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روایت «ایران عصر» از اعتراضها
در «عین دو» و دیگر مناطق خوزستان

شایعه
بالی جان مناطق سیلزده

جامعه

الهام عدیمی
خبرنگار

بســتر شــایعه در غــرب و جنــوب کشــور بویژه
اهــواز ایــن روزها بســیار گســترده اســت .ســیل
ویرانگــر غــرب کشــور کــه از لرســتان و در
باالدســت ســدهای دز و کرخــه آغــاز شــده
بــود ،چندیــن روز اســت کــه بــه خوزســتان
رســیده و باعــث آبگیــری و زیــرآب رفتــن
بخشــی از مــزارع کشــاورزی و خانههــای
مــردم در کنــار رودخانههــای ایــن اســتان
شــده اســت .از روزهــای قبــل گمانهزنــی ورود
ســیل بــه خوزســتان مطــرح شــده بــود و بــا
رســیدن آب بــه منطقــه عی ـندو در شــمال
اهــواز حجــم نگرانیهــا و گاه اعتراضهــا
نمــود بیشــتری در شــبکههای اجتماعــی
داشــته اســت.
ســیل اهــواز را بــا مشــکالت جــدی روبــهرو

کــرد .نظــام شــهری آن را به هــم زد ،مدارس
و دانشــگاهها را تعطیــل کــرد .فاضــاب را
وارد بخــش بزرگــی از اهــواز کــرد و دو شــاهراه
اصلــی شــهر را بســت .اما برخالف شــایعات
وارد منــازل اهــوازیهــا غیــر از منطقــه «عین
دو» نشــد.
از اصلیتریــن مــواردی کــه باعــث آبگرفتگی
در مناطــق شــمالی اهــواز شــده ،ورود آب
اضافــه کرخــه از طریــق کانال ســلمان اســت.
ایــن کانــال کــه در دوران جنگ ســاخته شــده،
مســیر انتقــال آب از کارون و کرخــه بــود و در
ســال  ۸۸و پس از خشکسالیهای خوزستان
باعــث شــد حجــم آب کارون بــه دبــی ۸۵
مترمکعــب بــر ثانیــه برســد .مســئوالن هــم
تصمیــم گرفتنــد بــا ایجــاد کانــال دیگــری
بهنــام چمــران ،آب را بــه مــزارع کشــاورزی
و مصــرف شــرب برســانند کــه در آن زمــان
جــواب داد .امــا اخیــراً کــه آب کرخــه بــاال
آمــده حجــم زیــادی خــارج از گنجایــش ایــن

کانــال وارد آن شــده کــه در نهایــت باعــث
آب گرفتگی کیانشــهر و گلدشــت و شکســتن
ســیلبند گلبهــار و آبگرفتگــی عیــن دو در
 ۵کیلومتــری اهــواز شــد .مــردم ایــن مناطــق
تــاش کردنــد بــا تشــکیل گروههــای مردمــی
بحــران را در ایــن مناطــق کنتــرل کننــد کــه
عکسهــا و ویدئوهــای آن در شــبکههای
اجتماعــی منتشــر شــده اســت.
در روزهــای پــس از ورود ســیل بــه خوزســتان،
بحثهــا و شــایعههای زیــادی دربــاره
نابســامانی اوضــاع منتشــر شــد کــه خشــم
مــردم را در پــی داشــت و بخــش عمــدهای
از بحثهــا مربــوط بــه بــاز نبــودن تمــام
دریچههــای هورالعظیــم بــرای انتقــال
آب اضافــه بــه هــور بــود کــه ایــن مســأله در
ادامــه بــا پیگیــری مــردم و مســئوالن بــه
انجــام رســید و دو روز پیــش بــا اعــام وزیــر
نفــت و متولیــان آن بــاز شــد .ایــن اقــدام بــا
مخالفــت کارشناســان آب و محیطزیســت

روح االمینی رئیس دورهای خانه احزاب ایران شد

ریاســت اولیــن ســال فعالیــت
دوره هفتــم خانــه احــزاب بــر
سیاست عهــده اصولگرایــان قــرار گرفت.
ایــن بــار ایــن عبدالحســین
روح االمینــی ،عضــو شــورای مرکــزی حــزب
توســعه و عدالــت ایــران اســامی بــود کــه بــا
 ۹رأی از مجمــوع  ۱۹رأی حاضــران جلســه بــه
ریاســت خانــه احــزاب برگزیــده شــد .او بــرای
ریاســت بــا حســن غفــوری فــرد رقابــت کــرد
کــه  7رأی داشــت و ســه عضــو شــورای مرکــزی
رأی ممتنــع داده بودنــد.
براســاس تصمیــم شــورای مرکــزی خانــه
احــزاب کــه پیــش از ایــن رأیگیــری اعــام
شــده بــود فراکســیون اصولگرایــان در ســال
اول ،فراکســیون مســتقلین اعتدالگرا در ســال

دوم و اصالحطلبــان در ســال ســوم دوره
هفتــم «خانــه احزاب»ریاســت را برعهــده
خواهنــد داشــت« .خانــه احــزاب ایــران»
نهــادی اســت کــه اســفند مــاه ســال 79
تأســیس شــد .ریاســت ادوار ســه ســاله آن از
دوره اول تــا چهــارم میــان حســین موســوی
تبریــزی و حســن غفــوری فــرد دســت بــه
دســت میشــد .حســین کاشــفی نیــز ریاســت
دوره پنجــم را برعهــده داشــت .امــا حضــور
اصالحطلبــان در ســه دوره متوالــی ســبب
بــروز اعتراضهایــی از ســوی احــزاب اصولگــرا
بــود؛ اعتراضهایــی کــه خانــه احــزاب را از
هــدف اصلـیاش کــه ایجــاد همافزایــی میــان
احــزاب سیاســی کشــور بــود دور میکــرد.
بــر همیــن اســاس از دوره ششــم تصمیــم

روبـهرو شــد .آنهــا میگوینــد جــو ایجــاد شــده
در شــبکههای اجتماعــی مســئوالن را وادار
بــه بازگشــایی جــاده تقســیمکننده هــور کــرد.
ایــن تصمیــم از نــگاه کارشناســان آب ،پایــه
فنــی نــدارد.
متخصصــان در خصــوص رونــد انتقــال آب
رودخانــه کرخــه بــه هورالعظیــم بــه ایســنا
اعــام کردنــد ،رونــد ورود آب بــه تــاالب از
طریــق حوضچههــا مشــکلی نــدارد و بــا
حداکثــر ظرفیــت در حــال انجــام اســت.
ولــی نکت ـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
انتقــال آب بــه هــور از طریق رودخانه نیســان
بــا مشــکل مواجــه اســت و در ایــن منطقــه
کشــاورزی انجــام شــده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه رودخانــه نیســان میتوانــد حجــم
عظیمــی از آب کرخــه را بــه هــور منتقــل
کنــد .در مجمــوع انتقــال آب در بخــش
میدانهــای نفتــی در حــال انجــام اســت و
تأسیســات نفتــی را بــه محاصــره در آورد.

مهــدی قمشــی ،رئیــس دانشــکده مهندســی
علــوم آب دانشــگاه چمــران اهواز هــم درباره
وضعیــت نهایــی ســیل گفــت کــه حــدود
 ۶۰۰میلیــون مترمکعــب ظرفیــت خالــی در
بخــش ایرانــی هورالعظیــم وجــود دارد .البته
بــا ایــن میــزان آبگیــری ،مابقــی تأسیســات
نفتــی نیــز بــه زیــر آب میرونــد .بــه اعتقــاد
مــن ایــن ظرفیــت خالــی بایــد اســتفاده شــود
و تبــادل آب بیــن مخــازن اســتمرار داشــته
باشــد تا خطر ســیل در شــهرهای سوســنگرد،
بســتان و حمیدیــه بــه طــور کامــل رفــع شــود.
بــا توجــه بــه تضعیــف ســامانه بارشــی و روند
انتقــال آب در هورالعظیــم ،جــای امیــدواری
اســت کــه در روزهــای آینــده شــرایط در
شــهرهای باالدســت بهبــود یابــد و مشــکل
حــل شــود .در حــال حاضــر یــک میلیــارد و
 ۴۰۰میلیون مترمکعــب آب در هورالعظیم
وجــود دارد و  ۶۰۰میلیــون مترمکعــب نیــز
ظرفیــت خالــی دارد.

میــان خانــه احــزاب بــا نهادهــای حاکمیتــی و
نخبــگان حــوزه و دانشــگاه تــاش خواهــد کرد.
روحاالمینــی تأکید کرد :در موضوع تروریســت
خطــاب کردن یکی از نهادهای قانون اساســی
ایــران یعنــی ســپاه پاســداران از ســوی ترامــپ،
علــی رغــم تمــام اختالفــات ،فصــل مشــترکی
میــان تمــام گروههــای سیاســی بــه وجــود آمد.
همچنیــن در مســأله ســیل و بازســازی مناطق
ســیل زده در آینــده نزدیــک ،خانــه احــزاب بــه
منزلــه فصــل مشــترک همــه احــزاب میتواند
بــا تأکیــد روی نقاط مشــترک ،همدلــی و وفاق
ایجــاد کنــد.
گرفتــه شــد کــه ریاســت خانــه بــه صــورت دوره بــه گــزارش «ایــران» ،رئیــس جدیــد خانــه قــرار اســت انتخابــات نایــب رئیســان و تعیین
گردشــی ســاالنه بــر عهــده هــر یــک از ســه احــزاب روز گذشــته در گف 
توگــو بــا خبرنگاران مســئوالن واحدهــای مختلــف خانــه احــزاب
فراکســیون قــرار گیــرد.
تأکیــد کــرد کــه بــرای ایجــاد ارتبــاط گســترده دوشــنبه هفتــه آینــده برگــزار شــود.

