
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 تَهبًی ۰۰۴۴ اسص حزف ثب یؼٌی ثبضذ هی یبساًِ پشداخت ًظبم کشدى َّضوٌذ سیضدّن، دٍلت اهتصبدی اهذاهبت تشیي هْن اص یکی
 هبچبم اص ّن ٍ دٌّذ سبهبى سا داخلی هصشف ثتَاًٌذ ّن تب ثبضٌذ هی اسص ایي هٌلؼت اص دالالى اص ثسیبسی دست هطغ دًجبل ثِ

 کٌٌذ جلَگیشی اسبسی کبالّبی

 کِ است ای یبساًِ هیضاى: اٍل است چیض دٍ کٌٌذ هی هطبّذُ هلوَس صَست ثِ طشح ایي اص هشدم اتلبم ثِ هشیت اکثشیت کِ آًچِ
 اسصیبثی هٌلی سا دٍهی ٍ هثجت سا اٍلی هشدم، ػوَم هْن کبالیی هلن چٌذیي گشاًی: دٍم. است ضذُ ٍاسیض آًْب ثبًکی حسبة ثِ

 اص سا هخبللیي ٍ هَاكویي کلی، صَست ثِ طشح ایي ثِ ًسجت یبدداضت ایي دس است تش هْن ٍ تش تلخ ثشایطبى دٍهی چٌذ ّش. کٌٌذ هی
 .کٌین هی ثشسسی هٌظش دٍ

كبسؽ اص ّش كکش ٍ اًذیطِ ٍ جٌبح سیبسی، ّوِ کسبًی ّستٌذ کِ ایشاى سا دٍست  ها منظور ما از ایرانی: ها گروه اول ایرانی

تش سا ثجیٌٌذ ٍ اگش ایي اهش تَسط ّش دٍلتی اًجبم ضَد ثشای آًْب ّیچ كشهی ًوی کٌذ ٍ ثِ ّش  داسًذ ٍ هی خَاٌّذ ایشاًی پیطشكتِ

 .کٌٌذ ی کِ اًذیطِ آثبدی ایشاى سا ٍ اصالح اهتصبدی سا داسد، کوک هیکس

ایي گشٍُ چٌذیي دستِ ّستٌذ ٍ هٌظَس هب ّوِ کسبًی ّستٌذ کِ یب ثب ایي کطَس، صثبى آى، دیي آى ها:  گروه دوم غیر ایرانی

خَاٌّذ ٍ یب کسبًی کِ اص ایٌکِ ایي اهتصبد ثِ دست آهبی  ٍ هشدم آى هخبلق ّستٌذ ٍ یب ّوِ کسبًی کِ ایشاى پیطشكتِ تش سا ًوی

ِ ایي اكشاد ثِ ػٌَاى اًذیطِ داًٌذ دس ایي ًَضتِ ّو ست خَد هیسئیسی سبهبى ثیبثذ ًبساحت ّستٌذ ٍ هَكویت ایطبى سا ضک

 .ایشاًی هؼشكی هی ضًَذؿیش

 

ایي گشٍُ کبهالً ثب دیذی هٌلی ٍ هـشضبًِ هسبئل اهتصبدی سا پیگیشی هی کٌٌذ ٍ دٍست داسًذ ثب یک ضَسش خیبثبًی اٍضبع کطَس 

ای، تطَین ثِ  ی سسیذى ثِ اّذاف خَد اص سیبُ ًوبیی سسبًِثِ ّن ثشیضد ٍ ّیچ پیطشكت اهتصبدی ثشای هشدم حبصل ًطَد ٍ ثشا

 .اػتشاضبت خطي ٍ هتْن کشدى دٍلت ثِ ثی ثشًبهگی ٍ ثی تَجْی ٍ کبس ؿیش ػلوی، ّیچ اثبیی ًذاسًذ

 ًوبیٌذ هی تطَین احتکبس، ثِ سا الٌلس ضؼیق اكشاد ٍ دالالى ٍ کٌٌذ هی هتْن کبسضٌبسی ؿیش کبس ثِ سا دٍلت ّبیطبى سسبًِ ثب دائوبً

. ثوبًذ سٍضي هشدم ٍ دٍلتوشداى دل دس اهیذی کَچکتشیي ًیستٌذ حبضش ٍ دٌّذ هی ًطبى ضکٌٌذُ ٍ سیبُ ثسیبس سا ثبصاس آیٌذُ ٍ
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 معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

 اًوالة ٍ اسالم کل ثِ سا ضکست ایي ٍ ضَد خٌک آًْب دل تب ًپزیشد سبهبى ٍجِ ّیچ ثِ ایشاى اهتصبد کِ است ایي آًْب آسصٍی

 .ثذٌّذ تسشی دٍلت کبهل ضکست ثِ یب ٍ  اسالهی

 هَاجِْ ثشّبى ثب ٍ ثُشّاى ای سسبًِ صثبى ثب ثبیذ ًیست ضکی آًْب دضوٌی دس کِ اكکبسی چٌیي ٍ اكشادی چٌیي ثشاثش دس هیبد ًظش ثِ

 ّشگًَِ اص سا خَد اػتشاض ٍ كکش خط، ٍ ضًَذ هَاجِ هحکن ٍ ضلبف خیلی جشیبًبتی ٍ اكشاد چٌیي ثب داسًذ ٍظیلِ هشدم ّوِ ٍ ضذ

 .داسًذ  ًگِ دٍس آًْب ثب هطتشکی هخشج

 اما گروه اول: یعنی دوست داران ایران

 ؛پشداصین هیهسن  دس ایي  ثشسسی ثخطی اص آًْب تَاى تحلیل ٍ ثشسسی کشد. هب ّوِ ایي اكشاد سا ثب یک چطن ًوی

دٍلت ثب ّوکبسی هجلس یک طشح  ،ذثخطی اص ایي گشٍُ ثب اطویٌبى ثِ دٍلت آهبی سییسی ٍ ًگبُ هشدهی کِ ایطبى داسًذ هؼتوذً

هْن ٍ کبسضٌبسی ضذُ اهتصبدی سا ثِ ًلغ هشدم ضشٍع کشدُ است ٍ هب ّن ثبیذ دس حذ تَاى ثِ اٍ کوک ٍ آسیت ّب سا گَضضد کٌین 

اص ٍ ایي گشاًی سٍصّبی اخیش، هَهتی ٍ الصهِ سسیذى یِ یک اهتصبد هَی ّست کِ ثبیذ ثب صجش ٍ ّوکبسی پطت سش ثگزاسین. الجتِ 

دٍلت هطبلجِ داسًذ کِ ثب احتکبس ٍ كسبدّبی اهتصبدی دس ایي سٍصّب دس دٍلت ٍ خبسج اص آى ثب ضذت ثشخَسد کٌٌذ ٍ ثب ًظبست 

ثیست ٍ چْبس سبػتِ، صهیٌِ ّش كسبدی سا اص ثیي ثجشًذ ٍ ثشای اداهِ طشح، ثب دهت ٍ سشػت ٍ تَجِ ثِ كشهبیطبت هوبم هؼظن 

 .ِ ًطًَذ ٍ ًگزاسًذ دضوي دس هحبسجبت اًوالثی ٍ هشدهی آًْب ًلَر کٌذسّجشی کبس سا پیطص ثجشًذ ٍ خست

داًٌذ ثبالخشُ سییس جوَْس کطَس ٍ هجوَػِ هسئَلیي سا  گشٍُ دیگشی ّن ضخصیت آهبی سییسی سا هَسد اػتوبد ٍ اطویٌبى هی

س اجشای ایي طشح هَاجِْ ّستٌذ ٍ داًٌذ ٍ دس خیشخَاّی ایطبى ضکی ًذاسًذ؛ اهب ثب تشدیذ ّبیی د هَظق ثِ اصالح اهتصبدی هی

اًتظبس داسًذ دٍلت خیلی دهین تش ٍ َّضوٌذاًِ تش ػول کٌذ ٍ ثِ کبس کبسضٌبسی اّویت ثیطتشی ثذّذ ٍ ًگشاى ّستٌذ ثب اكضایص 

 .دس ًْبیت ثِ ضشس ػوَم هشدم توبم ضَد ۰۰۴۴ًوذیٌگی ٍ ػذم کٌتشل تَسم، ًتیجِ حزف اسص 

ثب اكضایص هذست سسبًِ ای ٍ تجلیؾ ٍ تجییي دسست ٍ الجتِ دهت ٍ استحکبم ثیطتشی، اصالحبت سسذ دٍلت هحتشم ثبیذ  ثِ ًظش هی

اهتصبدی سا پیص ثجشد ٍ ثب صذاهت کبهل ثب هشدم سخي ثگَیذ تب ًگشاًی ایي ثخص اص جبهؼِ ّن ثشطشف ٍ اهیذ ٍاهؼی دس دل ّوِ 

توبلی ٍ هجبصات كَسی ٍ هبطغ ٍ اطالع سسبًی آى ٍ حضَس هبطؼیت دٍلت دس ثشخَسد ثب كسبدّبی اح .ایشاًیبى ػضیض هستوش ضَد

هستوش دس ثیي هشدم ٍ حشف صدى ثب آًْب ٍ هجبسصُ جذی ثب سضذ ًوذیٌگی ٍ اكضایص تَسم ٍ سبیش هَللِ ّبی هذست اهتصبدی، صهیٌِ 

 .ٌبس خَد ًگِ خَاّذ داضتّب خَاّذ گشكت ٍ ّوِ هلت سا ثشای اصالح اهتصبدی دس ک پوپبط ًگشاًی ٍ ًباهیذی سا اص ؿیش ایشاًی

الجتِ هوکي است ثخطی اص هشدم دس گشٍُ ػالهِ هٌذاى ثِ ایشاى ثبضٌذ اهب ثِ طَس کلی ثب ایي طشح دٍلت یب ضیَُ اجشای آى هخبلق 

ثبضٌذ ٍ گوبى کٌٌذ کِ ًوذّبی جذی ثِ دٍلت ٍ سییس جوَْس ٍ ضیَُ اجشای ایي طشح داسًذ ٍ خیلی ّن جذی ٍ هحتشهبًِ 

دٌّذ ثِ  ذکٌٌذ ٍ اػتشاض کٌٌذ ٍلی ایي گشٍُ اص هشدم ّن ّیچ كشصتی ثِ دضوي ٍ هلسذاى اهتصبدی ٍ ضذ اًوالة ًویدٍلت سا ًو

کٌٌذ ٍ چِ ثسب تالش کٌٌذ کِ دٍلت سا هبًغ کٌٌذ ثشای اصالح  صَست دهین ثب دضوٌبى هشصثٌذی ٍ ًظشات خَد سا ثیبى هی

 .ضًَذ ذ ّضیٌِ دیگشی ثش کطَس تحویل ضَد ًبساحت هیسا ثپیوبیذ ٍ اص ایٌکِ ثخَاّ  اهتصبدی ساُ دیگشی

 


