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در فرصت کوتاهی که دوس��تان روزنامه نوپای «جامعه فردا» به
لوروز ام��روز اصالحطلبان
من دادند تا چند نکت��های درباره حا 
بنویس��م؛ بهنظرم آمد ،جا دارد از یک نگرانی س��خن بگویم .این
نگرانی را میت��وان «جابهجایی کارکردی مفاهی��م» نامید .این
«جابهجایی کارکردی مفاهیم» به ائتالفی برمیگردد که حداقل
طی چهارسال گذشته در عرصه سیاسی ایران ظهور و بروز و تاثیر
داشته اس��ت .ائتالفی که بین نیروهای اصالحطلب با جریانهای
تجدیدنظرطلب (خردورز) جناح راست صورت گرفت .این ائتالف
که شاید بهشکل نظری نطفه آن در انتخابات 88و با محوریت نامزد
برآمده از جناح چپ خط امام بس��ته شده بود؛ در آخرین روزهای
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اخبار روز

اعتراضات دانشجویی
ادامه دارد

گروه سیاس�ی /اگرچه جلسه رأی اعتماد
دو وزیر نی��رو و علوم امروز در مجلس برگزار
خواهد ش��د ،اما دانش��گاه دیروز هم صحنه
اعتراضات دانش��جویی ب��ود .اعتراضاتی که
اکنون دیگر شکل گستردهتری بهخود گرفته
است .اگر روزهای اول اعتراضات مختص به
چند دانش��گاه بود ،دیروز اما دانش��گاههای
ته��ران ،شهیدبهش��تی ،صنعتیش��ریف،
خواجهنصیرالدین طوسی ،رازی کرمانشاه و
دانشگاه شهرکرد شاهد اعتراضات دانشجویی
بود .عکسهای منتشرش��ده در شبکههای
اجتماعی ،نش��ان از این دارد که بزرگترین
دغدغه دانش��جویان ادامه فض��ای امنیتی
دانشگاههاس��ت و بسیاری س��ابقه منصور
غالمی در دانش��گاه بوعلی هم��دان را گواه
این مدع��ا میدانن��د .فعاالن دانش��جویی
هم در چن��دروز گذش��ته ،در مصاحبهها و
دیدارهایشان با نمایندگان فراکسیون امید،
بارها این نگران��ی را مطرح کردند .در مقابل
اما نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی
اصالحطلب چندان با دانش��جویان همنظر
نیستند و معتقدند دانشگاه ،شناخت درست
و دقیق��ی از منصور غالمی ن��دارد و همین
امر س��بب ش��ده تا چنین واکنشهایی را از
سوی دانشگاه دربرداشته باشد .بههرترتیب
یکسوی میدان دانش��جویانی هستند که
توقع داش��تند ،حس��ن روحان��ی پایداری
بیشتری بر س��ر معرفی وزیر علوم همسو با
مطالبات دانش��جویی از خود نش��ان دهد و
سوی دیگر میدان دولت و اصالحطلبانی که
توقع صبر بیش��تری از دانشگاه دارند و مدام
تویکم
یادآور میشوند ،غالمی گزینه بیس 
حس��ن روحانی بود و باید ش��رایط دولت و
پیچیدگیهای��ی را ک��ه با آن روبهروس��ت
درک کرد.

سرمایههای نمادین را
محدود می کنند

برخالف س��الهای گذشته ،حسن روحانی
در آیین افتتاح نمایشگاه مطبوعات شرکت
نکرد و معاون اول خود را راهی این مراس��م
کرد .اس��حاق جهانگیری ،در توضیح اینکه
چرا رئیسجمه��ور در این مراس��م حضور
پی��دا نکرد ،گف��ت :آقای روحانی همیش��ه
با عالق��ه در نمایش��گاه مطبوع��ات حضور
مییافتند و امس��ال هم برنامهریزی کردند
ول��ی بهدلیل کث��رت کار از من خواس��تند
در این مراس��م حضور یابم ،بههمینخاطر
مراتب س��پاس ،خداقوت و خس��ته نباشید
ایش��ان را به ش��ما ابالغ میکنم .به گزارش
ایلنا ،جهانگی��ری با تاکید ب��ر اینکه دولت
تنگناه��ا و محدودیتهای��ی ه��م دارد و ما
برای بازشدن دس��ت دولت از شما استمداد
میطلبیم ،اظهار کرد :از افراد و جریانهای
سیاس��ی و از رس��انهها میخواهم در جهت
مناف��ع ملی و مصال��ح نظام برای پیش��برد
توسعه کش��ور دستبهدس��ت هم بدهیم.
موضوعات مورد تفاهم زی��ادی باهم داریم؛
اس�لام ،ایران ،قانون اساسی ،امام و رهبری
مورد تفاهم ماست .معاون اول رئیسجمهور
با بی��ان اینکه برای مقابله با فس��اد نیازمند
به صحنه آمدن ش��ما اهالی رسانه هستیم،
تصریح کرد :فساد نهادینهشده است .وقتی
فساد نهادینه میشود که رانت وجود داشته
باشد و افراد پاس��خگو نباشند و رسانهها در
میدان نباش��ند .رس��انهها در مقابله با فساد
نباید لکنت زبان داش��ته باشند .معاون اول
رئیسجمهور ب��ا بیان اینکه ما مس��ئوالن
باید از بیکار ش��دن روزنامهنگاران ،بس��ته
شدن رسانهها و زیاندهی مطبوعات نگران
باشیم ،یادآور ش��د :باید چارهاندیشی کرد.
مطبوعات با زیانده��ی امکان تداوم حیات
ندارن��د .جوانمرگی مطبوع��ات به هر دلیل
از سیاس��ی ،اقتصادی ،قضای��ی و ...عالمت
توسعهنیافتگی جامعه است .دوام و استمرار
حیات مطبوعات بهعنوان عالمت مهم توسعه
کشور است .جهانگیری در پایان یادآور شد:
ما نیازمند پاسداشت سرمایههای اجتماعی
و نمادین هس��تیم ،اگر نب��ود اعتماد مردم،
مگر میشد فضاسازی آمریکا که برای ناامن
کردن کشور صورت گرفته بود را حل کرد؟
مگر میشد سرمایهها به کشور بازگردند؟ چه
اصراری بر زدن چوب حراج به سرمایههای
نمادین کش��ور است؟ از این س��رمایههای
نمادین برای ایران کش��ور و نظام و رهبری
حفاظت کنیم و برای آنها محدودیت ایجاد
نکنیم .برای توسعه کشور و عبور از تنگناها
دولت را یاری کنید.

ائتالف را بیش از یک ابزار نبینیم

از آنکه دچار «تغییر رفتار» (کارکرد) ش��ود؛ صرفا در سطح گفتار
تاحدی از رادیکالیس��م مجلس نهم فاصله گرف��ت .در انتخابات
ریاس��تجمهوری  96اما ،آنچه تاکنون از محص��ول این ائتالف
برآمده حاش��یه رفتن و حذف تقریبا تمامی اصالحطلبان موثر از
مناصب تاثیرگذار بهویژه در حوزههای سیاس��ی و فرهنگی و نیز
توجیه ناکارآمدیها و کنار گذاشتن شعارهای انتخاباتی با جمالت
بهانهآلودی از قبیل «میخواستیم و نشد!» بوده است .با این حال،
چهرهها و احزاب اصل��ی اصالحطلب همچنان از این ائتالف دفاع
میکنند و حتی برخی بزرگان این جناح از س��همخواهی و انتقاد
اصالحطلبان «احس��اس خجالت» میکنند .درحالیکه به نظر
میرسد آنچه مایه خجالت است «جابهجایی کارکردی مفاهیم»
در نزد اصالحطلبان و ناتوانی از تحلیل و تبیین تبعات روند موجود
است.اصالحطلبانباتقدیسائتالفودفاعتمامقدازدولتروحانی،
عمال اهداف ،ارزشها ،راهبردها و برنامههای سیاسی خود را کنار
گذاشتهاند و همچون شهروندانی عادی (آن هم منفعل) اختیار و
ابتکار عمل را به دولت سپردهاند تا هر آنگونه که میپسندد و با هر
بازیگری که او را توانمند میانگارد؛ هر سناریویی را ب ه هر صورتی
به اجرا گذارد .اصالحطلبان تص��ور میکنند حال که با روحانی و

منتهی به انتخابات ریاستجمهوری  1392با محوریت یک نامزد
برآمده از طیف راست میانه متولد شد .البته ،شرایط بحرانی کشور
در س��ال  1392و دس��تپایین اصالحطلبان در معادالت قدرت،
چنی��ن ائتالفی را منطق��ی و قابلدفاع مینم��ود .ائتالفی که در
انتخابات پارلمانی  1394و ریاس��تجمهوری  1396تکرار شد و
نتایج قابلقبولی هم در سطح «نتیجه انتخابات» بههمراه داشت.
اما نکته اصلی برای ارزیابی کارنامه سیاسی ائتالف اصالحطلبان
و راس��تهای تجدیدنظرطلب (خردورز) بررس��ی دستاوردهای
آن از منظر «کارکرد انتخابات» اس��ت .بهنظر میرسد این ائتالف
با گذش��ت زمان و از هر انتخابات به انتخابات بعد ،دس��تاوردهای
کمتری از این منظر داشته است .بهعبارت دقیقتر ،اگر انتخابات
 92تاثیر جدی بر گردش مواضع کشور در حوزه سیاستخارجی
و کاس��تن از تنشهای مداوم سیاسی و اقتصادی و تقویت جامعه
مدنی آسیبدیده از دوران هشت ساله احمدینژاد داشت؛ انتخابات
 94با دستاوردهای کمتری در پارلمان همراه بود و مجلس بیش

همراهان راستگرای او (به هر دلیل) ائتالف کردهاند؛ پس برنامه،
اهداف ،راهبرد و رویکرد آنها هم همان باید باش��د که روحانی در
پیش گرفته است .حال آنکه روند تحوالت آشکارا نشان از آن دارد
که راهبرد و برنامه روحانی پس از انتخابات کامال در تعارض با یک
برنامه و پروژه اصالحطلبانه قرار دارد .این س��خن ،البته بهمعنای
آن نیس��ت که اصالحطلبان را بابت تصمیم خود در انتخابات 96
شماتت کنیم و حمایت آنان از روحانی را زیر سوال بریم .اما جای
این نقد هست که آنان فراموش کردهاند حمایت از روحانی چه در
 92و چه در  96و فراتر از آن ،کلیت ائتالف چیزی فراتر از یک ابزار
برای بهبود شرایط کشور نبوده است .اما وقتی این ابزار ناکارکرد یا
کژکارکرد میشود؛ نمیتوان از نقد آن دست شست و آن را فراتر از
کلیت خواستها و شعارهای اصالحطلبانه نشاند و در واقع ،جای
هدف و وسیله را عوض کرد! این دغدغهای است که درباره کلیت
اصالحطلبان ،دولت روحانی و ائتالف وجود دارد و به نظر نمیرسد
حتی اگر به این دغدغهها بیتوجه بمانیم و بخواهیم رویه چهار سال
گذشته را تداوم دهیم؛ در عمل این امر در انتخابات آتی شدنی باشد.
چراکه ائتالف با از دست دادن هویت و اهداف خود و تضعیف پایگاه
اجتماعی ،بیش از ابزاری زنگزده نخواهد بود...
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محمدرضا خاتمی از تغییر ساختار شورای اصالحطلبان خبر داد

توان تشکیل 10دولت داریم

شرایطی که
اصالحطلبان
درحالحاضر
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هست این
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ه معايب و مزايا در
اعظم ویسمه -شرايط امروز اصالحطلبان ،ائتالفي است .بايد قواعد و چارچوبهاي ائتالف را با هم 
كنار هم ديد« .اين بنمايه سخنان اكثر چهرههاي شاخص اصالحطلبان و البته محمدرضا خاتمي در اين روزها است»
زمانيكه احزاب اجازه فعاليت ندارند و كار حزبي براي جريان اصالحطلب ،ش�دني نيست به ائتالف روي آوردهاند .در
شرايط ائتالف بايد به حداقلها بسنده كرد ،نه توقع حداكثري داشت ».انتقادات به اين ائتالف كه خود را در عملكرد
شوراي سياستگذاري اصالحطلبان در جريان دو انتخابات مجلس و شوراهاي شهر نشان داده را ميپذيرد و ميگويد:
«س�اختار شوراي سياستگذاري درحال بازنگري اس�ت» اما باز وعده نميدهد كه همه انتقاداتي كه به اين شورا وارد

شده است حل شود ،بهدليل آنكه شورا برآمده از يك ائتالف است.
آنگونه كه محمدرضا خاتمي به «جامعه فردا» گفت ،قرار اس�ت گامهايي در راس�تاي شفافس�ازي عملكرد شوراي
سياس�تگذاري و نحوه بستن ليس�تها برداشته ش�ود؛ همچنين قرار است با اتخاذ سياس�تهايي ،اصالحطلبان از
توگو با محمدرضا خاتمي پيرامون نقد
ش�خصيتمحوري دور شده و بهسمت تش�كيالتيتر ش�دن پيش بروند .گف 
ش�وراي سياستگذاري اصالحطلبان آغاز شد اما بهمناس�بات اصالحطلبان با دولت روحاني و برنامه آنها براي آينده
اين جريان نيز پرداخته شد.

براي ما نبوده ك��ه به ائتالفهایی رو بیاوریم که همه معایب
یک ائتالف را دارند و در همهجای دنیا این معایب وجود دارد
ضمن اینکه بهر ه خود را نیز به جریان اصالحطلب میرساند.
شرایطی که اصالحطلبان درحالحاضر دارند ،خیلی عوض
نشده اس��ت؛ بنابراین تا وقتی این شرایط هست این ائتالف
هم وجود دارد و ادامه دارد؛ ائتالف بهمعنای نشستن دورهم
براس��اس حداقلهاس��ت نه حداکثرها ،خیلی از انتقاداتی
که ب��ه جریان اصالحطلب میش��ود و بحق هم هس��ت ،در
موقعیت دیگری میتواند بحق باش��د ،مثال انتقاد ميش��ود
که چ��را روی حداکثرهایتان نمیایس��تید؟ ش��ما وقتی به
جریانی وارد میش��وید که امکان گزینش افراد برای ش��ما
به دلیل مکانیزمه��ای تعیین صالحی��ت ،احراز صالحیت
یا مس��ائل موجود کم اس��ت یا در بین جریان اصالحطلبی
ادعاهای مختلفی وج��ود دارد و هنگامیکه روی حداقلها
میایستید مجبور هستید به گزینههایی رو بیاورید که ممکن
اس��ت خیلی از افراد جامعه یا جریانهای پیشرو در جریان
اصالحات مانند جوانان ،دانشجویان يا مطالبات زنان نتوانند
حداکثرهایی را که میخواهند به آن برسند ،نارضايتي ايجاد
ميشود.به نظر ميرسد ما در دوران گذاری وجود داریم که
این ش��رایط به ما تحمیل شده است و ما مجبوریم (بهخاطر
اینکه ب��ه جریان اصالحات ب��اور داریم،جری��ان تدریجی،
مسالمتجو و قانونی كه قصد دارد در چارچوب قانون عمل
کند) کمبودها را تحمل کنيم؛ اما بهمعنای این نیس��ت که
جريان اصالحات تس��لیم این کمبودها ش��ود .در خصوص
جریان شوراي سیاستگذاری و عملكرد آن بیشترین انتقادات
از درون جریان اصالحطلبی مطرح ش��د؛ درحالحاضر هم
جریانهای مختلف��ی درون اصالحات دنبال این هس��تند
که بتوانیم از تجربیات و اش��تباهات گذشته درس بگیریم،
بهخوبی اش��تباهات را بشناسیم و در آینده قدمهای بهتری
برداری��م .ب��ا اطالعاتي كه م��ن دورادور در جریان هس��تم
مطمئنم ب��رای انتخابات آینده ائت�لاف مؤثرتر ،کارآمدتر و
دموکراتیکت��ری در این جریان خواهیم داش��ت اما باز هم
بیعیب نخواهد بود و مش��کالت فراوانی س��ر راه ما خواهد

میشود؛ مجموعه اینها سبب میشود نسبت به قبل عیوب
کمتری داشته باشیم.

توگو
آق�اي دكتر خاتم�ي؛ موضوعی که ب�راي گف 
در نظرگرفتهاي�م درخص�وص رون�د و برنامههای
اصالحطلب�ان ب�رای ارزياب�ي عملك�رد ش�ورای
سیاس�تگذاری در انتخاباتهاي گذشته ،با نگاهي
ب�ه آين�ده اس�ت؛ اکن�ون ک�ه بحثه�اي بع�د از
انتخابات فروکش کرده اس�ت ميت�وان در فضاي
منطقیت�ر و دور از احساس�ات عملک�رد ش�ورا و
برنام�ه اصالحطلب�ان براي آين�ده را م�ورد نقد و
بررس�ي ق�رار داد.در يك بررس�ی کل�ی خروجی
ش�ورای سیاس�تگذاری تاکنون انتخابات مجلس،
ریاس�تجمهوری و ش�وراهاي ش�هر بوده اس�ت
ك�ه انتق�ادات جدي ب�ه آن وارد ش�ده اس�ت.آيا
اصالحطلبان و بهخصوص چهرههاي ش�اخص اين
جريان برنامه مش�خصي برای تجدیدنظر در روند
ش�وراي سياس�تگذاري و ترمیم آن در نظر دارند؟
و اساس�ا جنابعالي چق�در این مس�ئله را ضروری
میدانید؟

ابتدا باي��د بگويم اصالحطلبان در س��الهاي اخير نش��ان
دادهاند که روند رو به جلويي داش��تهاند ،از گذش��ته خود،
اشتباهات،کاس��تیها و کمیهایش��ان عب��رت گرفته و در
مراحل بعدی آن را جبران كردهاند؛ هم بهلحاظ تشکیالتی
و هم بهلحاظ بروندهی عملی که باید داشته باشند،کارشان
بهتر میشود؛ اما برای تحلیل یک پدیده باید ببینیم در چه
شرایطی آن پدیده تشکیل میشود ،ما بسیار دوست داشتیم
ش��رایط بهگونهای باشد که هم ه احزاب خودشان باشند و از
هم ه نیروهایشان استفاده کنند ،ایدههای خود را رسما اعالم
کنند ،دنبال و پیگیری کنن��د و در حقیقت نمایندگانی که
ب��رای ایدههای خود دارند ،معرفی کنند ( هرکس��ي هم که
رأی آورد اقلیت و اکثریت مهم نبود) اما ما در شرایط خاصی
که در کشورمان حاكم است و از سالهای  84و بهنوعی دیگر
از سال 88به بعد ایجاد شده ،عمال این امکان از همه فعاالن
سیاسی گرفته شده است تا بتوانند با تمام توان و قدرت خود
وارد میدان شده و به رقابت سالم بپردازند .بنابراین چارهای

بود؛ قطعا اما حتما عیب و ایراد کمتري نس��بت به چند سال
گذشته خواهد بود.
ق�رار اس�ت در س�اختار ش�وراي سياس�تگذاري
تجدیدنظر شود و س�ازوکار تغییر کند یا تنها قصد
ترمیم آن وجود دارد؟

به روندهای مختلفی فکر میش��ود ،ام��ا مهمترین موضوع
ترمی��م یا حت��ی تغییر س��اختار جری��ان تصمیمگیری در
مجموعه جریان اصالحات خواهد بود.

گفته ميشود پیشنهادهايي براي تشكيل پارلمانی
از نمايندگان احزاب مطرح ش�ده كه تصميمات در
اين پارلمان به راي گذاش�ته شود و اعضاي پارلمان
ب�ا انتخاباتهاي درون حزبي به پارلمان فرس�تاده
شوند ،به نظر شما این ايده چقدر قابلتحقق است؟

هنوز در کش��ور ما شرايط بهگونهای نیست که
یعنی ممکن اس�ت س�اختار ش�وراي باید به آن سمت
همه ب��ار جریان اصالحات را اح��زاب بر دوش
سياستگذاري بهصورت انتخابی پيش حرکت کنیم که وابسته بکش��ند ،دليل آن هم اين است كه هنوز هیچ
به افراد و اشخاص
تعریفی برای اینکه چه حزبی اصالح اس��ت یا
برود؟
نباشیم و خردجمعی
خیر؟ چه حزبی اساس��ا عملكرد حزبي دارد يا
برای
مکانیزمی
کش��ور
داخل
در
حاضر
درحال
و تشکیالت کار کند
برگزاری انتخاب��ات در درون جریان اصالحات بنابراین باید بپذیریم که خي��ر؟ وزن احزاب اصالحطلب چقدر اس��ت،
نداریم ،اح��زاب اصالحطلب ،ش��خصیتهای وقتی تشکیالت قویای وجود ن��دارد؛ بنابرای��ن ما باید ب��ه ترکیبی از
اصالحطلب وزنشان چیست؟ فعال و غیرفعال نداریم و به ائتالف وارد جریان احزاب و ش��خصیتهای اثرگذاری که
اصالحطلب چه کسانی هس��تند ؟ چه کسانی میشویم ،معیارهای ما
ممکن اس��ت در این جریان حزبی هم نباشند
میدان دارند و چه کس��انی خی��ر؟ حضور چه برای اینکه افراد موفق
یا نهادهایی باشند که نهادهای حزبی نیستند
هستند یا موفق نیستند
و در آنجا اثرگذارند بيانديش��يم و ترکیب اینها
کس��انی در این جریان سبب افزایش یا کاهش
متفاوت خواهد بود
را داشته باشیم؛بدون تردید باید وزن احزاب و
حساس��یتها خواهد ش��د؟ بنابراین عمال ما
تشکلهای سیاس��ی در درون نهادی که بعدا
یک تش��کیالت گس��ترد ه وس��یعی ک��ه هرم
دموکراتیک را مس��تقر کنیم که از پایی��ن هم ه افرادی که میخواهد تشکیل شود پررنگتر و سنگینتر باشد.
چ�ه مي�زان در تجديدنظ�ر س�اختار ش�وراي
در جریان اصالحات هس��تند تصمیم بگیرن��د ،نداریم؛ این
سياس�تگذاري به مش�کالتی که برای آقای س�يد
واقعیته��ای موجود جامعه ماس��ت ،اگر ما میتوانس��تیم
محمدخاتم�یپیش آم�ده توجه خواهد ش�د؟ به
تشکیالت دموکرات داشته باش��یم ،حزب داشتیم و لزومی
اعتقاد ش�ما چه ميزان از اعمال محدوديتها براي
نداشت که ائتالف داشته باشیم؛ ائتالفها همیشه برای بعد
ايشان بر جريان اصالحطلب تاثير خواهد گذاشت
از انتخابات است ،ولی ما بهخاطر ساختار خاص سیاسیای
و اساس�اجریان اصالحات چق�در آمادگیدارد که
که در کش��ورمان اس��ت ،روی حداقلها كار كنيم؛ بنابراین
حركت خود را بدون آقای خاتمیپیش ببرد؟
اینکه تصور کنید یک تشکیالت دموکراتیک منطبق بر عرف
دنیای دموکراسی تشکیل میشود خير ،اینطور نخواهد بود .ما باید به آن س��مت حرک��ت کنیم ،نقش آق��ای خاتمییا
پ�س ش�وراي سياس�تگذاري از چ�ه لح�اظ ش��خصیتهای دیگری ک��ه در جریان اصالحطلب اس��ت،
متأسفانه یا خوش��بختانه از تش��کلها و جریانات سیاسی
دموکراتیکتر میشود؟
دامنه بیشتری از افراد را دربرمیگیرد ،شاید دخالت احزاب پررنگتر هس��تند؛ نقش آنها درعينحال قابلانکار نیست و
و گروهها به نوعي در این جریان بیشتر شود ،جریان شفافتر نمیتوان آنها را نادیده گرفت؛ طبعا نبودن و کمرنگ ش��دن

