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ارزیابی محمد عطریانفر از فضای انتخاباتی ایران

جامعه به قهر و انفعال
روی خوش نشان نمی دهد
دولت پاسخگوی گرفتاری هایی است که دیگران به وجود آورده اند
مهراوه خوارزمی

خبرنگار حوزه احزاب

انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با وضعیت نامتوازنی مواجه
اســت .برخــاف ادوار گذشــته ایــن دوره از انتخابات تــا این لحظه
بیشــترین شــمار از کاندیداهای اعالم آمادگی کرده یا درصدد اعالم
آمادگــی را به خــود دیده اســت و در عین حال در کفــه مقابل یعنی
مشــارکت مــردم بخصوص بــا توجه به تــداوم کرونــا نگرانیهایی
وجــود دارد .تمایــل اصولگرایان بویژه طیــف تندرو ایــن جریان به
اینکــه دولت را پس از  8ســال از جریــان اعتدالگــرا بازپس بگیرند
ëëدرآستانه انتخاباتریاست جمهوریایران
شاهدتنوعچهرههاییهستیمکهخودرادارای
قابلیت رئیسجمهوری شــدن میدانند و هر
یــک به نحــوی علناًیــا تلویحاًاعــام آمادگی
کردهاند .این میــزان تمایل به نقش آفرینی در
عالیترین ســطح اجرایی آن هم در شــرایطی
که کشور با مشکالت متعددی دست به گریبان
استنشانهچیست؟
در متونــی کــه در دنیا پیرامون سیاســت و
مدیریت نوشته میشود ظاهراً حضور متکثر
و متنوع چهرههای انتخاباتی داللت برعمق
فعالیتهــای دموکراتیــک در کشــور دارد.
امــا آنچه در شــرایط حــال حاضر کشــورمان
مشــاهده میکنیم و تعــدد نامزدهای بالقوه
انتخابــات ریاســت جمهــوری یــک دغدغــه
و معضــل جامعــه سیاســی اســت و الزاماً به
معنای تعمیق دموکراســی در ایران نیســت
بلکه بشدت جای نقد دارد.
بلــه در یــک جامعــه دموکراتیــک هــر
شــهروندی ایــن حــق را دارد که خــود را برای
قبول مســئولیت در معرض انتخاب بگذارد.
ایــن خواســته بویــژه در ســطوح پایینتــر
مســئولیت یک مســأله کامــاً پذیرفته شــده
اســت .اینکــه وقتی مردم یــک منطقه یا یک
شــهر میخواهنــد مســائل خــود را در یــک
محــدوده کوچک جغرافیایــی مدیریت کنند
برای یکایــک آحاد آن اجتمــاع حق انتخاب
شــدن و انتخــاب کــردن قائــل باشــیم کامــاً
متعارف است اما همین موضوع را نمیتوان
بــه یک دامنــه جغرافیایی گســترده در ابعاد
مدیریــت یــک کشــور و یــک نظــام سیاســی
کــه نامــش را گذاشــتهایم ریاســت جمهوری
تعمیــم داد و ایــن دقیقــاً بهدلیــل محتــرم
شــمردن حق مردم در ســپردن سرنوشــت و
امنیــت و معیشتشــان به دســت یــک فرد
باکفایت است.
چنیــن فــردی باید در یک نهاد واســط که
نامــش حــزب اســت تربیــت شــود و قابلیت
برعهــده گرفتــن چنیــن مســئولیت بزرگــی
را بهدســت آورد .بنابرایــن وقتــی ســطح
مسئولیت افزایش پیدا میکند و مأموریتها
و تکالیف گستردهتر میشود دیگر نمیتوانیم
به هر کســی اجازه بدهیــم خود را در معرض
انتخــاب بگــذارد و بــه ســادگی بــدون آنکــه
مورد اعتماد برجســتگان و نخبگان سیاســی
جامعــه قــرار گرفتــه باشــد چنیــن جایگاهی
بیابد .در اغلب کشــورهای دارای مرتبه باالی
دموکراســی ایــن اعتمــاد و اعتبارگرفتــن در
نهاد حزب شــکل میگیرد و ســامان مییابد.
متأســفانه بهرغــم داشــتن همــه مقدمــات
قانونــی در نظــام سیاســی ایــران ،احــزاب به
معنای واقعی به رسمیت شناخته نشدهاند.
احزاب شــکل گرفتــه کارآمد نیســتند و وزن و
منزلــت الزم بــرای نقــش آفرینــی در چنین
عرصههایی را ندارند .مگر در دنیای پیرامون
ما چند گفتمان وجود دارد که بر اساس آن ما
نیازمند مثالً  70عنوان حزبی در کشور باشیم.
وقتــی میگوییــم حــزب الف و حــزب ب
یعنی حزب الف واجد گفتمان خاصی است
که حزب ب آن را به رســمیت نمیشناســد و
ســاختاری دارد که با ساختار رقیبش متفاوت
اســت .همچنــان کــه تبــار تاریخــی و عقبــه
اجتماعــی دارد کــه آن را متفــاوت از دیگــر
رقبایش ساخته است.
بر اساس تجربه دنیای پیرامون دو جریان
اصلی حزبی در همه جهان شناخته شدهاند.
احــزاب در کنــار تعقیب دیدگاههــای برآمده
از آموزههــای دموکراســی یــا واجــد گرایــش
سوسیالیستی هســتند یا از آموزههای لیبرالی
تبعیت میکنند .نظریه ســومی وجود ندارد.
اگرچــه برخــی نهادهــای حزبــی خــود را بــا
ترکیبی از ایــن دو نظریه تعریف میکنند .در
ایران اما ما با  70حزب مواجه هســتیم که اگر

در آن حد اســت که به صراحت اصالحطلبان را بــه کناره گرفتن از
توگــوی ما با محمد عطریانفر،
میدان رقابت توصیه میکنند .گف 
از اعضای شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی بهعنوان آغاز
توگوهایی که قرار اســت با چهرههای صاحبنظر هر دو
سلســله گف 
جریان اصالحطلــب و اصولگرا انجام شــود پیرامون این پرســش
محوری انجام شــد که مردم در انتخابات  1400با رقابت چه شعارها
و گفتمانهایــی مواجهنــد و برنامــه اصالحطلبان بــرای آنکه پس
از نزدیــک بــه دو دهه بتواننــد به رأس قــوه اجرایی کشــور بازگردند
چیست؟

گفتمان سیاسیشان را پیگیری کنیم معلوم
میشــود که چندان تفاوتی بــا یکدیگر ندارند
و تفکــرات مشــترکی را نمایندگــی میکننــد.
ظاهــراً شــکلگیری حــزب در ایــران دچــار
بیماری است .گویا کسانی که رفتهاند در مقام
تأســیس حزب بیشتر بهدنبال آن بودهاند که
با اســتفاده از چنین عنــوان حقوقی امکاناتی
بــه دســت بیاورنــد یــا اگــر جریــان سیاســی
نزدیــک بــه تفکراتشــان بــه پیروزی رســید
سهمشان را از قدرت مطالبه کنند .این رفتار،
رفتار پســندیدهای نیســت و در نظام سیاسی
پاسخگوی مطالبات جامعه مخاطب نیست.
ëëبا این حال تعدد نامزدهای بالقوه انتخابات
ریاست جمهوری را نمیشود محصول تعدد
احزاب دانست زیرا اغلب خود را نماینده یک
جریان میدانند و نه نماینده یک حزب...
ما نزدیــک  70یا  80حزب چپ و راســت
و بــه اصطالح امروز اصالحطلــب و اصولگرا
داریم .اگر این احزاب را غربال کنید میبینید
که حقیقتاً بیشــتر از ســه یا چهــار جریان کلی
از هــر دو طیف فکری چپ و راســت منطقی
و معنــادار نیســتند .منتهــا همیــن احــزاب
اصولیتــر و ریشــه دارتــر بهدلیــل اینکه ربط
منطقــی بــا نظــام سیاســی ندارنــد و حقــوق
ی چنــان کــه بایــد در اختیارشــان قــرار
قانونــ 
نمیگیــرد طبیعتاً در عرصه سیاســت توفیق
چندانی ندارند.
وضعیت امروز سیاســت ما در ایران اسیر
این نوع بازیهاســت .بســیاری از چهرههایی
که امروز مطرح میشــوند مشــخص نیســت
چــه گفتمانــی را نمایندگــی میکننــد .در
صورتــی که بــه قاعده بایــد اینگونه باشــد که
گفتمان پشــتیبان فرد و حزب یا جبهه واضع
آن گفتمــان به افراد ایــن مأموریت را بدهند
که بروید خودتــان را بهعنوان کاندیدا مطرح
کنید.
در حالی که بر اســاس اخبار منتشــر شده
تــا بــه امروز نــه جریــان اصولگرا و نــه جریان
اصالحطلــب به معنــای ســاختاری اجتماع
پیــدا نکردهانــد و برنامــه تدویــن شــده و
عملیاتی برای محول کردن چنین مأموریتی
نداشــتهاند .برعکس ما امروز دچار گسســت
فیمابین گفتمانهای سیاسی چپ و راست
با چهرههایی هســتیم که خودشان را چپ یا
راست معرفی میکنند.
ëëفــارغ از این مســأله در گذشــته دســتهبندی
نامزدهــای انتخاباتی کار ســادهتری بود .چپ
و راســت ،اصالحطلــب و اصولگــرا تعابیری
بود که به کار میآمــد .بعدها با نوعی اغماض
جناح میانــه و اعتدالــی تعریف شــد .جامعه
در انتخابــات  1400با چــه گفتمانهایی روبهرو
خواهد بود؟ زمانی مرز گفتمانها در نگاهشان
بــه اولویــت دموکراســی و الزامات آن شــکل
میگرفــت .در دورهای نقطــه افتــراق اصلــی
موضــوع سیاســت خارجی و نحــوه تعامل با
غرب بــود .آیا همیــن مرزبندیهــا در  1400هم
معتبرند یا مســائل جدیدی مبنای صف آرایی
خواهدبود؟
احــزاب مــا هنــوز در دوره کودکــی به ســر
میبرند و به بلوغ کافی نرســیدهاند .بنابراین
حتــی تعقیــب ایــن عناویــن بیــش از آنکــه
مبتنــی بــر یــک نظریه عمیــق حزبی باشــند
بیشــتر تحت تأثیر فضاهای پیرامونی شــکل
میگیرند .نظریه تعامل در سیاست خارجی
یــا مفاهیمی ماننــد عدالت توســعه محور یا
عدالت توزیعی عناوینی هستند که احزاب ما
توانایــی دفاع از آنها بــه معنای واقعی کلمه
را ندارند.
روزگار به ما نشان داده که جریان اصولگرا
عمدتــاً از درون خود نظریهپــردازی نمیکند
و نکــرده اســت .آنچــه بهعنــوان نظریــات از
زبــان ایــن جریــان مطــرح میشــود متأثــر از
گفتمان جریان حاکم در نظام سیاسی است.

بخشهــای غیرانتخابــی حکومــت در ایران
نســبت بــه اداره کشــور دیدگاههایــی دارند و
ایــن دیدگاهها را از طریق رســانهها به اطالع
جامعه میرســانند .معموالً جریان اصولگرا
ایــن نظریــات را تکــرار و در واقــع در حکــم
آمپلیفایر یا تقویتکننده صدا عمل میکند.
ایــن طــور نبوده اســت کــه بنشــینند در درون
حــزب خودشــان بــه درک واقعبینانــهای از
موضوع برسند و ببینند آنچه بهعنوان نظریه
غالب که در کشــور توســط حاکمیت تعقیب
میشــود آیا با مصالح مــردم و مصالح ملی
سازگار است یا خیر.
ëëدر جریان اصالحطلــب این وضع متفاوت
است؟
بله ،علت تفاوت هم این است که جریان
اصالحطلــب در طــول تاریــخ  30ســاله از
رحلت حضرت امــام(ره) تا به امروز همواره
در اقلیــت حاکمیتــی بــود ه اســت  .بنابرایــن
اصالحطلبــان همواره بــرای بقــا و پایداری و
دفاع از نظریات سیاســی خــود مجبور بودند
استدالل داشته باشند .همین امر سبب شده
کــه آنها تقریباً به نســبت بیشــتری بــه مبانی
تحلیلــی دســت پیــدا کننــد و بــر پایــه همان
نظریــات از خودشــان دفــاع کننــد .در واقــع
تالش ما این اســت که فارغ از وابستگی چپ
و راســت این انتظار را مطرح کنیم که احزاب
چپ و راســت کــه امــروز نــام اصالحطلب و
اصولگــرا دارند به ســمت تعمیق مناســبات
داخل نهــاد حزبی خود حرکت کننــد و برای
گفتمانی که به آن تعلق خاطر دارند پشتوانه
اســتداللی ایجــاد کننــد تــا بــا تکیه بــر قدرت
تحلیــل منطقــی و اقناعی بتواننــد با جامعه
مخاطــب خود زبان مفاهمه برقــرار کنند و از
موضع مصلحت اندیشــی با جامعه ســخن
بگوینــد .متأســفانه ایــن وضعیت چنــان که
اشــاره کردم دســتاورد چندانی نداشته و نوعاً
احــزاب هــم در ایــران از موضعــی برخــورد
میکنند که هیچ گاه حائز اثربخشی نیست.
ëëآنچه شما میفرمایید مبتنی بر امر مطلوب
اســت تا امــر واقــع .امــر واقــع این اســت که
دســتکم در انتخابــات پیش رو نه بــا احزاب
بلکه بــا گعدههایــی مواجهیم کــه در بهترین
شرایط برنامه یا اســتراتژی مبارزات انتخاباتی
معطــوف بــه پیــروزی را تدویــن میکننــد.
براســاس همین واقعیت مــردم در انتخابات
 1400در برابر کدام گفتمانها قرار میگیرند؟
بلــه ،من در مقدمه بــر امر مطلوب تأکید
کردم و اینکه اگر بخواهیم آینده سیاسی ایران
را تضمین کنیــم باید در جریــان رقابتهای
حزبــی حیــات مــردم را بــه ســمت بهبــود
حرکت بدهیــم .الجرم نیازمند این هســتیم
که نهادهای واســطی به معنای واقعی کلمه
شــکل بگیرند و ایفای نقش کننــد .من این را
رد نمیکنم که حرف زدن از حزب حرف زدن
درباره امر ایدهآل اســت .اما راستش اگر شما
هر از چندی به دنیای پیرامونتان این تذکر را
ندهید که امر مطلوب چیست هیچ گاه از امر
واقع به ســمت امر مطلوب حرکت نخواهید
کــرد .ایــن جــزء مخاطــرات فعالیتهــای
سیاســی اســت .ما هــر از چنــدی بایــد قله را
نشــان بدهیم و بگوییم منطق چیست و باید
چگونه حرکت کنیم.
امــا در پاســخ به پرســش شــما براســاس
امــر واقــع باید گفــت که امــروز همچنــان دو
نظریه چپ و راســت اصالحطلب و اصولگرا
جریانهــای اصلــی مطــرح هســتند .آنچــه
بهعنوان گفتمان اصالحطلبی ارائه میشــود
مبتنــی بر جهــان عاری از خشــونت و تعامل
توگــو با جهان پیرامون اســت .تأکید بر
و گف 
این اســت که حتی با دشــمنان هم باید زبان
توگو داشــته باشــیم و منافــع خودمان را
گف 
پیگیری کنیم .اصالحطلبان معتقدند که اگر
چه نظام جمهوری اسالمی نظامی مبتنی بر

توصیه اصالحطلبی این است که هرگونه تدبیری
که در سطوح عالی قدرت صورت میگیرد اال و البد
باید معطوف به بهبودخواهی وضع مردم باشد.
این بهبودخواهی هم فیزیک زندگی مردم را شامل
میشود و هم ابعاد غیرفیزیک زندگیشان را .مردم
باید احساس سعادت و امنیت کنند ،باید آینده
تضمین شدهای برای نسلهای بعدی خود متصور
باشند .دیدگاههای اصالحطلبان و دیدگاههای
اصولگرایی روی این خط مرز حرکت میکنند .اینکه
آیا ما همواره شعارهای رادیکال بدهیم و ذهنیتمان
نسبت به جهان منفی باشد ،اینکه همواره با
سوءتفاهم به دنیای پیرامونی خودمان نگاه کنیم
ارزشهــای ایدئولوژیک اســت اما باید بتواند
حداقــل نیازهــای مــردم را تأمین کنــد و تنها
بعد از آن از مردم انتظار داشــته باشــد که به
ارزشهای عرفی ،اعتقادی ،مکتبی و مذهبی
خود پایبند باشند.
مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
بهدلیــل برخــی سیاســتها در برابــر جهــان
پیرامونــی ،بخــش بزرگی از زندگــی متعارف
مردم تحتالشعاع قرارگرفته است .جامعه
ایرانی امروز نسبت به تأمین معیشت خود و
تضمین آینده نسلهای بعد بیمناک است.
بنابرایــن نکته مهم این اســت که اگرچه باید
از اصــول دفــاع کنیــم اما باید ببینیــم که این
اصــول تا کجا منطقی و ممکن الوقوع اند .به
نظــر من تا آنجا کــه بدنه اجتماعی مخاطب
شما اعتماد خودش را از دست ندهد.
ëëبا این حســاب معتقدید که مباحث مربوط
به دموکراتیزاســیون نظام سیاسی در برابر امر
چگونگــی تأمیــن معیشــت مردم بــه محاق
رفته؟
در بحــث حکومــت اســامی و جمهوری
اسالمی بارها این نکته مطرح شده که اگرچه
گفتــه میشــود حاکمــان جمهوری اســامی
مشروعیتشــان را از مــردم نمیگیرنــد امــا
مردم پایه مشروعیت آنها هستند.
مشــروعیت مردمــی هــم زمانــی حاصل
میشود که مردم نسبت به عملکرد حاکمان
رضایت مندی متوسطی داشته باشند.
اگر استدالل ما این است که سیاستهای
مقابلــه جویانــه در برابر قدرتهــای جهانی
حق ماست و آنها حقی از ما ضایع کرده اند،
باید بدانیــم که در قبال ایــن حرکت طوالنی
تاریخــی بــه بدنــه جامعــه ایرانــی و زندگــی
متعارف شــهروندان آسیب رســیده است .با
آگاهی به چنین حقیقتی قطعاً و مسلماً باید
در این سیاستها تجدیدنظر کنیم .این یکی

از آن خــط افتراقهایی اســت کــه بین نظریه
اصالحطلبی با گفتمانهای رقیبش کشــیده
شده است.
در بحــث هســتهای بارهــا و بارهــا اشــاره
شــده بــه تندرویهایی کــه در گذشــته انجام
میشــد و جریــان اصالحطلــب در برابــرش
ایســتادگی میکــرد .ســخن ایــن اســت کــه
مــا زمانــی میتوانیــم در خانــواده هســتهای
جهانــی حضــور پیدا کنیــم کــه از پادمانها و
مقــررات پروتکلهــای هســتهای در جهــان
پیــروی کنیــم زیرا امــر مخاطرهآمیــزی که به
مثابه شمشــیر دو ســر هم کاربــرد صلحآمیز
دارد و هم ممکن اســت به یک ســاح کشتار
جمعــی تبدیــل شــود نمیتوانــد از نظــارت
جهانــی خــارج باشــد .دیــدگاه اصالحطلبی
بــر این تأکید داشــت که مــا اال و البــد باید در
مباحــث هســتهای بــا نهادهــای بینالملــل
اعتمادســازی کنیــم .نمیتوانیــم براســاس
اینکه کشــور مســتقلی هســتیم هر کاری را که
درســت تشــخیص میدهیــم در ایــن رابطه
انجام دهیم .چنین رویکردی در گذشته و در
زمان دولت آقای احمدینژاد مقاومتهای
ســنگینی ایجــاد کرد ،ســبب ســوءتفاهمهای
بزرگی شد و آســیبهای سنگینی برای کشور
ایجاد کرد.
مــا در دوره آقــای خاتمــی بــا کشــورهای
اروپایــی وارد مذاکــره شــدیم و بــه نقــاط
درخشــانی از توافــق رســیدیم .توافقهــای
ســعدآباد ،پاریــس و آلماتــی رونــدی بود که
میتوانســت در آن ســالها مــا را از بحــران
هســتهای خــارج کند و اجــازه بدهد کــه ما در
خانــواده جهانی بخوبــی حرکت کنیم .منتها
تحریمهــای ســازمان ملــل و دوجانبــهای که
مشــخصاً امریــکا بــر اســاس سیاســتهای
غلط دولت آقــای احمدینژاد بر ما تحمیل
کــرد به آقای روحانی ارث رســید .پــس از آن

اگرچــه آقای روحانی این مســیر را برگرداند و
توانست ما را به توافق جامع االطرافی بهنام
برجام هدایت کند لیکن واقعیت این اســت
کــه خســارات گذشــته و هزینــه ســنگینی کــه
دیدگاههای رادیــکال از ناحیه اصولگرایان بر
کشور حاکم کردند ،پاسخگویی نداشت.
از ایــن حیث ایــن مرزبندیها االن بر این
مبناست که اگر شهروند ایرانی بخواهد در یک
شرایط متوسط طبیعی زندگی کند و بپذیریم
کــه حاکمــان رأی به مســئولیت خودشــان را
از اعتمــاد مردم به دســت میآورنــد باید در
اتخاذ تدابیر و سیاســت هایمان توجه بکنیم
که تا کجا توانستهایم ازاعتماد ملی حفاظت و
صیانت کنیم .اگر چنانچه این اعتماد خدشه
دار شــود ممکن اســت مردم در فرصتهای
آتــی خدای ناخواســته اصالً اعتقادشــان را از
جمهوری اسالمی بردارند.
ëëآیــا آنچه میگوییــد به معنای آن اســت که
هدف غایــی همه تالشهــا در ابعــاد مختلف
سیاســت خارجــی ،تعمیــم دموکراســی در
سیاست داخلی و بهبود وضع معیشتی مردم
و حفظ نظم موجود است؟
توصیــه اصالحطلبــی ایــن اســت کــه
هرگونــه تدبیری که در ســطوح عالــی قدرت
صــورت میگیــرد اال و البــد بایــد معطــوف
بــه بهبودخواهــی وضــع مــردم باشــد .ایــن
بهبودخواهــی هــم فیزیــک زندگــی مــردم
را شــامل میشــود و هــم ابعــاد غیرفیزیــک
زندگیشــان را .مردم باید احســاس سعادت
و امنیــت کنند ،بایــد آینده تضمین شــدهای
برای نســلهای بعــدی خود متصور باشــند؛
نمیشــود تحمــل کــرد کــه یــک خانــواده
متوســط شــهری ایرانی تمام دغدغه زندگی
روزمرهاش در طول ســال این باشد که حدی
از بهره اقتصادی را ببرد که این حد اقتصادی
اندک پاسخگوی اجاره خانهاش هم نیست.
ایــن جــزو مخاطرههایی اســت که بر ســر راه
حکومت قرار دارد .دیدگاههای اصالحطلبان
و دیدگاههــای اصولگرایــی روی این خط مرز
حرکت میکنند .اینکه ما همواره شــعارهای
رادیــکال بدهیــم و ذهنیتمــان نســبت بــه
جهان منفی باشد ،اینکه همواره با سوءتفاهم
به دنیای پیرامونی خودمان نگاه کنیم ،اینکه
باورمان این باشــد که دنیا باید ما را درک کند
ولی متقابالً از خودمان انتظار نداشته باشیم
که ما هــم باید دنیا را درک کنیــم؛ ما را دچار
بنبســت خواهد کــرد .این خط مرزی اســت
که بین دو نظریه سیاســی کشیده شده است.
مــا باورمان این اســت که باید بــا واقع بینی از
ایــن وادی عبور کنیــم .تأکیدی کــه در ارتباط
بــا رقابتهــای سیاســی داریم این اســت که
احــزاب چپ و راســت قبــل از آنکــه در مقام
تأمین منافع گروهی و حزبی خودشان باشند
بروند به سمت منافع جامعه و مردم .تحت
تأثیر تأمین منافع ملی منافع حزبیشان هم
تأمین خواهد شــد .اگر این مسیر را رفتیم راه
به صالح و فالح بردهایم.

مثــال ملمــوس در ایــن رابطــه وجــود
انسان اســت که ارگانها و اعضای بدن واجد
کارکردهــای مختلفی هســتند؛ دســت ،ســر و
مغز ،چشم و قلب هر یک کارکردی دارند اما
در عین حــال همه در خدمــت بقای موجود
زندهانــد .اگر عارضــهای رخ بدهــد که حیات
را تهدید کنــد تمامی این مؤلفههای وجودی
حاضرنــد خودشــان را قربانیکننــد تا حیات
زنــده بمانــد.آن حیــات در ادبیــات سیاســی
منافــع ملی اســت و منافع مــادون آن یعنی
منفعت دســت ،چشــم یا ســر منافــع حزبی
اســت .مــا از چنیــن موضعــی بایــد فعالیت
خودمــان را ارتقــا بدهیــم .بایــد در مقام این
باشــیم که ببینیم در چشمانداز پیش رو بعد
از یــک مجادله تاریخــی چند دهــهای در امر
هستهای مردم چه چیزی را مطالبه میکنند.
اگــر برنامهها و سیاســتهای حزبی خودمان
را بر پاســخ گفتن به نیاز مردم ســامان دهیم
اعتماد مردم مجدداً تقویت میشود.
ëëبر مبنای شعارهای مطرح شده در تجمعات
ســالهای اخیر امــا بهنظر میرســد کــه هر دو
جریان سیاسی تا حدود زیادی اعتماد مردم را
از دســت دادهاند .آیا اصالحطلبان میتوانند
خود را از نقش داشــتن در مسائل موجود مبرا
بداننــد و بــه اتــکای این برائــت بــرای مبارزه
انتخاباتــی دیگــر پیــروزی خــود را پیشبینی
کنند؟
مــا قطعــه تاریخــی بســیار تلخــی در
حرکت  40ســاله ایران پــس از انقالب داریم؛
بــازه زمانــی ســالهای  84تــا  .92مــرور روند
تاریخــی دولتهــای ایران نشــان میدهد که
دولــت در زمــان دفاع مقدس بــهرغم همه
مصیبتهایــی کــه جهــان پیرامــون تــدارک
دیــده بــود توانســت از مشــکالت عبــور کند و
جامعه روزب ه روز شرایط بهتری را تجربه کند.
دولت دفاع مقدس بدون اینکه یک وجب از
خاک ایران را از دست بدهیم مسائل را پیش
بــرد و حل کــرد .پــس از آن دولت ســازندگی
با تمــام همــت خــود زیرســاختها را احیا و
زیانها را جبران کرد؛ رونق اقتصادی بهوجود
آورد ،بســتر جامعــه را امیــدوار کــرد ،ســطح
مناقشههای جهانی را کاهش داد و موقعیت
ایران را در جهان رجحان بخشید .به باور من
دولــت آقای خاتمــی در ادامه همین حرکت
بود و بر همین بستر و ریل حرکت کرد .منتها
در حوزه سیاست خارجی به دالیل متعددی
توانســت با قدرت و قوت بیشــتری نسبت به
دولت سازندگی اعتبار بینالمللی ایجاد کند
و از لحاظ اقتصادی هم دســتاوردهای بزرگی
داشــت .این را مــن از قول خــودم نمیگویم
بلکه این را مرحوم اســداهلل عسگر اوالدی که
در جبهه سیاســی مخالف آقــای خاتمی بود
گفته اســت .ایشــان در جواب خبرنــگاری که
پرســید بهنظر شــما بهتریــن دوره اقتصادی
بــرای بخــش خصوصــی ایــران و اتاقهــای
بازرگانی چه دورهای بوده است ،از دوره آقای
خاتمــی نــام برد .ایــن اعتراف بســیار مهمی

