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پیام دبیر کل
حتی قرنها قبل از اینکه انسجام سیاسی جامعه برای قوام یافتن دموکراسی
بعنوان آخرین تجربه بشر برای حکمرانی مطلوب و مسالمت آمیز راهکار
عضویت در احزاب سیاسی را پیش روی انسان عرضه کند ما مسلمانها به کار
"جمعی" و حرکت "باهم" تشویق شدهایم .حتی در برترین عبادتها که نماز
است ثواب "جماعت" هزاران بار بهتر از حرکت "فردی" است حتی اگر یک
لحظه زودتر به "جمع" بپیوندیم و با "جماعت" همراه شویم.
خوی "تنها" حرکت کردن و به "تنهایی" خو کردن یا ناشی از تحمیل عامالن
حاکم بودهاند که به "تنهایی" کوس خدایی میزدند یا از عرفان عزلتگزینی و
صوفیانه که آن هم برآمده از اختناقهای حکومتفردی در تاریخ اسالم بوده
است.
بحمدا ..امروز هم اذعان داریم که جز با "دست خدایی" که همراه جماعت است
گره از کار اقتصاد و سیاست و فرهنگ اجتماع باز نمیشود ،پس چه بهتر که
از "جمع" و "جماعت" عقب نمانیم و همه با هم اجزاء " سیمرغی" شویم که
در قله قاف توسعه و رشد النه میکند.
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تاریخچه تشکیل حزب کارگزاران سازندگی و چشم انداز
در آستانه برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی در آذرماه
سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار و در شرایطی که فشارهای مختلف برای
کندکردن برنامههای اصالحات کشور به اوج خود رسیده بود ،جمعی از فعاالن
کشور در عرصه سازندگی با هدف تغییر فضای سیاسی کشور و حمایت از
استمرار برنامههای سازندگی و تالش برای پاسخگوئی به نیازهای سیاسی و
فرهنگی جامعه و دفاع از برنامه صنعتی شدن کشور ،حزب کارگزاران سازندگی
ایران را تشکیل و تا به امروز تداوم خود را در این عرصه حفظ کردهاند .حزب
کارگزاران سازندگی با اتکا به مطالعات و تجربیات گذشته ،برای تحقق برنامه
جامع اصالحات فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی با حضور مردم و
نخبگان در عرصه سیاست ،اقتصاد و فرهنگ و با اتخاذ مواضع اصولی ،جامع و
هماهنگ و حرکت بر مبنای عقالنیت و تعادل ،زمینه های توسعه موزون و همه
جانبه کشور را فراهم نمودند.
اکنون حزب کارگزاران سازندگی ایران بر آن است تا با فراخوان عمومی همه
دلسوزان کشور ،انقالب اسالمی و همه پایبندان به نظام جمهوری اسالمی و
عالقه مندان به سربلندی ایران را دعوت به همکاری نموده تا با مشارکت آنها
ظرفیتهای سیاسی و توانایی های کارشناسی حزب را افزایش و با تکیه بر
اعتدال و میانه روی که مشی اسالم است ،اداره امور کشور بر پایه اصول علمی
را ارتقاء و راه را برای ورود ایران به مرحله توسعه یافتگی فراهم نماید.
با امید به آینده ای سرشار از معنویت و رفاه برای ملت سرافراز ایران
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حزب کارگزاران سازندگی ایران
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حوزههای همکاری هواداران با حزب
هواداران می توانند در موارد زیر با حزب همکاری تشکیالتی مدوام و یا مقطعی
داشته باشند:
 .1فعالیت در کانونهای تخصصیصنفی ،منطقهای یا قومی ،کانونهای مرکزی،
کانونهای ملی واحدهای اداری و پشتیبانی و کمیتههای سیاستگذاری
 .2مشارکت در فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مورد نظر حزب
 .3شرکت در برنامههای آموزشی حزب
 .4فعالیت در ستاد انتخاباتی حزب
 .5اعطای کمک های مالی و تبلیغاتی
همکاری هواداران منوط به موافقت مسئوالن رسمی هر بخش و با رعایت کامل
شئونات هواداری حزب که همان شئون عضویت است میباشد.

5

شرایط عضویت و فعالیت در حزب
 .1التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .2پذیرش مرامنامه ،اساسنامه و سند مواضع حزب
 .3عدم وابستگی به گروههای محارب و معاند جمهوری اسالمی ایران
 .4عدم عضویت در سایر احزاب و تشکلهای سیاسی
 .5مشارکت در یکی از کانونهای حزب و یا تاسیس یک کانون جدید بر اساس
ماده  3آیین نامه تعاریف و ضوابط کانونهای حزبی
 .6دارا بودن یک سال سابقه همکاری با حزب به عنوان هوادار
 .7مشارکت فعال در اجرای وظایف محوله حزبی
 .8دفاع از مواضع رسمی و مصوب حزب
 .9رعایت شئون سیاسی _ اجتماعی عضویت در حزب
 .11شرکت در دورههای آموزشی مصوب
 .11رعایت انضباط و سلسه مراتب حزب
 .12پرداخت بموقع و منظم حق عضویت
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مدارک مورد نیاز جهت عضویت
متقاضیان عضویت باید مدارک زیر را آماده و به واحد عضویت و یا از طریق
سایت جهت حزب ارسال نمایند :
 .1فرم عضویت تکمیل شده
 .2سه قطعه عکس 3*4
 .3کپی شناسنامه
 .4کپی کارت ملی
 .5کپی آخرین مدرک تحصیلی
 .6فرم امضاء شدۀ تعهد به مرامنامه و اصول حزب
 .7فرم انتخاب کانون
 .8فیش واریزی یا شماره پیگیری پرداخت حق عضویت
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گردش کار عضویت
 .1تکمیل فرم عضویت و ارسال آن به همراه مدارک خواسته شده
 .2بررسی صالحیت عضویت متقاضی در کمیته مربوطه
 .3تایید عضویت ،اعالم حق ورودیه و حق عضویت به صورت کتبی توسط حزب
 .4پرداخت حق عضویت ماهیانه تعیین شده حداکثر یک ماه پس از پذیرش
 .5به رسمیت شناختن عضو صدور کارت عضویت
تبصره:چنانچه متقاضی نسبت به عدم پذیرش درخواست خود اعتراض داشته
باشد  ،میتواند دالیل خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت بررسی مجدد
به واحد عضویت و هواداری حزب ارسال نماید.
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