با توجه به تنوع
گرايشهاي سياسي و
قطببندي جامعه نخبگي
كشور ،اپوزيسيون
درون حكومتي داشته
و خواهيم داشت .آيا
ميتوان اميد داشت
دولت يازدهم در
قالب كنش سياسي
اعتدالگرا بتواند گامهاي
برگشتناپذيري در
جهت نهادينه كردن
و نظاممندي فرآيند
مخالفت قانوني درون
سيستمي بردارد؟
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نتيجه اغل��ب ،دولتها خودش��ان به حزبس��ازي روي
آوردهاند يعني به ج��اي اينكه حزب از بطن جامعه متولد
ش��ود دولتها حزبس��ازي ميكنند .مث� ً
لا دولت آقاي
هاش��مي به تقويت «كارگزاران» پرداخ��ت ،دولت آقاي
خاتمي به حزب «مشاركت» و دولت بعدي هم به جريان
موسوم به «رايحه خوش خدمت» روي آورد كه البته همه
آنها عقيم بودند ،زيرا مس��ير طبيع��ي پيدايش احزاب از
درون جامعه را نپيمودند .در عين حال عوامل ديگري هم
در سياس��ت گريزي ،ابتدا ميان نخبگان سياسي و سپس
در كل جامعه تأثيرگذاشته است .جامعه ما به فعاليتهاي
سياس��ي بياعتماد و بياعتنا شده و احساس ميكند اين
موارد اموري هس��تند كه نه براي جامعه بازدهي داش��ته
و نه فرجام خوش��ي دارند .تجربه ناخوش��ايند رقابتهاي
سياسي ،آنها را به س��مت بياعتمادي فزونتر به اين نوع
فعاليته��ا هدايت ميكند .امروز بس��ياري از خانوادهها،
فرزن��دان دانش��جوي خ��ود را از فعاليت سياس��ي نهي
ميكنند و متأس��فانه القائاتي هم اي��ن ذهنيت را تقويت
ميكند كه دانش��جوي مطلوب ،دانشجويي است كه فقط
درس بخواند ،آهس��ته برود و بيايد ،وگرنه ممكن است در
گزينش و ادامه تحصيل دچار مشكلشود.
در دولته�اي پس از انقلاب ،وضعيت
اپوزيس�يون قانوني و برانداز به چه ش�كل
بود؟ فاصله س�الهاي  84ت�ا  ،88رويكرد
تبدي�ل معاند به مخالف كن�ار رفت و فضاي
تندي حاكم شد .اوج اين فضاي راديكال در
جريانانتخاباتسال88ومسائلحاشيهاي
بع�د از آن ب�ود .چه اتفاق ي�ا عواملي باعث
ش�د اپوزيس�يون بعد از اين دوره از حالت
راديكالي خارج ش�ده و با تم�ام انتقادات و
اعتراضهاي�ي كه به روند و نتيجه انتخابات
داشت ،در سال  92به صندوق رأي برگشته
و به مخالف يا منتقد تبديل شدند؟
همان طور كه اش��اره شد جامعه ايران به دليل پيشينه
فرهنگي ،تمدن كشور و فربهي قابل توجه جامعه متوسط،
بس��ياري از مقدم��ات مش��اركت سياس��ي و رقابتهاي
سياس��ي را داراست كه اين مس��أله تا حدودي هم متأثر
از فض��اي جهاني ش��ده ،مج��ازي و افزاي��ش ارتباطات
است .بنابراين اگر كس��ي در فضايي مانند ايران به سمت
مش��اركت و رقابت سياس��ي برود ،امر عاديتري است تا
اينك��ه ابتدا حركت به س��مت راديكالي��زم را برگزيند .به
همي��ن خاطر ،رخدادهاي س��ال  88را بايد يك اس��تثنا
دانس��ت .ميل جامع��ه ايران��ي ،گرايش به ح��ل و فصل
مسالمتآميز اختالفات اس��ت و باور دارد كه بهترين راه
رس��يدن به قدرت ،صندوقهاي رأي است .اين واقعيتي
اس��ت كه خيلي از نخبگان سياس��ي ما كمت��ر از آن آگاه
هستند و از اين س��رمايه مثبت بالقوه استفاده نميكنند.
برمبناي همين تفكر غالب در فرهنگ سياس��ي ايرانيان
بود كه بعد از يك دوره افراط ،مجدداً رويكرد اعتدال غلبه
پيدا كرد .البته اين اتفاقات يادآور هشداري است مبني بر
اينكه اگر پاسخگويي به نيازها و مطالبات جامعه سياسي
مد نظر قرار نگيرد ،ممكن است فضاي جامعه ،براحتي به
سمت راديكاليزم سوق پيدا كند.
ب�ا توجه ب�ه تنوع گرايشهاي سياس�ي
و قط�ببن�دي جامع�ه نخبگ�ي كش�ور،
اپوزيس�يون درون حكومت�ي داش�ته و
خواهيم داش�ت .آيا ميتوان اميد داش�ت
دول�ت يازده�م در قال�ب كن�ش سياس�ي
اعتدالگرا بتواند گامهاي برگشت ناپذيري
در جهت نهادينه كردن و نظاممندي فرآيند
مخالفت قانوني درون سيستمي بردارد؟
به خاطر دارم بسياري از نخبگان سياسي اصالحطلب
بعد از نا آراميهاي كوي دانش��گاه تأكيد ميكردند كه در
هر حال شرايط جامعه به ماقبل دوم خرداد باز نميگردد،
اما ديدیم ك��ه اينطور نبود .بنابراين نميتوان با قاطعيت
گفت كه جامعه حتماً حركت رو به جلو دارد و به گذش��ته
بر نميگردد؛ باالخره برخي گرايشهاي سياسي گذشته
كه خواهان اعاده ش��رايط قبل هس��تند -هميشه وجوددارند ،اما در اشكال نسبتاً جديدتري هدف خود را تعقيب
ميكنند .البته از منظر تحوالت اجتماعي ،بس��يار دشوار
است كه كش��ور به دوران گذشته رجوع كند؛ ضمن آنكه
بازگشت احتمالي ،بسيار پرهزينه هم خواهد بود.
نكته ديگر آن است كه مؤلفههايي مانند رشد آگاهي،
تقويت دوباره طبقه متوس��ط و تأثي��ر فضاي مجازي و
فرآيندهاي جهانيس��ازي و رسانههاي جهان بر جامعه
ايراني بس��يار حائز اهميت است .در حال حاضر ،به نظر
سهشنبه  13مرداد 1394

موضوع قاچاق رسمي
به عنوان يكي از مباحثي
است كه مورد انتقاد
رئيس جمهوري قرار
ميگيرد؛ حال آنكه
پرونده ورود و خروج
كاال صرف ًا در اختيار
قوه مجريه نيست و
نهادهاي ديگري هم
در اين روند دخيل
هستند و دولت ممكن
است در پيشبرد
برنامههايش با اين
نهادها دچار
اختالف شود

ميرسد كهاندك اندك در جامعه سياسي ما گرايشها
و اليههاي افراطي گري در همه طيفها به حاشيه رانده
ميش��وند و اين موجب ش��ده رويك��رد اعتدالي تقويت
ش��ود؛ اگر اين امر نهادينه ش��ود ،نظام احساس ميكند
در داخل كش��ور ثبات برقرار اس��ت و تهدي��د آنچناني
از ناحيه جريان��ي به عنوان بران��داز از داخل متوجه آن
نيس��ت .در اين ص��ورت ،ميتوان��د با اعتم��اد به نفس
باالتري خيلي از موارد را مديريت كند؛ بيآنكه احساس
ش��ود فعاليت گروههاي اپوزيس��يون برانداز مسأله ساز
اس��ت .ضمن اينكه تأثيرگذاري تحوالت منطقهاي هم
بس��يار باال و مهم اس��ت؛ زيرا همواره رابطه همبستگي
نيرومن��دي ميان تح��والت منطقه با تح��والت داخلي
كش��ورها وج��ود دارد؛ هرگاه ك��ه منطق��ه رو به ثبات
بيش��تري برود و تعارض ايران با كشورهاي ديگر كاسته
ش��ود ،ميتوانيم با رويكرد اعتدالي و مداراي بيش��تري
ب��ه نيروه��اي اجتماع��ي توجه كني��م و آنه��ا را دنبال
دش��مني با نظام ندانيم تا تهديدات��ي را از درون متوجه
سيستم كند.
فضاي اپوزيس�يون خارجي و داخلي را
نسبت به روحاني چگونه ارزيابي ميكنيد؟
قانونمند هستند يا نوع ديگر؟
االن در بخش��ي از بدنه دولت ،افرادی در بدنه اجرایی
ق��وه مجری��ه ،از دولت قب��ل ماندهاند كه برخ�لاف رويه
جاري دولت -يعن��ي تقويت نگاه اعتدالي -عمل ميكند.
بخش��ي از اين نگاه اپوزيس��يوني هم در نهادهايي مانند
صدا و سيما وجود دارد؛ اگرچه نميتوان اسم اپوزيسيون
بر آن گذاش��ت ام��ا ميتوان رويكرد منتقد آن را نس��بت
به دولت مش��اهده كرد .بخشي از جريانهاي اپوزيسيون
هم در قالب گروههاي سياس��ي س��نتي گام بر ميدارند.
بخشي از نيروي اپوزيس��يون هم ،شناسنامهدار نيستند
اما مطالباتي دارند كه احس��اس ميكنند ساختار جاري
دول��ت نميتواند پاس��خگوي خواس��تههاي آنها باش��د.
گروهي از فعاالن حوزههاي مدني ،رسانهاي و دانشجويي
هم بخشي از جريانهاي منتقد دولت محسوب ميشوند
و در عي��ن حال كه خيلي راديكال نيس��تند ،اما معتقدند
دولت هنوز نتوانسته با آنها س��ازوكار تعاملي برقراركند.
بخشي از اپوزيس��يون را هم ميتوان به بعضي گروههاي
قومي تعميم داد؛ گروههايي كه تش��كل سازمان يافتهاي
ندارند اما مطالباتي دارند كه محتواي آن هم زياد روش��ن
نيس��ت؛ زيرا فضاي ديالوگ با دولت و نظام را نداشتهاند.
همچنين جريانهايي هم هس��تند كه اپوزيسيون برانداز
هس��تند كه مشكل شان ،نه قوه مجريه بلكه ساختار نظام
اس��ت .طبيعتاً اينها در كش��ور نميتوانند فعاليت قانوني
داش��ته باشند اما در فضاي مجازي يا خارج از كشور فعال
هستند.

اش�اره كردي�د بخش�ي از تودهه�اي
اجتماع�ي ك�ه در قالب هيچ حزب ،رس�انه
و نهاد مدن�ي فعاليت نميكنن�د ،مطالباتي
دارن�د و انتظار دارند دولت ب�ا آنها ديالوگ
داشته باش�د ...آيا همانطور كه دولت قبل
ميخواست مستقيم ًا با توده ارتباط برقرار
كند ،اين بخش از مردم هم ارتباط مستقيم
با دولت را دنبال ميكنند؟
در حال حاضر ،به دليل مس��ائل به ج��ا مانده از قبل و
برخي كاستيهاي فعلي ارتباط دولت و جامعه ،ارتباطي
دوس��ويه ،صريح و روالمند نيس��ت .ان��گار نوعي لكنت
زب��ان وجود دارد و ج��اي گروههاي واس��ط ميان مردم و
دولت خالي اس��ت .به همين دليل شاهديم كه مطالبات
تودههاي مردمي بيشتر در فضاي مجازي مطرح ميشود
و اساس��اً علت اينكه دولت يازدهم شبكههاي اجتماعي را
محدود نميكند به اين دليل است كه به اين بخش اقبال
دارد و ميخواه��د راهي براي ابراز مطالبات مردمي ايجاد
ش��ود اما گام مهمتر اين اس��ت كه دولت مسير طرح اين
مطالبات را نهادينه كند .مش��كل اصلي آن است كه نهاد
دولت در ايران همواره در طول تاريخ ،براي اجرايي كردن
خواستههايي كه مورد توجه مردم است ،مشكل داشته و
نميتواند خيلي سريع از بوروكراسيهاي موجود بگذرد؛
بيش از آنكه به جامعه اعتماد داش��ته باشد ،به سازمانها
و نهاده��اي دولتي اتكا ميكند .در نتيجه ،هنوز بخش��ي
از قدرتم��داران ،نگاه امنيتي به س��ازمانهاي مردم نهاد
دارند و كشور بشدت از چنين نگاههايي ضرر كرده است؛
مث� ً
لا در زلزله ورزق��ان آذربايجان كه در س��ال  90اتفاق
افت��اد ،حمايت مردم و نهادهاي مدني از اين زلزله ،نه تنها
مورد اس��تقبال دولت قرار نگرفت ،بلك��ه نگاه بدبينانهاي
به آن وجود داش��ت و دولت وقت خود را از پشتوانه بزرگ
كمكهاي مردمي محروم كرد .خوشبختانه چنين نگرش
منفي اي ،در دولت روحاني كمرنگ شده است.
بخش�ی از اپوزيسيون روحاني معتقدند
انتقاده�اي تند رئي�س جمه�وري از آنان،
نش�انهاي از انتقادناپذيري روحاني اس�ت.
اين ارزيابي را واقع بينانه ميدانيد؟
در ايران گاهي جاي اپوزيسيون و پوزيسين عوض ميشود
و دولت در س��اختار سياس��ي ،ب��ه عنوان اقلي��ت در جايگاه
اپوزيس��يون قرار ميگيرد .نقدهايي كه آقاي روحاني مطرح
ميكند به حوزههايي برميگردد كه بايد به دولت پاس��خگو
باش��ند ،اما اختياراتي ندارند .در همين رابطه موضوع قاچاق
رس��مي به عنوان يكي از مباحثي است كه مورد انتقاد رئيس
جمهوري قرار ميگيرد؛ حال آنكه پرونده ورود و خروج كاال
صرفاً در اختي��ار قوه مجريه نيس��ت و نهادهاي ديگري هم
در اين روند دخيل هس��تند و دولت ممكن است در پيشبرد
برنامه هايش با اين نهادها دچار اختالف شود .وقتي اقدامات
دول��ت در آن ح��وزه مورد نظر دچار نقص ميش��ود ،مجبور
اس��ت از اين رويه كه بعضاً خارج از اختياراتش قرار ميگيرد،
انتق��اد كند .البته اين ويژگي جاري در همه دولتهاس��ت و
منحصر به دولت يازدهم نيست.
عنص�ر اعت�دال ،ب�ه عنوان كنش�گري
سياسي از سوي حاكميت ميتواند از طريق
فراهم آوردن س�ازوكار گ�ردش نخبگان و
ايجاد س�ازوكارهاي حل منازعه رفتار كند؛
اما دولت اعتدال با همين ش�كل و ش�مايل
ام�روز ميتوان�د در تحقق اي�ن فضا موفق
باشد؟
دولته��اي معاص��ر ،مش��روعيت خ��ود را از كارآمدي
ميگيرند ،نه صرفاً از مباني هويتي و ايدئولوژيكي خود .مردم
در عمل ،دول��ت كارآمد را ميپذيرند .وقت��ي اين كارآمدي
حاصل ش��د و مشروعيت به دس��ت آمد ،آن وقت ،فضا براي
تحق��ق برخي اهداف ديگ��ر هم فراهم ميش��ود .اگر دولت
روحاني در پاس��خگويي به مطالبات و نيازهاي اصلي جامعه
موفقيتي داش��ته باش��د ،مردم ،نخبگان و حاكميت هم به او
و كابين��هاش اعتماد خواهند ك��رد .در مرحله بعدي ،دولت
ميتوان��د تأمي��ن نيازهاي ثانويه را پيگيري كند كه ش��امل
م��واردي مانند «مش��اركت» اس��ت .دول��ت يازدهم ،كمي
متش��كلتر اس��ت اما ش��دت آس��يبهاي وارده پيشين به
جامعه ،بهاندازهاي اس��ت كه تعديل و مهار آنها تالش بيشتر
دولت را ميطلبد .اگر واقع بينانه ارزيابي كنيم ،بايد بپذيريم
كه در بازه زماني چهار ساله نبايد انتظار وقوع تحولي شگرف
در حوزه فعاليت اپوزيس��يون را داش��ته باشيم اما اگر حيات
دولت روحاني  8ساله شود و فرصت كافي براي آزمون سعي و
خطا داشته باشد ،ميتوان به گره گشايي و كاهش مؤثر موانع
فعاليت قانوني اپوزيسيون اميدوار بود.

