
تأملی با خودارزیابی 
در عید قربان

یادداشتی از علی ربیعی

حضــرت آیت اهللا خامنه ای در پیام به حجــاج بیت اهللا الحرام، 
وحدت و معنویت را دو پایه اساســی حــج و دو عامل عزت و 
سعادت امت اسالمی خواندند و با تأکید بر پیامدهای درخشان 
رشــد بیــداری و خودآگاهــی اســالمی و بروز پدیده شــگرف 

مقاومت ...

غرب مستکبر در منطقه حساس  ما 
و اخیرا  در همه جهان روز به روز 

ضعیف تر شده است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهللا الحرام:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۲۳ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــوالی   ۱۱     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۱۱     ۱۴۰۱ تیــر   ۲۰ دوشــنبه 
صفحه  ۴صفحه  ۱۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  بازداشت در تعطیالت ، گزارش «شرق» از مرگ ۲ نفر در پی انفجار ساختمانی در مجیدیه شمالی   و یادداشت هایی از  اردوان امیراصالنی، ناصر ذاکری، جمشید رحمانی فر 

روز عرفه و عید قربان برای هم نسل های من پر از معنا و 
خاطرات شیرین است. صبح های عید چقدر با ذوق و شوق از 
خواب برمی خاستیم و ساعت هفت صبح با جماعتی به خانه 

حاج آقا بروجردی امام جماعت مسجد جامع جوادیه فرددانش 
می رفتیم. پس از خوردن چای، شیرینی و نان قندی با سالم 

و صلوات به مسجد می رفتیم. نماز عید در میان شادی مردم 
خوانده می شد.

 ۱۶ تیــر ۱۴۰۱ ســازمان آب منطقه ای تهران اعــالم کرد حجم 
ذخیره آب ســدهای تأمین کننده آب شــرب اســتان تهران در حال 
حاضر ۶۲۲ میلیون مترمکعب اســت که در مقایسه با ذخیره ۷۵۶ 
میلیون مترمکعبی روز مشابه سال گذشته، ۱۳۳ میلیون مترمکعب 
کاهش را نشان می دهد. میزان ورودی آب سدهای پنج گانه استان، 
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، به حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب 
رسیده که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از هزارو 
۲۰۳ میلیون مترمکعب بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۹ درصد کاهش یافته است. از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر سال 
۱۴۰۰) تاکنــون بیــش از ۱۸۰٫۱ میلی متر بارندگی در حوزه اســتان 
تهران ثبت شــده که این مقدار نسبت به ۲۶۶٫۴ میلی متر بارندگی 
در مدت مشــابه ســال قبل، کاهش ۳۲  درصدی را نشان می دهد. 
کمبود آب، در شرق اســتان تهران با حفر چاه های جدید، بهسازی 
چاه های قدیمی، افزایش برداشــت آب از ســد لتیان و مدار کردن 
تصفیه خانه هــای اضطراری، به صورت موقت برطرف می شــود. 
در غرب استان تهران، در شــهرهای پرند، نسیم شهر و اسالم شهر، 
برای حل مشــکل کمبــود آب، عالوه بر افزایــش تولید ۶۰۰ لیتری 
ناشــی از بهســازی چاه ها و حفر چاه های جدید در آن محدوده و 
اجاره چاه های جدید، حــدود هزار لیتر بر ثانیه آب از تهران به این 
شهرها انتقال می یابد. جمعیت تهران در افق ۱۴۱۰ دو میلیون نفر 
افزایش خواهد یافت. پیش بینی ها حاکی از آن اســت که تا ســال 
۱۴۱۰، ۵۸۰ هزار نفر به جمعیت پردیس، یک میلیون نفر به منطقه 
۲۲ تهران و ۵۰۰ هزار نفر در حواشــی تهــران به جمعیت اضافه 
می شود و این موضوع بحران آب را جدی تر می کند. میزان مصرف 
فعلی شهر تهران ساالنه یک میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب است. 
میزان مصرف آب در تهران تقریبا دو تا ۲.۵ درصد در هر سال رشد 
دارد و طبق آخرین آمار این اســتان در حــال حاضر باالترین رکورد 
«تولیــد آب» را تجربــه می کند که این مقدار حــدود ۴۳ هزار لیتر 

در ثانیه است.
آخرین داده های جمع آوری شــده از شــهرهای اقماری تهران 
نشان می دهد زمین در برخی مناطق، به دلیل فرونشست زمین که 
با افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی تشــدید شــده، در حال 
ترک خوردن اســت. بیشینه مقدار فرونشســت زمین در دشت های 
ورامین، ری، تهران، شــهریار و معین آباد بــه ترتیب به ۱۳، ۲۵، ۷، 
۳۶ و ۲۵ سانتی متر در ســال می رسد. مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ 
تهران که بخش های مرکزی و جنوبــی پایتخت را در بر می گیرند، 
در مقایســه با منطقه شمالی بیشــتر در معرض فرونشست زمین 

هستند.
تهران و پیرامون آن تنها دو درصد از منابع آبی کشور و بیش از 
۲۰ درصد جمعیت را در خود جای داده اند. مصرف آب در پایتخت 
بیش از یک میلیارد مترمکعب در ســال اســت که یک سوم آن از 
منابع آب زیرزمینی تأمین می شــود. ســرعت مصرف آب زیرزمینی 
بسیار سریع اســت و نمی توان آن را به طور طبیعی دوباره پر کرد. 
بیش از ۵۰ ســال قبل آب زیرزمینی تهــران از طریق قنات ها قابل 

دستیابی بود.
نشــت قدیمی سیستم توزیع آب در زیر شهر تهران مشکل مهم 
دیگری است. شــادروان مهندس مهدی بازرگان در سال ۱۳۳۱ در 
زمــان دولت زنده یاد دکتر محمد مصدق مســئول احداث شــبکه 
لوله کشــی آب تهران شــد و آن را به ثمر رســانید. بــه دلیل آنکه 
بخش هایــی از شــبکه توزیع آب تهران از اوایل دهه ۳۰ شمســی 
- حدود ۷۰ ســال قبل- قدمت دارد، نشــتی بیــن ۱۰ تا بیش از ۴۰ 
درصد آب جــاری تهران گزارش می شــود. ضربات و ارتعاشــات 
مداوم تونل های حفاری در عمق زمین برای گسترش شبکه مترو به 
گفته کارشناسان شهری از دیگر عوامل افزایش احتمال فرونشست 
زمین اســت. چنین روندی به توســعه تخریب سفره آب زیرزمینی 
در محدوده تهران، آلوده تر شــدن آن و البته فرونشست در مناطق 
بیشــتری از تهران و با میزانی بیش از قبــل می انجامد که تخریب 

تدریجی زیرساخت ها و ساختمان های تهران را موجب می شود.

 پرونده فعاالن محیط  زیســت جزء پرونده های پرابهامی اســت 
که هنوز نتوانســته افکار عمومی را قانــع کند؛ پرونده ای که گفته ها 
و شــنیده ها درباره آن بســیار اســت و با وجود همه نارضایتی ها از 
ادامه حبس فعاالن محیط  زیست، وارد پنجمین سال خود می شود؛ 
آن هم در شــرایطی که هنوز چرایی دقیقی از جاسوس بودن هفت 
فعال محیط  زیست (یک نفرشان دو سال پیش آزاد شد) اعالم نشده 
اســت. حفاظت اطالعات سپاه می گوید جاســوس هستند، وزارت 
اطالعات می گوید جاسوس نیستند. شاید بتوان گفت فعاالن محیط  
زیست میان اختالف نظرهای دو نهاد امنیتی گیر کرده اند. درواقع این 
پرونده یکی از آشکارترین اختالف نظرهای تخصصی دو نهاد امنیتی 
به شمار می رود. همین مســئله، کار را برای زندانیان محیط  زیست 
دشوار کرده است. حتی وقتی رئیس سابق سازمان محیط  زیست به 
گزارش کمیته دولت متشــکل از وزرای اطالعات، کشور، دادگستری 
و معاون حقوقی اســتناد می کند و می گوید فعاالن محیط  زیســت 
جاســوس نیستند، باز هم تغییری در روند رســیدگی به پرونده آنها 
صورت نمی گیرد. در سال های گذشته چندین و چند نامه  سرگشاده 
خطاب به رؤســای سه قوه از ســوی فعاالن محیط  زیست، خانواده 
زندانیان، کنشــگران اجتماعی و فعاالن سیاســی نوشــته شده، اما 
درخواســت های مطرح شده به نتیجه نرســیده است. به تازگی نامه 
جدیدی از سوی کارشناسان و متخصصان محیط  زیست و کنشگران 
اجتماعی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده و فعاالن محیط  
زیست را کامال واجد شــرایط آزادی مشروط ذکر کرده اند؛ چون آنها 
نه تنها یک ســوم حبس تعزیری به عنوان اساســی ترین شرط آزادی 
مشروط را تحمل کرده اند، بلکه برخی هایشان بیش از نصف مجازات 
محکومیت حبــس را گذرانده اند. اکنون که نزدیک به پنج ســال از 
زندانی شدن کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست کشورمان 
گذشــته است، برخی امیدوار شده اند تغییر و تحول صورت گرفته در 
اطالعات سپاه منجر به رسیدگی دوباره به این پرونده پرابهام بشود؛ 
چرا که مدیران قبلی در این نهاد امنیتی بر وقوع جرم از سوی فعاالن 
محیط  زیست اصرار داشته اند، اما این روزها شاید یک کورسوی امید 
کوچک برای رد فعل جاسوسی از سوی این افراد وجود داشته باشد. 
حال رســیدگی دوباره به وضعیــت این زندانیان و آزادی مشــروط 
آنها می توانــد امیدواری هایی در جامعه به وجود آورد؛ به خصوص 
که بســیاری از نهادها و همچنین شــخصیت های تأثیرگذار بارها بر 
بی گناهی متخصصان و کارشناســان محیط  زیســت تأکید کرده اند. 
چنین مســائلی ضرورت احتیاط بیشــتر در رســیدگی دوباره به این 
پرونــده را دوچندان می کند. اگرچه بازداشــت مصطفــی تاجزاده، 
محمد رســول اف و مصطفی آل احمد تا حد زیادی این نگاه را برای 
ما مشخص کرده اســت. اما به قول تاجزاده بیایید هنوز رؤیاهایمان 
را نگه داریم؛ چون تا روزی که رؤیا داریم زنده هستیم. پس محکوم 
به انفعال نباشــیم و بگوییم و بنویسیم و امیدوار باشیم به روزهایی 
کــه رؤیاهایمان تحقق پیدا کند و یکــی از آنها آزادی فعاالن محیط  
زیست است و البته این روزها آزادی تاجزاده و سینماگران کشورمان.

توسعه تهران و بحران آب

فعاالن محیط  زیست می توانند آزادی مشروط بگیرند؟
پرونده پرابهام

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

این یکــی، دو هفته درباره تصمیم هایی درمــورد حجاب بانوان، 
واکنش هایی بروز کرد که گاهی وجهی از اعتراض را نشــان می داد. 
به گمان من این گونه واکنش ها ناشــی از عدم همه سو نگری به این 
تصمیم هاســت. بگذارید برای روشن شدن منظور 
به عقب برگردیم. هم ســاالن مــن حتما به خاطر 
دارند که پــس از انقالب، نهادی برای اداره امنیت 
درون شــهرها تشکیل شــد به نام «کمیته انقالب 
اسالمی» که بعدها در سازمان پلیس و ژاندارمری 
ادغام و نیروی انتظامی از این ادغام حاصل شــد. 
در آن دوره ای کــه کمیته انقالب اســالمی وجود 
داشــت، این نهاد، برخورد با مســئله پوشش زنان 
در جامعه را وظیفه خود می دانست و تقریبا تمام 
نیروهای گشــت آن، ســوای کنتــرل امنیت درون 
شــهرها، برخورد با بانوانی که به اعتقاد نیروهای 
گشــت آن، رعایت حجــاب را نمی کردند، بر عهده 
داشــتند، تا آنجا که تقریبا تصــور عموم بر این بود 
کــه مهم ترین و بلکه تنها وظیفــه کمیته، نظارت 
و پیگرد مســئله حجاب اســت. با ادغام نهادهای 
انتظامــی شــهری در یکدیگــر و تشــکیل نیروی 
انتظامی یگانــه، اولین گام در ســاماندهی کنترل 
پوشش زنان شــهری نیز در دستور کار قرار گرفت 
که حاصل آن ایجاد نیرویی تعریف شده در ساختار 

نیروی انتظامی به نام «گشــت ارشاد» بود و سایر نیروها از دخالت و 
ورود به مســئله حجاب، خارج شدند. تشــکیل این بخش در نیروی 
انتظامی، هرچند که با مخالفت بعضی روبه رو شد؛ ولی نشانه مثبتی 
بود از اینکه ساختار اداری کشور قصد دارد که برای برخورد با موضوع 
حجاب و بدحجابی، از وجه سلیقگی پرهیز کند و آن را به نیروهایی 
آموزش دیده بسپارد؛ اگرچه هر از گاهی نشانه هایی از کنترل خارج شدن 
برخوردها نیز دیده می شــد؛ ولی همچنــان این وجه از قضیه که هر 
نیرویی اجازه نداشت تا سرخود و بسته به سلیقه با موضوع حجاب 
و بدحجابی برخورد کند، وجه مهــم ماجرا بود که البته تا جایی که 
به خاطر دارم، در تمام مدت تشــکیل گشت ارشاد، کسی به این وجه 
مثبــت و پر اهمیت نپرداخته اســت. حضور و برخــورد این نیرو هم 
همیشه یکسان نبوده و در زمان هایی شدیدتر و بعضی ایام نرم تر بوده 
که به ایجاد گمانه هایی در این تغییر رفتار منجر شــده است. هرچه 
هست در تمام این ۴۳ ســال، موضوع پوشش و حجاب بانوان یکی 
از موارد بســیار پر بسامد در کشــورمان بوده و واکنش های مختلفی 
را باعث شــده اســت. همان طور که در ابتدای یادداشت آمد، در این 
یکی، دو هفته، دوباره این موضوع و نحوه برخورد با نحوه پوشــش 
زنان به مسئله ای پرحاشیه تبدیل شد که تأکید جناب رئیس جمهور 
بر مصوبه شــورای انقالب فرهنگی و دستور معاون دادستان مشهد 
درمورد ارائه ندادن خدمات به افــراد بدحجاب در ادارات و بانک ها، 
از آن جمله بود که نهایتا به دستورالعملی منجر شد که برای اطالع 
عموم در برخی ادارات و بانک ها نصب و در آن آمده اســت «نظر به 
اینکــه طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اســالمی و تبصره آن هر گونه 
عمل جریحه دار کننده عفت عمومی و همچنین ظاهر شــدن زنان در 
انظار عمومی بدون حجاب شــرعی جرم اســت، از ارائه خدمات به 
افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم». نکته مهم در تمام ماجرای اخیر 
همین است، استناد به قانون. اگر دقت کنیم، هم رئیس جمهور برای 
موضوع برخورد با بدحجابی به یک مصوبه ارجاع داده اســت (که 

البته بر طبق قانون اساســی این مصوبه قانون نیســت)، هم معاون 
دادستان مشــهد به صدور یک دستور در حوزه اداری اقدام کرده که 
از جهت مستند و مکتوب بودن می توان درمورد آن اظهار نظر حقوقی 
کرد که مهم ترین مورد نیز همین دســتوری است که مستند به ماده 
۶۳۸ قانون مجازات اسالمی است و از حجاب شرعی نام برده است.
قانون راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید؛ مثال برای رانندگی در 
یک بزرگراه می گوید سرعت بیش از حد مجاز جرم است و با دوربین 
ترافیکی، از خودروهایی که بیش از حد مجاز ســرعت دارند، عکس 
می گیرند و راننده متخلف دیگر نمی تواند منکر تخلف خود بشــود؛ 
ولی همه اینها وقتی قابل اجراست که ابتدا گفته شود سقف سرعت 
مجاز چقدر اســت که راننده بداند اگر ســرعتش از چه مقدار بیشتر 
بود مرتکب جرم شده است. نمی شــود به رانندگان بگوییم سرعت 
غیرمجاز جرم اســت؛ ولی حد ســرعت مجاز را معلــوم نکنیم. اگر 
سقف سرعت مجاز معلوم نباشد، رانندگان چه چیزی را باید رعایت 
کنند؟ مورد ماده ۶۳۸ هم همین اســت، می گوید که حجاب شرعی 
بایــد رعایت شــود؛ ولی نه در این ماده و نــه در هیچ ماده دیگری از 
قانون مجازات اســالمی معلوم نکرده که حجاب شرعی چیست. آیا 
خود بانوان به تشخیص خود باید آن را مشخص کنند یا قانون گذار؟ 
قانون گذار که هیچ کجا چنین موضوعی را معلوم نکرده، افراد هم که 
سرخود نمی توانند برای حجاب شرعی تعریف بگذارند، پس آن اداره 
یا بانک به اســتناد چه چیزی قرار اســت یک عده را از ارائه خدمات 
محروم کند، به سلیقه شخصی خود؟ اینکه معتقدم باید از ماجرای 
پیش آمده استقبال کرد، برای همین است که باالخره شاید قانون گذار 
تصمیم بگیرد معلوم کند حجاب شرعی چیست تا بانوان هم بدانند 
قانونا چه چیز را باید رعایت کنند؛ چرا که نمی شود کسی را به استناد 
امری نامشــخص در قانون از ارائه خدمات محــروم و مجازات کرد؛ 
همان طور که وقتی ســقف ســرعت معلوم نباشد، نمی توان به یک 

راننده گفت که تو خالف کرده ای.

مـتـن و حـاشـیـه

مثل سرعت غیر مجاز

مهدی زارع

افشین امیرشاهی

مهرداد احمدی شیخانی

 تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

ترور یك سیاســت مدار در ژاپن معاصر امری غیرمعمول است و آنچه روز جمعه در شهر  «نادا» رقم خورد، هنوز 
هم غیرقابل هضم به نظر می رسد. ترور «شینزو آبه» ژاپن را از بزرگ ترین سیاست مدار پس از جنگ و آسیا را از 

یک رهبر آینده نگر که به دنبال ایجاد چارچوبی برای صلح منطقه ای بود، محروم کرد.  

  آبه، باســابقه ترین نخســت وزیر ژاپن، در سال ۲۰۲۰ از ســمت خود کناره گیری کرد. او به دلیل وضعیت نامناسب سالمتی و با ناکامی 
در کنترل همه گیری ویروس کرونا، از جمله اقدام بســیار دیرهنگام درباره قرنطینه ها و توزیع با تأخیر واکســن، مشــکالت اقتصادی و عدم 
موفقیت در تالش طوالنی مدت خود برای بازنگری در قانون اساسی صلح طلبانه ژاپن، از مقام خود استعفا داد. اما حتی پس از استعفای 
خود یکی از تأثیرگذارترین سیاســت مداران ژاپنی باقی ماند و همچنان در تالش برای بازنویســی میراث خود بود. با این حال، تالش های او 

در هشتم جوالی با ترور به پایان رسید. اما هیچ گلوله ای نمی تواند از تأثیر آبه بر کشورش و جهان بکاهد.

  ژاپن پس از «آبه»

پاسخ وزارت نفت 
به «شرق»

استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره اخیر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت 
وارد بازارهایی شده است  که قبال تصور حضور در آنها را نداشت

«شرق» بررسی کرد؛ بعد از «شینزو آبه»   «شرق» بررسی کرد؛ بعد از «شینزو آبه»   
مقابله با ماجراجویي های پکن  در سرزمین آفتاب تابان تمام می شود؟مقابله با ماجراجویي های پکن  در سرزمین آفتاب تابان تمام می شود؟

مینا نصر: بیــش از ۱۰ ماه از حضور طالبــان در کابل می گذرد. از 
همــان اولیــن روزهای ســیطره طالبان، با وجود فضــای رعب و 
هراس دخترانی شجاع پالکارد در دست، نوای مخالفت سر دادند؛ 

شعارهایی معنادار که ماهیت طالبان را زیر سؤال می برد:
شهر تک جنسیتی بوی تعفن دارد... 

نان، کار، آزادی
حذف زنان= حذف انسان

نفس برگزاری چنین تظاهراتی، در آن دوران که شــهر در سایه 
وحشــت و اضطراب بود و جهانیان در شوک تسلط دوباره طالبان 
بودند، شجاعتی ســترگ می طلبید. این اتفاق بارها و بارها افتاد و 
دختــران و زنان کابل که نگران آینده و سرنوشــت خود بودند، هر 
چنــد وقت یک بار خیابان ها را مملو از حضــور خود می کردند تا 
مخالفت شــدید خود را به جهانیان نمایــش بدهند. آنان چندین 
تظاهــرات را علیــه طالبان در کابــل و دیگر والیت هــا راه اندازی 
کرده اند. با اینکه این حرکت ها و تشــکل های اعتراضی زنان، بارها 
توسط طالبان سرکوب و راهپیمایی آنان با استفاده از گاز اشک آور 

پراکنده می شد...

حکم نخستین دادگاه 
«من هم»؛ اعدام!

هیچ ارتباطی نمی تواند 
جایگزین برجام شود

زنان معترض افغانستان 
در انزوا

۱۰

۲

دادگاه بدوی، حکم پرونده «ک.الف» را صادر کرد

گفت وگو با شیما قوشه، وکیل ۵ نفر از شاکیان پرونده «ک.الف»

رابطه با عربستان و مصر در گفت وگو با سیدعبداالمیر نبوی

این گزارش را در صفحه  ۱۲ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید
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