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 ةـو اهلل انؼصيً انؼصیو

 وفت را میشًد بست.... َبی تکىًکرات درِ چبٌ بنآقبی

 زغا ٌفث از را ظّدىان اكحصاد ةایغ ىا. اؿث ٌفث ةَ ي واةـحَ کَ اؿث اقکال ایً دچار ىا اكحصاد»

 ةَ كتم ؿال ُسغه ُفغه ىً. ةگٍساٌٍغ را ایً ظّدقان اؿاؿیِ ُاي ةؼٌاىَ در ىا دونحِاي کٍیو؛

 کؼدیو، اراده وكث ُؼ ىا کَ کٍیغ کاري  گفحو ىـئّالن ةَ و ةّد کار ؿؼ زىان آن در کَ دونحی

 ىگؼ کَ زدٌغ اٌکار نتعٍغ "جکٍّکؼات" ظّدقان كّل ةَ آكایانِ. ةتٍغیو را ٌفث چاُِاي درِ ةحّاٌیو

 ي ةؼٌاىَ وكحی. کؼد ریؽي ةؼٌاىَ ةایغ کؼد، اكغام ةایغ کؼد، دٌتال ةایغ ىیكّد؛ ةهَ، ؟!ىیكّد

 ظاص ي ٌلػَ آن روي دقيٍان ةاقغ، واةـحَ و ىحصم ظاص ي ٌلػَ یک ةَ کكّر یک اكحصادي

 (*)«.ىیکٍٍغ پیغا جيؼکؽ

 

 ي تًطئٍ َب قیمت وفتسقًط 

 ٌفث، زِاٌی ةازار ٌاگِاٌی جضّل ؿّىیً ىیالدي، 80 دَُ اواؿع در ٌفث یيثك ٌاگِاٌی ؿلّط  

. آیغ ىی قيار ةَ ،1979-80 در ُا كیيث ىسغد صفّد و 1973-74 ُاي ؿال ةِاي افؽایف از پؾ

 ظؽاٌَ ةَ را فؼاواٌی ىانی ؿؼىایَ ،(اوپک ُاي ةؼٌاىَ ةا) ٌفث كیيث افؽایف ىیالدي، 70 دَُ در

 جّاٌـث ٌيی وزَ ُیچ ةَ كیيث، افؽایف کَ ةّد غتیفی. کؼد ؿؼازیؼ ٌفث فؼوقٍغه کكّرُاي

 ةّد قؼایع ایً در. ةاقغ آفؼیلا قيال و آؿیا غؼب ي ىٍػلَ ٌفث ٌیازىٍغان و ظؼیغاران ىػهّبِ

 و پیّؿث وكّع ةَ ىیالدي، 80 دَُ فؼارؿیغن ةَ ىاٌغه ؿال یک جٍِا ایؼان، اؿالىی اٌلالب کَ

 زٍگ آغاز. کؼد اي درزَ 180 چؼظكی دؿحعّش را ایؼان ظارزی و داظهی ؿیاؿث گیؼي زِث

 پیف از ةیف ىحساوزان، ـهیَ ىهث غیؼجيٍغاٌَ ىلاوىث و ایؼان ـهیَ ـؼاق ةفذیّن جضيیهیِ

 .کؼد ىحيؼکؽ ایؼان اٌلالةی ٌؾام و ٌفث ىٍػلَ، ةَ را جّزِات

 ةار ایً ةّد، گػراٌغه  ٌيایی كغرت ةا را 70 دَُ کَ ،-«زِان ةؽرگ ُاي ٌفحی زيؿِ»- اوپک

 ٌفث كیيث کاُف ةضؼان در اوپک، اـظاي ةؼظی. کٍغ صفؼ را ظّد اـظاي ٌؾؼ وصغت ٌحّاٌـث

 فؼوش ةَ ٌـتث ـظّ، کكّرُاي دیگؼ و ظّد ةهٍغىغت ىٍافؿ ةَ جّزَ ةی ىیالدي، 80 دَُ در

 ظّد جفییٍی ؿِيیَ از ىحساوز و ارزان كیيث و آؿان قؼایع ةا زِاٌی، ةازارُاي در ٌفث اٌتّه



3 
 

 واكفیث ةَ ُا زٌی گياٌَ کَ داد ٌكان آقکارجؼ را ظّد زىاٌی اظحالفات ایً ـيق. کؼدٌغ اكغام

 ایغئّنّژي ةا ایؼان ىؼدم اؿالىی ٌّظاؿحَ اٌلالب ایغئّنّژیک جظادُاي: قغ ىی جؼ ٌؽدیک و ٌؽدیک

 جتغیم «ؿیاؿی» ىفادالت ةَ را، «اكحصادي» ىفادالت داقث ُيـایَ، کكّرُاي ةؼظی ةؼ صاکو

 .کؼد ىی

 فؼاواٌی ةادكث را زِاٌی جضّالت ٌفث، كیيث کاُف روٌغ آغاز ُيان از ایؼان، اؿالىی زيِّري 

 ایؼان، اؿالىی زيِّري ریاؿث ىلام در اي، ظاىٍَ ؿیغـهی اهلل آیث ىیان، ایً در. گؼفث زیؼٌؾؼ

 افؽون اي، ظاىٍَ اهلل آیث. ةّد ٌفث صّادث روٌغ ؿؼاؿؼ در اؿالىی زيِّري گّیاي زةان ىّدؼجؼیً

 اهلل، رصيَ ظيیٍی اىام صظؼت اٌلالب ةٍیاٌگػار از پؾ کكّر ىـئّل ةاالجؼیً ـٍّان ةَ کَ آن ةؼ

 ایً ةَ ظّد گٌّاگّن گفحگُّاي و ُا ؿعٍؼاٌی در داقحٍغ، ةؼـِغه را کكّر اداره ُغایث و ٌؾارت

 از صکایث اي، ظاىٍَ اهلل آیث ُاي جتتیً و ُا جضهیم. دادٌغ ىی ٌكان واکٍف ٌاگِاٌی ىفظم

 درآىغ ىٍتؿ ةؽرگحؼیً داقث كصغ جضيیهی، زٍگ صّادث ةضتّصَ در کَ داقث اي«جّغئَ»

 اول، وُهَ در کَ اي جّغئَ کٍغ؛ روةؼو ىحفغدي ُاي ؿعحی ةا را ایؼان دفاع درصال و اٌلالةی کكّر

 ُو كتال کَ غّر ُيان ٌفث ى ىـأنَ: »قغ ىی دیغه روقٍی ةَ آن در اي فؼاىٍػلَ کكّرُاي ردپاي

 کكّرُاى ةؼظْ و اؿالىْ زيِّرى ـهیَ اول ى درزَ در. اؿث ـیار جيام ى جّغئَ یک گفحیو

 ى جّنیغکٍٍغه کكّرُاى ى ُيَ و ىهحِا ى ُيَ ـهیَ ةفغ ى درزَ در و ىٍػلَ ایً در دیگؼ ىحؼكْ

 پیؼوزى ایً ى ةضتّصَ در کَ اؿث اٌگهیؾ دونث اصم در ُو جّغئَ ایً ى پغیغآورٌغه. ٌفث

 نضاظ از ٌفث وطؿ كغرى یک پیؼوزى ایً ظاغؼ ةَ دادٌغ ىْ اصحيال کَ اؿالم رزىٍغگان

 ةاال اصحيال ایً ةا ى ىلاةهَ و پیكگیؼى ةؼاى ةؼود، ةاال ٌفث كیيث و ةكّد دقّارى دچار ظؼیغاران

 ( 1).« آورد پائیً را كیيث ةضتّصَ ایً در ةاز كیيث، رفحً

 ـظّ کكّرُاي ةفظی کَ رؿیغ ىی اؿالىی زيِّري ىـئّالن گّش ةَ ظتؼُایی ىیان، ایً در 

 از یکی در اي ظاىٍَ اهلل آیث. دارٌغ را ٌفث كیيث کاُف ؿیاؿث ةا ُيؼاُی كصغ دالیهی ةَ اوپک،

 :ةؼداقحٍغ پؼده ىهث صظّر در پٍِان اكغاىات ایً از زيفَ، ٌياز ُاي ظػتَ

 و گّئیو ٌيْ یلیً صّرت ةَ انتحَ دُیو ىْ اصحيال ىا و اؿث ةؽرگ اؿحکتارى ى جّغئَ یک ایً»

 از ةؼظْ ُو اوپک داظم در کَ دُیو ىْ اصحيال اىا ففال، کٍیو ٌيْ ىحِو ُو را کـْ

 ظغا. ةاقٍغ کؼده ُيکارى ىحأؿفاٌَ ُـث اوپک ـهیَ کَ زِاٌْ ى جّغئَ ایً ةا جّنیغکٍٍغگان
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 ةؼاى قغ ظّاُغ ىكکم کار اال و ةاقیو ٌفِيیغه درؿث را ایً ىا و ٌتاقغ درؿث اصحيال ایً کٍغ

 ىهحِاى ـهیَ و اوپک ـهیَ را اى ظتیذاٌَ ى جّغئَ چٍیً یک کَ دونحِایْ آن و کكّرُا آن

 اصهْ جالش ىا. اؿث جّغئَ یک ایً ةاقٍغ؛ کؼده ُيغؿحْ آن در ىهحِا ایً دقيٍان ةا ظّدقان

 (2).« کؼدیو ُو ىلاةهَ و کٍیو ىلاةهَ جّغئَ ایً ةا کَ گػاقحیو راه ایً در را ظّدىان

 ٌفث فؼوقٍغگان صحی و ـظّ کكّرُاي از دیگؼ ةؼظی ٍُگام، ُيان در کَ ةّد صانی در ایً 

 ةیكحؼ.: »ةّدٌغ ٌاراطی آىغه وزّد ةَ وطؿ از الجیً آىؼیکاي کكّرُاي ىاٌٍغ اوپک از ظارج

 کكّرُاى ةَ کَ فؼؿحادیو ىا کَ ُایْ فؼؿحاده. ٌاراصحٍغ وطؿ ایً از اوپک ـظّ کكّرُاى

 کَ ىکؽیک و وٌؽوئال ىذم الجیً، اىؼیکاى کكّرُاى ةَ چَ ةّدٌغ، ٌفث ى جّنیغکٍٍغه کَ آفؼیلائْ

 ُو ةفغا کَ ُیأجِایْ و ٌیـحٍغ ُو اوپک ـظّ ةفظیكان چَ اگؼ ةّدٌغ، ٌفث ى جّنیغکٍٍغه

 کكّرُاى ایً ةیكحؼ کَ دُغ ىْ ٌكان ىا ةَ را صلیلث ایً ُيَ دیگؼ کكّرُاى ةَ فؼؿحیو ىْ

 و دیغ ظّاٍُغ طؼةَ جّغئَ ایً از اٌـان ىیهیٌِّا یفٍْ. ٌاراصحٍغ وطؿ ایً از ٌفث ى جّنیغکٍٍغه

 (3).« کؼد ظّاٍُغ طؼر

 گفحگّي یک در جِؼان، زيفَ ٌياز ظػتَ از پؾ روز ده جٍِا اي، ظاىٍَ اهلل آیث صال، ایً ةا

 ى ىایَ کَ چیؽى: »کؼدٌغ صضتث جؼ صؼیش ٌفحی، ةضؼان در دظیم ـٍاصؼ ةؼظی درةاره رادیّیی،

 كّى ةؼظّرد جّغئَ ایً در کار ایً در اوپک اـظاى از ةؼظْ ىحأؿفاٌَ کَ اؿث ایً ىاؿث جأؿف

 جّغئَ ایً اصم در ایٍِا کَ گّیغ ىْ ىا ةَ کَ دارد وزّد كؼائٍْ صحْ و ٌکؼدٌغ را الزم كاغؿ و

 ةؼظّرد در کكّرُا از ةؼظْ. ةگػریو كظیَ ایً ؿؼ از آؿاٌْ ةَ جّاٌیو ٌيْ ىا و داقحٍغ، ُو قؼکث

 ىا ةا کَ اى زاٌتَ ؿَ ازالس ایً در کَ نیتْ و انسؽائؼ کكّرُاى ىذم آىغٌغ ظّب جّغئَ ایً ةا

 و ـؼةـحان ىذم کكّرُا از دیگؼ ةؼظْ نکً کؼدٌغ، اـالم كاغؿ صّرت ةَ را قان ىّاطؿ داقحٍغ

 کؼدٌغ اـالن ُا ؿفّدي صحْ. ٌکؼدٌغ ىّرد ایً در ُيؼاُْ و ُيکارى ُیچگٌَّ ىحأؿفاٌَ کّیث

 اوپک جفِغات ةَ ةٍغ پاى و ُـحٍغ گیؼٌغه جصيیو ظّدقان ظّدقان، ٌفث فؼوش ىّرد در کَ

 ایً ٌغارد، طؼرى ـؼةـحان ةؼاى ایً اوپک جفِغات ةَ ـؼةـحان ةّدن ةٍغ پاى کَ صانی در ٌیـحٍغ

  (4).« دارد فایغه آٌِا ةؼاى
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 ىسيّـَ ىٍافؿ ةا اوپک ـظّ کكّرُاي ةؼظی ٌاؿازگاري ایً ةؼاةؼ در اؿالىی، زيِّري

 ةّد ایً اؿحغالل. کٍغ ـيم «ظیؼظّاُاٌَ» اةحغا، در کَ کّقیغ قغت ةَ ٌفث، فؼوقٍغه کكّرُاي

 ٌفث كیيث کاُف و زد ظّاُغ آؿیب ُو زٌٍغه طؼةَ کكّر ةَ دنیهی، ُؼ ةَ اوپک ةَ طؼةَ کَ

 :ةّد ظّاُغ ظػؼٌاك ُو آن ـاىالن ةؼاي

 ةکٍغ، گیؼى جصيیو جٍِا ظّدش یفٍْ ةغُغ، اٌسام ظّاُغ ىْ کَ گّیغ ىْ دارد ـؼةـحان کَ آٌچَ»

 ةَ ةٍغ پاى آٌِا اگؼ. ُـث ُو ـؼةـحان ظّد زیان ةَ ایً كیيث، ىّرد در و جّنیغش ىیؽان در

. ُـث ٌففكان ةَ ٌیـث آٌِا زیان ةَ ایً ٌکٍٍغ، ٌلض را اوپک ةا ُيکارى و ةياٌٍغ اوپک جفِغات

 اى طؼةَ اؿث، اوپک ةَ اى طؼةَ ایً اؿث جضيهْ غیؼكاةم ةؼظّرد یک اوپک ةا ةؼظّرد ایً انتحَ

 ىلاةم در جّاٌیو ٌيْ ىا. دُیو ىْ پاؿط طؼةَ ةا را طؼةَ ةگّئیو ةایغ ىا و اؿث اؿالىْ ُاى ىهث ةَ

 ىهحِاى از ةـیارى قّد، ٌيْ ىؼةّط فلع ىا ةَ ایً کَ ظصّص ةَ. ةياٌیو جفاوت ةْ كظیَ ایً

 (5).« ةیٍٍغ ىْ طؼةَ ةیكحؼ ظیهْ ىا از اوپک

. ةياٌغ پٍِان ایؼان اٌلالةی ٌؾام كاغفاٌَ ىّطؿ کَ قغ ٌيی ةاـخ ظیؼظّاُی ایً صال، ایً ةا  

 ةؼاي ُو جؼي كاغؿ ُاي صؼةَ اؿالىی، زيِّري کَ دادٌغ ُكغار ىّكؿ ُيان اي، ظاىٍَ اهلل آیث

 :دارد اظحیار در زؼیان ایً ةا ىلاةهَ

 اكغام ُا زىیٍَ ایً در کَ ایً ةؼاى ُو ىسّز و داریو فارس ظهیر آةِاى در اى غّالٌْ ىؼز ىا»

 از ةؼظْ کَ زیؼا. دارد وزّد انيههْ ةیً كّاٌیً نضاظ از و ـانو ـيّىْ افکار نضاظ از ةکٍیو كاغفْ

 صال در کكّر یک ـؼاق. فؼوقٍغ ىْ ٌفث ـؼاق ةؼاى کَ کؼدٌغ كتّل و کؼدٌغ اـالن کكّرُا

 ى جٍگَ در را جسارجْ ُاى کكحْ ىا کَ دارٌغ كتّل دٌیا ى ُيَ کَ غّر ُيان و ىا ةا ُـث زٍگ

 یا دارد چیؽى ـؼاق ةؼاى آیا کَ ةتیٍیو جا کٍیو ةازرؿْ جّاٌیو ىْ ُا کكحْ ایً گػرگاه در و ُؼىؽ

 ةؼاى کَ را ٌفحْ کَ ةگیؼیو جصيیو روزى یک ىا اگؼ کؼد ظّاٍُغ كتّل ُيَ غّر ُيیً و ٌغارد

 ىالصؾَ کَ غّر ُيان ةٍاةؼایً. ةاقیو داقحَ ٌؾارت آن روى یا کٍیو ىصادره رود ىْ فؼوش ـؼاق

 ىا. ُـحٍغ پػیؼ آؿیب ُو ظیهْ زٌٍغ ىْ اوپک ةا ٌاؿازگارى از دم االن کَ کكّرُا ایً کٍیغ ىْ

 ـغم ةؼ را اوپک ةا ُيکارى کَ کٍیو جأکیغ کٍیو، جّصیَ کكّرُا ایً ةَ ُو ةاز کَ ُـحیو ىایم

 ( 6).« ُـث ُو اوپک ٌفؿ و آٌِاؿث ظّد ٌفؿ ىحظيً ایً کَ زیؼا ةغٍُغ، جؼزیش اوپک ةا ُيکارى
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 20] وٌؽوئال زيِّر رئیؾ دیغار در ٌفث كیيث کاُف ةا ُياٍُگ ىلاةهَ ةؼ اٌلالب رُتؼ جاکیغ   

 [1393 ىاه دي

 ةا دیغار در اي ظاىٍَ اهلل آیث. ٌتّد ىضغود کكّر ىـئّالن ىّطؿ اـالم ةَ جٍِا كاغفیث، ایً

 «کكّر ظارزی ؿیاؿث ٌتّدن ففال» از کَ داٌكسّیی ةَ پاؿط در و جِؼان، داٌكگاه داٌكسّیان

 را ُيـایَ کكّر جّغئَ ةا ىلاةهَ در ظارزَ وزارت ىـئّالن كاغؿ اكغاىات از ةؼظی کؼد، ىی اٌحلاد

 :کؼدٌغ ةیان قاُغ، ـٍّان ةَ

 ظارزَ وزارت غؼیق از ىعحهف کكّرُاى ةَ ىا پیک پٍساه صغودا، پیک، پٍساه قایغ صغود در»

 رفحٍغ، ىً پیام ةا اى ـغه انتحَ دیگؼ، کٍغ ىْ غتفا ظارزَ وزارت کَ اؿث کارى ایً و فؼؿحادیو

 پیاىِاى و رفحٍغ وزیؼ ٌعـث آكاى پیام ةا ٌفؼى چٍغ قایغ رفحٍغ، ظارزَ وزیؼ پیام ةا اى ـغه

 ىا. ٌیـث ُو کاراٌَ ىضافؾَ و ةّده ظّب ظیهْ جالقكان ٌَ، ىعحهف کكّرُاى ةَ ىعحهف

 ـؼةـحان ةَ ىا غؼف از ُیأت ؿَ صاال جا روز آن از چّن ىا ةاز اظیؼا ُيیً ؿفّدى ـؼةـحان

 آظؼى ُيیً گفحٍغ، را ىػانتْ زٍگ  درةاره و ٌفث درةاره رفحٍغ ُؼکغام. پیک ؿَ رفحٍغ، ؿفّدى

 جِغیغ ظّاُیغ ىْ قيا گفحَ ؿفّدى ـؼةـحان پادقاه ةؼادر کَ زده صؼف زّرى زا آن رفث کَ

 گّش قيا صاال ٌَ کَ گفحَ ایكان کٍو، گّش ٌیـحو صاطؼ ىً کٍیغ ىْ جِغیغ اگؼ را؟ ىا کٍیغ

 گفحٍغ ىسغدا را صؼفِا ُيان داده اداىَ و کٍیغ گّش کَ اؿث جان صؼفَ ةَ اؿث ٌففحان ةَ کٍیغ

 ىا و ةگّیو ىً را ایً را، کـْ ةکٍیو ظّاُیو ٌيْ جِغیغ ىا انتحَ كاغؿ، و كّى ظیهْ نضً یفٍْ

 کٍیو، جِغیغ ظّاُیو ٌيْ را ىٍػلَ کكّرُاى ىا. اؿث ایً ىا رؿيْ ىّطؿ کؼد ظّاُیو ُو اـالم

 از جِغیغ ىلاةم در و کؼده جِغیغ را ىا ایؼان کَ کٍٍغ واٌيّد ایٍسّر ظّاٍُغ ىْ زّؿازى ةا ایٍِا

 ( 7).« کٍٍغ جِغیغ را ىا ـيال و کٍٍغ درؿث ٌؾاىْ ٌیؼوى یا ةگیؼٌغ کيک ةگیؼٌغ، اىحیاز آىؼیکا

 راٌ کبَش خسبرت ُتریهب

 پیف ؿال چٍغ و ةیـث صّادث ىاُیث از ىحفاوت ُو چٍغان زِان، ٌفث اىؼوز صّادث ىاُیث

 اكغاىات چٍیً ظـارات کاُف  راه ةِحؼیً ىّكؿ ُيان اي، ظاىٍَ اهلل آیث صظؼت. ٌیـث

 :دیغٌغ ىی اكحصادي اؿحلالل و درون ةَ ٌگاه در جٍِا و جٍِا را اي ظصياٌَ

 صیات در اصال  -دٌیا اكحصاد در گفث ٌيیكّد- دٌیا درصیات اى کٍٍغه جفییً جأدیؼ...  اپک ٌفث»

 آوردٌغ[ دالر] وقف ازةیـث را كیيث  ٌاگِان و ىیکٍٍغ،[ ـيم] طغش دارٌغ ایٍسّر داقث، زِان
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 جكکیالجْ کَ - اپک ةا ى ىلاةهَ در صحْ اؿث رصو ةْ دٌیا اؿث، ایٍسّر دٌیا یفٍْ... ٌصف ةَ

 ةا ایٍسّر -ىیکٍٍغ اداره دارٌغ  را دٌیا ایٍِا کَ ىضکو ى صادرکٍٍغه ـغه یک و ـؾيث آن ةا اؿث

 ( 8).« ةاقیو داقحَ را ظّدىان کار صـاب ةایغ ىا ةٍاةؼایً. ىیکٍٍغ اش نَ و ىیکٍٍغ ةازي  آن

 

 ظصياٌَ اكغاىات ادؼات از کاؿحً راُکار ىّدؼجؼیً و ةِحؼیً ُو اىؼوز کَ اؿث صهی راه ُيان ایً 

 :اؿث دقيٍان ةؼظی ُيیكگی

 قيا ظب، ةكّد؛ کيحؼ و کو و کو ٌفث ةَ کكّر ىانْ واةـحگْ کَ کٍیغ کارى ایو گفحَ ىا ةارُا»

 ةَ واةـحَ ىا وكحْ. رؿاٌٍغ ىی ٌصف ةَ را ٌفث كیيث کّجاُْ ىغت ؽؼف در کٍیغ ىی ىالصؾَ

 جؼیً ةؽرگ ى زيهَ از. کؼد ةایغ را فکؼ ایً قّد؛ ىی درؿث ىا ةؼاى ىكکم ةاقیو، ٌفث

 را جضؼیو ٌعّاؿث دنف دقيً اگؼ کٍٍغ کارى کَ اؿث ُيیً کكّر ىـئّنیً ُاى ىـئّنیث

 ایً آن راه. چیـث آن راه ٌكّد؛ وارد اى طؼةَ ىؼدم رفاه و کكّر پیكؼفث و کكّر روٌق ةَ ةؼدارد،

 (9).« کٍیو اؿحفاده کكّر دروٌْ ٌیؼوُاى از ىهث، درون ةَ کكّر، درون ةَ کٍیو ىؼازفَ کَ اؿث
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