
فک های مرده به ساحل خزر رسیدند
ش�هروند| س��احل خزر چند هفته ای می شود 
که میزبان فک هاس��ت. فک های مرده با الشه های 
پوسیده. الشه ها وقتی پیدا می شوند، چند هفته ای 
از زمان مرگ آنها و رسیدنش��ان به ساحل گذشته 
اس��ت و این کار تش��خیص علت مرگ را س��خت 
می کند. سه هفته ای می شود که الش��ه فک ها راه 
سواحل جنوبی خزر را در پیش گرفته و به سواحل 
گیالن رسیده اند؛ به بوجاق. جایی که به گفته امیر 
ش��یرازی مس��ئول پروژه حفاظت از ف��ک خزری، 
منطقه ای حفاظت ش��ده در گیالن اس��ت و در سه 
هفته گذشته چند قالده فک مرده در آن جا پیدا شده 
است.  به گفته شیرازی، بررسی الشه فک های پیدا 
شده حکایت از کهولت سن فک ها داشت و می توان 
گفت علت مرگ کهولت س��ن بوده اما به دلیل دیر 
پیدا شدن الشه ها و پوسیدگی آنها، تشخیص علت 
مرگ س��خت بوده و نمی توان به طور دقیق از دلیل 
مرگ صحبت ک��رد. او ب��ا تأکید بر این که در س��ه 
هفته سه الشه در س��واحل گیالن پیدا شده است 
به »شهروند« می گوید:  »دو تا از الشه هایی که پیدا 
شده اند، کهولت سن داشتند و به نظر می رسد علت 

مرگ سن باالی 30 سال آنها باشد.« 
مرگ دسته جمعی فک ها در  سال 2000میالدی 
به دلیل شیوع بیماری دیستمپر که بیماری مشترک 
سگ سانان است، نگرانی مسئول پروژه حفاظت از 
فک خزری برای مرگ این گونه در معرض انقراض 
است. او ادامه می دهد:  »پیش بینی می کنیم علت 
مرگ بار دیگر بیماری مش��ترک سگ سانان باشد. 
 س��ال 2000میالدی این بیماری فک های خزری 
را درگیر کرد. این بیماری هر 10، 15 س��ال یک بار 
شیوع پیدا می کند و نگرانی ما این است که بار دیگر 
این بیماری در میان فک های خزری ش��ایع ش��ده 
باشد اما با توجه به این که بیماری دیستمپر، معموال 
فک هایی که س��ن پایینی دارند را درگیر می کند، 
احتمال دارد این بیماری بار دیگر شایع نشده باشد.« 
گزارش هایی که به گ��روه حفاظت از فک خزری 
رس��یده اس��ت، به گیالن محدود ش��ده و شیرازی 
با اش��اره به این که در مازندران و گلس��تان، موردی 
گزارش نشده است، می گوید: »پایش های ساحلی 
خوب نیس��ت و گزارش پیدا ش��دن فک ها دیر به 
دس��ت ما می رس��د. این در حالی اس��ت که تازگی 
الش��ه مهم ترین عامل برای تشخیص درست علت 
مرگ است. فک ها چربی باالیی دارند که این امر به 
پوسیدگی آنها سرعت می دهد، به همین دلیل وقتی 
پایش خوبی از س��واحل انجام نشود، الشه ها دیر به 
دست ما می رسد و امکان تشخیص درست را از دست 
می دهیم. پایش نامناسبی که مسئول پروژه حفاظت 
از فک خزری از آن یاد می کند، باعث ش��ده است تا 
هنوز مشخص نباشد چه تعداد فک مرده به ساحل 
خزر آمده است.  در روزهای گذشته تصویر الشه چند 
فک در ساحل خزر در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شود که با فک هایی که گزارش مرگ 
آنها به دست مس��ئول پروژه حفاظت از فک خزری 
رس��یده، فرق دارند و حتی معلوم نیست این الشه 
فک ها به ساحل کدام ش��هر شمالی کشور رسیده 
اند. به همین دلیل شیرازی، از ان جی او ها می خواهد 
تا در پایش سواحل شمالی کشور همکاری کرده و 
گزارش پیدا شدن الشه ها را به آنها اعالم کنند.«  او 
درخصوص دالیلی که می تواند به مرگ فک ها منجر 
ش��ود، هم می گوید: »تغییرات آب وهوایی، آلودگی 
آب خزر و صید در کشورهای روسیه و قزاقستان از 

جمله دالیل مرگ فک هاست.« 
براساس آخرین آمارهای رسمی از تعداد فک های 
خزری، تع��داد آنها در س��ال های اخیر ب��ه حدود 
100 هزار قالده کاهش پیدا ک��رده و این گونه را در 
آستانه انقراض قرار داده است. به گفته مسئول پروژه 
حفاظت از فک خزری، این آمار  سال 2006 میالدی 
بود که در  سال 2008 منتشر شد، در حال حاضر با 
توجه به وضع آلودگی آب دریا و شکار این گونه به نظر 
می رسد، تعداد فک ها به 70 تا 80 هزار قالده رسیده 
باشد. کاهش تعداد فک های خزری در حالی است 
که در کشور توجهی به این گونه نمی شود و در کشور 

جایگاهی ندارد.« 
او با اشاره به این که سرنوشت فک های خزری در 
دست پنج کش��ور حاش��یه دریای خزر است، ادامه 
می دهد:  »کشورهای حاشیه خزر مسئول نگهداری 
از فک ها هستند. این در حالی است که در هیچ یک 
از این کشورها توجهی به نگهداری فک ها نمی شود 
و این باعث ش��ده در خطر انقراض قرار بگیرند. تنها 
در ایران، زمینه نگهداری از فک ها مناس��ب است، 
زیرا در کشور ما فک ها شکار نمی شوند. در گذشته 
فک هایی که در تور ماهیگی��ران گیر می افتادند به 
واسطه صیادان کشته می شدند اما برای آنها جایزه 
تعیین کرده و به ماهیگیران اعالم کرده ایم اگر فک 
زنده را تحویل دهند، جایزه نقدی می گیرند. با این 
وجود بازهم توجهی به فک ها نمی شود و فک خزری 
در کش��ور ما جایگاهی ندارد.« ناام��ن بودن مکان 
س��نتی زایمان فک ها، یعنی قزاقستان، باعث شده 
فک ها به فکر جای دیگری برای به دنیا آوردن بچه 
فک ها باشند. به گفته ش��یرازی: »فک ها در سطوح 
یخی، زایمان می کنند و در سال های اخیر به دلیل 
کشته شدن در قزاقستان، زایمان را در ترکمنستان 
انجام می دهند. ش��رایط نامناس��ب و زایمان دور از 
س��طوح یخی، باعث ش��ده تا بچه فک ه��ا زودتر از 
موعد و با نقص ایمنی به دنیا بیایند.«  تعداد فک های 
خزری در حالی به 70 هزار قالده رسیده که تا پیش 
از فروپاشی ش��وروی، تعداد فک های خزری حدود 
یک میلیون قالده بود و آخرین سرشماری رسمی از 
این گونه حکایت از زندگی 100 هزار فک دریایی در 
این دریا داش��ت. حاال در 5سال 30 هزار قالده از این 
جمعیت کاهش پیدا کرده و به نظر می رسد با ادامه 
صید و آلودگی آب خزر در س��ال های نه چندان دور 

دیگر خبری از فک خزری در دریای خزر نباشد.

گزارش »شهروند« از مرگ تدریجی مردم و تولد کودکان معلول در چند صد متری صنایع بزرگ در اراک
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دو قدم مانده به جهنم، هوا س��وخته اس��ت.  آتش زبانه 
می کشد و به آسمان می رود و زیِر آتِش مشعل هاِی همیشه 
روشن، زیر پای دودکش هایی  که از هر گوشه ای پیداست، 
آدم ها روی زمین های سوخته خانه س��اخته اند. دو هزار و 
200نفر با نفس های بریده روی زمین ه��ای آلوده، ذرت و 
یونجه می کارند و زمیِن زیر پایشان و روزگارشان، سیاه مثل 

آبِی آسمانی که هیچ پیدا نیست.  
20کیلومتری ج��اده اراک به ش��ازند در همس��ایگی 
مشعل هایی که سر به آسمان دارند، زمین های 670 خانوار 

بوی مرگ می دهد، یونجه و ذرتشان  هم.   
از پاالیشگاه شازند که بگذری سه مشعل بلند، آسمان 
را روش��ن کرده اند و زمین را سیاه. هوا برای نفس کشیدن 
سنگین است و در این بی هوایی آدم های ساده روستا یک 
صبح دیگر را آغ��از کرده اند؛ یک روز دیگر را زیر آس��ماِن 
»َکزاز«؛ یکی از ده ها روستای استان مرکزی که حاال دیگر 
سال هاست، روزها و شب هایش در محاصره صنایع بزرگ 
می گذرد. مشعل های گازی و دودکش هایی که مرگ در هوا 
می پراکنند از هر سو در کزاز پیداست؛ »پاالیشگاه نفت« و 
»نیروگاه حرارتی« از شمال شرق و »پتروشیمی شازند« 
از شمال. صنایعی که برای س��اکنان این گوشه پرت برای 
روستاییان کزاز رونق نیاورده اند، کسب و کار و حاِل خوش 
نیاورده اند خاک و هوای آل��وده، بچه های نارس، بچه های 

مرده، مادران مریض آورده اند. 
کزاز با »محمد جواد« شروع می شود؛ نشسته روی اولین 
پله یک خانه روستایی با دست های کوچِک الغر، صورتی 
نارس و قلبی که دو سوراخ دارد: »چهار سالش است. رفته 
توی پنج س��ال اما همین طور کوچولو مانده. ماهی یک بار 
می بریمش تهران یک میلیون تومان خرجش می ش��ود. 
دکترها می گویند ریه اش مشکل دارد و قلبش هم سوراخ 
است.  پسر بزرگترم سالم اس��ت اما این یکی اینجور شده. 
یکی از چشمانش نمی بیند و بینایی اش در حد روشنایی و 
تاریکی است. خیلی آزمایش گرفتند اما دکترها که چیزی 
نمی گویند. پرس��یدند کجا زندگی می کنید گفتیم کنار 
پاالیشگاه، گفتند از هواست. گفته اند خوب هم نمی شود.  
چند ماه پیش قلبش را عمل کردیم اما همین جور کوچولو 
مانده.  صورتش هم اینجور ش��ده. کزاز بچه اینطوری زیاد 
است، کارِ یکی نیست خیلی از بچه ها مریضند و اینطوری 

به دنیا آمدند«.
»معصومه «، مادرِ محمدجواد اس��ت و یک��ی درمیان 
حرف هایش، نگاه��ش روی صورت غیرعادی پس��رش، 
روی جثه کوچک محمدجواد ثاب��ت می ماند و می گوید: 

»همینجور کوچولو مانده، صورتش هم که اینجور.«
خانه »معصومه« یکی از صدها خانه ای اس��ت که شانه 
به شانه صنایع بزرگ نفس می کشند؛ اواخر دهه 60 همان 
سال هایی که جنگ تمام شد و سازندگی شروع شد صنایع 
جدید یکی یک��ی آمدند تا اراک بزرگترین ش��هر صنعتی 
ایران شود و روستاهایش همسایه با صنایعی که هر کدام 
در نوع خود از بزرگترین صنایع ایران هس��تند و بخشی از 
چرخ اقتصاد و توسعه کش��ور در آنها می چرخد اما پس از 
گذشت سال ها بس��یاری از آنها هنوز نتوانسته اند میزان 
آالیندگی و غبار مسمومی که به هوا می فرستند را مطابق 
استانداردها کاهش دهند و اینگونه اس��ت که نه فقط در 
کزاز که سایه س��نگین آالینده هایش��ان باالی سر اراک 
و همه روستاهایش هس��ت.  روستاهایی که حاال خیلی از 
آنها خالی از س��کنه ش��دند و خیلی های دیگر با آدم هایی 
مریض، با زمین هایی سیاه همان جایی که بودند مانده اند 
اما دیگر زندگی روستایی در آنها رونقی ندارد. در همسایگی 
همین خانه هاس��ت که روزانه 16 میلیون لیت��ر بنزین و 
12 میلیون لیتر گازوئیل در پاالیشگاه شازند تولید می شود 
و همین جاست که نیروگاه حرارتی با ظرفیت تولید 1300 
م��گاوات و ۴ واحد بخار 325 مگاوات��ی فعالیت می کند و 
صنایع ب��زرگ آنچنان تنگاتنگ به کزاز چس��بیده اند که 
پنجره هم��ه خانه هایش رو به همین دودکش ه��ا و رو به 

همین مشعل ها باز می شود.
  پشت این پنجره ها اما درد، نام دیگر مادراِن کزاز است. 
نه فقط مادرانی که هوای آلوده بچه های معلول، بچه های 
مری��ض و بچه هایی با قلب های س��وراخ روی دستش��ان 
گذاش��ته، زنانی هم هستند که مادر ش��دن حاال برایشان 
آرزویی س��وخته اس��ت. آنه��ا بچه های م��رده می زایند، 
بچه هایش��ان در چندماهگی در شکم هایشان می میرند و 

کزاز پر است از این زنان. 
»مریم«،ج��وان اس��ت آن ق��در که پوس��ت صورتش 
مثل آیینه می درخش��د. در خان��ه اش را که ب��از می کند 
چادر س��رمه ای گلداری به س��ر دارد، چند بار بچه هایش 
مرده اند:»سه س��ال پیش ماه دوم بارداری سونوگرافی که 
کردیم گفتند پوچ است. پرسیدم یعنی چی؟ گفتند یعنی 
قلب بچه تشکیل نشده. خیلی آزمایش از من گرفتند. بعد 
پرسیدند کجا زندگی می کنید؟ گفتیم کزاز. گفتند دلیلش 
صد درصد ناشی از آلودگی هواست. یک سال پیش دوباره 

باردار ش��دم، آزمایش های فوق تخصصی انجام دادم. همه 
چیز خوب بود بعد از دو ماه سونوگرافی رفتم گفتند قلب 
بچه ش��ما خیلی ضعیف است و باید بچه س��قط شود باز 
پرسیدند کجا زندگی می کنید؟ گفتیم کزاز، گفتند تأثیر 
آلودگی هواس��ت.« حاال می خواهند خانه روستایی شان 
را با پرده های توری و پنجره های سرتاس��ری بلند و حیاط 
کوچکی که دارد پشت سر جا بگذارند و بروند جایی که این 
دودکش ها، این مشعل های بلند ش��اید از دور پیدا باشند 
و نفس هایشان اینطور بریده و کوتاه کوتاه باال نیاید. بروند 
اراک...  اراک ک��ه خودش یکی از آالینده ترین ش��هرهای 
ایران اس��ت و مریم می داند که وضع اراک هم بهتر از وضع 
کزاز نیست: »می دانم که االن اراک هم هوایش آلوده است 
و می گوید آنجا هم سقط زیاد است و بچه ها نمی ماننداما 
شوهرم می گوید این جا خیلی نزدیک آلودگی است شاید 

اراک که باشیم بچه ما بماند.«

تقویم بارداری مادران در هر کجا 9 ماه اگر هست در کزاز 
اما دو ماه بیشتر نیست؛ شاید هم هست دو ماه و 10 روز، دو 
ماه و 20 روز و شاید هم سه ماه: »می ترسیدم سونوگرافی 
کنم. اسمش را که می آوردند وحشت می کردم.« »زهرا«، 
28ساله است و یک دختر و یک پسر دارد حاال اما مادر شدن 
برای سومین بار برای او یعنی کابوس مرده زایی و شنیدن 
چندباره این جمله که »قلبش ایس��تاده اس��ت«،»مرده 
اس��ت«،»خیلی متاسفیم«،»ان ش��اءا.. بچه بعدی« »در 
عرض دو سال دوبار بچه ام مرد.  قلبش...  قلبش درست کار 
نمی کرد.« دفعه قبل دو م��اه و نیمش بود که دکترها به او 
گفتند بچه اش در شکمش مرده، قلبش ایستاده. جنین را 
آزمایش کردند از »زهرا« هم آزمایش های زیادی گرفتند. 
چند هفته بعد نتیجه همه این آزمایش ها را در پرونده اش 
نوشتند؛ چند کلمه بیشتر نبود: »آلودگی هوا، آالینده های 
صنعتی«. خودش می گوید: »9ماه بعد دوباره باردار شدم. 
این بار خیلی رعایت کردم. سه ماه و نیمم بود. وقتی رفتم 
س��ونوگرافی دکتر گفت از س��ه ماهگی به بعد بچه ات در 
شکمت مرده...  نه درد داش��تم نه لکه بینی و نه هیچی. « 
»زهرا« را مثل »مریم« موش آزمایشگاهی کردند، آزمایش 
پشت آزمایش. از خودش، از جنینش و چند هفته بعد باز 
در پرونده اش نوشتند: »سقط به دلیل آلودگی هوا.« حاال 
دیگر ن��ه او و نه خیلی دیگر از زنان روس��تا جرأت بارداری 
ندارند از ترس مرده زایی، از ترس بچه های معلول، بچه هایی 
با صورت ه��ای نارس، بچه هایی با صورت های ترس��ناک. 
»فاطمه« که بچه اش مرده به دنیا آمده هنوز از یادآوری آن 
روزها نگاهش نگران می شود، صدایش می لرزد وقتی که 
می گوید: »بچه ام را که به من نش��ان دادند صورتش شبیه 
آدمیزاد نبود از دماغ تا زیر چانه حالت لب ش��کری داشت، 
صورت وحش��تناکی بود که هیچ وقت از خاطرم نمی رود. 

باور نمی کردم که این بچه من باشد.« 
در کزاز پش��ت دی��وار هر خان��ه ای، رد پایی، نش��انی و 
گفت وگویی از بچه هایی هست که به دنیا نیامده با قلب های 
بی ضربان، با قلب های س��وراخ، با قلب های نارس در بطن 
مادرانشان، کزاز را ندیده از دنیا رفته اند و زنان در این خانه ها 
پیش از آن که پیر ش��وند از مادر شدن منع می شوند. روی 
پیشانی هایشان، روی پرونده هایشان ُمهِر حاملگی پرخطر 
می خورد و مادرشدن برایشان می شود آرزو: »دکترها به ما 
می گویند در روستای شما مادران جوان یعنی آنها که زیر 
20 سال دارند فقط در زایمان اول می توانند زایمان سالمی 
داشته باشند. می گویند ما که سنمان به 25 سال رسیده در 
زایمان های بعدی مشکل پیدا می کنیم. وقتی می گوییم 
اهل کزازیم روی پرونده ما ُمهِر حاملگی پرخطر می زنند.« 
اینها را »عاطفه« می گوید و حرف هایش را خواهرش ادامه 
می دهد: »زنان روستا یا بچه مرده به دنیا می آورندیا وقتی 
می روند برای س��ونوگرافی می گویند بچ��ه ناقص الخلقه 
شکل گرفته اس��ت و باید بچه را بیندازید چون اگر به دنیا 
بیاید معلول می شود.« پسرش کالس دوم است و شب ها 
در خواب آن قدر سرفه می کند که به حالت خفگی می افتد. 
دکترها گفتند اگر این جا بمانند اگر در این هوای آلوده کزاز 
نفس بکشند این تنگی نفس ها، این خفگی های گاه به گاه، 
همیشگی می شود. می ماند تا آخر عمر... می شود »آسم« و 

می افتد به جان ریه هایش.  

بچه های کزاز چه آنها که به دنیا نیامده رفته اند و چه آنها 
که زیر مشعل ها و دودکش ها چش��م باز کرده اند پیش از 
آن که بزرگ ش��وند می فهمند که آلودگی هوا و زندگی در 
چندصدمتری صنایع بزرگ، با آدم ها چه می کند. آنها که 
با ریه های مریض، با قلب های ضعیف نه می توانند بچگی 
کنند و نه می توانن��د مثل همه بچه ه��ا درس بخوانند: » 
یک روستا را با این جمعیت که نمی توانیم از اینجا ببریم، 
از طرفی کسی نمی تواند بگوید این صنایع تعطیل شوند، 
حتما راهی برای کاهش آالیندگی اینها هست. انتظار مردم 
روستا این است که این صنایع ناگهان آالینده ها را در محیط 
پیرامونی رها نکنند، آلودگی آنها مرتب اندازه گیری شود. 
روزگارمان س��خت ش��ده، بچه هایمان، زن هایمان بیمار 
شدند.خیلی از بچه های روستا که سنشان تقریبا هم سن 
پاالیش��گاه و این صنایع اس��ت یعنی االن 1۴ یا 15 سال 
دارند از نظر ضریب هوشی خیلی پایین هستند و مدرسه 

اس��تثنایی می روند. االن حدود 30 نفرن��د. آمار بچه های 
اس��تثنایی روس��تای ما با آمار کل شهرستان شازند یکی 
است یعنی تعدادشان به نس��بت جمعیت برای روستای 
ما خیلی باالس��ت. تا کالس دوم همینجا مدرسه می روند 
و بعد مشخص می شود نمی توانند مثل بقیه بچه ها درس 
بخوانند. دکترها می گویند این بچه ها عقب مانده نیستند، 
کن��د ذهنن��د. از کالس دوم مدرس��ه، می روند مدرس��ه 
اس��تثنایی. هر روز یک مینی بوس می آید و آنها را می برد 
شازند.« نعمت  اهلل طهماسبی، دهیار روستا این حرف ها را 
که می زند نامه هایش را، نامه هایشان را به آدم های معروف...  
به آدم های مش��هور... ب��ه »محمود احمدی ن��ژاد« وقتی 
رئیس جمهوری بود به »حدادعادل« وقتی رئیس مجلس 
بود، به س��ازمان محیط زیست، به مس��ئوالن پاالیشگاه و 
خیلی های دیگر بیرون می کشد و روی میز دهیاری روستا 
می گذارد: »ن��ه...  هیچ کدام از نامه هایم��ان اثر نکرد. به ما 
می گویند هوا آلوده نیس��ت و همه چیز در حد استاندارد 
اس��ت! می گویند به ش��ما حق آالیندگی می دهند دیگر 

اعتراضتان برای چیست؟«
حق آالیندگی یعنی 15هزارتومان برای هرکدام از اهالی 
روستا، 15 هزار تومان در ازای نفس های سوخته، قلب های 
مریض، بچه های الغر بیمار و قلب های نوزادانی که در شکم 
مادرشان سوخته است. 15هزارتومان هایی که به عنوان حق 
آالیندگی به دهیاری کزاز می دهند نه این که صرف درمان 
و پرداخت هزینه های ناشی از عوارض آالینده ها بر سالمت 
مردم شود که صرف کارهای عمرانی می شود. دهیار روستا 
می گوید: »می دانیم دست مردم تنگ است اما اجازه نداریم 
از این پول به آنها وامی ب��رای پرداخت هزینه های درمان 
بدهیم.« با همی��ن 15 هزارتومان ها راه ه��ا و خیابان های 
روستا آسفالت شده است.  مثل شهرهای بزرگ خیابان ها 
را جدول کشیده اند، جدول ها را رنگ کرده اند و در حاشیه 
خیابان ها گل کاشته اند. حاال این دو هزار و 200نفری که در 
کزاز مرگ را زندگی می کنند پارک دارند، تاب و سرسره و 
دستگاه  های ورزشی مدرن دارند، میدان گاه و آب نما دارند، 

فضای سبز عمودی دارند اما جان سالم ندارند. 
س��رخط اطالعات بیماری هایی که جان م��ردم کزاز را 
نشانه رفته در دستان »علیرضا قربانی« است؛ مسئول دفتر 
بهداشت و عضو شورای روستا که می گوید حال اهالی روستا 
خوش نیست و درد و مرض، درِد بی درمان به جانشان افتاده 
است: »سرطان در روس��تا زیاد است، سرطان خون داریم. 
سقط جنین خیلی داریم. آسم و بیماری های عصبی هم 
بین مردم زیاد است. یک نوع سردردی در روستا شایع است 
که همه مردم دارند. برای همین خیلی مسکن می خورند. 
نه این که آمار نداشته باشیم اما گفتند محرمانه است نباید 
بگویید. فقط آلودگی هوا که نیست. آلودگی آب هم داریم؛ 
البته نه آب شرب اما آب کشاورزی ما آلوده است. پساب های 
پتروشیمی دقیقا وارد زمین های کشاورزی کزاز می شود. 

به خاطر همین هم هست روستا دیگر خاک خوب ندارد.«
خاِک خوب، خاطره س��ال های دور است؛ روزهایی که 
کزاز 500 هکتار باغ داشت، باغ هایش سیب و انگور مرغوب 
داشتند و مردانش در زمین های سبز، در خاک  حاصلخیز 
خیار و گوجه، سیب زمینی و پیاز و گندم و جو می کاشتند 
حاال از زمین ها یونجه های سیاه می روید، و زمین ها... همه از 

نفس افتاده اند. کشاورزان دیروز حاال با زمین های سوخته یا 
کارگر شهرهای دور ش��ده اند یا راننده ماشین و کشاورزی 
هم در کزاز حاال نفس های آخر را می کشد. »حسن« یکی 
از آنهاس��ت که می گوید: »زمین هایم��ان دیگر محصول 
نمی دهد. هم خاک آلوده اس��ت و هم ح��رارت و گرمای 
مشعل های پتروشیمی زمین ها را سوزانده.  قبال از هر هکتار 
50 خروار علوفه برداشت می کردیم االن به 15 خروار هم 
نمی رسد. در هر هکتار ۴ تن لوبیا برداشت می کردیم حاال 
به یک تن هم نمی رس��د.  برای مبارزه با آفت زدگی ناشی 
از آلودگی هوای منطقه، 10 نوع س��م مصرف می کنیم اما 
بازهم فایده ندارد.  باغ ها که همه خشک شدند االن اهالی 
روستا میوه مصرفی شان را هم از بیرون می خرند.  یک وقتی 
در قم محصوالِت َکزاز را روی هوا می بردند به بهترین قیمت 
می خریدند االن می گویند محصوالت ش��ما آلوده اس��ت 
حتی یونجه ما را نمی خرند... می گویند س��یاه است، گاو و 

گوسفندها را مریض می کند.«
روی زمین های س��وخته کزاز، دو قدم مانده به جهنم، 
آلودگی نه فقط آدم ها که دام ها را، گاوها و گوسفندان را هم 
با خود برده است: »گوسفندها را که می کشیم جگرشان، 
همان قس��مت وس��ط ریه هایش��ان ما بهش می گوییم 
»پُفی«، س��یاهِ سیاه اس��ت. دکترها می گویند دام هایتان 
بدنشان عفونت دارد. به خاطر آب و هوا و غذای آلوده ای که 

می خورند دیگر سالم نیستند.« 
در همجواری کزاز که سال هاست پنجره همه خانه هایش 
رو به هوای بس��ته اس��ت اگرچه مردم می گویند، هر چه 
درد دارند از این هوای آلوده اس��ت اما علی ش��یرازی زاده، 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت ش��ازند ک��ه 25 درصد 
بنزین کش��ور را تولید می کند، می گوید که آالینده های 
این پاالیشگاه آنقدری نیس��ت که مردم نگرانند و خطری 
برای س��المت آنها ندارد. پیش از این در سال 92 که بحث 
آلودگی در اراک  باال گرفت و میزان گوگرد هوا به هشت برابر 
حد مجاز رسید و خیلی ها انگشت اتهام را به سمت صنایع 
شازند نشانه رفتند، مسئوالن پاالیشگاه نفت شازند، اعالم 
کردند تولید نفت کوره را برای کاه��ش آلودگی هوا تا 80 
درصد کاهش می دهند و تقریبا متوقف می کنند تا الگویی 
برای سایر صنایع باشند. حاال شاید با توجه به همین پیشینه 
و فعالیت  هاست که شیرازی زاده می گوید:»در حال حاضر با 
تولید 16 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ که در استان مرکزی، 
تهران و البرز توزیع می شود، توانسته ایم بخشی از آلودگی 
هوا را در ش��هرهای مختلف کش��ور کاهش دهیم. درباره 
میزان آالیندگی این پاالیشگاه هم، آالیندگی در حد مجاز و 
بسیار پایین است.« حاال اما پرونده آالیندگی این پاالیشگاه 
روی میز مسئوالن دولتی اس��ت. ماجرای آلودگی در این 
بخش از اراک از میانه تابستان امسال جدی تر شده است، 
آنطور که امیر انصاری، مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
استان مرکزی می گوید، »متاسفانه هرگاه حجم تولیدات 
پاالیشگاه بنا به ضرورت اعالمی از کشور افزایش می یابد 
بر حجم آالیندگی های آن نیز افزوده می ش��ود. اگر حجم 
تولیدات پاالیش��گاه در حد اس��تانداردهای تعریف شده 
باشد هرگز شاهد افزایش حجم آالینده ها نخواهیم بود.در 
مرداد امس��ال افزایش آالینده های وضعیت خاصی را در 
اراک ایجاد کرد به طوریکه این ش��رایط اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان مرکزی را مجبور به اعزام کارشناسان 
واحد آزمایشگاهی به پاالیشگاه امام خمینی شازند کرد و 
کمیته اضطرار در فرمانداری شازند تشکیل شد. وضعیت 
به گونه ای ش��ده بود که همه مراکز درمانی و بهداشتی به 
حالت آماده باش درآمدند و همه مس��ابقات ورزشی را هم 
لغو کردی��م. در حال حاضر پرون��ده ای در ای��ن رابطه در 
دادستانی مطرح است و طی مکاتباتی از مسئوالن خواستار 

پاسخگویی در این رابطه شده ایم.« 
به گفته رئیس محیط زیست استان مرکزی یکی دیگر از 
اقداماتی که برای کاهش آلودگی هوا ناشی از صنایع آالینده 
مستقر در همسایگی کزاز و روستاهایش انجام شده، تامین 
گاز برای نیروگاه حرارتی شازند بوده تا این نیروگاه استفاده 
از مازوت را تعطیل کند.  این روزها اما پرونده صنایع بزرگ 
ش��ازند و تاثیری که بر آلودگی هوا دارند، هنوز باز اس��ت. 
صنایعی که مدیران آنها می گویند آلودگی شان را کاهش 
داده اند و البته این س��ه یعنی پتروش��یمی و  پاالیشگاه و 
نیروگاه تنها سه صنعت بزرگ از 2۴00 شرکت صنعتی ای 
هستند که در اراک، بزرگترین شهر صنعتی ایران فعالیت 
می کنند. صنایعی که سالهاست سمفونی دودها و آالینده ها 

در این شهر به راه انداخته اند .
هر چه هست، این روزها؛ یعنی بیست و اندی  سال پس 
از افتتاح صنایِع بزرگ در همس��ایگی خانه های کوچک 
کزاز، حاال آدم هایی از روزگارِ صنعتی شدن به جا مانده اند 
که هر کدامش��ان روایِت زنده یک جنگند؛ جنِگ صنعت 
با انسان، جنِگ انس��ان با سرطان و جنگ بچه های به دنیا 
نیامده با مرگ. کزاز یعنی دو هزار و200نفری که زندگی در 
چندقدمی پاالیشگاه، نیروگاه و پتروشیمی، بچه هایشان، 
باغ هایشان و نفس هایش��ان را از آنها گرفته است. روزگار 
مردم َکزاز در این گوشه پرت، در چهاردیواری دردهایشان 
می گ��ذرد نه فقط با نفس های س��وخته ک��ه روزگارِ آنها، 

زندگِی آنها و نسِل آنها سوخته است. 

روي خط خبرگزارش خبری

دیروز در بزرگراه مدرس

 پل طبیعت
بزرگ ترین پل پیاده ایران افتتاح شد

شهروند| بزرگ ترین پل پیاده و غیرخودرویی 
ایران در تهران افتتاح ش��د. این پل سه طبقه که 
در بزرگراه مدرس نرسیده به بلوار میرداماد ساخته 
ش��ده از نظر معماری، س��ازه ای منحصربه فرد و 

سازگار با طبیعت است. 
از سال 89 تا همین دو روز پیش بزرگراه مدرس 
در تهران صحنه فعالیت کارگرانی بود که درحال 
ساخت پلی چند طبقه در نزدیکی پارک های آب و 
آتش و طالقانی بودند. پروسه اجرای این پروژه اما 
همزمان با عید غدیر خم به پایان رسید و شهردار 
تهران شِب عید، روبان افتتاح این پل را برید و پلی 
که نامش را پل طبیعت گذاشته اند افتتاح شد حاال 
گردشگرانی که به پارک های آب و آتش یا طالقانی 
می رون��د می توانند با عب��ور از روی این پل که در 
ارتفاع ۴0 متری از زمین س��اخته شده خودشان 
را از این سوی تپه های عباس آباد به سوی دیگری 
برسانند. سابقه احداث چنین س��ازه ای در تهران 
البته به سال های دور بازمی گردد، وقتی زمین های 
عباس آباد طراحی می شد دو پل به عنوان گذرگاه 
پیاده برای اتصال دو جبهه شرقی و غربی بزرگراه 
مدرس در نظ��ر گرفته ش��ده بود. ای��ن دو پل با 
یکدیگر تلفیق ش��د و به صورت یک پل در چند 
س��طح در آمد و به این ترتیب پل طبیعت شکل 
گرفت. مس��احت این پل 7000 مترمربع اس��ت 
که 720 متر آن به فضای س��بز و ۴80 متر آن به 
رستوران ها، کافی شاپ و دیگر فضاهای فرهنگی 
و تفریحی اختصاص خواهد داش��ت. شهروندان 
می توانند روی کفپوش های چوبی پل با مساحتی 
ح��دود 5100 متر مرب��ع پی��اده روی کنند. این 
پل البته تنه��ا مختص پیاده ها نیس��ت عالوه بر 
پیاده روی، مس��یرهایی برای دوچرخه سواری و 

کالسکه سواری روی آن پیش بینی شده است. 
پل طبیع��ت غیراز ای��ن ویژگی ه��ا، معماری 
منحصر به فردی هم دارد. از س��ویی طراحی آن 
ملهم از پل خواجوی اصفهان اس��ت و از س��وی 
دیگر، پایه ها و خطوط روی پل به شکل شاخه های 
درختان طراحی شده است. محمدباقر قالیباف، 
شهردار تهران هم در حاش��یه مراسم افتتاح پل 
طبیعت به این موضوع اش��اره ک��رد و گفت:  در 
س��اخت ش��کل ظاهری این پل س��عی شده تا 
ناهمگون با طبیعت نب��وده و برگرفته از ترکیب 
یک درخت باش��د. همچنی��ن 7000 متر مربع 
فضای سبز  روی پل طبیعت تعبیه شده که علت 

نامگذاری آن نیز همین بوده است.
او در ادام��ه از تغییر کاربردی س��اختمان های 
اداری منطقه عباس آباد خبر داد و افزود:  می توان 
برای تغییر کاربردی این ساختمان ها برنامه ریزی 

کرد تا تبدیل به مرکز گردشگری و هتل شود.

تذکر مسجدجامعی در صحن غیرعلنی شورا: 

صدور حکم عزل معاون اداری اجرایی 
شورا در زمان غیبت اخالقی نبود

شهروند| مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران، مع��اون اجرایی ش��ورا را در زمانی که او به 
مکه مکرمه س��فر کرده  و در تهران حضور ندارد 
از س��متش عزل کرد، اقدامی که صدای اعتراض 

اعضای شورای شهر تهران را بلند کرده است. 
جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران روز یکشنبه 
جدا از دستور جلس��ه هایی که مورد بررسی قرار 
گرفت یک خب��ر حاش��یه ای هم داش��ت، خبر 
برکن��اری ول��ی اهلل ش��جاع پوریان ک��ه در زمان 
ریاست مس��جدجامعی به عنوان معاون اجرایی 
شورا انتخاب شده بود. دس��تور عزل او را چمران 
که حاال رئیس اصولگرای ش��ورای چهارم است، 
صادر کرده آن هم در ش��رایطی که  شجاع پوریان 
خودش در سفر مکه است. تصمیم و اقدام چمران 
از سوی تعدادی از اعضای ش��ورا مورد انتقاد قرار 
گرفته اس��ت. احمد مسجدجامعی، رئیس سابق 
ش��ورای چهارم در جلسه یکش��نبه این اقدام را 
اخالقی ندانست.او با اشاره به این که این کار قبال 
هم در دولت اتفاق افتاده بود، گفت:   آن زمان هم در 
ایام ماه رجب یک مدیرعامل از سمت خود برکنار 
شد در حالی  که به سفر حج مشرف شده بود. این 
اقدامات برای حیثیت کالن ش��ورا اقدام مناسبی 
نیست. مسجدجامعی با اشاره به این که برخی از 
اعضای دیگر شورا هم به این اقدام به صورت کتبی 
اعتراض کرده اند، توضیح داد:  مدتی قبل یک نفر 
جمالت ناصحیحی را درباره ورزش��کاران شورا بر 
زبان آورد و من با لحن جدی به او پاس��خ دادم و از 
حیثیت شورا دفاع کردم.مسجدجامعی اضافه کرد: 
حتی یکی از این ورزشکاران قصد داشت در صحن 
علنی از من بابت این موضوع تش��کر کند اما من 
مانع ایشان شدم چون اعتقاد دارم دفاع از حیثیت 

کالن شورا وظیفه همه اعضاست.
در پایان سخنان مسجدجامعی؛ مرتضی طالیی 
هم تلویحا سخنان رئیس سابق شورا را تأیید کرد. 
شنیده شده حافظی و حکیمی پور دو نفر از اعضای 
شورا هستند که نسبت به این اقدام هیأت رئیسه به 

صورت کتبی اعتراض کرده اند.
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