كه مسايل پيرامون سود چه چيزهايى هستند ذكر كرده است يعنى آيالغـت   )ج(: آيا مرجع

 المعارف؟ شود يا دايره نامه محسوب مى

 الحى است و لغت نامه نيست. )س(: فرهنگ اقتصادى است. وقتى فرهنگ اقتصادى شد ديگر اصط

هايى مراجـع حـرف خـودرا     )ج(: معناى اصطالحى بايد موضوعى بشود و بيش از اين مقدار باشد و با فلش

المعارف قوى حتما آنچه كه بيان شد، دارد يعنى مسايل پيرامون يـك موضـوع را مـثال    تذكر كند در يك داير

زنـد. كـه بايـد دنبـال آن در اقتصـاد گشـت        مـت مـى  اگريك مسئله جز مسايل اقتصادى است به اقتصاد عال

زند كه به فلسـفه حقـوق رجـوع كنيـد      اقتصادسنجى و غيره كه بيست نوع اقتصاد وجود دارد. يا عالمت مى

توانيد بر اساس فلشها پيگيرى كنيد. اما فرهنگهاى مثـل فرهنـگ    يعنى شمامسايل پيرامون يك موضوع را مى

المعارف موضوعى باشد بايد قوى تالمعارف موضوعى نيست اگر دايرتايرموضوعى است، ولى د معين فرهنگ

 نوشته شده باشد.  تراز اين

 بعنوان بزرگترين عامل اقتصادى صنعت « سود»بررسى تعريف و سطوح  - 1

)س(: بنابراين در جلسات گذشته بزرگترين شاخصه كلـى كـه سـود بـود بيـان شـده در ايـن جلسـه بايـد          

 سود اجتماعى، سود اقتصادى و سود صنعتى معلوم شود.  معناى

 تعريف عام سود: مالحظه رشد كمى هر موضوعى در جريان تبديل  - 1/1

ه رشـد كمـى هـر موضـوعى در جريـان      )ج(: اساسًا براى سود بايد يـك تعريـف عـام بيـان شـود: هـر گـا       

توان در مورد آن به كار برد. سپس نموّى كه اوال كمى بشـود و قابليـت    مالحظه شود، لقب سود را مى تبديل
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از مفهوم اقتصادى فقط خـارج  « سود»را داشته باشد و ثانيا مربوط به يك موضوع باشد. بنابراين  قدر و اندازه

واند در فرهنگ در سياست و در جريان تبديل ارزشهاى برتر به كار بـرود  ت مفهومى تبديل شد كه مى شد و به

ربـح واژه  « فما ربحت تجارتهم« »هل اانبّئكم بتجاره لن تبور»ارزشهايى كه برتر از ارزشهاى مادى است  يعنى

كه توان در يك موضوع به كار برد  گويند تجارت شما سود آورد نبود بنابراين سود را مى عربى سوداست مى

سـود  »به چـه معناسـت؟   « سود اجتماعى»اش را بصورت كمى اندازه گرفت. اما  تبديل بتوان اضافه در جريان

 به چه معناست؟« سود صنعتى»و« اقتصادى

 معنان سود اجتماعى  - 1/2

 ؟دارد باشد يا با جامعه فرق گيرد. آيا اجتماعى همان جامعه مى مورد بحث قرار مى« اجتماع»پس ابتدائا كلمه 

 تفاوت جامعه با اجتماع  - 1/2/1

« جامعـه »جمع باشـد و بـرايش نظـام مالحظـه و وحـدت كـل در نظـر گرفتـه شـود،          « وحدت»اگر نظر به 

گفتـه  « اجتمـاع »شود. اگر وحدت كل مالحظه نشود، بلكه جمع كمى نه وحدت كيفى لحـاظ شـود    مى گفته

باشد بايد ذكر شود مثـل سياسـت، فرهنـگ،    شود. هرگاه وحدت كيفى مالحظه شد، امورى كه متغير كل  مى

باشند، موضوعات نيستند كه جداگانه مالحظـه بشـوند. بلكـه     باشند اجزأ نمى اقتصاد كه ابعاديك وحدت مى

هستند كه هر كدام بصعد جامعه هستند، ولى هر گاه به صـورت خـرد مالحظـه شـد و مربـوط بـه        موضوعاتى

 شود.  ياى نسبت( برايش ذكر مىكمى است، لقب اجتماعى با ) به صورت« جمع»

در هـر   توان پس امور اجتماعى هميشه امرهاى متعددى هستند كه هر يك جداگانه قابل مالحظه هستند و مى

تـوان انـواع آن را عـوض     يك تغييراتى ايجاد كرد. مثال مالكيت در جامعه غير از يك امـر ديگـر اسـت مـى    

ن تمايالت يا، فكر يا تأثير عينى كه هر يك به عنوان بعـد  كردمديريت نيز اينگونه است ولى سياست به عنوا

تـوان آنـرا جـدا كـرد، بلكـه آن را در       نمـى  -اگر اقتصاد در مرحله وحدت مورد بررسى قرار بگيـرد  -است 
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كالن با توسعه يا وحدت كل بايد مورد لحاظ قرار داد. بنابراين كلمه اجتماعى با متغيرهـاى   مالحظه نسبتهاى

دارد متغيرهاى جامعه، نسبتهايى بين اوصافى براى يك وحـدت هسـتند، كلمـه اجتمـاعى،      فرقجامعه كامال 

شوند. نه وحدت كيفى، يعنى اين  هستند كه در جمع به صورت جمع كمى مالحظه مى موضوعات يا روابطى

زمانى موضوعى حذف شده و يك موضوع ديگر جاى آن قرار بگيـرد ولكـن هرگـز     قابليت دارند كه در يك

كنند نه اينكه خودشـان عـوض    شوند بلكه نسبتهاى آنها تغيير مى اجتماعى عوض نمى تغيرهاى اصلى تكاملم

 بشوند.

اجتمـاع   تواند بصورت سياسى، اقتصادى، و فرهنگى در جامعه باشد و بـراى  سود )كه معادل آن ربح بود( مى

كمى  شود. پس سود به معناى افزايشتواند به صورتهاى مختلف و براى اقتصاد و صنعت نيز مالحظه ب نيز مى

در جريان تبديل شد كه منظور تبديل خود موضوع است. وقتى هر موضوعى در جريان تبديل قـرار گرفـت   

)ضـرر  « فماربحـت تجـارتهم  »كند. بنابراين بيان وقتى كفار  واضافه شد، آنگاه لقب سود را يا ربح را پيدا مى

 «.الدنياتالحيا الذين ذلّ سعيهم فى»خسارت ضد ربح است. ، «كردند( ياهل انبئكم باالخسرين اعماال

براى دسـتيابى   ضرورت تعميم پذيرى معناى سود به لحاظ آثار در موضوع جامعه، اقتصاد و صنعت - 1/2/2

 شناسى صنعت  به بهينه قدرت آسيب

ديگـر هـم در    پـذير باشـند بـه تعبيـر     بنابراين حتما سود و همه مفـاهيم بايـد اينگونـه باشـند يعنـى تعمـيم      

موضوع و هم در محيط و هم در نسبت بين شان قابل به كارگيرى باشند. اين تعميم چه خاصيتى دارد؟  درون

توان وضعيت را شناسـايى كـرد    تعميم اين است كه وقتى قرار شد بهينه تخصيص صورت بگيرد مى خاصيت

تغيير در مجموعه با عنوان آخـر قابـل    اما اگرعنوانهاى مفاهيم بصورت مستقل و جدا از هم قرار گرفتند ربط

نيست هر گاه يك مجموعه كوچك بنام الف و يك مجموعه ديگرى بنـام ب وجـود داشـته باشـد.      شناسائى

كننـد. اگـر    مضاف و مضاف اليه هستند و مجموعه ب عواملى هستند كه وحدت را درست مى مجموعه الف
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از نسبتهاى كالن به موضوعات خرد منتقـل شـد؟   توان  شناسى شود چگونه مى قرار باشد رشدوحدت، آسيب

مالحظه است كه بتوان اثر خرد را در تغيير نسبت بين وصفها مالحظه نمود. پس نياز است هـم   از راهى قابل

شـود. سـهم تـأثير قنـدان در      تأثيرى و هم به معناى موضوعى بكار برود. موضوعى قندان مى مفهوم به معناى

شود، يعنى وقتى مجموعه آثار روى هم در فايل شـماره الـف قـرار     تبديل مى مالحظه اثر رشد چيست كه به

اى باشد كه نسبت بين اين آثار بصورت  گرفت با مجموعه آثارديگرى كه در فايل شماره ب است بايد بگونه

مالحظه شود.بنابراين حتما بايد قدرت تعميم دادن يك عنوان به موضوع و اثر آن در دو سطح وجود « كالن»

داشته باشد.بنابراين اگر سئوال شد تعريف سود در صنعت، اقتصاد و جامعه چيست تا بتوان تأثير متغيرهـاى  

بـه آثـار در خـود موضـوع     « سـود »را بر صنعت شناسائى كرد؟ پس طرح ضرورت تعميم دادن كلمه  محيطى

 شناسى و بهينه بدست بيايد. صنعت واقتصاد و جامعه براى اين بود كه قدرت آسيب

 سود سياسى به معناى اعتبار سياسى، تأثير واليت و تولى، تأثير توسعه اختيار  - 1/2/3

باشد. ايـن   اما سود در جامعه يعنى چه؟ توانمندى جامعه بايد افزايش پيدا كند تا گفتن سود اجتماعى صحيح

درموازنه ارزى شود. ديگر لزوما در شكل ريالى نيست، يعنى  توانمندى وقتى كه به صورت كمى مالحظه مى

شود. اعتبار سياسى، تأثير واليت و تولى، تأثير پذيرش، تأثير توسعه اختيار درباالترين سطح  تنها مالحظه نمى

بـراى جامعـه     آن، مشاركت اختيارها در هم و باال رفتن ظرفيت اختيار نسبت به اختيار محيطى، سود سياسى

شود؟  مى لوم گردد به صورت خاص در جامعه چگونهشود كه در جامعه بايد تعريف شود تا مع محسوب مى

صورت  كه لقب نيروى انسانى است« سرعت، دقت و تأثير»لذا وقتى انگيزه، انديشه و انظباط افراد بيشتر شد: 

شود، اين جامعه يـك ظرفيتـى ازقـدرت     وقتى كسى وارد جامعه مى 70گرفت. يعنى ورودى اول يعنى سال 

تـوان نـرخ ارز را محاسـبه كـرد،      در جريان تبديل آن بايـد همـانطور كـه مـى    شود  دارد، وقتى كه خارج مى

باشد. بايد قابل مالحظه باشـد   وضعيت سياسى، فرهنگى و اقتصادى كل كه بوسيله متغيرهاى خودش مى نرخ
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تر يعنى در جامعه نيز بيايد و ارزيابى كند كه در روابط اجتماعى چه چيزى رخ داده است و  و درمرحله پائين

بگويددر كالسه بندهايى موجود بطور مشخص نيروى انسانى چه وضعى پيدا كرده است و سـود آن را بايـد   

محاسبه كرد؟ قبال بيان شد كه لقب مديريت، مالكيت شد حال لقب سود چه چيزى اسـت؟ مالكيـت    چگونه

سود اقتصادى بايـد در  داشت. اگر قرار باشد اقسام مالكيت افزايش كمى پيدا كند يعنى چه؟ يعنى آيا  اقسامى

اينجا ذكرشود بايد نفع كمى مالكيت در بخش اقتصاد محاسبه شـود، چـه در بخـش تعـاونى و چـه بخـش       

خصوصى، دراينجا چه سودى بايد مالحظه شود كه مقابل سود فعلى باشد )يعنى ارز پايه باشد( اگـر مقابـل   

نگاه با مفهوم تبديل كردن سود به افزايش توان گفت سود در اجتماعى بايد حتما كيفى باشد آ آن هست آيامى

توان گفـت در   كمى چه كاربايد كرد؟ بنا به تعريف سود اضافه شدن افزايش كمى يك موضوع است، آيا مى

 معناى صرفه اقتصادى ريالى نيست، ولى افزايش كمى هست؟  جامعه سود به

 اصل بودن عدالت اجتماعى و تكامل در سود  - 1/2/4

كنـد و   شـود و كارآمـدى يـك جامعـه را بيشـتر مـى       عدالت اجتماعى منشأ انگيزش برتر مـى قبال گفته شد: 

نبايدقابليت لحاظ آن بصورت كمى محاسبه شود در صورتى كـه قـبال گفتـه شـد سـود بـه كميـت تعريـف         

 شود!؟ اگركميت تأثير انگيزه اقتصادى نباشد، آيا كميت نيست؟ يعنى اگر كارمند ساعات كار بيشترى و با مى

دقت بيشترى كاركرد. اثرش اقتصادى بود، اما نه براى اقتصاد يعنى كارش اينگونه نبود بـراى اينكـه نفـع بـه     

كند. اثرش قابل تبديل بـه اقتصـاد    براى تكامل اجتماعى و براى جريان آرمانش كار مى خودش بر گردد، بلكه

ر از مالحظه تاثيرش در سـطح  به صنعت هست، ولى علتش نيست. افزايش علت غي هست، اثرش قابل تبديل

گيرد كه منشـا انگيـزه و    گيرد بلكه با هدف آرمانى انجام مى باشد يعنى باهدف اقتصادى انجام نمى اقتصاد مى

فرضا بستر پرورشى او قومى بوده است و بدليل اعتقاد به برترى قومى كار كرده است.  بستر پرورشى او است
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اصل است ولو تاثيرش در اقتصاد در جاى ديگر قابل مالحظه شود. برترى كمى قومى  به عبارت ديگر برايش

 توان در جامعه مالحظه كرد و حتما هم بايد مالحظه شود.  سپس افزايش كمى رامى

 تفاوت ماهوى معناى سود در تفاهم دينى با مفاهيم مادى محض  - 1/2/5

شـود   مى به زكات لقب نموّ داده -كنم خوب دقت كنيد  به اين جمله كه عرض مى -سود اجتماعى چيست؟ 

آيـد   مـى  شود، اما دادن ربا منشأ ضرر و زيان به حساب الحسنه منشأ اضافه شدن مال محسوب مى دادن قرض

« ماالًوعـدّده  عَتجَم»كند.  پاشد و صاحبش را هم هالك مى فرمايند كه اينها مال را فرو مى در يك سودهايى مى

نداشـتند   ن هالك شد. ولى در مورد كسانى كه براى خودشان چيزى نگـه گويد اي تعدادش را باال برد ولى مى

انـد.مزد   گويد: من خريدار آنها هستم آنها سود كـرده  فرمايد اينها مجاهده با مال و جان كردند بعد هم مى مى

پس كالً ارزش موضـوع اجتمـاعى   «اجرهم به غيرحساب»آنها با من است مزدشان نيز هم خيلى عظيم است 

باشـد. اگـر دنيـا در ارزش     محور مـى  براين تعريف ارزش به كميت اقتصاد مربوط به جامعه اقتصادىاست بنا

اصل باشد و دنياپرستى باشد بايد انسان هميشه چرتكه بيندازد و بگويد سودآن چه انـدازه شـد؟ آدم سـازى    

ار بود دام و طيـور  جائى كه قر خواهد آدم سازى كند بگويد حاال نفعش چقدر است؟ مثل نكند، وقتى هم مى

ماشـين جوجـه كشـى و ايـن      گويد: من اين مقدار تخم مرغ خريدم و اين مقدار هم خرج پرورش بدهد. مى

ام ايـن مقـدار    مقدار هم خرج نيروى انسانى كردم اين تعداد جوجه بدست آمده اسـت، ايـن مقـداردان داده   

اضافه وزن در كيلو،كه قيمتش در بازار  گوشت توليد شده است. مثالً يك ميليون قطعه گوشت در اين مقدار

آيـد پـول    بدسـت مـى   شود. يعنى تبديل پول به عوامل توليد است كه، آخر كار هم مجدداً پولى اين مقدار مى

اسـت كـه پـول     گويد: اين معناى سود است. معناى ضرر هم اين دوم نسبت به پول اول بايد بيشتر باشد، مى

اى يـا بـه تعبيربهتـر هـيچ      زئيات بايد حساب بشود يعنى نبايد هيچ هزينهدوم كمتر از پول اول باشد. همه ج

حركتى نبايد انجام بگيرد مگر در چرخه تبـديل جـاى و تعريـف داشـته باشـد. تعريـف نهـائى بـه ورودى         
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شود. ورودى آن چقدر بود، خروجى آن چقدر است حاال آيا اعتبار افزايش پيـدا كـرده    وخروجى سرمايه مى

شود تا معلوم وضع كشـور چگونـه اسـت؟     در كل شكل در كل كشور توازن ارزى مالحظه مىيا خير؟  است

انگيزش انسان فقط به مادى معفد شد، يعنى اختيار حذف شد و انتخاب جاى آن قـرار گرفـت و    اگر تعريف

د و شو ورى مادى اصل در حركت انسان باشد سود فقط اقتصادى تعريف مى به تعبير ديگرانتخاب بهينه بهره

  بقيه سودهاى

ديگر منحل در سود اقتصادى است ولى اگر مبناى ديگر در تعريف انگيزش انسان لحاظ شد جامعه عـواملى  

رادارد كه آن عوامل را بايد مالحظه نكنيد در سطح اجتماعى بيايد و خرد شود تـا معلـوم شـود موضـوعات     

نوع مديريت خاصى را در جامعه مالحظه كرد انسانى،ابزارى و منابع طبيعى آن چيست. بنابراين مالكيت يك 

كند. افزايش توانمنـدى اجتمـاعى منحصـر بـه اقتصـاد       تواند قسيم باشد ازافزايش صحبت مى كنا آن نوع مى

نيست. به عبارت ديگر بخش خردفرهنگ، سياست و اقتصاد است، حاال سود در اقتصـاد چيسـت؟ سـود در    

اقتصادى )تأثير عينى( بـه آن لقـب داده سـد. سـود در صـنعت      تأثير  اقتصاد افزايش كمى آن چيزى است كه

 باشد. چيست؟ افزايش تأثير در تسخير مى

شود ولى بالعكس آن هست يعنـى هـر    قطعا هر گاه سود اقتصادى باال برود لزوما تكامل در صنعت پيدا نمى

روابط نيـروى انسـانى    تكامل در صنعت پيدا بود و سود اقتصادى نوشت كه و به سود در نيروى انسانى، گاه

ارتباطات مفهوم خرد فرهنگى است چون نهايـت فرهنـگ ارتبـاط     -شود  انگيزش(، ارتباطات خرد مى )يعنى

 شود، مى

شـوند؟ در صـورتى كـه     هاى چه زمانى هماهنـگ مـى   كار ارتباط نيز هماهنگى نيروى انسانى است. انگيزش

ختارهاى اجرائـى جامعـه را هماهنـگ كنـد يعنـى      بتواند ساختارهاى ارزشى، ساختارهاى نظرى و سا فرهنگ

 روابط را
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ها و ارتباط بين رفتارهـا را هماهنـگ كنـد. يعنـى بـه       هماهنگ كند، ارتباط بين حساسيتها، ارتباط بين مفهوم

باشـد   باالتررفتن توان يا قدرت جامعه در بخش خرد االن توجه شد، يك بخش نيز بخش تأثير عينى اش مى

رفتار غير از خود ارتباط رفتار بين انسانها بـا هـم اسـت. رفتـار مرحلـه بعـدى، ارتبـاط        رفتار است  كه همان

مجموعه انسانها باهمديكر رفتارشان نسبت به تأثيرى را كه بر جهان )رفتار عينـى( دارنـد بـه عبـارت ديگـر      

هـان دارنـد.   شود و گاهى است كه كل روابط انسانى ارتباط بـه ج  ارتباطات گاهى با روابطانسانى تعريف مى

 توانيد شاخصه ذكر كرد؟ مجموعه اينها توان را بايدافزايش بدهد. براى جزئياتش هم نيز مى

فهم  آيا اين تعارييف در بحث صنعت كارائى دارد تقسيم مالكيت به مالكيت دولتى، تعاونى و خصوصى قابل

پيدا كنـد، افـزايش كمـى پيـدا كنـد       ها افزايش پيدا كند نيروى انسانى تكامل ها و انگيزه بود اما اينكه قدرت

تابتوان كيفيت آن را به صورت اندازه كمى ذكر كرد و شدت عمل آنها به ساعت حساب نمود بـراى دقـتش   

نيزشاخصه تعريف كرد براى رابطه برقرار كردن شان را با هم و هماهنگى آنها با هـم نيـز ضـابطه داد يعنـى     

شوند مثالً در يك كارگـاه كوچـك يـك     خرد هماهنگ مى افراد در يك موضوع به صورت بسيار گاهى است

تواند اينها را هماهنـگ كنـد. امـا گـاهى اسـت كـه ايـن واحـدهاى          سازد مى استاد جند شاگرددارد و ميز مى

شوند گاهى است كه موضوعات باالتر با هم هماهنگ بشوند. گاهى  كارگاهى بصورت صنفى نيزهماهنگ مى

شـوند؟ ميـزان    تر شوند چگونـه مـى   با هم ديگر ار هماهنگ كند. اگر هماهنگ تواند ارتباطاتش كل جامعه مى

شـود؟ حتمـا بـه فرسـايش      شود. اگر ناهنجار باشد چگونـه مـى   رود، توسعه تأثيرپيدا مى فرسايشها از بين مى

خواهد كشيد. اگر دستگاه منطقى همه راپوشش بدهد نظام ارزشى هم در پرورش، قدرت پوشش دادن همـه  

باشد، روابطى كه بين انسانها وجوددارد و در هماهنـگ سـازى قـدرت پوشـش دادن داشـته باشـد        را داشته

كارآمدى عينى از نظر ظرفيـت مفهـومى تعاضـد بكنـد      كند اگر مفاهيم حوزه ضريب راندمان افزايش پيدا مى

اثبات آن چيـزى را  )اعتقاد عمل را( دانشگاه هم حوره را تأييد كند گرايش رايعنى در آزمايشگاه ببيند داليل 
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هر دوى اينها هم بداننـد فرهنـگ و اقتصـاد در     اند كارآمديش در جامعه قابل مالحظه است كه در حوزه گفته

اى را ميدهـد؟ اينكـه جزميتهـا يعنـى بسـتر       نتيجه سياست و سياست در هر دو مؤثر است، هماهنگى آنها چه

 ( 1اندازد.) اهنگى،پذيرش را به خطر مىشود اما اگر ناهنجارى باشد ناهم پرورش انگيزه بيشتر مى

ظرفيـت   وظيفه فرهنگ هماهنگ سازى است، هماهنگ سازى حول جهتى است كـه بـراى هماهنـگ سـازى    

توانـد در پايـان هماهنـگ سـاز باشـد بـه ايـن دليـل اسـت كـه در            داشته باشد و علت اينكه نفع مادى نمى

اختالف طبقه منشأ دغدغـه اسـت نـه منشـأ آرامـش       اختالف طبقه براى انگيزش الزم دارد در حالى كه پايان

 باشد. 

 تفاوت معناى سود اقتصادى و اجتماعى  - 1/4/2

انجامـد؟   بايد در اقتصاد معلوم شود كار هماهنگ سازى سياسى، فرهنگى و اقتصادى در عينيـت بـه كجـامى   

اقتصـادى يـا بـه     امنيـت محيطى كه براى اقتصاد است، مفهوم امنيت آن چيست؟ آيا مفهوم امنيت آن فقط به 

انسانى كه منتهى  امنيت مالكيت تعريف يا به امنيت نيروى انسانى بايد تعريف شود؟ دايم افزايى امنيت نيروى

 -داده است  به هر نحوى كه انجام -به اعتماد بشود سود اجتماعى است اگر گفتند: ژاپن توانسته كارى بكند 

و بعـد خانـه كوچـك     -يعنـى ژاپـن    -بـه خانـه بـزرگ شـان     خواننـد اول   كه مردم ژاپن هر گاه دعـا مـى  

كنند روشن است كه آنها توانسته سه  )شركت( و سپس خانه خيلى كوچك شان )خانه خودشان( دعا مى شان

خواهيـد اسـمش را    را هماهنگ كنند، ولو شما بگوئيد فرهنگ آنها مغالطه و غلـط اسـت هـر چـه مـى      سطح

سه تا احسـاس نـاراحتى دارد حتمـا يـك اشـكالى وجـود دارد سـود         بگذاريد. اگرمعلوم شد كسى بين اين

اجتماعى دچارناهنجارى است، هر چند سود اقتصادى هم باشد. در جامعه آمريكا حتما سود اقتصادى هست 

هاى آن در جاى خودش  ولى سوداجتماعى نيست، يعنى بهنجار سازى اجتماعى در آن مشكل است. شاخصه

امعه عاطفه نيست اين معنايش اين است كه گرايش انسـانها بهـم ضـعيف اسـت.     خواهد شد وقتى در ج بيان
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و  سود در اقتصاد به معناى اضافه شدن كمى است. بنابراين مفهوم سود در اجتماعى، به بـاال رفـتن كارآمـدى   

باال رفتن هماهنگى است كه هماهنگى هـم در بخـش سياسـى و هـم در بخـش فرهنگـى و هـم در بخـش         

ادى است، سود در اقتصاد معنايش افزايش اعتبارات كمّى شده تأثير عينـى اسـت. فـرقش بـا     رفتارعينى اقتص

كه در اجتماع بيان شد همين است، كمى شده عينى است يعنى چند تومـان در موازنـه ارزى يعنـى     اقتصادى

آن را نيـز  كند نسبت كمـى   اعتبارات اقتصادى كشور با اعتبارات اقتصادى ديگران را تعريف مى نسبت برابرى

آورد، يعنى اثرآن چه را كه در جامعه به عنوان سود گفته شد بايد در اقتصاد مالحظه گردد. فرضا جامعـه   مى

  آمريكا سود اقتصادى

دارد ولى سود اجتماعى را ندارد چگونه ممكن است؟ اين اثر از كجا آمده است؟ چگونه است كه آمريكـا از  

ليكه از نظر اقتصادى افزايش سود دارد از نظـر اقتصـادى اقتصـاد    نظراجتماعى در حال خسران است؟ در حا

شود بلكه به يك نحـوه حضـورش در جهـان     راندمان داخلى ابتدائى قدرت توليدى آن تعريف نمى آمريكا به

پذير است. چون اخـتالف پتانسـيل در داخـل يـك گونـه       شود كه آن حضور از نظر سياسى آسيب مى تعريف

اش منشأ خيزش يعنـى درگيـرى بـا     در جهان يك گونه ديگر است، در جهان دغدغهكند و  درست مى دغدغه

ريزد خود ارزش  شود. اگر درگيرى با محيط به نقطه اوج خودش برسد ناگهان در داخل نيز فرو مى محيطمى

 شود. آنها نيز دچار مشكل مى اقتصادى

 معناى سود صنعتى  - 1/5

باشـد كـه بـا افـزايش تـأثير تكنولـوژى        تـأثير خـودش مـى   در تكنيك، سود به معنـاى اضـافه شـدن كمـى     

 شود. شود آنگاه لقب سود به آن اطالق مى گيريهايى كه قبال بيان شد ذكر مى بااندازه

 تعميم پذيرى مفهوم سود در سه سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى  - 1/6
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ذكـر   ن شد ولى با يـك لقـب  )س(: مفهوماً تعميم مفهوم سود در سه سطح اجتماعى اقتصادى و صنعتى روش

شـود در يـك سـطح     شد كه عين خود اين نبود يك مفهوم ديگرى بود به يـك معنـا وقتـى ترجمـه مـى      مى

شـود. ولـى سـود     شود و از آن مفهوم عام نازلترين مى شود و تبـديل بـه مفهـوم خـاص مـى      ديگرنازلتر مى

گى يا هماهنگى سياسى يا هماهنگى تعريف شد مسئله مفهوم هماهنگى مطرح شد، اين هماهن اجتماعى وقتى

 فرهنگى ياهماهنگى اقتصادى است البته باز مفهوم اقتصاد اينجا مجدداً تكرار شد. 

)ج(: با دو معنا، سود در اقتصاد به معناى توازن ارزى افزايش داشته باشد يعنى توان اعتبار، دو اعتباربرابر هم 

 قرار گرفت كه منجر به افزايش قدرت خريد شد.

كنـد ولـى محوريـت در ارزشـى كمـى در       (: به يك معنا همان ارزش كمى همين جا نيز معنـا پيـدا مـى   )س

 سوداجتماعى تعيين شده است. 

)ج(: در محيطش بايد مالحظه شود كه در داخل آن صنعت چـه كـاره اسـت و بيـرونش چـه كـاره اسـت.        

كنـد كـه آيـا     درون و بيرون معين مـى عبارت ديگر موازنه ارزى تعينش به بيرون و درون است، نسبت بين  به

اى تربيت شد كه به مصرف كمتر، كار بيشتر و دقيقتـر   وجود داشته است يا خير؟ ولى اگر ملتى بگونه افزايش

تن داد حتماًدر موازنه ارزى برتر است. البته بايد در نحوه رشد دقت كرد يكبار مراد از رشد، كار بيشتر است 

افتد چون جامعه رشد دايم افـزا پيـدا    شود آنوقت در موازنه خيلى جلوتر مى مى تكنولوژى نيز كه منشأ تكامل

كند البته اگربرترى تكنيكى شما براى هر زمان هر لحظه معين باشد يعنى مرتبا كشور بايد در صنعت يك  مى

 شوند.  گام جلوتر ازديگران باشد در اين صورت آنها محتاج شما مى

 هست. مثل ژاپن كه يك گام جلوتر است. )س(: مثل وضعيتى كه در دنيا 

 ها  )ج(: در برخى از تكنيك

 )س(: يا خود آمريكا در برخى از تكنيكها برتر است. حاال اين هم دايم افزايى مادى دارد. 
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 )ج(: بهترين نمونه كشور آلمان است كه در دوره كوتاهى در بين دو جنگ جهانى حركت صنعتى داشت،

ولى انگيزش آن يك انگيزه قومى بود اگر از نظر صـنعتى چـه در تكنيـك آرامـش     اش غلبه صنعت بود  غلبه

توانسـت   تـر بـود نمـى    انسانى چه در تكنيك انگيزش و تحريكش و چه در تكنيك ابزارش اگر عقـب  نيرون

 نصف دنيا راتسخير كند. 

ت مـادى را اصـل   )س(: دقيقا فرق معادله مادى با آنچه كه در دستگاه الهى اسـت اينكـه آنهـا سـود و كثـر     

 گيرد ولى وقتى دقت شود با هم شباهت دارند.  دهند ولى در دستگاه الهى قرار نمى قرارمى

داشته  يعنى يك به يك است يعنى به تعبير دستگاه الهى بايد جايى ;)ج(: متناظر هستند نه اينكه شباهت دارند

 بايد داشته باشد.  باشد كه بتواند جهانبينى و اخالق بدهد داد مقابل او هم يك جايى

 )س(: پس تعميم پذيرى كه در مفهوم سود بيان شد اين تعميم مخصوص دستگاه الهى نيست. 

توانند برطرف بكنند آنهـاپرورش   كنند. يعنى آنها دغدغه را نمى )ج(: خير آنها به سود بصورت ريالى نگاه مى

داوم  اش با توطين خاطر با خـط مقابـل   مقابلهشود يعنى  اندازند ولى دغدغه از آن گرفته نمى ميدهند و راه مى

هـزار   ندارد ممكن نيست يك مكتب مادى پيدا شود كه هزار سال دوام پيدا كرده باشد اما مكتب انبيأ چندين

و   اش با مكتبهاى ديگر درگيرى داشته و شهيد داده است سال دوام پيدا كرده است و در هر صد و حتى هرده

 ست. رو به ضمجالل هم نبوده ا

االن  اند و تا االسالم رضايى: تحقق عينى به شكل اجتماعى هيچگاه پيدا نكرده است، اما آنها پيدا كردهت حج

 اند، ولى اين طرف هيچگاه نتوانستند يك جامعه را به نحو كامل متحقق كنند. هم ادامه پيدا كرده

پيـدا   )ج(: در تاريخ چندين جامعه محقق شد مانند سلطلنت سليمان و سلطنت موسى بن عمران و... قـدرت 

هـايى نشـده اسـت در عـين      توان گفت در تاريخ نشد اما ميتوان گفت در زمـان مـا در يـك دوره    كردند نمى

رد و تعدادشـان هـم   مرتبا اين بحث هست كه در دنيا گرايش به عالم آخرت يك تابعين و طرفـدارنى دا  حال
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كم نيستند. در دستگاه مادى در زير بناها تغيير زيادى كرده است، يك دوره آتش پرسـت بودنـد بعـد انكـار     

دوره بت پرست بودند بعد انكار كردند، تحوالت زير بنايى پيدا كردند ولى خط انبيأ هرگز خدا را  كردند يك

 انكار نكردند. 

 اند؟!  كرد يعنى علتش اين است كه انكار نكرده دند بايد بيشتر رشد مى)س(: اينكه هرگز خدا را انكار نكر

)ج(: نه، يعنى خط ثابت باقى مانده و آنجا مرتبا قطع شده است آن خط چيزى ثابت ندارد تا كسى بگويددر 

پرسـتيدند اينگونـه نبـوده اسـت. دوره      هزار سال اين حرف ثابت بوده است، مـثال هـزار سـال تكنيـك مـى     

 رستى آنها بيش از سيصد سال نيست. پ تكنيك

 )س(: پس بزرگترين شاخصه سود شد. 

شـود   )ج(: بعد از ضرب و معنا كردن بايد براى آنها موضوعات عينى تعريف شود براى اينكه در آمار استفاده

و معلوم نمود. براى انيكه بعد تصرفات كمى و كيفى كه در تشـويق، تهديـد و تـوبيخ انجـام شـد حـاال بـه        

 شود؟  صورتى تعريف مى چه

)س(: با اين بيان از مفهوم سود كه تعميم پيدا كرد اصال ديگر اينجا بحث صنعت نيسـت. يعنـى اگرچنانچـه    

بحـث   كرديد از هم ايـن  شناسى را مطرح مى كرديد يا در يك بحثى جامعه شما بحث روانشناسى را مطرح مى

 صادق بود. 

مـؤثر   طى است؟ يعنى عواملى كه ذكر شد داريم عوامل مستقيماى و در چه محي )ج(: يعنى صنعت چه جامعه

 بر صنعت است. 

 )س(: هماهنگى امورات روحى جامعه 

تـوان از صـنعت خـارج كـرد بـه صـورت        )ج(: به عبارت ديگر تبليغات صدا و سـيما را در مصـرف، نمـى   

 بايد يك سهمى اسمش تبليغات خاص يك كاال و معرفى آن است اگر كسى گفت به جاى معرفى كاال خاص



990  ···························································································································································  

رود ايـن دو   بشود تا مثال جهانبينى جامعه باال برود آنگاه قدرت ساختن خود كار آن جامعه بـاال مـى   پرداخته

 هاى جمعى يك نحوه هماهنگ سازى است.  چيز است،چون وظيفه رسانه

)س(: اين هماهنگ سازى اگر خيلـى عميـق شـد و زيرسـاختهاى منطقـى را نيـز شـامل شـد بايـد معلـوم           

 شودهماهنگى در بخش مفهومى چگونه است؟ 

تـا صـنعت دارد، پـنج تـاى از      25)ج(: اگر با شاخصه فرهنگى معلوم شود نيروى انسانى كه بايد كـار كنـد   

توان ذكر كرد يعنـى معلـوم    آنهاهم مربوط به آنچيزيهايى است كه در صنعت بيان شد اثرش را با آمار نيز مى

 كنند.  روند و براى ديگران كار مى شودچرا ملت از كشور بيرون مى مى

در  )س(: در بخث قبلى كه بحث سود در سه سطح اجتماعى، اقتصادى و صنعتى جايگـاه )سـود اقتصـادى(   

 ابزار مطرح شد بخش اجتماعى مصرف شد، در تكنيك ديگر بحث ابزار نبود. 

 )ج(: آيا ابزار در تكنيك نيست؟ 

 )س(: خير ابزار در اقتصاد مطرح شد.

روى  سود اقتصادى يك سود كمى و ريالى است در عين حال عناوين درونى آن بايد استخراج شـود و  )ج(:

 آن بحث شود. 

شـد   )س(: چون در آنجا ساختار توليد كاال تحت عنوان متمركز، نيمه متمركز، غير متمركز و كارگاهى مطرح

 گيرد. وقت ابزار دستى قرار مى اين به عنوان سود مطرح شد. دليلش هم اين بود كه در توليد كاال يك

اقتصاد،  )ج(: مالكيت، سود و تكينك بيان شد، تكنيك زير بخش جامعه )اجتماع( آن تعريف شد. زير بخش

سـتون   ابزار مطرح شد نه زير بخش سود، زير بخش صنعت، صنايع آزمايشگاهى بيان شد تكينك بـه عنـوان  

 سوم مطرح است. 

 « والسالم»
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زند، حتى اگر خيال شود وقتى كارآمدى به دانشگاه سپرده شد آنها اهـل يقـين    حد مى يعنى پذيرشها را - 1

شـود   افتند كه چه شد؟ از سئوالى كه براى آنها پيدا مى شوند، در يك جاهايى ديندارانش گير مى واطمينان مى

را جـواب بدهـد،    تواند چيـزى  گويند در دوران غيبت دين نمى شود مى گويند غير از اين نمى كنند مى فرارمى

فهميم ولى اين جواب از يك عجز ناخودآگاه است كه زيـر سـر آن عجـز، ترديـد      است كه ما آنرا نمى كارى

است ترديدنسبت به چه چيزى؟ آيا حق همين است؟ آيا معناى هماهنگى همين اسـت؟ شـدت جزميـت را    

شود يعنـى   ميت او بيشتر مىشكند. حاالبه ميزانى كه شخص مناسك دينى را عمل كند، آسيب پذيرى جز مى

شود. نگاه نكنيـد بـه اينكـه مـثال در بـين افـراد        گرايش و بين يك عمل كاربردى پيدا مى ناهنجارى بين يك

انجمنها افراد متدين است يا گاهى عين كسى كـه الئيـك اسـت در عينيـت عمـل       نهضت آزادى و يا در بين

بالفاصله نفـس   -جلّد دارد. اگر روحانيت حاكم نباشد حاكم است. اينها ت كند. چون تا وقتى كه روحانيت مى

شود ما آنها را كنـار زديـم و    سئوال وجدانى بالفاصله برايشان پيدا مى كند يعنى اين آنها را تحريك مى تلوام

انجام ميدهيم آيـا بـراى پـرورش بشـر خـوب اسـت؟ اول از        آنها هم بدكار كردند ولى واقعاً آن كارى را كه

شود آنچيزى كه در غرب شده است.  كنند بعد ناهنجاى ودغدغه پيدا مى دارى فرار مى سرمايه بدگفتن به مدل

آورد بلكـه تنـازع را افـزايش     افزايى مادى آرامش نمـى  شود؟ روى اينكه دايم دغدغه روى چه چيزى پيدا مى

ردد. بـه هـر حـال از    گ ريشه كارهاى خودشان بر مى كند، اين سئوال به دهد، تنازع يعنى حسد را بيشتر مى مى

 شود.  نمى  آيد از دغدغه آرامش و اطمينان ساخته ترديد يقين بدست نمى




