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  کارگر جهانی نياز به انگيزش های جهانی دارد

مارشال: نوشته ی آگا: برگردان -اسکات  ا    همين

   

شويد" شعار  متحد  جهان  است" کارگران  همگان  ياز  ن بلکه  خواست،  نها       .نه ت

چهارساعته در  بيست و  آن ها  شريک  يه ی مالی  سرما يتی و  چندمل های  شرکت 

بار  تالشند ينکه  ا در ضمن  ا  حلی اقتصادی بتراشند، ت ه  را بحران جهانی  که برای 

را حفظ  بهبود خود  قدرت بی نهايت  افع و  من گذارند،  زحمتکشان می  بردوش  را 

ند نتظارداشت غير. کن توان ا اين هم نمی    ؟از 

ند ا ده  دا ن تغيير  را  خود  ماهيت  داری  يه  بزرگتر،. غول های سرما بسيار  ما   ا

ند ا شده  ارتباط جهانی  دارای  صندوق. قدرتمندتر و  جهانی،  بين  نهادهای آن، بانک 

پول مللی  ل دا ن ل کامال فعا جهانی  تجارت  سازمان  به نشست. ، و  اشاره  به  های  الزم 

کشورهای جی  خاطر.  نيست٢٠ و جی ٨معروف  م حتی يکبار به  هيچکدا ته  ب ل هم جمع نشده ا کارگران دور   

ند       . ا

سطح اقتصادی در  ادغام  جديد  سطح  گستردگی و  قتصادی، و  بحران ا جهانی  به  ماهيت  جهان همگی 

ضرورت اي استمعنای  قه ی کارگر  طب برای  استراتژی جهانی     .جاد يک 

آخرين نشست ا  سی، هم زمان ب واشنگتن دی  جهان در  کارگران  رهبران  کشورهای  نشست اخير  فوری 

ست٢٠جی  خوبی  بسيار  پلز. ( ، آغاز  ي به پ اطالع بيشتر  يد برای  مراجعه کن ورلد  مالقات ). ويکلی  اين 

کشورهای سوی  از  جهان  کارگران  دست د رهبران  به  را  های مهمی  سرنخ  قتصادهای بزرگ جهانی،  ارای ا

حفظ برای  که  د  مدنظرداشت دا را  ها  آن  امه ای  هربرن يد در  ا ب افع عمومی  که. من نيست  کافی  کارگران  اين 

فه اضا داری  يه  امه های نشست های جهان سرما به برن را  خود  ها شرايط  ن بسيار  ت يد گام هايی  ا ها ب آن  ند،  کن

بردا    .رندفراتر از آن 

مللی ل ا همکاری بين  به رشد  بخشيدن  شتاب  برای  کارگران جهان  م  قدا ا بحران،  حتی  اوال  کارگران و 

سازد ضروری می  را  ها  تحاد. ادغام سازمانی آن  ا مهم  است اولين گام  جهان  بهترين کار ادغام . کارگران 

های جهانی و گروه  کارگری  های  درنظرگرفتن شرايط سياسی فدراسيون  بدون  يدئولوژيکی و صنعتی  ا ا  و ي

دوران دادن به  ايان  است پ سرد  همچون. جنگ  بتکارهای عملی  ا گسترش بيشتر   اين همچنين به معنی خلق و 

فوالدکار کارگران  تحاديه ی  يونايت ) ١(ا ادغام) ٢(و بريتش  جهانی  است، و  جديد  ديه ی  تحا ا در  ديه ها  تحا ا



رشد. ست رو به  هدف  بخشی از  م اين ها  کارگ تما تحاد  موجود ا يه ی جهانی  شرايط سرما ا  ران متناسب ب

شوند کارگران جهان. است دوباره متحد  يد  ا   !ب

دارند جهانی  به برنامه ای  نياز  کارگران جهان   ، زيادی. دوما های  بحث  ياز دارد و اين به  برای . ن

ما ضروريست ی  همه  واداشتن  فکر  به  هدف  اين  به  قعيت. رسيدن  ب وا مصي همگانی  ثير  ا ت که  است  ت اين 

کارگران ده های  نوا برخا قتصاد جهان  در  بحران ا مطرح سازد که  را  هايی  خواست  ند  توا می   ، درهمه جا

غيرعملی ا و  ي توپ است گذشته ا نه  واقعگرا حلی  ه  را می آمد، و اکنون  نظر     .به 

مثال اجرای يجادشغل ضروری نيست؟  ا قتصادجهانی برای  نگيزش ا ا ا ي آ توسط  برای مثال  پروژه ای 

ياردها٨کشورهای جی  ل مي برای تهيه ی آب آشاميدنی پاک برای  زندگی    در سراسر جهان  آن  بدون  که  نفر 

چطوراست؟ ند،  ها يک   می کن ن قدامی بزرگ برای بهداشت جهانی  اين نه ت ا نائی جهانی و  پروژه ی زيرب

بلکه می ند است،  ا ازمندترين  ي ن که  يجادکند  در مناطقی ا شغل آن هم  ليون ها  ند مي ه ای به پروژ چنين. توا

مناطق بيشتر در  توسعه ی  برای  يدار  ا پ نائی  زيرب ساختارهای  يجاد  کند ا    .فقيرجهان کمک می 

يد ا ب شروع چرا ن عنوان  است؟ به  موردحداقل حقوق جهانی چی  در  نظرتان  ا  نداردهايی  و ي ا حداقل است

کارگر جستجوی  را برای  ا  ي دن که  يتی  مل چند  های  شرکت  ند، تعيين کرد؟ آن ها  برای  زيرورو می کن ارزان 

را دستمزدهايی  چنين  ند  ن توا ند می  کن در هر کشور . پرداخت  واقعی  يد شرايط  ا ب حداقل حقوقی  اساس چنين 

را .باشد فته  ا ي توسعه  کشورهای  کارگران  زندگی  سطح  ند  توا جهانی می  دستمزد  ا افزايش  حداقل  ه ب همرا

جا حفظ کند و حقوق همه  در  زندگی  موجبسطح  ا بيشتر  ي شود  و مزا همه جا می  نداردها در  ا است    .باالرفتن 

جهانی برای حقوق  خود  ی  مبارزه  به  جهان  کارگران  که  ضروريست  نجام  سرا شدت  و  کارگران 

تر عمل کردن. ببخشند نه  ا کارگران مانع وحشي قوی تر  شود جنبش های  جهانی می  ی  يه  ما . سرما

هم برای دفاع بهتراز منافع  کارگراندرکشورمان  ی  کارکنان  ه  آزاد  نتخاب  ا قانون  ديم) ٣(به  يازمن جنبش . ن

مانعی برای وسيع  است کارگری  ها  فساد شرکت  حرص و  وحله ی اول . کنترل  فسادی که در  همان حرص و 

يجاد ا کرد به  جاری کمک  قتصادی  در. بحران ا دمکراسی بيشتری  به  قتصادی  مستمر ا يازمند  توسعه  ن سيستم 

ديه ها . است تحا ينا کارگران درا هرچه بيشتر  صدای  ا افزايش  دارند ب مشارکت       .دمکراسی خواهی 

داشتن در نگه  ها  آن  های  ده  نوا خا کارگران و  به  قوی تر کارگری  که  سازمان های  ثروتی  بيشتر  هرچه 

کند کمک می  ند،  کن يد می  گذاشتن. تول فشار  ا  ب ها  تحاديه  بيشتر  ا دستمزد و بهبود هرچه  رفتن  باال  برروی 

تمامشر زندگی  سطح  کار،  کاايط  باال می برند  را  هرچه بيشتر. رگران  باالرفتن  موجب  خود  ی  نوبه  به   اين 

اقتصاد می يداری هرچه بيشتر  ا موجب پ ائين و  خدمات از پ کاال و  برای  شودتقاضا    .  

توان گفت ديگر–کارگران جهان : پس می  از هروقت  شويد-  اکنون بيش  متحد   .           



  

]١[ United Steelworkers  

]٢[ Unite - the Union    آميکوس و اتحاديه ی کارگران عمومی و حمل   با ادغام دو اتحاديه٢٠٠٧ای بريتشی و ايرلندی است که در ماه مه  اتحاديه

 اتحاديه. نی به نام اتحاد کارگران را شکل دهداتحاديه ی جديد جها  اين اتحاديه با اتحاديه کارگران فوالدکار ادغام شد تا٢٠٠٨ژوئيه ی  در دوم. نقل تشکيل شد

    .انگليس، آمريکا، کانادا، ايرلند و جزايرکارائيب خواهد بود  ميليون کارگر فعال و بازنشسته ی٣اتحاد کارگران نماينده ی بيش از 

]٣[ Employee Free Choice Act  

    

    

ينده   گذشته در مقابل آ

داشتيم  امروز، فردا/ سه چهره  ١]ديروز،  ]  

سپيدار: نوشته ی    یاحمد 

   

هر  در  را  گذشته  های  قعيت  وا تارهای ظريف  که  اين امروز است 

شکل به هر  خويش  لحظه و  را در درون  فردا  ا طرح  ت فد  ا ب ممکن به هم می 

گونه هر   ، ما ند، ا فري ا ي ديروز هايی  ب مقاومت  ا  ب ناچار  نده  ي سوی آ به  حرکت 

روز ئما به  دا که  است  نيست مواجه  ه گريزی  را را  چالش  اين  شوند، و  . می 

قابل تاريخی  د های  رخدا ها  ن ت اويل نيست گذشته  باشته . ت ن روش گذشته ا از 

ديگر کارايی آن که  ست  باورهايی  بقشان  ها و  سا در شکل  را  خود  زمانی 

کهنه شده برای. ندارند طرح های  ساخته  در گرد اين  تقدسی  فضای  نده،  ي آ

است ابل تکفير و سنگسار  ق هرگونه نقدشان  شود که    .می 

در هميشه  طول تاريخ  ه در  خوا جريان های اجتماعی ترقی  هنرمندان و  ابل نيروهای م روشنگران،  ق

ند و بوده ا نان  آ خود  ه محصول  گا که  ند  داشته ا بار  واپسگرايی قرار  اعت برای بی  را  آن ها  ی  گذشته  کارهای 

نه ی خالقا نظرات  ند اعالم کردن  بکار گرفته ا م  اکيدی تما ا ت ب گذشته . امروزينشان  به عبارت ديگر، اين 

دفاع از گرايی ها مخصو) گذشته(" اصول"و " ارزش ها" و  ن نيست، و تاريخیت دارد ص امروز     .طوالنی 

هر ا  ي است  خود ارزشمند  خودی  هر نويی به  که  نيست  ا  ا به اين معن ن مطمئ بی  اين  گذشته ای  کهنه و 

گذشته يد به  ا ب ما می توان و  جايگزينی، ا سزاوار  های  ارزش و  حرکت  بازداری  ينرسی  از ا که  گرايی هايی 

برخوردارند نه  قيخواها ترا ش اجتماعی  به  دارند، حساس و  نوآوری  هرگونه  کردن  در منکوب  سعی  کور  کلی 

آن رابود و ماهيت  ها  تشينشان شناخت و آشکار کرد     آ ه  گا شعارهای  پشت  ست. در  کاری  هميشه  و اين 

رفتن در ه به پيش  گا چسبناک " سخت و دشوار و  های  است" گل  نده  ن   .ما



ند نيست، چرا ن ما ديروزش  به  هيچ  يه باشد  شب چه  هر  پذير   که حاصل تغيير وفردا به  ا بازگشت ن تحول 

اده يست ا دستاوردها  آن تجربه ها و  همه ی  بر دوش  است و  ا ديروز- اين ناهمخوانی . است آن  ا ب فرد گذر -   ا   ب

شود زمان و شتاب گرفتن تحوالت عمق ا تر می  معن پر  بد و  ا ي دوران . می  الژی  نوست در هيچ  نداريم  حق  ما 

تاريخ "به جای گذشته ای م،"خستگی  ي بجوي گمشده  نه ای.  بهشت  ادگرا ي ن گرايش ب چنين  بدترين  اگر  داريم، 

را نمان  توا توش و  ی  همه  آن،  نگاشتن  ا مقدس ا که ب است  آن  يم که به  کار  بکن جويانی  ه  را کوبيدن  صرف 

های ممکن ده  ن ي آ مخاطره ی  ند راهگشايی پر  ند. برخاسته ا ا بوده  مخرب  بسيار  ه  گا آوران  شکی . نو  اين  در 

هنيست، ول را ازه نيست ی  ا پيشقراوالنی ت ب به  مشا جز مخاطرات  که. ديگری  است  ارزنده  ده  اين کاری  ن ي آ به 

تالش ی  همه  ما  ا پذيريم،  شکل و محتوايی ن هر  در  را  الودن و  حساس باشيم و آن  پ جهت  در  ند  توا ما می 

نمندی باشد    توا امروز  گره گشايی  مجا –آن برای  دنيای  حقيقت بين دو  ها  ن که ت ده امروزی  ن ي آ گذشته و  زی 

  .است

  

   

  
  ی احسان تبر–الماس ها  از ميان ريگ ها و  [١]

    

  ١٢- بارديگر خاتمی 

  جمهوریده پرسش اقتصادی از نامزدهای رياست

   برنامه اقتصادی دولت مير حسين موسوی

   

   

  یجمهورده پرسش اقتصادی از نامزدهای رياست
مالجو     محمد 

   

قتصاد  ئِلو جامعها مسا اها و  تنگن ا  ايران ب امروِز   ی 

است روبرو  به. فراوانی  يدئولوژی، چشم بسته  ِز نوِع ا دا ن ا

اجتماعی و ِه  يگا ا پ اتی،  ق ِع طب ف ا من اقتصادی نظری،  ِن  ما ای گفت

قرار اده  ف مورد است قتصاد ايران  مشکالِت ا  که برای طرِح 

مسئلهمی اها و  نگن نوِع ت لويتگيرد،  ا شان نيز هایبندیها و 

است فاوت  تکا  .مت ا ا ب نان،  ددا قتصا ها و به گرايشا

يدئولوژی چشما نظرِیها و  ندازهای  له ا مسئ خويش،  ها و خاصِ 



نحوی متفاوت و گاهچالش يران را به  قتصاد ا صورتبندی می های ا همديگر  ا  ب ندمتضاد  گمان من، . کن به 

مهم از  چالشبرخی  عرصه هاترين  يندر  گوا است،  ايران به قرار ذيل  سياسی  قتصاد  ترديد که بیی ا

نه ایمحوره زمي فقط بعضی  بلکه  ند و نه مانع  هست نه جامع  در ذيل  ارزشِمطروحه  که  را  آن ها  دارند  - تأمل 

حوزه فقط در برخی  میهم  بر  در  يران  ا قتصاد سياسی  برای  .گيرندهای ا باتی  نتخا نامزدهای ا تالش 

پرسش در ايضاحهای ذيل چهپاسخگويی به  امه بسا  قتصادیبرن ا باشدهای     .شان مثمر ثمر 

وظايف دولت) ١ ازتعريِف نقش و  از  بسياری :ب ِن بعد از جنگ  يرا در ا سياستگذاران  نان و  ددا قتصا از ا

بر تحکيم نقش و می سويی  اصرار  نايی  در امور حاکميتی و زيرب سو بروظايف دولت   ورزند و از ديگر 

تصدیعقب ِی دولت از امور  ن خدماتینشي گرِی  نقشِ تصدیکاهش تالش برای. های اجتماعی و فرهنگی و 

سال ِردولت در  قشا ا دسترسِی  کاهش  منجر به  آموزش و  های اخير  چون  قلمروهايی  به  متوسط و فرودست 

اشتغال و بار و  اعت پول و  ازاين سالمت و  شده و  آن  زده جز  دامن  قشار  ا اين  ند طرد اجتماعِی  ي فرا به  رو 

ي .است فرا برای مهار و کنترِل  مطرودسازِیبازتعريِف نقش و وظايِف دولت  ِد  کم ن ِر  قشا ا از اجتماعِی  يه  ن ب

است برخوردار  اساسی  اين. اولويتی  ين،  برا ا ن که  ب مطرح است  خويش «پرسش  بازتعريف نقشِ  ا  ب دولت 

ندچگونه می ي فرا ند  قشار کم توا بهمطرودسازی ا را  حوزهتوان  در  آموزش و سالمت و مسکن وويژه  پول های   

کند؟ بار مهار  اعت   »و 

تصميمدموکراتيک) ٢ ند  ي فرا در دولتسازِی  منزله :گيری  طور دولت به  به  نهاد غيربازاری  ی يک 

بعمستمر درباره ا تخصيص من تصميم ی  برخی از گروهطی دهه. کندگيری میکمياب جامعه  اخير  ها و های 

قشار قليت(جامعه  ا زنان، ا قبيل  قليتاز  ا مذهبی،  تهیهای  قومی،  قشا دستان شهری،های  گستردها ای از ر 

غيره نديشان، و  دگرا کارگران،  يان،  ي ا نداشته کمابيش نقشِ) روست ند  ي در اين فرا ينچندانی  ازا ند و  فعا ا - رو من

ندهای ي فرا در  استتصميم شان نيز  نشده  لحاظ  چندان  گروه. گيری  قبيل(نفوذی های ذیادغام  تحاديه از  های ا

ر) مستقل کارگری دست  اين  قشاری از  افع ا من يندگی میکه  دا نما ن ند کن ي فرا تصميمدر  از گيری   های اقتصادی 

قتصادیمهم اصالحاِت ا محورهای  که . است ترين  مطرح است  پرسش  اين  ين،  برا ا ن به ساختار «ب ا توجه  ب

چه کشور،  گروهسياست سياسی  افع  ادغام من يد برای  ا ب تمهيداتی  ندها و  ي در فرا دست  اين  از  - تصميم هايی 

اقتصادی گيری نديشيد؟های  ا   »دولت 

آفت :مهار فساد دولتی) ٣ عملکرداز  در دولت می های  تمردان  دول کرد که  اشاره  شرايطی  توان به 

جای گوناگون به  ند سطوح  ت ف ا ي خويش ب بال منافع شخصی و گروهِی  به دن عمومی  ِع  ف ا يِب من  اصالح. تعق

مناقصه قبيل  از  گوناگونی  نين  يدهقوا مزا خريدهای دولتی و عها و  تعيين حقوق و  قدها و  دها و  قراردا

سازوکارهای کنترل و دولتی، اصالح  مستخدمان  يای  تحکيم نظارت بر فعاليت مزا دولتی، تقويت و  های 

جامعهنظارت مدنی برهای  نهفعاليت ی  رسا رهگذر  از  قتصادی دولت  اساسیهای ا از  مستقل، و غيره  - های 



عملکرد دولت است ترين در  قتصادی  اصالحات ا مطرح است. محورهای  پرسش  اين  ين،  برا ا ن - سياست«که  ب

قابل اصالحِی  زمينههای  در  بعاداجرا  چه ا فساد دولتی  مشخصه ی مهارکردن  باشد؟و  داشته  يد  ا ب   »هايی 

خدمات دولتی) ٤ کاالها  :بهبود کيفيت محصوالت و  يد  تول در  سهم چشمگيری  گوناگون  دولت به داليل 

کشور قتصاد  خدمات در ا ا در . دارد و  سوددهی از همهب نتظار  اين امر که ا گرفتن  ليتنظر  دولتیی فعا  های 

که  است  مطرح  پرسش  نه اين  زمي نيست، در اين  موجهی  نتظار  ًا ا تخاذ«ضرورت ا ا  کاربسِت چه  ب بير و  دا ت چه 

ليتسازوکارهايی می فعا لحاظ  هایتوان عملکرد و کارايی  را به  خدمات  کاالها و  يد  تول دولت در  اقتصادی 

داد؟کيفی و ی بهبود    » کّم

ليات) ٥ ما انیاصالح نظام  ا :ست ن انچه ب دولت نقش چن گستردهباشد  وظايف  قتصاد ها و  را در ا خويش  ی 

کارآمد طرزی  درعين ملی به  کند و  ا  ف ي استقراضا نواع  ا به  نياز  مورد  ابع مالی  من أمين  داخلی و  حال برای ت

درجه د و از  اوَر ي روی ن خود به درآمدها خارجی  اتکای  نيزی  نفتی  م  ی  نظا اين صورت اصالح  بکاهد، در 

از اساسی ياتی  ل نوعترين چالشما امه های هر  استبرن قتصادی  اصالحات ا مطرح . ی  ين، اين پرسش  برا ا ن ب

که  قابل نظام«است  ِی  ت ا ي ل دهکما درآمد و ثروت  به  رهگذِر تکيه  از  که  باالِیاجرايی  درآمدی و  های 

ليت رافعا در  د  امول ن قتصادی  عملهای ا دولت  ِی  ل ما ابع  گسترش من است و  ستای  مشخصاتی  چه  دارای  کند 

دارد؟ تحقق  بليت  ا ق   »چگونه 

سياست) ٦ نديشی در  ازا وارداتب ا : های  واردات در دههب چشمگير  ای های اخير تغييرات گستردهرشد 

سبک زندگی و گر نيز در  در  رويه  اين  ِر  استمرا ِن  امکا که  مده  پديد آ نوارها  خا مصرفی  بعالگوی  ا من مالی  ِو 

است گذِر دهه. گسترده  بیوانگهی در  ا گسترش  وارداترويههای اخير ب نيز به فعاليت ی  داخل  توليدی  های 

است مده  آ وارد  فراوانی  ين،. صدمات  برا ا ن که  اين ب است  مطرح  نهادهای بين«پرسش  فشار  به  توجه  ا  مللی ب ل ا

چه يه  سرما يد اهايی در زمينهسياست نظام  ا واردات ب مصرفیی  الگوی  رشد  امکان  ا هم  ت شوند  زا  درون تخاذ 

در مقابل رقبای داخلی  ندگان  يدکن تول از  هم، ضمِن حفاظت  يد و  شکل فراهم آ ِن  گيرِی خارجی، امکا

ندگان يدکن تول کارايی  فزايش    »داخلی؟ سازوکارهايی برای ا

تحاديه) ٧ ا کارآمدسازی  کارگری ها و سنديکاهایبازسازی و  ِل  ق تحاديه :مست ا ِن  دا ق ف ها و در 

ِل کارگری ق قابل سنديکاهای مست که بخش  کارگران  تشکيل میاصوًال  را  کار  نيروی  از  امکان توجهی  دهند 

خواستهدسته عمل تحقِق  راستای  در  باتجمعی  ل مطا درها و  ندارند و  را  نه شان  ندهای چا ي ا فرا زنی ب

بسيارکارفرمايان بخش موقعيِت  خصوصی و دولتی از  برخوردارند های  برابری  ا شکل. ن عدم  صورِت  - در 

دسته کارگرانگيری عمل  ميان  فردِی هنگام شکل جمعی  قدامات  اد ا به احتمال زي گيری نارضايی شغلی 

واکنش در  گرفت مخرب  خواهد  شکل  نارضايی شغلی  تشکل. به  استقرار  استمرار و  پرنفوذ  هایتأسيس و 

است  بيری  دا ت از  قع  دروا کارگران  نيرویصنفی ميان  کارايی  افزايش  به  نجاميد که  خواهد ا ی نقطه. کار 



علی لحاظ حقوقی  از  تحول  اين  قاعدهعزيمِت  ل است ا کار  انون  ق فصل ششم  اين . اصالِح  کلی  طور  به  ما  ا

که  است  مطرح  ا«پرسش  تأسيس تشکل ب يد برای  ا ب بيری  دا ت يران، چه  سياسی ا قعيات  به وا مستقلتوجه   های 

منزله به  نهاکارگری  نديشيد؟ی  غيربازاری ا   »دی 

زمينه) ٨ کاراصالح در  قراردادهای  نه :ی  دآمده در زمي دي پ اخير تحوالت  يان  ل سا کار در  قراردادهای  ی 

جمله پديدهمهم از  علل ظهور  ينترين  ازا ِی شغلی و  من ا ا ن مخرِب  کاهش بهرهی  بوده  وریرو  نيروی کار 

اره. است درب نديشی  ازا گونهب به  قراردادهای کار  بهی  که  بهره ای  فزايش  امنی شغلی و ا ا ن نيروی کاهشِ  وری 

خطيرترين از  نجامد  ي ب است کار  اقتصادی  اصالحات  است که . محورهای  مطرح  ين، اين پرسش  برا ا ن چه «ب

کدام بخش از فعاليت ترکيبی در  مشخصاتی و  چه  ا  قراردادهای کار ب قتصادیاز  به طور می های ا ند  توا

امنی شغلی و  ا کاهش ن نيروی کارافزايش بهرهتوأمان  ياورد؟ وری ميان  پديد ب   »را 

نهادهای جامعه) ٩ کارآمدسازی  مدنیبازسازی و  قتصادیدر فعاليت ی  قتصادی  :های ا گفتارهای ا در 

مشکالت حل  نتظار می معموًال  ازار و دولت ا فقط از دو نهاد ب راست. روداقتصادی  نان  ددا قتصا به نهاد  گراا

ق دارند و ا نان چپبازار گرايش  ددا نهاد دولتتصا به  قضا. گرا  ايران معاصر  از  در  هر دو نهاد  اين  عملکرد 

رشد و شکل ازگيری دستهاز  سومی  که  ی  است  آورده  عمل  ممانعت به  غيردولتی  غيربازاری و  نهادهای 

مناسب است عملکرد  آن  گرِو  در  حد زيادی  ا  ازار و دولت ت جامعه: نهادهای ب نگي .ی مدنینهادهای  ی زهاگر ا

در قتصادی و  سود ا ْر  بازا در چارچوب نهاد  اقتصادی  دولتْ آميزه فعاليت  نهاد  مصالح چارچوب  ای از 

بوروکرات افع  من است،همگانی و  ليتانگيزه ها  فعا نهادهای جامعهی  چارچوب  قتصادی در  مدنی های ا ی 

از است  گروهی عبارت  افع  من جامعه. مصالح و  مدنی در دههنهادهای  زيرهای اخيری  به تمامی  ضرِب   

بوده دبازار و دولت  ن که . ا است  مطرح  اين پرسش  ين،  برا ا ن چه«ب تخاذ  ا ا  میسياست ب توان نهادهای غير هايی 

جامعه ِی  ت زيربازاری و غيردول از  مدنی را  يه ی  گسترش سرما بازار به منظور  ِر دولت و  اجتماعِی فشا ی 

کشيد تا يفای مثبت بيرون  مختلف به ا قلمروهای  نتظار نقشدر  ا بازار  ا  ي دولت  که از  بپردازند  - می هايی 

  »رود؟

سنتی در فعاليت)١٠ ده و ساختارهای سنتی :اقتصادی هایاحيای نقشِ ساختارهای  نوا قبيل خا ای از 

اجتماعاِت حوزه محله و  چشمگيری در  ا میمحلی از ديرباز نقش  ف ي يد و توزيع ا تول ندکردههای  ا ورود هر  .ا ب

گسترده ِر چه  عرصهت مدرن به  ليتدولِت  فعا قتصادی وی  معاصر به  های ا ِن  يرا ا در  بازار  ِد  ها گسترشِ ن

سنتی در ساختارهای  بر عهدهفعاليت تدريج از نقش  پيشترها  که  وظايفی  شد و  همين های اقتصادی کاسته  ی 

شد ساختارهای واگذار  به نهادهای دولت و بازار  بود  قتصادی  ازار. ا دولت و ب نيز  حال تضعيِف د امروزه  ر 

نده يما ق ا ب پيشِ  از  ندبيش  سنتی هست ساختارهای  امدهای. ی اين  ي در  پ اعتماد  کاهش  از جمله  تضعيف  اين 

ليت يهفعا سرما قتصادی و افت  دولت و  یهای ا به عملکرد ضعيِف نهادهای  کالن  رد و  ُخ سطوح  اجتماعی در 

دامن است بازار  که . زده  است  مطرح  اين پرسش  ين،  برا ا ن چه «ب ا  بيریسياستب دا ت توان نقش می ها و 



فعاليت در  را  سنتی  قتصادِی  قتصادیساختارهای ا نظيرهای ا درآمد و کنترل  ای  ازتوزيع  ب فقر و  مهار 

ِع توزي اجتماعِی بيکاری و  امدهای  ي داد؟پ آن بهبود  بار و جز    » اعت

   

   برنامه اقتصادی دولت مير حسين موسوی

   

امه :آلمه موسوي   ولتهای اقتصادی د مشروح برن  

شد   . منتشر 

الرحيم الرحمن     بسم اهللا 

به  رو  روز محنت و غم  که  آورد  دوشم آگهی  ا  اد صب نسيم ب

آورد    کوتهی 

است،  برای تصحيح مسير  فرصتی  ميد و  ا ام  ي ا بات،  نتخا ا

د مي ا به  همه  ده آ مردم  ن نشان  ي فرزندا خود و  برای  ای بهتر 

صندوق می پای  رأی     .روند های 

ام نامز ي کهدر اين ا ند  بگوي ده به مردم  زبانی سا به  يد  ا نها ب حاميان آ ها چه  دها و  ن آ مشکالت  حل  برای 

ه ه را فاوت را دارند و ت امه حلی  برن ا  ب نها  نامزدها چيست های حل آ ساير  امه اقتصادی . پيشين و برنامه  برن

همة ند  ن هما امه پيوست  می برن ه  ا کوت مقدمه  اين  دارد و  ناچار متنی فنی  به  اصل  در  از  خالصه هدخوا ها  ای 

به زبانی ساده را  کند آن  بيان     .تر 

قوه اصالح  يران  قتصادی ا مشکالت ا يد حل  امه، اصل اول و کل ه اين برن باز تعريف دولت  از ديدگا مجريه و 

آنچه از. است به  له امور  جای احا به  امه،  اين برن شروع  در  نقطه  است،  بيرون  مجريه  قوه  يار رئيس  اخت

مجريه قوه  خود  در  اصالحتحول  است  و  شده  ديده  اداری آن  در . نظام  ا تحول  ب که  است  قد  معت امه  اين برن

مجريه ه قوه  گلوگا از  گشوده می يکی  يران  قتصاد ا قوه مجريه. شود های اصلی ا کنونی  نظام  وضعيت  و 

سياست تمامی  ثير  أ ت ايران  است اداری  ساخته  بسيار محدود  را     .ها 

از کاستی می لندی  ب فهرست  قو توان  د، کههای  دا ئه  ارا اداری  م  نظا مجريه و  ند از مهم ه  ارت عب ها  ن آ    :ترين 

گريزی-  انون  ق     

اکافی-  شفافيت ن     

ندازه-  از ا بيش      تمرکز 

مالی  بی-     انضباطی 

    کمبود کارآيی- 

از اين کاستی مورد يکی  در  ها  ن کافی می ت شفافيت  عدم  يعنی  د ها،  نشان دا يران  توان  ا اداری  م  نظا قانون  که 

نهان دارد کاری پ فراوانی  به  در حال حاضر،. های  نزديک  نها  آ ارزش  که  دولتی  معامالت   ٣٠بسياری از 



است، داخلی  يد  تول لکترونيک می غيرشفاف صورت می درصد  ا دولت ا ب دولتی را  گيرد،  خريدهای  توان 

جلوگيری کرد شفاف و احتمالی  فسادهای     .از 

شده است و در صنع ا  ن ب يران بر دوش نفت  قتصاد ا ازا نبود شفافيت بيش  زيان ساير بخش ت نفت  بخش  ها 

مجلس نمی. است نفتی به  ندگان قراردادهای  ي نما ند و  ي ها بی آ ن آ قراردادهای . اطالعند مردم از  در  شفافيت 

يه سرما جذب  فتی،  داخلی ن می های  آسان  را  خارجی  در  سازد و می و  هنگفت  ابع بسيار  اتالف من ند از  توا

شدن مخا بخش نفت خالی  همسو  نفع  به  ايران  مشترک  کندزن  جلوگيری     .ايگان 

تازه آرمان  قوه مجريه  اين هر چند اصالح  صحيحی برای  اصول  اکنون  ت ما  نيست ا حياتی برگزيده  ای  قدام  ا

است که می. نشده  توهم  ا اين  ب خودکامگی و برخی  ا  قدرت در  توان ب نهادهای کارشناسی و تجميع  سرکوب 

قوه  مشکالت  ارشد  مديران  زده مجريهدست  قداماتی  دست به ا حل نمود،  روز به  را  نها  ثار تخريبی آ آ که  ند  ا

کوچک. شود آشکار می روز بيشتر را در  حل  ه  ها را ن نيز ت ند  سازی دولت می برخی ديگر  ن ي ه  .ب ما ديدگا ا

بدون اکافی و  ن کوچک سازی،  ه  ديدگا نادرست و ويرانگر و  جايگزين خودکامگی،  ئه  بحران ارا  ، است ها . ساز 

کوچک حاکميت عالوه بر  اصول  يد از  ا ب پذيری و  سازی  تمرکززدايی، مشارکت  افيت،  شف عدالت،  نون،  قا

کارشناسی نظام  ياری گرفت احيای  يران  در ا مجريه  قوه  قوه. برای اصالح  امه باز تعريف دولت و   برن

است شده  ئه  ارا قلی  به صورت مست    .مجريه 

يگا در جا تحول  ميد،  امه دولت ا دوم در برن خصوصی و ارتقای آن دراصل  تصميم ه بخش  کشور  نظام  گيری 

ديه تشکل. است تحا ا از جمله  مدنی  شوند های کارگری و های  دولت  يد همکار و شريک  ا در . کارفرمايی ب

يگاه جا خصوصی  بخش  کنونی  سياست شرايط  امه چندانی در  برن ندارد گذاری و  ايران  قتصادی در  ا . ريزی 

بدون خصوصی مق دولت  بخش  امهمشارکت  را وضع و برن می ررات  تدوين  را  قتصادی  بخش  کند و های ا

تصميم بزرگ در صحنه  است خصوصی غايب  قتصادی کشور  نظامی. گيری ا چنين  که دولت و  در  است 

خصوصی بی بخش  دانش و تجارب  از  ند بهره می کارشناسان آن  ن شود و  .ما يران متحول  يد در ا ا ب الگو  اين 

حضور ب را برای  فضا  يد  ا ب خصوصیدولت  يد خش  نما را برای حضور . باز  خود  يد  ا ب خصوصی نيز  بخش 

در ساختار فعال را تصميم تر  کشور  مدت  ند  ل ب افع  من يفای اين نقش،  ساخته و برای ا ده  ما آ کشور  مد  گيری 

افع من که  ند  دا ب ده و  دا قرار  خود  است نظر  فته  ا ي توسعه  يران  گرو ا در  ه مدت  .اش  ا کوت يد منافع  ا همچنين ب

را در  يرانخود  اين آرمان، يعنی ا تحقق  کند راستای  جستجو  فته  ا مدت . توسعه ي ه  ا کوت نگرش  نگری و  بخشی 

ين مخل ا خصوصی  بخش  است در  جديد     .مسئوليت و نقش 

بخش همه  يد در  ا ب است که  مهمی  بخش خصوصی اصل  حضور  کشور حاکم ارتقای  اين اصل . گردد های 

م تصمي ساختار  دگرگونی  من فرابخشی به  کشور  شدگيری  خواهد  ضامن استمرار  حضور بخش .جر  خصوصی 

شده است بيشتر سياست تخاذ  در. های ا سياست اگر  دولت،  تغيير  ا  ب يم که  هست آن  های  کشورهای ديگر شاهد 

دگرگون آن سياست نمی محوری  اوال  که  است  به اين دليل  تدوين شوند  خصوصی  بخش  مشارکت  ا  ب ند  ها  ا شده 

عنوان يک  خصوصی به  ا بخش  ي ن ا ث از سياستو  مصوب نيروی اجتماعی     .کند دفاع می های 

حفظ تعادل ادهای اخالقی و  ي ن سوم تقويت ب بسياری. های اجتماعی است اصل  قدند  امروزه  معت نان  ددا قتصا از ا



افع اصول اخالقی که پيگيری من چارچوب  در  افع جمعی منجر شود می  شخصی  من شدن  حداکثر  به  ند  نفع . توا

اخال اصول  از  خارج  فرصت قیشخصی  به  را  فراد  سوق می ا سوء. دهد طلبی  شاهد  خود  يرامون  ده   اگر پ ا ف است

رشوه از عمومی،  اختالس و  اموال  . خواری،  . ادهای. ي ن تضعيف ب از  يم همگی نشان  دارد هست    .اخالقی 

سست می در دولت اخالقی  ادهای  ي ن طريق ب چند  دولت از. شود ها از  نکه  پيشگيری  نخست آ حکومت  فساد در 

غيراخالقی مجوزنکند  انونی و  غيرق رفتارهای  ا  را صادر کند و ب حريم عمومی و اخالقی  دوم . تجاوز به 

بخشی از شدن  محروم  ا  ب نکه،  همگانی آسيب  آ خاطر  روح جمعی و تعلق  به  قتصادی،  مواهب رشد ا از  جامعه 

ندارند و به. شود وارد نايی  اعت ها  ن آ سياستگذاران به  ند  احساس کن فرادی که  نده نوعی از ا را  به حاشيه 

نکه، شده سوم آ داشت،  رفتارهای اخالقی  نتظار  ا يد  ا ب ن ند  شود  ا جامعه تحميل  شده بر  لگوهايی از پيش تعيين  ا

سنت شود و  ويران  جامعه،  .های موجود  اکثريت  پذيرش  بدون  عمومی و  قد و گفتگوی  بدون ن لگوها  ا تحميل 

را رفتارها م کشور  در  عدم تعادل  فرهنگی و     .سازد یدچار اختالل 

همه يد در  ا ب است که  اصل اساسی  ادهای اخالقی جامعه يک  ي ن ب را  سياست حفظ و تقويت  های اقتصادی آن 

نمود يداری تعادل. رعايت  ا عنوان پ تحت  اصل  مصاديق  های اين  مده و  آ برنامه  فصول مختلف  در  اجتماعی 

شده است ده  تعادل حفظ و. آن نشان دا م  حاکم بر استحکا اصل  همه سياستهای اجتماعی،  قتصادی    های ا

بود رويه برای حفظ تعادل .خواهد  کاهش  جهت  در  يد  ا که به بی های اجتماعی ب لتی هايی  ند و  دامن می عدا زن

فقر می گسترش  تالش نمود موجب  اشکال مختلف. گردند  نه  ا اسف گسترده مت صورت  ايران به  جامعه  ای  فقر در 

شود يازه بسياری از مردم از. مشاهده می  ندداشتن ن هست يه محروم  ميد می. ای اول صنعت  ا تحول در  ا  رود ب

کشور و نه نفت  شود مديريت هزي امين  ت ايران  الزم برای فقرزدايی در  ابع  براساس  دولت. های دولت من

يران جامعه ا يازهای آحاد  امين ن به ت موظف  را  خود  اساسی،  قانون  ند می اصول  گوناگون . دا بعاد  به ا توجه  ا  ب

امه برن اين  در  گفتهفقر،  که  به داليلی  قانون  ،  يکم  سی و  اصل  شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای  خواهد 

سياست تورم، اصلی اساسی و نيز مهار بود ترين  خواهد  فقرزدايی  دولت در زمينه     .های 

در همه بخش اساسی  تحول  به  فوق  اجرای سه اصل  است که  اين  بر  ما  اد  ق منجر  های اعت ايران  اقتصادی 

اجر می بدون  سياستشود و  اصل  سه  جذب ای اين  ند  ن ما خصوصی هايی  خارجی،  يه  اصالح  سرما سازی و 

اجرا نمی قيمت به درستی  در ها  ا  يران می شود و ي قتصادی ا مشکالت ا بر   ، يد صورت اجرا فزا    .ا

مستقل فوق، هفت برنامه  اجرای سه اصل  برای  ياتی  تدوين برنامه عمل برای خروج از رکود و  عالوه بر 

توزيع د استبهبود  شده  ئه  اشتغال ارا فزايش  مد و ا امهاين. رآ از  برن ند  ارت عب   : ها 

اساسی- ١ قانون  فقر مسکن و اجرای اصل سی و يکم  برداشتن  امه از ميان      برن

صنعت- ٢ بديل  طرح ت کشور   قتصاد  محرکه ا موتور  به      نفت 

فضای کسب- ٣ بهبود  امه     وکار  برن

بزاری ب- ٤ ا به منزله  لکترونيک  ا امه دولت  فزايش برن ا عدالت، آزادی و  تحقق     کارايی رای 

بودجه ريزی- ٥ نظام  اصالح  ا  ب ابع عمومی  از اتالف من امه جلوگيری      برن

مصرف انرژی- ٦ الگوی  امه اصالح      برن



تورم - ٧ ا  له ب ب ا امه مق    برن

  

اصل سی اجرای  فقر مسکن و  برداشتن  ميان  از  اساسی برنامه  قانون     ويکم 

ياز، ا ن ب مسکن متناسب  يرانی است داشتن  ده ا نوا خا فرد و  هر  حق  موظف.   اولويت  دولت  رعايت  ا  است ب

نان و نشي ا روست خصوص  به  يازمندترند،  نها که ن فراهم کند برای آ را  نه اجرای اين اصل  زمي    .کارگران، 

يران( ا اساسی جمهوری اسالمی  انون  ق يکم  سی و     )اصل 

  

اساسی  انون  ق در  حقوق مصرح مردم  از  فقر  اشکال  همه  ا. استحذف  ب يد  ا ب به محدوديت دولت  های  توجه 

ا هدف اجرای اساسی مردم و ب يازهای  امين ن در جهت ت برنامه مختلف  قانون اساسی  يد  کامل  ما ا . ريزی ن ب

ريشه فقر و  بعاد  ا امه اقتصادی  شکل های توجه به  در برن آن، بخش مسکن  ميد«گيری  به عنوان » دولت ا

مرد اولويت نخست اساسی  يازهای  ن شدتأمين  برگزيده  از رکود کنونی  خروج     .م و 

از  بيش  به  ايران  شهرهای بزرگ  در  متعارف  نوار   برابر درآمد١٠بهای متوسط يک مسکن  خا متوسط يک 

بر در جهان پنج برا آن  حد متوسط  که  صورتی  در  رسيده  است شهری  ساالنه  مد  نه . درآ بار هزي سنگينی 

مدت کار شدت و  رفتن  باال  باعث  هزينهسرپرستان خ مسکن  ساير  نوار از يکسو و کاهش  از  ا های ضروری، 

اضطرار در نه جمله  هزي دادن  پوشاک و  کاهش  خوراک و  . های  . کشورهای جهان. است. بسياری از   در 

حداکثر  کردن  ذخيره  ا  فراد ب ظرف ٣٠ا خود و  نه  ماها مد  درآ از  ا ١٠ درصد  ت ند صاحب  سال می ١٥  ن توا

شوند نه  ميد«. خا ا » دولت ا دارد ب مشکل مسکن  بسيج نيروهایقصد  حل  در  لندی  ب مالی خود گام  سازمانی و 

نه. بردارد بخش مسکن  در  مورد  تحول  يد  ا ب مردم  اساسی  يازهای  ن تامين يکی از  فقر و  کاهش  ها برای  ن ت

قرار است توجه  شده  ضرورت مضاعف  اين  رکود کنونی  شرايط  در  بلکه  کنونی که. گيرد  شرايط  قيمت  در 

فته است  ا مزيتنفت کاهش ي از  اندک  محسوب ارزبری  کنونی، . شود می های بزرگ اين بخش  امه  در برن

شده سياست ديده  برای تحول در بخش مسکن  موثری  اين سياست. است های  از  اهم  ند  ارت عب    :ها 

دولت•  فرهنگيان وکارمندان  مسکن کارگران،     تامين 

شهرها•  نوسازی  برمستغالت و امالک برای  ليات  ما    اختصاص 

تيجهتصح•  ن رسيدن به  ا  آن ت اجرای صحيح  مهر و  مسکن  مسير طرح  در     يح 

جديد•  شهرهای  خالی  ظرفيت  ده از  ا ف    است

ه•  تگا سکون در  ا شرايط زيستی  ق رت تخاذ سياست ا ه ا به همرا رسمی  غير  جلوگيری از  های های  برای  مناسب 

   رشد اين مناطق

بهسازی مسکن•  ا  تامين ي برای  باری  اعت يجاد صندوق     ا

لیکا•  بزارهای ما ا رشد  مسکن و  مالی  امين  نظام ت سازی  مد     رآ

مسکن سياست•  يدار بخش  ا پ رشد  ا  يوند ب هم پ کالن و  قتصاد  ا ثبات ا    های ب

مسکن•  يد  در جريان تول يجاد ثبات     ا



  

صنعت بديل  ت کشور طرح  قتصاد  موتور محرکه ا به      نفت 

از  داشتن بيش  يار  در اخت ا  يران ب هيدروکربوری،١٠٠ا حدود  ميدان  از١٧  درصد  از    بيش  گاز و   ١٠ذخاير 

برخوردار ممتازی  ه  يگا جا از  ويژه درصد از ذخاير نفت جهان  اقتصادی  که مزيت  را برای کشور  است  ای 

می نسته. آورد فراهم  توا يم ما ن يم ا کن ده  ا ف است خوبی از اين مزيت  اکنون به  از . ت که يکصد سال  صنعت نفت 

آن اس می عمر  نسته  توا ن راگذرد هنوز  الزم  باط  تعامل و ارت ملی  قتصاد  ا پيکره ا ب ها  ده. برقرار کند ت 

يه سرما در صنعت نفت  ارد دالر  ي ل شده و ده مي يد در دهه ها گذاری  ا ب ديگر نيز  دالر  ارد  ي ل های آتی  مي

يه شود سرما چنين. گذاری  ا  ي نمی آ نمی موقعيتی ايجاب  به  کرد و  بخش کند که  همه  صنعتی و  نوعی  های 

قتصادی بقهکش ا که سا کشورهايی  ند؟  ب ا ي توسعه  ايع نفت  حول صن ما در ور  از  کمتر  بسيار  صنعت  ای  اين 

کاالها و نده  به صادرکن خود اينک  مزيت داخلی  از  ده  ا ف است ا  ب شده دارند  بديل  آن ت حالی  خدمات  در  اين  ند،  ا

د يازمن ما همچنان ن که  يم است  هست ها  ن زمانی .آ ا  ي پروژه بزرگ هيدروکربوری تع آ يک  شود، اين  ريف میکه 

برای ايع و بخش پروژه  ديگر صن خدمات  يجاد کاالها و  ا داخلی تقاضای بيشتری  برای  می های مختلف  ا  ي کند 

بخش شرکت تعامل ميان  يجاد  خارجی؟ رسالت ا مختلف های  وظيفه صنعت نفت  های  ها  ن ت قتصادی،  صنعتی و ا

حوزه در  فراتر از آن و  بلکه  است نيست،  ف صنعت. وظايف دولت  قتصاد و ن ا ا  تعامل ب در  دا  ت ب ا از  ايران  ت 

بخش است صنعت و  فته  ا ي ن توسعه  ملی. خدمات کشور  توسعه  ند  ي فرآ ا  ب يوند  پ در  يد  ا يد نفت ب اگر . درآ

مسير گيری همه بخش جهت در  از هر چيز  کشور قبل  م آموزشی  نظا يازهای صنعت نفت قرار  ها و  ن امين  ت

يه تقاضای گيرد، سرما صنعت  در اين  را برای بخش تردهگس گذاری  اشتغال  ای  کشور و نيز  های مختلف 

لتحصيالن فارغ مثبت و ا به  صورت مردم جن اين  به  يجاد خواهد کرد و  ا کار،  نيروی  مولد نفت  دانشگاهی و 

کرد حس خواهند  خود  هدف، مشارکت همگانی و. را در زندگی  اين  مزيت  تحقق  اين  بديل  ت در جهت  را  ملی 

س ابتی در  رق مزيتی  به  جهانی مینسبی  بد و طح  حمايت  طل نه  زمي اين  در  عمومی  از اين همکاری  دولت 

کرد يد نه از. خواهد  ا فرصت نفت ب يجاد اشتغال و  ا بلکه از طريق  مصرف،  ده  رانت افزايش دهن های  طريق 

که تاسيس هدف گرفت  را  شرايطی  يد  ا ب در زندگی مردم اثر کند و  يد،  تحريک تول ه و  نگا دانش،  ب صادرات 

خدم جايگزين صادرات نفتکاال و  ايع نفت،  صن بازار  خام ات مربوط به  از  که هم  خدماتی  يدات و  تول شود، 

گسترده داخلی و هم از بازار  دارند بزرگ  توسعه  را برای  بيشترين مزيت  ند و  برای . جهانی برخوردار هست

شد واردشدن خواهد  نجام  ا زير  قدامات  ا گاز  ارزش نفت و  زنجيره  به تمام     :کشور 

کشور و صنعت نفتتدوين•  گاز  ذخاير نفت و  توسعه  مدت  ند  ل ب جامع و      برنامه 

قه•  حل امين  زنجيره ارزش و ت    های مفقوده آن گسترش 

ايی•  ن توا صنعت نفت تطبيق  يازهای  ن ارزش و  زنجيره  ا  ب    های داخلی 

خدمات و تجهيزات صنعت نفت•  خارجی  داخلی و  ندگان  کن    رفع تبعيض ميان عرضه 

کاال و •  نفت صدور  بخش    خدمات در 

سياست•  تداوم در  کسب ثبات و  فضای  بهبود  ايع ها و  صن صنعت نفت و     مرتبط وکار در 



  

کسب و کار    برنامه بهبود محيط 

کسب محيط  اخته بهبود  امروز، شن جهان  برای رفع مشکل وکار در  فقر است ترين سياست  در . بيکاری و 

قتصادی  ا ميد«برنامه  کس» دولت ا محيط  بهبود  راهبرد اساسی در حل  وکار بنيز  يک  به عنوان  کشور 

قرار گرفته توجه  مورد  قتصادی  کسب مهم. است مشکالت ا محيط  اجزای  که بر صاحبان حرف و  ترين  وکار 

نه تحميل ايع هزي از می صن ند  ارت عب    :کند 

خارجی•     محيط سياسی پرتنش در عرصه داخلی و 

قتصا تحريم•  مالی و ا به  ن جا به و چند  ن يکجا بينهای  لمللی دی     ا

قتصاد کالن •  در ا سياست شامل بی(عدم ثبات  باتی  پولی، مالی و تجاری ث    )های 

نبودن دولت•  ند  ب ي ا وعده پ به  خصوصی های  قبال بخش  در  خود     های 

امه•  بخشن نين،  قوا ئين وجود  امه ها و آ متعارض ن    های همپوشان و 

برنام گيری تصميم•  غيرکارشناسی که  لساعه و  خلق ا غير ممکن ههای  را     سازد می ريزی 

امين مالی پروژه•  دشواری ت فته و  ا ي ن توسعه  مالی     ها بازارهای 

نشان می تجربی  لعات  نه مطا هزي ند  های محيطی می دهد که  ا ٢٠توا نه  درصد از٣٠ ت را  هزي يد  تول های 

دهد فزايش  بزرگترين خدمت دولت به صاحبان از همين. ا ملت کسب رو  آحاد  قع  وا کاهش وکار و در  يران،  ا  

نه تحول هزي طريق  کسب های محيطی از  در محيط     .وکار است اساسی 

سياست ميد«های  اهم  کسب» دولت ا فضای  ند از برای بهبود  ارت    :وکار عب

محيط کسب امه بهبود  توسط بخش خصوصی تهيه برن    وکار 

که تشکل نجا  ديه(ها  از آ تحا ، انجمن ا اصناف ها بازيگران اصلی در) ها و  ند و عرص از  قتصاد هست ه ا

ده می ن کن کسب و کار نقشی تعيين  در بهبود محيط  ند  ن نموده و  توا دسته بندی  را  خود  مشکالت  يد  ا ند ب ا کن ف ي ا

کسب و کار محيط  بهبود  برنامه برای بهبود  برنامة  اجرای  خواهان  باشند و از دولت  داشته  مشخصی  های 

شنوا در بخش دولتی و اس .شوند ته در اين ميان گوش  ب ل خصوصیا پيشنهادات بخش  قبال از  الزم  ت شرطی 

   .است

تشکل معادن و بازرگانی از دولت استقالل  يع،  ا صن تاق  ند ا ن صنفی ما    های 

در بهبود محيط کسب خصوصی نقشی مؤثر  بخش  فضای اگر بخواهيم  يجاد  ا  وکار و ا ف ي کارآفرينی ا مساعد 

شود تامين  ها  ن آ استقالل  يد  ا    .کند ب

  

ا تعهد به  خودوفاداری دولت     ت 

وظيفه ينکه  عالوه بر ا خود وفاداری  رسالت  يد  ا ب يران  دولت ا اسالمی  ای اخالقی است و  اخالق  را دررشد 

سوگند رئيس توجه به  ا  ب ند  دا تعهدآور ب اصلی  است جمهور،  نظام  دولت و  هرگونه . برای  يد بجد از  ا ب دولت 

پرهيز ا مردم  ب وعده    .  کندخلف 



دازه ن نجام ام ا مراحل ا زمان و  اداریگيری     ور 

کسب محيط  جمع الزمه بهبود  دسته وکار  مورد کيفيت و آوری و  در  اطالعات  خدمات دولتی است  بندی  نه  هزي

می سنجش  ا تاسيس يک مرکز  دازه توان کيفيت زمان و مراحل ب ن يران ا ا را در  اداری  م امور  نجا کرد ا    .گيری 

  

بودجه در  مالی  بودجه انضباط      دولتهای عمرانی های دولت و به ويژه 

پيش غيرقابل  را  دولت  رفتار  مالی،  نظمی  می بی  موجب اين بی. سازد بينی  به  نظمی  يفای تعهدات دولت  عدم ا

به ورود فعاالنه  خصوصی در  تزلزل بخش  خصوصی و  می بخش  قتصاد  ا .شود عرصه  .   

  

به رسان بندی نهادها و سازمان رت خدمت     های 

محيط  از سنجش  حاصل  اطالعات  بر  ا تکيه  ب يد  ا سازمان کسبب نهادها و  کشور  های وکار،  سطح  در  را  مشابه 

نه هزي حسب کارآيی کيفی و  نمود بر  بندی  رتبه     .ای 

دولتی بخش خصوصی و بخش  ميان  تبعيض     رفع 

است اين دو بخش  تبعيض ميان  شرايط کنونی رفع  قدامات در  ا مهمترين  جمله     .از 

يوند شرکت کوچک حمايت از پ    های بزرگ و 

ده از د ا ف رواناست برای  لکترونيک  ا نظام اداری ولت     سازی 

عدالت، برای تحقق  بزاری  لکترونيک ا ا    برنامه دولت 

کارآيی فزايش     آزادی و ا

  

اطالعات يم که  نفورماتيک هست م انقالب ا ا ن به  عظيم  تحولی  جهان کنونی شاهد  ترين  يعنی گرانسنگ در 

طور قدرت خارج و به  بستگان به  وا انحصار  از  ملل،  يه  استب سرما گرفته  قرار  همگان  اختيار  در     .رابر 

تحميلی و در دو مقطع سال جنگ  يان  ا در پس از پ اد و سپس  ت نخست دهه هف خيزشی  های  اد  تدای دهه هشت ب ا

به که برای  يجاد شد  ما ا کشور  در  فناوری  اين  شرکت کارگيری  به  حد  از  بيش  تکا  ا اول به دليل  های  خيزش 

بخش توجه به  عدم  خ دولتی و  بتر ماندخصوصی و  ا نهم  کارآمدن دولت  روی  ا  دوم نيز ب    .يزش 

مالزی نظير  کشورهای جهان  توسعه عموم  اکسير  که  است  ده  دا جهانی نشان  فناوری  تجربيات  هند و کره،   ،

داريم نان  است و ما اطمي بوده  باطات  نمندی اطالعات و ارت توا ا  يران ب اسالمی ا نسانی و  جمهوری  های ا

يه فرهن- های اجتماعی سرما خود می و دينی بی گی  ا نظير  ب جهان  را در  کارآمدی و رشد  از  نو  ند طرحی   توا

يه اين سرما ده از  ا ف ترسيم کند است اطالعات  ناوری  ف    .ها و 

زير موارد  باطات  از فناوری اطالعات و ارت ده  ا ف است اطالعات و  د  جريان آزا معنی و شعارهای  بی بدون 

بود خواهد     :غيرعملی 

از آزادی ب*  زيرساختسخن گفتن  گسترش  به  توجه  بدون  وگسترش يان  به  دسترسی همه های ارتباطی  ن جا

اطالعات به     مردم 



فعاليت*  در  يجاد شفافيت  ا مالی و  فساد  ا  برخورداری مبارزه ب بدون  دولتی  اداری کارآمد و  های  نظام  از 

روز ناوری  ف    چابک مبتنی بر 

در شهره*  هوا  لودگی  ،آ غيرضروری  ترافيک و سفرهای  جادهکاهش  تصادفات     ای ا و 

بهره* خدمات افزايش  کشاورزی و     وری در صنعت و 

که چگونه می حالی  حکومت سخن گفت در  نهادهای  کارکرد  به  اعتماد مردم  از  ليون توان  در  مي ها پرونده 

اسير بخش مردم  بوده و  اداری واجرايی مفتوح  مختلف  دارات  های  وآمد آزاردهنده بين ا بوروکراسی و رفت 

ح ولیبرای  ند  خود هست مشکالت  سال ل  کشورها  بسياری از  اطالعات  در  فناوری  از  اده  ف است ا  ب هاست 

ينگونه معضالت رسيده ا خود  حداقل  ند؟ به     ا

اطالعات و به فناوری  از  اده  ف است که  است  نتی  را قتصادی  يران، ا سياسی ا قتصاد  کارکردهای  ا کارگيری 

آن می شفاف  متنوع  ند در  ق سازی فعاليت توا ا يد تصادی وهای  نما يانی ب عادالنه کمک شا قتصاد  يجاد ا    .ا

عقب ا  ت را بکار خواهد برد  خود  اهتمام  تمام  دهم  ا بهره های ساختاری ماندگی دولت  ب را  از  کشور  گيری 

علمی نمندی- امکانات  توا کشور،  فنی  حوزه  های های شرکت   فعال  نخبگان  نان و  بخش خصوصی و جوا

کند اطالعات جبران     .فناوری 

امهاز  کشور اين منظر رئوس برن عالی انقالب و  استهای زير برای نيل به اهداف  مدنظر    :  

امه- ١ محوريت فناوری اطالعات در برن ويژه به  توجه  قتصادی،   توسعه ا کشور به  های  اجتماعی و فرهنگی 

ا بهره ق رت بزار منظور ا قتصادی و ا توسعه وری و رشد ا    

باطات - ٢ به ارت دسترسی  بسترهای  توسعه  از طريق  نترنت  ي ا    و 

خطوط- ٢- ١ طريق  نترنت از  ي ا يگان آحاد مردم به  را دسترسی  امکان  نمودن  فراهم  در سراسر کشور   لفن  ت    

خانگی و- ٢- ٢ اعم از  کاربران  يه  کل پرسرعت برای  نترنت  ي ا خدمات  ئه  ارا    غيرخانگی  

هم- ٣ حمايت  ا  ب نسانی شهروندان  ارباب رجوع وکرامت ا تکريم  آرمان  از عرضه  ه عملی نمودن  به  ن جا

نترنت ي محيط ا در  اجتماعی  انکی و  ب تجاری،  اداری،     خدمات 

بيان و- ٤ تامين آزادی  منظور  نترنت به  ي در ا ترينگ  يل ف به مقوله  رويکرد  د و   تغيير  فرا حريم شخصی ا حفظ 

نوآوری ساختن  فرهنگی و اجتماعی، بارور  نخبگان و به مالحظات  نان و  شبکه جوا توسعه  های  ويژه 

نهضت ی، گروهاجتماع مجازی و  يد  وبالگ های  تول فارسی و  افزايش سهم خط  نويسی که نقش مهمی در 

محيط است نوآوری در  داشته  يبر     .سا

اطالعات- ٥ ده از  ا ف دسترسی و است در  برابر برای آحاد مردم  فرصت  فراهم نمودن  ده   دا در  و  موجود  های 

ه بخش يگا ا طريق پ از  مختلف دولت  اطالع های  استا رسانی های  ملی  به يک ثروت  ا مث به  نترنتی که     .ي

فعاليت- ٦ بديل  از طريق حمايت از ت دانش محور  اشتغال  توسعه  قتصادی و   به  های ا سنتی  اجتماعی 

ليت نه فعا اورا ن ف    های 

محيط- ٧ در  آن  به اشاعه  طريق کمک  فارسی از  فرهنگ  زبان و  داشتن  نگه  ده  تال  زن    ديجي

ن- ٨ جها تجربيات  دانش و  ده از  ا ف است بين  توسعه روابط  ا  جلب ی ب همچنين  لملل و  يرانی  ا نخبگان ا مشارکت 



کشور از     .خارج 

علمی- ٩ نيان  ب نهادها و  اطالعات پ-  تقويت  فناوری  ا صنعت  ق رت کشور و ا رقابت  ژوهشی  عرصه  ايران در 

   .جهانی

  

ريزی بودجه  نظام  ا اصالح  ب ابع عمومی  جلوگيری از اتالف من    برنامه 

بودجه يرانري نظام معيوب  قتصاد ا گسترده در ا ابع  عوامل اتالف من يکی از  فساد، . است زی  برای مهار 

شاخص دولت و بهبود  بودجه  اثر بخشی  فزايش  کالن ا شود های  ريزی اصالح  بودجه  نظام  يد  ا ب قتصادی،  . ا

شاخص برخی از  به  اجمالی  گوشه می ها نگاهی  ند  بودجه توا نظام  معايب  سازد ای از  روشن  را  يران     :ريزی ا

طی يک دهه •  در  از  ) ١٣٧٧ – ١٣٨٨(بودجه عمومی کشور  شده است،١٠بيش  برابر  ينکه تغيير    ا بدون 

شده يجاد  ا به شهروندان  دولت  خدمت  در ميزان و کيفيت    .  باشدمحسوسی 

بودجه•  از درآمدهای نفتی طی  ده  ا ف است حدود  ميزان  يارد١٦های سنواتی از  ل سال   مي در  به بيش ١٣٨٠دالر   

م٤١از  سال   دالر در  يارد  ل بدون١٣٨٨ي است  رسيده  شده    يجاد  ا نرخ بيکاری  در  محسوسی  تغيير  ينکه  ا

اشد    .ب

رديف ساالنه به•  بودجه در  بارات  اعت حدود يک سوم از  انگين  مي فرقه طور  از ( های مت بدون برنامه  يعنی 

شده پيش نه) تعيين     .شود  می هزي

طول  طرح•  در  ده  ا ت ف عقب ا بودجهطبق ب (١٣٨١- ٨٧های  ريال ٧٩٧٣٥ )های سنواتی رآوردهای  يارد  ل مي  

معادل  کرده است،  عمومی تحميل  بودجه  به  نه  کل٤٣هزي بارات تخصيص   طرح اعت به  فته  ا های عمرانی در  ي

کل١٣٨٧سال  ا معادل  ب بارات طرح  و تقري سال  اعت ملی     . است١٣٨٤های 

انگين  ساالنه به•  مي سا  درصد طرح٥٦طور  طول  در  به١٣٨١- ٨٧های لهای عمرانی  بهره   برداری  موقع به 

   .رسند نمی

راکد در طرح•  يه  ملی  سرما استانی جدای از طرح(های عمرانی  حاضر) های  حال  هزار ٤٩٧ در   

است ياردريال  ل    .مي

ها •  ن ت متوسط ساالنه  طور  بارات طرح٧٤به  اعت از  درصد  دوره   طول  در  عمرانی  جذب ١٣٧٦- ٨٧ ها 

ند شده حدود. ا ساالنه  طرحيعنی  اين  عمليات  فزوده می عمليات سال ها، به  يک چهارم  بعد ا    .شود های 

ه طرح•  ه جايگا دستگا ه های عمرانی  دستگا به اهداف  رسيدن  ند  ي در فرآ نيست های ها     .اجرايی مشخص 

بودجه نظام  اصالح  بحث  نهم،  دولت  تدای  ب بودجه در ا جاروجنجال  ريزی ريزی از جمله تحقق  ا  ياتی ب عمل

مط به طرح. رح گرديدفراوان  آن،  صحيح  اجرای  جای  ما به  ا  شتاب ا شد و ب ده  آن بسن زده و شعارگونه 

مديريت و سازمان  مديران  بودجه تعويض مکرر  سازمان،  اين  شد نيز انحالل  عمال فراموش  اتی  ي    .ريزی عمل

بودجه نظام  سياست اصالح  براساس اصول و  دولت ريزی  کار  دستور  در  يد  ا زير ب گ های     :يرددهم قرار 

امه-  مديريت و برن سازمان  بازسازی  ا و     .ريزی  احي

ه-  دستگا ماموريت  بازبينی  امه   نها ها و برن راهبردی آ    .های 



لعمل-  دستورا نين و  قوا احصاء  الزم جهت   ئه پيشنهادهای  ده های مرتبط و ارا ما انونی  آ بستر ق سازی 

ياتی بودجه عمل    .ريزی 

لعمل-  دستورا تعريف  تنظيم  الزم جهت  شاخصهای  تصويب  عملکرد درحوزه  و  ا  های  ب دستگاهی و کالن 

نها آ تکميل  ا  ي    .ويژگی مشخص و اصالح و 

سيستم-  استقرار  قيمت تمام   بداری  حسا به  يابی  دست جهت  بداری     .شده های حسا

ه-  دستگا آموزش نيروهای ويژه در  شناسايی و  آموزش   عنوان هسته مرکزی و  به  استقرار  ها  ند دقيق  ي فرآ

اتیري بودجه ي عمل    .زی 

عملکرد و پيش-  مديريت  سيستم  استقرار  سيستم گزارش   تايج بينی  حاصلهگيری از ن   .  

نتخابی-  ا رويکرد  به  توجه  ا  ياتی ب عمل بودجه  استقرار   .   

مربوط به طرح-  اطالعات  نتشار  ا عمرانی شرکت  گردآوری و  دولتی های     .های 

ماده -  ته  کمي احيای  توسعه د٣٢  چهارم  برنامه  قانون  طرح  خصوص  که ر  جديد  کارآمدی های  رغم  اش،  به 

است کرده  را منحل  آن  نهم  دولت  نه  ا    .متاسف

طرح-  بندی  اولويت  تمام   ا ن    .های 

طرح-  اجرای  در  زدايی  شورای  تمرکز  به  يار  اخت اعطای  عمرانی و  امه های  ها و  ريزی استان برن

   .ها شهرداری

  

مصرف انرژی،    اصالح الگوی 

صادرات  توان  فزايش  اشتغالا يجاد     انرژی و ا

  

ميزان انرژی است و مقايسه  يران بسيار نامطلوب  ا در  انرژی  مصرف  ا ساير  وضعيت فعلی  ب مصرفی 

دارد شاخص اکيد  ت له  مسئ بر اين  کشور  قتصادی  متوسط  شاخص شدت. های ا سه برابر  حدود  يران  انرژی در ا

سياست ضرورت  اهميت و  است که  خوبی  های جهان  به  را  مصرف  انرژی . سازد آشکار میکنترل  ارزش 

توجه به ا  ب کشور  دالر٥٠حدود (های فعلی نفت  قيمت مصرفی  از )   است٧٧بيش  در سال  ارد دالر  ي ل مي   .

است،٢٠جويی  صرفه ارزش قابل تحقق  له  سه سا ا  امه دو ت از   درصدی انرژی که در يک برن  ١٥بيش 

بته ظرفيت صرفه ل بود و ا خواهد  در سال  ارد دالر  ي ل ب مي است سيارجويی  آن  صنعتی، . بيشتر از  کشورهای 

اخير سياست چهار دهه  گسترده طی  را های  انرژی به کار  ای  مديريت تقاضای  برای کنترل مصرف و 

آن کنترل گرفته نتيجه  که  ند  نها  ا تجربيات آ اوردها و  دست بوده و  شدت انرژی  شاخص  مسير  مصرف و تغيير 

است در يار     .اخت

يد پروژه ا ب يران  ف در ا بخشهای  در  را  اقتصادی برای راوانی  نه های مختلف  سازی مصرف انرژی تعريف  بهي

صرفه محل  از  ها  ن آ قيمت( جويی حاصله کرد که اغلب  به  ته  ب ل بين ا لمللی های  باز ) ا را  خود  يه  سرما به سرعت 

ند می ن پروژه .گردا از  حاصل  شده  د  که انرژی آزا کند  تضمين  پذيرد و  ب است دولت  يه  ها و کافی  سرما



نه اریگذ قتصادی در بهي زمان بازگشت های ا ا  حداقل ت را  انرژی  به قيمت سازی  مناسب  سود  يه و  های  سرما

خواهد کرد منطقه نده ها اين پروژه. ای خريداری  آالي کاهش  کسب موجب  گسترش  يجاد  ها و نيز  ا وکار و 

می فرصت شغلی  آغ .شوند های  خود  از  را  الگوی مصرف انرژی  يد اصالح  ا ب ته دولت  ب ل دا    .از کن

قابل سوخت  نواع  قيمت ا اگهانی  باالبردن ن از  ضعيف  قشار  ا خصوصا  مردم و  است نگرانی  اصالح . درک 

امه قيمت قالب يک برن در  تدريجی و  صورت  به  انرژی  شود زمان ای های  اجرا  يد  ا امه، . بندی ب اين برن بدون 

ادرست ن انرژی کاری  قيمت    .  استاصالح 

ه را ب اين  انرژی هرچه  ابع  من د میحل،  صادرات آزا را برای  همکاری امکان. کند  يشتری  های  جذب 

يه فنی سرما نيز  به گذاری وتخصصی و  نه  خارجی در اين زمي دارد های  وجود  فرهنگ . خوبی  گسترش 

است وری نيز از مزيت بهره اين طرح  طرح   .های  ساختن اين  دهم برای عملی  قدامات اجرايی دولت  ا

ند از ارت    :عب

سازوکار •  افع اجرای پروژهطراحی  ندن من بازگردا    های مربوط اجرايی برای تضمين 

شرکت•  تاسيس  مشاوره کمک به  خدمات  انرژی های  خدمات  نيز     ای و مميزی و 

نه بهره تقويت سازمان•  در زمي موجود  ها های  ن ه آ يگا جا انرژی و ارتقای     .وری 

نداردهای انرژی•  ا است تدوين  ندهای م کمک به  ي فرآ تجهيزات و  ندهبری     .انرژی صرف کن

ه•  دستگا کردن  امه موظف  برن به  دولتی  نداردهای های  ا است به  ابی  ي برای دست     .کارآيی انرژی ريزی 

  

تورم    برنامه مهار 

است بوده  سه دهه اخير  در  ايران  قتصاد  دولت هشتم در نزولی  موفقيت چشمگير. تورم بيماری مزمن ا

رشد قيمت روند  ندکی نمودن  ا ندن آن به  رسا سال  ١٠ بيش از ها و  سياست١٣٨٤درصد در  ا  نادرست  ، ب های 

صعودی سير  از ميان رفت و  نهم  ندازه قيمت دولت  گذشته  ها به ا سال  که در  يران ) ١٣٨٧(ای شد  مردم ا

قدرت خريد ٢٥تورم بيش از  چهارم  يک  دست دادن  معنای از  اين به  کردند؛  تحمل  را  درآمدهای  درصدی 

پدي. مردم است اين  مهار  که آسيببرای  اجتماعی ده  قتصادی و  داشته  های ا پی  در  يران  را برای ا بسياری 

را آن  بر  موثر  عوامل  يد  ا نخست ب ه است،  را آن به جستجوی  بر مبنای  ه  آن گا . ها رفت حل شناخت و 

نشان می بررسی سياست دهد ها  اين  مالی و اجرای  سياستگذاری  عمده رفتار دولت در   ترين عامل افزايش ها 

قيم استمداوم  بوده  يران  در ا خدمات  کاالها و     .ت 

دولت دهم پذير برای  ا هدفی اجتناب ن تورم  نرخ تک رقمی  به  يابی  دست امه برای . است کوشش برای  اين برن

است شده  طراحی  هدفی  چنين  سياست. دسترسی به  بی های گرچه  دولت و گسترش  اخير  ماهه  رويه  چند 

رياست نتخابات  ا نه  ا آست دولتی در  مورد هدف اصلی چنين جمهور مخارج  ترديدهايی که در  فارغ از  ی، 

ذهن سياست به  ادر می هايی  ب است مت هدفی افزوده  پيگيری چنين  دشواری  بر پيچيدگی و   اهم. سازد، 

ند از سياست ارت عب تورم  برای مهار  قدامات دولت دهم  ا    :ها و 

مخارج دو•  مديريت  بودجه از طريق  کسری  ساختن  مالی دولت و محدود  تیانضباط     ل



مرکزی•  بانک  بيشتر  قتدار  بار و ا اعت پول و  ا و تجديد ساختار شورای     احي

يه•  ن ب از جمله جهت تقويت  يد  تول فعاليت های  سمت  به  باری  اعت تسهيالت  فضای  های دهی  بهبود  د و  مول

   وکار کسب

اجرای سياست•  تورم اجتناب از  در قيمت های  ويژه  به  خدمات زا  کاالها و     دولتی گذاری 

ابع ارزی•  يد محور بر من تول مديريت     اعمال 

به حساب ذخيره ارز•  بخشيدن    یانضباط 

    

   

  


