فرازهای ریل از سخنان هقام هعظن رهبری حضرت اهام خاهنه ای (هذظله العالی) در هورد اقتصاد هقاوهتی

«-1خٛضجختب٘ ٝأشٚص ثب اتفبق ٘ظشى ؤ ٝسئٛالٖ ٔحتشْ دِٚت ٓٞ ،سئیس خٕٟٛس ٔحتشْٓٞ ،
ٚصساى ٔشثٛـ ٓٞ ،سؤسبى د ٚلٜٛى دیٍش ،سٚى ٔسئّٝى التػبد ٔمبٔٚتى وشد٘ذ  -و ٝخبى تمذیش ٚ
تطىش داسد اص ایٟٙب؛ یؼٙى ٚالؼبً استمجبَ وشد٘ذ اص ایٗ فىش؛ و ٝاِجت ٝخٛد آٟ٘ب  ٓٞدس ٔدٕغ تطخیع،
دس ٔطٛستدٞى ث ٝایٗ ٔسئّ ٝسٟیٓ ثٛد٘ذ ،ضشیه ثٛد٘ذ ،ثحث وشد٘ذ سٚى ایٗ ٔسئّ - ٝخٛد ایٗ
اتفبق٘ظش٘ ،طبٖدٙٞذٜى ایٗ است و ٝایٗ تحشیٕى و ٝایٟٙب ظبِٕب٘ ٚ ٝاص سٚى ثغؽ  ٚػذاٚت ٚ
٘فشت ثش ّٔت ایشاٖ تحٕیُ وشد٘ذ ،اثشى ٘خٛاٞذ داضت  ٚاٖضبءاهلل ایٗ التػبد ٔمبٔٚتى فبئك خٛاٞذ
آٔذ ثش تشفٙذٞبى آٟ٘ب».

بیاًات هعظن له در جلسه  21/51/51در دیذار با ًوایٌذگاى هجلس خبرگاى

ٔ«-2دٕٛػٝی سیبست ٞبی التػبد ٔمبٔٚتی دس ٚالغ یه اٍِٛی ثٔٛی  ٚػّٕی است و ٝثشآٔذٜی اص
فش ًٙٞا٘مالثی  ٚاسالٔی ٔب است؛ ٔتٙبست ثب ٚؾؼیت أشٚص  ٚفشدای ٔب است».
«ثبیذ تػٛیش دسستی اص التػبد ٔمبٔٚتی اسائ ٝثطٛد».
«ٔسئِٛیٗ ،غبحجبٖفىش  ٚدِسٛصاٖ ،ثبیستی تػٛیش دسستی سا اص ایٗ حشوت ثضسي  ٚػٕٔٛی اسائٝ
ثذٙٞذ ٌ ٚفتٕبٖسبصی ثطٛد تب ٔشدْ ثذا٘ٙذ ٔ ٚؼتمذ ثبضٙذ  ٚثخٛاٙٞذ؛ دس ایٗ غٛست ،وبس ػّٕی
خٛاٞذ ضذ».
«وبس ثضسٌی ضشٚع ضذ ،ٜایٗ وبس ثضسي سا ٔب ٔیتٛا٘یٓ اٖضبءاهلل ثب ٕٞت ،ثب تٛوُ ث ٝخذای ٔتؼبَ،
لذْ ث ٝلذْ ،ثب ضتبة ٔتٙبست  ٚالصْ پیص ثجشیٓ».

بیاًات هعظن له در جلسهي  21/51/12در تبییي سیاستهاي اقتصاد هقاٍهتی

«-3دس ثبة حٕبس ٝی التػبدی وبسی و ٝثبیذ ا٘دبْ ثٍیشد  ٚتٛلّغ ثٛد و ٝاتّفبق ثیفتذ ،اتّفبق ٘یفتبد.
تالشٞبیی ا٘دبْ ٌشفت وٛٔ ٝسد سپبس استِٚ ،ی وبس ثضسٌی و ٝثبیذ دس صٔیٝٙی حٕبسٝی
التػبدی ا٘دبْ ثٍیشدٕٞ ،چٙبٖ دس پیص سٚی ٔب است ٔ ٚب ٔٛظّفیٓ و ٝایٗ حٕبس ٝسا ثٚ ٝخٛد
ثیبٚسیٓٔ .سئّٝی اسبسی التػبد ثشای وطٛس ٔب ّّٔ ٚت ٔب یه ٔسئّٝی ٔ ٟٓاست؛ دس اٚاخش سبَ ۲2
ثحٕذاِّّ ٝیه صیشسبخت فىشی ٘ ٚظشی ثشای حٕبسٝی التػبدی ثٚ ٝخٛد آٔذ؛ سیبستٞبی «التػبد
ٔمبٔٚتی» اػالْ ضذ  ٚصٔی ٝٙآٔبد ٜاست ثشای ایٙى ٝاٖضبءاِّّ ٝتالش الصْ دس ایٗ ثبة ا٘دبْ ثٍیشد».

بیاًات هعظن له در پیام ًَرٍزي سال 5121

-4التػبد ٔمبٔٚتی یؼٙی آٖ التػبدی ؤ ٝمب ْٚاست؛ ثب تحشیىبت خٟب٘ی ،ثب تىب٘ٞٝبی خٟب٘ی ،ثب
سیبستٟبی آٔشیىب  ٚغیش آٔشیىب صیشٚسٕ٘ ٚیطٛد؛ التػبدی است ٔتّىی ثٔ ٝشدْ.
س ٝسإاَ دسٔٛسد التػبد ٔمبٔٚتی و ٝدس حمیمت التػبد ٔمب ْٚاستٚ ،خٛد داسد؛ ٔٗ ایٗ س ٝسإاَ
سا ٔكشح ٔیى.ٓٙ
سإاَ ا َّٚایٗ است و ٝالتػبد ٔمبٔٚتی چٞ ٝست  ٚچ٘ ٝیست؟ خػٛغیّبت ٔثجت آٖ  ٚخػٛغیّبت
ٔٙفی  ٚسّجیِ آٖ چیست؟
سإاَ د :ّْٚآیب التػبد ٔمبٔٚتی و ٝداسیٓ ضؼبس آٖ سا ٔیذٞیٓ ،تحمّكپزیش استٕٔ ،ىٗ است ،یب ٘،ٝ
خیبالت خبْ است؟
سإاَ س :ْٛاٌش تحمّك التػبد ٔمبٔٚتی ٕٔىٗ است ،اِضأبت آٖ چیست ،چ ٝوبسٞبیی ثبیذ ا٘دبْ
ثٍیشد؟
سإاَ اٌ :َّٚفتیٓ و ٝالتػبد ٔمبٔٚتی چٞ ٝست  ٚچ٘ ٝیست .اّٚالً یه اٍِٛی ػّٕی ٔتٙبست ثب
٘یبصٞبی وطٛس ٔب است ــ ایٗ آٖ خٙج ٝی ٔثجت ــ أّب ٔٙحػش ث ٝوطٛس ٔب ٘ ٓٞیست؛ یؼٙی ثسیبسی
اص وطٛسٞب ،أشٚص ثب تٛخّ ٝث ٝایٗ تىب٘ٞٝبی اختٕبػی  ٚصیشٚسٚضذٖٞبی التػبدیای و ٝدس ایٗ

ثیست سی سبَ ٌزضت ٝاتّفبق افتبد ٜاستٔ ،تٙبست ثب ضشایف خٛدضبٖ ث ٝفىش یه چٙیٗ وبسی
افتبدٜا٘ذ .پس ٔكّت ا َّٚایٙى ٝایٗ حشوتی ؤ ٝب داسیٓ ا٘دبْ ٔیذٞیٓ ،دغذغٝی دیٍش وطٛسٞب ٓٞ
ٞست؛ٔخػٛظ ٔب ٘یست.
د ّْٚایٙىٌ ٝفتیٓ ایٗ التػبد دسٖٚصا است .دسٖٚصا است یؼٙی چٝ؟ یؼٙی اص دَ ظشفیّتٟبی خٛد
وطٛس ٔب  ٚخٛد ٔشدْ ٔب ٔیدٛضذ؛ سضذ ایٗ ٟ٘بَ  ٚایٗ دسختٔ ،تّىی است ث ٝأىب٘بت وطٛس
خٛدٔبٖ؛ دسٖٚصا ث ٝایٗ ٔؼٙب است .أّب دسػیٗحبَ دسٌٖٚشا ٘یست؛ یؼٙی ایٗ التػبد ٔمبٔٚتی ،ثٝ
ایٗ ٔؼٙب ٘یست ؤ ٝب التػبد خٛدٔبٖ سا ٔحػٛس ٔیىٙیٓ ٔ ٚحذٚد ٔیىٙیٓ دس خٛد وطٛس؛ ٘ ،ٝدسٖٚصا
است ،أّب ثشٌٖٚشا است؛ ثب التػبدٞبی خٟب٘ی تؼبُٔ داسد ،ثب التػبدٞبی وطٛسٞبی دیٍش ثب لذست
ٔٛاخٔ ٝیطٛد .ثٙبثشایٗ دسٖٚصا است ،أّب دسٌٖٚشا ٘یست .ایٟٙب سا و ٝػشؼ ٔیى ،ٓٙثشای خبقش ایٗ
است و ٝدس ٕٞیٗ صٔیٞٝٙب االٖ لّٕٟب  ٚصثبٟ٘ب ٔ ٚغضٞبی ٔغشؼٔ ،طغ َٛوبس٘ذ و[ ٝاِمب وٙٙذ] «ثّ،ٝ
ایٟٙب ٔیخٛاٙٞذ التػبد وطٛس سا ٔحذٚد وٙٙذ  ٚدس داخُ ٔحػٛس وٙٙذ» .ا٘ٛاع  ٚالسبْ تحّیُٞب سا
ثشای ایٙى ّّٔ ٝت سا ٔ ٚسئٛالٖ سا اص ایٗ سا ٜـ و ٝسا ٜسؼبدت است ـ خذا ثىٙٙذ داس٘ذ ٔیىٙٙذٗٔ .
ػشؼ ٔیى ٓٙتب ثشای افىبس ػٕٔٛیٔبٖ سٚضٗ ثبضذ.
س ّْٛایٙى ٝایٗ التػبدی و ٝث ٝػٛٙاٖ التػبد ٔمبٔٚتی ٔكشح ٔیطٛدٔ ،شدْثٙیبد است؛ یؼٙی ثش ٔحٛس
دِٚت ٘یست  ٚالتػبد دِٚتی ٘یست ،التػبد ٔشدٔی است؛ ثب اسادٜی ٔشدْ ،سشٔبیٝی ٔشدْ ،حؿٛس
ٔشدْ تحمّك پیذا ٔیىٙذ .أّب «دِٚتی ٘یست» ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یست و ٝدِٚت دس لجبَ آٖ ٔسئِٛیّتی ٘ذاسد؛
چشا ،دِٚت ٔسئِٛیّت ثش٘بٔٝسیضی ،صٔیٝٙسبصی ،ظشفیّتسبصیٞ ،ذایت  ٚوٕه داسد .وبس التػبدی ٚ
فؼّبِیّت التػبدی دستِ ٔشدْ استٔ ،بَ ٔشدْ است؛ أّب دِٚت ـ ثٝػٛٙاٖ یه ٔسئ َٛػٕٔٛی ـ
٘ظبست ٔیىٙذٞ ،ذایت ٔیىٙذ ،وٕه ٔیىٙذ .آٖ خبیی و ٝوسب٘ی ثخٛاٙٞذ سٛءاستفبد ٜوٙٙذ  ٚدست ثٝ
فسبد التػبدی ثض٘ٙذ ،خّٛی آٟ٘ب سا ٔیٍیشد؛ آ٘دبیی و ٝوسب٘ی احتیبج ث ٝوٕه داس٘ذ ،ث ٝآٟ٘ب وٕه
ٔیىٙذ .ثٙبثشایٗ آٔبدٜسبصی ضشایفٚ ،ظیفٝی دِٚت است؛ تسٟیُ ٔیىٙذ.
چٟبسٌْ ،فتیٓ ایٗ التػبد ،التػبد دا٘صثٙیبٖ است یؼٙی اص پیطشفتٟبی ػّٕی استفبدٔ ٜیىٙذ ،ثٝ
پیطشفتٟبی ػّٕی تىیٔ ٝیىٙذ ،التػبد سا ثش ٔحٛس ػّٓ لشاس ٔیذٞذ؛ أّب ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست و ٝایٗ

التػبد ٔٙحػش ث ٝدا٘طٕٙذاٖ است  ٚفمف دا٘طٕٙذاٖ ٔیتٛا٘ٙذ ٘مص ایفب وٙٙذ دس التػبد ٔمبٔٚتی؛
٘خیش ،تدشثٞٝب ٟٔ ٚبستٟب ـ تدشثٞٝبی غبحجبٖ غٙؼت ،تدشثٞٝب ٟٔ ٚبستٟبی وبسٌشا٘ی و ٝداسای
تدشثٟٔ ٚ ٝبستٙذ ـ ٔیتٛا٘ذ اثش ثٍزاسد ٔ ٚیتٛا٘ذ دس ایٗ التػبد ٘مص ایفب وٙذ .ایٙىٌ ٝفتٔ ٝیطٛد
دا٘صٔحٛسٔ ،ؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست و ٝػٙبغش ثب تدشثٝی غٙؼتٍش یب وطبٚسص و ٝدس ق َٛسبِٟبی
ٔتٕبدی وبسٞبی ثضسٌی سا ثش اسبس تدشث ٝا٘دبْ دادٜا٘ذ ،ایٟٙب ٘مص ایفب ٘ىٙٙذ؛ ٘خیش٘ ،مص ثسیبس
ّٕٟٔی  ٓٞث ٝػٟذٜی ایٟٙب است.
پٙدٓ ،ایٗ التػبد ،ػذاِتٔحٛس است؛ یؼٙی تٟٙب ث ٝضبخػٟبی التػبد سشٔبیٝداسی ـ [ٔثُ] سضذ
ّّٔی ،تِٛیذ ٘بخبِع ّّٔی ــ اوتفب ٕ٘یىٙذ؛ ثحث ایٟٙب ٘یست و ٝثٍٛییٓ سضذ ّّٔی ایٙمذس صیبد ضذ ،یب
تِٛیذ ٘بخبِع ّّٔی ایٙمذس صیبد ضذ؛ و ٝدس ضبخػٟبی خٟب٘ی  ٚدس التػبد سشٔبیٝداسی ٔطبٞذٜ
ٔیىٙیذ .دس حبِی و ٝتِٛیذ ٘بخبِع ّّٔی یه وطٛسی خیّی  ٓٞثبال ٔیشٚد ،أّب وسب٘ی  ٓٞدس آٖ وطٛس
اص ٌشسٍٙی ٔیٕیش٘ذ !ایٗ سا ٔب لج٘ َٛذاسیٓ .ثٙبثشایٗ ضبخع ػذاِت ـ ػذاِت التػبدی  ٚػذاِت
اختٕبػی دس خبٔؼ ٝـ یىی اص ضبخػٟبی ٔ ٟٓدس التػبد ٔمبٔٚتی است ،أّب ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست وٝ
ث ٝضبخػٟبی ػّٕی ٔٛخٛد د٘یب  ٓٞثی اػتٙبیی ثطٛد؛ ٘خیش ،ث ٝآٖ ضبخػٟب  ٓٞتٛخّٔ ٝیطٛد ،أّب ثش
ٔحٛس «ػذاِت»  ٓٞوبس ٔیطٛد .ػذاِت دس ایٗ ثیبٖ  ٚدس ایٗ ثش٘بٔ ٝثٔ ٝؼٙبی تمسیٓ فمش ٘یست ،ثّىٝ
ثٔ ٝؼٙبی تِٛیذ ثشٚت  ٚثشٚت ّّٔی سا افضایص دادٖ است.
ضطٓ ،دس ایٙىٌ ٝفتیٓ التػبد ٔمبٔٚتی ثٟتشیٗ سا ٜحُّ ٔطىالت التػبدی وطٛس است ضىّی ٘یست،
أّب ٔؼٙبی آٖ ایٗ ٘یست و٘ ٝبظش ثٔ ٝطىالت و٘ٛٙی وطٛس است ـ و ٝیه ٔمذاسی اص آٖ ٔشثٛـ ثٝ
تحشیٓ است ،یه ٔمذاسی اص آٖ ٔثالً ٔشثٛـ ث ٝغّف ثٛدٖ فالٖ ثش٘بٔ ٝاست ـ ٘ ،ٝایٗ ٔبَ ٕٞیطٝ
است .التػبد ٔمبٔٚتی یؼٙی ٔمبْٚسبصیٔ ،حىٓسبصی پبیٞٝبی التػبد؛ ایٗ چٙیٗ التػبدی چ ٝدس
ضشایف تحشیٓ ،چ ٝدس ضشایف غیش تحشیٓ ،ثبسٚس خٛاٞذ ثٛد  ٚثٔ ٝشدْ وٕه ٔیىٙذ .ایٗ سإاَ ا.َّٚ
سإاَ د ّْٚایٗ ثٛد و ٝآیب ایٗ ثش٘بٔٝی التػبدی و ٝضٕب ٔیٍٛییذ التػبد ٔمبٔٚتی ،یه أش خیبِی ٚ
تّٕٞٛی است  ٚآسص ٚداسیذ و ٝا٘دبْ ثٍیشد؛ یب ٘ ،ٝػٕالً ٕٔىٗ است؟ پبسخ ایٗ است و٘ ٝخیش ،وبٔالً،
ػٕالً ،حتٕبً ٕٔىٗ است؛ چشا؟ ثٝخبقش ظشفیّتٟب؛ چ ٖٛایٗ وطٛس ،داسای ظشفیّتٟبی فٛقاِؼبد ٜاست.

ٔٗ حبال چٙذ لّٓ اص ظشفیّتٟبی وطٛس سا ػشؼ ٔیى .ٓٙایٟٙب چیضٞبیی است و ٝآٔبسٞبی ػدیت ٚ
غشیت الصْ ٘ذاسد ،خّٛی چطٓ  ٕٝٞاستٔ ٕٝٞ ،یثیٙٙذ.
یىی اص ظشفیّتٟبی ٔٔ ّٟٓب ،ظشفیّت ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٔب است٘ .یشٚی ا٘سب٘ی دس وطٛس ٔب ،یىی اص
ثضسيتشیٗ ظشفیّتٞبی وطٛس ٔب است؛ ایٗ یه فشغت ثضسي است .ػشؼ وشدیٓ ،خٕؼیّت خٛاٖ
وطٛس ــ اص پب٘ضد ٜسبَ تب سی سبَ ــ یه حدٓ ػظیٓ اص ّّٔت ٔب سا تطىیُ ٔیذٙٞذ؛ ایٗ خٛدش
یه ظشفیّت است .تؼذاد دٔ ٜیّی ٖٛدا٘صآٔٛختٝی دا٘طٍبٜٞب سا داسیٓ؛ دٔ ٜیّی ٖٛاص خٛاٟ٘بی ٔب دس
ق َٛایٗ سبِٟب اص دا٘طٍبٟٞب فبسؽاِتّحػیُ ضذ٘ذٕٞ .یٗ حبال ثیص اص چٟبس ٔیّی ٖٛدا٘طد ٛداسیٓ
و ٝایٟٙب دس ق َٛچٙذ سبَ آیٙذ ٜفبسؽاِتّحػیُ ٔیط٘ٛذ؛ خٛا٘بٖ ػضیض ثذا٘ٙذ ،ایٗ چٟبس ٔیّی٘ٛی وٝ
ٔیٍٛیٓ 25 ،ثشاثش تؼذاد دا٘طد ٛدس پبیبٖ سطیٓ قبغٛت است؛ خٕؼیّت وطٛس ٘سجت ث ٝآٖ ٔٛلغ ضذٜ
د ٚثشاثش ،أّب تؼذاد دا٘طد٘ ٛسجت ث ٝآٖ ٔٛلغ ضذ 25 ٜثشاثش؛ أشٚص ٔب ایٗ تؼذاد دا٘طدٚ ٛ
فبسؽاِتّحػیُ داسیٓ .ػالٜٚی ثش ایٟٙبٔ ،یّیٟ٘ٛب ٘یشٚی ٔدشّة ٔ ٚبٞش داسیٓ .ثجیٙیذٕٞ ،یٗ ٞبیی و ٝدس
دٚساٖ خ ًٙث ٝداد ٘یشٞٚبی ٔسّّح ٔب سسیذ٘ذ .دس دٚساٖ خ ًٙتحٕیّی ،یىی اص ٔطىالت ٔب ،اص وبس
افتبدٖ دستٍبٜٞبی ٔب ،ثٕجبساٖ ضذٖ ٔشاوض ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛب ،تٟیذست ٔب٘ذٖ ٘یشٞٚبی ٔب اص ٚسبیُ الصْ
ـ ٔثُ ٚسبیُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚایٗ چیضٞب ـ ثٛد .یه ػذّ ٜافشاد غٙؼتٍشٔ ،بٞشٔ ،دشّة ،سا ٜافتبد٘ذ اص
تٟشاٖ  ٚضٟشستبٟ٘ب ـ و ٝثٙذ ٜدس اٚایُ خ ًٙخٛدْ ضبٞذ ثٛدْ ،ایٟٙب سا ٔیذیذْ؛ اخیشاً  ٓٞثحٕذاهلل
تٛفیك پیذا وشدیٓ ،یه خٕبػتی اص ایٟٙب آٔذ٘ذ؛ آٖ سٚص خٛاٖ ثٛد٘ذ ،حبال سّٙی اص آٟ٘ب ٌزضت ،ٝأّب
ٕٞبٖ اٍ٘یضٕٞ ٚ ٜبٖ ضٛس دس آٟ٘ب ٞست ـ سفتٙذ داخُ ٔیذاٟ٘بی خ ،ًٙدس غفٛف ٔمذّْ،
ثؼؿیٞبیطبٖ  ٓٞضٟیذ ضذ٘ذ؛ تؼٕیشات وشد٘ذ ،سبختٚسبص وشد٘ذ ،سبختٚسبصٞبی غٙؼتی؛ ایٗ
پّٟبی ػدیتٚغشیجی و ٝدس خ ًٙث ٝدسد ٘یشٞٚبی ٔسّّح ٔب خٛسد ،أىب٘بت فشاٚاٖ ،خٛدس ،ٚخبدّ،ٜ
أثبَ ایٟٙب ،ثٚٝسیّٝی ٕٞیٗ ٘یشٞٚبی ٔدشّة ٔ ٚبٞش ثٚٝخٛد آٔذ؛ أشٚص ٞ ٓٞستٙذ ،أشٚص  ٓٞدس

وطٛس ٔب اِیٔبضبءاهلل؛ تحػیُوشد٘ ٜیستٙذ ،أّب تدشثٟٔ ٚ ٝبستی داس٘ذ وٌ ٝبٞی اص تحػیُوشدٜٞب
 ٓٞثسیبس ثیطتش  ٚثٟتش ٔ ٚفیذتش است؛ ایٗ  ٓٞیىی اص أىب٘بت ٘یشٞٚبی ٔب است؛  ٓٞدس وطبٚسصی
ایٗ سا داسیٓ ٓٞ ،دس غٙؼت داسیٓ.
یىی اص ظشفیّتٟبی ٔ ّٟٓوطٛس ٔب ٔٙبثغ قجیؼی است ٗٔ .سبَ ٌزضت ٝدس ٕٞیٗخب ساخغ ث٘ ٝفت ٌ ٚبص
ٌفتٓ ؤ ٝدٕٛع ٘فت ٌ ٚبص ٔب دس د٘یب دسخٝی یه است؛ یؼٙی ٞیچ وطٛسی دس د٘یب ثٝلذس ایشاٖ ،ثش
سٚی ٘ ٓٞفت ٌ ٚبص ٘ذاسدٔ .دٕٛع ٘فت ٌ ٚبص ٔب اص ٕٝٞی وطٛسٞبی د٘یب ــ ضشق  ٚغشة ػبِٓ ــ
ثیطتش است .أسبَ و ٗٔ ٝداسْ ثب ضٕب حشف ٔیض٘ٓ ،وطفیّبتی دسٔٛسد ٌبص ضذ ٜاست و٘ ٝطبٖ
ٔیذٞذ و ٝاص آٖ ٔمذاسی و ٝسبَ ٌزضت ٝدس آٔبسٞبی ٔب ثٛد ،اص آٖ ٔمذاس ٙٔ ٓٞبثغ ٌبصی ٔب ٚ
رخیشٞ ٜبی ٌبصی ٔب افضایص پیذا وشد ٜاست؛ ایٗ ٚؾغ ٘فت ٌ ٚبص ٔب است .ثیطتشیٗ رخیشٜی ٔٙبثغ
ا٘شطی ــ وٕٝٞ ٝی د٘یب سٚضٙی خٛدٌ ،شٔبی خٛد ،غٙؼت خٛد ،س٘ٚك خٛد سا اص ا٘شطی داسد ،اص ٘فت ٚ
ٌبص داسد ــ دس وطٛس ٔب است .ػالٜٚی ثش ایٗٔ ،ؼبدٖ قال ٔ ٚؼبدٖ فّضّات وٕیبة دس سشتبسش ایٗ
وطٛس پشاوٙذ ٜاست ٚ ٚخٛد داسد .س ًٙآ ،ٗٞسٍٟٙبی لیٕتی ،ا٘ٛاع  ٚالسبْ فّضٞبی الصْ  ٚاسبسی
ــ ؤ ٝبدس غٙبیغ ٔحسٛة ٔیط٘ٛذ ــ دس وطٛس ٚخٛد داسد؛ ایٗ  ٓٞیه ظشفیّت ثضسٌی است.
ظشفیّت دیٍش ٔٛلؼیّت خغشافیبیی ٔب است؛ ٔب ثب پب٘ضد ٜوطٛس ٕٞسبیٞ ٝستیٓ و ٝایٟٙب سفتٚآٔذ
داس٘ذ .حُٕ ٘ ٚمُ تشا٘ضیت یىی اص فشغتٟبی ثضسي وطٛسٞب است؛ ایٗ ثشای وطٛس ٔب ٞست  ٚدس
خٛٙة ث ٝدسیبی آصاد  ٚدس ضٕبَ ث ٝآثٟبی ٔحذٚد ٔٙتٟی ٔیطٛد .دس ایٗ ٕٞسبیٞٝبی ٔب ،دس حذٚد
ٔ 3۷۳یّی ٖٛخٕؼیّت ص٘ذٌی ٔیىٙٙذ و ٝایٗ ٔمذاس استجبقبت ٕٞ ٚسبیٞٝب ،ثشای س٘ٚك التػبدی یه
وطٛس یه فشغت ثسیبس ثضسٌی است .ایٗ ػال ٜٚثش ثبصاس داخّی خٛد ٔب است؛ یه ثبصاس ٔ ۷5یّی٘ٛی
و ٝثشای ٞش التػبدی ،یه چٙیٗ ثبصاسی ثبصاس ّٕٟٔی است.

یه ظشفیّت دیٍشی و ٝدس وطٛس ٚخٛد داسد ،صیشسبختٞبی ٘شْافضاسی  ٚسختافضاسی است؛
٘شْافضاسی ٔثُ ایٗ سیبستٟبی اغُ  ،44سٙذ چطٓا٘ذاص  ٚایٗ وبسٞبیی و ٝدس ایٗ چٙذ سبَ ا٘دبْ
ٌشفتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ صیشسبختٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛثُ خبد ٚ ٜسذّ  ٚپُ  ٚوبسخب٘ ٚ ٝأثبَ ایٟٙب؛ ایٟٙب
صٔیٞٝٙبی ثسیبس خٛثی ثشای پیطشفت التػبد وطٛس است ،ایٟٙب ظشفیّتٟبی یه وطٛس است.
ختٕٔ ،ىٗ است وسی ثٍٛیذ اٌش تحشیٓ ٘جٛد اص ایٗ ظشفیّتٟب ٔیتٛا٘ستیذ خٛة استفبد ٜوٙیذ ،أّب
[چ ]ٖٛتحشیٓ ٞست ٕ٘یتٛا٘یذ اص ایٗ ظشفیّتٟب استفبد ٜوٙیذ؛ ایٗ خكب است؛ ایٗ حشف ،دسست
٘یستٔ .ب دس ثسیبسی اص ٔسبئُ دیٍش  ٓٞدس ػیٗ تحشیٓ تٛا٘ستٝایٓ ث٘ ٝمكٞٝبی ثسیبس ثشخستٚ ٝ
ثبال دست پیذا وٙیٓ؛ یه ٔثبَ آٖ ،تِٛیذ ػّٓ است؛ یه ٔثبَ آٖ ،غٙؼت  ٚفٙبٚسی است؛ دس ایٟٙب ٔب
تحشیٓ ثٛدیٓ ،االٖ  ٓٞتحشیٓ ٞستیٓ .دس ٔٛسد دا٘طٟبی پیطشفت ٚ ٝسٚص ،االٖ  ٓٞدسٞبی ٔشاوض
ػّٕی ٔ ٟٓثِشٚص د٘یب ث ٝسٚی دا٘طٕٙذ ایشا٘ی  ٚدا٘طدٛی ایشا٘ی ثست ٝاست ،أّب دسػیٗحبَٔ ،ب دس
٘ب٘ ٛپیطشفت وشدیٓ ،دس ٞستٝای پیطشفت وشدیٓ ،دس سِّّٟٛبی ثٙیبدی پیطشفت وشدیٓ ،دس غٙبیغ
دفبػی پیطشفت وشدیٓ ،دس غٙبیغ پٟپبد ٛٔ ٚضه ،ث ٝوٛسی چطٓ دضٕٗ ،پیطشفت وشدیٓ؛ چشا دس
التػبد ٘تٛا٘یٓ پیطشفت وٙیٓ؟! ٔب و ٝدس ایٗ سش غحٞٝٙب  ٚػشغٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ ّٛٔ ٕٝٞفمیّت ثٝ
دست آٚسدیٓ ،دس التػبد  ٓٞاٌش ػضٕٔبٖ سا خضْ وٙیٓ  ٚدست ث ٝدست  ٓٞثذٞیٓٔ ،یتٛا٘یٓ التػبد
سا ضىٛفب وٙیٓ .چطٕٕبٖ ث ٝدست دضٕٗ ٘جبضذ و ٝوِی ایٗ تحشیٓ سا ثشٔیذاسد ،وِی فالٖ ٘مك ٝسا
ٔٛافمت ٔیىٙذ؛ ث ٝدسن! ٍ٘ب ٜوٙیٓ ثجیٙیٓ خٛدٔبٖ چٝوبس ٔیتٛا٘یٓ ثىٙیٓ.
سإاَ س ْٛسا ٔكشح و ٚ ٓٙخٛاة ثذ .ٓٞسإاَ س ْٛایٗ ثٛد و ٝثشای ایٙى ٝایٗ وبس ثضسي ،التػبد
ٔمبٔٚتی ،تحمّك پیذا وٙذ ،اِضأبت چیست  ٚچ ٝوبسٞبیی ثبیذ ا٘دبْ ثٍیشد؟
خالغ ٝػشؼ ٔیىٙیٓ :اّٚالً ٔسئٛالٖ ثبیذ اص تِٛیذ ّّٔی حٕبیت وٙٙذ .تِٛیذ ّّٔی ،اسبس  ٚحّمٝی
اسبسی پیطشفت التػبد استٔ .سئٛالٖ ثبیذ اص تِٛیذ ّّٔی حٕبیت وٙٙذ .چٝخٛسی؟ یه خب و ٝلبٖ٘ٛ
الصْ داسد ،حٕبیت لب٘٘ٛی وٙٙذ؛ یه خب و ٝحٕبیت لؿبئی الصْ است ،ا٘دبْ ثٍیشد؛ یه خب وٝ
حٕبیت اخشایی الصْ است ،ثبیذ تطٛیك وٙٙذ  ٚوبسٞبیی ثىٙٙذ؛ ثبیذ ایٗ وبسٞب ا٘دبْ ثٍیشد .تِٛیذ
ّّٔی ثبیذ س٘ٚك پیذا وٙذ.

د ،ّْٚغبحجبٖ سشٔبی٘ ٚ ٝیشٚی وبس و ٝتِٛیذٌش ٞستٙذ ،آٟ٘ب  ٓٞثبیستی ث ٝتِٛیذ ّّٔی إّٞیّت ثذٙٞذ؛
ث ٝچٔ ٝؼٙب؟ ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝثٟشٜٚسی سا افضایص ثذٙٞذ .ثٟشٜٚسی ،یؼٙی اص أىب٘بتی وٚ ٝخٛد داسد
حذّاوثش استفبدٜی ثٟی ٝٙثطٛد؛ وبسٌش و ٝوبس ٔیىٙذ ،وبس سا ثب دلّت ا٘دبْ ثذٞذ؛ سحٓ اهلل أشء ػُٕ
ػٕالً فأتم ،ٝٙایٗ ٔؼٙبی ثٟشٜٚسی است؛ اص ل َٛپیغٕجش ٘مُ ضذ ٜاست :سحٕت خذا ثش آٖ وسی است
و ٝوبسی سا و ٝا٘دبْ ٔیذٞذٔ ،حىٓ ا٘دبْ ثذٞذٔ ،تمٗ ا٘دبْ ثذٞذ .آٖ وسی و ٝسشٔبیٌٝزاسی
ٔیىٙذ ،سؼی وٙذ حذّاوثش استفبد ٜاص آٖ سشٔبی ٝا٘دبْ ثٍیشد؛ یؼٙی ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ سا وبٞص ثذٙٞذ؛
ثؼؿی اص ثیتذثیشیٞب ،ثیسیبستیٞب ٔٛخت ٔیطٛد ٞضیٝٙی تِٛیذ ثشٚد ثبال ،ثٟشٜٚسی سشٔبی ٚ ٝوبس
وٓ ثطٛد.
س ،ّْٛغبحجبٖ سشٔبی ٝدس وطٛس ،فؼّبِیّت تِٛیذی سا تشخیح ثذٙٞذ ثش فؼّبِیّتٟبی دیٍشٔ .ب دیذیٓ
وسب٘ی سا و ٝسشٔبیٝای داضتٙذ ــ وٓ یب صیبد ــ ٔ ٚیتٛا٘ستٙذ ایٗ سا دس یه ساٜٞبیی ث ٝوبس ثیٙذاص٘ذ
 ٚدسآٔذٞبی صیبدی وست وٙٙذ٘ ،ىشد٘ذ؛ سفتٙذ سشاؽ تِٛیذ؛ ٌفتٙذ ٔیخٛاٞیٓ تِٛیذ وطٛس تمٛیت
ثطٛد؛ ایٗ حس ٝٙاست ،ایٗ غذل ٝاست ،ایٗ خض ٚثٟتشیٗ وبسٞب است؛ وسب٘ی و ٝداسای سشٔبیٝ
ٞستٙذ ــ چ ٝسشٔبیٞٝبی وٓ ،چ ٝسشٔبیٞٝبی افض ٖٚــ آٖ سا ثیطتش دس خذٔت تِٛیذ وطٛس
ثٍزاس٘ذ.
ثؼذیٔ ،شدْ دس ٕٝٞی سكٛح ،تِٛیذ ّّٔی سا تشٚیح وٙٙذ .یؼٙی چٝ؟ یؼٙی ٕٞیٗ ٔكّجی و ٗٔ ٝد ٚسٝ
سبَ لجُ اص ایٗ ،دس ٕٞیٗ خب ثب اغشاس فشاٚاٖ ٌفتٓ ،یه ػذّٜای  ٓٞاص ٔشدْ خٛضجختب٘ ٝػُٕ وشد٘ذ،
أّب  ٕٝٞثبیذ ػُٕ وٙٙذ  ٚآٖ ػجبست است اص «ٔػشف تِٛیذات داخّی».
ػضیضاٖ ٔٗ! ضٕب ٚلتی و ٝیه خٙس داخّی سا خشیذ ٔیىٙیذ ثٝخبی خٙس تِٛیذ خبسخی ٓٞ ،ثٝ
ٕٞیٗ ا٘ذاص ٜوبس  ٚاضتغبَ ایدبد وشدٜایذ ٓٞ ،وبسٌش ایشا٘ی سا ٚاداس وشدٜایذ ث ٝایٙى ٝاثتىبس خٛدش سا
ثیبٚسد ٔیذاٖ؛ خٙس داخّی وٝ
ٔػشف ضذ ،آٖ وٙٙذٜی وبس ،اثتىبساتی داسد ،ایٗ اثتىبسات سا سٚصثٝسٚص افضایص خٛاٞذ داد؛ ضٕب ٚلتی
و ٝخٙس داخّی ٔػشف ٔیىٙیذ ،ثشٚت ّّٔی سا افضایص دادٜایذ.

دس ٌزضت ،ٝدس دٚساٖ قبغٛت ،تشخیح ٔػشف خبسخی ثٝػٛٙاٖ یه سّٙت ثٛد؛ سشاؽ خٙس وٝ
ٔیشفتٙذٔ[ ،یپشسیذ٘ذ] داخّی است یب خبسخی؟ اٌش خبسخی ثٛد ،ثیطتش ث ٝآٖ سغجت داضتٙذ؛ ایٗ ثبیذ
ثشٌشدد  ٚثٝػىس ثطٛدٕ٘ .یٍٛییٓ خشیذ خٙس خبسخی حشاْ است ،أّب ػشؼ ٔیىٙیٓ خشیذ خٙس
داخّی یه ؾشٚست ثشای ٔمبْٚسبصی التػبد است  ٚثش سٚی  ٕٝٞچیض ایٗ وطٛس تأثیش ٔیٍزاسد .ثبیذ
ث ٝایٗ تٛخّ ٝوشد؛ ایٗ ٘مص ٕٝٞی ٔشدْ است .اِجتّ ٝدس ایٙدب ٔ ٓٞثُ خیّی خبٞبی دیٍشٔ ،سئِٛیّت
ٔسئٛالٖ ٔ ٚذیشاٖ وطٛس اص دیٍشاٖ ثیطتش است؛ ثسیبسی اص صیبدٜسٚیٞب  ٚسیختٚپبشٞب دس سفتبس
ٔشدْ ،ثٝخبقش ٍ٘ب ٜوشدٖ ث ٝسفتبس آٖ وسب٘ی است و ٝآٟ٘ب سا "ثضسيتشٞب" ٔیذا٘ٙذ؛ اٌش اسشاف دس
ثیٗ سكٛح ثبال ٘جبضذ ،دس ثیٗ ٔشدْ  ٓٞاسشاف وٓ خٛاٞذ ضذ .ثٙبثشایٗ تشخیح تِٛیذ داخّی یىی اص
وبسٞب است.
ٔٗ ایٗ ثخص سا خٕغ ثٙذی و ٗٔ .ٓٙػشؼ ٔیى: ٓٙالتػبد ٔمبٔٚتی ثٔ ٝؼٙبی ٔمب ْٚسبختٗ
پبیٞٝبی التػبد ،یىی اص ٚظبیف ػٕٔٛی أشٚص ٔب است ٔ ٕٝٞ ٚیتٛا٘ٙذ دس آٖ ٘مص ایفب وٙٙذٓٞ ،
ٔسئِٛیٗ ٔ ٚسئِٛیٗ لٛای سٌٝب٘ ٓٞ ،ٝآحبد ٔشدْ ٓٞ ،وسب٘ی و ٝداسای ٟٔبست وبس٘ذ ٓٞ ،وسب٘ی
و ٝداسای سشٔبیٝا٘ذ ٓٞ ،غبحت٘ظشاٖ .اِجتّ ٝآ٘چ ٝؤ ٝب ػشؼ وشدیٓ ،خالغٝای ثٛد اص آ٘چ ٝثبیذ
ٌفت؛ ثٝػٟذٜی غبحت٘ظشاٖ است و ٝتفػیالت ایٟٙب سا ػشؼ ثىٙٙذ.
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