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 ادی و عدالت اجتماعی ربای اریان سکوالرصت چشم انداز سیاست اق 
 بهشاد هستی بخش

 همیهنانم:

شرایط اسفناک کنونی که بر اقتصادی کشورمان حاکم است، تنها با 

 قابل« نهادهای اقتصادی»و « نهادهای سیاسی»نوسازی و بازسازی 

 .ن استبهبود بخشید

و اختالس،  فساد ، فقر ،یکاریب ،تورم افزون روز گسترش به توجه  با

  ،رانیا ملت روزمره مشکالت از گریدی اریبس و مشکالت زیست محیطی،

ی جمهور نظام از گذر بای نینو انداز چشم که است دهیرس آن زمان

 را تدوین نماییم.ی اسالم

 

 نگرش به آینده: 

 کرامت ،یی خردگرا آن در کهی ا ندهیآمی بایست ایجاد آینده ای روشن برای ایران و نسل آتی را هدف محوری خود قرار دهیم. 

 رانیا مردان و زنانر مند گشتن به ،ی مدن جامعه نمودن مستحکمی برای منطق ماتیتصمی اصل محوریی زاد ضیتبع وی انسان

ان است، آینده ای که در آن دسترسی به آرزوهای فردی و گروهی، دور از ذهن نیست، و شهروندان در شهروند برابر حقوق از نیزم

 ساختن جامعه ای مدرن و آزاد، مشارکت فعاالنه دارند. 

ی ها خواسته وی را به احترام بای ساالر مردم و( تیحاکم از نیدیی جدا با) سکوالر نظام کی چارچوب در تنهای ا ندهیآ نیچن

 .است ریپذ سریم تیاقل مواضع و حقوق گرفتن نظر در و تیاکثر

 بنیان های اندیشه ما: 

 .میباش کوشای شهروندی عیطب حقوقی برابر راه در و میبدان مقدس رای انسان کرامت ما که کندی م حکم خرد -

 مردمی برابر همزمان و باشند مستقلی مذهبی نهادها از حکومتی نهادها که کندی م حکمیی( گرای تیگ) سمیسکوالر -

 .شود نیتضم قانون برابر در مختلف اعتقادات و انیاد از

 فرصت ضیتبع هرگونه ای وی مذهب وی قوم ،یجنس عضیتب از فارق نیزم رانیا شهروندان تیحاکم از نیدیی جدا با تنها -

 .داشت خواهند را کشوری اسیس وی اقتصاد نابسامان اوضاع به انیپا ریمس در الزمهی نهادهای نوساز و انیبن
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 .ماست همه خانه رانیا چشم انداز:

 را رقم می زند.  مردم بر مردم حکومت ، سکوالر رانیای برا ما انداز چشم

 به متعهد ونیاپوزسی روهاینی اسالمی جمهور انحالل با همزمانبوده، و ی مذهب استبداد دوراندادن به  انیپا تشنه رانیا ملت

 تیاقل حقوق و تیاکثری را به احترام بندیپا را خود و کنندی دور قدرت تمرکز هرگونه از دارند فهیوظی ساالر مردم و سمیسکوالر

ی حت. استی ضرور شهروندان کیکای یبرا هیاولی های آزاد و حقوق تیرعا و نیتضم بیترت نیبد. ماست همه خانه رانیا.  بدانند

 .شود تیرعا و نیتضم همواره دیباآنها ی شهروند حقوقتعداد کمی از شهروندان را در بر گیرد،  تیاقل نیا اگر

منطبق  مقرارت و نیقوان مجموعهو  یاساس قانون میتنظ ، رانیای برا ما انداز چشم

 حقوق نیتضم، ضمن آن، چارچوبی که در است سمیسکوالردمکراتیک و   با اصول

ی روستاها و ها شهرستان تا تختیپا از مردمی ازهاین بهی شهروند وی انسان هیاول

 وی اسیس قدرت میتقس با مختلفی نهادها ساختن در و، شود ژهیو دقت کشور

 تامین این نیازها، عملی شود. ی اقتصاد
 

 ای وی شهروند چیه همزمان و بود خواهد ملت دست در تیحاکم رانیا ندهیآی اساس قانون در تیحاکم از نیدیی جدا به دیتاک با

 اصل میدار نظر در ما کهی ساالر مردم سکوالر نظام در. بود بود نخواهد ملت ندگانینما طرف از شده نییتع نیقوانی ماورای گروه

 .شد خواهد تیرعا قانون تیحاکم

 جامعه دری ساالر مردم هیروح جیترو؛ میکن خالصهی رای ها صندوق در کاغذ انداختن به تنها میتوانی نم رای دمکراس که آنجا از

 انهیمی نهادها و احزاب لیتشک وی اسیس مباحث در مردم قیتشو بای اسیسی نهادها ساختن راه در و کرد آغاز اکنون هم از دیبا را

 .نمود ایمح شفاف و آزاد انتخاباتی اجرای برا را نهیزم و کردی قو همچنان دیبا رای مدن جامعه. دیکوش ها ویالترنات هیاری برا رو

 :هنانیمه

ی م رو انهیمی اسیس احزاب وی مدنی سازمانهای همکار با چالشها همه وجود با. میباش دواریام ندهیآ به و میکن فکر ندهیآ به میایب

 اختالفات و کرد دیتاک مشترک اهدافی رو دیبا ریمس نیا در.  میبسازی اقتصاد وی اسیس بست بن نیا از گذری برای پل میتوان

 .  گذاشت کنار رای ریگ خرده وی فردپرست ازی ناجی خیتار

 شفاف و آزاد انتخاباتی اجرای ساالر مردم و سمیسکوالر به متعهد رو انهیمی نهادها و احزاب آمدن هم گرد با الزم طیشرا جادیا

 . بود نخواهد باور از دور گرید

 انتخاباتی برگذار الزمه است رانیا ملت ندهیآ مسلحط بر که آنچه و مشترک نقاط بر ساالر مردم سکوالری روهاین دیتاک و توافق

 در مردم ندگانینما انتخاب روند در. استی محل وی استانی نهادها وی مل مجلس ،سکوالری اساس قانون هیتهی برا موسسان مجلس

 دیبا و هستند مردم خادم تینحا در استگذارانیس و استمدارانیس که میباش داشته ادیب همواره دیبای محل وی استان، یملی ها رده

 . بگذارند احترامی فروتن با انتخابات جینتا به مردمی را از تیتابع با
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ی ونهایفراکس ندگانینما.  است سکوالر جامعه کی دری اجتماع اعتماد تیتقو وی بازساز ،ینوساز الزمه شفاف و آزاد انتخابات

 .  بود خواهندی قانونگذار امر در ولومس و موظف کسانی ، به شکلی یدمکراس سکوالر به متعهد تیاقل و تیاکثر

. داشت خواهد عهده به را هیمجر قوه الزمهی تهایمسول و فیوظا هیکل ریوز نخست آن راس در و دولت تیاکثر ونیفراکس نیماب از

 و نیقوانی اجرا دولت فیوظا نیمهمتر ازی ک. یبود خواهد ملت منتخب نگانینما از متشکل سکوالر رانیا در دولت  نگونهیبد

 .بود خواهد کشوری اقتصاد رشد نیتضمی برا مختلفی نهادها بای همکار و الزمهی ها پروژهی هماهنگ

 اهمیت دو چندان وجود سامانه قضایی مستقل در ایران سکوالر: 

 دیبا هیقضا قوه ، یاقتصاد مختلفی ها بخش در بازرگانان و  گذاران هیسرما اعتماد جادیای برا

و لشکری  یکشوری گریدی نهادها و هیمجر و مقننهی روهاین دخالتمصون از  و مستقل

، و نیقوانباشد، و مسوولیت تفسیر ی اجتماع وی فرد حقوق مدافعباشد، و این قوه می بایست 

 نیز بر عهده این قوه می باشد. کشور سراسر در عدالتهمچنین تضمین دسترسی به 

 و مذهب. شد خواهد اجرا شهروندان همه برابر حقوق نیتضم با عدالت، سکوالر رانیا در

. بود نخواهند هیقضا قوهی نهادهای نوساز و قضات انتخابی برای اریمع گریدی مذهب اعتقادات

ی ارهایمع از بدور آنهای ستگیشا گرفتن نظر در با نیمسول گرید و دادستانها ،قضات انتصاب

 بهی دگیرس و تیشکا امکان ضیتبع گونه هر از بدور شهروندان. شد خواهد انجامی دتیعق

متهمین تا زمان اثبات گناه در دادگاه عادل،  بی گناه  .داشت خواهند رایی قضای ها پرونده

 محسوب می شوند. 
 

یی جای قاض حکم دییتا بدونی هایریدستگ و شکنجه ،اعدام مجازات بشر حقوقی جهان هیاعالم در مندرج اصول به تعهد و مانیا با

 .شد خواهد منع کال و داشت نخواهد سکوالر رانیا در

 : اهمیت آزادی بیان و اندیشه

وجود نخواهد داشت و همه شهروندان بدون قید و شرط از حقوق آزادی بیان و اندیشه  در محدودیتهیچگونه  ،در ایران سکوالر

در عقاید  بیاندسترسی به اطالعات و بدلیل هیچ شهروندی برای ابراز عقیده و افکار شخصی برخوردار خواهند بود.  خود طبیعی 

برای ما آزادی بیان و اندیشه را . شکنجه و اعدام واقع نخواهد شد ،محاکمه ،مورد بازپرسیرسانه ها و غیره  ،کتب ،فضای مجازی

همچنین ما الزم می دانیم.   در جامعه ترویج  خالقیت و نو آوری ،انتقاد مثبت ،و گفتگوهای آزاد بحث ،گسترش تنوع افکار سیاسی

 موتقد و متعهد به رشد و توسعه اقتصادی  در فضای آزاد سیاسی هستیم.  

 نقش نیروهای نظامی و انتظامی: 

 از گذری طوالن ریمس در توانندی م اند کرده دفاع کشوری ارض تیتمام از قهرمانانه رانیا معاصر خیتار در کهنظامی ی روهاین

، اینبار نیز حماسه کشوری اسیسامور  در دخالت عدم و مردم خواسته از تیحما با ، یواقعی دمکراس به دنیرس وی مذهب استبداد
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 فیوظا از مردم منتخب دولتی ارگانها  دستور ازبعیت ت کنار در کشور بوم و مرز ازی پاسدار و مردم تیامن نیتضم  آفرینی کنند.

 .  استی انتظامی ها روینی اصل

 عدالت اجتماعی: 

برای دست یابی به  الزم طیشرا، و ایجاد یاقتصادی تهایفعال در شرکت امکان شهروندان همه به ، فردا رانیای برا ما انداز چشم

 فراهم می سازد  رای اجتماع عدالت

 . نظام آموزشی کشور: 

 و آموزش نظام کردن روز به نوسازی و بهسازی و  راستا نیا در

ی لیتحص برابر امکانات جادیا و ، دانشگاه تا کودکستان رده از پرورش

ی ضرور جوان نسلی برای علم اصالعات وی تکنولوژ بهی دسترس با

 پرورش و آموزش نظام دری گذار هیسرما و کردن زهیسکوالر با.  است

 تختیپا از کشور سراسر در نیزم رانیا جوانان و نوجوانان، نهاالن نو

 بهرهمند کسانی امکانات از کشوری روستاها و ها شهرستان تا

  . شد خواهند

 ،ی مذهب ،ی قوم نوع از چه  ضیتبع و باشند داشته رای لیتحص امکانات بهی دسترس حق دیبا شهروندان همه سالم جامعه کی در

 در کشوری اقتصاد شرفتیپ شود برگذار دیبا ساله چند روند کی یط در عمال که روند نیا. رفت خواهد نیب را رهیغ ای وی دتیعق

 .کرد خواهد نیتضم را مدت دراز

 نظام بهداشتی کشور: 

انی رو وی بدن سالمت نیتضم منظور به کشور سراسر در الزمه امکانات جادیا با سالمت و بهداشت نظام دری گذار هیسرما همزمان 

 بخش دری گذار هیسرما شامل عتایطب سالمت و بهداشت نظام در رفرم. استی ضرور ایپو اقتصاد کی انیبنی برا شهروندان

ی دسترسایجاد امکان برای   ،روانی وی بدن سالمت بخش دری عموم آموزش ،یپزشک امکانات کردن روز به پژوهش های پزشکی، 

به  شهروندان یکسان  یدسترس امکان و سالمت ،مهیب نظامی نوساز با. بود خواهدی سالمت وی بهداشت خدمات به شهروندان گانیرا

 خدمات پزشکی فراهم خواهد شد.  

 خواهد نیتامی نیزم ریز منابع و گاز و نفتی مل ثروت از درآمد با های گذار هیسرما ازی اریبس «راگذ مرحله» در که استی عیطب

 حقوق کننده نیتضم کهی مقرارات و نیقوان چارچوب در آزاد رقابتی برای اقتصاد مناسبی فضا جادیا با و مدت دراز در. شد

حضور پر رنگی در تولید ثروت و ی خصوص بخش است، یالملل نیب سطح در و کشور درون در تجارت و تیمالک، حق یشهروند

را بر عهده خواهد گرفت، و مالیات های منصفانه،که به شکل شفاف و  جامعهتامین درآمد برای کشور به منظور تامین نیازهای 

 قانون مندی هزینه می شود، جایگزین درآمد های نفتی خواهد شد. 
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 جیتروی برای انسانی روهاین و تیخالقی روین از استفادهی برا شهروندان زهیانگ ستیبای م ندهیآ سکوالر نظام در مقرارت و نیقوان

 و گذاران هیسرما بای همکار ،مختلفی ها بخش در رانیا ساخت محصوالت صادرات و دیتول رشد وی علم پروهشات و قیتحق

 . کند برابر چندی رانیا ریغی شرکتها

و اتخاذ  بانوان حقوق به ژهیو احترام مستلرمی اقتصاد انداز چشم به دنیبخش تحقق

 و زنانی برا کسانی طیشرا جادیدرا تالش سیاست توانمند سازی زنان است، و 

، به توسعه یاقتصادی تهایفعال و شرفتیپ ،لیتحص در  مردان

 سیاسی/اقتصادی/اجتماعی خواهد انجامید.
 

 شینما به ها نهیزم ازی اریبس در را خودی استعدادها و هایی توانا ریاخی ها دههی تهایمحدود همه وجود با نیزم رانیا زنان

 .   شد خواهد مند بهرهی انسانی روهاین هیکلی استعدادها و هایی توانا از کشور اقتصاد بانوانی برا بهتر طیشرا جادیا با.  اند گذاشته

 زهیانگ و تیخالق درست استفاده با. است مانده استفادهی ب کنون تا که است شهروندان تیخالق وی انسانی روین جامعه عمده ثروت

غیر  اقتصاد» به« اقتصاد مصرفی» و بود خواهند کیشر جامعهی اقتصاد رشد در شهرونهدان همه جامعهی انسانی روهاین مثبت

 .شد خواهد لیتبد« متمرکز و تولیدی

 کل درآمد ازی کمتر درصد وی کوچکتر بخشی نیزم ریز منابع و گاز و نفتی ملی ها ثروت از حاصلهی درآمدها راستا نیا در

 . را رقم می زند کشوری اقتصاد رشد وی اقتصاد

 دری گذار هیسرما کمتری اتهایمال شامل عتایطب کهی اقتصادی ها رساختیز گسترش و جیترو بای اقتصاد قدرت تمرکز عدم

 وی مرکز دولت  تری دارند، صورت خواهد گرفت.باالی کاریب درصد ای و دارندی اقتصاد گسترش و رشد به به مبرم ازین کهی مناطق

 بای همکاراز طریق  گاه هدف نیا. سازد ایمح کشور سراسر دری اقتصاد رشدی برا را الزم امکانات بود خواهند موظفی مل

 .   بود خواهد ریپذ ممکنی انتفاع ریغی سازمانها کمک با گاه وی خصوصی شرکتها

 امکانات.  ردیگ انجام بزرگی شهرستانها و تختیپا در تنها دینبای اقتصادی تهایفعال کال وی خصوص وی دولت بخشی گذار هیسرما 

 وی کاریب با مبارزه ،تیجمع تمرکز، زمینه ساز کاهش کشور بزرگ و کوچکی شهرها و روستاها در همزمانی اقتصادی تهایفعال و

 .است رانیا سراسر دری اجتماعی ا هیحاش لیمسا زین و فقر

 نظر در با و شود واقع توجه مورد اندازه کی ستیبای م نیسنگ و سبک عیصنا ،التیش ،یکشاورز بخشی ازهاین راستا نیا در

 .شود گرفته نظر دری  ستیز طیمحی چالشها و لیمسای اقتصاد مختلفی ها بخش در مردم مدت دراز و کوتاهی ازهاین گرفتن

مراکز  دری گذار هیسرمااز این رو. کرد خواهد کمکی اقتصاد شرفتیپ روند به تیاهن دری ستیز طیمح مشکالت ازی اریبس حل

  ، می بایست در دستور کار قرار گیرد.کشور سراسر درپژوهشی و آکادمیک 
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ی خصوص وی دولت بخش با کاهایسند طرفه چند مذاکرات و گفتگو و کاهایسند آزادانه تیفعال ،جامعه مشکالت ازی اریبس حلی برا

 حقوق نیتضم زین و دولتی استهایس رفرم و رییتغ و نفوذی برای اسیس تیفعال حق از کاهایسند سکوالر جامعه کی در.  است الزم

 .بود خواهند برخوردار جامعه زحمتکشان و کارگران

 به پوشاندن عمل جامع.  است سکوالر رانیا دری اقتصاد رشد و ها نهیزمی بازسازی برای انداز چشم ازی ا دهیچک شد گفته آنچه

 همهی اریهم وی پشتکار ، همت با تنهای اقتصادتوسعه   رو نیا از.  است ضیتبع از بدور مردم مشارکت ازمندین انداز چشم نیا

 .است ریپذ سریم سکوالر نظام کی چارچوب در نیزم رانیا شهروندان


