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 یادداشت سردبیر 
ها به  گاهی ملا.  را مطرح کنیم و اگر روایتی هستتتا ما   

اما در قر ِ ،  اندضاتفاق ناگواری در کشور نقد دارند و معتر

کننتد، و نتابلتدا  بتا میبتا قلم قیتا     اعتراضتتتتات خرهینت تا 

کنند و شتا  را به اعتراض بلند میصتدای ، شتور  در ییابا 

یک نظا  را  گرا ِ حقیر، حقیقا و اصتتتا ا ستتتوس استتتتفاده

متا  هتد  می ی  اعضتتتتای هیتتیت ت ریریته   -گیرنتد. س  

 سزثبثبشض

 

یاصتیا مما     استا که نستبا به  نده در بستتر    اتفاق 

توجه بود. اقتضتاس مما     استا که    شتود بیاختد؛ نمیمی

مستیر و مقوتود  را تشتنید بدهی و بعد به  را بشتناستی،  

تناست  مقتضتیاتو واکنو صت یر ارابه بدهی و در جریا   

خوت یک دیتر ی  اییرا کشتور ما به واستطه  .   قد  برداری

 شده دستاویزی که کرد را تجربهناگواری ای ملته  و خض

  ا کردیم و... .ای»کنو جمعی« را رو

ما  یواهیم جوانی نمی و    خرداساما امیدما  به طلوعِ روشن  

و   اساس بسپاریمغتشاشات بی ا  حاصل امیسرا     را به دسا

به  شوب  اسا   ترین تالشی کشید  کشور حداقلی معتقدیم 

 کنند. که برانداما  متوهم یک نظا  مقتدر ام    استفاده می 

و می کنیم  منتدگی  همین کشتتتور    در  ستتتیت  مدنتد. متا هم 

دانشتجوی این  گاهی به روند موجود اعتراضتی داریم. ما هم  

بر   شتتدیم که یودما  به    .کشتتور هستتتیم و مجا  جامعه

وارد شتتتویم و روایتا کنیم. توتتتمیم گرختیم اگر    عرصتتته

 کنیم و مطرحی درستو ه شیوهباعتراضی هسا، ما    را 

دانشتجویی دانشت اه اما  صتادق ی  نشتریه 

باالترین ستطر انتظار و در    ا ستال  )علیه

در موضتتا انوتتا  و ح   ما ،انتقادات

تا به  دستا گرختیمقرار گرختیم؛ و قلم به

شتتا  هایی که هد جای ت ریم کالس

ارتقتاس ستتتطر علمی و خرهن ی ممل تا 

استتتا، ابعتاد منتلق واقعته را بررستتتی 

  نتامته »برای انستتتتا «کنیم. در این ویژه

 مبتا  بته»هزار و یتک بهتانته« را   نوشتتتتیم،

بتتررستتتتتی ام    یتتودمتتا   کتتردیتتم، 

 ثولقلوضو

 

 

 های معاند و کشتتورهای بهبرای رستتانه

 . به باطن و حقیقا دشمن ظاهر دوسا

یتورده  خترو  دیت تر یشتتتم  طترختی  ی  ام 

ماجرا به  ای بدو  دانستتتن واقعیاعده

سترعا توستم منا فا  نظا  جمهوری  

استالمی، مدیریا شتده و هر   تو را  

ایرا    ملتتا و حتتاکمیتتا  بتته ستتتمتتا 

جوانانی به بامی    .استالمی نشتانه گرخا

گرخته شتتدند و کارگردانانی، در ممین 

 و به اموال عمومی بامی جوال  دادند

 

  

رن اعتراض     ات ق      در 

قی  ام قل  ق  با  م  ی   فرهیختگان 

در  ب  ا ش  ور   نابلدان  و  کنند 

خیاب  ان صدایش  ان را ب  ه 

کنن  د و  اعت  راب بلن  د م  ی

سوءاس  تداده گ  ران حقی  ر 

حقیقت و اصالت ی  ن نم  ام را 

 هدف می گیرند.
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 ها قصه   ن افسو 

»تاریخ  گویند:هم شتتنیده باشتتید که می شتتاید شتتما

ای کوتاه اما با شتتمار شتتود« ،جملههمواره ت رار می

و تتاریخ سر استتتتا ام  بستتتیتاری مواخ  و منتا ق 

هتایی را متو تد کردنتد و کستتتانی هتایی کته  رمتا  د 

 هایشا  با یودشا  دخن شد.که  رما 

جها    سایتن  مشغول  کودکی،  ام  ما  معتقد   من 

  ما  هستیم. در هما  ممانی که ام مقایسه شد   رمانی

یودما  با خرمند همسایه رنج میبریم، در حقیقا ام  

ایم  هایما  رنج برده به رسمیا شنایته نشد  تفاوت 

می شاید  که  ما  کنیم  مندگی  بستری  در  یواهیم 

و...   صا ر  شرور،  مطیا،  به  جبام،  موسو   برچسبی 

بزرگتر که میشویم بام هم در مدرسه ام نادیده    .نباشد 

تفاوت  شد   بی گرخته  و  ارم   ها  به  توجهی 

ام کاریانه انسا  سامی موسو  به مدرسه    ما  ،انسانی 

مهندس   سزشک یادر    ننبه بود  برابر اسا با که 

بی ام  دی ر،  بود ،  امور  ام  بسیاری  و  عدا تی 

رنج رنجیده  این  تمامی  سی  ام  اما  ما  امید  ایم.  با  ها، 

می ادامه  جهانی  رمانی،  شد   جهانی  م ق   دهیم. 

جما  چند   هم  گرد  که  اخرادی  ام  متش ل  بعدی، 

وجود   مده  به  میا   نا   روابطی  و  مناسبات  و  اند 

اسا. نهادهای     مده  و  مقررات  با  روابم  این 

اجتماعی مست  م شده و برای اجرای این مناسبات،  

دارد وجود  اجرایی  ضمانا  با  جها     .م اخات  این 

قانو    مجری  و  قانو   مرد ،  مهم  عنور  سه  دارای 

هریک  اسا انسا ،  بد   اعضای  همانند  مرد    .

که   دارند  بر دو   را  سیشبرد هد  یاصی  رسا ا 

هم  و  نیسا.ی سا   ش وخا    سطر  برای  انسانی  هر 

اسا  شده  یل   استعدادهایو  برای    کرد   و 

 سق 2قث

 یو توتتتورِ خردا الیی  نیرا داشتتتتند. ا ینیح وما د کی   یتیستتت  الِیی یانقالب استتتالم یدر ماجرا  را یمرد  ا

حرکا  یام مشتتوق ها  ،ینید  یبر مرد  ستتاالر یح وما مبتن کی  یها یژگیبه و  د یشتت یانقالب  و اند  یرومیس

 یهاها اغل  نه با داده انستا   نیهم  یدشتوار استا و برا یکار  ریصت   ایو درک واقع  قایبه حق  د یرست   مرد  بود.

دهد،   رییرا تغ ما یهاتواند ن ر  یکند، م ریاهن ما را تستن یتیروا  ی. وقتشتوندیمتقاعد م  هاایبل ه با روا یواقع

 ما بسامد. یبرا ییاص یهادغدغه یرا دگرگو  کند و حت ما یباورها

 الیت ی م،ینیب  ییواب م  ایت متا در قتا ت  روا یبتاربتارا هتارد  ریمتاننتد هوا، همته جتا هستتتتنتد. بته تعب  هتاایت و روا هتاقوتتته

در شتتتنتایتا،    هتاایت روا  . ریو هزارتتا کتار د  میکنیانتقتاد م  م،یکنی رمو م  م،یکنیم  ینیبویس  م،یکنیم  یسردام

 کنند. یم یبام یما نقو مهم یاجتماع یکنو ها یو حت ایهو

 ...کشیقکه می رنجیاز  
 

. ستتیدر به کمال  نمیتوا   ر یک کال  بدو  جامعهد ها ناگزیر ام حضتتور در اجتماع استتا.کمال     شتتد  وشتت وخا   

 ایهای با اراده انو  خرامو  نشتدنی دارد و    این استا که متشت ل ام انستا قجامعه در کنار تما  این م استن یک 

شتتوند و حل این گیرند و موج  تضتتییا حقوق دی ری میها در تعارض با ی دی ر قرار میاستتا که گاه این اراده 

باشتد. چنین جهانی، دارای نظمی خراگیر استا اما نه    نظمی سذیر میگذاری ام ا در ستایه قانو  و قانو مشت ل تنها  

کشتد. چرا که جامعه در ارتبا  هموار میا  این سته عنوتر استا  که مجال ستیا یا اخ ار نفوس انستانی را به منجیر می

شتتتود، جامعه به  ر یا مرد  و مجری قانو  دچار  ستتتی  مییابد. ممانی که ارتبا  سویای میا  مرد  با ی دی که بقا می

ها، موج  چریه ت راری حرکا ام وضتعیا مطلوب و  رمانی کند. همین  ستی نابودی و اضتم الل ستوق سیدا می

 و تاریخ همواره ت رار این چریه اسا. به وضا نامطلوب هستند

 

ی »ما«،  ای درباره یک قو  یا ملا با شریک شد  در قوه

 خرینی بیند که مشغول نقو را یک کل منسجم می  یود 

حوادث  ترین نوع این ماجر برای ما  در تاریخ اسا.ملموس

اسا. روایا  به  اییر  واحد،  ام یک موضوع  متفاوت  های 

های اجتماعی منجر شد. ام سویی ما با روایا »مرگ کنو

رسانه  موضا  که  بودیم  رو  روبه  دیتری«  عمدی  های  غیر 

رسمی کشور بود و ام طرخی با »کشته شد  دیتری مظلو   

رسانه روایا  که  ح وما«  اسا.  های    توسم  ور  بی 

گذاری نداریم بل ه  اسا؟ ما اینجا قود ارم   کدا  درسا 

چ ونهمی که  دهیم  نشا   توانند  میها  روایا  یواهیم 

ها،  عبارت جنگ روایا   .ایجاد کنند  را های اجتماعیکنو

ها  ی مستقیم ما در این حادثه بود و این ه چطور روایا تجربه 

های خرهن ی و  رسانند و منشی جنبوها میییابا  یود را به 

می برای  حادثه   شوند.سیاسی  هشداری  باید  أییر  ی 

را  دغدغه  بامنمایی حوادث  باشد که  بو   و  مرم  این  مندا  

و    های س  ام اعتراضات دسا کم ن یرند و    را به روم 

چراکه در طوالنی مدت اسا که    ، اغتشاشات من ور ندانند

 . ننددا ک یس مرد در ااها  جای یود را تها میتواند وایتر

در    کنند. درباره اقوه در    ثالم          مثال  که  مری ا  یود   ی    می وید ی 

ترین کشور روی  وانمندترین و دموکراتیکادترین و ت م

اسا. یانه  و جاییممین  امید جها   انسا     ی  که چشم 

شده  دویته  به     ی م  و  بیسا  این  اسا.    قر  

بلندای  روایا  بر  »شهری  شبیه  را  که  مری ا  هاسا 

این   بامتاب  و  اسا  در ورده  مرد   نظر  در  جها « 

توا  در  ثار ادبی و سینمایی دید. گویی  ها را میروایا 

سینما  یینه  و  هستند. ادبیات  رؤیای  مری ایی    ی 

جمعی  روایا  میهای  قادر  را  ما  ملی،  که     و  کنند 

را   یطرها  ببینیم،  را  اخ   به  یی،  سوی  کنیم،  بینی  و 

کنیم که اگر جمعی   رهای بهتر امید ببندیم و توو ینده 

های مشترکی یواهیم رسید. شاید  عمل کنیم به چه یِیر 

چهره  به  که  باشد  رسیده  و  وقا     داستا   و  ایرا   ی 

 دیشیم... های متعدد    بیشتر بیانروایا 

 

           توانیتتتد بتتته کتتتتاب »روایتتتا و کتتتنومیسیوستتتا:   

 جمعی« ام انتشارات اطرا  مراجعه کنید.[
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Finding An Agent That’s Right For You 

شتود. ها این واژه بیو ام همه میر سای اخراد   دمال میشتلوغیبرای انستا ، اما کدا  انستا ؟ در میا  این  

گویند: »امروم مرد  دنیا برای شتما بپا یاستتند. ام این طر  و    طر  صتداهای میادی بلند استا. می

نترستید و ام انستانیا یود دخاع کنید و برای همیشته ام شتر جمهوری استالمی یالد شتوید.« اما واقعا ام 

کشتیم؟ انستا  متوقاِ واهیم دخاع کنیم و بناطر کدا  انستا  سنجه بر صتورت دی را  مییکدا  انستا  می

شتود؟ کدا  درستا؟  دنیا مده؟ انستانی که حتی یوبی و بدی در نستباِ با مناخا او و تنها او تعریق می

ه  ید. انستا ِ شتادِ بی حد و مرم ک کدا  غلم؟ حر  ام درستا و غلم که بشتود سای نستبیا، به میا  می

 .اساا  کشیده های نهفتهقاما یود را برای دستیابی به توانایی

انستتانی کتته  ا  یتتا در  قلقتته مبتتانو منتتدانی کتترده استتا، یتتا نتته؟انستتانی کتته یتتدا را در م تتراب یانتته

یواهتتد یتتدای یتتود را ام کتتنج اتتتاقو بیتتاورد وستتم منتتدگی؟ انستتانی کتته وجتتود  را نتته درو  می

بینتتد دابتتم بتتا درستتا کنتتد، وجتتود  را مت تتد بتتا تمتتا  منلوقتتات جهتتا  میدر اات حتت  سیتتدا مییود که  

تر و غلم درو  یود درگیتتر استتا و بتتا هتتر سیتترومی و انتنتتاب درستتا یتتک قتتد  بتته کمتتال یتتود نزدیتتک

انتتد. استتا. همتته بتته هتتم مربو  دانتتد هتتیج موجتتودی عبتتث و مستتتقل ام دی تتری  خریتتده نشتتده شود؛ میمی

های منتلتتق ح مرانتتی میتتر ستتایه اومانیستتم و انستتا  شتتاهی، دیتتد در هیتتاهوی صتت با ام ایتتده در قتتر  ج

مد. او حاصتتل یتتک انستتا  جدیتتدی متو تتد شتتد. انستتانی کتته همتته معتتادالت ستتیو ام یتتود را بتترهم متتی

 .خهمتتدای او  مادی را یتتوب میهای رستتانهاعتتتراض و یتتک »نتته بتته وضتتا موجتتود« بتتود.بریال  شتتانتاژ

کتته خقتتم یتتک نفتتر را بتته یتتدایی ستتذیرخا و نتته هتتزارا  نفتتر را، او بتتا رویتتای  مادی ام همتتا  ممتتانی 

استتا. ام همتتا  ممتتانی کتته ام شتتمال و جنتتوب ام شتترق و غتترب دشتتمنا  بتته او هجتتو   منتتدگی کتترده 

 وردنتتد، او را میتتا  یتتود تقستتیم کردنتتد، بتترایو توتتمیم گرختنتتد، بتتین متتردمو بتترای نفتتا ا   و سیتتق 

یتتورد، رویتتای توانستتتن و سیشتترخا و رشتتد را ه استتا، بتتد بتتو استتا، بتته درد متتا نمیراه اندایتند؛ کتته ستتیا

«  همتتا  ام او گرختنتتد و استتم مشتتتی تقلیتتد و یتتاک ستتای منتتاخا ام متتا بهتتترا  بتتود  را گذاشتتتند »توستتعه

دیدنتتد کننتتد؛ رومی متترد  او را بتته چشتتم ابتتزار  التتتی میهایی کتته  مادی را بتترایو توصتتیه میانستتا 

 شا   بی اسا.هایی که رنگ یو اند. هما ها بوجود  مده دهی به   سروی که برای 

مذهبی مورد توجه بوده، اما  -های دینی و عقاید ملیاگرچه در تعلیم و تربیا رسمی و غیررسمی این نسل،  مومه 

های  ین نسل برای مواجهه با جنگ نر ، تقویا هویا ملی و سایبندی به دین، عالوه بر کتابا  قطعاً کاخی نبوده اسا.

نه به ظ های  ای«، »هویا اجتماعی«، »دین و مندگی« و سایر م توای درسی و برنامهچندا  موثرِ »سواد رسانه اهر 

وگو« و... نیز، به شدت  های درونی«، »گفا خرهن ی موجود، به »درک شد «، »تبیین«، »معیار داد «، »تقویا ان یزه 

 ور تری ام تبعات این غفلا  های تعج  ه روم، با ص نه ها غاخلیم و روم بهای مهمی که ام   نیاممند اسا. مقو ه 

ها با نظا  جمهوری اسالمی مواخ  باشند یا حداقل به قوانین اجتماعی برای مثال، اگر قرار اسا      .شویممواجه می

بیشتر مورد توجه قرار میاحترا  ب ذارند، عالوه بر تقویا قانو   بایمداری که باید در خرایند تربیتی  د در  گرخته 

مورد چرایی این مسابل هم قانا شوند. بسیاری ام اخراد این نسل، حتی بی قید و شر  و بدو  اقناع، ام وا دین یا  

ا بته، به جها رعایا عدا ا، باید در    کنند؛ ح وما که جای یود دارد...معلم مدرسه هم اطاعا و تبعیا نمی

های ارادی و یودشا  نیز در  نظر گرخا که عالوه بر خرایند تربیتی و عوامل بیرونی موثر بر گروه مد نظر، انتناب 

این گروه، اگرچه    اسا.  های غلم، موثر بوده؛ اما ب ث حاضر، ناظر به ابعاد تربیتی مسئله گریاین باورها تا کنو 

متش ل    چراکه  و حتی کم و کوچک    اهمیا دارد   اسا     باشد، اما به سرعا در حال بزرگ شدشاید اکثریا ن

 اسا.ی ملی مترین سرمایهام مهم

حضتتتتتور چشتتتتتم یر در رومهتتتتتای اییتتتتتر، 

نوجوانتتتا  و نتتتو جوانتتتا  در اغتشاشتتتات علیتتته 

منتتتدا  جمهتتوری استتتالمی، بستتتیاری ام دغدغه

تعلتتیم و تربیتتا را بتته برستتی ابعتتاد تربیتتتی ایتتن 

مستتئله وا داشتتته استتا.در یادداشتتا ستتیو رو، 

شناستتی منتوتتری بتته قلتتم مستتئله و  سی بیا 

اینجانتت ، دانشتتجویی ام همتتین نستتل، نوشتتته 

تتترین کتتار در مواجهتته و مهمشتتده استتا.او ین 

بتتا یتتک مستتئله، ایتتن استتا کتته بتته درستتتی 

ی متتتتا، مستتتتئله بفهمتتتتیم »مستتتتئله چیستتتتا؟«.

کنشتتتت ری اجتمتتتتاعی هیجتتتتانی، یتتتتار  ام 

چتتتارچوب و غیرایالقتتتی گتتتروه یاصتتتی ام 

استتا؛ گروهتتی بتتا باورهتتای عقیتتدتی  zنستتل 

متفتتاوت ام اهتتدا  نظتتا  حتتاکم در کشتتور متتا 

دیجیتتتال، یتتا ضتتد    و ام نستتل بتتومی دنیتتای 

 سایتارشتتت ن، من وتتتر بتتته ختتترد و نام تتتدود.

حتتاال چنتتد ستتا ی استتا کتته اختترادی ام ایتتن 

گتتروه، یتتا ام خضتتای کتتودکی و مدرستته یتتار  

هتتتای هیجتتتانی را در اند و یتتتا ایتتتن کنوشتتتده 

 دهنتتد.تتتر ام انتظتتار، بتتروم میهمتتا  ستتنین کم

شتتتا  ستتتایین مشتتتارکا و ابتتترام وجتتتود سیاسی

باورهتتا و  نیستتا، خقتتم بتته اقتضتتای عقایتتد و

هتتای نستتلی، ایتتن ابتترام وجتتود، همدنتتین ویژگی

گنجتتد و هتتای تعریتتق شتتده نمیدر چارچوب

هاستتتا؛ اتفاقتتتاً درجهتتتا منا فتتتا بتتتا سایتار

یعنتتی اگتتر متتثالً در انتنابتتات رستتمی کشتتور، 

  ایتتن یتتود یتتک عتتد ،دارنتتد ستتایینیمشتتارکا 

 مشارکا خعال اسا.

 

  نسل
 

Z 

 برای آزادی 
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ب ذاریتتد  مادی متتورد ب تتث را کمتتی بتتامتر کنتتیم: تتتو  مادی  نطتتور کتته متتن خ تتر می تتنم خ تتر کنتتی وگرنتته متعوتت  و یشتتونا طلبتتی 

ایستتتاده باشتتی و ام متترد  مواختت  یتتا منتتا ق یتتودت م اخظتتا کنتتی؛    هتتم حتی اگتتر چنتتد ستتال مقابتتل تمتتا  گروهتتک هتتای تروریستتتی  

 و دگتتم تتتو  ن تترد اعتراضتتی ک هتتیج و شتتدند کشتتته متتذکور کشتتورهای در عقیتتده  ابتترام بنتتاطر در ممتتانی کتته کتترور کتترور انستتا 

ح ومتتا علتتوی بزنتتی تتتا متتدا  متتورد ستتنجو و  حتتر  امثتتا هم، و جنستتی مستتابل بتته مردمتتا کتترد  مشتتغول بجتتای اگتتر حتتتی ایبستتته

ستتتیزی ترین نتتوع ح ومتتا کتترد  قتترار ب یتتری و اشتتتباهات و یطاهایتتا متتورد ستتجال قتترار ب یرنتتد. تتتو م مقایستته بتتا ی تتی ام ستتنا

ا  را بتته واقعیتتا بتتدل کتترده باشتتی، جتتا بیتترو   ورده و رویتتای علتتم انتتدومیحتتتی اگتتر منتتا  و دیترانتتا را ام چنتتگ تعوتت  هتتای بی

تتتی اگتتر بتترای حفتت  ایتتن م  جتتا  داده باشتتی. حتتتی اگتتر در تتتال  بتترای کنتتار مد  اخ تتار سوستتیده او را رهبتتر نهضتتا نامیتتده و بتته ح

وجتتود  اختنتتار کتترده باشتتی. تتتو هتتیج چیتتز ام احساستتات انستتانی، عشتت ، احتتترا ، عتتزت و... نمیفهمتتی حتتتی اگتتر بنشتتی ام حماستته 

ها میتواننتتد قومیتتا و نتتژاد یتتود را نبیننتتد و بتتی حتتد و متترم بتته هتتم کتته میتتر ستترچم    انستتا   حتی اگر تنهتتا بتتاوری باشتتی  .اربعین بوده باشی

دی ر احتتترا  ب ذارنتتد. ایتتن  غتتام یتتک راه استتا؛ راهتتی سرستتن ال  امتتا روشتتن. راهتتی بتترای اعتتاده انفتتاق کننتتد و بتته یتتک م بتتا کننتتد؛

ایم بتتاهم یم، روی میتتم هتتایی کتته ام یودمتتا  یتتا دی تتری یتتورده در ایتتن راه دردهایمتتا  را تنهتتا بتترای هتتم بتتامگو می نتت  .حیثیتتا ام انستتا 

یتتدای  ستتما  و ممتتین، تنهتتا یتتدای  متترهم می تتذاریم، ی تتدی ر را بتتیو ام ستتیو میشتتنویم و در  غتتو  می یتتریم؛ تتتا    هن تتا  کتته ا ،

 .باشیم روی ممین باشد و ما به مرم ی ان ی رسانده 
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 نیز    اسالمی  و  ص یر  شیوه   به  دیا ا  این ن وه   همدنین  و  سا،اجتماعی مسابل در  نیز حاکمیا  دیا او حومه  ای اجتماعیواضتر اسا که حجاب مسئله

متناست  با استال  ناب و    که  یا این راهبردهای قر نی و  این استا استالمی جامعه در  یداوند  اح ا   دارا داعیه  و  مستئوال  ام ما  ستوال  اما  شتده   بیا  قر   در

  توجه با  شتود؟ جامعه در عمل رد  و  قانو   به  تبدیل  حال که  استاشتده   شتنایته  و خهمیده   صت ی یحقیقی مورد توجه  نا  هستا و یا اصتال این راهبردها به شتیوه  

 و  ا هی  تشتنید  تا استا  شتده  بُرده سیو  بشتری  تشتنید  با بیشتتر اجتماعی،جاب، این مقو ه  ح میرستد نظر  به  انقالب،  ام س   اوضتاعِ  و  احوال  و حاضتر  شتواهد  به

 رانده  کنار  به     حقیقی  گرمطا به  ستتتوی ام  ا هی  تجویزات  و  تشتتتنید  و  شتتتده  دییل امر  این در  او  هایتشتتتنید  که  استتتا بوده   بشتتتر  مطا به حجاب م ر

  ا هی کتاب این  به  قانو  یک  صتورت  به      ستامینهادینه  و اجرا  ن وه  در    ن  و  بوده  قر    به حجابتنها عمل انجا  شتده در این امر، استتناد مقو ه    استاشتده 

 حاشتیه  به کتاب این کرد   م دود  و قر    حف   و  تالوت  قبیل ام  موضتوعاتی  به  بودجه  ارابه بر  عالوه   که  نیستا     وقا  یا.  استا  ن رخته  صتورت رجوعی

 در مندگی  شتئونات  تمامی  در  بل ه حجاب ای برای اجرای اصتل و م ض این کتاب،    هم نه خقم در مستئله ورده شتود و اراده  مندگی  متن  به قر   جامعه،

 صورت  هامیرسایا  اصالح  برای  هاییتال   و  نداشته  وجود حجاب  قرانی  و  ا هی  خرایند  تثبیا  برای  ایاراده   اگر  که  اسا  این ما  سنن  ب یرد؟  صورت جامعه

بتیوجتو  نت تیترد، یتیتتابتتانتی  تتتذکترهتتای  نتظتیتر  اعتمتتا تی  و  ارشتتتتاد  نتظتیتر گشتتتتا  نتهتتادهتتایتی  وجتوب  و  بتید  و  بتودنتتتیتجتته  یتواهتنتتد   .متعتنتتا 

هایی درما  نشتده در کا بد ای ام میا  دریایی ام مستابل استا و میمبر این، حوادثِ س  ام خوت یانم امینی نشتا  ام ا  میدهد که حجاب صترخا مستئلهعالوه  

انتد و اعتراضتتتات و نقتدهتایی ب  درستتتا بته بریی عمل ردهتا وجود دارد. ح  مستتتلم مرد  استتتا کته راه و مجرایی قتانونی برای بیتا  رختتهح ومتا جتای گ

گرا  و انا  که اعتراضتتات اصتتیل مرد  را بهانه و دستتتاویزی برای نیل به مقاصتتد و اهدا  یود اعتراضتتات یود بدو  قرار گرختن در یطی موامی اغتشتتا 

  به  مرد   بتا یود منتده   گویوگفتا در م تر  جمهور  ربی  کته  همتانطور و  استتتا مرد  ح ِ  بتهدر دستتتا داشتتتتته بتاشتتتنتد. وجود چنین ام تانی، مطتا بته  می ننتد  

ای بر  صت یر  مجرایی  ایجاد  برای  ا   مشتابه  سیشتنهادات  و نظرات  ها،ایده   و  ایشتا   سیشتنهاد که  استا  این ما  یواستته کردند  اشتاره   هد   این  به  نیل  برای  سیشتنهادی

  .تر به وادی عمل برسدانتقاد و اعتراض مرد  هرچه سریا

با  در واسستتتین کال  باید به این مهم اشتتتاره کرد که شتتت ا  ایجاد شتتتده در کشتتتور بین مرد  و مستتتئو ین، مرد  و ح وما، و حتی میا  یود مردما  جز

 .شد  میز سر ننواهدمنطقی و مودت -جان  ح وما و عمل ردی برهانی گوی عقالنی، شنیده و خهمیده شد  سننا  و  ال  مرد  اموگفا

ور با هر وحدت و همبستت ی میا  تمامی مرد  جامعه ام ارکا  اصتلی بقای حیات کشتور عزیزما  ایرا  استا و م ر غیر ام این استا که همیشته مرد  این کشت 

 ر هم ایستاده اند.ای نه مانند غریب انی بل بسا  یک یانواده در کنااعتقاد و سلیقه

 

هایشه ه رنگاهی دوباره ب   

 

ک  سوشتیده نیستا. اما گاهی، ن اهی خوت یانم مهستا امینی و جزبیات اتفاقات س  ام    بر هیج

ستتا و ن رانه، که به مرور جزبیات با عین ی منطقی و انتقادی منجر میشتتود حابز اهمیا واالییکل

وارِ اتفاقات به صتورت منطقی با استتناد به م  مات اعتقادی، نقا  ابها  را تبیینچه بستا همین مرور 

 های سیاه را ام خهم ما ام اتفاقات و حوادث بپردامد.شفا  کرده و   ه

در اول کال  باید به این اشتتاره کرد که  یا نظرات و ستتالی  گوناگو ِ بیا  شتتده در این رومها من 

ارچوب دی ری را باید در یا معیار و چ  استتا امر این  اجرای  ن وه   و اجرا معیار حجاب، باب قضتتیه

تک اخراد جامعه یواهد توانسا به تنظیم مناسبات اجتماعی نظر گرخا؟  یا اعتقادات و سالی  تک

 خلذا  یداستتا نا  منجر شتتود؟ بر همه ک  عیا  استتا که طب  ند صتتریر قر  ، حجاب مطا به  

گر اصتتتلی این امر نیز باید ام مطا به ار جامعه در  ا   ستتتامینهادینه  و اجرا تعظیم، چارچوب  و رو 

خایده استتتا و سرستتتو کرد. همان ونه که داد  ح می بدو  تبیین ملزومات عمل و اجرای    بی

 ح م این  اجرای ن وه   حول  کامل ستامیشتفا   به »نور«یداوند نیز ام این نقد مبراستا، در ستوره  

  .رسا و حقیقی ما ام این امر اسایا دشنا الممه ایات این در ص یر تدبر که بر مده  جامعه در
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مستئله شتد  یک اتفاق اقتوتادی و ایجاد ب را  اجتماعی و امنیتی در سی    به نظر  مثا ی که ام بی  ممکن اس ت برای روش ن تر ش دن مقص ودتان مبال ب؟نید 

ستتعی در رد نظریه   مد و ا بته اکنو  حتی ید، ت ویل کاریانه مهم استتتار الیا به هادی غفاری استتا که در    مما  یک انقالبی رادی ال به حستتاب میمی

ا  نیز والیا خقیه دارد، در    مما  یک مستئله اقتوتادی صترخا ستیاستی دیده شتد و طی مدت کوتاهی که این کاریانه به ورشت ستت ی رستید. اعتراض کارگر

ی ماند؛ و یا در حومه خرهنگ، عد  ی مرکزی این مستئله ر  نداد و مشت ل و  ثار  باقصترخا امنیتی خهم شتد و بریورد امنیتی و ستیاستی تالشتی برای خهم هستته

مده کرد  این قضتیه، موج  بستم گذاری صت یر و امنیتی کرد  و ستیاستامستئله شتد     در ابتدای انقالب و عد  ا تفات و ستیاستاخهم مستئله موستیقی و بی

ستامد. وار میاس ستوبیستی  بیا  میدارد اهن مرد  را توده گونه نوع جدیدی ام موستیقی، مثل سا  در دهه بعد شتد. موستیقی که  درنو )خیلستو  و جامعه شتنابتذال

که به نوعی جر  تلقی  ۷۰تری رو به رو هستتیم. یا مستئله ویدبو در دهه  رود اما امروم ما با انواع مبتذلها به شتمار میترین موستیقیهرچند که اکنو  ی ی ام ستا م

د موج  عد  ا تفات ما به مستئله رستانه می ردد. هرچند در    مما  اخرادی با توجه به اصتل مستئله  شتود و با یک مستئله خرهن ی به ن وی امنیتی بریورد میشتومی

ب ث بنده این   همدو  شتهید  وینی ستعی در عم  بنشتید  به یود گاهی و مستئله  گاهی ما در    برهه داشتتند اما توجه الم  به    هشتدارها وجود نداشتا.

مستئله خرهن ی و اقتوتادی به مستابل امنیتی  نها را به یک رمنان  ستیاستی بدل نموده و در این رمنان  ستیاستی  نها را بی اجتماعی،مستابل   استا که ما با تبدیل

چنانده در ستال های اییر با اهدا  صتیانا ام خضتای مجامی موج  نه بستم معناگونه بل ه   شتویم.گونه    مستئله یا مشت ل را موج  میکرده و بستم ابتذال

 ۳۰ای که هم اکنو  منگ یطر    وجود دارد مستئله ستروشتیمی یلیج خارس استا که بزرگترین بن اه اقتوتادی کشتور بوده و  نها شتدیم. یا مستئلهابتذال م ور 

تناستبی با ایم که هیج گونه تنوتد و  درصتد ارم نیمایی کشتور را تامین می کنند؛ اما ریاستا این مجموعه را به  قا علی عست ری ریی  ستاب  صتدا و ستیما ستپرده 

ایم و مشت ل این استا که به هر د یل در این مجموعه خضتایی شت ل گرخته این جای اه ندارند. در این جا دوباره به یک مستئله تنوتوتی صترخا ستیاستی ن اه کرده 

های  ر  دهد قطعا شتتاهد هزینهکه اخراد احستتاس می نند با هر انتقادی بریورد امنیتی صتتورت یواهد گرخا و اگر در  ینده مشتت لی سیو بیاید یا اعتراضتتی  

 بسیاری برای کشور و جامعه یواهد اختاد.

اتفاق در درام مدت موج  ب را  جدی هویتی برای ما به ویژه نستل جوا  یواهد شتد؛ چرا که   این مس ئلگی هه خطراتی را در پی خواهد داش ت این بی

ای که در وقایا شود ، مسئلهحتما موج  رادی ال تر شتد  خضتا و یشن تر شد     می  هویتیهویتی نشتا  میدهد و این بیاین بی مستئل ی یود  را در یک بی

تر بودند.ام طرخی به   اظ تر و اخراد نترستر و رادی الها یشتنبود اما کنو  ۹۸اییر نیز شتاهد  بودیم، شتاید ابعاد و گستتره اتفاقات اییر بستیار کمتر ام  با   

نیستا که   orderنظمی استا و جایی نظم و  اجتماعی و امتناع گفت و و بستم ابتذال یواهیم بود چه  ن ه ابتذال مو ود بی هایاجتماعی شتاهد اخزایو دو قطبی

بینی کرد اعتراض بعدی چه بینی شتتود. یعنی نمیتوا  سیوچیز غیر قابل سیو مستتئله و تف ر و خلستتفه وجود ندارد و همین عد  وجود تف ر موج  میشتتود همه

شد  سرمایه اجتماعی، بسم ابتذال   و در مجموع تشدید ش ا ، کم  دهد؟ ابعاد  چه قدر یواهد بود؟ اساسا اعتراضی وجود یواهد داشا یا نه؟ممانی ر  می

 .یواندخهم مسئله خرا ها را بهها و جریا گیرد. به همین د یل شاید باید همه طر و  نارشی و امتناع گفت و به علا غفلا ام مسئله شتاب بیشتری می

برای بررستی هر سدیده بهتر استا به  آقای دکتر فتوتیان، تحلیل ش ما در رابطه با اتداقات اخیر هیس ت 

بستتر های تارینی وقوع    توجه بنماییم، ام طرخی هر سدیده را میتوا  ام بر  های گوناگو  مورد بررستی 

گردد. برشتی که من ام ماویه شتن نمیقرار داد و به یقیناً تنها با بررستی یک بر  ام مستئله، تمامی ابعاد    رو

. انقالب استالمی واقعه عظیمی بود می رددتارینی ما بام      مینواهم به ت لیل وقایا اییر بپردام  به غفلا

که ایجاد ت والت بزرگ در جها  را با یود داشا و همدنا  هم در حیث گفتمانی در جها  توانسته اسا 

های گرختار نوعی غفلا نستبا به یاخا مستئله در ریداد ۶۰دهه   تیثیرات جدی ب ذارد اما متیستفانه ام هما 

گوناگو  اقتوتادی، خرهن ی و اجتماعی شد. عد  ا تفات به مسئله و امنیتی و سیاسی کرد  تمامی ریدادها، 

های خ ری و ستیاستی مستابل ستیاستی و امنیتی اندک بود؛ ام ستوی تمامی گروه که گاه وجوه ارتباطی  نها به  

 شود.مسئل ی ختار بید که    ریداد گریش  مهای معارض موجتلق و حتی گروه و احزاب من

 

 به غفلا گذتن یاطرا و ا
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