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:اهداف طرح 
رشد و تعالی جامعه مدنی و سیاسی کشوردرفعالیت احزابآگاهی دانشجویان از میزان اهمیت 

ي احزاببایدها و نبایدهاي پیش رو، هافرصت،بررسی چالشهاو ایران احزاب دربررسی شرایط کنونی

:خالصه طرح
در پیروزي انقالب اسالمی ایران احزاب، تشکل ها و سازمان هاي سیاسی زیادي همراه با توده مردم فعالیت داشتند و پس از انقـالب نیـز               

م از شـرکت در انتخابـات ریاسـت    احزاب نقش به سزایی در معادالت سیاسی و نحوه تقسیم قدرت سیاسی کشور به نحوهاي مختلـف اعـ     
جمهوري، مجلس شوراي اسالمی و خبرگان رهبري و شوراها داشتند و همچنین با نقد سیاست هاي طیف هاي دیگر نقش به سـزایی در         

ب در انتخابات می توانند به عنوان پایگاه مردمی فـرد انتخـاب   زهمچنین در صورت پیروزي ح.شفاف سازي فضاي سیاسی کشور داشتند 
همچنین احزاب با در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و با توجه به کارگروهی در احزاب و افزایش آگاهی افرادي کـه  . ده عمل کنند ش

.در آن ها مشغول به فعالیت هستند نسبت به مسائل مختلف و کاستی هاي کشور نقش زیادي در ارتقا جامعه مدنی دارد
شدیم تا با برگزاري نشستی با حضور تعدادي از فعالین حزبی ایران، بـه بررسـی و آسـیب شناسـی                     با توجه به توضیحات فوق الذکر برآن      
قـائم  (حجت االسالم رسول منتجب نیا    پس از بررسی و هاي و رایزنی هاي صورت گرفته آقایان            . فعالیت هاي حزبی در ایران بپردازیم     

در دهـه اول پیـروزي انقـالب    حزب جمهـوري اسـالمی  سابق ، عضو مجمع روحانیون مبارزمقام حزب اعتماد ملی و عضو شوراي مرکزي       
قائم مقام رئـیس بنیـاد مستـضعفان و      و   و قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر      ی  مؤتلفه اسالم دبیرکل حزب (محمد نبی حبیبی  و   )اسالمی

الزم بـه ذکـر اسـت دعـوت از آقایـان      . به عنوان سخنرانان این نشست انتخاب شده و دعوت سـازمان دانـشجویان را پذیرفتنـد           ) جانبازان
به نماینـدگی   (و کریمی قدوسی    ) به نمایندگی از حزب مردم ساالري     (، کواکبیان   )به نمایندگی از حزب کارگزاران    (غالمحسین کرباسچی   

هریک از سخنرانان نـیم  در این طرح ابتدا    . دودیت هاي مختلف زمانی، هماهنگی و مالی به نتیجه نرسید         با توجه به مح   )از جبهه پایداري  
.به سواالت دانشجویان پاسخ می دهندهر دو بزرگوار و در انتها کرده خنرانی ساعت س

:الزم به ذکر است در این طرح سعی خواهد شد حتی المقدور، به سواالت زیر پاسخ داده شود
تنها به زمان انتخابات ها محدود می شود؟آنها چرا فعالیت و شکالت اساسی و چالش هاي پیش روي فعالیت احزاب ایران چیست م-1
چرا احزاب در رده هاي پایین تر فعالیت ندارند؟و چرا احزاب در استان هایی به جز تهران فعالیت جدي ندارند -2
؟داردچه تاثیري در جامعه و سیاسی ایران )افکار نوینبا اعضاي جوان و پرشور ضور حچاپ روزنامه و (عدم فعالیت جدي احزاب -3
دالیل مشکالت پیش روي فعالیت احزاب در چارچوب قانون چیست؟-4
مختلف را در جامعه مطرح کنند چیست؟... دلیل عدم وجود احزاب قدرتمند که بتوانند افکار و سالیق سیاسی و-5
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