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مسووالن خوزستان:

برای سیل آینده آماده نیستیم!
بیست و سومین پرونده ویژه فریاد خوزستان:

احتمال تکرار تراژدی سیل 
خوزستان؛ این بار شدیدتر

تفاوت سیل احتمالی در سال آبی آینده با سیل اخیر این است که امسال 
هستند  پذیر  آسیب  بسیار  و  نداشته  را  گذشته  وضعیت  بندها  سیل 
شرایط  در  پارسال  همانند  و  است  پرآب  امسال  سدها  مخازن  همچنین 
حداقلی قرار ندارند و بنا برخی محاسبات بیش از ده ها و صدها کیلومتر 

سیل بند مورد نیاز است. 

یک خبر دردناک:
سدها، رودخانه ها، نهرها و کانال های خوزستان طی 6 ماه گذشته پس 

از سیل الیروبی نشده اند!

اظهارنظر عجیب استاندار خوزستان:

به الیروبی نیازی 
نیست!

شریعتی استاندار خوزستان اردیبهشت 
ماه پس از سیل در اظهارنظری عجیب 

گفت: »اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان آب و برق معتقد هستند که 
الیروبی رودخانه ها تأثیر علمی بر کنترل سیالب ندارد و حتی در خصوص 

رودخانه کارون ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.«

باید به خصوصی سازی حمله ور شد یا 
خصوصی سازان؟

رها عبداللهی

بارقه امید در دل خوزستانی ها با آمدن حجت 
االسالم موسوی فرد

زینب حردانی

ناطق نوری در خوزستان!
ناطق: استاندار خوزستان به خوبی توانسته 

بحران های خوزستان را مدیریت کند!

مخاطرات غیرقابل جبران فلرهای نفتی
 برای مردم خوزستان

جواد الهایی 
سحر

انتخاباتی  »مدل«  و  »سیستم«  »ترکیب«، 
انقالبیون باید تغییر کند

برهم  چشم  همچون  یازدهم  مجلس  انتخابات 
بین  از  هم  مردم  و  رسید  فراخواهد  زدنی 
کاندیداهای انتخاباتی عده ای را راهی بهارستان 
نیروهای  و  ما مردم  وظیفه  واقعاً  اما  می کنند. 
نظام و کشور  برای  انقالبی که مدعی دلسوزی 

هستیم چیست؟
در هر دوره از انتخابات، جریانات سیاسی آرایش 
به  با یک سیستم  خاصی گرفته و در هر دوره 
آمده  میدان  به  شرایط  با  متناسب  و  خصوص 
توان گفت جریان مدعی  به جرأت می  اما  اند. 
انقالبی گری در همه دوره ها سعی کرده با یک 
ترکیب مشخص و یک آرایش ثابت و یک مدل 
و  آرایشی  و  ترکیب  آمده؛  میدان  به  همیشگی 
نیازهای  به  پاسخ  ای،  برهه  در  فقط  که  مدلی 
اقبال  اما در سایر دوره ها نتوانست  جامعه بود 
چرا؟  واقعاً  اما  کند.  جذب  خود  به  را  مردمی 
جریان  گیران  تصمیم  و  سازان  تصمیم  ترکیب 
انقالبی ثابت است، افرادی که بیش از دو دهه 
کماکان  انقالبی  جریان  برای  گیری  تصمیم 
ثابت  هم  آنها  مدل  و  کنند  نمی  رها  را  عرصه 

است: مدل ائتالف!
انقالبی،  جریان  انتخابات  آرایش  مرکزی  دال 
ای  کلیدواژه  نام »وحدت«؛  با  است  ای  مسئله 
این جریان  بزرگان  بیان  در  مکرر  در  مکرر  که 
آن سخن گفته  اهمیت  از  و  مشاهده می شود 
های  کلیدواژه  بر  که  ای  اندازه  به  اساساً  اند. 
»وحدت« و »ائتالف« در بین نیروهای انقالبی 
دم انتخابات ها دمیده می شود از کلیدواژه های 
»عدالت«،  »آزادی«،  »مردم«،  »جمهوریت«، 
گری«،  اشرافی  با  »مبارزه  فساد«،  با  »مبارزه 
»خدمت به مردم«، »اراده ملت« و ... گفته نمی 
شود. اما آیا به راستی ائتالف و وحدت از همه 

این ها مهم تر است؟
واکاوی بیانات امامین انقالب، امام خمینی)ره( 
و امام خامنه ای)حفظه اهلل( نشان می دهد به 
اندازه ای که از کلیدواژه های »اسالم«، »انقالبی 
گری«، »عدالت«، »مبارزه با فساد«، »مبارزه با 
و  زیستی«، »شایستگی  اشرافی گری«، »ساده 
با  اند  تعهد« و »خدمت به مردم« سخن گفته 

هیچ کلیدواژه ای قابل قیاس نیست!
می  که  هایی  کلیدواژه  از  انقالب  جریان  عبور 
تکراری  کلیدواژه  به  باشند  ساز  جریان  توانند 
کلیدواژه  آن  ترک  و  »وحدت«  و  »ائتالف« 
انتخابات  در  مردم  تا  شده  باعث  اساسی،  های 
باشند! در عوض هر وقت  رویگردان  آنان  از  ها 

جریان انقالبی به درستی از کلیدواژه های اصیل 
با  برداشته،  گام  مسیر  آن  در  و  کرده  استفاده 
مصادیق  است.  شده  مواجه  هم  مردم  اقبال 

بسیارند.
ولی  است  مهم  بسیار  وحدت  و  ائتالف  اگرچه 
فهم  نه  انقالبی  جریان  که  است  این  واقعیت 
صحیحی از »اختالف« دارد و نه درک درستی 
از »وحدت«. هر اختالفی را بد می داند و سعی 
و  جامعه  در  ها  افتراق  و  تضادها  به  کند  می 
هیئتی  مسجدی،  اللهی،  حزب  نیروهای  بدنه 
گفتِن  با  بلکه  ندهد.  اهمیت  هیچ  مذهبی  و 
»آزاداندیشی«  دارد  سعی  است«،  بد  »اختالف 
را سرکوب کند. به همین علت است که جریان 
راه  بر  مبنی  رهبری  فرمایش صریح  به  انقالبی 
اندازی »کرسی های آزاداندیشی« در جامعه و 
کف دانشگاه ها و حوزه های علمیه، جامه عمل 
کرسی  این  در  اینکه  از  ترسد!  می  و  نپوشانده 
ها اختالف ها و تضادها آشکار شود می ترسد! 
به  »اختالف«،  سرکوب  با  کند  می  سعی  لذا 

»وحدت« برسد.
این در حالی است که اختالف در جامعه و در 
نیروهای انقالبی به خودی خود بد نیست بلکه 

می تواند مایه پیشرفت و رقابت سالم باشد.
از طرفی، ترس از »اختالف« باعث می شود بدنه 
جریان انقالب به سمت »وحدت به هر قیمت« 
وحدت  ظاهرگرا،  مفسد  با  وحدت  ببرد.  پناه 
دار،  ریش  اشرافیت  با  وحدت   ، داِر  سرمایه  با 
انقالب  طلبکار  را  خود  که  سابقونی  با  وحدت 
می دانند، وحدت با متکبرانی که خود را صاحب 
مردم می دانند؛ وحدت با آزمون پس داده هایی 
که در بزنگاه ها پشت ولی جامعه را خالی کرده 

اند!
حاال این مدل »وحدت« را با چه بهانه و حربه 
ای بر دوش جریان انقالب سوار کرده اند؟ با این 
»باید  است«،  حساس  فعلی  »شرایط  که  بهانه 
از  »دشمن  بگذریم«،  سالمتی  به  برهه  این  از 
با  »فقط  کند«،  می  سوءاستفاده  ما  اختالف 

وحدت می توانیم به نتیجه برسیم« و ... .
از طرفی همین مدعیان، با کوچکترین اختالفی، 
را خط  میدان  وسط  چاِک  سینه  نیروهای  دور 
»تو  تشکیالت،  فالن  یا  فالنی  که  کشند  می 
»اهل  نیستند«،  کنترل  »قابل  نمیان«،  دست 

گل به خودی اند« و ... .
با همین نگاه و همین روش و همین فکر، همیشه 
هم در لیست های انتخاباتی به سراغ نامزدهایی 
می روند که حداقل ویژگی ها را داشته باشند. 
کسانی را در درون لیست ها جا می دهند که به 
خیال خودشان در بین همه طیف های سیاسی 

رأی دارند تا بتوانند رأی همه را کسب کنند! اما 
در نتیجه معلوم می شود یا آن نامزد اساساً رأی 
نداشته و یا اگر رأی بیاورد اصاًل در جبهه انقالب 

بازی نمی کند!
»بد  بین  انتخاب  است  معتقد  البته  نگارنده 
»حمایت  یا  فاسد«  به  أفسد  »دفع  یا  بدتر«  و 
خاص  شرایط  برخی  در  حداقلی«  گزینه  از 
قواعد  این  به  باید  و  ندارد  ای  چاره  اضطرار،  و 
و  شرایط خاص  این  بناست  آیا  اما  بشود  عمل 
انتخابات  به همه  ما  برای همیشه،  را  استثنائی 
ها تعمیم بدهیم؟ باالخره قرار است تا کی این 

روش را ادامه بدهیم؟
آیا ما از تشکیل مجلس حداقلی با نماینده های 
نماینده  از  منظور  ایم؟  برده  سودی  حداقلی 
و  کارآمدی  های  ویژگی  یعنی حداقل  حداقلی 
از  ما  آیا  باشد.  داشته  را  گری  انقالبی  و  تعهد 
انقالبیون  با رأی و لیست  مجلس الریجانی که 

قم به مجلس راه پیدا کرده، سودی برده ایم؟
رو  پیش  انتخابات  در  انقالب  جریان  تردید  بی 
»ترکیب«  این  زدن  برهم  بجز  ندارد  ای  چاره 
و »سیستم« و »مدل« و شیفت از گزینه های 

حداقلی به گزینه های حداکثری!
بدین ترتیب:

مرکز  در  افراد همیشگی  آن  ترکیب  باید  اول؛ 
کشور و استان ها بهم بخورد و برای یکبار هم 
وارد صحنه  کار  پای  و جوان  افراد جدید  شده 
و  سازی  تصمیم  ترکیب  در  کسانی  شوند؛ 
تصمیم گیری قرار بگیرند که زندگی شان وقف 

انقالب باشد نه وقف انتخابات!
مبنای  بر  مدل  و  این سیستم  طرفی،  از  دوم؛ 
مبنای  بر  لیست  انتخاِب  مدِل  به  »ائتالف« 
»مقبولیت«  گری«،  »انقالبی  »شایستگی«، 
مهم  ما  برای  و  کند  پیدا  تغییر  »کارآمدی«  و 
نباشد که افراد انتخاب شده در لیست، از حزب 
ما و تشکل ما هستند یا نیستند! جریان انقالبی 
می  تالش  »وحدت«  برای  فقط  که  سالهاست 
کند. از یکسال قبل از هر انتخابات، تمام هم و 
غم خودش را بر وحدت گذاشته و دم انتخابات 
و  مردم  اقناع  برای  کاری  معلوم می شود هیچ 

همراه کردن مردم نداشته است!
های  گزینه  از  عبور  راهبرِد  انتخاب  سوم؛ 
تواند در  به گزینه های حداکثری می  حداقلی 
انقالبی،  شفاف،  مجلس  یک  رو،  پیش  شرایط 
دهد.  تشکیل  کارآمد  و  والیتمدار  عدالتخواه، 
مجلس حداکثری با نمایندگان حداکثری یقیناً 

به سود نظام و کشور است.
داود مدرسی یان

درس  ابتدای  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
خارج فقه به حدیثی از امام صادق و امام باقر 

علیهماالسالم اشاره کرده و فرموده اند:

امام باقر و امام صادق )علیهماالسالم( فرمودند 
همانا خداوند متعال به حسین )علیه السالم( 
در برابر کشته شدنش پاداش داد که امامت 
در فرزندانش و شفا در خاکش و اجابت دعا 
که  روزهایی  اینکه  و  باشد  قبرش  نزد  در 
زائرینش -برای زیارت- می آیند و می روند 

از عمرشان محسوب نمی گردد.
اینها البته بخشی از پاداش ها است... نه اینکه 
فقط  )ع(  علی  بن  حسین  اجر  کنیم  خیال 
همین ها است؛ از جمله اینها است که خیلی 

هم مهم است.
متعال  خداوند  فرمود  حضرت  اینکه  یکی 
»عوض الحسین )ع( من قتله أن جعل االمام 
فی ذریته«؛ امامت، این پرچم برافراشته، این 
تاریخ،  ی  همه  طول  در  درخشان  خورشید 
اوالد  از  داده شد،  قرار  بزرگوار  این  نسل  در 

او قرار داده شد.
را کسی  او  قبر  تربته«، خاک  الشفاء فی  »و 
درمان  است،  دوا  است،  شفا  کند،  مصرف 
به  خاک  این  اما  است  خاک  خاک،  است؛ 
چنین  یک  مطهر،  پیکر  آن  مجاورت  برکت 

خاصیتی دارد که شفا است.
»واجابة الدعاء عند قبره«، این هم یکی، در 
کنار قبر حسین بن علی )ع( شما دعا کنید، 
کنید؛  دعا  اواقعا  است.  مستجاب  دعایتان 
لقلقه ی لسان نباشد؛ بخوانید و بخواهید خدا 
را، خدای متعال وعده کرده است که اجابت 

خواهد کرد.
طی  پیاده  را  راه  این  روند  می  که  اینهایی 
آنجا  به  را  می کنند و می رسانند خودشان 

ی  حادثه  این   - اربعین  روی  پیاده  این  در 
 - است  آمده  پدید  ها  این سال  که  عجیبی 
واقعا یک موهبت بزرگ الهی را خدای متعال 
در اختیار اینها گذاشته »وال تعد ایام زائریه 
اگر  یکی  این هم  راجعا من عمره«،  و  جائیا 
هزار  ده  که  کنید  فرض  مثال  متعال  خدای 
روز به شما عمر داده باشد، این چند روزی 
این  قبر  سمت  به  آمد  و  رفت  حال  در  که 
بزرگوار هستید، جزو اینها حساب نمی شود؛ 
این اضافه ی بر آن تعداد روزهایی است که 
خدای متعال مقدر کرده که عمر شما باشد؛ 
این جزو آنها نیست، از عمرتان حساب نمی 

شود؛ این اضافه است، سرریز عمر است.
اهلل  عبد  ألبی  فقلت  مسلم  بن  محمد  »قال 
له  فما  )ع(  بالحسین  ینال  الجالل  هذا  )ع( 
وقتی  نفسه«، محمدبن مسلم می گوید  فی 
جاللت،  این  گفتم  فرمودند،  را  این  حضرت 
امام  برکت  به  عالی،  مقام  این  عظمت،  این 
اینکه  آن،  و  این  به  شود  می  داده  حسین 

بخورید،  کنید،  مصرف  را  تربتش  اگر  »شما 
لطفی شده  به شما یک  است«،  شفای شما 
است، به برکت امام حسین، این جالل و این 
کرامت و این عظمت داده شده است به اینها، 
وقتی خدای متعال به خاطر او به دیگران این 
را لطف می  این کرامت  را،  جالل و عظمت 

کند، پس به خود او چه می دهد؟
»فقال ان اهلل تعالی الحقة بالنبی )ص(«، اجر 
خود او این است که او ملحق به پیغمبر است. 
خالصه ی همه ی کرامت های الهی در عالم 
وجود، وجود پیغمبر اکرم است؛ خدا او را در 
قیامت، در بهشت، به پیغمبر ملحق می کند.

روز  در  ومنزلته«،  درجته  فی  معه  »فکان 
و  پیغمبر  ی  درجه  در  حسین  امام  قیامت، 
تال  »ثم  گیرد.  می  قرار  پیغمبر  منزلت  در 
واتبعتهم  آمنوا  الذین  »و  ع(   ( ابوعبداهلل 

ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم«.
مورد  این  آیه  این  مصادیق  از  یکی 

است.۱/۷/۹۸

یادداشت مدیر مسئول

عبور از گزینه های حداقلی به حداکثری
کسانی در ترکیب تصمیم گیری قرار بگیرند که زندگی شان وقف انقالب باشد نه وقف انتخابات!

بیانات جدید و منتشرنشده رهبرانقالب درباره زیارت اربعین:

پیاده روی اربعین موهبت بزرگ الهی است/ در کنار قبر حسین بن علی 
)ع( دعا کنید، دعایتان مستجاب است
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سیاست خوزسـتانفریاد

هپکو  بحث  که  روزها  این   - عبداللهی  رها 
داغ است، حمالت زیادی به خصوصی سازی 
و سیاست های اصل 44 صورت می گیرد که 
یا ناشی از کم اطالعی ست، یا شیوه ای برای 
مثل  ماجرا.  اصلی  ایراد  از  مباحث  دور کردن 
این است که وقتی یک جراح دستش بلغزد و 
باعث مرگ بیمار شود، شخصی بگوید جراحی 

اصوال کار غلطی ست.

دیدار  در  پیش  ماه  چند  رهبری  معظم  مقام 
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  دانشجویان  با 
دانشجویان منتقد که به خاطر اتفاقات متعدد 
و  تپه  هفت  نیشکر  مثل  هایی  کارخانه  در 
منتقد  سازی  اصل خصوصی  به  نسبت  هپکو 
یکی  اینکه  دیگر  مطلِب  یک  فرمودند:»  بود 
»جلوی خصوصی سازی  گفتند  دوستان  از 
در  بزرگی  خطاهای  البّته  بشود«.  گرفته 
این  انجام گرفته که  زمینه ی خصوصی سازی 
و  کردند  اشاره  خطاها  این  به  هم  برادرمان 
بنده هم مکّرر تذّکراتی داده ام که بعضی جاها 
کاری  یک  جلوی  جاها  بعضی  شده،  اصالح 
گرفته شده. اشکاالتی در کار خصوصی سازی 
نیاز مبرم  هست منتها اصل خصوصی سازی، 
اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی 
نداشت-  وجود  اّول  -که  را  ساختار  که  است 
قانون  در  مربوطه  اصل  از  ما  میکند.  تکمیل 
اساسی استفاده ای کردیم، آن استفاده را اعالم 
جهت  همه  از  صاحب نظرها  همه ی  کردیم، 
واقعاً  و  تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است 
هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، 
دیگر  کارهای  از  خیلی  مثل  عمل،  در  منتها 
اشکاالتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، 
زمینه  این  در  شاید  شده؛  بی توّجهی هایی 
لغزشها  جلوی  باید  گرفته،  صورت  لغزشهایی 
را گرفت. آنچه وظیفه ی ما است، این است که 

جلوی لغزشها را بگیریم.)98/3/1(

با  رهبری  دیدار  در  نیز  امسال  مردادماه 
نخبگان، یکی از حضار این نقد را مطرح کرد 
که اصل 44 یک اصل مترقی است، اما بند ج 
عنوان شد،  تفسیریه حضرتعالی که سال 80 
کاّل قضّیه را به هم ریخت و یک سری بنیاد 
آمدند،  ستاد  سری  و  یک  نهاد  سری  یک  و 
تحت عنوان خصوصی سازی و اصل 44 را کاّل 
زیر سؤال بردند. و خواستار بازنگری رهبری در 

این تفسیریه شد.

 1384 سال  خرداد  اوِل  در  ست  گفتنی 
سیاست هاي کلي اصل 44 - به استثناي بند 
حدود  در  شد.  ابالغ   - سیاست ها  این  »ج« 

یعني  بعد،  سال  یک 
»ج«  بند   ،85/4/11
 - هم  سیاست ها  این 
واگذاري  به  مربوط  که 
اقتصادِي  بنگاه هاي 
دولتي به بخش خصوصي 
ابالغ   - است  تعاوني  و 

شد.

در  رهبری  معظم  مقام 
پاسخ به این نقد توضیح 
قضیه ی  »در  که  دادند 
اصل 44، تفسیریه، علت 
آن  نامناسب  نتیجه ی 
اصلی،  بلکه علت  نیست؛ 
من  و  است  عملکردها 
منتقد  مهم ترین  همواره 
بوده ام  عملکردها  آن 

اشکالها  مقابل  در  هم  موارد  از  بسیاری  در  و 
ایستاده و آنها را باز گردانده ام. آن تفسیر یک 
نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری 
ضرورت  بر  اقتصادی  کارشناسان  و  اساتید  از 
داشتند.  تأکید  اصل44  برای  تفسیری  چنین 
خوب  خصوص  این  در  دولتها  متأسفانه  اما 
موضوع  این  پیگیر  دائماً  من  و  نکردند  عمل 

هستم.«

امروز 70 درصد اقتصاد ما دولتی است و نباید 
اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیده اند؛ 
واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش 
کل  در  که  ست  واقعی  عالج  یک  خصوصی 
کشورهای پیشرفته صورت می گیرد. به معنای 
تبدیل دارایی های »کم بازده« به ثروتی پر اثر 
با جهت گیری  اقتصاد کشور  برنده«  و »پیش 
است.  جامعه  »محروم«  قشرهای  سمت  به 

این  با  ایران  در  سازی  خصوصی  سیاست 
زیان  دولتی  بنگاه های  که  اتخاذ شد  هدف 
ده، سودده شوند و عالوه بر کمک به اقتصاد 
کشور، به اشتغالزایی بیشتر نیز منجر شوند 
سازی  خصوصی  گذشته  سنوات  طی  اما 
شده  انجام  گونه ای  به  دولتی  شرکت های 
که شرکت های موفق و سودده به زمین زده 
شده اند و با تبدیل شدن به بنگاههای زیان 
ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته 
بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه 
مجلس  نمایندگان  از  برخی  کرده اند.  نرم 
عنوان  رسانه ها  با  خود  مصاحبه های  در 
خصوصی  فرآیند  در  شرکت ها  که  کرده اند 
سازی به عمد ورشکسته می شوند تا ارزان 
به مزایده گذاشته شوند. چه عواملی باعث 

شد خصوصی سازی تبدیل به ضد خود شود؟ 
با سابقه ی هپکو را  نابودی کارخانه عظیم و 

بعنوان نمونه ای از این اتفاق مرور می کنیم.

سنگین  تجهیزات  تولید  )شرکت  اراک  هپکو 
تولید  کارخانه  بزرگترین  و  اولین  که 
معدنی  و  کشاورزی  راه سازی،  ماشین آالت 
در ایران و خاورمیانه است محسوب می شود( 
بیش از10 سال قبل به صورت مزایده واگذار 
واگن سازی  نام  به  شرکتی  آن  خریدار  و  شد 
کوثر بود. خریداری که طی دو - سه سال اول، 
به دالیل  آن  از  بعد  و  داد  انجام  را  تعهداتش 
ماند.  ناتوان  تعهداتش  انجام  برای  مختلف 
سازی  سازمان خصوصی  توسط  دلیل  بهمین 
این  با  شد.  واگذار  اطلس  هیدرو  شرکت  به 
خود  قوت  به  مشکالت هپکو همچنان  حال 
از  فراوان  های  و حاشیه  ماند؛ مشکالت  باقی 

ناتوانی  کارگران،  افتادن دستمزد  جمله عقب 
به  منجر  تولید  تجهیزات  نبود  و  جدید  مدیر 
هپکو  97مدیر  سال  شد.  کارگری  اعتراضات 
بجای خود  تغییر کرد ولی مشکالت  مجدداد 
باقی بود و سومین واگذاری کلید خورد. نتیجه 
سه بار واگذاری برای هپکو کارخانه ای سوت 
و کور در سال 98، توقف تولید، انبار خالی و 
کارگران مظلوم و معترض است. آیا مشکل از 
خصوصی سازی بنگاه های دولتی ست و باید 

مجددا آنان را به دولت واگذار کرد؟

نه فقط هپکو، بلکه بنگاه های اقتصادی زیادی 
طی این سال ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی 
فاقد  افراد  به  واگذاری  و  کارشناسی  دقیق 
اهلیت و صالحیت، دچار مشکالت حاد شده 
و این مشکالت در نهایت با اعتراض و تجمع 
مجتمع  است.  یافته  نمود  و  بروز  کارگران 
نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاههاست که 
اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به 
شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت 
به  خصوصی  بخش  از  شرکت  این  مالکیت 

دولت بودند.
قضاییه  قوه  رییس  رییسی  االسالم  حجت 
خصوصی  قانونی  ضوابط  نکردن  رعایت 
داند. ددریافت  اتفاقات می  این  دلیل  را  سازی 
محل  در  کرد  خرج  و  سهام دار  توسط  وام 
دیگر، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی »روش 
انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش 
خصوصی  لوای  تحت  خواری  رانت  اهلیت«، 
وارداتچی ها  سازی، خرید کارخانه ها توسط 
برای زمین زدن تولید و دریافت مجوز بیشتر 

در  صالحیت  بی  افراد  نفوذ  واردات،  برای 
خصوصی سازی که آن را به خصوصی سوزی 
تبدیل کرده، عدم نظارت بر نحوه ی مصرف ارز 
تولید  نحوه ی عملکرد  بر  نظارت  دولتی، عدم 
واردات بی رویه ی کاالهای  کننده های کالن، 

تولید داخل...

بازرسی  سازمان  رئیس  سراج  قاضی  گفته  به 
سازمان  توسط  هپکو  شرکت  کشور  کل 
در  خود  شکوفایی  اوج  در  و  خصوص سازی 
سال 85 با 20 میلیارد سود خالص به شرکت 
واگن سازی کوثر واگذار می شود که پس از 10 
شرکت  نام  به  کالن  وام های  گرفتن  با  سال 
هپکو و سرمایه گذاری آن در کسب و کارهای 
میلیارد«   1000« حدود  با  را  شرکت  دیگر 
مراجع  به  پاسخگویی  کم ترین  بدون  و  بدهی 

ذیصالح تحویل می دهند

خصوصی سازی  سازمان  دارد  امکان  چگونه 
میلیارد  چندین  که  بدهکاربانکی  یک  به 
تاکنون  و  دارد  سال 1393  از  برگشتی  چک 
رفع سوء  برگشتی  این چک های  از  هیچ کدام 
در  آیا  کند؟  واگذار  را  هپکو  شرکت  نشده، 
زمان واگذاری امکان استعالم حساب سهامدار 
بابت  پرداختی  صادرکننده چک های  بانک  از 
به راستی  خرید شرکت هپکو وجود نداشت؟ 
اهلیت داربودن سهام دار توسط سازمان  مالک 

خصوصی سازی بر چه مبنایی انجام می شود؟
ست  سازی  خصوصی  مخرب  عملکرد  مقصر، 
اصل 44؟ همانطور که  یا سیاست های کلی 
رهبری فرمودند، سیاست های کلی اصل 44 
و تفسیریه آن در ذات خود عیبی نداشتند و 
می توانستند اقتصاد را نجات بخشند. بشرطی 
و  امین  به شخصی  این مسوولیت خطیر،  که 

متخصص سپرده می شد!

باید به خصوصی سازی حمله ور شد یا خصوصی سازان؟

َو  َرَمیَت  إِْذ  َرَمیَت  ما  َو 
َ َرمی لکنَّ اللَّ

تیر  دشمنان  سوی  به  که  هنگامی  )و 
بلکه  نکردی،  پرتاب  تو  کردی،  پرتاب 
خدا پرتاب کرد.( سوره انفال آیه ی 17

سعود  آل  رژیم  حردانی-  زینب 
بن  »محمد  آمدن  کار  روی  از  پس 
سلمان« به عنوان وزیر دفاع عربستان، 
 1394 سال  ماه  فروردین  ششم  در 
منصور  ربه  عبد  بازگرداندن  بهانه  به 
و  مستعفی  جمهور  رییس  هادی 
را  ای  جانبه  همه  حملۀ  یمن،  فراری 
نتیجه  که  کرد؛  آغاز  کشور  این  علیه 
این 5  رژیم سعودی در طول  حمالت 
هوایی  حملۀ  هزار   250 از  بیش  سال 
و بیش از نیم میلیون موشک، بمب و 
این،  بر  عالوه  بود.  یمن  علیه  خمپاره 
منجر  سعودی  رژیم  وحشیانه  حمالت 
و  یمنی  هزار   60 از  بیش  شهادت  به 
قرار  قحطی  و  گرسنگی  معرض  در 
یمن  مردم  از  نفر  میلیون   14 گرفتن 
شدند؛ اما حامیان دروغین حقوق بشر 
در کشورهای غربی و سازمان های بین 
المللی هنوز هم در مقابل این جنایات 
اند؛ آمریکا  عموماً سکوت اختیار کرده 
های  همکاری  قرارداد  استناد  به  نیز 
حمایت  ریاض  از  عربستان  با  امنیتی 
می کند که همه اینها باعث شد، رژیم 
سعودی در مقابل سکوت جهانیان یمن 

را با خاک یکسان کند.

جنگ  آغاز  با  که  یمن  کشور  بنابراین 
ائتالف غربی - عربی آماج حمالت بی 
وقفه و وسیع نیروهای این ائتالف قرار 
گرفته بود، با انجام حمالت پیشگیرانه 
به جای دفاع و با پیدایش موشک های 
بالستیک با برد بیش از هزار کیلومتر، 
نظامی،  مراکز  به  سنگینی  ضربات 

حیاتی و اقتصادی عربستان زد.

 یکی از این حمالت موشکی که تلفات 
و  کرد  تحمیل  عربستان  بر  سنگینی 
از خواب های طالیی که  را  متجاوزان 
برای آینده یمن دیده بودند، بیدار کرد؛ 
از 10 پهپاد  با استفاده  انصاراهلل  حمله 
مسلح در صبح 14 سپتامبر 2019، به 
دو پاالیشگاه نفتی »بقیق« و »خریص« 
عربستان  شرق  در  آرامکو  شرکت 
)بزرگ ترین پاالیشگاه نفت جهان( بود؛ 
حملۀ که نه تنها آل سعود بلکه دنیا را 

تحت تاثیر قرارداد. 

 29 در  که  آرامکو  سعودی  شرکت 
انحصاری  قرارداد  انقعاد  با   1933 مه 
اکتشاف نفت با شرکت استاندارد اویل 
نهایت  در  و  کار کرد  به  آغاز  کالیفرنیا 
با  توانست   1980 سال  در  عربستان 
کنترل  شرکت  سهام   %100 گرفتن 
باالترین  دارای  بگیرد؛  را  آن  کامل 
و  شده است  اثبات  نفتی  ذخایر  حجم 
اثبات  از ذخائر  مسئولیت 99% درصد 
شده نفت خام کشور عربستان سعودی 
را که میزان آن به 259 میلیارد بشکه 

ذخائر  مجموع  چهارم  یک  حدود  )در 
عهده  بر  می رسد،  جهان(  فعلی  نفت 

دارد. 

آرامکو  سعودی  شرکت  آن،  بر  عالوه 
مالک اصلی میدان نفتی غوار است که 
به شمار  جهان  نفتی  میدان  بزرگترین 
برابر  می آید. این میزان نزدیک به 12 
ذخائر نفتی ایاالت متحده آمریکا است. 
میلیارد  هزار   279 دارای  همچنین 
است.  طبیعی  گاز  ذخایر   مکعب  متر 
نفت  ملی  شرکت  گزارش  اساس  بر 
سال  در  )آرامکو(  سعودی  عربستان 
 111٫1 میزان  به  شرکت  این   ،2018
که  داشته  خالص  درآمد  دالر  میلیارد 
درآمد  رقم  از  بیشتر  بسیار  رقم  این 
بنابراین  بود.  شرکت ها  سایر  سالیانه 
و  سودآورترین  عنوان  به  شرکت  این 

با ارزش ترین )ارزش بازار معادل بین 
در  شرکت  آمریکا(  تریلیون   10 تا   2

سراسر جهان محسوب میشود.

پس از حمله 14 سپتامبر یمنی ها به 
نفت  صادرات  آرامکو،  نفتی  تاسیسات 
عربستان سعودی به طور میانگین 1.5 
و  یافت  کاهش  روز  در  بشکه  میلیون 
تولید 5 میلیون بشکه نفت خام در روز 
تولید  از  نیمی  تقریباً  که  شد  متوقف 
عرضه  درصد   5 و  سعودی  عربستان 
شرکت  همچنین  است.  نفت  جهانی 
آرامکوی سعودی امیدوار بود با عرضه 
 2 ارزش گذاری  به  خود،  سهام  اولیه 
تریلیون دالری دست پیدا کند، اما به 
اقتصادی  تحلیل گر  رول،  ریک  از  نقل 
یواس  »اسپرات  شرکت  رئیس  و 
تاسیسات  به  از حمله  هولدینگ« پس 

از دسترس آرامکو  این رقم دور  نفتی، 
خواهد بود؛ هر چند سعودی ها احتماال 
نفت  و  تولید  ذخیره  ظرفیت  آن قدر 
را  تولید خود  بتوانند  که  دارند  ذخیره 
در 4 تا 6 هفته به سطح قبل از حمله ها 
ارزش گذاری شرکت  در  اما  برگردانند، 
موفق  دالر  تریلیون   2 سطح  در  خود 
نخواهند شد، مگر این که آنها تصمیم 
بگیرند پول کمتری به جیب بزنند و به 

سراغ سرمایه گذاران استراتژیک بروند.

نفت  پاالیشگاه  به  پهپادی  حمله  این 
آرامکو اثبات کرد که تجهیزات نظامی 
آمریکا چندان هم مورد تأیید و اعتبار 
نیستند؛ چرا که دو سال پیش عربستان 
آمریکا  از  تجهیزات  دالر  میلیارد   110
از  استفاده  با  یمن  اما  کرد؛  خریداری 
10 پهپاد ساخت کشور خود، توانست 
به  و  کند  نفوذ  عربستان  قلب  به 
که  را  کشور  این  پاالیشگاه  بزرگترین 
آمریکایی  تجهیزاتی  و  رادارها  انواع  به 

مجهز است، ضربه بزند. 

انجام  )انصاراهلل(  حوثی ها  که  اقدامی 
مادی  خسارات  به  محدود  تنها  دادند، 
و  دارد  نیز  نمادینی  بلکه جنبه  نیست 
ویژه  نظامی و سیاسی  پیام های  حامل 
بود که به دشمن ثابت کرد؛ یمنی ها در 
پنجمین سال جنگ پیشرفت بیشتری 
از  دفاع  برای  ها  آن  اراده  و  اند  داشته 
مستحکم تر  شان  کرامت  و  سرزمین 
ها،  تاکتیک  کسب  با  و  است  شده 

سالح ها و قدرتی نظامی و بازدارنده در 
پی دفاع از کشور خود هستند. با توجه 
 َ به آیه »َو ما َرَمیَت إِْذ َرَمیَت َو لکنَّ اهللَّ
َرمی« انسان اگر با اعتقاد صحیح و در 
مسیر حّق حرکت کند و به فرمان الهی 
تالش و کوشش کند، امدادهای خداوند 

را همراه خود خواهد داشت.

علی القحوم، عضو دفتر سیاسی جنبش 
شبکه  با  گفتگو  در  یمن  انصاراهلل 
همان  از  ائتالف  این  گفت:  المیادین 
قرار  هدف  را  یمن  مردم  جنگ،  آغاز 
ما  اما  را سست کند.  آنان  اراده  تا  داد 
بیشتر  اندازه  هر  می گوییم  دشمن  به 
به  شوید،  کشتار  و  خونریزی  مرتکب 
همان اندازه یقین و اعتقاد ما به عادالنه 
بودن آرمان و شرافت موضعمان بیشتر 
سرزمین  کشور،  آرمان،  از  ما  می شود. 
امکان  و  می کنیم  دفاع  کرامت خود  و 
ندارد به هیچ وجه آرام بگیریم و اراده 

ما سست شود.

بودجه  با  سعودی  عربستان  نهایت  در 
خود  دالری  میلیارد   89 دفاعی 
نتوانست مردم یمن که 80 درصد آنان 
از آب آشامیدنی و غذا محروم هستند 
به  یمن  نیروهای  بلکه  بکند  تسلیم  را 
هوایی  ضد  های  سیستم  وجود  رغم 
پاترییوت در خاک عربستان، با موشک 
ها و پهپادهای خود خواب راحت را از 

چشم سعودی ها گرفتند. 

مقام معظم رهبری در پاسخ به این نقد توضیح 
دادند که »در قضیه ی اصل 44، تفسیریه، علت 
نتیجه ی نامناسب آن نیست؛ بلکه علت اصلی، 
عملکردها است و من همواره مهم ترین منتقد 
آن عملکردها بوده ام و در بسیاری از موارد هم 
در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده ام. 
آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان 
زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی 
بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل44 تأکید 
خصوص  این  در  دولتها  متأسفانه  اما  داشتند. 
این  پیگیر  دائماً  من  و  نکردند  عمل  خوب 

موضوع هستم.«

خصوصی سازی  سازمان  دارد  امکان  چگونه 
میلیارد  چندین  که  بدهکاربانکی  یک  به 
چک برگشتی از سال 1393 دارد و تاکنون 
رفع  برگشتی  چک های  این  از  هیچ کدام 
کند؟  واگذار  را  هپکو  شرکت  نشده،  سوء 
آیا در زمان واگذاری امکان استعالم حساب 
چک های  صادرکننده  بانک  از  سهامدار 
وجود  هپکو  شرکت  خرید  بابت  پرداختی 
اهلیت داربودن  مالک  راستی  به  نداشت؟ 
بر  خصوصی سازی  سازمان  توسط  سهام دار 

چه مبنایی انجام می شود؟

تیری که به سنگ خورد
فارغ  شد،  برگزار  عراق  کشور  در  گذشته  هفته  که  اعتراضاتی  در 
نحوه  دارد،  وجود  که  تأملی  قابل  نکته  تظاهرات،  آغاز  چرایی  از 
پرداختن رسانه هایی همچون بی بی سی و ایران اینترنشنال به این 
ماجرا بود. تخریب وجهه ایران نزد مردم عراق، از اهدافی بود که 

این رسانه ها با آغاز اعتراضات دنبال می کردند.

تاکتیک نخ نما شده

یکی از روش هایی که رسانه های وابسته به غرب در این رابطه به 
کار بستند، پخش اخبار دروغ، مبنی بر حضور نیروهای ایرانی در 

عراق، برای سرکوب معترضان عراقی بود.

به طوری که آمدنیوز و ایران اینترنشنال، به طور ویژه ای فعالیت 
متمرکز کرده  ایران  مردم  به  این خبر  القای  و  مخابره  بر  را  خود 

بودند.

البته این اولین باری نبود که رسانه های معاند ملت ایران و عراق از 
این شیوه مضحکی استفاده می کردند. مشابه همین شایعه در فتنه 
88 ایران نیز وجود داشت. در ایام فتنه سال 88، رسانه هایی مثل 
بی بی سی با پخش تصاویر نیروهای انتظامی و بسیج، مدعی آن 
بودند که ایران برای برخورد با فتنه گران، نیروهای حزب اهلل لبنان 

را به خیابان های تهران آورده است.

 بعنوان مثال یکی از تصاویری که آن روزها در رسانه های خارج 
نشین و حامی فتنه  پخش می شد، عکس مهدی نوروزی-که در 
نبرد با نیروهای داعشی در سامرا به شهادت رسید-بود. این رسانه 
ها با انتشار تصویر شهید مهدی نوروزی، او را از نیروی های حزب 

اهلل لبنان جا زده بودند.

تالش های بیهوده

تالش این رسانه ها برای تفرقه بین ملت ایران و عراق محدود به 
این ماجرا نمی شود. در چند سال گذشته، همزمان با فرا رسیدن 
ایام اربعین امام حسین علیه السالم، بی بی سی و امثالهم نیز حجم 
فعالیت خود را در به حاشیه کشاندن حماسه اربعین و همچنین 
برابر  چندین  عراق،  و  ایران  مردم  برادری  دادن  قرار  تحت الشعاع 

می کنند.

در یکی از این موارد، روزنامه سعودی »الشرق االوسط« در گزارشی 
از خطر تعرض زائران ایرانی، با بانوان عراقی خبر داده بود.

در آبان ماه سال گذشته نیز بی بی سی در گزارشی تحت عنوان 
»تأثیر مراسم پیاده روی اربعین بر جامه عراق«، پیاده روی اربعین 
را که هر ساله مشتاقان امام حسین را میلیونی به کربال می کشاند، 
مختل کننده اقتصاد عراق دانسته بود. تا با این روش مردم عراق را 

به پیاده روی اربعین بد بین کند.

امسال نیز در آستانه مراسم اربعین، بی بی سی طی گزارشی کذب، 
اعالم کرد که روحانیون شیعه عراق دختران نوجوان را ]در قبال 
دریافت پول[ به صیغه مردان بزرگ سال در می آورند. تا شاید بتواند 
تخریب  عراق  مردم  نزد  را  اسالم  به طور کلی  و  روحانیون  وجهه 

کنند.

انکار واقعیت

با آنکه پس از سخنرانی شب جمعه نخست وزیر عراق در ارتباط 
آرامش  در  ها  شهر  و  کرده  فروکش  اعتراضات  اخیر،  تظاهرات  با 
سخنان  که  شد  مدعی  گزارشی  در  بی بی سی  می بردند،  سر  به 
بی  بی  است.  نکرده  بحران  نشاندن  فرو  به  »عبدالمهدی« کمکی 
از  و  می دهد  نشان  وارونه  را  ماجرا  دروغ پردازی  با  طرفی  از  سی 

طرفی دیگر نیز دست به انکار واقعیت می زند.

آنچه که مشخص است این است که مانند همیشه، تالش رسانه های 
غرب برای ایجاد اختالف بین مردم ایران و عراق با شکست مواجه 
شده و هم ملت ایران و هم عراقی ها، بیش از پیش بر برادری خود 

تاکید می کنند.

ایران  مثل  رسانه هایی  دیگر  و  سی  بی  بی  برای  ماجرا  تلخ  نکته 
اینترنشنال این است که حنای سیاست »تفرقه بینداز و حکومت 
کن«، دیگر رنگی ندارد و چه مردم ایران و چه مردم عراق، اسیر 

این شایعه پراکنی ها نمی شوند.

ما را به خیر شما امید نیست شر مرسانید!

امور  نابجای وزارت  و  بیانیه شتابزده  ما،  برای  تلخ ماجرا  نکته  اما 
به  توجه  با  بود  ایران خواسته  از مردم  بوده که  خارجه کشورمان 
ثانوی  اطالع  تا  اربعین حسینی  سفر  از  عراق  درون  های  ناآرامی 

خودداری کنند!

این در حالی است که اساساً شهرهای زیارتی و مسیر پیاده روی 
اربعین به طور کامل امن بوده و هیچ گونه خطری در میان نبوده 
در  که  اخیر  های  سال  همانند  خارجه  وزارت  مسئولین  اما  است 
التماس به آمریکا و اروپا شأن جمهوری اسالمی را رعایت نکرده 
نداشته  مملکت  حال  به  سودی  آشکارشون  و  پنهان  مذاکرات  و 
ارمغان  به  ایران و عراق و مردم  این اطالعیه هم سودی برای  در 
بایست ضمن محترم شمردن حق  اند! وزارت خارجه می  نداشته 
منتقدین وضعیت اقتصادی در عراق، می بایست نسبت به دخالت 
آمریکا و سعودی در عراق هشدار می داده و از دولت متحد حمایت 
می کرد نه اینکه با دامن زدن به جو رسانه ای که »بی بی سی« و 
»ایران اینترنشنال« شروع کرده بودند، مردم ایران را دچار شبهه 

می کردند! باید گفت ما را به خیر شما امید نیست شر مرسانید!

یمن چگونه شاخ سعودی را شکست؟

غرب را رها کنید فریدون ها را کنترل کنید
این روزها مسئوالن دولت و افراد و رسانه های همسو با آنها 
راه حل مشکالت اقتصادی کشور و مردم را مذاکره با غرب و 
در مواقعی امتیازدادن به آنها می دانند، غافل از اینکه بخش 
فریدون ها  جوالن  نتیجه  کشور  اقتصادی  مشکالت  عمده 

است.

از  یکی  قطعی  حکم  باالخره  قوس  و  مدت ها کش  از  پس 
پرونده های مهم و پر حاشیه اخیر اعالم شد. بر اساس این 
حکم حسین فریدون برادر و دستیار رئیس جمهور به جرم 
دریافت رشوه به 5 سال حبس و جزای نقدی 31 میلیارد 

تومانی محکوم شد.

کالن  از  یکی  که  است  قرار  این  از  پرونده  این  ماجرای 
و  بند  زدو  با  دانیال زاده«  »رسول  نام  به  بانکی  بدهکاران 
تومان  میلیارد   26 میزان  به  غیرقانونی  وجوهات  پرداخت 
از جمله خرید یک منزل 14 میلیارد تومانی در سعدآباد به 

نام همسر حسین فریدون و برخی دیگر از مراودات مالی، 
از طریق برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور موفق به تعیین 
مدیرعامل دو بانک ملت و رفاه و مهره چینی در بانک ملی 

شده است.

جزئیات کیفرخواست پرونده که بخشی از آن منتشر شده، 
و  مراودات گسترده  از  تأسف انگیزی  و  نکات عجیب  حاوی 

پشت پرده دانیال زاده با حسین فریدون است.

از تصاحب سهم 40 درصدی سهم ایمیدرو از معدن سنگ 
اعمال  طریق  از  دانیال زاده  توسط  خواف  سنگان  آهن 
و  مراسم تشییع  برای  میلیون  واریز 052  تا  فریدون،  نفوذ 
 ترحیم مادر فریدون به حساب همسر خواهر وی و ...، نکات 

تأسف انگیزی از این مراوده مسموم است.

یک  پنهان  ابعاد  شدن  روشن  و  پرونده  این  تشکیل  اما 
مدیریت کشور چند  باالی  در سطح  نفوذ  اعمال  و  زدوبند 
از  اعتقاد کارشناسان یکی  به  نکته مهم در دل خود دارد. 

مهم ترین عوامل اخالل و مشکل در اقتصاد هر کشور عالوه 
بر سیاست های غلط اقتصادی، بروز فساد و رانت است.

اقتصادی  و  اداری  سیستم  در  را  اخالل  این  نمونه های 
کشورمان بارها مشاهده کرده ایم. اینکه یک فرد که در فضای 
سیاسی این کشور تقریبا محلی از اعراب ندارد تنها به علت 
اینکه برادر رئیس جمهور و منسوب و منصوب وی است، به 
خود اجازه دهد به قیمت دریافت رشوه چند میلیاردی مدیر 
بانک جابجا کند یا سهام فالن شرکت معدنی را به نام فرد 
رشوه دهنده کند، صرف نظر از اینکه چه توجیهی در فضای 
اقتصادی و سیاسی کشور و چه تأثیر نامطلوبی در وضعیت 
معیشت مردم دارد، نشان از یک رویه نادرست و بیمار در 

اقتصاد و مدیریت است.

جالب اینکه این دستیار صدیق! در ایام مذاکرات هسته ای 
عضو ثابت تیم مذاکره کننده ایرانی هم بوده است.

شاید بتوان خیانت فریدون ها به این کشور را فراتر از اخالل 

مالی و اقتصادی، اخالل در اعتماد مردم نسبت به نظام و 
مسئوالن دانست و چه جرمی  باالتر از این؟

یک  و سختی ها  تلخی ها  این  کنار  در  مردم  اما  روزها  این 
تعارف  بدون  برخورد  هم  آن  و  دارند  فزاینده  دلخوشی 

دستگاه قضا با این زالوهای اقتصادی است.



فریاد

فریاد خوزستان - سال هاست که اهواز شهر 
یک  صبور،  حال  عین  در  و  رنج  و  درد  از  پر 
مسئول مردمی، جهادی و انقالبی به خود ندیده 
است. مسئولینی که زیاد از مردم و مشکالت این 
شهر حرف می زنند، فراوانند؛ اما مسئولینی که 
در بطن مردم و نه با حرف بلکه با عمل به دنبال 

مشکالت آن ها باشند، تعدادشان کم است.

ایران  نگین  و  الماس  خوزستان  استان  اینکه  با 
طبیعی  مواهب  واسطۀ  به  کشور  تمام  است؛ 
در  شهرها  سایر  مردم  و  گردید  آباد  خوزستان 
رفاه و آسایش نسبی قرار گرفتند. همچنین برای 
جوانان کشور اشتغال ایجاد کرد و مسئولینی که 
پر  را  خود  جیب  استان  این  مواهب  طریق  از 
کردند؛ اما خود این استان و مردم آن روز به روز 
فقیرتر و با مشکالت عدید طبیعی و غیرطبیعی 
داشتن  از  دریغ  و  کنند  نرم می  پنجه  و  دست 

یک گوش شنوا!

خود  اصلی  وظیفه  هم،  آن  مجلس  نمایندگان 
می  سر  به  ها  حاشیه  در  و  کردند  فراموش  را 
برند. مسئولین استانی هم که درگیر بوروکراسی 
اداری و پاس دادن مسائل از یکی به یکی دیگر 
هستند. در این بین نارضایتی و خشم مردم روز 
فقط  که  به طوری  بود  افزایش  در حال  روز  به 
یک جرقه برای انفجار کافی بود. بنابراین مردم 
نیاز به امید برای حل مشکالت داشتند؛ نیازی 
که با انتصاب به موقع عبدالنبی موسوی فرد از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان نماینده ولی 

فقیه در استان و امام جمعه اهواز دیده شد.

عملکرد و اقدامات دلسوزانه و جهادی امام جمعه 
دادخواهی  مرجع  به  را  ایشان  سرعت  به  اهواز 
حل  و  پیگیری  برای  ها  آن  امیدواری  و  مردم 
مشکالتشان تبدیل کرد. عبدالنبی موسوی فرد 
آمدند.  به دنیا  فارس  در سال 1335 در جهرم 
خانواده  همراه  به  کودکی  سنین  از  ایشان 
دوران  تمام  کند؛  می  مهاجرت   خرمشهر  به 
گذراند  شهر  این  در  را  خود  جوانی  و  نوجوانی 
و سپس برای تحصیل علوم دینی عازم شهر قم 
شدند. پس از پیروزی هشت سال دفاع مقدس و 
اتمام دوره تحصیل طلبگی، در سال 84 به مدت 

امام  امام جمعه رامهرمز و در سال 89  5 سال 
 98 سال  در  نهایت  در  بودند.  خرمشهر  جمعه 
نماینده  عنوان  به  رهبری  معظم  مقام  حکم  با 
ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز 

منصوب شدند.

انجام  مسئولیت  گرفتن  از  بعد  که  گامی  اولین 
از  یکی  در  خود  زندگی  محل  انتخاب  دادند، 
مناطق پایین شهر اهواز )آخرآسفالت( و در میان 
مردم بودن است؛ محله ی که تا قبل از سکونت 
شهرداری  و  بود  خاکی  آن  های  کوچه  ایشان 
رسیدگی نمی کردند و به محض اطالع از محل 
را  خود  کارکنان  نور  سرعت  به  ایشان  سکونت 
با  که  فرستادند؛  کوچه  کردن  آسفالت  برای 
رو  به  رو  جمعه  امام  ستودنی  و  جدی  واکنش 
شدند، ایشان گفتند: یا کل محله را آسفالت می 
کنید یا اینکه تمام آسفالت را بکَنَند، در غیر این 
صورت در نماز جمعه اعالم عمومی می کنم که 

فقط کوچه ما را درست کردید.

های  شبکه  و  استان  تمام  در  که  واکنشی 
مسئولی  این شهر  باالخره  که  پیچید  اجتماعی 
شد.  پیدا  هایشان  دغدغه  و  خودشان  از جنس 
بدون  و  ساده  عادی  مردم  مثل  که  مسئولی 
شهر  به  عزیمت  برای  همراه  و  محافظ  داشتن 
شهری  بین  های  تاکسی  از  )ماهشهر(  دیگری 
که  مردم  سایر  همچون  کنند،  می  استفاده 
شوند؛  می  بازرسی  آیند،  می  جمعه  نماز  برای 
و  دردها  و  است  باز  مردم  روی  به  دردفترشان 
حرفهای مردم را بدون واسطه یا محافظ داشتن 

در کمال تواضع گوش میدهند.

با  دیدارشان  در  رهبری  معظم  مقام  بارها    
داری  مردم  و  بودن  مردمی  جمعه،  امامان 
دیدارها  این  از  یکی  در  کردند،  مطرح  را 
فرمودند:»مردم داری، یکی از وظایف امام جمعه 
جمعه  امـام  حـاال  ما  آقا!  بگوییم:  نباید  است. 
ایـن   تـوی  یا  ایـن شـهر  باالخره توی  هستیم، 
اسـتان،  مردم  باید بیایند سراغ ما. نـه  آقا، شـما  
بدون هر  ابتدائا،  آقایی عمل کنید که  آن  مثل 
آشنایی، وارد یک شهری شـده اسـت تا در این 
کارها  بدترین  بکند...  دیـن   تبلیغ   و  بماند  شهر 

بـرای امـام جمعه این است  که  مـردم، هـر کار 
کنند دستشان به امام جمعه نرسد. این بدترین 
جمعه  امـام  بـرای  چیزها  بهترین  چیزهاست. 
این است  که  بـتواند  دل مـردم را بـه خود جذب 

کـند و عـواطف مردم  را به خود مـتوجه کند.

رهنمودهای رهبری را موسوی فرد امام جامعه 
به  در عمل  و  دادند  و دل گوش  با جان  اهواز، 
بهترین شکل ممکن به فعلیت در آوردند. یکی 
سر  آن  با  همیشه  اهواز  که  بزرگی  از مشکالت 
وکله دارد، معضل فاضالب های قدیمی همراه با 
بر بوی  پس زدگی در سطح خیابانها که عالوه 
نامطبوع، رفت و آمد مردم را نیز مختل میکرد 
و هر چند وقت یک بار باعث قطعی آب یکی از 
مناطق میشود؛ که نماینده ولی فقیه کمر همت 
به  را  اهواز  فاضالب  گزارش مشکل  و  بستند  را 
دست مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دادند 
و قول تأمین بودجه را گرفتند. الحمداهلل کارهای 

آن در حال انجام است.

 در حالی که نمایندگان مجلس همیشه در خواب 
یا در حاشیه به جای این که این معضل مردم را 
پیگیری کنند، در مجلس نامه درخواست از وزیر 
حمیدرضا  بازگشت  کردن  فراهم  برای  ورزش 

گرشاسبی به پرسپولیس را پیگری میکنند!

و  جهادی  برانگیز  تحسین  اقدامات  دیگر  از 
مسئوالنه عبدالنبی موسوی فرد، در مورد منطقه 
سر  تقسیمات  در  که  ای  منطقه  بود؛  مشعلی 
قرار  اهواز  و  کارون  شهرستان  بین  شهری  مرز 
هستندکه  عدیدهای  مشکالت  دارای  و  گرفته 
بنابراین  نمیکردند.  رسیدگی  آن  به  شهرداری 
معاون  استاندار،  جمله  از  را  مسئولین  ایشان 
استاندار، فرماندار و غیره را به منطقه آوردند تا 
از نزدیک شاهد عدم رسیدگی به مشکالت مردم 

این منطقه باشند.

همچنین در زمان سیل عالوه بر اینکه شانه به 
شانه مردم سیل زده، در کنار گروههای جهادی 
نیزکه  اکنون  میکردند،  کمک  مناطق  این  در 
مانده  مناطق  این  بیشتر  در  هنوز  سیل  بقایای 
و خیلی از مسئولین فقط تا همان روزهای اول 

با مردم بودند، این سید بزرگوار هنوز هم پیگیر 
لحظهای  و  هستند  زده  سیل  مردم  مشکالت 

مردم را تنها نگذاشتند. 

در  بار  یک  صمیمانه  دیدار  دو  اینها،  بر  عالوه 
در  بار  یک  و  چمران  شهید  دانشگاه  خوابگاه 
قشر  با  آخرآسفالت  منطقه  رضوان  مسجد 
و  مسائل  به  نزدیک  از  و  داشتند  دانشجو 
اقدامات  از  دغدغههای دانشجویان گوش دادند. 
دیگر امام جمعه حضور در یکی از مناطق محروم 
شهر اهواز در سحر ماه مبارک رمضان بود، که 
به دور از هرگونه تشریفاتی و به صورت سرزده 

زیراندازی  هیچ  بدون  مردم  کنار  و  خیابان  در 
نشستند که از نزدیک شاهد معضالت و مشکالت 
منطقه و مردم آن باشند. همچنین موسوی فرد 
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با کارگران 
زحمتکش کارخانه نیشکر هفت تپه جلسهای را 
های  درخواست  و  مطالبات  به  و  دادند  تشکیل 

آنان توجه کردند.

این  در  فرد  موسوی  عبدالنبی  منش  و  رفتار 
به  میگذرد  مسئولیتشان  از  که  کوتاهی  مدت 
طور شفاف و دور از هر گونه حرکتهای نمایشی 
انقالبی، جهادی و مردمی بودن را  مسئول تراز 
به همه مسئولینی که مسئول حکومت بودن تا 
این  برای  میتوان  آری  که  داد؛  نشان  را  مردم، 
مردم خدمت کرد و مشکالت آنها را برطرف کرد 
به شرط این که پای کار باشید و از آن پشت میز 
نشینی و سفرهای تفریحی دل بکنید. مسئولین 
باید باور داشته باشند که  مشکالت مردم ربطی 
به تحریمها ندارد، بلکه به بیکفایتی و ناکارآمدی 

و کمکاری بعضی از آن ها برمیگردد.

و  مواد  تولید   - الهایی سحر  جواد 
این  هدایت  و  شیمیایی  پسماندهای 
مواد آلوده کننده تحت  عنوان گاز به 
سمت مشعل هایی که در آسمان می 
سوزند، دود و مواد سمی ناشی از آنها 
خطر ابتال به بیماری های تنفسی را 

افزایش می دهد. 
این  تاثیرات  درمورد  تحقیقات 
و  شیمیایی  های  آالینده  و  آلودگی 
زمین  سواحل،  تخریب  بر  صنعتی 
خاک،  فرسایش  و  کشاورزی  های 
انقراض گونه های جانوری و گیاهی 
در جنگل ها، آلودگی آب ها و کاهش 
پسماندهای  دفع  دلیل  به  آبزیان 
زیست  تاثیرات  نشانگر  شیمیایی، 
این  وتاثیر  منطقه  در  محیطی 
آالینده های شیمیایی، آلودگی هوا و 
آلودگی صوتی بر بهداشت جسمی و 
روانشناختی مردم بومی منطقه است 
از  شده  آزاد  ترکیبات  از  برخي 
تشدید  باعث  مي توانند  فلر  فرآیند 
آسم  جمله  از  تنفسي  بیماري هاي 
 ۲۰۰۰ سال  گزارش  مطابق  شوند. 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
غلظت  مي تواند  فلر   )EPA( آمریکا 
باالیي از گاز سولفید هیدروژن را که 
مشابه سیانور سمي است، در محیط 
مدت  کوتاه  گرفتن  قرار  کند.  ایجاد 
در معرض این گاز ممکن است منجر 
با  همراه  ُشش ها  عملکرد  کاهش  به 
خس خس  مانند  نشانه ها  از  برخي 
قفسه  بر  فشار  و  نفس  تنگي  کردن، 

سینه شود.
باشد،  کامل  فلر  در  احتراق  اگر 
و  کربن  دي اکسید  آب،  بخار  فقط 
دي اکسید گوگرد به عنوان محصوالت 
احتراق تولید خواهد شد. اما واقعیت 
آن است که کنترل احتراق گازها در 
نوک فلر  امکان پذیر نبوده، از این رو 
گازهاي  مذکور،  ترکیبات  از  غیر 
گازهاي  مي شود.  تولید  نیز  دیگري 
SO( و سولفید 

2
دي اکسید گوگرد )

ایجاد  اصلي  )H2S( عامل  هیدروژن 
بوي نامطبوع در فلرها هستند.

 SO2 گازي بي رنگ با بوي بد است. 
تحریک  را  تنفسي  سیستم  گاز  این 
به  منجر  مي تواند  حتي  و  کرده 

برونشیت و آسم شود.
 H2S ماده شیمیایي بسیار خطرناک 
با بوي تخم مرغ فاسد است. مهم ترین 
در  گاز  این  توانایي   H2S آسیب 
ایجاد مرگ ناگهاني براي کسي است 
غلظت  معرض  در  طوالني  مدت  که 
نکته  گیرد.  قرار  گاز،  این  از  باالیي 

مهم دیگر آن است که تماس مداوم 
با غلظت پایین آن باعث کاهش حس 
بویایي در شخص خواهد شد. بدیهي 
گاز،  این  از  باال  غلظت هاي  در  است 
کامل مختل  به صورت  بویایي  حس 

مي شود.

آلکن ها: اتیلن، پروپیلن

می تحریک  چشم  کم،  چگالی   در 
بخصوص زیاد  تراکم  در  و   شود 
ایجاد باعث  بزرگساالن  و   کودکان 

مشکالت تنفسی می شود.

 این ماده روی عمق لوله های ریه و
آسم عالئم  و  گذارد  می  اثر   تنفسی 
های تراکم  در  کند.  می  تشدید   را 
 زیاد منجر به متا هموگلوبین ها می
 شود که مانع از جذب اکسیژن توسط
تنفسی دستگاه  این  شود.  می   خون 
و آسم  نتیجه  در  و  تحریک کرده   را 
این کند.  می  تشدید  را   برونشیت 
و تهوع  حالت  ضعف،  به  منجر   امر 

استفراغ خواهد شد.

هیدروژن سولفید

بینی و  چشم  روی   ، کم  تراکم   در 
بی به  منجر  که  گذارد  می   تأثیر 
باور این  شود.  می  سردرد  و   خوابی 
و سرطان  به  منجر  که  دارد   وجود 

حمله قلبی خواهد شد.

آلکانز: متان، اتان، پروپان

تورم، خارش به  منجر  کم  تراکم   در 
زیاد تراکم  در  و  شود  می  التهاب   و 
می ریه  حاد  تورم  و  اگزما  به   منجر 

شود.

، تولوئن   ، بنزن  معطر:  هاي   سم 
زایلن

است. زا  سرطان  و  سمی  ماده  این    
 این مواد بر روی سیستم عصبی تأثیر
به منجر  کم  تراکم  در  و  گذارد   می 

باعث و  شود  می  خون   ناهنجاری 
تحریک پوست و افسردگی می شود.

تولوئن

 تولوئن یک ماده شیمیایی با یک گروه
تولوئن است.  بنزن  حلقه  در   متیل 
 یک سیستم عصبی مرکزی قدرتمند
، خودشیفتگی  به  منجر  که   است 
 ناهماهنگی ، سستی عاطفی و عالئم

ذهنی مانند سردرد و خستگی.

شناخته نوروتوکسیک    پاسخهای 
در گرفتن  قرار  معرض  در   شده 
تندخویی شامل  تولوئن  حاد   معرض 
 ، چاقی ، خواب آلودگی ، کاهش بهره
، واکنش  زمان  تغییر   ، ذهنی   وری 
بینایی  ، سرگیجه   ، اختالل   تعادل 

آشفته ، پارستزی است.

در گرفتن  قرار  به  عصبی   پاسخهای 
عاطفی ناتوانی  شامل  مزمن   معرض 
حسی بی   ، لرزش   ، عجیب  رفتار   ، 
، آتاکسی   ، ریتمیک  اندام   ، حرکات 
آتروفی یادگیری   ، مخچه   آتاکسی 
، هیجان   ، گردش  کاهش   ،  نوری 
وز وز   ، توهم   ، هذیان   سردرگمی 

کردن گوش مي باشد.

استایرن

بنزن( اتیل   ، بنزن  )وینیل   استایرن 
، پوست  کننده  تحریک  ماده   یک 

است. مخاطی   غشاهای  و  ها   چشم 
سوزش و  فوقانی  تنفسی   دستگاه 

 50 در  شدهppmچشم  گزارش    
است.

نفتالین

است همولیتیک  عامل  یک   نفتالین 
غشای  ، هموگلوبین  آزادسازی  با   و 
برد می  بین  از  را  قرمز   گلبولهای 
می چشم  کننده  تحریک  باعث   و 
ایجاد باعث  است  ممکن  که   شود 
اولیه شامل مروارید شود. عالئم   آب 
، گیجی   ، سردرد   ، چشم   سوزش 
 هیجان ، ضعف ، تعریق زیاد ، تهوع
 ، استفراغ ، درد شکم ، سوزش مثانه
 است. متابولیت ها همولیتیک هستند
به ثانویه  بیولوژیکی  آسیب  یعنی   ، 
 نفتالین است. گزارش شده است که
 سردرد ، حالت تهوع و سردرگمی بعد

از استنشاق بخار رخ می دهد.

مرکز کارمند  آرگو   جیمز   دکتر 
ایاالت سالمتی  و  زیست   محیط 
خود دکتراي  نامه  پایان  در   متحده 
نفت صنعت  های  گویداستدالل   مي 
به کسی آنها  فعالیت های   و گاز که 
 آسیب نمی رساند یک دروغ قشنگ
 است زندگي در مجاورت شعله هاي
و انسان  زندگی  همه  برای   فلرهای 

حیوان خطرناک است.

 گاز فلر، هدر رفت سرمایه اي که با
آن خوزستان را مي توان آباد کرد

سالمتي و  میسوزند  که   گازهایي 
که گازهایي  گیرند،  مي  مردم  از   را 
، هدر  را  ملتي  سرمایه  و   میسوزند 
تباه مارا  بعدي  هاي  نسل  دارایي   و 
انرژي به  اگر  که  گازهایي  کند،   مي 
کشورهاي با  و  شوند  تولید   برق 
فروخته برق  انرژي  نیازمند   همسایه 
 شوند ) عراق ، افغانستان و پاکستان
از بیشتر  آن  پول  شود  فروخته   و...( 
خام فروش  که  میشود  نفتي   فروش 

آن سودي براي کشور ما ندارد.

 از طرفي تمام کشورهاي تولید کننده
 نفت از دو دهه پیش ملزم به کاهش
شدند نفت  همراه  گازهاي   سوزاندن 
1997پروتکل سال  در  کشورها   این 
 کیوتو را ایجاد کردند که تا پایان سال
توسعه حال  در  کشور   61  ،  2003 
به متعهد  و  امضاء  را  آن  صنعتي   و 

کاهش سوزاندن گاز شدند.

 شوربختانه کشور ما براي استفاده از
 گاز فلر تاکنون هیچ برنامه و طرحي
 نداشته و نبود یک قانون قوي جهت
سرمایه این  سوختن  از   جلوگیري 
مردمان تمام  که  شده  باعث   ملي 
سوز گاز  فلرهاي  تاسیسات   میزبان 
 بیمار و سونامي سرطانها و بیماریهاي

خوني و تنفسي بیداد مي کند.

که گازي  بایست  مي  نفت   شرکت 
 مي سوزد و هدر مي رود را به بخش
 خصوصي جهت تولید برق و صادرات

آن اقدام کند که با این کار:

و  اسیدي  هاي  باران  تشکیل  از   .1
انتشار  و  اسیدي  هاي  غبار  حتي 
گازهاي گلخانه اي و ضررهایي که به 
سالمت مردم خوزستان وارد میشود 

جلوگیري شود.
مي  هدر  که  گازي  از  برق  تولید   .2
جلوگیري  و  ملي  سرمایه  حفظ  رود 
از هدر رفت روزانه تقریبا 50 میلیون 

مشکالت  کشور  در  گاز  مکعب  متر 
کمبود 7٪  برق کشور ما را برطرف و 
تولید یک درآمد پایدار براي مملکت 

ما بدنبال دارد.
3. بر حسب بند 13 سیاستهای کلی 
با  مقابله  موضوع  با  مقاومتی  اقتصاد 
از  حاصل  درآمدهای  پذیری  ضربه 
برق  ،صادرات  گاز   و  نفت  صادرات 
اقتصاد  در  موثر  های  راه  از  یکی 
تنوع  مزایدی چون  و  است  مقاومتی 
بخشی به سبد صادرات انرژی)عالوه 
با  ارتباطات  توسعه  گاز(،  و  نفت  بر 
جایگاه  تقویت  همسایه،  کشورهای 
منطقه  انرژی  هاب  عنوان  به  ایران 
پایدار حتی در  و وجود منبع درآمد 

شرایط تحریم را دارد.
پیمان  ایران  اینکه  به  توجه  با   .4
)کاهش  ریو  ی  ،پیمان نامه  کیوتو 
متان،  نظیر  گلخانه ای  گازهای 
دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن در 
پاریس)کنفرانس  پیمان  زمین(،  جو 
ملل  سازمان   2015 اقلیم  تغییر 
وین  کنوانسیون  پاریس(،  در  متحد 
براي حفاظت از الیه ازن، کنوانسیون 
منطقه اي کویت، پروتکل  مونترآل  در 
مورد مواد کاهنده  الیه  ازن  ـ الحاقی 
فلرینگ  ادامه  وین،  کنوانسیون  به 
مردم  سالمت  تهدید  بر  عالوه  گاز 
بین  سنگین  هاي  جریمه  خوزستان 
 2014 سال  در  دارد  بدنبال  المللي 
ایران ، روسیه و نیجریه 5/1 میلیارد 

دالر جریمه شده اند.

راهکار:

خصوصي  بخش  به  گاز  تحویل   .1
اولویت جوامع  با   ( برق  تولید  جهت 
محلي و جامعه میزبان گاز( و خرید 
به  صادرات  جهت  برق  تضمیني 

کشورهاي همسایه.
2. تعریف ضوابط و کانال هاي نظارتي 
این  فلر  بر هدر رفت گاز در  جدید  
سرمایه ملي توسط نمایندگان محترم 

مجلس.

 و در آخر سوال ما از ١٨ نماینده
براي تاکنون  است:  این   استان 
چه ملي  سرمایه  رفت  هدر   این 
برنامه هدفمندي و چه   راهبردي 
از کشور  سهم  و  کردید   اتخاذ 
مگاوات میلیون   3.6 برق   تولید 
فلر گاز  از  جهاني  برق   ساعت 

چقدر است ؟

فریاد خوزستان - سفر دو روزه حجت االسالم علی اکبر ناطق 
نوری به خوزستان در هفته گذشته و حضور در برخی شرکت های 
اما  به اذهان مردم خوزستان متبادر کرده  را  خصوصی، سؤاالتی 
حمایت وی از دکتر شریعتی استاندار خوزستان، مسئله را عجیب 

تر کرده است!

ناطق نوری در جلسه شورای اداری خوزستان سوم مهر 98 گفته: 
داده ام،  انجام  استان  مختلف  پروژه های  از  که  بازدیدهایی  »در 
همه یکپارچه از مدیریت استاندار خوزستان حمایت کرده اند و از 
استاندار راضی بوده اند و در این زمینه دعا می کنم تا خدمت دهی 
آقای شریعتی در خوزستان همچنان ادامه داشته باشد. دولت و 
باید قدر چنین استانداری را بدانند و از خدمات دهی و  منطقه 

تالش های ایشان حمایت کنند.«.

همه می دانیم اگرچه شریعتی در ظاهر استانداری فعال بوده و 
سعی کرده در بین مردم و شهرها و مناطق حضور پیدا کند اما 
نتایج عملکرد او نشان می دهد این فعالیت ها موجب نشده حتی 

یکی از بحران های استان به درستی حل شود.

بیشتر  کرده  سعی  و  بوده  کنار  سیاست  از  دهه  دو  نوری  ناطق 
اجرایی  مسئولیت  نیز  حاضر  حال  در  و  کند  عمل  پرده  پشت 
خوزستان  با  رابطه  در  نظری  اظهار  تاکنون  وی  طرفی  از  ندارد؛ 
اما چگونه بدون اطالع قبلی وارد  و مشکالت خوزستان نداشته، 
خوزستان شده و از مجتمع فوالد روهینا بازدید کرد. رئیس هیئت 
مدیره فوالدروهینا، محمد جابریان صاحب دوکارخانه فوالد است. 
با  کند. سال 97  فعالیت می  درفوالد  جابریان 40 سال  خانواده 
مشارکت بانک صنعت، معدن و تجارت، 100 میلیون یورو به این 

مجتمع خصوصی هم تزریق شد.

این حمایت جناب ناطق از دکتر شریعتی، استانداری که از روز 
آمدنش تاکنون، خوزستان در بحران اندر بحران به سر برده، از دو 

حالت خارج نیست:

1. یا جناب ناطق رو به جاهای خیلی خوب بردند که کسی در 
انتقاد از استاندار و این وضعیت استان حرفی نزند. بازدید از چند 
اهواز و شرکت در جلسه  شرکت خصوصی و حضور در زورخانه 

شورای اداری خوزستان، دیدارهای جناب ناطق در استان بوده!

2. یا هم مردم اساساً جناب ناطق را حساب نکردند و اصاًل در نزد 
وی از وضعیت استان و سوءمدیریت استاندار گله نکرده اند!

ایام سیل خانمان برافکن گلستان، خوزستان  ناطق نوری که در 
و لرستان خبری از وی در رسانه ها نبود و در جمع مردم سیل 
زده هم حضور پیدا نکرد و جهت خدمت به مناطق سیل زده هیچ 
استاندار  توسط  خوزستان  سیالب  مدیریت  از  حاال  ننمود،  اقدام 
خوزستان به نیکی یاد میکند و مدعی است که ایشان این بحران 

را به بهترین وجه اداره کرده است!

کاش جناب ناطق در جمع اصحاب رسانه خوزستان و مردم یکی 
از مناطق اهواز یا هر کجای خوزستان حاضر می شد و دردها را 
می شنید و مشکالت این استان غنی را به چشم می دید سپس 

دم از مدیریت عالی استاندار می زد!

اند  نگذاشته  که  است  خوزستان  مسئولین  زیرکی  از  این  البته 
گزارش های دقیق و عریان از وضعیت بحران های خوزستان به 
درستی در کشور و رسانه های ملی منتشر شود. نگذاشته اند تا 
دستگاه های مرکزی و مسئولین پایتخت نشین، تصوری صحیح از 

مشکالت خوزستان داشته باشند مبادا اقدام به تغییر آنان کنند!

البته کیست که نداند خوزستان هنوز درگیر مشکالت اولیه خود 
یعنی آب و هوا و برق و خاک است تا چه برسد به رتبه 28 آموزش 
و پرورش در کشور و رتبه سوم خودکشی در بین استان ها و رتبه 

اول اعتصابات کارگری و تصادفات جاده ای و سایر شاخص ها!

براستی مأموریت ناطق نوری از سفر به خوزستان چه بوده؟ ناطق 
چه چیزی را می خواست رصد کند؟ چرا در بین مردم و اصحاب 

رسانه یا دانشجویان و طالب استان حاضر نشد؟ 

بارقه امید در دل خوزستانی ها با آمدن حجت االسالم موسوی فرد

مخاطرات غیرقابل جبران فلرهای نفتی
 برای مردم خوزستان

ناطق نوری در خوزستان!
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خوزستان خوزسـتان

 

از  طالب دانشجویان اهوازی نسبت به خصوصی سازی رانتی و در حمایت 
کارگران نیشکر هفت تپه هپکو اراک و ماشین سازی تبریزتجمع کردند.

طالب و دانشجویان اهوازی در حمایت از کارگران در هفته و در اعتراض به 
خصوصی سازی رانتی تجمع کردند.

تجمع هماهنگی از سوی طالب و دانشجویان اهوازی در اعتراض به خصوصی 
سازی رانتی و در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه هپکو اراک و ماشین 

سازی تبریز ، هم زمان با دیگر دانشجویان در تهران و اراک برگزار شد.

 بازگرداندن نام شهید به خیابان های اهواز به روایت تصویر

در پی حذف عنوان » شهید« از تابلوهای برخی کوچه ها و معابر شهری 
در اهواز جمعی از جوانان منطقه هفت در حرکتی خودجوش با طراحی 

کلمه شهید تابلوها را اصالح کردند.

در پی حذف عنوان » شهید« از تابلوهای برخی کوچه ها و معابر شهری 
در اهواز جمعی از جوانان منطقه هفت در محل زیتون کاری این  شهر 

طی حرکتی خودجوش با طراحی کلمه شهید تابلوها را اصالح کردند.

 تجمع طالب و دانشجویان اهوازی در حمایت از
کارگران نیشکر هفت تپه

 بازگرداندن عنوان »شهید« به تابلوی خیابان های
اهواز توسط جوانان اهوازی



 آیا خوزستان برای سیل
احتمالی آماده است؟

 سیالب بی سابقه ی بهار 9٨ تجربه
و بود  خوزستان  برای  عجیبی   ی 
تحت هنوز  استان  مناطق   بسیاری 
 تاثیر آن قرار دارند. به گونه ای که
 می توان گفت در برخی زیرساخت
 های استان هنوز بحران تمام نشده
سیل، مجدد  بروز  صورت  در   و 
خورد. خواهد  رقم  بدتر   اتفاقاتی 
 رودخانه ها، کانال ها و نهرهایی که
بندهایی سیل  اند؛  نشده   الیروبی 
که اعتباراتی  نشده,  بازسازی   که 

 همیشه کم است...  در این گزارش
در پساسیل  اقدامات  بررسی   به 
 استان که نقش حیاتی در چگونگی
 مقابله با این پدیده در آینده خواهد
که اقداماتی  پردازیم.  می   داشت، 
برنامه اقداماتی که در   انجام شده؛ 
که اقداماتی  است؛   مسووالن 
قرار کار  دستور  در  ست   ضروری 
از ها  کاستی  و  کم  علل  و   بگیرد؛ 

زبان مسووالن و کارشناسان.

با مقابله  کارگروه  جلسه   اولین 
برگزار امسال  ماه  مرداد   سیالب، 
مدیریت مدیرکل  زاده   شد. حاجی 
این خوزستاندر  استانداری   بحران 

آمادگی وخیم  اوضاع  از   جلسه 
آینده احتمالی  سیل  برای   استان 
پیش اگرچه   « گفت:  داد. وی   خبر 
های بارش  برای  هواشناسی   بینی 
به نزدیک  و  نرمال  را  آینده   پائیز 
اینکه به  توجه  با  اما  است.   نرمال 
متالشی بندهای  سیل  با   امسال 
و سدها ها  رودخانه  در  رسوبات   و 
اکنون هم  از  باید  هستیم،   مواجه 
چاره احتمالی  با سیل  مقابله   برای 
حالیست در  این  شود،   اندیشی 
بینی هواشناسی با وجود پیش   که 
زمستان و  نرمال  پائیز  بر   مبنی 
 خشک در سال گذشته، با سیل بی

سابقه روبه رو بودیم.«

وضعیت از  ادامه  در   حاجی زاده 
تاکید و  گفت  ها  زیرساخت   وخیم 
های ایستگاه  سازی  »ایمن   کرد: 
و بازسازی  ها،  جاده  ترمیم   برق، 
احمر هالل  های  اندوخته   بازیابی 
مورد اکنون  هم  از  باید  اورژانس   و 

توجه دستگاه ها قرار گیرد.«

برای ماه  سه  کرد:  تاکید   وی 
سال احتمالی  سیالب   مدیریت 
 آینده زمان داریم که با استفاده از
پیشگیری باید  اخیر  سیل   تجارب 

.های الزم را انجام دهیم

سیل بندها
یکی از مشکالت سیل اخیر در خوزستان بی توجهی به تحکیم سیل بندها 
بود که منجر به تخریب آنها شد. در حالی که استانداری خوزستان و سازمان 
آب و برق خوزستان یکدیگر را متولی ساخت سیل بند عنوان می کردند، 
روزی سعی  شبانه  تالش  با  جهادی  های  گروه  و  روستاها  و  شهرها  مردم 
کردند که سیل بندها را با خاکریزی و پرکردن گونی باال ببرند. این اقدام در 
برخی مناطق موفقیت آمیز بود اما در بعضی دیگر نتوانست جلوی سیالب 

را بگیرد. 
متاسفانه گزارش های مطرح شده حکایت از این داشت که در صورت وقوع 
بارش های حتی نرمال احتمال تکرار سیل به دلیل ترمیم نشدن سیل بندها 
وجود دارد. بطوریکه در نخستین کارگروه مقابله با سیالب سال ) ۹۸-۹۹( 
که همراه با صادر شدن اولین اخطار وقوع سیل هم بود، فرمانداران کارون، 
شوشتر، حمیدیه، شوش، باوی و اهواز مشکل ترمیم سیل بندها را جدی 
سال  سیل  در  که  بندهایی  سیل  ترمیم  و  بازسازی  لزوم  از  و  اند  دانسته 
صورت  آنها  بازسازی  برای  مهمی  اقدام  هنوز  و  اند  شده  تخریب  گذشته 
برای  اعتبار  نبود  از  نشست  این  در  زاده  حاجی  اند.  کرده  نگرفته صحبت 
ترمیم سیل بندها صحبت کرد؛ علی عبداللهی رئیس گروه مقابله با سیل، 
مخاطرات دریایی و آب و برق مدیریت بحران استانداری خوزستان همچنین 
در این نشست، با اشاره به پیش بینی هوای هواشناسی، نسبت به احتمال 
وقوع سیل هشدار داد و گفت: تفاوت سیل احتمالی در سال آبی آینده با 
سیل اخیر این است که امسال سیل بندها وضعیت گذشته را نداشته و بسیار 
همانند  و  است  پرآب  امسال  سدها  مخازن  همچنین  هستند  پذیر  آسیب 
پارسال در شرایط حداقلی قرار ندارند. علی عبداللهی افزود: هشدار سیل در 
سال گذشته از شهریور و مهر آغاز شد اما امسال این اخطارها از مرداد ماه 

شروع شده است.
وی با اشاره به مصوبه قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده کشور اظهار داشت: 
بر اساس این مصوبه وزارت نیرو در ماه های پیش رو باید بازسازی دیوارهای 
ساحلی مناطق سیل زده را در دستور کار قرار دهد، در غیراین صورت هر 
وزارتخانه  این  عهده  بر  خسارت  و  بازسازی  عدم  از  ناشی  مخاطرات  گونه 

خواهد بود.

همکاری مردم

برای  مترقبه  غیر  حوادث  و  طبیعی  بالیای  بروز  در  مؤثر  عوامل  شناخت 
همگان اعم از مردم، شوراها و دهیاران به عنوان مدیران روستایی مهم است؛ 
ضمن آنکه نحوه برخورد با این بالیا در هنگام و پس از وقوع سیل می تواند 

سبب کاهش خسارت ها و بهبود روند کمک و ترمیم خرابی ها باشد.
بحران  کاهش  در  زیادی  بسیار  تاثیر  مردمی  مشارکت  اخیر  سیل  دو  در 
داشت. صحنه های باشکوه مقاومت و مشارکت مردم در ساخت و تحکیم 
سیل بندها جاودانه شد. اما جلب اعتماد مردم با پرداخت به موقع خسارت 
و سرکشی  دارد. رسیدگی  بحران  مردم حین  در همکاری  زیادی  تاثیر  ها 
مداوم مسووالن برای مردم دلگرم کننده و اعتماد آفرین است و در مواقع 
بحران همکاری و همدلی و هماهنگی بیشتری بین مردم و مسووالن ایجاد 

می کند. 
سابق  های  مردم کشاورز سیل  پرداخت خسارات  در  زیاد  تاخیر  متاسفانه 

خوزستان ضربه زیادی به سرمایه های اجتماعی استان زد.

ساخت و ساز در حریم مسیل

مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان دستکاری در حریم رودخانه را از 
جمله عوامل تشدید سیالب در برخی از مناطق دانست و اظهارداشت : در 
سیالب اخیر بیش از 120 روستا در بستر سیالبی رودخانه ها قرار داشتند، 
که باید جابجا شوند اما جابجایی این روستاها با تبعات اجتماعی همراه است.

نقش تاسیسات نفتی هورالعظیم در وقوع سیل

اما مساله دیگری که در سیل 98 جزء علل سیالبی شدن کرخه عنوان شد، 
تاثیر فعالیت های شرکت نفت در وقوع  سیل بوده است. در سیل بهمن 97 
و فروردین 98 کشاورزان، مردم و فعاالن رسانه تاکید داشتند که خشکی 
آمدن  باال  از دالیل  عامدانه یکی  به صورت  آنهم  از هورالعظیم  بخش هایی 
آب کرخه و آبگرفتگی ده ها روستا و حتی شهر در حوزه کرخه بوده است. 
تاسیسات شرکت نفت در هورالعظیم باعث موانعی در راه هدایت سیل به 
هور ایجاد می کند و این سهمی بیش از توان و ظرفیت کرخه به آن تحمیل 

می کند که در سیالب خطرساز می شود. 
تاسیسات  قراردادهای  در  را  مشکل  اصلی  منشا  اهواز  نماینده  ساری  علی 
شرکت نفت دانسته و می گوید: قراردادهایی که برای تاسیسات شرکت نفت 
بسته شده، طوری است که خشکی منطقه را فرض گرفته است و تا زمانی 
ایام خشکسالی تمام شده، آب به سمت تاسیسات سرازیر می شود که  که 
این روال طبیعی آن است که راه آب را ببندند. این مساله نیز در افزایش آب 
رودخانه کرخه موثر بوده است اما اقدام غیرکارشناسی در بستن قراردادها 

اصلی ترین مشکل در آن رابطه بوده است. 

مشکالت فاضالب

مشکالت مربوط به پس زدگی فاضالب در اهواز یکی دیگر از بحران هایی 
برطرف  که  نیست  قرار  تنها  نه  هم  معضل  این  ظاهرا  که  بوده   98 سیل 
شود بلکه شدید تر هم خواهد شد. در همین رابطه معاون خدمات شهری 
و  شهرداری  پیشگیرانه  اقدامات  همه  وجود  با  بود  گفته  اهواز  شهرداری 
شرکت آب و فاضالب اهواز، اگر بارندگی ها حتی نرمال و به صورت عادی 
بروند، آبگرفتگی ها و گرفتگی  باشد و اجرای پروژها به همین شکل پیش 
فاضالب در اهواز بسیار زیاد و بدتر خواهد بود. آبگرفتگی خیابان های اهواز 

با هر بار بارندگی بسرعت اتفاق می افتد.

الیروبی رودها، نهرها و مخازن سدها
الیروبی نشدن رودها و کانال ها و مخازن سدها و انهار کشاورزی از رسوبات 
و اضافات به منظور عمیق کردن بستر آن است. بسیاری از کارشناسان می 
گویند جاری شدن آب های باالدست، الیروبی نشدن رودخانه های بزرگ 
و کوچک، کوچک بودن نهرها و متناسب نبودن این آبراه ها با حجم آب 
ورودی به هنگام بارندگی موجب وقوع سیالب شده و خسارت های هنگفتی 

به بخش های مختلف به ویژه کشاورزی وارد می کند

متاسفانه به هنگام سیل همه از لزوم الیروبی سخن می گویند. اما پس از آن 
این موضوع مهم به فراموشی یا اهمال کاری سپرده می شود. در خوزستان 
به علت وجود رودها و نهرهای متعدد، اهمیت این موضوع بسیار باالست. 
عدم  به  توجه  »با  گفت:  فروردین 98  مخرب  از سیل  پس  آبادان  شهردار 
اروند صغیر ظرفیت  اروند و  الیروبی چندین ساله  رودخانه های بهمنشیر، 
این  تا  می رود  احتمال  بنابراین  است؛  پایین  بسیار  آنها  درون  آب  پذیرش 
رودخانه ها در هنگام مد اکبر بر روی مناطق همجوارشان اثرگذار باشند و 
سیالب هایی را برای مناطق شهری و روستایی آبادان ایجاد کنند. فرماندار 
شوش می گوید الیروبی نشدن سه رودخانه عبوری از این شهرستان، خطر 
بزرگی برای این شهرستان در سیل بعدی به دنبال خواهد داشت. حسین 
آزادگان(  دشت  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  صنفی  انجمن  )رئیس  مرمضی 
درباره سیل بهمن ماه پارسال در رفیع می گوید: عدم الیروبی رودخانه ها و 
عدم بستن زهکش های سازمان آب و برق مهم ترین دلیل طغیان کرخه و 
دز بود. رودخانه کرخه به تاالب هورالعظیم می ریزد. چند عدد بیل مکانیکی 
کافی بود تا در طول دو تا سه هفته کرخه و رودهایی که به این رودخانه 
دشت  در  که  حادثه ای  دیگر  صورت  این  در  کند.  الیروبی  را  می پیوندد 
آزادگان و دیگر شهرهای خوزستان رخ داد، پیش نمی آمد. هزینه الزم برای 
چنین اقدامی حداکثر 500 میلیون تومان بود.  علی ساری نماینده مردم 
اهواز در مجلس شورای اسالمی در اینباره می گوید: عدم الیروبی رودخانه 
کرخه یکی از فاکتورهای خیلی مهم در وقوع سیل اخیر خوزستان بود که 
متاسفانه علیرغم تذکرات زیادی که به وزارت نیرو داده شده بود، در این 
خصوص اهمال شد. در سیل 95 نیزبعلت الیروبی نشدن انهار کشاورزی آب 
مزارع روستاییان را فرا گرفته بود و فقط چند تا بیل مکانیکی الزم بود تا 
کانال ها را از نی و گل و الی الیروبی کند و آب به سمت کانال ها هدایت 
و مزارع آزاد شوند. اما این کار بدلیل تاخیر در ارسال بیل میکانیکی توسط 
استانداری آنقدر دیر صورت گرفت که محصول گندم کشاورزان مناطق سیل 

زده به کلی از بین رفت.

علت اهمال در الیروبی چیست؟
کمبود اعتبار

بهترین  یا جزء  یا جزء علل اصلی کم کاری هاست؛  اعتبار همواره  کمبود 
بهانه ها. در نشست کارگروه مقابله با سیالب مدیرعامل سازمان آب و برق 
را  استان  های  رودخانه  برای  ساماندهی  یافته  اختصاص  اعتبار  خوزستان 
480 میلیارد ریال عنوان کرد و آن را ناکافی دانست و گفت: »با این اعتبار 
داشته  را  ها  در همه شهرستان  بند  بازسازی سیل  و  انتظار الیروبی  نباید 
اولویت  اساس  بر  ها  طرح  اعتبار،  کمبود  به  توجه  با  گفت:»  وی  باشیم«. 
اولویت  اهواز در  و  زاویه ها در دزفول، خرمشهر  اجرا می شود که منطقه 

ساماندهی قرار دارند.«.

حسینی مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب 
و برق خوزستان خرداد ماه ضمن اعالم آغاز  الیروبی کارون در بخشی از 
شهر اهواز از ابتدای تیر ماه، با بیان اینکه تاکنون هیچ اعتباری برای الیروبی 
کارون به سازمان آب و برق اختصاص داده نشده است، تاکید کرد: الیروبی 
کارون با 60 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی این سازمان آغاز شده 
که با توجه به حجم اعتبارات موردنیاز، اعتبار اندکی به شمار می آید و برای 

اجرای این طرح کافی نیست.
وی گفت: حدود 40 میلیارد ریال از اعتبار فعلی الیروبی نیز نقد نیست و 

شامل اسناد خزانه است.

عدم اعتقاد به اهمیت الیروبی در استانداری 
اظهارنظری  در  سیل  از  پس  ماه  اردیبهشت  خوزستان  استاندار  شریعتی 
معتقد  برق  و  آب  سازمان  کارشناسان  و  دانشگاه  »اساتید  گفت:  عجیب 
هستند که الیروبی رودخانه ها تأثیر علمی بر کنترل سیالب ندارد و حتی در 

خصوص رودخانه کارون ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.«

درحالیکه اردیبهشت ماه فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان 
در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تاکید بر ضرورت  الیروبی مسیر 
میلیون  دارای  70  مسیر  این  افزود:  دارخوین  تا  اهواز  در  کارون  رودخانه 

مترمکعب رسوب است و نیاز دارد که الیروبی صورت بگیرد.

در  نگاه  نوع  همین  شود،  نمی  تامین  ها  اعتبارالیروبی  اینکه  علت  شاید 
استانداری باشد. 

کانال های انحراف سیالب
ایزدجو اردیبهشت ماه گفته بود: طرح مطالعاتی ساخت دو کانال  انحراف سیالب کرخه به هورالعظیم در محل روستای شاکریه و روستای خسرج 
، طرح های مهندسی رودخانه اعم از تغییر عرض رودخانه و اجرای کانال های سیالب بر از جمله راهکارهای مقابله با سیل است. البته ایزدجو 
مردادماه در نشست  کارگروه مقابله با سیالب گفت: »کانال انحراف سیالب »خسرج« هیچ اعتباری از وزارت نیرو و وزارت کشور دریافت نکرده 
است و سازمان آب و برق با 200 میلیارد ریال اعتبار داخلی خود کانال انحراف سیالب خسرج را آغاز کرده و مقرر شده است استانداری خوزستان 

نیز از محل اعتبارات استانی 400 میلیارد ریال به این طرح اختصاص دهد.« 
به گفته وی طبق برآوردهای پارسال چهار هزار میلیارد ریال و بر اساس برآوردهای امسال پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای کانال انحراف 

سیالب خسرج اعتبار الزم است.
طرح های مقابله با سیالب در خوزستان در حالی با کمبود اعتبار روبه رو هستند که شورای بحران این استان، در این نشست نخستین اخطار 

سیل را در سال آینده آبی )99-98( صادر کرده است. اقدامات پیشگیرانه و اجرای طرح های مقابله با سیالب هدف تشکیل این کارگروه است.

گزارش پیش بینی به موقع هواشناسی

حاجی زاده با تاکید بر ارائه به موقع گزارش های هواشناسی به سازمان آب و برق خوزستان افزود: عدم پیش بینی سیل آینده، دیگر از ما پذیرفته 
نیست.

وی پیش از این گفته بود  با وجود پیش بینی هواشناسی مبنی بر پائیز نرمال و زمستان خشک در سال گذشته، با سیل بی سابقه روبه رو بودیم.
درباره احتمال وقوع سیل در سال آبی پیش رو کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان در نشست کارگروه مقابله با سیل گفت: بر 

اساس پیش بینی ها بارندگی در پائیز امسال نرمال، یا کمی کمتر از نرمال خواهد بود.

رضا امیری نژاد با اشاره به پیش بینی های فصلی سه ماهه مرداد، شهریور و مهر ماه افزود: بر این اساس بارندگی در مهر ماه نرمال و در حدود 3 
میلیمتر است، در آبان نیز نرمال تا کمی کمتر از نرمال و در حدود 40 میلیمتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: بارش های آذر ماه آینده پیش بینی نشده اما مشاوره با تعدادی از اقلیم شناسان نشان می دهد که انتظار ترسالی و یا خشکسالی 
شدید را نخواهیم داشت.

امیری نژاد اظهار داشت: پیش بینی ها بارش استان های باالدست را نیز نرمال نشان می دهد و تنها استان های کشور که بارشی باالتر از نرمال 
دارند آذربایجان های شرقی و غربی هستند.

بینی های  نیز پیش  زاده سال گذشته  به کفته حاجی  اما  نیست.  از سیل خبری  امسال  نشان می دهد،  همانطور که گزارش های هواشناسی 
هواشناسی خبر از پاییز و زمستان نرمال داده بود و دو سیل مخرب به وقوع پیوست!

البته برخی گزارش ها نشان می دهد هواشناسی بهمن ماه 97 گزارش پیش بینی بارندگی های شدید درآغاز سال 98 را به سازمان آب و برق و 
استانداری خوزستان داده بوده. ولی کم توجهی به این احتمال موجب عدم کاهش تدریجی مخازن سدها شد.

بنابراین عالوه بر اهمیت پیش بینی دقیق و به موقع هواشناسی، توجه مسووالن امر به این گزارش ها و تمهید مقدمات پیشگیرانه اهمیتی دوچندان 
دارد.

فریاد خوزستان بررسی می کند:

احتمال تکرار تراژدی سیل خوزستان با بارش باران

نتیجه

این موارد قرائت های رسمی از پسا سیل خوزستان است و متولیان اجرایی 
استان خود شرایط را نامناسب توصیف می کنند، اگر از زبان مردم که در 
اند این رخداد را بررسی کنیم و  سیل اخیر بیشترین خسارت ها را دیده 
شرایط پرداخت خسارت، ترمیم و بازسازی خانه ها و آماده سازی زمین ها 
از آنها سوال کنیم نرمال نبودن شرایط استان در پساسیل  را برای کشت 

بیشتر نمایان خواهد شد.

اعتباری که وجود ندارد، رودخانه ها الیروبی نشده و سیل بندها هنوز ترمیم 
نشده اند و مخازن سدهایی که پر آب است همه نشان می دهد حتی اگر 
بارش ها نرمال باشند آب رها شده این توان را دارد که یکبار دیگر تراژدی 
سیل خوزستان را تکرار کند، با این تفاوت که در سیل احتمالی پیش رو 

شاید دیگر مردم هم توان مقابله با آن را نداشته باشند.
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