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تأمالت

وطن امروز شماره 1665

چهارشنبه  14مرداد 1394

رویکرد مهندسی فرهنگی دکتر حسن بنیانیان در پدیدارشناسی مسأله «بدحجابی» و «پوشش»

مسأله حجاب
میان بر ندارد

نحوه انتخاب پوش��ش ،برگزیدن یا عدم اقبال ظاهر و باطن در کنار هم دیده شوند.
به حج��اب و پیشتر از آن نوع نگرش به مس��أله ب  -در انتخاب راهحلها ،درمان همزمان بدحجابی
پوشش و همینطور مطالبه آزادیهای جنسی که ظاهر و باطن مدنظر قرار گیرد.
هیچگاه عمومیت نیافته اس��ت ،اجب��اری بودن یا ج  -مس��ؤولیت تکت��ک افراد اع��م از زن و مرد،
قانونی بودن حجاب و در نهایت تبدیل ش��دن آن سازمانها و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی در
به یک مسأله اجتماعی با همه مشخصههای یک کنار هم دیده شود.
مس��أله اجتماعی اعم از دامنهدار شدن ،عمومیت
اش��اره به مس��ؤولیت تکتک افراد اعم از زن و
یافتن و البت��ه قابل حل بودن ،ای��ن روزها محور مرد مسألهای است که وي در توضیح آن به «وطن
مباحثی است که پیرامون حجاب و پوشش مطرح امروز» میگوید« :مس��أله پوشش در رابطه زن و
میشود .در میان اظهارنظرهای صریح ،بیمحابا و مرد ش��کل میگیرد ،پوشش برای زنها در فضای
هر از گاه درباره حجاب که برخی از آنها به سرعت بدون مرد معنا ندارد .اگر مردها آگاهانه یا ناآگاهانه
در شبکههای اجتماعی با واکنش و بازخورد همراه ب��ه زنان بدحجاب پ��اداش دهن��د -از طریق نوع
میش��ود ،اظهارنظرهای «چارهس��از» کمتر مورد نگاه کردن ،لبخند زدن ،بیش��تر نگاه کردن ،پاسخ
توجه قرار میگیرد .دکتر «حسن بنیانیان» مسؤول بدحجاب را زودتر دادن و اينگونه پاداش دادنهاي
كمیسيون فرهنگي شورايعالي انقالب فرهنگي که ناخودآگاه ـ روی نوع پوش��ش خانمها تاثیر دارند؛
با رویکردی به مهندسی فرهنگی ،کتابی با عنوان این پاداش ممکن است نمره دادن یا ندادن استاد
«پوش��ش اس�لامی ،چالشها و راهکاره��ا» را به م��رد به دانش��جوی دختر ،برخورد فروش��ندگان
نگارش درآورده است ،تاکید دارد نسخههای ُمسکن كاالها ،برخورد کارمندان ادارات در تس��ریع رف ع و
درباره حج��اب ،مدیران فرهنگی را از کار عمیق و رجوع کردن اربابرجوع خانم یا مثالهایی مشابه
علمی در این حوزه دور کرده است .این كارشناس باش��د .به همین دلیل اس��ت که در مورد حجاب
فرهنگی معتقد اس��ت در هر معضل فرهنگی که میگوییم هم باید برای مردها برنامه داشت و هم
میشود آن را به یک بیماری در بدن تشبیه کرد ،برای خانمها».
دکتر حاذق داروي اصلي و ریشهای مینویسد و در
وی ک��ه سالهاس��ت در ح��وزه مهندس��ی
کنار آن یک يا چند ُمسکن تجویز میکند که بيمار فرهنگ��ی کار میکند ،از ضرورته��ای پرداختن
درد را فع�لا تحمل کند .دول��ت ،نیروی انتظامی ،به مسأله حجاب میگوید« :طرح مباحث حجاب
قانون ،مش��وقهای اقتصادی ،ترس و نگرانی برای ضرورتهای��ی دارد که باید آنها را پذیرفت و ترس
حفظ پوشش كه حكم مسكن را دارد موجب شده از متهم ش��دن نداش��ت؛ وقتی به لحاظ اشتغال،
است از کار فرهنگی عمیق و علمی دور شویم .تکرار تحصیل و ...فضا بازتر میشود ،حجاب و حفظ آن به
عبارت «کار فرهنگ��ی» دردی را درمان نمیکند ،صورت تصاعدی پیچیده میشود و کاستیهایی که
بلکه باید از قالب یک عبارت یا
ما در حوزه مدیریت فرهنگی
گزاره منطقی ذهنی ،به عینیت زن اگ�ر احس�اس کن�د ش�وهرش داری��م ،خودنمای��ی میکند.
برس��د .اما این چگونه ممکن صد درصد مال او نیست و در جامعه در«کار فرهنگی» که گفتیم،
اس��ت؟ کار فرهنگ��ی عمیق زنهای�ی هس�تند ک�ه حت�ی یک باید فلس��فه حجاب را بدانیم
درباره حجاب زمانی به نتیجه درصد شوهر او را تسخیر میکنند ،و بعد در فضای عینی به عمل
مطلوب ،خواهد رس��ید که در آرامش زن ب�ه هم میریزد .در واقع و برنامهریزی بپردازیم .خالصه
تکتک اف��راد ب��اور و اعتقاد بدحجابها زنهای شوهردار را زجر فلس��فه حجاب این است که
به پوش��ش اس�لامی تبدیل میدهند .ب�رای همین حجاب یک روابط جنسی از درون خانه به
ب��ه یک ارزش ذهنی ش��ود و معجزه الهی است ،برای آرامش زن بیرون خانه منتقل نشود .نقطه
ش��روع درونی کردن فلس��فه
آنقدر ای��ن کار را خوب بدانند و مرد و ثبات خانواده
که در الگوهای رفتاریش��ان
حجاب باور به دین ،هدفمندی
تبدیل به عادت شود .برای اینکه این موضوع اتفاق زندگی ،باور به قیامت و پذیرش ارزشهای انسانی
بیفتد ،هم برای فضای ذهنی و هم برای به عینیت در درون آدمهاس��ت .آن وق��ت یکی از آثار تربیت
تبدیل شدنش باید برنامهریزی کرد .پوشش ،عفت دین��ی صحیح میش��ود پوش��ش درس��ت .هیچ
و پاکدامنی باید در درون مرد و زن تبدیل به ارزش میانبری وجود ندارد« .تربیت دینی» مس��ألهای
ش��ود .درونی شدن معنایش این است .او در کتاب است که امروز در بسياري از دستگاههای فرهنگی
خود مینویس��د« :از آن جهت که موضوع پوشش و اجرایی رها ش��ده اس��ت .گروهه��ای مردمی و
مسألهای اجتماعی اس��ت و تغییرات آن در نحوه خودجوش کارهایی میکنند و تالش هم میکنند
ارتب��اط و تعامل ز 
ن و مرد ش��کل میگیرد ،قرآن اما در برابر حجم بیتوجهیهاي داخلي و گسترش
کریم هردو -م��رد و زن -را مخاطب ق��رار داده و بيتقواييه��ا و همچنین تهاج��م فرهنگی و آثار
قبل از آنکه تأکید کند زنان پوششی خاص داشته مخرب توس��عه تعامل با ساير فرهنگها که منجر
باشند ،به مردان خطاب کرده و فرموده است« :به به كاهش عمق اعتقادات و باورهاي ديني ميشود،
م��ردان مومن بگو دیدگاه فروخوابانند و دامنها را ناچیز اس��ت و در اين عدم توازن نيروي مخرب و
حفظ کنند ،این برای شما پاکیزهتر است ،خدا به مقاومت داخلي اس��ت كه ما مرتبا عقبنش��يني
آنچه میکنید آگاه اس��ت» .بدیهی است اگر این ميكني��م .ضم��ن اینکه حجم تهاج��م فرهنگی
تلق��ی را فرهیختگان دینش��ناس تأیید و تأکید برنامهریزی شده روي گسترش الاباليگري جنسي
کنند ،کنترل نیروی انتظامی ،حراست سازمانها و بيعفتي بس��یار بیش��تر از کارهای خودجوش
و تذکرات مدی��ران تنها بخش ظاه��ری موضوع فرهنگی است».
بدحجاب��ی را آن هم تا اندازهای میتواند حل کند؛
دکتر بنیانیان در کتابی که در همین رابطه و با
اگرچه موضوع بدحجابی آنقدر مخرب و آفتزاست رویکرد مهندسی فرهنگی به چاپ رسانده ،درباره
که همین میزان را هم نباید نادیده گرفت .موضوع فعالی��ت فرهنگی مینویس��د« :فعالیت فرهنگی
بدحجابی هم��واره باید در یک قالب کلی و به هم مجموعه تالشهای آگاهانهای است که افراد ،نهادها
پیوس��ته حجاب ظاه��ر و باطن و تنظی��م روابط و سازمانهای جامعه انجام ميدهند تا تغییرات از
صحیح زن و مرد بحث ،بررسی و راهحلیابی شود تا پیش مشخص شدهای در نظام اعتقادات ،ارزشها
زمینهساز بروز آسیبها و بیماریهای دیگر نشود» .و رفتارهای افراد مورد نظر ایجاد ش��ود .در توضیح
دکتر بنیانیان در بحثی که پیرامون پیوستگی این مطلب باید متذکر شوم دانشمندان معتقدند
حجاب ظاه��ر و باطن وجود دارد به رعایت برخی نظام فرهنگی جوامع دارای الیهبندی خاصی است
ظرافتها توصیه میکند.
که این الیهها و ارتباط آنها با یکدیگر قابل تفکیک
الف  -در بررسی جایگاه و پوشش اسالمی ،حجاب و شناسایی است».

وي در ادام��ه مطال��ب ب��ه نكته بس��يار تلخ و
دردآوری اشاره كرد كه جا دارد مسؤوالن نظام روي
آن چارهانديشي كنند .دکتر بنیانیان اظهار داشت:
«مسأله كمتوجهي به تربيت ديني در بدنه عمومي
نظام آم��وزش و پرورش به جايي رس��يده كه در
شرايط موجود براي آنكه دينداري فرزند ما حفظ
ش��ود بايد پس از جس��توجوي مدارس محدود
غيرانتفاعي ديني ،با سالي چند ميليون تومان دين
فرزند خود را حفظ كنيم .طبيعي است در چنين
ف و حجاب بدتر شود.
شرايطي روزبهروز وضع عفا 
در فضاي ذهني اكثريت مردم نيز مدرسه خوب
يعني مدرس��هاي كه امكان قبولي در دانش��گاه را
بيش��تر كند .وقتي اكثر پدران و مادران از مدرسه
فرزند خود مطالبه تربيت ديني ندارند و نمايندگان
مجل��س ه��م از وزير آم��وزش و پ��رورش چنين
مطالبهای نداشته باشند ،طبيعي است انگيزه خود
مديران مدارس آرام آرام از بين برود .در ادامه وقتي
از مدرسه به دانشگاه وارد ميشوند ،دختر و پسری
که از هم جدا بودند به ش��کلی نامتوازن کنار هم
ق��رار ميگيرند .همین کنار هم قرار گرفتن دختر
و پسر جوان تربيتنشده ،دانشگاه را به «تاالر مد»
تبدیل میکند و موضوع حجابو عفاف بين نسل
تحصيلكرده كه تأثير بيشتري بر تحوالت فرهنگي
جامع��ه دارد بيرنگ ميش��ود .االن هم که معیار
ارزش��گذاری و درجهبندی دانشگاهها صرفا علمی
اس��ت و کارکرد فرهنگی بیتأثیر اس��ت .در كنار
اين ،عملكرد نظامهاي رس��مي آموزشي ،عملكرد
نامحس��وس فرهنگي ساير دس��تگاههاي اجرایي،
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي نوعا مخرب عفاف و
حجاب است ،زيرا اين نظامهاي بروكراتيك وارداتي
هنوز از جهت فرهنگ سازماني اصالح نشدهاند .نوع
و ساختار ادارات گرایشات دینی را کمتر میکند ،به
نحوی که اگر کسی دینش را حفظ کند ،در ساختار
منزوی میشود».
وی درب��اره راهبرده��ای تقویت فرآیند تربیت
دین��ی در کتاب خود میآورد« :وقتی ماهیت یک
نظام سیاسی ،مبتنی بر تفکر و اندیشه دینی شکل
میگیرد ،فرصتهای فراوانی در اختیار دلس��وزان
فرهنگ جامعه اس��ت که باید آن را شناسایی و از
آن بهرهبرداری کنن��د؛  -1فرصت پاالیش و وضع
قوانین جدید در جهت تقویت فرهنگ دینی جامعه
-2فرصت پاالیش ،اصالح و سازماندهی امور جامعه
در جهت تقویت فرهنگ دینی -3فرصت تخصیص
منابع م��ادی جامعه در جهت رفع کاس��تیهای
مالی مورد نیاز برای تقویت فرهنگ دینی جامعه
-4فرصت پیشبینی تمهی��دات الزم برای حضور
بهترین استعدادهای انسانی برای نظریهپردازی در
مدیریت ،مربیگری و خدمت در عرصه فعالیتهای
مرتبط با توس��عه و تقوی��ت فرهنگ دینی جامعه
-5فرص��ت تدوی��ن برنامهریزی جامع پیش��رفت
کش��ور بر محور تقویت فرهنگ دینی -6استفاده
از مهمترین نهادهای فرهنگس��از جامعه در جهت
تقویت اعتق��ادات و باورهای دینی مثل آموزش و
پرورش ،دانشگاه و رسانههای جمعی».
■■نظام اداری ما به تربیت دینی لطمه میزند

وی درباره برخی آسیبهای نظام اداری که به
موضوع تربیت دینی لطمه میزند ،به «وطن امروز»
ميگويد« :راهکارها در مهندسی فرهنگی مفصل
بحث ش��ده است .گفتمانی را باید حاکم کنیم که
این حرف غلط که «فرهنگ برای خودش مسؤول
دارد» از بین برود ،زيرا هم با عقل ،هم با كمك علم
و هم بر مبناي آموزههاي ديني ،ميتوان اثبات کرد
همه افراد و همه س��ازمانهاي جامعه ،چه عنوان
فرهنگي داشته باش��ند و چه نداشته باشند ،بايد
در مح��دوده تاثيرگذاري خود نقش فرهنگي خود
را بشناس��ند و آن را اصالح كنند .براي مثال وزیر
بهداش��ت در حوزه خودش در كنار انجام وظايف
بهداش��تي و درماني ،بهصورت اجتنابناپذيري در
تغيير باورها ،ارزشها و الگوهاي رفتاري كاركنان،
مراجعهكنن��دگان و فرهنگ عمومي جامعه تاثير
ميگ��ذارد؛ همانط��ور كه كاركن��ان قوهقضائيه،
نيروی انتظام��ي و وزارت صنعت تاثير ميگذارند.
جالب اس��ت بدانيد مقام معظم رهبري س��ال 81
به اعضاي شورايعالي انقالب فرهنگی ميفرمايند
«فرهنگي كه بايد صنعت ما ،خدمات ما ،كشاورزي
ما ،دستگاههاي امنيتي و ...ما را هدايت كند و جهت
را مشخص كند چيس��ت؟» تا از اين طريق توجه
همگان را به تاثيرگ��ذاري فرهنگي خويش جلب
كنند بنابراين منطقا همه مسؤول فرهنگ هستند.
اين نگاه راهبرد کالن نقش��ه مهندس��ی فرهنگی
اس��ت؛ اصالح پیامدهای کالن نظامهای سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی .برای رایج شدن این گفتمان و
حاکم شدن آن باید دولتمردان نگاه غلط را اصالح
کنند .این نگاه غلط که ما مسؤول فرهنگ نیستیم،
روحانیت مسؤول فرهنگ است ،ما مسؤول فرهنگ

■■حرفهای س�ادهلوحانه برخی درباره حجاب
برای تضعیف امر به معروف است

نیس��تیم ،ارشاد اسالمي مس��ؤول فرهنگ است و
تعابیری از این دست بايد از بين برود .اگر اين تفكر
غلط از ذهنها رفت و به جاي آن همه مديران در
دکت��ر بنیانیان ب��ا انتقاد از برخ��ی حرفهای
رابطه با فرهنگ احساس مسؤوليت کردند ،با چنين غیرعلمی میگوید« :خداوند زن و مرد را با نیروی
تحولي ديگر استانداران احساس مسؤوليت ميكنند جنسی قدرتمندی آفریده است تا خانوادهای سالم
و ب��ا كمك  140مديري كه در ش��وراي اداري هر تشکیل دهند .حاال اگر این نیروی جنسی به جای
استان هستند فضاي فرهنگي هر استان را مديريت تشکیل خانواده یا از خانواده به جامعه منتقل شود،
خواهند كرد .معناي اين نظر اين نيست كه از فردا زیربنای جامعه را به ه��م میریزد چون در جایی
در همه ادارات شعائر ديني برپا كنند ،بلكه منظور غیر از کارکرد اصلیاش مورد استفاده قرار میگیرد.
اين اس��ت كه هر مديركلي در كنار خود يك اتاق
برخی تحلیل خطی ناقص دارند ،در صورتی که
فكر درست كند و با كمك آنها بررسي كند سازمان مسأله حجاب براي حفظ جامعه و خانواده در شرايط
تحت مديريت من چگونه بر اعتق��ادات ،ارزشها امروز بسيار حياتي است .این جمالت که «چرا به 4
و الگوه��اي رفتاري كاركن��ان ،مراجعهكنندگان و تا مو گیر میدهید؟ یا چرا به دو تا تار مو حس��اس
فرهنگ جامعه تاثير ميگذارد و چگونه ميتوان آن هس��تید؟» از بدفهمی موضوع اس��ت که توس��ط
را اصالح کرد .البته به منظور هدايت هماهنگ اين برخی مطرح میش��ود .تئوریهای م��ندرآوردی
حركت باید مهندس��ی فرهنگی نظامهای اجرایی درباره حجاب ،ما را به بیراهه میبرد .مس��أله فقط
اتفاق بیفتد؛ مهندس��ی با هم��ان تعریف معمول  4تار مو نیس��ت ،مس��أله «قدرت جنسی» است
یعنی بازطراحی و تغییر در اجزای سیس��تم .مثال که توس��ط همین نمادها بروز و ظهور میکند و به
در اقتصاد ،نظامهای بومیشده برای جامعه اسالمی جامعه منتقل میشود اگرنه پیرزنها بدون حجاب
طوری طراحي ش��ود و شکل بگیرد که همینطور بیاین��د در جامعه و به جای دو تار مو چندتا تار مو
که مالیات بيشتري دریافت میشود ،رضایتمندی هم بیرون باش��د اما در جوانی وقتی قدرت جنسی
نیز ایجاد ش��ود .اگر اين انديش��ه دركشور جاري مطرح اس��ت نمیش��ود س��ادهانگاری کرد .انرژی
شد موجب ميشود در كنار فعاليتهاي فرهنگي جنسی با حکمت در انسانها قرار داده شده است.
مستقيم ،نظامهاي اداري و اجرايي نيز از ارزشهاي معدود روحانیونی هس��تند که درک علمی ندارند،
ديني حمایت كنند و در اين حالت حجابو عفاف ممکن اس��ت صادقانه یا از کمفهمی مباحثی مثل
بهطور پيوسته بهبود مييابد».
آزادی حجاب یا اهمیت نداش��تن حجاب را مطرح
دكتر بنیانیان در پاس��خ به این س��وال «وطن میکنند و میگویند مسائل دیگر مهمتر است اما
امروز» ک��ه «پس چگونه اس��ت در اروپا كه همه با این جمالت نمیشود مسأله بیتوجهی به حجاب
چي��ز عليه عفاف و حجاب اس��ت ،باز هم ش��اهد را ح��ل کرد .برای اص�لاح وضعیت حجاب از خود
حضور زنان محجبه هس��تيم؟» اظهار کرد« :اين حجاب نمیشود و نباید شروع کرد ،همه این نکاتی
بحث براي جامع ه ماس��ت كه ميخواهيم جامعه که درباره رفتارهای کالن و مهندسی فرهنگی گفته
اسالمي داشته باش��يم و تمدناسالمي را مجددا شد باید اصالح شود .بعضی وقتها برخی که نسبت
احيا كنيم اگرنه در همه جوامع تعداد اقليتي وجود به حجاب بیتوجهند ،به ارزشهای دینی دیگر مثل
دارند كه آنها بهواسطه تربيت درست و خودباوري ،نماز و روزه گرایش دارند یا در کارهای عامالمنفعه
كمتر تحت تأثير محيط هستند و به اين درجه از شرکت میکنند و ...اینها نشان میدهد ذخیرهای از
بلوغ رس��يدهاند كه اين رفتار من است كه ديگران ایمان در این افراد هست ،نباید سوءاستفاده کرد و
را باي��د هدايت كند .عليايحال بحث اين بود كه از این حرفها زد که میشود دین داشت و حجاب
درمان ريشهاي عفاف و حجاب در گرو رشد عميق نداش��ت .این سوءاستفاده که توسط برخی مطرح
دينباوري در همه اقش��ار بویژه نسل تحصيلكرده میشود ،حرفهای سادهلوحانه برخی برای تضعیف
جامعه اس��ت .آن هم با درک تمامعیار از دین که امر به معروف و نهی از منکر است».
همه را به این نتیجه برس��اند ک��ه حفظ کرامت■■ ،بدحجابها زنهای شوهردار را زجر میدهند
انسانیت و رشد همه شئون اقتصادی و سیاسی و
با رویکرد مهندسی فرهنگی به مسائلی از این
اجتماعی فقط با عمل به دس��تورات دین ،شدنی دست توجه نشده است .چرا حرفهای غیرعلمی
اس��ت .بنابراین درک ناقص از دین ،درک ناقص از «فروید» توسعه پیدا کرده است ،چون حرفهایی
فرهنگ ،کمکی به حل مش��کالت نمیکند .نماز از این دست را مردها خوششان میآید و با سرعت
خواندن باید منجر به راستگویی شود .نمونه کامل گسترش مييابد .این بهانهای ميشود تا مردها با
درونی ش��دن یک باور دینی و
حداق��ل هزينه ب��ه نيازهاي
تبدیل ش��دن آن ب��ه ارزش و درم�ان ريش�هاي عف�اف و حجاب جنس��ي خود پاس��خ دهند.
در نهایت ی��ک الگوی رفتاری در گرو رش�د عميق دينب�اوري در منطق حجاب این اس��ت که
صحیح ،مس��أله حفظ حجاب همه اقشار بویژه نسل تحصيلكرده نباید برای خودنمایی زندگی
در اروپاست که اتفاقا بسیار هم جامعه است .آن هم با درک تمامعیار دیگران را متالش��ی کرد .زن
س��خت و در برخی کشورها با از دی�ن که هم�ه را به ای�ن نتیجه اگر احس��اس کند شوهرش
انواعی از مجازات همراه است .برساند که حفظ کرامت ،انسانیت و ص��د درصد مال او نیس��ت و
به خاط��ر تحولی درونی که در رشد همه شئون اقتصادی و سیاسی در جامعه زنهایی هس��تند
فرد ش��کل گرفت��ه مجازاتها و اجتماعی فقط با عمل به دستورات که حتی یک درصد ش��وهر
او را تسخیر میکنند ،آرامش
برایش به لذت تبدیل ش��ده و دین ،شدنی است.
به همی��ن دلیل حفظ حجاب
زن به هم میری��زد .در واقع
برای او ش��یرین و دوستداش��تنی است .درست بدحجابها زنهای شوهردار را زجر میدهند .برای
مثل فضای جبهه و جنگ و ش��بیه همان رفتاری همین حجاب یک معجزه الهی است ،برای آرامش
که حضرت زینب(س) در مواجهه با یزید داش��ت زن و مرد و ثبات خانواده .شبکه روابط جنسی اگر
که همه اتفاق��ات و آن بالها را به «زیبایی» تعبیر از درون خانواده به بیرون کش��یده ش��د ،به نسل
میفرمود .امروز این تاثی��ر را زن محجبه اروپایی بعدی آسیب میزند .اگر نیازهای زن و مرد بیرون
در درون��ی کردن ارزشها گرفته اس��ت .در داخل خانواده طراحی و پاس��خ داده شود ،آرامش از زن
کش��ور اما حجاب برای خیلیه��ا تبدیل به عادت و مرد گرفته میشود و خانه تبدیل به مسافرخانه
شده است و حتی برخی محجبهها فلسفه حجاب میش��ود .نس��ل بعدی چون محبت ندیده است
را نمیدانند .همانطور که در باال نکاتی گفته شد ،بش��دت به بزهکاری روی میآورد .مرد اگر بیرون
تا مسائل مهمتر از پوشش که حجاب در ذیل آنها خانه از بالی بدحجابها در امان باشد و چشمش
تعریف میشود حل نشود ،به این آسانیها نمیتوان کمتر آسیبدیده باشد ،عصر با ذوق و شوق به خانه
«بدحجابی» و «بدپوششی» و ...را حل کرد».
میرود.

اشاره

سر ميرزا كوچكخان را
من از تن جدا كردم

روزنامه اطالعات در ش��ماره سوم ارديبهشت
 ،1342متن گفتوگ��وي خبرنگار اين روزنامه با
كسي كه سر ميرزا كوچك جنگلي را از بدن جدا
كرد ،منتشر کرده است .گزارش روزنامه اطالعات
اينگونه آغاز ميش��ود :مردي كه چند سال پيش
س��ر ميرزاكوچكخان را بريده و ب��ه تهران آورده
بود ،ديروز از طرف ژاندارمري مركز دستگير شد.
خبرنگار ما براي گفتوگو با اين مرد به ناحيه يك
ژاندارمري رفت و در اتاق آقاي سرهنگ منوچهر
اسعدي ،معاون ناحيه يك با اين شخص صحبت
كرد .ابتدا خبرنگار ما از آقاي س��رهنگ اسعدي،
معاون ناحيه علت دس��تگيري اين مرد را پرسيد.
معاون ناحيه يك گفت :چند روز پيش ناشناسي
تلفني به تيمسار خس��رواني ،فرمانده ناحيه يك
اطالع داد آقاي علياصغر رضایی در خانهاش ترياك
نگهداري ميكند .مأموران ناحيه يك به خانه اين
مرد رفتند ولي هر چه گشتند چيزي نيافتند ،در
همين موقع چشم يكي از مأموران به آجرهاي كف
زيرزمين افتاد .آجرها را برداشتند و در زير آجرها
محفظهاي پيدا ش��د كه داخل آن حدود  5كيلو
ترياك به دست آمد و علياصغر رضایی را دستگير
كردند و با ترياك مكشوفه به اينجا آوردند تا پس از
بازجويي به دادسرا فرستاده شود.
■■ از ترس دولت

علياصغر در پاسخ به س��والهاي خبرنگار ما
گفت :درس��ت است اين ترياك مال من است ،آن
را در زيرزمين مخفي كرده بودم ولي نه قصد فروش
آن را داشتم و نه خودم معتاد هستم .نگهداري اين
ترياكها فقط از ترس دولت بود 8-9 .سال پيش
موقعي كه هنوز كشت خشخاش ممنوع نشده بود
يكي از دوستانم كه در مازندران زندگي ميكند اين
ترياكها را برايم سوغات آورد .من آن را لول كردم
و چون براي مصرف آن محلي نداشتم چند سال
اين ترياك در خانه من بود تا اينكه دولت كش��ت
خش��خاش را ممنوع كرد و خريد و فروش ترياك
جرم شد ،آن وقت من از ترس اينكه مبادا دستگير
شوم ترياكها را زير آجرهاي زيرزمين مخفي كردم
ولي هميش��ه ميترس��يدم.خبرنگار ما از پيرمرد
پرسيد آيا كسي در خانه او زندگي ميكند؟ پيرمرد
جواب داد سالهاس��ت تنها زندگي ميكنم و اگر
مايل باشيد حاضرم علت تنهايي خودم را برايتان
ش��رح دهم .علياصغر وقتي خبرنگار م��ا را براي
شنيدن زندگياش آماده ديد ،شروع به صحبت كرد
و گفت 65 :سال پيش در آن هنگام كه دولت وقت
يك افسر اتريشي براي تشكيل صنف توپخانه در
ارتش ايران از فرنگ اس��تخدام كرده بود من وارد
ارتش ش��دم و به عنوان وكيل توپخانه مشغول به
كار ش��دم .مدتها در توپخانه مركز كار ميكردم،
توپهاي ما آن وقت توپ ورش��ویي انگليسي بود
و جز در ماه رمضان و موقع افطار و س��حر به صدا
درنميآمد .ولي زمان محمدعليشاه يك بار ما دست
به كار شديم و به فرمان او مجلس را به توپ بستيم
و از آن وقت مجاهدين مخالف ما توپچيها شدند
ولي در هر حال از ما ميترسيدند.
■■سر ميرزا كوچكخان را آوردم

از اين ماجرا چند سال گذشت كه يك روز خبر
آوردند اسمعيل آقا سيميتقو و ميرزاكوچكخان
جنگلي ياغي ش��دهاند .دولت ما را مأمور سركوبي
ميرزاكوچكخ��ان ك��رد ،ما توپه��ا را با قاطر به
گيالن برديم ،نميدانيد چه مرارتهايي كشيديم تا
توپها را روي كوهها نصب كرديم و مراكز هواداران
ميرزاكوچكخان را گلولهب��اران كرديم ولي چون
ميرزاكوچكخان هم��هاش در حال جنگ و گريز
بود توپخانه ما كاري از پيش نبرد .به ناچار با تفنگ
به جنگ او رفتيم؛ در فومنات او را محاصره كرديم و
پس از آتش زدن جنگل او را دستگير كرده و كشتيم
ولي كسي باور نميكرد ما بتوانيم ميرزاكوچكخان
را بكشيم .در نتيجه من شبانه سر ميرزاكوچكخان
را از تنش جدا كردم و آن را به ترك اس��بم بستم.
ابتدا به رشت رفتم و س��ر ميرزاكوچكخان را به
معرض نمايش گذاش��تم س��پس آن را به تهران
آوردم .ميرزاكوچكخان ريشي بلند و سري طاس و
موی بور داشت .علياصغر گفت :پس از اين پيروزي
درخشان به من مرخصي دادند .آن روزها تهرانيها
براي خوش��گذراني به باغهاي ش��هريار ميرفتند
من نيز براي اس��تفاده از ايام مرخصي به شهريار
رفتم .در آنجا دختر كشاورزي به نام زهرا را ديدم،
ديوانهوار عاش��ق او شدم و با هزار زحمت توانستم
موافقت بستگان او را جلب كنم و با او ازدواج كنم.
در مراس��م عروس��ي ما افراد فوج بهادر ،بچههاي
دباغخانه ،سرهنگ محمدخان و حسنآقا سرتيپ
شركت داش��تند .از عروسي ما چند ماه گذشت و
ق��رار بود مرا فرمانده توپخانه كنند كه ناگهان زنم
فوت كرد .پس از مرگ زنم دنيا بر من تيره ش��د،
از ارتش اس��تعفا ك��ردم و از آن تاريخ تاكنون در
همين خانه كه روزگاري زنم در آن سكونت داشت
يكه و تنها زندگي ميكنم .خبرنگار ما مينويسد:
علياصغر رضایی امروز به اتهام نگهداري ترياك به
دادسرا اعزام شد!

