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ﺗﻮﻟﯿــﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ،ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳــﯽﺗﺮﯾﻦ اﻫــﺪاف
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺗـﻼف ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳـﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد .ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﯿﺎن و اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ اوﻻ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﻫﻤﯿـﺖ
ً
دادن ﺑﻪ آن ،ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺛﺎﻧﯿـﺎ ،ﭼـﺮا آن ﻃـﻮر
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤـﮥ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤـﻮده و
ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال اول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻧﺸـﺎن از آن دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻗﺪرت دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزار اﺷﺘﻐﺎل را ﮐﻪ از

١

۴۹

۵۰

ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪی و ﺷﺎﻫﺮاه اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑـﻪ ﺗﺤـﺮک
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،
از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و رواﻧﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دوم ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﻮد ﺗﻮازن و ﺗﻘﺎرن و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾـﺪۀ ﻗﺎﭼـﺎق
ﮐﺎﻻ و ﺷﻌﺎری ﺑﺮﺧﻮردن ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑـﺎزار ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ،ﻫﻤﭽﻨﺎن رﮐﻮد و ﺑﯿﮑﺎری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﺮﻫﻨﮓ.
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ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻫﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ
دادن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ »ﺗﻮﻟﯿـﺪ  -اﺷـﺘﻐﺎل« ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻘـﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎل ،در ﺻﺪر ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت رﻫﺒـﺮی از
ﻣﺴﺆﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم و ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .زﯾـﺮا ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد رﻫﺒـﺮی» ،ﻣﺴـﺄﻟﮥ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ّ
اوﻟﻮﯾﺖدار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﻪﻓﻘﻂ اﻣﺴﺎل ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ در
رأس ّ
اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻓﻮری ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ّ
ﺗﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺻـﺤﯿﺢ و ﺑـﺎ
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ]را دارد[« .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس »ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑـﺮای
اﻫﻤ ّﯿﺖ آن ،ﺑﺮای ّ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ آن ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﯿـﺎن
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن در زﻣﯿﻨﮥ اﻗﺘﺼﺎد« )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.(۱۳۹۶/۱/۱ ،
اﮔــﺮ ﭼــﻪ ﻫﻤــﺎن ﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ رﻫﺒــﺮی ﻣﻌﻈــﻢ اﻧﻘــﻼب اذﻋــﺎن ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ،در زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻢ و ّﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺳـﻌﮥ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑـﺮ روی آن ﺑﺴـﺖ ،ﺑـﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی ...:ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧـﺎن و ﺑـﻪوﯾﮋه ،ﺑﯿﮑـﺎری
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻸ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺣﻔﺮه اﺳﺖ) ...ﻫﻤﺎن(.

ّ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر ﻣﻌﻨـﻮی و ﻣـﺎدی و ذﺧـﺎﺋﺮ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷـﻌﺎر ﺳـﺎل را ،زﯾﺮاﮐـﻪ ﺑـﻪ
اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮی» :ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ،اﺳﺘﻌﺪادﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ زﯾـﺎد اﺳـﺖ؛ ...ﻣـﺎ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ  -ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،روی زﻣﯿﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  -ﺟـﺰء ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن.(۱۳۹۶/۱/۱ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮدد ،اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.

۵۱

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﻧﺒﻮد ﺗﻮازن و ﺗﻘﺎرن و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ،ﺑـﺎ
وﺟﻮد آن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و ﮐﺎﺳﺘﻦ از آن ،ﮔﺎمﻫﺎی
ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در زﻣﯿﻨـﮥ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈـﺎر ،رﮐـﻮد و ﺑﯿﮑـﺎری
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣﺜﺒـﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪّ ،اﻣﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﮑـﯽ از ﻋﯿـﻮب اﺳﺎﺳـﯽ و
ﺑﺰرگ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮی ،راه ﺣﻞ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ و راه ﺑﯿـﺮون رﻓـﺖ از اﯾـﻦ ،ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ روی ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ّ
ﻣﻬﻢ آن ﺗﮑﯿﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ِ
ًّ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺧـﻮﺑﯽ از آن ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ« )ﻫﻤـﺎن( .ﺑـﺮ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد،
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﺴﺎل را در ﺑﺴـﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺳـﺎزی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ،
ﺗﻼش ﺑﺮای روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
۵۲

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

اﻟﻒ .از ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی را در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 -اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

آﻧﭽﻪ در ﻋﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﻮن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿـﺰ
اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری اﺳﺖ .ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی ذﻫﻨـﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑـﯿﻦ اﯾـﺪۀ
ﺧﻼق و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺧـﺪﻣﺖ ﯾـﺎ ﺷـﯿﻮۀ ﻣﻔﯿـﺪ )ﺷـﺮﻣﻮﻫﻮرن و دﯾﮕـﺮان،۱۳۸۱ ،
.(۵۳۲
ﻧﻮآوری ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ .(۱۶ ،۱۳۸۴ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﺿﺮورت اﯾﺠـﺎد ﺧﻼﻗﯿـﺖ و
ﻧﻮآوری در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ،اﻣﺮی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﻧـﻮآوری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،ﯾـﮏ ﻧﯿـﺎز راﻫﺒـﺮدی ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ ،ﮐـﻪ
ّ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی ،ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻼق و ﻧﻮآور اﺳـﺖ .ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧـﺪارﯾﻢ ،اﺑﺰارﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧـﺪارﯾﻢ؛ ﺑﻨـﺪه ﻋـﺮض
ّ
ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻨﯽﺳﺎزی اوراﻧﯿـﻮم را در ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ از
ﺳﻪوﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ...آن ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﯾﻦﺟـﻮر ﺣﺮﮐـﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫـﺪ ،ﯾـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷـﮏ و ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ...آنﺟﻮر ﻣﻮﺷﮏ درﺳﺖ ﮐﻨـﺪ ،آنﺟـﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ
درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،آنﺟﻮر ﺳﻼح ﻧﻈﺎﻣﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ...اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ را ﺑـﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ؟ ﺟـﻮان
ّ
ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش را دارد؛ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ّﻓﻌﺎل ﺟﻮان ﺑﺎﺳﻮاد و ﺑﺎاﺳـﺘﻌﺪاد و
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدۀ اﯾﺮاﻧﯽ ،آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ...ﻣﯿﺪان را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺑـﺮای ﺟﻮانﻫـﺎ،
ﺟﻮانﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸـﮑﻞ ﻣـﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺣـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎز ﮐﻨﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن(.

۵۳

 -ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری

 .١در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رﺗﺒﻪ و اﻗﺘﺪار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺮوت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨـﺘﺞ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻔﺶ اﺻـﻠﯽ و اﺳﺎﺳـﯽ را ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮرﻫﺎ از
ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را دارد.

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ّ
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در ﺧﻼء ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،در ﺑﺴـﺘﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ )اﻋﻢ از ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت( ﮐـﻪ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﺒـﻮغ اﻓـﺮاد ﺑـﺮوز و ﻇﻬـﻮر ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی :ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎر ﺟﻮانﻫﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮم ﺑﺎﺷـﺪ و روﻧـﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮانﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآورﻧﺪ )ﻫﻤﺎن(.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮی »ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪواژه اﺳـﺖ« )ﻫﻤـﺎن(
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،زﯾـﺮا
در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺪاوم و ﺣﯿﺎت و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮری ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪه و ﻣﯽﺷـﻮد و آﻧﻬـﺎ را درﺑﻨـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻗﺮار داده و ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧـﻮآوری و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ّ
ازاﯾﻦ رو ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣـﻮزۀ ﺧﻠـﯿﺞ
ﻓﺎرس ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺛﺮی از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﻋﻠﻢ ﻫـﻢ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و در
١
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﻟﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺖ .ازاﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ادﻋـﺎ
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ﮐﺮد اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤـﯽ داﺧﻠـﯽ رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ ١ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ را ،در
راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .٢ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد رﻫﺒـﺮی ،ﻣـﺎ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﻢ ،ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺑﺰار
ّ
ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ّ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻠﯽ و
اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ و ﺛﺮوتﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎن( .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی ،اﯾﻦ اﻟﺰاﻣـﺎﺗﯽ ﻻزم دارد ﮐـﻪ »ﯾﮑـﯽ از اﻟﺰاﻣـﺎت،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ّ
ﻣﺘﻌﻬﺪ و ّ
ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ّ
ّ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﺸﺎط ،ﺑـﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛
ﺗﻮﻟﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ}ﺑﺎﯾﺪ{
ّ
ﺣﺎل،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪُ ،ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه ،ﻗﻮی) «...ﻫﻤﺎن(.

 -ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷـﺪه
و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ّﻓﻌﺎل را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ ﭼﺮﺧﮥ
ً
ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﻧﻤﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را ﮐـﻪ ﻧﻮﻋـﺎ از ﻃﺒﻘـﮥ ﭘـﺎﯾﯿﻦ و ﯾـﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎه ،از ﮐـﺎر ﺑﯿﮑـﺎر ﺷـﺪهاﻧﺪ را دو ﻣﺮﺗﺒـﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی راه ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر اﻓـﺮاد ،ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎور ﺑﺮای اﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ ﻣـﺮدم در ﻣﺒـﺎرزۀ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از
ّ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺪﻧﮥ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ،ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ،
 .١ر.ک :ﺧﺴﺮوی ،ﺷﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و رﺣﯿﻤﯽ.۷۹ ،۱۳۹۳ ،
 .٢ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و ﺧﻮدﺑﺎوری ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،اﻋـﻢ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،آب و ﺑﺮق ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﭘـﻞ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯿـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه و ﺻـﻨﻌﺖ ،از
ﯾﮏﺳﻮ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮداﺗﮑﺎﺋﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
را در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.

 -ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری

اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾـﺎﻓﺘﮕﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﮑــﺎری ،ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﺳــﺖ و ﯾﮑــﯽ از ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
در ﭘﯽ دارد .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان ﮔﺮدﯾـﺪه،
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺳﺎل  ۹۵ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان
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ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﺑـﺎﻻﺑﺮدن ﺗـﻮان ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤـﻞ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑـﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣـﺮدم در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ ،ﮐـﺎﻫﺶ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺻﺒﻮراﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت دﺷﻤﻦ و… از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮐـﺎت ﺣﻀـﻮر
ّ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد رﻫﺒـﺮی ،ﮐـﺎر
اﺻ ﻠﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﺮدم و ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا »ﯾـﮏ اﻗﺘﺼـﺎد
ّ
ّ
ﻗﻮی ،ﺑﺪون ّاﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻧﻈـﺎم ﻫـﻢ اﯾـﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﺑﺪون ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﻤﯽآﯾـﺪ« )ﻫﻤـﺎن(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ،دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻣﺮدم در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
دﺧﺎﻟﺖ داده ﺑﺸﻮﻧﺪ« )ﻫﻤـﺎن( .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل آن ﻣﺴﺌﻮ ّﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﺮاﮐﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺴـﺌﻮ ّﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ،زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎزی،
ّ ّ
ّ
دﺳﺖ ﻣـﺮدم
ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ،ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻤﮏ را دارد .ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ِ
اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ دوﻟﺖ  -ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﺴـﺌﻮل ﻋﻤـﻮﻣﯽ  -ﻧﻈـﺎرت ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ
ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ،وﻇﯿﻔﮥ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎن(.

۵۶

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ١در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱/۴درﺻﺪی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ،۹۴ﺑـﻪ
 ۱۲/۴درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ )ر .ک :ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان( .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ،ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪۀ ﻣﯿـﺰان
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﮑﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ر .ک :ﻫﻤﺎن(.
ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ ...» :اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
داﺧﻠــﯽ را روﻧــﻖ ﺑــﺪﻫﯿﻢ ،اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﻪ وﺟــﻮد ﻣﯽآﯾــﺪ و ﻣﺸــﮑﻞ ﺑﯿﮑــﺎری  -ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ از
ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ  -ﺑﺮﻃـﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.(۱۳۹۶ ،

 -ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
را داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﯽﺗﻮان ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔـﺖ
را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘـﯽ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻤـﻞ اﻣﻨـﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﮐﺸـﻮر را از
ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪﺣﺴﺎبﻫﺎ در دﯾﺮﮐـﺮد ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎ ﻣﺼـﻮن ﻣﯽﺳـﺎزد و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آنّ ،
ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺰد آژاﻧﺲﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳـﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨـﮥ ذﺧـﺎﯾﺮ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ آن داراﯾﯽﻫـﺎ و اﻫﻤﯿـﺖ
ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،از اﺑﻌﺎد ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

 .١ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل )ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر( ﺿﺮب در .۱۰۰

 -ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 -اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﯿﺪرو ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﮑﻨﺰی در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺮان را دارای ﺑﯿﺶ از  ۶۸ﻣﺎدۀ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑـﻪ ارزش  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر اﻋـﻼم
ﮐﺮده ،ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ  ۱۰رﺗﺒﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ،ﻣـﺲ و روی ﻗـﺮار دارد
)اﺧﺒﺎر ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ.(۱۳۹۵ ،
١

 .١ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ،ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ّ
ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ دو
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد :ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘـﻮل ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺎری و ﯾﺎ ﭘﺲاﻧـﺪاز ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﺗـﻮان آن را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺗـﺎ آن را در ﮐﺎرﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮔﯿﺮﻧـﺪ و دﺳـﺘﮥ دوم ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
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
و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﮥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺒﺾ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞﮔﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊآوری ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ
ً
و ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی راﮐﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺑـﺮای
وﺟﻮه ﻣﺎزاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی  -ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘـﻪ
و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اوراقﺑﻬﺎردار دوﻟﺖﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮی ﺑﺎ » ...ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی راﮐﺪ ]ﺑـﺮای[ آﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز دارﻧﺪ؛ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ ،ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﮐﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺛـﺮوت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ« )ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی،
.(۱۳۹۶

۵۷

۵۸
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در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود  ۶۸ﻧﻮع ﻣـﺎدۀ ﻣﻌـﺪﻧﯽ )ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ( ۳۷ ،ﺑﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و  ۵۷ﺑﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﯿﺎن  ۱۵ﻗﺪرت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻬـﺎن ﺟـﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﺣﯿﺚ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺨﺶ ﻣﻌـﺪن و ﺻـﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آن ،ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی درآﻣﺪی و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ
آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺶ از  ۱۲درﺻﺪ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒـﺮی،
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز ّ
در ﺻﻮرت روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ » ّ
ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠـﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ  -ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌـﺎل
ّ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ« )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.(۱۳۹۶ ،

 -ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﺑﺎﯾـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻔﺘـﯽ و ﻣﺼـﺮﻓﯽ را
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮی ،ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺧﻮدﮐﻔـﺎﺋﯽ ﻣﻠـﺖ
ّ
اﯾﺮان را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان را در ﻣﺴـﯿﺮ اﻧﺤﻄـﺎط و ﺿـﻌﻒ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﺣﺸﻤﺖ زاده .(۳۴ ،۱۳۷۳ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﮐـﺎﻫﺶ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ درآﻣـﺪ ﻓـﺮوش
ﻧﻔﺖ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ:

 (۱ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺷﺶ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﭘﻮﺷﺶ ﺿـﻌﻒﻫﺎ و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﺮان اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎدﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻓﻨـﺎوری و
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺟﺰء ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺛﺮوت ﮐـﻼن ﻧﻔـﺖ ﮐـﻪ

ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و ﻣﺤﻨﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﻮر را در ردﯾﻒ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣـﺎل
ً
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﻔﺖ ،واﻗﻌﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺸﻮر را از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﭼﺮاﮐـﻪ
ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭽﮕـﺎه
دوﻟــﺖ ﻣــﺮدان اﺣﺴــﺎس ﻧﯿــﺎز و ﮐﻤﺒــﻮد واﻗﻌــﯽ از اﯾــﻦ ﺟﻬــﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧــﺪ ﺗــﺎ از ﻣﻐﺰﻫــﺎ و
دﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ،ﺗـﺎ ﺗـﻼش و ﮐﻮﺷـﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷـﺎن را در
ﻋﺮﺻﮥ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ،اﮔﺮﭼـﻪ از ﻟﺤـﺎظ
ﺳﺮاﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮری ﻏﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﺑـﺰرگ ﺑـﻪوﯾﮋه ﺑـﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎی
ﻟﻮﮐﺲ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳـﺮاﻓﮑﻨﺪی ،آن را
ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﺮور ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

۵۹

 (۲اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری

 (۳واﻗﻊﻧﮕﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در
ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮده ،ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ،
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی ﺣﺴـﺎب

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿـﺪ ﺑﻬـﺮهوری را در ﻏﺎﻟـﺐ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺷﺎﻋﻪ دادهاﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ )ﭘﺎﺳـﺒﺎن(۱۲۳ ،۱۳۸۳ ،؛ از اﯾﻦ رو ،ﺗﺼﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠـﯽ ،ﺑﯽﻣﻌﻨـﺎ ﺷـﺪن
ﻧﻮآوری ،رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻧـﺰاع ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺛـﺮوت
ﺑﺎدآورده و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎد
ﻧﻘﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺪاری در ﻫـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐـﺎر،
ﺗﻼش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪای،
ّ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻊ ّ
ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.

۶۰

ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﯿﺪهای را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ١.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ در زﻣـﺎن روﻧـﻖ
درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘــﯽ ،اﻧـﻮاع و اﻗﺴــﺎم ﭘﺮوژهﻫــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ و ﺷــﺮوع ﺷــﻮد و در زﻣــﺎن ﮐــﺎﻫﺶ
درآﻣﺪی ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد در ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد )ذوﻗﯽ.(۲۲ ،۱۳۷۵ ،

 (۴ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻮرم

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻧﺒــﻮده و ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓــﺰاﯾﺶ آﻧﻬــﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪۀ روﻧــﻖ واﻗﻌــﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷــﺪ.
از اﯾﻦ رو ،اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧـﻮاع ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ در
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺎ ﺗﺰرﯾـﻖ اﯾـﻦ درآﻣـﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔـﺮدد )ﺧﻠﻌـﺖ ﺑـﺮی،
.(۱۲۳ ،۱۳۷۳

 (۵ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺟﺪی ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد
اﻣﺮوزه ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری دوﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم در ادارۀ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺘﻤـﺎن ﮐـﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ،ﻫﻤﮕــﯽ در اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﺗﻔــﺎق ﻧﻈــﺮ دارﻧــﺪ ﮐــﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬـﺎ ،دوﻟﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰار اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
 .١واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،از دو ﻃﺮﯾﻖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ :ﻃﺮﯾـﻖ
اول :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﮥ دوﻟﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻃﺮﯾﻖ دوم :ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺷـﺪﯾﺪ
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔـﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ واردات رو ﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﺸﺎن
از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

دارﻧﺪ )ر .ک :داﻧﺶ ﺟﻌﻔـﺮی ،داود و ﮐﺮﯾﻤـﯽ ،ﺳـﻤﺎﻧﻪ۱۳۹۳ ،؛ ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ و ﺣﺸـﻤﺖ ﭘـﻮر ،ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ،

۱۳۹۵؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ۱۳۹۱ ،؛ ﺣﺸﻤﺖ زاده ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ (۱۳۸۶ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔـﺖ )ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ( ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﻋﻤﺪۀ دوﻟﺘﯽ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ّ
ﻣﺪون ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺠﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از رﻗﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪای اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

۶۱

در ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ
آن روزی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر را از راه داﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و ِ
را ﭘﻠﻤﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،آن روز ،روز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد )ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی،
.(۱۳۸۷/۶/۵

 -ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات

رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿـﺮ ﻧﻔﺘـﯽ ﮐﺸـﻮر را ﮐـﻪ در ﮔـﺮو
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺿـﻤﻦ اﯾﺠـﺎد ارزش اﻓـﺰودۀ ﺑـﺎﻻﺗﺮ در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻮان اﯾﺮان را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو
ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸـﻮر ،ﺑﺨـﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻻزم در زﻣﯿﻨـﮥ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﺟﻬـﺎﻧﯽ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﻤﺪۀ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ »اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﯾـﮏ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ و ﯾـﮏ ﻓـﻮز ﻋﻈـﯿﻢ اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ از ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ و ﺑﻌﻀـﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن واﺑﺴﺘﮥ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ...اﮔـﺮ ﮐﺸـﻮری ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
ً
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدش را از ﻧﻔﺖ ﺟﺪا ﺑﮑﻨﺪ و دارای ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﻗﻄﻌـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻫﻤﺎن.(۱۳۹۶/۱/۱ ،

۶۲

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ،آﺳـﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر را در ﻣﻮاﻗـﻊ
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ازاﯾﻦ رو ،ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺠـﺎ و
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﻬﺮهوری ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﭼﻨـﺪان اﺛﺮﮔـﺬار
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﺴـﺘﺮده ،ﺑﻬـﺮهوری ﺑـﺎﻻ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻗﯿﻤـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺎدرات و داد و ﺳﺘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدی و ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﻫـﺰار ﻫﮑﺘـﺎر از اراﺿـﯽ ﺷـﯿﺒﺪار ﺑـﻪ
ﺑﺎﻏﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬـﺖ
ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد )ﺳـﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷﺸـﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی،
.(۱۳۹۶
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﻬﺶ ﺻـﺎدراﺗﯽ زﻣـﺎﻧﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از رﺷـﺪ و ﺑﺎﻟﻨـﺪی
ً
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در آن ،داﺋﻤـﺎ در ﺣـﺎل ﮐﺸـﻒ اﯾـﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی:

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

ب .از ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ آن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ از ﺟﻬـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد

راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﯾﮏ راﺑﻄﮥ دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷـﺪﯾﺪی
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳـﻼﯾﻖ اﻓـﺮاد ﮐـﻪ ﯾـﮏ اﻣـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺖ ،در ﻣـﻮرد
ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ً
آن ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﮐﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﺪار ﺛﺮوت و درآﻣـﺪ

ً
اﻓﺮاد ،ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ اﻓـﺮاد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺗﺮاف و اﺳﺮاف را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ١در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.

۶۳

 -ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

 .١ﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ،ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴـﺖ .ﻣﺼـﺮفﮔﺮاﯾﯽ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺣﯽ  -رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺼﺮف و ﺷﮑﻞ
و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻧﺪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣﺼـﺮف ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮥ ﻣﺼﺮف و رواج ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ،از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻮد در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺑﺰار ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎز اﺳﺖ و ﻣﺜﺎل ﻋﯿﻨﯽ آن را ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر
و ﺗﻼش ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻓﺮار از ﮐﺎر و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﺻﺪاﻗﺖ در ﮐﺎر و ...داﻧﺴـﺖ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ دادن ،ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی دروﻧـﯽ اﻓـﺮاد ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
ّ
ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر و ﺗـﻼش ﻣﻮﻟـﺪ ﺣﻔـﻆ ﮐﻨـﺪ،
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ،ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺴـﯿﺮش
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 واﻻ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ اﺳـﻼﻣﯽ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧـﯽ روﺑـﺮو ﺑـﻮده و ﻫﺴـﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ زرق و ﺑﺮقﻫـﺎ و
زﯾﻮرﻫﺎی ﭼﺸﻢﻧﻮاز و دلﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿـﺰ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ و

۶۴

ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗـﺮار دﻫـﺪ .ﻣﻮﺷـﮑﺎﻓﯽ در ﻻﯾـﻪﻫﺎی زﯾـﺮﯾﻦ اﻫـﺪاف ﻣﺼـﺮفﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﭼﺎرﻧﺪ ،از ﺧـﻮد ﺑـﺎﺧﺘﮕﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﺎم و ﻧﺸﺎندار ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﭘﯽ ﺑﻪ رخ
ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد از ﻟﺤـﺎظ رواﻧـﯽ،
ﯾﮏ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﮐﺎذب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ّ
ﮐﻤﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف را در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،آن ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﻏﻮب
و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎرکﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی:

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

 ...اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺑﻼﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﺰرگ ﻣـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎرکﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ رخ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ .اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ،اﯾﻦ ﮐﻔﺶ ،اﯾﻦ ﮐﯿﻒ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ،ﻣـﺎل
ﻓﻼن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣﻌﺮوف ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﺸﻢ ،او ﺑـﻪ رخ دﯾﮕـﺮی
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺎ درواﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺑـﻼی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﯾـﺎ ﺟﻠـﻮﯾﺶ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.(۱۳۹۶ ،

 -اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف اﻓـﺮاد ،ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻣﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻫﻤﭽﻨــﺎن و ﺑــﻪ دﻻﯾــﻞ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ،ﻣﺼــﺮف ﮐــﺎﻻی ﺧــﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻻﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻋــﺎدت و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﻫﻨﺠـﺎر در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن
ﭘﺮروﻧﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ً
ّ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﻫـﻢ ﻣـﻮرد ﺗﻮﻗـﻊ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠـﯽ ﮐﻢ ّ
ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟ ...ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪۀ
ّ
ارﺟﺤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ و دﻧﺒﺎل اﺳـﻢ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺎرک ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪود )ﻫﻤﺎن.(۱۳۹۶/۱/۱ ،

اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿـﺖ ﮐـﺎﻻ در ﻣﺮﺣﻠـﮥ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﮥ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ّ
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه

ج .ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 -ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺰﻫﮑـﺎری و
ﮐﺠﺮوی اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﮑﺎری ﺟﺪای از آﻧﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓـﺮاد
ﺑﯿﮑﺎر ،ﺟﺬب ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺑﻪ داﻣـﺎن اﻧـﻮاع
ﮐﺠﺮویﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻤﺲ ﻧﺎﺗﺮی و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ۳۸ ،۱۳۸۷ ،؛ ﻟﻄﻔﯽ و ﻣﮑﯿﺎن،۱۳۹۴ ،
 ،(۱۶۷ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻞ ﻓﻘـﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳـﺘﯽ،
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ از
ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ )ﻣﺮﯾﺠﯽ.(۱۳۶ ،۱۳۹۳ ،

۶۵

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و راه را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﯽ از ﭼﺮﺧـﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺷـﺘﻐﺎل
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﺎر و
ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﻣﺜﺒﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪات
داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮدارد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی
داﺧﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در دراز ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪی ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد و ﺟﻮاﻧـﺐ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دور از ﺷﻌﺎر زدﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻫﺴﺘﻪ وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و
ّ
ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل و زﺑﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪۀ داﺧﻠﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ را درک ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در رﻏﺒﺖ ﺟﺴﺘﻦ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠـﯽ و داﺷـﺘﻦ ﺗﻨـﻮع و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ.

۶۶

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪۀ ّ
ﻣﺨـﺮب اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری و ﮐﺮداری در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔـﺮدد و ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ
ّ
ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )دﻫﻘﺎن .(۹ ،۱۳۸۰ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ،ﻧﻘـﺶ اﺷـﺘﻐﺎل در
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،اﻣﺮی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮐﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد )اﺣﻤﺪی و ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ.(۲ ،۱۳۸۵ ،
ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺪﯾــﺪۀ ﺑﯿﮑــﺎری در ﺣــﻮزۀ اﻗﺘﺼــﺎدی – اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﯾﮑــﯽ از ﭘﺮآﺳــﯿﺐﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد رﻫﺒـﺮی ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻋﻼج اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺸﻮد )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.(۱۳۹۶ ،

 -اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط و ﻏﺮور ﻣﻠﯽ

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓـﺮد را ﺗﺤـﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﺮد ﺑﯿﮑﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻧﺪارد ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ،ﺷـﻮر و ﺷـﻮق و اﻧﮕﯿـﺰه و ﻧﺸـﺎط
ﺑﺮای اداﻣﮥ زﻧـﺪﮔﯽ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﺣﺴـﺎس ﻣﻔﯿـﺪ ﺑـﻮدن و ﺳـﺮزﻧﺪﮔﯽ دارﻧـﺪ )اﺣﻤـﺪی و
ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ .(۲ ،۱۳۸۵ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﮐﺎر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارزش ﻓﺮدی اﻓـﺮاد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮد ﻓﻌﺎل در ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی دارد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿـﺰ در ﮐﻨـﺎر
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﯿـﺖ و آراﻣـﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑـﺮوز اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﺳـﺖ )ر .ک :ﻋﺮﯾﻀـﯽ۳۰۷ - ۲۹۱ ،۱۳۸۲ ،؛
ﺟﻤﺸـﯿﺪی .(۵۲ - ۵۶ ،۱۳۸۰ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒـﺮی » ...ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﮐﺸـﻮر
ّ
وﻗﺘﯽ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ
ّ
ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن(.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ آﺳﯿﺐزا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧﻠـﯽ وارد
ﺳﺎزد و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن ﮔﺮدد اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 (۱ورود ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری

واردات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾـﮏ
ﺣﺮام ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸـﻮد؛ آﻧﭽـﻪ در داﺧـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ،از ﺧـﺎرج وارد
ﻧﺸﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎ ،از ﺧﻮراک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺎک ،ﺗـﺎ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل ،ﺗﺎ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﻧﻮان ،ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و دﻓﺘﺮ و ﻗﻠﻢ و اﻣﺜـﺎل
اﯾﻨﻬﺎ از ﺧﺎرج ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ اﺳـﺖ! اﻧﺴـﺎن اﺣﺴـﺎس ﺷـﺮم ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ ﻫـﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ داﺧﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺟـﻨﺲ
را از ﺑﯿﺮون ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺿﺮﺑﮥ ﻣﻬﻠﮑـﯽ را ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد
ﮐﺸﻮر ،ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺼﺮف وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ...ﺟﻠـﻮی ﻗﺎﭼـﺎق
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد )ﻫﻤﺎن(.

 (۲ﺷﻌﺎری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ،۱۳۸۰ﻣﻨﺸﻮر ﻫﺸﺖ ﻣﺎدهای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ آن ،ﺳﻪ ﻗﻮۀ ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

در ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮی ،ﭘﺪﯾﺪۀ ﻗﺎﭼﺎق ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﺷﺮع و ﺿﺮﺑﻪآور ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺸـﺪن ﺑـﺎ آن ،زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎز ﺗﻀـﻌﯿﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ 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
ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐـﺎﻻ ،اﻋـﻢ از
ﺻﺎدرات و واردات آن ،ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﺒﺎرزۀ ﺟﺪی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد ،ﮐـﺎﻻی ﻗﺎﭼـﺎق وارداﺗـﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻌﺮﻓﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐـﺎﻻی وارداﺗـﯽ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و
رﺳﻤﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻻی داﺧﻠـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ دارد ،ﺑـﺎزار را اﺷـﺒﺎع و در ﻗﺒﻀـﮥ ﺧـﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

۶۷

ﺑﻨﺪ دوم اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ:
۶۸

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان و ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
از ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص
ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺟﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر،
ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﻨﺪ…« )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.(۱۳۸۰ ،

در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ و ﺑــﺎ ﮔﺬﺷــﺖ  ۱۶ﺳــﺎل از اﯾــﻦ ﻓﺮﻣــﺎن ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻓﺴــﺎد در ﺗﻤــﺎﻣﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اداری  -اﻗﺘﺼﺎدی و ...ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳـﺎﻟﻢ اداری  -اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﮔﻼﯾﮥ آﺷﮑﺎر از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد،
در آذر  ۱۳۹۳ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی )ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر( ﺑﺮای ﺑﺮﮔـﺰاری ﻫﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﻠﯽ »ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد« ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

ﻧﻔﺲ اﻫﺘﻤﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﻨﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻪ ﻗﻮه روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻊ و اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ را ﻫﻤـﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻤﯿﻨﺎر و
ﭼﻪ ﺑﺪون آن ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻃﻊ و ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨـﺪ
)ﻫﻤﺎن.(۱۳۹۳ ،

در ﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮی ،ﻻزﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳـﺎﻟﻢ و ﭘﺮﺗﺤـﺮک اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﻣﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ و ﻻزﻣـﮥ
اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی »ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ در
اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎ ﮐﻮﺗــﺎﻫﯽ ﮐــﺮدهاﯾﻢ .ﻓــﺮض ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿــﺪ در ﯾــﮏ ﻧﻘﻄــﻪای از ﮐﺸــﻮر ،ﯾــﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﯾﮏ ﺳﺮوﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ وارد ﻣﯽﺷـﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ]ﻫﻢ[ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻃﻼ و ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻮل و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰﺷﺎن را ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮف
ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد در آن ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧـﺐ اﯾـﻦ ﺧـﻼف
ّ
اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد )ﻫﻤـﺎن .(۱۳۹۶ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ
اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮی »ﺗﺴﺎﻣﺢ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺳﺪان و ﻣﻔﺴﺪان اﺳﺖ«
)ﻫﻤﺎن .(۱۳۸۰ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد در ﻧـﻮع

ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻗﻀـﯿﻪ را ﺑـﯿﺶ از اﻧـﺪازه
ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی »ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧـﮥ ﺷـﻌﺎری و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد .ﺑـﻪﺟﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ،ﺑﺎﯾـﺪ آﺛـﺎر و ﺑﺮﮐـﺎت ﻋﻤـﻞ ،ﻣﺸـﻬﻮد
ﮔــﺮدد .ﺑــﻪ دﺳــﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦﻣﻬــﻢ ﺗﺄ ﮐﯿــﺪ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺠــﺎی ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ رﯾﺸــﻪﻫﺎ و
اماﻟﻔﺴﺎدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺿﻌﻔﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺮوﻧﺪ و ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ )ﻫﻤـﺎن،
.(۱۳۸۰

۶۹

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ:
ﻓﻠﺴﻔﮥ وﺟﻮدی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﭘـﺎ ﻧﻤـﻮدن ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و
ﻋﺰتﺑﺨﺶ و ﻧﻔﯽ ﻋﺪم واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮق و ﻏـﺮب و ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ و
ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﯾﺮی ،در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ )ر .ک :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ،اﺻـﻞ
 ۱۵۲و  .(۱۵۴در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی ،ﻣﮑـﺮر در
ﻣﮑﺮر ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد ﺑﻮﻣﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﮐـﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ
داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ .در راﺳﺘﺎی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی،
ﺳﺎل  ۱۳۹۶را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ؛ اﺷﺘﻐﺎل – ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﻧﺎمﮔـﺬاری ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸـﻮر را ﯾـﺎدآور
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮی ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸـﻮر ﺷـﻮد و آن
را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫــﺎی ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ را در ﺑﺨــﺶ اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ:
در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
 ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن؛ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر؛ -ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری؛

۷۰

 ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی؛ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ؛ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ.در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ؛
و در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ -اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط و ﻏﺮور ﻣﻠﯽ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

h
h

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

 .۱ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی .۱۳۹۳/۱/۱ ،
 .۲ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی .۱۳۹۶/۱/۱ ،
 .۳ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب.۱۳۸۷/۶/۵ ،
 .۴ﭘﺎﺳﺒﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،(۱۳۸۳) ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾـﺮان )ﺑﯿﻤـﺎری ﻫﻠﻨـﺪی(،
ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،دورۀ  ،۴ﺷﻤﺎرۀ .۱
 .۵ﺟﻤﺸﯿﺪی ،ﻓﺨﺮی ،(۱۳۸۰) ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺒﻌﺎت آن در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺷﻤﺎره .۴۱
 .۶ﺣﺸﻤﺖ زاده ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ و ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﻦ ،(۱۳۸۶) ،ﻧﻔـﺖ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﮐﻠـﯽ اﺻـﻞ  ۴۴ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژی ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۱
 .۷ﺣﺸﻤﺖزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،(۱۳۷۳) ،ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻧﻔﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﺗﻬـﺮان،
داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋو ﻫﺶ.
 .۸ﺧﺴﺮوی ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ،ﺷﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و رﺣﯿﻤﯽ ،روح اﻟﻠﻪ ،(۱۳۹۳) ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رﺷﺪ ﻋﻠﻤـﯽ
اﯾﺮان و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم.
 .۹ﺧﻠﻌﺖﺑﺮی ،ﻓﯿﺮوزه ،(۱۳۷۳) ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۱۰داﻧﺶ ﺟﻌﻔﺮی ،داود و ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ،(۱۳۹۳) ،ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ،ﻧﺸـﺮﯾﮥ
ﺳﺎﺳﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﮐﻼن ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره .۸
 .۱۱ذوﻗﯽ ،اﯾﺮج ،(۱۳۷۵) ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎژﻧﮓ.
 .۱۲روﺷﻪ ،ﮔﯽ ، (۱۳۶۷) ،ﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ زاده ،ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ.
 .۱۳ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮانhttps: //www. amar. org. ir/Portals/0/News/f :
 .۱۴ﺳﺮوﯾﺲ اﺧﺒﺎر ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،(۱۳۹۵) ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﮑﻨـﺰیhttp: ،
 ،//www. mobinsarmayeh. com/News/Details/ 5ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ۱۳۹۶/۲/۲۶ ،
 .۱۵ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﺣﺸﻤﺖ ﭘﻮر ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،(۱۳۹۵) ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻧﺮوژ و ﮔﺬار از

۷۱

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ

دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺷﻤﺎره .۳۴
 .۱۶ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،(۱۳۹۱) ،ﻧﻔﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ ازی در اﯾﺮان ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎره .۲۲
 .۱۷ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﻗﺘﺼﺎدی) https: //www. tasnimnews.com:ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ.(۱۳۹۶ /۲/۱۸ ،
 .۱۸ﺷﺮﻣﻮﻫﻮرن ،ﺟﺎن و دﯾﮕﺮان ،(۱۳۸۱) ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی اﯾﺮانﻧـﮋاد ﭘـﺎرﯾﺰی ،ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ زﮐﻠﯿﮑﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻬﯽ ،ﮐﺮج ،ﻧﺸﺮ ﻣﺪﯾﺮان.
 .۱۹ﺷﻤﺲ ﻧﺎﺗﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺮ؛ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺧﺮداد و ﺗﯿـﺮ  - ۱۳۸۷ﺷـﻤﺎره
 ۱۷و .۱۸
 .۲۰ﺻﺮاف ،(۱۳۹۶) ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۶
 .۲۱ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ ،ﻋﻠﯽ ،(۱۳۹۳) ،ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﺲاﻧﺪاز راﮐﺪ اﺳـﺖ ،ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺧﺒـﺮی ﺻـﺮاطhttp: ،
//www. seratnews. ir/fa/news/ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ.۱۳۹۶/۲/۱۸ ،
 .۲۲ﻋﺮﯾﻀﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ،(۱۳۸۲) ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎری،...ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل دوم،
ﺷﻤﺎره .۸
 .۲۳ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎدهای ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﺮان ﻗﻮا ،درﺑﺎرۀ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی.۱۳۸۰/۲/۱۰ ،
 .۲۴ﻣﺮﯾﺠﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﻠﻪ ،(۱۳۹۳) ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺠـﺮوی و ﻧﻘـﺶ ﺧـﺎﻧﻮاده در آن ،ﻗـﻢ ،دﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ
ﻣﻌﺎرف.
 .۲۵ﻣﮑﯿﺎن ،ﺳﯿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ و ﻟﻄﻔﯽ ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ،(۱۳۹۴) ،ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮدﮐﺸﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان( ،ﻣﺠﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره .۱۳
 .۲۶ﻧﺠﻔﯽ اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺴـﯿﻦ ،(۱۳۷۰) ،ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺣﻘـﻮﻗﯽ،
ﺷﻤﺎره .۹
 .۲۷ﯾﺰد ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﻬﺠﺖ و اﺣﻤﺪی ،وﮐﯿﻞ ) ،(۱۳۸۵ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،۱۳۸۵ ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم.

