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در آســتانه تــورق برگــی نــو از صفحــات روزگار ،مــرور صفحــه1395
یادآور تلخ و شیرین روزگار سپری شده است .روزگار مردمی در مسیر
بالندگی که گاه در سراشــیبی ،ســرعت گرفتند و گاه در پیچ و خمهای
جاده احتیاط کردند 95 .ســالی بود در میان انتخابات ،همان که بهار
سیاست میخوانندش .انتخابات مردم ،احزاب و گروه های سیاسی
و رســانهها را بالــغ میکنــد .تکــرار آن عبرتهــا در پــی دارد و ســبک
و ســنگین کردنهــا ،برنامهریزیهــا و در نهایــت ارزیابــی و قضاوت
عمومیرا.
ســال گذشــته در چنین روزهایی نتیجــه دهمیــن دوره انتخابات
مجلس شــورای اســامی و پنجمیــن دوره مجلس خبــرگان رهبری
اعالم شده بود .اکثریت به تداوم مسیر کم هزینه و امنتر اعتدال رأی
داده بودند .کرســیهای ســبز بهارستان آماده میشــد برای جلوس
مجموعــهای از میانــه روها اعم از اصالحطلبان ،طرفــداران دولت و
اصولگرایانمعتدلکهدررقابتینامتوازن،بهمددمشارکتمعنادار
مــردم گــوی ســبقت را از رقیبان خــود ربــوده و تندروها را به حاشــیه
رانــده بودند .صندوقهای رأی ،به صحنــه رقابت دو گفتمان اصلی
موافقــان و منتقدان دولت بدل شــده بــود و در این میــان ژنرالهای
میــدان دیــده اصولگرا بــا یاری برخــی تریبونهای رســمی همچون
صــدا و ســیما و نطقها و مواضع تند افشــاگرانه و وعــده و وعیدهایی
به رنگ معیشــت مردم هم ،حریف فهرست بینام و نشان «امید»
نشــدند .در مجلس خبرگان رهبری برجستهترین چهرههای منتقد
گفتمان اعتدال در تهران ،با رأی منفی مردم روبه رو شــدند و ســهم
آنها از کرســیهای قرمز رنگ مجلس قدیم تنها یک نفر بود .در این
رقابت نابرابر هر چه تریبونهای رســمی در خدمت منتقدان دولت
قرار گرفت ،فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی یاری رسان جبهه
اعتــدال بود .بــه تعبیر بســیاری پیام چنــد دقیقهای رئیــس ممنوع
التصویر دولت اصالحات در آســتانه انتخابات رشتههای بافته شده
مخالفان در «انگلیســی» خواندن فهرســت امید را پنبه کرد آنجا که
«تکرار» کرد به هر دولیست رأی میدهد.
«تنــش زدایی» یا «تنــش زایی» محور اساســی دو گفتمان رقیب
در انتخابــات بــود که اگر چه خیلــی صریح به زبان نیامــد اما مواضع
و ســابقه و عملکرد سیاســت ورزی گروهها و شخصیتهای محوری
آنها ،بیانگر رویکردشــان نســبت به این دو مقوله بود .امضای توافق
هستهای با رویکرد «برد -برد» چارچوب سیاست تنش زدایی جبهه
اعتدالبودکهمیروددرسیاستداخلیهمالگوییقابلتأملشود.

طرح گفت گوی ملی از ســوی اصالحطلبان مؤلفه جدی است که در
همین راستا ارزیابی میشود؛ با این پیام روشن که جناحهای سیاسی
در پی حذف فیزیکی یکدیگر نباشند ،فرصت برابر برای بیان ایدهها
و برنامههای خود را داشــته باشــند و قدرت انتخاب آزاد گفتمانها و
برنامههایشانرابهمردمواگذارکنند.
شواهدوقرائنموجودحکایتازآنداردکهرقابتاردیبهشت96
هم بــا محوریت همین دو گفتمــان اعتدال (اعــم از اصالحطلبان و
هــواداران دولت و اصولگرایان معتدل بــا محوریت علی الریجانی)
و اصولگــرای منتقد دولــت رقم خواهد خــورد .اعتدالیــون بر تداوم
مســیری اصرار دارند که از 92شروع و در 94تقویت شد و اصولگرایان
در پی درس آموزیها از دو انتخابات یاد شــده درصدد ترمیم رابطه
خود با بدنه اجتماعی برآمدهاند« .تشــکیل جبهه مردمی نیروهای
انقالب اســامی» که شــعار محــوری آن حرکت از پایین اســت ناظر
بــر همیــن مهم اســت .کاســتن از حجــم انتقــادات اصولگرایــان به
فضــای مجــازی و حضور پررنــگ آنــان در شــبکههای اجتماعی نیز
به نظر میرســد بخشــی از آســیب شناســیهای رقابتهای گذشته
اســت .در کنار این ،اما نشــانهای از برنامههای مشــخص بــرای اداره
کشــور و مواجهه با مشــکالتی که مــورد انتقاد خود آنان اســت ،دیده
نمیشــود ،کما فی الســابق بــه بیان برخی اصول کلی بســنده شــده
و تــا زمــان تنظیــم ایــن یادداشــت ،هنــوز نامزدشــان اعالم نشــده و
معلــوم نیســت تالشهــا برای اجمــاع و رســیدن به نامــزد واحد به
فرجام میرسد یا نه.
متغیردیگریکهدرمیانهسال 95خواستهیاناخواستهکاررابرهر
دوجناحوگفتمانسیاسیسختمیکندرویکارآمدندولتجدید
در ایــاالت متحده امریکاســت .تندروها ،کاخ ســفید و کنگره را قبضه
کردهانــد و صداهــای متفاوتــی در بیــن مجموعه اصولگرایــان برای
مواجهه با ترامپ شنیده میشود .کیهان از تریبونهای اصلی طیف
تندرو تأســف میخورد از اینکه جانشــین اوباما «برجام» را هنوز پاره
نکرده و محمدرضــا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خــط امام و رهبری
توصیهمیکندکهتابلوانتخاباتیاصولگرایاننبایدضدبرجامباشد.
ناتوانیتیممذاکرهکنندهاصولگرادردولتقبلبرایپیداکردن
راهحلیدرپروندههستهایکهمنجربهاعمالتحریمهاوفشارهای
غیر قابل انکار بر اقتصاد کشــور شــد ،دور از چشــم رأی دهندگان در
انتخابات 96نخواهد بود ،چنانکه در انتخابات 94نیز از یادها نرفته
بود .بسیاری از هسته مرکزی تشکیل دهنده جبهه نیروهای انقالب
از وزیران و مدیران ارشــد یا حامیان دولت قبل هستند که در نهایت
بــا صــرف نزدیک بــه 800میلیــارد دالر درآمدهای کشــور طی یک
دوره 8سالهوشعارهایپرطمطراقعدالتطلبانهورفعتبعیض
و ایجاد اشــتغال و مبارزه با فســاد ،تورم باالی 40درصد و نرخ رشــد

اقتصادی منفــی  6.7درصد را برای دولت یازدهــم و مردم به ارث
گذاشــتند .مضاف بر آنکــه پروندههای تخلف و فســاد متعددی از
بابک زنجانی و فساد  3هزار میلیاردی گرفته تا محکومیت معاون
اول رئیس دولت و بازداشــت معاون اجرایی او و دکلهای گم شده
و بذل و بخششهای سازمان تأمین اجتماعی و ...روی میز دستگاه
قضایی اســت .حال اینکه در برابر فشــارهای احتمالــی تندروهای
امریــکا سیاســتهای امتحــان پــس داده با شــعارهای حماســی و
مدیریتهیجانیغیرکارشناسیمیتوانداقبالعمومیرابهدنبال
داشته باشد ،سؤالی است که باید در انتظار پاسخ مردم بود .اما یک
اتفــاق تلخ در 19دی ماه 95نشــانههایی از بــاور اکثریت به گفتمان
اعتدال حداقل در تهران را هویدا کرد .آنجا که خیل عظیم مردم در
مراســم تشییع پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
تداوم راه هاشــمی را فریاد زد .هاشــمی رفسنجانی را از بنیانگذاران
اعتدالوتنشزداییدرسیاستخارجیمیخوانندکهالبتهمواضع
وی در ســالهای اخیر همین بــاور در عرصه داخلــی را نیز به اثبات
رســانده بود .با این حال قدرتگیری مخالفــان یا منتقدان برجام و
طرفداران اعمال فشارهای بیشتر به ایران در ایاالت متحده ،مسیر
پیشــبرد برنامههای اعتدالیون در سیاســت خارجی و داخلی را نیز
با دشــواریهایی همراه خواهد کــرد .ترامپ با همراهــی نتانیاهو و
برخی ســران کشــورهای عربی منطقه تالش دارند دایره دوســتان
ایــران را تنگتر و در عوض مخالفان بیشــتری را با خود همراه کنند
که در صورت موفقیت ،کار هر دولتی در تهران ســخت خواهد شــد.
ایــن امــا مانع از توجــه به برخــی واقعیتها که محصــول عملکرد
دولت یازدهم است ،نیست؛ حربه «ایران هراسی» برندگی خود را
از دســت داده ،اروپا مصر به اجرای برجام اســت و پای قراردادهای
مهــم اقتصــادی بــا ایــران را امضــا کــرده اســت ،تولید و صــادرات
نفــت به روال عادی بازگشــته ،ثبات به بازارها برگشــته ،بســیاری از
کشــورهای منطقــه درمانــده از تــداوم کدورتهــا و درگیریهــا ،به
ضــرورت ثابــت آفرینــی و درک توانایــی تهــران برای ایفــای نقش
مثبت رسیدهاند و...
آنچــه قلمی شــد مبتنی بــر رویدادهــا و شــواهد و قرائــن موجود
اســت و البتــه کــه تــا «ســیب» سیاســت در 29اردیبهشــت بــه زمین
برســد چرخهــا خواهــد زد .امــا هــر اتفــاق پیشبینــی یــا غیــر قابــل
پیشبینی شــدهای هم که رخ دهد در نهایت این مردم هســتند که از
میــان گفتمانها و برنامههای ارائه شــده آن را که بــه صواب و صالح
نزدیکتر است انتخاب خواهند کرد .به تعبیر دکتر مصطفی معین
«قهرمان اصلی خود مردم هســتند ».صفحه  1395از تقویم روزگار
درحالیبهپایانمیرسدکهسرآغازصفحه 1396همراهاستبایک
انتخابسرنوشتسازدیگر.

