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 تسن اهلل الشحوي الشحین

ٍ خة چشا ٍضغ التصادی خشاب است ؟ چشا ها  .1
ایي ّوِ هطىالت التصادی ؟ هیتَاى ضؼاس داد 
وِ تلِ آلا ّوِ اش تمصیش احوذی ًظاد است ٍ 
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ولی حشف ّای ػَاهاًِ پسٌذ هخاتشُ وشد تا 
اها هطىل اص هٌظش ػویك تشی . هطىل حل ضَد

لاتل تشسسی است ، )ووی تجای وٌص ّای 
التصادی دٍلت ّا لصذ تشسسی تیٌص ّا سا دس 

 )ایي هجول داسین
سیطشُ ی اهپشیالیسن ٍ استؼواس ضاهل چٌذ  .2

ضاخِ است . یىی اص ایي ضاخِ ّا تحث التصاد 
است . ّش وجا وِ سفتِ سؼی دس هذسى وشدى 
سیستن التصادی جاهؼِ ی ّذف داضتِ است . 

 ()هاسا تِ خیش تَ اهیذ ًیست ضش هشساى

ػاهل حاوویت سضا خاى سفان تِ ػٌَاى  .3
اًگلیس جْت اجشایی وشدى فشاهیي ٍ دستَسات 
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وفتاس پیش )تخَاًیذ اًگلیس( تَسط چٌذ ػاهل 
ولیذ هیخَسد ٍ اص آى هیتَاى تِ تاسیس داًطگاُ 

یَى سیستن آهَصضی )تخَاًیذ تْشاى ٍ هذسًیضاس
وشدى سیستن سٌتی آهَصش ها وِ ًاتَد 

خشٍجی اش ضیخ تْایی ّا تَدُ( فؼالیت ّای 
ًفش دس یه 4444)ٌَّص وطتاس ضذ هزّة اٍ 

اص یادهاى ًشفتِ( ٍ ضة دس صحي گَّشضاد 
ایجاد ضثىِ ی هذسى التصادی دس تحث 

   .هؼصیت

ایشاى تا طشح ّایی هثل اًمالب سفیذ ٍ ...دس  .4
دٍساى پْلَی تِ ًظاهی ضثِ هذسى تثذیل هیطَد. 
ًظاهی وِ حاال ریل لَاًیي تیي الولل حمَق 
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تیي الوللی پَل تطش ٍ تاًه جْاًی ٍ صٌذٍق 
 .تؼشیف ضذُ است

 تا ظَْس اًمالب اسالهی تِ ػٌَاى حاوویت دیي .5
 اًمالب اص لثل تِ ًسثت ها سیاسی ، ساختاس 

 ٍام التصادی ی ػشصِ دس ٌَّص اها ، هیىٌذ تغییش
 دٍ،  اًمالب اص تؼذ.  ّستین پْلَی ًظام داس

 یىی ؛ است تَدُ تماتل دس ّن تا ّوَاسُ دیذگاُ
ختاس التصادی )تخَاًیذ دس سا تغییش جشیاى

التصاد  هٌظَهِ ی فىشی خویٌی ٍ خاهٌِ ای :
، التصاد هماٍهتی( ٍ  ، التصاد دسٍى صا اسالهی

جشیاى دٍهی وِ تا ضؼاس ایي وِ ؛ ای آلا چشا 
دسب ّای هولىت سا هیخَاّیذ تش دًیا تثٌذیذ 
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توام ایي هطىالت التصادی )تخَاًیذ حتی آب 
ذ سٍی ّا ٍ خَسدى هشدم( تِ دلیل ّویي تٌ

افشاطی گشی ّا تَدُ . ایي ّوِ هخالفت تا دًیا 
)تخَاًیذ چٌذ وطَس لذاسُ وص هثل اهشیىا( ٍ 
تحشین ّای ًظام جْاًی ػلیِ ها تِ ػلت ػذم 

تِ ػلت  . .. تؼادل ها تا آًْاست ٍ تَسم ٍ سوَد ٍ
 .ًثَد اػتذال است

 اص تؼذ تا تَجِ تِ سیستن ٍ ًگاُ دٍلت ّای  .6
 تىیِ  ًگاُ وِ است الطوس هي اظْش ، جٌگ

تصوین  ٍ ًطذُ پیگیشی جذ طَس تِ دسٍى تِ
گیشاى ًظام التصادی ها تِ ایي ًگاُ لائل ًثَدُ 
اًذ. ٍ اها ووی دستاسُ ی ًگاُ دٍم تایذ گفت تِ 
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ساستی اص آًاى وِ هطىالت التصادی ها سا تِ 
...  ػذم ساتطِ تا چٌذ وطَس هؼذٍد هثل آهشیىا ٍ

هیذاًٌذ تایذ پشسیذ وِ ػضیضم چشا ٍضغ التصادی 
اى ٍ وطَس ّایی چَى هصش ، پشٍ ٍ پاوست

تسیاسی وطَس ّای دس حال تَسؼِ ایٌگًَِ 
است؟ ایي وطَس ّا وِ تٌای خَد سا تش سفتاس تِ 
اصطالح ػالالًِ تٌا وشدُ اًذ ٍ تٌذسٍی ًذاضتِ اًذ 
تشای خَدضاى ّن دضوي تشاضی ًىشدًذ....اگش 
لشاس تَد تؼاهل تا دًیا )تِ تیاى دٍستاى ٍ اال 

ل وسی تا تؼاهل التصادی هطىلی ًذاسد( حال
هطىالت تاضذ پس چشا پس اص دُ ّا سال 
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تؼاهل تا دًیا ٍضؼیت پشٍ ٍ هصش ٍ... تْتش ًطذُ 
 !است ؟

ساصهاى هلل ، تاًه جْاًی ٍ... تِ گًَِ ای  .7
طشاحی ضذُ وِ هذیشیت آى تا تَجِ تِ سیش 
تطَس تاسیخی تَسط وطَس ّای تَسؼِ یافتِ یا تِ 
اصطالح هشوضی است. ّش یه اص وطَس ّای 

داسای حمَق هحذٍدی ّستٌذ وِ گشُ  پیشاهًَی
تِ للذس ّای جْاى خَسدُ است )تِ یاد تیاٍسیذ 
جولِ ی دوتش ظشیف سا وِ آهشیىا ًثایذ هاًغ 
تثادالت تجاسی ها ضَد (. تا تاسف تایذ گفت وِ 
سیستن التصاد تیي الوللی ّن هاًٌذ سیستن 
ساصهاى اًشطی ّستِ ای تَسط وطَس ّای 
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ولىشد هذیشیت ایي هشوضی هذیشیت هیطَد ٍ ػ
هطخص وطَس ّا دس لضیِ ّستِ ای واهال 

ّضاس ٍ یه توة داضتِ تاضٌذ خَدضاى  .تاس
 فؼالیت اها وسی جض تا اجاصُ ی آًْا حك ًذاسد 

 التصاد ًظام. تاضذ داضتِ ای ّستِ آهیض صلح
 لشاس ٍ داسد استؼواسی ٍ ظالواًِ جَّشی ، جْاًی
هسیشی  اهتذاد دس سا ها آى ّای طشح دس گشفتي

 سیشت تغییش تِ هٌجش ًْایتا لشاس هیذّذ وِ
 .ضَد هی اسالهی اًمالب

تِ ػٌَاى ّطذاسی صویواًِ تایذ گفت وِ  .8
ّیچ وذام اص وطَس ّای غیش 

 جایی تِ دًیا تا تؼاهل تا هطىالتطاى استؼواسی 
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 هاّیت تِ تَجِ تا. است ًطذُ حل ٍ ًشسیذُ
 ًظش اص وِ ایي ٍ جْاى التصاد ی ظالواًِ
وی ها ّوَاسُ دس ٍاتستگی ٍ ضؼف ًسثت سیست

 اص فاسق تؼاهل ًَع ّش ؛ ّستین تِ استىثاس 
 اص تٌْا ًِ ستیضی استىثاس ٍ گشی اًمالتی ی سٍحیِ

 سا ها سٍص تِ سٍص وِ وشد ًخَاّذ حل ها هطىالت
 خَاّذ تش هضوحل جْاًی استىثاسی ًظام دس

 .وشد

 لػو_ٍ_الذام#هماٍهتی _التصاد# .9

 هحوذ آل ػوشاىتِ للن : سیذ 


