بسمه تعالی

مرام انهم حزب مردمی اصالحات اریان اسالمی
فصل اول  ،جهان بینی :
حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی با استعانت از خداوند ،در جهت زمینه سازی برای ایجاد عدالت اجتماعی و با
برخورداری از سعه صدر و ایجاد زمینه هم اندیشی و پذیرش افکار متفاوت تشکیل  ،و تالش دارد با فراهم آوردن
زمینه های مساعد اخالقی و انسانی در همراهان حزب و ایجاد فضای اعتماد در جامعه با دوری از حسد و کبر که
آفت هر فعالیت مشترک و گروهی است همچنین با التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت
مطلقه فقیه در تحقق آرمانهای امام خمینی(ره) با سازماندهی هرچه بیشتر و با استفاده از نیروی همه اقشار بتواند در
سازندگی وپیشرفت میهن اسالمی  ،دفاع و حراست از ارزشهای انسانی با اهداف و خط مشی ذیل فعالیت نماید :

فصل دوم  ،مبانی فکری و عقیدتی:
-1دفاع از ارزشهای اسالمی وانقالبی وجمهوری اسالمی ایران به عنوان یک دست آورد انقالب اسالمی .
-2دفاع از آرمانهای امام راحل وشهداء ورهنمودهای مقام معظم رهبری.
-3اعتقاد برای اجرای کامل قانون اساسی .
-4اعتقاد برای تحقق حقوق اساسی مردم از جمله آزادی های مشروع وشرعی وامنیت وآسایش مردم.
 -5ایجاد فضای اجرایی کردن احکام الهی واسالمی وشرعی ودفاع از همه مبانی دینی.
-6اعتقاد برای ایجاد زمینه سازی تا حکومت حضرت ولی عصر (عج).
-7مبانی فکری وعقیدتی حزب درچارچوب موازین اسالمی می باشد.
-8خشونت زدایی در رفتار فردی واجتماعی درچارچوب امنیت ملی
-9رعایت عدم وابستگی به بیگانگان وحفظ استقالل وتمامیت ارضی
-10ترویج رفتار سیاسی-اجتماعی –مبتنی به اخالق اسالمی وجلوگیری از هتک حرمت اشخاص و گروهها
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فصل سوم  ،اهداف:
-1تحقق اهداف واجرای پیگیری موارد فوق ازمجاری قانونی .
-2ایجاد تعامل با گروههای سیاسی داخل نظام.
-3حضورفعال درعرصه های مختلف کشورازجمله درانتخابات مختلف.
-4نقد وبررسی دستگاههای مختلف.
-5برگزاری نشستها وجلسات هم اندیشی با گروههای سیاسی باسالیق مختلف با افزایش همدلی و وحدت ودوستی
بین همه آنها.
 -6دفاع ازتوسعه پایدار درکشوروتالش برای گسترش فضای باز سیاسی درکشور.
-7بسیج مردمی برای حاکمیت ارزش های اسالمی ،انقالبی ودفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
 -8تالش برای مبارزه باتبعیض وبی عدالتی
 -9تالش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ورانت خواری
 -10تالش برای ایجاد حاکمیت شایسته ساالری
 -11تالش برای اجرایی نمودن کامل قوانین اساسی.
 -12تالش درجهت حفظ امنیت ملی به منظورتامین اهداف ومنافع ملی
 -13تالش درجهت تقویت وفاق و اتحاد ملی
 -14تالش وتاکید بر توزیع متوازن ومتعادل امکانات وفرصت های سیاسی برای همه مردم

فصل چهارم  ،راهبردهای کالن:
-1رویکرد ما به اصالحات ،تدریجی ،مستمر و گامبهگام است؛ ازاینرو اهتمام به سیاستورزی اصالحطلبانه عبارت
از بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای قانونی برای اصالحات مستمر و پیشبرد آرمانها و اندیشهها است .راهبرد
سیاستورزی حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی بر لزوم مشارکت داوطلبانه در فرآیندهای سیاسی و
تأثیرگذاری بر قدرت و اداره حکومت و اجتماع و دوری جستن از نگرشهای مبتنی بر تحریم و کنارهجویی تأکید
میکند .حزب مردمی اصالحات معتقداست برای بهبود شرایط سیاستورزی در ایران ،بیش از هر چیز به گفتگو و
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افزایش تعامالت فردی و گروهی برای شکلگیری حوزه عمومی فعال و پویا نیازمندیم
-2ما بر این باوریم که همه ایرانیان ،فارغ از هر نوع مرام و اعتقاد و مذهبی ،حق دارند از زندگی خوب و
شرافتمندانه همراه با امنیت و آرامش بهرهمند باشند .برخورداری از خدمات اجتماعی در شأن ایرانیان ،داشتن شغل
مناسب و برخورداری از آموزشوپرورش و تحصیالت عالیه ،برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و محیط
زیست سالم و دسترسی به محیط بهداشتی و آب و غذای سالم حق همه ایرانیان است .ازاینرو تالش برای ارتقا و
افزایش تسهیالت و خدمات زیر بنایی و تالش برای بهبود کیفیت زندگی ،همچنین حمایت از حقوق خانواده،
حقوق مادران و حقوق بازنشستگان از اولویتهای ماست و برای ایجاد زمینههای تحقق آنها تالش خواهیم کرد

فصل پنجم ،برنامه ها و سیاست ها در رویکردها:
.رویکردفرهنگی:
.تأسی از اندیشه های پویای امام خمینی (ره) با تأکید بر اصل مترقی والیت فقیه.
.تقویت عناصر فرهنگ ملی و گسترش اخالق و آموزههای دینی .
.تبیین و تکریم منزلت هنرمندان ،نویسندگان ،اهل فرهنگ و اصحاب قلم و هنر در عرصههای اجتماعی.
.زمینهسازی برای همگرایی فرهنگی و اجتماعی و تقویت همدلی بین طوایف و اقوام مختلف با محوریت رهبری و
بر اساس فرهنگ و زبان فارسی و با احترام به فرهنگ و زبان اقوام مختلف این کشور به منظور تقویت وفاق ملی و
منافع ملی.
.اهتمام به امر پرورش روحیه نوآوری و ابداع در ابعاد مختلف علمی ،فرهنگی و هنری.
.ترغیب جوانان به دانشاندوزی ،امور هنری و مشارکت در امور سیاسی.

.رویکرداقتصادی:
.پیگیری و اجرای توسعه متوازن و همه جانبه در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات در چارچوب اصول قانون
اساسی.
.تأکید بر ضرورت پاسخگویی رفتارهای اقتصادی دولت.
.تالش برای نهادینهسازی استفاده از منابع اقتصادی کشور در جهت رفاه عمومی ،ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه
گذاری .
.کوششی بایسته در ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه گذاری مولد.
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.تالش همه جانبه برای افزایش تولید ملی.
.برنامهریزی برای گسترش فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در عرصههای اقتصادی.
.ارائه طرحهای مناسب در جهت واگذاری امور اقتصادی به مردم .
.بها دادن بیشتر به عنصر نیروی انسانی جوان در توسعه اقتصادی.

.رویکرداجتماعی:
.تأکید بر بسط و تعمیم آزادیهای اجتماعی از طریق احترام به اندیشههای سیاسی.
.ایجاد زمینههای مناسب برای مشارکت فعال جوانان در فعالیتهای اجتماعی .
.تحکیم مبانی خانواده جهت دستیابی به آرامشهای فردی و تعالی اخالقی.
.مقابله با هرگونه انحصارگرایی و زورمداری در کسب قدرت سیاسی و تأمین مشروعیت سیاسی.
.بهرهگیری از تحمل و بردباری در تعامالت اجتماعی.
.حمایت از حقوق «جوانان» و ارائه طرحهای کاربردی در امور ورزش ،تفریح ،اشتغال ،ازدواج و مسکن و رفع موانع
تحصیلی آنها.
.پیگیری حضور جدی زنان در صحنه اجتماعی و استیفای حقوق آنان و واگذاری مسؤولیتهای اداری و حزبی به
آنان بر مبنای شایسته ساالری.
.تالش و تأکید بر توزیع متوازن و متعادل امکانات و فرصتهای سیاسی و اقتصادی برای همه مردم.
.پیگیری توسعه اقتصادی و سیاسی درونزا ،بومی و ملی.
.اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی و کاهش اختالفات طبقاتی.
.تقویت شوراهای اسالمی.

.رویکردسیاسی:
.تالش در جهت حفظ امنیت ملی بهمنظور تأمین اهداف و منافع ملی.
.دفاع از حقوق سیاسی مردم و آزادی های مصرح در قانون اساسی.
.تالش در جهت تقویت وفاق ملی.
.تبیین و ترویج حقوق بشر اسالمی.
.حفظ و حراست اقتدار ارکان نظام.
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.خشونتزدایی در رفتار فردی و اجتماعی در چارچوب امنیت ملی.
.افزایش اعتبار بینالمللی ایران.
.تنش زدایی با حفظ اصول قانون اساسی در روابط بین المللی با رعایت منافع ملی.
.رعایت عدم وابستگی و حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران.
.نهادینه کردن مشارکت سیاسی مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی.
.ارتقاء امنیت سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی در جامعه.
.دفاع کامل از اسالمیت و جمهوریت نظام.
.تالش در جهت تحقق نقش پیشرو و مؤثر ایران در منطقه و بسط روابط همه جانبه و دوستی با کشورهای همسایه در
چارچوب منافع ملی.
.تأکید بر حضور فعال ایران در عرصههای جهانی و برقراری روابط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی با کشورهای جهان
براساس حفظ منافع ملی و احترام متقابل و همکاری با سازمانهای بینالمللی.
.ارتباط با احزاب و مجامع سیاسی و بینالمللی در جهت معرفی جایگاه واقعی تمدن ایران اسالمی و دیدگاههای
«حزب» در چارچوب قوانین و مقررات.
.تمرکز زدایی در اداره امور مدیریتی کشور با رعایت حفظ تمامیت ارضی و منافعی ملی و حاکمیت ملی .

.رویکردحقوقی:
.تقویت و حمایت از قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
.تالش برای گسترش و توسعه قضائی و دستیابی به عدالت قضایی و جلوگیری از سیاسی شدن این قوه.
 حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی التزام خودرا به قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران و اصل والیت مطلقه فقیه اعالم می دارد.

مرامنامههه ایههن حههزب درپههنج فصههل  74،بنههد و5صههفحه بشههرح فههوق درجلسههه مههور

کمیسههیون مههاده

 10قههانون فعالیههت احههزاب وجمعیههت ههها بههه تصههویب رسههیده وهرگونههه تغییههر درمفههاد آن بایههد بههه کمیسههیون
مذکور اعالم تانسبت به موضوع رسیدگی واعالم نظرگردد.
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