مطالبــات و نیازهای متفاوتــی دارد که حتماًباید بــه آن توجه
کنیم،عدمتوجهبهاینموضوع،موجبانباشتگینارضایتی
میشــودوســرخوردگیهمباالخــرهخودشرایکجانشــان
میدهــد .موضــوع دیگــر ،تغییر ســبک زندگــی اســت .امروز
بواســطهگســتردگیوفراوانــیمنابــعاطالعرســانیبویــژهدر
فضای مجــازی ،با بمباران لحظه به لحظه اطالعات از ســوی
رســانههامواجهیم.نسلجدیددرمعرضایناطالعاتقرار
داردومیکوشــدخودشراباشرایطجدیدتطبیقدهد.اگربه
این حوزه توجه نشــود ،بین ســبک زندگی و ارزشهــا و باورها،
تعــارضبهوجــودمیآیــد.نمیتوانیــمبگوییمایــنجریانی
سازماندهی شــده مخصوص ایران است؛ یک جریان جهانی
اســتکهپیشمــیرود.بحثدیگر،تغییرتکنولــوژیدرهمه
حوزههــااعمازروشهــا،فناوری،ابزار،تجهیــزات،نظریههاو
تئوریاستکهنظاممدیریتیومفاهیمرادگرگونکردهاست.
اغراق نیســت اگر بگوییــم تحوالت ،روزانه اســت .یکــی از این
تحوالتدرحوزهرســانهاســتکهدرحوادثاخیرسختباآن
مواجه بودیم .مشاهده میکردیم وقایع سر صحنه بهصورت
زنــده پخــش میشــد .واقعیتهــا هم نشــان داده نمیشــد؛
آنچه که تهیهکنندگان و ارسالکنندگان میخواستند بهعنوان
واقعیتنشــاندهند،پخشمیشــد.ازشیشــهشکســتنهاو
آتشســوزیهافیلمتهیهوارســالمیکردندکــهعموماًبرای
تهییجبیشتر،تقویتدرگیریوتشدیدآشوبهابود.
آماتوربودندیاحرفهای؟
همهرقمبودندامابهواسطهتجربهامدرکاررسانهمیگویم
درخیلیمواردحرفهایبودند.خبرهاپختوپزمیشد؛فوری
بهکلیپتبدیلمیشدونشانمیدادکاریکیا 2نفریاحتی10
نفــرنبود.معلومبودتحریریهایبزرگباهمهامکاناتبراین
موضوع تمرکز کرده اســت؛ فقط تولید خبر از سر صحنه نبود؛
تولیــدمحتواهــممیکردند.البتههمانطورکــهگفتم،اینها
موضوعــاتمیدانیبودوبسترســازها،مســائلیچــونتغییر
ســبکزندگیوتغییرنســلاســتکهبریکدیگراثرهمافزایی
دارد.بهجــرأتمیتــوانگفــتامــروزبــاتغییــراتاجتماعی
عظیمیمواجههستیمکهرهبرمعظمانقالب 9سالقبلآن
رادرقالبتنظیمســبکزندگیگوشــزدکردهوفرمودنداگرما
تغییــراتاجتماعیرامدیریتنکنیممــارامدیریتخواهند
کردواینیعنیانفعال.
اشارهداشتیدرهبریاز 9سالپیشاینموضوعرا
گوشزدکردهبودند؛انتظارنمیرفتنهادهایمرتبطبا
حوزهاجتماعیدراینبارهفعاالنهترعملمیکردند؟
یکــیازاشــتباهاتبــزرگماایناســتتابحــثتغییرات
اجتماعــی میشــود ،ســراغ دســتگاههای دولتــی و نهادهــا را
میگیریــم؛ در حالی کــه در تغییرات اجتماعــی ،مردم نقش
اصلیرادارند.ســؤالاینجاســتآیاماتوانســتیمبسترحضور
مردمدرعرصهتحوالترافراهمکنیم؟نه.نتوانستیمفضایی
ایجــادکنیــمکهســایقمختلــفدرصحنــهحاضرباشــند.یا
مخالف مخالفیم یا موافق موافق؛یا صفریم یا صد .در همین
فضــایمجــازی،دونــگاهوجــوددارد.یــکنگاهایناســتکه
بایدبســتوهمهچیزراکنترلکردوازبینبرد؛یکدســتههم
میگویندفضایمجازیخیلیهمخوباســتوهیچایرادی
ندارد .در حالی که نه این اســت و نه آن .واقعیت این اســت هر
زمانــیپدیدهجدیدیواردکشــورمیشــود،چونمتناســببا
شرایطمانیست،درانطباقبافرهنگوشرایطاجتماعیدچار
ضعفهاو خألهاییمیشویم .اگرتاریخورودتکنولوژیها در
ایرانرابررســیکنیم،میبینیمازهمانابتداهرکدامازاینها
واردکشــورشــد،یکموضــعمنفیعلیهاشایجادشــد.وقتی
موبایــل آمد ،مــن نماینده بــودم؛ همان موقع عــدهای جمع
شــدند تاموبایل راممنوع کنند .زمانی که فکــس آمد ،عدهای
گفتنــد اگر ایــن فکس دســت همه بیفتد ،کل کشــور میشــود
جاسوسی.باهمینویدئوچقدربرخوردکردند؟چقدرپرونده
برایمردمساختهشد؟یادماستزمانیکهتازهنمایندهشده
بودم،یکبارســرزدهخانهیکیازدوستانرفتم.بعدازحضور
ما،پدرخانوادهکهشــغلمحترمیداشتوخیلیهممتدین
بودبایکپاکتخیلیبزرگپرازمیوهواردخانهشد.پرسیدم:
«از کجا فهمیدید میهمان دارید و میوه گرفتید؟» گفتند«:این
ظاهرشمیوهاست».میوههارابرداشتودیدیمداخلپاکت،
نوارهــایویدئوبــود.گفت«:منرفتمبرایبچههــاخودمنوار
ویدئوبگیرمتابچههانوارهایینگیرندکهبهدردشاننخورد».
بعد گفت«:اگــر االن من پیرمرد را داخــل خیابان میگرفتند،
بااینســابقهوتدین،میشــدمقاچاقچیویدئــو».بعدفرش
خانــهاشراکنــارزدودیدیــمزیــرفــرش،یــکدســتگاهویدئو
جاسازیکردهبود.زمانیکهنمایندهبودم،دکترالریجانیوزیر
ارشادبودند.درکمیسیونبرنامهوبودجهوکمیسیونفرهنگی
درایــنبــارهمفصلصحبتکردنــدوگفتندمــانمیتوانیمبا

ایــندســتگاهمبــارزهکنیــم؛بایدبهخدمــتبگیریم.اینشــد
کــهفروشــگاهتولیدوفــروشویدئوونــوارویدئویــیزدیموهم
شــدکاســبیوهماوقاتفراغتراپرکرد.اینوســطچهکســی
پاسخگویکســانیخواهدبودکهبرایشــانپروندهدرستشد؛
سابقهدرستشدوشدندقاچاقچیویدئو؟
اشــارهکردیــدعلــتاصلــیاعتراضهــایاخیر،
نارضایتیبودوعنوانکردیدنمیتوانازتغییرنســلو
تغییرســبکزندگیومتعاقبآنتغییــراولویتهاو
مطالباتغفلتکرد؛شایداالنخیلیراحتمیشود
دربارهویدئووماهــوارهحرفزداماموضوعاتدیگری
هــمدراینحوزههســتندکــهدرچنــدهفتهگذشــتهبا
حساســیتزیادیهمراهبــود.مانندزنــانودخترانی
کــهدرخیابــانروســریهایخــودرادرآوردهوبهظاهر
بهاجبــاربودنحجاباعتراضدارنــد.اینموضوعرا
چگونهمیبینید؟
مابهحجاببایدازدومنظرنگاهکنیم.یکمنظراعتقادات
وارزشهــایشــخصیماســتوذیــلرابطــهانســانبــاخداو
خودش تعریف میشــود؛ مانند نماز ،روزه ،صداقت ،محبت
و....مثالًدرهمینجامعهما،اقلیتهایدینیهستنداعتقادی
بــهاینمســألهندارندوازمنظراعتقــاداتهیچحرجیبهآنها
نیســت.اما در بعد اجتماعی و رابطه انسان با جامعه ،تکلیف
راقانونمشخصمیکند.قانونجمهوریاسالمیایرانبنابه
مقتضیات اعتقادی و ارزشــی میگوید باید حجاب در جامعه
رعایتشود؛مانندهمهقوانیندیگر.اینجاکسانیکهاعتقادی
هم ندارند ولی در این جامعه حضــور دارند و زندگی میکنند،
ملزمبهرعایتحجابهستند.
اینموضوعشاملتغییرسبکزندگینمیشود؟
اصولواعتقاداتمشــمولتغییرسبکزندگیوهیچچیز
دیگر نمیشــود .ما نمیگوییم نماز دیگر واجب نیســت چون
تغییرنســلداریــم.نمازحکمفقهــیداردحاالممکناســت
کســی نخواند و کســی هم کاری بــه وی ندارد؛ چــون موضوعی
بیــنخــودفردوخدااســتاماحکــمفقهیعوضنمیشــود.
حجاب هم همینطور اســت .در قانون آمده همه باید رعایت
کنند.بندهبهعنوانوزیرکشــورمیگویمماروزانهباخانمهایی
مواجــه هســتیم کــه در حــال رانندگــی روسریشــان افتــاده؛
 90درصــدمتوجهنشــدهاندروسریشــانافتــادهووقتیمتوجه
شــوند ،رعایت میکنند ،اما زمانــی از بیرون بــرای یک حرکت
تبلیغاتوســازماندهیمیشــود.االنحدود 10نفردرخیابان
کشــفحجــابکــردهوفیلمــشرادرشــبکههایاجتماعییا
تلویزیونهــایفارســیزبانبرونمــرزیمنتشــرکردهاند.این
افــراد هم قانــون را زیر پــا گذاشــتهاند و هم به اعتقــاد مؤمنین
خدشــه وارد میکنند .مشــروب خوردن حرام اســت؛در قانون

مطالباتجامعهبینجامدومثالًدوســالدیگرماشاهد
تجمعیچندهزارنفرهدراعتراضبهحجابباشیم؟
آنچهمســلماســتدرموضوعیکــهبهاصــولواعتقادات
اکثریــتجامعهمربوطاســت،نمیتوانبــدونتدبیرحرکت
کــرد .مجلــس داریــم؛ دولت داریــم؛ نظــام داریــم و تصمیم
میگیرنــد .البته بهعنوان وزیر کشــور معتقدم هیــچ وقت این
اتفاقنمیافتد.شــماببینیددریکماهیکهرویاینموضوع
تبلیــغمیکنند،بیشاز 15نفردســتبهچنیــنکاریزدهاند؟
مردمنیامدند.اعتقــاداتمردمرادرایامفاطمیه،ماهمحرم،
اعتکاف یــا ماه رمضان ببینیــد؛ مردم متدینند .بهعنــوان وزیر
کشــور نســبت به این مســأله نگرانی و دغدغه نــدارم .در طول
تاریــخهماینملتهمیشــهازهویتوفرهنگــشدفاعکرده
اســت .البته در دل این ملت عظیم ،اقلیتی اســت که نظریات
متفاوتی دارد؛ ما هم بهنظرات متفاوتشان احترام میگذاریم
و به حریم خصوصیشــان کاری نداریم اما در حریم عمومی،
بایدبهنظراکثریتاحترامگذاشت.
بهتعدادافرادیکهدراینمدتعلناًکشفحجاب
کردند،اشــارهکردیــد.برخــیمعتقدنداگــرمدیریت
گشتهایارشــاددرایندورهنبود،آماراعتراضهای
علنیبهمراتبازاینبیشترمیشدچوندرزماناوج
فعالیتگشتارشاد،مقاومتمردمبهبرخوردهای
انتظامیوقضاییاعتراضهایتندوتیزتریبههمراه
داشــتکهگاهفیلمهایشنیزمنتشــرمیشــد.برخی
معتقدنــدشــیوهوزارتکشــوردرمواجههبــاموضوع
گشــتهایســپاهنیزباعثشــدجامعهبهتبلیغاتو
تحریکاتبیرونیپاسخندهد...
چون به گشــت ســپاه اشــاره کردید توضیحــی میدهم؛ ما
هروقتبابحرانیاشــرایطخاصیمانند 22بهمن،اربعینیا
 15خردادمواجههستیمونیرویانتظامیبهتنهاییتواناداره
میــدانرانــدارد،قرارگاهتشــکیلمیدهیم.فرمانــدهقرارگاه،
نیــرویانتظامــیاســتوبســیج،ســپاهواطالعاتتحــتامر
نیــرویانتظامیدریکبازهزمانیمشــخصبهتأمینامنیت
کمکمیکنندچــراکهازلبمرزتاکفخیاباننیرومیچینیم
تاشــرایطراکنترلکنیم.درشــرایطغیرازاین،بقیهنیروهاحق
ورودبهعرصهعمومیراندارند.مثالًدراعتراضهایدیماه،
شــورایامنیتتصمیمگرفتسپاهوبسیجبهعنواننیروهای
کمککنندهدرآمادهباشباشند.تصمیمدیگرشورایامنیت
ایــنبــودکهحتماًایســتهایبازرســیوگشــتمحلهداشــته
باشیم.وقتیحادثهتمامشد،اینقرارگاههاهمجمعشد.
همیشهمقطعیاست؟
بله.یکیازفرماندهانمحترمدرجلسهشورایشهرعنوان
کردهبودکهمیخواهیمدرتهرانگشتهاییداشتهباشیم؛من

چون سطح انباشتگی نارضایتیها باال رفته و عمومی شده بود و در هر کجایی که امکان بروز پیدا
میکرد ،ابراز میشد .باید واقعاً عبرت بگیریم ،اما به نظرم خیلیها عبرت نگرفتند .باید عبرت
بگیریم و به مردم باید احترام بگذاریم .خواستهای مردم را در جایگاه خود بشنویم و همتمان را
بر این بگذاریم که پاسخ مناسب بدهیم .پاسخ مناسب لزوماً پاسخ مثبت نیست
همممنوعاعالمشده؛عدهایقاچاقیتهیهکردهومیخورند.
هیچحکمیشــربخمــرراحــالنمیکنداماوقتــیدرخانه
خودشانهستند،برخوردینمیشود.افرادیکهکشفحجاب
کردهوفیلمشرامنتشرمیکنند،همقانونرازیرپامیگذارندو
هماعتقاداتدیگرانرانادیدهمیگیرند.شمامیپذیریدکسی
قانونرازیرپاگذاشتهومثالًازدیوارخانهشماباالبروند؟
ســؤالمادربارهتغییرســبکزندگیوتغییرنســل
اســت؛ چندی پیــش مرکــز بررســیهای اســتراتژیک
ریاســتجمهوری،گزارشــیدربــارهحجابدرکشــور
رامنتشــرکرد.براســاساینگــزارشنزدیــکبهنیمی
ازپاســخدهندگانبــهپژوهــشســال ۱۳۹۳معتقدند
حجاب،مسألهایشخصیاســتودولتنبایددرآن
دخالتکند.درهمینســالبیــشاز ۴۱درصدحجاب
راامریفردیدانســتهورعایتآنراالزامینمیدانند.
درهمینگزارشتصریحشــدهمطالبهاجرایالگوهای
مطلوبورسمیپوشــشزناندرجامعهایکهحداقل
 ۴۱تــا ۵۰درصــدآن،حجابراامــریفــردیواختیاری
میداند،بســیاردشواراســت.فارغازوجههشخصیو
اعتقادییاتحریکاتبیرونی،فکرنمیکنیداینموضوع
درآینــدهبهیــکتعــارضمیــانارزشهــاوقوانینبا

همگفتماینگشــتهابرایشرایطخاصاست.دربارهگشت
ارشــاد هم همان گونــه که گفتید موضــوع را مدیریــت کردیم.
چوننحوهمواجههموجبدغدغهونگرانیشدهبود.ازطرفی
نیــرویانتظامینمیتواندوظیفهقانونــیاشراانجامندهد،
ما شبکههای فســادی داریم که زندگی مردم را تهدید میکند.
ازوظایفمــانکوتــاهنیامدیــمامــامزاحمکســیهمنشــدیمو
نیروهایمابا درایتوهوشــمندیعمــلکردند .البتهبعضی
جاهابعضیمواردازدســتدرمیرودکههمهجاهمهســت؛
کارمندهمخطامیکند؛استاددانشگاههمممکناستدچار
خطاشود.اخیراًدرفضایمجازیفیلمیدراینبارهدیدموبه
آقای اشتری نشان دادم و پرس و جو کردیم .ایشان بررسی کرد
ومشخصشدمتعلقبه 5سالقبلاست.یافیلمیمربوطبه
12سالپیشمنتشرشدکههنوزگشتارشادهمنبود،یاموردی
که اخیــراًدر برخورد با یــک اقدام غیرقانونی یــک خانم اتفاق
افتــادکهموضوعبرایبررســیمنتقلشــد.ب ههرحــالنیروی
انتظامی و وزارت کشور مصمم هستند هوشمندانه ،عاقالنه و
قانونی وظایفشان را انجام دهند .نکته قابل تأمل این است که
ما در فرهنگسازی کوتاهی داریم؛ در بیان معارفمان کوتاهی
داریم؛دراقناعســازیکوتاهیداریم.مادرمواجهه،ســهروش
شناخته شــده داریم؛ روش عقل و استدالل منطقی ،روش دل
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