یکی از سالنهای خانه احزاب هنوز تجهیز نشده است

تجهیزات اعطا شده به خانه احزاب تنها چند میز و صندلی است
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کاشــفی بــه نمایندگــی از حــزب مشــارکت در «خانه احــزاب» حضور
داشت .آقای کرباســچی هم آقای طاهرنژاد را بهعنوان نماینده حزب
کارگزاران فرســتادند .برخی بزرگان در مجمع عمومی حضور داشتند
ولیکاندیدانشدند؛مانندآقایمنتجبنیا،کوهکنوراهچمنی.برخی
هممانندآقایمحمدنبیحبیبیکاندیداشدندامارأینیاوردند.
یکیازمــوارداختالفیکهمنجربهتعطیلــی«خانهاحزاب»
شــد،انتخابــاتهیــأترئیســهبــود.دردورجدیدچــهتدبیری
اندیشیدهشدتادوبارهایناختالفپیشنیاید؟
ابتــدا بنا را براین گذاشــتیم که هر کدام از جریانها ،یک ســال ریاســت
«خانــه احــزاب» را به عهــده بگیرند .همچنیــن در هــر دورهای رئیس
از هرجریــان که باشــد نایب رئیــس اول و منشــی از یک جریــان دیگر و
نایب رئیــس دوم و خزانه دار از یک جریان دیگر انتخاب شــود .ترتیب
اینکه کدام جریان در چه ســالی ریاســت را بر عهده داشــته باشد نیز به
قرعهکشــی واگذار شد.به قید قرعه بنا شد ســال اول اصولگرایان ،سال
دوممستقلینواعتدالگرایانوسالسوماصالحطلباناینمسئولیت
رابهعهدهبگیرند.
برخــیرســانههاعنــوانکردندقرعهکشــینبودهبراســاس
تعاملبود؟
صددرصــد قرعه بود؛ قرعه را هم آقای مرتضوی کیاســری که جانباز و
نابینا هستند ،برداشــت .بعد از معرفی آقای غفوری فرد برای ریاست
سال اول ،شورای مرکزی ایشان را به رأی گذاشت و از 21نفر 14،نفر به او
رأیدادهو 7نفرنیزرأیسفیددادند.
اصالحطلبانرأیسفیددادند؟
مخفیانــهبود.عالوهبراینانتخابات،نایبرئیساولودومهمچنین
بازرس و خزانه دار هم انتخاب شــد .تنها تعامل صورت گرفته این بود
کــهمن بهعنــوان نایب رئیــس اول انتخاب شــده بودم و آقای حســین
کمالینایبرئیسدومکهبهخواستدوستاناصالحطلبجایخود
رابهایشاندادم.
شــماهمازســویمســتقلینواعتدالگرایانبــهصورتتک
کاندیداییبهشورایمرکزیمعرفیشدید؟
بنده دو رقیب داشــتم؛ آقای میرمحمدی و آقای مرتضوی .در آخرین
لحظــات آقــای مرتضــوی به نفــع آقــای میرمحمــدی کنار رفــت .در
نهایــتمیرمحمدی 8رأیوبنده 12رأیآوردم.شــهابالدینصدربا
غفــوریفــردرقابتکــردوآقایصــدر 17رأیآوردوآقــایغفوریفرد
 3رأی؛ به این ترتیب نایب رئیس اول آقای صدر شــد.آقای کمالی هم
رقیب نداشت و نایب رئیس دوم شد .آقای طاهرنژاد خزانه دار و آقای
کنعانیمقدمهمبهعنوانمنشیانتخابشدند.

وظیفهخزانهدارچیست؟
«خانه احزاب» پــول ندارد؛ چون
همحقفعالیتاقتصادیندارد
هم اینکه دولت ردیف بودجه در
نظر نگرفته اســت .خوشــبختانه
با تــاش دوســتانی چــون آقایان
مطهــری و کواکبیــان در برنامــه
ششمتوسعهردیفیبرایبودجه
احزابدرنظرگرفتهشــده اســت
کهالبتهبهامسالنمیرسد.
پسخزانهداربرایچه
انتخابشدهاست؟
خزانه دار باید حســاب را نگــه دارد؛
مجمععمومیمصوبکردهاست
احزاب عضو ماهانه  50هزار تومان
بپردازنــد؛ البتــه ایــن پرداختهــا
ســاالنهخواهــدبــودکــهمتأســفانه
تعدادکمیپرداختکردهاند.
چندحزب؟
حدود 8حزب.
یعنــی  8حــزب حــق
عضویت دادهانــد که در
مجموعمیشــود4میلیونو800هزارتومانبرایکلســال.در
واقع178حزبکهحقعضویتآنهاقریب110میلیونتومان
میشــود ،پرداختنکردهاند«.خانهاحــزاب»،تمهیدیبرای
الزاماحزاببهپرداختحقعضویتندارد؟
دعوانداریم؛قانوناًبایدبدهند.
سیستمالزامآوریبرایدریافتحقعضویتندارید؟
چهالزامی؟
مثــاًیارانــهاحــزاببــهاحزابــیکهحــقعضویــتندهد،
اختصاصدادهنشود.
رودربایســتیداریم؛اگرفشــاربیاوریمبهشــانبرمیخورد.متأســفانه
ن رعایت نکرده و حق عضویت
احزابی که اســم و رســم دارند خودشــا 
ندادهاند.اگرپرداختمیکردند،میتوانستیمحداقلاتاقکمیتههارا
تجهیزکنیمکهاالنخالیاست.اینمیزوصندلیهمدرزمانمعاونت
سیاســی آقای مقیمی بــا خواهش و تمنــا گرفتیم .دولت هــم باوجود
برخــیحمایتهــایابتدایــی،االنحمایــتنمیکنــد.بنــدهرئیــس

کمیته احزابســتادآقایهاشمیبودمکهبعد ازردصالحیت ایشان،
مسئولیت کمیته احزاب ستاد آقای روحانی را به عهده گرفتم .اما بعد
ازانتخاباتنتوانستمباآقایروحانیدیدارکنم.
رئیسجمهوریدیدارهاییبادبیرانکلاحزابگذاشتهاند.
آنجلســاتهســتاماعایدیندارد؛بایدجلســاتخصوصیباشدتا
حرفهایمــانرابزنیم.البتهبرخیازمجموعهدولتهمکاریخوبی
داشتهاند.سهجلسهشورایمرکزی«خانهاحزاب»باحضوروزیرکشور
برگزار شــد؛ آقای مقیمی این ســاختمان را افتتاح کــرد؛ آقای احمدی
معاون سیاســی وزارت کشور در جلســات ما حضور داشتند؛ جلسهای
با وزیر رفاه داشــتیم .آقای کمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی
هــمدرجلســهایدربــاره«برجام»بهشــورایمرکزیتوضیــحدادند.
همچنین توانستیم یک جلســه در حضور رئیس مجلس و یک جلسه
بامرحومآیتاهللهاشمیرفسنجانیبرگزارکنیم.
توضیحاتکمالونــدیدرباره«برجام»برای«خانهاحزاب»
قانعکنندهبود؟
بایــدتوجهداشــتکه«خانهاحزاب»صنفیاســت،سیاســینیســت.
دوستانرابرایدریافتگزارشکاردعوتکردیم.درموضوع«برجام»
ازآقــایصالحــیرئیسســازمانانــرژیاتمیدعوتکردیــمکهچون
در ســفر بودند آقای کمالوندی آمدند و گــزارش کار «برجام» را دادند؛
شــورای مرکزی هم از نظــرات دولت حمایت کرد« .خانــه احزاب» در
چارچــوبقانوناساســی،وصایایحضــرتامــام(ره)ومنویاترهبر
معظــمانقــاباســامیهمــراهبادولــتاســتوازبرجــامحمایت
میکند.البتهاگرانتقاداتیهموجودداشتهباشد،قطعاًسازندهاست.
یکیازمطالباتیکهاخیراًمطرحشد،احیای«میزاحزاب»در
ستادانتخاباتکشوراست.کارکرداینمیزچیست؟
دردورهقبلــیفعالیــت«خانــهاحــزاب»،ازابتــدایثبتنــامتــاپایان
رأی گیــری« ،میــز احــزاب» در ســتاد انتخابــات کشــور برقرار بــود .این
میــزبرانتخابــاتنظارتمیکند،امــادخالتنمیکند.مثــاًدراثنای
انتخابــاتاگرمتوجهمســألهایشــدبهمســئوالنگوشــزدمیکندیابه
دســت اندرکارانمشاورهمیدهد .احزابنمایندهمردمهستندوباید
بهنمایندگیازمردمدرانتخاباتحضورداشتهباشند.
نیمهدومامســالشــاهدگشــایش«خانهاحزاب»اســتانها
بودیم...
در زنجــان نخســتین دفتــر
در موضوع
افتتاحشد؛البتهقبلاززنجان
«برجام» از آقای
در خراســان رضــوی ،گیالن و
مازندراندفاتریافتتاحشــد
صالحی رئیس سازمان
اما مــورد قبول نیســت .چون
انرژی اتمی دعوت
بایــد بــر اســاس اساســنامه
کردیم که چون در سفر
فعالیت کند تا «خانه احزاب
بودند آقای کمالوندی
ایــران» آنهــا را بــه رســمیت
آمدند و گزارش کار
بشناســد .برابــر آییــن نامــه
مرکزی
دادند؛ شورای
هــر اســتانی کــه  15حــزب
اســتانی و ملی داشــته باشــد
هم از نظرات دولت
میتواند «خانه احــزاب» راه
حمایت کرد« .خانه
بیندازد .این 15حزب شــامل
احزاب» در چارچوب
 3حــزب اصالحطلــب3 ،
قانون اساسی ،وصایای
حــزب اصولگــرا و  3حــزب
امام(ره) و منویات رهبر
مســتقل و اعتدالگــرا خواهد
معظم انقالب اسالمی
بــود و هــر جریــان یــک عضو
همراه با دولت است و
علــی البدل معرفــی میکند
کــه بــا بازرسهــای اصلــی و
از برجام حمایت
علــی البدل جمعاًبــه 15نفر
میکند
میرســند .اســتانهایی که تا
االن افتتاح شدهاند باید خود
را بــا ایــن آییــن نامــه تطبیق
دهند و انتخاباتشــان در حضور نماینــدهای از «خانه احــزاب» و وزارت
کشــوربرگزارشــودتاازســوی«خانهاحزابایران»بهرسمیتشناخته
شوند.
چهاستانهایدیگریتقاضایافتتاحدفتردارند؟
خراسانجنوبی،خراسانشمالی،لرستانوگیالن.
حرفآخر...
متأسفانهمسئوالنماهنوزبهایننتیجهنرسیدهاندکهاحزاببایداداره
اموررابهدســتبگیرند؛لذااحزابدرحاشــیهقــرارگرفتهاند.درحالی
کــهبیاعتناییبهاحــزاب،بیاعتناییبهمردماســت.البتهایرادیهم
بهتکثراحزابوارداســت.معقولایناســتسهجریاناصالحطلب،
اصولگرا،مســتقلواعتدالگراســهحزبیانهایت 6تا 9حزبتشــکیل
بدهنــد؛درغیراینصورتتاانقراضعالمکســیایناحزابراتحویل
نمیگیرد.چهکسیمیتواندحرف256نفررابشنود؟اگراحزاببزرگ
پای کار بیایند ،کار پیش میرود .متأســفانه زمانی که ریاست دارند پای
کارندواگرنداشتهباشند،خرابکاریمیکنند.
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