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ســامان موحدی راد: یــک ماه پــس از باران های سیل آســای 
تابستانی دو شــهر بزرگ ایران درگیر مشکالت تأمین آب شدند. 
ابتدا شهرکرد مرکز استان چهار محال وبختیاری بود که در تأمین 
آب با مشــکل مواجه شد. بعد از حل مشکل شهرکرد نوبت به 
همدان رسید. اگرچه دالیل رخ دادن این دو حادثه یکسان نبود؛ 
اما به هر روی در ســال ۱۴۰۱ دو مرکز اســتان ایران بیش از یک 
هفته آب نداشتند و آب رسانی به آنها با تانکر انجام می شد. در 
همدان همچنان معضل پابرجاســت و آب در شهر جیره بندی 
اســت. دولت در حال وعــده دادن برای حل پروژه آب رســانی 
اســت و مدام از ابرپــروژه حرف می زند و آب ســد تالوار بیجار 
یــک گزینه برای رســیدن به همدان اســت؛ امــا آنچه همدان 
را به این نقطه رســانده، نــه رویدادی یکبــاره بلکه فاجعه ای 
اســت که طی دهه ها در این شــهر رقم خورده است. همدان 
یکی از کانون های فرونشســت در ایران است و سال هاست که 
درباره آن هشــدار داده می شود. دو دشــت بزرگ در این استان 
به دلیل برداشــت های غیراصولی آب خشک شده و مشکالت 
و معضالت دیگری که بحران های آبی در این شــهر را تشــدید 
کــرد. با این حال و در پنــاه نادیده گرفتن ایــن بحران ها به جایی 
رسیدیم که در تابستان ۱۴۰۱ بیش از دو هفته است که دسترسی 
مــردم همدان بــه آب با موانع جدی مواجه شــده و آنها چند 
روز کامال بدون آب را پشت ســر گذاشــتند. این مسئله بهانه ای 
شــد تا رئیس کانون وکالی دادگســتری همــدان در نامه ای به 
دادستان همدان خواســتار مجازات عوامل این ماجرا شود. به 
بهانــه نگارش این نامــه با مهدی غالمی جــالل، رئیس کانون 
وکالی دادگســتری همدان، گفت وگویی کردیم تا ابعاد حقوقی 
رسیدگی به این وضعیت را بررسی کنیم. در ابتدای این گفت گو 
از رئیس کانون وکالی دادگســتری همدان درباره دالیل نگارش 
این نامه پرسیدیم. غالمی جالل در پاسخ به سؤال «شرق» گفت: 
به نظر من کانون وکالی دادگســتری به عنــوان یک نهاد مدنی 
مســتقل یک سری وظایف صنفی دارد و هم زمان برخی وظایف 
اجتماعی هم بر  عهده آن است. از این رو اگر در جایی ما احساس 
کنیم که کسی در وظایفش کوتاهی کرده، این کوتاهی منجر به 
آســیب به عموم شهروندان شــده و وظیفه خودمان می دانیم 
برای بهبود وضعیت تالش کنیم. بی تفاوتی در این مسیر خالف 
قســمی اســت که وکال یاد کرده اند. به هر روی ما به عنوان یک 
نهاد مدنی مســتقل دغدغه مردم را هــم داریم. همان طور که 

هر شهروند در قبال شــهر خودش چنین وظیفه ای را احساس 
می کنــد. از ایــن رو در ماجرای بحران آب شــرب همدان هم ما 
این احســاس وظیفه را کردیم و به دادســتان محترم نامه ای را 
نوشــتیم و در آن موضوعاتی را تذکــر دادیم که در ادامه به آن 

اشاره می کنم.
رئیس کانون وکالی دادگســتری همدان درباره ریشــه های 
رخ دادن این شــرایط برای همدان هم توضیح داد: به نظر بنده 
به عنوان یک وکیل و یک شــهروند همدانی در ســال های اخیر 
کم کاری های گســترده ای در زمینه آب شــرب همدان رخ داده 

است. نگاه من به این کم کاری فارغ از جناح بندی های سیاسی و 
خطوط معمول اصالح طلبی، اصولگرایی، بازی های این جناح 
و آن جناح اســت. همه مســئوالن مــا در ادوار مختلف در این 
حوزه دچار یک نوع کم کاری شــده بودند. نمی توانم بگویم که 
این کم کاری عمدی یا ســهوی بوده  ولی هرچه هست، در طول 

این سال ها همه آنها دچار یک ترک فعل و قصور شده اند.
غالمی جالل در ادامه گفت: ساختار شهر همدان به گونه ای 
است که در کوهستان و منطقه ای مرتفع واقع شده است. وقتی 
شــهری در ارتفاع واقع شــده، طبیعتا برای رساندن آب به آن 

مشــکالتی وجود خواهد داشــت؛ چرا که آب که از پایین به باال 
نمی رود! یعنی اگر در این شــهر نزوالت آســمانی و بارش هایی 
هم داشته باشــیم، بیشتر آن به دره ها ســرازیر می شود؛ یعنی 
در شــهر همدان بــا وجود بارندگی ها همیشــه آب در دره ها و 
سرازیری ها جاری می شــود. در چنین شرایطی که واضح است 
مســئله رساندن آب به شــهر موضوعی هزینه بر و همراه با کار 
و تالش بیشــتر اســت، چه اتفاقــی افتــاده؟ در دهه های قبل 
مسئوالن در چنین شهری نیروگاه برق مفتح را تأسیس کرده اند؛ 
یعنی در شــهری که رساندن آب شرب به شهر موضوعی گران 

۸

در همدان چه می گذرد و چطور این شهر با بحران آب مواجه شد
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و هزینه بر بود، در مســیر تولید برق هم اســتفاده می شود و این 
برق وارد شبکه برق کشوری می شود. به این ترتیب از آب همدان 
برقی تولید می شــود و در شهرهایی مورد استفاده قرار می گیرد 
که شــاید اصال مشــکالت همدان برای تأمین آب را نداشته اند. 
موضوع این اســت که ماجرای بحران آب همدان یک روزه پدید 
نیامده. سال هاســت که بــه منابع آب زیرزمینی دســت درازی 
کردیــم. در این ســال ها گزارش هــای فراوانی از فرونشســت  
در همدان منتشــر شــده. دو دشــت بزرگ و سرســبز فامنین و 
کبودرآهنگ خشک شــده. منظورم این است که در این سال ها 
شواهد بزرگی درباره وضعیت فعلی همدان وجود داشته؛ ولی 
از سوی مســئوالن ترک فعل صورت گرفته است. از این رو ما در 
این نامه به دادستان همدان خواســتار رسیدگی به این مسئله 

شده ایم.
از رئیس کانون وکالی دادگســتری همــدان درباره نامه به 
دادستان پرسیدیم و اینکه چه نکاتی در آن قید شده. او در پاسخ 
گفت: ما در این نامه به چهار موضوع اشــاره کردیم. نخســت 
اینکه با شــناختی که از دادســتان همدان داشتیم، این اقدام را 
انجام دادیم؛ چرا که چهره قانون مندی اســت و به روح قانون 
احترام می گذارد. دیگر اینکه در این نامه از دادســتان خواستیم 
تا راه حل مسئله آب همدان را هم به دقت بررسی کنند. حسب 
اطالعاتی که در شهر می گردد، قرار است از آب سد تالوار بیجار 
برای حل مشکل همدان اســتفاده شود. طبق مقاالت علمی و 
تحقیقاتی که ما در پیوست نامه مان قرار دادیم، میزان آرسنیک 
آب این ســد باالســت. درباره عدد آن اظهارنظرهای مختلفی 
وجود دارد. آرســنیک همچنین قابلیت جذب از طریق پوســت 
را هم دارد؛ یعنی ممکن اســت در پاسخ بگویند برای استفاده 
از این آب از تصفیه کننده های خانگی استفاده کنید؛ ولی به هر 
روی در هنگام شست وشــو و تماس بــا آب هم کامال خطرناک 
خواهد بود. ما در این نامه از دادســتان خواستیم تا این موضوع 
را به کمک آزمایشگاه ها و متخصصان معتمدشان بررسی کنند؛ 
اما بخش مهم تر ماجرا این اســت که از دادســتان خواستیم تا 
به عنــوان مدعی العموم مســببان و مقصران ایــن وضعیت را 
شناسایی و محاکمه کند. همان طور که پیش تر هم گفتم، آنچه 
در همدان رخ داده، از منظر حقوق «ترک فعل» است. در قانون 
هــم در برخی مواقع ترک فعل مصداق جرم اســت. به هر حال 
وقتی مســئول یا مســئوالنی با ترک فعل شان شهر بزرگی مانند 
همدان را درگیر حاشیه و وضعیت بحرانی می کنند، قطعا قابل 
رســیدگی است. در پایان نامه هم از دادستان همدان خواستیم 
که اگر بررسی این ماجرا نیازمند هزینه های مالی است و به هر 
دلیلی کســی یا سازمانی ردیفی برای تأمین آن ندارد، ما قادر به 
تأمین آن هســتیم؛ یعنی این موضوع را هم در راستای وظایف 
مدنی مــان به عنوان یک نهاد مدنی می دانیم و همان طور که در 
مواقع دیگر حسب وظیفه مان کنار مردم بودیم، اینجا هم چنین 

است.

درســت اســت که این روزها شــهرکرد و همدان هر دو با معضل قطعی آب 
شــهری مواجه هســتند اما در واقع یکی را می توان در دســته حــوادث غیرقابل 

پیش بینی و دیگری را در دسته وقایع محتمل الوقوع و قابل پیش بینی قرار دارد.
یک شــهر با بیش از نیم میلیون جمعیت مدتی اســت با قطعی گســترده آب 
مواجه شــده و از قضا این شــهر که در دامنه الوند قرار گرفته روزگاری به جهت 
آب فراوان موجود در آن منطقه بســیار مشهور بود اما اینکه چه شده که این شهر 
و مردمان این دیار با چنین معضلی مواجه شــده اند، دالیل مستقیم و غیرمستقیم 

متعددی دارد.
وقتی یک ســد که منبع اصلی تهیه آب شرب یک شــهر با این جمعیت بوده، 
به طور واضح خشک می شود و ساکنان این منطقه را با معضالت متعددی مواجه 
می کنــد و به مدت چندیــن روز آنان را از نعمت بهره مندی از آب ســالم و کافی 
محروم می کند، نباید تصور کرد این موضوع به طور دفعتا واحدا پیش آمده و امری 

بوده که به شکل غیرمترقبه واقع شده است.

اگر درباره معضل کم آبی در این منطقه بررسی به عمل آید کامال عیان می شود 
که این مشــکل از مدت ها پیش از سوی کارشناسان به صورت هشدارگونه ای بیان 
شده و بارها تذکر داده شده که با این روند برداشت آب از این سد و کاهش ورودی 
به آن ممکن اســت روزگاری برســد که این ســرمایه مهم آبی منطقه غرب کشور 

کامال خشک شده و از حیز انتفاع خارج شود.
درمورد اینکه معضل کم آبی یا بی آبی ممکن اســت چه مشــکالتی را پدیدار 
کند، می توان سطرها نوشــت اما در واقع هیچ مرقومه ای قادر به توصیف کامل و 
واقعی لحظه ای از اوضاع و احوال افراد درگیر با این مشــکل نیســت و نمی تواند 
حــق مطلب را بیان کند. این را که قطعی آب شــرب به مدت طوالنی در روزهای 
متعدد چه تأثیری بر ســبک زندگی افراد می گذارد، نمی توان به طور کامل توصیف 
کرد اما آنچه در این میان مهم اســت و جدا از موضوع رفع مشــکل و آب رسانی 
ســریع به این شهروندان قرار دارد، بحث پیگرد قضائی عامالن این معضل است و 
مباشــر یا معاون یا مسبب حادث شدن چنین بالیی بر سر مردمان یک شهر باید به 

حضور افکار عمومی معرفی شود.
شــاید تصور شــود که بی آبی یک معضل موقتی و گذرا ست و اهمیت خیلی 
باالیی ندارد  اما در واقعیت ماجرا به گونه ای دیگر اســت و همین مشــکل بی آبی 
می تواند حقوق افراد یک جامعه را زایل کرده یا بر آن خدشــه وارد کند و حداقل 
اثر می تواند این باشد که «رعایت کرامت انسانی افراد جامعه» به عنوان یک اصل 
مهــم عرفی و فقهی و قانونی مورد بی توجهی قرار می گیرد. اگر روزی قرار باشــد 
درباره «ترک فعل» سخنی بیان شود، شاید بهتر باشد که ماجرای خشک شدن یک 
سد عظیم و حیاتی به نام ســد اکباتان را به عنوان مصداق عینی و بارزی برای آن 
معرفی کرد و تشریح کرد که «ترک فعل مستمر» از سوی مدیران متعدد چه ضرر 

و زیان های جبران ناپذیری به بار آورد.
اینکه باید هرچه ســریع تر این مشکل رفع شود و البته آن گونه که از اخبار فهم 
می شود، با توجه به اتمام خط انتقال آب از سد تالوار به این شهر ممکن است این 
مهم همین روزها واقع شود، امری بدیهی و حتمی است اما در کنار آن آنچه بهتر 

اســت مورد توجه قرار گیرد، بررســی «ترک فعل مستمر» رخ داده در این موضوع 
اســت. انتظار است که دستگاه قضا و به ویژه ریاســت محترم این قوه همان گونه 
کــه در این مدت دیده شــده که برای معضالت ملی جلســات چندجانبه ای مهیا 
کــرده و به بررســی و پیگیری آنان اهتمــام می ورزد، در این مورد هم با تشــکیل 
چنین جلســه ای به موضوع این ترک فعل مدیران رســیدگی کند تا عیان شود چرا 
با وجود همه تذکرات کارشناسی مدیران متولی امور نتوانسته از وقوع این مشکل 

جلوگیری کنند.
دربــاره پیگــرد ترک فعــل مدیران دســتورالعملی در ســال ۱۳۹۹ از ســوی 
ســید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت دستگاه قضا تهیه و ابالغ شد. این دستورالعمل 
اگرچــه کامل نبــود  اما به هرحال آغازی بود بر رســیدگی بــه موضوع ترک فعل 
مدیران؛ بنابراین به نظر می رســد که با توجه به مورد حادث شده در سد اکباتان و 
مشکالت مرتبط با آن مجموعه فعلی مدیران دستگاه قضائی با تکمیل و بازآرایی 

آن دستورالعمل به این نوع از تخلفات ورود جدی داشته باشند.
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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مایعات- اشاره- فال گرفتن ۱۰- از مطهرات- احساسات، 
رفتار و شرایط دیگران را درک کردن- جدیت در رأی و نظر 
۱۱- از جنگ های معروف امــام  علی(ع)- بی رنگ کردن 
مــو با مواد شــیمیایی- ضمیــر انگلیســی ۱۲- منطقه 

خوش آب وهوای تابســتانی- اســب ماده ۱۳- نام سابق 
شــهرضا- خاکســتر- طبیعی و معمولــی ۱۴- از افعال 
ربطی- از رشــته های ورزش اتومبیل رانــی- خواهر پدر

افقی:  ۱۵- آشفته و نابسامان- ایالتی در آمریکا 
ســوره  شــمارش-  علــم  خطــر-  بــدون   -۱ 
هشــتادوچهارم قرآن ۲- ویژگی سندی که به محض 
درخواســت بســتانکار باید پرداخت شــود- شبانگاه 
۳- دیگ گرمابه های قدیم- از مقاطع مخروطی- واحد 
 اندازه گیری شــدت زمین لرزه ۴- طراح و ســازنده بنا- 
تغییردادن جریان هوا ۵- انبارکردن کاالهای اساسی- 
به هنجار- قابلیت ارتجاعی دارد ۶- چهره- نویسنده و 
فیلم ساز شهید دفاع مقدس- رمان تاریخی شولوخف 
۷- کاله پادشــاهی- دریاچه ای بزرگ در شرق دریای 
خزر- سال ۳۵۴روزه ۸- پل در گویش عرب- لوزه سوم 
انسان- آذر ۹- همســایه چین- سازوبرگ زین اسب- 
ژانری سینمایی۱۰- هنرپیشه- حیله گر- بوی رطوبت 
۱۱- خدای دروغیــن- دریاچه ای در آفریقای جنوبی- 
تیپا ۱۲- معروف ترین ســاز پدالی جهــان- پاک کردن
 ۱۳- ممــزوج- ســودمند- روده هــا ۱۴- خوشــی- 
رســاله ای منظوم در حکمت و اخالق از ناصرخسرو 

۱۵- دوره ای از زندگی زنان- سازی زهی- سرگرمی
عمودی: 

بــرای  احترام آمیــز  عنوانــی  عذرخواهــی-   -۱
خطاب ۲- خودپســندی- دارای ذهن پریشان و فاقد 
تمرکز- طعام ۳- پشــیمانی- رودی در عراق- مخده 
۴- بازتاب- نوعی زغال ســنگ ۵- پاســخ به جدول- 
پشت ســر- وریــد ۶- خرید و فروش اشــیای دســت 
دوم- آلبومــی ماندگار با آواز محمدرضا شــجریان- 
جانشــین او ۷- پاکیزه تر- شــهری در فرانسه- براده 
فلزات ۸- آن سوی ســقف- آخرین مرحله سلوک در 
نزد بودا- مادر آذربایجانی ۹- واحد  اندازه گیری حجم 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۰۶      طراح: بیژن گورانی
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