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و بروز تقســیمبندی و تمایــز درونی اصالحطلبــان گفتمان محور -قــدرت محور،
بوروکراتیک و پراگماتیک منجر شــده است .این حالت موجب شد که گزاره قدرت
به مثابه ابزار اصالحات به گــزاره قدرت بهمنزله هدف اصالحطلبان بوروکراتیک
تغییرپیداکندوبدینترتیبآنانراازهویتراستیناصالحطلبیمنحرفکند.در
حالی که در اصالحطلبی معهود قدرت به خودی خود فاقد اصالت و ارزش است
مگراینکهابزاریکارسازبرایاصالحکاستیها،ترمیمنابسامانیها،رفعنابرابری،
دفع ســتم و تصحیح نادرســتیها و انحرافات موجود باشــد ،امــا در اصالحطلبی
موجــود حضور در ارکان و موقعیتهای قدرت و ابقــا و بقا در آن ،غایتی تمام عیار
اســت حتی اگر به ابزارشــدگی بیاثر و محافظه کاری ماللآور کارگزاران بینجامد و
نام و نشــانی از اصالحگرایی نماند .ســکوت و انفعال و دورافتادگی از منش و کنش
اصالحطلبانــه از ســوی کارگزاران نه چندان پرشــمار دولت روحانــی و نیز اعضای
فراکسیون امید مجلس بجز استثناهایی نادر ،گواه گزاره فوق است که بیتردید در
انتخابات پیش رو و شــکلگیری ترتیبات سیاســی آینده اثراتی بارز و غیرقابل انکار
خواهدداشت.
نکته درخور ذکر دیگر این اســت که انتخابات در نظامهای مردمســاالر ،فرصت
سیاسی تازهای فراروی کنشگران سیاسی و فعاالن انتخاباتی میآفریند تا از آن برای
مقاصــد ابــزاری یا ابرازی بهــره ببرند .به عبارتــی ،مهمتریــن و نزدیکترین میدان
کنــش اصالحطلبانــه انتخابات اســت که مجال تــازهای بــرای اتخاذ و ابــراز مواضع
تحولخواهانه از ســوی احــزاب ،جریانهــا و نامزدهای انتخاباتــی و همراهی و اقبال
یــا ادبار رأی دهندگان را بــه همراه میآورد .مهمترین پرســش در این خصوص این
اســت که وضعیت اصالح طلبان در این ســاحت چگونه است؟ واقع نگری سیاسی
ایجابمیکندکهاصالحطلبانبهمثابهکنشورزانسیاسیناچارندبهدرکوتصور
درســتی از ذائقه سیاســی جامعه دست یابند و سپس برنامه و دســتور کار انتخاباتی
متناســب با آن را ترســیم کنند .بهنظر میرســد تحت تأثیر عوامل گوناگون داخلی و
خارجی از جمله تأثیر شــگرف فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،تجربه زیسته ناشی
ازنزاعسیاسیمستمر،تکراریوماللتآورمحافظهکارانو اصالحطلبان،پیدایش
و رشــد شتابنده شبکههای جدید اجتماعی ،ظهور نسل جدیدی از رأی دهندگان که
ارزشهاوترجیحاتسیاسیمتفاوتازگذشتگانخوددارندو...مذاقجامعهتحول
یافتهاستوباوامگیریازرونالداینگلهارتمیتوانادعاکردکهتقریباًنوعیانقالب
آرام در ایــن نســل در حــال رخ دادن اســت و جابهجایی در اولویتهای ارزشــی آنان
پدیدار شــده است .حداقل بخش مهمی از جامعه با عبور از سیاست سخت و سنتی
به سیاســت زندگی گرایش پیدا کرده است و دغدغه اصلی خود را نه باورداشتهای
ایدئولوژیک چپ یا راســت گرایانه بلکه چگونگی گذران و مدیریت زندگی خود قرار
دادهاست.دراینساحتنوپدیدحتیشکلکنشسیاسیبهاشکالسنتیوشناخته
شدهگذشتهدرقالبشرکتدرانتخاباتتجلیپیدانمیکندبلکهسیاستاعتراض
در مشــی و منش روزمره شــهروندان بویژه جوانان در حوزههای غیرسیاســی زندگی
روزمره مانند سبک پوشش ،مصرف ،اوقات فراغت ،رابطه با دیگر همساالن و غیره

بروزوظهورمییابد.اینصورتبندینوینتمایالتسیاسیدرانتخاباتپیشارولزوم
بازاندیشیدربرنامهانتخاباتیکنشگرانسیاسیاعمازاحزاب،جناحهاونامزدهای
انتخاباتی را گوشــزد میکند ،بویــژه اصالحطلبان که پایگاه اجتماعــی آنان را اغلب
ســاکنان این هرم سنی تشــکیل میدهد و اینک سیاست متعارف برای آنان اولویتی
ندارد نه تنها از این قاعده مســتثنی نیستند ،بلکه بیشــترین اثرپذیری را از این تحول
دارند .آنان دیگر با تکرار و تداوم اتکا بر شــعارهای سیاسی-ایدئولوژیک نمیتوانند
ظرفیت بســیج کنندگی سیاســی خود را همانند ســه انتخابات گذشــته به رخ رقیب
اصلی سیاســی بکشند ،بلکه نیازمند بازفهمی تحوالت ساختاری جامعه و بازآرایی
نقشه انتخاباتی خود هستند .اصالحطلبان
عــاوه بــر رویکردهای سیاســی بایــد به نحو
اعتمادبرانگیز و بسیج گرانهای نشان دهند
کــه بــرای اداره جامعه در حوزههــای متنوع
وقتیازاصالحطلبیسخنبه
سیاســی نیز برنامه و تئــوری اثربخش دارند
میانمیآیدبهناگزیرمتعلق
و فقط بر مدار مواضع سیاسی-ایدئولوژیک
دور نمیزننــد در غیــر ایــن صورت از ســوی
یاموضوعاصالحنیزمطرح
جامعــهای کــه رو بــه سیاســت زندگــی پیدا
میشودیعنیقراراستچه
کــرده اســت طــرد خواهنــد شــد .هرچنــد
ساحتهاوحوزههاییاصالح
بــا توجــه بــه کارنامــه یــا عملکرد سیاســی و
سیاســتی دولــت دوازدهم با دشــواریهای
شوند،مانندسیاستوامنیت،
فراوانــی در جلــب اقبال مخاطبان و بســیج
اقتصادومعیشت،اجتماع
سیاسی دوباره هوادارانشان روبهرو هستند.
ومنزلت،فرهنگوهویتو
اگرچه پیشبینی سیاسی در جامعه سخت
پیشبینی پذیر ایران عاری از احتیاط است،
غیره.بهعبارتیفراخناوگستره
اما بــا فــرض ثبــات شــرایط ،اصالحطلبان
اصالحطلبیاهمیتپیدامیکند
در مقایســه بــا رقیــب ســنتی خــود ،بــرای
بازیابی ســرمایه سیاســی خود و شوربخشی
و برانگیزانندگــی هوادارانشــان و بازآفرینی
امید اجتماعی و اعتماد سیاســی راهی بس
دشــوار پیــش رو دارنــد .حفــظ رویکردهای
سیاســی اصالحطلبانــه مانند دموکراســی خواهی ،در کنــار توجه به مســائل متنوع
سیاســی و موضوعات ناظر به سیاست زندگی که جهتگیری پســاانتخاباتی آنان را
نشــان میدهد ،ضمن اینکه معرف آرمانگرایی واقعگرابینانه اصالحطلبان است،
تا حدودی به بازتوجه شــهروندان بــه آنان کمک میکند .حفظ آرمان و بقا بر هویت
اصالحطلبــی و ترکیب آن بــا واقع نگری و پرهیــز از رؤیاگرایی ســتیزه جویانه و نظم
گریز ضامن منافع جمعی ایرانیان اســت .آنچه اصالحات ژرف و ســاختاری را قوام
میبخشداصالحاتجامعهمحوراستکهدرصورتتحققآن،اصالحاتسیاسی
نیزباهزینهکمتروشتاببیشتریمحققخواهدشد.
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