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پای خوزستان در ِگل مانده است
شکوه مقیمی

خبر
مریم جهان پناه

منبع عکس :سایت دنیای سبزتر

عــادت کــردهام هر روز صبــح با زنگ
مــادر ،بــا تماســی بــه پیششــماره
« »061بیدار شــوم ،امــا صبح آن روز،
23بهمــن ،نــه تنهــا تمــاس نگرفــت
بلکه تلفــن خانه را جــواب نمیداد و
گوشی همراهش نیز در دسترس نبود.
شــماره خانه یکی ،دوتا از همســایهها
را داشتم ،آنها هم جواب نمیدادند.
لعنت به راه دور! نگرانی داشت آغاز
هفتهام را به ســمت فرودگاه مهرآباد
ســوق مــیداد کــه در اخبــار خوانــدم
آب ،بــرق و تلفن اهواز و 9شــهر دیگر
خوزستان از بامداد قطع شده است و
وزارت نیرو و ستاد بحران با وضعیت
پیشآمــده غافلگیــر شــده اند .بــر
خوزســتان خاک مرده پاشــید ه شده،
نــه خاکــی اســتعاره از افســردگی و
خمودگــی ،بهراســتی خــاک مــرده بر
شــهر نشســته اســت ،اســتمرار ورود
ریزگردهــا در یکماهــه اخیر عالوه بر
مختــل کــردن زندگی طبیعــی مردم
خوزستان که نخستین حق بشر است،
حاال آسیبی جدی به تأسیسات استان
خوزســتان رســانده و بــا درآمیختــه
شــدن رطوبت و خاک ،خوزســتان به
گل نشسته و این ســرزمین ،که زمانی
از فــرط پرآبــی و تعــدد نخلســتانها
بــه جلگه شــهره بود و حاال به دشــتی
کــمآب بــدل شــده ،انــگار دیگــر توان
ادامه حیات ندارد .بیبرقی ،تاریکی،
تعطیلــی و خلوتــی شــهرهایی کــه
حتــی عابربانکهایشــان هــم کار
نمیکننــد بیشــتر بــه داســتانهای
تخیلــی میماند تا روزهــای معمولی
در آســتانه بهار برای استانی که ثروت
نفتــیاش ،بزرگتریــن منبــع درآمــد
کشــور اســت .بعــد از گذشــتن دو روز
از وضعیتــی کــه دیگــر دســتگاهها

هــم تــوان ســنجش آلودگــی هــوا را
نداشــتند ،مردم در مقابل ساختمان
اســتانداری خوزســتان با پالکاردهایی
که همگی در «رنج مرگ خوزســتان»
و جهنمی شــدن اوضــاع متفقالقول
بودنــد ،تجمــع کردنــد .ســینا کارمند
شــرکت ملیحفــاری کــه ایــن روزهــا
بهخاطــر قطعــی برق تعطیــل بوده،
میگویــد« :کارون ،کبــد اهــواز اســت،
اگــر ســد را بــاز کننــد کــه رودخانــه پر
شــود شــهر نجات می یابــد .برعکس
از سرچشــمهها برای یــزد و اصفهان،
آن هــم بــرای کشــاورزی ســنتی کــه
روشی غلط اســت ،آب میفرستند».
نــوال ،کارمنــد آمــوزش و پــرورش
میگویــد« :به ما حتی اعــام نکردند
کــه مــدارس و ادارات تعطیلنــد و در
ایــن هوا مــردم را بیــرون کشــاندند».
زن میانســالی کــه ماســکی بــر بینی و
دهانش گذاشته ،میگوید« :سدسازی
و طرحهــای انتقــال آب در کنــار
مدیریــت هــای اشــتباه عامــل اصلی
مصائب خوزستان است .آلودگی هوا
خوزســتان را به مرز نابودی کشــانده.
یکــی از فعــاالن محیطزیســتی هــم
در جمعیــت حضــور دارد« :ســازمان
حفاظت محیط زیســت سالهاســت
فقــط وعــده میدهنــد کاری بــرای
ریزگردهــا انجام دهنــد ،کو نتیجه این
وعدههــا؟ حــاال کــه راه تولیــد بیشــتر
نفــت باز شــده باید در انتظار خشــک
شــدن بیشــتر تاالبهایمان باشــیم».
صــدای ســرفهها و شــعارها در هــم
پیچیــده اســت .گــرد و خاک بر ســر و
صورت شــهر نشســته و اهواز همچون
ســربازی شده که از زیر سنگری ریخته
سربرآورده است .مسعود با چهرهای
برافروختــه میگوید« :به ما میگویند
نــازک نارنجــی و کــم طاقــت ،مــردم

نیم
نگاه

ëëکارون ،کبد اهواز اســت ،اما ســد را باز نمیکنند که رودخانه
پر شــود و شهر را نجات دهد .برعکس از سرچشمهها برای یزد و
اصفهان ،آن هم برای کشــاورزی ســنتی که روشی غلط است،
یفرستند
آبم 
ëëزمانزیادیطولکشیدتابرقاضطراریماوصلشود،خاک
کهمیشودنمیتوانیمبیمارهارابرایهواخوریوسیگاربیرون
ببریموداخلبخشهمکهمیماننداذیتمیشوند

ایــن منطقــه از آســم و ســایر امراض
ریــوی رنج میبرنــد و به جــای هوای
تــازه گــرد و خــاک وارد ریههایشــان
میکنند ،چشمهایشــان هم از آسیب
ریزگردهــا در امان نیســت ،شــش نفر
از دوســتانم در ســه ماه گذشــته پدر و
مادر از دســت دادهانــد ،همه نزدیک
بــه  60ســال ســن و همه از ســرطان و
ســکته .غــم انگیــز و جانفرســا و البته
وحشــتبار ».مــرد پیــری کــه تاریــخ
60ساله خوزستان بر موهای سپیدش
نقــش بســته بــا تعجــب میگویــد:
«زمــان جنــگ الاقــل تکلیفمــان
روشــنتر بــود و با یک دشــمن طرف
بودیــم ،واهلل االن نمیدانیــم ادامــه
ایــن اتفاقهــا طبیعی اســت یا از ســر
دشــمنی بــا مــردم خوزســتان اســت
یــا حــاال کــه نزدیــک انتخابــات شــده
میخواهنــد بیاعتمــادی و تفرقــه
درســت کنند».علــی ،معلــم اهــل

خرمشــهر کــه بــرای تجمــع بــه اهواز
آمــده ،میگویــد« :اوایــل بهمــن کــه
مــدارس شهرســتانهای تهــران بــه
خاطــر چنــد ســانتیمتر بــرف تعطیل
شــده بــود ،بچههای ما مجبور شــدند
در آن وضعیــت بحرانــی به مدرســه
بیایند و روی چند ســانتیمتر خاکی که
نیمکتها را پوشــانده بود بنشــینند».
در آن زمــان ســتاد بحــران اســتان
خوزســتان متعهد شــده بود مدارس
را بــرای حضــور دانشآمــوزان تمیــز
کنــد اما این تعهــد در حد حرف باقی
مانــد« .اوایل میگفتند خاک از عراق
میآیــد ،بعــد گفتنــد از عربســتان،
حــاال میگویند خــاک از زمیــن تاالب
هورالعظیــم که خشــک شــده اســت
بلنــد میشــود ».بــا ایــن حرفــش یاد
مســتند «ایران جنوبغربی» ســاخته
محمدرضــا فرطوســی میافتــم کــه
چنــد ســال پیــش از نابــودی زندگــی

رئیس انجمن قلب و عروق ایران

مردان  ۲برابر زنان سکته میکنند

رئیــس انجمــن قلب و عــروق ایــران،
گفت :مردان بهطور معمــول  ۲برابر زنان
گرفتارسکتههایقلبیمیشوند.
بــه گزارش مهــر ،دکتر فریــدون نوحی
در آســتانه برگــزاری چهارمیــن همایــش
آتروترومبوزیــس (پیشــگیری از تصلــب
شرایین ،سکتههای قلبی و مغزی) با بیان
اینکه ســکتههای قلبی در مردان شــایعتر
از زنان اســت ،افزود :افزایش چربیخون،
فشارخون ،کاهش تحرک ،چاقی ،ژنتیک،
اســتعمال ســیگار ،مصــرف مشــروبات
الکلــی ،اســترس ،قرارداشــتن درمعرض
آلودگــی هــوا و غیــره از شــایعترین عوامل

ابتــا به ســکته قلبی اســت.حال آنکه این
فاکتورهــا در مــردان بیــش از زنــان دیــده
میشــود ،به همین دلیل سکتههای قلبی
در این افراد بسیار شایعتر است.
وی ادامــه داد :مــردان دو برابــر زنــان
دچار ســکته قلبــی میشــوند ،اما پــس از
ی میزان ابتال در هر دو جنس برابر
یائســگ 
میشــود.او دربــاره اینکــه گفتــه میشــود
ســکتههای قلبــی در روز پس از تعطیالت
(شنبه) شیوع بیشــتری دارند ،عنوان کرد:
در کشورهای خارجی شنبهها و یکشنبهها
تعطیــل اســت و جوانــان در ایــن روزها به
مصرف مشروبات الکلی ،تحرکات فراوان،

شببیداری و ...میپردازند که این عوامل
باعــث میشــود آنهــا در روزهــای بعــد از
تعطیالت بیشــتر در معرض خطر سکته
قلبی باشند ،اما در کشور ما این امر هنوز به
اثباتنرسیدهاست.
نوحــی در ادامــه ســرما را یکــی از
فاکتورهای ابتال به ســکته قلبی دانســت و
گفت :ســرما یکــی از فاکتورهــای تحریک
قلــب و ابتــا بــه ســکته قلبــی اســت ،اما
نمیتــوان برایــن اســاس بگوییــم کــه در
مناطق سردســیر ســکتههای قلبی بیشتر
رخ میدهــد .اما به مــردم بخصوص آنها
کــه ســابقه خانوادگی ابتال به ســکته قلبی
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دارنــد ،توصیه میشــود در فصول ســرد از
تردد غیرضروری در ســطح شهرومناطق
سردســیر خــودداری کننــد و تا حــد امکان
از لبــاس گــرم اســتفاده کننــد وبدنشــان
راهم گــرم نگــه دارند.رئیس بیمارســتان
قلب شــهید رجایی افزود :در کشور ما آمار
مشــخصی از مبتالیان به سکتههای قلبی
وجود ندارد ،اما با همت وزارت بهداشــت
از امســال ســامانه ثبــت ســکتههای قلبی
راهاندازی شــده اســت که امیدواریم ســال
آینده بتوانیم با بررسی و تحلیل دادهها ،در
زمینهپیشگیریازسکتهقلبینیزاقداماتی
انجامدهیم.

چندهزارســاله اقوام ســاکن هــور خبر
مــیداد .هــوری کــه بعــد از کشــف و
حفــر میــدان نفتــی آزادگان و احداث
ســد کرخه ،قسمت اعظمش واقع در
جنوب غربی ایران خشک شد.
یکی از پرستاران بیمارستان روانی
اهــواز در مــورد وضعیت بیمــاران در
این روزهــای بحرانی میگوید« :زمان
زیادی طول کشــید تا بــرق اضطراری
مــا وصــل شــود ،خــاک کــه میشــود
نمیتوانیم بیمارها را برای هواخوری
و ســیگار بیرون ببریــم و داخل بخش
هــم کــه میماننــد اذیت میشــوند».
یکــی از پزشــکان نیز در مورد شــرایط
بیمارســتانها گفــت« :اوضــاع شــبیه
شــرایط جنگــی شــده بــود ،آنقــدر
غیرمنتظــره این بحــران پیش آمد که
خیــال کردیــم وضعیت قرمــز جنگی
شــده اســت .البته همه بیمارستانها
بــرق اضطــراری دارند اما در شــرایط
بحرانــی ماننــد  9 ،8و23بهمــن کــه
بیمــار بســتری شــده داشــتیم مــوارد
رادیولوژی ،ســونوگرافی ،آندوسکوپی
و ...با وجودی که بیمارها آماده بودند
در هیچ بیمارستانی انجام نشد .فقط
بــرق اضطــراری بــرای جراحیهــای
ضروری بهکار برده شــد ».انگار ســایه
جنــگ نمیخواهد از پیکر خوزســتان
کنار رود ،وقتی ســازمانهای مختلف
دولتــی و حکومتــی نتواننــد از چنیــن
شــرایطی جلوگیری کنند یا در ســطح
توقعــی کمتــر ،حتــی ایــن شــرایط را
پیشبینی کنند ،بــرای مردم اضطرار
شرایط کمتر از جنگ نخواهد بود.
«در خوزستان تا برای اهواز اتفاقی
نیفتــد صــدای کســی درنمیآیــد در
حالــی کــه وضعیــت ماهشــهر خیلی
وخیمتــر از اهــواز اســت ،آلودگــی
پتروشــیمی در مســیر طوفانــی اســت

که به سمت منطقه مسکونی میآید،
رضــا ،شــوهرم بهخاطــر وضعیــت
جســمانیاش و شدت آلودگی مجبور
اســت مــدام مرخصــی بگیــرد و در
خانــه بمانــد ».ایــن حــرف را نســیم،
ساکن ماهشــهر میگوید که شوهرش
دو ســال پیش پیوند کلیه کرده اســت
و در ایــن دو هفتــه از فــرط آلودگــی
هــوا مجبور شــدهاند ماهشــهر را ترک
کننــد« :خوزســتان دیگر جــای زندگی
نیســت ،اما متأســفانه نان مــا از اینجا
درمیآید».
در بــاال پایین کردن فضای مجازی
بــرای خوانــدن خبرهــا و واکنشهــا
بــه وضعیــت خوزســتان ،یادداشــتی
از دکتــر ناصــر کرمــی ،بــه چشــمم
میخورد؛ اســتاد دانشــگاه برگن نروژ
کــه در همایــش خردادمــاه بررســی
پیامدهــای انتقــال آب کارون حضــور
داشــت و از تمایــل  97درصــد مردم
اهــواز بــه مهاجــرت خبــر داده بــود و
صریحــاً گفته بــود باید جلــوی انتقال
یــک قطره آب از خوزســتان را گرفت:
بــه گفتــه وزیــر نیــرو «طبــق آخریــن
تصمیمگیریهــا قــرار شــده کــه دو
تصمیــم آخــر مبنــی بــر مدیریــت
مصرف و انتقال آب به حوضچههای
تبخیــری بــرای حــل مشــکالت ســد
گتونــد بــه اجــرا دربیایــد کــه در حــال
حاضــر نیــز عملیــات ایــن دو طــرح
در مرحلــه اجــرا قــرار گرفته اســت».
یعنی هزینه را از پیمانکاران انداختند
روی دوش خوزســتان ،روی دوش
کارون ،روی دوش نخلســتانها ،روی
دوش میــراث تمدنهــای عیــام و
پارسوماش .نمک را رها میکنند توی
کارون و آن بــاال هــم یک بمب نمکی
آمــاده انفجار درســت میکنند تحت
عنوان حوضچه تبخیر نمک» .
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در شرکتهای دانش بنیان ایران
شــهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده دیروز
در همایشــی در دانشــگاه کیوتو ژاپن در ســخنرانی با عنوان «تغییرات و تحوالت
جمهوری اســامی ایــران پس از توافق برجام؛ با تأکیــد بروضعیت زنان» گفت:
مهمترین آرمانهای انقالب اسالمی پایان دادن به نابرابریها و بیعدالتیهای
حاکم بود .در این میان نقش و تأثیر فوقالعاده و ممتاز زنان ایرانی در برهههای
مختلــف قبل و بعد از انقالب غیرقابل انکار اســت .زنــان آگاهانه و با کمال میل
پذیرای مسئولیتهای خطیری طی  4دهه گذشته شدهاند.
وی تصریح کرد :زنان بهعنوان بخش عمدهای از جمعیت کشــورها ،نه تنها
در تولیــد ،توزیــع ،انتشــار دانش و فناوری نقش بســزایی دارند ،بلکــه با توجه به
نقش تربیتی در پرورش افراد جامعه و نســل آینده ،توجه به توانمندی آنان در
عرصههای علم و فناوری اعم از آموزش ،پژوهش و نیز امور اجرایی از مهمترین
ارکان برنامه توسعه در جوامع محسوب میشود.
وی با اشــاره به اینکه در سال  ۱۳۵۷که مقارن با پیروزی انقالب اسالمی بوده
اســت ۶۹ ،درصد دانشــجویان دانشــگاههای ایــران را مردان و  ۳۱درصــد را زنان
تشــکیل میدادند بیان داشــت:تالش رهبران سیاســی و مســئوالن بر گســترش
آموزش عمومی و ایجاد نهادهای مختلف همچون تأسیس نهضت سوادآموزی
و در پی آن تأســیس گســترده مدارس در سراسر کشور ،تأکید برنامههای توسعه
بر گســترش عدالت اجتماعی به موازات تحوالت آموزش عالی منجر به تحرک
و افزایش دسترســی بخش مهمی از جمعیت کشــور بویژه زنــان به عرصههای
علم آموزی و تحصیالت عالی شــد.وی اظهار داشت :این اقدامات فرصتهای
وسیعی برای آموزش عمومی دختران در دهههای  ۶۰و  ۷۰فراهم کرد و نتیجه
آن افزایــش تقاضــای دختران برای دســتیابی به آموزش عالــی در دهههای ۷۰
و  ۸۰و کاهش شــکاف جنســیتی بود .گســترش شهرنشــینی و تحــوالت فرهنگی
و اجتماعی ناشــی از توســعه و گســترش هنجارهای عدالت اجتماعــی در میان
بخشهایــی از خانــواده ایرانــی ،مســیر را برای دســتیابی زنان به آمــوزش عالی
همــوار کرده اســت.معاون رئیــس جمهوری تصریح کــرد :امروز زنــان بهعنوان
بخش عمدهای از جمعیت دانشــجویی کشور شناخته میشوند و آموزش عالی
نقش مهمی در توسعه توانمندی و مهارتهای آنان داشته است .اگر چه میزان
پذیرش زنان در مقاطع کارشناســی در ســالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته
و شــکاف جنســیتی در این بخش به طور کامل از بین رفته اســت ،اما در مقاطع
باالتــر از جمله کارشناســی ارشــد و دکترای تخصصی هنوز به رفع کامل شــکاف
جنسیتی در این زمینه دست نیافتهایم.موالوردی خاطرنشان کرد :یکی از ابعاد
مهــم حضور زنان در آموزش عالی ،مشــارکت بهعنــوان عضو هیأت علمی و در
نقش آموزشگران و پژوهشگران دانشگاهی است .ترکیب جنسیتی اعضای هیأت
علمی دانشــگاهها در مراتب مختلف نشاندهنده پایداری فاصله جنسیتی طی
دهههای گذشته است.

