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آقــایدکتــر!وقتــیبــهمســیرطــیشــدهازســویجریــان
اصالحطلــببویــژهدردههاخیــرنگاهمیکنیــم،بهنوعی
میشــودگفتتجربههایمتفاوتیراپشــتسرگذاشتند.
ایــن رونــد را چطــور میبینیــد؟ مجموعــه اصالحطلبان
آســیبشناســیازرونــدکارخــودداشــتهاند؟االندرچــه
مرحلهایهستند؟
مــن میخواهم تعبیر آقای تــاج زاده را به کار ببرم که ما پختهتر
شــدیم.بههرحالیکمسیریراآغازکردیمودر اینمسیربا فرازو
نشــیبهای مختلفی روبهرو بودیم .برخوردهایی با ما شده است،
موفقیتهاییبهدستآوردیم،همهاینهاباعثشدهماموفقتراز
گذشتهبتوانیمخودراارزیابیکنیم.
پختگیبهچهمعنا؟
پختگی به اینمعناســت کهما مسیرمان راتغییر ندادیم،بلکه
روشهایمــان را عقالنیتــر کردیــم .اگــر بخواهــم اصالحطلبی را
تعریفکنم،آنراحرکتبرایاصالحامورکشوردرچارچوبقانون
اساســی براســاس روشهای عقالنی و تدریجی و مدنــی میدانم.
یکی از روشها و مسیرهایی کهباید میپیمودیم ،گفتوگوبا طرف
مقابلونشاندادننیتهاوبرنامههایمانبود.مادراینکارغفلت
کردهبودیم.طرفمقابل،نیتمارابدخواندهبودیانیتخوانیبد
کردهبود.بههمیندلیلبرایشســوءتفاهمیایجادشــدکهنتیجه
آنبرخوردهایشدیدبامابود.
منظورازطرفمقابل،گروههایرقیباصالحطلباست
یابخشیازحاکمیت؟
مــا برخــورد بــا خودمــان را ناشــی از رقابــت میدانیم نه ناشــی از
برخــورد حاکمیت با ما .منظور من رقیبمان اســت کــه در حاکمیت
نفــوذکردهبودوبخشــیازحاکمیترادراختیارداشــت؛واقعیتاین
استکهماخودمانرابخشیازنظامجمهوریاسالمیمیدانیمودر

همین چارچوب هم میخواهیم فعالیــت کنیم .روشهای جدیدی
کــهبــهکارمیگیریــم،گفتوگوییکهبا طــرفمقابلشــروعکردیمو
پیشــنهاد آشــتی ملی که همین اواخــر از طــرف اصالحطلبان مطرح
شــد،همهنشانههاییازهمینپختگیراداردکهمابهاینجمعبندی
قطعیرسیدیمکهادارهکشورفقطتوسطیکجناحامکانپذیرنیست.
اینمســیریاستکهتاامروزآمدیموامیدواریمبتوانیمادامهدهیم؛
افزونبرآنکهانحرافیازمسیراصالحطلبیخودنداشتهباشیم.
شــما پیشــنهاد گفتوگــو یــا آشــتی ملــی را منبعــث از
برخوردهایشــدیدبــااصالحطلبــانمیدانیدیــاجزئیاز
گفتماناصالحطلباناست؟
مــاوقتــی از اصالحطلبــیصحبــتمیکنیــم ،درواقــع اصالح
مســیرهای خودمــان هــم مدنظــر اســت؛ صرفاًنــگاه انتقــادی به
طرف مقابــل نداریم .ما (اصالحطلبان) پس از ســال 84در جبهه
مشــارکتطــییــکدوره 6ماهــهاقــدامبهنقــدخودمــانکردیم.
امیدوارمروزیبتوانیمآننقدهارامنتشرکنیم .بهعنوانیکحزب
سیاسیدرتمامیبخشهاوفعالیتهابهنقدخودمانپرداختیم.
بهچهنتایجیرسیدهبودید؟
چون االن حزب مشارکت فعال نیست ،دوستانی که مسئولیت
دارند،بایدجزئیاتآنرااعالمکنند.
فارغ از حزب مشــارکت ،شــما به عنوان یک اصالحطلب
میتوانیداشــارهکنیددرآســیبشناســیهابهچهنتایجی
رسیدید؟
مهمتریــننکتــهاینبودکهقبــلاز 84وحتیپیشازســال88
برخــوردما بــا واقعیت قــدرت برخــورد آرمانگرایانه بود امــا امروز
برخوردواقعبینانهترینسبتبهواقعیت«قدرتسیاسی»داریم.
ایــن واقعبینی به ما کمــک کرده تــا بتوانیم مســائل را درک کنیم و
مسیرجدیدیبرایحرکترو بهجلوطراحیکنیم.

احســاسنمیکنیدبااینســوءبرداشــتمواجهشــویدکه
اصالحطلبانازشعارهایآرمانیخودممکناستعدول
کردهباشند؟
اوالًمــنایــنروشرادورازآرمــاننمیدانــم،اگــرهمواقعیت
باعث عــدول از آرمان شــود؛ آن را هم موضوع بــدی نمیدانم .دو
مســأله متفاوت اســت؛ آن اتفاق افتاده ما با واقعیت بیشــتر آشــنا
شــدیم .وقتــی خــارج از قدرت قــرار گرفتیــم ،فهمیدیــم واقعیت
قدرت چیست و براساس منطق جدیدی که منطق قدرت در کشور
اســت و بنابر تحوالتی که بیــرون از حوزه اختیارات مــا اتفاق افتاده،
تصمیمگیریجدیدکردیم؛نکتهمهمایناستکهماازآناهداف
اصالحطلبیدستبرنداشتیم.اهدافماایناستکهدرچارچوب
نظــامبرخــیازایرادهایجدیوجودداردکهبایداصالحشــود.آن
اصالحفقطازمسیرهایقانونیوتدریجیومدنیامکانپذیراست.
چهایراداتی؟
اشــکاالت تقریبــاً روشــن اســت؛ نحــوه برخــورد بــا مــردم،
آزادیهــای سیاســی ،نحــوه مشــارکت مــردم در حوزههــای
تصمیمگیــری ،دخالــت برخــی نهادهــا ناشــی از قــدرت خاص
سیاسی در مسائل غیرمرتبط با آنها ،دخالت نظامیان در قدرت،
سیاست و اقتصاد؛ همه اینها مسائلی است که ما به دنبال اصالح
آن در سیســتم هســتیم و بــر این باوریــم که سیســتم اصالحپذیر
اســت .نکته مهمــی که ما بــر آن تکیه میکنیم ،این اســت که این
سیستم اصالحپذیر است.
دردورههایقبلتربرخیازاصالحطلباناعتقادداشتندکه
الزمهاصالحطلبیایناستکهمابایددرساختارحاکمیت
وقــدرتباشــیم.دودورهاخیرکــهاصالحطلبــاندرقدرت
نبودندبهنوعیاصالحطلبیخارجازقدرتوتأثیرپذیریاز
بیرونراپشتسرگذاشتیدوبهسمتپایگاهاجتماعیخود
متمرکزشــدید،چهتجربهجدیدیبااصالحطلبیخارجاز
قدرتحاصلشد؟
ببینید یکســری اتفاقات خارج از حیطه خاص مــا رخ میدهد و
دخالتــی در آن نداریم که در بیرون چــه اتفاقی میافتد .نکته مهم
این اســت که ما (اصالحطلبان) توانســتیم خود را با شــرایط جدید
کشــور تطبیق دهیم یا خیر؟ ما در کشوری زندگی میکنیم که بیش
از 70درصدازاقتصاددراختیاردولتوبیشاز 80درصدازاقتصاد
در اختیار حاکمیت اســت؛ بنابراین اگر شــما قبول داشته باشید که
اقتصاد جزو مقوم زندگی مردم اســت ،نمیتوانیــد بدون اینکه در
این 80درصد تأثیرگذاری داشــته باشید ،ادعای اصالح در جامعه
راداشتهباشید.بنابراینهنوزهمحضوردرقدرتومذاکرهباقدرت
یکیازاصولاساســیاصالحطلبیاســتومابهآنبــاورداریم.اما
نکتهایکهوجوددارد،ایناســتکــهایننبایدباعثغفلتازبدنه
جامعهشــود.ممکناستبدنهجامعهخواستهایافراطیتری

