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یادداشت
آنچه شاهد هستیم

 یک تحول اجتماعی است
نه انقالب سیاسی

 بین الملل 3

*عباسکاظمی؛جامعهشناس
انجمن  نشست  در  جامعه شناس  کاظمی  عباس 
وظایف  از  یکی  گفت:  ایران  جامعه شناسی 
جامعه شناسان این است که با مفاهیمی که به  عنوان 
ابزار در اختیار است، اتفاقات را تحلیل کنند. هر  
کس در جایگاه شهروندی ممکن است به خیابان 
عنوان  به   اما  و...،  کند  شعارنویسی  مثال  یا  برود 

جامعه شناس باید به تحلیل اتفاقات پرداخت.
ما  به  اصولگرا  جامعه  شناسان  افزود:  وی   
جامعه شناسان جریان اصلی می گویند و خود را 
ناآرامی های  این  جریان  در  اما  می دانند،  اقلیت 
اخیر، آن ها اساساً حرفی برای گفتن نداشتند. یکی 
دو تا تحلیل امنیتی فقط از آن ها منتشر شد. این 
اعتراضات را می توان بهار جامعه شناسی خواند و 
من از بسیاری از تحلیل ها به وجد آمدم. دو جریان 
هم بودند که تقریباً بیرون از جریان اصلی بودند. 
استقبال  اتفاقی  هر  از  که  ستایشگر  جریان  یکی 
می کردند. اگر طرف خودکشی هم می کرد، او را 

ستایش می کردند.
بطن  در  اعتراضی  هر  گفت:  جامعه شناس  این   
شود.  مواجه  چالش هایی  با  است  ممکن  خود 
نادرستی  رفتار های  یا  بدهد  رخ  خشونت هایی 
اتفاق بیفتد. این جریان ستایشگر از این رفتار ها 
هم چشم پوشی می کرد و آن را تقدیس می کرد. 
بود.                                                                                نظریه زده  تحلیل هایش  هم  دوم  جریان 
گاه  و  نمی فهمیدند  را  مردم  حرف  که  افرادی 
بین  این  در  بود.  دهنده  آزار  آن ها  صحبت های 
وظیفه  به  توانست  جامعه شناسی،  اصلی  جریان 
و  مردم  طرف  از  هم  اتفاقاً،  و  کند  عمل  خود 
گرفت.  قرار  نقد  مورد  حاکمیت  طرف  از  هم 
طوری  که  نیستند  افرادی  معموالً  جامعه شناسان 

حرف بزنند که مردم خوش شان بیاید.
 او در ادامه اظهار کرد: یک سوال این است که 
جامعه شناسان؟  یا  می زنیم  حرف  مردم  برای  ما 
من معتقدم ما باید برای مردم حرف بزنیم و فهم 
عمومی از این اتفاقات را ارتقا دهیم. ما امروز در 
وضعیت سلطه بدون هژمونی هستیم. پیش از این 
در مقاالت خود به آن پرداخته ام. یکی از دالیل آن 
تحول ِسنی در جامعه است. بدنه تماشاگر انقالب 
پایین( در سال ۵۷ که جنبش اصالحات  )سنین 
انتخابات،  طریق  از  کردند  تالش  و  آفریدند  را 
تغییراتی ایجاد کنند، حاال نسل جدیدی آمده اند 
و این ها به حاشیه رفته اند. چون این نسل با نگاه 
متفاوت به زندگی و سیاست، فربه تر شده است 
این در نسل جوان و نوجوان ما بیشتر شده است.

 کاظمی گفت: اتفاق دیگر اینکه از دهه ۹۰، جریان 
آزاد اطالعات کاماًل دست مردم افتاده است. شاید 
گفته شود ۹۰ درصد مردم تلویزیون می بینند، اما 
اکثر آن ها برنامه های ورزشی و سریال ها را دنبال 
می کنند. فقط یک قشر کوچک اخبار را از صدا و 
سیما دریافت می کنند که عموماً روستایی و ُمسن 
هستند. این اساساً باعث می شود اخبار واقعی در 
بین مردم فرق کند و سلطه هژمونیک را از بین 
این است که  ببرد. مشکالت دیگر در جامعه ما 
میانساالن، بدون َمسکن و مجرد هستند و آینده ای 
پدیده های  این ها  نیست.  قابل تصور  آن ها  برای 
و  بیشتر  خیلی  را  نارضایتی ها  که  است  مهمی 
رادیکال تر می کند و این خشونت ناشی از عمق 

شکاف های درون این جامعه است.
 وی افزود: نکته بعدی، تحول در زندگی روزمره 
اجتماعی  ناجنبش های  از  بیات  آصف  است. 
یک  دچار  ناجنبش ها  این  می کند.  صحبت 
کنشگری  و  جنبش  به  تبدیل  و  شده  دگردیسی 
آشکار سیاسی شده است. ما وارد حرکت زندگی 
تفاوت  مفهوم  دو  بین  باید  ما  شده ایم.  روزمره 
بگذاریم. بین زندگی انقالبی و انقالب در زندگی. 

در سال ۵۷، زندگی مردم انقالبی بود.
انقالب  روز های  توصیف  در  مسکوب  شاهرخ   
می گوید: »افسوس که نیستم تا در سیل جمعیت 
محو شوم، شسته شوم و پاک و طاهر بیرون بیایم. 
دارد و هم  پاکی  اما جمعیت، هم  غسل تعمید.«، 
ناپاکی؛ بعد ها خود مسکوب هم به این اذعان کرد. 

اما انقالب در زندگی یک روند طوالنی است. 
به  اگر  کرد:  بیان  ادامه  در  جامعه شناس  این   
انقالب ها و جنبش های صدسال اخیر توجه کنیم، 
همیشه به دنبال واژگونی نظام سیاسی بوده است، 
ناصری  اواخر دوره  از  انقالب اجتماعی  اما یک 
داشتیم که در آن تکانه هایی در بخش های مختلف 
جامعه در حال شکل گیری بود. نه به  سرعت یک 
انقالب سیاسی. شاید یکی از لحظات بسیار مهم 
و بسیار جدی، ۱۴۰۱ است. ما سال هاست چنین 
تجربه ای از یک تحول اجتماعی نداشته ایم. آنچه 
شاهد هستیم یک تحول اجتماعی و یک تحول 
تدریجی است نه یک انقالب سیاسی. به این معنا، 
انقالب ۵۷ یک انقالب اجتماعی نبود، بلکه یک 

انقالب سیاسی بود. 
ادامه همین صفحه 
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آلودگی هوا دارد 
به تدریج عادی می شود

حمید سجادی عنوان کرد:
برای تیم ملی 

فوتبال گزینه داخلی 
وخارجی داریم

چرا نخستین دارنده 
ذخایر گازی دنیا
کمبود گاز دارد؟

کشور  پزشکی  بزرگ  های  قطب  از  یکی  تبریز 
بوده و بیماران زیادی از سراسر شمالغرب کشور 
تبریز  به  برای درمان  و حتی کشورهای همسایه 
سفر می کنند که باعث ایجاد برخی مشکالت در 

خدمت رسانی به بیماران می شود.
برای  که  درمانی  خدمات  بزرگترین  از  یکی   
بیماران در تبریز ارائه می شود، درمان به وسیله 
بیماران  در  که  است  رادیوتراپی  های  دستگاه 
بیماران  زیاد  تعداد  اما  رود  می  کار  به  سرطانی 
سبب شده است که زمان های نوبت دهی بسیار 
طوالنی شده و نوبت بیماران برای استفاده از این 

دستگاه ها ماه ها طول می کشد.
در همین زمینه و برای پیگیری های بیشتر به دو 
تبریز که  ولیعصر)عج(  بیمارستان شهید مدنی و 
تنها بیمارستان های دارای دستگاه رادیوتراپی در 
استان هستند مراجعه و علت طوالنی بودن نوبت 

ها را جویا شدیم.
بیمارستان  رادیوتراپی  بخش  مسئول  ابتدا  در 
تاکید  با  نصر  با  گفتگو  در  تبریز  مدنی  شهید 
گفت:  بیمارستان  این  مراجعان  باالی  تعداد  بر 
در  پزشکان  توسط  بیمار   ۱۵۰ به  نزدیک  روزانه 
این بخش ویزیت می شود که در کل سه دستگاه 
رادیو تراپی در این بیمارستان وجود دارد و یک 

دستگاه دیگر به زودی راه اندازی می شود.
مرکز  اینکه  به  توجه  با  افزود:  احمدپور 
شهید  بیمارستان  در  تنها  استان  در  رادیوتراپی 
خدمات  و  دارد  وجود  دولتی  صورت  به  مدنی 
باعث  بنابراین  شود  می  انجام  رایگان  بصورت 
روند  در  تاخیر  ایجاد  و  ها  نوبت  طوالنی شدن 

درمان می شود.
وی در پایان گفت: باوجودکمبود نیرویی که در 
با اضافه  این مرکز وجود دارد ولی تمام پرسنل 
این بخش می  از کاهش عملکرد  مانع  کاری ها 
نظر  از  اینکه  باوجود  این بخش  شوند و پرسنل 
های  زمان  در  بایستی  اتمی  انرژی  های  بحث 
فداکاری  با  باشند  رسانی  خدمت  مشغول  معین 
ها هر لحظه در حال تالش برای درمان بیماران 

هستند.
بخش  وضعیت  گزارش  این  تکمیل  برای 
هم  تبریز  )عج(  ولیعصر  بیمارستان  رادیوتراپی 
بررسی شد که طبق این بررسی ها مشخص شد 
مشکل تنها دستگاه این بیمارستان رفع شده است 
و به صورت 2۴ ساعته در حال خدمت رسانی 
مسئولین  از  یکی  همچنین  است.  بیماران  به 
و  جدید  دستگاه  اندازی  راه  از  بیمارستان  این 
پیشرفته در این بیمارستان خبر داد و اعالم کرد 
در  جدید  رادیوتراپی  دستگاه  نزدیک  آینده  در 

این بیمارستان بهره برداری خواهد شد.
میدانی  های  بررسی  با  شود  می  اعالم  پایان  در 
رادیوتراپی  های  دستگاه  وضعیت  از  خبرنگار 

)عج(  ولیعصر  و  مدنی  شهید  های  بیمارستان 
تبریز، تنها علت طوالنی بودن نوبت دهی ناشی 
از تعداد باالی بیماران بوده و کادر درمانی که در 
روز  شبانه  فعالیت هستند  ها مشغول  این بخش 
در  شیفت  از  خارج  حتی  بیماران  درمان  برای 
تالش هستند و در صورت اضافه شدن دستگاه 
های جدید روند درمان بیماران بهتر خواهد شد.
دکتر جواد احمدیان، معاون درمان دانشگاه علوم 
دستگاه  وضعیت  خصوص  در  تبریز  پزشکی 
های رادیوتراپی تبریز گفت: در حال حاضر سه 
مدنی  شهید  بیمارستان  در  رادیوتراپی  دستگاه 
بیماران  درمان  حال  در  تخصصی  صورت  به 
سرطانی هستند و روزانه ۱2۰ نفر از این دستگاه 
ها استفاده می کنند. این در حالی است که روزانه 

2۵۰ نفر نیازمند استفاده از این دستگاه هستند.
وی در ادامه افزود: برای اینکه زمان نوبت دهی 
ظرفیت  که  است  ضروری  یابد  کاهش  بیماران 
بیمار   2۵۰ از  بیش  به  باید  مراجعان  پذیرش 
برسد. البته باتوجه به اینکه در دوره ای دستگاه 
هم  تبریز  ولیعصر)عج(  بیمارستان  رادیوتراپی 
بیمارستان  این  بیماران  بود،  شده  مشکل  دچار 
که  کردند  مراجعه  مدنی  شهید  درمانی  مرکز  به 
بود و همین  تعداد مراجعان شده  افزایش  باعث 
موضوع سبب شده بود زمان ها نوبت دهی ماه 

ها طول بکشد.
دستگاه  یک  اینکه  بیان  با  همچنین  احمدیان 
تبریز  مدنی  شهید  بیمارستان  در  زودی  به  دیگر 
راه اندازی خواهد شد، خاطر نشان کرد: دستگاه 
امید که ساخت داخل کشور می باشد به زودی 

راه اندازی می شود که باعث افزایش 8۰ نفری 
ظرفیت پذیرش شده و وضعیت بهتر خواهد شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: 
اتمام  با  حدودی  تا  دستگاه  این  نصب  مراحل 
رسیده است و تنها مجوز های اشعه ایکس باقی 
مانده است که تا فرارسیدن دهه فجر این دستگاه 

راه اندازی و افتتاح خواهد شد.
 تمام تالش ما این است که بتوانیم بازهم چنین 
آینده  در  و  بیاوریم  تبریز  به  را  هایی  دستگاه 
تالش خواهیم کرد دستگاهی در بیمارستان عالی 
بسیار  های  هزینه  با  تا  کنیم  اندازی  راه  نسب 

پایین بیماران درمان شوند.
دستگاه  تعداد  خصوص  در  همچین  احمدیان 
بیمارستان  برای  شده  گرفته  نظر  در  های 
حال  در  خاوران  در  که  تبریز  سرطان  تخصصی 
از نظر  بیمارستان  این  احداث است، اعالم کرد: 
و  است  عالی  بسیار  ساخت  پیشرفت  سرعت 
درخواست  بیمارستان  این  های  دستگاه  االن  از 
این  برای  رادیوتراپی  دستگاه  سه  است.  شده 
بیمارستان درخواست شده است که در صورت 
در  مناسبی  بسیار  وضعیت  قطعا  امر  این  تحقق 
استان خواهیم داشت و نوبت دهی بیماران بهتر 
نیرو  کمبود  مورد  در  پایان  در  شد.وی  خواهد 
به  برای  که  نیروهایی  گفت:  ها  بخش  این  در 
شود،  می  گرفته  کار  به  ها  دستگاه  از  کارگیری 
ویژه  های  آموزش  بایستی  و  هستند  تخصصی 
فراگرفته باشند بنابراین با حساسیت باال استخدام 
نیرو صورت می گیرد و در آینده نزدیک بحث 

افزایش نیرو خواهیم داشت.

ایران مذاکرات 
را جدی 

نگرفته است

رئیس شورای شهر تبریز:صف های طوالنی رادیوتراپی در تبریز!
 عمارت ساعت به موزه تبدیل می شود

رئیس شورای شهر تبریز گفت: این مکان نیز پس 
از تخلیه به موزه تبدیل خواهد شد و هیچ گونه 

کاربری اداری در عمارت نخواهد بود.
به  واکنش  در  برگی  رسول  االسالم  حجت 
عمارت  تخلیه  لزوم  درباره  ویدئویی  گزارش 
ساعت توضیح داد: عمارت ساعت یکی از امکان 
تاریخی و مهم تبریز است که حفظ و نگهداری 

آن برای ما اهمیت دارد.
آن  نگهداری  و  حفظ  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
این  در  روز  هر   8 منطقه  شهرداری  کارشناس 
مکان حضور داشته و عملیات حفظ و نگهداری 

عمارت در حال اجرا است.
برگی گفت: پیشتر نیز قول داده ایم که این مکان 
این  در  الزم  اقدامات  و  کرد  خواهیم  تخلیه  را 
نیز قول  آقای شهردار  ایم،  داده  انجام  خصوص 
به  شورا  دفاتر  کل  آینده  سال  برای  که  اند  داده 
و  یافته  انتقال  یک  منطقه  شهرداری  ساختمان 
شهرداری منطقه یک به مکان دیگری منتقل می 
و  حفظ  شورا  البته صحن  کرد:  اضافه  شود.وی 

خواهد  برگزار  محل صحن  در  رسمی  جلسات 
تخلیه  از  پس  نیز  مکان  این  داد:  شد.برگی خبر 
به موزه تبدیل خواهد شد و هیچ گونه کاربری 

اداری در عمارت نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری قول داده 
است تا روز شورا ها مکان شهرداری منطقه یک 

را تحویل دهد.

مواضع مولوی 
عبدالحمید و سکوت 

مراجع شیعه! 

باید با دنیا 
مدارا کنیم

ادامه از همین صفحه 
به  همراه عقالنیت  اجتماعی  انقالب  افزود:   وی 
است، فقط دشنام ها و زد و خورد ها را در توییتر 
نبینید. پشت این الیه ها، یک عمقی در اعتراضات 
از  است.  نشده  دیده  خوب  که  داشته  وجود 
این  در  پدرساالری  مانند  ریشه هایی  بردن  بین 
جمله  از   ،۱۴۰۱ اتفاقات  آمد.  به میان  اعتراضات 
حرکت های بومی بود. در این مدت با خانواده های 
مذهبی صحبت کرده اید؟ درد ها و رنج های این ها 
را چطور حس کردید که برخی افراد حجاب خود 
را کنار گذاشته اند؟ درک این خیلی سخت است، 
اما این اتفاق افتاده و جلو می رود. ما در اتفاقات 

سال 88 این حرف ها را نداشتیم.
احزاب  اجتماعی  رویداد های  چنین  در  اساساً   
از  بسیاری  درباره  هنوز  البته  نیستند.  کاره ای 
نشده  صحبت  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختار های 
است و درگیری ادامه دارد. البته درست است که 
از خانواده ها، حجاب مسئله بسیار  برای بسیاری 
باریکی است که در  این ریسمان  مهمی است و 
عرصه فرهنگی و اجتماعی ما شالوده شکنی هایی 
زیادی  راه  اجتماعی  تحوالت  این  بدهد.  رخ 
دارد. از طرفی این تحوالت نشان می دهد زندگی 

روزمره برای مردم مهم شده است.
این جامعه شناس گفت: در هر تحولی صدا هایی 
هست که مردم باید بشنوند و صدا هایی هست که 
حاکمان باید بشنوند. در این شرایط اگر شنوندگی 
باشد استبداد نمی شود و ما با این روبه رو بودیم که 

مردم هم نشنیده اند.

 او در ادامه بیان کرد: 
که  می بینید  امروز 
به  می گویند  بعضی 
وکالت  پهلوی  آقای 
یعنی  این  می دهم. 
این  ندارم.  عقل  من 
این  خوفناک  وجه 
مردم،  است.  حرکت 
هستند  ستودنی  نه 

بود  مرده  لوطی اش  انتری که  در  ناستودنی.  نه  و 
می بینید که صادق چوبک تصویری ارائه می دهد 
که بعد از مرگ لوطی باز به  دنبال ارباب می گردد 
و می خواهد زنجیر به گردنش باشد. در سالتوی 
مهدی افروز منش هم قهرمان داستان در انتها تبدیل 
به هیوال می شود و جای قبلی را می گیرد. به نظر 
من این ها این را نشان می دهد که هیچ دلیلی ندارد 
اگر این حرکت با شرایط فعلی ادامه دهد و حتی به 
انقالب برسد، جریان اقتدارگرای جدید بازنگردد. 

این خطر وجود دارد.
امید به آینده شکل گرفته بود.  در دهه پنجاه دو 
یکی آن که حاکمان پهلوی داشتند و یکی آن  که 
بار  به  الله  آید، صد  بهار  که  »فردا  داشتند.  مردم 
را  حکومتی  دانشگاهیان  پهلوی  حکومت  آید«. 
جمع می کند و کتابی می نویسد که آینده را تبیین 
کند که در دو دهه آینده باید تبعیض جنسیتی را 
بهار  مردم  اما  دست.  این  از  مسائلی  و  برداریم 
که  با شما  داشتند. قضاوت  انتظار  در  را  دیگری 

حاال به دنبال چه بهاری هستید؟
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در مسیر تعالی و شکوفایی

 قرار دارد


