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اعالم ظرفیت و کدرشته های جدید 
در آزمون دکترای ۹۶ 

تسنیم: مشاور عالــی ســازمان سنجش گفت:  �
درباره کدرشته های  اطالعیه ســازمان ســنجش 
جدیــد و تغییــر ظرفیت مرحلــه تکمیل ظرفیت 

آزمون دکترای ۹۶ منتشر شد. 
حســین توکلی اظهار کرد: اطالعیه ســازمان 
سنجش مبنی بر اعالم کدرشته های جدید و تغییر 
ظرفیــت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی  
دوره دکتــرای «Ph.D» (نیمه متمرکز) ســال ۹۶ 
امروز ۲۳ مهر روی سایت سازمان سنجش منتشر 

می شود. 
وی ادامــه داد: با توجــه به اعــالم تغییرات 
جدید دفترچــه انتخاب رشــته، داوطلبان آزمون 
(نیمه متمرکــز)   «Ph.D» دکتــرای  دوره  ورودی  
ســال ۹۶ تا ساعت ۲۴ سه شــنبه ۲۵ مهر فرصت 
دارنــد در مرحلــه تکمیــل ظرفیــت حداکثر ۱۵ 
کدرشــته انتخــاب کنند. مشــاور عالی ســازمان 
ســنجش افزود: داوطلبانی که در آزمون ورودی  
دوره دکتــرای «Ph.D» (نیمه متمرکز) ســال ۹۶ 
ثبت نام و شــرکت کرده اند و با توجــه به کارنامه 
آزمــون دارای نمره کل مثبت هســتند، می توانند 
براســاس ضوابط و شــرایط منــدرج در دفترچه 
راهنمای شرکت در آزمون (شماره یک) و دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره ۲) 
و اطالعیه اصالحیه ها نســبت به انتخاب رشــته 
اقــدام کننــد. توکلی تأکیــد کــرد: داوطلبانی که 
تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند هم 
می توانند فرم انتخاب رشــته خــود را با توجه به 
رشــته ها و ظرفیت های جدیــد ویرایش کنند. وی 
افزود: آن دســته  از داوطلبانی  کــه  قبال در ردیف 
 «Ph.D» آزمون دکتــرای نهایی  پذیرفته شــدگان 
ســال ۹۶ قرار گرفته و به عنوان پذیرفته شده اعالم 
شده اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت 
هستند، اما اگر در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته 
شوند قبولی قبلی آنان «کان لم یکن» تلقی شده و 
باید در کدرشته قبولی جدید ثبت نام کنند و ادامه 
تحصیل دهند. مشــاور عالی ســازمان ســنجش 
گفت: گزینــش  نهایی  در هریک  از کدرشــته های 
تحصیلــی  اعالم شــده در این اطالعیــه، مطابق  
شرایط و ضوابط مندرج  در دفترچه های راهنمای 
شــرکت در آزمون و انتخاب رشته های تحصیلی 
(شماره ۱ و ۲) و اطالعیه های قبلی آزمون  مذکور 
انجام  خواهد شــد. نتایج معرفی شدگان چندبرابر 
ظرفیت هر یک از کدرشته محل های مندرج در این 
اطالعیــه در تاریخ دوشــنبه، ۱۵ آبان ۹۶ از طریق 
سایت اینترنتی این ســازمان برای انجام مصاحبه 

دانشگاه ها اعالم خواهد شد. 

آسمان پایتخت بارانی می شود
ایلنا: ســازمان هواشناســی اعالم کرد: آسمان  �

تهــران از روز دوشــنبه بارانی می شــود. کمینه و 
بیشــینه دمای هوای تهران در روزهای یکشنبه و 
دوشــنبه به ترتیب (۱۴ و ۲۵) و (۱۲ و ۲۵) درجه 

سانتی گراد پیش بینی شده است. 

جمع آوری متکدیان در سنین 
مختلف ادامه دارد

ایلنا: معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره  �
به آنچه «اظهارنظر افراد غیرمســئول درخصوص 
توقف طرح قانونی ســاماندهی متکدیان در سنین 
مختلــف خوانده» گفــت: ادعــای توقف جذب، 
پذیرش و ســاماندهی، کذب و بی اســاس است. 
عیســی فرهادی با یــادآوری اینکه ایــن طرح بر 
اساس قانون شــورای اجتماعی کشور به مرحله 
اجــرا درآمده اســت، تصریــح کــرد: جمع آوری 
متکدیان در ســنین مختلف از ســطح شهر تهران 
ادامه دارد و این امر متوقف نشــده اســت. رئیس 
قرارگاه فوریت های اجتماعی شــهر تهران اضافه 
کرد: بر اســاس دستورالعمل شــورای اجتماعی 
کشــور، قرارگاه فوریت های اجتماعی شهر تهران 
با محوریــت فرمانداری تهران موظف اســت این 
طرح را تــا برطرف شــدن این آســیب اجتماعی 
به نحو مطلــوب و مقتضی دنبــال کند. فرهادی 
یادآور شــد: متأســفانه اخیرا افرادی غیرمسئول 
در مصاحبه هایــی، درخصــوص توقــف قانــون 
ســاماندهی متکدیان در ســنین مختلف صحبت 

کرده اند که خالف قانون است. 

خبر

آغاز ثبت نام «وام ضروری» 
بازنشستگان

ایسنا: ثبت نام وام چهار  میلیون تومانی بازنشستگان  �
کشوری با فعال شــدن لینک آن روی سایت صندوق 
بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir از دیروز (شنبه) 
به مدت یک ماه آغاز شــد. ثبت نام هزارو ۲۰۰ میلیارد 
تومان وام ضروری بازنشستگان کشوری از دیروز آغاز 
شــد و به مدت یک ماه در ســایت صندوق به نشانی 
cspf.ir ادامه خواهد داشت. وام ضروری بازنشستگان 
کشوری با کارمزد ساالنه چهار درصد و به مبلغ چهار 
 میلیون تومان در ۱۲ مرحله از سوی بانک صادرات به 
۳۰۰  هزار بازنشسته کشوری ارائه می شود. بازپرداخت 
این تسهیالت ۳۶ماهه بوده و ماهانه ۱۲۰  هزار تومان 
از مســتمری وام گیرندگان کسر می شود. بازنشستگان 
کشــوری و وظیفه بگیــران تحــت پوشــش صندوق 
بازنشســتگی کشــوری می توانند با ورود به ســایت 
صندوق و لینک ثبت نام وام ضروری، شماره دفترکل، 
شماره ملی، شماره حساب و شماره تلفن همراه خود 
را وارد کرده و برای ثبت نام اقدام کنند. بدیهی اســت 
درصورتی که تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از ۳۰۰  هزار 
نفر باشد، ارائه وام در قالب قرعه کشی انجام می شود. 

آزار جنسی ۹۰ درصد کودکان متکدی 
در پاتوق ها

ایســنا : مدیرعامل ســازمان خدمــات اجتماعی  �
شهرداری تهران از ترانزیت کودکان اتباع بیگانه برای 
تکدی گری به تهــران خبر داد و گفــت: ۹۰ درصد از 
کودکان کار مورد آزار جنسی در پاتوق ها قرار گرفته اند. 
رضا قدیمی با بیان اینکه بسیاری از این کودکان به زور 
از ســوی بستگانشــان که حتی صالحیت نگهداری 
ندارند به خیابان رانده شــده تا گدایی کنند، گفت : این 
کودکان مورد اســتثمار خانواده هایشان قرار گرفته اند 
و این  در حالی اســت که فصل ســرما نزدیک اســت 
و نباید احساســی صحبت کــرده و عمل کنیم. وی با 
بیان اینکه پس از جذب کودکان، اولیا و بستگانشــان 
شناســایی شــده و تذکرات الزم به آنها داده می شود، 
خاطرنشــان کرد: اگر خانواده های این افراد از تذکرات 
ارائه شده تعدی کنند، برخوردهای الزم قضائی با آنها 
صورت می گیرد، چراکه متأسفانه این کودکان به جای 
تحصیل از ســوی خانواده هایشان وادار به تکدی گری 
می شــوند. وی با بیان اینکــه در این مدت ۴۱۶ کودک 
جذب شــده اند که ۳۵۵ نفر برای کشــورهای اطراف 
هستند، گفت : بسیاری از این کودکان خانواده هایشان 
اصال ایران نیســتند و کودک به تهران ترانزیت شــده 
اســت! و باید ایــن هشــدار را بدهم کــه زنگ خطر 
ترانزیــت کودکان برای تکدی گری بــه صدا درآمده و 
این  در حالی اســت که در کجای دنیا به یک خارجی 
اجازه می دهنــد در چهارراه های معروف گدایی کند! 
باور کنید تکدی گری جرم اســت و نباید احســاس را 
مخلوط این موضوع کنیم. قدیمی با اشــاره به اینکه 
من از برخی اظهارنظرهای فعاالن اجتماعی تعجب 
می کنم که به خاطر عوام فریبی، دلسوزی های بی مورد 
می کنند، ادامه داد: اسم این کار حمایت از کودکان کار 
و بدسرپرســت است و بازداشــت و دستگیری در کار 
نیست، اما دقت داشته باشید که نمی توان شهر را رها 
کرد، چراکه فصل ســرما پیشِ رو است و این کودکان 
بیش ازپیش آســیب می بینند. قدیمی بــا بیان اینکه 
برخی باید از قبر و قیامت بترســند، چراکه ۹۰ درصد 
از کودکان متکدی مورد آزار جنســی در پاتوق ها قرار 
گرفته اند، گفت : آیا نمی توانیم که این کودکان را حتی 

در مراکز ساده نگهداری کنیم؟ 

اعتبار کارت های ملی تا پایان سال
فارس: حمیــد درخشــانیان در مراســم امضای  �

تفاهم نامــه همکاری با ســازمان تأمیــن اجتماعی و 
ثبت احوال که با حضور سیدتقی نوربخش، مدیرعامل 
تأمین اجتماعی، برگزار شــد، با اشاره به اینکه سازمان 
ثبت  احوال کشور در حوزه الکترونیکی نسبت به سایر 
ادارات بهتر عمل کرده است، گفت: تاکنون ۲۸  میلیون 
کارت ملی هوشــمند تولید شده و در ماه ۲٫۵  میلیون 
کارت هوشــمند تولید و توزیع می شــود. درخشانیان 
افــزود: کارت هــای قدیمی ملی تا پایان ســال جاری 
اعتبار دارند و از هم وطنان تقاضا می شــود نسبت به 
دریافت کارت ملی هوشمند خود تا قبل از پایان سال 
به ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. 
رئیس سازمان ثبت  احوال کشور درباره تفاهم نامه ای 
که امروز با سازمان تأمین اجتماعی منعقد شد، اظهار 
کرد: ثانیه ای شش  هزار استعالم از سازمان ثبت احوال 
دریافت و پاسخ داده می شود. وی بیان کرد: چند هفته 
پیش دولت مصوبه ای داشــت کــه تمامی اطالعات 
کارت های هوشــمند در کارت هوشمند ملی تجمیع 
شــود. درخشــانیان با تأکید بر اینکه کارت هوشــمند 
ملی کلید ورود بــه دولت الکترونیک اســت، گفت: 
وزارتخانه هــا و ارگان هــای مختلف هرکــدام دارای 
کارت های هوشمندی هستند که اطالعات تمامی این 
کارت ها در کارت هوشــمند ملی تجمیع خواهد شد 
و هم وطنــان با دریافت یک کارت هوشــمند خدمات 
الزم را دریافــت می کنند. رئیس ســازمان ثبت  احوال 
کشور بیان کرد: تفاهم نامه ای با سازمان های مختلف 
درباره تجمیع کارت های هوشمند ملی در حال انجام 
اســت که به زودی کارهای فنی آن انجام خواهد شد. 
درخشانیان در ادامه بیان کرد: میانگین تولید کارت های 
هوشــمند و تحویل آن نهایتا به ۱۵ روز رسیده است و 
شهروندان می توانند در ۱۵ روز این کارت ها را دریافت 
کنند بنابراین بهترین فرصت اســت که شــهروندان با 
مراجعه به قســمت های مختلف نسبت به دریافت 

کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند. 

دریچه
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شــرکت آب وفاضالب اســتان البرز در نظر دارد اجرای حدود ۲۹۰۰ متر اصالح شبکه و ۳۶۰ فقره انشعاب آب منطقه نظرآباد را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ۵ در آب واگذار نماید.

برآورد پروژه، مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه : برآورد براســاس فهارس بهاء ابنیه و شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۶، مبلغ ۲/۸۳۶/۶۵۹/۶۵۲ ریال و 
مدت اجرای کار ۶ (شش)ماه و مبلغ تضمین ۱۴۱/۸۳۲/۹۸۳ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ، ضمانتنامه بانکی، چک بانکی می باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۶ و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان البرز می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۵:۳۰ روزیکشنبه ۹۶/۸/۷ خواهد بود.

قیمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریزی به حساب شماره ۰۱۰۴۹۵۸۸۰۵۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی کرج (بنام آب و فاضالب استان البرز )
داوطلبان می توانند به منظور دریافت اســناد مناقصه از تاریخ ۹۶/۷/۲۲ تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶ با دردســت داشتن معرفی نامه به دفتر 

قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج – انتهای بلوار شهید چمران – ساختمان شماره یک مراجعه نمایند . تلفن تماس: ۰۲۶-۳۲۱۱۷۱۱۰ 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ، به آدرس ( iets.mporg.ir )  مراجعه نمایید . 

سیستم مدیریت یکپارچه/ کد ۱۰/۲۵/۰۰/ف
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ۶۳/ م ج/ ۹۶ )

شرکت آب و فاضالب استان البرز  ( سهامی خاص)

نوبت دوم  وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان البرز
سهامی خاص

ســازمان  اجتماعات  ســالن  شــرق: 
حفاظت محیط زیســت روز گذشــته 
میزبان یک فیلســوف بود. موضوع و 
محور ســخنرانی اما مرتبــط با محل 
برگزاری جلســه بود. احسان شریعتی 
گفت وگــوی  بیست وهشــتمین  در 
پردیســان با موضوع «محیط زیســت 
در حــال احیا یا احتضــار؟» در جمع 
دوســتداران و حامیان محیط زیســت 
حاضر شده بود تا از منظر فلسفه رفتار 
ایرانیان را با طبیعت و زیســت بوم این 
سرزمین تجزیه و تحلیل کند. شریعتی، 
ســوربن  دانشــگاه  دانش آموختــه 
فرانســه، فلسفه پژوه و اســتاد مدعو 
دانشــگاه تهران اســت و روز گذشته 
در ســخنرانی اش رودرروی فعــاالن 
محیط زیســت، دانشجویان و جمعی 
از هنرمنــدان در ســالن همایش های 
ســازمان حفاظت محیط زیست قرار 
گرفــت و دیدگاه های خــود را در این 

زمینه با آنها در میان گذاشت.
ابتدای سخنان خود  شــریعتی در 

با اشــاره به اینکه هماهنگی و وحدت بین انسان و 
طبیعت در آموزه های ملی و مذهبی ایرانیان ریشــه 
دارد، نســبت به تناقضات رفتاری و اندیشــه ای در 
جامعه ایران انتقاد کرد و گفت: جامعه ما از مدرنیته 
ناقص و از ضعف بینش مدنی و محیط زیســتی رنج 
می برد و نیازمند یک انقالب غیرخشــونت آمیز علیه 
خشــونت اســت؛ انقالبی که باید در درون خود ما 
صورت گیرد تا به تعریفی جدید درباره نسبت انسان 

با هستی برسیم».
او با این مقدمه که به تفکر و اندیشــیدن درباره 
محــل زندگــی نیــاز داریم، گفــت: فلســفه بنا به 
موضوعش بــه هســتی می اندیشــد، بنابراین باید 
بنیادی ترین اندیشه نسبت به سایر رشته ها باشد، اما 
متأسفانه در کشــور ما از زمان مالصدرا و مالهادی 
ســبزواری، دیگــر فیلســوف بزرگ جهان شــمولی 
نداشتیم و بیشتر استادان و شارحان فلسفه داشتیم، 
نه فیلســوف بــه معنــای متفکری که عالم گســتر 

بیندیشد.
او صحبــت خود را در این زمینــه این طور ادامه 
داد: «من به موضوع محیط زیســت از منظر فلسفه 
خواهــم پرداخت و وارد بحث کارشناســی و آمار و 
ارقام نمی شــوم و به آنچه به عنوان شــهروند برایم 
عیان اســت اشــاره می کنــم و به تبیین فلســفی و 
بینش محیط زیست اندیشانه که در آن کمبود داریم، 
خواهــم پرداخت. ما به اندیشــه ای نیــاز داریم که 
درباره زیست بوم ما و محیطی که در آن می زییم به 

شکل بنیادین بیندیشد».
او افزود: «در جنبش هــای اجتماعی که از صدر 
مشــروطه داشــته ایم به لحاظ جهان بینی و عمق 
فلســفی فقیر بوده ایم و ایــن جنبش ها گاهی حتی 
بینش راهنمای عمل نداشــته اند و بیشــتر به دنبال 
خواســته های سیاســی مثل عدالتخانه بوده اند. اما 
این نهضت هایی که ایجاد می شــوند به یک تعمق 
و تأمل بنیادین نیاز دارند تا پایدار باشــند و در غیاب 
یک چشم انداز نظری، سطحی و شکننده و بی آینده 

می شوند».
او تأکیــد کــرد: «البتــه نباید فرامــوش کرد که 
جنبــش دفاع از محیط زیســت در غرب نیز جنبش 
نوپا و جوانی است و طبیعی است که این بینش در 
کشور ما هم در میان روشنفکران کم باشد و در میان 
مسئوالن و سیاست گذاران کمتر و در میان مردم نیز 
به مراتب کمتر باشد. این وضعیت باعث شده امروز 
با یک فاجعه رو به رو باشــیم که اگــر انفجاری هم 
نباشــد انسدادی است». شــریعتی با تأکید بر اینکه 
وضعیت انســداد ناشی از سیاست های کالنی است 
که در سده گذشته، در نظام گذشته و فعلی تعقیب 
شده است، گفت: «در حوزه محیط زیست دو نگاه و 
رویکرد وجود دارد. رویکرد اول بدبینانه است که در 
آن امیدی به آینده وجود ندارد و شرایط اصالح پذیر 
نیســت، اما در رویکرد دوم امید به تغییر شــرایط و 
اصالح وضعیت وجــود دارد. نگاهی که من خودم 
هم به آن اعتقــاد دارم و به تغییر شــرایط امیدوار 
هســتم. چون جامعه ما یک جامعه جوان است و 
دارای نیرویی اســت که می تواند وضعیت فعلی را 
تغییر دهد؛ به شــرط آنکه بتوان از این نیروی جوان 

حمایت کافی کرد».
شریعتی همچنین در ادامه سخنان خود این طور 
گفت: فراتــر از نگاه های خوش بینانه و بدبینانه باید 
یک نگاه واقع بینانه نیز نسبت به شرایط داشته باشیم 
تــا بدانیم چطور می توان در شــرایط فعلی راه های 
برون رفــت را پیدا کرد. البته هر راهکار برون رفتی را 
در پیش بگیریم، احتیاج بــه مبانی داریم. در چنین 
شــرایطی یکی از موانع برای برون رفت از وضعیت 
کنونی محیط زیســت، بحث فرهنگی است، در این 
حال پرســش اصلی این اســت که چرا با توجه به 
اینکــه در آموزه های ملی ما یک نــگاه احترام آمیز 
نســبت به طبیعت و زیســت بوم وجود دارد، چنین 
روندی در برخورد با طبیعت و محیط زیســت اتخاذ 
شــده و وضعیت محیط زیست کشــورمان به چنین 

شرایطی رسیده است؟
او در ادامــه این بخش از صحبــت خود افزود: 
«یکــی از موانع در حــوزه محیط زیســت می تواند 
فرهنگی باشــد. با توجه به اینکــه تمام آموزه های 
ملی و فرهنگــی ما از نظر قومی نشــانگر یک نوع 

احترام آمیــز بــه طبیعت و بوم زیســت اســت. در 
اوســتا می خوانیم انســان ها از جانوران و گیاهان و 
آب ها ستایششان جدا نیســت و می گوید روان های 
همه جانوران، گیاهان و آب ها را می ســتاییم. یعنی 
همه پدیده های طبیعی هم ردیف انســان ســتایش 
می شوند. چون یکی از مشکالتی که از نظر فلسفی 
در تاریــخ اندیشــه پیش آمــد این بود کــه بعد از 
مسیحیت مفهوم جانور با مفهوم وحشی یکی شد. 
در یونان باستان نســبت به کلمه جانور نگاه منفی 
وجود نداشــت و خود انســان هم یکــی از همین 
جانوران بود که ســخنگو و منطقی و عقالنی بود یا 
مدنی و سیاسی بود. اما طبیعت در نگاه یونانی پایه 
همه بحث ها بود و اهمیت داشت. در ایران باستان 
هــم همین نگاه حضور دارد. در آثار فردوســی هم 
این را می خوانیم. به تعبیر اســتاد شــفیعی کدکنی 
بحث تشــخیص و تشــخص داریم کــه طبیعت و 
اجزایش در برابر ما سرشار از زندگی و حیات است. 
مثال در شاهنامه فردوســی می بینیم که هماهنگی 
بین طبیعت و قهرمانان وجود دارد و مثال در ســوگ 
ســیاوش ماه و خورشید هم ســیاه پوش می شوند و 

گیاهان هم افسرده می شوند».
او گفــت: «همین نــگاه در جهان بینی توحیدی 
ما هســت و بیش از ۵۰۰ بــار در قرآن به طبیعت و 
عناصر آن اشــاره می شــود. «آیا دیده اید آبی را که 
می آشــامید آیا شــما آن را از ابر فــرو ریختید یا ما 
که اگر می خواســتیم تلخش می ســاختیم؟». همه 
ایــن عناصــر ملی و مذهبــی در عرفان مــا در هم 
آمیخته می شــوند و حضور پیــدا می کنند. عطار در 
تذکره االولیا از بایزید نقــل می کند، هماهنگی میان 
انســان و طبیعت به طور کامــل وجود دارد و همه 
اینها را در شعر ســعدی می بینیم که می گوید برگ 
درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است 

معرفت کردگار».
شــریعتی تأکید کرد: «همه اینها به ما می آموزد 
کــه به ویژه در فرهنگ ما به شــکل شایســته یعنی 
شــاعرانه بر زمین ســکنی بگزینیم. بــا این مقدمه 
فرهنگی و عقیدتی اکنون در کشــوری هســتیم که 
استقالل دارد، مدیریت بومی و حاکمیت دینی دارد 
و همه عناصر فرهنگی ما باید مؤید آن باشــد که به 
 زیست بوم احترام بگذاریم و نحوه زیست ما الگویی 

شایسته برای بشریت باشد».
شــریعتی با بیــان اینکــه در جهان بینــی ملی، 
مذهبی و عرفانی ما بر هماهنگی انســان و طبیعت 
تأکید شده است، گفت: پس از انقالب اسالمی نیز در 
کشوری قرار داشــتیم که دارای یک حاکمیت دینی 
بود و حاکمیت دینی تأکید می کند که باید نسبت به 
زیست بوم احترام قائل باشیم. به طور کلی واقعیت 
این اســت کــه در فرهنگ ملی ایرانیان حساســیت 
بســیاری روی پاکی و طهارت وجود داشــته که این 
تفکر در دوره اســالم و تشــیع نیز ادامــه پیدا کرد؛ 
اما در حال حاضر در کشــوری هســتیم که آلودگی و 
ضایعــات، دروغ گویی و دورویی برخالف آموزه های 
ملی و مذهبی به مشــکالت عمــده جامعه تبدیل 

شده است.
او ادامه داد: «یکی از منشأ هایی که من برای این 
مسئله فکر می کنم، درک غلطی است که از مدرنیته 
وارد کشور ما شده است. روشنفکران ما که پایه های 
مدرنیته ایران را ساختند، متأثر بودند از اندیشه های 
روشنفکران عصر مشــروطه؛ اما اینها دریافتی که از 
مدرنیته داشــتند، به گونه ای بود که در عمل وقتی 
به سیاســت تجدد آمرانه در دوره پهلوی بدل شد، 
یک رشــد درون زای طبیعی آن چنــان که در اروپا و 
بعد از جنگ ها و انقالب ها پیش آمده بود، به دنبال 
نداشــت. در کشــور ما فقط مدرنیزاسیون آن هم از 
بعــد نظامی و فنــی و نهادهایی کــه تمرکز ایجاد 
می کنــد؛ یعنی دولت مرکزی بــود؛ اما این همراه با 
زیرساخت های حقوقی که «ملت» به معنای مدرن 

آن را می سازد، نبود.
این فلســفه پژوه گفت: در کشــور مــا ضایعات 
بیشــتر خریــدار دارد و ورود مدرنیته ناقص و ضایع 
و ضایع ســاز نتیجه اش این بود کــه ما مجموعه ای 
از ضایعــات را داریم. شــما از شــمال رو به جنوب 
شــهر نگاه می کنیــد، متوجه می شــوید که شــهر 
ریختی نــدارد. در حالی که مثال وقتــی در فلورانس 

سخنرانی احسان شریعتی درباره موضوع محیط زیست

نیازمند انقالب علیه خشونتیم

راه می رویــد، انــگار وارد یک موزه شــده اید و تمام 
تجــدد و تکنولوژی هم در خدمــت همین بوده که 
ســنت را حفظ کند. در حالی که در کشور ما شهرها 
هیچ فرقی با هم ندارند و شــهرها تشخص خود را 

از دست داده اند.
او گفــت: «باید ببینیم مدرنیته در اصل پروژه اش 
چــه بود و چه نقدی به آن وارد اســت؟ مدرنیته را 
می تــوان در ســه دوره دید. یکــی مدرنیته در حال 
زایــش اســت. برخالف آنچــه می گوینــد مدرنیته 
تنها سکوالریســیون گذشته اســت؛ اما مدرنیته یک 
مشــروعیت دارد که تأکید بر حقوق انســان است و 
انســان در این گام می خواهد تأیید شــود. این دوره 
انقالبــی و جوان مدرنیســم اســت. در دوره دوم با 
یک جهش فکری که نــزد دکارت می بینیم، رو به رو 
می شویم که می گوید ما باید ارباب و مالک طبیعت 
باشــیم. این دوره بلــوغ مدرنیته اســت که با عصر 
روشنگری ادامه اش را می توان دید و جنبه مثبت آن 
انقالب های صنعتی و سیاســی و معرفتی و علمی 
است؛ اما جنبه منفی آن استعمار است؛ چرا که این 
مدرنیته برای خود یک جنبه تمدن بخش قائل است. 
بعد هم دوره بردگی را در پی آن داریم که ســیاهان 
آفریقایی را به آمریــکا بردند. نهایتا هم دوره بعدی 
یعنی توتالیتاریسم از راه می رسد که فرزندان ناخلف 

مدرنیته و جنبه های منفی پروژه مدرن است».
او اظهــار کرد: «از نظر محیط زیســتی نتیجه این 
ضایعاتــی کــه مدرنیته ایجاد کرد، آن اســت که ما 
متفکرانــی داریم کــه متوجه غیرعقلی بــودن این 
پروژه عقل محوری که انســان برای مالکیت بر عالم 
داشــت، شدند و خواســتار تغییر این رویکرد شدند. 
ایــن متفکران می گویند هر کاری کــه می کنیم، باید 
به نســل های آینده پاســخ گو باشــیم. این متفکران 
می گوینــد ســیاره مــا بیــش از حد دچــار تجمیع 
جمعیت شده و نوع بشر بیش از حد گسترش یافته و 
زیاده از حد در عمق اشیا نفوذ کرده و تعادل و توازن 
طبیعی را به هم زده و بسیاری از انواع را به انقراض 
راهی کرده ایــم. این وضعیت مــن را برانگیخت تا 
ترازنامه ای فلســفی مطرح کنم که آیا انســان حق 
دارد چنیــن راهــی در پیــش بگیرد؟ یــا آنکه باید 

مسئولیت خود در مقابل نسل آینده را بپذیریم؟».
شــریعتی ادامــه داد: «تازه این بحــث و نقد به 
مدرنیته کاملی که در غرب اســت، برمی گردد و در 
کشــور ما که به شــکل ناقص هم آمــده، نتیجه را 
می توانیم ببینیم. انقالب اســالمی هیئت حاکمه را 
عــوض کرد؛ اما در نظام تولیــدی و عمران با وجود 
همــه تالش های انقالبیــون برای توســعه راه ها و 
روســتاها در دهه هــای بعد نوعی عقب نشــینی را 
شاهد بود و حتی توسعه قبلی تسریع شد که شدت 
دســت کاری آن در طبیعت و زیرساخت های کشور 
مانند سدســازی و تراکم و... نوعی بی مالحظه کاری 
نســبت به طبیعت را همراه داشت که حتی رعایت 
جــان و رفاه شــهروندان را هم نمی کند! در شــهر 
می بینیم که وســایل نقلیه عمومی و تقدم جمع بر 
فــرد وجود نــدارد و در اتوبوس ها و مترویی هم که 
هست، به کرامت انسان ها توهین می شود. مجموع 
وضعیــت هم این می شــود که هنوز حتی مســئله 

حمل ونقل را نتوانســته ایم حل کنیم 
و این یعنــی بینش اجتماعی ضعیف 
اســت و تقدم امر جمعــی بر فردی 
به طــور کلی ضعیف اســت. نوعی 
بی قانونی و بی رویگی حاکم است که 
من بشخصه در لیبرال ترین کشورهای 
غربــی هــم ایــن نــوع بی قانونی و 

بی رویگی را ندیدم».
او افــزود: «بینــش عمومی مــان 
نســبت به هســتی را باید از شــعر و 
اخالق و نصیحت و ادبیات و موعظه 
صــرف در بیاوریم و به شــکل علمی 
و فنــی و کاربردی تبدیل شــود و به 
فلســفه وجودی و اگزیســتانس بدل 
شود که در آن انسان نسبت به جهان 

مسئول است».
شــریعتی با بیان اینکــه عالوه بر 
بینش محیط زیســتی و مدنی، بینش 
فلسفی نیز دچار ضعف است، گفت: 
«تا زمانی که بینش به شکل علمی و 
فنی و به شکل فلسفه وجودی تبدیل 
نشــود، تغییرات ممکن نخواهد بود. 
اســپینوزا اعتقاد دارد انســان بخشی از جهان است 
و به اشــتباه خــود را آزاد و مســتقل از جهان فرض 
می کند و در شــرایط کنونی که در عصر پســامدرن، 
پســاتاریخ و سایر پســاها قرار داریم، شاهد بازگشت 
انســان از خودمحــوری کاذب بــه دامان هســتی 
هســتیم. در پایان قرن ۲۰ و آغاز قرن ۲۱ با اندیشــه 
هستی گرایانه ای روبه رو هستیم که قصد دارد انسان 
را در دامان هستی بازتعریف کند و نوعی بازگشت به 
شرق و آموزه های باستانی شرق در حال شکل گیری 
اســت. آموزه هایی که بر وحدت بین انســان، خدا و 

طبیعت تأکید دارد».
شــریعتی تأکید کرد: «این بازگشت به آموزه های 
شــرق و بازگشــت به دامان هســتی و رشد اندیشه 
هســتی گرایانه باید به شــکل علمی صــورت گیرد. 
یعنی این بازگشــت باید با هضم و با درنظرداشــتن 
همه مالحظــات علمی و صنعتی انجام شــود. به 
عبارت ساده تر باید از درون خطر، راه نجات پیدا شود 
و از درون درد، درمان یافت شود. یعنی باید در برابر 
تکنولوژی هوشیاری به دســت آوریم تا تکنولوژی، 
انســان را به ابزار دست خود تبدیل نکند. بشر سعی 
دارد تکنولوژی را که دســتاورد خودش است، مهار 
کنــد. اما اگر روند فعلی در ســطح جهان پیش رود 
و مقاومت هایی که صورت می گیرد بی نتیجه باشد، 
فجایع ما را به انفجار، نابودی و احتضار می کشاند. 
در شرایط حاضر صحبت از گرمایش زمین و تخریب 
الیه ازن یک بحث جهانی اســت. چون آسیب های 
آن کل جهان را دربر می گیرد و یک امر جهان شمول 
محســوب می شــود که محدود به یک نقطه از کره 
زمین نیســت. بنابراین ناچاریم که مسائل را به طور 

جهانی حل کنیم».
او با انتقــاد از اینکــه هنوز نگاه جهان شــمول 
در جامعه ما وجــود ندارد، گفت: «تنها با داشــتن 
نگاه فرافرقــه ای، فراقومی، فراملی و ... اســت که 

می توانیم در امر محیط زیست موفق باشیم». 
شریعتی با اشاره به اینکه وضعیت محیط زیست 
در کشور ما بســیار وخیم  است، گفت: «آگاهی های 
محیط زیســتی در سیستم آموزشــی ما وجود ندارد 
و حتی حساســیت عمومی نســبت به ابتدایی ترین 
مســائل حوزه بهداشــت وجــود ندارد چه برســد 
به مســائل کالن محیط زیســت. بنابرایــن فعاالن 
محیط زیســت باید روی این موضوع متمرکز باشند. 
همچنین باید یک بسیج برای حفظ نیروهای سالم و 
جوان در حاکمیت به منظور آگاهی رسانی و آموزش 
مسائل محیط زیست صورت گیرد. چراکه بوم زیست 
کشــور ما در چهــار عنصر آب، هوا، خــاک و انرژی 
دچار آســیب اســت، جامعه ما نیاز بــه یک جهاد، 
بسیج و انقالب دارد. انقالبی غیرخشونت آمیز علیه 
خشــونت؛ انقالبی که باید در درون خود ما صورت 

گیرد تا به تعریفی جدید نسبت به هستی برسیم».
شــریعتی در پایان در پاســخ به پرسش یکی از 
شــرکت کنندگان درباره دلیــل منفعل بودن جامعه 
روشــنفکری ایــران در برخورد با مشــکالت محیط 
زیستی، این طور پاســخ داد: «روشنفکران سایر امور 
به ویژه امور سیاسی را در اولویت می بینند و محیط 

زیست در اولویت آنها قرار ندارد».
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