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  1بیژن بیدآباد

  
المللی بدست آورد و  ایران توانائی آن را دارد که با یک جهش بزرگ اقتصادي جایگاه قابل قبولی در سطح بین

ه اوضاع سیاسی، آنچه که در سه دهه پیش دنبال شدادامۀ بتواند وضعیت مادي و معنوي جامعه را شکوفا کند. متاسفانه 
اصالح اوضاع و احوال فعلی تنها تحقق این جهش و هاي متوالی خواهد کشاند.  اجتماعی و اقتصادي کشور را به بحران

شود که روش  هاي اجرائی براي اصالحات ساختاري ذکر می با اصالحات ساختاري اساسی امکانپذیر است. ذیالً سرفصل
بعضاً فرداً قابل در قانون اساسی تصریح دارند یا ام و  مستندات نوشتاري خود شرح دادهعملیاتی بسیاري از آنان را قبالً در 

توان به درخواست مقامات اجرائی جزئیات آن را به تفصیل تدوین و ارائه کرد. به هر  میدر صورت لزوم استنباط هستند 
طوفان  ،کشور به طوفان کشانده شود شتی سیاسیکادامه وضع فعلی به نفع کشور نیست و شکننده است و چنانچه حال 

حاد ملت و دولت در صدد اصالح وضع موجود باشیم. موارد آلذا باید همه  .سواران قائل نخواهد شد میان کشتیتمییزي 
شوند به همان  اعمالکه اگر هرکدام  استزیر اهم موارد الزم براي اصالح نظام سیاسی، اقتصادي و اجتماعی کشور 

اجراي براي پیگیري با اختیارات ویژه هاي خاص  . باید کمیتهطوفان قریب الوقوع حفظ خواهد کرد میزان کشور را از
  : تشکیل شودمفاد ذیل صحیح 

  

  اصالحات سیاسی
هاي  اعمال سیاست هاي افراد تأمین و تضمین نشود امنیت جامعه محقق نخواهد شد. لذا حقوق و آزاديزمانی که تا   .أ 

 :زیر ضروري است

ها و حقوق  یهاند و اجازه بازگشت آنان به ایران و حمایت دولت از سرما عفو عمومی افرادي که از ایران گریخته .1
 .یرانی مقیم خارج از کشور به بازگشت به ایراناان و صاحبان اندیشه نفریآو ترغیب کار مالکیت آنها

   .اند هاي سیاسی بازداشت شده تمام کسانی که به خاطر عقاید خود یا مخالفت با حکومت یا به جرمآزادي  .2

ها و مراکز  و خیریه ها NGOو  و صنوف هاي کارگري هاي سیاسی و اتحادیه آزادي فعالیت احزاب و گروه .3
 .نیکوکاري
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٢ 

و برقراري جریان آزاد و  اي هاي ماهواره قطع کلیه پارازیت، برقراري آزادي مطبوعات، رفع فیلترینگ اینترنت .4
 انحالل کمیته فیلترینگ و لغو کلیه مصوبات آن. .سریع اطالعات

 .تصوابیهاي گزینشی و اس آزادي واقعی انتخابات در همه سطوح و لغو رویه .5

تبدیل و بطور کلی  تر انتخاب منتخبین رده باالتر توسط منتخبین رده پائینهاي  برقراري شیوه انتخابات با مکانیزم .6
 نظام انتخابات به انتخابات تخلیصی الکترونیکی.

هاي  هاي انتخاباتی سالم در جوامع نظام پزشکی، نظام مهندسی، کارگري، صنوف و سایر سازمان برقراري نظام .7
 ط اعضاي همان سازمان یا صنف و بدون مداخله نهادهاي سیاسی و امنیتی.مربوطه توس

 .آزادي فعالیت پیروان تمام ادیان و مذاهب و فرق فکري و مذهبی .8

 هاي مؤثر در تقریب ادیان و تقریب مذاهب اسالمی. تدوین و اجراي برنامه .9

هاي  یا گروه هاي دولت حدودیتبراي جلوگیري از اعمال م حذف موانع آزادي بیان و تدوین قوانین مربوط .10
 متعدي.

 هاي ویژه اجتماعی. بازي و نمایش هاي ایذائی که حقوق مردم را تضییع نموده از قبیل آب حذف ممنوعیت .11

و محدود کردن مداخله دولت در  سلب اختیار وزارت ارشاد در صدور مجوز انتشار کتاب و مطبوعات .12
 اخالقی. محدود و هاي مشخص  ها فقط به حوزه مطبوعات و رسانه

هاي میلیشایی جوانان و نوجوانان ذیل آن و هدایت بسیجیان به  بسیج و گروه هاي حذف سازمانانحالل و  .13
 هاي سازمانی آنان. هاي اقتصادي آزاد و حذف بودجه فعالیت

 آهنگی و مشابه در مدارس و غیره.  هاي اجتماعی کودکان و نوجوانان نظیر پیش آزادي تشکیل و عمل گروه .14

ها بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهاي  ها، سمینارها و سایر مجامع و تشکل آزادي برگزاري اجتماعات، کنفرانس .15
 سیاسی و امنیتی.

 .هاي استخباري هاي امنیتی به فقط فعالیت دستگاههاي  فعالیتمحدود نمودن  .16

متخصص قوانین کشورهاي  براي بکارگیري تجربه و دانش بشري در تنظیم روابط جامعه الزم است تا گروهی .17
 مختلف را بررسی و بهترین وجوه آنها را در اصالح یا تدوین قوانین بکار بندند.

را بتواند به صحنه افکار عمومی وارده ها باید از انحصار بیرون آیند تا بخش خصوصی مسائل و مظالم  رسانه .18
 ل از این قبیل است.هاي تلویزیونی خصوصی و نهادهاي خبرگزاري مستق آزادي شبکه بیاورد.

اجراي کامل و نظارت دقیق بر مداخله نهادهاي سیاسی و امنیتی و نظامی و انتظامی بیش از حد مقرر در قانون و  .19
 برخورد با اعمال نفوذ آنها.

 امور برون مرزي. بههاي سپاه  ممنوعیت کامل سپاه در مداخله در امور درون مرزي و محدود کردن فعالیت .20



٣ 

 سیاسی سپاه و وزارت اطالعات و نیروهاي انتظامی.ممنوعیت فعالیت  .21

 تغییر راهبرد نظامی کشور از راهبرد تهاجمی به راهبرد دفاعی. .22

 مصادره شده در ابتداي انقالب به صاحبان اولیه آنان بازگردد. ها، مزارع و شرکتهاي ها، بنگاه ، دارائیکلیه اموال .23

 وض حق به ذیحق داده شود.فریبی حذف و در ع هاي مبتنی بر دروغ و عوام روش .24

جامعه  هاي خودسر که با شعار کردن ریایی مقدسات اقدام به ایجاد اختالالت فیزیکی در برخورد قانونی با گروه .25
 نمایند. حقوق اشخاص می و

نمایند و در  هایی که با اختفاي دین خود تظاهر به اسالم می منع و حصر فعالیت دولتی و حکومتی افراد و گروه .26
ي مصادر حکومتی شاغل هستند. این گروه منافقینی هستند که اسالم و ایران را وسیلۀ کسب منافع قرار جاي جا
 اند. داده

 هاي خودسر. هاي مختلف سازمانهاي حامی گروه حذف بودجه .27

از و دلجوئی اعالم محل دفن مقتولین سیاسی و پرداخت دیه به صاحبان دم از محل بودجه عمومی و استمالت  .28
 هاي نهادینه شده. جهت ایجاد یکپارچگی جامعه و رفع کینهآنان در 

حق و بودن تضییع کنندة ولتی با اعمال شفاف قانون بدون توجه به د اد ملتحکلیۀ آاز تسکین جرایح عمومی  .29
، استعفاء عذرخواهی هاي هرویاز طریق  ی یا خارجیون توجه به داخلی یا خارجی بودن ذیحق اعم از داخلبد

 به مجنی علیه. تضییع حق و پرداخت خسارات و دیهدر مسئول و مأموران مقامات 

عم از حقیقی و ا هاي اشخاص داراییدر غصب و جلوگیري از طفرة نهادهاي دولتی دیون قطعی پرداخت  .30
 .اسرع وقت و داخلی و خارجی درحقوقی 

 فراخوانی نیروهاي نظامی از خارج از کشور و اتخاذ راهبرد میانجیگري ما بین متنازعین (کشورهاي متخاصم). .31

 

  اصالحات قضائی
براي  او توانمند باشد. لذصحیح العمل نظام قضائی کشور تضمین کننده حقوق ملت و دولت است و باید مستقل   .ب 

اجراي موارد زیر برخورداري همه از حمایت قانون بدون تاثیرات برونی و مصلحت اندیشی و احترام به حقوق افراد 
 :ضروري است

در جهت کاهش و حل سریع و  کشوردر افزایش بودجه و امکانات قوه قضائیه و بهبود کمی و کیفی امر قضاء  .32
  عادالنه دعاوي.

هاي ناظر نظیر سازمان بازرسی کل  هاي انتظامی قضات و پرسنل قضائی و سازما دگاهها، مراجع و دا تقویت نهاد .33
 .کشور و سازمان قضائی نیروهاي مسلح

 .تدوین قانون تشدید مجازات تخلفات قضات و پرسنل قضائی .34



۴ 

 .، امنیتی، انتظامی و نظامییتدوین قانون تشدید مجازات تخلفات کارکنان دولت .35

دهند تا سپاه یا وزارت اطالعات در نقش ضابط قضائی عمل کنند. قوانین صریح  زه میلغو کلیه مقرراتی که اجا .36
 در ارتباط با ضابط قضائی نبودن این دو ارگان باید وضع گردد.

  .رسانی یا وکالت تدوین قانون منع بازداشت خبرنگاران و وکال بواسطه فعالیت اطالع .37

نیروي انسانی در بخشهاي دولتی. هر صاحب  یلغو مقررات و حذف واحدهاي گزینش عقیدتی و سیاس .38
مندرج در قانون نشده است باید از شرایط اشتغال در  مشخصهاي  اي که ایرانی است و مرتکب جرم عقیده

 دولت همانند دیگران برخوردار باشد.

کنند به  تفاده میتنظیم مقررات الزم براي الزام تمام نهادهاي دولتی و شبه دولتی و نهادهائی که از سرمایه ملی اس .39
 رعایت استانداردهاي حکمرانی، شفافیت و افشاي اطالعات.

تنظیم مقررات الزم در ارتباط با مدیران دولتی که در صورتی که سهامدار شرکتی باشند، سازمان متبوع مجاز به  .40
 عقد قرارداد با شرکت مشارالیه نیست.

استخدام یا ادامه کار از اداره تشخیص هویت و تعیین  هاي صدور تأییدیه تنظیم مقررات محدود کننده براي رویه .41
 .صالحیت وزارت اطالعات

 .افزایش تعداد مراجع قضائی براي کاهش دعاوي حل و فصل نشده و تسریع در حل و فصل دعاوي .42

باید  معینیپس از مدت  .برخورد قانونی بدون مالحظه و قید و شرط و برکناري مسوولین دولتی متخلف .43
 طع با مفسدین مالی دولتی طبق قانون مجازات اسالمی اعمال گردد.برخوردهاي قا

اعمال مجازات شدید براي کلیه مأموران دولتی که بدون حکم مرجع قضائی صالح اقدام به اعمال فشار یا  .44
 کنند. اخاذي از افراد کرده یا می

ناامنی اقتصادي ناشی از  امنیت قضائی و جریان صحیح و سریع رسیدگی به دعاوي باید برقرار شود تا ریسک .45
 کاهش یابد.

اصالح قوانین در جهت ایجاد تساوي قانونی بین زن و مرد. زنان انگیزه و محرك رشد و فعالیت اقتصادند و  .46
 نباید در تبعیض باشند. حقوق اجتماعی و اقتصادي مورد عالقه آنان باید به آنها اعطاء شود.

 د.نشو م میموجب وهن اسالکه قطعی اسالمی غیر يها اصرار بر رعایت سنّتعدم  .47

براي آماده نمودن و تخصیص بودجه کافی به آنها ات بسیار زیاد تبدیل زندانها به مراکز بازپروري با امکان .48
 .مجرمین براي ورود به زندگی سالم اجتماعی

کشاند لذا باید دادگاه ویژه روحانیت حذف و به پرونده روحانیون متخلف  عمل عالمی را به فساد می عالم بی .49
 رسیدگی شود.رین همانند سایهاي عمومی  در دادگاهبدون مالحظه لباس روحانیت آنها 

 با روحانیون متخلف.قانونی وضع قوانین تشدید برخورد  .50



۵ 

 قوانین استخدام کشوري برمبناي شایسته گزینی و شایسته ساالري اصالح شود. .51

  پرداخت پاداش به کارکنان دولت بذل از بیت المال و حقوق مردم است و باید شفاف بوده و افشا شود. .52

و اماکن و بقاع متبرکه از اموال عمومی و اموال اشخاص به مالکان آنها عودت  تصرفات غیرقانونی مساجد، مقابر .53
 هاي خاطی یا نهایتاً بودجه عمومی جبران شود. داده شود و خسارات وارده از محل دارائی

 برخورد قانونی با افراد چندشغله دولتی. .54

هاي  و یکپارچه کردن سیستمهاي مرتبط با آن  تجدید سازمان و مدرنیزه کردن سازمان پلیس و دستگاه .55
 هاي سازمانی آنان در ارتباط با کشف و پیگیري جرم. کامپیوتري قوه قضائیه و پلیس و زیرشاخه

ها و بودجه وزارت  آموزش، ارتقاء، افزایش حقوق و دریافتی کلیه پرسنل نیروي انتظامی و کاهش پرداخت .56
 عات نیروي انتظامی.اطالعات و حفاظت اطالعات سپاه و تخصیص آن به حفاظت اطال

 ها. ها به سازمان زندان هاي وزارت اطالعات و سپاه و منحصر کردن بازداشتگاه تعطیل تمام بازداشتگاه .57

ر که مرتکب جرم .58 اند. و درج  هاي شناخته شده در قانون نشده آزادي زندانیان مالی قاصر یا زندانیان مالی مقص
 هاي مالی آتی. این مورد در قانون براي جرم

آزادي زندانیان سیاسی، منتسب به اغتشاش و بر هم زدن نظم عمومی و عقیدتی و دینی و مشابه اینها که مرتکب  .59
 اند. جرم واقعی نشده

و و قابلیت استفاده و استناد آنها در فرآیند  ها و محاکم قضایی نصب دوربین و ضبط منازعات قضایی در دادگاه .60
 .و مراجع رسیدگی تجدیدنظر خواهی توسط تمامی اطراف دعوا

 مکانیزه کردن کامل سیستم ثبت اسناد و امالك و معامالت. .61

ها براي جلوگیري از اعمال سلیقۀ پرسنل و کاهش مداخلۀ شهرداري در موارد غیر  اصالح قوانین شهرداري .62
 اجتماعی دربارة اماکن تحت مالکیت افراد. 

هایی که یک طرف دعوا شخصیت  ه در پروندهایجاد رویۀ مناسب براي جلوگیري از اصدار آراي غیرعادالن .63
 دولتی دارد.

 

 اصالح قوه مجریه

. ها را براي حفظ حقوق فردي و جمعی آنان مرعی دارد قوه مجریه نسبت به مردم مسوول است و باید بهترین شیوه  .ج 
  :موارد زیر از جمله بسترسازي الزم براي حصول این مهم است

 .در دستگاهاي اجرایی تحت پوشش دولتو شبه دولتی الت دولتی ادغام نهادهاي موازي موجود در تشکی .64



۶ 

حذف تمام رانتهاي دولتی و امتیازات خاص اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهاي دولتی و شبه دولتی و وابسته  .65
 به دولت

و . دولت قیم مردم نیست شخاصمداخالت دولت در امور اقتصادي اوضع و اصالح قوانین پایدار جهت کاهش  .66
 .باشدخادم مردم باید 

به بهانه ماهیت اختفاي  .فعالیتهاي اقتصادي روزارت اطالعات و سپاه پاسداران داصالح وضعیت موجود ورود  .67
 ها به نام افراد است و مالکیت شخصی پیدا کرده. مسائل امنیتی بسیاري از دارایی

  .هاي امنیتی مور و حقوق افراد به بهانهدر او سایر نهادهاي امنیتی، انتظامی و نظامی وزارت اطالعات منع مداخله  .68

هاي کشوري و خلع افراد با سابقۀ کار در نهادهاي  منع بکارگماري پرسنل نظامی، امنیتی و انتظامی در سمت .69
هاي مناسب در  ها و پست هاي کشوري و بازگرداندن آنها به سمت ها و پست نظامی، امنیتی و انتظامی از سمت

 نهادهاي مزبور.

 گریزي و اصالح دادگستري با در جهت کشف قانونهاي امنیتی  و سایر سازمانن وزارت اطالعات فعال کرد .70
 .تمرکز بر فعالیت مدیران و کارمندان دولتی

هاي صنفی و غیردولتی  تشکل .ها NGOگري وزارت اطالعات در تشکلهاي صنفی و  مداخالت و تصديلغو  .71
هاي تعدیل فشار در جامعه عمل  امعه هستند و مانند سوپاپبانهاي سالمت مدیریت سیاسی ج ترین دیده مطمئن
 انجامد. ها جز به انفجار نمی کنند حذف این سوپاپ می

اند و گردش سریع امور ارباب رجوع از طریق رشوه میسور است.  دستهاي پاك در ادارات دولتی کم شده .72
  باید جداً اعمال شود.لف و اعمال مجازات و برکناري متخ هاي مقابله با کارشکنی و رشوه سیاست

وضعیت حسابداري و بازرگانی نفت. اخبار حاکی از آن است که نه تنها برقراري سیستم نظارتی کامل بر  .73
اخذ اقدام به بسیاري از افراد درگیر و مقامات مرتبط با معامالت نفت درون و خارج از بخش نفت و گاز کشور 

 شوند. بدون ثبت از بندر خارج می ییبلکه نفتکشها نمایند میکمیسیونهاي کالن 

و تقلیل  گذاري کسب و کار و سرمایهاکتشاف، استخراج، صدور مجوزهاي فعالیت، هاي  رویهتسهیل و تسریع  .74
 آن به حد کمتر از ده روز.

با تطبیق اطالعات مالیاتی و بانکی  (MLD) کشف پولشوئیسیستم هاي مکانیزه  تدوین و بکارگیري شیوه .75
 .اشخاص

 .هاي مالی کشور و اتصال آنالین آن به سایر سیستم کردن کامل سیستم مالیاتی مکانیزه .76

ات تفصیلی براي رو تدوین مقر توسط دستگاه متولی ها تدوین، اعمال و نظارت بر استانداردها در همه زمینه .77
  .برخورد با متخلف
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وتقلیل  گسترش پایه مالیاتی گریزي و هاي مالیاتی به ده درصد جهت کاهش مالیات سازي و تقلیل نرخ یکسان .78
 فساد مالیاتی.

تا مالیات پرداخت  استمالیات پرداخته باشد در غیر این صورت موظف هرکس متناسب با دارائی خود باید  .79
سیستم بازبینی تصادفی براي این امر باید طراحی و اجرا شود و  نشده خود را به سیستم مالیاتی کشور بپردازد.

 ین مجازات شود.هاي سنگ خاطی با جریمه

ها، بیمه و سایر نهادهاي  اعمال نظارت محسوس و نامحسوس ویژه بر ممیزین مالیاتی، مأموران شهرداري .80
 .درآمدزاي دولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت

 هاي درآمدي خاص نظیر پزشکان و وکالء. هاي خاص نظارتی بر نحوة پرداخت مالیات گروه اعمال شیوه .81

و تدوین قانون منع و تعزیرات گذاري کاالها  قیمتاز طریق و منع سیاستهاي کنترل بازار ا ه آزادسازي قیمت .82
هاي عرضه و تقاضا مجاز به  بطوریکه دولت همانند سایر اشخاص با استفاده از مکانیزم گذاري دولتی قیمت

  باشد. کاالها و خدمات مداخله در قیمت

اماکن معاف شده از پرداخت هزینۀ خدمات عمومی از قبیل اي خدمات عمومی براي  هاي هزینه حذف معافیت .83
ه، گلزار شهدا، منازل علماء،  ها، مقابر، امامزاده مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دار القرآن، حوزة علمی

 اماکن دینی و غیره. 

 هاي علمیه. و حوزه ها ها و نهادها و سازمان حذف کلیۀ امتیازات خاص به افراد و شرکت .84

 ها. ها و امتیازات براي افراد جهت تحصیل در دانشگاه ف کلیۀ سهمیهحذ .85

المللی  هاي بین قیمت کاالها و خدمات دولتی باید حسب مورد بر مبناي بهاي تمام شده آنها یا قیمت .86
 گذاري شود. قیمت

ل، کاال، در همه بازارهاي پوهاي اقتصادي  و آزادي فعالیتهاي رقابت  تدوین مقررات و برقراري مکانیزم .87
 .سرمایه و کار

 .به حقوق مالکیت اشخاصو بخش دولتی تدوین قوانین الزم براي جلوگیري از تعدي دولت  .88

هاي داخلی و خارجی دولت منوط به مصوبات قوه مقننه در چارچوب مقررات جاریه کشور است  کلیه پرداخت .89
هاي خارجی دولت به کشورها  داختو قبال باید در بودجه سنواتی دولت مشخص و به تصویب رسیده باشد. پر

 گذاري خارجی دولت منوط به قانون خاص در هر مورد مشخص است. و سرمایه

قانون جدید  .هاي جدید ا و کارگر براي استخدامتدوین قانون کار جدید مبتنی بر رعایت حقوق برابر کارفرم .90
بط سالم میان کارگر و کارفرما تدوین گذاري در جهت ایجاد روا باید براي افزایش انگیزه به تولید و سرمایه

 شود.
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نظام اجراي صحیح اصالح قانون مالیت بر ارزش افزوده فعلی که آن را تبدیل به مالیات بر فروش کرده و  .91
جهت کنترل صحت  هاي مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از مکانیزم

  .می موديمعامالت اعال

کاالها و خدمات دولتی به قیمتهاي بازاري و جهانی یا در موارد خاص به میزان بهاي تمام شده آن تعدیل  قیمت .92
 گردد.

 .جامعه در اقتصادي شره و اسراف تخفیف جهت در اخالق اقتصاد مفاهیم گسترش و رشد .93

ی و وابسته به دولت هاي دولتی و سایر نهادهاي شبه دولت توقف توسعه امکانات رفاهی کارمندان دولت و شرکت .94
 .و واگذاري این امکانات به بخش خصوصی و کلیه نهادهاي عمومی

ها و نهادهاي مالی که از  هاي سازمان کلیۀ جزئیات مالی حساباي که  داري مکانیزه به گونه ایجاد خزانه .95
 .کنند مکانیزه شود هاي دولتی و حاکمیتی استفاده می بودجه

ها و نهادهاي مالی که از  هاي سازمان نظارتی بر عملیات مالی و حسابتسهیل دسترسی مکانیزه نهادهاي  .96
 کنند. هاي دولتی و حاکمیتی استفاده می بودجه

هاي دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی و  ها و دستگاه هاي غیررسمی در نهادها و سازمان نظارت و پیگیري سازمان .97
 وابسته به دولت.

کسی (اعم از خصوصی یا دولتی) مال نامشروع استحصال نموده را مسترد تاریخی معین گردد که تا آن تاریخ هر .98
 نماید در غیر این صورت پس از آن تاریخ با مجازات شدید مواجه خواهد شد.

قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به دلیل حجم زیاد آن یا بایست توسط نهادهاي نظامی، انتظامی و امنیتی صورت  .99
شبکه ها باشد. این درآمد در برخی سالها معادل درآمد صادرات نفت کشور بوده. گرفته یا با اغماض این سازمان

ها  این فعالیتقاچاق کاال یک شبکه منسجم است که بسیاري از اشخاص وابسته به دولت و بازار در آن فعالند. 
حظه با قاچاق لذا برخورد بدون مال خشهاي مقننه و نظارتی قرار گیرد.شدید بباید بکلی متوقف و تحت نظارت 

و قاچاقچیان وابسته یا غیروابسته به دولت و نهادهاي نظامی و انتظامی و امنیتی نظیر سپاه پاسداران، وزارت 
 اطالعات و حفاظت اطالعات نیروي انتظامی باید بطور جدي در دستور کار قرار گیرد. 

ا بطور کلی حاکمیت از نهاد رهبري و بودجه کلیه نهادهاي فعال سیاسی و اقتصادي دولتی یا وابسته به دولت ی .100
نه و نهادهاي نظارتی مکلف به نظارت بر نبنیادها و بقاع متبرکه باید همه ساله به تصویب قوه مقننه برسد. قوه مق

   میزان درآمد و هزینه و نحوه دخل و خرج آن هستند.

 .یستندن وافقمآن  با لذا نیست سنتی بازاریان مطلوب شیوه این. یابد تحقق و توسعه باید الکترونیک تجارت .101

 سایر و مقننه قوه نظارت و تصویب پوشش تحت باید کنند می استفاده دولتی سرمایه از که مالی نهادهاي تمام .102
  .گیرند قرار نظارتی نهادهاي



٩ 

 و نظم تحت باید کند می استفاده ملی سرمایه از که نهادي هر. شود اصالح باید دولتی شبه اي بودجه ساختار .103
  .گیرد قرار حسابرسی و نظارت و مالی اطانضب

 از تا یابد تخصیص عمرانی بودجه به باید فقط عمدتاً و است ایرانیان آتی و فعلی نسلهاي به متعلق نفت درآمد .104
 سمت از فقط جاري بودجه. گردند مند بهره آتی نسلهاي هم و حاضر نسل هم آید می بوجود که زیرساختهایی
  .باشد تأمین قابل دولت درآمدي منابع سایر و مالیاتی درآمدهاي

و کلیه نهادهایی که از منابع عمومی استفاده  دولتی شبه و دولتی بخش و دولت اي هزینه پاشهاي و ریخت .105
 .گردد ممنوعها تا امکانات رفاهی  در هر شکل از مهمانینمایند  می

دولت کلیه پرداخت شود و هاي وابسته به دولت از دولت به آنها  مطالبات اشخاص خصوصی یا سازمان .106
  تعهدات مالی خود در قبال پیمانکاران را ایفا نماید.

  .ننماید صفرعدول بودجه کسري سیاست ازو با تصویب سختگیرانه مجلس  اضطرار شرایط در جز باید دولت .107

 مالی أمینت و مدیریت براي) راستین بانکداري در راستین مبادله اوراق نظیر( مالی نوین ابزارهاي از بکارگیري .108
  .دولت بودجه

 سالها برخی در و. است آن زیرنظر دستگاههاي و جمهور ریاست معناي به دولت برابر چندین دولتی بخش .109
هاي  خصوصی سازي موثر در شرکت .است بوده دولت عمومی بودجه برابر دو از بیش دولتی شرکتهاي بودجه

  دولتی باید بطور جدي دنبال شود.

 و امنیتی هاي بهانه قالب در و مذهبی و نظامی شبه و امنیتی گروههاي و افراد به دولت هاي خرجی خاصه .110
  .شود حذف دینی و آموزشی

 اعمال هدفمند خاص سوبسیدهاي فقط و گردند حذف باید پنهان سوبسیدهاي و مصرفی کاالهاي سوبسید .111
  .شوند

  .اند شده برکنار یا خراجااز کار دولتی  عقیدتی یا سیاسی دالیل به که اشخاصی کار به بازگرداندن .112

  .قتدر اسرع و صحیح اطالعات و آمار فوري به انتشار به آمار تولیدکننده نهادهاي الزام .113

 . گیري تصمیمعالی  سطوح در جامعه دانشمندان آراء بکارگیري .114

 باشد. سیاست تور ایمنی براي دوران اصالحات ساختاري اقتصاد از ملزومات حمایت از اقشار آسیب پذیر می .115

 هاي اجرایی که توسط دولتها سهیل فعالیتهاي کشور را دارد و نه تصدي آنان. کوچه پس کوچهدولت وظیفه ت .116
 ایجاد شده باید به حداقل برسد. بطور پیاپی

باشند عمال وزارت  اي که اغلب از جوانان می اي بین فعاالن شرکتهاي بازاریابی شبکه بعلت وجود ارتباط شبکه .117
 مبادا باعث خطري سیاسی شوند. در صورتیکه منع قانونی و شرعی ندارند.شود تا  اطالعات مانع کار آنها می

 جابجایی کلیۀ کاالها اعم از داخلی یا وارداتی در تمام نقاط ایران بدون هر نوع مانع باید کامالً آزاد شود. .118
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اعطاي انحصار و نمایندگی انحصاري باید ممنوع شود و هیچ حقوق انحصاري براي نمایندگان انحصاري  .119
هاي داخلی و خارجی از جهت انحصاري بودن آنها در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و کلیه  شرکت

 انحصارات موجود قانوناً باید لغو گردند. 

 واردات کاالي دست دوم در هر نوع و جنس باید آزاد گردد. .120

 اي هفت دهک درآمدي باال باید متوقف شود. هاي یارانه پرداخت .121

 سیستم شناسایی اقشار الزم الحمایه ایجاد گردد. .122

هاي  ها و نهادهاي دولتی و وابسته به دولت و شرکت اموال و دارایی مدیران و اعضاي خانوادة آنان در دستگاه .123
ها  دولتی و نهادهاي حاکمیتی هر ساله باید بررسی و حسابرسی شده و علت افزایش بیش از حد متعارف دارایی

 صورت وقوع تخلف تحت پیگرد قانونی قرا داده شود.بازخواست و در 

 هاي تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت. طراحی و اجراي روتین .124

 هاي ضد محیط زیست. تشدید جریمه .125

 .هاي بانکی وضع مالیات بر سود سپرده .126

 وضع الزامات استانداردي براي همۀ کاالها و خدمات. .127

 ها در جامعه. بیماري محصوالت غذائی جهت کاهشسالمت نظارت اکید بر  .128

 ها در محصوالت غذائی. نظارت اکید بر میزان و نوع استفاده از نگهدارنده .129

ها، سموم دفع آفات جهت حفظ سالمت محصوالت  نظارت اکید بر استفاده از کودهاي شیمیایی، آفت کش .130
 غذائی. 

ر بر کاربرد امواج الکترومغناطیس و دکل .131  مت مردم.ها جهت حفظ سال ها و آنتن نظارت مؤثّ

 

  اي هاي توسعه برنامه
ها اصالح و  ریزي کشور باید با اهداف برخورداري عمومی از امکانات و ساخت زیرساخت نظام و چارچوب برنامه  .د 

 تقویت شود. موارد زیر از جمله نکات الزم است: 

د تعادل ریزي دولت با هدف رفع محرومیت نقاط محروم کشور و ایجا ریزي و بودجه اصالح نظام برنامه .132
 اي. منطقه

 هاي عمرانی.  هاي پایش و نظارت بر اجراي طرح تدوین و اجراي سیستم .133
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و هاي جمعیتی  دولتی بطور مساوي در مناطق کشور و براساس شاخصهاي  و فرصتتخصیص امکانات  .134
سازي شرایط زیستی و  ریزي جامع براي اصالح، بهبود و توسعه مناطق محروم کشور در جهت یکسان برنامه

 ها.  اي در همه بخش هاي الزم توسعه برخورداري همه مناطق از زیرساخت

ها با الویت مناطق محروم به  دارویی، کنترل بیماري هاي موثر خدمات بهداشتی، درمانی، تدوین و اجراي برنامه .135
 مرتفع شود.در خدمات دولتی مزبور اي  هاي منطقه اي که ظرف یک برنامه عدم تعادل گونه

 هاي موثر حمایت از سالمندان و نیازمندان و افراد ناتوان. راي برنامهتدوین و اج .136

 هاي اجتماعی و اعتیاد. هاي موثر پیشگیري از آسیب تدوین و اجراي برنامه  .137

 اي موثر در توسعه بخش کشاورزي. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه  .138

 .منابع طبیعیو  اي موثر در توسعه منابع آب هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .139

 اي موثر در توسعه بخش صنعت. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .140

 اي موثر در توسعه بخش معدن. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .141

 اي موثر در توسعه بخش انرژي. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .142

 اي موثر در توسعه حمل و نقل. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .143

اي موثر در توسعه بخش ارتباطات و فناوري و ایجاد بسترهاي جریان سریع و  هاي توسعه جراي برنامهتدوین و ا .144
 صحیح اطالعات.

 اي موثر در توسعه بخش عمران شهري و روستایی. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .145

نظري و کاربردي و در همه سطوح اعم از اي موثر در توسعه بخش آموزش  هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه  .146
 .اي حرفه

 اي موثر در توسعه و بهبود محیط زیست. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .147

اي موثر در جهت کوچک کردن دولت و افزایش حیطه عمل بخش  هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .148
 خصوصی.

 اي موثر در توسعه بخش رفاه و تأمین اجتماعی. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .149

 اي موثر در توسعه بخش گردشگري. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .150

 اي موثر در توسعه بخش فرهنگی مبتنی بر تاریخ ملی. هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .151

 هاي خصوصی. اي موثر در توسعه رسانه هاي توسعه تدوین و اجراي برنامه .152

 دولت و بخش دولتی.هاي اصالح نظام کالن و سازمان  تدوین و اجراي برنامه .153
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 هاي اصالح نظام مالی دولت و بخش دولتی. تدوین و اجراي برنامه .154

  

  قوه مقننهاصالح 
وظائف نظارتی قوه مقننه در فرع وظایف آن قرار گرفته و باید اصالح و تقویت شود. موارد زیر از جمله نکات الزم   .ه 

 است: 

 .تتصمیما و ها فعالیت ریز در پاسخگوئی به دولت جدي الزام .155

هاي تخصصی مجلس در حد اداراتی متشکل از کارشناسان متخصص در امور مربوط به هر  توسعه کمیسیون .156
 کمیسیون.

 هر نماینده باید از مشاورین متخصص شاغل در دفتر کار خود برخوردار باشد. .157

براساس  هاي دولت، بخش دولتی و نهادهاي شبه دولتی را تدوین و مجلس باید مقررات نظارت بر همه دستگاه .158
  هاي تخصصی بر واحد مربوطه قبل و پس از تصویب بودجه نظارت کند.  آن از طریق کمیسیون

 

  المللی بینتعامالت اصالح 
هاي ایرانیان در خارج از  اصالح شریان درآمد ارزي کشور منوط به اصالح نظام بازرگانی کشور است. سرمایه  .و 

هاي قضایی،  از ایران به دلیل سؤ مدیریت و ناامنی در همه عرصه رسد. فرار سرمایه یلیارد دالر میتر کشور به چند
ها به ایران از میزان یکصد برابر درآمد نفت هم تجاوز  امنیتی، سیاسی و اقتصادي بوده است. بازگشت این سرمایه

ارد زیر اجراي مو لذا گذاري خارجیان در ایران باعث امنیت سیاسی کشور خواهد شد. خواهد کرد. از طرفی سرمایه
 : الزم است

گذاري و اقتصاد اثر دیگري ندارد.  المللی جز ایجاد ریسک و ناامنی در سرمایه جریانات نزاعهاي بیهوده بین .159
 المللی با همه ملل و دول جهان تغییر یابد. سیاست دولت باید به ایجاد دوستی و تفاهم بین

 ف گردد.حذو داخلی المللی  هاي مبتنی بر دروغ در تعامالت بین روش .160

هاي سیاسی دشمن سازي سود بلندمدت  بر کسی پوشیده نیست، نیرنگ ایران و اسرائیلدوستی تاریخی  هسابق .161
 کند. منافع ملی ایران را پشتیبانی نمی

آمریکا براساس تفاهم و اتحادیه اروپا و مذاکره، تعامل، دوستی و برقراري رابطه با کشورهاي غربی و باالخص  .162
 رساند بلکه باعث افزایش اقتدار ملی هم خواهد شد. نها ضرري به منافع ملی نمیاحترام متقابل نه ت

عدم وفاي به عهد و اجحاف و تجاوزات مکرر روسیه به ایران در دوران معاصر و گذشته قطع وابستگی سیاسی  .163
 نماید. از این کشور را ایجاب می



١٣ 

خارجی در ایران و تقلیل فعالیت آنها به هاي کشورهاي  هاي گزینشی در فعالیت سفارتخانه اعمال محدودیت .164
 حد کنسولگري و ویزا.

المللی به سایر بازارهاي جهان و بانکها متصل  هاي ارتباطی بین بازارهاي مالی و بانکهاي ایران از طریق شبکه .165
 گردد.

 المللی در کشور از طریق بانکداري راستین. آزادسازي جریان حرکت سرمایه بین .166

 .آورداید از جنبه امنیتی آن خارج شود تا درآمدهاي بسیار کالن براي ایران به همراه ورود توریست خارجی ب .167

بانفوذ به تعویق افتاده است. ورود  ذینفعانالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به دلیل محدود شدن منافع  .168
ن را از انزواي اقتصادي و ایران به این سازمان باعث تغییر شیوه تعامل اقتصاد کشور با جهان خواهد شد و ایرا

 حتی سیاسی خارج خواهد کرد.

 .و خدمات هاکاال و عوارض گمرکی و بازرگانی تعرفهقابل توجه کاهش  .169

براي افزایش درآمد روستائیان و تقویت بخش کشاورزي، ممنوعیت ورود کاالي کشاورزي براي مدت چند  .170
 سال و آزادي صادرات کاالي کشاورزي.

  .واردات و صادراتاي  انع غیرتعرفهو موحذف انحصار عملی  .171

  

 سیاست خارجی و دیپلماسی عملیاصالح 

 استوار کند:اصالح و دولت باید سیاست خارجی و دیپلماسی عملی خود را بر اساس اصول زیر   .ز 

  حقوقی کلّی اصول پذیرش در عمومی جواز اصل .172

  شرع با موافقت حد در الملل بین موضوعه حقوق مقبولیتاصل  .173

  عرفی الملل بین حقوق یتمقبولاصل  .174

  قلوب تألیف و نیکی و عفو به اولویتاصل  .175

  معاهدات به وفاياصل  .176

  قراردادها تشریفات رعایت به الزاماصل  .177

  عدل به رفتاراصل  .178

  جرم قطعیت بر جزا بودن مبتنیاصل  .179

  قانون برابر در مساواتاصل  .180

  دولت دواماصل  .181
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  حق از سوءاستفاده منعاصل  .182

  اضرار منعاصل  .183

   است رائتب براصل  .184

  المللی بین ذرایع سداصل  .185

  اجازه و امر صاحب به استحسان انحصاراصل  .186

  الملل بین استصالحاصل  .187

  حق حلیت به مشروط الملل بین استصحاباصل  .188

  قانون نشدن ماسبق به عطفاصل  .189

  بالمعارض تصرّف دواماصل  .190

  باطل وکیل کیفر و محق وکیل پاداشاصل  .191

  فطري حکم به جهل در آن رفع عدم و عیتشری حکم به جهل در تکلیف رفعاصل  .192

  مکتسبه حقوق به احتراماصل  .193

  مختومه امر اعتباراصل  .194

  المللی بین مسؤولیتاصل  .195

  ناروا خسارت جبراناصل  .196

  قصاص در حیات وجوداصل  .197

  قصاص در تعدي به جواز عدماصل  .198

  )حرج و عسر( ماژور فورس در تسهیلاصل  .199

  الملل بین تجارت حقوق در تجارت آزادياصل  .200

  جو و دریاها آزادياصل  .201

  دولت نه و انسان کرامت مبناي بر شناساییاصل  .202

  ها دولت حاکمیت ناقص شناسائی و افراد مالکیت حقوق کامل شناسائیاصل  .203

  متقاضی به تابعیت اهداءاصل  .204

  زور شهادت و حق کتمان ممنوعیت و خطا به اقرار و صحت به شهادت الزاماصل  .205

  المللی بین اختالفات آمیز متمسال حل در تحقیق قبولاصل  .206
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  المللی بین دعاوي در داوري پذیرش و اختالفات فصل و حل در مذاکرهاصل  .207

  )اختیاري میانجیگري( حاصالو میانجیگري وجوباصل  .208

  )اجباري میانجیگري( المللی بین هاي جنگ در دخالت و دادن آشتیاصل  .209

ت مصلحت بر اسالم مصلحت انطباقاصل  .210 بشری  

ت به ماسال تعلّقاصل  .211 بشری  

  انسانی کرامتاصل  .212

  وحدتاصل  .213

  نژادي تبعیض عدماصل  .214

  مشرکین از بیزارياصل  .215

  ها دولت ناسیونالیسم مقابل در اسالمی انترناسیونالیسماصل  .216

تاصل  .217 ی جویی برتري و تفاخر ممنوعی   ملّ

  آمیز مسالمت همزیستیاصل  .218

  اقوام و ملل با دوستیاصل  .219

  غیاب یا حضور در دول و ملل همۀ منافع حفظاصل  .220

  داري امانتاصل  .221

تاصل  .222 خیر منع ممنوعی  

  سیاسی ناکامل بیطرفیاصل  .223

  حمایت جواز و الحمایگی تحت نفیاصل  .224

  کشورها امور در مداخله عدماصل  .225

  دیدگان ستم آزادسازي وجوباصل  .226

  ها اقلیت از المللی بین حمایتاصل  .227

  زمان این در فروشی برده و بردگی مصداق عدماصل  .228

  قح بر اتّحاداصل  .229

تاصل  .230 ظلم در یاري به جواز عدم و ظلم ممنوعی  

  بغی و جویی سلطه به جواز عدماصل  .231
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  جنگ به اکراهاصل  .232

  دفاع جواز و حمله به جواز عدماصل  .233

  محارب متجاوز با برخورد شدتاصل  .234

  تجاوز در یاري ممنوعیت و نیکی در یاري وجوباصل  .235

  اجازه احبص نظر بر جنگی هاي تاکتیک و استراتژي بودن مبتنیاصل  .236

  صلح پیشنهاد پذیرش در اجباراصل  .237

  جنگ خاتمه از پس دشمن اسارت به جواز عدماصل  .238

  دشمن اسراي آزار و شکنجه به جواز عدماصل  .239

  زیست محیط ضد و بشریت ضد اقدامات و تجارت در جواز عدماصل  .240

  مادي منافع کسب جهت در غذایی مواد بردن بین از به جواز عدماصل  .241

  جهان گرسنگان به رسانی خوراك الزام و ارزاق المللی بین احتکار تممنوعیاصل  .242

  اجازه مبناي بر مأموریتاصل  .243

  اجازه صاحبان از اطاعتاصل  .244

  دیپلماتیک مسئوولیتاصل  .245

  دیپلمات شخصی و اجتماعی مصونیت عدم و سیاسی مصونیتاصل  .246

  بیانی نهی و امر محدودیت و عمل به تبلیغاصل  .247

  عقیده لتحمی به جواز عدماصل  .248

  عقیده تفتیش منع و دیگران عقیده به احتراماصل  .249

  کردار با گفتار انطباقاصل  .250

  اقتصادي و سیاسی نیرنگ و کید ناپسندیدگیاصل  .251

  مذاکرات در صداقتاصل  .252

تاصل  .253 سیاسی بهتان و دروغ کالم، جعل ممنوعی  

  استهزاء یا توهین به جواز عدماصل  .254

  احسن جزاء و حسن به دفع و تحیتاصل  .255

  مثل به اقدام جواز و خائن از حمایت عدم اصل .256
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  رشوه ستاندن یا دادن به جواز عدماصل  .257

تاصل  .258 باطل به دیگر ملل و دول اموال اکل و غصب ممنوعی  

تاصل  .259 ترور ممنوعی  

  ضیف بر اکراماصل  .260

تاصل  .261 تابعیت نفی و بلد نفی ممنوعی  

  روادید حذف و افراد جابجایی آزادياصل  .262

  زمین روي افراد کلّیه براي دلخواه اقامت و مهاجرت جوازاصل  .263

  اسرار کتمان به الزاماصل  .264

تاصل  .265 س ممنوعیافراد خصوصی امور در تجس  

  جرایم کشف و دشمن و بیگانگان و دولتی مأموران امور در تجسس وجوباصل  .266
 

 یآموزشاصالح نظام 

کشور در آینده خواهد شد. توسعه و رشد نظام آموزشی کشور ضامن توسعه و رشد اقتصادي و سیاسی و اجتماعی   .ح 
 :اصالحات زیر الزم و ضروري هستند لذا

ها و موسسات آموزش  آموزش عالی باید از انحصار وزارت علوم خارج گردد و خصوصی شود و دانشگاه .267
 عالی خصوصی اجازه تأسیس داشته باشند.

 هاي دولتی توسط شوراهاي منتخب از اساتید همان دانشگاه اداره شود. دانشگاه .268

ام پذیرش دانشجو بدون هیچگونه امتیاز براي افراد یا گروههاي خاص باید اصالح شود. هرکس درجه علمی نظ .269
 بهتري داشت اولویت تحصیل باالتر را داشته باشد.

 ها، معافیت از خدمت نظام وظیفه (نظیر طالب علوم دینی) و غیره. حذف کامل امتیازات مختلف نظیر سهمیه .270

ممنوع از ادامه تحصیل باشد. امکانات مساوي براي همه عالقمندان تحصیل عرضه  هیچ فرد یا گروهی نباید .271
 گردد.

 قبول ثبت نام دانشجویان خارجی. .272

هاي اول دبستان تا آخر  کالسو معلمان و دبیران آموزان  اعطاي یک دستگاه کامپیوتر لپ تاپ به همه دانش .273
 .دون استثناو ب دبیرستان مدارس دولتی در سرتاسر کشور به صورت هدیه

 هاي علوم انسانی. تقویت کمی و کیفی و محتوایی رشته .274
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 ها به دالیل سیاسی و گزینشی. بازگرداندن اساتید و دانشجویان اخراج شده از دانشگاه .275

 برخورد قانونی با احصاء کنندگان مدارك آموزشی جعلی. .276

 د.فعلی ارتقا یاببودجه بودجه بخش آموزش و پرورش در کشور به چند برابر  .277

 توزیع امکانات آموزشی بصورت مساوي در تمام کشور. .278

 شاگرد.-هاي آموزش استاد عملی و تقویت شیوه-تبدیل نظام آموزشی فعلی به آموزش نظري .279

 تغییر متون مناسب درسی مبتنی بر اصول روانپرورشی در سطوح آموزش ابتدائی و متوسطه. .280

و تغییر انگیزه درس براي مدرك به درس  پذیريبرنامه ریزي آموزشی جهت دار در جهت افزایش مسئولیت  .281
 براي شغل. تغییر آموزش به آموزش هدفمند جهت پاسخگوئی به بازار کار و نیازهاي جامعه. 

 هاي علمیه و مراکز آموزشی وعظ و منبر و مداحی. تدوین و اصالح ساختاري و محتوایی حوزه .282

  
 اصالح نظام پولی، بانکی و بیمه

سلسله  و متصل هستند اصالح گردد. لذادو جریان موازي که جریان گردش پول و کاال د براي رشد اقتصاد بای  .ط 
 :اصالحات زیر ضروري هستند

نامه اجرائی  آن که در الیحه و آئینمکمل هاي  تصویب و اجراي بانکداري راستین با تمام مشخصات و سیستم .283
 بانکداري راستین تعریف و تصریح شده.

 ربا براساس بانکداري راستین.اصالح نظام بانکی و حذف  .284

 شان مسترد شوند. باید به صاحبان اولیه ه در ابتداي انقالبخصوصی شد يبانکها .285

المللی  هاي بین گذاري برقراري نظام ارزي تک نرخی و رفع محدودیت اشخاص در معامالت ارزي و سرمایه .286
تی و حفظ حقوق اشخاص و از فارکس و مشابه آن در جهت کاهش ریسک معامالنظیر بازارهاي بورس سهام، 

سوي دیگر جایگزین قرار دادن بانکداري راستین در ایجاد زمینه الزم براي جذب منابع داخلی و خارجی و 
گذاري فیزیکی و در نهایت جلوگیري از سیال بودن حساب سرمایه در  هاي سرمایه درگیر کردن منابع در پروژه

  ها. تراز پرداخت

هاي الزم  % در سال را هدفگذاري نماید و براي حصول آن از سیاست7خ تورم بانک مرکزي باید هدف نر .287
 حمایت جدي نماید.

استقراض از بانک مرکزي توسط دولت فقط در چارچوب مصوبات قوه مقننه مجاز است. مقام رهبري و  .288
منابع  هاي سیاسی و مذهبی مجاز به صدور دستور تخصیص روساي سه قوه و دفاتر و بیوت مقامات و شخصیت

 به بانک مرکزي در خارج از مصوبات آشکار و پنهان قوه مقننه نیستند.
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 برقراري پروتکل برداشت بین بانکی در بانکداري راستین در جهت وصول مطالبات اشخاص. .289

 ها مصرح در بانکداري راستین. برقراري سیستم اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک .290

 امین اجتماعی.مکانیزه کردن کامل سیستم بیمه ت .291

 اي موجود در کشور. هاي بازنشستگی و بیمه مکانیزه کردن کامل سیستم .292

 مصرح در بانکداري راستین که وب بر مبتنی کامپیوتري) OCM( عملیات پایش و بازرسی سامانه برقراري .293
 فراهم نماید. آنالین بصورت را بانک پرسنل مختلف هاي فعالیت کنترل و بازرسی امکان

قرض الحسنه باید تحت نظارت بانک مرکزي عمل نمایند و در غیر این صورت متوقف از فعالیت هاي  صندوق .294
شوند. بسیاري از این صندوقها از عوامل پولشو و مولد نقدینگی پنهان هستند و به ارگانهاي نظامی و انتظامی و 

 اند. امنیتی وابسته

 اي افراد و گروههاي خاص قائل نشود.دولت باید در برخورد با نهادهاي مالی هیچ امتیازي را بر .295

 اصالح نظام بیمه بازنشستگی براساس شیوه بانکداري راستین. .296

 کاهش سهم حق بیمه کارفرما در نظام تأمین اجتماعی. .297

 و اجازه بکارگیري مجدد بازنشستگان در بخش دولتی. برقراري نظام بازنشستگی دوم .298

 هاي مالی شهرداري. مکانیزه کردن کامل سیستم .299
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