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گفتار یکم
در اندیشهی سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران /رابطهی دولت و ملت:
حزب آزادیخواه معتدل
به باور ما تاریخ تحزب در ایران از وجود احزاب میانهرو ،آزادیخواه و معتدل به معنای جدید آن در اندیشه سیاسی تهی یا دستکم
فقیر بوده است .درواقع عمدهی احزاب ایران یا رادیکال بودهاند یا محافظه کار ،یا چپگرا بودهاند یا راستگرا .در مواردیکه از صدر
مشروطیت تا امروز احزاب معتدل و میانهرو شکل گرفتهاند به علل تاریخی و نظری مفصلی که جای بحث آن در این منشور نیست
این احزاب ناپایدار بودهاند.احزاب و جمعیتهای متفاوت و متنوعی مانند « اعتدالیون اجتماعیون » در صدر مشروطه ،حزب
«دموکرات«احمد قوام در سا لهای شهریور  «0231نهضت آزادی ایران » در سالهای پس از کودتای سیاسی  32مرداد  0223و نیز
حزب « جمهوری اسالمی » پس از پیروزی انقالب اسالمی همه سعی میکردند خود را به اصطالح جامعهشناسی سیاسی یک «حزب
مرکز » معرفی کنند که« نه چپ  /نه راست » و « نه رادیکال و نه محافظه کار» اند اما در عمل « هم چپ /هم راست » و «هم
رادیکال و هم محافظهکار » شدند و همین عامل سبب شد بسیاری از این تجربهها به علت خصلت غیرحزبی و صورتبندی جبهههای
خود تداوم پیدا نکنند و دچار انشعاب ،انحالل یا توقف فعالیت شوند.
«کارگزاران سازندگی ایران » از نظر تبارشناسی سیاسی خود را حزبی میانهرو و معتدل و دارای افکار آزادیخواهانه میداند .آزادیخواهی«
کارگزاران سازندگی ایران » بیش از آنکه متأثر از ایدئولوژی « لیبرالیسم » باشد مبتنی بر تاریخ ،فرهنگ و اندیشهی سیاسیای است
که در بند اول از مادهی سوم مرامنامه حزب مصوب هیات موسس کارگزاران سازندگی ایران آمده است « :توجه و احترام به کرامت
ذاتی و شرافت وجودی انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش و آزادی توام با مسوولیت وی در برابر خداوند»  .در بند دوم از همین
ماده به خط مشی حزب پرداخته شده است « :تقویت روح آزادگی و آزادیخواهی و نفی هرگونه ستمگری و ستمپذیری در روابط
متقابل انسانی براساس معیارهای الهی» که از اصول فکری حزب برشمرده شده است و در بند چهارم« :دفاع از آزادی اندیشه ،بیان،
نوآوری و خالقیتهای فکری و هنری » از اهداف حزب شمرده شده است.
ما براساس مرامنامهی کارگزاران « آزادیخواهی »را به عنوان یک ارزش فکری و روش سیاسی ،مبنای تعریف حزب خود در همهی
ابعاد تشکیالتی آن میدانیم .ازنظر ما ،آزادی ارزشی ذاتی ،حقی فطری و طبیعی و مبنای حقوق فردی و اساسی انسانهاست که در
حق انتخاب او نسبت به دین ،دولت و جامعه تحقق مییابد .ما به آزادی نه به عنوان یک شعار که به عنوان یک « ارزش » و نیز
«روش » ادارهی جامعه مینگریم و آن را بر همهی اصول و مواضع دیگر حزب مقدم میدانیم  .به نظر ما اسالم و ایمان تنها با آزادی
است که مجال ظهور و بروز مییابد و درواقع بنا به آیهی شریفهی « الاکراه فیالدین  »...هیچ اجبار و اکراهی در دینداری وجود ندارد
و انتخاب دین یک حق الهی است.
مبنای نگرش ما به آزادی) به عنوان مبنای اندیشه سیاسی کارگزاران سازندگی ایران (به گونهای است که آن را حتی بر دموکراسی
)مردم ساالری ( مقدم میدانیم؛ یعنی معتقدیم هر انسان به صرف انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی است که جامعه و دولت
نمیتواند حتی در صورت تصویب اکثریت ،آن حقوق و آزادیها را از انسان سلب کند .مبنا و معیار مواجهه فرد با جامعه و دولت،
قانون است اما حتی قانون نمیتواند نافی حقوق انسان باشد این حقوق در اندیشه دینی به «حقوق فطری» و در اندیشه سیاسی جدید
به «حقوق بشر » مشهورند و اسنادی برای تعریف آن وجود دارند .به این معنا «کارگزاران سازندگی ایران » دموکراسی را تنها با
حکومت اکثریت تعریف نمیکند بلکه رعایت حقوق اقلیت و فردیت انسانها را مهمترین معیار دموکراسی و مردمساالری میداند.
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بدین ترتیب « کارگزاران سازندگی ایران » حتی از آزادی و آزادیخواهی تلقی اعتدالگرایانه و میانهروانهای دارد .در نظر ما آزادی نه
به معنای رهایی فرد از هر قید و بندی است و نه به معنای اختیار جامعه و دولت در نقض حقوق اقلیت است .از نظر ما آزادی به
عنوان یک حق در نسبت با حکومت معنا مییابد .و حدود خود را با هرج ومرج تعیین میکند و اینگونه است که یک حکومت معتدل
و مطلوب شکل میگیرد .در اندیشه سیاسی « کارگزاران سازندگی ایران » اصول «حکمرانی خوب» عبارتند از:
 -0اصل حکومت قانون :تنها معیار اداره جامعه از سوی دولت « ،قانون » مصوب منتخبان اکثریت جامعه است که در
پارلمان ،شورا ،کابینه و دیگر نهادهای انتخابی مستقر میشوند.
 -3اصل رعایت حقوق انسان :تنها معیار قانون «خوب » ابتنای آن بر حقوق (فطری و طبیعی) فرد است که در اعالمیه
جهانی حقوقبشر به آن اشاره شده است.
 -2اصل مالکیت خصوصی :یکی از مهمترین این حقوقِ «فطری /طبیعی » حق مالکیت فردی و خصوصی انسان است
که غیرقابل سلب و نقض است.
 -4اصل توسعه متوازن :مهمترین وظیفه «دولت /حکومت » فراهم آوردن زمینه توسعهی همهجانبه و پایدار سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور است.
 -5اصل جامعه باز :اداره جامعه از سوی دولت باید براساس حفظ حقوق و آزادیهای فردی با رعایت حدود و قوانین
اجتماعی باشد .دخالت دولت در امور فرد و جامعه حداقلی است و باید از سپردن امور جامعه به دست جامعه حمایت
کرد .تساهل و تسامح در امور اجتماعی مبنای حکمرانی است.
 -6اصل عدم خشونت :اداره جامعه از سوی دولت باید براساس خشونتزدایی از روابط اجتماعی و مصالحه میان
نیروهای اجتماعی باشد .ابزار این کار اعمال قانون است و اعمال خشونت قانونی (مجازاتهای قانونی) تنها از سوی
دولت ممکن است که آن نیز باید حداقلی و برای دفاع از کیان کشور و جامعه در برابر خشونت و در برابر دشمن و
منطبق بر قانون باشد.
 -7اصل حکومت معتدل :سازمان دولت برای اداره جامعه باید براساس آشتی نیروهای اجتماعی و مشارکت همهی
گروهها ،اقشار و طبقات در حکومت باشد «.کارگزاران سازندگی ایران» از نظریهی «حکومت مرکب و معتدل »
حمایت میکند که اساس آن بر ائتالف نیروهای سیاسی در ساختار حکومت است.
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گفتار دوم
در اندیشهی دینی حزب کارگزاران سازندگی ایران /رابطهی دولت و شریعت:
حزب آزادیخواهِ متدین
کارگزاران سازندگی ایران یک حزب «آزادیخواه متدین» است.
کارگزاران سازندگی ایران در عین اینکه یک حزب ایدئولوژیک نیست ) یعنی از یک تفسیر منجمد از دین ،تاریخ و اندیشه دفاع
نمیکند و قائل به تنوع در فهم دین ،تاریخ و اندیشه است (یک حزب الئیک هم نیست ) یعنی از نقش اجتماعی و سیاسی دین در
جامعه دفاع میکند ( این تفاوت و تمایز واجد تناقض نیست چراکه ما میان «دین ایدئولوژیک » و « دین مدنی » تمایز میگذاریم از
نظر ما « دین مدنی » دینی است که در جامعه حضور دارد اما حضورش را با اجبار و زور به دست نمیآورد و با رای و نظر عامه مردم
در سیاست و جامعه ایفای نقش میکند .ما به عنوان«کارگزاران سازندگی ایران » تاکید میکنیم که دین اسالم افزون بر اخالق ،واجد
فقه و شریعت هم هست و نمیتوان نقش آن را در زندگی اجتماعی و سیاسی نادیده گرفت .نظریهی «دین مدنی » به رسمیت
شناختن نقش اجتماعی و سیاسی دین اسالم است با این فرض که این نقش از راه دموکراتیک یعنی اتخاذ روشهای مردم ساالرانه
مبتنی بر حق رای ،حکومت اکثریت و حقوق اقلیت ایفا میشود «.دین مدنی» پذیرش نقش تمدنآفرین و تمدنساز دین است که از
نظر ما یک واقعیت تاریخی و اجتماعی است و فکر میکنیم حتی حکومت اسالمی پیامبر اسالم در مدینه یک حکومت مدنی یعنی
حکومت مبتنی بر رضایت عمومی بوده است و گرچه رسالت آن حضرت یک امر الهی بوده است اما حکومت ایشان با رضایت عامه
مردم استقرار یافته است .به نظر ما اگر دین بخواهد در جامعه ایفای نقش کند متدینین باید این اصول در الهیات سیاسی خود را در
دستور کار خود قرار دهند و از چنین دینی دفاع کنند:
 -2اصل دین عقالنی :ما گرچه منکر سودمندی برداشتهای عرفانی در فهم فردی دین نیستیم اما معتقدیم تنها راه
پذیرش دین در جامعه بهره بردن از عقل در درک دین است یعنی تنها با استدالل عقلی میتوان حضور اجتماعی
دین را پذیرفت.
 -9اصل دین اخالقی :مبنای دین بر رعایت اخالق و عدالت است و احکام دینی نمیتواند غیراخالقی و غیرعادالنه باشد.
چنان که شیعه را مذهب عدلیه نامیدهاند و اسالم بر تقوا تاکید دارد .بنابراین ما از آن دینی سخن میگوییم که
اخالق مبنای اجتهاد در آن است.
 -01اصل دین رحمانی :به نظر ما گرچه دین دارای ابعاد قهرآمیز هم هست اما اساس دین اسام بر رحمت است و
خشونت تنها زمانی مجاز است که از حدود اجتماعی تجاوز شود .خدای اسالم از نظر ما نسبت به ادیان و مذاهب
دیگر و نیز معتقدان و ملتزمان به خود رحمان و رحیم است.
 -00اصل اجتهاد دینی :ما ضمن تاکید بر اهمیت سنتهای دینی ،به ضرورت نواندیشی دینی براساس سنتهای فقهی
و فلسفی و کالمی معتقدیم و بدون آنکه خود را (به عنوان یک حزب سیاسی) در این عرصه مدعی بدانیم معتقدیم
باید ضرورتهای زمان و مکان در اندیشه دینی و اسالمی مورد توجه قرار گیرد و عنصر اجتهاد در فهم دین به کار
بسته شود .این کار البته بر عهده مجتهدان و دینپژوهان حوزه و دانشگاه است و ما به عنوان یک حزب آزادیخواه
متدین به دستاوردهای این عالمان توجه داریم.
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گفتار سوم
در اندیشه اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران  /رابطهی دولت و بازار:
حزب آزادیخواهِ توسعهگرا
کارگزاران سازندگی ایران یک حزب «آزادیخواه توسعهگرا » است.
کارگزاران نهاد اصلی اقتصاد را نهاد «بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری» میداند و گرچه برای دولت در توسعه نقش قائل است اما این
نقش را زمانی میپذیرد که دولت تنها در مرحلهی گذار جامعه از توسعهنیافتگی به توسعهیافتگی به موتور توسعه تبدیل شود نه اینکه
با انحصار مانع از رشد بخش خصوصی شود و استقالل و اختیار و آزادی نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را تهدید کند .نظریه
محوری« کارگزاران سازندگی ایران » در این بخش نظریه« توسعه متوازن » است که براساس آن میان رشد اقتصادی و رشد سیاسی
رابطهای متوازن برقرار است و در واقع سازندگی و آزادی به یکدیگر یاری میرسانند .از نظر «کارگزاران » هر نوع رشد اقتصادی در
نهایت به صورت ناگزیر به رشد سیاسی منتهی میشود و مردم ساالری ریشه در اقتصاد آزاد دارد .اصول اندیشه اقتصادی کارگزاران
عبارتند از:حزب آزادیخواهِ توسعهگرا
 -03اصل بازار آزاد :که خود مبتنی بر اصل مالکیت خصوصی است یعنی هر کس حق دارد از راههای مشروع صاحب
دارایی شود و حق دارد داراییهای خود را در یک بازار آزاد و غیرانحصاری بدون دخالت هیچ نهاد سیاسی یا عقیدتی
و براساس قانون معامله کند.
 -02اصل رقابت آزاد :بازار تنها زمانی آزاد است که رقابت در آن آزاد باشد و هیچ نوع ویژهخواری و انحصار اطالعاتی و
امنیتی در آن صورت نگیرد .هر کس حق دارد محصوالت خود را که از راه قانونی به دست میآورد در یک رقابت و
مشارکت عمومی عرضه کند.
 -04اصل تجارت آزاد :هیچکس و هیچ نهادی حق ندارد خرید و فروش (چه در اقتصاد داخلی و چه در اقتصاد خارجی)
را به انحصار خود درآورد .انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت برخالف اصول اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی است
و تحریمهای سیاسی در عرصهی بینالمللی نیز مانع اقتصاد آزاد است.
 -05اصل توسعه ملی :دولت به عنوان یک نهاد ملی (برآمده از جامعه و منتخب ملت) وظیفه دارد زمینه رشد اقتصادی
جامعه را فراهم کند و آن را در توازن با اجزای دیگر رشد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی قرار دهد .اما دولت و دیگر
نهادهای عمومی حاکمیتی یا حکومتی نباید به رقیب بازار (بخش خصوصی) تبدیل شود و تنها در جاهایی که بخش
خصوصی امکان فعالیت ندارد باید وارد اقتصاد شوند .این نقش باید در طول زمان اندک و اندکتر شود اما نقش دولت
به عنوان موتور توسعه ایران در میان مدت قابل انکار نیست.
 -06اصل توسعه صنعتی :دولت باید استراتژی اقتصادی کشور را براساس توسعه صنعتی ،رشد فناوری و تکنولوژیهای
نو قرار دهد .تمام بخشهای اقتصادی اعم از خدمات ،تجارت و کشاورزی باید صنعتی شوند.
 -07اصل فنساالری :دولت باید به دست متخصصین و کارشناسان اداره شود و در اداره کشور و انتخاب مدیران اجرایی
نباید گرایشهای سیاسی ،جناحی و حزبی معیار و مالک قرار گیرد .از نظر ما در مدیریت دولت و کشور اصل بر
تخصص است.
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 -02اصل کارآفرینی :دولت باید از رشد سرمایهگذاری ملی توسط کارشناسان و کارآفرینان داخلی حمایت کند و ضمن
جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی از سرمایهگذاریهای داخلی حمایت کند و از طریق آن استقالل اقتصادی کشور
را تامین کند.
 -09اصل اقتصاد غیرنفتی :به نظر ما درآمد نفت بهعنوان یک ثروت ملی باید از بودجه عمومی کشور جدا شود و در
برنامههای توسعه ملی ایران سرمایهگذاری شود .تنها راه توسعه واقعی اقتصاد ایران استقالل بودجه دولت از نفت و
ادارهی دولت بهوسیلهی مالیات است و تنها در این صورت است که میتوان از تداوم یک دولت رانتی جلوگیری کرد
و مانع ویژهخواری افراد ،اقشار و نهادهای خاص شد و نفت را به جایگاه واقعی خود بهعنوان نماد ثروت ملی ایران
بازگرداند.

گفتار چهارم
در اندیشه اجتماعی حزب کارگزاران سازندگی ایران /رابطه دولت و جامعه:
حزب آزادیخواهِ شهروند محور
کارگزاران سازندگی ایران یک حزب « آزادیخواه شهروندمحور » است.
اساس نظریه اجتماعی کارگزاران گسترش و رشد « طبقه متوسط » جامعه است .از نظر کارگزاران ساماندهی جامعه باید به گونهای
باشد که با کاهش فقر و کاستن از ثروتهای بادآورده) که نه در یک اقتصاد آزاد و رقابتی که در اقتصادی انحصاری به دست آمده
است (اکثریت مطلق جامعه از سطح زندگی آبرومندانه ،مرفه و رو به رشد برخوردار شوند و اگر رویای جامعه بیطبقه ممکن نیست
تا حد امکان شکاف و فاصله طبقاتی کم شود .در یک جامعه متعادل فاصله اجتماعی نباید به گونهای باشد که سبب بیعدالتی شود .
ما طرفدار مساواتگرایی نیستیم اما از عدالتطلبی حمایت میکنیم و عدالت از نظر ما یعنی هر کسی این امکان را داشته باشد که با
کار و سرمایه شخصیاش بتواند به رفاه و آسایش بیشتری برسد .به نظر ما طبقه متوسط در برابر دو طبقه فرودست و فرادست تمایل
بیشتری به دموکراسی و مردمساالری دارد و برای بزرگتر ساختن کمیت این نیروی اجتماعی دولت باید از توانمندسازی شهروندان
حمایت کند .از نظر ما افراد نه به شکل «رعیتِ » جوامع استبدادی و سنتی ،نه به صورت «توده» بیهویت انسانها در دموکراسی
تودهای و نه به شکل مفاهیم کالنی مانند« مردم » که به صورت شهروندان دارای حقوق) چه در شهر و چه در روستا (اساس جامعه
را تشکیل میدهند و خدمات دولتی و اجتماعی باید انسان صاحب حق و تکلیف یعنی شهروند را در بر بگیرد.
از نظر ما شهروند هم دارای حق است و هم دارای تکلیف .حقوق فردی و تکالیف اجتماعی را قانون مشخص میکند اما اساس وجودی
دولت ،شهروندان و اجتماع آنان است .تاکید بر هویت شهروندی ،دموکراسی را از تبدیل به پوپولیسم نجات میدهد ،اصول اندیشه
اجتماعی کارگزاران به شرح زیر است:
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 -31اصل مشارکت اجتماعی :همه شهروندان حق دارند از فرصت برابر برای پیشرفت و ترقی و مشارکت در حوزه
عمومی اعم از بازار) اقتصاد( ،دولت) سیاست (و فرهنگ برخوردار باشند .این برابری فرصتها همهی زنان و مردان
با هر عقیده سیاسی یا مذهبی را در بر میگیرد.
 -30اصل تقویت ،جامعه مدنی :همه شهروندان حق دارند بنا به حق آزادی انتخاب شغل خود اتحادیههای صنفی و
اجتماعی تشکیل دهند و در میان حوزه فردی و حوزه حکومتی ،یا عرصه عمومی را تشکیل دهند و دولت باید از این
حق حمایت کند .حق تاسیس اتحادیههای کارگری و کارفرمایی در این حوزه یک حق بنیادین و اساسی است.
 -33اصل حمایت از حقوق اقوام :ایران یک جامعه و کشور متکثر و متنوع با اقوام ،مذاهب ،زبانها و فرهنگهای متنوع
است باید هر گونه تبعیض میان این اشکال زندگی اجتماعی برچیده شود و ضمن به رسمیت شناختن حق خودگردانی
در امور شهری در امور کشوری هم باید امکان مشارکت آنان ،بهگونهای که مانع از استقالل ملی و تمامیت ارضی
ایران نشود ،فراهم آید.
 -32اصل توسعه فرهنگی :از نظر ما یکی از مبانی توسعهی جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش است و دولت ضمن جلب
مشارکت بخش خصوصی در این عرصه باید از توسعهی آموزش عمومی و تقویت مبانی فرهنگ ملی به خصوص
ترویج زبان فارسی حمایت کند .البته این حمایت نباید با نادیدهگرفتن دیگرزبانها و فرهنگهای بومی ایران همراه
باشد .همچنین دولت باید مدافع آزادی خالقیتهای فرهنگی و هنری باشد و به نام مصالح سیاسی یا امنیتی دست
به سانسور نزند.
 -34اصل صیانت از نهاد خانواده :ما نهاد خانواده را طبیعیترین و مشروعترین نهاد اجتماعی میدانیم و معتقدیم در
میانهی فرد ،جامعه و دولت باید حرمت و اصالت نهاد خانواده حفظ شود و در همهی قوانین ضمن رعایت حقوق افراد
و دولت ،حقوق و صالحیتهای نهاد خانواده محفوظ بماند.
 -35اصل حفاظت از محیط زیست :ما حفظ محیط زیست و زیست بوم انسانی را یک ضرورت اجتماعی میدانیم و
بهشدت نگران بحران آب ،آلودگی هوا و از دسترفتن دیگر منابع طبیعی در کشور هستیم و معتقدیم دولت به عنوان
نماینده جامعه باید از طبیعت و منابع طبیعی صیانت کند و در برنامه توسعه متوازن و پایدار حفظ محیط زیست را
به عنوان یک اصل موردتوجه جدی قرار دهد.
 -36اصل تامین اجتماعی :ما ضمن دفاع از اقتصاد آزاد معتقدیم دولت موظف است مبانی یک زندگی انسانی مبتنی
بر عزت و کرامت را برای همه شهروندان فراهم آورد .این مساله تنها شامل حقوق بازنشستگی نیست .حق سالمت و
حق آموزش از اصول زندگی اجتماعی است که دولتها باید حداقل آنها را برای همه شهروندان فراهم آورند و با
تقویت نظامهای بیمه و تامین اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی از کرامت همه شهروندان حمایت کنند.
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گفتار پنجم
در اندیشه حقوقی حزب کارگزاران سازندگی ایران /رابطه دولت و قانون:
حزب آزادیخواهِ عدالتخواه
کارگزاران سازندگی ایران یک حزب«آزادیخواه عدالتخواه » است.
اساس نظریه حقوقی کارگزاران نظریهی «عدالت به مثابه انصاف » است .در مباحث فلسفه حقوق بحث بر سر عدالت بنیان اندیشه
حقوقی است .از نظر ما عدالت همپای آزادی یکی از ارزشهای فطری و طبیعی بشری است که مبنای حقوق انسان است .اما عدالت
به معنای تساوی اقتصادی و اجتماعی نیست .عدالت در اقتصاد همانطور که قبال گفتیم به معنای برابری فرصتهای اقتصادی در
نهاد بازار آزاد است .اما در عرصه عمومی آن چیزی که عدالت را در بازار) اقتصاد( ،دولت) سیاست (و نیز دادگستری) قضاوت (تضمین
میکند «انصاف » است .ما عدالت را به معنای عدالت حقوقی و عدالت حقوقی را به معنای انصاف در قضاوت و انصاف در قضاوت را به
معنای رعایت قانون و طراحی یک آئین دادرسی عادالنه میدانیم .از نظر ما یک نظام سیاسی_اجتماعی و اقتصادی آزاد و عادالنه در
گرو یک نظام قضایی مستقل و منصفانه است که میتواند استبداد در دولت و انحصار در بازار را از بین ببرد .بر این اساس اصول
حقوقی حزب کارگزاران سازندگی ایران عبارتند از:
 -37اصل اصالت فرد :یعنی اساس قضاوت ،حقوق انسانهاست که در برابر اصالت دولتها به نمایندگی از جامعه قرار
میگیرد .فرد چون در برابر اقتدار جامعه و دولت آسیبپذیر است باید تحت حمایت قانون باشد و تنها زمانی که
قانون را نقض کند به عنوان متهم یا مجرم تحت تعقیب قرار گیرد و در این شرایط هم باید از حق دادرسی عادالنه
برخوردار باشد .هرگز نمیتوان به نام مصلحت جامعه یا دولت ،فرد را تحت پیگرد قرار داد و تنها مصلحت ،قانون
است.
 -32اصل برابری حقوق زنان و مردان :ما به عنوان یک حزب سیاسی بدون در نظر گرفتن چالشهای نظری درباره
تفاوتهای فلسفی ،فقهی و طبیعی زنان به برابری زنان و مردان در برابر قانون اعتقاد داریم و معتقدیم که قانون نباید
محدودکننده زنان در دستیابی به موقعیتهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی شود .حق انتخاب البته با زنان
و مردان است اما دولت حق ندارد به نام عقیده یا سنت ،زنان را از حقوق برابر خود محروم کند و در مواردی که
قواعد فقهی و شرعی این حقوق را محدود میکند ما از مجتهدان و حقوقدانان میخواهیم که با اجتهاد و بازاندیشی
در قانونگذاری این محدودیتها را مرتفع کنند.
 -39اصل استقالل قاضی /قوه قضاییه :ما از استقالل قوه قضائیه از حکومت و دولت دفاع میکنیم .از نظر ما دولت و
حکومت و حتی نهادهای عالی قضایی حق دخالت در رای قاضی را ندارند .یعنی هم قوه قضائیه باید از قوای دیگر
مستقل باشد و هم قاضی باید از قوه قضائیه مستقل باشد .به نظر ما با توجه به تحوالت نظامهای حقوقی ،قوه قضائیه
ایران میتواند از روشهای موفق قضایی مانند هیاتهای منصفه در همهی دادرسیهای خود استفاده کند که به
استقالل نهاد قضا در ایران کمک میکند.
 -21اصل استقالل نهاد وکالت :از نظر ما باید امر دفاع از امر قضا مستقل و جدا باشد و دولت یا دادگستری حق دخالت
در انتخاب وکیل برای متهم را ندارد .همه متهمان حق دفاع از خود براساس قانون توسط یک وکیل مستقل را دارد.
ما از استقالل کانون وکال دفاع میکنیم و با هر گونه دولتی و حکومتی شدن نهاد وکالت مخالف هستیم.
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گفتار ششم
در سیاست داخلی حزب کارگزاران سازندگی ایران  /رابطه دولت و احزاب
حزب آزادیخواهِ اصالحطلب
کارگزاران سازندگی ایران یک حزب«آزادیخواه اصالحطلب » است.
نظریه بنیادین حزب کارگزاران در سیاست داخلی دموکراسی) مردمساالری (است .ما مردمساالری را مفهومی مستقل از «توده
ساالری» میدانیم .همانطور که اشاره کردیم ما در کارگزاران جامعه را متشکل از شهروندان آزادی میدانیم که حق حاکمیت از آن
آنان است .اعمال این حق حاکمیت از طریق انتخابات رخ میدهد و انتخابات مهمترین مجرای انجام اصالحات سیاسی است .از این
رو ما یک حزب انتخاباتی محسوب میشویم که مهمترین کُنش سیاسی خود را مشارکت و رقابت در انتخابات برای تغییر مسالم تآمیز
دولت میدانیم و به همین علت ما خود را یک حزب اصالحطلب در برابر احزاب محافظهکار و انقالبی) به معنای مطلق آن (میدانیم .
ما معتقدیم نه باید به وضع موجود قانع بود و نه باید وضع موجود را از اساس برهم زد .بهترین راه ،بهبود وضع موجود است و بهترین
ابزار برای این بهبود ،انتخابات است .اصول کارگزاران سازندگی ایران در سیاست داخلی عبارتند از:
 -20اصل انتخابات آزاد :از نظر ما همه ارکان حکومت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (براساس قانون) باید از طریق
انتخابات مستقر شوند .همه شهروندان حق انتخابکردن و انتخاب شدن دارند و نمیتوان کسی را از حق انتخاب
شدن و انتخاب کردن محروم کرد مگر آنکه دادگاه مستقل و صالحه افراد را به صورت موقت از حق انتخاب شدن با
دلیل و حق استیناف محروم کند .کلیه نهادهای برگزارکننده انتخابات باید از اعمال نظر شخصی و فکری و گروهی
خودداری کنند و معیار مشارکت در انتخابات را نه اعتقادات افراد که قانون قرار دهند .ما نظارت بدون پاسخ نهادهای
برگزارکننده انتخابات را قبول نداریم و پیشنهاد میکنیم که نهادهای برگزارکننده انتخابات موقتی ،مردمی و
غیرحکومتی باشند و تحت نظارت نهادهای قضایی ،حقوقی و اجتماعی مستقل قرار گیرند.
 -23اصل احزاب آزاد :انتخابات آزاد تنها با وجود احزاب سیاسی مستقل و منتقد و متفاوت و متنوع ممکن است .احزاب
حق تبلیغات و عدالت در برخورداری از تبلیغات در رسانههای دولتی و حکومتی را دارند و باید به آنها اجازه سازمان-
دهی ،تجمع و اعتراض طبق قانون را داد.
 -22اصل رسانههای آزاد :همهی افراد و افکار و احزاب حق دارند رسانههای نوشتاری ،دیداری و شنیداری مستقل
داشته باشند و در چارچوب قانون از دولت و حکومت استفاده کنند .انحصار برنامههای رادیویی و تلویزیونی باید با
اصالح قانون شکسته شود و رسانهها در چارچوب قانون از حق آزادی بیان بهرهمند شوند.
 -24اصل نظام انتخاباتی حزبی :ساختار انتخاباتی کشور باید به گونهای اصالح شود که سهم و نقش احزاب در انتخابات
و پارلمان لحاظ شود و هیچ حزب سیاسی حتی اقلیت از حضور در نهادهای قانونگذاری کشور حذف نشود .ما به
رابطه نظام انتخاباتی و نظام حزبی اعتقاد داریم و از حضور اقلیت در پارلمان به صورت قانونی و اصولی دفاع میکنیم.
به نظر ما باید برای رشد نهاد انتخابات به شهروندان این امکان را داد که گذشته از انتخابهای فردی به فهرستهای
انتخاباتی و حزبی هم رای دهند و در واقع مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته نظام انتخاباتی ،حزبی شود.
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 -25اصل تفکیک امور نظامی از امور سیاسی :ما وجود ارتش و سپاه به عنوان نهادهای مدافع امنیت ملی ایران را
یک امر ضروری میدانیم این دو نهاد را یک نهاد ملی و عمومی میدانیم و با هر گونه دخالت نظامیان در انتخابات و
رقابتهای سیاسی حزبی به این علت که به این نهادها آسیب میزند مخالفیم.
گفتار هفتم
در سیاست خارجی حزب کارگزاران سازندگی ایران /رابطهی دولت ایران و جهان:
حزب آزادیخواهِ صلح طلب
کارگزاران سازندگی ایران یک حزب«آزادیخواه صلحطلب » است.
نظریه بنیادین حزب کارگزاران سازندگی ایران در سیاست خارجی نظریه بازیگر صلحطلب است .از نظر ما صلحطلبی و تنشزدایی
یکی از اصول محوری اندیشه سیاسی اعتدالی است .در واقع جنگ تنها زمانی معنا مییابد که دفاع و صیانت از مرزهای ملی ضرورت
یابد .در غیر این صورت در شرایط عادی اساس سیاست خارجی باید تامین منافع و امنیت ملی از طریق صلحآمیز باشد .از نظر ما
جهانی شدن به عنوان واقعیت جهان امروز) که امکان رشد و ترقی بشر را فراهم آورده است (منافاتی با صیانت از فرهنگ و هویت
ملی ندارد و هویت ملی معنایی جز دفاع از منافع و امنیت ملی ندارد .براین اساس اصول سیاست خارجی کارگزاران سازندگی ایران
عبارتند از:
 -26اصل امنیت ملی :ما معتقدیم اساس سیاست خارجی صیانت از امنیت ملی است .ما از منافع دولت/ملت ایران به
عنوان یک واحد سیاسی دفاع میکنیم و حضور نیروهای نظامی و غیرنظامی ایران در هر نقطه از جهان را تنها در
تناسب با منافع ،امنیت ملی و حقوق بینالملل تعریف میکنیم .حمایت ما از هر ملت و دولتی باید تابع این مفهوم
از امنیت ملی باشد.
 -27اصل صلح پایدار :ما معتقدیم دولتها باید از جنگجویی و جنگآفرینی پرهیز کند و باور داریم که میتوانیم با
حضور مستقل و مستمر در نظام بینالملل و استفاده از ظرفیتهای حقوقی و روابط بینالملل بدون توسل به جنگ
از منافع و امنیت ملی خود دفاع کنیم و در واقع همانگونه که در داخل ایران از اصل اصالحطلبی دفاع میکنیم در
نظام بینالملل با برخورد اصالحطلبانه میکوشیم آن را عادالنهتر کنیم و منافع ملی خود را بهتر و بیشتر تامین کنیم.
 -22اصل بازدارندگی دفاعی :ما از وجود نیروهای نظامی ملی و تحت امر نهادهای سیاسی در داخل کشور دفاع میکنیم
و آن را ضامن صلح و امنیت در مرزهای خود میدانیم ما معتقدیم باید در هر شرایطی آمادگی دفاعی خود را حفظ
کنیم و در صورت لزوم و به درخواست ملتها و دولتها در حوزههای نفوذ یا پیمانهای بینالمللی حضور پیدا کنیم.
 -29اصل همکاری جهانی :ما از بهبود روابط با کشورهای جهان را برای استفاده از آن در راه رشد و توسعه ملی و ارتقای
منافع و ثروت ملی ایران حمایت میکنیم .ما در جهان سیاست هیچ دوست و دشمن ابدی نداریم و جز کشورهایی
که به صورت نامشروع و براساس تجاوز و تبعیض شکل گرفتهاند (به صورت مشخص رژیم صهیونیستی) از همکاری
با همه کشورها استقبال میکنیم و آماده همکاری به صورت اتحادیههای بینالمللی و بازارهای مشترک در سطح
منطقه و جهان هستیم.
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 -41اصل همکاری منطقهای :ما معتقدیم ایران در هر دو سمت شرق و غرب خود دارای منافع منطقهای است :هم در
خاورمیانه و هم در آسیای میانه .هم در حوزه جهان اسالم و جهان تشیع و هم در حوزه زبان فارسی و فالت قاره
ایران .باید پیوندهای منطقهای خود را براساس منافع ملی تقویت کنیم و به تشکیل اتحادیههای سیاسی و اقتصادی
و نظامی در منطقه کمک کنیم.

 -ما چگونه میاندیشیم؟

