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 امروز بررسی وضع اقتصادی از دیدگاه

اگر امروز در مملکت ما مسئلۀ اقتصاد به شکل دیگری مطرح میباشد به دلیل آنست که در گذشته سیاست اقتصاد 

به  چیزی دیگری را به خودکدام  از وابستگی اقتصادی ـ  سیاسی به غیر، لیستیکشورهای سوسیا رهبری شده نمونۀ

خاطر آنست ه بباشد جدید آن مطرح می اقتصاد به شکل امروز دنبال نداشت.  بازهم اگر

اراضی و نه مالیات مترقی به مثابه وسیلۀ فشار باالی دهاقین مطرح نبوده  که نه تقسیم 

 از پیش به ممالک ث آن گردیده بود تا مملکت بیشترچونکه فشار های  ذکر یافته باع

سوسیالستی وابستگی پیدا نماید و مملکت از خود کدام سیاست آزاد و مستقل ـ  کمونیستی

اقتصاد رهبری شده اقتصادی است که همۀ چیزها در انحصار  اقتصادی نداشته باشد.

ای برای تالش یا کار دولت قرار می داشته باشد. بدون اجازۀ دولت هیچ  کس انگیزه 

 مگر امروز برخالفداشته باشد .   از آنچه مجبور به انجام آن است دست بزند نمی بیشتر

ه  دیگری در مملکت تبارز یافته ک سیاست اقتصاد رهبری شده، سیاست اقتصادی به شکل

 ازاردر بارۀ اقتصاد ب شیریتا اقتصاد دان مشهور« فریدریش ـ هایک»آنرا میتوان گفت سیاست اقتصاد بازار آزاد.  

بازار مهم ترین نمونۀ نظام خود جوش است که از توانایی ها و شناخت پراگندۀ »د:  آزاد چنین اظهار نظر می نمای

 را مفهوم آزادی« هایک» یاد آوریست و باید اضافه نمود که محور اندشۀ سیاسینجا قابل در ای«.  ردافراد بهره میگی

که برای است  تکامل و ترقی و نظم خود جوش محصول آزادی است و انسان آزاد کسی» :دمیگوی اودهد. تشکیل می

اقتصاد  دردخالت دولت « کهای»ده به عقی  ء  بنا«.  دزن به هدفی که خودش برگزیده است دست به عمل میدن رسی

او هر  جدا ناپذیر دانسته و از نظرخصوصی را وی از هم  ت مالکی مخل آزادی بوده و به همین نسبت آزادی فردی و

اجبار درست به این دلیل نا مطلوب است که  »دارد: گونه اجبار خارجی دشمن آزادی فردی بوده که چنین اظهار می

ارزش گذار حذف میکند، و او را صرفا  به ابزاری ساده در جهت دست یابی به  اندیشمند و موجودی منزلۀبه  فرد را

از آزادی به هیچ وجه با بی « هایک»اینجا این مطلب را باید اضافه نمود که مقصد  در«. کند ل میبدی گردی اهداف

قانون ها میباشد مطرح نموده  چوکات قانون اساسی که مادر چار باری یکسان نبوده او عمدتا  مفهوم آزادی را در و بند
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 سرچشمه اصلی مشکالت جهان می داند.ا و با مخالفت شدید علیه سوسیالیزم و بخصوص مارکسیزیم برخواسته و آنر

وسیلۀ خوشبختی انسان بوده و برخالف آن تنبلی و گانه است که کار و فعالیت مثبت ی این مطلب برای همه آشکار

بنابرین رقابت سالم باعث آن میگردد تا هریک سعی و تالش دهد. طرف فقر و بدبختی سوق میه بطالت انسان را ب

الیت اقتصادی را پیشه گرفته تا اینکه هر یک بتواند نسبت به دیگران سبقت جسته، پیروزی و نماید که به نفع خود فع

ن بدیها نهفته است.   سالم و طبیعی است که در درون هر یک انسان موفقعیت را نصیب خود گرداند. این یک امر

خصی داشته و بدین لحاظ ابتکار شسبب است که میگویند اقتصاد بازار آزاد با ابتکار فردی و شخصی هریک سرو کار 

نیست.  قابل یاد آوریست که اینگونه  ه راسخ و زحمت کشی امکان پذیرداخصوصا  در ساحۀ اقتصادی بدون عزم و ار

ساحۀ اقتصادی بخود  در تالش بودند تا کمک های خارجی را درشه مقامات همی قدیم ها مورد قبول نبود و افکار در

آزادانه اقدام به فعالیت اقتصادی ند که تشویق نمایداخل  وهای محرکۀ قشر متوسط را درجلب نمایند، بدون اینکه نیر

سمت ق در آن وقت و زمان یک تعداد افرادی محدود موجود بودند که البته قابل اعتماد مقامات دولتی بودند و بنمایند. در

شکل و  ،اصل اقتصاد بازار آزاد پیروی ازامروز با نبود.  کافیشرفت مملکت پی بانکداری فعالیت نمودند که برای

، فعالیت سکتور خصوصی از رأس آن فعالیت اقتصادی درباشد که در مملکت مطرح می قتصاد دیگریا تصویری

مثل  هتا اینکه این سکتور بباشد می دولتیت مقامات برخوردار بوده و زیاد تر مورد تشویق و حمای یاهمیت به سزای

ورت صه نقش خود را ب باز سازی  و رشد اقتصادی ایفا نموده و خود را در راهفته بتواند سهم پیشر سایر کشورهای

، سرک سازی، رستوران ها و غیره آنرا تا حال می توان در قسمت بانکداری،  ساختمانی نمونۀسته آن انجام دهد. شای

 و غیره مشاهده نمود. 

ه ، بلکاستعداد باشند مبتکر و دارایاست نیست تا همه و همه در سی در اخیر مطلب می خواهم اضافه نمایم که شرط 

عداد . باید گذاشت که استباشند عالقه خویش در ساحۀ اقتصادی فعال و مبتکر احتمال دارد که یک تعداد نظر به ذوق و

ز دام  قع گردیده و اصورت طبیعی بدون کدام فشار و اجبار رشد نماید. تا اینکه هر یک بتواند برای خود مفید واه ها ب

 مصدر خدمت به خود و دیگران شود. گان نسپرده و رایخود را نجات داده، خود را بدوش جامعه مفت  فقر و بدبختی
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