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 سیل های خبرساز تابســتان امسال اما به سیل امامزاده داوود تهران 
محدود نشــد و فارس، سیستان و بلوچســتان، یزد، خوزســتان و... و در 
مجموع ۱۸ اســتان ایران را درگیر کرده است. ســیل های ویرانگری که 
ردپای ســوء مدیریت و تجــاوز به منابع طبیعی را مخفــی کرده و ده ها 
شهروند ایرانی را به کشتن داده، آثار بسیار گران سنگ تاریخی را تخریب 
کرده و در این تنگنای اقتصادی، خسارات سنگین مالی روی دست کشور 
به جا گذاشته است.  تورج فتحی، معاون سابق منابع آب سازمان محیط 
زیست، به «شرق» می گوید تجاوز گسترده به منابع طبیعی ایران، عامل 
بروز این سیل های سهمگین و خسارات فراوان آن است. او می گوید مثال 
عینی این ماجرا استان مازندران است که آمار سیالب های آن در سه دهه 
اول خورشیدی یعنی سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ تنها پنج مورد بوده، اما با 
وجود کاهش بارندگی در سال های اخیر، شمار سیالب های این استان در 
۳۰ سال اخیر بیشتر از شش برابر شده و به ۳۲ مورد رسیده است؛ چرا که 
زمین خواران جنگل های هیرکانی و پوشــش گیاهی منطقه را قلع و قمع 

کرده و منابع طبیعی قربانی ساخت وساز غیرمجاز شده است.
سیل  می تازد

سیل در ایران می تازد و گل و الی آدم های زیادی را در خود دفن کرده 
است. آخرین آمار اعالمی از ســوی جمعیت هالل احمر ایران حاکی از 
آن اســت که ۵۳ نفر کشته شده اند و ده ها نفر مفقود هستند. بنا بر این 
گزارش، بیشترین کشته شدگان ســیل در ایران مربوط به امامزاده داوود 
و زرین دشــت تهران است.  ســیل جاده ها، راه آهن، پل ها، ساختمان ها و 
خودروهــای زیادی را تخریب کرده و آثــار تاریخی گران بهایی را زیر آب 
برده است. خساراتی که تاکنون رقم آن برآورد نشده است. اما سیل سال 
۹۸ بنا بر اعالم ســازمان برنامه و بودجه رقمی حدود ۳۸ هزار میلیارد 
تومان خســارت بر جای گذاشــت که با قیمت ۱۲ هــزار تومانی دالر در 
آن ســال، تقریبا عددی معادل ســه میلیارد دالر می شود.  این خسارت 
سنگین در برخی استان ها مانند گلستان چیزی حدود ۷۱ درصد بودجه 
استان برآورد شد.  محمد غراوی، سرپرست وقت استانداری گلستان، رقم 
خســارت سیل سال ۹۸ به این اســتان را حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان اعــالم کرد که بنا بر گزارش ایرنا این خســارت معادل ۷۱ درصد 
بودجه شــش هزار و ۷۷۷ میلیارد تومانی این اســتان در سال ۹۸ بوده 
اســت.  خسارات سنگین سیل در شــرایطی اتفاق می افتد که بسیاری از 
کارشناسان اعتقاد دارند این سیل های ویرانگر نتیجه سوء مدیریت و تجاوز 

گسترده به منابع طبیعی هستند.
قربانیان ساخت وساز  غیرمجاز

بیشترین کشته شدگان سیل تابستان امسال در تهران بوده اند؛ این 
بخشــی از گزارش جمعیت هالل احمر ایران است؛ تکرار یک فاجعه 
تنها کمتر از دو ســال. در ســال ۹۸ هم سیل شــیراز بیشترین قربانی 
را گرفت.   کارشناســان می گویند دو سیل ویرانگر سال های اخیر یعنی 
سیل دروازه قرآن شــیراز در فروردین سال ۹۸ و سیل امامزاده داوود 
تهران مشابهت های فراوانی دارند؛ هر دو بر اثر مسدود کردن مسیل ها 
و محل عبور جریان آب با ساخت وساز رخ داده اند.  در صبح روز پنجم 

فروردین در بازه زمانی ۱۱:۳۰ تا ۱۲ ظهر بارندگی رگباری و سیل آسایی 
در حوضه مشــرف به تنگه دروازه قرآن باعث شد که تنها ظرف ۱۵ 
دقیقه ارتفاع بارش به حدود ۱۹.۹ میلی متر برسد و از حوضه اصلی 
به ســمت پایین دست حرکت کند.  در پایین دســت اما مسیل و بستر 
رودخانه خشــک با ساخت وساز غیرمجاز مســدود شده و تنها از دره 
شــرقی دروازه قرآن تا بلوار چهل مقام، لوله اســتوانه ای به قطر ۱.۵ 
متر جایگزین شــده بود تا آب های باران و رودخانه آب زنگی از تنگه 
اهللا اکبر به سمت رودخانه خشک هدایت شود؛ اما بنا بر گزارش های 
فنی موجود از ســیل شــیراز که مرکز تحقیقات راه و شهرســازی آن 
را تهیه کرده اســت، قطر لوله تنها برای عبور حداکثر ۱۲ متر مکعب 
آب در ثانیه ســاخته شــده بود و جواب گوی جریان سیل نبود و سیل 
خســارات سنگین و کشــته های فراوانی به جا گذاشت.  این تخلفات 
باعث شد که پرونده سیل شــیراز دادگاهی شود. بااین حال، در مدت 
کوتاهــی پس از آن، حاال ســیلی ویرانگر در منطقــه امامزاده داوود 
تهران رخ داده اســت؛ اتفاقی مشابه ســیل دروازه قرآن شیراز و این 
بار هم با بیشــترین کشــته.  رضا شــهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات 
زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 
در بازدید میدانی که از محل وقوع ســیل امامزاده داوود داشــته، به 
ایسنا توضیح داده است که علت وقوع این سیل ویرانگر رعایت نشدن 
حریم آبراهه و گسترش صحن امامزاده به حریم مسیل و در ادامه آن 
ساخت وسازهای غیرمجازی است که در این منطقه انجام شده است. 
او با بیان اینکه با گسترش صحن امامزاده داوود، این محوطه در مسیر 
آبراهه قرار گرفته، توضیح داده است: همه حجم آبی که از باال دست 
وارد این منطقه می شــود، از طریق کانالی است که از گوشه صحن، 
آب را به پایین دست تخلیه می کند؛ ولی این کانال ظرفیت کافی برای 
تخلیه این حجم از آب را نداشــته است، در نتیجه سرپوش این کانال 
به دلیل فشاری که ســیالب به آن وارد کرده، تخریب و موجب شده 
آب ناشی از بارندگی به همراه گل و الی و رسوبات همراه آن از طریق 
صحن شمالی به محوطه اصلی صحن و به صحن جنوبی حرم این 
امامزاده سرریز شود. سیل بعد در نهایت وارد دره پایین دست رودخانه 
شده اســت.  علی بیت اللهی، رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز 
تحقیقات راه و شهرسازی نیز با تأیید این موضوع به «شرق» می گوید: 
اگر مسیل با ساخت وساز در حریم آبراهه بسته نشده بود، اصوال نباید 
یک بارش ۲۰ دقیقه ای به چنین ســیل ویرانگری تبدیل شود و جریان 
آب بدون مزاحمت ساختمان های احداث شــده حرکت می کرد. اما 
در بافت فعلی این منطقه، مســیل را با ساخت وساز غیرمجاز بسته و 
کنار آن کانال کم عرض و مســقفی ایجاد کرده اند که به محض اینکه 
اجسامی مانند تخته ســنگ یا تنه درخت با جریان آب وارد آن شود، 
این کانال مسدود شده و جریان آب منحرف می شود.  او تأکید می کند 
اگر بارندگی ادامه داشــت، شمار کشته شدگان ســیل این منطقه به 
مراتب بیشتر می شد و ساخت وســازهای غیرمجاز این منطقه حتما 

باید تخریب و مسیر آبراهه احیا و اصالح شود.

تجهیزات هشداردهنده سیل نداریم
در ســیل تابستان امسال تصاویری منتشر شــد از استهبان فارس و 
مردی که دســت خالی وقوع سیل را به اهالی هشــدار می داد تا جان 
خود را نجات دهند.  بیت اللهی، رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز 
تحقیقات راه و شهرسازی، به «شرق» می گوید: تجهیزات هشدار دهنده 
ســیل بســیار ارزان و در داخل کشــور قابل ساخت اســت و در همه 
کشــورهای جهان وجود دارد.  او ادامه می دهد در نپال با وسایل بسیار 
ابتدایی دستگاه هشداردهنده سیل ساخته اند و به اهالی بومی مناطق 
آمــوزش داده اند زمانی که ارتفاع آب از حــد معینی باالتر می رود یک 
اهرم را کشیده و آژیر هشدار را به صدا درآورند تا مردم منطقه به سرعت 
خود را به مناطق امن برســانند؛ اما در ایران این تجهیزات ساده وجود 

ندارد و هر بار سیل قربانیان زیادی به جا می گذارد.
آمار سیل در مازندران بیشتر از  ۶ برابر شده است

سیل تابستان امسال اما به ســیل تهران محدود نشد و در مجموع 
۱۸ اســتان درگیر سیل هستند؛  سیلی ویران کننده با خسارات سنگین که 
در رســانه های جهان خبرساز شده اســت.  تورج فتحی، معاون سابق 
منابع آب ســازمان محیط زیست، به «شــرق» می گوید این سیالب های 
ویرانگر نتیجه از دســت رفتن پوشــش گیاهی کشــور و تجاوز به منابع 
طبیعی هستند.  او توضیح می دهد: وقتی پوشش گیاهی از بین می رود، 
جریان ســیالب از باال دســت به پایین دســت ســرازیر می شود و ضمن 
فرسایش شدید خاک، خسارات سنگینی به جا می گذارد.  فتحی می گوید 
خســارت سنگین فرســایش خاک در جریان ســیل اصال قابل محاسبه 
نیست و موجب ازدست رفتن حاصلخیزی خاک و تهدید امنیت غذایی 
و پوشــش گیاهی می شود.  این کارشــناس ادامه می دهد: زمانی که به 
مدافعان سدســازی بی رویه انتقاد می کنیم، می گویند ســدها و بندها 
مانع سیالبی شــدن جریان های آب ســطحی می شــود. آیا آنها اکنون 
توضیحی دارند که چه شــده سدهایشان هم منابع آب را نابود کرده و 
هم مانع سیل های ویرانگر نشده است؟!  او تأکید می کند که تجاوزهای 
گسترده به منابع طبیعی آب و انحراف جریان آب و از بین بردن پوشش 
گیاهی موجب آثار جبران ناپذیر و خسارات سنگین به کشور شده است.  
فتحی می گوید: مثال عینی این وضعیت استان مازندران است که آمار 
ســیالب های آن در سه دهه اول خورشیدی سده پیش، یعنی سال های 
۱۳۰۰ تــا ۱۳۳۰ تنها پنج مــورد بوده، اما با وجــود کاهش بارندگی در 
سال های اخیر، شــمار سیالب های این اســتان در ۳۰ سال اخیر بیشتر 
از شــش برابر شــده و به ۳۲ مورد رسیده اســت؛ چرا که زمین خواران 
جنگل های هیرکانی و پوشش گیاهی منطقه را قلع و قمع کرده و منابع 

طبیعی قربانی ساخت وساز غیرمجاز شده است.
مسیرهای گم شده رودخانه ها در  ایران

حسین اســدی، استاد دانشگاه تهران و متخصص منابع آب و خاک 
نیز به «شــرق» می گوید: ســیل های ویرانگر سال های اخیر در شرایطی 
که بارش ها کمتر شده اند، ناشی از نابودشدن پوشش گیاهی است و در 

بسیاری از موارد بستر رودخانه ها سال های طوالنی الیروبی نمی شود.
او ادامه می دهد: با روش های به مراتب ارزان قیمت تری می شــود 
مانع از وقوع ســیل شــد یا دست کم خســارات آن را به شدت کاهش 
داد؛ اما این روش ها و فنون نادیده گرفته شــده اند و به عنوان مثال بستر 
رودخانه دز و کارون که آکنده از زهاب نیشــکر و پســاب های صنعتی 
است، سال های طوالنی است الیروبی نشده و بارش های سطحی شدید 
به جای جریان در بستر رودخانه تبدیل به سیل می شود. او می گوید در 
سایر کشــورهای جهان تکنیک های آبخیزداری و آب خوان داری باعث 
می شــود بارش های شــدید به کمک احیای ســفره های آب زیرزمینی 
بروند؛ اما در ایران آب های ســطحی حتی مسیرهای اصلی خود را در 
بستر رودخانه ها از دست داده اند و به سیل های ویرانگر تبدیل می شوند.

مریم شــکرانی: ۲۰ دقیقه بارندگی با ارتفاع ۲۸ میلی متر آن هم در حوضه آبریز کوچکی که فقط پنج هزار و ۵۰۰ 
هکتار وســعت دارد، در شمال تهران ســیل مرگ بار و ویرانگری آفرید. علی بیت اللهی، رئیس بخش مخاطرات 
و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، به «شــرق» می گوید که سیل پنجم مرداد ۱۴۰۱ امامزاده داوود تهران، 
درست مشابه ســیل پنجم فروردین ۱۳۹۸ دروازه قرآن شیراز، سیل «انسان ساخت» است. او توضیح می دهد 
که ساخت وساز غیرمجاز در مسیل ها و محل عبور آب، عامل اصلی وقوع این دو سیل ویرانگر بوده است و تأکید 
می کند که در هر دو رویداد در ازای بســتن مسیل و بســتر رودخانه با ساختمان های متعدد، یک کانال باریک و 
غیراستاندارد برای عبور آب ایجاد کرده اند که این عرض کم به راحتی با هر مانعی مسدود می شود و جریان آب 

را به سمت سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی منحرف می کند و ضمن خسارات سنگین مالی، کشته به بار می آورد.

سیل های ویرانگر ایران نتیجه تجاوز گسترده به سیل های ویرانگر ایران نتیجه تجاوز گسترده به 
حریم منابع طبیعی هستندحریم منابع طبیعی هستند
پاسخ طبیعتپاسخ طبیعت

شــرق: ســومین روز بارش های تابســتانی در ایران هم با مرگ 
تعداد زیــادی از هم وطنان مان در اســتان های مختلف همراه 
بود. علی رغم هشدارهای داده شــده تا زمان تنظیم این خبر در 
عصر روز شنبه ۶۱ ایرانی در استان های مختلف بر اثر سیل جان 
باخته اند. با توجه به مداومت فعالیت ســامانه بارشی موسمی 
معروف به «مونسون» در ایران، احتماال در روزهای آینده شاهد 

افزایش تلفات هم خواهیم بود.
سدی که در کرمان شکست

در روزهای اخیر شــایعاتی درخصوص شکســتن سد دهج 
منتشر می شد که صحت نداشــت، اما متأسفانه بعدازظهر روز 
گذشــته این سد خاکی شکست و ســیالب به سمت پایین دست 
حرکت کــرد. شــهر انــار یکــی از پرجمعیت ترین شــهرهای 
پایین دســت این سد است و از مردم خواســته شده که از مسیر 
ســیل دور شــوند. در روزهای اخیر اقدامات زیادی برای ایجاد 
مانع در مســیر ســیالب انجام شده اســت، با این وجود حجم 
بــاالی ســیالب نگرانی هایــی را به همــراه دارد. این ســیالب 
می تواند موجب مسدودشــدن راه اصلی رفسنجان به انار شود 
که اســتان کرمان را به اســتان یزد متصل می کند. فرماندار انار 
نیز در گفت وگو بــا خبرنگاران به مردم توصیه کرد ضمن حفظ 
آرامش به خصوص در مناطق بهاآباد، شهرک سجادیه و شهرک 
رزمنــدگان مراقبت هــای الزم را انجام دهند. محســن صالحی 
افزود: آب در ۲۰ کیلومتری شــهر انار اســت و مسیر حرکت آب 
در حال رصد اســت و در صورت لزوم هشدارهای الزم به مردم 
داده می شــود. وی از مردم خواست از تردد در مسیر انار به یزد 

خودداری کنند.
ساخت وساز غیرمجاز عامل تشــدید خسارت سیل امامزاده 

داوود
بر اساس بررسی های سازمان مدیریت بحران کشور، افزایش 
ساخت وساز غیرمجاز در بستر تنگه آب گذر حرم امامزاده داوود 
یکی از مهم ترین دالیل افزایش خسارات ناشی از سیل به حساب 
می آید. بر اساس این اطالعات، ساخت وسازهای واقع در حیاط 
شــمالی حرم امامزاده داوود که توسط افراد غیربومی و به طور 
غیرقانونی در حریم رودخانه انجام شــده، زمینه کاهش فضای 
حرکت آب و باالزدگی را مهیا کرده و به دنبال آن خسارات ناشی 
از سیل افزایش یافته است. این گزارش با اشاره به نقش مسئله 
الیروبی رودخانه های باالدســت امامزاده داوود تأکید می کند با 
توجه به شیب بســیار زیاد رودخانه ها، اساسا گل والیی در مسیر 
باقی نمی ماند و در این راســتا مسئله الیروبی و تأثیر آن بر سیل 
عمال اثری بر شــدت و ضعف سیالب نداشــته است. همچنین 
روز گذشته یک جسد دیگر از میان گل و الی سیل امامزاده داوود 
بیرون کشــیده شــد تا تعداد جان باختگان ســیل این منطقه از 

تهران به ۱۱ نفر برسد.
سیل یزد را تعطیل کرد

با تصمیم اســتاندار و اعضای ســتاد بحران اســتانداری یزد 
امروز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ اداره های دولتی این شهر تعطیل 

اعالم شــدند. مهران فاطمی اســتاندار یزد در این رابطه گفت: 
سازمان های خدمات رسان فردا مشغول خدمت رسانی هستند و 
بانک ها نیز در شعب منتخب به مردم ارائه خدمت می کنند. به 
گزارش ایســنا، وی افزود: فعالیت ادارات نیز به صورت کشیک 
اعالم شده اســت. همچنین مدیرکل میراث  فرهنگی استان یزد 
از واردشــدن خســارت کلی و جزئی به بیــش از ۲۴۰ منزل در 

محدوده بافت تاریخی ۹۰۰ هکتاری شهر یزد خبر داد.
سیل در الیگودرز ۸ کشته بر جای گذاشت

تعداد کشته شــدگان سیل الیگودرز به هشــت نفر افزایش 
یافــت. نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اســالمی با 
اشاره به وقوع ســیل در منطقه عشایری سردره الیگودرز گفت: 
تعداد کشته شدگان این سیل به هشت نفر افزایش یافت. محمد 
خدابخشی افزود: همچنین از ۱۵ نفر مفقودی این حادثه ۱۴ نفر 
پس از خروج از سیالب به محل اسکان خود بازگشتند. در میان 

جان باختگان چهار نفر از اعضای یک خانواده دیده می شوند.
تقویت مانسون  در خوزستان

از تقویــت مانســون و  مدیــرکل هواشناســی خوزســتان 
سیالبی شدن مسیل ها در استان خبر داد. محمد سبزه زاری اظهار 
کرد: با توجه به تقویت مانســون تا اواخر روز سه شــنبه به ویژه 
تا روز یکشنبه همچنان شــاهد رگبار، رعد و برق، احتمال ریزش 
تگرگ در مناطق مستعد وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای 
لحظه ای، خیزش گردو خاک محلی و همرفتی و سیالبی شــدن 
مســیل ها در سطح استان خوزســتان به ویژه در مناطق شرقی، 
شمال شــرقی و جنوب شــرقی خواهیم بود. وی افزود: شمال 
خلیج فارس تا اواخر روز سه شــنبه مواج و در برخی ســاعات 
همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. رطوبت و شرجی 
نیز حداقل تا اواخر هفته در استان تداوم خواهد داشت. مدیرکل 
هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته شوش و بستان 
۴۲.۸ و دهدز با ۲۰.۷ درجه ســانتی گراد بــه ترتیب گرم ترین و 
خنک ترین نقاط استان خوزســتان گزارش شده اند. در این مدت 
تغییــرات دمای اهــواز بین ۴۱.۶ و ۳۳.۵ درجه ســانتی گراد در 

نوسان بوده است.
هشدار قرمز نسبت به تشــدید باران موسمی و وقوع سیالب 

در  ۹ استان
ســازمان هواشناســی با صدور هشــدار قرمزرنگ از تداوم، 
گســترش و تشدید فعالیت سامانه موســمی، رگبار و رعدوبرق 
و وزش بــاد شــدید به ویــژه در ســاعات بعدازظهــر، تگــرگ، 
صاعقــه و در مناطق مســتعد خیزش گردوخــاک موقت خبر 
داد. ایــن مخاطــرات امــروز (۹ مردادماه) در نیمــه جنوبی و 
نیمه شــرقی خوزســتان، نیمه غربــی و نیمه جنوبــی کرمان، 
مرکــز و جنوب سیستان و بلوچســتان، شــمال هرمــزگان، نیمه 
غربی و نیمه جنوبی فارس و نیمه شــرقی بوشــهر و فردا (۱۰ 
مردادماه) در نیمه جنوبی سیستان و بلوچســتان، فارس، بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و مرکز کرمان 

و نوار شرقی خوزستان مورد انتظار است.

گزارشی از  ویرانی های «مونسون»
۶۱ هم وطن جان دادند، ۲۴۰ خانه تاریخی آسیب دید و سد دهج شکست

درخواست از مسئوالن آذربایجان غربی  و  وزارت کشور

اقتصاد ملی و جوانان بالتکلیف
آن  گــروه از جوانــان ۱۵ تا ۲۴ ســاله جامعه ما کــه در حال تحصیل یــا مهارت آموزی یا 
اشتغال هستند، آیا واقعا شــرایط مطلوبی دارند؟ مثال آیا جوانان در حال تحصیل یا در حال 
مهارت آمــوزی واقعا خدمات آموزشــی مطلوبی دریافت می کنند و بــرای حضور در میدان 
تولید و فعالیت اقتصادی در آینده نزدیک آماده می شوند؟ آیا جوانان شاغل واقعا در خدمت 
بخش تولید کشــور هستند و به مشــاغل مفید و مولد گمارده  شــده اند؟ اگر چنین است، آیا 
آمــاری از میزان بازدهی آنان به عنوان نیروی کار وجود دارد؟ به بیان دیگر اگر در یک جامعه 
توســعه یافته و مولد فقــط ۱۰ درصد و در یک جامعه ناموفــق ۵۰ درصد جوانان بالتکلیف 
باشــند، این دو رقم را نمی توان از یک نوع تلقی کرده و به ســادگی با هم مقایســه کرد؛ زیرا 
۹۰ درصد جوانانی که در جامعه اول در حال تحصیل یا مهارت آموزی یا اشــتغال هستند از 
خدمات آموزشی باکیفیت تری برخوردار هستند یا مهارت های مفیدتری کسب می کنند و اگر 

شــاغل هستند، با بهره وری به مراتب باالتری نســبت به جامعه دوم در خدمت جریان تولید 
ملی هستند. با توجه به این نکته، جامعه ما از یک  سو بخش اندکی از جوانان خود را درگیر 
برنامه های آموزشی و فعالیت تولیدی کرده و از سوی دیگر با ناکارآمدی این برنامه ها را پیش 
می برد. گفتنی اســت متوسط نرخ رشد ساالنه بهره وری نیروی کار برای کشورمان در فاصله 
سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ حتی به یک  درصد هم نمی رسد.  افزایش درصد جوانان بالتکلیف در 
جامعه ما یک معضل بزرگ اجتماعی است. درواقع مناسبات نادرست و ناسالم اجتماعی که 
به رشد سریع این شاخص کمک کرده و می کنند، با این کار فرصتی بزرگ برای رشد و توسعه 
جامعه را به تهدیدی بزرگ بدل می کنند؛ زیرا با افزایش این درصد، نابسامانی های اجتماعی 
متعددی در جامعه شکل می گیرد. ترویج خشونت، افزایش تمایل به بزهکاری، گسترش موج 
ناامیدی و اعتیاد ابتدایی ترین دستاوردهای این وضعیت نامطلوب هستند و در قدم بعد جامعه 
مستعد ورود به دور تازه ای از بی ثباتی می شود.  امروز تالش برای کاستن سریع این شاخص و 

تک رقمی کردن آن حتی از تالش برای مهار جریان تورم تازنده نیز واجب تر است.

ادامه از صفحه اول

در ســال های پس از انقالب نیز بخشی از استان آذربایجان غربی با رویدادهای ناخوشایندی 
دست به گریبان بود که هزینه های انســانی و اقتصادی فراوانی بر جای گذاشت. در دو دهه 
گذشته و هم زمان با تشکیل کشورهای تازه استقالل یافته از شوروی سابق و تحوالت ترکیه و 
بروز تنش ها در غرب آسیا و افزایش رقابت میان کشورهای منطقه، افراط گری قومی و زبانی 
و مذهبی به عنوان ابزار مورد توجه قرار گرفته است. ظهور اخیر این افراط گری نیازمند رصد و 

مطالعه دائمی جوانب مختلف آن به ویژه در استانی مانند آذربایجان غربی است.
  ۲- در ماه های گذشــته بروز برخی رویدادهای ناگوار در بخش آواجیق و به تازگی در شــهر 
پلدشــت موجب بروز نگرانی هایی شده است. بروز تنش بر سر آب یا مرتع موضوع جدیدی 
در مناسبات اجتماعی نیست. در همه جای دنیا و از جمله در ایران میان عشایر و روستاییان 
یا یکجانشینان و شــهرهای اطراف گاه و بی گاه نگرانی هایی بروز کرده یا می کند. در گذشته 
این نوع مسائل با دخالت مسئوالن محلی و نهادهای اجتماعی محلی و سنتی یا مدرن و با 
ایفای نقش مسئوالنه و میانجیگرانه معموال مانع بروز حوادث جدی تری شده و موضوع ختم 
به خیر می شــد. با حذف نهاهای سنتی و حضورنداشتن نهادهای مدنی و واسط در شرایط 

موجود کشــور، مدیریت حوادثی از این دســت به نهادهای حاکمیتی و دولتی سپرده شده 
است. به صورت طبیعی و برای اداره بهینه و مدبرانه استان ضروری است که شایستگانی از 
همه اقشار ساکن در منطقه از جمله شایستگان شیعه و سنی و مسیحی در اداره شهرستان و 
استان به صورت کارشناسی شده ای به کار گرفته شوند تا در صورت بروز مسائلی مثل اتفاقات 
آواجیق یا پلدشت بتوان از ظرفیت این شایستگان استفاده کرد؛ یعنی دولت به عنوان نهادی 
ناظر و بی طرف به مدیریت بپردازد. درحالی که در رویدادهای اخیر پلدشــت و آواجیق بنا بر 
نظر گروهی از هم وطنــان این مهم مورد توجه نبوده، ضمن آنکه گروهی افراطی در تالش 
هســتند تا روایتی قوم گرایانه و افراطی از مجادله روی داده ارائه دهند، بخشــی از نیروهای 
مسئول نیز با سوگیری به ســود یکی از طرفین مجادله عمل کرده اند که در صورت صحت 
این موضوع، می تواند پیامدهای خطیری بر جای بگذارد. با توجه به حساسیت موضوعاتی 
از این دست انتظار می رود مسئوالن در استانداری آذربایجان  غربی و وزارت کشور به سرعت 
برای مدیریت چنین مواردی که تاکنون به کشته شدن چند نفر و زخمی شدن شماری انجامیده 
است، وارد عمل شوند و با رویکردی قانونی و بی طرفانه و کارشناسی شده به ریشه یابی و حل 
مسائل بپردازند و اجازه ندهند رویدادی محلی و مرتبط با مسائل روزمره زندگی که به سادگی 

حل شدنی است، به مسئله یا تنش با روایت قومی یا مذهبی مبدل شود.
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پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:
مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم آسیب های سیل به کار ببندند

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: در پی حادثه خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، رهبر انقالب اسالمی در پیامی ضمن 
تســلیت به مصیبت دیدگان، از حضور سریع مسئوالن و تالش گروه های امدادی برای کمک به سیل زدگان تشکر کردند و ادامه این اقدامات 

و تالش ها را خواستار شدند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
«بسم اهللا الرحمن الرحیم

حادثه مهیب و خســارت بار ســیل در بسیاری از نقاط کشــور، جمعی از مردم عزیزمان را دچار آسیب های جانی و مالی و عاطفی کرده 
اســت. این جانب با ابراز همدردی عمیق با همه آن عزیزان به مصیبت دیدگان این حادثه تسلیت عرض می کنم و از مسئوالن محترم کشور 
تدابیر الزم را برای ترمیم آســیب ها مطالبه می نمایم. الزم می دانم از حضور ســریع مســئوالن در مناطق ســیل زده و نیز از تالش گروه های 
امدادی مردمی یا موظف برای کمک به ســیل زدگان تشــکر کنم. ادامه این اقدامات خداپسند و تالش مستمر برای کاهش آثار این حوادث 

دردناک وظیفه همه ما است. توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم».
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