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از مصیبــت هورالعظیم گفتنــد .تعدادی ســعی کردند توجهها
را به کرخــه جلب کنند .تصاویر اهالی روســتای زهیریه ،مچریه
و … کــه یا بــه دنبــال تانکرها بودنــد یا چشــمانتظار آمــدن آب،
سروصدای زیادی به پا کرد.
بیآبــی بــه همهجــای خوزســتان زده .شــمال خوزســتان بــا
ســدها محاصره شــده ،اما تشــنه مانده .دهدز با  100روســتا در
5کیلومتری ســد کارون از بیآبــی مینالد .مرکز خوزســتان هم
با داشــتن کارون حــالوروز خوبی ندارد .ســال گذشــته بود که
اهالــی غیزانیــه از بیآبــی گفتنــد؛ اهالی ســا کن در شــرق اهواز.
روســتاهایی که تعدادشــان به  80میرســد و هنوز هــم قصهها
از بیآبی دارند.
بیآبــی واقعیــت تلــخ ایــن روزهــای خوزســتان اســت.
خوزســتانی کــه نمیداند ایــن مصیبــت از کجــا و چرا بر ســرش
آمد؛ از تغییرات اقلیمی یا سوءمدیریت.
خشکســالی ،بیآبی ،اعتراض و… و محیطزیستی که میرود
تا مرگ را تجربه کند .محیطزیســتی که دلســوزانش میپرسند
متولیــان ناظــر بــر ســامت تاالبهــا چــرا دســت روی دســت
گذاشــتند برای رســیدن به بحران .قاســم آلکثیر یکی از همین
فعــاالن محیطزیســتی اســت« .بایــد هورالعظیــم بــه زیســت
طبیعی خودش برود و عمق داشته باشد».
وقتی از خوزستان ،هورالعظیم و بیآبی گفته میشود ،سیل
 98به میــان میآیــد .از آبرفتهایی کــه با ســیل ورودی تاالب
را نشــانه رفتند تا شــاید امــروز حــال هورالعظیم خوب نباشــد.
«سازمان آب و برق ملزم به الیروبی بود که انجام نداد».

گورالعظیم ماهیها و گاومیشها
گزارش میدانی «شهروند» از وضعیت هورالعظیم ،حالوهوای روستاییان ،شرایط وخیم گاومیشها
مسأله بیآبی و خشکسالی این منطقه و سدهای خالی
لیال مهداد| هور غرق در آب اســت .نیها برای نفس کشیدن
ســر از آب بیــرون آوردهانــد .اردک ســر حنایــی و ســیاهکا کلها
آسمان هور را پوشاندهاند .گاومیشها بیخیال اطراف ،میانه
یهــای ســانان و خوتکاهــا روی نیزارها
هور لــم دادهانــد .مرغاب 
خســتگی در میکنند و هرازگاهی قایقی هور را میشــکافد و جلو
یشــود رقــص ماهیها را
م ـیرود .قایقهــا کــه آرام میگیرنــد ،م 
دید .امــا هورالعظیم به دشــت آزادگان در همســایگی هویزه که
میرسد ،تب به جانش میافتد.
ردپــای آب را میشــود در میانه چالههــا دید .ســیاهکا کلها با
آســمان هور ،اینجا قهرند .نیزارها رنــگ زردی به خود گرفتهاند
و پا در خا ک تفتزده بردهاند .گاومیشها هرکدام به گوش ـهای
خزیدهاند برای درامان ماندن از دستودلبازی آفتاب .لجنها
اینجا میزبان تن تبزده گاومیشها هستند و اما ماهیها چند
روز پیش خود را تســلیم تشــنگی کردند .ال کپشتها هم مرگ
را راه نجات دیدند.
پالن نخست
به ما آب برسانید
یجــان گوســفندان
بــه کویــر بیشــتر شــبیه اســت .صــدای ب 
لهــا و نیزارهای
خبر از نبــض زندگی میدهد اینجــا .بقایای نخ 
ســالهای گذشته شــده ســرپناه گوســفندان و بزها .مرغابیها
بیتاب گرمایند و مر غها نای قدقد کردن ندارند .سگها برای
کمی ســایه با هم در رقابتاند؛ سایهای با هوای دم کرده دمای
 40تا  50درجه.
خان ههــا خالصــه شــدهاند در اتاقکهای کوچــک چندمتری
تهــای فلــزی را روی ســر
ســیمانی .خان ههــای «کصــر» ایران 
کشیدهاند .سیل که آمد هم ه چیز را با خود برد؛ خانهها ،آغلها
و حتی بعضی از گوســفندان را .از آن روز به بعد «کصر» چشــم به
راه آبادانــی ماند .حاال «ســالبه» (رودخانهای میان سوســنگرد
و بوســتان) هم بــا اهالی نامهربــان اســت .آب از «ســالبه» رفته
و لجنهــا هم ه جــا پهنانــد تــا اهالــی از زخمهایی که بر دســت
و پایشــان نشســته گالیــه کننــد« .بیشــتر مــا ناراحتــی پوســتی
گرفتیم».
تشــنگی اهالی را تنها یک شــیر آب که ســال گذشته گذرش به
«کصر» افتــاد ،برطرف میکند« .اینجا مــا زیادیم .همین آب هم
بیشــتر اوقات قطع است ».آبی که نه کفاف تشنگی گوسفندان
را میدهــد ،نه توان خنک کــردن گاومیشهــا را دارد .تنها مر غ
و خروسها لبی تر میکنند« .اینجــا هیچچیز نداریم حتی خانه
اما چیزی نمیخواهیم .به ما آب برسانید».
ســیل که بــه هم ه جــا سرکشــید از تر ســالی گفتــه شــد از اینکه
تا 50ســال دیگــر اهالی خوزســتان تشــنه نخواهند مانــد .مزار ع
حمیدیــه ،سوســنگرد و … همــه شــالی کاشــتند ،حــاال یــک
ســال و نیــم بعــد از آن ســیل خوزســتان تشــنه اســت .اهالــی
«کصــر» بیخیال کشــاورزی و زمین شــدهاند تــا خودشــان و
گاومیشهایشــان زنده بمانند .بیشــتر از پنج دهه است همین
جا خانه و کاشــانه ســاختند تــا زندگــی بســازند« .زندگیمان به
هور بسته است؛ به گاومیشها».

سینهشــان میپیچــد از بیمــاری رنــج میبرنــد« .لجنزارهــا
مریضشان کرده ».قبل از این هور تشــنگی را تجربه کرده بود،
امــا تنها بــرای  14-15روز نه بیشــتر .امــا حاال چند ماهی اســت
هور به خود آب نمیبیند« .همه اینها از هور تغذیه میکردند».
گرمــا کــه به خوزســتان میزند شــیر گاومیشهــا دوشــیده
نمیشود برای ادامه حیات و نسل.
«اینجــا حداقل یــک آب ،ســبزی هســت جلوتر برویــد فاجعه
اســت ،هیچــی نیســت« ».جنیــد» بــه چوبدســتیاش تکیــه
میدهــد .مثــل همــه مــردان صــورت و ســرش را بــا دســتار
پوشــانده .چشــم به گاومیشها دوختــه .گویــی روزگار خوش
هورالعظیــم را بــه یــاد م ـیآورد؛ روزهــای پرآبــی .آهــی از ســینه
«جنیــد» را بــه هــور بــه لجــن نشســته م ـیآورد .امــا چشــم از
گاومیشهــا برنم ـیدارد .گاومیشها دســت و پــا میزنند برای
تــکان دادن لجنهــا .هر دســت و پا زدن بــوی بد فضا را بیشــتر
میکند« .ببین دندههایشان زده بیرون».
اینجــا مدرســه رفتــن بیمعناســت« .درس بخواننــد بــرای
بیــکاری؟» امیــد جوانترهــا بــه شــرکتهای نفتــی بــود که آن
هم ناامید شــد« .غیربومی جــذب میکنند ».ســهم بومیها از
نفت و دردسرهایش شاید شود کاری در آبدارخانه یا نگهبانی.
اهالــی دلزده از درس و تحصیــل امیــد بســتند بــه دامهــا و
زمینهای کشــاورزی .بیآبی که شــد این امید هــم رفت برای
ناامید شدن.

مــرگ تــاالب یعنــی حاشیهنشــینی و شــروع آســیبهای
اجتماعی
س و فیلم گاومیشها که رسانهای شد ،متولیان به تکاپو
عک 
افتادند .بخشی از آب رها شد تا هورالعظیم لبی تر کند .آبی که
در خوشــبینانهترین حالت  40تا 50درصدش به هور میرسید.
آبی که در مســیر رســیدن به هور تبخیر میشــود .بخشــی از آن
جذب ســفرههای زیرزمین و قســمتی هــم وارد نهرهای محلی
کشــاورزان میشــود« .وقتی میگوییم 30درصد تاالب آبگیری
نشده یعنی صدهاهزار هکتار .رقم چشمگیری است».
هــور تشــنه اســت .گاومیشهــا چنــد وقتــی اســت تولــد بچه
گاومیشــی را بــه چشــم ندیدهانــد« .جنینهــا از گرمــا در شــکم
مادرانشان میمیرند ».مرگ جنینهایی که سفره کشاورزان
و دامــداران را خالیتــر از گذشــته میکننــد .روســتاییانی کــه
درنهایت تن به مهاجرت میدهند برای حاشیهنشینی .شاید
برای همین است اهواز بعد از مشهد بزرگترین حاشیه شهری
را دارد« .حاشیهنشینی یعنی سرآغاز آسیبهای اجتماعی».
قصــه هورالعظیــم داســتان امــروز و دیــروز نیســت .همیــن 10
شــاید هم  15ســال پیش بــود کــه هورالعظیــم قربانــی میادین
مشــترک نفتی شــد .روزگاری که میادیــن مشــترک نفتی میان
ایــران و عــراق بــای جــان هورالعظیم شــد؛ بخشــی از تــاالب را
خشــک کردنــد .نفتی کــه شــاید میشــد از روی دکلهــای آبی
هم به آن رســید به ســیاق آنچه در خلیجفارس اتفاق میافتد.
حــاال بیجانــی هــور زندگــی اهالــی را بــه خطــر انداختــه« .مــا
ســبکی از زندگی هورنشــینی داشــتیم که از بین رفت ».ســبک
زندگی کمنظیــری در دنیــا و موضوعــی جذاب بــرای مطالعات
مردمشناسی.
جــان هورالعظیــم زخــم برداشــته .دیگــر خبــری از صیــد و
صیادی نیســت .کشــاورزی هم بیرونق اســت .جــان بیرمق
هورالعظیــم ماجرایــی ریشــه انداخته از ســالهای دور اســت.
«عواقــب این ماجــرا را در ســالهای دور خواهیم دیــد .در همه
بخشها و ابعاد زندگیمان».

پالن دوم
تا  20روز دیگر همین لجنها هم نیستند
تــاالب هورالعظیــم خالصــه شــده در نهــری باریــک؛ نهــری
شهــا از کمــی دورتــر خــود را به ایــن لجنها
خالــی از آب .گاومی 
رســاندهاند بــرای زنده مانــدن« .چنــد روز دیگر همیــن لجنها
یشــوند ».گاومیشهــا محکوم بــه مرگانــد مثل
هــم تبخیــر م 
ماهیهایی که چند روز پیش دســتهجمعی تن به مرگ دادند،
بعد از تماشای مرگ ال کپش ـتها .ال کپشتهایی که تسلیم
تشــنگی شــدند .هور یکماه بیشــتر اســت بــه لنج نشســته .در
گوشــه و کنار هــور چالههای آب هســتند ،چالههایی کــه به فکر
آشتیاند با هم اما بینتیجه.
اهالی تاب گرما را ندارند ،اما دلنگــران گاومیشهایند؛ یعنی
یشــان .گاهی پیاده و زمانی ســوار بر ترک موتوری راه
همه زندگ 
هور را در پیش میگیرند برای سرکشــی به گاومیشها .تا چشــم
کار میکنــد خا ک اســت و بیابانُ .
«مرســل» پا برهنه تــرک موتور
«قــادر» نشســته برای رســیدن بــه گاومیشها .دســتاری ســر و
تشــان را پوشــانده بــرای کمــی خنــک ماندن .ســاعتها
صور 
راه میآیند برای رســیدن به هور به ِگل نشســته« .روز روشن راه
میافتیم شب برمیگردیم ».گاومیشها کالفه از گرما سر پایین
انداخته و راه روســتا را میرونــد« .تا 20روز دیگــه همین لجنها
هم نیستند».
ســال که هــوس نو شــدن کــرد ،بیآبــی هــم نصیب هور شــد.
هورالعظیم تنهاست
شهــا را روانه هــور کردنــد .از همان
اهالــی «مچریه» گلــه گاومی 
حالــش خــوب نیســت .تــاالب از زخمهایــی کــه هــر بار بــر تنش
شهــا همســایه هورالعظیــم شــدند« .شــب و روز بعد از سیل  98ورودی تاالب الیروبی نشد
روزهــا گاومی 
اینجا هســتند ».مــردان هم همنشــین گاومیشها شــدهاند به بیآبی؛ بحرانی که مدتهاســت نام خوزســتان را دوباره ســر نشســته به خود میپیچد .خطــوط لول ههــای درهمتنیده نفت.
امیــد نجــات سرمایهشــان .گاومیشها هم ـه جا هســتند البته زبانهــا انداخته .بحرانــی که اعتراض فعاالن محیطزیســت را کمآبــی و عدم تعییــن حقابه آن .آتشســوزیهایی کــه هرازگاهی
یشــوند .کانونهای ریزگــرد کناری آن .انباشــت لجن
بیجان .یکی دیروز خود را تســلیم مرگ کرده و دیگری دو ،ســه به خود دیــد .مردم به تنگ آمــده هم اعتــراض کردند .عدهای خبرســاز م 
یگــذرد« .نظــر پیش دولت اســت.
روزی از بینفــس شــدنش م 
من روســتایی فقط میبینم آب هســت یا نه .دلیــل این بیآبی
پیش خودشان است».
پالن آخر
هور اینجا یعنی ادامه زندگی
هــور حــاال گورســتان ماهیهــا ،ال کپشــتها و
گاومیشهاســت .هورالعظیــم هــر روز ســیاهپوش موجوداتــی
میشــود کــه روزی دلیــل زیبایــیاش بودنــد .گاومیشهــا از
هــر خانــهای بیــرون میزنند تــا گلــهای شــوند بــرای آبتنی در
هور بــیآب« .هــر گاومیش  40-50میلیون اســت ،قصــاب از ما
3میلیون میخرد».
غم مدتهاســت میهمان چشمان اهالی شده .صورتهای
غــمزده و بغضهای در گلو مانــده .نه مدرســه میخواهند ،نه
پزشــک و خانه بهداشــت تنها طالب آباند برای زنده ماندن.
«خرج گاومیشها باالســت ،نه مثل پارســال و پسپیارسال».
همیــن نیمچه آب هور هم که نباشــد مــردان و گاومیشها هم
باید بروند« .در این مدت خیلی تلفات داشتیم».
هــر روز که خورشــید خــود را بــه میانه آســمان میکشــد یکی،
دوتــا گاومیش از نفــس میافتنــد .آنهایــی هم که نفــس میان
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و توســعه لجنزارها .کوچ اجباری و شــکار بیرویه حیوانات بومی.
همه و همه جان هورالعظیم را رنجور کردهاند .امروز هورالعظیم از
نیزارهای سوخته و گاومیشهای در لجن فرورفته ،درد میکشد.
تشــان از بیآبی کنده شــده هم هســتند.
زجر ماهیانــی که پوس 
ماهیــان بیجانــی که میــان بــاد و خا کســتر نیزارهای ســوخته به
اینسو و آنسو میروند تا بوی مرگ بپاشند.
از رنج هورالعظیم که گفته میشود خیلیها سد کرخه را نشانه
میرونــد بــرای نشســتن در جایــگاه متهم .ســدی کــه در ابتدای
احداث قرار بــود آب کشــاورزی را تأمین کند؛ به وســعت 350هزار
هکتار .درواقع تأمین آب شرب پاییندست حقابه محیطزیست
تاالب جزو امتیازات سد بود آن روزها.
هورالعظیم از ســالهای دور به دو بخش تقسیم شد؛ بخشی در
ســرزمین ایران و بخشــی ســهم عراق .تاالبی که از همان ســالها
مانــع مصنوعی به خود دید برای مرزکشــی میــان دو بخش ایرانی
و عراقی .تاالب عراق را دجله و فرات ســیراب میکند و سهم ایران
را کرخه« .بخش بزرگ آن توســط پساب کشــاورزی و حتی پساب
یشــود که خودش اثرات آالینده در
نیشــکر طرح دهخدا تغذیه م 
تاالب دارد».
سدها توجیه عقالنی ندارند
اعتراضات و تجمعات منجر به رهاســازی شدند؛ صدمترمکعب
از ســد .ســدی که در انتهایترین نقطه کرخه ،تاالب هورالعظیم
را بــه خــود میبینــد و بیشــک گرمــای هــوا و… نمیگــذارد
یســوزد.
صدمترمکعــب بــه هــور برســد .خوزســتان در گرمــا م 
دمــای هــوا در آفتــاب بــه 72درجــه میرســد و در ســایه 50درجــه
اســت« .وســایل سرمایشــی مناســب نداشــتیم ،تلفــات انســانی
میدادیم».
آب رهاسازی شده ،اما هنوز تاالب تشنه است و کمک میطلبد.
شبنم قنواتیزاده معتقد اســت مدیریت اشتباه در سیل  98باعث
شــد آن آب راهــی تــاالب نشــود« .بــا آن حجــم آب فکــر میکردیــم
حداقل حال تاالب خوب باشــد ».ســیل  98با همه دردســرهایش
امید بــه زندگــی تــاالب را باال بــرد و حــاال بعد از یک ســال تــاالب به
لجن نشســته .حال دامداران و کشــاورزان خوب نیست .وضعیت
گاومیشها وحشــتنا ک اســت و در برخی نقــاط تــاالب در حال آبپز
ن هســتند .بســیاری از ماهیها مردهاند« .این شــرایط عادی
شــد 
نیســت ».به باور این فعال محیطزیســت وضعیت امســال بحرانی
اســت« .بعد از سیل  98مجوزهای بســیاری برای کشت برنج داده
شــد ،اما حــاال اجــازه کشــت ندارند ».کشــت برنــج که ممنوع شــد
کشاورزی ُمرد تا خانوادههای بسیاری ترک روستا کنند و پناه ببرند
بــه حاشــیه اهــواز .مدیرعامــل موسســه جلگــه ســبز خوزســتان از
منتقدان محیطزیستی میگوید .از کسانی که معتقدند سدهای
باالدستی که برای توسعه کشــاورزی در ارتفاعات احداث شدند،
مانــع انباشــت آب پشــت ســدها هســتند« .ایــن ســدها توجیــه
عقالنی ندارند».

1.9درصد تولید ناخالص خوزســتان ســهم هورالعظیم است از
اقتصاد این استان؛ سهمی بدون هیچ هزینه یا سرمایهگذاری.
هورالعظیــم یعنــی حیــات صیــادی کــه ارزش درآمــدش
در حــدود ســال  94-95میشــود 16میلیــون دالر.
ارزش اشتغالزایی این تاالب در همان ســالها 133میلیون دالر
برآورد شد و درآمد کشاورزیاش حدود 8میلیون دالر بود.
باغداریهــا ســهم 196هــزار دالری داشــتند و دامــداری
37میلیون دالر درآمد کسب میکرد .ارزش زمینهای محدوده
ایــن تــاالب هم ســاالنه افــزون بــر 252میلیــون دالر برآورد شــده
بود« .ارزشــی بــرای این تاالب نمیتــوان متصور بــود .این تاالب
همسنگ جنگلهایآمازون است».
هورالعظیــم تنهــا در گاومیشهــا ،پرنــدگان و ماهیهایــش
یــا ادامــه حیــات دامــداری خالصــه نمیشــود« .ایــن تــاالب
تقویتکننــده تودههــای بارانزایــی اســت کــه از ســمت
مدیترانــه میآیند ».تودههایی که میتوانند ســهم بســزایی در
بارشهای کل کشــور داشــته باشــند .هورالعظیم یعنی ذخایر
برفی ارتفاعات زا گرس .تولید برق از پشت سدها و ادامه حیات
همــه موجوداتــی که در مســیرش قــرار دارنــد« .رطوبــت تاالب
باعــث تعدیل دمــای منطقه میشــود .این تعدیل هــوا نهتنها
خوزســتان را بلکــه تمام شهرســتانهای همجوار را هم شــامل
میشود».
مرگ هورالعظیم یعنی فاجعهای اقتصادی .یعنی کانونهای
ریزگردی که امروز چشم و ریه خوزستان را پر کرده و فردا بیشک
14اســتان را درگیــر خواهــد کــرد« .آثــاری کــه بــر ســامت آدمهــا
میگذاردقابلسنجشنیست».
قصه ُپرغصه بیآبی خوزستان
کارون ،دز ،کرخــه ،مــارون ،شــاوور و زهــره میهمــان

هورالعظیم ،تاالبی همسنگ جنگلهای آمازون
هورالعظیــم تنهــا تــاالب نیســت .هــور یعنــی زندگــی .یعنــی
ادامه حیات و حتی به جرأت میتوان گفــت یعنی درآمدزایی.
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شرایط عادی نیست
کرخــه در شــمال خوزســتان در همســایگی اندیمشــک
نشســته؛ ســدی بــرای مهــار ســیالبها ،تولیــد انــرژی و تأمین
آب کشــاورزی .ســدی اســتراتژیک کــه در راســتای طــرح
غدیرمســئولیت طــرح آبرســانی خوزســتان را به عهــده گرفت.
26شهر و هزار و 226روستا و البته 50درصد آبرسانی شهر اهواز.
کرخــه روزهــای لبریــز از آب را پشتســر گذاشــته و ِاشــلهای
اندازهگیــری تنهــا پایشــان را در آب فــرو کردهانــد .اشــلهایی
کــه زنــگ خطــر بیآبــی را بــه صــدا درآوردهانــد بــا تــراز .196.7
محمدرضا یزدانی ،مدیرعامل ســد کرخه از حجم 2هزار و 280
میلیــون مترمکعبی ســد میگوید« .بــا وضعیتی خــاص روبهرو
هستیم».
خوزستان بعد از ترسالی وارد خشکسالی شده و در این میان
تأمین آب شرب اهالی اهمیت دارد .هرچند اولویت دوم تأمین
برق کشوری است« .محیطزیست و کشاورزی در اولویتهای
بعــدی قــرار میگیرنــد ».وقتــی از بیآبــی ،خشکســالی ،مــرگ
تدریجــی هورالعظیم و احشــام گفته میشــود ،اهالی میگویند
برقی به عراق نرود« .در شــرایط عادی مــا صادرات برق به عراق
را داشتیم .در شرایط فعلی اولویت تأمین برق کشور است ».به
باور یزدانیپور ا گر به یک ســال خشــک دیگر بربخوریم شــرایط
وخیمتر از حاال میشود« .رهاســازی آب در شرایط فعلی باعث
میشــود در تأمیــن آب شــرب اهالــی در انتهای تابســتان دچار
مشکل شویم».

خوزســتاناند؛ یعنــی 30درصــد آبهــای جــاری کشــور.
خوزســتانی کــه سالهاســت بــرای آب شــرب دســت بــه دامن
دستفروشان سیار است .خشکسالی یعنی خوزستان .بحرانی
که از ابتدای دهه  80شروع شــد تا طرح آبرسانی غدیر در دولت
احمدینژاد اجرا شود .طرحی که قرار بود از قیصریه تا آبادان و
خرمشــهر آبرسانی کند .تأمین آب شــرب اهواز ،دشت آزادگان،
هویزه و شادگان هم بود.
طــرح غدیــر امیــدی بــود در دل اهالــی خوزســتان؛ طرحــی
کــه  26آذر  87شــروع شــد .طرحی کــه قرار بــود در پنج ســال به
بهرهبــرداری برســد و آب شــرب حــدود 5میلیــون نفــر را تأمیــن
کند .یعنی آبرســانی به  25شــهر و بیش از یکهزار و 600روســتا.
طرح آبرســانی غدیر و حل مشــکل آب شــرب اهواز وعده دولت
روحانــی در دی  92هــم بــود .مشــکلی کــه قــرار بود عــرض یک
هفته حل شود.
بیآبــی و مشــکالت حاشــیهای آن سالهاســت که روســتاهای
خوزســتان را بــا خود همراه کرده اســت .روســتاهایی کــه به گفته
یپــور ،مدیرعامــل آبو فاضالب ســابق خوزســتان
صــادق حقیق 
تعدادشــان به حدود  700میرسد .هرچند محمدرضا کرمینژاد،
مدیرعامــل آبفای خوزســتان معتقد اســت جز شــهرهای دهدز و
اندیــکا مورد حادی در شــهرهای اســتان ندارند .کرمینــژاد گفته
2هــزارو 800روســتا تحت پوشــش آبفــا هســتند؛  80تا  90روســتا با
تنش آبی روبهرو هســتند .به گفته او مشکل ســایر روستاها هم با
آبرسانی با تانکر و …حلشدنیاست.
مدیرعامــل آبفــای خوزســتان بــر ایــن بــاور اســت خوزســتان
امســال بهدلیل کاهــش بارندگی مشــکالت بیشــتری در زمینه باید تا سال آبی دیگر دوام بیاوریم
آب دارد« .آب رودخانههــا کــم شــده و آب زیرزمینی نیز کاهش آســمان نامهربانــی کــرد و نــزوالت آســمانی کاهــش یافــت تــا
تســر بگذاریــم؛ گرمــای کمنظیــر در
یافته اســت .کیفیــت آب رودخانهها هم کمتر و میــزان امالح و یکســال خشــک را پش 
چنــد دهــه اخیــر .خشکســالی بــای جان شــده .کرونــا جهش
شوری آنها بیشتر شده است».
پنجمــش را تجربــه میکنــد .البتــه قطعــی بــرق هم هســت و در
ایــن میانه اهالــی ماندند و منابــع آبی محدود« .بایــد مدیریت
منابع آب صورت بگیــرد ».به گفته مدیرعامــل کرخه حقابهها
در نظــر گرفته شــده ،اما بــا ذخیره پایین ســدها امــکان محقق
شدنشان نیســت« .ما با این منابع باید تا سال آبی دیگر دوام
بیاوریم».
ســال آبــی کــه امیــد م ـیرود شــرایط نرمالــی را رقــم بزنــد.
خوزســتان در کنــار بیآبــی از برداش ـتهای غیرمجــاز هــم رنج
میبرد .کش ـتهای شــلتوک هم هســتند« .ما دوســت نداریم
شــاهد تلفــات احشــام و از بیــن رفتــن محیطزیســت باشــیم.
شــرایط خــاص اســت و اولویــت بایــد تأمیــن آب و بــرق پایــدار
باشد».
ســد کرخه این روزهــا تنها 44درصــد از ظرفیتــش آب به خود
میبینــد .تابســتان هــم بــا کرخــه نامهربــان بــوده تــا جایی که
11مترمکعــب تبخیــر آب را داشــته« .تقریبــا بیســابقه بــوده
اســت ».کرخه این روزها 18مترمکعب در ثانیه ورودی به خود
میبیند ،در حالی که ســال گذشــته این میــزان 108مترمکعب
در ثانیــه بود .ســد کرخه اما در ســیالب خــوب ظاهر شــد« .ا گر
ســد کرخه نبود ،نیمه غربی و مرکزی خوزســتان در هم کوبیده
میشد».

پیک پنجم کرونا روزهای سختی را برایمان رقم خواهد زد

کارشناسان درخصوص پیک پنجم کرونا هشدار میدهند
کرونــا همچنــان در ریههــا پادشــاهی میکنــد و هــر روز قلمــرو
خــودش را وســعت میدهد .هر روز یک ســویه جدید از آســتین
رو کرده و همه را غافلگیر میکند .این شــرایط مخصوص کشــور
ما نیســت و این وضع در بســیاری از کشــورهای دنیــا به صورت
همزمان وجود دارد.
درحالــی کــه اوایــل هفتــه آمارهــا شــرایط بهتــری نســبت بــه
گذشــته را نشــان میدادند ،انتشــار آمارهای رسمی همهگیری
در پیک پنجم روز گذشــته همه را شوکه کرد ،بهخصوص اینکه
بــرای اولیــن بــار در ســال  1400پایتخــت رکــورد تــازهای در دوره
پاندمی با ویروس دلتا ثبت کرد.
نکته نگرانکنندهتر اینجاســت که در همین دوره که اهمیت
رعایــت پروتکلهای بهداشــتی تعیینکننده اســت ،میبینیم
بررســیهای رســمی نشــان میدهد میــزان رعایــت پروتکلها
میان هموطنان به کمتر از 50درصد رسیده است و کارشناسان
در این زمینه معتقدند بهدلیل طوالنیشــدن پیــک چهارم در
واقع بیماری کرونا برای مردم عادی شده و بسیاری را نسبت به
خطرات موجود بیتفاوت کرده است.
بررســی آمارهــای رســمی در زمینــه همهگیــری کرونــا نشــان
میدهد روند صعودی شــاخصهای مختلف نســبت به هفته
گذشــته دوباره ســرعت گرفتــه اســت و در همیــن زمینــه برخی
از کالنشــهرها از جمله تهــران رکوردهــای تــازهای را همانطور
که قبــا کارشناســان پیشبینــی کــرده بودنــد ،ثبــت کردهاند،
بهعنــوان مثــال علیرضــا زالــی ،فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونا
در کالنشــهر تهران روز گذشــته اعالم کــرد« :مجمــوع بیماران
بســتری کرونایــی در تهــران بــرای اولیــن بــار از مــرز  7640نفــر
گذشت».
در همین زمینه کارشناســان بهداشــت و درمان با اشــاره به

آغاز ثبت رکوردهای تازه پیــک پنجم با ویروس دلتا معتقدند:
«افزایــش شــاخصهای همهگیــری در  48ســاعت گذشــته
حکایت از این دارند که در پیک پنجم احتماال فرازوفرودهای
بســیاری داریم کــه این امــواج سینوســی میتواننــد درنهایت
روند کلی را مشخص کنند ،اما نکته اینجاست که نوع ویروس
دلتا و کاهش ســطح توجه مردم به پروتکلهــا میتواند نهایتا
مشــکالت را گســترده و مدیریت را بســیار ســختتر از گذشــته
کند ».این گروه تأ کید دارند« :بــا درنظر گرفتن اینکه در بخش
وا کسیناســیون ضعیــف عمــل شــده اســت ،بــه نظر میرســد
خیــز پنجــم از نظــر دامنــه ،ســرعت ،شــتاب و میــزان درگیــری
نســبت بــه چهــار خیــز قبلــی بهشــدت نگرانکننــده باشــد و
مشــکالت بســیار بیشــتری به نظــام بهداشــت و درمــان ایران
تحمیل کند که برای جلوگیری از شــکلگیری این بحران باید
از همیــن امــروز برنامــه جدی داشــته باشــیم و هموطنــان نیز
مثل پیک اول همرا ه مســئوالن باشــند و از عادیانگاری جدا
خودداری کنند».
از ســوی دیگــر افزایش رونــد بیمــاری در سراســر ایــران عاملی
شــده اســت برای تکمیل ظرفیت مرا کز درمانــی در برخی مرا کز
درمانــی بهخصــوص مرا کــز درمانــی کالنشــهرها که ایــن روند
بــا درنظر گرفتن ســیر صعــودی مراجعــه بیمــاران به ایــن مرا کز
نهایتا به کاهش کیفیت ارایه خدمات درمانی به بیماران منجر
میشــود ،مشــکلی که ب ه گفته مســئوالن ا کنون در تهــران آغاز
شده است.
در این زمینــه علیرضا زالــی ،فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونا در
کالنشهر تهران با تأ کید بر اینکه آرایش اجرایی کشور متناسب
بــا مقابله بــا کرونا نیســت ،گفــت« :در زمــان حاضــر تختهای
بیمارســتانهای تهــران در حــال پر شــدن اســت و بیــش از 500

بیمــار کرونایــی در اورژانــس بیمارســتانهای تهــران در انتظار
بستریشــدن هســتند ».در همیــن زمینــه مینــو محــرز ،عضــو
ســتاد کرونا با انتقاد از آنچه که «عدم اجرای دستورالعملهای
ســتاد ملی مقابلــه بــا کرونــا در راســتای کاهش بــار بیمــاری در
کشــور» خواند ،گفت« :ا گر روند به همین منوال باشد ،روزهای
سختتری در انتظارمان خواهد بود».
دکتر مینو محرز با اشــاره به اینکه کرونا تمــام برنامهریزیها را
بر هــم زده اســت ،گفــت« :دســتورالعملها ابــاغ میشــود ،اما
کنترلــی بــرای اجــرای آن وجــود نــدارد؛ در حالی که بایــد هرچه
ســریعتر و قاطعتر عمل کرد .تا کنون خیلی خــوب کار نکردیم،
اما از این پس بایــد با برنامهریزی پیش برویــم و حتی با تکمیل
وا کسیناسیون بازهم شرایط را رصد کنیم».
او گفــت« :کرونــا فعال میهمان مــا اســت و بایــد برنامهریزی به
گونهای باشــد که حرفشــنوی از حرفهای ســتاد کرونا وجود
داشته باشــد .متأســفانه پروتکلهایی در این مدت ابالغ شد،
اما در اجرای آن کسی کنترل نداشت».
او با اشــاره به اینکه هنوز در وا کسیناســیون کرونا خیلی عقب
هســتیم ،گفــت« :امیــدوارم هرچه زودتــر روند وا کسیناســیون
افزایــش یابــد ،زیرا وا کســن به خوبــی جلــوی مرگومیر و
بیماری شدید را در برابر واریانتهای جدید میگیرد».
ایــن متخصــص بیماریهای عفونــی با تأ کید بــر اینکه
جهــش هنــدی (دلتــا) بدتــر از ســایر جهشهاســت،
افــزود« :در مــورد ویــروس دلتــا انــواع وا کس ـنها بــر آن
اثــر کامــل نــدارد و آمــار نشــان میدهــد وا کس ـنهای
 MRNAحدود ۶۰درصد در مقابل ایــن ویروس اثر دارد،
بنابرایــن خواهــش میکنــم هموطنــان حتــی در صورت
تزریــق وا کســن همچنــان از ماســک اســتفاده کننــد و

فاصلهگذاری اجتماعی ،شستوشــوی دستها و عدمشرکت
در تجمعــات را رعایــت کننــد .هرگونــه تجمــع در شــرایط وجود
این واریانت جدید ،اشتباه اســت ،زیرا قدرت سرایت ویروس را
افزایشمیدهد».
او درباره پیشبینی از شرایط بیماری در روزهای آتی نیز گفت:
«ا کنون وضع خراب است ،کرونای نوع دلتا فوقالعاده مسری
اســت و در صــورت ابتــا همه خانــواده بــا هم بــه مرا کــز درمانی
مراجعــه میکنند و از بچههــای کوچک تا پدربــزرگ و مادربزرگ
همــه مبتــا شــده و حالــت شــدیدتری از بیمــاری را تجربــه
میکننــد .به شــخصه به لحــاظ روحــی از دیــدن این همــه زجر
تنفسی خسته شــدم و ا گر روند به همین منوال باشد ،روزهای
سختتری در انتظارمان خواهد بود».
ایــن اظهارنظر در حالی مطرح شــده اســت که تأییــد فعالیت
ویروس دلتا در سراســر ایران با قدرت سرایت و بیماریزایی باال
عاملــی در بــروز نگرانی نهتنها میــان هموطنان بلکه مســئوالن
مربوطــه نیز بوده اســت و دائم نســبت بــه رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی به هموطنــان بــرای مدیریت کمهزینــ ه پیک پنجم
هشدار دادهاند.

