ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﺮد وﻏﺒﺎر  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﻬﻨﺎز ﻧﯿﮑﻮروان
“وارد ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﻠﻨﮓ آﺑﺎد ۱ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮی اﻧﺒﻮﻫﯽ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و
ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ”.
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ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎ و ﯾﺎدآور ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ،ﻋﺰﯾﺰان و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن را در آن از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  ۵۷را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎده و راهآﻫﻦ
ﺗﻬﺮان -ﺟﻨﻮب و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
آﺑﺎدان ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﺒﺎری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻓﻘﯿﺮ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪی ﺧﻮد
از ﺧﻮن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دوران ﭘﻬﻠﻮیﻫﺎ
ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻻﺳﯿﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ ،ﺟﺎده ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دز ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و
ﺧﺎﻃﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را رﻗﻢ زدﻧﺪ۲ .
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  ۶۴ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۵ .۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از دو
ﻗﻮم ﻟﺮ)ﻟﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ( و ﻋﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان

زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻓﺼﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯽﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ از
ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد زن و دﺧﺘﺮ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﮐﺎر در ﺑﺎﻏﺎت ﺻﯿﻔﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﺒﻨﯿﺪ،
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﺪ .وارد ﭘﻤﭗ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﻠﻨﮓآﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮی اﻧﺒﻮﻫﯽ از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان وﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ
ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺮوت ِاﻧﺮژی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ
در ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۲۸۷ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .از آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺮژی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﺠﻬﯿﺰ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .از ﺳﺎل  ۱۳۰۴ﺑﺎرﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﺎک ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ دزﻓﻮل در ۲۰
و ۲۱ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و دزﻓﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺷﺪﻧﺪ.
ا
ز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮآبﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﺮ روی رود ﮐﺎرون وﺟﻮد داﺷﺖ و
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺗﺠﺎری از اﯾﻦ راه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ در ﭘﯽ ﻋﺪم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﻋﻤﻼ ً
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ازﺟﻨﮓ اﯾﺮان وﻋﺮاق ،ﺑﻨﺪرﻫﺎی آﺑﺎدان و
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رود ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺮ ،ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪراﻣﺎم از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎری اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ اﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺑﺎ ﺧﻂآﻫﻦ
ﺗﻬﺮان – ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪی دﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۷اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ زد و ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺎرون ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ

ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺪهای ﺧﺎص
ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮد وﻏﺒﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﺳﺎل اﺳﺖ در
رﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ آن و ﺗﺎ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﺑﻌﺪی“ ،ﮔﺮد وﻏﺒﺎر” رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر در رﯾﻪی ﻣﺮدم
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮده و ذره ذره ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
اﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ذرات رﯾﺰ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻨﻔﺲ ،وارد رﯾﻪی
ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در آن رﺳﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣـﺪت ﻏﺒﺎرﻫـﺎی ﺳـﯿﻠﯿﺲ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﯾﮑـﯽ از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺮوه ﭘﻨﻮﻣﻮﮐﻮﻧﯿﻮز اﺳﺖ .ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ذرات ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر و ﺳﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن آﻫﻦ ،ﻃﻼ ،ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و.
 . .ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ذرات
در ﻫﻮای آﻟﻮده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ،ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻗﻮی
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﯿﺒﺮوز ﺷﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ
ﺷـﻮد .ذرات ﺳـﯿﻠﯿﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ وارد آﻟﻮﺋﻮلﻫـﺎی رﯾـﻮی ﺷـﻮد .ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻠﻊ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً وارد ﻋﺮوق ﻟﻨﻔﺎوی داﺧﻞ رﯾﻪ و
ﻋﻘﺪهﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺪن دارد.
ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ درﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ و درﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮕﯽﻧﻔﺲ ،
ﺳﺮﻓﻪ  ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط  ،ﺗﻨﺪﻧﻔﺴﯽ) ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن( ،ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و درد
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻏﺒﺎر ﺑﻮﯾﮋه

ﺳـﯿﻠﯿﺲ و ﺳـﯿﮕﺎر  ،درﻣـﺎن ﺳـﺮﻓﻪ و ﻋﻔـﻮﻧﺖ  ،ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴـﯽ از ﺳـﻞ ،
ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ  ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ رﯾﻪ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ
اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻻ )اﺗﺎق اﮐﺴﯿﮋن( ،ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ
دردرﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮزﯾﺲ،
آﺳﻢ ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ رﯾﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﻢ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺪاوم ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ۳ .
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :راﻫﮑﺎر ﻓﻮری ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ
در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﺎﺳﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﺣﻞ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ
زﻣﺎﻧﯽ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ﺻﺮف
ﮐﺮدﻧﺪ”.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای وﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺎی اﯾﻦ زﻣﺎن ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ و اﻋﺘﺮاض
ﻣﺮدم اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻮوﻻن
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ واﺟﺮاﯾﯽ،
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺣﻮزهی
ﮐﺎری ﻫﻢ .ﻣﺮدم ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺳﻮژه
ﺑﺮای راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۱۸ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ و  ۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ دردی از ﻣﺮدم را دوا
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ وﻗﺘﯽ آب ﮐﺎرون را ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﮐﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿـﻂ زﯾﺴـﺖ اﯾـﻦ ﮔـﻮﻧﻪ ﺟـﻮاب ﻣﯽدﻫـﺪ:
“ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا و رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ اﻋﺘﺮاض

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﺳﺪ ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺸﺖ،
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪ ،ﻋﺎرﺿﻪ ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ(۴) ”.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ“ :ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻧﺘﻘﺎل آب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺮا دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ
ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻبﻫﺎاﺳﺖ(۵)”.
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۹درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از راه ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آب ﻓﺮاوان رودﻫﺎی ﮐﺎرون،
ﮐﺮﺧﻪ ،ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن)زﻫﺮه( ،ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻣﺎرون ،اروﻧﺪ و دز ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺟﺰو
ﭘﺮآب ﺗﺮﯾﻦ رودﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﮕﻪای اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را
ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ٔ ﮐﺸﺎوری ﻓﺮاواﻧﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
 ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم در
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب وﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ (۶) .ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ:
ﺳﺪﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل آب.
آﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﭼـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ روﺳـﺘﺎی ﭘﺮﻧـﻮﺷﺘﻪ از ﺗﻮاﺑـﻊ
ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل آﻣﺪ و ﻣﺮدﻣﺶ اﮐﻨﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ
روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؟ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺳﺪ
ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﭘﺮوژه ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آب رﻓﺘﻨﺪ و دارو ﻧﺪار
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ

ﭼﻪ
ﺳﺪ

ﺳﺎزیﻫﺎ روﺷﯽ درﺳﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﺑﺘﮑﺎر در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ“ :اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی ﺗﺎﻻﺑﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪ(۷) ”.
ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ ﺟﺮات
داﺷﺘﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در زﯾﺮ ﺑﻤﺐ وﺧﻤﭙﺎره و ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺴﺖ
وﻧﯿﺴﺘﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺰ ﻓﻼﮐﺖ و

آوارﮔﯽ دﺳﺘﺎوردی ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ازای ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺟﺪی و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ؟
آﯾﺎ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻮﻻن ﻣﻮشﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﻮدهاﯾﺪ وآﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از روی دﯾﻮار ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﻤﺎ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﮑﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺎت و ﻧﺨﻞﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن در
ﺟﻨﮓ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ در اﺧﺒﺎر ﺑﺎرﻫﺎ از ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎک
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ درﯾﻎ از اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎک را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﻨﺎس و ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎرج و
داﺧﻞ اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از آﻟﻮده ﺷﺪن آب ﮐﺎرون ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ :آب
ﮐﺎرون ﻻﯾﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن و  . . .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،آن  ۵۰ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻮوﻻن در ﻗﺒﺎل ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﻫﻮاز در زﻧﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎرﯾﺪن ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ و ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدن ﺛﺮوت ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﻇﯿﻔﻪی دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ .در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ،ﻣﺮدم آﺑﺎدان و اﻫﻮاز در ﺻﺤﺮای ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺮدم آب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ادﻋﺎی “آوردن ﺷﻐﻞ و ﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن” در ﻗﺒﺎل “آب
ﮔﻞآﻟﻮد وﺷﻮر” را داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ اﻣﺎ آب را از ﻣﺮدم و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ وﺷﮑﺮ اﺳﺘﺎن وﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺸﮑﺮﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واردات ﺷﮑﺮ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪی
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ از وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮدم زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دم ﻧﺰدﻧﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﺒﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .

آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮔﺮﻣﺎی  ۵۶درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدهاﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق وآب
ﻫﻢ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺘﺎده ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد؟!)(۸
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﯾﮏ روز داغ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ وارد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی روﺑﺎز ﭘﺮ از ﻟﺠﻨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺸﺎن رﯾﻪ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺮوت اﯾﺮان
در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب و ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻧﺎن
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻟﻮح ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻗﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در اﯾﻦ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮﮐﺸﺎوز ﮐﻪ اﮐﺜﺮا
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺟﻨﻮب در ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎریﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻫﻮا ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎک
ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آذر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﻠﻮط ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎتﺷﺎن ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ) ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( اﻣﮑﺎن ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ !!!!)(۹
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم  ،ﮐﺎرﮔﺮان  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
زﻧﺎن . . ..را ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ دوش
آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه ،ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻠﺪاری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ
رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی رﯾﺰﮔﺮدﺧﯿﺰ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .دراﯾﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﺪاری،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ
 ۲۰.۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
 ۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ  ۱۹۲ﻫﺰارﻫﮑﺘﺎر از
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ(۱۰) .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر اداره ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺜﺎل ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ

ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﺎد آورده ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺛﺮوت ﻏﺎرت ﺷﺪه
را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪﺗﯽ را در زﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در
ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آن  ۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺮض اﻫﻮازی ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻟﭽﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺨﺶ
اﺻﻠﯽ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﯾﺮﻧﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻟﭻ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻇﻬﺎرﮐﺮد“ :ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﭻ ﭘﺎﺷﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﻠﺲ وزارت ﻧﻔﺖ را ﻣﮑﻠﻒ
ﮐﺮده ﺗﻤﺎم ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﭻ ﻫﻢ
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد”.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟
در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻧﻔﺖ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج و راﻧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
واﮔﺬارﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل ۱۳۷۹
و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ  ، ۱۳۸۱دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن  ۲درﻫﺰار
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ اﺳﺖ(۱۱) .
اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺧﺮج اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی  ،رﻓﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻔﺒﺎرﺗﺮ از
اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺟﺰ ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎروانﻫﺎی راﻫﯿﺎن ﻧﻮر در ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻨﮏ اﺳﺘﺎن
ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮل ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺗﮑﺮاری و ﭘﻮچ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟!
و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد
ﺑﻮدن آن ﺑﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﭼﻪ

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖﻣﺮد ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰی دﻟﺶ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺳﻮزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺣﺎﮐﻢ و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻟﻮده
رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )در ﻫﻤﻪ
ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ
!!!ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
http://www.kanoonm.com/۱۶۸۷#more-۱۶۸۷
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 اﺳﻢ ﻣﺤﻠﻪ ای از ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻠﻪ اﺳﮑﺎن-۱
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(۱۱) http://rc. majlis. ir/fa/law/show/۱۲۲۳۷۰

