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اخـبـار  بـرگـزیـده

با اعالم معاون رئیس جمهوری
جهاد سازندگی احیا می شود

معاون محرومیت زدایی و توسعه روستایی رئیس جمهور 
گفت: با اینکه مشکالتی در گام اول داشتیم، اما احیای جهاد 
ســازندگی در گام دوم رونــد مطلوبی دارد. نشســت خبری 
با حضور سید امیرحســین مدنی، معــاون محرومیت زدایی 
و توسعه روســتایی رئیس جمهور، در «نخســتین نمایشگاه 
رویــداد ملی همــه با هم» با شــعار از جهاد ســازندگی تا 
جهاد پیشــرفت و عدالت برگزار شــد. مدنی تأکید کرد یکی 
از شــعار های دولــت از ابتــدا محرومیت زدایی اســت، به 
همین ســبب نگاه ویژه ای به سمت مناطق محروم روستاها 
و عشــایر شــکل گرفت. معاون محرومیت زدایی و توســعه 
روســتایی رئیس جمهور بــا بیان اینکه جهاد ســازندگی در 
ابتــدای انقالب برکات زیادی داشــته اســت، گفت: با توجه 
به برکات جهاد ســازندگی، شخص رئیس جمهور با یک تیم 
تخصصــی تصمیم گرفتنــد تا در زمان مشــخص این جهاد 
احیا شــود. جهاد سازندگی در گام دوم نســبت به گام اول 
تفاوت هــا و مختصات خاص خــودش را دارد. مدنی ادامه 
داد: در گام اول کــه جهاد ســازندگی در ابتدای انقالب بود، 
ما در راه، آب، زیرســاخت، مسکن و طرح های هادی مشکل 
داشــتیم و حتی روستاهایی وجود داشــت که شناخته شده 
نبودنــد؛ اما در گام دوم زیرســاخت ها در وضعیت مطلوبی 
قرار گرفت که می توان به وضعیت راه و روستایی ۷۸ درصد 
و طــرح هادی ۵۵ درصــد و گاز ۹۲ درصد و برق ۹۵ درصد 
اشــاره کرد. او تصریح کرد: با وجود تکمیل زیر ساخت ها در 
گام دوم، مهاجــرت به شــهرها افزایش پیــدا کرده و دولت 
بــه دنبال علت این اتفاق اســت. از دیگر مشــکالتی که در 
حوزه روســتا وجــود دارد، تعداد زیاد متولی دســتگاه های 
مردمی و دولتی در روستا ســت. معاون محرومیت زدایی و 
توسعه روستایی رئیس جمهور گفت: چهار بخش کلیدی در 
دســتور کار شورای عالی جهاد سازندگی است که عبارت اند 
از سیاســت گذاری، هماهنگی رســانه، هماهنگی مردمی و 
گفتمان ســازی. مدنی بیان کرد: یکی از مشکالتی که داشتیم 
نبود اطالعات کافی در حوزه محرومیت زدایی و زیرساخت ها 
است. یک سری اطالعات از هزینه شرکت های بزرگ در زمینه 
مسئولیت اجتماعی نداریم. سؤالی که وجود دارد، این است 
که آیا آنها بودجه ای را به مسئله محرومیت زدایی اختصاص 
داده اند؟ اگر اختصاص داده شده، آیا در جای درستی هزینه 
می کنند یا از روی فشار اســتاندار و فرماندار هزینه می شود. 
او در پایــان افزود: برای آگاهی مســئوالن تصمیم به تنظیم 
نقشــه راهی گرفته شــد که در آن به این موضوع که ما چه 
تحویل گرفتیم و با چه چیزی مواجه هســتیم و چگونه جلو 
برویم، مطرح می شود و این نقشه ذیل چهار نظام اقتصادی، 
حکمرانی، فرهنگی- اجتماعی و نوآوری تدوین شده  است.

فاجعه سیل های اخیر 
و سرنوشت شهرهای ما

حــال بایــد گفت ما هــم ممکن اســت مانند کشــورهای 
هلند -که نیمی از آن زیر ســطح دریاســت- یا ژاپن که توفان 
و ســونامی زیاد دارد، مجهز به تأسیســات و تجهیزاتی مانند 
ســیل بند های عظیم و حوضچه های کوچک و بزرگ نباشــیم 
اما شــورای عالی شهرسازی و معماری مان در راستای تکلیف 
صریح قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و 
برنامه های دستگاه های مختلف به منظور ایجاد محیط زیست 
بهتر برای مردم، بر مجموعه ای از تدابیر و تکالیف الزم الرعایه 
جهت دســتگاه های مرتبط به شــرح زیر اقــدام و تأکید کرده 
 اســت که اگر به خصوص از سوی شــهرداری ها رعایت شود، 

نیمی از مشکالت حل خواهد شد.
در اســناد فرادســت مرتبــط بــا کاهــش خطر ســیل، به 
امضای خانم دکتر مالواجرد، معاونت شهرســازی و معماری 
وزارت راه  و  شهرســازی، آمده اســت که نقشه های پهنه بندی 
خطر ســیل باید تهیه شــوند. همچنین مطالعــات مربوط به 
ســیالب های شــهری و پیشــگیری از آن با دقت و کفایت در 
فرایند تهیه و تصویب طرح های توســعه و عمران انجام گیرد 
و «جمع آوری و دفع آب های ســطحی شــهرها» به «مدیریت 
سیالب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز 
باالدست» ضروری است. ضوابط و مقررات مربوط به استقرار 
کاربــری و فعالیــت در حرایم کمی و کیفــی رودخانه و تأکید 
بر عدم توسعه شــهری در پهنه های سیل خیز و سیل گیر، الزم 
بوده عرصه های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع 
از طریق پیشــنهاد پهنه هایی مانند طــرح آبخیزداری، کمربند 
ســبز حفاظتی، توســعه جنگل کاری و پارک هــای جنگلی در 
طرح هــای توســعه و عمران را تحت حفاظــت قرار می داده 

اســت. آیا این اقدامات مورد توصیه هرگز اتفاق افتاده است؟
در این اســناد وظایفــی نیز برای وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح و سازمان پدافند غیرعامل با همکاری وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح و ســازمان مدیریت بحران، 
تعیین شــده و جهت تقویت ضمانت اجرائی قوانین و برخورد 
قضائی با تخلفات شهرســازی و جرم انــگاری این تخلفات نیز 
توصیه هایی شده اســت  ولی آیا شهرداری جلوی خالف ها را 

خواهد گرفت؟
مســئولیت وزارت نیــرو در اعمــال مدیریــت یکپارچه بر 
بســتر و حریم رودخانه و مســیل ها و کنترل ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم عرصه های مذکور در داخل و خارج شهرها 
و روســتا ها، کمتــر از شــهرداری ها نیســت و «در برخورد با 
ساخت وســازهای واقع در حریم و بســتر رودخانه و مسیل ها 
و قلع و پاکســازی مســتحدثات غیرمجاز بایــد از صدور آرای 
کمیســیون ماده ۱۰۰ منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع 
در حریم و بســتر رودخانه ها و مســیل ها خودداری شود». به 
خاطر داریم نقش کمیســیون ماده ۱۰۰ را که چطور از صیانت 
از حق شــهر و مردم، به همراهی با بخش خصوصی متخلف 

متمایل شد. 
این گفتار ادامه دارد...

ادامـه از صـفحـه اول

محمد شــهریاری، مدیــر دفتر بهره بــرداری و نگهــداری از 
تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران در گفت وگو 
با ایلنا توضیح داده که ســیل فقط ۹.۴ میلیون مترمکعب آب به 
ذخایر ســدهای تهران اضافه کرده که این میزان به اندازه ســه 
روز مصرف آب این اســتان ارزیابی شده است.  عباس صدریان فر، 
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز درخصوص وضعیت 
ســدهای خوزستان پس از وقوع پدیده مونسون و بارش  های این 
سامانه در خوزســتان گفته است: بر اساس آمارهای ثبت شده از 
اولین روز فعالیت ســامانه مانســون در خوزستان تاکنون، حجم 
ورودی به مخازن تغییر محسوســی نداشته است.  این موضوع 
در حالی رخ می دهد که سال ۹۸ هم پس از سیالب های ویرانگر 
بهاری و خســارت ســنگین حدود ســه میلیارد دالری که بر جا 
گذاشت، بســیاری از اســتان های ایران از جمله خوزستان دچار 

بحران آب شدند!
این در حالی اســت که مدافعان سدسازی سالیان سال اعالم 
کرده اند سدســازی بی رویه در ایران با هدف مهار سیالب ها بوده 
اســت؛ اما چه شــده که این حجم باالی ســدها نه توانسته اند 
سیالب ها را مهار کنند و نه ذخایر آبی چندانی برای شرایط کم آبی 

دست و پا کنند؟
خوزستان سرزمین سد و سیل و کم آبی!

خوزســتان روزگاری پرآب تریــن جلگه ایران بود و بیشــترین 
سدســازی در این استان انجام شده اســت و حاال بزرگ ترین سد 
ایران یعنی سد کرخه در این استان قرار دارد؛ اما در سال های اخیر 
مردم این اســتان در برخی مناطق گرفتار کمبود آب آشــامیدنی 

شده اند.
روی دیگه سکه بحران آب در خوزستان، سیالب های ویرانگر 
است.  در پی سیل اخیر در استان خوزستان، تاکنون چهار نفر کشته 
شده اند و یک کودک سه ساله همچنان مفقود است. سرآب های 
کشاورزی تخریب شده، برق و شبکه تلفن همراه در پی قطع برق 
ایســتگاه در منطقه صیدون قطع شده و مدیرکل مدیریت بحران 

خوزستان خبر داده ارزیابی خسارات سیل را آغاز کرده اند.
این وضعیت خوزستان سه سال بعد از سال ۹۸ است؛ سالی 
که هفت ســین اهالی جنوب کشور را ســیل برد و ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان خســارت به جا گذاشت؛ آن هم در حالی که حدود 
دو ماه قبل از این سیل به وزارت نیرو اعالم خطر شده بود، ورودی 
و خروجی سد اعالم و پیش بینی شده بود تا هزارو ۵۰۰ مترمکعب 
در یک مسیر آرام و روان بدون خسارت خواهد بود. وزیر هم اعالم 
کرده بود هفته بعد جلســه ای در این خصوص برگزار می شود؛ 

جلسه ای که برگزار شد اما منجر به هیچ اقدامی نشد.
تشدید خشک سالی در پی سیالب

البته وقوع ســیل در خوزســتان چیز جدیدی نیست؛ مناطق 
نفت خیز ایران در استان خوزستان از دیرباز و به سبب قرارگرفتن 
در مصب خروجی رودخانه های مهم کارون، دز و کرخه به خلیج 
فارس، همچنین استقرار در کوهپایه های زاگرس، متأثر از شرایط 

طبیعی و زیست محیطی و سیالب های فصلی در مقاطع مختلف 
بوده اســت.  خوزســتان حداقل در نیم قرن اخیر، چندین و چند 
ســیل ویرانگر را تجربه کرده که شــاید مهم ترین آنها دو سیالب 
ســال های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۸ بوده اســت. با این حال انتظار می رود 
با پیشــرفتی که علم در این ســال ها داشــته، پیش بینی و کنترل 
خســارات ناشــی از این ســیل ها رو به کاهش برود.  مثال به باور 
کارشناسان جلوگیری از خســارات سنگین سیل سال ۹۸ ممکن 
بود و با وجود این همه ســدی که در این ســال ها در خوزســتان 
ســاخته شده، نباید میزان خســارت های واردشده به مردم تا این 
اندازه ویرانگر می شــد! امــا نه تنها این جلوگیــری اتفاق نیفتاد 
بلکه نام مقصران این حادثه هم مانند مقصران ســیل فروردین 
۹۵ و برخــی دیگر از بالیای طبیعی، البه الی گزارش های تحقیق 
و تفحص کمیته های حقیقت یاب مانــد. حاال دوباره آب زندگی 
خورستانی ها را با خود می برد و این تحقیقات  بی فایده همچنان 
هم کنج قفســه ها خاک می خورد.  البته این همه ماجرا نیست. 
کمتر از شش ماه بعد از چنین سیلی، خوزستانی ها مجبور بودند 
با خشک سالی دست وپنجه نرم کنند. تا جایی که صدای اعتراض 
نمایندگان مجلس هم بلند شد و مجتبی یوسفی، نماینده اهواز 
گفت: «یک روز آب را پشــت سدها نگه می داریم و در نتیجه آن 
سیل بخش قابل توجهی از زیرساخت های استان را از بین می برد 
و شش ماه بعد به مردم خوزستان می گوییم که آب نیست و دام 
آنها جلوی چشمشــان تلف می شود».  حتی در پی سیل روزهای 
اخیر هم سازمان آب و برق خوزستان اعالم کرد: «بارش های اخیر 

تأثیر محسوسی بر ذخایر سدهای خوزستان نداشته است».
سدها با خوزستان چه کردند؟

در این ســوی ماجرا اما به گفته بســیاری از کارشناسان یکی 
از عوامل خشک ســالی در خوزســتان، ایجاد و ساخت بی رویه و 
البته جانمایی غلط ســدهای احداث شــده روی رودهای بزرگی 
مثل کارون اســت.  به گفته برخی کارشناسان، سدها در جاهایی 
احداث شــده اســت که نیاز نبود یا در مکان هایی قــرار دارد که 
باعث شورشدن و نابودی آب شده و نتیجه آن کمبود آب در این 
روزهاست.  اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آب و محیط زیست، 
درخصوص معضالت دیگر ســدها به فارس گفته است: «وقتی 
سد ایجاد می شود، در یک طرف آن دریاچه درست می شود و این 

دریاچه تماس آب را با هوا زیاد می کند و تبخیر می شود».
او تأکید می کند که ایجاد ســدها تبخیر آب را به اندازه ای زیاد 

کرده که نزدیک به معادل یک چهارم آب مصرفی رسیده است.
کهــرم ادامه می دهد: در کشــور ما ۹۰ درصــد از آب صرف 
کشــاورزی، شــش درصد صرف صنعت و حــدود چهار درصد 
صرف مصارف خانگی می شود. دریاچه سد باعث ازدست دادن 
حدود ۲۵ درصد از منابع آب کشــور می شــود. مسلم است که 

سوء مدیریت ها باعث کمبود آب در این استان شده است.
هم زمان بعضی هــم علت انفعال ســدهای این منطقه در 
کنترل سیالب های اخیر را نبود مدیریت درست این سدها عنوان 

می کنند. برای مثال گروهی از تحقیقات انجام شده روی سیل ۹۸ 
در استان خوزستان علت ایجاد خسارت را نبود اعتماد و اطمینان 
دســت اندرکاران مدیریت سیل به پیش بینی ها و استفاده از کلیه 
قابلیت ها و ظرفیت های مخازن سدها برای کنترل و تعدیل سیل 

می دانند.
سدهای ایران درست مدیریت نمی شوند

حســین اســدی، متخصص منابع آب و خــاک، در گفت وگو 
با «شــرق» از تأثیر نبود مدیریت مناســب ســدها در وقوع سیل 
اخیر و ســیل ســال ۹۸ می گوید. به گفته او مسئله تماما مربوط 
به مدیریــت و بهره برداری از سدهاســت نه صرفــا ایجاد آنها. 
 اســدی توضیح می دهد: برای مثال در سیل سال ۹۸ تا روز پنجم 
فروردین دریچه های ســد کرخه تقریبا بسته بود. در حالی که از 
مهرماه بارندگی زیاد بود و پیش بینی بارندگی شــدید هم شــده 
بود و بســیاری از مناطق حتی همان زمان دچار سیل شده بودند 
اما دریچه های خروجی ســد کرخه تقریبا بســته بود و زیر هزار 
مترمکعب در ثانیه آب تخلیه می کرد. تازه از پنجم فروردین بود 
که آب را با حجم زیاد رها کردند تا جلوی خطر آب پشــت ســد 
را بگیرنــد.  او می افزاید: اگر به بارش هایی که از شــش ماه قبل 
از حادثه در باالدســت کرخه آغاز شده بود ذره ای توجه می شد، 
حتی اگر به پیش بینی ها توجه می شــد و از اسفند آغاز می کردند 
به صورت تدریجی آب سد را تخلیه کنند، مجبور نبودند در زمان 
حادثه سد را باز کنند.   او تأکید می کند: مسئله مدیریت سدهاست؛ 
اینکه آب چگونه در داخل آن ذخیره یا رهاسازی می شود. همان 
سال در دشتیاری استان سیستان و بلوچستان سد زیردان باید زودتر 
تخلیه می شــد تا هم زمان با بارندگی و ایجاد رواناب، نیاز نباشد 

تازه سد را باز کنند.
اطالعات سدها سانسور می شود!

آن طور که از اظهارات این استاد دانشگاه تهران برمی آید تنها 
تجربه ای که مسئوالن از سیالب ۹۸ کسب کردند، نه تالش برای 
پیشگیری بلکه سانســور اطالعات بوده است!  او می گوید از بعد 
از آن ســال آمار و ارقام خروجی ســدها منتشر نمی شود و حاال 
دسترسی به داده های این سدها هم سخت شده است. در حالی 
که پیش از این می شــد از طریق دانشگاه با شرکت آب منطقه ای 
اســتان ها ارتباط برقرار کرد و درخواســت اطالعات داد، اما حاال 

انتشار این آمارها با محدودیت مواجه شده است.
الیروبی رودخانه ها سال هاست رها شده است

از نگاه اسدی، هم در سال ۹۸ و هم در حال حاضر، با توجه 
به تعداد باالی ســد و حجم باالی مخازن سدها، انتظار کنترل 
ســیالب ها بود اما این اتفاق نیفتاد؛ چراکه عالوه بر مدیریت بد 
ســدها، نباید برای کنترل ســیل ها صرفــا روی کارهای بزرگ و 
پرهزینه تمرکز کرد، حفاظت خاک، آبخیزداری با پوشش گیاهی 

در سطح هر حوزه می تواند بسیار موفق تر عمل کند.
او ادامــه می دهد: ضمنــا انتقادی که بــه وزارت نیرو وارد 
اســت این اســت که مناطق پایین دست بســیاری از سدها رها 

شــده اســت. یعنی الیروبی رودها و موضوعات این چنینی کال 
به حاشــیه رفته و رها شده است.  همان سال ۹۸ هم مشخص 
شــد که وزارت نیرو الیروبی رودها را در لرستان و خوزستان رها 
کرده و البته مشــابه این اتفاق را در سیستان هم داریم. وزارت 
نیرو ۳۰ سال است اصال کاری ندارد که رودخانه  ها باید الیروبی 
شوند و مسیر باز داشته باشند تا بتوانند سیالب ها را تخلیه کنند. 
بنابراین با بازشــدن سدها، سیل ایجاد می شود اما رودی نیست 
که آن را تخلیه کند به دریا و در نتیجه آب سر از دشت و روستا 

در می آورد و خسارات سنگین بر جای می گذارد.
سدسازی سفارشی برای کارنامه سازی

هدایت فهمی، مدیر کل سابق دفتر منابع آب وزارت نیرو، اما 
معتقد است سدهای خوزستان در سیل اخیر تا حدودی جلوی 
ســیل را گرفته اند و اگر این سدها وجود نداشتند، قطعا خسارت 

و پیامدهای سیل برای کشور سنگین تر بود.
او به «شــرق» می گوید که سد مثل دارو است، باید به اندازه 
مصرف شــود، اگر به یک بیمار بیشــتر از ُدز الزم دارو داده شود 

باعث مرگ بیمار خواهد شد.
فهمی می افزاید: برخی ســدهای خوزســتان به ســفارش 
مقامات اســتان و نمایندگان مجلس ســاخته شــده است. این 
افراد بسیار عالقه مند هستند که هرکجا آبی وجود داشته باشد، 
حتی مســیل، در راهش سد بســازند. آنها با فشارها بر ظرفیت 
اکولوژیــک منطقه فقــط می خواهند برای خودشــان کارنامه 
مثبتی رقم بزنند. اتفاقی که مشــابه آن در حوزه دریاچه ارومیه 
هم افتاده اســت. مســئوالنی کــه عالقه دارنــد کارهای بزرگ 
نمایشــی انجام دهند، موجب ایجاد ســدهایی شدند که واقعا 

ضرورت نداشته است.
برنامه ای برای کنترل سیل ندارند

فهمــی ادامه می دهد: اینکه ســدها بتوانند ســیالب را به 
درســتی کنترل کنند، تــا حد زیادی به مدیریــت بهره برداری از 
سدها بازمی گردد. این موضوع در ایران به شدت به بازنگری نیاز 
دارد و باید منحنی فرمان اصالح شــود و شــیوه بهره برداری از 
مخازن از اساس تغییر کند. علت این مسئله هم کاهش حجم 
مخزن به دلیل رســوبات و هم تغییر اقلیمی اســت که اتفاق 
افتاده اســت. عالوه بر آن فهمی باور دارد که آب رهاشــده از 
ســدها به دلیل تصرف حریم رودخانه و تجاوز ساخت وساز در 
مســیر رود، ساماندهی نشــدن رودها، الیروبی نشدن مسیر رود 
حتما و قطعا ســیل ایجاد خواهد کــرد.  در واقع از نظر مدیرکل 
ســابق منابع آب وزارت نیرو حتی اگر بارش هم نباشد، اگر آب 
سد رها شود چون معبر سیل دچار دخل و تصرف شده بی تردید 

سیل خسارت باری ایجاد خواهد کرد.
او در نهایت می گوید: مســئوالن جای داشــتن برنامه جامع 
برای سیل و خشک ســالی و پیشــگیری با آماده سازی سدها و 
معبرهــا، فقط غافلگیر می شــوند و بعد از آن تا کمر داخل آب 

می روند تا عکس بگیرند.

سیالب های تابستانی کمکی به ذخایر آب سدهای ایران نکرد

سدهای بدون کاربری؟

محمد رهبری: یک  ســال از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی گذشته است و حاال بعد از 
گذشــت یک ســال می توان ارزیابی دقیق تری از عملکرد او داشت. به  نظر می رسد پس 
از گذشــت این یک ســال، دولت نه در حل مســائل خارجی توفیقی کسب کرده است و 
نه توانســته در عرصه سیاســت داخلی موفقیتی داشته باشــد. در عرصه اقتصادی نیز 
شــاخص ها بیانگر آن هستند که شرایط اقتصادی بدتر از گذشته شده و گرانی ها بیش از 
پیش بر مردم فشــار می آورد. در عرصه اجتماعــی و فرهنگی نیز عملکرد دولت باعث 
نارضایتی بیشــتر زنان، فعاالن مدنی و هنری، بازنشســتگان، فرهنگیان و اقشار مختلف 
مردم شــده که این امر در نظرسنجی هایی که راجع به دولت شده نیز مشهود است. اما 
عملکرد دولت در فضای مجازی، خصوصا در توییتر که کاربران مختلف سیاسی حضور 

دارند، چطور نمود داشته است؟
تحلیل داده های توییتری نشان می دهد فضای توییتر در یک  سال گذشته کامال منتقد 
عملکرد ابراهیم رئیســی و دولت او بوده اســت و طیف گســترده ای اعــم از اصولگرا، 
اصالح طلب و مخالفان جمهوری اســالمی در این یک  ســال توییت های انتقادی علیه 
دولت رئیســی داشــته اند. البته حمایت هایی هم از دولت رئیســی انجام شده است که 
به مرور زمان هر چقدر از آغاز به کار دولت او گذشــته، از شــدت و میزان این حمایت ها 
نیز کاســته شــده و توییت های حمایتی نیز کمتر الیک خورده اســت. در این یک ســال، 
بیش از ۸۱۳ هزار توییت در مورد ابراهیم رئیســی زده شده است و این توییت ها بیش از 
۱۳ میلیون بار الیک شــده؛ الیک هایی که عمدتا معطوف بــه توییت های انتقادی بوده 

است.
داده ها نشــان می دهد هم زمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی و یک ماه پس 
از آن، بیشــترین تعداد توییت راجع به او زده شــده، اما به مرور زمان از میزان توییت ها 
و توجه کاربران توییتری به ابراهیم رئیســی کاســته شده اســت. با این حال، هم زمان با 
اجــرای جراحــی اقتصادی و حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی توســط دولت ابراهیم 
رئیسی، تعداد توییت های منتشرشده راجع به او افزایش چشمگیری داشته و همان طور 
که در نمودار نیز مشخص است، یک قله بزرگ را در این مقطع داریم. مقطع دیگری که 
توییت ها راجع به ابراهیم رئیسی افزایش یافته، در اواخر دی و اوایل بهمن سال گذشته 
است؛ زمانی که هم زمان با سفر رئیسی به مسکو و حواشی آن سفر شد و پس از آن نیز 
ماجــرای «نهار خوردی» پیش آمد که این دو موضوع نیز باعث شــد تا رویکرد انتقادی 

کاربران توییتری به ابراهیم رئیســی و دولتش تشــدید شود. با این حال همان طور که در 
نمودار زیر نیز مشــخص است، توجهات به ابراهیم رئیسی در حال کاهش است که این 

کاهش توجه را می توان به نوعی ناامیدی از دولت او نیز ترجمه کرد.
 پرالیک ترین توییت ها

رویکرد انتقادی به ابراهیم رئیسی و دولت را می توان در میان توییت های پرالیک نیز 
مشاهده کرد. بررســی پرالیک ترین توییت های منتشرشده راجع به ابراهیم رئیسی نشان 
می دهد توییت هایی که بیشــترین الیک را گرفته اند، همه در نقد عملکرد دولت او بوده 
اســت؛ شوخی با بازدیدهای سرزده ابراهیم رئیسی، شوخی با ماجرای «نهار خوردی» و 

انتقاد از افزایش قیمت ها ز پرتکرارترین مضامین در میان توییت های پرالیک بوده است. 
موافقان و مخالفان رئیسی

در سال گذشــته، چند هزار توییت راجع به ابراهیم رئیســی فیواستار شده است. در 
میان کاربرانی که در یک ســال گذشــته توییت های حمایتی و انتقادی راجع به ابراهیم 
رئیســی منتشر کرده اند و توییت هایشان در میان ۵۰۰ توییت پرالیک قرار داشته و اثرگذار 
بــوده، چهره های مختلفی دیده می شــود. البته تعداد حامیان به مراتب کمتر اســت و 
اسامی نظیر امیرحســین ثابتی، علی اکبر رائفی پور، علی علیزاده، یاسر جبرائیلی، دانیال 
معمــار، علیرضا پناهیان و کاربرانی مســتعارنویس نظیر «آدم» و «ایشــی خاکی» دیده 
می شود. البته علی اکبر رائفی پور و یاسر جبرائیلی هم توییت های انتقادی در نقد دولت 

داشته اند.
نکته جالب در میان توییت های حمایتی، مضمون آنهاســت. مضمونی که بیشــترین 
تکرار را در میان توییت های حمایتی داشــته، بازدیدهای میدانی رئیسی در مناسبت های 
مختلف بوده اســت؛ گویی از دید حامیان دولت رئیســی هم اقــدام قابل توجه دیگری 
توســط او و دولتش انجام نشــده اســت یا اگر این اقدامات بیان شــده، مورد تأیید سایر 
کاربران توییتر نبوده است. البته در توییت های حمایتی با بیش از دو هزار الیک، در مورد 
سیاســت خارجه رئیسی یا بحث کنترل کرونا نیز توییت هایی دیده می شود که تعداد آن 

کم است.
در ســوی دیگر، منتقدان دولت رئیســی در توییتر پرشــمار و متنوع هستند؛ از وحید 
اشــتری و محمــد مهاجری اصولگــرا گرفته تا محمــد دالوری مجری صداوســیما تا 
مژگان جمشــیدی فعال محیط زیست، زینب موســوی و احمدرضا کاظمی طنزپرداز، تا 
یاشــار ســلطانی و عباس عبدی و مصطفی تاجزاده فعاالن سیاســی و رسانه ای و رضا 
حقیقت نژاد و علی حسین قاضی زاده، همگی در این یک سال حداقل یک توییت انتقادی 
در مورد عملکرد ابراهیم رئیسی و دولتش منتشر کرده اند. به تناسب تنوع کاربران منتقد 
ابراهیم رئیســی، مضامین انتقادی از او نیز متنوع و پرشــمار اســت؛ از حوزه اقتصاد تا 
سیاســت خارجه؛ از مســائل محیط زیستی تا سیاســت های فرهنگی؛ همه و همه مورد 

توجه منتقدان دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
مجموع این داده ها نشــان می دهد فضای توییتر تنها پس از گذشــت یک ســال از 
آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی کامال علیه او اســت و مدافعان دولت او کم شــمار 
هســتند و توییت هایشــان به مقدار کمی الیک می شود. این در حالی است که در زمان 
حســن روحانی، چنین فضایی بعد از گذشت پنج ســال و خصوصا پس از آبان ۹۸ در 
توییتر ایجاد شــد و روحانی در ســال های اولیه دولتــش در توییتر چندان مورد غضب 
نبود. این داده ها هم راســتا با نظرسنجی های انجام شده راجع به دولت ابراهیم رئیسی 
نشــان می دهد که او در افکار عمومی جایگاه مطلوبی نــدارد و در صورتی که دولت 
او همچنان بدون دســتاورد ملموس باقی بماند، جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا 

نخواهد کرد.

یک سالگی دولت در فضای مجازی
ابراهیم رئیسی پس از  یک  سال از آغاز به کار دولتش در توییتر چه جایگاهی دارد؟

مهفام ســلیمان بیگی: تعداد ســدهای ایران پس از انقالب حدود ۲۲ برابر شده اســت. در سال های پیش از 
انقالب کمتر از ۳۰ ســد در ایران ساخته شده بود اما اکنون بر اســاس آخرین اطالعات شرکت مدیریت منابع 
آب ایران در ۳۱ اســتان کشور ۶۴۷ ســد در حال بهره برداری اســت و عالوه بر آن ۱۴۶ پروژه احداث سد در 
دســت اجرا و ۵۳۷ سد در دست مطالعه است.  با وجود ۲۲برابرشدن سدهای ایران، این سدها نه توانسته اند 
جلوی سیل های ویرانگر را بگیرند و نه ذخایر آب چندانی از سیالب ها برداشت کنند.  بر اساس گزارش جمعیت 
هالل احمر ایران، ســیل تابستان امسال به ۱۵ استان خســارت وارد کرده است. گزارش وزارت نیرو هم نشان 
می دهد این ســیالب ها فقط ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب ســدهای ایران را اضافه کرده اند. این در حالی است 
که مجموع ظرفیت ســدهای ایران حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب است.  ذخایر آبی که سیالب امسال به سدهای 

ایران اضافه کرده، از سوی متولیان ناچیز توصیف شده است. 


