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درباره ی مجموعه ی "حاما چه می گوید؟"

با گذشت دو دهه از تاسیس حزب اراده ی ملت ایران، مجموعه ی گسترده ای از 
اسناد، بیانیه ها، عکس ها و سایر مدارک در مورد فعالیت های حزب و اعضای آن در 
بایگانی حزب گردآوری شده است که فعالیت و کوشش بخشی از کنشگران این 
مرز و بوم برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و پرنشاط را نشان می دهد. این اسناد و 
خاطرات به تدریج طبقه بندی و ویرایش شده، در مجموعه ی "حاما چه می گوید؟" 
به شکل مجلداتی مجزا، در اختیار عالقه مندان و کنشگران سیاسی اجتماعی قرار 

می گیرد.

این مجموعه عالوه بر راهنمای کنش گری سیاسی در قالب حزب اراده ی ملت 
ایران، می تواند الگویی برای سایر فعالین سیاسی اجتماعی نیز باشد.

اطالعی  بی  یا  و  متقن  مدارک  و  اسناد  برخی  فقدان  دلیل  به  است  بدیهی 
گردآورندگان مجموعه از آن ها، همه ی ابعاد کنش گری در حزب اراده ی ملت ایران 
در این مجموعه نیامده  است، لذا از همه ی اعضای حزب اراده ی ملت ایران و 
افراد مرتبط با این مجموعه، می خواهیم در صورت داشتن اطالعات جدید، ما را در 

تکمیل این مجموعه یاری کنند.

.

سرپرست مجموعه: افشین فرهانچی
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مقدمه

اولین مرام نامه و اساس نامه ی حزب اراده ی ملت ایران در سال 1376 نوشته 
شد. تاکنون اسناد دیگری نیز به این دو سند اصلی اضافه شده ، که بعضی از آن ها 
در سال های اخیر به مجموعه ی مستندات الحاق شده است، همچنین با توجه به 
پویایی حزب، اسناد قدیمی چون مرام نامه و اساس نامه نیز همواره به روز شده اند. 
اکنون با توجه به گسترش کمي و کیفي حزب اراده ی ملت ایران در سراسر کشور 
و لزوم دسترسي تمام اعضا، خصوصا مسئولین دفاتر و شعب به مستندات پایه ی 
حزب، بهتر دیده شد، مجموعه ی این مستندات در قالب یک کتاب جمع آوري 
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گردد، تا همه ی اعضا و البته سایر کنش گران مدنی بتوانند از آن استفاده کنند.

آوردن روند تغییرات اعمال شده در این مستندات در طول زمان، می توانست 
فرایند رشد و تکامل حقوقی حزب را برای پژوهش گران این عرصه روشن نماید، 
اما برای رعایت اندازه، تنها آخرین نسخه ی بروز شده ی این مستندات در این کتاب 

آورده شده است.

در انتهای مجموعه ی مستندات، چهار سند نیز ضمیمه شده است، که شامل 
دو سند از سخنرانی های دبیرکل وقت حزب )احمد حکیمی پور( در جمع اعضا، 
یک سند مصوب کارگروه زنان حزب و یک سند از اولین جزوات تهیه شده برای 
اعضای حزب در رابطه با وظایف ایشان می باشد. اعتبار این اسناد به اندازه ی 
مستندات اصلی حزب نیست، ولی نشان دهنده ی تفکر غالب حزب در زمان خود 

هستند، از این رو خوانش این اسناد نیز خالی از لطف نخواهد بود.

برای هر یک از این مستندات مقدمه ی بسیار کوتاهی تهیه شده است، تا خوانندگان 
با تعاریف مرسوم از این مستندات یا شرایط در زمان تهیه ی آن ها آشنا شوند.

در این مجلد، آخرین مستندات مورد تایید حزب تا انتهای سال 1397 قراردارد، 
که مبنای کار تمام اعضا و ارکان در حزب اراده ی ملت ایران است و الزم است با 
دقت زیاد توسط همه ی اعضا - بویژه مسئولین محترم ارکان، دفاتر و شعب– مورد 

مطالعه قرار گیرد.

لطفا پیشنهادات خود را در راستای اصالح، تکمیل و ارتقای این مستندات در 
ویرایش های بعدی، براي مسئولین حزب اراده ملت ایران ارسال نمایید.

افشین فرهانچي– زهره رحیمی
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مرام نامه 

مرام نامه )Manifesto(: نوشته ای است که در آن یک گروه یا حزب، نظریات 
سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی یا ادبی خود را اعالم می کنند. مرام نامه یا 
مانیفست سندی است که یک حزب سیاسی منتشر می کند و در آن برنامه ها 
و هدف هایی را که پس از در دست گرفتن قدرت باید دنبال کند، مشخص 
می کند. معموالً از یک مانیفست انتظار نمی رود ادعاهای محکم و قطعی و 
مستدل داشته باشد؛ بلکه جنبه ی شعارگونه و تئوریک متن، پررنگ تر است.
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بخش اول: جهان بینی و مبانی فکری

حزب اراده ی ملت ایران )حاما( با اعتقاد کامل به استقالل و آزادی به عنوان دو 
شعار اصلی و محوری مردم در یکصد سال گذشته، به ویژه در دو انقالب بزرگ 
ملت ایران )جنبش مشروطه و بهمن 57( فعالیت سازمان یافته ی خود را آغاز 
می کند و بر این باور تاکید دارد که پیشرفت و توسعه ی همه جانبه ی کشور جز در 
سایه ی همدلی و هم فکری همه ی آحاد ملت بدون در نظر گرفتن وابستگی های 
صنفی، گروهی، نژادی، اعتقادی و… میسر نخواهد شد؛ بنابراین حاما بر این باور 
است که حاکم شدن نگرش »حذفی« بویژه بر جامعه ی علمی و مدیریتی کشور در 
مغایرت با منافع ملی و مصالح کشور می باشد. از این رو با اعتقاد راسخ به همکاری 
و مشارکت شهروندان در همه ی عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری، تالش 
در جهت رفع موانع تحقق چنین امری را از وظایف اساسی خود می داند؛ بدین 
لحاظ از بدو شکل گیری سعی نموده است ضمن دوری از آویزان شدن به طناب 
قدرت، مقدمات نقش آفرینی در قالب یک حزب به مفهوم دقیق کلمه )از بدنه به 

راس( را برای خود فراهم آورد.

ما به عنوان شهروندان کشور ایران در سایه ی التزام به قانون اساسی بر آن شدیم 
تا به تاسیس »حزب اراده ی ملت ایران« )حاما( مبادرت ورزیم. حزب اراده ی ملت 
ایران التزام خود به قانون اساسی، اصل مطلقه ی والیت فقیه و مبانی دین مبین اسالم 
را اعالم می دارد و در راه تحقق آرمان های ملت ایران و همچنین اعتالی میهن 
عزیزمان، نیرو و توان جمعی خود را در چارچوب اساس نامه ی خود و با تاکید 
بر ارزش ها و مبانی فکری خویش سامان خواهد داد. ایران زمین مهد انسان های 
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اخالقی و دیندار است و انسان در عین حال که ناظری  آگاه را بر عالم و آدم متصور 
بوده، با تکیه بر کرامت ذاتی و تعدد ادیان به سوی منزلگاه ابدی روان می باشد

با صد هزار جلوه برون آمدی که من               با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

حاما ضمن پاسداشت جانفشانی ها و مجاهدت های ملت بزرگ ایران در راه 
تحقق آرمان آزادی، تالش خواهد کرد تمامی امکانات و توانایی های خود را به 
کار  بندد تا در پرتو باور به این اصل خدشه ناپذیر که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی نیز از جایگاه واالیی برخوردار است، در راستای منافع ملی، رشد و تعالی 
کشور عمل کند. یکی از باورهای اصلی و اصیل حاما، حق حاکمیت انسان بر 

سرنوشت خویش در همه ی عرصه ها و نهادینه شدن نقش شهروندی اوست.
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