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 هٌاقة آررتایجاى

ثحٕساهلل ٔجّس ٔجّس پطضٛض ٚ پطحبَ ٚ پطٔضٕٛ٘ی             

 ٖ آٔبزٜ »عٛض وٝ زض ایٗ سطٚز ظیجب ثیبٖ وطزیس            است؛ ٕٞب

( ثٙسٜ ٞٓ حمیمتًب تصسیك         ۵؛)«جٛا٘الض، آظازٜ جٛا٘الض    

  ٝ ضیغبٖ »ای زض ایٗ سطٚز ضٕب ثٛز وٝ           ٔیىٙٓ. یه جّٕ

ٗ  ۶؛)«ثیعٜ اَ تبپٕبظ   جٛض است؛ ثسٖٚ تطزیس.       ( ٚالؼبً ٕٞی

  ٝ ی آشضثبیجبٖ ٚ تجطیع ٚ حٛازث ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ            آ٘چٝ اظ سبثم

ٞبی ػجیت ٚ غطیت، ا٘سبٖ ثٝ یبز زاضز ٕٞیٗ            فطاظٚ٘طیت

ٔؼٙب ضا تأییس ٔیىٙس ٚ تمٛیت ٔیىٙس. اظ جٙبة آلبی                 

ضجستطی ٞٓ حمیمتًب تطىّط ٔیىٙٓ؛ ٚجٛز ایطبٖ ثطای             

تجطیع یه ثطوت است، یه ٘ؼٕت است؛ ٚ یمیًٙب ٔحٛض               

ٚجٛز یه ضٚحب٘ی ٔتؼّٟس ٚ ثبثصیطت ٚ لسضزاٖ ٘یطٚٞبی            

ا٘مالثی، ثطای ٞط ضٟطی ثرصٛظ ثطای ضٟطی ٔثُ تجطیع          

ٚ استب٘ی ٔثُ استبٖ آشضثبیجبٖ، یه فطصت است؛ اظ ایٗ            

 ضبءاهلل ثطٛز استفبزٜ وطز. فطصت أیسٚاضیٓ وٝ اٖ

 ٜ ی ٔٙبلت آشضثبیجبٖ ٚ تجطیع تب حبال ٔغبِت             ثٙسٜ زضثبض

اْ وٝ ٚالؼًب ثٝ آٟ٘ب اظ ثٗ ز٘ساٖ ٔؼتمسْ.            ظیبزی ػطض وطزٜ  

ایٗ جّٕٝ ضا فمظ ػطض ثىٙٓ وٝ ٔطزْ آشضثبیجبٖ ٚ ٔطزْ            

ضٙبسٙس   تجطیع ٘طبٖ زاز٘س وٝ ٞٓ پیططٚ ٞستٙس، ٞٓ ٔٛلغ        

ٚ ثٍٟٙبْ ػُٕ ٔیىٙٙس، ٞٓ زِیط ٚ ضجبػٙس ٚ اظ ٔطىالت             

ٞطاسی ثٝ زَ ضاٜ ٕ٘یسٞٙس، ٞٓ ثٝ ٔؼٙبی ٚالؼی وّٕٝ ثب             

ایٕب٘ٙس. ایٟٙب یه حمبیمی است؛ ایٟٙب ضا ٞطوسی وٝ ثب              

تبضید آشضثبیجبٖ آضٙب ثبضس تصسیك ٔیىٙس؛ چٝ زض لضبیبی         

            ٝ ی تحطیٓ    ٔططٚعیّت ایطاٖ، چٝ پیص اظ آٖ زض لضّی

ی ثب وٕپب٘ی اٍّ٘یسی، چٝ ثؼس اظ آٖ زض             تٙجبوٛ ٚ ٔجبضظٜ  

         ٝ ّّی ٚ حٛازث آذط ]ٚ ثؼس اظ[ زٞ  -  ۴۲ی    ٔبجطای ٟ٘ضت ٔ

ٚ چٝ زض حٛازث ٟ٘ضت اسالٔی        -  ۵۳ٚ    ۵۲یؼٙی سبِٟبی   

         ٝ ی ایٗ حٛازث     ٚ چٝ زض پیطٚظی ا٘مالة اسالٔی، زض ٕٞ
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    الرّحین الرّحوي اهلل بسن

ی ثطازضاٖ ٚ ذٛاٞطاٖ ػعیع وٝ ایٗ ضاٜ عٛال٘ی ضا عی ورطزیرس ٚ      اٚالً ذٛضبٔس ػطض ٔیىٙٓ ثٝ ٕٞٝ

( ٔب ضا ثب حضٛض ذٛزتبٖ، ثب اذالظ ذٛزتبٖ، ثب ٔؼٙٛیّبتی وٝ ثحٕساهلل ٌسرترطزٜ      ۴ی)  أطٚظ حسیٙیّٝ

ٞربی     است زض ثیٗ ٔطزْ ػعیع آشضثبیجبٖ ٚ تجطیع ّٔٙٛض وطزیس، تطىّط ٔیىٙٓ؛ ٔرصٛصبً اظ ذرب٘رٛازٜ    

ٟٚ٘ٓ ثٟرٕرٗ ٞرط       ػعیع ضٟیساٖ ٚ ایثبضٌطاٖ ٚ ػّٕبی ٔحتطْ ٚ ٔسئٛالٖ ٔحتطْ. حمیمتبً ضٚظ ثیست 

سبَ ثطای ٔب یه ضٚظ ٔجبضن است. ایٙىٝ تٛفیك پیسا ٔیىٙیٓ جٕؼی اظ جٛا٘بٖ ػعیع، ٔطزْ ػرعیرع،      

ٞبی زٚضاٖ عٛال٘ی تبضید وطٛض ضا زض یه چٙیرٗ ضٚظی زض       زازٜ ٔطزْ غیٛض، ٔطزْ ٔإٔٗ ٚ أتحبٖ

ٔؼٙبی ٚالؼی وّٕرٝ،   ی ذطسٙسی است ٚ ایٗ ضٚظ ضا ثٝ ایٗ حسیٙیّٝ ظیبضت وٙیٓ، ثطای ٔٗ ٚالؼبً ٔبیٝ

 آٚضْ.  ضٚظ ٔجبضوی ثٝ حسبة ٔی



 

وٝ ٔب ٍ٘بٜ ٔیىٙیٓ، آشضثبیجبٖ ٚ تجطیع، ٞٓ ثٍٟٙبْ ػُٕ             

ٌبْ   وطز٘س، ٞٓ ظٚزتط اظ زیٍطاٖ ٚاضز ٔیساٖ ضس٘س ٚ پیص           

ثٛز٘س، ٞٓ ضجبػت ٚ زِیطی ٘طبٖ زاز٘س، ٞٓ ثٝ ٔؼٙبی              

ٚالؼی وّٕٝ پیط ٚ جٛاٖ، ٔطز ٚ ظٖ، ایٕبٖ اسالٔی ٚ ایٕبٖ             

ٔصٞجی ضا ٔؼیبض لطاض زاز٘س. ثؼس اظ پیطٚظی ا٘مالة تب أطٚظ            

 ٗ سبَ زفبع    جٛض ثٛزٜ است؛ آٖ زٚضاٖ ٞطت          ٞٓ ٕٞی

ٔمسّس، آٖ ِطىط پطافتربض ػبضٛضا، آٖ سطزاضاٖ ثعضي ٚ            

ٔؼٙٛی ٚ اِٟی اظ لجیُ ضٟیس ثبوطی ٚ أثبَ ایٟٙب، ٚ ثؼس              

ٕٞٝ   ۺۺٞٓ لضبیبی زیٍط تب أطٚظ. ضٚظ ٟ٘ٓ زی زض سبَ             

جبی وطٛض ٟ٘ٓ زی ثٛز، زض تجطیع ٞطتٓ زی ثٛز؛ ایٟٙب              

    ٖ زٞٙسٜ است، ػالٔت است. ایٟٙب ضا          ٔؼٙب زاضز، ایٟٙب ٘طب

ػطض ٕ٘یىٙیٓ ثطای ایٙىٝ ضٕب ذٛضتبٖ ثیبیس؛ ػطض             

       ٝ ی اظ وطٛض ٔب،      ٔیىٙیٓ ثطای ایٙىٝ ٔؼّْٛ ثطٛز ایٗ لغؼ

ایٗ ظطفّیتٟبی ػظیٓ ضا زاضز. ٚ ایٗ ٘ظبْ، ایٗ ا٘مالة ضاٜ             

ٝ        عٛال٘ی ی ایٗ ذصٛصیّبت      ای ٞٙٛظ زضپیص زاضز؛ ٕٞ

 ٔیتٛا٘س زض ٌصض اظ ایٗ ٔسیط عٛال٘ی ثٝ وبض ثیبیس.

 ی کلّی ترای پیطرفت کارّا یک قاعذُ

، ضجیٝ وبض أبْ    ۷۸ٟٚ٘ٓ ثٟٕٗ سبَ      حضٛض ٔطزْ زض ثیست   

  ٝ ثٛز وٝ         اِساّلْ( ٚ جٙبة ظیٙت وجطی           سجّبز )ػّی

 ٝ ٞب زض    ی ػبضٛضا فطأٛش ثطٛز. تجطیعی        ٍ٘صاضتٙس حبزث

ٟٚ٘ٓ ثٟٕٗ ٍ٘صاضتٙس ایٗ ثبض ظٔیٗ ثٕب٘س ٚٓاِّب ثٙب ثط              ثیست

           ٝ چیع فطأٛش    ایٗ ثٛز وٝ وطتبض لٓ ٚ حضٛض ٔطزْ ٚ ٕٞ

ٞب ٍ٘صاضتٙس. ٔٗ فطأٛش ٕ٘یىٙٓ آٖ          ثطٛز أّب تجطیعی   

آٔس وٝ زستٍبٜ ججّبض ٚ عبغٛت              ضٚظٞب ذجطٞبیی ٔی    

ٝ   ضرصیّت ی ٘ظبٔی ذٛزش ضا فطستبز تجطیع         ٞبی ثطجست

ثطای ایٙىٝ جّٛی حضٛض ٔطزْ ضا ثٍیط٘س أّب ٔطزْ                  

ٝ      ثیست ٚجٛز آٚضز٘س؛ ٚ تب أطٚظ ایٗ ضٚظ           ٟٚ٘ٓ ثٟٕٗ ضا ث

ظ٘سٜ است. ایٙىٝ ثٙسٜ ٞٓ اصطاض زاضْ وٝ زض ایٗ ضٚظ ثب                 

 ذبعط إّٞیّت ایٗ ضٚظ است. ضٕب ٔاللبت ثىٙٓ ثٝ

وبض زست ٔطزْ، صحٙٝ زست ٔطزْ، اثتىبض ػُٕ زست             

ٔطزْ؛ ایٗ ٞٙط أبْ ثٛز؛ ایٗ ٞٙط أبْ ثعضٌٛاض ثٛز؛ صحٙٝ             

ضا زاز زست صبحجبٖ وبض؛ چٖٛ وطٛض صبحت زاضز. زض              

زٚضاٖ عبغٛت ٔیٍفتٙس وطٛض صبحت زاضز؛ صبحت وطٛض         

وٝ اٚ یه اٍُ٘ ٚ سطثبض ٚ ظیبزی زض            ویست؟ ضبٜ؛ زضحبِی  

وطٛض ثٛز، ٘ٝ صبحت وطٛض؛ صبحت وطٛض ٔطزٔٙس؛ ثّٝ،            

وطٛض صبحت زاضز؛ صبحت وطٛض ویست؟ ٔطزْ. وبض ٚلتی         

وٝ صبحجبٖ وطٛض٘س،      -زست ذٛز ٔطزْ سپطزٜ ضس          

ٚلت وبضٞب ثٝ سبٔبٖ ذٛاٞس ضسیس.        آٖ  -ا٘س    صبحجبٖ آیٙسٜ 

    ٝ ای اظ ظٔبٖ زض زٚضاٖ جٕٟٛضی        تسثیط ٔسئٛالٖ زض ٞط ثطٞ

           ٝ ضیعی، ثب    اسالٔی، ثبیس ایٗ ثبضس؛ وبضٞب ثب تسثیط، ثب ثط٘بٔ

ٝ   ٔالحظٝ ی ظطایف ٚ زلبیك زض اذتیبض ٔطزْ ٌصاضتٝ          ی ٕٞ

 ٖ َّٚ                ثطٛز؛ آ ٚلت وبضٞب پیص ذٛاٞس ضفت. ٔب ٞٓ اظ ا

َّٛ ثٝ ٔطزْ                   ا٘مالة تب أطٚظ ٞط ٚلتی ٞط وبضی ضا ٔح

وطزیٓ، آٖ وبض پیص ضفتٝ است؛ ٞط وبضی ضا ا٘حصبضی زض            

اذتیبض ٔسئٛالٖ ٚ ضؤسب ٚ ٔب٘ٙس ایٟٙب لطاض زازیٓ، وبض                

ٔتٛلّف ٔب٘سٜ است. ٕ٘یٍٛییٓ حبال ٕٞیطٝ ٞٓ ٔتٛلّف             

[؛ اٌط ٔتٛلّف ٕ٘ب٘سٜ      ٔب٘سٜ أّب غبِجًب یب ٔتٛلّف یب ُوٙس ]ضسٜ        

است، ُوٙس پیص ضفتٝ است. أّب وبض زست ٔطزْ وٝ افتبز،             

 ٔطزْ وبض ضا ذٛة پیص ٔیجط٘س.

ایٗ ٔرصٛظ ٔب ٞٓ ٘یست؛ ایٗ ضا ٞٓ ػطض ثىٙٓ وٝ ایٗ            

ٝ      ٔرصٛظ ٔب ایطا٘ی   ای اٌط وبض زست      ٞب ٘یست. زض ٞط ٘مغ

[ آزٟٔبی    ]٘ٝ-ٔطزْ لطاض ٌطفت ٚ ٔطزْ زاضای ٞسف ثٛز٘س          

ٞسف، آزٟٔبی سطٌطزاٖ زض أٛض ظ٘سٌی، ٌطفتبض أٛض             ثی
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    ِ ای اص صهبى     تذثیش هسئَالى دس ّش ثشّ

دس دٍساى جوَْسی اسالهی، ثبیذ ایي       

     ِ سیضی، ثب    ثبضذ؛ کبسّب ثب تذثیش، ثب ثشًبه

ِ   هالحظِ ی ظشایف ٍ دقبیق دس        ی ّو

 اختیبس هشدم گزاضتِ ثطَد



 

تطیٗ   ٞطجٛض وبضی، سرت     -ی ضرصی، آٟ٘ب ٘ٝ         ضٚظٔطّٜ

وبضٞب، وبضٞبی ٘ظبٔی، وبضٞبی أّٙیتی، زست ٔطزْ ٚلتی         

افتبز، صحٙٝ ٚلتی زض اذتیبض ٔطزْ لطاض ٌطفت، پیص               

ذٛاٞس ضفت. ضٕب االٖ ٍ٘بٜ وٙیس، زض ظطف وٕتط اظ زٜ               

( صٟیٛ٘یستی چٙس    ۷سبَ ٔمبٚٔت ِجٙبٖ ثط اضتص جطّاض)       

   َ [ ٔمبٚٔت ِجٙبٖ، ثؼس ٔمبٚٔت فّسغیٗ.        ثبض فبئك آٔس؛ ]اّٚ

ٞب ضا اظ جٙٛة ِجٙبٖ ثیطٖٚ        ٔمبٚٔت ِجٙبٖ، اَّٚ صٟیٛ٘یست   

ٞب ضا ثٝ      ضٚظٜ، ثیٙی صٟیٛ٘یست     ۵۵وطز؛ ثؼس زض جًٙ       

ٞب ضا وٕه وطز،           ذبن ٔبِیس. آٔطیىب صٟیٛ٘یست       

وٝ   -ذیب٘تىبضاٖ زاذّی وٕه وطز٘س أّب ٘یطٚی ٔمبٚٔت          

٘یطٚی ٔطزٔی ثٛز، ثب ایٕبٖ ثٛز، ثب ٞسف ثٛز، ٔیفٟٕیس              

 ٝ ٝ   -وبض ٔیىٙس      زاضز چ ی ایٟٙب ضا اظ ػطصٝ         تٛا٘ست ٕٞ

ضصتی وٝ ٘یطٚی ٔمبٚٔت      ذبضج وٙس. اذیطاً ٞٓ ایٗ ضطة      

ثٝ اضتص صٟیٛ٘یستی ٚاضز وطز وٝ ٞٙٛظ زاؽ است، جعٚ             

حطفٟبیی است وٝ ٞٙٛظ فطأٛش ٘طسٜ است. ٔمبٚٔت             

 ٗ ضٚظٜ،   ۺضٚظٜ، زض جًٙ      ۴۴جٛض؛ زض جًٙ      فّسغیٗ ٕٞی

 -ی ٔبٜ ضٔضبٖ ٌصضتٝ زض تبثستبٖ            ضٚظٜ  ۷۳زض جًٙ    

ٓ      -ٕٞیٗ تبثستب٘ی وٝ ٌصضت        تٛاٖ،   یه ػسّٜ ٔطزْ و

ٝ     وٓ ی وٛچه تٛا٘ستٙس؛ چٖٛ ٔطزْ        سالح، زض یه ٔٙغم

ٔتؼّٟس ثٛز٘س، چٖٛ ٔطزْ پطتیجبٖ ثٛز٘س، ٔمبٚٔت                

فّسغیٗ تٛا٘ست ٘یطٚی صٟیٛ٘یستی جطّاض ضا ظثٖٛ وٙس،          

ثس ضا لجَٛ     شِیُ وٙس ٚ اٚ ٔتّٛسُ ثطٛز وٝ ثیبییس آتص          

وٙیٓ. ایٗ لضبیبی اذیط زض ػطاق ضا ضٕب ٔالحظٝ وطزیس؛            

ی آٔطیىب ٚ صٟیٛ٘یست ٚ زیٍطاٖ         ضسٜ  وسب٘ی وٝ تحطیه  

ی ثغساز آٔس٘س؛ ٘یطٚٞبی ٔجبٞس         ثٛز٘س، تب پطت زضٚاظٜ    

ٔطزٔی ػطاق زض پطتیجب٘ی اظ اضتص آٖ وطٛض تٛا٘ستٙس ایٗ          

ضطثٝ ضا ثٝ ایٗ ٘یطٚٞبی ٔٛسْٛ ثٝ زاػص ٚاضز وٙٙس. زض              

 ٗ جٛض؛ ٘یطٚٞبی ٔطزٔی ثٝ وٕه اضتططبٖ           سٛضیٝ ٕٞی

  ٗ جٛض٘س؛ ٞطجب صحٙٝ ثٝ ٔطزْ سپطزٜ ضس،          ضفتٙس. ٔطزْ ای

ٞبی ٔطزٔی، ٘یطٚٞبی ٔتّٙٛع ٚ ٔتىثّط ٔطزٔی، وبضٞب          اٍ٘یعٜ

             ٝ ٞبی آٖ ٕٞیٗ        ضا پیص ذٛاٞس ثطز. یىی اظ ٘طب٘

 ٚزّْٚ ثٟٕٗ است. ثیست

ٔٗ ٚالؼًب ظثب٘ٓ لبصط است اظ ایٙىٝ اظ ٔطزْ ػعیعٔبٖ، اظ               

ّّٔت ثعضي ایطاٖ تطىّط وٙٓ ٚ تٛصیف وٙٓ ایٗ حضٛض              

ٚزّْٚ ثٟٕٗ؛ زض ٌعاضضٟبی        أسبَ ضا زض ٔبجطای ثیست      

ا٘س وٝ ایٗ ٌعاضضٟب زلیك است، زض         زلیمی وٝ ثٝ ثٙسٜ زازٜ    

   ٝ حبال زض ٞعاض ضٟط      -ی ٔطاوع استبٖ      اغّت ٘عزیه ثٝ ٕٞ

پیٕبیی ثٛز؛ آٖ عٛض وٝ ٔحبسجٝ وطز٘س زض اغّت ٘عزیه            ضاٜ

 ٝ جٕؼیّت أسبَ اظ سبَ ٌصضتٝ        -ی ٔطاوع استبٖ      ثٝ ٕٞ

ثیطتط ثٛز؛ زض اغّت ٘عزیه ثٝ ٕٞٝ! زض ضٟطٞبیی، ٔطزْ             

            ٜ پیٕبیی وطز٘س؛ زض      زض سطٔب ٚ ثطف ٚ ثبضاٖ آٔس٘س ضا

        ٜ ِٖ ذبن آٔس٘س ضا پیٕبیی   جبٞبیی ٔثُ اٞٛاظ، ٔطزْ زض عٛفب

سبَ اظ ا٘مالة ٔیٍصضز،       ۵۸وطز٘س؛ ایٟٙب ضٛذی است؟       

     ٝ ٖ    ٚسیّٝ  وجبی ز٘یب سبٍِطز ا٘مالة ث ٞٓ ثب ایٗ     ی ٔطزْ آ

            ٝ ذبعط ایٗ    ػظٕت ٚ ثب ایٗ ضىٜٛ ثطٌعاض ٔیطٛز؟ ایٗ ث

است وٝ وبض، زست ٔطزْ است. ٍ٘بٜ ا٘مالة ٚ ٘ظبْ زض                

ٚزّْٚ ثٟٕٗ ٚ ثعضٌساضت ٔطاسٓ ا٘مالة          ی ثیست   ٔسئّٝ

َّٛ ٔیطٛز، ٔطزْ                ثٝ سٛی ٔطزْ است؛ وبض ثٝ ٔطزْ ٔح

ی وّّی است. زض      جٛضی حطوت ٔیىٙٙس. ایٗ یه لبػسٜ       ایٗ

 ٝ ای اظ ٔسبئُ ذُطز ٚ والٖ وطٛض وٝ ٔب حضٛض               ٞط ٔسئّ

 ٔطزٔی ضا زاضتیٓ، ایٗ ٔؼجعٜ ضا ٔطبٞسٜ وطزیٓ.
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اص اٍّل اًقالة تب اهشٍص ّش ٍقتی کبسی         

سا اًحصبسی دس اختیبس هسئَالى ٍ         

سؤسب ٍ هبًٌذ ایٌْب قشاس دادین، کبس          

     ُ [ . اهّب     هتَقّف هبًذُ است. یب کٌُذ ]ضذ

کبس دست هشدم کِ افتبد، هشدم کبس سا         

 خَة پیص هیجشًذ.



 

 هی خَاّن راجع تِ اقتصاد صحثت تکٌن

ٔٗ أطٚظ ٔی ذٛاٞٓ یه ٔمساضی ضاجغ ثٝ التصبز صحجت           

َّٚ ٞط               ثىٙٓ؛ التصبز وطٛض. ثٙسٜ چٙس سبَ است وٝ زض ا

سبَ، ضاجغ ثٝ ٔسبئُ التصبزی تأویس ٔیىٙٓ، تىیٝ ٔیىٙٓ؛         

ایٗ وطٛض وطٛض ثعضٌی است، پٟٙبٚض است، پطجٕؼیّت             

است؛ ثبظاض زاذّی ایٗ وطٛض یه ثبظاض ٞفتبزٚچٙس ٔیّیٛ٘ی         

ّٕیّت است، ذیّی ثبػظٕت است.             است، ایٟٙب ذیّی ثباٞ

ٞبی ٔب، چٝ        ضٕب ٍ٘بٜ وٙیس ثٝ أىب٘بت ٚ تٛا٘بیی             

ذیُ ػظیٓ جٛاٖ ایٗ وطٛضۼ         -ٔبٖ    ٞبی ا٘سب٘ی   تٛا٘بیی

 ُ چٝ   -وطزٜ، پٔطاٍ٘یعٜ، پٔطضٛض، آٔبزٜ ثٝ وبض          وبضثّس، تحصی

ثطٚتٟبی عجیؼی ایٗ وطٛض، أّب زض ػیٗ حبَ ٔطىُ                

التصبزی زاضیٓ؛ ٔطىُ وجب است؟ ضاٜ حُ چیست؟              

 وبض ثبیس وطز؟ چٝ

 سرٍصذا تحرین تی

ایٗ ضا ٔٗ ثٝ ضٕب ػطض ثىٙٓۼ اظ ثؼس اظ تٕبْ ضسٖ جًٙ،              

وٝ ٞطت سبَ زفبع ٔمسّس تٕبْ ضس،           ۸۹یؼٙی اظ سبَ     

 ٝ ضیعیِ ػٕٛٔیِ لسضتٟبی استىجبضی ٚجٛز زاضت         یه ثط٘بٔ

ثطای ایٙىٝ ٍ٘صاض٘س ایطاٖ اسالٔی تجسیُ ثطٛز ثٝ یه               

لسضت اثطٌصاض التصبزی زض ٔٙغمٝ؛ سؼی وطز٘س، ضٚی ایٗ          

وبض وطز٘س. ذت، جًٙ وٝ تٕبْ ضس، ٔب ضطٚع وطزیٓ ثٝ              

ضیعی ثطای ٔسبئُ التصبزی ٚ پیططفتٟب؛ ٔطغَٛ             ثط٘بٔٝ

ضیعی ضسیٓ؛ ایٟٙب فٟٕیس٘س وٝ اٌط جّٛی ایطاٖ ضا              ثط٘بٔٝ

ٍ٘یط٘س،اٌط چٙب٘چٝ اذالٍِطی ٘ىٙٙس، زذبِت ٘ىٙٙس،             

وٝ آٖ    -ٞبی ذٛز     ٔعاحٕت ٘ىٙٙس، ایطاٖ اسالٔی ثب تٛا٘بیی     

 ٝ ی ٚجٛز ضطیف أبْ ثعضٌٛاض ٞٓ ثط سط ٔب ثٛز ٚ               ضٚظ سبی

ٝ   -حیبت ٔجبضن ایطبٖ ازأٝ زاضت        ی ثٝ اسالْ، ثب      ثب تىی

ی ثٝ ٔطزْ، تجسیُ ذٛاٞس ضس ثٝ یه لغت التصبزی             تىیٝ

ٗ            ٔٙغمٝ إُِّ اثط    ای ٚ ضٚی التصبز ٔٙغمٝ ٚ التصبز ثی

   ٝ ضیعی ضس ثطای ایٙىٝ ٍ٘صاض٘س.       ذٛاٞس ٌصاضت، ]ِصا[ ثط٘بٔ

     ٝ ای ٘یست؛ پیص اظ لضبیبی        ایٟٙب ٔطثٛط ثٝ ٔسبئُ ٞست

ٝ   -ای    ٞستٝ سبَ،   ای ٔثالً فطض وٙیس زٜ        ٔسبئُ ٞست

زٚاظزٜ سبَ است وٝ پیص آٔسٜ؛ ایٟٙب ٔطثٛط ثٝ لجُ اظ              

 ٝ ٚ آٖ    ۺ۸ٚ    ۸۹ٔطثٛط ثٝ سبَ       -ای است     ٔسبئُ ٞست

 سبِٟب است؛ زضٕٙبٖ ٔب اظ آٖ ضٚظ ضطٚع وطز٘س ثٝ تالش.

       ٝ ٞب ٚ    ٞبی غطثی   وسب٘ی وٝ اُٞ اعاّلػٙس، ٔیسا٘ٙس وٝ ثط٘بٔ

ػٕستًب آٔطیىب ضطٚع ضس ثطای ٔزٚض ظزٖ ایطاٖۼ زض ذغٛط             

ا٘تمبَ ٘فت ٚ ٌبظ، ایطاٖ ضا ٔزٚض ثع٘ٙس؛ زض ذغٛط اصّی                

ٞٛایی ٚ ظٔیٙی ٚ زضیبیی، ایطاٖ ضا ٔزٚض ثع٘ٙس؛ زض ذغٛط              

 ٝ ٞبی فّٙبٚضی اعاّلػبت ٚ اضتجبعبت، ایطاٖ ضا            ا٘تمبَ ضجى

سطٚصسا؛ ٞط فؼّبِیّت        ٔزٚض ثع٘ٙس؛ یه ٘ٛع تحطیٓ ثی          

ّٕی وٝ ایطاٖ ٔیرٛاٞس ا٘جبْ ثسٞس، عطفٟب ضا            التصبزِی ٟٔ

ثتطسب٘ٙس. ایٟٙب اتّفبلبتی است وٝ زض ایٗ وطٛض افتبزٜ است.          

اعاّلع ٘یبیٙس حطف ثع٘ٙس ٚ ذیبَ وٙٙس           افطاز ٔسّػی ٚ ثی    

وبضی وسی ا٘جبْ ٘سازٜ است؛ ٘ٝ، ذیّی             وٝ ذت ٞیچ   

تالش ضسٜ است. زضٕٗ ثط٘بٔٝ زاضت زض ایٗ ظٔیٙٝ، ٚ              

ْ     ثط٘بٔٝ لسْ تب أطٚظ پیص ثطزٜ است ٚ          ثٝ  ی ذٛزش ضا لس

ػُٕ وطزٜ است. آ٘چٝ ضٕب ٔطبٞسٜ ٔیىٙیس، ثطآیٙسِ               

دضوي تحّطِن زاذّی وطٛض ٚ زضِٕٙی زضٕٙبٖ است.            

ٝ   ًجبیذ فشاهَش ثطَد   ی التصبز، زضٕٗ ثٝ        . زض ظٔیٙ

    ٝ ضیعی وطز؛ ثؼضی جبٞب صطیح         ٔؼٙبی ٚالؼیِ وّٕٝ ثط٘بٔ

ٚاضز ٔیساٖ ضس٘س، ثؼضی جبٞب ثسٖٚ صطاحت ٚاضز ٔیساٖ           

ضس٘س ِىٗ ذت اُٞ اعاّلع، ّٔتفت ثٛز٘س، ٔیفٟٕیس٘س وٝ          
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 ِ ی اقتصبد، دضوي ثِ        دس صهیٌ

     ِ سیضی   هؼٌبی ٍاقؼیِ کلوِ ثشًبه

کشد؛ ثؼضی جبّب صشیح ٍاسد هیذاى      

ضذًذ، ثؼضی جبّب ثذٍى صشاحت      

ٍاسد هیذاى ضذًذ لکي اّل اطّالع،      

هلتفت ثَدًذ، هیفْویذًذ کِ        

 کبس داسد هیکٌذ دضوي چِ



 

 ٝ وبض زاضز ٔیىٙس. زضٕٗ ویست؟ آٔطیىب ٚ چٙس           زضٕٗ چ

 ضٚ آٔطیىب. ایٟٙب ٔبَ أطٚظ ٘یست. وطٛض اضٚپبییِ ز٘جبِٝ

هعلَم است؛ دضوي دضوٌی هیکٌذ ، عالج 

 چیست؟ 

ذت، ػالج چیست؟ ٔؼّْٛ است؛ زضٕٗ زضٕٙی ٔیىٙس؛          

اص دضوي کِ ًویطَد    آیب ٔب تٛلّؼی اظ زضٕٗ زاضیٓ؟ ٘ٝ.         

تَّقغ داضت؛ اص دضوي کِ ًویطَد گِلِ کشد. آیب هب اص           

آهشیکب گِلِ داسین؟ اثذًا؛ گِلِ سا اًسبى اص دٍست             

ذت عجیؼت زضٕٗ زضٕٙی وطزٖ است؛ ػالج         هیکٌذ؛  

چیست؟ ػالج ایٗ است وٝ یه ّّٔت زض زضٖٚ ذٛز                 

       ٝ ی زضٕٗ وٝ حتٕی       تالضی ثىٙس ٚ وبضی ثىٙس وٝ ضطث

است، اثط ٍ٘صاضز یب وٓ اثط ثٍصاضز؛ ػالج ایٗ است. ػعیعاٖ            

 ٔٗ، جٛا٘بٖ! ایٟٙب ضا تٛجّٝ وٙیس.

 دٍ اضکال تسرگ اقتصاد ها

ٚجٛز زاضتٝ استۼ یىی      ٔبدٍ اضکبل ثضسگ دس اقتصبد      

دٍلتی ثٛز؛ یىی ایٙىٝ التصبز ٔب       ًفتی  ایٙىٝ التصبز ٔب     

[؛ یؼٙی    ثٛز؛ ایٗ زٚ اضىبَ ثعضي. التصبز ٔب ٘فتی ]است          

         ٝ ی ٔب٘سٌبض ٔب است ٚ         چٝ؟ یؼٙی ٔب ٘فت ضا وٝ سطٔبی

ی چٙسیٗ ثطاثطی زض آٖ ٚجٛز زاضز، اظ          أىبٖ اضظش افعٚزٜ  

ظیط ظٔیٗ ثىطیٓ ثیطٖٚ، ذبْ ذبْ ثفطٚضیٓ ثٝ ز٘یب، پِٛص           

ضا ثٍیطیٓ ٚ صطف أٛض جبضی وطٛض ثىٙیٓ؛ ذسبضت اظ ایٗ            

    ٗ جٛضی است. ذت، ٘فت ضا       ثبالتط ٕ٘یطٛز. التصبز ٘فتی ای

 -ٔیطٛز تجسیُ وطز ثٝ فطآٚضزٜ. ثٙسٜ احتٕبَ ٔیسٞٓ              

ضبیس؛   -ثؼضی اظ زّلتٟبی ػّٕی ٞٓ ٕٞیٗ ضا تأییس ٔیىٙس          

ایٗ ٘فتی وٝ ٔب آٖ ضا تجسیُ ٔیىٙیٓ ثٝ ثٙعیٗ ٚ ٌبظٚئیُ ٚ           

        ٗ جٛضی ٔیىٙیٓ، ثب تِٛیس        ٘فت سفیس ٚ ٔثاًل ٔصطف ای

ٞب ضا تِٛیس ٘ىطزٜ      ٞبیی وٝ تب أطٚظ، ثطط آٖ فطاٚضزٜ        فطاٚضزٜ

         ٝ ٚجٛز   است، تب صسثطاثِط ایٗ ثطٛز اضظش افعٚزٜ ثطای ٘فت ث

          ٜ ٞب ثىطیٓ    آٚضز؛ ٔب اظ ایٟٙب غبفّیٓ؛ ٘فت ذبْ ضا اظ زضٖٚ چب

ایٗ شذیطٜ وٝ زٚثبضٜ زض ظیط          -ثیطٖٚ ٚ ایٗ شذیطٜ ضا        

      ٖ پصیط است؛ ایٟٙب     ظٔیٗ تِٛیس ٕ٘یطٛز؛ جعٚ چیعٞبی پبیب

پصیط ٘یست وٝ ثٍٛییٓ تٕبْ ]آٖ ضا[ ٔیِىطیٓ، جبی            تجسیُ

ٗ          آٖ ٔی  جٛض   آیس؛ ٘ٝ، ٚلتی وطیسیٓ، تٕبْ ٔیطٛز؛ ٘فت ای

  ٗ ثفطٚضیٓ، پَٛ آٖ ضا صطف وٙیٓ        -جٛض است     است، ٌبظ ای

زض ٔصبضف جبضی وطٛض؛ اظ ایٗ ثستط ٚالؼًب چیعی ٕ٘یطٛز؛           

ایٗ جعٚ ٔیطاثٟبی ضْٛ ضغیٓ عبغٛت ٚ ضغیٓ ٌصضتٝ است.          

ِٖ آسب٘ی ٞٓ ٞست ٚ ثؼضی اظ                   یه ضاٜ پَٛ زضآٚضز

ٔسئِٛیٗ زض عَٛ ظٔبٟ٘بی  ٔرتّف ٞٓ تطجیح زاز٘س وٝ            

 اظ ایٗ پَِٛ آسبٖ استفبزٜ وٙٙس. ایٗ یه اضىبَ.

 اقتصاد دٍلتی، ًتیجِ ًگاُ غلظ تِ اقتصاد

اضىبَ زّْٚ؛ ٌفتیٓ التصبز زِٚتی است. ایٗ جعٚ ٔسبئّی           

ٗ   -است وٝ اَّٚ ا٘مالة      ٞٓ وبض ذٛز ٔب ثٛز، زیٍطاٖ        وٝ ای

ٜ      -ثٝ ٔب تحٕیُ ٘ىطز٘س      ٞبیی وٝ آٖ ضٚظ      ذٛز ٔب ثط اثط ٍ٘ب

ٚجٛز زاضت، التصبز ضا سپطزیٓ زست زِٚت؛ حبال ٞطچٝ           

تالش ٔیطٛز وٝ التصبز ٔٙتمُ ثطٛز ثٝ ٔطزْ ٚ زازٜ               

    ٝ ضیعیِ زضست وٝ ذالف ػساِت       ثطٛز زست ٔطزْ، ثب ثط٘بٔ

ٞٓ وبضی ا٘جبْ ٍ٘یطز، وبض زضست پیص ٕ٘یطٚز؛ سرت             

ضا اثالؽ وطزیٓ وٝ ٔؼٙبی آٖ        ۶۶است. ٔب سیبستٟبی اصُ     

ٕٞیٗ ثٛز وٝ ٔب التصبز ضا اظ حبِت زِٚتی ثٛزٖ ذبضج                

وٙیٓ. ٔٗ زض ٕٞیٗ حسیٙیّٝ وٝ ٔسئِٛیٗ جٕغ ضس٘س زض           
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ثٌذُ احتوبل هیذّن ایي ًفتی کِ هب         

آى سا تجذیل هیکٌین ثِ ثٌضیي ٍ           

گبصٍئیل ٍ ًفت سفیذ ، ثب تَلیذ            

ّبیی کِ تب اهشٍص، ثطش آى           فشاٍسدُ

ّب سا تَلیذ ًکشدُ است، تب          فشاٍسدُ

صذثشاثشِ ایي ثطَد اسصش افضٍدُ ثشای      

 ٍجَد آٍسد؛ هب اص ایٌْب غبفلین ًفت ثِ



 

 ٝ ی ثبال، ثطایطبٖ ضطح زازْ وٝ ٔب ثٝ چمسض اضظ ٘یبظ             آٖ عجم

آیس ٍٔط ایٙىٝ ٔب       زاضیٓ ٚ ایٗ أىبٖ ٘ساضز، ثٝ زست ٕ٘ی         

ثٝ ایٗ ضىّی وٝ سیبستٟبی        ۶۶ایٗ وبض ضا ثىٙیٓۼ اصُ       

( ایٟٙب ثبیس ثطٛز. ثٙسٜ،      ۸آٖ ضا اثالؽ وطزیٓ ػُٕ ثطٛز.)       

           ٖ [، اَّٚ    أسبَ، سبَ ٌصضتٝ، سبَ لجُ، سبَ لجُ ]اظ آ

سبَ ضاجغ ثٝ التصبز صحجت وطزْ؛ ٔسئِٛیٗ ٞٓ ا٘صبفبً            

تالش ٔیىٙٙس. ٔٗ تصسیك ٔیىٙٓ وٝ تالضٟبیی زاضز ا٘جبْ         

زض عَٛ ایٗ سبِٟب ٕٞیطٝ تالضٟبیی ضسٜ است           -ٔیٍیطز  

ِىٗ وبفی ٘یست. آ٘چٝ ٔب ٔیرٛاٞیٓ ثٍٛییٓ، ایٗ است             -

 وٝ ثبیس یه ٘فَس جسیسی ثٝ ایٗ وبض زازٜ ثطٛز.

 اقتصاد هقاٍهتی، چِ تا تحرین، چِ تی تحرین

ٟٚ٘ٓ   ٟٚ٘ٓ ثٟٕٗ است. سبَ ٌصضتٝ ثیست          أطٚظ ثیست 

           ٜ ٞبی   ثٟٕٗ، سیبستٟبی التصبز ٔمبٚٔتی ضا ثٝ زستٍب

سبَ ٌصضتٝ. التصبز        ٔرتّف اثالؽ وطزیٓ؛ أطٚظ یه        

ٔمبٚٔتی ثطای وطٛض ضطٚضی است؛ تحطیٓ ثبضس ٞٓ الظْ           

        ٖ ضٚظی وٝ تحطیٕی     است، تحطیٓ ٘جبضس ٞٓ الظْ است. آ

ٞٓ زض ایٗ وطٛض ٚجٛز ٘ساضتٝ ثبضس، التصبز ٔمبٚٔتی              

ثطای ایٗ وطٛض ضطٚضی است، الظْ است. التصبز ٔمبٚٔتی          

یؼٙی ٔب ثٙبی التصبزی وطٛض ضا جٛضی تٙظیٓ وٙیٓ ٚ              

     ٝ ٞبی جٟب٘ی زض آٖ اثط ٍ٘صاضز.           تطتیت ثسٞیٓ وٝ تىب٘

زالض؛   ۶۷زالض ضسیس ثٝ      ۳۲۲ضٚظ ػعا ٍ٘یطیٓ وٝ ٘فت اظ         یه

ٞب ٔب ضا تٟسیس ٔیىٙٙس وٝ        ضٚظ ػعا ٍ٘یطیٓ وٝ آٔطیىبیی      یه

ٖ    فالٖ ٖ    چیع ٚ فال چیع ضا تحطیٓ ٔیىٙیٓ یب ػٕالً        چیع ٚ فال

ضا٘یِ ٔب ضا     ٞب وطتی   تحطیٓ ثىٙٙس؛ ػعا ٍ٘یطیٓ وٝ اضٚپبیی      

تحطیٓ وطز٘س. اٌط زض وطٛض التصبز ٔمبٚٔتی ثبضس،                

ٝ     ٞیچ ٗ   وساْ اظ ایٗ تىب٘ إِّّی ٕ٘یتٛا٘س ثٝ ظ٘سٌی      ٞبی ثی

ٔطزْ آسیت ٚاضز وٙس. التصبز ٔمبٚٔتی یؼٙی ایٗ؛ یؼٙی            

زض زاذُ وطٛض، سبذِت التصبزی ٚ ثٙبی التصبزی جٛضی          

ثبضس وٝ اظ ٘یطٚٞبی ٔطزْ استفبزٜ ثطٛز، وٕه ٚالؼی              

  ٝ ضیعی ثطٛز، ثٙبی التصبزی استحىبْ        ٌطفتٝ ثطٛز، ثط٘بٔ

وٝ ٔٗ حبال ٔٛاضزی ضا شوط ذٛاٞٓ وطز وٝ              -پیسا وٙس   

ی ٔسئٛالٖ وطٛض ثط       تىیٝ  -ایٗ وبضٞب ثبیس ا٘جبْ ثٍیطز       

           ٗ جٛضی لطاض    ایٗ ثبضس وٝ حطوت التصبزی وطٛض ضا ای

ثسٞٙس. اٌط ایٗ ضس، ضىٛفبیی ذٛاٞس ضس؛ اٌط ایٗ ضس، اظ             

تٟسیس زضٕٗ زیٍط ٕ٘یتطسیٓ، اظ تحطیٓ زیٍط تٕٙبٖ              

ٕ٘یّطظز، اظ پبییٗ افتبزٖ لیٕت ٘فت ػعا ٕ٘یٍیطیٓ؛ ایٗ             

    ٝ ی التصبز ٔمبٚٔتی      ی ػٕسٜ   التصبز ٔمبٚٔتی است. تىی

 ٞٓ ثبظ ضٚی ٔطزْ است؛ ضٚی تِٛیس زاذّی است.

 تکیِ تِ ًفت هوٌَع!!

 ٝ ی اسبسی زض ٔٛضز التصبز وطٛض ایٗ است وٝ            یه ٔسئّ

  ٝ ی وطٛض ثٝ ٘فت لغغ ثطٛز؛ ثبیس ثٝ ایٙجب            ثبیس اتّىبء ثٛزج

ثطسیٓ. اِجتّٝ ایٗ حطفٟبیی وٝ ٔٗ أطٚظ ثٝ ضٕب ػطض               

    ٝ ایٓ، زض ٔمبْ حطف آسبٖ است، زض            ٔیىٙٓ ٚ ٔىطّض ٌفت

ٔمبْ ػُٕ وبضٞبی ٔطىّی است. ذٛز ٔٗ زستٓ سبِٟب زض           

اجطا ثٛزٜ است؛ ثٙسٜ ٔیسا٘ٓ اجطا وبض سرتی است أّب               

ٔؼتمسْ ایٗ وبض سرت ضا ٔیتٛاٖ ا٘جبْ زاز. اجطا وطزٖ              

تط اظ حطف ظزٖ است؛ أّب ٕٞیٗ وبض سرت ضا ثب                 سرت

ّٕٞت، ثب اػتٕبز ثٝ ایٗ ٔطزْ، ثب اػتٕبز ثٝ ایٗ جٛاٟ٘ب، ثب               

  ٝ ٞبی زاذّی وطٛض، ثب اػتٕبز ثٝ ذسای           اػتٕبز ثٝ سطٔبی

ی ٘صطت زازٜ است، ٔیطٛز ا٘جبْ زاز.            ٔتؼبَ وٝ ٚػسٜ   

ٓ   -یىی اظ وبضٞب     ]ایٗ است    -تطیٗ وبض ٕٞیٗ است       وٝ ٟٔ

ٝ    وٝ ی ثٛزجٝ ثٝ تِٛیس زاذّی ثبضس، یؼٙی ثٝ             [ ثبیس تىی
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اقتصبد هقبٍهتی یؼٌی هب ثٌبی اقتصبدی      

کطَس سا جَسی تٌظین کٌین کِ            

ّبی جْبًی دس آى اثش ًگزاسد.           تکبًِ

دالس   ۰۱۱سٍص ػضا ًگیشین کِ ًفت اص          یک

دالس؛ ػضا ًگیشین کِ        ۴۵سسیذ ثِ    

ّب هب سا تْذیذ هیکٌٌذ کِ          آهشیکبیی

 چیض سا تحشین هیکٌین چیض ٍ فالى فالى



 

زضآٔسی وٝ ٔطزْ تِٛیس ٔیىٙٙس ٚ ٔبِیبت ٔیسٞٙس. زٚ              

 وّٕٝ ٔیرٛاٞٓ ضاجغ ثٝ ٔبِیبت ػطض ثىٙٓۼ

 هالیات فریضِ است ٍ فرار از آى جرم

ػعیعاٖ ٔٗ! ٔبِیبت یه فطیضٝ است. ٔب أطٚظ اظ ضؼفب               

اظ وبضٔٙس ٔبِیبت ٔیٍیطیٓ، اظ وبضٌط          -ٔبِیبت ٔیٍیطیٓ    

أّب اظ    -ٔبِیبت ٔیٍیطیٓ، اظ وبست جعء ٔبِیبت ٔیٍیطیٓ          

ٚوتبة   حسبة  زاض، فالٖ زضآٔسزاضِ ثی       سطٔبیٝ  فالٖ والْٖ 

ٔبِیبت ٕ٘یٍیطیٓ؛ فطاض ٔبِیبتی زاض٘س؛ ایٟٙب جطْ است؛ فطاض          

ٔبِیبتی جطْ است. آٖ وٝ اظ زازٖ ٔبِیبت ثٝ زِٚت                  

وٝ   -ذٛززاضی ٔیىٙس ٚ ٔبِیبتی وٝ ثبیس ثٝ زِٚت ثسٞس             

آٖ زضآٔسی وٝ حبصُ ضسٜ ٚ زض اذتیبض اٚ است، ثٝ ثطوت             

     ٝ ٚجٛز آٚضزٜ است ٚ وبضی است         فضبیی است وٝ زِٚت ث

ٕ٘یسٞس،   -وٝ زِٚت زاضز ٔیىٙس، پس ثبیس ٔبِیبت ضا ثسٞس          

زض حمیمت وطٛض ضا ٚاثستٝ ٔیىٙس ثٝ پَٛ ٔفت ٘فت، ٚ              

ٚلتی وطٛض ثٝ پَٛ ٘فت ٚاثستٝ ضس، ٕٞیٗ ٔطىالت              

آیسۼ یه ضٚظ تحطیٓ ٔیطٛز؛ یه ضٚظ ٘فت اضظاٖ             پیص ٔی 

ٚضب٘ٝ ٔیىطٙس؛ وطٛض ثٝ ایٗ ٚضغ         ٔیطٛز؛ یه ضٚظ ضبخ    

  ٝ ی ٔبِیبت ذیّی ٟٔٓ است. اِجتّٝ ٔٗ          زچبض ٔیطٛز. ٔسئّ

ضٙیسْ وٝ ٔسئِٛیٗ ٔبِیبتی وطٛض زاض٘س عطّاحی ٔیىٙٙس،         

وبضٞبی ذٛثی زاض٘س ا٘جبْ ٔیسٞٙس؛ ایٗ وبضٞب ثبیس سطیغ           

ا٘جبْ ثٍیطز؛ ثبیس تحمّك پیسا وٙس؛ اظ ٔطزْ ثبیس وٕه               

َّٚ. لّٓ              ذٛاستٝ ثطٛز ٚ ٔطزْ ثبیس وٕه وٙٙس؛ ایٗ لّٓ ا

ّٕی وٝ ثبیس ا٘جبْ ثٍیطز، ایٗ است وٝ               َّٚ اظ وبضٞبی ٟٔ ا

ٝ    ی وطٛض، ازاضٜ    ثٛزجٝ ی زضآٔسٞبی اظ     ٚسیّٝ  ی زِٚت، ث

زضٖٚ ٔطزْ ثبضس، یؼٙی اظ ٕٞیٗ ٔبِیبت، وٝ ٔبِیبت ٞٓ             

 ٔطثٛط ٔیطٛز ثٝ تِٛیس ٚ وست ٚ وبض.

 ریخت ٍ پاش هاًع تْثَد تْرُ ٍری

 ٝ ٚضی است وٝ اظ تؼجیطات         ی زیٍط، اضتمبء ثٟطٜ      یه ٘ىت

ضایجی است وٝ ٔیىٙٙس؛ ثٙسٜ ایٗ ضا ذالصٝ ٔیىٙٓ ثٝ زٚ            

ٜ    وّٕٝ زض ظثبٖ فبضسی. تِٛیسوٙٙسٜ      زاض ٔب سؼی     ی ٔب، ثٍٙب

ٝ   وٙس ثب وٓ وطزِٖ ضیرت     ی تِٛیس ضا وٓ وٙس،       ٚپبش، ٞعیٙ

ٝ   ویفیّت ضا ثبال ثجطز؛ ایٗ ٔیطٛز ثٟجٛز ثٟطٜ          [   ٚضی. ]اِجتّ

  ٝ ی تِٛیس ٔطثٛط ثٝ چیعٞبیی است وٝ زض            ثرطی اظ ٞعیٙ

زاض ٘یست؛ فطض وٙیس تٛضّْ ثبال است، ٔعز             اذتیبض ثٍٙبٜ 

وبضٌط یب لیٕت ٔٛاّز اِّٚیّٝ ثبال ٔیطٚز؛ یه ٔمساض ایٟٙب است           

ٚپبش است؛ اسطاف است؛        ِىٗ یه ٔمساض ٞٓ ضیرت       

 ٞبی ثیجب است؛ ثبیس جّٛی ایٟٙب ضا ثٍیط٘س. وطزٖ ذطج

فرصتی تسرگ تِ ًام هَقعیت هْن 

 جغرافیایی کطَر

  ٝ ّٓ زیٍط، استفبزٜ          یه ٔسئّ ی حسّاوثطی اظ        ی ٟٔ

         ٝ ی حسّبسی    ظطفّیتٟبی زاذّی است. وطٛض ٔب زض ٔٙغم

  ٝ ٞبی ظیبزی زاضیٓ، ثبال زضیب زاضیٓ، پبییٗ         لطاض زاضز؛ ٕٞسبی

   ٝ ی ز٘یب زستطسی زاضیٓ. وطٛض ٔب ضٚی          زضیب زاضیٓ، ثٝ ٕٞ

٘مطٝ وٝ ٍ٘بٜ وٙیس، یه چٟبضضاٜ ثسیبض حسّبس ٚ ّٟٔٓ              

ظٔیٙی ٚ ٞٛایی است؛ زستطسی ثٝ آثٟبی آظاز ٞٓ زاضز؛             

ّٕی است؛ ػالٜٚ ثط ٔٙبثغ، ػالٜٚ ثط           ایٟٙب فطصتٟبی ثسیبض ٟٔ

 ٝ ضیعی ثطٛز، فىط وٙٙس، اظ ایٗ فطصتٟب ثٝ             أىب٘بت، ثط٘بٔ

 ٘حٛ احسٗ استفبزٜ وٙٙس.
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آى کِ اص دادى هبلیبت ثِ دٍلت             

خَدداسی هیکٌذ ، دس حقیقت کطَس سا        

ٍاثستِ هیکٌذ ثِ پَل هفت ًفت، ٍ          

ٍقتی کطَس ثِ پَل ًفت ٍاثستِ ضذ،         

 آیذ ّویي هطکالت پیص هی



 

 ایي ًکتِ تیطتر تِ هردم هرتَط هی ضَد

 ٝ ی زیٍطی وٝ ایٗ ثیطتط ثٝ ٔطزْ ٔطثٛط ٔیطٛز،            یه ٘ىت

ٔصطف ٔحصٛالت زاذّی است وٝ ٔٗ ثبضٞب زض                   

َّٚ سبَ ٚ غیط آٖ تىطاض وطزْ، االٖ ٞٓ ثٝ              سرٙطا٘ی ٞبی ا

ضٕب ػطض ٔیىٙٓۼ ٔحصٛالت زاذّی ضا ٔطزْ ٔصطف              

      ٝ حبال هُذ ضذُ است     ٞب.    وٙٙس؛ ٘طٚ٘س ز٘جبَ ایٗ ٘طب٘

است، ثِشًَذ فالى؛ ثِشًَذ چیست! ثشٍیذ      «  ثِشًَذ»ثگَیٌذ  

سشاؽ هصشف تَلیذات داخلی. آى چیضّبیی کِ           

ٔتؼّصجب٘ٝ ٚ ثب تؼصِّت تٕبْ، ّّٔت         هطبثِ داخلی داسد،     

ایطاٖ، ذبضجِی آٖ ضا ٔصطف ٘ىٙٙس. ایٗ ضا ٔٗ فمظ ثطای              

 ٜ ی ذبظ ٕ٘یٍٛیٓ؛ ذت ثّٝ، ٚلتی ٔب ٔیٍٛییٓ،             یه ػسّ

یه ػسّٜ ٔتسّیٙیٗ فٛضًا ٌٛش ٔیىٙٙس حطف ضا، پیغبْ ٞٓ            

ٔیسٞٙس فالٖ چیع ضاوٝ ذبضجی است ثرطیٓ؟ فالٖ چیع ضا          

٘رطیٓ؟ ٔٗ فمظ ثطای ٔتسّیٙیٗ ٚ افطازی وٝ ثطای حطف             

ٔب حّجیّت ضطػی لبئّٙس، ایٗ ضا ٕ٘یٍٛیٓ؛ ٔٗ ایٗ حطف ضا            

          ٝ ٔٙس است، ثٝ      ثطای ٞطوسی ٔیٍٛیٓ وٝ ثٝ ایطاٖ ػالل

ٝ    آیٙسٜ ٝ       ی وطٛض ػالل ٞبی ذٛزش    ٔٙس است، ثٝ فىط ثچّ

است وٝ ثٙب است فطزا زض ایٗ وطٛض ظ٘سٌی وٙٙس. ضٕب               

ٔصٙٛػبت ذبضجی ضا وٝ ٔصطف ٔیىٙیس، زض ٚالغ وٕه            

ٔیىٙیس ثٝ ایٙىٝ حجٓ آٖ ثٍٙبٜ ذبضجی، آٖ وبضٌط                 

  ٝ زاض ذبضجی، ٔساْ ثیطتط ثطٛز ٚ تِٛیس         ذبضجی، آٖ سطٔبی

             ٝ ی   زاذّی ضطثٝ ثرٛضز، ضىست ثرٛضز. ایٗ ضا ثٝ ٕٞ

    ٖ وٝ ٔصبضف ظیبزی زاض٘س         وسب٘ی   ٔطزْ، ثرصٛظ آ

ٗ     [؛ زِٚتی   ]ٔیٍٛیٓ ٞب ٞٓ زض      جٛض؛ زِٚتی   ٞب ٞٓ ٕٞی

ای وٝ زض سبذتٕبٟ٘ب، زض       ٔصبضف زِٚتی، زض اضیبء ٔصطفی    

چیعٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔصطف ٔیىٙٙس، حتًٕب ٔالحظٝ وٙٙس           

 تِٛیس زاذّی ضا.

 اجتٌاب از اسراف هٌاتع عثیعی

اجتٙبة اظ اسطاف ٞٓ یه سطفصُ زیٍط است؛ اجتٙبة اظ            

اسطاف، تضییغ ٔبَ، ٞسض زازٖ ٔٙبثغ ػٕٛٔی، ٞسض زازٖ           

آة، ٞسض زازٖ ٘بٖ، اظ ثیٗ ثطزٖ ذبن. ذبن یه ثطٚت              

لیٕت   است، آة یه ثطٚت است، ٘بٖ یه ٔحصَٛ شی            

است؛ ٔطالت ثبضٙس، ٕٞٝ ٔطالت ثبضٙس، احسبس ٔسئِٛیّت        

 وٙٙس، ایٟٙب ضا اظ ثیٗ ٘جط٘س.

ًیازسٌجی تٌگاُ ّای اقتصادی هقذهِ ی 

 تٌیاى ایجاد ضرکت داًص

ثٙیبٖ؛ وٝ ثٙسٜ ضٚی ایٗ ضطوتٟبی              ضطوتٟبی زا٘ص  

ُ            زا٘ص وطزٜ   ثٙیبٖ تىیٝ ٔیىٙٓ. أطٚظ ٔب جٛاٖ تحصی

  ٝ ٞبی زثیطستب٘ی یىی زٚ ٞفتٝ پیص زض          ذیّی زاضیٓ. ثچّ

(، آٔس٘س  ۹ایٗ حسیٙیّٝ، یه ٕ٘بیطٍبٞی تطىیُ زاز٘س)        

 ٝ آٚضی ضا    ٚغطیت ٚ حیطت    ی ٚالؼبً ػجیت    چیعٞبی پیططفت

ایٙجب ثٝ ٔب ٘طبٖ زاز٘س؛ غبِجًب جٛاٖ، تؼسازی جٛاٖ                 

   ٝ ی ٔب ایٗ است، ثطٚت ٔب ایٗ            زثیطستب٘ی! ذت، سطٔبی

ٝ   است. ضطوتٟبی زا٘ص    ٚجٛز ثیبیس. ضطوتٟبی      ثٙیبٖ ث

ثٙیبٖ ٞٓ فمظ ٔرصٛظ صٙؼت ٘یست؛ زض صٙؼت،           زا٘ص

زض وطبٚضظی، زض ذسٔبت، زض ٘یبظسٙجی؛ جٕغ ثطٛ٘س،            

     ٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ التصبزی ثٝ چٝ          ٍ٘بٜ وٙٙس ثجیٙٙس ثٍٙب

چیعٞبیی ٘یبظ زاض٘س، وٕجٛزٞبیطبٖ وجب است، ایٗ ضا ثٝ            

ثٙیبٖ حتّی زض ایٗ ظٔیٙٝ        آٟ٘ب اضائٝ ثسٞٙس؛ ضطوت زا٘ص     

 ٞٓ ٔیتٛا٘س فؼّبَ ثبضس.  
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هي فقط ثشای هتذیٌّیي ٍ افشادی کِ          

ثشای حشف هب حجّیّت ضشػی قبئلٌذ، ایي       

سا ًویگَین؛ هي ایي حشف سا ثشای            

      ِ هٌذ   ّشکسی هیگَین کِ ثِ ایشاى ػالق

  ُ ِ    است، ثِ آیٌذ هٌذ است،    ی کطَس ػالق

   ِ ّبی خَدش است کِ ثٌب         ثِ فکش ثچّ

 است فشدا دس ایي کطَس صًذگی کٌٌذ.



 

 درهسائل اقتصادی ّن هثارزُ الزم است

ٝ          ٔجبضظٜ ی وبضٞبی الظْ زض        ی جّسی ثب لبچبق اظ جّٕ

ٞبی ثب٘ىی؛    ی جسّی ثب ثسحسبة     التصبز وطٛض است. ٔجبضظٜ   

 ٜ ای ٞستٙس اظ تسٟیالت ثب٘ىی، ثٙبحك ٚ ٘بزضست            یه ػسّ

استفبزٜ ٔیىٙٙس؛ ثطای یه وبض تسٟیالت ٔیٍیط٘س، زض وبض          

زیٍطی آٖ ضا ٔصطف ٔیىٙٙس وٝ ٔصّحت وطٛض ٘یست؛            

ٞب تسٛیٝ ٕ٘یىٙٙس؛ ایٟٙب      ثؼس ٞٓ ثسٞی ذٛزضبٖ ضا ثب ثب٘ه      

ٚالؼًب ٔجطٔٙس. ثٙسٜ ٕ٘یٍٛیٓ ٞطوسی ثسٞىبض ثب٘ىی است          

ٔجطْ است؛ ٘ٝ، یىی ٞست ٕٔىٗ است ثسٞىبض ثب٘ىی              

[ وٕه ٞٓ ثبیس ثٝ اٚ وطز؛ ٞستٙس ٔٛاضزی وٝ             ثبضس، ]ِٚی 

حّتی ثسٞىبض٘س ِٚیىٗ ثبیستی وٕه ٞٓ ثٝ اٚ ثىٙٙس أّب             

ثؼضی ٞٓ ٞستٙس وٝ ثبیس ٔٛضز ٔإاذصٜ لطاض ثٍیط٘س، ٔٛضز           

 سإاَ لطاض ثٍیط٘س. ایٗ وبضٞب ثبیس زض وطٛض ا٘جبْ ثٍیطز.

ایي راُ حل ّای اقتصادی را چِ کسی 

 اًجام دّذ؟

ایٟٙب ضا چٝ وسی ثىٙس؟ ٔب زض ایٗ سبِٟب ذیّی ٞطساض                

زازیٓ؛ ٔسئِٛیٗ ٞٓ ذیّی تالش وطز٘س أّب ٘ٝ آٖ                  

ٞطساضٞبیی وٝ ثٙسٜ زازْ وبفی است، ٘ٝ آٖ تالضی وٝ              

ٔسئِٛیٗ وطز٘س وبفی است؛ ایٟٙب وبفی ٘یست. ثبیس وبض            

جّسی ا٘جبْ ثٍیطز؛ ٔطزْ ٞٓ ثبیستی وٕه وٙٙس ثٝ                

     ٜ ی لضبئیّٝ تب ثتٛا٘ٙس ایٗ وبضٞب         زِٚت، ثٝ ٔسئِٛیٗ، ثٝ لّٛ

          ٓ ( ۺای)  ضٍٙٝ  ضا ا٘جبْ ثسٞٙس. ٔب ٔیتٛا٘یٓ؛ ٔب زض ٔمبثُ اِ

آٚض٘س،   وٝ زضٕٙبٖ ٔب سط تحطیٓ ٚ ایٗ حطفٟب زضٔی               

ٔیتٛا٘یٓ ایستبزٌی وٙیٓ؛ ٔیتٛا٘یٓ ٞسفٟبی آٟ٘ب ضا ٘بوبْ          

ثٍصاضیٓ. ٚلتی ایٗ وبضٞب ضا ٘ىٙیٓ، ایٗ فؼّبِّیتٟب ضا ٘ىٙیٓ،            

ٚلت ٘تیجٝ ٕٞیٗ ٔیطٛز وٝ حبال ٔالحظٝ ٔیىٙیس؛             آٖ

ٝ     زضٕٗ ٔی  ٝ   ٘طیٙس آ٘جب، ثطای ثط٘بٔ ای ٔب ضطط ٚ      ی ٞست

ضطٚط ٔؼیّٗ ٔیىٙس؛ ثؼس ٞٓ ٔیٍٛیس اٌط ایٗ ضطعٛضطٚط          

    ٗ ٖ    ضا لجَٛ ٘ىطزیس، ای جٛض تحطیٓ ٔیىٙٓ؛ ذت،       جٛض ٚ آ

 ٕٞیٗ ٔیطٛز زیٍط.

استفادُ دضوي از تحرین ترای تحقیر هلت 

 ایراى

      ٝ ی تحطیٓ زاضز ٔیىٙس؛      زضٕٗ حسّاوثط استفبزٜ ضا اظ حطث

ٞسفطبٖ ٞٓ ایٗ است وٝ ّّٔت ایطاٖ ضا تحمیط وٙٙس؛                 

ٞسفطبٖ ایٗ است وٝ ایٗ حطوت ػظیٕی ضا وٝ فمظ ضٚی           

زٚش ّّٔت ایطاٖ ٔیتٛا٘ست ا٘جبْ ثٍیطز، ٔتٛلّف وٙٙس.            

حطوت ا٘مالة اسالٔی، حطوت ٘ظبْ اسالٔی، حطوت             

سٕت تٕسّٖ ٘ٛیٗ اسالٔی ضا ٔیرٛاٞٙس ٔتٛلّف وٙٙس؛             ثٝ

        ٝ ی ٔمبثُ ٔٙبفغ      چٖٛ ٔیسا٘ٙس ایٗ حطوت زضست ٘مغ

زاضٞبی ظبِٓ ٚ        زاضٞبی صٟیٛ٘یست ٚ وٕپب٘ی         سطٔبیٝ

ثیٙٙس وٝ ایٗ     ذٛاض ز٘یب است. ایٗ ضا ٔیفٟٕٙس ٚ ٔی           ذٖٛ

ّّتٟب ضا               حطوت چغٛض زض ز٘یب زاضز تٛسؼٝ پیسا ٔیىٙس ٚ ٔ

ٔتٛجّٝ ذٛزش ٔیىٙس؛ ٔیرٛاٞٙس جّٛی ایٗ ضا ثٍیط٘س.            

           ٖ ٞب   ایٗ تحطیٕٟب ٚ ایٗ تٟسیسٞب ٚ ایٗ ضطعٛضطٚعىطز

 ذبعط ایٗ است. ثٝ

 تا اصل اًقالب هخالفٌذ

ٝ          ػمیسٜ ٝ   اْ ایٗ است وٝ اٌط حّتی زض ٔسئّ ای ٞٓ    ی ٞست

جٛض وٝ آٟ٘ب زیىتٝ ٔیىٙٙس ٔب پیص ثطٚیٓ ٚ لجَٛ               ٕٞبٖ

 ٝ ی آٟ٘ب ضا، ثبظ ٞٓ حطوت ٔرطّة آٟ٘ب ٚ                  وٙیٓ زیىت
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 ُ ای ّستٌذ اص تسْیالت ثبًکی،       یک ػذّ

ثٌبحق ٍ ًبدسست استفبدُ هیکٌٌذ؛ ثشای 

یک کبس تسْیالت هیگیشًذ، دس کبس         

دیگشی آى سا هصشف هیکٌٌذ کِ           

هصلحت کطَس ًیست؛ ثؼذ ّن ثذّی        

ّب تسَیِ ًویکٌٌذ؛     خَدضبى سا ثب ثبًک   

 ایٌْب ٍاقؼبً هجشهٌذ



 

تحطیٕٟبی آٟ٘ب ثطزاضتٝ ٘رٛاٞس ضس؛ ا٘ٛاع ٚ السبْ                 

ٔطىالت ضا ثبظ ٞٓ زضست ٔیىٙٙس؛ چٖٛ ثب اصُ ا٘مالة             

ٔربِفٙس. اِجتّٝ ثٙسٜ ٔؼتمسْ ظطفیّت جٛا٘بٖ ٔب، ظطفیّت           

ثسیبض ثبالیی است. ٕٞیٗ زٚ ضٚظ لجُ اظ ایٗ، زا٘طجٛیبٖ            

ثسیجی ثٝ ثٙسٜ پیغبْ زاز٘س ٚ ٌِّٝ وطز٘س وٝ چطا ضٕب زض              

پیططفت ٞسفٟبی ا٘مالة اسالٔی اظ ٔب زا٘طجٛٞب استفبزٜ          

ّٕی است. زا٘طجٛی ٔطغَٛ تحصیُ           ٕ٘یىٙیس؛ حطف ٟٔ

تٛلّغ زاضز ٚ ثٝ ثٙسٜ پیغبْ ٔیسٞس وٝ چطا اظ ٚجٛز ٔبٞب زض              

ّٓ ا٘مالة زض ٔٙغمٝ          چٝ ٔسبئُ ٘ظبٔی ٚ        -ٔسبئُ ٟٔ

استفبزٜ ٕ٘یىٙیس؛    -أّٙیتی، چٝ ٔسبئُ ٌٛ٘بٌٖٛ زیٍط         

ٝ       ضٚحیّٝ ی ّّٔت ایطاٖ ضا ضٕب       ی جٛاٟ٘بی ٔب ایٗ است. ضٚحیّ

ٖ           زض ثیست  عطف زِٚت    ٚزّْٚ ثٟٕٗ زیسیس. حبال اظ آ

        ٝ ی ضىستٟبیی وٝ زض        ظٚضٌٛی لّسض آٔطیىب وٝ ثب ٕٞ

ٗ        ٔٙغمٝ ذٛضزٜ  عطف   ا٘س اظ ظٚضٌٛیی زست ثطٕ٘یساض٘س، اظ ای

 ٝ اش ثبظ تحطیٓ جسیس ]اػٕبَ          ضٚٞبی اضٚپبیی   ٞٓ ز٘جبِ

 ٔیىٙٙس[.

ّّٔت ایطاٖ ٞٓ ٔیتٛا٘س تحطیٓ وٙس؛ ایٗ ضا ثٍٛییٓ وٝ اٌط             

ثٙبی ثط تحطیٓ ثبضس، زض آیٙسٜ ایٗ ّّٔت ایطاٖ است وٝ               

آٟ٘ب ضا تحطیٓ ذٛاٞس وطز. ثیطتطیٗ سٟٓ ٌبظ ز٘یب زض                

اذتیبض ٔب است، ٔبَ ّّٔت ایطاٖ است؛ ٌبظی وٝ یه ا٘طغی            

ثسیبض ٟٔٓ ٚ اثطٌصاضی است ٚ ز٘یب ثٝ آٖ احتیبج زاضز ٚ               

ٕٞیٗ اضٚپبی ثیچبضٜ احتیبج ثٝ ایٗ ٌبظ زاضز، ایٗ ٌبظ زض             

اذتیبض ٔب است؛ ایطاٖ ثیطتطیٗ سٟٓ ٌبظ ٔٛجٛز زض ز٘یب ضا            

زاضز؛ ٔجٕٛع    -تب حّس اوتطبفبت فؼّی زض ایطاٖ            -فؼالً  

ی   ٘فت ٚ ٌبظ ضا ٞٓ وٝ حسبة وٙیٓ، ثبظ ثیطتطیٗ ا٘ساظٜ             

ایطاٖ زاضز؛ ٔب     اسالٔی  ٘فت ٚ ٌبظ ثط ضٚی ٞٓ ضا جٕٟٛضی         

تحطیٓ ٔیىٙیٓ آٟ٘ب ضا زض ٚلتی وٝ ٔٙبست ثبضس؛ ٚ                  

 اسالٔی ٔیتٛا٘س ایٗ وبض ضا ثىٙس. جٕٟٛضی

اش   اسالٔی ٘طبٖ زازٜ است وٝ اضازٜ       ّّٔت ایطاٖ ٚ جٕٟٛضی   

     ٝ ٝ      لٛی است؛ زض ٞط ظٔیٙ ٝ    ای، زض ٞط ٔسئّ عٛض   ای وٝ ث

ایطاٖ ٚاضز ضس، ٘طبٖ زاز وٝ            اسالٔی   جسّی جٕٟٛضی 

اش لٛی است، ػعٔص ضاسد است، ٔیتٛا٘س وبض وٙس.             اضازٜ

  ٝ ی زاػص، ایٟٙب ائتالف تطىیُ زاز٘س؛ اِجتّٝ         زض ٕٞیٗ لضیّ

زضٚؽ ٔیٍٛیٙس، ٔعّٚضا٘ٝ است؛ ٘بٔٝ ٘ٛضتٙس ثٝ ٚظاضت               

ی ٔب وٝ اٌط ضٕبٞب ٔیٍٛییس آٔطیىب اظ زاػص                 ذبضجٝ

حٕبیت ٔیىٙس، ٘ٝ، ایٗ زضٚؽ است، ٔب حٕبیت ٕ٘یىٙیٓ.            

ذت، ا٘سوی ثؼس اظ آٖ، ػىسٟبی وٕه تسّیحبتی آٔطیىب           

ثٝ زاػص وٝ زض اذتیبض ٔجبٞسیٗ ا٘مالثی ثٛز، ٔٙتطط ضس!           

ٔیٍٛیٙس، حطف ٔیع٘ٙس، اّزػب ٔیىٙٙس، ]أّب [ذالف                

ٔیٍٛیٙس، آٖ ٞٓ ذالفی وٝ ثٝ ایٗ ضٚضٙی ٚ ثٝ ایٗ ٚضٛح            

        ٗ جٛضی   ٚ ثٝ ایٗ ظٚزی آضىبض ٔیطٛز. جٕٟٛضی اسالٔی ای

      ٖ عٛض وٝ أیطإِإٔٙیٗ     ٘یست؛ ٔب ٚلتی ٚاضز ثطٛیٓ، ٕٞب

          ٖ ٚلتی وٝ    فطٔٛز وٝ ٔب ضػس ٚ ثطق ٘رٛاٞیٓ زاضت، ٍٔط آ

( ّّٔت ایطاٖ ثسٖٚ تطزیس زض        ۻثبضا٘ی ثٝ ز٘جبَ آٖ ثبضس.)     

ٖ       آیٙسٜ ضبءاهلل ذیّی زٚض ٘رٛاٞس ثٛز ٚ         ای وٝ آٖ آیٙسٜ ا

ضٕب جٛاٟ٘بی ػعیع لغؼًب آٖ آیٙسٜ ضا ٔطبٞسٜ ذٛاٞیس              

 ٞبی ضطف ٚ افتربض ذٛاٞس ثٛز. وطز، اظ ٕٞٝ جٟت زض لّّٝ

ٖ            اٖ  ضبءاهلل   ضبءاهلل وٝ ذساٚ٘س ثٝ ضٕبٞب تٛفیك ثسٞس؛ ا

ذساٚ٘س ضٕب ضا ٔطَٕٛ ضحٕت ٚ ِغف ذٛزش لطاض ثسٞس.           

ٔٙسٖ زٜ سالْ یتیطیٗ ػعیعِطیٓ تجطیعِی ِطٚ آشضثبیجب٘ی         »

 ضبءاهلل ٔٛفّك ٚ ٔإیّس ثبضیس. ( ظ٘سٜ ثبضیس؛ ا۳۲ٖ؛)«الض

  والسّالم علیکن و رحمةاهلل و برکاته
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     ِ ِ   اگش حتّی دس هسئل ای ّن    ی ّست

جَس کِ آًْب دیکتِ هیکٌٌذ هب           ّوبى

      ِ ی آًْب    پیص ثشٍین ٍ قجَل کٌین دیکت

سا، ثبص ّن حشکت هخشّة آًْب ٍ              

 تحشیوْبی آًْب ثشداضتِ ًخَاّذ ضذ



 

اهلل هحسي  ( قجل اص ضشٍع ثیبًبت سّجش اًقالة اسالهی، آیت۰

فقیِ دس استبى آرسثبیجبى ضشقی  ی ٍلی هجتْذضجستشی )ًوبیٌذُ

 ی تجشیض( هطبلجی ثیبى کشدًذ. ٍ اهبم جوؼِ

 خویٌی )سُ( ی اهبم ( حسیٌی۲ِّ

  ( جَاًبى آهبدُ، جَاًبى آصاد۳ُ

 ( ضیطبى ًویتَاًذ ثِ هب دست یبثذ.۴

  ( ثسیبس کطٌذ۵ُ

( ثیبًبت دس دیذاس فؼّبالى ٍ ثشگضیذگبى ثخطْبی اقتصبدی          ۶

(۰۳۹۱۹۵۹۲۶) 

( ثیبًبت دس ثبصدیذ اص ًوبیطگبُ دستبٍسدّبی فٌّبٍسی ًبًَ دس ۷

 (۰۳۹۳۹۰۰۹۰۰ی اهبم خویٌی ) حسیٌیِّ

 ( سشٍصذا ٍ دادٍفشیبد۸

ٍَ لَسٌب ًُشػِذُ حَتّی ًَقِغَ ٍَ الًُسیلُ »؛ ۹ی  الجالغِ، خطجِ ( ًْج۹

 «حَتّی ًُوطِش

 -ّب  ّب ٍ آرسثبیجبًی تجشیضی -اص جبًت هي ّن ثِ ػضیضاًن  ( ۰۱

  سالم ثشسبًیذ.
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 ضمیمه
 «اقتصاد هقاٍهتی»ّای کلی  سیاست

 متن ابالغیه رهبر انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 اِّّٝاِطحٕٗاِطحیٓتؿٓ

ٓایطاٖاؾالٔیتااؾتؼسازٞایؾطقاضٔؼٙٛیٚٔازیٚشذائطٚٔٙاتغغٙیٚٔتٙٛعٚظیطؾاذت تطاظٞایٌؿتطزٜٟٚٔ

ٕٞٝ،تطذٛضزاضیاظ٘یطٚیا٘ؿا٘یٔتؼٟسٚواضآٔسٚزاضایػعْضاؾدتطایپیكطفت،اٌطاظاٍِٛیالتهازیتٛٔیٚػّٕی

ٝ ٔكىالتالتهازیفائكتطآٔسٜاظفطًٞٙا٘مالتیٚاؾالٔیوٕٝٞاٖالتهازٔماٚٔتیاؾت،پیطٚیوٙس٘ٝتٟٙاتطٕٞ

وٝتاتحٕیُیهخًٙالتهازیتٕاْػیاضزضتطاتطایّٗٔتتعضينفٔی آضاییوطزٜ،تٝقىؿتٚآیسٚزقٕٗضا

ٞای٘اقیاظتحٛالتذاضجاظاذتیاض،اطٕیٙا٘یزاضز،تّىٝذٛاٞستٛا٘ؿتزضخٟا٘یوٝٔراططاتٚتی٘كیٙیٚأیػمة

ٖ ٝٔا٘ٙستحطا ظٔیٙ زض حفظزؾتاٚضزٞایوكٛض تا افعایفاؾت، تٝ آٖضٚ زض ... ؾیاؾیٚ التهازی، ٞایٞایٔاِی،

ٖ ٓٔرتّفٚتساْٚپیكطفتٚتحمكآضٔا ا٘ساظتیؿتؾاِٝ،التهازٔتىیتٝزا٘فٚٞاٚانَٛلاٖ٘ٛاؾاؾیٚؾٙسچك

ٖ زضٚ ػساِتتٙیاٖ، ٖفٙاٚضی، تطٚ ٚ ْظا ٔحمكؾاظزٚاٍِٛئیاِٟا ضا پیكطٚ ٚ پٛیا ترفاظ٘ظاْالتهازیاؾالْضاٌطا،

 ػیٙیتتركس.

ٞایوّیالتهازٔماٚٔتیوٝزضازأٝٚاوٖٙٛتأسالٝالظْٚپؽاظٔكٛضتتأدٕغتكریمٔهّحت٘ظاْ،ؾیاؾت

ؾیاؾتتىٕیُؾیاؾت لاٖ٘ٛاؾاؾیٚتاچٙیٍٗ٘اٞیتسٚیٗقسٜٚضاٞثطز44ٞایوّیانُٞایٌصقتٝ،ذهٛناً

 ٌطزز.حطوتنحیحالتهازوكٛضتٝؾٛیایٗاٞسافػاِیاؾت،اتالؽٔی

تی ٖالظْاؾتلٛایوكٛض ظٔا تا ٚزضً٘ٚ ٔمطضاتالظْ لٛا٘یٗٚ تٟیٝ تا تٝاخطایآٖوٙٙسٚ الساْ تٙسیٔكرم،

ٝ زضٞایٔرتّف،ظٔیٙٝٚفطنتٔٙاؾةتطای٘مفتسٚیٗ٘مكٝضاٜتطایػطن آفطیٙیٔطزْٕٚٞٝفؼاالٖالتهازیضا

ٝ التهازیّٔتتعضيایطاٖ٘یعٕٞچٖٛحٕاؾٝؾیاؾیزضتطاتطایٗخٟازٔمسؼفطاٞٓآٚض٘ستاتٝفضُاِٟیحٕاؾ

 چكٓخٟا٘یاٖضخٕ٘ایس.اظذساٚ٘سٔتؼاَتٛفیكٍٕٞاٖضازضایٗأطٟٔٓذٛاؾتاضْ.

 ایؾیّسػّیذأٙٝ

 1392/تٟٕٗٔاٜ/29
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 سیاستْای کلی اقتصاد هقاٍهتی

قاذم تٟثٛز ٚ پٛیا ضقس تأٔیٗ ٞسف ٓتا چك ؾٙس اٞساف تٝ زؾتیاتی ٚ التهازی ٔماٚٔت تیؿتٞای ؾاِٝ،ا٘ساظ

ٖؾیاؾت ٖٞایوّیالتهازٔماٚٔتیتاضٚیىطزیخٟازی،ا٘ؼطافپصیط،فطنتؾاظ،ِٔٛس،زضٚ ٌطااتالؽظا،پیكطٚٚتطٚ

 ٌطزز:ٔی

1-َ فؼا قطایطٚ ٝتأٔیٗ ؾطٔای ٚ ٔاِی ٔٙاتغ ٚ أىا٘ات وّیٝ تٛؾؼٝؾاظی ٔٙظٛض تٝ وكٛض ػّٕی ٚ ا٘ؿا٘ی ٞای

ٞایخٕؼیٚٞایالتهازیتاتؿٟیُٚتكٛیكٕٞىاضیواضآفطیٙیٚتٝحساوثطضؾا٘سٖٔكاضوتآحازخأؼٝزضفؼاِیت

 زضآٔسٚٔتٛؾط.تأویستطاضتماءزضآٔسٚ٘مفطثماتوٓ

ؾاظیٚاخطای٘مكٝخأغػّٕیوكٛضٚؾأا٘سٞی٘ظأّْی٘ٛآٚضیتٝٔٙظٛضپیكتاظیالتهاززا٘فتٙیاٖ،پیازٜ-2

ذسٔاتزا٘ف نازضاتٔحهٛالتٚ ٚ افعایفؾٟٓتِٛیس ٚ خٟا٘یوكٛض خایٍاٜ اَٚاضتماء زؾتیاتیتٝضتثٝ تٙیاٖٚ

 تٙیاٖزضٔٙطمٝ.التهاززا٘ف

پصیطیالتهاز،ٚضیزضالتهازتاتمٛیتػٛأُتِٛیس،تٛإ٘ٙسؾاظی٘یطٚیواض،تمٛیِتضلاتتٔحٛضلطاضزازٖضقستٟطٜ-3

 ٞایٔٙاطكوكٛض.ٞایٔتٙٛعزضخغطافیایٔعیتایدازتؿتطضلاتتتیٗٔٙاطكٚاؾتاٟ٘اٚتٝواضٌیطیظطفیتٚلاتّیت

ٝاؾتفازٜاظظطفیتاخطایٞسفٕٙس-4 ٚضی،واٞفقستا٘طغیٚٞازضخٟتافعایفتِٛیس،اقتغاَٚتٟطٜؾاظییاضا٘

 ٞایػساِتاختٕاػی.اضتماءقاذم

تِٛیستأهطفٔتٙاؾةتا٘مفآٟ٘ازضایدازاضظـ،تٛیػٜتاافعایفؾٟٓؾطٔایٝتطیػازال٘ٝػٛأُزضظ٘دیطٜؾٟٓ-5

 ا٘ؿا٘یاظططیكاضتماءآٔٛظـ،ٟٔاضت،ذاللیت،واضآفطیٙیٚتدطتٝ.

ٞاٚواالٞایاؾاؾی)تٛیػٜزضالالْٚاضزاتی(،ٚاِٚٛیتزازٖتٝتِٛیسٔحهٛالتٚذسٔاتافعایفتِٛیسزاذّیٟ٘ازٜ-6

 ضاٞثطزیٚایدازتٙٛعزضٔثازیتأٔیٗواالٞایٚاضزاتیتاٞسفواٞفٚاتؿتٍیتٝوكٛضٞایٔحسٚزٚذال.

 تأٔیٗأٙیتغصاٚزضٔاٖٚایدازشذایطضاٞثطزیتاتأویستطافعایفوٕیٚویفیتِٛیس)ٔٛازاِٚیٝٚواال(.-7
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ٞایوّیانالحاٍِٛیٔهطفٚتطٚیحٔهطفواالٞایزاذّیٕٞطاٜتأسیطیتٔهطفتاتأویستطاخطایؾیاؾت-8

 تط٘أٝضیعیتطایاضتماءویفیتٚضلاتتپصیطیزضتِٛیس.

9-ٝ ٘ظأْاِیوكٛضتاٞسفپاؾرٍٛییتٝ٘یاظٞایالتهازّٔی،ایدازثثاتزضالتهازّٔیٚخا٘ثٝانالحٚتمٛیتٕٞ

 پیكٍأیزضتمٛیتترفٚالؼی.

 ٞسفٕٙساظنازضاتواالٞاٚذسٔاتتٝتٙاؾةاضظـافعٚزٜٚتاذاِماضظآٚضیٔثثتاظططیك:حٕایتٕٞٝخا٘ثٝ-10

 ٞایالظْ.تؿٟیُٔمطضاتٌٚؿتطـٔكٛق-

 ٞایٔٛضز٘یاظ.ٌؿتطـذسٔاتتداضتذاضخیٚتطا٘عیتٚظیطؾاذت-

 تكٛیكؾطٔایٌٝصاضیذاضخیتطاینازضات.-

-ُ ٞایالتهازیتازٞیتاظاضٞایخسیس،ٚتٙٛعتركیپیٛ٘ستط٘أٝضیعیتِٛیسّٔیٔتٙاؾةتا٘یاظٞاینازضاتی،قى

 وكٛضٞاتٝٚیػٜتاوكٛضٞایٔٙطمٝ.

 اؾتفازٜاظؾاظٚواضٔثازالتتٟاتطیتطایتؿٟیُٔثازالتزضنٛضت٘یاظ.-

 ایدازثثاتضٚیٝٚٔمطضاتزضٔٛضزنازضاتتاٞسفٌؿتطـپایساضؾٟٓایطاٖزضتاظاضٞایٞسف.-

ا٘تماَفٙاٚضی-11 تٝٔٙظٛض التهازیوكٛض ٚیػٜ ٌؿتطـٚتؿٟیُتٛؾؼٝحٛظٜػُٕٔٙاطكآظازٚ ٞایپیكطفتٝ،

 تِٛیس،نازضاتواالٚذسٔاتٚتأٔیٗ٘یاظٞایضطٚضیٚٔٙاتغٔاِیاظذاضج.

 افعایفلسضتٔماٚٔتٚواٞفآؾیةپصیطیالتهازوكٛضاظططیك:-12

 تٛؾؼٝپیٛ٘سٞایضاٞثطزیٌٚؿتطـٕٞىاضیٚٔكاضوتتاوكٛضٞایٔٙطمٝٚخٟاٖتٛیػٜٕٞؿایٍاٖ.-

 ٞایالتهازی.اؾتفازٜاظزیپّٕاؾیزضخٟتحٕایتاظٞسف-

 ای.إِّّیٚٔٙطمٝٞایتیٗٞایؾاظٔاٖاؾتفازٜاظظطفیت-

 ٔماتّٝتاضطتٝپصیطیزضآٔسحانُاظنازضات٘فتٌٚاظاظططیك:-13

 ا٘ترابٔكتطیاٖضاٞثطزی.-

 ٞایفطٚـ.ایدازتٙٛعزضضٚـ-

 ٔكاضوتزازٖترفذهٛنیزضفطٚـ.-

 افعایفنازضاتٌاظ.-

 افعایفنازضاتتطق.-

 افعایفنازضاتپتطٚقیٕی.-
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 ٞای٘فتی.افعایفنازضاتفطآٚضزٜ-

افعایفشذایطضاٞثطزی٘فتٌٚاظوكٛضتٝٔٙظٛضاثطٌصاضیزضتاظاضخٟا٘ی٘فتٌٚاظٚتأویستطحفظٚتٛؾؼٝ-14

 ٞایتِٛیس٘فتٌٚاظ،تٛیػٜزضٔیازیٗٔكتطن.ظطفیت

15-ٝ افعایفاضظـافعٚزٜاظططیكتىٕیُظ٘دیطٜاضظـنٙؼت٘فتٌٚاظ،تٛؾؼٝتِٛیسواالٞایزاضایتاظزٞیتٟیٙ

ٞای٘فتیتاتأویستط)تطاؾاؼقاذمقستٔهطفا٘طغی(ٚتاالتطزٖنازضاتتطق،ٔحهٛالتپتطٚقیٕیٚفطآٚضزٜ

 تطزاقتنیا٘تیاظٔٙاتغ.

16-ٝ ٞایػٕٛٔیوكٛضتاتأویستطتحَٛاؾاؾیزضؾاذتاضٞا،ٔٙطمیؾاظیا٘ساظٜزِٚتٚحصفنطفٝخٛییزضٞعیٙ

 ٞایظایس.ٞایٔٛاظیٚغیطضطٚضٚٞعیٙٝزؾتٍاٜ

 انالح٘ظاْزضآٔسیزِٚتتاافعایفؾٟٓزضآٔسٞایٔاِیاتی.-17

 ؾٟٓنٙسٚقتٛؾؼّٝٔیاظٔٙاتغحانُاظنازضات٘فتٌٚاظتالطغٚاتؿتٍیتٛزخٝتٝ٘فت.افعایفؾاال٘ٝ-18

ٓقفاف-19 ؾاِ فؼاِیتؾاظیالتهازٚ السأات، ٝؾاظیآٖٚخٌّٛیطیاظ ظٔیٙ ٚ حٛظٜٞا زض ٞایپِٛی،ٞایفؿازظا

 تداضی،اضظیٚ....

ٚضی،واضآفطیٙی،ؾطٔایٌٝصاضیٚاقتغأَِٛسٚتمٛیتفطًٞٙخٟازیزضایدازاضظـافعٚزٜ،تِٛیسثطٚت،تٟطٜ-20

 اػطای٘كاٖالتهازٔماٚٔتیتٝاقرالزاضایذسٔاتتطخؿتٝزضایٗظٔیٙٝ.

ٝتثییٗاتؼازالتهازٔماٚٔتیٌٚفتٕاٖؾاظیآٖتٛیػٜزضٔحیط-21 آٔٛظقیٚضؾا٘ ایٚتثسیُآٖتٝٞایػّٕی،

 ٌفتٕاٖفطاٌیطٚضایحّٔی.

أىا٘ات-22 تؿیحپٛیایٕٞٝ ٕٞاًٞٙؾاظیٚ ٔماٚٔتیتا زِٚتٔىّفاؾتتطایتحمكؾیاؾتٟایوّیالتهاز

 وكٛض،السأاتظیطضأؼَٕٛزاضز:

 ٞایػّٕی،فٙیٚالتهازیتطایزؾتطؾیتٝتٛاٖآفٙسیٚالسأاتٔٙاؾة.قٙاؾاییٚتىاضٌیطیظطفیت-

 ٞایتحطیٓٚافعایفٞعیٙٝتطایزقٕٗ.ضنستط٘أٝ-

ٞایٚاوٙفٞٛقٕٙس،فؼاَ،ؾطیغٚتٍٝٞٙاْزضتطاتطٔراططاتٚٔسیطیتٔراططاتالتهازیاظططیكتٟیٝططح-

 ٞایزاذّیٚذاضخی.اذتالَ

 ٞای٘ظاضتتطتاظاض.ٌصاضیٚضٚظآٔسؾاظیقیٜٛقفافٚضٚاٖؾاظی٘ظاْتٛظیغٚلیٕت-23

 افعایفپٛقفاؾتا٘ساضزتطایوّیٝٔحهٛالتزاذّیٚتطٚیحآٖ.-24
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