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 رانیدر ا یاسالم یمرانکح یه الگویه پاینظر

 1محسن بهجت

 :دهکیچ

مجموعده مقداال     يآور ه منجر به جمد  ك شرفتيپ يرانيا ياسالم ين الگويبر تدو يد مقام معظم رهبركيباوجود تا

ومدت  کح يه بر اساس مبدان يه پاينظر ي مورد نظر، بدون توافق درخوو   يده است، رسد ارائه الگويگرد ييگرانبها

نظرا  در قالد  آن و   يه تمامكرد كرا ارائه خواهد  يه، چارچوبيه پايد  در واق  نظريآ يد به نظر ميار بعي، بسياسالم

سدنده،  يه از نظدر نو كد  يميش رو به مفداه ين اساس، در مقاله پيبه بحث و اجرا گذاشته شوند  بر ا يرد اسالميکبا رو

ن يد افته اند، پرداخته شدده اسدت  ا  يامل نکت يدارند و در وض  موجود به خوب يومت اسالمکه و اساس در حيم پاکح

اسدت  در   يردکد و عمل يدي اجرا يها و حوزه ، آموزش، مجلسيومت، اقتواد، نظام مالکح يم ذاتيم شامل وظايمفاه

مدورد انتظدار اسدت، در قالد       ياسدالم  يمرانکشتر حيب ييارآك، جهت ياتيعمل ياز آنچه در حوزه ها يريانتها، توو

 شود يه محدود ميمقاله، صرفا به دو قوه مقننه و مجر يگردد محتوا يد مكيجدول ارائه شده است  تا

 یاسالم یمرانکه، حیه پای: الگو، نظریدیلک واژگان

 

 مقدمه  1

 يالگدو  مركدز  ،يحکمد  در 1390 سدال  خرداد دوم خيتار در( ظله دام) يا خامنه اهلل تيآ حضر  انقالب، معظم رهبر

 دوره چهدار  نونكتدا   كردندد  منودوب  را آن يعدال  يشورا ياعضا و سيرئ و دادند ليتشک را شرفتيپ يرانيا ياسالم

 يمبدان  اسداس  بدر   هيد پا هيد نظر  يد  درخودو   توافق بدون نکيول است، شده برگزار الگو نيا درخوو  نفرانسك

   ديآ يم نظر به ديبع اريبس شده، مطرح مباحث مجموعه از گيري نتيجه ،ياسالم ومتکح

 به مربوط موارد و هيفق تيوال اصل از ريز به) است گرفته بر در را شورك يمرانکح نظام لهكشا آنچه موجود، وض  در

 يشدورها ك از ينيقدوان  ترجمده  واسدطه  بده  شتريب و اول يپهلو دوره يابتدا در هك است ينيقوان و ساختار همان( آن

 و نيقدوان  همان ز،ين ياسالم انقالب وقوع از پس  داد لکش را يا وزارتخانه و يادار ساختار و شد، وارد رانيا به يزرب

 يبدرا  ياسدالم  نيمدواز  و ارهدا يمع بده  توجده  با هکيدرصورت  است گرفته قرار استفاده مورد ييجز اصالحا  با ساختار

  فتديب اتفاق محتوا در هم و ساختار در هم يمجدد يمهندس يستيبايم ومت،کح ليکتش

 اصدول  تيد رعا بدا  شدور ك در ارآمدد ك يمراند کح يمبدان  خودو   در سندهينو يبرداشتها از يناش د،يآ يم شيپ آنچه

 در و خيتدار  طدول  در آنچده  اساس بر يبازمهندس است شده يسع  باشديم( هيفق تيوال يمترق اصل ژهيبو و) ياسالم

 مرات  يمدع وجه چيه به سندهينو  شود ارائه يشنهاداتيپ و رديپذ صور  است دهيگرد تجربه يكخا نيزم نيا عرض

 چيهد  لحداظ  نيهم به است، داده  شنهاديپ را ديجد مدل  ي صرفا و نبوده  (  و است،يس خ،يتار ،يشناس اسالم) يعلم

                                                           

 mbahjat@gmail.com كارشناس مهندسي صناي  و كارشناسي ارشد مديريت  1
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 ياسدالم  يمرانکح يالگو هيپا هينظر" مکح و سينو شيپ مکح د،يآ يم ادامه در آنچه  داشت نخواهد بر در را يارجاع

  ديگرد خواهد اصالح ختگانيفره نظر با و داشته "رانيا در

 
 24/7/90 انيدانشجو داريد در نظام ينوساز درخوو  يرهبر معظم مقام انا يب  1نمودار

 

 بحث تياهم  2

 يجمهدور  موجدود  سداختار  جداد يا در ياسدالم  ريد ز يومتهدا کح از ديتقل بر يمبن مقاله نيا مقدمه در آنچه بر عالوه

 ،ياسدالم  اقتوداد  و ا يد مال اخدذ ( يدي چرا اي) يچگونگ و( يگر يتود) يياجرا يتهايفعال به ورود شد، گفته ياسالم

 هكد  ها چالش از نمونه  ي است الزم موضوع، شدن شفاف يبرا  است ياسالم ومتکح درخوو  ياساس يها چالش

 نشدان  را ديد جد يوکد ال نيتدو ضرور  و است، ياسالم يمبان تيرعا عدم ليدل به موجود وض  در يارآمدكنا انگريب

  شود مطرح پرده بدون دهد،يم

 را خدرج  و دخدل  چنانچده   هسدتند ( يخووصد  بخدش  اي دولت از) ريبگ حقوق ت،کممل نيا شازالن از يمين از شيب

 دولدت  بده  وابسته ينهادها اي دولت به    و عوارض و مهيب و ا يمال بابت فرد هر درآمد از يمين حدود د،ينك محاسبه

 تعلق ا يمال درصد 10 شوديم يداريخر هرچه به  است يبازنشستگ و درمان مهيب بابت درصد 30 فقط  شوديم داده

 هدم  نندده ك وارد و واسدطه  و نندهك ديتول از ارزش رهيزنج طول در ا يمال اقتواد، بر مكحا يماريب ليدل به  رديگيم

 بده  هكد  يعوارضد   اسدت  ا يد مال االكد هر ديخر متيق از درصد 25 از شيب واق  در هك شود،يم گرفته مضاعم ا يمال

 معاملده  هر بابت ها دفترخانه در هك يدولت حقوق ،يليمکت مهيب شود،يم داده سازمان هر به خدما  بابت و يشهردار

 چده  هكد  رديد گيم خددا  بنددگان  از عدوارض  و ا يد مال همه نيا دولت  دينك حساب جداگانه هم    و شود،يم پرداخت

 هدر  يازا بده  هكد  مدردم   نندك استفاده ازاد دانشگاه و يانتفاع ريز مدرسه از ديبا هك مردم تيثركا دهد؟ ارائه يخدمت

 هکشدب  توسدعه  يبدرا  قبدوض  يرو از هكد  اسدت  جال ) دهنديم عوارض هم گاز و برق و آب قبض يرو دولت خدمت

 يلد يمکت مده يب تدا ينها ديبا درمان بابت هك مردم!(  رديگيم تعلق ا يمال هم آن به هك است، شده هيتعب ييجدا ميرد

 هدم  يشدهردار   دارد را خدود  عدوارض  هك هم بزرگراه و ابانيخ از عبور  نندك استفاده يخووص مارستانيب از و باشند

 اصدال  شدما  محتدرم،  دولت يآقا هك شود،يم جاديا سك هر يبرا درخواست نيا  رديگيم   و خودرو و ينوساز عوارض

 هيد لك دولدت  ن،يد ا از فراتدر  يحت  ريبگ مالك و تمام را پولش يداد ريحق بندگان نيا به يخدمت هر يول رينگ ا يمال
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 نيد ا در آنچده  مطدابق ) يخووصد  ايد  يعمدوم  بخدش  به( است مسئوالنه ريز و تيفيك يب اريبس هك) را خود ميوظا

  دهد انجام ينظارت و ياستگزاريس اقداما  مردم، حقوق تيرعا منظور به صرفا و ندك واگذار( ديآ يم شنهاديپ

 اصدل  نيهمد  اساس بر  ستين مجاز( يحقوق چه و يقيحق چه) اشخا  يمال دفاتر به ورود ،ياسالم يمبان دگاهيد از

 بده  آنچده  ميد لکت  يد  عنوان به هك است شده واگذار مسلمان فرد به امور هيلك ا ،كز و خمس محاسبه در هك است

 مواخدذه  را او آن، محاسدبه  يچگدونگ  و مبلغ زانيم نظر از ومت،کح يول  ندك ادا نيمسلم يول ندهينما به اوست ذمه

 مسدلمانان  ريد ز از هيد جز اخدذ  خدورد، يم چشم به ياسالم يمبان در هك يگريد يمترق اريبس مساله  ي  ردك نخواهد

 پرداخدت  ومدت کح به را يمشخو مبلغ( ندارد اسالم به ياعتقاد چون) دهدينم ا كز و خمس هك يسك يعني  است

 ومتکح يعني  باشد داشته پرداخت در يتيمعذور هکآن مگر است، سانکي( يزن و ريفق) همه يبرا مبلغ نيا و ند،کيم

 نيبد  هيبالسو المال، تيب ماندهيباق هکنيا تيدرنها   ندکينم يشكسر هيجز اخذ يبرا هم فارك يزندگ در يحت ياسالم

 ارياخت در يمال دفاتر و يکبان اطالعا  ديبا چرا هك است مطرح سوال نيا حاال  شوديم  يتوز( دارا افراد يحت) همگان

 گدرفتن  ا يمال اصل هم" گر،يد يعبارت به  باشند پاسخگو دولت به شان يمال ردکعمل درخوو  مردم و باشد دولت

   "آن وهيش هم و است سوال ريز

 و خمدس  انفال، باشد، هيفق تيوال با يرهبر و باشد مكحا شورك در اسالم يمبان چنانچه  ،يشنهاديپ يالگو اساس بر

 تيد فاك يمراند کح يبدرا  خاصدله  مبالغ دولت، يگر يتود عدم اصل به توجه با هك بود، خواهد ومتکح درآمد ا كز

  ردك خواهد

 و شدود،  حدذف  يمراند کح از تواندد يم دولدت  ،ياسدالم  يالگو در چگونه هك شوديم پرداخته ييها مولفه به ادامه در 

 تيوال اصل به اکات با ياسالم شورك  باشند داشته يبهتر تيفيك با و آسوده يزندگ مردم و نشود پرداخت هم ياتيمال

 1400 افق در هك يا بگونه باشد داشته جهان در يشرفتيپ به رو ريمس و يمترق اريبس توانديم ياسالم نيقوان و هيفق

  باشد مردم تيرضا و يمرانکح لحاظ از جهان يشورهاك صدر در

 

 معاصر الزاما  و يخيتار سابقه يبررس ست؟يچ ومتکح يذات ميوظا  3

  ينزد بعضا هك ديبنگر را    و مور و روم ،يعثمان ،(اسالم از بعد اي قبل) رانيا يتمدنها  خيتار به ديندازيب ينگاه  ي

 نيد ا اسدت  نبوده امروز يهاينولوژکت و يارتباط ليوسا هك يطيشرا در چگونه  اند داشته يموفق ردکعمل هزاره  ي به

 مواجده  نترلك قابل ريز ياجتماع و ياقتواد متعدد يبحرانها با شورهاك امروزه هکيحال در  شدند يم اداره هايامپراتور

 و بودندد  ردهكد  ييشناسدا  يبخدوب  را خود يذات ميوظا خ،يتار طول در موفق مانكحا  است ساده اريبس پاسخ  هستند

 مدان كحا  ردندد کينم مداخلده  ارهدا ك و س ك ژهيبو و مردم يجار يزندگ و روزمره امور در و دانديم انجام را آنها صرفا

 :دنديد يم ليذ مولفه دو در را خود تيمامور موفق،

  مردم يمال و يجان تيامن نيتام( الم

  ظالم از مظلوم حقوق يفايا و مردم عموم نيب عدالت ياجرا( ب

 دو دييد تا ضدمن  ،يراند يا و ياسدالم  يالگدو  ضرور  به بنا و معاصر عور در مقاله، نيا در يشنهاديپ ساختار قال  در

 :شوديم اضافه ومتکح تيمامور به ديجد محور دو فوق، مولفه
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  ياسالم جامعه يمعنو يتعال يبرا الزم نهيزم جاديا( ج

  ستيز طيمح از حفاظت و يعيطب مناب  تيريمد( د

 نخواهدد  مقالده  نيد ا در هكد  دارد وجود ياديز يمبان ،ياسالم جامعه يمعنو يتعال يبرا الزم نهيزم جاديا خوو  در

 شدمار  بده  يتيمكحدا  ميوظا عنوان به محور نيا با رابطه در پرورش، و آموزش و يزندگ  سب اصالح نکيول  ديگنج

  نديآ يم

 

  ييزدا بود؟مقررا  خواهد چه يبازرگان و صنعت ميلکت ،ياقتواد حوزه در  4

 در زانيد عز از يکد ي  اسدت  ومدت کح قدر  عامل و مسائل اهم هك ميبپرداز اشتغال و ديتول مساله به يمقدار ديبگذار

 دسدتورالعمل  و نامده  نيدي آ و قانون هزاربند ستيدو از شيب مشمول ننده،ك ديتول  ي هك داشت اشاره يسخنران  ي

 نندده ك ديد تول  يد   ميد دار قرار ارك و س ك طيشرا لحاظ از جدول يانتها يفهايرد در هك است نيهم  است وتبوره

 ،ياجتمداع  نيتدام  ،ياراضد  امور  ،يصنا سازمان ار،ك اداره به ييپاسخگو و نيقوان شناخت صرف را خود عمر تمام ديبا

 هدرروز   باشدد  زيد عز ينهادهدا  نيد ا به يده گزارش آماده روز هر و ندك    و استاندارد، ،ييدارا ست،يز طيمح بهداشت،

  رديگ قرار فوق يسازمانها مواخذه مورد نيقوان از يبند استناد به است نکمم

 يخددمت  اي محوول ديتول تواند يم سكهر و شود سوزانده ديبا مقررا  و نيقوان هيلك طرح، نيا يشنهاديپ يالگو در

 ياجبدار  اسدتاندارد  محودوال   يبعضد ( ب نزندد،   يآس ستيز طيمح( الم: شرط سه به البته  اله بسم باشد، داشته

 بده  يطيشرا هر با توانست، هك ييروين هر با خواست، هك هرجا در  باشد نداشته شرع خالف دا يتول( ج باشند، داشته

 ارگرك با خواهديم هك هرگونه و نپردازد هم ا يمال( بحث مقدمه در مندرج حا يتوض با) يحت  بپردازد محوول ديتول

 نده يزم در ياديز يانرژ چه و داشت، خواهد يرونق چه اشتغال و ديتول دينك توور  باشد داشته پرداخت و ندك توافق

  شد خواهد آزاد ديتول

  هيجز و خمس انفال، بود؟ خواهد يمحل چه از ومتکح درآمد  5

 از هكد  آنجدا  از  شدد  خواهد نيتام يمحل چه از آن يدرآمدها رد،ينگ ا يمال ومتکح اگر هك شوديم مطرح سوال نيا

 مالحظده  قابل رقم هك بود خواهد ومتکح درآمد محل ه،يجز و خمس و انفال م،ينکيم صحبت ياسالم ومتکح  ي

  يد  از مترك ومتکح يجار يها نهيهز و افتي خواهد ليتقل شد  به دولت بدنه هك است يادآوري به الزم  است يا

  بود خواهد يفعل وض  دهم

 گرفدت  خواهد تعلق ومتکح به انفال، عنوان تحت يارض مناب  و معادن ريسا و نفت فروش از حاصل درآمد ن،يبنابرا

 در عمومدا  هكد  هيد فق تيوال تابعه ينهادها نيهمچن و ييزدا تيمحروم ،ييقضا و يومتکح يها برنامه يراستا در هك

 يپرداختد  وجدوه  قطعدا   شدد  خواهدد  نده يهز نندك يم تيفعال يانقالب يارزشها صدور و نيمسلم و اسالم يتعال جهت

 بنابده   نمدود  خواهدد  اضدافه  نيمسدلم  ائمه و ومتکح يدرآمدها به     و يقيحق اشخا  خمس و ا كز رينظ يگريد

 يا توسدعه  امدور  جهدت  نفدت  از يناشد  يدرآمدها از يدرصد ه،يفق تيوال دييتا صور  در و ت،يمكحا ياستگذاريس

 بده  ،يمعددن  منداب   و نفدت  از حاصدل  مناف  از ماندهيباق و شوديم زيوار شورك يمال مناب  رهيذخ صندوق به ييربنايز

 خزانه وجوه هك شود،ينم اخذ ياتيمال تنها نه نيبنابرا  شود يم ميتقس مساوا  به و مردم نيب المال، تيب مانده عنوان
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 يزند  و ريد فق بده  هكد  اسدت  السالم هيعل يعل نيرالمومنيام يمش همان نيا  شود يم ميتقس مردم نيب سال انيپا در

 و رديد بگ ارانده ي يسك چه هکنيا بحث و ريفق و يزن يبند طبقه گريد هك گرفت جهينت توانيم  داديم سانکي بوور 

 تيب به نسبت همه چون  داشت مينخواه ا يمال اخذ و محاسبه يبرا دهيچيپ يستمهايس اي و رد،ينگ ارانهي يسك چه

  شد قائل يضيتبع دينبا و دارند حق المال

  يد  به البته) را يوجوه ستيبا يم يافتيدر خدما  نوع هر بابت مردم ،يومتکح نظام نيا در هك شد گفته قبال البته

 وضد   در بعضا البته هك  )ندينما پرداخت( دارد نظار  صرفا تيمكحا و است نهاد مردم اي يعموم هك يياجرا ستميس

 ( ندکيم ليتحم مردم به يگريد يها نهيهز نامطلوب تيفيك ليدل به نکيول است گانيرا ظاهرا موجود

 

  يپول نظام اصالح رفت؟ خواهد نيب از تورم  6

 تجربده  از و سداده  چاره راه  شوديم مطرح پول ارزش اهشك ليدل به يپول واحد ينيگزيجا و تورم بحث هك سالهاست

 آن هکسد  هكد  باشدد  يا نقدره  و طال توانديم تر، ساده عبار  به و نار،يد و درهم يپول واحد  شوديم حاصل گذشتگان

 تواندد  يمد  نشوند فرسوده هکنيا يبرا يها هکس نيا  دارد هم يذات ارزش نيبنابرا و شوديم ضرب يزكمر  بان توسط

 يمناسدب  نيگزيجا يکبان يارتهاك هم خرد يدهايخر يبرا  شوند منتشر( انيپارس يها هکس رينظ) شده اورك بوور 

(  نندد کيم يانيشدا   مد ك يپدول  واحد رييتغ نيبنابرا و  يج در پول حذف به يکبان يارتهاك ،يلك بطور) بود خواهند

 جهدت  بده  هدم  رسدد، يم صفر به تورم نيبنابرا  نمود خواهد  سب نيا تحقق به يانيشا  مك اطالعا ، يفناور بستر

   پشتوانه بدون يپولها حذف جهت به هم پول، يذات ارزش

 اريبسد  ياقتواد لحاظ از هك رديگ قرار استفاده مورد ياسالم  ممال جيرا پول عنوان به توانديم يپول واحد از نوع نيا

  نمود خواهد جاديا زيتما شورك يبرا

 

 ر؟يخ اي يآر ،ياسالم يشورا مجلس  7

 يبدرا  هكد  النكد  يهدا  نده يهز بدر  عدالوه   گدردد  يم برگزار ياسالم يشورا مجلس انتخابا  چهارساله،هاي  دوره يط

 صدور   احدزاب  و داهاياندك طرف از زين يانتخابات غا يتبل يبرا يفراوان يها نهيهز شود،يم ليتحم دولت بر انتخابا 

 قدوه  تمدام  مداه  شدش  يبرا حداقل يانتخابات يفضا ن،يا بر عالوه  باشديم هم زيآم مفسده آنها از ياريبس هك رديگ يم

 اساسدا  هكد  است يطيشرا در نهايا همه  ندکيم دار جهت و قرارداده الشعاع تحت را ها برنامه و هايريگ ميتوم و مقننه

 و عقل صحت بر ميرك قرآن در متعدد موارد در و ستين ياسالم يمبان دييتا مورد عمل کمال عنوان به تيثركا نظر

 جاندا ، يه و بحرانهدا  و هدا  يفضاسداز  از تيد تبع به( عوام يبقول و) مردم تيثركا  است شده زده رد مهر تيثركا فهم

 بدر  زين تيصالح دييتا اي و تيصالح احراز ستميس و نگهبان يشورا  نباشد اصلح هك دهند انجام يانتخاب است نکمم

  ديافزا يم روش نيا ال کمش

 نظدام   يد  قالد   در خود از افراد هك است ييهايستگيشا و يخبرگ اساس بر مجلس ياعضا انتخاب ،يشنهاديپ روش

 بدر  عالوه ،يشنهاديپ مجلس در  ميهست آن شاهد مولحت صيتشخ مجم  در ينوع به هك آنچه  دهنديم بروز املك

 حقوقددانان،  نندد، کيم نتدرل ك همزمدان  را مودوبا   تيمشدروع  و شدوند يم يمعرفد  هيد فق يول توسط هك يندگانينما
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 عندوان  بده ) شدهرداران  و مربوطده  اصدناف  انتخداب  به ،يصنعت و ياقتواد ،ياجتماع و يفرهنگ و ياسيس ارشناسانك

 خواهندد  اقددام  شدرفت يپ جهت يزير برنامه به نسبت و داشت خواهند حضور( شورك يايجغراف سراسر از يندگانينما

  ردك

 افدراد  ينيگزيجدا  و ديد جد افدراد  يمعرف انکام در يشگيهم ييايپو هك است يا گونه به مجلس نيا نامه وهيش قاعدتا

 يعضدو  و بماندد  مجلدس  در سدالها  عضو  ي است نکمم نيبنابرا و داشت، خواهد وجود تيفاك عدم صور  در يقبل

  شود نيگزيجا عايسر    و قانون به التزام عدم و طيشرا اسقاط ليدل به گريد

 

 آنان ندهيآ افق و موجود يها وزارتخانه ،يبند جم   8

 افدق  ادامه در  ماند خواهند يباق ها وزارتخانه از يمعدود البته و شد خواهد  وچك شد  به دولت بدنه هك شد اشاره

  است شده ميترس ها وزارتخانه از  يهر ندهيآ

 عنوان وزارتخانه یشنهادیافق پ

 دفاع خواهد داد ت يت ادامه فعاليمكبخش مهم از حا ي عنوان  به

ن نهاد يها )به عنوان بزرگترين شهرداريم آن بيمنحل خواهد شد و وظا ينهاد دولت ي عنوان  به

الن آن حذف شده و از محل عوارض و كهر منطقه( منتقل خواهد شد  بودجه  يو عموم يمردم

 افت يو توسعه خواهد  ين مالي( تامepc يقراردادها) يبخش خووص يه گذاريسرما

 یراه وشهرساز

 ياستگذاريصرفا به امور س يشاورزكبا وزار  اقتواد و  كيمشتر يال منحل خواهد شد و در شوراك

و حفظ حقوق عموم مردم و  يط رقابتيار، بهبود شراكس  و ك يفضا يت ارتقايبا مامور يو نظارت

د سوزانده شده و صرفا در ين موجود در حوزه تولياز قوان ياريتوسعه صادرا  اقدام خواهد نمود  بس

 اجرا خواهد شد  يا رانهين سختگيست قوانيط زينه حفظ محيزم

 و معدن صنعت

 وتجارت

ت يفعال يبه منظور توسعه علم و فناور ياستگذاريس يال منحل خواهد شد و در سطح شوارك

ن، يآفر|اركد، به عنوان دانشگاه يجد يو اقتواد يصنعت يه دانشگاهها در فضايلكخواهد نمود  

 رد كخواهند  ين ماليتام يو اقتواد ينوآرانه صنعت يت در طرح هاكبواسطه مشار

 علوم

هنرمندان، و  يصنف يه و انجمنهايعلم يم آن توسط حوزه هايخواهد شد و وظا ال منحلك

 رد يگير صور  مکاز من يامر به معروف و نه يمردم يستادها
 ارشاد

ها واگذار  يبه شهردار ييم اجرايت و وظايامن يبه شورا يتيم امنيال منحل خواهد شد  وظاك

 خواهد شد 
 شورک

ومت از ک)و منب  درآمد ح يديلك يت اقتواديفعال ي تحت عنوان وزار  نفت و معادن، به عنوان 

اران کمانيت پكمشار يمناس  برا يد فضاجايت اداره خواهد شد  ايمكم حايانفال( تحت نظر مستق

 ن حوزه خواهد بود يم اي ، از وظايش و توزيدر مراحل مختلم استخراج، پاال يرانيا

 نفت

م آن در يه وظايلكالن وجود خواهد داشت  ك يزيو برنامه ر ياستگذاريس يشورا ي در سطح 

م خواهد شد يها تقسيژه شهردارياران منتخ  و بوکماني، پين نظام مهندسيشور بك يشهرها

ه آنها اقدام کاز شب ين آب و برق و نگهداري، نسبت به تاميپارچه شهريکت يريمدها با ي)شهردار

 خاوهند نمود(

 روین
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وجود خواهد  يو نظارت ياستگذاريس يشورا ي منحل خواهد شد و صرفا  ينهاد دولت ي عنوان  به

فه خواهند يه تماما مردم نهاد هستند( انجام وظك) يورزش ياتهايو ه يورزش يونهايداشت  فدراس

 نمود 

 ورزش و جوانان

جاد يه ضمن اك يرد، بگونه ايمجدد قرار گ يمورد مهندس يبطور اساس يستيباين وزارتخانه ميا

 ي(، براير و زنيفق يت )برايفكيگان و عادالنه از لحاظ ي، رايط مساويل با شرايان تحوکتنوع، ام

دامن  ير و زنين فقيب يفرزندان وجود داشته باشد  وض  موجود، تنها به اختالف طبقات يتمام

برخوردار هستند و فرزندان قشر  يفكيند  فرزندان افراد توانمند از آموزش يکنه ميزند و آنرا نهاديم

 شود يد ميتشد يبعد يه در نسلهاكت دارند، يفكيم آموزش بدون يضع

 وپرورش آموزش

 ياستگذاريس يشورا ي خواهد شد و صرفا  منحل، يرقابت يقدرتمند و فضا يباوجود اپراتورها

 م مقررا  و نظار  وجود خواهد داشت يتنظ يبرا
 ارتباطات

 تیاطالعات وامن ت خواهد داد يفعالم مقاما  ارشد ادامه يت تحت نظر مستقيمكبخش از حا ي عنوان  به

، در يشاورزكو  يبا حوزه صنعت و بازرگان کبوور  مشتر ياستگذاريس يشورا ي سطح  در

 د يمانيو نظار  م ياستگذاريس يجهت توسعه رقابت سالم بخش خووص
 اقتصاد

ادامه  يمرانکد حيت خواهد شد و بر اساس ساختار جديتقو يتيمكحا يديلكنهاد  ي عنوان  به

 ت خواهد داد يفعال
 امورخارجه

واگذار خواهد  ينهاد مردم نهاد تخوو ي به عنوان  کيآن به سازمان نظام پزش يتهايه ماموريلك

اداره خواهند شد  البته  ييا  امنايه و بوور  هيريمارستان خيبه عنوان ب يدولت يمارستانهايشد  ب

مه سالمت ين منظور وجود خواهد داشت  بيبد يدر سطح عال يو نظارت ياستگذاريس يشورا ي 

 گان برخوردار شوند يسان و رايکه همه مردم از درمان كن و اجرا خواهد بود يتدو يبه نوع يهمگان

ط    ائمه اطهار کيمطابق دستورا  پزش يريشگيد بر پكي، و تايزندگ  ه با صالح سبکنيمضافا ا

 استه خاوهد شد كها يماريدرصد از ب 70ش از ي، بيسنت

 بهداشت

ن خوو  اقدام خواهند نمود  اساسا يدر ا يط رقابتيدر شرا ياجتماع يمه هايمنحل خواهد شد  ب

 س حق مداخله نداد  كچ يارگر مطابق توافق آنها است و هكارفرما و كن يدر اسالم روابط ب
 ار،رفاهکتعاون،

نهاد  ي به عنوان  يشاورزك يآن به سازمان نظام مهندس يتهايره ماموميلكخواهد شد و  منحل

ن يبد يدر سطح عال يو نظارت ياستگذاريس يشورا ي واگذار خواهد شد  البته  يمردم نهاد تخوو

 منظور وجود خواهد داشت 

 یشاورزکجهاد

به  يشتريب يارآمدكو  ييارآكه ادزام شده و در مجموع با ييبا قوه قضا يتيمكنهاد حا ي عنوان  به

 ت خود ادامه خواهد داد يمامور
 یدادگستر

 

 نهداد  مدردم  يعموم ينهادها عنوان به هايشهردار به ها وزارتخانه يياجرا يتهايفعال از ياريبس است مشخص چنانچه

  بود خواهند فعال اريبس يتخوو و يصنف يلهاکتش و انجمنها ها،يشهردار بر عالوه  است شده واگذار

 نکيولد   بدود  خواهد انينما اريبس يصنف يلهاکتش و هايشهردار انتخابا  در مردم ردکعمل در نظام تيجمهور درواق 

  داشت خواهند وجود يمل سطح در نظار  و ياستگذاريس منظور به ييشوراها
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