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عبداهلل ناصری در گفت و گوی تفصیلی با آفتاب یزد:

تنها راه همچنان تداوم اصالحطلبی است

آفتاب یزد – هس�تی قاس�می :وضعیت خاصی
حاکم اس��ت از یک س��و انتظار م��یرود دولت
حس��ن روحانی در طول چند ماه آتی دست به
اقدامات جدی به ویژه در حوزه دیپلماس��ی بزند
تا یکبار دیگ��ر از طریق مذاکره و رفع تحریمها،
تحوالت مطلوب دو سال پایانی از عمر دولت اول
خود را به نحوی در کشور تکرار کند و از سویی
به دلیل عدم وجود چش��مانداز روشن نسبت به
برج��ام به اعتقاد برخی ،ای��ن انتظار وجود دارد
که اصالحطلب��ان برای بازگردان��دن امید گامی
بردارند.
همچنی��ن دول��ت اخی��را ب��ا نامهای به س��ران
کش��ورهای باقیمان��ده عضو برجام ن��ه از خروج
ای��ران بلکه از کاهش تعهدات ته��ران در برنامه
جامع اقدام مشترک و مهلت  60روزه کشورمان
به طرفه��ای مقابل به ویژه اتحادیه اروپا جهت
اجرای تعهداتشان خبر داده است.
بر این اساس ،آفتاب یزد با عبداهلل ناصری مشاور
ارش��د رئیس دولت اصالحات و فعال سیاس��ی
اصالحطلب درباره مس��ائل مذکور به گفت و گو
پرداخته است که در ادامه آن را میخوانید.

نس��بت به آینده کش��ور تغییر میده��د و امید
در میان مردم ایجاد میکن��د .از این رو ،رئیس
جمهور باید تشویق و ترغیب جامعه را نسبت به
صندوقه��ای رای به عنوان یک ضرورت ملی بر
ضرورتهای جناحی و فردی خود ارجح بداند و
ب��ا بهبود عملکردش در دولت دوازدهم زمینه را
برای مش��ارکت باالی مردم در انتخابات مجلس
 98فراهم کند.

جنابعال��ی در مصاحب��های اخیرا اش��اره
کردی��د که ممک��ن اس��ت اصالحطلبان در
انتخاب��ات پی��ش روی مجلس لیس��تی ارائه
ندهند .آیا سخن شما را باید این گونه تعبیر
ک��رد که احتماال اصالح��ات درصدد عبور از
انتخابات برخواهد آمد؟
تحری��م در گفتم��ان اصالحات هی��چ جایگاهی
ندارد .حتی در ش��رایط بدت��ری مانند انتخابات
مجلس هفت��م نیز اصالحطلب��ان علیرغم اینکه
لیس��تی ارائه ندادند اما انتخاب��ات را هم تحریم
نکردن��د بلک��ه در آن زمان انتخ��اب را به مردم
واگ��ذار کردن��د .بنابرای��ن تصورم ب��ر این مهم
اس��ت نخس��تین اقدامی که جری��ان اصالحات
بای��د در انتخاب��ات  98انج��ام دهد این اس��ت
که اعتماد جامعه رای ش��ان را نس��بت به خود
بازگرداند که البته گامی مهم و بس��یار دش��وار
محسوب میشود .اما در عین حال تنها مسیری
ک��ه میتواند اصالح��ات را از ای��ن تنگنا خارج
کند این اس��ت ک��ه آنها تحت هر ش��رایطی در
انتخابات  98آماده حضور نباشند بلکه شرایطی
را ب��رای ش��رکت در انتخاب��ات تعیی��ن کنند و
در ص��ورت اجماع بر روی آن ،ش��روط ش��ان را
ارائه دهند.

دو س��ال از دولت دوم حسن روحانی از
هم اکنون زمان باقی اس��ت و او طی دو سال
گذشته بحرانها و مشکالت بسیاری متحمل
تالش موفق ب��ه انعقاد توافق
ن��دارد .در واق��ع اگ��ر مبادله
ش��د ،با این وج��ود بحرانهایی چون س��یل،
متاسفانه برخی در ایران منتظرند که دولت ترامپ پایان بپذیرد و در صورتی
هس��تهای با اعض��ای مذاکره
زندانی��ان کلیدی برای تحول
زلزله ،هج��وم ملخها و بازگش��ت تحریمها،
که او در انتخابات  2020دیگر انتخاب نشود با دولت دموکرات احتمالی وارد
ش��د .پس از امض��ای برجام
باش��د ،امری مطلوب اس��ت.
بالتکلیف��ی برج��ام و ...بازه��م میت��وان
گفت و گو ش�وند ،این کامال اشتباه است .در عین حال ،عدم انتخاب مجدد
ه��م اگرچه برخ��ی همچنان
ام��ا اگر قرار باش��د ک��ه تنها
چش��ماندازی برای دو س��ال پایانی از دولت
ترامپ در آمریکا خوش بینی کاذب است
با اجرای برنام��ه جامع اقدام
یک تبادل باشد هیچ فایدهای
دوازدهم متصور بود؟
مش��ترک مخالف بودند اما در
ن��دارد .چراک��ه دولته��ای
متاس��فانه خیر ،زیرا تلقی افکارعمومی نس��بت
معتقدم که برجام عمال دیگر خاصیتی ندارد مگر اینکه باب مذاکرهای برای
مقاب��ل بس��یاری در داخل از
توس��عه یافته همواره نش��ان
به دولت منفی اس��ت .چراکه بس��یاری از مردم
حل مناقش�ات جدی باز کن�د .خروج فی البداهه ایران از برجام ش�رایط را
برجام به عنوان یک دستاورد
دادن��د ک��ه دغدغ��ه باالی��ی
معتقدند مدیریت کش��ور رها ش��ده و این تلقی
بسیار سخت تر خواهد کرد .ایران باید همچنان از فرصت برنامه جامع اقدام
بینالمللی حمای��ت به عمل
نسبت به شهروندانشان دارند
اصالحطلب��ان ام��روز در ی��ک پی��چ
بس��یار قوی اس��ت .همانطور که ع��دم مدیریت
مشترک جهت حل مناقشاتش بهره ببرد
آوردن��د .امروز هم پس از این
از ای��ن رو ،گفت و گو در این
تاریخی بس��یار سختی قرار دارند و آن تنزل
دولت در مهار قیمت ارز و دالر و بحران سیل و...
همه فراز و نش��یب در برجام،
باب امری مطلوب است.
س��رمایههای اجتماعی این جریان اس��ت .از
مشاهده شد ،افکارعمومی با توجه به این مسائل
اگر اصالحطلبان با یک چارچوب روشنی وارد انتخابات شوند و بتوانند با یک
رئیس جمهور باید ابتدا زمینه
ای��ن رو ،ترمی��م اعتماد اجتماع��ی و ترغیب
هیچ چشماندازی نس��بت به دولت دوم روحانی
استدالل دقیق از نظر خود دفاع کنند ،پاسخ خواهند گرفت .اما نباید بدون
را در داخل ب��رای گفت و گو
برخی بر این اعتقادند
ی صندوقه��ای رای چگونه
جامع��ه ب��ه پ��ا 
ندارد .در واقع نه جامعه ایران آینده روشنی برای
هیچ شرطی وارد انتخابات شوند و درعین حال از مردم هم انتظار مشارکت
با غیردولتیها آماده سازد .در
باید ت��ا انتخاب��ات 2020
امکانپذیر است؟
روحانی و دولتمردانش در اذهان متصور است و
داش�ته باشند در این صورت نمیتوان چندان نسبت به شانس اصالحات در
این ص��ورت تا حدی میتوان
آمری��کا صبر ک��رد ،زیرا با
معتقدم ک��ه در وهله نخس��ت ،مجموعه جریان
نه طبقه مدنی و روشنفکر کشور میتوانند چنین
به آین��ده دیپلماس��ی دولت
دموکراتها بیشتر میتوان
انتخابات مطمئن بود
اصالح��ات بای��د انتقاده��ا نس��بت ب��ه برخی از
چش��ماندازی برای دولت ترسیم کنند .بنابراین
خوشبین بود.
کن��ار آم��د ،آیا به راس��تی
رفتارهای برخی از احزاب اصالحطلب و نیز تدوین
ب��ر این باورم ای��ن تصور که در دو س��ال آینده
ق��رار گرفت .بنابراین ،این تصور که برجام آغاز و
ای��ران علیرغ��م ش��رایط
لیستهای انتخاباتی را بپذیرد ،سپس با پذیرش
قرار است اتفاق خاصی در دولت روحانی رخ دهد،
حمالت بسیاری نسبت به دولت طی چند
پایان کلید حل همه مشکالت ایران است ،کامال
کنون��ی بازهم باید تا نتیجه انتخابات 2020
این انتقادها باید شرایط جدیدی را برای فراخوان
اش��تباه است .از این رو ،به عنوان یک شهروند و
سادهاندیشانه اس��ت .زیرا کامال مشخص بود که
صبر کند؟
س��ال گذش��ته به وی��ژه در دور دوم صورت
م��ردم فراهم کرد و این مه��م به هیچ طریق رخ
عضو جامعه مدنی تلقی روشنی نسبت به آینده
برنامه جامع اقدام مش��ترک دستاوردهایی برای
متاس��فانه برخ��ی در ایران منتظرن��د که دولت
گرفته و دولت خ��ود نیز در پارهای از موارد
نخواهد داد مگر اینکه انتخابات مش��روط باش��د.
دول��ت روحانی ندارم .حتی ب��ا توجه به عملکرد
ای��ران و نیز طرف مقابل دارد ام��ا بدین مفهوم
ترام��پ پای��ان بپذی��رد در صورت��ی ک��ه او در
عملکرد مطلوبی نداش��ته است و کابینه اش
در صورتی که این اتفاق بیفتد بزرگترین شرط این
دو س��ال اخیر ش��رایط را به مراتب در دو سال
نبود ک��ه با برجام همه مش��کالت کش��ور حل
انتخاب��ات  2020دیگر انتخاب نش��ود با دولت
آن طور که باید موفق عمل نکرد .از این رو،
جریان میتواند نوع عملکرد نظارت باشد در این
پایانی از عمر دول��ت دوازدهم بدتر هم میبینم
ش��ود .عالوه بر این ،تالش برای حل مناقش��ات
دموک��رات احتمال��ی
تصور نمیبرید دولت
صورت تا حد بس��یاری
که البته امید میرود که
به مفه��وم حفظ روح برجام ب��ود .اتحادیه اروپا
وارد گفت و گو ش��وند،
روحانی اساسا با توجه
اعتم��اد جامعه نس��بت
این تصور اشتباه باشد.
نخس�تین اقدام�ی ک�ه جری�ان
اصالحطلب�ان ام�روز ب�ه تنه�ا
هم بع��د از خروج آمریکا از برنام��ه جامع اقدام
این کامال اشتباه است.
به زم��ان باقیمانده از
به جری��ان اصالحات باز
اصالح�ات بای�د در انتخاب�ات 98
مسئلهای که میاندیشند بازگشت
مش��ترک حمایت کرد تا توافق هس��تهای حفظ
در عی��ن ح��ال ،ع��دم
عمر دول��ت دوازدهم
خواهد گش��ت .اما باید
حس��ن روحان��ی
انج�ام دهد این اس�ت ک�ه اعتماد
امی�د و آرام�ش در جامع�ه و حل
بمان��د .زیرا طرفه��ای مقابل به وی��ژه اروپا به
انتخاب مج��دد ترامپ
و ناامی��دی م��ردم
این واقعی��ت را پذیرفت
در این دو سال پایانی
جامعه رای ش�ان را نسبت به خود
مش�کالت کش�ور اس�ت .ب�ه نظر
برج��ام به عن��وان یک دس��تاورد بینالمللی که
در آمری��کا خوش بینی
نس��بت به خود دیگر
ک��ه اصالحطلبان و نیز
ب��ر روی چه مس��ائلی
بازگردان�د ک�ه البته گام�ی مهم و
روحان�ی چنانچ�ه اگ�ر همچن�ان
ب��ه ثبات و صلح جامعه جهان��ی کمک میکند،
کاذب اس��ت .به همین
انگی��زهای ب��رای حل
اصولگرای��ان در آین��ده
بای��د تمرک��ز کند تا
بس�یار دشوار محس�وب میشود.
دغدغه آینده کش�ور را دارد فراتر
اعتقاد داشتند .به همین دلیل باید اذعان داشت
دلیل روحانی در این دو
مش��کالت نداش��ته
انتخابات ایران ش��رایط
امیده��ای از دس��ت
ام�ا در عین حال تنها مس�یری که
از بازگرداندن اعتماد س�رمایههای
که برجام دیگر هیچ خاصیتی ندارد!
س��ال باقیمانده با توجه
باشد؟
بسیار س��ختی خواهند
رفته نس��بت به خود و
میتواند اصالح�ات را از این تنگنا
اجتماع�ی ،بای�د در اس�رع وق�ت
به انباش��ت مش��کالت
روحان��ی بای��د بپذی��رد
داشت.
حت��ی اصالحطلبان را
خارج کند این اس�ت که آنها تحت
زمینه تحول در سیاست خارجی را
جنابعالی اش��اره کردید که برجام دیگر
ج��دی داخل��ی و ملی
ک��ه در برخ��ی از موارد
باز گرداند؟
هر شرایطی در انتخابات  98آماده
فراهم کند .عالوه ب�ر این ،به هیچ
بای��د بتواند ب��اب یک
ک��مکاری کرده اس��ت
خاصیت��ی ندارد .در این ص��ورت با توجه به
جنابعالی معتقدید
دغدغ��ه اصالحطلب��ان
حضور نباش�ند بلکه ش�رایطی را
روی نمیت�وان ای�ن تلق�ی را ک�ه
تح��ول در دیپلماس��ی
و بای��د ای��ن اهم��ال و
اینکه آمریکا هم خواهان لغو توافق هستهای
که بای��د انتخاب را به
نس��بت به مردم و آینده
تعیین
انتخاب�ات
در
ش�رکت
برای
برخ�ی از نزدی�کان روحان�ی به او
ق��وی ب��ا کش��ورها را
کاستیها را جبران کند.
اس��ت ،خ��روج ای��ران از برجام ب��ا توجه به
مردم واگ��ذار کرد اما
کش��ور به مراتب بیشتر
کنن�د و در صورت اجم�اع بر روی
القا میکنند ،پذیرفت که اکنون در
ب��از کند .در این صورت
در م��واردی ه��م برخی
ش��رایط کنونی و حتی عدم انج��ام تعهدات
چه تضمینی وجود دارد
از هر چیز دیگری است
آن ،شروط شان را ارائه دهند
موضع ضعف هستیم
ب��ه طور قطع بس��یاری
نهاده��ای م��وازی برای
اروپ��ا بعد از پایان مهلت  60روزه خطرناک
که این روش منجر به
تا اینکه به این مس��ئله
از مناقش��ات منطقهای
دولت دوازدهم مش��کل
نخواهد بود؟
بهب��ود پایگاه اجتماعی
فک��ر کنند که حس��ن
ایران حل خواهد شد و
ساز شدند .رئیس جمهور
بله معتقدم که برجام عمال دیگر خاصیتی ندارد
اصالح��ات و پی��روزی
روحانی با س��رمایههای
این خود دستاورد بزرگی برای کشور خواهد بود.
باید با توجه به  24میلیون رای اش در سال ،96
مگ��ر اینکه باب مذاکرهای برای حل مناقش��ات
این جریان در انتخابات مجلس 98شود؟
اجتماع��ی ای��ن جری��ان ط��ی دو س��ال اخیر
نگاه جامعه را نس��بت به خود تغییر دهد و راهش
ج��دی باز کند .خروج فی البداهه ایران از برجام
هم��واره انتخاب با م��ردم بوده اس��ت اما بحث
چ��ه کرده و ت��ا چهان��دازه اعتب��ار اصالحات را
طی س��الهای گذشته شاهد تالشهایی
هم آغاز تالشهایی به ویژه در حوزه دیپلماس��ی
شرایط را بسیار سخت تر خواهد کرد .ایران باید
جامعه این اس��ت که مسئوالن و احزاب به ویژه
درجامعه خدش��ه دار کرده اس��ت .اصالحطلبان
برای رفع تحریمهاس��ت .زیرا ام��روز اگر دولت به
از س��وی دولت روحانی در زمینه دیپلماسی
همچنان از فرصت برنامه جامع اقدام مش��ترک
اصالحطلبان باید ما را نسبت به کارآمدی صندوق
امروز به تنها مسئلهای که میاندیشند بازگشت
نظرسنجیها رجوع کند به خوبی درخواهد یافت
ب��رای حف��ظ برج��ام
جهت حل مناقش��اتش
رای توجی��ه کنند .بنابراین اگ��ر اصالحطلبان با
امید و آرامش در جامعه و حل مش��کالت کشور
که دچار تنزل محبوبیت بسیار زیادی شده است.
بودی��م ،اکن��ون ای��ن
بهره ببرد.
ی��ک چارچوب روش��نی وارد انتخابات ش��وند و
اس��ت .به نظر روحان��ی چنانچه اگ��ر همچنان
حسن روحانی باید نگاه  24میلیون
به همین دلیل حسن روحانی باید نگاه  24میلیون
تالشه��ا ب��رای ح��ل
بتوانند با یک اس��تدالل دقیق از نظر خود دفاع
دغدغه آینده کش��ور را دارد فراتر از بازگرداندن
رای دهن�ده را نس�بت ب�ه خ�ود
رای دهنده را نسبت به خود تغییر دهد .به هر روی،
برخ��ی از مش��کالت
ع��دهای همانطور
کنند ،پاس��خ خواهن��د گرفت .ام��ا نباید بدون
اعتماد سرمایههای اجتماعی ،باید در اسرع وقت
تغیی�ر دهد .به ه�ر روی ،آیندگان
آیندگان درباره حسن روحانی به قضاوت خواهند
ب��ه وی��ژه تحریمها با
ک��ه از هم��ان ابت��دا
هی��چ ش��رطی وارد انتخاب��ات ش��وند و درعین
زمینه تحول در سیاس��ت خارجی را فراهم کند.
درباره حس�ن روحان�ی به قضاوت
نشس��ت .همانطور که پس از اتم��ام دولت نهم و
توجه ب��ه وجود برخی
ب��ا برج��ام مخال��ف
حال از مردم هم انتظار مش��ارکت داشته باشند
عالوه بر این ،به هیچ روی نمیتوان این تلقی را
خواهند نشست .همانطور که پساز
دهم ،عملکرد احمدی نژاد را مورد نقد و بررس��ی
از جریانه��ای تندرو
بودن��د ب��ه برخ��ی
در این صورت نمیتوان چندان نسبت به شانس
که برخی از نزدیکان روحانی به او القا میکنند،
اتم�ام دولت نهم و ده�م ،عملکرد
و قض��اوت قرار دادن��د .احمدی نژاد بس��یاری از
و جنگ طلب در کاخ
ح��رکات دیپلماتیک
اصالحات در انتخابات مطمئن بود.
پذیرفت که اکنون در موضع ضعف هستیم.
احمدینژاد را مورد نقد و بررسی و
دس��تاوردهای دول��ت س��ازندگی و اصالحات را
�ی
جای�
�ه
ب�
راه
�فید
س�
هم اعتق��ادی ندارند،
قضاوت قرار دادند
از بی��ن ب��رد و عملکرد نامطلوب��ی در دولت خود
میبرد؟
در چنی��ن وضعیت��ی و
ب��ه عن��وان س��وال آخ��ر ،اصالحطلب��ان
اخیرا ظریف در نیویورک درباره آزادی
داش��ت ام��ا پس از س��الها ام��روز جامع��ه تلقی
ش��اید القایی که برخی
همچنین اعالم کاهش
سالهاس��ت آن ط��ور ک��ه بای��د در صحن��ه
اینکه
زندانیان آمریکای��ی اظهاراتی مبنی بر
تحریم در گفتم�ان اصالحات هیچ
منصفانهای نسبت به عملکرد دولت اصالحات دارد.
جناحه��ا و گروهه��ا در
تعه��د ات ای��ران در
ق��درت حضور ندارند و امروز با معضل تنزل
توانم
ی
« م��ن با اختی��ارات کامل آم��دم و م
جایگاه�ی ندارد .حتی در ش�رایط
بنابراین علیرغم وجود همه موانع و کارشکنیها و
رابط��ه با برج��ام ایجاد
برجام بر اساس بیانیه
س��رمایههای اجتماع��ی به دلی��ل حمایت از
�تلزم
مس�
زندانیان را بازگردانم اما این مهم
بدتری مانند انتخابات مجلس هفتم
فش��ارهای مخالفان؛ روحانی پس از  1400حتی
کرده و این مس��ئله که
ش��ورای امنی��ت ملی،
روحانی روبرو هستند .از این رو ،به طور کل
مطرح
را
است»
تغییر نگرش و رفتار ترامپ
نی�ز اصالحطلبان علیرغ�م اینکه
اگر نخواهد درعرصه سیاس��ت باقی بماند باید به
با امض��ای برنامه جامع
دولت چگونه میتواند
چه پرتوی نس��بت ب��ه آین��ده اصالحات در
ظریف
سخنان
از
کرده اس��ت ،اس��تنباط تان
لیستی ارائه ندادند اما انتخابات را
عنوان یک شخصیت نسبتا معقول و برای ماندن
اقدام مش��ترک بسیاری
مخالفان را ب��ه انجام
جریان ق��درت میتوان متصور ب��ود؟ آیا با
چیس��ت و او با چ��ه هدفی ای��ن اظهارات را
هم تحریم نکردند
در صحنه سیاسی و اجتماعی قبل از اتمام دولت
از مس��ائل ح��ل خواهد
دیپلماس��ی قویت��ر
توجه به تحوالت چند سال گذشته در دولت
مطرح کرده است؟
دوازدهم برخی از اقدامات را انجام دهد.
ش��د ،تلق��ی درس��تی
متقاعد سازد؟
روحانی میتوان چشماندازی برای اصالحات
دول��ت و وزارت خارج��ه تمای��ل ب��ه تحول در
نبود .در همان زمان بس��یاری از اصالحطلبان و
روحانی باید قبل از هر چیز تالش کند که کشور را
در جریان قدرت قائل بود؟
دیپلماس��ی دول��ت دارد ام��ا چ��ون بخش��ی از
عملک��رد مطل��وب حس��ن روحان��ی در
کنش��گران سیاسی بالفاصله اعالم کردند که اگر
در برجام نگاه دارد .زیرا برون رفت تهران از برنامه
تنها راه نجات اصالح گری در تداوم اصالحطلبی
حاکمیت آمری��کا این تلقی را ندارند و از موضع
برجام قرار اس��ت ،پایدار بماند باید مناقش��ات و
جامع اقدام مش��ترک چالشانگیز است .از همان
دو س��ال پایان��ی از عم��ر دول��ت دوازده��م
اس��ت .هیچ راه دومی وجود ن��دارد و همه باید
قدرت نس��بت به این مس��ئله برخورد میکنند،
اختالف��ات موجود میان ای��ران و اتحادیه اروپا و
ابتدا هم عدهای با مذاکره هستهای مخالف بودند
چهتاثی��ری بر روی انتخابات  1400و آینده
ای��ن واقعیت را بپذیرند و ش��رایط را برای روند
ممک��ن اس��ت ک��ه زندانی��ان زمین��های برای
آمریکا حل و فصل شود که متاسفانه عمال برنامه
اما رئیس جمهور و تیم دیپلماس��ی اش علیرغم
اصالحطلبان خواهد گذاشت؟
اصالحطلبی در کش��ور فراهم کنند .زیرا گزینه
دیپلماس��ی باش��د در غیر این صورت مس��ئله
جامع اقدام مش��ترک تحت تاثی��ر برخی فضاها
وجود این مخالفتها و کارشکنیها پس از ماهها
مه��م تری��ن تاثیرش این اس��ت ب��اور جامعه را
دیگری جز اصالحطلبی وجود ندارد.
زندانیان در این شرایط حساس چندان اهمیتی

یادداشت

تاثیرعملکرددولت
درانتخابات
غالمرضاظریفیان

فعال سیاسی اصالح طلب

اساس��ا هر جریان سیاسی حیات خود را در
عرصه سیاس��تورزی و حض��ور در صحنه
انتخابات میداند ک��ه جریان اصالحات هم
از این امر مس��تثنی نیس��ت .ام��ا چگونگی
رویارویی جریانات سیاسی با مسئله انتخابات
و اس��تراتژی شان عنصری بسیار مهم تلقی
میش��ود که خ��ود به مولفهه��ای مختلفی
بس��تگی دارد و یکی از این مولفهها برخورد
برخی از نهادها با کاندیدا و نیز تایید و عدم
تایید صالحی��ت کاندیداس��ت .زیرا ممکن
است برخی از جریانها در انتخابات احساس
حاشیه امن بیش��تری و برخی هم برعکس
احس��اس حاشیه امن کمتری داشته باشند.
ب��ه هر روی ،این رفتارها در نوع اس��تراتژی
یک جریان سیاسی و حضورش در انتخابات
بس��یار موثر است .بخش��ی از اصالحطلبان
ه��م از همی��ن رو ب��رای حضور فع��ال در
انتخاب��ات دچ��ار تردید هس��تند .زیرا فارغ
از عملکرد دولت ،نقش فراکس��یون امید در
مجلس هم بس��یار اثرگذار است .زیرا وقتی
یک جریان سیاسی در مجلس احساس کند
که نمیتواند از حداکث��ر توانایی خود برای
حل مس��ائل جامعه بهره ببرد این مس��ئله
خود در تصمیم گی��ری اصالح طلبان برای
حضور در صحنه انتخابات تاثیرگذار اس��ت.
اما واقعیت این اس��ت ک��ه صحنه انتخابات
در ای��ران با همه ف��راز و فرودها و ضعف و
قوتهایش صحن��ه مهم در ابع��اد مختلف
قلمداد میش��ود .از یک سو این ظرفیت را
ایجاد میکند که جامعه را نسبت به مسائل
سیاس��ی و سرنوشت خود حس��اس کند و
از س��ویی ممکن اس��ت که جامعه از چنین
حساسیتی برخوردار نباشد اما در انتخابات
با دقیق شدن بر عملکرد جریانات سیاسی،
این حساس��یت را پی��دا خواهد کرد که این
خود ب��ه تقویت همبس��تگیهای اجتماعی
منجر میگردد .اما فارغ از هر چیز ،علیرغم
همه مش��کالتی ک��ه در رابطه ب��ا مدیریت
کش��ور وجود دارد قطعا یک جریان سیاسی
نمیتواند نس��بت به حض��ور در این عرصه
بیتوج��ه باش��د و در انتخاب��ات به صورت
منفع��ل عمل کن��د بلکه برعک��س نه تنها
اصالحات بلک��ه همه جریانهای سیاس��ی
بای��د نهایت تالشش��ان را ب��ه کار ببرند تا
بتوانن��د با ایجاد امید در می��ان جامعه آنها
را به مشارکت دعوت کنند .بنابراین اگرچه
روحانی از اختیارات محدودش اخیرا سخن
گفته اس��ت اما با این هم��ه از دولت انتظار
م��یرود ک��ه هم��ه تالش��ش را جهت حل
مش��کالت و ایجاد امی��د در جامعه به کار
ببرد .زیرا دولت به همان میزان که درس��ت
عم��ل میکند به همانان��دازه هم در ایجاد
امی��د در جامعه هم موثر خواهد بود .چراکه
این امید اجتماعی اس��ت که مشارکت را در
انتخابات ب��اال میبرد .اگرچ��ه همه نهادها
در افزایش امید اجتماعی مس��ئولند اما در
این میان نقش دول��ت به دلیل اختیارات و
گستردگی مس��ئولیتش روی زندگی مردم
محس��وس تر از س��ایر بخشهای حاکمیت
اس��ت .حال گرچه بازهم ای��ن اختیارات به
تعبیر دولت محدود است اما رئیس جمهور
برخاسته از آرای مردم است به همین دلیل
هم بیش��ترین انتظار نس��بت به دولت برای
تحق��ق وعدهه��ا و ایجاد امید و نش��اط در
جامعه وجود دارد .در بسیاری از کشورهای
جه��ان هم به ای��ن دلیل ک��ه دولت حزبی
اس��ت همه تالش احزاب در این اس��ت که
دولت انتخاب ش��ده از سوی مردم بتواند به
وعدههای خود به درستی عمل کند تا بازهم
مردم به آن حزب در پارلمان رای دهند .در
ایران هم اصالح طلبان در انتخابات  96همه
تالشش��ان را به کار بردند تا حسن روحانی
در انتخاب��ات پی��روز ش��ود و همچنان این
جریان از دول��ت حمایت خواهد کرد اما در
مقابل انتظار حل مشکالت و ترغیب جامعه
برای مش��ارکت در انتخابات را دارد .چراکه
ن��وع عملکرد دول��ت در انتخابات مجلس و
ریاس��ت جمه��وری و میزان حض��ور مردم
نقش بس��یار تعیینکنن��دهای دارد .اگرچه
هم��ه اختیارات در ید دولت نیس��ت اما در
آن بخش��ی که دولت اختیار دارد با تکیه بر
ی��ک برنامه دقیق منس��جم و متکی بر یک
فهم درس��ت در تحوالت اقتصادی ،سیاسی
و اجتماع��ی باید عم��ل ک��رده و از میزان
خطایش کاهش ده��د و بر میزان اقتدارش
بیفزای��د .زی��را آنچه که مردم را نس��بت به
آینده امیدوار میکند نوع عملکرد حاکمیت
به ویژه دولت است.

