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ویژه نامه مجمع عمومی حزب موتلفه اسالمی با آثاری از:
دکت��ر بادامچی��ان ، مهن��دس س��ید مصطف��ى میرس��لیم، حس��ین انواری 
محس��ن هاش��مى، مرتض��ى طالی��ى، ج��واد منص��وری، مجتب��ى ش��اکری 
حجت االسالم رس��ول منتجب نیا، محم��د عطریانف��ر، حس��ین کنعان��ى مق��دم  
على کریم��ى فیروزجایى، حس��ین محمد صالحى، حجت االس��الم مصباحى مقدم 
محمد حس��ن آصفری،  مالک ش��ریعتى،  محمد صالح جوکار، احمد علیرضا بیگى  

هادی بیگى نژاد، غالمرضا منتظری، رضا تقى پور، حشمت اهلل فالحت پیشه و...
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پيام  
مجمع عمومى 
مؤتلفه اسالمى

تبيين شعار 
مجمع عمومى سيزدهم 

حزب مؤتلفه اسالمى
مجمع عمومى ما چند 
پیام صمیمان��ه به مردم 
عزیزمان دارد: شما بدانید 
که ما قدرشناس خون شهدای واالمقام انقالبیم و تا 
جان داریم در پاسداش��ت حرمت تالش��ها و از جان 
گذشتگي های آنان از هیچ کوششى دریغ نخواهیم 
ورزید؛ ما اعتقاد داریم که مردم س��االری دینى نمى 
تواند به کمال محقق ش��ود مگر به دست خود مردم 
و ب��دان منظور باید ب��رای اداره انق��الب و اداره امور 
کشور نیروهای مردمى و معتقد به ارزشهای انقالب 
آموزش داده شوند و در کنار یكدیگر و در میان مردم 
تجربه درست خدمت کردن به مردم را بیندوزند؛ ما 
معتقدی��م که راه مقابله با خودکامگى جز با فعالیت 
مخلصانه ب��رای اعتالی جمهوری اس��المى در ظل 

ارزشهای اسالمى نیست . 
ما بر این باوریم که پیش��رفت کشور ما 
بدون مش��ارکت آگاهانه و مسئوالنه مردم 
به صورتى تش��كیالتى و منسجم زیر نظر 
مقام معظم رهبری سرعت الزم را نخواهد 
یاف��ت و ب��رای پرهیز از هر گون��ه انحراف 
سیاس��ى کوش��ش عالمان��ه و مخلصانه و 
برادران��ه و منتقدانه حزب��ى را ضروری مى 
دانیم و عقب ماندگي های کنونى جمهوری 
اس��المى و بروز انحرافات را ناش��ى از غلبه 
هواهای نفسانى نزد برخى مسئوالن متكبر 
و خودکام��ه و فرصت طلبانى که گرد آنها 
جمع ش��دند و مى ش��وند ، مى دانیم و راه 
اصالح آن خس��ارات و فرصتهای از دست 

رفت��ه ، ائتالف قلوب مؤمن��ان و اعتصام به حبل اهلل 
برای تحقق آرمانهای اساسى ما است. 

ما در این راه رویه بزرگان فقید حزب را س��رلوحه 
اقدامات خ��ود قرار خواهیم داد: خدمت به مردم ، از 
خودگذشتگى، جانشین پروری ، آگاهى دقیق و بهنگام 
از شرائط زمانه، آمادگى برای پذیرش مسئولیت بدون 
شیفتگى برای ریاس��ت طلبى، با احترام به شایسته 

ساالری و اطاعت از ولى امر مسلمین. 
امید ما به توفیق از درگاه الهى اس��ت. خدایا این 

مجمع را بر همه ما مبارك بگردان. 

سرمقاله

سيد مصطفی ميرسليم

مجم��ع عمومى دوره س��یزدهم ح��زب موتلفه 
اسالمى با ش��عار تحقق گام دوم انقالب در تحزب، 
جامعه و دولت اس��المى در هجدهم آذرماه س��ال 
جاری در ش��هر مقدس قم برگزار مى شود حزب موتلفه اسالمى همراه با نهضت امام خمینى)ره( 
و به دست مبارك ایشان تأسیس شد و از سال  ۱۳۴۱ تا پیروزی انقالب به مدت شانزده سال به 
ندای حضرت امام و با فداکاری ، ایثار ، اخالص و مؤمنین بصیر و والیت پذیر رهبر کبیر انقالب با 
محور مردم  ارزش های  اسالمى و رهبری دینى بنا شد و انواع رنج ها و سختى ها را پذیرا گردید و از 
زندان ها شكنجه ها ،تهدیدها و تبعیدها و شهادت ها نهراسید، تا به توفیق خداوند متعال و رهبری و 
هدایت امام خمینى)ره( و درایت و تدبیر یاران خالص امام انقالب اسالمى به پیروزی رسید و هندسه 
عمومى کش��ور بر اساس اس��الم و تصویب قانون اساسى به عنوان  میثاق امت با انقالب جمهوری 

اسالمى تأسیس شد.
پس از  ارتحال حضرت امام)ره( اعضاء موتلفه اسالمى توفیق یافتند با تبعیت از ولى فقیه زمان 
حضرت آیت اهلل العظمى خامنه ای؛ مقام معظم رهبری و همراه با مقام مرجعیت و روحانیت مبارز 
انقالبى به عنوان بازوی نظام جمهوری اسالمى و خدمتگزار مردم خدمات و تكالیف خود را استمرار و 
تداوم بخشد و در فراز و نشیب های فراوان با خدمات مخلصانه خود درصحنه های سیاسى، اجتماعى 

و فرهنگى اثرگذار باشد 
امروز حزب موتلفه اس��المى در دهه پنجم انقالب اسالمى 
با تكیه به گام دوم انقالب اس��المى هدایت ش��ده توسط مقام 
معظم رهبری سیزدهمین دوره مجمع عمومى خود را با شعار 
این دوره آغاز مى کند و امید اس��ت به حول و قوه الهى بتواند 
در محدوده تش��كیالتى خود در تحقق اهداف بلند جمهوری 

ادای تكلیف کند.
حزب موتلفه اس��المى بر این اعتقاد است که ارتباط یا به 
تعبیر قرآن مرابطه با امامت و ایجاد زمینه مش��ارکت هرچه 
بیش��تر امت در امامت نیازمند تشكیالت و سازمان دهى امت 
است و تحزب در طول رهبری و نظام اسالمى و مردم ساالری 
دینى را دو روی یک سكه و الزم و ملزوم یكدیگر است تا بتواند 
از پراکندگى افكار عمومى پیشگیری کند و با تولید یک جریان 
فكری زنده و عقالنیت سازنده و پایبندی به اسالم درصحنه سیاسى و اجتماعى کشور حضور فعال 

و منسجم ایفا کند.
حزب مؤتلفه اس��المى وظیفه خود را در جهت تحقق ش��عار دور سیزدهم در چهار محور قابل 

تنظیم مى داند؛
اول؛ تقوی��ت تبیین مبانى فكری و انقالبى؛ به عبارت دیگر تقویت معنویت به همراه عقالنیت و 

تبیین و توسعه ارزش های انقالب و پیام رهبری
دوم؛ وحدت و همگرایى ملت با نظام که تقویت سرمایه اجتماعى و عوامل اثرگذار و جلوگیری از 

تفرقه و تقویت اقتدار ملى را به همراه خواهد داشت.
س��وم؛ توس��عه نظارت بر عملكرد کارگزاران نظام و مراقبت در تأمین منافع مردم و گروه های 
اجتماعى و تبدیل منافع مردم به گفتمان قالب و نظارت بر عدالت ورزی در مسئولین نظام است. 

همچنین توسعه فریضه امربه معروف و نهى از منكر 
همراه با نقد منصفانه و پیشنهاد خردمندانه.

چهارم؛ ایجاد آمادگ��ى توانمندی و قدرت برای 
خدمت و همچنین تحقق الگوی پیشرفت به همراه 
عدالت با عزم ملى و مدیریت جهادی است در جهت 
گسترش جبهه انقالب او به جای دعوت خود دعوت 
به خداوند مى نماید و نقش خود را در کادر سازی و 
تربیت فكری و روحى و اخالقى نیروها ایفا مى کند.

از خداوند خواستاریم تا توفیق دهد که وظایف 
گروهى خود را در حزب موتلفه اسالمى با هدایت 
رهب��ر معظم انقالب اس��المى به نحو احس��ن به 
منصه ظهور برسانیم؛ والسالم علیكم و رحمه اهلل 

و برکاته

حسين انواری

ریيس ستاد برگزاری  مجمع عمومی سيزدهم
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 بادامچيان با اشاره به برگزاری سيزدهمين مجمع عمومى حزب موتلفه اسالمى اعالم کرد:

موتلفه اسالمى  در تدارک عمارتى نو در عرصه سياست و تحزب

وظيفه موتلفه در گام دوم
رب أَْدِخلِْنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِنى ُمْخَرَج 

ِصْدٍق َواْجَعْل لى ِمْن لَُدنَْک ُسلَْطانًا نَِصیًرا
خداوند قادر را ش��كر و حمد مى کنیم که 
توفیق به یاران عط��ا فرمود دوره دوازدهم در 
حزب موتلفه ی اس��المى  فعالیت و انجام وظیفه داشته باشند. دوره  دوازدهم 
بسیار س��خت و پرکار بود. دولت در اختیار اصالح طلبان اعتدالى با نارضایتى 
شدید مردم،و حزب بر اساس مصلحت اجبار به مدارا داشت. تا از مطالبه گری 
حزبى دشمنان مس��تكبر که در پى اغتشاش و آبان قرمز بودند، سوء استفاده 

نكنند.
تراکم رقابت ها در انتخاب های 5 گانه در این دوره، از شورایاری ها، شوراهای 
اس��المى شهر و روس��تا، انتخابات مجلس یازدهم، انتخابات دولت سیزدهم و 
انتخاب��ات می��ان دوره ای، وحدت جبهه ی اصولگ��را را تهدید مى کرد.کثرت 
داوطلبان در طیف اصولگرا، احتمال موفقیت خطوط دیگر را باال مى برد. افزایش 
بى سابقه ی گرانى ها و تورم، هزینه ی یک حزب دارای گسترده سراسری در 
کشور را بشدت باال برد که طبعا تامین مشروع و حالل آن که بستگى به هدایای 
مردمى حالل دارد. بسیار سخت شد. افزایش هزینه های زندگى برای مردم و 
کم شدن درآمد آنها میزان کمک های مردمى به حزب را کاهش مى داد.رقابت 
های غلط علیه تش��كل های خودی به ویژه موتلفه ی اس��المى زمینه را برای 
اختالفات و درگیری ها و منازعات جناحى تشدید کرده بود.جنگ نرم و روانى 
و گسترش شبكه های مجازی انحرافى و استكباری یكى دیگر از مشكالت این 

دوره بود که باقى است.
فش��ار خطوط انحرافى و نف��وذ و عوامل داخلى در خدمت اس��تكبار علیه 
تش��كلهای ارزش��گرا به ویژه موتلفه ی اس��المى در این دوره بسیار سنگین و 

پرفشار گردید و سایر مواردی که نیازی چندان به ذکر همه آنها نیست.
علیرغم همه ی این مشكالت و عقبه ها، موتلفه ی اسالمى توانست در دوره 
دوازدهم، فعال و پرنشاط، تكالیف الهى و انقالبى را در خط والیت پیگیری کند 

و با موفقیت خوبى این دوره را به پایان برساند. 
اکن��ون حزب با انس��جام بیش��تربهتر تش��كیالتى، افزای��ش فعالیت های 
س��اختاری،ارائه ی آموزش های نوین، مدیریت روابط بین المللى و گس��ترش 
آن با احزاب کشورهای دیگربه ویژه اسالمى، تقویت ارتباطات با احزاب مقاومت 

اسالمى، در سپهر سیاست ایران حضور دارد.
حضور موفق در انتخابات های 5 گانه و حفظ وحدت و تعامل با نیروهای اصولگرا 
در محوریت روحانیت محترم، فعالیت گسترده ی حزبى در انتخابات ها و بسیج 
نیروهای حزبى در سراسر کشور برای حمایت از آیت اهلل رئیسى و کوشش برای 
شكل گیری اکثریت نمایندگان مجلس از عناصر اصولگرا و انتخاب عناصر متدین 

برای شوراها از اقدامات ارزشمند این دوره توسط حزب موتلفه اسالمى بود.
 رویکرد در دوره سيزدهم 

با یاد و نام خداوند متعال دوره جدیدی را با همت همه ی یاران و دوستان، در 
گام دوم انقالب اسالمى، شروع کرده ایم. دوره ی سیزدهم دوره ای است که از 

اهمیت ویژه و سرنوشت سازی برای 
موتلفه ی اسالمى برخوردار است.

در این دوره باید از موتلفه اسالمى 
حزبى قوی و مقتدر و کارآمد و جامع 
و بازویى پرتوان برای نظام جمهوری 
اسالمى و ولى امر مسلمین و ملت و 

کشور ایران بسازیم .
ان شاء اهلل ما مى توانیم. 

در این دوره حزب موتلفه اسالمى 
با شعار "تحقق گام دوم در تحزب و 
جامعه و دولت اسالمى" فعالیت مى 
کند.بیانیه گام دوم منش��ور انقالب 
اسالمى و نظام مى باشد. تحقق امور 

مندرج در این منش��ور با تحزب خدا محور اس��المى، آسانتر و بهتر مى شود و 
موتلفه همه تجربیات بیش از نیم قرن خود را در این تحقق بكار خواهد گرفت.

تحزب اسالمى الزمه و ضرورت نظام مردم ساالری والیى است. امیرالمؤمنین 
على علیه اس��الم حزب دارد و پیامبر اس��الم فرموده اند حزب على، حزب اهلل، 
حزب على علیه الس��الم حزب اهلل اس��ت و شیعه ی على به تبعیت از امام اول 
خ��ود، نیاز به تح��زب حزب اللهى دارد  و راه غلبه و پی��روزی و موفقیت و راه 

رستگاری و فالح به فرموده ی قرآن مجید در حزب اهلل است.
موتلفه ی اس��المى این ضرورت نظام را در قبل از تاس��یس نظام و پیروزی 
انقالب به صورت حزبى همه جانبه از سیاست تا جهاد مسلحانه و پاك و با تقوا 
و کارآمد  و... مدیریت کرد و در زندان و ش��كنجگاه و میدان و صحنه اجتماع 

همه جا خوش درخشید.
با تاسیس نظام جمهوری اسالمى  در جهت وحدت امت با امامت  در حزب 
جمهوری اسالمى، با نظر امام خمینى ادغام شد و پس از تعطیل حزب با اجازه 
صریح و ش��فاف امام موتلفه اسالمى را فعال کرد و پس از رحلت امام، با اجازه 
صری��ح امام خامنه ای راه را ادامه داد که اکنون در س��یزدهمین دوره فعالیت 

جدید خود قرار دارد.
خدا را حمد  و شكر مى گوئیم که در این دوره حساس حزب موتلفه اسالمى 
با سالمت مالى و سیاسى و اخالقى، در همه ی زمینه ها استوار ایستاد و هزینه 
ها را بجان پذیرفت و انعام ش��هادت به طیفى از یاران از عراقى  و مطهری در 
سال 58 و بهشتى و رجائى و باهنر در سال 60 و سایر یاران در سال های بعد 
تا ش��هید خرسند ش��هید لَْیلَِة الَْقْدرِ، نشانه ی این حضور فعال و مستمر وضد 

استكبار و نفاق ستیز است .
 تحزبی متناسب با گام دوم

موتلفه ی اسالمى در گام دوم انقالب اسالمى مى داند باید تحزبى در تناسب 
با بیانیه ی گام دوم و توس��عه ی نظام اسالمى و صدور انقالب اسالمى داشته 
باشد.انش��اء اهلل در ساخت تحزب و جامعه ی نمونه و دولت اسالمى گام های 
بلندی را برخواهد داشت. به شرط آنكه همه یاران حزبى، در این مسیر جهاد و 
خدمت و شهادت با همت بلند و همه جانبه فعال باشند. شورای مرکزی جدید 
را در راستای همین گام دوم انتخاب کنند و همه با هم  ربناهلل گو  استقامت در 

هدف و مكتب و راه و خواسته ها داشته باشند.
َو اَِنّ اهللَ َعلى نَصِرِهم لََقدیر

دبیرکل حزب موتلفه اس��المى با اشاره به برگزاری سیزدهمین مجمع 
عمومى این حزب گفت: موتلفه اس��المى با شعار »تحقق گام دوم انقالب 
اسالمى در تحزب، جامعه و دولت اسالمى« در تدارك عمارتى نو در عرصه 

سیاست و تحزب کشور است.
به گزارش روابط عمومى حزب موتلفه اسالمى، دکتر اسداهلل بادامچیان 
در بیان مواضع هفتگى این حزب تصریح کرد: در این مجمع عمومى که 
پنج ش��نبه ۱8 آذر ۱۴00 در قم برگزار خواهد ش��د، عملكرد سه ساله 
اخی��ر حزب و نیز ارزیابى از وضعیت جاری کش��ور، منطقه و جهان ارائه 

خواهد شد.
وی افزود: بررس��ى خط مشى س��ه سال آینده حزب و انتخاب ۳5 عضو 
اصل��ى و 5 عضو على البدل دوره آینده ش��ورای مرکزی با رای نمایندگان 

حزب از سراسر کشور از دیگربرنامه های سیزدهمین مجمع عمومى است.

دبی��رکل حزب موتلفه اس��المى در ادامه تاکید ک��رد: حرکت انقالبى و 
س��امان یابى کشور و ملت با حزب اس��المى پاك و توانمند میسر است و 
امام خمینى)ره( در اردیبهش��ت ۴2 نظر به تاسیس موتلفه اسالمى دادند .

این تشكل اسالمى در طول 58 سال گذشته، در خدمت اسالم، امام )ره( و 
ولى امر مسلمین و ایران کارنامه ای پرافتخار همراه با پاکى و سالمت مالى 
و اخالقى داشته و این مسیر نورانى را در گام دوم انقالب اسالمى با اقتدار و 

انسجام بیشتر ادامه خواهد داد.
بادامچیان تصریح کرد: ما معتقدیم که حل مشكالت کشور و راه پیشرفت 
و تعالى بهتر با دولت و مجلس حزبى پاك و خدامحور که در خدمت ملت 
و در خط اصیل والیت و امامت است و  تجربه آموخته و از امتحانها موفق 
بیرون آمده میسر است و بر این اساس در شكل دهى و تكامل حزب موتلفه 

اسالمى در دوره آینده همه نوع تالش و کوشش را خواهیم داشت.

دکتر بادامچيان 

دبيرکل حزب موتلفه اسالمی 
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تحزب به روایت 
شهيد آیت اهلل دکتر بهشتى

چند نكته ای را با برادران و خواهران در میان بگذارم:
 ۱-  ضرورت تش��كیالت و اینكه ما باید یک تش��كیالت اسالمى اصیل 

داشته باشیم.
 2-  ضرورت اینكه این تش��كیالت در طول رهبری باش��د نه در عرض 
آن این تشكیالت باید تحقق بخشنده  نظام امت و امامت باشد چون نظام 

اسالمى ما نظام امت و امامت است نه اینكه معارض امامت باشد.
 ۳-  رابطه این تشكیالت با حوزه های علمیه و روحانیت، اعم از برادران 

و خواهران روحانى.
۴-  وظایف و تعهداتى که بر عهده این تشكیالت و روحانیت به صورت 

وظایف و تعهدات متقابل باید رعایت شود.
 ما برای اینكه بتوانیم کارهای بزرگى را انجام دهیم بى شک باید متشكل 
باش��یم. رابطه های ایمانى و اعتقادی و عملى دیمى س��ازمان نیافته برای 
رسیدن بخشى از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتى از مراحل یک انقالب 
مى تواند کافى باشد ولى برای رسیدن به به بخشى دیگر از اهداف و تحقق 
بخشیدن به آن قسمت دیگر از آرمان های یک انقالب، کافى نیست. ما در 

پرتو اعتقاد به اسالم و اعتقاد به وظایف اسالمى درصدد جهاد برآمدیم.
  اسالم مسلمان مراقب می خواهد 

ما مى دانستیم که اسالم از زن و مرد، مسلمانى را مى خواهد که نه فقط 
مراقب مسلمان بودن و مسلمان ماندن خویشند بلكه مراقب مسلمان بودن و 

مسلمان ماندن و مسلمان تر شدن محیط اجتماعى هم هستند.
  اسالم و مبارزه با دروغ و نا پاکدامنی های محيط 

اس��الم به این اکتفا نمى کند که شما راستگو باشید، اسالم مى گوید هم 
باید راس��تگو باش��ید و هم باید با دروغگویى و کژی دیگران مبارزه کنید. 
اسالم به این اکتفا نمى کند شما عفیف و پاکدامن باشید مى گوید هم شما 
عفیف  و پاکدامن باشید و هم با ناپاکدامنى های محیط مبارزه کنید و کسان 
دیگ��ری را که به ناپاکدامنى آلوده اند اینه��ا را هم پاکیزه کنید. این روش 
اسالم است، این اصل است و این فریضه را بزرگترین و پرارزش ترین فریضه 

ند.  در آیات و روایات متعدد، وظیفه و فریضه امر به معروف و شمرده ا
از  منكر بزرگترین و باالترین وظیفه شناخته شده نهى 

که همه واجبات و فرائض دیگر در پرتو آن 
گزارده مى ش��وند. ما همه به این معتقد 
بودیم، مش��تاق بودیم برای ایجاد یک 
محیط پاك و اسالمى تالش کنیم.

به  برکت اعتقاد به اسالم و برکت 
این تعلیم بزرگ اسالم که" ای 
انس��ان تو نه تنها مس��ئول 
مسئول  که  خویش��تنى 
دیگران نیز هس��تى" از 
زمان کودکى شاید سن 
دوازده س��یزده س��الگى 
یادم مى آید که همیش��ه 
در برخ��ورد ب��ا ناپاکى ها 
و ناروایى ه��ا که مخالف 
اسالم بود یک حساسیت 
خروش��ى  و  ج��وش  و 
داشتیم که نمى توانستیم 
آرام بگیریم نمى توانست تحمل کنیم. 
هر جا از دیگران ناپاکى مى دیدیم 
انگار خودمان آن گناه را مرتكب 
شده ایم برافروخته مى شدیم. 
اسالم مسلمان حساس مى 
س��ازد حس��اس در برابر 
ها،  انح��راف  ناروایى ها، 

کژی ها، نادرس��تى ها، ناپاکى ها. با اینكه چنی��ن روحیه و چنین جوش و 
خروشى داش��تیم و فراوان بودند کسانى که این روحیه جوش و خروش را 
داشتند و انسانهای تک تک متعهد و مسئول فراوان وجود داشت اثر کارمان 
در مقابله با ناپاکى ها و ناروایى های محیط کم بود، چون نمى توانستیم همه 

با هم کار کنیم. 
 تش�کيالت حس�اس در برابر ناروایی ها، انح�راف ها، کژی ها، 

نادرستی  و ناپاکی 
پیروزی ها برس��تم ها و ناروایى ها و ناپاکى های محیط احتیاج به یک 
نیروی بزرگ داش��ت و ما تک تک های پراکنده بودیم. احیاناً اگر هم با هم 
مى شدیم گاهى دو نفر، سه نفر، پنج نفر باز هم کافى نبود. یادم مى آید آن 
وقت ها شاید ۱5 ساله بودم و آغاز طلبگى ام بود از دبیرستان به حوزه آمده 
ب��ودم. با یكى دو نف��ر از طالب دیگر که با هم درس مى خواندیم گاهى در 
خیابانها راه مى افتادیم که چیزهایى را که به نظرمان منكر مى رسید جلویش 
را بگیریم و نهى از منكر کنیم بنابراین مى فهمیدیم که نیش چند نفر به آنها 
موثر است ولى باز از چند نفر هم کاری ساخته نبود. یک جاهایى مى دیدیم 
که دیگر تیغمان نمى برد و نهى از منكرمان  پرزور نیست و لذا کارساز هم 
نیست. گاهى سوار اتوبوس شدیم مثالً مى دیدیم که راننده یا کمک راننده 
اتوبوس شهری به این و آن زور مى گوید آن وقت یكى از ما مى گفت:آقا، چرا 
همچنین مى کنى؟ و قرار بود دوست دیگر ما از گوشه دیگر اتوبوس بگوید: 
آقا چرا چنین مى کنى؟ خوب گاهى هم موثر واقع مى ش��د گاهى هم زور 
ما دو س��ه نفری نمى رس��ید و موثر واقع نمى شد یا مثالً مى رفتیم از کنار 
یک مغازه ای مى دیدیم که این ترانه های زشت و بد فسادآور ضد عفت و 
پاکدامنى گذاشته یک کدام از ما جلو مى رفتیم و نصیحتش مى کردیم مى 
گفت: برو دنبال کارت بگذار به کس��ب و کارمان برسیم و بعد یكى دیگر از 
دوستان ما مى رفت و پشتوانه ما بود و گاهى موثر واقع مى شد و گاهى هم 
موثر واقع نمى شد. مى فهمیدیم وقتى جماعت شویم قوی تریم و یداهلل مع 
الجماعه اما دور هم جمع شدن هامان  مى شد دو نفر، سه نفر، چهار نفر و 
خیلى پرتوان نبود و به جنگ فسادها و ظلم های گردن کلفت نمى شد برویم. 

 ثمرات کارهای جمعی با برنامه
یک بار در س��ن ۱6 سالگى به یک روستایى رفتم. آنجا در دهه محرم و 
دهه صفر منبر مى رفتم. دو بار در آن روستا رفتم. در یكى از سفرها از ظلم 
کدخدا صحبت شد که هم کدخدا بود و هم ارباب. به جوانهای روستا گفتم: 
که چرا باید این بر شما حكومت کند و زور بگوید؟ گفتند: سرنیزه ژاندارم از 
او حمای��ت مى کند. گفتم این که خدا را باید برداریم. حاال اگر او را برداریم 
کدخدای خوب دارید؟ گفتند: آقا سید جعفر آدم خوبى هست و ما همه او 
را قبول داریم. ما دست به کار شدیم تا کدخدا و ارباب را از ده بتارانیم ولى 
مگر دست تنها مى شد؟ جوانهای روستا را بر ضد او بسیج کردیم ولى کافى 
نبود پش��ت او در شهر به فرمانداری محكم بود. در شهر تالش کردیم یک 
وس��یله ای پیدا کنیم که فرماندار از کدخدا حمایت نكند. آن وقت کدخدا 
را جاکن  کردیم و س��یدجعفر را کدخ��دا نمودیم. خوب این کار را تنهایى 
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نمى شد بكنیم باید با جماعت مى کردیم آن هم با یک پشتوانه ای در شهر 
که فرمانداری از او حمایت نكند. پس حرکت داش��تیم اما در همین حدود. 
همه هم مى دانستند که ام الفساد کیست؟ام الفساد شاه بود تازه شاه هم نبود، 
آمریكا بود. آن موقع ها بیشتر انگلیس پشت شاه بود ام الفساد انگلستان بود.

  رهبری و تبعيت از او 
بنابراین برای مبارزه این نیروها کافى نبود تا اینجا انس��ان بود، فرد بود؛ 
ایم��ان بود، فداکاری بود، تعهد ب��ود، تحریک بود اما چه نبود؟ یک چیز در 
اینج��ا کم داش��ت. امامت کم بود. در اینجا یک رهب��ری الزم بود تا بیاید و 
نیروهای عظیم را بسیج کند و به هر سوی که صحیح مى داند هدایت کند 
و در هر زمانى دستور متناسب با آن زمان را بدهد. یک رهبری که رهبری او 
با ایمان و اعتقاد مردم پیوسته باشد. وقتى حرف مى زند، ایمان مردم انگیزه 
اجرای دس��تور او باشد. در این راهپیمایى های اخیر مكرر زن ها و مردهای 
سالخورده که واقعا پیاده روی برایشان زحمت بود، بیرون آمده بودند وقتى 
از یكى از آنها پرس��یده بودند که ش��ما با این سن و سال چرا بیرون آمدی؟ 
گفته بود:" امام، مرجع من، دستور داده و وظیفه دینى من است تا آنجایى 
که مى توانم بیرون بیایم و راهپیمایى کنم." این نمونه مكرر بوده این سیل 
خروش��ان جمعیت به مقدار زیادی برپایه اعتقاد به اجرای دستورات رهبر و 
اینكه اگر اطاعت نكند معصیت و نافرمانى خداس��ت، حرکت کرده بود.برای 
اینكه حرکت مردم در یک سطح وسیع به ثمر برسد، امامت و رهبری الزم 
اس��ت در اینجا مردم متشكل مى شوند و این یک مرحله از تشكل است که 
در محور رهبری و امامت متشكل و یكپارچه مى شوند و این مرحله از تشكل 
یعنى اتحاد همس��ویى نیروها و جنب وجوش ها و تالش ها در پرتو رهبری 
واحد و امامت واحد متبع مورد اعتقاد، از ضروریات پیروزی است و بدون او 

انسان نمى تواند پیروز شود. 
 تشکل پس از پيروزی و تاسيس نظام 

این یک مرحله تش��كل اس��ت همین مرحله تش��كل که جامعه ما را به 
پیروزی رساند. پس از پیروزی فراوان بود که یک حكومتى سر کار بیاید یک 
دولتى سر کار بیاید.مسئوالنى، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیری، رئیس 
اداره ی، مدیر دبستانى و... سر کار بیایند و یک شبكه بزرگ مدیریت درخط 
اس��الم و انقالب کار بكند. این احتیاج داش��ت به شناسایى افراد، به داشتن 
برنامه و همسو شدن این افراد بر پایه یک برنامه در راستای رهبری. آیا بعد از 
پیروزی انقالب اسالمى ما چنین چیزی داشتیم یا نداشتیم ؟ نداشتیم. چون 

نداشتیم چوبش را هم خوردیم.
 دولت اضطراری بازرگان 

از روی ناچاری با علم و آگاهى به اینكه آقای مهندس بازرگان عضو نهضت 
آزادی هس��تند و با علم و آگاهى به اینكه نهضت آزادی راهش راه اس��الم 
سیاس��ى و اجتماعى اش با راه انقالب و راه ما یكى نبود و س��ه ماه قبل از 
انقالب همین آقای مهندس بازرگان در پاریس آمده بود که امام را قانع کنند 
که اگر ش��ورای سلطنت باشد و آزادی انتخابات هم باشد، مبارزه همین جا 
ختم   ش��ود و ایش��ان )امام( به ایران تشریف بیاورند و امام بعد از یک دیدار 

گفته بودند که این طور نمى شود اگر مى خواهى با من دیدار دوم داشته باشى 
باید بر ضد این رژیم س��لطنتى اعالمیه بدهى، اگر اعالمیه دادید مى توانید 
با من مالقات دوم داش��ته باش��ید و اال نه و چون آقای بازرگان آنجا اعالمیه 
ندادند و به ایران برگش��تند و در ایران قریب به این مضامین اعالمیه دادند 
و دیدار دوم هم با امام نداش��تند و خود من در آنجا با آقای بازرگان و آقای 
دکتر یزدی چقدر صحبت کردم تا ایشان را قانع کنم که این راه، )راه امام( 
راه صحیح تری است و شما به این راه بیایید. با علم و آگاهى ما از نظر ایشان 
بعد از پیروزی انقالب از روی اضطرار ناچار شدیم آقای بازرگان را به عنوان 
نخست وزیر معرفى کنیم. شورای انقالب ناچار شد که ایشان را معرفى کند 
ایشان نخست وزیر شد و دولتشان دولت انقالب که نشد، خودشان گفتند من 
دولت انقالب نیستم خودشان مى گفتند: این دولت، دولت انتقال است. انتقال 
از مرحله پیش به مرحله انقالب. حاال چطور مى شود که انقالب پیروز شود و 
اولین دولتش دولت انقالب نباشد و دولت انتقال باشد؟ خودشان مى گفتند: 
من بلدوزر نیس��تم من یک ماشین سواری ضعیف نازك نارنجى هستم که 
مى توانم در جاده هموار و آسفالته حرکت کنم و بعد هم معلوم شد که دولت 
انتقال هم نیست. بنده به ایشان  مى گفتم: دولت شما نه دولت انقالب است 
و نه دولت انتقال بلكه دولت اضطرار است. چون ما تشكیالت قوی نداشتیم و 

شناسایى نیرو نكرده بودیم به اضطرار به دولت ایشان رای دادیم.
  تشکيالت، تشکيل دهنده دولت و مدیریت های کشور 

پس ما باید در این زمان افراد را شناسایى کنیم. این عده ای را که شناسایى 
کردیم باید در کیفیت اداره کش��ور بر پایه انقالب هم همفكر را بشناسند و 
بیابند و اگر به اندازه کافى موجود بود استعدادهای الیق را بشناسند و بسازند. 
این تش��كیالت اس��ت، تش��كیالتى که انقالب را درك کرده باشد و هویت 
اسالمى آن را صمیمانه پذیرفته باشد و عناصر و انسان های کافى جمع بیاورد 
که بتوانند دولت تشكیل دهند و کارهای مدیریت کشور را عهده دار شوند،) 
مدیریت کشور از نخست وزیری تا اداره یک مدرسه یا یک کارخانه(  و برنامه 

بریزند و همكاران الزم را برای همه مراحل بیابند و یا بسازند.
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دولت و مجلس حزبى؛ آری یا نه؟
در س��ال های اخی��ر 
تحت عناوین حكمرانى 
خوب ،حكمرانى حزبى، 
حكوم��ت حزبى، دولت حزب��ى، مجلس حزبى 
و موارد دیگر بح��ث های قابل توجهى در ایران 
مطرح شده است. موافقان و مخالفان هم نظرات 

متفاوتى را ارائه کرده اند.
 موافق��ان حزب و تحزب اس��تدالل دارند که 
بدیهى است عقل جمعى و با انضباط و هماهنگ، 
بهت��ر مى تواند در همه امور از جمله حكمرانى و 
حكومت به تدبیر امور و حل مشكالت و پیشبرد 
اهداف عمل نماید. پیشنهاد آنها در جهت حفظ 
نظام مردمس��االر اسالمى این است که در ایران 
دو سه حزب نیرومند شكل بگیرند، با هم  برای 
اداره امور کشور و مردم رقابت کنند. برنامه های 
م��دون در چارچوب مبانى و اه��داف و نیازهای 
دراز و کوت��اه مدت با اس��تفاده از کارگروه های 
حزبى در ام��ور مختلف و نظرخواهى از اعضاء و 
طرفداران خود که از مردم هستند تهیه نموده و 
به اطالع مردم برس��انند و ملت هر کدام را بهتر 
پس��ندید و به آن حزب رای داد آن حزب کشور 
و م��ردم را به طور حزبى و مدی��ران حزبى اداره 
کند و اگر نتوانس��ت یا حزب دیگری برنامه های 
مردم پس��ند بهت��ری را تهیه و به م��ردم عرضه 
داش��ت به آن ح��زب رای بدهند. ای��ن روش و 
مبنا موجب مى ش��ود که مردم مش��كالت را از 
نظ��ام نبینند بلكه معضالت را ب��ه عهده حزب 
حاکم بگذارند و حزب دیگر را جایگزین نمایند 
و این برای استحكام نظام بسیار مفید است. آنها 
اس��تدالل دارند که به حكم خرد کار با برنامه و 
پژوهش ش��ده و مدیریت های امتحان شده در 
یک حزب بهتر از شخصیت های منفردی که یک 
رئیس جمهور بى بهره از تحزب، از آنها دعوت به 
پذیرش مس��ئولیت ها مى کند مى توانند کشور 
را اداره نمایند زیرا این شخصیت ها  ولو توانمند 
و صاحب نظر و با برنامه باش��ند چون ش��خصى 
و انفرادی هس��تند و هر ک��دام در ذهنیت خود 
عمل مى کنند  انسجام و هماهنگى در مدیریت 
پدید نمى آید و حكومت دچار چندگانگى شده 
و مشكالت افزایش یافته و چاره اندیشى ها نیز 
چون پراکنده و چند راهه است، نتیجه بخش نمى 

باشد.
 مخالفان نیز اس��تدالل دارند ک��ه اگر نظام 
جمهوری اسالمى نظام مردم ساالر است و تمام 
مردمى اس��ت و نظام امامت و امت بر آن حاکم 
اس��ت حزب در برگیرنده تمام مردم نیس��ت و 
حتى  اگر دو سه حزب گسترده نیز شكل بگیرند 
مجموعه آنها همه مردم نیستند و حزبى که بر 
سر کار مى آید طبیعى است که از عناصر حزبى 
استفاده مى کند و استعدادها و عناصر غیر حزبى 
متخص��ص و کارآمد، کنار مى مانند و حزب که 
بخشى از مردم است به تدریج راه سلطه حزبى بر 
جامعه را هموار مى س��ازد و کشور و مردم دچار 
سرنوشت کش��ور های تک حزبى مثل شوروی 
سابق و چین مائو و کوبای فیدل کاسترو و  امثال 
آن ها مى ش��ود یا مانند آمریكا و انگلیس دچار 
اس��تبداد دو حزبى مى گ��ردد. اینان حكمرانى 

حزب��ى و حكوم��ت حزبى را مغای��ر با حكومت 
مردم بر مردم و مردم ساالری مى دانند. نظرات 
بینابینى هم هست که اگر حزب فقط در خودش 
محدود نشود و با احزاب دیگر تعامل کند و افراد 
منفرد و با استعداد را به مسئولیت بگمارد فواید 
حكومت حزبى به دست مى آید بدون کنار زدن 
س��ایر احزاب یا نیروهایى از مردم که غیرحزبى 
ولى توانمند مى باشند یا اگر شخصیتهای منفرد 
با احزابى همفكری و همكاری داشته باشند جمع 
بین چهره های انفرادی ب��ا چهره های حزبى در 
مجموع حكومت، کفای��ت مى کند. با این همه 
موضوع اساسى مسئله نظام ها و احزاب هستند 
که باید دید حكومت و حكمرانى حزبى در رابطه 

با نظام ها چرا  رابطه ای دارند؟

  دولت تک حزبی و دوحزبی 
 دول��ت حزب��ى در نظ��ام کمونیس��م عامل 
دیكتاتوری اس��ت در نظام تک حزبى مس��ئله 

حكمرانى حزبى و آن هم تک حزب مطلوب آن 
نظام قطعى است مانند نظام کمونیستى که به 
تک حزبى حزب کمونیسم نظر دارد و حاکمیت 
و حكومت و دولت و همه نهادها و دستگاه های 
کشوری و لشكری در این نظام از حزب کمونیست 
و با آن حزب هستند. کشورهایى مانند آمریكا و 

انگلیس دچار استبداد دو حزبى هستند.

حاکمي�ت حزب�ی، حکوم�ت حزبی  و 
دولت حزبی

 حاکمی��ت: کل حكمران��ى و حك��م دهى و 
حكومت و دولت و جامعه را  در بر دارد.

 حكومت: مجموعه ای که بر کشور و یا جامعه 
حكمرانى دارند و کلیت حاکم بر کش��ور یا ملت 
که در جمهوری اسالمى حكومت عبارت است از 
رهبری،  سه قوه، دستگاه ها و نهادهای حكومتى.

 دولت: بخشى از حكومت است که اداره امور 
اجرایى را به عهده دارد.) قوه مجریه(

 مجلس: بخش��ى از حكومت اس��ت که اداره 
قانونگ��ذاری و انتخاب وزرا و نظارت بر دولت در 

مسئولیت آن است.
 قوه قضاییه: بخشى از حكومت است که امور 

قضایى کشور را  تصدی مى نماید.
 گاه دول��ت به کل حاکمیت یا حكومت یک 

کشور گفته مى شود مثل دولت ایران که مقصود 
حاکمیت ایران اس��ت یا دولت ای��ران به عنوان 
حكومت متش��كل از سه قوه ایران است و گاهى 
دولت به عنوان قوه مجریه و هیئت دولت مطرح 
مى شود به این نكته باید در تعاریف و به کارگیری 
واژه ها توجه داشت. مبنای حاکمیت یا حكومت 
در ادیان و مذاهب و نظام های خداپرست از تفكر 

دینى آنها مستفاد مى شود. 
در نظ��ام ه��ای غی��ر خدای��ى و م��ادی گرا 
حاکمیت و حكومت از مردم یا حاکمان ش��كل 
مى گیرد یعنى مردم منش��اء قوانین و مقررات و 
چارچوب حاکمیت و حكومت هستند و به گفته 
اندیشمندان فرانسوی، پس از انقالب فرانسه که 
گفتند: ما خدا را به ملكوت فرستادیم و انسان را 
به جای خدا نش��اندیم و حاال این مردم هستند 
ک��ه پایه های حكومت و حاکمی��ت را پى ریزی 
مى کنند که باید گفت در واقع این مردم نیستند 
بلكه اندیشمندانى از جامعه مثل ژان ژاك روسو 

در فرانسه هستند که نظراتشان را بر مردم دیكته 
مى کنند. در این جوام��ع حرامهای خدایى را با 
رای اکثریت مردم قانونى مى نمایند همانطور که 
در برخى کشورهای اروپایى همجنس گرایى را 
که طبق دین مردمان آن دیار حرام موکد است 
با رای اکثریت حالل و جایز کرده اند. در جوامع 
و کش��ورهایى که دیكتاتورها بر آن حاکمیت و 
حكوم��ت دارند همه چیز ب��ه صاحبان قدرت و 
مستبد اصلى برمى گردد ومبنا این است که چه 
فرمان یزدان چه فرمان شاه یا ناپلئون در فرانسه 
م��ى گفت" مردم یعنى من" زیرا اکثریت به من 
رای داده ان��د و آنچه من مى گوی��م همان رای 
مردم به شمار مى آید و فرعون مى گفت انا ربكم 

االعلى من برترین خدای ملت هستم. 
 در نظام اسالم حاکمیت، حكومت و حكم از 
آن خداس��ت که همه خوب��ى ها و ارزش مطلق 
از خداست. اس��الم دین عقل، علم ،فهم، تجربه 
صحیح و خواس��ته های منطبق با فطرت انسان 
و جهان هس��تى اس��ت که س��عادت آور دنیا و 
آخرت بشر در آن جمع است. در نظام های غیر 
خدایى قدرت اکثریت مردم یا قدرت دانشمندان 
برجسته آنان یا قدرت متمرکز سلطه و حكومت 
مبنای اصول و مبان��ى و موازین و موارد قانونى 
و اداره امور مى باش��ند. در این نظام ها حاکمیت 

مسلم مومن

روزنامه نگار
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از آن اکثریت مردم، تفكر و مكاتب اندیشمندان 
حاکم و قدرت سلطه حاکم مى باشد  و بهترین 
نوع آن حاکمیت مردم اس��ت اگر واقعاً مردم به 
مفهوم )تمام مردم( حاکمیت داشته باشند لكن 
این حاکمی��ت مردم چون محدود به این دنیا و 
دانش مردم هر زمانه است محدود نگر است و بعد 
روحى و انس��انى و جهان بینى دنیوی و اخروی 
را ندارد و لذا حاکمیت ناقص است. درحالى که 
در اسالم حاکمیت از آن خداست و خداوند این 
حاکمی��ت را در بخش اداره امور انس��انى غیر از 
موازین ابدی والیتغیر اسالم به مردم و به انسان 
که خلیفه خدا در هس��تى است، سپرده است و 
تقدیر خویش را در تغییر سرنوشت انسان ها در 
رابطه با تدبیر آنها برای انتخاب سرنوش��ت خود 
قرار داده اس��ت و با اینكه خود حاکمیت مطلق 
هستى است و هر نوع تغییر، تحول، خلق و امر 
در اختیار خدای قادر و تواناست لكن مى فرماید: 
ان اهلل الیغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفس��هم 
پس حاکمیت مردمى کامل در اس��الم در ظل 
حاکمیت اهلل اس��ت و تجربه مكرر تاریخ بشری 
اثب��ات مى کند ک��ه اگر حاکمیت خدا نباش��د 
و حاکمان به راس��تى عبدخدا نباش��ند قدرت 
مدارها حاکمیت را در اختیار مى گیرند ولو آن را 
حاکمیت مردم اعالم نمایند. نمونه این حاکمیت 
مردمى الهى در حكومت پیامبران و پیامبر اکرم 
اسالم)ص( و امیر مومنان)ع( کامال مشخص است 
و نمونه آن حاکمیت که ناقص مردمى دنیوی در 
حاکمان نظام های غیر الهى و غیر اس��المى به 
خوبى آشكار است. بنابراین حاکمیت در اسالم از 
آن خدای متعال عادل و قادر مى باش��د و رسول 
خدا)ص( که به فرموده خداوند اولى بالمومنین 
من انفسهم مى باشد عبدی برای خدای بزرگ 
اس��ت و همه امور او به اذن اهلل است و رسالت او 

نیز و حكومتش بر مبنای عبودیت اوست.

 *حاکميت اهلل در اسالم و نفی حاکميت 
حزبی

 در اس��الم  حاکمی��ت از آن خداوند  متعال 
اس��ت که هیچ ش��ریكى ندارد. ولى امر، والیت 
فقیه، ریاس��ت جمهوری، ریاس��ت قوه قضاییه، 
مجل��س و همه دس��تگاه ها و ارگان ها و نهادها 

تحت حاکمیت خداوند  قادر هستند.
 ولى امر موظف است آن چه را احكام الهى است 
و رضایت خدای تعالى در آن است به کار گیرد.او 
نمى تواند نظرات شخصى خود را بر جامعه حاکم 
سازد برداشت  او و نظراتش باید تابع احكام الهى 
باشد و در واقع والیت فقیه والیت شخص نیست 
والیت فقه و والیت خداس��ت. ولى فقیه و حتى 
رس��ول خدا )ص(و امامان معصوم)ع( همه عبد 
خدا هستند و خداست که بر همه جهان هستى 
و مردمان والی��ت دارد. اهلل ولى الذین آمنوا.. له 
الخلق و االمر از اینرو حاکمیت حزبى و در رابطه 
با آن حكمرانى حزبى که حزب حاکمیت داشته 

باشد، میسر نمى باشد.

حکومت والیی و نفع حکومت حزبی  
 همی��ن ط��ور حكوم��ت در حاکمی��ت اهلل 
حكومت اش��خاص و ارگان ها و احزاب نیس��ت 
حكومت بر اس��اس حاکمیت اهلل اس��ت و چون 
اسالم راس حكومت را رسول خدا)ص( مى داند 
و پس از ایش��ان امام معص��وم و در غیبت امام 

معصوم مربوط به ولى فقیه که عبد خداست، مى 
باشد و حكومت او بر اساس مبانى و ضوابط الهى 
است. در نظام اسالمى تنفیذ ولى فقیه است که 
مشروعیت را حتى به مقبولیت ها در همه امور و 
قوای حكومتى مى دهد حتى قانون اساسى که 
با رای مردم رسمیت مى یابد و منشور ملى است 
برای مش��روعیت شرعى تنفیذ ولى فقیه را باید 
داشته باش��د. در نظام جمهوری اسالمى والیى 
چون حاکمیت از آن خداست احزاب نمى توانند 
حاکمیت حزبى را مانند ش��وروی سابق یا چین 
یا کش��ورهای زیر حاکمیت حزب داشته باشند 
و حاکمی��ت حزبى جایگاهى ن��دارد. همچنین 
حكومت در این نظام تحت حاکمیت اهلل، مربوط 
به ولى فقیه عادل زمان است که توسط خبرگان 
رهبری که منتخب مردم هستند در انتخابات دو 
مرحله ای مردمى مسئولیت را به عهده مى گیرند 
و خبرگان بر امور نظارت دارند. ولى فقیه عادل 
متعلق به همه مردم است و در محدودیت حزب 
ق��رار نمى گیرد زیرا حزب همه م��ردم را در بر 

نمى گیرد و احزاب بخشى از مردم را دارند.

دولت و مجلس حزبی و شرایط آن  
 ام��ا در م��ورد دولت به عنوان ق��وه مجریه، 
انتخاب رئیس جمهور به عهده مردم اس��ت که 
با تنفیذ ولى فقیه مش��روعیت مى یابد و از این 
رو م��ى تواند در صورت رای مردم به یک حزب، 
دولت حزبى باشد لذا ولى فقیه و در نتیجه حاکم 
حكومت اسالمى حزبى نمى شود. اما دولت تحت 
والیت فقیه و حكومت اس��المى مى تواند با رای 
مردم دولت حزبى شود یعنى اگر مردم به معرفى 
شده حزبى برای مسئولیت ریاست جمهوری و 
دولت رای دادند با تنفیذ ولى فقیه دولت مى تواند 
دولت حزبى باش��د اما دول��ت حزبى باید همه 
جامعه را در امور کشور در نظر داشته باشد و از 
نگاه محدود و انحصار طلبانه حزبى پرهیز نماید. 
مجلس یعنى قوه مقننه نیز مى تواند حزبى باشد 
یعنى مردم نمایندگان یک حزب را که آن حزب 
معرفى کرده است اگر انتخاب کردند و ولى فقیه 
مخالفتى نداشت مجلس حزبى تشكیل مى شود 
لكن باز این مجلس حزب��ى مجلس تمام ملت 
است که یک حزب  آن را اداره مى کند و محدود 
به حزب نباید باشد. درباره قوه قضاییه این قوه در 
کل نمى تواند حزبى باشد زیرا رئیس قوه قضاییه 
و دادس��تان کل باید توس��ط ول��ى  فقیه زمان 
منصوب شود تا بتوانند احكام قضایى را بر دولت 
و مجلس اجرا نمایند. نكته مهم این است که قوه 
قضاییه در نظام های دنیا مستقل نیست با اینكه 
همه مى گویند قوه قضاییه باید مستقل باشد و 
به حسب احكام قضایى و حقوقى قضاوت کند و 
اگر نظر حاکمان بر قضاوت حاکم ش��ود عدالت 
در قوه قضائیه نخواهند ماند. علت این است که 

اداره امور قضایى در نظام های کشورهای جهان 
به عهده وزیر دادگستری است که وزیر دولت اعم 
از دولت ش��اه یا دولت رئیس جمهور مى باشد و 
تعیین قضات و دادستان ها نیز توسط حكومت با 
ضوابط و شرایط خاص هر کشور انجام مى گیرد 
به ط��ور مث��ال در آمریكا قضات دی��وان عالى 
آمریكا توسط رئیس جمهور که رییس حكومت 
آمریكاست معرفى مى شوند و هر قدر بخواهند 
مستقل باشند به هر حال باید به اصطالح هوای 
رئیس جمهور را داشته باشند و این نافى استقالل 

قوه قضائیه است.
 در قانون اساس��ى نظام جمهوری اس��المى 
والیى در مجلس خبرگان قانون اساسى با توجه 
به این نق��ص بزرگ در قوای قضایى کش��ورها 
خب��رگان با دق��ت در مبانى اس��المى انتخاب 
ریاس��ت قوه قضاییه و دادستان کل را به عهده 
ولى فقیه عادل گذاش��تند تا او با رعایت ضوابط 
و معیاره��ای قضاوت و قاضى آنها را نصب کند. 
این قوه قضائیه است که مستقل از قوای مجریه 
و مقننه مى باش��د و مى توان��د دولت و رئیس 
جمه��ور و نمایندگان مجل��س را طبق موازین 
قانونى محاکمه و بر حسن اجرای قوانین توسط 
آنها نظ��ارت نماید. بنابرای��ن موازین دقیق قوه 
قضایی��ه نمى تواند تحت امر یک حزب باش��د و 
امام خمینى)ره( زمانى که آیت اهلل دکتر بهشتى 
را برای مس��ئولیت قوه قضائیه خواستند نصب 
کنند ش��هید بهش��تى معروض داشت که من 
دبیر کل حزب جمهوری اس��المى هستم و این 
حزب را برای نظام الزم و ضروری مى دانم و شما 
مى فرمایید که ریاست قوه قضائیه را قبول کنم 
وظیفه ام چیس��ت؟ امام فرمودند شما در حزب 
تحت تاثیر حزب نیستید فراتر از حزب هستید 
لذا مى توانید ه��م دبیر کل حزب بمانید و هم 
این مس��ئولیت را بر عهده بگیرید بنابراین اگر 
ولى فقیه عادل در نصب خویش فردی را مانند 
شهید بهش��تى فراتر از حزب یافت که در عین 
حال مسئولیت حزبى دارد مى تواند او را به قوه 
قضاییه مأمور کند . او از طرف حزب قوه قضاییه 
را اداره نمى کند بلك��ه او از طرف ولى فقیه قوه 
قضائی��ه را مدیریت مى نماید و حزب نمى تواند 
به او امر و نهى نماید در حالى که اگر حزبى قوه 
قضاییه را در اختیار بگیرد رئیس قوه قضاییه را از 
طرف حزب ماموریت مى دهد که طبعا او مامور 
حزب اس��ت و باید در قوه قضاییه نگاه حزبى و 
دستورهای حزبى را رعایت کند که این با مبانى 
قضاوت در نظام جمهوری اسالمى والیى انطباق 
ن��دارد. البته این مبحث نیازمند به نظرات دیگر 
بزرگ��واران به ویژه فقها و قضات محترم اس��ت 
تا حقیقت کامل مشخص باشد و این برداشتى 
است که اگر نقصى در آن است با طرح موضوع 

مى تواند برطرف شود.
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حزب واقعى
  هر حزب یک دستگاه و پیكره ای است که دارای 
اجزای متفاوت مى باشد و ضروری است همه عوامل 
و ابزار، هماهنگ و با نظم مناس��ب و انضباط طبق 
برنامه معین با قاطعیت و انعطاف محاس��به شده، فعالیت های حزب را به 
سامان برسانند. هر گونه ناهماهنگى، بى برنامه ای، بى نظمى،بى انضباطى 
ولو توسط یک عضو یا مسئول در این دستگاه کل دستگاه را دچار مشكالت 

مى کند.
حزب- نظم و انضباط حزبی - رهبری حزبی- مسئوالن حزبی

حزب با عملكرد ش��ناخته مى ش��ود. اگر بازده های حزب مفید و کارآ و 
در جهت نفع همه مردم)ما ینفع الناس( باشد حزب مطلوبیت مى یابد، در 
غیر این صورت دچار انزوا ش��ده و گاه کارش به منفوریت مى کش��د.حزب 
مجموع��ه ای از باال به پایین نیس��ت که رئیس حزب ح��رف اول را بزند  و 
همه بى چون و چرا  اطاعت کنند و هماهنگى از طریق صدور فرمان برقرار 
گردد. دبیر کل حزب  بر اساس اساسنامه و مرامنامه و خط مشى مصوب و 
سیاست های کالن حزب و تدبیر در اداره و مدیریت حزب تصمیم مى گیرد و 
حزب را رهبری مى کند.)رهبری حزب غیر از رهبری امت است که به شكل 
امامت و والیت و اطاعت امت سامان یابد( حزب مجموعه از باال به پایین هم 
نیس��ت که راس آن تابع بدون اختیار باشد بلكه حزب دبیرکل، مسئوالن و 
مرکزیت حزب را انتخاب مى نماید تا با در نظر گرفتن اهداف خواست های 
حزب، حزب را در چارچوب اساس��نامه و مرامنامه و خط  مشى سه ساله با 
تدابی��ر و مدیریت خود اداره نماید و به پیش ببرد و مدیریت باید اختیارات 
کافى داشته باشد تا موفق گردد و اعضاء و مسئوالن از رهبری حزب تبعیت 

داشته باشند تا رهبری بتوانند تصمیمات و مدیریت خود را اعمال کند.) ال 
رای لمن الیطاع( بنابراین مجموعه از باال به پایین و از پایین به باال ست که 
حقوق و وظایف متقابل دارند )واما حقى علیكم و حقكم على(  و راس حزب 
و بدنه حزب هر دو باید حقوق یكدیگر را ادا نمایند. حزب نهادی مسئول و 
مسئولیت مدار است. مسئوالن حزبى در برابر اعضاء مسئولند واعضاء  نیز در 
برابر مسئوالن حزب تعهداتى دارند که برای انجام آن تعهدات باید احساس 
مسئولیت داشته باشند و همه با هم در برابر خداوند و انبیاء و امامان و والیت 
امر و ملت اسالم مسئولند و پاسخگو باشند.) کلكم راع و کلكم مسئول عن 
رعیته( شناخت مسئولیت های متقابل و شناخت وظیفه هر یک از ارکان) 
عضو، حوزه، رابط، مسئوالن، هیئت اجرایى، شورای مرکزی، هیئت نظارت، 
کارگروه ها و...( و اجرای سیاستگزاری و برنامه ریزی و برقراری هماهنگى و 
رعایت نظم و انضباط حزبى است که حزب را در اهداف و مقاصد به توفیق 

و پیروزی مى رساند.

 احزاب مکتبی و تفاوت با سایر احزاب
 احزاب و تشكل های عقیدتى و دینى مانند حزب اسالمى، تعهدات برپایه  
ایمان و تكالیف الهى و موازین مكتبى است و ثواب کارهای خیر حزبى بیشتر 
از کارهای نیک فردی است زیرا همه از ثمرات آن بهره مند مى شوند. همان 
طور که عمل نكردن به تعهدات حزبى یا سستى و کاهلى یا بى اعتناء بودن 

عواقب و عذاب سخت تر از عدم انجام تكالیف فردی دارد." ان االنسان لفى 
خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات  و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر"

 در حزب خدا محور اسالمى عمل به اسالم ناب نبوی و علوی و حسینى 
و زینبى موجب موفقیت و خوشبختى است. عقاید التقاطى و انحرافى و به 
کارگیری س��لیقه های شخصى و اقدام بدون مبنای شرعى وعقلى وعملى 
گرچه به نام و تصور اس��الم انقالبى یا اسالم عملى باشد، موجب ضاللت و 
انحراف از صراط مستقیم هستند و حزب را از خدا محوری به خود محوری 
و انحراف محوری مى کشاند. نمونه هایى مانند فرقان و منافقین عبرتى بسزا 
هستند. ضمانت باقى ماندن در صراط مستقیم تعهد به والیت فقیه عادل و 
مبانى فقه مترقى اسالم و تایید روحانیت اصیل مى باشد که اساس آن خدا 
محوری و والیت محوری اس��ت. حزب محوری، خود محوری، خودپسندی 
و خودباوری قطعاً در هر مورد باش��د، تفكر یا رفتار و گفتار خس��ران را هم 
به همراه خواهند داش��ت. حزب فقاهت مدار والیى اسالمى با سایر احزاب 
و تش��كل های غیر اس��المى کامالً متفاوت است و نمى تواند مدل احزاب و 
تش��كل های دیگر غربى و چپى و ملى را در حزب والیى اسالمى به کار برد 
و شبیه آنان فعالیت نمود. ضمن آنكه از همه تجربیات  تحزب در جهان به 

شرط عدم مغایرت با موازین اسالم، مى توان استفاده کرد.

  رهبری و مدیریت در احزاب- اختالف آراء-  فصل الخطاب 
حزب یک پدیده جمعى است که نیاز به رهبری، مدیریت، اقدام و نظارت 
دارد. رهب��ر اصلى در احزاب والیى ولى امر مس��لمین اس��ت که اولى االمر 
مى باشد و نظر ایشان برای حزب، حجت شرعى است و در خط والیت اقدام 

و عمل دارد. رهبری حزبى در احزاب والیى در س��ایه س��ار والیت به عهده 
شورای مرکزی است که وظیفه راهبردی حرکت حزب را در جهت اهداف، 
اساسنامه ، مرامنامه، برنامه های کالن و جهت گیری های اصولى حاکمیت 
خط والیت به عهده دارد و این رهبری حزبى توسط رئیس شورای مرکزی و 
معاون و دبیر کل و قائم مقام او اعمال مى شود. چگونگى این رهبری براساس 
ش��رایط زمان و حزب و نظر ولى امر به تصویب شورای مرکزی رسیده و به 
اقدام و عمل مى رس��د. ش��ورای مرکزی و اعضای آن با شناخت کامل این 
نوع رهبری حزبى و چگونگى آن اس��ت که با تقسیم وظایف بین خود مى 
توانند در اداره حزب موفق باشند. در هر حزب به ویژه در شورای مرکزی آن 
اختالف آراء و  دیدگاه ها و نظریه ها وجود دارد،عقالء برای حل این موضوع، 
رای اکثریت را مناط  دانس��ته اند، از نگاه ش��هید آیت اهلل دکتر بهشتى رای 
اکثریت یک "مرجح عقالیى" اس��ت که عاق��الن به آن عمل مى کنند. امام 
خمینى )رحمة اهلل علیه( به مرحوم عسگراوالدی فرمودند: "حزب اکثریت و 
اقلیت دارد" و فرمودند:" اکثریت بكوشد اقلیت را اقناع نماید نه اسكات کند، 
اقلیت هم بداند که ممكن است در موارد دیگری اکثریت شود." در این مورد 
نكته ای ظریف وجود دارد که ممكن است از این اختالفات و رسیدن به اقناع  
گاه به زمان عمل نرسد یا اقناعى پدید نیاید در این مواقع حزب نیاز به فصل 
الخطاب دارد که حرف آخر را او بزند و در مدیریت و اقدام و اجرای سیاست 

و برنامه های حزبى  وقفه آسیب آور پدید نیاید. 

محمد حاجی

روزنامه نگار
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 مدیریت حزبی
 مدیری��ت در حزب غیر از رهبری حزب اس��ت. رهبری حزب به عهده 
ش��ورای مرکزی است که توسط دبیرکل اعمال مى ش��ود. ریاست شورای 
مرکزی، هیئت رئیسه شورای مرکزی، مسئوالن حزبى، معاونت ها، اعضای 
مسئول در هر بخش و ماموریت، رهبری ندارند و مدیریت مربوط در بخش 
خ��ود را به عهده دارند. دبیرکل مدیریت ح��زب را هم به عهده دارد و جز 
در موارد الزم، امور را تصدی نمى کند، مدیریت مى کند و مس��ئوالن و امور 
جاری حزب را مدیریت مى نماید. قائم مقام و مسئوالن و معاونان و مدیران 
و بدنه حزب باید دبیرکل را در رهبری حزب و مدیریت آن صمیمانه یاری 
دهند. این مدیریت ش��امل امور فكری و اندیشه ورزی ،برنامه ریزی، تدابیر، 
رواب��ط و ارتباطات حزبى در داخل و بین الملل و اجرائیات  و در واقع همه 
امور حزب است. هر مسئول نیز تحت مدیریت دبیر کل امور مربوط به بخش 
خ��ود را اداره مى نماید. دبیرکل مى تواند در مدیریت  خود  امور را با قائم 
مقام خود اداره کند یا به دبیر اجرایى یا هر معاونت اختیارات الزم را بدهد 
در این صورت باید تكالیف ارجاعى به آنها کامال مشخص و تعریف شده باشد 
تا  تداخل در مدیریت دبیرکل و مدیران پدید نیاید و مس��ئول مربوطه در 
امور ارجاعى  وظایف و دستور کاری را بداند تا بتواند آنها را به نحو مطلوب 
انجام دهد. دبیرکل مى تواند در هر مورد مأموریت ویژه بدهد تا مسئول آن 
ماموریت تكالیف معین را اجرا نماید. اگر حزبى دبیر اجرایى و معاونت اجرایى 
داشت امور اجرایى حزب توسط دبیرکل به دبیر اجرایى یا معاونت اجرایى 
ارجاع مى گردد. در این حزب باید امور اجرایى و حدود آن کامالً مشخص 
و از طرف دبیرکل به وی داده شود تا بتواند اجرای مطلوب داشته باشد زیرا 
اجرائیات بخش��ى از تكالیف حزب است. اگر حزبى دبیر اجرایى یا معاونت 
اجرایى نداشت دبیرکل اجرائیات را توسط معاونان خود اداره مى کند یا آن 

را به قائم مقام خود واگذار مى نماید.

ساختار حزب- حزب مردمی- حزب حاکمان  و دو شکل قدرت  
 تحزب س��اختار کالن و پایه و چارچوب مش��خصى دارد. حزب اداره یا 
س��ازمان یا کارخانه یا شرکت س��هامى یا هیئت دینى نیست که هر کدام 
ساختار و شاکله و روابط و ارتباطات خود را دارند، حزب تشكل مردمى است 
که در اصل باید مردمى بماند ولو اینكه حزب حاکم شود.حزب  اگر حزب 
حاکم و محل تجمع حاکمان و م��الء حاکمان)اطرافیان( و اصحاب قدرت 
شود، ساختار روابط و ارتباطات و موقعیت ها و پایگاه ها و نوع مسئولیت ها 
و در نهایت روحیات حاکمان را مى یابد که با مردم و مردم ساالری متفاوت 
اس��ت زیرا مردمان، حاکمان نیستند. این حزب به تدریج به حزب مختص 
حاکمان تبدیل ش��ده و از مردم فاصله مى یابد و حزب  قدرت مى ش��ود و 
نوعى استبداد جمعى و تشكیالتى به آن حاکمیت مى  یابد و سقوط مى کند 
و از حالت حزبى خارج مى شود و به صورت تشكل یا طبقه حاکم یا قشر 

حاکم یا باند حاکم  درمى آید.
 قدرت در ش��كل تفوق طلبى و برتری جویى یک شكل است. یكى هم 
قدرت به صورت یک وس��یله برای انجام خدم��ت بهتر و موثرتر در جهت 
خدمت به خلق برای رضای خدا. به همه کسانى که در این حزب آمده اند 
و خواهند آمد بگوییم که مى شود انسان برای ایجاد زمینه های در دست 
گرفتن قدرت تالش کند اما نه در دست خودش بلكه در دست گروهى که 
به عزم این خدمت با یكدیگر متشكل شده اند، این روح تشكیالت است در 

حزب اسالمى.

    سه عامل تداوم انقالب و سه عامل شيطانی
 سه عامل، عواملى هستند که مى توانند نظام اسالمى را در جامعه ما به 

وجود بیاورند و  تداوم انقالب را تضمین کنند.
 ۱-  رهبری متكى به اس��الم اصیل 2-  تش��كیالت سیاسى فعالى که 
بتواند خودش مدیریت مملكت را به دس��ت گیرد و عرضه حكومت کردن 
داشته باشد ۳-  قدرت مسلح رزمى که بتواند در دفاع از چنین نظام اصیل 
اس��المى در برابر توطئه های سه عامل شیطانى داخل و خارج  با فداکاری 

و جانبازی  بایستد.
 آیت اهلل ش��هید بهشتى سپس اصل سیاست شیطانى و ثابت دشمنان 
انقالب و نظام اسالمى را بیان مى کند که آن هم در سه عامل تمرکز دارد.

 ۱-  خ��رد کردن چهره های اصیل اس��المى و به خصوص روحانى که 
موقعیت رهبری دارند و قدرت مقابله با دشمن دارند باید اینها را خرد کرد و 
جلوی گسترش رابطه خالق و متقابل میان این ها و ملت مسلمان انقالبى 
را گرفت. 2-  تشكیالت سیاسى مستقلى که به اسالم به عنوان یک مكتب 
نگریسته است اسالم کامل خالص، اسالم اجتهادی که زنده است و پویاست 
ولى التقاطى نیست و اسالمى که مى تواند در عرصه جهان یک قدرت نو به 
وجود آورد. آن سازمان اجتماعى و سیاسى که اسالم را با این دید به عنوان 
یک مكتب انتخاب کرده، این را هم باید خرد کرد. ۳-  آن تشكیالت نظامى 
که با فداکاری و جانبازی در راه اسالم و دستورهای رهبری اسالم، خضوع  
و آمادگى رزمى تمام عیار نشان مى دهد، این را هم باید خرد و داغون کرد.

مسئوليت ها در حزب  
  در حزب اسالمى هر کس سعى مى کند در این حزب در جای موثری 
قرار گیرد طبعاً هرچه  جا موثر باش��د سمت باالتر و قدرت بیشتر است اما 
عضو در این سعى اش جاه طلبى خود را ارضا نمى کند. مقام طلبى انگیزه 
او نمى باش��د بلكه وظیفه ای را مى خواهد برعهده بگیرد و انجام دهد. اگر 
در این حزب رابطه  تش��كیالتى بین تمام اعض��اء و بین کل اعضاء با مردم 
دیگر از این روحیه برخوردار باشد آن وقت حزب اهلل است و حزب مفلحون 
، رستگاران و سعادت آفرینان و حزب پیروزمندان، هم الغالبون و اگر رابطه 
دوس��تان ما در این حزب در س��مت های مختل��ف، رابطه برتری جویى و 
تفوق طلبى و بزرگى طلبى باشد و کسانى در این حزب با این روحیه بودند 
آن وقت حزب ش��یطان است و روح تش��كیالتى "روح شیطانى" مى شود. 
تشكیالت حزب باید رابطه دوم را نفى کند و رابطه اول را برقرار کند. به این 
ترتیب مى توانیم بگوییم حوزه های حزب باید مسجد باشد برای اینكه چنین 
حوزه حزبى اس��ت که واقعاً س��ازنده روح الهى و اخالق است و سیاستش 
سیاس��ت الهى و علوی اس��ت نه سیاس��ت اموی. در این حزب  هر کاری 
مى کنید عبادت است. سازندگى باید داشته باشد. این حزب جای سیاست 
بازان و سیاست پیشگان نیست. جای مجاهدان راه حق است به انواع جهاد و 
این در سیمای گفتار و رفتار حزب باید نشان داده شود. این روح تشكیالت 
اس��ت آن وقت، جاذبه حزب یک جاذبه واقعى و طبیعى است و تبلیغاتش 
عملى است. ما مقدس مابى هم نمى خواهیم داشته باشیم همیشه مقدس 
مآبى را محكوم کرده ایم. )با آن روحیه اول ( همه دوستان باید برای تصدی 
کارها آماده باشند. همه شما خواهران و برادران باید قبول مسئولیت کنید 

ولى با آن روحیه اول و مراقب خود باشید.
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نگاه موتلفه اسالمى به دولت حزبى
کریم�ه  "دول�ت   
ح�زب خ�دا محور" 

چگونه و چرا؟
 در برابر انس��ان س��ه پرتگاه  هس��ت  مقام ، 
ش��هوت و ثروت. اگر پای انسان در جاده مشرف 
به پرتگاه بلغزد یا س��رش گیج برود س��قوطى 
دردناك و وحش��ت آور خواهد داشت و اگر پای 
انسان استوار و سالمت باشد از زیبایى های  دره و 
کوه و مناظر اطراف لذت برده از مواهب آن بهره 
مى گیرد. این پای استوار و روح آرام در انسان های 
ارزش محور اس��ت که ارزش های انسانى و باالتر 
از آن ارزش های الهى، انس��ان های هوس محور 
و هوسران و نفسانیت محور مادی گرا و آلوده و 
کژاندیش��ان در این مسیر پر پیچ و خم، همواره 
در معرض س��قوط و تباهى هس��تند. هیتلر ها، 
ترامپ ها، بن سلمان ها و سران داعش آنگاه که 
در مقام قرارگرفته اند باالترین جنایت ها و خیانت 

ها را مرتكب شده اند.
 رجای��ى ها، الجوردی ه��ا، مهدوی کنى ها، 
باهنره��ا و عس��كراوالدی ها در مق��ام که قرار 
گرفته اند به اوج انسانیت و خدایى بودن رسیده اند 
و در بهشت قرب الهى جا گرفته اند در حالى که 
آن موجودات پلید ب��ه عذاب های اخروی دچار 

شده و مى شوند. 
اس��الم ثروت را ابزار خدمت به بندگان خدا و  
جس��تجوی رضوان اهلل و سیر در مسیر خدایى 
مى خواه��د ضمن آنكه ثروتمندی که خدامحور 
اس��ت را محبوب خدا مى دان��د.) ابتغاء رضوان 
اهلل،ابتغاء وجه اهلل،جاهدوا باموالهم فى سبیل اهلل(

 در حالى که دنیای مادی گرا و سرمایه داری 
پ��ول و ث��روت را اب��زار ب��رآورده ش��دن امیال 
،هوس��رانى، زورگویى، ستمگری و سوء استفاده 
از فق��را مى کند. ش��هوت و ش��هوترانى آرزوی 
آنهاست و خواسته های  نفسانى هدف آنان است 
و مق��ام برای آنها بت و خدای خدایان اس��ت. از 
این رو دنیای مادی گرا سراس��ر فساد ، تباهى ، 
نامردمى ، زور ، س��لطه ، اس��تكبار ، استعمار و 
استثمار اس��ت. دنیای تاریكى ها، دنیای ظلمها 
و زورگویى ها که در تاریخ امپراطوران، ش��اهان، 
خاقانه��ا ،خانها و ارباب ها فراوان اس��ت. دنیای 
معاصر هم جهانى خسته و رنج برده از استكبار و 
استعمار و سرمایه داران صهیونیست و کشتار های 
رن��ج آور مردم��ان مانند هیروش��یما و ناکازاکى 
توس��ط روزولت مدعى تمدن و چرچیل مدعى 
دموکراسى و استالین مدعى برابری خلق است و 

پس از آن دیریاسین ها ،میانمار ها و فلسطینى ها 
و بمباران ش��یمیایى حلبچه و سردشت توسط 
ص��دام که م��ورد حمایت مدعیان دموکراس��ى 
حقوق بشر غربى بود و در سال های اخیر کشتار 
مردم��ان بى گن��اه یمن و بمباران ه��ای روزانه 
وحش��یانه دولت سعودی و سكوت سازمان ملل 
و حقوق بشری های غربى و مدعیان دموکراسى 
که دیگر برای آنها رس��وایى های بین المللى هم 

جایى ندارد.
 دول��ت در اس��الم "دولت کریمه" اس��ت که 
تمنای هر انس��ان مس��لمان ارزش گرایى است. 
)اللهم انا نرغب الیک ف��ى دولت کریمه( دولت 
کریمه دولت ارزش گرا است و در پى حاکمیت 
ارزشهای الهى و انسانى است، به جای حاکمیت 
شخص ها یا قومیت ها یا حاکمیت دولت ها در 
پى حاکمیت راس��تى، پاکى و خدمت با عزت و 
دع��وت به همه خوبى ها و مس��ئولیت دهى به 
خوبان اس��ت که در آن عزت و کرامت انسان به 

دست آید.
 دولت��ى ک��ه دوروی��ان چند چهره را رس��وا 
مى کند، نقابداران مردم فریبى را افش��ا مى کند 
که منافقانه در پوشش شعارها و چهره ای ارزشى 
اقدام به غارتگری حق و خزانه های مردم و مقام 
پرستى و برآوردن خواسته های نفسانى و آلوده به 
زش��تى ها و پلیدی ها مى کنند و آنها را خوار و 

حقیر مى سازد.) تذل بها النفاق و اهله(
  انس��ان ها در ای��ن دولت کریم��ه از دعوت 
کنن��دگان به طاع��ت اهلل که همان پی��روی از 
ارزش های الهى مى باشد، هس��تند.) الدعاه الى 
طاعه اهلل( و نتیجه و دستاورد اصلى دولت کریمه 
بهره مندی و کرامت دنیا و آخرت همه انس��انها 

است.
 دول��ت کریمه توس��ط انس��ان هایى ش��كل 
مى گیرد که رجایى گونه و بهش��تى گونه در پى 
حاکمیت ارزش��های الهى باش��ند و خود واجد 
ارزش ها باشند. در زندگانى و اندیشه و گفتار و 
نوشتار خود ارزشى بوده و ارزش گرا بمانند در پى 
خواسته نفسانى در مسئولیت یابى و مقام خواهى 
و قدرت طلبى نباش��ند مانند شهید رجایى که 
چون همراه شهید اسالمى به ایشان گفته شد در 
شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمى تصویب 

ش��ده که مسئولیت نخس��ت وزیری را به عهده 
بگیرید، گفت باید بررسى کنم ببینم آیا وظیفه 
شرعى من اس��ت که باید به آن عمل کنم؟ آیا 
توان این مس��ئولیت را دارم؟ آیا مقام مرا تغییر 
نمى دهد؟ یک هفته بررسى کرد و بعد پذیرفت. 
او نخس��ت وزیری و سپس ریاست جمهوری را 
به عنوان تكلیف الهى و برای اقامه دولت کریمه 
پذیرفت درحالیكه نامزدهای دیگر اال یكى  دو نفر 
در پى رسیدن به ریاست جمهوری از هیچ کاری 
کوتاه��ى نمى کردند. بنى ص��در که با حمایت 
پنهانى استكبار و در پى رسیدن به مقام با آمریكا 
و غرب سازش کرده بود و تفاوت این دو در همان 

ارزش گرایى و بى ارزشى بود.
 اگ��ر حزبى در پى دولت حزبى باش��د س��ه 
ن��وع عمل   مى کند ۱-  حزب خدامحور،"حزب 
اهلل"که در پى  دولت کریمه اسالمى و حاکمیت 
ارزش هاس��ت نه اینكه بخواهد چون حزب است 
و باید به قدرت برس��د در پى مقام طلبى بر آید 
تا خواس��ته های نفس��انى حزب و اعضای آن را 
برآورده س��ازد. 2- حزب ارزش��ى  غیر الهى که 
در پى اهداف انسانى است که قابل احترام است. 
۳- حزب غیر ارزش��ى حزب الشیطان که در پى 
رس��یدن به مقام برای ارضای خواسته های غیر 
ارزش��ى و ضد ارزشى و نفس��انیات مادی است 
مانند حزب های��ى از احزاب آمریكا و انگلیس و 

یا حزب صهیونیسم.
 حزب موتلفه و دولت حزبی

 ح��زب موتلف��ه اس��المى اگر معتقد اس��ت 
که در برهه حس��اس فعلى مى تواند مش��كالت 
جاری را رفع کند و کشور را از مدیران ناکارآمد 
و سیاس��ت های غلط و س��وء اس��تفاده گران از 
بیت المال نجات دهد و پیشرفت عدالت محور و 
رفاه عادالنه را تامین کند، هر حزبى را نمى گوید 
بلكه حزب ارزش گرا و خدا محور را قبول دارد تا 
با برنامه هایى بر اساس فقه مترقى اسالم و خط 
اصیل امام خمینى)ره( و امام خامنه ای و با نیت 
خالص خدمت در رسالت الهى و حاکمیت ارزش 
ها، خط مشى و برنامه تحول در کشور را طراحى 
کند و با چهره هایى از جنس رجایى، الجوردی، 
باهنر و بهش��تى ای��ران و مردم خ��وب آن را به 

سعادتمندی و عزت دنیا و آخرت برساند.

محمدباقر اسداللهی

روزنامه نگار
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مرتضی طالیی با اشاره به تجربه ناموفق احزاب دولت ساخته مطرح کرد:

ضرورت حضور تشکل وحدت گرا و دولت ساز
از تجربه رئیس فاتب تا نائب رئیس��ى ش��ورای اس��المى شهر بخشى از 
کارنامه مرتضى طالیى است؛ البته عضویت در جمعیت پیشرفت و عدالت 
و جمنا بخش��ى از فعالیت های تشكیالتى اوس��ت، طالیى که این روزها با 
اعالم موجودیت جبهه همبستگى ملى نیروهای انقالب اسالمى) همنا( به 
عنوان دبیر کل این جبهه شناخته مى شود؛ در گفتگوی تفضیلى با خبرنگار 
هفته نامه ش��ما از فعالیت تشكیالتى در س��اختار نظام جمهوری اسالمى 

مى گوید:
با نگاهی به وضعيت سياسی کشور؛ به نظر شما؛ جایگاه تحزب و 

تشکل در نظام اسالمی چگونه است؟
شاید در سال های پس از انقالب و  به دلیل عدم موفقیت احزاب در ورود 
به عرصه اداره کشور، این باور در جامعه پیدا شده که ساختار سیاسى نظام 
حاکم، منافى فعالیت حزبى است اما در اندیشه و رویه امامین امت یعنى امام 
خمینى)ره( و مقام معظم رهبری، جایگاه فعالیت حزبى، یک جایگاه رفیع و 
با اهمیت است. در تعبیری از رهبری با این فرمایش ایشان مواجه مى شویم 
که: »به طور اجمال بگویم ما با تحّزب مطلقاً مخالف نیستیم. این که خیال 
کنند ما با حزب و تحّزب مخالفیم، نه، این طور نیست. قبل از پیروزی انقالب، 
پایه ه��ای یک حزب بزرگ و فعال را خ��ود ما ریختیم؛ اول انقالب هم این 
حزب را تشكیل دادیم، امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جدیت مشغول 
بودیم؛ البته بعد به جهاتى تعطیل شد. همان وقت به ما اشكال مى کردند 
که تحّزب با وحدت عمومى جامعه مخالف است. تحّزب مى تواند در جامعه 
انج��ام بگیرد،  وحدت هم صدمه ای نبین��د؛ این ها با هم منافاتى ندارد. آن 
حزبى که موردنظر ماست، عبارت است از یک تشكیالتى که نقش راهنمایى 
و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمان هایى ایفاء مى کند« دو شاخصه 
حفظ وحدت و راهنمایى به آرمان ، دو شاخصه ضروری تحزب در نظام است.
با این مقدمه در س�اختار کنونی نظام جمهوری اسالمی، فضای 
سياس�ی کش�ور تا چه 
تحزب  نيازمند  ان�دازه 

است؟
مطابق با مبانى انقالب 
اس��المى اعم از سیره امام 
خمینى )ره(، منویات رهبر 
معظم انقالب، متن قانون 
اساسى و همچنین قانون 
فعالیت احزاب و مجموعه 
قوانین مرب��وط به فعالیت 
اح��زاب، هیچ منعى برای فعالیت گس��ترده حزبى در کش��ور وجود ندارد. 
نمى توان دالیل فقدان فعالیت منس��جم حزبى را در وجود محدودیت های 

قانونى و یا فقدان ظرفیت های سیاس��ى جس��ت. اما با عنایت به تمامى 
تجربه های ناموفق، به ویژه احزاب دولت ساخته، بیش و پیش 

از هر چیز، نیازمند تشكل حزبى اصیل، وحدت گرا و دولت 
ساز هستیم و نه احزاب دولت ساخته به سبک کنونى.

با توجه به فعاليت هایتان در عرصه های گوناگون 
سياسی به نظر شما نگرش جناحی چه تفاوتی با 

نگرش حزبی در اداره امور حاکميت دارد؟
راهب��رد، جهان بینى، روش، س��ازمان دهى و دانش، 
ارکان و ریش��ه های یک  فعالیت تش��كیالتى و حزبى 

است. در واقع در مبانى نظری انقالب اسالمى، هر 
تشكل و حزبى که این ارکان را منطبق 

با جهان بینى انقالب اسالمى داشته 
باش��د، یک حزب اله��ى و موفق 
خواهد بود. در نقطه مقابل تفكر 
جناحى، یک تفكر سودمحور، 
منفعت گرا، قبیله ای و بس��ته 
اس��ت ک��ه الزام��اً ب��ه کمتر 
شاخصه ای از شاخص های کار 
حزبى وابستگى یا حتى تكیه 

دارد.
تشکل مطبوع شما یعنی؛ جبهه همبستگی ملی نيروهای انقالب 
اسالمی)همنا( تا چه اندازه تالش دارد تا بر محور و اصول تشکيالتی 

کار کند؟
ش��اید امروز بزرگ ترین چالش کش��ور،  ناش��ى از بى توجهى و غفلت از 
کادر س��ازی و تربیت نیرو برای اداره امور باش��د. ام��روز رویكردها در یک 
تشكیالت مهم اس��ت زیرا گروهى مى تواند کشور را خوب را اداره کند که 
پایبند به ارزش های انقالب 
ب��وده، ش��رایط و تحوالت 
اجتماع��ى را درك کند و 
برای آن ها، در یک ساختار 
مشخص، نیرو تربیت کند.

این اعتقاد در همنا از نگاه 
مسئولیت پذیری اجتماعى 

نشئت مى گیرد.
مصاحبه ای  در  ش�ما 
یکی از اه�داف همنا را 
کاهش فاصله بين نسل اول و سوم انقالب برشمرده اید عمده ترین 
مصادیق این فاصله کجاس�ت و چطور همنا در کاهش این ش�کاف 

نقش آفرینی می کند؟
در زمینه استفاده از توان نسل سومى های انقالب کوتاهى کرده ایم. انقطاع 
بین نسل اولى ها با نسل سومى ها امروز ازجمله چالش های کشور است. در 
فاصله سال های گذش��ته  بر اساس پیچیدگى تحوالت اجتماعى تغییر بر 
تدبیر پیشى گرفته است و این تحوالت است که جامعه و جوانان را به دنبال 
خود مى برد نه مدیریت ما در جامعه و خانواده و مدیریت عالى کشور. فراهم 
آوردن بس��تری برای ورود جوانان به چرخه حاکمیت و مدیریت، ش��اید از 

نخستین و مهم ترین گام ها باشد.
ب�ه اعتقاد ش�ما موانع تحق�ق دولت و مجلس حزبی در کش�ور 

چيست؟
عوامل متعدد تاریخى و فرهنگى در این امر دخیل هستند. چه در دوران 
پیش از انقالب که دولت های رانتى، خشونت سیاسى، توسعه ناقص و  شكل 
نظام پادشاهى و چرخه استبداد مانع این امر بود و چه در بعد از انقالب که 
وقوع جنگ تحمیلى و س��پس تجربه بسیار ناموفق دولت توسعه سیاسى 
که دل زدگى از احزاب جدید دولت س��اخته را نهادینه تر کرد، مجموع این 
عوامل در کنار هم تشكیل شبكه درهم تنیده ای برای تداوم فرهنگ سیاسى 
س��نتى و تبعى بوده و باعث شده که احزاب به معنای حقیقى کلمه شكل 
نگیرند  بلكه گروه های سیاس��ى بنام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت 
کرده و بعد ازآن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان نمایندگان حزبى 
و خود حزب وجود ندارد. پیش از هر چیز، پرداختن به این مشكالت 
فرهنگى و نهادینه کردن فرهنگ کار تشكلى، از مهم ترین مقدمات 

شكل گیری دولت و مجلس حزبى است.
و در آخ�ر نظر ش�ما به عن�وان یک فعال سياس�ی در 
خصوص حزب موتلفه اسالمی و فعاليت های این تشکيالت 

چيست؟
حزب موتلفه اسالمى از قدیمى ترین و ریشه دارترین تشكل های 
سیاسى تاریخ ایران است که در روند شكل گیری احزاب در تاریخ 
معاصر، نقش بى بدیل��ى دارد. جهان بینى الهى، ثانویه 
بودن مس��ئله قدرت در اندیشه این حزب، پیوند 
عمیق و ساختاری با روحانیت، ایفای نقش ویژه 
در بزنگاه های تاریخى، حضور شخصیت های 
منحصربه فردی مانند مرحوم عس��گراوالدی، 
موتلفه را به تشكلى ویژه در تاریخ ایران بدل 
مى س��ازد. امیدوارم که این س��رمایه عظیم 
تجربى، انسانى و تاریخى در راستای اهداف 
عالیه نظام اس��المى و گس��ترش فرهنگ 

تحزب، به کار گرفته شود.

در زمینه استفاده از توان نسل 
سومی های انقالب کوتاهی کرده ایم. 

انقطاع بین نسل اولی ها با نسل 
سومی ها امروز ازجمله چالش های 

کشور است

حزب موتلفه اسالمی از قدیمی ترین 
و ریشه دارترین تشکل های سیاسی 

تاریخ ایران است که در روند 
شکل گیری احزاب در تاریخ معاصر، 

نقش بی بدیلی دارد
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محسن هاشمی مطرح کرد:

 وقتى ما جمهوریت را پذیرفتيم باید حزب داری را نيز بپذیریم
حزب موتلفه می تواند به عنوان یک حزب قوی و میاندار به میدان بیاید

نگاه به فعالیت احزاب و بازخوانى نقش آن ها 
در معادالت قدرت در نظام جمهوری اس��المى 
موضوعى اس��ت که در ی��ک روز پاییزی ما را به 
سراغ مهندس محس��ن هاشمى؛ رئیس شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگى و فرزند رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام برد و با او 
که حزب مطلوبش سال ها در رأُس امور حاکمیت 
بوده است  به گفتگو نشستیم؛ مشروح این گفتگو 

را مى خوانیم:
آقای هاشمی با نگاهی به فضای سياسی 
کشور و با توجه به اهميت مسئله احزاب در 
نظامات سياس�ی جهان، جایگاه تحزب در 

تماميت ارضی ایران چيست؟
ابت��دا الزم اس��ت از اینكه ای��ن فرصت را به 
من دادید تش��كر  کنم، تحزب در جهان سابقه 
چند صد س��اله دارد اما در ایران س��ابقه تحزب 
به دوران مش��روطیت بازمى گردد و نس��بت به 
دنیا عمر زی��ادی ندارد، در جمهوری اس��المى 
متأسفانه تحزب نتوانس��ته جایگاه خود را پیدا 
کند و اگر به معنای واژه تحزب و حزب که یک 
واژه عربى است نگاهى بیندازیم در ایران ترجمه 
این واژه به گروه و دسته سیاسى اطالق مى شود 
و م��ردم اصوالً نگاه مثبتى به این موضوع ندارند 
و تشكل های حزبى نتوانستند آن طور که باید و 
شاید جایگاه خود را در نظام جمهوری اسالمى 
پی��دا کنند، اما برای اینكه ب��ه موضوع بپردازیم 
بای��د به علل ناکارآمدی اح��زاب در ایران، موانع 
تش��كیل احزاب قدرتمند و توجهى به مسائل و 
آسیب شناسى احزاب داشته باشیم که هر یک از 
این ها سرفصلى ویژه دارد و باید دید که این موانع 

و آسیب و علل ناکارآمدی چه بود.
از منظر ش�ما چرا احزاب نتوانستند در 
نظام اسالمی س�ازوکار  اصلی خود را پيدا 
کنند و اصوالً از منظر شما این سازوکار باید 

به چه امری منتهی شود؟
 م��ن وقت��ى در ح��زب داری جری��ان خود 
که حزب کارگزاران اس��ت جس��تجو مى کردم 
احس��اس شخصى بنده این اس��ت که به دلیل 
قدرت حاکمه یا قدرت اس��تبدادی گذش��ته در 
ایران باعث ش��ده احزاب نتوانند کارآمدی الزم 
را در کش��ور پیدا کنند معموالً مى توان گفت به 
دلیل اینكه امنیت جدی در گذش��ته؛ در فضای 
استبدادی برای احزاب وجود نداشته این احزاب 
نتوانس��تند به محصول نهایى که دموکراس��ى 
مصطلح غربى است برسند البته برخى معتقدند 
نباید این گونه باشد و مفهوم دموکراسى غربى در 
ایران باید بومى سازی ش��ود و یک نگاه دیگری 
به آن ش��ود. ما مش��اهده مى کنی��م که برخى 
از گروه های مذهبى مانن��د روحانیت مبارز و یا 
مدرس��ین قم در گذش��ته موفق تر از احزاب در 
ایران بوده اند. همچنین گروه های وابسته به اقوام 
ک��ه در حوزه فرهنگ عمومى فعالیت مى کردند 
به موفقیت های بیش��تری دس��ت پی��دا کردند 
درنهایت مى توان گفت این موضوع همانى است 

که در کتاب حسین بشریه با عنوان موانع توسعه 
سیاس��ى در ایران آمده که یك��ى تمرکز منابع 
قدرت و حالت استبدادی در کشور بوده و دومى 
وضعی��ت نابهنجار فرهنگ��ى و اجتماعى و جدا 
بودن و چندپارگى فرهنگى اجتماعى و در نهایت 
فرهنگ سیاسى حاکمیت نسبت به جامعه بوده 
که اجازه شكل گیری احزاب قدرتمند در ایران را 

صادر نكرده است.
ح�زب  در  مدی�دی  مدت ه�ای  ش�ما 
کارگ�زاران؛ به عنوان حزبی که در معادالت 
قدرت نقش ایفا کرده اس�ت حضور دارید؛ 
چ�را ع�ده ای از اف�راد پس از رس�يدن به 
قدرت حزبی که او را به این جایگاه رسانده 

فراموش کرده و تک روی می کنند؟
این موضوع��ى که مطرح کردی��د مخصوصاً 
درباره کس��انى که در موقعیت باالیى در کشور 
ق��رار مى گیرند صادق اس��ت و آن ها برای اینكه 
حاکمیت در مدیریت وضعیت فعلى اثر بیشتری 
در کش��ور دارد ابتدا خود را برای اعتمادسازی؛ 
از حزب جدا مى دانند، نكته دیگری که س��بب 
بروز چنین رفتاری مى ش��ود مسئله فراجناحى 
بودن و کس��ب محدودیت در نزد سایر جناح ها 
اس��ت و ترجیح مى دهند این جداسازی را انجام 
دهند؛ بعضى افراد نیز در سمت ریاست جمهور، 
معاون رئیس جمهور و یا پست های این چنینى 
قرار مى گیرند و ممكن اس��ت با کمک حزب یا 
جبه��ه ای در رأس امور قرار گرفته باش��ند و در 

این ش��رایط گاهى پیش مى آید که حاکمیت با 
آن جبهه ارتباط گسترده ای ندارد و این شخص 
برای اعتمادسازی و پیشبرد اهداف خود؛ تالش 

مى کند از حزبش دور شود.
بر همين اس�اس آیا دولت ه�ا به احزاب 
نياز دارند و یا حيات سياسی احزاب در گرو 

دولت هاست؟
اص��الً روش دولت م��داری در جمهوریت این 
اس��ت که وقتى ما جمهوریت را پذیرفتیم باید 
حزب داری را نیز بپذیریم در حال حاضر در کشور 
ما این طور شده که یک دولتى ایجاد مى شود و از 
دل این دولت حزبى بیرون مى آید این طور نیست 
که دولت از دل حزب دربیاید همین مسئله باعث 
خلط موضوع مى شود که این احزاب هستند که 
دولت ها را تشكیل مى دهند و یا دولت ها هستند 
که مولد احزاب هس��تند؛ در حالت طبیعى باید 
احزاب دولت ها را تش��كیل دهند و بعضاً احزابى 

شكل مى دهند که بتوانند مرحله بعدی قدرت را 
به دست بیاورند و یا در انتخاب بعد موفق باشند.
با این تعبير شما پس می توانيم این طور 
اس�تنباط کنيم  که احزاب اع�م از احزاب 
دولت س�اخته و مستقل؛ پله ای برای افراد 
می ش�وند تا به جایگاه باالتری دست پيدا 

کنند؟
نه این طور نیست، در کشور ما بحث جمهوریت 
به درستى جا نیفتاده، ما اسالمیت نظام را داریم 
اما به جمهوریت درست عمل نمى کنیم؛ یعنى 
وقت��ى جمهوریت را پذیرفتیم باید بحث تحزب 
را نی��ز بپذیری��م و در جمهوری��ت بای��د اجازه 
شكل گیری و فعالیت احزاب قدرتمند را بدهیم 
و وقتى احزاب قدرتمند شكل گرفت، دولت ما از 
دل این احزاب بیرون مى آید و حزب مسئولیت 
فعالیت های دولت را باید بپذیرد و موفقیت دولت 
باید موفقیت حزب تلقى ش��ود؛ ولى متأس��فانه 
این اتفاق نمى افتد و این طور نیس��ت که احزاب 
سكوی پرش افراد باش��ند معموالً  در کشور ما 
احزاب نتوانستند ورود جدی به مسائل پیدا کنند 
و این جبهه ها هس��تند که عامل بوده اند؛ یعنى 
بیش از بیس��ت  تا س��ى حزب ائتالف کرده اند و 
تصمیم گرفتند فردی را کاندید کنند و چون فرد 
از ائتالف مجموعه ای از احزاب انتخاب مى ش��ود 
نمى ت��وان گفت که یک ف��رد از دل یک حزب 
بیرون آمده ولى این ام��كان وجود دارد که فرد 
منتخب احزاب، از آن احزاب عدول کند و از آن ها 
جدا ش��ود و یک  قدم به سمت حاکمیت برود و 
خودش به دنبال تأس��یس حزب بیافتد تا برای 
خود قدرتى ایجاد کند؛ بنابراین هیچ گاه احزاب 
در ایران قدرتمند نشدند و تعداد آن ها بسیار زیاد 
ش��د در حال حاضر اصولگرایان و اصالح طلبان  
احزاب، تشكل های و انجمن های گوناگونى را در 
خ��ود دارند و وقتى دولتى از دل این مجموعه ها 
بیرون مى آید تازه به این فكر مى افتد تشكیالت 
وسیع تری ایجاد کند تا این گروه ها را نیز به خود 
ملحق کند و معموالً ای��ن اتفاق رخ نمى دهد و 
البته سیاست حاکمیت نیز مبتنى بر این است 

که احزاب قدرتمند شكل نگیرند.
آقای هاشمی؛ ش�ما معتقدید حاکميت 
اج�ازه ش�کل گيری اح�زاب قدرتمن�د را 
نمی دهد؛ برای این فرضيه چه اس�تداللی 

 اگر کشور روزی بخواهد به احزاب 
قدرت بدهد حزب موتلفه می تواند 

به عنوان یک حزب قوی و میاندار به 
میدان بیاید و بقیه احزاب و دسته ها را 
به دور خود جمع کند و مجموعه قوی 

را تشکیل دهد.
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دارید؟
این مس��ئله به دلیل حفظ قدرت حاکمیت 

اتفاق مى افتد.
یعن�ی وجود احزاب قدرتمن�د با قدرت 

حاکميت منافات دارد؟
بله؛ اآلن تناقضى وجود دارد چون سیاس��ت 
بنی��ادی نظام اعم از سیاس��ت دفاعى، امنیتى، 
خارج��ى، فرهنگ��ى و... از دل حاکمیت بیرون 
مى آید و احزاب برای اینكه بخواهند در معرض 
دید مردم قرار بگیرند با این سیاست ها مخالفت 
کنند و وقتى به قدرت رس��یدند باید اعمال نظر 
کنند اما به دلیل مخالفت حاکمیت نمى توانند 
آن را اعمال کنند؛ بنابراین نمى توانند به قول های 
خود نس��بت به مردم عمل کنن��د و در نتیجه 

تضعیف مى شوند.
پس با این پيش فرض شما؛ نباید اميدی 
به ش�کل گيری احزاب مؤثر و قدرتمند در 

کشور داشت؟
نخی��ر امیدی در این خصوص نیس��ت؛ مگر 
اینكه حاکمیت خود تصمیم به تغییر س��اختار 

بگیرد.
یعنی شکل گيری و فعاليت احزاب مؤثر 

به اراده حاکميت مرتبط است؟
بله، یعنى امال ءحاکمیت باید اجازه شكل گیری 
احزاب قدرتمند را بدهد و س��پس اجازه بدهد 
مردم نظرات آن ها را بشنوند؛ همچنین حاکمیت 
اج��ازه اج��را و اعمال نظرات را ب��ه حزب بدهد 
البته  احزاب هم در چارچوب و س��اختار کشور 
باید فعالیت کنند؛ به هرحال ما بارها شنیده ایم 
که سیاست های اصلى نظام با تغییر افراد عوض 

نمى شود.
یک�ی از احزاب�ی ک�ه از هم�ان ابتدای 
انقالب برای اداره امور کش�ور ایجاد ش�د؛ 
حزب جمهوری اسالمی بود؛ آیا این حزب 
در ای�ران بعد از انقالب می تواند نمونه یک 

حزب قدرتمند باشد؟
نباید فراموش کرد که در آن س��ال ها حزب 
جمهوری هم موفق نش��د و یک  دو س��ه سالى 
در کن��ار حاکمیت قرار گرفت و سیاس��ت های 
حاکمی��ت را پیش ب��رد اما از یكجای��ى که به 
اختالفات نزدیک شدند آرام آرام مجبور به انحالل 
شد این درحالى که ما در اروپا احزابى را داریم که 
بیش از صد سال عمر داشتند و متأسفانه  حزب 
جمهوری اسالمى س��ال 58 شكل گرفت و در 

سال 62 منحل شد.
یک�ی از عمده تری�ن مش�کالت احزاب 
مسائل مالی اس�ت؛ برای رفع این دغدغه 
س�ازمان هایی مثل خانه احزاب و دولت ها 
آیا کمکی به احزاب می کنند و دغدغه مالی 
یک حزب چه آسيب هایی را برای آن ها به 

دنبال خواهد داشت؟
خانه احزاب یک تشكیالت NGO و سازمان 
مردم نهاد اس��ت و کار دولتى نمى کند احزاب به 
دلیل مشكالتى که دارند از جمله ناکارآمدی که 
در آن ها مالحظه مى ش��ود موجب مى گردد تا 
از کادر س��ازی غفلت کنند وقتى از کادر سازی 
غفلت مى ش��ود خودبه خ��ود از عضوگیری نیز 
غفلت مى شود و حزب باید منابع مالى را داشته 
باش��د تا بتواند اهداف خ��ود را پیگیری کند در 
خیلى از کش��ورها بر اس��اس درصد مقبولیت 
اح��زاب نزد مردم بودجه های به آن ها اختصاص 

داده مى شود و حتى در بعضى از کشورها ممكن 
است متناسب با درصد مقبولیت به احزاب اجازه 
فعالیت در مجلس و شوراها را بدهند اما این طور 
نیست که هرکس بیشترین رأی را آورد اکثریت 
اعض��اء از جانب او تعیین ش��وند در این الگو به 
احزاب درصد مى دهند و همیش��ه شاهد حضور 
اقلی��ت و اکثریت در ش��ورا و مجلس هس��تیم 
اما در کش��ور ما این چنین نیست و اصوالً هیچ 
کمكى از س��وی دولت به احزاب نمى ش��ود. در 
زمینه درآمدزای��ى احزاب نیز دچار رانت خواری 
و این آفات مى ش��وند و نگران مس��ائل فساد و 
امور قضایى هستند؛ بنابراین احزاب نمى توانند 
به درآمدزایى برسند و دستشان بسته است لذا 
مى بینم احزاب در ایام انتخابات فعال مى شوند 
و س��پس تا انتخابات بع��دی در الك خود فرو 
مى روند ولى خوشبختانه ما در کشورمان تعدد 
انتخاب��ات داریم و احزاب حضور پیدا مى کنند و 
از اطرافیان کمك��ى دریافت مى کنند و فعالیت 
انتخاباتى مى کنند این موضوع البته منفى نیست 
زیرا احزاب مى توانند خودش��ان را نشان بدهند 
البته آن ها بع��د از انتخابات نمى توانند دخالتى 
کنند و همین باعث شده مردم نگرش خوبى به 

احزاب نداشته باشند.
ش�ما از دالیلی متعددی ن�ام بردید که 
س�بب عدم اقبال مردم به موضوع تحزب 
می شود اما آیا نگرش منفی پيش از انقالب 
نس�بت به حزب در عدم تمای�ل مردم به 
فعالي�ت حزب�ی و اح�زاب بع�د از انقالب 

تأثيرگذار بوده است؟
قب��ل از انقالب احزاب اصوالً دولت س��اخته 
بودند. بعد از انقالب احزاب بعضاً دولت س��اخته 
هستند اما حاکمیت ساخته نیستند در نتیجه 
مى ت��وان گف��ت به همی��ن دلیل ق��درت پیدا 
نمى کنن��د و مردم نیز به آن ها به عنوان دس��ته 
سیاس��ى نگاه مى کنند و این طور تصور مى شود 
که احزاب به دنبال قدرت برای خودشان هستند 
و احساس دلس��وزی از طرف آن ها نمى کنند و 
مى توان گفت س��اختار مطلقه قدرت است که 
ب��ا فقدان امنیت و وجود احس��اس ناامنى برای 
احزاب ایجاد مى ش��ود و به اح��زاب این اجازه را 
نمى دهد که بتوانند فعالیت خود را جدی کنند 
و به نظرم مى آید اگر ما ورود پیدا نكنیم که این 
بدبینى نسبت به احزاب را در فضای جمهوریت 
نظام درست کنیم قطعاً دچار تضعیف مى شویم.

در بخشی از گفتگو از تشکيل جبهه ها 
در ای�ام انتخابات گفتيد؛ به نظر ش�ما این 
جبهه های موس�می تا چه حد می تواند به 

عملکرد احزاب آسيب برساند؟
خود این جبهه ها که در سؤال مطرح کردید 
متشكل از احزاب هستند وقتى شما مى گویید 
جبهه یعنى چند گروه و حزب و دس��ته دورهم 
جمع مى شوند و جبهه ای را تشكیل مى دهند.  

و اصوالً بين این جبهه ها چند صدایی و 
اختالف ایجاد می شود؟

بل��ه این ها معموالً در یک زمانى دورهم جمع 
مى شوند و سپس به اختالف برمى خورند چون 
ائت��الف آن ها یک ائتالف س��ازمان دهى ش��ده 
نیس��ت یعنى م��ا یک ضعف جامع��ه مدنى در 
کش��ور و همچنین کمى تجربه مشارکت های 
اجتماع��ى در کش��ور را داریم که ای��ن گروه ها 
را ف��ورا به اختالف مى کش��اند و نمى توانند آن 

ائتالفى ک��ه ایجاد کرده اند را ادامه بدهند اصوالً 
وجود احزاب دستوری وابسته به دولت در زمان 
قدرت آن دولت ش��كل مى گیرد که بعد فوراً از 
بین مى رود البته بعضى از احزاب در کش��ور ما 
وابستگى به بیگانگان نیز پیدا کردند و بعضى از 
آن ها به مرورزمان دچار ایدئولوژی های الحادی و 
التقاطى ش��دند؛  این امور باعث شده بعضاً نظر 
مردم نس��بت به احزاب و به وی��ژه احزابى که به 
بیگانگان مرتبط شده اند خیلى بد و منفور شود.

با نگاهی به زندگی مبارزاتی و سياس�ی 
مرح�وم آی�ت اهلل هاش�می رفس�نجانی؛ 
می توان متوجه اهميت فعاليت تشکيالتی 
از منظر وی شد؛ به عقيده شما؛ نظر ایشان 
در خصوص فعاليت تشکيالتی در جمهوری 

اسالمی چه بود؟
به نظرم مى آید نظر ایش��ان بر این متكى بود 
که ما باید کم کم ب��رای حفظ جمهوریت نظام 
اجازه بدهیم احزاب قدرتمند در کش��ور شكل 
بگیرد و مسئولیت مش��كالت مردم را به عهده 
بگیرد به صورتى که پلى بین مردم و حاکمیت 
باش��د تا این مشكالت را مردم از دید حاکمیت 
و والیت فقیه و رهبری نبینند و اگر مشكلى در 
جامعه ایجاد مى شود بدانند که ناشى از انتخاب 
خودشان بوده؛ به ویژه مشكالت صنفى و زندگى 
و به اهمیت انتخاب درس��ت پى ببرند و اگر این 
اتفاق نیفتد صدمه به حاکمیت وارد مى ش��ود و 
این باعث مى ش��ود نظ��ام والیت فقیه و رهبری 
معظم انقالب تضعیف ش��وند؛ درنتیجه به نظر 
مى آید باید فكری از این حیث برای جمهوریت 

نظام و حفظ شأن حاکمیت در کشور شود.
به عنوان سؤال پایانی آقای مهندس؛ نظر 
خودتان در خصوص فعاليت تش�کيالتی؛ 

حزب مؤتلفه اسالمی چيست؟
حزب موتلفه اس��المى یک حزب قدیمى در 
کشور است و عمدتاً در جبهه  راست قرارگرفته 
و با توج��ه به ایجاد احزاب و دس��ته ها که بعداً 
تشكیل ش��دند و نزدیكى بیشتری با حاکمیت 
برق��رار کردند باع��ث تضعیف موتلفه ش��د. در 
گذش��ته که این دسته ها و گروه ها نبودند حزب 
موتلفه مى توانس��ت قوی تر عمل کند اما کم کم 
دس��ته های کوچک دیگر ایجاد شدند که باعث 
ش��ده موتلفه نتواند کارایى خود را داشته باشد 
ول��ى به نظ��ر مى آید این ح��زب یک مجموعه 
تش��كیالتى قوی اس��ت و من همیش��ه اتفاقاً 
با آن ها در ارتباط بوده و هس��تم و در گذش��ته 
نی��ز بزرگان این حزب با مرح��وم ابوی؛ آیت اهلل 
هاشمى رفسنجانى ارتباط داشتند و این حزب 
از تش��كیالت منس��جمى برخوردار است و اگر 
کشور روزی بخواهد به احزاب قدرت بدهد حزب 
موتلفه مى تواند به عنوان یک حزب قوی و میاندار 
به میدان بیاید و بقیه احزاب و دسته ها را به دور 
خود جمع کند و مجموعه قوی را تشكیل دهد.
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جواد منصوری:

تحزب باید واسطه بين حکومت و مردم باشد
جزو بنیانگذاران س��پاه و اولین فرمانده این تش��كل نظامى است؛ سابقه 
فعالیت حزبى او را از پیش از انقالب تاکنون به یک ش��خصیت ش��اخص 
سیاسى و علمى تبدیل کرده است؛ دکتر جواد منصوری در گفتگوی تفضیلى 
با خبرنگار شما؛ به کنكاشى جدی در سیر تحزب و نقش هیئت های مذهبى 

و به ویژه مؤتلفه اسالمى مى پردازد:
با توجه به فضای سياسی کشور جایگاه تحزب و تشکل در کشور 

چگونه جایگاهی است؟
در کشور ما احزاب و حزب به طورکلى نتوانسته جایگاه عمومى پیدا بكند، 
علت آن نیز مشخص است همان طور که آگاه هستید قبل و بعد از انقالب 
هیئت های مذهبى جریان س��از بودند که از جمله آن ها مى توان به نهضت 

تنباکو و  فعالیت هیئت های مذهبى و ایجاد مشروطیت اشاره کرد.
اما بعد از شهریور ۱۳20 برای منزوی کردن مذهب، نوعى ناسیونالیسمى 
که بعد از جنگ جهانى در تمام کش��ورهای اس��المى به طور خودجوش به 
وجود آمده، ملى گرایى را پیش کشیدند تا به وسیله ناسیونالیسم حرکت های 
دینى را در هم بكوبند و افرادی همچون 
پى روش، کسروی، حسنى، حكیمى زاده 
و حتى پیدایش وهابیت و مذاهب جدید 
تالش کردند تا تشیع را درهم بكوبند، و 
مهم تر از آن به نام ناسیونالیست اسالم را 

درهم بكوبند.
افراد دیگری همچون آتاتورك، سردار 
داوود خان و عبدالناصر که از چهره های 
معروف ناسیونالیست بودند، تنها اسالم و 
دین توانست در مقابلشان بایستد تشیع 
را زنده نگه  دارد. هدف اسالم و تشیع جز 
استقالل ملت ها نیست؛ چراکه انقالب اسالمى به وجود آمده و امام)ره( جمله 
معروف نه شرقى نه غربى را مطرح کردند و  فرمودند »اسالم از ملى گرایى 
س��یلى خورده است.«؛ الزم به ذکر است بعد از جنگ جهانى دوم نیز تنها 
گروهى که در کل کش��ورهای اس��المى حرکت و جریان های مؤثری را به 
وجود آوردند مذهبیان بودند، که از جمله آن ها مى توان اخوان المسلمین، 
مسلمانان مجاهد ترکیه ، افغانستان و.. که ملى گرایى و ناسیونالیسم در برابر 
این ها ایستاده است را نام برد؛ درواقع مى توان گفت ناسیونالیست سوغاتى 
بود که غربى ها بعد از جنگ جهانى اول به ارمغان آوردند و درس��ت زمانى 
که رضاخان تنها با دیكتاتوری ملت را سرکوب مى کرد و نه تحصیالت عالى 
و نه درکى از سیاس��ت خارجى داش��ت، تا زمانى که مطیع غرب بود از آن 
حمایت مى شد و به محض سرپیچى، فرزندش محمدرضا شاه را جایگزین آن 
کردند، با تحلیل این شرایط به خوبى مشخص مى شود احزاب چگونه و در 

چه شرایطى ایجاد شدند و رشد کردند. 
از مهتری�ن فعاليت های جریان و تش�کيالت مذهب�ی برایمان 

بگویيد
پس از پانزدهم خرداد که ش��خصیت امام)ره( آشكار شد، ایشان معتقد 
بودند باید با برنامه و سیستم کار کرد؛ لذا دستور تشكیل ائتالف هیئت های 
تهران را دادند. که درواقع واژه موتلفه از این زمان شكل گرفت و پس  ازآن 
هیئت های فعال و مؤثر در تهران باهم ائتالف و مشارکت کردند تا نیرویى در 
برابر حاکمیت باشد که همه چیز را از بین مى برد؛ بنابراین اگر این هیئت های 
موتلفه وجود نداشتند، اعالمیه و نوارهای سخنرانى امام )ره( هرگز به دست 
افراد انقالبى و والیى نمى رسید. لذا دشمن هم که متوجه این موضوع شده 
ب��ود زمانى که حض��رت امام)ره( در عراق تبعید بودند پیش��نهاد مى دهند 
برای ماندن در عراق دیگر نباید اعالمیه های خود را منتش��ر کنید که امام 
این را نمى پذیرد به همین جهت از عراق به پاریس تبعید مى ش��وند؛ زیرا 
حضرت امام )ره( به واس��طه هیئت ها تشكل یكپارچه و مقاومى را به وجود 
آورد که مى توانس��تند جامعه را با برنامه ها و جریان های انقالبى به حرکت 
وادارند. همچنین ایش��ان فرمودند: »ما نمى دانس��تیم اگر به پاریس برویم 
چه مى ش��ود.« درحالى که بعد از شهریور ۱۳20 تمام نیروهایى که مخالف 
حاکمیت دیكتاتور بودند و در کشورهای مختلف جهان حضور داشتند بعد 
از تبعید حضرت امام )ره( به پاریس ش��رایط به طوری عوض مى ش��ود که 

روزنامه های خارجى مى نویسند؛ این مرد در زیر درخت سیب در نوفل لوشاتو 
حرکتى را به وجود آورد که  تمام  ایران به آن پیوس��تند؛ بنابراین ش��ورای 
سلطنت در ایران تشكیل مى شود که نماینده آن ، سید جالل تهرانى است 
و او  به عنوان نماینده ش��ورای سلطنت به پاریس مى رود تا با حضرت امام 
دیدار داشته باشد و امام نمى پذیرد و مى فرمایند ابتدا سلطنت را غیرقانونى 
کنید؛ اما کیانوری ملحد، که خدا و دین را مخلوق پندار آدمى مى دانست و 
پیرو افكار مارکس و لنین بود و آن را ترویج مى داد، به پاریس مى رود و امام 
آن را مى پذیرد. تا یک حرکت ضد سلطه و ضد استكباری که در ذهن  این 
بزرگ مرد جریان داش��ت ماندگار شود. به همین جهت اولین کسانى که به 
این جریان پیوستند، مذهبیان بودند؛ زیراکسانى که در حاکمیت محمدرضا 
شاه ضربه دیدند و شاهد شهادت نواب صفوی و تیرباران دوستانشان بودند 
از جمل��ه مهدی عراقى ، خانواده امانى کس��انى بودند که به  حضرت امام 
ملحق ش��دند و هیئت های تهران را به تحرکت واداشتند اگر به ریشه های 
این حرکت های سیس��تماتیک دقت کنیم متوجه مى ش��ویم ابتدا و شروع 
این فعالیت ها در حزب موتلفه اسالمى بوده است. لذا آگاهى امام در اینكه 
هیئت های تهران را وادار به همكاری کنند بس��یار مهم است. زیرا همین ها 
هستند که راهپیمایى ها را شكل داده و علیه شاه و حكومت سلطنتى شعار 
دادند.زمانى که به این مسائل مى رسیم به درك سیاسى و آگاهى امام و به 
ریش��ه و آغاز موتلفه پى مى بریم. پس از  دس��تور حضرت امام حزب شكل 
گرفت و دو نفر را به عنوان هدایت گر  افراد تعیین کرد؛ آیت اهلل مطهری برای 
برنامه تئوری و آیت اهلل بهشتى را برای برنامه ریزی ها در نظر گرفتند که در 
پى این فعالیت ها حكومت پهلوی هر دو بزرگوار را برای تنها گذاشتن حضرت 

امام شهید کردند.
در نتیجه ریش��ه هیئت های موتلفه در هیئت های مذهبى خفته است و 
این هیئت های خفته هستند که در جریان های مختلف؛ تنباکو، مشروطیت 
و انقالب اسالمى پیروزی را رقم زدند و ایران ضد استكباری را چنان حرکت 

دادند که همچنان راهنمایى های مرجعیت در آن ها اثر داشته است.
احزاب در ابتدای انقالب چه کارکردی داشتند و چرا دچار تحول 

شدند؟
تفكری که در ابتدا انقالب وجود داشت با این رویكرد بود که کشور باید 
حزبى ش��ود، اما اگر ما آن سیاس��ت و روش��ى که در جهان غرب است در 
هیئت های موتلفه پیاده مى کردیم که فقط احزابى را تشكیل دهیم تا این 
احزاب فعال باشند موفق نمى ش��دیم . از دالیلى بود که احزاب  پیشرفتى 
نكردن��د. و به این خاطر حضرت امام فرمودند: فتیله را پایین بكش��ید زیرا 
مردمى بودن بهتر از حزبى بودن است، هیئت های مذهبى مردمى هستند، 
هیئت های مذهبى همان حوزه های حزبى هستند که خود مردم خرج آن ها 
را تهیه مى کنند. و خود مردم کار مى کنند اگر ما در این هیئت های مذهبى 
آگاهى کافى را مى دادیم خیلى بهتر و مؤثرتر پیش مى رفتیم، در حال حاضر 
هم هیئت ها و حوزه ها را مردم اداره مى کنند. به همین جهت ادای غرب را 

درآوردن و مانند غرب حزبى بودن موفقیتى نخواهد داشت .
با توجه به فضای سياسی کشور در حال حاضر بعد از گذشت  چهار 

دهه از انقالب اسالمی تحزب چه جایگاهی در نظام اسالمی دارد؟
تحزب در کش��ور هنوز به طور مستقل و آن گونه که باید جایگاهى ندارد، 
زیرا توده های مردم هنوز به هیئت های مردمى مراجعه مى کنند و در مواقعى 
یک ش��خصیتى مانند سردار حاج قاسم سلیمانى شهید مى شود، مساجد و 
هیئت های مردمى هس��تند که به میدان مى آیند و این نش��ان مى دهد که 
هنوز تمرکز و پایگاه حاکمیت بر روی هیئت های مردمى است و احزاب نقش 
چندانى در این فعالیت ها ندارند درواقع تحزب باید واس��طه بین حكومت و 
مردم باشد یعنى خواسته های مردم را به حكومت برساند و پاسخ های حكومت 

را به مردم. واکنش ها را بسنجد که در این صورت مى تواند بسیار مؤثر باشد.
نظر شما  در خصوص حزب موتلفه اسالمی چيست؟

احزاب به ویژه حزب موتلفه اسالمى مسئولیت ها و رسالت های خوبى را در 
زمان انقالب  انجام دادند.  مهم ترین حزبى که قبل از انقالب ش��كل گرفت 
حزب توده بوده که آن هم موفق نبود. و حزب ایران که دبیر آن آقای کریم 
س��نجابى بود. همه این احزاب موس��مى بودند و از بین رفتند اما درنهایت 

هیئت های مذهبى و مردمى مانند مؤتلفه اسالمى ماندگار شدند.



15
چهار شنبه

 17 آذر 1400  
3جمادی االولی  1443     

شماره  1183 

دبیرکل جبهه جانبازان انقالب اسالمی:

احزاب نباید به دنبال قدرت طلبى در برابر نظام باشند
مجتب��ى ش��اکری؛ دبی��رکل جبهه 
جانبازان انقالب اس��المى، با نیم نگاهى 
ب��ه تحزب در ایران و نظام اس��المى در 
گفتگویى صمیمانه به آسیب شناس��ى 
اح��زاب و لزوم حرکت آن ها در مس��یر 
آرمان های انقالب اس��المى پرداخت که 

مشروح آن را مى خوانیم:
لطفاً با نگاهی به احزاب در تاریخ 
معاصر ایران تحليلی از فعاليت حزب 

در پنجاه سال گذشته بيان کنيد؟
تحزب در ایران فراز و فرودی داشته، قبل از پیروزی انقالب نوعى تحزب 
را گروه هایى با توجه به ارتباطاتى که با غرب  و شرق داشتند، تجربه کرده اند 
اما با توجه به عملكرد آن ها مورد استقبال مردم قرار نگرفت، بخشى از این ها 
تشكل های احزاب مارکسیستى بود که به اشكال مختلف توده، چریک فدایى 
و مائوئیست ها فعالیت مى کردند و با تفكر دینى همراه و همسو نبودند، برخى 
نیز از احزاب نیز جنس غربى بودند که شامل جریانات روشنفكری و ملى گرا 
و لیبرال بودند که نهضت آزادی هم ازجمله  آن ها بود؛ گروهى دیگر سازمان 
مجاهدین خلق بودند که بعدها مارکسیست شده و درون خود دچار جنگ 
و اختالف شدند. بنابراین سابقه خوبى از حزب های شرقى و غربى در کشور 

نداشته ایم.
از احزابى که با هدف دیانت فعالیت کردند مى توان از تشكل نواب صفوی 
و مؤتلفه اس��المى نام برد که در ابتدا از طریق هیئت های مذهبى منسجم 
ش��دند اما در خرداد ۱۳۴2 رسماً فعال شدند. شاید بتوان گفت اوج تحزب 
بعد انقالب با قانون اساسى ایجاد شد؛ در قانون اساسى و مباحث مفصلى که 
در خبرگان مطرح شد و نقطه نظراتى که حضرت امام درباره تحزب داشتند 
مى ت��وان اوج نگاه 
حزبى را مالحظه 

کرد.
حزب جمهوری 
ی��ک  اس��المى 
ضرورت برای یک 
ح��زب فراگیر در 
دوران خود بود که 
تقریباً تمام بزرگان 
را  تح��زب  اه��ل 
دورهم جمع کرد 
و شورای مرکزی، 
ی  کمیته ه��ا
و  مختل��ف 
ی  ش ه��ا ز مو آ
فراگیر داشت و برای  انتخابات فهرست های مشترك با سازمان مجاهدین 
انقالب اس��المى مى دادکه یك��ى از کارهای بزرگ آن زمان ارائه فهرس��ت 
نمایندگان مجلس بود که فهرست موفقى هم بود در مقابل فهرست هایى که 
مجاهدین خلق و یا چریک های فدایى به دنبال آن بودند. فهرست مشترك 
حزب جمهوری اسالمى و سازمان مجاهدین انقالب اسالمى آن قدر فراگیر 
شد که توانست کرسى های مجلس را از آن خود کند اما بعد از شكل گیری 
ارکان و سازمان های انقالب و ورود افراد حزبى به این حوزه ها وظایف احزاب 
و به ویژه حزب جمهوری کم رنگ شد و نقش آن ها  تبدیل شد به اینكه بار 

روی زمین مانده انقالب را حمل کنند و به نتیجه برسانند.
با نگاه به فرازوفرودهایی که به آن اش�اره کردید؛ اکنون احزاب 

نيازمند توجه به چه مواردی هستند؟ 
ش��هید بهش��تى و مقام معظم رهبری مباحث بسیار مفید در خصوص 
ق��درت و تكلیف ارائه کرده اند در حال حاضر همه احزابى که در پناه قانون 
اساس��ى هس��تند باید به این بحث بپردازند؛ زیرا با توجه به اینكه احزاب 
دینى هستند و زیر چتر کالم وحى و سنت نبوی و موالی متقیان فعالیت 
مى کنن��د؛ باید به دنبال تحقق آرمان ه��ا و تكلیفى که ولى فقیه فرموده اند 

باشند و حتى اگر آسیبى بر حزب وارد مى شود بپذیرند به طور مثال در دوره 
اوایل انقالب امام تكلیفى بر دوش احزاب و اش��خاص گذاشتند و به واسطه 
حضور افراد در دولتى مثل دولت ش��هید بهش��تى؛ دولت تقویت و سازمان 
مجاهدین انقالب تضعیف شد؛ بنابراین اساس تحزب در اندیشه ما تكلیف 
مداری و آرمان خواهى اس��ت درحالى که اس��اس تحزب در اندیشه غرب و 
ش��رق قدرت طلبى است. یكى از مش��كالت مهم احزاب دوم خرداد همین 
است که احزاب قدرت طلب هستند. یعنى تذکراتى که حضرت امام و مقام 
معظم رهبری به آن تأکید مى کنند را کنار گذاش��ته و حتى موانعى ایجاد 
مى کنند که به سرانجام نرسد و ضد آرمان فعالیت مى کنند. لذا تحزب یک 
امر درستى است که حضرت امام هم به آن اعتقاد داشتند که قله آن انقالب 
اسالمى است و قانون اساسى این حق را ایجاد کرده و زمان شناسى و پویایى 
احزاب این است که به دنبال قدرت طلبى در برابر نظام نباشند بلكه به دنبال 

خدمت به نظام باشند.
نظر شما راجع به احزاب دولت ساخته چيست؟

احزاب دولت س��اخته برای تداوم عمر دولت ها ایجاد مى ش��وند و مردم 
در این مهم س��ودی نمى بینند در همه احزابى ک��ه در دولت انقالبى و در 
دول��ت لیبرال و حتى در دولت هایى که بعد با عنوان اعتدال آمدند ش��كل 
گرفتند ماندگار نیستند و با رفتن آن دولت از بین مى روند و چون وابسته 
به مردم نیستند رأیشان هم از دست مى رود؛ زیرا به دنبال مواسات باکسانى 
هس��تند که در رأس قدرت هس��تند و حزبى که اقبالى نداشته باشد تنها 
تبدیل به محفلى برای حرف های روشنفكری مى شود. برخى احزاب ازجمله 
اصالح طلبان و مش��ارکتى ها که نوع شدید مجاهدین انقالب بودند و تغییر 
موضع دادند احزابى هستند که به دنبال راضى کردن غربى ها هستند و در 
مسائلى مانند برجام، منطقه و جبهه مقاومت قصد راضى کردن غرب را دارند 
و در قضیه یمن حاضر به سازشكاریند. این درواقع بدترین نوع تشكل هایى 
است که در بین مردم اقبال  ندارند و مى خواهند با راضى کردن استكبار و 
دشمن غربى خودشان را سرپا نگهدارند.احزاب دولت ساخته ریشه، پایه و 
رأی مردم را ندارند بنابراین بعدها تبدیل به گروه و محفلى مى شوند که تنها 

یک سایت خبری را دارند.
بنابراین این احزاب هستند که به دولت ها نياز دارند و یا دولت ها 

به نوعی نيازمند حزب هستند؟
ما به تحزب نیازمندیم و آن را در قانون اساسى گنجانده ایم؛ اما اینكه آیا 
احزاب هم به دولت ها و نظام نیاز دارند باید گفت نظام مانند آب برای زندگى 
احزاب اس��ت و اگر بخواهند زنده در مباحث فرهنگى اقتصادی و سیاسى 
ادامه حیات دهند باید نظامى وجود داشته باشد. زیرا یک حزب تولید فكر و 
اندیشه و مدل عملیاتى مى کند اما خود حزب نیرویى برای اجرای آن ندارد 
و بای��د این مدل ها را  به نظام ارائه کن��د احزاب بدون وجود دولت و نظام و 
مجلس و قوه قضاییه  نمى توانند کاری را انجام بدهند، مبتال و نیازمند به هم 
هستند ولى هرکدام در سطوح مختلف. اما در حال حاضر  شبه احزابى مانند 
تش��كل های دانشجویى، صنفى و.. نیز وجود دارد که آن ها نوعى کار حزبى 
انجام مى دهند، اما رسمیتى مانند حزب ندارند ولى شیوه و روش آن ها نیز 

به همان گونه است. 
و نظر شما در خصوص حزب مؤتلفه اسالمی به عنوان یک حزب 

باسابقه در جریان انقالب چيست؟
در درج��ه اول باید تالش های هر فرد یا جریانى که قبل و بعد از انقالب 
زحماتى کش��یده اند را پاس داش��ت؛ حزب مؤتلفه اسالمى پیش از انقالب 
فعالیت های مؤثری داشت اما بعد از آن باید فعالیت خود درزمینه چرخش 
نخبگان را گسترش مى داد. در برخى از مقاطع موتلفه اسالمى خوب ظاهر 
ش��د اما در برخى مقاطع همان شیوه های گذشته و شاید ناکارآمد را ادامه 
داد. تشكیل شورای هماهنگى نیروهای انقالب، هنر حزب موتلفه بوده که در 

قالب این حزب توانست طیف را مدیریت بكند.
کار که به دس��ت احمدی نژاد افتاد، ایشان هم یک حزب دولتى تشكیل 
داد. این خطای راهبردی باعث ش��د بعداً جبه��ه مردمى نیروهای انقالب 
تشكیل بشود و بعدازآن شورای ائتالف نیروهای انقالب جدید تشكیل شد. 
درصورتى که مى توانست با درایتى که حزب موتلفه داشت کل جریان را با 

خود همراه کند.

 تشکیل شورای هماهنگی نیروهای انقالب، 
هنر حزب موتلفه بوده که در قالب این حزب 

توانست طیف را مدیریت بکند.
کار که به دست احمدی نژاد افتاد، ایشان 

هم یک حزب دولتی تشکیل داد. این خطای 
راهبردی باعث شد بعداً جبهه مردمی نیروهای 

انقالب تشکیل بشود و بعدازآن شورای 
ائتالف نیروهای انقالب جدید تشکیل شد. 

درصورتی که می توانست با درایتی که حزب 
موتلفه داشت کل جریان را با خود همراه کند



16
چهار شنبه

 17 آذر 1400  
3جمادی االولی  1443     

شماره  1183 

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی:

حزب نباید به ضد خود تبدیل  شود
احزاب دست ساخته دولت ها خاصیتی جز حمایت از دولت ندارند

حجت االس��الم رس��ول منتجب نیا این روزها به عن��وان دبیرکل حزب 
جمهوریت ایران اسالمى در مجامع سیاسى شناخته شده است او که سابقه 
فعالیت حزبى در نظام اسالمى را دارد در گفتگویى تفضیلى با خبرنگار حزب 
مؤتلفه اسالمى به مقوله حزب در جمهوری اسالمى ایران مى پردازد که آن 

را مى خوانیم:
تحزب در قانون اساسی چه جایگاه دارد؟

در جمهوری اس��المى از نظر س��اختار و محتوا و ماهیت حزب و تحزب 
دارای جایگاه محكم و مس��تحكمى اس��ت، قانون اساس��ى به بیان کلیات 
مى پردازد اما در اصل 26 قانون اساسى خبرگان این قانون به مسئله احزاب و 
گروه های سیاسى پرداخته و آن را به رسمیت شناختند و دولت و مجلس را 
موظف به تصویب قوانین مربوطه نمودند در آن زمان ما در مجلس اول و دوم 
بودیم که قانون احزاب تصویب شد و تا حدی برای آن شرایط قانون خوبى 
بود و سپس در دولت نیز آیین نامه احزاب به تصویب رسید و تمام زیربناهای 
ح��زب و تحزب در همان اوایل پیروزی انقالب مصوب ش��د بنابراین ازنظر 
ساختار و قانون جایگاه احزاب روشن و مشخص است.این قانون در دوره نهم 
و دهم مجلس اصالح شد و اگر ایرادی بر آن وارد است بحث دیگری است.

به نظر ش�ما آی�ا تحزب با دو مقوله قانون اساس�ی و والیت فقيه 
ممکن است در تضاد باشد؟

برخى ممكن است تصور کنند حزب و تحزب با نظام والیى مغایرت دارد 
و چون جمهوری اس��المى بر اساس اسالمیت و دیدگاه والیى حضرت امام 
پایه ریزی شده است نیازی به احزاب وجود ندارد و یا حتى بعضى آن را مغایر 
با نظام والیى مى دانند درحالى که این تصور نادرس��ت است، در نظام والیى 
و نظام جمهوری اس��المى باید ابزار و وسایلى برای تحقق جمهوریت وجود 
داشته باشد و شرایط جمهوریت به این واسطه فراهم شود؛ دولت و حكومت 
نمى تواند به تمام معنا ضامن جمهوریت و اس��المیت باشد همان گونه که در 
اس��المیت نظام نیازمند شورای نگهیان، علما و مراجع هستیم تا اطمینان 
داش��ته باش��یم در نظام خلل و انحرافى ایجاد نمى شود در جمهوریت نیز 
نیازمند نهادهای مدنى و ارگان های غیر حكومتى هس��تیم تا مردم را برای 
حضور و نقش آفرینى درصحنه آماده کنند تا حكومت بتواند از وجود مردم 
و دیدگاه ه��ا و نظرات آن ها بهره بب��رد و همان طور که در بخش فرهنگى، 
اقتصادی مؤسسات غیرسیاسى فعال هستند درزمینه مسائل سیاسى تنها 
احزاب مى توانند مردم را آموزش دهند و س��ازمان دهى و کادرسازی نمایند 
و حتى در درون حزب برای مدیریت بهینه کش��ور برنامه ریزی کنند و آن 
را به اربابان قدرت و مس��ئولین ارائه کنند تا هم جمهوریت پا بگیرد و هم 
برنامه های نظام جمهوری اس��المى به بهترین وجه پیش برود؛ بنابراین به 
نظر من وجود نهادهای مدنى سیاس��ى مثل احزاب و تشكل های سیاسى 
ضرورت و نیاز مبرم برای نظام است وکسى نباید تصور کند 
این امر با نظ��ام والیى مغایرت دارد و وقتى در قانون 
اساس��ى والیت فقیه در رأس امور قرار دارد دستور 
ایش��ان برای همه الزم االجرا و مطاع اس��ت اما 
ولى فقیه در همه شئون مداخله نمى کند و در 
مواردی که مرتبط با اختیارات است این وظیفه 
را انجام داده و مى دهد اما بقیه کارها بر عهده 
نهادهاست و این نهادها یا نهادهای حكومتى 
و یا نهادهای مدنى هس��تند و احزاب در زمره 

نهادهای مدنى قرار مى گیرند.
آیا شما به لحاظ ماهوی با پدیده ای به 

نام احزاب دولت ساخته موافق هستيد؟ 
پاس�ختان  اگ�ر 

مثبت اس�ت این احزاب چه آسيب هایی می تواند به  ساختار نظام 
حزبی کشور وارد کند؟

یكى از شرایط موفقیت احزاب و نقش آفرینى صحیح آن ها درصحنه اجتماع 
و سیاس��ت استقالل آن هاست؛ یعنى احزاب ضمن اینكه در نظام جمهوری 
اس��المى قرار گرفتند و مصالح جمهوری اسالمى و مردم را در نظر گرفتند 
احزاب باید کامالً  مس��تقل باشند اگر احزاب وابسته به حكومت و یا دولت 
باشند خاصیت خود را از دست مى دهند و قادر نیستند نقش الزم را ایفا کنند؛ 
زیرا وقتى ساخته و وابسته حكومت هستند باید همیشه در خدمت باشند و 
به خود اجازه انتقاد و اعتراض نخواهند داد؛ زیرا یكى از رس��الت های احزاب 
نظارت بر اربابان قدرت و نظام اس��ت و نقد و پیش��نهاد و گاهى نیز اعتراض 
است. اگر وابسته به آن ها باشند این نقش از آن ها سلب مى شود و توفیق پیدا 
نمى کنند لذا ظاهراً وقتى در دولت اصالحات دولت تصمیم گرفت یارانه ای به 
احزاب بدهند برای برخى این شبهه پیش آمده بود که اگر رایانه ای به احزاب 
اختصاص پیدا کند احزاب خاصیت خود را از دست خواهند داد و وابسته به 
دولت مى شوند و در پاسخ گفته شد این اشكال وارد نیست و احزاب مى توانند 
از یاران��ه ای ک��ه از 
نظر  بیت الم��ال در 
کمى  گرفته ش��ده 
ب��رای ام��ور خ��ود 
اس��تفاده کنند و تا 
حد ممكن به ایفای 
نق��ش خ��ود برای 
اصالح ام��ور و نظام 

فعالیت کنند.
باید گفت دولتى 
که چهار تا هش��ت 
س��ال روی کار اس��ت و بعد کنار مى رود و دولت دیگ��ری روی کار مى آید 
که نوعاً س��ال های آغازین آن با سال های پایانى متفاوت است و دولت هایى 
که درگذر هس��تند و ثبات و اس��تقرار ندارند قادر به داشتن و حفظ حزب 
نیستند همچنین در کشور ما متأسفانه دولت ها و مجلس در مسیر منافع 
ملى به سختى حرکت مى کنند و به فكر تثبیت خود و ارائه کارآمدی هستند 
اگر احزاب وابسته به این دولت ها باشند خاصیت خود را از دست خواهند داد 
و به ویژه اینكه اگر دولت ها آن احزاب را روی کار آورده باشند این استقالل 
بیشتر سلب مى ش��ود؛ زیرا ممكن است دولتى برای کسب بدنه اجتماعى 
و پش��توانه تشكیالتى اقدام به تأسیس حزب کند این احزاب دست ساخته 
دولت ه��ا خاصیتى جز حمای��ت از دولت ندارند و آن ه��ا ناچارند در مقابل 
عملكرد دولت تنها حمایتگر باشند بنابراین حزب به مفهوم ضد خود تبدیل 
مى شود؛ یعنى حزب مى خواهد با امربه معروف و نهى از منكر مقابل انحرافات 

بایستد اما متأسفانه تبدیل به ابزاری برای تائید دولت ها شود.
به عنوان س�ؤال پایانی نظرتان در خصوص حزب مؤتلفه اسالمی 

چيست؟
هرک��دام از احزاب ویژگى خاص خود را دارند، موتلفه اس��المى از جمله 
احزاب ریش��ه دار و باسابقه ممتد است و عالوه بر این شخصیت هایى که در 
این حزب فعالیت داش��تند شخصیت های  انقالبى هستند که امام را قبول 
دارند و خدمات بسیاری کردند و پای اصول ایستادند اگر از من پرسیده شود 
بین اصولگرایان کدام حزب به معنای واقعى اصولگراست و پای مبانى و اصول 
خود ایستاده من قطعاً خواهم گفت یكى از احزاب، موتلفه اسالمى است که 
پای اعتقادات خود هستند و اصحاب باد نیستند و تلون ندارند؛ بنابراین این 
حزب جزو س��رمایه های اجتماعى کشور ماست و ای کاش بقیه احزاب اعم 
از اصالح طلب و اصولگرا نیز مبانى فكری و اصولى را پیدا مى کردند و بر 
اساس این مبانى کار و تالش مى کردند. مداخالت و نظرات موتلفه 
تاکنون خوب بوده و دوستان ما در این حزب ریشه دار و اصیل 

هستند.

 اگر از من پرسیده شود بین اصولگرایان 
کدام حزب به معنای واقعی اصولگراست و 
پای مبانی و اصول خود ایستاده من قطعاً 
خواهم گفت حزب موتلفه اسالمی است که 

پای اعتقادات خود هستند و اصحاب باد 
نیستند و تلون ندارند
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عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با اشاره به ائتالف احزاب:

جبهه را به رسميت نمى شناسم 
محمد عطریانفر عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگى است؛ 
حزبى که س��ال های طوالنى در امور اجرایى کشور حضور داشت؛ عطریانفر 
در گفتگویى صمیمانه در کنار نگاه به مسئله حزب در ایران؛ به نقش احزاب 

بزرگ مى پردازد که در ادامه آن را مى خوانیم:
با نگاهی به فضای سياسی کش�ور امروز بعد از گذشت 40 سال 
حزب ها و تش�کل ها چه جایگاهی در اداره امور جمهوری اسالمی 

دارند؟
علیرغم این که در قانون اساس��ى به موضع احزاب اشاره ش��ده اس��ت و 
همچنین در مجلس شورای اسالمى قانونى تحت عنوان قانون احزاب داریم 
ولى نقش احزاب در مناسبات قدرت و جابه جایى قدرت سیاسى فاقد کارکرد 
الزم است. علت آن هم به این برمى گردد که موضوع فعالیت سیاسى احزاب، 
مش��ارکت انتخاباتى از موضع حزب است که از این طریق بتوانند قدرت را 
جابه جا کنند اما در مدل برگزاری انتخابات جمهوری اسالمى انتخابات فارغ 
از احزاب شكل مى گیرد به معنای دقیق تر کلمه نظام حزبى که وجه مكمل 
انتخابات در نظام مردم س��االر ایران اس��ت، این عضو مكمل حضور ندارد و 
بى معنا هست. اگر بخواهیم به موضوع احزاب به طورجدی رسیدگى بكنیم 
اول نظام سیاسى باید برخى از قوانین را اصالح بكند و رقابت های انتخاباتى 
رو از حالت فرد محور به حزب محور تبدیل کند. با چنین رویكردی  آینده 

احزاب در ایران انشاء اهلل بهتر خواهد شد.
آیا سيستم جمهوری اسالمی پذیرش این مهم را دارد که احزاب 

در رأس قدرت قرار بگيرند؟
در شرایط موجود فعلى متأسفانه من این استعداد را در نظام جمهوری 
اسالمى نمى بینم و به دلیل بى توجهى به این امر نوعاً نیروهایى که بر سر 
کار مى آیند کس��انى هستند که از یک پیشینه قابل دفاع به معنای واقعى 
کلمه برخوردار نیستند که آیا عملكردشان درگذشته به گونه ای بوده است 
که بتوانند مسئولیت های جدید را عهده دار شوند و معموالً وقتى این افراد 
به قدرت مى رس��ند به صورت آزمون وخطا مدیریت مى کنند و آس��یب این 

روش های آزمون وخطایى دودش در چشم مردم مى رود.
برخی از افراد پس از انتخاب شدن دچار نسيان سياسی می شوند 
و حزب یا گروهی که رأی آوریشان مرهون تالش های آنان است را 
فراموش می کنند؛ این موضوع ناشی از چيست و احزاب برای این که 

جایگاه خودشان را پس از انتخابات حفظ کنند باید چه کنند؟
در واقع ریشه این مسئله به همان موضوعى برمى گردد که اشاره کردم. 
افرادی که مى آیند در رقابت ها شرکت مى کنند معموالً از برخى حمایت های 
حزبى برخوردار هس��تند و این حمایت های حزبى ناش��ى از یک مناسبات 

اخالقى هست.
وقتى افراد خارج از منظومه نظام حزبى در یک انتخاباتى پیروز مى شوند 
حمایت های حزبى آن ها بیشتر یک نسبت اخالقى با آن ها ایجاد مى کند و 
نسبت دقیق  و حقوقى بین فرد منتخب و حزب برقرار نمى شود. به این معنا 
که حزب به عنوان پشتیبان برای آن فرد عمل مى کند و هم در مقام حساب 
کشى، کنترل، معرفى نیرو و برنامه ریزی و بیشتر در یک قاعده صمیمیت 
دوست و رفاقت کار انجام مى شود. ازاین جهت هر فردی که به یک منصبى 
مى رس��د تا جایى که مطابق باس��لیقه فردیش باشد ممكن است از فردی 
در یک حزبى حرف ش��نوی داشته باشد و نوعاً در ایران افرادی که به قدرت 
مى رسند از همان حزبى که موردحمایتشان قرار داده فاصله مى گیرند و این 

از معایب اقدامات غیر حزبى در انتخابات است.
موضوعی که بعد از انتخابات مطرح می شود احزاب دولت ساخته 
هس�تند، ما می بينيم که اف�راد بعد از این که انتخابات می ش�وند 
خودشان اقدام به تشکيل حزب می کنند، احزاب دولت ساخته این 
می توانند مخاطراتی را برای نظام حزبی کشور در آینده ایجاد کنند؟

این یک ش��عاری بیشتر نیس��ت چون که ما حزب دولت ساخته نداریم. 
این یک نس��بت ناروایى هس��ت که مطرح ش��ده و اولین بار هم برای حزب 
کارگزاران مطرح ش��د که هیچ نسبتى ندارد، به این معنا که دولت بخواهد 
ورود کند. اساساً من این نسبت را قبول ندارم ولى ممكن هست که افرادی 
عالقه مند به دولت باشند یا در دولت کار کنند و بعد از پایان دولت یک کار 

مشترکى انجام دهند ولى کالً مقوله ای به نام حزب دولت ساخته نداریم.

مهم ترین عامل اضمحالل احزاب از درون چيس�ت؟ چون ش�ما 
طی یک مصاحبه ای گفته بودید ح�زب کارگزاران دچار اضمحالل 
تشکيالتی شده این اظهارنظر شما تشکيالتی  به چه علت بوده و 

این که یک حزب چطور دچار اضمحالل می شود؟
نوع��اً احزاب دچار فق��دان کارآمدی هس��تند و این فق��دان کارآمدی 
خودبه خود آثار منفى روی مناسبات داخلى بین احزاب مى گذارد. ازاین جهت 
اگر چنانچه بخواهیم یک حزب را فعال نگه بداریم و دچار اضمحالل نشود 
باید نقش پذیری احزاب را در طول مدتى که در قدرت هستند احساس کنیم 
و یا زمانى که خارج از قدرت هستند بتوانند به صورت دولت در سایه ایفای 

نقش بكنند که در هر دو زمینه ما دچار مشكل هستیم.
موضوعی که در حزب داری و حفظ حزب مطرح اس�ت مس�ئله 
کادر س�ازی اس�ت احزاب تا چه حد در زمينه کادرس�ازی توفيق 

داشتند اعم از احزاب اصالح طلب و اصول گرا؟
من مى توانم روی دو حزب تأکید کنم که بر روی کادرسازی نه به معنای 
تمام و کمال بلكه در حد متوسط توانستند گام هایى را بردارند. یكى سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمى است که متأسفانه بنا بر یک اقدام قضایى مدت ها 
است که تعلیق شده و یكى هم یک حزب تاریخى تحت عنوان حزب موتلفه 
است. من به غیراز این دو جریان بیشتر ندیدم که کار تشكیالتى بكنند که 

منجر به ساخت نیروی های کارآمد و عناصر حرفه ای شود.
یکی از مسائلی که در انتخابات مطرح می شود تجمع احزاب در 
کنار هم و شکل گيری جبهه هاست این جبهه ها که گاها جبهه های 
موسمی هس�تند چه کاربردی دارند و اصوالً مؤثر واقع می شوند و 
چرا بعد از انتخابات و یا حين انتخابات این جبهه ها هم به اختالف 

برمی خورند؟
من کالً پدیده هایى تحت عنوان جبهه را به رس��میت نمى شناسم علت 
آن هم این هس��ت که احزابى که به صورت منطقى شكل نمى گیرند و یک 
گس��تردگى بى رویه پیدا مى کنن��د چون در پیش برد گفتمان سیاس��ى 
خودش��ان ناتوان اند، با دوستان همفكر ائتالف مى کنند. وقتى که بنا هست 
ائتالف انتخاباتى رخ بدهد از قبلش مى شود در کسوت یک حزب تمام عیار 
کار مش��ترك سیاس��ى انجام داد. ازاین رو وقتى دچار این عارضه هستید و 
هنگامى هم که جبهه تشكیل مى شود جبهه ها هم معموالً کارکردشان دچار 
بن بست مى شود و ناتوان خواهند بود از این جهت این امر جزو ایرادات کار 
سیاسى است. معموالً معنا ندارد که ما بخواهیم جبهه تشكیل بدهیم، اگر 
یک حزب به معنای واقعى کلمه متناسب با ضرورت های زمان شكل بگیرد 
نیاز ندارد با گروه دیگری ائتالف کند و خودش مى تواند گفتمان و تشكیالت 

خودش را  پیش ببرد. 
با توجه به نگاه شما به جبهه ها؛ مشکلی که معموالً گریبان گير 
آن می شود سهم خواهی پساانتخابات است؛ این سهم خواهی چه 

آسيبی به احزاب می زند؟
وقتى که احزاب به معنای واقعى شكل نمى گیرد و به صورت جبهه ای باهم 
توافق مى کنند نوعاً جهت گیری توافقى شان به خاطر تأمین همین منافع و سهم 
خواهى است. کل سیاست سهم خواهى احزاب در درون جبهه ها یک حرکت 
باطل و غلط هست و مجموعه فعالیت سیاسى آن گروه را مخدوش خواهد کرد.
شما به عنوان یک فرد تشکيالتی، در خصوص تشکيالت موتلفه 

اسالمی چه نظری دارید؟
ک��ه در کار تش��كیالتى دارد موتلفه با توجه به سابقه دیرینه ای 

و من موتلف��ه را جزو جزو احزاب ریش��ه دار است 
نس��بت به عملكرد، احزابى به حساب میاورم که 
تشكیالتى و همدلى پایم��ردی و در ارتباطات 
حرمت گ��ذاری اعض��ای فى مابی��ن خود  و 
کارکشته تر در صدر بین نیروهای مس��ن تر و 
و جزو احزاب بس��یار احزاب کش��ور ق��رار دارد 

قدردانى خوب کش��ور مى دانم و  و  موردستایش 
بنده همواره بود 

و هست.
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 گفتگو درباره حزب و نظام حزبى در جمهوری اسالمى موضوعى بود که 
ما را به سراغ حسین کنعانى مقدم؛ مؤسس حزب سبز ایران برد و طى گپ 
و گفتى دوستانه نظرات او را پیرامون تحزب و چالش هایى نظیر کادرسازی 

و گردش نخبگان در حزب جویا شدیم:
لطفاً نگاهی گذرا به سير حزب در نظام جمهوری اسالمی داشته 

باشيد؟
با توجه به نص صریح قانون اساسى احزاب در ایران آزادی فعالیت دارند 
و مى توانند در شكل گیری اراده سیاسى کشور نقش داشته باشند البته نظام 
جمهوری اسالمى ایران بر اساس نظام ریاستى است اما اگر بخواهیم بررسى 
اجمالى کنیم نظام ریاستى، پارلمانى یا حزبى در قانون اساسى وجود دارد 
و مجلس به عنوان رأس امور احزاب را به رس��میت ش��ناخته است بنابراین 
در قانون اساس��ى احزاب مى توانند در چارچ��وب قانون فعالیت نمایند اما 
ب��ا توجه ب��ه صبغه تاریخى حزب در ایران و به وی��ژه بعد از پیروزی انقالب 
احزاب عمدتاً به چند دسته تقسیم مى شود؛ آن احزاب یا فراگیر و مردمى 
هستند و مردم آن ها را به عنوان مرجع سیاسى قبول دارند و یا احزاب دولت 
س��اخته ای هستند که پس از روی کار آمدن دولت ها در قالب یک یا چند 
حزب به فعالیت مى پردازند و عمدتاً با دولت ها ظهور کرده و با آن ها سقوط 
مى کنند، دس��ته دیگر احزاب تخصصى یا نخبگانى هستند که تنها از قشر 
خاص هستند و به دنبال حفظ منافع صنفى گروه هستند و چندان ظهور و 
بروز بیرون از حزب خود ندارند، بعضى احزاب نیز هستند که از آن ها مى توان 
تحت عنوان احزاب محدود و در حد تابلو نام برد که توس��ط وزارت کش��ور 
مجوز برای آن ها صادرشده و آن ها نیز ظهور و بروز ندارند و احزاب باید در 
رابطه با شكل گیری اراده سیاسى در کشور جایگاه تعیین کننده ای پیدا کنند 

تا در ساختار هرم قدرت بر مشارکت سیاسى مردم تأثیر بگذارند.
نگاه عموم جامعه نسبت به حزب؛ نگاه مثبتی نيست این اندیشه 

چرا و چگونه در اذهان عمومی شکل گرفت؟
مردم ما خاطره خوشى از تحزب در ایران داشتند؛ زیرا برخى از احزاب مورد 
اعتماد مردم قرار گرفتند و به دلیل عملكرد نامناسب آن ها دیدگاه مردم دچار خلل 
شد همچنین  هزینه فعالیت سیاسى در کشور باالست و مردم احساس مى کنند 
اگر وارد حزب یا گروهى شوند مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و تمایل چندانى 
به حضور در احزاب ندارند  مگر احزابى که ریشه های قدیمى دارند و در عمل ثابت 

کردند در حوزه فعالیت حزبى قدرتمند هستند و مردم به آن ها اعتماد مى کنند.
در س�ال های اخير ش�اهد پدیده تنزیه افراد پ�س از انتخاب از 
جریان حزبی که ش�خص توسط آن شناخته شده هستيم این مهم 

ناشی از چيست؟
قاعده صحیح مبتنى بر این است که احزاب بتوانند از طریق کادرسازی؛ 
موفق به تربیت نیرو برای ریاس��ت جمهوری و عناوین دیگر ش��وند و یكى 
از کارهای مهم احزاب تش��كیل دولت در س��ایه و کادرس��ازی است اما به 
دلی��ل اینكه این اتف��اق نمى افتد افرادی که از نردبان اح��زاب باال مى روند 
نخستین حرفى که مى زنند عدم وابستگى سیاسى به احزاب است و عماًل 
پاسخگویى که احزاب باید در مقابل مردم داشته باشند را کنار مى گذارند زیرا 
رئیس جمهور باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و اگر از سوی حزبى 

انتخاب ش��ود آن حزب باید پاسخگو باشد و عموماً برای فرار از پاسخگویى 
دس��ت به چنین اظهاراتى مى زنند قطعاً این امر به ضرر مشارکت سیاسى 

مردم خواهد بود.
عده ای از سياسيون معتقدند نظام اسالمی در آینده نه چندان دور 
با چالش جمهوریت مواجه است و برای رهایی از این چالش باید به 

حزب گرایی روی بياورد نظر شما دراین باره چيست؟
مشكل ما این است که نظام سیاسى کشورمان برای احزاب تعریف چندانى 
در ش��كل گیری اراده سیاس��ى ندارد به عبارت بهتر نظام ما حزبى نیست 
نظام ما ریاس��تى است و در این ساختار با مشكالتى مثل عدم پاسخگویى 
رئیس جمهور نسبت به اعمال و رفتارش پس از هشت سال مواجه هستیم 
کشور ما به صورت نظام پارلمانى نیز اداره نمى شود یعنى به این شكل نیست 
که نمایندگان انتخاب شوند و سپس دست به انتخاب رئیس جمهور بزنند 
و باید قانون اساس��ى نسبت به شكل گیری نظام پارلمانى که احزاب در آن 
نقش داشته باشند تغییراتى کند و خواه ناخواه باید این روند قانونى طى شود.
یکی از چالش های احزاب کادرسازی است؛ حزب سبز برای فائق 

آمدن بر این چالش چه تدابيری اندیشيده است؟
حزب س��بز از همان ابتدا حزبى نخبه گرا بوده و در این راس��تا ش��ورای 
نخبگانى داش��تیم و سعى کردیم در ائتالف ها و فعالیت ها شرکت کنیم اما 
فعالیتى که در دولت آقایان روحانى و رئیس��ى انجام دادیم دولت در س��ایه 
تشكیل دادیم و معادل هر وزیری فردی با توانایى وزارت در نظر گرفتیم و با 
تشكیل کارگروه های مختلف به برنامه ریزی و دیده بانى و نظارت بر عملكرد 
دولت و همكاری با آن برای عبور از بحران ها پرداختیم و این فعالیتى است 
ک��ه مى توان از طری��ق آن احزاب را تا حدودی فعال ک��رد و احزابى که در  

محوریت  انتخابات قرار نمى گیرند بتوانند از این طریق نقش آفرین باشند.
با توجه به نخبه گرایی در حزب س�بز؛ جریان گردش نخبگان در 

حزب چگونه اتفاق می افتد؟
ما در حزب سعى کردیم نمایندگانى در مجلس در ادوار مختلف داشته باشیم 
و فراکس��یون هایى ش��كل دادیم و در حزب چرخش نخبگان را تالش کردیم 
س��امان دهى کنیم و کوش��یده ایم جوانان را وارد عرصه سیاسى کرده و از آن ها 
حمایت کنیم و تالش کردیم  اگر در دولت ها حضورداشته باشیم چرخش نخبگان 
را به گونه ای تنظیم کنیم که انحصارگرایى و قدرت طلبى در جریان حزبى احساس 
نشود و لذا در برخى انتخابات اعالم کرده ایم اگر نامزدی در حزب نداریم حاضریم بر 

مبنای شایسته ساالری فردی را انتخاب کنیم که در جناح مخالف ما باشد.
به عنوان آخرین سؤال نظر شما در خصوص حزب مؤتلفه اسالمی 

چيست؟
آشنایى من با موتلفه به پیش از انقالب و فعالیت های سیاسى و دستگیری 
ساواك برمى گردد و موتلفه را به عنوان یكى از مجموعه های ریشه دار اسالمى 
مى شناس��م و عم��الً جریان ح��زب را ادامه ای از فعالیت فدائیان اس��الم و 
جریان های اسالمى مى دانم و هیئت های موتلفه اسالمى را که بعدها تبدیل 
به حزب ش��د را حرکتى در مسیر انقالب و تحقق اسالم مى دانم و بارها در 
جلسات مختلف گفته ام پیش از آنكه یک فرد حزبى باشم یک فرد هیئتى 

هستم  و سعى مى کنیم هسته های موتلفه در کشور تقویت شود.

مؤسس حزب سبز ایران مطرح کرد:

ضرورت حضور 
احزاب در تحقق 

اراده سياسى
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عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی:

دولت حزبى پاسخگو است
نشاط در احزاب منجر به پویایی سیاسی جامعه خواهد شد

على کریمى فیروزجایى، عضو هیات رئیس��ه 
مجلس ش��ورای اس��المى در گفتگو با خبرنگار 
پارلمانى "نما"، با اشاره به راهكارهای قانونى پیرو 
حمایت از احزاب، گفت: متاس��فانه دولت سابق 
خیل��ى به موضوع تحزب توجه جدی نداش��ت 
على رغم این که ما معتقدیم احزاب الزمه توسعه 
سیاسى در هر کشور هست و نماد مردم ساالری 

است.
وی با اش��اره ب��ه برنامه های وزیر کش��ور در 
رابطه با توج��ه به احزاب اظهار داش��ت: از این 
رو امیدواریم کمیسیون های مرتبط مجلس از 
جمله کمیسیون ش��وراها به این موضوع توجه 

جدی داشته باشند.
این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین دو 
الى س��ه نفر از  از نمایندگان فعلى و همچنین 
بنده از جمله دبیران کل احزاب کشور هستیم و 
این موضوعات را پیگیری مى کنیم و همچنین ما 

با خانه احزاب هم تعامالت جدی داریم.
کریمى فیروزجایى با بیان اینكه بخش��ى از 
این مطالبه گری در زمینه حمایت از احزاب باید 
از طریق خان��ه احزاب مورد پیگیری قرار گیرد، 
بیان داش��ت: به هر دلیل��ى این مطالبه گری در 
گذش��ته به شكل درس��تى نبود و امیدواریم در 
دوره جدید، هم خانه احزاب و هم ما در مجلس 
و کمیس��یون های مربوطه بتوانیم این فش��ار را 

به دولت بیاوریم که توجه جدی و بیش��تری به 
احزاب در کشور داشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان این که احزاب باید 
در حوزه های مختلف ب��ه ایفای نقش بپردازند، 
بیان داش��ت : احزاب باید به عن��وان رابط بین 
حاکمیت و توده های مردمى بتوانند پیام شان را 

به درستى به حاکمیت منتقل کنند.
کریم��ى فیروزجایى در ادامه و در پاس��خ به 
س��والى مبنى بر اینكه تحزب گرایى چه نقشى 
در تقویت گام دوم انقالب دارد، بیان داشت: اگر 
احزاب بتوانند در یک دگردیسى و در یک تحول 
جدی از طبقه جوان کشور استفاده کنند اتفاقات 

مهمى در این عرصه رخ خواهد داد.
وی تاکید ک��رد: در حال حاضر عمده احزاب 
در کشور و دبیران کل و اعضای هیئت موسس 
ش��وراهای برخى احزاب برای نسل اول انقالب 
هستند لذا این افراد باید آرام آرام جایشان را به 
طبقه جوان بدهند و آن وقت آن پویایى و نشاط 

الزم در احزاب به وجود خواهد آمد .
این نماینده مجلس بیان داش��ت: ما نباید در 
ای��ن زمینه تردید کنیم لذا پویایى و نش��اط در 
احزاب منجر به پویایى سیاس��ى جامعه خواهد 

شد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمى 
در ادام��ه درباره مزای��ای مجلس و دولت حزبى 

بیان داشت: ما در این چهل سال گذشته از عمر 
انقالب انتخابات های زیادی را برگزار کردیم.

 وی تاکی��د کرد: به طور قطع الزمه برگزاری 
انتخابات خوب احزاب هس��تند. در حال حاضر 
افراد در انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس و 
شوراها ش��رکت مى کنند و اما کنترل جدی از 
س��وی مردم در رابطه با برنام��ه این افراد وجود 
ندارد لذا اگر به ج��ای افراد، احزاب پا به میدان 
بگذارن��د و با م��ردم روبرو ش��وند و م��ردم در 
دوره های ۴ ساله به احزاب رای بدهند مى توانند 
بعد از گذشت چهار سال علت عدم اجرای برخى 
برنامه های وعده داده ش��ده را مورد سوال قرار 
دهند و اگر از پاس��خ این سواالت قانع نشدند به 
حزب دیگری بپیوندند اما در عین حال این اتفاق 
در کشور ما رخ نمى دهد و موضوعات باری به هر 

جهت است.

وی تاکی��د کرد: قطعاً نظ��ام حزبى مى تواند 
زمین��ه آن نظ��ام پارلمانى ک��ه در حال حاضر 

گمشده نظام ماست را محقق کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مطرح کرد:

بد سرپرستى احزاب !
باید یک جایگاه قانونی و پایدار برای احزاب تعریف کنیم

محم��د  حس��ین 
عض��و  صالح��ى، 
کمیسیون امور داخلى 
کش��ور و ش��وراها در 
گفت وگو  در  مجل��س 
با خبرنگار پارلمانى "نما"، با اش��اره به راهكاره��ای قانونى برای حمایت از 
احزاب در کشور گفت: متاسفانه سرپرستى این قبیل موضوعات را معاونتى 

در وزارت کشور بر عهده نمى گیرد.
وی بیان داشت:  اینكه موضوعات مربوط به احزاب را به معاونت اجتماعى 
و سیاسى بسپاریم و بعد بگوییم خیلى از استانها معاونت سیاسى و اجتماعى 

ندارند، بنابراین احزاب بالتكلیف خواهند ماند، قابل پذیرش نیست.
 ای��ن نماینده مجلس با بیان اینكه ما باید قانون احزاب را اصالح کنیم، 
تاکید کرد:  ما باید یک جایگاه قانونى و پایدار برای احزاب تعریف کنیم و 

همچنین باید برای جایگاه قانونى احزاب یک ناظر تعریف کنیم.
وی تاکید کرد:باید مش��خص ش��ود ف��ردی که مى خواه��د یک حزب 
و یا گروهى را تش��كیل دهد به کجا مراجعه کند این در حالى اس��ت که 
تاکنون معاونت و یا ارگانى این مسئله را به درستى نپذیرفته است و همین 

عدم پذیرش دستگاه ها باعث شده تا احزاب بالتكلیف باشند.
این نماینده مجلس با ذکر این سوال که این بالتكلیفى چه چیزی را به 
بار مى آورد، بیان داشت: قطعاً این بالتكلیفى و خال قانون در رابطه با فعالیت 
احزاب مى تواند فرصت سوء استفاده به برخى از احزاب دهد و فرصت کاری 

و مناسب و سازنده را از مابقى احزاب در جامعه بگیرد.
وی با بیان اینكه ما باید از ظرفیت احزاب برای س��ازندگى و پیش��رفت 
کشور استفاده کنیم تاکید کرد :نباید از احزاب برای تعارضات و  تأمین منافع 
سیاسى استفاده شود لذا ما به دنبال این هستیم که احزاب با ایجاد رقابت 
در حقیقت موجب پیشرفت و توسعه کشور شوند. حتما وقتى که  احزاب در 
کشور بالتكلیف هستند فرصت سازندگى و توسعه یافتگى از کشور گرفته 

مى شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور در مجلس با بیان اینكه نحوه 
فعالیت احزاب و حمایت از احزاب در کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور 
مورد بررس��ى قرار گرفته است بیان داشت: انش��اءاهلل امیدواریم این موارد 
ای��رادی به نحوه فعالیت احزاب به زودی برطرف ش��ود تا ما به یک قانون 
درست و حسابى برای نظارت به احزاب دست پیدا کنیم تا هم مورد رضایت 
احزاب باش��د و هم فرصت س��وء استفاده از برخى جناح ها و احزابى که به 

دنبال سیاسى کاری هستند،گرفته شود.
ای��ن نماینده مجلس در ادامه درباره مزایای مجلس و دولت حزبى بیان 
داش��ت: وقتى افراد در قالب یک گروه اجتماعى و حزب سیاس��ى به مردم 
معرفى شوند مى توانند تفكرات خود را در زمینه های سیاسى و اقتصادی 

به مردم بگویند.
وی تاکید کرد: دولتى که به واس��طه حزب و یا گروهى تش��كیل ش��ود 
مى تواند اقدامات موثرتری انجام دهد و در حقیقت مى تواند به وعده هایش 

بیش از پیش عمل کند و بیشتر پاسخگوی وعده های داده شده باشد.
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عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس:
احزاب باید نقش و جایگاه خودشان را 

در پارلمان نشان دهند 
محمد حسن آصفری، عضو کمیس��یون امور داخلى کشور در 
مجلس در گفتگو ب��ا خبرنگار پارلمانى "نم��ا"، درباره 
راهكاره��ای حمای��ت قانون��ى از اح��زاب در کش��ور 
گفت:احزاب فعال در جمهوری اس��المى ایران به غیر 
از چند حزب به مانند حزب موتلفه اسالمى استخوان 

دار نیستند.
وی با بیان اینكه بسیاری از گروه ها و احزاب ما انتخاباتى 
هستند و در زمان انتخابات کرکره حزب خود را باال مى کشند، بیان داشت: این احزاب 
وقتى که زنگ انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری زده مى شود کرکره خود 

را باال  و بعد از برگزاری این انتخابات ها هم این کرکره را پایین مى کشند.
آصفری تاکید کرد: همچنی��ن اگر اعضای کل مجمع عمومى برخى از این 
احزاب را جمع کنیم ،جمع بس��یار اندکى هستند و خیلى از این احزاب که در 
استانها نماینده دارند، این  نمایندگان، نماینده خیلى از احزاب دیگر هم هستند 
یعنى یک نفر ممكن اس��ت نماینده یک حزب باش��د اما در 5 حزب دیگر هم 
ثبت نام کرده و تعهد داده باشد، این در حالى است  که این مسئله با قوانین ، 

اساسنامه و مرامنامه که در حزب آورده شده جور در نمى آید.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور در مجلس بیان داشت: به 
عنوان مثال شما در هر استانى مى بینید یک نفر به صورت همزمان به عنوان 
نماینده 20 حزب شناخته مى شود ؛چه در رده اصولگرایى و چه در رده اصالح 
طلبى و این نش��ان مى دهد که س��اختار اصلى احزاب در کشور ما هنوز شكل 

نگرفته است و احزاب متاسفانه برنامه محور نیستند.
این نماینده مجلس با بیان این که احزاب برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
کاندید معرفى مى کند اما برنامه اقتصادی برای آن رئیس جمهور ندارند، تاکید 
کرد: همچنین برای رئیس جمهور معرفى ش��ده برنامه ای در زمینه موضوعات 

سیاست خارجى ، اجتماعى و فرهنگى ندارند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور در مجلس با بیان اینكه برخى 
از احزاب به موضوع انتخابات در پارلمان ها ورود مى کنند اما به دنبال این هستند تا 
نمایندگان خودشان را وارد پارلمان کنند، تاکید کرد: این در حالى است که برنامه ها و 

اقداماتشان پس از ورود به پارلمان مشخص نیست.
آصفری در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری مبنى بر اینكه تحزب گرایى در 
تقویت گام دوم انقالب چه نقشى دارد بیان داشت: بنده اعتقاد دارم که احزابى 

که به درستى شكل بگیرند به نفع نظام بوده و مى توانند مفید باشند.
وی ب��ا بیان اینكه احزاب مى توانند برنامه محور و در موضوعات اقتصادی و 
سیاسى و سیاست خارجى برنامه داشته باشند،تاکید کرد: به عنوان مثال ما در 
پارلمان اعتقاد داریم که یک پارلمان یک دست به درد نمى خورد البته نه اینكه 
کال به درد نخورد اما پارلمان باید چند صدایى درونش باش��د  و الزمه اش این 

است که احزاب نقش و جایگاه خودشان را در پارلمان ها نشان دهند.
مالک ش��ریعتى در گفتگو با خبرنگار پارلمانى 
"نما"، درباره راهكارهای حمایت قانونى از احزاب در 
کشور گفت: واقعیت این است که در راستای تقویت 
قوانین مربوط به احزاب، خود احزاب باید یک نقشى 

را ایفا کنند.
 وی با بیان اینكه احزاب باید از ظرفیت های قانونى 
به درستى استفاده کنند، بیان داشت: همچنین نیاز 
هست موادی که برای اصالح و کمک به احزاب الزم 
هست مورد اطالع قرار گیرد تا شان احزاب در کشور 

تقویت شود.
نماینده مردم تهران ری ش��میرانات پردیس و 
اسالمشهر در مجلس بیان داشت: مهمترین اتفاقى 
که باید در این زمینه رخ دهد این است که فعالیت 
احزاب به یک معنایى به انتخابات  پیوند رسمى بخورد 

و احزاب نقش اصلى در انتخابات داشته باشند.
شریعتى با بیان اینكه احزاب بیشتر نقش سیاسى 

در انتخابات دارند بیان داشت: 
نقش اح��زاب در انتخابات 
نباید تنها منتهى به وظایف 

سیاسى شود.
نماین��ده  ای��ن 
مجل��س در ادام��ه 
در پاس��خ به سوال 

دیگری مبنى بر اینكه تحزب گرایى چه نقشى در 
تقویت  گام دوم انقالب دارد، بیان داشت: این مسئله 
مشروط به این است که یک حزب واقعى به معنایى 
در ارتباط کامل با مردم باش��د که اگر این اتفاق رخ 

ده��د ، این امر مى توان��د در گام دوم انقالب نقش 
آفرینى موثری داش��ته باشد اما اگر این فعالیت به 
معنای فعالیت حزبى و کار فصلى و صرفاً سیاسى 
باشد، نمى تواند در پیشبرد گام دوم انقالب موثر واقع 

شود.
شریعتى در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنى 
بر اینكه مزایای مجلس و دولت حزبى با غیر از آن چه 
تفاوتى مى تواند داشته باشد، تاکید کرد: در شرایط 
فعلى نمى توان به راحتى چنین تحلیلى را مطرح 

کرد.
 نماینده مردم تهران، ری،  شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس تاکید کرد: وضعیت باید به یک 
وضعیت مطلوبى برس��د تا ما بتوانیم درباره چنین 
شرایطى یعنى مجلس و دولت حزبى صحبت کنیم 
لذا به اعتقاد بنده برای رسیدن به این موضوع ما نیاز 

به اصالح قانون در این بخش داریم.

حجت االسالم مصباحی مقدم در گفتگو با نما:

 قانون انتخابات در راستای تقویت فرهنگ تحزب اصالح شود
حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در گفتگو با 
خبرن��گار نما، درباره علت ضعف فرهنگ تحزب 
در کش��ور اظهار داشت: س��ابقه احزاب  قبل از 
انقالب در کشور خیلى روشن و درخشان نیست. 
اگر به گذش��ته تاریخ احزاب در ای��ران از دوران 
مش��روطیت به این طرف نگاهى بیندازیم، غالباً 
این احزاب وابسته به انگلیس مانند فراماسونرها و 
شوروی مانند حزب توده و یا احزاب شاه فرموده 

مانند حزب ایران نوین و رستاخیز بودند.
وی گفت: اما بعد از پیروزی انقالب اس��المى 
ح��زب جمهوری اس��المى موفق عم��ل کرد و 
توانس��ت فراگیر و قوی عمل کند. بنیانگذار این 
حزب شهید بهشتى بود و سالیانى هم خوب کار 
کرد، اما بعدها با کس��ب  نظر از  حضرت امام ، 

فعالیتش متوقف شد.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام 
خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که مشكلى اصلى به 
فقدان فرهنگ در تشكیل حزب بازمى گردد. این 

فرهنگ س��ازی صورت نگرفته و به عالوه قوانین 
انتخاباتى ما حزب پایه یا حزب محور نیست؛ یعنى 
مردم ایران  را به س��وی حزب س��وق نمى دهد، 
اما در کشوری مانند عراق قانون انتخاباتش بعد 
از س��قوط صدام برپایه محوریت احزاب ش��كل 
گرفته اس��ت و احزاب به می��دان آمدند و نتایج 
نسبتاً خوبى هم حاصل شد. مصباحى مقدم افزود: 
معتقدم نیازمند اصالح قانون انتخابات هستیم؛ 
طوری که قانون انتخابات حزب محور باشد. به این 
معنا که مردم به جای رأی به اشخاص به احزاب 
رأی دهند و در این صورت چه بسا فرهنگ حزب 

در کشور توسعه یابد.
وی معتقد اس��ت ک��ه باید دو یا س��ه حزب 
قوی در کش��ور باقى بمانند تا این احزاب اقدام 
به کادرس��ازی کنند و نخبگان جامعه را تربیت 
و س��پس به کادرهای حزبى تبدیل سازند. اگر 
چینن هدفى محقق ش��ود به معنای واقعى هم 
مجلس حزبى خواهیم داشت و هم دولت حزبى 
که در این صورت مجلس و دولت موفق تر عمل 

خواهند کرد.
عض��و 
مجل��س 

ن  گا خب��ر
ی  هب��ر ر
کرد  پیشنهاد 
اح��زاب  ک��ه 
بیانیه   در  باید 

آغاز فعالیتشان چارچوب کاری خود را به صورت 
روشن مش��خص کنند و تعهداتشان را به مردم 
اعالم کنند تا معلوم ش��ود به چه اصولى پایبند 

هستند و چه اولویت هایى در نظر دارند. 
وی تصری��ح کرد: اگر چنی��ن اتفاقى بیفتد، 
نظام سیاس��ى ما خواهد توانست یک نقیصه را 
برطرف کند و نگاه ها به جای اینكه چهارس��اله 
و هشت ساله باشد، بلندمدت خواهد شد و حتى 
کار ش��ورای نگهبان هم آسان تر مى شود؛ چون 
حزب یک فیلتر است و سعى مى کند کسانى را 

جذب کند که قابل اعتماد و شناخته شده باشد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی:

تشکيل مجلس و دولت حزبى 

نيازمند اصالح قانون است
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رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

احزاب خودشان برای اصالح قانون باید اقدام کنند
محمد صال��ح جوکار در گفتگ��و با خبرنگار 
پارلمانى "نما"، با اش��اره به راهكارهای حمایت 
قانونى از احزاب در کشور بیان داشت: ما در حال 
حاض��ر قوانین الزم را در رابطه با فعالیت احزاب 

در کشور داریم.
 وی ب��ا بی��ان اینك��ه اح��زاب در کش��ور ما 
فعالیت های جدی ندارند، اظهار داش��ت: بیشتر 

فعالیت های احزاب در کشور صوری است.
 جوکار با بیان اینكه ساختار، تشكیالت، نوع 
فعالیت ها، عضوگیری و هواداران احزاب مشخص 
نیست، بیان داشت: متاسفانه احزاب درخواست 
و مطالبه ای برای اصالح قانون  در رابطه با نحوه 
فعالیت ش��ان در عرصه سیاسى کشور ندارند و 
این مسئله  به یكى از مشكالت جدی ما تبدیل 

شده است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور 
بیان داشت: متاسفانه در کشور ما احزاب جایگاه 
و پایگاه خودشان را نسبت به سایر کشورها پیدا 

نكرده اند.
جوکار با بیان اینكه با تشكیل مجلس یازدهم 
تاکنون درخواستى نسبت به اصالح قوانین احزاب 
دریافت نكرده ایم بیان داشت :طبق قانون فعلى، 
اح��زاب مى توانند درخواس��ت های خ��ود را به 
وزارت کشور ارائه دهند و این موارد در کمیسیون 
ماده ۱0 احزاب مطرح و مجوز الزم را اخذ کنند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور با 
بیان اینكه فعالیت احزاب باید مستمر باشد، تاکید 
کرد:  یک حزب مى تواند در حوزه های اقتصادی 
سیاسى، اجتماعى، فرهنگى فعال باشد اما وقتى 
این چنین نیس��ت فعالیت احزاب در همان حد 

ثبت نام و گرفتن مجوز منتهى مى شود.
وی تاکی��د کرد: به دلیل اینكه احزاب درگیر 
موضوعات حزبى نمى شوند، در ادامه مراجعات ای 
هم برای تكمیل فرایند فعالیتشان ندارند و این 

مسئله غالباً در حد قانون اولیه باقى مى ماند.
جوکار در ادامه تصریح کرد: البته کمیسیون 
شوراها و امور داخلى کشور در نظر دارد با برخى 
از مسئولین تشكل ها و احزاب جلسات متعددی 
داش��ته  و نظرات آنه��ا را پیرامون نحوه فعالیت 
احزاب اخذ کند. همچنی��ن این نظرخواهى در 

رابطه با اصالح قانون احزاب هم خواهد بود
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور 
در مجلس با اش��اره به نقش تح��زب گرایى در 
تقویت گام دوم انقالب اس��المى اظهار داش��ت: 
متاسفانه احزاب ما تنها در زمان انتخابات شكل 
مى گیرند و از  یک نامزدی در انتخابات حمایت 
مى کنن��د، در صورت��ى که وقت��ى یک حزب 
کاندیدایى را به عرصه انتخابات معرفى کرد باید 
برنامه های آن کاندیدا را هم ارائه کند و تبعات 
این امر را هم بپذیرد؛ متاسفانه این اقدام از سوی 
احزاب در حال حاضر صورت نمى گیرد و ش��اید 
بعد از مدتى که یک رئیس جمهور فعالیت خود 
را آغ��از کرد و فعالیت ای��ن فرد مطابق میل آن 
حزب سیاسى نباشد، آن حزب از رییس جمهور 
تبری بجوید و یا خ��ود را به بى تفاوتى بزند، با 
این حال این مس��ئله نمى تواند ما را به یک کار 

اساسى در حوزه احزاب برساند.
 وی ب��ا بیان اینكه اح��زاب باید برنامه محور 
باش��ند، تاکید کرد: احزاب باید پیرو تصمیمات 
خود ،پاس��خگوی مردم باشند و در صورت عدم 

موفقیت از مردم عذرخواهى کنند و این معنایى 
ندارد که ما همیش��ه در مقاطع مختلف طلبكار 

شویم و خودمان هم برنامه ای نداشته باشیم.
جوکار با بیان اینكه ظرفیت س��ازی در حوزه 
احزاب متاسفانه در کشور ما صورت نگرفته، بیان 
داش��ت:اگر این ظرفیت مدنظر قرار گرفته بود 
احزاب مى توانستند یک پایه اصلى برای پیشبرد 

گام دوم انقالب اسالمى باشند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور 
در مجلس با بیان اینكه گام دوم انقالب نقشه راه 
آینده کشور اس��ت، تصریح کرد: این بحث یک 
بحث ملى بوده و مناف��ع کل مردم در آن دیده 
شده است بنابر این اگر احزاب در این موارد ورود 
کنند و نقش��ه راه خ��ود را بدهند یعنى مثالً در 
راستای پیشبرد گام دوم انقالب بگویند که چه 
نقش ها و برنامه هایى دارند آنوقت ما مى توانیم  
روی احزاب حساب کنیم، اما وقتى که نگاه، یک 
نگاه سیاس��ى و جناحى است، این نگاه تنها در 
پى حذف ط��رف مقابل بر مى آی��د و در ادامه 
کارش��كنى ها و بهانه گیری ها آغاز مى شود و 
ش��اید این فرآیند حتى روند پیشرفت و توسعه 

کشور را ُکند کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مطرح کرد:

تحقق گام دوم با کادرسازی احزاب
بیگى، عضو  احمد علیرض��ا 
کمیسیون امور داخلى کشور و 
ش��وراها در مجلس در گفتگو با 
خبرنگار پارلمانى "نما"، با اشاره 
به راهكارهای حمایت قانونى از 
احزاب در کش��ور بیان داش��ت: 
نرم اف��زار ه��ا و قوانی��ن باید به 
فعالیت اح��زاب اعتبار و اصالت 

دهند.
وی با بیان اینكه ما باید اصالت را بر فعالیت احزاب در کشور بگذاریم، اظهار 
داشت: باید اجازه دهیم مطالبات مردم به وسیله احزاب دسته بندی شود و احزاب 
با بیان آرمان ها و اهدافشان مردم را دور خود جمع  و یا آن ها را دسته بندی و 

منسجم کنند.
 علیرضا بیگى با بیان اینكه احزاب باید بتوانند کرسى خود را در پارلمان به دست 
بیاورند بیان داشت: احزاب باید در انتخابات ریاست جمهوری کرسى به دست بیاورند 

اما متاسفانه همچنین جایگاهى برای احزاب در کشور دیده نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نقش تحزب گرایى در تقویت گام دوم 
انقالب اس��المى اظهار داشت: احزاب در واقع کادرسازی را بر عهده دارند و باید 

زیرساخت ها برای تحقق مطالبات مردم را فراهم کنند.
 وی بیان داشت: اگر تكیه ما تنها بر شخصیت هایى باشد که در واقع در طول 
این ۴0 سال در مصدر امور بودند، دیگر امكان اینكه جوان ترها بتوانند در سطوح 

تصمیم گیری نظام جمهوری اسالمى ایفای نقش کنند، کم مى شود .
این نماینده مجلس تاکید کرد: ازجمله رسالت  هایى که یک حزب در زمان 
قدرت دارد این است که اهداف حزب اعالمى را به پیش ببرد اما در زمانى که در 
مصدر  قدرت نیست تالش مى کند با نقد طیف حاکم کادر سازی کرده و دولِت 
در سایه را تشكیل دهد و به این ترتیب ما مى توانیم عناصر مجرب و کارآزموده 
در مصادر مسئولیتى را ببینیم و در عین حال حزب پاسخگوی عملكرد خودش 

خواهد بود و نتیجه عملكرد ناصوابش متوجه خود خواهد شد.
 وی با بیان اینكه در گام دوم انقالب اسالمى بیشترین توجه به جوانتر هاست، 
ادامه داد: این مهم مى تواند به وسیله حزب و با تربیت افراد میسر شود وگرنه اگر 
ما همان جوان را با کمترین تربیت سیاسى و کارکرد سیاسى در مسئولیت های 

مختلف قرار دهیم ، حتماً این فرد مایه سرافرازی یک حزب نخواهد شد.
علیرضا بیگى در ادامه درباره مزایای مجلس و دولت حزبى از غیرحزبى، تاکید 
ک��رد: در واقع دولت و مجلس حزبى در قبال آرم��ان و اهداف حزب خودش را 

مسئول مى داند و برای تثبیت و توسعه خودش تالش خواهد کرد.
وی ادام��ه داد:وقتى حزبى دارای یک شناس��نامه و هویت واحدی نزد مردم 
است تالش مى کند که جایگاه خودش را اوالً تثبیت کند و ثانیاً بتواند کرسى های 
بیشتری را به دست بیاورد و طبیعتاً عناصر حزبى دیگر عناصر اداری نخواهند بود؛ 
عناصری خواهند بود که خودشان را در قبال آرمان های حزب مسئول مى دانند 

و بقا و توسعه حزب باعث بقا و توسعه این افراد حزبى خواهد شد.
این نماینده مجلس اظهارداشت:  اقدام جهادی و پرشوری که در حال حاضر 

ما انتظار داریم حتما مى تواند در قالب تعاریف حزبى به خوبى متجلى شود.
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نماینده مردم مالیر:

دولت و مجلس حزبى با برنامه وارد عرصه اجرایى مى شود
هادی بیگى ن��ژاد در گفتگو با 
خبرنگار پارلمانى "نما"، با اشاره به 
نقش تحزب گرایى در تقویت گام 
دوم انقالب اسالمى بیان داشت: ما 
در کش��ور توقع داریم یک گروه و 
حزب شناسنامه دار بر سر کار بیاید 
و برنامه مدیریتى،فرهنگى،سیاسى، 
اقتصادی و اجتماعى مشخص خود 
را داشته باشد و امور اجرایى کشور را در دست بگیرد تا آن وقت مردم بتوانند 

این نوع فعالیت حزبى را با کلیت آن، مورد قضاوت قرار دهند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در این شرایط مردم دیگر مى دانند فردی 
که مى خواهد در این مس��ئولیت دولتى قرار گیرد چه دیدگاهى دارد و قرار 

است چه کاری انجام دهد.
بیگى نژاد با بیان اینكه متاس��فانه ما در کشور این نوع فرآیند و این نوع 
فعالیت حزبى را نداریم، بیان داشت :متاسفانه افراد مختلفى هم که مى آیند 

و مسئولیتى مى گیرند بعد از مدتى زیر بار مرامنامه حزبى خود مى زنند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمى در ادامه با بیان اینكه اگر 
فعالیت حزبى در کش��ور پا بگیرد و افراد با برنامه قبلى وارد انتخابات شود، 
کاره��ای اجرایى به راحتى جلو خواهد رفت، اظهارداش��ت: به عنوان مثال 
زمانى مطرح شد که 8 هزار و 800 میلیارد تومان در زمینه اشتغال زایى به 

حساب دستگاه ها واریز شده اما استفاده نشده است البته خیلى از این موارد 
مربوط به دولت قبلى بوده و انجام نداده ، اما از زمانى که دولت فعلى آمده اگر 
این دولت بر مبنای حزب و تشكیالتى وارد عرصه انتخابات مى شد و با برنامه 
قبل��ى به عرصه آمده بود، هم اکنون ب��رای این 8 هزار و 800 هزار میلیارد 
تومان برنامه داشت و این بدین منظور است که احزاب از قبل مى دانند برای 

چه کاری چه نوع برنامه ریزی داشته باشند.
وی افزود: اگر چنانچه جوانان را تحت آموزش و کادر س��ازی احزاب قرار 
دهیم و این جوانان کار تیمى سالم حزب اللهى انجام دهند و با برنامه این 
افراد وارد عرصه های اجرایى ش��وند قطعاً مى توانند در پیش��برد گام دوم 
انقالب مفید باش��ند. در غیر این صورت ما باید شاهد این باشیم که فردی 
وارد عرصه اجرایى مى شود و بعد از دو سال متوجه نمى شود که باید چه 

نوع فعالیتى را انجام دهد.
بیگ��ى نژاد در ادامه با اش��اره ب��ه مزایای دولت و مجل��س حزبى تاکید 
کرد :دولت و مجلس حزبى مزایا و معایبى دارد مزایای آن این است که دولت 
و مجلس حزبى با برنامه وارد عرصه اجرایى مى شود و افراد در این فرآیند 
مشخص هستند البته آفت این مسئله هم این است که گروه گرایى افزایش 
پیدا مى کند و این مسئله وابسته به این است که چه کسانى بیایند و چه 

اقداماتى انجام دهند.
نماینده مردم مالیر در مجلس بیان داشت: به همین دلیل بنده معتقدم 

که باید یک حزب حزب اللهى و سالم برای خدمت  شكل بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

شایسته ساالری با شکل گيری احزاب مقتدر معنا پيدا مى کند
 غالمرض��ا منتظ��ری در گفتگو ب��ا خبرنگار 
پارلمانى نما، با اش��اره ب��ه راهكارهای حمایت 
قانونى از احزاب کشور گفت: احزاب مى توانند در 
مسائل سیاسى و اجتماعى نقش آفرینى زیادی 
داشته باشند، مشروط بر اینكه به معنای واقعى 

شكل بگیرند.
وی تاکید کرد: به نظ��ر بنده تجربیات ناکام 
گذش��ته یكى از دالیلى اس��ت که باعث شده تا 

رغبتى برای احزاب و تشكیل حزب دیده نشود.
عضو کمیس��یون فرهنگى مجلس ش��ورای 
اسالمى ادامه داد: ما وقتى به تجربیات ۴0 سال 
گذشته نگاه مى کنیم، مى بینیم که تنها حزب 
جمهوری اس��المى بوده که توانسته جایى برای 
خود باز کند و تش��كیالت نسبتا موفقى داشته 
اس��ت اما بعد از آن دیگر حزب به معنای واقعى 

کمتر دیدیم.
وی با بیان اینكه در حال حاضر هم احزاب به 
طور فراوان در جامعه وجود دارند، بیان داش��ت: 
این احزاب با عناوین مختلف تش��كیل ش��ده و 
بیشتر موسمى فعالیت مى کنند و این مسئله به 

هیچ وجه خوب نیست.
منتظ��ری تاکید ک��رد: ما باید با اس��تفاده از 
تجربیات موفق جهانى تشكیل حزب را مد نظر 
قرار دهیم تا این احزاب بتوانند در موازنه قدرت 
تاثیر گذار باشند اما احزابى که در حال حاضر در 
کشور وجود دارند بعضاً اسمى هستند و وقتى ما 
به س��راغ آنها مى رویم تا در عمل ببینیم چقدر 
نقش آفرین هس��تند، مى بینیم که خیلى قابل 
دفاع نیستند و پرچم این احزاب هر از گاهى به 

اهتزاز درمى آید و بعد نیمه افراشته مى شود.
عضو کمیس��یون فرهنگى مجلس ش��ورای 

اس��المى با بیان اینكه ما بدین شكل هیچ وقت 
درب��اره نحوه فعالیت احزاب نتیجه نمى گیریم ، 
بیان داشت:  با این حال بنده معتقدم ما به یک 
تشكل فراگیر سیاسى نیاز داریم البته ابتدا باید 

روی مدل فعالیت احزاب کار کنیم.
وی تاکی��د کرد:وقت��ى ما با دوس��تانمان در 
مجل��س گفتگوهایى داریم م��ى بینیم که این 
تمایل و رغبت برای تشكیل حزب فراگیر وجود 
دارد لذا کمیس��یون هایى همانند کمیس��یون 
اجتماعى و ش��وراها مى توانند ب��ه این موضوع 
بپردازند بنابراین اگر ما بتوانیم یک مدل موفقى 
از حزب ارائه دهیم و مردم کارنامه آن را مشاهده 
کنند و بر ذائقه آنها بنش��یند آن وقت است که 
مى ت��وان از حزب گرایى دفاع ک��رد اما در حال 

حاضر این مسئله کار سختى به نظر مى رسد.
وی ب��ا بیان اینكه ما باید پی��ش از هر کاری 
از مدل ارائه شده فعالیت احزاب رونمایى کنیم، 
بیان داشت :باید درباره چارچوب و کارکردهای 
احزاب مواردی مطرح شود و تشكل ها نباید به 
س��رعت اعالم موجودیت کنند لذا به نظر بنده 
باید ابتدا فعالیتشان را در بوته نقد و آزمایش قرار 
دهند ت��ا دیدگاه صاحب نظران را در این زمینه 

بشنود.
منتظری با بیان اینكه تشكل ها باید از تجارب 
تلخ و شیرین گذشته برای طراحى مدل حزب به 
درس��تى استفاده کنند، بیان داشت: این مسئله 
باعث مى ش��ود ت��ا اگر حزبى اع��الم موجودیت 

مى کند با استقبال بیشتری روبه رو شود.
عضو کمیس��یون فرهنگى مجلس ش��ورای 
اس��المى در ادامه با اشاره به نقش تحزب گرایى 
در تقویت گام دوم انقالب اسالمى اظهار داشت: 

اگر تش��كلى واقعى آن هم بر م��دار آرمان ها و 
اندیش��ه های امام و مقام معظم رهبری ش��كل 
بگیرد قطع به یقین یكى از نتایج مهم این مسئله 

انسجام خواهد بود.
 وی با بیان اینكه ما نیاز به یک انسجام ملى 
داریم تاکید کرد: از این رو ما باید بتوانیم پیرو این 
انسجام ملى در عرصه های مورد نیاز، حضوری 

کامال معنادار داشته باشیم.
منتظری با بیان اینكه یكى از مزایای تحزب 
گرایى قدرت چانه زنى درمسائل اجتماعى است، 
بیان داش��ت: وقتى یک حزب مقتدری ش��كل 
بگیرد و زیرس��اخت های آن درست باشد حتما 
جلوی خیل��ى از آس��یب های اجتماعى گرفته 

خواهد شد.
وی ادامه داد: ما معموالً در انتخابات هزینه های 
متعددی را  پرداخت مى کنیم ولى اگر یک حزب 
مقتدر ش��كل بگیرد حتما شایسته ساالری معنا 
پیدا مى کند چون مش��اهده مى شود که مثال 
۱00 نخبه مهر تایی��دی بر یک فرد زده اند که 

وارد مجلس و یا ریاست جمهوری شود.
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس تاکید کرد: 
حتماً تحزب گرایى مى تواند سرمایه اجتماعى 
ما را افزایش داده و در پیش��برد گام دوم انقالب 

موثر باشد.
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نماینده مردم تهران:

وجود احزاب مى تواند به شفاف سازی فرایندهای سياسى و جناحى کمک کند

  نیازمند بازنگری و بازتعریف فعالیت احزاب هستیم
رضا تقى پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانى »نما«، با اش��اره به 

راهكارهای حمایت قانونى از احزاب در کشور بیان داشت: هر 
نظام سیاسى در زیر مجموعه خود فرایندهای تعریف شده 

سیاسى دارد.
وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها و درون نظام 
سیاسى آنها بحث احزاب و رقابت آنها برای اداره کشور 

دیده مى شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمى ادامه 

داد: همچنین فعالیت احزاب مى تواند باعث ش��ادابى و 
س��رزندگى محیط سیاسى و به تعبیری محیط اجتماعى 

کشور شود.
تقى پور تاکید کرد: از سویى دیگر مشكلى که در کشور ما وجود 

دارد این است که به دلیل نبود احزاب معموالً تشكل هایى در آستانه انتخابات 
ظاهر مى شوند و وابستگى افراد،هواداریشان و انتصاب شان به این تشكل ها به 
دلیل این که موقتى است، مردم را در تشخیص مواضع سیاسى و نظریه شان 

برای اداره کشور،که بحث بسیار مهمى است، دچار مشكل مى کند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: مردم در ادامه متوجه نمى شوند که افراد 
عضو در برخى احزاب از کدام منظر به مسائل نگاه مى کنند و خیلى اوقات 
هم ما دیدیم که مثالً افراد به اس��م مس��تقل و به اسم برخى جریان ها در 
انتخابات ظاهر مى شوند و اما بعدا در عملكردشان، اصول و شعارهای حزبى 

که در آن فعالیت مى کردند، مشاهده نمى شود.
تق��ى پور بیان داش��ت: بنابراین از ای��ن منظر به نظر 
مى رسد که وجود تشكل های سیاسى و احزاب قطعاً 
مى تواند به شفاف سازی در برخى فرایندهای سیاسى 

و جناحى کمک کند.
وی ب��ا بیان اینكه ش��فافیت در فعالیت احزاب 
سیاس��ى امری مه��م قلمداد مى ش��ود،ادامه داد: 
معموالً خیلى ها در فضای ابهام آمیز تالش دارند که 
آرای مردم را جمع  آوری کنند و نبود شفافیت به آنها 
کمک مى کند که اگر بعدا پاسخگوی وعده های خود 
نبودند، بتوانند مفری برای خود داشته باشند، در حالى که 
نقطه مقابل این فرایند این است که واقعاً این مسئولیت پذیری 

و پاسخگویى در قالب تشكل های رسمى مى تواند وجود داشته باشد.
 تقى پور در ادامه با اش��اره به وضعیت فعلى احزاب در کشور و اینكه آیا 
باید از س��وی دولت مورد حمایت قرار گیرند، بیان داشت: در حال حاضر 
وضعیت احزاب خوب نیست آن هم به دلیل برخى ابهاماتى که بعضا وجود 

دارد.
وی تصریح کرد: به دلیل برخى نقص ها و اشكاالتى که در کارکردهای 
احزاب در گذش��ته بوده متاسفانه خود این حوزه هم در حال حاضر نیاز به 

بازنگری و بازتعریف دارد.
نماینده ادوار مجلس تشریح کرد:

تفاوت جناح های سياسى با حزب
جناح های سیاسی مانع تشکیل احزاب پاسخگو هستند

نماینده ادوار مجلس و کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ى معتقد اس��ت که در دول��ت روحانى 
مدیران��ى بر س��ر کار آمدند ک��ه عقده مناصب 

سیاسى را داشتند.
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفتگو با خبرنگار 
نما، اظهار داش��ت: وقتى که مدیریت سیاسى و 
اجتماعى و اقتصادی کش��ور، سازوکاری را برای 
پیشگیری از وقوع اعتراضات در نظر گرفته باشد 
و برای اجابت خواسته های معترضین تالش کند، 
احتمال تبدیل اعتراضات به اغتش��اش کاسته 

خواهد شد.
وی گفت: البته همه اعتراض��ات در ایران به 
اغتشاش کشیده نمى شود. به عنوان مثال بیشتر 
اوقات گروه های صنفى مقابل مجلس دست به 
اعتراض مى زنن��د، اما کمتر اتفاق افتاده که این 

اعتراضات تبدیل اغتشاش شود.
تحلیلگر مسائل سیاسى درباره نقش احزاب در 
جهت دهى اعتراضات مردمى خاطرنشان کرد: در 
ایران جناح های سیاسى حضور دارند و جناح های 
سیاسى هم بزرگترین مانع شكل گیری تحزب در 

کشور هستند.
فالحت پیشنه معتقد اس��ت که وقتى حزب 
وجود داش��ته باش��د، حزب ضام��ن وعده های 
انتخاباتى و ضامن ش��فافیت رفتارهای سیاسى 

است.
کام��اًل  سیاس��ى  جناح ه��ای  اف��زود:  وی 
فرصت طل��ب هس��تند و تفاوت می��ان جناح با 

حزب در همین نكته اس��ت. جناح های سیاسى 
برای اینكه از زیر بار تعهداتش��ان ش��انه خالى 
کنند، هر دفعه با یک عن��وان و نام جدید پا به 
عرصه فعالیت های سیاسى مى گذارند. بسیاری 
از جناح های سیاسى بودند که از ابتدای انقالب 
ت��ا به امروز با ده ها عنوان در انتخابات ش��رکت 
کرده ان��د و هر بار با مزاج سیاس��ى و اجتماعى 
جامع��ه یک عنوانى را انتخاب مى کنند و بعد از 
اینكه رأی مردم را به دست آوردند، هیچ تعهدی 

را  نمى پذیرند.
این نماین��ده ادوار مجل��س اضافه کرد: تنها 
موضوع مهم برای جناح های سیاسى تنها قدرت 
هس��ت و هیچ سازوکاری را برای پاسخگویى در 
نظر نگرفته اند. اما اگر حزب وجود داشت، خود را 
موظف به پاسخگویى مى دانست. به عنوان مثال 
اگر حزب در کشور وجود داشت، اکنون مشخص 
مى ش��د کدام حزب در مسئله آب مقصر اصلى 

است.
فالحت پیش��ه اظه��ار داش��ت: در نظام های 
حزبى، سیاستمداران مى آیند و مى روند، اما در 
ایران سیاس��ت مداران همیشه ثابت هستند و با 
لبخند جدید به فعالیت سیاسى ادامه مى دهند و 

از صداقت مردم سوءاستفاده مى کنند. 
وی با بیان اینكه اصوالً جناح های سیاسى از 
صداقت مردم سوءاستفاده مى کنند، گفت: درواقع 
جناح های سیاسى در ایران به دنبال هم زیستى 
ثبات در عرصه سیاست نیستند؛ چون با هدف 

کسب قدرت فعالیت مى کنند و وقتى قدرت را 
به دست آوردند، نخستین گامى که بر مى دارند، 
کوتاهى کردن در عمل به ش��عارهای انتخاباتى 
است. اما اگر احزاب قوی در ایران وجود داشت، 
احزاب تالش مى کردند پای رفتارهای سیاس��ى 
سیاستمدارانش��ان مى ماندند و به همین جهت 
تالش مى کردند تا مدیران بسیار قوی را انتخاب 

کنند تا آبروی احزاب در بلندمدت حفظ شود.
این کارشناس مسائل سیاس��ى عنوان کرد: 
جناح های سیاس��ى در ایران عقده های منصبى 
خاص خ��ود را دنبال مى کنند. ب��رای نمونه در 
دولت آقای روحانى یک س��ری مدیرانى حضور 
داش��تند که عقده برداشته شدن غیرمحترمانه 
توس��ط دولت قبلى را داش��تند. ای��ن افرادی؛ 
مدی��ران یا وزیرانى بودند که به یكباره از عرصه 
مدیریتى کنار گذاش��ته شدند و با همین عقده 
در دولت روحانى به عرصه مدیریتى بازگش��تند 
و تنها چیزی را که دنب��ال مى کردند، مدیریت 
قدرت خودش��ان بود و به همین جهت روحانى 

یک دولت سست را تشكیل داد.
فالحت پیش��ه گف��ت: متأس��فانه در دولت 
سیزدهم هم برخى انتصابات بر مبنای تحوالت 
جناحى ص��ورت مى گیرد. سیاس��تمداران این 
دولت هم مقدس نیستند و عمر دولت سیزدهم 
هم تمام مى ش��ود و دوباره جناح های سیاس��ى 
برای عدم تش��كیل احزاب پاسخگو با هم متحد 

خواهند شد.
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تحزب از منظر امام خامنه ای
چیزی ح��دود ۴ ده��ه از عمر پ��ر برکت نظام 
جمهوری اس��المى ایران مى گ��ذرد و در طول این 
م��دت فعالیت های حزبى هم��واره به عنوان یكى 
از بحث ها و چالش های مهم سیاس��ى در کش��ور مطرح بوده اس��ت مقام 
معظم رهبری که یكى از برجسته ترین مبارزان قبل از انقالب، بود همواره 
فعالیت های خود را در قالب تشكل های سیاسى انجام مى داد پس از پیروزی 
انقالب نیز ایشان از همان سال های اول، با سازماندهى نیروهای انقالبى در 
قالب احزاب موافق بود و حضور ایش��ان به عنوان یكى از موسسان و بانیان 
حزب »جمهوری اسالمى« یک سال پس از پیروزی انقالب شاهد این مدعا 
است حزبى که از سال 59 و پس از شهادت آیت اهلل بهشتى دبیر کلى آن 
بر عهده آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت و این مسئولیت تا روز تعطیلى حزب 

جمهوری ادامه پیدا کرد.
در ی��ک ن��گاه کلى، 
شاید بتوان دیدگاه های 
حضرت آیت اهلل العظمى 
خامنه ای در مورد تحزب 
را به دو نوع نسبتاً متفاوت 
دسته بندی کرد؛ در نگاه 
اول یک حزب وجود دارد 
که با ایجاد کانال کش��ى 
ب��ه هدایت ه��ای فكری 
پردازد؛ حال  جامعه مى 
ای��ن هدایت م��ى تواند 
فكری به معنای سیاسى 
یا فكری به معنای دینى 

و عقیدتى باشد اما نیت آن کسب قدرت سیاسى نیست. در نگاه دوم احزاب 
کنونى غربى قرار دارند که هدف آنها تنها کس��ب قدرت است. در واقع امام 
خامنه ای موافق با نوع کارآمد احزاب و متناس��ب با آموزه های اس��المى و 
انقالبى اس��ت که این نوع موافقت، در واقع، استمرار موضع گیری امام)ره( 
در قبال موضوع تحزب در جمهوری اس��المى اس��ت. در راستای نگاه امام 
خامنه ای به موضوع تحزب به سخنان ایشان در جمع دانشجویان کرمانشاه 

نگاهى مى اندازیم:
امام خامنه ای مى فرمایند:» ما با تحّزب مطلقاً مخالف نیستیم. این که 
خیال کنند ما با حزب و تحّزب مخالفیم نه  اینطور نیست. قبل از پیروزی 
انقالب پایه های یک حزب بزرگ و فعال را خود ما ریختیم اول انقالب هم 
این حزب را تش��كیل دادیم امام هم تأیید کردند چند س��ال هم با جدیت 
مش��غول بودیم البته بعد به جهاتى تعطیل ش��د ... آن حزبى که مورد نظر 
ماس��ت عبارت است از یک تش��كیالتى که نقش راهنمائى و هدایت آحاد 
مردم را به سمت یک آرمان هایى ایفاء مى کند. ما دو جور حزب داریم: یک 
حزب عبارت اس��ت از کانال کشى برای هدایت های فكری حاال چه فكری  

به معنای سیاسى چه فكری به معنای دینى و عقیدتى. اگر چنانچه کسانى 
این کار را بكنند خوب است. قصد عبارت از این نیست که قدرت را در دست 
بگیرند مى خواهند جامعه را به یک س��طحى از معرفت به یک سطحى از 
دانایى سیاس��ى و عقیدتى برس��انند این چیز خوبى است. البته کسانى که 
یک چنین توانایى ای داشته باشند. به طور طبیعى در مسابقات قدرت در 
انتخابات قدرت هم آن ها صاحب رأی خواهند شد آن ها برنده خواهند شد 
لیكن این هدفش��ان نیست. این یک جور حزب است این مورد تأیید است. 
میدان باز اس��ت. یک جور حزب تقلید از احزاب کنونى غربى است احزاب 
کنونى غربى به معنای باش��گاه هایى برای کسب قدرت. یک گروهى با هم 
همراه مى شوند از سرمایه و پول و امكانات مالى خودشان بهره مند مى شوند 
یا از دیگران کسب مى کنند یا بندوبست های سیاسى مى کنند برای این که 
به قدرت برسند. یک گروه 
ه��م رقیب این هاس��ت 
کارهای مش��ابه این ها را 
انجام مى ده��د تا آن ها 
را از قدرت پائین بكشند 
جایگزین.  بشود  خودش 
االن اح��زاب در دنیا غالباً 
این گونه اند. این دو حزبى 
که در آمریكا به نوبت در 
رأس کار ق��رار مى گیرند 
از همین قبیلند این ها در 
واقع باش��گاه های کسب 
قدرتن��د. ای��ن ن��ه هیچ 
وجهى ندارد. اگر کسانى 
در داخل کش��ور ما با این شیوه دنبال تحّزب مى روند ما جلویشان را نمى 
گیریم. اگر کسى ادعا کند که نظام جلوی تشكیل احزاب را گرفته است یک 
دروغ واضحى گفته  چنین چیزی نیس��ت اما من این جور حزبى را تأیید 
نمى کنم. این جور حزب سازی این جور حزب بازی معنایش عبارت است 
از کشمكش قدرت این هیچ وجهى ندارد. اما حزب به معنای اول یعنى یک 
کانال کشى در درون جامعه برای گسترش فكر درست �� چه فكر عقیدتى 
و اسالمى چه فكر سیاسى و تربیت کادرهای گوناگون �� بسیار خوب است 

این چیز نامطلوبى نیست"
در واقع در اندیشه امام خامنه ای، موافقت با تحزب در حقیقت، موافقت با 
کارکردها و اهداف بهینه و متعالى احزاب است؛ اهدافى که الزاماً مى بایست 
متناسب با آرمان های دینى و انقالبى باشد، بنابراین نظام اسالمى با حزب 
و تحزب در جامعه مخالف نیست به گونه ای که در حال حاضر و طبق آمار 
رسمى وزارت کشور ۱۱6 حزب رسمى در سراسر کشور در حال فعالیتند. 
بنابرای��ن تنها چیزی که موجب ارجحیت یک حزب بر دیگری مى ش��ود 

اهدافى است که آن حزب دنبال مى کند.

فاطمه حسينی
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