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کاش پژوهشــگر نکتــه بیــن و نــازک اندیشــی پیدا
میشــد و بــه ســبک یروانــد آبراهامیــان ،کاوشــگر
تیزچنــگ تاریخ معاصر کــه «ایران بیــن دو انقالب»
را نوشــت طرح تحقیقاتی جامعی را سامان میداد تا
«جمهوری اســامی ایران بین دو اصالح» را بررســی
کنــد و بــه ســرانجام برســاند .حاصــل ایــن پژوهش،
ترســیم شــجرهنامه «تحــول خواهــی» ایرانیــان در
ذیــل نظــام سیاســی جمهــوری اســامی خواهــد
بــود .در عمــر تقریباً  40ســاله ایــن نظام نوپــا دو موج
تحول طلبی شــکل گرفت :موج نخســت با مأموریت
توســعه سیاســی و با لهجــهای روشــنفکرانه از خرداد
 1376آغــاز شــد و تــا خرداد  1384اســتمرار داشــت؛
مــوج دوم نیــز بــا محوریــت نوســازی بافتهــای
فرسوده و واپسگرای سیاسی و اقتصادی و با لهجهای
عملگرایانــه از  1392رقــم خــورد و فــی الحــال ســال
پنجم از دوران ســیطره سیاسی خود را سپری میکند.
اگرچه موج نخســت این تحــول خواهی به اصالحات
و مــوج دوم بــه اعتدال شــهرت یافتند اما بــا کمترین
توجهی میتوان به شــباهتهای ماهوی این دو موج
پی برد .با این حال به نظر میرســد ســال  1396سالی
ممتاز و متمایز برای آرمان تحول طلبی است.
ســالی که اکنون بــه احتضار افتــاده و آفتــاب زرد و
ســردش لب بام است ،ســالی خوش اقبال برای اهل
اعتدال بود .حســن روحانی در همین ســال بود که در
کاروانسرای میان راه از مادیان خسته قدرت پیاده شد
و برای تتمه مســیر ،حکمرانی اســب تازه نفسی را زیر
مهمیــز گرفــت .مهمتر از ایــن تغییر ســخت افزاری،
تحولــی نرمافــزاری بــود که انــگار حســن روحانی در
بیانیــه مأموریتــی خــود بهعنــوان رئیــس جمهــوری
اعتدالگــرا اعمــال کــرد .او در ســال  1396متعــرض
موضوعاتی شــد که در  4سال نخســت ریاستش کمتر
بــه آنهــا میپرداخــت .ســبک مدیریــت روحانــی در
مقــام رئیــس جمهوری طــی دور اول ،عمدتــاً یادآور
ســیره مدیریــت زنده یــاد هاشــمی رفســنجانی بود؛
مدیر ارشــدی کــه ترجیح مــیداد زبانــی بوروکرات و
شــخصیتی تکنوکرات داشــته باشــد .به حکم همین
ســیره بــود کــه برخــی از روشــنفکران ایرانی بــا زبانی
آمیختــه به نقد و طعن ،بــه همگنان خود که به حلقه
مدافعــان روحانی درآمــده بودند خــرده میگرفتند
که در دفاع از رئیس جمهوری جدید زیاده خوشــبین
و نزدیــک بیــن نباشــید .آنهــا دوســتان خــود را حــذر
میدادنــد کــه «ارزن» را روی طنــاب پهــن نکنیــد و
بــه هــوای تحــول و تغییــر ،به ضریــح اعتــدال دخیل
نبندید.
روحانــی امــا ســال  96زبان یا دســت کــم لهجهای
روشــنفکرانه اختیار کرد و به این اعتبار اکنون میتوان
او را «روشــنفکر بوروکرات» بهشمار آورد .او در همین
ســال چند جبهه نظری و روشنفکرانه گشود که از قضا
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ترمیم چرخه گفتمان ملی
تــک تیرانــداز تمــام این جبهههــا در ســال  96خود او
بود.تازهترین محور عملیاتی که روحانی گشــود چند
و چــون کردن در مفهوم «اسالمیســازی دانش »بود
کــه ماهیتــاً پــروژهای روشــنفکرانه و غیربوروکراتیک
اســت .او پیش از ایــن هم با طرح مقولــه مهم «جواز
نقــد در دوران معصومیــن(ع)» محــور دیگــری را
گشــوده بــود؛ محوری که البته با ســوء تعبیر و چه بســا
ســوءنیت برخی مخالفان به یک مــوج بلند انتقادی
علیه روحانی بدل شد.
بــاری ،حســن روحانی بــه افــق ســال  96در میانه
اکبــر هاشــمی رفســنجانی بهعنــوان نمــاد مدیریت
عملگــرا و ســیدمحمد خاتمــی بهعنــوان نمــاد
مدیریــت روشــنفکرانه در نظــام جمهوری اســامی
ایران ایســتاد .روحیــه بوروکــرات و عملگرایانهاش را
حفــظ کرد تا میــراث هاشــمی بیصاحــب نماند اما
زبــان روشــنفکرانه را هم به این روحیــه الصاق کرد تا
ســیره خاتمــی از یادها نرود .این روحیــه ترکیبی را در
نحوه مواجهــه او با اعتراضات سراســری دی ماه هم
میتوان بخوبی ردیابی کرد.
او در جریــان آن رخدادها از یکســو زبانی اقناعی و
مبتنــی بــر منطق مدرن روشــنفکرانه برگزیــد و عمالً
در جبهــه معترضــان ایســتاد و بر حق اعتــراض آنها
صحــه گذاشــت؛ و هــم از ســوی دیگــر همچــون یک
صاحب منصب صریح اللهجه اغتشــاش را محکوم
کــرد و نهادهــای امنیتــی و انتظامــی را بــه مدیریــت
قاطعانــه میــدان مأمور کــرد .به این اعتبــار ،روحانی
دو آرمــان گفتوگوی ملــی و امنیت ملــی را عمالً در
یک کاســه نهاد .و هیچ کــدام را از گردونه خارج نکرد.
چه بســا بتوان رســیدن روحانی به این سنتز کمیاب را
مهمتریــن ممیزه روحانی بهعنوان رئیس جمهوری
در سال  96به شمار آورد .چندان ساده نیست که کسی
دقیقــاً تعییــن کند کــه روحانــی در یک فرآینــد کامالً
اندیشیده و حساب شده و خودآگاهانه به این ترکیب
رســیده یا خوابگردانــه و غیــرارادی و ناخودآگاهانه ؛
امــا آنچــه اهمیت دارد این اســت که روحانــی به افق
 96نشــانیهای پررنگــی از امتــزاج مشــی مدیریتــی
هاشــمی و ســیره حکمرانی خاتمی از خــود بروز داد.
احتماالً ایــن واقعه را میتوان چشــمگیرترین اتفاق
در جبهــه تحــول طلبــان ایرانــی در ســالهای اخیــر
دانست.
گفتــن ندارد کــه نــه در کار و بــار هاشــمی ،رگهها و
رویههای روشــنفکرانه غایب بوده است و نه در مشی
و مــرام خاتمــی ،جلوههــا و جنبههــای عملگرایــی
پنهــان بوده اســت .چیزی که روشــن اســت این نکته
است که روحانی در سال  96عطش و اشتیاق فراوانی
از خود نشــان داد تا جــای خالی هاشــمی و خاتمی را
همزمــان پــر کند .اگــر روزگاری پژوهشــگری بــا الهام
از آبراهامیــان بخواهــد «ایران بین دو اصــاح »را در
قالب کتــاب روایــت کند بیگمــان حســن روحانی از
فصلهــای خواندنی آن خواهد شــد؛ سیاســتمداری
کــه طــی ســال  96در میانــه اصالحطلبــی بــه روایت
هاشمی و اصالحطلبی به روایت خاتمی ایستاد.
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تحلیل فراز و نشــیبها و ســیر رخدادهــا در بازههای زمانی
حیات عمومی از آن رو اهمیت دارد که آسیبشناســی مســیر
طــی شــده را ممکن میســازد و دید کلی بهدســت میدهد که
بــرای حرکــت آینــده در طریق ایمن ضــروری و حیاتی اســت.
البته بهشرط آنکه تجربهها و درسگیری از رخدادها ارزشمند
تلقی شود و خودخواهی یا خودشیفتگی راه اندیشیدن درست
را مســدود نساخته باشــد .بنابراین باید رخدادها در یک برش
زمانی ،همچون یک ســال ،مورد دقت و توجه قرار گیرد و نقاط
قوتوضعف،تجزیهوتحلیلشودتاامکاناصالحامورفراهم
ن نگاه از زوایای مختلف میتوان مســائل را بررســی و
آیــد .با ای 
راهبردهــای جدیــد را اتخــاذ کرد .یک ســویه بررســی پدیدهها
در مقطع زمانی ســال  ،96تجزیه و تحلیــل فرآیند ارتباطی در
چرخه و دایره پیامهای مبادله شــده میان مســئوالن و جامعه
اســت .پیامهای کالمــی و پیامهای غیرکالمی در دوســوی این
معادلهارتباطینشانگرآناستکهباوجودبهبودهایحاصل
شده در ترمیم این چرخه ارتباطی ،اما کماکان اختاللها در هر
یک ازعناصر این چرخه اعم از پیام ،وسیله انتقال آن و معانی
موردنظردراذهاندوسویاینفرآیندوجودداردکهدرصورت
کــم توجهی به رفع آن همچنان باید منتظر آســیبها و بعضاً
غافلگیریهــا بــود .بنابرایــن ترمیم ارتبــاط میــان تریبونها و
جامعه از یک ســو در گرو خواســت و اراده طرفیــن برای بهبود
بنیادین این ارتباط است و از سوی دیگر نیازمند برخورداری از
کانالهای مناسب برای انتقال این پیامها و ارتباطات دوسویه
است.مسیرهایانتقالپیامدرهردوسونیازبهترمیم،بازبینی
و هموارســازی دارد ،در غیــر ایــن صــورت اتخــاذ حرکتهــای
کنشــی جای خــود را به اقدامات واکنشــی خواهــد داد و فرآیند
بیعیب و نقص ارتباطی شــکل نگرفته و مقدور نخواهد شــد.
تجزیــه و تحلیــل آســیبهای موجــود در این چرخــه ارتباطی
ضروری اســت و مباحث مختلف را شــامل میشــود .کاســتی
مشهود در این خصوص کماکان غفلت از بیان ریشه چالشها
در ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی اســت که
ســوءتفاهمها را گســترش میدهــد و راه را بــر ترمیــم چرخــه
گفتمــان ملی میبندد و زمینــه را برای درک شــرایط موجود و
متعاقباًکنش مناســب دشــوار میسازد .بســیاری از چالشها
بخصــوص واقعیتهــای تلخ اقتصادی از ســوی مســئوالن و
رســانهها بهدلیل برخــی مالحظــات ،برداشــتهای ناپخته،
تفاخرها و توهمها برای جامعه مخاطب تشــریح نمیشــود.
گمــان جامعه این اســت مشــکالت اقتصادی صرفاًریشــه در
سوءمدیریت و فســادها دارد .این باور که با برخورداری از نفت
بایــد ثروتمند باشــیم نیاز به ترمیــم دارد .نفت محــدودی که
امروز صادر میشود ،صادرات غیرنفتی محدود ،خشکسالی،
مشــکالت زیســتمحیطی و کمبودهــای عظیــم زیرســاختی
راه توســعهیافتگی را ناهمــواره ســاخته و رقابتهــای جهانی
هــر روز شــرایط حیات اقتصادی را دشــوار میســازد .در دنیای
امــروز دیگــر منبــع قدرت نفــت و منابــع طبیعــی ،جمعیت،
وســعت ســرزمین و حتــی قــدرت نظامــی نیســت ،داشــتن
ایدههــای نــو ،فناوریهــای نویــن ،دیپلماســی ارتباطــی و
برخــورداری از فضای رســانهای مؤثر برافــکار عمومی داخلی
و خارجی برای تصویرســازی و اجمــاع عمومی از منابع جدید
قدرتبهشمارمیآید.تکیهبرافتخاراتگذشتهدیگرچارهساز
نیســت ،فهــم معنــای ســخت بــودن راه پیــشرو و ضــرورت
جراحیهــای ضروری ،نیازمند ایجــاد گفتمانی مبتنی بر بیان
صریــح واقعیتهاســت .مقایســههایی که بعضــاًدر جامعه
مطرح میشــود و وجود برخی تصورهای آرمانی ،خود دلیلی
بر شفاف نبودن فرآیند بیان واقعیتها در جامعه و مخدوش
بودن جریان دوســویه در چرخه ارتباطی جامعه(مســئوالن-
رســانهها -مردم) است که برهیجانی و احساسی شدن فضای
جامعهدامنمیزند.بیانشفافواقعیتهاوتجزیهوتحلیل
آن در رســانهها شــرایط عمومی را برای درک مخاطرات پیش
رو و ضرورت مشــارکت عمومی در گذر از شــرایط دشوار کنونی
فراهم میسازد و از این ظرفیت نباید غفلت نمود.

