
 5بيان رقم بسم اهللا الرمحن الرحيم                                              
  يغريوا ما بأنفسهم          حىت ما بقوم ال يغري اهللا إن

  ، احلرية ، الوئامالعدالة
 قافوالو اهللاحتية 

 من هم عناصـر   أالرؤي    املختلفة واعتربت تنوع الرأي و     بأشكاهلا انطالقة هلا حاولت تأصيل التعددية       أولالوفاق منذ    حركةن  إ 
ها السياسي الذي انطلق يف حقبة زمينة شهدت انفتاحاً ملحوضاً يف مرافق الثقافة والسياسة               ونشاط عملهاالتنمية السياسية فربرت    

 احلركة االصالحية لوضع حٍد لالنعالق الذي هيمن علي ايران بعد الثورة واحلرب بررت عملها بضرورة وجود                 دعمتبلورت يف   
 .نمية التعددية كمقومة رئيسة للت

ان اجملتمعات املتقدمة واملتطورة اليت تسودها حالة من االنسيابية يف العالقات االجتماعية ، تنشط هبـا الكـثري مـن احلركـات                      
فوجـود  . السياسية اليت تعرب عن وجهة نظر اصحاهبا وتساعد يف تسريع عملية دمقرطة اجملتمع والسلطة علـي حـد سـوي                     

تنوعة ظاهرة صحية يف هذه اجملتمعات يف حني تعاين اجملتمعات املنغلقة ، من اسـتبداد مفـرط                 التكلتالت واحلركات السياسية امل   
 .السلطة من جانب وانعدام احلوار والتعايف السليم والدميقراطية بني املواطنني يف اوساط اجملتمع يف جانب آخر

الس البلدية يف دورهتا الثانية امر مرحب به ويأيت         ظهور تكتالت وحركات سياسية متعدد يف اآلونة  االخرية مع قرب انتخابات جم            
يف سياق ما يطمح اليه حزب الوفاق االسالمي من تيس النخب وحثهم علي الدخول يف املعترك السياسـي و عـدم االكتـراث                       

 .باالصوات املنادية للمقاطعة واجلمود 
نافسات السياسية من اجل التأثري علي ضع واختاذ القـرار  ان اخلروج من حالة االنغالق وحتريك اجلماهري للمشاركة الفاعلة يف امل  

 .كان والنرال من اهداف حزب الوفاق التقدمية فوجود هذه االحزاب تساهم يف التنمية السياسية والثقافية
ي ان حزب الوفاق يعتقد ان ساحة اجملتمع ليست احتكاراً احد بل ان هذه الساحة  تستوعب بضائع فكرية كثرية فبأسـتطاعة ا                     

 .حركة ان تعرض مالديها من افكار واطروحات سياسية وحتاول استقطاب اصوات املواطنني لصاحل مشروعها السياسي 
فبهذه احلالة يستطيع املواطن ان خيتار املشروع السياسي الذي يالئم طموحاته وتطلعاته وذلك يعين نساعد املـواطن يف حريـة                    

 .االختيار 
عترب وجود هذه التشكالت عامالً للتشتيت بل علي عكس ذلك نعتقد اهنا من مقومـات اجملتمـع                 فإننا يف الوفاق االسالمي ال ن     

 .املتقدم وبلورة حقيقيه  ملبداء  التعددية السياسية
ولكن ما حناول التركيز عليه ان يكون لكل حركة خصوصيته تتميز هبا يف مشروعها السياسي وقرائتها اخلاصة من الوضع القائم                    

قدر االمكان من االختباء وراء  الشعارات الرانة  واال  تسمتد حركتهم حياهتا من سياسـة التخـوين للحركـات                     وتتبعد علي   
فأن هذا السلوك ال يعربه اال عن افتقـار احلركـة السياسـية             .املنافسة من اجل احلصول علي قاعدة مجاهرييه او مآرب اخري           

مي مشروع سياسي بديل بدخل  يف منافسة دميقراطية مع سـائر االفكـار              ملقومات التأثري علي عقول املواطنني وعجزها عن تقد       
 .املطروحة علي ساحة اجملتمع 

 حزب الوفاق االسالمي 


