دولت احمدينژاد که ميخواس��ت طبقه متوسط را به حاشیه
براند ،ناخواس��ته و ناخودآگاه ،خودش در نقش توسعه دهنده
ارزشهاي طبقه متوس��ط ظاهر ش��د .در واق��ع؛ احمدينژاد
ش��خصیتهای ذينفوذ طبقه متوس��ط را تحت فش��ار قرار
داده بود تا آنان را حذف کند ،اما خودش اش��اعه دهنده همان
افكار طبقه متوسط بود .او شعار فقرزدايي ميداد ،ولي تمرکز
عملکردش ،تنظيم رابطه ايران با جهان غرب بود .هیچ رئیس
دولت��ی در ایران مانند احمدینژاد مش��تاق برقراری رابطه با
غرب نبود .احمدینژاد در قیاس با تمام رؤسای قوه مجریه در
ایران ،بیشترین آمار سفر به سازمان ملل و خارج از كشور را در
اختیار دارد .نامهنگاریهای متعددی با مقامات غربی داش��ت
که با وجود بیپاسخ ماندن نامههایش ،آن را ادامه ميداد .اين
عطش ب��راي ارتباط با غرب از كجا نش��أت ميگيرد؟ اينكه با
اصولگرايي س��ازگار نبود؟ مشی س��نتی اصولگرايي ،تمرکز و
تنظيم بر جامعه خودش است ،پس چرا احمدینژاد اين همه
به جامعه جهاني توجه و تالش ميكرد دورترين نقاط جهان را
هم نمايندگي كند؟ او ناخواسته ،در حال گسترش دادن طبقه
متوسط و ارزشهاي این طبقه بود.
طبقه متوس�طي ك�ه از دیدگاه ش�ما نقش
فعالي داش�ته ،در انتخاب�ات  92چه اهدافي را
دنبال ميكرد؟
اجتن��اب از راديكاليس��م ،احی��ای ارزشه��اي زندگي و
بازگشت به زندگي ،تنظيم رابطه ايران با جامعه جهاني ،صلح
و ...از جمل��ه ارزشهاي طبقه متوس��ط بود که کوش��ید این
اهداف را در انتخابات  24خرداد پیگیری کند.
اي�ن اه�داف در ش�عارهای روحان�ي ديده
شد؟
طبقه متوس��ط اين اهداف را در ش��عارهاي روحاني ديد و
در شعارهاي ديگران نديد .اين مطالبات ،حاال حاالها ماندگار
هستند زيرا جامعه همچنان بازگشت به موقعيت جهاني خود
را دنبال ميكند و مس��أله او ،صلح است .مردم ما از دشمني و
جنگ در اذيت و آزار هس��تند .ما ميل و نياز به صلح و دوستي
داريم كه در زندگي ش��خصي هم نمود دارد .همه حرف مردم
اين است كه با جهان سر ناسازگاری نداشته باشیم.
اگر مطالبات طبقه متوسط این است ،تعامل
آنان و اصولگرایان چگونه خواهد بود؟
اگر اصولگرايي آمد و ارزشهاي طبقه متوس��ط را نمايندگي
كرد ،خود به خود وارد بازي طبقه متوس��ط خواهد شد و ميشود
همان اصالحطلب البته بدون نام و تابلوی اصالحطلبی .كما اينكه
احمدين��ژاد در دوره دوم ریاس��ت دولت خود ،ب��ه ایفای چنین
نقشی نزدیک ش��د .اصولگرایی هم که مطالبات طبقه متوسط را
نادی��ده بگیرد یا انکار کند ،بازنده خواهد بود و اين خطري اس��ت
ك��ه دولت يازده��م را تهديد ميكند .اگر دولت ب��ه اين ارزشها
توج��ه كند ،ميتوان��د دوره بعد هم س��ر كار بياي��د .مث ً
ال رئيس
دولت اصالحات وقتي دولت را از آقاي هاش��مي گرفت و تحويل
احمدينژاد داد ،دس��ت او را گرفت و گفت م��ن اين را تحويل تو
ميدهم و خداحافظ .من ميروم دنبال زندگي اجتماعي خود .او
ميخواس��ت دولت خود را از حالت نقطهاي دربياورد ،ولي دولت
از دس��تش در رفته بود .ب��راي همين ،احمدين��ژاد با ايجاد يك
گفتمان به مقابله برخاس��ت تا اينكه بخواهد به عنوان يك دولت
توس��عهاي ،بخشي از پروژه توس��عه را دنبال كند .دولت روحاني
هم دچار چنين وضعيتي شد ،البته خود دولت كمتر ،ولي فضاي
پيرامون��ياش دارد دولت را نقطهاي ميكند ،يعني تمام دولت را.
در صورتي كه بايد سياس��تها و پروژههاي پيش��ين را كه نقص
داشتند ،رفع كند تا اينكه سياستهاي جديدي اعمال كند.
ش�ما به نقش طبقه متوس�ط اش�اره كرديد
اما هنوز براي من مش�خص نيس�ت كه با وجود
ظرفی�ت ب�االی طبق�ه متوس�ط ،احمدينژاد
چگونه در سال  84توانست رئيس دولت شود؟
در حالي ك�ه همه گروههاي مرج�ع و نخبگان،
وضعيتي كه در دوران رياست جمهوري ايشان
در كش�ور روي داد را پيشبين�ي ميكردن�د و
حتي هشدار هم دادند...
دولت اصالح��ات موجب ش��د طبقه متوس��ط دچار يك
بدتصميمي ش��ود يا تصميم متفاوت بگيرد .دولت اصالحات
طبقه متوس��ط را که پش��تیبان اصلیاش بود ،خس��ته كرد.
وقتي اصالحات از ريشه خود خارج و به گفتمانی ايدئولوژيك
تبديل شد ،طبقه متوس��ط احساس کرد که مورد کمتوجهی
قرار گرفته است .طبقه متوسط خسته از بيتصميمي سياسي
رن��ج ميبرد .بنابراین ،بي اعتنايي به عمل سياس��ي را برگزید
يعن��ي ترجیح داد تا با رأی ندادن ،پیام اعتراض خود را منتقل
کند و در س��ایه همین بيكنشي طبقه متوسط ،احمدینژاد و
اصولگرايي میداندار شدند .تعدد نامزدها در سال  ،84ناکامی
تالشه��ا برای ائتالف و رس��یدن ب��ه نامزد واح��د و اختالف
نظره��ای جدی درباره حمایت یا حمایت نكردن ازهاش��می
در دور دوم انتخابات؛ عواملی بودند که به س��رخوردگی طبقه
متوسط افزود .طبقه متوسط خسته شده بود ،ميگفت از من
انرژي گرفتي ،اما بر انرژي من نيفزودي.

ب�راي همين ب�ود كه اين طبقه به خواس�ت
روش�نفكران و نخبگان براي رأي بههاش�مي
واكنش مثبت نشان نداد؟
خير .هم��ان بخشهاي طبقه متوس��ط يعن��ي نخبگان،
نيروهايي كه در اختيارش��ان بود را براي مش��اركت سياس��ي
فعال نكردند .آنان از بيمش��اركتي سياس��ي طبقه متوس��ط
منفعت بردند و اصولگرايي درآمد ،نه از اينكه طبقه متوس��ط
دچار فروپاش��ي ش��ده بود .ميگفت من  8سال تو را همراهي
كردم ،اما ت��و به من بياعتنايي كردي ،كم��ا اينكه اكنون هم
ش��اهد شكلگيري اين روند هس��تيم .تا آن موقع ،مفهوم فقر
و غنا كه بعدها اصولگرايي از آن اس��تفاده كرد ،مفهوم عدالت
اجتماعي كه در بدنه ايدئولوژي انقالب اس�لامي و استراتژي
نيروهاي سياسي باقي است ،تقريباً دست نخورده باقي مانده
بود ،اما االن متأس��فانه دس��ت خورده اس��ت و نميشود از آن
استفاده تمام عيار كرد ،يعني كسي بتواند آن را بازتوليد كند.
اما متأس��فانه ،اصولگرايي دارد براس��اس همين مفاهیم عمل
ميكند و فكر ميكند ميتوان��د دوباره اين موج را ايجاد كند.
درحال��ي كه مفاهي��م عدالت اجتماعي و فق��ر و غنا مخدوش
شده است .احمدينژاد گفت ريشه فقر در فساد سرمايهداري
ايراني اس��ت و تبلور آن را درهاشمي و كارگزاران جلوه ميداد
و ميکوشید طبقات پايين جامعه را علیه هاشمی و حامیانش
برانگیزاند و بذر نفرت از س��رمايهداري را در افکار آنان بپاشد.
آن عناصري كه اين گفتمان را ساختند ،اكنون دچار فروپاشي
ش��دند و ديگر نميشود از آنها استفاده كرد .مردم دیدهاند که
بیس��ابقهترین اختالسها و تخلفهای تاریخ ایران در دوران
فعالیت دولت مدعی پاکدس��تی و منادی شعار مبارزه با فساد
ثبت شده است .بنابراین هر گفتماني كه هسته مركزي خود را
برمبنای وعده عدالت اجتماعي بنیان گذارد ،با بیاعتمادی و
واکنش سرد مردم مواجه ميشود ،زیرا رأی دهندگان نگرانند
از درون این وعدهها و شعارها ،احمدینژاد دیگری سر برآورد
و پس از اس��تقرار در قدرت به حیف و میلهای کالن دس��ت
بزند .اینجاس��ت که کار اصولگرایان بس��یار دش��وار ميشود؛
نگاه و ش��عارهای معمولشان با عدم مقبولیت عمومی مواجه
ش��ده و باید دنبال جایگزینی باشند .مفاهیمی مانند زندگي و
بهرهگيري از زندگي ،دغدغه اغلب اصولگرايان نيست و بيشتر
در داي��ره اصالحطلبي قرار دارد .اگر اصولگرایان با ش��ناخت
مطالب��ات اکثریت جامعه ،گفتمان جدی��دی برپایه مطالبات
آنان ش��کل دهند كه عالي اس��ت .اما به نظر ،اي��ن توانايي در
بس��یاری از آنان وجود ن��دارد و نمیتوانن��د تمرکز خود را در
حوزه س��اماندهی به زندگي اجتماعي مردم قرار دهند .بویژه
آنکه در گفتم��ان اصولگرايي ،نق��ش «روحانيت» کمرنگتر
ش��ده اس��ت و گروههاي سياس��ي كه دغدغه زندگی مردم را
ندارند ،محوریت پيدا كردهاند .اگر روحانيت سنتي در اردوگاه
اصولگرايان نقش برجس��تهاي پیدا کند ،ميتوان امیدوار بود

حاص��ل نقده��اي تخريب��ي ،ايج��اد
دوقطبي موافق-مخالف دولت است.
جامعه تنها سياس��تهايي را پيگيري
ميكند كه خود به آنها اعتقاد دارد.
بيش��ترين فش��ار در تاري��خ معاص��ر
اي��ران عليه طبق��ه متوس��ط ،در دوره
احمدينژاد اعمال شد.
احمدين��ژاد تير خالص به روس��تا را
زد.
دول��ت اصالح��ات موجب ش��د طبقه
متوسط دچار يك بد تصميمي شود.
اصولگراي��ان در روس��تاها دچ��ار
فرسايش مشروعيت شدهاند.
نقش آفريني سلبي زنان در انتخابات،
واكنش به نگاه طيف��ي از اصولگرايان
است.
دول��ت هن��وز وارد داي��ره اصالحات
جدي نشده است.

گفتمان توج��ه به مطالبات م��ردم از دل اي��ن جريان بيرون
بيايد ،زیرا روحانيت س��نتي ،مس��ألهاش زندگي مردم است و
نمیتواند ب��ه مطالبات مردم بی تفاوت باش��د .اتفاقاً گفتمان
اصالحطلبي از يك روحانيت س��نتي بيشتر ديده ميشود .اما
چش��مانداز چنین تحولی در درون اصولگرایان چندان روشن
نیس��ت و ش��واهدی برای رخ دادن این تحول دیده نمیشود.
در فض��ای کنون��ی؛ بازيگر اصل��ي همچنان طبقه متوس��ط
است .طبقه متوس��ط بدون عجله و بيتوجه به فشارهایهاي
سياسي ،عناصر گفتماني خود را در حوزه هنر ،ادبيات ،سينما،
موسيقي و سایر حیطههای اجتماعي تقویت ميکند .ببينيد
چه عناصري در س��ينماي ايران ساخته ميش��ود .ببينيد در
بخش سياس��ي تلويزيون اي��ران چه چيزهاي��ي نمايش داده
ميشود .در موسيقي چه كس��اني فعال هستند و چه تمهايي
را ميسازند يا كدام رمانها نوشته ميشود .وقتي اينها را مرور
و نتیجهگیری کنیم ،مش��خص ميش��ود كه مطالبات طبقه
متوسط چیست و این طبقه چگونه در حال پیشبرد تدریجی
اهداف خود است.
س�ال  ،92گروههاي مرجع طبقه متوسط در
جهت دهي آراي مردم به س�ود روحانی نقشی
داشتند؟
بله .منظور ش��ما از طبقه متوسط ،مش��خصاً ،دانشگاهيان
است؟
احزاب هم منظورم است...
بل��ه ،اين گروهها تعيي��ن كننده بودند .نخب��گان و احزاب
ح��دود  7و ش��اید  10س��ال فعالیت کرده بودند ت��ا مطالبات
طبقه متوسط را شناسایی و در مواردی جهتدهی کنند .این
مطالبات را تعریف ،دس��تهبندی و اولویتبندی کرده بودند و
در بازه زمانی محدود  2یا  4ماهه پیش از فرا رسیدن موعد 24
خرداد ،کوشیدند تا حاصل زحمات خود را به صورت کپسولی
ب��رای مصرف عام عرضه کنند .گروههاي مرجع از اين ظرفيت
براي تجهیز طبقه متوس��ط به ابزاری ب��رای انطباق نامزدها با
مطالباتش��ان اس��تفاده و هيجان انتخابات��ی الزم را در میان
رأیدهندگان طبقه متوسط ایجاد کردند.
نيم�ي از جمعي�ت اي�ران را زنان تش�كيل
ميدهند .نق�ش و مطالبات زن�ان در انتخابات
 92چه بود؟
زنان در ايران بيش��تر به شكل س��لبي؛ مهم و نقشآفرين
شدهاند تا به صورت ايجابي .نقشآفرینی سلبی زنان هم بیشتر
واکنش به نگاه طیفی از اصولگرايان بوده اس��ت .يعني تالش
برخ��ی اصولگرایان برای کمرنگ کردن نقش زنان در اجتماع
و سیاست موجب شده تا زنان با هدف مقابله با چنین نگرشی،
مش��ارکت باالی انتخاباتی داشته باش��ند .اصولگرايی نماد و
س��خنگوي زنانه ندارد و اغلب توجهی به مطالبات زنان ندارد.
البته وجه ایجابی مشارکت زنان چندان چشمگیر نیست زیرا
این وجه باید قاعدتاً برخاسته از رویکرد اصالحطلبی باشد اما
اصالحطلبان در ايران ،نگاه بسيار مردانهای دارند و نمود زنانه
آنان زیاد نیس��ت .به س��خنگویان اصالحطلبي در ايران نگاه
كنيد .اغلب ،نه تنها جنسیت مردانه دارند ،بلکه صرفاً مطالبات
مردان��ه را پیگیری ميکنند .به اين دالیل ،منطق مش��ارکت
زنان در انتخابات سال  92نشأت گرفته از وجه ایجابی و متأثر
از رویکرد اصالحطلبان نبود ،ولی وجه س��لبی موضوع ،یعنی
واکنش به نگاه ناهمسوی اغلب اصولگرایان به مطالبات زنان،
انگیزهای ش��د تا زنان با جدیت پای صن��دوق رأی بیایند و به
نامزد مطلوبشان رأی دهند.
دول�ت روحانی مول�د اميد طبقه متوس�ط
است یا مولود امید این طبقه؟
امی��دی که متولد ش��د؛ نتيجه پويش طبقه متوس��ط بود
ب��راي گریز و نج��ات از حاکمیت مجدد تندروه��ای اصولگرا
و بازگش��ت به اصالحطلبي .ش��عارها و ش��كل و شمايل یک
نام��زد مطرح انتخاب��ات ،اضطراب بازتولي��د دولتی از جنس
احمدين��ژادي را در مردم ایجاد ميک��رد .جامعه براي فرار از
اصولگرايي راديكال ،با رأی خ��ود ،اميدي ايجاد كرد .بعد هم
دول��ت جديد را دولت اميد ناميد ،ول��ي دولت فعل اميدوارانه
زی��ادی انجام نداده و هنوز وارد دایره اصالحات جدی نش��ده
اس��ت .الزمه تداوم اميد ،پاس��خ دادن به مطالبات امیدواران
در بدنه اجتماعي اس��ت .دولت به فعل بوروكراس��ي و نيرويي
كه بوروكراس��ي را اجرا ميكند ،توجه كرده است .دولت تدبير
ميتواند خود را به گفتمانی تبدي��ل كند كه كانون آن ،تدبير
و اميد باش��د ،اما هنوز بهرهبرداری الزم از این ظرفیت صورت
نگرفته اس��ت .زیرا پیگی��ری این ظرفیت موجب ميش��د تا
دولت با چالشهاي اساس��ي روبهروش��ود؛ چالشهايي مانند
جنس��يت ،فراغت ،زندگي اجتماعي ،رابطه با غرب ،مهاجرت،
دانشگاهها و بسياري موضوعات ديگر كه در آنها دچار چالشی
جدی هس��تيم .توجه دولت به این چالشها ،بسترساز تقویت
گفتمانی است که تدبير و اميد در كانون آن خواهد بود .اما اگر
دول��ت فقط به فعل بوروكراتيك بس��نده کند ،بدنه اجتماعی
خود را سر خورده خواهد کرد؛ هرچند ،طبقه متوسط پیگیری
این مطالبات را فراموش نخواهد کرد.
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
به تفاوت رویکرد دولتها
اشاره کردید و حركت
سينوسي و موجوار آنان .اما
رؤسای دولت با رأی انتخاب
کنندگان روانه پاستور
ميشوند .آیا ميتوان نتیجه
گرفت که نوسان دولتها
بازتاب زیگزاگ جامعه است
یا حداقل از تأثير استمرار
نداشتن نگاه رأیدهندگان
بر ناپیوستگی دولتها مؤثر
بوده است؟
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