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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺗﺼﺪیﮔﺮی ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺧﺎص و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺎﻫﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺧﺺ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦرو دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری دادن آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻫﻤﺎن ﻃﺮح از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﻗﺪر آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ آﻣﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ« در ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﺎم و اﺟﺮای ﯾﮏ دوره  8ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺪرج در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد :ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن و
اﯾﺮان ﭼﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد؟ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻋﻨﺪ؟ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ دﻻﯾﻞ و ﻫﺪفﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارد؟
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اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ آﺛﺎر ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ را درﭘﯽ دارد؟ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻫﺪفﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯽ
ﺑﺒﺮد .در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
• در ﻓﺼﻞ اول ،ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن و
اﯾﺮان و اﻧﻮاع آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
• در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای آنﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﺪفﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻼت و دﻻﯾﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و ﻫﺪفﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی دوﻟﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
• در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم،؛ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
• در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،ﺗﻌﺪادی ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﻣﯿﺰان درک ﺧﻮد از ﻣﻄﺎﻟﺐ آﮔﺎه ﺷﻮد.

