پرونده سال

خود را باال ببریم ،خوشــبختیهایی هرچه بزرگتر
بــه دســت میآوریم .گناه مــا آن بود و هســت که
گمــان کردیم ،بــا پولهــای بــادآوردهای که دیگر
نیازی برای زحمت کشیدن نبود تا به دست شان
بیاوریم ،میتوانیم برای خود خوشبختی سفارش
دهیــم؛ گمان کردیم زحمت کشــیدن را از زندگی
خــود بیــرون کردهایم تا جایی هرچه بیشــتر برای
آرامش و رفاه و زندگی بیدغدغه فراهم شود .اما
برعکس جایی هرچه بیشتر برای فساد و تباهی و
تنآســایی و راحتطلبــی و بیخیالی ،باز شــد که
همه افسردگیهای عالم را بر سرمان خراب کرد.
از آنچه گفته شد ،هدف نه آن بود و نه آن
هســت کــه از گذشــته دورانــی «طالیــی»
بســازیم و از «حــال» دوزخی هولناک .نه
گذشته بدون درد و بیتباهی بوده است و
نه حال میتواند بدون هیچ خوشــی و هیچ امیدی
باشد .مسأله در این نیست ،بحث بر سر نوعی نگاه
بــه گذشــته و حــال و از آن مهــم تــر نوعی نــگاه به
رابطهمــان بــا طبیعــت اســت .اینکــه درک کنیــم
«مصــرف» و «زیادهخواهــی» در نهایــت مــا را بــه
گرفتار بدترین فالکتهای
جایی میرساند که هم
ِ
مادی و نداشتن کوچکترین کاالهای ضروری برای
تأمین یک زندگی درخور شویم که امروز گرفتارش
گرفتار فقری اخالقی و
هســتیم؛ و هم ،از آن بدتــرِ ،
ســقوطی اجتماعی ،کــه آن را هم تجربه میکنیم.
دلیل مشــکل نخســت را نه در از دست
چرا؟ چون ِ
دادن «اخالق» و «هویت» و «ناشایستهســاالری»،
بلکه در آن دیدهایم که به اندازه کافی نخواستهایم،
به اندازه کافی مصرف نکردهایم و بنابراین نتیجه
گرفتهایم که باید فشارمان را بر طبیعت دوچندان
قدر
کنیــم .مــا مردمــی هســتیم کــه نتوانســتهایم ِ
طبیعت رنگارنگ و تاریخ پر دامنه و متکثر خود را
بدانیم و ناشــکری را به جایی رســاندهایم که همه
رنگارنگیهــا ،همــه زیباییهــای حاصــل متفاوت
بودنهایمــان را قربانــی ایدئولوژیهــای
یکدستســازی و یکپارچهکردنهایــی تصنعــی
کردهایم .هر روز از خانه بیرون میآییم و خواسته و
ناخواســته ،بیشــترین تالشمان برای آلوده کردن
محیط با مصرف بیشــتر و آلوده کردن اخالق خود
و دیگران با کنشهای زشت و با بیتفاوتی بیشتری
نســبت به زندگی و سرنوشــت دیگران است .اینجا
است که «نوروز» دیگر تنها یک آیین نیست ،بلکه
شــاید تنهــا راهحلی باشــد که هنــوز پیــش پایمان
هســت تــا خــود را از کوچــه بنبســتی که هــر روز با
شتاب و سرعت بیشتری در آن به پیش میتازیم،
بیرون بیاییم.
شــک نکنیــم روبهرویمان جــز دیوار ســختی که
ســرهایمان را خواهــد شکســت ،چیزی نیســت؛ اما
پشتســرمان ،نــوروزی هســت که همیشــه درســی
را بــه یادمــان مــیآورد :راههایــی هســتند کــه هنوز
میتوانند ما را به ســبزه و آب و بیداری و ســفرههای
عید و مهربانی و اخالق برسانند؛ راههایی برای امید
داشــتن بــه آنچــه داریم و چشــم پوشــیدن از آنچه
میتوانیــم داشــته باشــیم ،امــا بــرای آن باید بهای
سنگین مادی و اخالقی ،نه تنها در نسل خود ،بلکه
در نسلهای آینده بپردازیم .پس بیاییم ،نوروز را نه
فقط به مثابه لحظهای برای شــادی ،بلکه به مثابه
«راهی برای رهایی خود» درک کنیم.
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ایـــران مـــا

چرا باید به فکر ایران بود؟
فریدون مجلسی

دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بینالملل

بیــش از  2500ســال اســت کــه ایــران کنونی با
حفــظ هویت تاریخی خود ،با وجود آزمندیها
و طمــع ورزیهــای زیــان بخش بیگانــگان ،در
ایــن منطقه پایداری سیاســی و اداری مســتقل
داشــته و عرصــه فرهنگــی آن شــامل گســتره
وســیعتری نیز بوده اســت .هویتهای یونانی،
مصــری ،یهــودی ،عرب ،ارمنــی و گرجی نیز با
ویژگیهــای قومــی و فرهنگی خــود همواره در
کنــار یا بــه موازات ایــران بودهاند ،امــا پایداری
اســتقالل سیاســی و اداری آنهــا در جایــگاه
کشــورهای مســتقل تــا قــرن پیــش منقطــع و
ناپایــدار بــوده اســت .ایــن خصوصیــت ممتاز
ایــران دلیل دیگری اســت که بر بار مســئولیت
نســل کنونــی و الــزام به تالش بیشــتر در حفظ
ایــن میــراث گرانقــدر میافزایــد .ایــران کنونی
پلی است میان آسیای میانه و شرقی با آسیای
غربــی و مدیترانــه ،در میــان دو دریــا که مللی
تاریخی را در خود جای دادهاند.
در دنیایــی کــه بســرعت به پیــش میتازد و
کشــورهای نوپای پیرامونی ما نیز بر مشــکالت
اقتصــادی و اغلــب فقیرانــه پیشــین بــه در
میآیند و به سوی بهرهمندی از رفاه و فرهنگ
و بهداشــت و زندگی در شــأن انســان شــتابنده
قــرن الکترونیــک پیــش میروند ،ایــن وظیفه
برعهده ایرانیان اســت که در هیچ یک از جلوه
هــای تمدنــی و رفاهــی از دیگران کــم نیاورند.
ایران در گســتره وســیع خــود دارای ثروتهای
طبیعــی و معدنــی الزم برای تأمیــن نیازهای
ملــت خــود و فراتــر از آن میباشــد و از ایــن
توانمنــدی بایــد عمــاً در راه ســعادت و رفــاه
ملت بهرهبرداری شود.
ایــران کمبــود آب دارد ،امــا ایــن کمبــود بــا
کمــک دانــش و فنــاوری روز و بهرهمنــدی از
انــرژی الیزال خورشــیدی با شیرینســازی آب
شور و انتقال کشت انواع محصوالت کشاورزی
و باغی که نیازمند به آبیاری عمقی هســتند به
کشــتهای گلخانــهای قابل جبران اســت .این
گونــه کشــت علمــی کــه مصــرف آب را تا یک
دهــم کاهــش میدهــد و دوره بهرهبــرداری و
کشت مکرر را در طول سال نامحدود میسازد،
جبران سرمایهگذاری اولیه را میکند .مدیریت
آب ،بازیافــت مکرر آب و دیگــر مواد مصرفی،
گرایــش هرچه بیشــتر بــه زندگی در شــهرهای
ســبز و کاهــش آالیندگــی ،تبدیــل روســتاهای
منزوی به خوشههای روستایی کشت و تولید با
تأمین امکانات اولیه زیســتی متناسب با زمان
و دستیابی سریع به مراکز بهداشتی و آموزشی

و فرهنگــی و خریــد و امور اداری ،در شــرایطی
که امکانــات دســتیابی به شــبکههای مجازی،
دهکــده جهانــی را کوچکتــر کــرده اســت ،باید
طوری باشد که روستاییان ما ضمن بهرهمندی
از مزایای طبیعت از حق دســتیابی به خدمات
مدنــی و حضــور در عرصــه
فرهنگــی جهانی ،احســاس
انــزوا نکننــد .در دنیــای
زندگیدرانزوا،
امــروز دیگر روســتاها مدرن
انزوایفرهنگیبهبار
میشــوند و دیگــر روســتایی
وجــود نــدارد .شــهروندان
میآورد.شهرهای
چه در روســتا و چه در شــهر
مانیزبایدخودرا
باید از همــه امکانات مدنی
ازشرایطمدنیو
بهرهمنــد باشــند .زندگی در
زیستمحیطی
انزوا ،انــزوای فرهنگی به بار
مطلوببهر همند
مــیآورد .شــهرهای مــا نیــز
باشند.نیلبهچنین
بایــد خــود از شــرایط مدنی
اهدافیمستلزمتمرکز
و زیســت محیطــی مطلوب
بیشتِربرنامهریزی
بهرهمند باشند و شهروندان
برامورداخلیو
بــدون هرگونــه تبعیــض از
تمرکزبرنامههابر
امکانات زیســتی و آموزشــی
الزم در حــد اســتعدادهای
ایجادمحیطیعاری
خــود ،از مزایــای تمدنــی
ازتنشوالتهابو
در شــأن انســان امــروزی
ستیز،باروابطیبرابر
بهرهمنــد باشــند .نیــل بــه
ومحترمانهباهمه
چنیــن اهدافــی مســتلزم
کشورهایجهان،
بیشــتر برنامهریــزی
تمرکــز
ً
ِ
خصوصاهمسایگان
بــر امــور داخلــی و تمرکــز
است
برنامههــا بر ایجــاد محیطی
عــاری از تنــش و التهــاب و
ســتیز ،بــا روابطــی برابــر و
محترمانه با همه کشورهای
جهان ،خصوصاً همســایگان اســت .با توسعه
فرهنگــی و اقتصــادی و تمرکــز بــر منافع ملی
اســت که میتوان قوی شــد و از عهــده دفاع از
خــود برآمد .تنــش و ســتیز فرســاینده و ثروت
کتابچه بهار
ســوز موجــب ضعــف علمــی و صنعتــی و
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ناتوانــی در برابــر بیگانــگان میشــود .بایــد به
فکر ایران بود.
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