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هرچه اصولگرایان از نبود ســـاختار سیاســـی هماهنگ کننده بین خود رنج
میبرنـــد ،اصالحطلبان ســـاختارهای متعـــددی دارند که گاه بـــروز برخی
اختالفـــات را نیز تداعی میکند .شـــورای هماهنگی احزاب ،شـــورای عالی
سیاســـتگذاری انتخاباتـــی ،شـــورای مشـــورتی رئیس دولـــت اصالحات و
حـــاال بحث پارلمان اصالحات در بین این مجموعه مطرح شـــده اســـت.
برای بررســـی آنچه این روزهـــا در بیـــن اصالحطلبان میگذرد ،به ســـراغ
حسین نورانی نژاد عضو شورای مشـــورتی رئیس دولت اصالحات رفتیم.
نورانینژاد هم اکنون ســـخنگوی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی است .او
معتقد اســـت که اصالحطلبان با وجود ســـاختارهای متعدد تصمیمگیر با
مشکلی روبهرو نخواهند شد .مشروح این گفتوگو در ادامه میآید.

عکس :علی محمدی /ایران

 ëëحزب اتحاد از احزابی است که بتازگی
به عضویت در شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلـ ــب درآمـ ــده اسـ ــت .بـ ــا این
حسـ ــاب قبل از این عضویت در شورای
عالـ ــی اصالحطلبـ ــان نماینده داشـ ــت.
مشـ ــکلی که به نظر میرسـ ــد بسـ ــیاری از
اصالحطلبان امروز با آن روبهرو هستند
و باعـ ــث بـ ــروز اختالفاتـ ــی در بدنه این
جریان شـ ــده است بحث سـ ــاختار این
جنـ ــاح سیاسـ ــی اسـ ــت .شـ ــورای عالی
اصالحطلبان ،شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلـ ــب ،شـ ــورای مشـ ــورتی آقای
خاتمـ ــی و این روزها هـ ــم بحث پارلمان
اصالحات مطرح میشـ ــود .سـ ــؤال این
اسـ ــت که چـ ــرا اصالحطلبـ ــان این همه
تعدد شـ ــورا و سـ ــاختار سیاسـ ــتگذاری و
تصمیمگیری دارند؟
این بحثهایی که در این حوزه شکل
گرفته اســـت ،نشـــان دهنده یـــک توافق
ضمنی بین عمده کنشـــگرها بر ســـر این
مسأله است که ســـاختار سیاسی موجود

کاری را مشـــخص کـــرد و حرکتـــی جدید
در جریـــان اصالحات بـــود .در انتخابات
 94اصالحطلبان ســـاختار سیاســـتگذاری
انتخاباتـــی خـــود را تحـــت عنـــوان
شـــورای عالـــی سیاســـتگذاری انتخاباتی
اصالحطلبـــان بـــه وجـــود آوردنـــد و
لیستهای انتخاباتی مجلس تحت نظر
این شورا بسته و به جامعه رأی ارائه شد.
کاری به درســـت یا غلط بـــودن جزییات
ســـاز و کار فعالیت این شـــورا نـــدارم اما
این ساختارمند شـــدن فعالیت جبههای
در انتخابـــات گامـــی رو بـــه جلو بـــود .در
انتخابات  96هم این ساز و کار با مقداری
بهبود نســـبت بـــه قبل وجود داشـــت اما
بعـــد از آن انتقاداتی مطرح شـــد که این
ســـاز و کار ایراداتی دارد و به عنوان نمونه
اینکه به میزان کافی شـــفاف نیست ،باید
دموکراتیکتـــر باشـــد و وزن جریانها را
در تصمیـــم گیریهـــا رعایـــت کنـــد .این
گامهـــای رو به جلـــو اقدامی مبـــارک اما
ناکافی بوده اســـت .بعد از ایـــن نقدها و

البته که با نقطـــه مطلوب فاصله داریم،
ولی تالشمان را میکنیم که از این هدف
دورتر نشـــویم .بـــا بخشـــی از جامعه که
فکـــر میکنیم نمایندگی شـــان میکنیم
در ارتباط مستمر باشـــیم و از آنها عقب
نیفتیم.
ëëشـ ــعارهایی کـ ــه در ایـ ــام ناآرامیهای
اخیر درنفی هر دو اندیشـ ــه اصالحطلبی
و اصولگرایی از سوی برخی از معترضان
مطـ ــرح میشـ ــد را چگونـ ــه دیدیـ ــد؟ آیا
میتوان گفت این شعارها در بین بخش
قابل توجهی از جامعه عمق دارد؟
به نظر نمی رسد اینگونه باشد .مورد
اعتراضات اخیر در کشـــور نیاز به بررسی
بیشـــتر دارد .ما در حزب اتحاد ساعتها
بـــرای بررســـی اعتراضات و انتشـــار یک
بیانیـــه کـــه بتواند همه جوانـــب کار را در
نظربگیـــرد وقـــت گذاشـــتیم .تقریباً هر
روز به کارشناســـی این مســـأله در حزب
میپرداختیم و گزارش مناطق کشـــور را
از شعبههای استانی دریافت میکردیم.
در نهایت موضع ما همان چیزی اســـت
کـــه در بیانیه آمد و البتـــه بخش دوم آن
بیانیـــه هم در حال کار شـــدن اســـت .در
مـــورد شـــعارها هم به نظـــرم نمی توان
گفت که این شـــعارها گستردگی داشت.
اما اگر نجنبیم ،ممکن است که فراگیرتر
شـــود .نســـل جدید که رهاتر از نسلهای
قبل اســـت و برخی تجارب پیشین را هم
به عینـــه تجربه نکرده ،با دســـتاوردهای
حداقلی و انتخاب بین بد و بدتر و کاچی
بعض هیچی راضی نمی شود.
 ëëآقای علی رضا رجایـ ــی مدتی قبل در

واکاوی ساختار تصمیمگیریهای اصالحطلبان در گفتوگو با حسین نورانی نژاد  ،سخنگوی حزب اتحاد ملت

رفتار جبههای ،گامی به جلو در مسیر توسعه سیاسی
روی دیگر ناامیدی از اصالحات ،رجوع به اصولگرایی نیست

پاســـخگوی نیاز فعلی جامعه سیاسی و
اصالحطلبان نیســـت .ما تعـــداد زیادی
حزب داریم که بـــا واقعیتهای موجود
در کشـــور ســـازگار نیســـت .ما بـــه اندازه
احزاب موجود در کشـــور گفتمان سیاسی
نداریـــم .در واقـــع محافـــل و گعدههـــا
تصمیـــم به راهانـــدازی حـــزب کردهاند.
در درون جریـــان اصالحـــات هـــم یـــک
آمار متغیر بیـــن  20تا بیش از  55حزب
داریـــم .از ســـوی دیگر ایدههـــای دیگری
هم مطرح میشـــود .به طور مثال برخی
میگوینـــد جریـــان اصالحـــات تبدیل به
یک حـــزب شـــود که ایـــن موضـــوع هم
با واقعیت ســـازگار نیســـت .ما از ســـویی
با تفـــاوت دیـــدگاه در جبهـــه اصالحات
روبهروهســـتیم و از طرفـــی ایـــن تفاوت
دیـــدگاه بـــه میزانی نیســـت که بســـیاری
از ایـــن احـــزاب نتواننـــد در یـــک قالـــب
تشکیالتی به فعالیت بپردازند .شاید در
یک شـــرایط نرمال بیش از دو سه حزب
اصالحطلب معنـــا نیابـــد .مجموع این
مســـائل اصالحطلبان را به این واقعیت
رســـانده که به ســـمت فعالیت جبههای
حرکـــت کنند .حـــال اینکه ایـــن فعالیت
جبهـــهای چـــه قالبی داشـــته باشـــد ،در
مسیر ســـعی و خطاست اما روندی رو به
جلو دارد .این شـــوراها هم که شـــما نام
بردید ،هر کدام در چارچوب این راهبرد،
کارویـــژه مختـــص خودشـــان را دارند تا
زمانی که ساختار جبههای بتواند سامان
و قوام جدیتری پیدا کند.
ëëدرست اسـ ــت .اما سـ ــؤال این است
که ایـ ــن ائتالف و اجماع باید چه شـ ــکلی
داشـ ــته باشـ ــد؟ ایـ ــن همه سیسـ ــتمهای
تصمیمگیـ ــری بـ ــا هـ ــم تداخـ ــل ایجـ ــاد
نمیکند؟
نـــه چنـــدان ،اینهـــا همـــان طـــور که
عرض کردم ،هر کدام کارویژه خودشـــان
را دارنـــد .شـــورای هماهنگـــی مختـــص
احـــزاب اصالحطلـــب اســـت .شـــورای
مشـــورتی ،شـــورایی اســـت که شـــبیه به
نوعی لویی جرگـــه ،نهادهای دیگر مانند
شورای عالی را پایهگذاری کرده و به آقای
خاتمـــی هم بـــه عنوان رهبـــر اصالحات
مشورت میدهد .شـــورای عالی هم یک
نهاد باالدستی اســـت که با نظارت آقای
خاتمی ،امور انتخاباتی جبهه اصالحات
را تاکنون راهبری کرده اســـت و اینک در
آستانه دور جدید خود است.
ما در هـــر دوره انتخاباتی شـــاهد یک
گام به جلو در حرکت ائتالفی هستیم .به
طور مثـــال در دورههایی از انتخاباتهای
گذشته لیستهایی از سوی اصالحطلبان
بـــرای انتخابـــات ارائه میشـــد که کســـی
نمیدانســـت صـــادر کننـــده این لیســـت
بـــه نـــام اصالحطلبان چه کســـی اســـت.
در انتخابـــات  92ما شـــاهد ســـاختارمند
شـــدن فعالیت انتخاباتی بودیم .در این
سال شورای مشـــورتی آقای خاتمی وارد
صحنه شـــد .این شـــورا بر فرآیند انتشـــار
لیســـتها نظـــارت کـــرد و در انتخابـــات
ریاســـت جمهوری نیز با مدیریت فضای
درونـــی اصالحطلبان ،از آقـــای روحانی
حمایـــت کـــرد .این یعنـــی مقدمات یک
ســـاختار جبهـــهای .ایـــن حرکـــت ســـاز و

نیاز به اصالح در ســـاختار پیشنهادهایی
بـــرای حل این مشـــکالت ارائه شـــد که از
میان این پیشنهادات پارلمان اصالحات
هم مطرح اســـت ،اما این تنها پیشـــنهاد
نبود .عدهای معتقد بودند باید شـــورای
هماهنگی احـــزاب تقویت شـــود .برخی
دیگـــر بـــه تقویـــت شـــورای عالـــی فکـــر
میکردنـــد و برخـــی دیگر بـــه ادغام این
ساختارها .در نهایت امروز بحث پارلمان
اصالحات بـــرای نظرخواهـــی در اختیار
احـــزاب قـــرار گرفته تـــا پیشـــنهادات در
رابطه با شـــیوههای فعالیت این ساختار
بررسی و اجرایی شود .به نظر میرسد که
اگر ایـــن اتفاق رخ بدهد که اصالحطلبان
در رفتار جبهـــهای موفقتر ظاهر شـــوند
اصولگرایـــان هم به این ســـمت حرکت
کننـــد و این یک گام مهم در امر توســـعه
سیاسی کشور میتواند باشد .این موضوع
باعث میشـــود فضای سیاسی شفافتر
شـــود که به خـــودی خـــود اقدامی مثبت
است.
ëëشـ ــما میگوییـ ــد ایـ ــن سـ ــاختارمندی
حاصلش شفافیت است .اما این نقد به
ساختارهای اصالحطلبان بویژه شورای
عالی وارد است که از ابتدای تشکیل تا به
امروز به هیچ عنوان درباره ساز و کارهای
تهیه لیستها و تصمیمات شفافسازی
نکرده اسـ ــت .تنها چیزی که شفاف شده
اسـ ــت ،نام یک تشـ ــکل به عنوان مرجع
بر لیس ـ ـتهای انتخاباتی است .روندها
هنوز شـ ــفاف نشـ ــده اسـ ــت و تصمیم به
راهانـ ــدازی سـ ــاختار جدید گرفته شـ ــده
است .اعتماد عمومی چه میشود؟
ببینید نقد در هر سیستم و جامعهای
یک نیاز اســـت .اصالحطلبان بعد از نقد
درونی به عملکرد خودشان در انتخابات
 84به این نتیجه رسیدند که باید ائتالفی
عمـــل کنند .این حرکـــت جبههای از دل
همان نقدها بیرون آمد .اینکه سازوکارها
تا به امروز با موفقیت روبهرو شده است
یـــا نه یک امر نســـبی اســـت .مـــن نظرم
درمورد سؤال شـــما این است که باید به
مســـائل نســـبیتر نگاه کرد .اجازه دهید
این پیش فرض قطعی در ســـؤال شما را
به چالش بکشم .سیستم این گونه نبوده
که اصالً هیچ پاســـخگویی صورت نگیرد.
به طـــور مثـــال در زمان انتخابـــات چند
مصاحبه از ســـوی مسئوالن شورای عالی
گذاشته شـــد و پاســـخهایی داده شد .ما
از نقطهای که نمیدانســـتیم لیستهای
انتخاباتـــی را چـــه کســـی تهیه کـــرده به
جایی رســـیدیم که باالخره یک سازمان
و ســـامان نســـبی بـــا افـــراد مشـــخص و
شفافیت نسبی ،لیست و کاندیدا معرفی
میکند .البته نقدهایی هم وجود داشـــته
و دارد .ممکن اســـت ســـاز وکارها نیاز به
اصالح داشـــته باشد که خواهد شد اما به
هرحال در وهله اول اتحاد اصالحطلبان
بـــه عنوان هدف اولیه حفظ شـــده و دوم
اینکه نهادی مســـئول و پاســـخگو در این
جبهه شـــکل گرفتـــه که در حـــال تکامل
است.
ëëپیش از این هم این نهاد وجود داشت.
شورای هماهنگی احزاب پیش از تشکیل
شـ ــورای عالی در جبهه اصالحات وجود

داشـ ــت .امروز هم شـ ــاهدیم که بسیاری
از اعضای این شـ ــورا ،تشـ ــکیالت شورای
عالی را به رسـ ــمیت نمیشناسند .دالیل
این اختالفات چیست؟
البته این گونه نیســـت که بســـیاری از
اصالحطلبان شورای عالی را به رسمیت
نشناســـند .اکثریت مؤثـــر اصالحطلبان
ایـــن ســـازوکار را قبـــول دارند .مـــن فکر
میکنـــم دلیل برخی اختالفـــات به طور
کلی به وجود ساختار جدید برنمیگردد
بلکـــه همـــان بحـــث احـــزاب و میـــزان
اثرگـــذاری آنها در جامعه اســـت .گاهی
احزاب تقریباً تمامی کنشـــگران سیاسی
و گفتمانهـــای موجـــود را نمایندگـــی
میکننـــد .امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت که
فضای سیاســـی ایران این گونه نیســـت.
در فضـــای سیاســـی ایران نیاز اســـت که
چهرههای مورد وثـــوق مردم نیز در کنار
احـــزاب حضور داشـــته باشـــند .برخی از
این افراد امکان فعالیـــت حزبی ندارند
و وجودشـــان در کنـــار مجموعـــه احزاب
اصالحطلـــب هـــم ضروری اســـت و هم
میتواند همافزایی داشـــته باشـــد .شاید
یکـــی از دالیـــل انتقادات برخـــی احزاب
این اســـت که احســـاس میکننـــد میزان
اثرگذاریشـــان در فضای سیاسی کاهش
مییابـــد .در صورتـــی که ایـــن اثرگذاری
نبایـــد تنها بـــه دوران انتخابـــات موکول

این مســـأله باید بضاعـــت جامعه برای
یک حرکت جبههای هم ســـنجیده شود
و در چارچـــوب ایـــن بضاعتها تصمیم
درست گرفته شود.
ëëبه نقـ ــش حرکـ ــت جبه ـ ـهای اشـ ــاره
میکنیـ ــد .اما وقتـ ــی یک جملـ ــه «تکرار
میکنم» میتواند فضای سیاسـ ــی را در
کشـ ــور تغییر دهد و یک نتیجـ ــه را به کام
یـ ــک جریان رقم بزنـ ــد حرکت جبههای
معنا پیدا نمیکند .در انتخابات شـ ــورای
شـ ــهر اخیر شـ ــاهد بودیـ ــم کـ ــه برخی از
احـ ــزاب اصالحطلـ ــب لیس ـ ـتهای
جداگان ـ ـهای از لیسـ ــت واحـ ــد دادند اما
موفق نبودند .سـ ــؤال من این اسـ ــت که
این سـ ــاختارها قرار اسـ ــت به موفقیت
نهایی منجر شـ ــود یـ ــا بـ ــه تقویت نقش
احزاب در سیاست ایران؟
هـــر دو .قبـــول دارم کـــه در یکـــی دو
انتخابات گذشـــته نقش احـــزاب چندان
تقویـــت نشـــد و وزنشـــان هـــم معلوم
نشـــد و این طبیعی اســـت چون احزاب
خودشـــان را در قالب ائتالف قرار دادند.
حضور خارج از ائتالف احزاب را پیش از
این تجربه کرده بودیم که نتیجه موفقی
نداشت .اما در ادامه و در راهبرد ائتالف،
احزاب هم نقش مهمی را بازی کردهاند.
در خروجـــی کار ائتالفـــی طبیعی اســـت
که نام احزاب ،در ســـایه ائتالف باشـــد و

تصمیمـــات اصالحطلبـــان را میگیرد،
شـــورای عالی سیاســـتگذاری خواهد بود
که برگرفته از شورای هماهنگی و شورای
مشـــورتی اســـت و بـــزودی دور جدیـــد
فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.
ëëتحت عنوان چه ساختاری قرار است
این یک کاسه شدن صورت بگیرد؟
هـــم در شـــورای هماهنگـــی و هم در
شـــورای مشـــورتی در ایـــن بـــاره بحث و
بررســـیهای مفصـــل شـــده و خروجـــی
آن در دور جدیـــد شـــکل گیری شـــورای
عالی دیده خواهد شـــد .البته ما فرصت
خوبی تـــا انتخابات آینـــده داریم و برای
رســـیدن به نتیجه عجله نداریم .در این
فرصـــت دو کار میتواند صـــورت بگیرد.
اول اینکه احـــزاب به تقویت درونی خود
بپردازنـــد .دلیـــل این امر هم این اســـت
که در مدت گذشـــته آنقـــدر کار اجماعی
و ائتالفـــی صـــورت گرفته کـــه از تقویت
خود بازمانـــده انـــد و دوم اینکه فرصت
مناســـبی پیش آمده تا یک ســـاز و کاری
مبتنـــی بـــر فضـــای واقعی سیاســـت در
کشـــور و بنیه اصالحطلبان ذیل شـــورای
عالی شکل بگیرد تا این حرکت جبههای
موفق ظاهر شـــود .قطعـــاً میتوانم این
نکتـــه را بگویم کـــه در انتخابـــات بعدی
اصالحطلبـــان به لحاظ کار تشـــکیالتی و
هماهنگی ،کارآمدتر و با برنامه تر ظاهر

ëëشـ ــورایی که تصمیـ ــم نهایی بـ ــرای تصمیمـ ــات اصالحطلبـ ــان را میگیرد ،شـ ــورای عالی
سیاسـ ــتگذاری خواهد بود که برگرفته از شورای هماهنگی و شورای مشورتی است و بزودی دور
جدیدفعالیتهایخودراآغازخواهدکرد

نیم نگاه

ëëایده پارلمان اصالحات بارها در گذشته مطرح شده ولی به تعیین جزئیات نرسیده است .در
این باره بحث و گفت وگو بین اصالحطلبان در جریان اسـ ــت ولی هنوز به جمع بندی نهایی
منتهینشدهاست.فکرمیکنمکهدرآتیهنهچنداندورمعلومخواهدشد

ëëآن سوی ناامیدی از اصالح و اصالحات ،اصولگرایی نیست .ناامیدی ،به معنای انفعال نیست.
گاهیناامیدیبهحرکتهایرادیکالختممیشودکهدرآنهمهمردموکشورمتضررخواهندشد
شـــود .اگـــر حزبـــی واقعـــاً فعال باشـــد،
صرفـــاً انتخاباتی نباشـــد ،تولید گفتمان
کنـــد ،شـــجاعت و دقـــت و شـــفافیت در
موضعگیری داشـــته باشد ،خود به خود
در فضـــای عمومـــی جایگاهـــش را پیدا
میکنـــد .مردم باالخره رصـــد میکنند و
میبینند کـــه کدام احـــزاب ،فراتر از یک
گعده به کار تشـــکیالتی و سیاســـی جدی
مشـــغولند .اینها امـــور پنهانـــی از دید و
قضاوت جامعه نیســـت .بـــه این دالیل
فکـــر میکنم ایـــن اختالفات بـــه میزانی
نیست که نتوان آنها را حل کرد.
مـــا بـــرای ادامـــه اســـتراتژی ائتالف،
یـــک ســـرمایه داریـــم و آن ایـــن اســـت
کـــه همـــه اصل ادامـــه ائتـــاف و اجماع
درونـــی اصالحطلبـــان را بـــاور داریـــم.
این پیـــش درآمد را همه قبـــول کردیم.
در مـــورد اینکـــه ایـــن در قالب چه ســـاز
و کاری و تحـــت چـــه نامی باشـــد بحث
و بررســـی میشـــود .ایـــن اختالفات هم
بخشـــی از همین بحثهاســـت .ما باید
بضاعـــت احـــزاب و گروههـــای سیاســـی
خودمـــان را در نظـــر بگیریـــم و در کنـــار

کمتر به گوش برســـد .حاال اگر ســـازوکار
جبههای مشـــخصتر و ســـازمان یافتهتر
شود ،احزاب هم میتوانند نقش خود را
بیش از گذشـــته ایفا کنند .البته این را به
طـــور کلی بگویم که قائل به این نیســـتم
که اجماع و ائتالف مانع کار و درخشـــش
احزاب میشود .مگر فعالیتهای حزبی
که مـــا در حزب اتحـــاد داریـــم را تاکنون
حضور شورای عالی یا شورای هماهنگی
یا شورای مشـــورتی محدود کرده است؟
مگر این شـــوراها به ما گفتـــه اند موضع
نگیریـــم ،عضویابـــی نکنیـــم ،ارکانمان
را شـــکل ندهیم ،رســـانه راه نیندازیم ،با
ســـاختارهای حکومتـــی و جامعه مدنی
ارتباط نگیریم و تبادل نظر نکنیم و...؟
ëëاز بیـ ــن سـ ــاختارهای موجـ ــود ماننـ ــد
شـ ــورای هماهنگـ ــی احـ ــزاب جبهـ ــه
اصالحات ،شـ ــورای عالی سیاستگذاری
انتخاباتـ ــی اصالحطلبـ ــان و شـ ــورای
مشـ ــورتی آقای خاتمی قرار است کدام
تشـ ــکل به عنـ ــوان نهـ ــاد تصمیمگیر به
فعالیت ادامه دهد؟
شـــورایی کـــه تصمیـــم نهایـــی برای

از معترضـ ــان مطـ ــرح میشـ ــد نفـ ــی هر
دو اندیشـ ــه اصالحطلبـ ــی و اصولگرایی
بود .به نظـ ــر نوعی ضعـ ــف ارتباط میان
جناحهای سیاسـ ــی و جامعه هدف خود
باعـ ــث ایجاد حـ ــس بی اعتمـ ــادی بین
عموم شـ ــده اسـ ــت .میتوان دلیل این
امر را پررنگ شـ ــدن سیاست در جامعه
در نزدیکی انتخابات توسـ ــط جناحهای
سیاسی عنوان کرد؟
نکته شما درســـت است ،هرچند این
موضوع نقـــش اصلـــی را در اعتراضات
اخیـــر نداشـــت و مؤلفههـــای متعـــدد
دیگـــری هـــم در کار بود که مـــا در بیانیه
حزب اتحاد به آنها پرداختیم.
سیاســـت فقـــط انتخابات نیســـت و
احزاب هم فقط برای فعالیت انتخاباتی
به وجـــود نیامـــده اند .انتخابـــات خیلی
مهـــم اســـت امـــا همه هـــدف نیســـت.
امـــروز یکی از بحثهایـــی هم که مرتبط
بـــا بحـــث قبلی مـــان مطرح اســـت این
است که ســـاختارهای تصمیم گیر برای
اصالحطلبان فقـــط کار انتخاباتی انجام
بدهنـــد یا فعالیتهای دیگـــر هم انجام
دهنـــد .پیـــش از این در رابطه با شـــورای
عالی تکلیف مشـــخص بود .کار ویژه این
شـــورا تاکنون فقط انتخابات بوده است.
یکی از بحثهایـــی که وجود دارد همین
اســـت که آیا در دور جدیـــد فعالیت این

اثرگذاری احزاب
نباید تنها به دوران
انتخابات موکول
شود .اگر حزبی
واقعاً فعال باشد،
صرفاً انتخاباتی
نباشد ،تولید گفتمان
کند ،شجاعت و
دقت و شفافیت در
موضعگیری داشته
باشد ،خود به خود
در فضای عمومی
جایگاهش را پیدا
میکند

ëëنزدیک شدن بخشـ ــی از اصولگرایان میانه به سمت گفتمان اصالحات ،و در نتیجه نزدیک
شدن این جریانها و کاهش تنشهای رسـ ــانهای ،میتواند یکی دیگر از دالیل شکل گیری این
احساسباشدکهاصالحطلبانمحافظهکارشدهاند

ëëبه اندازه احزاب موجود در کشـ ــور گفتمان سیاسـ ــی نداریم .در واقـ ــع محافل و گعدهها
تصمیم به راهاندازی حـ ــزب کردهاند .در درون جریان اصالحات هـ ــم یک آمار متغیر بین
 20تا بیش از  55حزب داریم .شاید در یک شرایط نرمال بیش از دو سه حزب اصالحطلب
معنـ ــا نیابد .مجموع این مسـ ــائل اصالحطلبان را به این واقعیت رسـ ــانده که به سـ ــمت
فعالیت جبههای حرکت کنند

خواهند شـــد .همه اصالحطلبان نیاز به
این گام رو به جلو را احســـاس کردهاند و
به امید خدا محقق هم خواهد شد.
ëëمدتی اســـت در فضای رســـانهای کشور
بحثی تحت عنوان «پارلمان اصالحات»
مطرح میشود .ساز و کار ساختار پارلمان
اصالحـــات چگونـــه اســـت؟ قرار اســـت
ایـــن ســـاختار چگونـــه اختالفـــات میان
ساختارهای موجود میان اصالحطلبان را
حل کند؟ آیا قرار است روندی دموکراتیک
برای تشـــکیل آن به وجود آید؟ منظور این
اســـت از راه انتخاباتی افراد حاضر در آن
انتخاب شوند؟
ایـــده پارلمـــان اصالحـــات بارهـــا در
گذشـــته مطـــرح شـــده ولـــی بـــه تعیین
جزئیات نرسیده است .در این باره بحث
و گفـــت وگو بین اصالحطلبان در جریان
اســـت ولی هنوز بـــه جمع بنـــدی نهایی
منتهی نشـــده اســـت .فکر میکنم که در
آتیه نه چندان دور معلوم خواهد شد.
ëëکمی به فضای سیاسی کشور بپردازیم.
در اعتراضات اخیر که در کشـ ــور به وجود
آمد یکی از شـ ــعارهایی که از سوی برخی

شـــورا فعالیتهایش به همان انتخابات
معطوف شـــود یا کارکردهـــای دیگر هم
داشـــته باشـــد .اینها بحثهای جاری در
ارتباط با این پرسش شماست.
نکته مشـــخص این اســـت کـــه ما در
حزب اتحاد فعالیت خودمان را داریم و
صرفاً به انتخابات هم معطوف نشدیم.
مـــا اولویتهایی داریـــم؛ اول باید منافع
ملـــی را در نظـــر بگیریـــم .بعـــد منافـــع
اصالحـــات و بعـــد از آن منافـــع حزب و
در آخـــر منافع اعضـــا را در نظـــر داریم.
حزب اتحاد ملت بدون تردید بزرگترین
حزبـــی اســـت کـــه در انتخابات پیشـــین
فعالیت انتخاباتی داشت و ستادهایش
به طور گســـترده در سراســـر کشور فعال
بودند .اما به این موضوع بسنده نکردیم
و فعالیتهـــای خودمـــان را بـــه شـــکل
جدی در ســـایر زمینههای مرتبط دنبال
میکنیـــم .در واقـــع هـــم نقـــش آفرینی
انتخاباتی داشته ایم و هم نقش آفرینی
در ســـایر وجـــوه سیاســـت و کار حزبی .با
مجموعه این فعالیتها سعی میکنیم
که در ارتباط دوســـویه با جامعه باشیم.

یک مصاحبه اعالم کرد که اصالحطلبان
محافظه کار شـ ــده اند .این نقد را نسبت
بـ ــه اصالحطلبـ ــان در سـ ــالهای اخیـ ــر
فعالیت خود قبول دارید؟
قبول داشته باشم یا نه ،این احساس
نـــزد برخی از جامعـــه ایجاد شـــده و لذا
نمـــی تـــوان از آن بـــه راحتی عبـــور کرد.
شـــخصاً فکـــر میکنم که گاهـــی توجیه و
توضیح شـــرایط موجـــود از جانب برخی
شـــخصیتها و جریانهای اصالحطلب
از حد میگذرد و برخی مخاطبان نتیجه
میگیرند که اصالحطلبـــان به مدافعان
وضع موجود یا همان محافظه کار تبدیل
شده اند .موضع ما در قبال دولت اتحاد و
انتقاد بوده ولی گاهی این انتقاد به خوبی
و روشـــنی یا با مصداق روشن گفته نشده
یا بـــه انتقاد از برخـــی انتصابات محدود
شـــده اســـت و راهبردهـــا و خروجیها را
کمتر مورد نقد و بررســـی قـــرار داده اند.
اینها از دالیل شـــکل گیری این احســـاس
اســـت .اما دالیل دیگری هم وجود دارد.
نزدیک شدن بخشی از اصولگرایان میانه
به سمت گفتمان اصالحات ،و در نتیجه
نزدیک شـــدن ایـــن جریانهـــا و کاهش
تنشهای رسانهای ،میتواند یکی دیگر از
دالیل شـــکل گیری این احساس باشد که
چرا اینها به هم نزدیک شده اند در حالی
که لزوماً به معنی عـــدول اصالحطلبان
از مواضع خود نیســـت .یا درک شـــرایط
موجود و موانع پیـــش رو که برخی موانع
و مالحظـــات را در نظر میگیرد؛ یا توافق
بر ســـر این راهبرد که همه با هم حرکت
کنیم و با هم به نتیجه برسیم و در نتیجه
گاهی حرکت را ســـنگین و کند میکند؛ یا
نبـــود تولید گفتمانهـــای جدید؛ تکراری
شـــدن برخـــی چهرهها و حرفهـــا؛ بازتر
شـــدن شـــعاع عملکـــرد و خودنمایـــی
برخی نیروهایی که آرمان گرایی و تعهد
کمتـــری دارنـــد؛ زخمهای ترمیم نشـــده
از حـــوادث ســـالهای گذشـــته؛ برخـــی
انتصابات یا بحثهایـــی مثل ژن خوب؛
ســـکوت نســـبی در برابر برخی مطالبات
جامعه مثل حق آزادیهـــای اجتماعی
و ســـبک زندگـــی؛ ضعـــف رســـانهای و
تشـــکیالتی اصالحطلبـــان ،همـــه و همه
احســـاس نبود پیش برندگـــی گفتمان و
راهبرد اصالحـــات را نزد برخی ناظران و
کارشناسان و بدنه اصالحات ایجاد کرده
است .اما تصور میکنم که با ارتباط گیری
بیشتر اصالحطلبان با جامعه و گفت وگو
بـــا نهادهـــا و فعاالن مدنی و شـــبکههای
اجتماعـــی ،خروج از انفعـــال چهرههای
مـــورد وثـــوق تـــر اصالحطلبان و کســـب
برخی دســـتاوردها تا حـــدی این نقیصه
برطرف خواهد شـــد .اما در کنار همه این
نکات ،یک هشـــدار مهم وجـــود دارد ،که
آن سوی ناامیدی از اصالح و اصالحات،
اصولگرایی نیســـت .اگر امثال این نقدی
که آقـــای رجایـــی بـــه آن رســـیده اند در
ســـطح وســـیع تری پذیرفته و باور شود،
کل حاکمیت باید احســـاس نگرانی کند.
ناامیدی ،به معنای انفعال نیست .گاهی
ناامیدی بـــه حرکتهای رادیـــکال ختم
میشـــود کـــه در آن همه مردم و کشـــور
متضرر خواهند شد.

