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چکیده
با توجه به مشکالت اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیۀ تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیتهای درونی اقتصاد ملی
متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،شناسایی و رفع موانع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی ضروری به نظر میرسد .در
این میان ،جامعۀ عشایری کشور علیرغم پیشینۀ درخشان در زمینه نقشآفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیتهای بالفعل و بالقوۀ
متعدد ،هماکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد .این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهرهوری باال در اقتصاد است ،با موانعی
روبهروست که نهتنها مانع از آزادسازی ظرفیتهای آن برای تقویت تولید ملی شده است ،بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار
مشکل کرده است .این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقشآفرینی عشایر در حوزه تولید ملی ،راهکارهای متناسب با آنها
را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد .روش پژوهش این مقاله مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و میدانی و با رویکرد توازن
حقمدار است .بر اساس این رویکرد ،به ترتیب ،موضوعشناسی ،نظام مسائل اساسی ،نظام حقوقی بنیادی و نظریۀ مبنای ناظر به
پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزۀ تکالیف هر یک از ارکان مسئول ،نظامنامۀ تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در
آن مشخص خواهد شد.
واژگان کلیدی :عشایر ،اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی ،توازن حقمدار
طبقهبندی O21, O11, M38, M39, K30, K49 :JEL

1

 .1مقدمه
موضوعات علم اقتصاد در دو سطح خرد و کالن به زیرشاخههای مشخصی تقسیم میشود که ازجمله آنها در سطح اقتصاد
خرد میتوان به تولید ،مصرف و بازارها و تعادل آنها اشاره نمود ( .)Jehle & Reny, 2000در سطح کالن هم به موضوعاتی
از قبیل تولید ناخالص ملی و رشد آن ،ادوار تجاری ،بیکاری ،تورم و ...اشاره میشود ( .)Romer, 2012یکی از مهمترین
بحثهایی که از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان در هر دو سطح خرد و کالن بوده است ،بحث تولید ملی است؛ چراکه یکی از موارد
بسیار مهمی است که بر همه متغیرها اثر دارد .عشایر بهعنوان یکی از اقشار مؤثر بر تولید ملی بهخصوص در زمینه تأمین امنیت
غذایی ،در زمینۀ تولید محصوالت خود با مشکالتی روبهرو هستند که در این مقاله در پی شناسایی و بیان راههای رفع این موانع
میباشیم.
 .2روش توازن حقمدار
نوآوری عمدۀ پژوهش حاضر ،استفاده از روششناسی «توازن حقمدار» در شناسایی موانع نقشآفرینی عشایر در تولید ملی
است .غایت توازن حقمدار ،احقاق حقوق ارکان مختلف دخیل در پدیده بهصورتی متوازن است تا از این طریق ،ظرفیتهای
درونی موجود در پدیده زمینههای رشد همگون آن را به وجود آورد .بر اساس این روششناسی ،ابتدا با تدقیق و تعمیق در
جنبههای مختلف پدیدۀ موردمطالعه ،موضوعشناسی نسبتاً جامعی از آن به دست میآوریم .از دل این موضوعشناسی ،نظام
مسائل اساسی پدیده استخراج میشود .سپس با تحلیل جوانب موضوع و نیز با مراجعه به قوانین و شرع ،نظام حقوقی بنیادی
ناظر به پدیده و به تفکیک ارکان اجتماعی دخیل در آن ،استخراج میشود .در مرحلۀ بعد ،نظریۀ مبنای ناظر به پدیده که بیانگر
ابعاد نظری و بنیانهای فکری و ارزشی پدیدۀ مورد بحث است تبیین میشود .نهایتاً برای خروجی پژوهش که ناظر به حوزۀ
تکالیف هر یک از ارکان مسئول است ،نظامنامۀ تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد (زریباف و
همکاران :١٣٩۴ ،ص .)١7٣-١72
 .3موضوعشناسی
عشایر بهعنوان یکی از اقشار مؤثر در تاریخ حداقل چندصدسالۀ اخیر کشور ،فرازوفرودهای مختلفی را خصوصاً در دوران معاصر
تجربه کردهاند .عشایر همیشه ازنظر سیا سی و نظامی موردبحث حکومتهای مرکزی بوده و ازنظر اقت صادی پیو سته وظایفی بر عهده
داشتند (صفینژاد :١٣75 ،ص  .)٣١این قشر بهصورت سنتی ،زندگی کوچنشینی داشتهاند و از قِبَل این سبک زندگی ،هم سطح تولید
نسبتاً باالی خود را در فصول مختلف سال حفظ کنند .همچنین عشایر بهخاطر سبک زندگی کوچنشینی خود ،در طول تاریخ عهدهدار
بخش عمدهای از تجارت بین مناطق مختلف ایران بودهاند .تولید در جامعۀ ایلی دو نقش مهم و اساسی داشت :نخست در تأمین مواد
مورد نیاز و م صرفی در درون ایل و دیگر در مبادلۀ ا ضافهتولید با مواد و کاالهایی که در بیرون از جامعه ایلی و در رو ستاها و شهرها
تولید میشد (بلوکباشی :١٣8٩ ،ص .)۴٣
عمدۀ سلسلههای حاکم بر ایران تا زمان پهلوی ،از عشایر بودهاند .آنچه مسلم است تا قبل از استقرار حکومت پهلوی ،سلسلههای
مختلفی که بر ایران حکم میراندهاند یا خود ع شایری بوده و یا به اتکای نیروی نظامی ع شایر امکان ا ستقرار یافتهاند (کیاوند:١٣68 ،
ص  .)5بااینحال ،با روی کار آمدن ر ضا پهلوی ،بی شتر ایلها و چادرن شینان و طوایف ع شایری خلع سالح شدند (اف شار سی ستانی،
 :١٣66صص .)2١-20
با تشککیل حکومت پهلوی اول ،تالشهای فراوانی برای ایجاد دولت-ملت مدرن در ایران صکورت گرفت .یکی از الزامات ت شکیل
دولت-ملت جدید ،متحدال شکل ساختن بافت اجتماعی و ساختارهای نهادی آن بود و این سرآغاز درگیری حکومت مرکزی با ع شایر
بود (اماناللهی بهاروند :١٣70 ،صص  .)2۴١-2٣7از سوی دیگر ،رضا پهلوی برای تحکیم پایههای دولت-ملت خود در کشور ،اقدام به
تأسیس ارتش ملی کرد .ارتش ملی از دو جهت منجر به تضعیف عشایر در طول سالیان شد :یکی اینکه دیگر نیاز حکومت مرکزی به
نیروی جنگآور و مبارز عشککایر کاهش و مرتفع گردید؛ از سککوی دیگر ،عشککایر به دلیل روحیۀ آزادمنشککی و ظلمناپذیری ،مدام علیه
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اسککتبداد و اسککتعمار دسککت به قیام میزدند و از این منظر ،خطری بزرگ برای حکومت مرکزی و متحدان اسککتعمارگرش به حسککا
میآمدند (همان ،صص )2۴١-2۴5؛ به همین خاطر ،در دوران ر ضاخان درگیریهای زیادی با ع شایر نقاط مختلف ازجمله لر ستان،
بختیاری ،بویراحمد و کهکیلویه ،فارس ،بلوچ ستان ،کرد ستان ،آذربایجان ،خرا سان و خوز ستان صورت گرفت و با ترفندهای گوناگون،
ع شایر را سرکو کردند .مهمترین اقدامات ر ضا پهلوی در ت ضعیف ع شایر عبارت بودند از :ا سکان اجباری ،جایگزینی سیاهچادرهای
ع شایر با چادرهای برزنتی وارداتی بهمنظور واب ستهکردن اقت صادی ع شایر ،خلع سالح ،اجرای سیا ستهای متحدال شکلکردن لباس،
دخالت در گماردن مأموران نظامی و انتظامی در رأس ایالت و بههمریختن ساختار ع شیرهای ،ت صرف زمینها و مراتع ع شایر تو سط
زدوبندهای سیاسی ،تبعید عشایر و نهایتاً تأسیس دارالتربیه عشایری (همان ،ص.)2۴7
اگرچه تأثیر منفی فعالیت رضککاشککاه علیه عشککایر بهحدی بود که مجبور شککد در سککالهای آخر حکومت خود آن را تعدیل کند
(لمتون :١٣۴5 ،ص  ،)502اما در زمان پهلوی دوم ،مبارزه با ع شایر از حالت سخت نظامی به ا ستفاده از شیوههای نرمتر تغییر حالت
داد .بدین منظور ،سیاستهای مختلف اسکان عشایر طراحی و اجرا شد تا این قشر را در میان دیگر اقشار روستایی و شهری ،مضمحل
کنند .تعیین قیمتهای پایین غیرمنصککفانه ،اصککالحات ارضککی و ملیکردن جنگلها عمالً زندگی عشککایر را از درون متالشککی کرد و
بسیاری از مردم عشایر را به سمت روستاها و شهرها روانه ساخت تا بهعنوان نیروی کار مزدبگیر ،در بنگاههای اقتصادی سرمایهداری
مشغول به کار شوند .توجه به سرمایههای خارجی به حدی بود که برای این سرمایهها نسبت به سرمایههای خارجی امتیاز خاص قائل
میشدند (ایوانف :١٣56 ،ص .)١٩6
پس از پیروزی انقال اسالمی ،تالشهای فراوانی برای خارج کردن عشایر از محرومیت انجام شد .جامعۀ عشایری در کنار جامعۀ
روستایی و شهری به رسمیت شناخته شد و جهاد سازندگی و سازمان امور عشایر عهدهدار رسیدگی به عشایر از جانب دولت شدند.
همچنین شورای عالی عشایر بهعنوان نهاد هماهنگکنندۀ دستگاههای مرکزی و محلی تأسیس شد و بودجههای دولتی مختلفی برای
خدمترسککانی به عشککایر در نظر گرفته شککد .آموزش و بهداشککت و تأمین زیرسککاخت و کاالهای اسککاسککی برای عشککایر و نیز تأسککیس
تعاونیهای عشایری زمینه را برای محرومیتزدایی از عشایر فراهم ساخت.
بااینحال ،م شکل ا سا سی در خدمتر سانیهای دهۀ ش صت ،غفلت از خودکفایی و درونزایی ع شایر بود بهنحویکه ع شایر در
طول این دوره بهشدت به خدمات دولتی وابسته شدند و زمانی که دولت در دهۀ هفتاد تصمیم به کاهش بودجۀ عشایر گرفت و برخی
از خدمات خود را کاهش داد ،ع شایر به شدت آ سیب دیدند .همچنین اجرای سیا ستهای کنترل جمعیت و ت شویق ع شایر به ا سکان
داوطلبانه و نیز گسترش آموزش عالی و تمایل عشایر به تحصیالت عالی و فقدان برنامهریزی برای تحصیل عشایر در رشتههای مرتبط
با ع شایر ،باعث کاهش شدید جمعیت ع شایر کوچرو شد .درواقع ،خدمتر سانی به ع شایر پس از پیروزی انقال  ،فاقد مبنای نظری
منسککجم و برآمده از آموزههای انقال اسککالمی بود و به همین دلیل ،علیرغم تالشهای صککورت گرفته ،درحالحاضککر جامعۀ عشککایر
همچنان با محرومیتها مواجه است و پیشبینی میشود با روند فعلی ،در آیندهای نهچندان دور ،این قشر از جامعه بهکلی نابود شود و
جز ماکتی تزیینی برای جذ گردشگر و خلق تصاویر زیبا در طبیعت ،چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
باوجوداینکه جمعیت عشایر حدود 2درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد ،اما عشایر با تولید حدود  20درصد از نیازهای
انواع پروتئین حیوانی کشور (که عمدتاً گوشت قرمز گوسفندی و یک کاالی تقریباً راهبردی است) ،جزو مولدترین قشر از اقشار
جامعه ایرانی به شمار میروند؛ یعنی هر فرد بهاندازهی ده نفر تولید میکند .با مقایسه سه سرشماری انجامشده در سالهای
 ١٣77 ،١٣66و  ،١٣87ساالنه بهطور متوسط تعداد دام قابلعرضه 2/2درصد ،تولید گوشت  2/٩5درصد ،میزان اراضی آبی 6/٩
درصد ،باغات  ١5درصد و میزان کل تولیدات ۴درصد رشد داشته است .رشد کل در طی سالهای اخیر از سال  ١٣88تا ١٣٩١
ساالنه بالغبر  7درصد بوده است (منبع :پایگاه سازمان امور عشایر) .هماکنون  ٩5درصد دام سبک موردنیاز کشور برای تولید
گوشت ،از دامهای سنتی و عشایری است (پوریان ،١٣٩6 ،خبرگزاری عیارآنالین) .تولیدات عشایری در این زمینه عالوه بر کمیت،
دارای کیفیت باالیی هم میباشد .تغذیهی دامها از مراتع طبیعی و گیاهان دارویی ،اهمیت استفاده از این محصوالت را بیشازپیش
نمایان میکند.
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 .4نظام مسائل
پس از ترسیم وضعیت عشایر در اقتصاد و تولید ملی ،الزم است نظام مسائل عشایر استخراج شود .نظام مسائل ناظر به
دغدغهها و کمبودهای اساسی و محوری در زندگی عشایر است که استخراج و اولویتبندی آنها میتواند در تصمیمگیری نهایی
برای رفع موانع تولید عشایر مؤثر باشد .بدین منظور ،مجموعهای از مصاحبههای باز با سه دسته از افراد صورت گرفت :دستۀ اول،
نخبگان و صاحبنظران در زمینۀ عشایر بود .بدین منظور با افراد مختلفی که فعالً یا قبالً درگیر امور عشایر بودند چه در سازمان
بسیج و چه در جهاد سازندگی یا در نهادهای دولتی مصاحبههایی انجام شد .تالشهایی صورت گرفت تا با صاحبنظران دانشگاهی
نیز مصاحبههایی صورت گیرد ولی متأسفانه کسی حاضر به مصاحبه نشد .دلیل عمده برای امتناع از مصاحبه را آگاهی نداشتن
از مسائل عشایر عنوان میکردند .سپس به سراغ مسئوالن امور عشایر هم در سازمان امور عشایری و هم در سازمان مراتع و
جنگلداری و منابع طبیعی رفتیم و مصاحبههایی با ایشان انجام شد .درنهایت به پیشنهاد بسیج جامعۀ عشایری ،استان چهارمحال
و بختیاری بهعنوان منطقۀ مطالعات میدانی انتخا شد و مصاحبههایی با مردم عشایر که در اوایل بهار در حال کوچ به این استان
بودند و برخی هنوز استقرار کامل نیافته بودند ،صورت گرفت .نتایج این مصاحبهها با روش دادهبنیاد١مؤلفهگیری و مقولهبندی
شد .نتایج بهدستآمده2به شرح زیر است:
م سئوالن و کار شنا سان دولتی معتقدند ع شایر در یک « سیر طبیعی» در حال ا ضمحالل و هم سان شدن با دیگر اق شار جامعه
هسککتند و دولت نه اراده و نه توان جلوگیری از این واقعیت را دارد .در راسککتای سککاماندهی عشککایر دولت موظف به انجام دو کار شکده
است:
الف) اسکان عشایر داوطلب ،برنامهریزی و حمایت از آن؛
) ساماندهی عشایر کوچنده (ماده  ،2آییننامه ساماندهی عشایر).
همچنین دولت موظف اسککت زیرسککاختهایی را برای سککهولت کوچ عشککایر و در مناطق ییالقی و قشککالقی ارائه کند .درنهایت
دیدگاه کارشناسان این است که برای خدمترسانی بیشتر به عشایر ،بهتر است عشایر اسکان پیدا کنند .البته هیچ اجباری برای اسکان
عشایر وجود ندارد اما این نوع نگاه به عشایر خودبهخود عشایر را تشویق میکند که اسکان پیدا کنند .از سوی دیگر ،عشایر اسکانیافته
نیز چندان از خدمات دولتی بهرهمند نمیشوند چه اینکه خود روستاها دچار محرومیتهای فراوانی هستند و اضافهشدن عشایر به آنان
بر مشکالت روستاها و توسعۀ روستایی افزوده است.
سازمان منابع طبیعی با اعمال محدودیتهای گ سترده و د ستوپاگیر ،عمالً ع شایر را در چرای دامهای خود با م شکل مواجه
کرده ا ست (ممیزی مراتع چی ست ،پایگاه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی .)١٣٩6 ،نگاه کار شنا سان این سازمان
آن است که چرای دام توسط عشایر باعث فرسایش مراتع میشود و بدین منظور عشایر باید چرای خود را در مراتع محدود کنند و در
عوض از خوراک دام برای دامهای خود استفاده کنند .همچنین حفر چاه برای استخراج آ موردنیاز عشایر با مشکالت قانونی مختلفی
مواجه است .این عوامل هزینۀ تولید عشایر را بهشدت افزایش میدهد.
نخبگان امور عشککایر ،دغدغههای خوبی برای توسککعۀ سککبک زندگی عشککایر و حفظ کوچرویی آنها داشککتند و در این زمینه
راهکارهای خالقانه متعددی پیشنهاد میکردند .متنوعسازی منابع درآمدی عشایر ازطریق آموزش مهارتهای زراعت و پرورش زنبور و
اسب و ...نیز راهکارهایی برای کاهش هزینههای خوراک دام خصوصاً در مناطق قشالقی ازجمله پیشنهادهای ایشان بود .بااینحال ،اتکا
به دانشهای روز که عمدتاً متکی بر فناوریهای انبا شتی و غیربومی و گران ا ست ،اجرای راهکارهای آنان را با م شکالت جدی مواجه
میسازد.
مصاحبه با مردم عشایر نشان داد که مردم عشایر بهجای آنکه بیشتر به ظرفیتها و توانمندیهای درونی خود اتکا داشته باشند،
چشم امید به امکانات و تسهیالت دولتی و حکومتی دوختهاند .این نوع نگاه که متأسفانه سالهاست در میان عشایر نهادینه شده است

١

. Grounded theory
 2در پیوست شرح یافتهها آمده است.
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باعث شده که این ق شر که روزگاری سرآمد خودکفایی و مقاومت بوده ا ست ،اکنون به ق شری واب سته و ن سبتاً منفعل و رو به انقراض
تبدیل شود.
بهطورکلی مسککائل عشککایر در حوزۀ تولید را میتوان در سککه حوزۀ قبل از تولید ،حین تولید و پس از تولید دسککتهبندی کرد.
رتبهبندی و اولویتگذاری این مسائل بسته به منطقۀ عشایری مدنظر ممکن است متفاوت باشد .چکیدۀ این مسائل به تفکیک مذکور
در جدول شماره  ١آمده است.
جدول شماره  :1نظام مسائل تولید عشایر


کمبود نیروی انسانی و مسئلۀ کاهش جمعیت



ترجیح شهرنشینی بر کوچندگی توسط عشایر



توجهنکردن مسئوالن به ظرفیتهای زندگی کوچنشینی و اصرار بر سیاستهای اسکان



بهروزنشدن سبک زندگی کوچنشینی با تحوالت جدید و اقتضائات تاریخی حاضر



اکتفاکردن به اقتصاد سربهسر و بدون مازاد



فقدان درک صحیح و بلندمدت از جایگاه عشایر در تولید ملی



فقدان روحیۀ ابتکار و فکر و اندیشه



اتکای صرف به دامداری و استفادهنکردن از دیگر ظرفیتهای زندگی کوچنشینی:

مسائل پیش از تولید

مسائل حین تولید
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صنایعدستی



زراعت و کشاورزی



تولید عسل



جمعآوری گیاهان کوهی و دارویی



پرورش اسب و دامهای سنگین



محرومیت عشایر نسبت به سایر اقشار جامعه



دسترسی نابرابر به امکانات و فرصتها


آموزش



بهداشت



حملونقل



تسهیالت اجتماعی مانند بیمه ،بانک و…



نداشتن نگاه پیشرو به سبک زندگی کوچنشین و انتخا زندگی عشایری از روی ناچاری



تالشنکردن برای شناخت و فعالسازی ظرفیتها و مزایای زندگی کوچنشینی



نداشتن اندیشۀ خودکفایی و استقالل از کمکهای بیرونی و دولتی



مسئلۀ مراتع



مشکل کمبود آ برای دامها



مشکل کمبود علوفه در تابستان و زمستان



باالبودن هزینههای خوراک و بهداشت دام و ناچارشدن به فروش زودهنگام دام



تلفات در مسیر کوچ



ناامنی ایلراهها



راهزنان



حملۀ حیوانات وحشی



وابستهبودن به خدمات دولتی



تکیه بر فناوریهای وارداتی سرمایهبر برای حل مشکالت عشایر



بهروزنشدن ابزارها و شیوههای تولیدی عشایر بهگونهای سازگار با سبک زندگی کوچنشینی

مسائل پس از تولید



نداشتن دانش کشاورزی و دامداری کافی و اکتفا به شیوههای سنتی موروثی



نداشتن راهکارهای علمی و فناورانه برای کاهش هزینهها (مثالً اصالح نژاد دامها)



فقدان تولید و نوآوری در فناوریهای سازگار با زندگی کوچنشینی



انتظار و توقع از دولت برای تأمین خوراک دام ،بهداشت ،تسهیالت بانکی و…



ناکافیبودن بیمۀ عشایر و نبود سازوکار بیمههای بومی برای استقالل عشایر از بیمههای متعارف



فقدان تشکیالت و سازمان تولید



مشکل مجوزهای بهداشتی برای محصوالت دامی



نبود خریدار کافی در محل در زمان عرضۀ دام عشایر و کاهش شدید قیمت دام



نبود امکان عرضۀ مستقیم دام و محصوالت دامی به مصرفکنندگان



نبود زیرساختهای حملونقل ازجمله جاده و وسایل انتقال تولیدات به سمت مصرفکنندگان



ناعادالنهبودن نظام توزیع محصوالت عشایر


نبود امکان عرضۀ مستقیم محصوالت



حضور دالالن و واسطهها

 .5نظام حقوقی
گام سوم در روششناسی توازن حقمدار ،استخراج نظام حقوقی ناظر به پدیده است .نظام حقوقی مشتمل بر حقوق اساسی
و پایهای پدیدۀ موردنظر همراه با شناسایی ارکان حقوقی ناظر به حقوق است .درواقع نظامنامۀ حقوقی ،مجموعهای از حقوق
پایهای ناظر به پدیدۀ موردبررسی است .ارکان حقوقی عبارت است از افراد حقیقی یا حقوقی یا نهادهایی که در قبال این حقوق
تکالیفی را بر عهده دارند .بهمنظور استخراج نظام حقوقی عشایر ،ابتدا به مرور دیدگاههای مقام معظم رهبری دربارۀ عشایر
پرداختیم تا حقوق عشایر را از نگاه ایشان استخراج کنیم .سپس قانون اساسی را مرور کردیم و برخی حقوق پایهای را که به
موضوع پژوهش مربوط میشد فهرست کردیم .نهایتاً به قوانین و آییننامههای مصو در زمینۀ عشایر مراجعه کردیم و با مرور و
دستهبندی آنها ،حقوق مصرح عشایر در قوانین را به دست آوردیم .مهمترین این قانونها عبارت بودند از «قانون حفظ و حمایت
از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و «تصویبنامه تشکیل شورای عالی عشایر ایران».
اگرچه قوانین متعددی در زمینۀ حمایت از عشایر تصویب شده و بعضاً به اجرا هم در آمده است اما خأل نظری در مقررات
مشهود است .درواقع نگاه واضعان قوانین صرفاً در جهت خدمترسانی و محرومیتزدایی از عشایر بوده است و کمتر بهدنبال
تقویت عشایر بهمنظور رشد درونزای این قشر و حتی بهرهگیری از آنان برای حل دیگر مسائل کشور بودهاند.
با تحلیل این حقوق و تکمیل آنها با یافتههای پژوهش ،نهایتاً به نُه حق پایهای در عر صۀ تولید ع شایر د ست یافتیم ٣.این حقوق
به تفکیک پیش از تولید ،حین تولید و پس از تولید به شرح زیر میباشند:
جدول شماره  :2حقوق پایهای تولید عشایر
توسعۀ انسانی
پیش از تولید

تأمین نهادههای تولید
تأمین زیرساخت
امنیت

حین تولید

بیمه و تأمین اجتماعی
تأمین مالی

 ٣برای اطالع بیشتر از چگونگی دستیابی به نه حق پایهای تولید عشایر ،به مقالۀ «شناسایی حقوق پایهای تولید عشایر از طریق استخراج نظامنامه حقوقی
عشایر» از سوی همین نویسندگان مراجعه کنید.
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قیمتگذاری منصفانه
پس از تولید

دسترسی به بازار
حملونقل

هرکدام از این حقوق ،تکالیفی را برای ارکان نظام حقوقی ایجا میکند .با مرور بیانات رهبر معظم انقال مدظلّهالعالی و نیز
قوانین مختلف ناظر به عشایر ،هشت رکن شناسایی شد که در احقاق حقوق عشایر تکالیفی را برعهده دارند .برای هرکدام از این
ارکان میتوان نقشی کلی تعریف کرد که در مرحلۀ نهایی پژوهش ،این نقشهای کلی با توجه به اصول نظریۀ مبنا و نیز حقوق
پایهای عشایر ،جزئیتر خواهند شد؛ البته در صورت تصمیم به عملیاتیکردن این پژوهش ،میتوان هرکدام از این نقشها را با
کمک متخصصان هر حوزه بهصورتی دقیقتر تعریف کرد .در جدول شماره  ٣نمایی پیشنهادی از این نقشهای کلی ارائه شده
است.
جدول شماره :3ارکان نظامنامۀ حقوقی عشایر و نقشهای کلی آنها
ارکان حقوقی

نقش کلی

افراد عشایر

شناسایی ظرفیتهای درونی عشایر و تالش برای خودکفایی

تشکلهای مردمی غیردولتی عشایری

سازماندهی عشایر برای حل مشکالت و پیگیری حقوق

دولت

خدماترسانی برای رفع محرومیت و رساندن عشایر به خودکفایی و زمینهسازی برای
نقشآفرینی آنان در حل مشکالت کشور

شورای عالی عشایر و شوراهای استانی

ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرکزی و محلی برای حل مشکالت عشایر

مجلس

تصویب و نظارت بر قوانین و بودجههای الزم برای رفع محرومیت و رساندن عشایر به
خودکفایی و نقشآفرینی آنان در حل مشکالت کشور

قوه قضائیه

رسیدگی و پیگیری سریع قضایی متجاوزان به حقوق عشایر

بسیج

پاسداری از هویت انقالبی عشایر و فعالکردن نیروهای مردمی عشایر در پاسداری از انقال اسالمی

نیروی انتظامی

تأمین امنیت عشایر و مشارکت دادن آنها در تأمین امنیت کشور

 .6نظریۀ مبنا
نظریۀ مبنا ضامن انسجام پژوهش و مانع از التقاط و پراکندگی در آن است .درواقع نظریۀ مبنا مسیر رسیدن از مبنا تا مدل
را نشان میدهد .مهمترین کارکرد نظریۀ مبنا ،جهتدهی مسیر حرکت و تحول پدیده از وضع موجود به سمت وضع مطلو
است.
نظریۀ مبنای مختار در این پژوهش ،اقتصاد مقاومتی است .براساس این نظریه ،عنصر مقاومت باید در زندگی عشایر «فعلیت»
پیدا کند .بدین منظور ،با تکیه بر بیانات رهبر انقال اسالمی مدظلّهالعالی بهعنوان مبدع این نظریه ،شش اصل برای اقتصاد مقاومتی
استخراج شد :درونزایی ،برونگرایی ،عدالتبنیانی ،دانشبنیانی ،مردممحوری و فرهنگ و روحیۀ جهادی (.بیانات رهبر معظم
انقال مدظلّهالعالی در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی )١٣٩2 ،ایدۀ اصلی این است که هرکدام از این شش اصل باید در
عشایر تحقق و فعلیت پیدا کند.
مقاومت زمانی محقق میشود و پایدار میماند که متکی بر نیروهای درونی پدیده باشد .وابستگی پدیده به عوامل بیرونی به
هر عنوانی ،مسیری برای آسیبپذیری آن ایجاد میکند .ظرفیتهای سرشار عشایر نویدبخش آن است که نیروهای درونزا برای
رشد عشایر بهصورت بالقوه و حتی بالفعل وجود دارد و تنها کافیست از این فرصتها و توانمندیها بهخوبی استفاده کرد (موحد،
 ،١٣٩۴ص  .)٣8-۴0مهمترین گام در این زمینه آن است که هم خود مردم عشایر و هم مسئوالن امور عشایری بپذیرند که
عشایر میتوانند با اتکا به نیروهای درونی خود ،مشکالت و محرومیتهای خود را مرتفع کنند.
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بااینحال ،خوداتکایی بهتنهایی نمیتواند ضککامن اسککتقرار و دوام مقاومت باشککد بلکه دوام مقاومت مسککتلزم وجود مازاد در پدیده
ا ست تا پو شش و حفاظی برای نیروهای درونی آن ایجاد شود .ع شایر نهتنها میتوانند م شکالت خود را به صورت درونزا حل کنند،
بلکه میتوانند به کمک دیگر بخشهای اقت صادی ک شور بیایند و در حل م شکالت اقت صادی و امنیتی و فرهنگی و سیا سی ک شور
فعاالنه م شارکت کنند .بهرهگیری از ع شایر در حل م شکالت ک شور صرفاً با تغییر رویکردها به آنان و زمینه سازی برای م شارکت آنان
امکانپذیر است.
یکی از موانع جدی در مسیر شکوفایی اقتصاد عشایر ،بیعدالتیهای ساختاری است که در نظام بروکراتیک دولتی بهشدت به آن
دامن زده میشود .رفع تبعیضها و ویژهخواریها ،تمرکززدایی و توزیع متوازن امکانات و فرصتها در سراسر کشور ،توجه ویژه به نقاط
دور از مرکز ،ایجاد زمینۀ د ستر سی برابر آحاد مردم به فر صتها و زیر ساختها و ت سهیالت اجتماعی و عمومی ک شور و برنامهریزی
برای احقاق حقوق مشروع و قانونی اقشار مختلف میتواند زمینهساز آزادسازی گستردۀ ظرفیتهای درونی کشور برای رشد و پیشرفت
باشد .برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی میتواند ضامن رشد درونزا و تداوم آن باشد (کجوری :١٣٩5 ،ص .)١0-7
ازآنجاکه الگوی پیشککرفت جمهوری اسککالمی نسککخهای پیشککرو و متمایز اسککت ،نیازمند نوآوری و خالقیت و درنوردیدن مرزهای
دانش اسککت .در این مسککیر ،اگرچه از دسککتاوردهای دانشهای دیگران اسککتفاده میشککود اما چون مبدأ و مسککیر و منتهای حرکت با
الگوهای توسککعۀ غربی کامالً متفاوت و بعضکاً متضککاد اسککت ،تولید دانشها و فناوریهای بومی جایگاهی بسککیار کلیدی دارد .در حوزۀ
عشایر ،دانشها و فنون انباشتمحور غربی کاربرد چندانی ندارد چون این فناوریها هم با اصل درونزایی و هم با اصل عدالتبنیانی در
ت ضاد قرار دارد .عالوهبراین ،فناوریهای غربی عمدتاً با سبک زندگی ع شایر سازگار نی ستند و اگرچه ممکن ا ست م شکلی را برطرف
کنند اما مشکالت متعدد دیگری را به وجود خواهند آورد .بدین منظور ،باید گروههای دانشبنیان مثالً در قالب اردوهای جهادی شکل
بگیرند و مشکککالت عشککایر را با نوآوری و خالقیت در تولید فناوریهای سککاده ،دردسککترس و ارزان مرتفع کنند(.سککعیدی و همکاران،
)١٣٩٣
از سوی دیگر ،برا ساس ا صل عدالتبنیانی ،امکانات و فر صتها باید به صورتی متوازن توزیع شود ( سعیدی :١٣٩6 ،پایگاه جامع
علمی قصککد) و لذا انباشککت مقادیر زیادی ثروت و امکانات در محلی خاص هم زمینهسککاز انحصککارگری اسککت و هم توزیع متوازن را
خدشهدار میکند.
رحمه اهلل
و رهبر معظم انقال
اصککل پنجم ،تکیه بر مردم و مشککارکتدادن آنان در حل مسککئله اسککت .براسککاس نگاه امام خمینی
ا سالمی ،مردم جایگاه ویژهای در نظام ا سالمی دارند (ح سنی و کجوری :١٣٩5 ،ص  .)88-80دولت باید صرفاً زمینه سازی و نظارت
کند و کارها را خود مردم عشککایر انجام دهند .ایجاد و توسککعۀ زیرسککاختها ،برقراری و حفظ امنیت ،بیمه ،تأمین مالی ،قیمتگذاری،
دسترسی به بازارها و حملونقل محصوالت همگی باید توسط خود عشایر صورت بگیرد و دولت صرفاً بر این مسیر نظارت داشته باشد
و هرجا که این زنجیرۀ تولید تا فروش و م صرف با اختالل مواجه شد ،باز با م شارکت ع شایر ،م شکالت را مرتفع سازد .این امر هم به
چابک سازی دولت کمک میکند و هم در را ستای خودکفایی و درونزایی ع شایر ا ست .همچنین میتوان از ظرفیتهای ع شایر برای
رفع مشکالت روستایی و شهری بهره گرفت خصوصاً در تأمین امنیت و خودکفایی کشور در محصوالت دامی و زراعی.
ش شمین ا صل در اقت صاد مقاومتی ،روحیۀ جهادی ا ست .تنها فرهنگ جهادی و تالش م ضاعف میتواند مقاومت را در جامعه به
فعلیت برسکککاند .در زمینۀ عشکککایر ،هم خود مردم عشکککایر باید مجاهدت کنند و با اتکا به نیروهای درونی خود و با ابتکار و خالقیت
م شکالت خود را حل کنند و هم م سئوالن دولتی باید تالش م ضاعفی را برای جبران کمکاریهای گذ شته خ صو صاً در زمان طاغوت
انجام دهند و با جهتدهی برنامهها و فعالیتهای خود ،زمینهساز خودکفایی و نقشآفرینی عشایر در اقتصاد ملی شوند.
هر یک از این اصکککول ،وظایفی را برای ارکان حقوقی مربوط به عشکککایر ایجا میکند و برنامهها و اقدامات آنها را جهتدهی
میکند .در نظامنامۀ تکلیفی نقش هر کدام از این اصول لحاظ شده است .بهطور خالصه ،جهتگیری کلی ناظر به هر اصل در جدول
شماره  ۴آمده است.
جدول شماره  :4جهتگیریهای کلی اصول نظریۀ مبنا
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اصول

جهتگیریهای کلی

درونزایی

خودکفایی عشایر

برونگرایی

ایفای نقش در تولید و اقتصاد ملی

عدالتبنیانی

رشد متوازن استعدادها ،برابری در فرصتها و بهرهبرداریها

دانشبنیانی

دانشبنیانکردن سبک تولید و توزیع عشایر

مردممحوری

اتکای پیشرفت عشایر بر آحاد مردم عشایر و مشارکت همگانی آنان

فرهنگ و روحیۀ جهادی

فعلیتیافتن روحیۀ جهادی و تالش مضاعف در بدنه مردمی عشایر و مسئوالن امور عشایری

 .7نظامنامه تکلیفی
پس از شناسایی منزلت پدیده و استخراج نظام مسائل و نظام حقوقی و تبیین نظریۀ مبنا ،به آخرین بخش یعنی تدوین
نظامنامۀ تکلیفی میرسیم .در نظامنامۀ تکلیفی ،راهبردهای تحول وضع موجود در قالب اقدامات هر یک از ارکان حقوقی ناظر به
هرکدام از حقوق پایهای و در چارچو هر یک از اصول نظریۀ مبنا به دست میآید .برای ترسیم نظامنامۀ تکلیفی ،از ماتریس
سهوجهی استفاده میشود .سطر اول این ماتریس ،حقوق پایهای در سه مرحلۀ پیش از تولید ،حین تولید و پس از تولید قرار
میگیرد .در ستون اول آن ،اصول نظریۀ مبنا لحاظ میشود و در ستون دوم آن ،در درون هر اصل ،ارکان حقوقی جای میگیرند.
درایههای این ماتریس بیانگر تکالیف هر یک از ارکان در هر یک از اصول و ناظر به احقاق هرکدام از حقوق است.
قوانین فعلی برخی از درایههای این ماتریس را پر کرده است .خألهای موجود در درایهها ،که بخش عمدهای از این ماتریس
را تشکیل میدهد ،نشاندهندۀ کاستیهای موجود در قانونگذاری ،سیاستگذاری ،نهادسازی و اقدامات هر یک از ارکان است.
تکمیل این ماتریس با مشارکت متخصصان هر رکن حقوقی و تالش هر رکن برای انجام وظایف خود ،میتواند وضع فعلی عشایر
را ازلحاظ شاخص عدالتپذیری ارتقا دهد.
بهمنظور تکمیل درایههای این ماتریس ،ابتدا جهتگیریهای کلی هر یک از ا صول نظریۀ مبنا را در حقوق پایهای ضر کرده و
سکپس متنا سب با نقش هر یک از ارکان نظام حقوقی ،تکلیف یا تکالیفی را پیشکنهاد کردهایم .حاصکلضکر جهتگیریهای ا صول
ششگانه در حقوق پایهای نهگانه به شرح زیر است:
جدول شماره  :5ضرب اصول نظریۀ مبنا در حقوق پایهای
اصول نظریۀ

جهتگیری کلی

مبنا

هر اصل

درونزایی

خودکفایی عشایر

برونگرایی

ایفای نقش در تولید
و اقتصاد ملی

حوزههای
حقوق

حاصلضرب اصول در حقوق

تولید
پیش از
تولید

توسعه انسانی :آموزش و توانمندسازی عشایر برای خودکفایی
تأمین نهادههای تولید :خودکفایی در تأمین نهادهها
زیرساخت :وابستهنشدن به امکانات و تسهیالت دولتی
امنیت :تأمین خودجوش امنیت مناطق عشایری

حین تولید

بیمه :تشکیل صندوقهای بیمه مردمی و اجتماعی
تأمین مالی :تشکیل صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای مالی و اعتباری

پس از
تولید
پیش از
تولید

قیمتگذاری منصفانه :لحاظکردن هزینۀ تولید در قیمتگذاری
دسترسی به بازار :عرضۀ مستقیم به مصرفکنندگان
حملونقل :حمل محصوالت خود به مناطق شهری
توسعه انسانی :آموزش و فرهنگسازی برای مشارکت و ایفای نقش عشایر در تولید ملی
تأمین نهادههای تولید :حرکت به سمت مازادداشتن در نهادههای تولید عشایر
زیرساخت :مشارکت عشایر در ایجاد و توسعه زیرساختهای کشور
امنیت :مشارکت عشایر در مرزبانی و تأمین امنیت کشور

حین تولید

بیمه :گسترش پوشش بیمههای مردمی عشایری به سایر اقشار جامعه
تأمین مالی :گسترش پوشش نهادهای مالی مردمی عشایری به سایر اقشار جامعه
قیمتگذاری منصفانه :لحاظکردن نیاز و قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی در قیمتگذاری
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پس از
تولید

دسترسی به بازار :مشارکتدادن دیگر اقشار در عرضۀ محصوالت و جلوگیری از انحصارگرایی
عشایر
حملونقل :مشارکت عشایر در نظام حملونقل کشور
توسعه انسانی :رشد متوازن استعدادهای عشایر

پیش از
تولید

عدالتبنیانی

رشد متوازن
استعدادها ،برابری
در فرصتها و
بهرهبرداریها

دانشبنیانی

دانشبنیانکردن
سبک تولید و توزیع
عشایر

مردممحوری

اتکای پیشرفت
عشایر بر آحاد مردم
عشایر و مشارکت
همگانی آنان

فرهنگ و
روحیۀ جهادی

فعلیتیافتن روحیۀ
جهادی و تالش
مضاعف در بدنه
مردمی عشایر و
مسئوالن مربوط

تأمین نهادههای تولید :ایجاد امکان بهرهبرداری غیرتبعیضانه از منابع طبیعی توسط عشایر
زیرساخت :توزیع متوازن زیرساختها و ایجاد امکان دسترسی برابر عشایر نسبت به دیگر اقشار
جامعه
امنیت :برابری با سایر اقشار جامعه در برخورداری از امنیت

حین تولید

بیمه :برابری با سایر اقشار جامعه در برخورداری از بیمه
تأمین مالی :دسترسی برابر با سایر اقشار جامعه به نهادهای مالی و پولی

پس از
تولید

قیمتگذاری منصفانه :لحاظکردن اصول قیمت عادالنه (نیاز و قدرت خرید مصرفکننده ،هزینۀ
تولید ،سودمندی اجتماعی کاال)
دسترسی به بازار :برابری با سایر اقشار جامعه در دسترسی به بازار
حملونقل :دسترسی برابر با سایر اقشار جامعه به حملونقل

پیش از
تولید

توسعه انسانی :آموزش مهارتها و دانشهای فنی برای افزایش کارایی و بهرهوری عشایر
تأمین نهادههای تولید :استفاده از دانشها و فناوریهای بهروز ،ساده و بومی خرد
زیرساخت :ابتکار و نوآوری در تأمین زیرساختها متناسب با سبک زندگی عشایری
امنیت :نوآوری و خالقیت و استفاده از فناوریهای بهروز ،ساده و بومی برای تأمین امنیت

حین تولید

تأمین مالی :نوآوری و خالقیت در طراحی و بهکارگیری شیوههای تأمین مالی بومی و متناسب با
سبک زندگی عشایر

پس از
تولید

پیش از
تولید

قیمتگذاری منصفانه :استفاده از دانشها و مهارتهای روز متناسب با سبک زندگی عشایری
برای قیمتگذاری و نظارت بر آن
دسترسی به بازار :نوآوری و خالقیت در تسهیل دسترسی عشایر به بازارها
حملونقل :نوآوری و خالقیت در طراحی و بهکارگیری وسایل نقلیه متناسب با وضعیت محل
زندگی عشایر
توسعه انسانی :آموزش و تشویق عشایر به مشارکت در پیشرفت جامعه عشایر بهصورت درونزا
تأمین نهادههای تولید :مدلسازی و آموزش عشایر برای مشارکت در تأمین نهادههای تولید
زیرساخت :سهیمکردن آحاد عشایر در ایجاد و توسعه زیرساختها
امنیت :طراحی مدلهای تأمین امنیت با تکیه بر نقش محوری عشایر

حین تولید

بیمه :آموزش و تشویق آحاد عشایر برای راهاندازی بیمههای مردمی
تأمین مالی :آموزش و ساماندهی آحاد عشایر برای راهاندازی و حمایت از نهادهای پولی و مالی
مردمی عشایری
قیمتگذاری منصفانه :مشارکت آحاد عشایر در قیمتگذاری و احترام به قیمتهای منصفانه

پس از
تولید
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بیمه :نوآوری و خالقیت در طراحی نهادهای بیمهای متناسب با سبک زندگی عشایری و با
بهرهگیری از ظرفیتهای عشیرهای

پیش از
تولید

دسترسی به بازار :آموزش و زمینهسازی برای مشارکت آحاد عشایر در دسترسی به بازار
حملونقل :آموزش و زمینهسازی برای جلب مشارکت آحاد عشایر برای حملونقل محصوالت
عشایری
توسعه انسانی :تربیت مردم عشایر درجهت تقویت روحیۀ جهادی
تأمین نهادههای تولید :تزریق روحیه جهادی برای خودکفایی در تأمین نهادههای تولید
زیرساخت :زمینهسازی برای مجاهدت عشایر در ایجاد و توسعۀ زیرساختها
امنیت :مشارکت در تأمین امنیت با روحیۀ جهادی

حین تولید

بیمه :مقاومت در نوآوری و طراحی ساختارهای جدید بیمهای مبتنی بر ظرفیتهای خود عشایر
تأمین مالی :مقاومت و استمرار در نوآوری مالی و پولی برای تأمین مالی درونزای عشایر

پس از
تولید

قیمتگذاری منصفانه :مجاهدت برای تعیین قیمت منصفانه و پایبندی به آن
دسترسی به بازار :تالش مضاعف برای دسترسی مستقیم به بازار مصرفکننده و حذف دالالن
حملونقل :تالش مضاعف برای حمل محصوالت عشایری به بازار

 .8تحلیل نتایج
در پایان پژوهش ،به سؤال اصلی بازمیگردیم و با استفاده از یافتههای پژوهش و بهویژه ماتریس تکالیف ،متناسب با نظریۀ
اقتصاد مقاومتی و شش مؤلفۀ اصلی آن ،به ارائۀ پاسخهای نسبتاً اجمالی میپردازیم.
 .8.1موانع استفاده از ظرفیت عشایر برای تقویت درونزای تولید ملی

این سؤال ،محوریترین مسئلۀ پژوهش حاضر است .براساس «نظریۀ اقتصاد مقاومتی» که بهعنوان نظریۀ مبنای پژوهش
تبیین شد ،رکن اصلی در ساماندهی اقتصاد« ،مقاومت» است .اولین عنصر در ایجاد مقاومت ،درونزایی است چراکه بدون
درونزایی ،رشد اقتصادی یا ممکن نیست یا پایدار نیست؛ ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی روبهرشد و پیشرفت است،
برونگرایی جزء الینفک آن است؛ اتکا به دانش و فناوریهای بومی متناسب با ساخت درونی اقتصاد میتواند سرعت رشد اقتصاد
را چندین برابر کند؛ عدالتبنیانی ضامن استحکام ساخت درونی نظام و متضمن رشد متوازن اقتصاد است؛ مردممحوری میتواند
با توزیع بار اقتصاد میان همۀ اقشار و آحاد مردم ،استقامت اقتصاد را در برابر تکانههای خارجی و تهدیدها و تحریمهای دشمنان
افزایش دهد؛ و نهایتاً داشتن روحیه و مدیریت جهادی الزمۀ آغاز و تداوم مسیر پیشرفت اقتصادی کشور است (بیانات رهبر معظم
انقال مدظلّهالعالی در حرم مطهر رضوی.)١٣٩۴ ،
این الگو را در حوزۀ اقتصاد عشایر بهعنوان یک کل نیز میتوان تطبیق داد .بدین منظور ،مشکالت و موانع موجود در مسیر
نقشآفرینی عشایر در تولید ملی را ناظر به این شش رکن اقتصاد مقاومتی دستهبندی میکنیم.
 .8.1.1موانع درونزایی

منظور از موانع درونزایی موانعی است که از رشد درونزای ظرفیتها و استعدادهای عشایر و همچنین از ایجاد استعدادهای
جدید بهگونهای سازگار با سبک زندگی عشایری جلوگیری میکند .شاید مهمترین معضل درونی عشایر ،جمعیت این قشر باشد.
درحالحاضر ،بر اساس آخرین سرشماری رسمی عشایر کشور توسط مرکز آمار ایران ،نسبت جمعیت عشایر کشور به کل جمعیت
به  ١/68درصد کاهش پیدا کرده است (موحد :١٣٩۴ ،ص  .)٣٩نکتۀ بغرنج در مسئلۀ کاهش جمعیت عشایر آن است که عمدۀ
جوانان عشایر به امید یافتن زندگی بهتر و جایگاه اجتماعی باالتر راهی شهرها میشوند و جامعۀ عشایری را از نیروی کار و فکر
خود محروم میکنند .براساس مشاهدات میدانی ،بهدلیل کمبود نیروی انسانی ،در این مدت هیچ استفادهای از شیر دامها نمیشود
و شیرها صرفاً برای جلوگیری از آسیبرسیدن به دامها ،روی زمین دوشیده میشوند .نبود راه و وسیلۀ حملونقل مناسب برای
انتقال شیرها به سمت مناطق شهری نیز مزید بر علت شده است تا شیرها حتی بهصورت خام هم به دست مصرفکنندگان نرسد.
دومین مانع در مسیر رشد درونزای اقتصاد عشایر ،مسئلۀ مراتع است .محدودکردن عشایر به چرا در مناطق و زمانهای خاص
اوالً باعث ا ستهالک بی شتر آن مناطق می شود؛ ثانیاً رقابت ع شایر را برای ت صاحب این مناطق افزایش میدهد و برخی از ع شایر برای
جلوگیری از اسککتفادۀ دیگران از مراتع آنها ،ناچارند پیش از زمان مقرر و بهصککورت غیرقانونی به مراتع بیایند و پیش از شکککلگیری
تخمهای علوفه ،به چرای مرتع بپردازند .این امر باعث می شود سال بعد علوفه فقط از ری شههای علوفههای سال قبل ر شد کند نه از
پراکنش تخمهای علوفه و نتیجتاً در طول سککالها ،مراتع بهتدریج از بین میروند .این در حالی اسککت که عشککایر در دههها و قرنهای
گذشککته که هم جمعیت بیشککتر و هم دامهای بسککیار بیشککتری داشککتهاند ،نهتنها تهدیدی برای طبیعت و محیطزیسککت نبودهاند بلکه
حافظان طبیعی محیطزیسککت بودهاند .چرای دامها عالوه بر انجام عملیات گردهافشککانی ،کود حیوانی الزم برای پرورش علوفهها را نیز
تأمین میکند .به نظر میرسد سازمان مراتع طبیعی بهجای محدودکردن عشایر اگر به انجام طرحهای احیای مراتع از طریق پراکندن
تخم علوفه بپردازند ،بیشتر میتوانند از مراتع طبیعی حفاظت کنند(.حبیبیان و همکاران :١٣8٣ ،ص)2
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مانع درونی دیگر ،کمبود آ برای دامها خ صو صاً در ایام تاب ستان ا ست .ع شایر عمدتاً مجبورند برای تأمین آ خود ،از مناطق
نزدیک رو ستایی و شهری با تانکر آ تهیه کنند .حفر چاه آ نیز تو سط منابع طبیعی ممنوع ا ست .این امر هم د ستر سی به آ را
دشوار میکند و هم هزینۀ عشایر را افزایش میدهد .اگرچه سازمان امور عشایری ،آبشخورهایی را برای عشایر در مراکز پرتردد ایجاد
کرده است اما الزم است راهکاری درونزا و کمهزینه برای تأمین آ عشایر ایجاد شود( .همان :ص)2
مشکل دیگر عشایر ،مجوزهای بهداشتی برای تولیدات دامی است .محصوالت عشایر ازجمله گوشت و شیر و فراوردههای لبنی
پیش از رسیدن به دست مصرفکننده باید مجوزهای بهداشتی الزم را کسب کند تا از سالمبودن آنها اطمینان حاصل شود .در برخی
موارد د ستر سی به مأمور بهدا شت مورد تأیید وزارت بهدا شت د شوار ا ست و در برخی موارد ،ا ستانداردهای تعریف شده تو سط وزارت
بهدا شت بهگونهای ا ست که به صورت مبنایی و ساختاری ،مح صوالت محلی ع شایری را شامل نمی شود و حتی گهگاه م سئوالن
بهدا شت مح صوالت لبنی محلی را ازلحاظ بهدا شتی بهکلی رد میکنند و مردم را از ا ستفادۀ از آنها برحذر میدارند .این امر عر ضه و
فروش مح صوالت ع شایر را با م شکالت جدی مواجه میکند و از ورود آنها به بازارهای ر سمی جلوگیری میکند (توکلی و همکاران،
 :١٣86ص.)2
از دیگر موانع درونزایی عشککایر میتوان به ترجیح زندگی شککهرنشککینی بر زندگی کوچنشککینی توسککط عموم عشککایر اشککاره کرد
(نار ضایتی ع شایر :١٣٩6 ،خبرگزاری دانا) .این ترجیح دالیل مختلفی دارد .در برخی موارد ،تبلیغات و ف ضای فرهنگی ،ع شایر را مانند
دیگر اقشار کشور ،به زندگی مصرفگرا و رفاهزدۀ شهری تشویق و ترغیب میکند .گاهی نیز عشایر بهدلیل اهتمام به تحصیل فرزندان
و دشواری تحصیل خصوصاً تحصیالت عالی در حین کوچنشینی ،یکجانشینی را ترجیح میدهند.
در کنار این موانع درونزایی که در مسکککیر سکککبک تولید سکککنتی عشکککایر وجود دارد ،اقدامی نیز درجهت ایجاد اسکککتعدادها و
ظرفیتهای جدید و بهروزکردن سبکزندگی عشایر با توجه به اقتضائات تاریخی عصر حاضر صورت نگرفته است .این در حالی است
که با تکیه بر سنتها و سبک زندگی کوچن شینی میتوان جامعۀ ع شایر را بازتعریف کرد و نقشهای جدید و پی شرویی را برای آنها
ایجاد کرد (نیک خلق :١٣8٣ ،ص.)۴
 .8.1.2موانع برونگرایی

موانع برونگرایی موانعی هستند که امکان ارتباطگیری و مبادلۀ مؤثر و مستقیم عشایر با دیگر اقشار جامعه در حوزههای
روستایی و شهری را نمیدهند .مهمترین مانع بر سر راه برونگرایی اقتصاد عشایر ،کاهش مازاد تولید است .این کاهش مازاد
ناشی از دالیل مختلفی است که ازجملۀ آن میتوان به باالبودن هزینههای تولید عشایر اشاره کرد .افزایش هزینههای خوراک دام
اعم از جو یا خوراک صنعتی ،زیادبودن هزینههای بهداشتی و واکسنهای دامها و نیز اتالف دامها در مسیر کوچ بهدلیل
صعبالعبوربودن ایلراهها تولیدات دامی عشایر را کاهش میدهد .عالوهبراین ،نبود زیرساختهای حملونقل جادهای و وسایل
نقلیۀ مناسب برای عرضۀ مستقیم محصوالت به مصرفکنندگان از دیگر موانع برونگرایی عشایر است .همچنین با توجه به اینکه
عشایر در زمان خاصی از سال اقدام به عرضۀ محصوالت گوشتی خود میکنند ،با افزایش عرضۀ محصوالت و نیز هجوم داللها
به این مناطق قیمت نهایی محصوالت عشایری بهشدت کاهش پیدا میکند(.حبیبیان و همکاران :١٣8٣ ،ص)2
یکی دیگر از موانع برونگرایی عشایر ،اکتفاکردن به اقتصاد سربهسر و فکرنکردن برای کاهش هزینهها و ارتقای وضعیت معیشت
ا ست .در ع شایر موردبرر سی در منطقۀ چهارمحال و بختیاری ،عمدتاً هزینۀ تولید دام در طول یک سال با قیمت فروش آن در ف صل
عر ضۀ دام ،برابر می شود و هیچ سود یا مازادی عاید ع شایر نمی شود و ع شایر با توجه به سبک زندگی خود ،مایحتاج زندگی خود را
تأمین میکنند( .صالح و نعمتی :١٣٩5 ،ص)١6١
 .8.1.3موانع عدالتبنیانی

موانع عدالت بنیانی موانعی هستند که از رشد متوازن در درون اقتصاد عشایر و احقاق متوازن حقوق عشایر در قبال دیگران
جلوگیری میکنند .توجه به پیشرفت همهجانبه در نگاه اسالمی (بیانات رهبر معظم انقال مدظلّهالعالی )١٣٩١ ،و تأکید بر رشد
متوازن از آن جهت است که دوام و پایداری رشد در گرو توازن است و بدون آن ،رشد در یک حوزه هر قدر هم که زیاد باشد،
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رشد کاریکاتوری خواهد شد .عشایر در کنار دامداری ،ظرفیتهای تولیدی دیگری نیز دارند که با هدایت و راهنمایی و آموزش
آنها میتوان این حوزهها را نیز فعال کرد .وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرحهای تنوعبخشی به فعالیتهای عشایر (تبصره ،2
ماده  ،١١آییننامه ساماندهی عشایر) ،بهنوعی بهدنبال فعالکردن این ظرفیتهاست .صنایعدستی ،زراعت و کشاورزی ،تولید
عسل ،جمعآوری گیاهان دارویی ،پرورش اسب و دامهای سنگین ،غنیسازی مراتع و حفاظت از محیطزیست ازجملۀ ظرفیتهایی
است که عشایر بهراحتی میتوانند به آن بپردازند .این رویکرد ،ضمن بهرهمندکردن عشایر از ارزشافزودههای ناشی از سایر
فعالیتها ،منابع درآمدی آنها را متنوع سازد و ریسک آنها را بهشدت کاهش دهد.
بعد دیگر عدالت ناظر به احقاق حقوق عشککایر اسککت .سککازمانها و نهادهای مسککئول دولتی باید تالش کنند این حقوق را تأمین
کنند و ع شایر باید این حقوق را مطالبه کنند .به نظر میر سد ضعف ع شایر در دفاع از حقوق قانونی خود ،یکی از علل مهم محرومیت
آنان به شمار میرود .سازمان امور عشایر و بسیج جامعۀ عشایری میتوانند با ایجاد گروههای مشاورۀ حقوقی ،به عشایر در این زمینه
کمک کنند (زریباف و همکاران :١٣٩۴ ،ص )٩
مسئله دیگر آنکه ناعادالنهبودن نظام توزیع محصوالت عشایر موجب میشود خود عشایر که سهم عمده را در تولید ارزشافزوده
دارند ،کمترین سهم را از آن میبرند و بیشترین بخش ارزشافزوده عاید دالالن و واسطهها می شود .فعالکردن تعاونیهای عشایری با
مشارکت خود عشایر میتواند تا حدی این مشکل را برطرف کند.
 .8.1.4موانع دانشبنیانی

این موانع ناظر به مشکالتی است که در تولید و بهکارگیری علوم و فنون موردنیاز عشایر سازگار با سبک زندگی آنها وجود
دارد .در صورت اطالع و آشنایی عشایر با برخی از دانشها و فنون کشاورزی و زراعت ،با کمترین هزینه میتوانند نهتنها محصوالت
مایحتاج خود را تأمین کنند ،بلکه بخشی از نیازهای کشاورزی کشور را نیز برآورده سازند .بهعنوانمثال ،با توجه به اینکه عشایر
در کوهستانها ییالق میکنند ،پرورش زنبورعسل و تولید عسل باکیفیت در آن مناطق کار چندان دشواری نیست اما عمدۀ
عشایر از دانش الزم برای نگهداری و پرورش زنبورعسل آگاهی ندارند .البته وزارت جهاد کشاورزی برنامههایی را برای آموزش
عشایر اجرا کرده است اما تا خود مردم عشایر بهصورت درونزا به سمت فراگیری این علوم و فنون ترغیب نشوند ،تحول چشمگیری
در این عرصه رخ نمیدهد(.سعیدی و همکاران :١٣٩٣ ،ص)8
 .8.1.5موانع مردممحوری

این موانع مربوط به مسائلی است که از مشارکت فعال مردم عشایر در تأمین مایحتاج خود و نیز در نقشآفرینی در تولید
ملی ممانعت میکنند .انتظار از دولت برای تأمین خوراک دام ،بهداشت ،تسهیالت بانکی و بیمهای و ...اگرچه تاحدی جزء حقوق
قانونی عشایر است اما باعث غفلت عشایر از ظرفیتهای درونی خود برای حل این مشکالت میشود و در صورت همکارینکردن
نهادهای دولتی ،فعالیتهای عشایر با اختالل مواجه میشود .عشایر میتوانند با همکاری یکدیگر و در قالب تکافل اجتماعی،
بیمههایی بومی و متناسب با اقتضائات زندگی کوچنشینی خود ایجاد کنند؛ یا اینکه تعاونیهای تولید و توزیع مردممحور راهاندازی
کنند تا محصوالت خود را بهصورت مستقیم عرضه کنند .البته فرهنگ تعاونی در دیگر اقشار کشور نیز ضعیف است و یکی از
علل رونقنگرفتن تعاونیها در کشور همین ضعف فرهنگی است( .مقصودی و سعیدی :١٣٩٣ ،ص)٩
 .8.1.6موانع جهادگری

موانع جهادگری موانعی هستند که از ترویج و تقویت روحیه جهادی در عشایر و مدیریت جهادی در نهادها و سازمانهای
متولی امور عشایر جلوگیری میکنند .ترویج زندگی مصرفگرای شهرنشینی و پرزرقوبرق نشاندادن آن از طریق رسانههای
گروهی باعث ایجاد این توهم در اقشار روستایی و عشایری شده است که زندگی در شهرها بسیار راحت و لذتبخش است
درحالیکه از آن روی سکۀ زندگی شهرنشینی اطالعی داده نمیشود .این روحیه در تضاد کامل با روحیۀ جهادی قرار دارد.
(موحد :١٣٩٣ ،ص)٣
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از سککوی دیگر ،به نظر میرسککد علیرغم اهتمام رهبران جمهوری اسککالمی در محرومیتزدایی و تقویت عشککایر ،سککاختارها و
نهادهای اجرایی دولتی و تا حدی بدنۀ کارشککناسککی و رویکردهای غالب در این سککازمانها چندان تمایلی به تحول و اهتمام جدی به
عشایر ندارند و در فرایندی آرام ،به انقراض این جامعۀ مولد دامن زدهاند .تداوم ساختارهای پیش از انقال اسالمی در دولت ،اگرچه با
تغییر سککیاسککتها و برنامهها همراه بوده اسککت ،نهایتاً همان خروجیهایی را بهدنبال داشککته اسککت که پیش از انقال اسککالمی مدنظر
طراحان این ساختارها (که عمدتاً مستشاران آمریکایی و انگلیسی بودهاند) بوده است.
جدول شماره  :6موانع نقشآفرینی عشایر در تولید ملی به تفکیک اصول نظریۀ مبنا



درونزایی

احیای استعدادها







ایجاد استعدادهای جدید

برونگرایی
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 بهروزنشدن سبک زندگی کوچنشینی با تحوالت جدید و اقتضائات تاریخی حاضر

کاهش مازاد تولید








باالبودن هزینههای خوراک و بهداشت دام و ناچارشدن به فروش زودهنگام دام
تلفات در مسیر کوچ
نبود خریدار کافی در محل در زمان عرضۀ دام عشایر و کاهش شدید قیمت دام
نبود امکان عرضۀ مستقیم دام و محصوالت دامی به مصرفکنندگان
نبود زیرساختهای حملونقل ازجمله جاده و وسایل انتقال تولیدات به سمت مصرفکنندگان
اکتفاکردن به اقتصاد سربهسر و بدون مازاد

فقدان امنیت






ناامنی ایلراهها
نداشتن اسلحه
حملۀ راهزنان
حمله حیوانات وحشی ازجمله خرس و گرگ

فقدان بینش اقتصادی

 نداشتن درک صحیح و بلندمدت از جایگاه عشایر در تولید ملی
 فقر فرهنگی :خودباختگی دربرابر فرهنگ شهرنشینی و مصرفی
 وابستهبودن به خدمات دولتی

خأل علم و فناوری بومی






دانشبنیانی

عدالتبنیانی

کمبود نیروی انسانی و مسئلۀ کاهش جمعیت
مسئلۀ مراتع
 ازبینرفتن مراتع
 موانع قانونی سازمان منابع طبیعی
 قرقشدن مراتع توسط روستاییان و ساکنان مناطق نزدیک به مراتع
مشکل کمبود آ برای دامها
مشکل کمبود علوفه در تابستان و زمستان
مشکل مجوزهای بهداشتی برای محصوالت دامی
ترجیح شهرنشینی بر کوچندگی
 ترویج فرهنگ شهرنشینی و مصرفگرایی
 مشکالت تحصیالت فرزندان خصوصاً در سطوح عالی
توجهنکردن مسئوالن به ظرفیتهای زندگی کوچنشینی و اصرار بر سیاستهای اسکان

تکیه بر فناوریهای وارداتی سرمایهبر برای حل مشکالت عشایر
بهروزنشدن ابزارها و شیوههای تولیدی عشایر بهگونهای سازگار با سبک زندگی کوچنشینی
نداشتن دانش کشاورزی و دامداری کافی و اکتفا به شیوههای سنتی موروثی
فقدان روحیۀ ابتکار و فکر و اندیشه

بهصرفهنبودن تولید

 نداشتن راهکارهای علمی و فناورانه برای کاهش هزینهها (مثالً اصالح نژاد دامها)
 فقدان نوآوری در فناوریهای سازگار با زندگی کوچنشینی

نامتوازنبودن رشد اقتصاد
عشایر

 اتکای صرف به دامداری و استفادهنکردن از دیگر ظرفیتهای زندگی کوچنشینی:
 صنایعدستی
 زراعت و کشاورزی
 تولید عسل

 جمعآوری گیاهان کوهی و دارویی
 پرورش اسب و دامهای سنگین
... 

احقاقنشدن حقوق عشایر

مشارکت در تولید

مردممحوری

مصرف در حد کفایت

 محرومیت عشایر نسبت به سایر اقشار جامعه
 ناعادالنهبودن نظام توزیع محصوالت عشایر
 نبود امکان عرضۀ مستقیم محصوالت
 حضور دالالن و واسطهها
 دسترسی نابرابر به امکانات و فرصتها
 آموزش
 بهداشت
 حملونقل
 تسهیالت اجتماعی مانند بیمه ،بانک و…
 انتظار و توقع از دولت برای تأمین خوراک دام ،بهداشت ،تسهیالت بانکی و…
 ناکافیبودن بیمۀ عشایر و نبود سازوکار بیمههای بومی برای استقالل عشایر از بیمههای متعارف
 فقدان تشکیالت و سازمان تولید
 مصرف مواد خوراکی شهری و وابستگی به تولیدات صنعتی

 نداشتن نگاه پیشرو به سبک زندگی کوچنشین و انتخا زندگی عشایری از روی ناچاری
فقدان روحیۀ جهادی در مردم
 تالشنکردن برای شناخت و فعالسازی ظرفیتها و مزایای زندگی کوچنشینی
عشایر
 نداشتن اندیشۀ خودکفایی و استقالل از کمکهای بیرونی و دولتی
جهادگری



فقدان مدیریت جهادی در

سازمانهای دولتی متولی امور

عشایر



بیتوجهی دولت و نهادهای دولتی به نقش عشایر در اقتصاد ملی
نداشتن انگیزه و اندیشۀ تحول در نظامات و ساختارها
نداشتن ابتکار و خالقیت الزم در حل مسائل و اتکا به شیوههای متعارف وارداتی
خستگی و دچارشدن به روزمرگی در ادارۀ امور عشایر
نداشتن بودجههای کافی
تشویق عشایر به اسکانیافتن بهخاطر خدمترسانی آسانتر به آنان

 .9منابع

 افشار سیستانی ،ایرج ( ،)١٣66مقدمهای بر شناخت ایلها ،چادرنشینان و طوایف عشایری ایران ،ناشر :مؤلف ،چاپآییننامه ساماندهی عشایر ،پایگاه مرکز پژوهشهای جمهوری اسالمی ایران ،تاریخ تصویب١٣8۴/0٣/١٩ :
اول

-

اماناللهی بهاروند ،سکندر ( ،)١٣70کوچنشینی در ایران؛ پژوهشی دربارۀ عشایر و ایالت ،تهران :انتشارات آگاه،
چاپ سوم.

 بلوکباشی ،علی ( ،)١٣8٩جامعۀ ایلی در ایران ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ سوم بیانات رهبر معظم انقال مدظلّهالعالی در اجتماع بزرگ مردم بجنورد ،تاریخ ،١٣٩١/07/١٩ :پایگاه اطالعرسانیایوانف ،م.س ( ،)١٣56تاریخ نوین ایران ،ترجمه :تیزابی ،هوشنگ ،تهران :انتشارات اسلوج

حضرت آیت اهلل سید علی خامنهای
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مد ظلهالعالی

-

بیانات رهبر معظم انقال مدظلّهالعالی در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تاریخ ،١٣٩2/١2/20 :پایگاه
مد ظلهالعالی
اطالعرسانی حضرت آیت اهلل سید علی خامنهای

-

بیانات رهبر معظم انقال مدظلّهالعالی در حرم مطهر رضوی ،تاریخ ،١٣٩۴/١/١ :پایگاه اطالعرسانی حضرت آیت اهلل
مد ظلهالعالی
سید علی خامنهای

-

پوریان ،منصور٩5 ،درصد دام سبک موردنیاز کشور برای تولید گوشت از دامهای سنتی و عشایری است ،پایگاه
خبری عیارآنالین ،تاریخ خبر١٣٩6/02/2١ :

-

توکلی ،علی ،روحانی ،علی اکبر ،افالطونیان ،محمد رضا ،نخعی ،نوذز و حاجی زاده ،عفت ( ،)١٣86نگرش و عملکرد
عشایر کرمان با توجه به اعتقادات رایج آنها نسبت به بهداشت و درمان در سال  ،82مجله پزشکی هرمزگان،سال
یازدهم ،تابستان ،86شماره دوم

-

حبیبیان ،سیدحمید ،مهرابی ،علیاکبر ،ارزانی ،حسین و شوکت فدایی ،محسن ( ،)١٣8٣بررسی و مقایسه وضعیت
تولید و بهره برداری ازمراتع ییالقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان
(فارس ) ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،57شماره  ،١تابستان ١٣8٣

-

حسنی ،مجتبی و کجوری ،جواد ( ،)١٣٩5اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس :بررسی تجربۀ حماسه دفاع مقدس و
آموزههای آن در اقتصاد مقاومتی ،تهران :انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،چاپ اول

-

زریباف ،سیدمهدی ،ناسخیان ،علیاکبر و سعیدی ،علی ( ،)١٣٩۴عدالت بهمثابۀ روش :سیر رویکردهای
روششناختی در اقتصاد اسالمی ،دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی ،شماره ١5

 سعیدی ،علی ،قربانی ،عبدالعظیم و صفوی پور  ،سید محمدعلی ( ،)١٣٩٣تبیین الگوی مطلو حرکتهای جهادیسعیدی ،علی ،ارکان و مؤلفههای مقاومت در اقتصاد ،پایگاه جامع علمی قصد ،تاریخ١٣٩6/0١/08 :
بسیج در تحقق اقتصاد دانشبنیان ،تهران :کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

 صالح ،مهدی و نعمتی ،محمدعلی( ،)١٣٩5پیامدهای طرح اسکان عشایر بر حیات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگیصفینژاد ،جواد ( ،)١٣75عشایر مرکزی ایران ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ دوم

لرستان(١٣02تا١٣١2ش ،).دوره  ،١0شماره  ،١٩پاییز و زمستان ١٣٩5

-

کجوری ،جواد ( ،)١٣٩5نظریه مزیت و تهدیدهای اقتصادی رشد و توسعه متوازن ،ماهنامه علمی-تخصصی پدافند
اقتصادی ،شماره ١٩

 لمتون ،ا.ک.س ( ،)١٣۴5مالک و زارع در ایران ،ترجمه :امیری ،منوچهر ،بنگاه ترجمه و نشر کتا  ،چاپ دومکیاوند ،عزیز ( ،)١٣68حکومت ،سیاست و عشایر؛ از قاجاریه تاکنون ،انتشارات عشایری ،چاپ اول

-

مق صودی ،حمیدر ضا و سعیدی ،علی ( ،)١٣٩٣طرح ت شکیل ه ستههای مقاومت اقت صادی ،مؤ س سۀ پژوه شی
مبانی و مدلهای اقتصادی بومی ،انتشار داخلی

 موحد ،عبداهلل ،)١٣٩۴( ،موانع نقشآفرینی عشایر در تولید ملی ،ماهنامه علمی-تخصصی پدافند اقتصادی ،شمارهممیزی مراتع چیست ،پایگاه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ،تاریخ مشاهده١٣٩6/0۴/0١ :
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-

نارضایتی عشایر ملکشاهی از عدم رسیدگی به مشکالت آنها ،خبرگزاری دانا ،تاریخ ،١٣٩6/02/١8 :کد خبر:
١١00027

-

نیک خلق ،علی اکبر( ،)١٣8٣جامعهشناسی جمعیت عشایر کوچنده ایران ،فصلنامه مطالعات ملی ١٩ ،سال پنجم،
شماره ٣

- Jehle, Geoffrey A. & Reny, Philip J., (2000), Advanced Macroeconomic Theory,
Addison Wesley, Second Eddition
Romer, David, (2012), Advanced Macroeconomics, University of California,
Berkeley, Forth edition
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