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خانه غریب<احزاب>

حشمتیان ،رئیس <خانه احزاب ایران> :از  186حزب فقط  8حزب حق عضویت ماهانه  50هزار تومان را پرداختهاند
فرنگیزحکیمی/تجهیز«خانهاحزاب»همحالوهوایســاختمانمندرســیراکهبهایننهاداختصاصدادهشــده تغییرندادهاست؛
دفعــهقبل،پیشازتجهیزســاختمانوافتتاحرســمی«خانهاحزاب»بهآنجــارفتهبودیموحــال6ماهبعد،جزچندمیــزوصندلیکه
بعضیشــاننیزقدیمیاست،تغییرخاصینکردهاســت.البتههمانمیزوصندلیهاهمبههمهاتاقهانرسیدهویکیازاتاقهاخالی
اســت.قدرتعلیحشــمتیان،رئیسدورهای«خانهاحزابایران»کهمارادراینبازدیدهمراهیمیکــرد،ازنامهربانیهاییگلهکردکه
باعثشــدهاینتشکلبرایتهیهبیسکویتپذیراییهمدچارمشکلباشــد.بهگفتهویعالوهبراختصاصنیافتنردیفبودجه،خود
احزابعضــوهمحقعضویتماهانه50هزارتومانراپرداختنمیکنند.اوناماحزاببزرگیرامیبردکهگرچهدرشــورایمرکزییا
حتیهیأترئیســه«خانهاحزاب»حضوردارند،اماتاکنونحقعضویتشــانراپرداختنکردهاند.بهگفتــهاوازمیان186حزبعضو
«خانهاحزاب»178،حزبحقعضویتپرداختنکردهاندوهمینموضوعاینتشــکلصنفیرادررتقوفتقاموربامشــکلمواجه
توگونشستیمکهدرزیرمیخوانید:
کردهاست.فرازوفرود«خانهاحزابایران»درسال95راباحشمتیانبهگف 
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فلســفهوجودی«خانــهاحزابایــران»چهبــودوچگونه
تشکیلشد؟
برایپاســخبهاینســؤالبایدابتدابرروندتحزبدرایران،مروریکلی
داشــتهباشیم.احزابدرکشورماحدودیکقرنتاریخدارد؛مااززمان
مشــروطه حزب داشــتیم و تشــکلهایی تحت عنوان «اجتماعیون»،
«عالیون»«،اعتدالیون»وامثالهمفعالیتمیکردند.احزابدرزمان
رضــاخــانومحمدرضاپهلوینیــزحیاتداشتند؛تشــکلهایینظیر
حــزبتودهورســتاخیزفعــالبودند،هرچنــدکههیچگاهپــانگرفتند.
فقــط یک بار بــه صورت دیکتاتــوری دســتور دادند کــه کل مملکت به
عضویتحزب«رســتاخیز»دربیاید.البتــهدرهماناثنابرخیاحزاب
ماننــد «مؤتلفــه اســامی» در بدنــه جامعه فعالیــت میکــرد .بعد از
پیروزیانقالبابتداحزب«جمهوریاسالمی»بهوجودآمدکهدرکنار
«جامعهروحانیتمبارز»و«مؤتلفهاسالمی»جریاناصولگراییرابه
وجودآوردکهجریانغالبآنروزهایکشوربود.
مدتــیکــهگذشــت،تعــدادیازروحانیــونتصمیمگرفتنــد«مجمع
روحانیــونمبــارز»رابــهوجــودبیاورندکــهبعــدازموافقتامــام(ره)،
تشــکیلشــدوجریانیکهبعدهــااصالحطلبینامگرفــت،ازبطنآن
متولد شــد .بعد از پیروزی رئیس دولت اصالحات و قوام احزابی چون
«کارگزاران ســازندگی» و «مشارکت» هم دیگر دو جریان اصولگرایی و
اصالحطلبیدرجامعهنمودوبروزداشت.
در دوره پنجــم مجلس شــورای اســامی کــه بنده هم حضور داشــتم،
رئیسمجلسآقایناطقنوری،نایبرئیساولآقایروحانیونایب
رئیــس دوم آقای موحــدی کرمانی بــود 127.نماینــده مجلس پنجم
اصولگراو108نمایندهاصالحطلببودند.حدود38نمایندهازجمله
بنــدهنهبااصولگرایانهمراهبودندنهبــااصالحطلبان.وقتیخدمت
رهبرمعظمانقالباســامیرفتیمدربارهراهانداختنجریانســوماز

ایشان مشورت گرفتیم که ایشــان نیز گفتند«:خیردنیا و آخرت شما در
این اســت که آزاد و مستقل باشید» .به این ترتیب سه جریان حزباهلل
(اصولگرایــی)،مجمعحزباهلل(اصالحطلبان)وجمعیتمســتقل
حزباهلل (مســتقلین و اعتدالگرایان) شــکل گرفت .این سه جریان در
کنــاریکدیگرکمابیشفعالیتمیکردندتااینکهدردولتاصالحات،
بــرای اینکه اختالفــات احــزاب و تشــکلها در محیطی بــه دور از تنش
حلوفصلشــود،همچنینپیگیریمطالباتصنفــیاحزاب«،خانه
احزابایران»تشکیلشد15.نفرازجملهبندهوآقایانحسینموسوی
تبریزی ،حســن غفوری فرد ،مصطفی کواکبیان ،اســداهلل بادامچیان،
عبــاس شــیبانی ،حســین کاشــفی ،محمــد مهــدی مظاهــری و دیگر
دوســتان هیأت مؤسس را تشــکیل دادیم.در آن زمان وزیر کشور ،آقای
موسویالریبودکهدرساختمانشهیدباهنروزارتکشور،طبقهایبه
مادادند.دبیرخانهراهافتاد،اساسنامهنوشتهشدودرنهایتبابرگزاری
مجمع عمومــی و انتخاب شــورای مرکــزی ،کار «خانه احــزاب ایران»
شروعشد.
تاپیشازتوقفوتعطیلیفعالیت«خانهاحزاب»،درهمین
ساختمانوزارتکشورمستقربودید؟
بله؛ دولت اصالحات عالوه بر این ســاختمان ،بــه احزاب «یارانه» هم
اختصــاص داد .امابعد ازرویکارآمدنآقای احمدینژاد ،ابتدایارانه
احزابقطعشــدوبعدازمدتیساختمانراگرفتند؛اثاثیهرامصادرهو
ساختمانراپلمبکردند.
پسســاختمانیکهاالنبه«خانهاحزابایران»واگذارشده؛
نخستینساختمانمستقل«خانهاحزاب»است؟
بله؛یکی ازشعارهای آقای روحانی در ایامتبلیغات انتخاباتی ،احیای
«خانه احزاب» بود.بعد از اســتقرار دولــت ،آقای رحمانی فضلی وزیر
کشــور دو سه جلســه از دبیران کل احزاب دعوت کردند.در آن جلسات

بازگشایی«خانهاحزاب»بهعنوانیکیازمطالباتجدیمطرحشدکه
با مساعدتهای وزارت کشور ،رایزنی دوستان و رفع اختالفات گذشته
اردیبهشــتمــاهپارســالدورجدیــدفعالیــت«خانهاحزاب»شــروع
شد.بعد از تشــکیل مجمع عمومی ،هیأت رئیسه انتخاب و اساسنامه
اصالحشد.
اصلیتریناصالحاتاساسنامهچهبود؟
دراصالحاساسنامهتالششدمواردیکهقبالًباعثبروزاختالفشده
است ،از اساس مرتفع شود .مهمترین اصالحات اساسنامه ماده155
و 22بود.بر اســاس اساسنامه ابتدایی ،شمار اعضای شورای مرکزی در
زمانتأســیس 15نفرهبــودکهدراصالحاتبعدیبه 21نفررســید.در
اصالحاتجدیدانتخاباین 21نفر،فراکســیونیشد.بهاینترتیبکه
 7اصولگــرا 7،مســتقلواعتدالگراو 7اصالحطلــب،بهعالوه 3عضو
علیالبدل و ســه بازرس اصلی و علیالبدل 36،عضو شــورای مرکزی
راتشکیلمیداد.
معیارتعییناینکهکدامحــزببهکدامجریانتعلقدارد،
چهبود؟
با«خوداظهاری»تعیینشــد؛درفراخوانابتدایی«خانهاحزاب»33
حــزببهعنواناصالحطلــب 26،حزبوجمعیتسیاســیبهعنوان
اصولگرا و قریب 70حزب خود را بهعنوان مستقل و اعتدالگرا معرفی
کردنــد.بهعبارتــیازمیان 256حزبیکهمجوزداشــتند 186،حزببه
عضویتخانهاحزابدرآمدند.
علتعدمعضویتاحزابباقیماندهچهبود؟
اغلبشانفعالنیستند.
عضویتاحزابجدیددر«خانهاحزاب»چهروندیدارد؟
طبق اساســنامه ،احزاب میتواننــد بعد از دریافت مجــوز حزب خود،
به شــورای مرکزی تقاضــا بدهند .شــورای مرکــزی در مجمع عمومی
رأیگیری کــرده و حزب به عضویــت «خانه احــزاب» در میآید .زمان
آغــازفعالیــتدورجدید«خانهاحــزاب» 11حزبعضــونبودند،امابا
رأیگیریعضوشدند.
مجمــععمومــیتاحــاالبــادرخواســتعضویــتحزبی
مخالفتکرده؟
نخیر؛تااالننداشتیم.
یکیازانتقاداتیکهدررسانههامطرحشده،ایناستکهچرا
چهرههایارشــدحزبیمانندآقایانکرباســچی،منتجبنیا،
باهنر،حبیبیو...در«خانهاحزاب»حضورندارند؟
اصراری نیســت خود دبیــر کل بیاید؛ میتواند نماینده تــام االختیار به
شــورای مرکزی بفرســتد.در دوره قبلــی هم همینطور بــود مثالًآقای

