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ھدف اندیشکده:                   رھائی مردم و نجات ایران

ما در جامعھ ای نابرابر یعنی "خداساالر" و در شرایطی غیرقانونمند

اعی پرورش یافتھ ایم.و فاقد عدالت اجتم

ھمیشھ رعیت و اُمت بوده ایم؛"ما" مردم در ایران 

حکومت ھایمان نیز ھمیشھ خداساالر و خودکامھ بوده اند.

جامعھ برای دگرگونی نیاز بھ شھروند دارد؛

ست.و اُمت بھ شھروند، دانش و بینش اگام نخست در تکامل رعیت 

مردمساالری یا شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود، تنھا سیستم خردگرائی است

از مردم و مسئولیتش بھ مردم باشد.نمندی آن قانوکھ 

قائل است؛آبروحکومت مردمساالر برای مردم ارزش و 

و مرام مردمساالری، پاسداری از حقوق طبیعی انسان و پایھ

بنیادی کردن پدیده شھروند می باشد. 
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مردم ایران  مخاطب اندیشکده:

نخست، مردم باید بدانند کھ صاحبان اصلی این آب و خاک ھستند.

، وید و از حقوق طبیعی برخوردار استانسان آزاد بدنیا می آدوم، 

اولین حق طبیعی انسان برابری است.

بدون تبعیض و برابری یعنی ؛منظور از انسان، ھمۀ انسانھاسوم، 

. ، اقلیت ھای قومی، مذھبی و عقیدتیو مردزنبین ما

! در آزادی استانسانو اعتبار ارزش 

پیشرفت انسان است. و آزادی سرچشمھ ِی

با علم بھ اینکھ آزادی را باید کسب کرد ، حق را باید گرفت،

و برقراری عدالت اجتماعی نیاز بھ مبارزه دارد.
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مسئولیت اندیشکده:        برقراری عدالت، آزادی و مردمساالری 

؛ یمردمساالربرپائی سیستم و ،آزادیعدالت و، بر این باور است کھ برای برقراریاندیشکده

؛"خانھ تکانی" در تمام شئون کشوریک میھن مان نیاز بھ یک "دگرگونی اساسی" دارد. 

سیستمی؛ و از سوی دیگر، و پاکسازی ساختاریه یک یعنی ھم دولت و ھم ملت: از یکسو،

اساسی آماده سازد.تاتغییر دید و اندیشۀ مردم زمینھ را برای دگرگونِی

دگرگونی جامعھ بر داریم مھمترین گامی کھ می توانیم برای

دگرگونی اندیشھ و رفتار و گفتار خودمان است. 

این تحول، در گروی خود شناسی و خودسازی است

! یعنی الگو شدن و الگو بودن ما
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با کم دانی و خرافات مذھبیمبارزه 

پیدایش و پرورش حکومت ھای خودکامھ و خداساالر ،زمینھ ی مورد نیاِز

.می باشد"کم دانی و خرافات مذھبی

پرورش نیاز بھ ، دگرگونیعھ برای امج مساعِد "شھروند" دارد؛زمینھ ِی

.استدانش و بینش ، گام نخست در تکامل رعیت و اُمت بھ شھروند

.یک وظیفھ ی ملی است،آموزش دادن و آگاه کردن ملت

انسان،توانائی با باور بھ ارزش و اندیشکده

برابری و آزادی،و باور بھ حق طبیعی انسان یعنی

بسوی مردمساالری.،دراھی است مشخص و ھدفمن

اندیشکده، رھائی مردم را در خودشناسی و خود سازی می داند.

دانش و بینش


