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رئیس  قوه  قضائیه در دیدار با مددجویان زندان زنان وعده داد

تعیین مسئولی برای رسیدگی 
به درخواست های زندانیان زن

شرق: رئیس دســتگاه عدلیه که یکی از برنامه های قضائی خود را بازدید سرزده از زندان ها قرار داده، دیروز به 
زندان زنان در قرچک رفت؛ زندانی  که هرازگاهی در رابطه با شرایط سخت نگهداری مددجویان زن، خبرهایی 
از آن منتشر می شود و این بازدید به جهت تسهیل در اجرای دستورات قضائی رئیس قوه قضائیه، مبنی بر رفتار 

مناسب با زندانیان و بازپروی اجتماعی آنان در طول محکومیت می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
او پیش از این از زندان های مختلف بازدید داشــته و یکی از مهم ترین آنها در اواسط تابستان  گذشته، بازدید از 
زندان اوین بود که برای اولین  بار رئیس دستگاه قضا به بند محکومان امنیتی هم سری زد و پای سخنان متهمان 
امنیتی نشســت و دستورات مهمی همچون ضرورت کاهش قرار بازداشــت موقت را صادر کرد. در آن دیدار، 
محسنی اژه ای تأکید کرده بود: «قرار بازداشــت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که 

ضروری است، با مالحظه دقیق قانون باشد».

 رئیس قوه قضائیه خاطرنشــان کرده بود: «در این گونه موارد بازداشــت موقت هم 
پرونده ها باید زودتر و سریع تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود».

حال در ادامه بازدید از زندان ها که مدتی بود منحصر به زندان های شهرستان ها شده 
بود، نوبت به زندان زنان در تهران رســیده اســت که همراه با وعده حل مشکالت زنان 

زندانی با تعیین مسئولی از سمت قاضی القضات بود.
محســنی اژه ای در یک برنامه چهارساعته، صبح جمعه از همه سالن ها و بخش های 
مختلــف زندان زنان قرچــک بازدید کرد که با توصیه های مهمی بــرای زندانیان و خبر 

احتمال عفو بسیاری از این زندانیان در اعیاد اسالمی پیش رو همراه بود.
حجت االسالم محسنی اژه ای در این بازدید گفت: نقش و رسالت مسئوالن و کارکنان 
زندان زنان در اصالح و بازاجتماعی کردن مددجویانی که دچار انحراف و لغزش شده اند، 

بسیار حائز اهمیت و خطیر است.
رئیــس دســتگاه قضا ادامه داد: در زنــدان، ما با افرادی مواجهیــم که از جنبه های 
گوناگون فــردی و اجتماعی با یکدیگر تفاوت هایی دارند و بعضا ناامید هســتند. همین 
جهات و جنبه هاســت که کار زندانبانی را متفاوت از سایر مشاغل کرده و ایجاب می کند 
یک زندانبان، به ویژه زندانبان زندان زنان، در کارش و در نحوه مواجهه اش با مددجویان، 
مجهز به ظرافت ها و شــگردهایی باشد که نهایتا به هدایت، اصالح و بازاجتماعی شدن 

زندانی بینجامد.

رئیــس قوه قضائیه، حلم و صبوری را در کنار تخصص و تجربه از ضروریات شــغل 
زندانبانی، به ویژه در حوزه زندان زنان دانست و بیان کرد: مسئوالن و کارکنان زندان های 
ما، به ویژه زندان زنان، باید با رفتار حسنه و صبوری در برابر حتی بی مهری های احتمالی 
برخی زندانیان، به آنها ثابت کنند که دلسوز و خیرخواهشان هستند و هدفی جز بازگشت 

آبرومندانه آنها به آغوش خانواده و جامعه ندارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئوالن و کارکنان زندان زنان توصیه کرد با برگزاری 
نشســت های هم اندیشی مستمر و مداوم، نســبت به انتقال تجربیات به یکدیگر مبادرت 
ورزیــد و برای بازپــروری و بازاجتماعی کردن زندانیان، برنامه های منســجم و مدونی را 

اتخاذ کنید.
رئیس دســتگاه قضا همچنین خطاب به مددجویان زنــدان زنان هم  گفت: در کمتر 
از دو ماه آینده، دو مناســبت مهم یعنی اعیاد قربان و غدیر را در پیش داریم؛ لذا شــما 
مددجویان می توانید با حسن خلق در زندان و اظهار ندامت و پشیمانی واقعی، شرایطی 
را فراهم آورید که زمینه های شــمول عفو و آزادی برای شــما فراهم شود. تأکید رئیس 
عدلیه بر «رفتار پســندیده در زندان»، «نداشتن سابقه» و «اطمینان یافتن مسئوالن امر از 
عدم ارتکاب جرم توســط محکوم» به عنوان سه شــاخصه مهم برای قرار دادن اسامی 

زندانیان در فهرست عفوهای مناسبتی بود.
رئیــس قوه قضائیه خطاب به مددجویان زندان زنان قرچک تأکید کرد طی نامه ای با 

ذکر جزئیات، درخواست های خود، وضعیت خانوادگی، نوع محکومیت، سوابق کیفری، 
میــزان بهره مندی خود از ارفاقــات قانونی را درج کنیــد. قاضی القضات به مددجویان 
ایــن زندان اطمینان خاطر داد به تک تک نامه ها و درخواســت های مددجویان مبتنی بر 

اقتضائات قانونی رسیدگی خواهد شد.
رئیــس عدلیه همچنین خطاب بــه مددجویان زندان زنان قرچــک گفت: همچنین 
اشــخاصی را مســئول خواهم کرد تــا در صورت لزوم برای پیشــبرد امور شــما، وفق 
درخواســت هایی که دارید، با قاضی صادرکننده حکم و قاضی اجرای احکام پرونده، در 

جهت اعمال ارفاقات قانونی رایزنی داشته باشند.
در جریان این بازدید، به دستور رئیس قوه قضائیه، تمامی نامه های زندانیان که حاوی 
درخواســت های آنها بود، جمع آوری شد تا مبتنی بر جهات و مالحظات قانونی به آنها 

ترتیب اثر داده شود.
مسئول زندان زنان قرچک نیز با قدردانی از نگاه ویژه رئیس دستگاه قضا بر امر بهبود 
وضعیت زندانیان، به ویژه مددجویان زن گفت: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۴ نفر از محکومان 
مالی زندان زنان قرچک با کمک خیرین و مســاعدت های قضائی آزاد شدند و بسته های 
کمک های معیشتی به خانواده های محکومان این زندان تعلق گرفت. او افزود: در حال 
حاضر ۱۱۳ نفر در زندان زنان قرچک اشــتغال نشسته دارند و ۱۴۹ نفر نیز دارای رأی باز 
هستند و ۸۵ نفر هم در کارگاه های زندان مشغول به کار هستند و امرار معاش می کنند.

چرا خبری از  این ادبیات در داخل نیست؟
شــرق: در حالی پنجاه ودومین نشســت ســاالنه مجمع جهانی اقتصــاد در داووس 
ســوئیس با جمالتی از امیرعبداللهیان پیرامون فشار مجلس یازدهم بر دولت رئیسی 

برای نپذیرفتن برجام و محکومیت جنگ اوکراین همراه بود.
با وجود آنکه مواضع حســین امیرعبداللهیان در نشســت داووس راجع به مسائل 
مختلف حوزه سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران مؤید ســطحی از انعطاف 
کالمــی و دقت در بیــان گفته هایش بود، اما در عین حــال جمالتی را هم مطرح کرد 
که مماس با خطوط قرمز تهران جلوه می کند. چه فضای بین المللی اجالســی چون 
داووس باعث مطرح شــدن این جمالت از زبان امیرعبداللهیان شــده باشــد یا تجربه 
۲۷۶روزه اش بر کرســی وزارت امور خارجه و آشنایی با واقعیت های عرصه بین الملل، 
اما به هر حــال گفته های او مبین نوعی نگاه دوگانه وزیر امور خارجه دولت رئیســی 

برای بیان مواضعش درخصوص یک مسئله واحد است.
اگر به باور وزیر امور خارجه دولت ســیزدهم، مجلس شــورای اسالمی یا حداقل 
طیف تندروی مجلس یازدهم مخالف احیای برجام است و به طریق اولی مانند دولت 

روحانــی از هر ابزاری برای عدم حصول توافق در ویــن، حتی با روی کار آمدن دولت 
متبوعشان (رئیسی) استفاده می کند، چرا امیرعبداللهیان در داخل کشور توان بیان این 
فشــارهای پشت پرده را برای تنویر هر چه بهتر و بیشتر افکار عمومی و فضای سیاسی 
– رســانه ای ندارد، اما در داووس جرئت بیان این واقعیت را که تقریبا برای همه افکار 

عمومی در داخل روشن شده است، به خود می دهد؟
اگــر هم وزیر امور خارجه بــه دنبال توجیه زدایی و به نوعی مشــروعیت زدایی از 
دالیل ناتوانی دولت بایدن در پذیرفتن شــروط ایران به واســطه فشار سنا بوده است 
که امیرعبداللهیان با این موضع گیری خود عمال طیف تندروی داخلی را قربانی کرده 
اســت؛ موضع گیری ای که به دنبالش احتماال هجمه مجــدد علیه وی کلید خواهد 
خورد، کما اینکه درخصوص ســپاه شاهد پروژه تخریب امیرعبداللهیان بودیم. شدت 
ایــن هجمه هــا تا جایی پیــش رفت که وزیر امــور خارجه دولت رئیســی مجبور به 
عذرخواهی شد، ولی نکته اینجاســت که امیرعبداللهیان شاید این بار حتی با پوزش 
هم قادر به مدیریت و کنترل تبعات منفی سخنانش در حاشیه اجالس داووس نشود.

در کنــار اینهــا اگرچه اجالس داووس بــا بیان محکومیت جنــگ اوکراین به 
صورت رســمی از زبــان وزیر امور خارجه بدون اســم بردن از روســیه به عنوان 
طرف متجاوز و متخاصم توأم شــد، اما به هر حال طــرح آن در پنل اختصاصی 
گفت وگو با فرید ذکریــا به نحوی دربردارنده محکومیت اقــدام پوتین در حمله 
به اوکراین اســت که حتی با نام بردن از افغانســتان، عراق، یمن و فلســطین هم 
کم رنگ نمی شــود. خصوصا آنکه امیرعبداللهیان از لفظ «قویا» محکوم می کنیم 
در مواضع خود اســتفاده کرد، این در حالی است که تا پیش از این طی ۹۳ روزی 
که از جنگ اوکراین می گذرد ایران ذیل قدرت جریان روســوفیل های وطنی صرفا 
به مخالفت با جنگ و تالش هایی در حد موضع گیری دیپلماتیک و اعالم آمادگی 
برای میانجیگری و خاتمه دادن به تجاوز پوتین بسنده کرده بود. ولی به موازاتش 
تهران از هیچ گونه تالش رسانه ای، سیاسی، دیپلماتیک و... برای حمایت از روسیه 
و توجیه تجاوز مســکو و جنایاتش در اوکراین دریغ نکرده است. با این حال سؤال 
اینجاســت که چرا در بحبوحه جنگ اوکراین وزیر امور خارجه دولت ســیزدهم 

جنگ اوکراین را، آن هم به شکلی رادیکال با به کارگیری عبارت «قویا» در اجالس 
مهمی چون داووس محکوم کرد؟

در پاســخ باید گفت کــه این گونه به نظر می رســد که مخاطب اصلــی اعالم این 
محکومیــت خود روس ها باشــد. پیرو نکته یادشــده فــارغ از واکنش مســکو به این 
موضع گیری امیرعبداللهیان بی شک شرایط بعد از جنگ اوکراین و رفتار مخرب کرملین 
در به  بن بســت کشاندن مذاکرات وین و از آن مهم تر اقدامات روس ها در ارزان فروشی 
نفت به مشــتریان ایران و کشــاندن آنها به سمت خود در شــرایط بحرانی اقتصادی 
ایران می تواند حکایت از اعتراض پنهانی تهران هم داشــته باشد. به هر حال عالوه بر 
ارزان فروشی نفتی روسیه برای ناکام گذاشتن بازار انرژی ایران شاهد سیاست مشابه در 
حوزه های صنعت فوالد، پتروشــیمی و... هســتیم که سبب شده تجارت کم رمق ایران 
به محاق برود؛ بنابراین محکومیت جنــگ اوکراین از زبان وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در نشســت داووس می تواند پرده ای از عدم رضایت تهران نســبت به 

«مفت بری» مسکو تلقی شود.

شنبه
۷ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره  ۴۲۸۹

نـگـاه

 تغییر  رفتار واشنگتن و 
سوء محاسبه های تهران

مهدی بــازرگان: معافیت هــای تحریمی نفتــی دولت بایدن 
به عنــوان گامــی اعتمادســاز گویــا به جــای ایجــاد فضای 
تســهیل کننده برای مذاکرات و حصول هرچــه زودتر توافق، 

برعکس عمل کرده و عمال تهران را دچار سوءمحاسبه کرد.
ایجاد فضای نســبی بازتر برای تهران در راســتای فروش 
آزادانه تر نفت از ســوی دولت بایدن و چراغ ســبز واشــنگتن 
به پکن، دهلی نــو و... برای خرید نفت از ایران در کنار تأثیرات 
جنگ اوکراین بر ســیر سعودی بهای انرژی در جهان و مهم تر 
از آن نیــاز اروپا و آمریکا به کشــورهای تولیدکننده نفتی برای 
پرکردن خأل انرژی روســیه، جمهوری اســالمی را به این باور 
رساند که نیازی به احیای برجام و لغو تحریم ها نیست؛ زیرا در 
شرایط کنونی با افزایش کّمی میزان فروش نفت با قیمت هایی 
باالتر از ۱۰۵ دالر که می تواند کسری یک میلیون بشکه فروش 
روزانه را پوشــش دهد، دیگر نباید به سمت حصول توافق در 
وین رفت؛ نگاهی که از ســوی طیف رادیــکال ضدبرجامی و 

رسانه های متبوع به صراحت مطرح شد.
در عین حال سناریوی دیگری که آن روی سوء محاسبه ایران 
را نشــان می دهد، امتیازگیری حداکثری از فضای بعد از جنگ 
اوکراین بود. تهران این تصور را داشــته و دارد که در وضعیت 
فعلی کــه تقابل آمریکا و اروپا با روســیه در جنــگ اوکراین 
به اوج رســیده است، غرب به توافق هســته ای با ایران برای 
بالاثر کردن اهرم فشــار کرملین در مذاکرات وین نیاز بیشــتری 
دارد؛ پــس می توان به ســمت امتیاز حداکثــری با محوریت 
خروج سپاه از لیســت گروه های تروریستی رفت؛ موضعی که 
درســت بعد از جنگ اوکراین از سوی تهران مطرح شد، غافل 
از اینکه با وجود اهمیــت پایان دادن به نگرانی ها درخصوص 
پرونده فعالیت های هســته ای ایران ذیل حصــول توافق، اما 

واشنگتن به هر قمیتی حاضر به احیای برجام نیست.
در این بین نقش آفرینــی روس ها برای خاموش کردن موتور 
مذاکرات از درخواســت برای معافیت تحریمی با ایران گرفته 
تــا تحریک تهران برای مطرح کردن خطــوط قرمز فرابرجامی 
که به اســتناد برخی اخبــار با مدیریت کرملین اجرائی شــد، 
سوء محاســبه های ایران را تعمیق بخشــید. بــا درنظرگرفتن 
مجموعه این نکات بود که بن بســت ۷۸ روزه در مذاکرات وین 
شــکل گرفت که به نظر می رســد با ســفر انریکه مورا و شیخ 
تمیــم هم این گره کور به این زودی ها باز شــدنی نیســت؛ اگر 
نگوییم که شکســت پیشــاپیش مذاکرت از هم اکنون مسجل 

شده است.
در این بین ســه اتفاق و اقدام واشــنگتن گویای آن اســت 
کــه دولــت بایــدن بــه دالیــل متعــدد به خصــوص تداوم 
سوء محاسبه های تهران خواهان بستن فضای باز اعتمادسازی 

با طرف ایرانی است. 
از تصمیــم قاطع برای ماندن ســپاه در لیســت گروه های 
تروریســتی تا توقیف و مصادره محموله نفتی ایران با فشار به 
آتن و مهم تــر از همه اعمال تحریم های جدیــد علیه ۲۰ فرد 
و شرکت با تابعیت  کشــورهای مختلف به واسطه همکاری با 
سپاه و فروش نفت جمهوری اسالمی نشان می دهد که بایدن 
حتی جدی تر از ترامپ پیچ شیر تحریم ها را سفت تر کرده است.
دایره تحریم های چهارشنبه گذشته به قدری گسترده است 
که از شــهروندان ایرانــی تا اتباع ترکیه و افغانســتان را در بر 
می گیرد و به موازاتش ۹ شــرکت مستقر در هنگ کنگ، لبنان، 
چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات را نیز شامل می شود. 
این میزان از وســعت تحریم ها حکایت از تغییر رفتار بایدن و 
اتخاذ سیاستی رادیکال تر در قبال تهران دارد، با این تفاوت که 
واشنگتن برخالف دولت سابق این بار همراهی جامعه جهانی 
را با خود دارد تا جایی که کافی اســت با کلیدزدن مکانیســم 
ماشه از سوی یکی از ســه عضو اروپایی برجام به درخواست 
واشنگتن شرایط به نحوی رقم بخورد که وتوی چین و روسیه 

هم محلی از اعراب نداشته باشد.
 مضافــا برخی ادعاهای آژانــس بین المللی انرژی اتمی و 
مواضع رافائل گروســی در این چند روز هم مؤید آن است که 

این نهاد بخشی از افزایش فشار بر تهران را کلید زده است.
رجعت بایدن به سیاســت توقیف محموله های نفتی و نیز 
به صفر رساندن فروش نفت ایران گواه آن است که ایران دیگر 
دســت بازی برای فروش نفت ندارد؛ هرچند خنجر از پشــت 
روسیه و ونزوئال در ارزان فروشی نفتی به مشتریان اصلی ایران 
بعد از جنگ اوکراین هم معضــل مضاعفی بود که تهران در 
یک منگنه قرار بگیرد؛ آن هم در شــرایطی که دولت سیزدهم 
با ابربحران اقتصادی و معیشــتی در داخل دســت و پنجه نرم 
می کند و به شدت به درآمدهای نفتی نیاز دارد. حال باید دید با 
تغییر فضای کنونی سوء محاســبه های تهران هم پایان خواهد 

یافت یا خیر؟

شــاید به ذهن شما هم خطور کرده که چرا این قدر بال و مصیبت 
در خاورمیانه انباشته و بر سر مردم این منطقه آوار شده است؛ چونان 
زائویی که دائم درد می کشــد؛ اما هرگز فارغ نمی شــود. اخیرترینش 
هم همین خاکی اســت که بر ســرمان باریده و تنفس را دشوار کرده 
است. البته عواقب وحشــتناک دیگری هم دارد که کم کم مشخص 
می شــود؛ از خشک شدن گیاهان و تلف شــدن حیوانات تا فراوانی و 

تشدید بیماری های انسانی.
اگــر از تاریخ پرتنــش این منطقه از دوره باســتان تا دوره معاصر 
بگذریم، در دوره حاضر جنگ هــای جهانی اول و دوم به خاورمیانه 
نیز کشیده شد و بخشــی از ثروت و منابع این منطقه را از بین برد. از 
۱۹۴۸ که صهیونیست ها با ترفند بخشی از فلسطین را اشغال کردند، 
بحران  در این منطقه نهادینه شد. آنها با خودخواهی خودشان را قوم 
برتر دانســتند و در پی برآوردن آرمان های قومی بودند. این موضوع 
کل خاورمیانه را متأثر کــرد. کمی بیایید جلوتر، وقتی اتحاد جماهیر 
شوروی سابق با آرمانی واهی و خودخواهی به افغانستان حمله کرد 
و طی سال ها این کشــور را فرسود و برای آن حاصلی جز جنگ های 
داخلی و کشــوری عقب مانده باقی نگذاشــت. باز هم بیایید جلوتر، 
زمانی که صدام حســین با خودخواهی خودش را ســردار قادســیه 
نامید، خوزســتان را جزئی از عراق دانســت و جنگ هشت ســاله را 
آغاز کرد تــا در نبردی طوالنی بخش بزرگی از منابع و ثروت طبیعی 
خاورمیانه نابود شود. باز هم بیایید جلوتر، زمانی که صدام به کویت 
حمله کرد و آن را اســتانی از عراق نامیــد و در پی آن تهاجم آمریکا 
و ۳۵ متحدش به عراق با عنوان جنگ خلیج فارس آغاز شــد و کل 
منطقــه خاورمیانــه را تضعیف کرد. بیایید جلوتــر، زمانی که رجب 
ریزه ای در ترکیه بــا خودخواهی دنبال توهم احیای امپراتور عثمانی 
رفت، خود را برترین سیاســت مدار جهان تصور کرد و آب را بر عراق 

و ایران بســت تا بزرگ ترین مجموعه ســدهای خاورمیانه را بســازد؛ 
تصمیمی که حاصلش گســترش بیابان ها در کشورهای پایین دست 
شــد. البته آب بستن بر دیگران ســنت دیرینه این منطقه است. بیایید 
جلوتر، جایــی که القاعده، طالبان و داعش در پی هم ظاهر شــدند 
و هر کــدام با خودخواهی و تمســک به خرافــات و عقاید مهمل و 
من در آوردی، خود را برحق دانســتند. نطفه ایــن گروه های متحجر 
به بهانه برتری اعتقاداتشــان با جنگ، ترور، ســر بریدن و خراب کردن 
بسته شــده بود. باز هم بیایید جلوتر، جایی که یمن پس از رهایی از 
جنگ های داخلی ســال های دور مورد تهاجم عربستان و متحدانش 
قرار گرفت و زیربناهایش به فنا رفت. بیایید جلوتر و به قدرت رسیدن 
طالبان با آن افکار متحجرانه در افغانســتان را تماشا کنید که نه  تنها 
افغانســتان، بلکه کل خاورمیانه را دچار بحران کرده است. به همه 
اینهــا جنگ های داخلی و درگیری های قومی و مذهبی را هم اضافه 
کنید کــه گاه و بی گاه گریبــان این منطقه را می گیــرد. این نزاع های 
خودساخته و دیگرســاخته همراه با ضعف فرهنگ اجتماعی مردم 
این منطقه جــز از میان رفتن منابع طبیعــی و ثروتی که باید صرف 

توسعه زیربناها و رفاه مردم شود، حاصلی نداشته است.
خودخواهی، توهم برتری نژاد و ملیت، توهم برتری باور و برتری 
گذشــته باشــکوه تاریخی، تفکرات عقب مانده حاکم بــر خاورمیانه 
اســت و این منطقه از جهان را در آتش خویش می ســوزاند. تصور 
نکنیــد موضوع به همیــن مختصر ختــم می شــود! در خاورمیانه 
وقتی دولتمردان تصمیم می گیرند در مســیر توســعه گام بردارند و 
زیرساخت های کشور را بسازند، با دانش سطحی خویش، شعارزدگی 
و تعجیل، بدون تحلیل عمیق و در نظر گرفتن پیوســت های بومی و 
پیوســتگی های جهانی اقدام می کنند؛ از همین رو طرح های توسعه 
نیز اغلب به نتیجه مطلوب نمی رسد. روزگاری سازه های آبی شوشتر، 
تقســیم هوشــمندانه آب رودخانه هایی مثل زاینده رود و اســتفاده 
از قنــات نجات بخش نقاط کم آب و کویری ایــران بود. از وقتی حفر 
چاه های عمیق در دهه ۴۰ آغاز شد، قرار نبود ایران را تبدیل به آبکش 
و با حدود یــک میلیون حلقه چاه مجاز و غیرمجاز سوراخ ســوراخ 
کنیم و آب های فسیلی را بیرون بکشیم و در بیابان ها سبزی و صیفی 
بکاریم. حاال کمترین عواقبش خشک شــدن و فرونشست دشت های 
بزرگ ایران است. میزان برداشت آب از سفره های زیرزمینی باید برابر 

میزان ترمیم این سفره ها باشد.
در دوره ســازندگی بــه خیال مهار آب های ســطحی و توســعه 

کشاورزی نهضت سدسازی در ایران آغاز شد. ساختن سدهای متعدد 
یعنــی دخالت در زیســت بوم های طبیعی، یعنی آبادکــردن نواری 
باریک و خشــکاندن پهنه ای بزرگ. نمی توان به بهانه مهار آب های 
ســطحی و سیالب ها همه جا را سد بســت. این نمونه ای از توسعه 
نامتوازن در مدیریت منابع آبی اســت. وقتی رواناب ها جمع شــود؛ 
یعنی دریاچه ها، باتالق ها، تاالب ها و برکه ها می خشــکد و صحراها 
و بیابان ها گسترش می یابد، نتیجه آن می شود که می بینید. روزگاری 
ایران ما پهنه های بزرگ جنگلی داشت که به تدریج با دخالت انسان 
خودخواه از آن کاســته شــد و این یعنی افزایش فرســایش خاک و 
تغییرات اقلیمی و آب و هوایی. تصور نکنید کار به همین جا ختم شد! 
افراط و تفریط بالهای بیشتری سر این منطقه آورد. وقتی از چند دهه 
پیش با شور و هیجان مراتع و دامنه های سرسبز را شخم زدیم، زمینه 
تبدیل شدن سرسبزترین مراتع را به دشت های لم یزرع فراهم کردیم. 
به وجود آمــدن هر ســانتی متر مربع خاک مرتع گاه هزاران ســال در 
طبیعت زمان می برد. شخم زدن مراتع و دامنه ها یعنی خارج ساختن 
عناصر غذایی از دسترس خاک و تبدیل خاک غنی به خاک فقیر. همه 
اینها به تدریج زیســت بوم و گونه های گیاهی و جانوری آن را نابود و 
زنجیره و شبکه غذایی را دچار اختالل و اشکال کرد تا االن به چه کنم 
چه کنــم بیفتیم. باز هم به همین جا ختم نمی شــود! از آن وقت که 
نخســتین چاه نفت ایران در مسجدســلیمان به بهره برداری رسید، 
ماجرای ما و نفت آغاز شــد، مایع سیاهی که به جای پیشرفت عامل 
سکون و وابستگی بود. نفت می توانست پشتوانه اقتصاد باشد؛ اما با 
خام فروشــی و استفاده بی رویه تبدیل به شاهرگ حیاتی خاورمیانه و 
مهم ترین عامل آلودگی محیط  زیســت شد. همه چیز را رها کردیم و 
پای نفت نشستیم به امید آنکه ثروت بی کرانی زیر پایمان داریم، پس 
بفروشیم و بخوریم. ای کاش نفت نداشتیم، شاید از این خودخواهی 
دست برمی داشــتیم. درحالی که ما هنوز هم در بند نفت و مشتقات 
آنیم، دنیا به سمت استفاده از انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی 
رفته اســت. امروز صفحه های نازک و سبک سیلیکونی بازدهی چند 
ده برابری نسبت به نسل های قبلی سلول های خورشیدی دارند. حتی 
در کشورهای نیمه ابری از ظرفیت این صفحات در نیروگاه ها و منازل 
استفاده می شــود؛ اما ما با منبع الیزال انرژی خورشیدی هنوز دنبال 
ایجاد نیروگاه های حرارتی و برقابی هســتیم. دور نیســت روزی که 
همه خودروســازان جهان به تولید خودروهای هیبریدی، تمام برقی 
و خورشیدی روی آورند و ما هنوز در صف پمپ بنزین بنالیم. در یک 

کالم حکمرانی در خاورمیانه هنوز به بلوغ نرسیده است.
شــاید بارها به ذهن تان خطور کرده باشــد که چرا خاورمیانه که 
محل برانگیخته شــدن همه پیامبران الهی و نــزول همه کتاب های 
آسمانی است، باید دچار چنین دشواری هایی باشد و مثال کشورهای 
اســکاندیناوی یا شــرق دور که نه تاریخ دیرینه ای دارند و نه پیامبری 
میان شــان ظهور و بروز کرده از غصه و مصیبت و چالش دور باشند. 
خواهش می کنم نگویید «سنت الیتغیر امتحان و ابتال برای مسلمانان 
و مؤمنان است و صبر بر مصائب ثواب دارد و ملت هایی که در رفاه و 
آسایش اند، نامسلمانی هستند که به حال خود رها شده اند تا هرچه 
بیشــتر در گمراهی غرق شــوند!». لطفا باالی منبر نگویید «ناشکری 
و بدحجابی عامل این وضعیت اســت!». لطفــا کوتاهی و ولنگاری، 
تنبلی و خودخواهی خود را به حساب سنت های تغییرناپذیر پروردگار 
نگذاریــد. قبول کنید که از ماســت که بر ماســت! فرهنگ حاکم بر 
خاورمیانــه بــه دالیل تاریخی رشــد نیافته و همچنــان مردمان آن 
درگیر تعصبات شــدید قومی، خودبرتربینی و خودخواهی هستند و 
به همین دلیل از قافله توســعه عقب مانده اند و از هم گرایی و تعامل 
عاجزند. مجموعه ظرفیت های این بخش از کره زمین می توانســت 
این منطقه را به منطقه ای آباد و توسعه یافته بدل کند؛ اما امروز حتی 
توسعه نیز در این منطقه شاخی و دندانه ای است؛ آنجا که کشورهای 
کوچک حاشــیه خلیج فارس موفقیت های چشــمگیری به دســت 
آورده اند، با این حال از عوارض بحران های این منطقه مثل نزاع های 

قومی و گرد و غبار رهایی نیافته اند.
گاهــی طبیعت بنا به ذات خویش با ما ســر ناســازگاری دارد و 
کم آبــی و خشک ســالی نصیب مان می کند؛ اما بدتــر از آن عملکرد 
خودخواهانه ماســت که به جای کنار آمدن بــا طبیعت به جنگش 

می رویم و تخریبش می کنیم، خودمان را برتر از هم نوعان می دانیم.
عامل حقیقی پیشرفت بشر تمســک به مکارم اخالقی است. به 
حکمت پروردگار مکارم اخالقی در قالــب وجدانیات در نهاد آدمی 
اســت. همه پیامبران الهی نیز برای شکوفایی مکارم اخالق در نهاد 
انســان و اجتماع روی زمین مبعوث شده اند. انسان بخشی از مکارم 
اخالقی را به صورت قانون درآورده تا ضمانت اجرائی آن را در زندگی 
اجتماعی تضمین کند. قانون اگر خوب تدوین و اعمال شود و بشر به 
آن پایبند باشــد، زمین به سالمت می چرخد؛ اما امان از وقتی که بشر 
با خودخواهی و خودبرتربینی، نژاد، باورها و تاریخش را برتر از دیگر 

هم نوعان بداند؛ آن وقت به ورطه نابودی می افتد.
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