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اخبار، مقاالت، نقد ها و سوژه های پیشنهادی خود را برای ما ارسال کنید

مطالعاتتانراافزایشدهید،اصالحطلبمیشوید
عباس دوزدوزانی، اولین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و نماینده دوره های اول، دوم و سوم مجلس، طی 
سخنانی در همایش مدیران و فعاالن مستقل اصالح طلب استان آذربایجان شرقی »اصولگرایی واقعی و به 
دور از تعصب و وابستگی صرف جناحی« را از مهم ترین زمینه های الزم برای اصالح طلبی دانست و گفت: 
»اصولگرای واقعی نیز باید با توجه به همان اصول، اصالحات را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. اصالح طلبی 
یک حق است و هیچ جامعه ای مستغنی از وجود اصالحات نیست.« این فعال سیاسی اصالح طلب خطاب 
به اصولگرایان ادامه داد: »اگر مطالعات خود را افزایش دهید و واقع بین باشید، اصالح طلب خواهید 
شد!«وی از تمامی تشکل ها و فعاالن سیاسی اصالح طلب و اعتدالگرایان خواست تا پاکدستی، 
پاک نظری و همدلی و همزبانی را چاشنی فعالیت های سیاسی خود قرار دهند تا »در 
انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی، مردم جمهوری اسالمی شاهد پیروزی تفکر 

اصالحات همانند 24 خرداد 92 باشند«.

خدماتپزشکیسپاهبهمدافعانحرمومبارزانبانظامسلطه
مراسم تقدیر از پزشکان جهادی سپاه با حضور سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه، در 
برگزار شد. سردار سالمی در این مراسم حرفه پزشکی را دارای فضلیت و قداست ویژه برشمرد و 
همراهی و ترکیب فضیلت مجاهدت در راه خدا با فعالیت پزشکی را مولد ارزش های واالیی دانست که 
همواره برای نظام سالمت سپاه افتخاری بی بدیل محسوب شده و باید ارج نهاده شود. به گفته وی، »کمک 
به مستضعفین و فعالیت های مخلصانه مردم یاری در نقاط محروم توسط بهداری سپاه و نیز 
حضور شورانگیز پزشکان عالم و ایثارگر در صحنه ارائه خدمات امدادی درمانی 
به پرچمداران دفاع از اسالم و حریم اهل بیت در نهضت بیداری اسالمی و 
مبارزان با نظام سلطه موجب مباهات است.« در این مراسم از تعدادی از پزشکان 
سپاه که در فعالیت های امداد و درمان در نهضت های بیداری اسالمی حضور داوطلبانه 

داشته اند، تقدیر شد.

احمدینژادبهخندوانهمیرودیانمیرود؟
شایعه حضور محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی خندوانه، با اظهارات متناقضی از سوی مسئوالن 
این برنامه مواجه شده است. چندی پیش رامبد جوان طی گفت وگویی اعالم کرده بود: »برنامه ای دارم که از 
آقای احمدی نژاد به برنامه خندوانه دعوت کنم«.این سخن رامبد جوان کافی بود تا برخی سایت های داخلی 
اعالم کنند که رامبد جوان از احمدی نژاد برای حضور در خندوانه دعوت کرده است. این خبر بازتاب های 
گسترده ای در در شبکه های اجتماعی داشته و بارها بازنشر شده است. در این میان، خبرگزاری 
فارس به نقل از علی شهیدیان، روابط عمومی پروژه »خندوانه«، ضمن تکذیب 
حضور احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی اعالم کرده که: »رامبد جوان از حضور 
افراد سیاسی در برنامه خندوانه استقبال می کند؛ ولی بیان این مطلب از سوی یکی 
از رسانه ها که احمدی نژاد می خواهد به برنامه خندوانه بیاید، فقط یک گمانه 

زنی بوده و صحت ندارد«.

خبرسازان

هرچند تا سال 92 ، اصالح طلبان برای فعالیت  حزبی 
خود در تنگنای فراوان بودند، با اینهمه با ساختاری 
نصفه و نیمه توانستند بر اصولگرایانی که ۸ سال 
فعالیت مداوم در نهادهای قدرت آنها را منسجم کرده 
بود،  پیروز شوند. احتماال اصولگرایان این جمله را 
از سوی دیگر آن نیز خواهند خواند؛ آنگونه که اگر 
اصالح طلبان با ساختاری نصفه و نیمه بر آن ها غلبه 
کرده اند، با فعالیتی منسجم چه خواهند کرد؟ شاید 
همین نکته کوچک، دلیل بزرگی باشد برای درک آنکه 
چرا رقیب از فعالیت منسجم اصالحات نگران است. 
تصویری که چندی پیش روی جلد یکی از نشریات 
طنز رفته بود، به خوبی نظر احزاب اصالح طلب را 
نسبت به وضعیت احزاب نشان می داد. در این تصویر 
وزیر خارجه با آسایش در حال استراحت بود و وزیر 
کشور و وزیر ارشاد به خاطر عدم تحقق وعده های 

اصالح طلبانه دولت روحانی تحت فشار بودند.

آغاز فعالیت بیشتر احزاب
با این حال سال 94 با تغییر نسبی رفتار وزارت 
کشور با اصالح طلبان همراه بود. وزیر کشور که 
در انتصاب استانداران نظر نمایندگان را به نظر 
سیاستمدارن ارجح دانسته بود، رفتار مهربانانه تری 
با احزاب اصالح طلب در پیش گرفت و صدور 
مجوز برای حزب اتحاد و ایجاد محیط مساعد برای 
فعالیت دیگر احزاب اصالح طلب و مهم تر از همه 
تالش برای بازگشایی خانه احزاب موجب شده در 
آستانه انتخابات مجلس فعالیت حزبی در ایران به 
بیشترین حد خود در دهه گذشته برسد. به گزارش 
خبرگزاری ایلنا، علی رغم نقدهای موجود با نگاهی 
گذرا متوجه خواهیم شد که مجوزهای صادر شده 
هم برای احزاب اصولگرا بوده و هم و اصالح طلب و 
اختصاص به یک جناح سیاسی نداشته است. جامعه 
اسالمی مدیران ایران )اصولگرا(، حزب تالشگران 
ایران اسالمی )مستقل(،   جمعیت پویندگان عدالت 
علوی )مستقل(، حزب پایداری انقالب اسالمی 
)اصولگرا(،   جمعیت هم اندیشان البرز )مستقل(، 
حزب ندای ایرانیان )اصالح طلب(،   جمعیت یاران 
خراسان– )مشروط به اصالح نام - اصولگرا( و 
مجمع اصولگرایان استان قم )مشروط به اصالح نام 
- اصولگرا( و حزب اتحاد ملت ایران )اصالح طلب( 
از احزابی هستند که در طول این مدت مجوز تاسیس 

آنها صادر شده است.

واکنش اصولگرایان 
به دو حزب اصالح طلب

اما در این میان فعالیت دو حزب اصالح طلب ندای 
ایرانیان و اتحاد ملت ایران اسالمی با واکنش فراوان 
رسانه های اصولگرا مواجه شد. اعضای اصلی ندای 
کاندیدای  جوانان  شاخه  اعضای  برخی  ایرانیان 
اصالح طلبان در انتخابات سال ۸۸ بودند و حزب اتحاد 
ملت نیز متشکل از مدیران موفق دولت اصالحات بود 
که بسیاری از آنان سابقه فعالیت در جبهه مشارکت را 
داشتند. هر چند حدود نیمی از اعضای ارشد جبهه 
مشارکت )کریم ارغنده پور، مصطفی تاج زاده، سعید 
حجاریان، محمود حجتی، سید صفدر حسینی، سید 
محمدرضا خاتمی، ناصر خالقی، عبداهلل رمضان زاده، 
مرحوم محمدعلی سعدایی، داوود سلیمانی، سعید 
شریعتی، احمد شیرزاد، سعید شیرکوند، شهاب 
طباطبایی، محسن صفایی فراهانی، مجید فراهانی، 
هادی قابل، عباس کوشا، الهه کوالیی، مرحوم فریده 
ماشینی،   فخرالسادات محتشمی پور( در شورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت حضور ندارند و در مقابل 
نیروهای جدید و با انگیزه در ترکیب این حزب 

حضور دارند.
اتحاد ملت: علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات 
و عضو ارشد ستاد محمدرضا عارف، رحیم عباد ی 
رئیس سازمان ملی جوانان در دولت اصالحات، 
در  بهزیستی  سازمان  رئیس  انصاری  غالمرضا 
حاضری  علی محمد  کنار  در  اصالحات  دولت 

عضو ارشد انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها، 
اشرف بروجردی عضو ارشد جمعیت زنان و حسین 
نقاشی عضو انجمن اسالمی دانشگاه تهران از جمله 
ظرفیت های جدیدی هستند که انتظارها را از حزب 
اتحاد ملت برای افزایش ظرفیت اصالح طلبی باال برده 

است.
مجمع ایثارگران: در کنار این حزب، این روز ها 
گروهی به نام مجمع ایثارگران نیز در انتظار مجوز 
وزارت کشور است که از حضور برخی اعضای سابق 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی مثل جواد امام، 
ترکاشوند، غالمرضا ظریفیان و... بهره برده است و 
خبری از حضور بهزاد نبوی، محسن آرمین، هاشم 
آغاجری، ابوالفضل قدیانی و علی محمد نمازی در 
ترکیب مجمع ایثارگران نیست. در کنار این افراد 
البته جمعی از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس را 
قرار داده است که گرایش اصالح طلبی داشته اند و 
امکان فعالیت سیاسی پیدا نکرده اند و به این ترتیب 
این امیدواری وجود دارد با ارائه گفتمان اصالح طلبی 
در کنار دفاع از اصل نظام، از زبان کسانی که سابقه 
ایثارگری دارند، ظرفیت های جریان اصالح طلبی را 

افزایش یابد.

ادامه فعالیت احزاب اصالح طلب در 
دولت یازدهم

 کارگزاران: در این میان نباید از فعالیت دیگر احزاب 
اصالح طلب نیز غافل شد و بدون شک کارگزاران 
سازندگی در صدر این احزاب قرار دارند. کارگزاران 
سازندگی که نزدیک ترین حزب به آیت اهلل هاشمی 
به شمار می رود، با شفافیت بیشتری که رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بعد از انتخابات ۸۸ به کار 
گرفته است، با اقبال بیشتری مواجه شد و بعد از 
انتخابات 92 دست به اصالح ساختار تشکیالتی 
زد و به مرور افرادی مثل فاطمه مقیمی )عضو اتاق 
بازرگانی( شهربانو امانی )نماینده سابق ارومیه در 
مجلس و معاون معصومه ابتکار( علیزاده طباطبایی 
)وکیل دادگستری و عضو دوره اول شورای شهر 
تهران( علی محمد نمازی )نماینده سابق لنجان و 

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی( 
محمد قوچانی )روزنامه نگار( و علی جمالی )عضو 
سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت( را به شورای 
مرکزی خود اضافه کرد. با این وجود بیشترین 
تغییر کارگزاران سازندگی در سازماندهی دوباره 
این حزب در استان ها بود. مرعشی و کرباسچی با 
حمایت ضمنی اسحاق جهانگیری و رهبری معنوی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یکی یکی به استان های 
کشور سفر کردند و ترکیب معرفی شده به عنوان 
شورای مرکزی کارگزارن در بسیاری موارد موجب 

شگفتی فعاالن سیاسی شده است.
 حزب اسالمی کار: در این میان برخی احزاب 
قدیمی اصالح طلب نیز با وجود تحمل بی مهری ها 
همچنان فعالیت خود را ادامه می دهند. در حزب 
مقطعی  در  آن  اعضای  از  کار گروهی  اسالمی 
فعالیت در ندای ایرانیان را به فعالیت در یک حزب 
توانست  حزب  و  دانستند  ارجح  اصالح طلب 
با ترمیم تشکیالتی و استفاده از ظرفیت سیاسی 
میان  در  موثری  نقش  همچنان  کمالی  حسین 
گروه های اصالح طلب داشته باشد، چنانچه دبیر 
کل این تشکل سیاسی این روز ها به عنوان رئیس 
دفتر سیاسی شورای هماهنگی اصالح طلبان و 
گزینه اول اصالح طلبان برای ریاست خانه احزاب 
نقش پررنگی در سازماندهی و فعالیت شورای 

هماهنگی اصالح طلبان دارد.
 حزب همبستگی: حزب همبستگی نیز که طی یک 
دهه فعالیت با انواع ریزش ها مواجه بوده است و دو 
دبیر کل سابق آن، ابراهیم اصغرزاده و راه چمنی از 
این مجموعه جدا شده اند اما به عنوان قدیمی ترین 
حزب ثبت شده اصالح طلب همچنان با حضور در 
شورای هماهنگی و استفاده از بازوی رسانه ای سعی 

در تاثیرگذاری در عرصه سیاسی کشور دارد.

فعالیت موثر احزاب صنفی
احزاب قشری اصالح طلب نیز در این دو سال 
جان دوباره ای گرفته اند. خانه کارگر که مطالبات 
کارگران را در جمع اصالح طلبان پیگیری می کند، 

انجمن اسالمی جامعه پزشکی و انجمن اسالمی 
مدرسین دانشگاه ها و انجمن اسالمی مهندسین 
که پل ارتباطی قشر تحصیلکرده با اصالح طلبان 
کانون  اسالمی،  ایران  فرهنگیان  مجمع  هستند، 
صنفی معلمان به عنوان تشکل های معلمان نزدیک 
به اصالح طلبان، مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم و مجمع روحانیون مبارز که روحانیون 
اصالح طلب را در خود جای داده اند و باالخره 
انقالب  زنان  نواندیش، جمعیت  زنان  جمعیت 
زنان  مجمع  و  بانوان  اسالمی  مجمع  اسالمی، 
اصالح طلب نیز با توجه به نقش آفرینی بیشتر 
سازمان های مردم نهاد در دولت روحانی نقش 
پررنگ تری در سال های گذشته یافته اند و حضور 
این احزاب موجب جلب توجه اقشار مختلف 
به دولت روحانی شده است و البته در کنار این 
احزاب ثبت شده سیاسی، نزدیک به صد انجمن 
اصالح طلب در دانشگاه های مختلف کشور مجوز 
فعالیت گرفته اند و به صورت بالقوه تاثیر زیادی 
در ارتباط نزدیک تر اصالح طلبان با دانشگاه ایفا 

خواهند کرد.

گسترش فعالیت احزاب استانی تا مرکز
از طرفی دیگر بعضی احزاب اصالح طلب که بیشتر 
ماهیت استانی داشتند، به مرور دامنه فعالیت خود را 
گسترده تر کرده اند. سازمان عدالت و آزادی از جمله 
این احزاب است که تا سال 92 فعالیت های آن 
محدود به استان اصفهان بود اما در دو سال گذشته 
در بسیاری از استان ها دفا تر خود را راه اندازی کرده 
است و کنگره های اخیر این حزب با حضور افرادی 
مثل محمدرضا عارف و محمدرضا خاتمی و رهامی 
و.... برگزار شده است. حزب اراده ملت )زنجان( 
حزب مردمساالری حزب )سمنان( و حزب جوانان 
)قزوین( از دیگر احزابی بودند که در این دو سال از 
پوسته استانی بودن خارج شده اند و در سپهر سیاسی 

کشور به دنبال گسترش دایره فعالیت و نفوذ هستند.

تالش برای تداوم فعالیت احزاب
 در این میان حزب اعتماد ملی فعالیتی کمرنگ تر از 
گروه های یاد شده دارد و هنوز جای خالی دبیرکل 
این حزب سیاسی برای تداوم فعالیت های سیاسی 
آن احساس می شود. با این حال ترکیب منسجم و 
قدرتمندی که در سال ۸4 و ۸۸ در ستادهای کروبی 
سازماندهی شده بودند، به عنوان یک ظرفیت بالقوه 
در اختیار این حزب قرار دارد و چهره هایی چون 
رسول منتجب نیا و محمدجواد حق شناس تالش 
زیادی دارند تا این حزب را به روزهای خوب گذشته 
بازگردانند و در بعضی استان ها نیز فعالیت اعتماد ملی 
بیشتر شده است چنانچه اخیرا در استان گلستان با 
برگزاری یک انتخابات شورای مرکزی پانزده نفره 
این حزب انتخاب شدند. بدیهی است فعالیت های 
بیشتر احزاب اصالح طلب بیشتر از هرکسی، دلواپسان 
را دلواپس تر خواهد کرد. آنها خوب می دانند فعالیت 
نصفه و نیمه همین احزاب رای هجده میلیونی برای 
روحانی به ارمغان آورده بود و زمانی که طبیعتا روحانی 
گزینه اول و آخر احزاب اصالح طلب در انتخابات 
96 خواهد بود، شانس اصولگرایان اندک خواهد شد.

علی رغم نقدهای موجود با نگاهی گذرا متوجه 
خواهیم شد که مجوزهای صادر شده برای احزاب 
اصولگرا و اصالح طلب بوده و اختصاص به یک 
جناج سیاسی نداشته است. جامعه اسالمی مدیران 
ایران )اصولگرا(، حزب تالشگران ایران اسالمی 
)مستقل(،   جمعیت پویندگان عدالت علوی )مستقل(، 
حزب پایداری انقالب اسالمی )اصولگرا(،   جمعیت 
ایرانیان  ندای  )مستقل(، حزب  البرز  هم اندیشان 
)اصالح طلب(،   جمعیت یاران خراسان - مشروط 
به اصالح نام )اصولگرا( و مجمع اصولگرایان استان 
قم -مشروط به اصالح نام- )اصولگرا( و حزب اتحاد 
ملت ایران، از احزابی هستند که در طول این مدت 

مجوز تاسیس آن ها صادر شده است.

اصالحطلبان احزاب

شبهه ای برای محوریت خاتمی 
در جبهه اصالحات وجود ندارد

علی صوفی، وزیر تعاون دولت خاتمی، از 
چهره هایی است که در پی کنگره اخیر حزب 
اتحاد ملت به عضویت شورای مرکزی درآمده 
است. وی که در شورای راهبردی اصالح طلبان 
نیز عضویت دارد، در گفت وگویی با خبرگزاری 
ایلنا درباره روند و چشم انداز فعالیت حزب 
اتحاد و جبهه اصالحات توضیحاتی داده که 

نکات مهم آن از این قرار است: 
 وقتی احزاب بزرگی مثل جبهه مشارکت و 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با مشکل 
مواجه شدند و نتوانستند فعالیت خود را ادامه 
دهند، لزوم وجود یک تشکل اصالح طلب وجود 
داشت و باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد 

افتاد.
 تهمت ها و تهدید ها در روند حرکت حزب 
اتحاد ملت ایران خللی ایجاد نخواهد کرد. همیشه 
رقابت ها در عرصه سیاسی بوده و بعضی رقابت ها 
هم به دشمنی بدل می شود و در دشمنی هم نقل و 
نبات پخش نمی کنند و گاهی هر چیزی که فکر 
کنند، برای تخریب رقیب به زبان می آورند. بعضی 
جریان های تندرو هم رسانه های خاص خود را 
دارند و هم در مجلس حضور دارند و اینها سعی 
دارند تا جایی که ممکن است، رقبای خود را 
حذف کنند و برای حذف رقبای خود از هیچ کاری 

کوتاهی نمی کنند.
 حزب اتحاد ملت حزبی با مجوز رسمی از 
وزارت کشور است و موانعی که ممکن است از 
نظر قانونی برای آن پیش بیاید، تنها کار حزب را ُکند 
می کند. انتظار این است که این موانع هم پیش نیاید 

اما به هر حال موانع غیرقانونی مانع حرکت حزب 
اتحاد ملت نخواهد شد.

 در شورای راهبردی، نمایندگان ادوار، مدیران 
سابق دولت اصالحات، فعاالن و شخصیت های 
حزبی حضور خواهند داشت. احزاب باید حتما 
در این مجموعه باشند و حضور آنان الزم است اما 
چون بسیاری از آنان اصالح طلبان حزبی نیستند، 

حضور احزاب کافی نیست.
 هنوز در دو استان بوشهر و کهگیلویه و 
بویراحمد، شورای اصالح طلبان شکل نگرفته 
است. اما در دیگر استان ها با درجه های مختلف 
شورای راهبردی تشکیل شده است و البته هنوز در 
بعضی استان ها هیئت روسا به دبیرخانه شورای 
راهبردی اعالم نشده اند. استان هایی مثل کرمان، 
هرمزگان، مرکزی و اصفهان هم جزو مناطقی است 
که روند انتخاب شورای راهبردی در آنها به پایان 
رسیده و روند فعالیت ها بسیار موفقیت آمیز بوده 

است.
 در دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات با شورای نگهبان نقطه منفی وجود 
هم  نگهبان  شورای  سخنگوی  و  نداشت 
صحبت های امیدوارکننده ای را بیان کرد و شایعه 
رد شدن نزدیکان رئیس دولت اصالحات را رد کرد 
تایید  در  تاثیری  سیاسی  که سالیق  و گفت 
صالحیت کاندیدا ندارد و دولت نیز به این مسئله 
اصرار دارد. چنانچه وزیر کشور در روزهای 
گذشته مواضع شفافی درباره تایید صالحیت ها 

داشته است.
 اصالح طلبان ممنوعیت های رسانه ای آقای 
بازدارنده  ممنوعیت  یک  به عنوان  را  خاتمی 
نمی دانند و یک متغیر تاثیرگذار در انتخابات 
پیش رو نیست چون اصالح طلبی به نام خاتمی 
گره خورده و بدون نام رئیس دولت اصالحات 
مفهومی ندارد و شناخته شده نیست و هر جا گفته 
شود لیست اصالح طلبان مردم متوجه خواهند شد 
که این لیست نزدیکان رئیس دولت اصالحات 
است و برای تبلیغات نیاز به استفاده از نام و تصویر 

ایشان نیست.
 هیچ شک و شبهه ای درباره اینکه رهبری 
اصالحات به عهده آقای خاتمی است وجود 
ندارد؛ گروه های اصالح طلب نیز به این نتیجه 
رسیده اند که وزن کشی نکنند و مثل سال ۸4 
هرکدام ساز جدایی نزنند در عین اینکه همه احزاب 
اجازه دارند در همه حوزه ها فعالیت کنند و این یک 
فعالیت طبیعی و منطقی است و در این رابطه هیچ 

مناقشه ای وجود ندارد.

 هماهنگی کامل کارگزاران
 با اصالح طلبان

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی گفت که این حزب در هماهنگی 
اصالح طلب  تشکل های  و  نیروها  با  کامل 
است و در کنار آنها برای انتخابات اسفندماه 
گفت وگو  در  امانی  شهربانو  می شود.  آماده 
مجدد  آغاز  به  اشاره  با  ایسنا  خبرگزاری  با 
فعالیت های حزب کارگزاران سازندگی از نیمه 
مرداد ماه سال جاری گفت: »حزب کارگزاران 
در امتداد از سرگیری فعالیت های حزبی خود، 
با ترمیم شورای مرکزی و تشکیل واحدهای 
استانی، پیش کنگره ای را برگزار کرد و پیرو 
برنامه و استراتژی های مدونش، در هفته گذشته 
نشستی را نیز با حضور دبیران استانی تشکیل 
داد.« وی با بیان اینکه »اعضای کارگزاران اخیرا 
با آقای خاتمی نیز دیداری داشته اند«، افزود: 
»طی هفته گذشته، اعضای حزب، علی رغم 
محدودیت های متعددی که در چند سال گذشته 
دیداری  آمده،  وجود  به  خاتمی  آقای  برای 
دوستانه و هم اندیشانه را نیز با ایشان به عنوان 
رهبر گفتمان اصالحات در کشور و به عنوان 
شخصیتی که مطالبات دیرینه و تاریخی مردم 
ایران را پیگیری کرده و می کند، برگزار کردند.« 
او درباره موضوعات محوری مطرح شده در این 
دیدار نیز گفت: »در این جلسه گزارشی از روند 
فعالیت های کارگزاران در طول 20 سال گذشته 
از سوی دبیرکل حزب ارائه شد و آقای خاتمی 
نیز راهبردهای الزم در خصوص کمک به ایجاد 
یک فضای آرام و پرنشاط برای تشکیل مجلسی 

کارآمد که دولت بتواند ضمن همکاری با اعضای 
آن، وعده های خود را نسبت به مردم عملی سازد 
را عنوان کردند.« امانی ادامه داد: »همگان می دانند 
که حزب کارگزاران یک حزب اصالح طلب 
بوده است و خواهد بود و همواره نیز اهدافش 
را در اردوگاه اصالح طلبی پیگیری کرده است 
و در حال حاضر نیز در هماهنگی کامل با سایر 
نیروها و تشکل های اصالح طلب، برنامه هایش 
دهم،  مجلس  انتخابات  در  حضور  برای  را 
پیگیری می کند.« این عضو حزب کارگزاران 
سازندگی نتیجه جلسه مشترک این حزب با 
آقای خاتمی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »آقای 
خاتمی در کنار آیت اهلل هاشمی که به عنوان یک 
سرمایه اجتماعی و سیاسی شناخته می شوند و 
آحاد مردم از راهنمایی های ایشان بهره می برند، 
شخصیتی هستند که مرجع بسیاری از فعاالن 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورند و تنها 
اختصاص  از اصالح طلبی  به الیه ای خاص 
ندارند.« او با اشاره به بخشی از دغدغه های 
کشور  امروز  شرایط  در  کارگزاران  حزب 
توضیح داد: »همان طور که دبیرکل کارگزاران 
در مراسم افطاری رییس جمهور مطرح کرد، 
حزب کارگزاران در حال حاضر به دو موضوع 
توجه ویژه ای دارد. یکی بحث آغاز مذاکرات 
ملی پس از پایان مذاکرات هسته ای است که 
برای نخستین بار از سوی آقای کرباسچی مطرح 
شد و دیگری نیز پیگیری مسئله همگرایی و 
برای  کشور  سیاسی  نیروهای  بین  عقالنیت 
رسیدن به یک توسعه پایدار و متوازن است 
که نیاز امروز کشور نیز به نظر می آید. حزب 
دوران  برای  استراتژی خود  طبق  کارگزاران 
پساتحریم برنامه هایی دارد که آن را طبق سند 
راهبرد مذاکره ملی عنوان و منتشر کرده است و 
در تالش است تا مواد طر ح شده در این سند نیز 
در کشور اجرایی شود.« وی با بیان اینکه »کارنامه 
دولت قبلی نصب العین همه است تا آن را با 
شرایط امروز مقایسه کنند«، تصریح کرد: »اگر 
جبهه اصالحات نتواند، نخواهد یا شرایطش 
مهیا نباشد تا به همگرایی و ائتالف حداکثری 
برای تشکیل یک مجلس کارآمد و پاکدست 
که بتواند در این برهه تاریخی کشورمان را در 
مسیر اعتدال و تدبیر پیش ببرد، برسد؛ مطمئنًا 
جنبش های اجتماعی از آنها عبور خواهند کرد 
و اگر نتوانند با خودشان به تفاهم برسند و نیاز 
جامعه و افکار عمومی را تأمین کنند، قطعاً باید 

منتظر بازگشت همان فضای سابق باشند.«

رونقبازار
احزاباصالحطلب
گزارشی از روند فعالیت 
و تشکیل احزاب جدید اصالح طلب
 در دولت روحانی

گزارش سیاسی روز

عملکرد احزاب و تشکل های اصالح طلب پس از تشکیل دولت یازدهم

دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب جدید اصالح طلبان )اتحاد ملت( هفته گذشته به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتند.


