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خاطرات نوروزی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «ابتکار»

معصومه ابتکار نوروز را چگونه میگذراند؟
یکی از رسوم نوروز باال رفتن از سر و کول بابا تقی بود
زهرا داستانی :سالهاست که او را به عنوان یک زن سیاستمدار و محیط
زیستی میشناسند .خاطرات بسیاری از مبارزات سیاسی پیش از انقالب،
فعالیتهای سیاسیاش پس از انقالب و در زمان تسخیر النه جاسوسی و ...
منتشر شده است اما از آن زمان تا کنون که او در سازمان حفاظت محیط زیست
مشغول به کار است به غیر از مصاحبهها ،تشریح اقدامات و برنامههایش برای
مبارزه با ریزگردها ،خشکسالی و بیآبی ،زمین خواری و کوهخواری سخنی از
او منتشر نشده است .اما ما در آستانه سال جدید با او به گفتوگو نشستهایم تا
از خاطراتش با پدرش که یکی از اولین روسا و فعاالن محیط زیست در ایران
بوده در ایام نوروز بگوید ،از دید و بازدیدهایش ،از مسافرت و لحظه سال تحویل.
خانم ابتکار بی مقدمه به سراغ نوروز میرویم .نوروز را در زمانی که پدرتان تقی ابتکار در کنارتان بودند
چگونهمیگذراندید؟
نوروزهای خوبی را داشتیم .پدر اهل سفر بودند و با او از مناطق مختلف ایران دیدن میکردیم .گاهی سه نفری یعنی
من ،مادر و پدرم ،چون تک فرزند بودم و گاهی هم با برخی اعضای فامیل همراه میشدیم .او به هنر ،به خصوص تئاتر
بسیار عالقهمند بود و از فرصت تعطیالت نوروز استفاده میکرد و ما را به تئاتر میبرد .یکی از برکات نوروز دور هم بودن
خانوادههاست .پیوستگی ای که امروزه به سبب زندگیهای الکترونیکی و ارتباطات مجازی و تلگرامی کم رنگ شده و حاال
ما باید از نوروز استفاده کنیم تا ارتباطات عاطفی را دوباره جان ببخشیم .برای پدر اما این پیوستگی خانوادگی ،دور هم بودن
و صله رحم بسیار مهم بود و نوروز فرصتی برای این دور هم جمع شدنها بود.
در سالهای بعد از انقالب از نوروز خاطرهای خاص دارم .خالهام مرحومه خانم ضابطیان از یک ماه قبل از عید به تدارک
سفر بشاگرد میپرداخت .او موسس خیریه حضرت خدیجه (س) بود و گروههای مختلفی از خیرین ،هالل احمر ،اکیپ
پزشکی با امکانات و همچنین لباس و غذا را جمع آوری میکرد و با هم اولین روزهای سال را در یکی از محروم ترین نقاط
کشور میگذراندیم .خاطرم هست که در آن روزگار منطقه بشاگرد آنقدر محروم بود که حتی بعضی اهالیاش اتومبیل ندیده
بودند .این تدارک خاله عزیزم ،در هفتههای مانده به عید شور و حال خاصی را در فامیل و دوستان ایجاد میکرد و همه را
به تکاپو میانداخت.
فارغ بر اینها عادتی چندین دههای خانوادگی داریم و آن هم دید و بازدید از کودکان بنیاد زینب کبری (س) است .بیش
از  36 ،35سال از زمان تاسیس این بنیاد و استقرار کودکان در آن میگذرد و ما همچنان بعد از تحویل سال اولین دید و
بازدید نوروزی خود را با دیدن بچهها آغاز میکنیم .قبل از ازدواج با مادر و مرحوم پدرم به بنیاد میرفتیم و بعد از ازدواج نیز
با همه اعضای خانواده به بنیاد میرویم و چند ساعتی را آنجا میمانیم و با بچه ها فضایی شاد را تجربه میکنیم .بچهها پدرم
را خیلی دوست داشتند و به او بابا تقی میگفتند .هر سال بعد از تحویل سال وقتی بابا تقی وارد بنیاد میشد ،گویی یکی از
رسوم نوروز باال رفتن از سر و کول بابا تقی بود.
یکی از برنامههایی که مردم در نوروز دارند سفر به مناطق بکر و گردش در طبیعت است .چه توصیهای برای
آنها دارید؟
نوروز فرصتی برای در آغوش کشیدن ،محبت کردن و محبت دیدن است .همین رفتار را با طبیعت نیز داشته باشید.
طبیعت را به آغوش بکشید .همان اندازه که از آغوش طبیعت لذت میبریم مراقب باشیم که طبیعت را لگد نکنیم .چرا که
متاسفانه هم طبیعت را به آغوش میکشیم و از آن لذت میبریم و هم لگدی به آن میزنیم و کیسه زبالهای را در طبیعت
رها میکنیم یا درختی را میشکنیم و محیط زیست را تخریب میکنیم.
چه پیشنهاد ی برای سفر نوروزی دارید؟
به مردم پیشنهاد میدهم که به مناطقی بروند که کمتر سر زدهاند و کمتر زمانی مردم به آن سفر میکنند .امسال سیستان
و بلوچستان به عنوان مقصد گردشگری پیشنهاد شده است .استانی که بسیار زیبا و بکر است .ایران میلیونها نقطه زیبا
و جذاب برای گردشگری و سفر دارد اما گردشگران باید مراقب باشند تا محیط زیست را زیر پای خود لگد نکنند« .آفرود
رفتن» گرچه هیجانانگیز و لذت بخش است اما مخاطرات بسیاری به همراه دارد و به طبیعت نیز لطمه میزند .جانوران
ن سالها بسیار لطمه دیدهاند و به حمایت ما نیاز دارند .مراقب آب و منابع آبیمان باشیم .فرهنگ و آگاهی
و گیاهان در ای 
صحیح محیط زیستی را دریافت و به دیگران منتقل کنیم .همان طور که رئیس جمهور از هنرمندان و نویسندگان دعوت
کردند تا برای محیط زیست بنویسند و فیلم بسازند ،ما هم از مردم دعوت میکنیم تا به جریان آگاهی بخشی برای حفاظت
از محیط زیست بپویندند .شاید این طور باشد که بتوانیم نوروزی را در خور ایران و ایرانیان داشته باشیم.
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نوروز احساس «خود بودن» می دهد
نوروز جايگاه بلندي در وجدان تاريخي ايرانيان دارد و براي همه ما با
شکوه و خاطره انگيز است ،به ويژه که دین اسالم نیز نه تنها آن را نفي
نکرد ،که مورد تأييد و ستايش قرار داد.
نوروز باستانی همچنان در ميان ما زنده است و احساس غرور ملی و
«خود بودن» را در ما زنده نگاه ميدارد و اميد آنکه اين احساس بيش از
پيش مايه تفکر شود تا بتوانيم امروز و فردايمان را با تکيه بر گذشته بسازيم
تا هم «خود» باشيم سرافراز و پيشرو ،و هم انسان زمان خود.
نوروز پیامآور احترام ،درک متقابل و صلح برای همه مردان و زنان است.
نوروز نشان از فرهنگ بیبدیل صلحطلبی ،مهربانی ،انساندوستی و
خدامحوری ملت بزرگ و سرفراز ایران اسالمی است .برای ایرانیان عید
نوروز موسم جشنی است که عصاره آن کنار گذاردن قهر و کینه و
کدورت هاست.
در سالی که گذشت حوادث تلخ و شیرینی در کشور ما رخ داد که
بیشک یکی از تلخترین این حوادث شهادت جمعی از آتشنشان قهرمان
و درگذشت عده ای از مردم عزیزمان در حادثه آتش سوزی ساختمان
پالسکو بود .بر خود واجب میدانم بار دیگر با خانوادههای محترم شهدا و
درگذشتگان ابراز همدردی کنم.
درگذشت ناگهانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سال گذشته ثلمه
بسیار سنگینی برای کشور و ملت ایران بود و معتقدم همه جریانات
سیاسی خالء ایشان را احساس خواهند کرد چه آنکه آیت اهلل هاشمی

خواسته ای جز اعتالی کشور اسالمی ایران نداشت و جریانات سیاسی
اگر هدفشان توسعه و پیشرفت کشور باشد که حتما باید باشد آیت اهلل
هاشمی را باید پدر معنوی خود بدانند.
ما در عرصههای مختلف ،مشکالت فراوانی داریم ،مطمئنا زندگی برای
بخش های از جامعه نجیب ما زندگی سختی است ،بخصوص برای اقشار
کمدرآمد جامعۀ که تعداد زیادی هم هستند ،دولت محترم در سال
گذشته تالش کرد بخشی از این مشکالت را مرتفع کند که با توفیقاتی هم
همراه بود.باید با حفظ منافع و مصالح ملی ،گامهای محکم تر و استوارتری
بویژه در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برداشته شود تا
نتایج تالشهای دولت محترم به عینه دیده شود.
سال  1396را با دو انتخابات سرنوشت ساز آغاز خواهیم کرد که می طلبد
فضای بانشاط سیاسی با حضور همه سالیق در کشور حکمفرما شود .متاسفانه
برخی برخوردهای اخیر با فعاالن رسانه ای ،کشور را به مسیر امنیتی شدن
پیش می برد که به هیچ وجه با منافع ملی سازگار نیست بویژه که در
آستانه عید نوروز انتظار می رود حتی کسانی که در حبس هستند نیز
حداقل با اتخاذ تدابیری در کنار خانواده های خود باشند.
خطاب من به جوانان عزیز است ،جوانانی که سرمایههای اصلی کشور
هستند ،البته اگر برخورداری باشد در درجۀ اول جوانان برخورداری دارند
و اگر محرومیت و محدودیت باشد ،متاسفانه جوانان در معرض آن قرار
میگیرند ،اما جوان نباید امید خود را از دست بدهد ،باید بکوشند و

نظام نیز باید زمینه را برای حضور فعال و پرنشاط و آزاد جوانان ،در
عرصهها فراهم کند
امیدوارم در سال جدید همه مردم عزیز کشورمان از زندگی خوب تر و
مطلوب تر برخوردار باشند و شاهد سالی باشیم که در آن تفاهم ،دوستی
و عدالت میان همه انسانها بخصوص ایرانیان حاکم باشد و از فقر،تهدید
و خشونت اثری نباشد.

سنت فراموش شده حافظ خوانی
*
محمد ایرانی
وزارت خارجه آنهم برای حوزهای که من در آن حضور
دارم همواره با کار و درگی ریهای زیادی همراه است .امسال
هم مانند سالهای گذشته مذاکرات و نشستهایی دقیقا در
روزهای اول عید نوروز برگزار خواهدشد و هیئتهای ایرانی
برای حضور در آنها از روزهای قبل عازم محل مذاکراتشدند.
سال گذشته به همراه هیئتی دقیقا در ایام سال تحویل در
سفر بودیم و به دلیل اینکه تعطیالت نوروز در کشورهای
دیگر ایام کاری محسوب میشود ،دیدارها و مالقاتها دقیقا
در زمانی بود که مردم ایران بر سر سفرهفتسین نشسته
بودند .همین امر هم موجب شدهبود که نمایندگی ایران در
آن کشور به ناچار همراه ما باشند و آنها هم روز عید نداشتند.
البته همکاران وزارت خارجه در خارج از کشور معموال به
جزء روز اول عید نوروز مابقی روزها مشغول کارند .البته در
منطقه کشورهای بسیاری مانند افغانستان ،تاجیکستان و
آذربایجان عید نوروز را جشن میگیرند و حتی این کشورها
مراسم این روزها را بسیار مفصلتر از ایران برگزار میکنند.
در تاجیکستان یا مناطق مختلف کردستان مراسم ویژ ه و

خاص خود را دارند .اما زمانی که دیدارها و مالقاتهای کاری
در این ایام برگزار میشود ،مسئوالن سایر کشورها هم عید
را به همکاران ایرانی تبریک میگویند .حتی کشورهایی که
خود چنین مراسمی را ندارد برای نمایندگیهای ایران گل
و پیام تبریک ارسال میکنند .در اجالسهای دستهجمعی
مصادف با ایام عید نوروز هم هیئتهای مختلف به رسم ادب
به صورت پیام یا حضوری این عید را به هیئت ایرانی حاضر
تبریک میگویند .اما بهترین بخش خاطرات عید مربوط به
نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور
است .چرا که در این مراکز مراسم نوروز را با حال و هوای
ویژهای برگزار میکنند .معموال خاطرات نمایندگیهای
خارج از کشور بسیار بیشتر از خاطرات داخل کشور است.
خاطرهای که از یکی از نمایندگان خارج از کشور در ایام
نوروز به یاد دارم این است که قبل از حلول سال نو از
ایرانیان مقیم دعوت میشود تا اگر لحظه سال تحویل در
طول روز باشد ،دور هم جمع شوند و در غیر این صورت
فردای آن روز در نمایندگی ایران حضور یابند .این خاطره
شاید به یک دهه قبل برمیگردد .از ایرانیان دعوت شده

بود تا در مراسم عید نوروز شرکت کنند اما آنچه برای ما
جالب بود ،درخواست و عالقمندی اساتید غیرایرانی زبان
فارسی دانشگاه آن شهر برای شرکت در این مراسم بود.
به طور طبیعی از آنها هم دعوت شد ،چون این گروه مدت
مدیدی را در ایران تحصیل و زندگی کرده بودند و با مراسم
ایرانیها آشنا بودند و هم به دلیل تدریس فارسی و آشنایی
با این زبان ،با ایرانیها بیشتر سروکار داشتند .چهار نفر از
این اساتید که به مراسم دعوت شده بودند ،ابتکار بسیار
جالبی از خود نشان دادند .بعد از اینکه سال تحویل شد ،آنها
علیرغم اینکه ایرانی نبودند ،در اولین بخش خواهش کردند
تا مراسم حافظ خوانی برگزار کنند .این چهار استاد عالوه بر
اینکه تفعلی بر حافظ میزدند ،یک غزل از اشعار این شاعر
را میخواندند و آن را تفسیر هم میکردند .این ابتکار آنقدر
مورد استقبال قرار گرفت که بعد از آن هم تقریبا هر سال
این مراسم حافظ خوانی برگزار میشد و به صورت یک
سنت درآمد که بعد از مراسم تحویل سال ،مراسم حافظ
خوانی برگزار میشد و این مراسم هنوز هم ادامه دارد.
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