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اجــرا باشــد.
کاظم آفتاب
یکــی از جنبههــای رونــق تولیــد خــروج از
کارشناسی هوشبری
وابســتگی دولــت و اقتصــاد بــه نفــت و درآمدهــای
مشــکالت اقتصــادی یکــی از مســائلی اســت نفتــی اســت ،پــس در رشایطــی کــه بــا بحرانهــای
کــه هنــوز مســئله اول کشــور اســت و ایــن اقتصــادی مواجهیــم ،راه نجــات کشــور در تولیــد
مشــکالت بــه همــه اقشــار جامعــه فشــار وارد داخلــی اســت و هرچــه تولیــد رونــق بگیــرد ،کاال
میکنــد ،شــاید ایــن یکــی از دالیلــی باشــد کــه و خدمــات ایرانــی هــم رونــق مییابــد و بــه
رهــر انقــاب اســامی ،امســال را ســال «رونــق تبــع آن ،اشــتغال ،بنگاههــای تولیــدی ،نیــروی کار
تولیــد» نــام گــذاری کردهانــد.
و رسمایههــای انســانی نیــز تقویــت و حفــظ
خــود
بــه
ا
ر
ذهــن
ســؤاالتی درایــن جــا
میشــوند.
مشــغول میکنــد:
حــال بیاییــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه «رونــق
کیست؟
نام
این
اصلی
-۱مخاطب
تولیــد» در اقتصــاد ایــران منافــع چــه کســانی را
 -۲چـرا بــا وجــود تأکیــد رهــری بــر مســأله تهدیــد میکنــد؟ بیشــر مــردم ،فســاد دالالن و
اقتصــاد مقاومتــی هنــوز مــا شــاهد مشــکالت رانــت خــواران را دشــمن تولیــد داخلــی میداننــد
اقتصــادی هســتیم؟
و تصــور میکننــد تــا زمــان ریشــهکن شــدن
-۳آیــا اقتصــاد مقاومتــی طرحــی ایــن موانــع ،صنعــت ایرانــی روی رونــق بــه خــود
شکســتخورده اســت و یــا اینکــه کــمکاری نخواهــد دیــد.
و ناکارآمــدی از جانــب دســتگاههای اجرایــی
بــرای درک دقیقتــر میتــوان گفــت
کشــور بهعنــوان مجــری ایــن گونــه طرحهــا
کاســبان رانــت و تــورم ایــن
و برنامههاســت؟
دو ماشــین عظیــم توزیــع
-۴آیــا ایــن قــول کــه همــه تولیــد داخلــی اســاس و رانــت و خلــق تــورم را بــه
مشــکالت اقتصــادی کشــور ناشــی از پایــه اقتصــاد مقاومتی نوعــی کنــرل میکننــد ،کــه
تحریمهاســت ،درســت اســت و یــا اســت ،لــذا اگــر تولیــد امــکان خلــق ثــروت جــز از
اینکــه فــرد مســئول تنهــا بــا گفــن ایــن ملــی در کشــور رونــق ایــن مســیرغیرممکن شــود و
مطلــب قصــد دارد انگشــت اتهــام را بــه بگیــرد و وابســتگی همــگان را بـرای کســب درآمــد
ســمت تحریمهــا بــرد؟
بــه کاالهــای مرصفــی مجبــور بــه پیمــودن ایــن
-۵آیــا راه مقابلــه بــا تحریمهــا تنهــا و کاالهــای راهــردی مســیر کنــد.
مذاکــره اســت و یــا اینکــه بــه
آنکــه
جالبتــر
رونــق کاهــش پیــدا کنــد،
تولیــد داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی هــم میــزان اثرگــذاری ســاح ســوخت اصلــی ایــن دو
میتــوان بهعنــوان یــک راهکار نــگاه
ماشــین بــا شــعارهای
شــدت
بــه
نیــز
پولــی
کــرد؟
حامیــت از تولیدکننــدگان
ایــن تنهــا بخشــی از سؤاالتیســت کاهــش پیــدا میکنــد .و مرصفکننــدگان و کنــرل
کــه ذهــن یــک ایرانــی را میتوانــد
قیمتهــا فراهــم و کمرت کســی
ـرو
بــه خــود مشــغول کنــد و پاســخ درگـ
متعــرض ایــن تناقــض در شــعار و
تحلیــل درســت و بینــش صحیــح بــه دور از تعصــب و عمــل میشــود کــه مگــر رانــت باعــث خلــق ارزش
جمودفکر یســت.
افــزوده میشــود ،کــه بــه تولیــد منجــر شــود؟
بیاییــد یــک نگاهــی بــه نامهایــی کــه توســط رهــری مگــر رانــت باعــث کاهــش قیمتهــا میشــود؟
درایــن چندســال اخیــر انتخــاب شدهاســت بیاندازیــم :مگــر میشــود تــورم خلــق کــرد و گرانــی ناشــی از
 :۱۳۹۵اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
آن را بتــوان کنــرل کــرد؟
 :۱۳۹۶اقتصاد مقاومتی ،تولید  -اشتغال
و در آخــر بــا بررســی دقیقتــر متوجــه
 :۱۳۹۷حامیت از کاالی ایرانی
خواهیــم شــد کــه اگــر هــر فــردی بــه ســهم خــود
 :١٣٩٨رونق تولید
در جهــت «رونــق تولیــد» گام بــردارد مشــکالت
تولیــد داخلــی اســاس و پایــه اقتصــاد مقاومتــی اســت ،حــل شدنیســت .در ابتــدا مســئوالن بــا پیــروی
لــذا اگــر تولیــد ملــی در کشــور رونــق بگیــرد و وابســتگی واقعــی از سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و
بــه کاالهــای مرصفــی و کاالهــای راهــردی کاهــش پیــدا کنــد اینکــه در داخــل کشــور بــه جســتجوی راهحــل
می ـزان اثرگــذاری ســاح پولــی نیــز بــه شــدت کاهــش پیــدا باشــند و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی و
میکنــد.
بهکارگیــری نخبــگان جــوان از مشــکالت پلــی بـرای
بــا توجــه بــه ظرفیــت داخلــی مثــل باالبــودن نیــروی آینــدهای روشــن بســازند.
انســانی کار ،تولیدداخلــی کــه یکــی از چارچــوب هــای
پــس از آن ســهم تولیدکننــدگان ایــن خواهــد
سیاســت کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت میتوانــد قابــل بــود کــه همــت خــود را بــرای تولیــد باکیفیــت،
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چو غنچه گرچه فروبستگی است
کار جهــان تــو همچــو بــاد بهــاری گــره
گشــا مــی بــاش...
در ایــن بهــار کــه خــروش زندگــی گــوش
جــان را شــنوا کــرده اســت ،کاش ایــن
ســخن حــرت حافــظ ،چــون عطــر
شــکوفه هــا در مشــام جامنــان بپیچــد
و رسشــارمان کنــد ...از بهــار بیاموزیــم
رســم زنــده شــدن و زنــده کــردن را ،از
چشــمه بیاموزیــم لطافــت و صفــا را ،در
و دیــوار و ســنگ و درخــت همــه ،بــه
اذن «هــو» کالس درس اســت بیاموزیــم و
بیاموزانیــم رســم گــره گشــایی را...
نبــی مکــرم اســام میفرماینــد« :دوســت
ترین انســان پیــش خــدا کــى
داشــتنى ِ
اســت کــه بــه مــردم نفــع برســاند یــا
خانــوادهاى را خوشــحال کنــد یــا بــا برادر
مســلامنش بهخاطــر بــرآوردن حاجتــش
راه برودایــن عمــل از اعتــکاف دو مــاه
در مســجدالحرام بهــر اســت».

دیگران توانستند؛
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شــاید قبــول کردنــش ســخت باشــد ولــی
ســالها قبــل ،ژاپنیهــا معــروف بودنــد بــه
ســاخت جنــس بنجــل! هــر کــس میخواســت
مثــال بزنــد کــه فــان جنــس از کیفیــت الزم
برخــوردار نیســت ،میگفــت جنســش ژاپنیــه!
بلــه! شــاید بــاورش ب ـرای مــا ســخت باشــد
کــه ژاپــن و جنــس باکیفیــت امــروز ژاپنــی،
روزگاری اینچنیــن انگــی را بــا خــود میکشــیده
اســت!.
خاطــرم هســت بزرگتــری تعریــف میکــرد،
از اینکــه آن ســالها بــه ژاپــن رفتــه بــود
و بــرای خریــد قیچــی بــه یــک مغــازه ژاپنــی
مراجعــه کــرده بــود .مغــازهدار دو نــوع قیچــی،
یکــی آملانــی باکیفیــت و باقیمــت مناســب و
دیگــری قیچــی ژاپنــی کمکیفیــت و گــران را
برایــش آورده بــود .آن بزرگتــر بــا آبوتــاب
تعریــف میکــرد فروشــنده آنقــدر غیرمتندانــه و
عزمتندانــه تأکیــد داشــت کــه جنــس کمکیفیــت

ما نمیتوانیم!؟

و گ ـران ژاپنــی را بخــرد کــه او هــم تحــت تأثیــر
قـرار گرفتــه بــود و قیچــی ژاپنــی را خریــده بــود!
بعدهــا ســؤال جدیتــری ذهــن مــرا بــه
خــود مشــغول کــرد ،کــه اساسـاً بــه فروشــنده چه
ربطــی داشــته کــه خریــدار ،جنــس ژاپنــی بــرد
یــا آملانــی؟ او کــه در مغــازهاش هــر دو جنــس را
بـرای فــروش گذاشــته اســت و علیالقاعــده بایــد
بــه دنبــال ســود خــودش باشــد؟ بــا منطــق انســان
معقــول اقتصــادی چطــور میتــوان ایــن رفتــار را
توجیــه کــرد؟
بعدهــا در درس مدیریــت بــا مفهــوم کیفیــت
فراگیــر کــه اتفاقـاً از جنــس مدیریــت ژاپنــی بــود
آشــنا شــدم .بــر اســاس منطــق مدیریــت کیفیــت
فراگیــر ،ژاپنیهــا اینگونــه آمــوزش میبیننــد
کــه همــه کارکنــان ســازمان ،مســئول کیفیــت کاال
هســتند .ایــن نکتــه بهظاهــر ســاده ،بهمــرور
زمــان موجــب برتــری رشکتهــای ژاپنــی در
رقابــت بــا رشکتهــای اروپایــی و آمریکایــی شــد؛
یعنــی همــه بــرای افزایــش کیفیــت تولیدامتــان
تــاش کنیــم .یعنــی تولیدکننــده مــواد اولیهمــان
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هــم بایــد بدانــد کــه اگــر مــواد اولیــه باکیفیــت
تولیــد نکنــد عمــاً تولیدمــان از کیفیــت قابــل
رقابــت برخــوردار نیســت .اگــر مســئول خریدمان
هنــگام خریــد مــواد اولیــه مراقــب کیفیــت
نباشــد ،عم ـاً زحــات بقیــه عوامــل تولیــد بــر
روی مــوادی اســت کــه ذاتــاً بیکیفیــت اســت.
اگــر کارگــر خــط تولیــد بــر رعایــت کیفیــت در
تولیــد مترکــز نداشــته باشــد ،اگــر مدیــر بخــش
تولیــد مراقــب کیفیــت نباشــد ،اگــر ناظــر کیفــی
ضعفهــا را زیرســبیلی رد کنــد و ...آنوقــت بایــد
خریدارمــان رساغ کاالی باکیفیــت خارجــی بــرود.
آنوقــت بایــد فروشــندهمان همیشــه احســاس
رشم کنــد کــه بیشــر از آنکــه تبلیغکننــده
دســترنج هموطنــش باشــد ،ویزیتــور جنــس
خارجــی اســت! آنوقــت بعدهــا فرزندامنــان بــه
مــا بهعنــوان پــدران و مادرانــی بیلیاقــت کــه
منیتواننــد حتــی یــک قیچــی باکیفیــت تولیــد
کننــد ،نــگاه میکننــد.
ژاپنیهــا بیشــر از ایــن بــرای مــا توضیــح
ندادنــد کــه چ ـرا برخــاف رویکــرد رایــج غربــی
کــه مدیریــت از بــاال بــه پاییــن را در کارخانههــا
حاکــم کــرده بــود و بــا تقســیمکار ،مســئولیت
نظــارت بــر کیفیــت را بــه یــک واحــد در زنجیــره
تولیــد واگــذار کــرده بــود ،بــر نقــش همــه افـراد
دخیــل در تضمیــن کیفیــت تأکیــد کردنــد .امــا
فکــر میکنــم بایــد ایــن تکنیــک مدیریــت بدیــع
را بــر اســاس فرهنــگ خودشــان کــه ترکیبــی از
کار جمعــی و رشم اســت بنــا نهــاده ،تفســیر و
توجیــه کــرد .ژاپنیهــا سالهاســت تصمیــم
گرفتهانــد کــه همهشــان مشــارکت کننــد و کاری
نکننــد کــه ب ـرای همدیگــر خجالــت بیافریننــد؛
همــه ملتــزم شــدند بــه تولیــد باکیفیــت.
آیا ما میتوانیم؟
سالهاســت در کشــور مــا موضــوع
پیرشفــت ـ بــا همــه تنــوع دیدگاهــی کــه نســبت
بــه آن وجــود دارد ـ بــه یــک گفتــان تعریــف
شــده اســت .ایــن گفتــان البتــه تحــت تأثیــر
نگاههــای عمیقتــری اســت کــه در شــعار
اســتقالل سیاســی و خودکفایــی اقتصــادی مــردم
ایــران تبلــور یافتــه اســت .بهنحویکــه در
بخشهایــی از تــوده مــردم چنیــن روحیــهای
بــه وجــود آمــده اســت کــه مــا بهجــای اینکــه
رصفــاً مرصفکننــده باشــیم میتوانیــم الاقــل
در عرصههــای جــدی اقتصــادی و فرهنگــی و
سیاســی تولیدکننــده باشــیم و بهجــای اتــکا بــه
آنچــه از خــارج ب ـرای مــا درســت میکننــد خــود
میتوانیــم تولیدکننــده آن باشــیم .چنیــن اســت
کــه شــعار عــدهای از امــت پرتــاش و کمتوقــع ما

شــعار مــا میتوانیــم شــده اســت .همیــن موضــع
یعنــی مدیریــت جهــادی؛ یعنــی کار پرتــاش و
بیوقفــه کــه در برابــر دشــمنیهای بیرونــی
و درونــی صــورت میگیــرد .امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه ایــن نــوع اندیشــیدن هنــوز شــمولیت
و تــری تــام نیافتــه اســت تــا جایــی کــه یــک
روز یــک نفــر ملــت مــا را ناالیــق میدانــد و
توصیــه میکنــد کــه حداکــر لولهنــگ (آفتابــه
آنهــم از نــوع گلــیاش) بســازیم و دیگــر روز
فــان مشــاور دولتــی ،ایرانــی را در حــد آشــپز
بزبــاش تنــزل میدهــد .ایــن عــدم تــری گفتــان
را دس ـتکم میتــوان تحــت تأثیــر عوامــل ذیــل
دانســت:
 )1خودکمرتبینــی و شــیفتگی در برابــر غــرب
خصوصــاً در بیــن بســیاری از روشــنفکران و
تصــور نادرســت از غــرب در بیــن ایشــان.
 )2زمینگیــر شــدن ناشــی از تــرس
(استســباع) برخــی مدیـران و رهـران جامعــه در

اگرچــه تاکنــون دربــاره شکس ـتها و
پیروزیهــای ملــی ،عنــارص و ابعــاد
و مؤلفههــای فراوانــی ذکــر شــده
اســت امــا از تجربــه خــودی و حتــی
بیگانــگان ،طــی ســالهای گذشــته
چنیــن برمیآیــد کــه اوالً موفقیــت
در دســرس و دســتیافتنی اســت و
ناامیــدی بیمعناســت و ثانیــاً بــرای
موفقیــت ملــی همــه میتواننــد
و بایــد نقــش ایفــا کننــد و متوقــف
مانــدن بــه امیــد آغــاز حرکــت از
طــرف دیگ ـران ،برآینــدی جــز توقــف
همــگان بــه دنبــال نــدارد.
برابــر متــاع خارجــی (اعــم از علمــی ،سیاســی،
اقتصــادی و فرهنگــی).
 )3راحتطلبــی بخشهایــی از مــردم ،ناشــی
از نظــام تربیتــی مســئولیتگریز ،خامخــوار،
خوشگــذران و تقدیرگــرا.
بهطــور تاریخــی مــا در برخــی عرصههــا
توفیقــات فراوانــی داشــتهایم و در برخــی
عرصههــا نیــز نتوانســتیم آنگونــه کــه
بایدوشــاید موفــق باشــیم .واقعیــت ایــن اســت
کــه اگــر بخواهیــم بگوییــم مــا همــواره موفــق
بودهایــم یــا همــواره ناموفــق ،جوامبــان دقیــق
نبــوده اســت .البتــه جــواب مــن هــم کــه در
برخــی مــوارد موفــق و در برخــی مــوارد ناموفــق

بودهایــم نیــز ،ظاهــرا ً دردی را دوا منیکنــد.
جــز اینکــه شــاید از دل آن بتــوان دکرتینهــا،
نظریههــا و خطمشــیهایی را اســتخراج کــرد؛
مثــلاینکــه نبایــد خــود را مطلقــاً پیــروز یــا
مطلقــاً شکســتخورده ببینیــم (واقعبینــی) .یــا
اینکــه تــرس از ورود بــه عرصههــای جدیــد را از
خــود دور کنیــم کــه شــاید در همیــن عرصههــای
نــو ،توفیقاتــی داشــته باشــیم (مثبتاندیشــی).
و اینکــه تــاش کنیــم قواعــد حاکــم بــرای
موفقیتهــا را کشــف کــرده و بــه کار ببندیــم
و از موانــع موفقیــت بــا دیدگانــی بــاز عبــور
کنیــم ،یعنــی اینکــه شــب و روزمــان را بــه هــم
بدوزیــم و چشــامنان را بــه افقهــای بلنــد.
دیگران توانستند ،ما هم توانستیم.
اگرچــه تاکنــون دربــاره شکســتها و
پیروزیهــای ملــی ،عنــارص و ابعــاد و مؤلفههــای
فراوانــی ذکــر شــده اســت امــا از تجربــه خــودی
و حتــی بیگانــگان ،طــی ســالهای گذشــته
چنیــن برمیآیــد کــه اوالً موفقیــت در دســرس
و دســتیافتنی اســت و ناامیــدی بیمعناســت
و ثانیــاً بــرای موفقیــت ملــی همــه میتواننــد
و بایــد نقــش ایفــا کننــد و متوقــف مانــدن بــه
امیــد آغــاز حرکــت از طــرف دیگ ـران ،برآینــدی
جــز توقــف همــگان بــه دنبــال نــدارد.
تاریــخ معــارص کشــورهایی مثــل آملــان بعــد
از جنــگ جهانــی اول و دوماش ،آمریــکای پــس از
انقــاب صنعتــی و جنگهــای داخل ـیاش ،چیــن
و ژاپــن پــس از جنــگ جهانــی ،کــره جنوبــی و
 ...نشــاندهنده آن اســت کــه بــا برنامهریــزی
و اراده ملــی میتــوان از ســختترین رشایــط
بــه ســمت بهرتیــن رشایــط حرکــت کــرد .بـهرشط
آنکــه هــر کــس در هــر کجایــی کــه هســت
بــرای پیرشفــت جامعــهاش فکــر کنــد و هــان
کاری را کــه میتوانــد انجــام دهــد بهصــورت
هماف ـزا بــا دیگ ـران آغــاز کنــد و بــدان اســتمرار
دهــد .بــه نظــر میرســد ای ـران مطلــوب ،بســیار
دس ـتیافتنی اســت هامنگونــه کــه طــی چهــار
دهــه قبــل نیــز بــا الگــوی مدیریــت جهــادی و
کار پرتــاش در برابــر دشــمنیها ،توفیقــات
بینظیــری بهدســت آمــده اســت .در هــر
صــورت روزگاری مــا حتــی از تأمیــن پزشــک
عمومــی عاجــز بودیــم ،پنیرمــان را از دامنــارک
وارد میکردیــم ،تجهیــزات جنگیمــان در حــد
ســاخت ســادهترین اســلحه انفــرادی بــود و در
ایــام ع ـزاداری از رس بیبرنامگــی ب ـرای رسگرمــی
کودکامنــان از تلویزیــون قســمتهای غمگیــن
هــاج زنبــور عســل و میتــی کومــان را پخــش
میکردیــم! [ادامــه دارد]

این طرف استکان یونانی
گاز و یخچال بهترینش چیست؟
برده از رو تمام قزوین را
معنوی کرده حالت ما را
در خود چین هم احتماال ً نیست
هرچه دستت رسید وارد کن
فکر چیزی نباش غیر از سود
در همین حال و روز وانفسا
میرود رو بهسمت ویرانی
هر که تولید میشود هنرش
که بریزد تمام کرک و پرش
چوب قاچاق از قضا و قفا
بعد هم هرچه دست و پا بزند
میزند توی کار داللی
بعد سی سال ،شخص صنعتگر
جنس تولید داخلی اوخ است
دولت وقت هم که فیالجمله
میرود رو بهسمت ویرانی
این جوان زور قابلی بزند
یا برای گرفتن یک وام
میتواند نهایتاً در شهر
یا اگر بیشتر هنر بکند
یا که دائم پی مسافرها
البته راه بهترش این است
و سپس بین دود یک قلیان
وای اگر جنس خارجی روی
میرود رو بهسمت ویرانی

آن طرف قاشق لهستانی
آلمانی و انگلستانی
سنگپاهای ازبکستانی
مهر و تسبیح ارمنستانی
جنس چینی به این فراوانی
شده از کشور موریتانی
سود دارد کاله سودانی
مینویسم چنان که میدانی
روزگار جوان ایرانی
آنچنان میزنند توی سرش
و در آید ز شش جهت پدرش
میخورد چون چماق بر کمرش
در نیاید حقوق کارگرش
تا که محسوستر شود اثرش
ُدم ندارد هنوز کرهخرش
هموطنجان نگرد دور و برش
ریشهاش را زده است با تبرش
روزگار جوان ایرانی
یا به دریا اگر دلی بزند
رو به هر کور و کاملی بزند
یک دکان فالفلی بزند
یک فالنشاپ فسقلی بزند
برود دور باطلی بزند
که به موهای خود ژلی بزند
دل خود را به غافلی بزند
دست تولید داخلی بزند
روزگار جوان ایرانی

