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امری مطلوب قلمداد شود زیرا جریانهای
سیاسی باید در رقابتهای ملی ،رقابتها
را بـ ــه حوزههـ ــای سیاسـ ــتی ،کارآمدیها و
برنامهها سـ ــوق بدهند تا اینکـ ــه رقابت بر
مختصات و شناسههای افراد استوار شود.
ëëهم رویکردهـــای سیاســـتی ،یعنی توجه
به محرومان و اشـــتغال و هـــم رویکردهای
ایدئولوژیک ،در  8سال دولت احمدینژاد
تجربه شـــده اســـت .آیـــا میتـــوان تجربه
دولتهـــای نهـــم و دهـــم را از اصولگرایی
تفکیک کـــرد و آیـــا مـــردم ایـــن تفکیک را
میپذیرند؟
از موضع اخالقی ،معتقدم اصولگرایان
بازی سیاسـ ــی اخالقـ ــی را دنبال نمیکنند،
چون به جای مسـ ــئولیتپذیری متعهدانه
و شـ ــجاعانه نسـ ــبت به عملکرد خود در 8
سـ ــال دولتهـ ــای نهـ ــم و دهـ ــم و حتی در
همه سالهای پس از  76که بخش مهمی
از نهادهـ ــای حاکمیتـ ــی و اجرایی منحصراً
در اختیار آنان بوده اسـ ــت ،از پاسـ ــخگویی
طفره میرونـ ــد .به همین دلیل بر موضوع
ناکارآمـ ــدی نزدیـ ــک ،یعنـ ــی آنچـ ــه اکنون
جامعه با آن مواجه است ،تمرکز کردهاند.
ناکارآمدی موضوعی انکارنشدنی است ،که
البته محصول یک فرآیند درازمدت است
و اتفاقاً سـ ــهم اصولگرایـ ــان در ایجاد آن به
مراتب از دولت اعتدال و اصالحات بیشتر
اسـ ــت .اینکه اصولگرایان با برجسته کردن
ناکارآمدیهایکنونی،ازپذیرشمسئولیت
خـ ــود در دولتهای نهـ ــم و دهم و حتی ما
قبل آن ،شـ ــانه خالی میکنند ،نوعی بازی
سیاسی غیراخالقی و فریب افکار عمومی
است که میکوشد افکار عمومی را نسبت به
مطالبه مسئولیت از آنان در قبال سالهای
گذشـ ــته منحرف کنـ ــد .آنـ ــان غیرصادقانه
تـ ــاش میکنند روحانـ ــی را نماینده حفظ
وضع موجود و خود را مدافع تغییر معرفی
کنند .در حالی که بهتر اسـ ــت آنان شفاف و
صادق باشند و مسئولیت اخالقی و سیاسی
خود را در خلق این وضعیت بپذیرند.
عکس :امیرحسام زرافشان  /ایران

مرتضی گلپور

صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری پیچیده و پیشبینیناپذیر شده است
اما به مـــوازات پیچیدگـــی ،رقابت جذاب و تماشـــایی نیز هســـت .در این میان،
کنشـــگران میدان رقابت تاکنون رفتارهایی از خود بـــروز دادهاند که دقت در آنها
میتواند تصویر روشـــن تری از صحنـــه و جایگاه و برنامه بازیگـــران ارائه دهد .در
گفتوگو با علی کریمی مله ،اســـتاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران ،تالش شده
تصویری از صحنه رقابت ارائه شـــود؛ اینکه کنشـــگران اصلی تاکنون چه کردهاند
و براساس آن میتوان چه برداشـــتی از بازیهای آینده آنان داشت .دکتر کریمی
مله معتقد اســـت اصولگرایان در نهایت به حمالت گازانبری علیه روحانی روی
آورده و تالش میکنند مشکالت معیشتی را برجســـته کنند .در مقابل ،تأکید دارد
که کلیدواژه «روحانی دو» امنیت خواهد بـــود .این گفتوگو را که پیش از اعالم
نتیجه بررسی صالحیتها انجام شد میخوانید.

ëëدر گفتوگوی شـــخصی ما شـــما معتقد
بودید انتخابات این دوره دشـــوار است ،اما
صحنهانتخاباتبهســـمتدوقطبیشدن
پیشمیرودوناظرانمعتقدندکهدرشرایط
ح طلب
دو قطبی ،برنده رقابت نامزد اصال 
و اعتدالگرا خواهد بـــود .در چنین زمینهای،
وقتیازدشواریانتخاباتمیگویید،مقصود
چیست؟
منظورپیچیدگیهایتازهمحیطرقابت
سیاسی ایران است زیرا هجمهها و تبلیغات
بسیارسازمانیافتهوهدفمندیعلیهدولت
صورت گرفته اسـ ــت .از آغاز بـ ــه کار دولت
یازدهم در سـ ــال  ،92بار سنگین روانی روی
ذهنیت جامعـ ــه فروریخته شـ ــده که آقای
روحانی رئیس جمهوری تک دورهای است.
به عالوه جریان اصولگرا براسـ ــاس ارزیابی
و برآوردی که به زعم خود از افکار عمومی
ابراز میکند ،به یـ ــک جابهجایی گفتمانی
روی آورده و اولویتها را از مسـ ــائل سیاسی
 ایدئولوژیـ ــک و امنیتی به سـ ــوی موضوعکارآمدی و سیاستی سوق داده است .چنین
به نظر میرسـ ــد کـ ــه اصولگرایان بـ ــا افراد
متکثـ ــر در ذیل گفتمانی واحـ ــد و برمبنای
یک تقسیم کار پیشینی وارد رقابت شدند و
در صددند آقای روحانی را ب ه عنوان دولت
مستقر برای پاسخگویی در تنگنا قرار دهند،
ح طلبان هم به
نکته دیگر این است که اصال 
دالیل مختلف امکان یک حضور مستقل،
هویت مند و متشـ ــخص را ندارند .درعین
حال ،به هم پیوسـ ــتگی محیـ ــط بیرونی با
محیـ ــط داخلی نیـ ــز انتخابات ایـ ــن دوره را
قدری سـ ــخت کرده است .به این معنی که
برجام و ملحقـ ــات آن که میتوانسـ ــت به
مثابه دسـ ــتاورد برجسـ ــته آقای روحانی در
نقش برگی برنـ ــده و اثربخش در انتخابات
ظاهر شود ،هم از سوی منتقدان و مخالفان
داخلـ ــی و هم بازیگـ ــران تنـ ــدروی بیرونی
تحت فشـ ــار قـ ــرار گرفته اسـ ــت .بـ ــه عالوه
اینکه تصوری که از مرزبندی بین کنشگران
ح طلب و اصولگرا
جریانهای سیاسی اصال 
تاکنون وجود داشت ،دستخوش تغییرات

جدی شده اسـ ــت؛ هم تغییرات درونی در
شیوه سازمان دهی جریان اصولگرا رخ داده
و هم جابهجایی یا شیفت گفتمانی از طرف
اصولگرایانطراحیشدهوبااینجابهجایی
ح طلبان را دنباله روی
تـ ــاش میکند اصال 
خود کند ،به جای آنکه آنان مشق مستقل
خود را بنویسـ ــند .با لحاظ این متغیرها ،به
نظر میرسـ ــد عرصـ ــه انتخابات ایـ ــن دوره
پیچید ه تر و سختتر از گذشته شده است.
ëëتنهادرسال 88تجربهشدودرسایردورهها
سابقهنداشتکهرقیبهمهتالشخودرابر
این متمرکز کند که رئیس جمهوری مستقر،
در دور دوم انتخاب نشـــود .آیا تمرکز بر یک
دورهای شـــدن آقای روحانـــی در چارچوب
استراتژیکالنتردیگریقرارمیگیرد؟
از انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهوری سـ ــال
 1380متأثـ ــر از عوامل گوناگون سـ ــاختاری
و سیاسـ ــی بتدریج فضای رقابت سیاسـ ــی
اجتماعی جامعـ ــه رو به پیچیدهتر شـ ــدن
نهـ ــاد .در  1384تاحـ ــدی مظاهـ ــر ایـ ــن
پیچیدگی آشکار شد و اوج تبلور آن در سال
 88است .در تداوم پیچیدگی موصوف ،در
سـ ــال  92رقابت بسیار نزدیک و شکنندهای
بین اصولگرایان از یک سو و ائتالف نوپدید
ح طلبان
و بیسـ ــابقه اعتدال باوران و اصال 
از سـ ــوی دیگـ ــر شـ ــکل گرفت .ایـ ــن رقابت
نزدیک ،به اضافه برآوردی که اصولگرایان
بعدهـ ــا از عملکرد آقـ ــای روحانی به عمل
آوردنـ ــد ،رقیبان روحانی را امیـ ــدوار کرد که
بتواننددرانتخاباتدوازدهم،نتیجهرقابت
را به نفع خود تغییر دهند .به عبارت دیگر،
غلبـ ــه سـ ــویههای سیاسـ ــی  -ایدئولوژیک
اصولگرایان را به این جم ع بندی رسـ ــانده
که از همان آغاز به کار دولت روحانی اعالم
کننـ ــد دولـ ــت آقـ ــای روحانـ ــی ،دولتی یک
دورهای خواهد بود.
ëëشما به جابهجایی گفتمانی اصولگرایان
اشـــاره کردید .اما نگاهی به شـــعارهای آنان
که در قیـــاس بـــا احمدینژاد تازه نیســـت
و نیـــز ناتوانـــی اصولگرایان از دســـتیابی به
اجماع ،نشان میدهد که تحول یا زایشی در

سیاسی

درون اصولگرایان اتفاق نیفتاده اســـت ،در
اینصـــورتمنظورشـــماازاین جابهجایی
گفتمانیچیست؟
منظورمازجابهجایییاشیفتگفتمانی
لزوماً به معنـ ــای توانایـ ــی زایش گفتمانی
نیسـ ــت .بنا به گواهی تجربه زیسته سیاسی
معتقدم با وجـ ــود برخورداریهای فراوان
اصولگرایـ ــان از مواهـ ــب فضاهای رسـ ــمی
تبلیغـ ــی و حاکمیتـ ــی ،ظرفیـ ــت زایـ ــش
ح طلبان
گفتمانـ ــی آنان در قیاس بـ ــا اصال 
به مراتب ضعیفتر است ،چون بسترهای
تحـ ــول اجتماعـ ــی  -فرهنگـ ــی با سـ ــرعتی
بیش از قدرت سازگاری اصولگرایان سنتی
در حال پیشـ ــروی اسـ ــت .بنا براین مقصود
از جابهجایـ ــی گفتمانی ،تغییر فـ ــاز آنان از
تأکید بر ارزشهای سیاسی  -ایدئولوژیک،
آرمان گرایی ،تکیه بر شـ ــعارهای انقالبی و
ارزش مـ ــداری به سـ ــمت توجه به موضوع
کارآمدی سیاستی وگذار هدفمند و پرحجم
آنان به فضای مجازی که تاکنون در انحصار
ح طلبان بـ ــوده و نیزاسـ ــتفاده آنان از
اصـ ــا 
تاکتیکهـ ــای روزآمدتـ ــر اسـ ــت .بهعنـ ــوان
مثال ،تـ ــاش اصولگرایان برای دسـ ــتیابی
به اجماع ،تاکنون سـ ــابقه نداشـ ــته و نوعی
تصویربرداری از عملکرد اصالحطلبان در
سـ ــال  92اسـ ــت .همچنین به نظر میرسد
اصولگرایـ ــان طی تجزیه و تحلیل آسـ ــیب
شناسـ ــانه درون جناحی بدین جمعبندی
رسـ ــیدند که علت تفـ ــوق گفتمانی جریان
اصالحات در رقابتهای گذشـ ــته ،سیطره
بیرقیب آنان بر فضای مجازی بوده است،
در نتیجـ ــه با ورود به این محیط کوشـ ــیدند
ایـ ــن فضای بیرقیب را بـ ــه میدانی رقابتی
تبدیل کننـ ــد و برخـ ــاف ادوار گذشـ ــته و با
اسـ ــتفاده از حمایتهـ ــای جانبی کـ ــه از آن
برخوردارند ،بر بسیج و سازماندهی سازمان
رأی خـ ــود از طریـ ــق فضـ ــای مجـ ــازی روی
آوردند .نکته مهمتر اینکـ ــه در رقابتهای
انتخاباتی گذشـ ــته عمدتـ ــاً اصولگرایان در
فضـ ــای سیاسـ ــی  -ایدئولوژیـ ــک همچون
ارزش گرایـ ــی ،انقالبـ ــی گـ ــری و تعهـ ــدات
مکتبی سیر میکردند .اما این بار با رویکرد
ترکیبی وارد میدان رقابت شدهاند .چنانکه
از ادبیات سیاسی آنان پیداست که هرچند
بر وجوه سیاسـ ــی  -ایدئولوژیـ ــک نامزدها و
برنامههای خود مانند ارزشی ،انقالبیگری
و جهـ ــادی بودن تأکید میکننـ ــد ،اما کانون
توجه خویش را بر مسائل سیاسی متمرکز
کردند و جنبـ ــه کارآمدی دولت مسـ ــتقر را
هدف گرفتند .طرح مسائلی نظیر اشتغال،
بیـ ــکاری و رکـ ــود ،نشـ ــان دهنـ ــده حرکـ ــت
گفتمانی از حوزه سیاسی  -ایدئولوژیک به
حوزه سیاسـ ــتی و کارآمدی است .البته این
جابهجایی گفتمانی ،در درازمدت میتواند

جامعه هنوز خطر
تندروی ،مواجهه
جویی ،تنش آفرینی و
هزینههای مترتب بر
آن را نزدیک احساس
میکند و حتی اقدام
تجاوزکارانه ترامپ
در حمله به سوریه
و رجزخوانیهای
سیاسی او ،خطر جنگ
یا ناامنی را برجسته
کرده و باعث میشود
جامعه ضرورت
اقبال مجدد به سوی
نماینده اعتدال ،میانه
روی و عقالنیت را
بیش از پیش احساس
کند

اصولگرایان عمدتاً تکلیفی  -اعتقادی رأی
میدهند ،احمدینژاد چندان از سبد آرای
آنان نخواهد کاسـ ــت .بنابراین ضرر حضور
جریان احمدینـ ــژاد را برای ائتالف اعتدال
و اصالحات بیشـ ــتر از جریـ ــان اصولگرایی
میدانم و بـ ــا این تحلیل آنهایی که حضور
احمدینژاد را به نفـ ــع ائتالف اصالحات و
اعتدالمیدانند،موافقنیستم.
ëëگفتیدکهاگرفضادوقطبیشود،امابرخی
معتقدندکه با آمدن رئیســـیفضا دوقطبی
شده اســـت .دیگر اینکه گفتید احمدینژاد
تالش میکند آرای خاکســـتری را به سمت
خود جلب کند ،درحالی که آرای خاکستری
عمدتاًاز قشـــر تحصیلکرده و طبقه متوسط
هســـتند ،در حالی که احمدینژاد شعارهای
پوپولیستیوتودهوارمیدهد.
طبقتحلیلطیفاحمدینژاد،اکثریت
مردم تعلقی بـ ــه هیچ یـ ــک از جریانهای
سیاسی موجود ندارند و تنها خواهان فردی
از جنس خود هستند که با زبان تودهها حرف
بزند ،مانند تودهها رفتار کند و درد و غم آنان
را چشیده باشـ ــد .طبق این تحلیل ،آن فرد
متعین در شـ ــخص احمدینـ ــژاد یا فردی
کـ ــه او را نمایندگی میکند ،اسـ ــت .بنابراین
مخاطب اصلی این جریان ،قشـ ــری اسـ ــت
که تعهد از پیش ساخت یافتهای نسبت به
جریانهای سیاسی ندارد .همان تودههای
مردم که احمدینژاد را از جنس خود یافته و
به او در دولتهای نهم و دهم اقبال کردند.
اما بخشـ ــی از آرا هم مورد توجه این جریان
واقع شـ ــده که یا شرکت در انتخابات را نافع
نمیدانندیادچاربحرانمشروعیتسیاسی
هستند و لذا در انتخابات شرکت نمیکنند.
طیـ ــف احمدینـ ــژاد معتقد اسـ ــت که این
توانایـ ــی را دارند که آرای مبتالیان به بحران
مشروعیت سیاسـ ــی را هم جذب کنند و در
نتیجه اکثریت قابل توجهـ ــی از محذوفان،
مطـ ــرودان و محرومـ ــان را بـ ــه دنبـ ــال خود
بکشانند .البته ارزیابی جریان احمدینژاد،
باشواهدتجربیسازگارنیست.
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ثبت رکوردهای منفی بیسابقه از آن دولت
برای مردم به ارمغان آورده شد .بنابراین به
طور نسبی ،آن نمایندهای از یک گفتمان که
دسـ ــت باالتر را در رقابتها خواهد داشت،
هنوز نماینده ائتالف اصالحـ ــات و اعتدال
است.
ëëاین دســـت باال ،ناشـــی از قوت شخصی
نامزداینجریانهاستیاکارنامه؟
روحانی بـ ــه دلیل کارنامه قابل قبول که
در برخی حوزهها داشـ ــته است؛ مانند حل
و فصل مسـ ــأله هسـ ــتهای در قالب برجام،
رساندنجامعهبهآرامشاقتصادی،توقف
نرخ تورم ،خروج تدریجی رشد اقتصادی از
نرخ منفی به سمت مثبت ،ارتقای سرمایه
اجتماعی ،بهبود شـ ــاخصهای حکمرانی
شایسـ ــته در برخی زمینهها ،اتخاذ سیاست
خارجی تعامل گرایانه و غیره دست برتر را
خواهد یافت .ضمن اینکه فراموش نشـ ــود
روحانی در دولـ ــت اول خود خرابیهای به
ارث مانده از گذشـ ــته را آواربرداری سـ ــپس
برای دولت بعدی ریلگذاری کرد .البته در
این میان ،نباید عنصر بسـ ــیار تعیینکننده
دیگـ ــر یعنی محیـ ــط بیرونـ ــی را از نظر دور
داشت .از قضا به نظر میرسید پس از روی
کار آمدن ترامـ ــپ ،اصولگرایان به تحوالت
محیط بیرونی بسـ ــیار دل بستند تا با اتخاذ
سیاسـ ــت تهاجمی به ضرر جریان اعتدال
عمل کـ ــرده و عقالنیت تدریجـ ــی موجود
در برجـ ــام را بـ ــه محاق ببـ ــرد .اصولگرایان
خوشحال شدند که با روی کارآمدن ترامپ و
بالاثر کردن برجام ،روحانی را در رقابتهای
انتخاباتی خلع سـ ــاح کننـ ــد و بزرگترین
دسـ ــتاورد روحانـ ــی در انتخابات بـ ــه ضد او
تبدیـ ــل شـ ــود .اما بـ ــه عقیده مـ ــن ،جامعه
هنوز خطر تنـ ــدروی ،مواجهه جویی ،تنش
آفرینی و هزینههای مترتب بر آن را نزدیک
احسـ ــاس میکند و حتی اقدام تجاوزکارانه
ترامپ در حمله به سوریه و رجزخوانیهای
سیاسی او ،خطر جنگ یا ناامنی را برجسته
کرده و باعث میشود جامعه ضرورت اقبال

ëëبنابراین ،عالوه بـــر اصولگرایان ،روحانی
رقیبدیگریبهنامروحانینیزدارد.
می تـ ــوان گفت روحانـ ــی در یک ظرف
سـ ــیال و مشـ ــروطی به سـ ــر میبرد که هم
قابلیت افزوده شدن به سـ ــبد آرای او و هم
کسر شدن از سبد او را دارد .ناگفته نماند که
روحانیدرشرایطفعلیدرمقایسهبارقبای
خود از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار
اسـ ــت .در عین حال اگر او بتواند از شـ ــرایط
برشمرده شده اسـ ــتفاده کند و ناگفتههای
بسـ ــیاری که منطقـ ــاً دارد را بـ ــرای جامعه
توضیح دهد،برنده انتخاباتخواهدبود.
ëëبـــهنظـــرمیرســـداصولگرایانبـــاخلق
برخی کلید واژهها و تکرار آنها ،توانستهاند
در ترســـیم زمین بازی تعیینکننده باشند.
آنان تعیین میکنند که درباره چه چیزهایی
بحثشودوطرفمقابلنیزپاسخمیدهد.
فکر نمیکنید اصالحطلبان یـــا اعتدالیها
قدریمنفعلشدهاند.برایبرونرفتازاین
انفعالچهبایدکرد؟
اشتباه است که روحانی را از زاویه اصالح
طلبی به داوری بنشـ ــینیم ،او را باید از زاویه
اعتدالگرایی نگریست .معتقدم «روحانی
یک» کلیدواژههایی را مطـ ــرح کرد که برای
جامعه قابل فهم و جذاب بوده و به همین
دلیل به او اقبال نشان داد« .تدبیر» به معنی
پرهیز از رفتارهای ناسـ ــنجیده ،مستبدانه و
غیرکارشناسـ ــانه؛ «امید» به معنی افزایش
شـ ــانس بقـ ــا و کاهـ ــش ریسـ ــک مـ ــردم در
محیط نابسامان منطقهای و بینالمللی از
کلیدیترین مضامین دولـ ــت یازدهم بود.
اکنون سؤال این است که کلیدواژه «روحانی
دو» چه هسـ ــت و چه باید باشـ ــد؟ بهعنوان
یک تحلیلگـ ــر ،معتقدم «روحانـ ــی دو» نه
میتواند کامالً متفاوت و بیگانه از «روحانی
یـ ــک» و نـ ــه میتواند تکرار کامل آن باشـ ــد.
بلکه باید حد فاصلی میان این دو باشـ ــد تا
بتواند همچنان گفتمان اعتـ ــدال «روحانی
یک» را تداوم ببخشد و در عین حال حامل
ابداعات ،نوآوریهـ ــا و موضوعات جدیدی

رقابتهای انتخاباتی در گفتوگو با دکتر علی کریمی مله اســتاد علوم سیاسی

انتخابات  96دوقطبی گفتمانی است

در فضای دو قطبی گرایش آرای خاکســتری به ائتالف اصالحات و اعتدال بیشتر میشود
ëëرأیدهندگاناینتفکیکرامیپذیرند؟
بـ ــه نظـ ــرم اصولگرایـ ــان هنـ ــوز ژرفای
تحوالتی که در سـ ــاحت اجتماعی رخ داده
اسـ ــت ،را باور نکردهاند و اگر بخشی از طرح
جنگ روانی آنان نباشد ،تاحدی اعتماد به
نفس تصنعی از خود نشان میدهند .زیرا
اکنون نسـ ــل جوان نسـ ــبتاً آگاهی برخاسته
اسـ ــت که به مراجـ ــع خبری و رسـ ــانههای
متنوع دسترسی دارد و لزوماً چشم و گوش
خود را به صدا و سـ ــیما و رسانههای رسمی
نسپرده اسـ ــت .اما گویی این تنوع رسانهای
از چشـ ــمان تحلیلگران اصولگرا دور مانده
یا تعمداًنمیخواهند آن را ببینند .بنا براین
با وجود اقبال این جریان به فضای مجازی
همچنین نزدیک بینیهایی که نسـ ــبت به
ناکارآمدیهـ ــای کنونی در جامعـ ــه دارند،
توفیق چندانی در کسـ ــب آرای قشـ ــرهای
تحصیلکرده ،آگاه و جوان جامعه نخواهند
داشت.
ëëنقـــش احمدینـــژاد در تقســـیم کار
اصولگرایانچیست؟اوبرایچهکسیبازی
یکند؟
م 
بـ ــه بـ ــاور مـ ــن اصولگرایـ ــان بنـ ــا دارند
حمـ ــات «گازانبـ ــری» پردامن ـ ـهای را علیه
آقای روحانی سـ ــازماندهی کنند .لذا تنوع و
تکثری که در قالب جبهـ ــه مردمی انقالب
اسالمی دیده میشود یا اصولگرایانی که به
صورت مستقل وارد خواهند شد ،بخشی از
شرکتکنندگان در جبهه حمله علیه آقای
روحانـ ــی هسـ ــتند و هر کدام برای پیشـ ــبرد
اهداف این جبهه ،وظیفهای برعهده دارند.
البته اینکه چه قـ ــدر میتوانند روحانی را به
گوشـ ــه رینگ رقابت ببرند ،مستلزم داوری
جداگانهای اسـ ــت .اما اینکه جریـ ــان آقای
احمدینژاد به نفع چه کسی عمل میکند،
در مجمـ ــوع معتقـ ــدم اگـ ــر او و مدافعـ ــان
مشی و منشـ ــش امکان حضور در رقابت را
بیابند ،به نفع طیف اصولگرایی خواهد بود؛
چـ ــون بیتردید هدف اصلـ ــی احمدینژاد
و تیمش مشـ ــارکت تمام عیـ ــار در حمالت
همه جانبه علیه آقای روحانی اسـ ــت و وی
جزئـ ــی از اصولگرایانی اسـ ــت کـ ــه به ضرر
ائتالف اصالحات و اعتدال عمل میکنند.
اما از بعد دوم ،نقـ ــش جریان احمدینژاد
در جهت دهی به آرای خاکسـ ــتری اسـ ــت.
فکـ ــر میکنـ ــم اگـ ــر انتخابـ ــات دو قطبـ ــی
شـ ــود ،احتمال گرایش آرای خاکسـ ــتری به
ائتالف اعتدال و اصالحات بیشترباشـ ــد تا
اصولگرایی .بنابراین در این قسمت هم اگر
احمدینـ ــژاد توان خـ ــود را مصروف جلب
آرای خاکستری کند ،به نظر میرسد بخشی
از آرایی که میتوانسـ ــت به صـ ــورت بالقوه
در سـ ــبد ائتـ ــاف اصالحات و اعتـ ــدال قرار
گیرد را از سبدشان خارج میکند .از آنجا که

ëëاکنون نسل جوان نســـبتاً آگاهی برخاسته است که به
مراجع خبری و رســـانههای متنوع دسترسی دارد و لزوماً
چشم و گوش خود را به صدا و سیما و رسانههای رسمی
نسپرده است
ëëاصولگرایان بنا دارند حمالت «گازانبری» پردامنهای
را علیه آقای روحانی سازماندهی کنند

نیم نگاه

ëëآقای روحانی جز به صورت گذرا ،اشـــاره وار و محدود
تاکنون جامعه را نســـبت بـــه عمـــق خرابیهایی که از
گذشـــته به ارث بـــرده ،وجـــوه مختلف نابســـامانیها و
دالیل ،مکانیســـمها و پیامدهای به وجـــود آمدن آنها را
آگاه نکرده است
ëëتهدیدات ترامپ بسیار غیرحســـاب گرایانه و تندروتر
از تهدیدات دموکرات هاســـت که از قضا به آن پشتوانه
عملی هم بخشـــیده اســـت .بنا براین با وجـــود تغییر و
تحریف دستور کار رقابت از ســـوی اصولگرایان ،به نظر
میرسد مســـأله امنیت و تهدید همچنان یکی از مسائل
مهم رقابت دوازدهم خواهد بود

معتقدم «روحانی
 »96نه میتواند کامالً
متفاوت و بیگانه از
«روحانی  »92و نه
میتواند تکرار کامل
آن باشد .بلکه باید
حد فاصلی میان
این دو باشد تا بتواند
همچنان گفتمان
اعتدال «روحانی »92
را تداوم ببخشد و
در عین حال حامل
ابداعات ،نوآوریها و
موضوعات جدیدی
هم باشد

ســـمت دهـــی بـــه آرای خاکســـتری در
انتخابـــات پیش رو مســـأله مهمی اســـت.
سمتدهیاینآراچگونهممکناست؟
این امـ ــر به شـ ــرایط و عوامـ ــل گوناگون
بستگی دارد .از جمله چگونگی بروز و ظهور
نامزدهـ ــای انتخاباتی در مناظرات اسـ ــت،
مانندجملهکلیدیآقایروحانیدرمناظره
با آقای قالیباف که توانست آرای زیادی را به
نفع ایشان جابهجا کند .گزارههای کلیدی،
اشـ ــراف به موضوعات و مسـ ــلط ،مستند و
مستدل ظاهر شـ ــدن ،حاضر جواب بودن،
مهـ ــارت در ذهـ ــن گردانـ ــی و برخـ ــورداری
از مهارتهـ ــای ارتباطـ ــی ،قوت شـ ــخصی
نامزدهای انتخاباتی ،میزان تسلط آنان به
سـ ــؤاالت و انتقاداتی که از سوی رقبا مطرح
میشود ،در سمت دهی به آرای خاکستری
ن کننده است .در نگاه اولیه ،اگر
بسیار تعیی 
نامزدهاهمینهاباشند،دومینعاملمؤثر،
قوت و قدرتی است که نامزدهای انتخاباتی
روی شناسایی مسائل مهم مبتالبه جامعه
و نحوه مواجهه با آنها در قالب برنامههای
انتخاباتی ارائه میدهند .به نظر میرسد در
این زمینه هر دو طیف اصولگرایان سـ ــنتی
و مردم انگیزان دچار لکنت زبان هسـ ــتند.
احمدینژادبهدلیلتجربهناموفقبالفصل
دولت های نهـ ــم و دهم و اصولگرایان هم
به دلیـ ــل شـ ــراکت در ناکارآمدیهای وی،
نمیتوانند خود را از اذهان تیزبین جامعه
مبرا از مسـ ــئولیت بدانند .زیرا بـ ــا در اختیار
داشتن تمامی نهادهای تقنینی ،تبلیغی،
رسـ ــانهای ،نظارتی و اجرایـ ــی ،کارنامهای با

مجدد به سوی نماینده اعتدال ،میانه روی و
عقالنیت را بیش از پیش احسـ ــاس کند .به
همیندلیلاستکهاصولگرایانباسرپوش
گذاشتن بر صورت مسأله طی ماه های اخیر
از شدت تبلیغ علیه برجام کاستهاند تا ذهن
جامعهبهسویمسائلامنیتیوخطرجنگ
و تهدید خارجی سوق پیدا نکند.
ëëبامختصاتیکهترسیمکردید،انتخاباتدو
قطبیشدهاستیاخیر؟
اگر مـ ــراد از دو قطبی شـ ــدن به معنای
رویارویی دو فرد باشد خیر اما اگر دوقطبی
شدن به معنای رویارویی دو گفتمان باشد،
یعنی گفتمانی که عقالنیت ،تدبیر و میانه
رویوتعاملباجهانرانمایندگیمیکندبا
گفتمانی که با وجوه مختلف خود تندروی و
رادیکالیسمرانمایندگیکند،میتوانگفت
فضای دو قطبی شـ ــکل میگیرد .رویارویی
اصلی میان تندروی و میانه روی است.
ëëایندوقطبیشکلگرفتهاست؟
گذشـ ــت زمان وضوح این امر را بیشـ ــتر
خواهدکرد.
ëëدر ایـــن صـــورت آرای خاکســـتری به نفع
جریاناعتدالواردانتخاباتخواهندشد؟
این امر مشروط به این است که روحانی
بهعنواننمایندهائتالفاعتدالواصالحات
بتواندازبرخیکارتهاییکهتاکنوناستفاده
نکرده و همین باعث شد آرای خاکستری در
فضـ ــای ابهام و تردید قـ ــرار بگیرند ،به نحو
معقول و مطلوب و بهنگام استفاده کند.
ëëاینکارتهاچیست؟
آقای روحانی جز به صورت گذرا ،اشـ ــاره
وار و محـ ــدود تاکنـ ــون جامعه را نسـ ــبت به
عمـ ــق خرابیهایـ ــی که از گذشـ ــته بـ ــه ارث
برده ،وجوه مختلف نابسـ ــامانیها و دالیل،
مکانیس ـ ـمها و پیامدهای به وجـ ــود آمدن
آنها را آگاه نکرده اسـ ــت .اگـ ــر در این زمینه
روحانـ ــی توانایی توضیحـ ــی  -تبیینی کافی
نشان دهد و در فضایی غیرافشاگرانه ،برای
مردم واشـ ــکافی کنـ ــد که علت بسـ ــیاری از
نابسـ ــامانیهایی که هنوز بـ ــر دوش جامعه
سـ ــنگینی میکنـ ــد ،چـ ــه سیاس ـ ـتها و چه
رویکردهایی بوده اسـ ــت ،یا از خود بدرستی
رفع اتهام کند ،میتوان امیدوار بود که آرای
خاکسـ ــتری به میدان بیایند .به این دلیل بر
رفع اتهام تأکیـ ــد میکنم که دولت روحانی
در برخـ ــی زمینهها همچون اشـ ــرافی گری،
فساد ،حقوقهای نجومی و تقلیلگرایی در
سیاست خارجی متهم اسـ ــت .اگر روحانی
در این حوزهها بتوانـ ــد توانایی تبیینی خود
را بهکار بگیرد و در مناظرهها ،نشس ـ ـتها و
ارتباطباتودههایمردم،ازکارتهایرقابت
سیاسی ،هوشمندانه و عقالنی استفاده کند
که به نظر من ایـ ــن توانایی را دارد ،میتواند
آرای خاکستری را به نفع خود سودهی کند.

هم باشد .بنابراین باید اندکی منتظر ماند تا
«روحانی دو» رونمایی شود .ولی با شناختی
که از ادبیات آقای روحانی دارم ،فکر میکنم
تعامل سـ ــازنده با دنیا کـ ــه میتواند دنباله
برجام در حوزه روابط خارجی ایران باشـ ــد،
همچنان در زمره کلیدواژههای ایشـ ــان قرار
خواهـ ــد داشـ ــت .به عـ ــاوه آقـ ــای روحانی
درموضوعاتی مانند زیست روزمره ایرانیان
و بهزیسـ ــتی آنان ،برخورداری آنـ ــان از رفاه
بیشتروکارآمدترکردندولت،تحققحقوق
وآزادیهایشهروندی،آنگونهکهدرمنشور
حقوق شـ ــهروندی آمده ،برجسـ ــتگیهای
بیشـ ــتری خواهد یافت .اگر همه اینها را در
نظر بگیریـ ــم ،فکر میکنم آقـ ــای روحانی،
بـ ــا توجه به رویکـ ــرد و سـ ــابقه امنیتی خود،
موضـ ــوع امنیت ملی ایـ ــران را از راه تعامل
سـ ــازنده با دنیـ ــا و امنیت مـ ــردم را از طریق
کارآمدتـ ــر کردن دولت و برخوردارتر شـ ــدن
مردم از حقوق شهروندی ،رونمایی کند.
ëëاشـــارهکردیدکـــهممکناســـتروحانی
برجامراکلیدواژهانتخاباتیخودمطرحکند.
شایدبههمیندلیلباشدکهرقیببرجامرا
ازبرنامههایتخریبیخودکنارگذاشتهاست
وروینقاطدیگریتکیهکردهاست.
طبقتحلیلاصولگرایان،هرچهبرحوزه
سیاسـ ــت و امنیت بویژه امنیـ ــت خارجی،
تأکید شـ ــود ،ایـ ــن امر به منزلـ ــه دادن پاس
گل به روحانـ ــی و واگذار کـ ــردن زمین بازی
به او اسـ ــت .بنابراین آنان خوشحال بودند
که ترامـ ــپ و جمهوریخواهان تندرو برجام
را از حیـ ــز انتفاع سـ ــاقط کنند یا با تشـ ــدید
تحریمهادیوارهایبلندبیاعتمادیبلندتر
شود .این امر میتوانست در داخل به ضرر
روحانـ ــی و به نفع اصولگرایان تمام شـ ــود.
اما اگر طنین تندروی و ستیز ه جویی ترامپ
باال باشـ ــد ،تمایل جامعه به اعتدال گرایان
افزایش خواهد یافت ،لذا سـ ــعی کردند با
پایین کشیدن فتیله تهدید خارجی ،دستور
کار رقابت انتخاباتی را تغییر دهند و مسأله
تهدیدهـ ــای خارجـ ــی را امـ ــری غیرواقعی
معرفی کنند و برجام و مسأله امنیت ملی
و سیاسـ ــی را از فضای رقابـ ــت خارج کنند و
زمین بازی را به سـ ــمت مقولـ ــه کارآمدی و
بزرگ نمایـ ــی ناکارآمدی دولـ ــت روحانی
شـ ــیفت بدهند و با این شیفت نقطه قوت
روحانـ ــی را بـ ــه نقطـ ــه ضعـ ــف وی تبدیل
کننـ ــد .اما واقعیت این اسـ ــت که تهدیدات
ترامپ بسیار غیرحساب گرایانه و تندروتر از
تهدیدات دموکرات هاست که از قضا به آن
پشتوانه عملی هم بخشیده است .بنا براین
با وجود تغییر و تحریف دستور کار رقابت از
سـ ــوی اصولگرایان ،به نظر میرسد مسأله
امنیـ ــت و تهدید همچنان یکی از مسـ ــائل
مهم رقابت دوازدهم خواهد بود.

