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 نام خداي مهربان و عادلبه 

 

 طلبان براي مجلس یازدهمپذیر اصالحنجشس يبرنامه پنجاه
 

تر اتیکتر و دموکرها پیش خود را براي حضور فعال، موثر، شفافاز ماهطلبان گذاري اصالحبا هماهنگی شوراي عالی سیاستطلبان ي اصالحجبهه
ي (سامانه» سرا«شناسی کرد؛ با تصویب هاي پیشین را آسیبطلب در دورهدر این انتخابات آماده کرد؛ حضور انتخاباتی و عملکرد نمایندگان اصالح

ا شفاف و دموکراتیک براي انتخاب نامزدهاي توان» انتخابات مقدماتی«در تاریخ انتخابات در ایران نوعی طلبان) براي اولین بار سنجی اصالحراي
پذیر و دقیق براي پیگیري در مجلس را تدوین کرد و براي پایش ي سنجشبرنامه پنجاهان اصالحات را مبنا قرار داد؛ ي حامیو مورد قبول بدنه
 ریزي کرد.ي آنان برنامهیابند و نیز تغذیهمی طلبانی که به مجلس راهعملکرد اصالح

  
طلبان و تعدادي از ي اصالحجبهه هاي انتخابیه توسطدیگر از حوزه در تهران و بسیاري 98معرفی نکردن لیست نامزدها در انتخابات مجلس 

نامزدها  ها ردصالحیتیلی روشن دارد: در این حوزهي تحریم انتخابات، بلکه دلطلب، نه از سر قهر با صندوق راي است و نه نشانهاحزاب اصالح
هاي و بعد از رد صالحیت 94در سال  چنان گسترده بوده است که قادر به معرفی نامزدهایی که ما را بتوانند به خوبی نمایندگی کنند نیستیم.

در  و نبودند طلباصالح همه لزوما ایت کرد کهطلبان بعضا از نامزدهایی حمي اصالحجبهه ،گسترده، براي پیشگیري از تندرو شدن مجلس
ي بندي جبههها پیش جمع، در این دوره از ماهگیري از این تجربهدرسا ب. ظاهر نشدندو کامیاب چندان توانا طلبانه نمایندگی اهداف اصالح

طلب الیق و سالمی که بتوانند در مجلس حضور موثري براي تامین ، تنها با نامزدهاي اصالح94طلبان این شده بود که بر خالف انتخابات اصالح
اقد هاي غیررقابتی که فبا هر نامزدي. از قضا لیست ندادن در حوزهمنافع ملی و خیر همگانی داشته باشند لیست بدهیم و نه به هر قیمت و 

ا حضور گیري رقابت معنادار ب، و نیز اعتراض به عدم شکل»انتخابات آزاد، رقابتی و عادالنه«و دفاع از » راي«ي تکریم ي تواناییم نشانهنماینده
 هاي بعد است.ا و با هدف احیاي صندوق راي در دورهههاي مختلف و منتقد سیاسی در این حوزههاي قوي جریاننماینده

  
هاي انتخابیه دیگر تکثر و امکان انتخاب خوبی میان نامزدها نماند و اجراي ها چنان گسترده بود که در بسیاري از حوزهامسال متاسفانه ردصالحیت

، یزد، زنجانآذربایجان غربی و شرقی، ها (از جمله البرز، در تعدادي از استان هاي بعدي موکول شد.در این انتخابات ناممکن و به انتخابات» سرا«
، همدان، گیالن، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، سیستان و بلوچستان، و بویر احمد ارمحال و بختیاري، خوزستان، فارس، کهکیلویهاصفهان، چه

رد پذیرش شده و موطلب شناختهترین شهرهاي کشور هیچ اصالحسمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، هرمزگان) و تعدادي از بزرگ
طلب در سراسر کشور حتی یک عضو هم تایید صالحیت حزب و تشکل اصالح 15یید صالحیت نشده است. از بیش از طلب تاي فعاالن اصالحبدنه

چهارم سه اند. در حدودطلبان در مجلس فعلی تایید صالحیت نشدهتر اصالحتر و نمایندگان موفقدر تهران هم نامزدهاي توانا و محبوب نشده است.
اند دهي رقابت حذف شطلبان به کلی از چرخهي اصالحهاي توانا و مورد حمایت بدنهان گسترده بوده است که نمایندهها چنهاي انتخابیه حذفحوزه

 بینی کرد.توان پیشها خروجی انتخابات را میو در اکثر کرسی
  

از  هاي ناشیافزایی بحرانخابی، همکنندگی و قدرت مجلس و نهادهاي انتناامیدي بخش روزافزونی از شهروندان به اثربخشی راي و تعیین
ش یناکارآمدي حکمرانی، افزایش ناامیدي شهروندان از اصالح حکمرانی، تشدید تحریم و فشارهاي اقتصادي و تهدیدهاي نظامی علیه ایران و افزا

هاي ي گروهیق حضور نمایندگان همهتري از ایرانیان، همه بر ضرورت تقویت نهادهاي نمایندگی از طرفشار فقر و تورم و تبعیض به بخش بزرگ
گیري از توان و خرد ایرانیان و در نتیجه افزایش ظرفیت کشور براي حل معضالت م رابطه دولت و ملت، افزایش بهرهاجتماعی و سیاسی براي تحکی

س و کاهش رقابت معنادار و درست در جهت عکس و تضعیف انتخابات و نهاد مجل شوراي نگهبانحکومت و مردم افزوده است، اما متاسفانه 
 تر وآزادتر، عادالنه دهیم و خواهانوند مخرب هشدار میعادالنه و کاستن از مشارکت شهروندان در انتخابات قدم برداشت. ما درباره تداوم این ر

 هستیم.  هاي متکثر سیاسی و اجتماعیبا حضور نمایندگان تواناي گروه هاي بعديتر شدن انتخاباترقابتی
 

کشور  هايو دو سوم استان لبان تحت این نام لیستی در تهرانطي اصالحجبههطلبان، گذاري اصالحشوراي عالی سیاست يمصوبه اساس بر
اصالح  يحزب عضو شوراي عالی سیاستگذاري جبهه 30ازرا دارند.  خود نظر مورد نامزدهاي از حمایت ياجازه عضو احزاباما منتشر نکرده است، 

. با اندشان را معرفی کردهحزب در قالب دو لیست جداگانه نامزدهاي مورد حمایت 9اند و حزب از نامزد یا لیستی حمایت نکرده 21تاکنون  طلبان
اي همتاسفانه با رد صالحیتگرچه طلبان تعلق دارد. ي اصالحگذاري جبههاحزاب عضو شوراي عالی سیاستي به همه این برنامه ،حال این

هایمان که به خوبی بتواند ما و مطالبات و برنامه طلباني اصالحجبههشوراي عالی و با نام  یي لیستبه ارائهقادر  طلباصالح ينامزدهاي گسترده
 هاي راهبرديگیريها و جهت، از فرصت گفتگوهاي انتخاباتی براي انتشار برنامهنیستیم نمایندگی بکند هاي انتخابیهدر تهران و بسیاري از حوزه را

 . میگیرطلبان بهره میاصالح
 

سنجیِ مقدماتی شفاف و دموکراتیک براي (راي »سرا«طلبان در و دقیق شرط نامزدي اصالح» پذیري سنجشبرنامه پنجاه«تعهد به راي دادن به 
یست در ي لاي سرا و ارائهگرچه متاسفانه فرصت اجر. بود» طلبانانتخاباتی اصالح لیست«و حضور در  طلبان)ي اصالحانتخاب نامزدهاي جبهه

نتشر هاي راهبردي را مگیريها و جهتطلبان گرفته شده است، این برنامهاصالحي شوراي عالی و جبههاز هاي انتخابیه در اکثر حوزهاین انتخابات 
یافتند ا میمجلس بعدي ر هايامکان حضور در اکثر کرسیترشان با نمایندگان شایستهطلبان کنیم تا اوال شهروندان ایران بدانند اگر اصالحمی
م براي بسط پیشنهاد کنی )، مستقل و اصولگراطلباز جمله نامزدهاي اصالح(یافتگان به مجلس بعدي و ثانیا به راه داشتندهایی برنامه چه دقیقا
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هداف اطلبان همراهی ندارند، ما را حامی تالش خود در راستاي این ها توجه کنند و حتی اگر با اصالحخیر همگانی به تصویب و اجراي این برنامه
 . بدانند

 

  :در چارچوب شعارهاي محوري زیر طلباناصالح کرده بود که پیشنهادطلبان گذاري اصالحلی سیاستکارگروه راهبردهاي شوراي عاها پیش ماهاز 
 

v  احیاي جایگاه مجلس در تراز قانون اساسی 

v جنگ  و نه به فقر 

v  اصالح در ایران و صلح در جهان 
 

یر ز پذیر ي سنجشبرنامه پنجاهو  هبرديراهاي خود را در جهت تحق اهداف و برنامه هاشوند و در مجلس آینده فعالیت انتخاباتی هايرقابتوارد 

 : سامان بدهند

 

 :طلبان در مجلس یازدهمهاي راهبردي اصالحگیريجهت
 

v   احیاي جایگاه، نقش و منزلت مجلس در تراز قانون اساسی 

v ي فساددهرنسط شفافیت و اصالح ساختارهاي پروبا ب ايفسادستیزي ریشه 

v پذیرین شهروندانآسیب از حمایت موثرو تقویت  کاهش فقر 

v ی و حرکت به سوي دیپلماسنهادهاي امنیتی ردن سیاست خارجی از حاکمیت و خارج کدولت سیاست خارجی دستگاه ازي جایگاه بازس

 و تامین منافع ملی ي کشورتوسعه ،ي جنگ از سر ایرانکنار زدن سایه ،مقتدرانه در جهت تحقق صلح باعزت

v گذاري اقتصاديجی و سیاستخار و برچیدن موانع توسعه در سیاست جانبه، متوازن و عادالنهار، همهي پایدبسط توسعه 

v ي، اقتصاد ،ي سیاست داخلی و خارجیهارصهعدر نهادهاي نظامی  يفزایندهو نفوذ ها و تغییر روند حاکمیت بازگشت نظامیان به پادگان

 ، اجتماعی و مدیریتی در کشور فرهنگی

v پلماسی مقتدرانههاي اقتصادي با دیشکستن تحریم 

v اتحزبی شدن انتخاب« و »لغو نظارت استصوابی« ،دن انتخاباتکرتر عادالنه، آزاد و رقابتی « 

v  کارسازها، قوانین و مقررات ایران با برنامهنجات محیط زیست 

v شهروندان هاي اجتماعی و سیاسی بسط آزادي 

v در بروکراسیِ حکمرانی به ویژهکاهش انواع تبعیض، اقتصادي و عدالت  ،آموزشی، عدالت در سالمتعدالت  بسط 

v  101ر، نظارت بر اجراى ماده مربوط به طالق، حضانت و خروج زنان از کشوو  دهاصالح قوانین خانوابسط عدالت جنسیتی (از جمله 

هاى دولتى و هاى دستگاهها و برنامهها، طرحقانون برنامه ششم توسعه در مورد ضرورت اعمال رویکرد عدالت جنسیتى در سیاست

 شکاف جنسیتى در اقتصاد و آموزش) هایى براى کاهشپیشنهاد طرح

v و کارآ» حکمرانی خوب«عناصر اصلی  تقویت  

v ي مدنی و حقوق اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی و قانونگذاري در حمایت از جامعه-دفاع نهادمند از حقوق بشر (اعم از حقوق سیاسی

 شهروندان براي استیفاي این حقوق)مدنی و 

v ايِ بروکراسیهاي حل مسالهو افزایش ظرفیتگذاري م سیاستاصالح نظا 
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v ساختارهاي حقوقی و حقیقی احزاب در اسناد باالدستی (از جمله قانون احزاب)، و  آمیز شهروندان، تقویتدفاع از حق اعتراض مسالمت

 هاي اجتماعیها، اجتماعات و نهادهاي نمایندگی گروهتشکیل و تقویت تشکل دفاع از آزادي

v تصویري -هاي صوتینههاي تلویزیونی و رساي ملی و آزادي تاسیس شبکهانهگراشدن رسگو، کارآ و شمولاصالحات قانونی براي پاسخ

 آنالین خصوصی

v ییرایی و پاسخگویی در دستگاه قضابسط عدالت و کا 

 

 :طلبان براي مجلس یازدهماصالح پذیري سنجشبرنامهو نجاه طرح پ 
 

 :ضد فقرپذیر هاي سنجشبرنامه
 

براي جبران ساله،  45تا  25ي ایرانیان براي ایجاد ساختار مقرري بیکاري فراگیر، براي همه »خسارت بیکاري«راي به طرح  )1

 30هاي بانکی باالي مالیات بر سود سپرده: محل تامین بودجه(شوند هاي اقتصادي ناصحیحی که موجب تخریب شغل میسیاست

 )1پیوست توضیحات در ) (میلیارد تومانی

روز براي  100ها ظرف وکار که کلیه مجوزهاي مربوط به آنکسب 100براي ارائه لیستی از  »100در  100اشتغال «راي به طرح  )2

 )2پیوست توضیحات در (شود هر ایرانی صادر می

ات در توضیح(هاي بانکی کوچک ي نقدي به جاي وثیقه براي دریافت وامبراي پذیرش گواهی یارانه »وام همگانی«تصویب طرح  )3

 )3پیوست 

 1400لیون تومانی، تا پایان سال می 300ها و امالك زیر زمین» سند«با هدف رفع موانع حقوقی صدور  »طرح ملی سند«راي به  )4

 )4پیوست توضیحات در (

جاد به همراه ای» تک شهروندانتک«ي بنزین و گازوییل به براي اختصاص سهمیه »بنزین و گازوییل همگانی«راي به طرح  )5

 )5پیوست توضیحات در (کن کند تواند فقر شدید را ریشهکه می» قیمت توافقی«زیرساخت فروش سهمیه به 

ساله و صدور کلیه مجوزهاي مربوط  2معافیت مالیاتی + براي اصالح تعطیالت مدارس  »جهش گردشگري داخلی«به طرح راي  )6

پیوست توضیحات در (هزار نفري و نیز روستاها  50هاي حوزه گردشگري در شهرهاي زیر گذاريروز، براي افزایش سرمایه 100ظرف 

6( 

نصف شدن خدمت سربازي براي خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  با هدف »بهبود خدمت سربازي«راي به طرح  )7

) میلیارد تومانی 10تامین مالی از مالیات ساالنه بر امالك داراي ارزش باالي (ي سربازان و نیز پرداخت حداقل حقوق قانون کار به کلیه

 )7پیوست توضیحات در (

تک کت«اي براي رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در هاي قانونی و بودجهاختایجاد زیرس براي »عدالت دیجیتال«به طرح راي  )8

توضیحات در (سازي راي اعتماد وزیر ارتباطات به تعهد به هدف مذکور مشروطکشور نخست غرب آسیا و  3به سطح » هااستان

 )8پیوست 

ي یوهبه جاي ش» (دي متناسب با کل درآمد خانوارگیري تصاعمالیات«جایگزین شدنِ : شاملِ» اصالح قانون مالیات«راي به طرح  )9

اخذ مالیات از کسب سود در معامالت بازار بورس، اخذ مالیات تصاعدي از ، )ها استگیري از بنگاهکنونی که بیشتر مبتنی بر مالیات

» سکني ملی مسامانه«یل که مستلزم تشک(ي خالی شدهکسب سود در معامالت بازار مسکن، اخد مالیات از واحدهاي مسکونی ساخته

  .هاي مقدسههاي اقتصادي بنیادها و آستاني فعالیت، و اخذ مالیات از کلیه)شامل اطالعات جامعِ زمین و ساختمان در ایران است
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 :ضد تبعیضپذیر هاي سنجشبرنامه
 

 و دخالت نهادهاي امنیتی (شامل منع »نهادهاي عمومیگزینش، استخدام و ارتقا در منع انواع تبعیض در «راي به طرح  )10

 اي عمومی)شفاف در نهاده گزینیفرآیندهاي شایسته کارآسازيفرآیندها، و  و رفع تبعیض جنسیتی، مذهبی و سیاسی در این هاحراست

 »خشونت برابر در زنان امنیت تامین« يالیحهو  )»علیه کودکان، زنان و مردان( ر جنسی و خشونتآزامنع «راي به طرح  )11

 در جهت عدالت جنسیتی طالق و حضانت در قانون خانواده اصالح مواد مربوط بهو  همسريمنع کودكراي به قانون  )12

 هاي عالی و میانی دولتیدرصدي در مدیریت 30ي جنسیتیِ سهمیهراي به قانونِ اعمال  )13

 ي همسر براي صدور پاسپورت و سفرهاي خارجی زنانلغو شرط اجازهراي به  )14

ور هاي کشاي در ورزشگاهي مسابقات ورزشی حرفهبراي تماشاي کلیهمنعِ جلوگیري از ورود زنان  راي به قانونِ )15

 )از جمله فوتبال(

سازي ي نهادهاي عمومی کشور و فضاهاي عمومی شهري به مناسباز جمله الزام همه( »قانون جامع معلوالن«اصالح و ارتقاي  )16

 )شان براي شهروندان داراي معلولیتپذیريو دسترس

 )ي مادران و پدراناز جمله الزامی شدن مرخصی فرزندآوري به همه( »کار قانون«اصالح و ارتقاي  )17

هاى ستادى آموزش و پرورش به ، حذف بخش عمده بخش»محورىمدرسه«از جمله ( »تحول آموزش و پرورش«راي به طرح  )18

فزایش کیفیت مدیریت مدارس درصد جمعیت معلمان و کارکنان مدارس تجاوز نکنند، ا 2طورى که کارکنان ستادى این وزارتخانه از 

 ) ي عمومیدولتی و سهم آموزش دولتی از بودجه

ي مهاجران در مدارس دولتی عادي ایران، حق شامل ضمانت حق تحصیل فرزندان همه( »قانون جامع مهاجران«راي به طرح  )19

اهش ي رانندگی، کریافت گواهینامهي درمانی همگانی، حق افتتاح حساب بانکی و خرید و فروش امالك و مستغالت و ددریافت بیمه

 )سال زندگی در ایران دارند 5ي دریافت شهروندي ایران توسط مهاجرانی که سابقهي تمدید اقامت مهاجران، هزینه

 :، شاملِ»هارفع تبعیض در دانشگاه«تصویب طرح  )20

 درصد 4  به ها درصداز ده هاي کشوردانشگاه تکمیلی تحصیالت مقاطعدر  ي انواع سهمیههمه کاهش .1

 دانشگاه برتر کشور 20 تکمیلی تحصیالتمقاطع  در (از جمله ایثارگران، رزمندگان و مربیان) ي انواع سهمیههمه حذف .2

 ها به دانشگاه والدیندانشگاه انتقال فرزندان اعضاي هیات علمی امکان حذف .3

  شورهاي کدانشگاه در تکمیلی تحصیالت دانشجویان گزینشفرآیند  در هاحراست و امنیتی نهادهايمنع هر گونه دخالت  .4

 نمدیرا و اساتیدو استخدام  گزینشفرآیند  در غیرعلمی نهادهاي سایر وها حراست، هر گونه دخالت نهادهاي امنیتی منع .5

  ي کشورهادانشگاه

ها و هادانشگ مدیریتانتخاب  فرآیند در  علمیغیر نهادهاي سایر و بسیج ،هاحراست نهادهاي امنیتی، منع هر گونه دخالت .6

 ها در کل کشوردانشکده

 

 :ضد فسادپذیر هاي سنجشبرنامه
 

ي تلویزیونی لس و تاسیس شبکههاي مجدر صحن و کمیسیون» شفافیت آراء نمایندگان«شامل (» شفافیت پارلمانی« راي به طرح )21

 )کندها را پخش مستقیم میمجلس که جلسات صحن علنی و کمیسیون

 )که به مجلس ارائه شده است( »شفافیت«ي اصالح و راي به الیحه )22
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 )که به مجلس ارائه شده است( »تعارض منافع«ي اصالح و راي به الیحه )23

 )مجلس ارائه شده استکه به ( »مقابله با فساد«ي اصالح و راي به الیحه )24

 

 :»حق اعتراض« پذیر براي صیانت ازهاي سنجشبرنامه
 

 و انتشار متن آن» باختگان و مجروحان آنو جان 98ماه ي اعتراضات آبانتحقیق و تفحص درباره«راي به طرح  )25

روز به  10رف شاملِ الزام وزارت کشور به ارائه پاسخ مکتوب ظ» پرهیزحق اعتراض خیابانی خشونت«راي به طرح  )26

 ) شهروند یا حداقل یک حزب 100با امضاي حداقل (هاي برگزاري تجمع اعتراضی درخواست

هاي دموکراسی سایبري از جمله الزام مجلس به طرح براي استفاده از ظرفیت» (گري آنالینحق اعتراض و مطالبه«راي به طرح  )27

نویس این طرح با عنوان پیش) (هزار نفر از شهروندان امضا گرفته است 100گري آنالین از بیش از ي مطالبهمطالباتی که در سامانه

 )هاي استراتژیک ریاست جمهوري تهیه شده استدر مرکز بررسی» عمومیي مطالبات سامانه«

 »ي جنگیي پلیس ضد شورش از گلولهممنوعیت استفاده«راي به قانون  )28

هاي داخلی ممنوعیت قطع دسترسی به اپلیکیشن و ي مجلسممنوعیت قطع اینترنت سراسري بدون مصوبه«راي به طرح  )29

 »میلیون کاربربا باالي یک

 

 :زاديآدموکراسی و پذیر براي بسط هاي سنجشبرنامه
 

هاي شفافیت منابع مالی کمپین«، »حزبی شدن انتخابات«، »لغو نظارت استصوابی«از جمله شامل ( »قانون انتخابات«اصالح  )30

ی و پست ثبت نام راي دادن در انتخابات از پیش از انتخابات و امکان راي«، »ات مجلس و شورانسبتی شدن انتخاب«، »انتخاباتی

 يدربارهپرسی همه«دولت براي  يو راي به الیحه »)درصدي به زنان دمجلس و شوراي سیاختصاص سهمیه«و » الکترونیک

 »نظارت استصوابی

دن شمولگراتر شملی و  از جمله( »اصالح، ارتقا و تصویب طرح مدیریت و نظارت بر صداوسیما«اصالح و تصویب طرح  )31

هاي آنالین تصویري از نظارت خارج شدن رسانه«و  »امکان تاسیس تلویزیون خصوصی« سیما،ترکیب اعضاي هیات امناي صداو

 »)صداوسیما

ها، هاي اجرایی حفاظت از حریم جنگلاز جمله براي افزایش ضمانت( »قانون صیانت از محیط زیست ایران«اصالح و ارتقاي  )32

 )هاشگاهي طبیعی، و منع قانونی استفاده از کیسه پالستیکی در فروشدهها و مناطق حفاظتها، کوهرودخانه

زدایی از مصرف مواد مخدر و از طریق اصالح قوانین مرتبط با جرایم غیرعمد مالی و زندان( هاکاهش جمعیت کیفري زندان )33

 )زندان در تعداد بیشتري از عناوین مجرمانههاي جایگزین تصویب مجازات

یت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم در جرائم علیه امنبر خالف قانون اساسی متاسفانه  ي فعلیتبصره( 48ي ماده اصالح تبصره )34

ي تحقیقات مقدماتی، انتخاب وکیل را محدود به وکالي این قانون است، در مرحله 302ها مشمول ماده یافته که مجازات آنسازمان

 )کندمی ورد تایید رئیس قوه قضائیه باشندرسمی دادگستري که م

 یق و شدیدتر بر صدور و اجراي احکام اعدامهاي دقو وضع محدودیت کاهش یا لغو مجازات اعدام )35

هاي انقالب و آزادي بیان در تعارض است به عنوان قانونی که با آرمان(» تبلیغ علیه نظام«انگاري ي قانونی جرمحذف ماده )36

 )بردمندي از مزایاي نقد را از بین میو امکان نقد حکومت و بالمآل بهره

 )ساعت، الاقل به دو هفته 48اگرنه به ( زداشت موقتي باکاهش حداکثر دورهراي به قانون  )37
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ه از ي زندانیان و توقف استفادبند براي همه، برچیدن استفاده از پابند و چشمزندان انفرادي/ممنوعیت بازداشتراي به قانون  )38

 لباس زندان و دستبند براي متهمان سیاسی و امنیتی

، کتاب، ورزش/لپتاپ/القات، مرخصی، تماس تلفنی، داشتن تلفن همراهبراي م هاي زندانیانکاهش محدودیتراي به قانون  )39

با هدف تبدیل زندان به نهادي که به بازپروري زندانیان و پیشگیري از جرم کمک (بالنده از وقت  سالم، آموزش، کار و استفاده يتغذیه

 )کندمی

 انگاري تفتیش خودرو بدون مجوز قضاییجرمراي به  )40

  ماهواره در منازل آوري دیشاز استفاده از ماهواره و منع جمع زداییجرمراي به  )41

 

 

 :تقویت دیپلماسیِ خادم منافع ملیبراي پذیر هاي سنجشبرنامه
 

 معاون و سفیر پست جمله از( وزارت خارجه مدیریتی هايسمت در امنیتی ماموران و نظامیان حضور منع«تصویب قانونِ  )42

 »خارجه امور وزارت اداري و سازمانی ساختار در قرارگرفتن و امنیتی و نظامی هايمسئولیت از آنان کامل انفکاك از پیش )سفیر

 از خارج رد فعالیتشان که نیروهاي امنیتی ایران و نظامیاندسته آن با خارجه امور وزارت مناسبات قانونِ تصویب )43

 رد ایران هاينمایندگی سايؤر و خارجهامور وزارت با ارتباط در آنان اختیارات و وظایف تعیین و دارد تخصصی ضرورت کشور

 کشورها سایر

(اعم از دیپلمات و افراد  کشور از خارج در ایران هاينمایندگی سايؤر انتخاب و انتصابضوابط  قانونِ تصویب )44

 )شورهاسایر کهاي ایران در نمایندگی عالی مدیریت کیفیت ارتقاء منظور به( هاآن انتخاب فرآیند وصالحیت غیردیپلمات) صاحب

 اب رسمی روابط داراي کشورهاي باایران  روابط در بحران و اخالل ایجاد عامالن مجازات تشدید« نِقانوتصویب  )45

  در ایران)سایر کشورها  هايدیپلمات با قانونیغیر برخورد وکشورهاي دیگر در ایران  هايسفارتخانه به حمله جمله از( »ایران

 يیافتهکنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان( پالرمو) و شوییپول درگروه ویژه اقدام مالی ( FATF پیوستن ایران به تصویب )46

ختالل ي اقتصادي ایران را دچار االمللی و توسعهدي کشور در سطح بینها مناسبات اقتصاو قوانین مشابهی که عدم تصویب آن )فراملی

 کندمی

 هاگذاريسرمایه این مصونیت تضمین و »در ایران کشور از خارج مقیم ایرانیان گذاريسرمایه از حمایت« نِقانو تصویب )47

  گذاريسرمایه از پیش او خویشاوندان یا گذارسرمایه يهپیشینی وجود يبه بهانه اموال توقیف و مصادره هرگونه از

 گشتازب دقص اما اندشده مرتکب تخلفی که کشور از خارج مقیم ایرانیان مجازات تخفیفعفو عمومی یا « قانونِ تصویب )48

  »ي ایران)خارجه امور وزارت تشخیص به( دارند کشور در تخصصی و علمی خدمات انجام یا گذاريسرمایه و کشور به

 گذاري حداقلبا سرمایه( ایران در خارجی گذارانسرمایه به تابعیت اعطاي منظور به »تابعیت اعطاي قانون« اصالح )49

  خارجی يبرجستهکارآفرینان، اندیشمندان، دانشگاهیان، هنرمندان و متخصصان  وهزار یورو)  300

توسط دولت و سایر  خارجی هايکمک میزان و محدوده شامل( »ایران اسالمی جمهوري خارجی هايکمک« قانونِ تصویب )50

 لیم امنیت عالی شورايتواند به ر آن میب نظارت قانون طبق که - محرمانه هايکمکو  بنیادهاجمله از  –نهادهاي عمومیِ حکمرانی 

 شود) واگذار

 

*** 
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کنیم در تبلیغات انتخاباتی و در صورت اند دعوت میور در انتخابات را پیدا کردههاي انتخابیه امکان حضي کسانی که در هر یک از حوزهاز همه

ها در جهت تحقق این اهداف راهبردي ي نمایندگی در مسیر اهداف فوق گام بردارند. ما مطمئنا در حد توان از آنراهیابی به مجلس در طول دوره

 گري و حمایت خواهیم کرد.مطالبه

 

*** 

 

 

 طرح اقتصادي 8ي شناسنامه: هاپیوست
 

 
 

 خسارت بیکاري: 1
 

 ساله، 45تا  25ي ایرانیان ایجاد ساختار مقرري بیکاري فراگیر، براي همه
 شوندهاي اقتصادي ناصحیحی که موجب تخریب شغل میبراي جبران سیاست

 )میلیارد تومانی 30هاي بانکی باالي مالیات بر سود سپرده: تامین بودجه(
 

 : معضل موجود
 هاي ناصحیح دولت و مجلسي اقتصادي کشور در زایش شغل، به دلیل سیاستساله 12عقیم شدن  •
میلیون شغل خالص  3میلیون نفر بیشتر شده است، اما فقط  16حدودا ) ساله 65تا  20(سال اخیر، جمعیت ایرانیان در سن اشتغال  12در  •

 . ایمدر کشور ایجاد کرده
کرده  زنی نیروي کار در برابر کارفرما سقوطبه دلیل عقیم شدن اقتصاد ما در ایجاد شغل و نیز فقدان مقرري بیکاري فراگیر، قدرت چانه •

 )ند و جرات ترك کار را هم ندارنداهاست حقوق نگرفتهانبوهی از کارگران که ماه: نتیجه(است 

 : پذیرتعهد سنجش
ساله، تحت پوشش مقرري  45تا  25ي ایرانیان ، به نحوي که همه»مقرري بیکاري فراگیر«ها کشور داراي پیوستن ایران به جمع ده •

 . بیکاري فراگیر قرار بگیرند
کننده، هیچ محل درآمد دیگري ود؛ به شرطی که فرد دریافتحداقل حقوق قانون کار خواهد ب % 50مقرري بیکاري، هر ماه به میزان  •

  .العمر حق استفاده از مقرري بیکاري را ندارددر صورت شناسایی هر منبع درآمدي دیگر، فرد مذکور به صورت مادام. نداشته باشد
 . ماه خواهد بود 9زمان پرداخت مقرري بیکاري به هر شهروند، حداکثر  •
 میلیارد تومانی  30هاي بانکی باالي ر سود سپردهمالیات ب: تامین بودجه •

 
 تطابق این برنامه با انتخابات مجلس

 
 شعار مرتبط

 
 يکنندههاي اشتباه تخریبگذاريپذیرش مسئولیت سیاست •

 مشاغل، و پرداخت خسارت توسط دولت

 درآمدزنی با کارفرما، براي شاغالن در مشاغل کمارتقاي قدرت چانه منطق اقتصادي
 )هاي داراي بار مالیمحدودیت مجلس در طرح(انطباق نسبی  ختیارات مجلسا
 گرایانهخواهانه و توسعهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان
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 100در  100 طرح اشتغال: 2
 

 شودروز براي هر ایرانی صادر می 100وکار، که کلیه مجوزهاي مربوطه ظرف کسب 100ارائه لیستی از 
 )سال 10هاي دولتی به مدت به شرط تعهد مکتوب به عدم استفاده از حمایت(

 
 : معضل موجود

 . بردسال زمان می 4تا  1وکارها، بین بترین کساندازي سادهخواهد اما مجوزهاي راهداللی، معموال هیچ مجوزي نمی •
  .وکار استاندازي کسبها به بخش داللی، انبوه بوروکراسی مربوط به دریافت مجوز راههاي سرازیر شدن سرمایهیکی از ریشه •
ان خرید و فروش میلیارد توم 3مجوز داروخانه در تهران باالي : شودتر میروز بزرگوکار، روزبههیوالي فساد در فروش مجوز کسب •

 میلیارد تومان  1خانه در تهران هم باالي اندازي سفرهشود و مجوز راهمی

 : پذیرتعهد سنجش
 شودروز براي هر شهروند ایرانی صادر می 100وکار کوچک و بزرگ، که کلیه مجوزهاي مربوطه ظرف کسب 100ارائه لیستی از  •
هاي سال از حمایت 10وزه مجوز، آن است که متقاضی تعهد مکتوب بدهد که تا ر 100براي جلوگیري از هر گونه فساد، شرط صدور  •

متقاضی » یغیر رانت«و » توانمند«به این ترتیب فقط کارآفرینان . استفاده نکند) وام و دالر ارزان و معافیت مالیاتی و امثالهم(دولتی 
 . شوندروزه می 100مجوز 

 

 تطابق این برنامه با انتخابات مجلس

 
 ار مرتبطشع

 از کارآفرینان خالق» غیر رانتی«حمایت  •
 مآبانههاي داللگذاريدر سرمایه» پایدار«کاهش  •

 انطباق کامل اختیارات مجلس
 گرایانهخواهانه و توسعهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان

 
 

 وام همگانی: 3
 

 هاي بانکی کوچکپذیري یارانه نقدي، براي دریافت واموثیقه
 

 : معضل موجود
هره هاي بخواران با نرخهاي بانکی کوچک و در نتیجه، مجبور شدن به قرض گرفتن از نزولدرآمد به وامعدم دسترسی شهروندان کم •

 درصد در سال  50ي باال
 هاي بانکی در دست صاحبان سند ملکی و نیز کارکنان دولت انحصار کامل ضمانت وام •

 : پذیرتعهد سنجش
هر شهروند ایرانی، درست مانند گواهی حقوق کارکنان دولت، بتواند » ي نقديگواهی یارانه«زیرساخت قانونی مناسبی فراهم شود تا  •

 ) براي خود فرد و یا دیگران(ود هاي بانکی کوچک شضمانت وام
 . شودها تعیین میها، در قالب رقابت بین بانکنرخ سود وام •
 کنندگان یارانه نقدي تک دریافتها، براي تکامکان صدور کارت خرید اعتباري توسط بانک •

 

 
 تطابق این برنامه با انتخابات مجلس

 
 شعارهاي مرتبط

 ي ایرانیانوام آسان، براي همه •
 خواريکنی نزولریشه •

 وام همگانی •
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 .شودباعث جهش در عدالت در دسترسی به وام بانکی می منطق اقتصادي
 .اي بودجه دولتی قابل انجام استبدون ذره

 انطباق کامل اختیارات مجلس
 خواهانهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان

 
 

 
 »سند«طرح ملی : 4

 
 1400میلیون تومانی، تا پایان سال  300ها و امالك زیر زمین» سند«رفع موانع حقوقی براي صدور 

 
 : معضل موجود

» فقر يتله«ورزي یا خانه خود، درگیر بسیاري از خانوارهاي سه دهک درآمدي فقیرتر کشور، به دلیل نداشتن سند براي زمین کشا •
 . هستند

 . هاي حقوقی بسیار کوچک است، ناشی از گره»قیمتکم«ها و امالك براي زمین» سند«در بسیاري از موارد، صدور  •

 : پذیرتعهد سنجش
  1400میلیون تومانی، تا پایان سال  300ها و امالك زیر زمین» سند«رفع موانع حقوقی براي صدور  •

 
 ابق این برنامه با انتخابات مجلستط

 
 شعار مرتبط

 »سند«طرح ملی  •
 هاي خانوارهارفع حصر از دارایی •

 اي بودجه دولتیهاي خانوارهاي متوسط و فقیر، بدون نیاز به ذرهآزادسازي ظرفیت سرمایه منطق اقتصادي
 انطباق کامل اختیارات مجلس

 گرایانهخواهانه و توسعهبا شعارهاي عدالتانطباق کامل  طلبانههاي اصالحآرمان
  

 

 بنزین و گازوییل همگانی: 5
 

ش تا در صورت عدم فرو» (مت توافقیقی«به همراه ایجاد زیرساخت فروش سهمیه به » تک شهروندانتک«ي بنزین و گازوییل به اختصاص سهمیه
 )توسط دولت» قیمت تضمینی«خرید با : پایان فصل

 
 : معضل موجود

 گیرد که مالک خودرو هستند بخش بزرگی از ثروت ملی نفت و گاز، به شهروندانی تعلق می •
ش انگیزگی خودروسازان براي کاهاختالف زیاد قیمت بنزین و گازوییل با میانگین کشورهاي همسایه، عامل آلودگی شدید هوا و بی •

 . مصرف سوخت خودروها است

 : پذیرتعهد سنجش
 » تک شهروندانتک«اختصاص سهمیه بنزین و گازوییل به  •
 » قیمت توافقی«ایجاد زیرساخت فروش سهمیه به  •
 رانه نقدي توسط دولت و واریز مبلغ مربوطه به حساب یا» قیمت تضمینی«خرید با : در صورت عدم فروش تا پایان فصل •
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 تطابق این برنامه با انتخابات مجلس

 
 شعارهاي مرتبط

 ي ایرانیانبنزین ارزان، براي همه •
 گازوییل همگانی/ بنزین همگانی  •
 سازي ثروت نفتمرحله دوم ملی •

 کاهش محسوس آلودگی هوا در شهرهاي بزرگ منطق اقتصادي
 وختگذاري سخروج دولت و مجلس از فرایند فرسایشی قیمت
 کاهش ملموس در نابرابري درآمدي

 انطباق کامل اختیارات مجلس
 گرایانهخواهانه و توسعهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان

 
 

 جهش گردشگري داخلی: 6
 

 روز، 100ساله و صدور کلیه مجوزهاي مربوط ظرف  2معافیت مالیاتی + اصالح تعطیالت مدارس 
 هزار نفري و نیز روستاها 50هاي حوزه گردشگري در شهرهاي زیر گذاريبراي  سرمایه

 
 : معضل موجود

 . اندگذاري ناچیز، معطل ماندهه به دلیل سرمایهیافته کشور، کهاي وسیع گردشگري در مناطق کمتر توسعهپتانسیل •
هاي وسیع و فوري انجام نشود، از دست خواهد گذاريي جهش قیمت دالر براي توسعه گردشگري داخلی، که اگر سرمایهفرصت ویژه •

 . رفت

 : پذیرتعهد سنجش
 ) هش تعطیالت مدارس در تابستاناي در دومین ماه هر فصل و در عوض، کاهفتهتعطیالت دو (اصالح تعطیالت مدارس  •
 هزار نفري و روستاها  50هاي حوزه گردشگري در شهرهاي زیر گذاريساله براي سرمایه 2معافیت مالیاتی  •
هزار نفري  50هاي حوزه گردشگري در شهرهاي زیر گذاريروز، براي کلیه متقاضیان سرمایه 100صدور کلیه مجوزهاي مربوط ظرف  •

 و روستاها 
 

 ین برنامه با انتخابات مجلستطابق ا

 
 شعارهاي مرتبط

 جهش گردشگري داخلی •
هایی که مستقیم یا انبوه شغل» (معادن مشاغل«فعال کردن  •

 )غیرمستقیم با گردشگري مرتبطند

 استفاده از فرصت ویژه جهش قیمت دالر براي توسعه مشاغل در گردشگري داخلی منطق اقتصادي
 لانطباق کام اختیارات مجلس

 گرایانهخواهانه و توسعهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان
 

 
 بهبود خدمت سربازي: 7

 
تامین ( ي سربازانحداقل حقوق قانون کار به کلیهو نیز پرداخت  نصف شدن خدمت سربازي براي خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

 )میلیارد تومانی 10مالیات ساالنه بر امالك داراي ارزش باالي : مالی
 

 : معضل موجود
» اصالح موادي از خدمت وظیفه عمومی«قانون  38طبق ماده : ي حقوق سربازان معلق مانده استسال است که قانون مجلس درباره 8 •

 . هاي مسلح باشددرصد حداقل حقوق کارکنان نیرو 90تا  60، حقوق سربازان وظیفه باید بین )1390مصوب آبان (
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 . تواند کشور را در معرض مخاطرات امنیتی قرار دهدنارضایتی بخش عمده شهروندان از خدمت سربازي، می •
در چنین ). 1397پیمایش بودجه خانوار سال / یران مرکز آمار ا: منبع(خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند  % 52در فقیرترین دهک درآمدي،  •

رود، فشار مالی سنگینی بر فقیرترین خانوارهاي کشور هزار تومانی به سربازي می 100شرایطی، وقتی پسر یک خانواده فقیر با حقوق 
 . شودوارد می

 : پذیرتعهد سنجش
 زیستینصف شدن خدمت سربازي براي خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد و به •
 پرداخت حداقل حقوق قانون کار به کلیه سربازان  •
 میلیارد تومانی 10مالیات ساالنه بر امالك داراي ارزش باالي : منبع تامین بودجه •

 

 تطابق این برنامه با انتخابات مجلس

 بهبود خدمت سربازي • شعار مرتبط

 جلوگیري از تشدید فشار مالی در خانوارهاي فقیر منطق اقتصادي
 )هاي داراي بار مالیمحدودیت مجلس در طرح(انطباق نسبی  ختیارات مجلسا
 گرایانهخواهانه و توسعهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان

 
 

 عدالت دیجیتال: 8
 

 »هاتک استانتک«اي براي رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در هاي قانونی و بودجهد زیرساختایجا
 کشور نخست غرب آسیا 3به سطح 

 
 : معضل موجود

کوب ي ناچیزي الزم دارند، به دلیل سرعت و کیفیت پایین اینترنت سري مشاغل اینترنتی، که معموال سرمایههاي باالي توسعهپتانسیل •
 . شده است

 . شودتر میروز ضعیفاي ایران در زمینه توسعه اقتصاد اینترنتی، روزبهجایگاه منطقه •
تک تک«با ایجاد جهش در سرعت و کیفیت اینترنت در . بخش بزرگی از مهاجرت به شهرهاي بزرگ با هدف یافتن شغل است •

 . تواند رفع شود، قسمتی از این مهاجرت می»هااستان

 : پذیرتعهد سنجش
کشور نخست غرب  3به سطح » هاتک استانتک«اي براي رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در هاي قانونی و بودجهیجاد زیرساختا •

 آسیا 
 سازي راي اعتماد وزیر ارتباطات به تعهد به هدف مذکور مشروط •

 

 تطابق این برنامه با انتخابات مجلس

 
 شعارهاي مرتبط

 عدالت دیجیتال •
 عدالت اینترنتی •

 اینترنت باکیفیت، براي همه ایرانیان •

 گذاري دولتیهاي محروم، بدون نیاز به سرمایهبهبود وضعیت اشتغال استان منطق اقتصادي
 وکارهاي اینترنتی در سراسر کشوررونق کسب

 )هاي داراي بار مالیمحدودیت مجلس در طرح(انطباق نسبی  اختیارات مجلس
 گرایانهخواهانه و توسعهانطباق کامل با شعارهاي عدالت طلبانههاي اصالحآرمان

 


