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   محمد مهر
چندي پيش در صفح�ه يك فعال اقتصادي ب�ه مطلبي برخوردم 
كه برايم جال�ب بود. محتواي مطل�ب او درباره حماي�ت از كاالي 
ايراني بود. چكيده و عصاره مطلب اين بود كه »اگر ما مي خواهيم 
از كاالي ايراني حمايت كني�م« اول از همه باي�د »حامي ايراني« 
باشيم. در واقع اگر از هر كدام از ما بپرسيد كاال باارزش تر است يا 

انسان؟ فكر نمي كنم كسي ترديدي به خود راه دهد و نگويد البته 
كه انسان مهم تر است. شگفت اس�ت كه گران ترين و مدرن ترين 
كاالها باز قابل قياس با يك انس�ان نيس�ت و نكت�ه مهم تر اينكه 
مصدر هر كااليي انسان اس�ت. اين انسان است كه كاال را طراحي 
مي كند و مي سازد و به بازار مصرف مي فرستد، از آن سو هم باز اين 
انسان اس�ت كه همان كاال را مي بيند و ارزيابي مي كند و مي خرد 

يا نمي خ�رد، بنابراي�ن اگ�ر مي خواهي�م از كاالي ايراني حمايت 
صورت گيرد بايد ببينيم ك�ه آن ايراني و آن ش�هروندي كه ما از 
او مي خواهيم از كااليي حمايت كند چه نگاهي به خود، به كشور 
و به هموطنان خود دارد و اگر در اين باره گره هايي وجود دارد آن 
گره ها را از ميان برداريم. آنچه در ادامه مي آيد مرور شش نكته در 

اين زمينه است. 

 آيدين تبريزي
در س�ال هاي اخير در جامعه ايران شاهد 
نوعي از خريدهاي عجيب و غريب بوده ايم 
كه احتم�االً براي س�رپوش گذاش�تن بر 
خألهاي ذهني و روان�ي صورت مي گيرد. 
مث�اًل در خبرها مي ش�نويم ك�ه در فالن 
سوپرماركت يا هايپرماركت شمال تهران، 
آب معدني فرانسوي عرضه شده است كه 
هر بطري كوچك آن 50 هزار تومان قيمت 
دارد و البته در كمال ش�گفتي مي شنويم 
كه ع�ده اي در ح�ال اين گون�ه خريدها 
هس�تند، يعني حاضرند براي يك جرعه 
آب 50 هزار تومان پرداخت كنند. در واقع 
ما شاهد ش�كل گيري طبقه اي در جامعه 
خودمان هستيم كه حتي مي خواهد آب 
خوردنش هم از ديگران متمايز باشد. چون 
احتماالً هيچ نقطه تمايز اصيلي با ديگران 
ندارد مي خواهد به اين واسطه براي خود 
نقطه تمايز ايجاد كند و آن احساس كمبود 

دروني را بپوشاند. 
  

 نوكيس�ه ها و خريده�اي الكچ�ري 
خارجي

چند س��ال پيش مقاله اي را مي خواندم كه در 
آن نوشته بود خريداران برندهاي فوق لوكس 
فرانس��وي، نوكيس��ه هاي چيني هس��تند كه 
حاضرند في المثل براي ي��ك كيف زنانه 100 
هزار يورو هزينه كنن��د. در آن مقاله آمده بود 
كه فرانس��وي ها حتي كس��اني كه ثروت هاي 
قابل توجهي دارند مشتري هاي اين نوع برندها 
نيستند. در واقع ثروتمندان فرانسوي كه ثروت 
خود را به ص��ورت خانوادگي و در چند نس��ل 
چرخانده اند و پيش آمده اند حاضر نيستند پول 
خود را دور بريزند اما نوكيسه ها كه نتوانسته اند 
ثروت خود را هضم كنند و به عبارتي ثروت آنها 
از طريق زد و بند ، پولشويي ، رانتخواري و فساد 
به دست آمده است- چون فاقد اصالت هستند و 
معموالً هويت برجسته و اصيلي ندارند- دوست 
دارند كه نگاه ها را با خريدهاي آنچناني به سمت 
خود جلب كنند، بنابراين آنها حاضرند براي يك 
همبرگر چند هزار دالر هزينه كنند يا براي يك 
بس��تني با روكش طال صدها بلكه هزاران دالر 
بپردازند ي��ا بروند در هتل��ي بخوابند كه حتي 
سرويس بهداشتي اش هم از طالست و دست كم 

به آنها گفته شده كه از طالست. 

 الكچ�ري ب�ازي، نتيج�ه ثروت ه�اي 
بادآورده

هر جايي كه ثروت هاي ب��ادآورده و رانتي دارد 
و نوكيس��ه ها را رش��د مي ده��د در آن جامعه 
افرادي هم وجود دارند كه با شعبده بازي هاي 
عجيب و غريب به دنبال آن هس��تند بخشي از 
اين ثروت هاي بادآورده را ب��ا عرضه برندهاي 
لوكس و الكچري از جيب اين عده خارج كنند، 
بنابراين هر قدر هم كه ش��ما بر گمرك سخت 
بگيريد و اين مقام مس��ئول و آن مقام مسئول 
را شماتت و س��رزنش كنيد كه چرا مثاًل اجازه 
داده ايد كه آب معدني الكچري وارد كشور شود 
يا چرا بس��تني با روكش طال عرضه مي شود يا 
چرا در فالن رستوران يك كيلو كباب به قيمت 
يك ميليون و پانصد هزار تومان عرضه مي شود 
يا چرا اين كاالها به صورت قاچاق وارد كش��ور 
مي شود، واقعيت اين است كه به جايي نخواهيم 
رسيد. چرا؟ به خاطر اينكه ما با پديده اي به نام 
ثروت هاي ب��ادآورده و رانتي روبه رو هس��تيم. 
ما با پدي��ده جدي و مخاطره آميز نوكيس��گي 
در ايران مواجه ش��ده ايم. ما با سرمايه دارهايي 

مواجه هستيم كه وقتي پيش��ينه ثروت آنها را 
بررس��ي مي كنيد به 100 س��ال ، 200 سال و 
300 سال نمي رس��يد، به 100 سال كه سهل 
است حتي به 10 سال هم نمي رسيد، به شبي 
مي رسيد و به ماهي مي رسيد كه ثروت قلمبه 
و يكجا از  آنجا شروع شده اس��ت، در حالي كه 
طرف نه قابليتي خاص داش��ته است و نه شم 
اقتصادي عجيبي، نه كااليي را توليد كرده و نه 
صادراتي داشته، آنچه بوده وصل شدن به مراكز 
ثروت و قدرت نامشروع بوده كه متأسفانه در اين 
سال ها رشد چشمگير و عجيبي داشته است و 
ت��ا زماني كه جل��وي اين پديده نوكيس��گي و 
ثروت هاي نامشروع و بادآورده در ايران گرفته 
نشود جلوي عرضه كاالهاي الكچري هم گرفته 

نخواهد شد. 
 جرئت مي كني شكالت وطني را از جيب 

خود بيرون بياوري؟
اما چ��ه اتفاقي ب��ا عرضه كااله��اي الكچري 
مي افتد؟ وقتي پديده نوكيس��گي س��كه رايج 
كش��ور ش��ود فرزندان اين طبقه در مدرسه و 
دانشگاه، خيابان و بزرگراه و هر جايي كه تصور 
كنيد آنجا را كانون نمايش ثروت و برخورداري 
و مصرف كاالهاي الكچري قرار خواهند داد و 
فخرفروشي خواهند كرد، بنابراين كسي كه از 
كاالي ايراني استفاده مي كند نه احساس افتخار 
كه حس تحقير ش��دن به او دست خواهد داد. 
وقتي در يك مدرسه دانش آموزي مي بيند كه 
دانش آموز بغل دستي او هر روز فالن شكالت 
سوئيسي را به مدرسه مي آورد آيا او هم جرئت 
خواهد كرد كه شكالت وطني را از جيب خود 
بيرون بياورد؟ و وقتي در مراسم تولد دوستش 
شركت مي كند و مي بينيد كه لباس هاي او همه 
مارك و برند خارجي است آيا او نيز همان برند 
را نخواهد خواست و از پدر و مادر خود خواهش 
نخواهد كرد كه او هم همان لباس هاي مارك و 

برند را تن كند؟
در واق��ع س��خن بر س��ر اين اس��ت ك��ه اگر 
اختالف هاي طبقاتي در جامع��ه ما روز به روز 
افزايش يابد حماي��ت از كاالي ايراني به جايي 
نخواهد رسيد و اگر مي خواهيم نه در شعار كه 
در عم��ل از كاالي ايراني حماي��ت كنيم نبايد 
اجازه دهي��م كه روز به روز به افزايش ش��كاف 
طبقاتي در جامع��ه دامن زده ش��ود، چون در 
اين ص��ورت افراد را وارد مس��ابقه برخورداري 
و مصرف كاالهاي الكچ��ري مي كنيم، در اين 
صورت حتي كسي كه چندان برخوردار نيست 
صرفاً به خاطر اينكه خود را در اين مسابقه يك 
بازنده نيابد با وجود اينك��ه درآمد بااليي ندارد 
هزينه هاي زيادي خواهد كرد و چه بسا به اين 
واسطه به حجم وام ها و تسهيالت افزوده شود. 
وقتي خانواده اي مي بينيد كه همسايه يا فاميل 
او اصرار دارد كه از مبلمان ، مواد اوليه و مصالح 
خارجي در خانه خود اس��تفاده كن��د و وقتي 
مس��ابقه اي در اين زمينه در خانواده ها شروع 
مي شود چطور مي شود انتظار نداشت كه افراد 

وارد اين مسابقه نشوند؟
 شفاف س�ازي منابع ث�روت، پيش نياز 

مصرف كاالي ايراني
راز مصرف كاالي ايراني اين است كه ما منابع 
دس��تيابي به ثروت در جامعه ايراني را شفاف 
كنيم. اگر منابع دس��تيابي به ث��روت در ايران 
شفاف شود در آن صورت اگر هم كسي به ثروتي 
برسد با تالش و كوشش خواهد بود و همچنان 
كه ثروتمندان و برخورداران سنتي، اهل نمايش 
ثروت و برخورداري نبوده اند اين ثروت در چرخه 
توليد و خدمات قرار خواهد گرفت و نه در چرخه 
معيوب نمايش كه هم ثروت هاي كشور را به باد 
مي ده��د و ارز قابل توجهي را از كش��ور خارج 
مي كند و هم حجم انباش��ته اي از احساس��ات 
منفي ، حس فساد و تبعيض را در ميان بسياري 

از آدم ها به وجود مي آورد. 
اگر ما مي خواهيم و به جد به دنبال آن هستيم 
كه جراحي اقتص��ادي در جامعه صورت دهيم 
و به واس��طه اين جراحي مصرف كاالي ايراني 
در كشور بيشتر شود، اول از همه بايد جراحي 
بزرگي در شفاف س��ازي اقتصادي انجام شود، 
در آن صورت با معلوم شدن كانون هاي ثروت 
مي توان احساس عدالت را در جامعه شكل داد 
و پررنگ تر ك��رد و همين حس خ��ود به خود 
زمينه هاي بسط وفاق ملي را در جامعه ايراني 
باالتر خواهد برد و افراد، خود را مكلف مي دانند 

كه از توليدات داخلي حمايت كنند. 

 خريدهاي الكچري
 راه مصرف ثروت هاي بادآورده

چرا يك ايراني آب معدني 50 هزار توماني فرانسوي مي خرد؟

نگاه

اگر ما مي خواهيم و به جد به دنبال 
آن هس�تيم كه جراحي اقتصادي 
در جامع�ه ص�ورت دهي�م و ب�ه 
واس�طه اين جراحي مصرف كاالي 
ايران�ي در كش�ور بيش�تر ش�ود، 
اول از هم�ه باي�د جراح�ي بزرگي 
در شفاف س�ازي اقتص�ادي انجام 
ش�ود، در آن صورت با معلوم شدن 
كانون هاي ثروت مي توان احساس 
عدال�ت را در جامع�ه ش�كل داد

سبك مصرف

اگر ما اين انتظ�ار را داريم ك�ه ايراني ها 
از كاالي ايران�ي حمايت كنن�د در واقع 
در ي�ك ن�گاه وس�يع تر اي�ن انتظ�ار را 
داريم كه ايراني ه�ا از توليدكننده كاالي 
ايراني حماي�ت كنند و به عب�ارت ديگر 
اين انتظار در ما وج�ود دارد كه ايراني از 
ايراني حمايت كند. پس صورت مس�ئله 
اين مي ش�ود كه ما تا چه اندازه به منافع 
جمع�ي و ايراني م�ان مي انديش�يم؟

احترام به ايراني پشتوانه خريد كاالي ايراني

توليدكننده بله، بساز و بنداز نه!
ممكن است مش��تري با خريد كاالي ايراني حس خوشايندي نداشته باشد چون بسيار 
زودتر از آنچه تصور مي كند كاال مستهلك مي شود و وقتي به خدمات پس از فروش آن 
كاال مراجعه مي كند جواب سرباال مي شنود و وعده هايي كه در خريد كاال براي دريافت 
خدمات پس از فروش به او داده اند محقق نمی ش��ود. همه ما در اين سال ها با تجربيات 
تلخي مواجه شده ايم كه مصداق همان »بس��از و بنداز« بوده است. نمي توان يكسره از 
مشتري ها انتظار داشت اما از بساز و بندازها انتظار نداشت. اگر بزرگان و دولتمردان جامعه به حق از 
ايراني ها انتظار دارند كه در فرهنگ مصرف كاال تجديدنظر كنن��د و به برندهاي ايراني نگاهي دوباره 
بيندازند و به آن برندها روي خوش نشان دهند دست اندركاران و مسئوالن كشور سوي ديگر اين ماجرا 
را هم ببينند. اينكه اگر ما انتظار داريم كسي كاالي ايراني بخرد از آن سو نگاه كنيم به اينكه سوداگراني 
چه در مقام فرد و چه در مقام سازمان مي خواهند از اين فضا نهايت اس��تفاده را ببرند اما تغييري در 
رويه هاي خود انجام ندهند و محصوالتي به روز و استاندارد و قابل رقابت در دنيا نسازند. در واقع ما عميقاً 
بايد به دنبال اين باشيم كه چرا نمي توانيم در بسياري از كاالها محصوالتي كيفي، به روز و قابل رقابت 
در دنيا بسازيم. اين جعبه سياه ماجراست. آن وقت بايد يكي يكي بررسي شود كه چرا كاالي ايراني در 
آن حوزه از كيفيت قابل ارائه اي برخوردار نيست؟ چرا مثاًل قيمت تمام شده آن كاال در قياس با كاالي 
خارجي باالتر اس��ت؟ آيا اين موضوع به ضعف فناوري و اس��تفاده ما از نس��ل هاي قديمي تر فناوري 
برمي گردد يا ريشه هاي مديريتي دارد؟ اگر مؤلفه هايي از اين دست مورد بررسي قرار گيرد احتماالً ما 
به ريشه هاي ناكارآمدي كاالي ايراني خواهيم رسيد و در آن صورت اين پيام را به مشتري هاي داخلي 
خواهيم رساند كه ديدگاه ها، شكايت ها و نقدهاي آنها براي مديران باالدستي مهم بوده است. مهم است 
كه مصرف كننده داخلي اين پيام را بگيرد كه تأمين نظر و جلب رضايت او در خريد كاالي ايراني براي 

مسئوالن و مديران نه يك شعار كه موضوعي كاماًل مهم و حياتي بوده است. 

 از ايراني حمايت كنيم ت�ا از كاالي ايراني 
حمايت كند

سخن پاياني اينكه اگر ما مي خواهيم 
هموطن هاي ما كاالي ايراني را محكم 
بغل كرده و از آن حمايت كنند ما هم 
بايد هموطنانمان را محكم بغل كرده 
و از آنه��ا حمايت كنيم. نمي ش��ود 
هموطن ايراني را در يك فض��اي بي عدالتي رها 
كرد، نمي ش��ود هموطن ايراني را در فضايي رها 
كرد كه او مجبور است براي 2 ميليون و 3 ميليون 
تومان در م��اه بجنگد، تازه هم��ان 2ميليون و3 
ميليون را س��ر وقت به او ندهند و با هزار اما و اگر 
حقوق و دستمزد خود را دريافت كند، آن وقت هم 
او مي بيند كه عده اي به راحتي ب��ه منابع ثروت 
دسترسي نامشروع دارند. نمي شود انتظار داشت 
كه ايراني از كاالي ايراني حمايت كند در حالي كه 
ما نتوانسته ايم در توزيع عادالنه ثروت در جامعه به 
توفيق چشمگيري برسيم، بنابراين اگر به دنبال 
حمايت از كاالي ايراني هستيم بيش از هر چيزي 
بايد زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي 

را در جامعه فراهم كنيم. 

از اين زاويه مي توان گفت ما هنوز روي منافع جمعي خود كار اساسي و 
اقناعي انج��ام نداده ايم و اگرچه در مقام نظر ممكن اس��ت قائل به اين 
باشيم كه همه ما سرنشينان يك كشتي هستيم اما در مقام عمل به اين 
موضوع باور چنداني نداريم و تصور ما اين است كه هر كسي در قايق خود 
نشس��ته و پيش مي رود. براي اصالح اي��ن رويه كه در نهاي��ت مي تواند عواطف و 
احساسات ما ايراني ها را به س��مت استفاده از كاالي ايراني س��وق دهد كاري كه 
مي توان انجام داد اين است كه به روشني نشان دهيم كه سرنوشت ما ايراني ها با همه 
اختالف طبقاتي و معيشتي به همديگر گره خورده است، لذا اين تفكر در جامعه بايد 
اشاعه پيدا كند كه اگر ما به عنوان ايراني ها جلو برويم با هم جلو خواهيم رفت و اگر 
عقب بمانيم با هم عقب خواهيم ماند. با اين همه امروز تفكر مس��مومي در جامعه 
وجود دارد كه هر كسي فراتر از منافع جمعي فقط و صرفاً به منافع شخصي يا باندي 
خود نگاه و آن منافع را برآورده كند آدم زرنگ و زيركي است و متأسفانه حتي برخي 

از نخبگان ما به انحاي مختلف اين تفكر را در جامعه اشاعه مي دهند. 

در روزهاي پاياني فروردين ماه امسال وقتي حباب بزرگ دالر به اوج خود رسيد و 
قيمت دالر  طي يك روز صعود عجيب��ي را تجربه كرد برخي از ايراني ها به ويژه در 
شبكه هاي اجتماعي نگران آينده و سرنوشت خود بودند چون آنها مي دانستند كه 
اگر قيمت دالر همين طور باال برود چيزي از ارزش پولي ملي باقي نخواهد ماند و 
اين يعني كه سرمايه هاي آنها به باد رفته است چون وقتي حساب و كتاب مي كردند 
آشكارا مي ديدند كه با اين وضعيت بخش اعظمي از دارايي ها و سرمايه هاي آنها عماًل 
از دست رفته است و از سوي ديگر بايد منتظر روزهاي گراني و تورم باشند. در چنين 
شرايط التهابي به اين فكر كنيد كه اكثر ايراني ها مي خواستند كه به صرافي ها سر 
بزنند و همان دارايي كم يا زياد خود را تبديل به دالر كنند. در آن صورت آيا سنگ 
روي سنگ بند مي ش��د؟ مي دانيد طبق قاعده عرضه و تقاضا قيمت ارز تا كجا باال 
مي رفت؟ ولي بسياري از ايراني ها حتي آنها كه سرمايه هاي قابل توجهي داشتند 
اين كار را نكردند چون آنها مي دانند كه اگر به اين بازي خطرناك وارد شوند عماًل 

ارزش پول ملي خود را پايين آورده اند. 

 خيلي از ايراني هاي پولدار وارد بازي دالر نشدند

 چقدر از توليدكننده ها و كارآفرين هايمان حمايت مي كنيم؟ 
ما اگر در اين وانفسا و تنگناهايي كه وجود دارد مي خواهيم همچنان 
چرخ توليد كاالي ايراني در اين كشور بچرخد به ايراني هاي سرمايه دار 
وطن دوست نياز داريم. به توليدكننده هايي كه مي توانند سرمايه هاي 
خود را به ارز تبديل و در نهايت سرمايه خود را از كشور خارج كنند اما 
آنها با وجود همه محدوديت ها و وضعيت ركود ، فشار عوارض ، ماليات ، دستمزد و پول 
بيمه كارگران در كشور مي مانند و بر كوره كم ارزش كردن قدرت پول ملي نمي دمند. 
در چنين جوي آيا وظيفه ما اين نيست كه از اين توليدكنندگان و كارآفرين ها حمايت 
كنيم؟ در واقع دوباره بازمي گرديم به همان صورت موضوعي كه در ابتدا طرح و گفته 
شد، حمايت از كاالي ايراني چيزي جز حمايت از توليدكنندگان كاالي ايراني نيست 
اما ما تا زماني كه تصورهاي درس��تي از توليدكنندگان نداشته باشيم اين حمايت را 
صورت نخواهيم داد. تا زماني كه منشأ ثروت در ايران مخدوش باشد و رانتخوارها در 
اين بازار جوالن بدهند  تر و خشك با هم خواهند سوخت، به خاطر اينكه توليدكنندگان 

اصيل و سرمايه داران مشروع و كارآفرين ها هم كمابيش با همان تصوير ذهني مواجه 
خواهند شد كه افراد از رانتخوارها و سوداگران دارند، در حالي كه توليدكننده اي كه 
از پنج، شش نفر تا 6،5 هزار نفر را به كار گرفته و در وضعيت دشوار توليد، چرخي از 
چرخ هاي اقتصادي را در حوزه هاي مختلف مي چرخاند در واقع سرباز اقتصادي كشور 
و قهرماني از قهرمانان كش��ور اس��ت.  نكته مهم اينجاست كه ما دس��ت از نگاه هاي 
تنگ نظرانه برداريم و اگر در جايي قابليت و ظرفيتي مثبت را مي بينيم آن را معرفي 
كنيم حتي اگر احس��اس مي كنيم كه باوري از باوره��اي آن توليدكننده با عقايد ما 
نمي خواند اما به خاطر منافع جمعي نگاه وسيع تري به موضوع داشته باشيم. در واقع 
بسيار دور از ذهن خواهد بود كه ما بدون آن كه تصويرهاي خوبي از هم داشته باشيم 
به حمايت از كاالي ايراني بپردازيم. در واقع رگ و ريشه هاي حمايت از كاال در حمايت 
از خودمان است و همچنان كه ما از اعضاي خانواده خود در برابر چالش هاي اقتصادي 
و عاطفي و... حمايت مي كنيم اگر نگاه ما وسيع باشد اين اتفاق را در گستره يك مليت 

به نام خانواده بزرگ ايران رقم خواهيم زد. 

6 نكته در باره عوامل تحقق نامگذاري امسال

 افكار عمومي 
درباره منافع جمعي اقناع نشده است

اگر ما اين انتظار را داريم كه ايراني ها از كاالي ايراني 
حمايت كنند در واقع در يك نگاه وسيع تر اين انتظار 
را داريم ك��ه ايراني ها از توليدكنن��ده كاالي ايراني 
حمايت كنند و به عبارت ديگر اين انتظار در ما وجود 
دارد كه ايراني از ايراني حمايت كند. پس صورت مسئله اين 
مي ش��ود كه ما تا چه اندازه به منافع جمع��ي و ايراني مان 
مي انديش��يم؟در واقع اگر مي خواهي��م ايراني ها از كاالي 
ايراني حمايت كنند بايد به اين موضوع بينديشيم كه چطور 
مي شود منافع جمعي را تقويت كرد و آن وقت مي توان روي 
جزئيات بيشتري دقيق شد. از جمله اينكه ما ايراني ها تا چه 
اندازه حس حمايت از همديگر را داريم؟ آيا فقط در سوانح 
و فاجعه هايي چون زلزله يا جنگ زماني كه احساس��ات و 
عواطف ما به جوش مي آيد ح��س حمايت و همدلي در ما 
بيدار مي شود يا در زمان هاي عادي هم اينگونه هستيم؟ ما 
در اين بحث مي توانيم به عواملي كه موجب تقويت حس 
همدلي ملي مي ش��ود بپردازيم و آن عوامل را به حس��اب 

بياوريم. 
اگر مي خواهي��م فرهن��گ مص��رف كاالي ايراني- حتي 
زمان هايي كه كاالي ايراني كيفيت پايين تري نس��بت به 
كاالي خارجي دارد- اشاعه پيدا كند يك راه اين است كه از 
باال اين كار را انجام دهيم. مثاًل با وضع تعرفه هاي سنگين 
چنان كنيم كه قيمت كاالي خارجي براي مصرف كننده 
داخلي چندين برابر ش��ود و در واقع با كاس��تن از قدرت 
خريد او، مصرف كننده را به مصرف كاالي داخلي س��وق 
بدهيم. اين راهي اس��ت كه در جوامع مختل��ف از جمله 
ايران به كار گرفته ش��ده ام��ا محدوديت هاي خاص خود 
را ه��م دارد. اول اينك��ه ذي نفوذه��ا و صاحب��ان ثروت و 
رانت حتي با وضع تعرفه هاي س��نگين مي روند آن كاال را 
مي خرند- مثاًل خودرويي كه قيمت آن 600 ميليون تومان 
يا يك ميليارد تومان است- و با استفاده از اهرم هايي كه در 
اختيار دارند مي توانند مابه التفاوت آن تعرفه سنگين را از 
جيب تهيدستان و طبقه متوسط بيرون بكشند. از آن سو 
اين تفكر در جامعه به وجود مي آيد كه چرا از باال و از سوي 
نهادهاي قانوني دست ما براي انتخاب كاالي مورد نيازمان 
بسته شده است و در واقع مجبوريم كاالي داخلي خريداري 
كنيم. اين همه به خاطر آن است كه هنوز افكار عمومي در 

جامعه در اين باره اقناع نشده اند. 

 افق هاي خريد داخلي و خارجي هنوز براي ما گشوده نيست
اما سوي ديگر ماجرا اين اس��ت كه ببينيم توليدكنندگان كاالي 
ايراني به مشتري هاي خود به چه چش��مي نگاه مي كنند؟ ممكن 
است در حرف سخن از »حق با مش��تري است« باشد، اما در عمل 
مشتري اين احساس را با خود داشته باش��د كه آن جنس را به او 
انداخته اند يا به اصطالح سرش كاله گذاشته شده است، بنابراين 
مهم است كه ما عوامل اين حس ها را به خوبي آناليز و تحليل كنيم و ببينيم كه 
چرا يك مش��تري جنس داخلي فكر مي كند كه سرش كاله رفته است؟! مثاًل 
ممكن است مشتري آن جنس با خود بگويد با يك سوم آن قيمت مي توانسته 
مشابه همان كاال را با مارك ساخته شده در چين بخرد. در اين صورت بايد به او 
توضيح داده شود كه: »آن جنس چيني درست است كه يك دوم يا يك سوم 
جنس ايراني قيمت دارد اما كيفيت قابل مالحظه اي ندارد«  و اگر واقعاً اينگونه 
باشد مش��تري خواهد پذيرفت. يا به او گفته شود كه اين كاالي قاچاق است و 
كاالي قاچاق اگرچه در كوتاه مدت افق خوش��ايندي دارد اما در بلندمدت به 
قيمت از كار بيكار ش��دن كارگر ايراني اس��ت و كارگر ايراني هموطن اوست- 
ممكن اس��ت برادر يا خواهر يا فرزند او در روزها و س��ال هاي بعد باشد- و اگر 
هموطنان او به واسطه تعطيلي كارگاه ها و كارخانه ها بيكار شوند زمينه اشتغال 
امروز و فردا براي او هم تنگ تر خواهد ش��د و حتي اگر آن ايراني شغلي داشته 
باش��د كه با بيكاري كارگران منافع خود ، خانواده و بستگانش ظاهراً به خطر 
نيفتد اما با گس��ترش بيكاري و رواج بزهكاري ها دود اين گسترش بيكاري و 

افزايش لشكر بيكاران به چشم او هم خواهد رفت. 


