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 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ پژوهش

 اهمیت تولید داخلی در اقتصاد مقاومتی 
 از منظر مقام معظم رهبری

 ١محمود اصغری  
 چکیده 

ــی از مهمتو  ــانی، یک ــروی انس ــتغال نی ــد و اش ــی لی ــرین و اساس ــداف  ت ترین اه
دهد. بیکاری عالوه بـر اتـالف منـابع  های اقتصاد مقاومتی را تشکیل می سیاست

 انسانی، مسایل و مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد. 
تولید داخلی که یکـی  در این مقاله سعی خواهد شد تا به بررسی و تحلیل اهمیت

های اقتصاد مقاومتی اسـت، پرداختـه شـود. محـور اصـلی ایـن  ترین مؤلفه از مهم
که توسط مقام  ۱۳۹۶گیری از رهنمودها و دستور العمل اجرایی سال  بررسی، بهره

 معظم رهبری در هنگام تحویل سال بیان و ابالغ کردند، خواهد بود. 
والً، توجه نمودن به تولید داخلی و اهمیـت که ا بدین سان، پرسش مقاله این است

تواند در پی داشته باشد؟ ثانیـاً، چـرا آن طـور  دادن به آن، چه نتایج و آثاری را می
هـای  هایی کـه در بخش که شایسته اسـت، جمهـوری اسـالمی بـا همـۀ پیشـرفت

مختلف داشته، نتوانسته است در بخش اقتصادی، توفیق چندانی حاصل نمـوده و 
 دهی کند؟  لید و اشتغال کشور را سامانبازار تو 

ها در این نوشتار، نشـان از آن دارد کـه بـا  در پاسخ به سؤال اول باید گفت: یافته 
توان بازار اشتغال را که از  تکیه بر تولید داخلی و اتکاء به قدرت درونی کشور، می

                                                 
 .۱/۸/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱/۶/۱۳۹۶یافت: تاریخ در  
 ).mahmood.asghari@razavi.ac.ir. پژوهشگر دانشگاه علوم اسالمی رضوی (١
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رک آید، بـه تحـ اجتماعی کشور به حساب می - نقاط کلیدی و شاهراه اقتصادی
واداشت. در نتیجه، اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج نموده و رشد اقتصادی 
را برای کشور به ارمغـان آورد و از ایـن طریـق، بـا پیشـگیری از شـیوع و افـزایش 
بیکاری در بخش اقتصادی، سبب رفاه اجتماعی گردید و در بخش فرهنگی نیز، 

 تماعی کاست. های اج های اخالقی و روانی و ناهنجاری از آسیب
ها و  توان گفت: نبود توازن و تقارن و همگرایی در برنامه در پاسخ به سؤال دوم می

های اقتصاد مقاومتی و نیز پدیـدۀ قاچـاق  های اقتصادی بر مبنای سیاست سیاست
کاال و شعاری برخوردن کردن با مفاسد اقتصادی، سبب شده تا در بـازار تولیـد و 

 مچنان رکود و بیکاری حاکم باشد. اشتغال، برخالف انتظار، ه
 اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، اشتغال، بیکاری، فرهنگ.  واژگان کلیدی:

 مقدمه 
رفت با اهمیت  گونه که انتظار می های قبل از آن، همان هم، همانند سال ۱۳۹۶سال 

توسـط مقـام » اشـتغال - تولیـد«های اقتصـاد مقـاومتی  دادن به یکی از مهمترین مؤلفه
معظم رهبری، به عنوان شعار و دستورالعمل اجرایی سال، در صدر مطالبـات رهبـری از 

مسـألۀ «مسؤالن و دست اندرکاران نظام و مردم قرار گرفـت. زیـرا بـه اعتقـاد رهبـری، 
فقط امسال، که چند سال است این مسـأله در  دار کشور است. نه اقتصاد، مسألۀ اولوّیت

ار دارد و نیاز به تحّرک اقتصادی به شـکل صـحیح و بـا رأس اولوّیتهای فوری کشور قر 
ما موّظفیم این بحث را طرح کنیم؛ بـرای «بر این اساس ». ]را دارد[ریزی صحیح  برنامه

اهّمّیت آن، برای توّجه مسئوالن به آن، برای ایجاد پیونـدها و ارتباطـات همکـاری میـان 
 . )۱/۱/۱۳۹۶، (مقام معظم رهبری» مردم و مسئوالن در زمینۀ اقتصاد

های  اگــر چــه همــان گونــه کــه رهبــری معظــم انقــالب اذعــان نمودنــد، در زمینــه 
زیرساختی، کارهای بسیار بزرگ و عظیمی در کشور انجام شده است؛ همچنان که در 

ها بسـیار بـاال  زمینۀ علم و فّناوری و نیز در زمینۀ توسـعۀ اجتمـاعی و انسـانی، شـاخص
ها را بـر روی آن بسـت، بـه  توان کتمان نمود و چشم نمیاست؛ اما در عین حال، آنچه 

ویژه، بیکـاری  خصوص بیکـاری جوانـان و بـه تعبیر رهبری:... مسألۀ بیکاری است؛ به
 . (همان)کرده. این یک خأل است، یک حفره است...  جوانان تحصیل
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ا های اقتصادی سـبب شـده، بـ ها و سیاست نبود توازن و تقارن و همگرایی در برنامه
های  های اقتصادی مانند مهار تورم و کاستن از آن، گام وجود آن که در بعضی از برنامه

مؤثری برداشته شده، اما در زمینـۀ تولیـد و اشـتغال بـرخالف انتظـار، رکـود و بیکـاری 
افزایش یافته است و یا به تعبیر مقام معظم رهبری، در حالی که رشـد اقتصـادی، مثبـت 

گذاری، منفی است  کـه ایـن یکـی از عیـوب اساسـی و  سرمایه دهد، اّما رشد نشان می
 . (همان)بزرگ است 

به اعتقاد رهبری، راه حل ایـن مشـکل و راه بیـرون رفـت از ایـن، عمـل بـه اقتصـاد 
اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است. اگر ما بتوانیم ایـن مجموعـه «مقاومتی است؛ زیرا 

ی بخشی از مسائل مهّم آن تکیۀ بیشتری در را تجزیه کنیم و در هر فرصِت زمانی، بر رو
. بـر (همـان)» کشور انجام بگیرد، مطمئّنًا خـواهیم توانسـت نتـایج خـوبی از آن بگیـریم

سـازی اقتصـاد مقـاومتی،  همین اساس، رهبری نظام اولویت امسال را در بسـتر عملیاتی
د واژه برای حل تالش برای رونق دادن به تولید داخلی دانسته و از آن به عنوان یک کلی

 برند.  مشکالت اقتصادی کشور نام می

 های الزم برای تحّقق شعار سال  پتانسیل
مـادی و ذخـائر و  نظام اسالمی با توجه به داشتن استعدادهای سرشار معنـوی و

از نیروی  تر از همه، برخورداری های گسترده و مهم منابع غنی و متنوع و زیرساخت
ایط الزم برای اجرای عملی شـعار سـال را، زیراکـه بـه انسانی متعهد و کارآمد، شر 

هایمان، استعدادمان در کشور خیلی زیـاد اسـت؛... مـا  ما توانایی«اعتقاد رهبری: 
نیروهـای  - کشورمان، هم از لحاظ نیروی انسانی، هـم از لحـاظ نیروهـای طبیعـی

 جـزء کشـورهای ثروتمنـد محسـوب - زمینی و امکانات گوناگون زیرزمینی، روی
 . )۱/۱/۱۳۹۶(همان، » شود می

توانـد  ای که می های فراوان مادی و معنوی کشور، مهمترین مؤلفه با توجه به ظرفیت
فراهم سازد و سبب ایجاد تحرک و پویایی در  ۱۳۹۶بستر مناسبی برای تحقق شعار سال 

 بخش تولید و اشتغال گردد، اهمیت دادن به تولید داخلی است. 
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 تکیه بر تولید داخلی

 اتکاء بر تولید داخلی حداقل از سه جهت حائز اهمیت است: 

 الف. از جهت اقتصادی
های مؤثری را در جهت رشد اقتصادی برداشت  توان گام با تکیه بر تولید داخلی، می

 که عبارتند از: 

 گیری از خالقیت و نوآوری ایجاد زمینه و بستر برای بهره -
یت صنایع و تکنولوژی بیش از هر چیـز آنچه در عصر گسترش علوم، فنون و حاکم

هـای ذهنـی  کارگیری توانایی اهمیت دارد، خالقیت و نوآوری است. خالقیت، یعنی به
برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید. به عبارت دیگر، خالقیت عبارت اسـت از 

مول بـین ایـدۀ ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیرمعها به شیوهتوانایی تلفیق ایده
، ۱۳۸۱(شـرموهورن و دیگـران، خالق و تبدیل آن به یک محصول، خـدمت یـا شـیوۀ مفیـد 

۵۳۲( . 
های نوین ناشی از خالقیت و تبدیل آن به محصول  نوآوری، یعنی به کارگیری ایده 

. بدین سان، ضرورت ایجـاد خالقیـت و )۱۶، ۱۳۸۴(سلیمانی، های جدید عملیات  و روش
ها و مشاغل برای افزایش رقابت و بهبـود شـرایط  های تولیدی، سازمان نوآوری در بنگاه

وری، امری انکارناپـذیر اسـت. در نتیجـه، خالقیـت و نـوآوری و  کاری و افزایش بهره
آیـد، کـه  مدیریت آن، یـک نیـاز راهبـردی بـرای نجـات اقتصـاد کشـور بـه شـمار می

نسانی خّالق و نوآور اسـت. بـر خوشبختانه کشور به تعبیر رهبری، سرشار از این منابع ا
 فرمایند:  مبنای داشتن چنین پتانسیلی است که مقام معظم رهبری می

گویند ما ابزارهای مدرن نـداریم، ابزارهـای پیشـرفته نـداریم؛ بنـده عـرض  بعضی می
سازی اورانیـوم را در ظـرف مـّدت کوتـاهی از  تواند غنی کنم: جوان ایرانی که می می
جـور حرکـت  توانـد این ست درصـد برسـاند... آن جـوانی کـه میونیم درصد به بی سه

توانـد در سـاخت موشـک و هواپیمـا بـا وجـود  علمی عظیمی را انجـام بدهـد، یـا می
جـور هواپیمـا  جور موشک درست کنـد، آن المللی... آن های بسیار سخت بین تحریم

را بـرای  تواند ماشـین جور سالح نظامی درست کند... این جوان نمی درست کند، آن
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توانـد؟ جـوان  تولید خودرو یا فالن موضوع دیگر پیشرفت بدهد و پیش ببرد؟ چرا نمی
اش را دارد؛ نیروی انسانی ما، مغز متفّکر و فّعال جوان باسواد و بااسـتعداد و  ما توانایی
هـا،  کردۀ ایرانی، آماده است برای این کارها... میدان را باز کنیم بـرای جوان تحصیل
تواننـد حـل کننـد و بـاز کننـد  های بزرگ و مشـکل مـا را می بسیاری از گرهها  جوان

 . (همان)

 تأثیر تولید داخلی در رشد و توسعۀ خالقیت و نوآوری -
تردید، خّالقیت و نوآوری در خالء که قابل انجام و دسترسـی نیسـت، در بسـتر  بی

روز و ظهـور پیـدا تولید است (اعم از کاال و خـدمات) کـه اسـتعدادها و نبـوغ افـراد بـ
آید، شکوفایی  هایی که از تولید به دست می کند و به تعبیر رهبری: یکی از سرفصل می

که بازار تولید گرم باشـد و رونـق داشـته باشـد،  ها است. وقتی استعدادها و ابتکار جوان
 . (همان)آورند  شود و ابتکارهایی را به میدان می ها شکوفا می استعداد جوان

 (همـان)» واژه اسـت یک کلید ،تولید داخلی«ست که در نگاه رهبری بدین جهت ا
هم برای تولید خالقیت و نوآوری و هم برای خلق ثروت و رفع نیازهای اقتصادی، زیـرا 

منـوط بـه پیشـرفت و  در دنیای پیشرفتۀ کنونی، تداوم و حیات و بالندگی هـر کشـوری
باشـد. ایـن در حـالی اسـت کـه آنچـه در  استقالل علمی، تحقیقاتی و پژوهشـی آن می

شـود و آنهـا را دربنـد  گذشته و حال به وابستگی و استعمار کشـورها منجـر شـده و می
گیری از خالقیت و نـوآوری و در نتیجـه  دهد، پیش استعمارگران مستبد قرار داده و می

 . وابستگی علمی است
بینیم در اقتصادهای غیرموّلدی مانند برخی از کشورهای حـوزۀ خلـیج  ازاین رو، می

اند، خبر چندانی از تولید  فارس که از فروش نفت و درآمدهای نفتی صاحب ثروت شده
و توان تولیدی در این کشورها نیست، اثری از پیشگامی در علم هـم وجـود نـدارد و در 

  ١وان یافت که با شکوفایی علمی همراه نبوده و نباشد.ت مقابل، اقتصاد مولدی را نمی
توان ادعـا  البته، ایران اسالمی از این گروه کشورها جداست. ازاین رو، به جرأت می

                                                 
در حال حاضر، رتبه و اقتدار کشورهای جهان با شاخص ثروت اقتصادی یا توان مالی که از تولید منـتج  .١

شود. به همین دلیل است که تولید، نفش اصـلی و اساسـی را بـرای کشـورها از  گیری می شود، اندازه می
 جهت موقعیت جهانی آنها را دارد. 
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کرد ایران اسالمی تا حد زیادی به رشـد و شـکوفایی و توانـایی علمـی داخلـی رسـیده 
مـی و صـنعتی را، در های مختلـف عل تا بتواند نیازهای علمی کشور را در بخش ١است

. بر این مبناست که به اعتقـاد رهبـری، مـا در ٢راستای ایجاد اشتغال و تولید فراهم سازد
توانیم ابزار  تولید، مشکلی از لحاظ امکانات نداریم؛ هم نیروی انسانی را داریم، هم می

ۀ مّلی و وسیلۀ صندوق توسع توانیم بکنیم به گذاری می کار پیشرفته تهّیه کنیم، هم سرمایه
های خود مردم. بنابراین تولید، عملی است، امکانات تولید در کشور  امثال اینها و ثروت

یکـی از الزامـات، «. البته به تعبیر رهبری، این الزامـاتی الزم دارد کـه (همان)وجود دارد 
هایی که بـه  مدیرّیت کارآمد و متعّهد و متدّین است. مسئوالن باالی کشور، برای بخش

های بانشاط، بـا  های کارآمد بگذارند؛ مدیرّیت کند{باید} مدیرّیت ارتباط پیدا می تولید
 . (همان)» مند، ُپرانگیزه، قوی... های عالقه حال، مدیرّیت

 در حل مشکالت اقتصادی کشور  جدی گرفتن نقش مردم -
های تولیدی تعطیل شـده  توان از یک سو، بنگاه با تکیه بر تولید داخلی است که می

و یا نیمه فّعال را که با کمترین ظرفیت مشغول به کار هستند، دو مرتبه فعال و به چرخۀ 
ها را کـه نوعـًا از طبقـۀ پـایین و یـا  تولید وارد نمود و از این طریق، شاغلین در این بنگاه

اند را دو مرتبـه  متوسط جامعه هستند و به سبب عدم فعالیت بنگاه، از کـار بیکـار شـده
ر نمود و هم از دیگر سو، تا حدودی راه برای حضـور افـراد، بـرای انجـام مشغول به کا

های اقتصادی و در نتیجه، برداشتن بار اقتصادی کشور توسـط آنهـا بـاز خواهـد  فعالیت
 شد. 

همچنانی که ایجاد باور برای ایفـای نقـش مـردم در مبـارزۀ اقتصـادی، ممانعـت از 
هـای خّالقانـه،  ارت، شـکوفایی ظرفیتمردمی نظ  گیری انحصارات، تقویت بدنۀ شکل

                                                 
 . ۷۹، ۱۳۹۳ر.ک: خسروی، شریفاتی و رحیمی،  .١
ه در ویژ  های اقتصادی، به های علمی، سبب ایجاد اعتماد و خودباوری ملی در میان صاحبان بنگاه توانایی .٢

های صـنعتی، اعـم از صـنایع  سازی علوم مرتبط با بخش گردد. همچنانی که بومی های تولیدی می بخش
نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق، همزمان بـا ایجـاد پـل ارتبـاطی نزدیـک میـان دانشـگاه و صـنعت، از 

های سیاسی  زنی سو، استقالل و خوداتکائی را به وجود آورده و از دیگر سو، قدرت اقتصادی و چانه یک
 برد.  المللی باال می را در عرصۀ بین
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هـا، کـاهش  موقع مـردم در مقابـل تحریم العمـل هوشـمندانه و بـه بـاالبردن تـوان عکس
از جمله برکـات حضـور … فشارهای روانی و رفتار صبورانه در مقابل اقدامات دشمن و

حّداکثری مردم در اقتصاد خواهد بود. براین اساس است کـه بـه اعتقـاد رهبـری، کـار 
لی و برداشتن بار اقتصاد مقاومتی و رونق بخشیدن به بازار تولید و اشتغال، به دسـت اص

اقتصـاد یـک «توانمند مردم و بر دوش مردم و با همدلی و همراهـی مـردم اسـت، زیـرا 
؛ بدون پیوند عمومی مّلت با نظـام هـم ایـن آید بدون اّتحاد مّلی هم به دست نمی  قوی،

. (همـان)» آیـد هـم بـه دسـت نمی فرهنـگ انقالبـیآید؛ بدون  ها به دست نمی خواسته
د یکی از کارها، دخالت دادن مردم در کار تولید است؛ مردم باید در کار تولی«بنابراین، 

. البته مردمی بودن به تعبیر رهبری، به این معنـا نیسـت کـه (همـان)» دخالت داده بشوند
سـازی،  ریزی، زمینه برنامـه دولت در قبال آن مسئولّیتی ندارد، چراکه دولـت مسـئولّیت

اقتصادی دسِت مـردم  سازی، هدایت و کمک را دارد. کار اقتصادی و فّعالّیت ظرفّیت
کنـد،  می نظـارت - عنوان یـک مسـئول عمـومی به - ا دولتاست، مال مردم است؛ امّ 

اسـتفاده کننـد و  کند. آن جایی که کسانی بخواهنـد سـوء  کند، کمک می هدایت می
گیرد؛ آنجـایی کـه کسـانی احتیـاج بـه  به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می دست

یفۀ دولـت اسـت سازی شرایط، وظ کند. بنابراین، آماده کمک دارند، به آنها کمک می
 . (همان)

 حل مشکل بیکاری -
ای  اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونـه

های توسـعه یـافتگی  که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، بـه عنـوان یکـی از شـاخص
 شود.  جوامع تلقی می

ــاری، یکــی از مهم ــامطلوب بیک ــاعی اســت و یکــی از ن ــائل اجتم ــرین مس ترین  ت
های مختلـف  اجتماعی است که پیامدهای مختلفی را در زمینـه - های اقتصادی پدیده

های اخیر، یکی از معضالتی که گریبانگیر اقتصاد ایـران گردیـده،  در پی دارد. در سال
 است.   معضل بیکاری

کـه توسـط مرکـز آمـار ایـران  ۹۵بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
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، بـه ۹۴درصدی، نسبت بـه سـال  ۴/۱در این سال با افزایش  ١، نرخ بیکاریمنتشر شده
. ایـن نـرخ، نشـان دهنـدۀ میـزان (ر. ک: سـایت مرکـز آمـار ایـران)درصد رسیده اسـت  ۴/۱۲

شـوند  بیکاری مطلق است، یعنی افرادی در این طرح آماری به عنوان بیکار شـناخته می
 . (ر. ک: همان)دی نداشته باشند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصا

اگـر مـا توانسـتیم تولیـد «... فرماینـد:  جهت نیست که مقـام معظـم رهبـری می بی
کــه یکــی از  - آیــد و مشــکل بیکــاری داخلــی را رونــق بــدهیم، اشــتغال بــه وجــود می

برطـرف  - های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری، باال اسـت مصیبت
 . )۱۳۹۶(مقام معظم رهبری، اهش پیدا خواهد کرد خواهد شد یا ک

 حفظ ذخایر ارزی -
از آنجا که درآمدهای نفتی در یک قرن اخیر، همواره نقش حیاتی در اقتصاد کشور 

ترین اهرم مالی برای ادارۀ کشور بوده است، در اقتصاد مقاومتی، با تکیه  را داشته و مهم
توان ارز حاصل از فروش نفـت  تولیدی، می های بر تولید داخلی و ایجاد رونق در بخش

های  را برای تأمین مالی نیازهای ضروری کشور به صورت منطقـی و براسـاس اسـتراتژی
 فایق آمدن بر تحریم تنظیم نمود.

المللی و بازارهـای سـرمایه  بنابراین، در شرایطی که دسترسی به منابع و اعتبارات بین
، ذخایر ارزی کشور محمـل امنـی بـه حسـاب ها به آسانی ممکن نیست به سبب تحریم

کنـد و کشـور را از  های کشور را تضمین می آید، که اعتبار کشور و پرداخت بدهی می
سـازد و  ها مصـون می ها در دیرکـرد بـدهی ها و قرار گرفتن در فهرست بدحساب جریمه

به کار ترین عناصر  المللی یک کشور، یکی از مهم عالوه بر آن، کّم و کیف ذخایر بین
 باشد.  المللی می ها و مؤسسات بین بندی اعتباری کشورها، نزد آژانس رفته برای رتبه

هـا و اهمیـت  حفظ ذخایر ارزی و کفایت سـطح بهینـۀ ذخـایر و ترکیـب آن دارایی
کارآمدی مدیریت آن، از ابعاد کارآیی مدیریت کالن اقتصاد کشور و بانک مرکزی بـه 

 آید.  حساب می

                                                 
 . ۱۰۰نرخ بیکاری عبارت است از: نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در  .١
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 سرمایه تقویت بازار -
توان در برخورد بـا مسـائل اقتصـادی بـه دو  در یک نگاه ابتدایی، افراد جامعه را می

دسته تقسیم نمود: یک دسته کسانی هستند که از توان مالی در قالب پـول، سـرمایه بـه 
انـداز برخوردارنـد، امـا تـوان آن را ندارنـد تـا آن را در کارهـای  صورت جاری و یا پس
هـای  د و دسـتۀ دوم، کسـانی هسـتند کـه توانـایی انجـام فعالیتاقتصادی به کـار گیرنـ

اقتصادی را دارند، اما سرمایه و پول به اندازه کافی ندارند؛ برای پیوند بین این دو گروه، 
بازاری به نام بازار بورس اوراق بهادار شکل گرفته است که با ایجاد یک فضای مناسب 

 کند.  ه را فراهم میو قانونمند، زمینۀ پیوند بین این دو دست
گران  بورس اوراق بهـادار کـه بـه عنـوان نـبض اقتصـاد کشـور، مـورد توجـه تحلیـل

اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی  آوری پس باشد، از سویی مرکز جمع اقتصادی می
توانند محل نسبتًا مناسـبی را بـرای  اندازهای راکد، می و مطمئنی است که دارندگان پس

خدماتی به کار انداختـه  - های تولیدی گذاری در شرکت برای سرمایه وجوه مازاد خود
های معتبر، به سرمایه گذاری بپردازنـد و از  ها و شرکت بهاردار دولت و یا با خرید اوراق

های تولیدی کشور را تأمین کننـد. در ایـن  این طریق، سرمایۀ در گردش مورد نیاز بنگاه
آنهـایی  ]بـرای[اندازهای راکد  ... به کار افتادن پس«بستر است که به اعتقاد رهبری با 

اندازهایی که راکد هستند،   انداز دارند؛ اگر در کشور تولید رونق پیدا بکند، پس که پس
(مقـام معظـم رهبـری، » کننـد افتند و خودشان بـرای کشـور تولیـد ثـروت می به گردش می

۱۳۹۶(  . 

 های غیر فعال استفاده از معادن و ظرفیت -
در گزارشی که دربارۀ معادن ایران  ١ابط عمومی ایمیدرو، مؤسسۀ جهانی مکنزیرو  

میلیـارد دالر اعـالم  ۷۰۰مادۀ معدنی بـه ارزش  ۶۸منتشر نموده، ایران را دارای بیش از 
آهن، مـس و روی قـرار دارد  رتبۀ نخست جهان برای ذخایر سنگ ۱۰کرده، که در بین 

 .  )۱۳۹۵(اخبار بورس کاال، 
                                                 

جهـانی اسـت. ایـن شـرکت، بـه منظـور ارزیـابی تصـمیمات مـدیریتی در  مشاور مـدیریت یک شرکت .١
 دهد.  انجام می کّمی و کیفی های های دولتی و خصوصی، تحلیل بخش
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بیلیـون تـن  ۳۷نوع مـادۀ معـدنی (غیرنفتـی)،  ۶۸ایران با دارا بودن حدود  در حالی
قدرت معدنی جهـان جـای  ۱۵بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان  ۵۷ذخایر کشف شده و 

آیـد کـه در  های معدنی بـه حسـاب می گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی
تولید ناخالص داخلی ایـن کشـور را عین حال، تولیدات معدنی، تنها درصد ناچیزی از 

 دهد.  تشکیل می
های مهم بخش معدن در کشور  ها و تکنولوژی روز، یکی از چالش نبود زیرساخت

وری در بخش معـدن و صـنایع وابسـته بـه آن، بسـیار  است که باعث شده تا میزان بهره
 تر از استانداردهای جهانی باشد.  پایین

های درآمدی و رشد اقتصادی، از نظر اشتغال هم  بخش معادن کشور به جز پتانسیل
تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کند، آن هم در شرایطی که کشور بـا  می

درصد رو به رو است. بدین جهت است که به اعتقاد رهبـری،  ۱۲آمار بیکاری بیش از 
فانه خیلـی در که امروز متأّسـ - ظرفّیتهای معدنی کشور«در صورت رونق گرفتن تولید 

توانیم از منابع خدادادی که خدای متعـال  فتد و می ا به کار می - این زمینه عقب هستیم
 . )۱۳۹۶(مقام معظم رهبری، » به این مّلت بخشیده است، استفاده کنیم

 کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت  -
ا در طی از آنجا که وابستگی به درآمد فروش نفت، وابستگی اقتصادی و فرهنگی ر 

سالیان متمادی در کشور به همـراه داشـته اسـت، لـذا بایـد اقتصـاد نفتـی و مصـرفی را 
ترین دشمن استقالل کشور دانست که از یک سوی، بـه شـدت خودکفـائی ملـت  مهم

ایران را نشانه رفته و از دیگر سوی، فرهنگ مّلـت ایـران را در مسـیر انحطـاط و ضـعف 
. بدین سان، کـاهش وابسـتگی بـه درآمـد فـروش )۳۴ ،۱۳۷۳(حشمت زاده، قرار داده است 

 نفت از چند جهت حائز اهمیت است: 

 های اقتصادی ها و ناکارآمدی گیری از پوشش ضعف ) شفاف سازی و پیش۱
ها و  یکی از بیشترین تأثیرات منفی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، پوشش ضـعف

ز نظر بنیادهـای تولیـد و فنـاوری و های اقتصادی کشور است. ایران اگرچه ا ناکارآمدی
محیط کسب و کار، جزء کشورهای غنی و پیشرفته نیست، اما ثروت کـالن نفـت کـه 
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بدون زحمت و محنت در اختیار جامعه قرار گرفته، کشور را در ردیف جوامع در حـال 
 توسعه و با درآمد سرانۀ نسبتًا باال قرار داده است. 

ها مخفی نگاه داشته، چراکـه  ار کشور را از نظرنفت، واقعیات اقتصاد ضعیف و بیم
شود و هیچگـاه  هر شکل ممکن با فروش نفت تأمین شده و می  تعهدات مالی کشور به

انــد تــا از مغزهــا و  دولــت مــردان احســاس نیــاز و کمبــود واقعــی از ایــن جهــت نکرده
در ناپذیرشـان را  های توانمند آحاد ملت بخواهنـد، تـا تـالش و کوشـش خستگی دست

جهت نیست که ایران، اگرچـه از لحـاظ  عرصۀ اقتصاد و تولید ثروت به کار اندازند. بی
ویژه بـرای کاالهـای  ای بـزرگ بـه کننده سرانۀ تولید کشوری غنی نیست، ولی مصـرف

آید و دولت مردان بـه جـای سـرافکندی، آن را  لوکس در تجارت جهانی به حساب می
 دانند.  مایۀ افتخار و غرور خودشان نیز می

 وری ) افزایش بهره۲
وری را در غالـب نهادهـا و  درآمدهای حاصل از فروش نفت که فرهنگ ضـد بهـره

اند، جایگزین فرهنگ کار و تالش و کوشش در جامعـه  های کشور اشاعه داده سازمان
معنـا شـدن  های تولید داخلـی، بی ؛ از این رو، تصعیف بنیان)۱۲۳، ۱۳۸۳(پاسـبان، اند  شده

رنگ باختن تولید ثروت از طریق تولید و فعالیت، نـزاع بـر سـر تقسـیم ثـروت نوآوری، 
بادآورده و تحلیل رفتن جایگاه اقتصادی کشور در اقتصاد جهانی، از پیامدهای اقتصـاد 
نقتی است. در حالی که الزمۀ پویـایی و شـکوفایی و پایـداری در هـر اقتصـادی کـار، 

ای،  بستگی به درآمدهای نفتی در بخش هزینهوری است و این با وا تالش و افزایش بهره
 محّقق نخواهد شد، زیرا مانع تحّرک و پویایی اقتصادی است. 

 های اقتصادی ریزی نگری در برنامه ) واقع۳
های اقتصادی را با گذشت سالیان دراز در  آنچه که در حال حاضر، بسیاری از طرح

ها با درآمدهای نفتی بوده، که  رحکشور ناتمام گذاشته، پیوند خوردن و وابستگی این ط
ها تـأمین نشـده اسـت. در واقـع،  های این طرح با کاهش درآمدهای نفتی کشور، هزینه

ریزی حسـاب  ثباتی درآمدهای ناشی از نوسانات قیمت نفت، فرصت هر نـوع برنامـه بی
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شود کـه در زمـان رونـق  در نتیجه، سبب می ١کشد. ای را به چالش می شده و سنجیده
هــا طراحــی و شــروع شــود و در زمــان کــاهش  دهای نفتــی، انــواع و اقســام پروژهدرآمــ

های غیرسیاسی رها گردد. این امر خود در هدر رفتن منابع و ناکارآمدی  درآمدی، پروژه
 . )۲۲، ۱۳۷۵(ذوقی، سزایی دارد  اقتصادی تأثیر به

 گیری از تزریق تورم ) پیش۴
هـای واقعـی اقتصـادی  فعالیت بخش از آنجا که درآمدهای نفتی، ماحصل عملکرد

باشــد.  نبــوده و نیســت، بنــابراین افــزایش آنهــا نشــان دهنــدۀ رونــق واقعــی اقتصــاد نمی
هـا  رو، افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه، به سـرعت بـه افـزایش قیمت  این از

م شود و زمینه را برای افزایش قیمت انـواع کاالهـای صـنعتی و مصـرفی فـراه منجر می
افـزایش ناگهـانی قیمـت نفـت در  کند. اهمیت این مسأله تا جایی است که گـاهی می

شـود و بـا تزریـق ایـن درآمـدها توسـط  کوتاه مدت، سبب افزایش درآمدهای دولت می
(خلعـت بـری، گـردد  دولت به جامعه، موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم نیز می

۱۳۷۳ ،۱۲۳(  . 

 دی مردم در اقتصاد) باز شدن جا برای حضور ج۵
های جاری دولـت بـر سـاختار اقتصـادی، بـه  امروزه، تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه

دهندۀ مشـارکت  گذاری بخش خصوصی که نشان خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه
مردم در ادارۀ اقتصاد است، چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و کتمـان کـرد. 

ایــن زمینــه، همگــی در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه  مطالعــات انجــام شــده در
هـا بـه عنـوان  کشورهای صادرکنندۀ نفت، به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنهـا، دولت

های تولیدی و خدماتی حضور فعال  ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش بزرگ
                                                 

پذیر نمـوده اسـت: طریـق  اقتصاد کشور را آسیبوابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت، از دو طریق،  .١
اول: به سبب وابستگی شدید بودجۀ دولت به درآمدهای نفتی و طریق دوم: بـه جهـت وابسـتگی شـدید 

هـای  باشد، زیرا اگـر بخش تجارت خارجی و تراز تجاری کشور به درآمدهای حاصل از  فروش نفت می
ردات کاالهای خارجی داشـته باشـند و بـه هـر دلیلـی بـا مختلف اقتصادی در فرآیند تولید خود نیاز به وا

محدودیت واردات رو به رو شوند، آنگاه از توان تولیدی همۀ آنها کاسته خواهد شد و این موضوع، نشان 
 دهد.  پذیری تولید داخلی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را نشان می از اهمیت میزان آسیب
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، حشـمت پـور، علیرضـاو  سـلطانی، علیرضـا؛ ۱۳۹۳(ر. ک: دانش جعفـری، داود و کریمـی، سـمانه، دارند 
و از آنجا که به  )۱۳۸۶، کاظمی، سید حسنو  حشمت زاده، محمدباقر؛ ۱۳۹۱، سلطانی، علیرضا؛ ۱۳۹۵

های  گذاری دلیل عدم ثبات قیمت نفـت (همچنـان کـه گذشـت)، بسـیاری از سـرمایه
ی حجم تواند تبعیت کند، به طور طبیع بندی مدّون خود نمی عمدۀ دولتی، از برنامۀ زمان

ای ایـن قبیـل  رود. در نتیجه، اثرات توسعه بینی شده فراتر می گذاری از رقم پیش سرمایه
باشد. حال با توجه به این معایب وابسـتگی بـه  ها، ضعیف و ناکارآمد می گذاری سرمایه

 فرمایند:  نفت است که مقام معظم رهبری می
های نفت  دست آوریم و دِر چاهآن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش به 

(مقـام معظـم رهبـری، را پلمب کنیم، آن روز، روز خوبی برای ملت ایران خواهـد بـود 
۵/۶/۱۳۸۷(. 

این برای کشور یـک «بدین سان به اعتقاد رهبری، کاهش وابستگی به فروش نفت 
های کشـور مـا و بعضـی از  فرصت بزرگ و یـک فـوز عظـیم اسـت. یکـی از بـدبختی

یگر، این است که اقتصادشان وابستۀ به نفت است... اگـر کشـوری بتوانـد کشورهای د 
و دارای نفت هم باشد، این کشـور قطعـًا پیشـرفت  اقتصاد خودش را از نفت جدا بکند

 . )۱/۱/۱۳۹۶(همان، چند برابر خواهد کرد 

 جهش صادرات  -
تواند صادرات غیـر نفتـی کشـور را کـه در گـرو  رشد و شکوفایی تولید داخلی، می

صنعتی و کشاورزی به بازارهای جهانی است، افزایش دهـد.   افزایش صادرات کاالهای
از آنجا که صدور کاالهای صنعتی و کشاورزی، ضـمن ایجـاد ارزش افـزودۀ بـاالتر در 

ایـن دو   بخشد، توجه بـه ایران را بهبود میاقتصاد ملی، وضعیت اشتغال در جامعۀ جوان 
رود که در برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی کشـور، بخـش  بخش ضروری است. انتظار می

الزم در زمینـۀ   صنعت و کشاورزی به عنوان محور توسـعه، بتوانـد از رشـد و شـکوفایی
انی و گذاری، تولید محصوالت با کیفیت مطابق با استانداردهای قابل قبـول جهـ سرمایه

 برخوردار گردد.   سرانجام، جهش صادرات محصوالت صنعتی
دهـد، محصـوالتی  آنچه که در حال حاضر، عمدۀ کاالهای صادراتی را تشکیل می
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پذیری اقتصـاد کشـور را در مواقـع  است که بر پایۀ نفت و گاز قرار دارند و این، آسـیب
این کاالهـا اگرچـه بجـا و  دهد. ازاین رو، صادرات نوسان قیمت این کاالها افزایش می

ضروری است، اما تأمین کنندۀ جهش صادراتی پایدار نخواهد بود. همچنـانی کـه اگـر 
توانـد در بلندمـدت چنـدان اثرگـذار  وری همراه نباشد، نمی این تنوع با تخصص و بهره

وری بـاال، کیفیـت و قیمـت  باشد. در بازار جهانی باید تولید با مقیـاس گسـترده، بهـره
 صورت گیرد، تا قابلیت صادرات و داد و ستد داشته باشد. مناسب 

بینی  آنچه در سند برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی در بخش کشاورزی، به صورت پیش
افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبـدیل پانصـد هـزار هکتـار از اراضـی شـیبدار بـه 

می در جهـت تواند گام مه باغات در نظر گرفته شده است، در صورت عملی شدن می
(سـند برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادی، جهش صادرات محصـوالت کشـاورزی برداشـته شـود 

۱۳۹۶(  . 
بنابراین، جهش صـادراتی زمـانی امکـان پـذیر اسـت کـه تولیـد از رشـد و بالنـدی 

های جدیـد و افـزایش  برخوردار بوده و تولیدکننده در آن، دائمـًا در حـال کشـف ایـده
 س است که به تعبیر رهبری: وری باشد. بر این اسا بهره

اگر تولید باشد، صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثـروت و 
 . )۱۳۹۶(مقام معظم رهبری، تولید ثروت خواهد کرد 

 ب. از جهت فرهنگی
تکیه بر تولید داخلی و اهمیت دادن به آن، عالوه بر آنچـه کـه از جهـت اقتصـادی 

در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد، از جهت فرهنگی تواند نقش بسزایی  می
 تواند آثار و نتایج مهمی را در پی داشته باشد.  نیز می

 رابطۀ فرهنگ و اقتصاد  -
رابطۀ بین فرهنگ و اقتصاد، یک رابطۀ دو سویه است که بر یکدیگر تأثیر شـدیدی 

فرهنگـی اسـت، در مـورد  دارند. به عنوان مثال، زمانی که سـالیق افـراد کـه یـک امـر
کند، به طور طبیعی موجب تغییر در تقاضا نسبت بـه  مصرف یک یا چند کاال تغییر می

شود که یک مسألۀ کامًال اقتصادی است و یا میزان و مقدار ثروت و درآمـد  آن کاال می
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ای کامًال اقتصادی است، اگر بـیش از نیازهـای زنـدگی شخصـی افـراد  افراد، که مسأله
در پی داشته باشـد  ١گرایی تواند پیامدهای اتراف و اسراف را در قالب مصرف یباشد، م

 ای فرهنگی است.  که پدیده
های علمی، نـه تنهـا  توان گفت: فرهنگ، اقتصاد، سیاست و پیشرفت بدین سان می

 تحت تأثیر یکدیگر هستند، بلکه در بسیاری مواقع همپوشانی نیز دارند. 

 نگارتباط بین تولید و فره -
توان این چنین بیان کرد: از آنجا که تولید، خود در  ارتباط بین تولید و فرهنگ را می

توان اشاعۀ فرهنگ کار  ساز است و مثال عینی آن را نیز، می واقع یک نوع ابزار فرهنگ
پذیری، صداقت در کار و... دانسـت،  و تالش، پرهیز از تنبلی و فرار از کار و مسؤلیت

تـرین عوامـل در  تواند یکـی از مهم گیرد، می ید برخواسته و شکل میفرهنگی که از تول
شخصیت دادن، هویت بخشیدن و شکوفا کردن اسـتعدادهای درونـی افـراد جوامـع بـه 

 شمار آید. 
ای نتواند هویت ملی خود را از طریق کار و تـالش موّلـد حفـظ کنـد،  هرگاه جامعه

تولیدات دیگران خواهد بود، مسـیرش اعتماد به نفس خود را از دست داده، نگاهش به 
به سمت خودباختگی فرهنگی هموار گشته و در برابر فرهنگ بیگانـه منفعـل و تسـلیم 
خواهد شد. اهمیت این مسأله تا جایی است کـه، گسـترش الگـوی مصـرف غربـی بـه 
عنوان مثال در کشور، بـا وجـود معـارف واال و فرهنـگ قدرتمنـد اسـالمی، اگرچـه بـا 

هـا و  های فراوانـی روبـرو بـوده و هسـت، امـا متأسـفانه زرق و برق اومتها و مق چالش
های فرهنگـی،  فریب تولیدات خارجی باعـث شـده تـا آسـیب نواز و دل زیورهای چشم

های گذشـته و  های بزرگی از اقتصاد، بازرگانی و صنعت کشور را نیـز طـی سـال بخش

                                                 
گرایی  توان از ابعاد گونـاگون بـه آن نگریسـت. مصـرف ای است که می ، پدیدهگرایی مصرف و مصرف .١

. از این رو، مصرف و شکل دارد روانی نیز - و اثرات اقتصادی، اثرات فرهنگی و روحی عوامل افزون بر
اجتمـاعی و فرهنگـی کـه شـامل  روندی صورت توان به و شرایطی که امروزه به خود گرفته است را می

ای، وابسـته بـه فرهنـگ و  ها و نمادهای فرهنگـی اسـت نیـز در نظـر گرفـت. مصـرف هـر جامعـه نشانه
و اندیشه آغاز  نگرش گرایی، از تغییر مصرف و رواج مصرف رویۀ تغییر است و بر آن حاکم هنجارهای

 شود.  می
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کاالهای  اهـداف مصـرفهای زیـرین  حال مورد تهدید قـرار دهـد. موشـکافی در الیـه
دهد که، افرادی که به این عارضۀ فرهنگی دچارند، از خـود بـاختگی  خارجی نشان می
دار خارجی، در پی به رخ  برند که از طریق مصرف کاالهای نام و نشان فرهنگی رنج می
باشند و با خرید چنین کاالهایی است که ایـن افـراد از لحـاظ روانـی،  کشیدن خود می

دهد. اعضای این طبقۀ اجتماعی، بـه لحـاظ  دی کاذب به آنها دست میمن یک رضایت
کّمی، بیشترین مصرف را در جامعه دارند. بنابراین، تولید داخلی، آن هم تولید مرغوب 

های خارجی  رنگ شدن مسابقۀ به رخ کشیدن مارک تواند سبب کم و با کیفیت باال می
 باشد که به تعبیر رهبری: 

هـای  الهای اجتماعی و اخالقـی بـزرگ مـا ایـن اسـت کـه مارک... امروز یکی از ب
کشیم. این لباس، این کفش، این کیف، این محصـول، مـال  خارجی را به رخ هم می

کشم، او بـه رخ دیگـری  فالن کارخانۀ معروف خارجی است. بنده به رخ دیگری می
بـالی فرهنگـی و واقع، این  افتد. ما در ای در این مورد به راه می کشد. یک مسابقه می

توانیم در کشور کم کنیم یـا جلـویش را  وسیلۀ رونق تولید می این مشکل فرهنگی را به
 . )۱۳۹۶(مقام معظم رهبری، بگیریم 

 ایجاد انگیزه برای استفاده از تولیدات داخلی -
تـوان دیـد کـه  با نگاهی به وضعیت بازار کشور و نوع مصرف افـراد، بـه وضـوح می

گونــاگون، مصــرف کــاالی خــارجی باالســت و ایــن عــادت و  همچنــان و بــه دالیــل
عالقمندی به اجناس و کاالهای خارجی، به صورت یـک هنجـار در جامعـه همچنـان 

های این نوع نگاه مصرفی است که مقام معظـم رهبـری  پررونق است. با توجه به آسیب
 فرمایند:  می

هـم مـورد توّقـع  مصرف داخلیکنیم، خب حتمًا  اینکه ما روی تولید داخلی تکیه می
کنندۀ  کننـد؟... مصـرف تـوّجهی می است. چرا مردم به مصرف تولیدات داخلـی کم
شود، ارجحّیت قائل باشد و دنبال اسـم  ایرانی برای آن چیزهایی که در داخل تولید می

 . )۱/۱/۱۳۹۶(همان، خارجی ندود خارجی و مارک خارجی و نام 

اهمیت دادن به تولید داخلی و توجه نمودن به کیفّیت و مرغوبیـت کـاال در مرحلـۀ 
تولید و عرضۀ آن به بازار، خود از عواملی مهّمی است که نقش بسزایی در ایجاد انگیزه 
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ی ها برای خرید کاالی تولید داخلی خواهد داشت و راه را برای حمایت ملی از چرخـه
تولیدی در قالب خرید و مصرف کاالی داخلی برای حرکت و جهش تولیـد و اشـتغال 

تواند حمایـت از کـار و  باز خواهد نود، موضوعی که با رویکرد خرید کاالی ایرانی می
سرمایۀ ایرانی را تحّقق بخشد و با رفتاری مثبت، نسبت به ارتقاء کیفیت و بهرۀ تولیدات 

 ردارد. داخلی نیز گامی اساسی را ب
تواند در ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر به سمت مصرف کاالی  بی تردید، آنچه که می

ابعـاد و جوانـب ایـن  داخلی، نقش مؤثری در دراز مدت داشته باشد، توجـه جـدی بـه
موضوع به دور از شعار زدگی و توجه اغراق آمیز، باید آهسته ولی پیوسته، مورد توجـه و 

های مختلف، به فراخور حال و زبان مخاطبـان گونـاگون و  رسانهمداّقه قرار گرفته و در 
بایست نسبت بـه  کنندۀ داخلی، می سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مصرف

کیفیت و مرغوبیت و نیز قیمت کاالی داخلی با کاالی مشابه خارجی، بتواند مطلوبیت 
گیزشی در رغبت جستن بـه ترین عامل ان کاالی داخلی را درک کند، که این خود مهم

 مصرف کاالست. 
بنابراین، تکیه بر تولید داخلی و باال بردن کیفیت تولیدات داخلـی و داشـتن تنـوع و 
ضمانت عملی در کاالها، همه از مواردی است که از رغبت مردم به کاالهای خـارجی 

 خواهد کاست. 

 های اجتماعی گیری از آسیب ج. پیش

  جتماعیهای ا کاستن از ناهنجاری -
های مهم بزهکـاری و  شناسان، بیکاری یکی از ریشه شناسان و روان از دیدگاه جامعه

شود که افـراد  کجروی افراد در یک جامعه است، زیرا بیکاری جدای از آنکه سبب می
ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده و به تدریج، به دامـان انـواع  خانه بیکار، جذب قهوه

، ۱۳۹۴؛ لطفی و مکیان، ۳۸، ۱۳۸۷، باستانیو شمس ناتری (کشیده شوند های اجتماعی  کجروی
ها و مشـکل فقـر و تنگدسـتی،  ، عاملی است برای فقر و تنگدستی افراد و خانواده)۱۶۷

بـه آسـانی از ها و معضالت اجتماعی، بتوان  چیزی نیست که در فرآیند تبیین ناهنجاری
 . )۱۳۶، ۱۳۹۳(مریجی، کنار آن گذشت 
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ترین نیازهای  بدین سان، موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر، از اساسی
شـود و بیکـاری بـه عنـوان یـک پدیـدۀ مخـّرب اجتمـاعی،  می  یک جامعـه محسـوب

معـه و است که منشأ بروز اختالالت رفتاری و کرداری در سطح جا  اقتصادی، فرهنگی
گـردد و سـالمتی یـک جامعـه را در معـرض خطـر  های سیاسی می همچنین بروز تنش

ها بیانگر آن اسـت کـه، نقـش اشـتغال در  . پژوهش)۹، ۱۳۸۰(دهقان، دهد   جّدی قرار می
توان آن را کانون ارتباطـات انسـانی و  پویایی زندگی انسان، امری انکارناپذیر است و می

 . )۲، ۱۳۸۵و یزدخواستی، (احمدی اجتماعی تلقی نمود 
ترین  اجتمــاعی، یکــی از پرآســیب – بنــابراین، پدیــدۀ بیکــاری در حــوزۀ اقتصــادی

توانـد  آید. بدین جهت است که به اعتقـاد رهبـری، تولیـد می موضوعات به حساب می
 . )۱۳۹۶(مقام معظم رهبری، عالج اینها هم محسوب بشود 

 ایجاد نشاط و غرور ملی -
بیکاری تمامی ابعاد زندگی فـردی و اجتمـاعی فـرد را تحـت همچنان که گذشت، 

دهد. فرد بیکار، به علت این که نقشی مثبت در زندگی فردی و اجتمـاعی  تأثیر قرار می
کند. افراد به هنگام کار، شـور و شـوق و انگیـزه و نشـاط  ارزشی می ندارد، احساس بی

(احمـدی و رزندگی دارنـد کننـد و احسـاس مفیـد بـودن و سـ برای ادامۀ زنـدگی پیـدا می
. بدین سان، کار سبب افزایش منزلت اجتماعی و ارزش فردی افـراد )۲، ۱۳۸۵یزدخواستی، 

مندی دارد و افراد خانواده نیـز در کنـار  شود. فرد فعال در خانواده، احساس رضایت می
دهـد کـه  هـا نشـان می کننـد. پژوهش سرپرست خانوار، احسـاس امنیـت و آرامـش می

؛ ۳۰۷ - ۲۹۱، ۱۳۸۲(ر. ک: عریضـی، ترین دالیل بـروز افسـردگی اسـت  ی از مهمبیکاری یک
تولیـد در کشـور «... . بدین جهت است که به اعتقاد رهبـری )۵۲ - ۵۶، ۱۳۸۰جمشـیدی، 

آورد که این خودش یـک عامـل  وقتی راه بیفتد، یک نشاط عمومی و مّلی به وجود می
 . (همان)» مهّمی در پیشرفت کشور است

تواند آسیب جدی بـه تولیـد داخلـی وارد  زا که می ایان، به دو عامل مهم آسیبدر پ 
 شود این دو عامل عبارتند از:  سازد و مانع تحرک و پویایی آن گردد اشاره می
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 توجهی به واردات کاالهای غیر ضروری ) ورود کاالی قاچاق و بی۱
ه اقتصاد، هویت آور ب در نگاه رهبری، پدیدۀ قاچاق یک عمل خالف شرع و ضربه

سـاز تضـعیف  ریزی کشور است که در صورت مقابلـه نشـدن بـا آن، زمینه ملی و برنامه
تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود، زیرا قاچاق کاال، باعث انحراف سرمایه 
از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری در 

 شد.  جامعه خواهد
همچنانی که قاچاق کاال از یک سو، سبب کاهش ارزش پول ملی و نیز خروج ارز 
از کشور برای واردات قاچاق و از دیگر سو، سبب افزایش تقاضای ارز به دلیل کـاهش 

ها منجر خواهد شد، قاچاق کـاال، اعـم از  ارزش پول ملی و در نتیجه، به افزایش قیمت
 گردد.  سرمایه از کشور میصادرات و واردات آن، سبب خروج 

در صورتی که با قاچاق کاال مبارزۀ جدی صورت نگیـرد، کـاالی قاچـاق وارداتـی 
تری نسبت به کـاالی وارداتـی قـانونی و  ای پرداخت نشده و قیمت پایین که بر آن تعرفه

رسمی و برتری نسبی بـر کـاالی داخلـی مشـابه دارد، بـازار را اشـباع و در قبضـۀ خـود 
و با توجه به اهمیت بیش از اندازۀ این مسأله است که مقام معظم رهبری  خواهد گرفت

 فرمایند:  می
صـورت یـک  شـود، بایسـتی به قدر کافی تولیـد می واردات کاالهایی که در داخل به 

شـود، از خـارج وارد  حرام شرعی و قانونی شـناخته بشـود؛ آنچـه در داخـل تولیـد می
کاالهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تـا نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم 

وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثـال 
کنـد؛ هـم در  اینها از خارج بیاید، این مایۀ شرمندگی اسـت! انسـان احسـاس شـرم می

که ایـن جـنس کند، هم در مقابل آن کسی  مقابل تولیدکنندۀ داخلی احساس شرم می
فرستد. همچنانی که قاچاق کاال، ضربۀ مهلکـی را بـر اقتصـاد  را از بیرون برای ما می

کند، لذا... جلـوی قاچـاق  کشور، چه در زمینۀ تولید و چه در زمینۀ مصرف وارد می
 . (همان)باید گرفته بشود 

 ) شعاری برخورد کردن با مفاسد اقتصادی۲
ای در رابطه با مبارزه  ، منشور هشت ماده۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه

با فساد صادر فرمودند که مخاطبان اصلی آن، سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه بودند. در 
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 خوانیم که:  بند دوم این منشور در اهمیت این مبارزه می
کنندگان  ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء اسـتفاده

ها اسـت. بـه ایـن اشـخاص  های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سـرمایه وتاز ثر 
تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی 

خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کننـدگان ایـن کشـور،  است که می
 . )۱۳۸۰(مقام معظم رهبری، » …المندخود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناس

ســال از ایــن فرمــان، همچنــان فســاد در تمــامی  ۱۶در حــال حاضــر و بــا گذشــت 
اقتصـادی اسـت تـا  - های سـالم اداری اقتصادی و... مانع فعالیت - های اداری بخش

اندرکار مبارزه با فساد،  جایی که رهبری معظم انقالب با گالیۀ آشکار از مسئولین دست
خطاب به جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) برای برگـزاری همـایش  ۱۳۹۳ر در آذ
 فرمودند: » ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد«ملی 

نار و امثال آن کنم، لکن این سمی را تحسین می مبارزه با فسادنفس اهتمام آقایان به امر 
ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با  بناست چه معجزه

توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین 
گیـرد کـه نتیجـه را همـه  مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی

نند. توقع من از آقایان محترم این است که چـه بـا سـمینار و طور ملموس مشاهده ک به
ای بگیرند و اجرا کننـد  چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی، بدون هرگونه مالحظه

 .  )۱۳۹۳(همان، 

در نگاه رهبری، الزمۀ فعالیت سـالم و پرتحـرک اقتصـادی، امنیـت اسـت و الزمـۀ 
گاهی ما در «است اما به تعبیر رهبری  اقتصادی نیز، برخورد با مفسدان اقتصادی امنیت

ــه ــاهی کــرده ایــن زمین ــد در یــک نقطــه ها کوت ای از کشــور، یــک  ایم. فــرض بفرمایی
شـود و تبلیغـات  شود، صداوسیما هم وارد می گذاری و یک سروصدایی به پا می سرمایه

ف کنند و صر  چیزشان را خرج می آیند طال و خانه و پول و همه می ]هم[کنند، مردم  می
شود در آن تقّلب بوده است، خـب ایـن خـالف  کنند، بعد معلوم می گذاری می سرمایه

. در حالی که بـه )۱۳۹۶(همـان، است. بایستی امنّیت تولید را حفظ کرد  امنّیت اقتصادی
» نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است ، بهتسامح در مبارزه با فساد«اعتقاد رهبری 

اندرکاران مبـارزه بـا فسـاد در نـوع  . بر این اساس، بسیار بجاست که دست)۱۳۸۰(همان، 
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نگاهشان در برخورد با مفاسد اقتصادی، تجدیـد نظـر کننـد و قضـیه را بـیش از انـدازه 
اید بگونـۀ شـعاری و با این امر مهم و حیاتی، نب«جدی بگیرند. زیرا که به تعبیر رهبری 
جای تبلیغـات، بایـد آثـار و برکـات عمـل، مشـهود  تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بـه

کیــد کنیــد کــه بجــای پــرداختن بــه ریشــه اندرکاران این گــردد. بــه دســت ها و  مهــم تأ
(همـان، الفسادها، به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند  ام

۱۳۸۰(  . 

 گیری هنتیج
 توان چنین نتیجه گرفت که:  با توجه به آنچه گذشت می

فلسفۀ وجودی نظام جمهوری اسالمی ایران برپـا نمـودن نظـام اجتمـاعی مسـتقل و 
جویی و  بخش و نفی عدم وابسـتگی بـه شـرق و غـرب و پرهیـز از هرگونـه سـلطه عزت
انون اساسـی، اصـل (ر. ک: قپذیری، در راستای حفظ استقالل همه جانبۀ کشور است  سلطه
. در راستای دستیابی به این اصل اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری، مکـرر در )۱۵۴و  ۱۵۲

عنوان راهبرد بومی و علمی اقتصاد کشور، کـه  های اقتصاد مقاومتی به مکرر بر سیاست
کیـد های اسالمی و دینی و برای یک جامعۀ انقالبی تعبیه شده مبتنی بر ارزش است، تأ
کید برداشته و دارن اهمیت همین موضوع است که مقام معظم رهبری،  د. در راستای تأ

گـذاری کردنـد تـا  تولیـد، نام – را هم به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال ۱۳۹۶سال 
جایگاه اشتغال و تولید و تأثیر آن را در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشـور را یـادآور 

د سبب تغییر و تحول در اقتصاد کشـور شـود و آن توان شوند. به اعتقاد رهبری، آنچه می
را به رشد و شکوفایی برساند، اهمیت بیش از اندازه دادن به تولید داخلی اسـت کـه در 

ــد موفقیت نتیجــه می ــه همــراه  توان هــای شــایانی را در بخــش اقتصــادی و فرهنگــی، ب
 های اجتماعی در موارد ذیل ایجاد نماید:  گیری از آسیب پیش
 قتصادیدر بخش ا 

 گیری از خالقیت و نوآوری و رشد و توسعۀ آن؛  بهره -
 در حل مشکالت اقتصادی کشور؛   تقویت نقش مردم -
 حل مشکل بیکاری؛  -
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 حفظ ذخایر ارزی؛  -
 تقویت بازار سرمایه؛  -
 کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت.  -

 در بخش فرهنگی
  ایجاد انگیزه برای استفاده از تولیدات داخلی؛

 های اجتماعی و در بخش پیشگیری از آسیب
 های اجتماعی؛  کاستن از ناهنجاری -
 ایجاد نشاط و غرور ملی.  -
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