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وقوع سیل و رانش زمین در تالش 
و محوراسالم به خلخال

سخنگوی ســازمان 
مدیریت بحــران با اعالم 
وقوع سیل در ۷ روستا در 
منطقه تالش از رانش زمین 
در محور اسالم به خلخال 

خبر داد. به گزارش ایلنا، علی بختیاری گفت: با توجه 
به وقوع بی سابقه و پرحجم بارش در منطقه غرب 
گیالن به ویژه شهرستان تالش، چهار شهر تالش، 
چوبر، اسالم و هشتپر درگیر سیل هستند.  او ادامه 
داد: بارندگی ها از ساعت یک بامداد شنبه آغاز شد و 
تا ساعت پنج صبح یکشنبه ادامه داشت، با توجه به 
پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان مبنی بر 
بارش باران و احتمال آب گرفتگی، از مردم در مناطق 
بحرانی خواســتیم اقدامــات الزم را برای کاهش 

خسارات انجام دهند.
    

 داوطلبان تهرانی، 
بیشترین رتبه اولی ها

بــر اســاس نتایــج 
اعالمــی کنکــور ۹۹ از 
سوی ســازمان سنجش 
آموزش کشور، داوطلبان 
تهرانی بــا ۱۱ برگزیده در 

صدر برترین های کنکور قرار گرفتنــد. به گزارش 
میزان،اسامی نفرات برتر کنکور سال ۹۹ در ۵ گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تجربی، انسانی، زبان و 
هنر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
قرار گرفت و بر این اساس داوطلبان آقا موفق به کسب 
تمامی رتبه های یک تا ۱۰ گروه آزمایشــی ریاضی 
و فنی و داوطلبان خانم نیز موفق به کســب تمامی 
رتبه های یک تا ۵ گروه آزمایشی هنر شدند. همچنین 
از ۱۰ نفر اول گروه علوم آزمایشی علوم تجربی آقایان 
۹ رتبه را از آن خود کردند و تنها یک نفر خانم موفق 
به کسب رتبه زیر ۱۰ در این گروه آزمایشی شد. از ۱۰ 
نفر برتر گروه آزمایشی علوم انسانی نیز ۶ نفر آن ها را 

آقایان و ۴ نفر را خانم ها تشکیل می دهند.
    

ابتکار خواستار شد
 درج نام »مادر« 

روی کارت  ملی افراد
معاونت امــور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری، 
خواستار درج نام »مادر« 
در کنار نام »پــدر« روی 
کارت های ملی شــد. به 

گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در صفحه  توئیتر خود 
نوشت: »طی مکاتبه ای حدود دو هفته قبل از وزیر 
کشور درخواست کردم همان طور که در شناسنامه 
نام مادر کنار نام پدر آمده، در کارت ملی هم از این به 
بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانی به نام پدر و مادر، هر 

دو، شناخته شود.«
    

۱۰۰میلیون هکتار از عرصه های 
کشور تحت تاثیر بیابانی شدن است

مدیرکل دفتــر امور 
بیابان سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری ضمن 
اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیون 
هکتار از عرصه های کشور 

تحت تاثیر فرآیندهای بیابانی شــدن قرار دارند، 
گفت: نیاز است که هر چه زودتر کارگروه ملی مقابله 
با بیابان زایی در کشــور احیا شود. وحید جعفریان 
در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه کشور ما 
در کمربند بیابانی جهان قرار گرفته است و بخش 
وسیعی از ایران مناطقی خشــک، نیمه خشک و 
خشک نیمه مرطوب هســتند، اظهار کرد: در این 
گونه مناطق نسبت بارندگی به پتانسیل تبخیر و 

تعرق کمتر از پنج صدم درصد است.
    

شهردار جدید رودهن 
بازداشت شد

رئیس حوزه قضایی رودهن از بازداشت حکمت 
امیری، شــهردار جدید رودهن به اتهام »دریافت 

رشوه و فساد مالی« خبر داد.
به گزارش مهر، علیرضا تقیان گفت: »شهردار 
جدید رودهن به دلیل دریافت بیش از ۱۰ میلیارد 
ریال رشــوه در موضوعات مختلف بازداشت شده 
است.« او با اشاره به یکی دیگر از کارمندان شهرداری 
که هفته گذشته همراه با شهردار رودهن دستگیر 
شده بود توضیح داد، »اتهام فعلی آن ها در این لحظه 

اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی« است. 
ســال گذشــته نیز بیش از ۳۰ نفر از پرسنل 
شــهرداری و پیمانکاران و یکی از اعضای شورای 
شهر در پرونده ساخت وسازهای غیر مجاز رودهن 

بازداشت شده بودند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

۴۰سال پیش در چنین روزی ایران 
وارد جنگی ناخواســته شد. جنگی که 
حدود هشت سال به طول انجامید و حاال 
بیش از ۳۰ سال است به پایان رسیده اما 
هنوز آثار آن در گوشه و کنار کشور دیده 
می شود. شاید بگویید تنها در برخی از 
نقاط کشور آثار جنگ همچنان به چشم 
می آید، اما کافی است به آسایشگاه های 
روانی، بیمارستان ها یا خانه های آن هایی 
که زمانی جانشان را برای میهن بر کف 
نهادند سری بزنید و ببینید که جنگ 
هنوز ادامه دارد. زمانی که مردی نفسش 
تنگ می شود و دیگری باید تمام تابستان 
و بهار را در خانه و جلو باد مستقیم کولر 
بنشیند تا تاول هایی که از جنگ با خود 
به یادگار آورده است روی تمام بدنش 

سبز نشود. 
هنوز در کنج بیمارستان های روانی 
مردانی هستند که با کوبیده شدن در 
و شــنیدن صدایی نه چندان بلند تمام 
بدنشان می لرزد، نعره می کشند و سنگر 
می گیرند. هنوز مردی نابینا، ناشنوا یا 
معلول که برای کوچک ترین کارهایش 
از دیگری کمک می خواهد یا زن و مردی 
که داغ پدر و مادر و خانواده  بر دلش تازه 
است از نشــانه های تمام نشدن جنگ 
است. باری جنگ هنوز در گوشه و کنار 

این شهر و کشور ادامه دارد.
 فاجعه جنگی تاریخ بشری 

در قرن بیستم
ایران از ۳۱ شــهریور سال ۱۳۵۹ تا 
مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود، این 
جنگ به عنوان یکــی از فجایع جنگی 
تاریخ بشری در قرن بیستم شناخته  شده 
است، چراکه در این جنگ ارتش عراق 
علیه کردهای عراقی، مردم و نظامیان 

ایران از مواد شیمیایی استفاده کرد. این 
جنگ را جنگ تحمیلی نامیدند چون 
آغازگر آن عراق بــه رهبری صدام بود. 
البته سازمان ملل نیز عراق را به عنوان 

متجاوز جنگی اعالم کرد.
ولی داســتان و روایت این جنگ به 
همین جا خاتمه نیافت چراکه ایران در 
دوران دفاع مقدس شاهد شهادت 22۱ 
هزار و ۶82 نفر از جوانان و فرماندهان 
خود بود. همچنین ایــن جنگ ۵۵۴ 
هزار و 8۵8 جانباز به یادگار گذاشــت، 
به طوری کــه از این تعــداد ۶۰ درصد 
جانباز زیــر 2۵ درصــد و ۴۰ درصد 
باقی مانــده جانباز 2۵ درصــد و باالتر 

هستند.
 البته در این میان آزادگان کشــور 
)اســرای جنــگ تحمیلی( کــه آمار 
آن ها ۴2 هزار و ۴۱ نفر است هم نقش 
مهمی در تاریخ جنگ ایفا کرده اند. نکته 
قابل توجه این اســت که آمار جانبازان 
مطرح شده از ســوی بنیاد شهید آمار 
واقعی نیست چراکه بسیاری از قربانیان 
جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت نام 
خود در لیست جانبازی و قربانیان جنگ 
نکــرده و گروهی هم به دنبــال اثبات 
جانبازی خود هســتند. سال ها پیش 
ســردار محمدباقر نیکخواه، فرمانده 
پدافند شیمیایی دوران جنگ هم گفته 
بود تنها 2۵۰ هــزار رزمنده در معرض 
گازهای شیمیایی بوده اند که با این آمار 
می توان گفت که تعداد جانبازان جنگ 
تحمیلی عــددی بیــش از 8۰۰ هزار 

جانباز است.
قربانیان خاموش و بی صدای جنگ

ولی ماجرای بعد از جنگ همین جا 
به پایان نمی رســد. در این میان تعداد 
بیشماری جانباز شیمیایی و اعصاب و 
روان که مدرکی برای اثبات قربانی بودن 
خود ندارند سال هاست در انتظار رأی 
کمیسیون های پزشــکی بنیاد شهید 

هستند تا جانبازی خود را اثبات کنند. در 
این میان تعداد زیادی از این جانبازان در 
این سال ها غریبانه شهید شده و نامشان 
هیچ گاه به عنوان شهید ثبت  نشده است.
چند سال پیش برای تهیه گزارش به 
یکی از مناطق کرمانشاه به نام زرده رفته 
بودم. زرده ۳۱ تیرمــاه ۶۷ موردحمله 
شیمیایی صدام قرار گرفت و افراد زیادی 
ازجمله زنــان و کــودکان غیرنظامی 
همان روز جان خود را از دســت دادند. 
بسیاری از افراد که در زرده و روستاهای 
اطراف بودند در آخرین روزهای جنگ، 
روزهایی کــه فکر می کردنــد دیگر 
همه چیزتمام شــده شیمیایی شدند. 
کودکانی که این روزها تبدیل به زنان و 
مردانی بالغ شده اند با مشکالت زیادی 
دســت وپنجه نرم می کنند. از مشکل 
اعصاب تا بیماری هایی ریوی و حاال تأثیر 
شیمیایی در نسل بعدی یعنی بچه های 
آن هایی که در روز شــیمیایی حضور 
داشتند هم نمایان شده است. بیشتر این 
بچه ها با مشکالت قلبی، ریوی و اعصاب 
متولد می شوند و عده زیادی هم با نقص 

عضو و معلولیت. 
در بخشــی از این گزارش از آیدین 
نوشــتم. ویدا مادر آیدین روز بمباران 
کودک بود و تنفس گاز شیمیایی روی 
پاهایــش تأثیر گذاشــت. او حاال مادر 
پســری نوجوان اســت که معلولیت 
جسمی دارد؛ پزشکان گفته اند معلولیت 
آیدین به خاطر استنشاق گاز شیمیایی 
مادرش اســت. خواندن این بخش از 

گزارش خالی از لطف نیست.
»راضی کــردن ویدا بــرای حرف 
زدن کار ســختی بود، آن قدر که برای 
بهبود شــرایطش وعــده داده بودند و 
وعده هــا پــوچ از آب درآمــده بود به 
هیچ کس اعتماد نداشت. خواسته اش 
تنها یــک ویلچیــر بود تا خــودش و 
دختــرش مجبــور نباشــند آیدین 

 ۱۳ ســاله را روی دســت حمل کنند.
آیدین هــم مثل بقیه بچه هــای زرده 
عصبی است؛ قدرت تکلم و حرکت ندارد 
و دو نشانه روی گردنش از تالش هایش 
برای پایــان دادن بــه زندگی حکایت 

می کند.
داستان معلولیت آیدین از ۶ ماهگی 
آغاز شد. از زمانی که نتوانست بنشیند، 
حرکت یا رشــد کامل کند؛ دکترها به 
ویدا گفتند به خاطر آثار شیمیایی بچه 
معلول شده است. مسأله این است که 
آیدین مشکل ذهنی ندارد و همه چیز را 
متوجه می شود و هیچ ارگانی نیست تا به 
او رسیدگی کند. بهزیستی هم توجهی 
به وضعیت آیدین ندارد و کوچک ترین 
امکاناتــی در اختیــار او و خانواده اش 

نمی گذارد.«
زندگی بیش از 2هزار جانباز 
شیمیایی در شرایط سخت 

در ابتدای گزارش به شرایط سخت 
مجروحان جنگی اشاره کردیم. افرادی 
که جانشان را برای دفاع و حفظ کشور 
دادند و حاال روزهای سختی را سپری 
می کنند. فارغ از افراد زیادی که بعد از 
جنگ با وصل کردن خــود به نهادها و 
سازمان  های مختلف پشت میزنشین 
و صاحب مقام و منصب شــدند، افراد 
زیادی هم بودند که از جنگ تنها درد و 

خانه نشینی را انتخاب کردند. افرادی که 
هرازگاهی در خبرها از آنان یاد می شود. 
به گفته سعید اوحدی، رئیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران امروز ۶۷ هزار 
جانباز شیمیایی در کشور داریم و بیش 
از دو هزار جانباز شــیمیایی در شرایط 

سختی به سر می برند.
سختی شرایط زندگی برای این افراد 
به کنار، این روزها زندگی کردن با انواع و 
اقسام تحریم ها و کمبود دارو سخت تر 
هم شده است. بســیاری از نبود داروها 
شــکایت می کنند و شنیده  شده است 
که برخــی از داروهــای تاریخ مصرف 
گذشته استفاده کرده اند تا مرهمی بر 

دردهایشان باشد. 
ایران، دومین کشور آلوده به مین 

در جهان 
یکی دیگر از دالیلی که جنگ هنوز 
ادامه دارد مین هاســت. مین هایی که 
هرچند وقت یک بار یا جان می گیرد یا 
کودکی، جوانی، پیری را معلول می کند. 
یکی از فرماندهان جنــگ که حاال در 
غرب کشور مین های به جامانده از جنگ 
را خنثی می کند می گفت: »وقتی جنگ 
تمام شد صدام حســین گفت به اندازه 
کافی سربازانم را در کشورتان گذاشته ام 
و جنگ به این زودی ها برای شما تمام 
نمی شود. ما آن موقع نفهمیدیم منظور 

او چیست.«
حاال با گذشت ۳2 سال از پایان جنگ 
نیروهای عراقی هنوز جان کســانی را 
می گیرند که نقشــی در هیچ کجای 
این جنگ و سیاســت ندارند. بر اساس 
آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن 
هم اکنون کشورمان دومین کشور آلوده 
به مین در جهان است و گفته می شود 
که ۱۶ میلیون میــن پنهان در مناطق 
مرزی به ویژه در استانی غربی همچنان 

وجود دارند.
آخریــن آماری کــه وزیــر دفاع 
کشورمان ارائه داده است حکایت از آن 
دارد که 28 هزار هکتار از زمین های ایران 
آلوده به مین است و آنچه کار مین زدایی 
را بــرای ایران دشــوار می کند کمبود 
تجهیزات، شکل زمین مناطق آلوده و 
عدم ورود نقشه های مناطق مین گذاری 

شده به کشور است.
کشــاورزان، دامــداران، کودکان، 
مسافران، توریســت ها و هر کسی که 
در مناطق غربی نزدیک به مرز زندگی 
می کند یا به آنجا رفت وآمد دارد، می تواند 
قربانــی بالقوه یکــی از همین مین ها 
باشد. بیشتر افرادی که قربانی مین ها 
می شــوند خانواده های روستاییان و 

 کشــاورزان یــا چوپان ها هســتند. 
طبق آمار غیررسمی در سال ۹۷ نزدیک 
به ۱۴ نفر براثر برخورد با مین کشته و ۴8 
نفر دیگر مصدوم شده اند که از این میان 
تعداد زیادی حداقــل یک عضو از بدن 
خود را از دســت  داده اند و این در حالی 
اســت که مرکز مین زدایی کشور بارها 
اعالم کرده مناطق آلوده به مین به طور 
کامل پاک سازی شده اند و یک درصد 

از مناطق همچنان به مین آلوده است.
بااین حال حوادث سال های گذشته 
نشــان می دهد همچنان در دل خاک 
برخی مناطق که پایان پاک سازی آن ها 
نیز اعالم  شده اســت، مین وجود دارد 
و ســیالب خاک را جابه جــا می کند 
و مین هایــی را کــه در دل آن مدفون 
 شــده اند، با خود می برد و در این میان 

معلولیت به جا می ماند.
هنوز جنگ تمام نشده است

ما در این گزارش در مورد بخشــی 
بسیار کوچک از مشکالت رزمندگان، 
جانبازان و جامعه پس از جنگ تحمیلی 
سخن گفتیم. از کودکانی که چند نسل 
بعد از پایان یافتن جنگ معلول به دنیا 
آمدند تا مین هایی که هنوز روستاییان 
و شهروندان غرب کشور و مناطق مرزی 

را تهدید می کند.
ما از هشت سال جنگ تحمیلی 
گفتیم که ۳2 ســال از آن گذشته، 
ولی آثارش همچنان باقی اســت و 
کســی کاری نمی کند. کسی برای 
خرمشــهری که عروس خاورمیانه 
بــود و هنــوز مردمانش انــگار در 
شــهری جنگ زده زندگی می کنند 
یا خوزســتان و ایــالم و بانه اقدامی 
نمی کنــد. وقتی صــدای نعره های 
جانبــاز اعصــاب و روان را از خانه 
اجاره ای در پایین شــهر می شنویم، 
وقتــی در داروخانه هــا تقال کردن 
همسر جانباز شیمیایی را برای پیدا 
کردن دارو می بینیم یعنی هنوز آثار 
جنگ باقی اســت و جنگ هنوز هم 

ادامه دارد.

به بهانه۳۱ شهریور، سالروز آغاز جنگ تحمیلی

جنگی که  آثارش زدودنی نیست

خبر

 روز گذشته رئیس ستاد کرونای استان تهران 
با هشدار به اینکه وضعیت کرونا در تهران بسیار 
وخیم شده اســت، گفت: وارد موج سوم کرونا 
شــده ایم و اگر مداخالت جدی صورت نگیرد 
هفته های سختی را خواهیم داشت. همچنین 
نامه ای از طرف ستاد کرونای استان تهران برای 
بازگشت محدودیت های کرونایی به ویژه بحث 
دورکاری در اســتان تهران به وزیر بهداشــت 

ارسال  شده است.
به گفته علیرضا زالی در این نامه درخواست 
بازگشت محدودیت ها ازجمله بحث دورکاری 
مطرح شده، به نظر می رســد که شرایط فعلی 
تهران شــرایط ســخت تری اســت. به همین 
دلیل او درخواســت کرده  اســت که مجموعه 
محدودیت های کمیته امنیتی و انتظامی ستاد 
ملی در گروه های ۳ و ۴، به خصوص دورکاری در 

سطح استان تهران مجدداً اعمال شود.
او با بیان اینکه تهران شــرایط کاماًل قرمزی 
دارد، ادامه داد: آمار روزهای اخیر نشان از آن دارد 

که در تهران وارد موج سوم شده ایم، به گونه ای 
که فاصله  بین موج دوم و موج سوم فاصله بسیار 
کوتاهی بود. با توجه به این که از روز شــنبه تا به 
دیــروز در حال رصد وضعیت هســتیم، به نظر 
می رســد که آمار رو به افزایش است و طبیعتاً 
این آمار موج گذرا تلقی نمی شــود، آماری که 
اآلن تجربه می کنیم در تطابق با شــکل گیری 

موج سوم است.
600 کشته در روز غیرمتعارف است

دکتر زالی در واکنش به برخی پیش بینی ها 
مبنی بر افزایش آمار فوتی ها به باالی ۶۰۰ نفر 
در آبان، گفت: این عددی است که فکر می کنم 
خیلی در شــرایط غیرمتعارف شــکل خواهد 
گرفت؛ بنابراین باید ســعی کنیم به این نقطه 
نرســیم و تنهــا راه کاهش آمار فوتــی رعایت 
پروتکل ها، اعمال مداخــالت جدی، به حداقل 
رســاندن حضور مــردم در اجتماعــات، عدم 
شتاب زدگی در بازگشایی هاست که می تواند از 

نظر فنی به بهبود شرایط کمک  کند.

به گفته زالی، اگر ویروس کرونا به جهشــی 
برسد که منجر به افزایش بیماری زایی آن شود، 
ممکن است مرگ ومیر در عرصه جهانی و ازجمله 

کشور ما به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. 
 اینکه کرونا و آنفلوآنزا بحران شود 

در حد حدس است
از ســوی دیگر، معاون برنامه ریزی ســتاد 
مقابله با کرونای کالن شهر تهران ضمن تشریح 
احتماالتی کــه ممکن اســت در زمینه کرونا و 
آنفلوآنزا در پاییز اتفاق افتــد، گفت: مهم ترین 
چالش حوزه درمان در پاییز فرسودگی نیروی 
انسانی حوزه سالمت و بحث شیوع آنفلوانزا است.

علی ماهــر درباره احتمــال جهش ویروس 
کرونا در پاییز، گفت: به هرحال جهش در ویروس 
دائماً در حال اتفاق افتادن اســت. اینکه بعد از 
جهش، ویروس بیماری زایی بیشتری پیدا کند 
و یا اصاًل بیماری زایی نداشته باشد، هر دو ممکن 
است رخ دهد. مشخص نیست که جهش به چه 
ســمتی اتفاق می افتد. جهش مقوله ای دائمی 
و قابل انتظار در ویروس ها اســت. بر این اساس 
نمی توان گفت که قطعاً در پاییز با موج شدیدتر 
بیماری مواجه خواهیم شد یا خیر. موضوعاتی 
مانند هم زمانی کرونــا و آنفلوانزا و اینکه کرونا و 
آنفلوانزا اثر تشدیدکننده بر روی یکدیگر دارند، 

حدس و احتمال اســت و هنوز با چنین چیزی 
مواجه نشــده ایم، اما تصورات و دانسته های ما 
این حدس را تشــدید می کند که ازآنجایی که 
هر دو بیماری در دستگاه تنفس فوقانی مشکل 
ایجاد می کنند، احتماالً تشدیدکننده یکدیگر 

خواهند بود.
شناسایی سه هزار بیمار جدید

تعداد کشته ها اما در روز گذشته هم باالبود. 
به گفته سیما ســادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت از روز شــنبه تا ظهر یکشنبه سه هزار 
و ۹۷ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور 
شناسایی شد و مجموع بیماران کووید-۱۹ در 
کشور به ۴22 هزار و ۱۴۰ نفر رسید. همچنین 
در این بازه زمانی ۱8۳ بیمــار کووید-۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 2۴ هزار و ۳۰۱ نفر رسید.
الزم به ذکر است استان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، 
مازندران، البــرز، آذربایجان غربــی، مرکزی، 
کرمان، خراســان شــمالی، همــدان و یزد در 

وضعیت قرمز قرار دارند.

زالی ضمن درخواست برای بازگشت محدودیت ها:

شرایط تهران کامال قرمز است

تعداد بیشماری جانباز 
شیمیایی و اعصاب و روان 

که مدرکی برای اثبات 
قربانی بودن خود ندارند 

سال هاست در انتظار رأی 
کمیسیون های پزشکی 

بنیاد شهید هستند تا 
جانبازی خود را اثبات کنند

بر اساس آمارهای اعالم 
 شده از سوی مسئوالن، 
هم اکنون ایران دومین 
کشور آلوده به مین در 

جهان است و گفته می شود 
که ۱6 میلیون مین پنهان 

در مناطق مرزی به ویژه 
در استانی غربی همچنان 

وجود دارند
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