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دستاسٍ اػتصاب عشاعشی هؼلواى ّظشّست جثَِ اًمالتی 

ایي تاس داًؼ آهْصاى هذاسط . هؼلواى عشاعش کؾْس دساػتشاض تَ ّظؼیت هؾمت تاس التصادی ّ اجتواػی ّ عیاعی ّ فشٌُگی تَ اػتصاتی دّسّصٍ دعت صدٍ اًذ 

فؾاس تذشاى التصادی  تیؼ اص ُوَ تش دّػ هؼلواى، کاسگشاى ّ الؾاس هذشّم . خیلی اص ؽِشُای کؾْس ًیض تَ اػتصاب هؼلواى پیْعتَ ّاص هطالثات آًِا دوایت هیکٌٌذ

تؾذیذ تذشاى التصادی ، فغاد گغتشدٍ دعتگاٍ ُای دّلتی ّ ًِاد ُای التصادی ّ عیاعی ّاتغتَ تَ ًظام،  افضایؼ تْسم . ّدمْق تگیش ّ تِی دعت جاهؼَ عٌگیٌی هیکٌذ 

، گغتشػ داهٌَ تیکاسی ّ ًاٌُجاسیِای اجتواػی ،ػالٍّ تش کاسگشاى الؾاس دیگش اجتواػی، ًظیش هؼلواى ، ساًٌذگاى ، کؾاّسصاى  ساًیض تَ صذٌَ هثاسصات اجتواػی 

 هؼلواى چْى دی ؽذٍ ّ لذست خشختَی تْسم افغاسگظ»... :دسفشاخْاى تَ اػتصاب اػالم کشدٍ اعت ساىی ااىی فشٌُگی صٌفی تؾکل ُای ُواٌُگیؽْسا. عْق دادٍ اعت

 تاصًؾغتَ ّ ؽاغل ّ تِثْد اىی فشٌُگی تَای عفشٍ تمشبی اػ گضاف گؾتَ، ّ هجلظ ّ دّلت ًتْاًغتَ اًذ تشاًَی آهذٍ، آهْصػ ُضىیی پااسی صدوتکؾاى جاهؼَ تظتیاکثش

 سٍیصٌذّق رر ... می اّظاع آؽفتَ آهْصػ ّ پشّسػ ًؾاى دٍىی سا ًغثت تَ اػی اػتشاض خْصی اعت کَ ها ىدٍی ّلت آى سطؽٌذ،یًذی بی آهْصػ چاسٍ اتیّظغ

 تا ُن ی ُن خْاىچی ٍاىیًشر تْسم ّ دمْق فشٌُگ.  اًذدٍی تْهاى دصدّىیلی م۱۸ صٌذّق، دذّد قی تذكتَیغثك آهاس کن.  تَ تاساج سفتَ ّ اص عِن ُش ػعْاىیفشٌُگ

 تشخْسد تا ی تَ جاٍیی ّ لٍْ لعایتی اهيیًِادُا...  ؽْدی گؾتَ اًذ ّ تا پْل هشدم اداسٍ متیفی کی بی خػ فمش ُغتٌذ ّ هذاسط دّلتسی هؼلواى صتیًذاسًذ ّ ػوال اکثش

 ُوَ ی ؽشافتوٌذاًَ تشای صًذگکی ها هؼلواى، یغذغَ ُاد... کٌٌذی می اًفصال، اخشاج ّ صًذاىد،ی تثغد،ی گش ّ ػذالت خْاٍ سا تِذٍدصداى ّ فاعذاى جاهؼَ، هؼلواى هطالة

ًَ تَ » چْى  پالکاسدُائیدس تصاّیش هٌتؾشؽذٍ هؼلواى هؼتشضتَ گضاسػ خثشًگاساى  ّ. « ّ ػادالًَ اعتگاىی سات،یفی کْدکاى اص آهْصػ تا کیّ تشخْسداس

آهْصػ تَ صتاى »، «ًَ تَ خصْصی عاصی آهْصػ»، «تثؼیط دك هؼلن ًیغت»، «ها تَ تثؼیط اػتشاض داسین»، «جای هؼلن صًذاى ًیغت»، «تثؼیط، آسی تَ ػذالت

َ تٌذی ُغتین»، «هادسی دك اعت . دس دعت داؽتٌذ… ّ « ها خْاُاى اجشای غشح ستث

خثشُایی ًیض هثٌی تش تاصداؽت هذوذسظاسهعاًضادٍ، سئیظ ؽْسای ُواٌُگی تؾکل ُای صٌفی فشٌُگیاى ّ دتیش کاًْى صٌفی هؼلواى خشاعاى ؽوالی دس تجٌْسد، 

.. گفتَ هی ؽْد کَ اّ دس تذّ تاصداؽت دعت تَ اػتصاب غزا صدٍ ّ تلگشام اّ دس اختیاس ًیشُّای اهٌیتی لشاس گشفتَ اعت. هٌتؾش ؽذٍ اعت

هؼلواى ُوچٌاى خْاُاى سفغ تثؼیط اص عاختاس ًظام آهْصؽی،   آصادی هؼلواى صًذاًی، تشخْسداسی اص دك تؾکل یاتی ّ دك اػتصاب، پایاى یافتي ًمط دك تذصیل 

. سایگاى ُوگاًی ّ تشخْسداسی اص تیوَ کاسآهذ ّ فشاگیش ُغتٌذ

دس .  اسدیثِؾت اهغال ًیض دس اػتشاض تَ ّظؼیت هؼیؾتی ّ کاالیی عاصی آهْصػ ّ پشّسػ هماتل عاختواى عاصهاى تشًاهَ ّ تْدجَ تجوغ کشدًذ۲۰هؼلواى ایشاى 

. جشیاى ایي تجوغ ؽواسی اص هؼلواى تاصداؽت ؽذًذ

 عال ّ ًین ۷هذوذ دثیثی ػعْ کاًْى صٌفی هؼلواى تِشاى، تَ .جوِْسی اعالهی تاکٌْى جض عشکْب ّ صًذاى پاعخی تَ خْاعت ُا ّهطالثات هؼلواى ًذادٍ اعت 

 ظشتَ ۷۴ ّ هاٍ صًذاى ّ جشیوَ ًمذی ۹ ؽؼ تي دیگش اص تاصداؽت ؽذگاى ایي تجوغ ًیض تَ ّ ظشتَ ؽالق ۷۴صًذاى، دّ عال هوٌْػیت فؼالیت عیاعی ّ اجتواػی ّ 

هذوْد تِؾتی لٌگشّدی، اعواػیل ػثذی، سّح هللا هشداًی، ػلی اکثش تاغثاًی، تختیاس ػاسفی ّ هذوذ ثاًی اص دیگش فؼاالى صٌفی هؼلواى ًیض ُن .ؽالق هذکْم ؽذًذ

 .ػثاط ّادذیاى ّ هذوذصالخ ؽکشی ًیض ُفتَ گزؽتَ دس هؾِذ ّ عمض تْعػ هاهْساى اهٌیتی تاصداؽت ؽذًذ.پیؾتش ّ تَ صًذاى یا تثؼیذ هذکْم ؽذٍ اًذ

عاصهاى اتذاد فذائیاى کوًْیغت ظوي دوایت اص اػتصاب هؼلواى ّ خْاعتَ ُا ّ هطالثات آًِا ،اص ُوَ داًؾجْیاى ّداًؼ آهْصاى دػْت هیکٌذ  تَ اػتصاب هؼلواى 

.  پیْعتَ ّاصهطالثات آًِا دوایت تکٌٌذ 

عاصهاى اتذادفذائیاى کوًْیغت تشآى اعت کَ تذمك خْاعت ُای التصادی ، اجتواػی ، عیاعی ّ فشٌُگی تْدٍ ُای صدوتکؼ هشدم  اصجولَ هؼلواى کؾْس،جضاصغشیك 

تالػ تشای ایجاد اسگاًِای صٌفی ، عیاعی ّ غثماتی ّ کاًْى ُا ّ هذافل . اتذاد صفْف هثاسصاتی آًِا دستشاتش ًظام داکن ّهافیای لذست ّثشّت هیغش ًویثاؽذ

هثاسصاتی ، ُغتَ ُا ّ کویتَ ُای کاسخاًَ ، ؽْساُای هذالت ،هذاسط ّهشاکض آهْصؽی ّ غیشٍ یک ّجَ اص هلضّهات اتذاد ّ یکپاسچگی ّ هتذذ ؽذى اعت ّاتذاد ایي 

تؾکلِا دسجثَِ ای اًمالتی ّعشاعشی  تشای عشًگًْی  ًظام استجاػی داکن ّ تشلشاسی عاختاسالتصادی ّاجتواػی ًْیي هثتٌی تشؽْساُای هذل کاس ّصیغت  ّجَ 

هؼلواى، کاسگشاى ّ صدوتکؾاى تخْتی هیذاًٌذ کَ پیًْذ هثاسصاتی صیش چتش جثَِ ای اًمالتی ّ ًیشّهٌذ اصظشّسیات فْسی گغتشػ هثاسصٍ ّ تذمك . دیگش آى اعت 

اهیذ تَ پیشّص سا تاتالػ دسجِت ایجاد تؾکلِای هخفی ّػلٌی ّ عاصهاًذُی جثَِ ای اًمالتی ّهؾتشک پیًْذ . خْاعت ُای التصادی،عیاعی ّفشٌُگی هذغْب هیؾْد 

. تضًین
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