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مشكل اساسي كه ذهن من را به خود مشغول داشته است اين است كه چرا بعد
از گذشت حداقل يك سده از تجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان و گذشت قرنها
از كار جمعي اجتماعي ،مذهبي و فرهنگي كماكان روحيه جمعيت ناشدگي در ميان
ما موج ميزند .ما ايرانيها فردگرا و به اصطالح دانشمندان علوم اجتماعي ،خودگرا
هستيم ،چرا جمعهاي ما ناپايدار و ناپايا هستند و به محض شكلگيري دچار شقاق
ميشوند .وفاقها وچسبندگيهاي در ميان ما ايرانيان ،به معناي دقيق قضيه حزبي
نيست حتي در قالب حزب ما محفلي داريم پاتوق و هياتي داريم اما حتما حزب نداريم.
اينكه چگونه است كه چنين شرايطي داريم؟ آيا اميد هست كه ما در آينده بتوانيم
بازي حزبي را تجربه كنيم .الزم است به شرايط فرهنگي جامعه ايران اشاره كنم:
 1در شرايط واقعي كلمه با اينكه ما فقط از حزب نامش را يدك ميكشيم .آنچهمشخص است اين است كه در كنش سياسي ما رنگي و بويي از حركت حزبي
وجود ندارد .چه اتفاقي افتاده است كه ما به اينجا رسيدهايم؟! بيترديد علل و
عوامل گوناگوني وجود دارد كه تا اين علل و عوامل برطرف نشود ،من اميدي
به يك كار جمعي سياسي و پايدار در ايران ندارم .به تعبيري ديگر من هر كار
سياسي و جمعي را موقتي ميدانم؛ اين كار جمعي ميتواند باالخره با نسيمي از
هم بپاشد به محض اينكه شكل ميگيرد دگراش و مخالفش را در درون ايجاد
كند به تجربه بازي سياسي به ما نشان داده است كه شبه احزاب ما وقتي مقابل
دشمن بيروني قرار گرفتند انسجام خودشان را حفظ كردند اما بعد از مدتي از
درون دچار شقاق شدند و حزبهاي ديگري از درون يك حزب جوشيده است.
 2يكي از عوامل عمدهاي كه در شكست تحزب در ايران ميتوان به آن اشارهكرد اين است كه ما تجربه بازي سياسي را مقدم بر شكل دادن و نشت و رسوب

دادن فرهنگ سياسي آغاز كردهايم .شما نميتوانيد بازي حزبي داشته باشيد مگر
اينكه بازي شما مبتني بر يك بازي حزبي باشد بازي حزبي در تعريف به معناي
بازي دگرها است ،فرهنگ به رسميت شناختن دگرها؛ پذيرفتن فرهنگ چند
صدايي ،بازي حزبي يعني پذيرش فرهنگ تخالف ،رقابت هم از جنس آگونستي
و هم از جنس آنتاگونستي .بازي حزبي يعني تحمل يكديگر ،تحمل مخالف
تحمل صداي ناآشنا ،بازي حزبي يعني پذيرش فرهنگ نقد .تا فرهنگ نقد شكل
نگيرد شما بازي حزبي نخواهيد داشت .يعني طلب نقد ،با آغوش باز به استقبال
نقد رفتن ،فرهنگ حزبي يعني عبور از مطلقگرايي ،عبور از خودكامهگرايي در
عرصه سياست ،عبور از تمركز قدرت .مادامي كه شما تمركز قدرت داشته باشيد
نميتوانيد از بازي حزبي صحبت كنيد .فرهنگ ديالوگ بايد جا افتاده باشد .قرار
نيست احزاب فقط در نامي متفاوت باشند در منش و روش همه شبيه همديگر باشند.
 3احزاب نبايد بيانهاي متفاوت يك امر شوند؛ تنها زبانها متفاوت ميشوداما همگان بر يك امر تاكيد ميورزند و آن را تاييد يا رد ميكنند اما با بيانها
و زبانهاي مختلف .اين به معناي دقيق كلمه بازي حزبي نيست ،بازي حزبي
يعني اينكه حزب بتواند در مقابل سياستي كه جاري است تمام قد بايستد ،نقد
و چالش كند و به معناي درستتر آلترناتيو ارايه كرده و افقي ديگر بگشايد و
استراتژيك و تاكتيك ديگري را ارايه كند و منطق بازي را عوض كند .اگر
نتواند كه منطق گوناگون و آلترناتيوهايي را ارايه كند يك حزب است با
نامهاي گوناگون .يك چنين فرهنگي اساسا در ميان ما شكل نگرفته است.
 4ما ايرانيها دفعتا با مدرنيته آشنا ميشويم .آشنايي ما با مدرنيته شبيه آشنايي ما باديگرمفاهيمجديدبودهاست.بهتعبيريدفعتاازآسمانمنجنيقمفاهيمجديدميباريد؛
مفاهيمي كه با آن آشنا نبوديم اما همچنان ولع داريم كه آن را قورت دهيم .هاضمه
جامعه ايراني براي جذب مفاهيم جديد آماده نيست .اما در اين بستر متفاوت در اين
بافت و تاخت متفاوت انديشگي و معرفتي داريم توليد ميكنيم مفاهيمي را كه خيلي
با هم هماهنگي ندارد .بنابراين بازي حزبي در ميان ايرانيان بازي نابهنگام ميشود.
 5-ما از گذشته تا به امروز تالش كرديم تا بازي حزبي را در جامعه به صورت
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سزاريني به دنيا بياوريم .اجازه بلوغ به تحزب نداديم و بستر را فراهم نساختيم .طبعا
بستر بازي سياسي بايد فرهنگي باشد .بنابراين الزم است در اين بستر فرهنگي
تكثر صداها به رسميت شناخته شود .تمام اين موارد ممكن نميشود مگر با حضور
و به رسميت شناختن غير ،تفاوت و تكثر .من بر اين باورم يك قدرتي كه دامنش
همه جا پهن است و مدعي است كه همه جهان سراي من است نميتواند بازي
حزبي و فرهنگ تحزب را بپذيرد .در زير شبحي كه در همه جا هست منطقه الفراغي
نيست كه شما بازي كنيد .زمان بازي و قواعدش را او بايد براي شما فراهم سازد.
 6ما ايرانيها از گذشته حوصله تاريخي نداشتهايم ،چون حوصله تاريخينداشتهايم به زيربناهاي فرهنگي توجه نكردهايم .امارات حزبي را روي
شن بنا كردهايم ،حال و حوصله شكل دادن به اين فوندانسيون را نداشتهايم.
 7معتقدم بازي حزبي موجب نشده است كه بازي سياسي در جامعه من منطقي ومدني شود .بازي حزبي جامعه من را به دوران طبيعي بازگرداند .بازي حزبي در جامعه
سياسي ايران جنگ همه عليه همه را راه انداخته است .ما در فضايي قرار نداريم كه
احزاب با تحمل يكديگر در جهت اعتال ،توسعه و شكوفايي ملي حركت كنند .در
اين تقاطع پر از برخورد و تنش امكان شكوفايي تحزب در جامعه ايراني سلب شد.
به معناي بهتر شرايط تحزب در ايران موجب شده است دگرهاي ما از پرده بيرون
بيفتد ،ما در چهره حزب مقابل دگر راديكال خود را ببينيم و تضاد را از بيرون به داخل
سرازير كرديم .تاريخ بازي سياسي ايران به ما ميگويد همواره تضاد و تخالف در
بيرون از حزب؛ روابط ما را در درون تحتالشعاع قرار داده است .ما همواره به نام بازي
سياسي به خود مشغول بوديم .احساس كرديم بازيگر هستيم و در حال رقابتيم؛ اما نه
بازي سياسي ما معناي تحزب را ميدهد و نه تا كنون بازيگر واقعي سياسي بودهايم.
 8هيچ جا روابط احزاب ما از جنس ديالوگ نبوده است .همه جا روابط ما ازجنس مونولوگ بوده است .همه احزاب ما فرا حزب هستند؛ ما متاسفانه حزب
را هم ايدئولوژيك فهميديم ،خيلي از مفاهيم مدرنيته را به مفاهيم ايدئولوژيك
تبديل كرديم و سپس درك كرديم كه يكي از آنها هم مفهوم حزب بود .بر
هر آنچه حزب ما ميگويد و مينويسد جامه ايسم پوشانديم و قدسياش
كرديم ،سپس از حزب بت ساختيم و خود را به آن واگذار كرديم .اين به
معني بازگشت به دوران گذشته است نه يك گام به جلو به دوران مدنيت.
 9شكست تحزب در ايران عوامل مختلفي دارد كه يك بخش از آن بهفرهنگ ما بازميگردد .اما اين فقدان و ضعف فرهنگي شريكي هم داشته است
آن هم نظام سياسي متمركزي بوده است كهگاه به صورت پاتريمونياليسم
( ،)patrimonialismتوتاليتاريسم و ...عمل ميكرده است .فضاي سياسي

بسته داشتهايم كه جايي براي سياستورزي دگران باقي نگذاشته است .هميشه
در ايران سياست در دست عدهاي خاص متمركز بوده است و بقيه سياست ميشوند.
 10بازي حزبي انسان رشيد و سوژه سياسي را ميطلبد .ما هنوز چنين امكانيرا در جامعه ايران نداريم .به تعبير لكان ما ايرانيها؛ در دوران آيينهگي به سر
ميبريم و بازي سياسي را تقليد ميكنيم .اين در حالي است كه اين بازي
پيچيدهترين بازي است كه انسانها تجربه كردهاند .اما در ميان ما انسانها
يي كه اين بازيها را مطرح ميكنند به اين پيچيدگي رسيدهاند؟ اين مسائل
باعث ميشود تا ما بعد از يكصد سال نتوانيم تحزب واقعي داشته باشيم.
 11مسلما اين نوع نگاه به سياست سبب شد تا فرهنگ عمومي ما تاثير پذيرفتهو فرماسيون اجتماعي ما تحت تاثير قرار بگيرد .در فرماسيون اجتماعي ما جايي
براي شكلگيري طبقات تعريف نشده است .بنابراين احزاب طبقه بنياد در جامعه ما
شكل نگرفته است .از سوي ديگر در جامعه ايراني ايدئولوژيهاي گوناگون شكل
نگرفته است بنابراين ما احزاب ايدئولوژي بنياد هم نداشتهايم .روشنفكران ما هم
به صورت پاتوقي و محفلي به سياست نگريستهاند ،در كافه نادري جمع ميشدند
راجع به يك كتاب صحبت ميكردند بنابراين جمع شدن ما هيچگاه شكل حزب
نداشته است .اولين احزاب ما اجتماعيون و اجتماعيون –عاميون عمرشان به اندازه
يك دوره مجلس بود؛ احزابي كه حتي نامشان هم ترجمهاي بود و از خارج از ايران
بدون آنكه پايگاه اجتماعيشان در جامعه شكل گرفته باشد تنها نامي ترجمهاي را
يدك ميكشيدند .در آن زمان حتي كتابي وجود نداشته است كه تصوير درستي از
دموكراسي و سوسياليسم ارايه دهد .بنابراين بازي در ايران شروع نشده به افراط و
رايكاليسم كشيده ميشود .نقطه صفر راديكاليسم ما به نقطه صفر آغاز ما چسبيده
است ،خيلي فاصله ندارد .طبيعي است كه يك حزب تبديل به گروه خشن ميشود.
ما متاسفانه بازي كودكانه حزبي داشتهايم نه حزب .ما متاسفانه نميدانيم از حزب چه
ميخواهيم ،حزب براي ما ابزار ميل به قدرت است كه فقط براي ما در سياست معني
پيدا ميكند و ابزار ميل به قدرت است .تنها زماني كه روحي در آن دميده ميشود
و صدايي از آن شنيده ميشود آستانه بازي قدرت يا انتخابات است .هيچگاه اين
واقعيت پذيرفته نشده است كه احزاب عرصه بازيگريشان قاعده هرم جامعه است.
 12درنهايت من ميخواهم بگويم ،براي اينكه بفهميد چرا بازي سياسي و حزبيدر ايران شكل نگرفته است به خودتان بازگرديد .بعضي چيزها خيلي نياز به مطالعه
ندارد .اينكه ما فردگرا هستيم و روحيه جمعشدگي را نداريم و نمكي پذيريم نكتهاي
است كه بايد با مطالعه خود به آن دست بيابيم .چون فرهنگ عمومي ما را به سمت
فرديت فراخوانده است نه به سمت جمع
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در سال  ۱۳۷۶مجموعهای که در قالب کانون اسالمی همبستگی برای توسعه
ایران از سال  ۱۳۷۳به طور نیمهرسمی گرد هم آمده بودند  -و قبل از آن نیز در قالب
کانون دانشجویان و فارغالتحصیالن حقوق و علوم سیاسی از حدود سال ۱۳۶۸
فعالیت میکردند  -با برگزاری کنگرهای ،هم تأسیس کانون را اعالم کردند و هم
اساسنامه خود را به وزارت کشور ارائه دادند .باتوجهبه اینکه در همان سال تعدادی از
نمایندگان مجلس و مدیران اجرائی درخواست تشکیل حزبی به نام حزب همبستگی
ایران اسالمی را به وزارت کشور ارائه کرده بودند و همپوشانی نام میتوانست در ادامه
باعث بروز مشکالتی شود ،این مجموعه تصمیم گرفت که نام خود را تغییر دهد و
اسم حزب اراده ملت ایران با مخفف حاما را برای خود برگزیند و اساسنامه خود را با
یک هیأت مؤسس هفتنفره به وزارت کشور تقدیم نمودند .کنگره کانون در سال
 ۱۳۷۶در اسناد حزبی بهعنوان اولین کنگره حزب ( )1376شناخته میشود گرچه
هنوز نام حزب اراده ملت ایران به آن اطالق نمیشده است.
در آبانماه سال  ۱۳۷۷همین مجموعه که هنوز فرایند رسمی ثبت را طی نکرده
بود ،بار دیگر در قالب دومین کنگره در کانون توحید تهران گرد هم میایند و به بحث و
تبادل نظر در رابطه با نحوه عضوگیری ،گسترش حزب و پیگیری ثبت آن میپردازند.
این واقعه در اسناد حزبی بهعنوان دومین کنگره حزب ( )1377ثبت شده است.
برای پیشبرد امور در اردیبهشتماه سال  ۱۳۷۸مجموعه مؤسسین و تعدادی از
اعضا تازه جذب شده گرد هم میایند و هیأت اجرائی موقت جدیدی را برمیگزینند.
با انتخاب این هیأت اجرائی موقت  ۵نفره و انتخاب دبیرکل ،حزب خود را برای
برگزاری سومین کنگره در آبان سال  ۱۳۷۸آماده میکند.
در کنگره سوم ( 51 ،)1378نفر از اعضا حزب ،اولین شورای سیاستگذاری حزب
را با رأیگیری مشخص میکنند تا در کنار هیأت اجرائی به امر سیاستگذاری امور
حزب بپردازند .این مجموعه که مشتمل بر  8عضو اصلی و  7نفر علیالبدل بودند به

همراه هیأت اجرائی با  5عضو اصلی و  2نفر علیالبدل مسئولیت مدیریت حزب را
بر عهده میگیرند و در اولین گام موفق میشوند که در سال بعد مجوز فعالیت حزب
را از وزارت کشور دریافت کنند.
در سال بعد از دریافت مجوز و نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری دوره هشتم،
حزبدربسیاریازاستانهایکشوراقدامبهعضوگیریمیکندوستادهایانتخاباتی
خویش را برپا میسازد .در این زمان و چند روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری
حزب کنگرهای فوقالعاده برگزار میکند و کاندیدای منتخب خویش را به مردم
معرفی میکند .در اسناد حزبی این کنگره به شمارش نمیآید و تا امروز در قالب
کنگره فوقالعاده ( )1379نامیده میشود.
طی سالهای بعد هیأت اجرائی و شورای سیاستگذاری افراد صاحب وزنی را
که به حزب میپیوستند به شورای سیاستگذاری اضافه میکردند و بدین ترتیب
به تعداد اعضا شورای سیاستگذاری اضافه شد و این روال تا کنگره چهارم در سال
 ۱۳۸۷ادامه پیدا کرد .در کنگره چهارم ( )۱۳۸۷حزب با تغییر اساسنامه ،رکن اصلی
حزب شورای سیاستگذاری شد و از آن پس این شورا بود که دبیرکل و هیأت اجرائی
را انتخاب مینمود.
در سال  ۱۳۸۱و به دنبال اختالفاتی که در جبهه اصالحطلبان و در داخل حزب
بروز نمود حزب اولین پلنوم ( )1381خود را با حضور اعضای مؤثر ارکان و شعبات
برگزار نمود .در این پلنوم ،حزب استراتژی نه گسترش و نه تعطیل را مبنای کار
خود قرار داد و با فعالیتی محدود و بیشتر در قالب سازمان تازهتأسیس دانشجویان و
جوانان حاما کار را دنبال کرد.
به دنبال چند سال فعالیت محدود حزب در سال  ۱۳۸۷خود را آماده برگزاری
کنگره چهارم نمود .در این کنگره در کنار تغییر در مرامنامه و اساسنامه و انتخابات
ارکان حزب ،حزب استراتژیها و برنامههای جدید خود را رونمائی نمود و فعاالنه در
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سپهر سیاسی ایران ظاهر شد .اما سیاست روی دیگری هم داشت ...
در سال  ۱۳۸۸و طی رویدادهای پس از انتخابات ریاستجمهوری اکثریت احزاب
کشور دچار مشکل شدند و حزب اراده ملت ایران نیز از این امر مستثنا نبود .تعدادی
از اعضای حزب دستگیر شدند و دبیرکل حزب نیز در سال  ۱۳۸۹و در هنگامی که
ریاست دورهای شورای هماهنگی اصالحطلبان کشور را بر عهده داشت دستگیر
شدند .گرچه ایشان و اعضای حزب بهتدریج آزاد شدند ولی با توجه به شرایط موجود
حزب عم ً
ال فعالیتهای سیاسی خود را تعطیل کرده بود.
در انتهای سال  1391و با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاستجمهوری
حزب اراده ملت بهعنوان یکی از معدود احزاب کشور توانست مجوز برگزاری کنگره
خویش را دریافت کند و پنجمین کنگره حزب ( )1391در بهمنماه برگزار شد .در
این کنگره حزب توانست انتخابات ارکان خود را پس از دو سال تأخیر برگزار کند
و شورای سیاستگذاری  19نفره خود را انتخاب نمود .در این کنگره حزب از حسن
روحانی بهعنوان سخنران دعوت نموده بود و عم ً
ال ایشان را بهعنوان نامزد مطلوب
خویش معرفی نمود .این کنگره با دخالت نیروهای امنیتی با اینکه قرار بود تا ساعت
 5عصر ادامه پیدا کند ،در ساعت  1بعدازظهر خاتمه یافت.
سال بعد و با افزایش تعداد اعضا حزب و ایجاد تشکیالت جدید حزبی ،حزب
تصمیم گرفت کنگره ششم ( )1392خود را در تاالر تالش برگزار نماید و وحدتی
بین اعضا خود ایجاد کند .این کنگره در واقع نمایش قدرت حزب بود و بیش از 500
نفر از فعالین سیاسی را گرد هم آورد .در این کنگره حزب از سایت و لوگوی خود
رونمائی کرد و بر حمایت خود از دولت صحه گذاشت.
سال  ۱۳۹۳و با پایان یافتن دوره دو ساله شورای سیاستگذاری حزب کنگره
هفتم ( )1393خود را افتتاح کرد .در این کنگره اعضا شورای سیاستگذاری از  19نفر
به  21نفر افزایش یافت و منشور اخالقی حزب نیز مورد رونمائی قرار گرفت .بعد از
پایان کنگره 8 ،نفر از اعضا ارکان حزب نسبت به فرایند انتخابات کنگره اعتراض
کردند و با شکایت موضوع به وزارت کشور برای مدت یک سال ،حزب درگیر یک
اختالف درونی شد که تأثیرات خود را در گسترش حزب نشان داد .نهایت ًا این اختالف
در سال  1395به مسالمت حل شد و حزب آماده برگزاری کنگره هشتم خود شد.
در کنگره هشتم ( )1395و با توجه به مسائل پیشآمده در کنگره قبلی ،ارکان
حزب ترجیح داد کنگره را بدون حضور مهمانان برگزار کند و تمرکز اصلی را بر امر

انتخابات شورای مرکزی ،هیأت بازرسی و هیأت داوری قرار دهد تا شائبههایی را
که در کنگره هفتم ایجاد شده بود ،از اذهان بزداید .در کنگره هشتم اساسنامه حزب
تغییرات زیادی کرد و حزب خود را با تغییرات جدید قانون احزاب وفق داد .در این
کنگره مرامنامه (مانیفست) جدید حزب به تصویب رسید و از سرود رسمی حزب
نیز رونمائی شد .در این کنگره ،انتخابات ارکان در فضائی آرام و بدون حاشیه برگزار
شد و شورای مرکزی  21نفره حزب  -البته این بار برای مدت سه سال  -انتخاب
شدند .در این کنگره تعداد اعضا رسمی حزب حدود  400نفر برآورد شد و  221نفر
در کنگره رأی خود را به صندوق ریختند.
 16ماه بعد حزب برای تعیین جهتگیریهای خود اقدام به برگزاری دومین
پلنوم ( )1397خود در تاالر مروارید نمود و اعضا مؤثر خود را برای تعیین وضعیت
نسبت به دولت و جناح اصالحطلب به مشارکت طلبید .به دنبال این پلنوم ،حزب
در مهرماه سال  1397و درحالیکه بیش از یک و نیم سال تا پایان دوره مسئولیت
ارکان باقی بود ،تصمیم گرفت که دست به ترمیم اعضا شورای مرکزی حزب بزند و
جایگزینهای افراد غایب و مستعفی را مشخص نماید؛ لذا با هماهنگی صورتگرفته
با وزارت کشور نهمین کنگره ( )1397خود را در کانون توحید تهران برگزار کرد .در
این کنگره  394نفر از اعضا حزب حضور پیدا کردند و با توجه به مستعفی شناخته
شدن تعدادی از اعضا شورای مرکزی حزب 4 ،نفر عضو اصلی و  11نفر عضو
علیالبدل شورا را انتخاب کردند .در این کنگره حزب از نشریه خود رونمائی کرد
و در بیانیه منتشر شده در انتهای کنگره رسم ًا بر مشی سوسیال دموکراسی خود
و حمایت از اقشار مزدبگیر و کشاورزان و کسبه و کارآفرینان خرد صحه گذاشت.
در شهریور سال  ۱۳۹۸و برای مشخصسازی نوع رابطه حزب با جناح
اصالحطلب سومین پلنوم حزب ( )1398در سالن همایشهای نشر آوران برگزار
گردید .در این پلنوم که تمام اعضا مؤثر حزب دعوت شده بودند ،نهایت ًا جمع بر این
نظر صحه گذاشت که حزب در مجموعه شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب
بماند و همچنین در قالب شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان در انتخابات
مجلس پیش رو شرکت کند.
کنگرههای دوم و ششم حزب قطعنامه یا بیانیهای نداشتهاند و بیشتر با هدف
وحدتبخشی بین اعضا و قدرتنمایی در سپهر سیاسی ایران برگزار شدهاند .اما
حزب در سایر کنگرههای خود قطعنامه یا بیانیهای صادر کرده است.
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گزارش دبیرکل به کنگره دهم  -مرداد ۱۴۰۰
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با ابراز خرسندی از برگزاری دهمین کنگره ملی حزب اراده ملت ایران که
علیرغم تنگناها و مشکالت ناشی از شرایط همهگیری بیماری کرونا با تالشها و
پیگیریهای مستمر دستاندرکاران برگزاری کنگره (کارگروه برگزاری کنگره) به
سرانجام رسید .وظیفه خود میدانم از زحمات و کوششهای این عزیزان در این امر
مهم تقدیر و تشکر نمایم .همچنین با عرض خیرمقدم و تشکر از تکتک اعضای
حزب که در این کنگره مهم شرکت کردهاند بدینوسیله گزارش دبیرکل در دوره
گذشته خدمتتان تقدیم میگردد الزم به ذکر است ازآنجاییکه در پایان هرسال
گزارش ساالنه رکن دبیرکل (دبیرخانه حزب) شورای مرکزی حزب ارائه گردیده و
در سوابق حزب موجود میباشد در این گزارش بهصورت اجمال به رئوس فعالیتها
جهت استحضار اعضای محترم حاضر در مجمععمومی حزب تقدیم میگردد.
از بهمنماه سال  ۱۳۹۵که هشتمین کنگره حزب برگزار گردید و رسم ًا دوره هفتم
فعالیت ارکان حزب شروع شد ،بنده بهعنوان دبیرکل حزب در خدمت دوستان بودهام.
در این میان به علت الزام وزارت کشور به تطبیق اساسنامه با قانون جدید احزاب و
ترمیم شورای مرکزی حزب یک کنگره اضافه در مهرماه سال  ۱۳۹۷برگزار گردید
(کنگره نهم) .اینک در شروع کنگره دهم حزب گزارشی مختصر از فعالیتهای
حزب در طی چهار سال و اندی را خدمت شما عزیزان ارائه مینمایم .مجموعه این
اقدامات ثمره زحمات تمام اعضا و هواداران حزب در سراسر ایرانزمین بوده است و
من فقط نقش هماهنگکنندگی این حرکت را بر عهده داشتهام.
شورای مرکزی :طی  ۵۲ماه طی شده  ۳۸جلسه شورای مرکزی برگزار شده است
که به طور میانگین بیش از دو جلسه در هر فصل بوده است ،لذا شورای مرکزی در
این دوره بسیار فعاالنه و به طور همهجانبه در امور حزبی مشارکت داشته است .تمام
جلسات مستند شده و مورد اطالعرسانی قرار گرفتهاند.

برنامه :در سه سال اول دوره هفتم برنامه مصوب کنگره هشتم بهعنوان برنامه
کالن حزب مدنظر قرار گرفت و تالش شد که به اهداف مندرج در برنامه برسیم .در
این راستا نشریه حزب رونمائی شد ،گسترش کمی شعب و دفاتر اتفاق افتاد ،انتشارات
حزب افتتاح و فعال شد ،اردوها و برنامههای آموزشی متعددی نیز برگزار گردید .در
یک سال انتهائی دوره هفتم ،برنامه موقت یکساله مصوب شورای مرکزی مبنای
عمل قرار گرفت و طبق آن زیرساخت مجازی حزب برای دبیرخانه ایجاد شد ،سایت
جدید حزب رونمائی گردید ،حوزههای حزبی تشکیل و فعال شد و حزب به طور
فعاالنه در انتخابات شوراهای شهر و روستا حضور یافت.
دبیرخانه :از ابتدای دوره تا اسفندماه سال  ،1398دفتر مرکزی حزب با حضور
دو نیرو تماموقت در تهران برقرار بود و اقدامات مرتبط با دبیرخانه نیز در آنجا انجام
میشد .با شروع پاندمی کرونا دفتر مرکزی حزب تعطیل و با نیروهای دفتری
تسویهحساب گردید و امور دبیرخانهای بهتدریج به نرمافزار اتوماسیون اداری منتقل
گردید.
کمیتههای اجرائی :طی چهار سال گذشته افراد متعددی در دورههای یکساله
مسئولیتهای کمیتههای اجرائی مرکزی را بر عهده گرفتند و طبق برنامههای
پیشنهادی مصوب شده به فعالیت پرداختند .در اواسط این دوره کمیته مدیریت
شهری و شوراها نیز ایجاد شد و به ساختار حزب ملحق گردید .در دوره مذکور
کمیته زنان موفقترین کمیته حزب بود که توانست میزان حضور زنان را به طور
چشمگیری در حزب افزایش دهد.
واحدهای اجرائی تحت نظارت دبیرکل :در تمام طول دوره چهارساله دفتر
سیاسی ،روابطعمومی ،دفتر حقوقی و شاخه جوانان حزب فعال بودند و به امور
محوله میپرداختند .طی این دوره حدود  ۱۵بیانیه از طرف حزب منتشر گردید.
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روابطعمومی نیز بهجز یک وقفه یکساله مسئولیت سایت حزب را بر عهده داشت
و کار انعکاس اخبار حزبی و فعالیتهای اعضا را انجام داد.
دفاتر و شعبات حزب :حزب طی این دوره توانست در  ۲۵استان کشور شعبه
داشته باشد و در حدود  ۶۵شهرستان دفتر حزبی ،و در  ۲۰شهرستان نماینده حزبی
داشته باشد .تمام این شعبات و دفاتر طی این مدت مجوزهای الزمه را از وزارت
کشور دریافت کردند .در چهار سال دوره هفتم در اکثر شهرستانهای کشور مجامع
عمومی برگزار شد و ده ها اردو و برنامه با مدیریت دفاتر مختلف برگزار گردید.
کارگروهها :طی این چهار سال کارگروههای متعددی در حزب ایجاد شدند که
دو کارگروه سالمت و مدیریت بحران بسیار فعال بودند .کارگروه مدیریت بحران
یک اردوی سهروزه در همدان برگزار نمود و به بیش از  ۳۵نفر از اعضا حزب آموزش
داد و کارگروه سالمت نیز در دوره پاندمی کرونا بسیار فعال بود و پیامهای آموزشی
متعددی را تولید و منتشر نمود.
حوزهها :در شش ماه دوم سال  ۱۳۹۹برنامه ایجاد و گسترش حوزههای حزبی
شروع شد و نهایت ًا  ۱۵۰نفر از اعضا حزب در بیش از  ۳۵حوزه متشکل شدند .محتوای
آموزشی مناسب برای حوزهها چه بهصورت مکتوب و چه بهصورت تصویری توسط
کمیتهها و افراد تهیه گردیدند و در اختیار اعضا داخل حوزه قرار گرفتند.
نشریه :از بهار سال  ۱۳۹۷کار انتشار نشریه به طور رسمی آغاز شد و تا االن
نیز ادامه دارد .در این راستا  ۲۹شماره نشریه حزب منتشر شده است و سایت فعالی
نیز دارد.
انتشارات :مجوز رسمی انتشارات حزب در تابستان  ۱۳۹۷صادر شد و تا امروز ۱۱
عنوان کتاب توسط انتشارات حزب منتشر شده است.
حضور در ائتالف اصالحطلبان :تا تابستان  ۱۳۹۹که حزب به طور رسمی از
تشکیالت جبهه اصالحات خارج شد ،نمایندگان حزبی حضور فعال و مستمری در
شورای هماهنگی و شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان داشتند.
خانه احزاب ایران :در این دوره حزب اراده ملت ایران عضو شورای مرکزی خانه
احزاب ایران بوده و در سالی که مسئولیت کمیته نظارت بر انتخابات بر عهده نماینده
حزب بود همایش فصلی تحت عنوان «احزاب و انتخابات» را برگزار کرد و طی آن
از پیشکسوتان عرضه تحزب (دکتر عباس شیبانی ،ابوالقاسم سرحدی زاده ،اعظم

طالقانی ،زهرا مصطفوی و کاظم اکرمی) تقدیر به عمل آمد.
انتخابات مجلس سال  :1398حدود  25نفر از اعضا حزب برای انتخابات مجلس
نامزد شدند که  7نفر ایشان تأیید صالحیت شدند ولی در ادامه رقابتها یا انصراف
دادند یا پیروز نشدند .در این انتخابات حزب رسم ًا به نحوه تأیید صالحیتها اعتراض
کرد و عم ً
ال در انتخابات حضور نیافت.
انتخابات شوراهای شهر و روستا  :1400در این انتخابات حزب در شوراهای شهر
 19نامزد رسمی داشت که یک نفر پیروز شد و دو نفر بهعنوان عضو علیالبدل به
شورا راه یافتند .بقیه نامزدها یا انصراف و یا شکست خوردند .حزب در این انتخابات
 16نامزد غیررسمی هم داشت که از ایشان یک نفر پیروز شد و دو نفر بهعنوان عضو
علیالبدل به شورا راه یافتند .بقیه نامزدها یا انصراف دادند و یا شکست خوردند .در
شوراهای روستائی نیز حزب  7نامزد داشت که  4نفر پیروز شدند و دو نفر بهعنوان
عضو علیالبدل به شورا راه یافتند .یک نفر نیز انصراف داد.
انتخابات ریاستجمهوری  :1400در این انتخابات حزب اعالم کرد که نامزد
انتخاباتی اختصاصی ندارد و منتظر نظر جبهه اصالحات میماند و چون جبهه
اصالحات نیز نامزدی معرفی نکرد عم ً
ال حزب به طور رسمی در انتخابات حضور
نیافت .به اعضا حزب اجازه داده شد تا به صفت شخصی در ستاد نامزدهای
اصالحطلب حضور یابند.
نکته پایانی :در دوره مورد نظر غیر از سال  ،1399عملکرد مالی ساالنه حزب در
پایان هر سال مالی توسط کمیته مالی  -پشتیبانی تهیه و به تأیید شورای مرکزی
رسیده است و نسخهای از آن در اختیار دستگاههای قانونی ذیربط قرار گرفته
است که گزارش کلی عملکرد این دوره به همراه عملکرد سال  1399توسط کمیته
مالی  -پشتیبانی آماده و در همین کنگره ارائه میشود.
با آرزوی موفقیت ،سربلندی ،همدلی و اتحاد هرچه بیشتر
در خانواده حزب ملت ایران
شادوپیروزباشید

احمدحکیمیپور-مرداد۱۴۰۰

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

سال سوم
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هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

سال سوم
شامره 29
هفتهاول مرداد 1400

فهرست هزینه های حزب سال 1398
ردیف

لیست هزینه ها

توضیحات

(مبالغ به تومان است)

1

اجاره دفتر

ماهانه  4.500.000تومان

54.000.000

2

هزینه پرسنلی = دو نفر

ماهانه هر نفر  2.000.000تومان

48.000.000

3

هزینه جاری دبیرخانه

ماهانه  2.000.000تومان

24.000.000

4

هزینه نشریه =  13شماره

تهیه و چاپ و توزیع

32.500.000

5

اردو مشهد  -جوانان

پذیرائی و اقامت

1.500.000

6

اردو نظرآباد – انتخاباتی

پذیرائی

1.600.000

7

اردو سمنان  -انتخاباتی

پذیرائی

2.900.000

8

اردو تهران  - 1آموزشی

اقامت و پذیرائی

3.100.000

9

اردو تهران  - 2جوانان

اقامت و پذیرائی

1.200.000

10

میزگرد فرهنگی

سالن برگزاری و پذیرائی

700.000

11

میزگرد جنبش دانشجوئی

سالن برگزاری و پذیرائی

700.000

12

پلنوم سوم

پذیرائی ،اقامت و سالن برگزاری

5.000.000

13

سایت رسمی حزب

شارژ سایت

2.000.000

14

شاخه جوانان

امور مختلف آموزشی

2.000.000

15

هزینه سایت نشریه

خریداری و شارژ سایت

6.000.000

16

اردو یزد  -جوانان

پذیرائی و اقامت

2.000.000

17

اردو قزوین  -بازرسان

پذیرائی

1.100.000

18

اردو همدان – مدیریت بحران

امور اداری

700.000
191.000.000

کل هزینه

فهرست درآمدهای حزب سال 1398
ردیف

لیست درآمدها

توضیحات

(مبالغ به تومان است)

1

کمک احمد حکیمی پور

دبیرکل

51.000.000

2

کمک افشین فرهانچی

قائم مقام دبیرکل

32.000.000

3

کمک علی مشکینی

مسوول امور مالی حزب

20.000.000

4

کمک سایر اعضا و حق عضویت ها

اکثریت از اعضا شورای مرکزی

46.000.000

5

پیش پرداخت دفتر حزب
(متعلق به آقای حکیمی پور بود)

بعد از تحویل دفتر هزینه شد.

40.000.000

6

فروش نشریه حزب

5.000.000

کل درآمد

194.000.000

مانده منتقل به سال  1399برابر  3.000.000تومان است.

هفته نام ه اراده ملت
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فهرست هزینه های حزب سال 1399
ردیف

لیست هزینه ها

توضیحات

(مبالغ به تومان است)

1

هزینه نشریه =  4شماره

 850.000برای هر شماره  +عیدی

3.550.000

2

هزینه نرم افزار زوبین

20.000.000

20.000.000

3

هزینه جاری دبیرخانه =  6ماه

 200.000ماهانه

1.200.000

4

هزینه پرسنل دبیرخانه =  6ماه

 1.000.000ماهانه

6.000.000

5

هزینه برنامه فرهنگی

400.000

400.000

6

هزینه اینترنت

400.000

400.000

7

هزینه سایت

5.000.000

5.000.000

8

هزینه جلسات شورای مرکزی =  2نوبت

2.000.000

2.000.000

کل هزینه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

38.550.000

فهرست درآمدهای حزب سال 1399
ردیف

لیست درآمدها

توضیحات

(مبالغ به تومان است)

1

درآمد فروش نشریه

حدود  100شماره فروخته شده است

100.000

2

حق عضویت و کمک اعضا

اکثریت اعضا شورای مرکزی و هیات اجرائی حزب

10.000.000

3

کمک افشین فرهانچی
کل درآمد

هفتهنامه

مانده منتقل به سال  1400برابر  10.000.000تومان است.

36.450.000
-

46.550.000

سال سوم
شامره 29
هفتهاول مرداد 1400

هفته نام ه اراده ملت
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فهرست هزینه های انتشارات از سال  1397الی 1400
ردیف

لیست کتاب ها

توضیحات

(مبالغ به تومان است)

1

هزینه امور اداری

مهر و مجوز و ...

967.500

2

پندار

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

4.930.000

3

کردار

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

5.015.000

4

گفتار

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

3.023.000

5

حزب سیاسی

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

2.252.000

6

در مواجهه سیاست و روان

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

2.150.000

هفتهنامه

7

گفتمان

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

1.740.000

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

8

منافع ملی

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

2.185.000

9

مشارکت سیاسی جوانان

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

1.907.500

10

شوراها

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

2.440.000

11

احزاب سیاسی و جوانان

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

2.010.000

12

سید قطب

صحافی  /طرح جلد  /چاپ  /انتقال

2.380.000

سال سوم
شامره 29
هفتهاول مرداد 1400

31.000.000

فهرست درآمدهای انتشارات از سال  1397الی 1400
ردیف

لیست درآمدها

توضیحات

(مبالغ به تومان است)

1

درآمد فروش کتاب چاپی

-

4.500.000

2

درآمد فروش کتاب الکترونیک

از طریق سایت طاقچه

500.000

3

کمک زهره رحیمی

-

2.000.000

4

کمک افشین فرهانچی

-

24.000.000

کل درآمد

31.000.000

هفته نام ه اراده ملت

11

کنداکتور کنگرۀ دهم حاما(مجازی)
جمعه هشتم مرداد ماه یکهزار و چهارصد
ردیف

مدت زمان برنامه ها

ساعت شروع برنامه

عنوان برنامه

1

ساعت شروع و استقرار

 5دقیقه

8/03

2
0
0
5
6
7
8
9
13
11
12
10
10
15
16
17
18

قرائت قرآن
انتخاب و استقرار هیات رییسه
سرود جمهوری اسالمی ایران
خیر مقدم و اعالم برنامه
گزارش دبیر کل
نماهنگ
گزارش مالی خزانه دار
گزارش بازرسی
پیشنهادات اصالح اساسنامه و مرامنامه
طرح سیاست های کالن(برنامه سه ساله)
اعالم نامزد های شورای مرکزی و بازرسی(اسالید)
رای گیری اصالح اساسنامه و مرامنامه
رای گیری برنامه سه ساله
انتخابات شورای مرکزی و بازرسی
تنفس
شمارش آراء و اعالم نتایج
قرائت قطعنامه

 5دقیقه
05دقیقه
 5دقیقه
 5دقیقه
 15دقیقه
 5دقیقه
 13دقیقه
 13دقیقه
 13دقیقه
 13دقیقه
 23دقیقه
 05دقیقه
 05دقیقه
 63دقیقه
 03دقیقه
 03دقیقه
 5دقیقه

8/05
8/03
9/15
9/23
9/25
9/03
9/05
9/55
13/35
13/15
13/25
13/05
11/03
12/15
10/15
10/05
10/15

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

سال سوم
شامره 29
هفتهاول مرداد 1400
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هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

سال سوم
شامره 29
هفتهاول مرداد 1400

هفته نام ه اراده ملت

13

مقدمه
تعدادی از اعضا ی دوره هفتم شاررای رکزیی زی اراده رت ارکا در راتات ی د د تارا ر ده  ۱۳اتا تا ر

زی  ،دکن ر پیشاا د دی درد را د رالزظ تی ز در درو تشااالیالو ودرد دارد و هنی یش شااکارر دیکونی
ز زم دک زشرر ،د رع ر واقعگکاری دد طکح در رجنع عنرری زی تقدرم ریز د.
ر ضانش پ تاداش و ت دید ر درد و رردرد در رکاان ر  ،ات ت ر  ،نظ ان ر  ،ر شرر ادالقی و ت د راهبکدی
زن

زی ؛ هنی یش رجنرع ای از ررضاعگیکیه ی تشاالیالتی ز در رتات داو رتانی زی و در نشاکر

زی ر عالس شدهاند ،دت د نگ رش دکن ر زدهارم و ادتص ر ارش دکن ر را از دو دد رع ر ننردهارم.
نختااا ار الا دیریا و ارش دکن ر ربت ی دک روش دکن ر رریی غتتا

در ادتادای هک تااا ی ز ری ،د هنفالکی

اعضاا ی شااررای رکزیی و رجنرع ی ادکاری وق  ،در ق لب دکن ر عنتی تی رک تاا ل ای تدورش ریگکدد ،ت

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

دخش وتیعتکی از نظکاو و پیش د داو اعض ی هنال ر را پرشش ددهد.
دوا ار ال ارش ادتص ا ر را رت تااب د ک ا و ر دودر ه ی تبتیغ تی و انتخ د تی ز گکه دهم ،در تبییش و
تشااکرب دکن ر رع ر زکدهارم .ددو تکدرد هکرک از شاان هک پکتااش ر ادد ری ،پیکارر هک دخش از دکن ر
داررد .دکای پ تخگرری و ترضیب در ددر شن هتتیم.

در دکن ر ی "چشاان " د در نظک داشااتش ر ع رتی ،شااکارر عی ی زشاارر و رجنرع ک ا ه و تددرداو

رردرد؛ د دغدغ ی ت قق الگری زالنکانی عنتی ،ز ردکدی و درری ،رراردی ز در ادار آورده شاادهاند ،دکای
عنتی تی شد در دوره ت ت ل  ۱۴۰۰الی  ۱۴۰۳پیش د د گکدرده ات .

از آنج ریال دکن ر ه ی پیشا د دی در ز گکه دهم د رای گااشات دراه د شاد ،در پ ر

عکض ریز یم ز :

رقدر  ،ددر شان

"اعضا ی گکاری زی اراده رت ارکا  ،از آنج ز زشارر و د رع ی ر  ،دیشان ر از ک ا ه ی ن
رتیک ترتع و گکهگش ری ،از زف داده ات  .ع دیان از تکتک شن گکاری

درد را در

دردرات ریز یم ز د نگ هی

رتاورنن  ،رف د ر در در دکن ر "چشان " را رط لع دفکر رید و د اشاکا د روح ز زم دک ارش دکن ر و ترد
د رورالکده ری ز در پیش گک ت ات  ،تصنیم ارزشن د دررش را دگیکرد".

سال سوم
شامره 29
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سیاستاهی ربانمه چشمه
 .1شررای رکزیی د رث د ررترر ر کک زی .
 .2دررشی اقتص دی ادتن عی "ترتی ی دررزکاتی".
 .3زن ر از ر ع اقش ر رترتر و رترتر د پ ریش د تنکزی ورژه دک دهکه ی ری نی.
 .4ا ل د اتتقالی و ز ش رتتقل زیدی.
رع ی ر د ع را راک زای رتاتقل ،رخا لف اداتال دادنای و دادو شاکر ،دا شاررای هنا ه گی
ازاایا ا ااالحطتب و نداا د ادن عتاا ز هتااتیم .در رورالااکد راا  ،قطعاا ارالاا

ادااتال رقطعاای و

ضکوری دا ازایا هنتار ،در راراقعی چار انتخ دا و و رتا دل ردام رتای ودارد دارد .در شاکارطی
هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

هاام زا نی ا ز دا وزاادو داایش نیکوه ا ی پیشااکو ازتا م ریگااکدد و هنی اایش در ااررو نیا ز د ا

هنال ریهاا ی رشااتکک ،طبااق اهاادا تعکرفشااده ،راه زاای دااکای وزاادو و هنالاا ری گشاارده
ات .
 .5اتخ ذ رراضع ا الحطتب ن د رع ر نقد درو گفتن نی و نفی رورالکد اپررترنیتتی*.

سال سوم
شامره 29
هفتهاول مرداد 1400

*رع اای زاای دااک ک ا ه ری ز ا ت د ا ر ا ع و تاارد شخصاای ر ا زیداای در آ د شااد ،داادو ترد ا د ا ر ا ع رتاای و
رکدری ،رتنکزی نخراهد شد.

راهبرداهی ربانمه چشمه

هفته نام ه اراده ملت
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تنکزی دک آررزش و ترانن دت زی
تنکزی دک زرزهه ی تی تی دکد و ر تی

اهداف ربانمه چشمه
 .1تکدی ز دره ی هن د نب د ترد ورژه د زن

و دران .

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

 .2تکدی ردرکا تشالیالور رر.
 .3ا یارش دانش و دی ش تی تی اعض و گکوهه ی هد .
 .4تکورج دشرن پکهییی در هن عک ه .
 .5پیگیکی رت دل ردرکر شدکی و روتت ری و شرراه .
 .6پیگیکی رت دل و رشالالو زرت ر یطی و ررانع ترتع ای.
 .7پیگیکی رط لب و گکوه ه ی هد در تطب ر تی.
 .8پیگیکی ردی ت زی زرکت د ه ی ییرالی ،اداری ،رت ن ای و رج زی زی .

ر ا دآوری ریگااکدد ز ا در ارااش دکن ر ا  ،زاای ربت اای دااک دکن ر ا ر رری ،در ادتاادای دورهی ت ت ا ل د ا
ارجا د تا دت ر رت تااب دا ر تاارای پیشا د دی ،در رتاایک ت قااق دکن را پاایش دراهااد ر ا و انتدا ی
هک ت ی ،دک دیری و آ د زنگکی دراهد ننرد.
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فلسفهی ربانمه چشمه
واقعدی ی در ت جش ظک یا  ،تارا و چ لشها ی دا لقره ازایا و ت ای در اراکا  ،دا تنکزای وراژه داک
ظک ی ت جی زی اراده رت ارکا .
دکآوردی از گشردگی و ارال پارکی ز ش ددی در تپدک تی تی ارکا  ،طی ت ت ی آتی زشرر.
گن ن ا زنیه و ت ا ررره ی تی تاای وق ا  ،ز ا ضااکورو آر ا دگی هااک تشااالیالتی را دااکای ررقعی ه ا ی
پیشدی ینشده ر د کانی گرشید رینن رد.
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نگا هی رتعددان ا و عنتاای د ا تاایک ت ا ررخی ت اای در تن ا ری درارااع و د ورر اادی د ا رونااد گ اد ا گ ا
رشد و ترتع ی ازیا در درگک زشرره .

مجم عم
م
ح
تقدیمکنندگان ربانمه هب ع و ی زب

افشین فرهانچی ،زهره رحیمی ،رحیم حمزه ،علی خلیلیپور دارستانی ،شهرام آقایاری ،علی مهری ،آرش کیانی

ن ریده ی ز ری ارش دکن ر نیی در طی ز رزار انتخ د تی ز گکه دهم زضرر اعض ی گکاری ،رعک ی دراه د شد.

با ارادهی آن انسانی که توئی
چشمه ای باشیم ،زنده و حیات بخش و زالل
ارادتمندیم و از شکیبایی شما سپاسگزاریم
مردادماه 1400
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باسمه تعالی

«همه با هم»
برنامه پیشنهادی به کنگره حزب اراده ملت ایران(حاما)

مقدمه:
اکنون که در آخرین سال از قرن چهاردهم هجری شمسی قرار داریم ،با اینکه با کولهباری از یک قرن
تالش برای استقرار حکومت قانون ،آزادی ،استقالل ،امنیت و عدالت انتخابات دیگری نیز پشت سر گذاشته
ایم ،اما همچنان شاهد بحرانهای متعدد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هستیم .بعضا ً گره خوردن
و تنیدن این مشکالت در هم به مانند گره ای کور درنظر می آید که گویا شرایط حاکم نیز فاقد کورسو های
امید حل معضالت است .اختالف دیدگاه ها و اختالف سلیقه ها به سمت نزاع ،افتراق و بزرگتر شدن گسل
های اجتماعی و عظیم تر شدن شکاف های طبقاتی در حال حرکت است .آنچه که باعث افتراق های

هفتهنامه
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گوناگون و شکاف های اجتماعی متعدد گشته است در عین حالی که متاثر از تضاد منافع یا ظهور بحران
های جدید بوده است ،متاثر از عدم وحدت در رو یای واحد و ملی نیز هست .این رویاها را می توان در
چند دسته ی رویای آزادی ،عدالت ،ایران ابرقدرت ،حیات طیبه ایمانی ،اصالت و امنیت تقسیمبندی نمود.
رویاهایی که عطش تحقق آنها در یک قرن اخیر که دستیابی به تاریخ مکتوب ،شفاهی و تصویری بیش از
پیش مهیا بوده است ،کامالً هویدا است .اما هرکدام از این رویاها در مسیر تبدیل شدن به آرمان با انحرافهایی
همراه شده اند .ما عدالت را بدون کمونیسم ،اصالت را بدون تجزیه طلبی و ناسیونالیسم منفی ،ایران ابر
قدرت را بدون سلطنت طلبی ،امنیت را بدون استبداد ،استقالل را بدون خصومت زایی ،حیات طیبه ایمانی
را بدون دگم اندیشی و تحجر و آزادی را بدون مسئولیت گریزی ،آنارشیسم یا تبعات منفی مدرنیسم
می خواهیم .ما همچنان راه برون رفت از مشکالت را تحقق اصالحات ،گسترش طبقه متوسط اقتصادی و
شکل گیری جامعه مدنی دانسته و در این مسیر برنامه حزب را در خصوص سیاست های کالن مورد
حمایت حزب در حوزه های سیاست داخلی ،اقتصاد و توسعه ،سیاست خارجی و مدیریت شهری در بخش
اول برنامه آورده ایم .همچنین در بخش دوم این برنامه تکالیف حزبی را برای مسیر آینده حزب تا کنگره
بعدی در سه سال آینده مشخص ساختهایم.
1
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بخش اول
سیاستهای کالن مورد حمایت حزب اراده ملت ایران
قسمت اول سیاست داخلی
 -۱استفاده از ظرفیت های اصل  ۵۹قانون اساسی در راستای حل منازعات داخلی
 -۲اجرای بدون تنازل قانون اساسی
 -۳حرکت به سوی نظام انتخاباتی تناسبی
 -۴اعمال سیاست های تشویقی در جهت گسترش احزاب و نهادمند سازی رقابت های سیاسی
هفتهنامه
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 -۵مخالفت و مقابله با برخوردهای تهدیدکننده حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران
-۶تقویت هنجارهای فرهنگ ملی و منطقهای
 - ۷حمایت از آزادی مطبوعات و آزادی گردش اطالعات و فضای مجازی با هدف فسادستیزی و ایجاد
شفافیت و افزایش آگاهی شهروندان
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 - ۸استفاده از ظرفیت های قانونی نهادهای انتخاباتی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش
 -۹حمایت از تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد و اتحادیه های صنفی در راستای تحقق جامعه مدنی
و سیاست های مناسب جهت شکل گیری عرصه عمومی
 -۱۰پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی و حفظ منزلت و شأن شهروندان به خصوص حقوق اقلیت
ها
 -۱۱گسترش کرسی های آزاد اندیشی در جهت بسط آزادی اندیشه ،مخالفت و ایستادگی در برابر
برخوردهای غیر قانونی و خودسرانه
 - ۱۲پذیرش و مدارا با دیگری و اعتقاد به رقابت اخالقی قانونمند و افزایش بردباری مدنی
 -۱۳تقویت سیاست های فرهنگ مشارکتی و مولفه های درج شده در این قالب فرهنگ سیاسی

2
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 -۱۴حمایت از سیاست های باز فرهنگی در جهت تقویت هویت مشترک و داد و ستد فرهنگی مبتنی بر
پاالیش عقالنی هنجارها
- ۱۵اصالح قانون جرم سیاسی در جهت شفاف سازی بیشتر و تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی
- ۱۶اصالح قوانین تصدی گری مدیران با اهداف افزایش مشارکت زنان و جوانان در سطوح مدیریت
میانی
 -۱۷افزایش سرانه خدمات پزشکی مطابق با استانداردهای بین المللی
 - ۱۸بیمه خدمات درمانی همگانی
 - ۱۹برابری فرصت های حق تحصیل برای تمامی مردم ایران در تمامی مقاطع تحصیلی
 -۲۰گسترش پارک های علم و فن آوری و پژوهش های کاربردی
 -۲۱افزایش نوسازی مدارس در مناطق محروم در جهت ارتقای کیفیت آموزش

هفتهنامه
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 -۲۲تمرکز ویژه بر حفظ منابع و سرمایه های ملی و زیست محیطی و گام های اساسی و کار آمد برای
نجات طبیعت ،ذخایر و حیات وحش ایران
 -۲۳شایسته ساالری مهمترین مالک تصدی مناسب در سطوح مختلف مدیریتی باشد.

3
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قسمت دوم اقتصاد و توسعه
 -۱ثبات نرخ ارز از طریق کنترل مستقیم قیمت توسط بانک مرکزی ،تشکیل بورس ارزی ،حمایت از
گسترش صادرات ،مقابله با سفته بازی در ارز ،ایجاد تورم هوشمند و مجزا سازی قیمت ارز از نرخ تورم
 -۲کنترل تورم در سه دوره چهار ساله ،تورم به صورت هوشمند در کاالهایی ایجاد شود که فاصله قیمت
آنها با قیمت جهانی ،سوددهی تولید آنها را به خطر انداخته است .بگونه ای که به تفکیک دوره چهار ساله
اول  ۱۵درصد ،چهار ساله دوم  ۱۲درصد و چهار ساله سوم  ۹درصد تنظیم شود.
 -۳افزایش بودجه اداره کشور به  ۵۰۰میلیارد دالر در بازه زمانی  ۱۶سال
هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

 -۴در راستای افزایش قدرت خرید مردم حقوق کارمندان و حداقل حقوق ،بیش از نرخ تورم محاسبه شود
و این روند تا ارتقای ایران به کشور پانزدهم جهان از لحاظ برابری قدرت خرید ادامه یابد.
 -۵از آنجایی که بخش عمده کاهش رشد اقتصادی ایران متاثر از عدم تناسب قیمت تولیدات با قیمت جهانی
است ،الزم است در کنار توجه به افزایش کمی تولیدات ،عمده نگاه به ارتقای کیفیت و باز یابی افزایش
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ظرفیت کارخانه ها باشد.
 -۶پررنگ نمودن نقش گاز در فرآیند توسعه کشور از طریق گسترش نیروگاه های سیکل ترکیبی و افزایش
صادرات گاز
 -۷حرکت به سمت استخراج روزانه  ۷میلیون بشکه نفت بگونه ای که با راه اندازی خطوط انتقال نفت ۳
میلیون بشکه استفاده داخلی و  ۴میلیون بشکه در روز صادرات نفت انجام پذیرد.
 -۸حمایت از سیاست های گسترش جذب سرمایه گذاری خارجی و سامانمندی سرمایه ایرانیان خارج از
کشور و جهت دهی به سرمایه های سرگردان
 -۹حذف قراردادهای شرکتی و تبدیل وضعیت به استخدام قراردادی و پیمانی در ادارات دولتی در راستای
افزایش امنیت شغلی
 -۱۰اصالح قانون بیمه بیکاری و گسترش دایره مشموالن آن
 -۱۱کاهش اتکای صندوق های بازنشستگی و بیمه ها به بودجه عمومی و سود ده سازی بنگاه های مرتبط
4
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 -۱۲اجرای کامل طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان
 -۱۳مدیریت روان آب ها و کاهش اتکا به استفاده از آبهای زیرسطحی و گسترش تصفیه خانه های شهری
 -۱۴گسترش گلخانه های هیدروپونیک در حوزه کشاورزی
 -۱۵توسعه و تجهیز فرودگاهها و ناوگان هوایی کشور
 -۱۶توسعه شبکه اتوبانی کشور
 -۱۷تکمیل و توسعه شبکه راه آهن کشور و قطارهای سریع السیر
 -۱۸افزایش سهم انرژی پاک در شبکه سراسری برق کشور به میزان  ۱۰درصد در یک دوره  ۸ساله
 -۱۹اصالح سیاست های کشاورزی در زمینه افزایش کشت های کم آب بر ،افزایش ضریب مکانیزاسیون
کشاورزی و تمرکز بر گیاهان دارویی
 -۲۰حمایت از سیاست های مقابله با خام فروشی استخراج محصوالت معادن و حمایت از تولیدات پایین

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

دستی
 -۲۱توسعه زیرساخت های ارتباطات و اینترنت پر سرعت
 -۲۲جلوگیری از تعدیل نیروهای دولتی تا زمانیکه نرخ بیکاری در کشور به  ۷درصد نرسد.
 -۲۳تکمیل شبکه جنوب به شمال خطوط انتقال گاز و معیانات گازی و خوراک پتروشیمی ها
 -۲۴توسعه بنادر جنوبی و ارتقای شبکه حمل و نقل منتهی به این بنادر
 -۲۵افزایش تولیدات دامی و حمایت از سیاست های افزایش استفاده از گوشت سفید
 -۲۶سامانمندی صدور جواز در جهت ایجاد توسعه همه جانبه و متقارن وکاهش زمان صدور جواز
 -۲۷بهره مندی از ظرفیت های اقتصاد شب در کالنشهرها
 -۲۸توجه ب ه مولفه های اقتصاد دانش بنیان و ایجاد مکانیزم های ارتباط کاربردی میان پژوهش و تولید.
 -۲۹حمایت از گسترش استارت آپ های کاربردی
 -۳۰توجه ویژه در راستای تقویت و جبران عقب ماندگی در صنایع های تک.
5
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قسمت سوم سیاست خارجی
 - ۱حرکت در مسیر مکتب ایده آلیسم و عدم خروج از گفتمان این مکتب در مواضع رسمی و بین المللی
 -۲صیانت از استقالل سیاسی و تمامیت ارضی کشور و پایبندی به اصول  ۱۵۲و  ۱۵۳قانون اساسی در
تدوین معاهدات ،پیمانها و قراردادها و اسناد تعهدآور بین المللی
 -۳خصومت زدایی و مقابله با سیاست های ایران هراسی و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور
 -۴افزایش اسناد راهبردی منطقه ای و بین المللی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه با
هدف ارتقای منافع ملی ایران
 -۵در نظر گرفتن تمهیدات الزم در راستای صادرات گاز ایران در دو محور پاکستان چین و اروپا و
هفتهنامه
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اجاره کشتی های  LNGدر جهت عملیاتی شدن استفاده از ظرفیت های عظیم گازی کشور
 -۶در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای جلوگیری از انزوای ورزش ایران و استفاده از ظرفیت های اقتصاد
ورزش و جلوگیری از تالش های سیاسی در جهت ممانعت از موفقیت ورزشکاران ایرانی
 -۷پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای جلوگیری از هزینههای غیر ضرور
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 -۸تالش در جهت گسترش صلح در جهان و خصوصا ً بازگشت امنیت و ثبات پایدار به منطقه خاور میانه
 -۹در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای مقابله اندیشه ای و کالمی با بنیادگرایی اسالمی در منطقه از طریق
همایشهای مشترک بینالمللی و منطقهای
 -۱۰در نظر گرفتن تمهیدات الزم از بعد دیپلماسی برای تبدیل ایران به هاب منطقه ای برق
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قسمت چهارم مدیریت شهری
رشد و توسعه شهرنشینی در سال های گذشته سبب شده تا جهان روزبهروز شهری تر شود و آنچه در این
میا ن بسیار مهم ،قابل توجه و البته نگران کننده است ،روند رو به افزایش مسائل و مشکالت شهرنشینی
در کشورهای کمتر توسعه یافته است .حزب اراده ملت ایران سیاست های مد نظر در خصوص مسائل
مدیریت شهری را اعالم می دارد:
 -۱برقراری عدالت اجتماعی و توزیع امکانات در جهت یکسان سازی سرانه های مختلف
 -۲ظرفیت سازی در ساختار و تشکیالت شهرداری ها در خصوص شاخص های توسعه پایدار
 -۳گسترش نظام یکپارچه خدمات الکترونیک به منظور کاهش سفرهای غیر ضروری
 -۴ساماندهی بازار کاال و خدمات الکترونیک و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک
 -۵نهادینهسازی فرهنگ شهر الکترونیک ))smart city
 -۶ارتقای آگاهی های عمومی

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

 -۷توسعه و ارتقای دستگاه های ارتباطی و مخابراتی
 -۸همکاری با وزارت علوم به منظور ساماندهی و ایجاد پردیس های دانشگاهی ،پارک های علم و
فناوری و موسسات پژوهشی
 -۹تسهیل مشارکت گروههای مختلف شهروندان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری
 -۱۰توانمندسازی و توسعه ظرفیت های جوامع محلی و سرمایه های اجتماعی شهرداری محالت ،نواحی
و مناطق
 -۱۱برقراری ارتباط دو سویه حقوق شهروندان و تکالیف شهروندی (حق بر شهر)
 -۱۲بهبود شبکه حمل و نقل و ترافیک و سهولت رفت و آمد شهری
 -۱۳آموزش همگانی برای مقابله با حوادث
 -۱۴سازماندهی اجتماعی گروه های مختلف شهروندان و آموزش آنها در زمینه های عمومی
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 -۱۵مقابله با مخاطرات و آلودگی های تاثیرگذار در عرضه سالمت و بهداشت ،زیستمحیطی و ترافیک
 -۱۶آمادگی در مقابل حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی
 -۱۷ارتقای کیفیت سکونت و زندگی
 -۱۸ایمن سازی فضاهای عمومی و همگانی
 -۱۹ساماندهی استقرار مشاغل و فعالیت ها و انتقال مشاغل ناهمگون شهری
 -۲۰ارتقای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان
 -۲۱حفاظت و ساماندهی جریان های طبیعی آب
هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

 -۲۲تامین خدمات فردی و اجتماعی
 -۲۳تامین و توسعه ساختمان های عمومی و خدماتی مورد نیاز شهروندان
 -۲۴افزایش رفاه ،احساس امنیت و آرامش و رضایتمندی
 -۲۵تامین امنیت و سالمت شهروندان با اولویت جانبازان و معلولین و سالمندان

سال سوم
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 -۲۶ارتقای کیفی ساخت و ساز و مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی
 -۲۷حل معضل سکونت گاههای غیررسمی
 -۲۸توانمندسازی خانوارها در ارتقا و بهسازی محیط زندگی خویش
 -۲۹تقویت شاخص های هویت شهری و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی به شهروندان
 -۳۰تکمیل و توسعه شبکه مترو در کالن شهرها
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بخش دوم تکالیف حزبی
اعضای شرکت کننده در دهمین کنگره حزب اراده ملت ایران از سراسر کشور ضمن اتخاذ مواضع و
سیاست های مورد حمایت حزب در بخش اول در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و مدیریت شهری،
پیگیری و تحقق اهداف و برنامه های ذیل را تا کنگره بعدی از اعضای شورای مرکزی و هیئت اجرایی
و کمیته های منتخب آن و دفاتر مختلف و به ویژه از دبیرکل حزب خواستار شدند:
 -۱تداوم و تعمیق روند اصالحات از طریق حضور فعال و موثر در شورای هماهنگی جبهه اصالحات،
جبهه اصالحات ایران و همچنین همفکری با سایر احزاب و گروه های سیاسی و ائتالف های همسو تا
کنگره بعدی حزب
 -۲از جمله اه داف و برنامه های حزب ،حضور و فعالیت راهبردی در انتخابات مجلس شورای اسالمی
بوده و شورای مرکزی موظف به تدوین برنامه های کاربردی در این زمینه بوده بگونه ای که موجب
انشقاق در میان جریان اصالحات نشود و راه های تحقق منافع حزب را بر اساس اقتضائات و حرکت در
چارچوب جریان اصالح طلبی و منافع ملی دنبال نماید.

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

 -۳شورای مرکزی موظف است تمهیدات الزم را در خصوص تمرکز زدایی در مسیر تقویت استانها
درنظر بگیرد .از طریق نشریه ،وب سایت و اصالح ساختار تشکیالتی مرکز محور و افزایش پلنوم های
حزب
 -۴تقویت ابزار الزم جهت رساندن مواضع و دیدگاههای حزب از طریق تقویت وب سایت و نشریه حزب
و به کارگیری اعضا در فرآیند تولید و انتشار مطالب به گونهای که در تمامی استانها مسئول اطالع رسانی
مشخص انتخاب گردد.
 -۵عضو گیری و آموزش  ۷۵۰عضو از طریق برگزاری جلسات حوزه ای در دو سطح حوزه های
سراسری و استانی
 -۶تدوین سند راهبردی توسعه کشور و برنامههای حزب در بخش های مختلف که این سند باید در هر
کنگره و مجامع ساالنه حزب پس از سنجش بازخورد ،اصالح گردد.
 -۷سازماندهی و آموزش نسل جوان با تقویت شاخه های جوانان و دانشجویان
 -۸آموزش و توانمندسازی اعضا در دو بعد تحلیل سیاسی و کنش سیاسی
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 -۹پیگیری تهیه دفتر مرکزی مناسب برای حزب
 -۱۰تالش حزب در جهت ارتقای نیروهای حزب و حمایت از ظرفیت های موجود در ساختار مدیریتی
کالن
 -۱۱گسترش دفاتر حزب به  ۱۵۰دفتر با محوریت حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی
 -۱۲حضور فعال شعب استانی در مناسبات سطح خرد و شورای مرکزی در سطح کالن و فراملی
 -۱۳تکمیل و اصالح سند جامع مدیریت شهری با تاکید بر تعیین استراتژی های عملی در بخش های
اجتماعی -فرهنگی ،حمل و نقل و ترافیک ،خدمات شهری ،ایمنی و مدیریت بحران ،معماری شهرسازی
و زیرساخت های شهری ،مدیریت ،هوشمند سازی و تحول سازمانی
هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت

 -۱۴برگزاری  ۴همایش استانی و یک همایش سراسری در هر سال
 -۱۵تالش برای کسب قدرت سیاسی جهت تحقق آرمانهای حزب
 -۱۶رصد و تحلیل شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور و آگاه سازی توده های مردم.
ارائه دهندگان برنامه
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این برنامه ت وسط اعضای ذیل عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران و با هم فکری و هم یاری
جمعی از اعضا محترم حزب تدوین گردیده است.
اسماعیل مختاری
علی شفایی هریس
حمید نصرپور
محمد جواد کشاورزی
اسفندیار دهقان ناصرآبادی
محمدرضا روستایی
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توضیحات در مورد تغییرات پیشنهادی
در اساسنامه حزب – مرداد 1400
سال 1395و در کنگره هشتم حزب تغییرات اساسنامه به تصویب مجمع عمومی
فوق العاده حزب رسید و سپس با الزامات قانون جدید احزاب تطبیق داده شد و نهایتا
در اردیبهشت ماه سال  1397مورد تائید نهائی وزارت کشور قرار گرفت .از آن زمان به
بعد و در حین کارهای تشکیالتی و اجرائی چند نکته به ذهن مسئولین اجرائی حزب
رسید که الزم بود در اساسنامه مورد اصالح قرار گیرد .این تغییرات در  37امین جلسه
شورای مرکزی به تاریخ  17تیرماه  1400مطرح و مورد تصویب اکثریت قرار گرفت.
تغییراتپیشنهادیدوقسمتدارد:

تغییرات اصلی:

 .1امکان جداشدن ریاست شورای مرکزی حزب از دبیرکل (ماده 12و ماده)14

علت :از زمان رسمی شدن حزب در سال  1379دبیرکل هم مسئولیت هیات
اجرائی حزب و هم ریاست شورای مرکزی را بر عهده داشته است .این موضوع
مزایای چندی برای حزب داشت اما با گسترده شدن حزب ،افزایش فعالیت های
آن و افزایش دفاتر حزبی به تدریج امور اجرائی حزب از امور سیاستگذاری تفکیک
بیشتری پیدا کردند و الزم شده است که امور اجرائی از امور سیاستگذاری تفکیک
گردد( .مشابه تفکیک بین دولت و مجلس در نظام) .لذا پیشنهاد شده است که این
امکان وجود داشته باشد که دو فرد مختلف مسئولیت این دو نهاد را بر عهده گیرند.
گرچه راه برای اینکه کماکان یک نفر مسئولیت هر دو پست را بر عهده گیرد بسته
نشده است .از طرفی این موضوع منجر به افزایش مسئولیتهای کلیدی حزب میگردد
و گامی در راستای تیمی کردن مدیریت حزب میباشد  .از طرفی ساختار اصلی حزب
را بطور نسبی تفکیک شده مینماید؛ یعنی نهادهای بازرسی ،سیاستگذاری و اجرائی
حزب را از هم منفک میکند.
 .2اضافه شدن تعداد هیات بازرسی حزب (ماده)15

علت :در اساسنامه قبلی حزب نهادی بعنوان هیات داوری در کنار هیات بازرسی
شکل گرفت که بعلت قانون جدید احزاب و الزامات آن حذف گردید .با این حذف
وظایف این هیات بر دوش نهاد بازرسی افتاد و عمال این نهاد مجبور شد با سه نفر
کار دو هیات داوری و بازرسی را همزمان انجام دهد .در حال حاضر این نیاز در حزب
وجود دارد که تعداد بیشتری از اعضا در هیات بازرسی حضور داشته باشند که بتوانند
جوابگوی درخواست های اعضا و مجموعه های حزبی باشند .لذا این پیشنهاد طرح
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گردید که تعداد بازرسان اصلی حزب به  5نفر افزایش یابد.

تغییرات شکلی و انشائی:
تغییر آدرس دفتر مرکزی حزب (ماده )3
علت :دفتر قبلی حزب استیجاری بوده است و تحویل داده شده است .آدرس
فعلی مکانی است که دبیرخانه حزب در آن مستقر است.
تغییر مرجع تعیین کننده حق عضویت ساالنه (ماده  12و ماده )13
علت :با توجه به اینکه حق عضویت ساالنه مشخص میگردد و گاها الزم است
تخفیفات و استثنائاتی در آن اعمال گردد .بهتر بوده است این موضوع در ذیل
اختیارات شورای مرکزی باشد و نه کنگره حزب
تعیین مرجع صادر کننده احکام منتخبین مجمع عمومی (ماده )11
علت :در دوره قبل نیز احکام اعضا شورای مرکزی و بازرسین از طرف ریاست
کنگره صادر شده است اما این موضوع در اساسنامه نیامده است و الزم دیده شد
در اساسنامه تصریح شود.
تعیین مرجع تعیین سخنگو و دبیر (ماده )12
علت :در ادوار قبلی شورای مرکزی سخنگو و دبیر شورا را تعیین میکرده است
امام موضوع در اساسنامه نیامده بود و الزم دیده شد که تصریح شود.
مشخص کردن مرجع تعیین رییس دفتر سیاسی (ماده )13
علت :ریاست دفتر سیاسی را همواره شورای مرکزی انتخاب میکرده است ولی
این موضوع در اساسنامه نیامده بود و الزم بود اصالح شود.
اصالح مرجع تصویب آئین نامه ها ،برنامه ساالنه و دستورالعمل ها (ماده )13
علت :در اساسنامه فعلی شورای مرکزی پیشنهاد این موارد را میداده است و
کنگره تصویب میکرده است گرچه در تمام دوره ها خود شورای مرکزی این موارد
را تصویب میکرده است و عمال کنگره دخالتی در این امور اجرائی نداشته است  .لذا
بهتر دیده شد که جمله اساسنامه اصالح شود و تدوین و تصویب بر عهده شورای
مرکزی گذاشته شود.
اصالح مرجع قبول استعفا یا عزل روسای هیات اجرائی (ماده )14
علت :این موضوع نیز به همین صورت در حزب عمل میدشه است و عمال دبیرکل
استعفا را میپذیرفته است و یا مدیری را عزل میکرده است ولی چون جمله موجود
در اساسنامه ایجاد اشکال حقوقی میکرد الزم بود اصالح شود.

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت
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قطعنامه پیشنهادی دهمین کنگره سراسری
حزب اراده ملت ایران مردادماه ۱۴۰۰

هفتهنامه

هفتهنامه غیر برخط
اراده ملت
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بیپرده و شفاف باید اعتراف نمود؛ در شرایط کنونی جامعه که بسیاری از
نهادهای نگاهبان ،پیشران و ارتقادهندهی جامعه مدنی جایگاه و منزلت و کارکرد
خود را از دست دادهاند ،احزاب نیز از این آسیب مصون نماندهاند.
احزاب بهعنوان مولد تحلیلها و آسیبشناسیهای سیاسی ،برانگیزاننده،
مشوق مشارکت سیاسی ،دیدبان رخدادهای سیاسی ،بازتابنده کژرویها و
تصمیمات ضد منافع ملی ،هدایتگر و راهنمای سیاستورزی خردمندانه ،بازوی
تقویتکننده و پشتیبان مطالبهگری مردمی و صدای بخشهای کمتر شنیدهشده
و مغفول جامعه و بهمثابه ابزار ترویج و تعمیق مردمساالری دیگر نه سرافراز از
تأثیرگذاری و سازندگی هستند و نه طعم کرامت و منزلت سیاسی را میچشند.
در این قطعنامه ،مجال شرح و بسط چنین آسیب بزرگی نیست اما دستکم
میتوان بیپرده بر آنچه بر سر جامعه مدنی ما میرود ،صحه گذاشت.
در وضعیتی که انواع تنشهای داخلی شامل تنشهای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،فردی و زیستمحیطی رگ حیات مدنیت را میگسلد و از سوی دیگر
تنشهای بینالمللی ،روابط پرالتهاب با همسایگان ،اوضاع نابسامان منطقه و
شیوع بیماری کشنده و جهانی کرونا فشاری صدچندان بر جوامعی مثل ایران
وارد میکند؛ کشور جایی و فرصتی برای آزمونوخطا ،ناکارآمدی ،ندانمکاری،
کردار و گفتار سبکسرانه و به دور از احساس مسئولیت را ندارد.
در این میان یکی از مهمترین رویکردهایی که میتواند اندکی چشمانداز
آینده را در میانهی اینهمه تنش ،روشنتر کند این است که هر نهاد و گروه و
فردی مسئولیت خویش را بشناسد و در مسیری خودسازانه ،تالش کند بهعنوان
نمونهای سازنده و تأثیرگذار در خدمت جامعه و کشور باشد.
بنابراین حزب اراده ملت ایران بیش و پیش از هر توصیه و رهنمودی برای

هستههای قدرت ،دولتمردان ،مردم و دیگر نهادهای مسئول و متولی ،قصد دارد
تا بر پندار و گفتار و رفتار خویش متمرکز گردد تا شاید گامی هرچند کوچک
برای بازگرداندن جایگاه تحزب و رویکرد حزبی در این کارزار آشفته ،به سهم
خود بردارد.
در سراسیمگی سیاسی  -اجتماعی امروز کشور که انواع و اقسام تریبونهای
شناخته شده یا نامعلوم ،هریک با هدف و انگیزهی خوش و ناخوش ،درصدد
کشاندن و گزینش بخشی از جامعه و حذف و طرد بخش دیگری از جامعه
هستند .بازتعریف نقش احزاب و ایستادگی تمامقد بر مدار حفظ و تعمیق این
نهاد مهم و حیاتی در مسیر توسعه کشور ،هدف و دغدغهی ارادهی ملتیهاست.
ما تالش داریم با تمرکز بر توانمندسازی هرچه بیشتر خود ،نمایی صادقانهتر و
کارآمدتر از یک تشکیالت سیاسی  -مردمی را متجلی سازیم که میخواهد صدا
و نمایندهی اقشار متوسط جامعه در حد و بضاعت خویش باشد.
امید که اراده و اهتمام ما بر موانع فائق آید و حزب اراده ملت ایران در این دوره
سهساله پیش رو بتواند در راستای تعمیق نگرش پیشگفته و تحقق موارد زیر
قرین توفیقات و کامیابیهای چشمگیری باشد.
 .۱گسترش اصولی سازمان حزبی با تاکید بر رویکردهای تئوریک و عملی
 .۲تقویت تولیدات مکتوب حزب
 .۳تدوین هرچه دقیقتر و شفافتر دیدگاههای حزب
 .۴توانمندسازی درونی و تربیت کادر همهجانبه در جهت معرفی مدیران
توانمند و نمایندگان مردمی
 .۵ساماندهی و انضباط درون تشکیالتی
 .۶ساماندهی و برنامهریزی مالی و تقویت بنیه اقتصادی حزب
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