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 : خالصه كتاب
 »گرا زدا، مردم دولت لت دولتدو«

 )۱( ها و راهكارهاي دولت آينده چالش

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

جلـد يكـم    ) ها و راهكارهاي دولت آينده      چالش(» گرا  زدا، مردم دولت    دولت دولت «كتاب  
» حسـينيان   سيد محمد هادي نـژاد    «زير نظر   » ريزي  گروه پژوهش و برنامه   «به كوشش   

 . در تهران به زيور طبع آراسته شد۱۳۸۳به همت انتشارات شمسا، اسفند ماه 
هـاي     فصل و سه پيوست است كه فصـول آن شـامل ديـدگاه             پنجين كتاب شامل    ا

يــابي مشــكالت كشــور و  اجتمــاعي، اقتصــادي، فرهنگــي، سياســي و همچنــين ريشــه 
 .باشد ها مي رفت از آن راهكارهاي برون

ريـزي را جمعـي از        نژادحسينيان در مقدمه ايـن كتـاب گـروه پـژوهش و برنامـه             
كند كه با توجـه بـه         رايي و دانشگاهي كشور معرفي مي     هاي اج   خدمتگزاران در عرصه  

هجـري   ۱۴۰۴  سـال انداز و اهداف چشماهميت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري  
رهاي اجرايي مناسب براي بهبـود يـا رفـع            به بررسي مشكالت كشور و راهكا     شمسي  

 .اند ها پرداخته آن
ه اين كتاب اولين قسـمت از       در مقدمه اين كتاب همچنين به اين نكته اشاره شده ك          

 .استپژوهشي كار اين گروه 
اين خالصه براي استفاده نمايندگان محترم مجلس شـوراي اسـالمي تهيـه شـده               

اميد آن كه مباحث كارشناسي آن در امـر قانونگـذاري و سياسـتگذاري اجرايـي      . است
 .مفيد واقع گردد

مقدمه
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قسيم شده است كه مفـاهيم و        به سه بخش ت    )هاي اجتماعي   ديدگاه(با عنوان   فصل اول   
ارائـه  هـاي داخلـي و خـارجي را           هايي درباره دولت كارامد و شايسـته و محـيط           تحليل

 . پردازيم كرده است كه به آن مي
اداره خوب جامعه مستلزم آن است كه بين سه عنصر اصلي مـؤثر در حكمرانـي                

  .و نهادهاي مردمي تعاملي سازنده برقرار باشدآن يعني دولت، مردم 
گري در جامعه نظير      دار عمليات تصدي    ركن اصلي نظام، مردم عهده     به عنوان    :مردمـ  

 .باشند كننده سرنوشت خود مي درآمد، توليد، تجارت و تعيين ،ايجاد اشتغال
 وظيفه اصلي دولت تأمين امنيت و دفاع از مرزهـا و تماميـت ارضـي كشـور،                  :دولتـ  

 .ملي استهدايت سياست خارجي در جهت تأمين منافع 
فراهم آوردن فرصـت ابـراز وجـود مـردم و شـهروندان از طريـق              : نهادهاي مردمي ـ  

هاي غيردولتي و بيـان مطالبـات         ها، جوامع محلي و سازمان      بسيج و سازماندهي گروه   
 .مردم از حكومت و پيگيري آن، از وظايف نهادهاي مردمي هستند

مي ايـران اكنـون در   در بخش بررسي محيط داخلي آمده است كه جمهوري اسـال        
شرايط دشوار و حساسي قرار دارد ولي اكنون نظام ريشه دوانده، استقرار يافته و به               

رسيده و صالبت نظام، به شرط استمرار حمايت مردم، تـوان مقاومـت در برابـر                بلوغ  
 .مشكالت فعلي و تهديدات آتي را فراهم كرده است

فرصـت  كشـور   بـيش از تهديـد،      جود جهاني شدن    ونيز با   ايران  در محيط بروني    
كـه ايـن فرصـت بـه سـرعت شناسـايي و راهكارهـاي                  يافته است مشروط بر آن     درش

بـرداري مطلـوبي از ايـن         استفاده مطلوب از آن تعيين شوند كه متأسفانه تاكنون بهـره          
 .فرصت به عمل نيامده است

 

 هاي اجتماعي ديدگاه
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سـت كـه    هاي اقتصادي و در بخش تحليل وضع كنوني كشـور آمـده ا              در فصل ديدگاه  
ثبـات و     مشـخص، شـفاف، بـي     «ساختار اقتصادي كشورمان پـس از انقـالب اسـالمي           
در حالي كه همه سـاله بخـش        . »ناهماهنگ با مباني و اهداف انقالب اسالمي بوده است        

شود، تأثير    گذاري مي   هاي مختلف دولتي سرمايه     قابل توجهي از درآمد نفت در شركت      
بـه طـور    . بـوده اسـت   ه عمومي دولت منفي     بودجبر  هاي دولتي     خالص فعاليت شركت  

 ميليارد ريـال تـأثير منفـي بـر اقتصـاد            ۱۴۳۱۵هاي دولتي      شركت ۱۳۸۲مثال در سال    
 .اند كشور داشته

 :شمارد اين كتاب داليل دولتي شدن اقتصاد ايران را چنين برمي
گرايانه ميـان بعضـي از مبـارزان مسـلمان در             اي معتقدند، وجود عقايد چپ       عده ـ
 . هاي اوليه انقالب اسالمي باعث گرايش دولتي در اقتصاد كشور شد سال

 . درباره نظام اقتصادي اسالم خأليي تئوريك وجود داردـ
هاي مردمي و اعتقـاد مـردم بـه            به دليل پيروزي انقالب و روي كار آمدن دولت         ـ

 سالمت نفس اكثر مسئوالن عالي رتبه نظام، اعتمـاد بـه سيسـتم حكـومتي بـاال بـود و            
 .كردند هاي اقتصادي نظام را بدون چون و چرا قبول مي مردم سياست

هـا را رهـا    هـا پـس از انقـالب آن      وجود جنگ و مراكز اقتصادي كه صاحبان آن        ـ
 .كرددر امور اقتصادي كرده بودند، دولت را مجبور به دخالت 

 توجيـه   و از اقتصـاد مردمـي     برداشت ناصـحيح     از عدالت اجتماعي و اقتصادي       ـ
 .ط وجود داشتغل

 تجربه نيمه موفق اصالح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبنـدي بعضـي                ـ
 . مؤثر بوده استها به تعهدات دولت در ميان مردم دستگاه

 .ـ نبود احزاب سياسي نيز يكي ديگر از داليل است
هاي بخش    هاي نظارتي بر فعاليت     ـ ضعف در سياستگذاري دولت مانع ايجاد نظام       

 هاي اقتصاديديدگاه
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 .  و استانداردسازي بوده استخصوصي
ــ ــداماتي كــه در راســتاي مردمــي ـ ــرد از روي  ســازي اقتصــاد انجــام مــي   اق گي

هاي الزم بخشـي انجـام گرفتـه          ريزي و هماهنگي    اعتمادي، بدون برنامه    اعتقادي، بي   بي
 .است

راهكارهاي پيشنهادي براي    ها و   نژادحسينيان مفروضات خود را درباره سياست     
 :نويسد ميچنين دولتي به سمت خصوصي گذر از اقتصاد 

كننـدگان برنامـه      هاي تدوين    استفاده از مشاركت انديشمندان و همسويي ديدگاه       ـ
 .امري مسلم است

كـارگيري    هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكيه بر سـازماندهي پويـا و بـه               ـ  
 . مديران اليق قابل اجراست

 . استفاده شودامعه مدنيهاي مردمي و نهادهاي ج  از نظرات تشكلـ
 .رساني صورت گيرد  اطالعها و نظرخواهي عمومي  پيش از اجراي برنامهـ

بنــدي و تعيــين ســرعت مناســب بــراي پيــاده كــردن  در ادامــه بــه لــزوم اولويــت
هـا و راهكارهـاي اقتصـادي بـراي           هاي جديد اقتصادي تأكيد شده و سياسـت         سياست

 :دولت آينده پيشنهاد شده است
 .هاي اصلي اسالم در اين برنامه به آموزه توجه ـ
دولـت بـه عنـوان      مالحظـه   . هـاي اقتصـادي آزاد هسـتند         مردم در انجام فعاليت    ـ

مصالح اجتماعي در مخاطره قـرار گيـرد، از بـاب     در مواردي كه    پاسدار منافع عمومي    
 .ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است

اجتمـاعي جمهـوري    ي اقتصـادي    هـا   ترين اصل در تدوين و اجراي سياست         مهم ـ
 .اسالمي ايران عدالت است

افـراد  هـا بـراي آحـاد          دولت موظف است براي توزيع عادالنه امكانات و فرصت         ـ
 و بـر  هجامعه به صورت برابر يا متناسب ـ حسب مورد ـ فضاي مناسـب ايجـاد كـرد     
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 .روند آن نظارت و مراقبت كند
 .كند شود و با مردم رقابت نمي يگري اقتصاد وارد نم  دولت در عمليات تصديـ

ـ دولت وظيفه سياستگذاري، تدوين استاندارد و نظارت بر جريان عمومي و حفظ             
 .تعادل اقتصادي را برعهده دارد

ــ  ــرف  ـ ــوق مص ــت از حق ــدگان و     حراس ــاف توليدكنن ــل اجح ــدگان در مقاب كنن
 .كنندگان برعهده دولت است توزيع
ايط رقابتي و منصفانه بـه نفـع عمـوم           دولت سازوكار حفظ فضاي بازار در شر       ـ

 .مردم فراهم كند و از انحصار مجدانه جلوگيري كند
گذاري و ارتقاي     تر ولي منصفانه و معقول، انگيزه رشد سرمايه          كسب سود بيش   ـ
 .وري در جامعه است بهره
هـاي بـازتوزيع     سـازوكار بـازار و نظـام      اقدامات اقتصادي دولت با اسـتفاده از         ـ

 .گيرد ميدرآمد صورت 
تعداد كشورهايي كه   كه  كند    ها بر اين نكته تأكيد مي       اين سياست بيان  نويسنده در   

انـد، از تعـداد       را بـه كـار گرفتـه      ما  هاي اقتصادي شبيه كشور       در حال حاضر سياست   
اقتصـادي  كه كشورمان تاكنون با بحران        د و علت اين   نكن  انگشتان دست هم تجاوز نمي    

 .استد كالن نفت  درآم،جدي مواجه نشده است
بـه  سـازي     هـاي دولتـي و جهـاني        زدايي از شركت    عوامل و معيارهاي لزوم دولت    

 :استشرح ذيل 
سـازي انجـام شـده        مردم ما در مجموع نسبت به آنچه تاكنون به نام خصوصـي           

 :توان در اين مورد مؤثر دانست عوامل زير را مي. است، نظر مثبتي ندارند
ودن نبـ هدفـدار  . شده بـود نواحدهاي فروخته، اعمال اي در كيفيت      تغييرات عمده  ـ

اعتقادي مسئوالن دولتي به  هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي، بي واگذاري بنگاه
مشكالت سازمان بورس در ايـن      نبود سرمايه در بخش خصوصي،      سازي،    خصوصي
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سـازي، نبـود مطالعـات و         هـا در تبيـين عملكـرد خصوصـي          راستا، ناكارامدي رسـانه   
قات پردامنه در اين راه و در پايان هراس از افزايش فاصله طبقاتي حتي عزم جزم تحقي

 .كند نشيني مي بسياري را وادار به عقب
سازي حتي تـا      اما دولت در اين باره و براي گذر از دولت اقتصادي به خصوصي            

تنهـا    بـا وضـع فعلـي نـه       .  نكـرده بـود    ي ارائـه  چندي پيش دستورالعمل روشن و شفاف     
يابد كـه خيلـي    يابد بلكه گسترش هم مي ري دولت در امور اقتصادي اتمام نمي    گ  تصدي

 .جاي تعمق است
هاي اجرايـي دولتـي و نظـارت دسـتگاه        در چند سال اخير براي رهايي از سيستم       

هـاي    قضايي و مجلس صدها شركت دولتي جديد به ظاهر خصوصي از قبيـل شـركت              
هـا از فعاليـت بخـش         ارنـده بعضـي از آن     اند كه تأثير بازد     گذاري تأسيس شده    سرمايه

 .هاي دولتي است خصوصي در كشور به مراتب بيش از شركت
 امـا حـذف     رسـد   بـه نظـر مـي     هاي دولتي ضـعيف       استقبال عمومي از خريد بنگاه    

 گرچه سه عامل مهم در بزرگ شدن دولـت          .استدخالت دولت امري طبيعي و عادالنه       
 :دخيل است

ثر واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي كشور كه توان         دولت، مالكيت و مديريت اك     ـ
 .رقابت با مردم را دارند برعهده دارد

 دولت، براي تأمين و توزيع برخي كاالها به قيمـت ارزان مجبـور بـه دخالـت در          ـ
 .امور اجرايي است

هـاي جـاري و        دولت، به درآمدهاي كالن نفت دسترسي دارد تـا صـرف هزينـه             ـ
 .كندعمراني 
 براي اين سه عامل اساسي مطرح شود تا دولت دتوان هايي كه مي حل هبرخي را اما

 : به شرح زير است،گري ياري دهد بر امر آزادسازي از امور تصديرا 
يابـد و     زدايي به تـدريج درآمـدهاي دولـت افـزايش مـي              با اجراي سياست دولت    ـ
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 .توان به حساب ذخيره ارزي واريز كرد درآمدهاي نفتي را مي
بـه صـورت    و   درآمدهاي نفت به تساوي بين مردم ايران تقسيم شود            بخشي از  ـ

 تشـكيل   يهـاي زيربنـاي     هايي كه بـراي اجـراي پـروژه         اعتبار جهت خريد سهام شركت    
 .شوند
به نهادي مستقل تحت حاكميت دولـت تبـديل شـود و    سازي   سازمان خصوصي ـ

 .، به حكم رياست جمهوري منصوب شوند آنرياست و اعضاي هيأت مديره
 :به سه دسته تقسيم و اقدام مقتضي كندها را  سازي شركت  سازمان خصوصيـ

 ، منحل شدني و قابل اصالح ،آماده فروش
محاسبه و به تـدريج از محـل فـروش    ها  سازمانها و ساير    بدهي دولت به بانك    ـ

 .ها پرداخت شود سهام شركت
پذير جامعه    ت آسيب  بودجه احتمالي مورد نياز جهت بيمه و تأمين اجتماعي طبقا          ـ

 .محاسبه و تأمين شود
هاي دولت و     محاسبه و كسر سهميه بدهي    هاي مادر پس از        ارزش سهام شركت   ـ

 .بيمه و تأمين اجتماعي به تساوي بين مردم تقسيم شود
توانـد بـه عهـده بخـش          مـي ) كه متعلـق بـه مـردم اسـت        (هاي مادر      اداره شركت  ـ

 .خصوصي درآيد
ند به عنـوان    نتوا  كه شعبات گسترده سراسري دارند، مي      چند بانك معتبر كشور      ـ

 .هاي مادر براي مردم عمل كنند كارگزار سهام شركت
هاي كارگزار نزديك محل زندگي خود        خود در يكي از بانك     هر ايراني با كد ملي       ـ

 . قرار گيردويها در اختيار  كند تا اوراق سهام اين شركت حسابي باز مي
برخـي از مـردم     احتمـالي بـه دليـل ناآشـنايي         ء اسـتفاده     براي جلوگيري از سو    ـ

ها را ممنوع  مدتي خريد و فروش نقدي سهام اين شركتتوان  ميمسائل بورس درباره 
 .كرد و تنها معاوضه آن را مجاز شمرد
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 فروش بايد شفاف باشد و در مواردي كه بخش خصوصي كارامـد وجـود دارد              ـ
 .ل از فروش و الزامات قانوني صورت گيردحداكثر اطالعات و اهداف حاصبا ارائه 
هاي سودآور تعيين و  ها و ايده  با ايجاد واحدهاي مشاوره فني و اقتصادي، طرحـ

 .گذاران معرفي خواهند شد به سرمايه
ها را ملزم به ارائه اطالعات گزارش عملكـرد            دولت با وضع قوانين الزم، شركت      ـ
 . كردبيني آينده و غيره خواهد ماهه و پيش سه

سازي عملكـرد و      هاي تخصصي سطح آگاهي عمومي را در زمينه شفاف           رسانه ـ
 .وري و رقابت سالم ارتقا خواهند داد راهنمايي واحدها در افزايش بهره

 :در كتاب حاضر، نتايج حاصل از اجراي راهكارهاي پيشنهادي عبارتند از
 .گيرند  در پروژه زيربنايي، مردم جاي دولت را ميـ
 .شوند ها و واحدهاي توليدي و صنعتي مي  سهامدار شركت مردمـ
 .پردازد هاي اجرايي رها شده و به سياستگذاري و نظارت مي  دولت از درگيريـ
ها در كشور براساس ضوابط اقتصادي و صرفه و صالح مـردم              گذاري   سرمايه ـ

 .شوند انجام مي
ها  وري طرح تر و بهره هها كوتا ها مؤثرتر، دوره اجراي آن  نظارت بر اجراي طرحـ
 .شود تر مي بيش
 .برند ميشوند و براي هميشه از سود آن بهره  صاحب سرمايه ميمحرومان  ـ
هـاي نفتـي    هـا در مصـرف فـراورده      هـا و منطقـي شـدن قيمـت           با حـذف يارانـه     ـ
 در نتيجه دولت به ميزان قابل تـوجهي         .يابد  ها كاهش مي    جويي شده و قاچاق آن      صرفه

 .يابد ت ميبه درآمد دس
وري و محـيط زيسـت        در ادامه اين فصل به موضـوعات اساسـي اشـتغال، بهـره            

 . پرداخته شده است
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١٠

 اشتغال. ۱
تـرين مشـكالت    تـرين و بحرانـي   اين كتاب بيكاري به ويژه در ميان جوانـان را از مهـم         

كنـد يعنـي از هـر      درصد اعالم مي۲۷داند و نرخ آن را  اقتصادي ـ اجتماعي جامعه مي 
بـراي رفـع ايـن     . ار جوان ايراني جوياي كار يكي موفق به يـافتن كـار نشـده اسـت               چه

كه بتواند     اين : قائل هستند  يكتاب سه ويژگي براي هر واحد توليد      گردآورندگان  مشكل  
تـري را فـراهم كنـد و ارزش           اي را به كار گيرد، هر سال زمينه اشتغال تعداد بيش            عده

 .مد ملي و درآمد سرانه را افزايش دهدافزوده ناشي از توليداتش، سطح درآ
 :راهكارهاي پيشنهادي در اين خصوص آن است كه 

 .شوند درازمدت دنبال يهاي ساختار ـ سياست
براي كـار باشـد يعنـي      كار  و  سازي محيط كسب      آمادهـ دولت بايد اولين اقدامش      
 .اصالح ساختارهاي زيربنايي

 .عتقاد داشته و آن را رعايت كندـ دولت بايد به انضباط پولي و مالي شديدي ا
كه تفكر بازده سرمايه انسـاني بايـد معقـول و منطقـي               ـ ارتقاي فرهنگ كار يا اين     

 ).ساالري تشويق شايسته (باشد
سپاري كارها  دولتي و افزايش پيمان كاري و برونـ ممنوعيت ايجاد شركت جديد 

 .به بخش خصوصي توليد
هـاي بـا اشـتغال        مدت، پـروژه     در كوتاه  ها  حبندي طر   ها و اولويت    ـ تدوين سياست  

 .تر در اولويت اجرايي قرار گيرند بيش
 .ـ زمينه تشويق كارفرمايان به استخدام نيروي كار فراهم شود

براي هر خانواده  سرمايه قابل توجهي ،هاي دولتي به مردم ـ واگذاري سهام بنگاه   
 .كند ميايراني فراهم 

بررســي بــا هــدف »  توليــد و خــدماتهــاي مشــاور طراحــي شــركت«ـــ تأســيس 
هـاي    محصوالت و خدمات و طراحي ساختار تشكيالتي و روش        توليد  هاي نوين     روش
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 .عملياتي مربوطه
كارگيري نيروهـاي     هاي الزم را در مورد چگونگي به          ـ دولت موظف است بررسي    

هـاي آموزشـي      هر كارمند دولت طي دوره    تا  اضافي هر دستگاه اجرايي به عمل آورد،        
 .كه خواهد ديد بتواند در موقعيت جديدي مشغول به كار شود

افزاري جوانان در ايجاد حرفه جديد  افزاري و نرم ـ براي حل مشكالت مالي سخت    
هـاي    مركـز بررسـي طـرح     «و  » صندوق تأمين سرمايه براي جوانان    «شود    پيشنهاد مي 

 .تأسيس شوند» پيشنهادي جوانان
اشتغال روستاييان از   كتاب به موضوع افزايش     در ادامه اين بحث نويسندگان اين       

طريــق گســترش كمــي و كيفــي صــنايع روســتايي و گســترش واحــدهاي توليــدي در 
 :نويسند ميروستاها پرداخته و 

تر در مورد درآمدزايي براي اقشار پايين جامعه بـه ويـژه     الزم است هرچه سريع   
صـنايع  «هـاي     زمانشـود بـا ادغـام سـا         روستاييان سياستگذاري شود و پيشنهاد مـي      

. تأسـيس شـود   » سازمان توسعه محصوالت روستايي   «،  »صنايع دستي «و  » روستايي
بسياري را براي هريك    اين سازمان وظايف بسياري را برعهده خواهد داشت و مراكز           

و وظيفه اين مراكز انجام هر      هاي اصلي صنايع روستايي تأسيس خواهد كرد          از رشته 
المللي است   بهتر و جديدتر در بازار بين،تر حصوالت بيشاقدامي است كه باعث توليد م

 .تر افزايش دهد و صادرات را هرچه بيش
صندوق تأمين مـالي  «ها  براي كمك به تأمين سرمايه مورد نياز جهت اجراي طرح        

تواند از ايـن      هر توليدكننده روستايي مي   . شود ميايجاد  » توسعه محصوالت روستايي  
 .صندوق استفاده كند

 
 وري بهره .۲

» جهاني شدن«وري در اقتصاد در شرايط ورود به   در اين بخش با تشريح اهميت بهره      
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از جمله شتاب و رقابت سخت براي جذب سرمايه خارجي در تجارت جهاني و افزايش     
شـود بـه      هـا مـي     زدايـي دولـت     هاي اقتصادي كه منجر بـه حاكميـت         آزادسازي فعاليت 
 .پردازد وري در ايران مي بررسي وضع بهره

 تـا   ۱۳۶۵ (۱۹۹۵ تـا    ۱۹۸۶هاي    وري آسيايي بين سال     بهرهسازمان  گزارش  بر  بنا  
وري را داشـته   ترين بهـره  ايران در ميان همه كشورهاي عضو اين سازمان، كم       ) ۱۳۷۴
 در اين ميان كشاورزي در سال پاياني اين دوره نسبت به سـال آغـازين حـدود                 . است
  ايـن نسـبت بـراي بخـش صـنعت انـدكي بـيش از         درصد افزايش يافته در حالي كه   ۴۰
تـرين سـهم را از         درصد رشد داشته و اين در حالي است كه بخـش كشـاورزي كـم               ۶

شـرايط عـدم   . تـرين سـهم را از آن داشـته اسـت     منابع ارزي و ريالي و صـنعت بـيش   
دهنـد كـه در فاصـله         توسعه در ايران بسيار زياد است و گزارشات تحقيقي نشان مـي           

وري كل عوامل توليد بـه         مصادف با پايان جنگ تحميلي، بهره      ۱۳۷۵ تا   ۱۳۶۸هاي    سال
آن  درصد افزايش يافته است كه در مقايسه با دوره قبل از            ۴طور متوسط ساالنه فقط     

گزارش نظـارتي سـازمان مـديريت و        . كند  تري حكايت مي    وري پايين   نرخ رشد بهره  از  
 ۱۳۸۰ تـا    ۱۳۷۶توسعه كشور در دوره       سوم ريزي از عملكرد سال دوم برنامه       برنامه

 ۸۱ بـه حـدود     ۱۳۷۶ در سـال     ۱۰۰از ميزان   » وري سرمايه   شاخص بهره «اين است كه    
در كـه    درصـد بـوده      ۱/۵ كاهش يافته يعني متوسط رشد منفي معـادل          ۱۳۸۰در سال   

در . ها به همان ميزان كـاهش يافتـه اسـت           وري كل عوامل زير طي اين سال        نتيجه بهره 
 ،رغم افزايش سهم نيروي كار تحصيلكرده دانشگاهي در كل شاغالن كشور           نهايت علي 

در اين كتاب همچنـين بـر       . استوري نيروي كار اتفاق نيافته        تغيير محسوسي در بهره   
هاي اين سازمان مانند گذشته تأكيد  و گسترش فعاليت» وري سازمان ملي بهره«احياي 

 اين سازمان زيـر   است كه از آن جملهشده و براي آن راهكارهاي عملي نيز ارائه شده  
 را كه قابـل انجـام توسـط بخـش           اي  نظر رئيس جمهوري عمل كند و هر طرح و پروژه         

 .خصوصي است براي مردم شفاف و رقابتي به مردم عرضه كند
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 محيط زيست. ۳
راسـتايي   معتقد است، توسعه پايدار از نظر مفهومي حاصـل تفـاهم و هـم       كتاب حاضر   

به اسـتثناي   . حفظ محيط زيست با طرفداران اصالت توسعه است       اصالت  حاميان  ميان  
حفـظ شـرايط موجـود     حفاظت، حفظ محيط زيسـت بـه مفهـوم      موردمناطق حساس و    

كشـور مـا جـزء      . هـاي بشـري، تغييـر در طبيعـت اسـت            الزمـه فعاليـت   . طبيعت نيست 
بـا  توانـد     اي تعهدي ندارد ولي مي      كشورهايي است كه در زمينه كاهش گازهاي گلخانه       

يافته نسبت به نوسازي صـنايع بـه          هاي فني و مالي كشورهاي توسعه       استفاده از كمك  
 .ويژه صنعت نفت خود اقدام كند

اين كتاب معتقد است با توجه به رشد شتابان جهاني شدن، گفتگو ميـان دو ركـن            
در آينده نزديك به يكـي از مباحـث اصـلي جامعـه جهـاني      » محيط زيست «و  » تجارت«
 .ديل خواهد شدتب

 :ها و راهكارهايي پيشنهاد شده است به همين دليل سياست
 هاي مردمي زيست محيطي و استفاده از تجربه ديگر كشورها، ـ ايجاد تشكل

 هاي درسي، ـ گنجاندن مطالب زيست محيطي در كتاب
 .هاي توسعه، مطالعات زيست محيطي انجام شود ـ در كليه پروژه

 يط زيست در ميان مردم،سازي درباره مح ـ فرهنگ
 دولتـي بـه بخـش    بخـش هـا و پـااليش محـيط زيسـت از       گيـري آلـودگي     ـ انـدازه  

 خصوصي واگذار شود،
به ارائه گـزارش    بازرسي دولتي، موظف    استفاده از   به جاي   صنايع  براي كنترل   ـ  

 زيست محيطي شوند،
 وري سوخت، ـ حمل و نقل درون و برون شهري با هدف ارتقاي بهره

اقتصـادي  هـاي      جمعيت و فعاليت در سـطح كشـور بـا اسـتفاده از اهـرم               ـ توزيع 
 . شوداصالح
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١٤

 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران در امر نوسازي و گسـترش            با توجه به موفقيت   در اين فصل    
 : شمرد را چنين برميتعليم و تربيت برخي از اشكاالت كه هنوز باقي مانده است 

 يم و تربيت،ـ محدوديت اختيارات مردمي در امر تعل
 ـ ضعف پاسخگويي به نيازهاي مؤثر آموزش پايه،

 ـ وجود ترس و تنش براي ادامه تحصيل در كليه مقاطع،
  به نيازهاي آينده جامعه در شرايط نوين جهاني،نـ پاسخگو نبود

آموزان در كسب علم و دانش بـه دليـل نـاهمگون بـودن                ميلي در دانش    ـ ايجاد بي  
 م آموزشي و تربيتي،نظا

پذيري به دليل عدم هماهنگي ميان الگوهاي اصلي بـراي             اختالل در فرايند جامعه    ـ
 آموزان، دانش

هـاي    تـوجهي در آمـوزش شـهروندي و فرهنـگ           گيري بحران هويت و كـم       ـ شكل 
  تمركزگرايي شديد فرهنگي،اثردر ) فولكور(محلي 

 ـ مشكالت ناشي از عدم رضايت معلمان،
 سطه با شرايط ورود به دانشگاه،ـ منطبق نبودن آموزش مقطع متو

ريزي آموزشي و ضعف در پـرورش         توجهي در تدوين اهداف ملي به برنامه        ـ بي 
 تعلقات ملي و ديني،

ـ اصل قرار گرفتن فرايند تحصيل به جاي نتيجه و كاربرد انـدك مـواد آموزشـي                 
 آموزان، در زندگي روزمره دانش

هـاي آموزشـي بـه        ي از محـيط   ـ رعايت نكردن استانداردهاي ساختماني در برخ      
 هاي مالي يا اجرايي، دليل محدوديت

 آموزان، ـ بالاستفاده ماندن اوقات فراغت دانش

 هاي فرهنگيديدگاه
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 .موزانآ ـ سركوب روحيه انتقادي و پرسشگري دانش
 قـانون   ۳۰دهد كه اصـل       را شرح مي  ها ابتدا اصولي      حل  درخصوص راه اين كتاب   

عدالت كه همـه فرزنـدان ايـران حـق           همچنين اشاره به اصل      .اساسي از آن جمله است    
كه پدر و مادر نسبت به        استفاده مساوي از امكانات آموزشي را دارند و اصل ديگر آن          
 بـه همـين تناسـب هـر         .آموزش و پرورش فرزندانشان بيش از مسئوليت دولت اسـت         

 .شود تعداد واحد آموزشي غيردولتي تأسيس شود، از بار اجرايي دولت كاسته مي
 يشود تا پهنـه آموزشـ       اصول بر سيستم آموزشي مجازي تأكيد مي       ايندر بيان   

 . كشور افزايش يابد
 :اما درخصوص اهداف و راهبردها به نكات زير اشاره شده است

 گري دولت، ـ افزايش مشاركت مردم در اين امر و كاهش تصدي
ايـن شـورا     شـود و     انتخـاب » شـوراي تعلـيم و تربيـت      اعضـاي   «با رأي مـردم     ـ  

 ، ابزار نظارتي مردمي عمل كندعنوان به
 هاي آموزشي، اي در محتواي برنامه هاي حرفه ـ گنجاندن آموزش

 افزاري، افزاري و نرم ـ استانداردسازي مدارس در ابعاد سخت
 ريزي آموزشي و درسي بايد تمركززدايي صورت گيرد، ـ در برنامه

 . محلي توجه شودهاي ـ ضمن تحكيم مباني وحدت ملي به فرهنگ
 .پردازد ميهاي اجرايي درباره تعليم و تربيت  ر ادامه كتاب به سياستد

ابتدا شوراي عالي تعليم و تربيت كه هدف از تأسيس آن تصـويب اهـداف كلـي و             
نامه تشكيل سازمان استانداردسـازي آموزشـي، مؤسسـات     استانداردهاي ملي و آيين 

 .بندي مدارس را برعهده دارد ارزشيابي و رتبه
 از جمله رئـيس جمهـور، برخـي وزرا، نماينـدگان            ؛اعضاي زيادي دارد  اين شورا   

 .ها مجلس و نمايندگان شوراهاي شهر و شوراهاي تعليم و تربيت استان
ــي      ــود دارد حت ــز وج ــن شــورا در ســطوح اســتاني و شهرســتاني ني ــد اي همانن
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 كه وظايف متعددي بـر      كنند   فعاليت مي  ها   نظارتي مدرسه در داخل مدرسه     هاي  شوراي
تـر نقـش مـردم در امـر تعلـيم و       بر افزايش هرچه بيش   آن  ها بار شده است كه اهم         آن

 ايتربيت و كاستن از فشار بر دولت است كه البته تمهيداتي به لحاظ مالي و اجرايي بر  
 .آن در نظر گرفته شده است

در بخش ديگري از بحث آموزش و پرورش موضوع دينـداري در جامعـه مطـرح          
اشاره كه معموالً افراد متعهد و داراي اعتقادات سـالم مـذهبي، در             ن  شده است كه با اي    

تري دارند به وضع دينداري در جامعه كنـوني           هاي اجتماعي تعهد بيش     برابر مسئوليت 
 .كشور پرداخته است

هرگونـه  نبـود   در ابتدا بايد گفت توجه به اين نكته ضـروري اسـت كـه بـه دليـل                   
توان به صورت علمـي ادعـا كـرد كـه جامعـه               دينداري نمي مقياس علمي براي سنجش     

امـا تحقيقـات    . تر شده است    تر يا غيرمذهبي    كنوني ايران نسبت به چند سال قبل مذهبي       
مربوط به آموزش دروس ديني حكايت از آن دارد كه شيوه و محتواي آموزش دينـي                

 رو است كه نتـايج ثمربخشـي        ها با مشكالتي روبه     سنتي موجود در مدارس و دانشگاه     
 .توان از آن انتظار داشت را نمي

امور اجرايـي كشـور و مشـكالت        نكته اين است كه دخالت مستقيم دولت در اكثر          
مندي مـردم از دولـت        فراواني كه مردم در اين زمينه دارند از عوامل مهم بدبيني و گله            

 اين قبيل مشكالت موجب بـدبيني و      در نهايت نظام اسالمي است،    است و چون نظام ما      
 .شود نسبت به اسالم ميمردم اعتقادي  كم

هـا و راهكارهـايي بـراي         نژادحسينيان و گروه همـراهش در ايـن كتـاب سياسـت           
ها كه در مباحث قبلي بـه آن          ترين آن   كنند كه مهم    افزايش باورهاي ديني مردم ارائه مي     

 :اشاره نشده، به شرح زير است
دينداران در هر سطح و ـ به مردم آموزش داده شود كه حساب دين را از حساب  

 .مقامي جدا كنند
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١٧

هـاي   سـنجش دينـداري بـراي گـروه    مقياس ـ با كمك متخصصان و دانشگاهيان،  
مختلف جامعه كه روايي و پايايي علمي را داشته و با آن بتـوان آثـار مثبـت يـا منفـي                      

 .هاي ديني را ارزيابي كرد، تهيه شود ريزي برنامه
گويند عمل كنند و اگر       ائل به آنچه كه مي    سازي مس   ـ مسئوالن نظام، ضمن شفاف    

هـاي    در ايـن راسـتا، رسـانه      . ندارنـد، قـول انجـام آن را ندهنـد         توانايي انجام عملي را     
 .كنندتوانند نظامي را براي كنترل و نظارت بر اين امر برقرار  عمومي مي
 .هاي علمي و جذاب نوشته شوند هاي ديني با استفاده از روش ـ كتاب

به عصر انقالب اطالعاتي از ابزارهاي جديد به ويژه زبان هنر كه زبـان              ـ با توجه    
 .معرفي دين استفاده شودبراي قابل فهم جوانان را در بر دارد 

طلبـي، مـد،      ـ نظام بـه نيازهـاي طبيعـي جوانـان از جملـه شـادي و نشـاط، تنـوع                   
ري  مشـخص و در خـو      يپاسخ عملـ  ها    موسيقي، روابط سالم دختر و پسر و مانند آن        

 .ها حواله ندهد بدهد و در عمل حل مشكالت ديني جوانان را به خود آن
 

 
 

در اين فصل ابتدا مواردي از منافع ملي جمهوري اسالمي ايران برشمرده شـده اسـت                
 يهـا   كه از آن جمله حفظ استقالل، تأمين بنيه دفاعي الزم، رشد اقتصادي، حفظ ارزش             

ي جامعـه و حفـظ محـيط زيسـت و گسـترش             حاكم بر جامعه اسالمي، تقويت بنيه علم      
 .المللي و همسايگان است هاي بين روابط با سازمان

 : به زعم اين كتاب چنين استنيز هاي سياست خارجي  ترين اولويت مهم
هـاي    ـ گسترش روابـط بـا كشـورهاي همسـايه، اسـالمي و اروپـايي و سـازمان                 

 المللي به ويژه سازمان ملل،  بين
  در روابط با امريكا،زدايي به خصوص ـ تنش

تر به عامل ديپلماسي اقتصادي و سعي در ايجاد تعادل ميان روابـط               ـ توجه بيش  

 هاي سياسي ديدگاه
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١٨

 سياسي و اقتصادي با كشورها،
هـاي منطقـه از طريـق ميـانجيگري و            ـ ايفاي نقش فعـال و مـؤثر در حـل بحـران            

 ،)گرايي تقويت منطقه(مديريت بحران 
ز ايـران بـه منظـور درك واقعيـات          ـ گسترش ديدار سران و مسئوالن كشـورها ا        

  ،جمهوري اسالمي ايران
المللي مطرح شده اسـت       بيندر ادامه اصول سياست خارجي در سطح منطقه و           -

توسـعه روابـط    و  گرايي و حضور فعال در منطقـه          كه در واقع هر دو به تشويق منطقه       
 تأكيـد بـر     گرايـي و    اقتصادي و كاهش نفوذ بيگانگـان در منطقـه و مقابلـه بـا يكجانبـه               

المللي نـاظر     گرايي و ارائه چهره واقعي نظام جمهوري اسالمي در صحنه بين            چندجانبه
 .هستند

كـه در ابتـدا   است اين فصل به موضوع مناسبات ايران و امريكا پرداخته         همچنين  
اشاره به وضع كنوني روابط ايران و امريكا و سپس راهكارهايي با اين عنوان مطـرح                

سازي درست، لزوم انجـام      تعادل در گفتار و رفتار، كمك به تصميم        كند، لزوم حفظ    مي
 با تبليغات در داخل امريكا براي تغيير چهره غيرواقعي جمهوري اسالمي ايران، مذاكره

 بـراي مـذاكره در   هـاي ايـران   شـرط  فايده بودن اعالم پـيش  امريكا در شرايط فعلي، بي 
 .شرط از طرف امريكا پيشگونه  ن هيچشرايط فعلي چه بايد كرد و برقراري روابط بدو

 .شود ها شرح داده مي در زير به اختصار اين بخش
اش نقـش و تـأثير        ادي و نظـامي   امريكا با توجه بـه قـدرت ويـژه سياسـي، اقتصـ            

المللـي    هاي بين   انكارناپذيري بر مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان و سازمان         
 .و همه كشورها دارد
طلبي و زورگويي در جهان، حـامي         ه امريكاي كنوني، مظهر سلطه    ك  با توجه به اين   

مظهر ضديت با اسالم است ايران زنـدگي        در خاورميانه،   اصلي اسرائيل و عامل تشنج      
بـدون وابســتگي بـه ايــن كشـور را تجربــه و تجربيـات گرانبهــايي هـم كســب كــرد و      
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١٩

شـورهاي  انه كشـورمان نگـرش ك     رهاي جسو   گيري  خساراتي نيز متحمل شد و موضع     
 .دادبه امريكا تغيير را اسالمي 

 :شود ها و راهكارهايي توصيه مي در شرايط موجود، سياست
متأسفانه در روابط با امريكا، بين گفتـار و رفتـار دسـتگاه سياسـت خـارجي مـا                   

امريكـا  نگاري از اتبـاع ايرانـي در          جريان انگشت از    مثال  به طور  .اختالف زيادي هست  
در اجـراي عمـل     وزارت خارجـه كشـورمان هنـوز        ولي  ت  حدود شش سال گذشته اس    

وظيفـه دسـتگاه    . رسـيده اسـت   نگيـري     اسـت بـه تصـميم     ايـران   متقابل كه حق طبيعي     
براي مقامات عـالي   به روز   هاي كارشناسانه و      سياست خارجي ارائه اطالعات و تحليل     

 اسـاس   سازي مورد استفاده قرار گرفتـه و بـر آن           رتبه نظام است تا در فرايند تصميم      
 .خط مشي سياسي كشور تدوين و پيگيري گردد

نظام اسالمي ايـران بايـد در درون جامعـه امريكـا بـا اسـتفاده از سياسـتمداران                   
 .بين امريكا به اصالح چهره مخدوش شده نظام در اين كشور بپردازد منصف و واقع

 مـذاكره   اند،  كردهها اعالم     هايي كه امريكايي    شرط  در شرايط فعلي با توجه به پيش      
برقراري مجدد روابـط بـه نفـع جمهـوري اسـالمي            با مقامات رسمي امريكا به منظور       

شرط مذاكره درباره برقـراري       ها را پيش    نخواهد بود زيرا قبول شرايطي كه امريكا آن       
لـذا از شـروع چنـين       . باشـد   پذير نمي   داند، توسط هيچ دولتي در ايران امكان        روابط مي 

رانـد و   برد و يك قدم ايران را از مواضعش به عقـب مـي            د مي مذاكراتي تنها امريكا سو   
 .نتيجه مذاكرات نيز به برقراري رابطه سياسي منجر نخواهد شد

هايي از طرف ايران بـراي شـروع مـذاكرات از قبيـل آزاد كـردن                  شرط  اعالم پيش 
ل اي داشـته باشـد، زيـرا احتمـا          هاي ايران در اياالت متحده نيز بعيد است نتيجه          دارايي

 .انجام چنين اقدامي از طرف امريكا بسيار كم است
حـداقل ادامـه وضـع موجـود        هاي خود را براسـاس        دولت آينده ايران بايد برنامه    
تـر و     زدايـي از پيچيـده      تـر بـر ادامـه سياسـت تـنش           تدوين كنـد و ضـمن تأكيـد بـيش         
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٢٠

 ها  رفت از آنيابي مشكالت كشور و راهكارهاي برونريشه

 . تر شدن روابط جلوگيري نمايد خصمانه
گـري بـين      شمار واسطه   ي، وجود مدعيان بي   كه يكي از مشكالت كنون      در پايان اين  

ايران و امريكاست تا ديدگاه دولت امريكا نسبت به جمهوري اسالمي ايران تغيير نكند،              
تحولي در روابط دو كشور به وجود نخواهد آمد و هر زمان چنين تحـولي در نگـرش                  

 قطـع كـرد،     را بـا ايـران    اش    گونه كـه رابطـه      تواند همان   امريكا مي امريكا به وجود آيد،     
 .مجدداً برقراري اين رابطه را اعالم دارد

 
 
 

ه عهاي اجتماعي و اقتصادي جام      ريشه اصلي اكثر مشكالت كشور، به ويژه نابساماني       
در اين است كـه دولـت از نقـش اصـلي خـود كـه همانـا سياسـتگذاري و نظـارت بـر                         

 اجتماعي است،   برداري بهينه از منافع و كسب درآمدهاي جديد و افزايش سرمايه            بهره
گـري و رقابـت بـا مـردم شـده             به دور افتاده و خود مانند يك شهروند درگير تصـدي          

گري دولت در امور اقتصادي، مردم از وظيفه اصلي خـود بازمانـده و                با تصدي . است
 اقتصـادي واقعـي تحقـق    دگيرنـد و در نتيجـه رشـ         نهادهاي جامعه مدني نيز شكل نمي     

 .يابد نمي
گري دست بردارد و بـه وظـايف اصـلي خـود بپـردازد،         تصدياز امور   اگر دولت   

و هاي مردم و در پـس آن سياسـتگذاري            تري براي گوش كردن به حرف       فرصت بيش 
در اين شرايط مردم هم به تأسيس نهادهاي جامعه مدني و تعامـل             . كند  نظارت پيدا مي  

هاي مختلف كيفيت حكمراني در كشور   .  خواهند شد راغب  تر    با دولت از آن طريق بيش     
.  شده است  خصمش» پاسخگويي و ارزيابي  «و  » فراگيري«جهان براساس دو شاخص     

خيز ايـن منطقـه       براساس اين گزارش كشورهاي خاورميانه و به ويژه كشورهاي نفت         
. هـاي پـايين قـرار دارنـد         داري خـوب در رتبـه       هاي حكومـت    در برخورداري از ويژگي   
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٢١

 وابسـتگي و    نبـود خيز عاملي براي      ي نفت متأسفانه وجود نفت در بسياري از كشورها      
 .شان شده است ها به مردم هاي آن در نتيجه عدم پاسخگويي دولت

گري چنان گسـترده و عميـق اسـت كـه بـراي       نفوذ و دخالت دولت در امر تصدي      
. موفقيت در انجام اصالحات، مردم بايد دولتي كارامد، شايسته و با اقتدار انتخاب كنند             

چنـين  . اد به انجـام اصـالحات و هـم تـوان اجـراي آن را دارا باشـد                 دولتي كه هم اعتق   
زدايـي در امـور       دولـت «سياسـت   » گـرا   زدا، مـردم دولـت      دولت دولـت  «دولتي با شعار    

و با حركتي موزون و سـرعتي متناسـب بـا           كند   خود اعالم    يرا سياست اصل  » اجرايي
 .شرايط جامعه آن را به پيش ببرد
 :هادي براي دولت آينده ايران چنين استبه همين منظور راهبرد پيشن

 گري دولت در امور اجرايي، ـ كاهش تصدي
 سازي بدنه دولت از نظر كمي و كيفي، ـ متناسب

 سياستگذاري دولت،امر ـ همكاري نخبگان در 
 ـ نظارت بر امور با استفاده از نيروهاي كاردان،

 ـ تحقق عدالت در جامعه،
 .برداري از آن هنوين جهاني و بهرـ شناخت شرايط 

ايجـاد  «اين كتاب معتقد است، راهبرد مأموريت دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران               
 . است»براي همه مردم ايرانطيبه حيات فضايي مناسب براي احياي 

 :هاي زير را داشته باشد چنين دولتي بايد رئيس جمهور و وزرايي با ويژگي
نـد بـه كـار گروهـي، شـجاع در           دار، تحصيلكرده، عالقم    مدار و مردم    ـ افرادي دين  

 گيري و پاسخگوي عملكرد خويش، صميمت
 هاي انقالب اسالمي، ـ حافظ ارزش

 نقش كارساز نهادهاي جامعه مدني در توسعه كشور باشند،به ـ معتقد 
 كننده امور و ناظر بر اجراي مقررات باشند،   الگوساز، تسهيل-
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٢٢

تبـديل كـرده و در      »  توسـعه  موتـور «به  » ترمز تحرك «ـ نظام اداري كشور را از       
گـذارد، ارزش افـزوده مناسـب بـراي           اي كه دولت بر دوش آحاد مردم مي         مقابل هزينه 

 ،جامعه ايجاد كند
 ها منافع ملي را بر منافع گروهي و جناحي ترجيح دهند، گيري ـ درتصميم

ـ انتقادپذير باشند و با توجه به انتقادها مردم را به هوشـياري نسـبت بـه اعمـال                   
 ،لت و نقد سازنده آن تشويق كننددو

 پذيري افراد جامعه باور داشته باشند، ـ به سالمت و اصالح
ـ تصميمات خود را عطف به ماسبق نكـرده و تـاوان تصـميمات اشـتباه خـود را                   

 ،برعهده مردم نگذارند
هـاي    ـ به كار گروهي، تجربي و علمي معتقد باشند و در تدوين و اجـراي برنامـه                

مشـاركت انديشـمندان، كارآفرينـان، دانشـگاهيان، كارشناسـان و عمـوم             اي از     توسعه
 .عالقمندان بهره بگيرند
هاي مردم ايـن جامعـه پـس از اسـتقرار دولـت               ويژگيترين    مهمدر چنين فضايي    

 .زدا چنين است دولت
  نافي سلطه، وـ ديندار، آزاديخواه

 ـ حساس نسبت به سرنوشت خود و جامعه،
 و قانونگرا،» داز دولت«ـ حامي دولت 

 شكني، ـ منتقد سازنده و نافي ناكارامدي و قانون
 .جو و پراميد ـ مشاركت

توجـه بـه     ،در پايان اين كتاب و اين فصل نيز به انتخاب دولت كارامد و شايسـته              
قانون اساسي و اظهار اميدواري شده است كه بـدين ترتيـب مـردم بـا علـم و آگـاهي                     

هـا، بـه       عملكرد گذشته نامزدها و تيم اصلي همكـاران آن         ها و   ها، برنامه   ديدگاهدرباره  
ها بهتـرين     هاي آن   ها و ديدگاه    فردي رأي دهند كه تيم همراه وي توانمندترين و برنامه         



___________________________________________________ 
 

 

٢٣

 .تر اثرگذار باشد گيري مردم كم باشد و شعارهاي تبليغاتي در تصميم
ا چنـين   هـ    پيوست است كه عناوين آن     سهگونه كه گفته شد شامل        اين كتاب همان  

 :است
 ـ فناوري اطالعات و ارتباطات و پديده جهاني شدن،

 ـ تحليلي از شرايط كنوني اقتصاد كشور،
 .ها برنامه جامع حذف يارانهـ 
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