
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك

کد  ۲۶۲



 

 

 

 ی  اصالحیه

 برنامه ششم توسعه کلی های نویس سیاست پیش

 مجمع تشخیص مصلحت(کمیسیون خاص )مصوب 

 و

 ی اصالحیه؛ ادله

محور به اقتصاد  در مقایسه نگاه بُرون

  زا )اقتصاد مقاومتی( با اقتصاد درون
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در طول برنامه % 8رشد اقتصادی شتابان و پایدار بگونه ای که حداقل، متوسط رشد ساالنه  ـ1

 محقق شود.

وابسته به رشد تولید ناخالص ملّی  ،رشد اقتصادیدر نگاه برون محور به اقتصاد، باید توجه داشت 

، نسبت بین GNPدر باید کنند، نیست بلکه  اما تولید به معنای مستقلّ و بخشی که برخی تصوّر می ؛است

. یعنی هنگامی که کلّ کشور با آن مالحظه شود و در اصطکاک وضع تولید در خارج از کشور و تولید ملّی

تولید  ایران بمثابه یک کارخانه و واحد تولیدی لحاظ شود، در مقابل آن واحدهای تولیدی دیگری بنام

بین درون و  شود که این نسبتِ نیز وجود دارد و رشد اقتصادی زمانی محقق می منطقه و تولید بین الملل

 ار گیرد.بیرون در تولید مورد توجه قر

اما اگر تولید در این نسبت قرار داده نشده و به صورت مستقلّ مالحظه گردد، بازار داخل از محصوالت  

توسط عموم مردم مواجه خواهیم گشت که مبارزه با  ی قاچاق ترِ خارجی مملوّ خواهد شد و با پدیده ارزان

بازار داخل را اشباع باید ای تولید شده هم کااله طور که همان امکان ندارد. قاچاق در این سطح از گستردگی

 ی کاالهای داخلی، راه ات به دیگر کشورها را داشته باشد اما گرانیِ قیمت تمام شدهکند و هم قابلیت صادر

به عبارت دیگر زمانی رشد تولید ناخالص ملّی افزایش  مسدود کرده است. رجی بازارهای خا ورود آنها را به

ی تولید شده در داخل هم توانایی اشباع بازار داخلی را داشته باشد و هم از طریق خواهد یافت که کاالها

تا از فروش این  رقابت با کاالهای مشابه در بازارهای خارجی، قابلیت صادرات را به دست آوردتوانایی 

 کاالها، ثروت ملّی توسعه بیابد. 
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های بزرگی الزم است  گذاری سرمایهدن آن، پذیر کر برای افزایش سطح کیفی تولید و رقابتاز سوی دیگر 

دهد و لذا برای دستیابی به رشد تولید ناخالص ملّی،  های داخلی، کفاف تأمین آن را نمی که سرمایه

برای  همچنینو  دیاب بر اساس تکنولوژی برتر در جهت ارزش افزوده ضرورت میگذاری خارجی  سرمایه

های الزم برای این مهم، وابسته  گذاری سرمایهن در حالی است که . ایهای داخلی به فاینانس نیازمندیم طرح

های برتر است که نظام مقدس جمهوری اسالمی از نظر سیاسی با آنها درگیر  به کشورهای دارای تکنولوژی

کامالً مرتبط است و اساساً  و سیاست خارجی گذاری این بند با بندهای مربوط به سرمایهبنابراین  است!

را به ها عمالً آن ،گردد و عدم توجه به این ارتباطات و هماهنگی میان آنها میمنعکس  ها در یکدیگربند تمامی

   نماید. عباراتی انتزاعی و کلّی و غیرقابل تحقق تبدیل می

ای مانند تورّم باال در ایران نیز مورد  ی باید مقولهبرای رشد تولید ناخالص ملّبه همین دلیل است که 

ی کاالهای  بودن نرخ کارگر در ایران، موجب افزایش قیمت تمام شده؛ زیرا این تورّم و باالددقت قرار گیر

این در حالی است که نرخ باالی کار در  گردد. داخلی و خارج شدن آنها از دور رقابت در بازارهای خارجی می

که نرخ کار ارزان گذاری این کشورها در مناطقی انجام شود  شود تا سرمایه کشورهای صنعتی باعث می

یا گذاری در دیگر کشورها برای نظام جمهوری اسالمی به چه اندازه است؟!  است. حال آیا امکان سرمایه

شود،  های مهاجرتی در وزارت کشور که مانع ورود کارگران ارزان )مانند کارگران افغانی( به داخل می سیاست

اگر  در واقع قیمت کاالهای داخلی هماهنگ است؟!کاهش سیاست افزایش تولید رقابتی و به چه میزان با 

 .به دقت مورد مطالعه قرار گیرند روندهای فوق باید مالک باشد،به صورت متداول ی اقتصادی  صرفه

  ه باقتصادی با نظام جمهوری اسالمی  و دشمنیِ مبنا قرار گیرد زا به اقتصاد نگاه درون اگراما

آنگاه رشد تولید ناخالص ملّی باید از وابستگی به اقتصاد  ،یرفته شودعنوان یک واقعیت غیر قابل انکار پذ

در وضعیت  یعنی .در شکل متداول آن کنار گذاشته شود رشد اقتصادیالملل خارج شود و  منطقه و بین

چون  ؛گردد عنوان هدف اصلی دنباله بنباید  ،زایی برای کشور تولید ثروت و تحقق ثروت ،«جنگ اقتصادی»

المللی  های اقتصادی بین و ظرفیت پیوند ما با اقتصاد جهانیی ثروت ملّی،  دستیابی به توسعهول متداراه 

ممکن ی جهانی  های توسعه سرفروآوردن در مقابل زورگویی قطباست و این پیوند بدون  ای و منطقه

انقالب در  ـ که مبنای ادبیات «ی اقتصادی حفظ استقالل کشور در عرصه»به عبارت دیگر  نخواهد بود.

الملل  از طریق وابستگی و ارتباط عمیق با اقتصاد منطقه و بینـ های اقتصادی است  مواجهه با دشمنی
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الملل مرتبط است،  لذا رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملّی گر چه با اقتصاد منطقه و بین شود. محقق نمی

 انجام شود. ابه این اقتصاده وابستگی بر اساس بایدنطراحی رشد اقتصادی  اما

 ؛شود عنوان هدف اصلی دنبال نمیه در وضعیت جنگ اقتصادی، رشد اقتصادی و تولید ثروت ب بنابراین

  گردد. گیری می عنوان هدف اصلی پیه ب« امنیت اقتصادی»بلکه 

 ی پیشنهادی: اصالحیه

کشور از بحران و ای که اقتصاد بگونه اقتصادی رشد اقتصادی شتابان و پایدار با رویکرد استقالل ـ1

 .روزمرگی خارج شود

 

 

. افزایش تولید ملی کاال و خدمات متناسب با بازار داخلی، منطقه آسیای جنوب غربی و جهان و 5

 بهبود مستمر تراز تجاری غیرنفتی

های  % از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده03. واریز ساالنه حداقل 11

های  واحد درصد به آن و استقالل مدیریت حساب 0وق توسعه ملی و افزایش نفتی به صند

 ای صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه

اما  .ی صادرات بر واردات است غلبه معنایه بهبود تراز تجاری غیر نفتی بدر صورت افزایش تولید، 

اولویت دادن به تولید  ز طریقدر صادرات است که ا «ی باال ارزش افزوده»، این تراز شرط بهبود مستمر

به همین دلیل است که توصیه قابل تحقق است.  «تکنولوژی برتر»صدور کاالهای مبتنی بر  صنعتی و

و  بخش خصوصی سازیتوانمند تاسیس شود تا با ی ملّی صندوق توسعهی درآمد نفتی،  با ذخیره شود می

دستیابی به  برای روشن است کهاما  رد شود.تکنولوژی برتر به کشور وا ،ی تسهیالت ارزی به آن ارائه

ی جهانی، روابطی صمیمی برقرار کرد و از  های توسعه تکنولوژی برتر و ورود آن به کشور باید با قطب

  ها و اصرار بر استقالل سیاسی دست برداشت. مقابله با زورگویی
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  تکنولوژی متوسط»ار داخلی، به استقالل اقتصادی و تأمین باز مقابل این روند و برای دستیابیدر »

 تامین استقالل اقتصادیزا،  زیرا اولین گام در نگاه درون ؛است که باید مبنای تولید در کشور قرار گیرد

بعد . گرچه در معنای تخصصی آن «بخش خصوصی»توسط  تولید ثروتاست و نه  «مردمعموم »توسط 

، صادرات کاالهای مبتنی بر تکنولوژی متوسط به یهای بعد برنامهداخلی و در  در تامین نیازهای ثبات از

البته این امر به اتخاذ  شود. مریکای التین نیز دنبال میآمستضعفین منطقه جنوب غرب آسیا و سپس 

 ها نیازمند است. در دیگر بخش های مرتبط سیاست

 اصالحیه پیشنهادی:

سازی  هزار داخلی و زمینبا تامین نیازهای ی متوسط و بادوام و خدمات متناسب باتولید ملی کاالافزایش ـ 2

 های بعدی در برنامه ی جنوب غرب آسیا و امریکای التین برای صدور این کاالها به منطقه

 

 

های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه با ایجاد تحول  قطع وابستگی هزینه .0

 ای دولتدر نظام درآمدی و هزینه

های بوسیله افزایش تولید ناخالص ملی از طریق سیاست« تحول در نظام درآمدی»ور، در نگاه برون مح

های شدن تولید، کشاورزی و خدمات، هزینهگیرد تا مالیات حاصله از ارزش افزوده صنعتیصورت می 2بند

این  به .های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز قطع شوددولت را تامین کند و در نتیجه وابستگی هزینه

 بیان شد در این بند نیز وجود دارد. 2ترتیب، موانعی که در بند 

 اصالحیه پیشنهادی:

 یالگو و یتکنولوژ یاستراتژ رییتغ ،یاقتصاد استقالل یهانهیهز یبرا گاز و نفت یدرآمدها صرفـ 3

 دیجد دیتول
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به قطب تجاری های اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور و تبدیل شدن توسعه پیوند. 6

 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 13و ترانزیتی در چهارچوب بند 

 و یمل نقش یفایا با یردولتیغ یعموم ینهادها تیظرف از مناسب یریگبهره و مشارکت .9

 یمقاومت اقتصاد تحقق در هاآن یفرامل

ی بخش عهدهی اقتصادی یکپارچه در کشور به محور، نقش اصلی در ایجاد شبکهدر نگاه برون

ایفای نقش ملی و »، بخش خصوصی است و «نهاد های عمومی غیر دولتی»خصوصی است. لذا مقصود از 

نیز به معنای دستیابی به ارزش افزوده از طریق راه اندازی صنایع با تکنولوژی برتر در داخل و خارج « فراملی

وی با تعیین اقتصاد به عنوان هدف جامعه و  است. اما این امر مسا یای و بین المللمنطقه یو رقابت با رقبا

 و پذیرش  تقسیم کار بین المللی است. WTOتبعیت محض از توصیه های اقتصاد جهانی و 

زا قرار  مستقلّ و درون اقتصادیِ ی ایجاد شبکهباید پیشتاز در  بخش دولتی و تعاونی زا، در نگاه درون

الگوی »ر اساس ب ،گوی درآمد در بخش دولتیدر صورتی که ال البته و بخش حاکم بر این شبکه باشند؛ گیرند

 صنایع مادر به سمت های سازندگی موجود در قرارگاه یمکتب های و انگیزه بازسازی شود «درآمد انقالبی

ی اقتصادی کشور خواهند بود    ی شبکه دهنده و فرعی که تشکیل اصلی های یعنی بخش .سوق داده شود

مدیریت و  نظام اسالمی برای قدرت گرفتن بخش خصوصیدولت و سازی  زیرا زمینه؛ باید دقیقاً معین شوند

  بر خالف احکام حکومتی اسالم است. ،بر سرنوشت کشور داران سرمایه

اما الگوی درآمدی برای نیروی انسانی  سپرده شوند یدولتمدیریت به بر این اساس، صنایع مادر باید 

جریان یافت  در دفاع مقدّساین فرهنگ طور که  ؛ همانفرهنگ ایثار باشدشاغل در این بخش، باید مبتنی بر 

و از آنجا که تکنولوژی متوسط مبنای تولید قرار گرفته است، عالوه بر این  های بزرگی را رقم زد. و کارآمدی

ت به محصوال« مصارف عمومی»در  تا خارج شوندو پیچیده باید از حالت متمرکز به تدریج صنایع مادر نیز 

های پیچیده  وابستگی علمی و صنعتی و نیاز به تکنولوژی قید صنایع مادر از تر اکتفاء شود و در مقابل، ساده

البته شکستن تمرکز در صنایع مادر و پراکنده کردن آن در سطح کشور، فوائد دفاعی و امنیتی  رها گردد.

های اساسی دچار  یب سریع زیرساختدشمن را در تخرهای احتمالی،  در جنگفراوانی نیز خواهد داشت و 

 های زیادی خواهد کرد. مشکالت بزرگ و هزینه
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ی در کشور را به یزا های متوسط، مسئولیت اشتغال تکنولوژی با پرداختن بهبخش تعاونی نیز بنابراین 

، متکفّل جای صادرات و واردات کاالی مبتنی بر تکنولوژی برتره ب و بخش خصوصی گیرد عهده می

که ترانزیت نیز باید در خدمت  ضمن آنزی تکنولوژی برای تأمین سطح رفاه موجود خواهد بود. سا بومی

 انتقال آسان و ارزان کاالهای مبتنی بر تکنولوژی متوسط قرار گیرد.

های  ، دستیابی به تکنولوژی«نظام اسالمی و دستگاه سیاسیاقتدار مصارف و نیازهای »در  البته

 ت.پیچیده و متمرکز الزم اس

 اصالحیه پیشنهادی:

 :قیطر از کشور در مستقل و کپارچهی یاقتصاد شبکه جادیا ـ4

 جهت در( ثارگرانهیا) یانقالب درآمد یالگو اساس بر مادر عیصنا در یدولت بخش نقش یایاح( الف

 نظام یاقتصاد یاساس یهایازمندین نیتام

 متوسط یوژتکنول اساس بر اشتغال نیتام یبرا یتعاون بخش یسازفعال( ب

 آن با مرتبط یِتکنولوژ یِسازیبوم قیطر از یعموم رفاه نیتام عرصه به یخصوص بخش ورود( ج

 

 

بهبود مستمر فضای کسب و کار و کسب حداقل جایگاه سوم منطقه با تقویت ساختار رقابتی و  .8

، حمایت از سیاستهای کلی تولید ملی 00و  03، 11، 8رقابت پذیری بازارها با توجه به بندهای 

سیاست های  5سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند  00و  19کار و سرمایه ایرانی، بندهای 

 کلی تشویق سرمایه گذاری

محور در اقتصاد، تبادل با کشورهای خارجی در نیروی کار و خدمات فنّی و مهندسی و سایر  نگاه برون

اند و قدرت  نایعی که در یک کشور بومی شدهچه ص ؛شمارد های اقتصاد ملّی را ضروری می توانمندی

چه از طریق ها، ظرفیت خود را توسعه دهند و  گذاری در آن اند، به دیگر کشورها وارد شده و با سرمایه گرفته

۷



 

 

تا نیروی انسانیِ های کار در کشورهای مختلف، رفت و آمد کارگران و مهندسین تسهیل شود  تعامل وزارت

بنابراین هنگامی که تولید ملّی متناسب با سرعت  .انسانی مورد نیاز وارد گرددمازاد صادر شود و نیروی 

ای و بین المللی،  منطقه ر اساس دیدگاهو با عمل ب گیرد کسب و کار رونق میتولید جهانی به گردش درآید، 

ر به دیگر کشورها صادبا آن،  مرتبطتولیدی و واحدهای  آمده بدست های صنعتی و خدماتی توانمندی

مجوّز اعطاء و  خواهد داشتآمد  و نیروی انسانی داخلی و خارجی به صورت آزاد رفت و همچنینگردد  می

محور، نیازمند هماهنگی و پیوند سرعت تحقق این بند در نگاه برون پس .پذیرد ه راحتی انجام میکار ب

در هر کشور به کشورهای شده  نی، صدور کارخانجات و صنایع بومیچرخه تولید ملی با سرعت اقتصاد جها

 هدف و ایجاد ساز و کار برای تبادل نیروی کار با کشورهای خارجی است.

 های اقتصادی کشور ابتدائاً در تامین نیازهای داخلی  محور، باید توانمندی اما با رویکرد استقالل

. ایجاد کنند تغالها بر اساس تکنولوژی متوسط، به تولید رونق دهند و اش تعاونی تابکار گرفته شوند 

  در این روند، در بند قبل معین شد. بخش دولتی و خصوصی نیز ی وظیفه

 اصالحیه پیشنهادی:

 در متوسط، یتکنولوژ از استفاده قیطر از یتعاون بخش تیاولو با کار و کسب یفضا مستمر بهبودـ 5

 یداخل یازهاین نیتام جهت

 

 

 کلی()قسمت اول سیاست  افزایش قدرت خرید مردم .4

کشور در یش تولید ناخالص ملّی و توانایی افزایش قدرت خرید مردم در نگاه متداول، وابسته به افزا

فقدان ارزش افزوده در صادرات ملّی به دلیل ناتوانی در تولید کاال در سطح بنابراین  تولید ثروت ملّی است.

داری در اصول است. در واقع سرمایه تکنولوژی برتر، ناشی از تفاوت مبنایی اقتصاد مقاومتی با اقتصاد

تعمیم الگوی مصرف غربی با شعار عدالت، موجب عدمِ توازن بین صادرات و واردات شده و  کاهش مداوم 

 ممکن نخواهد بود.« افزایش قدرت خرید مردم»ارزش پول ملّی را رقم زده است که در این صورت، 
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 کنترل کرد و کاالهای مبتنی بر تکنولوژی برتر را از  جای ارتقاء سطح رفاه، آن راه در مقابل باید ب

ی ایران تقلیل یابد  مصرف عمومی خارج نمود تا با کاهش انتظارات و تغییر در بافت واردات، تورّم در جامعه

تر گردد. در این صورت، کاهش مداوم ارزش پول ملّی متوقف شده  ی صادرات نسبت به واردات سنگین و کفّه

 خرید مردم افزایش خواهد یافت.  و بالتبع قدرت

 اصالحیه پیشنهادی:

افزایش قدرت خرید مردم از طریق تغییر در بافت واردات بر اساس کنترل رفاه و کاهش وابستگی مصرف ـ 6

  عمومی به تکنولوژی برتر

 

 

 )قسمت دوم سیاست کلی( کاهش تورم به تک رقمی .4

های مقطعی در تاریخ است؛ نه معمول و ناشی از بحرانیک پدیده غیر « تورم باال»در اقتصاد جهانی، 

شود که ناشی از تغییرات در محسوب می یوضعیتی همیشگی و پایدار در جامعه! البته تورم کم، امری طبیع

اما تورم در ایران به وصفی دائمی برای نظام اقتصادی تبدیل شده است؛ زیرا الگوی  طول زمان است.

اعتقاد به عدالت در نظام جمهوری اسالمی شکسته شده، باعث ناهنجاری در مصرف طبقاتی که به دلیل 

 مکانیزم عرضه و تقاضا و فزونی همیشگی تقاضا نسبت به عرضه شده است. 

ها در آن  شود بلکه قیمت داری در شکل متداول خود دچار تورم مداوم نمی اقتصاد سرمایه که، توضیح آن

بمثابه یک سبک زندگی اقتصادی در « تولید، توزیع و مصرف»یرا روند ز ؛دارای پایداری و ثبات نسبی است

ها ایجاد کرده است. بله! ممکن است در مواردی ویژه،  ی امنیت برای قیمت جهان شکل گرفته و حاشیه

شناسیِ موارد خاصّ  دانان به آسیبمده باشد که در این صورت، اقتصادآ وضعیتی خاص و بحرانی پیش

کنند. تورم دیگری که در روند متعارف اقتصاد وجود  های مشکل اقدام می بین بردن ریشهپرداخته و به از 

شود و ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا  دارد، تورمی معقول و بسیار کُند است که امری طبیعی محسوب می

در ایران  یا تحوالت تکنولوژی است. بنابراین اگر اقتصاد به نحو صحیح مهندسی شود، تورم به صورتی که
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زیرا تورم  ؛ی خاص تحلیل شود باید به عنوان یک پدیده« تورم در ایران»شود، وجود ندارد. پس  مشاهده می

به وصفی برای نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است. یعنی باید روشن شود چرا دو یا سه وعده جهش 

رمضان و ...( به یک فرهنگ تبدیل قیمت در هر سال )ابتدای فروردین، فصل بازگشایی مدارس، ماه مبارک 

گرا به اقتصاد است که  رسد علّت تداوم این مشکل، تحلیل آن بر اساس نگاه برون شده است؟! به نظر می

 شود. ی انقالبی ایران در آن، نادیده گرفته می واقعیات جامعه

ی  که علّت آن، غلبهکاهش ارزش پول ملّی در ایران به یک روند دائم تبدیل شده که  پس باید دقت داشت

در نظام جمهوری « عدالت»ارزش واردات بر صادرات ملّی است. منشأ این ناهنجاری، اعتقاد به شعار 

شکسته شود و بالتبع تقاضا « داری الگوی مصرف طبقاتی در اقتصاد سرمایه»اسالمی است که باعث شده 

باع نشود و واردات به امری ضروری تبدیل گاه اش نسبت به تمامی کاالها به حدّی زیاد گردد که بازار هیچ

های توسعه، موجب محروم کردنِ ایران از  ی سیاسی با قطب شود. از سوی دیگر درگیری و مبارزه

ی معتنابه نیست. پس محقق نشدن  شده و در نتیجه، صادرات ملّی نیز دارای ارزش افزوده« تکنولوژی برتر»

در تولید، باعث شده تا توازن بین صادرات و واردات برقرار  نظم طبقاتی در مصرف و فقدان ارزش افزوده

 نگردد و تنزّل مداوم ارزش پول ملّی، به مانع بزرگی در برابر افزایش قدرت خرید مردم مبدّل شود.

جایگزین آن « توزیع»در ایران تبدیل نشده و « قطب توسعه»گاه به  هیچ« تولید»با توجه به عوامل فوق، 

اما پس از انقالب  ؛های نادرست شاه شکل گرفت دلیل سیاسته هنجاری در قبل از انقالب بشده است. این نا

بود که موجب شد « سود سرمایه»و دستمزد کارگر از « نرخ کار»و با فراگیری شعارهای مکتبی، عدم تبعیت 

ها وارد بخش توزیع  کاالها با قیمت باالیی تولید شوند و فعالیت تولیدی به صرفه نباشد و در نتیجه، سرمایه

تواند پاسخگوی تقاضاها در کشور باشد؛ مخصوصاً با توجه به این  گاه نمی شدند. به همین دلیل تولید هیچ

باشند که در   که تقاضاها بر اساس الگوی مصرف طبقاتی شکل نگیرند و بر مبنای شعار عدالت تحریک شده

 شود. ی ایران تبدیل می این صورت قهراً تورّم به یک مسأله همیشگی در جامعه

  به سقفی خاصّ مقیّد شود؛ یعنی « رفاه»ها ممکن است که  زمانی کنترل قیمت رسد میبه نظر

تکامل مادّی و رفاه دائم التزاید، نباید مقصد و هدف نظام جمهوری اسالمی قرار گیرد. یکی از لوازم این 

های عمرانی در کشور نیز به نحو عادالنه  دجهبوباید  ؛های عمرانی است گیری بودجه روند، تغییر در جهت

 البته .شعار عدالت و تعمیم خدمات و توزیع رفاه به سرتاسر کشور پیگیری شودباید توزیع شوند. یعنی 
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های رفاه ثروتمندان توسط خود آنها تامین شده و دولت از این رهگذر  یابد تا خرج هزینه ی آن تغییر می شیوه

های زندگی در کالن شهرها و  جای آن که حلّ چالشه ب لذاحرومین بپردازد. ی خدمات به م به ارائه

های آن بر دولت تحمیل شود، باید تمرکز جمعیت در کالن شهرها و سیل مهاجرت به آنها متوقف  هزینه

کند تا  هایی محقق شود که حدّ جمعیتی برای ساکنین شهرها معین می گردد. این کار باید از طریق سیاست

های کالنی مانند مترو و  تر پراکنده گردد و هزینه جای تمرکز در ده شهر بزرگ در صد شهر کوچکه ت بجمعی

ها در مناطق محروم  شده و زمینه برای صرف این هزینه مقابله با آلودگی هوا و ... از دوش دولت برداشته

 فراهم شود.

ی مهاجرت به شهرهای بزرگ  ایجاد جاذبه ی جامعه، قهراً باعث در واقع مبنا قرار دادنِ رفاه در اداره

موجب سیل مهاجرت  به شهرها و کاهش  کالن شهرها،شده و وجود بیشترین و بهترین امکانات رفاهی در 

امری  ،گرا به اقتصاد درصد از جمعیت کشور شده است. این روند در نگاه برون 33جمعیت روستایی به 

ز ارتباط اقتصادی با منطقه و بین الملل و جهان است و لذا زیرا پایتخت و کالن شهرها مرک ؛ضروری است

 گذاری توسط فعاالن اقتصادی خارجی در آن باشد، الزم است. سطحی از رفاه جهانی که موجب سرمایه

مقیّد کردن رفاه و قطع وابستگی اقتصادی به بیرون و نگاه  اقتصاد مقاومتی،اما از  آنجا که مبنای 

 های داخلی است، معکوس کردنِ این روند ضروری است. ه به ظرفیتدرونی به اقتصاد و تکی

سال گذشته انجام داده و بر اساس توجیه و سود  35البته خدماتی که دولت به مناطق محروم طی 

اقتصادی شکل نگرفته است، مخالف روند معمول آن در جهان بوده است. یعنی خدمت به مردم و تعمیم 

در آن مدّنظر قرار گرفته اما از سوی دیگر باعث شده تا طبقات مرفّه نیز از رفاه به تمامی مناطق کشور 

ها  مواهب خدمات ارزان قیمت برخوردار شوند که این روند نیز باید معکوس شود. مثالً الزم است تا شهرداری

د به ی خدمات شهری مجّانی به مناطق برخوردار خودداری کرده و ساکنین متموّل آن، نیاز خو از ارائه

خدمات شهری را از طریق پرداخت پول به بخش خصوصی برطرف کنند تا قیمت زمین و مسکن در مناطق 

های حاصل از این طریق در مناطق محروم  جویی ی صرفه هزینه ها نیز با ر کاهش یافته و شهرداریبرخوردا

ی سطح رفاه  تا فاصله بود ت یکسان به تمامی نقاط کشوربدنبال تعمیم خدما بایدشهر بپردازند. بنابراین 

تهران و سایر کالن شهرها نسبت به شهرهای کوچک و روستاها کاهشی جدی پیدا کند؛ اما مهم آن است که 

هیم شوند. در غیر این ی این کار به دوش دولت نباشد و قشر مرفّه در آن به طور جدی س بخش اعظم هزینه
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ی  شهرهای کوچک و روستاها، همواره همان فاصلههای کالن برای رسیدگی به  رغم هزینه صورت و علی

شهرها و  قبلی میان این نقاط با مراکز پول و سرمایه باقی خواهد بود. ولی تعیین سقف برای رفاه در کالن

ی عمرانی دولت صرف  های خدماتی، باعث خواهد شد تا بودجه مشارکت اقشار ثروتمند در تامین هزینه

 تری محقق گردد. به نحو گسترده« رفاه توزیع»تر شده و  مناطق محروم

 اصالحیه پیشنهادی:

گیری بودجه عمرانی کشور به توزیع رفاه برای  ـ کاهش نرخ تورم از طریق تعیین سقف رفاه و تغییر جهت7

 های رفاه در کالن شهرها جای تامین هزینهه شهرهای کوچک و روستاها، ب

 

 

 های برنامه %  در طول سال0اقتصادی به میزان  وری کالن . افزایش متوسط رشد ساالنه بهره0

افزارها با سرعت تحوالت  معنای هماهنگی سرعت نرمه وری کالن اقتصادی در نگاه متداول ب بهره

تکنولوژی است؛ یعنی نیروی انسانی به استانداردهای مربوط مدیریتی نزدیک شود. در واقع کارمند بخش 

افزارهای  ساعت کار کند بلکه متناسب با سخت 8تواند کمتر از  های توسعه نه تنها نمی خصوصی در قطب

تری کار کند.  ی افزون مربوطه، کارآمدی و کیفیت نیروی انسانی نیز باید ارتقاء یابد و با شدّت روحی و عالقه

شود که کارگر و کارمند در تمامی ساعات، مشغول به کار باشد ـ و  گرچه در جهان سوم این مسأله دنبال می

وری نیروی انسانی در بخش دولتی است ـ  اما این تنها  دلیل عدم بهرهه سازی دولت نیز ب تأکید بر کوچک

 تر از آن است. ی مقیاس مهم وری در سطح کیفی و سپس در سطح توسعه وری است و بهره بیان کمّی از بهره

ود که کارمند و های اقتصادی به نحوی تحریک ش شود که انگیزش این مهم در صورتی محقق می 

نظر بندی حقوق و مزایا و چه از  کارگر با عشق و لذت و انقطاع روحی به کار مشغول شود؛ چه از نظر طبقه

ی گردش کار و تاثیر  در بهینهدادن او  کار و چه از نظر مشارکت... در محیط تأمین فضای ورزشی و تفریحی و

ی سیستم ارائه کرده است. به همین دلیل  آن در حقوق و درآمدِ کارگر و کارمندی که پیشنهاداتی برای بهینه

کند و بر همین اساس  ی اول یک شهروند ژاپنی، شرکتی است که در آن کار می است که معروف شده: خانه
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ها وجود دارد. زیرا شخص از حضور در این  ی شرکتاست که تقاضای شدیدی برای استخدام در برخ

برد و این نوع از تحریک  محیط کاری و امکانات آن و قدرت خریدی که ناشی از این شغل است، لذت می

 شود.  نیز موجب کارآیی بیشتر او برای شرکت می  انگیزه

داری  اقتصاد سرمایهافزارهای مدیریتی  وری وابسته به تحول در نرمرشد بهرهطور خالصه،  پس به

حجم کار کنترل شده و سپس به تحقق استاندارد کیفی کار مبادرت  یاست که در گام اول آن، استاندارد کمّ

افزارها متناسب  ی انسانی با ارتقای سطح کیفی سختنیرو« سرعت، دقت و تاثیر»شود و در پایان باید می

ی مادی نیروی انسانی از طریق حقوق و مزایا و گیزهشود، تحریک انها میآنچه باعث تحقق این گام گردد.

 .استی سیستم  و مشارکت نیروی انسانی در بهینهارتقاء کیفیت محیط کار 

 ی  وری از انگیزه های داخلی نشان می دهد که بهره اما نگاه درونی به اقتصاد و تکیه به ظرفیت

گیرد و لذا اولویت اول یک  طلبی نشأت می تگرایی و شهاد انقالبی و کار جهادی و فرهنگ ایثار و آخرت

ن آن خارج یعنصر انقالبی، تأمین نیاز نظام اسالمی از طریق کار دولتی است. البته کار دولتی از معنای امروز

شود که در اوائل انقالب در تمامی نهادهای انقالبی جریان یافته و بدون  شده و به سیستمی جهادی معنا می

وری و نیروهای کارآمد  های انقالب را به عهده گرفته بود. پس بهره یا، برآوردن نیازمندیتوجه به حقوق و مزا

شود که علی رغم خطرات مختلف  طلب تعریف می در نگاه درونی، به خیلی از عناصر ایثارگر و شهادت

 حاضرند در بخش دولتی و برای تامین نیازهای انقالب مشغول به کار شوند و نه در بخش خصوصی. 

ها شکسته  های جدید در تمامی بخش داری با اتخاد سیاست اگر نظام سرمایه باید توجه داشت که البته

های جهادی  های انقالبی و فعالیت نشده و در تمامی سطوح به اقتصاد مقاومتی مقیّد نشود، آنگاه انگیزش

 .ساالر عمل خواهد کرد های سرمایه در جهت تامین نیازهای قشر مرفّه و سیاست

 اصالحیه پیشنهادی:

افزایش متوسط رشد ساالنه بهره وری کالن اقتصادی بر اساس مبنا قرار دادن فرهنگ ایثار در نیروی ـ 8

 های اقتصاد مقاومتی انسانی برای تامین نیازمندی
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ی، کاهش شدت ور جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهها در  تحقق کامل هدفمندسازی یارانه .1

 های عدالت اجتماعی قاء شاخصانرژی و ارت

ها به الگوی  شوند و یارانه س مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میها بر اسا در نگاه متداول جهانی، قیمت

ین اجتماعی نیز یارانه پرداخت کشورهای صنعتی، به بخش تام ییابد و در برختولید اختصاص می

ها  خدمات عمومی، منابع حاصل از هدفمندی یارانه ی بر این اساس برای تأمین دولت در جهت ارائه شود. می

ی استهالک )در  ی تأمین خدمات عمومی و هزینه باید به دست دولت سپرده شود. البته غیر از هزینه

گیرد که همانا  ی کشورها مورد توجه قرار می ی برق، آب، گاز و ...( امر دیگری نیز در روند متداول اداره شبکه

های جدید نیاز  های کالنی برای پژوهش ییر مقیاس در این خدمات است. یعنی بودجهی توسعه و تغ هزینه

های عمومی  های بهتر و سریعتر به تامین نیازمندی است تا بر اساس دستاوردهای آن بتوان با روش

 بردار نیست. زیرا ارتقاء این خدمات در اقتصاد جهانی توقف ؛پرداخت

لگوی اه م ایران به دلیل غیرمقنن بودن مصرف و عدم تناسب آن باما ناهنجاری در الگوی مصرف مرد 

داری است. از این رو چالش موجود بر اساس نگاه متداول، از طریق تحمیل  مصرف طبقاتی در نظام سرمایه

شود. اما این امر در جامعه ایران فاصله طبقاتی در الگوی درآمد و مقنن کردن الگوی مصرف برطرف می

 امکان پذیر نیست.« گستاخی انقالبی در مصرف» یوحیهبدلیل جریان ر

  است که این امر، « تولید و الگوی توزیع غربی یالگو»راه برون رفت از الگوی مصرف غربی، تغییر در

پس هنگامی که استراتژی توسعه در نظام اسالمی بر دستیابی به  دهد.هندسه اقتصاد مقاومتی را شکل می

ل تهدیدهای دشمنان مبتنی شد و رفاه به این مبنا مقیّد شد، آنگاه منابع حاصل از امنیت اقتصادی در مقاب

زایی بر اساس تکنولوژی متوسط و  با  ها صرف الگوی تولید جدید خواهد شد تا اشتغال هدفمند کردن یارانه

 های غیرمتمرکز صورت گیرد. ها و بنگاه تکیه بر تعاونی

بیت المال به السالم  علیهمی معصومین آن است که همانند سیره باید توجه داشت که وضع مطلوبالبته 

زیرا در جوامع  ؛صورت مساوی میان مردم توزیع شود اما این روند در شرایط کنونی امکان تحقق ندارد

ها و هنجارهای مسلم اجتماعی در زندگی امروز است که:  ی شده امروزی این امر بمثابه یکی از پذیرفته

جانبه در تمامی شئون زندگی مردم از آموزش و  ی خدمات همه ف گذشته، موظف به ارائهها بر خال دولت
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بهداشت تا حمل و نقل و سالمت و تغذیه و ... هستند. لذا در صورت تقسیم بیت المال در میان مردم، دولت 

پس تا زمانی ی خدمات اجتماعی نخواهد داشت.  در انجام وظایف فوق ناتوان خواهد شد و منبعی برای ارائه

ی معصومین در این باره فراهم  که چنین تلقی و انتظاری از وظایف دولت وجود دارد، امکان عمل به سیره

 نخواهد شد.

های ناشی  در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و هزینهمندی  پس باید در دوران گذار، منابع حاصل از هدف

شهرها و  ی بین کالن خواهانه و کاهش فاصله لتاز آن مصرف شود. گذشته از آن که در صورت رویکرد عدا

ها تبعات بزرگی را که وضع  شهرهای کوچک و تعیین سقفی برای رفاه و کاهش انتظارات، آزادسازی قیمت

ی امنیت منحصر بفردی که  طور که امروز و در سایه موجود در پی داشته، پدید نخواهد آورد. یعنی همان

نیتی نظام و هوشیاری مردم بوجود آمده، انتظار و تقاضایی از طرف های دفاعی و ام ی سیاست بوسیله

امنیت خارج از کشور وجود ندارد؛ در صورت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و سطح مردم ایران نسبت به 

المللی نیز، تقاضا و طلب  ها بر اساس بازارهای بین کاهش مصرف و پایین آمدن انتظارات و عدم تعیین قیمت

ای مختلف کاهش خواهد یافت و ی متداول زندگی اقتصادی در جهان و کااله سبت به نحوهعمومی ن

 ها اثر چندانی بر زندگی مردم نخواهد داشت. سازی قیمتآزاد

ی بزرگ برای نظام  ها و جلوگیری از قاچاق و امثال آن در صورتی به یک مسأله در واقع آزادسازی قیمت 

ی تولید داخلی به الگوی تولید جهانی پیوند بخورد اما وقتی تصمیم بر شود که قرار باشد الگو تبدیل می

این شد که بر اساس اقتصاد مقاومتی، هویت اقتصادی جدیدی در ایران بوجود بیاید و عزّت و آبروی 

التزاید( تعریف شود؛ آنگاه تقاضای عمومی نسبت به  اقتصادی در میان مردم به توزیع رفاه )بجای رفاه دائم

 گیرد تا مسائل ناشی از آن، قابلیت طرح و بررسی بیابد. ای و جهانی شکل نمی رفاه منطقه سطوح

های انرژی، نان، آب، برق، گاز و ... ـ همانند آنچه  پس پرداخت یارانه به کاالها و خدماتی همچون حامل

رف در کوتاه زیرا این نحوه پرداخت، گرچه موجب کاهش مص ؛شود در دولت دهم انجام شد ـ دنبال نمی

و وجود روحیه گستاخی  شود اما با توجه به عدم تحقق الگوی مصرف طبقاتی در ایران انقالبی مدت می

ای نخواهد داشت. بنابراین عالوه بر کنترل انتظارات مردم  ، در درازمدت چنین نتیجهانقالبی در مصرف

ی ارزی، به اقتصاد مقاومتی  کل یارانهنسبت به الگوهای جدید در رفاه، منابع حاصل از هدفمندی باید در ش

 آن با قیمتی ارزان تأمین شوند. اختصاص یابد تا تمامی عوامل تولید در 
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 اصالحیه پیشنهادی:

از قبیل تغییر « اقتصاد مقاومتی»های تحقق  ـ تحقق کامل هدفمند سازی یارانه ها در جهت تامین هزینه9

های غیر متمرکز و حرکت بسوی کاهش شدت  ها و بنگاه اونیزایی با تکیه بر تع در الگوی تولید، اشتغال

 های تعمیم عدالت و کنترل رفاه مصرف انرژی بر اساس سیاست

 

        

 و نظام اداری 44های کلی اصل  تغییر ساختار بودجه براساس سیاست. 16

و منابع طبیعی و  ها دارای اموالی هستند که شامل بیت المال در نگاه متداول جهانی به اقتصاد، دولت

ها تمرکز  معادن و ... آن کشور است و ثروتی نیز در دست بخش خصوصی و مردم آن کشور است که در بانک

و منابع مالی سیّالی در دنیا وجود دارد که اگر جذب اقتصادهای ملّی   امور، سرمایه  یافته است. عالوه بر این

دهند. پس در  قدرت اقتصادی آن کشورها را افزایش می آیند و شوند، در کشورهای میزبان به گردش در می

های  ؛ ب( منابع و سرمایهگذاری خارجی داری، امور مالی دارای سه رکن است: الف( سرمایه نظام سرمایه

 شود. متمرکز می ها ج( ثروت یک ملّت اعم از مردم و بخش خصوصی که در بانک داخلی مربوط به دولت؛ 

یافته از طریق بخش خصوصی،  های مرکزی در کشورهای توسعه سای بانکرغم انتخاب رؤ البته علی

شود. اما در هر دو صورت، دولت و  یافته توسط دولت انتخاب می توسعه صاحب این منصب در کشورهای کم

شوند و در  داری محسوب می ها و ثروت مردم، بخش خدماتی برای نظام سرمایه سایر قوا، بودجه، بانک

گیرند. یعنی  ستراتژی صنعت و استراتژی تحقیقات و نیازهای بخش خصوصی قرار میخدمت تولید و ا

ی قضائیه، بمثابه اهرمی  گذاری توسط قوه ریزی دولت و ایجاد امنیت برای سرمایه قوانین مجلس و برنامه

آنان رقم ی قدرت را به نفع  دهد و نظام موازنه داران قدرت بیشتری می ی سرمایه کند که به سرمایه عمل می

 زند. می
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گیرند که متغیر اصلی در آن،  بر این اساس است که اقتصادهای ملّی بر مبنای مدل سه شکافه شکل می 

در بخش دولتی ترکیب شده تا با ایجاد « بودجه و راندمان»است که با متغیّر  « انداز گذاری و پس سرمایه»

 ه دهد.، ثروت ملّی را توسع«صادرات و واردات»توازن در متغیر 

شود و بحث از آن باید در قالب  گیری انجام می یافته با رأی گرچه مدیریت بانک در کشورهای توسعه 

ها توسط دولت معین  جا که در ایران رئیس بانک مرکزی و سایر بانک چهار بازار انجام شود؛ اما از آن

های مرکزی وقتی  بانک از سویی،ود. ی بودجه و راندمان بررسی نم ها را در حوزه شود، باید بحث از بانک می

المللی پول و  های بانک جهانی و صندوق بین توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند که با سیاست می

ی عمران سازمان ملل متحد هماهنگ شوند و از آنها تبعیت کنند و اال در مصاف با دیگر کشورها در  کمیته

ریزی خود باید در هماهنگی  ها نیز در بودجه خواهند ماند. دولتی ثروت ملّی عقب  ی حفظ و توسعه زمینه

توانند بدون هماهنگی با  های کشور نمی طور که بورس ای و فراملّی عمل کنند؛ همان های منطقه با سیاست

های قبلی  طور که در بحث های اصلی در جهان، حرکت خود را تنظیم کنند. این روند همان سرعت بورس

 المللی و جهانی نخواهد داشت.   ز وابستگی به اقتصاد بینگذشت، حاصلی ج

عنوان تابعی از استراتژی توسعه عمل کنند و ه پس در نگاه متداول جهانی، بودجه و بانک مرکزی باید ب

ها بودجه و بانک مرکزی را به  دهد که دولت جنوبی و سنگاپور و برزیل نشان می هایی همچون کره تجربه

ی خدمات به بخش خصوصی با سرعت باال فراهم شود. اساساً  اند که امکان ارائه نحوی مدیریت کرده

گیرد. در سیاست خارجی باید  ها در سیاست خارجی و داخلی بر همین مبنا شکل می ماموریت اصلی دولت

د ها را به فعاالن اقتصادی در داخل پیون گذاری ترین علوم و بهترین سرمایه برترین اقتصادها و پیشرفته

دهند. در سیاست داخلی نیز، جغرافیای اقتصادی کشور را با جغرافیای اقتصادی منطقه و جهان هماهنگ 

ها  ، پرداختن به امور سیاسی نیست بلکه باید زیرساختدر نگاه جهانی ی اصلی وزارت کشور کند. لذا وظیفه

تر شود. لذا امکاناتی از قبیل  رج روانها را به نحوی تنظیم کند که ارتباط اقتصادی با خا یابی برای آن و مکان

شوند که دارای  ها و آموزش عالی در صورتی تأمین می های حمل و نقل و جاده و رسانه ها و پایانه فرودگاه

ی ثروت ملّی طراحی  های متوالی و متوازی که در جهت توسعه ی اقتصادی بوده و با برنامه توجیه و صرفه

 رساندن کاالهای تولید شده به بازارهای هدف را تسهیل کند.اند، تناسب داشته باشد و  شده
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ی دولت در سنجش با استراتژی توسعه و تسهیل حرکت بخش خصوصی  بنابراین منطقی بودنِ بودجه

متفکر این روند، سازمان برنامه و بودجه است. بانک  زشود که مغ یافته معنا می در کشورهای کمتر توسعه

ریزی انجام شده، تسهیالت را تنها به موارد مشخص شده  باید بر اساس برنامهمرکزی و نظام بانکی نیز 

گذارانی هستند که توانایی  ها و سرمایه اعطاء کند. لذا اولویت پرداخت تسهیالت، مردم نیستند بلکه شرکت

اندازی صنعت مربوطه در آن کشور را دارا هستند. پس بودجه دولت و اعطاء تسهیالت بانکی به  راه

مند با اقتصاد منطقه و  یابد که موجب رشد بخش خصوصی در ارتباط قاعده وضوعاتی اختصاص میم

ی مورد نیاز داخل هستند،  جهان گردد. یعنی بانک مرکزیِ کشورهایی که حائز تکنولوژی و صنعت و سرمایه

هماهنگی کامل با  ی عمیق و وثیق بانک مرکزی ایران قرار بگیرند و کشور وارد کننده، در باید طرف رابطه

های دولتی و بانکی،  های مرکزی کشورهای صادر کننده باشد و اال در صورت فقدان ضمانت بانک

 گذاری خارجی تحقق نخواهد یافت.      سرمایه

ها  نویس سیاست در پیش 16و  14داری روشن شد که بند  جایگاه بودجه در نظام سرمایه براین اساس

به بخشی از  13ش خصوصی است. اما بخش اولِ بندسازی بخبه دنبال توانمند د اشاره دارد وبه همین رون

شود. یعنی بازارهای پول و سرمایه، جدا از الگوی  کند که به بخش خصوصی مربوط می امور مالی اشاره می

تولید و استراتژی صنعت ـ که توضیح آن گذشت ـ قابل تحلیل نیست و در واقع بیانی کمّی برای آنهاست. 

)تامین  13کند. اما بخش دوم در بند  تأکید می 13به بُعد خارجیِ سیاست مذکور در بند 12ان طور که بند هم

سرمایه در گردش کلیه فعاالن اقتصادی و تامین مالی فعالیت های خرد و متوسط بوسیله نظام بانکی( 

های اقتصادی مربوط  عالیتی آنها با تمامی ف ها و رابطه مربوط به بخشی از امور مالی است که به بانک

 شود. می

 های  ها متمرکز شده نباید بر محور قدرت زا، بودجه دولت و ثروت ملی که در بانک اما در نگاه درون

ی نظام اسالمی  زیرا وجود دشمن و مواجهه ؛ها هماهنگ گردد اقتصادی منطقه و جهان طواف کند و با آن

عالوه بر دفع تهدیدات اقتصادی دشمن، پس  تبدیل کرده است. با آن، استقالل اقتصادی را به امری ضروری

ها و تامین های عمومی مردم، ثبات قیمتباید در بودجه به لوازم اقتصاد مقاومتی از جمله تامین نیازمندی

شیب فعلی در امور مالی و منابع دولتی ـ که باید به این ترتیب، تفاخر و اسراف پرداخت.  اشتغال و پرهیز از

اساس وابستگی شهرهای کوچک به کالن شهرها و وابستگی کالن شهرها به بانک مرکزی و وابستگی بر 

های اقتصادی در جهان شکل گرفته ـ به تدریج معکوس شود تا نسبت منابع  بانک مرکزی به سیاست
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و توزیع آن در  بنابراین باید بودجه لجستیکِ امور اساسی مانند کنترل رفاهمتمرکز و منابع آزاد تغییر یابد. 

زیرا اساساً  ؛... قرار گیردکوچک و طبقاتی میان کالن شهرها و شهرهای یسراسر کشور، کاهش فاصله

 های کیفی است. های مالی، انعکاس کمّی برای سیاست سیاست

 اصالحیه پیشنهادی:

 ـ تغییر ساختار بودجه بر اساس سیاست عدالت محور در توزیع رفاه13

 

        

حصاء، ثبت و تعیین سقف مجاز ای با اجرای بودجه عملیاتی ا ت انضباط مالی و بودجهرعای. 14

های دولتی و کاهش آن به سقف مجاز در طول  های اجرایی و شرکت های دولت، دستگاه بدهی

 های برنامه سال

 دولت منابع حد در یبردار بهره و لیتکم قیطر از تمام مهین یعمران یها طرح فیتکل نییتع. 15

 در طرح حذف و یبردار بهره و ساخت در یردولتیغ بخش با مشارکت ،یردولتیغ بخش به یواگذار

 بودن رموجهیغ صورت

های دولتی برای توجیه  خانه ها موجب شده تا وزارت روند متداول بودجه دولت و تسهیالت بانک

د را از مردم سلب های بخش خصوصی، منابع را در تصرف خود نگه دارند و قدرت عملکر اقتصادی طرح

 کنند.

  ،ی دولت و تخصیص  ها نباید متوقف بر اجازه های عمرانی در استان طرحبراساس اقتصاد مقاومتی

ها به مرکز  تا از این طریق اختیارات و ثروت از تمرکز خارج شده و وابستگی استان ؛بودجه از طرف مرکز باشد

شود تا تامین  ها انجام می کفایی اقتصادی استانکاهش یابد. در نتیجه، اعطاء تسهیالت در جهت خود

ی بافت  های هر استان به صورت روان و در درون آن و توسط جوانان آن استان محقق شود و غلبه نیازمندی

شهری در کشور به بافت نیمه صنعتی ـ نیمه کشاورزی در شهرهای کوچک و روستاها تبدیل شود. در این 

۱۹



 

 

مستعدّ برای کشاورزی مهاجرت خواهد کرد و تمرکز در شهرها کاهش صورت جمعیت بیشتری به مناطق 

معنای ه ها ابداً ب ی تسهیالت در جهت خودکفایی استان البته از بین بردن تمرکز در شهرها و ارائه یابد. می

ی تحقیقاتی آن،  ای کشور و جامعه بلکه نظام بانکی و بودجه ؛بازگشت به دوران کشاورزی سنّتی نیست

ی جدید  آوریِ این نحوه گیرند تا فنّ های متوسط و غیر متمرکز قرار می ای برای طراحی تکنولوژی هپشتوان

 شود. بنیان نیز معین می های دانش گیری جدید شرکت از زندگی تولید شود. بر این اساس، جهت

 اصالحیه پیشنهادی:

ی عملیاتی بر اساس خودکفایی  ودجهای با رویکرد غیر متمرکز و اجرای ب ـ رعایت انضباط مالی و بودجه11

 های دولت با توجه به تغییر رویکردهای فوق اقتصادی استانها و تعیین تکلیف بدهی

 

        

توسعه نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها( با مشارکت  .13

گذاری با ارتقای  نیازهای سرمایهجی درجهت پاسخ به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خار

های خرد  سهم موثر سرمایه، تامین سرمایه در گردش کلیه فعاالن اقتصادی و تامین مالی فعالیت

 و متوسط بوسیله نظام بانکی

ی قضائیه، بمثابه  گذاری توسط قوه ریزی دولت و ایجاد امنیت برای سرمایه قوانین مجلس و برنامه

ی قدرت را به نفع  دهد و نظام موازنه داران قدرت بیشتری می ی سرمایه رمایهکند که به س اهرمی عمل می

های قبلی گذشت، حاصلی جز وابستگی اقتصاد ملی به  طور که در بحث زند. این روند همان آنان رقم می

 المللی و جهانی نخواهد داشت.  اقتصاد بین

 غیر انسانی است و لذا باید در تعیین  یکار، امر حاکمیت بازار پول، بازار سرمایه و بازار کاال بر بازار

 ها به سوی توازن بازارها حرکت کرد که این مهم از طریق تعیین سبد کار در قبال سبد کاال میسر است.قیمت

 اصالحیه پیشنهادی:

۲۰



 

 

 جهت در یداخل یحقوق و یقیحق اشخاص مشارکت با آن یابزارها و یمال نیتام جامع نظام توسعه ـ12

 انحصارات نیقوان حذف و هامتیق زمیمکان در کاال سبد مقابل در کار سبد ینیگزیجا با یانسان کرامت

 

   

گذاران خارجی و  ایرانیان خارج از کشور و سرمایه ایجاد انگیزه و شرائط برای جذب سرمایه. 10

کشورهای های پولی دو و چندجانبه با  یان به بورس ایران و ایجاد پیمانورود مدیریت شده خارج

 طرف تجارت

، WTOالمللی و جهانی در چارچوب  ای، بین گذاری منطقه به سرمایه از طریق سرمایه زا نگاه برون

ها، منابع و معادن ارزان قیمت و  به دنبال مزیت نسبی فرصتباشد که  میای ها و مجامع منطقهاجالس

 نماید. های ملی کشورها را ساماندهی می وتثر ها از طریق بورس،و هدایت سرمایه نیروی انسانی ارزان بوده

 شود. گیری استعمار پنهان می این امر موجب شکل 

 اصالحیه پیشنهادی:

 ثروت با ارتباط و کشور از خارج انیرانیا هیسرما جذب ،یمل ثروت بر هیتک با یمقاومت اقتصاد یمهندسـ 13

 یزیست استکبار حول یاسالم امت ثروت و گانیهمسا

 

ل نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری در جهت اعما. 10

 شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت

ی مورد نیاز داخل هستند، باید طرف  بانک مرکزیِ کشورهایی که حائز تکنولوژی و صنعت و سرمایه

های  ن قرار بگیرند و کشور در حال توسعه، در هماهنگی کامل با بانکی عمیق و وثیق بانک مرکزی ایرا رابطه

گذاری  های دولتی و بانکی، سرمایه مرکزی کشورهای توسعه یافته باشد و اال در صورت فقدان ضمانت

 خارجی تحقق نخواهد یافت. 

۲۱



 

 

ادی در های مردمی و جه های موجود در سیستم بانکی، باعث جلوگیری از حرکت نظارتاساس،  براین

روند متداول بودجه  دهد. این زا سامان می ی برون ای توسعههای اقتصادی را در راست اقتصاد شده و فعالیت

های دولتی این منابع را در تصرف خود نگه دارند و  خانه ها موجب شده تا وزارت دولت و تسهیالت بانک

ها ناگزیرند تا با  ره دارد. در نتیجه استانقدرت عملکرد را از مردم سلب کنند که این بند به همین نکته اشا

های خود را در  استناد به وجود امکانات مختلف در استانهای ثروتمندتر و با تکیه بر شعار عدالت، نیازمندی

گاه قادر به برآوردن این حجم غیر قابل  های عمرانی از دولت طلب کنند. اما دولت هیچ قالب پیشنهاد طرح

های آن نشده و نخواهد شد؛ مگر اینکه  ای و استانی و تأمین هزینه منطقه های توقف از درخواست

گذاری خارجی در استانها را دنبال کند که این رویکرد نیز اثری جز وابستگی به بیرون نخواهد  سرمایه

 داشت.

 دیگر از  های هر استان، شغل جوانان آن استان را رقم خواهد زد و زا، تامین نیازمندی اما در نگاه درون

گذار داخلی و خارجی باشد؛ اما به شرطی که  رود تا برای ایجاد شغل به دنبال سرمایه دولت انتظار نمی

ها سپرده شود تا مردم خود به تامین  و منابع و سایر امکانات و اختیارات به استان  تسهیالت و بودجه

 های مورد نیاز نظام بپردازد.  ژیی تسهیالت برای تأمین تکنولو های اولیه خود به ارائه نیازمندی

 

 

 

 اصالحیه پیشنهادی:

های خارجی بانک مرکزی و  کاهش وابستگی به ارزهای مرجع از طریق کاهش شدید واردات در فعالیتـ 14

 تغییر رویکرد داخلی آن در اعطاء تسهیالت بر اساس:

 ها بصورت غیرمتمرکز الف( حمایت از خودکفایی اقتصادی استان

 های خرد و متوسط ها و بنگاه ه تعاونیب( توجه ب

۲۲



 

 

 در یاسالم نظام اقتدارِ« یدفاع وی تیامن ،یا رسانه ،یاسیس» یها یازمندین نیتأمج( 

 برتر یتکنولوژ ی عرصه

  

 6لی اقتصاد مقاومتی و بند های ک سیاست 11و  9، 13بر اساس بندهای اصالح نظام مالیاتی . 18

 یگذار های کلی تشویق سرمایه سیاست

گیری این  های بزرگ است و شکل نظام مالیاتی در نگاه برون محور، معطوف به اخذ مالیات از بنگاه

 ها بدون سودهای کالن حاصل از تولید کاالهای رقابتی و ارزش افزوده ممکن نخواهد شد. ه بنگا

 ها،  نبر اساس رویکرد غیرمتمرکز و گرایش به تکنولوژی متوسط و خودکفایی اقتصادی در استا

شوند و لذا اصالح نظام مالیاتی باید با توجه به این  بزرگ می های های متوسط و خرد جایگزین بنگاه بنگاه

ها بر اساس فرهنگ ایثار در  شدن از حجم دولت و کاهش حقوق دلیل کاسته سیاست صورت گیرد. همچنان به

توان بستر معافیت مالیاتی را یق میابد که از این طری های جاری به شدت کاهش می مشاغل دولتی، هزینه

 برای کارمندان و کارگران فراهم نمود.

 اصالحیه پیشنهادی:

های متوسط و خرد و معافیت کارمندان و کارگران از  گیری بنگاه ـ اصالح نظام مالیاتی با توجه به شکل15

 مالیات بر اساس تغییر در الگوی درآمد

 

 

 ییاتکا مهیب ،یرقابت یبازارها)آن یابزارها و مهیب نعتص جامع نظام یکم و یفیک یارتقا. 11

 و یگذار هیسرما توسعه منظور به یخارج و یداخل یحقوق و یقیحق اشخاص مشارکت با...( و

 کشور یاقتصاد و یتجار یها تیفعال یریپذرخط کاهش و یداریپا و ثبات

 داری است. هایصنعت بیمه در نگاه برون محور، مکمل قوانین انحصارات در نظام سرم

۲۳



 

 

 اصالحیه پیشنهادی:

ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابرازهای آن در راستای جایگزینی سبد کار در مقابل ـ 16

 سبد کاال برای حفظ کرامت نیروی انسانی
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 :1/1/1931؛ یمقام معظم رهبر

 شرفت اقتصاد وجود دارد: یو پ یدر نگاه کالن به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه به رونق اقتصاد 

[ یعنی]م.... ین بکنیدرون کشور و درون مردم تأم یهاتیّد از ظرفیشرفت اقتصاد را باید که ما پیگویک نگاه می

مردم  یهاییخود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانا یخود و مادّه یهیکه ما یاقتصاد؛ «زااقتصاد درون»

 آورد. یخودمان به دست م

است ید سیگویم است؛ «رون از مرزهایکمک ب» ازشرفت اقتصاد با استفاده یبه پنگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه 

ل یدا کند، تحمیم تا اقتصاد رونق پییایم تا اقتصاد ما درست شود، با فالن مستکبر کنار بیر دهییمان را تغیخارج

 کند. دایم تا اقتصادمان رونق پیریگوناگون و مسائل گوناگون بپذ یهامستکبر را در بخش یقدرتها

 

 است. دهیفایم و بیک نگاه کامالً غلط و عقین نگاه دوّم یط کشور به ما نشان داده است که ایامروز شرا
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 زابر اساس اقتصاد درون یشنهادیه پیاصالح موانع تحقق آن و به اقتصاد رون محورنگاه ب ون خاص برنامه ششمیسیمصوب کم یهااستیس استیکد س

1 

 که یابگونه داریپا و ابانشت یاقتصاد رشد .1

 برنامه طول در% 8 ساالنه رشد متوسط حداقل،

 .شود محقق

است  ید ناخالص ملیدار وابسته به رشد تولیپا یرشد اقتصاد
 یکالن خارج یهایگذارهیق سرمایبه آن تنها از طر یابیو دست

سر است یبرتر( م ید کننده تکنولوژیتول یکشورها ی)از سو
به اقتصاد منطقه یوند خوردن اقتصاد ملیپ ن امر بدونیکه  ا

ش یست. البته عالوه بر ضرورت افزایممکن ن یالمللنیو ب یا
ز در یمت کاالها نید قیشدن آن، بازهیله مکانید بوسیت تولیفیک

بودن ، ارزانیریاز عوامل رقابت پذ یکیرقابت، مناسب باشد که 
 دستمزد کارگر است.

 ط یکالن به علت وجود شرا یهایگذارهیلذا بحث سرما
ران و شعار یساله در ا 53است و وجود تورم  یم منتفیتحر

 سازد. یر ممکن میز غیعدالت، کاهش دستمزد کارگر را ن

بگونه یاقتصاداستقالل کردیرو با داریپا و شتابان یاقتصاد رشد ـ

 .شود خارج یروزمرگ و بحران از کشور اقتصاد که یا

 

 د، یدائم التزادکردن رفاهی، با مقدر اقتصاد «د ثروتیتول»ت یمحور یبه جا
« ارتباط»د ییرد. لذا ضمن تایگیعنوان محور اقتصاد قرار مه ب« یاقتصاد استقالل»

 شود.یم ینف یجهانبه اقتصاد « یوابستگ»، یالمللنیبا اقتصاد منطقه و ب

2 

 

 با متناسب خدمات و کاال یمل دیتول شیافزا. 5

 و جهان و یغرب جنوب یایآس منطقه ،یداخل بازار

 یرنفتیغ یتجار تراز مستمر بهبود

 ید ناخالص ملید باعث رشد تولیکاال، با ید ملیش تولیافزا
عبارت برتر امکان ندارد. به ین امر بدون تکنولوژیشود که ا

زه باشد تا باعث ارزش افزوده یو مکان یتد صنعید تولیگر باید
و خدمات با  ید بخش صنعت، کشاورزین بایشود. بنابرا ییباال

برتر را از  ی، تکنولوژیصندوق توسعه مل یکمک مال
له آن قدرت یند تا بوسینما یداریافته خریتوسعه یکشورها

و خدمات متناسب با آن در سطح منطقه و  یمل یرقابت کاال
 رد.یگ یشیاز واردات پ یرنفتیش داد تا صادرات غیجهان را افزا
 د یم، امکان خریط تحریاما اوال به علت وجود شرا

 برتر وجود ندارد. یتکنولوژ
، یاسیس یدائم یبرتر بدون وابستگ یتکنولوژ یابیا دستیثان

ممکن  یتوسعه جهان یهابه قطب یو اقتصاد یفرهنگ
 ست.ین

 با متناسب خدمات و دوام با و متوسط یکاال یمل دیتول شیافزا ـ

 یداخل بازار یازهاین نیتام
 و یغرب جنوب یایآس منطقه به کاالها نیا صدور یبرا یسازنهیزم و

  یبعد یهابرنامه در رمتعهدیغ یکشورها
 

 ت یتوسط فعال یاقتصادبه استقالل  یبایزا، دستنگاه درونن گام در یچون اول
 یتخصص یدر معنا« یبخش خصوص»د ثروت توسط یو نه تول است« عموم مردم»

، صادرات یداخل یازهاین نیها(. گرچه بعد از ثبات در تامها وترانستآن)کارتل
ز ین نیالت یکایو امر یجنوب غرب یایمتوسط به آس یبر تکنولوژ یمبتن یکاالها

 .دنبال خواهد شد

 از حاصل منابع از% 03 حداقل ساالنه زیوار .11

 یهافرآورده و یگاز عاناتیم و گاز و نفت صادرات

 واحد 0 شیافزا و یمل توسعه صندوق به ینفت

 یهاحساب تیریمد استقالل و آن به درصد

 یهااستیس 4 بند به ونیکمس مصوب یهااستیس 71 بند             یابودجه فیتکال از یمل توسعه صندوق
 .شودیم ملحق دیجد یشنهادیپ
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 زابر اساس اقتصاد درون یشنهادیه پیاصالح موانع تحقق آنو  به اقتصاد رون محورنگاه ب ون خاص برنامه ششمیسیمصوب کم یهااستیس استیکد س

3 

 به دولت یجار یهانهیهز یوابستگ قطع. 3

 تحول جادیا با برنامه انیپا تا گاز و نفت یدرآمدها

 دولت یهانهیهز و یدرآمد نظام در

 ید ناخالص ملیش تولیله افزایبوس« یتحول در نظام درآمد»
ات حاصله یرد تا مالیگیصورت م 2بند  یهااستیق سیاز طر

نهیو خدمات، هز ید، کشاورزیشدن تولیاز ارزش افزوده صنعت
 یهانهیهز یجه وابستگین کند و در نتیدولت را تام یها

 نفت و گاز قطع شود. یولت به درآمدهاد یجار
 ز ین بند نیان شد در ایب 2که در بند  یب، موانعین ترتیبه ا

 وجود دارد.

 رییتغ ،یاقتصاد استقالل یهانهیهز یبرا گاز و نفت یدرآمدها صرف
 دیجد دیتول یالگو و یتکنولوژ یاستراتژ

 

4 

 

 و متقابل یتجار و یاقتصاد یاهوندیپ توسعه .6

 و یتجار قطب به شدنلیتبد و کشور یاشبکه

 یکل یهااستیس 03 بند چهارچوب در یتیترانز

 یمقاومت اقتصاد

 

 یجاد شبکهیدر ا یمحور، نقش اصلدر نگاه برون
 یبخش خصوص یکپارچه در کشور به عهدهی یاقتصاد

، «یر دولتیغ یعموم ینهاد ها»است. لذا مقصود از 
ز ین« یو فرامل ینقش مل یفایا»است و  یبخش خصوص

 یق راه اندازیبه ارزش افزوده از طر یابیدست یبه معنا
برتر در داخل و خارج و رقابت با  یع با تکنولوژیصنا

 است.  ین المللیو ب یامنطقه یرقبا
 

وان هدف ن اقتصاد به عنییبا تع ین امر مساویاما ا
و  یاقتصاد جهان یه هایت محض از توصیجامعه و  تبع

WTO است. ین المللیم کار بیرش  تقسیو پذ 
 

 :قیطر از کشور در مستقل و کپارچهی یاقتصاد شبکه جادیا ـ

 درآمد یالگو اساس بر مادر عیصنا در یدولت بخش نقش یایاح( الف
 نظام یاقتصاد یساسا یهایازمندین نیتام جهت در( ثارگرانهیا) یانقالب

 یتکنولوژ اساس بر اشتغال نیتام یبرا یتعاون بخش یسازفعال( ب 
 متوسط

یبوم قیطر از یعموم رفاه نیتام عرصه به یخصوص بخش ورود( ج
 آن با مرتبط یِتکنولوژ یِساز

 
 

 کشور خواهند  یاقتصاد یشبکه یل دهندهیکه تشک یو فرع یاصل یبخشها
قدرت گرفتن بخش  یبرا ینظام اسالم یسازنهیرا زمیز ؛ن شوندیقا معید دقیبود، با

ن ید یداران بر سرنوشت کشور بر خالف احکام حکومتهیسرما یو سلطه یخصوص
اقتصاد  یو مستقل برا یمقاومت یک شبکهید ی، بازاکرد درونین است. در رویمب

 را در آن داشته باشند؛ ینقش اصل یو تعاون یدولتابد و بخش یجاد شده و توسعه یا
 یهازهیو انگ جهاد ثار،یه ایروح بر اساس« یبخش دولت»درآمد در  یکه الگو یبشرط
ر یغ یتکنولوژ قیاز طر« یتعاون بخش»ن اشتغال توسط یرد و تامیشکل گ یانقالب

بهرهو « بزرگ یهاا شرکتی یبخش خصوص»متمرکزِ متوسط انجام شود. مشارکت 
، دیرفاه دائم التزا یواردات کاال بر مبنا صادرات و یبه جاز یآن ن یتهایاز ظرف یریگ

 .گرددمعطوف  یرفاه عموم یکشور برا موجود در یتکنولوژ یسازیبه بوم

 تیظرف از مناسب یریگبهره و مشارکت. 9 

 و یمل نقش یفایا با یردولتیغ یعموم ینهادها

 یمقاومت صاداقت تحقق در هاآن یفرامل





 4 

 زابر اساس اقتصاد درون یشنهادیه پیاصالح موانع تحقق آنو  به اقتصاد رون محورنگاه ب ون خاص برنامه ششمیسیمصوب کم یهااستیس استیکد س

5 

 کسب و کار و کسب یفضا مستمر بهبود .8

 ساختار تیتقو با منطقه سوم گاهیجا حداقل

 ...... بازارها یریپذرقابت و یرقابت

وند سرعت چرخه یازمند پیمحور، نن بند در نگاه برونیتحقق ا
، صدور کارخانجات و یبا سرعت اقتصاد جهان ید ملیتول

جاد ساز یهدف و ا یشده در هر کشور به کشورها یع بومیصنا
 است. یخارج یکار با کشورها یرویتبادل ن یو کار برا

 قیطر از یتعاون بخش تیاولو با کار و کسب یفضا مستمر بهبود ـ

 یداخل یازهاین نیتام جهت در متوسط، یتکنولوژ از استفاده
 

 ح داده شد.یتوضد یجد یشنهادیپ یهااستیس 4در بند 

 7و  6
 تورم نرخ کاهش و مردم دیخر قدرت شیافزا . 

 یرقم تک به

د یر تولد یل ناتوانیبه دل یفقدان ارزش افزوده در صادرات ملّ
اقتصاد  ییاز تفاوت مبنا یبرتر، ناش یکاال در سطح تکنولوژ

در اصول است. در واقع  یدارهیبا اقتصاد سرما یمقاومت
با شعار عدالت، موجب عدمِ توازن  یمصرف غرب یم الگویتعم

را  ین صادرات و واردات شده و  کاهش مداوم ارزش پول ملّیب
« د مردمیش قدرت خریافزا»ن صورت، یرقم زده است که در ا

 ممکن نخواهد بود.

 براساس واردات بافت در رییتغ قیطر از مردم دیخر قدرت شیافزا ـ

 برتر یتکنولوژ به یعموم مصرف یوابستگ کاهش و رفاه کنترل
 

 یبر تکنولوژ یمبتن یارتقاء سطح رفاه، آن را کنترل کرد و کاالها یجاه د بیبا 
ر در بافت واردات، ییخارج نمود تا با کاهش انتظارات و تغ یبرتر را از مصرف عموم

تر گردد. نیصادرات نسبت به واردات سنگ یابد و کفّهیل یران تقلیا یتورّم در جامعه
د مردم یمتوقف شده و بالتبع قدرت خر ین صورت، کاهش مداوم ارزش پول ملّیدر ا

 .افتیش خواهد یافزا
 

 
 بودجه یریگجهت رییتغ و رفاه سقف نییتع قیطر از تورم نرخ شکاه ـ

 به روستاها، و کوچک یشهرها یبرا رفاه عیتوز اساس بر کشور یعمران
 شهرها کالن در رفاه یهانهیهز نیتام یجا

 

یبرا ید حدّ و سقفیران، بایحفظ نگاه عدالت محور در برخورد با ملت ا یبرا 
 ید به هدف و مقصد نظام جمهوریالتزاو رفاه دائم یقائل شد تا تکامل ماد« رفاه»

 یعمران یهادر بودجه یریگر جهتیین مهم، تغیاز لوازم ا یکیل نشود. یتبد یاسالم
رها شده و قادر « شهرهارفاه در کالن»نِ یسنگ یهانهیکشور است تا دولت از بار هز

 کوچک و روستاها شود. یشهرها یود براع سطح رفاه موجیبه توز

از  یر معمول و ناشیده غیک پدی« تورم باال»، یدر اقتصاد جهان
و  یشگیهم یتیخ است؛ نه وضعیدر تار یمقطع یهابحران

یمحسوب م یعیطب یدار در جامعه! البته تورم کم، امریپا
 رات در طول زمان است.ییاز تغ یشود که ناش

ینظام اقتصاد یبرا یدائم یبه وصفران یدر اتورم  اما 
ل یدله که ب یمصرف طبقات یالگو رای؛ زشده است لیتبد

شده،  شکسته یاسالم یعدالت در نظام جمهوراعتقاد به 
 یشگیهم یفزونزم عرضه و تقاضا و یدر مکان یناهنجارباعث 

ت یگر، عدم تبعید یتقاضا نسبت به عرضه شده است. از سو
مت یش قی، موجب افزارانیه در اقتصاد اینرخ کار از سود سرما

در کشور  یدیت تولیفعال کاالها و به صرفه نبودن یتمام شده
. ران شده استی، قطب توسعه در اقتصاد ا«عیتوز»شده و لذا 

ران و ین چالش در جامعه ایل ایگرا ناتوان از تحلنگاه برونپس 
 .حلّ آن است
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 کالن یوربهره ساالنه رشد متوسط شیفزاا .2

 برنامه یهاسال طول در%  0 زانیم به یاقتصاد

 

 
 یتیریمد یارهاوابسته به تحول در نرم افز یوررشد بهره

 یاستاندارد کمّاست که در گام اول آن،  یه داریاقتصاد سرما
کار  یفیحجم کار کنترل شده و سپس به تحقق استاندارد ک

 یروین« ریسرعت، دقت و تاث»د یان بایشود و در پایمبادرت م
 سخت افزارها متناسب گردد. یفیسطح ک یبا ارتقا یانسان

 

یزهیک انگیشود، تحریها من گامینچه باعث تحقق اآ 

ت یفیا و ارتقاء کیق حقوق و مزایاز طر یانسان یروین یماد
 ط کار است.یمح

 مبنا اساس بر یاقتصاد کالن یوربهره ساالنه رشد متوسط شیافزا ـ

 اداقتص یهایازمندین نیتام یبرا یانسان یروین در ثاریا فرهنگ قراردادن
 یمقاومت

 

و  یکمّ ین کارآمدیدهد که باالترینشان م یداخل یهاتیبه ظرف ینگاه درون
ثارگر است که حاضرند بر یطلب و ااز عناصر شهادت یناش ،یانسان یرویدر ن یفیک

تلف مخ یهادر عرصه یاقتصادنظام  یازهاین نیبه تام یانقالب یهازشیاساس انگ
 بپردازند.
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 جهت در هاارانهی یسازهدفمند کامل تحقق .1

 شدت کاهش ،یوربهره و اشتغال د،یتول شیافزا

 یاجتماع عدالت یها شاخص ارتقاء و یانرژ

 

 
زم عرضه و یمت ها بر اساس مکانی، قیدر نگاه متداول جهان

د اختصاص یتول یارانه ها به الگویشوند و  ین مییتقاضا تع
ن ی، به بخش تامیصنعت یکشورها یو در برخابد ییم

 یدر الگو یشود. اما ناهنجار یارانه پرداخت میز ین یاجتماع
رمقنن بودن مصرف و عدم یل غیران به دلیمصرف مردم ا

 یه داریدر نظام سرما یمصرف طبقات یالگوتناسب آن با
ق ین رو چالش موجود بر اساس نگاه متداول، از طریاست. از ا

 یدرآمد و مقنن کردن الگو یدر الگو یله طبقاتل فاصیتحم
 شود. یمصرف برطرف م

 

یهیروحان یل جریدله ران بین امر در جامعه ایاما ا 
 ست.یر نیامکان پذ« در مصرف یانقالب یگستاخ»

 
 

 تحقق یهانهیهز نیتام جهت در هاارانهی یهدفمندساز کامل تحقق ـ

 بر هیتک با ییزااشتغال د،یتول یالگو در رییتغ لیقب از« یمقاومت صاداقت»
 مصرف شدت کاهش یسو به حرکت و متمرکز ریغ یهابنگاه و هایتعاون

 رفاه کنترل و عدالت میتعم یهااستیس اساس بر یانرژ
 

ع یتوز ید و الگویتول یگوال»ر در یی، تغیمصرف غرب یراه برون رفت از الگو
 دهد.یرا شکل م ین امر، هندسه اقتصاد مقاومتیاست که ا« یغرب
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 یکل یاستهایس براساس بودجه ساختار رییتغ. 16

 یادار نظام و 44 اصل

 

 

خش ب ر قوایها، دولت و ساج بودجه، بانکیدر اقتصاد را
شوند و در یمحسوب م یدارهیسرمااقتصاد  یبرا یخدمات

بودنِ  یرند. منطقیگیقرار م توسعه ید و استراتژیخدمت تول
 و سازمان برنامه و بودجه است یبعهده ،هادولت  یبودجه

 یها یزیرد بر اساس برنامهیز باین یو نظام بانک یبانک مرکز
در را تنها  هاو وام التیتسهمنابع کشور و انجام شده، 

 د.ناعطاء کن توسعه کشور یشده برا یچارچوب نقشه طراح
 

 به  یالت بانکیدر واقع بودجه دولت و اعطاء تسه
ابد که موجب رشد بخش ییاختصاص م یموضوعات

مند با اقتصاد در ارتباط قاعده (ی)نه بخش مردم یخصوص
 منطقه و جهان گردد.

 

 ع رفاهیاست عدالت محور در توزیر ساختار بودجه بر اساس سییتغ ـ
 

 از  ید در بودجه به لوازم اقتصاد مقاومتیدشمن، با یدات اقتصادیعالوه بر دفع تهد
ز از  ین اشتغال و پرهیها و تاممتیمردم، ثبات ق یعموم یهایازمندین نیجمله تام

ـ که بر اساس  یو منابع دولت یدر امور مال یب فعلیش یعنیتفاخر و اسراف پرداخت. 
 یکالن شهرها به بانک مرکز یکوچک به کالن شهرها و وابستگ یشهرها یوابستگ

د به ین شکل گرفته ـ بادر جها یاقتصاد یهااستیبه س یبانک مرکز یو وابستگ
مانند کنترل رفاه و  یکِ امور اساسید لجستین بودجه بایج معکوس شود. بنابرایتدر
 یان کالن شهرها و شهرهایم یطبقات یع آن در سراسر کشور، کاهش فاصلهیتوز

 رد.یکوچک و ... قرار گ
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 یاجرا با یابودجه و یمال انضباط تیرعا. 11

 مجاز سقف نییتع و ثبت احصاء، یاتیعمل بودجه

شرکت و ییاجرا یها دستگاه دولت، یها یبده

 طول در مجاز سقف به آن کاهش و یدولت یها

 برنامه یهاسال

 ح داده شد.یتوض 01در بند 

 

 یبودجه یاجرا و رمتمرکزیغ کردیرو با یابودجه و یمال انضباط تیرعا ـ

 یهایبده فیتکل نییتع و هااستان یاقتصاد ییخودکفا اساس بر یاتیعمل
 فوق یکردهایرو رییتغ به توجه با تمام مهین یعمران یهاطرح و دولت

 

 ص بودجه از یدولت و تخص یر اجازهد متوقف بیها نبادر استان یعمران یهاطرح
 یبستگارات و ثروت از تمرکز خارج شده و وایق اختین طریطرف مرکز باشد تا از ا

 ییهت خودکفاالت در جیجه، اعطاء تسهیابد. در نتیها به مرکز کاهش استان
استان به صورت روان و هر  یهایازمندین نیشود تا تامیمها انجام استان یاقتصاد

در کشور به  یربافت شه یدر درون آن و توسط جوانان آن استان محقق شود و غلبه
نیل شود. در ایوچک و روستاها تبدک یشهرها در یکشاورزمهیـ ن یمه صنعتیبافت ن

و تمرکز در  هکرد مهاجرت یکشاورز یبه مناطق مستعدّ برا یشتریت بیصورت جمع
  ابد.ییم شهرها کاهش

 از تمام مهین یعمران یها طرح فیتکل نییتع. 15

 دولت منابع حد در یبردار بهره و لیتکم قیطر

 بخش با مشارکت ،یدولت ریغ بخش به یواگذار

 طرح حذف و یبردار بهره و ساخت در یدولت ریغ

 بودن رموجهیغ صورت در
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 آن یابزارها و یمال نیتام جامع نظام توسعه .11

 مشارکت با( ها مهیب و هیسرما بازار ول،پ بازار)

 یخارج و یداخل یحقوق و یقیحق اشخاص

 یارتقا با یگذار هیسرما یازهاین به پاسخ درجهت

 هیکل گردش در هیسرما نیتام ه،یسرما موثر سهم

 و خرد یها تیفعال یمال نیتام و یاقتصاد فعاالن

 یبانک نظام لهیبوس متوسط

 یت برایجاد امنیولت و اد یزیرن مجلس و برنامهیقوان
یعمل م یه، بمثابه اهرمیقضائ یتوسط قوه یگذارهیسرما

دهد و یم یشتریداران قدرت بهیسرما یهیکند که به سرما
 زند.یقدرت را به نفع آنان رقم م ینظام موازنه

 

یگذشت، حاصل یقبل یهاطور که در بحثهمان ن روندیا 
 یو جهان یالمللنیبه اقتصاد ب یاقتصاد مل یجز وابستگ

 نخواهد داشت.

 اشخاص مشارکت با آن یابزارها و یمال نیتام جامع نظام توسعه ـ

 در کار سبد ینیگزیجا با یانسان کرامت جهت در یداخل یحقوق و یقیحق
 انحصارات نیقوان حذف و هامتیق زمیمکان در کاال سبد مقابل

 
است و  یر انسانیغ یه و بازار کاال بر بازار کار، امریت بازار پول، بازار سرمایحاکم

ق ین مهم از طریتوازن بازارها حرکت کرد که ا یها به سومتین قییدر تع دیلذا با
 سر است.یسبد کار در قبال سبد کاال م ینیگزیجا

13 

 هیسرما جذب یبرا شرائط و زهیانگ جادیا. 12

 و یخارج گذارانهیسرما و کشور از خارج انیرانیا

 جادیوا رانیا بورس به انیخارج شدهتیریمد ورود

 طرف یباکشورها وچندجانبه دو یپول یمانهایپ

 تجارت

 
نی، بیامنطقه یگذارهیق سرمایه از طریمازا به سرنگاه برون

ها و مجامع ، اجالسWTOدر چارچوب  یو جهان یالملل
ها، منابع و فرصت یت نسبیبه دنبال مز باشد کهیم یانطقهم

ت یارزان بوده و هدا یانسان یرویمت و نیمعادن ارزان ق
 کشورها را یمل یهاثروت ق بورس،یها از طرهیسرما

 د.ینمایم یسامانده
 

 شودیماستعمار پنهان  یریگن امر موجب شکلیا. 

 

 

 

 انیرانیا هیسرما جذب ،یمل ثروت بر هیتک با یمقاومت اقتصاد یمهندس ـ

 کشور از خارج
 یست استکبار حول یاسالم امت ثروت و گانیهمسا ثروت با ارتباط و 
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 بر یمرکز بانک ریفراگ و کامل نظارت اعمال. 13

 جهت در یاعتبار و یبانک ،یپول موسسات و بازار

 مطالبات نسبت کاهش و سالمت و تیشفاف

 التیتسه به یرجاریغ

هیصنعت و سرما، یکه حائز تکنولوژ ییکشورها یِزبانک مرک
ق یق و وثیعم ید طرف رابطهیاز داخل هستند، بایمورد ن ی

، در رند و کشور در حال توسعهیان قرار بگریا یبانک مرکز
 افتهیتوسعه  یکشورها یمرکز یهاکامل با بانک یهماهنگ

، یو بانک یدولت یهاباشد و اال در صورت فقدان ضمانت
 افت.یتحقق نخواهد  یخارج یگذارهیسرما

 

 در اتوارد دیشد کاهش قیطر از مرجع یارزها به یوابستگ کاهش ـ

 اعطاء در آن یداخل کردیرو رییتغ و یمرکز بانک یخارج یهاتیفعال
 :اساس بر التیتسه

 رمتمرکزیغ صورت هب هااستان یاقتصاد ییخودکفا از تیحما( الف
 

 متوسط و خرد یهابنگاه و هایتعاون به توجه( ب
 نظام اقتدارِ «یدفاع و یتیمنا ،یارسانه ،یاسیس» یهایازمندین نیتأم( ج

 برتر یتکنولوژ یعرصه در یاسالم
 

 گر یهر استان، اشتغال جوانان آن استان را رقم خواهد زد و د یهایازمندین نیتام
باشد؛  یو خارج یداخلگذار هیجاد شغل به دنبال سرمایا یرود تا برایاز دولت انتظار نم

ها سپرده ر امکانات هر استان به آنیو منابع و سا الت و بودجهیکه تسه یاما به شرط
ن مهم، یا یشان بپردازند که براهیاول یهایازمندین نیشود تا مردم، خود به تام

تنها به ارائه یبانک مرکزد یبات خواهد کرد. لذا یز کفایمتوسط ن یاستفاده از تکنولوژ
 نظام بپردازد تا «اقتدار»از یمورد ن یهاین تکنولوژیتأم یالت برایتسه ی
 یو جهاد یمردم یهااز حرکت یری، باعث جلوگیستم بانکیموجود در س یهانظارت

 متداول یهایزیردر برنامه یجد ین امر باعث تحولیالبته ا .ها نشوداستان در اقتصاد
 خواهد شد.

15 

 و 9 ،03 یبندها اساس بر یاتیمال نظام اصالح. 18

 6 بند و یمتمقاو اقتصاد یکل یها استیس 01

 یگذار هیسرما قیتشو یکل یها استیس

ات از یخذ مال، معطوف به ادر نگاه برون محور یاتینظام مال
 یها بدون سودهاهن بنگایا یریگبزرگ است و شکل یهابنگاه

و ارزش افزوده ممکن  یرقابت ید کاالهایکالن حاصل از تول
 نخواهد شد.

متوسط و خرد و  یهابنگاه یریگبا توجه به شکل یاتیاصالح نظام مال ـ

 درآمد یر در الگوییات بر اساس تغیت کارمندان و کارگران از مالیمعاف
 

 ییمتوسط و خودکفا یش به تکنولوژیرمتمرکز و گرایکرد غیبر اساس رو 
شوند و یگ مبزر یهان بنگاهیگزیمتوسط و خرد جا یهاها، بنگاهدر استان یاقتصاد

ل یدلهب رد. همچنانیاست صورت گین سیه اد با توجه بیبا یاتیلذا اصالح نظام مال
، یثار در مشاغل دولتیها بر اساس فرهنگ اشدن از حجم دولت و کاهش حقوقکاسته
ت یتوان بستر معافیمق ین طریاز ا ابد کهییه شدت کاهش مب یجار یهانهیهز

 کارگران فراهم نمود. کارمندان و یرا برا یاتیمال
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 مهیب صنعت جامع نظام یکم و یفیک یارتقا. 11

 با...( و ییاتکا مهیب ،یرقابت یبازارها)آن یابزارها و

 و یداخل یحقوق و یقیحق شخاصا مشارکت

 و ثبات و یگذار هیسرما توسعه منظور به یخارج

 یتجار یها تیفعال یریپذ خط کاهش و یداریپا

 کشور یاقتصاد و

ن انحصارات در یمه در نگاه برون محور، مکمل قوانیصنعت ب
 است. یه دارینظام سرما

 یر راستاآن د یمه و ابرازهاینظام جامع صنعت ب یو کم یفیک یارتقا ـ

 یانسان یرویکرامت نحفظ  یسبد کار در مقابل سبد کاال برا ینیگزیجا
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