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به اعتقاد جامعه شناســان، زمانی که در 
جامعه اختالالتی پدید آید که تعادل عمومی، 
عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به 
مخاطره افکند، سخن از بحران اجتماعی پیش 
می آید. زمانی که بحران اجتماعی فقط جزئی 
از جامعه را فرا می گیرد و یا با مسائل اجتماعی 
خاص مانند نابســامانی های ناشی از نارسایی 
دستمزدها در ارتباط است، جزئی خوانده می 
شــود.زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد 
بود که بر مجموع ساخت ها و نهادهای جامع، 
به لحاظ تاخیر و عدم تطابــق آنها با انتظارات 
موجود در باب پیشــروی یــک جامعه جدید 
و مترقــی اثر بگــذارد. در این صورت شــاهد 
نابســامانی عمومی و بی تعادلــی فراگیر در 
جامعه خواهیم بود که گسست نظم و پیدایی 
دگرگونی های اجتماعی بنیادی را قابل پیش 

بینی می کند.
با ایــن همه، اگر یک نیــروی اجتماعی 
غالــب و موافــق دگرگونی هــا و هدایت آنان 
وجود داشته باشــد و اصالحات اجتماعی در 
مواقع لزوم صــورت گیرند، چنین بحران های 
اجتماعی قابل کنترل و هدایت هستند. بحران 
های اقتصادی و سیاسی گونه ای از بحران های 
اجتماعی اند که برحسب اهمیت و آثاری که بر 
جامعه بر جــای می گذارند، عمومی یا خاص و 

جزئی خطاب می شوند.
مسائل یا بحران های اجتماعی هیچ گاه 
تصادفی نیســتند بلکه معموال شرایط معینی 
آنها را به وجود می آورند و با پیدایی شان بیشتر 

جامعه دچار بحران و تشویش می شود.
علم جامعه شناسی توجه خود را بیشتر 
به شــرایط متمرکز کرده اســت تا با توجه به 
آنها بتوانــد راهکاری برای حــل بحران های 

اجتماعی ارائه کند.
به عنــوان نمونه فقر مشــکالتی را برای 
افراد جامعه به وجود می آورد، از جمله سختی 
معیشت و دشــواری های اقتصادی طوالنی، 
نبود فرصت های مساعد در جامعه، ناتوانی در 
 حفظ خود و خانــواده، وقوع جرم و جنایت و ... 
 حاال بایــد دید جامعه ایران چه مشــکالت و 
بحران هایی را تا امروز گذرانده اســت؟ اکنون 
در کجا قــرار دارد؟ و با این وضع به کجا خواهد 
رفت؟ اکنون که دولــت دوازدهم به زودی بر 
ســر کار خواهد آمد باید ببینیــم چه اندازه بر 
مشکالت و مســایل اجتماعی که امروزه مهم 
ترین مسایل جامعه ایران به شمار می رود فایق 

خواهد آمد.
در این راســتا شفقنا تالش داشت تا طی 
برگزاری نشســت هایی به بررسی مهم ترین 
مسایل حوزه اجتماعی در جامعه ایران بپردازد 
و دیدگاه های علمی و کارشناســانه اســاتید 
بزرگوار را به سمع و نظر مخاطبان محترم خود 
برساند. همچنین پرونده ای باشد رهگشا برای 

مسوالن و مدیران.
 پس از بررســی های فــراوان مهم ترین 
این مســایل و چالش ها به ترتیب شامل: فقر 
و حاشیه نشــینی، اعتیاد، شــکاف طبقاتی، 
رفتارهای خشــونت آمیز، خانــواده، ازدواج، 
طالق، آلودگی هوا، کم آبی و تغذیه مشــخص 
شدند که در این خصوص برجسته ترین دالیل 
و راهکارهای پیشــنهادی توسط کارشناسان 

محترم به شرح زیر عنوان شد:

فقر و حاشیه نشینی: هولناک ترین 
لحظه برای امنیت اجتماعی جامعه وقتی است 
که تبعیض اقتصادی هم ارز با قومیت یا مذهب 

یک گروه خاص شــود یعنی فقــر اقتصادی با 
هویت فرهنگــی یک جماعتــی تالقی کند. 
ســطح دوم خارج کردن کاالهــای موهوم از 
این وضعیت کاالیی اســت که با تحقق اصول 
و قانون اساسی گره می خورد؛ مضامینی مانند 
سالمت و مسکن و بهداشــت و ... را باید به هر 
ترتیبی شده از این حالت خارج و به مسئولیت 
دولت متصل کنیم. بحث بازتویع و جبران فقر 
و تبعیض، کاری نشدنی نیست. قرار نیست ما 
از ثروتمندان بگیریم و به فقیران بدهیم. دولت 
رانتی با همه بدی هایــی که دارد این خوبی را 
دارد که می تواند با توجه به در اختیار داشــتن 
رانت نفت، در 10 سال آینده، منافع بیشتری را 
به افراد فقیر بدهد و جامعه و خود حکومت را از 
این اوضاع نابرابری و تبعیض منتشر، تا حدی 

نجات دهد.

اعتیاد: اعتیــاد مواد مخــدر چه مواد 
قدیم، چــه مواد صنعتی، پدیده ای اســت که 
حداقل می توانیم به ســه وضعیت جســمی، 
روانــی و اجتماعی افراد معتاد نســبت دهیم 
و هر ســه آن حوزه  هــا بایســتی مدنظر قرار 
گیرد، اما آنچه که مســلم اســت ما بیشتر به 
حوزه هــای اجتماعی، رفتارهــای پرخطر و 
رفتارهای به اصطــالح خارج از نــرم ارتباط 
می دهیم. اگر اعتیــاد را به عنوان یک بیماری 
و مســئله  اجتماعی بدانیم درمان آن هم باید 
در بستر جامعه انجام شــود. با رویکرد طرد و 
ایزوله کردن معتادان تنها مشــکالتی که آنها 
برای جامعه ایجاد می کنند را بیشتر می کنیم. 
یکی از مشکالت سیاســت گذاری این بود که 
طرد اجتماعی را تشــدید کرده است، ما یک 
نگاه حفاظتی و درمانگرایانه نداشتیم، اشکال 
اگر هست در دیدگاه مدیرانی است که اعتیاد 
را نشناختند و درمانش را نمی شناسند و چون 
نمی شناسند شکســت می خورند. در حقیقت 
شکست در دیدگاه آنهاست نه در واقعیت هایی 
که وجود دارد.ممنوعیت هــا و اعدام هایی که 
انجام دادیم و مجمــوع برخوردی که با عرضه 
کنندگان داشتیم موفق نبوده و تعداد معتادین 
جامعه ما کاســته نشده اســت. عدم کاهش 
مصرف مــواد مخدر در ایران نشــان می دهد 
که سیاســت ما در ارتباط بــا عرضه کنندگان 

سیاست نادرستی بوده و باید درستش کنیم.

شکاف طبقاتی: به طور کلی سیستم 
ســاختار اجتماعی حاکم در جامعه کمک می 
کند کســانی که در طبقات باالتر قرار گرفتند، 
قدرت را حفــظ کنند و برعکس کســانی که 
فاقد این دارایی هســتند، در همان سطح باقی 
بمانند؛ همین امر باعث می شــود کسانی که 
ثروت دارند، قدرت و حیثیت هم داشته باشند 
و از سبک زندگی خاصی بهره مند باشند، این 
سبک زندگی در جامعه مدام خود را معرفی می 
کند و طبقات پایین تر چون قادر نیستند که آن 
قدرت، ثروت و اختیارات را داشته باشند، سعی 
می کنند ادای طبقات باالتر را داشــته باشند. 
عواملی کــه در به وجود آمدن این سیســتم 
اجتماعی نقش داشته، قوانین هستند، قوانین 
در کشــور حامی طبقات باالست، طبقات باال 
اجازه نمی دهند که قانــون، منافع آنها را زیر 
سوال ببرد و این اختیار را دارند که همه چیز را 
با پول بخرند. برای کاهش شــکاف طبقاتی در 
کوتاه مدت باید قوانین را بــه گونه ای تعریف 
کنند که هیچ کســی نتواند از زیــر بار مالیات 
سر باز بزند به خصوص مالیات های مستقیم، 

باید تحت هیچ شرایطی به مالیات بخشودگی 
نخورد؛ این مالیات باید در صندوق سیســتم 
رفاهی برود و افزایش بیمه و رفاه برای طبقات 
متوسط شود؛ اما در دراز مدت، سیستم رفاهی 
تحقیق کند، هزینه های جامعه را برآورد کند و 
حداقل هزینه را در سبد خانواده مشخص کند 
و هیچ کسی از آن حد نباید کمتر حقوق بگیرد. 

رفتارهای خشــونت آمیز: یکی از 
بزرگترین معضالت جامعه ایران که باعث می 
شود، آستانه صبر مردم پایین بیاید و خشونت 
را اعمال کنند، این اســت که نمی دانند، بین 
ســنت و مدرنیته کدام بهتر اســت. همچنین 
دین گریــزی و ســرخوردگی از عوامل بروز 
رفتارهای خشــن اســت. در زمینه رفتارهای 
خشــونت آمیز در مــرز فاجعه هســتیم و در 
صورتی که نگاه نسبی گرایانه به جامعه بیاید و 
اندیشه حاکم شــود، می توانیم آینده خوبی را 

پیش بینی کنیم.

خانواده: اولویت دادن به عنصر جنسی 
بهانه جدیدی است که در جهان معاصر ایرانی 
اتفاق افتاد؛که دختران و پســران بیش از آنکه 
به پِس زندگی خود یعنی خانــواده، اقتصاد و 
سیاست فکر کنند به طرح همسانی جسمی و 
فیزیکی فکر می کنند. تنها جایی که بیشترین 
پتک را خورد، خانواده بود؛ مدام به خانواده می 
گوییــم فرزند آوری، ایــن تعریفی از فرهنگ 
است، مگر می شــود فرزند را زیاد کرد، وقتی 
موقعیت اقتصادی فراهم نشــود، زنی که می 
خواهد فرزنــد آوری کند، ایــن زن ابتدا باید 
مادری را قبول کنــد، اما به مفهموم مادری در 
جامعه آسیب زده ایم. خانواده آرام نیست چون 
دولت و نظام سیاسی مسئولیت پذیر نیستند 
و همه مســایل از جمله تولد، بــزرگ کردن، 
تربیت کردن، مدرســه فرســتادن و دانشگاه 
فرســتادن و ازدواج کردن، پیــری، بیماری را 
برای خانواده واگذاشتند. در همین حال ما در 
جامعه شیعی انعطاف های بسیاری در مقاطع 
نظری داریم که می توانیم اشــکال خانواده را 

بپذیرد و جلو ببرد.  

ازدواج: ســبک ازدواج و نــگاه بــه آن 
تغییر کرده و سه مســاله در زندگی زناشویی 
بســیار اهمیت دارد، رابطه زناشــویی، تعهد 
و صمیمیــت، اما در هیچ از این ســه، آموزش 
نداریم، به طور کلی شــعور زناشــویی وجود 
ندارد، افراد جســماً بالغ هســتند، اما از لحاظ 
شــعوری این بلوغ وجود نــدارد و لذتی نمی 
تواند از زندگی زناشویی ببرد. با شیوه و رویکرد 
فعلی، در آینــده آرزوی امروز را خواهیم کرد؛ 
سن ازدواج باالتر خواهد رفت و مردم به سمت 
تک زندگــی کردن، می روند، امــا اگر در حل 
این مساله عزم ملی وجود داشته باشد، مبحث 
زناشویی به عنوان یکی از ساده ترین و در عین 
حال پیچیده ترین مباحث، حل خواهد شــد. 
باید از فحشــای جدید در ایــران بحث کنیم، 
فحشــای جدیدی که به خاطــر تعریف غلط 
از خانواده، در کنار خانواده ســفید خیمه زده 

است.

طالق: عزم ملی برای رفع بحران طالق 
وجود ندارد، صدا و سیما، دولت، سازمان ملی 
جوانان و وزارت ورزش هر کــدام خود را جدا 
می دانند؛ از سوی دیگر به مجموعه تیپ روان 
شناس ها، اعتماد نیســت. اگر هم بودجه ای 

اختصاص داده می شود، جدی نیست. باید یک 
راهکار مخصوص این بافت، ساختار و فرهنگ 
تعریف کنیــم. نخبه ها بعد از 10 ســال باید 
بتوانند یک طرحی ارائه دهند که بگویند برای 

این ساختار و فرهنگ باید این کار را کرد.

آلودگی هوا: مشــکل اساســی و اولیه 
این اســت که دســتگاه های مختلف در علل 
آلودگی هوا به توافق نمی رســند، در حقیقت 
میان دســتگاه های مختلف که باید در کاهش 
آلودگی هوا نقش بســزایی ایفا کنند، نظرات 
مشــترک وجود ندارد در نتیجه دستگاه ها در 
این مسیر همسو و هم هدف حرکت نمی کنند 
و هم افزایــی تولید نمی شــود در صورتی که 
همه باید بر سرخط قانون برگردیم. به منظور 
کاهش آلودگــی هوا، افزایش ســرانه فضای 
ســبز، تغییر سیستم و ســبک زندگی مردم و 
دیپلماسی محیط زیست ضروری است و باید 

محیط زیست را فرابخشی نگاه کنیم.

کم آبی: ما نسبت به جمعیت و مواهبی 
که داریم از وضعیت خوبی برخوردار هستیم، 
اما به درســتی این وضعیــت را مدیریت نمی 
کنیم؛ اگر مدیریت صحیحی داشــته باشــیم 
همه دریاچــه ها، تاالب هــا و رودخانه ها می 
توانند پرآب باشــند در نتیجه  کشوری جذاب 
تــر از امروز با تنوع زیســتی درخورتر از امروز 
خواهیم داشــت. متاســفانه گاهی »سیاست 
زدگــی« مانع می شــود که مــردم اطالعات 
درســت و شــناخت خوبی از وضعیت محیط 
زیست منطقه خود یا به طور کلی کشور داشته 
باشــند؛ محیط زیســت جای سیاست بازی 
نیســت و بدانیم توســعه این سیاست زدگی 
ناشایســت و خطرناک و برای محیط زیســت 
سم است. متأســفانه فرهنگ سازی، آموزش 
و زیرســاخت های الزم بــرای اینکه کمترین 
خسارت به ســرزمین وارد شود، نداریم. ایران 
کشــوری اســت که در کمربند خشــک دنیا 
واقع شــده و میزان بارندگــی آن حداقل یک 
چهارم میزان بارندگی جهانی اســت، بنابراین 
می طلبد که یک قانون ویژه و مناســب برای 
خشکسالی کشــور داشته باشیم که این قانون 
به صورت پیوسته در همه زمان ها معتبر باشد.

تغذیه: بحث الگو و تغییرات آن ناشــی 
از ضرورت است، ســبک زندگی جامعه ایران 
تغییر کرده و به همین دلیل الگوی تغذیه آنها 
نیز تغییــر یافته و در حقیقت مــردم ایران به 
دلیل فرصت کمی که دارند، به ســوی مصرف 
مواد فست فودی ســوق می یابند و این امری 
طبیعی است، اما آنچه بسیار مهم است و مورد 
توجه قرار نمی گیرد این است که الگوی تغذیه 
ایران نا ســالم و نا مطلوب اســت، مواد غذایی 
و بهداشــت فســت فودها باید کنترل شوند و 
لبنیات و سبزیجات در ســبد تغذیه ایرانیان 
مورد توجــه قرار گیــرد. البته این مشــکل 
در کشــور هم انکار ناپذیر اســت که لبنیات 
بیشتر خوردن، پول بیشــتر می خواهد. پول 
بیشــتر اقتصاد بهتر می خواهد و اقتصاد بهتر 
فضای سیاسی و اجتماعی بهتری می خواهد. 
یعنی همــه گزینه ها به هم مربوط اســت. در 
همین حــال برای حل معضــل تغذیه جامعه 
ایران الزم اســت کنترل مواد اولیه مصرفی در 
تولیدکنندگان غذایی با نظارت بیشتری انجام 
شــود. همچنین باید در فرهنگ سازی از راه 

های مختلف هزینه کنیم. 

مقدمه
کار

اه
1 ر

0 ،
ش

چال
 1

0
3

بهار 96



ش، 10 راهکار
10 چال

4

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

5

بهار 96

    حدود 4 دهه از انقالب و تشکیل نظام 
جمهوری اسالمی ایران می گذرد اما همچنان 
با برخی از بحران های جدی در کشور مواجه 
ایم. اساسا به نظر شما چرا برخی از مشکالت 
در جامعه ایران به بحران تبدیل می شود؟ آیا 
ما در رویکردها یا برنامه ریزی ها و سیاســت 
گذاری ها دچار مشــکل هستیم که با بحران 
مواجه می شــویم یا کال بحــران خاصی در 
جامعه بــدان معنا که گفته می شــود وجود 

ندارد؟
در ابتدا چند پیش فرض را روشــن می کنیم 
یک بخشی از مشــکالت در همه جوامع وجود دارد 
و نمی توان جامعه ای را پیدا کرد که مســائلی که ما 

با آن درگیر می باشــیم در آن وجود نداشته باشد. 
همه جوامع کمابیش با مشــکالتی مواجه هستند 
مســائلی همچون محیط زیست و فساد و ...از جمله 
این مسائل است، البته سطوح این مسائل در جوامع 
متفاوت است. سنجش های جهانی نشان می دهد 
جایی مانند حوزه اســکاندیناوی از فســاد کمتری 
نسبت به جاهایی مانند آفریقا و خاورمیانه برخوردار 
اســت پس همه جوامع با مشائل نســبتا مشابهی 
درگیر می باشــند همچنین خود این مســائل نیز 
در یک ســطح قرار دارند مثال شدت مسائلی مانند 
محیط زیســت و اقتصادی نســبت به دیگر مسائل 
ممکن است بیشتر باشــد در واقع مسائل به صورت 
کم و زیاد وجود دارد.آن چه مهم است اینکه چطور 

این گونه مســائل پدید آمده و در چه سطحی قرار 
دارند و در چه مســیری حرکت مــی کنند و آیا این 
مســائل به سمت حل شــدن پیش می روند و یا در 
حال تشدید شــدن می باشند و آیا در مسیر تشدید 
شــدن با هم تعاملی پیدا می کننــد و در هم تنیده 

شده و وضعیت دشوارتری را ایجاد می کنند.

  برخی از مشکالت اجتماعی به دلیل 
برنامه ریزی و سیاســتگذاری اشــتباهی 
که در مورد آن صورت می گیــرد به بحران 
تبدیل شــدند، از جمله اعتیاد، شــکاف 
طبقاتی،آلودگی هوا، فقر و حاشــیه نشینی، 
بیکاری، کم آبی و... این بحــران ها چگونه 
شــکل گرفتند؟ با توجه به وضعیت کشور 
حل این مشکالت و معضالت اجتماعی به چه 

سمتی پیش می رود؟  
ایــن بحران ها همــه از یک جنس نیســتند 
برخی اقتصادی و برخی محیط زیســتی و تعدادی 
نیز اجتماعی می باشــند. از طرفی به یک میزان در 
یک سلســله مراتب از اولویت قرار ندارند و اولویت 
بندی آن ها نیز با هم فــرق دارند. همچنین برخی 
اثر علّی بر روی سایر مســائل دارند. مثال بیکاری بر 
روی مشــکالت خانواده و یا اعتیاد و شکاف طبقاتی 

 گفت وگو با دکتر محمد فاضلی

 چگونه مسایل اجتامعی 
تبدیل به بحران می شود؟

همه جوامع 
کمابیش با 
مشکالتی 

مواجه هستند 
مسائلی 
همچون 

محیط زیست 
و فساد و ...از 
جمله این 

مسائل است، 
البته سطوح 
این مسائل 
در جوامع 

متفاوت است. 

مطالعات  شبکه  مدیر  و  استراتژیک  بررسی های  مرکز  پژوهشی  معاون  فاضلی،  محمد  دکتر   
سیاست گذاری عمومی و جامعه شناس، علت اصلی به وجود آمدن بحران در جامعه را توسعه 
نیافتگی می داند و به توسعه نیافتگی حکمرانی، توسعه نیافتگی فن آوری و توسعه نیافتگی اقتصادی 
اشاره می کند و می گوید: باید سعی کنیم برای حل مسایل و بحران ها زمان بخریم؛ دولت و افرادی که 
می خواهند بحران را حل کنند باید از جانب مردم زمان بخرند و مردم اعتماد کنند که مسئوالن در مسیر 
درستی حرکت می کنند، باید این تصور که مسووالن آمده اند تا فقط منفعت خود را دست یابند، برطرف 
شود، مردم باید به ظرفیت حاکمیت و دولت اعتماد کنند، بزرگترین مساله ما این است که کیفیت 
حکمرانی را ارتقاء دهیم و اعتماد مردم را جلب کنیم، برای تحقق این امر الزم است سختی ها را بین 

خودمان تقسیم کنیم و مسایل و مشکالت را با عقالنیت و درایت حل کنیم.   
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دارای عقب ماندگی فناوری هستیم، سیستم حمل 
و نقل عمومی ناکارآمد می شــود و یا کفایت ندارد 
و حمل و نقل خصوصی گســترش مــی یابد؛ وقتی 
اقتصاد مان به اندازه کافی مولد نیست در یک بازده 
چند دهه ای جمعیت افزایــش می یابد و متقاضی 
کار باال می رود و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا می 
کند عواملی مانند فقر و حاشــیه نشینی و خشونت 
و اعتیاد نیز هم محصول توســعه نیافتگی اســت 
ترکیب بیکاری و عقب ماندگــی فناوری و برآورده 
نشــدن نیازها در اعتیاد، فقر و حاشیه نشینی خود 
را نشــان می دهد یک بخش هــم نتیجه تحوالت 
اجتماعی می باشد یعنی جوامع سطحی از اعتیاد یا 
خشونت وجود دارد به ویژه بخشی از خشونت نتیجه 
گسترش نیازها و برآورده نشدن آن ها می باشد، چه 
نیاز های اقتصادی و یا هر نوع نیاز دیگر هر کدام قابل 
تامل اســت. نیازها گسترش می یابد و برآورده نمی 
شود خشونت هم از درون آن بیرون می آید؛ به یک 
معنا در اصل یک ریشه مشــترک برای همه این ها 
وجود دارد و آن هم توســعه نیافتگی و پایین بودن 

کیفیت حکمرانی می باشد.

  چرا با توسعه نیافتگی از نوع حکمرانی 
مواجه ایم؟ مهم ترین دالیل آن چیست؟

این بحث گســترده است و بخشــی از آن به 
مســیرهایی که پیموده ایم ارتباط دارد. انباشــت 
تصمیم های نادرست و یا گزینش ها و انتخاب هایی 
که در لجظه های مهمی داشــته ایــم بر می گردد 
بخشــی نیز نتیجه هزینه باالی اصالح این وضعیت 
حکمرانی است. اگر بخواهیم چیزی را اصالح کنیم 
هرچقدر هم مساله سنگین تر باشد هزینه آن باالتر 
اســت، مثال هزینه درمان سرما خوردگی به مراتب 
کمتر از درمان بیماری های قلبی و ســرطانی است 
و هزینه های باالی جراحی و شــیمی درمانی دارد 
و ریســک باالیی به همراه خواهد داشت به همین 
نســبت با دو اتفاق مواجه ایم یکی اینکه در لحظات 
خاصی از تاریخ سیاســت های تاثیر گــذار و تاثیر 
گذار تصمیماتی گرفتند که کشــور در مسیرهایی 
قرار بگیرد که آن مسیرهای به لحاظ کیفیت خوب 
نیستند و دائما اصالح این مسیرها به دالیل خاصی 
از جملــه هزینه ها بــه تعویق افتاده اســت؛ گاهی 
در مســیری حرکت می کنیم و متوجه می شــویم 
اشــتباه بوده و باز می گردیم، اما گاهی وقت ها آن 
قدر هزینه بازگشــت از مسیر باالست و یا اینکه دیر 
متوجه اشــتباه می شویم و بعد در مســیر اشتباه 
قرار می گیریم و بازنمــی گردیم یعنی در لحظاتی 
گزینش ها و انتخاب های بدی صورت می گیرد که 
بعضا بدخواهانه هم نبوده ولی به دلیل ضعف دانش 
و هر دلیلی اشــتباه بوده اســت دوم اینکه به دلیل 
هزینه هایی که داشته از مســیرهای پیموده شده 
بازنگشــتیم مثال سیســتم قیمت گذاری ناکارآمد 
انرژی و یــا نظام مصرف منابع ناصحیح آب و یا نظام 
تولید صنعتی نادرست داشته ایم مجموعه سیاست 
های غلط و ناکارآمد داشتیم از این مسیرها هر چقدر 
بازنگردیم و جلوتر رویم بدتر می شــود بخشی هم 
نتایج شــرایط بیرونی می باشد مثال جنگ و تحریم 
هایی که به کشــور تحمیل شــده و خودخواسته 
نبوده است. دشــمنی هایی در بیرون وجود داشته 
که اثر گذاشــته اســت. یعنی ترکیبــی از انتخاب 
های خودمــان و نپرداختن هزینه های اصالحات و 
فشــارهای بیرونی اثرگذار است و وضعیت کشور را 
در این جا قرار داده اســت. البته معنای این وضعیت 
های بد این نیست که هیچ راه چاره ای وجود ندارد 
ایران کشوری بزرگ است و منابع گسترده ای دارد 

جمعیت قابل توجه و مزیت های زیادی دارد و جزء 
20 اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شود و ما ظرفیت 
های فعال نشده بیشماری را داریم بنابراین به نقطه 
بی بازگشــت نرسیده ایم و فاصله زیادی با آن داریم 
چرا که ایــران دارای ظرفیت هــا و توانمندی های 
زیادی است و می توان این مســیرها را اصالح کرد 
البته وقتی قصد داریم مسیرها را اصالح کنیم نباید 
حرف های بی اســاس بزنیم و شــعارهای بی فایده 
بدهیم چند مورد را حتما بایــد برای مردم توضیح 
داد اول اینکه مســائل یک شــبه به وجود نیامده و 
برخی مانند بحران آب چند دهه طول کشیده و حل 
کردن آن یک شــبه و یک ساله امکان پذیر نیست و 
حداقل دو دهه نیاز اســت تا با روش های درست به 
یک تعاول نسبی دست یابیم.اعتیاد و اقتصاد ایران 
یک شبه به وجود نیامده اســت بنابراین اصالحات 
که باید انجــام بگیرد زمان بندی اســت و گاه 5 تا 
20 سال برای اصالح وضعیت زمان نیاز داریم برای 
افرادی که حوصله ندارند خوشــایند نیســت غیر 
از زمان به هزینه نیاز دارد که گاهی مادی نیســت 
همانند هزینه تصمیمات سخت و بازنگری در برخی 
از ایده ها و هزینه پذیرش اشــتباهات گذشته است 
چون ممکن اســت نخواهند بپذیرند که در گذشته 
اشــتباهاتی صورت گرفته اســت و یا هزینه تغییر 
برخی از رویکردها را به همــراه دارد و گاهی اوقات 
هزینه های سیاســی دارد و برخــی از دولت ها باید 
هزینه سیاسی بپردازند و محبوبیت خود را از دست 
بدهند که این ها بخشــی از هزینه ها می باشــد.در 
اصل واقع بینی بســیار شــدیدی الزم است و نمی 
توان گفت کــه راهکارهایی وجــود دارد که خیلی 
آسان و سریع به نتیجه برسند آن هایی که در مورد 
راهکارهای خوب و ارزان ســخن می گویند و نمی 
گویند چقدر هزینه و زمان الزم دارد بیشــتر عوام 

فریبی است تا اینکه به معنای راهکار دادن باشد.

  این تصمیمات اشــتباه به چه دلیل 
اتخاذ شده اســت آیا کارشناســی بوده یا 
تصمیمــات تک محوری بــوده و بدان علت 
به مشــکالت زیادی در دوره های مختلف 

برخورده ایم؟ 
برخی از تصمیمات به دلیل ضعف دانش است 
و در تصمیمــی همه جوانب ارزیابی نشــده و یا در 
چارچوب دانش موجود بهتــر از آن تصمیم گرفته 
نشده اســت گاهی نتیجه ضعف دستگاه دولت در 
تصمیم گیری اســت و دســتگاه تصمیم گیری به 
خوبی بررسی نکرده و همه گزینه ها را لحاظ ننموده 
و تاثیر تصمیمات را نســنجیده اســت به هر حالی 
این دســتگاه تصمیم گیری مشکالت بدکارکردی 
دارد بخشی هم نتیجه تعارض منافع است و گرفتن 
تصمیم خوب و یا تصمیم گیری خوب با منابع عده 
ای در تعارض اســت و آن عده قــدرت الزم را برای 
ممانعت از اتخاذ تصمیمــات خوب را دارند و گاهی 
حتی تصمیم گرفته می شــود اما اجــازه عملیاتی 
شــدن را نمی دهند.یک بخشــی نیز نتیجه فشار 
ضرورت های دیگر اســت و در لحظه ای تحت فشار 
اظطرار در شــرایط خاص تصمیمی گرفته می شود 
و در آن لحظه توجیه دارد امــا بعد از آن پیامدهای 
بدی دارد و نمی توان پیامدها را کنترل کرد یا اصال 
به پیامدها فکر نمی شــود و کوتاه مــدت نگری بر 
بلند نگری غلبه می کند و نتیجه این می شــود که 
تصمیمات بدی گرفته می شــود و آثار آن باقی می 
ماند این تصمیمات بد هم آثارشــان در دراز مدت 
مشخص می شود و پیامدها انباشت می شود مانند 
فردی کــه تصمیم بگیرد کــه ورزش نکند اما چند 

اثرگذار است و یا بحران آب بر آینده و امنیت غذایی 
اثر می گذارد و همــه این ها بر روی بی اعتمادی اثر 
می گذارنــد چرا که وقتی جامعه ناکارآمد باشــد و 
نتواند مسائل را حل کند و به خصوص اینکه جامعه 
نظام سیاســی و دولت را مسئول تشدید این بحران 
ها و مسائل می داند.البته همه این ها هم در مرحله 
بحرانی قرار ندارند و برخی ممکن اســت مشکل و 
مساله باشــد و در وضعیت دیگری تبدیل به بحران 
شود. با این مشخصات ســخن گفتن در مورد همه 
بحران ها کار دشــواری اســت و در یک جلسه نمی 
توان آن ها را مورد ارزیابی قرار داد و در هر جلســه 
ای باید در مورد یکی از این بحران ها سخن بگوییم. 
از طرفی من در همه این زمینه ها نیز ممکن اســت 
تخصص الزم را نداشته باشم اما در این زمینه نکاتی 
مشترک وجود دارد. همه این مســائل با هم نشان 
دهنده و پیامد یک مســاله هســت و آن هم توسعه 
نیافتگی اســت بدان معنا که ما نتوانسته ایم توسعه 
یابیم در نتیجه این مســائل بروز کرده اند و در اصل 

معلول توسعه نیافتگی می باشند. 

   منظور از توسعه نیافتگی چیست؟ 
به طور مصداقی ما چند نوع توســعه نیافتگی 
داریم. یک نوع توســعه نیافتگــی حکمرانی داریم 
به این معنا که قدرت سیاســی در چارچوب دولت 
و قــوه قضائیه و مجلس و ســایر نهادهــا عمل می 
کنند و مبتنی بر زیرســاخت های حقوقی اســت و 
به طور کلــی نهاد حکومت یــک ظرفیتی دارد و از 
توانایی انجام امور برخوردار اســت امــا نمی تواند 
به درســتی کار کند و ظرفیــت حکمرانی ما پایین 
اســت این ظرفیــت پایین خــود را در کــم آبی و 
آلودگی هــوا و بی اعتمادی نشــان می دهد. طبق 
مطالعات، اصلی ترین علت بی اعتمادی، ناکارآمدی 
سیستم حکمرانی است پس ما یک توسعه نیافتگی 
حکمرانی داریم، توسعه نیافتگی های دیگری داریم 
که به درجه خودشــان متاثر از این توسعه نیافتگی 
حکمرانی می باشــند همانند توســعه نیافتگی فن 
آوری و عقب ماندگی فناوری که از توسعه نیافتگی 
حکمرانی متاثر می باشد. وقتی در جامعه ایران می 
نگریم عقــب ماندگی فناوری موجب بحران آب و یا 
آلودگی هوا شــده و یا حتی الگوهــای تغذیه تحت 
تاثیــر این عقب ماندگی های فناوری می باشــد ما 
اگر فناوری پیشرفته برای آب و یا تولید غذا و حمل 
و نقــل خصوصی و عمومی، میــزان بحران هایمان 

کاهش پیدا می کرد.
توســعه نیافتگی قاعده مندی های اقتصادی 
را هم داریــم، یک نظام اقتصادی کــه در آن تولید 
کاال و خدمات بــا هزینه پاییــن و رقابت پذیری و 
ظرفیتی متناســب با نیازمندی هــای جمعیت و 
توانمندی های کشــور صورت بگیرد موفق خواهد 
بود، اما این کشــور گســترده ایران و با جمعیت باال 
و منابع زیاد نتوانســته متناسب با این توانمندی ها 
و ظرفیت هایش اقتصاد خود را گســترش دهد در 
نتیجه بحران بیــکاری که امروز اصلی ترین دغدغه 
ذهنی و عینی مردم می باشــد نتیجه این توســعه 
نیافتگــی اقتصادی به شــمار می رود. بــر اثر این 
توســعه نیافتگی مجموعه ای از رویه ها در کشــور 
ایجاد شــده و مجموعه ای از شــیوه های زندگی و 
قاعده ای رفتاری تشــکیل می شــود. وقتی عقب 
ماندگی فناوری داریــم به تدریج میلیون ها خودرو 
و وسیله نقلیه با ســوخت باال در کشور انباشت می 
شود و منشــاء آلودگی می شود و بیش از 80 درصد 
از آلودگی هــای تهران و کالن شــهرها نتیجه این 
خودروها می باشد. وقتی توسعه اقتصادی نداریم و 
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سال بعد پیامدهای بد آن را در سالمتی اش می بیند 
یا اینکه هزینه تصمیم باال بوده است و جامعه به هر 
دلیلی از آن جمله دالیل سیاســی نتوانسته هزینه 

تصمیم خوب را بپردازد.

  راهکار کوتاه مدت در حل بحران وجود 
دارد؟ در کشوری مانند آمریکا وقتی رئیس 
جمهور تغییر می کند یک اصول و چارچوب 
کلی را در مسائل اجتماعی و اقتصادی رعایت 
می کنند.آیا ما نباید پشــتوانه ای داشــته 
باشیم که اگر دوره ها تغییر کرد یک اصول و 
چارچوب اساسی و کارشناسی و ثابتی داشته 
باشــیم تا بر طبق آن یک چشــم انداز دراز 

مدتی داشته باشیم؟
بحث آن بسیار پیچیده اســت. سوال اول این 
اســت آیا همه کشــورها اصول ثابتی دارند؟ ثبات 
سیاســتی دارند ؟ تجربه نشــان داده است که یک 
ثبات سیاســتی دارند اما این ثبات سیاستی نتیجه 
چه مولفه ای اســت و چه نیرویــی در جامعه ایران 
وجود ندارد که آن ثبات سیاســتی را حفظ کند.در 
جوامعی که ثبات سیاســتی وجود دارد به نظر می 
رسد ثبات نتیچه چند عامل اســت یکی نیروهای 
خود جامعه است که این نیروها با تغییر دولت ها آن 

نیروها تضعیف نمی شوند.
مثال یک بخش خصوصی قوی که مالیات می 
پــردازد ثبات و منافع خود را بــه دولت ها تحمیل 
مــی کند چــون دوام دولت ها بــه کارآیی بخش 
خصوصی بستگی دارد و از آن جایی که مالیات می 
پردازند اگر بخش خصوصی خوب کار کند بیکاری 
کم می شــود و دولت ها بهتر جلوه پیدا می کنند 
بنابریان یک بخش خصوصی قوی که سرنوشــت 
اش به سرنوشت دولت ها بســتگی داشته باشد و 
اثرگذار باشــد می تواند عامل ثبات باشــد مطلب 
دیگر زیرســاخت خوب و الگوی مناســب در آن 
دخیل است برخی از کشــورها دارای زیرساخت 
حقوقی هستند که در آن قدرت دولت محدود شده 
است دولتی ثبات سیاسی دارد که قدرت محدودی 
داشته باشــد دولت هایی که غیر محدود هستند 
به وسیله یک زیرســاخت خوب کنترل نمی شوند 
ثبات شــان دیگر ثبات سیستمی نیست بلکه تابع 
عالقه و ســالئق آدم ها در قدرت اســت به همین 
منوال وقتی در جامعه امریکا نــگاه می کنیم می 
بینیــم وقتی ترامــپ فرماندهای ضــد مهاجرت 
صادر مــی کند جامعه حتی بخــش خصوصی که 
بــه آن مهاجرین و بــه فکر و خالقیت شــان نیاز 
دارد و یــا قوه قضائیه ای که اســتقالل دارد جلوی 
ترامپ می ایســتد این نتیجه سه عامل است یک 
بخش خصوصی قوی کــه فکر می کند قوانین ضد 
مهاجــرت بر علیه منافعش می باشــد یک جامعه 
مدنی قوی که به لحاظ سیاســی و حقوقی و سابقه 
تاریخــی و فرهنگی با این فرمانها مخالف اســت و 
ســوم یک زیرســاخت حقوقی که اجازه داده قوه 
قضائیه ای مســتقل وجود داشته باشد که در برابر 
رئیس جمهور اقــدام نماید بنابراین ترکیبی از این 
ســه مولفه می تواند منجر به ثبات سیاســی شود 
ولی با همه این ها تغییر سیاســت مداران بر ثبات 
اثر گذار اســت وقتی از عصر اوبامــا به ترامپ عبور 
می کنیم می بینیم جهــت گیری ها حفظ محیط 
زیســت بود این ضد محیط زیست بود اوباما جهت 
گیری جامعه ای چند فرهنگی و چند قومی و قبیله 
ای اســت و تحمل تکثر و پذیرش دیگران را دارد و 
خودش سیاه پوست و با ریشــه مهاجر است و این 
یک ســفید پوست و ضد مهاجر اســت او به دنبال 

جهانی شــدن و تجارت آزاد اســت او دنبال ملی 
گرایی اقتصادی اســت به هر حال سیاست مداران 
بر جریان های سیاســتی اثر می گذارند ولی ثبات 
می تواند نتیجه قدرت بخــش خصوصی و قدرت 
جامعه مدنی و یک زیرســاخت حقوقی باشــد که 
درونش تفکیک قواء و حقوق گروههای اجتماعی 
و نهادهای قدرت لحاظ شــده باشد هر چه قدر این 
ســاخت غیر دموکراتیک تر باشد ثبات سیاسی و 

سیاستی اش کمتر است. 

 فکر می کنید بحران های اجتماعی در 
سالهای آینده به مساله چندم کشور تبدیل 

می شود؟
منظور شما از بحران اجتماعی چیست هر یک 
از این مســائل که برخی بحرانی هم نیست ولی اکر 
تشدید شوند تبدیل به بحران ها شوند. بحران ها از 
اول می توانند ماهیت اقتصادی و محیط زیســتی 
داشته باشــند و یا از اول اجتماعی باشند ولی همان 
هایی هســتند کــه اقتصادی و یا محیط زیســتی 
هســتند یا حتی بحران فناوری هســتند این ها در 

مرحله بعدی تبدیل به بحران می شوند.
بحران محیط زیستی اول به بحران اقتصادی 
ســپس به بحران اجتماعی و یــا همزمان به بحران 
های سیاسی و امنیتی تبدیل می شود یعنی بحران 
ها یک روند دارند و از یک نقطه شــروع می شــوند 
و تبدیل به بحران اجتماعی و بعد بحران سیاســی 
و بعد امنیتی می شــوند مثال بحــران ریزگردها در 
خوزستان یک مســاله در درجه اول محیط زیستی 
اســت که تحت تاثیر روابط دیپلماســی هم هست 
باالخره در کشور عراق شــرایطی حاکم است و ریز 
گردها کنترل نمی شــود البته این بحران شــکل 
اولیه محیط زیستی اســت و وقتی این بحران اهواز 
و خوزســتان را فرا می گیرد بحــران اجتماعی می 
شود و مردم ناراضی هســتند سالمت شان به خطر 
می افتــد و اعتراض می کنند وقتــی این تبدیل به 
اعتراض فراگیر می شــود و کار به مقامات می رسد 
کار سیاســی و وارد فرآیند سیاســی می شود، این 
فرآیند و بحران متوقف نشــود حوزه محیط زیستی 
و اجتماعی و اقتصادی می تواند به تنش و درگیری 
و مداخله پلیس بیانجامد و مســاله امنیتی می شود 
این برای همه حاکم اســت مثال بیکاری اول بحران 
اقتصادی اســت بعد اثرش بر روی خانواده اســت و 
فروپاشــی خانواده و بحران اجتماعی می شود و یا 
امروز در عرصه رســانه و موضــوع داغ کاندیداهای 
ریاست جمهوری به سیاست تبدیل می شود و بعد 
اگر حل نشــود مانند آن چه در بحران انقالب های 
عربی اتفاق افتاد بیکاری مســاله ای برای شــورش 
اجتماعی و سیاســی و فروپاشــی حکومت ها شد. 
مساله امنیتی می شــود و نظم و ثبات به خطر می 
افتد اینکه چه زمان تبدیــل به حران اجتماعی می 
شــوند برخی از خود اجتماعی شــروع می شــوند 
و چــه زمانی تبدیل به بحران اجتماعی می شــوند 
بحث به شــدت گســترش آن ها و توانایی مقابله با 
جامعه آن ها بستگی دارد وگرنه بحران ها همه قابل 
تبدیل به یکدیگر هستند و در آخر تبدبل به بحران 
امنیتی می شوند کشورهای دیگر هم همین اتفاق 
افتاد در یونان بحران از اقتصاد شــروع می شــود به 
صندوق های بازنشستگی می رسد و صندوق های 
بازنشستگی فروپاشــی می کنند و عدم توانمندی 
دولت در پاســخ به این ها نهایتا به بحران سیاســی 
منجر می شــود و به طوری که دوسال قبل دولت ها 
تغییر می کردند و بعد درگیری در خیابان ها توسط 
مردم مساله امنیتی شــد.همین بحران ها ظرفیت 

این را دارند پله به پله دگردیسی پیدا کنند و از یک 
بحران محیط زیســتی و اقتصادی و اجنتماعی به 
بحران های مرحله باالتر مــی رود.حاال کدام را در 
الویت قرار بدهیم مثال می گویند اگر دولت بخواهد 
بحران های اجتماعــی را الویت بندی کند اول باید 
بیکاری را درمان کند.من سخنی گفتم هنوز هم می 
پرسند ما در عصر هم آینده بحران ها به سر می بریم 
جامعه ایران به جایی رســیده که برخی از بحران ها 
همزمان با هم شدت یافته اند پس نمی توان سلسله 
مراتبی الویت بندی کنیــد  بگوئید اولی را هم حل 
می کنیــم و بعد بقیه را ارزیابی مــی نمائیم.باید به 
درجاتی به چنــد بحران مهــم بپردازیم نمی توان 
بحران محیط زیســت را رها کنیم و بگوئیم بیکاری 
و رشــد اقتصادی را حل کنم و بعد به سراغ محیط 
زیست بروم مانند بیماری شــده که چند بیماری و 
مریضی مهم را با هم دارد این بدان معناست که نمی 
توان گفت صبر می کنیم سرطانش خوب شود بعد 
کاری کنم باید به درجاتی برســیم بعد اصلی ها را 
درمان کنیم به همین دلیل دشــواری کار در حاال 
حاضر در کشور این اســت با چه برنامه ای می توان 

اقدام کرد.
اول باید مانع از این شــد که شــدید تر از این 
شود یا نرخ رشــد آن را کم کرد البته بیکاری را من 
فکر می کنم کمتر از یک دهه یا در دوره 5 ســاله به 
یک ســطح کمتر آزاردهنده ای رساند کماکان در 
یک دهه آینده با بیکاری مواجه ایم بحران محیط 
زیســت کمتر از یکی دو دهه است مورد توجه می 
باشد و باید نرخ رشد را کاهش داد همه این ها نشان 
می دهد که باید با همه این بحران ها درگیر شویم 
و برای همه راهکار داشته باشیم البته با یک الویت 
بندی اما بزرگترین بحران مــا حل کردن کیفیت 
حکمرانی است، یعنی کیفیت حکمرانی ارتقاء پیدا 
کند و بر اثر تغییر کیفیت امید و اعتماد ایجاد شود 
و ما زمان بخریم به همین جهت امیدوار نگه داشتن 
مردم جلب اعتمادشان و زمان خریدن بسیار مهم 
است برای حل کردن مسائل باید زمان خرید مانند 
یک بیمار اورژانسی که تصادف کرده و کف خیابان 
افتاده یکــی از مهم ترین کارها این اســت که در 
کوتاه ترین زمان به بیمارســتان برســانیم زمان 
خریــدن در لحظه های اورژانس مهم اســت باید 
ســعی کنیم برای مسائل و بحران ها زمان بخریم و 
دولت و افرادی که می خواهند بحران را حل کنند 
باید از جانب مردم زمان بخرند و مردم اعتماد کنند 
که مسئوالن در مسیر درســتی می ورند تا آن ها 
حل کنند باید ایــن تصور که آمده اند فقط منفعت 
خود را دست یابند باید حل شــود باید به ظرفیت 
حاکیمت و دولت اعتماد کنند بزرترین مســاله ما 
این است کیفیت حکمرانی را ارتقاء دهیم و اعتماد 
مردم را جلب کنیم به اینکه ســرعت را در مســیر 
درســت افزایش دهیم و در این فاصله زمان بخریم 
و بخواهیم همه با هم سختی هایی را تحمل کنیم 
چون وقتی قرار باشد عده ای سختی بکشند و عده 
ای منافع را ببرند ایــن تحمل کردن ندارد و دولت 
را به فروپاشــی می رساند باید ســختی ها را بین 
خودمان تقســیم کنیم و مســایل و مشکالت را با 

عقالنیت و درایت حل کنیم.  

 به آینده ایران امیدوار هستید؟
بله ایران جامعه ای بزرگ و توانمند و کشــوری 
بالقوه ثروتمند اســت، اگر مسایل و مشکالت را حل 
کنیم در یک بازده حدود دو دهه می توانیم به اقتصاد 
1500 میلیــارد دالری تبدیــل شــویم و این بدان 

معناست که ملت ایران سه برابر ثروتمند تر شوند.

منظور شما 
از بحران 
اجتماعی 

چیست هر 
یک از این 
مسائل که 

برخی بحرانی 
هم نیست ولی 
اکر تشدید 
شوند تبدیل 
به بحران ها 
شوند. بحران 
ها از اول می 
توانند ماهیت 
اقتصادی و 

محیط زیستی 
داشته باشند 
و یا از اول 
اجتماعی 
باشند ولی 
همان هایی 
هستند که 

اقتصادی و یا 
محیط زیستی 
هستند یا حتی 
بحران فناوری 

هستند این 
ها در مرحله 
بعدی تبدیل 
به بحران می 

شوند.
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   حاشیه نشینی از نظر تاریخی قدمتی 
کهن تر از ونیز، در دوران ساســانیان دارد، 
جایی که اسیران جنگی را در مراکز سکونت 
گاهی جدا از مردم در حاشیه شهرها سکنی 
می دادند، این مساله تاریخی سال هاست که 
در ایران نیز به ظهور و بروز رسیده و شواهد 
آن کامال مشهود است، در علل حاشیه نشینی 
می توانیــم از فقر آغاز کنیــم. به طور کلی، 
چگونه می توان عوامل اقتصادی، سیاســی 

منجر به حاشیه نشینی را توضیح داد؟ 
پیوســته: اگر بخواهیم از فقر آغــاز کنیم، 
نخســت باید علل فقر را توضیح دهیم و این واژه را 
باز کنیم و ببینیم چگونه انسان و جامعه  فقیر شکل 
می گیرد. در پیدایش فقــر، دو موضوع کلی وجود 
دارد. در حالت اول، فرد یا جامعه سرمایه کمی دارد 
که به معنای توســعه نیافتگی است. وقتی سرمایه 
جامعه کم است، همه مردم سرمایه کمی دارند. در 
حالت دوم، سرمایه هســت اما تبعیض وجود دارد 
بدان معنا که ســرمایه موجود انباشــت شده و در 
دست برخی اســت و دیگران به سرمایه دسترسی 
ندارند. این دو موضوع، کلیت فقیر شدن را تشکیل 
می دهنــد. در این زمینــه وارد مباحث محرومیت 
نسبی نمی شویم زیرا ممکن است سطحی از درآمد 

تبعیض های سیستماتیک فقر و حاشیه نشینی را دامن زده

دولت از رانت نفت منافع 
بیشرتی به افراد فقیر بدهد 

نخست باید 
علل فقر را 

توضیح دهیم 
و این واژه را 
باز کنیم و 

ببینیم چگونه 
انسان و جامعه  

فقیر شکل 
می گیرد. در 
پیدایش فقر، 
دو موضوع 
کلی وجود 
دارد. در 

حالت اول، 
فرد یا جامعه 
سرمایه کمی 
دارد که به 

معنای توسعه 
نیافتگی است

 فقیر هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم، انباشته شدن ثروت در دست عده ای فقر را به وجود آورده، با 
اینکه می دانیم نصف جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی هستند، وقتی می شنویم که کشور در حال توسعه 
است، باید مطمئن می شویم که از آمار، کالهی برای سر ما بافته شده است. اگر بخواهیم به همین روند بازگویی 
آمار و شواهد ادامه دهیم وضعیتی سیاه تصویر می شود و به سیاه نمایی می افتیم.   دکتر آرش حیدری جامعه 
شناس سیاسی و دکتر صادق پیوسته جامعه شناس اقتصادی می گویند: حاشیه نشینی معنی فقر را می گسترد 
و فقیر شدن خود به خود شما را به سمت حاشیه نشینی سوق می دهد، البته این گونه نیست که در سیاهی رها 
شده باشیم. امکان هایی هم هست، اگر راهی وجود داشته باشد این راه جز از خالل تحقق نص صریح اصولی از 
قانون اساسی دیده نمی شود؛ اصول مشخص قانون اساسی وجود دارد و این اصول مشخص کرده که حاکمیت 
باید مقابل تبعیض و فشار بایستد و اگر این اتفاق بیفتد، با تبعیض های سیستماتیک مواجه نمی شویم، هولناک 
ترین لحظه برای امنیت اجتماعی جامعه وقتی است که تبعیض اقتصادی هم ارز با قومیت یا مذهب یک گروه 
خاص شود یعنی فقر اقتصادی با هویت فرهنگی یک جماعتی تالقی کند. سطح دوم خارج کردن کاالهای 
موهوم از این وضعیت کاالیی است که با تحقق اصول و قانون اساسی گره می خورد؛ مضامینی مانند سالمت و 
مسکن و بهداشت و ... را باید به هر ترتیبی شده از این حالت خارج و به مسئولیت دولت متصل کنیم. ما با پدیده 
و معضل سیستماتیکی مواجه ایم که محصول توسعه خاصی است که در ایران تئوریزه شده و با هجم انبوهی از 
زندگی ما مانند کاال برخورد می کند. سالمت و دانش ما کاالست، آب کاالست، هوا کاالست این برخورد کاالیی 
حاشیه نشینی را به وجود می آورد. چرخه ای که در آن بزهکاری و فحشا تولید می شود و خود این در سطح 
دیگری پخش می شود و پیامدهای فرهنگی و سیاسی به دنبال دارد از این طرف پیامدهای توسعه ای داشتیم و 
به همان میزان مردمانی را تولید می کنیم که در سبک و سیاق حاشیه نشینی محکوم به زندگی می شوند. سبک 
و سیاق حاشیه ای صرفا یک مساله سیاسی نیست بلکه مساله سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. آنها می 
گویند: بحث بازتویع و جبران فقر و تبعیض، کاری نشدنی نیست. قرار نیست ما از ثروتمندان بگیریم و به فقیران 
بدهیم. دولت رانتی با همه بدی هایی که دارد این خوبی را دارد که می تواند با توجه به در اختیار داشتن رانت 
نفت، در 10 سال آینده، منافع بیشتری را به افراد فقیر بدهد و جامعه و خود حکومت را از این اوضاع نابرابری و 

تبعیض منتشر، تا حدی نجات دهد. 

دکتر آرش حیدری جامعه شناس 
سیاسی )سمت چپ تصویر( و دکتر 

صادق پیوسته جامعه شناس اقتصادی 
)سمت راست تصویر(
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در بســیاری از محالت نداریم بلکه با جهان چهارم 
روبرو هســتیم یعنی مجموعه فقرایی که در شــهر 

پراکنده شده اند.
 آن ها که در این شهر، مقام سیاسی، انتظامی 
و امنیتی دارند از وجود این گروه های حاشیه نشین 
بیشتر در عذاب هســتند چرا که محرومیت نسبی 
اینان، پیامدهایی هم به دنبال دارد و می تواند گاهی 
منجر به بزه و درگیری شود. افراد باالدست از حاشیه 
نشینی ناراحت هستند و تصور می کنند این ها زاید 
هســتند در حالی که این ها زاید نیستند و به دلیل 
توزیع نامتوازن در چنین شــرایطی قرار گرفته اند. 
در واقع می توان چنین اندیشید که اگر من سرمایه 
ای انباشــته ام، بخشی از پولی که در جیب من است 
و ثروت من را زیاد کرده است، در واقع متعلق به آن 
ها اســت و چون آنان از حق خود محروم شــده اند، 
به گونه های مختلف، این حــق را مطالبه می کنند. 
این  موارد، کلیاتی از بحث فقر و حاشیه نشــینی در 

کشورمان بود. 

   در دو دهه اخیر فقــر در جامعه با چه 
تغییراتی مواجه بوده است، در این باره سیر 

نزولی یا صعودی داشته ایم؟ 
حیدری: در رابطه با فقر و پاســخ شــما دو 
برخورد وجــود دارد اول اینکه بــر روی داده های 
اقتصاد سنجی متمرکز شویم که بر این اساس داده 
ها نا امید کننده اســت. دوم اینکه ایده فقر را اساسا 
از چنبره فهم به شــدت متســلب اقتصاد سنجی و 
روانشناســی گری مآبی خارج کرده و به عنوان یک 
داده اجتماعی ارزیابی کنیم اگر این گونه بررســی 
کنیم آن وقت معضل ما مضاعف می شود به این معنا 
که یک آمار را که آقای پیوســته داده اند و می بینیم 
در انباشت سرمایه و یک داده عینی مشکل داریم اما 
آن چه که بر آن در فضای اجتماعی تلبار می شــود 
ایده فقر و معنای فقر در پی تحوالت اجتماعی است 
لذا یک جامعه می تواند در کلیت به وســیله اعداد و 
ارقام مدعای توســعه و پیشرفت باشد که این روزها 
سفسطه آمار نیز یکی از عهده ترین سفسطه ها می 
باشد به طوری که به جای ارائه میانگین درآمد باید 
میانه ارائــه دهیم که پر تکرار ترین داده را در درآمد 
داریم در این روش درآمدهای میلیاردی فردی را با 
درآمد پایین فــرد دیگری جمع می زنند و میانگین 
می دهند؛ هر چند این سفســطه آمار، مدعی دقت 
اســت و مدعی ریاضیات می باشــد که در آن شک 
و شــبهه ای نیست اما در ســطح دیگر به سفسطه 
های هولناکی منجر می شــود کــه در ارائه داده ها 
یک وهم توسعه ایجاد می کنیم این فهم توسعه در 
دو دهه طبق آمار مــی گوید که ما جلو رفته ایم و ما 
با آمارهای شــاهکار دولت نهم و دهم مواجه بودیم؛ 
آمارهایــی که می داد به گفته خــودش دروغ نبود 
وقتــی آمار بیکاری را ارائه مــی داد طبق آمار بانک 
جهانی بود که طبق آن اگر کســی در طول هفته، 2 
ساعت کار کند بیکار محسوب نمی شود که همین 
گونه هم هســت چون ممکن اســت در استرالیا دو 
ســاعت کار و یک هفته از این طریق ارتزاق کنیم، 
این تعریف بانک جهانی به عنوان یک داده مشخص 
اســت و در واقع یک تعریف عینی وارد فضای ایران 
می شــود و این تعریفی که پیشــاپیش بر سفسطه 
حذف شــرایط بومی و خاص اجتماعی ایران استوار 
اســت بیان می شــود بعد در قالب یک داده ریاضی 
وارد می شود و مجموعه ای از اقتصاد دانانی که خط 
نقش مــار و نمودار می کشــند در واقع یک هزیان 
ساینتیفیک شده را تحویل می دهد چرا که فقر را با 
یک فهم به شــدت ریاضی و روانشناختی می دانیم 

در حالی که فقر یک ایده و مساله و مفهوم اجتماعی 
است بدین معنا که ما نمی توانیم کلیت یک جامعه 
را بررســی کنیم بی آن که به شرایط زیست آن نظر 
کنیم و این شرایط زیست یک تجربه معنایی، عینی 
و زندگی روزمره است، اگر ما این را از تحلیل فقر جدا 
گذاشتیم و صرفا با داده های آماری بازی کردیم چه 
بســا این داده ها هم بگویند که ما یک توسعه فوق 
العاده ای داشته ایم این یک پارادوکس هولناکی در 
مواجهه با دم و دستگاه های اقتصادی حاکمیت در 
ایران با مساله فقر است به این معنا که حاکمیتی که 
به شــدت علیه مفهوم غرب زدگی موضع فرهنگی 
دارد در مواجهه با مســاله فقر در یک دم و دستگاه 
هولناک کلمه با فقر مواجه می شود و ما یک شکاف 
عجیب و غریب را می بینیم که یک آرایش فرهنگی 
مبتنی بر غرب ســتیزی دارد و در سطح دیگر ایده 
هایی را از غرب می گیرد و به شکل هولناک تری در 
فضای اقتصادی ایــران پیاده می کند. برخی از ایده 
هایی که امروز مــی بینیم تبدیل به حقیقت درونی 
اداره اقتصاد در ایران شد، اســطوره آدام اسمیتی؛ 
دست نامرئی بازار که کنترل می کند و فضای بازار را 
نظم می بخشد لذا دولت ها باید هر چه بیشتر دست 
خود را از مداخله در بازار کوتاه کنند امروز در فضای 
اقتصادی ایران کسی را پیدا نمی کنیم که علیه این 
موضع باشد از سیاســت های کالن نظام تا احمدی 
نژاد، سید محمد خاتمی، مرحوم هاشمی و روحانی 
همه در این نکته یک همدســتی استراتژیک دارند 
یعنی هر چه ما در مواجهات سیاســی فرهنگی یک 
جدال عمده ای را در ســطوح و جریان ها و گفتمان 
ها می بینیم در ایده اداره اقتصاد تفاوت بنیادین در 
مبانی فلســفی و مبانی نظری نمــی بینیم و به نظر 
من بحران در همین جاســت که کل سیســتمی را 
با یک معضــل عظیم ســاختاری در مواجهه با فقر 
ترســیم می کند. نکته مهم دیگر این اســت، این 
اقتصاد سنجی که با سفســطه آماری ممکن است 
برای دو دهه گذشــته کلی آمار ارائه نماید یک هم 
دســت خبیث دیگری هم دارد و این دست خبیث، 
روانشناسی زرد و روانشناســی مثبت گراست، آن 
هم فروخواســتن مفهوم فقر اســت که اتفاقا در دو 
دهه به شــکل هولناک تری طرح شده است یعنی 
ما در دو دهه با ســیطره عظیم روانشناسی گری در 
ایران مواجه ایم. این ســیطره یک ایده مشترکی با 
ســازو کار اقتصادی دارد، اقتصاد سنجی مبتنی بر 
نظریه های نولیبرالیســتی در اداره اقتصاد است که 
پدر معنــوی اش هایک و بعدها فریدمن اســت که 
تئوریسین های شوک دادن به جامعه محسوب می 
شوند و جالب اســت که ایران در حال نمونه برداری 
از همین الگوهاســت؛ ایده اصلی آن ها در واقع نظم 
زدایی و قاعده زدایی در بازار است اینکه نظم پیشین 
بــازار را بتوانیم منهــدم کنیم تا بتوانیــم بازار را بر 
اســاس نظم جدیدی که مبتنی بر سرمایه گذاران 
خصوصی است در این ســازو کار قرار دهیم این جا 
نیاز داریــم که کنش گران و انســان های جدیدی 
تولید کنیم که با این وضعیت جدید ســازگار باشند 
مهم ترین وجه بازار در نظریه این ها این اســت که 
بــازار خودتنظیم باشــد و خودش خــود را تنظیم 
کند پس بازار خوب آن اســت که خــودش خود را 
تنظیم می کند و نیاز نیســت دولــت ها و نیروهای 
نظارتی و عناصر اجتماعــی و فرهنگی در روند آن 
مداخلع کنند، شــرکت خوب و مدرسه و دانشگاه 
و رســانه خوب همگی باید خودگردان باشد و این 
سطوح خودگردانی در جامعه به دست روانشناسان 
می رســد فرد خوب هــم باید خودگردان باشــد 
خودگردانی یکی از شــاخصه های اساسی سالمت 

در اختیار افرادی وجود داشــته باشد، اما چند سال 
بعد این افراد از ســطح درآمدی خود ناراضی شوند 
و ایــن نارضایتی به دلیل محرومیت نســبی اتفاق 
افتاده باشد؛ این دالیل را فعال کنار می گذاریم. ما در 

این بخش تنها به بحث فقر می پردازیم. 
در بحث فقر با توســعه نیافتگی و انباشــت و 
تبعیض مواجه هستیم. در کشور ما هر دو این موارد 
در شکل گیری فقر مؤثر بوده اند. تولید ناخالص ملی 
در ســال 55 به میزان 8 هزار دالر بود یعنی به طور 
متوســط، هر ایرانی 8 هزار دالر تولید ناخالص ملی 
داشت، اما امســال این میزان به 6 هزار دالر رسیده 
اســت پس ما در بحث انباشت ســرمایه، با مشکل 
مواجه ایم؛ برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه 
به چندین برابر تولید ناخالص ملی دست یافته اند. 
پس با این روال، منطقی اســت که فقر در کشور ما 
وجود داشته باشــد. اما بدتر از فقر، مساله تبعیض 
است زیرا وقتی مردم فقیر هستند به مجموعه مردم 
فقیر فشار روانی چندانی وارد نمی شود، اما مردمی 
که نابرابری را ببینند و حس کنند، محرمیت نسبی 
و تمایل به تغییر خواهند داشــت و اگر راه این تغییر 
سد شود، راه های خشــونت آمیز را خواهند آزمود. 
محرومیت نســبی در نابرابری و تبعیض ایجاد می 
شــود. با این که وارد این مقوله نمی شویم اما به این 
نکته باید اشــاره کرد که تبعیض نیز در گروه هایی، 

فقر را به وجود می آورد یا دامن می زند. 
این که ثروت همواره در دست عده ای انباشته 
شود، فقر را در عده ای دیگر به وجود می آورد. به طور 
میانگین، ماهانــه 3 میلیون تومان درآمد هر خانوار 
ایرانی است اما چند درصد از مردم ایران دارای این 
درآمد هستند؟ تنها 23 درصد از مردم از این درآمد 
و بیشتر برخوردارند. 67 درصد مردم پایین تر از این 
میزان درآمد را دارند. در حالی که میانگین درآمد و 
بیشتر، بر فرض توزیع نرمال، باید 50 درصد از مردم 
را شامل شود بنابراین وجود تبعیض آشکار می شود؛ 
در این عرصه به سه تحقیق جدی اشاره می کنم. این 
تحقیقات نشان می دهند توسعه ای در بخش های 
مختلف، چه تاثیری بر فقر داشته است یعنی توسعه 
بر فقر جامعه اثر گذار بوده اســت یا خیر؛ بر اساس 
این ســه، یعنی گزارش آقای جاللی در ســال 84 و 
بانک مرکزی در ســال 1391 و دکتر راغفر در سال 
94، هر چه میزان توسعه افزایش یافته است، فقر نیز 
در جامعه بیشتر شده اســت. چگونه چنین چیزی 
ممکن اســت؟ تنها وقتی که تبعیض همراه توسعه 
باشــد. به هر ترتیب، تبعیض و کاهش درآمد هر دو 
با هم در کشور جلو رفته است. در آمار تعداد فقیران 
نیز مــی بینیم که تعداد فقیران در کشــور افزایش 
یافته است. همین افزایش فقیران به معنای افزایش 

حاشیه نشینان است. 
به طور کلی می بینید که پدیده حاشیه نشینی 
در کشور همواره بیشتر شــده است. برای نمونه در 
تهران تا دوره آقای کرباسچی همه شهرداران تالش 
می کردند که حاشیه ها، جزیی از شهر تهران نشوند 
اما در دوره آقای کرباســچی فشارها آنقدر زیاد شد 
که مجبور شدند به این ها امکانات و خدمات شهری 
بدهند و حاشــیه ها را جزیی از شهر حساب کنند. 
انواع فشارها را در این دوره آوردند چون تعدادشان 
زیاد شد و فرزندانشان نیز تحصیل کرده شده بودند. 
این ها فشــار وارد کردند و به شــیوه های مختلف 
اعتــراض حقوقی و سیاســی، پیگیــری کردند تا 
حاشیه ها را جزیی از شــهر کردند. نتیجه چه شد؟ 
به شهر، چهره ای حاشیه ای دادند تا جایی که تهران 
تعداد زیادی حاشــیه در متن خــود دارد یعنی ما 
دیگر مزرهای چندان مشــخصی از متن و حاشیه 

 در رابطه با 
فقر دو برخورد 

وجود دارد 
اول اینکه بر 

روی داده های 
اقتصاد سنجی 
متمرکز شویم 

که بر این 
اساس داده ها 
نا امید کننده 
است. دوم 

اینکه ایده فقر 
را اساسا از 

چنبره فهم به 
شدت متسلب 
اقتصاد سنجی 
و روانشناسی 
گری مآبی 

خارج کرده و 
به عنوان یک 
داده اجتماعی 
ارزیابی کنیم
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روان در الگــوی عظیــم نظریه های روانشناســی 
متاخــری که به شــکل هولناکی فضــای عمومی 
ما مــی بلعد از تکنیــک های رازورزی تا مشــاوره 
ها و روانشــناختی کردن زندگی روزمره انســان و 
فریادهایی که انسان ها را در ایران موجوداتی نشان 
می دهند که روحیات و خلق و خوی آن ها با توسعه 
اقتصادی همخوان نیســت همانند پروفسور سریع 
القلم می باشــد ایده های ایشان دقیقا در چارچوب 
منطق نولیبرالیستی قرار دارد و یک بنیادی را برای 
عدم توسعه یافتگی ایران مفروض گرفته است عدم 
توسعه یافتگی ایران و فقر ایران نه به دلیل هولناکی 
سیاست های نولیبرالیستی در چند دهه اخیر است 
بلکه به دلیل خلق و خوی حاکم بر ایرانیان اســت. 
ایرانی هایی که دروغ گو و بی تربیت هستند ایرانی 
هایی که توان الزم را بــرای مدیریت مالی ندارند و 
ایرانی هایی که آینده نگر نیســتند لــذا می بینیم 
اقتصاد دان، سیاست بین الملل خوان و روان شناس 
در یک سطحی همدست می شوند و ایده جدیدی از 
فقر را مطرح می کنند که این فقر به چه دلیل است 
اســطوره ای که مدام آن را تکرار می کنند. دولت ما 
نتوانسته خودش را خصوصی کند و در این مسیر می 
بینیم مثال وزیر راه کــه باید در زمینه راه به فعالیت 
بپردازد یک دفعه یک تئوریســین اقتصاد می شود 
و مدام در تریبون های مختلف شــروع به کوبیدن 
کسانی که از ایده اینکه دولت باید طبق اصل قانون 
اساسی مسکن و تحصیالت و زندگی مردم را تامین 
کند می نماید طبق این نکات، اتفاق اساســی که در 
رابطه با فهم فقر برای مردم ایران افتاد فروکاســت 
فقر اقتصاد ســنجی و در وهله نهایی به سرکردگی 
خلق نویســان ایرانی همچون امثال سریع القلم که 
سنت دور و درازی هم دارد و تا گذشته کش می آید 
و مرحــوم بازرگان و جمال زاده و در ســنت جامعه 
شناســی مان دکتر جوادی یگانــه و ... همه این ها 
یک ایده بنیادی دارند که خلق و خوی مردم ایران، 
خلق و خوی نامربوطی است که می بایست به گونه 
ای تغییر داده شود که با این نظم بازار هم خوان باشد 
و این نظم بازار هیچ وقت خود محل پرسش فلسفی 
و نظری و تعمق مشخصی قرار نمی گیرد. همچنین 
این افراد بزرگوار وقتی با گفتارهای افرادی همچون 
ما مواجه می شــوند ما را به نظــری صحبت کردن 
متهم می کنند به اینکه بســیار انتزاعی سخن می 
گوییم و کارهای خود را اموری راهبردی می دانند؛ 
ببینیم سفســطه در کجا قرار دارد در این جاســت 
که اتفاقا الهیات خاصی بر دم و دســتگاه نظری این 
ها حاکم اســت که اتفاقا این الهیات خاص شان نه 
راهبردی است و نه با داده مشخصی نسبت پیدا کند 
الهیات آن ها مبتنی بر اســطوره دست نامرئی بازار 
است که آن را تنظیم می کند و این اسطوره به عنوان 
یک بت پذیرفته شده و در ذیل آن دست به اقداماتی 
می زند و در این جا پرسش اصلی را می توان مطرح 
کرد که چه کســی در واقع در انتزاع برای درک فقر 
ســیر می کند صورت بندی های انتقادی که بسیار 
عینی و مشخص خواستار تعمق اصول قانون اساسی 
می باشند و یا صورت بندی هایی که در واقع از ایده 
های کالن مبتنی بر اساطیر بازار و االهیات بازار می 
باشــد دفاع می کند به این معنا اگر نگاه کنیم پاسخ 
به سوال شما این می شود که در دو دهه گذشته ولو 
اینکه در شــاخص های عینی اقتصاد سنجی عدد و 
رقم هایی را پیدا کنیم که نمود پیشرفت و توسعه ما 
باشد باز هم طبق همین داده هایی که آقای پیوسته 
فرمود نه تنها به لحاظ عینی فقر کاسته نشده است 
بلکه به لحاظ ایده اجتماعی فقر، افسارگسیخته تر 
نیز شده است نمود آن هم آماری است که خودشان 

اعالم کرده اند از 10 تا 15 میلیون حاشــیه نشینی 
که در این مملکــت زندگی می کننــد، چیزی در 
حدود یک ششــم جمعیت یک کشــور در مناطق 
حاشیه ای زندگی می کند و همه این ها پیامد ایده 
های خاص اقتصادی اســت کــه در جامعه ایران به 

خصوص بعد از جنگ عملیاتی شده است

    در جامعه ایران احساس فقر به خوبی 
دیده می شود بدان معنا که هر چه قدر هم از 
نظر مالی دارا باشیم و یا در شرایط معمولی به 
سر ببریم باز هم احســاس می کنیم باید به 
ســمت باالتری حرکت کنیم، این ایده های 
اقتصادی تا چه حد در نســل جوان اثر گذار 

بوده و چه راهکاری برای آن وجود دارد؟
پیوســته: به نظر مــن تاثیر بســیار زیادی 
گذاشته است و شاید بخش تلخ و تمسخرآمیز قضیه 
این باشــد که واقعا بازار اقتصادی شــامل نیروهای 
خصوصی مؤثر بر دولــت، در حداقل معمولی که در 
همه جای دنیا هست نیز در ایران وجود ندارد. یعنی 
بازاری وجود ندارد که دولت مجبور باشد از نیروهای 
آن تبعیت نماید! گاهی دولت سنگین و بزرگ، اسیر 
نیروهای کارآمد بازار اســت و بــرای آن که نجات 
پیدا کنــد، می گوید بازار بیاید مــن را تنظیم کند. 
در چنیــن حالتی، اگر بازار نتوانــد دولت را تنظیم 
کند و از نیروهای دولت برای سرکوب جامعه  مدنی 
استفاده کند، مثال برای فراهم کردن شرایط رقابت 
بنگاه هــای بزرگ، تشــکل های کارگــری، محلی 
و مدنی مردم تحت فشــار قرار گیرنــد و فضاهای 
شهری به زور چانه زنی این بنگاه ها و فراهم ساختن 
قوانین مختلف دولتی، تجاری شوند و به طور کلی، 
مشــارکت نهادمند مردم تضعیف شود، مردم همه 
درمانده شــده و به فکر قهرمانی بــرای تغییر این 
وضعیت خواهند بود. در آن زمان اســت که یکی از 
همین کارآفرینان بزرگ، می تواند سیاستمدارانی 
را پشــتیبانی کند یا خود بــه کارزار انتخابات آید و 
با شعارهای پوپولیســتی به قدرت برسد و فجایعی 
را در تصمیم گیری پدیــد آورد چنان که ترامپ در 
امریکا چنین کرد. ایــن ایدئولوژی که همه کارها را 
بدهیم بخش خصوصی و رقابت برپا شــود و از میان 
همین رقابت، وضعیت جامعه، دولت، رفاه عمومی و 
فقرزدایی بهتر شود، در جهان مشکالتی را به همراه 

آورده است. در اغلب کشــورها مشخص شده است 
که این ایدئولــوژی، آن گونه علمــی که می نمود، 
نبوده اســت و درعمل نیز نتوانســته فقرا را نجات 
دهد. میزان محرومــان و فاصله ی درآمدی طبقات 
را به شدن افزایش داده و ســاعات کار را یه صورتی 
نامحسوس گســترش داده و به طور کلی، مشکالت 
زیادی به همراه آروده اس. نمونه های موفق اجرای 

چنینی سیاست هایی، بسیار کم بوده اند.
اما چنان که گفته شــد، وضعیت ما در ایران، 
چند پله پیــش از این وضعیت اســت یعنی از نظر 
تبعیــض و فقر، روز به روز بدتر شــده ایم آن هم در 
حالی که کارها را به دست بخش خصوصی نداده ایم. 
اغلب سازمان ها و بنگاه های بزرگ یا دولتی هستند 
یا خصولتــی. رقابتی هم در میان نیســت و کارایی 
هم افزایش نیافته اســت. بنگاه ها، نمی توانند ثروت 
تولید کنند، گرچه همــان را که تولید می کنند نیز 
تبعیض آمیز توزیــع می کنند. به هــر حال، وقتی 
هســت که با جامعه ای ثروتمند و دارای بنگاه های 
خصوصی کارآمد هســتیم که توزیع درآمد در آن 
نابرابر اســت. تولید ثروت هست اما نابرابری شدید 
اســت. آن وضعیت یک چیز است و وضعیت ما که از 
اســاس بنگاه هایی کرخت و بدون توجیه اقتصادی 

داریم، چیزی دیگر. ما در وضعیت اخیر هستیم. 
 در مورد فقر، هم آمارهایــی وجود دارد و هم 
نمودهای اجتماعــی آن را می بینیم. ســتاد ملی 
ســاماندهی جوانان می گوید 15 میلیــون نفر زیر 
خط فقر در کشــور وجود دارد. منظــور از این زیر 
خط فقر چیســت؟ گاهی بحث ما فقر نسبی است 
یعنی نداشــتن ســطحی به نســبت قابل قبول از 
دارایی هــا و امکانات در زندگی. مرز فقر نســبی، به 
نســبت معیارهایی که در نظــر می گیرند، متفاوت 
اســت. همچنین، گاهی تبعیض چنان زیاد اســت 
که با وجود پیشــرفت فناوری ها و با وجود این که ما 
زندگی معمولی خود را داریم، احســاس فقیر بودن 
می کنیم و برســاخت اجتماعی فقیر بودن در ذهن 
ما وجود دارد و فکر می کنیم آدم فقیری هســتیم 
چــون امکاناتی را که به نســبت دیگران، حق خود 
می دانیم، در اختیار نداریم اما گاه مســاله فجیع تر 
از این ها اســت. در مورد این 15 میلیون نفر چنین 
است. آنان در خانوارهایی زندگی می کنند که کمتر 
از یک میلیــون تومان درآمد ماهانــه دارند. این ها 

 بازار اقتصادی 
شامل نیروهای 

خصوصی 
مؤثر بر دولت، 

در حداقل 
معمولی که 
در همه جای 
دنیا هست 

نیز در ایران 
وجود ندارد. 
یعنی بازاری 
وجود ندارد 
که دولت 

مجبور باشد 
از نیروهای 
آن تبعیت 

نماید! گاهی 
دولت سنگین 

و بزرگ، 
اسیر نیروهای 
کارآمد بازار 
است و برای 
آن که نجات 
پیدا کند، می 
گوید بازار 
بیاید من را 
تنظیم کند.
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قوی هم هستند اما در ایران یک سیستم قوی وجود 
ندارد که خصوصی باشد. ما آثار مراکز حمایتی مثل 
محک را هم کم می بینیم. پس وقتی فقر و تبعیض 
زیاد است همه فکر می کنیم یک چیزی را کم داریم 
و آن هــم خدمات دولت اســت. این تصــور از آنجا 
می آید که واقعا بخش خصوصی واقعی قدرتی ندارد 
و اصال حجمی ندارد و نباید هم به آن چشم دوخت.  
با همــه ی این هــا و این کــه می دانیم نصف 
جمعیت کشــور زیر خط فقر نسبی هستند، وقتی 
می شــنویم که کشــور در حل توســعه است، باید 
مطمئن می شــویم که از آمار، کالهی برای ســر ما 
بافته شده اســت. به زبان ساده تر، ما فقیر هستیم و 
باید این واقعیت را بپذیریم. وقتی میزان فقر افزایش 
یابد، انواع مشــکالت را به وجود می آورد. بزه کاری 
طبیعت جامعه اســت. جــرم را از جامعه نمی توان 
حذف کرد. جامعه وجود خود را این جا نشــان می 
دهد. جامعه که فقط تعدادی انسان نیست. قوانینی 
در هر جامعه هست که در طول تاریخ پدید آمده اند. 
تاریخ هر جامعه نشــان می دهد حدی از بزه، جرم، 
انحراف و... در آن وجود دارد و بهنجار است اما وقتی 
برخی عوامل، مانند فقر گسترش می یابند، نرخ این 

موارد نابهنجار و فزاینده می شود. 
در این جــا، بحث رقابت خشــن و حذفی هم 
جدی می شود. وقتی در رقابت بر سر حقوق ابتدایی 
و امکانــات اولیه ی زندگی، انواع حذف شــدگان را 
داریم، آن ها بی کار نمی نشــینند و از تقلب و انواع 
راه های ترساندن و حذف دیگران استفاده می کنند. 
طبیعی هم است که اســتفاده کنند. ما نمی توانیم 
ایده آل گرایانــه بگوییم ای مــردم، در خط قانون 
باشید!  قانون چیزی نیست که در کتاب نوشته شده 
باشد. وقتی فشار وارد می شود، باید انتظار افزایش 
جرایم و بزه ها و مشکالت دیگر را هم داشته باشیم. 
در یک آمار دیگر می بینیم 23 درصد از مردم 
کشور دارای موتور هســتند یعنی افرادی که فاقد 
خودرو می باشند و فقط موتور دارند. موتورسواری 
شــهری در کشــور ما در دهه 60 مانده است! الین 
ندارند و گویی موتورســواران در وضعیت جنگی و 
در حال رســاندن پیام مهمی به مقرهای عملیاتی 
هســتند. ویــراژ می دهند، از البــه الی اتومبیل ها 
حرکت می کنند، گاهی فریــاد می زنند و هر لحظه 
ممکن است جان خود و دیگران را در خطر بیندازند! 
ایــن ها جنگی اســت که خودمان علیــه خودمان 
ایجاد کرده ایم. در این جا موتور را وســلیه ای برای 
بقا می بینیــم. امروز برنامه ای رادیویی را شــنیدم 
کــه می گفت مســئوالن ناجا بر بیمه مســئولیت 
تاکید دارند. شــنیدم که فــردی در این خصوص با 

این برنامه ی رادیویی تمــاس گرفت و گفت وقتی 
موتور من 500 هزار تومان اســت چگونه باید 300 
هزار تومان برای بیمه بپردازم اما جناب ســرهنگ  
فرمودند باید به ایــن توجه کنیم که اگر فردی را در 
تصادف بکشــید دیه را بتوانیم پرداخت کنیم. اگر 
شما خدای نکرده با کسی تصادف کردید و وی فوت 
کــرد، می دانید چه وضعیت بدی خواهید داشــت! 
باید عقالنی اندیشــید و از خطرات ترسید. من فکر 
می کنم ماجرای این گفت وگو مانند این است که به 
کسی که نان ندارد بگوییم اشکالی ندارد، به جای آن 
شــکالت بخور! این جاهاست که می فهمیم توسعه 
به تنهایی پاســخ نمی دهد و تا حــدی نیز به نظام 

بازتوزیع یا جبران نیاز است.
نیاز به بــاز توزیع یا جبران داریم و با توســعه 
به تنهایی به جایی نمی رسیم. وقتی چنین حکمی 
صادر کنید، می گویند این ها چپ و سوسیالیســت 
هســتند در حالی که این هــا در اقتصاد لیبرال هم 
چنین است. وقتی نمی توان با توسعه به جایی رسید 
و انباشــت تبعیض آمیز زیاد شــده باشد، مجبور به 
بازتوزیع و یا الاقل، جبران و تبعیض مثبت مقطعی 
برای گروه های کم درآمد هستیم وگرنه جامعه فرو 
می ریزد.10 میلیون سکونت گاه غیررسمی وجود 
دارد، یک چهارم جمعیت کشور در سکونت گاه های 
غیر رسمی هستند که خود طنزی تلخ است. چگونه 
ممکن است 25 درصد جمعیت کشوری، سکونتش 
غیررسمی باشــد؟ این ممکن شده اســت. از این 
25 درصد، اغلب جــوان و فاقد تحصیالت متعارف 
هســتند یعنی 82 درصد جوانان دیپلــم به پایین 
هســتند. زاد و ولد این ها اما بیــش از باقی جمعیت 
است. تبلیغات ازدیاد نســل و امتیازات ناچیزی که 
در نظر می گیرند، بــر این ها اثر می کند در حالی که 
جمعیت آگاه، به اعانه نیاز نــدارد و به خوداتکایی و 
اطمینان از شــغل و آینده  مناسب برای خود و نسل 
آینده می اندیشد.  به این ترتیب، تحصیل پایین تر و 
درآمد پایین تر را در حاشیه ها شاهد هستیم. وقتی 
82 درصد از حاشــیه ها این شــرایط را دارد و نمی 
تواند از این تله خارج شــود و در فقر به ســر می برد 
نمی توانیــم برای این طیف از رقابــت حرف بزنیم. 
این مضحک است. با این شرایط حتی اگر بخواهیم 
سیســتم آموزش خــود را تغییر دهیــم، این افراد 
همیشه چند پله پایین تر هســتند و اغلب به جایی 
نمی رســند. از این رو بازتوزیع یــا جبران نابرابری، 
یک سیاســت مهم برای چنین جامعه ای به شمار 

می رود. 
بازتوزیع اولین مولفــه ای را که نیاز دارد، آمار 
اســت. حتی اگر میلیاردها تومان اگر در این کشور 
صرف آمار شــود، جدا دارد و نتیجه خواهد داشت 
زیرا آمار به ما می گوید چه کســی دارد و چه کسی 
ندارد و چه کسی مســتحق چه میزان یارانه و منابع 
برای جبران نابرابری و بی انصافی های آوار شــده بر 
دوش اوست. بســیاری از طرح های دولت احمدی 
نژاد به همین دلیل بن بســت خورد چه طرح هدف 
مندی یارانه ها و چه طرح مســکن مهر. آمار وجود 
ندارد و می خواهیــم بازتوزیعی انجام دهیم، همان 
پوپولیســزم و یا مردم فریبی صورت می گیرد. چه 
فریب داده باشــید و چه خودتان هم با مردم فریب 
خورده باشید، در هر حال، فریب عمومی روی داده 
اســت. نه احمدی نژاد، نه روحانــی و نه هیچ فرد و 
ســازمان دیگری نمی تواند سیاســت بازتوزیعی 
یا جبرانی مناســبی را پیش ببرد چــون آمار کافی 

تجمیع و توصیف و تحلیل نشده است. 
از طــرف دیگر، اراده ای هم وجــود ندارد و در 
بسیاری از موارد می بینیم که می خواهند فقط برای 

دچار فقر مطلق هستند.
 فقر مطلق را با تعاریف مختلف بیان می کنند. 
بدترین نوع فقر، فقر خشــن است یعنی فقر کسانی 
که گرســنگی گریبان آنها را گرفته باشد، بعد، فقر 
در حــد پوشــاک و امکانات معمولــی زندگی، آب 
سالم، آموزش متعارف و ســرپناه است و در مرحله 
بعد، فقر در حد رشــد اجتماعی و سیاســی است و 
ســپس، فقر در بعد تفریحات را داریم. در هر تاریخ 
و جغرافیایی، به نســبت آن جامعه، سطحی از این 
موارد برای پیشــرفت افراد الزم است و می توان بر 
این اســاس، مرزها و معیارهایی برای فقر نســبی 
ســاخت. بنابراین، انواع فقر نسبی وجود دارد اما ما 
در مورد فقر مطلق ســخن می گوییــم. ماهی یک 
میلیــون تومان را 15 میلیون نفــر در ایران ندارند. 
آن ها مســلما به نیازهای اولیه ی زندگی مانند آب 
و غذای ســالم و کافی، پوشاک، ســرپناه، خدمات 
بهداشــتی و آموزش متعارف دسترســی مناسب 
ندارند. دولت هم کامال کرخت شــده است و کاری 
نمی کند. سال های سال اســت که دولت می گوید 
می خواهم تمرکززدایی کنم ولــی تنها چیزی که 
می بینیم تمرکزگرایی از نظر اقتصادی و سیاســی 
و آموزشــی و ... اســت. اعم امور به بخش خصوصی 
سپرده نشده اســت. نمی تواند ســپرده شود. مگر 
بخش خصوصی وجود دارد؟ کو آن بخش خصوصی 
و بازار آزادی که بتواند بر دولت تأثیرگذار باشد؟ کو 
آن بنگاه هایی که بتوانند دولت را کنترل کنند و این 
فقر، ناشی از رقابت های آن ها باشد؟ چگونه می توان 
ادعا کرد که نظام مبتنی بر بازار آزاد در اینجا وجود 
دارد؟! ما نظام بازار در این جا نمی بینیم. اغلب امور، 
دولتی است و آنچه به ظاهر خصوصی شده است نیز 
جلوه ای از دست به دست شدن نهاده ها و سرمایه ها 
در میان گروه های درون حکومت اســت که ربطی 
به گروه های اجتماعی برآمــده از مردم و جامعه ی 
مدنی ندارد. بنابراین، ناکارآمدی این دیوان ساالری 
عظیم، چه به نام بهزیســتی و تحت مدیریت وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی باشــد و چه کمیته ی 

امداد امام خمینی، آشکار است. 
آیا هیچگاه نیز انتخابات ریاســت جمهوری، 
مجلس و شورای شهر  دیده ایم که بنگاه های بزرگ 
اقتصادی، تعیین کننده باشــند. همه چیز در کف 
اختیار همان مجموعه ی بزرگی اســت که در کشور 
ما به نام حکومت شــناخته می شــود، حال ممکن 
است بخواهد با شــهروندانش قایم باشک بازی کند 
و بنگاهی از دســت یک وزارتخانه برود به دســت 
فالن صنــدوق تأمین اجتماعی یــا فالن صندوق 
بازنشستگی یا فالن ارگان نظامی، بعد هم حکومت، 
مسؤولیت خودش را به خوبی و خوشی کتمان کند 
و دم از نداری و بی پولی برای رفع فقر بزند. بنابراین، 
ســاز و کارهای اقتدارگرایانه اینجا آشکار هستند و 
نیازی به تحلیل رقابت های بازار آزادی نیست. بازار، 
بازار همان هاست و نفراتشان هم به هیچ وجه، خارج 
از فیلتــر ارزش های ایدئولوژیک سیســتم حاکم، 
انتخاب نشده اند. سخن از گفتمان بازار و نولیبرالیزم 
جهانی، ما را گول نزند که فکر کنیم این مســأله در 
ســاحت اندیشه پدید آمده اســت یا آنجا قابل حل 

است. 
طبق آمار، یک ســوم افراد با درآمد پایین یک 
میلیون تومان در ماه، یعنــی 5 میلیون نفر، در فقر 
خشن و در معرض گرســنگی قرار دارند. چه کاری 
باید کرد که ایــن افراد تالش کنند بــه نقطه امید 
برسند؟ با توجه به سیســتم های رفاهی موجود در 
برخی از کشورها امکان پیشرفت وجود دارد. در این 
کشورها حتی سیســتم های حمایتی و خصوصی 
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مردم نمایش اجرا کنند. مثال شهرداری می خواهد 
در یک منطقه  فقیرنشــین خدمــات فرهنگی ارائه 
کند. کارشناســانش اعالم می کنند که 80 درصد 
از مردم این منطقه با اعتیاد ســر و کار دارند و اعتیاد 
به دلیل فشار اقتصادی اســت. بعد از مقامات باالتر 
دستور می رســد که  کالس های دینی بگذارند. این 
ها مصیبت اســت. نمی اندیشــند که اگر وضعیت 
اقتصاد درســت نباشــد دین از دری اگر وارد شود، 
از در دیگر بیرون می رود. چرا باید کالس بگذاریم؟ 

این کالس خیانت در حق این افراد است!
ما از دولت موسوی که 96 میلیون دالر واردات 
داشت به هاشمی رســیدیم با میزان 149 میلیارد 
دالر و ســپس خاتمی به 153 میلیارد دالر رسیده 
و یک دفعه در دولت احمــدی نژاد به 350 میلیارد 
دالر رسیدیم! این واردات فقط عدد نیست در جامعه 
این رقم به کاال و در واقع به تبعیض مضاعف تبدیل 
می شــود و بعد به خشــم مبدل می شود. وقتی 67 
درصد مردم پایین خط فقر نسبی هستند، طبیعی 
است که احساس خشم داشته باشند! شما به آن ها 
بگویید هر روز لبخند بزنند! خوب، معلوم اســت که 

لبخند نمی زنند. 
آن بخش دیگر 23 درصدی از مردم هم، اغلب 
به دنبال کارآفرینی و ایجاد ســفره ای برای دیگران 
نیســتند. آن ها که هســتند هم با هزار مانع مواجه 
می شوند. فضای کسب و کار ما که وضعش مشخص 
اســت. پز اســت از دالالن و شــرکت های دولتی و 
خصولتی عظیم که بنگاه ها کارآفرینان واقعی را له 
می کند. کارآفرین یعنی آن که خالقیتی را تجاری 
می کند و از این تجاری ســازی، مشــکلی از جامعه 
را حل می کند یا خدماتــی بهتر به جامعه می دهد. 
کارآفرین کسی نیست که فقط جیب خود را پر کند 
یا برای قشری، برعلیه اقشــار دیگر کار کند. معلوم 
اســت که چنین شــخصی، زالوصفت نام می گیرد. 
عجیب نیســت که ما نگاه خوبی به ســرمایه داران 
نداریم. با این حال، بسیار یاز کارآفرینان شریف در 
این جامعه، مظنون و در عذاب هســتند حال آن که 
زالوصفتان، در تنعم و رانت بــه بهره برداری منابع 
عمومی مشــغول اند.  این ها همــه جلوه هایی را به 
نمایش می گذارد که پیش چشــم ماست. ما هر روز 
بزه کاری را می بینیم و برای ما عادی شــده اســت 
پلیــس را می بینیم که با ایــن و آن مقابله می کند. 
گدایان خیابانی برای ما عادی می شــود و کودکان 
کار نیز پدیده ای معمول می گردد. افزایش دســت 
فروشــان، خیلی عادی است. ســپس به پایان نامه 
فروشــی می رســیم. می بینیم فردی با تحصیالت 
دکترا با هزینــه یک و نیم میلیون تومان نشســته 
است و برای دانشجویان کارشناسی ارشد پایان نامه 
می نویســد. اگر پول و درآمد باشــد این کار در این 

سطح وسیع اتفاق می افتد؟ 
همیــن مترویی که هــر روز در آن فشــرده 
می شــویم و فــردا دوبــاره می رویم که فشــرده 
شویم، نشــان آشکار فقر اســت این اعداد و ارقام و 
نشــانه های فقر، واقعیت اســت و این آمار از منابع 
معتبری اســت اما عادی شــده اند و کسی را به فکر 
فرو نمی برد. ما از نظر ســفر رفتن هم در فقر به سر 
می بریم و با کمبود سفر مواجه ایم. آخر هفته سپاه 
خوشحال ملت به شــمال می تازد و تصور می کند 
در سفر تفریحی است. بســیاری از مردم جهان در 
کشــورهایی هم ســطح موقعیت و منابع طبیعی 
ما، به ســادگی ســفر خارجی می روند در حالی که 
در ایران، سفر خارجی یک ســفر لوکس و اشرافی 
محسوب می شود. از طرفی وضعیت سالمت را می 
بینیم. وقتی به ایرانیــان بنگیریم، با یک ملت ملت 

بددندان روبه رو هستیم. اغلب بیمه ها حمایت کافی 
از خدمات ســالمت نمی کنند. گاهی گفته می شود 
که مردم ایران به دنبال درمان دندان نیســتند. این 
گونه نیســت. در کشورهای پیشــرفته، بیمه های 
خوبی دارند تا مردم دندان های خوبی داشته باشند 
و این، بخشــی از فرآیند متمدن شــدن است. بعد، 
شــما می توانید بفرمایید که ما به دنبال اهداف واال 
هســتیم و می خواهیم جهان را مدیریت کنیم. اگر 
بگویند اول بروید دندان ملت خود را مدیریت کنید، 

بی ربط نگفته اند.  

    با توجه به تبعات فقیر شــدن جامعه 
ایران چــه آینده ای را پیــش روی طبقات 
مختلف جامعه برآورد می کنید؟ به نظر شما 
طی 10 سال آینده جامعه ایران فقیرتر خواهد 
شــد؟ وضعیت طبقات متوســط و ثروتمند 
جامعه چگونه خواهد بود؟ چه دهک هایی از 

مردم فقیرتر می شوند؟ 
پیوسته: اگر بخواهیم به همین روند بازگویی 
آمار و شــواهد ادامه بدهیم وضعیتی ســیاه تصویر 
می شود و به ســیاه نمایی می افتیم.  اجازه بدهید 
من فرصت هــا را بگویم تا در مقابــل چنین موارد 
تهدیدآمیــزی، فرصت هایی هم وجــود دارد و این 
گونه نیست که در ســیاهی رها شده باشیم. امکان 
هایی هم هست، حاال شــاید من خوش بین نباشم 
به استفاده از این امکان ها اما بهتر است گفته شوند. 
یکی این که بحث بازتویــع و جبران فقر و تبعیض، 
کاری نشدنی نیست یعنی آمار گرفتن از افراد کاری 
100 ساله نیســت و در 5 سال هم ممکن است. قرار 
نیست ما از ثروت مندان بگیریم و به فقیران بدهیم. 
دولــت رانتی با همه بدی هایی که دارد این خوبی را 
دارد که می تواند با توجه به در اختیار داشــتن رانت 
نفت، در ده ســال آینده، منافع بیشتری را به افراد 
فقیر بدهد و جامعــه و خود حکومت را از این اوضاع 

نابرابری و تبعیض منتشر، تا حدی نجات دهد. 
اگر نمــی خواهیــم از بحران اقتصــادی به 
اجتماعی وســپس به بحــران سیاســی و آنگاه به 
بحران امنیتی بیفتیم که واقعا دور نیســت، از این 
امکان های موجود می شــود اســتفاده کرد. اتفاقا 
اقتصاددانانی مانند دکتر نیلی که از دولت به دیدار 
رهبری رفتند، گفتند که دیگر ما توان بیشتر از این 
وعده دادن را نداریم یعنی اســتمداد کردند که در 
انتخابات آینده تدبیری اندیشــیده شود. این ماجرا 
هم آلوده به طنزی تلخ است. باید کاری کرد و جلوی 
نامزدهای ریاست جمهوری را گرفت تا وعده ندهند 
چرا که کاری جز این بلد نیســتند. ما سالهاســت 

که با وعــده زندگی کرده ایم گویا وعده، ســوخت 
ماشــین حکومت گری ما اســت و اگر نباشد نمی 
توانیم حرکت کنیم. حــاال اگر وعده های نجومی را 
هم بخواهیم برداریم، اصال آیا کســی می پذیرد که 
نامزد ریاست جمهوری شود؟ ما این بازتوزیع را باید 
شــجاعانه چه در این دولت و چه در دولت دوازدهم 
بپذیریــم. به بازتوزیع و جبران فقــر و نابرابری نیاز 
داریم چون شــوربختانه باید گفت که بازتوزیع اول 
انقالب خوب انجام نشــد. همه بعــد از جنگ را می 
گوینــد. من می گویــم در زمان دفــاع مقدس هم 
بازتوزیع خوبی نداشــتیم. بنیاد مســتضعفان و یا 
بنیادهای دیگر که قرار بود، موقتی باشد و پول های 
عظیم را گرفتند تا بین فقرا تقسیم کنند، خودشان 
بنگاه های مالی بزرگی شــدند و بعــدا این بیمه ها 
از همیــن ها به وجود آمد و دولــت رانتی، قوی تر و 
تمرکزگراتر شد. آن وقت که خواستند پس از جنگ 
کشور را بسازند، دیدند هیچ منابعی نیست. احزابی 
که به در بازار ریشه داشتند، همه چیز را به نفع خود 
مصادره کرده بودنــد. رقابتی نبود. بخش خصوصی 
نبود و چیزی جر انحصارهــای اقتصادی مبتنی بر 
ایدئولوژی وجود نداشــت. بزرگان، مجبور شــدند 
اصل 44 قانون اساسی را تفســیر کنند به گونه ای 
که تــا حدی با فروش منابع عمومی ســازگار گردد 
و منابعی برای بازســازی کشــور ایجاد شود. اینجا 
بود که ناخواســته، آقازاده ها و بخش شبه خصوصی 

قدرت گرفت.
بخش شبه خصوصی، برای برخورد با صاحبان 
انحصارهای ایدئولوژیک اقتصادی، به شکل همانان 
در آمد. رقابت هایی میان شــرکت های آقازاده ها و 
نیروهای موجــود پدید آمد. هر چه بیشــتر اموال 
عمومــی واگذار می شــد و اقشــار ثروتمند ایجاد 
می شــد، اعتراض ها بیشــتر می شــد. حاصل این 
اعتراض ها، افتادن دولت به دست دولت پوپولیستی 
نهم و دهم در یک دعوای سیاسی بود که در نهایت، 
بیش از مســایل سیاســی بر اقتصاد اثر گذاشــت 
و ثروتمندانی یک شــبه ســاخت که آقازاده های 
پیشــین در مقابل آنان لنگ می اندازند. اکنون، در 
میانه ی این رقابت های اقتصادی در آزمایشــگاهی 
ایدئولوژیک هســتیم که ورود بــه آن برای همگان 
آزاد نیست. به هر حال، این راه را نباید دنبال کنیم. 
یا نــام و نمایش نمی توان فقرا را یــاری نمود. برای 
نمونه، بنیاد مستضعفان را نگاه کنید! همه  بنگاه ها و 
سازمان های وابسته به آن با بُن شروع می شود یعنی 
بنیاد و الاقل با ُمس شروع نمی شود که الاقل در زبان 
برای مستضعفان باشد. به هر حال، از همین فرصتی 
که رانت نفت در اختیار دولت قرار می دهد می شود 
اســتفاده کرد. از باالترین سطح نظام تا پایین ترین 

باید برای حل این مساله بسیج شود. 
دومین فرصت این اســت که مــا حتی نمونه 
های موفقی از همان سیســتم هــای نولیبرالی که 
گفته می شود موجد نابرابری است را هم می بینیم. 
گرچه از نظر من، در کشور ما هنوز برون سپاری امور 
به بخش خصوصی در بسیاری جاها شدنی نیست، 
الاقل اگر داریم چنین می کنیم و حتی این ایده ها را 
در جامعه توزیع می کنیم که ای خلق اهلل! همه بدوید 
و کارآفرین شوید، باید تمام حکومت آماده باشد که 
به طــور واقعی از تصدی گری فاصلــه بگیرد و توان 
داشته باشد که به درستی وظایف حاکمیتی یعنی 
نظارت بر تخلفات و برخورد با فسادهای احتمالی را 
انجام دهد. کارآفرینــان و بنگاه های خصوصی هم 
در حد مدیریت اموری که تا دیروز در تصدی دولت 
بود به تعدادی وجود داشته باشــد که رقابت آن ها 
برای ارائه بهتر آن امور، ممکن باشــد. پس اول این 
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و سپس 
خاتمی به 

153 میلیارد 
دالر رسیده و 
یک دفعه در 
دولت احمدی 
نژاد به 350 
میلیارد دالر 
رسیدیم! این 
واردات فقط 

عدد نیست در 
جامعه این رقم 

به کاال و در 
واقع به تبعیض 
مضاعف تبدیل 
می شود و بعد 
به خشم مبدل 

می شود
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کننــد و بازار هــدف را تعیین می کننــد و تولید با 
کیفیت را به فروش می رســانند. همانند ما نیستند 
که هزار موسســه دزدی راه اندازی کنیم که ادعای 
برند داشته باشند. برند نتیجه سال ها تجربه کیفیت 
اســت که مشــتری به آن ارادت پیدا می کند و این 
برند می شــود. ترکیه شــرکت های دولتی داشت 
که با نظارت های دولتــی، بازارهای هدف را تعیین 
کردند. اگر شما پوشــاک خوبی را تولید می کردید 
آن وقت بازار خوبی را در خارج از کشــور برای شما 
پیدا می کردند تا نام ترکیه خراب نشــود. بعد آن را 
می فروختند. دولت وارد می شد و خدمات بازاریابی 
را مجانی انجام می داد و به ابتدای کارآفرینی کمک 
می کرد. پول هنگفت را نمی نداد که افراد و شرکت ها 
بروند زمین و ســکه و ارز بخرند و تورم بسازند و پدر 
کشــور را در بیاورند و بعد از فاجعه شــروع کنیم به 

مرثیه خوانی بی حاصل.
در مثــال مورد بحــث، زمانی کــه محصول 
مرغوب بــه فروش می رســید، درصــدی از آن را 
به تولیدکننــده می داد و مــزد بازاریابی خود را بر 
می داشــت یعنی وقتــی کم کم شــرکت ها موفق 
به فروش در خارج از کشــور می شــدند، به صورت 
قســطی کم کم پول خدمات بازاریابی را می گرفت. 
همچنین، ســازمان هایی دولتی، بــا تحلیل توان 
بنگاه ها و بازار، کنسرسیوم هایی تشکیل می دادند 
و بنگاه هــای مختلــف را تحــت یک برنــد و یک 
هلدینگ در می آوردند و کم کم، همین را هم واگذار 
می کردند. به این ترتیب، غول های تولیدی و تجاری 
ترک شــکل گرفت و بازارها را گرفته اند. ســپس، 
دولت شروع کرده اســت به گرفتن مالیات سنگین 
حدود چهل درصد و درآمدزایــی می کند نه مانند 
ایران که بنگاه های تازه تأسیس و کارآفرینان جوان 
را نابود می کنیم با گرفتــن مالیات های غارتگرانه و 
اصال فکر نمی کنیم که این مالیات، الزم اســت در 
خدماتی مانند پیگیری شــکایت، حــل اختالف، 
بازاریابی، پیوند دادن شرکت ها به یکدیگر و ارائه ی 
بانک هــای اطالعات به بنگاه ها، دیده شــود وگرنه 

اسمش مالیات نیست و پول زور است.
 در همین مثال، ترکیه، دولت بخشی از پولی را 
هم که می گیرد، به رفع فقر اختصاص می دهد. این 
دولت نولیبرال اســت. دولتی است که ضعف های 
خود را دارد و دکتر حیدری اشــاره می فرمایند اما 

به هر حال بهتر اســت از این وضعیتی که ما داریم. 
شما جایی را به من نشان دهید که وقتی ورشکست 
شدم، رجوع کنم؟ برای این وضعیت 4 رده در ترکیه 
وجود دارد که از استیصال جلوگیری می کند. امروز 
در این کشــور، چهار نوع سازمان خیریه و پشتیبان 
ســازمان های اجرایی محلی، دولتی، سازمان های 
بین المللی و ســازمان های مردم نهاد هســتند که 
به افراد ورشکســته کمک می کنند. فردی که خانه 
اش آتش می گیرد حتی اگر بیمه نباشد دولت به او 
کمک می کنند. ما در این جا پالســکو را داشتیم و 
افراد بیمه نداشــتند و گرفتار شدند و الزم می شود 
پول از خزانه یعنــی از جیب ما بــرای نجات آن ها 
خرج شــود اما آنجا، بنگاه ها و سازمان هایی را ایجاد 
کرد ه اند که ضربه گیر باشــند. در عین حال، وقتی 
صادرات انجام می شود و شرکت ها به بلوغ می رسند، 
دولت پای خود را پس می کشد و از رقابت بین المللی 
استقبال می کند و هدفش در نهایت مالیت گرفتن 
بیشتر است. من در اینجا به عیب آن سیستم اشاره 
نکردم اما هدفم این بود که نشــان دهــم، اگر این 
سیستم ایرادهایی دارد، خوبی هایی هم دارد. با این 

شلم شوربای ما فرق دارد.
اگر مثال مانند ماجــرای هدفمندی یارانه ها، 
بازتوزیعــی انجام دادیم که به هیــچ وجه هدفمند 
نبود و حاصلی جز انهدام اقتصاد کشــور نداشــت 
و همزمان، شــرکت های دولتی و منابع عمومی را 
فروختیم، نه سیســتم رفاهی و یا سوسیالیســتی 
داریم و نه آن سیســتم اقتصــاد آزاد را و نه امرا بین 
االمرین هستیم. ما راهی کامال ناشناخته و بی خود 
را ایجاد کرده ایــم و از کار عجله ای و فکر نشــده و 
نســنجیده، بیش از این هم انتظاری نباید داشت. 
معلوم اســت که اگر مردم نظارت نداشــته باشند، 
چه می شود. کودتای ترکیه را دیدیم و دیدیم مردم 
چه با رضایت حمایت کردنــد. گاهی مردم با تکیه 
بر اعتقادات مذهبی و ســنتی به خیابان می آیند، 
گاهی مجبور می شــوند. این ها تفاوت دارد بازمانی 
که  افراد، برای رضایت از وضع زندگی و پیشــرفت 
اقتصادی که می بینند از دولت خود حمایت کنند. 
اردوغان آن قدرها هم آدم محبوبی نیســت و معلوم 
نیســت پس از این نیز چه در ســر دارد و آیا ترکیه 
نیــز به زوال می رود یا خیر اما این کشــور روندی را 
طی کرد و مــردم، حرکت از فقر مطلــق به رفاه را 
حس کردنــد، بهبود را حس کردند و نشــان دادند 
که نمی خواهند نظامیان بازگردند و اقصاد را ویران 
کنند. سیاست های بازتوزیعی نیز همین طور است. 
هر کجا درســت انجام شــان بدهیم، مردم بهبود را 
حس مــی کنند. مردم که چیز عجیــب و غریبی از 
حکومت نمی خواهند. مسئولیت اصلی حکومت که 
رفاه مردم است را می خواهند. دو سه سده است که 
مسئولیت اساســی حکومت ها، رفاه مردم تعریف 
شــده اســت نه حفظ اعتقادی که عده ای موافق یا 
مخالف داشته باشــد. باید این وظیفه در رأس کار 

دولت ها باشد.

    فقر و حاشــیه نشینی دو اصطالحی 
اســت که در اکثر مواقع در کنار هم قرار می 
گیرند، فقر موجب حاشیه نشینی می شود یا 

حاشیه نشینی، فقر را به دنبال دارد؟
حیدری: این نوع پرسش و پیدا کردن تقدم و 
تاخر این ها یک سبک و سیاق غلبه الگوی مهندسی 
مکانیکی را مطرح می کند این دو تا در یک دیالتیکی 
با هم معنا دارند یعنی حاشــیه نشینی معنی فقر را 
می گسترد و فقیر شدن خود به خود شما را به سمت 
حاشــیه نشینی ســوق می دهد مثال خشک شدن 

شرط اســت که دولت واقعا کنار برود نه اینکه بیاید 
آقازاده و طبقه جدید درست کند مثل سه تجربه ی 
قبلی که یکی پس از دیگری، رانتی تر از قبلی انجام 
شــد: در دولت احمدی نژاد، در دوره هاشمی و یک 
دوره هم قبــل از انقالب. اولی ها الاقل افرادی بودند 
که کارخانه های خود را داشــتند اما آخری ها بنگاه 
های مالی دارند که اصال معلوم نیست چه کاره است 
یعنی بنگاه هایی اســت که اشتغال چندانی را ایجاد 

نمی کند. 
کشــوری مانند ترکیه با هیمن سیســتم، در 
15 ســال، فقر مطلق را ریشــه کن کرد. چین هم 
تجربه خوبی داشــت. به جای این که پول به دست 
افــراد بدهند و پول پرقدرت به بازار تزریق شــود یا 
بانک به این بهانه که مطالباتش وصول نشده است، 
جریمه بزند و آن پول و جریمه را یک جا ســرمایه ی 
نقدی خود حساب کند و حجم نقدینیگی بی دلیل 
باال برود، راه های درســت را پیگیری کردند. به قول 
ســعدی، مال خود به کس مده که ســتاندن کم از 
گدایی نیست. نه این که کمک به کارآفرینان اشتباه 
باشــد اما ما انتظار کاری را داریم، اول پولش را می 
دهیم نظارت هم که نداریم، دولت علیه الســالمی 
هم که نیستیم یعنی فساد حتی از حد سیستمی هم 
فراتر است و روح سیستم شده است و اگر بگیریدش، 
عن قریب است که سیســتم کالبد تهی کند، خوب 
مشــخص اســت که پول به فنا مــی رود.  ابزارهای 
نظارت قطعی یا همام حاکمیت باید باشد. وقتی می 
گوییم نظارت باشد یعنی نیروهای باتجربه، معتمد 
و با دانش و دســتمزد کافی باید تربیت شده باشند 
و مثال به جای فعالیت چندهــزار کارمند معمولی، 
چند نفر فرد قوی باشــند که بتوانند کار را بشکنند 
و توزیع کننــد و نظارت کنند کــه تکه های کار به 
درستی انجام شود، به ویژه اطمینان یابند از درستی 
خدمات رسانی. این امر ناممکن نیست. مثال زدیم 
که ترکیه این کار را کرده اســت. دولت، بازاریابی را 
بر عهده گرفته و بانک را در اختیار گرفته اســت دو 
نقطه مهم را. همچنین، بانک های اطالعات عالی از 

کسب و کارها دارد.
کشــورهای مختلفی داریم که تجربه موفقی 
داشــته اند. برای مثال، ترکیه بنگاه هایی را دارد که 
کارشان بازاریابی اســت و این ها دولتی است یعنی 
بازار شــما را در آفریقا و ایران و آمریکا مشخص می 

زمانی که 
محصول مرغوب 

به فروش 
می رسید، 

درصدی از آن 
را به تولیدکننده 

می داد و مزد 
بازاریابی خود 
را بر می داشت 

یعنی وقتی 
کم کم شرکت ها 
موفق به فروش 

در خارج از 
کشور می شدند، 

به صورت 
قسطی کم کم 
پول خدمات 
بازاریابی را 
می گرفت. 
همچنین، 

سازمان هایی 
دولتی، با 

تحلیل توان 
بنگاه ها و بازار، 

کنسرسیوم هایی 
تشکیل می دادند 

و بنگاه های 
مختلف را تحت 
یک برند و یک 
هلدینگ در 
می آوردند و 
کم کم، همین 
را هم واگذار 

می کردند
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زمین در روســتای دورافتاده موجب پدیده حاشیه 
نشــینی در کالن شــهر به وجود مــی آورد و خود 
زیستن در منطقه ای حاشیه ای خود به خود شما را 
درون فقر می برد یعنی زمانی که از نظر اقتصادی در 
شــرایط مناســب تری هســتید نفس زیستن در 
منطقه حاشــیه ای خــود به خود بــر فرآیندهای 
فرهنگی حاکم بر فرزندان شــما ممکن اســت اثر 
بگــذارد و این چرخه در واقع تولید شــود تحقیقی 
فوق العاده از پل ویلیس با نام یادگیری مشقت وجود 
دارد در ایــن تحقیــق کاری فوق العــاده را در این 
چرخه نشــان می دهد این فرد جمعیتی را از میان 
کارگــر زاده ها رصد می کند و در یک مطالعه طولی 
در طول 30 و 35 سال آن را ارزیابی می کند به طور 
جالب 70 درصد از کارگر زاده ها کارگر می شــوند 
باید گفت این ســاختارها خالف ایــن ایدئولوژی 
هاست که می گوید خود واقعیت را پیدا کن باشد که 
رستگار شوید چگونه با چنین تحقیقی می توان ان 
را رد کنی و فرضیــه مفتضح را رد کنیم در واقع این 
چرخه خود به خود آن را تولید می کند هر دوی این 
ها در دل یک وضعیت که تشــریح شد موضوعیت 
دارد وضعیتی که جامعــه را در بازار ادغام می کنید 
فالنــی در اثر فوق العاده آن یک ایــده فوق العاده را 
مطرح کرد که شما جامعه و فرهنگ را درون اقتصاد 
ادغام می کنید یعنی عنصر اساسی معنا بخش شما 
و الهیات شما اقتصاد بازار می شود این مساله مهمی 
است مساله این نیست که دین داری از بین می رود 
بلکه وضعیت سرمایه ساالر و فالکت بار بدل به دین 
جدید می شــود بانــک یک معبد می شــود یعنی 
مکانیســم های یک فرد دین دار در مواجهه با مکان 
مقدس را به همان وضوح شــعائری را می بینید که 
درون بانک شعائر ضد مذهبی را ایجاد می کند یعنی 
مذهب و دین و هویت ات پول می شــود اصال مهم 
نیست که شما فرم اعتقاد دینی داشته باشی و نماز را 
بخوانی بلکه سبک و ســیاق زندگی شما پیروری از 
وضعیتی می شــود کــه در آن اقتصــاد و جامعه و 
فرهنگ و همه هســتی اجتماعی را می بلعد وقتی 
این امر اتفاق می افتد هــر چیزی ارزش اش از کجا 
می آید دیگر چیزی واجد ارزش زیبا شناختی از این 
رو هنر منهدم می شــود یک فرد دیگر واجد ارزش 
فهم به ما هو فهم نیســت باید متخصص مولد باشد 
دانش منهدم می شــود یک عرصه مفهوم سالمت 
دیگر مفهوم انســانی نیســت و باید کاال شود پس 
سالمت جامعه منهدم می شود پس وقتی همه چیز 
را بر این مبنــای عنصر مقدس آوردیم واقعا مقدس 
می شــود مالک گرفتــی پدیده ای به نــام کاالی 
موهوم ایجاد می شود کاالهایی موهوم که فی نفسه 
بــرای خرید و فروش وجود ندارد امــا ادغام جامعه 
درون بــازار آن چیز را تبدیل بــه کاال می کند مثل 
سالمت و آموزش و نیروی کار. نیروی کار هیچ پدر و 
مادری که به دلیل تولید نیروی کار که بچه دار نمی 
شوند اما بازار حتی فرزند را هم تبدیل به نیروی کار 
می کند کودکی و مکانیسم های تبلیغاتی کودک را 
تبدیــل به کاال می کند آموزش بــه کاال تبدیل می 
شود و یکی از کاالهای موهومی که حاشیه نشینی را 
به وجود می آورد ملک و زمین است زمین که تولید 
نمی شــود اما مصرف می شود چیزی که تولید نمی 
شــود اما مصرف می شود تبدیل به کاالی ارزشمند 
می شــوند به ویژه در جامعه ای که مکانیسم تولید 
کاالیش دچار ایراد اســت کاالی موهوم ارزش فوق 
العاده ای پیدا می کند در وضعیت اقتصادی که همه 
تولید کنندگان دارند ورشکست می شوند دارندگان 
ملک و مســتغالت بالیی سرشان نمی آید ولو اینکه 
در رکود معامالت به ســر ببرند کسانی که دانشگاه 

داری می کنند دانشگاه داری امروز برای خود شغل 
حساب می شود یک دکه ای در بیابان زده می شود و 
نامش علمی و کاربردی را می گذاریم و رشته هایی 
مانند آبیاری گیاهان دریایی و کشف نفت در مریخ و 
بعد این ها منتهی به درآمد می شــود چرا که کاالی 
موهوم با یک وضعیت هویتی و زیســتی گره خورده 
است و در هر حال مشــتریان خود را دارد و مدرک 
تبدیل به کاال می شود وقتی زمین و ملک به کاالی 
موهوم تبدیل شد و ارزش پیدا کرد یک مجادله برای 
به دســت آوردنش شــکل می گیرد در این مجادله 
چیزی که فی النفسه کاال نیست اما به عنوان کاال با 
آن برخورد می شود، توهم لزوما اثرات ذهنی ندارد 
توهــم می تواند بــه یک وضعیت عینی مشــخص 
تبدیل شــود تبدیل کردن زمین بــه کاال یک وهم 
است یک منطق بنیادی که ندارد که یک متر زمین 
یک جا 12 میلیون و جای دیگــر 3 میلیون تومان 
باشد این فی نفسه که بر مبنای یک حقیقت بنیادی 
استوار نشده که یک شاکله خلق یک مخلوق کنش 
های اقتصادی اســت زمین کــه ذات ندارد خاک و 
شــن اســت ولی چرا تفاوت می کند این تفاوت در 
زمین جعل می شود و به شکل خیالی هم جعل می 
شــود اما آن عنصر خیالی پیامد خیلــی واقعی به 
همراه دارد یعنی زمین و مستغالت غصب می شود 
چیزی کــه دارایی عمومی اســت تبدیل به دارایی 
خصوصی می شــود مثال اگر شــما در خیابان های 
جــردن و آفریقا و گاندی و ... پیــاده روی برای قدم 
زدن پیدا کردید امکان ندارد چون بلعیده شده است 
زیرا واجد ارزش است این جا شما در سطوح مختلف 
حق بر شهر را می فروشید حق بر شهر این است که 
می خواهید راه بروید و این ملک ها به طور گسترده 
در اختیار اســت حاال شــما افــرادی را دارین که 
مجموعه ای از این ســرمایه را ایجاد کرده است در 
حدود 20 تــا 40 درصد از خانه هــای تهران خالی 
است و این پدیده ای عجیب است چرا که پارکینگ 
پــول معنا می گیرد ملک بــر ارزش اش افزوده می 
شــود برخالف کاالیی که تولید می شــود و ممکن 
اســت از بین برود این کاالی موهوم سر جایش می 
ماند هیچ کاالیی با ارزش تر از سرطان نیست و این 
ســرطان تبدیل به کاالیی پردرآمد شــده اســت 
درگیــری هایی که خانــواده ها یا با اعتیــاد و یا با 
ســرطان دارند مثال در سالهای 80 شهرهایی مانند 
ایالم و شهرکرد و...مراکز شیمی درمانی نداشتیم و 
این ســالها زیاد شده اســت و آقای وزیر این ها را به 
عنوان توسعه خدمات بهداشتی خودش تئوریزه می 
کند در حالی که مســاله اصال این نیست بلکه بدل 
شدن کاالست و سرطان سود دارد و انبوهی از دفاتر 
را ایجــاد می کند به همان اندازه کــه زمین این بال 
ســرش می آید زمین که این بال به سرش می آید به 
انحصار کشیده می شــود خود این مساله ملک را به 
کاالیــی گران بهــا تبدیل می کند که در شــرایط 
اقتصادی که وضعیت مناسبی ندارید امکان تامین 
سرپناهی را ندارید و این ها پدیده حاشیه نشینی را 
ایجاد می کند برخی دیگر از پدیده ها خشک سالی 
است این پدیده برخالف نظریه آقایون اصال طبیعی 
نیســت بخشــی از آن مربوط به بارش ها می باشد 
دلیل عمده خشک سالی فروش کاالی موهوم است 
آب کاالی موهوم است و این دارایی عمومی مردم را 
استخراج می کنند و می فروشند؛ بدل کردن آب به 
کاالی موهوم موجب خشک سالی و ایجاد سدهای 
مختلف و به وجود آمدن کشــاورزانی شده که نمی 
توانند معیشــت خود را تامین کنند و این افراد وارد 
شهر می شــوند و خود تبدیل به کاالی موهوم می 
شــوند و مبدل به نیروی کار می شوند نیروی کاری 

که تعدادش زیاد می شــود، دستمزدش کمتر می 
شود، از اجازه نشینی شــروع می کند بنابراین ما با 
پدیــده و معضل سیســتماتیکی مواجــه ایم که 
محصول توسعه خاصی اســت که در ایران تئوریزه 
شده و با هجم انبوهی از زندگی ما مانند کاال برخورد 
می کند دنــدان ها و بدن هــا و تخصص ما کاال می 
شود ســالمت و دانش ما کاالست، آب کاالست، هوا 
کاالست این برخورد کاالیی حاشــیه نشینی را به 
وجود می آورد چرخه ای که در آن بزهکاری و فحشا 
تولید می شــود و خود این در سطح دیگری پخش 
می شــود و پیامدهای فرهنگی و سیاسی به دنبال 
دارد از این طرف پیامدهای توســعه ای داشتیم و به 
همان میزان مردمانــی را تولید مــی کنیم که در 
سبک و سیاق حاشیه نشینی محکوم به زندگی می 
شوند ســبک و سیاق حاشــیه ای صرفا یک مساله 
سیاسی نیست بلکه مساله سیاســی و اجتماعی و 
فرهنگی اســت در جایی شکل سیاسی می گیرد ما 
در واقــع با انبوهــی از جمعیت مواجــه ایم که در 
وضعیتی که دموکراسی می نامیم و محکوم به رای 
گرفتن هســتیم این ها چه موجوداتی است این ها 
افرادی تحقیر شــده و با تحصیالت پایین و زندگی 
روزمره بی ثبات و فاقد ســرمایه هــای فرهنگی و 
ویران شده از هر جهت.بینش مبتنی بر آن ها خشم 
افسار گسیخته ای است که با الگوی سیاسی که این 
خشم را داشته باشــد هم سو می شود این جمعیت 
بزرگ در صدد آن است که خشم خود را بر سر عامل 
به وجود آوردن این بدبختی ها خالی می کند اما به 
دلیل توســعه فرهنگی پایینی که دارد این عامل را 
اشتباه تشخیص می دهد برای مثال در آمریکائی ها 
عامــل مکزیکی هــا و التین تبار ها بــودن که این 
مکانیسیم سپر بال سازی است یعنی جا به جا شدن 
خشــمی که محصول یک عمل سیستمی است به 
سمت سپر بالیی که محصول تبعیض و نژاد پرستی 
اســت این خشــم در بدنه ای از کارگران و حاشیه 
نشین ها به سمت افغان هاست می گویند افغان ها 
عامل بیکاری است در حالی که نه تنها عامل بیکاری 
نیستند بلکه مشاغلی را انجام می دهند که دیگران 
قادر به انجام آن نیستند این خشم در این سطوح با 
ایجاد دشمن خیالی برای جامعه همیشه موفق می 
شود بازی های سیاسی را برد یعنی این لوم پنیسم 
فرهنگی که حاکم بر سبک و سیاق حاشیه نشینی 
گره خورده با پوپولیسم سیاسی هم ارز می شود هم 
ارزی لوم پنیســم فرهنگی و پوپولیسم سیاسی در 
ســطحی ترامپ بر مــی دارد در ســطح دیگر لوم 
پنیســمی که به وجود آوردیم و جمعیتی را ایجاد 
کرده ایم و زیادی این جمعیت و حاشیه نشینان که 
در ســطح سیستمی مفلوک هســتند و حقوقشان 
تضعیف شده اما در سطح فرهنگی هر روز فاجعه به 
وجود می آورند خودشــان در این سیستم سیاسی 
کاال هستند باید بتوان به این ها کاال بفروشی فرض 
کنیــد چه کاالیی را مــی توان به ایــن ها فروخت 
سینمای سخیف می شود سالم بمبئی از آن در می 
آید موسیقی و دانش و هنر ســخیف می شود، این 
وضع نوکیســه ها را هــم در بر می گیــرد یعنی در 
شــرایطی زیســت می کنید ولو اینکه در شــرایط 
اقتصادی بهره مندی باشد به دلیل غلبه لومپنیسم 
فرهنگی در یک وضعیت لومپنیسم قرار گرفته اید 
به شــکلی که مجموعه ای سخیف ترین بازیگران و 
موســیقی گران تبدیل به چهره می شــوند. من در 
پایان نامه ارشــدی می دیدم از دختران پرســیده 
بودند الگوی شما در بین پسران کدامند می گفتند 
گلزار و موســوی فوتبالیست و تتلو و از آقایان مهناز 
افشار و نیوشا ضعغمی و الناز شاکر دوست. این ها بال 
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دیگر حاشیه نشینی و اخالق حاشــیه ها، نابهنجار 
نیست و بخشــی از هنجارها می شود مثال لُمپنیزم 
اوج می گیرد و مســؤوالن هم افتخــار می کنند که 
لُمپنی حرف بزنند. آن موقع شــکل جامعه بیشتر 
و بیشــتر به آن ترتیب می شــود؛ نه این که بگوییم 
حاشیه نشینان افرادی هستند که ذاتا مشکل دارند 
بلکه این ها افرادی هســتند که به دلیل نداشــتن 
امکانات به این جا رســیده اند. شــرایط اجتماعی 
تبعیض آمیز اســت که حاشــیه و حاشیه نشین و 
اخالق حاشیه ها را که سرشار از حس انتقام و خشم 
است می سازد. در عین حال، واقعیت حاشیه ها این 
خشم و انتقام نیســت بلکه حس بقا و زندگی است. 
وقتی به انسداد می خورد و راهی برای بقا و پیشرفت 
نمی یابد، شکل تهاجمی می گیرد. برای مثال، وقتی 
در ســطح دانشــگاه مهارت و تخصصی متناسب با 
مســایل جامعه به افراد ندهیم، آنان به دنبال پارتی 
می گردند تا شغلی را پیدا کند و آخر کارشان هم یا 

به بیکاری منتهی شود یا به خرابکاری! 
اظهارات جالبی چند روز پیش از یک مسؤول 
دولتی شــنیدم که بچه ها دیگر بــه دنبال دکتری 
نروند دیگر بس اســت. 50 هزار نفر بیکار با مدرک 
دکتــری داریم. این حرف رســمی اســت و میزان 
فاجعه را نشــان می دهد و نوع جدیدی از حاشیه ها 
را که پدید آمده اســت. سخن جالب دیگر، در دولت 
قبل بود که یک مقام مســؤول گفته بــود خانم ها 
دیگر درس نخوانند. این ها نیز نوعی از حاشیه است. 
حاشــیه فقط در حومه  یا وسط شــهر نیست. فقط 
جغرافیا نیست. من و شــمایی که رها می شویم در 
جامعه و به مشاغلی روی می آوریم که کار نیست و 
نیازی از جامعه را برطرف نمی کند، حاشــیه نشین 

می شویم. 
حاشــیه ها، از ســویی، بــا بیکاری تشــدید 
می شوند. برخی آمارها می گوید ما 7 میلیون بیکار 
در کشور داریم که دو ساعت کار هفتگی هم ندارند. 
یک ســوم بازار کار ایران، کار ناپایدار و غیررسمی 
دارند. باز هم این مفهوم غیررســمی جالب اســت 
یعنی من که یک ســوم بازار کار هستم غیر رسمی 
می باشم! رســمیتی ندارم. این همان حاشیه است 
که آمیخته با متن شده اســت. اگر حاشیه نشینان 
را به جای حاشیه نشینی در نظر بگیریم و بخواهیم 
راه حلی برای بیرون آوردن افراد از حاشیه نشــینی 

پیدا کنیــم، یک منطق بر سیاســت های ما  حاکم 
می شود اما اگر حاشیه نشــینی را بخشی از جامعه 
ببینیم و حاشیه نشــینان را صاحب حــق بدانیم و 
کســانی ببینیم که به دلیل اشــکالی که در جامعه 
هســت به منطقه ای افتاده اند که حق شان از دست 
رفته اســت و حق خود را می جویند، طبیعی است 
که انتظار داشــته باشــم حق خود را به هر صورتی 
که باشــد از مجموعه جامعه بگیرند. آن وقت است 
که طبیعی است حاشیه نشینی در اخالق اجتماعی 
تأثیر بگذارد. می پرسند چرا اخالق ایثار و فداکاری 
از بین رفته است؟ طبیعی است. زمانی که یک سوم 
افراد فعالیت غیررســمی دارند یعنی به هر ترتیبی 
باید چنــگ بزنند به صــورت دیگران تــا بمانند. 
جامعه مقصر اســت که شغل و درآمد و راه پیشرفت 
شــرافتمندانه برای آن ها نیافریده اســت، آنان هم 
انتقام خود را ناخواســته از جامعــه می گیرند. بقیه 
هم تحت تاثیر این وضعیت هســتند. متن هم این 
نابرابری را به وجود می آورد و خواســته یا ناخواسته 
دامن می زند و این نابرابری و جایگاه برتر را حق خود 
می بیند. ما کنکوری می گیریم و بر سر چند تست، 
یک عده می روند به دانشــگاه های خوب و یک عده 
می مانند. تازه معیارها هم واقعی و مربوط به واقیعت 
حل مســایل جامعه نیســت که مردم حس کنند. 
اکنون این وضعیت بیشــتر در تحصیالت تکمیلی 
مشخص اســت. این تبعیض اســت و این تبعیض، 
عقالنیت را تحت تاثیر قرار می دهد. تبعیض عادی 
می شود این اســت که اخالق اجتماعی به هم می 
ریزد و نمی توان ایثار را دیــد. حال ما می آییم برای 
افرادی در ایــن وضعیت هنجاری، کالس ایثارگری 
می گذاریــم و با فیلم مــی خواهیم افــرادی که با 
تبعیض زندگی کرده اند و بــه هم ظلم عادت دارند 
را تحت تاثیر قرار دهیــم و می گوییم کار فرهنگی 
اســت. خیر، فرهنگ از زندگی روزمره در می آید نه 

فقط از کالس و دوره های آموزشی. 
- یکی از چالش هــای  موجود در بخش 
امنیت عمومی، بحث حاشیه نشینی و بسیار 
تأثیرگذار در امنیت عمومی است، گسترش 
حاشیه نشینی یا حاشیه نشــینی با همین 
گســتره ای که وجود دارد، موجب ایجاد چه 
جرم خیزی هایی می شود و آیا به نقاط دیگر 
شهرها منتقل می شــود و از چه طریقی این 

انتقال صورت می گیرد؟ 
پیوسته: همین است. در تیمارستان، جنون 
به امری طبیعی تبدیل می شــود. انواع فسادهای 
بزرگ از همین جا شــروع می شود. پیش ترها یک 
ســری افراد خاص در فساد شرکت می کردند. االن 
هر کس بتواند در فســاد شــرکت می کند. در میان 
مردم گفته می شــود که از مردم نــدزد اما از دولت 
بدزد. معنی چنین گزاره هایی این است که از ثروت 
عمومی مردم بدزد امــا گویی این معنا عموما درک 
نمی شــود. چنین وضعیتی باعث شده است که کم 
کم در فضای رقابت، این مســاله عادی شود. وقتی 
یک چیزی که از اول ناهنجار می دانستیم به عادت 
تبدیل می شود و هنجار مردم می شود، مبارزه با آن 

هم بسیار دشوار خواهد شد.
اســتثمار یکدیگر و تبعیض را پیش از این ها 
ناهنجار می دانستیم. مساله استثمار یکدیگر چیزی 
نیســت که نسبی باشد. اســتثمار نکردن و نشدن، 
ارزش مطلق اســت. وقتی فردی فرد دیگری را بی 
دلیل بکشــد، بد است. همه سیســتم های اخالقی 
آن را بد می دانند. اما مــا برخی امور مطلق را از بین 
برده ایم و اخالق اجتماعی را فاسد کره ادیم و کمتر 
کســی بر آن کار می کند که چگونه فســاد، امری 

می باشد من در بخش اول گفتم محکم باید ایستاد 
و مفهــوم فقــر را از چنبره تفکر اقتصاد ســنجی و 
روانشناســی خارج کرد و فقــر را به عنــوان ایده 
اجتماعی مطرح کرد این بالیی اســت که بر ســرما 
نازل می شود ما در دانشگاه درس می دهیم اگر یک 
نفر پیدا شود که فارسی را درست بنویسد چون ما با 
انبوهی از لومپنیسم و کاالهای موهوم طرف هستیم 
که خرید و فروش می شود و این چرخه فالکت باری 
را به وجود آورده است؛ این حاشیه نشینی عنصری 
در یک کلیتی است که علت همه بدبختی ها نیست 
بلکه علت این بدبختی ها ایــن ایده های اقتصادی 

است که در جامعه ایران اجرا می شود.
- براساس سرشــماری صورت گرفته 
توسط مراکز بهداشت و دانشگاهی، جمعیت 
ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی، جمعیت 
حاشیه نشین ها و ســاکنان شهری در بهمن 
1393 برابر با 15 میلیون و 212 هزار و 226 نفر 
بوده است که 4 میلیون و 931 هزار و 956 نفر 
آن مربوط به جمعیت شــهرها و یک میلیون 
و 28 هزار و 270 نفــر آن هم ناظر بر جمعیت 
حاشیه شهر یا سکونتگاه غیر رسمی است. 
حاشیه نشینی جمعیت 15 میلیونی ایران چه 

معضالتی دارند؟ 
پیوسته: حاشــیه ها در جامعه پراکنده است 
یعنی اتفاقی که افتاده اســت، حاشیه و متن در هم 
تنیده شــده اند ما در بیرون از شهر حاشیه داریم اما 
در داخل شهر هم حاشیه داریم این حاشیه نشین ها 
اخالق خود را دارند و اگر چه قابل احترام هســتند و 
نشانه ظلم هستند و فریاد می زنند برای شان برنامه 
ای داشته باشیم و نجات شــان بدهیم، قرار نیست 
اخالق آن ها معیار درســتی کارها باشد. گاهی انگار 
حاشــیه ها را می پرستند و باید همیشه باشند مثال 
می گویند فقیران همیشــه حامیان واقعی انقالب 
بــوده اندو  انقالب هــم باید حامی آن ها باشــد. به 
این ترتیــب، تا فقیر نباشــند، حامــی انقالب هم 
وجود ندارد. قرار نیســت فقیران و حاشیه نشینان 
و مشکالت شان را تا آخر مســیر با خود ببریم. باید 

مشکل حل شود. 
وضعیت طوری شده است که حاشیه ها داخل 
شهرها آمده اند و این اخالق اجتماعی را تحت تاثیر 
قرار داده است. وقتی حجم حاشیه ها زیاد می شود 

اظهارات 
جالبی چند 
روز پیش از 
یک مسؤول 
دولتی شنیدم 

که بچه ها 
دیگر به 

دنبال دکتری 
نروند دیگر 
بس است. 

50 هزار نفر 
بیکار با مدرک 
دکتری داریم. 

این حرف 
رسمی است و 
میزان فاجعه 

را نشان 
می دهد و نوع 
جدیدی از 
حاشیه ها را 

که پدید آمده 
است
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عادی شده است. امروز می گویند فالنی در شرکتی 
کار می کرد و نتوانست خانه و خودروی خوب بخرد. 
خوب هم کار کرد ولی نشــد. مزدش کافی نیست. 
بعد می گویند این فرد بلد نبوده اســت. بی دست و 
پا و احمق بوده اســت. چرا؟ چون این ها عادی شده 
است. خود فردی که چنین استدالل می کند، یا در 
وسط ماجرا است یا از همان بی دست و پاهاست که 
می تواند از مقایســه دیگری با خود خوشحال شود 
یا از افرادی اســت که از فرصت ها اســتفاده کرده و 

جایگاهی انحصاری برای خود می داند. 
بدترین وضعیت آسیب های اجتماعی، عادی 
شــدن زمینه اخالقی آن آسیب ها است. در چنین 
وضعیتی، با کارخانه آســیب روبه رو هســتیم که 
محترمانه کار می کند البته می شــود برای آن علل 
موهوم درســت کرد یعنی بگوییــم موتوری های 
عزیز 300 هزار تومان بدهید و موتور را بیمه کنید 
انگار که در جیب دارد و نمی خواهد بدهد در حالی 
که ندارد که بدهد. نتیجه این می شود که موتوری 
بیمه مســؤولیت نخواهد داشت و موتورسواری که 
وضع ضعیف اقتصادی دارد، فــردی را که می زند 
و می کشــد و فرار می کند. باید فــرار کند! چه کار 
کند؟ مسؤولیت کار خود را بپذیرد؟ مگر او به عمد 
فقیر شده است که مسؤولیت او باشد؟ نه این که او 
مسؤول نیســت اما کل جامعه واقعا در این زمینه 
مســؤولیت دارد. شــاید افرادی باتقوا پیدا کنید 
که فرار نکننــد اما اغلب افراد از چنین شــرایطی 
می گریزند. مــی گویند تقوا را در جامعه توســعه 
بدهید انــگار نه انگار که تقوا هــم جزیی از جامعه 
است و این گونه نیســت که بشود آمپول تقوا برای 
افراد ساخت و به کار برد. مثال پارتی بازی به دلیل 
نداشتن آموزش مناســب که گفته شد نیز حالت 
مشابهی اســت. این نوعی عادت کردن به هنجار 

شدن یک ناهنجار مطلق است.
وقتی شایســته ای وجود دارد و ناشایسته ای 
جای او را می گیرد مطلقــا کار بدی صورت گرفته 
اســت و دیگر نســبی نیســت. جامعه در افزایش 
حاشیه نشینی در واقع نوعی هنجارهای ناشایست 
تولیــد می کند. به این ترتیب حاشــیه نشــینی 
ضربه می خورد و ضربه می زند. حاشــیه نشینی با 
برخــی از عوامل ارتباط های دو ســویه دارد. مثال 
هم ناپایداری سیاســی را به وجود می آورد و از آن 
ناپایداری اســتفاده می کند. همین مساله کنترل 
جمعیــت موضوع جالبی اســت. کنترل جمعیت 
داستان جالبی دارد. از سال 35 تا 65 رشد جمعیت 
3.25 صدم بوده اســت بعد از 65 تا 95 به 1.2 پس 
آمدیم. معموال کســانی که فرزندان کمتری دارند 
بهتر بــه تربیت و توجــه به فرزندان می رســند و 
وضعیت خانواده بهتر می شود اما این اتفاق نیفتاده 
است. چون همزمان باید آموزش هم شکل بگیرد. 
برای حل مســاله باید آموزش می دادیم. همزمان 
کــه جمعیت را کــم می کردیم، بــه فناوری های 
پیشرفته باید می رسیدیم که افراد بتوانند با دانش 
خود، ثروت تولید کنند و اگر جمعیت کم شــد، با 
ورود نیروی کار بشود آن را پوشش داد. مثل سوئد 
که کم جمعیت است و مهاجر به عنوان نیروی کار 
می گیرد. اگر شما در شرکتی کار کنید و در نوآوری 
های شرکت ســهیم باشــید، به پول خوبی عالوه 
بر بازنشســتگی می رســید. این پولی که به شما 
می دهنــد را از کار آن مهاجران به وجود می آورند. 
اگر می خواستیم جمعیت کم شود، هم زمان باید 
این روال را داشته باشیم. روی کاغذ هم، این روند را 
داشتیم. دانشگاه ها را اضافه کردیم. دانشگاه دولتی 
و آزاد و مازاد داشــتیم اما حاال دانشگاه فقط مازاد 

برای ما تولید کرده اند و نیروهایی درست کرده اند 
که به درد حل مسایل کشور نمی خورند. توسعه ای 
که الزم بوده اســت اتفــاق نیفتاده اســت. برای 
نمونه، در ارتباطات منطقه، رتبه 16 هســتیم در 
حالی که زیرســاخت های ارتباطات مهم است و از 
مهم ترین پیشران های فناورانه برای اقتصاد امروز 
است. ســواد ما چقدر است؟ بســیار پایین! رابطه 
دانش های آموخته شــده با عمل چه قدر اســت؟ 
خیلی کم! فرض کنید که نیروی کار بخواهد برود 
به کشــورهای دیگر! آیا دولتی که نمی تواند شغل 
کافــی تولید کند به وی کمــک می کند که جایی 
برود که کار هســت و کار کند و ســرمایه اش را به 
صورت قانونی به کشــور خود برگرداند؟ خیر! آیا 
اصال چیزی که فرا گرفته اســت به درد کشورهای 
دیگر می خورد و می تواند به تنهایی مهاجرت کند؟ 
با وجود مجموع شرایط داخلی و بین المللی کشور 
ما، دشوار است! همین عوامل و بیش از این هاست 
که در ابعاد مختلف، حاشیه نشــینی و حاشیه ای 

بودن را دامن می زند.   
- در بحران های امنیتــی و اخالقی که 
حاصله فقر و حاشیه نشینی است، راهکاری 

وجود دارد؟ 
حیدری: قطعا ایران شــرایط ویژه ای دارد، 
ایران عراق نیست حتی سوریه هم نیست یک دوام 
و بقــای فرهنگی و تاریخی دارد کــه این را به یک 
پتانسیل تبدیل می کند در واقع یک جامعه مدنی 
قدرتمندی دارد بر خالف تمام اســطوره هایی که 
در مورد ضعف جامعه مدنی ایران گفته می شــود 
پتانســیل های جامعه مدنی در ایران زیاد اســت 
شــاید در مقایســه با ترکیه افت کــرده ایم اما در 
برابر کشورهای حاشــیه که دولت و ملت مجهول 
هســتند و هویت ملی چندانی ندارنــد و عربی به 
معنای عام کلمه اســت، ایران دارای این ظرفیت 
هاســت، تکثری که به لحاظ قومــی و مذهبی در 
ایران وجود دارد اگــر چه جریان هایی در ایران آن 
را تهدید می بینند اما در عین حال فرصت اســت 
که در واقع در عین کثیر بودن داشــته باشیم؛ اگر 
راهی وجود داشته باشد این راه جز از خالل تحقق 
نصر صریح اصولی از قانون اساسی دیده نمی شود 
و اصول مشخص قانون اساســی وجود دارد و این 
اصول مشــخص کرده که حاکمیــت باید مقابل 
تبعیض و فشــار بایســتد و اگر این اتفاق بیفتد و 
ما با تبعیض های سیســتماتیک مواجه نشــویم، 
هولناک ترین لحظه برای امنیت اجتماعی جامعه 
وقتی است که تبعیض اقتصادی هم ارز با قومیت یا 
مذهب یک گروه خاص شود یعنی فقر اقتصادی با 
هویت فرهنگی یک جماعتی تالقی کند. آن وقت 
است که شــما با مساله اساســی مواجه اید مساله 
ای که پتانســیل ها را در سیســتان و بلوچستان و 
کردســتان و آذربایجان ببینیم یعنی تالقی کردن 
هویت فرهنگی با نظام هــای تبعیض این تصور و 
معنا را به وجود می آورد که به واســطه هویت های 
فرهنگی مورد تبعیض است بخشی از این تبعیض 
ها وجود دارد بایــد بپذیریم که در یک ســری از 
زمینه ها بحران داشــته ایم و طبق نظر مسئوالن 
ارشد قوه قضائیه که شــاهدی برای سیستماتیک 
بودن فســاد پیدا نکردیم تصور ایــن بزرگواران از 
سیســتماتیک بودن چیست شاید تصور می کنند 
چند نفر در زیرزمینی نشسته باشند و سیگار برگ 
بکشند و فساد سیستماتیک راه اندازی کنند! فساد 
سیستماتیک یعنی در این مملکت به جایی برسیم 
که کار ما با رشــوه پیش برود اولین نقطه این است 
که بپذیریم وجود مجموعه بزرگی از تبعیض های 

نظام منــد را در جامعه.خود این پذیرش ابزارهایی 
را به ما می دهد اصل 30 و اصول متعددی از قانون 
اساســی به وضوح می گوید چه کســی مســئول 
اجرای این اصول است این جا فرصت هایی را داریم 
در بسیاری از موارد لزوما خالء قانونی ممکن است 
نداشته باشــیم چه بسا قوانینی داشته باشیم برای 
مداخله در وضعیت داشته باشند. سطح دوم خارج 
کردن کاالهای موهوم از این وضعیت کاالیی است 
که با تحقق اصول و قانون اساســی گره می خورد 
مضامینی مانند سالمت و مســکن و بهداشت و ... 
را باید به هر ترتیبی شــده از این حالت خارج کند 
و به مسئولیت دولت متصل کنیم در یک سطحی 
قوه قضائیه باید وارد شــود؛ ما قانــون را داریم قوه 
قضائیه فقــط عالقه مند به گوش مالی دادن آفتابه 
دزد نباشــد با روند و منطقی که وجود دارد، اقدام 
کند؛ برنامه توســعه ما نص صریح قانون اساســی 
را نقــض می کند وقتی هم مطــرح می کنیم کلی 
حقوق دان ثابت کنند که رد نمی شــود، رد شدن 
از نص قانون که با کلمات نیســت همین رد شدن 
وجود 15 میلیون نفر زیر خط فقر اســت که خالف 
قانون اساسی می باشد انواع پتانسیل های داخلی 
در اســتان های ما وجود دارد و در بسیاری از موارد 
می توانند به لحاظ پتانسیل های سرزمینی نیروی 
کار خود را تامیــن کنند تبدیل بــه صادرکننده 
محصوالت شــوند اما وضعیت رانتی و غلبه بانک 
ها بر اقتصاد کشــور است انبوهی از بانک داریم که 
نظارت و مدیریت منابع مالی را با مشــکل مواجه 
کرده است که اگر بشــماریم عددی هولناکی این 
تعداد آمار ها می باشد این تعداد بانک ها مدیریت 
منابع مالی را در کشــور با بحــران مواجه می کند 
تا زمانی که فکری برای این هــا نکنیم و فکری به 
حال تبعیض سیســتماتیک که با هویت فرهنگی 
هم ارض شــده و نصــوح قانون کــه کاالهایی که 
شــان انســانی را در نظر نمی گیرد هر گونه سخن 
گفتن از توانمند ســازی و علم روانشناســی و علم 
اخالق و ...یک سفســطه هولناکی است که مساله 
را پیچیده تر می کند و در ســطح نهایی مجموعه 
ای بزرگ از شایسته ساالری و تخصصی که انسان 
های متخصص و ارزشــمندی که در مرحله نهایی 
محکوم هســتند و به دلیل فشارهایی که وارد می 
شود کشور را ترک کنند و در حال حاضر فرار نخبه 
و مغز و بی مغــز مواجه ایم و دانشــجوی ترم 3 به 
این تصور برســد که این یک فاجعه انسانی را رقم 
خواهد زد و ما راهی نداریم به جز اینکه دانشــگاه 
را واقعا مبدل به دانشــگاه کنیم دانشگاه یک بازار 
مکاره شده و نه استادش شایسته ردایی است که بر 
تن کرده و نه دانشــجویش چون منطق اش منطق 
کاالیی اســت که با وضعیت ایدئولوژی گره خورده 
و وضعیتی را به وجود آورده اســت که اگر در دولت 
احمدی نژاد ایدئولوگ بی کله را به عنوان اســتاد 
جذب می کردند در دولــت روحانی بروکرات، فرد 
بی خاصیت را به عنوان اســتاد می گیرند و انبوهی 
از نخبگان مــا نادیده گرفته می شــوند خود این 
دانشگاه با وضعیتی را که دارد و گسترده شده، می 
تواند یک فرصت باشد و اینکه بتوان در دل آن افراد 
متخصص را تولید کند تا جلوی این فاجعه را بگیرد 
لذا وجود هر فرصت لزوما به معنای یک امید واهی 
نیســت به همین دلیل انبوهی از این فرصت ها اگر 
چه فرصت اســت اما در وضعیــت غلبه مطلق هم 
اندیشی نولیبرالیســتی ایرانی به نظر می رسد این 
ها در مقام فرصت هایی باقی خواه ماند و چه بسا به 
تهدید هم تبدیل شــود همین هایی که ما فرصت 

می بینیم و فی نفسه فرصت هم می باشد.

ایران عراق 
نیست حتی 
سوریه هم 
نیست یک 
دوام و بقای 
فرهنگی و 

تاریخی دارد 
که این را به 
یک پتانسیل 

تبدیل می کند 
در واقع یک 
جامعه مدنی 
قدرتمندی 

دارد بر 
خالف تمام 

اسطوره هایی 
که در مورد 
ضعف جامعه 
مدنی ایران 

گفته می شود 
پتانسیل های 
جامعه مدنی 
در ایران زیاد 
است شاید 
در مقایسه با 
ترکیه افت 
کرده ایم 

اما در برابر 
کشورهای 
حاشیه که 

دولت و ملت 
مجهول هستند 

و هویت 
ملی چندانی 

ندارند و عربی 
به معنای عام 

کلمه است
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    افزایش سرســام آور مصرف مواد 
مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد 
پیامدهای وحشــتناکی خواهد داشت که 
مستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید می 
کند. گسترش شبکه قاچاق بین المللی و دام 

اعتیاد، میلیون ها نفر جوان را به فساد و کام 
مرگ می کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت 
و قدرت می رساند. براساس آمار بیش از یک 
میلیون در دهه ســوم و چهارم زندگی خود، 
اعتیار را آغاز می کنند که در سنین مختلف 

مثل ســالمندی و نوجوانی هم وجود دارد. 
علت رفتن جوان و نوجوانان به سمت اعتیاد 
را به طور کلی چه مــی دانید؟ چه تغییرات 
رفتاری و کالمــی در فرد معتاد پس از مدتی 

شاهد خواهیم بود؟ 
حسینی: بحث اعتیاد به مواد مخدر و معتاد 
شدن در مصرف مشروبات الکلی یک بحث جهانی 
است. یعنی این که اوالً ما باید ببینیم که چه کسی 
را معتاد می دانیم، همه ما معتاد هســتیم، منتهی 
معتاد به چیزهای مختلف هســتیم که یکی از آن 
پدیده ها و مواد، مواد روان گردان و مواد مخدر است. 
تریاک یا مشتقات تریاک است و یا مواد صنعتی ای 
کــه بخصوص در دهه های اخیر تولید می شــود و 
گروه های مختلفی از آن اســتفاده مــی کنند. ما 
معتاد را به مواد مخدر و یا مشروبات سکر آور وقتی 
معتاد می دانیم که فردی که آن مواد را مصرف می 
کند با مصرف نشدن آن یک سری ضایعات روانی و 
رفتاری در او ظاهر شود یعنی این که به لحاظ روانی 
و بدنی متشنج شود، به صورت عادی نتواند کار خود 
را انجام دهد و وظایف و مســئولیت های خودش را 
انجام دهد و حاال این وظایف و مسئولیت ها هم که 
در وجوه مختلف قابل مشاهده هست. لذا وقتی که 
ما در یک جامعه ای و در هر جامعه ای از افراد معتاد 

ممنوعیت ها و اعدام  ها از تعداد معتادان کم نکرده است

 کاهش مرصف مواد  یک رویاست
تنها می توان کنرتل کرد

 بحث اعتیاد 
به مواد مخدر 
و معتاد شدن 
در مصرف 
مشروبات 
الکلی یک 

بحث جهانی 
است. یعنی 

این که اوالً ما 
باید ببینیم که 
چه کسی را 

 معتاد 
می دانیم

داغی که می خورند و سردی ای که از من و تو می بینند نه تنها مرهم مشکل آنان نیست بلکه 
تشدیدگر بیماری ای است که نا خواسته گرفتار آن شدند. دکتر سیدحسن حسینی، جامعه شناس 
و عضو هیأت علمی تهران و دکتر سیدعلی شفیعی، یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر و عضو 
گروه جامعه شناسی سالمت در انجمن جامعه شناسی ایران می گویند: اعتیاد مواد مخدر چه مواد قدیم، 
چه مواد صنعتی، پدیده ای است که حداقل می توانیم به سه وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی افراد معتاد 
نسبت دهیم و هر سه آن حوزه  ها بایستی مدنظر قرار گیرد، اما آنچه که مسلم است ما بیشتر به حوزه های 
اجتماعی، رفتارهای پرخطر و رفتارهای به اصطالح خارج از نرم ارتباط می دهیم. اگر اعتیاد را به عنوان 
یک بیماری و مسئله  اجتماعی بدانیم درمان آن هم باید در بستر جامعه انجام شود. مصرف کننده  مواد 
در جامعه ای معتاد شده که من هم به عنوان یک عضو در ایجاد آن جامعه سهم داشتم. دوم اینکه معتاد 
با تمام مشکالتی که ایجاد می کند زمانی می تواند بازتوانی پیدا کند یا آسیب هایش کاهش یابد که تنها 
و تنها، من از آنها حمایت کنم؛ با رویکرد طرد و ایزوله کردن معتادان تنها مشکالتی که آنها برای جامعه 
ایجاد می کنند را بیشتر می کنیم. آنان با بیان اینکه یکی از مشکالت سیاست گذاری ما این بود که طرد 
اجتماعی را تشدید کرده است، گفتند: ما یک نگاه حفاظتی و درمانگرایانه نداشتیم، اشکال اگر هست در 
دیدگاه مدیرانی است که اعتیاد را نشناختند و درمانش را نمی شناسند و چون نمی شناسند شکست 

می خورند. در حقیقت شکست در دیدگاه آنهاست نه در واقعیت هایی که وجود دارد.
ممنوعیت ها و اعدام هایی که انجام دادیم و مجموع برخوردی که با عرضه کنندگان داشتیم موفق نبوده 
و تعداد معتادین جامعه ما کاسته نشده است. عدم کاهش مصرف مواد مخدر در ایران نشان می دهد که 

سیاست ما در ارتباط با عرضه کنندگان سیاست نادرستی بوده و باید درستش کنیم. 
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شدند تا برای آنها مشروبات را تهیه کنند و برای آنها 
در عالی قاپو رقاصی کنند. و اصاًل این تونل که شما 
می بینید بین عالی قاپو و مسجد شیخ لطف اهلل زده 
شده است در واقع این تونل و مسیر یکی از دالیلش 
این بوده است که خانم های حرمسرا از آنجا بتوانند 
به مســجد برود و نمازشــان را بخوانند، اما یکی از 
فانکشن هایی که آن نقل داشته این بوده که پادشاه 
هم بعضاً چون مشروبات خورده بوده و می خواست 
رد  شــود از جلوی مردم رد نشود که دهانش او را به 
مردم افشــایش نکند.  پس در چنین جامعه ای که 
مصرف مشــروبات یک امر فرهنگی است. مصرف 
مواد مخدر حاال بیشــتر بگوییم تریاک نیز یک امر 
فرهنگی اســت، حتی در بعضی از استان  هنوز هم 
این پدیده را شــما می بینید. مثاًل در استانی مثل 
کرمان، سیستان و بلوچســتان، در بخش هایی از 
مازندران، گیالن، شمال خراسان، یا همان خراسان 
شمالی تماماً شما می توانید این مصرف فرهنگی به 
صورت سنتی را ببینید. اما آن مصرف سنتی با این 
مصرفی که ما با آن مواجه هستیم و به عنوان اعتیاد 
می شناسیم یک تفاوت دارد. آنها به مصرف تفننی 
نزدیکتر هســتند. اصوالً چرا مــواد مخدر مصرف 
می شــود؟ ما برای این که به لحاظ  روانی و جسمی 
خودمان را قوی تر کنیم، و بتوانیم در مقابل بعضی 
از مسائل بایســتیم و یا کارهای سختی را بخواهیم 
انجام بدهیم در جامعه ی ما مرســوم بود این کار را 
انجام دهیم. مثاًل  شــما اگر بروید در یک شــرکت 
باربری اسباب کشی خانه یک تحقیق سرانگشتی 
کنید می بینید بخشی از کارگران دارند مواد مخدر 
مصــرف می کنند یکــی از چیزهایــی که مصرف 
می کنند تریاک است. برای این که قدرت بیشتری 
به آنها بدهد. پــس این امر فرهنگــی که به نوعی 
تفننی هست در جشن عروســی ها و مجالسی که 
برای خودشان دارند هم مصرف می کنند. من حتی 
جشن تولدی در شــهر زرند کرمان به طور اتفاقی 
شرکت کردم دیدم دو سه تا منقل گذاشتند و یکی 
از وسایل پذیرایی شان همین بافور و بساط تریاک 
بود، اما همانجــا اگر خوب مالحظه کنید  می بینید 
که جوان ها مصرف نمی کنند، به عبارت دیگر یک 
نوع فرهنگــی وجــود دارد در آن فرهنگ، مصرف 
مواد را برای یک گروه خاص سنی و حتی یک گروه 
خاص جنســی مجاز می داند . شما در همان استان 
کرمانــی که این به صورت یک امر فرهنگی اســت 
خیلی کم زنانی را می بینید که پای منقل بنشینند 
و بافور دســت بگیرند. نهایتاً چرا، اگر پنجاه شصت 
ساله باشــد یک مقداری استفاده می کند برای این 
که درد استخوانش خوب شــود. پس یکی دیگر از 
امور فرهنگی مــا بابت مصرف طبی آن بوده و هنوز 
هم ممکن است که باشــد. ببینید اینها را وقتی ما 
کنار هم می گذاریــم می بینیم در عین حال باز هم 
در نظام پیشــین، یعنی در نظام شاهنشاهی هم ما 
معتاد داشتیم. بخصوص در جامعه ی شهری. یعنی 
از زمــان قاجاریه ، از زمان صفویــه، از مان صفویه، 
قاجاریه و زمان پهلوی تا به زمان فعلی می رســیم. 
این معتادانی که در جامعه ی شــهری هستند و از 
پا می افتند بحث اینها دیگــر از آن بحث فرهنگی 
و تفننی خارج می شــود و بعد ما هرچقدر که جلو 
آمدیم دیدیم یک سری از جوانان ما بیشتر گرفتار 
شــدند آن هم به دلیل تفاوت های سبک زندگی، 
مجالســی که جوانان با همدیگر دارند، مثاًل عمدتاً 
در جامعه ی غربی و کشورهایی مثل فرانسه و اینها 
دیسکوتک ها نقش موثری دارند در این که جوان ها 
به سمت و ســوی مصرف مواد اکستازی می روند، 
مواد صنعتــی می روند، چون  تــا صبح می خواهد 

خــودش را آنجا بچرخاند و بگردانــد  انرژی روانی 
و جســمی نیاز دارد و بهترین چیــزی که می تواند 
انرژی را در کنــار غذا بدهد و حتی ممکن اســت 
مشروبات الکلی هم در اختیارش باشد اما این را به 
مشــروبات الکلی ترجیح می دهد. به نظر من تغییر 
الگوی مواد  خودش یکی از دالیلی است که ما شاهد 
کاهش سن اعتیاد هســتیم. علی رغم کاهش سن 
اعتیاد ورود جنســیت دیگر یعنی زنان به حوزه ی 
اعتیاد نیز قابل تامل اســت. شــما ببینید زنانی که 
معتاد هستند منقل و بافوری هستند؟ نه اکثراً رو به 
ســمت همین مواد صعنتی  گرایش پیدا کردند و از 

آن مواد مصرف می کنند. 

   برخی از کارشناسان در بیان و بررسی 
عوامل اعتیاد، مسایل سیاسی و برنامه ریزی 
ها در این زمینه را مورد هدف قرار می دهند، 
تا به امروز سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها 
در این زمینه چطور بوده و عرصه سیاســی 
کشور در این مورد چه نقش هایی می تواند، 

داشته باشد؟
حسینی: ممکن است مثال بزنید، مصداقی 

بگویید که ما هم مصداقی پاسخ دهیم. 

  به عنوان مثال مرزهای افغانســتان 
بسته شد تا به نوعی مواد مخدر از افغاستان 
وارد ایران نشود، اما چرا همچنان در کشور 
ما مواد مخدر خیلی راحت در دسترس همه 
داوطلبان به خصوص نوجوانان و جوانان قرار 
می گیرد و به راحتی بین آنها عرضه می شود، 
چرا جلوی باندهای قاچاق مواد مخدر گرفته 

نمی شود؟
شفیعی: مســاله مهم این است که شما برچه 
اساســی می گوییم ســن اعتیاد کاهش پیدا کرده 

است؟ 

   براساس آمار مرکز مطالعات ملی مواد 
مخدر بیش از یک میلیون نفر در دهه  ســوم 

و چهارم زندگی خود اعتیاد را آغاز می کند.
شــفیعی: مگر قباًل غیر از این بود؟! واقعیت 
این اســت که گزاره هایی که بیان می شــود، سن 
اعتیاد کاهش پیدا کرده اســت، اعتیاد زنانه شــده 
است یا حتی آسیب های اجتماعی زنانه شده است، 
اینها معموالً از کالم مســئولین است که مبتنی بر 
یکســری آمار خام نتیجه گیری هایی را انجام می 
دهند، ممکن اســت که بروز مصــرف  یعنی تعداد 
موارد جدیــد مصرف در بین یک ســنین خاص یا 
مثــاًل در بین خانم ها افزایش پیدا کرده باشــد، اما 
همچنان شیوع مصرف یک الگویی دارد که از قبل 
داشــته و همچنان ادامه پیدا می کند. یعنی این که 
نیمرخ مصرف کننــده  مواد در ایران مرزی بین 25 
تا 35سال و متاهل و شــاغل است. این نیمرخ یک 
معتاد مصرف کننده ی مواد است.مسئله این است 
که ما آمار خــام را در بحث های اپیدیمیولوژیک، با 
یک سری شــاخص های الزم تعدیل و توزیع کنیم 
شاخص بســیار مهمی که باید اینجا استفاده شود 
ترکیب دموگرافیک جمعیت اســت، این بســیار 
طبیعی اســت که  در یک جمعیتــی حاال بقیه ی 
عوامــل را کنــار می گذاریم، فقط شــاخص های 
دموگرافی در یک کشــوری که از نظر شاخص های 
جمعیت شــاختی، جوان محســوب می شود هم 
شــیوع مصرف مواد باال باشــد نســبت به ســایر 
کشورهایی که این شــرایط را ندارند و هم بروز آن، 
یعنی موارد جدید افزایش پیدا کند. با این توضیحی 

صحبت می کنیم بیشــتر با این ویژگی ســروکار 
داریم، اما کســانی که به صورت تفننی مصرف می 
کنند، مثاًل یک جوانی اگــر در هر جامعه ای هفته 
ای یک ســیگار و حشیش بکشــد، به او معتاد نمی 
گوییــم، می گوییم یک آدم تفننی اســت به دلیل 
این که مثاًل در یک محیــط خاص بوده و با دیگران 
همراهی کرده و مثاًل این ســیگار را کشیده، اما اگر 
همین جــوان هر روز و روزی چنــد نوبت عادت به 
این پیدا کرده باشــد که به لحاظ روانی و به لحاظ 
جسمی وابستگی پیدا کرده باشد که سیگار بکشد 
یا بنگ و حشــیش مصرف کند یا تریاک دود کند یا 
بخورد یا هروئین تزریق کند یا این که مرفین تزریق 
کند یا این که فالن شیشه مصرف کند همه اینها به 
معنای اعتیاد می شود. اینطوری گفته می شود که 
ما یک میلیون وسیصد و بیست و پنج هزارنفر معتاد 
داریم، این اعداد را بــه اصطالح از طریق غربالگری 
در می آورنــد، مثاًل تخمین می زننــد که در ایران 
چه تعداد معتاد باشد، بعضی ها موافقت می کنند، 
بعضی ها مخالفت می کننــد بعضی ها می گویند 
کم اســت، بعضی ها می گویند زیاد است، اما آنچه 
که مسلم است شواهد جامعه ما و بخصوص جامعه 
شهری ما نشــان می دهد که تعداد معتادین قابل 
مالحظه اند. یعنی مشــاهدات ما نشان می دهد که 
با این پدیده به صــورت واقعی و نابهنجارش مواجه 
هستیم. نکته دیگری که نابهنجاری قضیه را نشان 
می دهد این هست که علی رغم همه سیاست هایی 
که ما اتخاذ کردیم از بدو پیروزی انقالب اســالمی 
تاکنون موفق در مهــار این پدیده نبودیم یعنی اگر 
به نسبت جمعیتی افزایش پیدا کرده باشد و بیش از 
نسبت جمعیتی افزایش پیدا کرده باشد این مساله 
را نشــان می دهد که ما ناموفق بودیم، به خصوص 
یک عاملی که می تواند نشــان دهد سیاســت ها و 
ارجاعیات ما در رفتن مردم به ســمت مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الکلی کم نتیجه بوده، مشروبات 
الکلی اســت؛ نکته ای که وجود دارد این است که ما 
با یک امــر تاریخی مواجه ایم، یــک امر نوظهوری 
نیست، به دلیل این که بخصوص در مصرف تریاک 
و مشتقات تریاک تاریخ بسیار بسیار طوالنی است 
باالخص در منطقه ی آســیای شــرقی و منطقه ی 
خودمان، منتهی یک نکتــه ای که وجود دارد مواد 
صنعتی و ویژگی هایی که مواد صنعتی دارد در قرن 
بیســتم قطعاً میزان آن افزایش پیدا کرده و روز به 
روز هم تنوع آن دارد بیشــتر می شود و شکنندگی 
آن هم باالتر رفته است، اگر بخواهیم ببینیم که چرا 
این اتفاق افتاده اســت و چرا سن پایین گرفتار می 
شــوند، اتفاقاً یکی از دالیل این که در سنین پایین 
تر این اتفاق می افتد به دلیل صنعتی شــدن مواد 
است. من یک کار تحقیقی انجام دادم در سطح ملی 
در مورد اعتیــاد و رابطه اش با فرهنگ کار کرده ام، 
چون یک مقداری از همین مطالعات ما با دوستان 
فرانسوی در فرانســه و بلژیک و کشورهای اطراف 
فرانســه انجام دادیم، یک رابطــه تنگاتنگی بین 
فرهنگ، ســبک زندگی و اعتیاد دیده می شود. ما 
یک جامعه  مصرف کننده یا مصرف کننده ی خاص 
تریاک بودیم و مشروبات نیز مصرف می شده است، 
به عبارت دیگر علی رغم اینکه یک کشــور اسالمی 
هســتیم و بودیم، مصرف مشروبات الکلی حتی در 
دربار پادشــاهان صفوی که حکومت شــیعه را در 
اینجا آوردند کاماًل مشــهود اســت. منتهی در آن 
دربار این مشــروبات را از کجا استفاده می کردند، 
از تعــدادی از ارامنــه اســتفاده می کردنــد و آن 
ارامنه هایی که در اصفهان مــی بینیم اینها همان 
بازمانده های ارامنه ای هستد  که به آنجا کوچ داده 

  در هر 
جامعه ای از 
افراد معتاد 
صحبت می 
کنیم بیشتر 

با این ویژگی 
سروکار 
داریم، اما 

کسانی که به 
صورت تفننی 
مصرف می 

کنند، مثاًل یک 
جوانی اگر 

در هر جامعه 
ای هفته ای 
یک سیگار و 

حشیش بکشد، 
به او معتاد 
نمی گوییم، 

می گوییم یک 
آدم تفننی 

است به دلیل 
این که مثاًل 

در یک محیط 
خاص بوده 
و با دیگران 

همراهی 
کرده و مثاًل 
این سیگار را 

کشیده
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که من دادم به ویــژه وقتی که در مورد مصرف مواد 
می گوییم نه در مورد اعتیاد، طبق تجربه ی مصرف 
باید بحث شــود چون در مطالعات اپیدمیولوژیک 
چند گونه ســوال از افراد می شود ، مثاًل می پرسند 
که در طول عمرت مواد مصــرف کرده ای یا نه، که 
همه ی انواع مصرف مواد از جمله تفننی یا اعتیادآور 
در آن وجــود دارد بعد از آن می پرســند که در یک 
سال گذشته آیا مواد استفاده کردی یا نه، که این به 
اصطالح می تواند شیوع بروز مصرف و موارد جدید 
مصرف را در یک ســال گذشته نشــان دهد. وقتی 
روند آن را بررسی می کنند و یا از او می پرسند که آیا 
هفته ی گذشته مواد مصرف کرده ای یا نه، و این که 
آیا مجبور هســتی هر هفته مصرف کنی؟ بنابراین 
اینها تعاریف متفاوتی با همدیگر دارند. وقتی که ما 
در مورد اعتیاد صحبت می کنیم حداقل در حوزه ی 
پزشکی یک تعریف مشــخصی دارد، یعنی این که 
فرد مصــرف کننده به مرحلــه ای از طیف مصرف 
مواد رسیده است که مجبور به ادامه ی مصرف مواد 
می باشد، برای این که پیشگیری کند از یک سری 
عوامــل منفی عدم مصرف، که مــا اصطالحاً به آن 
خماری می گوییم اما طیــف مصرف کننده خیلی 
خیلی وسیع اســت. هم از جنبه  که در کجای این 
روند قرار گرفته باشــد. اگر من همین امروز شروع 
به مصرف مــواد کنم ، اولین تجربه ام باشــد، وارد 
این گروه مصرف کننده می شــوم اگر که تفننی هر 
هفته دارم مصرف می کنم خــودش یک الگویی از 
وابستگی اســت، اگر مجبور باشم هر روز و یا روزی 
چند نوبت مصرف کنم در ایــن الگو قرار می گیرم، 
اما این نفــر آخر، به ایــن الگوی آخــر می گویند 
معتاد و بقیه مصرف کننده هســتند. بنابراین اگر 
ما به مدرســه می رویم آمار می گیریم از بین دانش 
آموزان یا دانشجویان و غیره، این ها آمار خام است.

حســینی: هفته ای یک ســیگار حشیش 
می کشند را معتادی نمی نامیم. 

شــفیعی: بله! نکته ی دیگر این اســت که 
چه نوع مــاده ای را ما به عنوان مــاده ی اعتیادآور 
می شناســیم البته متاســفانه مشــکالتی هست 
که حتی در قانون ما هم به آن توجه نشــده اســت. 
یعنی این که مصرف مواد را معادل با اعتیاد دانسته 
اســت. هر نوع مصرفی، هر نوع الگــوی مصرفی با 
هر ضابطه ای که ممکن اســت وجود داشته باشد. 
آمده قوانین خیلی ســختگیرانه ی سفت و بگیر و 
ببندی در موردش اعمال کرده اســت که متناسب 
واقعیت های اعتیاد نیست. بنابراین بسیار طبیعی 
است که در یک جامعه ای با شــرایط دموگرافیک 
کشور ما میزان موارد جدید میزان مصرف افزایش 
پیدا کند، چند ســال دیگر هم دوباره کم می شود. 
برای این که این بچه ها یعنــی جوانان و نوجوان ها 
به سنین باالتری می روند که همان مصرف تفننی 
و تجربی مواد شــان را کنار می گذارند و گروه هایی 
جایگزین آنها می شوند، ترکیب جمعیت به شکلی 
خواهد بود که لزوماً این طیف مصرف وجود نخواهد 

داشت؛ این یک مهم نکته است.  

   در واقع پیش بینی می کنید نســل 
بعدی احتماال به سراغ مواد مخدر نمی رود؟ 

شفیعی: نسل بعد نداریم، ترکیب جمعیتی 
به سمتی خواهد رفت که با توجه به افزایش سن اش 
موارد جدید مصرف و شیوع مصرف اش کاهش پیدا 
می کند. در تمام دنیا همین اســت. اما یک نکته ی 
دیگری که حائز اهمیت اســت این که همیشه یک 
درصدی از اعضای یک جامعه صرف نظر از این که در 
چه شرایط اقتصادی یا اجتماعی زندگی می کنند 

به خاطر شرایط فردی تمایل به مصرف مواد دارند 
و بخشی از اینها مســتعدتر هستند که به مرحله ی 
اعتیــاد در مصرف مــواد بروند. همینطــور که ما 
می گوییم مثاًل 5 درصد یا 10 درصد از اعضای یک 
جامعه مســتعد دیابت هستند، این هم یک چیزی 
است که کاماًل شــناخته شده می باشد، دارند برای 
بعضی از الگوهــای مصرف یا اعتیاد، حتی ژن هایی 
را شناســایی می کنند، ما حــاال نمی خواهیم وارد 
بحث ژنتیک شــویم، اما به هر حال یک گروه هایی 
از افراد هستند که همیشه این احتمال وجود دارد 
که می خواهند مواد مصرف کنند، آن چیزی است 
که اهمیت دارد، حــاال احتماالً در بحث های بعدی 
به آن اشاره خواهد شــد از این رو با تغییرات الگوی 
مصرف ممکن اســت که تغییــر در الگوی مصرف 
کننده هم داشته باشــیم. همین مواردی که آقای 
دکتر گفتند من نمی خواهــم دوباره تکرار بکنم، و 
این تغییــر الگوی مصرف کننده ممکن اســت که 
با نیازهای جدیدی اتفاق بیفتــد، یک زمانی حاال 
مثاًل فرض کنید سده ی گذشــته افراد معموالً دو 
دلیــل اصلی برای مصرف مواد، داشــتند یکی این 
که معموالً دردهای مزمنی داشتند و به دلیل اینکه 
ُمسکن نبود  آنها را می خواستند تسکین بدهند، در 
ســنین خاصی بود که متاسفانه این همچنان ادامه 
دارد، و همین جا در پرانتز بگویم یکی از توصیه های  
سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری یا کنترل 
مصرف مواد این اســت که ما مسکن به مقدار کافی 
و مناســب در اختیار همه ی اعضــای جامعه قرار 
بدهیم. حــاال برخالف تصور می گوینــد ایرانی ها 
خیلی مسکن اســتفاده می کنند، اما یکی از دالیل 
مصرف مواد، حاال مخصوصاً مواد مخدر در بین افراد 
اتفاقاً همین است. دللی دیگر نیز برای مصرف مواد 
در گذشته جنبه ی لذت بخشــی آن بوده است در 
شــرایط خاص و البته تسکین تعلمات روانی که باز 
برای آنها هم دارو نبوده است به واسطه اضطراب ها 
و افسردگی ها از مواد استفاده می کردند، حاال ایران 
که همیشــه جامعه ی متالطمی داشته که هردوی 
اینها همچنان ادامه پیدا می کند، اما حاال الگوهای 
جدیــد مصرف و مصرف کننده وجــود دارد.فرض 
کنید وقتی که خانم هایی هستند که برای تناسب 
اندام و به اندام شدندشــان مواد محرک اســتفاده 
می کنند، ترکیبات آنفتامینی یا همان شیشــه و به 
آن معتاد می شوند خب این یک الگوی جدید است، 
اول برای این که تناســب اندام پیدا کند آمده مواد 
مصرف کرده اســت، اما بعد به آن اعتیاد جسمی و 

روانی پیدا کرده و مجبور است که آن را ادامه دهد.
حسینی: و دانشــجویان تنبلی که در طول 
ترم درس نمی خوانند بعد شــب های امتحان برای 
این که بیدار بمانند ممکن اســت موادی را مصرف 

کنند.
شفیعی: دقیقاً! و دانشجویان زرنگی که برای 
اینکه بتوانند برای یک نمره  کمتر یا بیشــتر در این 
فضای متاسفانه رقابتی که آموزش و پرورش ایجاد 
کرده و همینطور دانشــگاه ها حاضر هستند برای 
یک نمره خودشــان را در این ورطه بیاندازند از این 
رو انواع داروها را استفاده می کنند و حتی انواع مواد 
را الگوی این متفاوت اســت، یا مثاًل کارگری که یا 
مجبور است یا می خواهد درآمد بیشتری را در یک 
جامعه ی مصرف زده کسب کند ، برای این که بتواند 
درآمد بیشتری داشته باشــد به مواد روی بیاورد. 
مثاًل فرض کنیــد می تواند کارگری باشــد که در 
عســلویه کار می کند، برای این که بتواند در دمای 
40 درجه باالی دکل برود و جــوش بدهد مجبور 
است که مواد مصرف کند و پیمانکار طماع اش هم 

به این کار دامن می زند. 
حسینی: یعنی رابطه ی سختی کار و مصرف 
مواد یک چیز مشــخصی اســت. رانندگان شبرو، 
کسانی که کار شبانه می کنند، در میان آنها بسیار ما 
بیشتر می توانیم پیش بینی کنیم که معتاد باشند.

شــفیعی: دقیقاً آن هــم در شــرایطی که 
نه قوانین و نه ضوابط درســتی داریــم و نه نظارت 
درستی بر اجرای قوانین می شود و خب به هر حال 
باز در پرانتز یکی از عوامل مهم حوادث ناشی از کار 
و مرگ و میرهای ناشی از کار مصرف مواد در حین 
کار می باشد که نظارت و کنترلی روی آن نمی شود، 
هم طبعــات اقتصادی دارد و هــم طبعات جانی و 
چیزهای دیگر دارد برای خــود کارگر و کارمندی 
که حتی ممکن است تبعاتی به دنبال داشته باشد 
بنابراین داریــم می بینیم که الگوهــا وقتی تغییر 
پیــدا می کنند مواد جدید هم که متناســب با این 
الگوهای جدید دارند می آینــد، نیازهای جدیدی 
که اتفاق افتادند آن وقت عجیب نیست که ما داریم 
می بینیم بخشی از اینها طیف های جوان تر شامل 
دانش آموزان و دانشــجویان جامعه هستند. برخی 
ها نیز برای این که رفتار جنســی لذت بخش تر یا 
موثرتری داشــته باشــند از این مواد استفاده می 

کنند.
حســینی: و یا از نظر رفتارهای جنسی به 

شرایط روانی شان بخواهند تفوق داشته باشند. 
شــفیعی: دقیقاً! که آن رفتارهای جنســی 
می تواند الگوهای پرخطر هم داشته باشد و می تواند 
هم نداشــته باشد و در هر دو صورت باز در نبود یک 
نظام حمایتی و روانی و روانش شــناختی، حمایت 
روانشناســی مناســب یا مداخالت روان پزشکی 
مناسب دارد جایگزین خواهد شد، بیشتر می بینیم 
اینها جوان هستند. ترکیب دموگرافی جمعیت هم 
جوان اســت. پس عجیب نیســت که ما می بینیم 
تعداد جوان هایی که دارنــد مواد مصرف می کنند 

افزایش پیدا کرده باشد.

   یعنی برنامه ریزی و سیاست گذاری 
ما در زمینه  کاهش مصرف مواد مخدر درست 

بوده است؟
شــفیعی: آن چیزی که به عنوان کاهش در 
مورد آن صحبت می شــود در واقع یک رویا اســت 
و اگر کســی بخواهد چنین ادعایی کند دروغ گفته 
اســت، ما در حوزه  اعتیاد کاری که می توانیم انجام 
دهیم کنترل مصرف مواد اســت. چیزی به اســم 
کاهش نداریم. یعنــی این که در یــک جامعه ای 
با شــرایط ایران، شــرایط دموگرافیک و شــرایط 
اجتماعــی آن که صحبــت زیــادی دارد، یعنی 
یک جامعه ی در حال گذار از مرحله ی ســنتی به 
مدرنیسم که آن هنجارهای سنتی و ساختارهای به 
اصطالح حمایتی و سنتی وجود ندارد، به جای آن 
ســاختارها و هنجارهای حمایتی مدرن جایگزین 
نشده و ما این وسط رها هستیم به اضافه  آن مسائل 
دموگرافیک و مسائل امنیتی دیگر، مسائل سیاسی 
و اقتصادی، اصاًل عجیب نیســت که ما این میزان 
از مصــرف مواد و این میزان از بار ناشــی از مصرف 
مواد داشته باشــیم. کاری که ما باید کنیم و بقیه ی 
کشــورها انجام دادند کنتــرل پیامدهای مصرف 

است.
- برای تهیه مواد مخدر نیاز اســت که 
به هر حال تا حــدودی فرد معتاد از نظر مالی 
تأمین شــود، اگر چه اعتیاد هــم در میان 
کسانی که از نظر مالی مرفه هستند و هم در 
میان فقرا وجود دارد، اما چرا در بخشــی از 

بسیار طبیعی 
است که در 

یک جامعه ای 
با شرایط 

دموگرافیک 
کشور ما میزان 
موارد جدید 

میزان مصرف 
افزایش پیدا 
کند، چند 
سال دیگر 
هم دوباره 

کم می شود. 
برای این که 
این بچه ها 

یعنی جوانان 
و نوجوان ها به 
سنین باالتری 
می روند که 

همان مصرف 
تفننی و 

تجربی مواد 
شان را کنار 
می گذارند 
و گروه هایی 

جایگزین آنها 
می شوند، 
ترکیب 
جمعیت 
به شکلی 
خواهد بود 

که لزومًا این 
طیف مصرف 
وجود نخواهد 
داشت؛ این 

یک مهم نکته 
است.  
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می باشد که کاماًل ممنوعه است، از سوی دیگر هم 
توجه داشته باشیم که اصوالً بیکاری چه فشارهای 
روانی و اجتماعی را به افــراد بیکار وارد می کند، به 
عبارت دیگر ما در بازار اعتیاد یک افت داریم، یعنی 
یــک تقاضا و یک عرضه داریــم در واقع متقاضیان 
مــا هم در یک جامعه  بحــران زده، و در یک جامعه  
جوان با جمعیت جوان وقتی که با مشکالت روانی و 
اجتماعی بیشتری مواجه شود تقاضایش به سمت 
مصرف مواد مخدر باال می رود. حاال یا به سمت مواد 
روان گردان و یا مشروبات الکلی باشد. در اینجا من 
بررسی کردم 8 تا 10 برابر قیمت در مراکز تولیدش 
در کشــورهایی که تولید کننده هستند به فروش 
می رســد اما اینقدر مصرف مشــروبات الکلی چه 
آنهایی که تولید داخل هســتند چــه آنهایی که به 
صورت قاچاق وارد می شــوند باال رفته است که ما 
مجبور شــدیم مراکز ترک اعتیاد الکلیک ها را هم 
وارد کنیم. قباًل پنهانش می کردیم اما با یک واقعیت 
اجتماعی مواجه شدیم و آنها را دایر کردیم و وزارت 
بهداشت و درمان پزشــکی متصدی این کار شده 
است. سازمان بهزیستی و ســازمان های ذیربطی 
که به آن وزارت خانه وابســته هستند. پس ببینید 
اصاًل غیرقابل انکار اســت. من مطالعاتی روی بحث 
معتادین در همان کشــور فرانســه و استان های 
اطراف منطقه کردم، آنجا هم وقتی که با معتادینی 
که البته برای درک اعتیاد به این مراکز می آمدند یا 
در مراکز NA بودند و مصاحبه و صحبت می کردم 
متاســفانه اکثراً کســانی بودند که حتی اگر شغل 
داشــتند به دلیل اعتیاد شغلشان را از دست دادند 
اوالً از طبقات ضعیف تر بودند، ثانیاً شغلشــان را از 
دست دادند. نکته ی دیگری که باز مهم است اینکه 
در شهر خودمان تهران شما بروید منطقه 17، 18، 
19، 20 ببینیــد که میزان اعتیاد در چه ســطحی 
اســت. نه این که اعتیــاد را در پارک ها و خیابان ها 
تماشا کنیم، بلکه به تک تک خانه ها مراجعه کنید، 
در 10 خانــوار ببینید چه تعداد معتاد هســت، در 
منطقــه ی 3 و 6 و 1 تهران هم باز شــمارش کنید. 
آنجاها بیشتر می بینید. در این مناطق نه تنها بحث 
فقر است، بحث خرده فروشی هم وجود دارد. بحث 
ارتباط افراد با کســانی که معتاد هستند هم مطرح 
است. ما اصطالح علمی آن را هم به کار ببریم. بحث 
ارتباطات افتراقی و ترجیحی ماست. کسانی که ما 
بیشــتر با آنها ارتباط برقرار می کنیم، هر مقداری 
که به این شــکل باشــند ما هم به آن سمت و سو 
کشیده می شویم. به عبارت دیگر من خانواده هایی 
را مطالعه کردم و می بینم که دو عضو خانواده، داماد 
خانواده و بعد همینطوری شــبکه ی خویشاوندی 

وقتی که نگاه می کنیم تعداد معتادینش بسیار قابل 
توجه اســت. پس این ارتباط داشتن، تشویق شدن 
و چیزهای دیگر هم هســت که اثرگذار است. یعنی 
قطعاً وقتی از ســرمایه ها صحبت می کنیم، منظور 

سرمایه  اقتصادی و فرهنگی هم هست. 
- چه کسانی ســرمایه فرهنگی پایین 

تری دارند؟ 
قطعا کســانی که شــرایط اقتصــادی پایین 
تری دارند. حاشیه نشــینان! بنابراین کسی که در 
شرایط بد اقتصادی بوده اند، در شرایط بد فرهنگی 
هم قرار گرفته اســت، مدرسه  نامناسب هم داشته 
اســت، محیط خانوادگی متشنج هم داشته است، 
پدرش به دلیل فشار کار زیاد کمتر در خانه حضور 
داشته  همه اینها را وقتی با هم جمع می کنیم، می 
بینیم که از یک فقر اقتصادی و فقر فرهنگی ناشی 
می شود و خود به خود یکسری مسائل و مشکالتی 
را بیشــتر در آنجا شاهد هســتیم از جمله فروش 
مواد مخــدر و مصرف مواد مخدر؛ اتفاق دیگری هم 
که می افتد این اســت که وقتی معتادین به تدریج 
سطح اعتیاد آنها باال می رود جزء مطرودین جامعه 
می شــوند، اول از خانواده طرد می شــوند، از گروه 
خویشاوندی طرد می شوند بعد اینها خودشان گروه 
تشکیل می دهند، مجدداً اینها در مناطقی می روند 
سکنی می گزینند و دور هم جمع می شوند که آنجا 
مناطق فقیرنشین تر است، حاال این پدیده ای که ما 
شاهد آن هستیم که وسط بلوارها و بزرگ راه ها این 
افراد حضور می یابند یک پدیده ی جدید است، اما 
از زمان رژیم پیشــین تا چند ســال پیش مناطقی 

مثل هروی و پارک بهاران و مناطق دیگر. 
یکی از مشکالت سیاســت گذاری ما این بود 
که طرد اجتماعی را تشدید کرده است یعنی ما یک 
نگاه حفاظتی و درمانگرایانه نداشتیم. ما مریض را 
طرد نمی کنیم. ما اگر به معتاد به عنوان یک مریض 
روانی، جسمی و اجتماعی نگاه کنیم باید درمانش 
کنیم، حفظش کنیم، ســپس مصرف هروئین او را 
به تریاک تبدیل کنیم، اصاًل شــما انتظار نداشــته 
باشــید که در جامعه معتاد نداشته باشید، ما اوایل 
انقالب با این سیاســت حرکت کردیم که اعتیاد را 
ریشــه کن می کنیم، به خاطر این که یک شعار که 
قبل از انقالب داده بودیم و در آن ماندیم. شــعاری 
که دادیم گفتیم رژیم شــاه آمده همه  جوانان ما را 
معتاد کند که سیاسی نباشــند. چون این شعار را 
داده بودیم گفتیم قاچاقچیان را بکشــیم، اینها هم 
که معتاد هستند سه نوبت به آنها فرصت می دهیم 
ترک اعتیادشــان را می دهیم، اگر نه اعدامشــان 
می کنیم، اگر نه در دریا می ریزمشان، بعد متاسفانه 

جامعه، علت رجوع به سمت اعتیاد، شرایط 
بد اقتصادی است؟ آیا فقر و اعتیاد با یکدیگر 

رابطه مستقیمی دارند؟ 
حسینی: اعتیاد مــواد مخدر چه مواد قدیم، 
چه مــواد صنعتی، پدیده ای اســت کــه حداقل 
می توانیم به سه وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی 
افــراد معتاد نســبت دهیم و هر ســه آن حوزه  ها 
بایستی مدنظر قرار گیرد، اما آنچه که مسلم است ما 
بیشتر به حوزه های اجتماعی، رفتارهای پرخطر و 
رفتارهای به اصطالح خارج از نرم ارتباط می دهیم 
اینکه آیا میان فقر و اعتیاد رابطه ای وجود دارد باید 
از چند جنبه مورد بررســی قرار گیرد؛ شما اشاره 
کردید که مرزهای ایران در افغانســتان بسته شده 
است. یک زمانی در ایران تریاک را از طریق سازمان 
ملل می فروختیم، چون سازمان ملل می آید تحت 
نظارت خودش به یک سری کشورها اجازه می دهد 
که خشخاش کشت و تریاک برداشت شود که برای 
مصارف دارویی بســیار بســیار مصرف دارد. اما ما 
آمدیم بعد از پیروزی انقــالب آن را قدغن کردیم، 
بعد از پیروزی انقالب بزرگترین و یکی از مهم ترین 
مبارزات ما با فروشــندگان مواد مخدر بوده است و 
بیشــترین اعدام هایی که ما داشتیم در این زمینه 
بوده اســت. علی رغم این مــا می بینیم که فروش 
موادمخدر به صورت خرده فروشی و بخصوص مواد 
صنعتی که تولید آن هم بسیار ساده می باشد رواج 
پیدا کرده اســت، من خودم گزارشاتی را خواندم از 
گزارشاتی که در همین حوزه های رسانه ها توسط 
همکاران شما تهیه شده اســت. میزان درآمد یک 
خرده فروش که روزی دو ســه ســاعت هم ممکن 
است وقت نگذارد، بعضی اوقات با درآمد یک استاد 
دانشگاه برابری می کند. ســه چهار میلیون درآمد 
آن اســت. وقتی که ما یک چنین درآمدی وسوسه 
انگیزی را داریم و در کنارش یک بیکاری گســترده 
وجود دارد نتیجه اش این است. من یک گزارشی را 
دیدم یک نمــوداری را که پنج میلیون خانوار ایران 
هیچ کدام از اعضایشان شــاغل نیستند. به عبارت 
دیگر وضع بیکاری در ایران بســیار اسفناک است و 
وضع شاغلین هم اگر اسفناک نباشد در مرز بحران 
اســت. چون همانطور که ایشان اشــاره کردند ما 
یک جامعه دائماً در بحران هستیم، اقتصاد جامعه 
دائمــاً در حال بحران را نمی توانید شــکل بدهید. 
کارخانه ها در ده سال گذشته چقدر تعطیل شدند. 
مراکزی که مردم کار می کردند، شغل داشتند و بعد 
این شــغل را از دست دادند چه تعدادی بودند. پس 
ما وقتی در یک جامعه ای با این وضعیت اشــتغال 
و بیکاری مواجه هســتیم و یکی از مســائل بسیار 
مهم در جامعه ی امروز، در جامعه  شهرنشــینی در 
نوع امروزی برخالف جامعه  کشاورزی و روستایی 
اســت که افراد وقتی که به دنیا می آمدند باالخره 
یک تکــه زمینی بود کار کنند و چهار گوســفند را 
صحرا برای چرا ببرند و پــرورش بدهند و پولی در 
بیاورند. در حال حاضر هرچیــزی که می خواهیم 
مصرف کنیم بایســتی خریداری کنیم و هرچیزی 
که باید خریــداری کنیم نیاز به پــول داریم و اگر 
بخواهیم پول داشــته باشــیم باید شــغل داشته 
باشیم، حاال از هر سطح شغلی یا این که ارثیه خوبی 
به ما رسیده باشد. پس در یک جامعه به میزانی که 
شغل نباشد، به میزانی که درآمد نباشد و به میزانی 
که فقر گســترش پیدا کرده باشــد ما با یکسری از 
مشاغل کاذب مواجه هستیم یعنی مشاغل کاذبی 
که ثابت نیســتند، درآمد ثابت ندارنــد، متفاوت 
هستند که یکی از آنها قاچاق کاال می شود، که یکی 
از اشــکال قاچاق کاال مشروبات الکلی و مواد مخدر 
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ذهنیت ساختیم، من کارشناســی ارشدم را روی 
معتادین و مسائل و مشکالت مهاجرین جنگ کار 
کردم، در بوشهر، مشــهد و کرمان تحقیق کردم و 
جامعه  اصلی کارم کرمان بــود. در اردوگاه های آن 
زمان که می رفتم بــا معتادینی که مهاجر بودند، با 
مهاجرین جنگی کــه از مناطق جنگی آمده بودند، 
ســر و کار داشــتم؛ هیچ کدام از آنها از پیش معتاد 
نبودند، مثاًل در کشــتی کار می کــرده، آب جو یا 
مشروب می خورده اســت، اما وقتی به منطقه ای 
می آید که تریاک و هروئیــن در آن وجودارد و کار 
هم ندارد، کم کم به اعتیاد کشیده شده است. مثاًل 
دفعه ی سوم اگر این را گرفته بودند یا اردوگاه آورده 
بودند حکم مرگ داشتند. این سیاست گذاری غلط 
است که بر اساس یک نگاه غلط صورت گرفته شده 
اســت. ما باید بپذیریم در هر جامعه ای یکســری 
مشکالت هست که یکسری مشکالت دیگر را دامن 
می زند. اعتیاد در هر جامعه ای مشکل است به دلیل 
این که نیروهای جوان از کار و از اداره ی زندگیشان 
می مانند. بخشی از فحشــای زنان ناشی از اعتیاد 
اســت، حتی خود زنانی که در واقع معتاد می شوند 
آنها هم به دایره ی فواحش کشیده می شوند به دلیل 
این که بایســتی خود را تامین کنند درآمدی را که 
از طریق آن درآمد بتوانند موادشان را تامین کنند، 
خب اینها مثل حلقه های زنجیر به هم ارتباط دارد 
که البته  یکی از حلقه های مهم آن فقر است.وقتی 
که من می گویم فقر اقتصادی و فرهنگی توام با هم 
اســت که این دو با همدیگر همخوانی دارد. مثاًل در 
حال حاضر اعالم می کنند که 12 میلیون حاشــیه 
نشین داریم، حاشیه نشــین یعنی خانوارهایی که 
از کمترین امکانات شــهری، اقتصادی، بهداشتی، 
تغذیه ای و حتی فرهنگی برخوردار هســتند. شما 
اصــاًل نمی توانید بعد از 40 ســال کــه از پیروزی 
انقالب اسالمی گذشــته است، مدارس منطقه  3 را 
با مــدارس منطقه  17 یا 18 تهران مقایســه کنید 
در حالــی که وقتی انقالب پیروز شــد و ما جزء آن 
بودیم من خودم دو ســال بعد از پیــروزی انقالب 
در آخرین دبیرســتان منطقه ی تهران دبیرستان 
مرزبان کنار پادگان قلعه مرغی با دانش آموزان کار 
می کردم. می خواهم تاثیــر محله ای و گروهی را به 
شما عرض کنم. آنجا در محله ای که بودم می دیدم 
اکثراً چاقو در جیبشــان اســت، بخشی از وقتشان 
را در قهوه خانه می گذراندنــد. یکی پدرش زندان 
بود، یکی معتاد بود، یکی مادرش طالق گرفته بود، 
هرکدام یک مشکل اجتماعی داشتند. پس از تمام 
تالشی که کردیم تنها توانســتیم آنها را راهنمایی 
کنیم که دیگر چاقو در دستشــان نباشــد، به آنها 
یاد بدهیم که قهوه خانه در شــأن شــما نیست. اما 
بعدها این مسایل با نابرابری اجتماعی تشدید شد. 
این تشــدید نابرابری اجتماعی موجب می شود که 
شما یکســری انحرافات و مسائل و آسیب ها را آنجا 
ببینید در حالی که آنها هم انسان هستند. اگر یک 
محیط اجتماعی مناسب داشته باشند قطعاً به این 
حــال و روز نمی افتند، اما اکنــون که دچار چنین 
مشکلی شدند، وظیفه سیاســت گذار، قانون گذار 
و دستگاه های اجرایی بایستی یک وظیفه  حمایتی 
باشــد تا اینکه یک وظیفه  طرد کننده، اینکه مثاًل 
پلیس را در خیابان بریزیم تا آنها را با شــالق جمع 
کنند بعد در یک اردوگاه بیاندازیم و بعد یک هفته 
بیایند بیرون، صحیح نیست؛ واقعاً اگر می خواهیم 
جامعه پاک تری داشــته باشیم باید سیاست هایی 
را به کار بگیریم که ســایر کشــورها با آن به نتیجه 

رسیدند. 
کشور هلند از کشورهای هم جوار خود موفق 

تر بوده است، به عبارت دیگر چیزهایی است که ما 
می بینیم، اتفاقا ابتدائاً ممکن اســت که فکر کنیم 
این کار خیلی کار تندروانه ای اســت و ممکن است 
به گســترش این پدیــده دامن بزنــد در حالی که 
اینطوری نیســت. حاال من یک مثال دیگر بزنم، ما 
مثاًل در فرانسه چون آنجا هم الکلیک ها هستند هم 
مواد مخدر، در فرانسه من دقت کردم در جامعه ی 
شهری .البته شهرها فرق می کند مثاًل ممکن است 
پاریس کمتر باشــد اما مثاًل شــهرهای معمولی به 
فاصلــه ی 250 متر در طی روز افراد به مشــروبات 
الکلی دسترســی دارند که یا بخرند یا بنوشند، در 
آن کشــور با وجود این همه دسترســی ما میزان 
الکلی هایی که داریم از میــزان هروئینی هایی که 
ما در داخل کشــور داریم، کمتر اســت، چون یک 
فرهنگی وارد شده اســت، فرهنگی که ما قدیم در 
کشــور خودمان داشــتیم، ببینید من اشاره کردم 
اســتان های ما، اصــاًل جامعه ی ما یــک جامعه ی 
مصرف کننده ی تریاک و شــیره ی تریاک و اشکال 
مختلف بوده است. اما این جامعه برای خودش یک 
فرهنــگ هم آورده بود، یک در مراســمات خاصی 
مصرف می کــرد و حتی اگر می خواســت مصرف 
نســبتاً مداوم و روزانه ای داشته باشــد از سن 50 
ســال به باال بود. همان چیزی که من در کشورهای 
اروپایی به خصوص فرانســه دیدم، اینطور نیست 
که بچه ی پســرم، یا دختر یا بچه ی 15 ساله وقتی 
پای میزی نشســته و غذا می خورند او هم به همان 
صورت مشــروب بخورد، برای او اتفاقاً شــامپاین 
می گیرند شــامپاین بدون الکل، شراب می گیرند 

شراب بدون الکل.  

   یعنی در ایران این فرهنگ ســازی 
صورت نگرفته است؟

حسینی: خیر! فرهنگ ســازی نشده، پس 
از مشــکالت دیگری هــم پیش می آیــد، کنترل 
اجتماعی یک شــکل ســخت و یک شکل لطیف و 
عاطفی دارد. در خانواده هایی که شــما یک کنترل 
تفهمی دارید، یعنی فرزنــدان، بچه ها، پدر و مادر 
با یک فهم مشــترکی جلو می روند اینجا شما نیاز 
به خشــونت ندارید، وقتی نیاز به خشونت ندارید 
گفتمان شــما اثرگذارتر اســت، اما وقتی در یک 
خانواده ای که گفتمان زن و شوهر، گفتمان والدین 
و فرزندان، با خشونت بیشــتری مواجه شود، طرد 
اجتماعی بیشــتری صورت می گیــرد و به همان 
نســبت افراد به خصوص جوانــان و نوجوانان آن 
خانواده ها بیشتر در معرض یکســری انحرافات و 
آسیب ها قرار می گیرند، من جمله اعتیاد در کمین 

آن هاست.

   شاهدیم بنا بر بسیاری از آمارها حدود 
70 درصد معتادان تنها ترک می کنند ولی ما 
بقی بعد از مدتی مجددا به سمت مصرف مواد 
می روند. آیا مشــکل در مراکز ترک اعتیاد 
است یا اراده این افراد قوی نیست و نیازمند 
مشاوره های روانشناسی و پزشکی است؟ هر 
چند بسیاری از این افراد فقیر هستند و قادر 

به پرداخت هزینه های جانبی نیستند. 
شــفیعی: دالیل متفاوتی دارد، اول اینکه 
همانطور که گفتم در مورد آمارهایی که در حوزه ی 
اعتیاد گفته می شــود هم اشکال متدولوژیک وارد 
هست و هم اشــکال در روشی که انجام داده شده و 
آن آمار را به دســت آوردند و هم از جنبه  تحلیل آن 
اشکال وارد است. یعنی اینکه واقعاً آدم نمی تواند به 
ضرس قاطع بگویــد این عددی که دارند می گویند 

و نسبت به آن شــاخصی که به آن می دهند این به 
همان شکل باشد. نکته ی دیگر این است که انتظار 
ما از درمان اعتیاد چیست؟ دیدگاه جامعه ی ما یک 
دیدگاه صفر و یکی نســبت به اعتیاد است. یا طرف 
باید پاک باشد به قول خودشان، مطلقاً هیچ ماده ای 
مصرف نکند و یــا این که معتاد باشــد و بمیرد در 
صورتی که اعتیاد جدا از تمام جنبه های اجتماعی 
اش که اشاره شــد یک جنبه ی بسیار مهم آن این 
اســت که یک بیماری مزمن عودکننده است و یک 
بیماری مغزی مزمن و عودکننده است، یعنی دلیل 
این که طوالنی مــدت یک دهه ای عــود می کند 
تغییراتی است که در ساختمان مغز اتفاق می افتد. 
این تغییرات ممکن اســت که با رو ش های درمانی 
برگردد بــه حالت اولــش و خیلی اوقــات ممکن 
اســت به حالت اولش برنگردد. مثــاًل فرض کنید 
ما افرادی داریم که مبتال به فشــار خون هســتند، 
مبتال به دیابت و یا مبتال به صرع هستند، ما به یک 
فــرد مصروع که صــرع دارد نمی گوییم تو یا خوب 
می شوی یا باید بروی بمیری، ما به او می گوییم که 
ما این دارو را در اختیار تــو می گذاریم، با این دارو 
می توانی بیمــاری ات را کنترل کنی و مثل همه ی 
افراد عادی جامعه زندگی کنــی. خب می تواند به 
ســمت این برود که دارویش کم شود یا قطع شود 
یا ممکن است درفاصله ی قطع شدن داروها تشنج 
کند و ما دوبــاره دارویش را برقرار می کنیم، بعضی 
وقت ها ممکن اســت هیچ وقت خوب نشــود مثل 
فشــار خون، فشــار خون هیچ وقت ممکن است 
خوب نشــود، مگر موارد خیلی معدودی که ممکن 
است یک عاملی باشــد که بتوانند درمانش کنند یا 
مثاًل مثل دیابت که خوب نمی شــود. ما کسی را که 
دیابت دارد نمی گوییم تو یا خوب می شــوی یا باید 
بــروی بمیری با توجه به درمــان هایی که در حال 
حاضر داریم این را نمی گوئیم. . در گذشته یک فرد 
دیابتی محکوم به مرگ بود برای این که ما انسولین 
نداشتیم در اختیارش قرار بدهیم اما امروز انسولین 
به عنوان یک دارو جایگزین مشکلی می شود که آن 
فرد دارد و زندگی کاماًل عادی دارد. در مورد اعتیاد 
هــم همینطور. اوالً که اهــداف درمانی در بیماری 
اعتیاد با اکثر بیماری ها یا تمام آنها متفاوت اســت. 
رویکرد ما ما بر اســاس الگوی کاهش آسیب برای 
بیمار اســت. یعنی چه کار می کنیم؟ یعنی این که 
ســعی می کنیم پله پله آن را از آسیب های فردی یا 
اجتماعی که مصرف مواد برای او ایجاد کرده است 
جدایش می کنیم مثاًل اگــر که فرد مصرف کننده 
یک مــاده ی تزریقی مثل هروئین کــه به آن یک 
ماده ی پرآسیب، می گوییم مصرف تزریقی تو باعث 
می شود که شانس ابتالی تو به هپاتیت یا اچ آی وی 
افزایــش پیدا کند، به ویژه وقتی که داری ســرنگ 
مشترک استفاده می کنید. به جای این که سرنگ 
مشــترک استفاده کنی من ســرنگ استریل به تو 
می دهم که خاص خودت باشد که شانس احتمال 
اچ آی وی بــه تو یــا از فرد به دیگران کمتر شــود، 
یعنی آسیب های فردی و بهداشتی را کم می کنیم. 
مرحلــه ی بعد می گوییم به جای ایــن که تو بیایی 
اعتیاد تزریقی داشــته باشــی تمایلش را به سمت 
یک الگوی کم خطرتر مثل استنشــاقی یا خوراکی 
می بریم، مرحله ی بعد به جای این که اصاًل بخواهد 
از مواد غیرقانونی استفاده کنید، نکته ی بسیار مهم 
این اســت که بخش عمده ای از آسیب های ناشی 
از مصرف مواد چه فردی، چــه اجتماعی به خاطر 
ناخالصی های این ماده اســت، یعنی این که ما  الن 
باز در پرانتــز می بینیم که رســانه ها می زنند مرد 
شیشه ای سر فرزندش را برید، مرتکب فالن جنایت 

کشور هلند 
از کشورهای 

هم جوار 
خود موفق تر 
بوده است، به 
عبارت دیگر 

چیزهایی 
است که ما 

می بینیم، اتفاقا 
ابتدائًا ممکن 
است که فکر 
کنیم این کار 

خیلی کار 
تندروانه ای 

است و ممکن 
است به 

گسترش این 
پدیده دامن 
بزند در حالی 
که اینطوری 

نیست
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نظر و درمان بگیریم بایســتی خانواده ی او را حفظ 
و حمایت کنیــم. آنها عضو این جامعه هســتند و 
هیچ گناهی هم نکردند. باز ما در این زمینه بســیار 
بســیار کم کاری می کنیم و امیدوارم روزی برسد 
که بپذیریم که این افراد که قربانی هســتند قربانی 
ناخواسته ای هستند، خود معتاد هم قربانی است، 
من معتقد هســتم کــه معتادین قربانی شــرایط 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هر جامعه ای هستند 
حتی اگر کســانی هســتند که از نظر بیولوژیکی و 
اسکولوژیکی شرایط بســیار محیایی را برای رفتن 
به ســوی موادمخدر دارند این باز جامعه است که 
بایستی شرایطی را برای آن افراد خاص فراهم کند 
که به ســمت مواد مخدر نروند. آن آزمایشاتی که از 
کودک در دوران ورود به مدرســه گرفته می شود 
برای چه هســت؟ بــرای این که ببیننــد اگر یک 
کودکی بیش فعال اســت در مدرسه یک شرایطی 
برای او پیــش بیاورند که نتیجــه بیش فعالی اش 
طغیان نشود که بعد از مدرسه اخراج شود و خیلی 
عوارض دیگر برایش پیش نیاید. پس این کشفیات 
پزشــکی و روان پزشــکی برای ما و بــه کمک ما 
می آیند برای این کــه باز هم این آدم های خودمان 

را حفظ کنیم.

  یکی از موارد دیگر که ســعی کردیم 
به واســطه ی آن کمی جلوی قاچاقیان مواد 
مخدر را بگیریم، اعدام هــا و مجازات های 
ســنگین برای آنها بوده است اما چرا اعدام 
یا مجازات های ســنگین قاچاقچیان موارد 
مخدر نتوانسته از افزایش موارد کم کند؟ به 
نظر شما راهکارهایی نظیر اعدام می تواند راه 
حلی برای کاهش این شــیوع باشد؟ چرا که 
با اعدام نیز خانواده های آنها فقیرتر شده و 
حتی زمینه بروز دیگر آسیب های اجتماعی 

را فراهم می کند. 
شــفیعی: یک گروهی می آینــد که داروی 
جایگزین بگیرند، یک گروه مشخصی ممکن است 
امکان این را داشته باشــند که هیچ نوع ماده ای را 
مصــرف نکنند، منتهــی تمام اینها مســتلزم این 
اســت که اعتیاد به عنوان یک پدیده یا یک بیماری 
جســمی، روانی و اجتماعی تمــام مداخالت الزم 
هــم عرض همدیگــر برایش صورت بگیرد. شــما 
به فقر هم اشــاره کردیــد، این اصطــالح تریاک 
سناتوری را احتماالً شنیدید که می گویند "معتاد 
نمی کند"خیلــی هم خوب اســت از این جهت که 
کســی که دارد تریاک مصرف می کند اوالً تریاکی 
خالص اســت، یعنی جنس خالصی است که چون 

ناخالصی ندارد عوارض اش کمتر از جنســی است 
که ممکن است ناخالصی داشته باشد و کلی عارضه 
ایجاد کند، گران تر اســت بنابراین کسی می توان 
آن را بخرد که از تمکن اقتصادی برخوردار اســت 
و به خاطــر این تمکن اقتصــادی احتماالً حمایت 
اجتماعی هم کنارش دارد و بنابراین اینطور نیست 
که در جوب افتاده باشد و تعبیر سناتوری استفاده 
کند. ما نتوانستیم این را فراهم کنیم، یعنی این که 
ما مدام داریم کمپ درســت می کنیم، معتادان را 
به زور به آنجا می بریم، یــک مدتی از مواد دور نگه 
می داریم منتهــی ذات بیماری اعتیاد یک بیماری 
مزمن و عودکننده اســت و باید تمام مداخالت در 
کنار آن دوری از مواد برایش فراهم شــود، ممکن 
اســت تا آخر عمر هم برایش فراهم نشود. یعنی تا 
آخر عمر مجبور شــود داروی جایگزین اســتفاده 
بکند چه اشکالی دارد، مثل همان مثالی که گفتم، 
مثل فرد مصروع و دیابتی باشــد. اشکال اگر هست 
در دیدگاه مدیرانی هســت که اعتیاد را نشناختند 
و درمانش را نمی شناســند و چون نمی شناســند 
شکست می خورند. شکست در دیدگاه آنهاست نه 
در واقعیت هایی که وجود دارد. در کشــور ما، اتفاقاً 
اواخر دهه ی 70، اوایل دهــه ی 80 که برنامه های 
جدید کاهــش آســیب و درمان اعتیــاد آمد هم 
توانست موج فزاینده ی شروع اچ ای وی مخصوصاً 
در معتادان تزریقی بخصوص در زندانی ها را کنترل 
کند و توانســت درصــد قابل توجهــی از مصرف 
کننده های مواد مخصوصاً مخدر را به سمت درمان 
بیاورد و اینها زندگی عادی داشته باشند با داروهایی 
که در اختیارشــان می گذاشت. و حاال خیلی از آنها 
ممکن است به ســمت ترک کامل هم رفته باشند. 
منتهی با صحبــت هایی که کردیم بــه خاطر این 
که مواد جدید آمــد، الگوهای مصــرف کننده ی 
جدیــد آمدنــد و آن زیرســاخت های الزم برای 
زیرساخت های حمایتی متناسب با این موج جدید 
ایجاد نشــد در این شرایط مدیران فکر می کنند که 
ما با یک شــرایط بحرانی روبرو هستیم. ما با بحران 
روبرو نیستیم. ممکن است وضعیت اصاًل وضعیت 
خیلی خوبی نباشــد. اما یک بحــران غیرمترقبه 
نیست، کاماًل قابل پیش بینی بود و هست همچنان 
که ســیرش به چه صورتی خواهد بود. بنابراین این 
رویکرد مدیریت بحران است که شکست خورده و 
شکست خواهد خورد، نه آن الگوهای کارشناسی و 
تخصصی که برای اعتیاد هم ما تجربه کردیم و هم 
در همه جای دنیا و آنها درمان واقعی اســت. آنچه 
که 70 تا 80 درصد دارد شکســت می خورد درمان 
نیست، مدیریت غلط اعتیاد است. منتهی در مورد 

شد، خب آن به خاطر خود شیشه نیست، یعنی آن 
شیشــه اگر معادل آنفتامین یا متافتامین باشد در 
کشورهای دیگر هیچ وقت نباید حالت های جنون 

آمیز ایجاد کند.
- ناخالصی داشته است؟

شفیعی: بله! در کشــورهای دیگر اگر طرف 
دچار همچین ســایکوزی شود، دچار مسائل روانی 
شود، مســائل روانی مصرف ماده اش شود به سراغ 
فروشــنده ی مواد می رود که پول من را پس بده تو 
جنس نامرغوب به من فروختــی، دولت روی آنها 
خیلی متمرکز تر هست، می رود سراغش اما غرض 
این که ما سعی می کنیم به جای این که یک ماده ی 
ناخالص اســتفاده کند و دچار عوارض آن شــویم 
ما می آییــم یک داروی جایگزین بــه او می دهیم. 
مثاًل مثل متادون، یا مثل شــربت تریاک در ایران، 
که این دارو هــم عالئم ترک مــواد را در او کنترل 
می کند و هم این که یک ثباتی را در وضعیت روانی 
و نورولوژیک و عصبــی اش ایجاد می کند و از همه 
مهم تر این که فرد را برای سایر مداخالت و خدمات 

روانی و اجتماعی و حمایتی آماده می کند.

   این مواد ناخالص از کجا وارد کشــور 
ما می شود؟

شفیعی: خود مواد فروشان درست می کنند 
مثــاًل احتماالً شــنیدید به دالیل مختلف ســرب 
قاطی می کنند، یا در فرآیند درســت شدن مواد، یا 
برای سود بیشــتر، یک کوکتل ها و کمپلکس هایی 
از انواع مواد ایجــاد می کنند برای این که اثر خاص 
تری داشته باشــد، اما همان ها باعث انواع جنون ها 
می شود، باعث مشــکالت روانی حاد می شود. قابل 
کنترل هم نیســت و این خودش باعث می شــود 

تخریب های پایدار در فرد ایجاد شود.
حسینی: یکی از نمونه های بسیار وحشتناک 
این قضیه نا مرغوبی در مشروبات الکلی بود، چقدر 
کور و کشــته شــدند به خاطر این که بازار دارد ما 
متاســفانه به شــدت با آن برخورد کردیم اما تمام 
کســانی که دچار این عارضه ها شدند ناشی از نوع 
قانون گذاری و سیاســت گذاری ما بــود. به دلیل 
ایــن که اگر یک پدیده ای وجــود دارد آن پدیده را 
شــما باید تحت کنترل بگیرید. یــا مثاًل پدیده ی 
گســترش بیماری ایدز در ایــران. این به این دلیل 
بوده اســت که وقتی این بیماری در آمریکا کشف 
شــد در تریبون های عمومی مان آمدیم ذوق زده 
گفتیم تمدن شما دیگر به خاطر همجنس بازی از 
بین رفت، در حالی که اگر یک مغز پزشــکی، روان 
پزشــکی و علمی به قضیه نگاه می کرد می دانست 
که بیماری قابل انتقال اســت. پس ما می بایست از 
آن روزی که می بینیم در جامعه  ایکس آنفوالنزای 
مرغی می آید ما باید مواظب خودمان باشــیم، این 
هم مثل آنفوالنــزای مرغی بود. لــذا اینگونه نگاه 
کردن ها و اینگونه سیاســت های سرکوب گرایانه 
که من اسمش را همین می گذارم، وقتی می بینیم 
اثر نگذاشته اســت بیاییم سیاست هایمان راعوض 
کنیم، به عبارت دیگر باز من هم پیرو صحبت های 
ایشان تاکید می کنم که ما باید نگاه درمان گرایانه 
داشــته باشــیم نه نگاه حذف کننده و از بین برنده 
داشته باشیم بلکه عالوه بر این در کنارش نگاه های 
حمایت کننده هم داشته باشیم، همینطور که شما 
اشاره کردید این معتادین ما بخش قابل توجهشان 
متاهل هستند و همسر دارند. بخشی قابل توجهی 
از اینها عالوه بر این که همسر دارند فرزندانی دارند. 
همســران و فرزندان اینها قربانــی اعتیاد این فرد 
هســتند. ما عالوه بر این که فرد را بایســتی تحت 

 احتماالً 
شنیدید به 

دالیل مختلف 
به مواد مخدر 
سرب قاطی 
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بحث اعدام دنیا به این نتیجه رسیده است، حتی در 
آمریکا که رویکرد خیلی ســختی به اعتیاد دارند، 
برخورد خیلی ارتودکســی دارنــد و کمتر انعطاف 
دارند نســبت به کشورهای اروپایی، حتی آنجا هم، 
حتی کارشناســان حوزه های امنیتی و انتظامی و 
قضایی تایید می کنند که از نظر هزینه، اثربخشی و 
هزینه فایده ی رویکردهای کاهش تقاضا برای مواد 
نســبت به رویکردهای مقابله با عرضه به اصطالح 
بهره وری مناسب تری دارند. یعنی که اگر قرار است 
ما اعتیاد را کنترل کنیم، مواد مخدر را کنترل کنیم 
باید تقاضای مردم و مصرف کننــدگان برای مواد 
را کنترل و مدیریت نمائیــم. نه عرضه ی آن را. این 
روش هــای بگیر و ببند و زندان و حبس و مجازات و 
اعدام رویکردهای مقابله با عرضه هستند که خیلی 
کلی بخواهیم نــگاه کنیم مقابله بــا عرضه جواب 
نمی دهد یکی از روش هایش هم روش اعدام است. 
در بین انواع روش های مقابلــه با عرضه حداقل در 
مورد جوانان می گویند دو عامل اصلی ممکن است 
برای مصرف مواد یا شــروع مصرف مواد در جوانان 
باشــد، یکی در دسترس بودن آن است و یکی فشار 
گروه همتا و همســاالن است. که فشار گروه همتا و 
همسال را روش های آموزش مهارت های زندگی و 
غیره آن هم نه به صورت مســتقل در جریان تربیت 
و تعلیم اتفاق می افتد، آن مهارت ها را به آن شــکل 
به آنها آموزش می دهند منتهی کاهش دسترســی 
با روش های دیگر اســت، یعنی این که محل های 
فروش را محــدود می کنند کلنی هــا را نمی آیند 
دستکاری کنند که این کلنی ها بخواهد بهم بخورد. 
چون این کلنی ها می تواند امکان مداخالت درمان 
و کاهش آسیب و حمایتی را فراهم کند در صورتی 
که مــا وقتی می آییم این کلنی هــا را بهم می زنیم 
این ها پخش می شــوند و امــکان مداخله آن وقت 
برای ما وجــود ندارد و این کــه مدیریت می کنند 
که چه موادی بتواند دسترســی بیشتری برای چه 
گروهی از افراد باشد، اینها را می آیند آن را مدیریت 
می کنند. منتهی مــا آمدیم آن طرف مرزها را بگیر 
و بنند و دیوارهای بی حاصل کشــیدیم در صورتی 
که کارهای نــرم افزاری یــا مدیریتــی انتظامی 
کــه می توانیم در شــهرهایمان انجــام بدهیم که 
دسترســی نوجوانان و جوانان ما کمتر شود انجام 
نمی دهیم برای این که سخت تر است و برای این که 
نیازبه مدیریت هوشمندانه ای دارد، صبر و حوصله 
نیاز دارد، کارهای غیرنمایشی و اینجور رویکردها را 
می طلبد. نکته ی دیگر این که در شرایط اقتصادی 
کشــور ما که تفاوت قیمت مــواد از این طرف مرز 
شرقی تا مرز غربی ما تا چهارصد برابر ممکن است 
باشــد، یا آن طرف اگر بخواهند پیش سازها را وارد 
کنند و به شیشــه تبدیل کنند چند صدبرابر است، 
همیشــه این جذابیــت وجود دارد بــرای این که 
نمی توانند با روش های مناسب تر یا در یک اقتصاد 
ســالم تری د یک درآمد مناســب تری را داشــته 
باشــند. حاال کاری به این نداریم که نظام مصرفی 
هم دارد دامن می زند به این که افراد بخواهد به آن 
ســمت بروند. در بعضی از گروه ها که درگیر قاچاق 
می شــوند نه گروه هایی کــه قاچاقچی های کالن 
هســتند، آنها که درگیر خرده فروشــی هستند یا 
حاال قاچاق های کم حجم تر هستند خیلی هایشان 
چاره ای جز این ندارند. مخصوصاً مرزنشــینان ما، 
مخصوصاً در شرق، راهی برای امرار معاش  برایشان 
تامین نکردیم، تنها راه آنها این اســت. خیلی از این 
افراد مبتال به انواع آســیب های اجتماعی هستند 
خــود آنها ، در کنار آنها مجبور هســتند، البته غیر 
از فقر، خیلی از آن ها بی خانمان هســتند، خیلی از 

آن ها خود معتاد و مصرف کننده ی مواد هســتند. 
آنها درگیر این می شوند چون درمان مناسب برای 
آنها اتفاق نیفتاده اســت، حمایت مناســب اتفاق 
نیفتاده اســت به اصطالح دارند به این بازار کمک 
می کنند. ما می آییم چه کار می کنیم؟ از این طرف 
تقاضای بسیار بســیاری وجود دارد، عرضه هم که 
منابعش در نزدیکــی مرزهای ما وجــود دارد، ما 
می خواهیم واســطه های خرد را گیــر بیاندازیم و 
مثاًل بخواهیم اعدامشــان کنیم، به سرعت افرادی 
جایگزین آنها می شــوند. ضمن این که هیچ تاثیر 
بازدارنــده ای نخواهد داشــت خیلــی از این افراد 
خانواده هایی دارند که درســت است از راه قاچاق 
ارتزاق می کنند اما از دست دادن سرپرست خانواده 
باعث می شــود که اعضای آن خانواده خودشــان 
در ورطه ی آســیب های اجتماعــی بیفتند که ما 
هیچ برنامه ای برای آنهــا نداریم، جایگزین آن فرد 
می شوند و دست به انواع بزه ها می زنند برای این که 
می خواهند جبران کنند. طردی که اجتماع نسبت 
به آنها قائل شده اســت دامن زده می شود، خیلی 
از اینها گروه های حاشــیه ای جامعه ی ما هستند، 
ما نتوانســتیم اینها را جذب متن جامعه کنیم و با 
ایــن اتفاقی که دارد می افتد هرچه بیشــتر از متن 
جامعه بیشــتر طرد کنیم زمینه ی بزه را برای آنها 
فراهم می کنیم، به خاطر همین عماًل اعدام ها هیچ 
تاثیری نگذاشته اســت. مخصوصاً این که حاال در 
کشورهای  دیگر وقتی که می آیند قوانین بازدارنده 
می گذارند حــاال قوانین مثاًل انتظامــی و قضایی 
متناسب با آســیب های ناشی از مواد، یعنی این که 
می آیند می بینند کدام ماده چه نوع آسیبی را ایجاد 
می کند و این مجازاتی که برای آن تعیین می کنند 
آیــا تاثیری در کاهــش آن آســیب ها دارد یا نه، و 
اگر نداشته باشــد هزینه ای برای سیستم قضایی 
و انتظامی و جامعه ایجــاد نمی کنند که بخواهند 
مجازات هــای بی دلیل ایجاد کنــد. بنابراین تمام 
اینها نه بر مبنای یک رویکــرد ایدئولوژیک و ذهن 
ساخته اســت، بر مبنای واقعیت هایی می باشد که 
در طول زمان هم ممکن اســت تغییر کند و مرتب 

نیاز به ارزیابی دارد. 

   تا به امروز موفق نبودیم؟  
شفیعی: نتیجه ی آن را داریم می بینیم!

حسینی: بایستی نشــان مــی داد که ما این 
ممنوعیت هــا و این اعدام هایی کــه انجام دادیم و 
مجموع برخوردی که ما با عرضه کنندگان داشتیم 
موفق بوده و این تعداد معتادین جامعه ما کاســته 
شده اســت. اما این اتفاق نیفتاده است! هیچ دلیل 
دیگری نداشته باشــیم همین عدم کاهش مصرف 
مواد مخدر در ایران نشان می دهد که سیاست ما در 
ارتباط با عرضه کنندگان سیاست نادرستی بوده و 
باید درســتش کنیم، چون همانطور که آقای دکتر 
اشــاره کردند ما باید متقاضیان و جامعه ی جوان و 
جامعه ی حاشیه نشــین خود را ببینیم و مواظبت 
کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاده است، وقتی 
که متقاضی نباشد آنها هم کم کم می روند به دنبال 
کارهای دیگر، اما وقتی متقاضی باشد آن بازار گرم 
تر است، آن بازار هیجان انگیزتر و پردرآمدتر است. 
درست اســت که حاال بعضی ها می آیند می گویند 
که این عرضه کنندگان هستند با شرایطی که ایجاد 
می کنند تقاضا را باال می برند، منکر این نیســتیم 
اما این چند درصد تقاضا را ایجاد کرده اســت، این 
مساله مهمی است. لذا بحثی که وجود دارد اتفاقاً در 
بحث مواد مخدر و اعتیاد در ایران، یکی از جاهایی 
که بایســتی یک مقدار در سیاســت گذاری ها به 

عنوان من معلم جامعه شناســی تجدیدنظر کنند 
سیاست های مجازات هایی اســت که برای عرضه 
کنندگان یا همان قاچاقچیان مدنظر قرار داده شده 
ضمن این که بیشتر بایستی توجه ما به متقاضیان 
باشد یا کسانی که به سمت و سوی مصرف می روند 
و این که چرا به این سمت و سو رفتند و چه عواملی، 
آنها را بیاییــم محدود کنیم و بعــد در کنارش باز 
با تاکید مجدد به دنبال صحبت های ایشــان که ما 
بایســتی یک نگاه کاماًل درمان گرایانه ای داشــته 

باشیم. 

   کدام مراکز اعتیاد خصوصی یا دولتی 
در کاهش آســیب های معتادان تا به امروز 

کمک  بیشتری داشته است؟ 
شــفیعی: البته یکی از نقاط قوت کشــور 
ما این اســت که چیزی حول و حــوش 85 درصد 
مراکز درمان و کاهش آســیب اعتیاد توسط بخش 
خصوصی اداره می شود، یعنی این که یک مسئله ی 
اجتماعی را جامعه تالش می کند بارش را به عهده 
بگیرد، منتهــی همانطور که خدمت شــما گفتم 
واقعاً در یک مقطعی بســیار موفق بود، یعنی واقعاً 
در اواخر دهه ی 70، و اوایل 80 توانســت موج ایدز 
را کنترل کند و مشــکالت ناشــی از مصرف مواد ، 
مصــرف تزریقی و غیره را توانســتند کنترل کنند 
منتهی از این ظرفیت اســتفاده ی مناسب صورت 
نمی گیــرد و ما االن چیزی حــول و حوش 7 هزار 
مرکــز کلینیک درمــان اعتیاد داریــم، چیزی در 
حــدود 250، 260 مرکــز کاهش آســیب داریم، 
همانجایــی که ســرنگ و ســوزن می دهند برای 
معتــادان خیابانی، چند صد تا کمــپ داریم، اینها 
گرچه پراکنش مناسبی ندارند اما به هر حال درصد 
قابل توجهی از مصرف کننده های نیازمند درمان را 
پوشش می دهند اما چند نکته وجود دارد. یکی این 
که متناســب با تغییرات الگوی مصرف و مشکالت 
جدیدی که اتفــاق افتاد مخصوصــاً مواد محرک 
که بیشــتر مداخالت روان درمانــی می خواهد ما 
نتوانستیم خدمات متناســب با این مشکل را ارائه 
دهیــم، دیگر این که در طی چند دهه ی گذشــته 
بــه دالیلی که جــای بحــث خــود را دارد تعداد 
آســیب دیده های اجتماعی افزایــش پیدا کرده 
اســت. بین 11 تا 18 میلیون نفر می گویند ساکن 
ســکونتگاه های غیررسمی هســتند که اینها هم 
بالقوه در معرض آســیب می باشــند هم می دانیم 
بالفعل شــیوع انواع آســیب ها در اینها زیاد است 
و برای این ها مــا مداخالت حمایتی نتوانســتیم 
تامین کنیــم، انواع مداخالت حمایتی از ســرپناه 
شــبانه بگیرید تا مداخالت مددکاری و اشتغال و 
...را نتوانســتیم برای اینها فراهــم کنیم و خیلی از 
این ها، عمده ی آســیب دیده های اجتماعی، مثاًل 
کارتن خواب ها، زنان تن فروش، کودکان خیابانی 
، و خیلی های مســائل دیگر، حاال ما فقــرا را کنار 
می گذاریم، اینها مصرف کننده ی مواد هســتند و 
چون نتوانسته است سیســتم حمایتی اجتماعی 
کشــور برای آنها در آن حوزه ی آسیب،مداخالت 
الزم را فراهــم کند به خاطر برچســب اعتیاد آنها 
را در حــوزه ی اعتیاد پرتاب کرده اســت، حوزه ی 
اعتیاد هم نهایتاً بتواند برای مصرف موادشان کاری 
کند اما برای مشکالتشــان نمی تواند. بنابراین آنها 
همچنان به عنــوان یک معضل موجود هســتند. 
یــک درصد قابــل توجهی از مصــرف کننده های 
مواد بیماران روانی هســتند، روان پزشکی هستند 
بــه درجات مختلف که حتماً آمارهای شــیوع آنها 
را شما شــنیدید. ما نتوانســتیم هم برای کسانی 
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است. یعنی اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه ای 
برای آن تعیین کرد که کرد، اگر نه وزارت بهداشت 
هیچ هزینه ای نه بــرای خود معتادها نه برای بیمار 
روان پزشــکی مصرف کننده ی مواد هیچ ظرفیت 
سازی ای نکرده اســت و جزء دغدغه هایش نبوده 
اســت. از آن طرف در وزارت رفاه، به عنوان متولی 
نظام رفاه کشــور که گفتم تاکیدی که نســبت به 
آسیب های اجتماعی داشــت را به آن عمل نکرد، 
وظیفه ی قانونی که باز در قانون مبارزه با مواد مخدر 
بر عهده اش گذاشــته شــده که اوالً که باید درمان 
اعتیاد را تحت پوشش بیمه ببرد، این کار را نکردند. 
یعنی شــاید یک درصد معتادان نیازمند درمان را 
هنوز تحت پوشــش بیمه نبردیم، تکلیف دوم این 
هست که باید درمان و کاهش آسیب و حمایت های 
اجتماعی را برای تمام معتــادان بی بضاعت انجام 
بدهد که هیــچ کاری انجام نداده اســت. اینها چه 
کسانی هســتند؟ همین معتادان خیابانی هستند 
که در طرح هــای جمع آوری به اســم پاک کردن 
چهره ی شــهر و امنیت اجتماعی جمع می شوند و 
آنها را به اردوگاه اجتماعی مــی برند، عماًل حقوق 
فــردی آنها ضایع می شــود، چون تــرک اجباری 
است انواع آســیب ها را متحمل می شوند، با صرف 
هزینه های چند ملیاردی هیــچ اتفاقی نمی افتد و 
دوباره به جامعه برمی گردنــد. بنابراین ما ظرفیت 
خوبی ایجاد کردیــم آنجایی که متناســب با این 
ظرفیت ها وظیفه ای بر عهده ی این مراکز گذاشته 
شده، و برای آنها تعریف شده و منابع در اختیار آنها 
قرار گرفته کارشــان را انجام دادند اما بیشتر از آن 

انتظاری نباید از آنها داشت.
حســینی: مــا وقتــی می خواهیــم یک 
پدیده هــای اجتماعی مثــل اعتیــاد معتادین و 
اطرافیان معتادین را حفاظــت و درمان کنیم یک 
بخشــی برمی گردد به دولت و بودجه های دولتی 
برمی گــردد به بخش خصوصی کــه همانطور که 
ایشان اشاره کردند چیزی حدود 80 درصد حداقل 
این مراکز ترک اعتیــاد در اختیار بخش خصوصی 
اســت. اما من یک چیزی فراتــر از آن می خواهم 
عرض کنــم. ما در جامعه ی اســالمی هســتیم و 
در جامعه ی اســالمی به صورت ســنتی آدم های 
خیر و مســلمان خیری بودند که به جامعه کمک 
می کردند، کمــک آنها به مســاکین و درماندگان 
بوده است، به نظر می رســد که ما باید این مفاهیم 

را گســترش دهیم، یعنی من به عنــوان یک معلم 
دانشــگاه فکر می کنم حتی کســی کــه الکلیک 
هست این مســکین و درمانده است و هیچ اشکالی 
ندارد که یک انســان معتقد و مومن ما از امکاناتی 
کــه دارد و از جمع امکاناتــی در این زمینه ها خرج 
کند، هم بــرای خانواده ی او و هــم برای فردی که 
گرفتار شــده اند. من معتاد به الکل را می گویم که 
دیگر خیلی درجه ی باالی اکســتریم می شود. واال 
معتاد به مواد مخدر و مواد اکســتازی جای خود را 
دارد. ما یک مقدار زیادی حتی نســبت به جامعه ی 
غربی در این زمینه عقب مانده هستیم. شما بخشی 
از انجمن هــای خیریه ی مذهبی دنیــای غرب را 
می بینید کــه در اختیار معتادیــن و خانواده های 
معتادین است، در اختیار الکلیک ها و خانواده های 
الکلیک ها هســتند چــون این ها واقعــاً مصداق 
مســکین اند. مســکین یعنی درمانده، درمانده ی 
درمانــی، درمانــده ی تامین زندگی، خــب اگر ما 
بیاییم روی این مفاهیم کار کنیم، شما رسانه ای ها 
کار کنید کســانی که می خواهند کار خیری کنند، 
کار عــام المنفعه انجام دهند حتی سیســتم هایی 
مثل کهریزک که برای سالمندان است چه اشکال 
دارد ما یک چنین سیستم هایی را برای افراد معتاد 
داشته باشــیم. به عبارت دیگر هیچ هزینه ای برای 
آنها نداشته باشد. دولت باید تقبل کند که بخشی از 
هزینه های درمانی و نگهداری و اینها.اما یک بخشی 
هم مردم بیایند اگر می خواهنــد جامعه ی خود را 
سالم سازی کنند، یک مسلمان اگر می خواهد یک 
چهــره ی خوبی از جامعه ی خــود نمایش دهد در 
این زمینه ها بیاید سرمایه گذاری کند و این چیزی 

است که متاسفانه اصاًل در ما وجود ندارد. 
شفیعی: اگر اعتیــاد را به عنوان یک بیماری 
و یک مسئله ی اجتماعی بدانیم درمان آن هم باید 
در بســتر جامعه انجام شــود. یعنی این که معتاد 
مصرف کننده ی مــواد در جامعه ای معتاد شــده 
که من هم به عنوان یک عضــو در ایجاد آن جامعه 
سهم داشــتم. دوم این که معتاد با تمام مشکالتی 
که ایجاد می کند برای خودش و برای من به عنوان 
یک عضو جامعــه زمانی می تواند درمان شــود یا 
بازتوانی پیدا کند یا آســیب هایش کاهش یابد که 
از آنها حمایت کنم. این قانون آن اســت، یعنی این 
که من چه خوشم بیاید، چه دوست داشته باشم چه 
نداشته باشم، یک بخشی از مداخالت بازتوانی، یک 
بخشی که گفتم جســمی و طبی و دارو و فالن می 
باشد یک بخشــی مداخالت روانی است، همچننی 
حتماً یک بخشی مداخالت حمایتی است. و موقعی 
که من به اصطالح بتوانم این روابط اجتماعی جدید 
را برقرار کنم، حداقلش روابط اجتماعی مناســب 
را بــا این فرد برقرار کنم، منابــع اجتماعی این فرد 
را تقویت کنم آن وقت می توانــم بگویم که فرد در 
مسیر بهبودی دارد قدم برمی دارد. اما متاسفانه در 
حال حاضر برعکس اســت، یعنی این که مسئولین 
محترم ذیربط دارند اینطور جلوه می دهند که این 
افراد عامل و مســئول تمام مشــکالت اجتماعی 
جامعه هســتند و ما بــا جمع کــردن اینها و پاک 
کردن اینها از ســطح شهر مشــکالت مردم را پاک 
می کنیم و حاال متاســفانه رسانه ها هم به این دامن 
می زنند، حاال شــعارش هم هست اجتماعی کردن 
مبارزه با مواد مخدر که فقط شده در این موضع که 
مردم به 110 زنگ بزنند. به جای این که مطالبه ی 
جامعه به سمت این باشد که هدایت شود به سمتی 
برود که زنگ به پلیس بزنند کــه بیا کارتن خواب 
ســرکوچه ی من را بردار ببر باید به این سمت باشد 
که من از دســتگاه های حمایتی و درمانی مطالبه 

که نیازمنــد درمان ها و مداخالت ســرپایی روان 
پزشــکی هســتند به اندازه ی کافی خدمات ارائه 
کنیم، به طریق اولی نتوانســتیم بــرای آنهایی که 
نیازمند خدمات اورژانسی یا بستری روان پزشکی 
هستند، همانطور که می گویم خیلی از آنها مصرف 
کننده ی مواد هستند ظرفیت سازی الزم را داشته 
باشــیم، باز هم اینهــا را داریم در حــوزه ی اعتیاد 
پرت می کنیم ، مثــاًل االن خانواده ای که یک عضو 
خانواده اســکیزوفرنی دارد و مصرف کننده ی مواد 
هم هســت چون بیمارســتان روان پزشکی این را 
پذیرش نمی کنــد به هر دلیلی ایــن را می برند به 
زور با این کمپ ها هماهنگ می کنند دست و پایش 
را می گیرنــد و این فرد بدبخــت را در این کمپ ها 
می اندازند کــه اینجا بماند بعد از مدتی حالش بدتر 
شود ممکن اســت اعتیادش ترک شود برای همان 
مدتی که آنجاست، دوباره به فضای جامعه می آید، 
دوباره با او برخورد می شــود، دوباره مدیریت الزم 
صورت نمی گیرد تا فاز بعــدی که دوباره برود مواد 
مصــرف کند و دوبــاره آن جنون و ایــن حرف ها. 
بنابراین می خواهم بگویم از آنجایی که انواع آسیب 
دیده های اجتماعی، انواع بیمــاران روانی مصرف 
کننده ی مواد هســتند و برای اینها ظرفیت سازی 
مناسب انجام نشــده اینها بار حوزه  اعتیاد شدند، 
و چون حوزه ی اعتیاد طبیعتاً نمی تواند مشــکالت 
آنها را حل کند و برای اینها اصاًل ســاخته نشــده و 
عرض کردم بخش عمده ی آنها هم بخش خصوصی 
هستند و بخش خصوصی هم طبیعتاً سازوکارهای 
اقتصادی اش متفاوت با بخش دولتی است و دولت 
نیامده اســت که ســرمایه گذاری کند، یعنی اگر 
جایــی بخش خصوصی پایش را جلو گذاشــته که 
بخواهد این خدمات را ارائه کند که آمده، اگر نیامده 
ممکن است تا شــعاع چندکیلومتری فرد مصرف 
کننده ی نیازمند خدمات یک کلینیک و یک مرکز 
دولتی وجود نداشته باشد یا تاسیس نشده باشد که 
بخواهد بیاید این خدمات را به او بدهند. متاســفانه 
علی رغم این شــعارهای گوش کر کنی که در طرح 
تحول سالمت داده شــد، علی رغم شعارهایی که 
داده می شــود که اعتیاد جزء مســائل اصلی مردم 
و مســائل اصلی جامعه اســت و عنــوان می کنند 
دغدغه ی مسئولین هســت به عنوان یک بیماری 
در طرح تحول سالمت هیچ جایگاهی برایش دیده 
نشده است، واقعاً کلمه  "هیچ" شایسته این بخش 
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داشته باشم که بهزیستی این فرد اینجاست یا مثاًل 
به او بگو اگر مریض است به بیمارستان ببر. چیزی 
که دولت متاســفانه به آن دامــن زده به جای این 
که مطالبه ی مردم را به ســمت حــوزه ی قضائی و 
انتظامی ببرد باید به ســمت حــوزه ی حمایتی و 
درمانی ببریــد و از ما هم کمــک بگیرید، یعنی از 
مای مردم، حــاال در قالب ان جی او، در قالب بخش 
خصوصی درمانگــر، در قالب عضــو جامعه ای که 
مشکل فرد معتاد را درک و کمک می کند که دوباره 
به جامعــه برگردد، واال هرچه که بــا رویکرد طرد، 
با رویکرد ایزوله کــردن معتادان چه خیابانی و چه 
اعضای خانواده و چه آنهایی که همکار ما هســتند 
در محل کار، هرچه به آن سمت می رویم مشکالتی 
که آنها دارند برای جامعه ایجــاد می کنند را فقط 
داریم بیشتر می کنیم، چه دوست داشته باشیم چه 

نداشته باشیم، این واقعیت اعتیاد است. 

   با تمام بحث هایــی که در زمینه های 
مختلف صــورت گرفت و بــه تغییر نگرش 
مدیریتی و درمانی تأکید شد، آینده کشور 
در زمینــه اعتیاد را چطــور پیش بینی می 

کنید، در آینده شرایط بهتر خواهد شد؟  
حسینی: می گوینــد گذشته چراغ راه آینده 
است، ما یکسری سیاست هایی را اتخاذ کردیم که 
آن سیاست ها اشتباه بوده است، هیچ کسی دوست 
ندارد که در جامعه فحشا باشد، اما نوع برخورد ما با 
فحشا موجب گسترش بیشتر این پدیده شده است 
و موجب پیچیده تر شــدن تبعات منفی این مساله 
شــده اســت، در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر هم 
بایستی ببینیم که این سیاست ها که اعمال کردیم 
آیا کارســاز بوده یا نبوده، یکــی از چیزهایی که ما 
در جامعــه مان نیاز داریم بــرای این که این پدیده 
را کنترل کنیم این است که مجدداً از طریق رسانه 
هایمان، از طریق تریبون هایی که در اختیار ماست، 
مردم را با خودشان آشتی دهیم، ما می گوییم یک 
میلیــون و چهارصد هزار، عدد کمی نیســت، یک 
میلیون و چهارصد هزار شــهروندان ما که برادران 
من هســتند، همه ی ما در خانــواده هایمان کم و 
بیش معتاد داریم، برادر من اســت، پسرعمه ی من 
اســت یا شــخصی دیگر، اولین کاری که می کنیم 
این است که مســئولیت بپذیریم و بگوییم که اینها 
از ما هســتند و بایســتی ببینیم که چرا این اتفاق 
افتاده اســت، دومین مطلب این هست که هزینه 
و پیامد هزینه هــا را باید ببینیم چگونه اســت، ما 
باید هزینه هایــی را در بعد مادی و در بعد فرهنگی 
انجام دهیم که بتوانیم یکســری پیامدهای مثبتی 
را حاصــل کنیم. یکی از چیزهایــی که وجود دارد 
این هســت که به نظر من می رســد که ما همیشه 
ســعی می کنیم که طوالنی ترین مسیر را با کوتاه 
ترین زمان طی کنیم. علت هم این اســت که ما در 
نگاه به مســائل اجتماعی سیاست های درازمدت 
نداریم. نگاه بــه اعتیاد نداریم. اعتیاد یک پدیده ای 
اســت همانطور که عرض کردم تاریخی وجود دارد 
و وجود خواهد داشــت. هنر ما این است که این را 
بتوانیم کنترل کنیم نــه از بین ببریم. پس اگر این 
اولش باشــد دوم این که کنترل چنین پدیده هایی 
منحصــر به یک دوره، دو دوره دولت نیســت، یک 
وزیر کشور نیســت، یک فرمانده ی نیروی انتظامی 
نیست، یک سیاست درازمدت است بایستی ترسیم 
شود و همه بیایند در آن قالب راه بروند، تفاوت هایی 
که ما در این سیاســت گذاری ها می بینیم خود این 
تفاوت ها اگرچه به سمت و سوی مثبت بوده، اما این 
سمت و سوی مثبت بایســتی ادامه پیدا می کرده 

است، یک دفعه برنگردیم به یک سیاستی که قباًل 
تجربه کردیــم و نتیجه نگرفتیم، مــن با توجه به 
تجربه ای که از خود سازمان بهزیستی کشور دارم، 
از ســال 78 تا اوایل 80 من در ســازمان بهزیستی 
مامور بودم و مشــاور همین آسیب های اجتماعی 
و اعتیــاد و اینها بودم، ببینید تــازه ما اواخر دهه ی 
70 مطالعات علمی را آغاز کردیم، اولین مطالعات 
غربال گرایانه ی ما درباره ی معتادی در ســال 79 و 
80 انجام شده است. توسط آقای دکتر رزاقی و چند 
نفر از همکارانی که آن زمان آنجا بودند. بر اســاس 
مطالعاتی که شده است همان موقع من یادم هست 
که می گفتند آقا کســانی که بیکار هستند بیشتر 
معتاد می شوند، آن مطالعه نشان داد که نه، کسانی 
که شاغل هستند و شــغل هم دارند، پس وقتی که 
ما بــه این نتیجه می رســیم می فهمیم که بیکاری 
یکی از این عوامل اســت، پس بایــد این بیکاری را 
کنترل کنیم، اما عامل هایی که افرادی که در حال 
کار هستند و دچار اعتیاد می شوند و بعد شغل خود 
را از دســت می دهند، یکی از چیزهای دیگری که 
وجود دارد اگر بخواهیم در آینده یک نگاه مثبت یا 
یک دورنمای روشنی داشته باشیم یک اصطالحی 
داریم به نام re- entry social  به معنای ورود 
دوباره به جامعه اســت، ما بایســتی امکان دوباره 
ورود به جامعه برای آســیب دیــدگان اجتماعی، 
برای بزهکاران اجتماعی و برای معتادین به وجود 
بیاوریــم، ما باید تــالش کنیم از لحــاظ فرهنگی 
نگاه بیمارگونه داشــته باشــیم تا نــگاه مجرمانه. 
نگاه مجرمانه ی ما به اعتیاد موجب شــده است که 
خانواده های معتادین بیشــترین ضربه را بخورند، 
یک دختری که پدر معتــاد دارد، برادر معتاد دارد 
خواســتگار برایش نمی آید. یک پسری که پدرش 
معتاد است کســی به او زن نمی دهد. برای این که 
ما آمدیم یک نگاه مجرمانه روی اعتیاد گذاشــتیم، 
یک نگاه خالفکارانه گذاشتیم. اگر این نگاه ها و این 
سیاســت ها را عوض کنیم و اگر بــه صورت مفید و 
مثبتی که نتیجه گرفتیم اگر ادامه بدهیم در آینده 
می توانیم پیش بینــی کنیم کــه در آینده تعداد 

معتادین ما بیشتر از این نشود. 
شــفیعی: همینطــور کــه اشــاره کردند 
رویکردهــای مــا و سیاســت های ما نســبت به 
اعتیاد بایــد تغییر کند این هــم بگویم که رویکرد 
به اعتیاد، با رویکرد به معتــاد فرق دارد ما به جای 
این که بــا مواد مخدر مبارزه کنیــم داریم با معتاد 
مبارزه می کنیم، البته درســت تر هم این هست که 
با  آسیب های ناشــی از اعتیاد هم مبارزه کنیم، واال 
مواد که می تواند جایگزین هم شوند، نوسان داشته 
حاال خیلی ســخت و نرم تر اتفاق افتاده است. این 
که اعتیاد گناه انگاری شــود یا انحراف اجتماعی، 
بیماری شناخته شــود این تغییر کرده در طی این 
سال ها، برخورد ایدئولوژیکی که بوده است در حال 
حاضر به برخورد ابزاری تبدیل شــده است، یعنی 
یک زمانــی بنا به شــعارهای ایدئولوژیک با اعتیاد 
برخورد می شــد یا با معتادها بهتر است بگویم، در 
حال حاضر از مسئله دارد استفاده ی ابزاری می شود 
بنابراین می شود فکر کرد که باالخره این نوسان ها 
به ســمت عقالنیت پیش برود، همین که این بحث 
دارد می شــود که ما باید در مجازات اعدام بازنگری 
کنیم، بر اساس یکسری شواهد تصمیم گیرندگان 
دارند فکر می کنند که بازنگری کنند، این می تواند 
موجب این باشد که بر اساس یک شواهد دیگر فکر 
کنند که نسبت به کل اعتیاد و نسبت به معتادها هم 
باید یک جور دیگری فکر شود، به اندازه ی کافی ما 
شواهد داریم که نشان دهد تغییراتی اتفاق می افتد، 

منتهی چیزی که من به آن اعتقاد دارم این هســت 
که تنها چیزی که ممکن اســت این وضعیت و حاال 
به نوعی بن بســت را تغییر دهد سطح آگاهی مردم 
است. عرض کردم آگاهی مسئولیت پذیرانه، تغییر 
نگرش که منجر به تغییر رفتاری نسبت این قضیه 
باشد و آن هم حاال امیدوار هستیم که رسانه ها هم 
کمک کنند اما به نظر می رسد که بیشتر شبکه های 
اجتماعــی دارنــد باب مســائل جدیــد را مطرح 
می کنند، رســانه ها و به ویژه رسانه های رسمی تر 
از آنها عقب ماندند، این شــاید تنها روزنه ای باشد 
که آدم فکــر می کند که از این روزنه آگاهی و تغییر 
نگرش در جامعه ایجاد می شــود و متناســب با آن 
تغییر درسیاســت ها و قوانین و رفتاری که ممکن 

است دولت و مجموعه ی حاکمیت داشته باشد.

   در غیــر این صورت اوضــاع بدتر 
می شود؟

شــفیعی: در غیر این صورت روند طبیعی 
خودش را طــی می کند، ما اصاًل شــرایط بحرانی 
غیرمترقبه نداریم، اوضاع خوب نیست، اما در همه 

حوزه ها اوضاع خوب نیست. 
حسینی: نکته  دیگــری که من می خواستم 
اضافه کنم واقعاً شــما رســانه ها بایــد داغ زدایی 
کنید، ما یــک تئوری داریم به نام برچســب زدن، 
نوع نگاهی کــه به افراد در حــوزه ی اعتیاد داریم، 
بایســتی تغییر کند به عبارت دیگــر همانطور که 
در قدیم، در حــوزه  فرهنگی ما مصرف مواد اینقدر 
تلخ و تاریک نبوده اما چون آن را در حوزه سیاســی 
آوردیم، مقــداری این قضیه را تلخ و تاریک کردیم، 
داغی که می خورند، بســیار غیرقابل جبران است 
و این داغ غیرقابل جبران بــرای معتاد و اطرافیان 
معتاد تبعات بسیار بد اقتصادی، فرهنگی به وجود 

می آورد که ما باید از آنها جلوگیری کنیم.  

 می گویند 
گذشته 
چراغ راه 

آینده است، 
ما یکسری 

سیاست هایی 
را اتخاذ 

کردیم که 
آن سیاست ها 
اشتباه بوده 
است، هیچ 

کسی دوست 
ندارد که در 
جامعه فحشا 
باشد، اما نوع 
برخورد ما با 
فحشا موجب 

گسترش 
بیشتر این 

پدیده شده 
است و موجب 

پیچیده تر 
شدن تبعات 

منفی این 
مساله شده 

است
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  به نظر شــما مهم ترین دالیل شکاف 
طبقاتی یا به نوعی نابرابری های اقتصادی در 
جامعه ایران چیست؟ چه اندازه این شکاف 

را بحرانی می دانید؟
طبقات اجتماعی یک پروســه ای بوده که در 
طول تاریخ براساس الزام به وجود آمده یعنی در هر 
زمانی به صرف نوع معیشت و سیاست، همیشه دو 
طبقه به وجود آمــده، یک زمان برده داری بوده در 
مقابل بــرده و برده ها به وجود آمده، یک زمانی هم 
کشاورزی بوده بین صاحب زمین و رعیت این طبقه 
شــکل گرفته و بعد دوران ســرمایه  داری و دوران 
های دیگر؛ در حقیقت همیشــه دو طبقه در مقابل 
هم قرار داشتند، این شکل گیری طبقات براساس 
مالکیت بوده یعنی در زمان برده داری، برده داران 
مالک برده ها بودند و سعی می کردند دیگرانی که 
صاحب این زمین یا سایر اموال مالکیت هستند را 
در اختیار خودشان بگیرند و به نحوی بر آنها تسلط 
یابند به طوری که بســیاری از جمله کارل مارکس 
اعتقاد دارند که این تاریخ براساس به وجود آمدن 
طبقات شــکل گرفته و اگر طبقــات به وجود نمی 
آمد، تاریخی هم وجود نداشــت و همیشــه سیر 
یکســانی در میان جامعه حاکم بود، ما اکنون هم 
که نگاه کنیــم باز همیــن را در جامعه می بینیم، 

شکاف طبقاتی، باعث و بانی فساد اجتماعی است 

 بخشودگی مالیاتی 
حذف شود 

 همیشه دو طبقه 
در مقابل هم 
قرار داشتند، 

این شکل گیری 
طبقات براساس 
مالکیت بوده 
یعنی در زمان 

برده داری، برده 
داران مالک 

برده ها بودند و 
سعی می کردند 

دیگرانی که 
صاحب این 
زمین یا سایر 
اموال مالکیت 
هستند را در 

اختیار خودشان 
بگیرند

شکاف طبقاتی در جامعه ایران همواره پر رنگ بوده و تأکید بر کاهش این شکاف همیشه بر زبان ها 
جاری بوده و هست، حتی گاهی این مساله مهم مورد سوء استفاده های سیاسی قرار می گیرد و از 
عبارتی همچون 4 درصدی ها و 96 درصدی ها سخن به میان می آید؛ فارغ از درست یا صالح بودن این 
نوع تقسیم بندی جامعه با فاصله بسیار زیاد، بررسی علت و راهکارهای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه 
بسیار حائز اهمیت است. دکتر افسر افشار نادری، جامعه شناس جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی 
ایران نسبت به وجود شکاف طبقاتی در جامعه و فساد به وجود آمده از آن هشدار می دهد و می گوید: 
به طور کلی سیستم ساختار اجتماعی حاکم در جامعه کمک می کند کسانی که در طبقات باالتر قرار 
گرفتند، قدرت را حفظ کنند و برعکس کسانی که فاقد این دارایی هستند، در همان سطح باقی بمانند؛ 
همین امر باعث می شود کسانی که ثروت دارند، قدرت و حیثیت هم داشته باشند و از سبک زندگی 
خاصی بهره مند باشند، این سبک زندگی در جامعه مدام خود را معرفی می کند و طبقات پایین تر چون 
قادر نیستند که آن قدرت، ثروت و اختیارات را داشته باشند، سعی می کنند ادای طبقات باالتر را داشته 
باشند. او معتقد است: عواملی که در به وجود آمدن این سیستم اجتماعی نقش داشته، قوانین هستند، 
قوانین در کشور حامی طبقات باالست، طبقات باال اجازه نمی دهند که قانون، منافع آنها را زیر سوال ببرد 

و این اختیار را دارند که همه چیز را با پول بخرند. 
افشارنادری برای کاهش شکاف طبقاتی به راهکار کوتاه مدت و بلند مدت اشاره و تصریح می کند: در 
کوتاه مدت باید قوانین را به گونه ای تعریف کنند که هیچ کسی نتواند از زیر بار مالیات سر باز بزند به 
خصوص مالیات های مستقیم، باید تحت هیچ شرایطی به مالیات بخشودگی نخورد؛ این مالیات باید در 
صندوق سیستم رفاهی برود و افزایش بیمه و رفاه برای طبقات متوسط شود؛ این چرخش در کوتاه مدت 
باید بسیار زود جواب دهد. اما در دراز مدت، سیستم رفاهی تحقیق کند، هزینه های جامعه را برآورد 
کند و حداقل هزینه را در سبد خانواده مشخص کند و هیچ کسی از آن حد نباید کمتر حقوق بگیرد، 
این اقدام باعث می شود که کسانی درآمدهای کالن نداشته باشند چون باید نصف بیشتر آن را مالیات 
بدهند پس کسی دنبال اندوختن ثروت نمی رود و همین باعث می شود که توزیع عادالنه ثروت در دراز 

مدت به وقوع بپیوندد. 
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یک طبقه صاحــب قدرت، پــول، حیثیت و مقام 
هستند و یکســری هیچ گونه اقتدار، ثروت، قدرت 
و انواع دیگری از مواردی که مــی تواند در جامعه 
یک مشروعیتی را به وجود بیاورد، فاقد آن هستند، 
همیشه خواه یا ناخواه طبقه ای که صاحب قدرت، 
ثروت و مقام است، سعی می کنند موقعیت خود را 
حفظ کنند، همیشه طبقات به خاطر اینکه منافع 
و زیان های مشترکی ممکن اســت به آنها برسد، 
سعی می کنند یکدیگر را حفظ کنند فقط به خاطر 
حفظ منافع خودشــان؛ در مقابل آنها طبقاتی که 
صاحب این این موارد هســتند هم سعی می کنند 
مشکالت مشترک خود را با هم مطرح کنند و آنها 
هم به لحاظ ایــن دایره با هم در یــک جا قرار می 

گیرند.  

  چرا شکاف بین آنها روز به روز افزایش 
پیدا می کند؟ 

به این خاطر اســت که سیســتم ســاختار 
اجتماعی کمک می کند آن کسانی که در طبقات 
باالتر قــرار گرفتنــد این قدرت را حفــظ کنند و 
برعکس کســانی که فاقد این دارایی هســتند، در 
همان سطح باقی بمانند؛ همین امر باعث می شود 
کسانی که ثروت دارند، قدرت و حیثیت هم داشته 
باشند و از ســبک زندگی خاصی بهره مند باشند، 
این ســبک زندگی در جامعه مدام خود را معرفی 
می کند و طبقات پایین تر چون قادر نیســتند که 
آن قدرت، ثروت و اختیارات را داشته باشند، سعی 
می کنند ادای طبقات باالتر را داشته باشند، یعنی 
هر چه به طبقات باالتر حیثیــت می دهد اینها به 
صورت صوری سعی می کنند برای خودشان حفظ 
کنند که فاصله ایــن طبقات را از بیــن ببرند، اما 
واقعیت و شکاف همیشــه وجود دارد و روز به روز 
هم این شــکاف در حال افزایش اســت، اگر زمانی 
در کشــوری مانند ایران یا آمریکا فقط چند درصد 
در طبقه باالتر یا چند درصــد در طبقه پایین قرار 
داشــتند و بیشتر طبقه متوســط بودند، اما امروز 
ما می بینیم که یک درصــد باالتری از این قدرت 
برخوردار هســتند و طبقه متوسط و پایین تقریبا 
یکی شــدند، اکنون دیگر تقریبــا همان دو طبقه 
قرار گرفتند، یک طبقاتی که همه چیز دارند و یک 
طبقاتی که هیچ چیــز ندارند یا حداقلی از آنچه در 

جامعه وجود دارد در اختیار دارند. 

  به سیستم اجتماعی اشاره کردید که 
باعث شده شــکاف طبقاتی به وجود بیاید، 

چه عواملی در شــکل گیری این سیستم 
اجتماعی نقش داشته است؟

عواملی کــه در به وجود آمدن این سیســتم 
اجتماعی نقش داشته، یکی قوانین است که حامی 
طبقات باالســت و آن طبقات باال چنین اجازه ای 
نمی دهند که قانون منافع آنها را زیر ســوال ببرد 
و این اختیار را دارند که همــه چیز را بخرند، مثال 
اگر خالفی می کنند، این خالف قابل خرید است، 
اگر افرادی مطابق میلشــان رفتار نمی کنند، این 
افراد را می خرند، اگــر در جایگاهی قرار دارند که 
می توانند خــارج از این جایگاه به پــول، ثروت و 
مقامی برســند، ســعی می کنند باز با خرید آن از 
این راه به قدرت برســند و برعکــس در مقابل آنها 
کسانی که می خواهند با قانون جلو بروند به تنگنا 
برمی خورند و راه باال رفتن آنها سد می شود، یعنی 
این شــکاف طبقاتی باعث می شود که تمام منافع 
جامعه فقط در اختیار عده خاصی قرار گرفته باشد، 
رفاه، بیمه، خوش گذرانی، سبک زندگی باال، حتی 
سالمت در زندگی به طبقه ای که در باال قرار گرفته 
تعلق می گیــرد و طبقات پایین بــه خاطر همین 
فقری که دارند، نمی توانند به آن دسترســی پیدا 
کنند. در حقیقت در کشــورهایی که قانون باالتر 
از همه چیز نیســت پول می توانــد قانون را بخرد؛ 
مثال در کشور سوسیال شــما نمی توانید با قانون 
چیزی را بخرید چون فاصله طبقاتی زیاد نیســت 
اما چون در ایران فاصله طبقاتی زیاد است، قوانین 

قابل خرید و حامی طبقات غنی هستند. 

  تبعات عمیق تر شدن شکاف طبقاتی 
در جامعه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
فکر می کنید این شکاف منجر به چه پدیده 
های نوظهور و آســیب های اجتماعی منجر 

شود؟ 
یکی از دالیــل به وجود آمدن آســیب های 
اجتماعی را شــکاف طبقات می دانیم، به خصوص 
اینکه فاصله طبقاتی، شأن اجتماعی را تعریف کند، 
مثال شــما برای ازدواج به این راحتی نمی توانید با 
کســی که می خواهید، ازدواج کنید چون تعریف 
شده، ازدواج برای کســانی است که ثروت، مقام و 
قدرت دارند، پس آنها می توانند به خواســتگاری 
هر کســی بروند، ولی کسی که در طبقه پایین قرار 
گرفته، این حق را ندارد به خواســتگاری هر کسی 
برود، در نتیجه آن می آید یک پایگاه صوری برای 
خود تعریف می کند و متوســل به دروغ می شود، 
متوســل به این می شود که به هر راهی دست بزند 

تا آن شأن اجتماعی را به دست بیاورد تا مثال بتواند 
به کسی که می خواهد برسد، یا تمام ادبیات جامعه 
تعریف می شــود در اینکه این امکانات جامعه در 
اختیار آدم هــای خاصی قرار گرفته باشــد، برای 
مثال سال گذشته بود که مدیر ایران خودرو گفت، 
-من مثل برخی از افراد پراید سوار نمی شود-، این 
یعنی اینکه من که مدیر هســتم باید ویژگی های 
خاصی برای ماشــین را تعریف کنم و پراید متعلق 
به افرادی است که در سطح بســیار پایین جامعه 
قرار گرفته باشــند، انعکاس ایــن حرف در جامعه 
چیست؟ آن کسی که پراید دارد و در شرایط سنی 
ازدواج هم قرار گرفته باشــد، با خود می گوید اگر 
ازدواج کنم، شأن اجتماعی به من تعلق نمی گیرد، 
ولی اگر من با به دست آوردن پول ماشین مدل باال 
بخرم وقتی در جامعه با من برخورد می کنند، می 
گویند این همانی هســت که صاحب این ماشین 
اســت، پس به جای ازدواج، ماشــین می خرد، در 
نتیجه آرام آرام داشتن ماشین به ازدواج کردن که 
یک ضرورت جامعه اســت، ترجیح داده می شود، 
آرام آرام جامعه با ازدواج کمتری روبه رو می شــود 
یا مثال چون در طبقه پایین اســت و نمی تواند به 
چیزهایی که می خواهد دســت پیدا کند، دست 
بــه دزدی، قاچاق مواد مخدر و... مــی زند تا آنچه 
می خواهد را به دســت بیاورد و پــس از جامعه با 
او برخورد خوب داشــته باشــد و او را در شأن باال 
ارزیابی کنند؛ همه اینها به نوعی یک آسیب است. 

  در حال حاضر شاهدیم که بحث فقیر 
و غنی که روزی قرار بود به کمترین حد برسد 
مجددا پررنگ شده اســت. از طرفی نیز در 
بســیاری از جوامع مانند هند شاهد شکاف 
طبقاتی هستیم اما این شکاف منجر به بروز 
بحران ها و آسیب های اجتماعی نمی شود. 
حال به نظر شما چرا در جامعه ما شکاف های 
طبقاتی باعث بدبینی و احساس تحقیر و بی 

اعتمادی میان افراد جامعه می شود؟
جامعــه ای را مثال زدید کــه از جوامع دیگر 
متفاوت اســت، چــون در هند هر کســی در هر 
جایگاهی که هست، از آن جایگاه راضی است، چون 
مدت ها در طول تاریخ، استعماری که انگلیسی ها 
روی آنها داشــتند در آنها این تفکرا را ایجاد کردند 
که اگر شــما در طبقه نجس ها قرار گرفتید، خدا 
خواسته که شما در اینجا قرار بگیرید و هیچ تالشی 
نکنید برای اینکه از این طبقه خارج شــوید، چون 
آن دنیا دنیایی اســت که به شما تعلق دارد و در آن 
دنیا شما در جایگاه بسیار باالیی قرار دارید و مردم 
هند این را پذیرفتند چون نگرششان بسیار سنتی 
است، اما در کشورهای دیگر چنین چیزی را نمی 
بینیم، در کشورهای دیگر اگر فاصله طبقاتی زیاد 
باشد همه ناراضی هستند چرا که همه می خواهند 
همه چیز را داشــته باشــند به خصوص در جامعه 
ما که یک جامعه ثروتمند اســت، یعنی اگر توزیع 
عادالنه ثروت در یک جامعه صــورت بگیرد ما در 
جامعه نباید فقیر داشته باشیم، ولی ما نمی دانیم 
پولمان کجا می رود، همه با هــم رقابت می کنند 
که این پول نفت دست چه کســی قرار بگیرد، در 
نتیجه هیچ کسی با هیچ کسی دوست نیست، هیچ 
کسی با هیچ کســی همکاری نمی کند همه با هم 
برای به دست آوردن این ثروت رقابت می کنند در 
نتیجه می بینیم که یک جامعه ای شکل گرفته که 
هیچ کدام وحدتی میان آنها وجود ندارد، ســرمایه 
های اجتماعی شکل نگرفته، فساد باالست و همه 
ناراضی هســتند، اینجا یک نظریه هســت که می 

یکی از دالیل 
به وجود آمدن 
آسیب های 
اجتماعی را 

شکاف طبقات 
می دانیم، به 

خصوص اینکه 
فاصله طبقاتی، 
شأن اجتماعی 

را تعریف 
کند، مثال شما 
برای ازدواج 
به این راحتی 
نمی توانید 
با کسی که 
می خواهید، 
ازدواج کنید 
چون تعریف 
شده، ازدواج 
برای کسانی 

است که 
ثروت، مقام و 
قدرت دارند، 
پس آنها می 

توانند به 
خواستگاری 

هر کسی 
بروند، ولی 
کسی که در 
طبقه پایین 
قرار گرفته، 
این حق را 
ندارد به 

خواستگاری 
هر کسی برود، 
در نتیجه آن 

می آید



ش، 10 راهکار
10 چال

26

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

27

بهار 96

ثروت های عمومی در دست اقلیتی است که 
هر روز پول بیشــتری به سرمایه های قبلی 
خود اضافه می کنند. دیدگاه شــما در این 

خصوص چیست؟
من با اصطالح »دارا و ندار« موافق نیســتم، 
چون اکنون »ندار« در جامعه ما وجود ندارد، هنوز 
هیچ کســی نتوانســته برای فقیر تعریف خاصی 
داشــته باشــد؛ یک وقت در جامعه ای که حمام 
وجود ندارد، مــی گوییم این جامعه فقیر زیاد دارد 
چون الزمه دوران مدرن این است که حتما حمام 
در خانه داشته باشــید، پس نبودن حمام یک فقر 
محسوب می شــود، در حالی که زمانی می گفتند 
کســی که ندارد، از عهده نیازهای معیشتی خود 
ماننــد »خوردن« که نیاز اولیه اســت، بر نمی آید 
و او می گوییم فقیر؛ اما امروز به شــخص فقیر نمی 
گوییم، امروز »نمکی« کــه در خیابان راه می رود، 
تلفن همراه دارد و از این تکنولوژی اســتفاده می 
کند. اگر به حلبی آبادها بروید می بینید که سیمی 
از آنتن تیر چراغ برق کشــیدن و ماهواره نگاه می 
کنند؛ یعنی این تکنولوژی اســت که امروز تقریبا 
فرق میــان افــراد را تایید می کند، امــا از همین 
تکنولوژی هــم »دارا« و هم »ندار« اســتفاده می 
کنــد؛ بنابراین فقــر معنی ندارد چــون می تواند 
پول موبایل ندهد و مواد غذایــی مورد نیاز خود را 
تامین کنــد، اما ما امروز چه کســی را »ندار« می 
گوییم؟ آن طبقه متوســطی کــه کار می کند، اما 
رفاه ندارد، تامین نیست، ثبات شغلی ندارد، آینده 
شــغلی ندارد، ما امروز به این می گوییم فقر، یعنی 
تعریف فقر امروز با تعریف فقر در گذشــته متفاوت 
است، امروز ما می گوییم که حداقل امکانات را باید 
همه داشته باشــند، حداقل رفاه را داشته باشند، 
آینده شــغلی داشته باشــند، ثبات شغلی داشته 
باشند، نگران این نباشــند که فردای آنها چه می 
شــود، این آدم اگر این چیزها را نداشت پس فقیر 
اســت، اما »ندار« یعنی هیچی ندارد، هیچی ندار 
االن در جامعه وجود ندارد، امــا حداقل زندگی را 
ندارد که در کشــورهای رفاهی که سیستم رفاهی 

تعریف شده دارند، وجود دارد. 

  طبقه متوسط چند درصد مردم ایران 
را تشکیل می دهد؟

امروز 80 تا 90 درصد مردم را طبقه متوسط 
رو به پایین تشکیل می دهد.  

  در بررســی وضعیت طبقات مختلف 

جامعه کــدام یک از طبقــات در وضعیت 
بحرانی تری قرار دارد؟

طبقه متوســطه، چون طبقــه ای که پایین 
هستند و به ظاهر طبقه پپایین محسوب می شوند 
شاید بتوانیم بگوییم که متکدیان کوچه و خیابان 
هستند که بارها بارها ثابت شده که وضع مالی آنها 
بســیار خوب اســت و اینها از درآمدهای میلیونی 
صحبت می کنند اما یک کارمند دولت و بازنشسته 
حقوق 600 هزار تومان مــی گیرد، حتی زنان بی 
سرپرست و افراد بســیار آبرومند جامعه با 200 تا 
300 هزرا تومان زندگی مــی کنند، ما امروز فقیر 
را این افراد می دانیم که تعریف شــده، نیستند، اما 
واقعیت را اگر بخواهیم در واقــع فقیر اصلی اینها 
هســتند، طبقه کارمند امــروز فقیرترین آدم ها 
هستند، باز نشســتگان با فقر زندگی می کنند، اما 
هیچ کسی نیست به فکر اینها باشد، حتی متکدی 
در خیابان هم درآمدش از بازنشسته بیشتر هست 
و کاری که در حد کار یقه ســفیدی بوده، امروز از 
درآمد بسیار پایین و رفاه ناچیز برخوردار هستند. 

  کدام طبقه نیازمند بازسازی هستند؟ 
طبقه متوســط که کارمندان دولت محسوب 

می شوند.

  چه راهکاری برای این بازسازی وجود 
دارد؟

یک سیســتم رفاهی تعریف شده، سیستمی  
است که در آن حداقل هزینه برای یک فرد را پیش 
بینی کند تا یک فرد بداند، بعد از اینکه یک عمر کار 
می کند و بازنشســت می شود، درآمدی دارد که با 
استفاده از آن از عهده خرج ها و هزینه های زندگی 
بر می آید، به عبارت دیگر باید قوانینی وجود داشته 
باشند که سیســتم رفاهی را تعریف کنند، مالیات 
هایی برای افراد ثروتمند مشخص شود؛ متاسفانه 
امروز اگر مالیات هم بســته می شود، مالیات های 
غیر مستقیمی است که طبقه متوسط پرداخت می 
کند، مالیات مســتقیم که باید بر درآمدهای کالن 
بسته شود، اتفاق نمی افتاد، همه می دانیم، افراد پر 
درآمد به کسانی در وزارت اقتصاد مبلغی پرداخت 
مــی کنند و برگه مالیات آنها به حداقل می رســد 
و ایــن پولی که باید به جیب صنــدوق دولت برود 
و برای طبقه پایین به عنوان بیمه خرج شــود، در 
جیب یک یا دو نفر از کســانی که این رشوه را می 

گیرند، می رود. 
- به طــور کلی برای کاهش شــکاف 
طبقاتی اگر بخواهیم دو راهکار بلند مدت و 
کوتاه مدت ارایه دهیم، در کوتاه مدت و بلند 

مدت باید چه کارهایی انجام دهیم؟
در کوتاه مدت باید قوانین را به گونه ای تعریف 
کنند که هیچ کســی نتواند از زیر بار مالیات ســر 
باز بزنــد به خصوص مالیات های مســتقیم یعنی 
افرادی که پر درآمد هســتند، بــه جای پرداخت 
مالیات، کارهای خیریه می کنند، سود این کارهای 
خیریه باز به جیب خودشــان مــی رود و در عوض 
تخفیف مالیاتی می گیرند، بنابراین باید تحت هیچ 
شرایطی به مالیات بخشودگی نخورد؛ این مالیات 
باید در صندوق سیستم رفاهی برود و افزایش بیمه 
و رفاه برای طبقات متوســط شود؛ این چرخش در 
کوتاه مدت باید بســیار زود جواب دهد. اما در دراز 
مدت این سیستم رفاهی تحقیق کنند، هزینه های 
جامعه را برآورد کنند و حداقل هزینه را در ســبد 
خانواده مشخص کنند و هیچ کسی از آن حد نباید 
کمتر حقوق بگیرد، اینگونه باعث می شــود که نه 

گوید اگر مردم حتی برابری بین آنها وجود داشته 
باشد، اما آنها احساس نارضایتی کنند، این جامعه، 
جامعه خوبی نخواهد شــد، حاال جامعه ما جامعه 
ای است که هیچ کسی از آنچه دارد، راضی نیست؛ 
چون جامعه ثروتمند اســت و همه می گویند این 
حق ما نیســت، اما در کشوری مانند کره که ثروتی 
وجود ندارد همه می گویند که ما دســت در دست 
هم مــی دهیم تالش می کنیم بــرای اینکه ثروت 
تولید کنیم، هیچ کســی نمی توانــد این ثروت را 
از آنهــا بگیرد، هیچ وقت اینها با هم دشــمن نمی 
شوند، همه با هم متحد سرمایه اجتماعی را تبدیل 
به سرمایه اقتصادی می کنند و آن جامعه، جامعه 
موفقی خواهد بود و نارضایتی هرگز وجود نخواهد 
داشــت حتی اگر نا برابری باشــد، ولی ما همیشه 
در جامعــه مردمی را می بینیم کــه از آنچه دارند، 

رضایت ندارند. 
  در نسل های مختلفی که جامعه ایران 
تجربه کرده نارضایتی همواره وجود داشته 
یا در دو دهه اخیر خواســته ها تغییر کرده و 

نارضایتی ها به اوج رسیده است؟ 
ما ســیر تکامل تاریخی را طی نکردیم، سیر 
تکامــل تاریخ به ایــن صورت بوده کــه از جامعه 
اشتراکی شروع شده به جامعه برده داری رسیده، 
برده داری به فئودالیزم، فئودالیزم به سرمایه داری 
و تا به امروز که جهانی شــدن مطرح اســت، می 
گویند هر کســی باید این دوره را طی کند چرا که 
تکامل هر دوره، دوره بعــد را به وجود می آورد، اما 
ما دوره بــرده داری و فئودالیزم را تجربه نکردیم و 
چون تجربه نکردیم مانند کودکی هستیم که دوره 
جوانی را طی نکرده و از کودکی به ســن میانسالی 
رسیده است، بنابراین در این فرد در سن میانسالی، 
کمبودهایی خواه یا ناخواه وجود خواهد داشت، در 
جامعه هم همینطور است، وقتی یک دوره ای را به 
طور کامل نگذراند، به مشــکل برمی خورند؛ مثال 
اکثر کشورها در دوره برده داری و کشاورزی به آن 
حد رشد خود رسیدند چون برده ها کار مجانی می 
کردنــد و از نیروی برده داری برای تولید در جامعه 
استفاده می شــد، در حقیقت بدون ثروت به تولید 
باال رسیدند، اما ایران چون برده داری و فئودالیزم 
را طی نکرده اســت، پس نیروی کار مجانی و تولید 
نداشــتیم. در طــول تاریخ همــه در جامعه ایران 
واسطه و دالل بودند و این داللی در طول تاریخ در 
جامعه ما وجود داشــته و امروز به حداکثر خودش 
رســیده، یعنی اگر امروز بگویند که فراوانی شغلی 
در ایران چیســت، می توانیم بگوییــم، داللی که 
شغل های کاذب هســتند و شرایط اقتصادی ما را 
بهبود نمی بخشــد. پس  شغلی که اکنون در ایران 
بیش از همه شغل ها نمایانی دارد، داللی است که 
به حداکثر دوران تاریخی خودش رســیده و خواه 
یا ناخــواه می توانیم بگوییم در تاریخ ما همیشــه 
این مسایلی همچون رشــوه گیری و رشوه دادن و 
راه هــای گریز از قانون وجود داشــته، به خصوص 
اینکه هنوز صد سال نشــده که قانون را در جامعه 
تجربه کردیم و هنوز قانون را باالتر از فرد، قدرت و 
سیاســت نمی دانیم؛ تا زمانی که شرایط جامعه به 

این صورت باشد، شاهد این مسایل خواهیم بود. 
  برخــی از کارشناســان اقتصادی 
معتقدند جامعه ایران مرز شــکاف طبقاتی 
را نیز پشت سر گذاشــته و به »دارا و ندار« 
رسیده است. طبقه متوســط به طبقه فقیر 
ریزش کــرده و طبقه ثروتمنــد نیز هر روز 
ثروتمندتر می شــود. بحث اختالس های 
اقتصادی نیز این شــایبه را دامن می زد که 

با اصطالح 
»دارا و ندار« 
موافق نیستم، 
چون اکنون 
»ندار« در 

جامعه ما وجود 
ندارد، هنوز 
هیچ کسی 

نتوانسته برای 
فقیر تعریف 
خاصی داشته 
باشد؛ یک 

وقت در جامعه 
ای که حمام 
وجود ندارد، 
می گوییم این 
جامعه فقیر 

زیاد دارد چون 
الزمه دوران 
مدرن این 

است که حتما 
حمام در خانه 
داشته باشید، 
پس نبودن 

حمام یک فقر 
محسوب می 
شود، در حالی 
که زمانی می 
گفتند کسی 
که ندارد، از 

عهده نیازهای 
معیشتی 

خود مانند 
»خوردن« 

که نیاز اولیه 
است، بر نمی 

آید
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کسانی درآمدهای کالن داشــته باشند چون باید 
نصف بیشتر آن را مالیات بدهند پس کسی دنبال 
اندوختن ثروت نمی رود و همین باعث می شود که 
توزیع عادالنه ثروت در دراز مدت به وقوع بپیوندد. 

  تعیین حداقل حقوق در جامعه ایران 
شدنی است؟

بله! اگر سیســتم پرداخت بیمه درست انجام 
شود خود به خود در چرخش آن پرداخت می شود، 
بیمــه هایی که به درآمدهای بــاال تعلق می گیرد 
برمی گردد، مثل کشــورهای سوسیالیســت که 

همین اتفاق می افتد. 

  چرا تا به امــروز از ایــن راهکارها 
استفاده نشده و ســال های سال است که 
جامعه ایران با این شــکاف طبقاتی دست و 

پنجه نرم می کند؟
»رالف دارندورف« همیشــه مــی گوید، اگر 
بخواهیم ثروت را در جامعــه برآورد، کنیم، ثروت 
همیشه یک حداقلی به طبقات پایین هم می رسد 
یعنی درست اســت که می گوییم ثروت در دست 
طبقات باالســت ولی طبقات پایین هم به میزان 
حداقلی از ایــن ثروت برخوردار می شــوند، ولی 
وقتی صحبت از ثروت و اقتدار می شــود، اقتدار را 
یکی دارد و دیگری نــدارد، یعنی اقتدار در جامعه 
هیچ وقت برای همــه وجود ندارد، تعدادی دارند و 
تعدادی ندارند، کسانی که دارند از این اقتدار برای 
این اســتفاده می کنند که یــک قوانینی تصویب 
نشــود، مثال چندین بار در ایــران قوانین افزایش 
مالیات شــکل گرفتــه، اما نتوانســتند این قانون 
را تصویــب کنند، تبصره هایی گذاشــتند و از زیر 
آن در رفتنــد مثل تخفیف مالیاتــی به افرادی که 
کار خیر می کنند؛ بســیاری از سازمان های مردم 
نهاد و خیریه را به شــما نشان می دهم که می دانم 
بســیاری از پول هایی که به این سازمان ها می رود 
در جیب کسانی که صاحب این سازمان ها هستند 
می رود در حالی که پول در سازمان های مردم نهاد 
و خیریه فقط باید در آن ســازمان ها ریخته شود و 
به جیب کســی نرود، نباید این راه ها وجود داشته 
باشد، اگر کســی کار خیر می کند، نباید در قبال 
این کار خیر، پاداشــتی برای آن تعلق بگیرد، اگر 
در راه خدا خیر می کند، خدا باید به او جواب دهد، 
پس چرا اگر او کار خیر می کند، متاسفانه در حال 
حاضر این گروه ها دارای اقتدار هســتند و ســعی 
می کننــد قوانین را به گونــه ای ترتیب دهند که 
اگر مالیاتی تصویب شــد، به طریقی فرار از مالیات 

وجود داشته باشد. 
  در جامعه ایران که با شکاف طبقاتی 
روبه روســت چه رفتارهای اجتماعی شکل 
می گیرد، به عبارت دیگر انعکاس شــکاف 

طبقاتی در جامعه به چه صورت است؟ 
وقتی شــکاف طبقاتی در جامعه وجود دارد، 
یک فرصت زندگی را به مــردم می دهد که در آن 
فرصت می توانند، ســبک زندگــی خود را تعریف 
کنند، مثال طبقه باال، ورزشــی به نام اسب سواری 
انتخاب مــی کند، طبقــه پایین توپ به دســت 
فرزندش می دهد و می گوید در خیابان بازی کن، 
طبقه باال سازی به نام پیانو برای فرزند انتخاب می 
کند و طبقه پایین ساز دهنی به دست فرزندش می 
دهد، طبقه باال هر سه ماه یک بار چکاب می دهند، 
طبقــه پایین وقتی می فهمند ســرطان دارند که 
بیماری بسیار پیشرفت کرده، ما می گوییم  طبقات 
اجتماعی یک واژه نیســتند، بلکه یک پروســه و 

فرایند هستند که به دنبال آن تمام کنش و واکنش 
هایی که در جامعه اتفاق می افتد و فرصت زندگی 
شــکل می گیرد یعنی طبقه متوســطه نمی تواند 
سازی که طبقه باال انتخاب می کند، انتخاب کند، 
ناچار است که اگر فرزندش به موسیقی عالقه مند 
باشد، در حد همان فرصت زندگی که در آن طبقه 
قرار گرفتند به من بدهند و این مساله یک تحرک 
صوری را در جامعه ایجاد می کند، مثال امروز واژه 

نگهبان به سرایدار تغییر کرده است، 
آیا در پایگاه طبقاتی او نیز تغییری رخ داده یا 
فقط نــام او تغییر کرده؟!، چون نمی توانیم جایگاه 
آن را بــاال ببریم یک تحرکات صــوری در جامعه 
شکل می گیرد که او احساس کند، جایگاه او تغییر 
کرده است، اما فقط در ادبیات این واژه را تغییر می 
دهیم بدون اینکه این مســاله تغییر کند، اینگونه 
می توانیم رفتارها و روابط اجتماعی را تعریف کنیم 
که روابط اجتماعی در طبقــه اجتماعی بر مبنای 
فرصت اجتماعی شــکل می گیرد و چون فرصت 
اجتماعی طبقات پایین ممنوع اســت، این مساله 
باعث می شــود که تمام تالش خودشــان را کنند 
که خودشان را طبقات باال نشان دهند به خصوص 
اینکه ارزیابی جامعه هم از طبقــه ای که آنها قرار 
گرفتند، پایین و باالســت؛ مثال اینگونه تصور می 
شود که کارگر شهرداری نباید آدم محسوب شود، 
این مســاله باعث می شــود که کارگر شهرداری 
با مقدار حقوقــی که می گیرد، لبــاس مارک دار 
بخرد، یا شــاهدیم کارگری که در خانه ها کار می 
کند، با حقــوق خود، موهایش را مــش می کند، 
آیا واقعا در گذشــته کارگر پولی که به دســت می 
آورد را اینگونــه مصرف می کرد؟! امروز یک کارگر 
دســت به چنین رفتاری می زند چون می خواهد 
ارزیابی مردم نســبت به او باال برود و مردم او را در 
جایگاه بــاال ببینند، یعنی در جامعه عالوه بر اینکه 
شکاف طبقاتی وجود دارد ارزیابی مردم هم پایین 
و باالست و ارزش محسوب می شود در صورتی که 
این مساله ارزش نیست، این مســاله باعث و بانی 
فســاد اجتماعی اســت چرا که همه دست به هر 

کاری می زنند که آن ارزیابی را مخدوش کنند. 

  این افراد در هدف خود، یعنی ارزیابی 
متفاوت جامعــه از آنها نســبت به آنچه 

هستند، موفق می شوند؟ 
بله تا اندازه ای. مثال اگر با یک معلمی صحبت 
کنید می گوید که من دوســت دارم دختر و پسرم 
با کســی ازدواج کند که مثل خودمان باشد، به این 

صورت سعی می کند در جامعه این ذهنیت را وارد 
کند که ما در طبقه بســیار ّآبرومنــدی قرار داریم 
و می خواهیم مثل خودمان باشــد. کسانی سعی 
می کنند جایگاه خود را حفظ کنند و کســانی هم 
سعی می کنند تخریب کنند، مثال می گویند ما در 
این شــرایط زندگی می کنیم، اگر نداریم خودمان 
می خواهیم و برای دنیــای ابدی تالش می کنیم. 
عده ای هم می گویند ما به هر قیمتی هســت باید 
صاحب جایگاهی که طبقه باالست، شویم حتی با 
کالهبرداری و دروغ. هر سه این رفتارها در جامعه 
غیر عادی است، هیچ کسی نمی تواند خودش باشد 
و از جایگاهش دفاع کند. در یک کشــور سوسیال 
کســی که کارگر شهرداری است، می گوید که من 
کارگر شهرداری هســتم و به آن افتخار می کند، 
این فرد دچار مشــکل روانی نمی شود، ولی آنکه 
دست به هر کاری می زند که خودش را غیر از اینکه 
هست نشــان دهد، حتما در جامعه دچار مشکل 
روانی می شود و فرزندان او به مشکل برمی خورند. 
تمام تالش ما در جامعه این است که مورد قضاوت 
خوب قرار بگیریم، این امر می تواند جامعه را دچار 

مشکل بسیار اساسی کند. 

  این مســاله در نســل های آینده، 
تشدید تر می شــود و آسیب های خود را به 

همراه خواهد داشت؟ 
اگــر اوضاع اقتصادی مردم بــه همین منوال 
باقی بماند، جامعه در معرض متالشی شدن است، 
دیگر ما نســل آینده ای نخواهیم داشت. در حال 
حاضر یکی از مشــکالت جامعه ما این اســت که 
فرزند کم دارند، یعنی روز بــه روز جامعه در حال 
کوچک شدن هســت و همین امر در آینده جامعه 
را دچار مشکالت بسیاری خواهد کرد، ما جمعیت 
جوانی نخواهیم داشــت که کار کند و بتواند بیمه 
قشر سالمند را تامین کند. مردم نمی خواهند، بچه 
دار شــوند، چون نمی خواهند بچه گدا زیاد کنند، 
می گویند امــروز فرزند ما بایــد بهترین امکانات 
را داشــته باشــد، بهترین مدرســه برود، از لحاظ 
تکنولوژی همه چیز داشته باشند، و چون خانواده 
نمی تواند جوابگوی این هزینه ها باشد، ترجیح می 
دهد فرزند نداشته باشد و فقط به خودش فکر کند 
یا اصال ازدواج نکند و به صــورت مجردی زندگی 
کند. این موارد از جمله مسایلی است که در جامعه 
پیش می آید و موجب شــود که جامعه تداوم نسل 
نداشته باشد، لذا ما ناچار خواهیم شد که در آینده 
مهاجر بپذیریم تا جمعیت توازن خود را حفظ کند.  

 اگر با یک 
معلمی صحبت 
کنید می گوید 
که من دوست 
دارم دختر و 
پسرم با کسی 
ازدواج کند که 
مثل خودمان 
باشد، به این 
صورت سعی 
می کند در 
جامعه این 

ذهنیت را وارد 
کند که ما در 
طبقه بسیار 
ّآبرومندی 

قرار داریم و 
می خواهیم 

مثل خودمان 
باشد. کسانی 
سعی می کنند 
جایگاه خود 
را حفظ کنند 
و کسانی هم 

سعی می کنند 
تخریب کنند
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  به کرار شاهد بروز رفتارها و کالم های 
خشونت آمیز و پرخاشــگری در جامعه در 
موقعیت های مختلف هســتیم، در خصوص 
علل و عوامل چنین تغییری در رفتار و گفتار 
جامعه ایران بسیار صحبت شده است. سوالم 
این اســت که این تغییر رفتار در جامعه را تا 

چه میزان بحرانی می دانید؟ 
مزینانی: بحث خشونت و پرخاشگری بحثی 
اســت که هم از لحاظ جامعه شناســی و هم کردار 
شناسی باید ابتدا تیپولوژی آن مشخص شود؛ باید 

ابتدا به این مســئله بپردازیم که بحث خشــونت و 
پرخاشگری که امروز در جامعه ما وجود دارد، یک 
معضل ذاتی و فطری اســت یا یک معضل اکتسابی 
و اجتماعی؟ پس از آن الزم اســت که این مســاله 
را آسیب شناســی و کالبد شناسی کنیم. در بحث 
های جامعه شناســی و کــردار شناســی معتقد 
هســتیم که بحث پرخاشگری، خشونت یا جمالت 
سخیفی که بین مردم وجود دارد و متاسفانه آستانه 
تحمل مــردم ما در رفتارهایشــان پاییــن آمده، 
مساله ای دوسویه اســت؛ یعنی هم به نوعی ذاتی 

و فطری و هم به نوعی اکتســابی و اجتماعی است. 
اندیشــمندان متعددی در این زمینه نظر داده اند، 
افرادی مثل فرویــد، لورنس و اریک فروم معتقدند 
که پرخاشــگری در ذات انســان ها وجــود دارد و 
انســان ها زمانی که احساس کنند از لحاظ طبیعی 
خواســته ها و غرایزشان مورد تهدید قرار می گیرد 
اتوماتیک این وضعیت پرخاشگری در آن ها ظهور 
پیدا می کند، اما تعدادی از اندیشــمندان هستند 
که معتقدند خیر، این وضعیت خشــونت در انسان 
ها پدیده یا مســئله ای است که اکتسابی می باشد. 
یعنی افــراد در روند جامعه پذیر شــدن و حتی در 
روند فرهنگ پذیری شان در آن بستری که زندگی 
می کنند چه خانواده، چه تعامل با گروه همساالن 
یا مدرسه باشد، این ها آموزش می بیننند که خشن 
شوند یعنی خشــونت تنها اکتسابی نیست. افرادی 
مثل دورکیم و مرتون در نظریــه هایی که داده اند 
معتقدند که بحث خشونت بحثی است که انسان ها 
از جامعه کسب می کنند. حال باید ابتدا ببینیم که 
در جامعه ما چه اتفاقاتی رخ داده اســت، چه عاملی 
باعث شــده که مردم ما در فرایند اجتماعی شدن و 
فرهنگ پذیری تبدیل به انسان های خشن شدند؟ 
انسان هایی با آستانه تحمل پایین! در کوچک ترین 
اتفاقی از خودشان رفلکس هایی نشان می دهند که 

: در مرز فاجعه رفتار های خشونت آمیزیم

عادت به فرهنگ گفت وگو را 
ایجاد کنیم

 بحث خشونت 
و پرخاشگری 
بحثی است که 

هم از لحاظ 
جامعه شناسی 
و هم کردار 
شناسی باید 

ابتدا تیپولوژی 
آن مشخص 

شود

بسیاری مردم ایران را مردمانی خشن با آستانه تحمل پایین می دانند. مردمانی که ادبیات محاوره 
آنها مهربانانه نیست و دائم با هم درگیر هستند، حتی سعی می کنند تعامالت و کنش های عادی 
روزمره شان را با روش های خشــن انجام دهند.  »محمد حیدرپور کلیدسر« دکترای جامعه شناسی 
فرهنگی و مدرس دانشگاه، »آتوسا محمدی مزینانی« دانشجوی دکترای جامعه شناسی بررسی کردند 
که چه عواملی باعث می گردد مردم به ســمت خشونت در رفتارهایشان گرایش پیدا کنند!؟ چرا مردم 
ایران در فرایند اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری تبدیل به انسان های خشن شدند و در کوچک ترین 
اتفاقی از خودشــان رفلکس هایی نشــان می دهند که طبیعتاً رفلکس های شایسته ای نیست. این 
کارشناسان راهکارهایی برای حل این مسایل بیان کردند.  کارشناسان یکی از بزرگترین معضالت جامعه 
ایران که باعث می شود، آستانه صبر مردم پایین بیاید و خشونت را اعمال کنند، این است که نمی دانند، 
بین سنت و مدرنیته کدام بهتر است. آنها همچنین دین گریزی و سرخوردگی را از عوامل بروز رفتارهای 
خشن می دانند و می گویند در زمینه رفتارهای خشونت آمیز در مرز فاجعه هستیم و در صورتی که نگاه 
نســبی گرایانه به جامعه بیاید و اندیشــه حاکم شــود، می توانیم آینده خوبی را پیش بینی کنیم. 



ش، 10 راهکار
10 چال

30

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

31

بهار 96

طبیعتاً رفلکس های شایسته ای نیست. بسیاری، 
مردم ایران را مردمانی خشــن، مردمانی غمگین و 
مردمانی با آستانه تحمل پایین می دانند. مردمانی 
که ادبیات محاوره ایشــان هم ادبیاتی اســت که 
مهربانانه نمی باشــد. مردمی هستند که خوشحال 
نیستند و دائم با هم درگیر هستند، حتی سعی می 
کنند تعامالت عادی و کنش هــای عادی روزمره 
شان را با روش های خشن انجام بدهند. به نظر من 
ابتدا باید این مســاله بررسی شــود که چه عواملی 
باعث می گردد که مردم به ســمت خشــونت در 

رفتارهایشان گرایش پیدا کنند؟
حیدرپور: مــی توانیم شــرایط و وضعیت 
خودمان را مقایسه ای داشته باشیم با شرایطی که 
بعد از انقالب کبیر در فرانسه در اواخر قرن هجدهم 
یعنی ســال 1789 صورت گرفته اســت. جامعه 
شناسی را هم که می دانیم بعد از تحوالت مختلف 
اجتماعی در فرانسه ایجاد شــد، پدید آمدن همه 
ایــن پدیده های اجتماعی و خود جامعه شناســی 
هم نیاز به تحلیل جامعه شــناختی دارد. تحوالتی 
که در آنجا سبب شــد تا جامعه شناسی ایجاد شود 
شامل تحوالت سیاســی و تحوالت اجتماعی یک 
ســری فرو افتادن،Clubs واژگونــی معیارهای 
دینی و مســائلی که قباًل وجود داشــته می باشد. 
جامعه آنجا دچار آنومی شــده بود در نتیجه انسان 
ها نیاز به یک ســری شــاخص دارند. انسان ها اگر 
در زندگی اجتماعی و زندگی فردی خود شــاخص 
نداشته باشــند دچار ناهنجاری می شوند یا مفهوم 
آنومی که دورکیم مطرح می کند و این مسئولیت، 
مســئولیت جامعه شناسان می باشــد. اصاًل پدید 
آمدن جامعه شناســی آنجا توســط آگوست کنت 
بوده و بعد تکمیل شدن آن توسط دورکیم در همان 
فرانسه اتفاق افتاده اســت. این تحوالت اجتماعی 
زمینه ساز بوده است، شــرایط ما هم طوری است 
که بعد از انقالب آن معیارها و شــاخص های دینی 
قرار بــود یک زندگی برای افــراد جامعه به ارمغان 
بیاورد اما می بینیم که نتوانستند و چون نتوانستند 
جامعه ســریع فیدبک نشــان می دهد. مخصوصاً 
جوانان! ما می بینیــم این پدیده ناهنجاری، پدیده 
بی اعتقادی و تقدس زدایی را به وجود می آورد. این 
تقدس زدایی در شــرایطی صورت گرفته است که 
کارگزاران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هدف شان 
ایــن بوده که جامعه دینی شــود. چرا پیامد عکس 
داد؟ این وظیفه جامعه شناس است که پیامدهای 
غیر نیت مند این پدیده های اجتماعی را بررســی 
کند. هدف این بوده که جامعه بیشــتر دینی شود. 
جامعه ما جامعه ام القرای جهان اســالم شود. چه 
شد که نشــد و چیز دیگری شد؟ این نیاز به تحلیل 
جامعی دارد. ما باید نــگاه کنیم که با چه توانی می 
خواســتند جامعه را مدیریت کنند؟ داشته ها چه 
هســت؟ ما می بینیم افراد می آیند شعار می دهند 
مردم هم راه می افتند. توده مردم آن دانش سیاسی 
اجتماعی را ندارند، اما روشنفکران، جامعه شناسان 
نگاه می کنند، مــی گویند با این داشــته ها نمی 
شــود چنین پروژه هایی را پیش برد. مارکســیس 
نــگاه انتقادی به جامعه ســرمایه داری دارد و نگاه 
انتقادی سبب شده که سرمایه داری سرعقل بیاید. 
بسیار آرمان های انسانی بزرگی در آن هست اما این 
ایدئولوژی مشکل دارد منتهی هرکسی این مشکل 
را نمی بیند. مشــکل این بود که این فرد بزرگ می 
دیــد تجمع قدرت، ثروت و فرهنــگ یا ایدئولوژی 
دســت یک گروه بیفتد این وحشــتناک می شود. 
چون قدرت فســاد می آورد، قدرت مطلق فســاد 
مطلق می آورد. این ایدئولوژی مشکلش این است. 

این را هرکســی نمی بیند. اما متاسفانه ما نداریم؛ 
بعد از آن نسل اول روشــنفکران ایران، نسل های 
بعدی در شــرایط پهلــوی دوم آمدند. به خصوص 
بعد از کودتــای 28 مرداد ما کوتولــه های فکری 
داریم، ما دچار فقر روشــنفکر عقالنی از هر قشری 
بودیم. من روشــنفکر فراگیر را مــی گویم در هر 
لباسی ما دچار فقر بودیم ما می بینیم در جامعه ما 
گروه های روشنفکری راه رهایی به سعادت جامعه 
را در مارکسیســم گروه های چپ مــی جویند و با 
سرکوب رژیم پهلوی که یک استبدادی ایجاد کرده 
بود روبرو می شــوند. گروه های ملــی گرا، ما گروه 
های لیبرال دموکرات واقعاً نداریم و نداشــتیم.بعد 
از سرکوب مصدق ما یک نیروی لیبرال دموکرات، 
کسی که یک درک واقع بینانه داشته باشد نداریم، 
اما یک زمینه ای ایجاد می شود برای یک گروه های 
خاص مذهبی که اینها نســخ می گیرند، چون شاه 
دیدگاه استبدادی را اعمال می کند دو طیف خطر 
برای خودش ترســیم می نماید که شامل ارتجاع 
سرخ و سیاه است. ســرخ را که مارکسیسم ها می 
داند به شــدت ســرکوب می کند، البته قبل از این 
ها گروه های ملی لیبرال دموکــرات را که آخرین 
نماینده شــان مصدق بوده سرکوب می کند، خطر 
آن را می دیده آن را ســرکوب می کند و دیگر هیچ 
نیروی لیبرال دموکرات مــا نداریم. جبهه ی ملی 
یک ســایه بود از بیــن رفته بود. دو گروه ســرخ و 
سیاه تقســیم می کند. گروه های چپ را به شدت 
ســرکوب می کند. البته جریان روشنفکری ما در 
دهه 20 مســیر را اشتباه رفت، ایدئولوژی رهایی را 
در نیروی چپ دید در حزب توده و همان مســیر را 
اشــتباه رفت. چقدر نیروهایی وارد شدند و به هدر 
رفتند و گروه های مذهبــی گروه های مذهبی هم 
بعد از آیت اهلل بروجردی به هر حال کسانی متولی 
آن شدند که بیشتر دیدگاهی داشتند که فاصله ی 
با دیدگاه آیت اهلل بروجردی بعد از ایشــان زیادی 
داشت در نتیجه در دیدگاه مذهبی کسانی فرصت 
ایده پردازی پیدا کردند، کسانی توانستند حرفشان 
را به کرســی بنشانند که ما به هر حال بعد از انقالب 
محصولش را می بینیم به چه ترتیبی بود. پس قرار 
ما این شد که شرایط ما شرایط بعد از انقالب فرانسه 
اســت. ما دچار از بین رفتن شــاخص های دینی 
هستیم و در شرایط آنومیک به سر می بریم. در این 
شــرایط آنومیک باید بیاییم یک سری معیارهای 
انســانی و آزادی خواهانه که در جهان توسعه یافته 
هم توانســته یک جامعه ای ایجاد کند که فرصت 
ابراز عقاید باشــد ایجاد کند و ما دنبال این شاخص 

ها باشیم. 

  در این صورت روی رفتارهای خشونت 
آمیز ما تاثیر می گذارد؟

حیدرپور: بلــه! دقیقــاً وارد بحث اصلی که 
خانم دکتر اشــاره فرمودند می شویم و اینها را باید 
تحلیل جامعه شناسانه داشته باشیم. راهکار پدیده 
های اجتماعی هم تحلیــل ها و تبیین های جامعه 

شناسانه دارد.
مزینانی: البته فرمایشــات آقای دکتر یک 
بســتر بســیار عالی فراهم کرد که ما باید برای این 
که هر مسئله جامعه شناسانه را بررسی کنیم ابتدا 
الزم اســت تاریخ آن موضوع را بدانیم. همانطور که 
من عرض کردم، تیپولــوژی کوچکی در خصوص 
آن ارائــه دادیم. آقای دکتر هــم بحث تاریخی آن 
را بیان کردنــد که اصاًل از کجا ما بــه اینجا آمدیم. 
ما به دنبال چــه بودیم و اکنون به کجا رســیدیم. 
آنچه که خیلی مهم اســت بوجود آمدن شــکاف 
های خیلی عمیق طبقاتــی، اقتصادی، اجتماعی، 
و متاسفانه فرهنگی است در حال حاضر در جامعه 
ما هســت. جامعه ما در یک گذاری بین ســنت و 
مدرنیته گیر کرده است. آن قفس آهنی وبر اکنون 
تبدیل به جاگرنات شده است.! جاگرنات می گوید 
مدرنیته مثل یک چرخــه ویرانگر می ماند، ما نمی 
دانیم این مــی چرخد و می رود و بــه کجا خواهد 
رســید؟ مردم ما آنجا گیر کردنــد، بعضی ها هنوز 
دایه ســنت را دارند. بعضی ها هنوز معتقد هستند 
که برای ایــن که ما در آن چرخه جاگرنات مدرنیته 
شدن نابود و خرد نشویم باید به سنت ها بچسبیم، 
برخی ها که قشــر جوان جامعه و قشر غالب جامعه 
را تشــکیل می دهند نمی خواهند تابع ســنت ها 
باشــند، می خواهد مدرن باشند. اما مدرن شدن با 
مدرنیزه هم تفاوت خــودش را دارد. بنابراین یکی 
از بزرگترین معضالت جامعه ما که باعث می شــود 
آســتانه صبر مردم پایین بیاید و خشونت را اعمال 
کنند در زندگی این اســت کــه در این گذار ماندن 
بین ســنت و مدرنیته کدام بهتر است، کدام ما را به 
سرمنزل مقصود می رساند و تاکنون نیز متاسفانه 
ما نتوانستیم نه تنها این مســاله شکافی که ایجاد 
شده را کم کنیم بلکه شــاهد هستیم که بسیار هم 
بیشتر شده است. شــکاف اقتصادی بسیار عمیق. 
معضالت اقتصادی و بغض های فروخورده. شــاید 
من که در آستانه میانسالی هســتم و یا پدر و مادر 
من بتوانند این مسئله را تحمل کنند اما شاید دختر 
نوجوان من یا دیگری به عنــوان فردی که ابتدای 
جوانی هستید نتوانید این مسئله را به عنوان بغض 
های فروخورده و خواســته های درست و حقیقی و 
حیاتی شما تحمل کنید. وقتی که خواسته ها انجام 
نپذیرد و شما توانایی رسیدن به آنها را از مسیرهای 
مثبت نداشــته باشــید، به هر حال در هر شرایطی 
شما انسان خشن می شــوید و این خشونت باعث 
می شود که اعتماد اجتماعی شما از بین برود. ما در 
جامعه ای زندگی می کنیم که دایه اســالم مداری 
داریــم اما می بینیم که تضــاد طبقاتی چقدر زیاد 
شده اســت. فاصله اقتصادی چقدر زیاد است. اینها 
معضالتی است که باید به آنها رسیدگی شود. وقتی 
که فاصله طبقاتی زیاد می شــود و وقتی که مردم 
از لحاظ طبیعی نتوانند به طبیعی ترین و اساســی 
ترین خواسته هایشــان از راه های معقول و صحیح 
دست پیدا کنند، ناخودآگاه به این می اندیشند که 
دیگران از چه راهی توانســتند به این مسیر برسند! 
این مسایل در انسان ها موجب بروز خشم می شود، 
بغض های فرو خورده! خواســته هایی که برآورده 

می توانیم 
شرایط و 
وضعیت 

خودمان را 
مقایسه ای 

داشته باشیم 
با شرایطی 
که بعد از 

انقالب کبیر 
در فرانسه در 
اواخر قرن 

هجدهم یعنی 
سال 1789 

صورت گرفته 
است. جامعه 
شناسی را هم 
که می دانیم 

بعد از تحوالت 
مختلف 

اجتماعی در 
فرانسه ایجاد 

شد، پدید 
آمدن همه 
این پدیده 

های اجتماعی 
و خود جامعه 
شناسی هم 

نیاز به تحلیل 
جامعه 

شناختی دارد. 
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انواع ناهنجــاری در جامعه ایجاد می کند بحثی که 
مرتون در این زمینه دارد آن اهداف خوب اســت به 
هر حال داشتن رفاه حق افراد هست، اما اگر وسیله 
رســیدن به رفاه نباشد انواع انحرافات و خشونت ها 
در جامعه ایجاد می شود. این یک بحث هست که ما 
می بینیم در جامعه ما ایجاد شده و آن شاخص ها و 
معیارهای دینی با این عملکردها همه زیر سوال می 
رود و ما این روند سکوالریزیشــن، عرفی شدن در 
جامعه ما تسریع شده در حالی که قرار نبود تسریع 
شــود بلکه قرار بود جامعه دینی و دینی تر شود اما 
عماًل عرفی تر شــد. من می توانم بــه جرأت این را 
بگویم البته با تحلیل جامعه شناســانه نمی گویم، 
من مخالف هســتم. من می گویــم تحلیل ها باید 
خاکستری باشد اما مشــاهدات من جامعه شناس 
نشــان می دهد که روند عرفی شــدن در جامعه ما 
تسریع شده و بیشــتر از ترکیه است. من در ترکیه 
می بینم  بدنه جامعه بیشتر به سمت حالت مذهبی 
می روند، بدنه جامعه آنجا بیشــتر تقاضا و مطالبه 
مذهبی بــودن دارند. حکومت را حمایت می کنند. 
حکومت مذهبی حاال اردوغان اســت و هرچند می 
بینیم آن هم دوباره به ســمت استبداد می رود، آن 
هم بحث جالبی می طلبد، چرا نیروهای مذهبی در 
جایی حاکم می شــوند به سمت استبداد می روند، 
چه دالیلی وجود دارد این یک بحث مفصلی هست. 
اما این بدنــه جامعه ما و این عرفی شــدن یکی از 
علل آن این اســت که نوید جامعــه ای را می دهد 
که از تنگنا و محدودیت مالی به دور باشــند اما در 
عمل یک طبقــه جدید از این بهره مند هســتند. 
وقت اکثریت جامعه ما برای کار اســت در حالی که 
قرار بود وقتی بــرای کار، وقتی برای عدالت، وقتی 
برای تفریحات سالم باشد و این در قانون اساسی ما 
بدین گونه پیش بینی شــده بود اما می بینیم همه 
ی اوقات برای کار اســت. این شکاف طبقاتی باعث 
شده اســت که انواع ناهنجاری ها، پرخاشگری ها، 
خشونت ها، به طرق مختلف در جامعه وجود داشته 
باشد و بســط پیدا کند یک مسئله دیگر هم هست 
که این مسئله ی پرخاشگری را دامن می زند، خانم 
دکتر هم به آن اشاره کردند این هست که جامعه ی 
ما کجا باید آموزش ببیند؟ خانواده! خانواده ای که 
به خاطر مسائل مختلف که مسئله اقتصادی یکی از 
مهم ترین آنهاست در مقطع فعلی دچار تنش است.

فرد یا افــرادی که در خانــواده ای پرتنش که توام 
با انواع پرخاشــگری کالمی و حتی فیزیکی مواجه 

هستند این پرخاشگری را در خانواده یاد می گیرد 
و بعد به مدرســه می روند و در مدرسه می بیند که 
معلم هم با حداقل حقوقی که دارد زندگی می کند 
و حوصله تدریس ندارد و آســتانه تحمل اش پایین 
است و با کوچکترین مســئله ای آستانه ی تحمل 
اش پایین مــی آید و دانش آموزان را کتک می زند، 
ما موارد متعــددی را در فضای مجازی می بینیم و 
این مساله تاسف آور است. خب این یاد می گیرد و 
با دوستانش هم راحت ترین کار را انتخاب می کند 
یعنی خشــونت را انتخاب می کند خشونت اینقدر 
گسترده می شود، آســتانه تحمل در جامعه پایین 
می رود که با نگاه کردن همدیگر هم مســئله ایجاد 
می شــود، یعنی تحمل نگاه همدیگر را هم ندارند و 

مسئله به خشونت کالمی کشیده می شود.

 با توجه به ارتقای ســطح سواد و باال 
رفتن میزان تحصیــالت در جامعه، اما گویا 
میزان پرخاشــگری ها و بــد اخالقی ها در 
جامعه نســبت به قبل بیشــتر شده است، 
علت این مســاله چیست؟ و اینکه در فضای 
مجازی هم شــاهد کاربرد کلمات زشــت و 
فحاشی هســتیم، در فراگیری بی ادبی ها و 
پرخاشــگری های کالمی، فضای حقیقی و 

مجازی تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 
مزینانی: در بحث جامعه شناســی خانواده 
این مســئله را کامل داریم و به طــور کلی و خیلی 
نهادی به این موضوع پرداخته شــده است. این که 
بحث خشــونت هیچ ارتباطی به طبقه تحصیالتی 
و اقتصادی ندارد. ابراز خشــونت و انجام خشونت 
خصوصــاً از ناحیه آقایــان در خانواده نســبت به 
کودکان، نسبت به بانوان و متاسفانه به کهنساالن 
و این ســه قشــر اجتماعی هیچ ارتباطی به طبقه، 
میزان تحصیالت و طبقه اقتصادی ندارد. تحقیقات 
به عمل آمده نشــان داده است که حتی آقایانی که 
سطح سواد فوق العاده باالیی قرار دارند و از امکانات 
مالی خیلــی باالیی برخوردارند، اعمال خشــونت 
در خانواده نســبت به همســر، فرزند یا سالمندان 
داخل منزل دارند؛ این مســاله برمــی گردد به آن 
قضیه که آســتانه تحمل مردم پایین آمده اســت. 
ما گفتیم که یکی از اساســی تریــن عوامل، بحث 
اقتصاد اســت، اما خوب نگاه مــی کنیم می بینیم 
چرا فــردی که از لحاظ اقتصــادی هم در موقعیت 
خوبی اســت، باز اعمال خشــونت می کند؟ ما این 

نشدند. از لحاظ فرهنگی هم همینطور است. ما در 
جامعــه ای زندگی می کنیم که متاســفانه خیلی 
از جوانــان ما در حال حاضر نمــی دانند خوب و بد 
چیســت، همینطور که قباًل فرمودید ما باید برای 
مردم فرهنگ ســازی کنیم و این را بــرای آنها جا 
بیاندازیم که فرهنگ خوب و مثبت الزاماً ثروتمند 
بودن و الزاماً ســوار اتومبیل خوب شــدن نیست. 
اما در حــال حاضر می بینیم کــه در جامعه ما این 
گونه نیســت بنابراین آن جوانی که نمی تواند خانه 
خوب داشته باشــد، اتومبیل خوب سوار شود و بر 
حســب مد پوشــش خود را تنظیم کند، وقتی می 
بیند جوان دیگری از تمام ایــن امکانات برخوردار 
اســت حاال به عناوین مختلف یا توسط پدرانی که 
امکانات داشــتند یا حاال از طریق راه های معقول 
یا غیرمعقول این فرد به چه نقطه ای رســیده، این 
جوان احســاس ســرخوردگی در جامعه می کند. 
سرخوردگی باعث بروز رفتارهای خشن می شود. 
ما باید این شــکاف ها را در نظر بگیریم، باید بیاییم 
تکلیف خودمان را بین ســنت و مدرنیته مشخص 
کنیــم، باید بیاییــم تکلیف خودمــان و خصوصاً 
جوانانمان را روشــن کنیم، باید بــرای جوانان کار 
کنیم، باید برای جوانان یک فرهنگ درست، اصیل، 
بدیع مشــخص کنیم که ســالمت زندگی کردن و 
خوب زندگی کردن چیســت. کودکان ما با دیدن 
آموزش می بینند، نه با شــنیدن. کودکی که نگاه 
می کند پدرش پشت فرمان برای سبقت گرفتن از 
دیگری چراغ قرمز را رد می کند و مادرش به پدرش 
لبخند به پدرش می زند و او را به چشم یک قهرمان 
می بیند، پدر آن برای آن بچه یک قهرمان می شود. 
قهرمانــی که چراغ قرمز را رد کرد بــرای این که از 
دیگری سبقت بگیرد. آن بچه نه تنها در آینده چراغ 
قرمز را رد می کند بلکه تمام خطوط قرمز جامعه را 
هم رد خواهد کرد و برای خودش قهرمان می شود. 
آن موقع فردی که یاد گرفته و در خانواده فرهنگی 
بزرگ شده و یاد گرفته است که نباید خطوط قرمز 
را رد کند، نباید چراغ قرمز را رد کند هیچ وقت نمی 
تواند مثل آن یکی بچه به خواســته هایش برسد، 
چون یــاد گرفته که با نظم، انظباط و ســامان مند 
زندگی کند. آن فرد اتوماتیک یک فرد خشن و یک 
فرد بی اعتماد نسبت به همه موازین اجتماعی می 

شود. 
حیدرپور: من گذری به تاریــخ زدم پدیده 
های اجتماعــی همــه تاریخمند هســتند. یک 
پیامدهای غیر نیت مند خدمت شــما عرض کردم 
در این راستا مسئله شکاف طبقاتی که خانم دکتر 
مطرح کردند خیلی مهم اســت. در جامعه شوروی 
هم این مسئله رخ داده بود، بدبینی به مارکسیسم 
ایجاد شد که به نفرت و ســقوط ختم شد. مسئله، 
طبقــه جدید هســت. در جامعه مــی بینیم که با 
اســتفاده از رانت های نفتی، طبقه ای جدید ایجاد 
شده که رانت سیاسی داشــتند. این رانت ها باعث 
شده اســت که فرزندان کســانی که قرار بود یک 
جامعه ســعادتمند ایجاد کنند و مردم دغدغه رفاه 
نداشته باشــند و همه مردم صاحب رفاه شوند یک 
عده خاصی رسیدند در حالی که اکثریت نرسیدند 
و اکثریــت یک فاصله عظیمی دارنــد. یک جوانی 
که می بینــد یک پراید نمی توانــد بخرد آن را هم 
با اقساط بیست و چند میلیون خریداری می کند و 
یک جوان هم تیپ خودش می بیند سوار پورشه می 
شود، سوار ماشین ســه میلیاردی، چهار ملیاردی 
اش می شــود، این یک عقده ای در درون این افراد 
ایجاد می کند و این عقده ســبب انفجار می شود و 
زمینه انواع خشــونت در جامعه را فراهم می نماید. 

یکی از 
بزرگترین 
معضالت 

جامعه ما که 
باعث می 

شود آستانه 
صبر مردم 
پایین بیاید 
و خشونت را 
اعمال کنند 
در زندگی 
این است 
که در این 

گذار ماندن 
بین سنت و 

مدرنیته کدام 
بهتر است، 
کدام ما را 
به سرمنزل 
مقصود می 
رساند و 

تاکنون نیز 
متاسفانه ما 
نتوانستیم نه 
تنها آن را کم 
کنیم بلکه 

شاهد هستیم 
که بسیار هم 
بیشتر شده 

مساله شکاف 
است
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را از لحاظ جامعه شناســی نگاه و بررسی می کنیم 
می گوییم چارچوب های اخالقی جای خودشان را 
عوض کرده اند یعنی چارچوب ها و موازین اخالقی 
ما شکسته شده است؛ افول مبحث دینداری، باعث 
می شــود که در وجود انســان ها دین به هر نوعی 
تفاوتــی نکند، ما اصاًل روی دیــن و مذهب خاصی 
فوکوس نداریم، دین یعنی سالم زندگی کردن، در 
چارچوب زندگی منظم و سامانمند و سالمت قرار 
گرفتن، از راه راســت خارج نشــدن، دروغ نگفتن، 
رانت نخوردن. وقتی اینها در افکار انســان ها آرام 
آرام رنگ ببازد و وقتی انسان ها ببینند همان آقای 
دکتر یا مهندســی که امکان اجتماعی و اقتصادی 
خوب دارد اما باز هم نمی تواند به خواســته هایش 
برســد و خواســته هایش در چارچوب های منظم 
و آنچــه که جامعه می خواهــد و جامعه می پذیرد 
نباشد و فراتر باشد، آن هم به این دلیل که نتوانسته 
تشــخیص بدهد چه چیزی خوب و چه بد اســت، 
اینقــدر زیاده خواهی در جامعه زیاد می شــود که 
مردم به یک نقطه ای می رسند که می بینند هرچه 
که دارند کم هست، بنابراین وقتی به آن نمی رسند 
پرخاشگر و خشن می شوند، منتهی شکل آن فرق 
دارد. این خشونت در فردی که در طبقه اجتماعی 
پایین تر و اقتصادی پایین تری قرار دارد به شــکل 
دیگری نمود پیدا می کند ما یک مقدار پایین شهر 
می رویم نگاه می کنیم و مــی بینیم افراد روی هم 
چاقو می کشند، به خاطر یک مسئله ناموسی یا یک 
مسئله چک و ســفته همدیگر را می کشند، ممکن 
اســت این نوع خشــونت را ما در یک فردی که در 
شمال شهر با امکانات اقتصادی و اجتماعی باالتری 
زندگی می کند نبینیم، حــاال آن به خاطر این که 
نوعش فرق می کند، اما او هم باز خشــونت اعمال 
می کند. به چه شــکل؟ چاقو نمی کشد، اما فحش 
می دهد، ناســزا می گوید یا حتی در موارد بیشتر 
که آقای دکتر هم اشــاره کردند زنش یا فرزندش را 
مورد خشونت قرار می دهد، این خشونت قطعاً نمی 
تواند خشــونت فیزیکی باشد. ما متاسفانه همیشه 
فکر می کنیم خشــونت می تواند کتک زدن باشد. 
خشــونت می تواند صورت روانی داشته باشد. می 
تواند صورت اجتماعی داشــته باشد. به هر نوع آن 
فردی که از لحاظ طبقه در ســطح باالتری است یا 
از لحاظ اجتماعی و تحصیالتی اش هم خشــونت 
اعمال می کند اما به شــکل دیگر باز در هر صورت 
خشونت وجود دارد. سطح گسترده تر آن که عیان 

تر می بینیم همان چاقو کشــی و قمه کشی و کتک 
کاری است و یا همسرش را می زند اما سطح بهترش 
که ما می گوییم شــاید عیان نباشــد و متاسفانه ما 
نمی توانیم آنهــا را ببینیم در افرادی اســت که از 

طبقه باالتری برخوردارند.
حیدرپور: خانم دکتــر خیلی جالب و جامع 
تعریف کردند، نکته ای را من بگویم در همین بحثی 
که چرا افرادی که دارای مدارک و مدارج تحصیلی 
باال و ســرمایه فرهنگی هم هســتند، نمی توانند 
تحمل یکدیگر را داشــته باشند، آن هم دلیل دارد. 
دموکراسی یک فرایند هست. فرهنگ دموکراتیک 
اینطوری نیست که تزریق شــود، تحصیالت دارد 
اما یک جامعــه ای در خانواده هایــی که فرهنگ 
دموکراتیک نبوده اســت جامعه پذیر شده است، 
فرهنگ دموکراتیک نیاز به تمرین دارد. یعنی این 
تحمل کردن افکار مخالف نیاز به تمرین دارد تا در 
فرد نهادینه شود. خیلی نیاز به تمرین داریم. خیلی 
از اســاتید ما و بســیاری از افراد نمی توانند حرف 
مخالف را تحمل کنند، خودشــان مدعی هستند 
که ما از نظام دموکراتیــک طرفداری می کنیم اما 
آنجایی که عماًل خودشــان باید تجربه ی زیســت 
باشد می بینیم نیســت.این نیاز به تمرین دارد. به 
هر حال فرایند و پروسه است و زمان می برد. ما باید 
بپذیریم که تفســیرهای ما از واقعیت عین واقعیت 
نیســت. یعنی تصور مــدارا را در خودمان نهادینه 
کنیم که بتوانیم حرف های مخالف را بشنویم. این 
امر خیلی نیــاز به تمرین دارد. نــگاه مطلق بین را 
پرهیز کنیم. ما می بینیم افرادی که مدعی هستند 
که حرف ما، ایده ما درســت اســت و این ایده تمام 
بین حقیقت هســت. یعنی تمــام حقیقت در این 
مکتب قرار دارد. خیر! اینها دچار اشــتباه هستند. 
همه ما یک تفسیری از حقیقت داریم. وقتی من به 
رسمیت بشناسم که دیدگاه و تفسیر من از حقیقت 
یک قطعــه ای از حقیقــت دارد و قطعه های دیگر 
در نزد دیگران هســت و باید ایــن تحمل و مدارا را 
داشته باشــم که حرف های دیگران را بشنوم، این 
باعث می شــود که ما یک مقدار متواضع شــویم و 
این نیاز به یک تمرین هســت، یــک فرایند و یک 
پروسه هست و این پروســه خیلی زمان بر هست؛ 
ما بایســت به این نگاه کنیم که کشورهایی که حاال 
توسعه یافته هستند و خیلی افکار مختلف را تحمل 
می کنند اینها طی یک پروســه ای به آن رســیده 
اند، اندیشمندان را شــما نگاه کنید قرن هجدهم 

در فرانســه، دیدرو، مونتسکیو، هولباخ، یا ژان ژاک 
روســو، اینها کســانی بودند که مصائب سختی را 
متحمل شــدند. همینطوری جامعه توسعه یافته 
نشــد. همینطوری تحمل افکار مخالف ایجاد نشد. 
یک پروســه ای بوده ما هم این پروسه را طی کنیم. 
اما نیاز به هزینــه و نیاز به تمریــن و صبر دارد. ما 
متاسفانه ملت عجولی هستیم. همیشه می خواهیم 
ســریع به دســت بیاوریم و در نتیجه ممکن است 
دوگام به جلو برویم و ســه گام بــه عقب برگردیم. 
باید دقت کنیم، صبور باشیم و روشنفکران ما سعی 
کنند از مردم زیاد فاصله نگیرند. فاصله کمی داشته 
باشــند یعنی دنبال آرمان مطلق رفتن به نظر من 
درســت نیســت. کارل پوپر یک مطلبی دارد، می 
گوید از آنهایی که به شــما وعده هــای بزرگ می 
دهند و می خواهند یک گلســتان و بهشتی را برای 
شما ایجاد کنند، فاصله بگیرید، اینها نه تنها ممکن 
است بهشــت ایجاد نکنند بلکه ممکن است شما را 
به جهنم ببرند. این تجربه تاریخی هم نشــان داده 
افرادی که در لباس های مختلف، وعده های بزرگ 
را دادند، فرقی نمی کند یــا مذهبی یا غیر مذهبی 
ایدئولوژی هایی که می گویند حقیقت نزد ماست 
و چه مذهبی چه غیرمذهبی ممکن اســت چیزی 
که پوپر گفتــه اینها ما را به یک ناکجــا آباد ببرند. 
مارکسیسم نمونه یک ایدئولوژی غیرمذهبی بود، 
من به جــرأت می توانم بگویم همیــن ایدئولوژی 
مارکسیستی که قصد رســتگاری انسان و جامعه 
انسانی داشته بیشترین تلفات انسانی را برای انسان 
ها ایجاد کرده اســت. همین مارکسیســم که انتها 
داشت باعث شده بود نظام ســرمایه داری به عقل 
برسد خودش سبب شــد که چه نیروهای انسانی 
از بیــن بروند. نمونــه این را مــا در مذهب هم می 
توانیم ببینیم. مثال در جنگ های صلیبی که هردو 
طرف مدعی بودند که حقیقت مطلق نزد خودشان 
هست. مســیحیان که تمام اروپا را در جنگ های 
صلیبی بسیج می کردند، مسلمانان به شکل دیگر 
این کار را می کردند.نگاه کنید چقدر انســان ها از 
بین رفتند چون همه فکر مــی کردند حقیقت نزد 
خودشــان هســت. اما ما اگر بپذیریم مــی توانیم 
با تحمــل و مدارا و این که همه ی ما تفســیرهایی 
از واقعیت داریم کنار همدیگــر زندگی کنیم، می 
توانیم یک اجتماع خوبــی را رقم بزنیم، می توانیم 
به یک رستگاری نســبی برسیم، رستگاری مطلق 
وجود ندارد. یک زندگی که هم رفاه نســبی وجود 
داشته باشــد و هم بتوانیم افراد ما سعادت را فقط 
در رفاه نبینند کافیست.همین انسان خیلی باالتر 
اســت. رفاه حق هر انسانی است، بعد از رفاه داشتن 
باید چه اهدافی برای خودمان ترسیم کنیم؟ ما در 
این زمینه خیلی می توانیــم صحبت و بحث کنیم 
و سعی کنیم دیدگاه ها را با تســامل و مدارا به هم 
نزدیک کنیم. گفتیم که ما جامعه شناســی دینی 
داریم. بعضی ها می گویند جامعه شناســان اصاًل با 
دین مخالف هستند.چنین ایده ای را من اصاًل قبول 
ندارم، ممکن است بعضی افراد یک نظراتی داشته 
باشــند اما دین در جامعه از گذشته دور بوده، حاال 
هم هســت اما آنجا هم ما مسئله داریم که مدعیان 
یا کارگزاران دینی در ســپرهایی می خواهند وارد 
بشوند که آنجا بین جامعه شناسان و آن  کارگزاران 
دینی مســئله ایجاد می شــود. چون نگاه جامعه 
شناســی تاریخ مند و نسبی اســت و با نگاه مطلق 
بین مخالف هستند و آنجایی که افراد با لباس های 
مختلف مــی گویند که ما می توانیم برای همه چیز 

نسخه بپیچیم اینجا مسئله ایجاد می شود.
مزینانی: همین مطلق بینی مــا را به اینجا 

یکی از 
بزرگترین 
معضالت 

جامعه ما که 
باعث می 

شود آستانه 
صبر مردم 
پایین بیاید 
و خشونت را 
در زندگی 
شان اعمال 

کنند این است 
که در این 

گذار ماندن 
بین سنت و 

مدرنیته نمی 
دانند کدام 
بهتر است، 
کدام ما را 
به سرمنزل 
مقصود می 
رساند و 

تاکنون نیز 
متاسفانه ما 
نتوانستیم نه 

تنها این مساله 
شکافی که 
ایجاد شده 
را کم کنیم 
بلکه شاهد 

هستیم بسیار 
هم بیشتر شده 

است.
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مرجع برنامه ریزی شــود، باید برای مردم فرهنگ 
سازی کنند که خوب و بد چیست؛ مردم خودشان 
نروند بگردنــد پیدا کنند، خیلی ها مــی توانند به 
جهت بصیرتــی که دارند، علم و دانشــی که دارند 
پیدا کنند. امــا خیلی ها نمی تواننــد، خیلی ها از 
روی دیدن ماهواره و دیــدن زندگی دیگران این را 

اتخاذ می کنند.
حیدرپور: نکته ای را من خدمت شما عرض 
کنم. یک اندیشــمند جامعه شناسی حرف جالبی 
زده است گفته اســت که اندیشه حاکم در هر دوره 
ای اندیشــه طبقه حاکم هست که اخالق جامعه را 
جهت مــی دهد این نکته خیلی مهم هســت؛ نگاه 
کنیم آن قشــر حاکم بر جامعه چه ویژگی ای دارد 
و چه جهتی داده اســت و این چقــدر روی جامعه 
تاثیر گذاشته اســت؟ می گویم تاثیر، تاثیر مثبت 
نه، ممکن اســت تاثیر مخرب باشــد ما نگاه کنیم 
چقدر جامعه ما دچار ریاکاری هست؟ دروغ چقدر 
توســعه پیدا کرده است. از یکی می پرسند شما که 
مدعی مبارزه با آمریکا هســتید، می گویید جامعه 
آمریکا چنین و چنان هست پس چرا دختر و داماد 
تو در جامعه آنجا زندگی می کند. بعد می گوید من 
دخترم در خانواده شهید پرور رفته زندگی می کند. 
این حرف زدن وحشتناک اســت! در کدام جنگی 
شــرکت کرده؟ در جنگ ویتنام شرکت کرده؟ چرا 
این حرف را زدند. شما که مدعی هستید می گویید 
می خواهید ارزش های دینی باشد در چه شرایطی 
زندگی می کنید، این تضاد است فاجعه است! برای 
ارزش های چه دینی، چه انسانی؟ کسی که مدعی 
اســت و حرف می زند عملش چیز دیگری باشــد 
فاجعه است! من به عنوان پدر اگر به فرزندم بگویم 
عزیزم دروغ گویی زشت ترین عمل است اما همان 
موقع به خانمم بگویم کسی به من زنگ می زند بگو 
من نیستم من که در حرف اینطور می گویم بچه می 
بیند اما در عمل می گویــم این، یعنی بدترین نوع. 
دروغ.یعنی آن بی اعتقــادی را ایجاد می کند و در 
جامعه ی ما که می گویــم آن طبقه ی جدید پدید 
آمده اســت با آن ایده آل هایی کــه این کارگزاران 
مثاًل می خواســتند بگویند برای یک قشری اینها 
طور دیگری شــده اینها نفرت ایجاد می کند و افراد 
دیگر و جوان های دیگری که می خواستند در یک 
فرصتی به دیــن گرایش پیدا کنند بــا دیدن این 
مســئله دیگر این فرصت گرفته می شــود. این ها 

مسائلی هست که شایسته توجه هست.
مزینانی: بله! همان ساده زیستی. وقتی ساده 
زیستی از جامعه ی ما برخت بربست. تقریبا پس از 
جنگ تحمیلی آرام آرام ما شــاهد این قضیه بودیم 
که جامعه ما به ســمت تجمل گرایی رفت. خیلی 
ها وقتــی نتوانند تطمیع شــوند و وقتی نتوانند به 
خواسته هایشان برســند و راه های فرعی را اتخاذ 
بکنند اتفاقی اســت که امروز مــی افتد. من وقتی 
به خودم آموزش ســاده زیســتی بدهم اما همین 
امروز همســرم را را در تنگنا بگذارم که امروز باید 
اتومبیــل 40 میلیونی من تبدیل بــه اتومبیل 60 
میلیونی شود قاعدتاً من دارم به بچه ام یاد می دهم 
کــه فرهنگ  تجمل گرایی را یــاد بگیرد. هرچقدر 
هم بگویم کم خرج کــن، خوب زندگی کن. این در 
سطح خرد است، سطح کالن هم وقتی ما می بینیم 
که سردمداران خودمان این مسائل را رعایت نمی 
کنند، یک نمونه اش همین بحث فرهنگی که اغلب 
فرزندان در خارج از کشور زندگی می کنند، یا ما می 
بینیم در بین افراد حکومتی ما ساده زیستی وجود 
ندارد. آیا آن ساده زیســتی که در دهه اول انقالب 
وجود داشــت در زمان حضرت امــام خمینی)ره( 

اکنون نیــز وجود دارد؟ یکــی از بزرگترین عوامل 
کالن بحث پرخاشگری در بین مردم ما این هست 
که معیارها را گــم کردند، موازیــن را گم کردند، 
معیارهایی که امام بــه آن پایبند بود آیا امروز همه 
به آن پایبند هستند، آیا هنوز آن معیارها و ضوابط 
وجود دارد.جامعه ی ما امروز به چه سمتی می رود؟ 
به سمت ســرمایه داری.هر روز این شکاف طبقاتی 
دارد زیاد و زیادتر می شود. این چیزی نیست که من 
جامعه شناس می گویم، این چیزی که هر فردی در 
هر چهارراه خیابان می بیند، پشت یک چراغ قرمز 
شما مازاراتی می بیند در کنارش بچه پنج ساله ای 

که دارد فال می فروشد.
حیدرپور: بله! نکته بســیار مهمی که وجود 
دارد و خانــم دکتر هم مطرح کردنــد و این نیاز به 
تحلیل بیشتر دارد این مسائل وجود دارد حاال باید 
چــه کار کرد، راهکارها چه هســتند، چرا آن بحث 
هســت که افرادی که دارای ســرمایه ی فرهنگی 
هســتند و مدارج باالی تحصیلی هم دارند چنین 
مســائلی هم وجود دارد. ما باید یک اعتقاد داشته 
باشــیم و این اعتقاد را بســط بدهیــم که فرهنگ 
دموکراتیک فقط در عرصه ی عمومی نباید باشــد، 
در عرصه ی خصوصی خیلی مهم تر می باشد، چون 
در عرصه ی خصوصی آنهایی که مدعی هستند پدر 
و مادر در عرصه ی عمومی باید صداها شنیده شود 
و مشارکت مردمی در سیاست وجود داشته باشد، 
در تصمیم گیری های اجتماعی مشارکت عمومی 
وجود داشــته باشد. دموکراســی راهکار است. اما 
در عرصه ی خصوصی این پذیرفته نشــده است. با 
خانمش صحبت می کند، دیــدگاه بازی هم دارد 
می گوید مثاًل کار کن اشکالی ندارد اما کار خانه در 
زمین نماند. این یک استبداد در خانه ایجاد می کند 
فردی که اعتقاد دارد که باید دموکراسی، مشارکت 
در عرصه ی عمومی باشــد، در عرصه خصوصی هم 
باید باشد. تقســیم کار سنتی به چالش کشیده می 
شــود باید هم این گونه شود. حتی متدین و دیندار 
و معتقد به دین هم باشــیم باید شرایط اجتماعی را 
نگاه کنیم. تحــوالت اجتماعی ما را می طلبد. ما در 
دین هم داریم. افراد باید فرد زمان باشند، مرد زمان 
نه! باید فرد زمان باشــند. تحوالت اجتماعی را نگاه 
کنند. خیلی تاسف آور است بعضی از دیدگاه های 
دینی وجود دارد که مــی گویند هنوز بحث دیه ی 
زن که نصف هســت من متاسف هســتم که این را 
بیان کنم، یک قســمت بدن مرد ممکن است دیه 
اش از زن هم بیشتر باشد. این بدترین توهین است. 
این نیاز به اجتهاد دارد. این وظیفه ما نیســت. من 
مخالف این هســتم که وارد عرصه ی دین شــوم و 
بگویم نسخه بنویسید. این وظیفه ی علما است باید 
یک تحول ایجاد کنند. من نقدی که از روشنفکران 
نســل اول دارم این هســت که وارد نســخه های 
دینی شــدند، نقد مــی کنیم اما نســخه ی دینی 
نباید بپیچیم. من می گویم این نســخه را باید خود 
علمای دینی اجتهاد کننــد اما من وظیفه دارم آن 
اندیشه ی مدرن را شــفاف بیان کنم. من می گویم 
که باید ایــن فرهنگ دموکراتیک در خونم نهادینه 
شود، توســط خود افرادی که مدعی هستند و می 
خواهند آن دموکراســی در عرصه ی عمومی پیاده 
شود. مشــارکت در کار خانه! این مشارکت در کار، 
این تقسیم بندی سنتی کار است به چالش بکشیم 
تا بچه هایی که در خانواده بالیده می شوند آنها هم 
صاحب فرهنگ دموکراتیک شوند. ما بحثی داریم 
زمینه هــای ظهور رایش ســوم در آلمان، تحقیق 
آدرنــون کردند، این فرهنــگ اقتدارگرایی دیدند 
در آلمان، درخانواده های آلمانــی بوده، زمینه ی 

رســاند. این بحث دین گریزی که امروز می بینیم 
در بین بسیاری از قشر گسترده جوانان و نوجوانان 
وجود دارد، و ما اعمال کردیم باعث شــده بچه های 
ما دین گریز شــوند. ما به عنوان جامعه شناس دین 
را چارچوب زندگی بشــر می دانیــم. یعنی این که 
انســان بتواند هدفمند زندگی کند. دین به انسان 
هدف می دهد، اگر قرار باشد انسان ها در چارچوب 
و هدف زندگی نکنند، اگر آموزش نبینند که هدف 
واال و متعالی بودن انسان در تعالی اقتصادی نیست، 
در تعالی فرهنگی است، در تعالی خودت و کمک به 
تعالی انســان های دیگر هست،این باعث می شود 
که جامعه از خشــونت، از دوگانگــی و از تمام این 
مطالب دور شــود، یکی از بزرگترین مشکالتی که 
ما امروز داریم این هست که افراد فقط به خودشان 
می اندیشــند. وقتی فقط به خودت فکر کردی و به 
دیگری فکر نکردی و مصالح دیگری را فدای مصالح 
خودت کردی ، ایجاد جو ناامنــی کردی، آنکه فدا 
شده خشــونت را در مســیر زندگی اش اعمال می 
کند، این یــک واقعیت اجتناب ناپذیر اســت. آن 
کسی که احســاس می کند این وسط چیزی را از 
دست داده اســت در نتیجه وقتی هیچ راهی ندارد 
چه کار می کند؟ خشــونت را مدنظر قرار می دهد 
در زندگی، خشونت را سرمشق زندگی اش قرار می 
دهد. چرا؟ برای این که شما آمدید از دایره ی اخالق 
و از دایره دین وارد شــدید دین به انســان چه می 
آموزد؟ اخالقمند بودن، منضبط زندگی کردن. اما 
وقتــی بعضی از افراد می آیند حاال یا با این اســم یا 
خارج از دایره ی این اســم رفتارهایی می کنند که 
باعث می شــود دیگران متضرر شوند آن کسی که 
شاهد این وضعیت هســت، فرد سوم، چه نقشی را 
در این وســط دارد؟ کنش او من بعد چگونه خواهد 
بود؟ او مــی آید نگاه می کند و آمــوزش می بیند. 
کدام بهتر اســت؟ این زمانی است که اخالق و دین 
برای مردم. نهادینه نشده باشد این زمانی است که 
فرهنگ برای مردم مشخص نکرده که ما فقط برای 
خودمان، فرزندان مان، پــدر و مادرمان و نزدیکان 
زندگی نمی کنیم ما زندگــی می کنیم برای همه! 
برای همه جامعه مان، بــرای این که ابتدا خودمان 
به تعالی برسیم سپس جامعه را به رشد برسانیم اما 
جامعه ی ما متاســفانه از این وضعیت بسیار فاصله 

گرفته است.

 در شــرایط فعلی چه کسانی و گروه 
هایی قدرت نفوذ در رفتار و گفتار افراد یک 

جامعه دارند؟ 
حیدرپور: گروه های مرجع

مزینانی: گروه های مرجع بدون شک!
بداخالقی میان مسئوالن که بارها و بارها 
به صورت کالمی و رفتاری شــاهد آن بوده و 
هســتیم، چه تأثیری در میزان بروز و رواج 
خشونت و پرخاشگری در میان افراد جامعه 

می شود؟ 
مزینانی: ما اگر قرار باشــد راهــکار دهیم 
و آســیب شناســی کنیم باید از دو منظر به قضیه 
پرخاشــگری نگاه کنیم منظر خــرد و کالن، خرد 
خانواده اســت. ابتدا خانواده، بعد گروه همساالن. 
بعد مدرســه و بعد آرام آرام مراجع بزرگتر ســپس 
کالن می شــود در بحث مســائل سیاسی و دولت 
مردان، ما باید اول بیاییم خانواده را درســت کنیم. 
ابتدا به ســاکن باید خانواده ها درست شوند. خب 
این خانواده را چه کسی باید درست کند؟ فرهنگ 
جامعه، برنامه ریزان فرهنگــی. باید برای خانواده 
توسط تلویزیون، توسط رسانه ها، توسط گروه های 

تقریبا پس از 
جنگ تحمیلی 
آرام آرام ما 
شاهد این 

قضیه بودیم 
که جامعه 
ما به سمت 

تجمل گرایی 
رفت. خیلی ها 
وقتی نتوانند 
تطمیع شوند 
و وقتی نتوانند 

به خواسته 
هایشان برسند 

و راه های 
فرعی را اتخاذ 
بکنند اتفاقی 

است که امروز 
می افتد. من 

وقتی به خودم 
آموزش ساده 
زیستی بدهم 

اما همین امروز 
همسرم را 
را در تنگنا 
بگذارم که 
امروز باید 
اتومبیل 40 
میلیونی من 
تبدیل به 

اتومبیل 60 
میلیونی شود 
قاعدتًا من 

دارم به بچه ام 
یاد می دهم که 
فرهنگ  تجمل 
گرایی را یاد 

بگیرد
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پذیرش بوده، ما این فرهنگ اســتبدادی را چه در 
نهاد پادشاهی از قبل بوده چه در نهادهای با لباس 
های گوناگون هست می خواهیم به چالش بکشیم 
باید ســعی کنیم خودمان تمریــن کنیم. فرهنگ 
دموکراتیک در خانه ایجاد کنیم و بچه هایی که در 
یک خانواده ی دموکراتیک بالیده می شوند به این 
راحتی به استبداد گردن نمی دهند در هر لباسی، 
دنباله روی صرف نمی شوند. چون در یک جامعه ی 

کوچک باز و در خانواده ی باز بزرگ شدند. 

 در بخش راهکارها، به کاهش شکاف 
طبقاتی، ســاده زیستی و نقش مهم خانواده 
در ســطح خرد و دولتمردان در سطح کالن، 
اشاره کردید، راهکار توقف یا اصالح چنین 
رفتارهایی را چــه می دانیــد و برای این 

راهکارها چه موانعی وجود دارد؟ 
مزینانی: من معتقدم ما یک مشــکل خیلی 
اساســی داریم و این که از گذشته بوده و اکنون هم 
هست، البته در حال حاضر یک مقدار کمتر شده و 
آن جمله ای اســت که در جامعه ی ما وجود داشته 
و هنوز هم هســت و شما ممکن است خیلی جاها با 
آن مواجه شوید تحت عنوان چاردیواری اختیاری! 
امــروز ما دیگر نباید چنین جملــه ای را در جامعه 
داشته باشیم. جامعه ی باز، جامعه ای که به سمت 
دموکراســی و به سمت رشــد و تعالی می رود واژه 
»چاردیواری اختیاری« دیگر نباید وجود داشــته 
باشد. چون اوالً اینگونه نیست خیلی از انتخاب های 
ما، خیلــی از تالش هایی که می کنیــم و خیلی از 
رفتارهای ما واقعاً اختیاری نیست و بر اساس دنیای 
گسترده ای از ارتباطات که داریم به هر نوع، رسانه، 
تلویزیون، اینترنت این یک مقدار نوع زندگی مردم 
ما که برمی گــردد به نوعی باز به مذهب و ســنت 
ما، یک سری محدودیت هایی ایجاد می کند برای 
ما کــه نیروها و ارگان ها نمــی توانند از یک حدی 
بیشــتر وارد حریم خصوصی خانواده بشوند. من به 
عنوان جامعه شــناس معتقد هستم که ما باید یک 
ارگان، نهاد یا ســازمانی داشــته باشیم که این مرز 
»چاردیواری اختیاری« را بگذراند و از بین ببرد به 
این ترتیب کــه آن قوانین مدنی و حقوقی که وضع 
شــده برای حمایت از افرادی که ضعیف تر هستند 
در جامعــه، در بحث و فضای خصوصــی افراد هم 
اعمال شود. قانون، قانون است. فرقی نمی کند؛ اگر 
شما وارد یک جامعه گســترده و باز شدید و قانون 
اعمال می شــود باید وقتــی وارد چاردیواری خانه 
ات شدی آن قانون وجود داشته باشد. همانطوری 
که یک مرد اجازه ندارد در خیابان همســرش و یا 
فرزندش را مورد خشــونت قرار بدهــد، نمی تواند 
در خانــه هم مورد خشــونت قرار بدهــد بنابراین 
این قانون و حقوق که برای همــه افراد وجود دارد 
اخیراً ما با یــک موضوع جدیدی مواجه شــدیم، 
جالب اســت این که خانم ها گاهی خشونت هایی 
در مقابل آقایون اعمــال می کنند به هر حال بحث 
خشونت تنها نباید در مسئله ی اجتماع و بیرون از 
درهای بســته ی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد و 
اگر خشونتی اعمال شد قانون جلویش بیاستد. باید 
قوانین مدنــی و حقوقی و هر آن چیزی که تصویب 
شده است در پشت درهای بسته خانواده هم اعمال 
شــود. چه مرد، چه زن، به هر ترتیبی بدانند که در 
خانه نسبت به کودکشــان، نسبت به یکدیگر نباید 
خشــونت اعمال کنند. نگویند کــه بیرون از درب 
منزل ما مجبور هستیم انسان های معقولی باشیم. 
همان چیزی که اروینگ گافمن می گوید پشــت 
صحنــه و روی صحنه قانون و حقــوق باید همه جا 

اعمال شود. 

 این رویکرد بایــد به صورت همزمان 
باشد؟

مزینانی: همزمان و یکجــا! یکی از بحث ها 
این اســت. بحث دوم فرهنگ سازی است و آن این 
که انسان ها فرق نمی کند از هر قشر و طبقه ای که 
هســتند از طریق برنامه ریزان فرهنگی، نخبگان 
فرهنگی ما، از طریق رســانه هــا، و از هر طریقی و 
من اعتقاد دارم مدرسه ابتدایی، یاد بگیرند خانواده 
بیایند به هر ترتیبی که شــده به ایــن ها آموزش 
بدهند که خشونت بدترین نوع رفتار برای آموزش 
به کودک هســت. بدترین نوع رفتار! حتی اگر شما 
به فرزند هم اعمال خشــونت نکنید در منزل با هم 
گفتمان خشن داشته باشید، حتی اگر خشونت به 
صــورت فیزیکی هم صورت نگیــرد فقط گفتمان 
خشن نسبت به هم داشته باشــید خشونت حتماً 
نمی تواند فیزیکی وروانی باشــد، مــا حتی بحث 
خشونت مالی هم داریم. این که همسر به خانمش 
خرجی ندهد یا در مســائل مالی همسرش دخالت 
کند این می شــود خشــونت اقتصادی، حتی بچه 
نباید شاهد این نوع خشونت هم باشد. ما باید کاری 
کنیم که در جامعه ی ما که یک جامعه ی اســالمی 
است زندگی مثبت داشته باشیم، حاال به قول آقای 
دکتر کــه خیلی زیبا فرمودند ایــن که مجتهدین 
بیایند در مســیر خودشــان، جامعه شناســان در 
مسیر خودشان، روان شناسان در مسیر خودشان، 
هرکدام در رشــته ی خاص خودشــان برای مردم 
برنامه ریزی کنند مردم به هر طریقی که شــده در 
آن چارچوب موظف باشــند و در آن قوانین زندگی 
کنند. وقتی که انسانی دروغ نگوید وقتی که انسانی 
یاد بگیرد که مثبت باشــد و مثبــت زندگی کند و 
در چارچوب زندگی کند اتوماتیکلی خشــونت از 

زندگی این شخص رخت برمی بندد. 
حیدرپور: انسان زنده حرمت نیاز دارد. این را 
باید نهادینه کنیم. انسان زنده حرمت دارد! حاال اگر 
این انســان زنده  قانونی هم نقض کند و جرمی هم 
مرتکب شــود باز هم افراد حق ندارند... مثاًل پلیس 
یک فردی را دستگیر می کند، دچار جرم شده، اصاًل 
دچار بدترین جرم شده دچار قتل شده، این فرد نمی 
تواند هنوز محاکمه نشــده کتــک کاری کند ما می 
بینیم کوچک ترین موردی از فرد می بینند از همان 
شروع خشونت اعمال می شود تا محاکمه کنند. این 
خالف این هســت. انســان زنده در هر شرایطی که 
باشــد نیاز به حرمت دارد. اگــر خالفی هم مرتکب 
شــده  قانون اســت که او را در یک دادگاه منصفانه 
محاکمه و مجازات می کند. این را باید بپذیریم. بعد 
فرهنگ دموکراتیک در سطح خرد که خانواده باشد 
باید آنجا نهادینه بشود، مسئله ی دیگر هم هست ما 
باید بپذیریم. واقعیت های اجتماعی که پرخاشگری 
هم یکی از واقعیت ها و پدیده های اجتماعی هست 
و چهره زشــت هست این هم باید در سطوح مختلف 
ببینیم و تحلیل کنیم، نســخه ی واحد نیســت. ما 
بایــد آن فرهنگ گفتگو محور و مشــارکت محور را 
در عرصه ی عمومی هــم ایجاد کنیم، از طریق انواع 
نهاد، نهادهای غیردولتی، متاســفانه یک پدیده ای 
که در جامعه ی ما هســت اینکــه دالیل مختلف از 
ایجاد نهادهای غیردولتی اســتقبال نمی شــود آن 
هم دالیلــی دارد، یکی از دالیل این اســت از طرف 
کارگزاران ســخت می گیرند چــون فکر می کنند 
این نهادها قــدرت دولت را محــدود می کند، یک 
مســئله دیگری هم که وجود دارد افراد در جامعه ی 
ما سیاســت زده هستند، مثاًل هر نهادی هم تشکیل 

می دهند فوراً تحلیل و بینش سیاسی و در نتیجه با 
تعطیلی روبرو می شوند در صورتی که در جوامع باز 
ما نگاه می کنیم در ارتباط با حمایت از حقوق کودک 
ده ها ان جی او وجــود دارد که اگر حق یک خانواده 
ای، یک بچه ای تضییع بشود یک فراخوان می دهند 
می آیند انواع ان جی اوها کلــی اعتراض می کنند. 
شما تحلیل دموکراســی در آمریکا توسط توکویل 
صورت گرفته در قرن نوزدهم را نگاه کنید. توکوویل 
می گوید من نمی دانم چرا این فرانســه دچار عذاب 
شده است تا به دموکراســی برسد اما جامعه آمریکا 
راحت به دموکراســی رسیده است، دین و آزادی در 
کنار هم دارد بالیده می شــود اما فرانسه نه، انقالب 
پشت سر انقالب متاســفانه ما در شرایطی هستیم 
که بیشتر به شــرایط فرانسه می خورد.در مورد دین 
و آزادی گاهی مثاًل یک مقدار تفســیرهایی از دین 
نزدیک می شود به آزادی بعد می بینیم تفسیرهای 
دیگر فاصله ایجاد می شود. جامعه مثل این یهودی 
سرگردان هست دچار یک عذابی هست. ما بایستی 
این بحث ان جی اوهــا را در جامعه زیاد کنیم، یعنی 
افراد را تشــویق کنیم بیایند برای انواع آسیب ها ان 
جی او تشــکیل بدهند. من چــون بیش از یک دهه 
هســت تدریس می کنم با مسائلی روبرو می شویم، 
با مســائل خشــونت ها و پدیده های ناهنجار که در 
جامعه ماســت که نمی توانند بیــان کنند، دختری 
مورد خشونت جنســی قرار می گیرد از طرف پدر، 
برادر! خب این کجا بیاید بیــان کند.خیلی ها بیان 
نمی کنند. چــون ما تدریس می کنیــم و مدیریت 
عاطفه.داریم.مــی گویند مهم تریــن چیز مدیریت 
عاطفه است که یک استادی که می خواهند مسائل 

را انتقال کنند داشته باشد.وحشتناک است!
حیدرپور: کدام نهاد را داریم؟ نهادهایی که 
بیایند اینها مراجعه کنند این خیلی بد است. پدیده 
ای که ما با آن روبرو شده بودیم تعارض جنسی پدر 
و برادر می گفت رفتم پیش معلم متاســفانه مورد 
سوءاســتفاده او هم قرار گرفت. کالنتری هم ولی را 
می خواهد، باید ان جی او هایی باشــد تا این افراد را 

بازپروری کنند.
مزینانی: مشــکل ما همین است. وقتی این 
دانشجو دچار چنین مشکلی شده باید برود شکایت 
کند، وقتی می رود شکایت می کند ولی چه کسی 
هست؟ می گویند برو پدرت را بیاور در حالی که این 
جرم توسط خود پدر صورت گرفته است، پس از من 
معلم، از آقای دکتر چه کاری برمی آید، از دست ما 
هیچ کاری برنمی آید. آن دختر خانم در جامعه یک 
فرد خشن می شــود، یک فرد غیرعادی می شود، 
یک فرد ضد اجتماعی می شــود، همه گونه اعمال 
غیراخالقی و غیر قانونی از او ســرخواهد زد و هیچ 
جا نمی تواند بگوید مشــکل این است، مشکل آن 
اســت که این در جامعه کجا می تواند برود بگوید 
که چرا من امروز تبدیل به یک آدم یاغی در جامعه 

شده ام. 
حیدرپور: دقیقاً اینجا ضــرورت نهادهای 
غیردولتی ایجاب می کند که باید حضور داشــته 
باشــند، یکــی از آن دیدگاه هــا کــه در رابطه با 
پرخاشگری است که می گوید پرخاشگری مواجه 
شدن با خشونت، خشونت و پرخاشگری ایجاد می 
کند. افرادی که تجربه های تلخی دارند از این جور 
موارد کسانی سراســر عقده و نهایت پرخاشگری 
می شــوند و آســیب به جامعه ایجاد می کنند اما 
اگر در جامعه انــواع ان جی او ها باشــد و با این ها 
دوباره صحبت کننــد و راهکار بدهند این افراد می 
تواننــد  کلی به جامعه کمک کنند نه تنها آســیب 
برسانند بلکه چون شاهد تجربه تلخی بودند به افراد 
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در جامعه هســت و طرف فقط فکر خودش هست، 
فقط خودخواهی خــودش و تبدیل به یک موجود 
خطرناکی می شــود. جامعه ممکن اســت دیندار 
نباشد چرا که می بینیم جوامع اسکاندیناوی دیندار 
نیستند، آن مسئله عرفی شدن وجود دارد اما ارزش 
های اسالمی مورد احترام اســت. منتهی ما کاری 
نکنیم که طرف از دین زده شود، از ارزش انسانی هم 
بگوییم که همان ارزش دینی است، اینها را تفکیک 
قائل نشــود وگرنه جامعه قوام نخواهد داشت این 
شرایط اجتماعی وحشــتناک است. وقتی افرادی 
پیدا شوند هیچ ضابطه ای مورد احترام و اعتنایشان 
نباشد موجودات خطرناکی می شوند.آن چیزی که 
هابس در مورد انسان می گوید من قبول ندارم، می 
گوید انسان گرگ انسان اســت و آنطور نباشد که 
انسان ها گرگ خودشان باشــند و در هر شرایطی  
و موقعیتی فقط منفعت طلبی و خودخواهی شــان 
مدنظر باشــد. و ما می بینیم که جامعه ی ما طوری 
شده که مسائلی وجود دارد که خشکی عاطفه و آن 
ارزش های انســانی را لحاظ نکردن دارد بولد می 
شود. ما می بینیم کســی در جاده ای گیر می کند 
ما حس انسان دوســتی داریم اما می گویم اگر من 
این را سوار کنم، نکند ترفندی باشد برای من چیده 
شده باشد چنین چیزی هست، شرایط خیلی بدی 

می شود ما باید از این فاصله بگیریم.
مزینانی: ایــن بحث مطلق گرایــی ما را به 
چیزی که امروز هســتیم رسانده است. من  و آقای 
دکتر اشاره داشته باشیم به قسمتی از فصل کتاب 
جامعه شناســی فرهنــگ مان کــه در آن به طور 
تفصیل در خصوص نسبیت گرایی فرهنگی نوشته 
ایم. و به نظر می رســد خیلی از همکاران ما به این 
مســئله اعتقاد داشته باشــند و آن نسبیت گرایی 
فرهنگی در جهان امروز اســت. اگــر ما مطلق گرا 
نباشــیم، و فرهنگ را نسبی بدانیم، یعنی همانطور 
که عناصــر فرهنگی خودمان را برای خودمان قابل 
احترام اســت و قابل ارزش اســت و قابل اعمال در 
جامعه مان هســت، به عناصر فرهنگی در جوامع 
دیگر هــم احترام بگذاریم و به این نســبی گرایانه 
بنگریم، یعنی این که همان جمله ای که آقای دکتر 
فرمودند، مطلق به هیچ چیزی نگاه نکنیم. در حال 
حاضر یکی از بزرگترین مشکالتی که در جامعه ما 
بوجود آمده و همین عامل و بســتر پرخاشــگری و 
خشــونت در جامعه را ایجاد می کند مطلق گرایی 
بود، یعنی یا اینوری یا اینوری؛ما وســط را بگیریم 
که مــا در بحث های فرهنگی به آن نســبی گرایی 
فرهنگی می گوییم. حاال این نسبی گرایی فرهنگی 
را می توانیم به تمام مسائل دیگر زندگیمان بسط و 
گسترش دهیم.همان بحثی که ابتدا عرض کردم، 
بحــث این که جامعــه ی ما در گذار بین ســنت و 
مدرنیته مانده اســت که کدام را اتخاذ کند. وقتی 
که ما بیاییم، هرکدام از ما تــک تک مان به عنوان 
یک کنشــگر اجتماعی یاد بگیریم که همه چیز را 
به صورت نســبی و بینابین بپذیریــم، هر آنچه که 
حاال ســواد ما و عقل ما و جامعه ی مــا و ایثارهای 
فرهنگــی ما مثبت می داند همــان را اتخاذ کنیم، 
خیلی از آن پایین تر نرویم و خیلی هم سعی نکنیم 
آن ایده آلیســتی که نیچه می گوید انسان ایده آل 
بخواهیم شــویم.ابرمرد. یا آنچه که پوپر می گوید 
نشویم، از آن ور هم نیفتیم که بخواهیم یک انسان 
ضد جامعه باشــیم و بخواهیم با تمــام معیارهای 
جامعــه بنجگیم چرا، چون جامعــه چیزی که من 
می خواســتم به من نداده، آنطور هم نباشــیم نه 
آن ایــده آل و نه آن چیزی که ما خیلی شــاهدش 
هســتیم، افرادی که به هر دلیلی یــا به هر عنوانی 

می خواهند غرایض ســرکوب شده شان را هرجور 
که شــده اعمال کنند آن هم نباشیم، بیاییم هم به 
خود بیاندیشیم هم به همسایه، این واژه ی همسایه 
که از گذشــتگان بوده و امروز رنگ باخته در جامعه 
ی ما خیلی مهم اســت. امروز مــا داریم می بینیم 
بسیاری از آن عناصر فرهنگی که در گذشته وجود 
داشت و امروز مدرنیته آمد آن را سرکوب کرد ما با 
آنها مخالف نیســتیم، ما می گوییم مدرنیته خوب 
است، خیلی خوب است، اما خیلی چیزها در عناصر 
فرهنگی ما، در ســنت ما مثل مراودات با همسایه 
های ما، رعایت اصــول اخالقی که مــردم ما را به 
عنوان مهمان نواز می شــناختند، به عنوان انسان 
های Friendly می شــناختند اما حاال اینگونه 
هستیم؟ نه  به خاطر این که مدرنیته آمد یک مقدار 
اینها را تحت الشــعاع خودش قــرار داد. ما معتقد 
هســتیم به عنوان یک جامعه شناس هم یک سری 
از المان های ســنتی قبل مان را کــه خوب بوده و 
کارکردهای مثبتی داشــته در زندگی اتخاذ کنیم 
و هم از مدرنیته بیاییم بخــش های خوب و بخش 
های قابــل اعمالش را، آنهایی که بــا فرهنگ ما، با 
ایثارهای ما همخوانی دارد اتخاذ کنیم و در زندگی 
اعمال کنیم بدون شک نمی شود گفت صد درصد 
، ما اصاًل اجازه نداریم به عنوان یک جامعه شــناس 
از واژه ی صد درصد اســتفاده کنیم اما حداقل می 
توانیــم بگوییم تا 50 درصد ایــن بحرانی که با آن 

مواجه هستیم برطرف خواهد شد.
حیدرپور: دو نکته بســیار مهمی خانم دکتر 
اشاره کردند بحث آن نگاه نسبی گرایانه است. این 
را باید مدنظر قرار دهیم، متاســفانه آن در ساختار 
کالن فرهنگی جامعه ما دیدگاهی بوده اســت که 
آن ایده و فرهنگی که ما داریم حقیقت تمام اســت. 
این ها را نگاه کنید آمیخته شده و باعث گردیده ما 
خشونت نهادینه داشته باشیم. حاال تحت آن لوای 
فرهنگی و حتی تحت عنــوان امر به معروف و نهی 
از منکر کــه آن نگاه مطلق بیــن، آن نگاهی که ما 
ایده ای که داریم آن برتر اســت و همه را هم باید به 
اشــکال مختلف دعوت کنیم، این را داشته باشند و 
در این ارتباط خشونت هم به صورت نهادینه اعمال 
شده سبب شده اســت که این بسط پیدا کند. یکی 
دیگر هم افراد دیگر، اقشار دیگر هم بگویند خب ما 
اینجا حــق داریم. با هر ابزاری می توانیم برویم حق 
مان را بگیریم و این یک بسط دادن به خشونت می 
شود و این یک واقعیت تلخی می شود. با این روبرو 
هســتیم. بحث فرهنگی را کسانی اعمال می کنند 
که نگاه پلیسی هست. ما در جامعه شناسی نظریه 
ای به نام پنجره های شکســته داریــم، این بحث 
نظریه پنجره های شکســته خالصه اش این هست 
که در جایی می بینیم، کوچــه ای، خیابانی، دو تا 
پنجره ی شکسته هســت یا زباله ریخته شده است 
اینجا صاحب ندارد، اینجا می شــود هرکاری کرد، 
خب این نگاه وجود دارد چه کسی راهکار می دهد، 
نیروهای پلیســی در انجام وظیفه قرار می گیرند، 
یعنی اینجا نقش شان این باشــد نظم و انضباط را 
حاکم کنند. ما گاهی اوقات در این مســیر رفتیم. 
یعنی مســائل فرهنگی را سپردیم دست نیروهایی 
که اصاًل کارگیری هایشــان باید یک چیز دیگری 
باشــد. این یک بحثی هســت که ما سعی کنیم در 
کالن نگاه، نگاه نســبی گرایانه باشند تا اینکه خود 
کارگزاران باشــد گفتــم که اخــالق حاکم در هر 
دوره ای اخالق طبقه ی حاکم اســت که چطوری 
برخورد می کند، یک ســاختار سیاسی و فرهنگی 
حاکــم در جامعه ای چقدر مردم را مشــارکت می 
دهد، مشــارکت  به معنای واقعی مد نظر است.می 

مختلف کمک کننــد و این پدیده را کم و کم کنند. 
ما باید توسعه بدهیم، کارگزاران سیاسی که وجود 
دارند. مخصوص ما حاال مــی گوییم دولت تدبیر و 
امید اســت باید عماًل شرایط را تسهیل کند و ما هم 
خودمان درصدد این هســتیم ان جــی او ها ایجاد 
کنیم منتهی شــرایط باید خیلی تســهیل شود تا 
انواع ان جی او ها تشــکیل گردد. مــا در جوامع به 
قول خانــم دکتر ان جی اوهایــی داریم حمایت از 
شوهرانی که از دست خانم هایشان دچار خشونت 
می شوند، جامعه ما هم ممکن است باشد اما طرف 
نتوانــد بیان کند اما ان جی او اگر باشــد می توانند 
بیان کنند. این ان جی او خیلی مهم اســت، یعنی 
یک حالت ضربه گیر در جامعه محســوب می شود. 
ان جی اوهای مختلف باشند نمی گذارند کارگزاران 
سیاســی حالت اقتدارگرایی داشته باشند. چون ما 
می بینیم جامعه ما همه چیز دارد، هم دموکراتیک 
هست، هم فرهنگ اقتدارگرایی دارد. از همه نمونه 
هســت انتخابات مجلس داریم، رسیدگی هست، 
نمــی توانیم با مردم مثل نابالــغ صحبت کنیم. آیا 
این انتخابات رقابتی هســت؟ فرهنگ دموکراتیک 
ملزوماتی از صرف گفتن اینها نیست. رقابتی بودن، 
مشارکتی بودن و همه اینها را می طلبد، مخصوصاً 
از کســانی که به هر حال مــی خواهند کاری کنند 
با فرهنگ اقتدارگرایی فاصله می گیرندو می آیند 
در مســند کار قرار می گیرند، مــی دانند هم مردم 
به خاطر چه چیزی روی آوردند باید این بســتر را 
فراهم کنند تا انواع ان جی او ها تشکیل شود تا اینها 
سعی کنند انواع پدیده های اجتماعی ناهنجار که 
پرخاشگری هم جزء آنهاســت، خشونت و مسائل 
دیگــر را کم کننــد. ما می دانیم جــرم در همه جا 
هســت، در جوامع باز هم نگاه کنیــم وجود دارد، 
پدیده ی همزاد انسان هست منتهی کم! وقتی که 
از یک میزان خارج می شــود به صورت آنومیک در 
می آید، شــکاف طبقاتی را نمی شــود از بین برد. 
واقعاً آدم تاســف می خورد فردی می آید می گوید 
مــن فقر را از بیــن می برم همه دور و بــر او راه می 
افتادند، عدالت برقرار مــی کنم همه راه می افتند، 
کمی دقت نمی کنند. اینها را می شود کم کرد! مثاًل 
جامعه ژاپن از طریق آن فرهنگ لیبرال دموکراسی 
توانست این شکاف را کم کند. ما نباید تئوری  برای 
مردم ایجاد کنیم که دموکراسی همه فریب و شعار 
اســت و بعد به این جوانی که از شاخص های دینی 
زده شده اســت، می گوید دموکراسی هم که چیز 
چرتی هســت، پس یک خودخواهــی افراط گونه 
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تواند برای افراد درس باشد که آن خرده ساختارها، 
که آنها هم چنین شــیوه ای داشــته باشند. وقتی 
در کارگزاران کالن، سیاســت گــذاری فرهنگی و 
سیاســی و اینها مردم را مشارکت بدهند خب اینها 
را یاد می گیــرد، اخالقی را حاکم می کند، خانواده 
ها هم سعی می کنند با همسرشان مشارکت داشته 
باشــند، در تصمیم گیری ها، با فرزند خودشــان 
مشارکت کنند، آن وقت اخالق فراگیر و نهادی می 
شــود. ما در ســنت هم می توانیم موارد عقالنی را 
ببینیم. با آن موارد عقالنی ما مخالف نیســتیم. ما 
می گوییم سنت باید پاالیش شود. چقدر این ملت 
ژاپن زیبا توانســتند کار کنند. آن فرهنگ سنتی 
احترام به بزرگتــر را حفظ کردنــد و مدرن ترین 
جامعه ی آسیایی شدند. اولین کشوری که توانسته 
مدرنیته را کســب کند ژاپنی ها بودند، ژاپنی ها در 
گذشــته همینطور بودند. در گذشته سعی کردند 
اندیشــه های اقوام دیگر را تلطیف کنند و بگیرند. 
شما می بینید هنوز هم چقدر زیبا به سنت هایشان 

پایدار هستند. 
حیدرپور: شــما نگاه کنید مدیریت علمی 
تایلور را پذیرفتنــد، اما همان مدیریت را پذیرفتند 
پاالیشش کردند مدیریت انعطاف پذیری ژاپنی را 
به دنیــا عرضه کردند، این زیباســت. ما می توانیم 
همین کار را کنیم، یکســری ســنت هــای ما که 
عقالنی، انســانی و تلطیف شده هســتند را حفظ 
کنیــم و همراه بــا آن موارد عقالنی کــه در تمدن 
مدرنیته هست یک محصول جدیدی ایجاد کنیم، 
یعنی ما می توانیم، منتهی نیاز به پروژه ها و برنامه 
هایی دارد، نیاز به کارگزارانــی دارد که به هر حال 
هماهنگ باشند، ما می بینیم که کارگزاران ما طیف 
های مختلفی هستند، جامعه باید یک هوموجنس 
Homo genes باشد، کارگزاران حاکم هم باید 

باشند تا در این مسیر بتوانیم موفق باشیم. 

 چنانچــه از نظر رفتــاری و گفتاری 
جامعه ایران به همین منــوال کنونی ادامه 
مســیر دهد، چه آینده اخالقی برای جامعه 

ایران پیش بینی می کنید؟   
مزینانی: فاجعه! همین حــاال هم ما در مرز 
فاجعه هســتیم. شــما همین حاال ببینید که رفتار 
کودکان ما، کودکانی که مدرسه رفتند، حرف زدن 
بلد هستند و کالس اول و دوم و سوم هستند و دارند 
آموزش می بینند، رفتار و ادبیــات محاوره ای آنها 
را وقتی مورد بررســی قرار بدهید هرچه باالتر می 
روید، مقطع راهنمایی، مقطع دبیرستان که فاجعه 
اســت، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند خشــونت 
خشونت می آفریند، عشق عشــق می آفریند شما 
هرچه بکاری همان را درو خواهــی کرد. امروز اگر 
شما خشونت بکارید حتی در وضعیت خیلی خیلی 
خرد و کوچک، شــما امروز اگر یک چک کوچک در 
گوش بچه ات بزنی به خاطر یک اشتباه، چه اشتباه 
کوچک باشــد چه اشتباه بزرگ باشــد، آن بچه در 
آینده به جای آن چک دو چک به گوش فرد دیگری 
می زند که شاید هم واقعاً حق آن فرد نبوده باشد. ما 
باید از خودمان شــروع کنیم، اول از خودمان شروع 
کنیم، آرام آرام، خشــونت، پرخاشگری، رفتارهای 
غیرمتعارف را در خودمــان کنترل کنیم، وقتی در 
خودمان کنترل کردیم ، در رفتارمان منعکس شــد 
فرزندان ما یاد می گیرنــد، در مدارس ما، ما هر روز 
از طریق رسانه ها، از طریق شــبکه های اجتماعی 
متاسفانه می بینیم و می شــنویم که در مدارس ما 
خشونت اعمال می شــود. بچه ای که به هر دلیلی 
درس نخواند و مورد خشونت قرار بگیرد هم از طرف 

مدرســه هم از طرف خانواده، این بچه وقتی بزرگ 
می شود یک فرد بســیار بسیار خشنی خواهد شد، 
حاال معلوم نیست خشــونتی که اعمال می کند به 
حق اعمــال خواهد کرد یا به ناحق.مــا باید به طور 
کلی یــک کاری کنیم که جامعه مــا یک جامعه ی 
مهربان باشد، یک جامعه خوش اخالق باشد، خوش 
اخالقــی و مهربانی و نوعدوســتی را الگوی زندگی 
فردی و اجتماعی قرار دهیم این باعث می شــود که 
آرام آرام خشــونت از بین برود.و ما وقتی به بچه ی 
خودمان بگوییم عزیزم، به همسر خودمان بگوییم 
عزیزم. یکدیگر را با الفاظ زیبا صدا کنیم این خودش 
یک فرهنگ می شــود و آرام آرام شــکل می گیرد. 
اما در خیلی جاها متاســفانه می بینیم مادرها بچه 
هایشــان را با چه الفاظی صدا می کننــد، آقایون 
خانم هــا را با چه الفاظی صدا مــی کنند، اینها آرام 
آرام شــروع می کند بسط و گسترش پیدا کردن در 
جامعه. آن بچه به خیابان می رود و همان را به یکی 
دیگر می گویــد. این بچه از خانه یاد گرفته، بعداً هم 
از مدرســه یاد می گیرد. خانه و مدرسه بزرگترین و 
اساسی ترین جاهایی هســتند که باید اول پاالیش 

شوند.
حیدرپور: مســئله ای وجود دارد می گویند 
تاریخمند باید نگاه کنیم، ما متاســفانه به خصوص 
روشنفکران ما، راهکارگزاران ما دچار یک آشفتگی 
ذهنــی هســتیم،آدمیت بحثــی دارد آشــفتگی 
ذهنی ایرانیان قابل توجه اســت.دچار آشــفتگی 
هســتیم. بین روشــنفکران ما، در لباس اساتید، یا 
کارگزاران سیاســی، یک آشــفتگی وجود دارد. به 
یک هماهنگی نرسیدیم. هرچند روشنفکران ما به 
خصوص روشــنفکرانی که در جوامع باز هستند و 
اظهار نظر می کنند به یک هماهنگی رســیدند که 
دوری از آن آرمــان گرایی که خیلی زیبا هســت و 
با آن آرمان طلبان فاصله گرفتند ، آن نگاه نســبی 
گرایانه هست، خیلی جالب است من در بحث های 
مختلف که رساله ارشد و دکتری کار کردم می بینم 
آن هماهنگی در روشــنفکران ایجاد شــده، جالب 
هســت. در صورتی که نگاه نسبی گرایانه به جامعه  
بیاید و اندیشــه حاکم شود، می توانیم آینده خوبی 
را پیش بینی کنیم اما فعــاًل دورنمای خوبی وجود 
ندارد. اما من یک اعتقــادی دارم. ما دقت کنیم در 
جهانی هســتیم که آن مســئله جهانی شدن، شما 
نمی توانیــد ماهواره را جمع کنیــد، این کار را هم 
کنید این گوشــی که در دســت هرکسی هست، او 
را به جهان وصــل می کند، قابلیت جهانی شــدن 
در حال تحقق یافتن اســت، متحقق شــده است 
و کاملتر می شــود. این یک پروســه است، همیشه 
بحث داریم! یک فرایند توطئه نیســت. من تأسف 
می خورم، افرادی که مــدارک تحصیلی هم دارند 
این را پروژه می بینند، می گویند دست هایی در کار 
هست. نه دست نیســت. این فرایند است، این دارد 
متحقق می شود. ما بایســت مدیریت کنیم. ادنس 
می گوید. مدیریت کنیم اگر شرایط اجتماعی افراد 
بزرگ در جوامع باز ایجاد می شــوند، افراد بزرگ در 
یک بســتر ایجاد می شــوند. ما چرا در پهلوی دوم 
نتوانســتیم. بعضی ها نمی دانم نگاه نوســتالژیک 
دارند،  متاســفانه یکی از کاســتی های فرهنگ ما 
نگاه نوستالژیک اســت. می گویند که با یک مسئله 
ای روبرو می شوند، به سرعت دلشان هوای آن دوره 
می کند می گویند چه دوره ای بــوده پهلوی دوم! 
کســی نیســت به این افراد بگوید اگر جامعه خوب 
بود همه اقشــار با هم به وحدت نمی رسیدند که آن 
را کنار بگذارند. آن فضای اســتبدادی پهلوی دوم 
سبب شد که شــرایط اجتماعی برای ظهور و بروز 

افراد بزرگ ایجاد نشود. ُکتوله ها باشند که تصمیم 
گیری کنند. اما خوشبختانه این جهانی شدن کاری 
کرد که در فضای مجــازی این برخورد ایده ها دارد 
صورت می گیرد و در بســتر این برخورد در فضای 
مجازی و افراد ، ایده هایــی تربیت پیدا کند، ایجاد 
شود شاید این افراد زیاد شــوند و یک تحول دوران 
ساز ایجاد کنند، من امیدوار هستم، همیشه خوش 
بین هســتم. نه خوش بینانه ی حالتی که ســاده 
لوحی باشد، نگاه خوشــبینانه از این فضای مجازی 
کــه فرصت این تضــارب آرا را ایجاد کــرده، چون 
اعتقاد دارم در فضایی که تضارب آرا باشد، برخورد 
اندیشه ها، اندیشــه های مترقیانه ایجاد می شود. 
در این فضا، افرادی ظهور می کنند، تعدادشان هم 
زیاد باشد و تحوالت دوران ساز باشد و من می گویم 
این تحوالت دوران ســاز را پیــش قدمش زنان می 
توانند باشند. یعنی مدیریت آقایان به تجربه نشان 
داده اســت که نتوانســته کاری کند و این تحوالت 
خوشایند توســط زنان جامعه صورت بگیرد. و زنان 
هم نشــان دادند در جهان در مدیریت های مختلف 
می توانند درســت عمل کنند. نمونه، مرکل. مرکل 
رهبری اقتصادی را داشته اســت که اقتصاد آلمان 
توانسته در مسیر شکوفایی نشان بدهد. فرانسه مرد 
بوده متاسفانه در ســنت ما یکی از کاستی هایی که 
وجود دارد می گویند زنان عاطفی هســتند و نمی 
تواننــد تصمیم عقالنی بگیرند، ایــن هم باید خود 
علما چالش ببرند و بگویند این حرف درست نیست

مزینانی: آقای دکتر اســالم هم همین را می 
گوید، خود پیامبر ما می فرماید که مرد از دامن زن 

به معراج می رود. 
حیدرپور: بله! بعد یک نکتــه ای هم بگویم، 
البته این تاریخمند بودن، برخــی افراد کارگزاران 
دینی را نگاه کنید اگر نگاه کنید گذشــته شــان در 
مورد زنان چه می گفتند، ولی این تحوالت اجتماعی 
سبب می شود این شخص بیاید این حرف را بزند، در 
صورتی که دهه ی 40 ما می بینیم زنان می خواهند 
رای بدهند یک برخورد دیگــری صورت می گیرد، 
می گویند این ضد اسالم است اما تحوالت اجتماعی 
ســبب می شــود که فکر افراد هم تغییــر کند. این 
راهکارهای روانشناســانه گاهی اوقات جالب است، 
از دید جامعه شناسی می شود نگاه کرد، در ژاپن نگاه 
کنید یک مراکزی را اختصاص دادند ظرف و ظروفی 
گذاشتند داالن را مشخص کردند که افراد عصبانی 
هســتند آنجا بیایند آن ظرف و ظروف را می گیرند 
و با شــدت پرت کنند، چون فروید می بینیم اینجا 
راهکار داده بود که این پرخاشــگری غریزه هست و 
در وجود انســان تخلیه نشود ممکن است آسیب به 
جامعه برســاند اما این اگر در جاهایی باشــد بتواند 
بروز پیدا کند و به کسی آسیب نرساند این تخلیه می 
شود و این آسیب به جامعه زده نمی شود و آن جای 
خاص و ظرف و ظروف شکســته می شــود یا اخیراً 
در یکی از شــبکه های اجتماعــی خواندم در آلمان 
یک خــط تلفنی قرار دادند هرکس عصبی هســت 
تمــاس بگیرد هرچی دلش می خواهــد بگوید. این 
تخلیه اســت. این بحث فروید پدر روانشناسی است 
و بســیاری از جامعه شناسان هم اســتفاده کردند. 
بایــد تمرین و عادت به فرهنگ گفــت وگو را ایجاد 
کنیم و بســتری فراهم کنیم که همه محق هستند. 
راهکارهای مختلف هســت اما نگاه نسبی گرایانه، 
جامعه شناســانه و روان شناســانه، همه باید با هم 
باشــند. همه جنبه هایی از واقعیت ها را تحلیل می 
کنند. نمی توانیم برای پدیده های جامعه شناســی 
یک نســخه بپیچیم، باید نگاه، نگاِه تلفیقی باشد و از 

راهکارهای مختلفی استفاده کنیم. 

 مسئله ای 
وجود دارد 
می گویند 

تاریخمند باید 
نگاه کنیم، 
ما متاسفانه 
به خصوص 

روشنفکران ما، 
راهکارگزاران 
ما دچار یک 

آشفتگی ذهنی 
هستیم،آدمیت 

بحثی دارد 
آشفتگی 

ذهنی ایرانیان 
قابل توجه 
است.دچار 
آشفتگی 

هستیم. بین 
روشنفکران 
ما، در لباس 
اساتید، یا 

کارگزاران 
سیاسی، یک 

آشفتگی 
وجود دارد.



ش، 10 راهکار
10 چال

PP

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

37

بهار 96

  آمارها نشــان می دهــد که یکی از 
مسایلی که شاکله خانواده ایرانی را با خطر 
مواجه می کند و حتــی به طالق می انجامد، 
خیانت عاطفی زوجین به یکدیگر اســت، 
چرا زوجینی که پس از گذشت مدت کوتاه یا 
بلند از زندگی مشترک که نسبت به آن تعهد 
دارند، گام در مسیر خیانت بر می دارند؟ علل 
وقوع طالق عاطفی بین زوجین و خودنمایی 

خیانت طرفین در رابطه به چه دلیلی است؟ 
حســینی: وقتی زندگی زناشویی زوج ها را 
در نظر می گیریم یا در تــداوم آن محبت و مودت 
است یا در تداوم آن اختالف و ستیز و نهایتا جدایی 
اســت، باید مقداری به عقب برگردیم یعنی اینکه 

ایــن ازداوج چگونه و با چه اهدافی از طرف زوجین 
و اطرافیان آنها شکل گرفته است، اینها تماما عامل 
هایی هســتند که در تبیین ما در تــداوم زندگی 
زناشــویی موثر هســتند، من معتقدم در دنیای 
امروز وقتی ازدواجی صورت می گیرد، این ازدواج 
مبتنی بر حداقل چند سرمایه است؛ یکی "سرمایه 
فیزیکــی" یعنی زن و مردی که بــا هم ازدواج می 
کنند باید تناســب هایی به لحاظ فیزیکی از جمله 
از لحاظ زیبایی چهره و انــدام و حتی در ارتباط با 
ترشــحات غدد داخلی با هم داشــته باشند؛ به هر 
حال فردی سرد مزاج و فردی دیگر گرم مزاج است، 
اینها مســایلی اســت که به نظر من سرمایه های 
فیزیکی هستند و بسیار در تداوم زندگی زناشویی 

موثرند.
یکی دیگر از سرمایه هایی که از نظر من بسیار 
مهم هســت، "ســرمایه فرهنگی" است، سرمایه 
فرهنگی چنان حائز اهمیت اســت که حتی قبل 
از سرمایه اقتصادی و اجتماعی جای دارد؛ سرمایه 
فرهنگــی ذهنیت یک زن و مرد اســت، همانطور 
که ذهنیت یک گــروه چند نفره به آنها انســجام 
بیشتری می دهد و برای آنها انرژی حرکتی ایجاد 
می کنــد، قطعا این انرژی را در زندگی زناشــویی 
احتیاج داریم که به ذهنیت آنها مربوط می شــود 
و چگونگی شــکل گیری ایــن ذهنیت و چگونگی 
این وجه نظراتی که در نــزد دو طرف وجود دارد، 
به میزانی که این وجه نظرات با هم نزدیک باشــد، 
زوجین با هم تفاهم خواهند داشت و به میزانی که 
با هم تفاهم خواهند داشــت، محرکی است برای 
ســرمایه فیزیکی؛ اگر بخواهم مثال بزنم ما تحت 
تاثیر ذهنمان هســت که عالیق مان نسبت به یک 
شی کم یا زیاد می شــود، مثال بارز آن، ما چون در 
یک جامعه اسالمی بزرگ شدیم و خوردن گوشت 
خوک از ابتدا برایمان ممنوعیت داشته و دارد، این 
ممنوعیت درذهن ما نشسته بنابراین وقتی در یک 
جامعه ای باشــیم و در دو ظرف غذا یک شــکل و 
یکســان بدون اینکه هیچ تفاوتی داشــته باشد، 

محوریت دادن به »عنصر جنسی« در مناسبات خانوادگی آسیب زا شده است

خانواده آرام می شود زمانی که سیستم های 

سیاستگذاری و اجرا مداخله غیرمسوالنه نکند

 وقتی زندگی 
زناشویی زوج 
ها را در نظر می 

گیریم یا در 
تداوم آن محبت 
و مودت است 
یا در تداوم 

آن اختالف و 
ستیز و نهایتا 
جدایی است، 

باید مقداری به 
عقب برگردیم 
یعنی اینکه این 
ازداوج چگونه 
و با چه اهدافی 
از طرف زوجین 
و اطرافیان آنها 
شکل گرفته 

است

خانواده ایرانی در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده و در هر دوره ای نسخه ای 
برای آن پیچیده شده است؛ در برخی از برهه ها بعضی از مشکالت درون خانواده بیداد می کند و 
برخی از مسایل دیگر هم همیشه وجود داشته و همچنان پا برجا خواهد بود. اما نکته بسیار مهم این است 
که خانواده ای که در عصر حاضر با مشقت های بسیاری شکل می گیرد، چرا دچار مشکالتی از جمله 
خیانت عاطفی و سرانجام طالق می شود؟ چرا برخی از افراد ازدواج سفید را به تشکیل خانواده به معنای 
گذشته آن ترجیح می دهند؟ کاهش تمایل به فرزند آوری چه چالشی را برای خانواده در ایران رقم 
خواهد زد؟ چرا مشکالت خانواده ها هر روز بیشتر می شود و در این میان وظیفه نظام سیاسی کشور 
چیست؟ و مساله مهم دیگر اینکه آینده خانواده در ایران به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ دکتر تقی 
آزاد ارمکی و دکتر سیدحسن حسینی از جامعه شناسان برجسته کشور و متخصص در مساله خانواده به 

این مباحث پاسخ می دهند: 
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اول را پیدا کرده اســت لذا مــی بینید که دختران 
و پســران بیش از آنکه به پــِس زندگی خود یعنی 
خانــواده، اقتصاد و سیاســت فکر کننــد به طرح 
همسانی جسمی و فیزیکی فکر می کنند چون این 
احســاس وجود دارد و براساس آن تصمیم درست 
و اشتباه می گیرند؛ پس از شروع زندگی مشترک 
این مســاله به عنوان عنصر مرکــزی وجود دارد و 

عامل اختالل آفرین در روابط زناشویی است. 
نکته دومی که به نظرم بسیار مهم است، اینکه 
من خیلی اعتقاد ندارم که عنصر جنسی و مناسبات 
خیانت، عنصــر اصلی طالق در ایران اســت، این 
چیزی اســت که در پرونده ها، گفتار آدم هایی که 
طالق دادند و طــالق گرفتند و ناظران طالق ثبت 
شده است، ســاده ترین دلیلی که مرد می تواند در 
مورد زن بگویــد و او را طالق دهد، این اســت که 
همســرم توان جنسی ندارد و ســرد مزاج است، یا 
ساده ترین دلیلی که زن می تواند بگوید این است 
که مرد من انحراف جنسی دارد و با دیگری هست 
و ساده ترین جایی که دادگاه حکم برای طالق می 
کند، این اســت که این مرد و زن مشــکل جنسی 
دارند، حکم طالق زن را که به سرعت صادر می کند 
و در مورد مرد هم همینطور اســت، ولی اگر زن و 
مرد در دادگاه بگویند که مشکالشان بد اخالقی یا 
مشکل اقتصادی است، دادگاه حکم می کند که به 
جای طالق، مشکل شان را حل کنند، ولی در مورد 
مشکالت جنســی قوه قضاییه هم کوتاه نمی آید، 
پس یک اتفاق غلط و یک ناروایی در بحث خانواده 
صورت گرفته، نمی گویم که نبوده، می گویم حوزه 
دین و روانشناســی آن گفتمان را درست کردند و 
به افکار افراد وارد شــده، اما علت اصلی که زوجین 
از هم طالق می گیرند مســایل جنسی نیست، در 
گذشــته هم بســیاری از زنان و مردان ایرانی این 
مشکل را داشــتند، ولی طالق نگرفتند چون همه 
کسانی که طالق می گیرند، می دانند زندگی بعد از 
طالق بهتر از دوره حیات ســخت با زندگی نیست، 
زنی که طــالق می گیرد، زندگــی بعد از طالقش 
بهتر از دوره زندگی قبل از طالقش نیســت چرا که 
این جامعه جامعه بی رحمی است، مردانی هم که 
طالق می گیرند، زندگــی بهتری پیدا نمی کنند، 
پس مســاله اصلی مهم تر از مسایل جنسی است؛ 
علت اینکه در بســیاری از دادگاه ثبت می شود که 
زوجین به دلیل مشکالت جنسی از هم جدا شدند 
به این خاطر است که حقوقدانان، وکال و کسانی که 
حکم صادر می کنند، زوجین را به این ســو هدایت 
می کنند که بگویند عنصر اصلی جنســی اســت، 
همه این مســایل باعث شــده که طــالق اینگونه 
تعریف شود. جامعه و خانواده پوست انداخته و یک 
عنصر طبیعی در خانواده، ازدواج و طالق است، در 
جامعه غرب گفته می شود، من ازدواج می کنم که 
احتماال طالق بگیرم نــه اینکه ازدواج می کنم که 
حتما با همه مشکالتی که هســت بمانم، تا دیروز 
در آموزه فرهنگی ایران بود کــه با هر بدبختی در 
زندگی مشــترک بمانم، ولی امروز تعریف خانواده 
تغییر کــرده، افــراد معتقدند که مــا خودمان را 
مجبور نمی کنیم تا انتهــای ازدوج بمانیم، ما اگر 
نتوانســتیم، لذت نبردیم، به آزادی هایمان لطمه 
وارد شد و هزاران دلیل، طالق می گیرم، ولی آنچه 
به عنوان دلیل طالق ثبت می شــود، وجود مشکل 
جنســی است. باید توجه داشــته باشیم طالق در 
دنیای معاصر یــک امکان زندگی اســت، زنان و 
مردان ایرانــی حق دارند که طــالق بگیرند برای 

اینکه می خواهند زندگی کنند. 

   اما ظاهرا زوجین همین مساله را باور 
کردند. 

آزاد: خیر! زوجین می دانند که ماجرا نیست.
- امــا در اکثر مواقــع تعریف زوجین 
از مشکل و مســاله ای که میانشان هست، 
مساله جسنی است و صراحتا بیان می کنند 

که در کنار یکدیگر ارضا نمی شوند.   
 sexuality آزاد: گفتمان غالــب گفتمان
اســت، تا دیروز می گفتیم که همسرم تنبل است 
و مشــکل اقتصادی دارد، مادر و خواهر در زندگی 
مشــترک دخالت می کنــد، مگر نبود اســطوره 
خواهرشوهر، مادرشوهر و مادر زن، این اسطوره ها 
از کجا آمده بودند و امروز کجا رفتند؟! امروز ساده 
 sexuality ترین »دلیل« برای طــالق در ایران
است ولی »علت« طالق بسیاری از مسایل است و 

تنها یکی از این مسایل sexuality است
حسینی: من حدود 30 ســال پیش که در 
دادگاه های حمایــت خانواده و طالق، پرونده ها را 
نگاه می کردم به همین نکته رسیدم که دکتر آزاد 
می فرمایند، یعنی ما یک بســته ای داریم از دالیل 
محکمه پسند که آن بســته دالیل محکمه پسند 
بین یک تا 12 و 13 تا بیشــتر نبود، اگر این دالیل 
از طرف زن یا مرد ارایه شــود، قاضی حکم به طالق 
می داد در صورتی که بــه دادگاه یا دادگاه خانواده 

مراجعه کرده بودند.  
از بــدو پیروزی انقالب اســالمی ما تمام این 
دادگاه ها را لغو کرده بودیم و زن و مرد مســتقمیم 
می رفتند ســراغ محضر می رفتنــد و طالق می 
گرفتنــد، اما بعــد از اینکه مجددا ایــن دادگاه ها 
دایر شــد، این بسته محکمه پســند بسیار وسیله 
مناسبی شــده بود که وقتی کسی اختالف داشت 
به یک وکیل مراجعه مــی کرد و وکیل مرد و زن را 
راهنمایی می کردند که چــه بگوید، برخی از این 
دلیل بسته، بســیار فقهی است، مثال نازا بودن زن، 
عقیم بودن مرد، نبودن مــرد در خانواده بیش از 6 
ماه، ولی در کنار این دالیل فقهی، یکســری دالیل 
مثال من نفرت دارم از همســرم، همین کفایت می 

کرد که قاضی بپذیرد و حکم طالق را صادر کند. 
 تا به امروز کمتر ســرمایه گذاری شده که با 
زن و شــوهرهایی که از هم جدا شــدند یا در حال 
اختالف هســتند، صحبت کنیم و ببینیم مشکل 
اصلی آنها چیســت، آیا اقتصادی، آیا انحراف مرد و 
زن  است، آیا در ارتباط با تربیت فرزندانشان هست، 
آیا اختالفشان ناشی از شــبکه های خویشاوندی 
است! ما چنین کسر و کمبودی داریم، اما واقعا یک 
بدبختی جامعه ایران این است که رابطه زناشویی 
را به یــک رابطه sexuality تقلیل داده اســت، 
حتی اگر بخواهیم الهی و قرآنی نگاه کنیم، خداوند 
در ســوره مریم آیه 21 می فرماید: »من برای شما 
زوجی آفریدم که در کنار او آرامش داشــته باشید 
با محبــت و مودت« اینجا اصــال صحبتی از رابطه 
جنســی نیســت، حرف ذهن و رابطه است، وقتی 
از حوزه جامعه شناســی و در یــک کنش متقابل 
نمادین به آن نــگاه می کنیم، این آیــه معنا پیدا 
می کند، در این کنــش متقابل نمادین مفاهیمی 
که ایجــاد رابطه می کند، نوع شــناختی که من و 
همســرم دارد، تمام اینها انرژی ایجاد می کند که 
شــما بتوانیم این کار را انجام دهیــد یا ندهید، به 
دلیل اینکه انســان همیشــه تحت تاثیر فرهنگی 
است که در آن فرهنگ زاده شــده، بسته به اینکه 
در آن فرهنگ چه اجــزای فرهنگی چگونه مطرح 
شــده باشــد و چگونه در ذهن ما وارد شده باشد و 
ما باورمان شده باشد رفتارهایمان به همان شکل، 

جلوی ما دو ظرف غذا گذاشــته باشــند که در هر 
دو گوشت هســت و می گویند یک ظرف گوشت 
خوک و دیگری گوشــت گوسفند یا گوساله است، 
ولی شما حق خوردن گوشت خوک را ندارید، شما 
گرســنگی را تحمل می کنید و از گوشــت خوک 
نمی خورید چون ذهن شــما به جسم شما کمک 
نمی کند تا به ســمت خوردن گوشت خوک بروید 
بلکه چهره بر می گردانیــد؛ دقیقا همین قضیه را 
در زندگی زناشــویی داریم، در زندگی زناشویی ما 
به یــک حداقل هایی از توافق ذهنــی و به عبارتی 
در الگوهای فرهنگی داریم و نکتــه مهم تر اینکه 
این حداقل ها بایستی در جریان زندگی زناشویی 
تقویت و افزوده شود، به عبارت دیگر حتی اگر زن و 
مردی با هم ازدواج کرده باشند با یک مجموعه ای 
از توافقات فرهنگی و با یک مجموعه ای از مفاهیم 
مشترک، اما این مفاهیم مشــترک آنها با هم جلو 
نرفته باشد باز هم شــما انتظار داشته باشید که در 
جریان زندگی زناشویی اینها به لحاظ فکری از هم 
دور می شــوند و دور شــدن آنها به لحاظ فکری از 

یکدیگر، حتی روی جسم آنها هم اثر می گذارد. 
آزاد: صحبت هــای دکتر حســینی کامال 
درست اســت به خصوص بحث رابطه بین سرمایه 
فیزیکی و فرهنگی که اشــاره کردند، بســیار مهم 
هست، چون ســرمایه فیزیکی و فرهنگی یکدیگر 
را تعریف می کنند، حتی بیشــتر سرمایه فرهنگی 
است که ســرمایه فیزیکی را تعریف می کند، مثال 
در یک جامعه ای که در باب یک نوع رفتار جنسی، 
کســی اصال اطالعاتی ندارد، ولی میزان آگاهی که 
صورت مــی گیرد، نوع رفتار آن هم ظهور می کند، 
اتفاقی کــه در حال حاضر افتاده این اســت که در 
ایران اهمیت امر جنســی مساله اول شده، و اینکه 
چرا به خیانت جنســی می رسد به این دلیل است 
که نظــام فرهنگی چنیــن رویکــردی دارد، بعد 
سرمایه ای که آدم ها در فرایندی کسب می کنند، 
عنصر اصلی می شــود، در صورتی که تا دیروز بی 
توجهی به این مســاله یا کم اهمیــت دادن به آن 
وجود داشــت، وقتی دختر و پســر می خواستند 
همســر خود را انتخاب کنند، مــالک را خانواده و 
روابط خانوادگی شــخص مورد نظر می دانستند، 
اما معتقدند که باید شــخصی را از لحاظ جســمی 
بپســندند، این امر یعنی اولویــت دادن به عنصر 
جنسی بهانه جدیدی اســت که در جهان معاصر 
ایرانی اتفاق افتاد؛ در این مساله دو گروه اجتماعی 
یا دو نیرو در اولویت بخشــی یا محوریت دادن به 
عنصر جنسی در مناسبات خانوادگی تعیین کننده 
هستند، اول روحانیت، دوم روانشناسان؛ به لحاظ 
اندیشه ای هم، دین و روانشناســی در این مساله 
تأثیرگذار بودند؛ سهم این دو نیرو و اندیشه تا دیروز 
کمتر بود یا حداقل به بیــان دینی در باب خانواده 
به عنصــر همگرایی و همســانی اجتماعی توجه 
بیشــتر بود، اما امروز وقتی روحانیت در حوزه دین 
حرف می زند به گونه ای سخن می گوید که عنصر 
جنسی از داخل آن بیرون می آید. به صراحت می 
گویم کــه sexuality ایرانی الزاماً محصول غرب 
نیست بلکه محصول دو نیرو است، یکی روحانیت 
و دیگــری روانشناســان؛ همیشــه مــی گوییم 
sexuality در غرب وجود دارد و در رسانه غربی 
است و از طریق این رسانه های بیگانه به ایران می 
آیــد، در صورتی که این پدیده از قدیم در کشــور 
وجود داشــته اما تا این حد در جامعه ایرانی بیداد 
نمی کرد، عنصر جنســی شد، سرمایه فرهنگی که 
مردمان ایرانی دارنــد، از این بابت برای افرادی که 
می خواهند زندگی کنند، سرمایه فیزیکی اهمیت 

من خیلی 
اعتقاد ندارم 
که عنصر 
جنسی و 
مناسبات 

خیانت، عنصر 
اصلی طالق در 
ایران است، 
این چیزی 
است که در 
پرونده ها، 
گفتار آدم 

هایی که طالق 
دادند و طالق 

گرفتند و 
ناظران طالق 

ثبت شده 
است، ساده 
ترین دلیلی 
که مرد می 

تواند در مورد 
زن بگوید و او 
را طالق دهد، 
این است که 
همسرم توان 
جنسی ندارد 
و سرد مزاج 

است، یا ساده 
ترین دلیلی که 
زن می تواند 
بگوید این 

است که مرد 
من انحراف 
جنسی دارد 
و با دیگری 

هست و ساده 
ترین جایی که 
دادگاه حکم 
برای طالق می 

کند
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شــکل می گیرد بنابراین وقتی شــما تمام مفاسد 
جامعه را به مسایل جنسی ارتباط می دهید و تمام 
هدف تشکیل زندگی زناشویی را ارتباط می دهید 
به یک رابطه جنســی برای لذت جنسی، به رابطه 
جنسی برای یک هدف فرزند آوری؛ در این شرایط 

خانواده بی معنا و امری مکانیکی است. 
آزاد: وقتــی از خانواده چنیــن تعریفی می 
کنیم چرا در زمــان بحران و ناراحتــی به این امر 
تمســک نجوید، در صورتی کــه در خانواده های 
دیــروز با تمام نارســایی هایی که وجود داشــت، 
زوجین در کنار هم زیست می کردند و یک معنایی 
از خانواده پیدا کرده بودند، در جمهوری اســالمی 
اصلی ترین اتفاقی که افتاده این اســت که فرهنگ 
مورد هجوم قرار گرفته، چه کسی فرهنگ را مورد 
هجوم قــرار داده؟ برخی افــکار روحانیت؛ بعضی 
روحانیت فرهنگ ما را مــورد هجوم قرار داده، می 
خواســت از فرهنگ دفاع کند چون ساز و کار آن را 
نمی دانست، مورد هجوم قرار داد و تنها نیروی که 
 sexuality توانست به او کمک کند و این معنای
و فردگرایانه و زیســت شناسانه را دنبال کرد روان 
شناســان زیســتی و رفتارگرا بود، ایــن دو نیرو 
همزمان پتک زدن بر ســر فرهنگ این کشــور، و 
تنها جایی که بیشــترین پتک را خــورد، خانواده 
بود؛ مدام به خانواده مــی گوییم فرزند آوری، این 
تعریفی از فرهنگ است، مگر می شود فرزند را زیاد 
کرد، وقتی موقعیت اقتصادی فراهم نشــود، زنی 
که می خواهد فرزنــد آوری کند، این زن ابتدا باید 
مادری را قبول کند، ما مــادری را در جامعه قبول 
کردیم؟! به مادری آسیب نرساندیم؟! در شرایطی 
که دختری که از خانه بیرون آمده و تحصیل کرده، 
توانایی کسب کرده و آگاهی دارد و شرایط برگشت 
به خانواده را ندارد و مادری دچار بحران شده، شما 
از فرزند آوری حــرف می زنید؟ آنجایی جامعه می 
تواند در فرزند آوری مداخلــه کند به خاطر اینکه 
مادری مهم شــود. مادر می تواند کســی باشد که 
اگر زایمان کرد بتواند به مرخصــی برود، بچه دار 
شد  سیستم او را حمایت کند، مهد کودک رایگان 
باشد، سرکار که می رود کسی فرزندش را نگه دارد، 
اما امروز شــرایط جامعه ما به این گونه است که هر 
زمان که زن تحصیل کرده بچه دار شــد، مصیبت 
هایــش آغاز می شــود، نمی داند بایــد چگونه از 
فرزندش مراقبت کند و به محل کارش هم برســد، 
در نتیجه مجبور اســت شــغل خود را رها کند، در 
چنین شــرایطی زن به این نتیجه می رسد که اگر 
بناســت با فرزند، شغل خود را از دست بدهم، مادر 
نمی شــوم و فرزندی نمی آورم، اصال ازدواج نمی 
کنم، در واقع ماجراهای دیگری وجود دارد که این 
سیســتم و نگاهی که به این سیستم داریم، چون 
خیلی فرد گرایانه آن را دنبال می کنیم نمی تواند 
از آن مفهوم مادری خارج کرد، اینکه می گویم پایه 
و اساس زناشویی، محبت و مودت و مادری و پدری 
؛عشق هست، کامال درست اســت، اما وقتی برای 
فرزندآوری مشکل اقتصادی داشته باشید و نتوانید 
برای آن راه حلی پیدا کنید، سرمایه فیزیکی را اول 
مــی آورید و برای گرفتن حکــم طالق می گویید 
که همســرم ناتوان جنسی اســت، مرد یا زنی که 
برچسب ناتوانی جنســی بخورد، پس از آن با زوج 
مناســبی ازدواج نخواهد کرد و به لحاظ جنسی به 
جان جامعه می افتاد، و زن هم که برچسب ناتوانی 
جنســی خورده اســت به جان جوانان جامعه می 
افتاد، اینکه مــی بینیم زنی طالق گرفته یا نگرفته 
و به روابط جنســی تن می دهد به این دلیل است 
که شــما او را به ناتوانی جنسی متهم کردید و می 

خواهد نشان دهد که ناتوان نیست.   

   اگــر در امر کنار هم بــودن دو نفر، 
مسایل جنسی غالب نیست، پس چرا شاهد 
ازدواج های سفید و هم خانگی هستیم؟ این 
هم خانگی و ازدوج سفید چه تأثیری بر نهاد 

خانواده گذاشته است؟ 
حسینی: مفهوم فرانســوی ازدواج سفید، 
"هم منزل بودن" اســت؛ یک مفهــوم دیگری در 
فرانســه داریم "افرادی که با هم زیر یک سقف در 
یک آپارتمان اجاره نشین هســتند"، نکته جالب 
این است که در شــهرهای بزرگ مثل پاریس که 
اجاره خانه زیاد است کســانی که به صورت مجرد 
دارند زندگــی می کننــد، هم خانه می شــوند، 
جالــب در این هم خانگی که چند دختر و پســر با 
هم زندگی می کنند و هیچ گونــه رابطه بیرون از 
همسایگی با هم ندارند، اما کسی که ازدواج سفید 
می کنــد چون به لحاظ نظری، فکری و یکســری 
عوامل دیگری با این فرد توافق و تفاهم پیدا کرده، 
تصمیم می گیرند که با هم زندگی کنند نه فقط از 
وجود جنسی یکدیگر استفاده کنند بلکه از وجود 
فکری یکدیگر و از با هم بودنشان لذت ببرند، آنچه 
در ایران هم دارد اتفاق می افتد، اتفاقا همین است. 
آزاد: این هم خانگی کــه در ایران اتفاق می 
افتد، این نیســت که زمان رابطه جنســی به هم 

نزدیک می شوند، همیشه با هم هستند. 
حســینی: اتفاقا نکته ای که وجــود دارد، 
این است که ما همیشــه از کنار مقتضیات زمان و 
تغییرات و تحوالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
بی توجه رد می شــویم، اقتضائــات اجتماعی ما 
ایجاب می کنــد که افراد به تدریــج از حوزه های 
خانوادگی و هم شــکلی با خانواده دور می شــوند 
بنابراین اگر قبال خانواده همسری را برای دختر یا 
پسر خود انتخاب می کرد چون هم شکلی باال بود، 
اما درحال حاضر فردیت یا شخصیت های فردی به 
لحاظ اجتماعی نه فردیت به مفهوم روانشناســی، 
تشدید شــده، ما در خانواده ســه نفره، سه فرزند 
داریم با سه الگوی شخصیتی مختلف، در حالی که 
آنها از یک پدر و مادر هستند، اما این فرزندان چون 
محیط های مختلفی را تجربه کردند و حتی پدر و 
مادرشــان در مقاطع ســنی که آنها به دنیا آمدند، 
متفاوت فکر می کردند، آنها هم متفاوت تر از قبل 
شدند، این درسطح کل جامعه هم هست لذا چون 
تشــکیل یک زندگی زوجیت نیاز به یک همفکری 
دارد، این قضیه اتفاق افتاده است، اما یک نکته ای 
که اتفاقا در جامعه ما وجود دارد این اســت که به 
نظر من ازدواج سفید به شرطی که صیغه محرمیت 
خوانده شود اشــکالی ندارد، چون باالخره یکی از 
مفاهیم ازدواج سفید موقت بودن آن نیست، یعنی 
ممکن است 6 ماه تا چند سال باشد، مطابق فتوای 
شرعی برخی از مراجع ما دختر رشیده، بالغه باکره 
می تواند در ازدواج موقت، خــود را به ازدواج یک 

پسر در بیاورد، پس چرا این را مطرح نمی کنند؟! 

   به نظرتان چرا این مســاله در کشور 
مورد پذیرش قرار نمی گیرد؟

آزاد: برخی علما این مساله را به این پاکیزگی 
معرفی نمــی کنند، می گویند دختر و پســرهای 
فاسد به لحاظ جنسی دور هم جمع شدند بنابراین 
خالف شرع است، ولی وقتی منطق حضور آنها کنار 
هم انتخــاب کردن و زندگی کردن باشــد، و البته 
محرم هم باشــند نظرها تغییر مــی کند. مفهوم 
زندگی که در رابطه بیاید، یعنی به هم تعهد دارند، 

درســت اســت که معنای حقوقی پیدا نکرده ولی 
معنای انســانی و عاطفی پیدا کرده و انســان ها از 
لحاظ عاطفی به هــم تعلق دارند. بحث دیگر برمی 
گردد به تعریف آســیب های اجتماعی، متاسفانه 
کســانی که آســیب های اجتماعی را تعریف می 
کنند، باز هم کســانی هســتند که نگاه شان نگاه 
فرد در بنــد نظام اجتماعی اســت، آســیب این 
اســت که فرد بیرون بیاید و هــر کاری که این فرد 
انجام دهد، آسیب می شود، در صورتی که معنای 
جامعه شناسی، علم مطالعه تغییرات و به رسمیت 
شناختن تغییرات برای سامان تغییرات است، این 
تغییراتی کــه در ایران اتفاق افتــاده، یک زندگی 
از همانند ســازی به یک جامعــه متکثر به لحاظ 
ساختاری، نهادی و گروه های اجتماعی است و بعد 
متکثر در نظام کنشی آدم ها افتاده است بعد شما 
با یک فرد مدرن در ایران مواجه هســتید، مشکل 
فلســفه اجتماعی حاکم بر ایران این است که فرد 
مدرن را نمی پذیرد، دعوای ما در دموکراسی بر سر 
این است که مردم را قبول نمی کنیم، دولت مدرن 
یعنی دولتی که افراد آن یک به یک مهم هســتند، 
نه "دولت مردم" که یک مفهوم پوپولیســتی عام 
دارد؛ فــرد مدرن وقتی ظهور می کند و شــما او را 
به رسمیت بشناسید، بســیاری از آسیب های آن 
کنار می رود. نکته دیگــر اینکه فرد مدرن بازی ها 
و امکان های متفــاوت زندگی پیدا می کند در این 

حالت بسیاری از 
 مســایل از دستور کار آسیب اجتماعی خارج 
می شود، ولی چون نگاه سنتی وجود دارد، جامعه 
در حال تغییر را نمی پذیرد و ظهور انسان مدرن را 
هم نمی پذیرد، همه آنچه این فرد مدرن بازی می 
کند، آســیب می شود، وقتی آســیب شد در مورد 
خانواده تعریفی ارایه می دهد و می گوید من همین 

یک تعریف از خانواده را دارم و ال غیر. 
حسینی: دکتر آزاد به این نکته اشاره کردند 
که در واقع هــر پدیده نویی را آســیب اجتماعی 
قلمداد می کننــد البته این به لحاظ مفهوم جامعه 
شناختی کامال طبیعی است که مراجع قدرت اعم 
از سیاسی یا دینی که در جامعه ما سیاسی و دینی 
یکی شدند، مخالف تغییرات باشند با توجه به اینکه 
یک الگوهای خاصی را ترسیم می کنند و همه باید 
مطابق با این الگوهای خاص باشــند و قطعا در این 
شــرایط هیچ گونه تغییری را هم پذیرا نیستند، اما 
توجه داشته باشیم که در چارچوب همین مفاهیم 
جامعه شناسی وقتی ما از برچسب فساد می گوییم 
چه کســانی برچسب می زنند، منابع قدرت، یعنی 
کســی که ضعیف اســت اصال نمی تواند برچسب 
بزند، کسانی که خانواده ســفید تشکیل دادند در 
اقلیت هستند و همیشــه اقلیت ها توسط اکثریت 
ها برچســب می خورند و یکــی از دالیلی که آنها 
ســعی می کنند با ابزارهای مختلــف، ایده خود را 
غالب کنند، همین است که بتوانند از یک اکثریتی 
برخوردار باشــند لذا به دلیل اینکه یک برچســب 
نامناســبی به یک رفتار اجتماعی زده می شــود، 
بدین معنا نیست که این رفتار اجتماعی تداوم پیدا 
نخواهد کرد چرا که ما به لحاظ تاریخی بسیاری از 
پدیده ها را در دنیا مواجه هستیم که با آنها مقاومت 
شده است. ما در مقابل تغییرات یک وظیفه داریم 
و آن اینکه اینها را خــوب هدایت کنیم و از ریزش 
های آســیب شناسانه آن جلوگیری کنیم نه اینکه 

خودمان یک برجسب آسیب شناختی بزنیم. 
آزاد: وقتی به ازدواج موقت برچســب فحشا 
می زنیــد، یک امکان طبیعی زیســت بین دو نفر 
را از بین بردیــد و از طرف دیگر ایــن را در اختیار 

 ازدواج های 
سفید یا هم 
خانگی دقیقا 

نه تنها نفی نظر 
من و دکترآزاد 

نیست بلکه 
اثبات نظر 

ماست؛ مفهوم 
فرانسوی 

ازدواج سفید، 
»هم منزل 

بودن« است؛ 
یک مفهوم 
دیگری در 

فرانسه داریم 
»افرادی که 
با هم زیر یک 
سقف در یک 

آپارتمان 
اجاره نشین 
هستند«، 

نکته جالب 
این است که 
در شهرهای 
بزرگ مثل 
پاریس که 
اجاره خانه 
زیاد است 

کسانی که به 
صورت مجرد 
دارند زندگی 

می کنند، 
هم خانه می 
شوند، جالب 
در این هم 
خانگی که 
چند دختر 
و پسر با هم 
زندگی می 
کنند و هیچ 
گونه رابطه 
بیرون از 

همسایگی با 
هم ندارند
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این تداوم عالقه مندی و بــه عبارتی در کنار 
عالقه مندی، داشــتن یک رابطه سالم با هم بدون 
روابط بیرون از خودشان، موجب می شود که اینها 
در یک مقطعی هم سندی را امضا کنند چون کامال 
مطمئن شدند که هیچ گونه خطایی از دو طرف سر 
نمی زند، همین قضیه را مــا در ایران هم داریم لذا 
این هم خانواده است به دلیل اینکه اگر ما بخواهیم 
عنوان دیگری غیر از خانواده به آن بدهیم،  ممکن 
اســت که عده ای از این امکان سوءاستفاده کنند و 
بگویند که خانواده ســفید هست ولی مرکز فحشا 
باشد همچنان که از بسیاری از مسایل سوء استفاده 
می شود، با بررسی همین تعدادی که قابل مطالعه 
و مشاهده در جامعه ایران هست، در می یابیم اینها 
مواردی هســتند که به یک زندگی پایاتری منجر 

خواهد شد. 
آزاد: وقتــی جامعه جوان و ازدواج ســخت 
اســت و نیازهای عاطفی و جنسی هم وجود دارد، 
طبیعتا افراد به ســمت ازدواج سفید و هم خانگی 
می روند، مقداری ممکن اســت طبیعی باشــد، 
طبیعی به معنای جامعه شــناختی نه طبیعی به 
معنای دینی، وقتی جامعه شــما جوان و در شهر 
اســت باید راه به او پیشنهاد می کردید، و این بهتر 
از این اســت که فحشــا را انتخاب نکــرده اگر چه 
ازدواج ســفید طبق عرف و شــرع درست نیست و 
ایده آل یک خانواده نیست اما وقتی جامعه تصمیم 
به فاحشــه گری گرفت، هیچ نظامــی نمی تواند 
جلوی آن را بگیرد. دوم اینکــه مگر چقدر ازدواج 
و خانه سفید وجود دارد که قیل و قال ما را گرفته و 

خودمان را به دیوار می زنیم!
حسینی: در حالی که در کنارش آن اشکال 
فاســد روابط را بیشــتر داریم، من با شواهد عرض 
می کنم، کســانی که می روند زیر یک ســقف و با 
توافــق با هم زندگی می کنند چــون تا یک حدی 
شــبکه دوستانشــان مطلع هســتند، اتفاقا اینها 
کسانی هســتند که با داشــتن  همراهان مختلف 
موافق نبودند و این نــوع زندگی را انتخاب کردند، 
اما متأســفانه عده ای هســتند که به تغییر همراه 
می دهند و در خفا هم ایــن کار را می کنند و عده 
بسیار محدودتری ممکن اســت از این قضیه خبر 
داشته باشند. به خاطر همین وقتی ما به عنوان یک 
محقق می خواهیم تحقیــق بکنیم از روش گلوله 

برفی استفاده می کنیم، در حالی که شما وقتی می 
خواهید ببینید یک دختر یا یک پسر، چند دوست 
پسر و یا چند دوست دختر دارد به مراتب دسترسی 
شما برای این اطالعات مشکل تر است در حالی که 
آن پدیده وجود دارد یعنی حتی اگر از لحاظ روابط 
و تنوع روابط نگاه کنیم به نظر من می رســد علی 
رغم اینکه در جامعه ما ازدواج سفید البته به شرط 
محرمیت از یک محدودی در تعداد نسبت به روابط 
متعدد  برخوردار اســت، اما سالمت ازدواج موقت 
بیشتر از رابطه دوستی است، اینکه سالمت ازدواج 
موقت بیشــتر اســت به این دلیل است که بیشتر 

تحت نظر و تحت سوال قرار گرفته شده است.

  برای اینکه بتوانیم دختران و پسران 
را برای ورود به نظام بــزرگ خانواده آماده 
کنیم، سیســتم آموزشــی چه آموزش در 
مدارس، چه آمــوزش در نهاد خانواده و چه 
آموزش اجتماعی، چه مســایلی را باید در 
اولویت قرار دهد؟ این سیستم تا به امروز چه 

نقص هایی داشته است؟ 
آزاد: نظام آموزشــی ایران بر اساس تکلیف 
طراحی شــده تا مســئولیت. اگر ما آدم ها را برای 
زندگی بر اساس وظایف با یک تعریفی از یک نظام 
اجتماعی سازمان یافته و تمایز یافته وجود داشته 
باشد، آن وقت همه مسئولیت های بحث خانواده به 
حوزه آموزش و پرورش موکول نمی شود، بخشی 
کمی از آن متعلق به آموزش و پرورش می شــود و 
باقی حوزه عمومی و خود خانواده متعهد می شود. 
در ایران به لحاظ سنتی بســیاری از وظایف 
آموزش خانواده در همه سطوح را خانواده انجام می 
داد و درصد کمتری از آن بر عهده جامعه بود، امروز 
ما خانواده را دچار یک نابه سامانی کردیم، بعد می 
خواهیم در مدرسه و در نظام آموزش همه آموزش 
ها داده شود، دو انتخاب بیشــتر نداریم یا هیچی 
نگوییم و یا مثل قبل sexuality آموزش دهیم، 
در حالی که اساسا وقتی شــما یک نظام آموزشی 
مبتنی بر کسب مهارت ها و مسئولیت پذیری باشد 
و وظایــف آن هم در نظام سلســله مراتبی و تمایز 
یافته تقسیم کار وجود داشته باشد، آن وقت بدون 
اینکه به شما خیلی سخت بگذرد، این آدم ها برای 
وارد شدن به زندگی آماده می شوند وگرنه همین 

گروه هایی می گذارید که می خواهید این مســاله 
را فاحشــه کنند و در حقیقت آنها را تشــویق می 
کنید و مثال در تهران اتفاقا فحشــا شیوع پیدا می 
کند. باید از فحشــای جدید در ایران بحث کنیم، 
فحشــای جدیدی که بــه خاطر تعریــف غلط از 
خانواده، در کنار خانواده ســفید خیمه زده است. 
فحشــای قدیم نقطه ای بود و مراکز فحشا وجود 
داشت، فحشای مرحله دوم فحشای فراگیر در کل 
جامعه شــد، فحشای سوم فحشــای تشکیالتی و 
سازمان یافته شد و افرادی آمدند و شبکه ساختند، 
فحشــای نوع چهارم که امروز بروز کرده به خاطر 
بدفهمی ما از خانواده هســت و در کنــار خانواده 
خیمه زده اســت و علت اصلی چنین مســاله ای 
اشــکال در تعریف ماست، مشکل اساسی سیستم 
سیاسی ما این است که چون دست سیاستمداران 
و مدیران هســت از تحوالت عقب اســت، اگر این 
نظام دست کارشناســان بود و پدیده ها و تغیرات 
تبدیل به پدیده کارشناســی می شــد، سیستم 
احســاس ناراحتی نمی کرد و بــد عمل نمی کرد. 
نظام کارشناســی اصوال راه هایی پیدا می کند که 
دینی و ضد دینی نیســت و خانــواده هم قصه ای 
اســت که در همین نقطه گیر داریم. من باز برمی 
گردم به اینکه ما هم مشــکل در تعریف خانواده و 
تغییرات آن داریم، نگاه بِد آسیب شناسانه داریم، 
غلبه گفتمان   sexualityداریم، در ضمن ساده 
کردن مسایل خانواده، در انتخابات نگاه کنید وقتی 
همه چیز را به یک عنصــر ازدواج تبدیل می کنید 
و ازدواج را به مســکن تبدیل می کنید، این یعنی 
ساده نگاشــتن خانواده، چرا نمی فهمید که مردم 
به این دلیل ازدواج نمی کنند که خانه ندارند، چرا 
نمی فهمید که اگر خانه هم داشــته باشند، ازدواج 
نمی کنند، بفهمید که ازدواج ســخت است و چون 

سخت هست ازدواج سفید شکل می گیرد.   

   بنابراین دو تعریف از خانواده وجود 
دارد، سنتی و مدرن.  

حسینی: مدرن نیســت، خانواده توافقی یا 
خانواده ازدواج سفید، یک شکل از اشکال خانواده 

و شروع زندگی زناشویی است. 
آزاد: این شــکل از خانواده از گذشته وجود 

داشته است. 
- اگر در تعاریف خانواده، تعریف ازدواج 
سفید یا هم خانگی توسط برخی به رسمیت 
شناخته شود بر تعریفی که از گذشته نسبت 

به خانواده داشتیم، اثر منفی نمی گذارد؟ 
حسینی: خیر! وقتــی بخواهیم یک تعریف 
ســاده ای از خانواده بدهیم، عبارت است از زندگی 
دو نفر از جنس های مخالف که تحت نظارت عرف 
و دیــن و قانون با یکدیگر یک زندگی مشــترک و 
مداومی را زیر یک سقف شروع کنند، اینکه ما اینجا 
این را غیر دینی می بینیم یا غیر قانونی می بینیم، 
مفهومش این نیســت که این پدیــده آنجا وجود 
ندارد بلکــه آن پدیده به دالیلی که ســاختارهای 
اجتماعی، اقتصادی، شهرنشــینی و اداری تعیین 
کردند بــه وجود آمــده و آن اقتضائات تشــکیل 
زندگی زناشــویی را با آن شکل مراسم فرهنگی از 
بین می برد، ولی این مراســم فرهنگی در درونش، 
اصل توافق دینی و توافق قانونی را هم داشته، حال 
اینها کنار کشــیدند، ولی این کنار کشیدن به این 
مفهوم نیســت که به ارزش های دینی بی تفاوت 
شــدند، یکی از نکاتی که در هــر عقیده و مذهبی 
هســت این است که شــما وقتی با یک نفر زندگی 

زناشویی را شروع می کنید به آن وفادار باشید.

نظام آموزشی 
ایران بر 

اساس تکلیف 
طراحی شده 
تا مسئولیت. 
اگر ما آدم ها 

را برای زندگی 
بر اساس 

وظایف با یک 
تعریفی از یک 
نظام اجتماعی 
سازمان یافته 
و تمایز یافته 
وجود داشته 

باشد، آن وقت 
همه مسئولیت 

های بحث 
خانواده به 

حوزه آموزش 
و پرورش 

موکول نمی 
شود، بخشی 
کمی از آن 
متعلق به 
آموزش و 

پرورش می 
شود و باقی 

حوزه عمومی 
و خود خانواده 

متعهد می 
شود
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می شود که شــما یک مدرسه ای درست می کنید 
و بچه ها را می آورید و آموزش دینی می دهید ولی 
می بینید که 60 تا 80 درصد روابط جنسی دارند، 
چرا این اتفاق افتاده است؟ آموزش و پرورش فاسد 
هست؟ معلم ها فاسدند؟ خانواده ها فاسدند؟ این 
فساد به آن معنایی که شما می گویید، نیست ولی 
یک چیزهای دیگری اتفاق افتاده که دختر و پسر 
به سراغ رابطه جنســی رفتند؛ ما چون تقسیم کار 
اجتماعی نداریم و همه را به عهده آموزش گذاشته 
ایم و بعد دستور و اطاعت می شود و نابه سامانی ها 
پیش می آید. اگر برگردانیم که مِن دختر یا پســر 
مسئول بدن، سالمت، مسئول زندگی خود هستم، 

دیگر چنین خطاهایی را نمی کنم. 
حســینی: وقتی که از آمــوزش صحبت 
می کنیــم دیگر باید امروز پایمــان را فراتر از نهاد 
آموزشــی به نام مدر ســه و دانشــگاه بگذاریم به 
عبارت دیگر آموزش امر وســیعی است که حداقل 
در حوزه این نظام های ســنتی آموزشی به عالوه 
رســانه ها از صوتی و تصویری و نوشتاری که همه 
اینها دست به دست هم می دهند و در واقع ذهنیت 
افــرادی را که مــی خواهند وارد جامعه شــوند را 
شــکل می دهند، نکته ای کــه در جامعه ما وجود 
دارد در واقع مــی توانم بگویم که مــا با یک تأخر 
آموزشی نسبت به تحوالت ساختاری نظام جهانی 
و نظام ملی مواجه هســتیم، حداقل اگر بخواهیم 
از قبل از پیروزی انقالب اســالمی تاکنون مقایسه 
کنیم، امــروز جمعیت ما به لحــاظ هرم جمعیت 
روســتایی و شــهری برعکس شــده یعنی اگر در 
گذشته 35 درصد شهری و 65 درصد روستانشین 
داشتیم، امروز 30 درصد روستانشین و 70 درصد 
شهرنشــین داریم و دقیقا این هرم برگشته است. 
آنچه در حال حاضر در نظام آموزشــی ما در حال 
تبلیغ اســت، به خصــوص در نظام رســانه ای ما، 
سبک زندگی روســتایی و سبک روابط روستایی و 
عشایری است در حالی که در زندگی شهری، دختر 
درس می خواند و دیپلم می گیرد و دانشــگاه می 
رود و بعد هم وارد سیستم یک کاری می شود مثل 
پسر اســت، پس یک برابری حتی ناخواسته ای که 
ممکن است یک عده ای زیاد با آن موافق نبودند، در 
این جامعه به وجود آمده، در این برابری ناخواسته 
در این جامعه به وجــود آمده، آیا ما ابزارهای دیگر 

آن را فراهم کردیم؟! دختر و پسر در جامعه و نظام 
آموزشــی ما از یکدیگر دور نگاه داشــته می شوند 
و همانطــور که دکتر آزاد اشــاره کردند این دختر 
و پســر دور نگاه داشــته شــده، ذهنیت شان را با 
الگوهایی که از پیش ســاخته خودشــان هست، 
پر کنند، در چنین حالتی مطمئنا سیاســت های 
این نظام آموزشــی با شکســت مواجه می شود به 
خصوص از زمانی که سیســتم هــای ماهواره ای 
وارد شــده و به خصوص از زمانی که سیستم های 
ارتباطی خیلی راحــت با اقصی نقاط دنیا برای من 
و شــما فراهم شده است؛ این سیستم آموزشی اگر 
بخواهد اثری داشــته باشد، باید بررسی کند که در 
این مجموعه چه جایگاهی می تواند داشته باشد؛ 
در نظرســنجی ها و تحقیقاتی که انجام می شود 
مشخصا معلوم می شــود که مثال صداوسیمای ما 
که یک رسانه بســیار وسیعی است که همه چیز را 
پوشش داده، اما نسبتا تک صدایی، اینها نسبت به 
رسانه هایی که به سختی به دست می آید، عقب تر 
هســتند، چه آن زمانی که سیستم ویدئو بود و چه 
زمانی که سیســتم های تکنولوژیکی دیگری آمد 
و چــه در زمان ما، اینها هیچ وقــت نیامدند به این 
عقب افتادگی خودشــان فکر کنند. ما در جامعه 
دچار یک وضعیت آنومیک هســتیم و مقصر این 
وضعیت آنومیک تنها  جوامع، فرهنگ های دیگر و 
امواج و فرهنگ های پیام های دیگر نیست، مقصر 
اصلی آن ما هســتیم که در رســانه ها، مدارس و 
دانشگاه هایمان نتوانستیم این تغییرات اجتماعی 
را فهــم کنیم تا بتوانیم یک فضای مناســبی را در 
این بازی فرهنگی جهانی ایجاد کنیم، همین قضیه 
برای دختر و پسر هم ایجاد می شود، به هر صورت 
دختر و پســر در نظام های دیگری که ما شباهت 
ســاختاری مان به آنها نزدیک شــده و شــباهت 
شهرنشــینی ما با آنها فرقی نمی کند بنابراین این 
شباهت شهرنشینی ما در ساختار خودش موجب 
شده که ما همچنان در یک ساختار فکری و محدود 
روستایی و عشــایری باقی بمانیم و نتایج آن بسیار 

نامطلوب بوده است.
آزاد: نکتــه ای کــه دکتر حســینی به آن 
اشــاره کردند، بســیار مهم اســت، بدون اینکه 
بخواهیم یا نخواهیم، وضعیت معاصر ما مختصات 
دنیای امروز را پیدا کرده اســت، دیگر نمی توانیم 

بگوییم که این نظم ســنتی و گوشه ای است، مثال 
دموکراسی ما مانند دموکراسی آمریکایی هاست، 
انتخابات ریاســت جمهوری را نگاه کنید، مصرف 
و روشــنفکری ما مانند جامعه فرانســوی هاست، 
از طرف دیگر از لحاظ ارتبــاط جمعی و ارتباطات 
جدید یا به عبارت به لحاظ ســاختاری از دنیا جلو 
هســتیم، بنابراین چرا نمی خواهیــم تحوالت را 
مانند دنیا بپذیریــم؟! دموکراســی را فقط برای 
مشارکت همه مردم در انتخابات می خواهید؟! باید 

توجه داشته باشیم که وقتی مردم روستا
در انتخابــات به شــما رأی مــی دهند، این 
شــهروند روســتایی هم مانند شــهروند تهرانی 
مطالباتــی دارد و اگر به مطالبات او توجه نشــود،  
دیگر حاضر نیســت رأی بدهد؛ پــس ما به لحاظ 
ســاختاری  شــبیه شــدیم، اما چرا در اقتضائات 
اجتماعی نمی توانید تغییــرات را بپذیرید و بیداد 

می کنید؟

   در چنین شرایطی چه باید کرد؟  
آزاد: من نمی گویم مثــل قبل عمل کنیم، 
اینجاســت که عقل ایرانی باید بــه کار بیاید. این 
همه مردمان باسواد ایرانی وجود دارد، در سیستم 
تصمیــم گیری ایران چقدر از افراد باســواد وجود 
دارد؟ تحصیلکرده های دانشگاه های عالی، کسانی 
که زحمت کشیدند نه آنهایی که مدرک دارند، اینها 
کجا هســتند؟ من حاضرم بحث بکنم در سیستم 
مدیریتی اصلی کشــور، طرف دکتر اســت، ولی 
دکتر نیســت فقط مدرک دارد، در دانشگاه درجه 
این کشور ننشســته است، پس اینجا فقدان و عدم 
حضور این »عقل« است، ولی غربی عقل خودش 
را جلو گذاشته و آن وقت مشــکل خود را حل می 
کند ما همان مشکالت را داریم ولی نیروی بی عقل 
داریم، لذا یا ســرکوب می کنیم یا اعالم فروپاشی 
می کنیم، برای رفع گذر از مشــکل تصمیم سازی 
نمی کنیم. روانشناســان و علما نیروهای نیستند 
در مســاله خانواده به صحنه بیایند، باید کسانی به 
این مســاله وارد شــوند که اصول این مساله را می 
شناســند و دانش آن را دارند، اما متاسفانه فقدان 

عقل و دانش بر این کشور حاکم است.

  مســئوالن و سیاســیون در فراهم 
کردن بستر مناسب برای تشکیل خانواده به 
درستی به وظایف خود عمل کردند یا همواره 
با شعارهایی از مساله خانواده و حل مسایل 

آن گذر کردند؟ 
آزاد: اینهــا نمی توانند و بــازی را خراب می 
کنند و کسی که بازی اقتصاد و توسعه را خراب می 
کند بازی خانواده را حتما بیشــتر خراب می کند، 
کسی که عقل ندارد و به جایی اینکه توسعه ایرانی 
به مرحله ای رســیده و باید چه گامی برای توسعه 
بیشتر بردارد، بخواهد جامعه را به اول برگرداند در 
خانواده می تواند کاری کند؟ او فردا اسلحه دست 
می گیرد و آدم می کشــد و جامعه را نابود می کند. 
جامعه ایرانی خواسته یا ناخواسته در فرایند جریان 
توســعه قرار گرفته اســت، ما چاره ای نداریم جز 
اینکه یا برویم صنعتی شــویم یا به لحاظ اقتصادی 
- تجاری مدرن شویم، از لحاظ صنعتی که احتماال 
به این سادگی نمی توانیم و باید به لحاظ تجاری در 
دنیا و منطقه توسعه پیدا کنیم، برخی از افراد مانند 
احمدی نژاد همه نهادهای مدرن توســعه ای را به 
هم ریخت، باید یک فرایندی طی شود و وقتی طی 
شد، آن وقت باید آسیب شناسی کنید نه اینکه به 

عقب برگردانید. 

وقتی که 
از آموزش 
صحبت می 
کنیم دیگر 
باید امروز 
پایمان را 

فراتر از نهاد 
آموزشی به 
نام مدر سه 
و دانشگاه 
بگذاریم به 

عبارت دیگر 
آموزش امر 
وسیعی است 
که حداقل در 
حوزه این نظام 

های سنتی 
آموزشی به 
عالوه رسانه 
ها از صوتی 
و تصویری 
و نوشتاری 

که همه اینها 
دست به 

دست هم می 
دهند و در 

واقع ذهنیت 
افرادی را که 
می خواهند 
وارد جامعه 

شوند را شکل 
می دهند
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خانواده امروز فرد را درســت تربیت می کند برای 
جامعه نه برای خودش؛ دیروز برای خودش تولید 
می کرد چون برای خــودش تولید می کرد در یک 
چرخه ای متعهد بــود و آن را تأمین می کرد، ولی 
وقتی شــما فرد را برای جامعه تولید می کنید اوال 
اینکه ایــن فرد دیگر خود را متعهــد نمی داند که 
پــدر و مادر خود را نگــه دارد، دوم اینکه چرا نباید 
به هاین فرد که برای جامعه کار می کند، سرویس 

بدهند! 
وقتی دولت وظیفــه گرا وجود ندارد، دولت ما 
ایدئولوژیک و آرمان گراســت و »باید و نباید« می 
کند. کلیت نظام گزارش دهد که در این 40 ســال 
که درآمد کســب کرده، چند گــره اجتماعی را باز 
کرده است، چند نهاد اجتماعی تأسیس کرده است، 
وقتی نظام وظیفه خود را به درســتی انجام نداده، 
نباید برای افراد باید و نباید مشــخص کند. دختر و 
پسرهای تحصیلکرده و فوق لیسانس و دکترای ما 
هیچ چیزی ندارند و هیچ کســی هم نیست که آنها 
را حمایت کند، آن وقت مــی گویند که وام ازدواج 
می دهیــم، در حقیقت دختر و پســرهای مردم را 
تحقیر می کنید، جوان امروز باید بتواند بانک برود 
و در سیســتم بانکی پول بگیرد و کامال خانه بخرد، 
این باید بتواند پول بگیــرد، کار تولید کند نه اینکه 
به او بگویید به شــما لطف می کنیــم 10 میلیون 
تومان می دهیم تــا ازدواج کند، 10 میلیون تومان 
که بــرای دو ماه اول هم کافی نیســت، در حقیقت 
نظام صدقه ســری می دهد؛ در دنیای غرب جوانی 
کــه هیچ خطایی نکرده، همــه امتیازها را به او می 

دهند اگر رفت و نتوانست از او می گیرند. 
حســینی: در مورد غرب مثالــی بزنم، یک 
دانشــجوی کارشناســی ارشد در رشــته جامعه 
شناسی، دو ســال از تحصیل او باقی مانده، این فرد 
دانشجو کسی است که از سن 21 سالگی به بعد پدر 
و مادر هیچگونه تکلیفی نســبت به تأمین مالی او 
ندارند حتی با وجود اینکــه پدر و مادر او پولدار هم 
هستند، این فرد دانشــجو به بانک می رود و برای 
ادامه تحصیل خود درخواســت وام می کند، بانک 

وامی با ســود تک رقمی بــه او پرداخت می کند و 
بازپرداخت این مبلغ برای زمانی که این دانشــجو 
فارغ التحصیل و مشــغول به کار شود، اما در ایران 
همین رانندگان آژانس را نگاه کنید، بیشــتر افراد 
بازنشسته ای هستند که برای تامین مخارج زندگی 
از جمله خرج تحصیل فرزندش مجبور است تا دیر 
وقت کار کند، در حالی که این وظیفه دولت اســت 

که از فرزندان این خانواده حمایت کند. 
آزاد: این شخصی که 30 یا 40 سال زحمت 
کشیده و کار کرده و اکنون باید در خانه استراحت 
کند و محبت و حمایت عاطفی به خانواده داشــته 
باشــد، مجبور اســت کنش اقتصادی انجام دهد، 
دولت کجاست!؟ چنین نظامی واقعا بر چه اساسی 
توقع دارد که پســر  ازدواج کند، پســری که یک 
چنین تجربه تلخــی را در زندگی پدرش دیده و به 
این نتیجه رســیده که ازدواج نکند؛ قول دورکیم، 
در دوره مدرن دولت نمایندگــی جامعه را دارد نه 

سلطه و غلبه.
حسینی: انتخاب مــی کنیم که برایمان کار 

کنند نه اینکه ریاست کنند. 

   با وجود تمام تغییر و تحوالتی که به 
طور طبیعی در خانــواده ایرانی در حال رخ 
دادن است، و از ســوی دیگر خانواده ایران 
با مشــکالتی عدیده ای مواجه است، واقعا 
در چنین شــرایطی چه آینده ای در انتظار 
خانواده ایرانی خواهد بود و بهترین راهکار 
برای حفــظ و تحکیم بنیان خانــواده ه ها 

چیست؟
آزاد: خانواده در ایران با سختی و فغان ادامه 

پیدا می کند و از این بحران هم عبور می کند.
حســینی: از این بحران ها  عبور می کند و 
قطعا پذیرش اشکال جدیدی که به وجود آورده را 
پیدا می کند به خصوص که من شخصا معتقدم ما 
در جامعه شــیعی انعطاف های بسیاری در مقاطع 
نظــری داریم که مــی توانیم اشــکال خانواده را 

بپذیرد و جلو ببرد. 

در مســاله خانواده، مثال مســئول می گوید 
مســکن مهر برایت می ســازم، جــوان می گوید 
مشــکل ازدواج من خانه نبود، مــن لذت نمی برم 
که ازدواج کنم، هویت من هویت ازدواج نیســت، 
فرد مســئول خانواده را برای جــوان خراب کرد و 
همه فشــارها در خانه را به دوش جوانان انداخت، 
امروز در خانه ها مشــکل آموزش، اقتصاد، بیکاری 
و اعتیاد و بدبختی وجود دارد و هیچ کســی از این 

خانواده حمایت نمی کند. 
پسر و دختر ازدواج می کنند که لذت ببرند، اما 
وقتی در خانواده این همه مشکل وجود دارد، دختر 
و پســر ترجیح می دهند که ازدواج نکنند. خانواده 
آرام نیســت چون سیســتم هایی سیاستگذاری 
و اجرا مســئولیت پذیر نیســتند و همه مسایل از 
جمله تولد، بزرگ کردن، تربیت کردن، مدرســه 
فرســتادن و دانشگاه فرســتادن و ازدواج کردن، 

پیری، بیماری را برای خانواده واگذاشتند.  

   سیاستمدار باید چه برنامه و راهکاری 
را پیش بگیرند؟ 

آزاد: اول اینکه حرف زیادی نزند، دوم اینکه 
درســت حرف بزند، سوم اینکه مســئولیت های 
خودش را انجام بدهد، بحث خانواده به سیاستمدار 
ربطی ندارد، یک سیاســتمدار در حوزه خصوصی 
مردم، چه کاره است!؟ وظیفه دولت یا سیاستمدار 
این اســت که امنیت، تهیه امکانات برای زیست را 

فراهم کند. 
حسینی: در نظــام امروز دولت ها وظیفه گر 
هســتند، از صدر تا ذیل حکومت ها و دولت های 
امروزی وظیفه گر هســتند، وظیفه گر نســبت به 
آحاد یک ملــت و آن وظیفه گری شــان در حوزه 
خانواده این اســت کــه 1- تحــوالت اجتماعی و 
تحوالت خانواده را ببیند و متناســب با مقتضیات 
زمان وظیفه گری و اجزاء وظیفه گری خودشــان 
را مشــخص و ارائه خدمات کنند، خانواده امروزی 
ایرانی هنوز همچون خانواده روستایی و عشایری 
است، در خانواده روستایی و عشایری ما می گوییم 
»قربان دســت بسیار چه در ســفره چه در کار«، 
در حالی که در خانواده روســتایی و عشایری اگر 
فرزند نیروی کار به حســاب می آیــد اعم از دختر 
یا پســر چون زمینه کار برای او محدود اســت کار 
می کنــد هم خودش می خورد و هــم بزرگترها و 
وقتی که جوان اســت و در دوران بعد از جوانی پدر 
و مادرش هم با همان امکانات می تواند نگه بدارد و 
به صورت ارثــی انتقال پیدا می کند. اما در خانواده 
شهری »قربان دست بســیار چه در سفره چه در 
کار نیســت« چون فرزندان را در خانواده رشد می 
دهیــم اما تمام منافع اش به کل جامعه می رســد 
لذا ایــن کل جامعه کــه نماینده شــان حکومت 
وظیفه گراســت باید به فرزنــدان من در آموزش، 
مهد کودک، بهداشــت و درمان و در پیدایی شغل 
و در درآمدزایی ســرویس دهد، اما امروز همه این 
مسایل کور هســتند و اگر هم هست بسیار ناقص 
هســتند، حکومت های ما در طی ایــن مدت، به 
درستی نسبت به خانواده اعمال وظیفه نکرده بلکه 
مداخله غیرمسئوالنه کرده است. اصال او به رابطه 
من و همســر چه کار دارد؟! او به رابطه من و همسر 
و فرزندان چه کار دارد؟! او باید به ســرویس های 
خودش بپردازد و من هم در تعریف مدرن خانواده 
و در چارچوب پدری یا مادری بودن، وظایف خود 
راانجام می دهــم و این دو با هــم باید یک جامعه 

سالم تربیت کنند.
آزاد: انســان مدرن بحث بسیار مهمی است، 

وقتی دولت 
وظیفه گرا 

وجود ندارد، 
دولت ما 

ایدئولوژیک 
و آرمان 

گراست و 
»باید و نباید« 

می کند. 
کلیت نظام 

گزارش دهد 
که در این 

40 سال که 
درآمد کسب 
کرده، چند 

گره اجتماعی 
را باز کرده 
است، چند 

نهاد اجتماعی 
تأسیس کرده 
است، وقتی 
نظام وظیفه 
خود را به 

درستی انجام 
نداده، نباید 
برای افراد 
باید و نباید 
مشخص کند
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   آمارها نشان می دهند که نرخ ازدواج 
به تناســب جمعیت کشــور افزایش پیدا 
نکرده و همچنین طــاق روند نزولی را طی 
نکرده است، کاهش ازدواج و افزایش طاق 
در جامعه رو چه انــدازه بحراني مي دانید و 
به نظر شــما این بحران در آینده چه اندازه 

جدي خواهد بود؟ 
بافتی: بــه نظر من بحث ازدواج و موضوعات 
زناشــویی در ایران از مرز بحران هم گذشته است 
البته یکسری موارد مشــترک و جهانی دارد. مثاًل 
ما می دانیم که ســن ازدواج در دنیــا در حال باال 
رفتن است در واقع نسبت به دو یا سه دهه گذشته 

سن ازدواج باال رفته است. در جامعه ما حدود 50 
سال پیش سن ازدواج برای خانم ها حدود سیزده 
چهارده سال و برای آقایان هفده هجده سال بوده 
اســت و تا دو دهه پیش به 21 سال، 22 سال برای 
خانم ها و 28 سال برای آقایان رسیده است، حاال 
می بینیم این سن دارد باال می رود، آخرین آماری 
که من می خواندم ســن آقایان حدود 33 سال و 
برای خانم ها حدود 28، 29 سال می باشد. ما می 
دانیم این روندی که ســن برای ازدواج باال می رود 
جهانی اســت و فقط برای ایران نیســت، اما بحث 
این که چند هزار ســال هست که ما داریم زندگی 
می کنیم، حاال بحث ایران کــه می گویم بیش از 

10 هزار ســال  قدمت دارد، در این 50، 60 ســال 
گذشته چه اتفاقی افتاده که  دنیا یک دفعه اینقدر 
تغییر کرده اســت، بیش از 200 سال است که ما 
صنعتی شدیم اما انگار یک روند سرعت باالیی در 
همه حوزه ها شکل گرفته و آن بحث جهانی است و 
این بحث جهانی شدن به ایران هم رسید. من باورم 
این است که ایران یک بافتی دارد که مردم بیشتر 
روستایی بودند، چون یک خرده به عقب تر که می 
رویم، می بینیم 50 ســال پیش درصد روستایی 
های ما بیشــتر از درصد مردم شــهری بوده است 
و یک دفعه اینها به شهرها ســرریز و وارد زندگی 
شــهری می شــوند. نه دیگر آن افراد روســتایی 
هستند و نه این افراد شهری هستند که قرار است 
با زندگی شهری هماهنگ شوند، برای همین یک 
دفعه وقتی یک فرهنگی از غرب وارد می شود و آن 
بحث جهانی شــدن و دهکده ی جهانی و اینترنت 
و تلگرام و اتفاقات جدید هم که خیلی ســرعت رو 
به باالیی دارد باعث شــده که گیجی ایجاد شود و 
بیشتر باال رفتن ســن را گیجی فرهنگی می بینم 
منتهی در کنارش بحث های اقتصادی هم هست 
که بحث اقتصادی از مســائل مهمی اســت که به 
موقــع به آن می پردازیم اما بــه طور کلی من فکر 
می کنم ما بحــران را رد کردیم، خــط قرمزها را 

شعور ازدواج را متوقف کردیم

 بخشی از مشکالت ازدواج
به سیستم باز می گردد

در جامعه ما تا 
دو دهه پیش 
به 21 سال، 

22 سال برای 
خانم ها و 

28 سال برای 
آقایان رسیده 
است، حاال می 
بینیم این سن 
دارد باال می 
رود، آخرین 
آماری که من 
می خواندم 
سن آقایان 
حدود 33 
سال و برای 

خانم ها حدود 
28، 29 سال 

می باشد

برخاف تصور بسیاری، مشکل اساسی کاهش نرخ ازدواج و افزایش طاق را بحث اقتصادی نمی 
دانند و معتقدند هنوز در کشور شعور ازدواج حاصل نشده و در حقیقت با عملکردها و رویکردهای 
خود، شعور ازدوج را متوقف کردیم.  دکتر رضا بافتی، روانشناس و مدرس دانشگاه و دکتر جعفر اردبیلي، 
بنیان گذار و مسول »موسسه فرهنگي - بین المللي خانواده امین« می گویند: سبک ازدواج و نگاه به آن 
تغییر کرده و سه مساله در زندگی زناشویی بسیار اهمیت دارد، سکس، تعهد و صمیمیت، اما در هیچ از 
این سه، آموزش نداریم، به طور کلی شعور زناشویی وجود ندارد، افراد جسماً بلوغ هستند، اما از لحاظ 
شعوری این بلوغ وجود ندارد و لذتی نمی تواند از زندگی زناشویی ببرد.  آنان تأکید می کنند که با شیوه 
و رویکرد فعلی، در آینده آرزوی امروز را خواهیم کرد؛ سن ازدواج باالتر خواهد رفت و مردم به سمت تک 
زندگی کردن، می روند، اما اگر در حل این مساله عزم ملی وجود داشته باشد، مبحث زناشویی به عنوان 

یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث، حل خواهد شد. 

دکتر رضا بافتی، روانشناس و مدرس 
دانشگاه )سمت راست تصویر( و دکتر 

جعفر اردبیلي، بنیان گذار و مسول 
»موسسه فرهنگي - بین المللي خانواده 

امین« )سمت چپ تصویر(



ش، 10 راهکار
10 چال

44

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

45

بهار 96

به دالیل بســیار واهی کار افراد به طالق کشــیده 
می شــود. چالش طالق به عوامل زیادی بستگی 
دارد بســیاری از چیزها دســت به دست هم می 
دهد که باید بررسی شــود. همچنین بحث سطح 
ازدواج هم مهم اســت خیلی ها هستند که به سن 
ازدواج نرسیدند. شــاید بشود یک آزمونی تدوین 
کرد، یک برنامه ای درست کرد که کسانی که می 
خواهند ازدواج کنند حتماً آن مرحله را بگذرانند 
و آن دوره و آزمــون ها را پاس کنند تا مشــخص 
شود اینها به سطح شــعور اجتماعی برای ازدواج 
رسیدند یا نرسیده اند. یک فیلم کوتاه روانشناسی 
می دیدم خیلی برایم جالب بود، کل فیلم 50 ثانیه 
بود. ایرانی هم نبود، پســر به پدرش گفت من می 
خواهم ازدواج کنم، پدرش گفت که از من معذرت 
خواهی کن، پســر گفت که متوجه نمی شم پدر؟ 
گفت ســریع از من معذرت خواهی کن، گفت آخر 
پدر من نمی دانم برای چــی باید معذرت خواهی 
کنم؟ گفت همین که گفتم از من معذرت خواهی 
کن. ایــن گفت پدر بگو برای چــی. گفت گفتم از 
من معذرت خواهی کن. بعد گفت من معذرت می 
خواهم پدر، با این که نمی دونم ســر چی، اما ازت 
معــذرت می خواهم. گفت خیلــی خوب، تو االن 
آمادگــی بــرای ازدواج را داری. چون وقتی رفتی 
زیر یک ســقف زندگی کردی و دنبال دلیل برای 
معذرت خواهی نگشــتی نشان می دهد که تو این 
آمادگی را داری. حاال من چرا می گویم به ســطح 
ازدواج نرســیدیم؟ چون ریشه یابی که می کنیم، 
همیشه می رویم سراغ آن ماشه چکاب که ببینیم 
اختالف اولیه چه بوده است؟ اصاًل خنده دار است. 
ما بعضی از اینها را در این سریال ها نتوانستیم اجرا 
کنیم. که مثــاًل یک زوجی یک هفته بعد از ازدواج 
به خاطر خمیردندان دعوایشــان شده کارشان به 
طالق کشیده شده بود. ما کارمان این بود که باید 
یک راهکاری پیدا می کردیم که چطور می شــود 
یک راهی داد که اینها طــالق نگیرند. چون اینها 
همه پرونــده های طــالق در دادگاه بود که برای 
طالق گرفتن آماده بودند. حاال باید یک راهی پیدا 
می کردیم که اینها طالق نگیرند. من چه راهی می 
توانستم پیدا کنم برای کسی که برای خمیردندان 
می خواهد طالق بگیرد. بعد طرف فوق لیســانس 
هم هست وقتی بررسی می کنیم می بینیم ریشه 
این ها مســائل بی ربط اســت. بحث ها از مسائل 

ساده و پیش پا افتاده شروع می شود. 
اردبیلی: من اصاًل اســم این را نمی خواهم 
بحران بگذارم، ماهیت آمار جهانی یا بحث بحران 
ازدواج در جهــان با موضوعی کــه در ایران دارد، 
متفاوت اســت. یک بحثی را ایشان فرمودند من از 
آن نقطه می خواهم شروع کنم. بحث سن ازدواج 
اســت، در چند مطلب پایین تر خودشــان مطرح 
کردند که هنوز شــعور ازدواج نرسیده است! من 
این را تکمیل می کنم. درســت است سن ازدواج 
باال رفته اما شــعور ازدواج هنوز فراهم نشده است. 
در حقیقت ما شــعور ازدواج را متوقف کردیم. در 
گذشته دختر 18 ســاله، چندین فرزند داشت و 
مدیریت زندگی با او بود، اما امروز دختر 18 ســاله 
نشســته در اتاقش درس می خواند و مادر هم از او 
حمایت می کند، ما داریم کــودک بار می آوریم. 
مثل منگولیسم اســت. در یک قسمت رشد کرده 
ایم، در یک قسمتی رشد نداریم. یک دختر و یک 
پســر برای زندگی مشــترک مجهز می شود به او 
آمــوزش هایی می دادند. آمــوزه های اجتماعی، 
آموزه های فردی، آموزه های خانوادگی همه مثل 
یک تیر  پیکانی آمده بود به ســمت این شــخص، 

در حقیقت او را بازســازی می کرد، برای تشکیل 
خانــواده تولید می کرد. اما امروز شــما این کار را 
نمی کنید. من تــازه باید درس بخوانم، ســر کار 
بروم بعد تازه سی، ســی و پنج سالگی تازه یادش 
می افتد خوب حاال حقوقم را گرفتم، ماشــینم را 
هم خریدم، قسطی یک مســکن مهر هم گرفتم،  
حاال زن می خواهم، شــوهر می خواهم این اتفاق 
بدترین وضعیت اســت یعنی آگاهی رسانی ما نه 
به شــکل جمعی و فردی و نه دولتی و نه اجتماعی 
است. در واقع "هیچی" نیست در یک وهله ای یک 
دفعه به شــکل طبیعی می گوئیم من نیاز به بچه 
دارم حــاال، نیاز به خانواده دارم! این غلط اســت! 
برای این اســت که افراد مراجعه می کنند. برخی 
حتی در ســن 40 سالگی هم به رشــد بلوغ برای 
ازدواج نرسیده اند. آن وقت برای این فرد دختری 
ســن 20، 22 معرفی کنند. این فــرد عقب مانده 
منگل بزرگ شــده است. یک قسمتی از بدن رشد 
کرده اما در جای دیگر ناقص اســت در واقع بحران 
ازدواج نیســت. بحران شــعور و ای کیو است. این 
یک بحران اســت که هم سیســتم حکومتی ما را 
گرفته هم سیســتم اجتماعی مان را گرفته است. 
شــما اصاًل بحث ازدواج را خــارج از فضای بحث 
اجتماعــی مان نگیرید در همه جا این اشــکال را 
داریم. یک دختر آلمانی 18 ســاله خیلی چیزها 
از زندگی مشــترک می فهمد. آنقــدر می فهمد 
که نیازی به راهنمایی هــای مکرر خانواده ندارد. 
اما خانم به موسســه می آیــد، موضوعش ازدواج 
است. 35 سالش هســت، وقتی صحبت می کنیم 
فردش را پیدا کرده، یک چیزهایی می گوید حاال 
با مشــاور صحبت کرده می گوید بروم با مادرم هم 
مشــورت کنم آن وقت شما گیج می شوید  که اگر 
طبیب بودی ســر خود دوا نمود. تو این همه بحث 
را اینجا مطرح کردی مگر مادر شــما می تواند این 
جدول را آنالیز کند، سیســتم و ساختار بدهد؟ ما 
باید خانواده را به وظایفشان مجهز کنیم ، زوجین 
را به وظایفشــان موظف کنیم، مشــاور را هم به 
وظایفش موظــف کنیم، وظایف ممتاز اســت، و 
جدای از هم است. اینجا خانواده ها در هر موضوعی 
حق دارند ، فرزندان هم حق دارند مشــاورین هم 
در هــر موضوعی حق دارند دخالــت کنند. کار ما 
چه هست؟ کار ما تشــخیص اختالل بیماری و در 
حقیقت دخالت کردن است.ما باید راجع به ارکان 
آن موضوع سخن بگوئیم نه این که به او بگوییم باید 
این کار را بکنی. مشاور که نمی تواند بگوید این کار 
را بکن. راه های متعــدد زیاد را کوتاه می کند. می 
گوید ایــن 5 راه، این چهار راه در جلویت هســت 
از بین 30 راهی که در ذهنت هســت. در خانواده 
هم خانواده هــا باید یک چیز دیگری را بررســی 
کنند. آنها حق ندارند باعث بحث و اختالف شوند.

چیزی که در ایران اتفاق افتاده، من در مورد ایران 
صحبت می کنم چون واقعاً اقلیم ایران با خارج یک 
مقدار متفاوت اســت. یعنی حتی اقلیم بندی ها 
متفاوت است. شــمال اروپا با جنوب اروپا متفاوت 
است. یک ســبک نگاه به تشکیل خانواده در ایران 
تغییر کرد. به طور بنیادی اگر بخواهم عرض کنم 
ما در بنیادهای اساسی اشکال داریم. حاال من یک 
جوان 25 ســاله، نه هشتصد هزار تومان دو ملیون 
و پانصد تومن حقوق می گیرم، پدرم یک آپارتمان 
به من داده، متمول نیستم. یک پراید هم زیر پایم 
هســت. در حد معمولی پول دارم. امــا باز انگیزه 
ی ازدواج ندارم. چرا؟ چــون با حرفهای دیگران و 
تجربیاتشان از ازدواج فراری می شوم.البته گاهی 
هم تجربیات تلخ ناشــی از برخی از قوانین است.

عبور کردیــم به دلیل این که طالق و مشــکالت 
زناشویی در ایران بسیار شدید است، اغلب کسانی 
که به کلینیک ها مراجعه می کنند موضوعشــان 
موضوع عاطفی اســت حاال یا بحث زناشــویی یا 
خارج از آن، قبــل از ازدواج! امــا موضوع عاطفی 
در حــال حاضر مهم ترین موضوع بحث مشــاوره 
و روان شناســی در ایران هســت و تقریبا همه جا 
دارند در مورد مسائل زناشویی صحبت می کنند. 
در برنامه سازی ها وقتی موضوع طالق مطرح می 
شود متوجه می شویم اکثر عوامل دخیل در طالق 
موضوعانی کلیشه ای هســتند؛ به طور عمده اگر 
بخواهیم بگوییم چه موضوعاتــی در ایران باعث 
جدایی می شــود به طور کلی سه تا چهار موضوع 
دخیل اســت. یک موضوع بحران های زناشویی 
برمی گردد به بحث اقتصادی، واقعاً نمی شود این 
مســاله را نادیده گرفت. حال این بحث اقتصادی 
هم که مردم مشــکل مالی دارند، من می خواهم 
بگویم که بله مشــکل مالی هم دخیل است درصد 
بســیار زیادی از مردم ما واقعاً دارند زیر خط فقر 
دارند زندگی می کنند. امروزه با درآمد 800 هزار 
تومان و 1 میلیون تومان و یک میلیون و دویســت 
تومان نمی شــود یک نفر را اداره کرد چه برســد 
یــک خانواده را اداره کنیم یعنی خیلی بیشــتر از 
زیر خط فقر تعریف می شــود. می توان گفت یکی 
از بحــران های اصلی بحران مالی هســت اما یک 
بحرانش هم بحران فرهنگی است. اینکه خانواده 
ها همیشــه باید کنار این موضوع باشند. ما درصد 
بسیار زیادی از مشــکالت را، مشکالت ریشه ای 
خانواده ها می بینیــم! دخالت خانواده ها! این هم 
یک بحث فرهنگی بوده و تقویت شده است، شاید 
اگر در روســتا خانواده ها تا یک حدی دخالت می 
کردند یک مقدار حق هم داشتند چون دختر 11 
ساله با پسر 14، 15 ســاله روستایی وقتی ازدواج 
می کردند وقتی به بلوغ می رســیدند ازدواج می 
کردند. 10 هزار ســال پیش هم اینطور بوده، دوره 
غارنشــینی هم اینطور بوده اســت، دوره جنگل 
نشــینی هم به همین منوال بوده است و تا به دوره 
بلوغ می رســیدند ازدواج می کردند و تا چند دهه 
پیش هم در ایران هم به این روال بوده اســت که 
به بلوغ می رســیدند با فاصله یکی دوسال بعد از 
بلوغ ازدواج مــی کردند. منتهی در روســتا همه 
چیز مهیا بوده اســت مثاًل پدر مــی آمد یک تکه 
زمین کشــاورزی و یا باغی به فرزندانش می داده 
اســت یعنی همین که پسرها و دخترها می رفتند 
و وارد زندگی مشترک می شــدند خانه و زمین و 
گوسفند داشتند، اسب و باغ داشتند بعد تالش می 
کردند اینها را در طول زندگی اضافه کنند. چشــم 
و هم چشــمی و خیلی چیزهــای دیگر هم وجود 
نداشته اســت. یک بحران اساسی هم وجود دارد 
که سومین بحران است این که اغلب کسانی که در 
ایران ازدواج می کنند به سن ازدواج نرسیدند. البته 
منظورم شــعور ازدواج است. یکی می بینید چهل 
سال اش هست، ازدواج می کند اما هنوز سطحش 
ســطح ازدواج نیســت. یعنی اگر ما بخواهیم یک 
قانونی تدوین کنیم که بحث ازدواج جدی شــود. 
ببینید وقتی طرف می خواهــد گواهینامه بگیرد 
چقدر موانع را باید رد کند و چقدر باید هزینه کند 
و بعــد از این هم که می گیرد تــا آخر عمرش زیر 
ذره بین است، کوچک ترین خطایی کند، خالفی 
کند، دائماً جریمه اش می کنند و ماشینش را می 
خوابانند. هــزار برنامه برایش دارند. ما برای برنامه 
زناشویی چه برنامه ای داریم. گاهی شرایط طالق 
بســیار آسان می شــود از طرفی گاهی می بینیم 
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گویــا قانون ما بــاک دارد!  قوانین ما طوری چیده 
شده است که آدم فریبکار راحت بتواند سیستم را 
بر هم بزند. یک نمونه خراب کند هزاران نمونه می 
ترسند. شما ببینید ما جامعه را سه بخش تقسیم 
می کنیم ، بخشی که ناتوان اقتصادی است، بخش 
توانمند اقتصادی و بخش پرتــوان اقتصادی، که 
همان پایین و متوســط و باالســت. ما این مشکل 
را هم در باال می بینیم، هم در وســط و هم در آخر 
می بینیم. درست هست که همه یکسان نیست اما 
در یک نقطه هم به یکسان می رسند. یعنی اینجا 
ممکن است اقتصادی باشــد، اینجا ممکن است 
فرهنگی باشــد، آنجا ممکن اســت زیاده خواهی 
باشد. اما وقتی به ســیالب اجتماعی می آیند در 
یک جــا همه گیر می کنند یعنی هر ســه خانم یا 
هر ســه آقا در دادگاه یک موضوعات خاصی را می 
گویند. البتــه من آن بهانه گیــری های کودکانه 
را بــاز به همان بحث شــعور و آی کیــو می دانم.
یعنی صحبت های هوش هیجانــی، بحث آموزه 
های اجتماعی آنها بســیار ضعیف است. من نکته 
را دوبــاره برگردانم ببینید ســبک ازدواج عوض 
شده اســت. نگاه به ازدواج تغییر کرده است. من 
ســوال می کنم چرا باید االن شخص تعیین کند 
که من چند بچه می خواهــم! هنوز ازدواج نکرده 
برای خودش تعیین می کنــد که من چند تا بچه 
می خواهم. من یک وقتایی می گویم خانم شــما 
شاید ســه قلو زاییدید، شــما االن یکی در ذهنت 
هست، شاید ســه قلو بیاورید.اما آن را نمی پذیرد.
یا فرد 27 سالش هست، 30 سالش هست زنگ می 
زند مامان من امشــب مهمان دارم چه کار کنم؟ 
چطور غذا بپــزم و یا آقایان هــم همینطور مانند 
یک کودکی که می خواهد بــه خانه برود مادرش 
از او پذیرایی کند هنوز مرد نیســت فرد مهندس 
هست، 10 مدرک آی اس آی دارد اما مرد زندگی 
نیست اســتاد محترم فرمودند 50 سال پیش، من 
خیلی نزدیکتر را می گویم. خیلی شعور باالتر بود. 
همین ساقدوش های کنار دامادها را دیدید.انصافاً 
این ساقدوش ها را نگاه کنید یک مشت بچه های 
کوچولو عکــس می گیرند. خب اصاًل فلســفه ی 
ساقدوش چی بوده؟ ساقدوش می آمد کنار داماد 
و سولدوش مسائل جنسی را می گفت، ساقدوش 
مراسم عروســی را به داماد توضیح می داد که تو 
االن بایــد چه کار کنی. یعنــی دو راهنما در کنار 
داماد می ایســتادند که این خطا نکند. در آن فضا 
و از این جا به بعد درســت برود. حداقل تذکرات را 
بهش می دادند. بله ســاقدوش تذکرات مراسم را 
می داد، سولدوش کار جنســی را توضیح می داد 

؟سولدوش یعنی چپ دست .بله هر دو ترکی است  
ساق و سول در حقیقت این چپ دست کارش این 
بود امشب شب زفاف شــما چه کار باید کنید. اعم 
از نماز و وردها بحث هایش کنار، روابط جنسی را 
هم توضیح می داد که این اشــتباه نکند. قشنگ 
توضیــح می دادند. بــرای عروس خانــم هم این 
ساقدوش و ســولدوش وجود داشت و آموزش می 
داد با داماد چطوری رفتار کــن. همه هم معموالً 
سن های متوســط به باال بودند که خوب توضیح 
بدهند. اما امروز چه هســتند؟ دوتا عروسک کنار 
عروس خانم، دو تا عروسک کنار آقا داماد هیچی! 
من معتقدم مشاوره در شــکل عرفی و اجتماعی 
اش بسیار قوی تر عمل می کرد تا ما.چرا؟ چون به 
ما اعتماد ندارند آنها هم رها کردند. ســراغ ما نمی 
آیند می گویند پول می خواهد سراغ آنها هم نمی 
روند می گویند آنها خیلی قدیمی هســتند به درد 
ما نمی خورند و این که شــخص دولت و حکومت 
خیلی موثــر در این قصه بوده اســت! تبلیغ های 
منفی، حرف های یک من غاز، بی حساب، بی پایه، 
کارهای عجیب و غریب.همه آسیب است.منظور 
ما از دولت کل سیستم حاکمیت است. فقط دولت 
آقای روحانی و احمدی نژاد نیســت. مجموع این 
سیستم حاکمیتی درســت نمی تواند این هشتاد 
میلیون انسان را سرپرســتی کند و به سمت ببرد 
واقعیتش این اســت که البته یک بخشــش هم 
مربوط به اپیلیکیشــن ها و ساختارهای مجازی و 
سایبری و جهانی هم هست. یعنی استانداردهای 
جهانی هم در فضایی تــکان خورده اما آنقدر موثر 
نیســت. من حرف آخرم را عرض می کنم. حقیقتاً 
من بحث اقتصادی را مشــکل اساســی نمی دانم 
برخالف شــما. عرض می کنم چرا ببینید االن با 
یک وضعیت مناســبی زن و شوهر زندگی شان را 
شروع کردند. یک خانه داشتند ، 3 ملیون حقوق و 
یک ماشین. وضعیت مناسبی است تقریباً می شود 
با آن زندگی کرد. اگــر این خانم و این آقا مجهز به 
نقطه ی بحران نباشد که با اولین سقوط به سمت 
طالق می روند. پس مسئله اقتصادی نیست. عدم 
مهارت مدیریتی است. یعنی این وضعیت بحرانی 
را نمی تواند تحمل کند. ســرطان گرفت، تصادف 
کرد، زندان رفت، چک بالمحل کشید، بهم ریخت. 
بچه شــان زیر آوار رفت. این ها بحران هایی است 
که اتفاق می افتد و ممکن اســت فوری به سمت 
طالق کشیده شود.همین چند روز پیش در اقوام 
خودمان اتفاق افتاد. پسربچه هفده ساله در منزل 
خودکشــی می کند.  تک فرزند! اولین چیزی که 
بعد از ختم بــرای پدر و مادر پیش مــی آید با آن 

بحران شــدید برای فوت فرزندشان طالق است 
چرا؟؟»آره تو یادته اون زمــان مثاًل اون بچه یک 
چیزی گفت یک چک زدی در گوشــش، این شد 
خودکشــی کرد« حاال دارند علت یابی می کنند 
این ها ربطی به خودکشــی بچه شــان ندارد این 
ها برای بحران ها آماده نیســتند. حتی اگر وضع 
اقتصادی هم خوب باشــد. مثاًل فــرض کنید ما 
آمدیم استاندارد ســازی کردیم همه چیز خوب 
شد، یعنی مثل اروپا شد، خانه، ماشین، بیمه، پول 
همه چیز در حد متوسط دست همه رسید. اما آیا 
برای بحران ها آماده ایم ؟ با اولین بحران درگیریم. 
من چیزی که عرض می کنم این اســت که 
واقعاً بنیادها و ارکان اساســی ما بهم ریخته است، 
رکن های ما که بیشــتر همان بحــث فرهنگی و 
ساختار شخصیتی اســت بهم ریخته است، نمی 
دانیم کی، چی، کجا، چه ، چگونه؟ شــما به مترو 
بروید، اینها را مــی بینید، در خیابان بروید اینها را 
می بینید، در دانشگاه بروید اینها را می بینید همه 
گیج هستند! انگار که صدها لیتر مشروب خوردند 
و دارند گیج می زنند، می روید در خواســتگاری 
هم وضع همین اســت، من بعضی خواســتگاری 
ها شــرکت می کنم. بعضی خواســتگاری ها که 
خودمان باعث شدیم. چون ما دو هزار و نود و شش 

ازدواج با دو طالق در شانزده سال داشتیم.
بافتی: من به شــما می گویم استانداردهای 
ما چطور هست. چطور این پروسه را طی می کنیم. 
دو طالق که یکی از اقوام ما باعث شــد که پیش ما 
کار می کرد اخراجش کردم، گفتم شــما خارج از 
حق مشــاوره حق حرف ندارید، شما اصاًل مشاور 
نیستید، شــما کارمند هســتید. در خواستگاری 
رفتیم.، حاال ما این همه کار کردیم، پروسه را طی 
کردیم، تســت های مختلف را گرفتیم، مصاحبه 
های مختلف را گرفتیم، و ســاختار شخصی همه 
را آمدیم درســت کردیم رســیدیم خواستگاری 
سر عدد سکه دعوا هســت! بحث سر عدد سکه را 
ما رفتیم جلو، نگاه می کنیــم، می بینیم خانواده 
ارزشی است خانواده ای که محجبه هستند. دختر 
والیی است. نگاهش والیتی و حکومتی است. بعد 
آن جنگ تمام شــد رفتند سر سه تیکه داماد. سه 
تیکه باشــد یا پنج تکه، اصاًل من در این فضا واقعاً 
مانده بــودم. مثل دو بچه، یک پیرمرد 75 ســاله 
با یک پیرمرد 69 ســاله داشتند ســر این که این 
که تلویزیون 40 باشــد یا 47 بحث می کردند. بر 
روی نداری های خودشان بحث می کنند. بر روی 
گذشته نابسمان خودشان بحث می کنند. فکر می 
کنند که اگر گذشته شــان خوب بود امروز خیلی 
بهتر می شدند پس این نقشــه را دارند برای بچه 
شان می کشند. اشتباه است! خیلی از خواستگاری 
های ما کودکانه اســت! در خواستگاری اصاًل همه 
چیز بهم می خورد، نمی گذارنــد اصاًل جلو برود. 
جالب این اســت که دخترها بــرای این که حرف 
خودشــان را نگوینــد، می روند از دهــان بابا می 
گویند، پســر هم برای این که حــرف خودش را 

نگوید از دهان مادر می گوید. 
اردبیلی: من نکته اساســی را بر روی همان 
آماج اجتماعی، ســاختار فرهنگی، سازمان دهی 
شخصیتی اجتماعی می دانم که ما اصاًل مجهز به 

شهرنشینی نبودیم و االن هم نیستیم.
بافتی: دقیقاً 

اردبیلی: هنوز با زندگی آپارتمانی آشنایی 
نداریم. 

بافتی: اصاًل شــاخصه های شهرنشــینی را 
در شــهر نداریم! در ایران فیلم آپارتمان ســاخته 
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برای زندگی کردن نداریم. 
من نمی دانم دولت چه بودجه ای را اختصاص 
می دهد برای اینکــه جلوی بحران زناشــویی را 
بگیرد، چه بودجه ای را دارد اختصاص می دهد که 
خود آمارها می گوید در هر ســه دقیقه یک طالق 
دارد ثبت می شــود که البته ایــن فقط آمار ثبتی 
هاســت، غیر ثبتی ها را نمــی گوییم، طالق های 
عاطفی را نمی گوییم. شما چه بودجه ای اختصاص 
دادید که جلوی این بحران را بگیرید. مخصوصاً در 
مملکت اسالمی که خانواده حرف اول و آخر را می 
زند شــما برای این اتفاق به این مهمی چه بودجه 
ای اختصاص دادید. اینکه پیــش ما نمی آیند، به 
این دلیل پیش آنها نمــی روند به این دلیل آمدید 
فضایی را تعریف کنید که طرف می خواهد ازدواج 
کند بداند حتی اگر پول هم نداشته باشد، حتی اگر 
هزینه هم نتواند کند می تواند برود 5 تا 50 جلسه 
اینجا مشاوره بگیرد؟ مشاوره های خوب؟ شما می 
بینید مثاًل در خانه های ســالمت که شهرداری در 
پارک ها گذاشته اســت، بچه هایی که حاال چند تا 
کتاب روانشناسی خواندند آنجا می روند سعی می 
کنند کمکی کننــد. چون هزینه نمی خواهد کند، 
اما اگر یک بودجه خوبی اختصاص داده شــود من 
فکر می کنم اثرگذار باشــد. بــه اضافه این که یک 
اشاره ای هم می خواهم بکنم که من اعتقاد دارم که 
اگر کســی بخواهد مثل بحث خانه به خانه بخواهد 
مثل پدر من زندگی بکنــد می تواند با ماهی 500 
هزار تومان هم در ایران زندگی بکند. اما فرم عوض 
شده است اون من بودم که می نشستم پدرم آبدوغ 
خیار درست می کرد کیف می کردم می نشستم تا 
اون نون تریت کرده خوب خیس بخوره، بعد دنبال 
هم هم می دوییدم، االن دیگــر هزار مدل غذا هم 
می خوریم مثل آن حال نمی ده، اما نســل جدید 
نمی آید ایــن مدلی رفتار کند. مــن می گویم آن 
دیدگاه فراوانی که پدر من داشــت که می گفتیم 
بابا فالن، می گفت امــروز داریم تا فردا خدا بزرگه 
دیــدگاه فراوانی بود. االن دیدگاه کمبود هســت. 
یعنــی طرف همه چیز دارد، زندگــی دارد، درآمد 
دارد، 200 میلیون هم در بانک دارد، سودش را هم 
دارد می گیرد هنوز هم نگران هست که به مشکل 
مالــی نخورد. یعنــی آن دیدگاه کم بــودن اینجا 
خیلی دارد آســیب می زند، اما چه کسی می تواند 
در فرهنگی مثل فرهنگ ایران کمک کند ما حرف 
شنوی نداریم. شــما بروید سوئیس اگر یک جمله 
ای بگویند از فردا شــما می بینید 90درصد مردم 
جامعه به طور اتومات شروع کردند به آن عمل می 
کنند، مثل یک فرهنگی در ژاپن وقتی یک چیزی 

را اعالم می کنند از فــردا می بینید مردم طبق آن 
عمل می کنند ما حرف شــنوی نداریم. کشــوری 
که حرف شــنوی هم ندارند، هیچ اصول و تعریف 
و برنامه ریزی هم برای زندگی مان نداریم، انگار در 
جنگل رها شدیم. همه دارند تالش می کنند زنده 
بمانند. از باال که نگاه مــی کنیم اینطور به نظر می 

آید. همه دارند تالش می کنند که زنده بمانند. 
اردبیلی: من قبل از این که وارد این فرآیند 
شوم یک نکته را بگویم، شــخصی خیلی دوست 
داشت که با امام حســین)ع( در کربال باشد، برای 
همین ایــن روایت را می خواند »یــا لیتنی کنت 
معکم فاوفز فوزا عظیما« هرکســی این را هر روز 
هزار بار بخواند با امام حسین در روز کربال محشور 
می شــود. این را می خواند تا زمانی که یک شــب 
خواب دید.صحنه ی کربالست، روز عاشوراست، 
امام حســین در حال نماز است و به آن شخص می 
گوید تو بایســت جلوی ما مقابل تیر باشــی تا من 
نمازم را با یاران بخوانم دلت می خواست با ما باشی 
دیگر می گفت وقتی ایستادم دیدم تیر می آمد جا 
خالی می دادم از من عبور می کرد. حکومت دارد 
ایــن کار را با جامعه می کنــد. جاخالی می دهد. 
شمای خانم چه می خواهید؟ خوراک؟ پوشاک؟ 
مسکن؟ شغل؟ تحصیل؟ فرزند؟ همسر؟ آسایش 
اجتماعی! آن آقا همین ها را می خواهد. شما برای 
این که ضمانت سنی داشته باشید به سراغ آقا می 
روید در حالی که در سیســتم اروپایی و سیستم 
امریکایی این کار را نکردند. تو شــهروند هســتی 
قبل از این که زن کسی باشی شهروند هستی. باید 
تو از دست حکومت تامین بشوی نه دست مردت و 
همینطور برعکس. پس شما دونفر مستقل هستید 
که قبــل از این که پدر و مادرتــان، پدر و مادرتان 
شوند. شما شهروند هســتید. یعنی اول باید اسم 
خود را در این کشــور ثبت کنید که بتوانید در این 
کشور بمانید. هزاربار هم پدر و مادرتان فریاد بزنند 
بچه ماســت، قبول نمی شــود تا ثبت شوید. چه 
تعداد بچه داریم که ثبت نشدند و شهروند نیستند. 
مــا آمدیم چه کار کردیم؟ مهریــه را که آقا بدهد. 
خانــه را هم که او تامین کنــد. تعهدات حکومتی 
را گردن یک شــخص دیگــر انداختیم، آن آقا هم 
زورش می آید کــه این کار را انجــام دهد، در آن 
وضعیت اجتماعی نمی تواند، توانش را ندارد. چون 
قباًل ارباب بوده حاال یک جورهایی دارد خدماتچی 
می شــود، پس نمی کند! ایــن نامردی حاکمیت 
است که بیاید ناتوانی در برآورد حقوق شهروندی 
مردم را گردن همدیگر بیندازد، کنار ایســتاده و 

تیرها دارد به این و آن می خورد. 

می شود در سینما دو ســاعت مردم می روند می 
نشینند دو ساعت راجع به این که چه کسی مدیر 
ســاختمان باشــد این را ســوژه می کنند و فیلم 
محبوب می شــود و صدبار هم تلویزیــون این را 
پخشش کرده هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی افتد 
اردبیلی: مــا بعد از 50 یا 60 ســال بحران 
شهرنشینی داریم. یکی از دالیل هم فکر می کنم 
که ما در مدرنیته و ساختار مدرن شدن مدام جلو 

رفتیم و عقب آمدیم!! 
بافتی: ما همین که در شــهر کمی شــکل 
شهرنشینی پیدا می کنیم از ایران پا می شویم می 
رویم. شما برو شاخ آفریقا مسابقه فوتبال بگذارید 
استادیوم پر از ایرانی ها می شود. تا یک ذره شکل 
شهرنشــینی پیدا می کنیم یعنــی خودمان این 
فرهنگ خودمان را دوســت نداریم می رویم و باز 
روستایی می آید به شــهر، باز شکل می گیرد می 

رود 
اردبیلی: دقیقاً مثل دپو شــده است تهران 
که می آینــد اینجا جمع می شــوند و بعد دوباره 
می روند و بعد دوباره در ســنین خیلی باالتر تازه 
می فهمند اشتباه کردند و باید باز برگردند.بعضی 
هاشــون البته دلتنگی است دیگر.چون موفق هم 
نبودند آنجا... بعضی ها موفــق نبودند و دلتنگند 
اما بعضی ها موفق می شوند خیلی ها راحت رفت 
و آمد هم مــی کنند و مشــکلی ندارند. بحث من 
این هســت که ما هنوز آماده شهرنشینی نیستیم 
و نبودیم و هنوز هم نمی دانیــم که چه کار داریم 

می کنیم. 

    همانطور که اشــاره کردید به طور 
کلی ســبک های ازدواج تغییر کرده است، 
در گذشته بیشــتر ازدواج ها حالتی سنتی 
داشت، اما گویی به مروز زمان سبک ازدواج 
ها تغییر یافته است، امروز بیشتر چه سبک 
هایی از ازدواج در جامعه رواج یافته است؟ 

چرا؟ 
بافتی: ســبک ازدواج مدل جدیدی اســت 
یعنی هر چیزی که مد هســت، ما بحث مدگرایی 
را هم اینجا داریم که موقعی می گفتند مثاًل ســه 
بچه مد بود، یک زمانــی دو بچه مد بود. االن مثل 
این که یک بچه مد اســت. حاال دوباره دارند، می 
روند ســمت دو بچه چرا که مد است و مردم پیرو 
مد هســتند. در چه فرهنگی مد می تواند اینگونه 
اثر بگــذارد؟ وقتی ضعف فرهنگی داریم و بســتر 
فرهنگی ما ضعیف اســت، چنین می شــود که ما 

یک ساختار فرهنگی محکمی نداریم. 
براساس بررســی هایی که برای حل معضل 
ازدواج در ایران داشــتم به این نتیجه رسیدم که 
برای حل مســئله واقعــاً یکی دو راه نیســت. اگر 
مقداری چارچوب ها را کنــار بگذارید، بخواهید 
خالقانه نگاه کنید، می بینید ما نمی دانیم و آماری 
نداریم که غم و اندوه چقدر در مشکالت زناشویی 
و خانوادگــی و بحران جوانان اثر مــی گذارد. اگر 
نخواهیم بگوییم هفتاد یا هشــتاد درصد افسرده، 
اما می توانیم بگوییم به شدت گرایش به افسردگی 
در ایران باالســت. بیشــتر از بقیه بحران ها؛ حال 

تصور کنید این رسیدم که  ایران  
نتی داشــت، اما گویی به مروز زمان ســبک 
ازدواج ها تغییر یافته است، امروز بیشتر چه سبک 

هایی از  بحران وارد خانواده می شود! 
فرهنگ، فرهنگ افســرده ای اســت. مدل، 
مدل افســرده ای اســت؛ شــما روزنامه ها را می 
خوانید، همه با هم دعوا دارنــد. ما هیچ انگیزه ای 

من نمی دانم 
دولت چه 

بودجه ای را 
اختصاص 
می دهد 

برای اینکه 
جلوی بحران 
زناشویی را 
بگیرد، چه 

بودجه ای را 
دارد اختصاص 

می دهد که 
خود آمارها 
می گوید در 
هر سه دقیقه 

یک طالق دارد 
ثبت می شود 
که البته این 

فقط آمار ثبتی 
هاست، غیر 

ثبتی ها را نمی 
گوییم، طالق 
های عاطفی 

را نمی گوییم. 
شما چه بودجه 
ای اختصاص 

دادید که 
جلوی این 
بحران را 
بگیرید
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    مشاهده می شــود که بسیاری از 
طاق ها در سال های نخست زندگی و حتی 
در دوره نامــزدی و پیش از حضور زوج زیر 
یک سقف اتفاق می افتد؛ مشکل کجاست، 
در ناپختگی جوانان یا در انتخاب نادرست؟ 
خانواده ها چه نقشی در گسترش یا برطرف 
کردن آسیب های اجتماعی از جمله طاق 

دارند؟ 
اردبیلی: اگر ما پروســه تشکیل زندگی را 
یک روش بدانیــم باالخره هر کدام یک فرآیندی 
دارد می توانیــم آنالیزش کنیم. من اینطور آنالیز 
کردم که ببینید ما در ارتباط گرفتنمان اشــکال 
داریم. در آشنایی مان اشــکال داریم. یکی یکی 
جلو می رویــم.در توافق کردن هایمان اشــکال 
داریم. در دیدار خانواده ها اشــکال داریم. در قرار 
دادهایمان اشــکال داریم. در ســاختارهایمان 
اشکال داریم، در تعهدهامون اشکال داریم، تعهد 
یعنی قانون! در ســامان یابی ها مشکل داریم، در 
ضمانت های زندگی اجتماعی مان هم اشــکال 
داریم. آن وقت شــما می گویید چرا طالق اتفاق 
می افتد؟ شما در یک پروسه یک، دو، سه، چهار، 
پنج، شــش، هفت، هشــت، تازه در آخرش من 
تامین زندگی هم گفتم، نه یعنی نه مرحله دارای 

اشکال هســتید بعد خروجی این را می گویید بی 
اشکال باشد؟ می شود؟ یک ماشین چه دارد، یک 
کاربرات دارد، یک شــیلنگ و یک پیستون دارد، 
خب همه ی اینها دارد خراب کار می کند بعد می 
گویی چرا ماشــین راه نمی رود. طبیعتاً راه نمی 
رود. االن شــما می خواهید ارتباط برقرار کنید، 
جامعه چندین دسته می شــود! نوع ارتباطات، 
از نظر عرفی، شــرعی، قانونی، هــزار منع و گیر و 
گور دارد. هزار درگیــری دارد. تازه اگر درگیری 
حکومتی نشده باشــد درگیری خانوادگی پیدا 
می کند. درگیری شخصی پیدا می کند. درست 
ارتباط برقرار نمی کند. درست آشنا نمی شود. ما 
دو راه برای پیدا کردن داریم. .معرفی و دیدار. غیر 
از این نیست که معرفی و دیدار این دو راه ما هر دو 
به مشکل خورده باشد. چون معرفین ما آدم های 

دقیقی نیستند.
بافتی: اصاًل دیگر قابل اعتماد هم نیستند.

اردبیلی: دقیقاً دیدارهــای ما هم که فقط 
چشم، ابرو، قد و باالست؛ دوم در سلیقه ها حرف 

می زنند و ارکان به بحث گذاشته نمی شود.
بافتی: نمــی داننــد، می گوینــد ما چه 

بگوییم؟
اردبیلی: دقیقا می رسیم به بحث ساختارها 

در ســلیقه ها که با هم توافق مــی کنند فکر می 
کنند در ارکان هم توافق کرده اند. نباید در توافق 
هایمان سطحی برخورد کنیم، در دیدار خانواده 
ها اولین حرف ها پرت اســت، در خواســتگاری 
پســر و دختر در یک اتاقی می نشینند، حرف می 
زنند و بیرون می آیند. به شــکل سنتی. تا به حال 
کدام خانــواده را دیدید دو تا پــدر و مادر، دختر 
و پســر عزیزم  شــما رفتید آنجا به چه نتیجه ای 
رســیدید؟ اول ما را آگاه کنید. توضیح بدهید که 
چه به هم گفتند، ما روی گفته های شما بنشینیم 
بقیه توافق ها را انجــام بدهیم. اصاًل کاری به آنها 
ندارند، می رسد قسمت قراردادها، سیاهه درست 
می کنند، سفیده درست می کنند، در ساختارها 
هیچ ساختار معنوی تعبیه نشــده، از قبل توجه 

نکردیم. 
من معتقدم که اگر قرار باشد در حقوق بشر 
برابری باشد ما برابریم، نه در حقوق جنسیتی، ما 
در حقوق جنسیتی نمی توانیم برابر باشیم. خانم 
حامله شــده اســت، نه ماه حاملگی کشیده باید 
مرخصی برود، مرد که حاملگی نمی کشــد که به 
او 9 ماه مرخصی بدهیم. این نمی تواند برابر باشد. 
خانم نمــی تواند لجن کش باشــد. اصاًل برابری 
جنســیتی ما نداریم، برابری حقوق بشــر داریم. 

عزم ملی برای رفع بحران طالق وجود ندارد

   در آینده مردم به سمت 
تک زندگی کردن می روند

 اگر ما پروسه 
تشکیل 

زندگی را یک 
روش بدانیم 
باالخره هر 
کدام یک 

فرآیندی دارد 
می توانیم 

آنالیزش کنیم. 
من اینطور 

آنالیز کردم 
که ببینید ما 
در ارتباط 
گرفتنمان 

اشکال داریم. 
در آشنایی 
مان اشکال 

داریم



ش، 10 راهکار
10 چال

48

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

PP

بهار 96

عنوان خبرنامه
48

  سال اول 
 شماره دوم 
 خرداد96

 آمریکا 
بحرانش را 

در همین 15 
سال اخیر حل 
کرده است. 
یعنی حداقل 
می توانیم 

بگوییم جلوی 
آن جهش و 
حرکت به 

سمت طالق 
و جدایی و 

عدم ازدواج را 
گرفته است؛ 
در بسیاری 
از مسایل 

زندگی امروز 
که به وجود 
آمده، لذت 
های جزئی 

وجود ندارد. 

آن عزم ملی باشد، یکی از ســاده ترین و در عین 
حال پیچیده ترین بحث هایــی که ما داریم، هم 
بحث زناشویی است. هرچه می توانیم راجع به آن 
ساعت ها حرف بزنیم، با برخورد رو در رو و چهره 
به چهره... منتهــی همه اینها را هم که بگوییم در 
حد همان کتاب های درســی است، اتفاقی نمی 
افتد. این که اگر هم بودجه ای اختصاص داده می 
شود، جدی نیســت، برایشان مثل بازی می ماند. 
انگار یک عده آن باال نشستند اصاًل برایشان مهم 

نیست این پایین چه اتفاقی دارد می افتد. 

  هرکسی را می بینیم دو یا سه شیفته 
دارد، کار می کند، خانم ها هم که االن همه 
یا دارند تحصیل می کننــد یا دارند کار2 
می کنند این فرم وقتی بهم ریخته اســت، 
هیچی سرجایش نیست. جوان امروز بعد 
از پایان تحصیل و ســربازی و رفتن سرکار 
تصمیم به ازدواج می گیــرد، اما توانایی 

پرداخت هزینه ها را ندارد. 
اردبیلی: در گذشته می گفتند خدا برکت 
دهد. من بابای دخترم، اون هــم بابای تو، ما هم 
هســتیم. نماز می خوانی؟ اهل صداقت هستی؟ 
عیب نداره با هــم کنار می آید، امــا امروز دیگر 

اینگونه نیست! 
بافتی: بله! این فرهنــگ را هم دیگر نمی 
شود، برگرداند. من می خواهم بگویم باید نگران 
این باشیم که 10 سال دیگر ســن ازدواج برسد 
به جایی که ما بگوییم آقایان 45 ســالگی ازدواج 
می کنند، خانم ها 40 سالگی یا اصاًل ازدواج نمی 
کنند حاال اگر بخواهیم مدل ازدواج را رها نکنیم 
و همچنان امیدوار باشــیم بعد آن وقت باید 10 
ســال دیگر تازه به این فکر کنیم که چطوری می 
توانیم اوضاع را به همچین روزی برگردانیم. حاال 
فکــر کنیم من می خواهم ســن آقایان را که 33 
سال است برسانم به 25 سال چون ممکن نیست. 
با شــرایط زندگی امروز ممکن نیست. ما نه تنها 
نمی خواهیم این بحران را حل کنیم، پیشگیری 
هــم نداریم. آمــوزش هایی که در مــدارس، در 
کشورهای صنعتی خود آلمان از 5 سالگی دارند، 

آموزش می دهند.
اردبیلی: آمریــکا بحرانش را در همین 15 
ســال اخیر حل کرده اســت. یعنی حداقل می 
توانیم بگوییم جلوی آن جهش و حرکت به سمت 
طالق و جدایی و عدم ازدواج را گرفته اســت؛ در 
بسیاری از مسایل زندگی امروز که به وجود آمده، 

لذت های جزئی وجود ندارد. 

 اگرچه به عزم ملی برای تأثیرگذاری 
و حل مساله ازدواج و طاق در کشور اشاره 
کردید، اما در کوتــاه مدت چطور می توان 

موجبات کاهش طاق را فراهم کرد؟  
اردبیلی: با بمبارانی که ســاختار انجام می 

دهد، اصاًل نمی شود! 
بافتی: باید آموزش شــرع را هــم در نظر 
بگیرید، اشــترنبرگ می گوید ســه مســئله در 
زندگی زناشویی بسیار اهمیت دارد، یکی رایطه 
زناشویی اســت، یکی تعهد و یکی صمیمیت، اما 
ما اجازه نداریم حتی در روابط جنســی آموزش 
داشته باشیم. به طور کلی می خواهم بگویم شعور 
زناشــویی وجود ندارد، جســماً بلوغ است، اما از 
لحاظ شــعوری این بلوغ وجود ندارد و لذتی نمی 

تواند از زناشویی ببرد. 
اردبیلی: لذت جایگزین هم دارد.

بافتی: لذت جایگزین هــم زیاد دارد. یک 
چیزی هســت که اصــاًل همه چیز مــی آید در 
فرهنگ خراب می شــود. می گوینــد مثاًل تنوع 
طلبی جنسی، می آیند پوزیشن های مختلف را 
در کشورهای صنعتی یاد می دهند، منظورشان 
از تنوع طلبی برای زوجین پوزیشن های مختلف 
هســت. در فرهنگ ما تنوع طلبی یعنی تو بروی 
خیانت کنی! تنوع به این مرز که وارد می شــود، 
شکلش شروع به تغییر می کند. در مثلث ازدواج 
صمیمیت هم ای کیو نیــاز دارد که ما نداریم، ما 
صد در صد آی کیو می خواهیم. مدارس، آموزش 
و پرورش، دانشــگاه، تمــام روش های تدریس، 
روش هــای زندگی ما روی آیکیــو برنامه ریزی 
نشده اســت. می خواهیم صمیمیت ایجاد کنیم، 
بلد نیستیم! چون صمیمیت را نمی شناسیم، ما 
در مورد هیچ چیزی تعریف درســت و حســابی 
نداریم. اصاًل نمی دانیم اعتماد به نفس چه هست، 
عزت نفس چه هســت، اتکا به نفس چه هســت. 
شما از 100 نفر آزمون بگیر بپرس تفاوت این سه 

با هم چی هست؟ نمی دانند!
اردبیلی: اعتماد به نفس را با تکبر اشــتباه 

می گیرند. 
بافتی: سواد اجتماعی پایین است و از طرف 
دیگر، صمیمیت نیاز به هوش عاطفی و هیجانی 
دارد، بعد می بینیــم تعهد خودش نیاز به ای کیو 
دارد که در میــان ما وجود ندارد؛ هرچقدر هم که 
باهوش باشد و آی کیو اش 180 هم که باشد شما 

می بینید در زندگی زناشویی مشکل دارد. 

 بر طبق آمار از ســال 88 به بعد، از 
یک طرف نــرخ ازدواج کاهش داشــته و 
از طرف دیگر نرخ طاق روند افزایشــی 
داشــته اســت، اگر جامعه دینی ایران به 
همین منوال مسیر خود را ادامه دهد، چه 
آینده ای برای خانواده در کشــور می توان 
پیش بینی کــرد؟ آیا می توانیم پیش بینی 
کنیم که در سال های آتی، به واسطه طاق 
ها، ســبک های زندگی متفاوتی از جمله 
 ازدواج ســفید، هم خانگی و... را شــاهد

 خواهیم بود؟ 
اردبیلی: در آینده آرزوی امروز را خواهیم 
کرد؛ مردم به ســمت تک زندگی کردن می روند. 
متکفل امر ازدواج در کشور چه نهادی و سازمانی 
هست؟ ما می دانیم بهداشت و درمان برای وزارت 
بهداشت است یا آموزش و پرورش برای آموزش 
و پرورش هســت، اما خانواده و ازدواج برای کدام 
نهاد اســت؟ همه صاحبش هســتند هیچ کس 
صاحبش نیســت همه حرف می زنند هیچ کس 
مسئول اش نیست. همین نشان می دهد که نمی 
خواهند. صد دســتگاه آمدند وسط اما هیچ کدام 
مستقیماً مسئول پاســخگویی نیستند ما با یک 
جامعه هشــتاد میلیونی یک ســازمان مشخص 

خانواده و ازدواج نداریم. 
بافتی: اصــاًل مــدل، مدِل اســالمی هم 
نیســت. یعنی همین مدلی که اسالم می گوید ما 
بخواهیم اجرا بکنیم خانواده اولویت دارد نسبت 

به هر چیزی.  
اردبیلی: شــما مــاده ی 10 و 11 قانون 
اساســی را نگاه کنید، اصاًل موضوع قانون اساسی 
ما به شــمار مــی رود اما هیچ کــس متکفل آن 
نیســت. من در این شانزده ســال فهمیدم "آب 
دریا را اگر نتوان کشــید/ هم به قدر تشنگی باید 

چشید"

خانم حق اشــتغال دارد بلــه! خانم حق تحصیل 
دارد بله، اما به این معنی نیست که سربازی ما می 
توانیم برویم ســوله مردها بخوابیم اصاًل خانم ها 
سربازی نمی روند، االن سوئد سربازی گذاشته، 
نروژ سربازی گذاشــتند.در یک سوله ی مردانه 
هم باید بروند بخوابند، مــی گویند وقتی برابری 
است برای همه هســت دیگر ببینید شما یا باید 
بگویید من مسلمان هســتم و تمام این شریعت 
را پذیرفتم، یــا بگویید من این شــرایط را نمی 
پذیرم، قراردادها را هــم نمی پذیرم دیگر مهریه 
چه هست؟ شــرایطتت را بگیر مهریه دیگر چی 
هست.هم این را می خواهم هم آن را می خواهم.

دوالیه برخورد کردن با موضوع! در تعهدهایمان 
واقعاً دقیق جلو نمی رویم. مــدام می خواهیم از 
همدیگر پوان بگیریم. در ساماندهی، می خواهیم 
برویم زندگی را شــروع کنیم، ایــن هفته دختر 
تالش دارد به سمت خانه مادر بکشد، پسر تالش 
دارد به سمت خانه مادری خودش بکشد. معموالً 
در سال های اول خانم ها موفق اند، به علت دالیل 

متعدد. 
بعد می رویــم در بحث ضمانت های زندگی 
ببینید وقتی یک پروسه جای جایش درصدی از 
اشــکال را دارد، نمی گویم همه اش اشکال دارد، 
درصدی از اشکال ها خروجی اش نمی تواند صد 
درصد مثبت باشد. ما ریزشمان شدید است. اینها 
همه شــان نیاز پیش هنگام، هنگام و پس هنگام 
دارنــد. ما آمــوزش نمی بینیم، دنبــال آموزش 
نیســتیم. اگر جای جای این پروســه را درست 

نرویم، پیش نمی رویم. 
بافتی: اینکه ما به اشــکاالت و مشــکالت 
اشــاره کردیم برای این اســت که راهــکار ارایه 
دهیم، در حال حاضر اصاًل فضا برای این داستان 
آماده نیســت.یعنی باید بنشــینیم یک راهکار 
مخصوص این بافت، ســاختار و فرهنگ تعریف 
کنیم. تعریف هایی که در ســایر کشورها وجود 

دارد را نیز نمی توانیم در جامعه اجرا کنیم. 
اردبیلی: تا بومی نشود، نمی شود. 

بافتی: یعنی بایــد یک گروه نخبــه را بر 
اساس این ســاختار دور هم جمع کنند؛ من فکر 
می کنم یک کار طولی 10 ســاله می خواهد که 
بیش از هــزار نفر متمرکز از اســاتید و بزرگان و 
دانشجویانی که برای کارهای تحقیقی همکاری 
می کنند؛ واقعاً یک دوره طولی 10 ســاله با هزار 
نفر آدمی که متمرکــز دارد روی این موضوع کار 
می کند، نخبه ها بعد از 10 ســال شــاید بتوانند 
بیایند بنشینند یک چیزی ارائه دهند که بگویند 

برای این ساختار و فرهنگ باید این کار را کرد. 
اردبیلی: عزم ملــی برای رفع بحران طالق 
وجود ندارد، صدا و ســیما، دولت، ســازمان ملی 
جوانــان و وزارت ورزش هر کدام خود را جدا می 
دانند؛ از سوی دیگر به مجموعه تیپ روان شناس 
ها و کسانی که هستند، اعتماد نیست! می گویند 
اینها پول خوره دارند، می خواهند جلسه بگذارند 
پــول بگیرند! خداییش یک مشــاوره مگر چقدر 
درآمد دارد. کاری به دغل ها که در هر رشــته ای 
می توانند باشــند ندارم، چه در روحانیت هست، 
چه در پزشکی، چه در روان شناسی هست. دغل 
ها را کنار بگذاریم واقعاً چقــدر این درآمد دارد، 
10 جلســه حاال بین 60، 70 چیزی بگیرند این 
چی هست که شما اینقدر روی این فکر می کنید! 

نکته این است که ما باید فرایند را علمی کنیم. 
 بافتی: من فکر مــی کنم کل بحث خالصه 
می شــود در همین جمله، عزم ملی نیست و اگر 
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  آلودگی هوا مانند برخی از مســایل 
دیگر ســابقه تاریخی دارد، در اواخر دهه 
70 طرح جامع کاهش آلودگی تصویب شد. 
کیفیت ســوخت تغییراتی داشت و سرب 
آرام آرام از ســوخت حذف شد و به موازات 
آن کیفیت خودروها تغییر کرد به گونه ای که 
دیگر شاهد خودروهای کاربراتوری نبودیم و 
ماشین های انژکتوری جایگزین آن شدند. 
امروز که در دهه 90 به سر می بریم همچنان 
آلودگی را شاهدیم، علت اصلی این معضل 
در کشور چیست؟ آلودگی هوا به چه دالیلی 
برمی گردد؟  علــت اصلی مربوط به بنزین و 
خودروهاست یا وارونگی هوا؟ در تشخیص 
دالیل آلودگی هوا به بی راه رفتیم یا دالیل را 

به درستی تشخیص دادیم؟ 
بازگیر: دهه هفتاد تقریباً آلودگی برای کشور 
ما تبدیل به مســئله شد یعنی مردم وجود آلودگی 
را حس کردنــد، ضرورت پرداختن به موضوع، بین 
تصمیم گیران درک شد و مقداری فضا به سمت و 
ســویی رفت که حتماً برای آن چاره اندیشی شود؛ 
در دهه 1374 برای این موضوع قانون نوشته شد، 
قانونی که در آن تکلیف و وظیفه همه دســتگاه ها 
مشــخص اســت، اما یکی از دالیل مهم که هنوز 
مشــکالتی در این حوزه داریم، این است که خوب 
نتوانستیم در این حوزه کاری انجام دهیم و مسایل 
آن هنوز باقی است، شاید بخشی از آن برمی گردد 
به همین که از مســیر قانون و داســتان واقعی این 
مساله کمی منحرف شدیم و سرخط همان قانون 

هســتیم؛ البته یک وقفــه ای در این داســتان به 
وجود آید تا ســال 69 که آییــن نامه اجرایی نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا نوشــته می شــود. آیین 
نامه اجرایی، قانون می شود. بعد از آن هم بالفاصله 
در همان ســال برنامه جامع کاهش آلودگی هوای 
کالنشهر نوشــته می شــود. برنامه جامعه ای که 
دولــت کارها و ریز پروژه هــا را تعریف می کند، به 
نوعی راجع به اینکه هرکسی چه کاری کند، بیشتر 
تقســیم کار می کند؛ حول و حــوش 9 محور این 
برنامه نوشته می شــود، محورهای اصلی سوخت، 
خودرو، حمل و نقل عموم، افزایش ســرانه فضای 
سبز آموزش و اطالع رسانی و رصد و پایش و دیده 
بانی این موضوع می باشد در این راستا منابع ساکن 
هستند یعنی به نوعی برای هرکدام از این ها شامل 
کارخانــه ها و کارگاه ها و مســائل این چنینی چه 
کاری باید صورت بگیرد، در حقیقت کار مشخص 
است. در ادامه این مباحث در سال های بعدی هم 
اقدامات و بحث هایی داشتیم. عمده مشکل ما در 
کالن شــهرها در آن زمان CO یعنی مونوکسید 
کربن باال در هوا به اضافه وجود فلزات سنگین مثل 
سرب در هوا بود که اینها برای سالمتی مردم بسیار 
آسیب رسان بودند. در مناطق مرزی ما هم در غرب 
کشــورمان بحث ریزگردها و اصطالحاً در آن زمان 

ذرات ناشی از احتراق ناقص سوخت و ریزگردها؛ مهم ترین عامل آلودگی هوا 

  دیپلامسی محیط زیست 
را جدی بگیریم

دهه هفتاد 
تقریبًا آلودگی 
برای کشور 
ما تبدیل 
به مسئله 
شد یعنی 

مردم وجود 
آلودگی را 

حس کردند، 
ضرورت 

پرداختن به 
موضوع، بین 

تصمیم گیران 
درک شد

آلودگی هوای کشور، معضلی که سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کنیم و امروز به بحرانی 
چشمگیر تبدیل شده چرا که جان بسیاری از انسان ها به خطر افتاده است؛ مهندس محمدحسین 
بازگیر رئیس اداره محیط زیست استان تهران و ملیحه ساغری کارشناس محیط زیست و عضو جمعیت 
زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، می گویند: مشکل اساسی و اولیه این است که دستگاه های مختلف 
در علل آلودگی هوا به توافق نمی رسند، در حقیقت میان دستگاه های مختلف که باید در کاهش آلودگی 
هوا نقش بسزایی ایفا کنند، نظرات مشترک وجود ندارد در نتیجه دستگاه ها در این مسیر همسو و هم 
هدف حرکت نمی کنند و هم افزایی تولید نمی شود در صورتی که همه باید بر سرخط قانون برگردیم. 
آنان به منظور کاهش آلودگی هوا، افزایش سرانه فضای سبز، تغییر سیستم و سبک زندگی مردم و 

دیپلماسی محیط زیست را ضروری دانستند و معتقدند که باید محیط زیست را فرابخشی نگاه کنیم. 
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آلودگی باز مشخص شده است که چه کارهایی باید 
صورت بگیرد. مشخص است که سازمان حفاظت 
محیط زیست، هواشناسی، دستگاه های مختلف 
دیگر و کسانی که کار می کنند هرکدام چه نقشی 
دارنــد و باید به چه بخش هایی برســند؛ در بحث 
حمل و نقل عمومی، فضای ســبز و مدیریت سفر 
که یکی از محورهــا، مولفه ها و راهبردها مدیریت 
تقاضای سفر است، ما اگر سعی کنیم هرچه از تعداد 
سفرهای خود در شهر و نیاز به سفرها را کم کنیم، 
از بار ترافیک و آلودگی کم کرده ایم، اگر همچنان 
مشکل داریم، اگر هنوز مســئله باقی است به این 
دلیل است که سر جاهایمان نیستیم. به خاطر این 
اســت که از مدار خارج شــدیم. به این دلیل است 
که یک همکاری خوب بین بخشی صورت نگرفته 
است. به این دلیل اســت که تعریف ما از مدیریت 
یکپارچه، یک تعریف غلط اســت. شــما دیدید یا 
می بینید که مستمراً دســتگاه هایی و افرادی در 
این کشور می گویند من خودم به تنهایی حل می 
کنم و همه کنار بروید، این اشتباه است و مدیریت 
یکپارچه و مدیریت واحد نیست. مدیریت یکپارچه 
به معنای مدیریت همسو است؛ باید همه اقداماتی 
که بر این کار تاثیر دارند را لیست کنیم، یک سیاهه 
از داســتانمان بزنیم، کاری که کشــورهای دیگر 
انجام دادند. اگر مکزیکو ســیتی در کشور مکزیک 
توانست مشــکل را حل کند به خاطر این است که 
حدود 85 پروژه تعریف کرده اســت، 35 دستگاه و 
نهاد عمومی و دولتی و غیردولتی پای کار آمده اند 
مردم هم کمک کردند، مردم هــم پای کار بودند 
تا اینکه مســئله حل شــد، من چند مثال از نقش 
مردم بزنم. شــما تصور کنید سوخت این مملکت 
یک ســوخت کاماًل باکیفیت است. استانداردهای 
روز دنیا را دارد. خودروهای ما هم پیشــرفته ترین 
خودروهای دنیا هســتند و اســتاندارد استاندارد 
می باشــند. هنوز در یک خودروی اســتاندارد با 
کیفیت ترین ســوخت هم که اســتفاده شود یک 
حجمی از آلودگی تعریف می شود. استانداردهایی 
کــه ما تعریف کردیم خیلی ســختگیرانه اســت. 
اســتانداردهای اروپا و اســتانداردهای ای پی ای 
آمریکاســت، اما در همــان اســتانداردها هم باز 
درصدی آلودگی تولید می شــود. ما باید مصرف 
مان هم اندازه و اســتاندارد باشد. شما در شهر 8 - 
9 میلیونی تهران، وقتی برابر کشــور 80 میلیونی 
ترکیــه بنزین مصرف می کنید ایــن یعنی میزان 
مصرف استاندارد نیست. بخشــی تقصیر حمل و 
نقل عمومی است، بخش عمده آن به خاطر سبک 
زندگی ما هســت. در کنار مسائلی مثل بارگذاری 
جمعیــت، فعالیت هــا، ما موضوعی بــه نام الیف 
استایل داریم. ســبک زندگی! سبک زندگی یکی 
از مهم ترین تاثیرات را بر محیط زیســت می تواند 
داشته باشد. ما برای هر خرید جزئی و هر مسافرت 
ضروری، برای از اینجا تا ســرکوچه رفتن از خودرو 
استفاده می کنیم در صورتی که در هیچ جای دنیا 
این گونه نیست. ما در شهرمان مسیری برای پیاده 
روی تعریف نکرده ایم. اصاًل بســیاری از ما یادمان 
رفته راه برویم. کم راه می رویم! از دم خودرو سوار 
خودرو می شــویم، نزدیک محل کارمان پیاده می 
شویم. می بینیم یک ماه گذشته ممکن است داخل 
خانه مان چهار قدم رفته باشــیم، اصاًل راه نرفتیم. 
سبک زندگی ما خیلی تاثیرگذار است. شما وقتی 
نگاه مــی کنید می بینید رد و پــای اکولوژیک هر 
فرد ایرانی دو ســه برابر رد پایی هست که یک فرد 
دیگــری در دنیــا دارد می گذارد،مثال ســرانه ی 
مصرف آب در دنیا مثــاًل به ازای هر نفر نهایت بین 

80، 90، 100، 120 لیتر است. یک فرد در یک روز 
نهایت 120 لیتر آب مصرف می کند. ما اگر رفتیم 
زیر دوش حمام تا آب قطع نشــود و یا تا سرد نشود 
و تا خوابمان نگیرد بیرون نمی آییم. یعنی ســرانه 
ی مصرف هــر فرد در ایران در قبــال کارهایی که 
دارد انجــام می دهد چیزی برابر 360، 350، 400 
لیتر و گاهی اوقات کمتر و بیشــتر است یعنی سه 
برابر میزان مصرف دنیاست. در صورتی که دریافت 
آب ما یک سوم میانگین آب جهان است.پس همه 
ی این مســائل تاثیر دارد. دستگاه هایی که متولی 
هستند هرکدام باید نقش های خود را انجام دهند. 
مردم باید کمک کنند. هیچ کجای دنیا داســتان 
زندگیشــان اینطوری نیســت. اصاًل نمی صرفد 
اینگونه زندگی کنند. شما فرض کنید شهر پاریس 
در قلب اروپا، در کشــور قدیمی فرانســه، اینطور 
نیست که مردمش زمســتان و تابستان نوع لباس 
و پوششان و رختخوابشــان در خانه یکی باشد. اما 
برای ما یکی اســت. شما همان وســایلی را که در 
زمستان اســتفاده می کنید همان هم در تابستان 
مورد استفاده قرار می گیرد. زمستان اینقدر خانه 
را گرم می کنید که فکر می کنید تابســتان است، 
تابستان هم اینقدر ســرد می کنید که باز فکر می 
کنید زمســتان اســت. هیچ کجای دنیــا اینطور 
نیست، اینقدر خانه ها را گرم کنند. این قدر انرژی 
زیاد مصرف کنند. میزان مصرف انرژی ما به شدت 
زیاد اســت. گاهی اوقات میزان مصرف گاز در این 
کشــور با تمام اروپا برابری می کند.این یعنی این 
که ما هیچ کدام نمی خواهیم ســبک زندگی مان 
را تغییر دهیم. فقط تقصیر فالن دســتگاه نیست. 
ضمن این که یکی از اشــکاالت عمده هم این است 
که مطالبه های ما خوب شــکل نگرفته است. نمی 
دانیم که از کجا باید ســراغ بگیریم. مثال می زنم. 
متولــی جلوگیری از بیابان زایــی در این مملکت 
وزارت جهاد و کشــاورزی اســت. کســی که باید 
آبخیزداری و آبخوان داری انجــام دهد. از جنگل 
هــا و از مرتع مراقبت کنــد و آن را مدیریت کند و 
تعادل بیــن دام و مرتع را برقرار نمایــد و مراتع را 
ممیزی کند و جنگل ها را حفظ کند.بهره برداری 
را معقول کند و معیشت های جایگزین را در جنگل 
پیاده کند و توانمندســازی کند. در واقع وظیفه ی 
ســازمان یا وزارت جهاد کشــاورزی این است که 
بومیان به جنگل و مراتع آسیب نرسانند، و زندگی 
مسالمت آمیزی برای آنها ایجاد کند تمام اعتبارات 
عمومی ممکلت در این خصوص به این دســتگاه 
پرداخت می شود. پول آبخیزداری، آبخوان داری، 
حفظ جنگل، جلوگیری از آتش ســوزی و همه ی 
اینها به این حوزه مربوط اســت. اما مردم همه ی 
اینهــا را از یک دســتگاه که فرض کنیم اســمش 
محیط زیســت اســت مطالبه می کنند. خب این 
دســتگاه در فعالیت های بین بخشی تا یک حدی 
می تواند پیگیری ها را داشته باشد. این ضرورت را 
باید مقام عالی آن وزارت خانه هم درک کند. یعنی 
اگر قرار است مثاًل صد مطالبه از محیط زیست شود 
دو مطالبه هم هم باید از این دســتگاه شــود تا که 
این هــم تلنگری بخورد. اگر همــه ی این مطالبه 
ها را این انجام داده خب باالخره مرجعی هســت، 
قوانین مملکت یک جوری اســت. می گوید شما 
یک دســتگاه دولتی هستید از یک دستگاه دولتی 
دیگر شکایت نکن، در حد گله گذاری می ماند و  آن 
هم اولویتش چیز دیگری می شود. یا مثال دیگری 
بزنم من به عنوان اداره ی حفاظت محیط زیســت 
شــهر تهران، روزانه ده ها شــکایت درباره ی قطع 
درختان در این شــهر دارم. فالن جا فضای سبزش 

ریزگردهای عربی یا ریزگردهایی که از کشورهای 
خارجی می آمدند مســئله بــود. اقدامات زیادی 
صورت گرفته است شاید ما به ایده آل نرسیدیم اما 
به عنوان مثــال خودروهای کاربراتی دهه 70 آرام 
آرام کنار رفتند، عمده آنها عوض شد، خودروهای 
انژکتوری و بعد هم خودروهای با کیفیت یورو دو، 
یورو چهار جایگزین شــدند همچنین در سوخت 
اتفاقاتی افتاد، سرب را از ســوخت حذف کردیم. 
در گازوئیل، گازوئیل  10 هــزارppm گوگرد به 
ppm 500 گوگرد رسید و در بعضی کالنشهرها 
به 50 پی پی ام رســید و فعالیت های دیگری نیز 
انجام شد، در کنار اینها حمل و نقل عمومی بیشتر 
از گذشته توســعه پیدا کرد. شما فکر کنید همین 
متروی تهران چقدر حمــل و نقل عمومی و چقدر 
جا به جایی مردم را به عهــده دارد. این موضوع را 
ما دهه 70 در اختیار نداشــتیم. بر روی بسیاری از 
گیرهای ترافیکی، خیابان ها برنامه ریزی شــد. در 
بحث توسعه فضای سبز در شــهرها کار شد، همه 
اینها باعث شــد که ما امروز در هوا اصال مشــکل 
ســرب و مونوکســید کربن نداریم، از اواخر دهه 
80 به بعد دیگر مســئله آلودگی ما اصاًل ســرب و 
CO و داســتان هایی که از این قبیل نبود، امروز 
ما مشــکلی به نام بحث ذرات به ویژه ذرات معلق با 
قطر 2/5 میکرون را داریم که اینها حاصل تجمیع 
گازهایی است که از احتراق ناقص سوخت بدست 
می آید. به اضافه ذراتی که منشــاء طبیعی دارند و 
از کانون های فرسایشــی ممکن است اضافه شوند 
که این ها از جاهایی که آســیب دیده، جاهایی که 
دستکاری شده بســتر زمین یا حتی از کشورهای 
خارجی هنوز می آید. امروز مشکل آلودگی، اینها 
می باشد ضمن این که ما در گذشته بحث سنجش 
و رصد کردن اینها را به شــکل واقعی نداشتیم. در 
مجموع بایــد بگویم که بحث آلودگی ما بحث دهه 
هفتاد نیســت، یک بحث کاماًل جدید است و یک 
داســتان جدید دارد. منابع منتشر کننده آن، هم 
منابع ثابت و هم منابــع متحرک، مانند خودروها، 
موتور سیکلت ها، ســایر امکانات همانند قطارها، 
هواپیماها و هرچه که با ســوخت حرکت می کند 
می باشد و منابع ســاکن مانند کارخانه ها، کارگاه 
هــا، موتورخانه ســاختمان ها، آتش ســوزی ها، 
ضایعات ســوزی ها، پروژه های عمرانی و ساخت 
و ســازها و موارد متفرقه یکه در سطح شهر صورت 
می گیرد نیز به این صورت اســت. همه این مسایل 
دست به دست هم داده که ما این مشکل را داشته 
باشیم. ســال 93 برنامه ای توسط دولت ابالغ شد، 
مصوبه قانونــی هیئت وزیران، تکالیف دســتگاه 
های اجرایی را مشــخص کرد. االن راهبردهای ما 
مشخص است. معلوم اســت که چه اتفاقی باید در 
سوخت بیفتد و چه کسانی مسئول هستند. وزارت 
نفت یا محیط زیســت یا استاندارد چه نقش هایی 
در این قضیه دارند، چه کار باید کرد، ســوخت را از 
کجا به کجا باید برســانیم؛ چه کســی باید نظارت 
کند، چه کســی باید آزمایش کند، چه کسی باید 
اســتانداردها را مشخص نماید و چه کسی باید کار 
کند تا کیفیت آن باال رود؛ در حقیقت این مسیرها 

مشخص است.
دولت وظیفه دســتگاه ها در رابطه با معاینه 
فنی خودروهایــی که در حال حرکت هســتند و 
کنترل ترافیک و ســایر مســایل را مشخص کرده 
است، در کنار این مسایل برای خودروهای جدید، 
آنهایی که می خواهند تولید شوند، استانداردهایی 
را که بایــد رعایت کنند همه این هــا نیز به خوبی 
تعریف شــده است؛ در کار رصد، پایش و دیده بانی 

ولت وظیفه 
دستگاه ها 
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آبیاری نشده اســت و دارد خشک می شود، فالن 
جا درختی قطع شده اســت، فالن جا باغی آسیب 
دیده اســت. خب قانون گذار در این مملکت حفظ 
و گسترش فضاهای شهری را در اختیار شهرداری 
ها قرار داده اســت. مسئولش آنها هستند. آنها باید 
این را حفــظ کنند. باید شناســنامه دارش کنند. 
باید درخت هــا را پالک کوبی کننــد. باید باغات 
را شناسایی و دارای یک شناســنامه کنند. قانون 
گذار به آنها اختیارات قانونی داده است که اگر یکی 
آســیب دید چه جریمه ای برای او اتخاذ کند اگر 
مالک باغ شــهری آمد و به باغش آســیب رساند تا 
این حد که شهرداری برود تملکش کند و به فضای 
سبز شــهری اضافه اش کند اجازه داده است، بعد 
ناظر را چه کسی گذاشته اســت؟ شورای شهر به 
نمایندگــی از مردم فعالیت مــی کنند اما همه ی 
شکایات به من محیط زیست می آید. خب من هم 
باید به شورای شهر ارجاع بدهم از خود شهرداری 
توضیح بخواهم و بعد هــم واقعاً اگر نتیجه نگرفتم 
راه های قانونی بــرای برخورد ندارم. اما چه اتفاقی 
می افتد؟ متولی هرگز ضرورت و مشــکل را درک 
نمی کند. یعنی شما مسئله ی قطع درختان را می 
بینید در دستگاه هایی که باید این را پاسخ بدهند 
مسئله ای نیســت. اما برای من مسئله است. یعنی 
من محیط زیســتی را درگیر کرده ام است. شاید 
یکی از علت های این موضوع این اســت که اســم 
سازمان ما ســازمان حفاظت محیط زیست است. 
ما یک ســازمان هماهنگ کننده هســتیم، یک 
سازمان حاکمیتی و نظارتی هستیم. ما قرار است 
دســتگاه های دیگر را هماهنگ و نظارت کنیم و 
یک جاهایی برخــورد کنیم و در یک جاهایی اصاًل 
وظیفه ی اجرایی نداریم.آیا در مورد پسماندها تا به 
حال یک نفر به بخشداری گالیه کرده است که چرا 
در این جاده پسماند اســت؟ از ما زیاد شکایت می 
شود. اما قانون گذار می گوید مدیریت پسماندهای 
عادی در شهر با شــهرداری ها می باشد، داخل ده 
یا دهداری ها و بین این دو با بخشــداری ها است، 
ما یک مرجع ناظر عالی هســتیم. ما باید قوانین را 
پیگیری کنیم، سیاست ها را بنویسیم و ابالغ کنیم، 
استانداردها را معرفی نماییم. اینها را ابالغ و دنبال 
کنیم. این ها مســائلی است که نمی گذارد کار سر 

جای خودش پیش برود و مسائل حل شود.
ساغری: وقتی موقعیت کلی تهران را در نظر 
بگیریم، تهران حالت یک گودال اســت و شاهدیم 
از سمت شــرق که هوا می خواهد خارج شود، چه 
معضالتی داریم، ورودی غرب که جدیداً مثل دیوار 
است. جای دریاچه را شما می دانید، از کرج که می 
آیید مانند یک  دیوار تمام تهران گرفته شده است. 
این برج هایی که مابین ساخته شده است. این هوا 
وارد تهران می شــود و بین این برج ها می چرخد 
و نمی تواند خارج شــود برای اینکه خارج شود یا 
باید وزش خیلی شــدید باشد یا باید فضای سبزی 
موجود باشــد. در آلودگی هوا، تنها راه ممکن این 
است که فضای ســبز را گسترش دهیم؛ در فضای 
سبز سرانه ای که هر نفر دارد، بسیار کم است. باید 
فضای ســبز را مخصوصاً در پشت بام ها یا فضاهای 
عمودی که مــا داریم ایجاد کنیــم. درگیر کردن 
خود مردم اهمیت زیادی دارد. توضیح کلی که من 
دارم این است که بیاییم سیستم زندگی ها را عوض 
و مردم را درگیر کنیــم، وقتی که یک حرکت ملی 
مــی خواهد صورت پذیرد باید عزم ملی باشــد. به 
نظرم کار خوبی که شهرداری کرده سراهای محله 
است. من دبیر سرای محله توحید هستم وقتی به 
آن منطقه می روم البته با جاهای دیگر هم کار می 

کنم منتهی اصل مســئولیتم آنجاست. وقتی می 
روم محلی های آنجــا را موظف می کنم که بیایند 
یک کار اصلی انجــام دهیم مثال در روز هوای پاک 
چه کاری انجام دهیم که هوای پاک داشته باشیم 
و چه کار کنیم که این فضا را گســترش دهیم. در 
حال حاضر هم  بــرای روز درختکاری داریم برنامه 
ریزی می کنیم. چند جا هســت که درخت ندارد 
اینها را پیگیر شویم. یا همان حج و زیارت را پیگیر 
شــویم اگر اجازه بدهند خودمان می رویم درخت 
می کاریم. و برنامه ای که ما در ان جی اوی جمعی 
از زنان مبارزه با آلودگی محیط زیســت داریم که 
همه ساله هم بوده در درختکاری که چندین سال 
هست منابع طبیعی فراخوان عمومی می دهد همه 
شــرکت می کنیم. می گوییم همه با هم باشیم که 
امسال بیستم اســفند را برای درختکاری مطرح 
کردنــد. در عین حال یک مســئله دیگری هم که 
وجود دارد مسئله دیپلماسی محیط زیست است. 
از نظر محیط زیســت وقتی ما از بُعد وسیع تری به 
این منظره و کشــورهای همسایه مانند عراق نگاه 
می کنیم، کانــون های ریزگردها باید مشــخص 
شود. از آن طرف عراق و عربستان را داریم، ترکیه، 
و حتی جنــوب آمریکا، چین و اســترالیا را داریم، 
این ها یک کانون های ریزگــردی دارند. اینهایی 
که می گویند شن زارهای اطراف خوزستان است 
که باعث این آلودگی ها می شــود ممکن اســت 
یک مقدار اثر داشته باشــد، اما آن تاثیر کلی طبق 
بررســی های الزم و در گفت و گو با اساتید مساله 
درستی نیست.خشکسالی به این ریزگردها کمک 
کرده است، اینها چیزهایی است که وارد تهران می 
شــود، کم کم وارد شهرهای دیگر می شود. غباری 
که از سمت عربســتان می آمد در فضای مجازی 
هم پخش شــد، آن کجای ایران بود؟ ایران نبود، از 
خلیج فارس توده ای بسیار حجیم و بزرگی بود که 

وارد کشور می شد. 

  این دیپلماسی باید چه طرح و برنامه 
هایی داشته باشد؟

ساغری: در دیپلماسی محیط زیست باید با 
کشــورهای دیگر هماهنگ باشید. یعنی االن این 
ســدی که ترکیه دارد می زند کار خیلی اشتباهی 
اســت. تمام آب دجله و فرات وارد عراق می شود. 
نقشــه را که در نظــر بگیرید ما اصاًل بــا عراق و با 
کشــورها کار نداریم. محیط زیست جهانی است. 
هر جایی یک مشــکلی محیط زیســت پیدا شود 
کشــورهای کناری هم آســیب می بینــد در این 
زمینه، محیط زیســت در کشور فرانسه دو سه ماه 
پیش یک برنامه آموزشی در دانشگاه ها گذاشتند. 
در آن زمان هوای فرانسه خیلی آلوده بود، آلودگی 
مثل تهران هم نبود. یک دفعه می دیدید، دور یک 
برج، دود غلیظی دارد می پیچد، درصورتی که آن 
طرف تر نبود، البته کشــوری صنعتی است و با آن 
ها کار نــدارم، کاری که شــهرداری آمد انجام داد 
تمــام ناوگان حمل و نقل عمومــی را رایگان کرد، 
حاال در سطح شــهر اتوبوس ها را کار ندارم. همه را 
برای مردم رایگان کرد که با خود ماشین نبرند برای 
خودروهای کمتر از سه سرنشــین هم جریمه ی 
فوق العاده سنگین قرار داد. حاال نمی دانم چقدر اما 
قیمت باالیی را گفتند. هرچند تاکسی هایشان هم 
خیلی گران بودند. آمدند این معضل را این چنینی 
مدیریت کردند. روز بعد آســمان آبی آبی شده بود 
اما باز هــم گفتند هوا آلوده اســت و باز هم گفتند 
امروز هم آلوده است و آن روز هم آن کارها را انجام 
دادند. و یک چیز دیگری بود که آنجا شــهردار یک 

منطقه ای صحبت می کرد می گفت درگیر کردن 
مردم اهمیت دارد. ما وقتی رود سند را دیدیم خیلی 
آلوده شده است و نمی دانیم چه کار کنیم و محلی 
هایی که آنجا دارند زندگی می کنند زباله هایشان 
را در رود ســند می ریزند، زباله حجمش باالست و 
آلودگی های دیگر هم جــای خودش، آمدیم یک 
برنامــه ی ان جی او راه انداختیــم. گفتیم ان جی 
اوهایی که می توانند به ما کمک کنند بیایند اینجا 
ما بودجه در اختیارشــان می گذاریم تا آنها هم کار 
کنند.، گفتند طولی نکشــید که رودخانه ی سند 
تمیز شد، پاالیش شد، جاهایی که الزم بود. گفتند 
البته آلودگی هایی دارویی که شــاید در آن ریخته 
باشــد را ما نتوانستیم تمیز کنیم اما همان آلودگی 
ها پاک شــد. همین جوی آبی که در ولیعصر دارد 
می رود، واقعاً چه معضلی اســت! اکنون به جایی 
رسیده که رودخانه ســند محل توریست ها شده 
است. کاری بود که مردم انجام دادند. ما باید مردم 
خودمان را درگیر کنیم، اما وقتی می بینیم دولت 
مردان ما انجام نمی دهند، ما دیگر آن مســئولیت 
را نداریم. مدام مــی گوییم این کار را کنید، آن کار 
را کنید، می رسیم به مسئوالن شهری یا مسئوالن 
مملکت می بینیم اصاًل دغدغه آن ها این نیســت و 
مردم ما خاموش می شــوند. پــس امیدواریم بین 
فعاالن محیط زیســت و بین مســئولین تعاملی 

باشد. 
بازگیر: یکی از مســایلی که مــی تواند همه 
ما را به آینــده بهتری امیدوار کنــد و این دورنما 
را به مــا می دهد که قطعاً فرداهــای بهتری پیش 
روی مــا خواهد بود واقعاً این اســت که روز به روز 
عالقمندان و دلســوزان بیشــتری به این عرصه 
اضافه می شــوند. من یک مدتی مدیرکل اســتان 
لرســتان بودم و بالطبع تمام افراد و تشــکل ها و 
فعالین را که در این حــوزه بودند ظرف چهار پنج 
سالی که آنجا بودم می شــناختم. چند روز پیش 
در نمایشــگاه بین المللی محیط زیست وقتی که 
مثاًل به غرفه تشــکل های زیست محیطی مراجعه 
کردم کســانی که در آنجا زحمت می کشــیدند را 
عموماً نمی شــناختم، جالب این بــود که آنها هم 
من را نمی شــناختند، بعد کــه صحبت کردیم و 
آشنا شــدیم، گفتم بی نهایت خوشحالم که چهره 
های جدیدی را در این عرصــه دارم می بینم، این 
یعنی آدم های جدیدی به این عرصه اضافه شــده 
اند، این یعنی تفکر حفظ محیط زیســت گسترش 
پیدا کرده اســت. هرکدام از ما اگر نقش هایمان را 
بررســی کنیم می بینیم در به وجود آمدن مسائل 
محیط زیستی یک نقش داریم ولو یک اپسیلون و 
فراموش نکنیم این نقش هــای کوچک ضرب در 
تیراژ بزرگ می شود. مثال عرض می کنم اگر یک 
خانم خانه دار که حوزه مدیریت او یک آشــپزخانه 
اســت در روز بتواند نیم کیلو، دویســت گرم، صد 
گرم، پســماند کمتر تولید کند این ضرب در چند 
آشپزخانه در این مملکت خواهد شد و چه عددی 
از این مواد زائد حذف می شوند. خیلی راحت است! 
ما کارهای ســختی هم نمی خواهیم انجام دهیم. 
ســبک زندگی را می خواهیم تغییر دهیم، ما می 
رویم نان بخریم، می رویم وســیله ای بخریم، هر 
روز کیسه زباله جمع نکنیم به خانه بیاوریم، قدیم 
ها مگر چه کار مــی کردند. قدیم ها یک زنبیل بود 
و هــر زن خانه دار، هر خانواده ای زنبیلی داشــت 
می رفت خریدش را می کرد. فــردا همین زنبیل 
بود، این زنبیل هم 10 ســال یــار این خانواده بود. 
نه این که ما هر روز نایلــون اضافه کنیم. یا این که 
واقعاً وســایلی را که نیاز داریم بخریم. اگر جمعیت 

وقتی موقعیت 
کلی تهران 
را در نظر 

بگیریم، تهران 
حالت یک 

گودال است 
و شاهدیم از 

سمت شرق که 
هوا می خواهد 
خارج شود، 

چه معضالتی 
داریم، ورودی 

غرب که 
جدیداً مثل 
دیوار است. 
جای دریاچه 
را شما می 

دانید، از کرج 
که می آیید 
مانند یک  
دیوار تمام 

تهران گرفته 
شده است. این 
برج هایی که 
مابین ساخته 

شده است. این 
هوا وارد تهران 
می شود و بین 
این برج ها می 
چرخد و نمی 
تواند خارج 

شود
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و بیراهه رفتیــد و این چه حرفی اســت می زنید. 
خب ایــن یکی از واقعیت ها همین اســت. در دنیا 
ســفر را مدیریت کردند، نیاز نیست از کرج یک نفر 
سوار ماشین شود 18 ســاعت در ترافیک باشد تا 
برسد تهرانپارس یک سوال بپرسد آقا بیمه ی من 
صادر شــد یا نشــد، فالن خدمات یا فالن داستان 
من آماده است یا نیست بعد ســه روز دیگر، چهار 
دفعه  دیگر هم ســراغ آن بیاید.چــرا که خدمات 
الکترونیــک و دولــت الکترونیک آمده اســت. ما 
همیــن را هم بد تعریف کردیم، مــا آمدیم  گفتیم 
مردم مدام به دســتگاه ها و به دولت مراجعه نکنند 
و تصدی گری کم شود. همیشه دولت که مسئول 
نیست مردم خودشــان کار را انجام بدهند. آمدیم 
دولت در این کوچه بود گفتیم مردم ســراغ دولت 
نروید بــه این کوچه، گفتیم بیاید  ســر کوچه این 
سمت دفتر خدمات الکترونیک هست. یعنی همان 
داســتان و همان رفت و آمد و همین قضیه را اینجا 
برقرار کردیم. فرقی نکرد. فقــط یک رفت و آمد و 
یک هزینه ی دیگری به مــردم دادیم. در صورتی 
که ساختار باید به شکلی می شد که همان خدمت 
را مردم از خانه شــان مــی گرفتند. یــا االن یک 
صحبتی خانم ابتکار چند وقت پیش کرده اســت 
چقدر محل مناقشــه است در رســانه ها و جاهای 
مختلف که گفتند تعطیالت تابســتانی را بخشی 
به زمســتان منتقل کنیم. بحث این هست، ما می 
آییم بارگــذاری فعالیت هایمان را در یک روزهای 
خاصی، در هفته های خاصی و در ماه های خاصی 
تجمیع می کنیم، یا در شــبانه روز در یک ساعت 
خاصی، ساعت 8 صبح محصل باید سرکارش برود، 
نماینده ی مجلس همان ســاعت باید برود، بانکی 
هم همان ســاعت برود، بازاری هم همان ســاعت 
باز می کند، همه و همه و همه ســر ســاعت 8 باید 
برسند و همه هم باید ساعت 4 تعطیل بکنند، خب 
یک ساعت قبل از 8 ، یک ســاعت بعدش ترافیک 
است. ســه ســاعت اینجا، 4 بعدازظهر هم از یک 
ساعت قبلش تا یک ساعت بعدش ، همت و حکیم 
از ســه و نیم چهار بعدازظهر هرکس وارد آن شد تا 
ساعت 6 ، 7 بعدازظهر از آن خارج نمی شود. چون 
بارگزاری زمانی مدیریت نشــده است، بارگزاری 
جغرافیایی که بماند که تهــران پرجمعیتی را در 
یک محدوده جغرافیایی کوچک ساختیم ، بعد به 
جمعیت بســنده نکردیم و همه فعالیت ها را هم به 
آن دادیم، گفتیم قطب صنعــت باش، در کنارش 
قطب خدمــات هم باش، قطب درمــان هم باش، 
قطب آموزش هم باش. همه سیاســت گذاری ها و 

همه ادارات و همه کارها هم پیش شما باشد. همه 
چیز را اینجا دادیم. همه ی مردم کشور را نیازمند 
حضور در تهران کردیم. هرکس مریض شد باید به 
اینجا بیاید. هفت هزار واحد درمانی در اینجاست، 
همــه باید اینجــا بیایند درس بخواننــد. بقیه ی 
مملکت را باید تعطیل کنیم. نیامدیم یک تقســیم 
کار. همه ی فعالیت ها و همــه ی خدمات را اینجا 
انجام می دهیم. پایتخت هــای دیگر دنیا جایگاه 
ملی و بین المللی دارند، مثاًل اگــر فعالیتی در قم 
می تواند صورت بگیــرد دیگر در تهران انجام نمی 
دهند. اگر یک شــغلی در لرستان، در کرمانشاه در 
سیستان و بلوچســتان می شود انجام داد دیگر در 
تهران انجام نمی دهنــد. ما در تهران مبتذل ترین 
و پیش پا افتــاده ترین کارها را انجــام می دهیم، 
کابل های اسقاطی، سرقتی و همه جور کهنه بقیه 
جاهای کشــور را جمع می کنیم بــار کامیون می 
کنیم می آوریم در اطراف تهران می ســوزانیم که 
فلزش را در بیاوریم. یعنی حتی تهران را نتوانستیم 
طوری تعریف کنیم که نقش خوبی داشــته باشد. 
جای خوبی داشته باشد. بحث خوبی داشته باشد. 
در سیاست گذاری هایمان بگوییم بقیه ی مملکت 
هم ظرفیت دارد.سال هزار و سیصد و چهل و شش 
آمدند گفتند در شعاع 120 کیلومتری تهران دیگر 
بارگذاری جدیــد صنعتی صورت نگیرد. ما چه کار 
کردیم. هر چند سال یکبار آمدیم یک تبصره اضافه 
کردیم تهران اینها را نیاز دارد اضافه شــود، این هم 
نیاز دارد این هم اضافه بشود. با این عنوان که تهران 
را به عنــوان پایتخت ببینیم نــگاه نکردیم. پروژه 
ی عمرانی ای که وســط میدان هفــت تیر تهران 
تعریف می شــود کارگاهی که برپا می شود، هیچ 
فرقی با کارگاه مشــابهی کــه در کویر لوت برگزار 
می شــود ندارد. ما کارگاه را ، شکل کارمان و شکل 
کارگاه ســازی و شــکل پروژه های عمرانی مان را 
سعی نکردیم به درســتی تعریف کنیم.در جاهای 
دیگر دنیا هم دارند در شهرهایشــان کار عمرانی 
می کنند من یک کشــوری نرفتم در یک جایی به 
نام گرند پلیس در بلژیک یک میدانی هســت، بعد 
این سمت میدان بودیم، میدان مربع هست تقریباً 
ما از یک ضلعی وارد شــدیم، ســه ضلع این را که 
گشتیم، خیلی هم بزرگ نبود، تازه به ضلع چهارم 
رسیدیم متوجه شدیم که ضلع چهارم اش در حال 
ســاخت و ساز اســت. یعنی آن پشت زندگی همه 
چیز جریان داشــت، آنجا هم ســرپا بود، اما وقتی 
رفتیم دیدیم ای بابا اشــتباه کردیم این فقط یک 
رویه است. یعنی یک داربســت بزرگی جلوی آن 

ما چهارنفر است و قرار هســت این چهارنفر اینجا 
دو روز حضور داشــته باشــید، دو وعده، سه وعده 
چهار وعده میوه می خوریم، پس معلوم است که ما 
چهارنفر چه عددی مصرف می کنیم. نرویم حجم 
بزرگی بگیریم که بخشــی از آن به عنوان پسماند 
و زباله بماند. در بسته بندی هایمان رعایت کنیم. 
شما 250 گرم کاکائو را دورش یک بسته ی کاغذی 
دارد، این داخل یک جعبه چوبی هست، این داخل 
یک جعبه ی فلزی هست، روی آن یک پالستیک 
کشــیده شــده بعد روی آن یک روبان هم زدند. 
خب این روی هم 4 کیلو بســته بندی شده است.

اینها همه می شــود زباله و ضایعات! وســیله ای را 
که نیاز داریم و از آن می توانیم اســتفاده کنیم.من 
یک نمونه ای به شــما بگویم. آقای مهندس مظفر 
افشــار، معروف به نام پدر بلوط، ایشــان در استان 
لرستان فعالیت می کند. ایشــان و خانواده ایشان 
سال های سال هســت که هیچ ظرفی را دور نمی 
ریزند، هیچ وسیله ای را سعی می کنند دور نریزند. 
حتی کفش کهنه را، وقتی یک کفش قابل استفاده 
نیســت این کفش را به عنوان گلدان در آن بذر می 
کارند، در پاکت جای آبمیــوه، ظرف آب، نعلبکی 
شکســته، قوطی جای ادکلن و این داســتان ها، 
در هرچیزی که دســت آنها می آید بذر بلوط می 
کارند، بلوط پرورش می دهند ، یک سال، دو سال 
نگهداری می کنند بعد این نهــال جوانه جدید را 
هدیه به مردم می دهند و در مراسمات مختلف و در 
جاهای مختلف از آنها می خواهند این ها را بکارند. 
خانه شان عماًل یک نهالســتان است، هر امکاناتی 
در اختیارشان هســت تبدیل به نهالستان کردند. 
با همین فعالیت ها ســعی می کنیم کمتر آسیب 
بزنیم.همین اتفاق را شما فکر کنید ما خانه هایمان 
را یک درجه، دو درجه خنک تر کنیم، حتماً نباید 
اینقــدر گرم کنیم که بعد پنجــره را باز کنیم. این 
سبک زندگی درســتی نیست که ما اینقدر اتاق ها 
را گرم می کنیم که باید پنجره ها را باز کنیم. کلی 

انرژی مصرف کردیم.

  به عدم هماهنگی بین دستگاه های 
متولی اشــاره کردید، میان دستگاه های 
متولی از جمله مجلس، شــهرداری و محیط 
زیست، در علل آلودگی هوا اشتراکی وجود 
دارد، یعنی نظر همه یکی هســت یا نظرات 

متفاوت است؟
بازگیر: سر همین اصلی ترین، اولویت بندی 
به توافق نمی رســیم. در نتیجه همسو و هم هدف 
حرکت نمی کنیم. در نتیجه هم افزایی تولید نمی 
شــود. در صورتی که ما باید همه ســرخط قانون 
برگردیم بگوییم سال 74 اگر، مجلس این مملکت 
چیزی را نوشته یک بک گراند کارشناسی پشتش 
بوده اســت. باالخره نیاز و منطق بوده اگر اشــکال 
دارد اصــالح کنیم که داریم اصــالح می کنیم. در 
حال حاضر الیحه جدید قانون آلودگی هوا اصالح 
شد دیگر، مجلس هم پذیرفت و برای مراحل نهایی 
رفته که اگر این ابالغ شــود بســیاری از نقص ها و 
گیرهای قانونــی ما حل می شــود. ضمن این که 
یــک برنامه هم داریم؛ یک برنامــه بد از 18 برنامه 
خوب داشــتن بهتر اســت. حاال بد که نه، ضعیف، 
باز ما را در یک مســیر نگه می دارد و در یک مسیر 
حرکت کردن یعنی به هم اضافه می شــویم. فرض 
بفرمایید اکنون ســازمان ما اعالم کند که یکی از 
دالیل آلودگی هوا مشکالت اینترنت این مملکت 
است، خب همه انگشــت در چشمان ما می کنند، 
که آقا این چه حرفی است. شــما کار را ول کردید 
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زده شده بود، هم شــکل و هم مبنا و سازگار با بقیه 
و بر اساس همان شکل، نمای این ساختمان را هم 
نقاشــی کرده بودند، هم جلوی آلودگی را گرفتند 
هــم نما بود. با کمترین آلودگی، با کمترین ســر و 
صدا و با پیشرفته ترین امکانات در حال تعمیرات و 
ساخت و ساز بقیه بودند. ما چه کار می کنیم. ما به 
همان شکل اگر قرار هست دیواری را تخریب کنیم 
وســط شــهر همانطوری تخریب می کنیم که در 
بیابان هم همانطور تخریب می کنیم. یعنی مصالح 
را همینطور خام می آوریم، همه همینجا قاطی می 
کنیم، کلی فرایند تولید و درجا سازی را همین جا 
سرهم می کنیم در صورتی که در دنیا اینها تعریف 

شده است.

  سیستم نظارتی برای حل این مسئله 
وجود ندارد؟

بازگیر: سیســتم نظارتی یــک طرف قضیه 
اســت، زیربناهای علمی، تفکری، تصمیم گیری و 
این داستان ها هم مهم است. همه چیز به سازمان 
حفاظت محیط زیست وابســته نیست. قرار نشده 
سازمان حفاظت محیط زیســت بیاید جای همه 
کار کند، مثاًل فرض کنید در این شــهر بعضی ها به 
ما نامه می نویســند یا در سامانه 1540 ما شکایت 
هایشان را ثبت می کنند، یا در مراجعات حضوری 
درباره امواج ناشی از این دکل های مخابراتی، دکل 
تلفن همراه و مســائل دیگر و مخاطراتشــان برای 
زندگی ها شکایت می کنند و شاکی هستند و از ما 
توضیح می خواهند. قانون گذار در این قضیه همه 
مســئولیت ها را به انرژی اتمی داده. آنجا سازوکار 
و ابزار و بحثش را برای ســنجش، برای فالن و برای 
همه چیز داده اســت و آنجا گفته اســت که دفتر 
حفاظت از اشعه بیاید و این موضوع را بررسی کند 
و بگوید برای مردم در چه وضعیتــی قرار دارد. ما 
هیچ وقت سراغ اصل داستان نمی رویم، عرض من 
این است ما باید محیط زیســت را واقعاً فرابخشی 
نگاه کنیــم. برخی می آیند برای محیط زیســت 
دلسوزی می کنند، شــاید شنیده باشید. مثاًل می 
نویســند اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست 
این رقم است، اعتبارات سازمان تبلیغ اسالمی این 
رقم اســت، به صدا و سیما این عدد دادند به محیط 
زیست این عدد دادند، به وزارت ارشاد اسالمی این 
عدد را دادند به محیط زیســت ایــن عدد را دادند 
بعد اینها را با هم مقایســه می کنند بعد هم نتیجه 
می گیرند چقدر به محیط زیست ظلم شده است. 

به نظر من اینکه اینطور محیط زیســت را تبلیغ و 
ترویج می کنیم، ظلم اســت. ما اصاًل ایرادی نمی 
بینیم که به صدا و ســیمای این مملکت، به وزارت 
ارشاد، به تبلیغات اســالمی، به آموزش و پرورش، 
به دانشــگاه ها، اصاًل به همه متولیــان فرهنگ و 
فرهنگ ســازی بیشــترین اعتبارات این مملکت 
را دهند. ایراد این اســت که در برنامه های آنها، و 
در فرهنگی که آنها دارند پــرورش می دهند و در 
چیزی که به نام فرهنگ دارند در دانشگاه ها پیاده 
می کنند حفظ محیط زیســت نیست. قرار نیست 
خود ما بیاییــم اینها را برای مردم جــا بیاندازیم، 
ما به چند نفر دسترســی داریــم؟ اصاًل مگر ما این 
کار تخصصی را بلد هســتیم، مگر یک سازمان به 
تنهایی می تواند خودش همه ی نیازهایش را انجام 
دهد، برایتــان مثال می زنم. ما خیلی ناشــناخته 
هــا را داریم. نه تنها ما بلکه دســتگاه های دیگر ما 
اشــکاالت علمی زیاد داریم. خب چه کســی باید 
حلش کند؟ ایــن را باید مراکــز علمی حل کنند. 
جــای دانش، جای تحقیق، جــای پژوهش مراکز 
علمی اســت. مراکز علمی و دانشگاهی این کشور 
باید بروند راجع به نیازهای کشور بررسی کنند بعد 
هم من مدیر اجرایی یا دســتگاه اجرایی باید بیایم 
از این علم و از این دانش بهره ببرم. ما هر ناشناخته 
ای که داریــم باید بیاییم دار و درخــت اداره مان 
را بفروشــیم یک پولی جمع بکنیم بدهیم به فالن 
مرکز بعد ببینیم چیزی دســت مــا را می گیرد یا 
نه یعنی پروژه ها در این راســتا تعریف نمی شود. 
چنددرصد پــروژه های دانشــجویی، پروژه های 
دانشگاهی، مقاالت،تحقیق ها، رسانه ها، پایان نامه 
ها به مسائل محیط زیست، اصاًل مسائل اولویت دار 
مملکت می رســد، چند درصد آنها قابل استفاده 

است؟ یک مشکل این شکلی هم داریم.
ســاغری: ابتدا آمــوزش محیط زیســتی 
ضروری است که ما می گوییم حتی باید در مجلس 

شورای اسالمی هم یک بحث آموزش بگذاریم؛ 
مسئله درختکاری یکی از مسائل مهم است. 
این درخت قطع شده، صد مسئله را ردیف کرد که 
شــاید یک مورد برای شــهرداری بود. ما می آییم 
منفی هــا را کنار هم می گذاریم امــا با مثبت کار 
نداریم. فضای شهر تهران را ما دیدیم که این اواخر 
چقدر فضای ســبز داریم. باز کاری به مصرف آب 
ندارم که باید مدیریت شــود. هیچ کس نمی گوید 
که دســتت درد نکند که پادگان بــه آن بزرگی را 
چرا پارک والیت کــردی. ما این را نمی بینیم. یک 
درخت قطع می شــود می گوییم چرا شاخه ها را 

زدید. درختان این باید هرس شود، اگر خیلی بلند 
است دارد خسارت می زند کارشناسان به آنجا می 
روند، خیلــی از ماها اینها را در فعالیت های محیط 
زیســت بلد نیســتیم. فقط می رویم اینها را این 
چنینی بررســی می کنیم. همکاری ها باید همه 
جانبه باشــد. در مورد معضالت هم همه ارگان ها 
باید کمــک کنند، تا ارگان ها کمــک نکنند هیچ 
کاری انجام نمی شــود و مردم هــم وقتی ببینند 
دارند کار می کنند و ارگان های دولتی توجه نمی 
کنند آن کار را کنار می گذارنــد و اصاًل نمی روند 
انجام دهند. مســئله مهمی که هست ما استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیــر را خیلی تاکید داریم، 
دوست داریم شــهرداری همینطور که یک موقع 
هایی اگــر یادتان باشــد فضای شــهر وقتی می 
ساختند روکار نمی کردند. یک شهر خیلی ساخت 
و ســازی به نظر می آمد، شــهرداری در این وقت 
گفت تا وقتی ســاختمان را روکار نکنید من پایان 
کار نمی دهم. شــهرداری، وقتی ایــن کار را کرد، 
مــردم می بینید اول روکار را وارد عمل شــده بعد 
می روند داخل تا پایان کارشــان را بگیرند. ما می 
گوییم شهرداری حاال اینجا بیاید که شما اگر روی 
این برج پنل خورشــیدی نگذارید ما پایان کار به 
شــما نمی دهیم. من نمی دانم حاال این در حیطه 
ی کاری شــهرداری اســت یا جای دیگر. یا مثاًل 
سیستم گرمایش و سرمایشــی که االن در برج ها 
دارد استفاده می شود. شــما ببینید چقدر برج در 
تهران داریم. اگر انرژی ما تجدیدپذیر باشــد. اگر 
یک سیستمی باشد که نظارت کند، ماهی یک بار، 
الاقل پنج شــش ماه یکبار، بیایــد موتورخانه ها و 
سیستم گرمایشی و سرمایشی را بررسی کند. اگر 
شهرداری مسئول است یا هر مسئولیت دیگری که 
جای دیگر هست این بســیار عالی می شود. و این 
که به مردم ما یاد بدهیم ما با این حجم زباله ای که 
شــما تولید می کنید می توان آن را مدیریت کرد.
خب ما در حیطه ی کاری زنان هستیم. می گوییم 
زنان بزرگترین مسئولیت و مدیریت را در خانواده 
دارند. وقتی مردی می آید وارد خانه میشــود، مرد 
خانه است و بزرگتر ما هســت وقتی وارد می شود 
االن ســاعت 9 می آیند زباله را مــی برند، من که 
خانم خانه هســتم واقعاً اینها را درســت می کنم، 
تفکیک زباله از مبدا، این را جدا می گذارم، آن هم 
جدا می گذارم، خب حاال آقای خانه اگر می خواهد 
ببرد ســر کوچه یا هرجا با آقای خانواده اســت. یا 
خرید ظروف. ظروف یکبارمصرف در خانواده. این 
حجمی که ما داریم اســتفاده می کنیم در ظروف 
یکبار مصرف واقعاً قابل بررســی اســت. یعنی چه 
این همه استفاده شــود آموزش دادن به مردم کار 
خیلی خوبی هست، سراهایی محله هم دارند  این 
کار را انجام می دهند. همه مطالبه گر شدند. همه 
می آیند بررســی می کنند و حدود پانصد و خرده 
ای سرای محله یا ســیصد و شصت و پنج تا سرای 
محله هســتند که هفده هزار تا فعــاًل عضو دارد و 
اینها دارند کار می کنند. و کارشان هم بسیار خوب 
است. یعنی شــهرداری هم با محیط زیست کمک 

می کند. 

  سازمان محیط زیست چه برنامه ای 
برای از بین بردن معضل آلودگی هوا داشته 
و تا به امروز چند درصد آن پیش رفته و چند 

درصد باقی مانده است؟
بازگیر: برنامه مشخص ما همان قانون نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا است که این قانون مصوب 
سال 74 می باشــد که االن هم در مجلس در حال 

مسئله 
درختکاری 

یکی از مسائل 
مهم است. 
این درخت 
قطع شده، 

صد مسئله را 
ردیف کرد 

که شاید یک 
مورد برای 
شهرداری 
بود. ما می 

آییم منفی ها 
را کنار هم می 
گذاریم اما 
با مثبت کار 

نداریم. فضای 
شهر تهران 
را ما دیدیم 

که این اواخر 
چقدر فضای 
سبز داریم. 
باز کاری به 
مصرف آب 

ندارم که باید 
مدیریت شود. 

هیچ کس 
نمی گوید 
که دستت 

درد نکند که 
پادگان به آن 
بزرگی را چرا 
پارک والیت 

کردی
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دهیــم، دو بحث هم بحث خوداظهاری اســت که 
توسط آزمایشــگاه های معتمد صورت می گیرد و 
بحث پایش برخط یا پایش آنالین می باشــد.، در 
پایــش آنالین آنهایی که مشــمول این مولفه می 
شوند و خروجی مستمر دارند همه موظف کردیم 
که تجهیزاتی روی خروجی شــان قرار بدهند که 
ما بتوانیم از داخل دســتگاه ها، از داخل ادارات، از 
جاهای مختلف در سامانه ی مخصوص این کار هر 
لحظه ببینیم که از خروجی دودکش این کارخانه 
چه بیرون می رود یــا از خروجی یک تصفیه خانه 
ی فاضالب به همین صورت. در بحث آزمایشــگاه 
معتمد نیز می بینیم آزمایشگاه های معتمدی در 
سراسر کشور فعال شده اند که در تهران هم حدود 
هشتاد آزمایشگاه تجهیز شده است صالحیت آن 
ها بررسی شدند و بعد به آن ها اجازه داده می شود 
به کارخانه ها و به واحدهای خدماتی و یا به جاهای 
دیگــر مراجعه کنند، نمونه بــرداری انجام بدهند 
و نتیجه ی آنالیزشــان از آن نمونــه را برای ما می 
فرستند. همین مســاله در برنامه ی پنجم وجود 
داشت، بند ب ماده ی 192 در برنامه ی ششم هست 
که همین کار و همین بحث به عنوان یک تکلیف ها 
در واحدها انجــام بدهند. به هر حال برنامه های ما 
همان برنامه های مشخصی هست که دولت تایید و 
تصویبشان کرده است، مجلس تایید و تصویبشان 
کــرده و هیچ کدام یک کار ســلیقه ای، یک کاری 
که امروز تشــخیص بدهیم، نیست. همه موارد در 
آن هســت و اما مجری آن تنها خود ما نیســتیم. 
مستقیم دوازده سیزده دستگاه، غیرمستقیم همه 
آحاد جامعه درگیر هســتند. یکــی از محورهای 
جلوگیــری از آلودگی هوا بحث آموزش اســت در 
همه زمینه ها، بخشی از آموزش را خودمان انجام 
می دهیم. اینقدر در سازمان خودمان آموزش مهم 
اســت که یکی از معاونت های ســازمان معاونت 
آموزش اســت. معاونت آموزش و پژوهش هست 
اما بر اســاس قانون همــه مکلف هســتند انجام 
دهند. ماده 189 قانون برنامه پنجم می گوید تمام 
دستگاه هایی که بخشی یا تمام درآمدشان از بیت 
المال است در راستای نیل به توسعه پایدار موظف 

هستند برای فرهنگ سازی عمومی و حفظ محیط 
زیســت اقدام کنند. یعنی این شامل ثبت احوال، 
اداره برق، اداره و فرمانداری می شود. هرکسی که 
از بیت المال این مملکت پول می گیرد، هر نهادی، 
هر دستگاه، یک بخش کوچک یا همه درآمدش از 
بیت المال است باید این کار را انجام دهد. ماده 45 
قانون برخی درآمدهای دولت را پیگیری می کند، 
در این ماده گفته شده که تمام کارخانه ها و کارگاه 
ها و واحدهای صنعتی باید یک در هزار فروش خود 
را در یک حســاب جداگانه دیگــری نگه دارند و از 
این برای آموزش پرســنل و آموزش ارباب رجوع 
و آموزش مردم و اطرافشــان بــرای حفظ محیط 
زیست اســتفاده کنند. ما در این زمینه ها مشکل 
داریم. شــاید یکی از اشــکاالت به این برمی گردد 
که ما برای نظــارت بر این قانون ها ابــزار کافی را 
نداریم. مجلس یک قانونی می نویسد به نام قوانین 
مالی، قوانینی که راجع به حساب و کتاب های مالی 
اســت. پولی که برای این مملکت است چطور باید 
مدیریت شــود. برای این که قوانین را نظارت کند 
در این قضیه، یک ســازمان عریض و طویل به نام 
دیوان محســابات تولید می کند. در همه استان ها 
یک اداره اینطوری تعریف می شــود، در کل کشور 
هزاران نفر مســئول این کار هســتند. در هر اداره 
یک نماینده از اینها حضور دارد، باالی سر هر سند 
هزینــه ی دولت یک نفر بــه نمایندگی از مجلس 
است. دیوان محاســبات زیر نظر مجلس هستند 
هنوز مــی بینیم یک جایی از قانون اشــکال دارد. 
صدای کار جایــی در می آید که دیگر کاری برنمی 
آید مجلس باید همین نظارت را در راستای قانون 
هایی که راجع به سایر بخش ها داشته باشد. بحث 
محیط زیست قانون مصوب مجلس است، اگر قبول 
نداریــد تصحیحش نکن اگر دارید غیر از تقنین در 
قانون اساســی به شــما وظیفه ی نظارت هم داده 
شده است. اگر این کار صورت بگیرد مشکل ما هم 
حل می شــود. ما هم تقویت می شویم. ما گاهاً می 
بینیم که برخــالف این هم صورت می گیرد. یعنی 
یک جاهایــی با ما و برای بعضی کارها مقاومت ها و 

مخالف هایی صورت می گیرد. 

نهایی شدن هســت و همه کارهای تصویب برای 
اجرا را پشت سر گذاشته است؛ در کنار آن مصوبات 
قانونی دولت است، سازمان حفاظت محیط زیست، 
یک سازمان سیاســت گذار در این حوزه است. اگر 
در دولت یا در مجلس قانونی تصویب می شود این 
قانون را ســازمان حفاظت از محیط زیست نوشته 
اســت و پیگیری ها و الیحه شدن آن و بعداً ارسال 
آن به مجلس و سپس ارسال آن به دولت و پیگیری 
هایــش همه اینطــوری انجام شــده، همه موارد 
مربوط به همــه عوامل و منابع تولیــد کننده این 
آلودگی در آن آمده است از بحث سوخت، خودرو، 
موتور سیکلت ها، منابع ساکن، صنایع کارخانه ها 
و جاهای مختلف مطرح شده اند. یک بخش هایی 
هم مربوط به دســتگاه نظارتی است. در آنها، یک 
جاهایی هم خودمان مسئول اجرا هستیم. در رأس 
رصد، دیده بانی، پایش اینها و تعیین استانداردها 
و خیلی موضوعات که خودمان مســئول هستیم 
همه ی اینها را انجام دادیم. اســتانداردهای جدید 
خروجی خودروها اعالم شــد، استاندارد خروجی 
دودکش کارخانــه ها و جاهای مختلف همه به روز 
شده است، یک ســری کارهای این شکلی صورت 
گرفته، در بحث حفاظت از مناطق تحت مدیریت، 
مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود ده درصد 
مساحت کشــور هســتند آنجا خودمان مسئول 
هســتیم. بحث ایجاد پاســگاه، برقراری حفاظت 
های مســتمر با کمک محیط بانان و داستان های 
این شــکلی را خودمان دنبال می کنیم، در ســایر 
موارد و سایر جاها به عنوان دستگاه ناظر یا همکار 
سایر دستگاه ها هستیم که آن تکالیف را برقرار می 
کنیم. یک سری منابع ســاکن را بحث پایش آنها 
تکلیف ما هست. اینها را رصد و دنبال می کنیم، به 
ســه طریق یک کارخانه را پایش می کنیم یکی از 
روش ها مستمراســت یک روشش حضور مستمر 
همکاران ما از آنجاست و نمونه برداری از خروجی 
هایشان. اگر مشکل داشته باشند صدور اخطاریه، 
پیگیری های قانونی، الزم باشد پلمپ کنیم، الزم 
باشــد می گذاریم لیست صنایع آالینده و مشمول 
مالیــات های آلودگی هوا، ایــن کارها را انجام می 

بحث محیط 
زیست قانون 

مصوب 
مجلس 

است، اگر 
قبول ندارید 
تصحیحش 
نکن اگر 
دارید غیر 
از تقنین در 

قانون اساسی 
به شما وظیفه 

ی نظارت 
هم داده شده 
است. اگر این 
کار صورت 

بگیرد مشکل 
ما هم حل می 
شود. ما هم 
تقویت می 

شویم. ما گاهًا 
می بینیم که 
برخالف این 

هم صورت می 
گیرد. یعنی 
یک جاهایی 
با ما و برای 

بعضی کارها 
مقاومت ها و 
مخالف هایی 
صورت می 

گیرد. 
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  اگر بخواهید به طور دقیق بفرمایید 
در حال حاضر چند درصد کشور ایران یا چند 
استان کشــور ایران در وضعیت بحرانی آب 
قرار دارند و با این مشکل مواجه هستند؟ در 
مجموع کشــور ما به لحاظ منابع آبی در چه 

وضعیتی به سر می برد؟ 
درویش: در حــال حاضر ســفره های آب 

زیرزمینی دچار بحران شده اند در واقع یکی از مهم 
ترین مولفه ها یا شــاخص هایی که نشان دهنده 
بحران آب اســت، روند تشدید شده افت سطح آب 
زیرزمینی می باشــد و دیگری نیز نشســت زمین 
اســت. هر جایی که این دو رخــداد در حال وقوع 
باشــد به مفهوم این اســت که میزان برداشت از 
میزان تغذیه بیشــتر اســت و در نتیجه آن منطقه 

با بحران انسان ساز آبی روبرو می باشد. این مساله 
اهمیت زیادی دارد؛ وقتــی از بحران آب صحبت 
می کنیم باید به این پرســش پاسخ دهیم که این 
بحران تا چه حد طبیعی اســت و تا چه حد ناشــی 
از نابخــردی ها، آزمندی ها و عــدم مدیریت های 
انسانی است؟! در کشور ما که به هر حال در قلمرو 
مناطق خشــک زمین مستقر بوده، در جایی که به 
آن کمربند خشــک نیم کره شــمالی می گویند، 
همیشــه با این واقعیت روبرو بوده ایم که با توجه 
به اینکه میانگین ریزش های آســمانی دست کم 
یک ســوم میانگین جهانی است و تبخیر آن تا 50 
درصد بیشــتر از میانگین جهانی اســت، شرایط 
خشکی و شــرایط کاماًل طبیعی بر سرزمین ایران 
حاکم است. به همین دلیل اســت که یک سوم از 
قلمرو ایــران، بیابان مطلق می باشــد و چیزی در 
حدود 89.7 درصد از قلمرو 165 میلیون هکتاری 
ما اصوالً در شــمال مناطقی قرار مــی گیرد که از 
آن به عنوان سرزمین های خشک یاد می شود که 
شامل فراخشک ها، خشــک ها و  نیمه خشک ها 
هستند. اینها واقعیت این سرزمین است، اما مردم 
هزاران سال است که در حال زندگی با این واقعیت 
هستند؛ در این میان کاری که ما کرده ام این است 
که به توان مهندسی خود مغرور شدیم؛ همچنین 
نیازهای کوتاه مدتمان را بــر نیازهای میان مدت 
و درازمدت ارجحیت دادیم، نیازهای بخشــی را بر 
نیازهــای منطقه ای و فرامنطقــه ای و ملی ارجح 
دادیم و حاصل آن این شــده که در حال حاضر در 
قلمرو 100 میلیون هکتــار از 165 میلیون هکتار 

دچار بحران طبیعی کم آبی نیستیم 

بی برنامه گی ایران را می خشکاند 

درویش:
در حال حاضر 

سفره های 
آب زیرزمینی 
دچار بحران 
شده اند در 
واقع یکی از 
مهم ترین 
مولفه ها یا 

شاخص هایی 
که نشان 

دهنده بحران 
آب است، 

روند تشدید 
شده افت 
سطح آب 
زیرزمینی 
می باشد و 
دیگری نیز 

نشست زمین 
است. 

ایران همواره کشــور کم  آبی بوده اســت، اما بد مدیریت کردن همین منابع آبی کم، پدیده های 
جدیدی را به وجود آورده و لحظه به لحظه در حال تبدیل شدن به بحران است؛ در این شرایط تنها 
دو مولفه از اهمیت بسیار برخوردار است، اول تبدیل حکمرانی نا مناسب و به دور از عقالنیت در مدیریت 
منابع آب به مدیریت و برنامه ریزی اساســی با محوریت توسعه درست، و دوم فرهنگ سازی و آگاهی 
بخشی جامعه نسبت به مسایل محیط زیست.  »محمد درویش« مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و »تورج فتحی« کارشناس منابع آب و محیط زیست نیز می گویند 
ما نسبت به جمعیت و مواهبی که داریم از وضعیت خوبی برخوردار هستیم، اما به درستی این وضعیت را 
مدیریت نمی کنیم؛ اگر مدیریت صحیحی داشته باشیم همه دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه ها می توانند 
پرآب باشند در نتیجه  کشــوری جذاب تر از امروز با تنوع زیستی درخورتر از امروز خواهیم داشت. 
متاســفانه گاهی »سیاست زدگی« مانع می شود که مردم اطالعات درست و شناخت خوبی از وضعیت 
محیط زیست منطقه خود یا به طور کلی کشور داشته باشند؛ محیط زیست جای سیاست بازی نیست و 
بدانیم توسعه این سیاست زدگی ناشایست و خطرناک و برای محیط زیست سم است.   متأسفانه فرهنگ 
سازی، آموزش و زیرساخت های الزم برای اینکه کمترین خسارت به سرزمین وارد شود، نداریم.  ایران 
کشوری است که در کمربند خشک دنیا واقع شده و میزان بارندگی آن حداقل یک چهارم میزان بارندگی 
جهانی است، بنابراین می طلبد که یک قانون ویژه و مناسب برای خشکسالی کشور داشته باشیم که این 
قانون به صورت پیوسته در همه زمان ها معتبر باشد؛ نه اینکه وقتی در یک استان یا منطقه ای، خشکی، 
کم آبی یا خشکسالی اتفاق افتاد، اقداماتی انجام شود. در برخی از استان ها و مناطق وضعیت منابع آب 
به بحران رسیده و اگر بخواهیم با همین رویه ادامه دهیم، دور از انتظار نیست که تا 10 یا 20 سال آینده 

همین مناطقی که مختصر جمعیتی هم دارند، خالی از جمعیت شوند.

»محمد درویش« مدیرکل دفتر آموزش 
و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 

محیط زیست )سمت راست تصویر( 
 »تورج فتحی« کارشناس منابع آب و 

محیط زیست )سمت چپ تصویر(
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و همچنین مزیت موقعیت سوق الجیشی استفاده 
کنیم و بــه این ترتیب پول بســازیم، ما این کارها 
را نکردیم و به ســراغ تولید برنج، گندم، هندوانه، 
ذرت و محصــوالت بســیار پرمصــرف رفتیم؛ از 
ســوی دیگر نیز به ســراغ تولید فوالد، ســیمان، 
آجر، سفال و الستیک که در شمار پرمصرف ترین 
صنایع هســتند، رفتیم و به این ترتیب شــرایط 
ناگواری ایجاد کردیم، عالوه بر این سیســتم های 
زیرساختی کشــور ما کمترین بها را به پرت انرژی 
داده است یعنی خود وزارت نیرو اعالم می کند یک 
سوم آبی که در سامانه لوله کشی وجود دارد عماًل 
از آن آب بها دریافت نمی شــود یا جزء شبکه های 
فرســوده اســت و یا رانت هایی وجود دارد که این 
آب بها گرفته نمی شود، در این راستا حتی وزارت  
نیرو اعالم می کند که خیلی از چاه های کشاورزی 
فاقد کنتور است پس در نتیجه راندمان آبیاری در 
بخش کشــاورزی و راندمان آبیاری در بخش لوله 
کشــی فاصله معنی داری تا استانداردهای جهانی 
دارد. متاسفانه بســیاری از ساختمان های ما پرت 
انرژی باالیی دارند و تنها یکی دو ســال اســت که 
متولیان صنعت ساختمانی موظف شدند به سمت 
ســاختمان های جدید با پنجره هــای دو جداره 
بروند؛ همین مســئله باعث نیاز کاذب گرمایشی 
و سرمایشی می شــود، این نیاز  کاذب گرمایشی، 
سرمایشی موجب می شــود که آب بیشتری برای 
فعالیت نیروگاه ها استفاده شود که خود این مسئله 
نیز فشار مضاعفی را بر سفره های آب زیرزمینی و 

افزایش بحران وارد می کند. 
  اما کشور ما تاکید زیادی بر خودکفایی 
دارد این در حالی اســت که شما به آسیب 
هایی اشاره کردید که شاید به دلیل و با هدف 
رسیدن به همین خودکفایی انجام شده، می 
توان در کنار خودکفایی، بحران آب هم حل 

شود؟
درویش: راهــکار این اســت کــه آرمان 
جمهوری اســالمی ایران باید تامین امنیت غذایی 
ایرانیان باشد، برای ما باید این مسئله مالک باشد، 
بر این اســاس باید از همه تمهیدات الزم استفاده 
کنیم تا به امنیت غذایی برســیم، ژاپن کشــوری 
اســت که کمتر از ســی درصد از غذای خود را در 
داخل کشورش تولید می کند اما هرگز با تهدیدی 
به نام امنیت غذایی روبرو نیســت، ایران کشوری 
اســت که کمتر از 30 درصد از غذایش را از خارج 
تامین می کند اما همیشه با کابوس امنیت غذایی 
روبرو است. یعنی اگر ما می توانستیم در این کشور 
پول بســازیم مشکلی نداشــتیم، پول می دادیم و 
غذای مورد نیاز خودمان را تهیه می کردیم، مسئله 
این است که متاسفانه به جای این که راه آسانتر را 
انتخاب کنیم که راه پایدارتر مبتنی بر آموزه هایی 
است که از آن در قالب توســعه پایدار یاد می شود 
کار ســخت تر را انجام می دهیم. تفکری ســنتی 
وجود دارد مبنی بر اینکــه زمینی که قابل رویش 
نباشد یعنی بی برکت است در صورتی که آن زمین 
می تواند قابل رویش نباشد، اما محل مناسبی برای 
استقرار سلول های فتولتاییک یا توربین های بادی 
باشــد. می تواند زمین مناسبی برای یک اکوکمپ 
کویری باشد و پول بیشــتری از آن به دست بیاید. 
ما این کار را نکردیــم، در عین حال ما نمی گوییم 
که بایــد کشــاورزی را تعطیل کرد، مــی گوییم 
کشــاورزی باید مکانیزه و علمی باشد، کشاورزی 
باید مبتنی بر دانش روز اســتوار گــردد، راندمان 
کشاورزی باید در حد راندمان منطقه  یعنی دست 
کم شــصت درصد باشــد، در صورتی که در حال 

حاضر حدود 35 درصد اســت. کشــاورزی باید به 
این سمت برود که ضایعات آن که در حال حاضر 6 
برابر از حد مجاز است به حد استاندارد برسد یعنی 
کمتر از 5 درصد، در حــال حاضر ما چیزی حدود 
27.8 میلیارد مترمکعب آب کشورمان را به بخش 
کشــاورزی می دهیم که صرف تولید محصوالتی 
می شود که عماًل به دســت مصرف کننده واقعی 
نمی رسد. 27.8 میلیارد متر مکعب یعنی بیش از 
سه برابر نیاز آب شــرب 80 میلیون ایرانی مصرف 
وجــود دارد، پس ما دچار بحــران طبیعی کم آبی 

نیستیم.
  اگر کشــاورزی مکانیزه می شد، این 

رقم چه تغییری می کرد؟
درویش: حدود 5 درصد می شد، یعنی یک 
ششــم این رقم بود. حاال چرا این رقم زیاد است؟ 
چون تکنیک بسته بندی ما ضعیف است. ما اینقدر 
بد محصوالت را از مزرعه بسته بندی می کنیم که 
وقتی به دســت مصرف کننده می رسد، گندیده 
و خراب شده است چون ســردخانه به اندازه کافی 
وجود ندارد چرا که روش دپوی ما غلط است، چون 
روش های حمل و نقل ما اســتاندارد نیست، چون 
کاربر بخش کشاورزی ما از سواد و توانایی الزم برای 
کسب معرفت ها و تکنیک های الزم برخوردار نمی 
باشد، چون به این مسایل واقف نیستیم در نتیجه 
پرت آب زیاد است و سبب شده یک چنین اتفاقی 
بیفتد. اگر کشاورزی مکانیزه باشد و اگر ما به سراغ 
انتخاب محصولی که بــا خواهش های اکولوژیکی 
این سرزمین تناسب دارد برویم، اگر کشت گلخانه 
ای را در دستور کار قرار دهیم، کشاورزی می تواند 

اتفاقاً به اقتصاد این کشور به خوبی کمک کند. 
  به نظر شما مهم ترین عوامل خشک 
شــدن دریاچــه و رودخانه هــا در ایران 
چیست؟ شاهدیم که تعدادی از این رودخانه 
ها و دریاچه ها در مرزهای ایران قرار دارند 
آیا دلیل این امر به وضعیت خشکســالی در 
کشورهای همســایه هم برمی گردد؟ چه 
راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی می توان 
در نظر گرفت که جوابگــوی تامین آب این 

دریاچه ها را بدهد؟ 
فتحی: اگر بحث صرفاً دریاچــه ها و تاالب 
های داخلی ایران است باید بگوییم خوشبختانه به 
غیر از یک تاالب و بخشی از یکی از حوزه های آبریز، 
کشور ما از لحاظ جغرافیایی چون در شرایط فالت 
است و نســبت به مناطق اطرافش روی ارتفاعات 
فالت و روی سکوی قاره ای قرار گرفته است، اساساً 
از حوزه های آبریز حاشیه خودش در پایین دست 
قرار نگرفته اســت، ما فقط در محدوده حوزه آبریز 
تاالب هامون دریافت کننده آب هســتیم، یعنی 
فقط در همان بخش حوزه های آبریز کشــورهای 
همجوار روی تــاالب ها و دریاچه هــا و منابع آب 
اثرگذار هســتند چرا که ما منابع آب مشترک هم 
در شرق و در شــمال و هم در غرب داریم که بحث 
رودخانه های مرزی اســت از حریــر رود و اترک و 
ارس و ارونــد رود، این ها را به عنــوان منابع آبی 
مشترک می شناسیم که هرکدام می توانند بحث 
های خودشان را داشته باشند، اما اگر صرفاً و اساساً 
بحث تغییرات اقلیم باشــد که من خیلی وارد آن 
نمی شــوم چون در حوزه تخصصی من نیست اگر 
چه در مورد بحث منابع آبی ما بیشترین اثرات را از 
نظر کیفیت و آلودگی و کمیت در حوزه آبریز اروند 
رود داریم ولی در مورد تاالب هامون مشــکالت ما 
هنوز پا برجاست. ما یک توافقی با دولت افغانستان 
در دهه پنجاه داشــتیم و اواخر دهــه 40 با بحران 

ما که با افت ســطح آب زیرزمینی روبرو هستیم، 
برخی از اســتان های ما همچون خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، سیســتان و بلوچستان،کرمان، 
هرمــزگان، ســمنان، اصفهان، تهــران، قزوین، 
همــدان، فــارس، بخــش هایــی از چهارمحال 
بختیاری ، بوشهر و خوزستان را به شدت با مشکل 

مواجه ساخته است.
  چند درصد کشور متأثر از این بحران 

است؟
درویش: حدود 85 درصد؛ باید بدانیم وقتی 
از نشســت زمین صحبت می کنیم، نشست زمین 
فقط در کرمان یا خراسان اتفاق نمی افتد، نشست 
زمین در حــال حاضر در مناطقی مانند آبی بیگلو ، 
دامنه های سهند و سبالن و در خان میرزا اتفاق می 
افتد، در دامنه های سرشاخ های کوهرنگ نشست 
زمین وجود دارد، فقط در کنار تاالب پریشان اتفاق 
نمی افتــد بلکه در زیر تهران اتفاق می افتد که یک 
زمانی به آن چنارستان می گفتند، نشست زمین را 
در همدان که قطب کشاورزی کشور بوده و در کف 
مهارلو نیز اتفاق می افتد و اینها همه نشان دهنده 
این اســت که بخش بزرگی از کشــور ما با بحران 

روبرو می باشد.
  به نظر شما مهم ترین عوامل خشک 
شــدن دریاچــه و رودخانه هــا در ایران 
چیست؟ شاهدیم که تعدادی از این رودخانه 
ها و دریاچه ها در مرزهای ایران قرار دارند 
آیا دلیل این امر به وضعیت خشکســالی در 
کشورهای همســایه هم برمی گردد؟ چه 
راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی می توان 
در نظر گرفت که جوابگــوی تأمین آب این 

دریاچه ها را بدهد؟ 
درویش: مهم ترین دالیــل را می توانیم در 
چند نکته خالصه کنیم.، یکی بارگذاری بی تناسب 
با توان اکولوژیکی سرزمین است یعنی ما چیدمان 
توسعه مان را بر اســاس خودکفایی در کشاورزی 
طراحی کردیم و این چیدمان سبب شده است تا ما 
با تشدید جریان های کاهنده کاالی سرزمین روبرو 
شویم، ما فکر کردیم که اگر می خواهیم به امنیت 
غذایی برسیم باید بسیاری از موادغذایی خودمان 
را خودمان تولید کنیم و همین مســئله باعث شده 
است که وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک در 
کشور ما گســترش پیدا کند. همچنین ما به سراغ 
گســترش صنعت رفتیم که در شمار صنایع آب بر 
استوار اســت در صورتی که اصوالً در کشور ما که با 
چنین محدودیت های طبیعی روبرو می باشد، باید 
به سمت معرفی و توسعه کســب و کارهای سبز، 
معرفی و توســعه آن بخش از صنایع و خدماتی که 
کمترین وابستگی را به منابع آب و خاک دارد، می 
رفتیم.، باید به ســراغ توسعه گردشگری طبیعی، 
گردشــگری تاریخی و گردشــگری فرهنگی که 
کشــور ما رتبه های پنجم و دهــم را در دنیا دارد، 
می رفتیم؛ همان طور که می دانید از  نظر طبیعی 
ما پنجمین کشور در دنیا هستیم و از نظر تاریخی 
و فرهنگی دهمین کشور جذاب دنیا محسوب می 
شــویم، اما درآمد ما از گردشــگری در رتبه نود و 
هفتم قرار دارد؛ ما باید به ســمت استحصال انرژی 
های نو، انرژی های خورشیدی و بادی می رفتیم و 
از 4700 کیلومتر مرز آبی مان استفاده می کردیم 
تا آن چیزی کــه یک زمانی به عنــوان قلب جاده 
ابریشم ایران از آن یاد می شــد، دوباره احیا شود. 
ما می توانستیم از مزیت های ترانزیت، مزیت های 
بازرگانی کشــورهای هم جوار مانند افغانستان که 
با دریا ارتباط ندارند و جمهوری های آسیای میانه 

فتحی: 
ما بحث 

چالش های 
محیط زیست 
و معضالت 

محیط زیست 
و بحران های 

محیط زیست و 
هر عنوانی روی 

این مفهوم 
بگذارید همه 
پدیده هایی 
هستند که به 
صورت دهه 
ای اتفاق می 
افتند، یعنی 
آنی، لحظه 

ای و زودگذر 
نیستند که 
شما بتوانید 
برای یک 

سری شاخص 
یا معیار 

ارزیابی کنید و 
دقیقًا تعریفی 
از آن بدهید
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خشکسالی مواجه شــدیم؛ یک خشکسالی خیلی 
گســترده که هم ایران و هم کشورهای همجوار از 
جمله افغانستان را در بر می گرفت و ایران با توجه 
به شرایطی که آن زمان داشت، توانست کمک های 
زیادی به دولت افغانســتان در ارتباط با مدیریت 
خشکســالی انجام بدهد و این باعث شد که دولت 
افغانستان حاضر شــود برای ایجاد یک قرارداد در 
مورد حقابه هامون و رودخانه حریر رود وارد شود، 
با توجه به مشــخصات رودخانــه هیرمن عموماً و 
اساســاً حوزه آبخیز در داخل کشــور افغانستان 
واقع شــده اســت، ما فقط در پایان این رودخانه 
دریافت کننده آب برای تاالب هامون هســتیم. در 
قراردادی که در ســال 1351 شمســی بسته و به 
قرداد 1351 معروف شــد ما بنا بــود که از دولت 
افغانســتان برای تاالب هامون چیــزی در حدود 
ساالنه 820 میلیون مترمکعب آب دریافت کنیم. 
یعنی اینها موظف شــدند این حقابه را رها کنند. 
اما شاید به دالیل مختلف متاسفانه طی چند دهه 
مختلف ما نه تنها روی این قرارداد هیچ توافق و در 
واقع تعاملی با افغانستان نداشتیم بلکه افغانستان 
به دالیــل مختلــف و از جمله جنــگ هیچ وقت 
حکومت مشخصی روی کار نداشته است که ایران 
بتواند از نظر دیپلماسی به آن ورود کند و در ارتباط 
با اجرای قــرارداد 1351 گام بردارد. امیدواریم در 
آینده در این موضوعات رسمی تر وارد بحث شویم.

درویش: هورالعظیم نیز همین گونه اســت؛ 
به هر حال سیاســت های ترکیه باعث شده که آب 
کمتری به دجله و فرات برســد و ایــران هم از این 

موضوع متاثر شده است.
فتحــی: متاســفانه در مورد حــوزه آبریز 
رودخانه کرخــه و تاالب هورالعظیــم که یکی از 
تاالب های مشــترک ما و عراق هست بخش عمده 
آب این تاالب از طریــق رودخانه کرخه تامین می 
شــود، رودخانه کرخه تقریباً صــد در صد حوزه 
آبریــزش در داخل مرزهای ماســت، یعنی حوزه 
استان های کردســتان، همدان، لرستان و بخش 
های شــمالی استان خوزســتان و بخش هایی از 
استان ایالم در واقع حوزه آبخیز رودخانه کرخه را 
تشــکیل می دهند و رودخانه کرخه فقط از طریق 
هورالعظیم می تواند حقابه دریافت کند. از طرفی 
عراق به صورت طبیعــی از طریق خودروهایی که 
بین هورالعظیم و رودخانه دجله واقع شده بود، آب 
دریافت می کرد، اما از زمان بعد از جنگ تحمیلی 
به دستور صدام این مناطق برای ایجاد زمین های 

کشــاورزی جدید و توســعه کشاورزی 
تخریب و زهکش شد در نتیجه اساساً 

آن حقابــه ای کــه هورالعظیم از 
طریق رودخانه دجله می توانست 
با تعادل هیدرولیکــی چند خور 
دریافــت کند ایــن ارتباط برای 
همیشــه قطع شــده اســت، 
در نتیجــه ما در حــال حاضر 

هورالعظیــم را می 
نیم  ا تو

از طریق رودخانــه کرخه و احیاناً ایجاد کانال های 
مســتقیم از تاالب هورالعظیم بــه رودخانه دجله 
آبدار کنیم. این بحث رودخانه هورالعظیم اســت، 
منتهی تــاالب هورالعظیم یک مســائل دیگری 
هم دارد که بخشــی به حریم تــاالب برمی گردد. 
بر اســاس آیین نامه ها و قوانیــن موجود، وزارت 
نیرو برای بیشتر تاالب های کشور موظف است که 
مطالعاتی را انجام داده و حریم تاالب های داخلی 
و فرامرزی مانند هامــون و یا هورالعظیم را تعیین 
کند. یکی از چیزهایی کــه وزارت نیرو هنوز اعالم 
نکرده اســت تاالب هورالعظیم است، ما هنوز خط 
مشــخصی برای حریم این تاالب نداریم چون باید 
با مطالعات این خط مشخص شود. ما در واقع یک 
حریم هیدرولیکی داریــم و زمان هایی که آب در 
تاالب پر می شــود و یا در شرایط خشکسالی و کم 
آبی قرار می گیریم و در این شــرایط آب بسیار کم 
می شود ما به اصطالح به آن داغاب آب می گوییم، 
این داغاب آب یــک حریم برای خودش ایجاد می 
کند اما یک حریم کیفی هم وجود دارد که بایستی 
با مطالعات تعیین شــود. در نتیجه در حال حاضر 
بــرای هورالعظیم هیچ خط مشــخصی به عنوان 
حریم نداریم. بــرای نمونه بخــش هایی از غرب 
هویزه می تواند تاالب کیفی هورالعظیم باشــد، از 
آن مناطق شروع شــود تا جایی که در حال حاضر 
داغاب موجود تاالب هورالعظیم هست. با توجه به 
اینکه متاسفانه از زمانی که ما سد کرخه را آبگیری 
کردیم هیچ حقابه ای رها نشــده برای هورالعظیم 
نداشــتیم هورالعظیم یکی از تاالب هایی است که 
بعد از عراق ما در خشــک شــدن و کم شدن آن و 

ایجاد آلودگی آن نقش داشتیم.
  کشــور ایران بر روی کمربند خشک 
زمین قرار دارد و بیش از 90 درصد مساحت 
کشور در مناطق خشک و نیمه خشک است، 
با این وجود چرا رفته رفته کشور ما تبدیل به 
یک کشور کم آب یا حتی بی آب شده است؟ 
فتحی: از چند زاویه می شــود این بحث را 
مطرح کرد؛ من فقط به یکی دو بخش آن می توانم 
ورود پیدا کنم یا توضیح کلی خدمت شــما بدهم. 
ما بحث چالــش های محیط زیســت و معضالت 
محیط زیســت و بحران های محیط زیســت و هر 
عنوانی روی این مفهوم بگذارید همه پدیده هایی 
هســتند که به صورت دهه ای اتفــاق می افتند، 
یعنی آنی، لحظه ای و زودگذر نیســتند که شــما 
بتوانید برای یک سری شــاخص یا معیار ارزیابی 
کنید و دقیقــاً تعریفی از آن بدهید. 

مثاًل وقتی دریاچــه ارومیــه را در وضعیت فعلی 
ارزیابی می کنیم فعالیت های انســانی که تقریباً 
از دو الی ســه دهــه پیش بعد از جنــگ تحمیلی 
شروع شــد، رفته رفته اثراتی را در واقع ایجاد کرد 
تا بعد از ســه دهه با این وضعیت مواجه شدیم. در 
نتیجه مقیاس بحران های محیط زیســتی، دهه 
ای هســتند، حاال اگر بخواهیم فقــط تاالب ها را 
نگاه کنیم تاالب ها آخرین عضــو یا عضو انتهایی 
از چرخه ی هیدرولیکی حوزه های آبریز کشــور 
ما به شــمار می روند .ما هشــتاد و چند تاالب در 
کشــور داریم برای همه ی اینها از طریق رودخانه 
ها یا در واقع فصلی یا دائمی از باالدست خودشان 
آب ایجاد می شــود که بخشی از مشکالت مربوط 
به خشک شــدن این تاالب ها تحت تاثیر فعالیت 
های انســانی واقع در رودخانه های باالدست آن 
بوده اســت. یعنی اگر رودخانه های ما حالشــان 
خوب نباشد مطمئناً تاالب های ما حالشان بدتر از 
رودخانه های ما کی باشد به همین دلیل است که 
ما در باالدست از آب رودخانه استفاده می کنیم، از 
آب آن برداشت می کنیم، سد می سازیم. فعالیت 
ها مختلف در حوزه ی آبریز انجام می دهیم، بعد از 
آن طرف ایجاد آلودگی می کنیم، فاضالب تخلیه 
می کنیم، پسماند و زباله و شیرابه ی زباله تخریب 
می کنیم، این در واقع از یک طرف باعث کم شدن 
آب رودخانه ها و از طرفی تشــدید آلودگی ها در 
باالدست و در پایین دســت می شود.اگر چنانچه 
تاالبی داشته باشیم که زنده باشد و نیازمند شرایط 
احیا نباشــد همانند ارومیه و یا مثــاًل تاالب انزلی 
را نام ببریم در باالدســتش فقــط منابع آالینده 
توســعه پیدا کرده اند. از طرفی مــردم از آب های 
مناطق جمعیتی اســتفاده می کنند مثاًل همین 
تاالب انزلی تقریباً هیچکدام از شــهرها و مناطق 
جمعیتی پیرامون تاالب انزلی فاقد شــبکه جمع 
آوری فاضالب و تصفیه خانه فاضالب هستند، در 
نتیجه مردم فاضالب های خانگی شــان را تخلیه 
می کنند و از طریــق  رودخانه ای که از قدیم بوده 
است وارد تاالب انزلی می شود، یعنی تاالب انزلی 
هم از نظر کمیت کمبود آب بــه آن معنا ندارد اما 
از نظر کیفیت اصاًل حــال و روز خوبی ندارد. بقیه 
تاالب های ما هم عموماً بیشــترین مشکلشان کم 

آبی است.
    افزایش جمعیت بدون احتســاب 
وضعیت منابع آبــی در ایران، چه اندازه می 
تواند بر این وضعیت اثر گذار باشد و عوامل 
بحران زایی کمبود آب را تشــدید 
کند؟ تا به امروز این مســئله چه 

روندی را طی کرده است؟ 
جمعیت  افزایــش  درویش: 
یکی از مهم ترین مولفه هایی اســت 
که اگر مدیریت نشــود می تواند در 
تشــدید فرایندهایی کــه از آن به 
عنوان بیابــان زایی یاد می شــود، 
موثر باشــد منتهی مهم تر از افزایش 
جمعیت نوع وابســتگی معیشتی آن 
جمعیت با سرزمین خود است. 
افزایــش جمعیتی 
که در 

 اگر قرار باشد 
از منظر حقوقی 
راجع به نحوه 
مدیریت قنات 

ها و چاه ها 
و منابع آب 
زیرزمینی 

حرف بزنیم، 
قانون توزیع 

عادالنه آب در 
کشور ما که 
متولی اصلی 
آن وزارت 
نیرو است، 

موظف است 
در ارتباط با 
حفاظت از 
منابع آب 

زیرزمینی به 
استثنای قنات 
ها اقداماتی 

را که به شرح 
قانون پیش 
بینی شده، 
انجام دهد
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آفرینش به کویر، چرا؟ یا آقای شفیعی کدکنی می 
گوید که »ســفرت بخیر اما تو و دوستی خدا را، چو 
ازین کویر وحشــت به سالمتی گذشتی به شکوفه 
ها، به باران برسان سالم ما را«  در صورتی که اصاًل 
اینگونه نیست، یعنی آن گون اصاًل ناراحت نیست 
که در بیابان زندگی می کند؛ اگر ما بخواهیم بیابان 
را حذف کنیم بخش بزرگی از اندوخته های گیاهی 
و جانوری اندمیک بیابان را از بین بردیم، هر اقلیم 
و هر اکوسیســتمی  ویژگی های خاص خودش را 
دارد. ما باید هنر این را داشته باشیم که از هر اقلیم 
و اکوسیســتمی پول بســازیم در عین حالی که از 
آن حفاظــت و حمایت می کنیم. امــا ما این کار را 
نکردیم. قصه از اینجا شــروع می شــود که اگر که 
ایــن دعا بگیرد و همه غرق در آب شــوند از قضا ما 
می توانیم بگوییم که بیشــتر خسارت می بینیم، 
هســته تشــکیل دهنده باران همین ذرات گرد و 
غباری هســتند که از بیابان ها تولید می شوند، بر 
فرض محال اگر همه بیابــان های جهان تبدیل به 
مناطق سبز شوند بارانی دیگر اتفاق نمی افتد. همه 
اینها باید در باالنس با همدیگر باشند. ما زیباترین 
و مرتفــع ترین ناهمــواری های ماســه ای را در 
ســرزمین مان داریم.، اینها می تواند صندوق های 
ارزی پایدار ایرانیان باشــد. ما می توانیم در همان 
مناطقی که می گوییم دشــنام پست آفرینش که 
هیچ گیاهی در نمی آید سلول های فتو وولتاییک 
مســتقر کنیم و با تولید برق و الکتریسیته پول در 
بیاوریم. اما فرهنگ ما چنین چیزی را تعبیه نکرده 
و ندیده اســت، این نیاز به هنجار شکنی دارد، یک 
زمین می تواند یک زمین خوب و پولســازی باشد 

حتی اگر از آن هیچ علفی در نیاید. 
    در گذشته سیاست هایی اتخاذ می 
شــد مبنی بر ذخیره آب از طریق قنات ها 
یا حفر چاه ها یــا آب انبارها، اما در وضعیت 
فعلی گویا سیاست هایی که اتخاذ می شود 
جوابگوی بحران آب نبوده است. نقاط قوت و 
ضعف این سیاستگذاری ها را چه می دانید؟ 

فتحی: ما بر اساس قوانین موجود کشور باید 
در رابطه با این مسئله صحبت کنیم اگر قرار باشد از 
منظر حقوقی راجع به نحوه مدیریت قنات ها و چاه 
ها و منابع آب زیرزمینی حرف بزنیم، قانون توزیع 
عادالنه آب در کشور ما که متولی اصلی آن وزارت 
نیرو اســت، موظف اســت در ارتباط با حفاظت از 
منابع آب زیرزمینی به استثنای قنات ها اقداماتی 
را که به شــرح قانون پیش بینی شده، انجام دهد. 
بخشــی از مدیریــت قنــات هــا در وزارت جهاد 
کشــاورزی پیش بینی شده اســت، بنابراین مثاًل 
فرض کنید قنــات هایی کــه در مناطق مختلف 
کشور هستند اگر به دالیل مختلفی کم آب شوند و 
نیازمند به مرمت یا احیا باشــند، یــا الیروبی نیاز 
داشته باشند مالکین قنات در ابتدا به ادارات جهاد 
کشــاورزی مراجعه می کننــد و تقاضای کمک یا 
تســهیالت می نمایند؛ اما چاه ها و سایر منابع آب 
برعهده وزارت نیرو اســت. وزارت نیرو پروانه بهره 
برداری بــرای چاه های مختلف صــادر می کند و 
نحوه برداشــت و میزان برداشــت از این چاه ها را 
مطابــق  پروانه ای که صادر می کننــد، انجام می 
دهند. پس وزارت نیرو مســئولیت اصلی منابع آب 
زیرزمینــی را بر عهده دارد. مــا همانطور که آقای 

واقع آن مردم از طریق اســتحصال انرژی های نو، 
تقویت گردشگری پایدار، و همچنین بوم گردی در 
حوزه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و یا بازرگانی 
امرار معاش مــی کنند با جمعیتی کــه از طریق 
دامداری و یا کشاورزی و یا صنایع پرمصرف دارند 
ارتزاق می کنند، بسیار متفاوت است. مشکلی که 
ما در کشــورمان داریم این است که سرانه متوسط 
انــرژی که ایرانیــان مصرف می کنند و یا ســرانه 
تولید زباله ای که ایرانیان تولید می کنند، ســرانه 
مصرف پالســتیکی که ایرانیان مصرف می کنند، 
ســرانه آبی که ایرانیان دارند مصــرف می کنند از 
استانداردهای جهانی بســیار بیشتر است. ما جزء 
پنج جامعه جهانی هســتیم که داریم پالســتیک 
مصرف می کنیم، یعنی هر ایرانی به طور متوســط  
بیش از ســه برابر هر شهروند کره زمین پالستیک 
مصرف می کنــد؛ ایران هفدهمین جمعیت جهان 
است اما در شــمار پنج جامعه پرمصرف پالستیک 
اســت، خوب این صنعت تولید پالستیک صنعت 
آب بری و انرژی بری اســت، گازهــای  گلخانه ای 
بیشــتری تولید می کند، منجر به این می شــود 
که نفوذ عمــودی آب در خاک در اثــر پرتاب این 
پالســتیک ها که تا 200 سال هم می ماند کاهش 
پیدا کند و همه اینها منجر به بحران آب می شــود. 
پس اگر که قرار اســت به سمت کاهش مولفه های 
کاهنده کاالی ســرزمین برویم، قبــل از این که 
خطر اول را جمعیت بدانیــم خطر اول را باید فهم 
اکولوژیک و ســواد محیط زیستی ایرانیانی بدانیم 
که در این ســرزمین زندگی می کننــد. ما باید به 
مردم مان یاد دهیم که چگونه می توانند معیشت 
پایدار به دســت بیاورند به نحوی که آن معیشت 
پایدار منجــر به تخریب غیرقابــل جبران محیط 

زیستشان نشود. 
   در این زمینه در کشــور ما فرهنگ 

سازی نشده است؟
درویش: نه فرهنگ سازی و نه آموزش های 
الزم و نه زیرســاخت های الزم بــرای این که ما به 
ســمت کســب و کارهایی که کمترین خسارت را 
به ســرزمین ما بزند نداریم. در حال حاضر درآمد 
گردشگری ایران جز 10 کشــور اول دنیاست، اما 
در وضعیت خوبی به سر نمی بریم؛ در سال گذشته 
یک و ســه دهم میلیارد دالر درآمد از گردشگری 
داشتیم و سال گذشــته ما 56 میلیارد دالر ارزش 
خاکی بود که از دست دادیم. یعنی بیش از 50 برابر 
آن چیزی که از گردشگری به دست آورده بودیم و 
در اثر توسعه ناپایدار کشاورزی و دامداری و تغییر 
کاربری اراضی از دست دادیم. همین امارت متحده 
عربی که مســاحتش به اندازه یک اســتان ما هم 
نیست، سال گذشــته چهارده میلیارد دالر درآمد 
داشت، ترکیه 35 میلیارد دالر از گردشگری درآمد 
داشت. ما باید به ســمت این برویم که چه کاربری 
در کشور ما می تواند بیشترین مزیت نسبی را دربر 

داشته باشد.
  چــرا تا به امــروز در زمینه فرهنگ 

سازی مشکل داشتیم؟
دوریش: به این دلیل که اصوالً نظامی که در 
کشور ما حاکم بوده، بر مبنای کشاورزی پا گرفته 
اســت و آن هم کشاورزی ســنتی می باشد. هنوز 
ما نتوانستیم تحول چشــمگیری در این نوع نگاه 
ایجاد کنیم. ما ضرب المثــل هایمان را که در این 
کشــور نگاه کنیم منبعث از همین ماجراست. ما 
می گوییم که زمین طرف بی برکت اســت، یعنی 
چه بی برکت اســت؟ یعنی این کــه قدرت رویش 
گیاه در آن وجود ندارد می گوییم دشــنام پســت 

متاسفانه در 
مورد حوزه 

آبریز رودخانه 
کرخه و تاالب 
هورالعظیم که 
یکی از تاالب 
های مشترک 

ما و عراق 
هست بخش 
عمده آب 

این تاالب از 
طریق رودخانه 
کرخه تامین 

می شود، 
رودخانه 

کرخه تقریبًا 
صد در صد 

حوزه آبریزش 
در داخل 
مرزهای 
ماست، 

یعنی حوزه 
استان های 
کردستان، 
همدان، 
لرستان و 

بخش های 
شمالی استان 
خوزستان و 
بخش هایی 
از استان 

ایالم در واقع 
حوزه آبخیز 

رودخانه 
کرخه را 
تشکیل 
می دهند 
و رودخانه 
کرخه فقط 
از طریق 

هورالعظیم می 
تواند حقابه 
دریافت کند
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مهنــدس درویــش در رابطه با بحــث جمعیت 
صحبت کرد بعد از جنگ تحمیلی که وارد شرایط 
توسعه در کشــور شدیم متاســفانه تعداد پرونده 
های چاه های صادر شــده به صورت قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده اســت. اگر بــه پروانه های چاه 
هایی که از اواخر دهه 40 تــا آخر دهه 50 و حتی 
اواخر دهه 60 نگاه بیندازیم، یک شــیب مالیمی 
دارد؛ در هر ســال حدود 2 الی 4500 پروانه صادر 
شده است، اما بعد از جنگ تحمیلی این روند خیلی 
شــتاب پیدا کرد. یعنی تعداد زیــادی پروانه چاه 
صادر شد، از طرف دیگر به موازات پروانه هایی که 
به صــورت قانونی صادر شــد بســیاری از مردم و 
کشاورزان به حفر چاه های غیرمجاز اقدام کردند. 
به هر حال کارشناسان آب وقتی وارد یک محدوده 
دشت می شوند، بیالن دشت را محاسبه می کنند، 
میزان آب موجود در سفره زیرزمینی در یک دشت 
را ارزیابی می نماینــد، می توانند پیش بینی کنند 
که این آبی که داخل این ســفره هــا وجود دارد تا 
چقدر قابل برداشت است بنابراین به میزان آبی که 
قابل برداشت اســت، پروانه چاه صادر می شود، اما 
وقتی تعداد چاه های دیگــری تقریباً برابر با همان 
تعدادی که پروانه دارند یا بیشــتر از آن در مناطق 
مختلف حفر شد و بهره برداری از این چاه ها اتفاق 
افتاد، متاسفانه سطح ایستایی آب های زیرزمینی 
دشــت های ما کم کم افت کرد. مثاًل بعد از جنگ 
تحمیلی در دشــت انار بر روی پسته کاری برنامه 
ریــزی شــد و در زمــان دولــت آقای هاشــمی 
رفسنجانی مورد سرمایه گذاری قرار گرفت و آنجا 
قطب تولید پســته کشور شد. اگر شــما به آمارها 
مراجعه کنید می بینید که اواســط دهه 70، سال 
75 تا سال 79 سطح آب های زیرزمینی دشت انار 
بین 20 الی 30 متر بود. یعنی شما می توانستید با 
حفر یــک چاهی به عمق ســی متر بــه آب های 
زیرزمینی برسید و از آن بهره برداری کنید. بنده از 
این منطقه بازدید داشتم عمق آب های زیرزمینی 
به 110 متر رســیده است و در عمق 110 متری نه 
تنها کیفیت آب نســبت به زمانی که آب در اعماق 
کمتر از 20 تا 30 متری بود نیز بســیار کرده بلکه 
بســیار هم شــور شــده اســت و اصاًل آبش برای 
کشاورزی قابل استفاده نیست. خیلی از کشاورزها 
از بسیاری از بخش های باغ های پسته خود چشم 
پوشــی کرده و آن را خشــک می کنند چون آب 
ندارند، بخش های دیگری هم که به آب دسترسی 
دارند نیز کیفیت مناسبی ندارد و در آن آب شیرین 
کن مســتقر می کنند تا آب شــوری که از چاه ها 
پمپاژ می کنند از طریق آب شــیرین کن شیرین 
شود و به باغات پسته برسد. ما مشکالتمان در بحث 
منابع آب زیرزمینی منحصراً مدیریت سفره های 
آب هــای زیرزمینــی نیســت در واقع مــا برای 
خشکســالی ها هم برنامه ریزی مناسبی نداشتیم 
در این چند دهه اخیر کــه بتوانیم مقابله اصولی و 
علمی در رابطه با خشکسالی داشته باشیم اقدامات 
پیشگیرانه مناسب اجرا نکرده ایم؛ یعنی ما زمانی 
کــه در بازه های زمانــی پرباران قــرار می گیریم 
بایستی اقدامات پیشگیرانه ای برای مقابله با زمانی 
که خشکسالی  فرا می رسد داشته باشیم؛ این بدین 
معناست که یکسری طرح های حفاظتی باید برای 
منابع آب اجرا کنیــم وقتی در فالت مرکزی ایران 
که شامل چهارده، پانزده اســتان اصلی می شود، 
نگاه می کنیم می بینیم ما در دوره های ترسالی در 
هیچ استانی به آن معنا برنامه ریزی سیستماتیکی 
برای مقابله بــا دوره های خشکســالی و کم آبی 

نداریــم همچنیــن اقداماتــی برای طــرح های 
حفاظتی مثل آبخیــزداري، تغذیه مصنوعی آب 
هــای زیرزمینی، احیای قنات هــا، برنامه ریزی و 
مدیریــت چاه هــای بهره برداری موجــود چه به 
صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز، هیچ کدام از 
آنهــا در دوره های ترســالی به آن معنــا روی آن 
مدیریت اعمال نمی شــود که ما بتوانیم در زمان 
خشک سالی مقابله مناسبی با اثراتش کرده باشیم. 
در واقع بتوانیم با آن کنار بیاییم و اثراتش را کاهش 
دهیم و با اثــرات باقی مانده اش به نحو مناســب 
برنامه ریــزی کنیم مثاًل فرض کنیــد در مناطق 
خشکی مثل دشــت انار، اگر مطالعات در ارتباط با 
بخش کشت انجام شــود، شاید کاشت محصوالت 
کشاورزی مانند پسته اصال مناسب ترین محصول 
کشاورزی آن منطقه نباشــد. ما هیچ وقت برنامه 
ریــزی مناســبی بــرای تدوین الگوی کشــت 
محصوالت کشاورزی در هیچ کدام از مناطق کشور 
نداشــتیم. تنها جایی که یک مختصــر این اتفاق 
افتاده است استان خوزستان می باشد که کشت و 
صنعت نیشکر را در مقیاس بسیار بزرگی راه اندازی 
کردیم اما متاســفانه چالش هایی از همان کشت و 
صنعت نیشــکر در منابع آبی متوجه شــده است. 
متاسفانه استانی )خوزستان( که 40 درصد منابع 
آبی کشــور انحصاراً در آن قــرار دارد دارای کانون 
های زیرگرد می باشد؛ این یعنی در بخش آب، و در 
بخش کشاورزی ســوء مدیریت داریم؛ متاسفانه 
دست به دســت هم نیز داده ایم تا نه تنها در دوره 
های ترســالی برای اجرای طرح هــای حفاظتی 
اقدامات مناســبی انجام ندهیم بلکــه در بودجه 
بندی ساالنه به دلیل عدم وجود برنامه نتوانستیم 
اقدامات مناســبی برای اجرای این طرح ها پیش 
بینی کنیــم. آن چیزی هم کــه در حال حاضر در 
برنامه ششــم پیش بینی شده اســت متاسفانه به 
دلیل قوانین موجود کشور می توان گفت که توجه 
مناســبی به وضع خشکسالی نشده است، ما حتی 
در بین مدیــران مان نیز یک تعریف مناســبی از 
خشکســالی نداریم. هر روز راجع به خشکســالی 
صحبــت می شــود، مدیــران و مســئوالن ما از 
خشکســالی حرف می زنند، حتی پیش بینی می 
کنند چند دهه دیگر ما با معضالت بسیار عجیب و 
غریب خشکسالی دست به گریبان هستیم اما واقعاً 
تعریف درستی از خشکسالی ندارند. تحقیقاتی که 
اخیراً انجام شــده نشان داده اســت که150 نوع 
تعریف مختلف از خشکسالی داریم. هر منطقه ای، 
هر کشــوری، هر اقلیمــی تعریف خــودش را از 
خشکسالی دارد اما چیزی که از نظر علمی در بحث 
خشکســالی از نظر مراجع علمی قابل قبول است 
سه چهار شاخص اصلی را شــامل می شود که در 
کمال تاسف مدیران ما خیلی نسبت به آن توجهی 
نشــان نمی دهند. متاسفانه ســاختاری که ما در 
وزارت جهاد کشــاورزی برای رسیدگی به اجرای 
طرح های حفاظتی، مقابله با خشکســالی، کاهش 
اثرات خشکســالی داریم بسیار ناچیز است. ما یک 
ساختار طویل و عریضی در جهاد کشاورزی داریم 
که دو وزارت خانه ای بودند که از چند ســال پیش 
ترکیب شــدند اما همان ســاختار و همــان بدنه 
تشــکیالتی خود را دارند. ســاختاری که بســیار 
بروکراتیک و کم کاراست. راندمانش خیلی پایین 
اســت. ما در بخش کشــاورزی و آب مشکالتمان 
خیلی حاد و بحرانی است. با اینکه در بحث اقتصاد 
مقاومتی از ســوی رهبری پیــش بینی و به دولت 
ابالغ شده است که در تولید 7 محصول کشاورزی 

باید خودکفا باشیم و در اجرای این برنامه ها باید به 
خودکفایی برســیم من به جرأت به شما می گویم 
که اگر با همین نحوه ای که در حال حرکت هستیم 
پیش برویم در برنامه ی ششم که پیش بینی شده 
اســت به زحمت بتوانیم برای ســی یا سی و پنج 
میلیون نفر گنــدم تامین کنیم چه برســد که 6 
محصول کشــاورزی دیگر را به تولید برســانیم. 
متاسفانه ما تا زمانی که الگوی کشت مناسب برای 
مناطق مختلف کشور تدوین نکنیم در بحث های 
آبیاری مــان بازنگری اساســی انجــام ندهیم تا 
راندمان آبیاری ما افزایش پیدا کند، در بحث های 
مدیریت آب مان به شــکلی عمل کنیم که در دوره 
های ترسالی که رطوبت و بارندگی وضعیت بهتری 
دارد و اقدامات مناســبی بــرای حفاظت و پرآب 
کردن ســفره های آب زیرزمینی انجام ندهیم در 
دوره های خشکســالی اثرات بدتــر و پیش بینی 
نشــده ای برای مناطق مختلف کشور به خصوص 
فالت مرکزی کشور شــامل پنج یا شش حوزه ی 
آبریز مهم و حوزه آبریز داخلی شــامل استان های 
سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، بخش 
هایی از لرستان، اســتان مرکزی، استان سمنان، 
اســتان قزوین، اســتان زنجان، بخش عمده ای از 
استان زنجان، خراسان شــمالی، رضوی، جنوبی، 
همه ی این اســتان ها و بخش های جنوبی استان 
فارس و بخش های عمده اســتان هرمزگان تحت 
تاثیر شدید خشکســالی قرار خواهند گرفت با این 
حال ما واقعاً در دوره های مناســب بــرای برنامه 
ریزی چه اقداماتی انجام دادیم؟ ما هنوز یک قانون 
مشخص و مدون در ارتباط با خشکسالی در کشور 
نداریم. یعنی خشکسالی را یک حادثه غیرمترقبه 
فرض کرده ایم که هر چند سال یکبار یک بار اتفاق 
می افتد و بعــد در آیین نامه و در واقــع در قانون 
سازمان مدیریت بحران کشــور یک بحثی تحت 
عنوان مخاطرات خشکسالی پیش بینی کردیم. که 
به نظر من اصاًل کافی نیست. ما کشوری هستیم که 
در کمربند خشک دنیا واقع شدیم. میزان بارندگی 
ما حداقل یک چهارم میزان بارندگی جهانی است 
بنابراین می طلبد که ما یک قانون ویژه و مناســب 
برای خشکسالی کشور داشته باشیم که این قانون 
به صورت پیوســته در همه ی زمان ها معتبر باشد. 
نه این که فقط زمانی که در یک اســتان و یا در یک 
منطقه ای خشــکی، کم آبی یا خشکســالی اتفاق 
افتاد آن وقت اقداماتی را انجام دهیم.برای این که 
اثرات این خشکســالی را در این منطقه به صورت 
نقطه ای، موقت و زودگذر جبران کنیم، بایســتی 
بتوانیــم خشکســالی را در دوره هایــی که هنوز 
فرانرســیده اســت به بهتریــن نحــو از آثارش 
پیشــگیری کنیم و برنامه های پیشــگیرانه اش را 
اجرا کنیم، در زمانی که خشکســالی به صورت کم 
آبی یا تنش بحــران یا بحران آب اتفــاق می افتد  
بتوانیم بحــران هایی را که نیازمنــد مقابله با این 
پدیده هســت را اجرا کنیم. این مستلزم همکاری 
بین چند دســتگاه مهم است از جمله وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت کشــت و وزارت نیرو، سازمان 
حفاظت محیط زیســت به واســطه نوع وظایف و 
تکالیفی که دارد می باشــد اما این دســتگاه ها به 
صورت دســتگاه های اصلی محــوری به اضافه ی 
خود سازمان مدیریت و برنامه و بودجه که هر حال 
نقش محوری دارد بایستی اقدامات مناسب انجام 
بدهند اما با توجه به ایــن که ما در این بحث قانون 
مشــخصی نداریم هنوز این امر تحقق نیافته است 
در این راســتا نماینده های مــا در مجلس وظیفه 

آمارها  اشاره 
می کند که 

در طول شش 
دهه گذشته 
از 1330 
تا به امروز 
بیش از سی 
و چهارهزار 

پارچه از آبادی 
های ایران 

خالی از سکنه 
شده است، این 
رقم، رقم فوق 
العاده نگران 

کننده ای 
است
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ترک کاری که بلد بودند نداشــتند. همین مسئله 
منجر به افســردگی و حتی بســیاری از بزهکاری 
های اجتماعی شــد. چه کار باید کنیم؟  به نظر من 
مهم ترین کاری که باید صورت بگیرد همینطور که 
در ابتدای صحبت ها به آن اشــاره کردم این است 
که قوانیــن حاکم بر طبیعت ایران را به رســمیت 
بشناســیم. بر مبنای واقعیت هــای جغرافیایی، 
اقلیمــی و خواهش های بوم شــناختی، چیدمان 
توســعه را از نو طراحی کنیم به جای این که آرمان 
توســعه ما خودکفایی در کشــاورزی باشد آرمان 
توســعه ما تامین امنیت غذایی ایران باشــد و به 
سمت بالفعل کردن مزیت های نسبی و واقعی این 
کشور برویم ما باید تا آنجا که امکان دارد وابستگی 
معیشــتی به منابع آب و خاک را کم کنیم. نباید به 
نحوی این توسعه را گســترش دهیم که همیشه 
چشــم ما به آسمان باشد. ما خسارت های 17، 18 
میلیاردی از خشکسالی یا از ترسالی و آتش سوزی 
متحمل می شویم اگر یک سالی خشکسالی باشد 
کشاورزی آســیب می بیند، اگر یک سالی ترسالی 
باشــد جنگل ها و مراتع بیشتری می سوزد و نابود 
می شود. اینها همه ناشی از این است که ما بر اساس 
واقعیت هــای طبیعی و جغرافیایی کشــورمان، 
چیدمان توســعه مان را طراحی نکردیم که اگر به 
آن سمت برویم خیلی از این  مشکالت نه تنها حل 
می شود بلکه کشور ایران می تواند همچنان یکی 

از کشورهای سرآمد منطقه باشد، اگر ما هفدهمین 
منطقه جهانی دنیا هســتیم مــی توانیم جزء 10 

کشور و اقتصاد برتر دنیا باشیم. 
    می توان امیدوار بود که مساله بحران 

کم آب ایران، حل شود؟ 
درویش: بگذارید یــک مثال برای شــما 
بزنم، در حال حاضر عربســتان حدود 20 میلیون 
نفرجمعیــت دارد و مجموع آب قابل اســتحصال 
ســاالنه اش 1 میلیارد مترمکعب است، اما آن 20 
میلیون نفر برای این که نیاز آب شربشــان تامین 
شــود دســت کم دو میلیارد مترمکعــب آب می 
خواهند. یعنی کل آب قابل اســتحصال عربستان 
نیمی از نیاز آب شــربش را می توانــد تامین کند 
در خوشــبینانه ترین شــرایط در ایــران که 80 
میلیــون نفر جمعیت دارد 8 میلیــارد متر مکعب 
نیاز آب شــرب اســت و ما در بدترین سناریو صد 
میلیــارد مترمکعب توان آب قابل اســتحصالمان 
می باشد یعنی 8 درصد از کل آب قابل استحصال 
ما می تواند نیاز آب شــرب ایرانیــان را تامین کند 
در صورتی که در عربســتان حتــی اگر صد درصد 
آب قابل اســتحصال هم برای آب شرب اختصاص 
پیدا کند باز عربســتان نمی توانــد 50 درصد نیاز 
آب شــرب خود را هم تامین کند. آیا ما حق داریم 
بگوییم ما با بحران کم آبی روبرو هستیم عربستان 
هم با بحران کم آبی روبرو اســت؟ مسلم است که 

دارند راجع به این موضوع ســریعتر تصمیم گیری 
کنند.من فکر می کنم یکی از مشکالت نمایندگان 
مجلس این هســت که منتظر مــی مانند ببینند 
دولت در ارتباط بــا آن معضل یا بحران می خواهد 
چه اقدامی انجام دهد بعد وقتی  در جلســات می 
نشینند می گویند خیلی خوب حاال که این مشکل 
هســت ما هم قبول داریم شما هم پس یک الیحه 
بدهید، یک پیش نویس قانــون تهیه کنید ما هم 
تصویب کنیم، خب برادر شما که آنجا نشستید به 
عنوان قانــون گذار خودتان هم مــی توانید اقدام 
کنیــد،  مــی توانید دســتگاه هــا را بــا ظرفیت 
موجودشــان به صورت یک طرح برایشان برنامه 
داشته باشید سپس ابالغ کنید و از دولت و دستگاه 
های اجرایی هم بخواهید کــه نظارت کنند که به 
درســتی عملیاتی شود اما متاســفانه این اتفاقات 

تاکنون نیفتاده است. 
    اگر چنینی رونــدی ادامه پیدا کند 
باید منتظر چه تبعات و آسیب هایی باشیم، 
وضع سیاست های سیال و غیر کارشناسی 
و شکننده و در حقیقت سیاست هایی که با 
تغییر دولت ها به یکبار عوض می شــوند تا 
چه اندازه موجب تشدید عوامل بحران زایی 

منابع آب در ایران شده است؟ 
درویش: آمارهایی که اخیراً معاونت توسعه 
روســتایی ریاســت جمهوری ارائه کرد اشاره می 
کند که در طول شــش دهه گذشــته از 1330 تا 
به امروز بیش از ســی و چهارهزار پارچه از آبادی 
های ایران خالی از سکنه شده است، این رقم، رقم 
فوق العاده نگران کننده ای اســت و تقریباً در دنیا 
کم سابقه می باشــد، یعنی بعد از سیر مهاجرت در 
منطقه ســاحل در صحرای آفریقا ما شاهد چنین 
موجی از مهاجرت هســتیم و بحث حاشیه نشینی 
به شــدت دارد در اطراف کالن شهرها تقویت می 
شود و خود این تقویت حاشــیه نشینی سبب می 
شــود تا ما با بحران های جــدی اجتماعی روبرو 
باشیم، ما معظل فحشا، نزاع های خیابانی، کاهش 
امنیت، اعتیاد، دستفروشــی و قاچاق را که ناشی 
از،از بین رفتن معیشــت پایدار روستاییان است را 
شاهد هســتیم گزارش هایی که نیروی انتظامی 
منتشــر می کند که ناامن ترین مناطق و پرهزینه 
ترین مناطق ما حاشیه های شهرها و کالن شهرها 
هستند ناشی از سیاســت های غلط منطقه است 
که منجر به نابودی روســتاها شده است. ما هزینه 
ی گزافی انجام دادیم برای این که به روستاها برق 
و آب برسانیم، جاده بکشــیم، تلفن در اختیار آنها 
قرار بدهیم. غافل از این که این مواهب روســتاها 
را تبدیل به شــهر کوچک و بــی در و پیکری کرده 
که اصل ماجرا که تولید باشــد به آن پرداخته نشد.

ما نیامدیم روی دانش کشــاورزی و کشاورزهای 
مــان کار کنیم تا آنها همچنان به یک کشــاورزی 
پرســودده و پایدار ادامه بدهند. ما نیامدیم آنها را 
با روش های نوین کشــاورزی مثــل نوتیلیج، بی 
خاک ورزی، کشــت محصوالت ارگانیک و کشت 
محصوالت گلخانه ای آشــنا کنیــم. ما آمدیم و به 
بهانه ی توسعه ی سد، جاده، خطوط انتقال نفت و 
گاز تمام مســیرهای عشایری را نابود کردیم، قطع 
کردیم و به عشــایر گفتیم حاال دام هایتان را سوار 
کامیون کنید و آن مســیری که یک ماه و نیم، دو 
ماه طول می کشــید از ییالق به قشالق و برعکس 
بروند را به سرعت طی کردند و مراتع ما با معضلی به 
نام چرای زودرس روبرو شد که خودش به تشدید 
بیابان زایی کمک کرد و در نهایت به فقر دامداران 
و عشایر منجر شــد و آنها چاره ای جز مهاجرت و 

مردم زمانی 
بحران کم 

آبی را باور می 
کنند که ما در 
ساختارهای 

شهرداری مان، 
کشورداری 
مان ببینیم 

که این واقعًا 
دارد لحاظ می 
شود. وقتی که 
عمده فضای 

سبز شهرداری 
تهران و 

اصفهان و 
مشهد هنوز 

چمن هست که 
پرآب ترین 

نوع سبز کردن 
یک شهر می 
باشد وقتی که 
ما هنوز به جای 
این که برویم 
و رویشگاه 
های جنگلی 
خودمان را 
در هیرکانی 
و زاگرس و 
ارسباران و 

خلیج فارس و 
عمانی را ترمیم 
کنیم که نیاز به 
آبیاری ندارد 
می رویم در 

اطراف شهرها 
یک کمربند 
سبز برای 

استقرار گونه 
ها می زنیم 

که باید مدام 
به آنها آب 

بدهیم
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ما حق نداریم. ما نســبت به جمعیت و به نســبت 
مواهبــی که داریــم وضعیت خوبــی داریم فقط 
ما خــوب این وضعیت را مدیریــت نمی کنیم اگر 
خوب مدیریت کنیم همــه دریاچه ها و تاالب ها و 
رودخانه های ما می تواند پرآب باشــد، می توانیم 
کشوری جذاب تر از امروز، با تنوع زیستی درخورتر 
از امروز باشــیم. بســیاری از جهانیان مایل باشند 
که بیایند این کشــور را از نزدیــک ببینند و برای 
آن پول خرج کنند. ما کشــوری هستیم که تعداد 
گونه های اندمیک گیاهی اش 1728 عدد اســت. 
تقریباً به اندازه کل قاره اروپــا که هفت برابر ایران 
وســعت دارد. این یک مزیت نسبی بی همتاست، 
یعنی گونه های گیاهی در ایران هست که در هیچ 
جای دیگــری از دنیا به جز ایران وجــود ندارد. ما 
بسیاری از ترین ها را در اختیار داریم ما گرم ترین 
نقطه کره زمیــن را در اختیار داریم.  تفاوت دمایی 
در ایران تا 100 درجه ســانتیگراد می رسد. ایرانی 
کشوری هســت که در هر 365 روز سال  شما می 
توانید هم برف بــازی کنید هم آب بازی کنید. این 
ویژگی منحصر به فردی است که ایران دارد و ما اگر 
به سمت ســراغ بالفعل کردن این مزیت ها برویم 

بسیاری از مشکالت ما حل می شود.
    اگر تمام برنامــه ریزی ها و قوانینی 
که آقای مهندس به آن اشاره کردند، انجام 
شــود می توانیم پیش بینی کنیم که تا چند 
سال آینده در وضعیت بحران کم آبی امروز 

قرار نداریم؟  
فتحی: من یکی دو مثال برای شــما بگویم. 
برای دو تا از مناطق ما در اســتان کرمان و استان 
خراســان جنوبی به عنوان دو استان خشک کشور 
که از میانگین بارندگی ای که ما حدود دویســت 
و پنجــاه میلی متر برای کل کشــور داریم، این دو 
نقطه یک چیــزی کمتر از 100 میلی متر بارندگی 
دارند. استان خراسان جنوبی حدود 55 میلی متر 
بارندگی در ســال دارد. اســتان کرمان و مناطق 
دشت انار و رفسنجان و کرمان حدود 80، 90 میلی 
متر بارندگی در سال دارند. میانگین بارندگی این 
اســتان ها در حال حاضر جزء خشک ترین مناطق 
کشور ماســت. ما متاسفانه در سه چهار دهه اخیر، 
این کــه عرض می کنم بعد از جنــگ تحمیلی، به 
خاطر این اســت که ما تا قبــل از جنگ تحمیلی 
تمام شــود در شرایط توســعه به آن معنا نبودیم. 
جمعیت ما به انــدازه امروز نبــود و منابع محیط 
زیستی ما به عنوان منابع آب و خاک به اندازه االن 
در شرایط  بد و بحرانی قرار نگرفته بود. هیچ تاالب 
و رودخانه ی خشک شده ای نداشتیم. به هیچ وجه 
شــرایط دام مثل امروز نبود. در بخش کشاورزی و 
آب نیز به همین صورت بود اما امروز ما بعد از چند 
دهه فعالیتی کــه انجام دادیم منابع آب زیرزمینی 
مان را تقریباً در بیشتر دشت ها تمام کردیم. فقط 
هرسال ممکن اســت دوره های ترسالی مختصر 
بارندگی ای داشــته باشــیم که آن آب به محض 
ایــن که در واقع در چرخه قــرار بگیرد مصرف می 
شــود. اگر چنانچه ما واقعاً برای مناطق خشــک 
مثــل مناطق جنوب اســتان فــارس و هرمزگان 
و جنوب اســتان کرمان که تقریباً 20 ســال بود از 
خشکســالی رنج می بردند تا همین سال گذشته 
که بارندگی هایی داشتیم و در دوره ترسالی خوبی 
قــرار گرفتیم تا قبل از آن ما نزدیک 20 ســال بود 
که این چند اســتانمان به طور ممتد و پیوسته در 
دوره خشکســالی قرار گرفته بودنــد، از نظر آب و 
هوایی و میزبان بارندگی 20 سالی نبود خشکسالی 
هایی که در این مناطق اتفاق افتاده بود اما به دلیل 

سوءمدیریت در منابع آب و مصرف بیش از حد آب 
به خصوص در بخش کشــاورزی باعث شد که این 
استان ها به طور  پیوسته در این 20 سال در معرض 
خشکسالی باشند. به جز این در نقاط خاصی مثل 
دشــت جیرفت که به دلیل وجود ســد جیرفت و 
آبی که از آن ســد می گرفتند، دشــت جیرفت در 
خشکســالی نبود، اما دشت ســیرجان هم تراز با 
دشت  جیرفت در خشکسالی بود، منطقه بافت در 
خشکســالی بود، مناطق استان هرمزگان از غربی 
ترین مناطقش تا مثاًل منطقه عســلویه و پارسیان 
همه در خشکسالی بودند، جنوب استان فارس به 
همین ترتیب در خشکسالی بود آنجا در واقع منابع 
آب زیرزمینی تقریباً  تخلیه شده است و حتی مردم 
برای آب شرب محتاج هستند که شرکت های آب 
و فاضــالب با تانکر برای آن ها آبرســانی کنند. در 
ایــن حد وضعیت منابع آب در این اســتان ها و در 
این مناطق بد شده اســت و اگر خدایی نکرده ما با 
همین رویه بخواهیم ادامه دهیم اصاًل دور از انتظار 
نیســت که تا 10 یا 20 سال آینده همین مناطقی 
که مختصر جمعیتی هم دارنــد خالی از جمعیت 
شــوند. چون فقط ممکن اســت ما بعضی از بحث 
های توســعه را در این مناطق به لحاظ بحث های 
توسعه صنعتی و اینها ایجاد کرده باشیم که به جز 
آنها زون های صنعتــی یا مناطق صنعتی که به هر 
حال به واســطه فعالیت های صنعتی ای که انجام 
می دهنــد،  جمعیت کارگر نشــین یا جمعیتی را 
در حاشیه خودش داشته باشــد بقیه مناطقی که 
از قدیم، در واقع از آب قنوات استفاده می کردند از 
آب نهار رودخانه ها استفاده می کردند برای توسعه 
بحث های کشــاورزی و تولیدات کشاورزی؛ همه 
اینها متاسفانه از بین می رود. همین حاال اگر شما 
یک بار بین مسیر شــهر انار تا کرمان را طی کنید 
تعدادی زیادی زغال فروش را کنار جاده می بینید 
که اگر پیاده شوید از آنها سوال کنید برای چه زغال 
می فروشــید یا چه هست به شــما می گویند که 
خیلی از باغ های پسته ی به خاطر کم آبی خشک 
شده اند و مجبور شــدند درخت ها را ببرند و زغال 
درست کنند و بفروشند. آن مناطقی که کشاورزی 
اش از بین می رود طبیعتاً چندسال بعد هم بیابان 
شــده و کانون تشــکیل گرد و خــاک و ریزگرد و 
معضالتی از این دســت.می شود.متاســفانه ما به 
خاطر سوءمدیریت در بخش منابع آب و کشاورزی 
می توانیم بگوییم که خودمان با دســت خودمان 
این اتفاقات را تشــدید کردیم،اگر چنانچه خشک 
سالی در دشت بم بیش از دو هزارسال تمدن داشته 
است این منطقه و مردم آنجا همیشه از آب قنواتی 
استفاده می کردند که همین حاال بیشتر نخلستان 
های آن منطقه از آب این قنوات آبیاری می شــود، 
اگر داخل سفره های آبخیز دشت بم تعداد زیادی 
چاه حفر کرده و کارخانه پتروشــیمی زده بودیم و 
احیانــاً صنایع آب بر دیگری را آنجا مســتقر کرده 
بودیم به طور قطــع دیگر نخلســتانی هم نبود و 
منطقه بم کانون ریزگــرد و گرد وخاک و بیابان در 
واقع به معنای علمی اش شــده بود متاسفانه این 
عامل اصلی در واقع خود ما هستیم، سوءبرنامه ها 
و سوءمدیریت هایی که در بخش کشاورزی داریم، 
دســت به دســت هم می دهد که اتفاقاتی که در 

طبیعت می افتد تشدید شود. 
   درخصوص فرهنگســازی مصرف 
بهینه آب در بین مردم، نقش رســانه ها را 
چطور می بینید و فکر می کنید آیا رســانه 
ها موفق عمــل کرده اند؟ آیا نیاز نیســت 
تبلیغاتی که در این خصوص انجام می شود 

کمی متناســب با روز و همچنین مطابق با 
فرهنگ و آداب ایرانی ها باشد؟ 

درویش: حقیقت این است که کارنامه رسانه 
ها در حوزه هشداردادن به مردم و مسئولین برای 
مواجهه با بحران های محیط زیستی محدود است. 
رســانه ها اگر نگویند که عقب تــر از مردم بودند 
مسلماً جلوتر از مردم هشــدار نداده اند.رسانه ها 
به عنوان رکن چهارم دموکراســی قرار بر این بوده 
اســت که برخی از مالحظات رایجی که من مدیر 
دارم، من نماینده مجلــس دارم،من کارمند دارم 
نداشــته باشــم و آنها بتوانند با زبان بی پرواتر و با 
ساختاری ساختارشکنانه تر، یقه حاکمیت و دولت 
را بگیرند که این روشــی که برای چیدمان توسعه 
انتخاب کردید می تواند منجر به بحران شود. اما به 
هر دلیلی این کار را نکردند. یکی از دالیل این است 
که خود حاکمیت اهرم های الزم برای این که رکن 
چهارم دموکراســی واقعاً رکن چهارم دموکراسی 
باشــد ایفاء و ایجاد نکرد، وقتی که یک خبرنگاری 
می آید و یک فیش حقوقی را منتشــر می کند به 
جای آن که به آن خبرنگار یک ســکه طال بدهند 
آنقدر به او فشار می آورند که بگذارد از کشور برود 
و ضدانقالب شــود، این پیام را به همه رسانه ها می 
دهد که آســه برو، آســه بیا که گربه شاخت نزنه و 
حاصلش می شود همین که االن ما در یک بحران 
جدی گیر کردیم و همه تازه از خواب بیدار شــدیم 
و می گوییم کی بود کی بود مــن نبودم، هنوز هم 
نگاه کنید مــا کمترین رســانه ای را داریم چه در 
خبرگزاری ها و چه در روزنامه ها که گروه مستقلی 
به نام گروه محیط زیست داشــته باشند. ما هنوز 
یک رســانه نداریم که یک صفحــه ثابت محیط 
زیســتی داشته باشــد که هر 6 روز هفته در بیاید. 
هنوز گروه محیط زیست در زیرگروه گروه علمی یا 
گروه اجتماعی است. در صورتی که ما صفحه ثابت 
حوادث داریم، صفحــه ثابت ورزش و صفحه ثابت 
سیاســت داریم و خیلی صفحات دیگری که فکر 
می کنیم یا صفحات می توانــد یک خبرگزاری یا 
یک روزنامه را سرپای خودش نگه دارد، حساسیت 
کمتری داشــته باشد و به معیشــتش بتواند ادامه 
دهــد. ما گروه هــای تخصصی در حــوزه محیط 
زیســت در رســانه ها نداریم که یقه مدیر را وقتی 
که دارد آمار می دهد بگیــرد، وقتی که برنامه می 
دهد بگیرد، بگوید آقا شــما سه سال پیش مطابق 
بند 49 ماده 59 قرار بوده اســت که منابع طبیعی 
را ارزش گــذاری اختصاصی کنید، حــاال برنامه 
چهارم و پنجم تمام شــده، دوسال هم فاصله بوده 
اســت هنوز یک برگ بیرون ندادیــد. ما همچین 
خبرنگاری نداریم که اینقدر مسلط باشد و اشراف 
داشــته باشــد تا بتواند در آن بزنگاه هایی که باید 
یقه بگیرد وارد عمل شــود. مــا خبرنگاری نداریم 
که بیاید به وزیــر نیرو بگوید که آقــای وزیر نیرو 
شــما که می گویید 90 درصد این آب را داریم به 
بخش کشاورزی می دهیم و برای همین 700 هزار 
میلیارد تومان هزینه کردیم که ســومین کشــور 
صدساز دنیا باشیم بخش کشاورزی دارد می گوید 
راندمان من 35 درصد اســت، بخش کشاورزی که 
دارد می گویــد من این آبی که بــه من می گویی 
دارم دور مــی ریزم نمی توانم مورد اســتفاده قرار 
دهم بخش کشــاورزی ای کــه دارد می گوید من 
ضایعاتم شــش برابر حد مجاز است. خب پس آیا 
بهتر نبود به جای کشت، ما سد بسازیم، به جای این 
که ما این آب را در اختیار بچــه ای قرار بدهیم که 
هنوز به بلوغ نرسیده است تالش می کردیم تا بچه 
اول ارتقا پیــدا بکند، تالش می کردیم تا از نظر نرم 
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که بــه صورت آبیاری کرتی ، آبیاری می شــود. ما 
همچنان روشنی های غیرضروری را می بینیم که 
بــرای تهیه آن باید کلی انــرژی و کلی آب مصرف 
شود. این ها نشــان دهنده این است که بحران آب 
در کشــور ما جدی نیست؛ لذا مردم بحران کم آبی 

را باور نمی کنند.
فتحی: متاســفانه ما در بحث رســانه و آن 
بخشی که اطالع رســانی بر عهده اش هست چند 
ضعف داریم که آقای مهندس هم اشــاره  درستی 
کردند، یکی از بحث های اصلی در واقع عدم وجود 
نیروهای متخصص و آموزش دیده در حوزه رسانه 
با دانش محیط زیســت است. متاسفانه این مساله 
یکی از مشــکالت اصحاب رسانه است. ما خودمان 
به عنوان یک زیســتی در محیط زیست شاهد این 
هســتیم که به قول آقای مهندس اگر یک مدیری 
دارد توضیحی مــی دهد اگر خبرنــگار ما دانش 
و اطالعات محیط زیســت کافی داشته باشد می 
تواند در واقع در پاســخ به موضوعاتی که ارائه می 
شــود ســوال های موردنظر خودش را بپرسد اما 
یک توضیح کلی از طــرف مدیر انگار کفایت بحث 
را کرده، این یک بحث اســت، بحث دیگر آموزش 
اســت که ما متاســفانه به خاطر عدم هماهنگی 
بین دســتگاه های ذیربط از جمله وزارت آموزش 
و پرورش متاسفانه نتوانســتیم تا به امروز آموزش 
محیط زیست را نهادینه کنیم. وقتی دانش آموزان 
ما در مدرســه با عراب، با واژه ها و با مفاهیم  دانش 
محیط زیست آشنا شوند مطمئناً  وقتی که در واقع 
وارد اجتماع می شــوند و شاهد هستند  که یک جا 
آلودگی دارد اتفاق می افتد و یک زیستگاهی دارد 
تخریب می شــود حتماً سعی می کنند که اقدامی 
انجــام بدهند و جلویش را تا جایی که  خودشــان 
می توانند بگیرند.مثاًل اطالع رســانی از طریق یک 
تلفن باشــد، اما به هر حال چــون آن دانش و آن 
اطالعات در واقع در سیســتم آمــوزش و پرورش 
نهادینه نشده اســت متاسفانه این مشکل تا زمانی 
که حل نشــود همچنان باقی اســت. درست است 
رســانه می تواند خیلی در بحث های اطالع رسانی 
کمک کند. یکــی از بحث های دیگر مــا در واقع  
صدا و سیما است،صدا و ســیما همچنان در حوزه 
ی محیط زیســت جدی نیست. یعنی هرزگاهری 
اگر مسائل سیاســی و حاشیه ای پیش بیاید شاید 
برنامه هایی، مســتندهایی، چیــزی در ارتباط با 

محیط زیســت پخش می کند، اما بــا این رویکرد 
که اطالعات عمومی و دانش مردم را افزایش بدهد 
به تولید برنامه نمی پردازد اطالع رسانی و آموزش 
در صدا و سیما از این نظر خیلی ضعیف است. یکی 
از مشــکالت ما در این بخش هست. اما آن چیزی 
که رســانه بایســتی  در واقع دغدغه اش باشد که 
برای اطالع رسانی نهادینه کند در بطن مردم حس 
مطالبه گری در مســائل محیط زیست ایجاد کند.
فرض کنید با ارائه یک گزارش خبری، یک گزارش 
تحلیلی، یک گــزارش معمولــی در مورد محیط 
زیســت یک منطقه بتوانم طوری اطالع رســانی 
کنم، طوری گــزارش تهیه کنم که خواننده ای که 
اهل آن منطقه اســت وقتی این گــزارش را خواند 
بالفاصله بعد از این که این روزنامه را کنار گذاشت 
این دغدغه در ذهنش ایجاد شــده باشد که ما یک 
معظل محیط زیستی در منطقه مان داریم و من تا 
حاال این را نمی دانستم، از آن روز به بعد اگرچه هر 
اقدامی در جهت کنترل و پیشگیری مشکل بتواند 
انجام دهد بتواند برود از مسئولین مطالبه کند که 
چرا فالن رودخانه ما این بال سرش آمده است شما 
هیچ کاری نمی کنید، وظیفه کدام دســتگاه است 
که اقدام کند، چرا این رودخانه خشــک شده؟ چرا 
باالی این رودخانه دارید ســد می سازید؟ این سد 
را برای چه می ســازید؟ مــردم زمانی متوجه می 
شوند که دیگر ســد به بهره برداری رسیده و یا در 
زمان اجراست مثاًل، در حالی که در فنالند دو سال 
پیش بنا بوده کان ســنگ معدنی طال را از آفریقای 
جنوبی و یا کشورهای دیگر خریداری کنند بیاورند  
در کارخانه ای نزدیک ســاحل، فراوری طال انجام 
بدهند. دو هزار نفر از مردم منطقه آنجا  به مدت دو 
هفته پشت سرهم تحصن کردند، اعتراض کردند 
که آقا شــما اگر بناست اینجا معدن طال راه اندازی 
بکنید حتماً بایســتی از سیانور اســتفاده کنید و 
استفاده از سیانور برای  فرآوری طال آن هم در این  
منطقه اصاًل ما  مخالفش هستیم و اجازه نمی دهیم 
این اتفاق بیفتد. در حالی که صدها اســتقرار بد ما 
در کشورمان داشتیم و داریم و هنوز دارد اتفاق می 
افتد که مردم کوچک تریــن اطالعی از آن ندارند. 
شاید هنوز همین االن که من و شما  داریم صحبت 
می کنیم مردم یزد، مردم میبد و مردم اردکان فکر 
می کنند که آن شــهرک صنعتی فــوالد که آقای 
خاتمی رئیــس جمهور آمد افتتــاح کرد بهترین 
خدمتی بوده اســت کــه آقای رئیــس جمهور به 

افزاری، بخش کشــاورزی ما به حدی از پتانسیل 
برسد که راندمانش 60 درصد باشد، ضایعاتش زیر 
5 درصد باشــد. ما چنین خبرنگارهایی نداریم، ما 
همچنین ســردبیرهایی نداشتیم. روزنامه های ما 
یک ذره باالی موج، یــک ذره پایین موج در حال 
حرکت هســتند و این روزنامه ها و این خبرگزاری 
ها هرگز نمی توانند جریان ساز باشند، هرگز نمی 
توانند آنجایی که بایــد در واقع ایجاد یک ظرفیت 
اجتماعی کنند برای این که این بحران ایجاد نشود، 
من البته می گویم تنها رسانه ها را مقصر نمی دانم 
مجموعه ی ســامانه ی حاکم بر این کشــور سبب 
شده است تا رسانه این پیام را بگیرد که یک رسانه 

ی خوب رسانه ی حرف گوش کنی است.
مردم زمانی بحران کم آبــی را باور می کنند 
که ما در ســاختارهای شهرداری مان، کشورداری 
مان ببینیم که این واقعاً دارد لحاظ می شود. وقتی 
که عمده فضای سبز شهرداری تهران و اصفهان و 
مشهد هنوز چمن هســت که پرآب ترین نوع سبز 
کردن یک شهر می باشد وقتی که ما هنوز به جای 
این که برویم و رویشــگاه های جنگلی خودمان را 
در هیرکانی و زاگرس و ارســباران و خلیج فارس 
و عمانــی را ترمیم کنیم که نیاز بــه آبیاری ندارد 
می رویم در اطراف شــهرها یک کمربند سبز برای 
اســتقرار گونه ها می زنیم که باید مدام به آنها آب 
بدهیم! وقتــی که ما می بینیم هــر خانه ای هنوز 
با استخر و ســونا مجوز پایان کار می گیرد، یعنی 
این که ما بحــران آب نداریم! ما اگر بحران آلودگی 
هوا داشتیم چطور شهرداری تهران می آید مجوز 
طرح ترافیک می فروشد. پس یعنی در این مملکت 
بحران پول داریم، بحران آب نداریم! بحران خاک 
نداریــم، بحران هوا نداریم. مــردم می بینند و می 
گویند که اگر ترافیک هست، اگر آلودگی هواست 
پس چرا این مدیران همه ســوار این ماشین های 
دولتی شان می شوند و با راننده دو تا اسکورت عقب 
و جلویشــان می روند؟ چرا آنها ماشین هایشان را 
کنار نمی گذارد تا با سرویس های عمومی بروند؟ 
پس بحران هوا هــم نداریم. بحــران ترافیک هم 
نداریم. باید وارد عمل شویم. در کالیفرنیا  یک تابلو 
زدند که به دلیل خشکســالی مــا دیگر چمن ها را 
نمی توانیم آبیاری کنیم و رنگشــان می کنیم. اما 
ما این کار را نمــی کنیم. ما همچنان خانه های آن 
چنانی و ســاختمان های آن چنانــی را می بینیم 

ما گروه های 
تخصصی در 
حوزه محیط 
زیست در 
رسانه ها 

نداریم که 
یقه مدیر را 

وقتی که دارد 
آمار می دهد 
بگیرد، وقتی 
که برنامه می 
دهد بگیرد، 

بگوید آقا شما 
سه سال پیش 
مطابق بند 49 
ماده 59 قرار 
بوده است که 
منابع طبیعی را 
ارزش گذاری 

اختصاصی 
کنید، حاال 

برنامه چهارم 
و پنجم تمام 
شده، دوسال 

هم فاصله بوده 
است هنوز 
یک برگ 

بیرون ندادید



ش، 10 راهکار
10 چال

62

بهار 96

کار
اه

1 ر
0 ،

ش
چال

 1
0

63

بهار 96

منطقه کرده است در حالی که از نظر یک کارشناس 
اصاًل اینطوری نیست، ما آمدیم یک صنعت کاماًل 
آب بر را در یک منطقه ی خشــک مستقر کردیم. 
صنعتــی که باید آب زیادی بــرای تولید محصول 
مصرف کند در منطقه ای مستقر شده است که آب 
نیســت، در نتیجه برای جبران مافات آمدیم یک 
پروژه ی بزرگتر تعریف کردیم انتقال آب از زاینده 
رود به یزد، هرطور شده به هر قیمتی شده آب برای 
این صنعت تامیــن کردیم و مردم این منطقه هیچ 
گاه اعتراض نکردند فقط ســال ها بعد کشاورزان 
اصفهانی اثرات آن را دیدند، ما شــاهد بودیم یکی 
دو سال پیش کشاورزان چطور آنجا  تحصن کردند 
، اعتراض کردند، سعی کردند لوله را قطع کنند که 
آبی منتقل نشود. اگر دانش مردم به اندازه ی کافی 
باشــد  اطالعات اولیه را از طریق آموزش و پرورش 
در مدارس، در سیستم های آموزشی نهادینه کرده 
باشــیم و این دانش عمومی نزد همــه ی مردم ما 
باشــد. مثل درس قرآن، عربی، ادبیات فارسی، که 
مــا در دوره ی دانش آموزی از پلــه ی اول تا آخر 
همیشه این واحدها و این درسها را داشتیم، محیط 
زیســت هم باید یکی از آن درس هــا و یکی از آن 
فصل ها باشــد که دانش آموز ما از دوران کودکی، 
خردســالی، دوران ابتدایی به بعــد بتواند آموزش 
ببیند و دید محیط زیســتی داشته باشد. تا زمانی 
که این دین نزد عموم مردم ایجاد نشــود  مطمئناً 
رســانه یکی از آن بخش ها اســت که خیلی موثر 
اســت و در بحث های مختلف می تواند ورود پیدا 
کند. اما یکی از چیزهایی که ســم است در رسانه و 
در حوزه ی محیط زیست سیاست است. متاسفانه 
بعضی از رسانه های ما در این زمینه افراط و تفریط 
می کنند. اسم نمی خواهم ببرم اما خیلی به کرات 
پیش آمده اســت که مثاًل بعضی از رسانه ها ما در 
یک ســری موضوعاتی که بیش از حد اعتدال واقعاً 
ارزش گفتن نداشته است گزارش های منفی زیاد 
دادند در حالی که در آن بحث زیاد نیاز نبود که وارد 
شویم، خیلی از مسائل و مشکالت دیگری داریم که 
اصاًل به آن پرداخته نمی شود اما متاسفانه سیاست 
زدگی مانع از این می شــود که بعضــی از وقت ها 
مردم اطالعات درست و شناخت خوبی از وضعیت 
محیط زیســت منطقه ی خودشــان یا کاًل کشور 
داشته باشند. این سیاســت زدگی هم به هر حال 
یکی از آن آفت هایی است که خدا نکند در محیط 
زیست توســعه پیدا کند و همه گیر شود. بد است، 
محیط زیست، نهاد، دســتگاه یا ارگان یا بخش یا 
هرجور که تصور کنید جای سیاســت بازی باشد. 
سیاســت زدگی برای محیط زیست سم است. چه 
در رسانه باشــد چه در بخش های دیگر. مثل این 
اســت که شــما بیماری وبا را، اپیدمی بیماری وبا 
در منطقه فالن را بیایید یک دفعه سیاســی کنید. 
اصاًل سیاســی نیســت، یک میکروبی است، به هر 
حال علت هایی داشته ایجاد شده یا همه گیر شده 
است، چندنفر یا چندده نفر ممکن است آلوده شده 
باشند. شــما اگر بخواهید این را به مسائل سیاسی 
گــره بزنید کار بدی کــرده اید به هر حــال این با 
بهداشت و سالمت مردم مســتقیماً درگیر است، 
محیط زیســت هم همین است، ما در بستر محیط 
زیســت داریم زندگی مــی کنیــم بنابراین نباید 
محیط زیســت بخصوص در بحث رسانه سیاسی 
بشــود.  سیاســت زدگی هم یکی از مشکالت بد 

ماست.
   آقــای درویــش شــما در محیط 
زیســت مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت 
هــای مردمی هســتید، آیا برنامــه ها و 

سیاستگذارهای خود را در مورد بحران آب 
به درستی پیش بردید؟

درویش: وقتی که در سازمان محیط زیست 
آمدیم و این مســئولیت را بر عهده گرفتیم تعداد 
تشکل های مردم نهاد محیط زیستی 413 تا بود، 
حاال 891 هســت. یعنی در حدود سه سال از آذر 
92 تا االن بیش از صد در صد رشــد تشــکل های 
مردم نهاد را در حوزه ی محیط زیســت داشتیم، 
حاال همه ی اســتان های ما برخوردار از شبکه ی 
تشکل های مردم نهاد هســتند، انتخابات برگزار 
شــده به صورت آزادانه و خودشــان نمایندگانی 
انتخاب کردند و آن نمایندگان 31 استان شورای 5 
نفره ای را به عنوان شورای هماهنگی برگزیدند، هر 
فصل اینها دور هم جمع می شــوند، برای اولین بار 
ما با انتخاب خودشان دو نفر را با حق رای در فرآیند 
تدوین فصل محیط  زیســت در برنامه ی 5 ســاله 
ششم وارد کردیم، برای اولین بار نمایندگان تشکل 
ها در سی و یک استان کشور با حق رای در شورای 
برنامه ریزی اســتان ها حضور دارنــد و اینها همه 
نشان دهنده ی این است که ما عمیقاً خواستیم که 
مردم شــریک قدرت شوند.  برای همین هم هست 
که به رغم این که افول ســرمایه های اجتماعی را 
شاهد هستیم در حوزه ی محیط زیست این شیب 
برعکس اســت، یعنی دقیقاً احیا شده سرمایه ی 
اجتماعــی و افزایش پیدا کرده اســت و ما به رغم 
بضاعت کم مالی ای که داشتیم توانستیم گام های 
موثری را برداریم. ما بــرای ارتقاء چیزی که به آن 
می گوییم ســواد محیط زیستی یا فهم اکولوژیک 
با کمک ان جــی اوهای محیط زیســتی اقدام به 
تاســیس مکتبی به عنوان مکتب مدارس طبیعت 
کردیــم. در مکتب مــدارس  طبیعــت که دانش 
آموزان و کودکان 3 ســال تا 12 سال را شامل می 
شود دیگر شعار معروف و کلیشــه ای فیتیله فردا 
تعطیله جایی ندارد، یعنی بچه ها اگر بشنوند فردا 
تعطیل اســت ناراحت می شــوند خوشحال نمی 
شوند، همین امروز سالگرد  تاسیس اولین مدرسه 
ی طبیعت ماســت، ســال 5 دی ماه 1393 اولین 
مدرســه ی طبیعت در مشهد به عنوان کاوی گنج 
راه افتاد و حاال که داریم بــا هم صحبت می کنیم 
38 امین مدرسه ی طبیعت هم در آستارا راه افتاد. 
حتی خوش بین تریــن آدم ها هم فکر نمی کردند 
که بدون هیچ کمک دولتی مــا بتوانیم با ظرفیت 
مردمی 38 مدرســه ی طبیعــت را راه بیاندازیم.  
66 هزار دانش آموزش را زیر پوشــش  قرار بدهیم. 
میزان اشتیاق آنها به یادگیری تا 25 درصد افزایش 
پیدا کرده، بیش فعالی شــان تا 40 درصد کاهش 
پیدا کرده است، آنها یاد می گیرند که نه بگویند، که 
بپرسند، در مدارس طبیعت رقابت و مقایسه وجود 
ندارد. دیوار وجود ندارد. زنگ وجود ندارد، آموزش 
مســتقیم وجود ندارد. معلم وجود ندارد اما عشق 
وجود دارد، خالقیت بچه ها رشــد پیدا می کند و 
بچه ها مجهز به چیزی می شوند که ما به آن مهارت 
زندگی می گوییم. در مدارس طبیعت نگاه بچه ها 
به مواهب  طبیعت اســت، مثل نگاهشان به ارزش 
های غیرقابل معامله ی زندگیشان، بچه ها مجال 
پیدا می کنند تــا طبیعت را از نزدیک لمس کنند، 
خاکبازی کنند، گل بازی کنند، از یک درخت باال 
بروند، با حیوانات در هم آمیزند و شــاهد رشد آنها 
شــوند. ما به رغم این که در طول نیم قرن اخیر از 
زمانی که اســکندر  فیروز کلنگ ســازمان محیط 
زیســت را به زمین زد از دوازدهــم بهمن 1350 
صدها هزار متخصــص محیط زیســت در منابع 
طبیعی و کشــاورزی و زمین شناســی و آبیاری 

داریم که آن موقع نداشــتیم اما حاال، حال محیط 
زیست ما نســبت به 50 سال پیش بدتر است، پس 
چگونه است ما این همه دانشکده محیط زیست در 
کشاورزی و منابع طبیعی نتوانست حال این کشور 
را خوب کند، کسی که ســد گتوند را اتفاقاً ارزیابی 
محیط زیســتی کرد از قضا یک متخصص محیط 
زیســت اســت که برای چندریال بیشتر ماتریس 
مثبت درآورد. آن کســی که پل شهید کالنتری را 
ارزیابی کرد از قضا یک متخصص محیط زیســت 
بود که ســبب  شــد تا دریاچه ارومیه روند رسوب 
گذاری اش تشدید شود. ما مشکل کمبود آموزش 
و متخصص در کشــورمان نداریم، ما مشــکل آدم 
های متخصصی را داریم که عاشــق سرزمین شان 
باشند و سر دریاچه ارومیه و تاالب هایشان معامله 
نکنند. برای همین مکتب مدرســه طبیعت را راه 
انداختیم ، مکتبی که بیش از دو دهه است در دنیا 
جواب داده اســت و ما حاال داریــم از این تجربه ی 
مثبت اســتفاده می کنیم و کار را جلو می بریم. در 
کنار این کار دفتر مشــارکت هــای مردمی تالش 
می کند تا جنبش هــای اجتماعی راه بیاندازد و از 
حداکثر  ظرفیت نخبگان در حوزه ورزش، در حوزه 
موســیقی، در حوزه ی کتاب، در حوزه مطبوعات 
استفاده کند. ما جشنواره فیلم سبز را راه انداختیم  
تا این پیام را به ســینماگرا بدهیم که اگر کارهایی 
در خور محیط زیســتی بیافرینید  دیده می شوید. 
االن داریم جشنواره موسیقی ســبز را برگزار می 
کنیم تا اگر از یک نفر همچنان پرســیدیم که ترانه 
ی محیط زیســتی بگوید که نگویــد »می خواهم 
بروم کوه شکار آهو، تفنگ من کو، لیلی جان تفنگ 
من کو« این خیلی غم انگیز اســت در کشوری که 
ما وحشــی بافقی را داریم که می گوید »ما درخت 
افکن نهیم آنها گــروه دیگرند با وجود صد تبر یک 
شــاخه ی بی بر نشــکنیم« ما یک ترانه ی محیط 
زیســتی قابل اعتنا و فاخر نداشته باشیم  داریم از 
همه ی بزرگان موســیقی می خواهیم که بیایند و 
آثاری فاخر در حوزه ی محیط زیســت بیافرینند، 
جشنواره کتاب محیط زیست را برای همین برگزار 
کردیم که بگوییم که اگر تو دســت به قلم ببری و 
آثاری در حوزه محیط زیســت بیافرینی دیده می 
شــوی، حاال با حمایت از پویش ســه شنبه های 
بدون خودرو داریم این پیام را به رهبران شــهری 
می دهیم که یک شــهردار خوب شهرداری نیست 
که بگوید من پل بیشتری ساختم، اتوبان بیشتری 
ساختم، بلوار بیشتری ساختم، پل های دوطبقه و 
سه طبقه ســاختم، اتوبان صدر را دوطبقه کردم، 
پارکینگ صدر را دوطبقه کردم و شهر را بر اساس 
خودرو محوری گسترش دادم، یک شهردار خوب 
شهرداری اســت که بگوید که من شهر را بر اساس 
انسان محوری دارم گسترش می دهم. یعنی پیاده 
راه های بیشتر، مسیرهای ایمن دوچرخه سواری 
بیشــتر، سیســتم های حمل و نقل ریلی بیشتر را 
دارم گســترش می دهم، شهر خوب  شهری است 
که مردم آن بتوانند  صدای پرنده ها را در آن شــهر 
گوش کنند نه صدای غرش ماشین های آخر مدل 
را، مردمی توســعه یافته هستند که ثروتمندانش 
ســوار بر خودروهای عمومی شــوند نــه این که 
هرکدامشان یک خودروی شخصی داشته باشند، 
دفتر مشــارکت های مردمی  سازمان های محیط 
زیســت دارد این تغییر رفتارها را ایجاد می کند، 
ما در طول یک ســال گذشته 740 کیلومتر مسیر 
ایمن دوچرخه ســواری در 14 شــهر ایران ایجاد 
کردیم، این کار بزرگی اســت کــه بدون یک ریال 

اعتبار انجام دادیم. 

شاید هنوز 
همین االن 

که من و شما  
داریم صحبت 
می کنیم مردم 

یزد، مردم 
میبد و مردم 
اردکان فکر 
می کنند که 
آن شهرک 

صنعتی 
فوالد که 

آقای خاتمی 
رئیس جمهور 
آمد افتتاح 

کرد بهترین 
خدمتی بوده 

است که آقای 
رئیس جمهور 
به منطقه کرده 
است در حالی 
که از نظر یک 

کارشناس 
اصاًل اینطوری 

نیست، ما 
آمدیم یک 

صنعت کاماًل 
آب بر را در 

یک منطقه ی 
خشک مستقر 

کردیم
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   هشدارهایی مدام وزارت بهداشت 
و کارشناسان تغذیه در مورد الگوی تغذیه 
جامعه ایران و همچنین تاکید مســئوالن 
در ابالغ سیاست های کلی سالمت، حاکی 
از این اســت که جامعه ایران در امر تغذیه، 
دارای الگوی خوبی نیست. به نظر شما اوال 
امروز الگوی تغذیه مردم ایران، از کجا آمده 

و چه نوع اشــتباهاتی در این الگو وجود 
دارد؟

کالنتری: الگو از یک محل و منشــا خاصی 
نمی آید، الگو مخلوطــی از تاریخچه، فرهنگ و 
ســنت های یک جامعه اســت، اختالف فرهنگ 
هــای مختلف، الگــو را ایجاد می کنــد و این ها 
دســتخوش تغییر می شــوند، مردمانی که در 

آذربایجان یک ســبک غذایی خاص دارند وقتی 
به بخشی از شهرســتانی مانند شهر تهران ورود 
پیدا می کنند تغییراتی ایجاد می شود اینها روی 
مردم منطقه تاثیر می گذارند در نهایت الگو آنچه 
در حال حاضر در یک جامعه مورد اســتناد است 
و روال عــادی مردم در نوع غذا خوردنشــان می 
باشــد ملقمه ای از مســایل فرهنگی گوناگون 
داخل خودشــان و اقــوام خودشــان و قوم های 
متعددی اســت.به خصوص کشوری مانند ایران 
کــه حداقل هفت قوم و 65 زیر قــوم دارد اینها با 
هم در نوع خودشــان بر هم دخالت دارند و تاثیر 
گذار هســتند. با فراگیر شــدن ارتباطات آسان 
بین ملت های مختلف کــه ملت مقابل هم مانند 
ملت ما تعدد افکار و اقوام و ســبک های زندگی 
ملقمه دارد همه اینها در کشــورهای مختلف به 
شکلی در می آید که به آن الگوی غذایی آن مردم 
می گویند، در بســیاری از این مــوارد این الگوها 
چون برداشــت های جامعــه از جوامع مختلف 
است و شــاید خیلی از زمان زیر ساخت هایی که 
مثــال در آن جامعه مقابل می باشــد و این مدل 
از افکار را که برای خودشــان انتخــاب کردند با 
زیر ســاخت های کشــور ما متفاوت است صرفا 
انتخاب الگوی غذایی حتی می تواند بســیاری از 

چند صدایی در الگوی تغذیه موجب خسران شده است

 برای سالمت مردم 
فرهنگ سازی شود

 الگو مخلوطی از 
تاریخچه، فرهنگ 
و سنت های یک 

جامعه است، 
اختالف فرهنگ 
های مختلف، الگو 
را ایجاد می کند و 
این ها دستخوش 
تغییر می شوند، 
مردمانی که در 
آذربایجان یک 
سبک غذایی 
خاص دارند 

وقتی به بخشی از 
شهرستانی مانند 
شهر تهران ورود 

پیدا می کنند 
 تغییراتی ایجاد 

می شود

»بحران در سالمت تغذیه ایرانی ها« هشداری که بارها و بارها از سوی کارشناسان و متخصصان داده 
شده است، مصرف بسیار فست فودها نشان می دهد که وضعیت تغذیه ایرانی ها نگران کننده است 
و باید فکری اساسی اندیشید؛ نکته مهم و جالب توجه این است که به طور کلی غذاهای فست فود حاصل 
ورود فرهنگ تغذیه کشورها به ایران است، اما چرا ایران در سالمت تغذیه ای دچار مشکل شده و راهکار 
آن چیست!؟ دکتر ناصر کالنتری، قائم مقام معاونت بهداشت و دکتر سعید حسینی، متخصص تغذیه می 
گویند: بحث الگو و تغییرات آن ناشی از ضرورت است، سبک زندگی جامعه ایران تغییر کرده و به همین 
دلیل الگوی تغذیه آنها نیز تغییر یافته و در حقیقت مردم ایران به دلیل فرصت کمی که دارند، به سوی 
مصرف مواد فست فودی سوق می یابند و این امری طبیعی است، اما آنچه بسیار مهم است و مورد توجه 
قرار نمی گیرد این است که الگوی تغذیه ایران نا سالم و نا مطلوب است، مواد غذایی و بهداشت فست 
فودها باید کنترل شوند و لبنیات و سبزیجات در سبد تغذیه ایرانیان مورد توجه قرار گیرد. البته این 
مشکل در کشور هم انکار ناپذیر است که لبنیات بیشتر خوردن پول بیشتر می خواهد. پول بیشتر اقتصاد 
بهتر می خواهد و اقتصاد بهتر فضای سیاسی و اجتماعی بهتری می خواهد یعنی همه گزینه ها به هم 
مربوط است.  آنان تأکید کردند که برای حل معضل تغذیه جامعه ایران الزم است کنترل مواد اولیه 
مصرفی در تولیدکنندگان غذایی با نظارت بیشتری انجام شود. بخشی که موظف است نظارت کند 
ضرورتاً بایستی همگام با بخشی که باید بر آن نظارت شود توسعه پیدا کند؛ همچنین باید در فرهنگ سازی 

از راه های مختلف هزینه کنیم.  
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اوقات مشکل ساز نیز تلقی شــود.مثال آنچه که 
ما در حال حاضر به نوعــی از جوامع غربی نمونه 
برداری کردیم و مساله غذاهایی که سریع آماده 
می شــود به نام فســت فود را مد نظر می گیریم. 
فســت فود که به نوعی خود آن کار یک ضرورت 
در غرب بوده اســت اولین ساندویچ زمانی بود که 
کارگران معدن در منطقــه ای از آمریکا فرصت 
کافی برای غذا خوردن نداشتند انسان هم خالق 
اســت از این رو نوعی غذا آماده می کردند که در 
همان فرصت کوتاه بخورند و ســریع به ســر کار 
برگردند که پیچاندن غذا در الی نان خاصی، که 
به نوعی می توان گفت این جد فست فودی است 
که درست شد، کشوری که این را الگوبرداری می 
کند تبعا باید طوری باشــد که شرایط فرهنگی 
اقتصادی و اجتماعی با آن یکســان باشــد وقتی 

نباشد الگوبرداری مشکل ساز می شود.
می خواهم بگویم کــه الگوی غذایی معلول 
ارتباطــات فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعی 
دسترسی به ابزار ارتباطی مثل ماهواره، اینترنت، 
حتی فیلم های حادثه ای یا اجتماعی که نشــان 
دهنــده زندگــی روزمره هســتند، می باشــد، 
همانطور که آدم ها از یک لباســی که هنرمندی 
در آن فیلم پوشــیده اقتباس می کند و می بینید 
که بازار لباس ســازی ها در تولید پوشــاک مدل 
های آنها را بر می دارند طبعا مردم عادی هم غذا 
خوردن را در همین مســائل نمونــه برداری می 
کنند، این الگو در حال حاضر در کشــور ما الگوی 
به نسبت نا مطلوبی است چرا که بعضا وقتی ما از 
کشورهای دیگر الگو برداری می کنیم شاید همه 
مواردش را بر نداریم چیزهای خاصی که ترجیح 
می دهیم برداریم مثال در کشورهای غربی فست 
فودی را که خودشان درســت کرده اند، کنار آن 
حتما میوه و سبزی می گذارند چون به این نتیجه 
رســیدند که این موجب سلب آســایش و نقض 
سالمت مردم می شــود ولی ما هنوز آن تیکه را 
بر نداشتیم فقط فهمیدیم که باید پیتزا بخوریم، 
این الگو یک الگوی نا مطلوبی اســت که به نوعی 
یک مصرف میوه و سبزی در داخل الگو به شدت 
پایین اســت، از میانگین هــای جهانی و منطقه 
ای پاییــن تر، دوم مصرف مواد قندی نســبت به 
کشورهای منطقه و جهان باالتر می باشد در مورد 
مصرف نمک به خصوص در کشــورمان واقعا در 
مرحله بحران هســتیم. من خیلی راجع به روغن 
نگرانی ندارم چون ما هنوز از توصیه شــده های 
جهانی هم پایین تر هستیم مثال وقتی توصیه زیر 
35 درصد از انرژی باید از روغن کسب شود ما در 
مطالعات مختلف انستیتو بین 24 تا 27 هستیم؛ 
در نتیجه مــا درصد انرژی حاصــل از چربی در 
انرژی روزانــه مان در محدوده نرمــال قرار دارد 
ولی شاید نوع روغنی که مصرف می کنیم ممکن 
است که مقداری مشــکل ساز باشد؛ متاسفانه ما 
هنوز بخــش عمده روغن خــود را از روغن های 
جامد مورد استفاده قرار می دهیم که می توانند 
بر سالمتی عوارض بدی داشته باشند. در نتیجه 
این الگوی موجود برداشت متعدد از همه اقوام و 
کشورهاست و ریشه در تاریخ و سنت خودمان هم 
دارد، ولی چیزی که آزاردهنده است چند حالتی 

است که ما باید حتما به اینها فائق بیاییم. 
حســینی: بحث الگو و تغییرات آن ناشی 
از ضرورت اســت مثال در تهران ممکن است که 
شما زمان کمتری داشــته باشید محلی که یک 
غذایی را می خواهد عرضه کند به لحاظ هزینه ای 
مکانش خیلی گران تر است، شما همین را با یک 

شهرستان مقایسه کنید؛ ما در شهرهای کوچک 
بســیاری جاها ظهر مغازه ها بسته هستند و همه 
افراد هم در خانه هســتند، ولی در تهران چنین 
چیزی نیست صبح که فرد بیرون می آید معموال 
آخر شــب به خانه مــی رود، لــذا در تهران یک ا 
لگو و در شهرســتان ها یک الگو دیگر دیکته می 
شــود ولی قاعدتا در کشورمان اگر مثال در تهران 
ضرورت استتفاده از فست فود به وجود می آید در 
شهرســتان ها چنین ضرورتی وجود ندارد چون 
وقت و فرصت هســت ولی ما در شهرستان هم به 
پیروی از تهران عمل می کنیم آنجا را هم زنجیره 
ای می کنند و این پراکندگی ها به وجود می آید. 
مثال 5 ســال پیش چقدر فالفلی در کشــور می 
دیدیــد؟ در صورتی که این یکی از غذاهای بومی 

یک منطقه بود. 
مثال شما 5 ســال پیش در آمریکا هموست 
نمی دیدید ولی االن انقدر هموست زیاد شده که 

در سوپر مارکت ها دیده می شوند. 
یــک گروهی از یــک منطقــه ای به جایی 
مهاجرت می کنند و یک چیزهایی با خودشــان 
می برند و می آورند، جامعه ما زیاد از خارج تاثیر 
پذیر نیست ولی در شهرستان ها مهاجرت هایی 
در حال انجام اســت. در این زمینه مخلوط شدن 
فرهنگ ها تاثیرگذار اســت اما اگــر نگاه کنیم 
یک چیزهایی ضرورت اســت و نمی توانیم آن را 
حذف کنیم یعنی الزاما اگــر بگوییم که این الگو 
دارد تغییر می کند حتما بد است، اینطور نیست، 
باالخره به دلیل ضرورت دارد تغییر می کند ولی 
ما باید ببینیــم که دیگران در مقابل این تغییرات 
چه کردند و این تغییرات کجاها به ضررشان شده 
و کجا به نفعشان اســت تا ما از آن تجربه استفاده 
کنیم، ما متاسفانه مشکلمان این است که از این 
تجربه اســتفاده نمی کنیم، همین فست فود که 
می توانیم سریع از مغازه تهیه کنیم باید سرعتش 
بیشتر شــود یعنی شــما برای تهیه آن حتی از 
ماشین هم پیاده نشوید، یعنی باز فست آن فست 
تر می شــود سرعت عمل بیشــتر می شود آیا ما 
واقعا در کشــور چنین چیزی را ضرورت داریم، 
گاهی ضرورت نیســت، در واقع کالس می شود، 
به همین دلیل در یک منطقه اگر قرار باشد فست 
فودی در تهران راه بیفتد به نظر می رسد که جای 
آن در بازار اســت که شلوغ می باشد است و جای 
پارکی نیســت ولــی می بینید که یک ســرعت 
عملــی در تهران راه می افتــد و در منطقه باالی 
شــهر فضای زیادی دارد به این ســمت می رود، 
بعضی از اینها ضرورت اســت و بعضــی ها را هم 
نیاز نداریم ولی وارد می شود، این مسائل ریشه و 
دالیل جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصادی 
و مختلف دارد، یعنی صرفا این نیســت که ذائقه 
های مــا تغییر کنــد و این کار را کنیــم، هر چه 
چشــم می بیند دل هم می خواهد، وقتی تقریبا 
در فیلم ها آبگوشــت خوردن را کمتر می بینید 
طبیعتا به چشــم چیز دیگری نشان می دهیم و 
دل هم آن را می خواهد به همین دلیل نسلی که 
جدید می شود چیزهای یکه قبال می خوردند را 
دوســت ندارد در صورتی که آن الگوی غذایی که 
قبال در کشور حاکم بوده شاید بهتر بوده است به 
این دلیل که غذاها فیبر بیشتری داشته و سبزی 
پای ســفره بوده و این اتفــاق دارد کمتر و کمتر 

می شود.

   این تغییر الگوی تغذیه که به سمت 
فســت فود حرکت می کند بــرای مردم 

بیماری ایجاد می کند؟
حسینی: قطعا

کالنتری: قطعا 
 براساس آمار و شــواهد مردم ایران 
بسیار به مصرف فست فودها تمایل دارند، 
یکی از انتقادهایی که از سوی کارشناسان 
مطرح شده این است که شرایط فراهم می 
شود تا مردم به سمت مصرف این نوع مواد 
غذایی ســوق پیدا کنند، مثال رستوران 
هایی که تنها فست فود صرف می کنند در 
سطح جامعه بسیار شده و هیچ نهادی مانع 
از فعالیت این نوع رستوران ها نمی شود و 
این رفتار متناقض از سوی دولت یا نهادهای 
مربوطه را می رســاند، وزارت بهداشت در 
این زمینه تذکراتی نداده؟ چه سیاســت 
و برنامه ریزی در این مــورد باید در پیش 

گرفت؟
حســینی: دو بحث در این جا وجود دارد، 
آنها یک کاری مــی کنند و متوجه اشــتباه می 
شــوند و تصحیح می کنند ما که هنوز قدم اولیه 
را بر نداشتیم می توانیم تصحیح شده را بگیریم، 
با فست بودن مشــکلی نداریم یعنی اگر چیزی 
ســریع آماده شود مشــکلی نداریم این ضرورت 
تهران اســت، در خارج از کشور همه جاهایی که 
فست فود دارند دو ســه کار هم انجام می دهند 
ما می گوییم که فست فودها انرژی زیادی به فرد 
می رســاند، اینها برای اینکه انرژی زیاد را کنترل 
کنند ابتدا آگاهی می دهند، شــما در ساندویچ 
فروشی معمولی نمی دانید که چطور درست می 
کنید و اگر بگویید کــه این حقایق تغذیه ای اش 
را بدهد نمی تواند ارائه بدهد، ولی وقتی سیستم 
در شــبکه زنجیره ای برود ماشــین دارد کار می 
کند نقش آدم ها کمرنگ می شود ماشین تعریف 
شــده است، مقدارها مشــخص اند و می تواند به 
راحتی حقایق تغذیه ای را ارائه بدهد، امروز شما 
در فروشگاه های زنجیره ای فست فودی خارج از 
کشور که می روید در سایت و در همان فروشگاه 
ها، می بینید که اطالعــات تغذیه ای را ارائه داده 
اند، یعنی شــما آگاهانه فقط کافی اســت بدانید 
که چربی برای شــما خوب نبــوده و این نگاه می 
کند و براســاس اطالعات انتخاب می کنید، این 
از مزایای زنجیره ای هاســت، ما این زنجیره ای 
را داریم، می توانیم همیــن ابتدا اول کار بگوییم 
ما به شــرطی با زنجیره ای موافقت می کنیم که 
شــما این اطالعات را به مشــتری بدهید، هیچ 
هزینه ی اضافــی هم برای او نــدارد، می توانیم 
بگوییم این تابلویی که شــما سردرت می زنید و 
می گویید قیمت چند هســت، خب بگویید این 
انرژی هــای اینها یا یک کاغذ.کــه این اطالعات 
را در منو می خواهد به شــما بدهد. ما این کار را 
نمی کنیم که یعنی بتوانیم کمی اطالعات خوب 
بدهیم. نکته دوم این هســت. باز فست بودن آن 
ضرورت اســت. در خارج هم می آید فست را ارائه 
می کند، این کار را می کند تا ســریع انجام شود، 
مشــخصاً در منطقه آمریکا می گویم، در منطقه 
ای که اســپنیش تبارها زیاد هســتند، مکزیکی 
تبار ها زیاد هســتند آنجا می آید فســت فودی 
درســت می کند همه ی خاصیت های فســت 
فودهای دیگر را هم دارد، یعنی ســرعت، قیمت 
پایین، ریلکس تر و راحت تر هســتید در محیط 
های فست فودی، خیلی دیسیپلین نمی خواهد، 
خیلی شــرایط شیک و پیک نمی خواهد. همه ی 
آنهایی که می آیند تقریباً در یک ســطح هستند. 

 بحث الگو 
و تغییرات 
آن ناشی از 

ضرورت است 
مثال در تهران 
ممکن است 
که شما زمان 
کمتری داشته 
باشید محلی 

که یک غذایی 
را می خواهد 
عرضه کند به 
لحاظ هزینه ای 
مکانش خیلی 
گران تر است، 
شما همین را با 
یک شهرستان 
مقایسه کنید؛ 
ما در شهرهای 

کوچک 
بسیاری جاها 
ظهر مغازه ها 
بسته هستند و 
همه افراد هم 

در خانه هستند، 
ولی در تهران 
چنین چیزی 

نیست صبح که 
فرد بیرون می 

آید معموال آخر 
شب به خانه 

می رود، لذا در 
تهران یک ا لگو 
و در شهرستان 

ها یک الگو 
دیگر دیکته 

می شود
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جبــران کرد و پیروزی به دســت آورد. جامعه نه 
فقط ضرورت حتی خواســت خود بداند. ببینید 
بخش اعظم فســت فودهای ما شــب ها شــلوغ 
هســتند که نه دیگر سرکار هســتیم و نه عجله 
ای برای زمان داریم. حتی به عنوان فســت فود 
سه ساعت در صف می ایســتند جوان ها، دو سه 
ســاعت وقت می گذارند که یک غذایی که قرار 
است بیســت دقیقه آماده شود، بخورند، پس آن 
ضرورت زمانی و آن کمبــود زمان برای کار، زیاد 
در کشــوری مثل ایران هنوز مطرح نیست. شما 
می توانیــد همین االن کنار همــان مغازه هایی 
که غذا آماده مــی کنند، قورمه ســبزی قیمه و 
فسنجان دارد، سه دقیقه ای هم حاضر می شود. 
در سه دقیقه می توانی این را بگیری. اصاًل سخت 
نیســت و خیلی هم آســان تر از این فست فودها 
آماده می شودلذا می خواهم بگویم که این چیزی 
است که خواست جامعه اســت و این خواست را 
حتــی بعضاً خودمان موجب شــده ایم. یعنی در 
فرهنگ ســازی ناموفق بودیم. مگر ما در کاهش 
مصرف ســیگار ناموفق بودیم. وقتی که فیلم می 
ســازیم، حتی فیلم های ایرانی می ســازیم که 
در زمان های خاصی از ایــن فیلم هنرمندی که 
خیلی ها خودشــان را جای او گذاشتند و خیلی 
ها شرایط و گرفتاریهایی را مانند او دارند و وقتی 
به جایی می رســد دست روی پیشانی می گذارد 
و یک ســیگار از جیبش درمی آورد و گوشــه ی 
لبش می گذارد تصورتان این اســت که آدمی که 
ایــن را نگاه می کند و با او همــذات پنداری کند 
به ســمت آن ســیگار نمی رود. مردم هم همین 
گونه به سمت غذاهای فست رفتند. درست است 
که آقــای دکتر می گویند مهاجــرت نداریم، اما 
مگر ماهواره آدم های آمریکا و انگلیس و فرانســه 
و ســوئیس نیســت که در خانه ما وارد شدند؟ نه 
فقط در محله مان وارد شدند بلکه آمدند در خانه 
مان وارد شــدند. یعنی در خانه خانواده روشــن 
می کند و حتی کالس آشــپزی در آن می گذارد. 
بنابراین نگران این نیســتیم که واقعاً مال ما می 
آیند یا نمی آیند، اساســاً ما دیگر به قول یکی از 
سیاســتمداران جهانی واقعاً به نوعی در دهکده 
ی جهانی به ســر می بریم. در دهکده جهانی ما 

باید مراقبت کنیم. اینجاســت که ما خیلی وقت 
ها متاسفانه به جای سرمایه گذاری روی فرهنگ 
خودمان.مشــخص نیســت که با چــه قصدی 
فرهنگ خودمان را به نوعی در پس پرده نگاه می 
داریم. وقتی فرهنگ خودمان را به هر دلیلی زیاد 
تبلیغ نمــی کنیم طبعاً جوان مــن در مواجهه با 
فرهنگ دیگری بزرگ می شــود. یعنی به عبارت 
درست تر تو وقتی داشته خودت را در مقابل بچه 
ات نمی گذاری، بچه ات داشته ی دیگران را برمی 
دارد. شــما نگاه کنید حتی در نامگذاری خیابان 
های ما، اینها چیزهایی اســت که واقعاً باید روی 
آن باید فکرکرد. در مطالب درســی مان فرهنگ 
غنی زیادی داشــتیم و هنوز داریم که می توانیم 
به عبارتی جوان های ممکلت را با آن بزرگ کنیم. 
اما وقتی به هر علتی از آن اجتناب می کنیم البته 
من متخصص امور فرهنگی نیســتم چون دانش 
پزشــکی دارم و دانش پزشــکی هم در حیطه ی 
علوم اجتماعی هســت می توانیم این حرف ها را 
بزنیم لذا وقتی آنجا شکست خوردیم نمی توانیم 
متوسل به زور شــویم. این که قانون بگوید شما 
نباید بخورید، این که صدها ســال در مملکت و 
بخصــوص بعد از انقالب با تاکید بیشــتری روی 
مواد مخدر داریم کار می کنیم، قانون گذاشــتیم 
و حتی اعدام می کنیم چطور موفق نیستیم؟ می 
خواهم بگویم که اصاًل از این بعــد بیرون برویم. 
اساسا کار این هست که الاقل آنچه که مصرف می 
شود، به قول آقای دکتر نزدیکی و قرابت بیشتری 
با سنت های ما پیدا کند، خالقیتی داشته باشیم، 
دوم آن که آنچه که بــه هر حال به مردم داده می 
شود از سالمت برخوردار باشــد. به عبارت دیگر 
کنترل مواد اولیه مصرفی در این تولیدکنندگان 
غذایی با نظارت بیشــتری انجام شود. به هر حال 
واقعیت این اســت که بخشــی که موظف هست 
نظارت کند ضرورتاً بایســتی همگام با بخشــی 
که باید بر آن نظارت شــود توسعه پیدا کند. مثاًل 
ساختارهای نظارتی کشور سی سال پیش که در 
خیابانی به طول ســه کیلومتر،سه یا چهار محل 
تولید غذا بود، تعداد کارکنان بخش نظارت ســه 
تا ده نفر بودند بعد از ســی سال در این خیابان در 
حال حاضر پانصد تا دو هزار مغازه به جای آن سه 
عدد باز شده اســت و تعداد 10 تا 15 نفر نظارت 
می کنند یعنی اینکه نظارت کم شده است اصرار 
دارم این را بگویم کــه حاکمیت و جامعه باید در 
این زمینه سرمایه گذاری کند تا ما بتوانیم نظارت 
کنیم. اگر تعداد ناظرین ما نســبت به واحدهایی 
که نظارت شود از هیچ عدد منطقی پیروی نکند 
شــما نمی توانید از حوزه بهداشــت کشور توقع 
داشته باشید چرا به این ساختمان و ساختارهای 
تولید شــده نظارت نمی کنید. طبعاً بایستی این 
یک تناسب منطقی می داشت. به عبارت درست 
تر باید بگویم که ضرورت دارد ساختار نظارت بر 
رستوران ها، به فست فودها ، به محل های تولید 
و توزیع و عرضه ی موادغذایــی که با جان مردم 
سروکار دارند، اهمیت بیشــتری داده شود. یک 
نکته این اســت، نکته دوم این نیز این اســت که 
وقتی اهمیت داده می شود و جایی هم پیدا شود 
که قواعد و قوانیــن و برخورد قوه ی قضائیه با آن 
متخلفین به درستی انجام بگیرد. حقیقتاً خیلی 
از اوقات در این زمینه نگرانی پیدا می شــود که با 
این تعداد نیروی کم، با تعداد متخلفین متاسفانه 
زیاد چگونه می توان برخورد کرد. خیلی اوقات ما 
خطر می کنیم که به ســراغ اینها می رویم چون 
مسائل مادی به قدری اهمیت دارند که باندهایی 

نسل جوان تر را بیشتر در فست فودها می بینید 
که پول را کمتر می خواهند خرج کنند. خب شما 
این را آنجا که می بینید فست فود دارد بر اساس 
غذاهای خودشــان باز می شود . یعنی بیس یک 
غذای غربی، مثاًل گوشت اســت، همبرگر و این 
مایه ها هست، بیس غذاهای آنها لوبیا است یعنی 
از گوشت خبری نیست. ما می گوییم این لوبیا در 
سبد تغذیه ای چیز خوبی است. چون پروتئین را 
می دهــد. انرژی که می دهد خیلی باال نیســت. 
نقش ســیرکنندگی خوبی دارد، نقش حفاظتی 
دارد فیبرهایــی که دارد می گیرد. پس فســت و 
ارزان هســت. محیط مثل همه اســت. اما اینها 
یک تغییری دادند. ما چرا اینجا این فســت فود 
را نداریم. ما جاهایی داریم از ســوی مدارسمان 
که کنترل بیشتری دارد. اینجا چرا این کار را نمی 
کنیم. ما فست بودن را اینجا بالفاصله تبدیل می 

کنیم به یک چیزی که دوست داریم. 

   به نظر شــما وزارت بهداشت نباید 
نظارت جدی تری نســبت به فست فودها 

داشته باشد؟
کالنتری: همانطور که آقای دکتر فرمودند 
بحث دو نکته اساســی دارد؛ یکــی این که یک 
رفتار اجتماعی را نمی شــود با قانون کنترل کرد. 
اشــتباه نگیرید! همانطوری که شما سالهاست 
برای بســیاری از ویژگی های اجتماعی مجازات 
انتخاب کردید اما توانســتید تفاوت ایجاد کنید. 
اصوالً مســائل اجتماعی توسط خود جامعه باال و 
پایین می شــود و رد یا تایید می شود یا نگاه می 
دارنــد، قواعد و قوانین نمی تواننــد جلوی آن را 
بگیرند. به قول آقای دکتــر وقتی ضرورت پیش 
می آید این شــکلی باشد حاال شــما بگویید من 
دیگر مجوز فست فود نمی دهم، اصاًل مگر قانون 
گذار می تواند مخالف خواســت همگانی جامعه، 
قانون بگذارد؟ یا باید بگوییم خواســت همگانی 
جامعه خواســت غلطی است، این خواست را چه 
کســی ایجاد کرده است؟ چه کســی نتوانسته 
جلوی آن را بگیرد؟ بحث فرهنگ سازی به وسط 
می آید. اگر در بحث فرهنگ ســازی ما شکست 
خورده باشــیم، با قانون نمی شود این شکست را 

گر در بحث 
فرهنگ سازی 

ما شکست 
خورده باشیم، با 
قانون نمی شود 
این شکست را 
جبران کرد و 

پیروزی به دست 
آورد. جامعه نه 
فقط ضرورت 
حتی خواست 

خود بداند. ببینید 
بخش اعظم 

فست فودهای 
ما شب ها شلوغ 
هستند که نه 
دیگر سرکار 

هستیم و نه عجله 
ای برای زمان 
داریم. حتی به 

عنوان فست فود 
سه ساعت در 

صف می ایستند 
جوان ها، دو سه 
ساعت وقت می 
گذارند که یک 
غذایی که قرار 
است بیست 

دقیقه آماده شود، 
بخورند، پس آن 
ضرورت زمانی و 
آن کمبود زمان 
برای کار، زیاد 
در کشوری مثل 
ایران هنوز مطرح 

نیست
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که این تخلف را مــی کنند، و پنجاه تن، چهل تن 
آجیل خراب را در اسیدهای مختلفی که فقط مزه 
به این بدهند می خوابانند و آن خرابی را پوشش 
می دهند و مردم نمی فهمند مشــکل کجاست 
که باز خریداری می شــود. آدمی کــه این کار را 
می کند منفعت بســیار باالیی دارد و برای حفظ 
منافع خیلی کارها می تواند کند! وزارت بهداشت 
با تمام کمبودهای نیروی انســانی و ابزار کاری، 
پیدایش می کند. بد نیســت یــک گزارش گونه 
ای هم واحدهای خبررســانی و اطالع رسانی از 
سرنوشت و انتهای کار آنها بگیرند. واقعاً آن میزان 
جرمی که این آدم کرده و نوع مجازات تعیین شده 
تناسبی داشتند؟ آیا در این مورد اقدام پیشگیرانه 
ای انجام شده اســت.آیا برای متخلفین منجر به 
انگیزه ی مجدد برای انجام این کار شــدند ؟ این 
نکته خیلی مهم اســت! به هر حــال ابزار وزارت 
بهداشت ابزار نظارتی است و قوه ها و ساختارهای 
دیگر هم دخیل هســتند.حاال اکثر اوقات خیلی 
خوب است اما الزم است که در حد عالی باشد این 
مسئله و متخلفین را از تکرار دوباره ی این تخلف 
پشیمان کند. معموالً چنین شرایطی ایجاد نمی 
شود.این نکته اول که ســالمت داشته باشند. اما 
از همــه ی اینها مهم تر حقیقتاً این اســت که ما 
نمی توانیم خواست مردم را به زور تغییر بدهیم. 
خیلی خوب خواهد بود که این خواست را اصالح 
کنیم. اصالح ترین خواست در این تمایل نزدیک 
تر به ثواب است تا به مقابله کردن با مسئله باشد. 
همین پفکی که مصرف می کنیم حاال اسم پفک 
را نیاوریم چون پفک یک کارخانه اســت.من می 
خواهم بگویم این غالت حجیم شــده ای که در 
جامعه ما تمام تالشــمان را می کنیم که مصرف 
نشود حتی در مطب منی که متخصص کودکان 
هســتم و همه بیمارانم می داننــد در انتها برای 
این که بچه آرام شــود یک پفک در دست گرفته 
داخل می آید و من را هم حتی ناراحت می کند اما 
نتوانستیم این را تغییر بدهیم. حاال چرا از طریق 
این حرکتی برای ســالم سازی نکنیم یعنی مواد 
مغذای کــه بچه هایمان کمبــود دارند از طریق 
همین تولید کرده به بچه هایمان برسانیم. شاید 
عاقالنه تر این باشد که شرایط را اصالح کنیم. می 
گویند فرق بین آدم باهوش و آدم عاقل این است 
که آدم عاقل ســعی می کند که خودش را عوض 
کند. یعنی به گونه ای خود را اصالح کنیم نه این 
که دیگــران را عوض کنیم. من مطمئن هســتم 
که مردم ما بیشــتر از آنکه به رستوران هایی که 
به نام فســت فود معروف است دسترسی داشته 
باشــند به غذاهای محلی خودمان هم دسترسی 
دارند. حتی آنها برایشان راحت تر است؛ اما به هر 
حال آن فرهنگ سازی بایستی وسط بیاید و کار 

را انجام دهد.

    وزارت بهداشت برای حل این معضل 
نیازمند همکاری چه نهادهایی است؟ و در 
حال حاضر بــرای پیش برد اهداف خودش 
در زمینه اصالح الگوی تغذیه و رواج سبک 
زندگی ســالم، در کدام بخــش ها دچار 

مشکل می باشد؟
کالنتری: من اصرار دارم کــه بگویم همه 
نهادها مسئولیت دارند یعنی اساساً وقتی ما راجع 
به مسئله فرهنگ حرف می زنیم تصور نکنیم که 
فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول این 
کار هستند. حتی وزارت راه مسئول این کار است 
و مســئولیت دارد. ساده ترین شــکل قضیه این 

است که مثال وقتی در مســیر عبور و مرور مردم 
و این محل هایی که دارند اســتراحتگاه مجتمع 
پذیرایی در مســیر کنار اتوبان های بزرگ کشور 
می ســازند در داخل آن بایــد وزارت راه مراقب 
مراوده مردم و عرضه تولیــدات و یا تبلیغات در و 
دیوار آن باشد، اما حتی نوع شهرسازی می تواند 
نمایانگر فرهنگ ما باشد. حقیقتاً عرض می کنم 
گفتن این مصیبت ها دردی را دوا نمی کند اما در 
بسیاری از جاها مصیبت داریم چرا که شهرسازی 
یک اصولی دارد، مهم تریــن اصولش آدم هایی 
هســتند که می خواهند در آن زندگی کنند. این 
آدم ها یک فرهنگی دارند، آیــا این فرهنگی که 
اینها دارند در ساخت این شهر رعایت شده است؟ 
اگر نشــده چه دستگاهی در آن دخالت می کند؟ 
طبعاً همه ســاختارها بایــد در این زمینه حضور 
داشته باشند، اما آنچه که به آن تاکید می توانیم 
کنیم مهم ترین وســایل ارتباط جمعی هستند 
که شما وقتی وارد یک بررســی و گزارشگری از 
مجموع مطالبی که راجع به مسائل، سالمت، غذا، 
تغذیه، روش های خورانــش، روش های تهیه و 
تولید غذا در منزل، آمــاده کردن غذا و امثال آن 
و نگهداری سخن می گویید درباره زنجیره غذا و 
تغذیه، سیســتم غذا و تغذیه به اطالع رسانی می 
پردازید مردم بایستی آگاه شوند و اگر آگاه شدند 
توقع داریم که پیــروی کنند. در مجموعه صدها 
مجله و روزنامه در کشــور نگاه کنید، درصدش را 
با بقیه مطالب بسنجید می بینید که بسیار اندک 
است، در رسانه های ارتباط جمعی، چه دیداری، 
چه شنیداری، چه گفتاری، چه نوشتاری بایستی 
در این زمینه با ما همــکاری کنند. مهم ترین آن 
واقعاً صدا و سیماســت. خیلی مهم است مدارس 
در آموزش و پرورش. اهمیت زیادی دارد ما مرتب 
با مدرســه، آموزش و پرورش، وزارت بهداشــت 
تفاهم نامه می بندیم، بــرای این تفاهم نامه یک 
ســال وقت می گذاریم، از کارشناس جزء شروع 
می کنــد، این تفکر مــی آید تــا معاونین قبول 
کنند و تا دو وزیر بزرگوار بیایند بنشینند در یک 
مراســمی امضا می کنند؛ این در حالی است که 
وقتی به مدرســه محلتان می روید، همچنان در 
حال فروش ساندویچ سوسیس به بچه ها هستند 

در صورتی که تفاهم نامه داریم! 

   الگوهــای تغذیه چطــور باید به 
خانواده ها آموزش داده شود؟ مثال در صدا و 
سیما مرتبا از تبلیغات محصوالت غیر مفید 
و مضر مثل روغن ها و ... تبلیغ می شود. یا 
برنج های خارجی، با این وجود چطور باید 
الگوهای صحیح تغذیــه ای به خانواده ها 

آموزش داده شود؟
کالنتری: با صدا و ســیما هــم تفاهم نامه 
بســتیم یعنی می خواهم بگویم کــه این ارتباط 
و این همــکاری بیش از آنچه کــه در روی کاغذ 

نوشته می شود باید به عمل برگردد. 

  منفعت مالی خود را به سالمت مردم 
ترجیح می دهند؟

کالنتری: بله! منافعشــان مهم است. مثال 
می زنم. ما در فرهنگ ســازی بایســتی هزینه 
کنیم. آن لحظه ســودی نداریم یا الاقل به ظاهر 
سودی نداریم. مثل ســرمایه گذاری در سالمت 
که ســودی ندارد. من وقتی می خواهم به فرزند 
فالنی واکســن بزنم باید واکسن بخرم، نگهداری 
کنم، توزیع کنم، ســردخانه، یخچــال، کارمند 

بگیرم، اســتخدام کنم، برق و آب و مصرف شود 
تا یک واکســن بزنم. همه هزینه کــردم، اما من 
دارم سرمایه گذاری می کنم. این دیگر فلج نمی 
شــود که هزینه های بعدی که در جامعه تحمیل 
خواهد کرد را تحمیــل کند یک آدم فعال تبدیل 
به یک آدم غیرفعال نمی شود و آدمی که خودش 
می توانســت به جامعه کمک کند آدمی نخواهد 
شد که از جامعه کمک بگیرد، اما در جامعه خیلی 
وقت ها سیاســت گذاران به این ســرعت درک 
درستی از این هزینه ها در فرهنگ سازی ندارند. 
می گوییم شــما موظف هســتید که در مدرسه 
بوفه ســاالد به بچه ها بفروشــد، عدسی درست 
کند بفروشد، آش بفروشد، لوبیا درست کند، نان 
سنگک در اختیار مردم بگذارد نه اینکه نان سفید 
بدون امالح و ترکیبات ویتامینه باشــد،وقتی هم 
می گوییم چرا خانم مدیر؟ یا رئیس منطقه؟ چرا 
این را انجام نمی دهیــد؟ می گویندچون بچه ها 
نمی خرند برای این بوفه ای سود ندارد و ما چون 
می خواهیم از بوفه ای اجاره بگیریم ســودی در 
نمی آورد در نتیجه می گوییم هرچه خودت می 
خواهی بفروشی کنارش آش هم بگذار. خب این 
بچه ی من آش را که نخواهد خرید. می آید کیک 
را می خرد، می آید کیک را با نوشــابه می خرد، 
خب حاال اگر من بیایم توقعم را از آن بوفه بردارم 
، یعنی بوفه را محل ایجاد تولید منابع مالی نبینم 
بلکــه محل تولیــد فرهنگ ببینم، حتی شــده 
سوبســیتی هم به این بوفه دار بدهــم که اینجا 
بمان، و این بچه ها ســاعت 10 که گرســنه شان 
می شود، حتماً بیایند آش را بخورند و ذائقه شان 
با آش عادت بکند و به خانواده ام بگویم که از خانه 
شــان در کیف بچه ها هیچ کــس کیک و کلوچه 
های مختلف و آمیوه های صنعتــی نگذارد، اگر 
هم خواست از خانه ببرد غذای سنتی بگذارد، این 
فرهنگ سازی اســت. اینها باید با ما کنار بیایند. 
نه فقــط با ما، اصاًل برای خودشــان . اصاًل وزارت 
بهداشــت که اصاًل منفعت نمی برد. اگر ما داریم 
به عنوان پیشــگام در این مسیر حرکت می کنیم 
چون دانش آن را داریم. هرکسی هم دانش چیزی 
را پیدا کند موظف اســت که به مردم کمک کند. 
یعنی تا  وقتی من ندانم که این بچه ســوءتغذیه 
حاد شــدید دارد بــر من هرجی نیســت. وقتی 
دانستم تا به آن کمک نکنم این نه اخالقی است، 
نه عرفی و نه انسانی اســت. علوم اجتماعی باید 
به ما کمک کند که کجاها برویم ســرمایه گذاری 
کنیم تا فرهنگ ما اینقدر دستخوش تغییر نشود 
و داشته هایمان را قوی تر نگهداریم. من از اینجا 
می روم بــه آن طرف آب، باالخره حاال ما شــاید 
فیلم هایمــان نرود اما مهاجرهایمــان می روند 
که چقدر تاثیرپذیر می شــویم و آنها چقدر از ما 
تاثیر مــی گیرند. چرا آنها اینقدر کــم از ما تاثیر 
می گیرند؟ چون داشته هایشان خیلی برای آنها 
اهمیت دارد. حتی خیلی وقت ها داشته هایشان 
شاید داشــته های چندان صحیحی هم نباشد. 
اما همان داشــته را به داشــته منی که صحیح تر 
از مال او هســت ترجیح می دهد. چون خودباور 
است، ما خودباوری هایمان را باید تقویت کنیم. 
حوزه های علمیه هم مــی تواند کمک کند، می 
گویند با سخن می توان اثر کرد برخی می گویند 
یک چیز خیلی کلیشه ای است. نخیر کلیشه ای 
نیست اتفاقاًبخش زیادی از جامعه باالخره تحت 
تاثیر صحبت ها و ســخنان هستند. ساختارهای 
دیگری در جامعه مثــل وزارت ورزش، جوانان، 
ســاختارهایی مثــل وزارت رفــاه و همه وزارت 

مشکالت 
سالمت ما 

عمدتًا بیماری 
های غیرواگیر 

است، 
بیماری های 
غیرواگیر را 
وقتی صحبت 
می کنید می 
گویند عمده 
اش ناشی از 
وزن است،  
وزن ناشی از 
چه هست؟ 

از عدم تعادل 
در انرژی 

دریافتی. حال 
پس اگر قرار 
هست وزن 
این جامعه 
را من پایین 
بیارم دو سه 

کار باید انجام 
دهم، یا فعالیت 
فیزیکی اش را 
خیلی باید باال 
ببرم، خب با 

آیا شهرسازی 
من جواب 
این فعالیت 
فیزیکی زیاد 
را می دهد، 
آیا مدرسه 

ی من جواب 
این فعالیت 
فیزیکی زیاد 
را می دهد؟ 
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کسی ممکن اســت خیلی به آن نگاه نکند. چون 
آن طوالنی اســت. بــرای آن کار درازمدتی که 
کرده کسی برایش کف و دســت نمی زند. امروز 
می خواهند ببینند کجا را قیچی کرده. این برمی 
گردد به فرهنگ ما که مــا از خانواده چطور نگاه 
می کنیم. به سمت مجالت که می آیید همه می 
گویید بچه چاق بد و از ســالمت به دور است اما 
عکس کدام بچه الغری را شــما پشت مجله می 
بینید.؟ فقط بچه ی چاق را می بینید. این از پایه 
ی فرهنگ ماســت. فرهنگ مان را باید درســت 
کنیم. آن کســی هم که باال می رود کسی جز ما 
نیســت، او هم از دل ما باال می رود، از جای دیگر 
که نمی آید بنشــیند، او هم با همین فرهنگ باال 
می رود. او هم وقتی باال می رود هم دوســت دارد 
بچه اش جراح شود. اگر من گفتم می خواهم بچه 
ام خدمت بکنه، می گویــم خب برود وارد زمینه 
پیشــگیری شــود. خب بعد می بینیم در زمینه 
پیشــگیری در جامعه کســی به او بها نمی دهد، 
پول هم نمی دهد. دیگــر کجا می خواهیم به آن 

نگاه مثبت کنیم.

   بارها و بارها از ســوی کارشناسان و 
وزارت بهداشت تاکید شده که باید سبک 
زندگی مــردم ایران تغییر کند و ســبک 
زندگی سالم را در پیش بگیرند، این سبک 
زندگی ســالم باید دارای چه مولفه هایی 
باشــد و مردم ایران از این ســبک چقدر 

فاصله دارند؟
حسینی: اینطور نیســت کــه بگوییم این 
مولفه همیشــه ثابت است، شــما در این مقطع 
می گویید مشــکالت ما سالمت است، مشکالت 
ســالمت ما عمدتاً بیماری های غیرواگیر است، 
بیمــاری هــای غیرواگیر را وقتــی صحبت می 
کنید می گویند عمده اش ناشــی از وزن اســت،  
وزن ناشی از چه هســت؟ از عدم تعادل در انرژی 
دریافتی. حال پس اگر قرار هست وزن این جامعه 
را من پایین بیارم دو ســه کار باید انجام دهم ، یا 
فعالیت فیزیکــی اش را خیلی باید باال ببرم، خب 

با آن شهرســازی که استاد گفتند  آیا شهرسازی 
من جواب این فعالیــت فیزیکی زیاد را می دهد، 
آیا مدرسه ی من جواب این فعالیت فیزیکی زیاد 
را می دهد؟ آیا مکان هــای عمومی که ما داریم 
درهایش را به روی مردم باز می کنیم که فعالیت 
فیزیکی کننــد. ما اگر دانشــگاه فضای فیزیکی 
داریم و متعلق به عموم است دورش نرده دارد که 
اگر این فضا هست روز جمعه تعطیل هست شما 
نمی توانید از این فضا استفاده کنید، اگر خانه ی 
خودت آپارتمانی کوچک هست به همین ترتیب 
اســت! چندی قبل می دیدیم که پارک هایمان 
هم تعطیل می شد. خب این نگاه غلط است. خب 
پس فعالیت فیزیکــی باید باال برود. فعالیت های 
فیزیکی فضــا می خواهد، امکانــات می خواهد. 
امکاناتش ممکن است دست شــهرداری باشد، 
دست وزارت مســکن باشــد، قوانین آنها باشد 
و هیــچ ارتباطی هم با وزارت بهداشــت ندارد. از 
آن طرف اگر آن قسمت نمی تواند زیاد باشد این 
قســمت خوراک که می تواند کمی جمع و جور 
شــود. بعد ما یک دفعه یک فرهنگی می خواهیم 
درســت کنیم یک دفعه یک کســی یک نگاه به 
جامعه می کند می گوید پوکی اســتخوان زیاد 
شده در جامعه، شــروع کنید به لبنیات خوردن، 
سرانه مصرف ما در لبنیات پایین است. بله درست 
است. شــمایی که می خواهید این لبنیات را سر 
ســفره ها بیاورید و تشــویق می کنید با غذا دوغ 
بخورید، تو می خواســتی ســرانه لبنیات را باال 
ببری و مشکل پوکی اســتخوان را حل کنی. بعد 
می بینی این دارد حل می شــود بعد از آن طرف 
می بینی این دوغ که انرژی داشــت، انرژی داد و 
این انرژی زیادی کــه از آن طرف وزن را باال برد، 
وقتی وزن رفت باال بیماری قلبی و دیابت خود به 
خود می آید.پس چه کار کنم؟ چطور این آدم ها 
را ببینم. ممکن اســت در یک مقطعی من بیایم 
بگویم می خواهم انرژی را محدود کنم. حاال این 
انرژی که می خواهیم محدود کنیم یادمان باشد 
ما در بحث تغذیه و اصاًل طب این هســت، امروزه 
 in the visualize medicine می گویند

خانه ها برای اینکه تغذیه کارمندانشــان را الاقل 
درســت انجام دهنــد وظیفه مهمــی دارند. بد 
نیســت بدانید من خودم در انســتیتو تغذیه کار 
می کنم، تصــور نمی کنم غذایی کــه ما آنجا به 
بچه ها و دانشــجویانمان می دهیم چیزی باشد 
که خودمان درس می دهیم. یعنی در واقع عمل 
نمی کنیم به هر جای وزارت بهداشــت نیازمند 

کمک همه برای فرهنگ سازی است.  
حســینی: اگرچه پیشــگیری به ظاهر 
هیــچ درآمدی ندارد و به ظاهر شــما فقط دارید 
هزینه مــی کنید. اما اگر یک مقــدار عمیق نگاه 
کنید، باالخره شــما اگر این پیشگیری را نکنید 
یک چیزی را باید در آینــده بدهید برود، هزینه 
ای باید بابت آن بپردازیــد و آن هزینه درمان به 
مراتب از هزینه پیشــگیری بیشــتر است، این را 
در ذهن داشته باشــیم. حاال در بحث پیشگیری 
اگر شما بد عمل کرده باشــید، مثاًل چربی بد به 
خورد مردم داده باشــید، ســیل وار داری عرضه 
می کنید، آدم های مریــض و قلب مریض را یک 
نفر با قالب ایســتاده می خواهد ایــن ها را یکی 
یکی درســت کند، این قالب جواب آن ســیل را 
نمی دهد. اما چرا خودمان را تصحیح نمی کنیم؟ 
هرجا منافعی کوتاه مدت باشد قطعاً این باالخره 
بیشــتر به نظر جلوه می کند. شما اگر نگاه کنید 
مشکل دیگر فرهنگی که ما داریم این هست. در 
همین بحث مقوله ی بهداشــت هرکسی که می 
خواهد وزیر شــود انتظاری که ما از آن داریم چه 
هست؟ ایراداتی که از او می گیریم چه هست. ما 
در حقیقت خودمان بــا فرهنگی که داریم کاری 
می کنیم آن مســئول که اگر مــی خواهد برنامه 
ریزی کند برنامه ریزی اش طوری باشد در زمان 
مدیریت خودش جواب بدهــد. یعنی حتماً باید 
خودش افتتاح کند. این را مــا مثبت می بینیم. 
االن تقریباً با اواخر دولت هم که مواجه هســتیم 
شما می بینید افتتاحات زیاد هست، بهره برداری 
ها دیگر دارد زیاد می شود، در صورتی که اگر این 
بهره برداری ها زیاد می شــود یعنی شما خیلی 
کار خوبی کردید اما نگاهت کوتاه مدت بود. یک 
کار کوتاه مدتی را درســت کردید، کارهای کوتاه 
مدتی در حیطه ی درمان است معموالً. کارهای 
درازمدتی وقتی فکر می کنید این فرهنگ سازی 
زمان می خواهد. ممکن اســت امروز یک وزیری 
پایه ی درســت برای تغذیه ی مناســب بگذارد. 
بیست سال دیگر تعداد دیابتی اش کم می شود، 
بیماری قلبی اش کم می شــود. بیماری هایی که 
غیرواگیر است کم می شــود اما این بیست سال 
دیگر معلوم نیســت این وزیر کجاست. این باید 
قدمی که برمی دارد کاری نداشــته باشد که بعد 
از من چــه آدم عامی و نماینده مجلس یا در جای 
دیگر چه کسی اســت؟او چه می خواهد؟ ما می 
خواهیم بگوییم االن چــه کردی؟ ما برای زمینه 
های فرهنگــی کار طوالنی مــی خواهیم. نگاه 
طوالنی داریم. مدیریت ما امروز شــما می روید 
ما این همه بیمــاری های قلبی عروقی داریم، که 
طبق آمارها می گویند باالخره نســبت هایمان 
زیاد شــده، برمی گردید بگوییم 20 سال پیش 
آنهایی که روغن بد عرضــه کردند بیایند جواب 
بدهند؟ کسی نمی گوید آن وزیر رفت و آن وکیل 
رفت، این وزیر حاال با ایــن گرفتاری ها می ماند، 
امروز شــما مثاًل به یک بیمار دیابتی فکر نکنید، 
وقتی آمــار می گویند اینطــوری دیابتی ها زیاد 
می شود، 6 وزیر بعدی باید به عوارض دیابت نگاه 
کند و پاســخ بدهد. کل هزینه باید آنجا برود. اما 

 همه نهادها 
مسئولیت دارند 

یعنی اساسًا 
وقتی ما راجع به 
مسئله فرهنگ 
حرف می زنیم 
تصور نکنیم 

که فقط وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مسئول 
این کار هستند. 
حتی وزارت 
راه مسئول 

این کار است 
و مسئولیت 
دارد. ساده 
ترین شکل 

قضیه این است 
که مثال وقتی 
در مسیر عبور 
و مرور مردم 
و این محل 

هایی که دارند 
استراحتگاه 

مجتمع پذیرایی 
در مسیر کنار 
اتوبان های 

بزرگ کشور 
می سازند در 
داخل آن باید 
وزارت راه 

مراقب مراوده 
مردم و عرضه 
تولیدات و یا 
تبلیغات در و 
دیوار آن باشد
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یــا in the visualize Notationفردی! 
یعنی نســخه ای که من امروز در تلویزیون برای 
مردم بپیچم، ممکن اســت در یک جا بگویم آقا 
دوغ بخــور، در یک جا بگویم نــه آب بخور، چرا 
دوغ مــی خوری؟ این دوغ برای جایی اســت که 
انرژی زیادی می خواهــم بدهم، آب برای جایی 
اســت که انرژی کم می خواهــم بدهم. مثاًل می 
گویم، امروز ما می مانیم کــه باالخره به مراجعه 
کنندگان بگوییم ســبزی بخور یا نخور. ســبزی 
خوردن خوب اســت، اما سالمت سبزی هم مهم 
است. سالمت ســبزی باالخره از کجا می آید؟ از 
کشــاورزی می آید. پس این کــه می گویم همه 
ی نهادهــا باید به نوعی درگیر شــود می گوییم 
میوه را بخــور، خب این باالخــره  در خوبی این 
میوه شکی نیست، اما یادمان باشد  انرژی آن باید 
لحاظ شــود. اگر جامعه ای دارد چاق می شود به 
این معنی نیســت که چیزهای بد خورده است، 
چیزهای خوب هم اگر زیاد خورده شــود ممکن 
اســت چاق شــود. پس اینها را باید همه را با هم 
دید. افراد را باید تک تک بررسی کرد. زمینه ها را 
باید دید. کلی گویی می توانیم کنیم. کلی گویی 
یعنی این که بگوییم مواظب انرژی دریافتی تان 
باشید که وزنتان باال نرود. این یک قاعده ی کلی 
اســت. هرچیزی که باعث می شود وزن شما باال 
برود چه چیز خوب باشــد چه بد باشد عماًل شما 
را به سمت آن مشــکالت می برد. پس یک قانون 
کلی! انرژی دریافتی باید حد و حدودش حساب 
شود. مالکش کجاست؟ مالک اش محدوده وزنی 
است پس این را ببینید. این قانون کلی است. این 
یک نسخه ی کلی ندارد. یعنی یک جایی که کم 
است اضافه می کند، یک جایی که اضافه است کم 
می کند. حاال اگر این را دانستیم بعد وارد جزئیات 
می شــویم. مثاًل ممکن است در جامعه ی تهران 
هوا خیلی آلوده باشــد. خب اینجا می گوییم این 
آلودگی به من چه می دهد. می گوییم اکسیدانت 
را زیاد می کند. رادیــکال آزادت را زیاد می کند. 
خب چیزی دارم که با خوردن این را مقابله کنم؟ 
می گوییم بله ســبزی و میوه مفید اســت پس 
اینجا روی این بســیار تاکید کن.ممکن اســت 
یک جایی در شهرســتانی در آسمان آبی و هوای 
خوب زندگی کنی. آنجا ممکن اســت شما خیلی 
رادیکال آزاد و اکسیدانی در فضا نباشد. آنجا حاال 
اگر آن میوه را یک مقدار رو به پایین آوردی اینجا 
ممکن است مشــکلی نداشته باشد. این محدوده 
است. عدد است. فیکس نیست. این مثل واکسن 
نیســت که بگوییم در چهارطرف کشور به همین 
صورت اســت، اما خوردن اینطور نیست. دز آن 
باال و پایین می شــود. در یک جایی یک چیز می 
طلبد در جای دیگر چیز دیگری می طلبد. این که 
بیاییم بگوییم به مردم یک جور مصرف کنند نمی 
شود.بله آمارهای کلی هست که سرانه ی مصرف 
لبنیات ما پایین است، لبنیات بیشتری بخورید. 
لبنیات بیشتر خوردن پول بیشــتر می خواهد. 
پول بیشــتر اقتصــاد بهتر می خواهــد، اقتصاد 
بهتــر فضای سیاســی و اجتماعــی بهتری می 
خواهد.یعنی همه گزینه ها به هم مربوط اســت. 
برای همین اســت که واقعاً اگر بخواهیم الگوها را 
تصحیح کنیم باید همه دست به دست هم دهیم 
یعنی باید بیاییم بپذیریم که مثاًل فرض کنید اگر 
یک درآمدی وجود دارد کــف درآمد باید اینقدر 
باشد و این مقدار آن باید صرف خوراک شود، این 
مقدار به تفریح اختصــاص یابد همه اینها واقعی 
باشــد. اما اگر یک جایی واقعی نبود چشــممان 

را بســتیم خب باالخره از یــک جایی باید تامین 
شود. حاال یک کســی آدم خوبی است می گوید 
به خودم آسیب می زنم، اینها را نمی خورم تا این 
پول جواب زندگیم را بدهد، یک کسی نه، ممکن 
است آدم خوبی نباشد می گوید من می روم مواد 
را به بچه مردم می فروشــم حاال این موادفروشی 
علنی مواد است، یک بار در بوفه مدرسه است چیز 
دیگری می فروشد. االن مشکل ما این هست که 
چند صدایی داریم. شما می بینید صدا و سیمای 
ما چیزهایی را می گوید که خودش کاماًل می داند 
که ضد فرهنگ است، ضد سالمت است. اما از یک 
جایی مــی آید که ظاهراً اعتماد به آن باالســت. 
حال من و آقــای دکتر باید در مطب بنشــینیم 
به زور و بــال بگوییم اینکه ایــن می گوید خالف 
است، بعد می گوید اگر خالف است چرا آن کسی 
که من بــه او اعتماد دارم دارد ایــن را می گوید. 
برای همین اســت که این چند صدایی ها و بعد 
در خود طب مان هم، یــک طب غربی ای داریم، 
یک طب به ظاهر ســنتی ای داریم. طب سنتی 
ما یک محبوبیتی دارد، طب ســنتی می آید یک 
چیزهایــی را درو می کند و می رود طب غربی باز 
از اینور می رویم ما که آن جا برسیم باز ما از اونور 
درو مــی کنیم. یعنی ما یک شمشــیری به روی 
هم می کشــیم، مردم هم ایستادند که کدام یک 
از اینها درســت می گویند. اینها چیزهایی است 
که ما باید در محیط دانشــگاه بنشینیم با هم یک 
کاســه کنیم، نظرمان یکی باشد، اگر هم نظرمان 
یکی باشد ممکن است باز هم در آخر اشتباهاتی 
کرده باشــیم اما از یک کانال. یک کانال شما می 
زنید مثاًل اســم آن شــبکه قرآن است می بینید 
طرف دارد منع لبنیات می کند، در یک شبکه می 
بینید اسمش سالمت است دارد تشویق لبنیات 
می کند. مردمی که نگاه می کنند این وسط کدام 
را بــاور کنند؟ ما می مانیــم بالتکلیفی به عنوان 
مردم این تفاوت ها را نمی دانیم چطور یکدســت 

کنیم.

  در بحث الگــوی تغذیه ضرورتًا چه 
تغییری باید صورت گیرد و وزارت بهداشت 
در این زمینه چــه فعالیت هایی باید انجام 

دهد ؟
کالنتری: علی رغم همه این شــرایطی که 
وجود دارد، تعــدادی توصیه موکــد همگانی در 
کشــور داریم، حاال یک مقدار باال و پایین شدنش 
در مناطق قابلیــت اجرا دارد و قبــول می کنیم، 
بعد شــاید باال و پایین هم شود. اما اصرار داریم که 
مردم نمک نخورند، کم بخورند. ســر ســفره روی 
غذایشــان نمک نریزند، در آماده شدن غذا بیش 
از حد متعارف نمک استفاده نکنند .در حال حاضر 
در کشــور ما بین 10 تا 14 گــرم نمک مصرف می 
شــود ما توصیه می کنیم زیر 5 گرم است در سطح 
جهانی، نزدیک 3 برابر مــا داریم نمک مصرف می 
کنیم کــه مهم ترین عارضه اش را حتی ســرطان 
معده می شناســیم کــه از زیادی خــوردن نمک 
ایجاد می شــود ما در این باره اصــرار داریم مردم 
نمک استفاده نکنند.از مواد مختلفی که می تواند 
طعم دهنده باشــد می توان از گیاهان معطر، آب 
گیاهان معطر و عصاره هایشــان مصــرف کرد ،از 
آبغوره، آبلیمو، هزار و یک طعم دهنده دیگر که در 
کشور داریم می توان استفاده کرد کشور پهناوری 
که در هر جایی برای خودش ادویه ها و چاشــنی 
های خاص گیاهی خودش را دارد و می توان از آن 
ها استفاده کرد و کمتر به سمت نمک برویم. اصرار 

هم بر این داشته باشیم که وقتی غذای کمکی برای 
بچه هایشان شروع می کنند به هیچ وجه نمک در 
غذایشــان نریزند و خود مادر هم این غذا را نچشد 
که فکر نکند بی نمک اســت و بعد نمک بزند و بچه 
عادت به نمک خوردن کند، باید با بچه اش طبیعی 
رفتــار کند و ذائقه ی بچه بر اســاس مزه ی واقعی 
به غذا عادت کند وشــکل بگیرد. نکته ی دوم این 
است که حتماً بایستی در مصرف روغنشان از روغن 
های مایع استفاده کنند و نگهداری روغن مایع هم 
خیلی مهم اســت. باید به آن توجه داشــته باشیم 
البته خوشــبختانه در صنعت روغــن ما تغییرات 
مثبت داشــتیم. من زمانی که دبیر شــورای عالی 
تغذیه و غذای کشــور بودم در دهــه ی 70، اوایل 
دهه ی 80، تالش می کردیم که میزان اسید چرب 
ترانــس را که مهم ترین متهــم در مورد معضالت 
عروقی و حتی مسائل بدخیمی ها و سرطان ها می 
شناســیم روغن را از ارقام 30، 35 درصدی به رقم 
زیر 10 بیاوریم. باورتان نمی شود، وقتی آقای دکتر 
می گویند، باد کاشتیم االن داریم طوفان برداشت 
مــی کنیم. ما خیلی تالش کردیم و خوشــبختانه 
باالخره اثر کرد. تالش های زیادی انجام دادیم که 
مگر می شود در روغن جامدی که به کشور می آید 
یک سوم اش اسید چرب ترانس باشد که باالترین 
رقم تصلب شرائین و فشارخون و اثرات بدخیم در 
بدن انسان به آن وابسته است.ابزار و دستگاه های 
تولید روغن جامد به شدت کهنه بودند و توانمندی 
کاهش اسید چرب ترانس را نداشتند، همکاران و 
مســئوالن وقت روغن و فرآورده های روغن کشور 
آدم های بسیار تالشگری بودند وباالخره توانستیم 
با همکاری  وزارت صنعت و معدن و بازرگانی و غیره 
و کشاورزی این رویه را تغییر دهیم.مطمئن هستم 
این روغنی کــه دارد مصرف می شــود و در حال 
حاضر در اکثریت شــان کمتر از ســه درصد اسید 
چرب ترانس اســت می تواند آینده ی بچه های ما 
را بهتر تضمین کند که روغن بهتری می خورند تا 
سی ســال بعد، نتایج را ببینیم. خب قطعاً بایستی 
بقیه ی مسائل هم رعایت شود. اگر من روزی چند 
قاشق در غذایم روغن بریزم و روغن مایع استفاده 
کنم یــک اثری دارد، اگر روزی دوبــار بروم غذای 
فســت فود بخورم که چربی اشــباع کامل در آن 
ریخته شــده این شاید نقش مثبت این روغن مایع 
را هم بپوشــاند و نابود کند. در نتیجه اصرار داریم 
دومیــن کاری که می کنند روغــن مصرفی را کم 
کنند و حتماً از روغن مایع مصرف کنند.همچنین 
برای بچه هایشــان از غذاهای بسته بندی شده و 
غذاهای آماده مثل کیک ها و کلوچه ها که سرشار 
از شکر و روغن جامد هســتند پرهیز کنند، پرهیز 
کنند.چاقی در بچه های ما رو به گســترش است. 
بر اساس علوم تغذیه وقتی یک بچه نصف سنگگ 
بخورد انرژی ای که می خورد تقریباً معادل انرژی 
ای اســت که از یک کیــک 150 گرمی می گیرد. 
ســومین کار این است که از فســت فودها و بسته 
بندی های این شکلی پرهیز کنند و حتماً برچسب 
غذایــی که می خرند را بخواننــد. اصرار داریم، که 
ببینند روی آن چند کالــری دارد. چون همه االن 
موظف هستند این را بزنند، الاقل خانواده ها با دید 
بازتری نسبت به تهیه ی غذا برای منزل و برای بچه 
هایشان اقدام کنند. حاال در جهان می گویند لیبل 
خوانی یا برچسب خوانی که باید حتماً انجام بگیرد. 
حاال سازمان دارو و غذا هم قول داده که این مسئله 
ی چراغ راهنمایی را روی غذاهای بسته بندی شده 
بزند. این غذا از بعد پروتئین سبز است، از بعد چربی 
قرمز هست، از بعد شکر زرد است. حاال اگر تو نباید 
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عمــل کرده بودند و به شــدت شکســت خوردند 
در ایــن تغییر فرهنگی نه فقــط کمک نمی کنند 
بلکه بعضاً تزاحم هم ایجــاد می کنند. یک جوری 
مزاحمت ایجاد می کننــد و اخیراً چندین مورد از 
این ساخته های حوزه ی بهداشت را به بهانه ی این 
که پول باید بدهید و از این جور مســائل به چالش 
کشیدند در حالی که این وظیفه ی تو بود که حتی 
از منبع عمومی این مردم داریــد پول می گیرید، 
باید آن می ســاختی.من این فیلم را می سازم پول 
را از تو نگرفتم، بیا توزیع کن، الاقل پخشــش کن. 
تو به تهیه کنندگانت پول می دهی، به سیستمت 
پول تزریق می کنی کــه چه چیزی به مردمت یاد 
بدهی؟ من آن چیز را برایت آمــاده کردم. من که 
صنعت نیســتم که برای فروش کارهای خودم ده 
درصــد هزینه کنم که نود درصد ســود ببرم. پس 
ســودش فقط در جیب من نیســت. به جیب همه 
ی ماها خواهد رفت که مردم ســالم بمانند. در این 
زمینه ها ما کمپین هایی راه انداختیم، بعضی وقت 
ها خیلی کمک نکردند. از شهرداری های مختلف 
کمک های خوبــی کردند. این تابلوهایی که وجود 

دارد در شهرها که حتماً شما دیدید.
 به هر حال در این زمینه وزارت بهداشت اقدام 
مهمی کرده، کنار این مسئله ی بهداشت و محیط 
ما، علی رغم این کــه واقعاً تعداد نیروهایمان واقعاً 
در مقابل این تعداد عظیــم واحدهای مجوزدار و 
تعداد بســیار عظیم تر واحدهای فاقد مجوز تولید 
غذا ، حوزه ی بهداشت و محیط تالش بزرگی دارد 
می کند، خب از یک مسیرهایی به شکل استفاده 
از کارشناسان بهداشت و محیط خصوصی، یعنی 
شــرکت هایی که بزنند، برون ســپاهی دارد می 
کند کارها را به این ها که منابع  را در دسترسشان 
بگذارد که اینهــا می روند نمونه بــرداری کنند، 
آزمایــش کنند، جــواب بگیرند، کنتــرل کنند.

باالخره این آغاز یک کار بزرگی اســت که کشور 
دارد انجــام می دهد. جامعــه ای که یک اتومبیل 
حاال مهم نیست قیمتش چقدر باشد چهارملیون 
تومانش را کنار خیابان می خواهد بیاستد چهارتا 
شیشــه را باال می زند، قفل مرکزی گذاشته، یک 
زنجیــر هم به آن می بندد، یک قفل فرمان هم می 
بندد که یک وقت اتومبیل 5 میلیوِن، 10 ملیونی 
و 20 میلیونی نیســت آن را نبــرد، کار خوبی می 
کند، مراقبت از مالش می کند اما کمترین اقدام را 
از همان آدم راجع به مراقبت از جانش نمی بینیم، 

یعنی به راحتی خودش را در اختیار همه ی امواج 
خطرنــاک می گذارد. نمک می خورد، شــکر می 
خورد، میوه و ســبزی نمی خورد،  به فســت فود 
روزی یکبــار دوبار مراجعه مــی کند، تحرک هم 
نمی کند. ســیگار هم می کشــد، پایش برسد با 
دوستان قلیون هم می کشــد و بعد می گوید چرا 
بیمار شــدم. شــما اگر درهای اتومبیلت را باز می 
گذاشتی، شیشه اش را پایین می کشیدی، سوئیچ 
هم رویش می گذاشتی، اگر یک سارقی می برد آیا 
می توانستی یقه ی پلیس را بگیری که چرا ماشین 
من را بردند. آیا تو هیچ اقدامی برای پیشــگیری از 
ســرقت کردی؟ حتی بعضاً انگیــزه هم دادی، در 
ماشــین باز است، شیشــه اش هم پایین است، و 
سوئیچ هم روی آن ممکن اســت باشد آدمی هم 
که سارق نبود هوس کند ســرقت کند. خب آنجا 
نمی آید طلب کند که این اتومبیل مراقبت نشده 
ی من را شــما جلویش را می گرفتی برای سرقت، 
اما اینجا می رســی به اورژانــس جیغ می زنی که 
چرا متخصص قلبت دیر آمد، چرا آمبوالنس وجود 
نداشت من را بیاورد، درست است، سیاست گذاری 
کالن مهم اســت اما آیا ما مردم هم بخشی از این 
سیاست هســتیم؟. آیا مگر ما مردم اساس و پایه 
ی اجرای این سیاســت ها نیستیم ؟ چقدر با همه 
ی این تبلیغاتی که هســت، با همه ی تنگناهایی 
که برای اجرای کار و هماهنگی بخشــی و امثالهم 
دارید باالخره داریــم تالش می کنیم صدایمان را 
به شما برســانیم، جامعه چرا نمی خواهید صدا را 
بشنوید؟ چرا پشت گوش می اندازید؟ چرا همیشه 
فکر می کنید سکته برای همسایه است؟ چرا فکر 
می کنید دیابت را دوست شما خواهد گرفت، شما 
نمی گیریــد؟ توجه کنید که تمــام این صحبت 
ها زمانی اثربخش هســت که مشــارکت مردم در 
حفظ سالمت خودشــان به باالترین حد برسد. به 
نوعی در جهان به آن مــی گویند Self care یا 
خود مراقبتی، دلیل نــدارد من خودم را رها کنم، 
چشمانم را ببندم، از خیابان می خواهم رد شوم و 
بقیه ی اتومبیل ها باید مراقب من باشند که به من 
نزنند. این چه توقع غلطی است؟ شما باید خودت 
مراقب خودت باشــی. نمک نخور، شکر کم بخور، 
چربی نخور، کم بخور، مایعش را بخور، فست فود 
نخور، میوه و سبزی بخور و تحرک کن و از سیگار 
دوری کن، این توصیه های اکید ما برای جامعه ای 

که انشاال بشود سالم نگه داشته شود. 

شــکر زیاد بخوری بدان که اینطوری هســت، اگر 
چربی نباید زیاد بخوری اینطوری اســت. انتخاب 
با تو مصرف کننده می شــود من که دیابتی هستم 
غذایــی برمی دارم که از بعد  چربی و قند در مرحله 
ی سبز یا حداکثر زرد باشد. دیگر قرمز برنمی دارم. 
اینهــا راهنمایی می کنند. بنابراین کار ســوم این 
هست که فست فودها را به حداقل برسانند. وقتی 
هم می خواهنــد بگیرند حتماً ببینند چقدر انرژی 
دارد. نکته ی بعدی این هســت کــه قطع و یقین 
علی رغم این که همیشــه اتهام وجود داشته راجع 
به سبزی که شــاید ناسالم باشد، حاال خوشبختانه 
چندین نوبت که بررســی کردیم انستیتو تغذیه با 
همکاری چند آزمایشــگاه در اروپا، در محدوده ای 
نیســت که حقیقتاً ما بگوییم نخورید، اصرار داریم 
که مردم بخورند. ســبزی و میوه حتماً پنج وعده 
ســبزی و ســه چهاروعده میوه را، سه تا پنج سهم 
سبزی و سه تا پنج سهم میوه را حتماً باید بخورند. 
مهم نیست که چقدر درآمد دارند. مهم نیست که 
ســیب چه اندازه ای دارد. حتی کوچکترین سیب 
ترکیبش با آن بزرگترین سیب یکسان است، فرق 
نمی کند. بویژه اگر خودمان بخواهیم بخوریم چرا 
نگیریم. حاال اندازه ی بودجه ی خانواده مان باشد. 
حتماً بخوریم، حتماً بایستی میوه و سبزی روزمره 
در غذا داشــته باشــیم. پس کاهش نمک، کاهش 
شکر و مسائل مربوط به قند است نه فقط شکر ساده 
اســت میزان مصرف موادی که به هر حال به نوعی 
حاوی کربوهیدرات هســتند نسبتاً باالست. یعنی 
برنج خوری ما، ســیب زمینی خوری ما در مقابل 
حبوبات خیلی پایین مــی خوریم. اصرار داریم که 
حتی الگو را کم کم روی حبوبات ببرند، آقای دکتر 
فرمودند حبوبات یکی از کاالی خوراکی اســت که 
در کشــور ما مغفول مانده اســت. از یک طرف می 
بینیم کــه جامعه به این ســمت رفته که حبوبات 
نفاخ هســتند و نفخ ایجاد می کند و همین موجب 
شــده که بدنام شود و کســی نخورد. در حالی که 
اصرار داریم روش هایی هست که می شود با کمک 
متخصصین غــذا و تغذیه کاهش داد این میزان را، 
از جمله مثاًل خیس کردن حبوبات و مسائلی از این 
قبیل که می شــود در سنت ما و در فرهنگ غذایی 
هم پیدا کنند، ما. بنابراین کاهش نســبی دریافت 
کربوهیدرات ها را داشــته باشیم که واقعاً چاقی را 
دارد در جامعه ایجاد می کند. اما از آن مهم تر شکر 
ساده است. این همه گفتم کیک و کلوچه هایی که 
بچه های ما می خورند و شکالت ها و انواع تنقالتی 
که سرشار از موادقندی ساده هســتند، بچه ها را 
هم چاق می کند هم مستعد دیابت و بیماری های 
قلبی و عروقی و فشار خون است. شکر را کم کنند، 
نمک، شکر، چربی جامد کم شود، بخصوص فست 
فودهــا و آخرین چیزی که توصیه ی اساســی که 
می توانیم بکنیم این که حاال درســت اســت شهر 
ما برای ورزش آماده گــی ندارد اما خیلی از آدم ها 
می توانند حتی در محل کارشان یک تحرک بدنی 
روزی 10 دقیقه ای و 20 دقیقه ای داشــته باشند. 
حتی ما االن داریم تبلیغ می کنیم که این کارها را 
حتی در محل کارت انجام بدهید. وزارت بهداشت 
در این زمینه کارهــای بزرگی دارد انجام می دهد. 
کمپین غذای سالم، یک ، دو سه را در طول سال 95 
ما شاهد بودیم. کمبود نخوردن نمک را گذاشتیم. 
کمپین نخــوردن شــکر را گذاشــتیم. کمپین 
خوردن ســبزیجات را گذاشــتیم. این کمپین ها 
متاســفانه بعضی اوقات همــان واحدهایی که در 
ســاخت فرهنگ و تولید فرهنگ و ایجاد فرهنگ 
و نگهداشــت فرهنگ مثبت خودمــان ناکارآمد 

 اصرار داریم 
که مردم نمک 
نخورند، کم 
بخورند. سر 
سفره روی 

غذایشان نمک 
نریزند، در 
آماده شدن 

غذا بیش از حد 
متعارف نمک 
استفاده نکنند 
.در حال حاضر 
در کشور ما 

بین 10 تا 14 
گرم نمک 
مصرف می 

شود ما توصیه 
می کنیم زیر 5 
گرم است در 
سطح جهانی، 

نزدیک 3 
برابر ما داریم 
نمک مصرف 
می کنیم که 
مهم ترین 

عارضه اش را 
حتی سرطان 

معده می 
شناسیم
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