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طلبی را باید در سرشت آن جستجو کرد تا سرنوشتِ اصالح« سرنوشت است. ˚سرشت»

 گفتۀ هراکلیتوسِ یونانی در باب تراژدی آشکار شود. اعتبارِ

تا  69ی سید اصالحات در انتخابات چندان آبرومندانهنه« کنمِتکرار می»از آخرین 

دار وزارت آموزش مانی سکانکه ز نامطلبِ گویا خوشی یک اصالحروزی که اسلحه

ر خصوصی، اما ظاهو پرورش دولت اصالحات هم بود، یک زن را در یک ماجرای به

عمیقاً سیاسی، از پا در آورد، تنها دو سال طول کشید. در این تراژدی، ضدِّ قهرمانِ مبتال 

سیاسیِ حاد، همچون هر تراژدی دیگری، با حذف قهرمان زنده -به اسکیزوفرنی جنسی

طلبان برای مخدوش کردن شخصیتش از ماند. میترا استاد، قهرمان این تراژدی، که اصالح

شی فروگذار نکردند، کاری ستر  را به انجام رساند  نجفی را وادار کرد از هیچ تال

ر طلبی که از حاکمیت دوگانه ددوگانگی دست بردارد. تزلزل و دوگانگیِ ذاتیِ اصالح

خوبی از گیرد، در این ماجرا بهباال تا دوگانگی در پایین یعنی زندگی شخصی را دربرمی

تذال و ساز میان اباژدی دیگری، مسأله به انتخاب سرنوشتپرده برون افتاد. همچون هر تر

ر فرهنگ با یک وزی« تصادفاً»طلبانه را که مر  مربوط بود. این واقعه ابتذال از نوع اصالح

دیگر آغاز شد، به نهایت رساند. اما تصادفی در کار نیست. ابتذال به نام فرهنگ شاید تنها 

 ام آن تمام و کمال موفق بوده است. طلبی در انجای باشد که اصالحپروژه

توان برشمرد که در چنین مدت کوتاهی به ای را میشدهتر حزب و جریان شناختهکم

طلبی از این جهت رکورد جدیدی این سرعت و تا این درجه سقوط کرده باشد. اصالح

د. دهنرا به ثبت رساند. جریانات سیاسیِ بی ریشه، در وقت خطر آزمون خود را پس می

 آورند. آیند، به خودتخریبی روی میاما به دست رقیب از پای درنمی

طلبان در قبال آن بود. و مواضع اصالح 69عطف این مسیر، اعتراضات دی ماه نقطه

دادن عددِ  شمار جلوهطلبان تالش کردند با انتساب اعتراضات به جریان رقیب و کماصالح

 69طلبان نسبت به اعتراضات وع موضع اصالحمعترضان، از اهمیت آن بکاهند. در مجم

انِ ها، معترضاند. به نظر آنهای خالیجیببا  الت و لوت ایعدهاین بود که مردم معترض، 

ل که طبعاً قبوکم قابلهای بانکیِ پر و پیمان یا دستمشروع عبارتند از افرادی با حساب
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دار را زیر سؤال نبرند. در گیروطلبان را بپذیرند و کلیت نظام سیاسی جلوداری اصالح

ی وپای خود را گم کرده بودند، حتی تا ارائهطلبان که دستاعتراضات، برخی از اصالح

 پیشنهادِ مضحکِ تخصیصِ مکانی برای تظاهرات هم پیش رفتند. 

ان و کشتن دستطلبان در قبالِ اعتراضات خیابانیِ تهیاین دو واقعه، یعنی موضع اصالح

 ها، تراژدی، با کشتنِ قهرمان بهاند. در هردوی آنربط، اما عمیقاً مرتبطهر بیظایک زن به

 گیرد. دست ضدقهرمان و چرخش او به سمت قدرت پایان می

 

 تسلیم در باال؛ هراس از پایین
ی وانهرغم برخورداری از پشتطلبی بهزمان آن رسیده که با شجاعت تصدیق کنیم اصالح

 هویت بود و لذا آن پشتوانه را هم به بادریشه و بیاز جریانی بیاجتماعی گسترده، از آغ

داد. این جریان از آزمون تاریخ و سیاست سربلند بیرون نیامد، عمدتاً به این دلیل که 

کشند، های ریز و درشتی که این لقب را یدک میی گروهطلبان شامل همهاصالح

ی و تصرفِ فرصت طالییِ پدید آمده پس جویها با رانتهویت بودند. آنتاریخ و بیبی

های اجتماعی و سیاسیِ ی تالقیِ نارضایتیعنوان نقطهبه 69از انتخابات دوم خرداد 

ماعی در پشت ی اجتپساانقالبی، به قدرت رسیدند و زان پس تالش کردند تا با بسیج بدنه

تی روبرو شد. با موانع سخ 88ی قدرت برکشند؛ تالشی که پس از سر، خود را در بدنه

 ی این جریان در بسیج نیروهای اجتماعیهای نظری و عملیِ اولیهتوان از قابلیتالبته نمی

آخر عمدتاً به حضور در چند انتخابات خالصه شد، چشم پوشید، اما واقعیت این که دست

ش های درونی این جریان و برآیند تالکه حاصل پویاییها بیش از آناست که این قابلیت

د دار سیاسی باشد، عمدتاً به مدرای اثرگذاری همچون یک جریانِ سیاسی اصیل و ریشهب

های اقتصادی، حضور در قدرت و نهادهای وابسته به آن و نیز حذف جویی از فرصتبهره

های پیش و پس از دوم خرداد حاصل شد. های سیاسی در سالسیستماتیک دیگر گروه

، توان 88طلبان از رانت قدرت پس از شدن تدریجیِ اصالح بهرهکه با بیشاهد این امر این
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ه به ای کتدریج افت کرد. در پیش چشمان ناباور جامعهنظری و عملی این جریان نیز به

ه گذار ب»ناپذیرِ های شکستعنوان شوالیهها بهطلبان به آنهای اصالحی وعدهواسطه

کی تر آب رفت. حتی ظهور مترسبیشروز طلبی روزبهبسته بود، اصالحدل« دموکراسی

ن کمک تر آکه سکویی برای پرش باشد، به افول بیشمثل دولت اعتدال هم به جای آن

 کرد. 

نیامد.  ها بر سیاست ایرانطلبان و تسلط آنجوییِ اصالحطلبی تنها به مدد رانتاصالح

یز لبی، رقبا نطدر واقع با متشکل شدن نیروهای منتقدِ حاضر در قدرت در ذیل اصالح

ری ها ضروی حیات آنتوانستند خود را بازتعریف و منسجم کنند؛ امری که برای ادامه

تکانی کار نیز پوست انداختند، خانهطلبان، نیروهای محافظهبود. با سامان یافتن اصالح

گرا که همواره هم به لحاظ نظری و هم کردند و خود را سروسامان دادند. جریان اصول

رای ی حیات خود ضمن تالش بقدتر بوده، برای ادامهمراتب کوتاهطلبان بهز اصالحا عملی

گرایی کنترل و سرکوب رقیب، سخت به همزیستیِ انگلی با آن وابسته بوده است. اصول

طلبی در سیستم دمید، توانست به حیات خود ادامه ای که اصالحتنها از رهگذر خون تازه

 دهد. 

رین تترین و سیاسیگرایی شد. برخی از مجربسجام اصولطلبی باعث اناصالح

رایان گی اصولاهلل عسگر اوالدی که در واقع دون کورلیونهگرایان همچون حبیباصول

رغم تأکید بر اختالفات عمیق سیاسی، در آمدند، بدین امر واقف بودند و بهبه حساب می

کردند. زیرا می دانستند اری میطلبان در قدرت هوادی اصالحباطن از حضور مهارشده

ی منازعاتِ ها تداوم خواهد داشت. با مالحظهی مافیایی آنکه تنها از این طریق، سلطه

توان به اهمیت حضور اخیر و زین پس خشن و خونین در این جناح بر سر قدرت می

ن، در اگرایی پی برد. اما به حسبِ ماهیت این جریی حیات اصولطلبان برای ادامهاصالح

تر اند. بیششمار بودهگرایان افراد دوراندیش همچون عسگراوالدی کممیان اصول

ا در خود طلبی محض ربینی و فرصتهوشی سیاسی، کوتهگرایان ترکیبی از کماصول

 اند. جمع کرده
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ت و گرایی را به خود گرفتدریج رنگ اصولطلبی بهاما در همزیستیِ سالیان، اصالح

ای حضور در ها توجیهی برتر، تقابل با آنی آن صفاتی آراسته شد که پیشهمهتقریباً به 

جویی، شد  فساد، تقلب، انحصارطلبی، سوء استفاده از قدرت، رانتقدرت محسوب می

اندیشی، تالش برای حضور در قدرت به هر قیمت، چشم فروبستن طلبی، مصلحتفرصت

ها. امروز زدگی و جز آنیدئولوژیبر مصائب اجتماعی و سرکوب جامعه، تعصب، ا

طلبی با بحران هویتی عمیق دست به گریبان است که در واقعِ امر، به معنای بحران اصالح

اند؛ اند؛ قدرتمداران مردود شدهی نظام است  آزمون ها داده شدهعمیق در کل بدنه

 اند.ها رنگ باختهوعده

 ا انتخاب بوده؛ نه انتخابات. طبعاً پایانهی این سالطلبی در همهدر واقع، مشکل اصالح

ی آورِ ریز و درشتطلبانه و جزئیات ماللهای مصنوعِ اصالحتراژدی به معنای پایان دغدغه

ی پذیریِ نظام سیاسها خود را سامان داده است. از اصالحاست که این جریان با اتکا بر آن

ی مدنی، انتخابات، ی، جامعهتا شعارهای ریز و درشتِ دیگر همچون گذار به دموکراس

 ی اقتصادی، ایران برای ایرانیان و... توسعه

طلبان فصل انتخابِ تراژیک میان مردم و قدرت مستقر بود. مواضع اصالح 69ماه دی

ه کعیار به سمت قدرت داشت؛ مؤید آندر محکومیت اعتراضات نشان از چرخش تمام

ها از مردمی بگیرد که خود را در مقابل آن تواند مشروعیت خود رایک جریان سیاسی نمی

در مقابل دانشگاه تهران، تنها پایان تراژدی را اعالم  69بیند. شعار دانشجویان در دی می

آوری از زین پس، تأکیدهای مالل« گرا، دیگه تمومه ماجرا!طلب، اصولاصالح»کرد  

 دهند. وقاحت خبر میذوقی و ابتذال، بلکه از نه تنها از بی« طلبیماصالح»جنس 

این تعبیر را سعید حجاریان در یکی از « سیاست ورزی ناممکن و ممتنع شده است.»

های اخیر خود یادآور شد. اما تعبیر درست این گفته این است که دوگانگی ناممکن نوشته

سیاسی به سر آمده است. -ی معانی شخصیشده است؛ عصر حاکمیت دوگانه در همه

یگر نه طلبان دناپذیر شده است. به تعبیر دیگر، چالش بزر ِ اصالحانتخاب اجتناب
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رد، طلبی راهی به قدرت نداانتخابات برای کسب قدرت است؛ نه زندان و شکنجه. اصالح

طلبان هم دیگر به زندان نخواهند رفت، چون قهرمان چون دیگر نیازی به آن نیست. اصالح

المت سر خود را پایین می گیرند تا از توفان به س -ان باز هم به تعبیر حجاری -ها نیستند. آن

زنی در باال و فشار از پایین اکنون تبدیل شده است به  تسلیم در باال و هراس بگذرند. چانه

کند و با چرخش به سمت قدرت، از صحنه از پایین. ضد قهرمان، قهرمان را حذف می

ا با مالل روزمره در ایامِ بازنشستگیِ طلب تنهرود. زین پس، ضد قهرمانِ اصالحبیرون می

 گریبان خواهد بود. بهموقع دستبه

ی حجاریان، این سیاست نیست که ناممکن شده است. این اما برخالف گفته

طلبی صالحمان را از اطلبی است که پایان گرفته است. اکنون ماییم که باید تخیلاصالح

و در صل انتخاب از راه رسیده است. سیاستی نآزاد کنیم. فصل انتخابات پایان گرفته و ف

 راه است. 

 


