پرونده ماه
دلیل اســت که اصالحطلبی فــردا ،مهمتــر از اصالحطلبی دیروز اســت و جریان
سوم ،جریان مهمی است تا انتظارات ،آمال و آرزوهای خود را مطرح کند ،نه فقط
آمالوانتظاراتسیاسی،بلکهنیازهایمبتنیبرزندگیوتوسعه.
ëëبنابراین آنچه در سال  76تغییرات سیاسی و اجتماعی را رقم زد ،همین جریان
سوم بود ،با این تفاوت که در آن زمان ،اصالحطلبان توانایی گفتمانی یا تئوریک
را داشتند که میان خود و این جریان سوم ،پیوند ایجاد کنند ،اما امروز این توانایی
را ندارند.
اصالحطلبــان در ســال  76توانســتند جریان ســوم را بهنــام خود کننــد ،امروز
احتمــاالً این توان را ندارند .در این صورت شــاهد یک تقســیم قــوا و نیرو خواهیم
بود .شاید اگر جامعه به چهره کاریزمای خاتمی تن بدهد ،باز هم تغییراتی اتفاق
بیفتدکهمنانتظارایناتفاقرادارمواینتواناییرادرتیپبیانخاتمیمیبینم.
اساســاًهیچ کس ،نــه اصولگرا و نه اصالحطلب ،جز خاتمــی نمیتواند در فردای
ایران چنین بازی سیاســی بکند .بنابراین ممکن اســت ،نه بهصورت آشکار ،بلکه
بهصورتپنهان،ازسویخاتمیدعوتیشکلبگیرد،البتهنهبهصورتمکانیکی،
بلکه جامعه انتظار دارد کســی موقعیت جدیــد را تعریف کند ،که در این صورت،
این احتمالوجود داردکهخاتمیبتواند چنیننقشی ایفاکند.
ëëگفتیــد کــه در انتخابات بعــدی ،با پوســتاندازی کــه میان دو نیروی سیاســی
صورت گرفت ،ایــن دو جریان با چهرههای جدید وارد انتخابات میشــوند .این
نیروهای جدید با مرزبندی میآیند؟ آیا پالیسی یا دستور کار دارند؟
بویژه در انتخابات مجلس یازدهم نیروهای جدید زیادی خواهیم داشت .اما
این نیروها الزاماًبا مرزبندی نخواهند بود ،ضمن اینکه پالیســی یا دســتور کار هم
دارند و البته سیاسی به معنای راست و چپ هم نیستند.
ëëاما امروز نشــانهای دیده نمیشود که این نیروها دســتورکار یا برنامه مشخصی
برای حل بحرانهای جامعه ،مثالً بحران آب داشته باشند.
اتفاقاًچنین برنامههایی دارند ،کما اینکه بســیاری براساس مسأله آب زاینده
رود خواهند توانســت از مردم رأی بگیرند ،بســیاری براساس دفاع از کویر خواهند
آمد،یابرخیدیگربراساسدفاعازهوایپاکواردرقابتمیشوند،ممکناست
برخی با عنوان مقابله با فســاد یا اصالح نظام اداری وارد انتخابات شــوند .اینها
زمینههــا یا تمهــای کوچــک و پراکندهای اســت که پروژه توســعه در ایــران را رقم
خواهد زد.
ëëاما آنچه این جریان بهعنوان دستور کار و برنامه ،حرف آن را میزند ،هنوز شعار
است تا اینکه برنامه منسجمی همراه با ارتباط با واقعیت باشد.
وقتــی ایــن نیروها جمــع شــوند ،پشــت و پسزمینــه آن ،عرصه روشــنفکری
جامعــه ایرانــی خواهد بود کــه اینها را بــه پروژه تبدیــل میکنــد .بنابراین اینها
صداهایی هســتند که نهایتاًاز دل آنها مجموعه دســتورکارها و پروژهها درخواهد
آمد.جامعه ایرانیکه درمعرضبحرانزیستمحیطیقرارگرفته است،بهنوبه
خود زمینهای است که به دستورکار تبدیل خواهد شد .احتماالًاین فرآیند حتی به
تغییر برخی کمیســیونها در مجلس هم منجر شود ،زیرا کمیسیونهای موجود
بوروکراتیک و سیاســی هستند ،بنابراین شاید کمیســیونهای دیگری در مجلس
خواهیم داشت که این نیروهای جدید واضع آنها خواهند بود.
ëëامروز که ب ه ســمت فروپاشی جمهوری اسالمی در حرکت نیستیم و حاکمیت
هم ســاحت جدیدی پیدا کرده است ،ضرورت این ســاحت جدید ،تن دادن به
انتظاراتفرهنگیواجتماعیجامعهخواهدبود.وضعیتاصالحطلباندراین
شرایط مشخص اســت و با این انتظارات همراهی میکنند .نسبت اصولگرایان
جدیدباانتظاراتفرهنگیواجتماعیجدید،مانندورزشگاهرفتنزنان،حجاب،
موسیقی و مانند اینها چه خواهد بود؟
اگر اصولگرایی جدید بخواهد شــعار دیروز خود را ســردهد ،در بهترین حالت
بیش از  15درصد رأی نخواهد داشــت .اصولگرایی جدید مجبور است شعارهای
اصالحطلبانــه را تصاحب کند و بدزدد .به این دلیل اســت که امروز اصالحطلبی
احســاس ضعــف میکنــد و میگوید آنچــه میگفتــم ،امروز از ســوی همــه بیان
میشــود .کما اینکه آقای رئیســی بر نکاتی همچون اصالح ســامان قضایی کشور
انگشــت گذاشــته کــه آرزوی اصالحطلبــان بــود .بنابرایــن اصولگرایــی دارد این
شــعارها را تصاحــب میکنــد و در مقابــل اصالحطلبــی کــه همــواره یــک نیروی
پیشــگام در ایــران بــوده ،عقب مانــده اســت .نمیدانم چــرا بــرادران و خواهران
اصالحطلباینگونهبهخودنگاهمیکنند؟آنانبایددرچارچوبهمانگفتمان
پیشین ،به موقعیت دیگری شیفت کنند .اما میبینیم که اصولگرایان شعارهای
اصالحطلبانراتصاحبکنندوامروزآنانهستندکهمیگویندمردمفقیرندوباید
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فقــر را برطرف کرد ،باید مردم را آرام کرد و باید به مردم احترام گذاشــت ،یا حتی
میگوینــد چرا ایرانیان خارج از کشــور چنین وضعیتی دارنــد؟ این ،نوعی تغییر و
دگردیســی اصولگرایی ،در جای اصالحطلبی دیروز اســت ،امــا اگر اصالحطلبی
موقعیت جدیدی کســب نکند ،در این صورت ســهم اصولگرایان از نیرو و جریان
ســوم ،بیشــتر از اصالحطلبــان خواهد شــد ،که در ایــن حالــت ،اصالحطلبی یک
نیروی ایدئولوژیک خواهد شد ،کما اینکه
پیشنهادآقایحجاریانهمهمیناست،
یعنــی خروج از کنشهای سیاســی و تنها
اعتراضو انتقاد .اما اصالحطلبیباید در
افشاگری بهلحاظ سیاسی
عرصه بمانــد و موقعیت دیگری را خلق
امکان بازی متنوع را برای
کند ،زیــرا باید نیرویی باشــد کــه بهلحاظ
جامعه ایجاد میکند ،در این
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی میانــدار
چانه زنی باشــد و بازی چانهزنی را انجام
صورت اصالحطلبی در معنای
دهد،یاازاخالقعمومیدفاعکند.اینها
نیروی سوم را تقویت میکند و
شــعارهای خوبــی بــرای اصالحطلبــی
این اصالحطلبی میتواند بازی
اســت ،اما اصالحطلبان بــه آنها توجهی
ندارند ،آنها را کنار گذاشــتهاند و درمقابل
بیشتری را دنبال کند ،ضمن
ایناصولگراییاستکهداردازشعارهای
اینکه اصولگرایی را از رادیکال
دیروزاصالحطلبیاستفادهمیکند.
شدن دور میکند ،چون
ëëبنابرایــن ،میتوان گفت دیــدار آقای
رئیسی با تتلو در جریان انتخابات ،اتفاق
منسجم و یکدست نیست و
ناگهانینبود،بلکهمعطوفبهآنجریان
این جمعیت کثیر نمیتواند
سوم و تالش برای جلب رأی این جریان
برسد،
به ساحت ایدئولوژیک
بود .آن دیــدار انتخاباتــی ،بههمراه نامه
نگاریآقایانیزدیوالریجانی،نشانهچه
پس نمیتواند رادیکال شود
تحوالتی در اصولگرایی است؟
تتلــو در اصولگرایی نمانــد ،او عامل
نیروی ســوم اســت و بازی خــود را دنبال
میکنــد .اصولگرایــان تصــور میکردند
از طریق مداحان ،مســاجد و تلویزیــون بخش عمده فرهنگ عامــه را در اختیار
دارند ،اما به بخش دیگری از حوزه فرهنگ عمومی به معنای پاپ آن دسترسی
ندارنــد .دیدار با تتلو ،این منطقه یعنی حوزه پــاپ را مهم کرد و به قدرت تبدیل
شــد .اما این قدرت دیگر در دســت اصولگرایان نیســت ،بلکه متعلق به جریان
ســوم اســت ،جریان ســوم بازی خــود را میکنــد و نماینــده جریــان اصولگرایی

