اندیشه

iran-newspaper

سال بیستوسوم    شماره  6691شنبه    23دی 1396

editorial@iran-newspaper.com

15

تحلیل غالمرضا ظریفیان از شعارهایی که در تجمعات اخیر مطرح شد

من را بشنوید!

در تجمعات اخیر شـــعارهای بســـیار متنوعی از ســـوی معترضان مطرح
شد از شـــعارهای اقتصادی و معیشتی گرفته تا شـــعارهای سیاسی و حتی
ارتجاعی و واپسگرا! گستردگی طیف این شعارها باعث شد تا از مطالبات
مردم خوانشهای گوناگونی صورت گیرد و هر طیفی با ســـلیقه خود و هر
جناحی به نفع خود ســـمت و ســـوی مطالبات مردم را تفسیر کند .در این
بین ،به نظر میرســـد تحلیل شعارها از نگاه تحلیلگران مسائل اجتماعی
مغفول مانده است .بایسته است به دور از ســـویههای سیاسی ،پیام این
شعارها استخراج شود تا سیاستگذاران بدانند بخشی از جامعه چه تغییر
رویهای را انتظار میکشد .به این منظور ،به سراغ دکتر غالمرضا ظریفیان،
اســـتاد دانشـــگاه تهران و معاون وزیر علوم در دوره اصالحـــات ،رفتیم تا
تحلیل او را در اینباره بشنویم.

ëëجناب دکتـــر ظریفیان ،تحلیل شـــما
از تجمعات اخیر چیســـت؟ با توجه به
شـــعارهایی که در این تجمعات مطرح
شد مطالبات مردم را چه میدانید؟
این اعتراضها چند مرحله داشت؛
در مراحـــل نخســـت ،بیشـــتر «جنبـــه
مدنـــی» داشـــت امـــا در ادامـــه ،وجوه
سیاســـیتری به خود گرفـــت .در وهله
نخســـت ،عمدتـــاً شـــعارها معطـــوف
به بخشـــی از مشـــکالت کنونی جامعه
بود؛ مثل ،ناکارآمدی سیســـتم بانکی،
اشـــتغال ،فســـاد مالی و اختالسهای
نجومی و...
جمعیت ســـنی که عمدتـــاً در این
اعتراضهـــا حضور داشـــتند 22 ،تا 25
ســـاله بودنـــد ایـــن در حالی اســـت که
آمارهـــا از بیکاری  38تـــا  40درصدی
فارغالتحصیـــان خبـــر میدهد و نرخ
بیـــکاری عمومـــی  17تـــا  18درصـــد
اســـت .بنابرایـــن ،بـــه نظـــر میرســـد
بخش عمـــدهای از ایـــن تجمعات ،از
ســـوی همین طیـــف ســـنی و بهدنبال
مطالبـــهای کـــه در خصوص اشـــتغال

داشتند ،شکل گرفته است.
همچنین فساد از دیگر مسائل مهم
جامعه ما است .واقعیت این است که
متأسفانه تصور فســـاد از حد واقعیت
فساد در جامعه ما بزرگتر است و ابعاد
مختلفی دارد ،عددهای نجومی که در
ارتباط با برخی اختالسها مطرح شد،
یکی از این موارد است.
معتقدم ،مجموعـــه این عوامل در
پسزمینه ذهنی جامعه وجود داشت،
آن هـــم جامعهای که بخشـــی از آن از
فاصله طبقاتی و مسائل معیشتی رنج
میبرد .وقتی این پسزمینه ذهنی ،به
یکباره با چنین فســـادهایی هم مواجه
شـــد و در عین حـــال ،رســـانه ملی نیز
تولید و ترویج ناامیدی بویژه در ارتباط
با دولت را در دســـتور کار قـــرار داد ،به
یکباره چنین نامالیمتهایی رخ داد.
بـــه اعتقـــاد مـــن ،اگـــر از آن نقـــاط
تحریککننـــده عبور کنیم ،اصل قضیه
در ایـــن تجمعات «ضعف مدیریت»،
«ضعـــف نظـــام بانکـــی»« ،فاصلـــه
طبقاتی» و «ناامیدی نسبت به آینده»

نیمنگاه

است و بیشتر ماهیتی مدنی دارد.
البتـــه در جریـــان ایـــن تجمعـــات،
خشـــونت و تحقیر نیـــز رخ داد و بعضاً
شـــعارهای هنجارشـــکن یا آسیبزدن
به امـــوال عمومی نیز اتفـــاق افتاد که
چندان ربطی به این مطالبات نداشت
و مســـیر را بـــه ســـمت دیگری ســـوق
داد .ولـــی اصل قضیه نوعی احســـاس
ناامیـــدی بـــه آینـــدهای روشـــن برای
اشتغال و معیشت آبرومندانه بود.
«ëëامیـــد اجتماعـــی» یکـــی از
کلیدواژههـــای اصلـــی دکتـــر روحانی
اســـت کـــه در «گفتمان اعتـــدال» هم
تأکید خاصـــی بر آن وجـــود دارد .حال
چطور میشود که شـــما معتقدید دقیقاً
ی به آینده و شـــکلگیری یأس در
ناامید 
قشـــری از جامعه دلیل تجمعات اخیر
شده است؟
«امیـــد» ســـطوح مختلفـــی دارد،
یکـــی از مهمتریـــن بخشهایـــی کـــه
مردم به آن چشـــم دوختهاند ،بخش
حاکمیت اســـت .از ایـــن رو ،جامعه به

ëëدر شـــعارهای مردم در تجمعـــات اخیر این نکتـــه نهفته بود که
میخواســـتند صدایشـــان شنیده شـــود .شـــنیدن صدای جامعه
«امید» را در آنها زنده میکند.
ëëبخشـــی از شـــعارهای ارتجاعی که در تجمعات اخیر شنیده شد
به این دلیل اســـت که ما با نوعی ضعف حافظه تاریخی نســـبت
به گذشـــته مواجهیم .اگر آمالها و آرزوها در گذشـــته تحقق پیدا
میکرد ،جامعه دست به تغییر نمیزد و انقالب نمیکرد.
«ëëتوجه به نیازها»« ،گفتوگوی جدی»« ،شنیده شدن صداها»
و «کارآمد کردن جامعه» امید را به جامعه باز میگرداند.

جـــای مچگیریهـــا و اختالفات جدی،
بایـــد بـــه ســـمت نوعـــی همگرایـــی و
انســـجام حرکت کند؛ هم در خصوص
مســـائلی کـــه در جامعه وجـــود دارد و
هـــم در مجموعه حاکمیـــت؛ یعنی در
میـــان قوای مقننه ،مجریـــه و قضائیه.
بـــه تعبیـــری ،یـــک نـــوع همنظـــری و
همفکری برای حل مسائل اساسی در
میان قوا به وجود آید.
اگر جامعه احساس کند که در میان
قوا اختالفنظرهایی جدی وجود دارد
و آنـــان به جـــای همگرایی ،گسســـت
دارنـــد و توأمان دســـتگاههای تبلیغی
به جای امید ،ناامیـــدی را پمپاژ کنند،
طبیعـــی اســـت کـــه مـــردم و جامعه
نســـبت بـــه آن افقـــی کـــه در پیش رو
دارند ،دچار یأس میشوند.
نکتهای که در شـــعارهای مردم در
تجمعات اخیر نهفته بود این است که
مردم میخواســـتند صدایشان شنیده
شـــود .شـــنیدن صـــدای جامعـــه امید
را در آنهـــا زنده میکنـــد .جامعه باید
احســـاس کند که صدایش (البته اگر از

آزادی الزم برای ابراز نارضایتیهایش
برخـــوردار باشـــد) شـــنیده میشـــود و
همزمـــان در برابـــر آن ،پاســـخ مثبت
و درخـــور دریافت میکنـــد و بداند که
مجموعه نظام دیوانســـاالر کشـــور که
شـــامل همه قوا اســـت ،تمام تالشش
را بـــرای بهبود وضعیت کشـــور انجام
میدهد.
اگـــر چنیـــن احساســـی در مـــردم
ایجـــاد نشـــود ،جامعـــه دچـــار یأس
شـــده و در نهایت ممکن است حتی
اعتراضها کمی به ســـمت خشونت
هم کشیده شوند .بنابراین ،معتقدم
بـــرای بازگرداندن امید بـــه جامعه،
باید بـــاب گفتوگـــو را باز کـــرد؛ هم
صداها را شـــنید و هـــم در عین حال
همگرایـــی جـــدی در مـــورد مســـائل
مبتالبه جامعه فراهم کرد.
بحـــث اشـــتغال یـــک ســـرش بـــه
سیاســـت خارجـــی و باز شـــدن درهای
ارتباطـــات خارجـــی بازمیگـــردد و
یک ســـر آن هم به گســـترش تولید در
جامعـــه و کیفیـــت ســـرمایهگذاری و

بخش دیگر آن هم به کاهش فســـاد و
رانتخـــواری و پارتیبـــازی و ...مربوط
میشود .اینها مجموعهای است که در
کنار همدیگـــر رخ میدهد و همگرایی
همـــه قواها را بـــرای حل این مســـائل
میطلبد و اینجا اســـت کـــه این مردم
احساس میکنند عزم جدی برای حل
مسائلشان وجود دارد.
ëëبرخی از جامعهشناســـان بر این باور
هســـتند که علت ســـر دادن شعارهای
واپسگرا و ارتجاعی در جریان تجمعات
اخیـــر بهدلیـــل منتقـــل نشـــدن تجربه
سیاســـی از زمان مشـــروطه تا به امروز
بوده است؛ به تعبیری ،تاریخ را منتقل
نکردیم و همین تاریخ ندانســـتن دلیل
برخی واپســـگراییها اســـت .بـــا توجه
بـــه اینکه تخصص شـــما حـــوزه تاریخ
اســـت ،چقدر انتقال تجربه تاریخی به
یک ملت را در چنین مواقعی ضروری
میدانید؟
واقعیت این است که هر وقت یک
جامعـــه ناکارآمـــد و ناامید شـــود ،چه
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و رویههـــای درســـت ،گفتوگوهـــای
جدی و حل مســـأله از طریق رجوع به
نخبگان ،افکار عمومی و اطالعرسانی
درست است.
«توجـــه بـــه نیازهـــا»« ،گفتوگوی
جـــدی»« ،شـــنیده شـــدن صداهـــا» و
«کارآمد کردن جامعه» از اساسیترین
راهحلها است و اگر در دستور کار قرار
گیرد ،در جامعه «امید واقعی» شـــکل
میگیرد نه امید واهی.

فـــرد چه جمع ،به هـــر امر غیرمنطقی
چنـــگ میزند .بخشـــی از شـــعارهای
ارتجاعی که در تجمعات اخیر شـــنیده
شـــد (که البته جنبه عمومی نداشت و
خیلی محدود بود) بهدلیل ناکارآمدی
بخشهایـــی از جامعـــه و ناامیـــدی
مـــردم از وضعیت موجود بـــود و فکر
میکردنـــد کـــه آرزوهـــا و آمالشـــان در
گذشـــته بوده اســـت ،در حالـــی که اگر
آمالها و آرزوهایشان در گذشته تحقق
پیـــدا میکرد ،جامعه دســـت به تغییر
نمیزد و انقالب نمیکرد.
ما با نوعـــی ضعف حافظه تاریخی
نســـبت به گذشته مواجه هستیم و این
میتواند یکی از دالیل چنین شعارهای
واپســـگرا و ارتجاعیای باشـــد .اما تنها
دلیل نیســـت و بـــه اعتقاد مـــن ،حتی
مســـأله اصلی ایـــن اعتراضهـــا نبود.
اعتراضهایـــی که رخ داد ،معطوف به
مشـــکالت جامعه بود و راهحل آن هم
نه آن طرف مرزهای ایران اســـت و نه
در خشونت رادیکالیسم است .راهحل
این اعتراضها ،بازگشت به سیاستها

ëëبرای اینکـــه انســـجام دولت-ملت
بیشتر شود و سیاستگذاران بهتر صدای
مردم را بشـــنوند روشنفکران و نخبگان
چه نقشـــی در این بین میتوانند داشته
باشند؟
روشـــنفکران و نخبگان نخســـت در
تبیین مســـأله میتوانند نقش مثمری
داشتهباشـــند ،چـــون فهم مســـأله در
وهلـــه نخســـت از اهمیـــت بســـیاری
برخـــوردار اســـت .در مرحلـــه بعـــد،
انتقـــال ایـــن تبیین به طـــرق مختلف
به دولتمردان ،سیاســـتمداران و افکار
عمومی است .این امر میتواند فضای
پر استرســـی کـــه گاهـــی رخ میدهد را
تعدیل کند .زیرا در این صورت جامعه
میتواند دریافت بهتر و روشـــنتری از
مسأله و حل آن پیدا کند.
وقتـــی مـــردم احســـاس کننـــد کـــه
معضالت آنان را نخبگان میشناسند
و راهحلهـــا را هـــم در اختیـــار دارنـــد،
آن زمان ،درخواهنـــد یافت که راهحل
جامعه نه در خشـــونت اســـت و نه در
برگشـــت به ارتجاع و گذشـــته .بلکه در
«آینده» اســـت .تـــا با تکیه بـــر توانایی
خـــود و کمـــک نخبگان و روشـــنفکران
مسأله پیگیری و حل شود.

