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10سیاسی

نقد عملکرد وزرای دولت باید 
به اصالح امور منجر شود

یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
باید  مجلس  گفت:  اسالمی  شورای 
اولویت  دولت  وزرای  عملکرد  نقد  در 
عملکرد  قطعا  و  باشد  داشته  بندی 
حوزه  در  ویژه  به  کابینه  ضعیف  وزرای 
جوانان  و  ورزش  و  درمان  و  بهداشت 

باید از جنبه نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
مجتبــی یوســفی در گفــت وگو با ایســنا، بــا تاکید بر 
ضــرورت نقد عملکرد دولت از ســوی مجلس، بیان کرد: 
نظــارت بر عملکرد دولت با اســتفاده از ابزارهای نظارتی 
بــر اســاس قانون اساســی و آئین نامــه داخلی مجلس 
بر عهده نمایندگان اســت که این نظارت باید در مســیر 
اصالح امور صورت گیرد. نطق، تذکر، ســوال، استیضاح 
نظارتــی  ابزارهــای  از  همــه  نظارتــی  گزارش هــای  یــا 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی اســت کــه باید در 

مسیر اصالح امور بهره گرفته شود.

جمهوری  تا  کردند  تالش  اول  روز  از  ای  عده   
اسالمی پیشرفت نکند

وی در ادامــه اظهــار کرد: در نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی در عیــن حال کــه کمبودهایی وجــود دارد اما 
گام های بلندی نیز برداشــته شده است، ما در طول 40 
سال از عمر انقالب تالش کردیم تا مشکالت زیرساختی 
کشــور را حــل کنیم. حــدود یک دهــه از عمــر انقالب در 
جنگ ســپری شــد و بعد از آن نیز با تحریم های ظالمانه 
دشــمن روبرو شــدیم، برای عدم تحقق رشد زیرساختی 
کشور دشمنان خارجی تالش خود را به کار گرفتند البته 
برخی از افراد داخلی نیز رشــد کشــور را نمی خواستند. 
مــا برخــی افراد را داشــتیم که وزیر بودند امــا اکنون در 

خارج از کشور پناهنده شدند.

راستای تحقق  باید در   نقدها و موضع گیری ها 
حقوق مردم باشد

نماینــده مــردم اهــواز در مجلس شــورای اســالمی، 
تصریــح کــرد: کشــور مــا علیرغــم تمــام این ســختی ها 
پیشرفت های خوبی در حوزه های مختلف داشته است، 
کمبودهایــی نیــز همچنــان وجــود دارد که بایــد اصالح 
شــود. ایــن نکته باید مدنظر قرار گیــرد که نقدهای ما و 
موضع گیری های نخبگان باید در راســتای تحقق حقوق 
مردم و اصالح امور باشــد، از ســوی دیگر نباید منجر به 
نا امیدی مردم و ســیاه نمایی شــود. در عین اینکه باید 
عملکــرد دولت نقد شــود، امــا باید با ارائــه راهکار امید 

آفرینی کنیم.

دستاوردهای  از  برخی  اخیر  روزهای  در  مجلس   
دولت را نادیده گرفت

این عضو کمیســیون عمــران مجلس در ادامه تاکید 
کــرد: مجلــس در تبصره 18 قانون بودجــه گام بزرگی در 
راســتای حمایت از کسب وکارها برداشت. در سال 1400 
بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای حمایت از 
کسب و کار ها و ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کرده بود. 
درســت است که عملکرد این بند در سال 1400 فقط 19 
هزار میلیارد تومان بود اما دولت قبل حتی یک ریال هم 
بــه این حــوزه پرداخت نکرد و همه ایــن 19 هزار میلیارد 
تومان در این دولت پرداخت شــده اســت که این اقدام 

دولت نادیده گرفته شده است.
وی افــزود: وزارت اقتصــاد کار بزرگــی در 6 ماهه دوم 
ســال 1400 انجــام داد و نبایــد اقــدام وزارت اقتصــاد را 
نادیــده گرفــت. مشــکالت تامیــن ارز، تامیــن کاالهــای 
اساســی و تحریم هــای ظالمانه واقعیت هایی اســت که 
مجلس باید در نقدهای خود در نظر بگیرد. در عین نقد 

عملکرد دولت باید محاسن را نیز در نظر گرفت.

 مجلس باید در نقد عملکرد دولت اولویت بندی 
داشته باشد

نماینــده اهــواز بــا تاکیــد بر ضــرورت اولویــت بندی 
مجلــس در نقــد عملکــرد وزرای دولــت، بیــان کــرد: به 
و  بهداشــت  وزارت  حــوزه  در  مدیریــت  مثــال  عنــوان 
درمــان باید تغییرات اساســی داشــته باشــد، موضوع 
کمبــود دارو امــروز گلــه بــه حق مردم شــده اســت، ما 
نزدیــک بــه 350 شــهید از کادر درمــان در زمــان کرونا 
دادیــم و با همــت پزشــکان و کادر درمانــی این بحران 
را پشت سرگذاشتیم. باید به وضعت معیشت و تبدیل 
وضعیت این قشر توجه بیشتری شود. متاسفانه برخی 
از نیروهــای طرحی نیز اخراج شــدند. در زمان ســخت از 
آنها استفاده کردیم اما امروز نسبت به معیشت آنها بی 
تفاوت هســتیم، پس در مدیریت این بخــش باید تغییر 

صورت گیرد.
ورزش  وزارت  در  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  یوســفی 
شــاهد ســوءمدیریت شــدیدی در بخش های گوناگون 
هســتیم. مجلس باید به این بخش ها نیز توجه داشته 

باشد و قطعا این موارد را دنبال خواهیم کرد.

تحلیل

آلمان باید مسئوالنه نسبت به گذشته شفاف سازی کند!
سپهرغرب، گروه سیاسی:   موضع اخیر صدراعظم آلمان در قبال جمهوری اسالمی ایران را مداخله جویانه، تحریک آمیز و غیردیپلماتیک دانست و اظهار کرد: متاسفانه برخی مدعیان حقوق بشر با فراموشی کارنامه تاریک خود در قبال مردم شریف و مقاوم ایران در 

جریان حمایت کور و غیرانسانی از رژیم صدام، همراهی با تحریم های ظالمانه متعاقب خروج آمریکا از برجام و نیز سکوت در برابر اقدامات تروریستی داعش که آخرین آن حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ بود، حقوق بشر را دستمایه بازی های سیاسی کرده اند.ر
وی افزود: اراده جمهوری اسالمی ایران در مبانی بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی، مقابله با زور و دفاع از مظلوم همواره مبتنی بر اصل مسئولیت پذیری بوده و این در حالیست که آلمان با فرار از مسئولیت بین المللی خود در احترام به حق حاکمیت کشورها، 

ضمن پناه دادن به گروه های تروریستی و تجزیه طلب معاند جمهوری اسالمی ایران و نیز اتخاذ رویکرد گزینشی و دوگانه در برابر جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی در اقصی نقاط جهان ازجمله فلسطین، خود را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی می کند!
وی خاطرنشان کرد: احترام و منافع متقابل، تنها راه در مسیر همکاری پایدار است.

یوسفی

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
فراکسیون  رئیس  نایب 
شورای  مجلس  انقالب 
رضایت  ایجاد  گفت:  اسالمی 
مدیران  بکارگیری  با  عمومی 
در  ویژه  به  مسلط  و  کارآمد 
محقق  کلیدی  وزارتخانه های 

خواهد شد.
محســن پیرهــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه برای 
بهبود شــرایط اقتصادی کشــور و ایجاد رضایت  
و  کاربلــد  انگیــزه،  بــا  مدیــران  بایــد  عمومــی 
متخصص در بخش اجرایی مسلط شوند، بیان 
کرد: مــردم از مدیرانی که عهده دار مســئولیت 
می شــوند، انتظــار دارند موانع را رفــع کنند نه 
اینکــه ناکارآمدی هــا را به دلیل شــرایط ویژه ای 

که به کشور تحمیل شده، توجیه کنند.
وی در ادامــه در پاســخ به اینکه در شــرایط 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی کشــور بایــد 
چــه موضوعاتــی و چه روند اجرایــی در اولویت 
وزارتخانه هــای اقتصــادی به صورت مشــخص 
صنعت، معدن و تجارت باشــد تا شــاهد تغییر 
در شــرایط اقتصادی و افزایش رضایت  عمومی 
باشــیم، اظهــار کــرد: وزارت صمــت، وزارتخانــه 
بزرگــی اســت کــه در تحــول اوضــاع اقتصــادی 
کشــور به صــورت ویــژه می تواند نقــش آفرین 
و اثرگــذار باشــد، ازجملــه اقداماتــی کــه وزیــر 

صمــت بعــد از رای اعتمــاد دوبــاره بهارســتان 
می توانــد انجــام دهد این اســت کــه در منابع 
انســانی مدیریتی قبلی  خود، یک بازبینی جدی 
و اساســی انجــام دهــد. در رویکــرد جدیــد این 
وزارت خانــه کســانی را در پســت های مدیریتی 
بگمــارد که هم در بخش بازرگانی و هم صنعت 
اشــراف کامل بر کار داشــته باشــند تــا بتوانند، 
در یــک هماهنگی و همپوشــانی کامل اهداف 
توســعه ای ایــن دو بخش مهــم را پیش ببرند. 
چــرا کــه بخشــی مدعــی و خواهــان تولیــد و 
بخشــی خواهان واردات هســتند که نمونه آن 

در بخش واردات و تولید خودرو عیان است.

 به مدیران با انگیزه و متخصص میدان 
داده شود

نایــب رئیس فراکســیون انقــالب بــا تاکید بر 
اینکه باید به مدیرانی در وزارتخانه صمت میدان 
داده شــود و فرمان کارها را به دست بگیرند که 
عالوه بر داشــتن انگیزه ایجــاد تغییر و بهبود در 
شرایط، اشــراف کامل بر این موضوعات داشته 
باشــند و بــا هم هماهنــگ باشــند، تصریح کرد: 
نکته مهم دیگر این اســت که دولــت اگر اهداف 
را در رشد اقتصاد و بهبود معیشت مردم تعیین 
می کند، وزرا و مدیران ارشد اقتصادی باید با آن 
همراه باشــند و نباید ناکامی یا عدم توفیق ها را 
فرافکنی کنند و مدام در توجیه عدم پیشرفت ها 

تاکیــد کنند کــه شــرایط اقتصــادی اینگونه بود 
و تحریم هــا و برجــام اجــازه کار نمی دهد. حتما 
اقتصــادی  شــرایط  بهبــود  بحــث  در  موانعــی 
وجــود دارد اما انتظــار از افرادی که مســئولیت 
می پذیرنــد این اســت که در شــرایط موجود که 
همه بــدان واقــف هســتند بتوانــد راهکارهای 
اساسی برای خروج از بحران به کار ببندد. وی در 
ادامــه تاکید کرد: مردم باید اثــر یک اقدامی را با 
چشــم ببینند به عنوان مثــال اگر قیمت خودرو 
بــه خاطــر کاهش تولید بــاال رفــت االن به خاطر 
افزایش تولید باید قیمتش کاهش پیدا کند اما 
در عمل این گونه نیســت و مردم اثرات افزایش 

تولید را حس نمی کنند.

 ضرورت تمرکز روی دو صنعت مهم
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا تاکید 
رضایت منــدی  افزایــش  حــوزه  در  اینکــه  بــر 
اجتماعــی وزارت صمت بایــد روی دو چیز تمرکز 
کنــد؛ صنعت خــودرو و صنعــت لــوازم خانگی، 
ســوی  از  صنعــت  دو  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
دولــت بــا ممنوعیــت واردات بــه طــور کامــل 
حمایت می شــود. وزارت صمــت می تواند روی 
ایــن صنعــت متمرکــز شــود. مدیــران مربوطه 
همچنیــن می تواننــد روی کیفیت خدمات پس 
از فــروش و واردات بخشــی کــه قادر بــه تولید 
نمونــه داخلی آن نیســتیم هم تمرکــز کند. اگر 

در وزارتخانــه بتوانند بر ســر این موضوعات به 
یک اجماع کلی برســند موجبــاب رضایت مندی 

اجتماعی در برخی روندها فراهم خواهد شد.
وی افــزود: در بخــش واردات از آنجایــی کــه 
کاالهــا بــا ارز توافقی و نیمایی وارد می شــوند، 
بایــد الزامی برای واردکننــدگان درنظر بگیرند تا 
کاالهایشان را با همان نرخ ها توزیع کنند اینکه 
تجــار کاالها را نگــه دارند و تعــداد محدودی را 
به شــکل عمده بفروشــند، اثری روی کاهشــی 
شــدن قیمت هــا در بازار نخواهد داشــت. البته 
بایــد  تولیــد  نهاده هــای  واردات  درخصــوص 

موانع برداشته شود.
پیرهــادی در پایــان بیــان کــرد: نکتــه مهــم 
دیگر در بحــث ارتقای رضایت عمومــی در حوزه 
اقتصــادی این اســت که وزارتخانه هــای اقتصاد 
باید با معاونت  علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هماهنــگ باشــد تــا در قالــب کمیته یــا کارگروه 
مشــترک از مباحث علمی تا تجاری ســازی با هم 
همکاری های الزم را داشته باشند و در خصوص 
تجاری ســازی از همراهی هــای وزارت اقتصــاد و 
دارایــی نیز بهــره بگیرنــد. وزرای اقتصــادی برای 
پیشبرد اهدافشان باید در انتخاب مدیران ارشد 
وزارتخانه ها حساســیت بســیاری داشته باشند 
و مــدام رونــد کارهــا را داشــته باشــد تــا بتواند 
در پیشــبرد اهــداف وزارتخانــه به کمــک بیاید و 

هماهنگی های الزم را انجام دهد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
احمد  سید  االسالم  حجت 
را  معترضان  ما  گفت:  رهنمایی 
از  آنها  بلکه  نمی دانیم  بیگانه 
هستند  وطن  خوب  فرزندان 
ولی دشمن از آنها سو استفاده 

می کند.
رعایــت حجــاب یکــی از الزمه هــای جامعــه 
اسالمی است و این مهم پس از پیروزی انقالب 
اسالمی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. چادر 
حجــاب غالــب دهــه پنجاهی هــا و شــصتی ها 
شــد و همــه بــه ایــن پوشــش مفتخــر بودند. 
بــا گــذر زمــان و گذشــت 40 ســال از پیــروزی 
انقــالب، حجاب و دیگر مباحــث فرهنگی مورد 
هجمه های ســنگین دشمنان و در نوک پیکان 
تهاجم دشــمن قرار گرفت. متأسفانه رو به روز 
بر تهاجم ها افزوده شــد و نوجوانان و جوانان 
مــا را تحت تأثیر قــرار داد. معنــای حجاب باید 
بــرای قشــر نوجوان بــه زبــان خودشــان برای 
آنان تعریف شــود، اما متأسفانه این امر مورد 
غفلت قرار گرفته اســت و بخشــی از نوجوانان 
با زیبایی های حجاب و رعایت عفاف به معنای 

واقعی واقف نیستند. 
بــر همین اســاس و بــرای واکاوی بیشــتر این 
مســئله با حجت االســالم ســید احمــد رهنمایی 
عضو هیــأت علمی گروه علوم تربیتی مؤسســه 
بــه  )ره(  خمینــی  امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی 
گفتگو نشستیم که مشــروح این گفتگو را در زیر 

می خوانید:

برای  را  حجاب  فرهنگ  می توان  چگونه   
نسل نوجوان و جوان دهه نودی و هشتادی به 

»معروف« و امری پسندیده تبدیل کرد؟
حجــاب در مقایســه با ســایر ارزش هــا و باورها 
جنبه هــای خاصــی دارد. مــا معنــای این کلمــه را 
بیشــتر در دیانت می بینیم تــا در قوانین. حجاب را 
مثــل بســیاری از ارزش ها دین پایــه می بینیم و نه 
صرفــا به عنــوان قانــون. حجاب یک ریشــه دینی 
و مذهبــی و فلســفه خــاص خــودش ر ا دارد. مــا 
کوتاهی کردیم که بصیرت کافی را به وجود نیاورده 
و آن را بیــان نکردیم و بیشــتر این کم کاری متوجه 
مدیران ارشد ادارات و استانداری ها و مجموعه ای 
از کارمندانشان که از بانوان جوان هستند، است. 
تبلیغــات بســیار بازدارنــده از گرایشــات مذهبــی 
مسبب عدم موفقیت در امر حجاب شده است. ما 
به راحتی توانستیم در مقابل دشمن در حوزه های 
نظامی، دفاعی و تجهیزات علمی صف آرایی کنیم و 
تا حدودی بر مشــکالت پیروز شده و بر نقشه های 
دشــمن فائق آمدیم اما در خصــوص حجاب این 
کم کاری به شــدت مشاهده می شود و فرقی هم 
نمی کنــد دولت اصولگــرا یا اصالح طلب باشــد در 
همین دولت مشــاهده می کنیــم در محیط اداری 

کم کاری وجود دارد.
در مدیریت زمان مرحوم هاشــمی رفسنجانی 
بخشنامه ای در خصوص ســنجش زنان و مردان 
در امــر حجاب صادر شــد امــا اجرایی نشــد. حتی 
بــه مــردان هم توصیه می شــد کــه در اجتماعات 
پوشش و حجاب متناسب به خود داشته باشند. 
این یک جهت دارد و طبعا باید به روند معکوسش 

پی ببریم و از نقطه ای که ضربه پذیر شدیم، جلوی 
ضربــات را بگیریــم. دشــمن متوجه شــده یکی از 
عوامل بازدارنده نفوذ فرهنگی در ســطح جامعه 

حفظ حجاب و عفت عمومی است.
وقتی صحبت از حجاب می رود ذهن ما ســراغ 
چــادر و پوشــش خــاص بانــوان مــی رود امــا در 
خصــوص مردان هــم همینطور اســت. یعنی ما 
در مجامــع عمومی بــه آقایان اجــازه نمی دهیم 
که با یک تی شــرت تنگ و لباس تنگ ظاهر شــود. 
ولی وقتی ما نســبت به مردها بی خیال هستیم 
بانوان هم می خواهند به انــدازه مردان نمایش 
داشته باشــد. ما داشتیم بانوان چادری محجبه 
کــه وارد دانشــگاه می شــدند تا آقایان پســر را به 
صورت آزاد مشــاهده می کردند که ضوابط عفت 
عمومی را رعایت نمی کنند آنها هم خواهان آزادی 

ظاهری می شدند.
اگــر بخواهیم بر روی مســاله حجــاب کار کنیم 
باید به عمق و ریشــه دینی آن توجه کنیم و آن را 

تنها قانون مدنی نپنداریم.

نسل  افراد  از  برخی  می گویند  عده ای   
جوان امروز به معنای واقعی کلمه ارزش درونی 

حجاب را باور ندارند، آیا این صحیح است؟
من نمی خواهم ارزش قانون گذار را تضعیف کنم 
می خواهم ریشه را بگویم اما قانون می تواند ریشه 
را تقویــت کند. من در این ناحیــه کم کاری می بینم 
کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده تفاسیری که 

بیان آیات حجاب نوشته شده کامل است.
ما کم کاری کرده ایم. تلویزیون ما در این زمینه 
و در ایــن جهــت که قرار اســت دانــش افزایی کند 
برعکس شــده است. کســی که چهره تلویزیونی 
شــده و خودش به تنهایی یک رســانه شده هیچ 
مســئولیت فرهنگی را عهده دار نیســت. بنابراین 
فرهنگ سازی ای هم رخ نداده است. ما چه زمانی 
در تلویزیون برنامه های جــذاب در این خصوص 
ساختیم؟ ما چه زمانی مذاکرات و گفتگوهایی را 
به صورت علمی و فنی بیان کردیم و از جنبه های 
عاطفی بــه قضایا نگاه کــرده و ورود پیدا کردیم؟ 
چه زمانی خانواده ها را متوجه کردیم؟ این کارها 
را نکردیم و طبیعی اســت در بخشی از این نسل، 

ارزش چندانی هم پیدا نمی کند.
من زمانی که در ســال 1353 طلبه شــدم، در 
آن زمان تمام مراســم و برنامه های رســمی برای 
این بود که جامعه را به ســمت عریانی و برهنگی 
ســوق دهند ولی مردم مقاومت کردند. ما در آن 
زمان حســاس هم کار فرهنگی انجام می دادیم. 
گرچه در آن موقع نهاد خانواده های نیز از جایگاه 

ویژه ای برخوردار بود.

 عنصر خانواده در این زمینه تا چه اندازه 
مهم است؟

در آن زمان اکثر دختران دبیرســتانی باحجاب 
بودنــد و ایــن نشــان دهنده یک تقیــد دینی بود 
که همین ها پشــتوانه دفاع از نظام شــدند. برای 
مــا دین خیلــی با ارزش بــود. اما در فضــای امروز 
دین مسأله ای شده که هر کس به خودش اجازه 
می دهــد راجع به آن صحبت کنــد در حالی که اگر 
مریض شــویم فورًا به دنبال پزشک متخصص و 
زبر دســت می گردیــم. برخی در خصــوص احکام 
دیــن و اصــول و فروعــش بی اطــالع اظهــار نظر 
می کنند چرا که ما دین را ملغمه ای دانســتیم که 
مقام قدسی ندارد و در مدت چهل سال گذشته 
در حــوزه علــوم انســانی بــه ذهن ها القــا کردند 
همان چیزی اســت که در ذهن تو نقش می بندد 
اصل اســت نه آن چیزی که واقعیت دارد. افرادی 
دانشگاهی و حوزوی بودند که به جنبه های گریز 
دینی دامــن زدند و در همه امور دخالت کردند و 
کار آنهــا بی اثــر نبود. آنها عالوه بر مقام اســتادی 
دانشگاه برخوردار از مقام و جایگاه دولتی بودند 
و کســی جلودارشان نبود و این چیزها روحیات و 

نگاه های مردم را عوض کرده است.
ما باید با حوصله و صبر با نسل جوان صحبت 
کنیــم. در مــواردی بــوده کــه بــه رســم طلبگــی 
نشســتیم و بــارش عاطفــی و فکــری شــده و اثر 
گذاشــته اســت اما دیگر تالشــمان در این زمینه 
فروکــش کــرده و برخــی عرصه هــا را باختیــم. ما 
آنجایــی که نیســتیم، ضرر کردیــم و آنجایی که ما 
حضــور داریــم منفعتش بیشــتر از ضــررش بوده 
اســت. ما وقتی در ســنگر حضور نداریم دیگرانی 

می آیند و این سنگر را اشغال می کنند.

 چه راهکاری شما در این زمینه پیشنهاد 
می کنید؟

بــی حوصلگــی در فضــای جامعــه آزار دهنده 
اســت. تا چــه اندازه ما از همدیگــر آزار می بینیم؟ 
فرهنگ رانندگی نداریم. فرهنگ معاشــرت را بلد 
نیستیم. برخوردهای ما برخوردهای غیر اسالمی 
شــده و روش های ما بســیار نا مهربانانه اســت و 
البته از حق نگذریم بســیاری از اقشــار در سطوح 
مختلــف جامعــه بــه حــق دارنــد درســت عمــل 
می کننــد. روی صحبتم با کســانی اســت با چنین 
برخوردهــای تنگ نظرانه ای بــا ارزش های دینی و 
اجتماعی دارند. ارزش هم تنها حجاب نیست. در 
حوادث اخیر دیدیم. اینکه کســی معترض به امر 
حجاب است آیا راهش این است که فحاشی کند 
و حرفهــای رکیک بزند؟ به مقدســات و نوامیس 
مــردم تعدی کنــد؟ امر به معروف شــرایط دارد و 
باید اجرایی شــود دولت باید همراه باشــد و هم 
مردم بایــد توجیه شــوند.ما باید حجــاب را برای 

دیگر افراد روشن و تبیین کنیم.

می گوید:  که  مواجهیم  نسلی  یک  با  ما   
»انتخابم این است و به کسی ربطی ندارد« نسل 
امروز بسیار بر اساس عملکرد خودش تصمیم 
می گیرد، فضای این نسل فضای متفاوتی از نسل 
دهه شصت و هفتاد است. چه باید کرد که این 

امر به معروف باعث عناد بیشتر نشود؟
اگر درســت رفتــار کنیــم این گونه نمی شــود. 
گره روی گره که نمی شــود زد. من بایستی بتوانم 
جــوری تبییــن کنم که باعــث عناد نشــود. من با 
بچه ها ســرو کار داشــته ام و االن با دانشــجویان 
کار می کنــم. اصلی تریــن حــرف ایــن اســت که با 
منطق و علم، موضع درست را بگیریم. ما باید به 
نســل جوان این مســئله را که »ما بهم مرتبطیم 
و نمی توانیــم از همدیگــر جدا باشــیم« را تفهیم 
کنیــم. در جامعــه ای هســتیم که دردهــای ما به 
هــم بســتگی دارد. مــا در جهات اخالقــی اش کم 
کار کردیــم. من هــای دیگری نیز حــق دارند و تنها 
بهــره برداری از فضا حق یک »من« نیســت. اگر با 
زبان شــیرین و درســت با افراد صحبت کنیم آنها 
پذیرا هســتند. به نظر می رسد ما آداب معاشرت 
را باید یاد بگیریم. یک روحانی و مربی باید بتواند 
در حدی از علوم مختلفی همچون روانشناســی 
و جامعه شناســی در معاشــرت هایش استفاده 
کند تا بتواند با داللت فرد مقابلش را توجیه کند. 
طرز برخورد ما خیلی باید حســاب شــده باشــد و 
ما درســی به نــام اصول روابط انســانی داریم و از 
آیات و روایات و سیره اهل بیت و منش چهره های 
موفق دنیا استفاده می کنیم و اصولی را استنباط 
می کنیــم و اگــر اصــول جاری شــود دیگــر چنین 
مباحثی مطرح نخواهد شد. وقتی توجیه به زبان 
علمی شوند و از زبان دین بشنود اثر بخش است. 

ما این کارها را نکرده ایم.

 چه کسی نکرده است؟ تقصیر برعهده چه 
کسی است؟

هر کسی که فعالیت های فرهنگی کشور را به 
عهده گرفته است از من طلبه بگیرید تا مجتهد و 
مرجع تقلیدی که باید با نوجوانان صحبت کند، از 
رئیس دولت تا قانون گذار. ما آنچه از متون دینی 

خــود برگرفته ایــم را روی کاغــذ آورده ایــم اما تنها 
روی کاغذ مانده و اجرا نشده است. ما باید مروج 
ارزش ها باشــیم و با زبان خوش هم بیان کنیم تا 
آن ارزش برای مخاطب شیرین شود. وقتی ارزش 
را با زبان تلخ بیان می کنیــم آن ارزش نیز در ذهن 

مخاطب تلخ باقی می ماند.
مــا در جاهایــی بایــد بــا هــم صحبــت کنیــم و 
میزگردهایی گفتگویی باشد یکی او بگوید و یکی 
مــن بگویم با حلــم و حوصله خیلی از مســائل را 
پیش ببریم. در بعضی از گفتگوهایی که در رسانه 
ملــی مشــاهده می کنیــم خیلــی از آداب گفتگــو 
رعایــت نمی شــود و مخاطــب هیــچ نتیجــه ای از 
حاصل این گفتگو ندارد و نمی تواند برداشــت به 
حقی داشته باشد. وقتی با بیان شیوا رفتار کنیم 

باعث می شود بقیه درست رفتار کنند.
حتی منبرهای ما باید گفتگو محور باشد و باید 
بازخورد آن در جلســه مشهود باشــد و از متکلم 
وحده بودن دور شود. رسم و رسوماتی است که 
باید تغییر کند. لحن ها باید جذاب شود و کلمات 
صحیح و دلنشینی باید جایگزین امر و نهی شود. 
ما نباید خدای همدیگر شــویم. او مــا را آفریده و 
به ما قدرت درک و شعور داده است. ما با همان 
خدا می توانیم در دنیا فخر بفروشیم در قرآن سه 
مقام ادب در مقام گفتگو برای انسان گفته است 
و اساسش هم فراخواندن به دین است. خداوند 
در ســوره مجادلــه می فرمایند: »ادُع ِإلٰی َســبیِل 
ــَک ِبالِحکَمِة َوالَموِعَظــِة الَحَســَنِة ۖ َوجاِدلُهم  َرّبِ

» تی ِهَی َأحَسُنۖ  ِباّلَ
ایــن ســه روش کارســاز اســت پیامبــران مــا دو 
روش اول یعنــی حکمت و موعظه را پیش گرفتند 
و جادلهم روش ما انســان ها است. جادلهم جدال 
و دعوا منظور نیســت بلکه دعوت است که بر روی 
مســلمات متمرکز می شــود. به عنوان مثــال ما از 
حجاب صحبت نمی کنیم بلکه از حفظ حرمت عفت 
عمومی صحبت می کنیم که همه طالب آن هستند 

و بهتر است بر عالقه های مشترک تمرکز کنیم.
ما وقتی به یک نقطه مشــترک برسیم آن برای 
ما اصل می شود و نسبت به آن پایبند می مانیم. 
ما اگر توانســتیم به ظرافت تمام با موعظه های 
شایســته و تمرکز بر نقاط مشــترک مطلبــی را به 
عنــوان اصلی برای همه برگزینیم می شــود بر آن 
تکیه کنیــم. امری که اصل نبوده اصلش کردیم و 
ع بوده را اصل حســاب آوردیم.عفت  امــری که فر
عمومی مساله ملی است و تمام ابزار ملی باید در 
اختیار مجموعه ای باشــد که می خواهد آن اصل 

را ثابت کند.
خانواده بســیار مهم اســت و باید به آن بیش 
از هــر زمــان دیگــری اهمیــت دهیم. وقتــی اصل 
روشــن شــد جایگاه خــودش را پیدا کنــد. من در 
دانشــگاه های غربــی نیــز تحصیــل کــردم در آن 
دانشــگاه ها بــرای اســتادان و دانشــجویانی کــه 
می خواهند تحصیل کنند بخش نامه هایی وجود 
داشــت و ندیدم کسی آن قوانین را زیر پا بگذارد. 
بــه عنوان مثــال قانون گذاشــته بودند که بحث 
باید علمی باشد و از سو گیری قومی و دینی باید 
اجتناب کرد. ما معترضان را بیگانه نمی دانیم بلکه 
آنهــا از فرزندان خوب وطن هســتند ولی دشــمن 
از آنها ســو اســتفاده می کند و تا آنجایی که در این 
عرصه می شود باید درست برخورد کنیم. ما روشی 
داریم به نام روش معکوس یعنی اگر کسی به زبان 

ناسزا می گوید تو با روی خوش با او صحبت کن.

موضوع  این  از  که  بندی  جمع  پایان  در   
می توانید داشته باشید چیست؟

در خصــوص حجاب و ســایر ارزشــها دو محور 
اساسی را در نظر بگیریم یکی دیانت و دوم قانون 
مــداری که تــوأم با هم جواب می دهــد. اگر این را 
توانستیم خوب تبیین کنیم می توانیم به نتیجه 
مطلوب رســیده و آن نابهنجاری ها جوابش داده 

شده است.

ما منبرهای  حتی 
باشد محور  گفتـــگو  باید   

مــا وقتــی بــه یــک نقطه مشــترک برســیم آن بــرای ما اصل می شــود و نســبت بــه آن پایبند 
می مانیــم. مــا اگــر توانســتیم بــه ظرافــت تمــام بــا موعظه هــای شایســته و تمرکــز بــر نقاط 
مشــترک مطلبــی را بــه عنــوان اصلی بــرای همه برگزینیم می شــود بــر آن تکیه کنیــم. امری 
کــه اصــل نبوده اصلــش کردیم و امری که فرع بــوده را اصل حســاب آوردیم.عفت عمومی 
مســاله ملــی اســت و تمــام ابزار ملــی بایــد در اختیار مجموعه ای باشــد کــه می خواهد آن 

اصل را ثابت کند.

حجت االسالم 
رهنمایی

پیرهادی

انتظار مردم از مدیران اجرایی رفع موانع است نه توجیه ناکارآمدی ها!
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11 سیاسی حضور همه مسئوالن در اجتماعات مردمی به ویژه جمع جوانان ضروری است
سپهرغرب، گروه سیاسی: سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه همچنین حضور همه مسئوالن در رده های مختلف قوای سه گانه را در اجتماعات مردمی به ویژه جوانان، ضروری خواندند.

در نشست سران سه قوه که به میزبانی حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی در دفتر رئیس جمهور برگزار شد لزوم تسریع در تقدیم برنامه هفتم توسعه کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به دولت و مجلس شورای اسالمی مورد تاکید قرار گرفت.
سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه همچنین حضور همه مسئوالن در رده های مختلف قوای سه گانه را در اجتماعات مردمی به ویژه جوانان، ضروری خواندند.

در این نشست تقویت همکاری و تعامل قوای سه گانه برای پیگیری جدی تر و تالش مضاعف و هماهنگ برای برطرف کردن مشکالت و کاستی ها مورد تأکید قرار گرفت.

استاد  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ریشه  تهران  دانشگاه  مردم شناسی 
را  اخیر  ماه  دو  حوادث  و  اعتراضات 
اجتماعی  امر  به  سیاسی  امر  بدل شدن 
اجتماعی  رشد  معنای  به  را  آن  و  می داند 
می گیرد  نظر  در  ایرانیان  باالی  به شدت 
جنبش ها  رویم  جلوتر  هرچه  میگوید:  و 
فرهنگی تر و معرفتی تر خواهند شد و در یک کالم از این به 
با  که  می شویم  مواجه  شناختی  جنبش هایی  با  بدل  بعد 

همه چیز و همه کس پرسشگرانه برخورد خواهند کرد.
ابراهیم فیاض در کنار چند نام دیگر از معدود چهره های 
دانشــگاهی حــوزه علوم انســانی و به ویژه جامعه شناســی 
اســت کــه در جریــان اعتراضــات شــهریور تــا آبــان امســال 
کوشــیدند بــا ارائه نظراتشــان بــرای رســیدن بــه چارچوبی 
تحلیلــی دربــاره علــل وقوع ایــن اعتراضــات و دســتیابی به 
تبینــی جامعه شــناختی از آن گام بردارند. نظــرات او و دیگر 
اســتادان جامعه شناســی چــه در همراهــی بــا معترضان و 
چــه در مواجهه بــا آنان، هــم مخالفان سرســختی دارد هم 

هوادارانی مخصوص به خود پیدا کرده است.
آنچــه در ایــن میان بیــش از موافقــت یا مخالفــت با این 
دیدگاه هــای مختلــف و گاهــی متضــاد اهمیــت دارد، نفس 
توجه چهره هــای »آکادمیک« به رویدادهــای »کف خیابان« 
و البتــه »صحــن دانشــگاه« اســت؛ رویکــردی کــه در جریان 
شــکل گیری اعتراضــات ســال های پایانی دهــه 90 از صحنه 
غایــب بــود و بــه فقــر نظــری، ضعف علمــی و کمبــود توان 
تحلیلی اغلب جامعه شناسان و صاحب نظران علوم انسانی 
ۖ منهــای یکــی، دو پژوهــش مســتقل کــه امــکان انتشــار 
عمومی در قالب کتاب را پیدا نکردند و بازتاب رســانه ای هم 

نیافتند - تعبیر شد.
حــاال و در شــرایطی که دانشــگاه های کشــور بیــش از هر 
زمــان دیگر در دهه گذشــته نســبت به مســائل سیاســی و 
غ از تمام  اجتماعی جلوه ای فعاالنه به خود گرفته است، فار
تعریف وتمجیدهــا یــا نقدونظرهایــی که به شــکل همراهی 
دانشــجویان وارد می شــود و در جای خود نیازمند بررســی 
همه جانبــه ای اســت، نفس رســیدن اســتادان و اهل فن و 
نظر )گرچه همچنان برخی از آنان( به این درک و دریافت که 
دیگر ساکت ماندن و عبور از کنار مسائل اجتماعی و سیاسی 
همچــون گذشــته نــه همراهی برانگیــز خواهــد شــد و نه با 
توجیهاتــی از جنــس ردیف کــردن فهرســتی از محدودیت ها 
یا ممانعت ها رفع ورجوع میشــود، بــه خودیخود قابلتقدیر 

است.
از این منظر آنچه صاحب نظران و استادان دانشگاهی در 
پاسخ به پرسش های این مجموعه مصاحبه ها خواهند داد 
که با هدف تحلیل و تبییــن علل، زمینه ها و پیش زمینه های 
اعتراضات شــهریورماه 1401 انجام می شوند و امید است با 
اخذ نظرات ســایر چهره هــای آکادمیک ادامه یابد، صرفا قرار 
اســت به افزایــش آگاهی  مخاطبان و احیانا آشنایی شــان با 
دیدگاه هــای متفــاوت دربــاره ریشــه ایــن اعتراضــات، آینده 
جامعــه ایران و تحلیل جامعه شــناختی از آن تمرکز داشــته 

باشد نه لزوما تایید یا رد این دیدگاه ها.
حــوزه  پژوهشــگر  فیــاض  ابراهیــم  بــا  گفت وگــو  متــن 
گــروه  دانشــیار  و  مردم شناســی  و  جامعه شناســی 

مردم شناسی دانشگاه تهران را در ادامه می خوانید:

امینی  مهسا  جان باختن  از  دوماه  حدود  گذشت  با   
تداوم  و  کشور  مختلف  شهرهای  در  اعتراضات  آغاز  و 
ریشه  درباره  متفاوتی  تحلیل های  بعد،  ماه های  تا  آن 
سیاسی  صرفًا  را  آن  برخی  شده،  مطرح  اعتراضات  این 
کرده اند  زندگی  سبک  به  معطوف  را  آن  برخی  دانسته اند، 
و برخی به خارج از کشور ارجاع داده اند و مباحثی همچون 
تحلیل  کشیده اند،  پیش  را  براندازی  و  تجزیه  برای  تالش 

شما از ریشه این اعتراضات چیست؟
مــا از نظر غریزه ای اوج گرفته ایــم و باید این نکته را تکرار 
کرد که الزم اســت ســاختار جامعه خودمان را از نظر زمانی، 
تاریخی و جغرافیایی تئوریزه کنیم. االن ســیر جامعه معاصر 
ایران اصال تئوریزه نشــده یا خیلی کــم این اتفاق افتاده یا با 
نظریات غربی تئوریزه شده است. اما در مورد پرسش شما 
باید گفت که از سال 68 تا 88 در کشور شاهد حاکمیت امر 
اقتصادی بودیم، یعنی دنبال ماشین بهتر، خانه بهتر، محله 
بهتــر و مدرســه بهتر و این قبیــل موارد بودیم. از ســال 88 
کــه آن جنبش و مســائل پیش آمد ما از امر سیاســی به امر 
جنسی در ســال های بعد کشیده شدیم و از سال 1400 هم 
وارد امــر ارتباطــی شــدیم. در امر اقتصادی غریزه گرســنگی 
پشــت مسائل قرار داشت، بعد از ســال 88 غریزه جنسی و 
االن هم غریزه ارتباطی انســان است که حاکم شده است و 

این نکته اول است.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه مــا چــون ایــن مســائل را بــه 
هیچ وجــه تئوریــزه نکردیــم و آنجایی کــه باید در ایــن زمینه 
سیاســتگذاری می کــرد همچــون دفتــر تبلیغــات، شــورای 
انقــالب فرهنگی و دانشــگاه های علوم انســانی، این امور را 
تئوریزه نکرد، ما دچار یک بن بســت و شوک شدیم. االن هم 
شــاهدیم که هرروز یکی می آید و می گوید باید گشت ارشاد 
را ســختگیرانه تر کــرد، یــا می گویــد کســی که بــدون حجاب 
وارد بانــک می شــود بایــد جریمــه شــود، یا گفته می شــود 
تاکسی هایی که بدحجاب ســوار می کنند باید جریمه شوند 
و ایــن قبیــل حرف هــا. آنــان چنیــن گفتنــد و از این طرف هم 
شــروع شــد؛ این حــوادث فقط یــک کبریــت نیاز داشــت که 
آن هــم فــوت خانم مهســا امینــی بــود. مثل مــواد منفجره 
کــه حجمی به انــدازه یک دنیا دارد، اما چاشــنی اش یک بند 
انگشت هم نیست، ولی در عین حال باعث یک انفجار شدید 

می شود که شد.

 بین امر ارتباطی با اعتراضات اخیر چه نسبتی برقرار 
است؟

مــا وارد امــر ارتباطی شــدیم و این یعنی دیگر نســبت به 
همه چیز بحث عمیق شــکل خواهد گرفت و ابعاد رسانه ای 
هــم پیــدا خواهــد کــرد. چــه در زمینــه دیــن، چــه فکــر، چه 
سیاست، چه زیبایی شناســی و چه قدرت، دیگر همه این ها 
ُبعــد رســانه ای می یابند و از این جهت اســت کــه پیش بینی 
ابعــادی  تئوری پــردازی بومــی در همــه  آینــده  می کنــم در 

کــه گفتــم اوج بگیــرد. در حوزه های هنــر، ادبیات و فلســفه 
و در نهایــت دیــن، بــه شــدت نظریه پــردازی و طــرح ســوال 
صــورت خواهد گرفــت. در آینده هم با همه این شــلوغی ها 
و خشــونت ها، ایــن امــر باالخــره پذیرفته می شــود حاال چه 

بخواهند و چه نخواهند.
از طرفــی االن جامعــه از ترجمــه خارجــی و تبیین گــری با 
نظریه های خارجی پرشده است، اما این دیگر فایده ای ندارد 
و جــواب نمی دهد. نســل جدید زیر بار ایــن چیزها نمی رود 
و پرسشــگرانه به مســائل نگاه می کند و این درحالی اســت 
کــه نهادهایی مثل جهاد دانشــگاهی یا دیگر موسســه های 
مشــابه فقط در علوم تجربی و رویان و مهندســی پیشرفت 
داشــته اســت و در علوم انسانی مثل ســایر نهادهای علمی 
جلونرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل مــا دچــار فقر ســرمایه 
اجتماعــی و علوم انســانی شــده ایم، یعنی فقط پزشــکی و 
مهندســی اوج گرفتند و علوم انســانی را به تمــام معنا کنار 
گذاشــتند یا بــه شــدت ضعیفش کردنــد. این امــر منجر به 
آســایش جامعــه - هرچند نه بــرای همه ۖ شــد اما آرامش 
را از میان برداشــت. االن هم به همین دلیل که آســایش به 
دســت آوردیم و آرامش را از دســت دادیم شــورش را تجربه 
کرده ایــم؛ یعنــی جنبش هایــی کــه می بینید شــکل گرفته و 
در کنــار آن همچنــان فقــر هــم خــود را در وقایــع روز دارد و 
ایــن نکتــه ای بســیار مهم اســت؛ چراکــه تقریبــا کل طبقات 
اجتماعــی هم در جنبش اخیر درگیر هســتند و محور اصلی 
آن هم دختران جوان و نوجوان هســتند که مطالبه جنسی 
هم دارند. تا دیروز پســران مطالبه جنســی داشــتند و امروز 
دختران این مطالبه را دارند، چون غریزه جنســی یک غریزه 

زنانه است تا مردانه.
غریــزه مردانــه گرســنگی اســت کــه اقتصــاد روی آن بنــا 
می شــود. مــرد یــک موجــود اقتصــادی اســت، امــا زن یک 
موجود جنســی اســت و به همین دلیل زنان که وارد صحنه 
شــدند مطالبــه جنســی بــه شــدت بــاال رفتــه اســت و دیگر 
دولــت مجبور اســت بــرای اینکــه ایجــاد ســرمایه اجتماعی 
کند، زمینه های روابط مشــروع را فراهم کند. بیشــتر دخترها 
تــا جایی که مــن دیدم به دنبال تشــکیل خانواده هســتند، 
اما مکانیسم های شــان فرق می کند، یکی به شــکل ســنتی 
می نشــیند تا خواســتگار به خانه شــان بیاید، یکی می گوید 
نــه، مــن روابــط دوســتانه قبــل از ازدواج را می خواهــم اما 

واقعیت این است که همه دنبال ازدواج هستند.
امــری که در این میــان دولت و شــهرداری ها باید پیگیری 
کنند ســاخت مســکن اســت تا روابط جنســی مشروع شکل 
بگیــرد. آن خانه هــای 20 متــری کــه مــن گفتــم و بعضی هــا 
ســروصدا کردنــد، در همیــن راستاســت. در شــرایط فعلــی 
خانــه اقتصــادی یک خانه 20 متری اســت. یعنی یک قالی 10 
- 12 متری در آن جا می شــود تا دو انســان کــه می خواهند 
باهم ازدواج و زندگی کنند بتوانند آرامش داشــته باشــند و 
بتوانند کرایه اش را هم پرداخت کنند. وقتی جوانی می گوید 
مــن 100 میلیون تومــان وام گرفته ام، امــا ماهی 3 میلیون 
تومان بیشــتر نمی توانم قسط بدهم و در این وضعیت کجا 
باید خانه بگیرم؟ جوابش چیســت؟ این 100 میلیون تومان 
برای یک پولدار شاید یک قران باشد و اصًال نفهمد که ماجرا 
چیست اما آن کسی که 100 میلیون وام گرفته تا خانه اجاره 

کند می داند چه خبر است.

 در دهه های گذشته شاهد طرح اعتراضات خیابانی 
اعتراضاتی   ،)98 96و   ،88  ،78( بوده ایم  مختلف  اقشار 
سنی  طیف  و  بوده اند  آن  پیشانی  جوانان،  همواره  که 
را  گزاره  همین  نیز  آنها  بازداشت شدگان  یا  آسیب دیدگان 
نشان  قبلی  اعتراضات  اهداف  به  نگاهی  اما  می کند،  تایید 
مطبوعات  آزادی  بر  تمرکز  از  معترضان  رویکرد  تغییر  از 
آرای  در  تشکیک   ،)78 سال  در  سالم  روزنامه  )توقیف 
و  اقتصادی  سیاست های  از  انتقاد   ،)88 )سال  انتخابات 
گرانی ها )96 و 98( به مسائل اجتماعی و فرهنگی در سال 
از  را  تغییرات  این  داشت،  آزادی(  زندگی،  زن،  )شعار   1401

نگاه جامعه شناختی چطور می توان تحلیل کرد؟
دارد  روزبــه روز  و  اســت  متکاملــی  جنبش هــای  این هــا 
بیشــتر از قبــل بــدون رأس یــا رهبــر سیاســی می شــود. در 

ســال 88 خیلی سیاســی بــود، اما االن دیگر چنین نیســت؛ 
چــرا کــه رســانه های اجتماعی توجــه از تحوالت سیاســی را 
بــه توجــه به تحوالت اجتماعــی بدل کردنــد. االن دیگر مثًال 
اصالح طلبان نمی توانند بگویند ما رهبر این جریان هستیم. 
االن خودشــان هــم مطرح می کنند که صحنه ای از مســائل 
اجتماعــی شــکل گرفته کــه دیگر اصًال کســی به آنــان محل 
نمی گذارد. از مرگ اصولگرایی و اصالح طلبی پیش از این هم 
گفته بودم و برخی ایراد می گرفتند که با این حرف چه چیزی 
از ســاختار سیاســی می مانــد؟ اینطــور که همه آن ســاختار 
کنــار مــی رود و من هــم گفتم چــه اشــکالی دارد؟ االن دیگر 
مفهــوم دولت - ملت در جهان عوض شــده اســت و دولت 
- مــردم هــم که بعــد از آن شــکل گرفت امــروز دارد بدل به 
مردم - دولت شده اســت. یعنی دیگر شبکه های اجتماعی 
هم مملو از امور اقتصادی شده است. یعنی می توان از یک 
شــهر به شــهری در همان کشــور یا خارج از آن سفارش کاال 
داد، بدون اینکه بدانیم طرفم چه کســی اســت، کافی است 
پول پرداخت شود تا او هم کاالیش را بفرستد و االن با انواع 
و اقسام کاالهای متعدد و مشابه طرفید که نمی دانید باید 
کدام را انتخاب کنید. در مســائل جنســی هم همین اســت، 
تــا دیــروز دانســتی های جنســی تابو بوده اســت امــا االن با 
ساختارهایی که رسانه های اجتماعی آورده اند دیگر مسائل 

جنسی هم تابو نیست.
در یــک نگاه کلی ما به شــکلی جلو رفته ایم که مشــکالت 
آورده ایــم، یعنــی هرچــه مســائل  خاصــی هــم بــه وجــود 
اجتماعی بود را آن کسانی که در خط و ربط سیاسی بودند، 
سیاســی تلقــی می کردنــد در حالــی که ایــن مســائل واقعا 
اجتماعــی بود نه سیاســی. مثــل االن که امر سیاســی بدل 
به امر اجتماعی شــده است. این یعنی ایران پیشرفته شده 
اســت. در عربستان امر سیاســی هنوز سیاسی است، اما در 
ایــران دیگر امر سیاســی بدل به امر اجتماعی شــده اســت، 
مثل کشــورهای پیشــرفته جهان. این یعنی رشــد اجتماعی 
مــا به شــدت باالســت و آنچه که شــما درباره تغییــر اهداف 
متمرکز در اعتراضات می گویید نشان از هویت تکاملی ایران 

است که از 78 تا 1401 اینقدر تفاوت یافته است.

در  را  مجازی  فضای  ویژه  به  و  رسانه ها  نقش   
موثر  اندازه  چه  تا  معترضان  ذهنیت  به  شکل دهی 
از کمرنگ شدن جایگاه  به عبارت دیگر می توان  می دانید؟ 
افکار  بر  تاثیرگذاری  در  خارجی(  چه  و  داخلی  )چه  رسانه ها 
تولید  پررنگ شدن  بر  آن  جای  به  و  گفت  سخن  عمومی 
موثِق«  »منبع  نوع  یک  عنوان  به  مجازی  فضای  در  محتوا 
تازه  شرایط  این  شکلگیری  گذاشت؟  دست  جایگزین 
شیوه  و  اول  وهله  در  داخلی  رسانه های  عملکرد  به  چقدر 
حاصل  چقدر  و  بازمی گردد  رویدادها  از  بازنمایی شان 
رسانه های  مواجهه  نحوه  بر  سیاسی  مسائل  اثرگذاری 

خارجی فارسی زبان با رخدادهای ایران است؟
مــا در ایران چون همه اســتعالیی فکر می کنیم و به خاطر 
عرفانی بودن ادبیات در آسمان هستیم، غالبا عقل سریع که 
تکنولوژی باشــد را نمی بینیم. تکنولوژی در ایران به شدت در 
حال تغییر است و چه می کند؟ اول سبک زندگی که معنایش 
رابطه زندگی با تکنولوژی اســت را عــوض می کند. تکنولوژی 
دیجیتال روزبه روز ساختار ایران و جهان را تغییر می دهد. االن 
یک ترکیب ایدئولوژیک به اســم »فضای مجازی« را ســاختیم 
و مــدام گفتیــم ایــن فضــا مجــازی و آن فضا حقیقی اســت، 
ولــی واقعیت این اســت کــه این تکنولــوژی دیجیتال اســت. 
ایــن تکنولوژی چون به شــدت همه چیــز را ارزان می کند دارد 
فضا را به هم شــدت تغییر می دهد؛ هم ارزان می سازد و هم 
دسترســی را ســریع و آســان می کند و این یعنی در آینده نه 

چندان دور تمام زندگی ما عوض می شود.
از همــه مهمتر اینکه ایــن تکنولوژی همه چیــز را از حالت 
مبهــم خــالص می کند، چه دین باشــد، چه ســایر مســائل. 
اینکــه هندوئیســم چگونه فکــر می کند، بودائیســم چگونه 
کجاســت،  مســیحیت  کجاســت،  اســالم  می گیــرد،  شــکل 
یهود چیســت، تکنولوژی همــه اینها را از حالــت مبهم خارج 
می ســازد. تکنولوژی البته فقط در ایران هم چنین نمی کند، 
االن پــدر اســرائیل را هــم کــه می خواهد یک نظــام آهنین و 

بســته ایدئولوژیک فراهم کند، درآورده اســت. شبکه قدرت 
در آمریــکا از رســانه های اجتماعی و تجربــه حضور ترامپ در 
آن در عذاب هستند و می گویند باید جمعش کنیم. در اروپا 
هم همین اســت که فشــار وارد شــده در مســائل اجتماعی 
از طــرف رســانه های اجتماعــی اســت پــس نبایــد نقــش و 
تاثیرگــذاری آن را نادیــده بگیریم و جایگاهش در میان مردم 

را اندک بدانیم.

 آنچه در اعتراضات شهریور تا آبان 1401 در مقایسه 
نحوه  شد،  برجسته  بیشتر  گذشته  سالهای  اعتراضات  با 
محتوای  نیز  و  انتظامی  نیروهای  با  معترضان  مواجهه 
آن است. امری که شاید در  ادبیات خاص  برخی شعارها و 
را چطور  این تغییرات  اعتراضات قبلی کم سابقه بود، علت 

تحلیل می کنید؟
فحــش، فحشــای زبانــی اســت . وقتــی غریزه جنســی به 
شــکل مشــروع ارضــا نشــود تبدیــل بــه فحــش می شــود. 
جامعــه ای کــه در آن غریزه جنســی به شــکل مشــروع ارضا 
شــود فحاشــی وجــود نــدارد. اینکــه شــعار می دهــد »هیز 
تویــی، هــرزه تویــی، زن آزاده منم« یعنــی می خواهد بگوید 
من زن آزاده ای هســتم که می خواهم ازدواج کنم و تشکیل 
خانواده دهم. اینکه کســی بیاید در شــبکه افق و متاسفانه 
به عنوان جامعه شناس به معترض بگوید هیز و حرف هایی 
نظیــر آن بزنــد، این ها هــم جوابش را می دهند کــه ما هیز و 
هرزه نیســتیم و می خواهیم ازدواج کنیم. این آقایان هم اگر 
اعتقاد دارند بدانند که ازدواج امر فطری اســت و متعلق به 
همه مردم جهان هم هست و هیچ کجای دنیا نیست که امر 
ازدواج مقــدس نباشــد. هرجای دنیا برویــد ازدواج در قالب 
یــک مــدارس مقدس و دینی انجام می شــود چه مســیحی 
باشــند چه یهودی یا بودایی. یقین دارم این تحوالت مثبت 
است و زنان دارند با هم جنس گرایی مخالفت جدی می کنند 
و شــریک جنســی مرد را خود می دانند نــه هم جنس او. این 

یک امر مثبت است.
در دانشــگاه ها هــم می گوینــد نمی توانیــد در کنارهــم 
غذا بخورید؛ ســوال من این اســت مگر همین دانشــجو در 
کالس کنار جنس مخالف نمی شیند؟ در فضای دانشگاه ها 
کنــار هم هســتند، وقتــی در فضــای راهروها باهم هســتند 
در غذاخــوری چــرا نبایــد کنــار هم بنشــینند؟ این چــه کاری 
اســت؟ عمده ماجرا همین اســت که بچه ها می خواهند در 
غذاخوری کنار بنشــینید و باهم آشنا شــوند و ازدواج کنند. 
جــز ایــن چیســت؟ همــه آدم هــا عوضــی هســتند؟ مقاصد 
دیگــری دارنــد؟ مردم باخانــواده هســتند و بــه ازدواج فکر 
می کننــد. در همیــن امر ســاختن خوابگاه های دانشــجویی 
چهار - پنج طبقه چرا به ســاخت یک برج 20 طبقه در همان 
طرشــت فکر نمی کنند که خانه های کوچکی داشــته باشد و 
دانشــجویان ازدواج و آنجــا زندگــی کنند؟ چه می شــود اگر 
ایــن کار را بکنیــم؟ باور کنیــد خالقیت دانشــجویان صنعتی 
شریف ده برابر بیشتر می شود، اعتیاد به حتی سیگار ده برابر 
کاهــش می یابــد. این اعتیــاد به ســیگار در دانشــگاه ها چرا 
افزایش یافته است؟ چون مخدر مکمل رابطه جنسی است 

و اگر آن نباشد مخدر جایش را می گیرد.

در  بیشتر  را  تحوالتی  چنین  منشاء  شما  یعنی   
چارچوب امر ازدواج و نهاد خانواده تحلیل می کنید؟

از من پرســیدند زنان داخل ورزشــگاه برونــد یا نروند من 
گفتــم اوًال زن و مــرد بــه ایــن شــکل کــه می گوییــد نداریم، 
ایرانی هــا معمــوًال همه جــا را بــا خانــواده می رونــد، چــه در 
پــارک، چــه در ســینما، چــه در ســایر محیط هــای این چنینی 
فضــای اکثریــت حاضــران خانوادگی و زوج اســت. در همین 
ورزشــگاه ها هم وقتــی فضــا خانوادگی می شــود، آن وقت 
بددهنــی و فحاشــی جمعــی مرد مجــرد در ورزشــگاه ها که 
فوتبال را دچار خدشــه شخصیتی کرده است دیگر نخواهد 
بــود؛ حتی به نظرم در کالس فوتبــال ایران و کیفیت بازی ها 

هم تاثیر خواهد گذاشت.
باالتریــن ســرمایه اجتماعی ایــران، خانواده اســت. حاال 
وقتــی یــک دختــر و پســر در دوران دانشــجویی می خواهند 
ازدواج کننــد چــرا بایــد آنقــدر مــوش و گربه بــازی درآورند؟ 

تمام همت معاونت دانشــجویی و حتی اســتادان دانشگاه 
بایــد همیــن باشــد که بــه ایــن امر کمــک کنند، مــن خودم 
بــه دانشــجویانم در ایــن امر کمــک کرده ام. دانشــگاه فقط 
یــک ســاختار آموزشــی نیســت یــک ســاختار اجتماعــی هم 
هســت. اگــر مــا امر جنســی را بــه رســمیت بشناســیم و امر 
ارتباطــی را که وارد آن شــده ایم هم به رســمیت بشناســیم 
و مثــل امــر اقتصــادی کــه االن بــه رســمیت شــناخته ایم و 
برای آن شــرکت های دانش بنیــان زده ایم و رشــد اقتصادی 
و تکنولوژیــک را دنبال می کنیم، آن وقــت در آن حوزه ها هم 

می توانیم به رشد و پیشرفت فکر کنیم.

چگونه  را  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  آینده   
سیاستگذاری های  برخی  اصالح  شاهد  آیا  می بینید؟ 
یا  بود  خواهیم  جامعه  رضایت مندی  افزایش  و  حاکمیتی 

تقابل ها ادامه می یابد؟
مســائل اخیر شــوکی را وارد کرده که نه تنها کم نبوده که 
خیلی هم عظیم بوده اســت. این شــوک البته صرفا خیابانی 
هم نبود. اساسا بیشــتر جنبش های اجتماعی، فکری است 
حــاال مقــداری از آن هــم بــه خیابان کشــیده می شــود. این 
اعتراضات هم از دانشــگاه ها شروع شــد و به جامعه کشید 
و خشــونت پیدا کرد، ولی االن بازهم به دانشگاه ها برگشته 
و خشــونتش دارد کم می شــود. بعد از ایــن هم به نظرم به 
ســطح تفکــری وارد خواهــد شــد و نــگارش پایان نامه هــا و 
برگــزاری کنفرانس ها را به دنبال خواهد داشــت. اینجاســت 
که دیگر امر جنســی به رسمیت شــناخته خواهد شد و بعد 
از آن امر ارتباطی هم پذیرفته می شود. ما هم اساسا داریم 

در همین مسیر جلو می رویم.
نگاهــی به گذشــته داشــته باشــیم؛ از ســال 88 تاکنون 
ما بــه جنبش های فرهنگی و فکری نزدیکتر شــده ایم یا نه؟ 
هرچــه جلوتــر می رویــم جنبش هــا فرهنگی تــر و معرفتی تر 
بــه بعــد بــه  ایــن  از  شــده اســت. جنبش هــای اجتماعــی 
جنبش های شــناختی بدل می شــوند یعنی درباره مســائل 
جنســی چگونه فکر کنیم، درباره مســائل دینــی چگونه فکر 
کنیــم، درباره سیاســت و زیبایی شناســی چگونــه فکر کنیم، 
دربــاره قدرت طلبی چگونه فکر کنیم. یک جنبش ســاختاری 
ایجــاد شــده و این ابتدای کار اســت نه اینکه فکــر کنیم این 
جنبش تمام شده است. فعًال این جنبش با فکر زنانه است 
اما به زنان محدود نمی شــود و شــک نکنید کــه تحوالتی را 
هم به همراه خواهد داشت و اندیشه های بومی هم شکل 

می گیرد؛ چرا که اندیشه های غیربومی تکراری شده  است.
چــون  کننــد،  تقویــت  را  ازدواج  نتوانســتند  این هــا 
مکانیسم های شان به شــدت عقب مانده بود، اما االن خود 
جامعــه دارد وارد عمل می شــود و خانواده محوری را رشــد 
می بخشد. من مطمئنم آن ابعاد اشرافی خانواده  هم رنگ 
می بــازد و دیگر آن جهیزیه ها و خرج های وحشــتناک جشــن  
عروســی که تا ده ســال باید خرجش را پرداخت می کرد، کنار 
می رود. این ها همه می شکنند و یک ازدواج رسمی و ساده 

در اکثر موارد رخ می دهد.

از تأثیر شخصیت ها و جریان های  آیا هنوز می توان   
قرائت های  با  نقش هایی  ایفای  برای  کشور  داخل  سیاسی 
حتی  تا  گرفته  »کاتالیزور«  و  واسط«  »حلقه  از  مختلف 
برآورده شدن  و  فضا  آرام شدن  برای  اطمینان«  »سوپاپ 

الاقل بخشی از مطالبات معترضان، سخن گفت؟
بــه دلیل تحــوالت دیجیتال مفهوم جامعــه از میان رفته 
و جایش را گروه ها و کامیونیتی ها یا اجتماعات گرفته اســت 
پس دیگر نســل های میانجی و برتر وجود نخواهد داشــت. 
حــاال پرســش این اســت که ایــن اجتماعات براســاس مردم 
بنــا می شــود یا ســوبژکتیویته و همــان ذهن گرایی محض؟ 
غربگرایــان می گوینــد براســاس ســوبژکتیویته ولــی االن در 
جهان یک عدالت جهانی دارد مطرح می شود که اساس آن 
مردم هســتند و عدالتی مردم محور را شــکل می دهد، مثل 
شــرایطی که چپ هــا در آمریکای التین دارنــد و در انتخابات 

کشورها رای می آورند.
ایــران هــم اگــر بخواهــد بــه ایــن مفهــوم بپیونــدد باید 
االن  باشــد.  جهانــی  عدالــت  همیــن  تئوریکــش  چارچــوب 
روســیه و چیــن هــم به نظــرم به دنبــال همین هســتند. در 
نتیجه تمام آن ســاختارهای سیاســی قدیم کنــار رفته و امر 
اجتماعی به شــدت حاکم شــده است و به همین دلیل دیگر 
جنــگ جهانــی نمی شــود، اگــر می خواســت بشــود بایــد در 
اوکراین می شــد امــا امــروز جمهوری خواه هــا در آمریکا هم 
کــه به احتمال زیــاد رای بیاورند می گویند ما پشــت اوکراین 
نمی مانیــم. االن جــو بایــدن بــه خاطــر منافــع اقتصــادی 
خانــواده خــودش درگیر جنگ اوکراین شــده اســت. در کل، 
در آینده نه چندان دور کل ســاختارهای سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگــی عــوض می شــود، حــاال یــا شــما آن را خــودآگاه 

می کنید یا به شکل شورش خود را نشان خواهد داد.

 واکنش حاکمیت به این تحوالت را چگونه می بینید؟
جز همراهی چاره ای وجود ندارد؛ شوک وارد شده، جدی 
است. من خود را در داخل جمهوری اسالمی تعریف میکنم 
و دربــاره ایــن موضوع حــرف می زنم. خیلی ها هــم مثل من 
فکــر می کنند منتهــا زمان می برد کــه به این نتیجه برســند. 
ما نه تئوری داریم نه اســتراتژی، دانشــگاه های ما به شــدت 
عقــب مانده انــد و در دانشــگاه درس خوانــدن به شــدت 
بی معنا شــده است چه در علوم انسانی و چه در علوم فنی 
و مهندســی. بــه این دلیل کــه تکنولوژی دیجیتــال که آمده 
وظیفــه حافظه انســانی را بــه عهده گرفته اســت، یعنی یک 
کتابخانه عظیم چند میلیون کتابی را می توان در عرض چند 
دقیقه جمع  کرد. یعنی دانش و بینش قابل ســرچ شده اند 
و در ایــن شــرایط ایده پــردازی اســت کــه اهمیــت دارد. کار 
دانشــگاه ها در شــرایط فعلی ایده پردازی و عملی کردن این 

ایده ها از راه دانش و بینش خصوصا اینترنت اشیاء است.
به هرحال یا ما آینده را می ســازیم یا آینده ما را می سازد. 
ساختن آینده، دانش و بینش و ایده می خواهد. متاسفانه 
دانش و بینشــی که در اینترنت هســت را استفاده نمی کنیم 
و از ایده هم که خبری نیســت. ما متأســفانه در حال انتقال 
با خشونت به آینده هستیم. اگر آینده را خودمان بسازیم با 
آرامش و آســایش می ســازیم اما اگر آینده ما را بسازد حتما 

با خشونت و جراحی خواهد بود.

یزه جنسی ارضا نشود تبدیل به فحش می شود وقتی غر
همراهی با تحوالت جامعه ضروری است ابراهیم فیاض
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جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ایرانی  نویسنده  حیدرزاده  منصور 
است  معتقد  دانمارک  ساکن 
اپوزیسیون  اسالمی  جمهوری 
ندارد  موجه  و  قانونی  و  مشروع 
که  می پرسیم  هم  آنها  از  وقتی  و 
چه  اسالمی  جمهوری  مابه ازای 

می خواهید جوابی نمی دهند.
در هفته های گذشته که کشور شاهد بروز برخی 
اغتشاشــات بود، همزمان شــاهد تجمعاتی نیز در 
حمایــت از این اغتشاشــات از ســوی ایرانیان خارج 
کشــور بودیم. اجتماعی که در برلین شــکل گرفت، 
انتقــادات فراوانی را از ســوی حتی اپوزیســیون به 
خود جلب کرد؛ از حضــور تجزیه طلبان و پرچم های 
وابسته به احزاب تروریستی گرفته تا سخنرانی چند 
فعال همجســنگرا و تریبــون دادن به وابســتگان 

گروهک منافقین!
حیــدرزاده از نســل اول ایرانیانــی اســت که بعد 
از انقــالب بــه خــارج کشــور مهاجــرت کردنــد؛ وی 
ســابقه فعالیت در گروه فدائیان خلــق )اکثریت( را 
داشــته و از مبارزان دوران انقالب به شــمار می رود 
امــا در ســالهای اخیــر بــا کنار گذاشــتن افــکار چپ 
و مارکسیســتی، در فضــای رســانه ای دانمــارک به 
حمایت از ایران در برابر پروپاگاندای رســانه ای غرب 

می پردازد.
»دو مســلمان در محضر کی یرکه گود«، »سرخ 
و ســفید«، »روزی روزگاری در دانمــارک«، »زهــرا از 
ســفارت« از جمله کتاب های آقای حیدرزاده اســت 
کــه در خــارج از کشــور منتشــر شــده اســت. وی 
همچنیــن دو کتاب برای آموزش زبان دانمارکی که 
یکی از زبان های ســخت دنیا است منتشر کرده که 

در اختیار ایرانیان مهاجر قرار می دهد.

ممنون  ابتدا  در  حیدرزاده؛  آقای  جناب   
می شوم برای اطالع خوانندگان بخشی از سوابق 

خود را بیان کنید.
مــن ســال 1984 بــه دانمــارک آمــده و پناهنده 
شــدم. آن زمان من جزو گروه های چپ و ســازمان 
فداییــان خلــق ایران )اکثریت( شــاخه علی کشــتگر 
بــودم؛ طبق روال مرســوم آن زمان پناهنده شــدم 
امــا بعــدًا پناهندگــی را به ایــران پــس دادم و باید 
بگویم دارای تابعیت دوگانه نیستم و تابعیت ایرانی 

خود را حفظ کردم.
ایــن را هم بایــد اضافه کنم که مانند بســیاری از 
هم نســالن خودم دیگــر چپگرا نیســتم و ایده های 
انتشــار  و  از ســال 2005  و  نــدارم  سوسیالیســتی 
کاریکاتورهای موهن به پیامبر اکرم)ص( به سمت 
اســالم چرخش کردم و طرفدار جمهوری اســالمی 
شــدم و مفتخــرم کــه جــزو منفورتریــن چهره های 

دانمارک بین اپوزیسیون هستم)باخنده(.
در رابطه با فعالیت هایــم باید بگویم چند رمان 
و یــک مجموعه داســتان کوتــاه و دو ترجمه دارم؛ 
دو کتــاب عام المنفعــه در ارتباط با زبــان دانمارکی 
دارم که برای دانشجویان و دانش آموزان ایرانی که 
وارد دانمارک می شــوند تالیف کــردم. دو رمان من 
در ایران هم در نوبت چاپ است و با انتشارات صاد 
قراردادش بســته شــده و قرار است منتشر شود و 

بقیه هم منتشر خواهد شد.

 شما از نسل ایرانیانی هستید که در ابتدای 
پناهندگی  دلیل  و  شدند  خارج  ایران  از  انقالب 
شما هم سیاسی بود؛ در سالهای اخیر نیز نسلی 
که  کردند  مهاجرت  اروپا  سمت  به  ایرانیان  از 
مصادف با دورانی بود که از کشورهای غرب آسیا 
فکری  فضای  بودیم.  مهاجران  سیل  شاهد  هم 
حاکم بر مهاجران جدید چیست و به قول معروف، 
اتمسفری که در آن زندگی می کنند و آنچه ایرانیان 
جدید در اروپا دنبال می کنند، چه تفاوتی با نسل 
اولی ها دارد و آیا رویایی که در ذهن دارند، در اروپا 

قابل تحقق هست؟
ایــن ســوال جنبه هــای گســترده ای دارد؛ اجازه 
دهید از جای مشخصی ورود کنم و از همین تجمع 
برلیــن؛ در این تجمع حدود 37 هــزار نفر یا نهایت 
40 هــزار نفــر بودند کــه روی هم رفتــه 3.5 درصد 
ایرانیان مقیــم اروپا بودند؛ من خودم به شــخصه 
و  اوکراینی هــا  از  جــدا  را  شــرکت کننده  گروه هــای 
تجزیه طلبان کشــورهای دیگر به دو دسته تقسیم 
می کنم. ایرانیان قدیمی که در فاز براندازی هستند 
و یــا ایرانی های جدید که طی این 20 ســال اخیر به 
اروپــا آمدنــد؛ قدیمی ها کســانی هســتند که هنوز 
روی فــاز براندازی هســتند و تعدادشــان خیلی کم 
است. اگر بخواهم مشخص تر صحبت کنم، ایرانیان 
قدیمی به دو گروه تقســیم می شــوند. گروه هایی 
که در فاز ســلطنت طلبی یا مجاهدین و کمونیسم 
ماندنــد و البتــه در اقلیت اند و یا افــرادی همچون 
من که با زمانه طور دیگری حرکت کردیم و واقعیت 
را بــه چشــم خــود دیــده و بــه حقانیــت جمهوری 
اســالمی پی بردیم و صف خود را از صف براندازی و 

مبارزه سیاسی جدا کردیم.
کســانی کــه در اجتمــاع برلیــن شــرکت کردنــد؛ 
ایرانیان نســل قدیمی هســتند که در خط براندازی  
و در اقلیت اند اما اکثریت ایرانیان تازه وارد هستند. 
اینها از لحاظ فکری هیچ کدامشــان انســجام فکری 

قدیمــی مــا را ندارنــد. مــا دالیلــی بــرای مهاجــرت 
داشــتیم از جملــه جنــگ ایــران وعــراق ، بیــکاری، 
تعطیلــی کارخانه هــا و... اما جدیدی هــا هیچ دلیل 
موجهی نداشــتند جز توهمات پوچ! اینها شــنیده 
بودنــد اینجا آزادی هســت، جای پیشــرفت هســت 
و همیــن شــعارها! اینهــا بــه خــارج آمدنــد امــا بــا 
درهــای بســته روبــه رو شــدند و شکســت خوردند 
و بــه مشــاغل پایین تــر از تحصیالتشــان )البتــه اگر 
تحصیالتــی داشــتند(، تــن دادند و آرزوی برگشــت 

دارند.
می خواهــم بگویم کســانی که در تجمــع برلین 
شــرکت کردند، اکثرًا ایرانیانی بودنــد که از این تیپ 
آدم ها هســتند که رویاهایشــان با شکست مواجه 
شــد و برای پیشــرفت و خوشــبختی به غرب آمدند 
امــا آرزویشــان ایــن اســت کــه بــا رفتــن جمهــوری 

اسالمی برگردند.
امــا اینکــه تفــاوت فکــری مــا بــا نســل جدیــد 
مهاجــران چیســت؟ ما در هر فاز و حزب و دســته و 
گروهی بودیم، تئوری و آلترناتیو - ولو باطل- برای 
جمهوری اسالمی داشتیم، ایدئولوژی داشتیم اما 
نســل جدید اینها را نــدارد و متاســفانه متوهمانه 
بــه اروپا آمدند و یــک نقطه مشــترک دارند و اینکه 
جمهوری اسالمی را قبول ندارند و غیر از این برنامه 
خاصی که سر آن توافق و اتحاد داشته باشند و دور 
آن جمع شــوند، ندارنــد؛ وقتی هم می پرســیم که 
مابه ازای جمهوری اسالمی چه می خواهید جوابی 
ندارنــد؛ فقط می گویند یک دولــت دموکراتیک آزاد 
می خواهیم که فقر نباشــد، زن آزاد باشــد، برای کار 
باشــد و... ؛ اینها حرف های قشنگی است اما کجای 
دنیــا همه اینهــا را با هم پیدا می کنیــد؟ و آیا چنین 
آلترناتیــوی جــای جمهــوری اســالمی هســت و آیــا 
اتحادی بر سر آن آلترناتیو هست و برنامه مشترکی 

وجود دارد؟

برنامه  نبود  مسئله  به  درستی  به  شما   
چرا  کردید؛  اشاره  اپوزیسیون  اتحاد  و  مشترک 
کشور  خارج  در  است  سال   40 که  اپوزیسیونی 
مشترک  برنامه  یا  اتحاد  فکر  به  هیچگاه  است، 
نبوده و ما در طول این سالها شاهد پسرفت آنها 

هستیم؟
نمی توانــد  اســالمی  جمهــوری  مــن  نظــر  از 
اپوزیســیون مشــروع و قانونــی و موجــه داشــته 
باشد چراکه جمهوری اسالمی برآمده از یک انقالب 
مردمــی اســت و این نظــام نماینده هویــت ملی و 
دینــی ماســت و مــا نمی توانیم بــرای آن جایگزینی 
داشته باشیم. این جمهوری حرف اول و آخر هویت 
دینــی ما را می زند. مــا 85 میلیونی جمعیتی و 80 
میلیون حدودا شــیعه هستیم؛ از نظر دموکراسی 
هــم این شــیعه حــق دارند براســاس مشــروعیت 
خودش نظامی داشته باشد و غرب هم قبول دارد 
که یــک اکثریت مذهبی با پایه هــای دینی و تاریخی 
خــودش بر دیگران حکومت کنــد و ما هم این را در 

ایران داریم.
اســالم هــم دینــی اســت که فلســفه سیاســی 
خــود را دارد کــه نهایتا به والیــت فقیه بعنوان تنها 
شکل مشروع حکومت مذهبی در اسالم و جامعه 
مذهبی ختم می شود. ما با چنین دولت - ملتی یا 
دولــت ملی به قــول اروپایی ها طرف هســتیم. این 
دولــت آلترناتیــوی نمی تواند داشــته باشــد که که 
بگوید من از شما برترم؛ مثال در روسیه یک نفر خود 
را اپوزیسیون پوتین معرفی می کند و با برشمردن 
اشتباهات پوتین، خود را آلترناتیو توصیف می کند 
یــا چنــد نخبــه و تحصیلکــرده را بــه ســمت خــود 
می کشــاند اما در ایران چه کسی می تواند آلترناتیو 

ارائه دهد و بگوید کار شما اشتباه است و یا هویت 
ملی یا هویت شــما این نیســت و چیز دیگری است 
یا در برابر جمهوری اســالمی خودش را اپوزیسیون 
کند؟ لذا من معتقدم اپوزیســیوِن آلترناتیو در برابر 

جمهوری اسالمی باطل است.
امــا اینها که از زمــان بعد انقالب به خارج آمدند 
چــه کســانی هســتند؟ ایــن اپوزیســیون عــالوه بر 
باطل بودن، همان زائده های روشنفکری حکومت 
پهلــوی اســت کــه االن به بیرون پرت شــده اســت؛ 
من در یکی از کتاب هایم از قول یک نفر نوشــتم که 
حکومت پهلوی زائده هایی داشــت که برخی از آنها 
در ایــران ماندنــد و برخی به خارج پرت شــدند. چرا 
پرت شــدند؟ زیرا ایران در گــردش تاریخی که کرد و 
در دگرگونی بزرگی کــه با انقالب 1357 رخ داد، کل 
زائده های آن دوران به بیرون پرت شــدند؛ مثل یک 
دستگاه موتور که می چرخد وکلی چیز پرت می کند، 
اینهــا نیز بــه بیرون پرت شــدند، آنها دیگــر به ایران 
برنمی گردنــد، باطــل هســتند و از گردونــه تاریخی 

ایران به بیرون پرت شدند.
اینهــا همیشــه می خواهند و خواســتند هویت 
خود را به عنوان اپوزیسیون حفظ کنند و بگویند که 
ما آلترناتیو هستیم، ما جایگزین جمهوری اسالمی 
هستیم چون از این طریق نان می خوردند. بودجه 
گرفتنــد از ایــن طرق حمایت شــدند دم و دســتگاه 
و امکانــات در اختیارشــان قرار دادنــد؛ آنها را هول 
دادنــد و گفتنــد برویــد و ما پشــت شــما هســتیم. 
ایــن کارهــا را امریکا و اســرائیل و کشــورهای غربی 

می کنند.
اینهــا در بزنگاه هــای مختلف خواســتند خودی 
نشــان دهند. چــه در جریان دوم خــرداد، چه فتنه 
88 و چه اتفاقات آبان و چه االن اینها می خواهند 
بیایند در میدان و بگویند که کار جمهوری اسالمی 
تمــام اســت در حالیکــه خودشــان هــم می داننــد 
اینطــوری نیســت. فقــط دارنــد بــا ســیلی صــورت 

خودشان را حفظ نگه دارند.

 در واقع به نحوی کاسبی و شغل محسوب 
می شود؟

بله. یک کاســبی و شــغل اســت. اینها دارند این 
کار را می کننــد کــه مرتــب بــه آمریــکا و کشــورهای 
اروپایــی بــه آنها پــول و امکانات و اســتودیو و خط 
و مشــاوره می دهند بگویند مــا داریم یک کارهایی 
می کنیم و بیکار ننشســتیم؛ وقت هایی هم که این 
اغتشاشــات و اینها نیست همین کار را می کنند؛ به 
طور دیگر خبرسازی و دروغ و جعل خبر و... کارشان 

این است.
قدیــم جمعیــت بیشــتری داشــتند، گردهمایی 
بیشــتری برگزار می کردنــد اما همیشــه گردهمایی 
از هــم می پاشــید. در  بیانیه هایشــان  هایشــان و 
گردهمایــی جبهه هایــی را تشــکیل می دادند مثل 
جبهــه دموکراتیــک فــالن یــا جمهــوری خواهــان 
فالن اما همه از هم گســیخته می شــد و االن برای 
همین کارها هم امیدی بهشــان نیســت؛ اینکه چرا 
االن این قدر زیاد شــدند باید بگویم زدند به ســیم 
آخــر! با ایــن پرچم هــای تجزیــه طلبــی و همجنس 
بــازی نهایت چیزی کــه قبال نمی خواســتند بگویند 
را االن می گوینــد؛ کســی کــه خــود را اپوزیســیون 

می داند همه مرزهای وقاحت و دریدگی سیاســی، 
خشــونت و اخــالق را دارد له می کنــد و دیگر چیزی 
باقی نگذاشــتند؛ آخر زمانی می گوییم اپوزســیون 
هســتیم که بگوییم در ایــن کار و حوزه از جمهوری 
تــر هســتیم. شــیوه ها و  اســالمی بهتــرو ورزیــده 
اخالقمان، روشــن و بهتر است. اینها با کارهایی که 
می کنند، با دســت خودشــان ماهیت اصلی خود را 
افشــا می کنند و اینکه ما چقدر پســت و بی برنامه 
و باطل هســتیم. آیا جمهوری اســالمی الزم اســت 
اینهــا را افشــا کنــد؟ به نظــر من نــه؛ اینها افشــاگر 
خودشان هســتند. در کرج مامور پلیس را ُکشتند 
و با لگد می زنند. شعار زن، زندگی، آزادی می دهند 
امــا بدتریــن فحــش ناموســی بــه مخالفــان خود 

می دهند و این مصادیق زیاد است.

  در روزهای اخیر درباره رفتار با اغتشاشگران 
در ایران و رفتار پلیس در کشورهای اروپایی حتی در 
تجمعات ایرانیان خارج از کشور از سوی کشورهای 
اروپایی شاهد یک برخورد دو گانه بودیم. دیدیم 
پلیس اروپا با تجمعات آنها چه برخوردهایی داشت 
با  ایران  پلیس  پلیس  برخورد  به  افراد  همین  اما 
چوب  و  سنگ  با  که  اغتشاشگرانی  و  آشوبگران 
حمله می کنند چه واکنش هایی نشان می دهند. 
نظر شما درباره رفتار پلیس ایران و مدارایی که در 
یک ماه اخیرصورت گرفت چیست؟ شما که سالها 
ساکن دانمارک هستید اگر چنین اتفاقی رخ دهد 

رفتار پلیس دولت دانمارک چگونه است؟
ســوال خوبی بــود. من حدود ســه هفته پیش 
یــک مطلب و یــک مقالــه درمورد خشــونت پلیس 
غرب و عدم خشونت پلیس ایران نوشتم؛ من نمی 
خواهم وارد این مســئله شــوم که چرا پلیس ایران 
اینقدر مدارا می کند؛ شــما در ایران حتما می دانید 
دربــاره اینکــه علت مدارا تــا این حد چیســت. البته 
ایــن را هم می گویم ایران حــرف از چیزی می زند که 
همیشه کارآمد، درست و خوب است آن هم چیزی 
به اســم "صبر استراتژیک" است. شاید پلیس ایران 
و مســئوالن ایران در این مرحلــه فکر می کنند باید 
صبر استراتژیک داشته باشند و بعد واکنش نشان 

دهند.
استاندارهای غرب و برخورد پلیس درغرب خیلی 
خشن تر است؛ در دانمارک افراد نمی توانند همین 
طور راهپیمایی کنند و باید اول مجوز بگیرند؛ حتی 
اگــر ده نفر باشــند باید مجوز بگیرنــد که ما از فالن 
مــکان تا فالن مکان راه می رویم یا تجمع می کنیم. 
وقتــی راهپیمایی می کنند، پلیس اطــراف آنها چند 
پســت می گــذارد کــه کســی مزاحــم آنهــا نشــده و 
درگیــری ایجــاد نشــود اما اگر یــک نفر از ایــن افراد 
حاضــر در تجمع چوب یا ســنگ دســتش باشــد یا 
خشــونتی کند همان جا بر زمیــن می خوابانندش 
و لگدمالــش می کننــد و بــه مرکــز پلیــس می برند. 
اغتشاشــگران کــه از غــرب تعریــف می کننــد، چــرا 
فــرق رفتــار پلیس ایــران را با غــرب نمی بینند.بارها 
در دانمــارک دیــده شــده کــه پلیــس حتــی تجمع 
مســالمت آمیــز مــردم را کــه بــا مجــوز راهپیمایــی 
کردنــد را نیز مورد برخورد قرار داده و همه شــرکت 
کنندگان را گرفته است؛ بعد معلوم شده که پلیس 
می خواســته مانــور دهــد و شــیوه های جدیدی از 

دســتگیری را به آزمایش بگذارد و آن را روی مردم و 
شرکت کنندگان در تجمع انجام داده است!

کســی هم چیزی نگفته البته انتقــاد کردند ولی 
پلیــس به کســی حســاب و کتــاب پس نمــی دهد. 
چقدر پلیس وحشــی اســت کــه حتــی تجمعی که 
خودش مجوز داده را بر هم بزند؟ شاید باور نکنید.

مــن عکســهایی از چنیــن تجمعــی را دارم و در 
کنار مطلب خود منتشــر کــردم. اولین بار که چینن 
برخوردی پیش آمــد مربوط به تجمعات آب و هوا 
در ســال 2010 در کپنهــاک بــود و محمــود احمدی 
نــژاد هــم در آن شــرکت کرد. حــدود چند هــزار نفر 
دانمارکی تجمعی قانونی درباره مســائل آب و هوا 
برگزار کردند تا شــعار دهند با اینکه مســلح نبودند 
زن و مرد و جوان و پیر در تجمع بودند پلیس همه 

را گرفت.
در آن ســرمای ســخت ژانویه همه را 5 یا شــش 
ســرد  زمیــن  روی  منظــم  ردیف هــای  در  ســاعت 
نشــاندند. صــدای همــه را در آورنــد. برخــی گریــه 
می کردنــد، برخی غش کردند، برخی داروهایشــان 
را نخــورده بودنــد و از حــال رفتنــد. تا اینکــه آنها را 
رهــا کردنــد. دولــت به پلیــس گفت چــرا ایــن کار را 
کردید گفتند ما فکر کردیم مخل هســتند و ســنگ 
دستشتان است و می خواهند به ما حمله کنند در 
حالیکه دروغ بود. بعدها معلوم شد مانوری بوده 

و می خواستند آزمایش و عملیات انجام دهند!
پلیس اروپا خیلی خشــن اســت و اجازه خیلی از 
کارهــا را دارد. مــن تعجب می کنم چــرا پلیس ایران 
اینقــدر مدارا می کند و حتی اســتاندارهایی را که در 
دنیا هســت را اجرا نمی کند. اســتاندارها چیســت؟ 
یک اینکه باید برای تجمع مجوز داشته باشید؛ دوم 
مسالمت آمیز و بدون وسایل تحریک کننده باشد. 
چرا با سنگ و چوب حمله می کنند و آتش می زنند؟ 
چرا بــه مامور حملــه می کنند؟ اینها همــه در اروپا 
جرم است. در اروپا کسی را در حین این کارها بگیرند 
می برنــد زندان و جریمــه و زندانی طوالنی مدت در 
انتظار آنهاست. در ایران این مسئله ولنگ و باز و بی 
در و پیکر اســت. پلیس می توانســت استاندارهای 

بهتری نشان دهد و اینقدر مماشات و مدارا نکند.

ایرانیان  از  بخشی  که  کردید  اشاره  شما   
ایران هستند؛  به  بازگشت  به دنبال  خارج کشور، 
چرا حاال که در غرب به در بسته خوردند، به دنبال 

بازگشت نیستند؟
ایــن ســوال خوبــی اســت امــا چــاره ای نیســت 
جــز اینکــه ایــن را بگویــم و البته متأســفم در مورد 
بخشی از هموطنانم بخواهم اینطور صحبت کنم؛ 
مــا ایرانی ها متأســفانه یکی از خصایصــی که در 20 
ســال اخیــر دچارش شــدیم - البته بخشــی از ما- 
الکچری بــازی و تجمل گرایی بــوده و خیلی ها دچار 
آن شده و یک روحیه عمومی شده است. ایرانی ها 
ظاهربین شدند و همه تالش می کنند بیش از آنچه 
هستند را نشان بدهند؛ اینها که به خارج آمدند، به 
خانــواده و اطرافیان خود گفتند که می خواهیم به 
خارج برویم و خوشــبخت بشویم ولی وقتی آمدند 
به جای  آنکه بگویند ما به این چیزها نرسیدیم و کار 
پیدا نکردیم و مدرکی که می خواســتیم را نگرفتیم 
غ التحصیل شــدیم  یا گرفتیــم اما با معــدل کم فار
و جایــی مــا را ســتخدام نمی کننــد یا بــه آن خانه و 
ماشین که می خواســتیم نرسیدیم، به جای گفتن 
ایــن حقایق می گویند وضع ما اینجــا خوب و عالی 

است و نمی خواهند سرشکسته برگردند.

سخت  حقیقت  با  مواجهه  توان  واقع  در   
است؟

باشــند.  بلــه، دقیقــا نمی خواهنــد خودشــان 
یکــی از چیزهایــی که ما در خارج کشــور یاد گرفتیم 
این اســت که هرآن چیزی که هســتیم باشیم. امام 
علی)ع( هم می گوید هر آن چیزی که هستی باش. 
سورن کیرکه گور فیلســوف دانمارکی هم می گوید 
که انســان بایــد آنچه که هســت، باشــد و اینگونه 
می توانــد زندگی را بهتر تحمــل کند و فکر و عقل و 
تصمیمات خوبی داشــته باشــد و باخود و دیگران 

درگیر نباشند.
خیلــی از ایرانی هــا ایــن را یــاد نگرفته انــد و فکر 
می کننــد هرچــه بیشــتر دروغ بگویند و الپوشــانی 
کننــد بهتــر اســت و در زندگی بــا تضادهــای بزرگی 
مواجه می شوند؛ نسل جدید با هزار و یک مشکل 
روحی و اقتصادی درگیراند اما از آن طرف، خانواده 
خودشــان پیغــام می دهند وضع ما خوب اســت و 
حرف ندارد و شــما هم بیایید و ببینید چقدر آزادی 
هســت! البتــه به افــرادی ایــن حــرف را می زنند که 

می دانند مهاجرت نمی کنند.)باخنده(
دختــران و زنــان جوانــی کــه آمدنــد، اینهــا تنها 
مســئله ای کــه باعث شــده به خــارج کشــور بیایند 
همین برداشتن روسری بوده! من با بسیاری از اینها 
صحبت کردم.من در اینجا تا چندی پیش یک نتورک 
بزرگی داشــتم از ایرانیانی که به اینجا می آمدند و با 
مــن تماس می گرفتند تا کتاب ها گرامر دانمارکی یا 
کتابم درباره شــرح اصطالحات ادبــی و علمی برای 
دانشــجویان فارســی برای ورود به دانمارک را تهیه 
کنند؛ اکثر زنانی که آمدند مشکل شان این بوده که 

روسری نداشته باشند.

 به چه بهایی این کار را کردند؟
بخاطر توهم که اینجا روســری نداشــته باشــند 
اما درســت اســت که روســری ندارند، امــا زبان بلد 
نیســتند الاقــل زبــان دانمارکــی به شــدت ســخت 
اســت و نهایتا بتوانند انگلیســی حــرف بزنند، ورود 
بــه جامعه آســان نیســت، اینجا بایــد از پایه و صفر 
شروع کنید درحالی که در ایران همه اینها را داشتند 
و کشور خودشان بود، محیط خودشان بود، جای 
پیشرفت داشتند اما تنها مشکل شان روسری بود 
اما اینجا روسری ندارند اما هزار مشکل دیگر دارند. 
وقتی هم صحبت می کنیم دم از فمیســنیم، آزادی 
زنان، حقوق بشر حرف می زنند اما وقتی می گوییم 
فمیسنیم چیســت؟ آزادی زن چیســت؟ برابری زن 
و مــرد یعنــی؟ هیچ کــدام را نمی داننــد. از ادبیات، 
موســیقی و نقاشی و طراحی و کار رسانه هیچ چیز 
نمی دانند و از دنیا بی خبرند و تنها مشکل شان این 
بوده که مثال در جمهوری اســالمی سرکوب زنان و 
روســری بوده! باز نســل قدیم به قول دانمارکی ها 
بــود! قدیمی هــا  یــک چیــزی  بیــن دو گوششــان 
ایدئولــوژی، برنامــه و ســابقه مبــارزه و چــپ گرایی 
داشــتند، بیــن آنهــا هنرمندانــی وجود داشــت اما 

نسل فعلی در این زمینه چیزی برای ارائه ندارند.

 ممنونم از شما جناب حیدرزاده؛ در پایان 
اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

ممکــن اســت خود شــما در رابطه بــا جمهوری 
اســالمی مســئله و مشــکالتی داشته باشــید؛ من 
یــک نکته ای را به نظرم رســیده این اســت که نظام 
جمهوری اسالمی همیشه در موضع تدافع بوده و 
دست پیش را گرفته و بعد واکنش نشان داده! من 
می توانــم مثالهای زیادی بیاورم اما در مورد همین 
ماجرای اخیر اشاره می کنم. یکی از ضعف های بزرگ 

ما ضعف اطالع رسانی بوده است.
یــا  بحــران  وقــت  هــر  اروپایــی  رســانه های  در 
اغتشاشــی پیــش می آید و یا رســوایی بــار می آید، 
تشــکیل  مطبوعاتــی  کنفرانــس  یــک  بالفاصلــه 
می دهنــد تا دولت صدای خــودش را به اطالع دنیا 
برســاند و هرکــس هر حرفی بزند، شــایعه اســت و 
دولــت توضیحــات خــود را می دهد؛ امــا جمهوری 
اســالمی این کارهــا را نمی کنند. مــا چندین بحران 
را پشــت ســر گذاشــتم؛ از برجــام گرفتــه تا مســئله 
هســته ای و موشــکی و اتهامــات دیگــری کــه بــه 
دولــت ما خورده اســت امــا کنفرانــس مطبوعاتی 
و بین المللــی تشــکیل نمی دهیــم کــه خبرنــگاران 
سوال و جواب کنند. عدم این کار موجب می شود 
در وضعیــت کنونــی دولــت اطالع رســانی درســتی 
نمی کند؛ مثال عدم اطالع رسانی دولت باعث شده 
تمــام دنیــا فکر کنــد مهســا امینــی در اداره پلیس 
»ُکشته« شده است و چون به موقع اطالع رسانی 
نشــد، دنیــا نمی پذیــرد درحالیکــه اطالعــات کافی 

وجود داشت.
دو هفته بعد از این اغتشاشات وزارت اطالعات 
بیانیه خوبی صادر کرد و تعداد بازداشــت شــدگان 
و وابســتگی لیدرهــا را افشــا کرد، آن زمــان بهترین 
زمــان بــود کــه مســئولی از وزارت کشــور یــا وزارت 
اطالعات کنفرانسی تشکیل دهند و مسائل را برای 
مردم تشــریح کنند و اسناد و مدارک را بگویند تا از 
افســانه سرایی جلوگیری کنند؛ االن شما با هرکس 
در دنیــا صحبت کنیــد، این نظــام را مقصر می داند 
و از ســرکوب زنــان حــرف می زنــد؛ ایــن بــه ضعــف 
اطالع رســانی برمی گــردد و چــرا بایــد با وجــود این 
همــه اطالعات دقیق و اســناد و مــدارک از حامیان 
مالــی ایــن باصطــالح جنبــش و اغتشاشــات، یــک 

کنفرانس مطبوعاتی برگزار نشود؟

اپوزیسیون از مخالفت با ایران نان می خورد

ی اسالمی ندارند لترناتیوی برای جمهور آ مخالفین هیچ 

حیدرزاده

وپــا خیلــی خشــن اســت و اجــازه خیلــی از کارهــا را دارد. من تعجــب می کنم چرا  پلیــس ار
پلیس ایران اینقدر مدارا می کند و حتی استاندارهایی را که در دنیا هست را اجرا نمی کند. 
استاندارها چیست؟ یک اینکه باید برای تجمع مجوز داشته باشید؛ دوم مسالمت آمیز و 
بدون وســایل تحریک کننده باشــد. چرا با ســنگ و چوب حمله می کنند و آتش می زنند؟ 

وپا جرم است... چرا به مامور حمله می کنند؟ اینها همه در ار


