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از گوشه و کنار
درجلسهکمیتهاضطرارآلودگی
هوایتهرانمصوبشد

توقف فعالیت واحدهای
صنعتی آالینده تا شنبه

مدیر کل حفاظت
محیط زیست استان
تهراندرجلسهکمیته
اضطرار آلودگی هوای
تهران ضمــن اعالم
مصوبات جلسه از توقف فعالیت واحدهای صنعتی
در دو روز آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ســعید محمودی با اشاره به
وضعیت جوی تهران طی روزهای آینده گفت :تا
شنبه ( ۶آذرماه) وضعیت جوی پایدار پیشبینی
میشود .ممکن است در این روز باد موقت بوزد اما از
یکشنبه تا سه شنبه ( ۷تا ۹آذرماه) دوباره پایداری
جوی پیشبینی میشود.
وی افزود :جلوگیری از تردد شبانه کامیونها
و تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا یکی
از محدودیتهایی است که در دو روز آینده اعمال
میشــود .کامیونها با مصرف سوخت گازوئیل
که منشا اصلی تولید ریزآالیندههای کمتر از ۲.۵
میکرون است ،از مهمترین منابع آلودگی متحرک
هستند.

احتمال تعطیلی تهران
در پی تشدید آلودگی هوا

معــاون عمرانــی
اســتانداری تهــران
از احتمــال تعطیلی
تهراندرروزهایشنبه
و یکشــنبه در صورت

تشدیدآلودگیهواخبرداد.
غالمحســین آرام گفت :با توجــه به تعطیلی
روزهای پنج شــنبه و جمعه ( ۴و  ۵آذرماه) بهطور
قطعراحتترمیتوانیمتصمیماترااتخاذکنیم،اما
اگر شرایط بر همین منوال پایدار باشد برای شنبه و
یکشنبه( ۶و ۷آذرماه)بایدطبقهباالتریازوضعیت
رااعالمکنیم.
مدیرکلآموزشوپرورشپایتختخبرداد:

 ۸دانشآموز مازاد
در هرکالس درس تهران

مدیرکل آموزش
و پرورش شهر تهران
از مشکالت فضاهای
آموزشی شهر تهران
ســخن گفت و اضافه
کرد :به طور میانگین  8نفــر دانشآموز مازاد در
هر کالس داریم که نیاز به فضاهای جدید دارند.
به گــزارش ایلنــا ،عبدالرضــا فوالدوند ،در
نشســت با گروه ناظران شــورای عالی؛ افزود:
امسال حدود  ۱۲هزار نفر نیروی انسانی آموزش
و پرورش نیز بازنشسته شدند؛ بنابراین بیشترین
تالشمان را بر حوزه تأمین نیروی انسانی متمرکز
کردیم.
یکمسئولذیربط:

باغ وحشها توله شير را
 ١٥٠ميليون به پولدارها ميفروشند

علیرضا ساجدین،
رئیسمرکزفوریتهای
سایبرییگانحفاظت
محیطزیســت بــه
روزنامه همشــهری
گفــت باغوحشهــا یکــی از مبــادی فروش
حیاتوحش به طبقه متمول کشور است و برخی
از این باغوحشها با تولهکشی ،هر گربهسان نظیر
تولهشیررا ۱۰۰تا ۱۵۰میلیونتومانبهافرادپولدار
میفروشند.

افزایش موارد ابتال بهآنفلوآنزا
در کشور

رئیــس مرکــز
مدیریت بیماریهای
واگیر وزارت بهداشت
از افزایش موارد ابتال به
آنفلوآنزا در کشور خبر
دادوگفت:ثابتشدهکهاگرایندوبیماریهمزمان
در کســی رخ دهد ،بیماری شدیدتر و مرگبارتری
خواهدشد.
دکتر محمد مهدی گویا درباره وضعیت شیوع
آنفلوآنزا در کشــور ،گفت :البتــه در زمینه موارد
آنفلوآنزاهنوزبهحدآستانههشدارنرسیدهایم،امابه
نظرمیآیدکهبهزودیبهاینحدآستانهمیرسیم.
بهگفتهوی،راههایپیشگیریازآنفلوآنزاکامال
مشابهپیشگیریازکووید ۱۹است.
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عراقچی در نشست «دیپلماسی آب؛ با تاکید بر تجارب آب مجازی»:

مقابله با تهدیدکمآبی راهحل فوری وسحرآمیز ندارد

دبیر شــورای راهبــردی روابط
خارجی گفت :دســتگاه سیاســت
خارجی و تجارت خارجی ما باید بحث
آب ،دیپلماســی آب و آب مجازی را
بهطورجدی در دســتور کار خود قرار
دهند و برای خــود ماموریت تعریف
کنندکهچگونهمیتواننددراینزمینه
بهکشورکمککنند.
بهگزارشایلنا،سیدعباسعراقچی
در نشست «دیپلماسی آب؛ با تاکید بر
تجارب آب مجازی» با تأکید بر اینکه
برایمقابلهباتهدیدکمآبی،بایدراهبرد
و رویکرد واحدی داشته باشیم ،گفت:
دستگاه سیاســت خارجی و تجارت
خارجیمابایدموضوعآب،دیپلماسی
آبوتجارتآبمجازیرابهطورجدی
دردستورکارخودقراردهند.

وی خاطرنشــان کرد :همه بر این
اصل متفق هســتیم که بیآبی برای
کشور ،خطری جدی است؛ این خطر
تنها شامل کمآبی و تشنگی نیست،
بلکهتهدیدیعلیهپایداریسرزمینی
محسوبمیشود.
وی افزود :اگر بــه این تهدید توجه
نشود ،ممکن اســت ما در آینده ای نه
چندان دور با کشوری مواجه باشیم که
با بیابان های وسیع ،شهرهای خالی از
سکنهناشیازبیآبی،طوفانهایشنو
ریزگرد،فروچالههایعمیقومتعددکه
هرآنممکناستشهرهاوآثارتاریخی
ناست.
ماراببلعد،و ...دستبهگریبا 
دبیر شــورای راهبــردی روابط
خارجی با تأکید بــر اینکه این خطر و
تهدید جدی اســت و باید با آن مقابله

شــود ،گفــت :مقابله با ایــن تهدید
درازمدت اســت و هیچ راهحل فوری
و ســحرآمیزی برای آن وجود ندارد.
سختی و مشــقت و هزینه دارد و باید
برای هزینههای آن آماده بود؛ و البته
از همه مهمتر به یک اراده سیاســی و
همهجانبهنیازاست.
عراقچی با اشــاره به ایده سیاست
 ۱۰ســال ریاضت آبی ،ادامه داد :این
دوره هر چند سال که باشد؛ باید مورد
توجه قرار گیرد و کشور حتماً باید یک
دورهریاضتآبیراطیکندتابهتدریج
به موقعیت ســابق برگردد و برای این
ریاضتهمبایدبرنامهوراهبردداشت.
وی گفت :ما احتیاج به ســند ملی
آبداریمکهبرنامه ۱۰یا ۲۰سالآینده
رامشخصکندوبرنامهریاضتهاییرا

که باید کشیده شود وسیاستهایی را
که باید اتخاذ شود ،روشن نماید .این
برنامه باید هزینهها را تعریف کند و بر
مبنای این چارچوبها اراده ملی برای
دستیابیبهایناهدافایجادشود.
دبیر شــورای راهبــردی روابط
خارجــی بــا بیــان اینکه یکــی از
سیاســتهایی که باید در چارچوب
این راهبرد کالن اتخاذ شود سیاست
مدیریت «آب مجازی» است ،تصریح
کــرد :مدیریت به معنــای کاهش و
افزایش آب مجازی نیست ،بلکه باید
همه ابعاد مربوط به آن در نظر گرفته
شــود .باید راهبرد و رویکرد واحدی
داشته باشیم که در آن مباحث امنیت
و استقالل غذایی و میزان آب مصرفی
پیشبینیودیدهشدهباشد.

عراقچی ارتباط با ســازمانهای
بینالمللی را در مدیریت آب مجازی
مهم دانســت و ادامــه داد :روابط ما با
کشورهادراینخصوصوتعامالتمانو
اولویتبندی این روابط و خوشهبندی
آنها ،تعیین کاالها بــرای صادرات و
وارداتومصرفنیازبهراهبردکالندر
حوزهتجارتآبمجازیدارد.
ویباتأکیدبراینکهبایددرالگوهای
مصرفجامعهنیزالزماستاصالحات
و تغییراتی صورت گیرد ،اضافه کرد:
برای نمونه در شــرایط مطلوب آب و
هوایی،کشتهرکیلوبرنج ۳۴۰۰لیتر
آب می برد ،درحالیکه برای یک کیلو
سیبزمینی تنها به  ۲۰۰لیتر آب نیاز
است.ازیکهکتارزمینحدودا ۲۵تن
سیب زمینی میتوان برداشت کرد،
اما از همین مساحت زمین برداشت ۴
تن برنج مقدور است .اینکه کدام کاال
تولیدشودوکدامواردشونیازبهداشتن
راهبرداست.
عراقچــی گفــت :در چارچوب
سیاســت ریاضت آب ،باید کاالهایی
که نیاز به مصرف آب زیــادی دارد از
کشورهای دیگر وارد کرد .باید حتماً
به راهبرد تجارت آب مجازی برسیم
و در این چارچوب تکلیف نوع تولید،
مصرف ،واردات و صــادرات کاالها را
روشنکنیم.
دبیر شــورای راهبــردی روابط
خارجی افزود :دســتگاه سیاســت
خارجی و تجارت خارجی ما باید بحث
آب ،دیپلماســی آب و آب مجازی را
بهطورجدی در دســتور کار خود قرار
دهند و برای خــود ماموریت تعریف
کنندکهچگونهمیتواننددراینزمینه
به کشــور کمک کنند .در این راستا با
توجه به مؤلفه آب باید روابط خارجی

عراقچی:بایدفرهنگ
عمومیجامعهرانسبت
به موضوع آب و راههای
مقابلهباتهدیدکمآبی
ارتقا دهیم ،اگر قرار است
مردم ریاضتی را تحمل
کنند،بایدمتوجهشوند
دلیل آن چیست تا با آن
سیاستهمراهیکنند
ما بازنگری و بررسی شود که با توجه به
سیاست آب مجازی با چه کشورهایی
میتوانیمرابطهداشتهباشیم.
عراقچی بــا یــادآوری اینکه باید
فرهنگ عمومی جامعه را نســبت به
موضوع آب و راههای مقابله با تهدید
کمآبی ارتقا دهیم ،تأکیــد کرد :اگر
قرار اســت مردم ریاضتــی را تحمل
کنند ،بایــد متوجه شــوند دلیل آن
چیســت تا با آن سیاســت همراهی
کنند .مردم نیز به خوبی نشان دادهاند
زمانی که اعتمادشان جلب میشود و
متوجه ضرورتها میشــوند و درباره
تهدیداتی که در معرض آن قرار دارند،
آگاهمیشوند،همراهیخواهندکرد.ما
شاهد این تجربه در ارتباط با همکاری
برای رعایت پروتکلهای بهداشــتی
مربوطبهشیوعکرونابودهایم.
پیشنشست نخستین کنفرانس
ملی دیپلماســی اقتصــادی ایران با
عنوان «دیپلماســی آب؛ با تأکید بر
تجارتآبمجازی»بهمیزبانیشورای
راهبردی روابط خارجی و در همکاری
با اندیشکده دیپلماســی اقتصادی
دانشگاهامامصادق(ع)برگزارشد.

گزارش
حکم قصاص آرمان عبدالعالی در حضور خانوادهها اجرا شد

اینسو ماتم و سوگ و آنسو ،آرامشو رضایت

حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا
و عدم گذشــت خانواده غزاله شکور و علیرغم
تالشهای صورت گرفته از ســوی دســتگاه
قضایی ،شورای حل اختالف و فعالین فرهنگی
و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور
جلب رضایت اولیــای دم که تا اخرین لحظات
هم ادامه داشت ،سحرگاه دیروز سوم آذر ماه در
زندان رجایی شهر اجرا شد.
از روز ســه شــنبه نیز تالشهای مجدد
دادستانی تهران ،کمیته صلح و سازش و برخی
مقاماتقضائیدیگربرایمتقاعدکردنخانواده
شکور به منظور گذشت از اجرای حکم قصاص
قاتل فرزندشان ،مجددا شــدت گرفته بود تا
اینکه بر اساس قانون هر دو خانواده برای اجرای
حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند.
این تالشها تا جایی ادامه داشت که قاضی
محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی از
ساعت  ۴صبح به همراه تیمی از قضات اجرای
احکام و کمیته صلح و سازش که سابقه طوالنی
در رضایتگیری بــرای پروندههای مختلف
قتل دارند وارد سالن جلســات زندان رجایی
شهر شدند.
در ابتدای حضور قاضی شــهریاری در این
اتاق ،وی و دیگر اعضای کمیته صلح و سازش
همه تالش خود را برای کسب رضایت خانواده
شــکور انجام دادند که این تالشها باز هم به
نتیجهای نرســید و اولیای دم بــر اجرای حق
قانونی و شرعی خود اصرار داشتند.
در جلسه فوق ،عالوه بر تالش افراد با سابقه
در گرفتن رضایت برای پروندههای قصاص به
خانواده عبدالعالی نیز فرصت داده شد تا برای
گرفتن رضایت با خانواده شــکور دیدار داشته
باشند.
در انتهای جلســه قاضی شهریاری یک بار
دیگر از خانواده شکور درخواست کرد در فضایی
آرام و بــه دور از حضور افراد برای سرنوشــت
پروندهی قتل دخترشان تصمیمگیری کنند.
پیش از اعــزام آرمان عبدالعالی به ســالن
اجرای حکم ،خدام حرم مطهر امام رضا (ع) نیز
با همراه داشــتن پرچم متبرک گنبد حضرت

امام رضا(ع) ،مالقاتی با خانواده شکور داشتند،
اما تالشهــای آنها نیز بــرای گرفتن رضایت
بینتیجه ماند و آرمان عبدالعالی علیرغم همه
تالشهای صورت گرفته در طول هشت سال
گذشتهبهسمتسالناجرایحکمرفتوحکم
قصاص در مورد او به اجرا درآمد.
براســاس این گزارش ،پیشتر مادر غزاله
شکور در مصاحبهای تاکید کرده بود اگر آرمان،
محل جسد دخترم را بگوید او را میبخشم ،اما
محتویات پرونده و اقاریر آرمان حکایت از آن
داشت که او پس از قتل غزاله شکور ،جسد وی
را داخل سطل زباله انداخته است.
به هــر حال حکــم قصاص آرمــان اجرا و
پروندهای که در آن افراد زیادی برای نجات جان
یک متهم تالش کردند بسته شد .به این ترتیب
تالش این افراد بینتیجه ماند چراکه اولیای دم
اصرار بر اجرای حکم داشتند.
پدر آرمان :به پای آنها افتادیم،
اما فایدهای نداشت
پدر آرمان چند ســاعت پس از آنکه جسد
فرزند خود را تحویل گرفت ،درحالیکه بیقرار
و سوگوار بود و به سختی سخن میگفت؛ اظهار
کرد :آرمان برادرش را ندیده بود .شــنیدم که
قبل از اجــرای حکم گفته بود اجــازه بدهید
برادرم را ببینم که این خواسته اش انجام نشد.
او با ضجه و التماس افزود :پسرم تا آخرین
لحظه زندگی اش درس خواند .به مردم بگویید
او چقدر دلش میخواســت به همنوعان خود
کمک کند .چقــدر امیدوار بود ولــی آرمان
دیگر برنمیگردد.پدر آرمان در مورد آخرین
مالقات با فرزندش گفت :قرار نبود آرمان این
هفته پای چوبه دار برود .نیمه شــب در حالی
پای چوبه رفتیم کــه از قبل مالقــات آخر با
پسرمان نداشتیم .قبل از اجرای حکم ،اولیای
دم را دیدیم و من و همسرم بار دیگر به پای آنها
افتادیم و التماس کردیم که آرمان را ببخشند
که فایدهای نداشت.
پدر غزاله شکور :آرام شدیم
پدر غزاله شکور پس از اجرای حکم آرمان در
توگوی اختصاصی از رضایت خاطرش
یک گف 

بابت اعدام آرمان میگوید .از آخرین تالشهای
آرمان و خانوادهاش در دقایــق پیش از اعدام
برای بخشودگی و از احساسات مادر غزاله پس
از اعدام قاتل دخترش که سبکبار و آسوده شده
و احساس آرامش میکند.
وی ادامه میدهد :به نمایندگی از غزاله ،حق
دخترم را گرفتم.
پدر غزاله شــکور تصریح کرد :هشت سال
بود که پیگیر پرونده غزاله بودیم و واقعا خیلی
آرام شدیم .انتظار داشــتیم آرمان جای پیکر
دخترمان را بگوید که هیچ وقت نگفت.
حکمقصاصومخالفانش
احمدزیدآبادی ،در یادداشتی در این زمینه
میگوید :پــس از دورهای به نســبت طوالنی
از خوف و رجا ،ســرانجام آرمان عبدالعالی به
اتهام قتل غزاله شکور به پای چوبه اعدام رفت
و قصاص شد.
عبدالعالی متهــم به ارتــکاب قتل در 17
سالگی بود و از همین رو ،سازمانهای حقوق
بشــری خواهان لغو حکم قصاص او به عنوان
کودک-مجرم بودند.
معموالً پروندههایی با ایــن کیفیت ،نظر
ســازمانهای حقوق بشــری را بیشتر جلب
میکند و بازتاب رسانهای گستردهای مییابد.
نظام قضایی جمهوری اســامی با قانونی
کردنِ حکمِ فقهی قصــاص به عنوان یک حق
خانوادگی ،مجازات یا عدم مجازات متهمان به
ال
قتل عم ِد شخصی را به اولیاء دم سپرده و عم ً
در این موارد از خود رفع مسئولیت میکند.
اعدام متهمان به قتل عمد در جوامع بشری
مخالفان و موافقــان بســیاری دارد .جوامع
مدرنتر و مردمان لیبرالتر اصوالً حکم اعدام
ال
را خالف شئون انســانی میدانند و با آن کام ً
مخالفند ،حال آنکه جوامع سنتیتر و مردمان
محافظهکارتر ،از حکم اعدام بخصوص در موارد
قتل عمد به عنوان اقدامی برای پیشــگیری از
توسعه جنایت ،حمایت میکنند.
در ایران اما این مباحث به دلیل نقشــی که
حکومت برای احکام فقهی در اداره کشور قائل
است،درفضاییامنوآزادصورتنمیگیردچرا

که مخالفان حکم اعدام در معرض اتهام ارتداد
قرار میگیرند.
با این همه ،موضوع قصــاص در ایران تنها
امری مربوط به خواست دولت نیست .در واقع
در الیههای گوناگون اجتمــاع هم این حکم
طرفداران پر و پا قرصی دارد.
در همین ارتباط ،تجربه بیواســطه من
برای دخالت در یکی از مــوارد قصاص ،واقعاً
برایام درسآموز شد! خانواده مقتول هر گونه
درخواست و تالشــی را برای بخشش قاتل،
جنایــت او و بیتوجهی
ِ
به معنای حمایت از
نسبت به عواطف عمیقاً جریحهدار شده خود
میدانستند و در مقابل آن به شدت واکنش
نشان میدادند.
در حقیقــت ،همیــن حــس در بیــن
خانوادههایی که عزیزانشــان به هر دلیل و
انگیزهای به قتل رسیدهاند و تمام وجودشان
در آتش درد و رنج میسوزد ،نسبت به برخی
سازمانهای حقوق بشــری هم وجود دارد .از
نگاهاینخانوادهها،مجامعحقوقبشرینسبت
به خونی که بیگناه بر زمین ریخته شده و درد
و رنج خانواده مقتول ،خونســرد و بیتفاوتند

و صرفاً به نجات قاتل از مجازات میاندیشــند
چنانکه گویی مقتول و خانواده او اصوالً انسان
به حساب نمیآیند.
این تصــور معموالً برخــی از خانوادههای
داغدار را در مقابل درخواســت عفو و بخشش
مجرم ،به لجاجت میاندازد و آنان را برای اجرای
حکم اعدام ثابت قدم میکند.
از ایــن رو ،بــه نظرم بــرای کاهش حکم
اعدام جرایم خصوصی در یک جامعه ،صدور
بیانیههای شدیداللحن از سوی جوامع حقوق
بشری چندان کارساز نیست .این کار نیاز به
فعالیت فرهنگی و مدنی مستمر و اقناع کننده
در الیههای مختلف جامعه بر مبنای همدلی
با خانوادههــای ســوگوار دارد .بدون چنین
فعالیتهــای همدالنــه و متقاعدکنندهای،
بیانیههای ســازمانهای حقوق بشری فقط
توجه حامیان حکم لغو اعدام در بین نیروهای
روشنفکری را به خود جلب میکند و طنین
مؤثری در متــن جوامع و اثــری بر فرهنگ
قصاصطلب بسیاری از طایفهها و خانوادهها
ندارد و چه بسا آنان را به موضع لج میاندازد.

