
6    یکشنبه 2 بهمن 1401        شماره 6458        سال بیست وپنجم

»مباد که مصرف آلودگی عادی 
معصومه  یادداشت  عنوان  شود« 
ابتکار برای روزنامه اعتماد است 
که در آن آمده: موضوع »اصالح 
الگوی مصرف انرژی« از مسائل 
مهم و کلیدی »حکمرانی خوب« 
دلیل  به  است؛  امروز  دنیای  در 
با  انرژی  موضوع  که  ارتباطی 
رشد اقتصادی، کیفیت زندگی و 
نیز با بحث محیط زیست دارد و  
توجه  مورد  باید  دلیل  همین  به 
جدی دولت ها باشد. در ایران از 
سال های تدوین و اجرای قانون 
موضوع  این  توسعه  سوم  برنامه 
زیرا  گرفت،  قرار  توجه  مورد 
بودن  باال  از  حاکی  گزارش ها 
کشور  در  انرژی  مصرف  شدت 
بود و نکته اینکه »شدت انرژی« 
با   energy intensity
متفاوت  انرژی  سرانه  بحث 
است. این تاکید را می کنم، چون 
و  رسانه ها  در  می شود  مشاهده 
از  مطالبی  اجتماعی  شبکه های 
انرژی  مصرف  میزان  نبودن  باال 
در ایران منتشر می شود. درحالی 
انرژی  با شدت  موضوع  این  که 
آن  با  ما  آنچه  و  است  متفاوت 
مواجهیم باال بودن شدت انرژی، 
براساس  انرژی  مصرف  یعنی 
تولید  و  جی دی پی  میزان 

ناخالص ملی است. 
میانگین  با  مقایسه  در  ایران 
جهانی و اکثر کشورهای صنعتی 
حتی  امریکا  فرانسه،  آلمان،  مثل 
و  سعودی  عربستان  به  نسبت 
ترکیه شدت انرژی بیشتری دارد 
و براساس آمار سال 2018 فقط 
ایران  از  زمینه  این  در  روسیه 
باالتر است. در هر صورت، این 
موضوع مهمی است، چون بحث 
»ذخایر انرژی« و »محیط زیست« 
را به »کیفیت زندگی« و »سالمت 
می دهد،  پیوند  شهروندان« 
ولی  بوده،  توجه  مورد  بنابراین 
مقاطعی  در  مختلف  دالیل  به 

اجرایی نشده است. 
اصالحات  دولت  در 
هشتم(  و  هفتم  )دولت های 
مصرف  الگوی  اصالح  موضوع 
انرژی  مصرف  بهینه سازی  و 
جدی  توجه  محورهای  از  یکی 
رویکرد  ادعا  این  موید  شد. 
قانون برنامه چهارم و سیاست ها 
به  دولت،  برنامه ریزی های  و 
یا  سبز  دولت  برنامه  خصوص 
نیز  و  زیست محیطی  مدیریت 
بودجه سال های 82 و 83 است. 

یارانه ها  سهم  تدریجی  کاهش 
انرژی  سبد  به  بخشی  تنوع  و 
در  دو  هر  که  می شد  دنبال  هم 
می توانست  استمرار  صورت 
موثر  مصرف  الگوی  اصالح  در 
در  آنچه  مثال  طور  به   اما  باشد. 
در  آمد،  چهارم  برنامه  قانون 
تا  و  نشد  عملیاتی  بعد  دولت 
ماند.  زمین  بر  یازدهم  دولت 
 86 سال  که  بود  درحالی  این 
الگوی  سیاست های کلی اصالح 

مقام  توسط  نیز  انرژی  مصرف 
این  در  ابالغ شد.  رهبری  معظم 
که  تاکید شده  کلی  سیاست های 
درصد   50 تا  باید  انرژی  شدت 
این  و  یابد  کاهش  برنامه  طی 
دولت  که  بود  مهمی  موضوع 
با روی  آن غفلت کرد.  از  وقت 
اما  یازدهم  دولت  آمدن  کار 
اقدامات در این زمینه آغاز شد، 
از  حاکی  گزارش ها  همه  چراکه 
افزایش شدت انرژی، هدر رفت 
انتشار  و  هوا  آلودگی  انرژی، 

گازهای گلخانه ای بود.
رتبه  دنیا  در  ایران  متاسفانه 
گازهای  انتشار  در  دهم  یا  نهم 
خود  که  دارد  را  گلخانه ای 
نشانگر ضرورت توجه به اصالح 
اما  است.  انرژی  مصرف  الگوی 
عاملی  قدیم  از  یارانه ها  نظام 
یارانه های  و  بوده  بازدارنده 
غیرهدفمند به نوعی مصرف گاز 
ارزان کرده و  بسیار  را  انرژی  و 
موضوع  تا  شده  باعث  امر  این 
در سبد خانوار مورد توجه قرار 
که  است  طبیعی  بنابراین  نگیرد، 
اقتصادی  مدیریت  در  خانواده ها 
انرژی  مصرف  موضوع  به  خانه 
به  باشند،  نداشته  را  الزم  توجه 
دولت  اقدامات  از  علت  همین 

یارانه ها  هدفمندسازی  یازدهم 
دولت  البته  و  بود  زمینه  این  در 
در  را  مختلفی  سیاست های 
اصالح الگوی مصرف، مدیریت 
دنبال  ابالغی  بخشنامه های  سبز، 
محاسبات  این،  بر  عالوه  کرد. 
الزم برای رشد اقتصادی 8درصد 
انتشار  کاهش  حال  عین  در  و 
صورت  گلخانه ای  گازهای 
کاهش  می توانست  که  گرفت 
برداشته  در  نیز  را  انرژی  شدت 

دالیل  به  متاسفانه  ولی  باشد، 
که  تحریم ها  جمله  از  مختلف 
مشکالت زیادی در این زمینه به 
چشم انداز  فقدان  و  آورد  وجود 
نهایی  توافق  از  قبل  تا  روشن، 
بعد  نبودیم.  مثبتی  اتفاق  شاهد 
نیز  برجام  از  امریکا  خروج  از 
به  دسترسی  عدم  مشکل  مجددا 
مدیریت  برای  الزم  فناوری های 

انرژی کار را دشوار کرد.
دالیل  از  تحریم ها  موضوع 
در  زیاد  تاخیر  و  عقب ماندگی 
انرژی  مصرف  الگوی  اصالح 
دستیابی  آن  بارز  مثال  است؛ 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  به 
انرژی  از  بهره مندی  توسعه 
گفته  به  است  ایران  خورشیدی 
همه کارشناسان و صاحب نظران 
حتی  دارد.  جدی  مزیتی  آن  در 
گزارش های منتشره در اروپا نیز 
در  خورشیدی  انرژی  مزیت  بر 
عدم  پس  می گذارد.  ایران صحه 
نیز عدم پیوستن  تحقق برجام و 
به  را  زیادی  موانع   FATF به 

وجود آورد.
سیاسی  چالش های  همچنین 
نهایی  پیوستن  از  مانع  داخلی 
که  شد  پاریس  توافق  به  ایران 
دستیابی  قابل  آن  الزامات  همه 

با  می توانست  ایران  و  بود 
از  توافق  این  در  عضویت 
زمینه  در  بین المللی  مزیت های 
انرژی  مصرف  الگوی  اصالح 
بهره ببرد، ولی با جوسازی هایی 
عدم  و  گرفت  صورت  که 
عمال  نگهبان،  شورای  موافقت 
هم  پاریس  توافق  به  پیوستن 

منتفی شد.
از طرف دیگر یکی از کارهایی 
زمینه  این  در  باید  که  بزرگی 
جمع آوری  می گرفت،  صورت 
فلرها بود. کشور ما حجم زیادی 
گاز را از طریق فلرهای عسلویه 
از  کشور  نفتی  مناطق  سایر  و 
دست می دهد؛ گازهای همراهی 
چرخه  به  بازگرداندن  امکان  که 
به  ولی  دارد،  را  بهینه  استفاده  و 
دلیل تحریم ها و مشکالتی که با 
داشته،  وجود  بین الملل  جامعه 
در  مساله  این  حل  امکان  عمال 
دولت تاکنون فراهم نشده است.
بیش  ساالنه  حاضر  حال  در 
از  عدم النفع  دالر  میلیارد   5 از 
فلرینگ 18.5 میلیارد متر مکعب 
می شود.  تحمیل  کشور  بر  گاز، 
از  موتورخانه ها  هوشمندسازی 
که  بود  دیگری  مهم  موضوعات 
همکاری  با  یازدهم  دولت  در 
فناوری  علمی،  معاونت 
ریاست جمهوری و وزارت نفت 

دنبال شد. 
در  مطالبی  می بینیم  اکنون 
آموزش های  و  رسانه ها  سطح 
می گیرد  صورت  عمومی  و  پایه 
الگوی  اصالح  به  معطوف  که 
مصرف خانگی است. مثل اینکه 
استاندارد  حد  در  منازل  دمای 
با  زمستان  در  و  شود  تنظیم 
-و  زمستانی  لباس  پوشیدن 
نگه  گرم  را  خود  تابستانی-  نه 
قبل  سال ها  که  کاری  داریم. 
سراسری  لوله کشی  از  پیش  و 
و  می شد  انجام  کشور  در  گاز 
کشورها  پیشرفته ترین  نیز  اکنون 
الزاماتی  چنین  رعایت  به 
رعایت  البته  می کنند.  افتخار 
هم  ساختمان ها  در  استانداردها 
موثر بوده، به همین دلیل از سال 
را  درجه   18 چالش  ساالنه   94
توجه  بیشتر  که  کردیم  مطرح 
را جلب  محیط زیست  طرفداران 
رسانه های  همراهی  عدم  و  کرد 
تحقق  ملی،  رسانه  مانند  بزرگ 
برنامه های مردم محور را دشوار 

ساخت.
... ادامه در همین صفحه

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

توتک دن - زاددان...!
او زمـان کـی گئـیـی مـیم اولدو بله ک دن - زاددان
پارچا »متقال« - »بئز« آالردیق، نه ایپک دن - زاددان
امدیگیم »قندداغ« اولوب، بیرکاسا سو، اوچ - دؤرد قند 
دؤرد - بئش آی دادمامیشام باشقا خوره ک دن - زاددان
ایستــه سم کـی ائـده لـر سودلـرینی بیر گون حالل 
ـّتـی واردیــر، نـه ایـنـه ک دن - زاددان نه آنــا مـن
بیلـمیـره م آرپـا اونویـموش، یا کؤروشنه، چوودار
»خرجی سنگک« یئمیشه م تکجه چؤره ک دن - زاددان
گـاه »سیغیر« کسدی بیزیم قصابیمیز، گـاه دا کئچی
اؤزوده گـؤرمـه دی عـؤمرونده شیشک دن - زاددان
»هفدیـره م« ات، اونودا یئـددی بؤلـردیک بـیـزلـر
گؤرمه دیک »پونزا«، »سییه« هم ده »چره ک« دن - زاددان
»زولـبـیــه«- »بامیــه« نی داددیق اوروج لـوقدا فقط
بـیــرده یـاس الردا یئدیک آزجا تره ک دن - زاددان
»پیـانو« سهـل دیر، هئچ تار - قاواال حسرت ایدیک
چالمی شیق تکجه نئچه فیشقا - توته ک دن - زاددان
یاری »چیی کرپیچ« ایدی ائو، یاری »پالچیق موهره«

اوستون اؤرتوردو نئچه »پردی«، دیره ک دن - زاددان 
دام - دیواردان نه دئییم؟ قاب -  قارا، چاتالق - چاتالق
چـاتـالغیـنـدا یـووا باغـالردی نهنگ دن - زاددان
او جـهت دن بیـزی هـر یای گونو سانجاردای آری
آنجــاق هئـچ گؤرمه دیک ائولرده پته ک دن - زاددان
شاعـرین، شمـعیـنه پـروانـه قـونـار، مـیـن بویالی
بـنـده نـیـن شمـعـیـنـه قوندو کپه نک دن - زاددان
شاعــره ائـو قــوروالر، سان کــی بهشتین قصری
مــنــه ده قـوردوالر عـالـم ده کـلــک دن - زاددان
بللــی دیــرکی، بئـلـه بخت ایله اؤلوب گئتسه م ده
نه بهشـتیــم اولــو، نه حوری - ملک دن - زاددان
بئله اشعارایله چوخ- چوخ دا سئوین »آرش« خان!
گئـنـه ده آز یـئـدین عـالـم ده کـؤتـک دن - زاددان

عکس

تاریخ گردی

ادامه از همین صفحه ... )جنایت و مکافات( 
در حالی که طبق قاعده الهیاتی که می گوید: شما 
گرفته اید  قرار  عقوبت  مورد  که  همانگونه  مجازید 
او  که  کسانی  می توانست  دهید  قرار  عقوبت  مورد 
را آواره کرده بودند، آواره کند و کسانی که آنها را 
نکرد.  چنین  اما  کند  مجازات  بودند،  کرده  شکنجه 
زیرا او اینک در موضع قدرت قرار داشت و قدرتی 
او را مورد تجاوز قرار نمی داد و “بخشش” در این 
موقعیت است که می تواند با توجه به واقعیت های 
و  بیاییم  پیشتر  بگذارید  اما  باشد.  ممکن  انسانی 
آیا  اینکه  آن  و  کنیم  طرح  را  بنیادی تری  پرسش 
کتاب  در  بارها  خداوند  است؟  جنایتکار  خداوند 
مقدس از عقوبت اقوام سخن گفته است: قومی را 
برده  فرو  رودها  اعماق  در  یا  کرده  غرق  طوفان  با 
آنگاه  خداوند  آیا  کرده.  محو  زمین  شکاف  در  یا 
جنایت  مرتکب  می کند،  اراده  را  انسان  عقوبت  که 
می شود؟ آیا خداوند در جایگاه وجود مافوق انسان 
را  خود  واال،  غایتی  و  کلی  طرحی  پیشبرد  برای 
از  هستند  او  مانع  که  را  انسان هایی  می داند  مجاز 

میان بردارد؟ 
در  صراحتًا  خداوند  هرگز.  می گوید:  الهیات 
را  قومی  هیچ  هرگز  که  داشته  اعالم  مقدس  کتاب 
بوده اند.  متعدی  و  ظالم  اینکه  مگر  نکرده  عقوبت 
اما خود  بازمی دارد  انسان را از جنایت  آیا خداوند 
هرگز  شود؟  جنایت  مرتکب  که  می داند  مجاز  را 
در  را  کسی  چه  خداوند  که  است  این  مسئله  زیرا 
رود نیل غرق کرده؟ کسی که عبرانیان را به بردگی 
تازیانه ستم  آنان  بر گرده  درآورده و سالهاست که 
این  از  را  او  موسی  اینکه  علی رغم  و  فرومی آورد 
تعدی بازداشته اما جنگجویان خود را تجهیز کرده 
تا بردگان عبرانی را به قتل برساند. خداوند آنگاه که 
موسی را راهی مصر می کند خطاب به او می گوید: 
که  طریقی  از  شاید  بگو  سخن  فرعون  با  نرمی  به 
می رود بازگردد و این یعنی از قضا خداوند موسی را 
نه تنها برای رهایی عبرانیان بلکه برای رهایی فرعون 

نیز راهی مصر کرده بود.
در الهیات نیز چیزی جز این قاعده وجود ندارد: 
مجازات  و  است  محکوم  تعدی  و  ظلم  جنایت، 
هرگز  و  است  عدالت  عین  آن  مرتکب  کردن 
اعمال  یا  جنایت  را  عدالت”  “اجرای  نمی توان 

خشونت خواند. 

این  اساسی  پرسش  اما   ... قبل  هفته  از  ادامه 
است که آیا به واقع الهیات، جنایت را دستاویزی 

برای تحقق اهداف واال قرار داده؟
برای پاسخ به این پرسش باید یکی از مهمترین 
رخدادهای الهیاتی که کتاب مقدس بارها آن را 
تعامداً تکرار کرده و شباهت مضمونی نزدیکی 
دارد  داستایوفسکی  مکافات  و  رمان جنایت  به 
یعنی ماجرای قتل موسی پیامبر قوم یهود، مورد 
تأمل قرار گیرد. موسی از نسل عبرانیانی است 
مهاجرت  مصر  به  کنعان  از  پیش  سال ها  که 
بردگی  به  را  عبرانیان  اما  مصریان  کرده اند. 
اجباری و مشقت بار  کار  با  و  درآورده اند  خود 
داده اند. موسی  قرار  را تحت سیطره خود  آنان 
هرچند به نحوی به دربار فرعون راه پیدا کرده 
و فرزندخوانده او شده اما مدام وضعیت اسفبار 
و هولناک عبرانیان را پیش چشم دارد و مترصد 
است که به نحوی بتواند آنان را از بردگی نجات 
دهد. در این احواالت است که روزی بین یک 
عبرانی و مصری نزاعی شکل می گیرد و موسی 
به یاری آن عبرانی می شتابد و با مشتی مصری 
را به قتل می رساند. اما چرا چنین رخ می دهد؟ 
تمامی  و  تام  شباهت  وضعیت  این  در  موسی 
را  موسی  آنچه  دارد.  راسکلنیکوف  کارکتر  با 
بدان قتل وامی دارد از قضا حس عدالت خواهی 
برابر  در  برده ای  از  تا  واداشته  را  او  که  اوست 
یک مصری دفاع کند. موسی در آن لحظه مانند 
راسکلنیکوف یک اصل را محکوم می کند و آن 
بردگی بردگان و استثمار آنان است. اما موسی 
شد  قتل  آن  مرتکب  اینکه  از  بعد  بی درنگ 
اعتراف می کند که گرفتار یک وسوسه اهریمنی 
است.  داده  انجام  بزرگی  جنایت  و  بود  شده 
گناه”  و  “جنایت  را  خود  قتل  موسی  چرا  اما 
می خواند و آن را محکوم می کند؟ زیرا یک فهم 
اشتباه او را بدان قتل تحریک کرده بود. آن کسی 
که موسی او را کشت صرفًا یک مصری بود نه 
لزومًا کسی که عبرانیان را به بردگی درآورده بود 
و استثمار می کرد و چه بسا در آن منازعه خطای 
کوچکی از او سرزده بود که مطلقًا او را مستحق 
بودن  ارباب  لحظه  آن  موسی  اما  نمی کرد.  قتل 
همه  به  را  او  سفاک  و  درنده  خوی  و  فرعون 
قامت  در  آن مصری  و  می دهد  تعمیم  مصریان 
اربابی متجاوز در ذهن اش متصور می شود که با 
برده ای به ناحق منازعه می کند در نتیجه موسی 

خود را مجاز می داند که او را به قتل برساند.
آن  که  می شود  متوجه  تأملی  اندک  با  موسی 
بوده  عدالت  از  عدول  بلکه  نبوده  عادالنه  قتل 
خود  بودن  خطاکار  به  دلیل  همین  به  و  است 
تا  دارد  اصرار  مقدس  کتاب  می کند.  اعتراف 
را  قاتل  پیامبر  عنوان یک  به  سرگذشت موسی 
رخداد  این  در  آنچه  و  کند  ترسیم  وضوح  به 
اهمیت دارد این است که خداوند مطلقًا ارتکاب 
به قتل موسی را مجاز نمی داند و آن را “گناه” 
به کوه  دیگر  بار  را  بعدها موسی  او  می خواند. 
تا ده فرمان را بدو اعالم  حوریب فرامی خواند 
دارد و یکی از ده فرمانی که خداوند به پیامبر 
اعالم می کند  قتل شده  مرتکب  پیشتر  که  خود 
قتل  که  قاعده ای  اما  نکنید!  قتل  که:  است  این 
را “مجاز” می کند بدو اعالم می دارد و آن اینکه 
قتل انسان تنها در دو صورت مجاز است: یکی 
اینکه آن فرد مرتکب قتل شده باشد یا دوم اینکه 
الهیات  پس  باشد.  کرده  تعدی  و  ظلم  تجاوز، 
را  وضعیت  دو  این  غیر  در  قتل  به  ارتکاب 
آشکارا جنایت قلمداد می کند و مرتکب آن را 
حتی اگر یک رسول باشد خطاکار دانسته و او 

را سزاوار مجازات می داند.
اما اینک بگذارید به پیامبر شمشیری بپردازیم 
از زمره کسانی می داند  او را  که داستایوفسکی 
را  خونریزی  خود  واالی  اهداف  برای  که 

جنگ های  با  رابطه  در  است.  دانسته  مجاز 
آنها  که  دارد  وجود  دیدگاه  این  اغلب  محمد 

یعنی  این  و  بوده اند  اعتقادی”  “جنگ هایی 
نداشته  باور  او  آیین  به  که  را  آنکس  پیامبر هر 
به تعبیر راسکلنیکوف به عنوان یک مانع از میان 
برمی داشته تا بتواند آیین واالی خود را در شبه 
این دیدگاه  اما  جزیره عربستان استقرار بخشد. 
با آنچه که در کتاب مقدس پیرامون جنگ های 
بنابر  دارد.  قرار  تعارض  در  شده  گفته  پیامبر 
این  می کند  روایت  مقدس  کتاب  که  آنچه 
جنگ ها مطلقًا جنگ های اعتقادی نبوده اند بلکه 
“جنگ های تدافعی” بوده اند. سیدقطب در کتاب 
“نشانه های راه” توجیه جنگ های پیامبر به عنوان 
جنگ های تدافعی را نوعی عقب نشینی در برابر 
مواضع مستشرقان غربی می داند که پیامبر را به 
که  معناست  بدان  این  می کنند.  متهم  خشونت 
گویا دین داران در برابر بنیان های لیبرالیسم نوین 
از  تا خود  تغییر می دهند  را  مواضع دینی خود 
اتهام برهانند و این یعنی آنان تمایل پیدا می کنند 
تا برای تبرئه کردن دین آن را به سیمای اصول 
نظر  برخالف  اما  کنند.  تفسیر  نوین  لیبرالیسم 
محمد،  جنگ های  خواندن  تدافعی  سیدقطب 
نیست  غربی  مستشرقان  برابر  در  عقب نشینی 
بلکه درست فهمیدن آن چیزی است که کتاب 

مقدس خطاب به انسان اعالم می دارد.
هستند؟  تدافعی  جنگ ها  این  معنا  چه  به  اما 
دقیقًا بدین معنا که اعراب شبه جزیره عربستان 
جنگ  اعالم  او  گروندگان  و  محمد  به  خطاب 
کرده اند، آن ها را محاصره اقتصادی کرده اند، از 
سرزمین خود به ناحق بیرون رانده اند و در این 
وضعیت است که کتاب مقدس می گوید: »چرا با 
کسانی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن 
شدند رسول خدا را بیرون برانند و آنان بودند که 
نخستین بار جنگ را آغاز کردند، نمی جنگید؟« 
در جای دیگر صراحتًا می گوید: »به کسانی که 
جنگ بر آنان تحمیل شده اجازٔه جنگ داده شده 
زیرا که مورد ظلم قرار گرفته اند… همان کسانی 
که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند«. 
اگر  که  می پرسید  از خود  نباید  آیا سیدقطب 
این جنگ ها به واقع جنگ های اعتقادی بودند به 
چه دلیل خداوند می گوید اگر آنها از جنگیدن 
بجنگد؟  آنها  با  که  ندارد  حق  پیامبر  بازماندند 
واضح است که این یک “جنگ تدافعی” است 
مقابل  طرف  که  دارد  مشروعیت  زمانی  تا  و 
با  رابطه  در  نیز  دیگری  مسئله  اما  می جنگد. 
بازگشت  مسئله  آن  و  می شود  فراموش  محمد 
او  که  زمانی  است.  همگان  بخشش  و  مکه  به 
و  تبعید  سالها  از  بعد  توانست  قدرت  اوج  در 
آوارگی به مکه بازگردد خطاب به همه کسانی 
شکنجه  و  رنج  و  شدند  او  آوارگی  باعث  که 
بسیاری بر او تحمیل کردند اعالم کرد: بروید که 
شما آزادید…              ادامه در همین صفحه

که  برنمی آید  من  توان  از 
خط  چند  در  را  خان  میرزاتقی 
تلگرامی توصیف کنم ولی تالش 
ماه(  دی   20( چون  کنم،  می 

نوادر  از  یکی  شهادت  سالگرد 
پرستان  وطن  و  سیاستمداران 
از  انبوهی  خالف  بر  که  است 
هزینه  به  که  ایران  سیاستمداران 
منافع  کردن  بهینه  دنبال  به  مردم 
خود هستند، به هزینه خود برای 
"رفاهیت" مردم جان خود را در 
آخر  تا  و  اخالص گذاشت  طبق 

ایستاد.
واتسون  انگلیسی  نویسنده 
"اشرف  که  بود  نوشته  او  درباره 

مخلوقات بود".
قائم مقام که او را تربیت کرده 
خیلی  پسر  "این  بود:  بودگفته 
به  بزرگ  قوانین  و  دارد  ترقیات 
بر  میگذارد، حقیقت من  روزگار 

پسر کربالیی قربان حسد می برم 
و بر پسرش می ترسم."

کلنل شیل وزیر مختار انگلیس 
می گفت: "پول دوستی که خوی 

ندارد،  اثر  وی  در  است  ایرانیان 
فریفته  کسی  رشوه  و  عشوه  به 

نمی شود."
تنومند،  هیکل،  خوش 
غیرت  با  پرکار،  گشاده،  سیمای 
درست،  هوشمند،  مسئولیت، 
صمیمی  و  فسادناپذیر  صادق، 
دلیر  و  باک  بی  و  جسور  بود، 
بود،  سنگین  رفتاری  با  همراه 
با  همراه  داشت  نافذ  چشمانی 

مناعت طبع و حق شناسی.
خود  زمانه  خان  تقی  میرزا 
شرایط  و  می شناخت  خوب  را 
می شناخت،  را  ایران  و  جهان 
عقب افتادگی ایران را می شناخت 
خود  توسعه ای  اهداف  با  و 

شرایط  داشت.  کامل  آشنایی 
تمامی  در  و  را می شناخت  گذار 
توسعه  برای  که  ساحت هایی 
صورت  به  بود  الزم  ایران 

هماهنگ تالش می کرد.
اهداف میرزاتقی خان را تحت 

سه عنوان می توان خالصه کرد:
فرهنگ و  نشر  راه  در  نوآوری 

صنعت جدید
و  ملی  هویت  از  پاسداری 

استقالل سیاسی ایران
مبارزه  و  مالی  فساد  با  مبارزه 
به  که  مدنی  اخالق  احیاء  برای 

زوال کشیده شده بود.
در  فوق  اهداف  تامین  برای 
سطوح مختلف وارد کارزار شد، 
کشور  بودجه  کالن  سطح  در 
شده  مزمن  کسری  دچار  که  را 
حذف  و  هزینه  مدیریت  با  بود 
از  و  غیرضروری  هزینه های 
درآمدهای  وصول  دیگر  طرف 
و  متعارف  الوصول  و  معوق 
تولید  بسط  و  تولید  امنیت  احیاء 
و تجارت و اخذ مالیات به تعادل 
این  در  او  تالش های  که  رسانید 
زمینه هنوز راهنما و موثرند و در 
این زمینه فعالیت های گسترده و 

آموزنده ای کرد. )پ.ن(
و  تولید  و  اقتصاد  بسط  برای 
صنعت می دانست نظم در تمام 
اصالح  و  قانون  اجرای  و  کارها 
دوایر عدلیه و حکام شرع و اینکه 
اقلیت  و  فرق  همه  و  مردم  همه 
قوانین  سایه  در  محافظه"  "در 
والیتی برابرند، امالک از دستبرد 
کمال  در  ادیان  و  اند  مصون 
رفاهیت، برای اولین بار دیوانخانه 
دیوان  تامین کرد که جد  عدالت 
که  است  امروز  اداری  عدالت 

مردم اگر از دولت شکایت داشته 
باشند در آن مطرح کنند و برابری 

حقوقی اجتماعی اقلیت ها.
با تقی خان این اصطالحات در 

ایران شایع شد:
دیوان خانه  تقی خانی،  نظم 
دیوانخانه،  وکیل  عدالت، 
جدید،  نظم  مملکتی،  تنظیمات 
درست،  قانون  حکومتی،  قرار 
و  رفاهیت  ثابته،  حقوق  اجرای 
تبعیض،  عدم  مردم،  آسودگی 
نکردن،  عدالت  مغایر  کاری 
تنظیم  خواری،  رشوه  با  مبارزه 
کسان  گماشتن  مالیاتی،  قوانین 
ایجاد  کار،  سر  بر  قابل  و  عاقل 
ایجاد  و  تکنیک(  )پلی  دارالفنون 
روزنامه برای روشن کردن مردم 
و آشنا کردن آن ها با مسائل روز 
ایران و جهان و افزودن بر دانایی 
با  جدی  مبارزه  ها،  آن  بینایی  و 
فساد اداری، توسعه صنعت، بسط 
تعلیمات در ارتش منظم و توسعه 
چاپارخانه  ایجاد  سازی،  مهمات 
و پست، حفظ آثار باستانی، تنظیم 
هر  و صادرات، خالصه  واردات 
کار خوبی که امروز می بینید کم 
و بیش نطفه اولیه آن با میرزا تقی 

خان شروع شد.
"خدایش بیامرزاد"
از  اطالع  برای  نوشت:  پی 
اقدامات  و  احوال  مختصر  شرح 
و موقعیت میرزاتقی خان امیرکبیر 
به کتاب جامعه شناسی نخبه کشی 
به  راجع  مبسوط  بحث  برای  و 
میرزاتقی خان به کتاب ارزشمند 
فریدون  نوشته  ایران  و  امیرکبیر 

آدمیت مراجعه شود.
منبع: یادداشت های منتشر نشده 

علی رضاقلی

بازنشر یادداشتی از استاد فقید علی رضاقلی
تقی خان فرزانه عدالت خواه و نوآور

ابتکار: معصومه 
آلودگی هوا دارد به تدریج عادی می شود

ادامه از همین صفحه ... )ابتکار(
سیاسی،  چالش های  مجموع  اکنون  حال  هر  به 
دستیابی  در  را  زیادی  تاخیر  بین المللی  و  داخلی 
سیاست های  و  برنامه ها  اجرای  و  تکنولوژی ها  به 
به  انرژی  بهینه سازی  و  مصرف  الگوی  اصالح 
الزم  اقدامات  تا  می رسد  نظر  به  و  آورده  وجود 
برای رفع این مشکالت و توجه به فرهنگ عمومی 
و نقش مشارکت مردم صورت نگیرد، کماکان در 
جا بزنیم.  این نکته را هم فراموش نکنیم در این 
نقاط کشور  از  بسیاری  برف سنگین  که  روزهایی 
هوا  آلودگی  از  پوشانده،  را  بزرگ  شهرهای  و 
تنفس  آلوده  هوای  کماکان  و  نشده  کاسته  چندان 
می کنیم. متاسفانه به نظر می رسد آلودگی هوا دارد 
کاهشی  روند  به جای  و  می شود  عادی  تدریج  به 
که در سال های قبل آغاز شده بود، شاهد افزایش 

روزهای آلوده در سال خواهیم بود... چنین مباد

جنایت و مکافات در الهیات

اجتماعی


