
یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

ویژهجوان

 نقشه  انگلیسی- صهیونیستی  
»بی دولتی« عراق و منطقه

 دولت سیزدهم  و چالشی 
به نام میراث دولت گذشته

 همه آنچه از دربي ها 
برايمان مي ماند

 اصالح طلبان 
ياد شهردار زن افتادند!

هادی محمدی

عباس حاجی نجاری

فريدون حسن

آتش سوزی مشکوک بیمارس��تان امام حسین)ع( در نجف 
با صد     ها کشته و زخمی، برگ جدیدی برای تحوالت پیش  
رو در عراق قرار گرفت تا آنچه سفیر انگلیسی در عراق اعالم 
کرده بود، که این کشور آمادگی اجرای انتخابات را در اکتبر 
)مهرماه( ندارد، محقق ش��ود. مقتدی صدر و وزرای وی در 
کابینه مصطفی کاظمی که بیش��ترین سهم را در کابینه در 
اختیار داشته و با حمایت فراکسیون صدری از کاظمی، یک 
کودتای امریکایی و غربی و استعماری تا امروز در عراق اجرا 
شده است، ش��وک جدیدی در روند اجرای انتخابات ایجاد 
کردند. آمدن کاظمی اساساً با دست  های مشکوک عراقی و 
غیرعراقی بود و آنچه کاظمی در یک سال و نیم گذشته نیز به 
اجرا گذاشته، کاماًل در عرصه داخلی و مناسبات خارجی در 
چارچوب های مطلوب امریکایی-غربی-صهیونیستی دنبال 

شده است | صفحه 15

این روز  ها که مقدمات دولت س��یزدهم در حال شکل گیری 
است به طور طبیعی بهره گیری از تجربیات دولت های گذشته 
؛فرازوفرود  ها ،دالیل موفقیت   ه��ا و ناکامی های آنها بهترین 
درس عبرت برای دولت آینده اس��ت . این ام��ر اگرچه برای 
تمامی دولت   ها در ادوار گذش��ته مطرح بوده و به عنوان یک 
اصل منطقی پذیرفتنی اس��ت،اما تحوالت سال های اخیر و 
آسیب های وارده بر س��رمایه اجتماعی کشور در اثر عملکرد 
دولت های یازدهم و دوازدهم و ضرورت اهتمام به ش��ناخت 
ریشه   ها و دالیل این ضعف   ها و ناکارآمدی ها، اهمیت مضاعفی 
می یابد. در این میان البته بنا بر نادیده انگاش��تن خدمات و 
تالش های نهاد  ها و س��ازمان های مختلف نیست،چراکه اگر 
همین تالش   ها و خدمات نبود اکنون ش��رایط کش��ور بسیار 
س��خت تر بود، اما تردیدی نیس��ت که اگر به این ضعف   ها و 
ناکارآمدی از همان اوان کار دولت های گذشته توجه   می شد 
آسیب   ها بسیار کمتر، دستاورد  ها بهتر و سرمایه های اجتماعی 

کشور نیز این گونه آسیب نمی دید | صفحه 2

از صبح در هول و وال بود. استرس داش��ت. یکي، دو ساعت 
مانده به شروع بازي سردرد گرفت. به جرئت مي توانم بگویم 
که از شدت اس��ترس حتي بازي را هم به درستي نمي دید. 
این ماجراي تکراري علي، هوادار کم س��ن و سال یکي از دو 
تیم پرهوادار پایتخت قبل از تمام دربي ها بود، اگر ببرند که 
شاد مي ش��ود و اگر ببازند...  کم نیستند امثال علي کوچک 
ما که اینگونه در تنور مسابقه اي که دیگر حتي ارزش دیدن 
هم ندارد، مي سوزند. بي فایده است هرچه هم به آنها بگویي 
»بچه جان پولش را آنها مي گیرند و حرص و جوش��ش را تو 
مي خوری«. آخرش خودت مي گویي فوتبال اس��ت و کاري 
نمي توان کرد، اما آیا حرص و جوش براي 90 دقیقه فوتبالي 
که جز فحاشي و حرمت شکني چیزي ندارد واقعاً ارزشش را 
دارد. فحاشي ها و رجزخواني ها از چند روز قبل آغاز مي شود و 

حرمت شکني هایش مي ماند براي بعد مسابقه | صفحه 13

روزنام��ه اصالح طلب آرمان مل��ی از زن نب��ودن گزینه های 
شهرداری تهران نوشته اس��ت؛ مقامی که قرار است شورای 
شهر جدید تهران که تماماً اصولگراست، انتخاب کند. این در 
حالی  است که از چهار سال پیش تاکنون، شورای شهر تهران 
در دست اصالح طلبان بوده و آنان به رغم آنکه به سبب ضعف 
مدیریتی ش��هرداران انتخابی، طی چهار سال چهار شهردار 
برای تهران انتخاب کردند، اما به هیچ زنی اجازه ندادند که بر 
کرسی شهرداری تهران بنشیند. در سایر مراکز استان   ها هم 
به رغم آنکه اکثریت ش��ورا  ها با اصالح طلبان بود، آنان زنی را 

برای شهرداری انتخاب نکردند | صفحه 2
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تدارک فوری برای آب خوزستان

 حقوق عامه 
زیر دندان سگ گردانی

 رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور با دستورهای جداگانه  
دو هيئت قضايی و دولتی را برای تدارک فوری و حل مشکل آب پرآب ترين استان کشور اعزام کردند 

    دقیقاً دو سال پیش بود که رئیس محیط زیست دولت که مغز متفکر 
»آبی-خشکسالی« آنها به حس��اب می آید با قاطعیتی مبتنی بر آمار و 
ارقام و با لحنی صریح گفت: »خوزستان تا 50 سال آینده مشکل آب پیدا 
نمی کند!« 50 سال که هیچ، خوزستاِن پرآب همین امسال در داغ آب 

به سر می برد. خوزستانی های قهرمان اسیر سوءمدیریت دولتی شده اند؛ 
زمستان فاضالب اذیت شان می کند و تابستان برق و آب!  مشکل کم آبی 
رودخانه های خوزس��تان به ویژه کرخه در روزه��ای اخیر منجر به بروز 
مشکل کمبود آب کشاورزی و آب شرب در مناطق روستایی شده است.  

    در میان بحران خشکیدگی تاالب هورالعظیم و رودخانه کرخه در 
غرب خوزستان، تصویر اهالی روستای زهیریه در بخش نیسان شهرستان 
هویزه که در کنار تأسیس��ات نفتی به دنبال تانکرهای آب شرکت های 
نفتی روانه شده اند، واکنش های بسیاری به دنبال داشت؛ زهیریه اما تنها 

روستای بی آب نیست.  در حمیدیه، شادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان 
اهواز هم تعدادی از اهالی با اعالم نارضایتی از وضعیت موجود، نسبت به 
عدم تأمین حق آبه تاالب      ها و رودخانه      ها وهمچنین پروژه های انتقال آب 

کارون ابراز نگرانی کردند | همين صفحه

   اجتماعی

رهبر انقالب:

    حمیدرضا صدر همان کسي که عادت کرده بودیم 
به تفسیرهاي خاصش از فوتبال اروپا، همان مردی که 
دریچه تازه اي از فوتبال را به رویمان گشود، صبح جمعه 
پس از مبارزه اي سخت با سرطان رخت از جهان بست

    مرگ هاي کرونایي یک بار دیگر از 200 مورد در روز 
عبور کرد. کروناي دلتا حتي به کودکان هم رحم نمي کند. 
آنطور که رئیس بخش عفوني بیمارستان کودکان مفید 
خبر داده اکنون در بیمارس��تان هاي اطف��ال هم تعداد 
موارد بستري بیشتر ش��ده و در حال حاضر بخش هاي 
اطفال بیمارستان ها پر اس��ت و کمبود بخش هم وجود 
دارد. در حالي که در س��ال قبل چنین موضوعي درباره 

بیمارستان هاي کودکان مطرح نبود

حاشيه نگاری دربی 96  که با برد استقالل همراه شد

 حاج شيخ علی آقا حکيمی 
 همه  عمر را با آزادگی 
و سالمت نفس گذرانيد

 حمیدرضا صدر 
چشم از جهان بست

 بخش هاي اطفال هم  
 از كودكان  مبتال 

به دلتاي هندي  پر شد

جام حذفی بازها!
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    بارش 24 ساعته باران شدید و جاري شدن سیالب 
در چند روز گذشته غرب اروپا خصوصاً کشور آلمان را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کشورهاي بلژیک، 
هلند و لوکزامبورگ به ش��دت تحت تأثیر طغیان آب 
رودخانه ها قرار دارن��د. مقام هاي بلژیک مرگ 11 نفر 
را در جریان س��یالب تأیید کرده و گفته اند که تالش 
براي یافتن اف��رادي هم که ناپدید ش��ده اند، جریان 
دارد. رسانه هاي آلمان از س��یالب اخیر این کشور به 
عنوان »س��یل مرگ« یاد کرده اند. باال آمدن س��طح 
آب رودخانه رای��ن و رودهاي منش��عب از آن نگراني 
از طغیان این رودخانه ها را افزایش داده اس��ت. آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان هم که در واش��نگتن به سر 
مي برد در جریان دیدار با رئیس جمهور این کشور گفت 
که احتمال مي رود در روزهاي آینده ابعاد ناگوار تري 
از فاجعه سیل خود را نش��ان دهد. در تصاویر منتشر 
ش��ده خانه ، خیابان و خودروها غرق در آب هستند و 
درختان هم ریشه کن شده اند. جریان سیالب بیش از 
همه ساکنان ش��مال این کش��ور خصوصاً ایالت هاي 
راین- وستفالن و راینالند- فالتس را تحت تأثیر قرار 
داده  است. در حال حاضر تالش هاي امدادگران براي 
یافتن هزارو300 نفر از ساکنان این مناطق که اطالعي 

از آنها در دست نیست جریان دارد|  صفحه 14

دقیقاً دو س��ال پیش بود که رئیس محیط زیست دولت 
با قاطعیتی مبتنی بر آمار و ارقام و با لحنی صریح گفت: 
»خوزستان تا 50 سال آینده مشکل آب پیدا نمی کند!« 
50 سال که هیچ، خوزستاِن پرآب همین امسال در داغ آب 
به سر می برد. خوزستانی های قهرمان اسیر سوءمدیریت 
دولتی شده اند؛ زمس��تان فاضالب اذیت شان می کند و 
تابستان برق و آب! حاال دو قوه پای کار خوزستان آمده اند؛ 
هم معاون اول رئیس جمهور پنج وزارتخانه و نهاد دولتی را 
به خط کرده است که فوری مشکل خوزستان را حل کنند، 

هم رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی ویژه داده است. 
کارون، کرخه، دز، بهمن ش��یر، جراحی، ش��اوور، زهره، 
سیمره، گرگر، ش��طیط و چندین و چند رود و رودخانه 
پر آب دیگر همگی از آِن یک استان است: خوزستان. اما 
عجیب که همین استاِن پرآب تابستان      ها با کمی آب و برق 
مواجه است و زمستان      ها هم مشکل فاضالب دارد. مردم 
استان حق دارند که به این همه بی تدبیری معترض باشند. 
نه اکنون، که سالیان سال است همه ایران به خوزستان 
مدیون است، اما خوزستانی های دالور حاال با مشکالتی 
دس��ت و پنجه نرم می کنند که در معدود نقاط دیگری 
از ایران مشابه این مش��کالت وجود دارد.  از بزرگ ترین 
رنج های خوزستان، مسئوالنی هستند که با ندانم کاری و 
سوءمدیریت باعث پدید آمدن و پیچیده تر شدن مشکالت 
خوزستان شده اند. یکی از این مسئوالن، عیسی کالنتری، 

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست است. 
    کالنتری دو س�ال پيش: خوزستان تا 50 سال 

ديگر مشکل آب ندارد!
یازدهم تیرماه سال 98 عیسی کالنتری، رئیس سازمان 

حفاظت از محیط زیس��ت و مغز متفکر محیط زیستی 
دولت در آیین افتتاح بهره برداری از طرح انتقال آب کارون 
به تاالب ش��ادگان با بیان اینکه خوزستان استان مهمی 
است و نیاز به تحقیقات زیادی دارد، عنوان کرد: دو نقطه 
در کشور تا پنجاه س��ال آینده مشکلی نخواهند داشت، 
یکی از این مناطق خوزستان و دیگری حاشیه رودخانه 
ارس است که اگر با مدیریت درست آب، در کشور همراه 
شود حداقل تا 50 سال آینده با کمبود آب مواجه نخواهند 
ش��د اما دیگر نقاط کش��ور در این زمینه مشکل دارند و 

خواهند داشت. 
مرور این ح��رف کالنتری ح��اال خنده تلخ��ی را بر لب 
می نشاند، چون کامالً برعکس شده و در عین خشکسالی 
فراگیر، تقریبا هیچ ج��ای ایران مش��کل آب ندارد، جز 
خوزس��تان! رئیس س��ازمان حفاظت از محیط زیست، 
حاال باید بابت ترک فعل ها، قصور     ه��ا و بی تدبیری های 
مدیریتی اش پاسخگو باشد که چرا به رغم چنین ادعای 
گزافی، خوزس��تانی      ها ح��اال درگیر کم آبی هس��تند و 
کش��اورزان و دامداران در این استان خس��ارات زیادی 

دیده اند. 
    اعتراض  به وضع موجود

به گزارش رسانه ها، مشکل کم آبی رودخانه های خوزستان 
به ویژه کرخه در روزهای اخیر منجر به بروز مشکل کمبود 
آب کشاورزی و آب شرب در مناطق روستایی شده است. 
در میان بحران خشکیدگی تاالب هورالعظیم و رودخانه 
کرخه در غرب خوزستان، تصویر اهالی روستای زهیریه در 
بخش نیسان شهرستان هویزه که در کنار تأسیسات نفتی 
به دنبال تانکرهای آب ش��رکت های نفتی روانه شده اند، 

واکنش های بس��یاری به دنبال داش��ت؛ زهیریه اما تنها 
روستای بی آب نیست.  در حمیدیه، شادگان، سوسنگرد و 
منطقه زرگان اهواز هم تعدادی از اهالی با اعالم نارضایتی 
از وضعیت موجود، نسبت به عدم تأمین حق آبه تاالب      ها 
و رودخانه      ها وهمچنین پروژه های انتقال آب کارون ابراز 

نگرانی کردند. 
به گزارش فارس، چندی��ن جوان در برخ��ی از جاده      ها 
در ماهشهر، کوت عبداهلل، خرمش��هر و مالثانی اقدام به 
آتش زدن الستیک و بستن جاده کردند که عبور و مرور 
خودرو     ها برای دقایقی مختل شد اما با حضور نیروهای 
انتظامی و بدون هر گونه درگیری، این مش��کل برطرف 

شده است. 
به همین منظور رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه ای را 

صادر کرده است. 
    دو قوه پيگير آب خوزستان

در همین رابطه، به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه، با 
پیگیری مستمر حجت االس��الم غالمحسین محسنی 
اژه ای، رئیس دستگاه قضا هیئتی متشکل از نمایندگان 
ارش��د وزارت نیرو و دادستان کل کش��ور برای بررسی 
مش��کالت پیش آمده و علل وضعیت موجود، صبح روز 

گذشته عازم استان خوزستان شدند. 
مقرر شده است هیئت اعزام شده پیگیر راهکارهای فوری 
حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات 
و همچنین دالیل به وجود آم��دن وضعیت موجود را به 

رئیس قوه قضائیه گزارش کنند. 
پس از این دستور رئیس دستگاه قضا و اعزام یک هیئت 
قضایی و اجرایی به خوزستان، معاون اول رئیس جمهور 

نیز به وزرای مربوطه دستور داد به صورت فوری به مشکل 
مردم خوزستان رسیدگی کنند. 

به گزارش تس��نیم، روز گذشته اس��حاق جهانگیری در 
نامه های جداگانه ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کش��ور، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور، رضا اردکانیان وزیر نیرو و کاظم خاوازی 
وزیر جهاد کشاورزی دس��تور داد معاونان آن وزارتخانه 
به سرپرستی رئیس ستاد مدیریت بحران به اهواز سفر 

کنند. 
معاون اول همچنین تصریح کرده است در مورد برآورد 
خس��ارت و زمانبندی پرداخت و سایر مسائل مورد نظر 
مردم و مسئوالن استان گزارش تهیه تا در جلسه یک     شنبه 

دولت تصمیم گیری شود. 
    اقدام عاجل برای خوزستان، قلب ايران

مطابق خبرهای میدانی که رسانه ای شده است، به دنبال 
اعتراض های مردمی و به خط شدن مسئوالن، سهمیه آب 
پاییز 50 میلیون متر مکعب از سد کارون ر ها سازی شده 
تا آب به روستاهای دش��ت آزادگان و هور العظیم برسد. 
اما این موضوع به تنهایی ب��رای ر     هایی از وضعیت فعلی 

خوزستان کافی نیست. 
انتقال بخش��ی از آب از سد س��یمره به کارون به منظور 
رفع موقت و اندک کم آبی در کارون، بخش��یدن وام های 
کشاورزی مردم، یا اس��تمهال  یا اقاًل بخشش جریمه و 
دیرکرد این وام ها، اعطای وام به افراد جدید نیازمند شده، 
تأمین هزینه انتقال آب به روستا     ها به وسیله تانکر از سوی 
وزارت نفت و اقداماتی از این دست، می تواند کمی از آالم 

خوزستانی      ها و خوزستان، قلب ایران بکاهد. 

صدها كشته و ناپديد در سیالب سهمگین غرب اروپا

تدارک فوری برای آب خوزستان

 با مماشات هاي صورت گرفته، اقليت سگ گردان با نقض حقوق حيوانات 
و دامن زدن به بيماري ها حقوق عامه را هم با لگد سگ ها له کرده اند
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