
1 
 

 اسالمی با تأکیذ بز سخنان رهبز معظم انقالب اقتصاد مقاومتی

 2فزیبا ممبینی ،1یعقوب ممبینی

 

 

 چکیذه 

ثب تٛجٝ ثٝ جب٤ٍبٜ ٟٔٓ ٚ ارسضٕٙذ ا٤زاٖ در ٔٙغمٝ ٚ ث٥ذار٢ اسال٣ٔ، س٥ستٓ ضق٥ف التػبد٢ وٝ ٞز سٔبٖ اثز لذرت ٞب 

ثب تطذ٤ذ تحز٤ٓ ٞب٢ ث٥ٗ ثخٛاٞٙذ ثب تحز٤ٓ ٞب، ٘فس آٖ را ثٝ ضٕبرٜ ث٥ٙذاس٘ذ ثٝ عٛر حتٓ ضب٤ستٝ ا٤زاٖ اسال٣ٔ ٥٘ست. 

 پ٤ٛب ٚ فقبَ ا٥ٕٞت ث٥طتز٢ پ٥ذا وزدٜ است.غزث٣، ضزٚرت تٛجٝ ثٝ التػبد٢ ا٣ِّّٕ ٚ فطبر ٞب٢ التػبد٢ اس س٢ٛ وطٛرٞب٢ 

التػبد ٔمبٚٔت٣ ضب٤ذ تٟٙب راٜ حُ ٔٛجٛد ثبضذ. رٞجز ٔقؾٓ ا٘مالة ثب عزح ثحج التػبد ٔمبٚٔت٣ آٖ را ثٝ فٙٛاٖ ٤ه رٚش 

ة، التػبد ٔمبٚٔت٣ ٤ه ضقبر در ٍ٘بٜ راٞجزد٢ رٞجز ٔقؾٓ ا٘مال ٟٔٓ در تغ٥٥ز ٔس٥ز حزوت التػبد٢ وطٛر فٙٛاٖ وزد٘ذ.

در ا٤ٗ ٔمبِٝ پس اس ث٥بٖ  ٥٘ست، ثّىٝ ٤ه ٚالق٥ت التػبد٢ ٚ ثحج وبرثزد٢ است ٚ ضبخع ٞب٢ آٖ ر٤طٝ در فُٕ دارد.

ٟٕٔتز٤ٗ ٔؤِفٝ ٞب٢  ثب تى٥ٝ ثز سخٙبٖ رٞجز٢تقز٤ف ٞب٣٤ اس التػبد ٔمبٚٔت٣ ارائٝ ٚ  ،در تحز٤ٓ ٞب  ا٥ٕٞت التػبد ٔمبٚٔت٣

 در ٟ٘ب٤ت ٘ت٥جٝ ٥ٌز٢ ٚ پ٥طٟٙبدٞب ارائٝ ٣ٔ ضٛد.  ٚ ضٙبسب٣٤ ٣ٔ ضٛد٣ التػبد ٔمبٚٔت

 

 التػبد ٔمبٚٔت٣، تحز٤ٓ التػبد٢، ٔؤِفٝ ٞب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣. کلیذ واژه ها :

 

 مقذمه

التػبد وطٛر٢ وٝ دارا٢ جٟبٖ ث٣ٙ٥ خبغ٣ است ٚ ا٤ٗ جٟبٖ ث٣ٙ٥ ثب ٔٙبفـ اثز لذرت ٞب٢ د٥٘ب در تضبد است، التػبد٢ خبظ 

خٛاٞذ ثٛد، چزا وٝ دض٣ٕٙ ثب چ٥ٙٗ وطٛر٢ ٥ٕٞطٝ ادأٝ دارد ٚ در ٞز دٚرٜ ا٢ ثٝ ضى٣ّ ثزٚس ٣ٔ وٙذ. اس ا٤ٗ رٚ ثب٤ذ ٕٞٝ 

ضٛ٘ذ وٝ اس آٖ در ثزاثز تٟذ٤ذ ٞب حفبؽت وٙٙذ ٚ ٔس٥ز رس٥ذٖ ثٝ اٞذاف وطٛر را ٕٞٛار سبس ٚ وبرٞب ٚ اجشا ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ عزاح٣ 

٘ؾبْ سّغٝ ثقذ اس ٘ب ا٥ٔذ٢ وٝ در فضب٢ تخبغٓ ثب ٔحٛر٤ت ٘ؾب٣ٔ رٚثٝ رٚ ضذ، در حٛسٜ التػبد ثٝ عٕـ افتبد. در سبس٘ذ. 

ظ التػبد٢ ثب ٞذف ٞب٣٤ وٝ ٔٙجز ثٝ تضق٥ف ٘ؾبْ ٔح٥ٕٞ٥ٗ راستب الذأبت٣ را ٤ى٣ پس اس د٤ٍز٢ ثزا٢ تحت تأح٥ز لزار دادٖ 

 ٚ فطبر ر٢ٚ آحبد ٔزدْ ضٛد، در دستٛر وبر لزار دادٜ است.

. وطٛر ٞب٢ غزث٣ ثب ثّٛوٝ وزدٖ دارا٥٤ٟب٢ وطٛر، تحز٤ٓ وبالٞب در سٔبٖ تحز٤ٓ ٞب ثزا٢ وطٛر ٔب اس سٔبٖ ا٘مالة آغبس ضذٜ است

اس جًٙ، تحز٤ٓ وبالٞب٢ دٚ ٔٙؾٛرٜ )ٞستٝ ا٢ ٚ ٔٛضى٣( ٚ در حبَ حبضز ٥٘ش جًٙ، تحز٤ٓ غٙب٤ـ ثبال دست٣ ٘فت ٚ ٌبس ثقذ 

تحز٤ٓ ٞٛضٕٙذ را آغبس وزدٜ ا٘ذ. تحز٤ٓ ٞٛضٕٙذ ضبُٔ ضخػ٥ت ٞب ٚ ٟ٘بد ٞب، اخالَ در د٤پّٕبس٣ ا٤زاٖ، ثب٘ه ٞب٢ وطٛر، 

ج التػبد ٔمبٚٔت٣ را ٔغزح ٚ آٖ ا٤ٗ ٔزحّٝ اس تحز٤ٓ ٞب رٞجز٢ ثح غٙقت وطت٥زا٣٘، غٙقت ٘فت ٚ ثب٘ه ٔزوش٢ ٣ٔ ثبضذ. در

ا٤زاٖ وٝ ٥ٕٞطٝ در ٔقزؼ دض٣ٕٙ ٞب لزار داضتٝ ٚ در  را ٤ه رٚش ٟٔٓ در تغ٥٥ز ٔس٥ز حزوت التػبد٢ وطٛر فٙٛاٖ وزد٘ذ.

ثزاثز آٖ ٞب ٔمبٚٔت وزدٜ است ثب٤ذ التػبد٢ ٔٙبست ثب ا٤ٗ ٚضق٥ت داضتٝ ثبضذ وٝ اس آٖ ثٝ التػبد ٔمبٚٔت٣ تقج٥ز ٣ٔ ضٛد. 
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ا٥ِٚٗ ثبر اس س٢ٛ ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب جٕق٣ اس وبرآفز٤ٙبٖ وطٛر  1389ٔمبٚٔت٣ اغغالح٣ است وٝ در سبَ التػبد 

ٞب٢ اخ٥ز در  ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در سبَأب  ٔغزح ضذ ٚ پس اس آٖ در سخٙزا٣٘ ٞب٢ ٔتقذد٢ ٔٛرد تأو٥ذ ا٤طبٖ لزار ٌزفت.

ٞب٢ جٕٟٛر٢ اسال٣ٔ ا٤زاٖ در  ٢ وٝ دضٕٙبٖ در راستب٢ ٔمبثّٝ ثب پ٥طزفتسخٙبٖ خٛد ثبرٞب ثز ٔسبِٝ التػبد ٚ جًٙ التػبد

ٞب ٥٘ش  ضبٖ ثزا٢ سبَ ٞب٢ ا٘ذ ٚ حت٣ در ٘بٍٔذار٢ ا٘ذ، تبو٥ذ وزدٜ ٚ راٞىبرٞب٢ ٔمبثّٝ ثب آٖ را ٥٘ش ثبرٞب ٌٛضشد وزدٜ پ٥ص ٌزفتٝ

٢ اخ٥ز سب٣ِ را ثٝ فٙٛاٖ سبَ حزوت ثٝ سٕت ٞب و٥ٙٓ در سبَ ا٘ذ، ثٝ ٘ح٢ٛ وٝ ٔطبٞذٜ ٣ٔ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ را ٔذ٘ؾز لزار دادٜ

اغالح ا٢ٍِٛ ٔػزف، سبَ ثقذ اس آٖ ٕٞت ٔضبفف، وبر ٔضبفف ٚ پس اس آٖ را سبَ جٟبد التػبد٢ ٚ أسبَ را ثٝ ٘بْ سبَ 

 .ا٤زا٣٘ ٘بٍٔذار٢ وزد٘ذ  ت٥ِٛذ ٣ّٔ، حٕب٤ت اس وبر ٚ سزٔب٤ٝ

ٞب ٚ اٍِٛٞب٢  ٕٞٛارٜ تالش وزد٘ذ، ثٝ ارائٝ ثز٘بٔٝ  ٞذاف آٖٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ ثب آٌب٣ٞ وبُٔ اس جًٙ التػبد٢ دضٕٗ ٚ ا

ٞب٢ اخ٥ز آ٘چٝ ث٥ص اس  ٞب٢ دضٕٙبٖ در ٔبٜ ٔٙبست جٟت ٔمبثّٝ ثب ا٤ٗ فطبرٞب ثپزداس٘ذ. ثب تٛجٝ ثٝ تطذ٤ذ فطبرٞب ٚ تحز٤ٓ

ٞب٢  ذ وٝ ٤ى٣ اس راٜاست، ا٤طبٖ ٔقتمذ٘ پ٥ص در سخٙبٖ اخ٥ز ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ ثز آٖ تبو٥ذ ضذٜ، ثحج التػبد ٔمبٚٔت٣

 .ٌزفتٗ التػبد ٔمبٚٔت٣ است سبس و٣٘ٛٙ جذ٢ فجٛر اس ٔمغـ حسبس ٚ سز٘ٛضت

( ٘طبٖ 1) راٜ حُ ٞب٢ ٔٛجٛد ثزا٢ ٔمبثّٝ ثب تحز٤ٓ ٞب ٚ فطبرٞب٢ التػبد٢ تحز٤ٓ وٙٙذٌبٖ را ٣ٔ تٛاٖ در لبِت ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ

 داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 (2:1391)ٕٔج٣ٙ٥، راٜ حُ ٞب٢ ٔٛجٛد ثزا٢ ثزخٛرد ثب تحز٤ٓ ٞب -1ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

 

ٔقٙب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٥٘ست وٝ ٔزدْ وطٛر ٔب ٔخُ وطٛرٞب٢ ثحزاٖ سدٜ غزة تٗ ثٝ ر٤بضت التػبد٢ دٞٙذ ٚ 

ثٝ سٕت حزوت فزغٝ  س٘ذ٣ٌ ثزا٢ آٖ ٞب سخت ضٛد ثّىٝ التػبد ٔمبٚٔت٣ ا٤ٗ أىبٖ را فزاٞٓ ٣ٔ وٙذ تب سجه س٘ذ٣ٌ ٔزدْ 

ذا٤ت ضٛد ٚ ٔزدْ اس سجه س٘ذ٣ٌ ٔجت٣ٙ ثز فزًٞٙ غزة پز٥ٞش وٙٙذ ٚ جٟبد ٌٛ٘ٝ ٚ ا٤ستبد٣ٌ در ثزاثز ٘مطٝ ٞب٢ دضٕٗ ٞ

 ا٤زا٣٘ تٙؾ٥ٓ وٙٙذ. -رٚش س٘ذ٣ٌ خٛد را ثز اسبس ا٢ٍِٛ  اسال٣ٔ

٢ ٘ف٣ سج٥ُ ٞز ٌٛ٘ٝ تسّظ وفبر ثز ٔس٥ّٕٗ را ٔجب٣٘ التػبد اسال٣ٔ ٥٘ش ٔجت٣ٙ ثز تطى٥ُ ٤ه التػبد ٔمبٚٔت٣ است. لبفذٜ

( ثزاسبس ٘ؾز 68:1367س٣، اجتٕبف٣، فز٣ٍٙٞ، التػبد٢ ٚ ٘ؾب٣ٔ جب٤ش ٣ٕ٘ ضٕبرد.)ثٙبء رض٢ٛ، در ٞز س٥ٔٙٝ ا٢ اس جّٕٝ س٥ب

( ثز ا٤ٗ اسبس 105:1385ض٥ٟذ غذر، اسالْ دارا٢ ٔىتت التػبد٢ است ٚ ٥٘بس٢ ثٝ تم٥ّذ اس تفىزات ا٘حزاف٣ ٥٘ست.)آلب٘ؾز٢، 

 ٔجٙب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣ ثب٤ذ ٔجت٣ٙ ثز التػبد اسال٣ٔ ثبضذ.

 راٜ حُ ٞب٢ ثزخٛرد ثب تحز٤ٓ ٞب

 تحُٕ تحز٤ٓ ٞب اس تحز٤ٓ ٞب فزغت سبس٢ خٙخ٣ وزدٖ تحز٤ٓ ٞب

دٚر سدٖ تحز٤ٓ ٞب  ٔػبِحٝ ٚ سبسش

 ٞب

 التػبد ٔمبٚٔت٣ التػبد ر٤بضت٣
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تفىز التػبد ٔمبٚٔت٣ ٤ه تذث٥ز ٞٛضٕٙذا٘ٝ است تب ٔذ٤زاٖ ارضذ التػبد٢ را اس غفّت ا٤جبد ضذٜ در ثخص التػبد ثزٞب٘ذ اِمب٢ 

 زف٥ت ٞب٢ ٔٛجٛد در داخُ وطٛر جّت ٕ٘ب٤ذ.ٚ تٛجٝ آٟ٘ب را ثٝ پتب٘س٥ُ ٞب ٚ ؽ

 

 تعزیف اقتصاد مقاومتی 

فتٝ ٘طذٜ است، أب ٣ٔ تٛاٖ آٖ را اس فزٔب٤طبت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ ٚ در ادث٥بت ف٣ّٕ، ٔفْٟٛ التػبد ٔمبٚٔت٣ تب وٖٙٛ ثٝ وبر ٌز

 د٤ذٌبٜ ٞب٢ وبرضٙبسبٖ التػبد٢ استخزاد وزد.

التػبد ٔمبٚٔت٣، التػبد٢ است وٝ ثزا٢ ٤ه ّٔت، حت٣ در ضزا٤ظ فطبر ٚ تحز٤ٓ، س٥ٔٙٝ رضذ ٚ ضىٛفب٣٤ را فزاٞٓ ٣ٔ »

 1«وٙذ.

ٔتقبلجبً تالش ثزا٢ وٙتزَ ٚ ث٣ احز وزدٖ آٖ ٚ در ضزا٤ظ آرٔب٣٘، تجذ٤ُ  التػبد ٔمبٚٔت٣ ٤ق٣ٙ تطخ٥ع حٛسٜ ٞب٢ فطبر ٚ

چ٥ٙٗ فطبرٞب٣٤ ثٝ فزغت؛ وٝ ٘ت٥جٝ التػبد ٔمبٚٔت٣ است، سجت وبٞص ٚاثست٣ٍ ٞب ٚ تأو٥ذ ر٢ٚ ٔش٤ت ٞب٢ ت٥ِٛذ داخُ ٚ 

 (8:1391تالش ثزا٢ خٛداتىب٣٤ است. )لبس٣ٕ، 

ـ ٔطىالت ٔٛجٛد در س٤زثخص ٞب٢ التػبد٢ ثٝ ٔٙؾٛر ج٥ٌّٛز٢ اس أت٥بسد٣ٞ التػبد ٔمبٚٔت٣ ثٝ ٔفْٟٛ ضىٛفب٣٤ التػبد رف

 ثٝ دضٕٙبٖ ٚ ثٟجٛد سغح رفبٜ فْٕٛ ٔزدْ است، چ٥ٙٗ التػبد ٔمبٚٔت٣ ثب٤ذ فقبَ ٚ پ٤ٛب ثبضذ ٘ٝ ٔٙفقُ ٚ ثستٝ.

استفبدٜ اس أىب٘بت تجبرت آساد،  التػبد ٔمبٚٔت٣ را ٣ٔ تٛاٖ التػبد٢ فٙٛاٖ وزد وٝ در آٖ فالٜٚ ثز تقبُٔ پ٤ٛب ثب د٥٘ب٢ خبرد ٚ

ا٥ٙٔت التػبد٢ وطٛر حفؼ ضذٜ ٚ ٘ٛسب٘بت ٔح٥ظ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ التػبد٢ ٚ تٟذ٤ذٞب٢ آٖ، وٕتز٤ٗ تأح٥ز سٛء را در رٚ٘ذ ثّٙذ 

ٔذت ٔتغ٥زٞب٢ والٖ التػبد٢ داضتٝ ثبضذ. در ٤ه التػبد ٔمبٚٔت٣، ٘جب٤ذ تٕزوش ث٥ص اس ا٘ذاسٜ ثز ر٢ٚ ٤ه ٤ب چٙذ ثخص ٤ب 

التػبد٢ وطٛر تى٥ٝ ضٛد، ثّىٝ ثب٤ذ تالش ضٛد تب ٕٞٝ ؽزف٥ت ٞب٢ التػبد ثٝ حذاوخز ثٟزٜ ثزدار٢ اس تٛاٖ خٛد  ؽزف٥ت

 (2:1391ثزسٙذ. )تبر٢ ٚ ٕٞىبراٖ،

التػبد ٔمبٚٔت٣ در ر٤ٚبر٣٤ٚ ٚ تمبثُ ثب التػبد ٚاثستٝ ٚ ٔػزف وٙٙذٜ لزار ٣ٔ ٥ٌزد، ٔٙفقُ ٥٘ست ٚ در ٔمبثُ اٞذف التػبد٢ 

د٣ٌ ٣ٔ وٙذ، سق٣ در تغ٥٥ز سبختبرٞب٢ التػبد٢ ٔٛجٛد ٚ ث٣ٔٛ سبس٢ آٖ ثز اسبس جٟبٖ ث٣ٙ٥ ٚ اٞذاف دارد. سّغٝ ا٤ستب

 (2:1391)افطبر،

التػبد ٔمبٚٔت٣، راٞىبر التػبد٢ ٤ه وطٛر در ضزا٤ظ خبظ است وٝ ثٝ ت٥ِٛذ ٚ تٛس٤ـ وبالٞب٢ خبظ ٚ سزٔب٤ٝ ٌذار٢ ثزا٢ 

در ضزا٤ظ ثحزا٣٘ ٣ٔ پزداسد؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ وٝ اٌز  -وطٛرٞب٢ ٔتخبغٓ ثٝ خػٛظ -وبٞص ٚاثست٣ٍ ثٝ وطٛرٞب٢ د٤ٍز

٘تٛا٘ست ٔحػٛالت اسبس٣ س٘ذ٣ٌ ٔزدْ ٚ وبالٞب٢ اسبس٣ آٟ٘ب را در ثبسار ٔجبدِٝ اس وطٛرٞب٢ د٤ٍز ت٥ٟٝ وٙذ، ثتٛا٘ذ ثب اتىبء ثٝ 

 داخُ ثٝ ت٥ِٛذ ا٘جٜٛ ٔحػَٛ ٔٛرد ٘ؾز ثپزداسد.

ٛ ثٝ دٚ ثخص ثّٙذ ٔذت ٚ وٛتبٜ ٔذت لبثُ تمس٥ٓ است. التػبد ٔمبٚٔت٣ ثّٙذ ٔذت س٥بست ٞب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣ اس ٤ه س

التػبد٢ را تزس٥ٓ ٣ٔ وٙذ وٝ در ف٥ٗ حبَ ٞٓ تقبُٔ پ٤ٛب ثب د٥٘ب٢ خبرد دارد ٚ ٞٓ تٛا٘ب٣٤ ٔمبٚٔت در ثزاثز تٟذ٤ذ ٞب٢ 

س ضزا٤ظ ثحزاٖ عزاح٣ ٣ٔ ضٛد. أب ثٝ ٘ؾز خبرج٣ را ٥٘ش داراست. أب التػبد ٔمبٚٔت٣ در وٛتبٜ ٔذت، در حم٥مت ثزا٢ ٌذر ا

٣ٔ رسذ ثزا٢ ضزا٤ظ ثحزاٖ س٥بست ٞب٢ وٛتبٜ ٔذت ضزٚر٢ است ٚ ثب فجٛر اس ثحزاٖ ا٤ٗ س٥بست ٞب ٣ٔ تٛا٘ذ در ٔس٥ز ثّٙذ 

 ( 17:1391ٔذت التػبد ٔمبٚٔت٣ لزار ٥ٌزد. )تبر٢ ٚ د٤ٍزاٖ،

                                                           
 .17/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٤ذر د٤ذار ثب دا٘طج٤ٛبٖ،  -1
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 ثّٙذ ٔذت                                                                     

 

 

 وٛتبٜ ٔذت                                                                                                         

 (11:1391)ٕٔج٣ٙ٥، التػبد ٔمبٚٔت٣ در ثقذ سٔبٖ -2ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

ثب ا٤جبد التػبد ٔمبٚٔت٣ در جبٔقٝ ٔػبِح س٤بد٢ فب٤ذ وطٛر خٛاٞذ ضذ وٝ ثبفج فزغت سبس٢ اس تحز٤ٓ ٞب ٚ ضىست دضٕٙبٖ 

 ٣ٔ ضٛد.

 

  مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اس دیذگاه رهبزی

التػبد٢ را اس غفّت ا٤جبد ضذٜ در ثخص التػبد٢ اِمب٢ تفىز التػبد ٔمبٚٔت٣ ٤ه تذث٥ز ٞٛضٕٙذا٘ٝ است تب ٔذ٤زاٖ ارضذ 

ثزٞب٘ذ ٚ رضذ ٚ تٛسقٝ ٚ ضىٛفب٣٤ ٚ ت٥ِٛذ ٣ّٔ ٚ لغـ ٚاثست٣ٍ التػبد٢ را حت٣ در سخت تز٤ٗ تحز٤ٓ ٞب ٚ فطبر ٞب٢ 

ٔىُٕ جٟبد التػبد٢ است ٚ سجت ا٥ٙٔت ٚ حجبت در التػبد ٚ فذْ تشِشَ در  التػبد٢ دضٕٙبٖ ثٝ ثبر ث٥بٚرد. التػبد ٔمبٚٔت٣

ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در سخٙزا٣٘ ٞب ٚ ث٥ب٘بت ٔتقذد٢ ثٝ ٔٛضٛؿ التػبد ٔمبٚٔت٣ ٣ٔ ضٛد.  ثزاثز ضٛن ٞب٢ خبرج٣ التػبد٢

 ٖ استخزاد وزد.پزداختٙذ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ثزرس٣ ا٤ٗ ث٥ب٘بت، ٔؤِفٝ ٞب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣ را اس د٤ذٌبٜ ا٤طب

 وبرآفز٣ٙ٤  -1

ٔب ثب٤ذ ٤ه التػبد ٔمبٚٔتىِ ٚالقى در وطٛر ثٝ ٚجٛد ث٥بٚر٤ٓ. أزٚس وبرآفز٤ٙى ٔقٙبش ا٤ٗ است. دٚستبٖ درست ٌفتٙذ وٝ ٔب »

ى ٤ى ا٤ٗ وبرٞب اِجتٝ تحز٤ٓ ثزاى ٔب جذ٤ذ ٥٘ست، ٔب سى سبَ است تحز٥ٕ٤ٓ.ٕٞٝ ،تحز٤ٕٟب را دٚر ٥ٔش٥٘ٓ؛ ثٙذٜ ٞٓ ٤م٥ٗ دارْ

ى ا٤ٗ حزوت فؾ٥ٓ ّٔت ا٤زاٖ، در فضبى تحز٤ٓ ا٘جبْ ٌزفتٝ؛ ثٙبثزا٤ٗ وبرى ٥ٕ٘تٛا٘ٙذ ثىٙٙذ.خت،ِٚى ا٤ٗ  وٝ ضذٜ است، ٕٞٝ

ى ٔسئٛالٖ ٚ دِسٛساٖ وطٛر وٝ خٛد را ٔٛؽف ثذا٘ٙذ، ٔىّف ثذا٘ٙذ ثٝ ا٤جبد وبر، ثٝ ت٥ِٛذ، ثٝ  د٥ِّى است ثزاى ٕٞٝ

وبرٌبٜ فؾ٥ٓ؛ وٝ وطٛر ا٤زاٖ حم٥متبً أزٚس ٤ه وبرٌبٜ فؾ٥ٕى است. ٕٞٝ خٛدضبٖ  وبرآفز٤ٙى، ثٝ پز رٚ٘ك وزدٖ رٚسافشٖٚ ا٤ٗ

 1.«را ثب٤ذ ٔٛؽف ثذا٘ٙذ

 ( ث٥بٖ ٕ٘ٛد.3ث٥ب٘بت رٞجز٢ در ا٤ٗ س٥ٔٙٝ را ٣ٔ تٛاٖ ثٝ عٛر خالغٝ در لبِت ٕ٘ٛدار )

 

 

 

                                                           
 . 16/6/1389اس وبر آفز٤ٙبٖ سزاسز وطٛر،  ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب جٕق٣ -1

آٔبد٣ٌ ٔب ٚ س٤ز سبخت ٞب٢ 

 وطٛر ثزا٢ پ٥طزفت جٟط٣

 سٔبٖ

 فجٛر اس ثحزاٖ

تقبُٔ پ٤ٛب ثب خبرد ٚ تٛا٘ب٣٤ ٔمبٚٔت 

 ب٢ خبرج٣در ثزاثز تٟذ٤ذٞ
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 ا٥ٕٞت وبرآفز٣ٙ٤ اس د٤ذٌبٜ رٞجز٢ در د٤ذار ثب جٕق٣ اس وبرآفز٤ٙبٖ سزاسز وطٛر -3ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

 

 حزوت ثز اسبس ثز٘بٔٝ -2

اِسبفٝ ٚ  حزوت ثز اسبس ثز٘بٔٝ، ٤ىى اس وبرٞبى اسبسى است. تػ٥ٕٕٟبى خّك ا٘جبْ ضٛد.اس سٔبٖ ثب٤ذ حذاوخز استفبدٜ  »

 1«.است وٝ ثٝ التػبد ٔمبٚٔتى ٚارد ٥ٔطٛد ٚ ثٝ ٔمبٚٔت ّٔت ضزثٝ ٥ٔش٘ذ ى٤ٞب ضزثٝ ءتغ٥٥ز ٔمزرات، جش

 وبٞص اسزاف ٚ ٚاثست٣ٍ ثٝ خبرد -3

ثٙذى ثٙش٤ٗ وٝ اضبرٜ وزد٘ذ، جٛاة داد. اٌز چٙب٘چٝ  س٥ٕٟٝ  ثٝ ٘ؾز ٔب عزحٟبى التػبد ٔمبٚٔتى جٛاة ٥ٔذٞذ. ٥ٕٞٗ ٔسئّٝ »

س غذ ٥ّ٥ٖٔٛ ٥ِتز در رٚس ثبالتز ٥ٔزفت. تٛا٘ستٙذ ا٤ٗ را وٙتزَ وٙٙذ؛ وٝ ثٙذى ٥ٕ٘طذ، أزٚس ٔػزف ثٙش٤ٗ ٔب ا ثٙش٤ٗ س٥ٕٟٝ

خت، أزٚس در ٤ه حذ خ٥ّى خٛثى ٞست. تحز٤ٓ ثٙش٤ٗ را در ثز٘بٔٝ داضتٙذ؛ التػبد ٔمبٚٔتى تحز٤ٓ ثٙش٤ٗ را خٙخى 

در ت٥ِٛذ، در  -ٚ٘ك ا٤جبد وٙذ ٞب ٞٓ در جٟت ضىُ دادٖ ثٝ التػبد ّٔى است؛ وٝ ا٤ٟٙب ٥ٔتٛا٘ذ ٞٓ ر وزد.ٞذفٕٙذ وزدٖ ٤برا٘ٝ

التذار ٤ه وطٛر است. ثب رضذ ت٥ِٛذ،   رضذ ت٥ِٛذ وطٛر، رضذ التػبدى وطٛر، ٔب٤ٝ ٚ ٞٓ ٔٛجت رفبٜ ضٛد؛ ا٤ٟٙب ٔب٤ٝ -اضتغبَ

 2«.ثٝ ا٘جبْ ثزسذ ذإِّّى پ٥ذا ٥ٔىٙذ. ا٤ٗ وبر ثب٤ ٤ه وطٛر در د٥٘ب التذار حم٥مى ٚ آثزٚى ث٥ٗ

 ٔذ٤ز٤ت ٔػزف -4

ٞبى  ٔذ٤ز٤ت ٔػزف، ٤ىى اس اروبٖ التػبد ٔمبٚٔتى است؛ ٤قٙى ٔػزف ٔتقبدَ ٚ پز٥ٞش اس اسزاف ٚ تجذ٤ز. ٞٓ دستٍبٜ  ٔسئّٝ »

أزٚس  .ٞب ثب٤ذ ثٝ ا٤ٗ ٔسئّٝ تٛجٝ وٙٙذ؛ وٝ ا٤ٗ ٚالقبً جٟبد است ٞبى غ٥ز دِٚتى، ٞٓ آحبد ٔزدْ ٚ خب٘ٛادٜ دِٚتى، ٞٓ دستٍبٜ

زف، ثالضه در ٔمبثُ دضٕٗ ٤ه حزوت جٟبدى است؛ ا٘سبٖ ٥ٔتٛا٘ذ ادفب وٙذ وٝ ا٤ٗ تقبدَ در ٔػ  پز٥ٞش اس اسزاف ٚ ٔالحؾٝ

 3«.را دارد  اِّّٝ سج٥ُ اجز جٟبد فى

سبسى ٞٓ   ٟٕٔى در وطٛر است. خت، حبال چٍٛ٘ٝ ثب٤ذ جّٛى اسزاف را ٌزفت؟ فزًٞٙ   رٚى، لض٥ٝ  اسزاف ٚ س٤بدٜ   ا٤ٗ لض٥ٝ »

ٞبست. ٚالقبً در ا٤ٙش٥ٔٙٝ، ٞٓ غذا ٚ س٥ٕب در   رسب٘ٝ   اش ث٥طتز ثٝ فٟذٜ  سبسى  زًٞٙالسْ است، الذاْ فّٕى ٞٓ السْ است. ف

ٔٙذ ثٝ ٔفب٥ٞٓ   ٞبى د٤ٍز ٔسئ٥ِٛت دار٘ذ.ٔب ٤ه ّٔت ٔسّٕبِٖ فاللٝ  اَٚ ٚ ث٥ص اس ٕٞٝ ٔسئ٥ِٛت دارد، ٞٓ دستٍبٜ   درجٝ

اش ٞٓ ثٝ ٘ؾز ٔٗ   ٔبٖ اُٞ اسزاف٥ٓ! ثخص ف٥ّٕبتى  ذٌىاسالٔى ٞست٥ٓ، ا٤ٙمذر در اسالْ اسزاف ٔٙـ ضذٜ، ٚ ٔب ٔتأسفب٘ٝ در س٘

 4«اس خٛد دِٚت ثب٤ذ آغبس ضٛد.

                                                           
 .  3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -1
2

 . 3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -
3

 . 3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -
 .  2/6/1391رٞجز٤ذر د٤ذار ثب ر٤بست جٕٟٛر٢ ٚ ٥ٞئت دِٚت، ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ  -4

 وبر ٚ وبرآفز٣ٙ٤ ا٥ٕٞت أزٚس ٞذف ثزٌزدا٘ذٖ ٘ؾبْ سّغٝ ثٝ وطٛر

 ٔػذاق تحز٤ٓ ٞب٢ التػبد٢
 فطبر ٞب٢ ٘ؾبْ سّغٝ ثزف٥ّٝ ٔب

ا٤جبد 

 ٣وبرآفز٤ٙ
 راٜ ٔمبثّٝ ا٤جبد التػبد ٔمبٚٔت٣ در وطٛر راٞىبر

ٔٛؽف دا٘ستٗ خٛد ثزا٢ ا٤جبد 

 وبر ٚ ت٥ِٛذ

 ٔب ٚؽ٥فٝ
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 ت٥ِٛذ داخ٣ّ )حٕب٤ت اس ت٥ِٛذ ٣ّٔ( -5

تقبدَ در ٔػزف ٚ ٔذ٤ز٤ت ٔػزف ا٤ٗ است وٝ ٔب اس ت٥ِٛذ داخّى استفبدٜ و٥ٙٓ؛ ا٤ٗ را   ٤ه ثُقذ د٤ٍز ا٤ٗ ٔسئّٝ »

سقى وٙٙذ ٥ٞچ ت٥ِٛذ غ٥ز ا٤زا٘ى  -ٌب٘ٝ  ٞبى حبو٥ٕتى، ٔزثٛط ثٝ لٛاى سٝ دستٍبٜ-ٞبى دِٚتى تٛجٝ داضتٝ ثبضٙذ دستٍبٜ ٕٞٝ

-ى ثب ٔبروٟبى ٔقزٚف خبرجى٤د ٔزدْ ٞٓ ٔػزف ت٥ِٛذ داخّى را ثز ٔػزف وبالٞبرا ٔػزف ٘ىٙٙذ؛ ٕٞت را ثز ا٤ٗ ثٍٕبر٘ذ. آحب

-ٞبىٕختّف د٘جبَ ٔبروٟبى خبرجى ٥ٔزٚ٘ذ ىىزدٖ، درس٤ٝٙ٥ٔوٝ ثقضى فمظ ثزاى ٘بْ ٚ ٘طبٖ، ثزاى پش دادٖ، ثزاى خٛدٕ٘ب

 1«.تزج٥ح ثذٞٙذ. خٛد ٔزدْ راٜ ٔػزف وبالٞبى خبرجى را ثجٙذ٘ذ

مبٚٔتى، حٕب٤ت اس ت٥ِٛذ ّٔى است؛ غٙقت ٚ وطبٚرسى.حٕب٤ت اس ت٥ِٛذ ّٔى، آٖ ثخص درٚ٘شاى ٤ه روٗ د٤ٍز التػبد ٔ »

ٚاحذٞبى وٛچه ٚ ٔتٛسظ را فقبَ و٥ٙذ. اِجتٝ خٛضجختب٘ٝ ٚاحذٞبى ثشري ٔب فقبِٙذ، .التػبد ٔبست ٚ ثٝ ا٤ٗ ثب٤ستى تى٥ٝ وزد

 2«.ت، ا٤ٟٙب در س٘ذٌى ٔزدْ تأح٥زات ٔستم٥ٓ دارد٥ِىٗ ثب٤ذ ثٝ فىز ٚاحذٞبى ٔتٛسظ ٚ وٛچه ثبض٥ذ؛ ا٤ٟٙب خ٥ّى ٟٔٓ اس

 وبٞص ٚاثست٣ٍ ثٝ ٘فت -6

ٔبست. ٔب اٌز ثتٛا٥٘ٓ  وبٞص ٚاثستٍى ثٝ ٘فت ٤ىى د٤ٍز اس اِشأبت التػبد ٔمبٚٔتى است. ا٤ٗ ٚاثستٍى، ٥ٔزاث ضْٛ غذ سبِٝ »

تٟبى التػبدىذرآٔذساى د٤ٍزى جب٤ٍش٤ٗ اس ٥ٕٞٗ فزغت وٝ أزٚس ٚجٛد دارد، استفبدٜ و٥ٙٓ ٚ تالش و٥ٙٓ ٘فت را ثب فقب٥ِ

ى است وٝ ٥ٔتٛا٘ذ ا٤ٗ ٤وبرٞب  ث٥ٙبٖ اس جّٕٝ ا٤ٓ. أزٚس غٙب٤ـ دا٘ص التػبد ا٘جبْ دادٜ  و٥ٙٓ، ثشرٌتز٤ٗ حزوت ٟٔٓ را در س٥ٔٙٝ

ثز ا٤ٗ ثٍٕبر٤ٓ؛  خأل را تب ٥ٔشاٖ س٤بدى پز وٙذ. ؽزف٥تٟبى ٌٛ٘بٌٛ٘ى در وطٛر ٚجٛد دارد وٝ ٥ٔتٛا٘ذ ا٤ٗ خأل را پز وٙذ. ٕٞت را

 3«.ثز٤ٚٓ ثٝ سٕت ا٤ٗ وٝ ٞزچٝ ٕٔىٗ است، ٚاثستٍى خٛدٔبٖ را وٓ و٥ٙٓ

 لبٖ٘ٛ اسبس٣( 44ٔزد٣ٔ وزدٖ التػبد )اغُ -7

اِشأبت  ءالتػبد ٟٔٓ است؛ التػبد ٔمبٚٔتى ٟٔٓ است. اِجتٝ التػبد ٔمبٚٔتى اِشأبتى دارد. ٔزدٔى وزدٖ التػبد، جش  ٔسئّٝ »

وٝ افالْ ضذ، ٥ٔتٛا٘ذ ٤ه تحَٛ ثٝ ٚجٛد ث٥بٚرد؛ ٚ ا٤ٗ  چُٟ ٚ چٟبرْ لبٖ٘ٛ اسبس٣. ا٤ٗ س٥بستٟبى اغُ التػبد ٔمبٚٔتى است

وبر ثب٤ذ ا٘جبْ ث٥ٍزد. اِجتٝ وبرٞبئى ا٘جبْ ٌزفتٝ ٚ تالضٟبى ث٥طتزى ثب٤ذ ثطٛد. ثخص خػٛغى را ثب٤ذ تٛإ٘ٙذ وزد؛ ٞٓ ثٝ 

-ى وٝ ٥ٔتٛا٘ٙذ وٕه وٙٙذ ٤ٞب ٞبى دِٚتى وطٛر ٚ دستٍبٜ دستٍبٜفقب٥ِت التػبدى تط٤ٛك ثطٛ٘ذ، ٞٓ س٥ستٓ ثب٘ىى وطٛر، 

 4«.وٕه وٙٙذ وٝ ٔزدْ ٚارد ٥ٔذاٖ التػبد ضٛ٘ذ -لضبئ٥ٝ  ى ٔمٙٙٝ ٚ لٜٛ ٔخُ لٜٛ

چُٟ ٚ ثٝ ٔزدْ است؛ ٥ٕٞٗ س٥بستٟبى اغُ  ١٥غى دارد، اروب٘ى دارد؛ ٤ىى اس ثخطٟب٤ص ٥ٕٞٗ تى٤التػبد ٔمبٚٔتى ضزا »

ٕبْ ٚ دلت ٚ ٚسٛاسٟزچٝ ث٥طتز ثب٤ذ د٘جبَ ضٛد؛ ا٤ٗ جشٚ وبرٞبى اسبسى ضٕبست. التػبد ٔمبٚٔتى ثب تأو٥ذ ٚ اٞتچٟبر 

ٔقٙب٤ص ا٤ٗ است وٝ ٔب ٤ه التػبدى داضتٝ ثبض٥ٓ وٝ ٞٓ رٚ٘ذ رٚ ثٝ رضذ التػبدى در وطٛر ٔحفٛػ ثٕب٘ذ، ٞٓ 

ثبضذ وٝ در ٔمبثُ تزفٙذٞبى دضٕٙبٖ وٝ  ٤قٙى ٚضـ التػبدى وطٛر ٚ ٘ؾبْ التػبدى جٛرى .اش وبٞص پ٥ذا وٙذ  پذ٤زى  آس٥ت

ى   غص، استفبدٜ اس ٥ٕٞ٤ٕٝٞطٍى ٚ ثٝ ضىّٟبى ٔختّف خٛاٞذ ثٛد، وٕتز آس٥ت ثج٥ٙذ ٚ اختالَ پ٥ذا وٙذ. ٤ىى اس ضزا

ى وٝ غبحجٙؾزاٖ ٥ٔذٞٙذ، استفبدٜ و٥ٙذ، ٞٓ اس ٤ٞب ٚ راٞىبرٞب  ؽزف٥تٟبى دِٚتى ٚ ٔزدٔى است؛ ٞٓ اس فىزٞب ٚ ا٘ذ٤طٝ

 5«.ٞب استفبدٜ ضٛد  سزٔب٤ٝ

 پز٥ٞش اس د٤ذ وٛتبٜ ٔذت ٚ سٚدٌذر-8

                                                           
1

 . 3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -
2

 . 2/6/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٤ذر د٤ذار ثب ر٤بست جٕٟٛر٢ ٚ ٥ٞئت دِٚت،  -
3

 . 3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -
4

 . 3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -
5

 . 2/6/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٤ذر د٤ذار ثب ر٤بست جٕٟٛر٢ ٚ ٥ٞئت دِٚت،  -
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ى وسب٘ى وٝ ٘بؽز ٔسبئُ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛد٘ذ، ٥ٔتٛا٘ستٙذ حذس ثش٘ٙذ  ا ٔغزح وزد٤ٓ. ٣ٕٝٞ رٔب چٙذ سبَ پ٥ص التػبد ٔمبٚٔت »

ٔسبئُ  ١س٥ٔٙوبُٔ در   ى ثٛد ثزاى ا٤جبد ٤ه ٔٙؾ٤ٝٔٛٞب وٝ ٞذف دضٕٗ، فطبر التػبدى ثز وطٛر است. ضقبرٞبى سبَ حّمٝ

  ى است وٝ ٥ٔتٛا٘ذ حزوت فٕٛٔى وطٛر را در س٤ٝٙ٥ٔٔب ا٤ٟٙب را ثٝ فٙٛاٖ ضقبرٞبى سٚدٌذر ٔغزح ٘ىزد٤ٓ؛ ا٤ٟٙب چ٥شٞب .التػبد

 1«.التػبد سبٔب٘ذٞى وٙذ؛ ٥ٔتٛا٘ذ ٔب را پ٥ص ثجزد. ٔب ثب٤ذ د٘جبَ ا٤ٗ راٜ ثبض٥ٓ

 ٔجبرسٜ ثب ٔفبسذ التػبد٢ -9

ػبدىذرست ٚ لٛى ثى٥ٙٓ، أب ثب ٔفبسذ التػبدى ٔجبرسٜ ٘ى٥ٙٓ؛ ا٤ٗ ٚالقبً ٘طذ٘ى است. تػٛر ٘طٛد ٔب ٚالقبً ٥ٕ٘طٛد ٔب وبر الت »

ثب ٔفبسذ التػبدى؛اوخز وسب٘ى وٝ ٥ٔخٛاٞٙذ ٚارد  ٠ٌذارى ٔزدٔى ٚ وبر سبِٓ ٔزدٔى داضتٝ ثبض٥ٓ، ثذٖٚ ٔجبرس  ٥ٔتٛا٥٘ٓ سزٔب٤ٝ

ى ٞستٙذ؛ حبال ٤ىى دٚ ٘فز ٞٓ آدٟٔبى ٘بسبِٓ پ٥ذا ٥ٔطٛ٘ذ. ثب٤ذ ثب ٥ٔذاٖ التػبدى ثطٛ٘ذ، اُٞ وبر سبِٕٙذ، ٔزدٔبٖ سبِٕ

چطٕٟبى ت٥شث٥ٗ، ر٤شث٥ٗ ٚ دٚرث٥ٗ ٔزالجت و٥ٙذ وٝ وسب٘ى ٥٘ب٤ٙذ ثٝ فٙٛاٖ ا٤جبد اضتغبَ ٚ ا٤جبد وبر ٚ وبرآفز٤ٙى تس٥ٟالت 

 2«لضبئ٥ٝ ٔزالجت وٙذ.   الجت و٥ٙذ، ٞٓ لٜٛثب٘ىى ث٥ٍز٘ذ، أب وبرآفز٤ٙىٛالقى ا٘جبْ ٥ٍ٘زد. ا٤ٗ را ثب٤ذ ٔزالجت و٥ٙذ؛ ٞٓ ضٕب ٔز

 ٔذ٤ز٤ت درست ٔٙبثـ ارس٢ -10

ٚالقبً ثب٤ذ ٔٙبثـ ارسى را درست ٔذ٤ز٤ت وزد.٤ه تػ٥ٕٓ لبعـ ٌزفتٝ ضٛد، رٚى  .ٟٕٔى است ١ٔٙبثـ ارسى ٞٓ ٔسئّ   ٔسئّٝ »

 3«.دل٥ك ثطٛدآٖ تػ٥ٕٓ پبفطبرى ضٛد ٚ ٔسئّٝ را د٘جبَ و٥ٙذ. ثٝ ٞز حبَ ٔٙبثـ ارسى ثب٤ذ ٔذ٤ز٤ت 

ثٝ عٛر خالغٝ ٣ٔ تٛاٖ ٟٕٔتز٤ٗ ٘ىبت سخٙبٖ رٞجز٢ در ٔٛرد التػبد ٔمبٚٔت٣ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ )ٔٛرخ 

 ( جٕـ ثٙذ٢ ٕ٘ٛد.3( را در ٕ٘ٛدار )2/6/1391( ٚ د٤ذار ثب ر٤بست جٕٟٛر٢ ٚ ٞئ٥ت دِٚت)ٔٛرخ 3/5/1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 . 3/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ،  -
2

 . 2/6/1391ٚ ٥ٞئت دِٚت،  ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٤ذر د٤ذار ثب ر٤بست جٕٟٛر٢ -
3

 . 2/6/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٤ذر د٤ذار ثب ر٤بست جٕٟٛر٢ ٚ ٥ٞئت دِٚت،  -

 ٔمبثّٝ ثب فطبر التػبد٢ دضٕٗ ضزٚرت

٘ؾز ٌزفتٗ ضقبر ٞب٢ سبَ ٞب٢ اخ٥ز ثٝ فٙٛاٖ ٤ه ٔٙؾٛٔٝ وبُٔ در در 

 س٥ٔٙٝ ٔسبئُ التػبد

 تٛغ٥ٝ

 ٔػذاق ذ وزدٖ ثخص خػٛغ٣ٚ لبٖ٘ٛ ٔٙ 44جزا٢ س٥بست ٞب٢ اغُ ا
 ٔزد٣ٔ وزدٖ التػبد

 تط٤ٛك ثخص خػٛغ٣ ثٝ فقب٥ِت التػبد٢

 ثزا٢ ٚرٚد ٔزدْ ثٝ ٥ٔذاٖ التػبدوٕه وزدٖ س٥ستٓ ثب٘ى٣ ٚ لٛا٢ سٝ ٌب٘ٝ 

 السٔٝ

 استفبدٜ اس سزٔب٤ٝ ٞب٢ ٔٛجٛد

 استفبدٜ اس آرا ٚ ا٘ذ٤طٝ ٞب٢ غبحجٙؾزاٖ

 استفبدٜ اس ٕٞٝ ؽزف٥ت ٞب٢ دِٚت٣ ٚ ٔزد٣ٔ
التػبد  راٜ وبر

 ٔمبٚٔت٣

 اثقبد

 وبٞص ٚاثست٣ٍ ثٝ ٘فت راٜ وبر جب٤ٍش٣ٙ٤ ٘فت ثب فقب٥ِت ٞب٢ التػبد٢ درآٔذ سا٢ د٤ٍز ٕ٘ٛ٘ٝ غٙب٤ـ دا٘ص ث٥ٙبٖ
 ٔؤِفٝ ٞب

 ٤ززف ٔتقبدَ ٚ پز٥ٞش اس اسزاف ٚ تجذٔػ



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التػبد ٔمبٚٔت٣ در د٤ذارٞب٢ رٞجز٢ ثب وبرٌشاراٖ ٘ؾبْ ٚ ٞئ٥ت دِٚت -4ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

 ضزوت ٞب٢ دا٘ص ث٥ٙبٖ -11

ٔب ثب٤ذ ٞز وذاْ ٘مص خٛدٔبٖ را ثطٙبس٥ٓ ٚ آٖ را ا٤فب و٥ٙٓ. ٤ىى اس ثخطٟبى ٔب، التػبد است ٚ خبغ٥ت التػبد در ٤ه  »

غى، التػبد ٔمبٚٔتى است؛ ٤قٙى التػبدى وٝ ٕٞزاٜ ثبضذ ثب ٔمبٚٔت در ٔمبثُ وبرضىٙى دضٕٗ، خجبحت دضٕٗ؛ ٤چ٥ٙٗ ضزا

دضٕٙب٘ى وٝ ٔب دار٤ٓ. ثٝ ٘ؾز ٔٗ ٤ىى اس ثخطٟبى ٟٕٔى وٝ ٥ٔتٛا٘ذ ا٤ٗ التػبد ٔمبٚٔتى را پب٤ذار وٙذ، ٥ٕٞٗ وبر ضٕبست؛ 

ٞبى التػبد ٔمبٚٔتى است؛ ا٤ٗ را ثب٤ذ    ٔؾبٞز ٚ ٤ىى اس ٔؤحزتز٤ٗ ٔؤِفٝث٥ٙبٖ است؛ ا٤ٗ ٤ىى اس ثٟتز٤ٗ    ٥ٕٞٗ ضزوتٟبى دا٘ص

 1«.د٘جبَ وزد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 8/5/1391ث٥ب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ رٞجز٢ در د٤ذار ثب جٕق٣ اس پژٚٞطٍزاٖ ٚ ٔسئٛالٖ ضزوت ٞب٢ دا٘ص ث٥ٙبٖ،  -1

 ٔػذاق
 ٔذ٤ز٤ت ٔػزف

 راٜ وبر

 حزوت ثز اسبس ثز٘بٔٝ

 ٔجبرسٜ ثب ٔفبسذ التػبد٢

 استفبدٜ اس ت٥ِٛذ داخ٣ّ

 س٥ٕٟٝ ثٙذ٢ ثٙش٤ٗ

 ٞذفٕٙذ وزدٖ ٤برا٘ٝ ٞب

 فزًٞٙ سبس٢ 

 الذاْ ف٣ّٕ

 فبُٔ

 فبُٔ

 رسب٘ٝ ٞب

 دِٚت

 تمس٥ٓ ٞب٢ خّك اِسبفٝ ٚ تغ٥٥ز ٔمزرات آس٥ت

 ا٥ٕٞت

 آس٥ت

 ٚؽ٥فٝ

 سزٔب٤ٝ ٌذار٢ ٚ وبر سبِٓ ٔزد٣ٔ

 ٣ٙ٤فت تس٥ٟالت ثب٘ى٣ ٚ فذْ ا٤جبد وبرآفزدر٤ب

 ٕٞىبر٢ ٚ ٔزالجت لٜٛ ٔجز٤ٝ ٚ لضب٥٤ٝ

 ٔؤِفٝ ٞب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣

وبٞص ٚاثست٣ٍ  ٔذ٤ز٤ت ٔػزف وبرآفز٣ٙ٤

 ثٝ ٘فت

حزوت ثز 

 اسبس ثز٘بٔٝ

ٔزد٣ٔ وزدٖ التػبد 

 لبٖ٘ٛ اسبس٣( 44)اغُ

ضزوت ٞب٢ 

 دا٘ص ث٥ٙبٖ

ت٥ِٛذ داخ٣ّ)حٕب٤ت اس 

 ت٥ِٛذ ٣ّٔ(

ٔذ٤ز٤ت درست 

 ٔٙبثـ ارس٢

ٔجبرسٜ ثب ٔفبسذ 

 التػبد٢

پز٥ٞش اس د٤ذ وٛتبٜ 

 ٔذت ٚ سٚد ٌذر

وبٞص اسزاف ٚ 

 ٚاثست٣ٍ ثٝ خبرد
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 ٔؤِفٝ ٞب٢ التػبد ٔمبٚٔت٣ اس د٤ذٌبٜ رٞجز٢ -5ٕ٘ٛدار ضٕبرٜ 

 نتیجه گیزی

ح٥ز ٌذار٢ در التػبد جٟب٣٘ ا٤فب وٙذ ثٝ عٛر٤ىٝ افٕبَ ٞز ٌٛ٘ٝ ٔمبٚٔت٣ ثب٤ذ تالش وٙذ تب ٘مص تأ التػبد٤ه التػبد ثب ٤ٚژ٣ٌ 

وٝ ثز  است التػبد ٔمبٚٔت٣ ثٝ ٔقٙب٢ التػبد٢تحز٣ٕ٤ ف٥ّٝ وطٛر ٔذوٛر، ا٥ٙٔت التػبد جٟب٣٘ را ثب ٔخبعزٜ ٔٛاجٝ سبسد. 

ٔب٣ِ ٚ ٔبد٢ داخ٣ّ جبٔقٝ تى٥ٝ وزدٜ ٚ ثب فٙبغز٢ اس خالل٥ت، ثبٚر ٚ افتٕبد، ٕٞٝ ٥٘بسٞب٢ خٛد را ت٥ِٛذ ٚ تأ٥ٔٗ  ،ٔٙبثـ ا٘سب٣٘

اس د٤ٍزاٖ ثٝ راٜ رضذ ٚ ضىٛفب٣٤ خٛد ادأٝ ٣ٔ دٞذ ٚ ا٤ٗ أىبٖ را ثٝ جبٔقٝ اسال٣ٔ ٣ٔ دٞذ تب ٣ٔ وٙذ ٚ ٔستمُ ٚ خٛدوفب 

 تحُٕ وزدٜ ٚ آٟ٘ب را پس س٘ذ.ٕٞٝ فطبر ٞب٢ سّغٝ ٌزاٖ ٚ ٔستىجزاٖ را 

ٓ التػبد ٔمبٚٔت٣ در والْ رٞجز٢ ٤بسدٜ ٔؤِفٝ ٟٔ پس اس ث٥بٖ ا٥ٕٞت التػبد ٔمبٚٔت٣ ٚ ارائٝ تقبر٤ف٣ اس آٖ، در ا٤ٗ ٔمبِٝ

التػبد ٔمبٚٔت٣ ثب٤ذ در وٛتبٜ ٔذت ثزا٢ فجٛر اس ثحزاٖ ٚ در ثّٙذ ٔذت ثزا٢ ٔمبٚٔت در ثزاثز تٟذ٤ذات است.  ضٙبسب٣٤ ضذٜ

ذ ٔذت پ٥ص ر٢ٚ التػبد ج٣ عزاح٣ ضٛد. التػبد ٔمبٚٔت٣ ٔختع سٔبٖ تحز٤ٓ ٚ جًٙ ٥٘ست، ثّىٝ ٤ه چطٓ ا٘ذاس ثّٙخبر

. التػبد ٔمبٚٔت٣ ثٝ ٔفْٟٛ ضىٛفب٣٤ التػبد ٚ رفـ ٔطىالت ٔٛجٛد در س٤ز ثخص ٞب٢ التػبد٢ ثزا٢ ج٥ٌّٛز٢ اس ا٤زاٖ است

 .ستأت٥بس د٣ٞ ثٝ دضٕٙبٖ ٚ ثٟجٛد سغح رفبٜ فْٕٛ ٔزدْ ا

ا٥ٔذ است در فضب٣٤ وٝ ث٥ٍبٍ٘بٖ سق٣ در ٔٙش٢ٚ وزدٖ جٕٟٛر٢ اسال٣ٔ ا٤زاٖ ٚ ت٥زٜ ٚ تبر وزدٖ فضب٢ التػبد٢، سزٔب٤ٝ 

ٌذار٢ ٚ وست ٚ وبر وطٛر را دار٘ذ ثب ا٘ذ٤ط٥ذٖ تذاث٥ز السْ در داخُ ٔزس ٞب٢ ٣ّٔ، افشٖٚ ثز خٙخ٣ وزدٖ دس٥سٝ ث٥ٍبٍ٘بٖ 

، وٝ ٟٕٔتز٤ٗ ٞذف آٖ دست ٤بث٣ ثٝ ٔمبْ ٘خست 1404ثٝ اٞذاف سٙذ چطٓ ا٘ذاس درثبرٜ تحمك تٛسقٝ التػبد٢ ٚ رس٥ذٖ 

 التػبد ٔٙغمٝ است، دست ٤بث٥ٓ.

 پیشنهاد ها 

ِشْٚ ثز٘بٔٝ ر٤ش٢ التػبد٢ دل٥ك ثزا٢ دض٣ٕٙ وٝ ٣ٔ خٛاٞذ ثب حػز التػبد٢ ٔب را اس پب٢ در آٚرد أز٢ السْ ٚ  -1

 ضزٚر٢ است؛

 ز٢ ثٝ فُٕ آ٤ذ؛اس اسزاف ٚ تجذ٤ز ثٝ غٛرت جذ٢ ج٥ٌّٛ -2

 ٔجبرسٜ ل٢ٛ ثب ٔفبسذ التػبد٢ در وطٛر؛ -3

 ٔتٙٛؿ سبس٢ التػبد، ض٥ٜٛ ا٢ وبرآ ثزا٢ ٘جبت دادٖ وطٛر اس التػبد ته ٔحػ٣ِٛ )٘فت( ٣ٔ ثبضذ؛ -4

 ج٥ٌّٛز٢ اس خبْ فزٚض٣ ٘فت ٚ ا٤جبد ارسش افشٚدٜ؛ -5

 عزح ٞب٢ در دست اجزا؛أىبٖ سٙج٣ تأ٥ٔٗ ٔب٣ِ اجزا٢ عزح ٞب ثب ٔٙبثـ ٔٛجٛد ٚ فذْ ٌستزش ث٣ ر٤ٚٝ  -6

 ا٤ِٛٚت تٛجٝ ثٝ فٙبٚر٢ ٞب٢ ٤ٛ٘ٗ ٚ ضزوت ٞب٢ دا٘ص ث٥ٙبٖ ٚ ٘مص آٟ٘ب در التػبد ٔمبٚٔت٣؛  -7

 حزوت ٘ؾبْ ثز٘بٔٝ ر٤ش٢ وطٛر اس ؽزف٥ت سبس٢ ثٝ افشا٤ص وبرآ٣٤؛ -8

 جٟت ٥ٌز٢ س٥بست ٞب٢ تجبر٢ ثٝ سٕت وطٛر ٞب٢ ٕٞسب٤ٝ ثٝ فّت آس٥ت پذ٤ز٢ وٕتز؛ -9

 ٣ ٘فت ا٤زاٖ ثزا٢ ل٥ٕت ٌذار٢ ٘فت در جٟت ث٣ احز وزدٖ تحز٤ٓ ٘فت٣ ا٤زاٖ؛ا٤جبد ثٛرس ث٥ٗ إِّّ -10

 تحزن دستٍبٜ د٤پّٕبس٣ وطٛر ثزا٢ فقبَ وزدٖ ؽزف٥ت ٞب٢ ثبِمٜٛ ٚ فزغت ٞب٢ جٟب٣٘ در التػبد ٔمبٚٔت٣؛ -11

 سبٔب٘ذ٣ٞ فضب٢ اعالفبت٣ ثٝ ٔٙؾٛر دستزس٣ ٤ىسبٖ آحبد جبٔقٝ ثٝ اعالفبت التػبد٢؛ -12

 فزًٞٙ وبر ٚ تج٥٥ٗ ٘مص آحبر آٖ ثز استمالَ التػبد٢ وطٛر؛ٌستزش ٚ تق٥ٕك  -13

تم٤ٛت ٞذفٕٙذ ثخص وطبٚرس٢ ٚ تذ٤ٚٗ ٘مطٝ جبٔـ وطبٚرس٢ ثب ثٟزٜ ٥ٌز٢ اس فٙبٚر٢ ٞب٢ ٤ٛ٘ٗ ٚ تٛجٝ ثٝ ؽزف٥ت  -14

 ٞب٢ ثبِمٜٛ وطٛر؛

 حٕب٤ت اس ت٥ِٛذ داخ٣ّ ثب ٔػزف وبال٢ داخ٣ّ؛ -15

 اغالح سجه ٔق٥طت ٔزدْ ثب ٔػزف وبالٞب٢ داخ٣ّ؛ -16
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 ٔذ٤ز٤ت دل٥ك ٚ وبرآٔذ ثز ٚاردات وطٛر. -17

 ٟٔٙذس٣ ٔجذد ٔقبٔالت خبرج٣ ثب ا٤جبد ٤ه ٔٙغمٝ پ٣ِٛ؛ -18

 آٔب٤ص ٔٙبثـ التػبد٢ وطٛر ثب پ٥ٍ٥ز٢ عزح آٔب٤ص غٙقت، وطبٚرس٢ ٚ سزس٥ٔٗ؛ -19

 ثٟجٛد فضب٢ وست ٚ وبر؛ -20

 

 منابع و مآخذ

 تطبرات سٕت، تٟزاٖ.(،٘ؾز٤ٝ پزداس٢ التػبد اسال٣ٔ، چبح اَٚ، ا1385٘آلب ٘ؾز٢، حسٗ، )-1

، ٕ٘ب٤ٝ ضذٜ در سب٤ت 23/8/1391، ٔٛرخ 284686(، اس جٟبد التػبد٢ تب التػبد ٔمبٚٔت٣، وذ خجز:1391افطبر، اسذاهلل، ) -2

www.tabnak.ir. 

ٞب٢ اسال٣ٔ آستبٖ لذس رض٢ٛ،  (، عزح تح٣ّ٥ّ التػبد اسال٣ٔ، ا٘تطبرات ث٥ٙبد پژٚٞص1367ثٙبء رض٢ٛ، ٟٔذ٢، ) -3

 ٔطٟذ.

(، التػبد ٔمبٚٔت٣ ٚ ٔؤِفٝ ٞب٢ آٖ، ا٘تطبرات دفتز ٔغبِقبت 1391تبر٢، فتح اهلل، س٥ذ ضىز٢، خطب٤بر، وب٤ٚب٣٘، سٞزا، ) -4

 التػبد٢) ٌزٜٚ ثبسرٌب٣٘( ٔزوش پژٚٞص ٞب٢ ٔجّس ضٛرا٢ اسال٣ٔ، تٟزاٖ.

، ٔٛرخ 561ثز تحز٤ٓ التػبد٢، ٞفتٝ ٘بٔٝ غجح غبدق، ضٕبرٜ (، التػبد ٔمبٚٔت٣ در ثزا1391لبس٣ٕ، ف٣ّ، ) -5

 ، تٟزاٖ.8،غفحٝ 16/5/1391

: رضت ٔمبٚٔت٣، التػبد تج٥٥ٗ ٚ ثزرس٣ ٣ّٔ ٕٞب٤ص ٔمبٚٔت٣، التػبد ٞب٢ ضبخع ٚ ٞب ٔؤِفٝ ،(1391) ٤قمٛة، ٕٔج٣ٙ٥، -6

 .٥ٌالٖ دا٘طٍبٜ

 .www.khamenei.irسب٤ت دفتز حفؼ ٚ ٘طز آحبر آ٤ت اهلل خبٔٙٝ ا٢ ثٝ آدرس -7

http://www.tabnak.ir/
http://www.tabnak.ir/
http://www.khamenei.ir/

