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در روزگاری نه چندان دور ،مفهوم و چش ـ ـمانداز آرمانشـ ــهر اسالمی جامعه در حا 
ل
گذار ایران را به خیابانها کشـ ــاند و نظام چند هزار ساله شاهنشاهی را به کتابهای
تاریخی فرسـ ــتاد! اکنون بعد از 4دهه ،رئیس جمهوری منشـ ــور حقوق شهروندی را
بهعنوان یک ضرورت برای کشور مطرح میسازد ،حقوقی که آنقدر مسلم وقطعی
است که برخی بر این باورند که نیازی به قانون شدن در مجلس ندارد و به زبان دیگر،
از ابتداییترین حقوق هر جامعه اسـ ــت،اما برخی آن را با همه سادگی اش برنمی
تابندوحتیخالفقانونمیدانند.
برخی مقاومتها در برابر اجرایی شـ ــدن حقوق شهروندی را نتیجه شکافبین نهاد
سیاسـ ــت و جامعه میداننـ ــد و معتقدند بسـ ــترهای الزم برای کنشـ ــگری جامعه و
نهادهایمدنیآنفراهمنیستودرخودمردمهمنوعیناامیدیایجادشدهاست.
بادکترسعیدمعیدفرازجامعهشناسانشهیرایرانیدربارهحقوقشهروندیورابطه
توگوکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
جامعهبانهادسیاستگف 

همین االن در ســـازمانها و بخشهای
دولتـــی چقدر ایـــن زمینه وجـــود دارد
کـــه مثالً کارکنـــان یا مـــردم بتوانند اگر
خطایی بود ،اگر فسادی در آن دستگاه
اتفـــاق افتاد آن را برمال کرده و شـــما را
اصالح کنند .چقدر این اتفاق میتواند
بیفتد؟
 ëëچرا به یک گفتمان تبدیل نمیشود؟
بـــه ایـــن دلیـــل کـــه بخـــش هایی،
منافـــع خـــود را در فعـــال شـــدن ایـــن
تهـــای
نهـــا نمیبیننـــد .در دول 
جریا 
هفتـــم و هشـــتم درســـت اســـت کـــه
حاکمیـــت دوبخشـــی بـــود امـــا بخش
اصلیتر بـــه نحوی پذیرای مشـــارکت
مدنی و جریانســـازی بـــود ودر نتیجه
فعالیـــت اجتماعـــی اتفـــاق افتـــاد و
تحـــرک خیلی جـــدی ایجاد شـــد،ولی
بعـــد از آن مـــا دیدیـــم که چـــه اتفاقی
افتاد .چه فشـــارهایی آمـــد و امروز چه
مشکالتی برای کســـانی که میخواهند
جزو فعـــاالن در حوزههای اجتماعی-
سیاسی باشـــند به وجود میآید .وقایع
ســـالهای گذشـــته (دولت های نهم و
دهم) تـــا حدی جامعه را بـــه انفعال،
بیتفاوتی ،ســـکوت و درگوشـــی حرف
زدن کشانده است .ما را از فرصتهای
بـــه میـــدان آمـــدن ،همـــکاری کـــردن

ســعید معید فر ،جامعه شــناس در گفت و گو با «ایران» از چالش های اجرای حقوق شهروندی می گوید

شکاف جامعه و نهاد سیاست

طبقه متوسط محافظه کار شده است

 ëëممکن است در جامعه سیاســـی تغییر و تحوالت جدی رو به
جلو داشته باشـــیم اما در حوزه نهاد سیاست این حرکت بسیار
کند و در برخی جاها حتی حرکت رو به عقب را شاهد بودهایم

نیم نگاه

ëëاگر زمینهها و بســـتر اجتماعـــی مهیا نباشـــد ،نتیجهاش این
است که از پیشرفت ه ترین قانون و منشور یک چیزی درمیآید که
عمالً ما به آن هدفهای موردنظرمان نمیرسیم .منشور حقوق
شهروندی باید در یک فضای خواست عمومی اتفاق بیفتد
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ن طور که میدانید منشور حقوق
ëëهما 
ل خود،
شـــهروندی در نخســـتین اصـــو 
بهرهمندی از زندگی شایســـته را در زمره
این حقوق تعریف کـــرده ،این در حالی
اســـت که بخشـــی از مـــردم جامعه ما
در برخورداری از مصادیق ابتدایی این
حقـــوق مثل خوراک ،مســـکن ،شـــغل
و ...مشکالتی دارند .آماری که براساس
شاخصهای کامیابی در سال  2014ارائه
شـــده ،ایران در میان  142کشور ،در رتبه
 107است که برای کشـــوری چون ایران
نگرانکننده اســـت .تحلیل شما از این
فرآیند چیست؟
بدیهـــی اســـت مـــا در جامعـــهای
زندگی میکنیم که با مشکالت بسیاری
مواجه است و توسع ه نیافتگی یا کمتر
توسع ه یافتگی در بخشهای مختلف
جامعه رواج دارد .یکـــی از حوزههایی
کـــه کمتر توســـع ه یافته و شـــاید بتوان
گفت آن گونه که باید ،توســـع ه نیافته،
نهـــاد سیاســـت در جامعه ماســـت .ما
یک جامعه سیاســـی داریم و یک نهاد
سیاســـت .ممکـــن اســـت در جامعـــه
سیاســـی تغییر و تحوالت جـــدی رو به
جلو داشـــته باشـــیم اما در حـــوزه نهاد
سیاســـت این حرکت بســـیار کنـــد و در
برخی جاها حتی حرکت رو به عقب را
شاهد بود هایم.
ëëطبعـــاً این یک شـــکاف اســـت! چه
آثاری میتواند داشته باشد؟
–بلـــه! طبیعـــی اســـت که شـــکاف
بین جامعـــه و نهاد سیاســـت موجب
توســـعه نیافتگی درعرص ههـــای دیگر
نیزمی شـــود .وقتی دولـــت متولی امر
توســـعه میشـــود و جایگاه شایستهای
برای مـــردم در نظر نمیگیـــرد نتیجه
این اســـت که بهرغم صرف هزینههای
بســـیار هنگفت ،آنگونه کـــه باید ،رفاه
بـــرای بخشهـــای وســـیعی از جامعه
میســـر نمیشـــود .دولت هـــای نهم و
دهـــم باالترین میزان درآمدهای نفتی
 700-800میلیـــارد دالری را داشـــت
که در تاریخ کشـــور بینظیر بود .قاعدتاً
اگر نهاد سیاست در جامعه ما توسعه
یافتـــه بـــود و میتوانســـت بـــا جامعه
مدنـــی همراهی کند میتوانســـتیم در
همان دوره ،تأخیر جدی را جبران و به
موقعیت ممتازی برسیم ،اگرچه حتی
قبل از دولت های نهم و دهم نیز برای
تغییرات جدی در حوزه اقتصادی خیز
برداشـــته بودیـــم ولـــی در دولت های
نهم و دهم بهجای اینکه با این درآمد
نفتی شـــتاب مـــان چنـــد برابر شـــود،
برعکس عقبگرد کردیم این ناشـــی از
شکافی اســـت که بین حوزه سیاست و
جامعه وجود دارد.
 ëëدولتهای قبلتر چطور؟
ببینید! این شـــکاف با آمدن و رفتن
دولتهـــا گاهی اشـــکال مختلـــف پیدا
میکند .دردولت هفتم و هشـــتم نهاد
سیاست خود را به جامعه نزدیک کرده
بـــود و به همیـــن دلیل ب ا وجـــود منابع
مالـــی بســـیار کـــم و درآمدهـــای نفتی
پایین درهمه حوزهها رشـــد داشتیم و

زمینه بـــرای بهتر شـــدن زندگی مردم
فراهـــم میشـــد .اما ایـــن رونـــد ادامه
پیدا نمیکند ویک باره نهاد سیاســـت
فاصلـــه عظیمی با جامعـــه میگیرد و
اعتماد عمومی بشـــدت افت میکند،
ســـرمایه اجتماعـــی ســـقوط میکنـــد،
بدبینی تاریخی نسبت به دولت دوباره
تقویـــت میشـــود زیـــرا منابـــع مالی با
فســـاد و رانت در آمیخته میشـــود که
معلوم نیســـت و هنوز هم نمیتوانیم
بـــرآورد کنیم که چـــه اتفاقاتـــی افتاده
اســـت .چراکه برخی از بـــاز کردن همه
این پروندهها وحشت دارند.
ëëخب دولت یازدهم چطور؟
رویکرد دولت یازدهم این است که
خـــود را به جامعه نزدیـــک کرده و این
شکاف را پرکند و این دولت میخواهد
زمینـــه اعتمـــاد را فراهـــم کنـــد منتها
اعتماد سخت به دست میآید .به نظر
من ایـــن برنامـــهای که آقـــای روحانی
با عنوان حقـــوق شـــهروندی در اوایل
دولت مطرح کـــرد و در انتها به نتیجه
مکتوب رســـید ،حاکی اســـت که دراین
دولت نگرش برای بازگشت به جامعه
و فعال کردن جامعه مدنی زیاد است
اما اکنون شـــکاف بین نهاد سیاســـت و
جامعـــه را داریم که به نســـبت دولت
هـــای نهم و دهم کمتر ولی به نســـبت
دولت های هفتم و هشتم زیادتر است.
ëëیعنی چه؟
ببینید! در زمان دولت های هفتم و
هشتم گرچه از حاکمیت دوگانه سخن
به میـــان میآمد ،اما ایـــن مهم خیلی
در عملکرد دولت تأثیـــر تعیینکننده
نداشت .اقبال جامعه هم به آن دولت
بسیار باال و سرمایه اجتماعی عظیمی
به وجود آمده بود .دولت میتوانســـت
با اتکا به این سرمایه اجتماعی کارهای
مهمـــی انجام دهـــد اگرچـــه در همان
دورهها هم مطبوعات و شخصیتهای
علمی و فرهنگی و سیاسی با مشکالت
جـــدی روبـــ ه رو بودنـــد ،امـــا دردوره
یازدهـــم دولـــت کوچکی شـــکل گرفته
کـــه اگرچه عالق ه منداســـت به جامعه
نزدیک شود اما منابع عظیمتر قدرت
در اختیار کســـان دیگری است که عمالً
راه را بـــرای هرگونـــه تحـــول اجتماعی
در این دولت ســـد کردهاند .اگرچه من
انتظـــار داشـــتم کـــه پـــس از انتخابات
سال  92مسئوالن متوجه شرایط ناگوار
کشور در حوزههای مختلف اقتصادی،
سیاســـی و اجتماعی و فرهنگی بشوند
و اتفاقـــی بیفتـــد و ما از این بنبســـت
خارج شـــویم ولی دولـــت عمالً مجال
پیـــدا نکرد که در حوزههـــای اجتماعی
کارهای مهم خود را به پیش ببرد.
ëëالبته دولت بحث حقوق شهروندی
را در همان ابتدا مطرح کرد!
بلـــه! حقـــوق شـــهروندی در اول
دولت یازدهم مطرح شـــد اما در اواخر
عمر دولت یازدهم نهایی و منتشر شد
و به نظر میرســـد میخواهـــد اعتماد
مـــردم را دوبـــاره بهدســـت آورد.البته
در این فاصله دولت هم عمالً بیشـــتر

درگیـــر فعالیتهـــای هســـتهای و رفع
تحریمها بود که خیلی هم مهم بود و
دیگری حوزههای بهداشت و درمان و
تا حدودی هم ثبات در حوزه بازار ارز و
بازار اقتصادی ،ولی در حوزه اجتماعی
همچنان که اشـــاره کـــردم توفیق قابل
انتظـــار را نداشـــت یـــا بـــه هـــر دلیلی
نتوانســـت برنامههای خود را عملیاتی
کنـــد ،اگـــر چـــه تـــاش کـــرد شـــرایط
دردانشـــگاهها را تغییـــر دهـــد .به نظر
میرسد بخشهای دیگری از حاکمیت
دولـــت را در حوزه اجتماعی -فرهنگی
تقریباً به حاشـــیه رانده اســـت .چه در
عرصـــه دانشـــگاهها ،چـــه در عرصـــه
نهادهـــای مدنـــی .شـــاید در عرصـــه
مطبوعات تا حدی اثری داشـــته است
ولـــی درمجموع دولـــت درعرصههای
فرهنگـــی -اجتماعی مشـــکل داشـــته
اســـت .به همیـــن دلیل متأســـفانه به
دلیل متراکم نبودن سرمایه اجتماعی
در کشـــورمان ،نداشتن همکاری جدی
میان دولـــت و نهادهای مـــوازی برای
حـــل مســـائل و برنامههـــای توســـعه
اقتصادی -اجتماعـــی مشـــکل داریم
و ایـــن را من به عینه در دســـتگاههایی
کـــه همکاری میکـــردم میدیدم ،فرار
کارکنـــان از کار ،بیانگیزگـــی آنهـــا،
بیاعتمـــادی آنهـــا بـــه دولتمـــردان و
فضایـــی کـــه فضـــای کار و بهـــر ه دهی
نیســـت .یعنـــی نوعی بیاعتمـــادی یا
اعتمـــاد پاییـــن در جامعه نســـبت به
مســـئوالن وجـــود دارد ،ایـــن وضعیت
وخیمتر شود.
 ëëبـــا ایـــن وصـــف به نظـــر شـــما آقای
روحانـــی میتوانـــد بحـــث حقـــوق
شهروندی را پیش ببرد؟
دولت به تنهایـــی فقط میتواند در
عرصههایـــی که مردم کمتـــر جایگاه و
موقعیت دارند موفق شـــود .دولت در
عرصـــه هســـتهای و بینالمللـــی برای
چـــه موفق اســـت؟ درســـت اســـت که
بـــا رأی مـــردم روی کار آمده اســـت که
ایـــن کار را انجام دهد ولـــی در نهایت
این مذاکـــرات در یک فضـــای خاصی
انجام میشود که مردم نمیتوانند در
آنها نقش داشـــته باشند .البته طبیعی
است مردم عالیق شان مشخص است
ولی مگر نبـــود که خود آقـــای روحانی
بارهـــا و بارها خطاب به دانشـــگاهیان،
روشـــنفکران ،به کســـانی که در صحنه
هستند خطاب میکرد که چرا حمایت
نمیکنید ،چرا حرف نمیزنید ،چرا در
این زمینه ســـکوت کردهاید ،این نشان
میدهـــد که دولـــت تنهاســـت ،گرچه
مردم با منویات ایشـــان همراســـتایی
دارند اما این جامعه ســـاکت و صامت
اســـت که عمالً باعث میشـــود دولت
در عرصههایی که برایـــش هزینههای
زیـــادی دارد ،جلـــو بیایـــد و دوبـــاره
عقبنشـــینی کنـــد .در حـــوزه فرهنگ
بحـــث کنســـرتها را در نظـــر بگیرید.
بســـیاری ازچیزهایـــی که ً
قبـــا بدیهی
بـــود اکنون مشـــکل پیـــدا کرده اســـت.
شـــما میخواهید مثالً در کرج کنسرت

برگـــزار کنیـــد تعـــداد معـــدودی گروه
فشـــار جلویش را میگیرند درحالیکه
جامعـــه کرج قویـــاً تمایل بـــه برگزاری
آن دارد .بـــه عبارتـــی کاری کـــه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام میدهد
مـــردم هم بـــا آن همآوایـــی دارند اما
یک گـــروه فشـــار بســـادگی جلویش را
میگیرنـــد .یـــا بحث اسیدپاشـــیها در
اصفهـــان که آخرش هم معلوم نشـــد
کی بـــود  .گروههای فشـــار هزینههایی
را ایجـــاد میکننـــد ودر نهایـــت دولت
مجبـــور بـــه عقبنشـــینی میشـــود.
نمیخواهم بگویم دولت مســـئولیتی
ندارد .دولت باید کار خودش را انجام
دهد ولی انـــرژی را که دولت باید برای
پیشرفت حوزه اجتماعی بگیرد ندارد.
چون جامعه صامت و ساکت است.
ëëآیا طرح منشـــور حقوق شهروندی و
بردن آن به مجلس در تحرک جامعه در
پشـــتیبانی از مطالباتی که دولت قصد
پیگیری آنها را دارد ،مؤثر خواهد بود؟
تا جامعه ب ه طور علنی وارد عرصه
توگوهای حاشیهای
نشود ،تا از این گف 
در فضای مجـــازی درنیاید و تبدیل به

و حتی آموزشـــی بود .اگـــر میخواهید
ببینید فضـــای جامعه چگونه اســـت،
بروید دانشـــگاه و ببینید چگونه است.
دانشـــگاه تقریباً راکد اســـت .اســـتادان
گلـــه میکنند که دانشـــجو تن به درس
نمیدهـــد دنبـــال فـــرار اســـت .اخیراً
دیدید که سر بحث پایاننامه فروشی و
مقاله فروشی چه رسوایی بزرگی برای
دانشـــگاه و دانشـــجویان و اســـتادان به
وجود آمد .وقتی فضای دانشـــگاه شما
ســـرد و یخزده میشـــود و دانشـــجوی
شـــما تحرک ندارد این فقدان تحرک
و انگیزه بـــه حوزههای دیگر مخصوصاً
بـــه حوزههـــای آموزشـــی هم کشـــیده
میشود .دانشجویان میترسند یا عمالً
بیتفاوت شدهاند عالقهای به مباحث
عمومـــی ندارنـــد یا حداکثر این اســـت
که مثل ما که در تاکســـی مینشســـتیم
و گالیههایـــی میکردیـــم و بـــه محض
پیاده شدن تمام میشد ،اکنون هم در
فضای مجازی گفت گوهایی میکنیم،
اما بعد از آن شـــتر دیدی ندیدی .هیچ
نتیجهای ندارد.
 ëëالبته فضـــای مجازی توانایی تأثیرات

حقـــوق شـــهروندی چیزی نیســـت
کـــه دولتها به ملـــت بدهنـــد و آن را
به رســـمیت بشناســـند .ما امروز قانون
زیاد داریم .از قانون اساســـی بگیرید تا
قوانین دیگر مدنـــی و اقتصادی.ما در
همه زمینهها قوانین نســـبتاً پیشـــرفته
و متعالـــی داریم ،البته منشـــور حقوق
شـــهروندی درمجمـــوع پیشـــرفتهتر
اســـت .ما در صدر مشـــروطیت قانون
اساســـی را تصویب کردیم کـــه یکی از
مترقیتریـــن قوانین دنیا بـــود ولی در
نهایـــت در عمـــل چـــه اتفاقـــی افتاد؟
اگـــر زمینهها و بســـتر اجتماعـــی مهیا
نباشـــد ،نتیجـــهاش این اســـت کـــه از
پیشـــرفت ه تریـــن قانـــون و منشـــور یک
چیـــزی درمیآیـــد کـــه عمالً مـــا به آن
فهـــای موردنظرمان نمیرســـیم.
هد 
منشور حقوق شـــهروندی باید در یک
فضای خواســـت عمومی اتفاق بیفتد.
خواســـت عمومی هم نه بـــه این معنا
کـــه آدمهـــا در دلشـــان عالقهمنـــد به
این چیزها باشـــند بلکـــه مثل تبعیض
نـــژادی در امریکا .آیا آدمها فکر کردند
ایـــن بد اســـت و بعـــد قانـــون برطرف

دولت های نهم و
دهم باالترین میزان
درآمدهای نفتی
 700-800میلیارد
دالری را داشت که در
تاریخ کشور بینظیر
بود .قاعدتاً اگر نهاد
سیاست در جامعه
ما توسع ه یافته بود و
میتوانست با جامعه
مدنی همراهی کند
میتوانستیم در همان
دوره ،تأخیر جدی را
جبران و به موقعیت
ممتازی برسیم

ëëوقتی فضای دانشگاه شـــما سرد و یخزده میشود و دانشجوی
شـــما تحرک ندارد این فقدان تحرک و انگیزه به حوزههای دیگر
مخصوصاً به حوزههای آموزشی هم کشیده میشود

یک انرژی قابل رؤیت نشـــود مســـلماً
مشـــکل داریم .ناگفته نماند انتخابات
گذشته و قبل شـــاهد بودیم که جامعه
در ناامیـــدی تصمیمـــی گرفـــت و چه
آثارخاصـــی هـــم برجا گذاشـــت .خود
شما شـــاهد بودید که انتخابات  94چه
فضای ســـکوت و جمود و ســـختی بود
و در نهایت در چنیـــن فضایی حداقل
تحرکی در ســـطح جامعه باعث شـــد
اتفاقاتـــی بیفتـــد کـــه در برخـــی جاها
حداقـــل آثـــارش را ببینیـــم .در ایـــن
بخش هـــم همینطور اســـت .امروزه
یکـــی از مراکـــز مهـــم تعیینکننده در
حمایـــت از دولـــت و در حمایـــت از
توســـعه اجتماعی و توســـعه در ابعاد
دیگر دانشـــگاه است .شـــرایط دانشگاه
را ببینید چگونه اســـت .مـــن بهعنوان
یـــک دانشـــگاهی وقتـــی که ســـالهای
دولـــت هفتـــم و هشـــتم را میبینیـــم
کـــه دانشـــگاه چقـــدر پرحـــرارت بود و
دانشـــجویان چقـــدر در عرصه حضور
داشتند .چقدر دانشگاه محل مباحثه و
توگو و فعالیت اجتماعی و سیاسی
گف 

شگرفی دارد!
بدون تردید .منتها این وقتی اســـت
کـــه بتوانـــد ما بـــه ازای بیرونی داشـــته
باشـــد .فضـــای مجـــازی بـــرای اینکـــه
ک دفعـــه یک اتفاقی بیفتـــد و بدون
ی 
اســـتمرار ،کفایـــت نمیکنـــد .فـــرض
کنید در انتخابات با هم قرار مشـــترکی
بگذارند و فراخوانی شکل دهند و بعد
هـــر فـــردی بـــرود رأی دهد .امـــا کنش
اجتماعی -سیاســـی فقط معطوف به
رأیگیری تنها نیست .کنش اجتماعی
این است که در عرصه عمل به منصه
بروز برسانید .با دیگران درگیر فعالیت
شـــوید ،مشـــارکت داشته باشـــید .این
تها آنقـــدر بـــه عقبرفتـــه
مشـــارک 
و به حاشـــیه کشـــیده شـــده اســـت که
ً
مثـــا یواشیـــواش در مـــورد کمک به
مستمندان ،کمک به بچههای خیابانی
و از این قبیل صحبت میکنیم.
ëëمنشور حقوق شـــهروندی که به گفته
دولتمردان قرار اســـت به شـــکل الیحه
هـــم پیگیری شـــود ،با چـــه چالشهای
دیگری مواجه است؟

شـــد یا اینکه آدمها وارد کنش شـــدند
و براحتـــی جاهایی کـــه قانون تبعیض
نـــژادی بود بر هم زدنـــد .ما در جامعه
مان چه زمینهای برای کنش سیاسی-
اجتماعی داریم؟ خیلی محدود است.
حال ممکن اســـت چند انجمن علمی
که از قبل ماندهاند اما به شـــکلی دائماً
به اینهـــا گفتهاند کـــه وارد حوزههای
خاصـــی نشـــوید .فقـــط میتوانیـــد در
این حوزهها وارد شـــوید .در حوزههای
دیگر ً
مثـــا احزاب ،نیروهای سیاســـی،
ً
جریانهای اجتماعی مثـــا چند نهاد
خیریـــه و کمک به کـــودکان و کمک به
معلوالن هم داریم .ایـــن حوزهها هم
که گویـــا خیلی به کســـی برنمیخورد.
ولـــی در حوزههـــای دیگر کـــه باید وارد
شـــویم .مثالً فســـاد و مســـائلی اســـت
که اتفـــاق افتاد در شـــبکههای مجازی
برخـــی چیزها لو رفت و بحث شـــد اما
درنهایت چه اتفاقـــی افتاد؟ یک عده
این بحـــث را مطرح کردنـــد که فضای
مجـــازی باید مســـدود شـــود .در عمل
این تغییر و تحول اتفاق نیفتاده است.

رویکرد دولت یازدهم
این است که خود را
به جامعه نزدیک
کرده و این شکاف را
پرکند؛ برنامهای که
آقای روحانی با عنوان
حقوق شهروندی در
اوایل دولت مطرح
کرد و در انتها به
نتیجه مکتوب رسید،
حاکی است که دراین
دولت نگرش برای
بازگشت به جامعه و
فعال کردن جامعه
مدنی زیاد است

محـــروم کـــرده اســـت .همان ســـالها
دانشـــگاه با دولـــت چه نـــوع ارتباطی
داشت؟
 ëëارتباط پویایی داشت...
ولی امروزچطور؟ اگر بهعنوانمثال
یـــک دولتمـــرد وارد دانشـــگاه شـــود
دانشجویان چقدر اســـتقبال میکنند؟
مـــا االن مشـــکل مخاطـــب داریـــم.
درصورتیکـــه آن زمـــان میآمدنـــد
درگیرمسائل میشدند حتی با شخص
رئیـــس جمهـــوری چالـــش میکردند.
ولـــی امـــروز چنیـــن فضایـــیبنـــدرت
ممکن است اتفاق بیفتد.
ëëشـــما فکر میکنیـــد برای بـــه تحرک
واداشتن ســـطوح مختلف اجتماعی و
فرهنگی و علمی چه باید کرد؟
بـــه نظر میآید به محـــض اینکه ما
بستر و زمینه واقعی برای مردم فراهم
کنیم و موانع را برای تحرک اجتماعی-
سیاســـی برداریم جامعه بســـرعت به
حرکت درمیآید ،این مشارکت قدرت
و پتانسیل فوقالعادهای برای تغییر و
دگرگونی جامعه دارد .منتها مشـــکلی
که هست این تعارض عمیق بین نهاد
سیاست و جامعه بشدت سایه افکنده
و زمینـــه تحـــرک را از بین برده اســـت.
آدمهـــا یـــا نیروهـــا مثل  40-50ســـال
گذشته حاضر به هزینه کردن نیستند.
 ëëاینکـــه یـــک دور باطل اســـت یعنی
تـــا فضایی باز نباشـــد مردم مشـــارکت
نمیکنند و چون مردم مشارکت نکنند
فضا باز نمیشـــود .باالخره کدام؟ این
یک دور بسته و باطل نیست؟
درســـت اســـت .شـــاید رویکـــرد
جامعه نســـبت بـــه تغییـــر و تحوالت
دگرگونشـــده باشـــد .آن هـــم بـــرای
منی کـــه نســـل دوره انقـــاب و قبل از
آن هســـتم و عمالً تحـــرک اجتماعی-
سیاســـی را در شـــکل خاصـــش تجربه
و تجمیـــع کـــردهام متفـــاوت باشـــد.
درحقیقـــت قابـــل بررســـی اســـت که
نســـلهای جدیدتر ما کـــه فرزندان ما
هســـتند چطـــوری فکر میکننـــد؟ چه
واکنشـــی نســـبت به فضای سیاســـی -
اجتماعی دارند؟ مـــن این را میدانم
که این نســـل جدید بههیچوجه حاضر
بـــه پرداختـــن هزینههایی نیســـت که
نســـل مـــن میپرداخـــت او مـــرد این
میدان مبـــارزه کردن و نهاد سیاســـت
را به عقبنشـــینی وادار کردن نیســـت
و چنین جســـارتی ندارد .شاید بخشی
از دلیـــل آن را بتـــوان در حرفـــی کـــه
ایگلهـــارت میزنـــد ،دیـــد و آن اینکـــه
شـــرایط عـــوض شـــده اســـت ،طبقـــه
متوســـط در جامعه ما رشـــد کـــرده به
همیـــن دلیـــل اینهـــا محافظـــ ه کارتر
شـــدهاند درحالیکـــه قبلتر بـــه دلیل
تراکمکمتـــر این طبقـــه ،ممکن بود که
محافظهکاری کمتر باشد و رادیکال تر
عمل کرده باشند .نتیجه این است که
ً
عمـــا نمیتوانیم از نســـلهای جدید
انتظار داشته باشیم که مثل نسلهای
مـــا بـــرای وارد شـــدن در حوزههـــای
اجتماعی -سیاسی هزینه بپردازند.

