شما به نقش طبقه
متوسط اشاره كرديد اما
هنوز براي من مشخص
نيست كه با وجود ظرفیت
باالی طبقه متوسط،
احمدينژاد چگونه در
سال  84توانست رئيس
دولت شود؟ در حالي كه
همه گروههاي مرجع و
نخبگان ،وضعيتي كه در
دوران رياست جمهوري
ايشان در كشور روي داد
را پيشبيني ميكردند و
حتي هشدار هم دادند...
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حوزه سياس��ي و رس��مي ،كجا براي جامعه به صورت مستمر
فعل مشاركتي تعريف ش��ده تا بعد مجاز شویم مردم را متهم
كني��م كه زیگزاگی و موجوار حرکت ميکنند؟ مردم اینگونه
نيستند .مش��ارکت مردم در ایام انتخابات متبلور ميشود ،اما
بعد از آن ترجیح داده ش��ده تا مردم به زندگي شخصيش��ان
برس��ند .بنابراین ،مردم نمیتوانند تأثيرگ��ذاری چندانی بر
عملکرد دولتها داشته باش��ند .در واقع ،پس از هر انتخاباتی
و تا زمان فرا رس��یدن مش��ارکت در انتخاب��ات بعدی ،فضای
نقشآفرینی تأثيرگذار برای آنان مهیا نیست.
در انتخابات س�ال  92شاهد بودیم که تنور
انتخاب�ات حداقل  3تا  4م�اه پیش از موعد 24
خرداد گرم ش�د ،ام�ا موج یا ب�ه تعبیر عدهای
س�ونامی تصمی�م حامیان روحانی ب�ه حضور،
طی چند روز مان�ده به زمان برگزاری انتخابات
برخاست...
نش��د .ش��ما تا س��ه روز مانده به انتخابات ،اجازه هيچ فعل
سياس��ي به م��ردم نميدهيد .بايد ببينيم عمل سياس��ي چه
هنگام ش��كل ميگيرد؟ عمل سياس��ي وقتي شكل ميگيرد
كه شخصیتهاي سياس��ي به ميدان بيايند و كنش كنند .در
مقطعی که درباره آن صحبت ميکنید ،فعاالن شاخص سياسي
هنوز تکلیف خودشان را مشخص نکرده بودند.هاشمی دقیقه
 90ثبت نام کرد و بعد رد صالحیت ش��د .در واپسین روزهای
باقیمانده ت��ا  24خرداد؛ معلوم نبود تالش برای رس��یدن به
ائت�لاف و انتخاب ی��ک نفر از میان روحان��ی و عارف به عنوان
نام��زد واحد ،چ��ه فرجامی پیدا خواهد کرد؟ ب��ا این وضعیت
آش��فته ،چه انتظاری از مردم دارید؟ مشكل اصلی در طراحي
بازي سياسي اس��ت .بازي سياسي را نقطهاي طراحي كرديم،
دولتها نقطهاي هس��تند و فعل نقطهاي انجام ميدهند و به
همين دليل تراكم و تجمیعی هم نيست .بايد استراتژي عمل
سياس��ي تغيير و جنبه فرآيندي پيدا كند .اگر مردم در حوزه
خانواده و محله ،آموزش مشاركت مس��تمر داشته باشند ،در
حوزه سياس��ي هم از مش��ارکت موجوار اجتناب ميکنند .آن
وقت نظام حزبي معنا پيدا ميكند و نقد دولت ش��فاف خواهد
ش��د و جایی ب��رای نقد تخريب��ي دولت باق��ی نمیماند .معنا
ندارد که ف�لان روزنامه تندرو با ادعای نمایندگی بخش��ی از
فعاالن سیاسی ،دولت را نقد مخرب کند .زیرا حاصل نقدهای
تخریبی /سیاسی ،ایجاد دوقطبی موافق دولت /مخالف دولت
اس��ت که در نهایت هم س��ودی برای مردم و کش��ور ندارد و
خواس��ته و ناخواس��ته ،عامل ناپیوس��تگی دولتهاست .در
عوض ،ش��خصیتهای نامداري كه رئیس جمهوري شدن را
هدفگ��ذاری کردهاند ،باي��د وارد گود نقد ش��وند و انتقادهای
خود را مس��تند مطرح کنند تا هنگام��ی که رئيس جمهوري
شدند ،نقدهای پیش��ین آنان بتواند مبنای مسئوليت خواهی
و قضاوت قرار گیرد .ش��خصیتها باید بیاین��د و مث ً
ال بگویند
من اي��ن عملکرد دولت را به اين دليل قبول ندارم و اگر رئيس
جمهوري ش��وم ،ضعفها و کاس��تیهای این دولت را با فالن
و بهمان سیاس��ت دولت خودم برط��رف خواهم کرد .حاصل
اين رویه؛ ميشود انباشتگي .زیرا نقاط قوت دولتها به دولت
بعدی منتقل ميشود و انقطاع کامل پیش نمیآید؛ همچنین
نقاط منفی پیشاپیش شناسایی و راهکاریابی شده و بنابراین،
حل آن در دولتهای بعدی ،امکانپذیرتر خواهد شد که به نفع
منافع ملی است.
چرا نتایج اغلب نظرس�نجيهای انتخاباتی
با نتایج نهایی انتخابات همخوان نیست؟
باید دید م��ردم در چ��ه فضایی ب��رای تصمیمگیری قرار
ميگیرند تا بتوانیم قضاوت کنیم که کنش آنان غافلگیر کننده
است یا نه .آنان اغلب در كانتكس سياسي و متن و زمینهای که
غبارآلود و نامشخص است ،باید تصمیم بگیرند .پس نمیتوان
توقع داشت تا وقتی غبارها زدوده نشده ،مردم کنش سياسي
قابل پیشبینی و معلوم داش��ته باشند .این غبارها ،دیرهنگام
زدوده ميشوند و تصمیم مردم هم به تبعیت از آن ،تا روزهای
پایانی انتخابات نامشخص است.
به خاطر دارید که رئيس قوه مجریه ش�دن
س�ه رئیس جمه�وری اخی�ر جملگی ت�وأم با
غافلگیری بود...
بل��ه ،بايد هم غافلگير ش��ويم .چ��ون معلوم نب��ود كه اين
چهرهها نامزد ميش��وند یا نه و رقبای اصلی آنان چه کس��انی
خواهند بود...
اما براي هر يك از اين سه نفر ،از ماهها قبل
تبليغات وجود داش�ت ،در عين حال كه شاهد
بوديم روشنفكران هم غافلگير شدند.
به اين دليل كه هنوز وضعيت مشخص نبود .مث ً
ال قرار نبود
گروهي كه حام��ی رئيس دولت اصالحات هس��تند ،مجاز به
حضور باشند و به رسميت شناخته شوند .اراده طیفی از رقبای
سیاسی ،حذف اصالحطلبان از صحنه رقابت بود .اصالحطلبان
هم تأکید داش��تند که اگر حضور مؤثر آنان پذیرفته نشود ،از
مشارکت انتخاباتی خودداری خواهند کرد .بخش واقعبینتر
رقب��ای اصالحطلبان ميدانس��تند که غیب��ت اصالحطلبان
سهشنبه  13مرداد 1394

اجتناب از راديكاليسم،
احیای ارزشهاي
زندگي و بازگشت به
زندگي ،تنظيم رابطه
ايران با جامعه جهاني،
صلح و ...از جمله
ارزشهاي طبقه متوسط
بود که کوشید این
اهداف را در انتخابات
 24خرداد پیگیری کند

ب��ر تعداد رأی دهن��دگان و گرمی رقابت تأثي��ر منفی خواهد
داش��ت .بنابراین ،موضع منعطفتری گرفتند و حضور ش��به
اصالحطلبان را پذیرفتند البته با این پیش��فرض که آنان حتی
اگر وارد رقابت انتخاباتی شوند ،نمیتوانند نقشآفرين باشند،
اما در عم��ل ديديم كه وقتي اجازه حضور به ش��به اصالحات
داده ش��د ،آن نيرو فعال و اصالحطلبان هم تأثيرگذار ش��دند.
حاال تصور کنید این اتفاقات نمیافتاد یا جناحهای سیاس��ی
اتفاقات دیگ��ری را پدید ميآوردند ،طبیعی اس��ت که تحت
تأثير ه��ر وضعیت فرضی متفاوت ،واکن��ش و آرای مردم هم
تغییر ميکرد بدون آنکه دیدگاهشان دگرگون شده باشد بلکه
ناچارند ایدهآلهای خود را با شرایط در دسترس تطبیق دهند
و از میان نامزدهای موجود دس��ت ب��ه انتخاب بزنند .در واقع،
پاس��خ به چرايي وضع موجود ،بیش��تر در طراحي انتخاباتي
نهفته ت��ا اينكه بگوييم جامع��ه زیگزاگی یا م��وجوار حرکت
ميکند.
توصیفی که از فراز و نشیب انتخابات دادید،
معناي سلب مسئوليت از جامعه نمیدهد؟
من از جامعه س��لب مس��ئوليت نميكنم .ش��ما از جامعه
خواستهايد كه فعل ديگري انجام بدهد .جامعه ايراني مشغول
مديريت زندگي خود اس��ت .ب��ه من بگوييد ك��ه اين جامعه
كج��ا حرف تلويزي��ون را گوش ميكند؟ كجا حرف رس��انه را
گوش ميكند و كجا با سياستهاي فرهنگي اعالم شده پيش
ميرود؟ جامعه تنها سياستهايي را پيگيري ميكند كه خود
به آنها اعتقاد دارد .وقت��ي جامعه به خودي خود چنين كاري
را پي ميگيرد ،معنياش اين است كه عمل نميكند ،در واقع
اين ما هس��تيم كه از جامعه چنين رفت��اري را طلب كردهايم.
چه كسي خواسته؟ مجموعه نيروهايي كه وجود دارند ،حاال يا
حاكميت است يا بخشهاي ديگر .خود جامعه به اين تصميم
رسيده كه ش��ايد اين نوع مشاركت سياسي ،مشاركت بهتري
است و ش��ايد اين طور ميتواند تمام ظرفيتهاي خود را يك
دفعه به نظام سياس��ي منتقل كند .وقت��ي ظهور اراده جامعه
را در نقطهاي متمرك��ز ميكنيم ،جامعه هم تصميم ميگيرد
تمام ظرفيت خود را در همان نقطه متجلی کند تا مخاطبانش
پی��ام رأی آنان را ناگهانی دریابند و در عین غافلگیری ،متوجه
قدرت مستتر در پیام رأی دهندگان شوند.
در تحليله�ای طبقاتی انتخابات  92برخی
معتقدن�د به دلیل فش�ارهای زی�اد و هدفمند
دولتهای نهم و دهم ،طبقه متوس�ط الغر شده
بود...
من اص ً
ال اين را قبول ندارم كه طبقه متوسط در دولتهاي
نهم و دهم الغر ش��ده بود .نخس��تين مانعي ك��ه احمدينژاد
ب��راي برقراري فض��اي ايدئولوژيك و اس��تمرار آن در جامعه
مقاب��ل خود ديد ،يك نيروي اجتماعي بود كه با ش��كلگيري
اين فضا مخالف بود و آن نيروي اجتماعي هم طبقه متوس��ط
بود .بنابراين بيش��ترين فش��ار در تاريخ معاصر ايران از سوي
احمدينژاد عليه طبقه متوسط اعمال شد .براي همين ،به هر
جايي كه مربوط به طبقه متوسط بود ،دانشگاه ،هنر ،جامعه و
ادبيات ...فشار و محدودیتهای بیسابقهای وارد شد.

با وجود پذیرش اين موضوع از س�وي ش�ما
و تأكيد بر وجود اين فش�ارها ،چرا معتقدید که
طبقه متوسط الغر نشد؟
فش��ار بود ،اما اين به معناي آن نيس��ت كه اين فشارها به
هدف خود هم رس��ید .اي��ن تالشها برای به حاش��یه راندن
طبقه متوس��ط؛ تأثير معکوس داش��ت و به تقويت ،انسجام و
تغيير رفت��ار اين طبقه كمك كرد .طبقه متوس��ط از جنگ و
جدال سياسي صرفنظر کرد ،دنبال كار خود رفت و پيوندهاي
اجتماعي درونی خ��ود را تقويت ك��رد .در دوره احمدينژاد،
طبقه متوس��ط يك تصميم منحصر بهف��رد گرفت و آن اينكه
كمت��ر كنش سياس��ي از خود نش��ان داد و بيش��تر به كنش
فرهنگي و اجتماعي روي آورد و به سمت بدنه اجتماعي رفت.
ببينيد كه در اين دوره ،شعر يا موسيقي ما چه سرنوشتي پيدا
ميكند؟ وقتي از موسيقي سنتي ما مانند شجريان تا موسيقي
مدرن ،مايه مش��اجره قرار ميگيرد ،اين هنرمند از خواندن و
اجراي اين موس��يقي دس��ت برنميدارد ،بلكه موسيقياي را
توليد ميكند كه در مقابل دولت احمدينژاد هم نيست ،بلكه
معطوف به مخاطب اس��ت .بنابراين اتفاقاً ميبينيم كه مصرف
موس��يقي در اين دوره بسيار بيشتر از دورههاي قبل ميشود.
به رمانخواني ن��گاه كنيد و ببينيد چه رمانهايي منتش��ر يا
خوانده ميشود .به س��ينما نگاه كنيد كه چه اتفاقي براي آنها
روي ميدهد؟ تحت فش��ار قرار ميگیرند ام��ا از میدان به در
نمیروند ،ميمانند و با س��ماجت ،بخش��ی از درخشانترین
آثار خود را تولید و پیوندهای درونیش��ان با یکدیگر را تقویت
ميکنند همزمان ،پيوند با حوزه خارج از خود را هم گسترش
ميدهند .مثال دانش��گاه هم هست .ش��اهد هجوم تمام عيار
دولت احمدينژاد به دانش��گاه بوديم ،اما دانشگاه در واکنش
چ��كار کرد؟ دانش��گاه ،عمق بخش��يدن به خ��ود را آغاز کرد.
بنابراين در دوره احمدينژاد ،فضاهاي جديد فكري و مفهومي
پدید آمد .در واقع ،طبقه متوسط تغيير جا داد و نه تغيير نقش.
اما همواره مترصد عمل سیاسی بود.
نقش روس�تاییان را در تحوالت س�الهای
اخیر و بوی�ژه انتخابات  92چگون�ه ميبینید؟
نقش جامعه روس�تايي ،نكتهاي است كه برخي
از تحليلگ�ران يا جامعهشناس�ان ب�ا تأكيد بر
آمارها ،آن را برجسته ميكنند.
احمدين��ژاد زمينه مرگ روس��تاها را فراه��م كرد .دولت
احمدينژاد ضد روس��تا بود .چرا؟ چ��ون احمدينژاد مبنای
عملک��رد خود را تمركز نداش��تن در مديريت ق��رار داده بود و
ب��ا همین نگرش ،حتی در دورترين نقاط كش��ور دخالت کرد.
در تاريخ ايران ،در دو مقطع ،نظام روس��تايي فرصت داش��ت
كه ش��هري بش��ود؛ يكي در ابتدای انقالب اس�لامي كه در تز
اصالح��ات «جهاد س��ازندگي» روي داد .در اين ت��ز ،قرار بود
روس��تاها توس��عه يابند و از آب و جاده و حمل و نقل بهرهمند
شوند .كارهاي بس��ياري هم انجام شد ،اما در مقطعي ،اجرای
این تز متوقف شد ،هم سرمايه تمام شد و هم نگاهها به توسعه
تغيير كرد .اما با وجود س��کته این تز ،حدود  70درصد جامعه
روستايي ،شهري ش��دند .كمتر از  30درصد روستاییان باقي
مانده بودند كه شهري نشده بودند يا حداقل دغدغههاي تمام
عيار ش��هري نداش��تند .دولت احمدينژاد ناخواسته ،بخش
زیادی از اين  30درصد را هم وارد جامعه و مناس��بات شهري
كرد .االن؛ ميتوانيم بگوييم كه تقريباً چيزي به نام روستا -به
مفهوم سنتی آن -نداريم و نظام روستايي به لحاظ اجتماعي،
فرهنگي و سياسي در مراحل پایانی قرار دارد .احمدينژاد تير
خالص را به روس��تا زد .اکنون روس��تاها اغلب به مکانی براي
رفت و آمد آدم ش��هريها تبدیل ش��دهاند و نشان چندانی از
روستا با ویژگیهای سنتی وجود ندارد .در این میان ،جريانات
دانش��جويي به عن��وان نماين��دگان طبقه متوس��ط ،امكان
بازگش��ت به روس��تاها و كنترل و مديريت جامعه روستايي را
پيدا كردهاند .وقتي دانش��گاهها تعطيل ميشود ،دانشجویان
به کج��ا ميروند؟ به میان بدنه اجتماعي خود ميروند و چون
بخش��ي هم از روس��تاها آمدهاند ،به زادگاهشان باز ميگردند.
همزمان با انتخابات خرداد  92هم دانش��گاهها تعطیل بودند و
دانشجویان بازگشته به روستاها نیز توانستند بر سمتگیری
رأی روس��تاهای خود تأثيرگذار باشند .در شرايطي كه روستا
تركانده شد و طبقه متوسط هم تغيير جا داده بود ،اصولگرایان
ديگر نتوانس��تند در روس��تاها تأثيرگذار باشند ،بویژه آنکه در
این مناطق ،دچار فرس��ایش مش��روعيت هم ش��دهاند .عالوه
ب��ر این ،ب��ا تحوالتی ك��ه در جامعه روس��تايي روي داده بود،
گفتمان اصولگرايي ديگر پاس��خگوی مطالبات روس��تاییان
نبود .اصولگرايي همچنان شعار برابري و فقرزدايي سر ميداد،
در حالي كه مطالبات روس��تاییان به مطالبات شهرنش��ینان
نزدیک شده بود .وقتي روستا دستكاري شد ،ديگر مسألهاش
فقر نبود ،بلكه ميخواس��ت به وضعیتی مش��ابه شهري دست
يابد .اتفاق ديگري هم در جامعه ايراني رخ داده ،فراگير شدن
ارزشهاي طبقه متوس��ط در جامعه است .حرکتی كه طبقه
متوس��ط ايران كرده و از چشم بسیاری پنهان مانده ،اين است
كه طبقه متوس��ط ارزشهاي خود را فراگير كرده است .حتی

