
اخبار برگزيده

مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: 
از  پس  دزفول،  ميانرود  در  زرد  گوزن  راس   2
فروكش كردن سيالب در منطقه حفاظت شده 

دز مشاهده شدند.
احمدرضا الهيجان زاده با اشاره به نصب چهار 
دوربين در منطقه حفاظت شده دز در روزهاى 
امروز  ها  دوربين  اين  از  يكى  كرد:  بيان  اخير، 
تصاويرى از يك راس گوزن زرد نر در جنگل هاى 

دز ثبت كرده است.
دريايى  زيست  محيط  معاونت  سرپرست 
سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: ديروز 
راس  يك  كل  اداره  اين  هاى  بان  محيط  نيز 
گوزن زرد ماده را در جنگل مشاهده كردند، كه 

امكان تصويربردارى از آن وجود نداشت.
نيز در روزهاى  به گفته وييك راس گوزن زرد 
گذشته درمنطقه حفاظت شده كرخه، كه آن نيز 
در سيل كرخه به زير آب رفته بود، پيدا و زنده 

گيرى و به محل امنى منتقل شده بود.
دز  هاى  جنگل  در  سيالب  اينكه  بيان  با  وى 
فروكش كرده ، گفت: پس از پايين آمدن سطح 
آب در اين جنگل ها، جستجو براى پيدا كردن 
گوزن هاى زرد كه در سيالب از آنها خبرى نبود، 

آغاز شده و اين جستجوها همچنان ادامه دارد.
ها  گوزن  اين  مشاهده  داد:  ادامه  زاده  الهيجان 
عالوه بر اينكه موجب خوشحالى محيط بانان و 
دوستداران محيط زيست شده، اين مساله را تاييد 
مى كند كه احتمال آسيب جانى به گوزن ها بر 
اثر وقوع سيالب كم است زيرا گوزن ها جانوران 

باهوش و شناگرهاى ماهرى هستند.
تلفات  از  گزارشى  تاكنون  اينكه  بيان  با  وى 
گوزن هاى زرد در اين منطقه نداشتيم افزود: 
وسعت جنگل هاى دز چندين هزار هكتار است 
و دوربين ها كمتر از يكصد هكتار را پايش مى 
كنيم  مى  بينى  پيش  دليل  همين  به  كنند، 
تعداد بيشترى از گوزن ها در جنگل ها پراكنده 

شده اند و زنده هستند.
بر اساس آخرين سرشمارى حيات وحش، 20 تا 
30 راس گوزن زرد در سايت تكثير و نگهدارى 
منطقه  در  كه  دزفول  ميانرود  در  زرد  گوزن 
دارد، گزارش شده است.  قرار  حفاظت شده دز 
به دنبال طغيان رودخانه دز و به زير آب رفتن 
جنگل و پاسگاه محيط بانى و اداره پارك ملى دز 
در دزفول، اينگوزن ها مفقود شده و هيچ اطالعى 

از سرنوشت گوزن هاى زرد در دست نبود.
خطر  در  كه  است  اى  ايرانيگونه  زرد  گوزن 
انقراض قرار داشت ولى با اجراى طرح تكثير، 
اين  يافت.  نجات  ايران  در  انقراض  خطر  از 
با  و سپس  احيا  اشك  گونه در منطقه جزيره 
زيستگاه  به  آنها  از  تعدادى  جمعيت  افزايش 
تاريخى خود در جنگل هاى دز و كرخه منتقل 
شدند.«منطقه حفاظت شده دز» با وسعت 17 
هزار و 533 هكتار در سال 1346 به عنوان منطقه 
حفاظت شده اعالم شده و در سال 1348 قسمتى 
از آن پارك وحش و در سال 1355 پناهگاه حيات 
وحش دز با وسعت پنج هزار و 301 هكتار معرفى 
شد. در سال 1389 نيز 6 هزار و 127 هكتار به 

عنوان پارك ملى دز مصوب شد.

2 گوزن زرد از سيالب رودخانه دز نجات يافتند

بحران  با  درگير  تصميم گيران  و  مديران  اگر 
راهى  شايد  نمى توانند،  كه  بپذيرند  سيل 
بايد  ديگر پيش روى همه گشوده شود. آن ها 
بپذيرند كه نتوانسته اند بحران قابل پيش بينى 
را پيش بينى كنند، بايد بپذيرند كه نتوانستند 
بحران  دچار  خود  و  كنند  مديريت  را  بحران 

مديريت شدند..
و  فروردين98  در  سيل آسا  بارش هاى 
حوزه هاى  در  كه  گسترده اى  خسارت هاى 
تا  مواصالتى  راه هاى  و  كشاورزى  از  مختلف 
وارد  مردم  كار  و  محل زندگى  و  زيرساخت ها 

آورد هم چنان سوژه نخست رسانه هاست.
جغرافياى  دليل  به  كه  خوزستان  وضعيت  از 
به  نادر  پديده  هم چنين  و  استان  اين 
در  كرخه  و  دز  رودخانه هاى  هم پيوستگى 
بود  شده  بحرانى  شدت  به  گذشته  روزهاى 
تا پيش بينى از آغاز دور تازه اى از بارندگى ها 
همه  و  همه  سيالب.  بازگشت  احتمال  و 
شرايطى را رقم زده است كه تا اطالع ثانوى 
نه مردم، نه رسانه ها و نه مسئوالن نه بتوانند 
عنوان  به  را  ديگرى  موضوعات  بايد  نه  و 
ميان  اين  در  آنچه  دهند.  قرار  خود  اولويت 
حائز اهميتى دو چندان است توجه به دوران 

پسا سيل است.

دورانى كه زمانى طوالنى را به خود اختصاص 
صرف  به  نياز  ديگر  طرف  از  و  داد  خواهد 
زمان  و  شكل  كه  دارد  فراوانى  مالى  منابع 
ابهام هاى  و  پرسش ها  با  تاكنون  آن  تامين 
و  گزاف  ادعاى  است.  شده  همراه  فراوانى 
مديريت  بگوييم  اگر  كه  نيست  اغراق آميزى 
پسا سيل اگر سخت تر و پيچيده تر از مديريت 
نخواهد  نيز  آن  از  كمتر  نباشد  سيل  بحران 
آسيب ديدگى  احتمال  نسبت  همان  به  بود، 
اين دوران طوالنى بيشتر  نيز در  سيل زدگان 

از قبل خواهد شد.
جبران  زمان  چه  هر  كه  است  بديهى 
به  برود  افزايش  به  رو  سيل  خسارت هاى 
نيز  مردم  به  آسيب ها  حجم  نسبت  همان 
اين  كنار  در  بود.  خواهد  بيشتر  و  بيشتر 
اين   ، دشوار  شدت  به  و  پيچيده  وضعيت 
اوالً  كه  بياوريم  خاطر  به  هم  را  تلخ  واقعيت 
مديران دست اندركار حل مشكالت در دوران 
در  كه  مديرانى  با  آنچنانى  تفاوت  سيل  پسا 
آن  ثانياً  و  ندارند  داشتند  بحران حضور  متن 
اين وجه  به  عزم جدى و الزم و توجه كافى 
ميان  در  شايد  و  بايد  كه  آن چنان  بحران  از 
تصميم گيران ملى و محلى مشاهده نمى شود. 
سخت  شرايط  دادن  قرار  هم  كنار  در  با 

موجود با اين دو مورد مى توان به اين نتيجه 
و  مستمر  بهبود  به  چندانى  اميد  كه  رسيد 
سريع شرايط موجود وجود ندارد. اما آيا اين 
پاسخ  است؟  نااميدى مطلق  معناى  به  سخن 
اميدى  كورسوى  و  است  منفى  پرسش  اين 
هم چنان وجود دارد و آن، شجاعت پذيرفتن 

است. نتوانستن 
بحران  با  درگير  تصميم گيران  و  مديران  اگر 
راهى  شايد  نمى توانند،  كه  بپذيرند  سيل 
آن ها  شود.  گشوده  همه  روى  پيش  ديگر 
قابل  بحران  نتوانسته اند  كه  بپذيرند  بايد 
بپذيرند  بايد  كنند،  پيش بينى  را  پيش بينى 
كه نتوانستند بحران را مديريت كنند و خود 
دچار بحران مديريت شدند، بايد بپذيرند كه 
امكان، توان و مديريت داخلى براى كمك به 
سيل زدگان كفايت نمى كند و بايد دست نياز 

به سوى ديگران دراز كرد و…
اگر مديران شجاعت پذيرش نتوانستن را پيدا 
خواهيم  سياستى  تغييرات  شاهد  آنگاه  كنند 
بود. تغييراتى كه نتايج بزرگى به همراه خواهد 
داشت كه قطعاً بخشى از آن هم حل  و فصل 
مردم  كه  است  بزرگى  و  كوچك  مشكالت 
نرم  دست وپنجه  آن  با  سيل زده  مناطق  در 

مى كنند./كاوش

مديران خوزستان، نتوانستند بحران را مديريت كنند

«بند ميزان» ميزان نيست

يك دوستدار ميراث فرهنگى و گردشگرى گفت: 
و سيالبى شدن  اخير  بارندگى هاى  به  توجه  با 
مانند  خوزستان  استان  رودخانه هاى  از  برخى 
كارون تهديد جدى براى سازه هاى آبىـ  تاريخى 
شوشتر و بناهاى تاريخى و باستانى اين شهر به 

وجود آمد. 
اظهار  خصوص  اين  در  مهدى پور،  ابوالفضل 
كرد: مى توان به  ترك هايى پل بند ميزان كه از 
يادگارهاى دوره ساسانيان است و نقش اساسى در 
كنترل آب ورودى به سازه هاى آبى جهانى شوشتر 
داشته نام برد كه با كوشش سازمان آب و برق 
خوزستان و پايگاه جهانى سازه هاى آبى شوشتر 

در حال مرمت و بازسازى هستند. 
با شگفت انگيز خواندن مهندسى سازه هاى  وى 

آبى ـ تاريخى شوشتر خاطرنشان كرد: هنگامى 
كه در شوشتر، پايتخت جهانى سازه هاى آبى دنيا، 
قدم برمى داريد با انبوهى از آثار باستانى و بناهاى 
تاريخى مواجه مى شويد كه قدمت آن ها به دوران 
گوياى  كدام  هر  كه  بناهايى  برمى گردد؛  كهن 

تاريخى عميق از اين شهر پر رمز و راز است. 
مهدى پور با بيان اين كه شوشتر را بيشتر با عنوان 
شهر سازه هاى آبى، كه با توجه به اهميت تاريخى 
و فرهنگى خود ثبت جهانى شده اند، مى شناسند 
ادامه داد: اين سازه ها براساس نقش آب و هنر 
نياكان ما با استفاده از معمارى خاصى طراحى 
شده اند و همه آنها همانند يك منظومه آبى قرن ها 
است كه با هم در ارتباط اند. سازه هايى متشكل از 
مجموعه عظيمى از كانال ها، تونل ها و آسياب ها 
كه خود گوياى هنر نياكان ما در نقش و استفاده 

بهينه از  آب هستند. 
اين دوستدار ميراث فرهنگى و گردشگرى همچنين 
تصريح كرد: بخش هايى از مجموعه جهانى آسياب 
و آبشارهاى شوشتر شامل جداره غربى آسيب هايى 
ديده اند كه احتماال بايد به دليل بارش باران از حجم 

زياد آب ورودى جلوگيرى شود. 
وى همچنين اضافه كرد: از سازه هاى ديگر كه 
مى توان به آن اشاره كرد پل بند شادروان است 

كه با توجه به اين  كه بخش هايى از اين پل بند 
در مجاورت آب قرار دارد دستخوش آسيب هايى 
است  ممكن  و  شده  مختلف  ساليان  طول  در 
بخش هايى ديگر اين پل بند نيز بر اثر حجم زياد 

آب دچار آسيب جدى شود. 
شوشتر  تاريخى  بافت  كرد:  گوش زد  مهدى پور 
يكى از قديمى ترين بافت هاى شهرى ايران شامل 
برخى  و  تاريخى  ساباط هاى  تاريخى،  خانه هاى 
از بقعه هاى مذهبى است كه بر اثر بارندگى هاى 
كارشناسان  و  آسيب جدى شده اند  دچار  اخير 
ميراث فرهنگى در حال ارزيابى ميزان خسارت 
هستند. او ادامه داد: همچنين از ديگر آثارى كه 
مى توان در شوشتر نام برد شهرهاى باستانى و 
تاريخى همچون دستوا و عسكر مكرم است كه 
باستانى  تپه هاى  و  تاريخى  محوطه هاى  شامل 
صورت  به  بايد  كه  است  مختلف  دوره هاى  از 
احتمالى  آسيب هاى  ميزان  از  شده  كارشناسى 

آن ها نمونه بردارى شود. 
  به گفته معاون ميراث فرهنگى و گردشگرى 
در  اخير  سيل  در  تاريخى  اثر   730 كشور، 
استان هاى مختلف آسيب ديد و بيشترين صدمه 
نيز به آثار باستانى استان هاى خوزستان، گلستان 

و لرستان وارد شده است./ايسنا

شايعه سازان سيِل خوزستان

 از ترك برداشتن سد كرخه 
تا درگيرى خونين

خوزستان  سيل  درجريان  آنقدر  شايعات 
و  قضايى  نهادهاى  تاعاقبت  شد  منتشر 
انتظامى وارد عمل شده و تعدادى ازشايعه 
امنيت  دادندتا  قرار  تعقيب  راتحت  سازان 

روانى جامعه تحت تاثيراين افراد قرارنگيرد.
سيالب در خوزستان به علت ورود بى سابقه 
روان آب ها از استان هاى باالدست به مخازن 

سدهاى خوزستان و مجبور شدن متوليان 
رودخانه هاى  به  آب  رهاسازى  براى  سدها 
سد، دز و كارون كه منجر به زير آب رفتن 
فراوانى  كشاورزى  زمين هاى  و  روستاها 
شد، بى شك خسارت هاى فراوانى به جاى 
خسارت ها  مى شود  پيش بينى  و  گذشته 
بيشتر هم مى شود.اما در خوزستان، مردم در 

كنار سيالب ويرانگر با موج ويرانگر ديگرى 
هم مواجه بودند و آن شايعه هاى مخربى بود 
كه آرامش و امنيت روانى مردم خوزستان را 
مورد هدف قرار داده است؛ شايعاتى كه در 
برخى موارد آن چنان حساب شده بودند كه 
برخى رسانه هاى كشور را به اشتباه انداخت.
ادامه در صفحه 4

ماجراى دلخوشى هاى كوچك
 گم شده در سيالب

ايران عالقه اى به درگيرى نظامى با 
آمريكا ندارد، مگر آنكه مجبور شود 

بررسى داليل افزايش نزاع 
در سال 1397

آيا سدسازى ايران
 را نجات داد؟

ابتداى جاده هيچگونه آب  افتاد كه  اتفاق  ورود به جاده حميديه در حالى 
گرفتگى اى مشاهده نمى شد. رفته رفته، اما با نزديك شدن به جاده سوسنگرد 
اين  شد.  مشاهده  جاده  اطراف  در  كم  عمق  با  آبگرفتگى هايى  بستان   -
آبگرفتگى ها به تدريج وارد حوزه جاده شده و عبور خودرو ها را سخت تر 
مى كرد. اگرچه وجود آبگرفتگى در جاده هاى شمالى شهر اهواز تصور وجود 

سيالب در شهر هاى سوسنگرد و حميديه را ايجاد مى كرد...

همزمان با اجرايى شدن تصميم دولت ترامپ براى گنجاندن نام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى در فهرست گروه هاى تروريستى، 
چشم ها بايد متوجه مناطقى شوند كه شاهد حضور سياسييا 
نظامى هر دو طرف در آنها هستيم. در حالى كه كشورهايى 

مانند سوريه، لبنان و افغانستان نيز مناطق.../ صفحه 2

شكاف هاى عميق و زخم هاى كهنه انسجام درونى جامعه را از 
به حداق كاهش داده است. در اين شرايط خود افراد هم به اين 
بحران كمك مى كنند. مثل جايى كه زلزله آمده، اركان فيزيكى و 
اجتماعى جامعه را از بين برده و سيستم اداره شهر از بين رفته 

است، آدم ها پراكنده اند و وقتى كمكى هم برسد.../ صفحه 3

متاسفانه ما اصال زيرساخت هاى الزم را نداريم. يعنى اگر به عنوان مثال 
همين سد ها را در نظر بگيريد، مى بينيد كه ما بيش از حد سد ساختيم. 
از  اما االن بيش  ايران داشتيم،  تنها 13 سد در  يعنى در زمان شاه ما 

600 سد در كشور ساخته شده است
يك فعال محيط زيست گفت: «سد زمانى مى تواند در خدمت و مفيد باشد 

كه اليه روبى شود. 
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ترامپ  دولت  تصميم  شدن  اجرايى  با  همزمان 
براى گنجاندن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
بايد  چشم ها  تروريستى،  گروه هاى  فهرست  در 
متوجه مناطقى شوند كه شاهد حضور سياسييا 
نظامى هر دو طرف در آنها هستيم. در حالى كه 
نيز  افغانستان  و  لبنان  مانند سوريه،  كشورهايى 
مناطق احتمالى بروز درگيرى مستقيميا نيابتى 
همه  از  عراق  اما  هستند،  كشور  دو  اين  ميان 

مستعدتر است.
ايران عالقه اى به درگيرى نظامى با آمريكا ندارد، 
فارس  خليج  و  عراق   / شود  مجبور  آنكه  مگر 
باشد؛  احتمالى  درگيرى هاى  محل  مى توانند 

جوالن را هم فراموش نكنيد
همزمان  نوشت:  المانيتور  در  نجم الدين  مكرم 
براى  ترامپ  دولت  تصميم  شدن  اجرايى  با 
اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  نام  گنجاندن 
بايد  تروريستى، چشم ها  گروه هاى  فهرست  در 
متوجه مناطقى شوند كه شاهد حضور  سياسييا 
حالى  در  آنها هستيم.  در  دو طرف  هر  نظامى 
كه كشورهايى مانند سوريه، لبنان و افغانستان 
مستقيميا  درگيرى  بروز  احتمالى  مناطق  نيز 
توجه  با  هستند،  كشور  دو  اين  ميان  نيابتى 
به حضور نظامى آمريكا در عراق و سطح نفوذ 
ايران در اين كشور كه فراتر از شبه نظاميان و 
آن  نظامى  تشكيالت  قلب  به  خاص  گروههاى 
تعميميافته، عراق مستعدترين محل براى بروز 

درگيرى ميان ايران و آمريكاست.
در ادامه اين مطلب آمده است: سقوط حكومت 
سال  در  آمريكا  حمله  متعاقب  حسين  صدام 
2003 موجب ايجاد خأل اى شد كه هم ايران و 
هم آمريكا تالش كردند طى16 سال گذشته آن 
را پر كنند. پيچيدگى هاى عراق امروزى مشتمل 
ايران  نفوذ هر دو كشور  به فضاى  بر تبديل آن 
بر  شدن  افزوده  با  نيابتى  جنگ  آمريكاست.  و 
باال  عراق  در  كشور،  دو  اين  ميان  نظر  اختالف 

گرفته است.
به   ،2014 سال  در  داعش  پرشتاب  پيشروى 
در  كه  داد  را  فرصت  اين  واشنگتن  و  تهران 
با  غيرمستقيم  طور  به  تروريسم  با  نبرد  جبهه 
هم همكارى كنند. اما با سقوط داعش بار ديگر 
به  ايران  نگاه  تغيير است.  بازى در حال  قواعد 
تغييريافته  گذشته  دهه  طى  تدريجا  عراق 
به  نسبت  اسالمى  جمهورى  متحدان  است. 

آمريكا،  توسط  عراق  اشغال  آغازين  روزهاى 
بهترى  تشكيالت  و  ديده اند  بهترى  آموزش 
دارند. به عالوه معلوم شده كه دوره نفوذ ايران 
در عراق پساداعش تفاوت اساسى با دوره پيش 

از آن دارد.
رهبر  آوريل،  هفتم  يعنى  اواخر  همين  در 
از  خامنه اى  آيت اهللا  اسالمى،  جمهورى 
نخست وزير عراق عبدالمهدى در سفر به تهران 
خروج  براى  فشار  زودتر  چه  هر  كه  خواست 
او  كند.  آغاز  را  عراق  از  آمريكايى  نيروهاى 
نيروهاى  كه  بيابيد  اطمينان  بايد  شما  گفت: 
عقب نشينى  عراق  از  زودتر  چه  هر  آمريكايى 
كشورى  در  آنها  حضور  گاه  هر  چراكه  كنند... 
طوالنى شده، اخراج آنها از آن كشور نيز بسيار 

دشوارتر شده است.
اين اظهارنظر تنها ساعاتى پس از خبر رسانه ها 
مبنى بر قصد آمريكا براى تروريستى اعالم كردن 
سپاه صورت گرفت. نخست وزير عراق نيز كه تازه 
اين خبر  به  بود، فورا  بازگشته  به تهران  از سفر 
واكنش نشان داد و نهم آوريل اعالم كرد كه عراق 
تالش كرده آمريكا را از اين تصميم منصرف كند. 
او هشدار داد كه اين اقدام پيامدهاى منفى براى 

عراق و منطقه خواهد داشت.
تحليلگر امور ايران، عماد آبشناس به المانيتور 
عراق  پارلمان  در  حركتى  از  ايران  كه  گفته 
حمايت  آمريكا  با  امنيتى  توافق  الغاى  براى 
در  ايران  متحدان  اگرچه  كه  افزود  او  مى كند. 

حال تالش براى آن هستند اما پارلمان و دولت 
در  پيشتر  نكرده اند.  موافقت  آن  با  هنوز  عراق 
محمود  عراق،  مجلس  رييس  فوريه،  ماه 
الهلبوسى اعالم كرده بود كه پارلمان عراق در 
حال مذاكره براى جابجايى نيروهاى آمريكايى 

در عراق است.
همچنين بايد گفت كه متحدان ايران در عراق 
آمريكا  به  بار  چندين  گذشته  سال هاى  طى 
جنگجوى  الخزعلى،  قيس  داده اند.  هشدار 
اصائب  نيروهاى  فرمانده  و  عراقى  شناخته شده 
رقابت  به  اشاره  با  ژانويه   29 در  الحق،  اهل 
كه  بود  گفته  عراق  در  آمريكا  و  ايران  ميان 
عراق  پارلمان  آتى  ماه هاى  در  دارد  انتظار 
كشور  اين  از  آمريكايى  نيروهاى  اخراج  اليحه 
عراق  اشغال  طى  كه  خزعلى  كند.  تصويب  را 
سال  سه  مدت  به  آمريكايى  نيروهاى  توسط 
حاميان  از  برجسته  چهره اى  بود،  شده  زندانى 
ايران در عراق نمايش مى دهد. گروه او و ساير 

گروه هاى مانند آن تا دندان مسلح هستند.
در طول جنگ سوريه، گروه هايى مانند اصائب 
كتائب  و  النجبا  حزب اهللا  با  همراه  الحق،  اهل 
حزب اهللا، همگى در كنار ايران و حزب اهللا لبنان 
مى جنگيدند. اين گروه ها نقش مهمى در جنگ 
سيده  حلب،  مانند  مناطقى  در  و  كردند  ايفا 
زينب در جنوب دمشق و طى سه سال گذشته 
در مرز عراق و سوريه حضور داشتند. وقتى اين 
گروه ها در سوريه مى جنگيدند، داعش به عراق 

نبرد  به  ايران  ورود  با  شد  باعث  و  برد  يورش 
گروه هاينزديك  ساير  براى  فرصت  عراق،  در 
از  متشكل  جبهه  در  تا  شود  فراهم  تهران  به 
نيروهاى مردمى مشاركت كنند. در واقع جنگ 
با داعش فرصتى كم نظير در اختيار ايران قرار 
بيدار  را  غيرفعال  و  خاموش  گروه هاى  تا  داد 
را  آنها  كردن  تجهيز  و  دادن  آموزش  كرده، 
عراق  حكومتى  مسلح  نيروهاى  به  اكنون  كه 

پيوسته اند، در دست بگيرد.
اكنون حضور نظامى آمريكا در عراق بسيار كمتر 
از سال هاى اشغال است. ترامپ اخيرا اعالم كرد 
اين  ايران،  رفتار  رصد  منظور  به  دارد  قصد  كه 
نيروها را در عراق حفظ كند. اكنون با تروريست 
در  ايران  هوادار  احزاب  و  گروه ها  سپاه،  ناميدن 
عراق ممكن است حضور اين نيروها را خصمانه 
اظهارنظر  از  ايرانى  مقامات  البته  كنند.  تلقى 
در  آمريكا  و  ايران  ميان  برخورد  احتمال  درباره 
مناطقى مانند عراق كه شاهد حضور هر دو كشور 

است، طفره مى روند.
وزير  سابق  معاون  عبداللهيان  امير  حسين 
تصميم  كه  المانيتور گفت  به  ايران،  امورخارجه 
دولت ترامپ براى قرار دادن نام سپاه در فهرست 
ديوانگى  نشان دهنده  تروريستى،  گروه هاى 
رييس جمهور آمريكاست كه بايد درمان شود. او 
در ادامه گفت كه ابن سينا قرن ها پيش متدهاى 
مختلف درمان را به ما آموخت. با قدرت و خرد 
ايرانى، ما اميدهاى ترامپ را به يأس تبديل و او 
وادار  ايران  بزرگ  ملت  برابر  در  زدن  زانو  به  را 

مى كنيم.
برخوردها  وقوع  محل  همچنان  كه  حالى  در 
به  ايرانى  تحليلگر  آبشناس  نيست،  مشخص 
ايرانيان  عالقه  از  نشانه اى  او  كه  مى گويد  ما 
به  فشار  با  اينكه  مگر  نمى بيند  درگيرى  به 
است  معتقد  او  شوند.  داده  سوق  سمت  آن 
ميان  ارتباطى  كانال هاى  فقدان  دليل  به 
برخورد  احتمال  خليج فارس  در  دو كشور، 
كه  نيست  نگران  چندان  او  اما  است.  زياد 
دو  رويارويى  صحنه  به  خليج فارس  يا  عراق 
به  بيشتر  من  مى گويد  او  شود.  تبديل  طرف 
به  اعالم  با  چراكه  دارم  نظر  جوالن  منطقه 
اين  بر  اسراييل  مالكيت  شناختن  رسميت 
به  نزديك  گروه هاى  ترامپ،  سوى  از  منطقه 

دارند. آنجا  در  زيادى  بهانه هاى  ايران 

انتقاد كواليى از مطرح شدن ايده 
«بستن تنگه هرمز»

الهه كواليى به «آزادى» گفت: تصميم عجيب ترامپ در 
مورد سپاه پاسداران اقدامى است براى تشديد اين رويارويى 
و ارتقاى منازعه به سويى كه منافع جنگ ساالران بين المللى 
و منطقه اى را پاسخ گويد. در چنين شرايطى، جلوگيرى 
از تساعد بحران وظيفه همه خردمندانى است كه در پى 
راهيافتن راهكارهاى مناسب براى تأمين نيازها و منافع مردم 
ايران هستند. خوشبختانه شوراى عالى امنيت ملى و تصميم 
گيرندگان خردمند در كشور در كشور، راه را براى رفتارهاى 

احساسى و بى منطق نمى گشايند.

بازداشتيكى از اعضاى شوراى
شهر فرديس البرز

دادستان عمومى و انقالب شهرستان فرديس نيز گفت: يك 
عضو شوراى شهر و يكى از مديران سابق شهردارى فرديس 
بازداشت و روانه زندان شدند. حسن جهانشاهلو از بازداشت 
يكى از اعضاى شوراى شهر فرديس خبر داد و گفت: اين 
فرد به اتهام اخذ رشوه به دستور مقام قضائى دستگير شده 
است. وى افزود: همچنين روز گذشته يكى از مديران سابق 
شهردارى فرديس به اتهام مشاركت در جعل و كالهبردارى 
انقالب  و  عمومى  دادستان  شد.  زندان  روانه  و  بازداشت 
فرديس با اعالم اينكه هر دو متهم اكنون در بازداشت به 
سر مى برند توضيح داد: پرونده به صورت ويژه در شعبه 7 
بازپرسى در دست بررسى است و ضابطان قضايى در حال 
انجام تحقيقات تكميلى هستند. وييادآور شد: دادستانى با 
رصدهاى خود بارها به مسئوالن مربوطه در مورد افزايش 

نظارت بر مجموعه شهردارى و شوراى شهر تذكر داده بود.

نمايش «رحمان 1400» در يك سينما
 با وجود دستور عدم پخش

سازمان  دستور  وجود  با  «رحمان 1400»  سينمايى  فيلم 
سينمايى وزارت ارشاد در يك سينماى خاص امروز 25 فروردين 
ماه در حال نمايش است. مسئوالن اين سينما عصر امروز 25 
فروردين ماه بليت هاى اين فيلم را براى سانس هاى مختلف 
حضورى مى فروشند و به برخى مخاطبان خود اعالم مى كنند 
كه اين فيلم توقيفى است؛ اما ما آن را به نمايش گذاشتيم. 
سازمان سينمايى شامگاه 24 فروردين ماه اعالم كرد، اكران فيلم 

سينمايى «رحمان 1400» متوقف شد./ايسنا

حسين فريدون: 
كريمى قدوسى فايل تقليد صداى 

رئيس جمهور را منتشر كند
كريمى قدوسى، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى 
در  كه  دارد  اختيار  در  صوتى  فايل  شده  مدعى  اسالمى 

با تقليد صداى رئيس جمهور برخى  آن حسين فريدون 
درخواست ها را از مديران دولتى مى كند. حسين فريدون 
در واكنش به اين ادعا گفت: من از آقاى كريمى قدوسى مى 
خواهم اگر چنين فايل صوتى در اختيار دارد يك بار براى 
هميشه منتشر كنند. حسين فريدون با تكذيب ادعاى تقليد 
صداى رئيس جمهور گفت: اين ادعاى فردى است كه به 
دروغگويى شهره شده و در چند سال گذشته تقريبا همه 
ادعاهاى او تكذيب شده است، البته اين فرد ظاهراً حصار 
آهنى دارد و شكايت از او هم به جايى نمى رسد به همين 
دليل تنها راه اثبات دروغ هايش درخواست انتشار سند است 
تا مردم بدانند چقدر اين فرد حرف هاى بى پايه مى زند./

خبرآنالين

عكسى از حركت عجيب يك نماينده
 در جلسه امروز مجلس

صداى  تقليد  فايل  قدوسى  كريمى  فريدون:  حسين 
رئيس جمهور را منتشر كند/انتقاد كواليى از مطرح شدن 
ايده «بستن تنگه هرمز»/ماجراى مديريت فروغى در شبكه 
سه و نظر امام خمينى درباره اين افراد/واكنش احمدى نژاد به 

اظهارات اميرى فر: شكايت مى كنيم

هر ايرانى خرج زندگى3.5 نفر را مى دهد
جمعيت82  مجموع  از  ايران،  آمار  مركز  گزارش  پايه  بر 
ميليونى ايران و شمار 66.87 ميليون نفرى جمعيت10 به 
باال تنها حدود 27 ميليون نفر فعال هستند؛ فعال به اين معنا 
كه در سن كار قرار دارند، آمادگى و عالقه مندى الزم را نيز 
براى كار كردن دارا هستند. از ميان اين جمعيت23 ميليون 
و 813 هزار شاغل و 3 ميليون و 261 هزار نفر نيز بيكار و 
جوياى كار هستند. بدين ترتيب، هر شاغل ايرانى به طور 
متوسط هزينه هاى زندگى3.5 نفر ديگر را تامين مى كند. 
اين در حالى است كه مطابق اعالم مركز آمار ايران، تنها 
55 درصد شاغالن ايرانييعنى حدود 13 ميليون و 105 هزار 
نفر آن ها داراى شغل تمام وقت هستند و در هفته حداقل 
اين گزارش همچنين  را كار مى كنند.  قانونى  44 ساعت 
نشان مى دهد كه نرخ بيكارى طى سال 1397 در ميان 
مردان 10.4 درصد و در ميان زنان 18.9 درصد بوده است. 
اين نرخ در ميان جوانان 15 تا 29 ساله ايرانى25.1 درصد 
گزارش شده كه حاكى از بيكارى بيش از يك ميليون726 

هزار جوان است.

ماجراى مديريت فروغى در شبكه سه و 
نظر امام خمينى درباره اين افراد

مصلحت  تشخيص  مجمع  پيشين  عضو  هاشمى،  محمد 
نظام درباره حواشى پيش آمده درباره مديريت شبكه سه 
گفت: حاال يك مدير ممكن است وابسته به جبهه اصولگرا 
باشد يا جبهه تندرو يا معتدل يا هر گرايش ديگرى داشته 

باشد؛ چنين مسائلى شخصى اش است، اما مديريت سازمان 
صداوسيما و شوراينظارت بايد بر محتوا نظارت و در راستاى 
فرمايش امام عمل كنند. هاشمى گفت: صدا و سيما رسانه 
شخصى و گروهى نيست. كسانى كه مى خواهند استفاده 
گروهى و شخصى بكنند از نظر امام صالحيت حضور در 
صدا و سيما را ندارند. او با بيان اينكه من آقاى فروغى (مدير 
شبكه سه) را نمى شناسم و اصال با ايشان آشنايى ندارم، 
درباره اينكه گفته مى شود نسل جوان و تندروى اصولگرايان 
صداوسيما  كلى  طور  به  و  سه  شبكه  بر  تسلط  حال  در 
هستند، گفت: نمى دانم. من از درون سازمان اطالع ندارم. آن 
اظهارنظرى كه كردم معيار هايى است كه امام براى كاركنان 
و مديران صدا و سيما تعيين فرمودند. اگر بخواهيم رسانه ملى در 
خدمت مردم باشد، نظرات امام هميشه بايد جارى و سارى 
باشد، اگر هم غير از اين بخواهيم، آن بحث جداگانه اى است.

واكنش احمدى نژاد به اظهارات اميرى فر:
 شكايت مى كنيم

وكيل مدافع محمود احمدى نژاد رئيس دولت هاى نهم و 
دهم اظهارات اخير عباس اميرى فر كه از افراد نزديك به او 
محسوب مى شود را كذب دانست و گفت: از او به دادسرا 
شكايت مى كنيم. سيد عادل حيدرى عصر با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: اميرى فر مطلبى را عنوان كرده كه در خيلى 
از سايت ها انعكاس خبرى داشته است كه اين مطلب از 
درباره  دادگسترى  وكيل  اين  است.  محض  كذب  اساس 
ادعاى اميرى فر مبنى بر اينكه احمدى نژاد در جلسه اى در 
ولنجك اظهاراتى را عنوان كرده، افزود: نه چنين جلسه اى 
بوده و نه بر فرض وجود، اميرى فر در چنين جلسه اى حضور 
داشته است. حيدرى تأكيد كرد: به خاطر نشر اكاذيب، افترا 
و تهمتى كه از سوى اين فرد صورت گرفته، قطعاً از او و 
سايت هايى كه اين خبر را منتشر كردند شكايت مى كنيم و 
در تدارك شكايت هستيم. حجت االسالم اميرى فر در متنى 
درباره نقل قولى از احمدى نژاد در جلسه اى خصوصى مبنى 
بر اينكه گفته «انقالب كار انگليس بود» نوشته است: «سالم 
برادران عزيزم. بنده خودم در اين جلسه در ولنجك حضور 
داشتم و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دليل توهين ايشان 
آن جلسه را ترك كردم و مقدمه قطع ارتباطم با ايشان شد.

آخرين وضعيت قانون «از كجا آورده اى؟»
عضو كميسيون قضايى مجلس گفت: رئيس دستگاه قضا 
قانون  اجرايى  آيين نامه  كه  خبر  اين  اينكه  اعالم  ضمن 
رسيدگى به اموال مسئوالن به زودى ابالغ مى شود، عنوان 
كرد وجود نقص در قانون دليلى براى عدم اجراى آن نيست. 
محمد دهقان نماينده مردم چناران در مجلس در گفتگو با 
فارس، گفت: امروز اعضاى كميسيون قضايى به ديدار آيت اهللا 
با حضور  كه  اين جلسه  در  و  رفتند  رئيسى  سيدابراهيم 
حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى معاون اول رئيس 
قوه قضائيه، عليرضا آوايى وزير دادگسترى و تعداد ديگرى از 

مقامات قضايى برگزار شد دغدغه هاى خود را پيرامون مسائل 
مختلف مطرح كردند. وى افزود: در اين جلسه نمايندگان 
دغدغه هاى خود را پيرامون مسائلى همچون شفافيت آراى 
قضات، مبارزه با فساد چه در داخل قوه قضائيه و چه در 
بيرون و مسائلى از اين دست مطرح كردند و عنوان كردند كه 
سازوكارى فراهم شود تا آراى قضات در منظر و مرآى مردم 
بدون ذكر نام طرفين دعوا قرار گيرد. عضو كميسيون قضايى 
مجلس اظهار داشت: در اين جلسه برخى اعضاى كميسيون 
قضايى با توجه به طرح 51 ماده اى مبارزه بافساد كه قبال در 
كميسيون قضائى تصويب شده بود برضرورت وجود متولى 
مشخص جهت مبارزه با فساداقتصادى در حوزه هاى مختلف 
تأكيد داشتند و خواستار اهتمام جدى در اين زمينه بودند و 
رئيس دستگاه قضا نيز عنوان كرد كه چنانچه سازوكار فعلى 
قوه قضائيه پاسخگوى نياز براى مبارزه با فساد نباشد، قوه 
قضائيه در اولين فرصت چه ازطريق حمايت از طرح مذكور 
چه با اتخاذ تصميم درون قوه اى سازوكار جديدى را براى اين 

موضوع در نظر خواهد گرفت.

ايجاديك سپاه بزرگ ديگر در كشور
 به نام پاسداران سپاه

عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: حماقت ترامپ باعث 
شد يك سپاه بزرگ ديگر در كشور به نام پاسداران سپاه 
ايجاد شود. سيد عزت اهللا ضرغامى عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى اظهار داشت: اگر تا به  حال فقط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى داشتيم با تروريست خواندن سپاه توسط 
رئيس جمهور آمريكا به پهناى ملت عظيم ايران پاسداران 
سپاه تشكيل شد. وى با بيان اينكه حماقت ترامپ باعث شد 
يك سپاه بزرگ ديگر در كشور به نام پاسداران سپاه ايجاد 
شود، ادامه داد: همه مردم و جريان هاى سياسى و حتى 
خارج از كشور با حمايت كامل و جامع از سپاه برخالف تصور 
دشمن پاسداران سپاه شكل گرفت. عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى اين حمايت و تشكيل پاسداران سپاه را كارى بزرگ 
در كشور دانست و خاطرنشان كرد: كسى به جز حماقت 

ترامپ نمى توانست آن را تشكيل دهد.

روايت واعظى از نارضايتى على عسكرى 
از برنامه هاى صداوسيما

«محمود واعظى»، رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: رئيس 
صداوسيما از برخى، برنامه هاى اين سازمان كه زنده پخش 
مى شود و اظهاراتى عليه دولت دارند، رضايت ندارد. همينطور 
آقاى على عسگرى از برخى مجريانى كه خودشان هم خيلى 
آدم هاى سياسى به معناى كلمه نيستند، ولى صحبت هايى 
را به طنز يا لحن ديگرى بيان مى كنند، رضايت ندارد. او ادامه 
داد: طبق گفته هاى آقاى على عسكرى در جلسات هيأت 
دولت، خودشان هم از اين اتفاقات در صداوسيما رضايت 

ندارند، ولى تالششان اصالح اين برنامه ها و روند است.

ادعاى بازداشت دو ايرانى در مرز مكزيك
معاون رئيس جمهور آمريكا با هدف تهديدآميز جلوه دادن 
از مكزيك به آمريكا، مدعى شد  مسئله ورود پناهجويان 
كه اخيرا دو تبعه ايران در تالش براى ورود به آمريكا از 
معاون  پنس»  «مايك  شده اند.  بازداشت  مكزيك،  مرز 
رئيس جمهور آمريكا روز جمعه مدعى شد دو تبعه ايران 
هنگام تالش براى ورود غيرقانونى به آمريكا از طريق مرز 
مكزيك، بازداشت شده اند. وى كه روز جمعه براى بازديد از 
مرز مكزيك به شهر «نوگالس» در جنوبى ترين نقطه ايالت 
«آريزونا» رفته بود، در توييتر نوشته است كه در جلسه اى 
كه در اين شهر با مسئوالن مرزبانى آمريكا داشته، مطلع 
شده كه «آن ها دو تبعه ايرانى را كه تالش داشته اند از ديد 
گشت مرزى پنهان بمانند، بازداشت كرده اند. روزانه هزاران 
مهاجر بازداشت مى شوند. اينيك بحران ملى است و كنگره 
بايد از مردان و زنان شجاع ما كه در مرز خدمت مى كنند، 

حمايت كند.»

درخواست عجيب يك وزارتخانه درباره 
حقوق كارمندان دختر

يك نهاد نظارتى در نامه خود به تعدادى از مديران مهم 
دولتى، با اشاره به درخواست يكى از وزارتخانه هاى اقتصادى 
براى معافيت دختران خودسرپرست كارمند آن وزارتخانه 
از پرداخت ماليات به موجب ماده 139 قانون ماليات هاى 
مستقيم، متذكر شده اين معافيت درج شده، مربوط به درآمد 
موقوفات عام است كه يكى از محل هاى مصرف آن اشتغال 
دختران خودسرپرست اعالم شده است، لذا معافيت حقوق 

پرداختى به اين كارمندان، مطابقتى با ماده مذكور ندارد.

وعده واعظى براى تشكيليك جلسه
 پر سر و صدا

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: در يكى دو ماه آخر سال 
برنامه ها كمى فشرده بود و ان شا اهللا در همين اوايل سال 
جلسات شوراى عالى انقالب فرهنگى تشكيل خواهد شد. 
محمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با 
فارس، در مورد اينكه برخى معتقدند آقاى روحانى عال قه اى 
به تشكيل جلسات شوراى عالى انقالب فرهنگى ندارد و هم 
اكنون نيز مدت ها است جلسات شورا برگزار نمى شود گفت: 
در اين پنج سال و نيم گذشته رئيس جمهور جلسات شوراى 
عالى انقالب فرهنگى را منظم تشكيل دادند و لذا نمى توان 
گفت: عالقه اى به تشكيل آن ندارند. وى ادامه داد: اگر آقاى 
رئيس جمهور عالقه اى به تشكيل اين جلسات نداشتند در 
اين سال هاى گذشته آن را تشكيل نمى دادند. پس حتما 
نهاد  سرپرست  هست.  جلسات  تشكيل  به  ايشان  عالقه 
رياست جمهور خاطرنشان كرد: در يكى دو ماه آخر سال، 
برنامه ها كمى فشرده بود و انشاءاهللا در همين اوايل سال 

جلسات شوراى عالى انقالب فرهنگى تشكيل خواهد شد.

ايران عالقه اى به درگيرى نظامى با آمريكا ندارد، مگر آنكه مجبور شود 
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كاسبى سياسى از سيل
بعد از وقوع سيل در استان هاى گلستان، لرستان و خوزستان و ديده شدن مسئولين 
نهادهاى مختلف در قاب تلويزيون و كادر دوربين هاى رسانه ها يك بار ديگر بحث 
مديريت بحران رايج شده و هر گروه و دسته و نهادى تالش مى كند با مبنا قرار دادن 

مديريت بحران، ديگرى را ناكارآمد يا نا آشنا به مديريت بحران معرفى كند.
واقعيت  اما اين است كه در كشور ما مديريت بحران نه حل مسئله كه جمع 
كردن آن است.به عبارتى ما بحران را مديريت نمى كنيم بلكه بر مبناى آن 
مديريت مى كنيم.تا زمانى كه سيل در شيرازيا آق قال رخ نداده بود در هيچ كدام 
از برنامه ها  و سياست ها نشانه اى از معرفى سيل و خطرات و اقدامات پيشگيرانه 
آن وجود نداشت.تا زمانى كه مثال گرد و خاك خوزستان صداى همه را درنياورده 
حرفى در مورد آن شنيده نمى شود يا موارد ديگرى از اين دست كه همه كم و 

بيش با آن مواجه بوده ايم.
در بحث مديريت بحران ديده ايم كه مسئوالن با ابراز ناراحتى از وقوع حوادث 
به مردم قول مى دهند كه به رغم وجود كمبود ها و كاستى ها در اسرع وقت 
خسارات هاى وارده را جبران كنند ،اما حتى  با گذشت چند سال بعد از وقوع 
بحران همچنان درگير  رتق و فتق امورى هستند كه ريشه  آن عدم فهم درست 
مديريت بحران است كه از موازى كارى تا عدم آموزش مردم و جامعه از مناسب 
ديدن زمان وقوع بحران و گرفتارى مردم براى تسويه حساب هاى خطى تا خود 
مطلق پندارى و انحصار و گرايش به تمام كردن كار به نام خود را شامل مى شود.

جالب اينكه  به اين گونه حوادث ديگر نمى توان عنوان بحران داد چون از فرط 
تكرار به خاطر عدم ريشهيابى درست و جمع كردن به جاى حل كردن تبديل به 
رويه طبيعى شده است و همين پريشانى و چند گانگى در مسائل نرم افزارى و 
سخت افزارى باعث شده كه حجم خسارت و آسيب ديدگى به خاطر غافل گيرى 
بيشتر شود.نه زلزله سياسى بود  و نه سيل ابزارى براى بهره بردارى سياسى كه 
گروهى زنگ انتخابات آينده را بر ديوار هاى فروريخته آق قال و معموالن و پلدختر 
به صدا در بياورند، آن چيزى كه جامعه را تهديد مى كند و اعتماد مردم به نهاد ها 
و دستگاه هاى اجراى و حاكميتى را كمرنگ مى كند خطر تكرار و تبديل شدن 
بحران و گرفتارى به رويه به خاطر عدم ريشهيايى و عدم فهم درست از چرايى 

و دليل وقوع آن است.
مى دانيم كه دولت ناكارامدى ها و ضعف هايى در عملكرد خود دارد اما رويكردى 
كه به رغم وجودضعف ها و عصبانيت ها از عملكرد دولت به دنبال آن است كه 
دولت را متهم رديف اول معرفى كند و همه تقصير ها را متوجه او كند در نهايت 
شكست خواهد خورد چرا كه براى حاميان اين رويكرد ،هدف مردم نيستندبلكه 
پيروزى در معادالت قدرت و انتخابات آينده است. نگاه مردم لزوما منطبق با نگاه 
عناصر سياسى نيست.آنچه براى مردم مهم است بر داشته شدن بارى از دوش 
زندگى هاى شكننده شان است كه روزى زلزله ،روز ديگر سيل و زمان ديگرى 
گرانى و بيكارى بر آن سنگينى مى كند. در اين ميان چه سپاه و چه ارتش و 
چه دولت خدمتگزاران مردمى هستند كه معيار مقبوليت و محبوبيت نظام را در 
سرعت و كيفيت كمك رسانى مى دانند .بايد آگاه شد اكنون فرصت دستگيرى از 
مردم آسيب ديده است نه بهانه اى براى مچ گيرى جناح ها و گروههاى سياسى 
از يكديگركه البته بعدا دستكاه قضايى و نهاد هاى نظارتى بايد بررسى كنند كه 
قصور از كه بوده و مقصر كيست.جان مردم ،زندگى مردم ،آينده مردم و روان 

مردم ابزار مناسبى براى اينكه گروههاى سياسى از خجالت هم دربيايند نيست.
كاسبى از سيل شايد براى بعضى ها آب داشته باشد اما براى مردم نان ندارد.

    يادداشت                                پژمان گرامى
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شكاف هاى عميق و زخم هاى كهنه انسجام درونى 
اين  در  است.  داده  كاهش  حداق  به  از  را  جامعه 
شرايط خود افراد هم به اين بحران كمك مى كنند. 
مثل جايى كه زلزله آمده، اركان فيزيكى و اجتماعى 
جامعه را از بين برده و سيستم اداره شهر از بين رفته 
است، آدم ها پراكنده اند و وقتى كمكى هم برسد 
مردم هجوم مى برند و زير دست و پاى خودشان له 
مى شوند. در جامعه اى كه حلقه اتصال افراد تضعيف 
شده باشد، آدم ها به «فرد» تبديل مى شوند و بيشتر 
بر اساس منفعت فردى عمل مى كنند تا بتوانند در 

رقابت پيروز شوند.
بر اساس آخرين آمار مقايسه اى معاينات نزاع كه 
ماهه   10 در  است،  كرده  منتشر  قانونى  پزشكى 
اول سال 1397 نزاع در كشور 6.6 درصد افزايش 
در  مير  و  مرگ  عامل  دومين  نزاع  است.  داشته 
اورژانس كشور است و همچنين باالترين جرمى كه 
در سامانه 110 ثبت مى شود، مربوط به نزاع هاى 
خيابانى است. در 10 ماه اول سال 97 حدود 500 
هزار نزاع گزارش شده است كه مراجعه كنندگان 

مرد حدود دو برابر زنان بوده اند.
گاهى براى بررسى استان هايى كه درگيرى و نزاع در 
آن ها بيشتر بوده است از آمار پزشكى قانونى استفاده 
مى شود. مثال با توجه به حدود 80 هزار درگيرى در 

تهران گفته مى شود تهران ركورددار نزاع است.

اما باتوجه به اينكه تعداد درگيرى با جمعيت رابطه 
دارد چنين گفته اى صحيح نيست.

اگر افزايِش تعداد نزاع در سال 97 را در نظر بگيريم 
قم،  اردبيل،  و  در صدر  درصد  با 20  البرز  استان 

لرستان و سمنان در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
مهدى صابرى، روانپزشك مركز تحقيقات پزشكى 
قانونى مى گويد: 90 درصد نزاع ها مربوط به نزاع هاى 
خيابانى است چرا كه كمتر از 10 درصد از نزاع هاى 
خانوادگى به محاكم قضايى و پزشكى قانونى كشيده 

مى شود.
نسبتا  صدمه  موجب  كه  درگيرى هايى  طرفى  از 
شديد مى شود به پزشكى قانونى مراجعه مى كنند 
و افزايش مراجعه براى نزاع مى تواند نشان از افزايش 
خشونت در جامعه باشد. هم چنين بر اساس آمار 
پزشكى قانونى، در نيمه دوم سال باالترين افزايش 

درگيرى ها ديده مى شود.
سعيد معيدفر، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران 
به بررسى علل درگيرى ها در كشور پرداخته است. 
صحبت هاى اين جامعه شناس را در ادامه مى خوانيد:

ارزيابى  را  جامعه  فعلى  و مشكالت  مسائل  وقتى 
مى كنم، مى بينم بازهم ملت شريف و جامعه بردبارى 
داريم. اگر چنين وضعيتى در كشور ديگرى وجود 

داشت آمار خشونت و جرايم ده برابر اين مى شد.
هرچند در سال جارى ميزان نزاع افزايش داشته، 

اما نسبت به اوضاع و احوال كشور بايد انتظار موارد 
و  ناامنى ها  ها،  آسيب  جرايم،  از  بيشترى  بسيار 

خشونت را مى داشتيم.
جامعه ايران در طى اعصار و قرون عموما از داخل 
و خارج درگير مشكالت فراوانى بوده و اصطالحا 
چنين  با  حدى  تا  توانسته  و  است  شده  آبديده 
شرايطى كنار بيايد. مى توان رفتار مردم ايران در 

مقايسه با ساير جوامع را مثبت ارزيابى كرد.
اميدوار  انتخابات  نتايج  به  مردم  سال 96  ابتداى 
بودند و از كانديد پيروز انتظاراتى داشتند. اين اميد 
و انتظار تا ميانه سال دوام داشت. از پاييز96 كشور 
هر هفته دچار مشكالت تازه اى شد(آتش سوزى، 
سانحه كشتى سانچى، زلزله و ...). مهم ترين اتفاق 
هم حوادث دى ماه بود كه نشان داد كشور در حال 
ورود به شرايط سختى است. اواخر سال هم مساله 
خروج آمريكا از برجام بر سر زبان ها افتاد و با افزايش 
قيمت ارز و طال مواجه شديم، ولى پيش از عيد تا 

حدى اين مسائل فروكش كرد. 
اما از اوايل سال 97 زخم هاى كهنه جامعه سر باز 
كرد. اميد ها به ياس تبديل شد، دولت با مشكالتى 
كه بقيه اركان ايجاد كردند عمال از حل مشكالت 
ناتوان شد. در اين شرايط مردم كه اميد داشتند به 
ثبات، نظم، امنيت و تا حدى ثبات قيمت ها كمك 

كنند، تحملشان تمام شد. 
زخم هاى سرباز كرده، قطعى شدن تحريم، فشار هاى 
بين المللى و از همه مهم تر شكاف عميقى كه درون 
حاكميت اتفاق افتاد، يكباره همه اميد ها را به باد فنا 
داد. (اين شكاف از انتخابات شروع شد، بعد به تدريج 
رقبا دوباره به صحنه آمدند و سعى كردند رقيب را 

از دور خارج كنند.)
امروز درگير مشكالت تلنبار شده هستيم. جنگ 
قدرت در داخل، فشار بيرونى، از دست رفتن اميد 
و آرزوى مردم، مشكالت زيست محيطى، اقتصادى، 
فساد  افزايش  و  عميق  نابرابرى هاى  اجتماعى، 
گسترده همه دست به دست هم دادند تا بحران 

جامعه ايران را محاصره كند. 
اساس بقاى هر جامعه بر انسجام اجتماعى، همكارى 
اجتماعى و اميد به بقاى جامعه است. وقتى اين ها از 

بين برود، جامعه متزلزل مى شود.
جنگيك نيروى عظيم با يك نيروى كوچك را در نظر 
بگيريد.  به محض اينكه با يك شگرد هسته مركزى 
فرو  سپاه  درونى  انسجام  برود،  بين  از  بزرگ  سپاه 
مى پاشد، ترس، وحشت و پراكندگى نيروى بزرگ را فرا 

مى گيرد و از نيروى كوچتر ضعيف تر مى شود.
جامعه امروز ما هم همينطور است، شكاف هاى عميق 
و زخم هاى كهنه انسجام درونى جامعه را به حداقل 
كاهش داده است. در اين شرايط خود افراد هم به اين 
بحران كمك مى كنند. مثل جايى كه زلزله آمده، اركان 
فيزيكى و اجتماعى جامعه را از بين برده و سيستم 
اداره شهر از بين رفته است، آدم ها پراكنده اند و وقتى 
كمكى هم برسد مردم هجوم مى برند و زير دست و پاى 

خودشان له مى شوند.
تضعيف شده  افراد  اتصال  كه حلقه  در جامعه اى 
باشد، آدم ها به «فرد» تبديل مى شوند و بيشتر بر 
اساس منفعت فردى عمل مى كنند تا بتوانند در 

رقابت پيروز شوند.
مجموع رقابت بين افراد، نگرانى نسبت به آينده و 
انواع مشكالت روحى و... باعث مى شود افراد روى 

اعصاب هم راه بروند.
يكى از نظريات روانشناسى از «ناكامى-پرخاشگرى» 
صحبت مى كند. يعنى وقتى افراد جامعه به دليل 
فقدان نظم و انسجام ناكام شوند، پرخاشگر مى شوند.

در كشور ما جوانان بيكارى داريم كه آينده اى براى 
خود متصور نيستند و عمرشان به بطالت مى گذرديا 
افرادى كه ناكام و منزوى اند و در جامعه بى نقش 
و بى تاثيرند. فشار هاى روحى و روانى آن ها را به 
اتفاقى درگير  با كوچك ترين  سمتى مى كشد كه 

خشونت و پرخاشگرى بشوند. 
مشكالت افزايش خشونت در خانواده ها را هم پى 
دارد. خانواده هايى كه به دليل تورم شديد و عدم 
توانايى مالى نمى توانند خانه را اداره كنند. خانه اى 

كه قرار است امن ترين مكان باشد متزلزل مى شود.
در مجموع امروز اين مشكالت و نگرانى نسبت به آينده، 
عدم انسجام و ترس از اوضاع و احوالى كه پيش رو است، 
بر روح و روان مردم تاثير مى گذارد و موجب افزايش 

درگيرى و نزاع در خانواده و جامعه مى شود.
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وقت خوب ماهى گيرى؛ آب كه هست،
 ِگل هم هست

عصبانيت خود از روحانى، از سپاه، از انقالب و... را نگه داريد تا پايان بحران سيل. 
وقتى كارها تمام شد و مردم كمى آرام گرفتند.

اين كه تورى پهن  از  بهتر  آب كه هست،ِگل هم هست، پس چه فرصتى 
كنيم و از اين آب ِگل آلود ماهى بگيريم. فرصت خوبى است. خيلى ها در 
خشكى از آب گل آلود ماهى مى گيرند، االن كه آب و ِگل مهيا است، چرا 

اين كار را نكنند.
به  كندند  دل  خود  كاشنه  و  خانه  از  ارتشى ها  سپاهى ها،  بسيجى ها، 
شهرهاى سيل زده آمدند تا به مردم غم ديده كمك كنند. برخى دوربين 
اين كمك، دولت را مى زنند و مى گويند  به واسطه  به دست گرفته اند و 

دولت كجاست؟
بخشى ديگر دوربين هاى موبايل خود را روشن مى كنند، از خرابى هاى سيل فيلم 
مى گيرد و آن را براى شبكه هاى لس آنجلسييا لندنى مى فرستند و مى گويند در 

ايران هيچ كس، هيچ كارى براى سيل زدگان نمى كند.

چرا به اينجا رسيده ايم نمى دانم؟
مگر مى شود مردم زير سنگين ترين داغ ها و دردها باشند و بعد عده اى به فكر 
منافع خود باشند؟ به نظر مى رسد آنها با خود مى گويند، خوب حاال كه سيل 
آمده، حاال سقف خانه ها بر سر مردم خراب شده بهترين فرصت است تا روحانى 

را بزنيم تا انقالب را بزنيم.
نكته جالب اين است كه مشكالت مردم را به چشم مى بينند و باز به دنبال منافع 

خود مى گردند.
اين مثال را دوست ندارم اما رفتار اين افراد به شدت شبيه كسانى است كه در يك 
صحنه تصادف، به سرقت اموال فرد تصادف كرده مى پردازند. تصاوير اين رفتار را 

زياد ديده ايم. قربانى شدن انسانيت زير پاى منافع شخصى.
واقعا همه در سيل در حال كمك به مردم هستند. همه هرچه دارند وسط 

گذاشته اند تا مردم سيل زده احساس نكنند تنها هستند.
دعواى سياسى عيب ندارد. باالخره قدرت جذاب است و خيلى ها حاضر هستند 
براى رسيدن به آن هركارى را انجام دهند. اما لطفا در شرايط سخت، در زمان هايى 

كه مردم غم دارند، به فكر منافع سياسى خود نباشيم.
لطفا در جلسات خصوصى خود نشينيم و نگوييم االن بهترين فرصت براى زدن 

فالنى و بهمانى است. اين رفتارها فقط مردم را عصبانى و دل زده مى كند.
پايان  تا  داريد  نگه  را  و...  انقالب  از  سپاه،  از  روحانى،  از  خود  عصبانيت 
با  دوباره  گرفتند،  آرام  مردم كمى  و  تمام شد  كارها  وقتى  بحران سيل. 
هم جنگ كنيد. به هم تكه بيندازيد. از خجالت هم دربياييد اما روى غم 

مردم اسكى نرويد.
آب به خانه مردم افتاده است و تنها راه نجات آنها، در كنارهم بودن است 
بدون سقلمه زدن. دم همه آنهايى كه براى نجات مردم و كمك به آنها آمدند 
گرم. دم همه آنهايى كه از خانه و زندگى خود گذشتند گرم. دم سپاه و دولت 

گرم. دم سلبريتى ها گرم. دم روشنفكران وبسيجى ها گرم.
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صفحه 118 دفتر 192 ذيل ثبت 24954 بنام على محمد حامد ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و 
برابر سند قطعى شماره 91/ 345 مورخ 26 /4/ 91 دادگاه حقوقى اهواز نامبرده/مع الواسطه انتقال 
قطعى يافته كه برابر اسناد .......... دفترخانه .......... اهواز نزد .......... رهن است كه به علت سهل 
انگارى مفقود گرديده لذا به دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هركس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد مى 
تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم دارد و در غير 
اينصورت پس از سپرى شدن مدت قانونى  و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد 
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متاسفانه ما اصال زيرساخت هاى الزم را نداريم. يعنى 
اگر به عنوان مثال همين سد ها را در نظر بگيريد، 
مى بينيد كه ما بيش از حد سد ساختيم. يعنى در 
زمان شاه ما تنها 13 سد در ايران داشتيم، اما االن 

بيش از 600 سد در كشور ساخته شده است
يك فعال محيط زيست گفت: «سد زمانى مى تواند 
در خدمت و مفيد باشد كه اليه روبى شود. يعنى 
تنها در اين حالت است كه مى توان گفت كه سد 
در اختيار سيل و آب است. به عنوان مثال االن سد 
سفيدرود به دليل همين عدمم اليه روبى، ظرفيتش 
به يك سوم رسيده است. يعنى آبى كه در پشت 
اين سد جمع شده، به دليل باال آمدن رسوبات، به 
يك سوم رسيده است. همينطور عمق آن هم به 
يك سوم رسيده است. دليلش هم اين است كه سد 
سفيد رود را دقيقا در محلى ساختند كه به شدت 
رسوب گير است. اين در حالى است كه فقط كافى 
بود يك استكان را پر آب كنند تا توجه شوند در 
كدام منطقه ميزان رسوبات كمتر است و در آنجا 

يك سد بسازند.»
اسماعيل كهرم مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط 
زيست در امور محيط طبيعى در خصوص سيل هاى 
اخيرعنوان كرد: «اينكه برخى معتقدند وجود سد ها 
موجب شد فاجعه بزرگترى رخ ندهد تا حدود زيادى 
درست نيست. زيرا سد ها زمانى مى توانند مفيد واقع 
شوند كه اليه روبى شوند. در غير اين صورت همين 
سد ها هم خودشان يك مصيبت محسوب مى شود 
و نمى توان از آن ها به عنوان يك امتيازياد كرد. به 
عنوان مثال همين سد وشمگير تا باال الى لجن بود 
و اصال اليه روبى نشده بود و همين باعث شد كه 

وقتى سيل آمد از باالى آن سرازير شد و به مسير 
خود در اين طرف سد ادامه داد.»

زمانى  سد  كه  است  اين  «واقعيت  داد:  ادامه  وى 
مى تواند در خدمت و مفيد باشد كه اليه روبى شود. 
اين حالت است كه مى توان گفت  تنها در  يعنى 
كه سد در اختيار سيل و آب است. به عنوان مثال 
االن سد سفيدرود به دليل همين عدمم اليه روبى، 
آبيكه  به يك سوم رسيده است. يعنى  ظرفيتش 
در پشت اين سد جمع شده، به دليل باال آمدن 
رسوبات، به يك سوم رسيده است. همينطور عمق 
آن هم به يك سوم رسيده است. دليلش هم اين 
است كه سد سفيد رود را دقيقا در محلى ساختند 
كه به شدت رسوب گير است. اين در حالى است كه 
فقط كافى بود يك استكان را پر آب كنند تا توجه 
شوند در كدام منطقه ميزان رسوبات كمتر است و 

در آنجا يك سد بسازند.»
او افزود: «در چنين وضعيتى ديگر سد اصال كارايى 
الزم را ندارد. اين مسئله در خصوص سد وشمگير 
گرگان هم صدق مى كند. من خودم ديدم كه تمام 
دريچه هاى سد مملو از الى و لجن شده بود و همه 
اين ها نتيجه عدم اليه روبى است. حاال دقيقا همين 
بال بر سر رودخانه هايمان آمده است. زيرا قاعدتا بايد 
آب سيالب ها در رودخانه ها جريان داشته باشد تا به 
درياچهيا دريا ريخته شود، ولى وقتى كه بستر اين 
رودخانه ها پُر از گل و الى است، ديگر اين اتفاق 
رخ نمى دهد. نكته ديگر اين است كه ما ساحل اين 
رودخانه ها را هم در ساخت و ساز انجام داديم. پس 
وقتى كه سيل نمى تواند سير خود را در رودخانه 
ادامه دهد قاعدتا به كناره ها مى رود و وارد همين 

خيابان ها و شهر ها مى شود.»
اين فعال محيط زيست اظهار كرد: «از طرف ديگر 
را  شيراز  خشك  رودخانه  يا  قم  خشك  رودخانه 
تبديل به پاركينگ كردند. خب مشخص است كه 
وقتى سيل بيايد مثال در دروازه قرآن به ماشين ها 
آسيب مى زند و همانطور كه ديديم آن ها را جابه 
جا و نابود مى كند؛ بنابراين همانطور كه عرض كردم 
رودخانه و سد ها مى توانند جلوى سيل را بگيرند، 
اما اين نيازمند آن است كه اليه روبى شوند و در 
سد  مثل  كه  باشند  گرفته  قرار  مناسب  موقعيت 

سفيدرود حجم و ظرفيتش كاهش پيدا نكند.»
كهرم در خصوص اينكه تا چه حد ميزان خسارت به 
دليل مديريت رخ داده است، گفت: «يكى از مقامات 
كه به نظر من حرف درستى زده است، گفت: «اگر 
10 درصد از خسارتى كه االن به كشور خورده است 
را صرف نگهدارى از آبخيز ها و اليه روبى رودخانه ها 
كرده بوديم، هرگز چنين خساراتى به كشور وارد 
نمى شد»يعنى اگر طى اين40 سال فكر سيل بوديم 
باز نگه مى داشتيم تا سيالب هاى  و رودخانه ها را 
احتمالى در آن ها جريان پيدا كند، قطعا امروز چنين 
خشارتى به ما وارد نمى شد. واقعيت اين است كه ما 
طى اين سال ها به گونه اى عمل كرديم كه رسما با 
دسته گل به استقبال سيل و خسارت كالن رفتيم.»

وى در پاسخ به اين سوال كه تا چه محيط زيست 
بعد سيل هاى اخير آسيب ديده اند، تاكيد كرد: «يك 
ضرب المثل انگليسى است كه مى گويد «هر لكه 
ابر سفيدييك لبه نقره اى دارد» يعنى اين سيل هاى 
اخير خسارت زيادى داشت، اما يك سرى موارد را 
تا  ما  تاالب هاى  مثال  كرد.  اصالح  تا حدودى  هم 

حدود زيادى احيا شدند. حاال اگر مديريت درستى 
انجام شود، اين تاالب ها ما را از تشنگى تابستانى 
تا  اخير  سيالب هاى  بنابراين  داد؛  خواهند  نجات 
حدودى به نفع محيط زيست ما شد و االن جنگل ها 
نوعى  به  و  كردند  دريافت  مناسبى  آب  مراتع  و 
سيرآب شدند. البته تا جاييكه من اطالع دارم به 
عنوان مثال در گلستان تعدادى از وحوش متاسفانه 
از بين رفته اند االن الشه هاى آن ها در حال فاسد 

شدن است.»
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در 
خصوص اينكه آيا زيرساخت هاى محيط زيستى 
ايران به گونه اى است كه بتوان از چنين اتفاقاتى 
اصال  ما  «متاسفانه  گفت:  شود،  بهينه  استفاده 
عنوان  به  اگر  يعنى  نداريم.  را  زيرساخت ها  اين 
مى بينيد  بگيريد،  نظر  در  را  سد ها  همين  مثال 
كه ما بيش از حد سد ساختيم. يعنى در زمان 
االن  اما  داشتيم،  ايران  در  سد  تنها 13  ما  شاه 
است.  ساخته شده  كشور  در  از 600 سد  بيش 
يعنى تقريبا هر دوهفته يك سد در ايران طى40 
سال اخير ساخته شده است. اما با اينحال قطعا 
مقدار زيادى از اين آب ها هرز خواهد رفت و بعضا 
با آب شور دريا قاطى مى شوند. اما اگر ما به جاى 
مى ساختيم،  كوچك  سد هاى  بزرگ،  سد هاى 
اين  سازى  ذخيره  براى  را  زمينه  مى توانستيم 
آب ها فراهم كنيم. االن هم اعالم كردند كه 70 
درصد ظرفيت سد ها پر شده است، اما نگرانى اين 
استفاده مى كنيم.  اين آب ها  از  است كه چگونه 
را  آب  اراك  تاالب  ماجراى  مثل  اميدوارم  يعنى 

چهل كيلومتر براى زراعت جابه جا نكنيم.»

آيا سدسازى ايران را نجات داد؟



خسارت تاكنون بيش از 83 هزار ميليارد ريالى 
سيل به خوزستان

مديركل مديريت بحران خوزستان از وارد شدن تاكنون 83 هزار و 497 ميليارد 
ريال خسارت به اين استان در پى وقوع سيالب اخير خبر داد.   

كيامرث حاجى زاده اظهار كرد: با وقوع سيالب اخير تاكنون 83 هزار و 497 
ميليارد ريال خسارت به خوزستان وارد شده است. اين رقم ميزان نهايى خسارات 

نيست و همچنان برآوردها در حال انجام است.   
وى افزود: اين خسارات در حوزه هاى مختلف از جمله كشاورزى اعم از زراعى، 
باغى، دام و طيور، ساختمان و تاسيسات، واحدهاى مسكونى اعم از بازسازى، 
تعميرى، لوازم خانگى معيشتى، تجارى، ماشين آالت سبك و سنگين، عشاير، 
راه هاى ارتباطى، راه آهن، معابر شهرى، آب شهرى و روستايى، تاسيسات آب و 
فاضالب، تاسيسات شبكه برق، تاسيسات زيربنايى گاز، و موارد ديگر بوده است.   
مديركل مديريت بحران خوزستان ادامه داد: تاكنون 270 روستا به صورت كلى 

و جزئى تخليه شده اند كه از اين تعداد 114 روستا دچار آبگرفتگى شده اند.   
حاجى زاده با اشاره به آماده سازى 91 اردوگاه در سطح خوزستان جهت اسكان 
سيل زدگان، بيان كرد: تاكنون 120 هزار نفر در پادگان ها، مدارس، مساجد، 

حسينيه ها، چادرها و ديگر مكان هاى اسكان اضطرارى اسكان داده شده اند. 

رشد 13 درصدى اقامت گردشگران نوروزى 
در خوزستان

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  اداره كل  گردشگرى  معاونت  سرپرست   
گردشگرى خوزستان با بيان اين كه بيش از هفت ميليون گردشگر در نوروز 98 
در سطح استان اقامت داشتند، از افزايش 13 درصدى اين تعداد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل خبر داد.
غالم شجاعى با اعالم اين خبر افزود: در بازه زمانى 27 اسفندماه 97 تا 16 
فروردين ماه 98، 14ميليون و 321 هزار و 834 نفر گردشگر وارد استان شدند و 
از مجموع مراكز تاريخى، تفريحى و گردشگرى خوزستان ديدن كردند كه چهار 
ميليون و 621هزار و 472 نفر از جاذبه هاى تاريخى ـ فرهنگى، پنج ميليون 
495هزار و 112 نفر از جاذبه هاى طبيعى و چهار ميليون و 205هزار و 250 نفر 

نيز از جاذبه هاى دست ساز بازديد داشتند.  
او ادامه داد: شهرستان ايذه در نوروز 98 با ثبت يك ميليون و 466 هزار و 165 
بازديدكننده، عنوان گردشگرپذيرترين شهرستان استان را به خود اختصاص داد 
و پس از آن شهرستان هاى بهبهان با يك ميليون 378هزار و 455 و ماهشهر با 
يك ميليون 168هزار و 680 بازديدكننده در رده هاى دوم و سوم جاى گرفتند. 
همچنين شهرستان هاى اهواز، خرمشهر، اللى و مسجدسليمان نيز به ترتيب رد 

رده هاى بعدى پربازديدترين شهرستان هاى استان قرار گرفتند. 
سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان در ادامه با اشاره به اين كه از مجموع 14ميليون و 321 هزار و 834 نفر 
گردشگر ورودى به استان هفت ميليون و 474هزار و  469 نفر در اقامت گاه ها و مراكز 
اقامتى استان اقامت داشتند تصريح كرد: از اين تعداد، 73هزار و 402 نفر در هتل ها، 
13هزار و 359 نفر در هتل آپارتمان ها، يك هزار و 301 نفر در هتل سراهاى سنتى، 
16هزار و 247 نفر در مهعمان پذيرها، 12هزار و 297 نفر در اقامت گاه هاى بوم گردى، 
18هزار و 933 نفر در مجتمع هاى گردشگرى و باقى مسافران نيز در ساير ظرفيت هاى 
اقامتى نوروزى استان شامل كمپينگ هاى موقت، چادرهاى مسافرتى، كالس هاى 
مدارس، اردوگاه ها و قرارگاه هاى راهيان نور، مهمانسراهاى دولتى، سالن هاى ورزشى، 

خوابگاه هاى دانشجويى و غيره اسكان داشتند.   
وى افزود: از بين كل اقامت كنندگان در استان در نوروز 98، شهرستان اهواز با 
ثبت 977هزار و 243 نفرشب اقامت در رده اول قرار گرفت، اللى با 762هزار 
و 760 نفر شب در اقامت جايگاه دوم قرار گرفت و خرمشهر نيز با 656هزار و 
639 نفر شب اقامت رتبه سوم را به خود اختصاص داد و بهبهان، ماهشهر ايذه و 
آبادان نيز در رده هاى بعدى جاى گرفتند. شجاعى گفت: اگرچه در بُعد اقامت در 
استان، شاهد رشد 13 درصدى نسبت به نوروز گذشته بوديم ولى شرايط جوى 
خاص امسال در استان، بارندگى هاى شديد، وقوع سيل و به تبع آن تعطيلى چند 
روزه سايت هاى جهانى و تاريخى استان باعث شد در ميزان بازديد از جاذبه هاى 

گردشگرى چند درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته باشيم. 
او همچنين به بازديدهاى نظارتى انجام شده از سوى ستاد اجرايى خدمات سفر 
استان در نوروز 98 اشاره كرد و گفت: در بازه زمانى 27 اسفندماه 97 تا 16 
فروردين ماه 98، در مجموع چهارهزار و 136 مورد بازديد نظارتى از تأسيسات 
گردشگرى و اقامتى و دستگاه هاى خدمات رسان به مسافران و گردشگران نوروزى 
در استان صورت گرفت كه از اين تعداد بازديد نظارتى انجام شده، يك هزار و 155 
بازديد از مراكز اقامتى، 799 بازديد از رستوران ها و مراكز پذيرايى و بين راهى، 
343 بازديد از دفاتر خدمات مسافرتى و يك هزار و 839 بازديد نيز از مراكز 
اقامتى موقت (كمپ ها، مهمانسراها، خانه مسافر و ...) به ثبت رسيد؛ ضمن اين در 

شهرستان اهواز نيز در مجموع 650 بازديد نظارتى انجام شد.   
سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خوزستان خاطرنشان كرد: در مجموع اين بازديدها، تعداد 118 تذكر و  پنج 
اخطار كتبى صادر شد، ضمن اين كه يك مركز اقامتى و سه مركز پذيرايى نيز 
طى بازديدها به دليل تخلفات تعطيل شدند.  وى اضافه كرد: در مجموع اين 

بازديدها 115 فقره تشويق نيز به مراكر خدمات رسان داده شد.

افتاد كه  اتفاق  به جاده حميديه در حالى  ورود 
مشاهده  گرفتگى اى  آب  هيچگونه  جاده  ابتداى 
نمى شد. رفته رفته، اما با نزديك شدن به جاده 
كم  عمق  با  آبگرفتگى هايى  بستان   - سوسنگرد 
آبگرفتگى ها  اين  شد.  مشاهده  جاده  اطراف  در 
به تدريج وارد حوزه جاده شده و عبور خودرو ها 
در  آبگرفتگى  وجود  اگرچه  مى كرد.  سخت تر  را 
جاده هاى شمالى شهر اهواز تصور وجود سيالب 
ايجاد  را  حميديه  و  سوسنگرد  شهر هاى  در 
مى كرد، اما بخش بزرگى از اين دو شهر خشك و 
بدون آبگرفتگى بود. خشكى دو شهر سوسنگرد و 
حميديه در طى مسيرى كه من و همراهانم طى 
مى كرديم به سيالب گسترده تر جاده سوسنگرد 
منتهى شد. با سرعت گرفتن ماشين سيالب وارد 
ماشين و گل و آب به كفشهايمان نشت كر! در 

ادامه سفر به چذابه بدليل آب گرفتى لغو شد!

آغاز رفاقت با قاسم!
به  را  ما  گذر  چذابه  مسدود  معبر  از  بازگشت 
خانه يكى از خانواده هاى خوزستانى كشاند كه با 
مشكالت بسيارى همراه بودند. اين مشكالت، اما 
محدود به سيالب هاى خوزستان نمى شد و خانم 
خانواده وقتى مشكالت خود را براى ما بيان كرد، 
به اين مهم رسيديم كه شايد سيالب تنها يكى از 
اينچنينى  خانواده هاى  زندگى  مشكالت كوچك 
خوزستان باشد. با اين حال مالقات با اين خانواده 
پر جمعيت، عضو تازه اى به گروه ما اضافه كرد كه 
او پايان قصه سفر به چذابه را به پايانى دراماتيك 

بدل كرد.
از نقاط مهم  با همراهى قاسم به يكى  ادامه  در 
روستاى  رفتيم؛  خوزستان  استان  سيالب  در 
حالف ابوسحاب كه مردم بومى اين روستا دست 
در دست يكديگر با استفاده از كيسه هاى خاك، 
سيل بندى را بنا كرده و از پيشروى سيالب هاى 

و  مسكونى  مناطق  به  نعيم  سيد  كوت  منطقه 
زمين هاى زراعى جلوگيرى كرده اند.

ساعته  محلى24  مردم  توسط  بند  سيل  اين 
مردمى  داوطلبان  كنار  در  و  مى شود  حفاظت 
نيز  اسالمى  جمهورى  پاسداران  سپاه  نيرو هاى 
حضور داشته و با خاكريزى به وسيله ماشين آالت 
منطقه  سيالب  مهار  بر  ويژه اى  تأثير  سنگين، 

كوت سيد نعيم مى گذارند.

مردم محلى سيل را مهار كردند
با  برخورد  نخستين  در  كه  مهم  نكات  از  يكى 
نيرو هاى داوطلب مردمى در عمليات سيل بندى 
اقشار  حضور  مى خورد،  چشم  به  منطقه  اين 
بين  در  بود.  افراد  اين  بين  در  مردم  گوناگون 
جمعيت داوطلبان حاضر در اين منطقه از پير تا 
جوان، كودك و نوجوان، سرباز، روحانى و... حضور 
داشتند و همگى با يك هدف، به سختى مشغول 

كار بودند: حفاظت از سيل بند و مهار سيالب!

همه ى مردان ِ عمليات سيالب
در حاشيه اين عمليات عمرانى زعماى عشيره هاى 
ساكن اين شهر به گفتگو با ما پرداختند. با اينكه 
انتظار مى رفت اين افراد در گفتگو با خبرنگاران 
اما عمده  باشند،  اعتراض داشته  ناراحتى و  ابراز 
صحبت هاى آنها، به گزارش فعاليت هايى محدود 
مى شد كه در جريان سيل بندى اين منطقه انجام 
داده بودند.با وجود اينكه گسترش سيالب در اين 
مناطق طى روز هاى گذشته سير صعودى داشته 
سطح  ارتقاى  كاهش  از  جمع  بزرگان  اما  است، 

سيالب در اين منطقه به ما خبر دادند.

موتور به جاى قايق موتورى
در ادامه، اصرار عكاسى كه همراه ما بود براى ورود 
به مناطق پر عمق سيالب با قايقى كه كيسه هاى 

خاك را حمل مى كرد، بى نتيجه ماند و در آخر، 
عكاس همراه ما با موتور يكى از جوانان، خود را 

به نزديكى منطقه موردنظر رساند.

قورباغه جست، همه غمگين شدند
سايه سار درختانى كه تا نيم تنه در آب گل آلود 
از  فرار  براى  مناسب  موقعيتى  بودند،  رفته  فرو 
گرماى جان كاه و تن سوز خوزستان بود. استراحت 
تازه  رفاقتى  با شروع  اما  درختان،  سار  سايه  در 
بين قاسم و ما همراه شد. انتظار براى بازگشت 
عكاسمان، موجبات گپ و گفت: با قاسم را فراهم 
كرد و گاهى نيز او در قامت يك مترجم، مكالمات 
ما با افرادى كه به زبان عربى صحبت مى كردند 

را آسان مى كرد.
پايان گپ و گفت: ها با قاسم اما، به اتفاقى تلخ 
به نظر ما حادثه اى ساده مى نمود  ابتدا  كه در 
منتهى شد. وقتى قاسم گرم صحبت با ما بود، 
آن  هميشگى  عادت  به  اش-كه  موبايل  گوشى 
مثل  بود-  داده  قرار  خود  كمرى  شال  در  را 
دقيقه اى  پريد؛ چند  آب  به  قورباغه اى كوچك 
را  آلود  گل  آب  تا  داشت  فرصت  قاسم  گوشى 
شنا كرده و خود را به عمق آب برساند تا قاسم 
وقتى شال از كمر باز كرد و به آب زد، بعد از 
سى دقيقه كند و كاو بدون گوشى و با چهره ا ى 
به  آغشته  و  آب  از  خيس  لباس هايى  و  درهم 

گل به ما بازگردد.
اگرچه قاسم در مسير رفت به سيل بند، با تك تك 
ما شوخى مى كرد و سعى داشت تا دست فرمان 
خوب خود را به رخ ما بكشد، اما در برگشت وقتى 
بود و  را خيس كرده  راننده  لباسش صندلى  نم 
ما فهميديم  پيشانى اش عرق سرد مى چكيد،  از 
به  بيهوده  دلدارى هاى  جاى  بايد  مقصد  تا  كه 
كه  تماشاى سيالبى  به  تنها  و  كنيم  او، سكوت 
چهره هاى بسيار ديگرى را در غم فرو برده بود، 

بنشينيم.

دلخوشى هاى گم شده در سيالب خوزستان
اما  باشد،  افتاده  پا  پيش  استعاره اى  اين  شايد 
در  بسيارى  كوچك  دلخوشى. هاى  روز ها  اين 
براى  و  افتاده  آلود  آب گل  به  استان خوزستان 
كه  دلخوشى هايى  اند.  شده  گم  طوالنى  مدتى 
با عبور سيالب ها در پايان قصه سيل خوزستان 
مثل گوشى قاسم جز تكه پاره هايى گل گرفته و 

شكسته، چيز ديگرى از آن ها باقى نمانده باشد.

درد شخصى، غم عمومى
مسير كوتاه بود، اما چهره خسته قاسم، مقصد 

را از ما دور كرده بود. سگرمه هاى ما نيز درهم 
تا  داشتيم  آرزو  دل  اعماق  از  همه مان  بود. 
گوشى هاى  بتوانيم  ما  و  دهد  دست  فرصتى 
خبر هاى  مخبران  روز ها  اين  كه  را  همراهمان 
براى  و  بسپاريم  سيالب  به  اند  تلخ  و  ناگوار 
زنگ هاى  و  شارژى  بى  دست  از  هميشه 

هراس انگيز آن خالص شويم!

كورسوى اميد، همين حوالى، همين نزديكى ها
زندگى  سياهى هاى  تمام  در  اما  حال،  اين  با 
مى توان كور سويى از اميد را پيدا كرد. كورسويى 
و  شده  نور  از  عظيمى  حجم  به  بدل  گاهى  كه 
روز  روشنايى  به  سرعت  به  را  شب  سياهى 
ذهن خسته  در  قاسم  اميد  كورسوى  مى رساند. 
يكى از همكاران ما چشمك زده بود؛ وقتى قاسم 
پياده شديم، دست  ما  و  كرد  متوقف  را  ماشين 
نگه  لحظه در كنار جاده  براى چند  را  او  تقدير 
داشت تا همكار ما همزمان كه زيپ كيف اش را 

باز مى كرد به سمت او بازگردد.
دادن  براى پس  اصرارهايش  و  قاسم  سروصداى 
چيزى كه ما ابتدا فرض را براى كرايه ى ماشين 
بودن آن چيز گذاشته بوديم، وادارمان كرد تا به 

سمت ماشين برگرديم.
كور سوى اميد روى صندلِى كنار قاسم لبخندى 
بود.  زده  نقش  او  صورت  بر  را  كوچك  و  گنگ 
تبلتى كه همكار ما اين چند روز در كيف داشت 
حاال روى صندلى قاسم بود و در كمتر از چند 

دقيقه آرامش را به دل او بازگردانده بود.
قاسم مودب تر از آن بود كه از ماشين پياده نشود، 
پنجره  از  كمر  تا  كه  بود  زده  هيجان  آنقدر  اما 
سمت ديگر بيرون آمده بود و از ما تشكر مى كرد. 
براى  تبلت  و  داد  او  به  را  تبلت  رمز  ما  همكار 

هميشه كنار قاسم ماند.

در پى سخنى تازه...
به  رسيدن  تا  را  جاده  از  كمى  ما  و  رفت  قاسم 
قبل  لحظات  سكوت  كرديم.  پياده روى  اتوبوس 
همچنان همراهمان بود، اما اين بار اين سكوت نه 
از روى غم كه از روى درك شكوه نشاط آدمى بر 
ما مستولى گشته بود.در اتوبوس اين بار مى شد 
نكرد؛  نچ  نچ  مى شد  كرد؛  تماشا  را  سيالب ها 
راحتى  به  مى شد  ديگر  نخورد؛  افسوس  مى شد 
در پى چيز ديگرى به جز سيل و سيالب گشت.

تكرارى اند  ديگر  صحنه ها  بود  معتقد  عكاسمان 
و ديگر جذابيتى براى مخاطبان ندارند؛ پس ما 
را  تازه اى  بايد چيز  وقايع حاال  و  راويان حوادث 

پيدا مى كرديم، حرفى نو، سخنى جديد: اميد!

شايعات آنقدر درجريان سيل خوزستان منتشر شد 
تاعاقبت نهادهاى قضايى و انتظامى وارد عمل شده 
و تعدادى ازشايعه سازان راتحت تعقيب قرار دادندتا 

امنيت روانى جامعه تحت تاثيراين افراد قرارنگيرد.
سيالب در خوزستان به علت ورود بى سابقه روان 
سدهاى  مخازن  به  باالدست  استان هاى  از  آب ها 
براى  سدها  متوليان  شدن  مجبور  و  خوزستان 
كارون  و  دز  سد،  رودخانه هاى  به  آب  رهاسازى 
زمين هاى  و  روستاها  رفتن  آب  زير  به  منجر  كه 
كشاورزى فراوانى شد، بى شك خسارت هاى فراوانى 
پيش بينى مى شود خسارت ها  و  به جاى گذشته 

بيشتر هم مى شود.
اما در خوزستان، مردم در كنار سيالب ويرانگر با 
موج ويرانگر ديگرى هم مواجه بودند و آن شايعه هاى 
مردم  روانى  امنيت  و  آرامش  كه  بود  مخربى 
خوزستان را مورد هدف قرار داده است؛ شايعاتى 
كه در برخى موارد آن چنان حساب شده بودند كه 

برخى رسانه هاى كشور را به اشتباه انداخت.
براى هر منطقه و شهرى  اندازه كافى  به  سيالب 
مخرب  شايعات  با  وقتى  ولى  است  كننده  نگران 
همراه باشد بى شك اثر تخريبى آن فراتر از تخريب 
خانه ها، روستاها، زيرساخت ها، زمين هاى كشاورزى 
و برخى شهرها است چرا كه شايعه اعتماد عمومى 
مردم به حكومت و امنيت روانى مردم را هدف قرار 
مى دهد.اينكه منشأ شايعات در سيل اخير خوزستان 
كدام منبع است را بايد به مسئوالن امر سپرد ولى 
برخى افراد پياده نظام مفت و مجانى شايعه سازان 
مى شوند و به راحتى اهداف شوم شايعه سازان را 
بازنشر مى كنند. به خصوص در شرايط بحرانى كه 

قاعدتاً مراجعه مردم به شبكه هاى اجتماعى چند 
ناخواسته  برخى  و  خواسته  برخى  مى شود  برابر 
ناشر شايعه هاى مخرب مى شوند.سيالب خوزستان 
و  بود  براى جوالن شايعه هاى مخرب  بسترى  اما 
مردم روزانه با برخى شايعه ها مواجه بودند كه باعث 
نگرانى آنها مى شد و در واقع مواجه با شايعه سازان 
به خوبى و با برنامه از سوى مسئوالن امر مديريت 
نشد. به عبارتى بحران خوزستان از يك سخنگوى 
كامل و جامع كه خود شايعات را رصد كند و از تمام 
ظرفيت هاى رسانه اى و فضاى مجازى و…براى مقابله 
با شايعات بهره ببرد، برخوردار نبود.واقعيتى كه همه بر 
آن صحه مى گذارند اين است كه سيالب خوزستان با 
وجود همه غفلت هاى دولتى به خصوص در زمان 
قبل از سيالب، به خوبى مديريت شد و قرار گرفتن 
نيروهاى مردمى، امدادى، جهادى و نظامى در كنار هم 
ضمن خلق صحنه هايى از همدلى و همبستگى ملى، 
جلوى تخريب هاى بيشتر سيالب گرفته شد اما شايعه 
سازان موافق نبودند و اصرار داشتند كه خسارت ها را 

بيشتر و حتى تعمدى جلوه دهند.

اولين جرقه هاى شايعه
يكى از شديدترين هجمه هاى صورت گرفته، ترك 
برداشتن، سر ريز شدن و مشكل فنى داشتن سد 
فضاى  در  گرافيكى  موشن  حتى  كه  بود  كرخه 
مجازى منتشر شد كه اگر سد كرخه بشكند چه 
مناطقى از خوزستان و حتى عراق زير آب مى رود. 
اين شايعه تا آنجا كار ساز واقع شد كه برخى ها، 

اعضاى خانواده خود را از استان خارج كردند.
علت هجمه به سد كرخه هم در كنار پمپاژ اضطراب 
به جامعه، هدف قرار گرفتن سد كرخه به عنوان 
دستاوردى از مهندسى ايرانى است در حالى كه مدام 
از سد دز كه ساخت آن به گذشته ها برمى گردد، 
تعريف مى شد اما واقعيت اين بود كه سد كرخه به 
خوبى اهداف تعريف شده را محقق و چندين سيالب 

شديد را مهار كرد.
شايعه شكاف برداشتن، به صدا در آمدن آژير خطر و 
انتشار فيلمى كه شكافى در ديواره سد كرخه را نشان 

مى دهد، همه و همه هجمه هاى حساب شده اى بود 
كه به جامعه تزريق مى شد اما اكنون مشخص شد، 
سد كرخه به خوبى در برابر بى سابقه ترين سيالب 

وارد شده به اين حوضه مقاومت كرد.

ماجراى آژير در سد كرخه چه بود؟
آژير در سد كرخه  از روشن شدن  فيلمى  انتشار 
هم ترفند ديگرى از شايعه سازان بود كه به خوبى 
اضطراب را به سطح جامعه منتقل كرد. روشن شدن 
آژير به معنى باز شدن دريچه هاى اضطرارى سد 
كرخه است و مردم بايد از حاشيه رودخانه فاصله 
غافلگير  آب  يك باره  آمدن  باال  از  پس  تا  بگيرند 
نشوند. اين فيلم در حالى به نام سد كرخه در فضاى 
مجازى منتشر كه متعلق به سد تنظيمى على كله 

دزفول است.
مديرعامل سد و نيروگاه كرخه همان زمان گفت: 
ضدانقالب به شدت بر روى وضعيت فعلى سد كرخه 
و استان خوزستان در حال كار هستند و اخبار كذبى 
در فضاى مجازى در خصوص وضعيت سد كرخه و 
خروجى آن منتشر مى كنند كه همه اين اخبار كذب 

است و سد در پايدارى كامل به سر مى برد.
دادستان عمومى و انقالب شوش نيز به سرعت وارد 
عمل شد و گفت: فردى كه با انتشار كليپى غير 
واقعى از سد كرخه در فضاى مجازى باعث ايجاد 
نگرانى و تشويش اذهان عمومى شده بود، دستگير 

و روانه زندان شد.
مصطفى نظرى افزود: در پى انتشار يك كليپ در 
فضاى مجازى كه در آن صداهاى عجيبى از سد 
كرخه شنيده مى شد، رسيدگى موضوع در دستور 
كار پليس قرار گرفت. در بررسى هاى صورت گرفته 
مشخص شد اين كليپ توسط فردى تهيه، تدوين و 
در فضاى مجازى منتشر شده است.دادستان عمومى 
و انقالب شوش افزود: مأموران پليس اطالعات پس 
از شناسايى با حكم قضائى موفق شدند عامل انتشار 
كليپ را شناسايى و دستگير كنند. فرد دستگير 
شده پس از انجام مراحل قانونى به مراجع قضائى 
تحويل داده شد كه پس از روبرو شدن با مستندات 

و قبول اتهام، راهى زندان شد.
نظرى با اشاره به اينكه اين كليپ از پايه و اساس 
غيرواقعى بوده است، افزود: توليد و انتشار موارد غير 
واقعى در فضاى مجازى جرم است و نيروى انتظامى 
و قوه قضائيه با توليد كنندگان و انتشار دهندگان 
مواردى كه موجب ترس، نگرانى و تشويش اذهان 

عمومى مى شوند، برخورد قاطع و قانونى مى كنند.
فضاى  گفت:  شوش  انقالب  و  عمومى  دادستان 
مجازى در بسيارى موارد با واقعيت فاصله دارد كه از 
عموم مردم تقاضا مى شود به موضوعاتى كه در اين 
فضا منتشر مى شوند، توجه نكنند و اخبار را از طريق 

رسانه هاى رسمى و خبرگزارى ها پيگيرى كنند.

درگيرى خونين با مردم
در شبى كه قرار بود سيل بندهاى روستاى شاكريه 
شكافته شود تا سوسنگرد به عنوان يك شهر مهم از 
به زير آب رفتن و بروز خسارت هاى سنگين نجات 
يابد، قبل از اينكه راضى كردن اهالى شاكريه براى 
ورود آب به زمين هاى كشاورزيان به نتيجه برسد، 
انتشار عكس هايى خبر دادند كه  با  شايعه سازان 
نيروهاى انتظامى با مردم درگير شده اند و تعدادى 
از اهالى شاكريه مجروح و يك نفر كه حتى نام آن 
اعالم شد كشته شده است.اما خيلى زود مشخص 
به  از شاكريه متعلق  شد عكس هاى منتشر شده 
درگيرى هاى صورت گرفته بين دزفول و انديمشك 
بود و شايعه سازان به هدف خود نرسيدند هر چند 
همان شب خبر درگيرى كل شبكه هاى مجازى و 
فضاى مجازى خوزستان را در نورديد.انتشار خبر 
تيراندازى به سردار خادم سيدالشهدا فرمانده قرارگاه 
مقدم جنوب (كربال) سپاه پاسداران كه در مدت 
بحران سيل خوزستان، دوشادوش مردم در همه 
مناطق حضور داشت يكى ديگر از شايعه هاى فضاى 
مجازى بود كه مى خواست به همگان القا كند كه 
مردم عليه نيروهاى مسلح به خصوص سپاه هستند 
در حالى بازديدهاى ميدانى نشان مى داد مردم با 
وجود انتقاد به بخش هاى دولتى، عملكرد نيروهاى 

مسلح و امدادى را ستايش كردند.

ماجراى دلخوشى هاى كوچك گم شده در سيالب

شايعه سازان سيِل خوزستان

 از ترك برداشتن سد كرخه تا درگيرى خونين


