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10اندیشه

وها و هدف ها را متناســب با  وانشناســی و علــوم تربیتی دانشــگاه خوارزمــی اظهار کرد: در زندگی مهم این اســت که ایــن آرز رئیــس دانشــکده ر
واقعیات وجودی خود و محیط زندگی تنظیم کنیم یعنی خیلی تصورات دور از واقع عمل نشدنی نداشته باشیم.

تاجیک اســماعیلی بــا تأکیــد بــر اینکــه باید با اســتفاده از دانش و تجارب خــود و یا دیگــران بتوانیم برنامه ریــزی کنیم، گفــت: برنامه ریزی به ما 
می گوید می توانیم به خواسته ای برسیم یا خیر چراکه امکانات ما در مقابل خواسته هایمان محدود است.

آیا جایز است هزینه حج را به فقرا اختصاص دهیم؟
سپهرغرب، گروه اندیشه: متن پاسخ آیت اهلل خامنه ای به استفتائاتی درباره » صرف هزینه حج برای فقرا« منتشر شد.

متن سؤال و جواب منتشر شده به این شرح است:
سؤال: سال های قبل جهت انجام فریضه حج ثبت نام کردم. آیا جایز است از تشرف انصراف داده و کل هزینه حج را جهت خرید جهیزیه فقرا هزینه نمایم؟

جواب: اگر مســتطیع هســتید، بر شما واجب است که به حج مشرف شوید؛ هرچند بسیار شایسته است به مقدار توان، برای جهیزیه فقرا نیز کمک کنید.

نگاهی به رفتار نوجوانان شیرازی؛

لجاجت هویتی یا سونامی 
فرهنگی؟

اندیشه: بسترهای  سپهرغرب، گروه 
تلگرام و خبر ضمن نشر خبر و تصاویر 
پنهان  ابعاد  داشتن  بر  اتفاق،  این 
تاکید  موضوع  این  امنیتی  و  اجتماعی 
را به مثابه اعالم مخالفت و  آن  کرده  و 

لجاجت فرهنگی دانسته اند.
برخــی  رفتــار  اســت  روزی  چنــد 
نوجوانــان شــیرازی کــه گفته می شــود تجمع اســکیت 
بازان بوده اما پررنگ بودن کشف حجاب و رفتارهای در 
تضــاد با عــرف و قانون جامعه ســلطه معنایی ویژه تری 
داشته، بازخوردهای مختلفی در شبکه های اجتماعی و 

میان افکار عمومی ایجاد کرده است.
البتــه ایــن نخســتین بــار نیســت دهــه 80 و 90 در 
ســطح جامعــه و در امتداد آن در شــبکه های اجتماعی 
هویت هایــی را به رخ می کشــند کــه هم تعجــب برانگیز 
برمــی دارد  پنهانــی  از الیه هــای  پــرده  می شــود و هــم 
کــه گوشــزد می کنــد آقایان مســئول! پــدران و مادران! 
نهادهای آموزشــی و پرورشی! و آقای صدا و سیما! بهتر 

است سر خود را از زیر برف دربیاورید. 
جهــت سیاســتگذاری فرهنگی شــما با جهت زیســت 
فرهنگــی این نســل همخوانی ندارد. بایــد نقطه تالقی 
و اشــتراکات را دریافــت و اال بایــد منتظــر ســونامی های 

فرهنگی جدی تر بود.
رصــد دیتاک از بســتر توئیتر و بررســی میــزان درگیری 
مخاظبان با این موضوع نشان از کنشگری 10566 کاربر 
در قالــب نشــر توییــت دارد کــه 10123 کاربر دیگــر نیز با 
ریتوییت و 90740 کاربــر هم با الیک درباره این موضوع 

کنشگری داشته اند.
کاربران بســترهای توییتر و اینستاگرام غالبًا موضوع 
را در قالــب کلیــدواژه حجــاب اجبــاری مــورد توجــه قرار 
داده انــد و بــر مبنــای کنشــگری آنهــا، #حجاباجبــاری، 
#شــیرازی  و  #حجــاب  #شــیراز،  #کشــفحجاب، 
پرکاربردتریــن هشــتگ های کاربران حــول این موضوع 

بوده است.
پرالیک تریــن توییت محتوای »امــروز بلوار چمران 
بخاطــر مخالفــت بــا حجــاب اجباری همه بی روســری 
و شــیک و تــر و تمیــز اومــدن بیــرون. یعنــی عاشــق 
دهــه 80 و 90 هام« بوده که نشــان از عدم مواجهه 
انتقــادی مخاطبــان فضــای توییتر با ایــن رفتار بوده 

است.
فضای اینســتاگرام بــه عنوان موضع بررســی افکار 
عمومــی نســبت به ایــن موضــوع رویکــردی متفاوت 
داشــته و ضمــن بازنشــر ویدئوهــای مرتبــط بــا ایــن 
رخــداد، معتقد به شکســت سیاســت های فرهنگی در 
زمینــه حجــاب و ترویــج آن هســتند. این رصد نشــان 
می دهــد برعکــس فضای توییتر کــه غلبه کابران حول 
رفتــار ایــن نوجوانــان بــا رویکــرد غیرسرزنشــی بــوده 
اســت، نقــد در اینســتاگرام بــه متولیــان امــر فرهنــگ 

بازمی گردد.
فضــای بســترهای تلگــرام و خبــر ضمــن نشــر خبر و 
تصاویــر این اتفاق، بر داشــتن ابعاد پنهــان اجتماعی و 
امنیتــی ایــن موضوع تاکیــد داشــته اند و آن را به مثابه 
اعــالم مخالفت و لجاجــت فرهنگی دانســته اند که حاال 
موضوع حجاب را نشــانه رفته اســت و ممکن اســت در 
آینــده مبنایی دیگر پیدا کند؛ البته این دو بســتر نســبت 
به بازنشــر اخبار تکذیبه های بازداشت برخی افراد حاضر 

در این تجمع نیز متمرکز بوده اند.
این رخداد در شــیراز و رخدادی دیگر در قالب »بغل 
رایــگان« در تهــران توســط چنــد نوجــوان و بررســی و 
رصد ســایر روش های بروز و ظهور نوجوانان و جوانان 
کشور، نشان از آن دارد که در سایه غفلت و عدم درک 
نظــام مســائل و اولویــت بندی آنهــا توســط نهادهای 
مسئول، فرهنگ ســازی برای این قشر توسط دیگرانی 
در حال انجام اســت و مســئوالن تا بیاینــد از اتاق های 
جلســات خود خارج شــوند، جوان و نوجوان کشور در 
حــال برون داد فرهنگی هســتند که ســازنده آن شــما 

نبودید.
سهم این جوان و نوجوان در سبد تولیدات فرهنگی 
کجاســت؟ در صدا و سیما کجاســت؟ امروز زمان نقطه 
زنی در امور فرهنگی اســت نه تدوین سیاست های کلی 
کــه اکثرًا نظام مسائلشــان بــا نظام مســائل جامعه در 

تضاد است. 
آقایان مســئول! همین االن هم دیر است. سونامی 
فرهنگی موضوعی جدی است. دیر اقدام کنید آب همه 

را خواهد برد.

نگاه

سقط و قتل جنین یک مساله اخالقی، الهیئتی و عدالتی است
سپهرغرب، گروه اندیشه: سقط جنین 
مساله  یک  جنین  قتل  روان تر  تعبیر  به  یا 
عدالتی  و  اجتماعی  الهیئتی،  اخالقی، 
از میان بردن هر ذی روحی،  است. چراکه 
ظلم  مصادیق  از  و  حرام  فقهی  دیدگاه  از 

است.
کریمــی، عضــو  حجت االســالم مهــدی 
گــروه مطالعــات عدالــت اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم و 
فرهنگ اســالمی، در پاســخ به این ســوال که »چرا ســقط 
جنین یک مســاله عدالتی اســت؟« یادداشتی را به مرحله 
نگارش درآورده و برای انتشار در اختیار مهر گذاشته است.

 مشروح این یادداشت را در ادامه بخوانید؛
بنــا بر آمار غیر رســمی ســاالنه حــدود 300 تــا 700 هزار 
ســقط جنیــن در ایــران صــورت می گیــرد. این آمار شــامل 
کلیــه مواردی اســت که مجــوز قانونــی دارد یا بــه صورت 
غیرقانونــی انجــام می گیــرد. ایــن میــزان ســقط جنین در 
کمتریــن میزان آن یعنی حدود 300 ســقط در روز که البته 
بــه دلیل پیچیدگی مســئله و نبود آمار شــفاف قضاوت در 
مورد میزان ســقط ها و اینکــه در چندماهگِی جنین اتفاق 
می افتد یا اینکه چه عواملی باعث ســقط شــده اســت، در 

هاله ای از ابهام است.
شفافیت یکی از عناصر مهم در تحقق عدالت اجتماعی 
اســت، تــا زمانی که اطالعات شــفافی نســبت به مســائل 
اجتماعی نداشــته باشیم نمی توانیم در شناسایی مشکل 
و حــّل عدالــت پژوهانــه آن اقدام مناســبی انجــام دهیم. 
در خصوص ســقط جنین هم مســاله به همــان اندازه که 
پیچیــده اســت به همــان اندازه نیــز مبهم اســت و تنها راه 
بررســی و حــّل عموم مســائل مرتبــط با عدالــت و به ویژه 
مســئله ســقط جنین، شفافیت است. شــفافیت در آمارها 
و عوامــل ایجاد ایــن پدیــده اجتماعی، می توانــد راه ما را 
برال رســیدن به راهکارهای به حداقل رسانیدن آسیب ها 

هموار سازد.
ســقط جنین یا بــه تعبیر روان تر قتل جنین یک مســاله 
اخالقی، الهیئتی، اجتماعی و عدالتی است. چرا که از میان 
بــردن هر ذی روحــی، از دیدگاه فقهی حــرام و از مصادیق 
ظلــم اســت. از حیــث عدالتی و در پاســخ به پرســش مهم 
عدالت میان چه کسانی، قطعًا جنین به مثابه یک شخص 
در زمره کســانی اســت که الزم اســت عدالــت در خصوص 

او رعایــت شــود. مالک تشــخص در قرآن کریم بــا تعبیر ثّم 
أنشــأناه خلقًا آخر یا هنگام تعّلق روح به جنین آمده است 
و این مهم نشان می دهد که جنین به مثابه یک شخص از 
حقوقی برخوردار اســت و نهاد حکمرانی و ســایر نهادهای 

دینی و مدنی مسئول حمایت از این حقوق هستند.
یکی از ابعاد بحث در مســاله سقط جنین، سقط جنین 
معلول اســت. پرســش عدالتی این اســت، جنیــن معلول 
آیــا از حــق ادامه حیات برخوردار اســت و یــا آنکه به صرف 
معلولیت والدین می توانند نســبت به ســقط اقدام کنند. 
در صورتــی که ایــن امر یعنی بــه دنیــا آوری جنین معلول 
نهــاد  دارد  اقتضایــی  و عدالــت چنیــن  اســت  الزم  امــری 
حکمرانی چه مسئولیتی در قبال انسانی دارد که به لحاظ 
بدنــی معلولیــت دارد و از لحظه شــروع زندگی با وضعیت 
نابرابــری وارد کارزار دنیــا می شــود. ایــن نابرابــری چگونــه 
بــه وســیله دولت هــا و باالخــص حکمرانــی دینــی جبــران 

می شود. )عدالت جبرانی(
پدیده ســقط در بســتر اجتماعی آن به معنای از دست 
رفتــن بخش قابــل توجهی از ســرمایه انســانی جامعه ما 
اســت. اساسًا چه زمینه های نابرابرانه از قبیل فقر، شکاف 
طبقاتی، فســاد و دیگر موارد ســبب بروز چنیــن پدیده ای 
شده است. آیا اساسًا پدیده سقط جنین خود یک بیماری 
است یا نشانگان یک بیماری شدیدتر است که برای رفع آن 
الزم است عوامل و زمینه های آن را از میان برد. وجود آمار 
باالی سقط در کشورهای با میزان رفاه زیاد نشان می دهد 
کــه عالوه بــر عوامــل اقتصــادی نظیر فقــر، دیگــر عوامل 
فرهنگی و تضعیف کانون خانواده و گســترش لذت گرایی 

خودمحورانه تأثیر بسزایی بر این مهم دارد.

بهترین روش برخورد طلبکار با بدهکار
سپهرغرب، گروه اندیشه: با مرور روش 
آیات  در  بدهکار  به  نسبت  طلبکار  برخورد 
قرآن، در می یابیم نظام حقوقی و اقتصادى 

اسالم با نظام اخالقی آن پیوند دارد.
مهربانــی و گذشــت، خصلتــی آســمانی 
است که خداوند آن را به بندگان خود ارزانی 
بخشــیده اســت. حفظ این دو گوهر گرانبها 
انســان را محبوب دل ها می کند، به او شخصیت می بخشد 
و جایگاهــش را نزد خــدای متعال باال می بــرد. فردی که این 
ویژگی ها را در خود نهادینه کرده باشد، در شرایط التهاب هم 
به داد مردم می رســد؛ از جمله آنکه اگر نســبت به نیازمندی 
طلبی دارد، درباره او ســخت گیری نمی کنــد بلکه تا زمانی که 
فرد بدهکار به تمّکن مالی برســد، به او مهلت می دهد. این 
امر به قدری اهمیت دارد که خداوند در قرآن از آن به عنوان 
یــک ارزش واال یاد می کند. در آیه 280 بقره می خوانیم »َو ِإْن 
ُقوا َخیٌر َلکْم ِإْن  کاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظَرٌة ِإلی َمیَســَرٍة َو َأْن َتَصّدَ
کْنُتْم َتْعَلُموَن« یعنی و اگر ) بدهکار( قدرت پرداخت نداشته 
باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. ) و در صورتی که به 
راســتی قدرت پرداخت را ندارد( برای خدا به او ببخشید، بهتر 
است اگر ) منافع این کار را ( بدانید. بعد در ادامه این مسئله 
ُقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن فیِه  را بــه قیامت گره زده، می فرمایــد »َو اّتَ
ی  ُکّلُ َنْفٍس ما َکَســَبْت َو ُهــْم ال ُیْظَلُموَن«؛  ِإَلــی اهَّلِل ُثــمَّ ُتَوّفَ
یعنی »و تقوا پیشــه کنید نسبت به روزى که در آن، به سوى 
خدا بازگردانده می  شوید، سپس به هر کسی ]پاداِش [ آنچه 
بــه دســت آورده، تمــام داده شــود؛ و آنــان مورد ســتم قرار 

نمی  گیرند.«

در اصــل، در ایــن آیــه یکــی از حقــوق بدهــکاران بیــان 
می شود که اگر آنها از پرداختن اصل بدهی خود )نه سود( 
عاجز باشند، نه تنها نباید به رسم جاهلیت سود مضاعفی 
بر آنها بســت و آنها را تحت فشــار قــرار داد، بلکه باید براى 
پرداختــن اصــل بدهی نیز بــه آنها مهلت داده شــود و این 
یک قانون کلی در باره تمام بدهکاران است و در پایان آیه 
می  فرمایــد: »و )چنانچه قدرت پرداخت ندارند( ببخشــید 
براى شــما بهتر اســت اگر بدانید« این نوع از تعامل، گامی 
فراتــر از مســائل حقوقــی و مســأله ای اخالقــی و انســانی 
اســت و گویــای آن اســت کــه نظــام حقوقــی و اقتصــادى 

اسالم، با نظام اخالقی آن پیوند دارد.
در هــر صورت، گذشــت از بدهــکار نادار بــرای طلبکار از 
چند جهت بهتر اســت: اول اینکه شــاید فــردا براى خود ما 
ایــن صحنه پیش آید. دوم اینکه مال فراموش می  شــود، 
اما بخشــیدن بــه نــادار هرگز فراموش نمی  شــود. ســوم 
اینکه کســب رضایت دل محروم و رضاى خالق، به مراتب از 

کسب درآمد بهتر است.
از ســوی دیگر هر چند در این آیه ســفارش شــده که به 
بدهکار مهلت داده شــود، اما نباید بدهکار از این موضوع 
ســوء اســتفاده کند، لذا اگر بدون عــذر در پرداخت بدهی 
خود تأخیر کند، گناهکار است. در حدیث آمده است: براى 
کســانی که بــدون عــذر، بدهی خــود را نمی  پردازنــد، گناِه 
دزد نوشــته می  شــود، همچنان که براى مهلت دهندگان، 
پاداشــی چــون پاداش شــهیدان ثبت می  شــود و یا به هر 
روزى کــه به بدهــکار مهلت داده شــود، پــاداش صدقه  ى 

همان مبلغ، براى طلبکار ثبت می شود.

هویت فرهنگی

در  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
حج تمتع همه چیز به نیت افراد 
مناسک  تمام  و  دارد  بستگی 
حج نشانه ای است و رمزی دارد.
از  زیــادی  تعــداد  ســال  هــر 
مســلمانان قصد زیارت بیت اهَّلل 
حــج  بــه  و  می کننــد  را  الحــرام 
مشــرف می شــوند، اما در این میان عده ای نیز 
کنار زیارت، ســیاحت و تجارتی را می گنجانند که 
شــباهتی با اعمال عبادی حج ندارد، رفتارهایی 
مادی گرایانــه کــه وقتــی آن را کنــار حال وهوای 
معنــوی حــج قــرار می دهیــم، نه تنها تشــابهی 
میــان آن هــا مشــاهده نمی کنیــم، بلکــه گویی 
انسان را از یاد واقعه عظیم حج غافل می کند. 
ایــن ابهــام هنوز هــم در ذهن عــده ای از مردم 
باقی اســت که چگونه می تــوان اعمال عبادی 
ماننــد حــج تمتع یا عمره و یا زیــارت ائمه اطهار 
علیهم الســالم را با سیاحت و دنیادوستی جمع 

کرد.
در گفت وگو با دکتر فاطمه سلیمانی، استاد 
حوزه و محقق قرآنی، مطالبی درباره ضرورت ها 
و بایســته های اعمــال حــج و لــزوم آشــنایی بــا 
مفاهیــم و معــارف حج می خوانیــد: آن طور که 
این کارشناس اسالمی توضیح می دهد، اعمال 
و رفتــار حاجی هم بر پایه همــان قصد و غرض 
اولیــه او نهــاده شــده اســت و شــکل می گیرد. 
همــان طور که امام جعفر صادق علیه الســالم 
دربــاره میزان تأثیرگذاری نیت و قصد انســان بر 
رفتارهــا و کارهای او می فرمایــد: »نّیة المؤمن 
خیــر مــن عملــه و نّیــة الکافر شــّر مــن عمله و 
کل عامــل یعمــل علــی نّیتــه« به ایــن معنا که 
نیــت مؤمــن از عملــش بهتر اســت و نیــت کافر 
از عملــش بدتــر، و هر عمل کننده ای بر اســاس 
نیتــش عمــل می کنــد، بنابرایــن وقتــی قصــد 
می کنیم که به ســفر حج مشــرف شویم و خانه 
خــدا را زیــارت کنیم، در وهله اول الزم اســت که 
قصــد و غرض خود را از این ســفر معنوی، پاک 
و الهــی کنیم. هر نوع شــک و شــبهه نســبت به 
زیــارت را در ذهن خــود از بین ببریم، ذهنمان را 

پاک کنیم و آماده سفر شویم.

 با توجه به این که مردم در مراسم حج 
اعمال  این  که  می آورند  به جا  را  عبادی  اعمال 
می خواهیم  است،  مفهومی  و  باطن  دارای 
نیت  و  مفاهیم  شناخت  و  بودن  آشنا  بدانیم؛ 
حج چه تأثیری در مقبول بودن زیارت بیت اهلل 

الحرام دارد؟
درســت اســت که حج مجموعه ای از اعمال 
اســت اما هر حاجی باید توجه داشته باشد که 
حج معانی را به جا بیاورد نه حج مناسک، یعنی 
عمق و کنه مناســک را درک کند و بداند هر یک 
از اعمــال حــج بر اســاس کدام نیــت و مقصود 
انجــام می شــود و چه هدفی را دنبــال می کند، 

در این صورت اســت که حج او مورد قبول خدا 
قرار می گیرد.

چــون در حج تمتــع همه چیز به نیــت افراد 
بســتگی دارد و تمــام مناســک حــج نشــانه ای 
اســت و رمزی دارد، به عنوان مثال وقتی کسی 
نداند چرا ســجده می کند، فقط پیشــانی اش را 
بر خــاک گذاشــته و مفهــوم حقیقی ســجده را 
درک نکرده است، به این ترتیب است که انسان 
در حــج توحیــد و یکتاپرســتی را بــا طــواف بــه 
مرحله عمل درمی آورد و به مفهوم حقیقی آن 
دســت پیدا می کند، همان طور که باید معانی 
و مفاهیمــی مثل مقــام حضــرت ابراهیم علیه 
الســالم و سعی حضرت هاجر ســالم اهَّلل علیها 

را درک کند.

 گاهی اتفاق می افتد که افرادی به قصد 
سیاحت و یا تجارت به حج می روند، عمل این 
آیا حج این افراد مورد  افراد چه حکمی دارد و 

قبول قرار می گیرد؟
بایــد بدانیم کــه ما بــرای چه حــج می رویم، 
کنیــم،  زیــارت  را  الحــرام  بیــت اهَّلل  اینکــه  بــرای 
پــس مقصــد اصلی زیارت اســت نه ســیاحت یا 
اســتراحت. البتــه همان طــور که اشــاره کردید 
گاهــی اتفــاق می افتــد کــه معــدودی از افــراد 
به قصد تجارت یا ســیر و ســفر و گردش به حج 
می روند. الزم اســت که توجــه این گونه افراد را 
بــه باطن حــج و معنویت آن جلــب کنیم، چون 

زمانــی حــج و اعمــال آن مــورد قبــول خداوند 
قرار می گیرد که بر اســاس نیت الهی و قرب الی 
اهَّلل باشــد، بنابرایــن می تــوان گفت کــه نیت و 
مقصود فرد از ســفر حج در حکم پایه و اساس 

کوشش و سعی او در حج است.

 بنابراین تا زمانی که نیت حقیقی و الهی 
درست  بود،  نخواهد  قبول  مورد  حج  نباشد، 

است؟
بله. چون ســایر اعمال و رفتــار حاجی هم بر 
پایــه همان قصد و غــرض اولیه او نهاده شــده 
است و شکل می گیرد. همان طور که امام جعفر 
صادق علیه السالم درباره میزان تأثیرگذاری نیت 
و قصد انسان بر رفتارها و کارهای او می فرماید: 
»نّیة المؤمن خیر من عمله و نّیة الکافر شّر من 
عمله و کل عامل یعمل علی نّیته« به این معنا 
کــه نیت مؤمن از عملش بهتر اســت و نیت کافر 
از عملــش بدتــر، و هر عمل کننده ای بر اســاس 

نیتش عمل می کند.
بنابرایــن وقتــی قصــد می کنیم که به ســفر 
حج مشــرف شــویم و خانه خدا را زیــارت کنیم، 
در وهلــه اول الزم اســت که قصد و غرض خود 
را از این سفر معنوی، پاک و الهی کنیم. هر نوع 
شــک و شبهه نســبت به زیارت را در ذهن خود 
از بین ببریم، ذهنمان را پاک کنیم و آماده سفر 
شــویم، در عین حــال قصد و منظــور خود را از 
این ســفر، زیارت بدانیم نه گردش و تفریح و یا 

تجارت.

عبادات  در  نیت  خلوص  معنای   
حج  اعمال  هم  که  کنیم  قصد  اگر  آیا  چیست؟ 
را انجام دهیم و هم سیاحت کنیم، حج قبول 

است و می توان گفت خلوص نیت داشته ایم؟
یــادآوری ایــن نکته ضــروری به نظر می رســد 
که هــر عبادتی در شــرایطی مورد قبــول درگاه 
خداوند متعال قرار می گیرد که انســان به قصد 
رضــای خدا و رســیدن به قرب او انجــام بدهد، 
در حقیقت خلوص نیت اســت که شــرط قبولی 
عبــادت و طاعــت ما به حســاب می آید و ســایر 
اعمال ما را به تبع خود، ناب و خالصانه می کند، 
در حالی که اگر این شــرط مهم و اساسی مورد 
توجه قرار نگیرد و هر کســی با هر نیتی به ســفر 
حــج برود، به طور طبیعی اعمال او در حین این 
ســفر معنوی طبق رفتارهــا و اعمالش خواهد 

بود.
به این ترتیب اســت کــه می توان گفت برخی 
از سفرهای حج ممکن است فقط به معنی رنج 
و ســختی ســفر باشــد و آن چه باید از معنویت 
نصیــب انســان شــود، اتفــاق نخواهــد افتــاد، 
درنتیجــه حجــی که به عنــوان فریضــه و واجب 
دینــی بایــد ادا شــده باشــد، انجام نمی شــود، 
همان طور که خداوند در آیه 23 سوره مبارکه 
فرقــان می فرمایــد: »َقِدْمَنــا ِإَلی َمــا َعِمُلوا ِمْن 
نُثوًرا؛ و به ســوى آنچه  َعَمــٍل َفَجَعْلَنــاُه َهَبــاء ّمَ

)در حــال کفــر( انجــام داده  انــد از عمل هــا)ى 
اختراعــات  و  خدمــات  و  انفاقــات  ماننــد  خیــر 
نافــع و غیــره( رو می  آوریم، پس آن هــا را غبارى 
پراکنــده )در هــوا( قــرار می  دهیم )زیــرا پاداش 
خــدا تفّضلی اســت نه اســتحقاقی عــالوه آنکه 
نعمت هــاى دنیــوى خــود پــاداش اســت، ولی 

نعمت هاى آخرت مشروط به ایمان است(.«
بیــت اهَّلل  زیــارت  بــه  کــه  کســی  درنتیجــه 
الحرام مشــرف می شــود الزم اســت کــه نیت و 
مقصودش از این ســفر را خالص برای خدا کند 
و تنهــا برای تقرب جســتن به ســوی او و تأســی 
کردن به ســیره پیامبــران خدا علیهم الســالم و 
به خصــوص پیغمبر اســالم صّلی اهَّلل علیه و آله 
و اهل بیت علیهم الســالم به حج برود و قصد و 

منظور دیگری جز این نداشته باشد.

مهم ترین  از  یکی  حج،  که  می دانیم   
السالم  علیه  ابراهیم  حضرت  دین  در  شعائر 
قرآن  آیات  حکم  دراین باره  می آید،  به شمار 
مستطیعی  فرد  هر  برای  حج  چرا  و  چیست 

واجب شده است؟
ایــن نکتــه در قــرآن کریــم مــورد تأکیــد قرار 
گرفتــه اســت، همــان طور کــه خداونــد متعال 
در آیــات 26 و 27 ســوره مبارکه حــج دراین باره 
ْبَراِهیــَم َمــَکاَن اْلَبیِت  ْأَنــا ِلِ می فرمایــد: »َو ِإْذ َبّوَ
اِئِفیَن َو  ــْر َبیِتــی ِللّطَ ُتْشــِرْک ِبی َشــیًئا َو َطّهِ َأن اّلَ
اِس  ن ِفــی الّنَ ــُجوِد؛ َو َأّذِ ــِع الّسُ ّکَ

اْلَقاِئِمیــَن َو الّرُ
ِباْلَحّجِ یْأُتــوَک ِرَجااًل َو َعَلــی ُکّلِ َضاِمٍر یْأِتیَن ِمن 
ُکّلِ َفــّجٍ َعِمیــٍق؛ و مــکان خانــه را بــرای ابراهیم 
آشــکار کردیــم و گفتیم: هیچ چیز را شــریک من 
مســاز و خانه مرا بــرای طواف کنندگان و بر پای 
ایســتادگان و راکعــان و ســاجدان پاکیــزه بدار؛ 
و مــردم را به حج فــرا خوان تا پیاده یا ســوار بر 

شتران تکیده از راه های دور نزد تو بیایند.«
تاریخ شناســان  تمــام  بــرای  حــال  عیــن  در 
ادیان ثابت شده است که کعبه توسط حضرت 
حضــرت  فرزنــدش  و  الســالم  علیــه  ابراهیــم 
اســماعیل علیه الســالم تجدید بنا شــده است 
و در عیــن حال از تاریخ مشــخص می شــود که 
آن حضرت در حدود دوهزار ســال قبل از میالد 
حضرت عیسی علیه الســالم در این دنیا زندگی 
می کــرده اســت، بــا ایــن احتســاب می توانیــم 
بگوییــم که کعبه با بنــای ابراهیمی حدود چهار 

هزار سال قبل ساخته شده است.
حضــرت ابراهیم علیه الســالم پــس از اینکه 
در مکــه اقامــت کــرد، در زمانــی کــه فرزنــدش 
اســماعیل علیه الســالم سی ســاله بــود مأمور 
شــد بیــت اهَّلل الحــرام را بازســازی کنــد و به این 
ترتیب بــا کمک فرزندش خانه کعبه را ســاخت. 
از آن زمــان تــا ســال ها، ســنت های آن حضرت 
در حج رعایت می شــد، اما به مــرور زمان عقاید 
انحرافــی و جاهلیــت در ســنت های حــج هــم 

رسوخ کرد.

یارت اهل بیت )ع( چیست؟ شرط قبول شدن حج و ز

دکتر سلیمانی

تفسیرمهدی کریمی
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11 اندیشه دوره مقدماتی طرح نهضت قرآنی نورالثقلین برگزار می شود
سپهرغرب، گروه اندیشه: معاون تعلیم و تربیت سازمان دارالقرآن الکریم در خصوص برگزاری دوره مقدماتی طرح نهضت قرآنی نورالثقلین گفت: با توجه به استقبال بسیار خوب مؤسسات قرآن و عترت، خانه های قرآن و مجموعه های طرح نورالثقلین در بحث 

جلسات خانگی قرآن، معاونت تعلیم و تربیت سازمان دارالقرآن الکریم، مجددًا دوره آموزشی به منظور ارتقا و توانمندسازی مدیران و مربیان جلسات خانگی قرآن که به طرح اضافه شده اند را در دستور کار خود قرار داده است.
حجت االسالم هادی مهدویان، گفت: این دوره آموزشی در سه محور قرآنی، تربیتی و مهارتی و با حضور اساتید برتر کشوری از ابتدای تیرماه تا پایان مرداد ماه سال جاری برگزار و قابل آماده استفاده برای عالقمندان این عرصه خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر 3500 مربی از سراسر کشور در سامانه نورالثقلین ثبت نام کرده اند که شرایط حضور و استفاده از این دوره برای همه آنها فراهم شده است.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
روایت کرده  حسین خان عدالت 
اسدآبادی  سیدجمال الدین  که 
جنگ  وسایل  که  داشت  نظر  در 
سازد  فراهم  را  انگلیس  و  روس 
و  آورد  به دست  را  قیام  موقع  تا 
به همین دلیل به پطروگراد سفر 

کرد.
از  یکــی  اســدآبادی  الدیــن  ســیدجمال 
چهره هــای مهــم و تأثیرگــذار در ایــران معاصــر 
اســت. او را بایــد یکــی از شــخصیت های مؤثــر 
در انقــالب مشــروطه و تاریــخ بیــداری ایرانیان 
دانســت، چرا که پروژه اش خالصی مســلمانان 
از جهــل و عقب ماندگی بود، پــروژه ای که از او 
مصلحــی متعلــق بــه جهان اســالم و نــه صرفًا 
ایــران، ســاخت. مســافرت های مــداوم او بــه 
غرب و کشــورهای مسلمان باعث شد تا جهان 
اســالم ضمن آشــنایی کامــل با تفکــر غربی به 
صورتــی منطقی و نه کورکورانــه، به مقابله آن 

برخیزد.
در ایــن دهه ها پژوهش های مهمی درباره 
ســیدجمال منتشــر شــده و همچنیــن حجم 
عمده ای از اســناد تاریخی متعلق به او نیز در 
قالب کتاب هایی در دســترس عالقه مندانش 
قرار گرفته اســت، اما هنوز هم زوایای تاریکی 
از شــخصیت او وجود دارد. در یک دهه اخیر 
جریانــی خــاص ســعی در تخریــب ایــن چهره 
مؤثــر داشــته و حتی دیانــت او را زیر ســوال 

برده اند.

الدین  سیدجمال  مترقی  اندیشه های   
اسدآبادی

امــا محــور اندیشــه های ســیدجمال علــل 
انحطــاط مســلمانان اســت و او در ایــن میــان 
مترقــی  علیرغــم  چــرا  کــه  می کنــد  اســتدالل 
اســالمی،  اندیشــه  و  قــرآن  و  اســالم  بــودن 
بــه  رو  و  افتــاده  عقــب  مســلمان  کشــورهای 
انحطاط هســتند؟ سید باب بحث را باز کرده و 
شاگردانش از جمله محمد عبده و شاگردانش 
باواسطه اش از جمله عبدالرحمان کواکبی آن 

را ادامه دادند.
و  مانــده  بــاز  نیــز  تاکنــون  بحــث  ایــن 
متفکــران جدیــد نیــز دربــاره ایــن انحطاط و 
عقــب ماندگــی در خاورمیانــه کــه بــه قــول 
و  اقتصــادی  فرهنگــی،  ابعــاد  ســیدجمال 
سیاســی داخلی و خارجی دارد، بســیار بحث 

کرده اند.  بررسی  و 
از این منظر شاید بتوان گفت که یک جریان 
مهــم نواندیشــی دینــی در دوران معاصــر بــا 
تفکــرات و طریــق ســیر و ســلوک ســیدجمال 

الدین اسدآبادی آغاز شده است.
ســید جمــال الدین اســدآبادی با وجودی 
شــمار  بــه  اول  تــراز  ســنتی  فقهــای  از  کــه 
می رفت، اما اصل نواندیشــی دینی و پذیرش 
»دیگــری« را در منظومــه عملــی خویــش به 
بایــد  بــه عقیــده ســید مســلمانان  بــرد.  کار 
اختالفات را کنار گذاشــته و بر اصول و مبانی 

مشــترک خود پافشاری کنند.
منادیــان  از  بایــد  را  او  دلیــل  همیــن  بــه   
بازگشــت بــه قرآن در عصــر معاصر دانســت. 
روایت مهمی در دســت اســت بر ایــن مبنا که 
شــیخ هادی نجــم آبادی بــا توجه بــه احاطه 
ســید جمــال بــر کالم ا� مجید بــه او توصیه 
کــرد که برای مانــدگاری اندیشــه و روش اش 
و  معنــا  و  گذاشــته  قــرآن  تفســیر  جلســات 
مفهــوم آزادی را از دل قرآن برای عامه مردم 
تفســیر کند. ارائه این ایــده مترقی که بعدها 
توســط امــام خمینــی )ره( پیگیــری شــد و از 
دل آن جریان های مترقی اســالم سیاســی در 
عصر جدید پدید آمد، نشــان از پختگی فکری 

سید و اصحابش دارد.
اتحــاد  و  همیــاری  بــدون  ســید  بــاور  بــه 
میــان نواندیشــان و طیــف ســنتی روحانیت، 
اصــالح اجتماعــی غیرممکــن اســت. بــه این 
از مهم تریــن اندیشــمندان،  ترتیــب بســیاری 
نواندیشــان و فعــاالن اجتماعی آن دوران با 
ســید همــراه شــدند و او با طیــب خاطر همه 
آنهــا را در راه نیــل بــه مقصــود خــود شــریک 
کــرد. همچنین ســید با تاســیس انجمن های 
مخفــی در مصــر ســعی در ایجاد یــک فضای 
گفت وگویی با هدف کادرســازی بــرای مقابله 
بــا اســتعمار و در نتیجــه اتحــاد مســلمانان 

داشت.
 سید در بخشی از سخنرانی خود در انجمن 
مخفی کوکب الشرق در قاهره چنین گفته بود: 
»نخستین چیزی که مرا تشویق کرد تا در جرگه 
بنایــان آزاد شــرکت کنــم، همــان عنــوان بزرگ 
آزادی، مســاوات و بــرادری اســت کــه هدفش 
بهره مند شدن جمعیت بشری و جهان آدمیت 
اســت کــه در پشــت ســر آن بــرای نابــود کردن 

ســتمکاران کوشــش می کننــد تا بنیــاد عدالت 
حقیقی را استوار سازند.«

 معرفی کتاب
کتاب »شــرح حال و آثار ســید جمال الدین 
اســدآبادی معــروف بــه افغانی« به قلــم میرزا 
لطف ا� خان اســدآبادی همشــیره زاده سید 
بــا بعضــی ملحقــات به قلــم فضالی دیگــر، به 
ســال 1926 میالدی در برلین چاپخانه ایرانشهر 
منتشــر شد. این کتاب ســیزدهمین اثر منتشر 
برلیــن  مقیــم  ایرانشــهریون  توســط  شــده 
)متشــکل از ملی خواهانــی چــون سیدحســن 
تقــی زاده و مرحــوم کاظــم زاده ایرانشــهر و…( 

است.
مقدمــه کتــاب بــه قلــم میــرزا علــی محمد 
از  پیــش  و  کتــاب  ابتــدای  در  اســت.  کاشــانی 
مقدمــه نکتــه جالبی به این شــرح درج شــده 
است: »تصویر جناب میرزا علی محمد کاشانی 
مقیــم کلکته که مبلــغ چهل لیره بــرای مخارج 
طبــع ایــن کتــاب از کیســه فتــوت خــود بــذل 
کرده انــد و مــا هم بدین وســیله قیمــت کتاب 
را از ســه شــیلینگ به یــک شــیلینگ و نیم تنزل 

داده ایم تا هرکس بتواند استفاده کند.«
کتــاب 13 بخش و دو پیوســت دارد. »مولد 
و نســب و تاریــخ والدت ســید جمــال الدین«، 
»ایام صباوت ســید و تحصیالتش در قزوین«، 
پــدرش«،  بــا  بــه طهــران  »اولیــن ورود ســید 
»حرکت ســید به عتبات با پــدرش و تحصیلش 
در نزد شیخ مرتضی انصاری«، »حرکت سید به 
مکــه از راه هند و رفتنش به کابل از راه طهران 
و مشــهد«، »حرکت سید از افغانستان به عزم 
مکــه و آمدنــش از راه مصــر بــه اســالمبول«، 
»ورود ســید بــار دوم بــه مصــر و فعالیــت او 
در آنجــا«، »حرکــت ســید بــه هنــد و رفتنــش 
بــه لنــدن و پاریس«، »آمدن ســید بــه طهران 
بر حســب دعــوت ناصرالدیــن شــاه«، »حرکت 
ســید به روســیه و مالقاتش با ناصرالدین شاه 
و دعوتــش برای بــار دوم بــه ایــران«، »حرکت 
ســید از راه بصــره به لنــدن« و »ورود ســید به 
اســالمبول بــار دوم بــه دعــوت عبدالحمیــد و 

وفاتش در آنجا«.
نامه هــای  از  برخــی  هــم  کتــاب  ملحقــات 
ســید و همچنیــن مکتوباتــی اســت کــه برخی 
شخصیت ها درباره ســید نوشته و برای انتشار 
در ایــن کتــاب بــه برلیــن فرســتاده بودنــد. به 
همــراه اشــعاری در نعت ســید. مطلبــی که در 
ادامه این گزارش می خوانید از بخش ملحقات 
این کتاب انتخاب شــده و راوی آن سیدحسین 

خان عدالت است.
حســین خــان عدالــت ســال 1247 هجــری 
 شمســی در تبریــز بــه دنیا آمــد. پــس از پایان 
تحصیــالت مقدماتــی راهــی روســیه شــد و به 
تحصیــل پرداخــت و مــدت دو ســال بــا ســید 
جمال الدین اسدآبادی نشست و برخاست کرد 

تا اینکه در سال 1275 به زادگاهش بازگشت.
او پس از آشــنایی با تمدن اروپــا و حضور در 
تبریــز، اقدامــات فرهنگی مهمی انجــام داد که 
نامــش در کنــار محمدعلی تربیت، سیدحســن 
تقــی زاده، ضیاء العلما و یوســف اعتصام الملک 
جاودانه شــد. حســین خان عدالت با همراهی 
دوستانش که همگی از برجسته ترین چهره های 
فرهنگــی آن زمان به شــمار می آمدند، هســته 
مرکــزی مروجین افــکار جدید را در تبریز شــکل 
داد و چندی بعد مجله گنجینه فنون را منتشــر 
کرد. نشــریه ای که می توان آن را ســرآغاز تحول 
در مجلــه نــگاری دانســت. پیش از شــکل گیری 
انقالب مشروطه، روزنامه الحدید توسط وی به 
ظهور رســید و چندی بعد با نام عدالت انتشــار 

آن ادامه یافت.
انجمــن  هجری شمســی   1288 ســال  در 
اســالمیه ســقوط کرد و بــا انتصــاب عدالت به 
ریاست اداره معارف، ساماندهی امور فرهنگی 
شــهر به وی واگذار شــد و همین زمان بود که 
با وجود گرفتاری های شــغلی، روزنامه صحبت 
را منتشــر کــرد و در هر دو حــوزه خدمات قابل 
توجهــی انجــام داد. میــرزا حســین خان در امر 
نگارش نیز فعالیت داشت و کتاب های »خواب 
و خیــال« و »صد پنــد« از وی به یــادگار مانده 
است. از تاریخ درگذشت او اطالعات موثقی در 

دسترس نیست.

عدالت  خان  سیدحسین  میرزا  روایت   
از سفر سیدجمال الدین اسدآبادی به روسیه

توضیــح: جنــاب آقــای ســید حســین خــان 
عدالــت از پیشــقدمان آزادی ایــران بــوده و در 
معــارف آذربایجــان خدمــات بزرگــی بــه عمــل 

آورده اند و حالیه در طهران هستند.
در ســنه 1304 قمــری ســید جمــال الدیــن 
اســدآبادی وارد پطروگــراد شــد. نظر بــه اینکه 
شخصی مشهور بود اغلب ایرانی ها به مالقات 

او می رفتنــد. بنــده هــم در ضمــن مالقــات بــا 
ایشــان آشــنایی پیدا کردم و به زودی آشــنایی 
مــا مبدل به صمیمیت شــد. علــت عمده میل 
ایشان به بنده شاید همین بود که مشارالیه از 
اشخاص متجسس متنفر بودند و اغلب مایل 
بودند که اشخاص در رفتار و نقشه های ایشان 
تفحص نکنند و بنده همین رویه را داشتم و به 
عالوه چون زبان روسی نمی دانستند و محتاج 
یک نفر مترجم بودند، تمام اوقات بیکاری خود 

را در حضورشان صرف می کردم.
باالخــره محرمیت تــا بحدی رســید که تمام 
افــکار و عقایــد و مشــی خــود را مفصــًا بــه 
بنــده شــرح می دادنــد و مطالبــی را کــه ذیــًا 
عــرض می کنم عینًا روایت خود مرحوم اســت. 
قســمتی از تاریخ زندگی ایشــان را »پروفســور 
بــراون« تدوین کرده و الحــق اکثر موافق واقع 
و غیر قابل تردید اســت باســتثناء قسمتی که 

راجع به مسافرت ایران و روسیه است.
گفــت بنابراین بنده قســمت مزبور را شــرح 
می دهــم. اواًل بایــد بخاطــر داشــت کــه ســید 
مشــارالیه از خود ســرمایه نداشتند و همیشه 
در ضمن مسافرت در حین اشتغال به کارهای 
مهــم تهیــه وجه می کردنــد. در بدو امر نقشــه 
ســید جمــال الدیــن اســتخالص هنــد از چنگ 
انگلیس هــا بــود و بــه همیــن لحــاظ روزنامــه 
»عــروة الوثقــی« را در پاریــس انتشــار می داد. 
باالخــره درجــه تأثیر افــکار او در هنــد به جایی 
رســید که انگلیس هــا برای جلوگیری از انتشــار 
روزنامه مزبــور مجبور باجراء قوانین شــدیده 
شــدند تــا بحدیکه نــزد هر کــس نســخه از آن 
یافت می شد، گرفتار صد لیره جریمه و دو سال 

حبس می گردید.
بعــد از توقیــف عــروة الوثقــی ســید جمال 
الدیــن عــازم پطروگراد بــود ولی نظر بــه اصرار 
مایــل  شــاه  الدیــن  ناصــر  الســلطنه  اعتمــاد 
مالقات ایشان شدند و وقتی سید مزبور از راه 
اصفهــان عازم دربار ایران بود، مالقات ایشــان 
بــا ظــل الســلطان اتفاق افتــاد، یک مــاه و نیم 
در اصفهــان توقــف کردنــد. هر چنــد مذاکرات 
خود را با ظل الســلطان شــخصًا به بنده شرح 
نداده اند ولی از مجموع روایات ایشــان با تتبع 
از معلومات چندیکــه راجع به اقامت اصفهان 
خــود بــه بنــده داده انــد، ایــن طــور اســتنباط 
می شــود که ســید مرحوم قســمتی از خیاالت 
خود را که متناسب با افکار ظل السلطان بوده 
به ایشــان شــرح داده و در بعضی قســمت ها 
توافــق نظر حاصل شــده بــود بطوریکــه از آن 
تاریخ مخارج اقامت پطروگراد را ظل السلطان 

تکفل کردند.
در طهران بحضور ناصرالدین شــاه رســیده 
و در ضمن ســؤاالت اعلیحضرت فرمودند: »از 
مــن چــه می خواهی؟« ســید مشــارالیه گفت: 
»دو گــوش«. شــاه از جــرأت او متعجب شــد. 
ولــی انگلیســی ها کــه دائمــًا در کمیــن بودند، 
بهروســیله بود بطور غیر مستقیم ذهن شاه را 
نسبت باو مشــوب کردند، طغیان اعرابی پاشا 
و خــروج مهــدی ســودانی و عــزل خدیــو مصر 
همه را با شــاه میــان آوردنــد بطوریکه ماندن 
ســید بــا تغییــر عقیــده شــاه در ایران مشــکل 
شــده و باالخره عــازم پطروگراد گردیــد. )راجع 
به اعرابی پاشــا و دو فقره دیگر شــرح مفصلی 
خودشــان به بنــده نموده اند کــه فعًا مجال 

تقریر آن نیست.(
ســید  روابــط  پاریــس  در  اقامــت  زمــان  از 
جمــال الدیــن بــا »کات کــوف« کــه از جریــده 
نگاران مشــهور روســیه بــود و دوســتی کامل 
با امپراطور داشــت، شــروع شــده بود و یکی از 
مؤیدات سفر سید به روسیه دعوت کات کوف 
اســت ولی همینکه ایشــان وارد روسیه شدند 
کات کــوف بــدرود زندگــی گفت و ســید مجبور 
شــد کــه بــه تنهایــی در پطروگــراد بــرای اجرای 

نقشه خود اقدام کند.
ســال  دو  ضمــن  در  الدیــن  جمــال  ســید 
محبوســیت خود در هندوســتان هواخواهان 
زیاد پیدا کرده بود چنانچه اســباب استخالص 
او را هم دوســتانش فراهم کردند. اصل نقشه 
او تهیه اتحاد اسالم و استخالص دول اسالمی 
از چنــگ انگلیــس بود و به همیــن لحاظ دائمًا 
گرفتــار ضدیــت انگلیس هــا می شــد، حتــی در 
پطروگــراد هــم دقیقــه ای از اعمــال او غافــل 
نبودنــد. در ایــن ایــام ســید در نظر داشــته که 
وســایل جنــگ روس و انگلیس را فراهم ســازد 
تــا موقع قیام را بدســت آورد ولــی روس ها که 
جدیــدًا از محاربه با عثمانی مســتخلص شــده 
و گرفتــار اختــالل مالیــه بودنــد به هیــچ جنگ 
جدیــدی حاضر نبودند. ســید جمــال الدین به 
کرات با »زنویف« )مدیر وزارت خارجه روســیه( 
مالقات کردند ولی مدیر مزبور ابراز مســاعدت 
بــا نقشــه ایشــان نکردنــد. )عین عبارت ســید 
جمال الدین اســت راجع به زنویف: هر چه او را 

بــه هوا می اندازم مثل گربه روی دســت و پا به 
زمین می افتد.(

بعــد در صــدد مالقات رســمی بــا امپراطور 
درآمــد زیــرا این مســئله را ذی مداخله در امور 
هند می دانست ولی امپراطور فقط به مالقات 
محرمانــه رأی داشــت، ایــن بــود کــه فقط یک 
مرتبــه با ملکه روســیه مالقات دســت داد چه 

مالقات محرمانه امپراطور بی نتیجه بود.
ســید جمــال الدیــن از اجــرای نقشــه خود 
در روســیه مأیــوس شــد و خــالل ایــن احــوال 
از  الســلطان هــم مختــل شــده  اوضــاع ظــل 
رســاندن وجه به ســید عاجز ماند. این بود که 
کم کم بال تکلیفی عارض رفتار ایشــان می شــد 
تا ناصرالدین شــاه ســفر روســیه کرد که از آنجا 
بــرای حضور در جشــن جمهوریــت وارد پاریس 
شود. اوقات ورود ناصرالدین شاه به پطروگراد 
ســفارت ایران با عالء الملــک تبریزی بود. ارفع 
الدوله مستشــار ســفارت بود و مفخم الدوله 
نایب ســفارت و هیچکدام از این آقایان با سید 
مرحوم روابطی نداشــتند کــه مایل به مالقات 
او با شــاه باشند. مرحوم میرزا علی اصغر خان 
که در این ســفر وزیر اول معرفی شده بود، در 
صورتیکــه هنگام اقامت ســید در طهــران با او 
خصوصیت داشــت در این ســفر مایل نشد در 

پطروگراد مالقاتش کند.
ســه نفــر از رجال محتــرم به توســط بنده با 
ســید مرحــوم مالقــات کردند کــه در مالقات و 
صحبت ایشان حضور داشــتم. مرحوم اعتماد 
الســلطنه بــه هدایــت مــن در کالســکه دولتی 
تشــریف آورد و دســت ســید مرحوم را بوسید 
و از مقالــه ای کــه بــر ضد ســید مرحــوم بعد از 
عزیمــت ایشــان از طهــران در روزنامــه اطــالع 
نوشــته بود عذرخواهی کرد و کســب اطمینان 
از محرمیــت مــن نمــوده راجــع بــه سیاســت 
مملکت صحبت کرد و از ناصرالدین شاه نهایت 
مأیوســی را داشــت. واقعــًا هــم حق داشــت. 

صدارت میرزا علی اصغــر خان با وجود اعتماد 
الســلطنه و حاجی امین الدولــه و حاجی مخبر 
الدوله مملکت خواهی نبود بلکه خودخواهی 
بــود چون سیاســت میرزا علی اصغــر خان این 
نبــود کــه خــدا و ملــت از او راضــی باشــد بلکه 
می خواست ناصر الدین شاه از او راضی بشود.

چنانچــه خود میرزا علی اصغر خان روزی که 
با سید مرحوم در طهران با درشکه به شاهزاده 
عبدالعظیم می رفتند و ســید وخامت اوضاع و 
عاقبت ســوء سیاست روس و انگلیس را کامًا 
باو فهمانیده بود در حــال گریه اقرار کرده بود 
کــه تقرب من به شــاه از این جهت اســت که از 
خود رأی ندارم و شــاه می خواهد تا زنده است 
آســوده باشد و بعد از خودش چه ایران بماند 
چه برود برای او تفاوت نخواهد کرد. این است 

که ما در انظار ملت مقصر قلم رفته ایم.
اعتماد الســلطنه می گفت برای بیداری شاه 
هر کتابــی را که ترجمه کرده می خوانم به جای 
حســن اثر ســوء اثر می بخشــد. سیاست شاه 
در ایــن اســت که نقشــه روس را در حال حیات 
خود توقیف نماید و ملت را در غفلت و جهالت 
نگاهدارد و تا کســی نتواند به اعمال شــاه ایراد 
بگیــرد همــه ناراحتــی خــود را در بیــداری ملــت 

نمی گذاشــت  و  می دانســت 
احــدی از رجــال اوالد خــود را 
برای تربیت به خارجه بفرستد. 
چنانچــه حاجی امیــن الدوله 
مرحوم را نگذاشــت که حاجی 
امیــن الملــک را کــه آن وقــت 
یکــی  در  بــود  آورده  همــراه 
مشــغول  فرنــگ  مــدارس  از 
تحصیل نماید. )این ممانعت 
را خود حاجــی امین الدوله در 

پطروگراد به من نقل کرد.(
از  مرحــوم  الســلطنه  اعتمــاد  کــه  همیــن 
خدمت سید مرحوم خارج شد، سید فرمودند 
در ایــران یــک نفر عالــم و تاریخ دان اگر هســت 
همین شخص است. روز بعد در عمارت دولتی 
مرحــوم مخبــر الدولــه و حاجــی امیــن الدوله 
را مالقــات کرد. چــون این دو بزرگــوار هر دو از 
هم مالحظه داشتند، جواب های مرحوم سید 
را بــه شــوخی و محافظــه کاری گذرانیدند ولی 
اعتمــاد ســید زیادتــر از مخبرالدوله بــه حاجی 
امین الدوله بود. در مراجعت به من فرمود که 
هر گاه این دو نفــر با هم صمیمی بودند ایران 
را از ایــن فالکــت نجــات می دادنــد. ناصرالدین 
شــاه ســه روز در پطروگراد توقف کــرد و از آنجا 
قصــد لنــدن را داشــت. ســید مرحــوم نهایــت 
رنجش را از شاه و درباریان در این سفر حاصل 
کرد و در این صدد بود که یک ضربه ای به شــاه 

بزند که بلکه از این راه او را متنبه کند.

 افشای سیدجمال الدین از اعطای حق 
کشتیرانی در رودخانه کارون به انگلیسی ها

در اینجــا الزم اســت قــدری جلوتــر برویــم و 
اتفاقــی که قبل از حرکت شــاه از ایــران افتاده 
بود و دولت روس از وخامت آن اطالع نداشت، 

بیان کنیم. یک سال قبل از حرکت شاه از ایران 
»درامــان ولف« که یکی از سیاســیون معروف 
بود از طرف انگلیس ها سمت سفارت یافت. از 
این مأموریت درامان ولــف دولت روس ظنین 
شــده بود که دولت انگلیس چه خیال ســوئی 
دارد که این وزیر سیاســی را به ایران فرســتاده 
اســت. بعــد از عزیمــت ایــن نماینده سیاســی 
انگلیس آنچه معروف شــد این بــود که دولت 
ایــران رودخانــه کارون را آزاد نمود که هر یک از 

دول همجوار بتوانند در آن کشتیرانی کنند.
چنانچه انگلیس ها در اعمال ســید مرحوم 
مراقبــت داشــتند، ســید هم در افعال ایشــان 
ناظــر بود. قبل از هر کس نقشــه انگلیس ها را 
در ایــن آزادی رودخانه کارون ملتفت شــده به 
یکی از جریده نگاران آلمان مقاله مبسوطی در 
مضرت این راه نوشت و معلوم نمود که فائده 
آزادی این رودخانه به انگلیس عاید می شود و 
ضــرر آن به روس. این مقالــه از روزنامه آلمانی 
بــه تمــام روزنامه ها ترجمه شــده یــک ولوله و 
قیل و قالی در روســیه بر علیه ناصرالدین شاه 
تولید گردیــد به            طوری که ماندن ســید مرحوم 
بــه  را  مشــارالیه  دانســته  مضــر  روســیه  در  را 

امیدهایی به ایران دعوت کردند.
چنانچــه قبــًا اشــاره شــده بــود کــه ســید 
مرحوم از خود ثروتی نداشــت در ضمن اجرای 
خیــاالت خــود پول هم پیــدا می کــرد. همینکه 
ایــران بیایــد، از هیــچ طــرف راه  خواســت بــه 
گشایشــی بــرای او نبود. وجــه مختصری از یک 
نفر دوســت گرفتــه روانه ایران شــد. من در آن 
اوقــات در تفلیــس بــودم. مرا مالقــات نموده 
عــازم طهران شــد. دیگــر از حال ایشــان خبری 
نداشــتم تــا اینکه شــنیدم بــا آن بــی رحمی از 
طهران خارج کردند. تا وفات آن مرحوم از حال 

ایشان خبری ندارم...

وس و انگلیس نقشه سیدجمال الدین اسدآبادی برای درانداختن جنگ میان ر

نگاهی به تاریخ

مقدمه کتاب به قلم میرزا علی محمد 
کاشانی است. در ابتدای کتاب و پیش 
از مقدمه نکته جالبی به این شرح درج 
شده است: »تصویر جناب میرزا علی 
محمد کاشانی مقیم کلکته که مبلغ 
چهل لیره برای مخارج طبع این کتاب 
از کیسه فتوت خود بذل کرده اند و ما 
هم بدین وسیله قیمت کتاب را از سه 
ل  شیلینگ به یک شیلینگ و نیم تنز
داده ایم تا هرکس بتواند استفاده کند.«
کتاب 13 بخش و دو پیوست دارد. 
»مولد و نسب و تاریخ والدت سید 
جمال الدین«، »ایام صباوت سید و 
ود  وین«، »اولین ور تحصیالتش در قز
سید به طهران با پدرش«، »حرکت سید 
به عتبات با پدرش و تحصیلش در نزد 
شیخ مرتضی انصاری«، »حرکت سید 
به مکه از راه هند و رفتنش به کابل از 
راه طهران و مشهد«، »حرکت سید از 
افغانستان به عزم مکه و آمدنش از راه 
ود سید بار دوم  مصر به اسالمبول«، »ور
به مصر و فعالیت ...



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا

کشور روزنامه صبح غرب 
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بحران در ساختار امنیتی رژیم اسرائیل

شمار استعفاها در نیروی 
پلیـــس روز بــــه روز 

بیشتر می شود
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
استعفاهای  از  عبری زبان  رسانه های 
مرزی  گارد  نیروهای  میان  گسترده 
سخن  صهیونیستی  رژیم  پلیس  و 

می گویند.
در  آحارانــوت  یدیعــوت  روزنامــه 
گزارشــی که در شــماره سه شــنبه آن 
منتشــر شــده اســت، اعالم کرد دســت کم 114 افســر 
گارد مــرزی اســرائیل طــی ســال گذشــته اســتعفای 
خــود را تقدیــم کردنــد در حالــی کــه از اوایــل ســال 
جــاری میالدی هم شــمار افراد مســتعفی بــه 71 نفر 

است. رسیده 
ایــن رســانه عبری زبــان نوشــت: جهــش بزرگی که 
در مــوارد اســتعفا در نیروهــای گارد مــرزی اســرائیل 
در  کــه  اســت  بحرانــی  بیانگــر  هســتیم،  آن  شــاهد 
نیروهــای انتظامــی فعــال به وجــود آمده و نشــانگر 
میزان نگرانی و تشــنجی اســت که این ســاختار از آن 

می برد. رنج 

داده هــای  افــزود:  امــر  ایــن  توضیــح  در  آحارانــوت 
خطرنــاک و ســختی از نیروهــای انتظامــی اســرائیل بــه 
دســت می  آید، امری که باعث شــد رئیس پلیس دستور 
کاهــش مدت آمــوزش از هفت ماه به تنهــا هفت هفته 

را صادر کند.
بــا اشــاره بــه افزایــش عملیــات  رســانه عبری زبــان 
ضدصهیونیســتی و درگیری مبارزان فلســطینی در شــهر 
قــدس و شــهرهای کرانــه باختــری افــزود: در حالــی که 
شــاهد افزایــش مأموریت هــای پلیس هســتیم، حقوق 
ایــن نیروهــا نیز در ســایه افزایــش مخارج بســیار پایین 

است.
منبــع مذکور اشــاره کرد کــه 114 تن از افســران گارد 
مرزی در ســال 2021 اســتعفا دادند و از آغاز ســال جاری 

تاکنون نیز 71 افسر دیگر استعفا داده اند.
وبــگاه روتر هم در گزارشــی در این رابطــه خبر داد: از 
ابتدای ســال جــاری 400 نفر از نیروهای پلیس اســتعفا 
کرده انــد که پیش بینی می شــود این رقم و شــمار افراد 
مســتعفی تــا پایان ســال 2022 بــه مرز یک هــزار نفر هم 

برسد.

ایران و جهان

رژیم صهیونسیتی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: یکی از مشکالت اساسی 
آن  با  ایران  که  چالش هایی  و 
می کند  نرم  پنجه  و  دست 
کمبود آب است زیرا ایران از نظر 
کشوری  جغرافیایی  موقعیت 
محسوب  خشک  نیمه  و  خشک 
می شود و میزان بارندگی و شرایط تبخیری آن 
است  باالتر  بسیار  جهانی  میانگین  به  نسبت 
استفاده  خشک،  جغرافیایی  شرایط  بر  عالوه 
که  است  شده  موجب  آبی  منابع  از  نادرست 

ایران مشکالت جدی بحران آب را تجربه کند.
نیمــه  فراخشــک،  اقلیم هــای  دارای  ایــران 
خشــک و مدیترانه ای اســت و حــدود 65 درصد 
و  فراخشــک  اقلیم هــای  را  کشــور  مســاحت  از 
خشــک بیابانــی در بر گرفته اســت. در این اقلیم 
میــزان بــارش بســیار کــم یعنــی کم تــر از 50 تــا 
150 میلی متــر در ســال اســت و متوســط درجه 
حــرارت ســاالنه بســیار زیــادی دارد و بــه همین 
دلیل جمعیت نســبتًا محــدودی در این منطقه 
جغرافیایــی ســاکن هســتند. مناطــق بــا اقلیــم 
نیمه خشک در کشــور بین 200 تا 300 میلی متر 
بارندگی ســاالنه دارند و حدود یک پنجم از خاک 
کشــور را شامل می شوند. در اقلیم مدیترانه ای 
بارندگــی بیشــتر از مناطق نیمه خشــک اســت و 
بــه حــدود 500 میلی متر در ســال نیز می رســد. 
وســعت مناطق با اقلیــم مدیترانه ای در کشــور 
حدود پنج درصد کل مســاحت کشور را تشکیل 

می دهد.
حجم کل برداشــت آب برای مصارف مختلف 
از منابع آب های سطحی و زیرزمینی کشور برابر 
98.1 میلیــارد مترمکعــب اســت به گونــه ای که 
میــزان برداشــت از منابع آب ســطحی 44.2 و از 
آب هــای زیرزمینی 53.9 میلیارد مکعب اســت. 
و  بهداشــت«  و  »شــرب  »کشــاورزی«،  بخــش 
»صنعت و خدمات« در مجموع به ترتیب 87.9، 
برداشــت  آب  مترمکعــب  میلیــارد   1.8 و   8.4
می کنند. ســهم آب های زیرزمینی شامل چاه ها 
و قنوات در تامین نیازهای مختلف کشور 54.9 

درصد است.
منوچهر گرجی- اســتاد حوزه محیط زیســت 
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه 
تهــران با بیــان اینکه یکی از مشــکالت اساســی 
بــه  مربــوط  خشکســالی  رونــد  در  تاثیرگــذار  و 
کمبود دریافت باران است، می گوید: در شرایط 
فعلی میانگین ســاالنه بارندگــی ایران به حدود 
230 میلیمتــر می رســد درحالــی کــه متوســط 
بارندگــی ســاالنه در دنیــا حــدود 800 میلیمتــر 
اســت. برهمین اســاس میزان بارندگی ســاالنه 
در ایران کمتر از یک ســوم متوســط دنیا اســت. 
متوســط پتانسیل تبخیر در کشــور حدود 2000 
میلیمتر اســت ولی شــرایط تبخیــری دنیا حدود 
700 میلیمتر تخمین زده شــده است؛ با نگاهی 
بــه این آمار متوجه می شــویم کــه وضعیت آبی 
کشــور مــا حــدود 10 برابــر از متوســط جهانــی 
ضعیف تــر اســت بنابرایــن ایــن شــرایط نیازمند 
توجــه و درک مســئوالن و مــردم اســت و بایــد 
بپذیرنــد کــه بــا ایــن میــزان بارندگــی در کشــور 
بارندگــی  کــه  کشــورهایی  هماننــد  نمی تــوان 

بیشتری دارند آب مصرف کنند.

 وضعیت  بحرانی آب
عباسعلی نوبخت- سرپرست سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به بحران آب 

در کشــور می گوید: ایران جزو کشورهایی است 
کــه بــه دلیل تغییــرات اقلیمی و خشکســالی در 
ســال 2025 با بحران شدید آب مواجه می شود 
و در ســال 2040 به نهایت حد بحران شــدید آب 
می رســد. مــا متولیان امنیت زیســتی کشــور با 
مشــارکت و اســتفاده از تجربیات و دانش مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاهی اثبات می کنیم که ایران 
در ســال 2040 دچار بحران شــدید خشکســالی 

نخواهد شد.
دکتر باقر قرمزچشــمه- مدیر گروه منابع آب 
و توســعه خــاک وزارت نیرو به منابع آبی کشــور 
و ضــرورت مدیریــت آن اشــاره و اظهــار می کند: 
منابــع آبــی از نظــر کمیــت، کیفیــت و برداشــت 
بی رویه از دشت ها در وضعیت فوق بحرانی قرار 
دارد. در کشــور میزان برداشــت آب از دشــت ها 
بیش از حد اســتاندارد اســت و در حالی که باید 
حدود 20 تا 40 درصد منابع آبی برداشــت شود 
در کشــور بیش از 80 درصد منابع آبی برداشــت 
می شــود که بیانگر این است که وضعیت خوبی 

نداریم و باید منابع آبی کشور را مدیریت کنیم.
آب  فیــروز قاســم زاده- ســخنگوی صنعــت 
کشــور درباره تداوم کم آبی می گوید: ما در سال 
1400 یک ســال کم آبی را پشــت ســر گذاشــتیم 
و متأســفانه ایــن کــم آبــی امســال)1401( نیــز 
تــداوم پیدا کرده اســت. یــک پنجــم )20 درصد( 
ســرانه آب تجدیدپذیــر دنیــا در ایــران اســت که 
همین موضوع محدودیت هایــی برای ما ایجاد 
می کند و ضرورت دارد که در مدیریت منابع آبی 
کشورمان هوشمندانه و بر اساس استانداردها 

و اصول عمل کنیم.

 خطوط لوله و هدررفت آب
بــا توجه بــه خشکســالی و بحــران  کم آبی در 
کشــور الزم است از هدر رفت آب جلوگیری کنیم 
و در ایــن جهــت از لوله هــای ســالم و جدیدتــر 
اســتفاده کنیــم ایــن در حالیســت کــه بــا میزان 
هدررفــت قابــل توجــه در ایــن بخــش مواجــه 
هســتیم. به گفته حنیــف رضا گلزار- پژوهشــگر 
حــوزه آب و خــاک بــه وضعیت فعلی کشــور 80 
تــا 90 میلیارد متر مکعــب از آب مصرفی متعلق 
به بخش کشــاورزی است و بر اساس مطالعات 
رســمی، ســاالنه حــدود 1. 4 دهــم میلیــارد متر 
درون  شــیرین  و  شــرب  آب  منابــع  از  مکعــب 
شــهری از دســت می رود قبل از اینکه سر از شیر 
خانه مــردم دربیاورد؛ به عبارت دیگــر ما تقریبًا 
شــش برابــر حجــم آب کل ســد امیرکبیــر کرج را 
در ســاختار فرســوده انتقال آب درون شــهری از 

دست می دهیم.
و  آب  عامــل  مدیــر  بختیــاری-  محمدرضــا 
فاضــالب اســتان تهــران نیز بــه هدررفــت آب در 
پایتخــت اشــاره و اظهار می کنــد: از حدود 9000 
کیلومتــر خط لوله و آبرســانی در پایتخت حدود 
40 درصــد آن هــا عمــر بــاالی 50 ســال دارند و 
فرســوده محسوب می شــوند و آب بســیاری را 

هدر می دهند.
همچنیــن حســین رفیــع- فعــال حــوزه آب 
بــه هــدر رفــت آب از طریــق لوله هــای بخــش 
کشــاورزی اشــاره می کنــد و می گویــد: بخــش 
عمده آبی که ادعا می شــود در بخش کشاورزی 
متعــدد  اشــکاالت  به علــت  می شــود  مصــرف 
در سیســتم های انتقــال آب  پیــش از اینکــه بــه 

کشاورزان برسد، در مکانی دیگر هدر می رود.
تــداوم  در  کــه  تردیــدی  و  شــک  از  جــدا 
بارندگی های اخیر وجود دارد، به واسطه تبعات 

کم بارانی شــدید در ســال آبی گذشــته، شــرایط 
آبی بســیاری از سدهای کشور نامساعد است و 
ایــن موضوع در حوضه آبریز ســدهای تهران در 

نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است.

 چگونه این بحران را مدیریت کنیم؟
آب  از  بهینــه  اســتفاده  راه هــای  از  یکــی 
بــه  اشــاره  ضمــن  نوبخــت  اســت.  آبخیــزداری 
ضــرورت بهره گیــری از ایــن روش می گوید: برای 
حفــظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی باید 
افزایش آبخیزداری را در دســتور کار قرار دهیم و 
از تمام ظرفیت های موجود کشــور برای تقویت 
پوشــش گیاهــی جنگل هــا و مراتــع بــا کاربــری 

خاص خودشان استفاده کنیم.
گرجــی رابطه دفــع آفات و مصــرف بهینه آب 
را تشــریح و اظهار می کند: طبــق آمار حدود 30 
درصــد محصــوالت کشــاورزی کــه بــا آب تولیــد 
شــده بر اثر آفــات از بیــن می رود. به طــور مثال 
اگر ســاالنه حدود 100 میلیــارد مترمکعب آب در 
بخش کشاورزی مصرف شود حدود 30 میلیارد 
متــر مکعب از آن آبی کــه برای تولید محصوالت 
بــه کار رفته از طریق آفت زدگی محصول به هدر 
مــی رود بنابرایــن مبــارزه بــا آفــات و جلوگیری از 
ریزش محصوالت می توانــد حدود 30 درصد از 

اتالف آب را کاهش بدهد.
حنیف رضا گلزار- پژوهشــگر حوزه آب و خاک 
با اشــاره بــه اهمیت حکمرانــی آب می گوید: اگر 
ما بهترین قوانیــن و قواعد را در حوزه مدیریت 
منابع آبی تحت عنوان »حکمرانی آب« داشــته 
باشــیم اما حکمران آب نداشــته باشــیم تدوین 
بــه نتیجــه ای  نامــه  آئیــن  هــر گونــه قانــون و 
نخواهد رسید. نبود جایگاه و یا شخص حقیقی 
و حقوقی مشــخص بــه عنوان حکمــران آب به 
عنــوان یکــی از بزرگتریــن ضعف هــا در ســاختار 
اداری مدیریــت منابع آبی کشــور اســت. ما قبل 
از بحــث حاکمیــت آب و قانونگــذاری و هرگونــه 
اقــدام اصالحــی، باید یک شــخص، یــک نهاد یا 
یک ساختار را به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در 
حوزه آب شناسایی کنیم و به رسمیت بشناسیم 
او  از دیدگاه هــای  بــه تبعیــت  را ملــزم  و خــود 

بدانیم.

وی ادامه می دهد: ما چندین نهاد مســئول 
آب،  عالــی  شــورای  جملــه  از  آبــی  حــوزه  در 
شــرکت های پیمــان کار، نماینــدگان مجلــس و 
افــراد محلــی داریــم کــه هر کــدام در حــوزه آب 
دخالــت می کننــد و خودشــان را در مســئله آب 

صاحب تخصص و دیدگاه می دانند.
با توجه به تنوع اقلیمی کشور، وجود الگوی 
بــه حداکثــر  کشــت مناســب جهــت دســتیابی 
بهره بــرداری از عواملی مانند آب و زمین ضروری 
اســت. گلزار بــا بیان اینکه در حــال حاضر اصالح 
الگوی کشــت یک مســئله دســتوری اســت و به 
ســرانجام نخواهد رســید، می گویــد: صددرصد 
عملیــات و فرآیند تولید محصوالت کشــاورزی و 
تولید غذا در کشــور توســط بخش خصوصی و 
کشــاورزان انجــام می شــود و از آنجایــی هم که 
فعالیــت در بخش خصوصــی منطبق بر قوانین 
بازار است نمی توان بحث حکمرانی آب را اصالح 

کرد.
در آخریــن دوره مطالعات آمایش ســرزمین 
وضعیــت آب کشــور برای توســعه پایــدار مورد 
توجــه قــرار گرفته و وضعیــت فعلــی منابع آب، 
میــزان مصــرف، چالش هــای پیــش رو، وضعیت 
مطلــوب، وضعیــت محتمل و راهکارها بررســی 
شــده اســت. مطالعــات انجــام شــده حاکــی از 
آن اســت که چشــم انداز توســعه فضایی کشور 
در افــق 1424 بایــد به گونه ای باشــد که بخش 
آب دارای ویژگی هــای توســعه یافته برخوردار از 
دانــش پیشــرفته، دیــدگاه بلندمــدت )دورنگر( 
بــه صیانــت از منابــع آب و انرژی و انتقــال آن به 
نســل های آینده، حفاظت، کنتــرل و بهره برداری 
از منابــع آب های ســطحی و زیرزمینی، مدیریت 
یکپارچه )جامع( آب و تعادل بخشــی بین منابع 
و مصــارف آب، حفاظــت کمــی و کیفــی منابــع، 
دسترسی عادالنه همگان به آب سالم و کافی و 
الگوهای مصرف مناسب، منافع ملی و توسعه 
پایدار کشــور و افزایش بهــره وری آب، حفاظت و 
پایداری کمی و کیفی منابع آب، گسترش آگاهی 

عمومی و توسعه فناوری و تحقیقات باشد.
بــر اســاس مطالعات انجام شــده، بخش آب 
باید با مشارکت مستقیم بخش های اقتصادی، 
در  خدماتــی  و  زیربنایــی  اجتماعــی،  فرهنگــی، 

محــدوده هــر یــک از حوضه هــای آبریز کشــور، 
برای دســتیابی بــه حکمرانــی پایدار بــا تأکید بر 
مدیریــت بــه هــم پیوســته منابع آب و توســعه 
بــا شــرایط اقلیمــی، کم آبــی و  پایــدار، ســازگار 
و  تعــادل  ایجــاد  منظــور  بــه  زیســت محیطی، 
پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت کمی 
و کیفی و ارتقاء بهره وری از منابع آب به گونه ای 
عمل کند تــا در افق زمانی 1424 میزان مصارف 
آب ســطحی بــه حداکثــر 60 درصــد منابــع آب 
تجدیدپذیر و برداشت از آب زیرزمینی 25 درصد 
کاهــش یابــد و تعادل در منابــع و مصارف آب و 
تعادل بخشــی آب زیرزمینی از طریق بازچرخانی 
و اســتفاده چندبــاره از آب، ارتقــای بهــره وری و 

کاهش مصارف غیرضروری محقق شود.
مدیــر گروه منابع آب و توســعه خــاک وزارت 
نیرو لــزوم خودداری از نــگاه جزیره ای و ضرورت 
سنجش میزان اجرایی شدن یک قانون پیش از 
تصویــب آن را ضروری می داند و معتقد اســت: 
در صــورت بی توجهی به ایــن موضوع به بیراهه 
رفته ایــم و نمی توانیــم در زمینــه مدیریــت آب 

عملکرد موفقی داشته باشیم.
ســخنگوی صنعــت آب کشــور نیــز بــر لــزوم 
تابســتان  مدیریــت و مصــرف هوشــمندانه در 

تاکید می کند.
قاســم زاده بــا بیــان اینکــه آب بخش شــرب 
برای اســتحمام، ظرفشــویی، مســواک و باغچه 
و غیــره اســتفاده می شــود گفت: مــا باید زمان 
اســتحمام را در تابســتان از متوســط 10 دقیقه 
بــه پنــج دقیقــه کاهش دهیــم. فشــار دوش را 
کم کنیم و برای شســت وشوی ظرف ها نیز حتی 
االمکان از ماشــین ظرفشــویی که مصرف آب را 

کاهش می دهد، استفاده کنیم.
گفتنــی اســت؛ بــا توجه بــه اعالم ســازمان 
هواشناســی مبنــی بــر تــداوم گرمــای هــوا تا 
نیمــه مردادمــاه و تجربــه دمــای باالتــر از حد 
نرمــال و توصیه نســبت بــه مصــرف بهینه آب 
صحیــح  بهره گیــری  در  مســووالن  اســت  الزم 
از آب موجــود و مــردم در مصــرف بهینــه مایه 
حیــات بیــش از پیش تالش کننــد. آب موجود 
در کشــور نــه تنهــا متعلق به مــا بلکــه میراثی 

آیندگان است. برای 

یبانگیر ایران؛ مسئوالن و مردم به فکر باشند آب، گر بحران 

چالش بی آبی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: معاون اول رئیس جمهور 
گزارشی  به  واکنش  در 
ویژه  »درخواست  درباره 
صمت  وزارت  60میلیون دالری 
شرکت  یک  برای  مرکزی  بانک  از 
به  نامه ای  در  خانگی«،  لوازم 
فاطمی امین وزیر صمت خواستار پاسخگویی به 

ابهامات مطرح در این گزارش شد.
21 خرداد امســال گزارشی منتشر شد با عنوان 
»درخواست ویژه 60میلیون دالری وزارت صمت از 
بانــک مرکزی برای گروه انتخــاب« و در این گزارش 
ایــن ســؤال مطــرح شــد کــه »در حالی کــه وزارت 
صمت درخواســت ویــژه 60میلیــون دالری از بانک 
مرکــزی را برای گروه انتخاب ارائه کرده اســت، این 
ســؤال مطــرح می شــود: واردات کاالی اساســی 

اولویت دارد یا لوازم خانگی؟«
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه مدیرعامــل گــروه 
صنعتــی انتخــاب الکترونیــک آرمــان اواخــر ســال 
گذشته در نامه ای به سرپرست دفتر لوازم خانگی 
وزارت صمــت اعــالم کــرد: "بــا توجه به مشــکالت 
مربــوط به کمبــود نقدینگی و ســرمایه در گردش 
انتخــاب  گــروه صنعتــی  مجموعــه کارخانه جــات 

الکترونیــک و تأخیــر در تأمین ارز اجــزاء و قطعات 
خطــوط تولیــد این کارخانــه قریب بــه 60 میلیون 
یــورو اقــالم مــورد نیــاز خــود خطــوط تولیــد بــه 
گمرکات کشــور وارد شده است و در انتظار تأمین 

ارز و تخصیص می باشد.
بــه  مضاعــف  هزینه هــای  تحمیــل  همچنیــن 
تولیدکننــدگان به دلیــل حــذف ارز 4200تومانــی 
ســود  و  ورودی  حقــوق  محاســباتی  مبنــای  از 
بازرگانــی تعرفه های تجاری واردات لوازم خانگی 
و طبعــًا اثرگــذاری بــر بهــای تمام شــده کاالهای 
ایرانــی و از طرفــی دســتورات مقــام عالی وزارت 
در جلســه دهم اســفند ماه جهــت تثبیت قیمت 
محصــوالت لــوازم خانگــی در ســه ماهه ابتدایی 
ســال جدید خواهشــمند است دســتور فرمایید 
جهت ترخیص اقالم لیســت پیوســت مربوطه به 
مــواد اولیــه و اجــزا و قطعــات مصرفــی خطوط 
صنعتــی  گــروه  کارخانه جــات  مجموعــه  تولیــد 
انتخاب عاجًا در این روزهای پایانی ســال بدون 
دریافت کــد رهگیری تأمیــن ارز بانکی از گمرکات 

گردد." ترخیص  کشور 
دو روز پــس از ارســال ایــن نامه در 24 اســفند 
بــا  صمــت  وزارت  مســئوالن  از  یکــی   ،1400 مــاه 
ارســال نامه ای به معــاون ارزی بانک مرکزی اعالم 

کــرد: »گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیــک آرمــان 
در خصــوص بیــان مشــکالت تخصیــص ارز جهت 
واردات اجــزا و قطعــات مــورد نیاز خطــوط تولید 
مطالبی را مطرح کرده است نظر به اهمیت و لزوم 
فراهم سازی بســتر مناســب به منظور تداوم روند 
فعالیت های تولیدی و اشتغال واحد خواهشمند 

است دستور فرمایید جهت تسریع در تخصیص و 
تأمیــن ارز و صدور کد رهگیری ســاتا طبق ضوابط 
و مقــررات اقدام الزم معمول و نتیجه را منعکس 

نماید.«
تسنیم با انتشار این گزارش سؤاالت و ابهاماتی 
را مطــرح کرد مبنی بر اینکه؛ آیا این روال در وزارت 

واحدهــای  همــه  بــرای  کــه  دارد  وجــود  صمــت 
در  تأخیــر  و  نقدینگــی  کمبــود  به دلیــل  تولیــدی 
تأمیــن ارز اجزاء و قطعات خطــوط تولید که دچار 
مشــکل شده اســت به بانک مرکزی نامه بنویسد 
و درخواســت جهت تخصیــص ارز و ترخیص اقالم 
مربوطــه به مواد اولیه و اجــزا و قطعات مصرفی 
خطــوط تولیــد آن را داشــته باشــد؟ اگــر چنیــن 
نامه هایی وجود دارد وزارت صمت اســامی آنها را 
منتشر کند، عالوه بر این، در زمان حاضر کشور در 
تخصیــص ارز کاالهای اساســی و نهاده های دامی 
دچار مشــکل است و همین امر روند ترخیص این 
کاالهــا را در گمــرکات کنــد کــرده اســت امــا، آیا در 
شــرایط فعلی ترخیــص کاالهای اساســی اولویت 
دارد یــا باید اولویت را بــه واحدهای تولیدی لوازم 

خانگی داد؟
4 روز پــس از انتشــار گزارش دفتــر معاون اول 
رئیــس جمهور با ارســال نامه ای بــه فاطمی امین 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت اعالم کــرد: گزارش 
ویــژه  "درخواســت  عنــوان  تحــت  منتشــره  خبــر 
60میلیون دالری وزارت صمت از بانک مرکزی برای 
گروه انتخاب/ واردات کاالی اساسی اولویت دارد 
یا لــوازم خانگی؟" به اســتحضار جنــاب آقای دکتر 
مخبــر معــاون اول محتــرم رئیس جمهور رســید؛ 

مراتب حســب نظر ایشــان جهت اســتحضار ایفاد 
می گردد.

در پیوســت این نامه عین ســؤاالتی که تسنیم 
در گــزارش خود از وزارت صمــت مطرح کرده بود، 
جهت پاسخگویی خطاب به وزیر صمت تکرار شد.

معــاون  هــم  گذشــته  ســال  آذرمــاه  البتــه 
طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
در نامــه ای بــه دبیــرکل بانــک مرکــزی خواســتار 
از مقــررات  تخصیــص اعتبــارات خــاص و خــارج 
محدودیــت ذی نفــع واحد بــه ارزش 214 میلیون 
دالر و 3231 میلیــارد تومــان )مجمــوع بیــش از 
9 هــزار میلیــارد تومان( به گــروه صنعتی انتخاب 
شــده بود کــه دی ماه همــان ســال مدیریت کل 
عملیــات پولــی و اعتبــاری اداره اعتبــارات بانــک 
مرکــزی به درخواســت وزارت صمت پاســخ داد و 
با برشمردن دالیل متعدد، و تأکید بر اینکه قائل 
شــدن اســتثنائات بیشــتر در خصــوص ضوابــط 
آیین نامــه تســهیالت و تعهدات کالن ریســک ها و 
تبعــات منفی برای شــبکه بانکی به دنبال خواهد 
داشــت، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر مســتثنی 
شــدن برخی بنگاه های دولتی از مفــاد آیین نامه 
بانــک مرکــزی جمهــوری  تأییــد  موصــوف مــورد 

اسالمی ایران نیست.

وزارت صمت ابهامات درخواست 60میلیون دالری از بانک مرکزی را پاسخ دهد

وزارت صمت


