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انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰
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به نام خدای مهربان و عادل

 پیش نویس برنامٔه »جبهٔه  اصالحات ایران« در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

»دولت توانا در جامعٔه توانا«

۱۸۷ برنامـٔه سـنجش پذیر و دقیقـی کـه در ادامـه می آیـد، برنامه هـای »جبهـٔه اصالحـات ایران« 
بـرای دولـت سـیزدهم )۱۴۰۴- ۱۴۰۰( در جهـت اهـداف راهبـردی ای اسـت کـه در پایـان متـن 
برنامه هـا ذکـر شـده اسـت. در صـورت تایید صالحیـت  نامزدهای مـورد اجماع این جبهـه، اعالم 
تعهـد بـه ایـن برنامه هـا، از شـرایط حمایت جبهٔه اصالحات ایـران از نامزد نهایـی و مبنای رصد و 
پایـش عملکـرد او در صورت راه یابی به پاسـتور بـود. این برنامه ها همچنین مبنای مطالبه گری 

ایـن جبهه از دولت سـیزدهم اسـت.
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�ن ر�ی دٔه مهم �ت ک�ی �چ

مݡحــــــــورها



در اولویت ترین هدف:
تالش برای کاهش مشکالت اقتصادی و معیشݠݠیت مردم از طریق تجدید نظر در سیاست خارجیݡ

رفع تحریم ها و توسعه محور کردِن سیاست خارجی:	 
تداوم تالش برای احیای کامل برجام و رفع تحریم های اقتصادی • 
تالش برای تصویب فوری FATF و رفع تحریم های بانکی• 
تالش برای امضای توافق نامه ها و قراردادهای استراتژیِک اقتصادی با چین، هند، اتحادیٔه • 

اروپا و روسیه و توافق نامه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی با همٔه کشورهای همسایه
تقویـت بازدارندگـی مبتنـی بـر قـدرت اقتصـادی و دیپلماتیـک و تجـارت و رضایـت متقابـل، • 

همزمان با حفظ بازدارندگی نظامی غیرتحریک آمیز 

احیای توسعٔه اقتصادی:	 
مهار پایدار تورم )به زیر ۸ درصد تا پایان دولت( با توجه به الزامات ساختاری آن• 
هدف گیـری ایجـاد سـاالنه یـک میلیـون شـغل و رشـد اقتصـادی سـالیانه ۸٪ )بـه صـورت • 

پلـه ای تـا پایـان دولـت( بـا احیـای توستعٔه صنعتݠݠی ایران
اجـرای پروژه هـای بـزرگ ریلـی و راه سـازی بـرای تبدیل ایران به قطـب ترازیݠݠیت منطقه با تقویت • 

دیپلماݠݠیس راه
رشد بیش از ۱۰۰ درصدی »گردشگری داخلی« و بیش از ۳۰۰ درصدی گردشگری خارجی• 
رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در »تک تک استان ها« به سطح ۳ کشور نخست غرب آسیا• 
زمینه سازی برای رونق بازار سرمایه و رشد بورس• 

فقرزدایی و کاهش نابرابری:	 
تضمیـن حداقـل درآمـد )درآمـد پایـٔه همگانـی( بـرای ایرانیـان بـا پرداخـت مابه التفـاوت • 

درآمدشـان تـا خـط فقـر مطلـق
بیمٔه بیکاری فراگیر• 
اصالح نظام مالیاتی• 

عدالت در سالمت:	 
واکسیناسیون رایگان همگانی کرونا تا پایان ۱۴۰۰ • 
یکپارچه سازی بیمه های درمانی و فراگیرسازی آن• 
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بسط عدالت آموزݠݠیش	 
ݠݠی	  بسط عدالت جنسىݪݪݪݪݔ
صیانت از حقوق و آزادی های اساݠݠیس 	 

شهروندان
تقویت نهادهای نمایندگی گروه های 	 

اجتماعی
تالش برای یکپارچه سازی مدیریت 	 

ݠݠی، سیاݠݠیس، فرهنگی و  اقتصادی، امنىݪݪݪݔ
اجتماعی زیر پوشش دولت منتخب 

شهروندان
احیای هیات نظارت بر حسن اجرای 	 

قانون اساسی، در جهت اعمال اصل 
۱۱3 قانون اساݠݠیس

پیگیری موثر رفع حصر و آزادی 	 
زندانیان سیاݠݠیس

تحقق آزادی های فرهنگی و رسانه ای 	 
مصJرح در قانون اساݠݠیس و مقابله با 

فیلترینگ و تحدید رسانه های اجتماعی
مبارزٔه ساختاری با فساد	 
حمایت موثر از آسیب پذیرترین 	 

شهروندان
صیانت موثر از محیط زیست ایران	 
پیگیری تصویب یا ارائٔه  لوایح: 	 

اصالح قانون انتخابات• 
شفافیت• 
تعارض منافع• 
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رفع تحریم ها و توسعه محور کردِن سیاست خارجی

تداوم تالش برای احیای کامل برجام و مذاکره برای رفع هر چه سریع تر انواع تحریم های . ۱
اقتصادی علیه ایران 

تـالش بـرای تصویتب فتوری FATF، ختروج ایران از لیستت ستیاه FATF )گروه ویـژه اقدام . 	
مالـی در پول شـویی( و تصویـب قوانیـن مشـابهی کـه عـدم تصویـب آن هـا مناسـبات 
اقتصـادی کشـور در سـطح بین المللـی و توسـعٔه اقتصـادی ایـران را دچـار اختـالل می کنـد

تالش برای امضای توافق نامه ها و قراردادهای استراتژیِک اقتصادی میان ایران و چین، . ۳
هند، اتحادیٔه اروپا و روسیه

تالش برای امضای پیمان های اقتصادی، امنیتی و سیاسی با کشورهای همسایٔه ایران . ۴
با هدف افزایش بیش از ۱۰۰ درصدِی سهم ایران در بازار منطقه

تقویتت بازدارندگتی مبتنتی بر قتدرت اقتصادی و دیپلماتیک و تجتارت و رضایت متقابل، . 	
همزمتان با حفتظ بازدارندگی نظامتی غیرتحریک آمیز

تصویب ضوابط ارتقایافته و شایسته گزینانه برای انتخاب و انتصاب ر ؤسای نمایندگی های . 	
ایران در خارج از کشور )اعم از دیپلمات و افراد صاحب صالحیت غیردیپلمات( به منظور 

ارتقاء کیفیت مدیریت عالی نمایندگی های ایران در سایر کشورها
ارائـٔه الیحـٔه »تشتدید مجازات عامالن ایجتاد اخالل و بحران در روابط ایران با کشتورهای . ۷

دارای روابتط رستمی بتا ایتران« )از جملـه حملـه بـه سـفارتخانه های کشـورهای دیگـر در 
ایـران و برخـورد غیرقانونـی بـا دیپلمات های سـایر کشـورها در ایران( 

حمایتت از سترمایه گذاری ایرانیتان مقیتم ختارج از کشتور در ایـران و تضمیـن مصونیـت . ۸
ایـن سـرمایه گذاری ها از مصـادره و توقیـف امـوال بـه بهانٔه وجود پیشـینٔه سـرمایه گذار 

یـا خویشـاوندان او پیـش از سـرمایه گذاری 
ارائـٔه الیحـٔه عفتو عمومتی یتا تخفیتف مجتازات ایرانیتان مقیتم خارج از کشتور کـه تخلفی . 	

مرتکب شـده اند اما قصد بازگشـت به کشـور و سـرمایه گذاری یا انجام خدمات علمی و 
تخصصـی در کشـور دارنـد )بـه تشـخیص وزارت امور خارجـٔه ایران(

منع حضور نظامیان و ماموران امنیتی در ستمت های مدیریتی وزارت خارجه )از جمله . ۱۰
پسـت سفیر و معاون سفیر( 

ارائٔه الیحٔه »اصالح قانون اعطای تابعیت« به منظور اعطای تابعیت به سرمایه گذاران . ۱۱
خارجتی در ایتران )بتا سترمایه گذاری حداقل 3۰۰ هزار یتورو( و کارآفرینان، اندیشتمندان، 

دانشگاهیان، هنرمندان و متخصصان برجستٔه خارجی 
ارائـٔه الیحـٔه »کمک هتای خارجتی جمهتوری استالمی ایتران« )شـامل محـدوده و میـزان . 	۱

کمک هـای خارجـی توسـط دولت و سـایر نهادهـای عمومِی حکمرانـی از جمله بنیادها و 
کمک هـای محرمانـه - کـه طبـق قانـون نظـارت بـر آن می توانـد بـه شـورای عالـی امنیت 

ملـی واگذار شـود(
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احیای توسعٔه اقتصادی

مهتار پایتدار تتورم )بته زیتر ۸ درصتد تتا پایتان دولتت( بتا توجته بته الزامتات ستاختاری آن از . ۱۳
جمله اصالح ساختار بودجه، اصالح نظام بانکی، افزایش استقالل بانک مرکزی، افزایش 

انضبتاط مالتی و اصالح نظام مالیاتی 
هدف گیتری ایجتاد ستاالنه یتک میلیتون شتغل و رشتد اقتصادی ستالیانه ۸٪ )بـه صورت . ۱۴

پله ای تا پایان دولت( در سال های »پنجرٔه جمعیتی ایران« از طریق رفع تحریم ها، پرهیز 
از قیمت گـذاری دسـتوری کاالهـا، پیشـنهاد اصـالح قوانیـِن مانـع سـرمایه گذاری خارجـی 
)از جملـه مـادٔه ۸		 قانـون مدنـی و مـادٔه 		۱ الیحـٔه اصالحـی قانون تجـارت(، افزایش 
بهـره وری، بهبـود محیـط کسـب و کار، انحصارزدایـی از طریق اسـتقرار گواهینامه محوری 
بدون سقف تعداد به جای مجوزمحوری با سقف تعداد، هوشمندسازی مالیات ستانی 
و حذف ممیزمحوری، انحصارزدایی از امتیازات منطقه ای، افزایش امنیت سرمایه گذاری 
داخلـی و خارجـی، تقویـت زیرسـاخت های اطالعاتـی دسـتگاه های مختلـِف مرتبـط بـا 
بـازار کار بـرای بهینه سـازی سیاسـت گذاری اشـتغال، اصـالح سیاسـت های ارزی و تجـاری، 
توسـعٔه ظرفیـت تامیـن مالـی سـرمایٔه در گـردش بنگاه هـای تولیـدی از طریـق ابزارهـا و 
زیرسـاخت های تامیـن مالـی زنجیـره ای، تقویت دیپلماسـی اقتصـادی و تجاری، توسـعٔه  
گردشـگری داخلـی و خارجـی، افزایـش بیـش از ۰۰	 درصـدِی صـادرات نفـت و گاز و بـرق، 
تبدیل ایران به یکی از تامین کنندگان گاز اروپا، افزایش صادرات محصوالت فرآوری شدٔه 
صنعـت نفـت، افزایـش سـهم ایران در بـازار منطقه و جهـان، ایجاد قطب هـای ترانزیتی و 
صنعتـی و بازرگانـی منطقـه ای در اسـتان های محروم مـرزی، انحصارزدایـی از بهره برداری 
از معـادن و منابـع زیرزمینـی، تقویـت طرح هـای توسـعٔه منطقـه ای )بـه ویـژه توسـعٔه 
صنعتـی اسـتان های جنوبـی و سـواحل دریـای عمـان و خلیـج فارس با همکاری شـرکای 
بین المللـی( و توسـعٔه ظرفیـت قطعه سـازی صنایـع )از جمله خودرو( در زنجیـرٔه تولید و 

توزیع جهانـی و منطقه ای.
اجـرای طـرح »اشتتغال ۱.۰ در ۵۰« بـا ارائـه لیسـتی از ۱۰۰ کسـب وکار کـه کلیـه مجوزهـای . 	۱

مربـوط بـه آن هـا ظـرف ۰	 روز بـرای هـر ایرانـی صادر می شـود 
تقویـت دیپلمتاݠݠیِس راه )و اجـرای پروژه هـای بـزرگ ریلـی و راه سـازی بـرای تبدیـل ایـران بـه . 	۱

قطتب ترانزیتتݠݠی منطقته و راه و کمربنـد ابریشـم( بـا تثبیت جایـگاه ایران در جادٔه ابریشـم، 
مسیر مائوسام و کریدور شمال به جنوب + توسعٔه در تراز جهانِی فرودگاه امام خمینی 
بـرای ایجـاد ظرفیت سـالیانه حداقل 		 میلیون مسـافر )منبع: هدفمنـدی یارانٔه انرژی، 
صـادرات سـوخت های فسـیلی و پیش فـروش زمین های ارزشمندشـوندٔه اطـراف راه ها(

رشتد بیتش از ۱۰۰ درصتدی »گردشتگری داخلتی« با اصالح تعطیالت مـدارس + معافیت . ۱۷
مالیاتـی 	 سـاله بـرای کسـب وکارهای حـوزٔه گردشـگری + صدور کلیـٔه مجوزهای مربوط 
به آن ها ظرف ۰	 روز برای افزایش سـرمایه گذاری های حوزٔه گردشـگری در شـهرهای زیر 

۰	 هـزار نفری و نیز روسـتاها 
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رشتد بیتش از 3۰۰ درصتدی »گردشتگری خارجتی« بـا حـذف متقابـل ویـزای گردشـگری . ۱۸
بـا ۱۸ کشـور منطقـه از ابتـدای ۱۴۰۱ )لبنـان، سـوریه، عـراق، افغانسـتان، پاکسـتان، هند، 
بنـگالدش، ترکیه، ترکمنسـتان، ارمنسـتان، آذربایجـان، تاجیکسـتان، اردن، امارات، قطر، 
بحریـن، عمـان و کویـت( + حـذف متقابـل ویـزای گردشـگری بـا ۱۰۰ کشـور تـا ۱۴۰۴ + 
معافیت مالیاتی 	 سـاله برای کسـب وکارهای حوزٔه گردشـگری + صدور کلیه مجوزهای 
مربوط به آن ها ظرف ۰	 روز + صیانت از امنیت و حقوق گردشـگران + توسـعه امکانات 
زیربنایـی )مهمانسـراها، راه هـا، ارتباطـات، حمل ونقـل مناسـب، بیمه و امور سـالمت( + 
اولویت بخشـی گردشـگری تاریخـی، گردشـگری مذهبـی، گردشـگری طبیعی، گردشـگری 

کهن سـال، اکـو توریسـم، کویرگـردی، گردشـگری سـالمت و گردشـگری ایران شـناختی 
افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی با ایجاد شبکه  ای . 	۱

وسـیع از تعامـالت و حلقه هـای اقتصـادی و تجـاری برنده-برنده بین ایران و کشـورهای 
منطقه 

»عدالتت دیجیتتال« بـا ایجـاد زیرسـاخت های فـݠی، قانونـی و بودجـه ای بـرای رسـاندن . ۰	
سـرعت و کیفیت اینترنت در »تک تک اسـتان ها« به سـطح ۳ کشـور نخسـت غرب آسـیا 

) PIT از محـل مالیـات(
حل بحران صندوق های بازنشستگی از طریق تشکیل سندیکاهای کارݡگران و بازنشستگان، . ۱	

ایجـاد نهـاد تنظیم گـری بـرای نظـارت بـر صندوق هـا و تشـخیص صالحیت هـای حرفـه ای 
اعضای هیات مدیره و مدیران صندوق ها برای پیشـگیری از ورشکسـتگی آن ها )مشـابه 
نقـش بانـک مرکـزی در قبال بانک ها(، تعیین اعضای هیات مدیره و مدیران شـرکت های 
شسـتا باید از اختیار وزیر کار خارج شـود که انتصابات دیگر سـیاݠݠیس نباشـد بلکه حرفه ای 
و بـا رعایـت ضوابـط نهـاد رگوالتـوری باشـد، افزایش حداقل سـن بازنشسـتگی، تعطیلی 
یـا واگـذاری شـرکت ها و دارایی هـای زیـان ده صندوق هـا، بهینه سـازی و شفاف سـازی 
مدیریت سـودافزای شـرکت های وابسـته به صندوق هـا، و بازپرداخـت بدهی های دولت 

به سـازمان تأمین اجتماعی
تقویتت زیرستاخت های حکمرانتی داده محور و هوشتمند برای تخصیـص بهینه تر منابع . 		

عمومی
زمینه ستازی برای رونق بازار سترمایه و رشتد بورس )به طور پایدار و بدون توزیع رانت و . ۳	

هزینه از منابع عمومی و لطمه به اقتصاد ملی( از طریق کاهش سخت گیری ها در عرضٔه 
اولیـٔه شـرکت های مدرنـی که شـهرت ملـی دارنـد )از قبیل اسـتارت آپ ها(، اجـازه به همٔه 
شـرکت های بورسـی بـرای فـروش دالرهـای صادراتی شـان به قیمـت آزاد، حـذف هرگونه 
ممنوعیت صادراتی برای شرکت های بورسی، آسان سازی عرضٔه اوراق مشارکت شرکتی 
توسـط ۰	 شـرکت بورسـی بزرگ تـر، حـذف حجـم مبنـا بـرای کلیـٔه شـرکت های بورسـی بـا 
هـدف افزایـش نقدینگـی و حـذف سـوء اسـتفاده های رایـج در صف های بورسـی، حذف 
کامـل دامنـٔه نوسـان برای ۰	 شـرکت بزرگ تـر بورس، آزادسـازی قیمت خـودرو همزمان 
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بـا کاهـش تعرفـٔه واردات خودرو، قراردادهای آپشـن )اختیار خریـد و اختیار فروش(  برای 
سـهام ۱۰۰ شـرکت بزرگ تر بورس و رقابتی سـازی کارمزدهای کارگزاران بورس

توسعٔه روستایی با احیای صنایع دستی، دانش ها، آیین ها و مشاغل بومی و به کارگیری . ۴	
آن در کارآفرینـی + افزایـش مشـارکت روسـتاییان در برنامه ریـزی بـرای توسـعٔه محلـی + 
کمک به زیست پایدار روستایی + دسترسی همٔه روستاییان به آب و برق و گاز، و اینترنت 
پرسـرعت + دسترسـی همـٔه روسـتایی ها بـه بیمـه تامین اجتماعـی و خدمـات درمانی + 
اختصاص تسـهیالت دولتی ارزان برای راه اندازی کسـب و کارهای روسـتایی + حذف الزام 
به مجوزهای کسـب و کار روسـتایی و راه اندازی نظام ثبت به جای نظام مجوز در کسـب 
و کارهای روسـتایی )در مواردی که الزامات محیط زیسـتی و مرتبط با منابع آب ندارد( + 
کمک به توسعٔه بازارهای محصوالت روستایی و عشایری + توسعٔه گردشگری روستایی 
و عشایری به مثابه پیشران مشاغل و کسب و کارهای متنوع روستایی و به عنوان منبع 
درآمد پایدار روستاییان و عشایر در ذیل برنامٔه ویژٔه گردشگری و در فضای شکل گرفته 
پـس از احیـای برجـام و توسـعٔه رابطـه بـا جهـان + صـادرات و تجـارت جهانـی محصوالت 
کشـاورزی و تولیدات عشـایری و روسـتایی در فضای به وجود آمده پس از احیای برجام 
و گسـترش رابطـه بـا جهـان بـه منظـور افزایـش درآمـد و میـزان اشـتغال روسـتاییان + 
توستعٔه کشتاورزی از طریـق زمینه سـازی برای ورود سـرمایه های بزرگ و فنـاوری و نیروی 
کار تحصیل کـرده و بـاال بردن اسـتانداردهای کشـاورزی مکانیزه و باکیفیـت برای صادرات 
که مسـتلزم مهارت آموزی برای تغییر شـغل و شـیؤه معاش بخشـی از روسـتاییان است 
+ تامیـن مسـکن بـا واگـذاری زمین در روسـتاها به جوانان فاقد مسـکن بـه قیمت تمام 
شده توسط دولت از طریق بنیاد مسکن + توجه به توسعه خدمات مدیریت روستایی 
بـا گسـترش وظائـف و مسـئولیت های مدیریت هـای محلی با ایجـاد دهـداری در مرکز هر 
دهستان و تفویض اختیار به دهداران جهت حل و  فصل مسائل ارباب رجوع و عدم الزام 
به مراجعه به بخشـداری ها و یا فرمانداری ها + برنامه ریزی برای اسـتفاده از روش های 
ایجاد اشـتغال مشـارکتی و درآمدزایی برای مرزنشینان خصوصًا روستاهای حاشیه مرز، 
بـه منظـور جایگزینـی کولبـری و سـوخت بری + اصالح مـدل توزیع محصوالت کشـاورزی 

در کشـور در قالب زنجیرٔه تامین

فقرزدایی و کاهش نابرابری

تضمیتن حداقتل درآمتد )درآمتد پایتٔه همگانتی( بترای ایرانیتان بـا پرداخـت مابه التفـاوت . 		
درآمدشـان تا خط فقر مطلق )که نیازمند ۰۰۰	 میلیارد تومان تخصیص منابع توسـط 

دولـت اسـت و از محـل یارانـٔه ارزی کنونـی قابل تامین اسـت(
اختصتاص ستهمیٔه بنزیتن و گازوییتل بته تک تک شتهروندان )به جـای خودرو( بـه همراه . 		

ایجاد زیرسـاخت فروش سـهمیه به قیمت توافقی )که می تواند فقر شـدید را ریشـه کن 
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کند.
بیمٔه بیکاری فراگیر )از جمله شامل بیکارشدگان موقِت دوران پاندمی کرونا( با ساختار . ۷	

و قوانیـن ارتقایافتـه )اکنـون بیـش از ۰	 درصد بیکاران از بیمـٔه بیکاری محرومند(. منبع 
کمکی برای تامین بودجه: مالیات بر سـود سـپرده های بانکی باالی ۳۰ میلیارد تومانی

تسـهیل وام هـای کوچـک با پذیـرش گواهی یارانٔه نقدی به جای وثیقـه برای دریافت این . ۸	
وام های بانکی 

پرداخـت حداقـل حقـوق قانـون کار بـه همـٔه سـربازان )تامیـن مالـی از مالیات سـاالنه بر . 		
امـالک دارای ارزش بـاالی ۱۰ میلیـارد تومانـی( 

اصالح نظام مالیاتی شامِل: جایگزین شدِن »مالیات گیری پلکانی متناسب با کل درآمد . ۳۰
خانوار« - PIT )به جای شیؤه کنونی که بیشتر مبتنی بر مالیات گیری از بنگاه ها است(، 
اخذ مالیات از کسب سود در معامالت بازار بورس، اخذ مالیات تصاعدی از کسب سود 
در معامـالت بـازار مسـکن، اخـد مالیـات از واحدهـای مسـکونی ساخته شـدٔه خالـی )که 
مسـتلزم تشـکیل »سـامانٔه ملی مسـکن« شـامل اطالعات جامِع زمین و سـاختمان در 

ایران اسـت(، و اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی بنیادها و آسـتان های مقدسـه. 
گسـترش دسترسـی بـه تأمیـن مالـی خرید مسـکِن در اسـتطاعت، به رسـمیت شـناختن . ۳۱

بخـش مسـکن غیررسـمی، ارتقـای مدیریـت در کاربـرد زمیـن و توستعٔه مستکن اجتماعی
حمایـت از ایجـاد و توسـعٔه زیرسـاخت های کالبدی و اجتماعی برای سـالمندان از جمله . 	۳

مراکـز مراقبـت روزانـه، کلوپ هـا و مهدهـای سـالمندی، و ارتقـای فراینـد اجرایـی تحقـق 
سـند ملی سـالمندی

رسمی سازی بخش هر چه بیشتری از مشاغل غیررسمی )از جمله دست فروشی(. ۳۳
تجمیع بانک داده های حمایت های امدادی نهادهای عمومی و بهینه سازی حمایت ها. ۳۴
انتشار منظم، شفاف و برخِط آخرین اطالعات اطلس فقر و نابرابری در ایران، به تفکیک . 	۳

استان و شهرستان

کرونا

تدوین سند ملی و راهبردی مبارزه پیگیر با همه گیری کرونا . 	۳
واکسیناسیون همگانی و رایگان کرونا در سراسر کشور در 6 ماهٔه اول آغاز به کار دولت. ۳۷
ارتقای ستامانٔه شتفاف کرونا در ماه اول آغاز به کار دولت )شـامل گزارش دقیق و روزانٔه . ۳۸

آخریـن آمـار ابتـال و مـرگ بـه تفکیـک اسـتان ها، تعـداد دقیق هر نوع واکسـن  خریـداری و 
تولیدشـده، تعداد دقیق ایرانیانی که واکسـن زده اند و زمان بندی پیش بینی  تزریق های 

آتی واکسـن برای هـر گروه جمعیتی(
سرمایه گذاری فوری برای تجهیز و تقویت آزمایشگاه های تست کرونا مجهز به کیت های . 	۳

به روز در همٔه استان های کشور
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سازماندهی نظام کارآمد رصد مبتالیان کرونا و استفادٔه مبتالیان از اپلیکشن  رصد تماس . ۴۰
تشتکیل کمیتتٔه واکستن کرونتا ذیل سـتاد ملـی کرونا بـا اختیارات فرابخشـی برای بسـیج . ۴۱

منابع و امکانات مالی، نهادی و انسانی کشور در جهت تامین حداکثری و هرچه سریع تر 
واکسـن بـا واردات و تولیـد هـر چـه بیشـتر )بـا عضویـت و مدیریـت تعـدادی از تواناتریـن 
مدیران و متخصصان کشـور( و گزارش منظم و شـفاف عملکردشـان در سامانٔه شفاف 

کرونا
الزام همٔه رستوران ها، ادارات، فضاهای عمومی مسقف، وسایل حمل و نقل عمومی . 	۴

و شـرکت ها برای تهویٔه هوای مناسب
اتصتال بانتک داده هتای ستهمیه بندی و اولویت بنتدی شتفاف واکسیناستیون ایرانیتان . ۴۳

بته بانتک داده هتای الکترونیتک ستالمت، مرکتز آمتار ایتران و پایتگاه اطالعتات رفتاه ایرانیتان

حقوق سیاسی و مدنی

راه اندازی »سامانٔه مطالبه گری آنالین« )برای استفاده از ظرفیت های دموکراسی سایبری . ۴۴
بـرای الـزام دولـت به پاسـخ گویی رسـمی به مطالباتی که در سـامانٔه رسـمی مطالبه گری 

آنالین از بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان امضا گرفته است( 
تقویت نهادهای نمایندگی گروه های اجتماعی، دفاع از حق تشکیل احزاب وسیع پایه و . 	۴

متشـکل شـدن گروه های اجتماعی و اصناف و سـندیکاها )هم برای کارگران و هم برای 
کارمندان در هر دو بخش عمومی و خصوصی( و مقابله با امنیتی سـازِی حق تشـکل

آسان سازی تاسیس سازمان های مردم نهاد و کاهش زمان ثبت سمن ها به زیر ۱۰ روز. 	۴
ارائٔه الیحٔه اصالح »قانون انتخابات« )از جمله شـامل حزبی شـدن انتخابات، شـفافیت . ۴۷

تامین مالی کمپین های انتخاباتی، تناسبی شدن انتخابات مجلس و شورا در کالن شهرها، 
لغـو نظارت اسـتصوابی یا الاقل محدود سـاختن نظارت شـورای نگهبـان و ایجاد حدود 
قانونـی مانـع بـر اعمـال سـلیقه جناحـی و فـردی از طریـق نظـارت اسـتصوابی، اعـالم 
نامزدهـای نهایـی تاییدشـدٔه انتخابات ریاسـت جمهوری سـه مـاه قبـل از انتخابات، ثبت 
نام شهروندان برای رای دادن در انتخابات از پیش از انتخابات و ایجاد امکان رای  پستی 

و اختصاص سـهمیٔه سـی درصدی به زنان در مجلس و شـورا(
یکپارچه ستازی مدیریت اقتصادی، امنیتی، سیاستی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تالش . ۴۸

بـرای حـذف نهادهای موازی و گزارش دقیق و شـفاف به افـکار عمومی درباره اختیارات، 
مسـئولیت ها و مسببان ناکارآمدی ها 

کاهتش جمعیتت کیفتری زندان هتا )از طریـق پیشـنهاد اصـالح قوانیـن مرتبـط بـا جرایـم . 	۴
غیرعمـد مالـی، زندان زدایـی از مصـرف مـواد مخـدر و تصویـب مجازات هـای جایگزیـن 

  زنـدان در تعـداد بیشـتری از عناویـن مجرمانـه(
ارائٔه الیحٔه کاهش حداکثر دورٔه بازداشت موقت )به ۴۸ ساعت(. ۰	
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ارائٔه الیحٔه ممنوعیت بازداشتت/زندان انفرادی، برچیدن اسـتفاده از پابند و چشـم بند . ۱	
بـرای همـٔه زندانیـان و توقف اسـتفاده از لباس زندان و دسـتبند برای متهمان سیاسـی 

ارائـٔه الیحـٔه کاهتش محدودیت هتای زندانیـان بـرای مالقـات، مرخصـی، تمـاس تلفنـی، . 		
داشـتن تلفن همراه/لپتاپ/کتاب، ورزش، تغذیٔه سـالم، آموزش، کار و اسـتفاده  بالنده 
از وقـت )بـا هـدف تبدیـل زنـدان بـه نهـادی کـه بـه بازپـروری زندانیـان و پیشـگیری از جرم 

کمـک می کند(
ارائٔه الیحٔه جرم انگاری تفتیش خودرو بدون مجوز قضایی. ۳	
ارائٔه الیحٔه جرم زدایی از استفاده از ماهواره و منع جمع آوری دیش  ماهواره . ۴	
افزایش سهم اقوام و مذاهب غیرشیعه از مدیریت های بومی و ملی. 		
تعیین معاون حقوق بشر و شهروندی رییس جمهور و پیگیری تصویب الیحٔه تاسیس . 		

نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی با اختیارات نظارتی وسیع
احیاء هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساݠݠیس در جهت اعمال اصل ۱۱3 قانون اساݠݠیس. ۷	
پیگیری موثر رفع حصر و آزادی سایر زندانیان سیاݠݠیس و مدنی و محیط زیسݠݠی در شورای . ۸	

عالی امنیت ملی و رایزنی با سـران قوا

عدالت در سالمت

هدف: دسترݠݠیس فراگیر، عادالنه، سریع و ارزاِن همٔه شهروندان ایران به خدمات بهداشݠݠیت-درمانی 
باکیفیت

یکپارچه سازی بیمه های درمانی . 		
فراگیرسازی بیمٔه  درمانی همگانی یکپارچه برای همٔه ایرانیان. ۰	
ایجاد چند سازمان بزرگ شفاف و کارآمد برای آموزش، ارائٔه خدمات درمانی، ارائٔه خدمات . ۱	

بهداشت و پیشگیری و خدمات مالی و بیمه ای و ادغام همٔه سازمان ها و نهادهای درمانی 
دولتتی در ایتن چنتد ستازمان )دولت تامین کنندٔه اصلی مالی، سیاسـت گذار، برنامه ریز و 
ناظـر می مانـد و آموزش را به سـازمان اصلی آموزش کشـور محـول می کند. کمیته های 
تامین منابع، برنامه، نظارت، بازرسـی، حسابرسـی در سـطح وزارتخانه می ماند، اما کلیٔه 
عملیات خدماتی، بیمه ای، پیشـگیری، بهداشـتی و آموزشـی در سـازمان های مستقل و 

متمرکز و با حذف کلیه نهادهای موازی و مشابه صورت خواهد گرفت( 
تجمیع داده های حوزٔه سالمت با سایر بانک های اطالعاتݡی مرتبط با رفاه اجتماعی. 		

افزایتش بیتش از ۱۰۰ درصدِی ظرفیت پذیرش دانشتجویان ستطوح مختلف رشتته های . ۳	
پزشکی و پیراپزشکی

تکمیـل و فراگیرسـازِی ستامانه الکترونیتک ستالمت مشـتمل بـر پرونـده و شناسـنامه . ۴	
الکترونیک سالمت شهروندان، نسخٔه الکترونیک، بیمه نامه های الکترونیک و سازوکارهای 

شـبکه ای و بـر خـط ارجـاع، معاینـه، تجویز، درمـان و دارو و بیمه
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اسـتقرار نظتام ارجتاع بته پزشتک متخصتص توستط پزشتک خانتواده در ابعـاد مختلـف . 		
سـالمت جسـمی، روانی و اجتماعی با لحاظ تمامی ظرفیت های بخش دولتی، عمومی 

و غیردولتی
توستعٔه زیرستاخت های حوزه بهداشتت و درمان در چارچوب سیاستت گذاری اجتماعی . 		

متوازن در حوزٔه سالمت با تأکید بر نیازهای سالمت محور گروه های جمعیتی )کودکان، 
زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و...(

پوشش بیمه اِی حوزٔه سالمت روانی و اجتماعی. ۷	

عدالت جنسیتی

اختصاص سهمیٔه جنسیتِی 3۰ درصدی در کلیٔه استخدام های دولتی. ۸	
عضویت حداقل ۵ زن در کابینه. 		
پیگیری تصویب الیحٔه »حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت« در مجلس. ۷۰
تدویـن و ارسـال لوایـح بـرای تغییـر یـا اصالح قوانین بـا هدف تامین عدالت جنسـیتی در . ۷۱

موضوعـات مختلف، از جمله:
منع کودک همسری• 
طالق• 
حضانت• 
والیت بر همسر• 
ادامٔه تحصیل• 
حق خروج از کشور • 
برابری شهادت مردان و زنان و امکان قضاوت زنان• 
برابری دیٔه زنان و مردان• 
قتل در فراش• 
تشدید مجازات فرزندکݠݠیش• 
 منع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده• 

منع تبعیض جنسیتی در محیط کار و دستمزد و حقوق و مزایای کار. 	۷
اختصاص سهمیٔه جنسیتِی 3۰ درصدی در مدیریت های عالی و میانی دولݠݠی. ۷۳
منـع ارسـال پیامک هـا و احضاریه هـای مربـوط بـه پوشـش زنـان و منـع برخوردهـای . ۷۴

غیرقانونـی توسـط گشـت های ارشـاد و منـع برخوردهـای پلیسـی بـا مسـئله پوشـش زنـان
ارزیابـی اجـرا و آسیب شناسـی قانـون برنامـٔه ششـم توسـعه و نیازسـنجی بـرای قانـون . 	۷

برنامـه هفتـم توسـعه جهـت اطمینـان از ادامـٔه رویکـرد بسـط عدالت جنسـیتی و تحقق 
شـاخص های آن در دسـتگاه های اجرایـی و اسـتان ها
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پیشـنهاد تفسـیر و عنداللـزوم بازنگـری نسـبت به نحـوه اجـرای اصل 	۱۱ قانون اساسـی . 	۷
بـا بـه رسـمیت شـناختن حتق انتختاب شتدن زنتان به ریاستت جمهوری و تسـری شـمول 

رجـل سیاسـی بـه آن ها
منع محدودیت جنسیݠݠی در پذیرش دانشجویان. ۷۷
رفع تبعیض های ساختاری در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در موقعیت های شغلی . ۷۸

برابر به زنان
حمایت از توسعٔه صنایع و مشاغل خانگی زنان. 	۷
تصویـب آیین نامـٔه اجرایـی بیمـٔه اجتماعی فراگیـر )نظام جامع رفـاه و  تامین اجتماعی و . ۸۰

بیمه هـای چنـد الیـه(، شـامل حمایت های اجتماعـی، بیمه های پایـه و بیمه های مکمل 
بـا تاکیـد بر زنان سرپرسـت خانوار و زنـان خانه دار

حمایت های ویژه از برنامه های اختصاصی برای مهارت آموزی و توان افزایِی: زنان سرپرست . ۸۱
غ التحصیل جویـای کار،  خانـوار، زنـان کارآفریـن، زنـان روسـتایی و عشـایر، زنان جـوان فار
زنان در معرض آسـیب اعتیاد، زنان سـاکن در مناطق حاشیه نشـین و سـکونت گاه های 

غیر رسـمی، زنان زندانی و زناِن عضو خانوادٔه زندانیان
تداوم رصد و پایش شاخص های خانوادٔه ایرانی و ارائٔه سیاست های دوستدار خانواده . 	۸

با هدف تحقق خانوادٔه سالم، بالنده، پایدار و بدون تبعیض جنسیتی

حمایت موثر از آسیب پذیرترین شهروندان

»رفتع انتواع تبعیتض در گزینتش، استتخدام و ارتقتا در نهادهتای عمومتی« )شـامل منع . ۸۳
دخالـت نهادهـای امنیتـی و حراسـت ها و رفـع تبعیـض جنسـیتی، مذهبی و سیاسـی در 

ایـن فرآیندهـا، و کارآسـازی فرآیندهـای شایسـته گزینی شـفاف در نهادهـای عمومی(
افزایش بیش از سه برابری سهم اهل سنت از مدیریت  های عالی دولݠݠی. ۸۴
توجه ویژه به مطالبات و بهبود زندگی آسیب پذیرترین شهروندان )از جمله بی خانمان ها، . 	۸

افراد دارای معلولیت، بیکاران، کارگران بی بیمه، کارگران و کارمنداِن غیررسمی، مهاجران، 
کـودکان کار، کـودکان بازمانـده  از تحصیـل، بیمـاران خـاص، سـوءمصرف کنندگان مواد 
مخـدر، کـودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت، زندانیـان، کولبـران، کارتن خواب هـا، زنـان 

سرپرسـت خانوار، اقلیت های مذهبی، بی شناسـنامه ها و قربانیان فقر شدید(
افزایتش بودجته و اصالحتات ستاختاری در ستازمان بهزیستتی و ارتقتای کیفیتت اداره و . 	۸

خدمتاِت مهتد کودک هتا، آسایشتگاه های ستالمندان و جانبتازان و مراکز توان بخشتی به 
معلتوالن ذهنتی و جستمی و حرکتتی در بهزیستتی

کاهش موانع حقوقی و حقیقِی فرزندخواندگی و جایگزینی کامل فرزندخواندگِی موقت . ۸۷
و دائم به جای شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

ارتقتای کیفیتت خدمتات »اورژانس اجتماعی« برای حمایت از قربانیان خشتونت خانگی . ۸۸
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و آزار جنستی و افزایتش بیش از سته برابر بودجتٔه اورژانس اجتماعی
توقف سیاستت های عقب مانده، آستیب افزا و آزمون شدٔه طرح های جمع آوری کودکان . 	۸

کار، معتادان و مهاجران غیرقانونی
احداث مراکز گذرِی استتاندارد و پرشـمارتر در شـهرهای ایران برای ارائٔه خدماِت حمایتی . ۰	

موثر به سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، توانمندسازی شان و کمک به شغل یابی  شان 
به جای سیاست های عقب ماندٔه کنونی در مبارزه با مواد مخدر

ارائـٔه الیحتٔه »منتع شتلیک بته کولبتران« و اجـرای طرح هـای »اشتتغال زایی مشتارکتی«، . ۱	
»بیمتٔه کولبتران« و »بازارچه هتای مترزی« بـرای حـل مسـالٔه کولبـری

افزایش دقت و تکمیل بانک داده های »پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان«. 		
یکپارچه ستازی بانک داده های نهادهای حمایتی عمومی از آسـیب پذیرترین شهروندان . ۳	

بـرای افزایش کارآیـی این حمایت ها 
ارائه الیحٔه اصالح »قانون جامع معلوالن« )از جمله الزام همٔه نهادهای عمومی کشور . ۴	

و فضاهـای عمومـی شـهری بـه مناسب سـازی و دسترس پذیری شـان بـرای شـهروندان 
دارای معلولیت(

ارائـٔه »قانتون جامتع مهاجتران« )شـامل ضمانـت حـق تحصیل فرزنـدان همـٔه مهاجران . 		
در مـدارس دولتـی عـادی ایـران، حق دریافت بیمٔه درمانی همگانی، حق افتتاح حسـاب 
بانکی و خرید و فروش امالک و مستغالت و دریافت گواهینامٔه رانندگی، کاهش هزینٔه 
تمدید اقامت مهاجران و دریافت شتهروندی ایران توستط مهاجرانی که ستابقٔه ۵ ستال 

زندگی در ایتران دارند(

عدالت آموزشی و توسعٔه علمی

هدف: افزایش پوشش و کیفیت آموزش عمومی

 »مدرسته محورى« )کاهش بخش هاى سـتادى آموزش و پرورش به طورى که کارکنان . 		
ستادى این وزارتخانه از ٢ درصد جمعیت معلمان و کارکنان مدارس تجاوز نکند(

 اجرای طرح رتبه بندی چهارسطحِی مدیران دولتی )بر اساس ارزیابی کیفی عملکردشان . ۷	
در سال قبل( و متناسب سازی حقوق مدیران با عملکرد سال گذشته

انتصـاب بهتریـن مدیـران مـدارس دولتـی هـر شـهر )بـر اسـاس عملکـرد سـال قبـل( بـه . ۸	
مدیریـت ضعیف تریـن مـدارس دولتـی هـر شـهر )بـر اسـاس عملکـرد سـال قبـل(

 افزایتش ۲۰۰ درصتدی حقتوق مدیتران رتبتٔه اول و ۱۰۰ درصـدی مدیـران رتبـٔه دوم )بـه . 		
نسـبت پایـٔه حقوقی شـان در سـال ۱۴۰۰(

 زمینه سـازی بـرای تشـکیل و تقویـت سـازمان های معلمـان و ستندیکاهای معلمتان و . ۱۰۰
اتحادیه هتای دانشتجویان و والدیتِن دانش آمتوزان

 بازنویستی کتتب درستی و ارتقتای کیفتی محتتوای آموزشتی، بـه ویژه معطوف بـه تربیت . ۱۰۱
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شـهروندان خالق، توانا، نقاد، ایران شـناس، جهان شـناس، قانون مدار، مدنی، هنرمند، 
سـالم، شـاد، زبان  خارجـی دان، خوش قلـم، اخالقی، مسـئول، ماهـر در زندگـی و رابطه و 

ارتباطـات و کار، و حسـاس بـه حقوق دیگر شـهروندان و محیط زیسـت
 تکمیتل بانتک اطالعتات کودکان بازمانده از تحصیل در سراستر کشتور و مداخلٔه موثر )از . 	۱۰

جمله با بورسـیه های تحصیلی( برای ازسـرگیری تحصیالتشـان
 افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه )از ۱۰ درصد کنونی به بیش از 	۱ درصد(. ۱۰۳
 توستعٔه آمتوزش پیش دبستتانی )بـه ویـژه در مناطـق کمتربرخـوردار و بـا زبـان مـادرِی . ۱۰۴

غیرفارسـی(
 کاهتش تعتداد میانگیتن دانش آمتوز در هر کالس در مناطق محتروم )به ویژه در مقطع . 	۱۰

دبستان(
 پیشنهاد الیحٔه آزادی های آکادمیک. 	۱۰
 بازنگـری در چشـم انداز و مأموریـت دانشـگاه ها بـا تأکیـد بـر تعهـد بـه توسـعٔه پایـدار و . ۱۰۷

مسـئولیت های اجتماعـی و فرهنگـی
 سـرمایه گذاری بـرای توستعٔه  کیفتی و ارتقتای رتبتٔه علمتی جهانتی دانشتگاه ها بته جتای . ۱۰۸

توستعٔه  کمتی
پیشـنهاد الیحتٔه مبتارزٔه بتا فستاد علمتی )از جملـه سـرقت علمـی توسـط دانشـجویان و . 	۱۰

اسـاتید( و اجـرای سـخت گیرانٔه آن
افزایـش بیـش از ۱۰۰ درصـدی سـرمایه گذاری بـرای توسـعٔه زیرسـاخت های فناوری هـای . ۱۱۰

اطالعات و ارتباطات و آموزش آنالین در دانشگاه ها برای تولید و ارائٔه محتوی به شکل 
بر خط و شـبکه ای

اجرای تام و تمام منشور حقوق دانشجویی اعم از حقوق اساسی، آموزشی و پژوهشی، . ۱۱۱
صنفی و رفاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و انضباطی

تدوین و اجرای منشور حقوق استادان و محققان. 	۱۱
نظـارت قـوی و مسـتمر بـر نحـوه و میـزان عملکـرد دسـتگاه ها، سـازمان ها، شـرکت ها و . ۱۱۳

مؤسسـات دولتـی در پژوهـش
الزام انتشار عمومی آنالین پژوهش هایی که توسط منابع عمومی تامین مالی می شود . ۱۱۴

و دسترسی عمومی شهروندان به این پژوهش ها
توسعٔه پایگاه اطالعاتی جامع از داده ها و شاخص های حوزه علم و فناوری و به روزرسانی . 	۱۱

مستمر آن
 افزایـش همکاری هـای آموزشـی و پژوهشـی مشـترک بـا دانشـگاه های تـراز اول جهان و . 	۱۱

پیوسـتن بـه پیمان هـای بین المللی آموزشـی و اعتبارسـنجی
افزایـش اسـتفاده از ظرفیـت دانشـمندان و نخبـگان ایرانـی مقیم خارج از کشـور به ویژه . ۱۱۷

در وضعیـت جدید آموزشـی دانشـگاه ها
گسترش دیپلماسی علم و فناوری. ۱۱۸
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ارائٔه الیحٔه »رفع تبعیض در دانشگاه ها« و اجرای آن، شامِل:. 	۱۱
کاهش همٔه انواع سهمیه در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه های کشور به ۴ درصد• 
حذف همٔه انواع سهمیه )از جمله ایثارگران، رزمندگان و مربیان( در مقاطع تحصیالت • 

تکمیلی ۰	 دانشگاه برتر کشور
حذف امکان انتقال فرزندان اعضای هیات علمݡی دانشگاه ها به دانشگاه محل خدمت والدین• 
منـع هـر گونـه دخالـت نهادهـای امنیتـی و حراسـت ها در فرآینـد گزینـش دانشـجویان • 

تحصیـالت تکمیلـی در دانشـگاه های کشـور 
منع هر گونه دخالت نهادهای امنیتی، حراست ها و سایر نهادهای غیرعلمی در فرآیند • 

گزینش و استخدام اساتید و مدیران دانشگاه های کشور 
منع هر گونه دخالت نهادهای امنیتی، حراست ها و سایر نهادهای غیرعلمی در فرآیند • 

انتخاب مدیریت دانشگاه ها و دانشکده ها در کل کشور

فرهنگ و هنر و رسانه

 پیوستن ایران به کنوانسیون ِبرن برای حمایت از آثار ادبی و هنری. ۰	۱
 مقابله با انواع سرکوِب دیجیتال. ۱	۱

 ارائـٔه الیحـٔه »اصتالح، ارتقتا و تصویتب طترح مدیریت و نظتارت بر صداوستیما« )از جمله . 		۱
ملـی و شـمولگراتر شـدن ترکیـب اعضـای هیـات امنـای صداوسـیما، »امـکان تاسـیس 
تلویزیـون خصوصـی« و »خـارج شـدن رسـانه های آنالیـن تصویـری از نظـارت صداوسـیما«(

ارائـٔه الیحـٔه »ممنوعیتت قطتع اینترنتت سراستری و ممنوعیتت قطتع دسترستی بته . ۳	۱
اپلیکیشتن های داخلتی بتا بتاالی یک میلیتون کاربتر«

 رفتع فیلترینتگ توییتتر، کالب هتاوس، یوتیتوب و تلگترام و دفتاع از آزادی اینستتاگرام و . ۴	۱
رسـانه های اجتماعـی

تغییتر الگتوی تولیتد محصتوالت فرهنگتی از نظتام مجتوز و امتیازمحتور به نظتام نظارت . 		۱
قانونتی و صنفتی بتر کیفیتت و قانونمنتدی محتتوای تولیدی

حذف ممنوعیت ها و محرومیت های شغلی برای تولیدکنندگان فرهنگی مگر بر اساس . 		۱
احکام محاکم قضایی

شفاف سـازی و قانونمنـد کـردن تمامـی فرایندهـای نظارت بر نشـر محصـوالت فرهنگی . ۷	۱
و برگـزاری رویدادهـای فرهنگی

قانونمندستازی و شفاف ستازی تمامتی حمایت هتا و کمک های دولݠݠی در حـوزٔه فرهنگ و . ۸	۱
جایگزیـݠی دولـت مرئـی بـه جای دولـت نامرئی در حـوزه فرهنگ و هنر

کاهش حداقل 3۰ درصدِی مخارج دولتی در حوزٔه فرهنگ )کاهش تصدی گری فرهنگی . 		۱
دولت(

اصـالح نظـام اداری و بوروکراتیـک بخـش فرهنـگ و هنـر بـه نفـع نظـام مشـارکتی شـبکه . ۱۳۰
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)پلتفـرم( فرهنگ
برقـراری عدالـت فرهنگـی میـان سـالیق و اقـوام، اصتالح برنامه ریتزی تمرکزگترا و پذیرش . ۱۳۱

مشتارکت نهادهتای استتانی و شتهری سراستر کشتور در نظتام تصمیم ستازی فرهنگتی و هنری
سـاماندهی بودجـه و نقـش نهادهای موازی فرهنگی و حـذف مصارف نامعلوم بودجه . 	۱۳

فرهنگی و هنری
گسترش فرایندهای تعامل منطقه ای و بین المللی دیپلماسی فرهنگی بر پایه نهادهای . ۱۳۳

مدنی، علمی و حرفه ای و شبکه های هنرمندان و اهالی فرهنگ
تضمین آزادی های قانونِی فرهنگی و حمایت عملی از مجوزهای فرهنگی. ۱۳۴
سـرمایه گذاری بـرای ارتقـای سـواد رسـانه ای و سـواد دیجیتـال شـهروندان بـرای کاهش . 	۱۳

تاثیـر مخـرب »اخبار جعلـی« و »حقایـق جایگزین«
رفع موانع افزایش کیفیت روزنامه نگاری سایبری/ روزنامه نگاری شبکه ای و مرجعیت زایی . 	۱۳

رسانه ای در داخل کشور
تدویـن الیحـه ای بـرای شتفاف و متمرکز کتردن ستاختار تصمیم گیری دربتاره فیلترینگ با . ۱۳۷

توجـه بـه ابهـام موجـود در مسـؤولیت و تعـدد نهادهـا، شـوراها و کمیته هـا )بـا تأکید بر 
برتـری نهادهـای انتخابی و پاسـخگویی شـفاف به افـکار عمومی(

حمایت از گسترش، تعدد و تنوع پلتفرم های پخش آنالین و انحصارزدایی در این حوزه. ۱۳۸
تدویـن الیحـه ای بـرای نظـارت حداقلـی بـا چارچـوب دقیـق و شـفاف نهادهـای انتخابـی . 	۱۳

بـر تلویزیون هـای تعاملـی و پلتفرم هـای پخـش آنالیـن در برابـر انحصـار کنونـی نظـارت 
صداوسـیما

کمـک بـه تشـکیل صنـوف فراگیـر فرهنـگ و هنـر ایـران و تقویـت صنـوف و تشـکل های . ۱۴۰
فرهنگـی و هنـری

استقرار ساز و کار تامین اجتماعی هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و پدیدآورندگان . ۱۴۱
آثار فرهنگی و هنری با همکاری نهادهای صنفی فرهنگ و هنر

تاسـیس فرهنگسـتان هنرهـا، آیین هـا و زبان هـای ایرانـی به منظـور مطالعـه در فرهنگ . 	۱۴
و هنـر تمـام مـردم ایران

رفع موانع تشکیل بنگاه های بزرگ اقتصاد فرهنگ و هنر )از جمله در سینما، موسیقی و کتاب(. ۱۴۳
رفـع موانـع تاسـیس موسسـات بین المللی تولیـد و توزیع کتـاب )کاغـذی، الکترونیک و . ۱۴۴

صوتـی(، فیلـم، موسـیقی و آثـار دیجیتال و چند رسـانه ای
گسـترش زبـان و ادبیـات فارسـی و فرهنـگ و هنـر ایرانـی در جهـان بـا کمـک بـه راه اندازی . 	۱۴

کرسـی های ایران شناسـی و مراکـز تحقیقـات دانشـگاهی در دانشـگاه های تـراز اول جهـان
افزایـش بیـش از ۱۰۰ درصـدِی حمایت مالی دولتی از پروژه های برگزیدٔه باستان شناسـی . 	۱۴

در سراسر ایران
رفع موانع گسترش مجموعه های چند منظورٔه فرهنگی و هنری توسط بخش خصوصی . ۱۴۷

در سراسر کشور
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مبارزٔه ساختاری با فساد

ارائـٔه الیحـٔه »شتفافیت آراء در نهادهتای عمومتی« )شـامل »شـفافیت آراء نماینـدگان . ۱۴۸
مجلـس«، »شـفافیت آراء اعضـای مجلـس خبـرگان«، »شـفافیت آراء اعضـای شـورای 

نگهبـان« و »شـفافیت آراء اعضـای مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام«(
پیگیـری تصویـب زودتـر و اجـرای الیحـٔه »شتفافیت« و پیـش از آن الـزام داوطلبانـٔه دولت . 	۱۴

بـه انتشـار حقـوق، مزایـا و نـام همـٔه مدیران دولت در سـامانه ای شـفاف
پیگیـری تصویـب زودتـر و اجـرای الیحـٔه »تعتارض منافتع« و پیـش از آن الـزام داوطلبانـٔه . ۰	۱

همـٔه مدیـران دولـت بـه پرهیـز از قـرار گرفتـن در موقعیت هـای تعـارض منافـع
پیگیری تصویب زودتر و اجرای الیحٔه »مقابله با فساد« . ۱	۱
شفافیت منابع و هزینه های همٔه نهادهای عمومی )و انتشار همه فهِم اطالعات منابع . 		۱

و هزینه هایشان(
تکمیل و ارتقای »سامانٔه دسترسی آزاد به اطالعات« )از جمله اطالعات همٔه قراردادهای . ۳	۱

نهادهای عمومی، مشخصات مدیران این نهادها و میزان حقوق و مزایای این مدیران(
ارتقای نظام مدیریت مالی و قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی. ۴	۱
پیشنهاد حمایت قانونی از سوت زنی. 		۱
شناستایی و لغتو انتواع ستهمیه ها، پروانه هتا، امضاهتای طالیتی، کاالهتای چندقیمتتی، . 		۱

خریدهتای تضمینتی، توزیتع رانت هتا و تستهیالت فستادپرور
سنجش و گزارش منظم، دقیق و شفاف وضعیت فساد. ۷	۱
حمایت از رسانه ها و نهادهای مدنی و حمایت گرِی ضد فساد. ۸	۱
تقویت زیرساخت های فناوری اطالعاتِی ضامن شفافیت. 		۱
کنتار گذاشتتن مجوزمحتوری )بتا ستقف تعتداد( و جایگزینتی گواهینامه محتوری )بتدون . ۰	۱

ستقف تعداد(
حذف ممیزمحوری مالیاتی و بازرس محوری تامین اجتماعی. ۱	۱

 حذف قیمت گذاری دستوری. 		۱
اصالح نظام استتخدام و ارتقای شتفاف و شایستته گزیِن کارکنان دولت و سایر نهادهای . ۳	۱

عمومتی و افزایـش کارآمدی نهادهای حکومتی و مدنِی نظارت بر عملکرد آن ها
تشتکیل خزانتٔه واحتد ملتی شتفاف و منع دسـتگاه ها ازجملـه وزارت نفـت از واریز نکردن . ۴	۱

کل درآمدهایشـان بـه ایـن خزانـه و تأمیـن نکردن همـٔه هزینه هایشـان از همین خزانه
انتشتار عمومتی همتٔه درخواستت ها و ستؤاالت و مکاتبتات نماینتدگان مجلتس از وزرا و . 		۱

پاسخ هایشتان
کاهتش قاچتاق و فستاد گمرکتی بـا پیگیـری و تکمیـل و پیاده سـازی کامـل سـامانه های . 		۱

موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ویژه تکمیل سامانٔه جامع تجارت و سامانٔه 
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جامـع امـور گمرکـی، اصالح سـاختارهای بازارچه های مـرزی و مناطـق آزاد و رفع نواقص 
و مشـکالت آن بـا همـکاری کلیٔه دسـتگاه های اجرایی

کاهتش زمین ختواری و فستاد ارضتی بـا اجـرای کامـل طـرح کاداسـتر در سراسـر کشـور بـر . ۷	۱
مبنـای آمایـش سـرزمین از سـوی دولـت بـا همـکاری قـوه قضائیـه و پیاده سـازی کامـل 
سـامانٔه پنجـرٔه واحـد مدیریـت اراضـی کشـور بـه صـورت شـفاف بـا فراهم سـازی امـکان 

نظـارت سـازمانی و مدنـی 

محیط زیست

اصالح و ارتقای »قانون صیانت از محیط زیست ایران« )از جمله برای افزایش ضمانت های . ۸	۱
اجرایـی حفاظـت از حریـم جنگل هـا، رودخانه هـا، کوه ها و مناطق حفاظت شـدٔه طبیعی، 

و منع قانونی استفاده از کیسه پالستیکی در فروشگاه ها(
افزایش بیش از 3۰۰ درصدی بودجٔه سازمان محیط زیست. 		۱
زمینه سازی برای آزادی بیشتر فعالیت نهادهای مدنی محیط زیستی. ۱۷۰
حفتظ و احیتای منابتع و ذخایتر آبی کشتور و بهره برداری بهینه و عادالنـه و پایدار از طریق . ۱۷۱

اصالح رژیم برداشـت و مصرف و بازیافت و انتقال، حفاظت از حوزه های آبخیز و آبخوان 
در سراسر کشور و اصالح و مطالبه نظام حق آبه های کشور از رودخانه های فرا سرزمینی 

در شـرق، غرب، شـمال و شمال غرب کشور
افزایش بیش از 3۰۰ درصدی سرمایه گذاری دولت برای تقویت حمل و نقل عمومی و پاک. 	۱۷

بهره گیری از روش های پیشترفته در مهار و بازیافت پستماندهای صنعتی مایع و گازهای . ۱۷۳
آالینتده و مقابلـه بـا آلودگـی روان آب هـا و هـوای کشـور، رعایـت اسـتانداردها و مقـررات 

جهانـی در مهـار آالیندگی هـای محیطـی و کاهـش تولید گازهـای گلخانه ای
جانمایتی دقیتق صنایتع بر استاس الگوهای ستخت گیرانه حفظ و عدم آلودگی و آستیب . ۱۷۴

بته محیط زیستت و بهره گیـری قا عده منـد از منابع تجدیدناپذیر در توسـعٔه صنایع
 تغییـر الگـوی کشـت بـر اسـاس میـزان آب مصرفی در زمین هـای زراعـی در نقاط مختلف . 	۱۷

کشـور بر اسـاس الگوهای مطالعاتی
پیشـنهاد اصالحـات قانونـی بـرای صیانتت از حقتوق حیوانتات و کاهـش رنـج حیوانـات . 	۱۷

غ داری هـا( و پیشـگیری از انقـراض  در پرورشـگاه های صنعتـی )بـه ویـژه گاوداری هـا و مر
حیوانـات اقلیـم ایـران

تدویـن، تصویـب و اجـرای »طترح ملی بهینه ستازی مصرف انرژی«، شـامل همـٔه  مصارف . ۱۷۷
انواع انرژی و وسـایل نقلیه برای الزام اسـتانداردهای محیط زیسـت و معیارهای مصرف 

سـوخت در سطح جهانی
التزام عملی ایران به تعهدات معاهدٔه محیط زیسݠݠی پاریس و نقش آفرینی موثرتر ایران . ۱۷۸

در ائتالف های جهانِی صیانت از محیط زیست
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ع و نیروگاه های . 	۱۷ افزایش بیش از ۱۰۰ درصدِی تولید و مصرف انرژی های پاک با افزایش مزار
خورشیدی و بادی و برق آبی

بهبود، تقویت و ارتقاء ستاختار عملکردی ستازمان حفاظت محیط زیستت و زیرسـاخت . ۱۸۰
هـای مدیریتی محیط زیسـت

حفاظت از تنوع زیستی، برگرداندن کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط . ۱۸۱
زیست در جهت اجرای موثرتر برنامه ملی حفاظت از حیات وحش و گونه های گیاهی

افزایش قدرت و منابع سازمان محیط زیست برای مقابله با تغییرات اقلیم )برنامه های . 	۱۸
تتاب آوری، اقتصـاد کم کربـن، کاهـش آالینده هـا به خصـوص هـوا، احیـای رودخانه هـا، 

تاالب هـا و و حفاظـت از جنگل هـای کشـور(
توسعٔه دیپلماسی محیط زیست. ۱۸۳
توجه دولت به استقرار زیرساخت های عدالت زیست محیطی. ۱۸۴
تقویت و ارتقاء کنش جمعی از طریق دانشوری شهروندی در میان شهروندان و نهادها . 	۱۸

برای حفاظت پایدار از محیط زیست 
بهبـود و ارتقـاء وضعیـت محیط زیسـت دریایـی و سـواحل )از جملـه حـل مناقشـٔه فعلی . 	۱۸

دریـای خـزر با همـکاری نهادهـای مدنی(
تقویت و ارتقاء برنامه های اقتصاد سـبز )رشـد سـبز، کارآفرینی سـبز و عوارض و مالیات . ۱۸۷

سـبز( توسط دولت
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چارچـوب •  در  سیاسـی  فعالیـت   خشـونت پرهیز  و  تدریجـی  قانونـی،  روش هـای  بـه  التـزام 
قوانیـن جمهـوری اسـالمی ایـران و »اخـالق سیاسـی« بـرای ترویـج خیـر همگانـی و اصـالح 

حکمرانـی نهادهـای 
دفـاع از میهن دوسـتی شـهروندمحور و اولویت  بخشـی بـه تامین منافع ملـی ایرانیان )این • 

ایران دوسـتی و ملت گرایـی دربرگیرنـده اسـت و همـۀ ایرانیـان را بـا همـۀ تکثـر و رنگارنگـی 
فرهنگـی و زبانـی و دینی شـان پوشـش می دهـد، بـه حفـظ تمامیـت ارضـی و امنیـت ایـران 
و صیانـت از امنیـت ملـی حسـاس اسـت و آبـادی ایـران و آزادی، رفـاه، بهروزی و حقوق بشـر 
ایرانیـان و کاهـش انـواع تبعیـض میان ایرانیـان و ارتقای توانایی و جایگاه ایـران در جهان را 

در اولویـت قـرار می دهـد(
نهادینـه کـردن اصـول مردم سـاالری )آزادی انتخابات هـا و نهادهـای نمایندگـی گروه هـای • 

اجتماعی، حق تحزب و تشـکل، صیانت از حقوق اساسـی همٔه شـهروندان، تقویت احزاب، 
حزبـی شـدن انتخابـات و تقویـت »نمایندگی« و افزایش »مشـارکت« شـهروندان(

تحقق توسعٔه فراگیر، دموکراتیک، پایدار، عادالنه، مشارکتی، همه جانبه و متوازن • 
بسـط عدالـت از طریـق سیاسـت های کارآمد و پایدار برای رفع فقـر، رفع انواع تبعیض )اعم 
از سیاسـی، جنسـیتی، قومـی و دینـی(، کاهـش انـواع نابرابـری، تحقـق عدالـت آموزشـی و 
بـه رسمیت شناسـی تکثـر گروه هـای اجتماعـی،  عدالـت جنسـیتی و عدالـت در سـالمت، 
نمایندگـی سیاسـی داشـتن ایـن گروه هـای متکثر و بازتوزیـع موثر و کارآمـد بهره مندی ها و 

حمایـت از آسـیب پذیرترین شـهروندان
تحقـق آزادی  هـای اساسـی همـٔه شـهروندان، از جملـه آزادی هـای سیاسـی و اجتماعـی و • 

فرهنگـی و دینـی، آزادی بیـان و انتخابـات، و آزادی انتخـاب سـبک زندگـی در ایـران
صیانـت از محیـط زیسـت  بـرای کاهـش آلودگـی هـوا و منابـع طبیعـی ایـران و پیشـگیری از • 

تخریـب بیشـتر منابـع تجدیدناپذیـر آبـی و جنگلـی و معدنـی و خاکـی ایـران
دفاع از استقالل کشور )به این معنا که تصمیم برای تعیین سرنوشت کشور و شهروندان • 

ایـران در ایـران گرفتـه شـود و تابـع فشـار قدرت هـای خارجـی نباشـد. ایـن اسـتقالل خواهی 
بـا تعامـل و رابطـۀ خـادِم منافـع ملی با سـایر دولت هـا و ملت ها و تقویت نهادهـا و قوانین 
و همکاری هـای جهانـی بـرای بسـط توسـعۀ ملـی و حل مسـائل مشـترک جهانیـان و تامین 

منافع مشترک شـان سـازگار است(
ابزارهـای دفاعـی بازدارنـده، تقویـت •  از طریـق صنایـع و  ایرانیـان  ایـران و  از امنیـت  دفـاع 

و  کارآمـدی  و  ایـران  شـهروندان  رضایـت  افزایـش  اقتصـادی،  و  دیپلماتیـک  بازدارندگـی 
انسـانی  امنیـت  تحقـق  و  حکمرانـی  نهادهـای  مشـروعیت 

توانمندسازِی تواماِن نهادهای حکمرانی و جامعۀ مدنی• 
دفاع نهادمند از حقوق بشر همٔه انسان ها و حقوق شهروندِی همۀ ایرانیان• 
دفاع از صلح و تالش برای برقراری صلح  پایدار و  »امنیت مثبت« )هم صلح گسـترِی مبتنی • 

بر بازدارندگی و هم صلح گسـترِی مبتنی بر رضایت و تجارِت متقابل کشـورها و دیپلماسـی(
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فسادسـتیزی از طریـق اصالحـات حقوقـی و حقیقـی در سـاختارهای حکمرانـی و بسـط • 
شـفافیت، مدیریت تعارض منافع، رسـانه های آزاد، شـبکه های اجتماعی آزاد، پاسـخگویی 
انتخابـات و احـزاب، حـق تجمـع و اعتـراض خشـونت پرهیز و  آزادی  احـزاب و حکمرانـان، 

دادرݠݠیس عادالنـه در قـوۀ قضاییـه
احیـای جایـگاه، نقـش و اختیـارات دولـت و مجلـس در تـراز قانـون اساسـی با ایـن هدف  که • 

در تقنیـن و اجـرا میـزان رای ملت باشـد
بازسازی جایگاه دستگاه سیاست خارجی دولت و خادِم توسعۀ ملی کردن سیاست خارجی• 
تقویت عناصر اصلی »حکمرانی خوب« و کارآ• 
اصالح نظام سیاست گذاری و افزایش ظرفیت های حل مساله اِی بروکراݠݠیس• 
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