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  با نزدیك شدن ایام اربعین حسیني ازدحام مردم در صف صدور گذرنامه در مرکز پلیس فراجا و تهران بزرگ افزایش یافته است.
عکس:  حمید وکیلي/ فارس

رهبری در مالقــات با هیئت دولت، 
آقای  از عملکــرد  ضمن حمایــت 
رئیســی، از بخش رســانه ای دولت 
خواســتند بــا فعالیــت بیشــتر و 
اطالع رســانی هنرمندانه و باورپذیر، 
دستاوردها را برای مردم بیان کنند. 
تذکر درست و بجایی است  اما بیشتر از روابط عمومی دولت، رسانه های جمعی 
مخصوصا متولیان رسانه ملی باید مخاطب آن باشند. باورپذیری گزارش عملکرد 
مراکــز دولتی، تنزل بدی یافته و مردم اخبــار رادیو و تلویزیون  درباره موفقیت ها 
را با دیده شــک و تردید می نگرند. تبلیغات، معادل با فریب شــده اســت. اقناع 
مخاطب ایرانی سخت شــده و این ریشه در سال ها بدکارکردی رسانه های بزرگ 
دارد و اصــالح آن به یک اراده و البته چرخش بزرگ در تولید محتوا به ســمت 
حرفه ای گری دارد. رســانه جمعی از ابتــدای ورود به ایران در اواخر دوره قاجار، 
مقارن با غلو و دروغ شــد که هماهنگ با فرهنگ شاهنشــاهی بود. در روزنامه 
«وقایع االتفاقیه» که جزء اولین رسانه های جمعی ما ایرانیان بوده، حکومت لحن 
نوشــتار روزنامه را از همان آغاز دچار چاپلوســی کرده بود؛ به طوری که از شش 
صفحه روزنامه، یک صفحه و نیم آن به اخبار و جزئیات کارهای ناصرالدین شــاه 
می پرداخــت و این کار را با  چنان تملق و گزافه گویــی ای انجام می داد که حتی 
تغییرات جوی و گرم شــدن هــوا را نیز به یمن وجود مبارک ربــط می داد! برای 
نمونه در شماره سوم آن چنین آمده است: «از یمن طالع فیروزی مطالع و اقبال 
بی  همان سرکار اعلیحضرت پادشــاهی، هوای دارالخالفه طهران در این اوقات، 
به طوری خوب و خوش می گذرد که برف به آن شدت در سه  چهار روزه به  کلی 
از اطراف و حول وحوش رفت». در سال های نخستین، باورپذیری رسانه ها بسیار 
باال بود. آگاهی عمومی اندک و رســانه ها محدود بودند، بنابراین هر چه رســانه 
می گفت، مــردم با جان و دل می پذیرفتند؛ جمالت «خودم در روزنامه خواندم»، 
«خودم از رادیو شنیدم»، نشان دهنده اوج باورپذیری رسانه ها بود. بعد از انقالب، 
این باورپذیری ادامه داشت و در اخبار جنگ، هر  آنچه رادیو و تلویزیون می گفت، 
مردم باور داشــتند و حاکمیت مشــکلی با افکار عمومی نداشــت. با پیشرفت 
رســانه ها و برآمدن ماهواره و فناوری های ارتباطی جدید، شــرایط به کلی تغییر 
کرد. دسترســی مخاطبان به رسانه ها گسترده شد و بالطبع آگاهی عمومی مردم 
باال رفت. در چنین شــرایطی، رســانه های بزرگ باید به نوعی عمل می کردند که 
مرجعیت خبری خود را حفظ کنند و مخاطب را نگه دارند. متولیان رسانه نه تنها 
چنین کاری نکردند، بلکه روز به روز بر غنای ایدئولوژیک رسانه ها افزودند و برخی 
نهادها با ورود به عالم رســانه داری، به زعم خود رشــته کار را دست گرفتند  اما 
واقعیت امر این بود که باورپذیری را تنزل دادند و شوربختانه با این ندانم کاری ها، 
اینــک مرجعیت خبری ایرانیان به خارج از مرزها انتقال پیدا کرده اســت. امروز 
مخاطــب ایرانی، اخبار و اطالعات خود را از منابعــی دریافت می کند که داخل 
کشور نیستند و این منابع با حرفه ای گری و جلب نظر و اعتماد مخاطبان، اعتباری 

برای خود کسب کرده اند.
راه عالج آن اســت که رسانه های بزرگ، با تغییر کلی در خط مشی، آب رفته 
را بــه جوی بازگردانند و بــا حرکت تدریجی، اعتماد مخاطبــان را جلب کنند و 

اعتبارشــان را باال ببرند. پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، متوجه این نقصان شد 
و به محض انتصاب، درصدد اصالح برآمد و اتفاقا کارهای خوبی را شــروع کرد  
اما نیروهاي برون ســازمانی صداوسیما که سال هاست خط مشی تعیین و نقش 
اصلی را در پســرفت و افول رســانه ملی و ریزش مــدام مخاطب  ایفا می کنند، 
مانع این چرخش به سمت حرفه ای گری شدند. بله، دستگاه عظیم رسانه ای مثل 
صداوسیما، با آن همه امکانات و نیرو و تجهیزات، در کار است. هزینه های گزاف 
مصرف می کند  اما وقتی نمی تواند مخاطب ایرانی را به حد اقناع برساند، به یقین 
تمام منابع به هدر رفته است. برای تحقق اقناع و باورپذیری، رسانه  باید بتواند به 
عمق ذهن انسان ها از سویی و ژرفای دل انسان ها از سوی دیگر دست یابد. یعنی 
پیامشــان عقال فهمیده و پذیرفته شود و سپس ُبعد عاطفی یابد و به دل بنشیند؛ 
بایــد در جهت تأمین اهداف غایی اقناع، پیام در دل و ذهن مردم بماند. مخاطب 
وقتی می بیند  اخبار برخی کشــورها، مو به مو گفته می شود و چندین بار تفسیر و 
تأویل می شــود  اما بی آبی در شــهرکرد و همدان هیچ بازتابی در اخبار تلویزیون 
ندارد و کسی تفســیرش نمی کند و راجع به آن صحبتی نمی شود، باورپذیری از 
میان می رود. در همین مدت پنج، شــش ماه اخیر  شــخصیت های ایرانی بزرگی 
در خــارج از ایران به رحمت خدا رفتند. آیا نســل جوان از خود نمی پرســد  چرا 
صدا و سیما راجع به محمدعلی اسالمی ندوشن، احمد مهدوی دامغانی، هوشنگ 
ابتهاج (ســایه)، رضا براهنی، عباس معروفی و ...  هیچ گاه صحبت نکرده و تازه 
بعد از ُمردن در غربت، به یادشــان افتاده اســت؟ اصال این نویسندگان و شاعران 
ممتاز، چرا در خارج از کشــور می زیستند و آیا رسانه ملی وظیفه ای در قبال آنان 
که ستون های فرهنگ این مرز و بوم هستند، نداشت؟ پس باورپذیری رسانه، چیزی 
نیست که یک شــبه اتفاق بیفتد. تعامل تدریجی رسانه با مخاطب است که این 
باورپذیری و اعتماد را ایجاد می کند. برای باورپذیری، رسانه باید بتواند به گرایش 
افکار عمومی توجه نشان دهد. گرایش یعنی آنچه  مردم دوست دارند یا ندارند، 
مطابق میل شــان هســت یا نیست. اگر کسی از شما بپرســد  گرایش شما نسبت 
به دولت حاکم چیســت، در واقع او می خواهد بداند آیا شــما عملکرد دولت را 
دوســت دارید یا ندارید، با دولت و سیاســت هایش هم عقیده یا در تضاد هستید. 
برای اقناع مخاطــب، توجه به گرایش افکار عمومی  از اصول اولیه کار اســت. 
پژوهش های علمی حاکی از این واقعیت است که عالوه بر سطح آگاهی مردم، 
عمــق دانش و قدرت تحلیل، ذهنیت و میزان اعتماد مخاطبان به ســاختارها و 
رسانه ها، فرهنگ مطالعه، پرسشگری و نقادی مخاطب در مواجهه با اطالعات 
هم در باورپذیری مؤثر هســتند. ایجاد شــفافیت و جریان اطالعات در جامعه و 
تبیین حقایق، دسترس پذیری مراجع پاسخ گو و نیز تطابق ساختارها و اطالعات با 

ارزش های مورد احترام مردم، در باورپذیری اثرگذارند.
تحقق مطالبه بحق رهبری برای اطالع رسانی هنرمندانه و باورپذیر، در درجه 
اول با بخش رســانه ای دولت است که از شــیوه گذشته فاصله بگیرد، حرفه ای 
رفتار کند، مردم را آگاه فرض کند، در پی قلب واقعیت نباشــد و با مردم روراست 
باشد. رســانه ها، مخصوصا رسانه های بزرگ  مثل صدا وسیما و خبرگزاری ها هم 
حرفه ای گری پیشه کنند، از غلظت ایدئولوژی در تنظیم اخبار بکاهند، ملی باشند 
و از همه اندیشــه ها و افکار در برنامه های خود بهره ببرند. آنگاه راه دشوار اقناع 

مخاطب ایرانی  هموار می شود.

راه دشوار اقناع مخاطب ایرانی سیماى یک مرد خشمگین

حسنی مبارک؛ از خلبانی تا میله های زندان
حســنی مبــارک، چهارمین رئیس جمهــوری مصر 
در چهــارم مــی  ۱۹۲۸ بــه  دنیا آمد. پــس از پایان 
تحصیالت متوســطه به دانشکده نظامی رفت و در 
ســال ۱۹۴۹ با درجه ستوان دوم فارغ التحصیل شد. 
مبارک در سال ۱۹۵۰ به دانشکده نیروی هوایی رفت 
و تحصیالت تکمیلی را در آکادمی نظامی شــوروی 
سابق گذراند. پس از پیشرفت در نیروی هوایی مصر تا مقام نایب  رئیس جمهور باال رفت و پس از ترور 

انور سادات در ششم اکتبر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید.
مبارک و طوالنی ترین حکومت ها

ازجمله پســت های مهم وی قبل از رسیدن به مقام ریاســت جمهوری، نخست وزیری مصر است. 
همچنیــن او در حزب دموکراتیک ملی،  حزب حاکم بر مصر فعالیت داشــت. طبق قانون ســال ۱۹۷۱ 
مصر، مبارک تا ژانویه سال ۲۰۱۱ کنترل کامل کشور را بر عهده داشت و پیش از قیام مردم مصر به عنوان 
رئیس جمهوری این کشــور از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شــمار می رفت. زمامداری مبارک از ۱۴ 
اکتبر ۱۹۸۱ تا ۱۱ فوریه ســال ۲۰۱۱ و کناره گیری وی از قدرت، یکی از طوالنی ترین حکومت های منطقه 
به شــمار می آید. روزی که مبارک رئیس جمهور شد، بســیار محبوب بود. خلبانی خوش تیپ، قهرمان 
جنگ با اســرائیل، زمام کشــور را در شرایطی حساس از قتل سادات به  دســت گرفت. محبوبیتش در 
۱۰ سال اول باال بود اما پس از آن به شدت کاهش یافت. در جنگ با ایران به صدام کمک کرد، هواپیما و 
خلبان به عراق فرستاد و برای صدام سالح خرید. در طول ۳۰ سال ریاست جمهوری مبارک بر مصر، به  
دلیل وضعیت فوق العاده ای که در این کشور برقرار بود، اجتماع بیش از پنج نفر ممنوع بود. در دوران 
ریاســت جمهوری او، فقر، بی کاری و فساد سه معضل اصلی مردم محسوب می شد. در ۱۱ فوریه سال 
۲۰۱۱ و در پی اعتراضات مردمی به حکومتش از ریاست جمهوری مصر کناره  گیری و نیروهای مسلح را 
مأمور اداره کشــور کرد. مردم مصر با الهام از انقالب تونس، بی توجه به وضعیت فوق العاده و استقرار 

حکومت نظامی، به خیابان ها آمده و خواستار برکناری او شدند.
اولین قربانی  بهار عربی

مبارک اولین رهبر یک کشــور عربی بود که از آغاز قیام «بهار عربی» از قدرت خلع و محاکمه شــد. 
او ابتدا در دادگاهی که دادســتان درخواســت صدور حکم اعدام برای او کــرد، به حبس ابد محکوم 
شــد. او و نزدیکانش به کشــتن معترضان در جریان ناآرامی ها متهم بودند. دادگاه تجدیدنظر در سال 
۲۰۱۲ این حکم را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد داد. در نهایت دادگاه حکم داد مبارک را به  دلیل 
اتهامات مربوط به کشــتار معترضان و کسب درآمدهای غیرقانونی نمی توان در بازداشت نگه داشت. 
پس از گذشــت بیش از یک  سال از روند محاکمه مبارک و فرزندانش «جمال و عالء» مبارک و «حبیب 
العادلیم»، وزیر کشــورش و شش نفر از معاونان بلند پایه اش در قضیه کشتار تظاهرات کنندگان مصری 
و فســاد مالی، دادگاه جنایی قاهره اعالم کرد کــه روز دوم ژوئن حکم مبارک و همراهانش در قضایای 
فوق اعالم شــد. اتهامات مبارک و همراهانش در پرونده ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشــته 
تحریر درآمد. مهم ترین اتهامات وارده به مبارک را می توان در جنایت، قتل عمد، کشتار تظاهرات کنندگان 
مصری، زیر گرفتن تظاهرات کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات کنندگان، 
واداشــتن آنها به چشم پوشی از خواسته های خویش، حمایت از مقامات و مسئوالن رژیم و باقی ماندن 
بر مسند قدرت خالصه کرد. رسیدگی به پرونده جنایی مبارک و همراهانش ۲۷ جلسه به  طول انجامید. 
در  ۲۷ جلسه محاکمه مبارک از هزارو ۵۳۶ شاهد استفاده شد. آنها برای ادای شهادت به دادگاه احضار 
شــدند. محاکمه مبارک در ابتدا به صورت مســتقیم از تلویزیون مصر پخش می شد  اما به بهانه وقوع 
درگیری میان هواداران مبارک با خانواده های شهدا و انقالبیون مصری و در واقع برای پنهان نگه داشتن 
وقایع و اعترافات و ســخنان متهمان در داخل دادگاه از پخش مستقیم آن به  دستور قاضی جلوگیری 

به  عمل آمد.
رنجش فلسطینی ها از مبارک

مبارک در دوران ســه دهه ای حاکمیت خود بر مصر همواره یکی از ایادی اســرائیل و آمریکا در 
منطقه به شمار می آمد. بسیاری از کارشناسان مصر را مسئول رنجش و بدبختی فلسطینیان می دانند. 
مردم نوار غزه پس از عقب نشینی رژیم اسرائیل و تشکیل دولت حماس به ریاست «اسماعیل هنیه» 
با مشــکالت و معضالت بســیاری مواجه شــدند  اما دولت مصر جهت کاهش رنج و مرارت ملت 
فلســطین در قضایای غزه هیچ اقدامی نکــرد. درگیری میان گروه های فلســطینی به ویژه بین فتح 
و حمــاس و منازعه «ابومــازن»، رئیس دولت خودگردان و رهبران حماس، مشــکالت عدیده ای را 
بــرای غزه و مردم آن به  وجود آورد. سیاســت مصر و جایگاه منطقــه ای آن، زیان های متعددی به 
فلســطینی های نوار غزه وارد کرد. با وجود انتقادات فراوانی که به مبارک و دولتش می  شــد، وی بر 
تداوم سیاســت  های این کشور در بسته بودن گذرگاه رفح تأکید داشت. بسته ماندن این گذرگاه باعث 
شــد محاصره نوار غزه توسط اســرائیل تأثیر زیادی بر زندگی مردم این منطقه بگذارد؛ گذرگاه رفح 
یکی از معدود راه  های ارتباطی غزه با جهان خارج اســت و بسته بودن آن منجر به گسترش فاجعه 
انســانی در نوار غزه شــد و در جنگ ۲۲ روزه نیز با درخواست های مکرر کشور ها و نهادهای مردمی 
آزادی خواه برای ارســال کمک های انسان دوســتانه به مردم غزه، عمال با جنایت صهیونیست ها در 

فاجعه غزه همراه شد.
ترس مبارک از اسالم گرایان

مبارک از اســالم گرایان به شدت واهمه و بیم داشت که مبادا آنها به هرم قدرت صعود کنند و مصر 
تحت ســیطره آنان در آید. این بدان معنا بود که رژیم مبارک اصرار داشت  مخالفان را همچنان دستگیر 
کند. در طول حاکمیت مبارک اسالم گرایان این کشور همواره شاهد تشدید روند سرکوب و حلقه فشار بر 
خو د بودند و این فشار اعضای اخوان المسلمین را هم دربر می گرفت. به گفته «محمد بدیع»، از رهبران 
وقت اخوان المسلمین، در یک دهه بیش از ۳۰ هزار عضو این جماعت در زندان های رژیم مبارک به سر 
می بردند و اموال اعضای این جنبش مصادره می شــد؛ بنابراین عجیب نبود که مردم شاهد دستگیری 
نامزدهای انتخاباتی اسالم گرا و طرفداران آنان در طول حاکمیت مبارک در مصر باشند تا از ورود آنها به 
پارلمان جلوگیری شــود. در  سه دهه حاکمیت مبارک، هرگز نمایندگان واقعی مردم در پارلمان حضور 
نداشتند. در سال های پایانی در سیاست خارجی، مصر که روزگاری داعیه رهبری جهان عرب را داشت، 
دنباله رو عربستان شــده بود. مصر در دوران مبارک فقیرتر شد. اقتصاد کشور جوالنگاه ارتش و عده ای 
سرمایه دار کالن با شرکای فاسدشان در حکومت بود. مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ 

(ششم اسفند ۱۳۹۸) در ۹۱سالگی درگذشت.

تحلیلگر بین الملل
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پژوهشگر
قادر باستانی

رضا صدیق

ایــن روزها مــدارس سراســر جهــان در حال 
بازگشایی است و نگرانی از تعداد دانش آموزانی که 
به دالیل مختلف از تحصیل منع شــده اند یا امکان 
حضور در مدارس را ندارند، وجود دارد. طبق آخرین 
گزارش یونسکو، ۲۴۴ میلیون کودک و جوان شش تا 

۱۸ ساله سال تحصیلی جدید را آغاز نخواهند کرد.
مدیرکل آژانس آموزشــی ســازمان ملل متحد 
خواســتار کمک همگانی شــد تا حق همه کودکان 
برای دسترســی به آموزش باکیفیت رعایت شــود. 
هرچند در مناطــق مختلف جهان این امکان وجود 
ندارد و طبق آمارها و گزارش ها بیشترین عدم حضور 
کودکان در کشــورهای جنوب صحرای آفریقاست. 
این مکان تنها منطقه ای اســت کــه تعداد کودکان 
محــروم از تحصیل در حال افزایش اســت. دومین 
منطقــه که کودکان امــکان حضور در مــدارس را 
ندارند، در آسیای جنوبی و مرکزی با ۸۵ میلیون نفر 

جمعیت است.
به نظر می رسد این آمار، آمار واقعی تری نسبت 
به گذشــته هســتند؛ چون با شــیوه های جدید به 
دســت آمده  اند. اما هنوز در برخی مناطق اطالعات 
دقیق نیســتند؛ مثال تخمین زده می شود در نیجریه، 
۲۰٫۲ میلیــون نفر، اتیوپــی ۱۰٫۵ میلیون، جمهوری 
دموکراتیــک کنگو ۵٫۹ میلیون و کنیــا ۱٫۸ میلیون  

نفــر از رونــد آمــوزش و تحصیل خارج شــده اند. 
هرچند طبق پیش بینی های جدید یونســکو شکاف 
بین درصد دختران و پســران در خارج از مدرسه در 
سراســر جهان کاهش یافته است، اما نابرابری های 
منطقه ای همچنان ادامه دارد. در این میان نمی توان 
به شــرایط دختران در افغانستان و محدودیت های 
پیش آمده برای آنها پس از ظهور طالبان اشاره نکرد.
آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل متحد، 
خواســتار بازشــدن مدارس دخترانه در افغانستان 
شــد. دبیرکل ســازمان ملل نوشــت: «بسته ماندن 

مدارس دخترانه، نقض غیرقابل توجیه حقوق بشــر 
اســت و به کل کشور آســیب می  رساند. دختران به 
مدرســه تعلق دارند». با گذشت یک سال از تسلط 
طالبان بر افغانستان، امکان تحصیل همچنان برای 
دانش آموزان دختــر باالتر از کالس ششــم فراهم 
نیســت. طالبان تاکنون دالیل گوناگونــی برای این 
موضوع آورده اند؛ برخی از آنان انجام اصالحات در 
نحوه پوشش دختران و برخی هم تالش برای تغییر 
محتوای درســی مدارس و تبدیــل آن به محتوای 

اسالمی را دلیل تعطیلی مدارس عنوان کرده اند.

همسایه ها

بین  ستاره ای - کریستوفر نوالن - ۲۰۱۴
کوپر (متیو مک کانهی): «عشــق معنا داره. فوایــد اجتماعی، پیوند اجتماعی، تربیت فرزند...» برند (آن هاتاوی): «ما مرده هامون رو دوســت داریم. فایده 
اجتماعی اون چیه؟» کوپر: «هیچی» برند: «شــاید معنای بیشتری داشته باشــه. چیزی که ما هنوز نمی تونیم درکش کنیم. شاید یه جور دلیل باشه، یه جور 
محصول از ابعاِد باالتر که ما نمی تونیم به طور محســوس درکش کنیم. من در طول کهکشــان شیفته کسی هستم که ۱۰ ساله ندیدمش و میدونم که احتماال 

ُمرده. عشق تنها چیزیه که فراتر از ابعاِد فضا و زمان می تونیم حسش کنیم. شاید باید بهش اعتماد کنیم، حتی اگه هنوز اون رو درک نمی کنیم».

دیـالـوگ روز

تماشاگر

گشت ارشاد تک نفره در برلین
در فضــای آکادمیــک غــرب، دو دســته از 
دانشجویان هســتند که بسیار دوست دارند 
بــا اهالی خاورمیانه دوســتی کنند و ارتباط 
بگیرند؛ یکی آنها که شرق شناسی می خوانند 
و دیگری آنها که اسالم شناسی یا دین پژوهی 
مطالعــه می کننــد. این دو دســته، عموما 
مهاجر خاورمیانه ای را در فضای زیســت غربی، ســوژه بررسی آرای مطالعه شده شان 
می داننــد و مجالی برای محک زدن. ابتــدای زندگی در برلین زیاد بــه این نکته دقت 
نداشــتم و به مرور و پس از برخوردهای فراوان با این دو دســته، یک نکته را به خوبی 
متوجه شــدم که برای این دو دســته، من تنها ســوژه مطالعاتی هستم. نکته دیگر نیز 
اصل بودن این دو رشــته در دانشگاه های غربی است. پس از آنکه سیر مطالعاتی ام در 
برلین به فلسفه کشید و بعدتر هم به خواندن نگاه ادوارد سعید درباره مستشرقین، این 
استنتاج عینی را بر حســب برخورد با این دانشجویان و همچنین ساختار سیستماتیک 
غرب متوجه شــدم که موجودیت این دو رشته کامال برخاسته از نگاه استعماری است؛ 
یعنی چرا باید دانشگاه های غربی شرق شناسی و اسالم شناسی داشته باشند و این مقدار 
برایش هزینه کنند و مؤسسه راه بیندازند و نیرو جذب کنند، مگر اینکه کاربردی اقتصادی 
و سیاســی برایشان داشته باشد؟ اگر سیستم سرمایه و قدرت محور غرب را زیست کرده 
باشی، به خوبی این نکته را متوجه می شوی که در این ساختار هیچ چیزی بدون توجیه 
اقتصادی یا سیاســی مجال بروز و نمو ندارد. این دو رشــته نیــز در این فضا، جز برای 
مقاصد سیاسی اقتصادی نیستند. در برخوردهای بعدی ای که سال های بعد از زندگی 
در برلین، در نجف و کشورهای عربی با این دو دسته داشتم، این نکته برایم کامال اثبات 
شــد. یادم هست روزی یک مستشرق فرانســوی را در نجف دیدم که شش ماه بود در 
عراق زندگی می کرد و زبان انگلیســی درس می داد. وقتی با او هم کالم شــدم، متوجه 
شــدم برای تز دانشــگاهش دارد روی حزب الدعوه عراق کار می کند. پرســیدم حزب 
الدعوه عراق به تو چه ربطی دارد؟ چه دلیلی دارد که از فرانسه بکوبی و بیایی در عراق 
زندگی کنی تا درباره یک حزب عراقی تحقیق کنی و تز بنویســی؟ در انتها پرسیدم بعد 
از فارغ التحصیلی شغلت چیست؟ گفت در یکی از مؤسسه های شرق شناسی استخدام 
می شوم. گفتم: خب این تحقیقات کجا استفاده می شود؟ گفت: برای دانشگاه. خندیدم.
فرایند آشــنایی ام با مستشرقین یا اسالم شناسان غربی، چه در فضا و محیط غرب و 
اروپــا و چه در برخوردهایم با این جماعت در خاورمیانه و به خصوص محیط عربی که 
در کشورشــان به ســوی این دسته باز اســت، این نتیجه را برایم مسلم کرده که این دو 
رشته استعماری، کارکردی جز در پیشبرد سیاست های غرب در منطقه ندارند. این قصه 
اما روی دیگری نیز دارد؛ آن هم آن دسته از مسلمانان اروپایی است که خارج از محیط 

آکادمیک به اسالم گرایش پیدا کرده اند.
یادم هست روزی برای اثاث کشی دوستی همراهش به آپارتمان جدیدش رفتیم که 
اتاقی در خانه یک دانشــجوی برلینی اجاره کرده بود. خانه در هرمن پالتز بود و محله 
پر رفت و آمدی محســوب می شد. وقت ورود به خانه، چشــمم به دیوار دِر خانه بغلی 
خورد که تابلوی «و ان یکاد» به دیوار داشــت. برلین و تابلوی قرآن آن هم توی راهرو؟ 
حساس شدم. از صاحبخانه دوستم پرسیدم همسایه بغلی اهل کجاست؟ گفت آلمانی 
اســت و ســریع بحث را عوض کرد. تعجب کردم. آپارتمان مورد بحث در یک خیابان 
شلوغ بود و خب وقت تابستان هم برلین به خاطر اینکه آفتاب درمی آید، خیابان هایش 
شــلوغ تر هم می شود . نیاز به گفتن نیست که لباس های تابستانی هم در برلین چگونه 
است. دلیل تأکیدم به این نکته اتفاقی است که فردای آن روز افتاد. فردای آن روز برای 
کمک به دوســتم به خانه اش رفتم، اما با صحنه عجیبی روبه رو شــدم. دم دِر ورودی 
آپارتمان، یک آلمانی سفیدپوست با ریش بور بلند، بدون سبیل، با دشداشه سفید و کاله 
به قول خودمان مشهدی، با تســبیحی بزرگ در دست ایستاده بود. وقتی مرا دید اخم 
کرد و رویش را به آن ســو چرخاند. قدم هایم را شــل کردم تا موقعیت را بهتر متوجه 
شوم. سالم علیکم گفتم و دیدم جوابم را علیکم السالم گفت! نه به انگلیسی یا آلمانی، 
به عربی. متوجه شدم مسلمان است، اما صحنه ای که دیدم باورم نمی شد. کنار خیابان 
دم در آپارتمان ایســتاده بود و به زن های تابستان پوش برلین در خیابان هرمن پالتز تذکر 
حجاب مــی داد! مردم هم هاج و واج نگاهش می کردند. ســریع توی آپارتمان دویدم. 
صاحبخانه دوســتم را دیدم و قصه را گفتم. با شــرم خودش را جمع کرد و گفت تازه 
مسلمان شده و افراطی است. کمی پرس وجو کافی بود تا متوجه شوم جذب گروه های 
سلفی شده اســت، آن هم از نوع افراطی. علت شرم صاحبخانه از توضیحش این بود 
که طرف آلمانی بود و قطعا اگر خاورمیانه ای بود، با خنده و تمســخر درباره اش حرف 
مــی زد. آن موقع ها هنوز داعش خروح نکرده بود و ســلفی گری بــه طالبان یا القاعده 
شناخته می شــد. شاید سال ها بعد او هم به داعش پیوسته باشد و اصال از آنچه دیدم 

بعید نیست.
غیر از مستشرقین و اسالم شــناس های آکادمیک، این روی ماجرا و اروپایی هایی که 
مسلمان می شوند روایات جالبی دارند. نه اینکه همه شان شبیه این شخصیت نقل شده 
باشــند، اما به دلیل محیط اروپا و فشــار بر مســلمانان، محیط مستعد جذب شدن به 
افراطی گری ســلفی اســت و چون اغلب محیط غرب به دســت مساجد اهل سنت و 
افراطی های سعودی است، گزینه اول مسلمان شدن گرایش به اهل سنت است و بعد 

هم گرفتار سلفی گری شدن.
این دو روی ســکه، در کنار یکدیگر، مواجهه ای می ســازند که در مقابل خاورمیانه 
کارکــرد دارد. اولــی بخش آکادمیک شــناخت منطقه اســت و دومی ابــزاری برای 
سوءاســتفاده و تشدید اسالم هراسی. بخش اول در محیط آکادمی به خیال تدریس در 
تحکیم استعمار پیش می روند و بخش دوم، در فقدان علم و نبود آگاهی، وسیله بسط 
تفکرات بدوی می شــوند. در مواجهه با هر دو گونه، باید این نکته را در نظر داشت که 

هیچ کدام قدمی در مسیر خیر برنمی دارند.

دختران را به مدارس راه دهید


