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یادداشت

شبه روشنفکران و بحران اندیشه

جریــان روشــنفکری در ایران، چه در شــکل  �
دینی و چه در شــکل و فرم غیردینی یا ســکوالر 
آن، ایــن روزها دوران رخوت، رکــود و نوعی خأل 
گفتمانــی را تجربه می کند و به نظر می رســد این 
جریان، کارکرد و تأثیرگذاری سابق خود را از دست 
داده اســت. این رخوت و رکود، ناشی از تغییرات 
اجتماعــی و اقتصــادی و تغییر در نــوع نگرش، 
باورها و ســبک زندگی افکار عمومــی جامعه و 
همچنیــن وجود برخــی محدودیت هــا و موانع 
سیاســی است که باعث شــده روشنفکران اصیل 
در جامعه به حاشــیه رفته یا منزوی شوند؛ البته 
خود روشــنفکران نیز تا حدود زیادی مســبب این 
خأل گفتمانی و به حاشیه رفتن و منزوی شدن خود 
هستند؛ زیرا برخی از روشنفکران به دلیل بی تفاوتی 
و مســئولیت ناپذیری در قبــال منافــع و مصالح 
عمومی جامعه یا حتی به دلیل داشتن رویکردها 
و اندیشه های انتزاعی بلندپروازانه و آرمان گرایانه، 
آن هم در شــکلی افراطی، از متن جامعه فاصله 
گرفته  و نتوانســته اند خود را با اقتضائات جامعه 
تطبیــق دهند. در جامعه ما تعریف مدون و جامعی 
برای روشنفکری وجود ندارد و متقابال مشخص نیست 
روشــنفکر واقعی و اصیل چه کسی است؛ بر اساس 
پیش فرض و معیاری که هر تحصیل کرده ای روشنفکر 
است، ما اکنون با خیل عظیمی از جمعیت روشنفکر 
در جامعه مواجه هستیم که مدعی روشفکری هستند؛ 
اما اگر بر مبنای رویکردی واقع بینانه به روشــنفکری 
در تعریف مصطلح آن و همچنیــن کارکردها، نقش 
و مســئولیتی که روشــنفکر بایــد در هدایــت افکار 
عمومی و گفتمان ســازی داشته باشــد، توجه نشان 
دهیم، می بینیم که جامعه امــروز ما با بحران و خأل 
روشنفکر به معنای واقعی کلمه مواجه است. اکنون 
در سایه به حاشــیه رفتن و منزوی شــدن روشنفکران 
اصیل، دغدغه مند و صاحب اندیشه، برخی چهره های 
شبه روشنفکر یا روشنفکران کاذب قد علم کرده اند که 
نه تنها قرابت فکری و معنوی با روشــنفکران اصیل و 
متقدم ندارند، بلکه به دلیل نداشــتن غنای فرهنگی 
و بن مایه های فکری و همچنین نداشــتن مهارت الزم 
برای ارتباط گیری و دیالوگ مؤثر با جامعه، نمی توانند 
به عنوان الگوهای فکری جریان ســاز و گفتمان ســاز 
ایفای نقش کنند. رخوت و رکود جریان روشــنفکری 
و به حاشــیه رفتن روشــنفکران اصیل، تا حدود زیادی 
محصول غالب شدن رویکرد و فرهنگ سلبریتی محور 
در جامعه امروز اســت. پدیده سلبریتی، زاییده دنیای 
مدرن و ناشــی از علل و عوامل متأثر از جهانی شــدن 
و دنیای رســانه ای شــده است. فرهنگ ســلبریتی با 
عنصر شهرت و شــهرت طلبی عجین  شده و از همین 
منظر، ایــن فرهنگ کاذب، رویکرد و نیتی ظاهرگرایانه 
و صرفــا بــرای جلــب توجــه و دیده شــدن دارد، تا 
رویکــردی معرفتــی و فکری برای آگاهی بخشــی و 
معرفت افزایی.جهان شمول بودن، یکی از خصوصیات 
بارز روشــنفکری است. قدر مســلم این است که باید 
با جامعــه جهانی همــراه بود و بر حفــظ و تقویت 
ارزش هــای جهانــی نظیر اخــالق، عدالــت، آزادی، 
دموکراسی و حقوق بشر تأکید کرد؛ اما به نظر می رسد 
جریان شبه روشنفکری در ایران معاصر، به جای آنکه 
با زبان و اندیشه خود سخن بگوید، به شکلی افراطی 
غرب گرا شــده و عمدتا متأثر از فلســفه غرب است و 
کمتر مشــاهده می شــود که از خــود بن مایه فکری 
داشــته باشــد؛ یعنی در هر مقاله، یادداشت و کتاب 
تألیف شده از سوی روشنفکر ایرانی، مدام به نظرات و 
دیدگاه های متعدد فیلسوفان و متفکران غربی معاصر 
ارجاع داده می شــود. به همین دلیل، گفتمان و زبان 
این دست از روشــنفکران، برای توده مردم قابل فهم 
نیست و به ندرت می توان با آن ارتباط و دیالوگ برقرار 
کرد. روشــنفکری عرصه تولید اندیشه، جریان سازی و 
گفتمان سازی اســت؛ بر همین اساس اندیشه داشتن، 
ابــداع تئــوری، اســتقالل فکــری، حقیقت جویــی، 
مطالبه گری، شهامت در عمل، همدردی با جامعه و از 
همه مهم تر ارائه راهکارهای مدون برای حل مسائل و 
بحران های موجود جامعه، از مهم ترین خصوصیات و 
ویژگی های روشنفکر و الزامات روشنفکری به معنای 
واقعی کلمه اســت؛ اما بســیاری از شبه روشنفکران 
جامعه امروز ما سیاســت زده و دچار نوعی روزمرگی 
مفــرط هســتند و روشــنفکری را تنها در ِنــق زدن و 
انتقادکردن های سطحی و کلیشــه ای در شبکه های 
اجتماعــی خالصه  کرده اند و همین هم باعث شــده 
جریــان روشــنفکری در ورطه رکود و انــزوا بیفتد. از 
طرفی، جریان شبه روشنفکری به لحاظ روان شناختی 
دچار نوعی توهم دانایی، خودبینی یا خودشــیفتگی 
اســت و بیشــتر از آنکه بر بن مایه فکری داشتن اصرار 
بورزد، صرفا به ُپز روشــنفکری دادن اهتمام می ورزد؛ 
به نوعی روشــنفکران امروز ما بدشان نمی آید مانند 
ســلبریتی ها باشــند و بیشــتر در چهره یک سلبریتی 
روشنفکر خودنمایی کنند. روشنفکران اصیل جامعه 
برای احیای جریان روشــنفکری و نقش آفرینی آن در 
عرصه جریان ســازی و گفتمان سازی، بیش از هر چیز 
باید مرز خود را از جریان شبه روشــنفکری جدا کنند و 
بر این نکته مهم تأکید داشته باشند که روشنفکری به 
معنی مقلدبودن، مترجم بودن و مصرف کردن اندیشه 
دیگران نیست، بلکه شــرط اولیه آن، بن مایه  فکری و 
معرفتی داشــتن، اســتقالل فکری، شهامت و حریت 
در عمــل و همچنین ابداع تئوری و راهکارهای مدون 
بــرای برون رفت از بحران های امروز جامعه اســت و 
اینکه این جریان باید بیش از گذشــته، خود را مقید به 
شناخت نیازها و مطالبات جامعه بداند و بتواند با متن 

جامعه دیالوگ و ارتباط دوسویه برقرار کند.

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

مشکل جواز ساخت و زیرساخت های شهرک کوثر  �
فرهنگیان پاکدشت:  شهرک کوثر فرهنگیان پاکدشت 
با وجود داشــتن بیش از هزار قطعه مســکونی که 
۲۰ ســال از واگذاری آنها بــه فرهنگیان زحمتکش 
می گذرد و با وجود آنکه در بافت شــهری شهرستان 
پاکدشــت قرار دارد، هنوز در بخــش عمده ای از آن 
مجوز ساخت به مالکان نمی دهند. در بخش هایی از 
شهرک هم که شهرداری جواز ساخت صادر می کند، 
با نبود زیر ســاخت برای ســاختن ملک مواجهیم و 
هنوز بعد از ۲۰ سال نتوانســته اند زیرساخت اعم از 
آب، برق و گاز را فراهم کنند که این امر باعث شــده 
مالکانی که درصدد ســاخت زمین خود هســتند، به 
دلیل نبود زیرساخت امکان ســاخت نداشته باشند. 
در حالی کــه اگر این مشــکالت مرتفع شــود، در این 
شرایط تورم، مشکل مسکن تعداد زیادی از فرهنگیان 

و مالکان این قطعات رفع خواهد شد.
بهروز

تبلیغاتی:  � برچسب های  کندن  و  جوی ها  الیروبی 
در روزهــای گذشــته عوامل ناحیه یک شــهرداری 
منطقه ۱۴ تهران برای الیروبی  جوی ها و پاک ســازی 
برچسب های تبلیغاتی تالش مضاعفی انجام دادند. 
بجاســت از توجه، پیگیری و کار خوب شــهرداری و 
به ویژه از آقا دانیال عزیز که زحمات فراوانی کشیدند، 

قدردانی کنیم.
علی از ساکنان خیابان سیرجان

باشــند:  � را داشــته  کارگران  کارفرماها هــوای 
پیشــنهاد می دهم کارفرماها به دلیل شیوع بیماری 
کرونا بیشتر هوای کارگران را داشته باشند. واگذاری 
ماسک و دســتکش کمک  می کند کمتر به بیماری 

مبتال شوند.
محمد هادیان فر

ازدواج  � بی کاری، گرانی اجــاره خانه و مشــکل 
جوانان: بی کاری و گرانی مســکن به ویژه ســنگینی 
اجاره خانه مانع ازدواج جوانان شــده است. افرادی 
مانند من که کار هم دارنــد، پس از ازدواج به علت 
ســنگینی اجاره خانه با مشکالت فراوانی مواجه اند. 
این موضوع ها باعث شــده ســن ازدواج باال برود و 
از زیر بار مســئولیت شــانه خالی کنند. چرا جوانانی 
مانند من که ۳۰ ســال به باال هستند، به دلیل گرانی 
و مشــکالت اقتصادی باید مجرد بمانند. نمایندگان 
مجلس با رســیدگی به این گونه مســائل در جوانان 

انگیزه ایجاد کنند.
علی خازنی، کارشناس بیمه

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در 
چارچوب تدوین مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت، با 
همکاری روزنامه «شرق»، مروری بر نظریه های تبیین سیر 
قدرت در ایران داشته و  با طرح پرسش هایی درباره لوازم 
مشروطه خواهی به همراه بررسی انتقادی نظریه های ناظر 
بر استبداد شرقی  به گفت وگو با صاحب نظران پرداخته 
است. تا سالگرد امضای فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد، 
روزنامه «شرق» به صورت هفتگی دیدگاه صاحب نظران 
در این گفت وگوها را بازتاب می دهد. این بار  به ســراغ 
حاتم قادری، اســتاد علوم سیاســی رفته ایــم که این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

 تاریخ معاصر ایــران، از صدر مشــروطه تاکنون،  �
فرازونشــیب های بســیاری را به خود دیده اســت و 
نیروهــای بســیاری در میادین اجتماعــی، با یکدیگر 
رقابت هــا و گاه تخاصم هایــی داشــته اند، اما به نظر 
می رسد روند مشــروطه کردن قدرت با نوعی انسداد 
مواجه می شود؛ گویی که درصد ناکامی ها کمی بیش از 
میزان توفیق ها بوده است. با این وصف، مسئله ایران 
امروز را تا چه اندازه تمرکز قدرت دانسته و فکر می کنید 
به چه طریقی خواهیم توانســت هم ِاعمال حاکمیت 
مؤثر را در ایران شــاهد بوده و هــم این حاکمیت، به 
نحــوی مقید و مشــروط، به صورت مشــروع در پهنه 

سرزمینی اعمال اقتدار کند؟
در ابتدا می خواهم تقســیم بندی مجملی از اینکه چرا 
مهار قــدرت در ایران صورت نگرفت، به دســت دهم. ما 
به جهت نظری، آن ســازوکار الزم را در اختیار نداشــتیم 
کــه بتوانیم بفهمیم قدرت مدرن چیســت و تقابل قدرت 
مدرن با قدرت های ســنتی به ویژه ســنت دینی ما چگونه 
اســت. تالش هایی نیز که صورت می گرفت و رساله هایی 
نیز که نوشــته می شــد، از عهده این وظیفــه برنمی آمد. 
از طرفی ما نســبت به آن چیزی کــه در غرب اتفاق افتاد، 
دچار نوعی تأخر تاریخی نیز هســتیم. در وجه پراتیک نیز 
می بینیم که در غرب، به اتکای نیروهای اجتماعی اســت 
که می توانند وضعیتی را ســامان دهند و قدرت را مهار و 
مشــروط می کنند. در ایران، چنیــن نیروهای اجتماعی ای 
وجود نداشــتند تا ما بتوانیم به آنها متکی باشیم. پس ما 
نه به جهت نظــری و نه از نظر عملی، امکان مهار قدرت 
را نداشــته ایم. تقریبا بخش اعظم کشــورهایی که در صد 
و اندی سال گذشــته درگیر مواجهه با غرب شدند، چنین 
وضعیتی را دارند. برخی کشــورها کمــی از این وضعیت 
فاصله می گیرند که آن نیز به دالیل خاصی صورت گرفته 
اســت؛ برای مثال، وضعیت هند یا ترکیــه کمی متفاوت 
است. از این مصادیق که بگذریم، تقریبا تمامی کشورهایی 
که در شمال آفریقا و خاورمیانه، آسیای مرکزی، جنوب آسیا 
و... حضــور دارند، درگیر این ناکامی مشــروط کردن قدرت 
بوده و هســتند؛ بــه این جهت که نه اندیشــه و نه نیروی 
اجتماعــی، انجام چنین کاری را در اختیار نداشــته اند. در 
ضمن، ما همواره در تالطم و فرازوفرود برقراری یک قدرت 
متمرکز و ساختارهای بسته و نیروهای گریز از مرکزی که در 
برابر آن وجود داشته، قرار داشته ایم؛ به طوری که هیچ گاه 
نتوانستیم به سامان مناسبی دست یابیم. ایران از این جهت 
نسبت به سایر کشورها وضعیت حادتری نیز دارد؛ چراکه 
در وضعیت ژئوپلیتیکی خاصی نیز قرار گرفته است. به این 
معنا که نیروهای متخاصم و رقیب، همواره در ایران سرریز 
می کرده اند. همچنین، نیروهای اجتماعی ایران از عشــایر 

و ایالت گرفتــه تا گروه های محدود 
شهری، همواره غیرمنسجم بوده اند. 
بعدها نیز طمع بر سر به چنگ آوردن 
موقعیت هــای پدیدآمــده ناشــی 
از اکتشــاف نفــت، به این مســائل 
شدت بخشــید. پس اساسا عجیب 
نیســت که ببینیم ایران از آن دست 
کشورهایی بوده که در ظاهر شعار 
مشروطه را پذیرفت، اما در برقراری 
سامان مناسب مشروطه، موفقیتی 
نداشت. این وضعیت تا به امروز نیز 
کماکان با افت وخیزهایی در جریان 
بوده است. «مهم ترین وظیفه امروز 

گروه های اندیشمند، نقد قدرت است؛ اما صرفا با نقد قدرت 
به شکل عام نمی توانیم راه برون شدی پیدا کنیم. نقد قدرت 
می تواند کمک حال ما باشد؛ اما قضیه را فیصله نمی دهد». 
بنده بر این نظرم که امکان دستیابی به یک سامان سیاسی 
دموکراتیک، تقریبا نشدنی است. شاید بدبینانه جلوه کند، 
ولی مــن ارزیابی خودم را از شــرایط ارائه می دهم. ما نه 
مشق دموکراسی کرده ایم، نه نیروهای مناسب آن فراهم 
شــده؛ این طور نیســت که در یک موقعیــت اجتماعی و 
جغرافیایی امنی به ســر ببریم و بگوییــم که اکنون وقت 
مشروطه شدن اســت. تقریبا این امکان به  نحوی از دست 
 رفته است. از طرفی، امکان اینکه برخی جنبش های مدنی 
به تنهایی ما را از این وضعیت برهانند، خیلی ضعیف است. 
حتی اگر از این وضعیت نیز رهایی پیدا کنیم، امکان اینکه 
این جنبش ها بتوانند ســامان مطلوب و مناسبی را فراهم 

کنند، ضعیف است.
 رالز در کتاب قانون ملل، از نوعی نظام سیاســی  �

ســخن می گوید که آن را نظام سلسله مراتبی موجه 
می نامد. به نظر رالز، مســلمان ها در این ســاختار، 
مناصب کلیــدی را در اختیار دارنــد و دین از دولت 
جدا نیست. رالز می گوید مطالبات در چنین جوامعی 
نمی تواند هم ســطح بــا جوامــع لیبرال دموکراتیک 
باشد؛ اما همین  که حقوق اساسی بشر در این سامان 
سیاسی رعایت شــود، می تواند آن را به مثابه نظامی 
که موجه و معتدل اســت، جلوه دهد. آیا به نظر شما 
و با چنین رویکردی، ما می توانیم به نوعی ســاخت 
سیاسی مشابه، دســت پیدا کنیم؟ ساختی که لزوما 

مشروطه یا دموکراتیک و... نیز نباشد.

بخش بیشــتر صحبت های بنده تا بــه اینجا حول این 
پرسش بود که آیا می توان آینده ای دموکراتیک را برای ایران 
تصور کرد؟ مشروط کردن قدرت زمانی ممکن خواهد بود 
که شــما هم به جهت پراتیک از قوا و نیروهای اجتماعی 
مناسب برخوردار باشید و هم به جهت نظری، امکان های 
موجه ساز را در اختیار داشــته باشید؛ اما وضعیت کنونی 
ما این اجازه را به ما نخواهد داد که گذار مناســبی صورت 
گیرد. مــا اکنون واجد یــک وضعیت نامــوزون به لحاظ 
اجتماعی هســتیم. برخی گروه های اجتماعی هستند که 
برای چنین گذاری می توانند مناســب باشند؛ یعنی نیرویی 
کــه بخواهد نوعی گــذار را صورت دهــد، باید صالحیت 
اجتماعی مطلوبی داشته باشد. ما این نیروها را در گذشته 
نداشــته و اکنون نیز نداریم. حتــی در وضعیت کنونی اگر 
فشار از روی جامعه برداشته شود، سرریز بی حدوحصری 
از مطالبات صورت خواهد گرفت. اگر فشــار حفظ شــود، 
ما مجددا به  ســوی یک ناآرامی خواهیــم رفت. ما در یک 
وضعیت پات شــدگی شطرنجی هستیم؛ به این معنی که 
حفظ یا گــذار از وضعیت، هر دو مشــکالتی را به همراه 
خواهد داشــت. نکته دیگر این است که باید ببینیم مردم 
تا چه اندازه مستعد هستند که این گذار را صورت دهند. از 
طرفی کشورهایی مانند کشور ما نمی توانند تنها به اتکای 
نقطه ثقل داخلی، چنین طرح هایی را داشته باشند. نقطه 
ثقل ما دیگــر درون جامعه خودمان وجــود ندارد؛ بلکه 
ایــن نقطه ثقل در تعامل با نیروهای بین المللی و جهانی 
خواهد بود. خواه ناخواه باید به جهات مختلف اقتصادی، 
مسائل فرهنگی، مواجهات سیاسی، پیمان های منطقه ای 
و... باید با دیگران وارد نوعی همکاری شــویم. در صورت 
این همکاری نیز گروه هایی که بخواهند قدرت را به صورت 
مقید و نســبی برای خود حفــظ کرده و محتــرم بدارند، 
ناگزیرند که چنین تعاملی را رعایت کنند. ممکن است که 
جهان مقتدر به ایرانی ها تفهیم کنند که بازی قدرت شــما 
اگر مقید به این امور شود، آنگاه ما می توانیم با شما ارتباط 
برقــرار کنیم. اما اینکه صرفا و به صورت منزوی بتوانیم در 
داخل کاری را صورت دهیم و به ســامان مناســبی دست 
پیدا کنیم، سخت است. شاید جهان خارجی به این نتیجه 
برسد که بخواهد نظم جدیدی در منطقه ایجاد کند و ایران 
را نیز به عنوان یک عضو از این نظم به رســمیت بشناسد. 
اما در این میان ما نیز وظایفی خواهیم داشــت. برای مثال 
باید امنیت ســرمایه و امنیت حقوق افراد برقرار باشد. باید 
میزانی از حقوق بشــر رعایت شود. 
بگویم  می خواهم  به عبارت دیگــر 
که همه امکانات در داخل کشــور 
در اختیــار ما قرار نــدارد. نیروهای 
برخی  کــه می تواننــد  خارجی اند 
مســائل را برای ما تعیین کنند. این 
نیروهــا نیــز زمانی از پــس چنین 
کاری برمی آینــد که در بین خود به 
وفاقی دست یابند. یعنی در خارج 
نیز دســت یابی به وفاق کار چندان 
ساده ای نیست. در خارج از ایران نیز 
ما تشتت آرا را به وضوح می بینیم. 
آنجا نیز باید از این تشــتت خالص 
شــود. در ایران نیز برخی گروه هــای اجتماعی باید به این 
نتیجه برسند که این همه نزاع منافع آنها را تأمین نمی کند 
و برخــی باید به هیئت حاکمه برای ایجاد یک نظم کمک 
کنند. نکاتی که از رالز مطرح کردید درســت است. ممکن 
است که برای مثال کشورهای اروپای شرقی زودتر بتوانند 
به چنین تعادلی دســت یابند. به ایــن دلیل که حکومت 
ایدئولوژیک را پشت ســر گذاشــته و همســایگان آنها نیز 
کشورهای غربی هســتند و می توانند با آنها وارد یکسری 
مبادالتی شوند که به ســامان درونی آنها کمک کنند. اما 
حتی همســایگان ما نیز منابع آشــوب اند. از افغانستان و 
پاکستان گرفته تا عراق و سوریه یا وضعیت تخاصمی که 
بین ما و عربســتان وجود دارد. حتی بــرای چنین گذاری، 
خود همسایگان ما نیز مناسب نیستند. نمی خواهم بگویم 
که ما به ســمت فالکت پیش خواهیم رفت بلکه بیشــتر 
می خواهم دشــواری چنین گذاری را نشــان دهم. یعنی 
هرکســی بخواهد واقعیت آینده ایران را ببیند، باید متوجه 

چنین سختی هایی باشد.
  به برخی نیروها و موانع گذار اشــاره کردید. تا چه  �

اندازه فکر می کنید که نیروهــای مانع تغییر به نوعی از 
سویه های ایدئولوژیک به اقتصاد سیاسی گذار کرده اند و 
متحول شده اند؟ یعنی مسئله اساسی این نیروها امروزه 

نه ایدئولوژیک که منافع اقتصادی و سیاسی آنهاست؟
در عرایضم به این نکته اشــاره داشــتم که «چه بســا 
بخشی از ثروتمندان حاضر به برخی تغییرات باشند؛ چراکه 
آنها در پی حفظ اشــکال متنوع ثروتی هستند که پیش تر 
انباشــت کرده اند. به این قضیه اهمیــت می دهم و اتفاقا 
معتقدم که همین الیگارشــی های مالی هستند که از یک 

جهت می توانند کمک حال گذار باشند یا به عنوان سدی در 
برابر آن قرار گرفته و عمل کنند». اما تا زمانی که نیروهایی 
دعاوی فراتاریخی حضور دارند، امکان چنین گذار و گردشی 
وجود ندارد. وقتی چنین امکانی وجود دارد که این جریان 
از هسته سخت خود بیرون آمده و الیگارشی های مالی نیز 
بتوانند این جریانات را متقاعد کنند که اساســا جهان و ما 
باید به گونه دیگری باشیم و رفتار کنیم. این موارد نیز منوط 
به این است که بتوانیم با جهان ارتباطمان را برقرار کنیم و 
بخشی از گروه های اجتماعی را نیز به این ائتالف و تعامل، 
ترغیب کنیم. نشــدنی نیست و ممکن است تا حتی مدتی 

دیگر چنین اتفاقاتی رخ دهد.
 به نظر شــما همچنــان نوعــی چندگانگی برای  �

پیشــبرد و گذار ایــران به وضــع آلترناتیو مطلوب و 
ضروری اســت یا به این منظور چه بسا بهتر است که 

یکدستی صورت بگیرد؟
به این نکته اشــاره کردم که برخی گمان می کنند که 
پروژه ناتمام، باید تام وتمام شود. پروژه ناتمام به این معنی 
که هرگاه جریان راســت تالش کرده قدرت را تماما از آن 
خود کند، با موانعی روبه رو شده است. اما اتفاقاتی که در 
حال رقم خوردن است، به نظر می رسد در حال حرکت به 
سمتی هستیم که گویی باید این پروژه کامل شود. نتیجه 
انتخابات مجلس نوعی یکدســتی را نشان می دهد و به 
عقیــده من اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعا ســال 
آینده انتخابات ریاســت جمهوری باید حل شــود. به این 
معنی حل شود که یا شــخصی باید رئیس جمهور شود 

که با مجلس فعلی همسویی و سازگاری داشته باشد یا 
اینکه به هر صورت اســاس ریاست جمهوری به شکلی 
تغییر کند؛ مثال به این طریق که شــاید رئیس جمهور به 
نحوی برایند و منتخب همین مجلس باشــد. یعنی این 
گمان وجود دارد که حتی ریاست جمهوری و شکافی که 
این دو، سه دهه به نحوی پدید آمده بود، بتواند بقای خود 

را به همین نحو تضمین کند.
 شما پیش تر در گفت وگویی اشــاره کرده اید که ما  �

در این صد واندی ســال، از برخی شــعارهای مترقی 
و مشــروطه خواهانه، دورشــده ایم. به نظر شما این 
دورتر شــدن به چه دلیل بوده؟ آیا این دورترشــدن و 
فاصله انداختن، نتیجه رادیکال ترکردن مطالبات طی 

دوره های تاریخی نبوده است؟
ما در بعد اجتماعی، آن نیروهای مناسب را برای اینکه 
تعادلــی را رقم زده و مشــروطه نصف ونیمه ای را داشــته 
باشــیم، در اختیار نداشــته و نداریم. به ویــژه که اکنون کار 
تقریبا نشدنی و دشواری است. یکی از شعارهای ما در عصر 
مشروطه، مهار قدرت بود اما می دانیم که نتوانستیم به آن 
جامعه عمل بپوشــانیم. شعار دیگری که در آن زمان داده 
می شد و البته فراتر از استعداد اجتماعی ما بود، امور مدنی 
و شهروندی بود. شهروند فارغ از جنسیت و ... اما می دانیم 
که چنین شــعاری نیز محقق نشد. «آیا واقعیت اجتماعی 
ما در حال دورترشــدن از خواســت مشــروط کردن قدرت 
است؟ به نظرم چنین نیست. یعنی ساخت سیاسی نخواهد 
توانســت پروژه خود را کامل و تمام کند و همواره مابازایی 
بــرای نفی و تنش با این تام گرایی وجود خواهد داشــت». 
این ناتوانی در کامل کردن پروژه نیز به خاطر این اســت که 
ظرفیت نظری و ظرفیت مدیریتی چنین کاری وجود ندارد. 
مطالبات و آشفتگی ها بسیار است؛ هنوز اقتصاد و وضعیت 
معیشــتی سروســامان پیدا نکرده بلکه در حال بدترشدن 
است؛ تناقض ها و تعارض هایی که میان اهداف ایدئولوژیک 
و اهداف اقتصادی و سیاسی وجود دارد، انکارناپذیر است؛ 
مسائل زنان، کارگری، دانشجویی و ... نیز وجود دارد. ساخت 
سیاسی بر این عقیده است که اگر پروژه را کامل کند، خواهد 
توانســت که این مســائل را حل وفصل کند اما آیا در عالم 
واقع از پس چنین کاری برمی آیند؟ من بعید می دانم. پس 
واقعیت اجتماعی اجازه کامل شدن پروژه راست را نخواهد 
داد. اما پرســش این است که اگر واقعیت اجتماعی چنین 
اجازه ای ندهد، ما به ســمت یک سامان مناسب تر حرکت 
خواهیم کرد؟ به نظرم لزومــا چنین نخواهد بود و ممکن 

است که ما دچار آشفتگی های دیگری نیز شویم.
ادامه در صفحه ۹
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