
از زلزله افغانستان  تا زلزله  تهران
اهمیت و لزوم جلب توجه افکار عمومي و مسئوالن

به بحث راهبردي ایمني عمومي

 تابستان امســال کمبود آب نگرانی هایی را درباره تامین آب فضای 
ســبز تهران در میان شــهروندان برانگیخته است و کمبود بودجه 
شــهرداری نیز این نگرانی ها را مضاعف کرده است. «شرق» به این 
بهانه با سید آرش میالنی رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم 

شهر تهران به گفت وگو نشسته است.

فضای سبز تهران مهم ترین دارایی 
محیط زیستی شهر است

گفت وگو  با سید آرش میالنی
رئیس کمیته محیط  زیست شورای پنجم  شهر تهران

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۳۰     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۳۰     ۱۴۰۱ تیــر   ۹ پنجشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید: دادگاه هواپیمای اوکراین کي برگزار مي شود؟ کاهش مجازات حبس محکومان فاقد سابقه   و یادداشت هایی از  سیامک قاجار قیونلو، سمیرا عابدی، آیدا آل هاشمی، آرمان فرهادی 

 در یك دوره ۳۰ ساله از ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵، کشورمان به طور 
متوسط، هر سال بیش از ۳۳۰۰ کشته ناشی از زلزله داشته 

است! در این دوره ۳۰ ساله، تلفات جانی زلزله در کشورهای 
چین، ایران و ترکیه به ترتیب ۲۴۴۳۴۴، ۱۰۰۸۵۱ و ۲۴۳۷۱ 

نفر بوده است. بر اساس این آمار با وجود اینکه جمعیت ایران 
یك درصد جمعیت جهان است، متأسفانه ۲۵ درصد تلفات 

انسانی زلزله در یك دوره ۳۰ ساله، متعلق به کشورمان است...

روزنامه همشــهری در شماره یکشــنبه هفته جاری سخنان 
رئیس جمهــوری محتــرم را در مصاحبه با صداوســیما و طرح 
موضوعات مربــوط به تورم و گرانی های آینده و میراث شــومی 
که از دولت روحانی به ایشــان رسیده اســت، به چاپ رساند. در 
ستون ســمت چپ روزنامه به مطلبی درباره مهاجرت داخلی از 
نقاط جنوبی که دچار خشک ســالی و ریزگرد و... هستند به گیالن 
و مازندران و اهمیت این موضوع پرداخته بود، ضمن اینکه حجم 
عملیات ساختمانی در شمال کشور مؤید این مهاجرت است. این 
دو مطلب در کنار هم نشان از آن داشت که رئیس جمهور تنها به 
مسائل جاری قابل بازگشت که به نوعی قابل حل است، پرداخته 
و حتی وعده گرانی های جدید در سال آینده را داده و از کنار مسائل 
بسیار مهم تر ایران از جمله مسئله مهاجرت داخلی و البته ده ها 
مســئله مهم دیگر غیرقابل بازگشت از جمله مسائل ژئوپلیتیکی 
گذشــته اســت و الزم به توضیح نیست که مســائلی که به آنها 
پرداخته  نشــده آینده وجودی ایران و نظام جمهوری اســالمی را 
رقم می زند. اتفاقا در باب مســائل مختلف روز و حاشیه های آن 
در این روزنامــه و در روزنامه های دیگر مــوارد مختلفی از قبیل 
ســفر وزیر خارجه روسیه و حاشیه های آن، سفر مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، ســفر نخست وزیر عراق و بسیاری دیگر به 
چشم می خورد که هرکدام جای تأمل و دقت دارد. اما آنچه بسیار 
مورد توجه این نویســنده قرار گرفت، مطلبــی بود از گفت وگو با 
جناب آقای ســیدمحمد میرباقری تحت عنوان «حرکت به سوی 
تکنولوژی کارآمد» که می تواند نشانه هایی از تفکر موجود و حاکم 
در کشور را نشان دهد. در کنار همه خبرهای سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعــی و گرفتاری های مردم محتوای این گفت وگو نشــان 
می دهد که علت گرفتاری های ما در این روزگار چیســت؟ اگر پای 
ما در زمین باشــد و به زمین نگاه کنیم می توانیم به قول معروف 
گلیم خود را از آب بیرون بکشیم، ولی اگر پای در زمین نباشد و به 
رؤیا بیندیشــیم آن وقت در کار روزمره خودمان می مانیم و ظاهرا 
آنچه را که جناب آقای میرباقری در مصاحبه ارائه کرده اند، شیوه 
ملک داری مان اســت و به همین دلیل به دنبــال ناکجاآباد، آبادی 
خودمان را از دست می دهیم. کالم ایشان را به تذکار می برم، شاید 
گرهی را که وجود دارد یا به تعبیر رئیس جمهوری محترم، مسبب 
وضع فعلی را بشناسیم. طبعا به نظر می رسد در این میان اندیشه 
رئیس جمهور قبل آقای حســن روحانی که با کلید همه درهای 
بسته را می خواست بگشاید یا می خواست با توانایی خود به عنوان 
سوپرمن رأسا همه تحریم ها را برطرف کند، از این قبیل است. پای 
نه در روی زمین و اندیشــه در ناکجاآباد. البته اشــکال ندارد خود 
را ســرگرم بحث های کالمی و حتی سفســطه های فلسفی کنیم 
و با سلســله کلمات و جمالت برای خود دنیایی خیالی بسازیم، 
زیرا هیچ معیاری برای ســنجش وجود ندارد و کلمات و جمالت 
مطنطن همواره می تواند زاییده و نوشته شود و بی هیچ بار معنایی 
و اجرائی و صرفا با کالم ناکجاآبادی باقی بماند و طبیعی اســت 
حرف زدن نه مالیــات دارد و نه تعب و نه مجازات و صرفا آنچه 
باقی می ماند تخیل و تخریب اســت، هرچند به ظاهر زیبا و نیکو 
باشد. ایشان فرموده اند فناوری های جدید یک سلسله ضعف های 
بنیــادی دارد که آنها را به اینجا کشــانده و مــا باید از نقطه های 
بنیادین دیگری آغاز کنیم و به فناوری های جدید برســیم. معنی 
این حرف آن اســت که نقطه های بنیادین فناوری را که در تاریخ 
علم به دوران پارینه سنگی و ابزارسازی انسان بازمی گردد، دوباره 
احیا کنیم و نوع دیگری از فناوری را اختراع کنیم. جالب است که 
در همان صفحه کالم مقام معظم رهبری درج است که گفته اند 
فناوری به مسیرهای غیرانسانی رفته و مثال آن را تولید بمب اتمی 
ذکر کرده اند؛ یعنی آنکه اصل فناوری نفی نشده بلکه سوءاستفاده 
از آن نهی شده است. اتفاقا در همان صفحه مصاحبه جناب آقای 
میرباقری، نظریه شهید مطهری که همسویی کامل با بیانات مقام 
معظم رهبری دارد ذکر شده است. شهید مطهری می گوید ریشه 
مشکالت امروز بشر تکنولوژی نیست، بلکه مشکل در خود انسان 
است. رابطه انسان با انسان که درست باشد صنعت جامد، جماد 
مرده می شــود برای انسان و در دست انسان، مانند یک بیل در هر 
حدی که بخواهد استفاده کند، می کند و در هر حدی که بخواهد 
استفاده نکند، نمی کند.توجه شود که ادعای ابداع فناوری جدید با 
بیان مسیرهای غلط استفاده از فناوری تفاوت کامل دارد. فناوری 
یعنی تطور خالقیت انسان در طول تاریخ درحالی که ادعای ابداع 
فناوری جدید معلوم نیست یعنی چه و به کجا می تواند تکیه کند 

و آیا می توان تاریخ را از نو شروع کرد.
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اینکه حال کشورمان در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی، 
اجتماعــی و محیط زیســت خوب نیســت، دیگر بــرای همه مثل 
روز روشن اســت. کشــور در دوره های مدیریتی متفاوت به جایی 
رســیده که حتی در تأمین حداقل های معیشــت مردم به مشکل 
خورده اســت. توسعه مختل شده و جامعه ایران به عقب برگشته 
اســت. تورم نیز به یک بی اعتنایی بزرگ به مردم ایران تبدیل شده 
اســت. مردمی که چندین ســال تالش می   کنند چند پله خودشان 
را باال بکشــند و ناگهان با یک تورم فزاینده دوباره به پایین کشــیده 
می   شــوند. رفــاه و اقتصاد را بــه همه کشــورهای منطقه و همه 
دوســتان و نزدیکانی که مهاجرت کرده انــد، باخته ایم. چرا؟ چون 
پیشرفت و توســعه کشــورها بدون کمک یکدیگر ممکن نیست و 
گذر از بحران هــا به خصوص برای ایران که بــا ده ها بحران بزرگ 
دست وپنجه نرم می   کند، بدون کمک های جهان نه تنها دشوار بلکه 
غیرممکن به نظر می   رســد. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ بایدها 
و نبایدهای زیادی وجود دارد. یکی از کارشناســان عرصه سیاست 
می   گفــت یکی از این بایدها می   تواند جهانی شــدن و اســتفاده از 
مدیران خارجی باشــد. همان اتفاقی که در سطح فوتبال و والیبال 
رخ می   دهد و از مربیان خارجی ممتاز اســتفاده می   کنیم. به عنوان 
نمونه می   توان از ازبکستان گفت که رشد اقتصادی این کشور باعث 
جذب سرمایه گذاران خارجی شده است. رئیس جمهوری ازبکستان 
بــرای بازنگــری در اقتصاد ناکارآمد کشــورش از یک کارشــناس 
بریتانیایی متولد هند دعوت به همکاری می   کند و او را به ســمت 
مشــاور ارشد خودش برمی گزیند. این انتصاب و مجموعه اقدامات 
این مشاور منجر به جذب سرمایه گذاران بین المللی و تشویق ده ها 
شــرکت بزرگ برای حضور در این کشور می   شود. ازبکستان بعد از 
حدود ۳۰ ســال انزوای نســبی از راهنمایی های فردی باتجربه با 
ارتباطات بین المللی گســترده استفاده کرد تا اصالحات خودش را 
جلو ببرد. هرچند می   دانم امکان جــذب مدیرانی کاربلد، باتجربه 
و توانمند از ســایر کشورها در اقتصاد ایران در شرایط فعلی وجود 
نــدارد؛ چون اصال چنین نگاه و اعتقادی در مدیریت کشــور وجود 
نــدارد. آنها در چارچــوب نظام نیســتند و ممکن اســت با اتهام 

جاسوسی مواجه شوند. 
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به دنبال رؤیا و نه پای در زمین

راهی جز توسعه
 روابط بین الملل نیست

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

دوست دانشــمند آقای خســروپناه به نامه آقای دکتر ایرج فاضل، 
رئیــس جامعه جراحان که برای جلوگیری از قطع دســت ســارق 
نوشــته بودند، پاســخ داد؛ (۳۰ خرداد) با این بیان که تعطیل کردن 
احکام اســالم، از جملــه مجازات ها، وهن به دین اســت، نه اینکه 
اجرای آن وهن به دین تلقی شــود. در ادامه آورده بود: چگونه یک 
شــخص غیرمتخصص در مسائل فقهی و اســالمی به راحتی نظر 
می دهد. این پاسخ از آقای خســروپناه بعید می نمود. در نامه آقای 

دکتر ایرج فاضل نه فتوایی وجود داشت و نه اظهارنظری در مسائل 
فقهی شــده بود. اگر کســی مدعی شد قطع دست و نقص عضو در 
ایــن روزگار وهن به دین اســت و به مصلحت جامعه نیســت و در 
نظام های حقوق بشری محکوم اســت، همان طورکه در زمان امام 
(ره) راجع به سنگســار بیان شد، این فتوا نیست. مضافا پاسخ آقای 
خســروپناه نقدهای فقهی و کالمی دارد کــه در اینجا و در این چند 
ســطر وارد نمی شــوم. خوب است روشــن کنیم که منظور شارع از 
تشــریع چنین مجازات هایی چیست؟ به قول مرحوم  شهید بهشتی 
که به صورت ســؤالی مطرح می کند، آیا اجــرای احکام جزائی در 
اســالم موضوعیت دارد یا طریقی برای کاهش جرم هاست؟ از باب 
مثال: غرض از مجازات ســارق این اســت که امنیــت اموال مردم 
محقق شــود یا که باید تعبدا انگشتان را برید و مأمور به تکلیف بود، 
نتیجه هرچه باشد، ازآنجاکه جامعه جراحان به عنوان متخصص در 

موضوع نظر داده اســت، الزم می دانم نظر مرحوم آیت اهللا منتظری 
را در این باب یادآور شــوم: اگر فقیه در حــوزه احکامی که به یقین 
تعبدی نیست، با تشخیص کارشناسان به تغییر مصلحت و مفسده 
واقعی قطع و یقین پیدا کرد که بقای حکم اول گزاف است، در چنین 
موردی می توانــد حکم جدیدی را اســتناط کند.(آیت اهللا منتظری، 
مجازات های اســالمی، ص ۱۰۱). یعنی به جــای نقص عضوکردن 
مجازات جایگزین وضع شود. جا دارد ما به جای اینکه در احکام دین 
تعصب داشــته باشیم، تا حدودی در اهداف دین و مصالح شریعت 
تأمل کنیم که جوامع اســالمی تا چه میزان به اهداف دین دســت 
یافته اند؟ بریدن انگشــتان دست یک انسان به خاطر سرقت، در این 
روزگاری که همواره اســالم را به خاطر برخی گفته ها و عملکردها 

مورد وهن و استهزا قرار می دهند، چه جای دفاع دارد؟
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یادداشت

تأملی در مجازات ها 

سیدمصطفی هاشمی طبا

افشین امیرشاهی

محمدتقی فاضل میبدی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

روز گذشته خبرنگاران شاهد یکی از خلوت ترین حیاط دولت ها بودند. رئیس جمهور به همراه امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
به ترکمنســتان رفته بود و ریاست جلســه هیئت دولت را محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، برعهده داشت. در 
شــرایطی که عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تازه اســتعفا داده و فاطمی امین، وزیر صمت هم به تازگی از 
استیضاح احتمالی مجلس جسته است، طبیعی است که در جمع خبرنگاران حاضر نشدند. ناگفته نماند که جلسه هیئت 
دولت هم با تأخیری یک ساعته برگزار شد و البته اهالی رسانه هم از این شرایط بی نصیب نماندند و پس از انتظاری نسبتا 
طوالنی آن هم در گرمای تیرماه، پذیرای اعضای هیئت دولت در حاشیه جلسه بودند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، 
یکی از وزرایی بود که با «شرق» گفت وگویی اختصاصی داشت. خاندوزی با استقبال از این ایده که دولت قبل از اجرای 
جراحی اقتصادی در جامعه این جراحی و اصالح ساختار را از درون خود شروع کند، گفت که دولت موافق صددرصدی 

این ایده است و از آن استقبال می کند و البته آن را تا حدی در درون خود اجرا کرده است.

 علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت نیز در پاسخ به «شــرق» درخصوص دور جدید مذاکرات برجامی بیان کرد:  «دولت همیشه با جدیت 
پیگیر حقوق ملت ایران و مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرقانونی بوده و هســت و پا به پای خنثی سازی تحریم ها پیش رفته است».  سخنگوی 
دولت همچنین ادامه مذاکرات برجامی در قطر را در راســتای اســتمرار مذاکرات قبلی ایران دانست و تأکید کرد:  «این مذاکرات در راستای همان 
مذاکرات قبلی اســت و ایران می کوشــد مذاکرات را به صورت مســتقیم با اتحادیه اروپا در دوحه ادامه دهد». او در ادامه سخنانش به «تفکیک 
وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» اشاره کرد و این تصمیم را مصوبه دولت قبل دانست و گفت: «تشکیل وزارت بازرگانی الیحه 
دولت ســیزدهم نیســت، طرح مجلس دهم در ســال ۹۷ بوده و دولت نهایتا با کلیات آن موافقت کرده است؛ اما فعال باید دید مجلس یازدهم 
برای تشــکیل وزارت بازرگانی به این شکل طرح دارد یا خیر». در نهایت هم سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز در پاسخ به 
«شــرق» به تشــریح تفکیک طرح یا الیحه احتمالی وزارت بازرگانی از وزارت صمت پرداخت و در ادامه گفت که احتمال دارد رئیس جمهوری 
باز هم فاطمی امین را به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی کند یا اینکه اصال در بررسی حقوقی مشخص شود نیازی به معرفی دوباره او به 

مجلس نیست و صرفا دولت برای وزارت بازرگانی به مجلس وزیر معرفی کند.

یا دوحهغبار در تهران
روزی خلوت در حیاط دولت

حین مذاکرات خبرهای غیر رسمی برای القای شکست برجام منتشر شد 
سخنگوی وزارت خارجه تکذیب کرد

گفت و گو با وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و معاون پارلمانی رئیس جمهوری  در حاشیه جلسه کابینه

شرق: چین ســال گذشته ســریع ترین قطار جهان را ساخت؛ قطار 
مغناطیســی با سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت که حاال می تواند یک 
رقیــب جدی برای هواپیما باشــد! در عربســتان و ترکیه قطارهای 
مســافربری با ســرعت ۳۰۰ کیلومتر بــر ثانیه تــردد می کنند و در 
ایران میانگین ســرعت قطار تنها ۷۰ کیلومتر بر ســاعت اســت و 
پرسرعت ترین قطارهای ایران با اغماض سرعتشان به ۱۶۰ کیلومتر 
بر ساعت می رسد. ایران که روزگاری پیشروترین کشور خاورمیانه در 
احداث راه آهن بوده اســت، حاال سن قطارهای کند آن گاهی به ۴۸ 
و ۵۰ ســال هم می رسد؛ آن هم درســت در شرایطی که کشورهای 
پیشــرفته جهان تالش می کنند حمل ونقل ریلی را توسعه بدهند، 
در ایران بنا بر آمار شرکت های ریلی، مسافران قطار ساالنه ۱۰ تا ۲۰ 
درصد ریزش دارد. از این گذشته، بخش سودآور حمل ریلی کاال هم 
وضعیت نامســاعدی دارد. ابراهیم محمدی، معاون سابق شرکت 
راه آهن در دولت حســن روحانی، به «شرق» می گوید بنا بود سهم 
راه آهن از حمل کاال تا سال ۹۰ به ۳۰ درصد برسد، اما حاال این سهم 
به زور به ۱۰ درصد می رســد.  قطــار در معادالت حمل ونقل ایران 
برخالف کشورهای توســعه یافته، به حاشیه رفته است؛ قطارهای 
فرســوده و زیان ده که ســاالنه ۱۰ تا ۲۰ درصد مســافران خود را از 
دست می دهند. از بخش مسافری که بگذریم، تنها بخش درآمدزای 
صنعت ریلی ایران، قطارهای بــاری بودند که حاال قطارهای باری 

هم به در بسته خورده اند.

 کنکور پدیده ای
به نفع پولدارها

فرجام مانور  اردوغان
 حمل و نقل سبز در گِل

۸

۵

این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

 دروغ بزرگ درباره
مهدی طارمی؟

۹

 امیرعبداللهیان: توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس است
 رسانه اصولگرا: مذاکرات قطر همان روز نخست شکست خورد و به پایان رسید

 خاندوزی: دولت جراحی و اصالح اقتصادی را از خودش شروع کرد
  بهادری جهرمی:  امیدواریم با عبور  آمریکا از شیوه ترامپ بتوان به توافق قابل قبولی  رسید
 حسینی: دولت با احیای وزارت بازرگانی موافقت کرده است چرا که بحث بازار بسیار مهم است

با موافقت ترکیه، مسیر عضویت سوئد و فنالند 
در ناتو هموار شد


