پرونده سال

ایـــران مـــا

گفت و گو با معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

طبیعت شکننده است مواظب
دستهایمان باشیم

کردهانــد .اکنــون عــاوه بــر تهدیــدات خارجــی،
کشــور گرفتار مشــکالتی چون تغییــرات اقلیمی،
شــکاف طبقاتــی و بحرانهــای اقتصادی اســت.
مقابله و کاهش چنین مســائلی به آسانی گذشته
نیســت .بخش عمدهای از این وضعیت به سبب
تصمیمات سیاســتی نادرســت و برخــی دیگر به
ســبب حوزههــای منافعــی و شــبکههای قدرتــی
است که پیرامون تداوم وضع موجود شکل گرفته
اســت .یافتــن راه حلهــا و عمل بــه آنهــا دیگر از
عهــده ســاختارهای بوروکراتیــک ســنتی ســاخته
نیست .این مسائل نیازمند راه حلها و راهکارها و
ساختارهای جدیدی است که فصل مشترک همه
آنها ،مشــارکت است .مشــارکت نیازمند اعتماد
است و اعتماد زمانی شکل میگیرد که شبکههای
همکاری،افقیدرجامعهگستردهباشدونهادهای
عمومــی عملکــرد شــفاف و قابــل قبولی داشــته
باشند .تاریخ نشان داده ملتهایی از کوره حوادث
ســربلند بیــرون آمدهانــد کــه انســجام اجتماعی
داشــتهاند و چون قالی خوش رنــگ و نگار ایرانی،
تار و پودشــان در طرحــی زیبا و منظم به همدیگر
گــروه خــورده اســت .در چنیــن ملتهایی هریک
از شــهروندان خــود را در سرنوشــت و آینده کشــور
مهم و مؤثر میداند و میکوشد تا بهترین عملکرد
ممکــن را در انجام وظیفهای که بر دوش او نهاده
شــده اســت ،انجام دهد .مشــاغل و مسئولیتها
تنها با معیارهای فردی و مالی سنجیده نمیشوند
و میــزان خدمتــی کــه انجــام وظایــف شــغلی به
جامعه عرضه میدارد از وزن بیشــتری برخوردار
است .در پرتو چنین نگاهی است که یک آموزگار،
یک پرســتار و یک کارگر کارخانــه جایگاهی واال در
جامعه پیدا میکنند و دارندگان چنین مشــاغلی
بر خود میبالند و برای خود در حرکت جامعه به
جلو ارزش و اعتبار قائل هستند.
بهنظــر میرســد ایــران در ایــن بزنــگاه تاریــخ
خویش به چنین زنان و مردانی نیاز دارد .مردمانی
آگاه بــه جایــگاه خویــش در جامعــه و در تکاپــوی
مدام برای بهبود وضع .بدون شــک در این روزگار
نمیتوان بدون سرزمین زیست و سرزمین ما ایران
اســت .ما فرزندان این آب و خاک هستیم .نیاکان
مــا با همــه داوریهای ســختگیرانه تاریخ حداقل
توانستهاند این کشور باستانی را تا این دوران دست
به دســت حفــظ کرده و به نســل فعلی بســپارند.
ما شــاید در ســختترین دوران تاریخی کشور قرار
گرفتــه باشــیم و آزمونهایی دشــوار را پشــت ســر
گذاشــته و آزمونهایی سختتر منتظرمان است.
چنیــن مینمایــد که بــر ســر دو راهی قــرار داریم.
اکنــون تقســیمات اجتماعــی و طبقاتــی بیشــتر
شــده و با بحرانهای اقتصــادی چون قیمتهای
رو به فزونی ،طمع ورزی ،فســاد اداری و شکاف در
حال رشد دارا و ندار مواجه هستیم.

مریم جهان پناه
خبرنگار

معصومــه ابتکار ،معاون امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری توجه به طبیعــت و محافظت از فضای
ســبز را از مهمتریــن وظایف شــهروندان میدانــد که در ایام نــوروز باید بــه آن توجه کرده و تــاش کنند در
حرکتهای خیر جمعی ،مشــارکت کنند .او معتقد اســت که تعطیالت نوروز اگرچه بهترین فرصت برای
پنــاه بردن به دامان طبیعت اســت ،اما محکی هم برای مردم اســت تا قدر این ذخایر خداوندی را بیشــتر
بدانند.گفتوگوی کوتاه نوروزی ما با او را در زیر میخوانید:

ëëوضعیــت محیط زیســت را چگونــه ارزیابی
میکنید؟
محیــط زیســت در همــه جهــان وضعیت
ســختی دارد .یکــی از حسهــای خوبــی کــه
دارم ایــن اســت کــه جاهایی که ســفر می کنم
خیلــی از مــردم یا افــرادی را که در شــهرداری
یا شورای شهر هســتند میبینم که به موضوع
محیطزیســت اهمیــت مــی دهنــد حتــی یک
روســتایی رفتم که شهردار آنجا آمد و گفت که
در این روستا تفکیک زباله از مبدأ انجام شده و
هیچ زباله تفکیک نشــده در این روستا نیست.
خــود ایــن خبر بــرای من حــس خوبــی ایجاد
میکند.حتی صنعتگران هم میگویند که ما با
محیطزیست عهد و پیمان داریم حتی بعد از
رفتن من از محیط زیست ،این برای من مهم
اســت و مــن را راضــی می کند چــون ما خیلی
روی موضوع فرهنگ در قالب جشــنواره فیلم
ســبز ،نمایشــگاه بینالمللــی محیط زیســت،
جایــزه ملی محیط زیســت و غیــره کار کردیم.
خــب دولت کــه نمیتوانــد همه مشــکالت را
حــل کنــد ولــی میتواند بــه مــردم زمینههای
الزم را بدهــد و از آنهــا تشــکر کنــد .مــا در آن
دوره خیلــی به این موضوعات توجه داشــتیم
و خیلــی برای ما مهم بود.ولی مشــکالتی هم
هست و غصه هم میخوریم.
ëëپیــام شــما با توجــه به فــرا رســیدن نــوروز و
بهــار بهعنوان حامــی محیط زیســت به مردم
چیست؟
نــوروز دوره احیــای مجدد طبیعت اســت.
اول اینکه باید درون و نفسمان دائم در حال
نو شــدن باشــد و خدا کنــد از خواب زمســتانی
بیــدار شــویم چــون ایــن خیلی مهم اســت به
هــر حــال بهار یک اتفــاق مهــم و درونی برای
همه انسانها است.دوم اینکه طبیعت خیلی
شــکننده است ،شاید من به خاطرتعلقاتی که
پدر مرحومم داشــت گاهی بغض میکنم که
چراما نســبت به طبیعت بیرحــم و بیتوجه
هســتیم و ایــن همــه زیبایــی و لطــف خــدا را
ناسپاســی میکنیم.گاهــی هــم میترســم از
اینکــه باالخره قانون خدا قانون خلقت اســت
کــه نباید ناشــکری و ناسپاســی کرد.هیچ کس
نمیتوانــد بگویــد طبیعــت بــه مــن ارتباطــی

نــدارد همــه مــا بایــد از مصــرف آب گرفتــه تا
مصــرف انــرژی و...بــا احتیاط مصــرف کنیم،
مــا بایــد نــذر طبیعت کنیــم مثــاً یــک روز با
اتوبوس ســفر کنیم چون ایــن گونه حرکت ها،
خوب جواب میدهند.حواسمان باشد که این
طبیعت شکننده وبا دستان ما آسیب میبیند
پس مراقب دستهایمان باشیم.
ëëبهترین پیشــنهاد شــما برای اوقــات فراغت
زنان چیست؟
زنان به نشــاط و شادی نیاز دارند ،بنابراین
یکی از ابزارهای نشــاط میتواند ورزش باشد.

امروز ورزش خیلی الزم اســت چــرا که آمارها
نشــان میدهــد کــه تحــرک مــردم مــا بویــژه
زنــان کمتــر اســت و موجــب انــواع بیماریها
میشــود بنابرایــن اولیــن توصیــه مــن ورزش
و فعالیتهــای ورزشــی در هــوای ســالم و
طبیعت اســت و بعد از آن کارهای داوطلبانه
و خیر اســت که خیلــی نشــاط میآورد.نتیجه
کار خیر اول به خودشــخص برمی گردد و بعد
یــک امــواج مثبــت در جامعه ایجــاد میکند.
خوشــبختانه خیــر جمعــی در کشــور مــا زیــاد
است .تصور نکنیم که اگر کار خیررا قطع کنیم
صرفــهجویــی کــرده و وضعیت اقتصــادی ما
بهتــر میشــود چون برعکــس کار خیــر برکت
می آورد.
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