از ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد اﺣـﺰاب ﺑـﺮای ﺗﺸﮑﯿـﻞ
»ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﺣﺰﺑـﯽ« ﺗـﺎ اﺳـﺘﻤﺮار
ﺟﻠﺴﺎت در ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯽ
در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از
 60ﺣﺰب وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  35ﺣﺰب ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ،اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ،اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از
 60ﺣــﺰب در ﺗــﺎﻻر ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈــﻢ)ص( وزارت ﮐﺸــﻮر و ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  8و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ آﻏﺎز و ﺗﺎ  12:30ﻇﻬﺮ اداﻣﻪ
داﺷﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  35ﺣﺰب ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ،اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤـﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠـﯽ وزﯾـﺮ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﻧﻈـﺮات
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺰب را ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺤﺰب ،ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺎرس از اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
اﺣﺰاب ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
و ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
* ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺠﺪداً ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎدی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺎدﮔﺮان ﺟﻮان اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در اوﻟﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺰاب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﻬﺎ  10درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب آزادی در ﻧﺸﺴﺖ اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺣﺰاب در دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ،رﮐﻦ ﺳﻮم
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻬﺎ و
ﻓﺮﺻﺖ داد.
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﺣﺰاب ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم و ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﯽ
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻌﯽ و ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺟﺰم ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ادﺑﯿﺎت اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب آزادی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺣﺰاب ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ روﺳﺎی ﻗﻮای  3ﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ.
*ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺰاب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻫﻨﺮ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽﻫﺎ
رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﯾﻢ و اﺣﺴﺎس رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺿﻤﻦ
ﮔﻼﯾﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدی ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی رﺳﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ رو اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وزارت ﮐﺸﻮر
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺣﺰاب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .وی
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﺑﺪون اﺣﺰاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻪ ﻓﺎز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ
اﺳﺖ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از
اﺣﺰاﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ را روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ و دوﻟﺖ
را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ارزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدن
ﺿﺪارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺰاب ﻓﮑﺮی ﺷﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺰاب
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﻧﺖ و واﻣﺪار ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﯽروﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ژاﻟﻪ ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮان
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
را در ﻗﺒﺎل اﺣﺰاب اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و روﯾﮑﺮدﺷﺎن
از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب
اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم وزارت ﮐﺸﻮر
ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻬﺪﯾـﺪات و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺠـﺎﻣﻊ آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن اداﻣﻪ داد :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﮕﺮ از وزارت
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺰاب ﻋﻀﻮ و
درﮔﯿﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮاﻗﺺ آن را ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ درﺳﺘﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ،در  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻮرای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
و ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
*  60درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺰاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( در ﺗﺎﻻر وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﺷﺮﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺣﺰاب ﺑﺮای آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ اﺣﺰاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺰاب در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰﺑﯽ در
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد 60 :درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺰاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و  40درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺰاب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺮوﺟﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺌﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﺠﺎﻫﺪی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ
او ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  168ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻓﺮق ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮم اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺰب ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺷﺎﮐﺮی ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺰاب ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺣﺰاب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
*ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺰاب/رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﺳﺠﺎدی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺪود  100ﺳﺎل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﮑﺜﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺣﺰاب را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺣﺰاب رﻗﯿﺐ
دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎً اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮی را ﺑﻪ
دوﻟﺖﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺰب در ﮐﺸﻮر زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺰاب ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻣﺒﺴﻮط در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
*اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺑﻬﺎ داده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
آﻣﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺰاب ،رﺳﻮل ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ درﺑﺎره ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪن ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﺗﺤﺰب و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود اﺣﺰاب ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه و ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :در واﻗﻊ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ارزش اﺳﺖ ﻧﻪ ﺿﺪ
ارزش.
ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺣﺰاب ﺑﺎ آﻏﻮش
ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﮑﺜﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﮑﺜﺮ ﺻﺪاﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺮب آﺳﯿﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﺣﺰاب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺪارﮐﺶ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ و
ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اراده ﻣﻠﺖ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺰب ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب را ﺷﮑﻞ
دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
آرای ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺪون ﺗﺤﺰب در ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ

ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﺟﺎ
و ﮐﺎﻣﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮر اﺑﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اراده ﻣﻠﺖ اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻮد اﺣﺰاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻤﯿﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارﯾﻢ و اﮔﺮ اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻤﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭘﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد از
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
*روﻧﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب در ﻣﺠﻠﺲ /اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮف
ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﻫﭙﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ در ﺗﺎﻻر وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺰاب
در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ دﻫﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دوﺳﺘﺎن
ﻣﮑﺮر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ  32ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮد وزارت ﮐﺸﻮر از دوره ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زاﮐﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺗﻼش وزارت ﮐﺸﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺎده  10اﺣﺰاب اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  10ﻧﻔﺮ
از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﻫﭙﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  10اﺣﺰاب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ و در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و  5ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
دوﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺳﯿﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮد.
زاﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮات دوﺳﺘﺎن
و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺼﻮب ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎده ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺰاب ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از اﺣﺰاب و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻘﺖ :ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺣﺰاب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 10اﺣﺰاب اﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

زاﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ دﻗﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را از اﺣﺰاب ﻃﻠﺐ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن راه اﺣﺰاب
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻧﮑﺘﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺪه آﻣﺎدﮔﯽ
دارم آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮم.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  10اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ از اﺣﺰاب
ﭼﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺰب را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺰاب آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ.
آﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺮفزدن و ﺗﻔﺎﻫﻢ در اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ .از اﯾﻦ رو اوﻟﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺰاب
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻦ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و
درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ آن را در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪﺷﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
زاﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎدرﺳﺎزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮف و اﻧﺘﻘﺎل آن
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﺣﺰاب ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﺣﺰاب
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﺰب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ راﮐﻌﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰب
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﯾﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﻇﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ.
وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ دارد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
راﮐﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ دﺑﯿﺮﮐﻞ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻮر آن را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ ﻗﺪرت ﻋﻠﯽ ﺣﺸﻤﺘﯿﺎن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺗﺎﻻر وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮔﻔﺖ :اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﺪ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  2ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،اﻣﺮاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺨﯿﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻟﺰوم آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺣﺰاب در
ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ اﺣﺰاب رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺰب در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ درازای
ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻣﺠﻠﺲ دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب اﺣﯿﺎ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،داوود ﻣﺤﻤﺪی رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺰب در ﮐﺸﻮر
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
آن رﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون اﺣﺰاب ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ
اﺣﺰاب اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮد.
* ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﺗﺠﺎرب آرا ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺰاب
ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ
اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻓﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺎد و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺠﺎرب آرا ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺠﺎرب

آرا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺮدد
اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
* اﺣﺰاب ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮوﻧﺪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻈﻢ ﺣﺎج ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﻨﺐ )س( در ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :دﯾﺪار اﺣﺰاب ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،دﯾﺪار
اﺣﺰاب ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﺣﺰاب در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ زﯾﻨﺐ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺣﺰاب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﺣﺰاب
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﻨﺐ)س( ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺎ زﻧﺎن ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺰاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
* ﻫﯿﭻ ﺧﺰﺑﯽ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  11آﯾﻪ از اﺣﺰاب در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻗﺮآن،
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وی اﻓﺰود :اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺪاﻧﺪ .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ اداﻣﻪ داد :زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ در اﺣﺰاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ ﺧﻮد را ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪاﻧﯿﻢ .از اﯾﻦ رو وزارت ﮐﺸﻮر در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ،
دﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺮدن و دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎً آن را ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی اداﻣﻪ
داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﺣﺰاب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮد و ﺣﺰب ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
اﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺣﺰاب اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

و ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻂ اﻣﺎم )ره( ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﻓﺮدی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﺰﺑﯽ را از وی
آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ.
ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب وﺟﻮد
داﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و آﻗﺎی ﺑﻬﺰاد
ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﮐﻤﺎل اﻋﺘﺪال و ﺻﺒﻮری ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی در
ﻗﺸﺮ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد،
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ
را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﺣﺰاب دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ اداﻣﻪ داد :وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
* ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺣﺰاب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ روحاﻻﻣﯿﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ
اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا و اﻣﺎم راﺣﻞ،
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ را »ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد.
روحاﻻﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی از ﻧﺒﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺣﺰاب ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺰاب را ﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ

آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
* ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن اﺣﺰاب ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﺒﯿﺎن ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و
ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ و
ﺿﺮورت وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺣﺰاب را رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﯾﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ،اداﻣﻪ داد :دو روش و دو ﻧﮕﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد؛ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﻣﺤﺒﯿﺎن درﺑﺎره رﻗﯿﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺰاب از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
رﻗﯿﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺰاب از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی
و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺣﺰاب ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺰاب را ﺷﺮﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎن اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻣﺎده  10اﺣﺰاب و وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ و ﺣ ِﮑ َﻢ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب،
دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و اﺳﺘﺎﻧﺪاران در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺸﺪار را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﻣﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽروﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺰاب ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ در زﻣﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
*  2ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده
 10درآﯾﻨﺪه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،در
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺣﺰاب
ﻗﻮی ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﭗ و راﺳﺖ در آن ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﮏ

دﻫﺪ و اﺣﺰاب ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﺰاب ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .وی
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وﻗﺘﯽ
اﺣﺰاب ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺰاب را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎل اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب دو ﻧﻔﺮ
از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  10اﺣﺰاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ راهﭼﻤﻨﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب وﺣﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺰب ﮔﺮﯾﺰی در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی اﺣﺰاب را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻮز
ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺣﺰﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن روزی را
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺰاب در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬرای ﮐﻨﻨﺪ.
* دوﻟﺖ از ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﮑﺪر ﻧﺸﻮد
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺋﻮﻓﯿﺎن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﯾﺮانزﻣﯿﻦ در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺣﺰاب اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻤﺪه ﮐﺎر اﺣﺰاب دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر دوﻟﺖ و ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﮑﺪر ﺷﻮﻧﺪ .وی در
اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﺣﺰاب و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪای
در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و
ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .رﺋﻮﻓﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺒﻬﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب اﺋﺘﻼف ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب دارای ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪارد.
* وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر :اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺣﺰاب /ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ
ﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺲ
اراﺋﻪ دادﯾﻢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﺻﻞ ﺗﺤﺰب و ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺣﺰاب ﺑﺎ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺰب را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﻼم ،ارزشﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ دارای اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ درﺑﺎره اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺣﯽ
را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮده و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و از آﻗﺎی ﻣﯿﺮوﻟﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آن را در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ
و اﺷﺨﺎص ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن NGOﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وزارت
ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﺳﺎل  83ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻧﺸﺪه و وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ در وزارت ﮐﺸﻮر در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارد و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﺑﻖ اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از
اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺗﻼش ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
اﺣﺰاب را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد.
وزﯾـﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺨﻨﺎن اﺣـﺰاب ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺤـﺚ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺮ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی

ﺑﯽﻣﻮرد و ﻋﺪم ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮون روﻧﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از  34ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪای از
ﻧﺨﺒﮕﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر
روشﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ از
اﺣﺰاب اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ دورهای اﺣﺰاب اﺷﺎره و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب را آﻧﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﯾﺎ
آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺣﺰاب ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؟
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯽ
و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از آﻗﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﺮا
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺗﻘﺮب ﺑﺪﻫﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻨﺪه از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﺰاب اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ

اﺣﺰاب ﺑﺎﺷﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﮐﺸﻮر ﺣﺘﻤﺎً از اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮرای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺤﺚ
ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻧﻈﺎرت در ﯾﺎراﻧﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺰاب ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺣﺰاب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﻫﺮﭼﻨﺪ

درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد؛ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ اﺣﺰاب در ﻣﺤﻀﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮان ﻗﻮا ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮان ﻗﻮا و ﻧﻔﺮات ﻣﺴﺌﻮل در دوﻟﺖ
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪارک آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﺰاب ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺣﺰاب ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ؛
اﺣﺰاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ 19 ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﻻﯾﺤﻪ اﺣﺰاب ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﻻﯾﺤﻪ
ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﺰاب را ﻣﺴﺘﻘﻼ ً اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آﻣﺎده اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺖ وزارت

ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﻇﺮف ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

