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3.1 M views
3.9 M views

یبراینجاتازخودکشی!
اسپر 
با توجه به زیاد شدن آمار خودکشی ها در اروپا ،شرکت
داروســازی جانسون جانسون یک اسپری تولید کرده
که ادعا شده سریعاالثرترین و شاید موثرترین درمان
معرفی شده برای رهایی از افکار خودکشی است .گفته
می شود این اسپری در لحظه عمل و شما را از افکار منفی
و سیاه دور میکند و باعث می شود دیگر به خودکشی
فکر نکنید .کاربری نوشت« :به نظرم این روزها همه جای
جهان نیاز به اورژانس اعصاب و روان هست اونم با این
حجم از تورم و کرونا!» کاربر دیگری نوشت« :خیلی خوبه
که تونستن یه دارو برای خالصی از افکار منفی بسازن
ولی می گن بعضی از مخدرها هم همین کار رو می کنه
باید دید اعتیادآوره یا نه ».کاربری هم نوشت« :فکر
کنم مخدر گل رو گذاشتن توی اسپری و وقتی استفاده
کنی می ری هپروت و دیگه به خودکشی فکر نمی کنی!»

شاهکارآقاجواد
بعد از قهرمانی جواد فروغی و کسب اولین مدال طالی
المپیک توکیو در رقابت های تیراندازی ،کاربران شبکه
های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند .این اتفاق
در حالی رقم خورد که نگاه ورزش دوستان ایرانی
به مدال آوری رشته هایی چون والیبال ،تکواندو
و بسکتبال ایران بود و مدال جواد فروغی آن ها را
ذوق زده کرد .این اتفاق بزرگ موجی از شادی را بین
مردم ایران به راه انداخته و چهرههای معروف کشور
در فضای مجازی واکنشهایی را به این موضوع تاریخی
نشان دادند .کاربری نوشت« :از این که یک مدافع
سالمت که مدافع حرم هم بوده تونسته طالی المپیک
رو از آن خودش کنه توی پوست خودم نمی گنجم».
کاربر دیگری نوشت« :یک بار تو برنامه عصر جدید
اومد روی صحنه و با یک تفنگ بادی غیر استاندارد
هدف رو زد و نشون داد که برازنده طالست».

3.4 M views
2.8 M views

اعتراضسرانقبایلخوزستانبهجهانگیری
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل آب
خوزستان به این استان سفر کرده بود  .ویدئوهای زیادی
از این سفر در شبکه های اجتماعی منتشر شد که یکی از
آن ها مورد توجه قرار گرفت .در این ویدئو سران قبایل
عربخوزستاندرجلسهباجهانگیریخطاببهاومیگویند:
«خجالت بکشید! چرا اول باید مردم اعتراض کنند بعد آب
را آزاد کنید؟ مردم از گفتار درمانی خسته شدهاند؛ اگر به
توصیههای رهبر انقالب درباره خوزستان توجه میکردید
کار به این جا نمیکشید ».و جهانگیری که در ردیف جلو
نشسته برمیگردد و معترضان را تماشا میکند .کاربران
به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :قطعا
مشکالت خوزستان فقط با سوء مدیریت دولت روحانی
به وجود نیومده و بعد از جنگ به این استان توجه الزم
نشده ».کاربر دیگری نوشت« :رئیس جمهور هم هر جا
میبینهمردممعترضهستنجهانگیریرومیفرستهجلو».

کتککاریمسئوالنرویآنتنزنده
درگیری فیزیکی وزیر سابق وزارت امور داخلی با مشاور
رئیسجمهور مولداوی روی آنتن زنده تلویزیون ،سوژه
رسانه های جهان شد .جمهوری مولداوی در اروپای
شرقی قرار دارد که از غرب با رومانی و از شرق با
اوکراین همسایه است و این کشور از سال  ۱۹۴۵تا
 ۱۹۹۱با نام جمهوری شوروی سوسیالیستی مولداوی
بخشی از اتحاد جماهیر شــوروی بوده و در  ۲۷اوت
 ۱۹۹۱اعالم استقالل کرده است .چندی پیش وزیر
سابق وزارت امور داخلی مولداوی و مشاور رئیس
جمهور این کشور در یک برنامه تلویزیونی مصاحبه
داشتند که پس از گذشت لحظاتی ،درگیری بین این دو
شخص در آنتن زنده رخ داد .کاربری نوشت« :باز خوبه
مسئوالن کشور ما فقط توی مناظره ها احتمال درگیری
شون هست که اونم به بیان تخلفات می گذره و کار به
کتک کاری نمی کشه و اال خیلی بد بود».





2.4 M views

جنجالگِ لمالیمجریآلمانی
روز گذشته ویدئویی از یک مجری آلمانی که قبل از رفتن
به استودیو در حال مالیدن گِ ل به لباس هایش است در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد« .سوزانا اوهلن»،
مجری برنامه «صبح به خیر آلمان» شبکه تلویزیونی
آرتیال پس از منتشر شدن ویدئویی از او که در حال
مالیدن گِ ل به لباسهایش پیش از رفتن روی آنتن زنده
و گزارش در خصوص سیل اخیر این کشور بود ،مجبور به
عذرخواهی شد .شبکه آرتیال هم گفته که این مجری به
علت نقض قوانین این شبکه از کار به طور موقت معلق
شده است .کاربری نوشت« :باید گزارش های حسینی
بای رو ببینن که با کت و شلوار می ره تا کمر وسط سیل و
گزارش می گیره شاید یاد بگیرن ».کاربری هم نوشت:
«همه جای این جهان آدم های پوپولیست پیدا می شه که
حتی به دروغ می خوان خودی نشون بدن».

برایحلمشکالتخوزستاندرکنارآبرسانیباتانکروبازکردنمقطعیآبسدبایدتصمیماتبزرگومهمی گرفت،اینتصمیمهاچیست؟
رعیت نواز -بی تدبیری ها و کم کاریها مردم شریف خوزستان را چنان خسته کرده که راهی
به جز اعتراض به وضعیت کنونی پیدا نکردند .اعتراض هایی که اگر پیش از این به آن ها توجه
می شد امروز شاهد آن نبودیم .به هر حال هم اکنون باید اعتراض های به حق مردم خوزستان
شنیده شود و مسئوالن مربوط باید برای حل مشکالت و رفع موانع تمام توان خود را به کار
بگیرند .اما این نکته را نباید فراموش کرد که مشکالت خوزستان یک شبه به وجود نیامده و
▪عالجکوتاهمدت





تمصیم های سخت برای حل مشکل خوزستان

2.1 M views

سیمان؛بازاریدرقبضه ۳۰نفر!
بعد از تصمیم خاموشی صنایع سیمان و فوالد برای حل
مشکل برق پیش بینی می شد که به زودی سیمان و فوالد
با بحران مواجه شوند و حاال در خبرها آمده که قيمت هر
پاكت سيمان به  ۷۰تا  ۱۰۰هزار تومان رسیده و پروژه
هاي اقدام ملي مسكن دچار اختالل شده و سازندگان
اميدوارند با وصل شدن برق شبانه كارخانجات سيمان و
تحقق وعده ارزاني تا دو ،سه هفته آينده كارها را از سر
بگيرند؛ در عين حال توليد كنندگان سيمان از چنبره زدن
 ۳۰نفر در بازار محصوالت خود سخن ميگويند .کاربران
به این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :کشور
مادرسیستمتوزیعهمهمحصوالتضعفهاییرودارهکه
می شه به توزیع مرغ در روزهایی که می گفتن مرغ هست
اشاره کرد االنم که سیمان به همون درد دچاره ».کاربری
هم نوشت« :تا وقتی برای حل مشکلی ،مشکل دیگه ای
درست می کنیم هیچ مشکلی توی کشور حل نمی شه».

هماکنونباتوجهبهمشکالتیکهبرایکشاورزیودامداریمردم
منطقهبهوجودآمدهبایدراهکارهایفوریرادرنظرگرفتامانباید
بعدازرفعکوتاهمدتمشکل،مسئلهخوزستانرافراموشکرد.در
کوتاهمدتمسئوالناستانبهجایدادنوعدهبایدآستینهمترا
باالبزنندوبرایحلمشکلخوزستانبهطورجهادیتالشکنند.
در کنار آن باید تا جایی که مشکل آب شرب مردم به خطر نمی افتد
حقابه برای پایین دست تخصیص پیدا کند و در کنار رسیدگی به
آبتکتکروستاهایپاییندستبایدبهکیفیتآبهمرسیدگی
شود .به جز آب رسانی باید به کشاورزان خسارت پرداخت و برای
تامینآبدامدارانهمبرنامهریزیشود.
▪حلمشکالتخوزستانباتصمیماتسختاماحیاتی

همان طور که در گزارش های قبل به آن پرداختیم مشکالت امروز
خوزستان به دلیل تصمیمات غلط در دوره های مدیریتی از اواخر
دولت سازندگی تاکنون حادث شده و برای حل آن باید مدیران
تصمیماتسختیبگیرندکهممکناستدرکوتاهمدتمخالفانی
هم داشته باشد اما برای پایان یافتن مشکالت باید رودربایستی را
کنارگذاشتوتصمیمیگرفتکهدرآیندهایناستانراازمشکالت
امروزی نجاتدهد.
.1تصمیمیاساسیبرایسدگتوند
به نظر میرسد اگر بخواهیم به صورت پایدار مشکل آب خوزستان
و تبعات زیست محیطی آن را حل کنیم در گام اول نیاز به یک پروژه
مطالعاتی علمی و مستقل از ذی نفعان درباره سد گتوند است.
سدیکهبهگفتهبرخیازکارشناسانبهدلیلاشتباهاتمهندسی
و جانمایی باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی و افزایش 25
درصدی شوری آب کارون شده است .در گزارش روز گذشته با
عنوان «سرچشمه های خشکسالی خوزستان» در همین صفحه
درباره این سد نوشتیم که کارشناسان گفته اند به دلیل نزدیکی
اشبامعادننمکباآبگیری 100،میلیونتننمکرادرخودحل
کردوطرحیهمکهبرایجلوگیریازآبشدنگنبدنمکیارائهشد
شکستخورد وباعثشورشدنآببزرگترینومهمترینرودخانه
کشور شد .به اذعان یک پژوهش انجام شده توسط دانشگاه تهران
بهترینراهعالجآنهمتعطیلشدنسدبیانشدکهگفتهمیشود
انحراف مسیر رودخانه کارون9هزار میلیارد تومان هزینه خواهد
داشتکهسهبرابرکلبودجهایاستکهبرایساختسدمصرف
شدهاست.امابایدبرایبهبودشرایطازمنافعیهمچونتولیدبرقی
که از این سد حاصل می شود چشم پوشی و برای مسیر رود هم از
بیتالمالهزینهکردتادرسالهایآیندهمشکالتمردمکمترشود
وازشرسدیکهباآنهمههزینهساختهایم،رهاشویم.
.2مسئله انتقالآببرایصنایعوکشاورزی
یکی دیگر از تصمیمات بزرگی که باید گرفت در حوزه انتقال آب
است .بسیاریازکارشناسانمعتقدندتعریفواجرایبرخی طرح
هایانتقالآبکارونوکرخهنیزمیتواندازدالیلایجادبحرانآبی
باشد.درواقع شایدبتوانگفت انتقالآببرایشرببهاستانهای
دیگر با رعایت همه جوانب مد نظر مانعی ندارد اما انتقال آب برای
مصارف دیگر ،همچون مصارف صنعتی و کشاورزی از جمله
کارخانه های فوالد در دل کویر و فالت مرکزی هم از لحاظ قوانین
بین المللی و داخلی غیرمجاز است ،هم منابع آب زیرزمینی و هم
محیط زیست را به خطر میاندازد .هم اکنون از میان طرحهای
در حال بهره بــرداری ،بزرگ ترین طرح ،موسوم به طرح بهشت
آباد که به مقصد استانهای اصفهان ،یزد و کرمان و مقدار انتقال
آب  ۵۸۰میلیون مترمکعب است ،فع ً
ال متوقف شده است .اما
یکیازتصمیماتبزرگیکهبایدمسئوالنکشوریبگیرندآمایش
سرزمینیاستوصنایعآببررابایدبهاستانهایساحلیانتقال
دهندالبتهبرخیتهدیداتخارجیبرایازبینبردنصنایعتوسط

نمی شود انتظار داشت با تصمیمات آنی و در کوتاه مدت حل شود .برخی از مردم و رسانههای
استانی در خوزستان معتقدند مسئوالن استانی هیچ گاه تقصیری را به گردن نمیگیرند،
همچنان که سیل سال  ۹۸را نتیجه پربارش بودن ایام میدانستند و خشکسالی امسال را
نتیجه کمبارش بودن  .امروز می خواهیم در این گزارش در کنار بررسی راه های کوتاه مدت
به واکاوی تصمیمات سختی که می تواند در آینده از مشکالت خوزستان بکاهد ،بپردازیم.

دشمنخارجیرااصلیتریندلیلعالقهحاکمیتبهمرکزکشور
کهعمدتاکشورهایخشکوبیآبیهستندمیدانندکهحتیدر
صورتصحتاینفرض،حداقلدرشرایطفعلیوتغییرمعادالتو
تواناییهاینظامیاینمسئلهمنطقیندارد.
.3تغییرالگویکشت
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت
بحران خوزستان گفته« :شلتوک کاری ها را صبح دیدم واقعا زیاد
است ،ولی مردم از زمینهای خودشان اقتصاد میخواهند».
همین صحبت نشان می دهد هنوز عزمی جدی برای مقابله با
کم آبی استان وجود ندارد .قطعا باید الگوی کشت در این استان
تغییر کند و برای این کار طرح های تشویقی و البته کشت های
جایگزینی که درآمد آن نسبت به شلتوک و نیشکر خیلی متفاوت
نباشد و کشاورزان را به کاشت آن ترغیب کند ،قطعا در کوتاه مدت
اعتراض ها و ممانعت هایی در پی خواهد داشت اما در صورتی که
کشاورزانازکاشتمحصوالتجایگزینسودمناسبیببرندرفته
رفتهمیتوانکشتهای دیگریراباشلتوککهآبزیادیمیبرد
و نیشکر که پساب آن باعث آلودگی آب می شود ،جایگزین کرد.
البته وزارت جهاد کشاورزی «کنجد» را به عنوان کشت جایگزین
به کشاورزان معرفی کرده اما به گفته کارشناسان برای ترویج این
الگوی کشت اقدام مؤثری صورت نگرفته است و بیشتر کشاورزان
ترجیحمیدهندبهکشتبرنجکهسودباالییداردادامهدهند.بیمه
ضعیف محصوالت کشاورزی و دامها و پرداخت نشدن «خسارت
نکاشت»نیزدوعاملمهمدیگریاستکهموجبشدهکشاورزاناز
چارچوبهایی که جهاد کشاورزی استان برای کشت محصوالت
کشاورزیارائهمیدهد،تبعیتنکنند.ایندرحالیاستکهجبران
مؤثرخسارتهایکشاورزانودامدارانمیتواندمنجربههمکاری
بیشترآنهاباچارچوبهایاعالمیوابالغیشود.
.4نفت؛مهمانناخواندههورالعظیم
همانگونهکهبسیاریازفعاالنمحیطزیستمطرحمیکنند،نقش
شرکت های نفتی در بروز و تشدید چالشهای زیست محیطی در
خوزستان به ویژه در تاالب هورالعظیم را نمیتوان نادیده گرفت.
به گفته برخی از فعاالن محیط زیست شرکت های نفتی فعال در
محدودهتاالبهورالعظیممانعازآبگیریبخشهاییازاینتاالب
شدهاند.بهگفتهسیدعادلعالء،معاونمحیطزیستطبیعیاداره
کلحفاظتمحیطزیستخوزستان،پیمانکارانشرکتنفت۷۰
درصد تاالب را تخریب کرده اند و برای این که به تأسیسات نفتی
آسیبنرسد،مخازن ۴،۳و ۵تاالببرایفعالیتمیدانهاینفتی
خشک نگه داشته شد و اجازه ورود آب به این قسمتها داده نشد.
بر این اساس و با توجه به این که معیشت و سالمت مردم منطقه به
این تاالب وابسته است الزم است که مسئوالن مربوط بر گسترش
میادیننفتیدرمحدودههورالعظیمنظارتبیشتریداشتهباشند
و در صورت نیاز یا از ادامه حفاری و استخراج نفت ممانعت به عمل
بیاید یا شرکت های نفتی متعهد شوند استانداردهای زیست
محیطی را رعایت کنند و تکنولوژی حفاری در آب را به کار گیرند .
البته باید حق آالیندگی را که نفت در این سال ها پرداخت نکرده
هم به این استان تخصیص داد.ضمن این که خیلی از کارشناسان
معتقدندباآبگیریهورالعظیممیتوانرویجنبههایمعیشتیو
طرحهایگردشگریآننیزحسابکرد.
.5همسانسازیقیمتانرژی
بهاعتقادبرخیازکارشناسانیکیدیگرازعواملیکهباعثبحران
آب در کل کشور از جمله خوزستان شده ،قیمتگذاری دستوری
انرژیدرکشوراست.محمدصادقالحسینیتحلیلگراقتصادی
دررشتهتوئیتیدرخصوصبحرانبهوجودآمدهدربخشآبوانرژی
در کشور که بخشی از آن را می خوانید ،نوشت« :این که کشاورزی
نابهرهوروغیردیم۸۵درصد کلآبکشوررامصرفمیکندوبیش
از۶۰درصد منابع زیر زمین را ،این که مصرف سرانه ما در مجموع

یها ۳تا ۷برابردنیاست،همهوهمهبهدلیلمفتبودنانرژی
انرژ 
دراینکشوراستکهباعثمیشودانرژیومحیطزیستبخشیاز
محاسبههیچبنگاهاقتصادیوهیچنهاددولتیوهیچکشاورزوهیچ
ف کنندهای نباشد .حتی برق ارزان سبب شده واژهای به نام
مصر 
چاهغیرمجازدراینکشورمعنیپیداکندوآبارزشمندزیرزمینی
ش افزودهای برای
به رایگان پای محصولی ریخته شود که هیچ ارز 
کشورندارد».هرچندآزادسازیقیمتحاملهایانرژیمیتواند
شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند اما کارشناسان معتقدند
اینتصمیمقطعابایدبالحاظکردنمالحظاتیچونپرداختیارانه
نقدیبهجامعههدفیکهازاینطرحبیشترضربهمیبیندوهمچنین
پرداختمابهازایدریافتبهصنایعتولیدیآبوبرقوبهروزکردن
آن ها انجام شود و اگر مردم در این افزایش قیمت ها سهیم نشوند
بحرانهایبزرگتریدرآیندهپیشروخواهدبود.
.6احداثتصفیهخانهآبشربوجمعآوریفاضالب
یکی دیگر از تصمیماتی که باید برای حل مشکالت بهداشتی و
محیط زیستی در خوزستان صورت بگیرد این است که وزارت نیرو
موظف شود برای اهواز و سایر شهرهای خوزستان تصفیه خانه
آب بسازد تا مردم آب شرب سالم بنوشند ،از آن طرف باید لوله
جمعآوریخانهفاضالبهمبرایشهرهایایناستانکشیدهشود
تا رودخانه های استان تبدیل به کانال فاضالب نشوند و وضعیت
بهداشتیاستانبهحالتاستانداردبرگردد.
.7تصمیمویژهاشتغالی
از تصمیمات دیگری که محقق شدن آن نیاز به عزمی راسخ دارد
حلمعضلبیکاریدرایناستاناست.درحالیکهایناستانپراز
شهرکهاوچاههاینفتیاستاماجوانانایناستانسهمکمیاز
آندارند.بایدتصمیمگرفتهشوددرمجموعههاینفتیازنیروهای
بومیهمانمنطقهاستفادهوبخشیازدرآمداینشرکتهاصرف
بهبودوضعیتخوزستانشود.البتهایجادمشوقهاییبرایسرمایه
گذاری بخش خصوصی در این استان هم می تواند در کنار توسعه
استانبهایجادشغلبرایمردممنطقهکمککند.
.8توجهبهحقوقعامه
همان طور که نوشتیم مشکالت خوزستان نتیجه عملکرد چهار
دولت پس از جنگ تحمیلی است .معضالتی که به رغم اختصاص
بودجه های کالن باز هم به قوت خود باقی است و بیشتر به دلیل
ترکفعلیاسوءمدیریتدرایناستانبودهاستوازآنمیتوانبه
عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه نام برد.لذا خوزستان می تواند
یکیازنمونههایاصلیورودجدیبهمقولهپیگیریقضاییحقوق
عامهوترکفعلهاباشد.باتوجهبهرویهچندسالاخیرقوهقضاییه
و تاکیدات صریح رهبر انقالب در تبیین خط مشی قوه قضاییه و
تاکید بر پیگیری و مطالبه حقوق عامه ،پیگیری این حقوق درباره
آب خوزستان از چهار دولت گذشته از مسئوالن ملی تا مسئوالن
استانی باید مورد توجه دستگاه قضا قرار بگیرد .اقدامی که اگر به
درستیبهسرانجامبرسدمیتواندامیدتازهاینهتنهابهخوزستان
کهبهکلایرانتزریقکند.
.9مردممطلعباشند
باتوجهبهآنچهخواندیدبهجزتصمیماتکوتاهمدتبایدتصمیمات
سخت ،پر هزینه و البته زمان بری را هم برای حل باثبات مسئله
خوزستانگرفت.موضوعیکهباتوجهبهوعدههایتوخالیوعمل
نشده پیش از این مسئوالن کشوری و استانی میتواند به معنای
وعدههای سرخرمن قبلی تلقی شود اما باید در کنار راه های کوتاه
مدت حل بحران که پیش از این به آن اشاره کردیم این تصمیمات
سختوزمانبرگرفتهشودوباترسیمیکچشماندازروشنومنابع
ملیمشخص،دریکچارچوبزمانبندیشدهمیتواندرکنارحل
ریشهایمشکالتخوزستاناعتمادمردمراجلبکردوازآنجایی
که مردم خوزستان مردمی نجیب و صبور هستند در این راه کمک
حالمسئوالنخواهندبودتامسئلهخوزستانحلشود.

