کتابچه دوم

اصــاً دلــم نمیخواســت .اآلن که شــما میگویید این
اولین بار است که چنین چیزی را میشنوم(.همسرش
بــا خنــده میگوید ممکن اســت که فــردا این مجــوز را
بخواهد اما تا اآلن نخواستند).
ëëآقــای بطحایی گرفتن مجوز مدرســه کــه کمترین کار
است چرا برای بچهها یک مدرسه غیرانتفاعی تأسیس
نمیکنید؟
اصالً.
ëëخبفامیلیادوســتانشــمادرخواستاینچنینی
ندارند.
بله برخی از اقوام و دوستان از من خواستند .اما اگر
تظاهر نباشد معتقدم این مسئولیت و اختیاراتی که ما
داریم امانتی از طرف مردم است .ما اجازه نداریم این
اختیارات را برای دوست و فامیل خودمان خرج کنیم.
معموالً کمتر کسی از بستگان از من چیزی میخواهد.
آنها میدانند پاسخم منفی است.
ëëسفارشدربارهثبتنامدانشآموزانهمندارید؟
مواردی را که به من ارجاع می شود میبینم .ممکن
اســت ظلمی به کســی شود و حق و ناحق شــود در این
موضوعــات دخالت میکنم .اما بیشــتر درخواســتها
بــه ناحق اســت .مثالً نامهای به دســت من رســیده که
معلمــی میخواهــد انتقالــی پیــدا کنــد ،وقتی ســابقه
معلم را بررســی میکنیم متوجه میشــویم فــرد ،تازه
وارد وزارت آموزش و پرورش شــده اســت و میخواهد
ســریع جــا بــه جــا شــود .این حــق ایــن معلم نیســت
چــرا کــه افــراد دیگری پشــت نوبت هســتند کــه از او با
ســابقه ترند .در مواردی مثل ثبــت نام هم باید بگویم
متأسفانه برخی از همکارانم در مدرسه با سختگیریها
و گاهــی اوقــات بــا محــک زدن مالــی دانشآمــوزان را
ثبت نام میکنند .در این موارد حساسیتم بیشتر است و
اگر کسی نامهای بدهد ورود میکنم.
ëëآقــای بطحایی شــما در فضــای مجازی هم هســتید و
خودتانحسابکاربریدرتوئیترواینستاگرامداریدشما
چهنظریدربارهفضایمجازیدارید؟
فضــای مجازی را مثــل فضای عــادی میبینم .به
نظــرم برخی از موضــع گیریهایــی که دربــاره فضای
مجازی انجام میشــود ،یا افراط اســت یــا تفریط .باید
بگویــم بــه واقعیتهــای زندگــی نبایــد نــگاه افــراط و
تفریطــی داشــت .بــا این پدیــده باید کنــار آمــد مزایا و
پیامدهایش را دید .از محاسنش استفاده و از خطراتش
دوری کرد.باید گفت فضای مجازی هیچ خطری ندارد
کمااینکه کشورهایی که خیلی مبانی اعتقادی مثل ما
ندارند هم به خاطر خطراتی که فضای مجازی دارد به
آن توجه بیشتری میکنند.معتقدم با این واقعیت هم
باید کنار بیاییم .هم خطراتش را ببینیم و همه فواید آن
را .مــا نباید از این فضا فــرار کنیم و البته نباید خودمان
را ببازیــم که این فضا وجود دارد .این افراط و تفریط در
همه زمینهها در کشور ما وجود دارد.
ëëدو شــبکه مجازی در ایران بســیار پرمخاطب اســت؛
توئیترکهبیشترقشرروشنفکرجامعهدرآنعضوهستند
ودیگریاینستاگرامکهطیفجوانوالبتهدانشآموزکه
دراینشبکهحسابکاربریدارند.ابتدابفرماییدخودتان
حسابکاربریتانراباالمیآورید؟
بله خودم مینویسم.
ëëشــمادرتوئیتربسیارفعالهستیدودرآنجاهمفضای
مجازی بســیار خشــنی حاکــم اســت .برخــی وقتها
موضوعــی را مطرح میکنیــد و کاربران به صفحه شــما
حملهمیکنندشماچهواکنشیبهاینمخاطباندارید؟
واقعــاً اینطور نیســت که بتوانم همــه کامنتها را

بررســی کنم .برخی از پســت هایم که حساسیتش زیاد
است کاربران بسیاری نظر میدهند .من هم نمیرسم
همه نظرات را بخوانم .اما در غالب موارد مرور میکنم
همانطور که گفته شد برخی موارد خیلی کامنتها تند
و خشن است.
ëëازصراحتکالمکاربرانناراحتنمیشوید؟
نــه اصــاً .چون بچه پایین شــهر هســتم و چشــم و
گوشــم با این حرف ها آشناســت .یک جور شیرینی در
بیــن این نظرات وجود دارد .چرا کــه برخی افراد بدون
هیــچ مالحظــهای درون خودشــان را در  4خط مطرح
میکنند .به نظرم ارزشمند است .البته وقت نمیکنم
همــه کامنتهــا را جــواب دهــم .پیــام ندادن و پاســخ
نــدادن را نامردی میدانم یعنی برخی کاربران آمدند
و متنی را نوشتند اما احساس میکنم خیلی کوتاه باید
یک پاسخی را بدهم .متأسفانه وقت نمیکنم که جواب
همه کاربران را بدهم.
ëëدر اینســتاگرام ،دانشآمــوزان از شــما خواســتهای
داشت هاند؟
خیلــی زیــاد .بیشــتر دانشآمــوزان برایــم کامنــت
میگذارنــد کــه مدرســه را
تعطیــل کنم.دیــدن چنیــن
پیــام هایی برایم جالــب و خنده
مهمترینموضوع
دار است.
مورد بحث خانواده
ëëخانم حیدر نوری واکنش شــما
ماعدالتاجتماعی
به انتقــادات تنــدی کــه در فضای
وبرخیتبعیضهایی
مجازیبهوزیرمیشود،چیست؟
همســرم منتقدان سرسختی
است که در بخشهای
دارد که برخــی از آنها با روحیات
مختلفکشوروجود
و رفتــارش آشــنا هســتند شــاید
دارد .این بحث
جالب باشــد بدانید برخی از این
عدالت و وجود
منتقــدان اگــر چنــد روزی نقدی
تبعیض آغاز یک
برایش ننویســند ،آقای بطحایی
بحث مفصل در بین
به من میگوید کــه این فرد چند
خانواده ما میشود
روزی است برایم چیزی ننوشته.
که در برخی از مواقع
ëëشــما اهــل فضــای مجــازی
هم به جاهای باریک
هستید؟
فقــط در گــروه هــای خبــری
کشیدهمیشود
واتس اپ و تلگرام عضو هستم.
ëëبرخی مواقع هجمههایی علیه
آقــای بطحایــی میشــود و مردم
واکنشهــای مختلفــی نشــان
میدهند،آیاحاشیهایبودهکهشمارااذیتکردهباشد؟
چنــد وقــت پیش خبرنــگاران از همســرم پرســیده
بودنــد که در حال حاضر پســرتان چــه کار میکند .این
ســؤال پس از آن طرح شــد که عید نوروز گذشته گفتند
پســر وزیر ســرباز اســت و در جایی کار میکنــد و حقوق
میگیــرد .از شــنیدن این حاشیهســازی ناراحت شــدم
چون این مطلب درست نبود .پسر من از چند سال قبل
در آن مؤسســه فرهنگی کار میکرد و حقوق میگرفت
اما وقتی ســرباز شــد ،دیگر حقوقی دریافت نکرد چون
ســرباز شــده بود .اما کسی نخواســت که این موضوع را
ببیند و شــیطنت کردند .متأسفانه فرزند ما را با پسران
افراد دیگر که در خارج از کشور زندگی میکنند مقایسه
کردند و آخر ســر هم عکس پســرم را با دیگر آقازادهها
کنار هم گذاشــتند .از این کار و مقایســه نادرست خیلی
ناراحت شدم.
ëëآقای بطحایی فرزندانتان درباره مســائل ایران با شما
صحبتمیکنند؟
ببینید نســل گذشــته بســیار محتــاط بود .اما نســل

زندگی

فعلــی یک تفــاوت بســیار قابــل توجهی با نســل قبل
دارد و آن ،ایــن اســت کــه جوانهــای ایــن دوره بســیار
شــفاف هســتند و نظرشــان را به راحتی بیان میکنند.
مالحظــهای نمیکننــد و بــدون هیــچ محافظــه کاری
حرفشان را میزنند .همین موضوع موجب شده که به
نظر مااینگونه بیایید که نســل امروز در بیان نظراتش
بیپرواست .درحالی که این شفافیت نسل امروز است
و بســیار دقیق آنچه را که در دلش اســت بیان میکند.
نسل امروز ایران را یک فرصت خدادادی میداند که در
این کشــور خوب زندگی کند و به همه آرزوهایش برسد
اما موانعی را در برابر خودش احساس میکند بنابراین
اگــر مطالبه گری را در نســل امــروز میبینیم دلیلاش
ضدیت با ایران و نظام نیســت .دلیلش موانعی است
که مقابل رشــدش را گرفته است .ما باید به نسل امروز
اجازه دهیم حرفشان را بزنند .بنابراین فرزندان من هم
در این نسل هستند و با من بسیار حرف میزنند.
ëëفرزندانتانمهمترینمشکلایرانراچهمیدانند؟
در خانواده ما پســرم عالقهمند به مســائل سیاسی
اســت و موضوعات را هم تحلیــل میکند .دخترم هم
اهــل مطالعه و پیگیری اخبــار ایران اســت .مهمترین
موضــوع مورد بحــث خانــواده ما عدالــت اجتماعی و
برخی تبعیضهایی اســت کــه در بخشهای مختلف
کشــور وجــود دارد .این بحث عدالــت و وجود تبعیض
آغــاز یک بحث مفصل در بین خانواده ما میشــود که
در برخی از مواقع هم به جاهای باریک کشیده میشود.
ëëچهمصداقهاییبرایشمامیآورند؟
خیلــی از وقتها بچههــا این موضــوع را میگویند
کــه خانوادهای کــه پایینتر از خط فقــر حقوق میگیرد
چگونه میتواند از پس هزینههای فزاینده زندگی برآید
و از اینجا بحث ما شروع میشود.
ëëشما چه پاسخی به بچهها میدهید .شما که عضوی از
کابینه هســتید؟ واقعاًآقای بطحایی این حرف خیلیها
اســت که چطور میتوانند در این شــرایط بــد اقتصادی
خرید کنند؛ آیا شــما در کابینه بــا وزرای مربوط صحبت
میکنید؟
دولــت بخــش عمــدهای از وقتش صــرف مباحث
اقتصــادی و حــل و فصــل مشــکالت معیشــتی مردم
میشــود .اتفاقــاً چنــدی قبــل خدمت رئیــس جمهور
عــرض کردم تمایل دارم گــزارش مفصلی را در هیأت
دولت درباره حوزه آموزش و پرورش ،مسائل فرهنگی
دانشآمــوزان و آســیبهای اجتماعــی بیــان کنــم که
ایشان نیز علیرغم ترافیک کاری و مشغلههای فراوان،
در این خصوص به بنده قول مساعد دادند.
ëëخانمحیدرنوریشمامهمترینمشکلکشوررادرحال
حاضرچهموضوعیمیدانید؟
موضــوع برخــی تبعیضهایی کــه در کشــور وجود
دارد ،بــه نظــرم بســیار مهم اســت اما در کنــار آن ،فکر
میکنم که بحث پوشــش و حجاب هم مهم اســت .ما
توقــع داریــم بعد از  40ســال وضعیت حجــاب بهتر از
این باشد.
ëëآقای بطحایی قبول دارید که با نســلی با انرژی روبهرو
هســتیمکه انرژیهایشــاندرمدرسهســرکوبمیشود.
شــما حس نمیکنید سیســتم آمــوزش و پــرورش یک
سیستم خشــکی اســت که فقط طراحی شــده تا انگیزه
دانشآموزانرابگیرد.
برنامههای آموزشی و پرورشی ما بسیار سنتی است.
آمــوزش و پــرورش ســنتی هم میگوید هــر چه کالس
ســاکتتر باشــد معلم موفق تر اســت .هــر چقدر یک
مدرسه آرام تر باشد این مدرسه بهتر است و هر چقدر
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