کتابچه دوم

مناطقی خاص که فراوانی اینگونه ازدواجها باالســت
و اینکــه خروجــی مجموعــه برنامهها و سیاســتهای
اتخاذی ،توسعهای انسانی ،متوازن و همه جانبه کشور
را به همراه داشــته باشــد ،میتوان به حل ریشهای این
معضل امیدوار بود ،نه با منع قانونی صرف.
ëëدرازدواجدخترتانچقدرنقشداشتید؟
ازدواج دختــرم انتخــاب خــودش بــود و من و پــدرش با
احترام به انتخاب ،نظرش را پذیرفتیم و با او همراهی کردیم.
ëëاهلسفرهستید؟
اگر فرصت کنم خیلی ،یکی از لذت های زندگی من
سفر کردن است.
ëëکجایایرانرادوستدارید؟
واقعــاً نمیتوانــم بگویــم کجــای ایــران؟ هــر جای
ایران که میروی میبینی دنیای ناشناختهای است که
خیلی جا دارد بیش از اینها برای ســفر و دیدنش وقت
بگذاری ،ولی متأسفانه هنوز این فرصت را پیدا نکردم.
خب اآلن بیشتر نقاط گردشگری ما شده شمال کشور و
بعضاًشمال غرب ،اینکه برنامهای داشته باشیم که این
مقاصد گردشــگری را به همه جای ایران تسری دهیم؛
این را مجموعه دولت یا ســازمان میراث گردشگری با
توجــه به وضعیتی که از نظر منابــع و درآمدهای نفتی
داریــم و نگرانیهایــی کــه وجــود دارد ،بایــد بــرای آن
راهبــردی را تعریف کنند و در این مورد ســرمایهگذاری
الزم صورت پذیرد.
ëëترجیح میدهید کجای ایــران زندگی کنید؟ البته بجز
تهران؟
آذربایجان غربی و شــهر خــوی را انتخاب میکنم.
بــا خاطــرهای کــه از زندگــی در شــهرهای کردنشــین
آذربایجــان غربــی از دوران کودکــی و نوجوانــی دارم
انتخــاب بعــدی ام همانجــا خواهــد بود .ایــن مناطق
آنقدر جاذبههای گردشــگری و بکر دارند که واقعاً باید
اهتمام و توجه جدی به شناساندن این مناطق نه تنها
به مردم ایران ،بلکه به مردم دنیا داشــته باشــیم ،هم
برای توسعه این مناطق که متأسفانه بعد از چهل سال
به رغم ظرفیت ها و مزیتهای نســبی که دارند ،هنوز
نابرخوردار محسوب میشوند و هم برای توسعه پایدار
کشور در مجموع این موضوع از الزامات است.
ëëچراایرانرادوستدارید؟
فکر میکنم همه جای دنیا انسانها درباره جایی که
به دنیا آمدهاند و وطن آنهاســت این احساس را دارند.
ایران بهعنوان یک کشور بزرگ که دارای پیشینه تاریخی
و تمدنــی و فرهنگی شــایان توجه اســت و جــزو یکی از
امپراطوریهــای بنــام بــوده و همیــن اآلن هــم یکی از
قدرتهای بالمنازع منطقهای به حســاب میآید باید
دوست داشت و به آن بالید؛ به خاطر خود ایران.
ëëیک خاطره خــوب از زمانی کــه در دولــت بودید تعریف
کنید؟
بایــد بــه آن فکر کنــم ولی خاطــرات خــوب من به
زمانهایــی برمی گردد که میشــد گرهای از مشــکالت
مردم را باز کرد و بازتاب آن را به چشــم خود میدیدم،
هر چند این گامها در سطح خرد و در نوع خود کوچک
بــود ،ولی بــه من روحیــه و انــرژی و انگیزه بــرای ادامه
حرکت را میداد.
ëëدرهیأتدولتنظروزرایاخودرئیسجمهوریدرباره
عملکردتانچهبود؟
باید این سؤال را از خود آنها پرسید ،ولی همکاری و
همراهی خوبی برای پیشبرد برنامه هایمان داشتند و از
کمک و مساعدت دریغ نمیکردند .در خیلی از موارد از
فرصت حضور در جلسات دولت برای جلب مشارکت

اعضای دولت جهت پاسخگویی و سرعت بخشی الزم
در به نتیجه رساندن خواستههای مردم بهرهها بردم و
خاطــرات زیــادی از آن دارم .در مجموع و در مجموعه
دولت مانع جدی برای فعالیت ندیدم.
ëëدر این مدت پیش آمد که شــخص رئیس جمهوری از
شمادلخورشود؟
طبیعتاً این اتفــاق میافتد و اصالً طبیعت کار هم
همین است .مواردی بوده که دلخوری یا سوءتفاهماتی
پیــش آمــده و اغلــب غیرمســتقیم در جریــان قــرار
میگرفتــم و از آن مطلــع میشــدم که یا حضــوراً یا با
واسطه توضیحاتی ارائه میشد.
ëëاالن کــه فــارغ از مســئولیت دولتــی هســتید چقــدر
توانستیدکارهایعقبافتادهخودراسروساماندهید؟
در این سه ماه تا حدودی به سرانجام رساندن برخی
کارهــا که حتی از همــان دوره معاونت بــر زمین مانده
مثالً مجموعه سخنرانیها و مصاحبه هایم هنوز نهایی
نشــده تــا در قالب کتاب چاپ شــود را در دســت اقدام
دارم .همچنین فعال کردن جمعیت حمایت از حقوق
بشــر زنان در دور جدید فعالیتش و ســایر مشغلههای
تحصیلیوشخصی.
ëëکار در دفتــر اســناد رســمی تان
را شــروع کردیــد؟ اصــاً فرصت
میکنیدسریبهآنجابزنید؟
به رغم میل
انشاءاهلل از سال آینده.
باطنیفعالیتمدر
ëëاگربخواهیددوبارهدرکاردولتی
اینستاگرام هم از
مشغولشویدترجیحمیدهیددر
مدتهاقبلیکطرفه
چهحوزهایکارکنید؟
فعــاً نمیتوانم در ایــن باره
است و مجبور
اظهارنظــر کنم و بــه آن فکر هم
شدم در قبال تسویه
نمیکنــم و برنامــهای بــرای آن
حساب هایی که
ندارم.
بیشترسیاسیاست
ëëوضعیــت ایــران را بــا توجــه
ازظرفیتتعاملی
به تحــوالت پیــش آمــده چگونه
و مفاهمهای این
ارزیابیمیکنید؟
شبکههایاجتماعی
ضمــن اینکــه مثــل بقیــه
خودم را محروم کنم
هموطنــان و شــهروندان ایــران ،از
بابت جنگ اقتصادی تمام عیاری
که علیه کشــورمان راه افتــاده آزرده
خاطر ،متأثر و نگران هستم ،ولی با
اعتماد و اتــکای به نفس و توانمان
و با امیدواری ،مطمئن هســتیم این فراز را هم ملت ایران
پشت سر خواهد گذاشت ،به شرط آنکه انسجام و همدلی
را در میــان خــود حفظ کنیــم و از همصدایــی و همنوایی با
مثلــث ترامپ و نتانیاهو و بن ســلمان دســت برداریم و با
گفتار و کردارمان آب در آسیاب آنها نریزیم.
ëëکارتاننسبتبهگذشتهکمترشدهیاهمچنانبههمان
اندازهکارمیکنید؟
نه ،در واقع میتوان گفت که بیشــتر هم شــده .قبالً
کارم یک چارچوب داشت ،ولی فعالیتهای اجتماعی
و سیاســی ساعت و روز نمیشناسد .البته از مدتها قبل
هم عادتمان شده صبح تا شب کار کنیم و شب تا صبح
هم فکرمان مشغول همانکارها باشد.
ëëاالنمشغولچهکارهاییهستید؟
حداقــل یکــی دو روز در هفتــه را به فعالیتهای
مربــوط بــه تشــکل سیاســیام که یــک حــزب زنانه
اصالحطلب محســوب میشــود و در مرحله نهایی
کردن ساختار داخلی آن هستیم اختصاص دادهام.
همینطــور بهعنــوان عضو هیأت رئیســه در شــورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان و نیز کمیته ملی

زندگی

مدیریــت دگرگونیهــای اجتماعی کمیســیون ملی
یونســکو در ایــران وقت میگذارم چــون به مدت دو
سال رئیس این کمیته هستم و...
ëëکیاستراحتمیکنید؟
استراحت ما در انجام همین کارهاست ،حتی گاهی
روزهــای جمعــه هم درگیر هســتیم ،به قــول معروف
آسودگی ما عد م ماست.
ëëتاحاالاتفاقافتادهکهازکارزیادخستهشوید؟
خســته جسمی نه ولی گاهی از نظر روحی و فکری
خسته میشــوم ،آنهم در روزهایی که از هر طرف فشار
میآید و مجبور هســتی در چند جبهه مبارزه کنی آنجا
احســاس خستگی و سرخوردگی میکنی که این انتظار
هســت بــا برنامههــا و تجاربی که در کشــور داشــتیم ،از
جملــه تابآوری اجتماعی درس های الزم را خودمان
هم آموخته باشــیم و در این ســالها با تمرین و تقویت
این مهارتها ،سریع خودمان را پیدا کنیم.
ëëباتوجهبهجنسکارتانتهدیدشدهاید؟
مواردی و مواقعی بوده که دلواپسی و نگرانی بوجود
آمــده که بیشــتر هجمــه و تخریب بــوده ،نــه تهدید به
معنای خاص خود.
ëëبرایعیدچهبرنامهایدارید؟
تــازه به فکر افتادیم که برای عید برنامهریزی کنیم
صد درصد خارج از تهران هستیم.
ëëبرایسفرخودتانتصمیممیگیریدیاخانواده؟
معمــوالً خودم تصمیم میگیرم ،ولی با سیاســت
نظرم را به خانواده تحمیل میکنم.
ëëفرصتسرزدنبهپدرومادرتانرادارید؟
پدرم که ســال  71اولین ســالی که من معلم بودم
دقیقــاً روز معلــم ،فوت کردند و به خاطــر همین از روز
معلــم خاطره خوبی ندارم ،ولی تصمیــم دارم بعد از
این به مادرم بیشتر سر بزنم و جبران مافات کنم.
ëëهنوزدرفضایتوئیترفعالهستید؟
نه اآلن مثل گذشته فعال نیستم ،چون احساس
میکنم این فضا اخیراًمسموم شده و اغلب مرزهای
اخــاق و ادب کنــار میرود.به دلیــل دیگری به رغم
میــل باطنی فعالیتــم در اینســتاگرام هــم از مدتها
قبل یکطرفه اســت و مجبور شــدم در قبال تسویه
حســابهایی کــه بیشــتر سیاســی اســت از ظرفیت
تعاملــی و مفاهمــهای ایــن شــبکههای اجتماعــی
خــودم را محروم کنم .به هــر حال همه باید تمرین
کنیم قــدرت تحمل مــان را باال ببریــم و هزینههای
حضور در فضای مجازی را بپردازیم تا این تهدیدها
به فرصت تبدیل شود.
ëëچقدربهشبکههایاجتماعیوابستههستید؟
م نه! ولی ســعی میکنم به مرحله اعتیاد نرسد.
ک
خب ماهیت کارم مخصوصاًدر حوزه حقوق شهروندی
ایجاب میکرد که آنالین باشم؛ نمی شود پشت درهای
بسته نشست و با فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
جامعــه ارتبــاط برقرار کــرد ،بویــژه در حــال حاضر که
زندگیها دو فضایی شــده و بیشــتر در فضــای مجازی
میگذرد تا در فضای واقعی ،ولی معتقدم باید جانب
احتیاط را رعایت کرد تا در ورطه اعتیاد نیفتیم.
ëëچندتاخواهروبرادرهستید؟
دو خواهر و سه برادر و من بزرگتر از همه هستم.
ëëچهپیامیبهزنانایرانیدارید؟
اخیــراً در کمپیــن «زنــان نســل تحریم» مشــارکت
کــردم و پیامــی را بــه زنــان کارآفریــن دادم کــه اینجــا
هم تکــرار میکنم؛ اســتوار بــرای ایــران ،امیــدوار برای
آینده.
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