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*نسیبه پیرایش 
مولوی  جمعه  نماز  خطبه های  روزها  این 
زاهدان  مکی  مسجد  جماعت  امام  عبدالحمید، 
مورد  ایران،  اهل سنت  شخصیت  پرنفوذترین  و 
توجه بسیاری از اشخاص و رسانه ها در داخل و 
خارج قرار گرفته است، به ویژه آنکه پس از نماز 
جمعه او مردم زاهدان به خیابان می آیند و شعار 

سر می دهند. 
حافظه  از  هیچگاه  مهر 1401   8 ماجرای  شاید 
 ۹0 حدود  که  روزی  نشود.  پاک  زاهدان  مردم 
نمازگزار پس از خطبه های عبدالحمید در زاهدان 
به  اعتراض  به دنبال  که  رویداد  این  شدند.  کشته 
نوجوان  دختری  به  چابهار  پلیس  فرمانده  تجاوز 
نام  خونین  جمعه  عبدالحمید  سوی  از  داد،  رخ 
افراد  شدن  کشته  مسئول  را  حکومت  او  گرفت. 
برگزاری  خواستار  و  دانست  رویداد  این  در 
اما  شد.  بین المللی  ناظران  حضور  با  همه پرسی 
ادامه  همچنان  امروز  به  تا  او  انتقادهای  و  خطبه 
اعدام  و  بیان  آزادی  اجباری،  اعتراف  از  او  دارد 
در ایران نیز انتقاد کرده و خواستار آزادی زندانیان 

سیاسی شده است.
هم  جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های  در  وی 
ایجاد شده در زاهدان  امنیتی  انتقاد به جو  ضمن 
گفته »باید جوانان را دریابید؛ زنان را دریابید. ما 
در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. قبال می گفتند 
اما االن یک خانه شده و یک  دنیا دهکده است، 
اتفاقی بیفتد، اخبار به همه جا می رسد. االن عصر 
جوان،  و  است  امروز  زن  زن،  و  است  پیشرفت 
جوان امروز است. باید از انتظارات جوانان اطالع 
داشته باشید. قوانین امروز باید مورد تجدید نظر 
قرار بگیرد. بسیار جای تاسف است که 44 سال 
نشده               به روز  و  شده  ایجاد  اساسی  قانون  پیش 
دارد  وجود  پیش  سال   44 از  که  قانون  این  باید 
اساسی  قانون  باید  کرده  فرق  شرایط  کند،  تغییر 

را تغییر داد.«
اما این مواضع عبدالحمید باعث موضع گیری در 
برابر او هم شده  است. شاید توفنده ترین انتقادها 

و  گفت  در  که  باشد  الریجانی  جواد  به  مربوط 
کاماًل  مکی  »مسجد  داشت:  بیان  فارس  با  گو 
نیست  مسجد  یعنی  است  ضرار  مسجد  مصداق 
و آنجا دقیقًا محل توطئه است. برای پیامبر اسالم 
اما  بود  سخت  خیلی  ضرار  مسجد  تخریب  هم 
مسجد توسط عده  ای درست شده بود برای اشاعه 
افکار انحرافی و پیامبر دستور داد تا آن مسجد را 
به مسجد ضرار  امروز  خراب کنند. مسجد مکی 
باره  این  انقالب در  تبدیل شده است. کار جبهه 
محکم               زمینه  این  در  باید  و  است  روشن  کاماًل 

ایستادگی کند.«
منتظری  والمسلمین  االسالم  پیشتر حجت  البته 
مولوی  با  رابطه  در  هم  کشور،  کل  دادستان 
سیستان  در  که  آقایی  »اون  بود:  گفته  عبدالحمید 
هیچ  زن  برای  خودشان  و  نشسته  بلوچستان  و 
زن  از  امروز سنگ حمایت  نیست،  قائل  حرمتی 

را به سینه می زند.«
انتقاد  ضمن  گزارشی  در  هم  دولت  روزنامه 
شدید از »مواضع شاذ« مولوی عبدالحمید، نوشت: 
»سمت و سوی سیاسی امام جماعت مسجد مکی 
زاهدان و ریشه های فکری- مذهبی او چیست و 
چرا تا این حد مورد توجه و حمایت رسانه های 

که  است  پرسش هایی  است،  گرفته  قرار  معاند 
برای رسیدن به پاسخ راه سختی پیش رو ندارد... 
مولوی  میان  نزدیکی  رابطه  اخیر  سال های  در 
داشته  وجود  سعود  آل  خاندان  با  عبدالحمید 
از  یکی  میان  مشابهش  اگر  که  رابطه ای  است؛ 
علمای شیعه عربستان با جمهوری اسالمی ایران 
تحمل  سعود  آل  سوی  از  تنها  نه  می شد  برقرار 
به  و  متهم  ایران  برای  جاسوسی  به  که  نمی شد 
برخوردی همچون آنچه بر شیخ شهید نمر رفت 

منجر می شد.
جز  مدت  این  در  عبدالحمید  شاذ  مواضع 
به  شدن  تبدیل  و  مذهبی  تفرقه  به  زدن  دامن 
ناامنی  و  اغتشاش  تحریک  برای  مطلوب  سوژه 
مطلوب  تأمین خوراک خبری  البته  و  زاهدان  در 
رسانه های معاند حاصل دیگری نداشته است. تا 
مسجد  خطابه  منبر  بازگشتن  گفت  باید  که  آنجا 
مسیر  به  زاهدان  نافذ  تریبون  عنوان  به  مکی 
هر  به  دوقطبی سازی  و  التهاب آفرینی  از  اجتناب 
ترتیب بهترین اتفاقی است که می تواند زمینه ساز 
روزهای بهتر برای مردم شریف استان و مانع از 

متضرر شدن بیشتر آنها باشد.«
درباره  عمومی  افکار  گفت  باید  نهایت  در 
قضاوت               بهتر  خود  موضع گیری ها  و  سخنان  این 
اما سوال این است که چرا در حوادث  می کند. 
اخیر کشور علمای شیعه و مراجع تقلید پر نفوذ 
ساکت  همه  و  نکردند  موضع  اعالم  اثرگذار،  و 
آمیز،  خشونت  اعتراضات  با  رابطه  در  بودند؟ 
این  همه  که  آن  ویژه  به   ... و  ها  اعدام  کشته ها، 
حوادث دست به دست هم داده اند و امروز کشور 
به لحاظ بین المللی تحت شدیدترین فشارها قرار 
گرفته است؟ شاید یک حرف این عزیزان با توجه 
به جایگاه ممتازی که بین مردم و مسئوالن دارند 
جو ملتهب ایران را آرام تر می کرد و امروز کشور 
در برابر هجمه های بیگانگان قرار نمی گرفت. البته 
داشته  توجیهی  یا  دلیل  سکوت شان  برای  شاید 
بی اثر  نظرشان  می کنند،  فکر  مراجع  شاید  باشند. 

است و به همین دلیل سکوت کرده اند.

اصالح طلب  سیاسی  فعال  رسولی  حسن 
زمین  دولت  نگاه  و  مردم  توقع  بین  می گوید: 
بیان  دلیل  همین  به  و  است  فاصله  آسمان  تا 
شده  عادی  دولتی ها  برای  غیرواقعی  حرف های 

است.
و  اصالح طلب  سیاسی  فعال  رسولی  حسن 
تهران گفته »مهمترین  پیشین شورای شهر  عضو 
وظیفه دولت به عنوان کل نظام و قوه مجریه به 
امور  اداره  کشور،  نظام حکمرانی  پیشران  عنوان 
انتظارات عموم مردم  تًامین مطالبات و  کشور و 
است بنابراین حاکمیت و دولتی می تواند کارآمد 
و  درازمدت  همه جانبه،  عمیق،  نگاهی  که  باشد 
و  توانمندی  وضعیت،  مسائل  به  واقع بینانه  البته 

قابلیت های کشور داشته باشد.«
به  است  الزم  حاکمیت  هر  می گوید:  رسولی 
متوجه  که  آسیب هایی  و  تهدید ها  محدودیت ها، 
تا  باشد  داشته  توجه  است،  مطلوب کشور  اداره 
دارایی های عمومی در  امکانات ملی و  از  بتواند 
اختیار بهترین بهره برداری کند تا از کنار مانع ها به 
گونه ای عبور کند که جامعه و مردم با آسیب های 

کمتری مواجه شوند.
از  حکمرانی  نظام  چنانچه  است  معتقد  او 
صالبت و شایستگی الزم برخوردار باشد، دچار 
شتابزدگی و روزمرگی نخواهد شد. پس می تواند 
بر اساس نقشه ای طراحی شده وضعیت مطلوبی 
برای جامعه رقم بزند تا مردم آسیب کمتری ببینند 
اما روندی که در کشور جاری است در تضاد با 
این  مردم  دلیل،  همین  به  دارد.  قرار  اصول  این 
روز ها گرفتاری را با تمام وجود حس می کنند و 

امیدی هم برای بهبودی شرایط ندارند.
در  می گوید:  تهران  شهر  شورای  پیشین  عضو 
نظام  شاخصه های  از  دولت  چون  فعلی  شرایط 
اجرایی کارآمد عقب است، هم در حوزه نظری و 
هم در حوزه عملی اداره امور کشور با چالش هایی 
جدی در حوزه عملکردی مواجه است که چنین 
داشت.  نخواهد  ناکارآمدی  جز  نتیجه ای  روندی 
به همین دلیل سیاست خارجی کمترین کمکی به 
حوزه اقتصاد نمی کند. همچنین سیاست داخلی به 
گونه ای پیش می رود که کمترین احترام و عزت 
تولید  خارجی  سیاست  حوزه  برای  را  سیاسی 
نمی کند. در بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی 
و اجتماعی هم کارشکنی و ناکارآمدی ملموسی 
را شاهد هستیم که بحران هایی دشواری را پیش 
هم  به  اوضاع  این  است.  داده  قرار  جامعه  روی 
ریخته، دلیلی جز این ندارد که رئیس دولت در 
هماهنگی با بخش های مهم مدیریتی عاجز است 
اجرایی  نظام  شاخصه های  از  دولت،  کل  در  و 

کارآمد عقب است.
فعال سیاسی اصالح طلب می گوید: دولتمردان 

نمی کنند که  تبعیت  هوشمندانه  راهِ  نقشه  از یک 
مثاًل  می شود؛  زیادی  خطا های  بروز  سبب  این 
بحران  به  توجه  با  دولتمردان  امسال  تابستان  در 
انرژی ناشی از جنگ اوکراین، زمستانی سخت را 
برای اروپایی ها پیش بینی می کردند و تحلیل شان 
این بود که اروپا به دلیل بحران گاز در مذاکرات 
به  و  آمد  خواهند  کوتاه  ایران  قبال  در  هسته ای 
حالیکه  در  می زدند.  طعنه  اروپایی  دولت های 
گاز  قیمت  که  کار گرفتند  به  تدابیری  اروپایی ها 
در اروپا حدود 1۵ درصد ارزان شده است و این 
ماییم که به خاطر کمبود گاز به مشکل خورده ایم 
در  یعنی  هستیم.  عمومی  تعطیلی  به  مجبور  و 
که  ندارند  گاز  ما  شهر های  از  بسیاری  شرایطی 
گاز  از  برخوداری  لحاظ  به  کشور  دومین  ایران 

است.
رسولی می گوید: در واقع گفتمان غیرواقعی و 
برای دولتی ها عادی شده  حرف های غیر واقعی 
است و به همین دلیل هر آنچه می گویند و وعده 
می دهند، عکس آن اتفاق می افتد که این فاجعه بار 
است. آقای رئیس جمهوری در روز تقدیم الیحه 
از  و  داد  میلیون شغل خبر  ایجاد یک  از  بودجه 
بودجه هم مفصل دفاع کرد. در صورتی که با یک 
بررسی حتی غیر دقیق می توان فهمید، در بهترین 
شرایط حداقل تورم ناشی از بودجه 140۲ حدود 
40 درصد خواهد بود تا »بودجه ضد تورمی« که 

رئیسی ادعا کرد، فقط شعاری توخالی باشد.
با  راهبرد های کالن کشور  در طراحی  گفته  او 
مواجه  کشور  اداره کنندگان  غیرمنسجم  گفتماِن 
هستیم. در واقع مهمترین مشکلی که در مناسبات 
که  نیست  این  جز  چیزی  داریم،  ملت  و  دولت 
دارد.  گفتمانی  فاصله  مردم  اکثریت  با  دولت 
و  می بینند  خالی  را  سفره های شان  مردم  یعنی 
روز  به  روز  تورم  تًاثیر  تحت  اجتماعی  طبقات 
نیازمند  طبقه  به  متوسط  طبقه  و  می روند  تحلیل 
اما دولتی ها همچنان از پیشرفت  تبدیل می شود، 
نمی تواند  این  جز  چیزی  نتیجه گیری  می گویند. 
تا  زمین  دولت  نگاهِ  و  مردم  توقع  بین  که  باشد 
به  را  عمیق  این شکافی  که  است  فاصله  آسمان 

وجود آورده است. 
با این توضیح که این شکاف بیشتر از این هم 
استقبال  به  بیشتر شدن شکاف،  با  خواهد شد و 
رفت  خواهیم  امنیتی  و  اجتماعی  تهدید های 
بنابراین امیدوارم آقای رئیسی و همکارانشان قبل 
تبعات  آثار و  به  انتخاب کنند،  اینکه موضعی  از 
باشند.  داشته  بیشتری  توجه  سیاستگذاری شان 
مثاًل در حوزه مدیریتی، رئیسی در حالی می گوید 
مسببان وضعیت فعلی باید کنار بروند که نزدیک 
به یک سال و نیم است، همه اختیار ها را در دست 

خودش است.

 بیان حرف های غیرواقعی
 برای دولت عادی شده است

مواضع مولوی عبدالحمید و سکوت مراجع شیعه! هشدار مصطفی معین 
در مورد خطر 

سقوط آموزش و پرورش
معین  مصطفی 
پیشین علوم  وزیر 
با تاکید بر این که 
آموزش  سقوط 
را  پرورش  و 
زمینه ساز  می توان 
یک  سقوط 
دانست،  کشور 
در  را  خود  واقعیت  این  که  است  داده  هشدار 
فقر و فالکت، نابرابری و تبعیض، فساد اداری و 

ناهنجاری های اجتماعی نشان می دهد!
عنوان  با  یادداشتی  در  معین  مصطفی  دکتر 
سقوط آموزش و پرورش نوشت: یوسف نوری، 
تحصیلی  افت  از  پرورش،  آموزش  و  وزیر 
حدود ۳0 درصدی دانش آموزان سخن گفته و 
اینکه حدود چهار میلیون دانش آموز از تحصیل 

محروم هستند!
طبق گزارش های مختلف، افت تحصیلی دانش  
آموزان که از یک دهه قبل رو به افزایش گذاشته 
آموزش  اسبق  وزیر  دارد!  ادامه  هم  هنوز  است 
عالی با ابراز این عقیده که علیرغم شعارهای پر 
شمار ایدئولوژیک و به اصطالح انقالبی، نه تنها 
آموزش و پرورش بلکه آموزش عالی، بهداشت 
تربیت  و  تعلیم  به  آنچه  و  فرهنگ  درمان،  و 
کرامت  و  اندیشه  و  جان  و  جسم  سالمت  و 
اولویت  اولین  هیچگاه  است  مربوط  انسان 
کشور  مجالس  و  دولت ها  برنامه   و  سیاست  
پیشنهادی  بودجه  اگر  است:  یادآور شده  نبوده، 
 140۲ سال  در  پرورش  و  آموزش  برای  دولت 
بر  است  تومان  میلیارد  هزار   ۲0۶ که حدود  را 
تقسیم  میلیون(   1۵ از  دانش آموزان)بیش  تعداد 
میلیون   1۳ حدود  آموزی  دانش  سرانه  کنیم 
تومان یا ۳00 دالر می شود، در صورتیکه سرانه 
دالر   ۹000 از  بیش  دنیا  میانگین  دانش آموزی 

است! یعنی یک سی ام متوسط جهانی!

یکشنبه 2 بهمن 1401      شماره  6458      سال بیست و پنجم

آتش اعتراضات زیر خاکستر روشن است مدرس  و  سیاسی  علوم  استاد  زیباکالم  صادق   
دانشگاه تهران، یکی از چهره هایی است که معتقدند 
نه تنها آتش اعتراضات اخیر خاموش نشده، بلکه 
مانند آتش زیر خاکستر در حال تقویت و بازسازی 
او  شود.  نمایان  دوباره،  فرصتی  در  تا  است  خود 
خطاب به سیاست گذاران و تصمیم سازان از آن ها 
می خواهد به وعده هایی که در خصوص اصالحات 
ازاین  بیش  تا  کنند  عمل  داده اند،  رویه ها  تغییر  و 

بازار براندازی در کشور رونق پید ا نکند.
به رغم همه وعده هایی که درباره  این روز ها 
شده  داده  تغییر  و  حکمرانی  نظام  در  اصالح 
بود، باز هم شاهد تداوم رویکرد های سلبی در 
مواجهه با موضوعات مختلف هستیم. شما این 

فضا را چطور ارزیابی می کنید؟
روز های  رخداد های  به  وقتی  حاکمیت،  دید  از 
اخیر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که بسیاری از 
چهره های بانفوذ نظام، مدام »خواص« و »عوام« را 
کرده اید؟  سکوت  چرا  که  می دهند  قرار  مخاطب 
استفاده  اعتراض  واژه  از  اغتشاش  جای  به  چرا 
تمام قد  دفاع  نظام  تصمیمات  از  چرا  می کنید؟ 
نمی کنید؟ و... امروز به نظر می رسد حاال که حداقل 
در ظاهر کمی از شدت اعتراضات میدانی کاسته 
آن  دنبال  به  ایران  در  قدرت  سخت  هسته  شده، 
است که سیاست های گذشته را با قدرت و صالبت 
کاری  هر  می گویند  بنابراین  دهد.  ادامه  بیشتری 
می شده،  دنبال  امینی  مهسا  فوت  ماجرای  از  قبل 
باید با قدرت بیشتر ادامه پیدا کند. اولین فقره این 
با  سلبی  برخورد های  تداوم  اعمالی،  سیاست های 
حجاب است که می گویند آن را رها نخواهند کرد.

پیامد این سیاست چیست؟
وجود  به  اعتقاد  اساسا  کشور،  مدیران  از  بسیاری 
بحران در کشور ندارند. دوستان معتقدند چالشی 
بود که تمام شد و رفت. این چالش هم نه از درون 
کشور بلکه توسط ایران اینترنشنال و بی. بی. سی 
و فضای مجازی و امریکا و... راه افتاد؛ مثل همه 
توطئه هایی که طی بیش از 4۳ سال گذشته تدارک 
دیده شده بود، این بار هم به جایی نرسید. مثل آبان 
۹8، دی ماه ۹۶، اعتراضات سال 88 و ماجرای ۷8 

و...
به نظر شما انگیزه ها و دالیلی که باعث بروز 
میان  از  آیا  بوده؟ و  اعتراضات شده است چه 

رفته است؟
اخیر  اعتراضات  که  دالیلی  و  اسباب  معتقدم  من 
را شکل دادند تمام نشده اند. به عکس معتقدم که 
تداوم سیاست های اشتباه همیشگی، ابعاد و زوایای 

تظاهرات بعدی را بسیار گسترده تر خواهد کرد.
آیا همه بخش های حاکمیت اعتقاد دارند که 
اعتراضات پایان یافته یا اینکه در بطن حاکمیت 

دیدگاه های متفاوتی هم وجود دارد؟
مجلس،  اطالعات،  سپاه،  در  افرادی  تردید  بدون 
این  معتقدند  که  هستند  و...  قضاییه  قوه  دولت، 
راحتی  به  نباید  و  است  ساده انگارانه  رویکرد ها، 
آن ها  است.  شده  تمام  موضوع  که  کرد  تصور 
متفاوت می اندیشند و در درون خود پرسش های 
این  اساسی  سوال  دارند.  فراوانی  پاسخ  بدون 
است که افرادی که در نظام صاحب نفوذ هستند 
و عمیق تر موضوعات را دنبال می کنند و در واقع 
نگران تداوم سیاست های اشتباه حاکمیت و نگران 
قدرت  چقدر  هستند،  ایران  آینده  و  کشور  آینده 
دارند که تغییرات اصالحی را از نظام مطالبه کنند تا 

نارضایتی ها کاهش پیدا کند؟ 
در کل، اگر هیچ تغییر و اصالحی به وجود نیاید 
و نظام کماکان همان سیاست های گذشته را دنبال 

برای  االن  از  من  برد.  نخواهیم  به جایی  راه  کند، 
آینده نظام دچار ترس و وحشت هستم.

نمونه های  با  اخیر  رخداد های  تفاوت  اما 
این  تا  تحلیلگران  که  چیست  قبلی  اعتراضی 

اندازه نگرانند؟
هر اندازه که به عقب باز می گردیم، بیشتر متوجه 
راه   88 سال  اعتراضات  وقتی  می شویم.  خطرات 
افتاد، هیچکس نگران آینده نظام نبود. در واقع آن 
امروز، اصل  مانند  زمان، شعار های ساختارشکنانه 
نظام را هدف قرار نداده بودند. چرا؟ چون سال 88 
بتوان اصالح کرد  امیدواری وجود داشت که  این 
به همین دلیل است که بحث براندازی در آن برهه 
از سال ۹۶ زمزمه هایی در خصوص  نشد.  مطرح 
اصالحات به جایی نمی رسد شنیده شد و شعار، 
اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا سر داده 
شد. سپس به آبان ۹8 می رسیم، زمانی که شعار ها 

بسیار رادیکال تر شدند.
با  براندازی  گفتمان  نخستین بار،  برای   1401 در 
تهاجم گسترده ظهور پیدا کرد. وقتی به این پروسه 
نگاه می کنیم متوجه می شویم اصرار بر سیاست های 
شد  باعث  اصالحات،  با  مخالفت  و  متعصبانه 
اعتراضات هم به سمت رادیکالیزه شدن، سوق پیدا 
کند. یعنی از سال ۹8 به بعد، ایده براندازی فرصت 
بیشتری برای عرضه خود پیدا کرد. به همین دلیل 
است که طی 4 ماه اخیر، بغض و کینه فراوانی عیله 
اصالحات و اصالح طلبان مطرح شد. کوچک ترین 
با  اصالح طلبی  و  اصالح  خصوص  در  صدایی 
اپوزیسیون  فراوانی توسط  کینه و بغض  فحش و 
روبرو می شود. دلیل این امر هم، عمال ناامیدی از 

هر نوع تغییر و اصالحی بود.
وقتی از براندازی صحبت می کنیم، طیف های 
اپوزیسیون در ذهن شکل می گیرد.  از  مختلفی 
وزنی  چه  براندازان  فعلی  شرایط  در  واقعا  اما 
دارند؟ تا چه اندازه مردم با آن ها همراه هستند؟ 
میان  از  بزنگاه ها  در  می تواند  این طیف چقدر 

مردم یارگیری کند؟
عکس العمل  براندازان،  و  براندازی  معتقدم 
خصوص  در  مردم  ناامیدی  و  سرخوردگی 
بر سیاست های  تغییر هستند. اصرار  اصالحات و 
اشتباه دهه های اخیر است که براندازی را شکل داده 
سازماندهی  نه  من  نظر  به  براندازی  وگرنه  است. 
دارد، نه طرح و برنامه دارد، نه رهبر کاریزماتیک 
دارد، نه تشکل دارد و... فقط و فقط موضوعی که 
براندازی را به وجود آورده، ناامیدی از اصالح در 

داخل است.
یعنی شما می گویید براندازان روی دیگر سکه 

رادیکالیسم داخلی هستند؟
احسنت؛ گزاره ای که نطفه براندازی را ایجاد کرده 
مشاهده  تونل  انتهای  در  نوری  هیچ  که  است  آن 
نمی شود. هیچ پنجره ای رو به کنشگری مثبت باز 
نیست. آخرین دریچه کنشگری پویا که حاکمیت 
 ۹۶ سال  ریاست جمهوری  انتخابات  بست،  را  آن 

بود.
 در این انتخابات بیش از ۲4 میلیون ایرانی به حسن 
روحانی رای دادند. اگر ایرانیان به براندازی اعتقادی 
مشارکت  انتخابات  در  حجم  این  در  داشتند، 

نمی کردند.
نمی شود که از یک سو به براندازی اعتقاد داشت 
انتخابات همان نظام شرکت  از سوی دیگر در  و 
کرد. این میزان مشارکت نشان می دهد که براندازی 

توجهی  قابل  پایگاه   ۹۶ اردیبهشت   ۲۹ از  قبل  تا 
نداشت. اما نظام در دولت دوم روحانی چه کرد؟ 
گروهی آمدند و به مردم نشان دادند که اگر فکر 
می کنید از طریق صندوق های رای، می توانید گامی 

به سمت اصالح بردارید، سخت در اشتباهید.
 1400 تا   ۹۶ از  روحانی  دولت  با  برخورد  نحوه 
شرایطی را به وجود آورد که براندازان ابتکار عمل 

را به دست گرفتند.
 مهم نیست آیا روحانی مقصر بود که صندوق های 
رای را از اعتبار انداخت یا طرف مقابل؟ فارغ از 
ایده  رشد  برای  عامل  بزرگ ترین  دو،  هر  خطای 
براندازی، 4 سال دوم دولت روحانی بود که عمال 
امید به صندوق های رای را از میان برد. امروز که 
انتخابات غیررقابتی روی  یازدهم در یک  مجلس 
هم  ریشه دار  و  سنتی  اصولگرایان  حتی  آمده  کار 
دیگر به انتخابات و صندوق های رای امیدی ندارند. 
به وجود  این حس  مردم  از  مهمی  در بخش های 
آمده که آبی از صندوق های رای گرم نمی شود. از 
انتهای تونل نیست از سوی  یک طرف نوری در 
دیگر مسیر صندوق های رای هم بسته شد، طبیعی 
است که براندازی رونق پیدا می کند و طرفدار های 

خاص خود را می یابد.
اما طیف های رادیکال جناح راست، مثل جبهه 
پایداری اساسا به دنبال تثبیت این شرایط بوده 
انتخابات سال ۹۶ به بعد بسیاری  و هستند. از 
از تئوریسین های جناح راست، اعالم می کردند 
ایران هم باید به دنبال مدل حکمرانی مانند چین 
و روسیه و... باشد. به نظر می رسد فضایی که 
شما به عنوان اشتباه راهبردی از آن نام می برید، 
ایده آل طیف های رادیکال دست راستی است. 

اینطور نیست؟
درست است یک چنین نگاهی هم از نظر مذهبی 
وجود  اصولگرایان  از  بخش هایی  میان  سیاسی  و 
دارد. برخی به دنبال آن هستند اقلیتی هم تشکیالت 
مرکزی،  بانک  هم  انتظامی،  نیروی  هم  امنیتی، 
را  اکثریت  و  بگیرند  دست  به  را  و...  صنایع  هم 
کره  و  روسیه  و  در چین  همچنان که  بکنند.  اداره 
شمالی این رویکرد در پیش گرفته شده است. اما 
این وضعیت ۲ اشکال اساسی دارد؛ نخست اینکه، 
دوستان توجه ندارند، نظام چین توانسته، نان و رفاه 

مردمش را تامین کند.
پوتین هم به رغم ناکامی در اوکراین، ارزش روبل 
را حفظ کرده است. ایضا کره شمالی هم با کمک 
چین و روسیه معیشت مردمش را تامین کرده است. 
اولین اشکال مدل تمرکزگرای چین برای ایران این 
را  مردم  معیشت  نتوانسته،  هنوز  دولت  که  است 

تامین کند. 
چین دومین اقتصاد جهان است، اما کیک اقتصاد 
ایران هرروز کوچک تر می شود. اصولگرایان نشان 
توان  کشور  این  بیکران  ثروت  به رغم  که  داده اند 

تامین معیشت مردم را ندارند.
مبارزات  سابقه  که  است  این  دوم  مشکل 
آزادی خواهانه و دموکراتیک در ایران قابل مقایسه با 
روسیه، چین و اساسا هیچ کدام از کشور های منطقه 
نیست. انقالب مشروطه ایران در سال 1۲8۵ و 11۶ 

سال قبل شکل گرفته است. 
بیش از یک قرن قبل، اجداد ما به دنبال حاکمیت 
بیان،  آزادی  پادشاه،  قدرت  محدودیت  و  قانون 
برابری مردان و زنان و... بودند. آمار بگیرید، ظرف 
زندانی  و  روزنامه نگار  تعداد  چه  سال   11۶ این 

انقالب دستگیر و  از  ایران قبل و بعد  سیاسی در 
زندانی و اعدام شده اند.

ایران  در  مطبوعات  و  روزنامه  تعداد  چه  ببینید 
توقیف شده اند. جامعه مدنی در ایران از سابقه ای 
بیش از یک قرنی برخوردار است. این جامعه مدنی 
به واسطه فضای مجازی، اتفاقا این روز ها گسترش 

بیشتری پیدا کرده است. 
۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که اکثر 
آن ها خواهان دموکراسی هستند. کجا چین و کره 
شمالی و کوبا یک چنین شرایطی دارند؟ ایرانیان 
ایرانیان داخل  از  خارج از کشور به مراتب بیشتر 

کشور به دنبال آزادی و دموکراسی و... هستند.
کاهش  اعتراضات  می رسد  نظر  به  چرا  پس 

پیدا کرده است؟
دانشگاه ها  و  دانشجویان  اخیر  اعتراضات  موتور 
بودند. امروز، چون دانشگاه ها به خاطر امتحان و 
فشار و... تعطیل هستند، دامنه حضور میدانی مردم 
هم کاهش پیدا کرده است. اما این به معنای کاهش 
اعتراضات نیست. 4۳ سال است که سعی می شود 
جنبش دانشجویی از طریق ایجاد بسیج دانشجویی، 
انجمن های حکومتی دانشجویی و... محدود شود، 
اما نه تنها این روند موفق شده، بلکه وسعت هم 
پیدا کرده است. حتی دانشجویان دانشگاه آزاد در 
و  دانشگاه شریف  دانشجویان  مانند  ایران  سراسر 
می کنند.  مطالبه گری  و...  صنعت  و  علم  و  عالمه 
بنابراین وضعیت ایران هیچ شباهتی به چین، روسیه 
و... ندارد. سپردن سرنوشت 80 میلیون ایرانی به 1 
الی ۲ میلیون نفر اقلیت رادیکال تندرو و انقالبی 

و... ممکن نیست.
اگر سیستم به این ضرورت ها توجه نکند در 

ادامه باید منتظر چه شرایطی باشیم؟
حرکات  بعد،  به   88 سال  از  که  است  مسلم 
اعتراضی در ایران مدام رادیکال تر شده اند. در سال 
سیر  اما  نبودند،  مطرح  براندازانه  دیدگاه های   ،88
تحوالت این روز ها کار را به جایی رسانده که دکان 

براندازی رونق زیادی گرفته است. 
توطئه  گفتند  امروز  مثل  درست  هم   88 سال  در 
می گفتند  زمان  آن  در  خورد.  شکست  خارجی ها 
دست جرج سوروس با اصالح طلبان و خاتمی در 
یک کاسه است! امروز هم مدام می گویند، توطئه 
خارجی هاست. اما چطور ممکن است دانشجویانی 
که مطالبات خود را با صدای بلند اعالم کرده اند، 
ناگهان اعالم کنند ما بی خیال مطالبات مان می شویم 
از  و به خانه شان بروند و خالص. بگویند، دیگر 
امید به آینده دست شستیم و سرمان را در گریبان 

خواهیم کرد. بعید است این فضا ایجاد شود.
فکر نمی کنید برخورد های تند باعث افزایش 

محافظه کاری های جوانان شود؟
از جوانانی که وارد  تعداد محدودی  ممکن است 
احکام  شنیدن  از  بعد  بودند،  اعتراض شده  میدان 
تند کمی محافظه کارانه تر عمل کنند. شاید 10 الی 
۲0 درصد آنها، اما کسی نمی تواند تضمین کند که 
و  مطالعه  البته  کنند.  فراموش  را  خواسته های شان 
نظرسنجی مستندی نداریم، اما درصد باالیی به رغم 
خود  مطالبات  همچنان  سلبی  برخورد های  همه 
همچنان  آتش  این  کل  در  کرد.  خواهند  دنبال  را 
مدتی  برای  است  ممکن  هرچند  است،  شعله ور 
زیر خاکستر برود، اما وزش یک باد یا یک متغیر 
از  قوی تر  را  این شعله ها  تا  است  کافی  پیرامونی 

قبل شناور کند.

ما در پرتگاهیم، باید با دنیا مدارا کنیم
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی  در خصوص برخی اظهارنظرها 
کارکرد مسئوالن  اخیر درخصوص  در هفته های 
و انتقادات از توانمندی افرادی که مسئولیت ها به 
آن ها سپرده می شود، گفت: ببینید خداوند متعال 
دست  به  کار  سپردن  زمینه  در  کریم  قرآن  در 
می فرماید:  نساء  سوره  در  توانا  و  کاردان  افراد 
وا اْلََمانَاِت إِلَیٰ أَْهلَِها َوإَِذا  »إَِنّ الَلّ یَْأُمُرُکْم أَْن تَُؤُدّ
الَلّ  إَِنّ   ۚ بِالَْعْدِل  تَْحُکُموا  أَْن  النَّاِس  بَیَْن  َحَکْمتُْم 
ا یَعُِظُکْم بِِه« یعنی خداوند متعال امر می کند  نِعَِمّ
که کار را به دست افراد کاردان بسپارید؛ این در 
حالی است که شما نمی بینید که خدا گفته باشد 
امر می کنم حجاب بر سر کنید اما در این زمینه 

از »امر« استفاده می کند.
وی ادامه داد: وقتی در یک سازمانی، اداره ای، 
مجلس و یا وزارتخانه ای یک عده افراد باتجربه، 
ولی  دارند  حضور  کارشناس  و  عالم  توانمند، 
تازه وارد و  آدم صفرکیلومتر  به یک  را  شما کار 
آن هم از یک جای دیگر آمده واگذار می کنید، 
بعد  می ایستید.  خدا  امر  مقابل  در  دارید  یعنی 
جالب این است که دقیقا همین جا می گویند که 
ما داریم کار خدایی انجام می دهیم اما نتیجه اش 
ممکلت  در  که  می شود  بی خدایی هایی  همین 

درست می شود.
با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شما  کرد:  تصریح  تخصص،  اهمیت  به  اشاره 
دنبال  مجتهدی  یا  عالم  یک  که  دیده اید  تاکنون 

پزشک مذهبی بگردد؟ 
وقت ها  خیلی  می گردد،  حاذق  پزشک  دنبال 
از  خارج  به  معالجه  یک  برای  خیلی هایشان 
متخصص  کارشناس  اینکه  برای  می روند  کشور 
خب  بگیرد.  تصمیم  درست  می تواند  که  است 
ممکلت هم مانند همین است اگر مشکل داریم 
دستور  و  قاعده ساده  که همین  است  این  برای 

خدا را اجرا نمی کنند.
پزشکیان در ادامه و در پاسخ به این سوال که 
عملکرد  در  می تواند  افراد  تغییر  با  دولت  »آیا 
خود تحول ایجاد کند؟ و اساسا این دولت توان 
با  کرد:  عنوان  دارد؟«،  را  کنونی  مشکالت  حل 
این روش فعلی خیر، ما دو مشکل اساسی داریم 
است،  داخلی  انسجام  و  وحدت  مشکل  اولین 
الّلِ  بَِحبِل  َواعتَِصموا   « می فرماید  قرآن  در  خدا 
َعَلیُکم إِذ  الّلِ  نِعَمَت  َواذُکروا  تََفّرقوا ۚ  َجمیًعا َوال 
بِنِعَمتِِه  َفَأصبَحتُم  ُقلوبُِکم  بَیَن  َفَألَّف  أَعداًء  ُکنتُم 
َفَأنَقَذُکم  النّارِ  مَِن  ُحفَرةٍ  َشفا  َعلیٰ  َوُکنتُم  إِخوانًا 
تَهتَدوَن«  لََعّلُکم  آیاتِِه  لَُکم  الّلُ  یُبَیُِّن  لَِک  مِنها ۗ َکذٰ

که  می  بینیم  می  خوانیم  آخر  تا  وقتی  را  آیه  این 
تفرقه از دید قرآن و در بیان خدا یعنی در پرتگاه 

آتش بودن.
و  وحدت  باید  پرتگاهیم،  در  ما  افزود:  وی 
انسجام  و  وحدت  کنیم،  ایجاد  داخلی  انسجام 
جناح  یک  و  دسته  یک  گروه،  یک  مال  داخلی 
کرد،  یعنی  کشور  مردم  کل  به  متعلق  نیست 
است  فارس  و  عرب  بلوچ،  گیلک،  لر،  ترک، 

یعنی متلعق به همه مردم. 
تفکر  یک  و  فقط یک جریان خاص  ما  وقتی 
خاص را می پذیریم و جزو مردم می دانیم باز هم 
این عمل در مقابل این حرف خدا می ایستد و به 

لبه پرتگاه می رویم.
دوم،  مشکل  به  اشاره  در  تبریز  مردم  نماینده 
اظهار داشت: نکته دوم این است که باید با دنیا 
بازهم  داد.  فحش  همه  به  نمی شود  کنیم،  مدارا 
الِّذیَن  تَُسبُّوا  َواَل   « که  است  دستور  قرآن  در 
ِعْلٍم«  بَِغیِْر  َعْدًوا  الّلَ  َفیَُسبُّوا  الّلِ  ُدوِن  مِْن  یَْدُعوَن 
می کنند،  صدا  را  خدا  غیر  که  آن هایی  به  یعنی 
داریم  شام  و  عصر  و  صبح  ما  ندهید.  فحش 
فالنی  بر  مرگ  فالنی،  بر  مرگ  می دهیم  فحش 
و مرگ بر فالنی خب آن ها هم می گویند مرگ 

بر خودتان.
وی تاکید کرد: دو مشکل عمده داریم و چاره 
کار هر دو هم در قرآن آمده است و باید به آن 
با  که  گفتم  سوال  ابتدای  همان  اما  کنیم.  عمل 
روش کنونی و تا وقتی که به این راه می رویم با 
عوض شدن افراد و این ها کار درست نمی شود.


