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 :مق مه

میالدی  05از دهه . مصادره زمینهای مردم عرب احواز از اولین سالهای لشکرکشی رضاخان به اقلیم احواز آغاز شد

همچنین کار بررسی های . بر روی رودخانه های اصلی اقلیم احواز کرد دولت مرکزی ایران اقدام به ساخت سدهایی

 .ساخت چندین سد دیگر، انجام شد

طی حدود نه دهه سال گذشته همواره سلب زمینهای مردم عرب با ساخت پاالیشگاه، مراکز صنعتی و کارخانه ها و 

برای تامین فرصتهای شغلی جهت ورود  پیتروشیمی ها، تاسیس طرحهای عظیم نیشکر و تاسیس دهها طرح بزرگ دیگر

 .صدها هزار مهاجر غیرعرب به اقلیم احواز، همراه بوده است

سیاستهای سلب زمینهای مردم عرب، ساخت طرحهای امنیتی بدون توجیه گری اقتصادی و به ویژه توجیه گری زیست 

ن کمترین سهمی در تصمیم گیری محیطی، ورود مهاجران غیرعرب و به حاشیه رانده شدن ملت عرب احواز و نداشت

برای اداره اقلیم احواز، همگی حلقه های زنجیر به هم پیوسته ای از سیاستهای حاکمان ایران است که بحران زیست 

 . محیطی بزرگی را در اقلیم احواز رقم زده است

ی فعلی در اقلیم احواز رویکرد صرف امنیتی حاکمان ایرانی در تعامل با اقلیم احواز ریشه اصلی بحران زیست محیط

براساس این رویکرد، تغییر بافت جمعیتی احواز و نابودی هویت عربی این اقلیم بر هر چیز دیگر، حتی بر سالمتی . است

 .محیط زیست نیز مقدم قرار داده شده است

ی ویرانگر سال قبل آغاز شده و با آغاز بکار طرحها 05بحران زیست محیطی احواز در یک روند تاریخی از حدود 

 . نیشکر و به راه افتادن سدهای بزرگ در اقالیم مشرف به احواز در دهه شصت شمسی، شدت یافته است

این بحران زیست محیطی بزرگ، احواز را به آلوده ترین شهر جهان مبدل ساخت و ساالنه چند هزار احوازی در نتیجه 

ای قلبی و عروقی در دو دهه اخیر افزایش چند صد درصدی انواع بیمارهای سرطان و بیماره. این بحران جان می بازند

 .داشته است

این فاجعه عظیم انسانی همراه با استمرار رویکرد امنیتی حاکمان ایرانی نسبت به اقلیم احواز و بایکوت خبری درد و 

عرب االحواز را رنجهای عربهای احواز از سوی مرکزگرایان ایرانی در خارج از کشور، ما در جنبش ملی دموکراتیک 

بر آن داشته است تا کار اطالع رسانی درباره این فاجعه بزرگ انسانی را در اولویت فعالیتهای حقوقی و سیاسی خود قرار 

 .دهیم

براین اساس، در این پرونده ما سعی کردیم تا شمه ای از سیاستهای اجرا شده در اقلیم احواز را به شکل گذرا در فصل 

. بحران آب، بحران هوا، فاجعه انسانی، سیاستهای جدید دولت ایران را در فصلهای بعدی ارائه کنیم اول تقدیم کرده سپس

 .در پایان نیز فصلی را به اعتراضات مردمی احوازیها که به زنجیره دفاع از کارون معروف شد، اختصاص دهیم

 

 جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز

 (االحواز  طني العربي الدیمقراطي فيالتیار الو)

      4562مارس  61
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 نگ هی به  ر  ط  ن گی مر م عرب   و  

 م  ی ه  می: نو سن  

 4102فور ه 

بررسی های تاریخی ازقرون نوزدهم واوایل قرن بیستم میالدی حکایت از آن دارد که زندگی مردم عرب بر کشاورزی 

ر بوده و براین اساس شهرها و روستاها در کنار رودخانه های بزرگ نظیر کارون، کرخه، دز، جراحی و زهره استوا

 . ساخته شده اند

از شمال تا مرکز استان وهمچنین درمناطق غرب استان نظیر . نوع کشاورزی مردم عرب در مناطق مختلف متفاوت بود

 .محصوالتی نظیر گندم، جو، برنج وصیفی جات شاغل یوده اند حمیدیه، خفاجیه ، حویزه و بسیتین مردم به کشت

عالوه برکشاورزی، . در مناطق جنوبی نظیر محمره،عبادان و فالحیه زندگی مردم بسته به محصوالت نخلستان ها دارد 

ل دامداری، پرورش طیور و ماهیگیری در مناطقی چون هور شاوور، هور فالحیه و هور العظیم نزد مردم عرب معمو

 .بوده است

دراوایل قرن بیستم، نوع مسکن مردم عرب درشهرها خانه های گلی بود که اتاق ها درکنار هم وبه گرد حیات ساخته می 

درروستاها نیز خانه ها گلی و در برخی حاالت نیز . شدند و درگوشه ای از حیات حوضچه آب و شستشو قرار داشت

 .ک به تاالب ها بیشتر رواج داشتندخانه های حصیری درمناطق نزدی. حصیری بودند

عالوه بر بنادر محمره وعبادان، مردم عرب به واسطه خرده بازرگانان محلی با شهرهایی چون بصره، عماره و بغداد در 

 . شمسی برقرار بود 1355داد و ستد داشته اند که این وضعیت تا زمان انقالب ( سوریه) عراق، کویت، بحرین و شام

م عرب احواز در سده گذشته شیعه اثنی عشری بوده است و در بخش های جنوبی درشهرهای عبادان و مذهب بیشتر مرد

 .محمره و فالحیه برخی قبایل عرب سنی مذهب در منطقه ساکن بوده اند

در زمان شیخ خزعل صورت گرفت وحضور شرکت های نفتی انگلیسی در  1913ساخت پاالیشگاه نفت عبادان در سال 

کارگران عرب در کنار پاکستانی ها و هندی های و برخی خارجی های . توسعه آن به سبک مدرن شده بود این شهر سبب

 . هزار نفر داشت 15درآن زمان شهر عبادان جمعیتی در حدود . دیگر در پاالیشگاه نفت مشغول به کار بودند

حواز، عبادان و محمره تاسیس شده درزمان حاکمیت شیخ خزعل مدارس ومکتب خانه هایی به زبان عربی درشهرهای ا

جهت پیگیری پیشرفت ها و توسعه سریع ایجاد شده در مناطق تحت . بود که به مدارس خزعلیه و چاسبیه معروف بودند

با سرمایه " عبدالمسیح االنطاکی"حاکمیت شیخ خزعل موسوم به امارت عربستان، یکی از نویسندگان عرب آن زمان به نام 

 .  درقاهره منتشر می کرد" العمران"ی به نام شیخ خزعل نشریه ا

از موسیقی دانان مشهور آن دوران که اهل شهر حلب سوریه بوده با پیشنهاد شیخ " شیخ علی الدرویش"در این دوره 

درباره شیخ علی . دراین شهر فعالیت داشت 1925این مدرسه تا سال . خزعل  درمحمره یک مدرسه موسیقی تاسیس کرد

ید گفت که موسیقی دانان معروف جهان عرب چون؛ محمد عبدالوهاب، ریاض السنباطی ،عمر البطش و محمد الدرویش با

 .طیفوری از شاگردان ایشان بوده اند

در راستای استفاده ازتجربه مصر در زمینه کشاورزی، به دستور شیخ خزعل دهها کشاورز مصری به محمره فراخوانده 

 . ن منطقه رواج داده شدشدند ومحصوالتی نظیر پنبه درای
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به دنبال لشکرکشی رضاخان به اقلیم احواز، مدارس فارسی زبان تاسیس شد و زبان رسمی رایج در امارت عربستان آن 

تاسیس راه آهن و ساخت جاده های ارتباطی با دیگر اقالیم ترکیب جمعیتی مناطق . زمان از عربی به فارسی تغییر کرد

تاسیس راه آهن و نیاز به نیروی کار سختکوش . تی نسبی در ساختار اجتماعی جامعه ایجاد کردعرب را تغییر داد و تغییرا

 .   جوانان عرب را از روستاها و شهرهای کوچک به شهر احواز کشاند و مناطق جدیدی را دراحواز بر پا کرد

عیت شهر عبادان درنتیجه ورود توسعه پاالیشگاه نفت عبادان در دهه سی میالدی،  سبب شد تا طبق آمارهای رسمی جم

سیل (. 1)هزار نفر برسد  226میالدی به  1956مهاجران ازدیگر استان ها جهشی بسیار شدید داشته باشد و درسال 

برای اسکان تازه واردان " بنگله"ورود مهاجران جدید به شهر عبادان آنقدر سریع بود که سکونت گاههای موقت به نام 

 . ساخته شد

 ٨درصد از استان فارس و بنادر و  ۰۴درصد این مهاجران از اصفهان و یزد بودند و  ۶۰های دولتی حدود برحسب آمار

ادامه داشت به طوری که جمعیت این  1959مهاجرت به عبادان تا انقالب  .ها درصد از کرمانشاه و الباقی از بقیه استان

 .هزار نفر بود 300شهر دراین سال درحدود 

شهر  جدید در کنار رودخانه و با نقشه . با فاصله چند هزار متری در کنار شهر قدیم عبادان ساخته شد عبادان جدید  شهر

در زمان شیخ خزعل توسط انگیسی ها ساخته شد اما به  1913گرچه اولین سینماها درسال . و طرح انگلیسی ساخته شد

رادیو نفت ملی و رادیو . عت به این شهر وارد شدشیوه زندگی مدرن باسر. زودی در عبادان سینماهای زیادی ساخته شد

 .شمسی آغاز به کار کردند 1335و 1332در سالهای " آبادان"

آغاز به کرد، این شبکه تلویزیونی زبان فارسی  1335پس ازتهران، عبادان صاحب اولین شبکه تلویزیونی شد که درسال 

 .و فرهنگ زندگی شهری مدرن را تبلیغ می کرد

با افزایش مهاجرت بین استانی و درون اقلیم به . درصد مردم عرب درروستاها زندگی می کردند 80بیش از دراین دوره 

 .درصد رسید 30به حدود  1956شهرهای بزرگ نظیر عبادان و محمره میزان شهرنشینی درسال 

تغییر داد و شیخ خزعل  میالدی دولت مرکزی طی بخشنامه هایی نام رسمی اقلیم را ازعربستان به خوزستان 30در دهه 

نام های فارسی جایگزین . طی همین بخشنامه نام اکثر شهرهای اقلیم تغییر یافت. را که درتهران زندانی بود، به قتل رساند

 .   نام های مورد استفاده مورد عرب یعنی عبادان، محمره، فالحیه، خفاجیه و دهها نام شهرها و روستاها و دیگر اماکن شد

شاعر معروف عرب . ن یکباره زبان فارسی در کنار رواج شدید عادات غربی، سبب واکنش مردم عرب شدرسمیت یافت

شیخ ابراهیم دیراوی که درآن دوره جوانی بیش نبود درمقایسه مردم عرب با ساکنان مدرن شده آبادان، از غیرت عربها 

ه فرهنگ مردم عرب، سبب شد تا شاعرانی نظیر همچنین حمله رسانه های فارسی عبادان ب. واصالت وحمیت آنها می گفت

دیراوی اشعار ماندگار دردفاع از هویت عربی بسرایند وشاعرانی نظیر فاضل سکرانی به امر شعر و ادب عربی اهتمام 

 .ویژه ای نشان دهند

قراری ارتباط دربرابر وضعیت جدید بوجود آمده مردم عرب به شدت به عادات قبلیه ای خود متمسک شدند واز هرگونه بر

 .فامیلی با غیرعربها ومهاجران حذر کردند

اما پس ازجنگ چهانی دوم وضع تغییر کرده وشمار . تا دهه پنجاه میالدی شمار تحصیل کردگان عرب انگشت شمار بود 

درآن دوره به دلیل فضای باز اجتماعی حاکم برمدارس وتعارض آن بافرهنگ . پسران مشغول به تحصیل افزایش یافت

 .  امه مردم عرب، خانوداه ها تنها اجازه تحصیل تا ششم ابتدایی را به دختران می دادندع

و ورود  1925مشکالت ناشی از وجود زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کار وتحصیل بالفاصله در دوره پس از سال  

عرب درصد اندکی از هزاران  چند صد هزار مهاجر جدید به مناطق عرب نشین نظیر عبادان، نشان می دهد که مردم
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این امر سبب شده بود که شکاف طبقاتی میان ساکنان شهر عبادان جدید با ساکن . فرصت شغلی ایجاد شده نصیبشان شد

دراین شرایط مردم (. 2)اصلی منطقه که در روستاها ویا مناطق اطراف عبادان حاشیه نشین بودند، به شدت افزایش یابد

 . دگی مدرن واکنش نشان دادند ودرمقابل آن ایستادگی کردنددر برابر رواج شیوه زن

درصد  92پس ازجنگ جهانی دوم وآغاز برنامه های هفت ساله توسعه دردهه پنجاه میالدی دولت مرکزی در حدود  

ف طرح های کشاورزی درشمال اقلیم دراطرا(. 3)اعتبارات برنامه های اول ودوم توسعه را اختصاص به اقلیم احواز داد

ونیشکر هفت تپه ( 1955-1928)در برنامه اول توسعه   شهرهای سوس و درفول وشوشتر با تاسیس کارخانه قند

 (. 2)آغاز شد( 1962-1955)دربرنامه دوم توسعه 

دراین . سد بر روی رودخانه های اقلیم احواز را به پایان رساند 13طی برنامه دوم توسعه دولت طرح بررسی ساخت 

تاسیس طرح های کشاورزی بزرگ دولتی . به بهره برداری رسید 1962شمال اقلیم ساخته شده و در سال دوره سد دز در

در اوایل دهه شصت میالدی سبب شد تا شمار زیادی از روستاهای عرب در اطراف شهرهای سوس ودزفول برچیده شده 

وسیع درملکیت زمین های کشاورزی دراین درنتیجه تغییرات . وساکنان این روستاها درشهرک ها جدید اسکان داده شدند

منطقه مهاجرت از روستا به شهر سوس شدت یافت وروستائیان عرب مناطق فقیر نشینی را درحومه شهر قدیم سوس 

 .ایجاد کردند

مصادر هزاران هکتار از زمین های کشاورزان عرب سبب خشم مردم عرب شده وسبب بروز دشمنی های شدید با دولت 

 .ن امر در چند مورد سبب درگیرهای نظامی گسترده درمنطقه میناو، حومه سوس وغیره شدای. مرکزی شد

طی برنامه هفت ساله دوم توسعه، بندر محمره توسعه یافت وافزایش فعالیت تجاری دراین شهر، ورود هزاران مهاجر را 

هزار  121به 1956نفر درسال هزار  22سال دوبرابر شد وجعیت آن از  10جمعیت این شهر در هر . به همراه داشت

 (.1)رسید 1956درسالهای 

درنتیجه این طرح ها . طی برنامه هفت ساله دوم توسعه طرح های ادارای، نظامی وصنعتی درشهر احواز انجام شد

هزار نفر درسال  121سال دوبرابر شد وجعیت آن از  10وورود مهاجران جدید به این شهر جمعیت این شهر در هر 

طرح های نظامی رسما از به (. 1)رسید  1986هزار نفر درسال  580رسید و 1956هزار درسالهای   335به 1956

اکثر اداره ها نیز به بهانه ودالیل مختلف درصد اندکی را از مردم عرب به کارگرفته . کارگیری عربها امتناع می کردند

 . ان آن عرب بودنداداره راه آهن درمیان استثنا بود ودرصد باالیی از کارگر. بودند

تاسیسات پتروشیمی درآبادان، بندر امام، (  1952- 1962)پس از آن در برنامه های پنج ساله سوم وچهارم توسعه 

میالدی تاسیس  50که دردهه ( امام خمینی)در بندر تجاری شاپور . تاسیس شداحوازمعشور  وکارخانه های صنعتی در

اغلب ساکنان جدید این بندر همگی ازمهاجران قبلی که درشهرهای محمره . شدشده بود، تاسیسات پتروشیمی نیز ایجاد 

 (.2)وآبادان زندگی می کردند تشکیل شده بود

شهر معشور جدید نیز بسان شهر عبادان جدید بافاصله چند کیلومتری درکنار معشور قدیم ساخته شد وطرح های 

تا به امروز محله های . به خوبی ازهم قابل تمییز هستند تاحال حاضر معشور قدیم وجدید(. 2)پتروشیمی در برگرفت

 .معروف به معشور قدیم ازسوی شهرداری به عنوان محله های حاشیه نشین معرفی می شوند

تا اوایل دهه شصت میالدی وقبل از تصویب قانون اصالحات ارضی، فئودالهای غیرعرب درشمال وبرخی شیوخ وسادات 

خوانین بختیاری نظیر مجیدخان وهمچنین خوانین دیگری نظیر . مردم حکمرانی می کردندعرب درجنوب اقلیم احواز بر

جزایری ویاوری بر زمین های اطراف شوشتر، فئودال هایی نظیر نظام مافی وخوانساری بر زمین اطراف سوس، عباس 

ه تقی زاده درشهرستان خلفیه شاوور دراطراف منطقه عبدالخان وخانواد شرکت بر منابع طبیعی نظیر معادن ماسه کرخه و
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دولت مرکزی با حمایت ازاین فئودالها توانست سطح وسیعی اززمین کشاورزان عرب . بر کشاورزان حکمرانی می کردند

 .را ازدست آنها خارج سازد وعشایر مهاجر غیرعرب را درآن اسکان دهد

رکزی زمین های کشاورزی وسیعی را تحت در مناطق اطراف شهر احواز نیز سادات بااستفاده ازحمایت قاطع دولت م

. آنها آنچنان نزد دولت مرکزی نفوذ داشتند که مخالفان خود را مجازاتی نظیر شالق وغیره می کردند. سیطره خود داشتند

دولت مرکزی باحمایت ازاینگونه فئودالها برای خود طرفداران محلی ایجاد کرده بود ومخالفان سیاست های دولت مرکزی 

 .شکل غیرمستقیم ازسوی مخالفان محلی تحت فشار قرار می دادرا به 

هزاران جوان عرب به منظور رهایی از یوغ فئودالها ازشهرهای کوچک به شهر احواز و یا عبادان و محمره مهاجرت 

ی عبادان کمربند فقر دراطراف شهرها. کردند اما چاره ای جز اشتغال کاذب ویا کارهایی نظیر نگهبانی ورانندگی نداشتند

 .واحواز عمق شکاف میان طبقه مهاجران وساکنان اصلی رانشان می دهد

درابتدا سبب شد تاسطح وسیعی از زمین های کشاورزی از ملکیت فئودال  1962اجرای قانون اصالحات ارضی درسال 

ن جهت بهره وری ها به کشاورزان منتقل شود اما عدم حمایت مالی دولت ازکشاورزان ونبود امکانات کافی نزد آنا

اززمین هایشان سبب شد تا دولت زمین های وسیعی را از کشاورزان ورشکسته شده خریداری کند و کشت وصنعت های 

 . بزرگ نظیر کشت وصنعت های مشترک ایران با آمریکا در شمال اقلیم ایجاد شد

ایی که از سوی رسانه ها به درآن دوره شرایط سخت زندگی ودشواری وضعیت اقتصادی ازیک سو وتحقیر واهانت ه

مردم عرب می شد، سبب شد تا شخصی به نام علوان الشویع سبک موسیقی به شدت غمناکی را ابداع کند وطولی نکشید 

ترانه های غمناک وی همگی دریادآوری گذشته . که این سبک درتمامی شهرهای رواج یابد وتا به امروز باقی بماند

 .یت فعلی بودافتخارآور عرب ومقایسه آن وضع

نارضایتی مردمی از به حاشیه رانده شدن وهجوم علیه فرهنگ وزبان وعادات ورسوم عربی ازسوی دولت مرکزی سبب 

شد تاشیوخ قبایل عرب نامه های عدیدی به رهبران عرب واتحادیه عرب جهت خالصی دادن آنها ازجهنمی که رژیم 

ینکه دراوایل دهه پنجاه میالدی وهمزمان با به قدرت رسیدن جمال تا ا. پهلومی برای آنها ایجاد کرده بود، بنویسند

مبارزه مسلحانه جبهه های آزادی بخش احوازی تا به . عبدالناصر درمصر، اولین جبهه آزادی بخش احواز تشکیل شد

 .امروز ادامه دارد

شمسی  55رانقالب سال عربها به امید رهایی از وضعیتی که درآن به عنوان شهروند درجه سه محسوب می شدند د

بالفاصله پس از پیروزی انقالب، بنا به وعده های خمینی به مرجع تقلید عربهای احواز شیخ محمد طاهر . شرکت کردند

تقاضای آنها از سوی دولت موقت . شبیر خاقانی، عربهای احواز هیئتی را به تهران فرستادند وتقاضای خودمختاری کردند

 .ه، قتل عام محمره وعبادان اتفاق افتاد که طی آن صدها عرب جان خود را ازدست دادندپذیرفته نشد وبعد ازیک ما

نظام جمهوری اسالمی پروژه تغییر نام شهرها وروستاها که اززمان پهلوی آغاز شده بود را تکمیل کرد و حتی کوچکترین 

طح پایین اقلیم به غیربومی ها تمامی مسئولیت های اداری وحتی س. روستاها نام های عربی شان تغییر داده شد

 .ویاغیرعربها داده شد ودولت رویکرد کامال امنیتی درتعامل با این اقلیم درپیش گرفت

این اتفاق سبب شد تا خوش بینی مردم عرب به سرعت ازبین رود وبا آغاز جنگ هشت ساله شهرهای عرب نشین 

هزاران . ، خفاجیه و بسیتین به شکل کامل تخریب شدندشهرهای عبادان، محمره، حویزه. ضربات سنگینی رامتحمل شدند

 . تن ازمردم عرب جان خود را ازدست دادند

شمسی دولت مرکزی کار ساخت سدهایی که مطالعه آنها در دوره دوم هفت ساله  1362در اواسط دوره جنگ واز سال 

 .در دوره پهلوی صورت گرفته بود، را آغاز کرد
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هفت طرح توسعه نیشکر درقالب ده کشت . لفات سنگین را متوجه مردم عرب ساختپایان جنگ نظیر خود جنگ، ت 

نیشکر تقریبا تمامی زمین های حاصلخیز کشاورزی از شمال تا جنوب که در اطراف رودخانه های دز، کارون قرار دارند 

یه نشینی در شهر جنگ واجرای طرح ها نیشکر در اوایل دهه هفتاد شمسی سبب افزایش سریع حاش. را مصادره کرد

 (. 5)هزار نفر رسید 250به گونه ای که پس ازاتمام این طرح ها شمار حاشیه نشینان شهر احواز به مرز . احواز شد

سپاه نوار مرزی ایران وعراق را با شیوه هایی نظیر عدم پاکسازی میادین مین ویا مصادره زمین ها تحت عناوین مختلف، 

مناطق آزاد تجاری و طرح های پرورش آبزیان ودهها طرح دیگر مساحت های . کرد ازوجود روستائیان عرب پاکسازی

 .وسیعی از زمین های کشاورزان عرب را مصادره کرد

روستائیان عرب دراعتراض به مصادره زمین هایشان ازعدم وجود هرگونه ارگان دولتی برای حمایت ازکشاورزان 

خانه وبایر ماندن زمین ها جهت مصادره آنها ازسوی دولت سخن می وآبرسانی به زمین های واقع فاصله دور از رود

 .گویند

شمار تحصیل کردگان عرب افزایش . پس ازجنگ تغییراتی اجتماعی درمیان جامعه عرب به سادگی به چشم می خورد

یک  دیگر تحصیل دختران درشهرها وحتی در بیشتر روستاها. یافت و درصد تحصیل میان دختران جهش شدیدی داشت

 .  امر عجیبی نبود

فعاالن عرب با . برسرکار آمدن اصالح طلبان به رهبری خاتمی امیدواری های جدیدی را میان مردم عرب ایجاد کرد

تشکلی مردمی به نام . استفاده از آزادی های نسبی ایجاد شده سعی کردند تا خواسته های مردم عرب را مطرح سازند

 . قانون اساسی به عنوان خواسته های پایه ای واولیه خواستار شد 19و 15ماده  تاسیس شد و اجرای" لجنه الوفاق"

طولی نکشید که نامه ای از دفتر رئیس جمهور ایران محمد خاتمی به بیرون درز کرد که طرح دولت مرکزی برای کوچ 

ی به راه افتاد که بعدها به اعتراضات مردمی گسترده ا. دادن عربها وجایگزینی آنها به واسطه غیرعربها را برمال کرد

 .دهها نفر دراین اعتراضات به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. آوریل شهرت یافت 15انتفاضه 

کشت نیشکر درسطح وسیع ومیزان زیاد پساب های به شدت شور تولیده شده ازیک سو، وذخیره آب رودخانه های کارون 

نهای مشرف به اقلیم احواز وانتقال ساالنه چند میلیارد مترمکعب آب از این وکرخه ودز وجراحی درپشت دهها سد دراستا

 . رودخانه ها به فالت مرکزی سبب خشک شدن اقلیم احواز وآلودگی شدید آب وهوا وخاک شده است

از خشک شدن تاالب های مهم احواز نظیر هور العظیم وهور فالحیه سبب به راه افتادن طوفان های شن وتبدیل شدن احو

درنتیجه این آلودگی های شدید میزان سرطان وبیمارهای قلبی وعروقی به شدت افزایش یافته . به آلوده ترین شهر جهان شد

مردم شهر احواز برای نجات رودخانه ها کارون از خشکی کامل حلقه هایی انسانی در اعتراض به انتقال آب این . است

 .رودخانه به زاینده رود تشکیل دادند

ی بی رویه، خشک شدن رودخانه ها وآلودگی محیط زیست، کشاورزی که تنها منبع کسب روزی برای بخش سدساز

خشک شدن تاالب العظیم دهها روستای واقع در اطراف آن . وسیعی از مردم عرب است را با خطر روبرو ساخته است

 . خالی از سکنه شدند

ین امر نتیجه ای جز استقرار روستائیان عرب درحاشیه شهر ها گرچه درصد شهرنشینی دراقلیم افزایش یافته است اما ا

 95هزار نفر که طبق پژوهش دانشگاه جندی شاپور احواز بیش از  250میزان حاشیه نشینی درشهر احواز . نداشته است

جمع حاشیه نشینان . هزار نفر هستند 100هزار نفری معشور  220، حاشیه نشینان شهر (5)درصد آن عرب هستند

 .  هرهای اقلیم رقم خیلی باالیی را نشان می دهدش
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نگاهی کلی به نه دهه اخیر نشان می دهد که گرچه طرح های صنعتی وتجاری و اداری ونظامی عدیدی دراقلیم احواز 

ایجاد شده است اما وجود صدها هزار مهاجر از استانهای دیگر وحذف شدن کامل عربها از مسئولیت های ادارای اقلیم 

ده است تا عربها فرصت تجربه شرایط اقتصادی منجر به توسعه اجتماعی را نیافته وبه تبع آن فرصت رسیدن به سبب ش

 . تغییرات اجتماعی که مهاجران به آن رسیده اند را نیابند

 ساختار قبیله ای گاه به دلیل حمایت دولت مرکزی ازآن، جهت سرکوب مخالفان دولت وگاه به دلیل اهمال فرهنگ عربی

ازسوی دولت مرکزی وبی عالج ماندن مشکالت اجتماعی، همچنان به حیات خود ادامه می دهد ومشکالت زیادی را برای 

 . اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان به همراه داشته است

درعوض وی براجرای . ژانویه دراحواز طرح انتقال آب کارون را نفی نکرد 15روحانی رئیس جمهور فعلی ایران در

این اقدام دولت در شرایطی که عربها همچنان هیچ یک ازمسئولیت های . هزار هکتار کشاورزی تاکید کرد 800ح طر

اداری اقلیم را در دست ندارند، از سوی فعاالن احوازی طرحی کامال مشابه با طرح های نیشکر قلمداد می شود وآن را 

درصد جمعیت درشهرها  50که درحال حاضر بیش از  خطری بزرگ برای آینده ملت عرب احواز می دانند، به ویژه

وحاشیه های فربه آنها زندگی می کنند واکثریت بیکاران دراین مناطق به سر می برند وبعید به نظر می رسد که طرح 

 .      های کشاورزی این گروه را مورد هدف داشته باشد

 :مراجع

 1356خوزستان انتشار جلد  1355نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس ومسکن  -1

نگاهی به تجربه آبادان ومسجد سلیمان، " شهرهای خوزستان –تجدد ومهندسی اجتمای درشرکت " احسانی، کاوه،  -2

 .25 – 9، صفحات 1358، پائیز 25فصلنامه گفتگو، شماره 

 .66گزارش برنامه اول ودوم توسعه قبل ازانقالب، انتشارات سازمان برنامه وبودجه، صفحه  -3

 ، خبرنامه(قبل ازانقالب)خوزستان  استان اجتماعی و اقتصادی وضعیت تحقیق بررسی – افقه مرتضی سید دکتر -2

 دوم شماره , اول سال  خوزستان استان معدن و صنعت خانه اقتصادی , تخصصی , آموزشی

 

مند سازی واسکان غیررسمی ، معاونت پژوهشی، مرحله اول ودوم، مطالعات توان1385،  احوازدانشگاه شهید چمراه  -5

 ، کارفرما مسکن وشهرسازی استان خوزستاناحوازمحالت شهر 
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 (قسمت  ول)   و  ب ر     ست م  طی  ر 

 

  2012 اکتبر 01 انتشار

دلیول آن نیوز یکوی پیچیوده بوودن مسوائل محویط زیسوت . کوار سواده ای نیسوت احووازبررسی مشکالت زیست محیطی در اقلیم 

لیل شمار زیاد این مشوکالت اسوت لوذا در ایون مقالوه سوعی موی شوود بوه جوای پورداختن بوه توک توک ایون است و دیگری به د

 .مشوووووووووووکالت ، سیاسوووووووووووتها و طرحهوووووووووووایی کوووووووووووه ایووووووووووون مشوووووووووووکالت را در پوووووووووووی داشوووووووووووتند بررسوووووووووووی شووووووووووووند

 

 تعادل طبیعی موجود در محیط زیستمان امری بسیار پیچیوده اسوت بطووری کوه فاکتورهوای بسویار متعوددی در حفوظ آن نقوش

دارند ، هرگونه تغییر خارج از اراده طبیعت در هریک از این فاکتورها می تواند نقش مخربی داشته باشد و تعوادل موجوود 

از طوورف دیگوور ایجوواد تغییوور در یکووی از ایوون فاکتورهووای طبیعووی منجوور بووه تغییوور در دیگوور . در محوویط زیسووت را بهووم زنوود

تغیرات غیر طبیعی در یکی از فاکتورهای محویط زیسوت در ارتفاعوات فاکتورها می شود بطوریکه می توان گفت که ایجاد 

همچوون محموره و عبوادان خواهود رسوید و اثوراتش را در تموام  احوازکوههای زاگرس به راحتی به دورترین مناطق مرزی 

 .منطقه می توان مشاهده کرد

حدود به شمار معدودی از این فاکتورها نشوود حال اگر تغییراتی که انسان در فاکتورهای محیط زیست انجام می دهد تنها م 

 .و بیشوووووووووووووووتر آنهوووووووووووووووا را دسوووووووووووووووتخوش تغییووووووووووووووور سوووووووووووووووازد، دیگووووووووووووووور فاجعوووووووووووووووه حتموووووووووووووووا  در راه اسوووووووووووووووت

 

، نیاز است که نگاهی سوریع بوه عناصور  احوازدر ابتدا و جهت وارد شدن به موضوع بررسی مشکالت محیط زیست اقلیم 

اتوی کوه نظوام جمهووری اسوالمی در طبیعوت بوجوود آورد پرداختوه موی سپس به تغیر. مهم محیط زیست این اقلیم داشته باشیم

پس از آن تاثیر زیانبار این تغیورات بور محویط زیسوت بررسوی موی شوود و در پایوان سیاسوتهای دخیول در ایون تغیورات . شود

 .کننوووووووووووووووووووووووووووووده محووووووووووووووووووووووووووووویط زیسوووووووووووووووووووووووووووووت معرفوووووووووووووووووووووووووووووی موووووووووووووووووووووووووووووی شوووووووووووووووووووووووووووووود تهدیووووووووووووووووووووووووووووود

 

ایون رودخانوه هوا از سلسوله رودهوای .و جراحوی هسوتندرودخانوه هوای کوارون ، دز ، کرخوه  احووازرودخانه های مهوم اقلویم 

همچووون چهارمحووال و  احووواززاگوورس سرچشوومه مووی گیرنوود و راه هووای پوور پوویچ و خووم طوووالنی در اسووتانهای اطووراف اقلوویم 

در روزگاران خوش قبل . وارد شوند  احوازبختیاری ، ایالم ، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد را سپری می کنند تا به اقلیم 

از بحران کنونی محیط زیست، که در حدود دو دهه است که شروع شده است و این روزها در اوج خود بسر می برد، ایون 

رودخانه ها با جریوان پرآبشوان عوالوه بور توآمین آب شورب مناسوب و آب مصوارف کشواوزی ، منبوع اصولی و شوریان حیوات 

 . محسوب می شوند احوازتاالبهای اقلیم 

ین بودن سطح زمین نسبت به سطح دریا سبب شده است تا از روزگاران قدیم آبهوای رودخانوه هوای اقلویم پای احوازدر جلگه 

مسواحت . در مناطقی وسیع جمع شود و هور العظیم ، هور الفالحیه ، هوور مزرعوه و تواالب شویمبار را بوجوود آورد احواز

، هوور عظیموی اسوت کوه دوسووم آن متعلوق بوه  هوور العظویم. هوزار هکتوار موی باشود 130الوی  120هور العظیم در حودود 

  .احوازعراق است و یک سوم آن در خاک اقلیم 

 

، هور  احوازبزرگترین هور اقلیم . منابع آبی هور العظیم از رودخانه کرخه ،سابله ، و رودخانه های عراق تامین می شود

منابع آبی آن از رودخانه جراحی تآمین . تهزار هکتار اس 200وسعت این هور در حدود . است( تاالب شادگان)فالحیه 

هزار هکتار از جایگاه زیست محیطی واالیی برخوردار  600با داشتن وسعتی بیش از ( احوازتاالبهای )اهوار . می شود
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  :کافی است که در اهمیت تاالبها نقاط زیر را مطرح کرد. کارشناسان تاالب ها را ریه های پاالینده زمین می دانند. هستند

 

   ف   ش رطوبت هو   ر سطح منطقه -1

 

در این زمینه . تجمع آب در تاالب ها و دمای باالی هوا سبب تبخیر آب می شود و رطوبت هوا را باال می برد

هور العظیم که در مرزهای غربی ایران با عراق قرار دارد نقش مهمی در مهار طوفان های شنی دارد که از 

همچنین این رطوبت در عمل .ربستان به سمت منطقه روانه می شود سوی صحرا های عراق و سوریه و ع

اهمیت فاکتور . آوردن محصوالت کشاورزی و ثمر دهی نخیل خرما و دیگر درختان نقش مهمی ایفا می کند

زمانی مشخص می شود که بدانیم این اقلیم از میزان بارندگی ساالنه خیلی کمی  احوازرطوبت برای اقلیم 

 .دشتهای وسیع این اقلیم سالی تنها دو الی پنج بار و به میزان کمی بارش باران دارند برخودار است و

 

 أم   پو ش گ  هی سب   ر مس     ی وس عی     م   ه  که خو  پن هگ هی  ست بر ی ص ه  نوع پرن    -4

 .و   نور

 

 

 .  ر  نقش م می  ر  صف ه پس ب  ی ک  ور ی   وی مو     م  ئی    قب ل ن  روژ  -3

 

 ن گی و  مر ر مع ش    ه  ه  ر  نس   که  ر     گونه من طق س ک  هس ن ، به و و    الب ه  و بس ه  -2

 . ست

 

مردمی که در کنار این تاالب ها از آبهای شیرین ورودی به این تاالبها برای کشاورزی استفاده می کنند ،صیادان 

 .ها بسته به این تاالب ها استماهی و آبزیان و پرندگان، همه و همه زندگی آن

 

هستند که همچون تاالب ها حیات آنها ( ُزر به عربی)، بیشه ها  احوازاز دیگر عناصر مهم محیط زیست در اقلیم 

 .به شعبه های انشعابی از رودخانه های کارون، دز، کرخه و جراحی بسته است

 

نخل از محدود درختانی . هستند احوازست اقلیم از عناصر مهم محیط زی احوازهمچنین نخلستانهای وسیع اقلیم 

تقریبا  تمامی . هستند که با هوای خشک این اقلیم سازگار هستند و در مقابل گرمای زیاد منطقه استوار هستند 

 .همچون محمره و عبادان و فالحیه قرار دارند احوازوسعت این نخلستان در شهر های جنوبی اقلیم 

 

سبب  احوازهرگونه کاهش در آورد آب رودخانه های اقلیم . ه به آب رودخانه ها استحیات این نخلستانها بست 

البته باید ذکر . پیشروی آب دریا به داخل نهرهای آبیاری این نخلستانها شده و مرگ آنها را در پی خواهد داشت 

 .شدند در جریان جنگ ایران و عراق تلف احوازکرد که حدود هفتاد درصد از نخلستانهای اقلیم 

به بررسی تغیراتی که جمهوری اسالمی در  احوازپس از این بررسی کوتاه عناصر مهم محیط زیست اقلیم 

 .چرخه طبیعی محیط زیست این اقلیم بوجود آورده است می پردازیم
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 . غ  ر  ی که  م وری  سالمی  ر چرخه طب عی م  ط   ست بو و   ور  به  کل   ی  ست

 

 :بس ر  صلی    ن ر ف  ب     -0

 

سدها و تونل های متعددی بر روی . سال است که آغاز شده است 60پروژه های انحراف و انتقال آب بیش از 

حوزه آبریز کارون، حوزه آبریز دز و کرخه و همچنین بر روی خود این رودخانه ها ساخته شده است که سبب 

 . کاهش نسبت باالیی از آورد این رودخانه ها شده است

 

سد ( اصفهان)ز جمله این سدها و تونل های انحراف و انتقال آب می توان به سد انحرافی و تونل چشمه لنگان ا

،سد انحرافی و تونل سبز کوه ( چهارمحال و بختیاری) 2و کوهرنگ  1انحرافی و تونل سبز کوهرنگ 

 .اشاره کرد( اصفهان ) 3،سد و تونل کوهرنگ ( چهارمحال و بختیاری)

 

 : ب و  وقف  ر    طب عی    ذخ ر  -4

 

آب در دریاچه پشت این سدها . از دیگر اقدامات جمهوری اسالمی که طبیعت را دستخوش تغییر سد سازی است 

نگه داشته می شود و طبق جدولی از قبل تعیین شده و منطبق با اهدافی که سد بر اساس آنها ساخته شده است رها 

مهترین این اهداف تولید . د که اهداف متعددی از ساخت سدها وجود دارددر این زمینه باید ذکر کر. می شود

اهداف دیگر همچون تآمین آب شرب خانگی و صنعتی ومهار آب جهت مصارف . نیروی برق آبی است

 .کشاورزی در مراحل بعدی هستند

 

 

ان مثال در اقلیم به عنو. در دو دهه اخیر دولت جمهوری اسالمی به پروژه های سد سازی سرعت بخشیده است

سد بر حوزه آبریز  13سد بر حوزه آبریز کرخه و  16سد بر روی حوزه آبریز کارون بزرگ،  20؛ احواز

 .جراحی ساخته شده و یا درحال ساخت است

 

سد روی رودخانه  3سد روی رودخانه کارون، یک سد وچند تونل انحرافی روی رودخانه دز و  8در این میان، 

در دست بررسی  احوازسد دیگر بر رودخانه های اقلیم  125عالوه بر این احداث . ستکرخه ساخته شده ا

 .فهرست این سدها را می توان به پیوست این مقاله پیدا کرد. هستند

 

 

جمع آوری آبهای سطحی پراکنده و ذخیره سازی آنها در سفره های زیر زمینی نیز یکی دیگر از دستکاریهای 

  .است جمهوری اسالمی در طبیعت
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این طرح بر مساحت های . مهمترین طرحی که در این بخش می توان از آن نام برد طرح توسعه نیشکر است

ومتری شمال کیل 12وسیعی در دو طرف رودخانه های کارون و رودخانه دز تاسیس شد و از هفت تپه در 

به زبانی دیگر مزارع . ادامه پیدا می کند  احوازکیلومتری جنوب  130شروع و تا حوالی شهر محمره در احواز

 .کیلومتر ایجاد شده اند 50تا  15کیلومتر وعرض متغیر از تا  250نیشکر بر زمینی به طول تقریبی 
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نیشکر یکی از . ول نیشکر رفتدر این طرح مساحتی صد هزار هکتار زمین حاصلخیز زیر کشت محص

محصوالتی است که از سوی سازمان های طرفدار محیط زیست بعنوان یکی از عوامل اساسی خشک شدن زمین 

نیشکر یکی از مهمترین تولید کنندگان . چرا که این محصول به میزان آب باالیی نیاز دارد. معرفی شده است

نین به عقیده کارشناسان این محصول در دراز مدت سبب همچ. آلودگی های زیست محیطی در سطح جهان است

 .تخریب زمینهای کشاورزی زیرکشت می شود

 

از دیگر طرح هایی که نیازمند آب فراوان است طرح حوزچه های پرورش آبزیان است که شمار عدیدی از 

 .به اجرا گذاشته شده است احوازطرح ها دراقلیم 

 

 

  .به گرو  ه  و س  م   ه    ت  ن  م فع   ت ه ی صنع ی و  ق ص  ی(    الب )و گذ ری ر ه ه ی طب عت  -2

 

کمیسیون . از مهمترین این واگذاری ها واگذاری هورالعظیم به شرکت نفت جهت حفاری و استخراج نفت است 

با توجیه اینکه میدان نفتی آزادگان یک میدان نفتی مشترک بین ایران و عراق  1385اقتصادی دولت در سال 

است و به هول عقب ماندن از عراق در استخراج نفت از این میدان مجوز بهره برداری از نفت در هور العظیم 

معاون وقت سازمان محیط زیست آقای دالور نجفی حاجی پور در این باره چنین . را به وزارت نفت صادر کرد

 :گفته است

 

می دهد که این میدان نفتی به رغم اصرار و  آخرین یافته های وزارت نفت از میدان نفتی آزادگان نشان"

گزارشات خالف واقع میدان مشترک نفتی بین ایران و عراق نیست و نتایج این اکتشافات به خوبی نشان می دهد 

 .که این میدان نفتی تماما در سرزمین ایران واقع شده است

 

اشتم، نقشه های محرمانه چاههای نفت در جلساتی که با مدیران وزارت نفت در دوران تصدی معاونت سازمان د

و مشخصات منطقه را مشاهده کردم که نشان می دهد این میدان اصال میدانی مشترک نیست و تنها بهانه ای برای 

 ". استخراج نفت بدون ایجاد مزاحمت و نظارت سازمان دیده بان تاالبهای ایران است

 

ز مراعات محیط زیست، دست به فریبکاری زده است تا این امر نشان می دهد که شرکت نفت جهت معاف شدن ا

 .را نابود کند احوازبا سوء استفاده از حرص و طمع دولت، محیط زیست اقلیم 

پس از بررسی اقدامات جمهوری اسالمی در دستکاری های وسیعی در محیط زیست به بررسی نتایج این 

 .دستکاری ها فاجعه بار می پردازیم

 

 پایان قسمت اول
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 :چگونگی ن بو ی م  ط   ست
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ب آب ، سبب می شود تا این اقلیم ساالنه صدها میلیون متر مکعاحوازسد ها و تونل های انتقال آب رودخانه های اقلیم 

همچنین صدها سد که با هدف اصلی تولید برق تآسیس شده اند سبب تحکم مسؤوالن در . شیرین خود را از دست بدهد

 .منابع آبی این اقلیم برخالف روند معهود طبیعت شده است

 

ین بعنوان مثال سدهایی که بر روی رودخانه کرخه ساخته شده است حجم مخازن این سدها سه برابر آورد ساالنه ا

  .رودخانه است

درسدهایی که به منظور تولید برق ساخته شده اند رها سازی آب از دریچه های این سدها برپایه تولید برق و نیاز های 

همچنین شمار زیادی . برقی، برنامه ریزی شده است و هیچگونه توجهی به نیازهای انسانی و زیست محیطی دیگر ندارد

منحرف  احواززی شده پس از تولید نیروی برق را به شهرها و مناطقی خارج از اقلیم از سدهای چند منظوره آب رها سا

 .می سازند

نکته قابل توجه در اینباره این است . گاهی نیز ساماندهی آبیاری زمینهای کشاورزی در اهداف این سدها گنجانده شده است 

ید یا به فراموشی سپرده می شوند و یا ساخته نمی که شبکه های آبیاری کذایی که جمهوری اسالمی از آنها سخن می گو

 .شوند، همچون شبکه آبیاری سد دز که تا کنون تآسیس نشده است

 

حتی اگر شبکه های آبیاری احداث شوند این شبکه ها محدود هستند و به محدوده چند کیلومتری اطراف سد خالصه می 

است که باید ( حداقل آبی)محیط زیست که همان " حق آبه"ت نیرو وزار احوازبنا به اظهارات مسئوالن محلی اقلیم . شوند

بر زمین ها و تاالبها رها سازی شود تا خشک نشوند، را رعایت نمی کند و به بهانه های زیادی از رعایت حق انسان در 

 .داشتن آب شربی مناسب و رعایت حق طبیعت در داشتن آب کافی با میزان معقولی از نمک تفره می رود

 

 

 :ره  س  ی ف ضالب  ی   ری و صنع ی  ر بس ر رو خ نه ه  -4

که از تونل های انحراف آب جان بدر برده و از سدها رها سازی شده مجبور  احوازآن مقدار اندک آب رودخانه های اقلیم 

و فاضالب صدها شهر به همراه فاضالب دهها شرکت صنعتی . به حمل فاضالب های صدها شهر غرب کشور می شود

کشاورزی از جمله پساب شرکت ویرانگر توسعه نیشکر بدون هیچ تصفیه ای به درون رودخانه ریخته می شوند تا تیر 

 .شلیک می شود احوازخالصی باشد که به سوی محیط زیست اقلیم 
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جمهوری  بعنوان مثال و بر اساس داده های خود نظام. به این ترتیب میزان جامدات محلول در آب به شدت باال می رود

 2100حدود  احوازمیلی گرم در لیتر و در  800اسالمی شاخص میزان جامدات محلول در آب در شهر شوشتر حدود 

 . میلی گرم در لیتر است 2800میلی گرم در لیتر و در محمره و عبادان باالی 

آنها به شکل فزاینده ای باال  پیش می روند، میزان جامدات محلول در احوازبه عبارتی هر قدر آبها به سمت جنوب اقلیم 

. میلی گرم در لیتر را غیر قابل شرب می دانند 1200استانداردهای جهانی آب با شاخص جامدات محلول باالی . می رود

 .میلی گرم در لیتر است 500در این میان شاخص جامدات محلول در آب دیگر شهرهای ایران کمتر از 

 

میلی گرم در لیتر را به عنوان حد  1500آب دارای میزان جامدات محلول باالی  احوازبا این وجود مسؤوالن محلی در 

میلی گرم  1500مؤسسات بین المللی فعال در زمینه محیط زیست و سازمان جهانی بهداشت میزان . مجاز اعالم کرده اند

 .در لیتر را به عنوان حد مجاز برای کشاورزی می دانند

 

از فعاالن " عزام غلوش"در این زمینه . رای زمینهای کشاورزی نیز بسیار خطرناک استبه هرحال باالرفتن شوری آب ب

محیط زیست عراق می گوید که ادامه آبیاری زمینهای کشاورزی به شیوه سنتی به دلیل باال بودن نسبت جامدات محلول در 

ید شیوه مؤثرتر آبیاری مورد در مدتی نه چندان دراز سبب مرگ زمینهای کشاورزی خواهد شد و با( شوری آب)آب 

 .استفاده قرار گیرد

به شکل فجیعی باال رفته است، به گونه ای که در تابستان اگر از کنار  احوازدر سال های اخیر آلودگی آبهای اقلیم 

 آب شرب لوله کشی شده در منازل نیز دارای. رودخانه کارون گذر کنید بوی تعفن آن را با شدت زیادی حس خواهید کرد

ناچار هستند که آب شرب را از مغازه ها خریداری  احوازدر این میان مردم اقلیم . بوی تعفن است و غیر قابل شرب است

  .می کنند
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و  احوازبا کاهش چشمگیر آورد آب در رودخانه های کارون، دز، کرخه و جراحی در نتیجه انتقال آب به خارج از اقلیم 

سدهایی که در مناطق کوهستانی استانهای مجاور خوزستان و در )محبوس ماندن آب این رودخانه ها در مخازن دهها سد 

قرار دارند و به حالت احتضار در آمدن این رودخانه ها و آلودگی شدید باقی ( احوازکوهستان شمال و و شمال شرق اقلیم 

آبها و فاضالب های شهری ، صنعتی و کشاورزی ، شریان حیات تاالبها را  مانده آب ها در بستر رودخانه ها توسط پساب

  .به شدت در معرض تهدید قرار داده است

 

، وسعت این تاالبها به شدت کاهش یافته است و بنا به گفته علی  احوازدر نتیجه کاهش شدید آب ورودی به تاالبهای اقلیم 

هزار هکتار از مساحت تاالب های خوزستان خشک شده و  500دود ح"محمد شاعری معاون سازمان محیط زیست کشور 

 ."این امر علت اصلی طوفان های شن است

 

شرکت نفت پس از دریافت مجوز فعالیت از . عالوه بر این عامل باید به تخریب هورالعظیم توسط شرکت نفت اشاره کرد

نفت در تاالب العظیم را به سرعت هرچه تمام تر  کمیسیون اقتصادی دولت چند سالی است که فعالیت حفاری و استخراج

شرکت نفت در حال ایجاد حدود صد چاه نفت در این تاالب است و برای هر چاه نیاز به تاسیس جاده و دکل . دنبال می کند

   .و تاسیسات دیگری دارد که نابودی کامل تاالب را رقم خواهد زد
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مخزن مجزا تقسیم کرده است که به دو مخزن از این تاالب پساب شور  شرکت نفت با تآسیس جاده این تاالب را به پنج

شرکت توسعه نیشکر وارد می شود و مخزن سوم که فعالیتهای شرکت نفت در آن قرار دارد کامال  خشک شده است و تنها 

   .برای دو مخزن آب واردی وجود دارد

یکی دیگر از تهدیدهای . د به شدت در خطر نابودی استهور العظیم که نقش مهمی در حفظ تعادل اقلیم خاورمیانه دار

این طرح بمنظور نجات هور العظیم از . طرح دایک یکی از این طرحها است. هور العظیم طرح های غلط نظام است

طبق این طرح خاکریز بلندی در روی مرز ایران و عراق در هور العظیم برپا شد . خطر خشکی کامل، صورت گرفته بود

عراقی تاالب را از بخش ایرانی آن جدا کند و به این ترتیب سطح آب در بخش ایرانی تاالب باال رود و تاالب از تا بخش 

 (.به ادعای آنها شیب زمین به سمت عراق است و سبب سرازیر شدن آب به آن سو می شود)خشکی نجات یابد 

فتن سطح آب خاکریز زیر آب رفت و عملکرد خود را از با باال ر) این طرح نه تنها نتوانست میزان آب هور را باال ببرد 

آن میزان ماهی ها و آبزیان  این امر باعث از بین رفتن ارتباط طبیعی تاالب با دیگر بخش آن شد و در پی( دست داد

 .چشمگیری پیدا کرد و ضربه سنگین بر پیکره این تاالبها وارد ساخت کاهش

تاالب فالحیه از کاهش شدید آب ورودی . بهتر از هور العظیم نیست احوازاقلیم وضعیت تاالب فالحیه و دیگر تاالبهای  

این تاالب عظیم توسط شرکت های فوالد ، پتروشیمی و . رنج می برد( در پی سد سازی و انحراف آب )رودخانه جراحی 

ب ها رد می شوند ، پساب لوله های انتقال نفت از درون این تاال. شرکت نفت و طرح توسعه نیشکر در حال تهدید است

همگی بدون تصفیه شدن وارد این تاالب (ماهشهر)شور توسعه نیشکر ، پساب صنعتی صنایع فوالد و پتروشیمی معشور

 .می شوند و حتی زباله های خانگی نیز در این تاالب دفن می شوند

و باغداری و حتی می تواند باعث کاهش ثمره محصوالت کشاورزی  احوازاز تآثیرات مهم خشک شدن تاالب ها در اقلیم 

 .بی ثمره ماندن برخی محصوالت شود که سابقا  در این اقلیم بارور بوده اند

آنچه مایه شگفتی است این است که کشور مستقر و هسته ای ایران طرح خنده آور دایک را به اجرا می گذارد و حکومت 

نا آرام و بحرانی برنامه هایی را اجرا می کند که به  در کشوری 2003تازه تآسیس عراق پس از سقوط صدام در سال 

تا به حال اقدامات زیر را برای  2003عراق از سال . ذهن اندیشمندان و مسؤوالن کشور ایران هسته ای نمی رسد

 :حفاظت و احیای تاالب های جنوب و غرب این کشور انجام داده است

  

این امر . برای ذخیره آب در زمستان و رها سازی آن در بهار و تابستان مخزن تنظیم آب و استفاده از آنها 15ساختن  - 

که شبیه به سیالبهای طبیعی است سبب شده تا وسعت بزرگی از تاالب ها حفاظت شود و همچنین مساحت بزرگی از 

 .بخشهای خشک شده تاالب ها دوباره احیا شود

 

رچیدن سدها و موانعی که در دوره حکومت صدام بر روی میلیون دالر برای ب 25سرمایه گذاری عراق به میزان  -

این طرح . این امر سبب شد تا میزان آب بیشتری به تاالبهای این کشور وارد شود. رودهای دجله و فرات ساخته شده بود

  .درصد از مساحت تاالبها که خشک شده بود را دوباره احیا کند 20توانسته است که 

 

میلیون دالر جهت  50اق در برخورد با بحران خشک شدن تاالب ها اختصاص ساالنه مبلغ از دیگر اقدامات مؤثر عر

 125همچنین اختصاص مبلغ . کمک رسانی به ساکنان در این تاالب ها است که از خشک شدن تاالب ها زیان دیده اند 

ها که مجبور به ترک محل هزار واحد مسکونی جهت اسکان ساکنان زیان دیده گان تاالب  5میلیون دالر جهت بنای 

 .زندگی خود شده اند و در حاشیه فقیر شهر ها سکونت گزیده اند
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به هرحال با کاهش میزان آب و به تبع آن کاهش میزان رطوبت هوا هم کشاورزی ثمره دهی قبل را ندارد و هم مراتع و 

خود خالی  احوازاز طرف دیگر اقلیم . پوشش سبز دشت ها و بیشه های کوچک و بزرگ با چالشی بی آبی روبرو شده اند

هزارهکتار اراضی شنی وجود دارد که این اراضی در اطراف  200در این اقلیم بیش از . از مناطق صحرایی نیست

 .، شوش، خفاجیه، العمیدیه و معشور و تمیمیه واقع شده انداحوازشهرهای 

لیات مالچ پاشی و کاشت نوع خاصی از درختچه ها اشاره این اراضی شنی نیاز به کنترل دارند و از جمله می توان به عم 

علت این  احوازمسئوالن محلی اقلیم . اما جمهوری اسالمی مالچ پاشی را با فاصله های زمانی طوالنی انجام می دهد. کرد

 .کوتاهی در کنترل شن های روان را عدم وجود اعتبارات مالی کافی می دانند

 

 ف  عه   ست م  طی

 

، خشک شدن (استان خوزستان، بخش های جنوبی استان ایالم واستان بوشهر)احوازن آب در سطح کل اقلیم کاهش میزا

، کاهش میزان رطوبت هوا، از بین رفتن پوشش سبز سطح زمین و فقیر شدن الیه خاک، گسترش احوازتاالب های اقلیم 

یست محیطی بزرگی رخ دهد و محیط زیست سبب شد تا فاجعه ز احوازشن های روان در مساحت های وسیعی از اقلیم 

را  احوازدیگر تاب مقاومت در برابر هجوم طوفانهای شن را نداشته باشد و در نتیجه طوفانهای شن تمام اقلیم  احوازاقلیم 

 .استان دیگر کشور در برگیرد 21به همرا 

 

مرزهایش با عراق ندارد از آلودگی شدید که هیچگونه کوه یا تپه ای در  احوازهای غرب کشور و به ویژه اقلیم  استان 

این در حالی است که در سطح . واحد رسید 600به بیش از  حوازشاخص استاندارد هوا در اقلیم اال. هوا رنج می برند

  .واحد از این شاخص به عنوانی بحرانی و خطرناک معرفی می شود 300جهانی مقادیر باالی 

 

در نتیجه  احوازل اخیر وخیم تر شده است ساالنه دهها هزار تن از مردم اقلیم درپی آلودگی شدید هوا که در پنج سا

برخی خبرها نیز . نارسایی های قلبی و رئوی به بیمارستان منتقل می شوند و صدها نفر جان خود را از دست می دهند

که از مشکالت قلبی رنج می بردند  چند تن از آشنایان نگارنده این مطلب. دارد احوازحکایت از تولد کودکان فلج در اقلیم 

 .طی سه سال گذشته جان خود را از دست دادند

 

بود که از ناراحتی قلبی رنج می برد در یکی از روزهای طوفان  احوازاز شهر  یک شهورند عربمحمد ابراهیمیان،  

 .دادجان خود را از دست  احوازنتوانست دوام بیاورد و در بیمارستان امام خمینی  احوازشنی 

 

این طرح از لحاظ نتایج زیانباری که دارد را می . از دیگر عوامل تشدید کننده آلودگی محیط زیست، طرح نیشکر است

طرح توسعه نیشکر با . مقایسه کرد 90توان با طرح امنیتی حزب بعث عراق در خشکاندن تاالب های این کشور دهه 

ی را آواره ساخت و آنها را مجبور به حاشیه احوازعرب  هزار 300روستای عرب، بیش از  90ویران کردن حدود 

 . ساخت احوازنشینی در کمربند فقر و بدبختی در حاشیه شهر 

 

این طرح همچنین با مصرف زیاد آب و پمپاژ آب در دهها هزار هکتار زمینهای شور، پساب های به شدت شور و با 

پساب های . می سازد احوازها و مراتع و دشت های اقلیم  واحد روانه رودخانه ها و تاالب 2000شاخص شوری باالی 

این طرح آنچنان مخرب هستند که در محل عبور این پساب ها هیچگونه گیاهی زنده باقی نمی ماند و ورود این پساب ها به 

 .رودخانه سبب مرگ دست جمعی میلیون ها قطعه ماهی ودیگر آبزیان ها شده است

زیون العربیه گزارشی را پخش کرد که برحسب گفته مسوالن محیط زیست عراقی پساب در این زمینه چندی پیش تلوی

 .طرح توسعه نیشکر را سبب مرگ دست جمعی ماهیان در شط العرب معرفی می کنند
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 پ ت پر    خر ب م  ط   ست

 

غیراتی حساب نشده همانگونه که شرح داده شد نظام جمهوری اسالمی در چرخه طبیعی محیط زیست دست برد و با ایجاد ت

در این چرخه سبب شد تا محیط زیست اقلیم هواز تعادل خود را از دست بدهد و نتواند در مقابل طوفانهای شن ایستادگی 

 .کند

 

در کشورهای توسعه یافته محیط زیست از اهمیت واالیی برخواردار است و حکومت ها نمی توانند به سادگی خللی در 

این کشورها حکومت ها ساالنه هزینه های زیادی را برای حفظ محیط زیست شان پرداخت  در. محیط زیست ایجاد کنند

 .می کنند تا محیط زیستی سالم و پایدار داشته باشند

 

بمنظور بررسی این امر نگاهی به . جمهوری اسالمی در این فاجعه عظیم زیست محیطی متهم اصلی بشمار می آید

 .فاجعه شده است، می اندازیم سیاستهای این نظام که منجر به این

 

به فالت مرکزی ایران در حقیقت مسئوالن نظام مصالح گروهی خود را بر  احوازدر سیاست انتقال آب رودخانه های اقلیم 

آنها آب . و دیگر بومیان و مهاجران غیر عرب در این اقلیم، ترجیح می دهند احوازمصلحت ملت چند میلیون نفری عرب 

در  احوازاقلیم و مردمان آن است را بدون پرداخت هیچ هزینه ای و بدون رعایت حق ساکنان اصلی اقلیم که حق مسلم این 

 .این منابع طبیعی آن را از سرچشمه ها به سوی مناطق کویر مرکزی ایران منحرف می کنند

 

ا رژیم مرکزی ایران در مورد سیاستهای سد سازی نیز باید گفت که حرص و طمع رژیم در تولید برق سبب شده است ت

را نادیده بگیرد و سود اقتصادی حاصل از تولید برق را بر حق این ملت در داشتن  احوازحق طبیعی ساکنان اصلی اقلیم 

 .تولید برق را باال برد احوازمحیط زیستی سالم ترجیح دهد و به هزینه نابودی کامل محیط زیست اقلیم 

 

ی را به خود جلب می کند تعارض آشکار در طرح های انجام شده توسط جمهوری اما مسئله عجیبی که توجه هر تحلیل گر

به فالت مرکزی ایران با طرح سدسازی با هدف تولید  احوازانتقال آب از سرچشمه های رودخانه های اقلیم . اسالمی است

با سیاست های همچنین سیاست تاسیس طرحهای با مصرف باالی آب همچون طرح توسعه نیشکر . برق متعارض است

 .انتقال آب و ذخیره سازی آن در پشت سدها تعارض کامال آشکاری دارد

 

این تعارض ها در طرح های انجام شده توسط جمهوری اسالمی نشان از کشمکشی دارد میان گروههای داخل نظام بر  

 .احوازسر غارت منابع طبیعی اقلیم 

 

 

هه قدرت را در دست دارند، بسادگی و بدون پرداخت هرگونه هزینه سیاستمداران فالت مرکزی ایران که بیش از هشت د

را مصادره می کنند به ویژه که رشته کوههای زاگرس همچون دیواری بلند آنها را  احوازای حق طبیعی ملت عرب اقلیم 

 .تا حدی از دست طوفان شن که نتیجه سیاستهای غلط آنهاست، حفظ می کند

 

د سال است که بدون آنکه کمترین توجهی به وضعیت معیشتی ملت عرب این اقلیم داشته دولت مرکزی که بیش از هشتا 

 .عادت کرده است احوازباشد به غارت ثروت هنگفت نفت اقلیم 

 

در زمینه منابع آبی نیز قصد دارد با عوامفریبی و به بهانه ایجاد شبکه های آبیاری اقدام به مصادره ثروت طبیعی آب این 

حالی که شبکه های آبیاری کذایی تنها به محدوده چند کیلومتری در پای سدها محدود می شود و از آنجائیکه در . ملت کند
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که ساکنان آن غیر عرب هستند، قرار دارند  احوازیا در شمال اقلیم  احوازکه تمامی این سدها در مناطق خارج از اقلیم 

  .دنمی شو احوازهیچ نفع و خیری از این سدها شامل حال ملت عرب اقلیم 

 

و عدم پرداخت هیچگونه هزینه ای برای آن و برای مقابله با تبعات آن، می توان  احوازدر زمینه غارت منابع آب اقلیم 

بخشی از بیانیه انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان که همگی غیر عرب و به شدت مرکز گرا هستند را در اینجا 

 :دمطرح کر

  

کند و خطرات و مضرات بسیار  تان عمده منابع مالی تمام میهن اسالمی را از طریق تولید نفت تامین میدر حالی که این اس

زیست محیطی آن متوجه مردم و محیط زیست خوزستان است همچنین همواره این استان در تراز اول تولیدات کشاورزی 

های بر  اند و سایر استان بهره و درجه یک آن بی که اتفاقا  مردم خود این استان از محصوالت مرغوب"کشور قرار دارد 

، هر گاه طرحی برای رفع مشکالت آب این استان اعم از شرب و کشاورزی در نظر "شوند مند می خوردار از آن بهره

گذاری و تامین  گرفته شده تامین عمده اعتبارات و نقدینگی آن به فروش اوراق مشارکت، فاینانس داخلی وخارجی، سرمایه

الی بخش خصوصی و امثال اینها گذاشته شده است و دولت از تامین مالی آنها به صورت کامل از منابع مالی ملی سرباز م

 .زده است

 

هایی که دارای دو مصوبه  و استان و طرح غدیر که ذکر آن رفت و سایر طرح احوازهای آب و آبفای  همین است که طرح

بندی آن از سفر هیئت محترم وزیران هستند، همچنان از منابع  و برنامه زمان کلی و بدون بودجه بندی و چگونگی تامین

های دیگر  جالب است که در سایر طرح. اند اند و ره به جایی نبرده بهره ملی قابل توجه که بتواند گره گشای کار باشد بی

های آب از منابع ملی مکفی و  دار طرحهای برخور غیر از آب هم این اتفاق افتاده است این در حالیست که در سایر استان

های آبرسانی به  ها طرح شوند، به صورتی که در این استان حتی از صندوق ذخیره ارزی برخوردار و به سرعت اجرا می

های کامل جمع آوری، انتقال و  های فاضالب آنها به صورت سامانه های سامانه اتمام رسیده و یا در حال اتمامند و طرح

بدیلی در دفاع از این مرز و بوم  حال خاتمه هستند اما رودخانه راهبردی کارون که در دفاع مقدس نیز نقش بیتصفیه در 

ها تبدیل شده و حتی با وجود تاکیدات مقام قضایی در  ها و پساب بازی کرد به کانالی بزرگ برای جمع آوری فاضالب

 .شود دام فوری نیز برای رفع مشکالت آن انجام نمیها، اق غیرقانونی بودن و پیگیری قضایی سرازیر شدن پساب

 

حتی صدای نیروهای داخل نظام را نیز باال برده است که  احوازاین اعتراضات علیه سیاستهای مرکز در تعامل با اقلیم 

 .خود دلیلی است بر رفتار غارت گرانه این رژیم در تعامل با این اقلیم عرب نشین است

 

و  احوازنیشکر باید گفت که بنا به مطالعاتی که از سوی دانشگاههایی همچون دانشگاه چمران  اما در مورد طرح توسعه

دانشگاه شیراز صورت گرفته است این طرح به لحاظ مصرف میزان زیاد آب هیچگونه سنخیتی با طبیعت خشک اقلیم 

سازی آن حکایت از تحمیلی بودن این اما تعارض آشکار طرح توسعه نیشکر با دو طرح انتقال آب و ذخیره . ندارد احواز

طرح از سوی نهادی قدرتمند در درون نظام که برای اجرای این طرح خود را پایبند هیچگونه توجیه گری اقتصادی و 

 .زیست محیطی نمی بیند

 

چگونه نهاد دیگری نیست و تاسیس این طرح جز مقاصد امنیتی هی" شورای امنیت عالی امنیت ملی"این نهاد قدرتمند جز 

هزار هکتار زمین کشاورزان عرب و جایگزینی آنها  300در حقیقت این طرح برای مصادره حدود . توجیه دیگری ندارد

بوسیله دهها هزار کارگری که طرح توسعه نیشکر فرصت شغلی الزم را در اختیار آنها قرار می دهد تا این سیل عظیم 

به این اقلیم مهاجرت دهند و ترکیب دموگرافیک اقلیم را برهم زنند تا کارگران غیر عرب که به همراه خانواده های خود 

 .عربها در این اقلیم از اکثریت به اقلیت کاهش داده شوند
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از سوی مرکز، وقاحت رژیم جمهوری اسالمی به آنجا رسیده که در  احوازبا وجود غارت تمام و کمال منابع طبیعی اقلیم 

ا  کامل رودخانه ها برداشت آب از رودخانه توسط کشاورزان عرب را ممنوع ساخته سال های اخیر و در پی خشکی نسبت

 .است

 

همچنین چند سالی است که این رژیم هزینه آب را باال برده است و کشاورزان عرب مجبور هستند بابت آب شور با 

الی که این کشاورزان ساده واحد و متعفن، نصفی از درآمد خود را به رژیم بپردازند در ح 3000شاخص شوری باالی 

 .بی خبر از اینکه آبیاری زمینهایشان با آبی اینچنین شور در حقیقت از بین بردن زمین خود بدست خود است

 

تفسیر دیگری که از سیاستهای سد سازی رژیم می توان داشت این است که رژیم جمهوری اسالمی می خواهد حتی از 

با نگه داشتن آب در مخزن سدها دیگر . ن را مسخر قدرت مرکزی خود سازدمنابع طبیعی همچون آب نیز نگذرد و آ

کشاورزان نیز نیازمند حکومت مرکزی هستند و مرگ و زندگی آنها بدست دریچه سدهایی است که نظام مرکزی آنها را 

ب از روستاهایشان همچنین می توان آنرا زمینه ای دانست برای کوچ دادن صدها هزار کشاورز عر. باال و پایین می برد

 .احوازبه شهر ها و مصادره زمینهای آنها جهت اجرای طرح شیطانی خود در پاکسازی نژادی در اقلیم 

 

در منابع آبی این اقلیم در سایه به حاشیه رانده شدگی  احوازدر همه موارد ذکر شده مصادره حق طبیعی ملت عرب اقلیم 

ده ای در میان مسؤوالن تصمیم گیر نظام ندارد تا از حقوق طبیعی آنها این ملت صورت می گیرد و این ملت هیچ نماین

بوده است که در برابر دیده مسؤوالن استان که خود غیر بومی  احوازلذا همیشه این حق طبیعی ملت عرب . دفاع کند

وزگار خود در هستند مصادره می شود، تا زمینهای دیگر استانهای فالت مرکزی آباد شود و سبز گردد و ملت عرب ر

طوفانی از شن بسر برد و وقاحت نظامی را تحمل کند که طوفان شن را ریز گرده های عرب می نامد در حالیکه این 

 .فاجعه نتیجه مستقیم سیاستهای حکام دولت مرکزی ایران است

 

ناس، سدسازی را عامل این کارش. در پایان جا دارد که به سخنان دکتر اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست اشاره کنیم

وی با اشاره به برچیدن سدهای بزرگ در . اصلی نابودی محیط زیست می داند و خواهان برچیدن این سدها شده است

 :کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و آلمان، می گوید

 

 ".ما زمانی قهرمان سد سازی شده ایم که دنیا در حال جمع کردن پرونده سد سازی است"
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  ب خ ورم  نه و  بع ت     نگ بر سر

 مهدی هاشمی: نویسنده

 2013بر نوام 21 انتشار

سلیمان دمیرل نخست وزیر وقت . به اعتقاد برخی جنگ برسرآب درخاورمیانه درحدود چنددهه است که آغاز شده است

ابع آبی این رودها دجله وفرات آبهای ترکیه هستند ومن“هنگام افتتاح سد آتاتورک اظهارداشته است  ۲۹۹۰ترکیه درسال 

ما ازعراق وسوریه نخواسته ایم تا نفت خود . ملک ترکیه است همانطوری که ملکیت نفت دردست عراق وسوریه است

. مسئله، مسئله حاکمیت ملی است. رابا ما قسمت کنند وآنها نیز حق ندارند ازما بخواهند تا آبهای خود را باآنها قسمت کنیم

 .”اریم هرآنچه بخواهیم درخاک خود انجام دهیمترکیه سرزمین ماست وماحق د

دراقدامی مشابه وبراساس ابالغ رهبری ایران، در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه برای تحقق سند چشم اندازه  

، براهمیت نقش امنیتی آب تاکید شده ومهار آبهای مرزی کشور وجلوگیری ازخروج آنها به یک ۴۲بیست ساله نظام دربند 

 .تبدیل شده ودرزمینه مصرف آب نیز اولویت به مصرف آبهای مرزی داده شده است هدف

 

. جنگ برسر آب درخاورمیانه تااندازه ای تحت تاثیر جنگ های نظامی منطقه قرار گرفته وازدیده عموم مخفی مانده است

طوفان های شن . انده استآنچه که پرده ازاین جنگ بر می دارد تبعات وعواقبی هستند که دیگر برهیچکس مخفی نم

خاورمیانه آنچنان وسیع وشدید وخطرناک هستند که به گفته محققان ایرانی از طوفان زرد شرق آسیا نیز خطرناکتر 

 (.۲)است

 

 عر ق سر م     الب ه ی سب 

بخش غربی عراق که درمجاورت سوریه، اردن و . عراق ازنظر جغرافیایی به دوقسمت سبز وخشک تقسیم می شود

بخش شرقی و میانی عراق منطقه ای سرسبز است . دشاهی عربی سعودی واقع است منطقه ای خشک وصحرایی استپا

تمامی رودخانه های جاری درعراق از ترکیه وایران سرچشمه . خاورمیانه را دربر می گیرد( تاالب ها)که مهمترین اهوار

 .ز بین النهرین از مهمترین مراکز تمدن بشری بوده استاز لحاظ تاریخی نیز گفته می شود که منطقه حاصلخی. می گیرند

رودخانه های دجله وفرات دو رودخانه پرآب عراق هستند که ازشمال وشمال غرب وارد خاک عراق شده و پس طی  

رودخانه دجله درطول مسیر خود درخاک عراق ازچندین رودخانه غرب . مسافتی در جنوب این کشور به هم می رسند

 .تغذیه شودایران نیز 

پوشش گیاهی وسرسبزی بخش شرقی وتاحدی بخش جنوبی عراق وابسته به آب رودخانه های کوچک وبزرگی است که از 

این رودها پس ازطی مسافت هایی متوسط وطوالنی یا از مرز گذشته ودرخاک . ارتفاعات غربی ایران سرچمشه می گیرند

رودخانه های )و یا درطول مرز دو کشور جریان دارند( متوالی رودخانه های)خود ادامه می دهندمی عراق به مسیر 

 (.۴()محاذی
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 رو خ نه ه ی مر ی   ر   وعر ق

زاب کوچک و زاب بزرگ در آذربایجان غربی، قزلجه سو در کردستان، کنگاگوش، الوند، قوره تو ، زیمکان و سیروان 

 .الم، کرخه وکارون در اقلیم احوازدر کرمانشاه، چنگوله، تلخاب، کنجان چم، دویریج و میمه در ای

این رودخانه ها همگی . سرچشمه این رودخانه ها همگی در ارتفاعات غربی، جنوب غربی وشمال غربی ایران است

 (.۴)درحوزه های آبریز فرعی مرزی غرب، حوزه آبریز فرعی کرخه و حوزه آبریز کارون واقع درغرب ایران هستند

این . ب شرق وجنوب عراق وارد خاک عراق شده و اکثر آنها به رودخانه دجله می ریزنداین رودها ازشمال شرق تا جنو

آب جاری این رودخانه ها نقش مهمی درسرسبز بودن . رودها بخشی مهم ازحوزه آبریز دجله عراق را تشکل می دهند

 .عراق وشرق رودخانه دجله وحفظ پوشش سبز این منطقه دارد –بخش واقع میان مرز ایران 

کیلومتر مربع را  ۰۰۲۲حویزه بامساحت ( تاالب)رود دجله وشاخه های فرعی آن درشرق عراق و مرز با ایران هور

کیلومتر مربع  ۰۲۲۲  دربخش میانی عراق نیز رودهای دجله وفرات تاالب های میانی بامساحت. سرسبز نگه داشته بودند

 (.۰)می کنند کیلومتر مربع را آبیاری ۰۲۲۲ودرجنوب هور حمار بامساحت 

 

 

 

بخشی ازآن رخدادها داخلی بوده . در طول سه دهه اخیر برای محیط زیست کشور عراق اتفاقات عدیده ای رخ داده است

بخش داخلی آن به تصمیم دولت وقت . وبخش مهمی از آنها به ترکیه وایران وتا اندازه ای به سوریه مربوط می شوند

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/11/Iraq-Marshes.jpg
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ر به عنوان پناهگاه مخالفان مسلح آن که از سوی ایران حمایت می شدند، بر می عراق برخشک کردن تاالب های این کشو

 .گردد

نظام وقت . میالدی که با حمایت دولت ایران بوده صورت گرفت ۲۹۹۲این امر درپی وقوع انتفاضه شیعیان عراق درسال 

پس ازسقوط نظام بعث . نها شدعراق با ممانعت از ورود آب رودخانه های دجله وفرات به تاالب ها سبب خشک شدن آ

، مردم عراق به طور خود جوش تمامی موانع ایجاد شده درمسیر آبها را برداشته وتوانستند دوباره حیات ۰۲۲۰درسال 

مدتی نگذشت که دوباره مساحت تاالب ها کمتر شده ودرسال . رابه حدود نیمی از مساحت سابق تاالب ها بازگردانند

متخصصان عراقی علت بروز این مشکل را عملکرد کشورهای همسایه (. ۶)صلی آن رسیددرصد میزان ا ۰۲به  ۰۲۲٨

 (.۷)عراق بر حوزه های آبریز و مسیر آب می دانند

کاهش شدید میزان آب ورودی به کشور عراق از سوی همسایگان این کشور نظیر ترکیه، ایران وسوریه نقش مهمی 

 (.٨)درخشک شدن تاالب های این کشور داشته است

 .درقسمت آتی اقداماتی که همسایگان عراق برروی رودخانه های مشترک با این کشور انجام داده اند بررسی خواهد شد 

 

 بی  رک ه  س ه  و  س س ت برق

میالدی عملیات ساخت سد کبان برروی رودخانه فرات  ۲۹۶۰ترکیه درسال . چند دهه ازآغاز سدسازی ترکیه می گذرد 

” گاپ“در دهه های اخیر نیز ترکیه طرح سدسازی معروف به . به بهره برداری رسید ۲۹۷۰د درسال را آغاز کرد واین س

نیروگاه برق آبی درجنوب وجنوب شرق این  ۲۹سد و ۰۰براساس این طرح ترکیه درحال ساخت . راآغاز کرده است

سد . ه وفرات صورت می گیرداین طرح عظیم درحوزه آبریز دو رودخانه بزرگ ترکیه، رودخانه های دجل. کشور است

طرح گاپ یکی ازبزرگترین طرحهای . تکمیل شده وبه بهره برداری رسید ۲۹۹۰تا  ۲۹٨۰اتاتورک نیز درفاصله سالهای 

جهان است که قرار است آب مورد نیاز مساحتی به وسعیت هشت میلیون وپانصد هزار هکتار اززمین های کشاورزی 

 (.۹)ترکیه را تامین کند

روز آب دورودخانه دجله وفرات  ۶۲۲این سد قادر است به مدت . های مهم سدسازی ترکیه سد اورفه است دیگر طرح

 (.۹)راه اندازی این سد خطری بزرگی برای کشور عراق محسوب می شود. راذخیره کند

ورت بهره ترکیه درص. در مرزهای ترکیه با سوریه دردست ساخت هستند” قرقامیش”و” بیره جک“عالوه براین سدهای 

 (.۹)برداری از این سدها، کنترل رودهای دجله وفرات را به شکل کامل دردست خواهد گرفت

ازدیگر سدهای مهم ترکیه که کار تاسیس آن در دوره ریاست جمهوری اردوغان آغاز شده است سد الیسوا درجنوب شرق 

ز ورود آب این رود به کشور عراق تهدیدی این سد که برروی رود دجله دردست ساخت است با ممانعت ا. این کشور است

قرار است ترکیه پس از تکمیل سد الیسوا، بالفاصله سد الیسوا جزره که تکمیل . بزرگ برای این کشور محسوب می شود

 (۹.)کننده سد الیسوا بزرگ را بسازد

ونل ها آب را به مناطق دیگر ترکیه بواسطه ت. ازدیگر تاسیسات آبی ترکیه کانال ها وتونل های بزرگ انتقال آب هستند

درحال . منتقل می کند وبه واسطه کانال های بزرگ از دریاچه های پشت سد ها آب را به مناطق دورتر منتقل می کند

حاضر ترکیه پنجمین تونل انتقال آب جهان را دردشت سوروج درشهر شانلی اورفا واقع درجنوب شرق این کشور دردست 
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تامین آب مورد نیاز کشاورزی دردشت سوروج آب را از سدآتاتورک به این دشت منتقل می این تونل جهت . ساخت دارد

 (۲۲.)کند

این سد پس از پنج سال به . کار تاسیس سدی بزرگ بررود فرات دراستان رقه را آغاز کرد ۲۹۶٨سوریه نیز درسال 

میلیارد مترمکعب آب را ذخیره می  ۲۲٫۶دریاچه بزرگ این سد که به دریاچه اسد معروف شده است . بهره برداری رسید

همزمان بابهره برداری از این سد میزان آب ورودی فرات به عراق به شدت کاهش یافت به گونه ای که عراق برای . کند

اختالفات سوریه . تامین آب مورد نیاز استان های حوزه فرات شاخه های انتقال آب از رود دجله به فرات تاسیس کرد

 (.٨)فرات تاکنون همواره ادامه داشته است وعراق برسرآب

 بی   ر    س ه  و  س س ت برق

سد برروی حوزه آبریز  ۰۰ایران تاکنون ” شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت طرح وتوسعه“براساس اعالم رسمی  

روی این حوزه ها همچنین بر. سد برروی حوزه آبریز جراحی ساخته است ٨سد برروی حوزه آبریز کرخه و  ۷کارون و 

دهها سد دیگر نیز دردست مطالعه هستند تا برروی این حوزه ساخته . سد دردست ساخت دارد ۰و  ۲۰، ۲۹به ترتیب 

البته باید گفت که حوزه آبریز جراحی ارتباطی با کشور عراق ندارد اما ازآنجائیکه که رودخانه جراحی به هور . شوند

اهوار عراق نقش مهمی درحفظ اقلیم جوی این منطقه دارد، بررسی حوزه جراحی فالحیه می ریزد واین هور نیز بسان 

 (۲۲.)نیز حائز اهمیت است

ازسمت ( سابله، عمیاء، کرخه اصلی)وشاخه های چندگانه رودخانه کرخه ( میمه)رودخانه های مرزی دویریج والطیب 

. جریه از سمت شرق هور حویزه را آبیاری می کنندغرب وشاخه هایی از رودخانه دجله با نام های الکحالء، المشرح والم

کیلومتر مربع بزرگترین هور ایران وعراق است که دوسوم آن درعراق ویک سوم آن  ۰۰۲۲هور حویزه با مساحت کلی 

 (.۲۰)در ایران است

این کار . میالدی ایران کانالی را برروی رودخانه الوند در میان دوشهر قصرشیرین وخسروی ایجاد کرد ۲۹۰۲درسال 

 (.۷)درصد کاهش یابد ۶۲سبب شد تا آب ورودی این رودخانه به عراق بیش از 

میالدی ایران کانالی بررودخانه کنجان چم ایجاد کرد وآب این رودخانه رابه سوی شهر مهران منحرف  ۲۹۰۰در سال 

این رودخانه درخاک عراق پس ازآن نیز سدی خاکی برروی این رودخانه تاسیس کرد که منجر به خشکی کامل . ساخت

 (.۷)شد

هر دو پس از طی مسیری طوالنی در استان ایالم در اطراف پایگاه مرزی فکه وارد ( میمه)رودخانه دوریج و الطیب

شاخه های مختلف رودخانه کرخه نیز . عراق شده وهر دو به هور المشرح که بخش شمالی هور الحویزه است می ریزند

 (.۷)که بخش میانی هور الحویزه است را آبیاری می کنندهور العظیم وبرکه العظیم 

میالدی سدی خاکی را بربستر رودخانه دویریج درپنج کیلومتری پایگاه مرزی فکه تاسیس  ۲۹۶۶ایران درمارس سال 

درحال حاضر نیز ایران سد خاکی دویریج دردهلران را دردست ساخت (. ۷)این امر سبب قطع کلی آب رودخانه شد. کرد

 .میلیون مترمکعب آب رودخانه دویریج را ذخیر کند ۲۴۰د که قادر خواهد بود دار

کیلومتری شهر  ۲۰ایران سدی بر روی این رودخانه ساخته ودر. نیز سرنوشتی مشابه داسته است( الطیب)رودخانه میمه 

 (.۷)دهلران نیز سدی خاکی دردست ساخت دارد
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قادر هستند کل آب رودخانه کرخه را به مدت سه سال تمام ذخیره کنند سه سد برروی رودخانه کرخه ساخته شده اند که 

 .واین رود را به کلی خشک کنند

خشک شدن رودخانه های میمه، دویریج وکرخه به دلیل سدسازی بی رویه درغرب وجنوب غرب ایران، سبب شده است 

اهمیت این مشکل زمانی مشخص می شوند . بدهدتاهور الحویزه تمامی منابع آبی تغذیه کننده اش از سمت ایران را ازدست 

 .که نقش مهم اهوار عراق وایران درپاالیش هوای خاورمیانه مدنظر گرفته شود

و سد وتونل چشمه  ۰، کوهرنگ ۰، کوهرنگ ۲تونل های کوهرنگ . سد برروی رودخانه کارون ساخته شده اند ۶حداقل 

اخیرا نیز آب . کعب آب را به فالت مرکزی ایران منتقل می کنندلنگان ساالنه بیش از یک میلیارد وصد میلیون مترم

منطقه ای اصفهان قصد دارد تا تونل بهشت آباد جهت انتقال ساالنه بیش از یک میلیارد مترمکعب آب به فالت مرکزی را 

 (.۲۲)اجرایی نماید

دخانه کارون هموار در دو دهه اخیر رو( دبی)سدهایی که بررودخانه کارون ساخته شده اند، سبب شده اند تا جریان آب 

آلوده شدن آب این رودخانه مشکالت زیادی برای مردم شهرهای . کاهش یافته ومیزان آلودگی آب همواره افزایش یابد

اخیرا زنجیره هایی انسانی برای حمایت ازکارون دراحواز . عرب نشین پایین دست رودخانه کارون بوجود آورده است

 .تشکیل شده است

ایی که بررودخانه جراحی دراستان کهگیلویه وبویراحمد وشرق اقلیم احواز بررودخانه جراحی ساخته شده اند، این سده

 .این امر سبب شده تا تنها منبع آب شیرین هور فالحیه قطع شود. رودخانه را کامال خشک کرده است

تاسیس شده اند تامانع ازخروج آب شیرین از سدهای ایرانی که بنا به سیاست های دولت مرکزی بررودهای اقلیم احواز 

گرچه در ورای این مرز اعتباری طرحهای آلود کننده محیط . کشور شوند، درحقیقت مرزهای آبی ایران محسوب می شوند

زیست نظیر توسعه نیشکر نیز وجود دارند اما عمال سیاست آبی دولت مرکزی ایران، مناطق عرب نشین احواز واقع در 

سدها را درخارج مرزهای آبی مذکور قرار داده است وسیاست ممانعت ازریختن آب شیرین درخلیج منجر به پایین دست 

 . محرومیت مناطق عرب نشین ازآب شیرین شده است

آب جاری دربستر رودخانه های کارون وکرخه درمناطق عرب نشین آنچنان آلوده وشور است که عراق به شدت از ورود 

مسئوالن عراقی می گویند که ایران به جای آب شیرین، پساب های به . بهای مرزی خود معترض استاین همه آلودگی به آ

 (.۷)شدت شور وآلوده خود را وارد خاک عراق می کند

خشک شدن شبه کامل رودخانه های کارون، کرخه وجراحی درمناطق جنوبی اقلیم احواز، خشک شدن هور العظیم وبه 

خالی ازسکنه شدن دهها روستای عرب نشین وجهش شدید میزان حاشیه نشینی در دودهه اخیر راه افتادن طوفان های شن، 

درصد جمیعیت این شهر، همگی نشانی هایی هستند که عربهای احواز بواسطه آنها دولت ۰۰درشهر احواز ورسیدن آن به 

 .پاشاندن ساختار اجتماعی آنها دارد مرکزی ایران رامتهم می کنند که باکنترل آبهای ورودی به این اقلیم سعی در ازهم

 

  خ الف ت عر ق ب  همس  گ نش برسر  ب  ی مر ی

ترکیه درمقابل بر . معترض است( مترمکعب درثانیه ۰۲۲)عراق به شدت نسبت به سهم فعلی خود از آب های ترکیه 

ب رابرای سوریه تعیین کرده مترمکع ۰۲۲میالدی منعقد کرده وسهم  ۲۹٨۷توافقنامه ای که این کشور با سوریه درسال 
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عراق وسوریه دهه هاست که برسرسهم خود ازآب فرات به توافق نرسیده اند وسوریه حاضر . بود، اصرار می ورزد

 (.٨)نیست سهم مساوی به عراق بدهد

دربخش ازطرف دیگر ترکیه کانالهایی که عراقی ها میان دورودخانه دجله وفرات ایجاد کرده است تا کمبود آب فرات را 

با این . هایی از این کشور راجبران سازد، رابهانه ای برای قلمداد کردن این دو رودخانه به عنوان یک حوزه ساخته است

میلیارد  ۲۰درحدود ساالنه )مترمکعب درثانیه  ۰۲۲کار ترکیه قصد دارد تا سهم عراق ازهر دورودخانه دجله وفرات رابه 

 (.٨)کاهش دهد( مترمکعب

درصدی داشته  ۰۲سد ساخته است وباعث شده است تا آورد ساالنه این رودخانه درعراق کاهش  ٨خانه دجله ترکیه بررود

 (.٨)میلیارد مترمکعب برسد ۹میلیارد مترمکعب به ساالنه  ۲٨واز ساالنه 

ورزی از آنجائیکه طرح گاپ درترکیه مساحت های وسیعی اززمین های کشاورزی راآبیاری می کند ورود پساب های کشا

 (.٨)به رودخانه ها سبب آلودگی بیش ازحد آب دجله وفرات درخاک عراق شده است

ازطرف دیگر کانالهایی که ایران برای انحراف آب رودخانه های مرزی به سوی اراضی خود تاسیس کرد وسدهایی که 

 ۷۲ – ۶۲ان سبب کاهش اقدامات مذکور ایر. براین رودخانه ساخته است سبب کاهش شدید آب ورودی به خاک عراق شد

همچنین میزان پسابهای به شدت شور وآلوده ایران نظیر پسابهای توسعه نیشکر . درصدی آب ورودی به عراق شده است

 (.۷)خسارت های زیادی را به زمین هاش کشاورزی عراق وپوشش سبز مناطق شرق این کشور داشته است 

نقشه ای ازکردستان که مناطق وسیعی ازخانقین درشمال عراق تا دردهه اخیر پس ازآنکه حکومت اقلیم کردستان عراق 

بصره درجنوب این کشور، به همراه اراضی دیگر که واقع درخاک ایران هستند راشامل می شود، ایران تغییرات خیلی 

اق، درپی این تغییرات وکاهش شدید آب ورودی به عر. زیادی را به سرعت درآب جاری رودخانه های مرزی ایجاد کرد

این مناطق درخاک ایران به مناطق شبه نظامی . مناطق مرزی ایران وعراق به کلی خشک شده وخالی ازسکنه شده اند

 (.۷)این اقدام ایران درحقیقت بستن راه برتحقق ادعاهای حکومت کردستان عراق است. تبدیل شده اند

سدهای نیمه تمام وتاسیس سد های جدید را با  درپی کاهش شدید آب ورودی به عراق، نظام جدید این کشور کار تکمیل

به (. ۹)مسئوالن عراقی این اقدام راتنها وسیله تامین آب مورد نیاز شرب وکشاورزی می دانند. جدیت آغاز کرده است

احتمال زیاد آنچه باز دوباره به فراموشی سپرده خواهد شد محیط زیست وبه ویژه تاالب های این کشور هستند که ریه های 

 . خاورمیانه محسوب می شوند

کاهش . درنبود این تاالب ها احواز ودیگر شهرهای غرب ایران نفس نخواهند کشید وجان هزار انسان به خطر خواهد افتاد

میزان آب جاری درعراق وروی آوردن این کشور به سدسازی بی شک باعث خشک شدن مساحت های وسیع تری از 

خشک شدن اهوار عراق وگسترش مناطق صحرایی دراین کشور . حرا خواهد شدخاک این کشور وتبدیل شدن آن به ص

 .علت اصلی طوفان های شن خاورمیانه هستند

 

  خ الف ت برسر ب ه ی مر ی      گ    قوق ب     ملل

تنی درحقوق بین الملل دیدگاهی که امروزه ازسوی اکثریت کشورها وسازمان های بین المللی پذیرفته شده است دیدگاه مب

بنابر اصل استفاده مشترک ازآبهای . بردو اصل استفاده مشترک ازآبهای مرزی ومحدودیت استفاده از آبهای مرزی است

” کشورهایی که درساحل یک رودخانه بین المللی واقع شده اند نسبت به آن رودخانه حق حاکمیت مشترک دارند“مرزی 
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حاکیمت هریک ازکشورهای ساحلی یک رودخانه بین المللی  همچنین برطبق اصل محدودیت استفاده از آبهای مرزی

 (.۴)محدود به وظایفی است که حقوق بین الملل برای آنها مقرر کرده وبه هیچ وجه حاکمیت مطلق نیست

بنابه این رویکرد بین المللی هیچ کشوری نمی تواند وضع طبیعی کشور خود را به گونه ای تغییر دهد که به کشور 

هرگونه انحراف آب رودخانه ها، توقف آب رودخانه ویا آلوده ساختن آب آن ازدیدگاه حقوق (. ۴)وارد شودمجاورز زیان 

 .بین الملل مجاز نیست

دادگاه عالی فدرال سوئیس به  ۲٨٨۷درسال . درزمینه اختالفات برسرآب درون یک کشور نیز قوانین مشابه وجود دارد

ف هازن برسر انحراف آب، رای منفی داد وباانحراف مسیر رودخانه مخالفت اختالف میان دو کانتون زوریخ وکانتون شا

دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا به اختالف برسر انحراف آب رودخانه آرکانزاس میان دوایاالت   ۲۹۲۲سال . کرد

 (.۴)اهده شده استدرآلمان مش ۲۹۰۷درآمریکا و ۲۹۰۰موارد مشابه دیگری نیز درسال . کانزاس وکلورادو رای منفی داد

بطور کلی رویه قضایی بین المللی، دو اصل اساسی در مورد تغییر مسیر رودخانه های بین المللی رامورد تاکید قرار می 

اوال هیچ دولتی حق ندارد در سرزمین خود، بدون مشورت با دولت های دیگر و بدون مذاکره با آنها برای یافتن راه “. دهد

ثانیا هر دولتی که به نحوی در جریان آب رودخانه دخالت کند و سبب . تغییر مسیر رودها نماید حلهای معقول، اقدام به

 (.۴)”وارد شدن خسارت به دولت دیگر شود، مسئول خسارات وارده خواهد بود

ره ایران جهت پذیرش مذاک ۲۹۷۰درسال . درزمینه اختالفات آبی، عراق بارها به ایران وترکیه رسما اعتراض کرده است

باعراق برسر منابع آبی مشترک، این پیش شرط که تمام اختالفات مرزی وامنیتی بین دوکشور نظیر حمایت عراق از 

همزمان درکنار مشکل آبهای مرزی به عنوان یک بسته مورد مذاکره قرار گیرد، مطرح ” جبهه های آزادی بخش احواز“

 .بین ایران وعراق درالجزایر منعقد شد ۲۹۷۰باپذیرش این شرط ازسوی عراق، عهدنامه سال . کرد

تنها یک توافقنامه به . توافقنامه است ۴پروتوکل و ۰ایران باعراق شامل یک عهدنامه، یک الحاقیه،  ۲۹۷۰عهدنامه سال 

. کمیته ای مشترک برای بررسی وضعیت رودخانه های مرزی تشکیل شد. مسئله آبهای مرزی اختصاص داشته است

 (.۴)درایران وشروع جنگ ایران عراق، همه چیز میان دوکشور تعطیل شد ۰۷بافرارسیدن انقالب 

اخیرا مسئوالن ایرانی دردیدار بامسئوالن دولت عراق جدید حل شدن مسئله خشک شدن رودخانه های مشترک دو کشور 

 (:۷)را منوط به برطرف شدن نکات زیر دانسته اند

 اک عراقپایان دادن به حضور جنگجویان کرد ایرانی درخ -

 پایان دادن به حضور نیروهای مجاهدین خلق درخاک عراق -

این  خارج شدن نیروهای آمریکایی ازعراق ولغو تمامی موافقتنامه های امنیتی ونظامی با آمریکا از سوی عراق، به دلیل -

 .که این توافقنامه ها برضد امنیت ملی ایران هستند

 راق وپذیرش حضور ایران درعرصه سیاسی عراقعدم مخالفت با رویکرد سیاسی ایران درع- 

 تامین تمامی منافع تجاری، سیاسی، امنیتی وتوریستی ایران درعراق درمقابله با طرح های دیگر قدرت های منطقه- 

ساالنه درحدود نه هزار شهروند احوازی دراثر استنشاق . جنگ آب درخاورمیانه بسان دیگر جنگ ها قربانیان زیادی دارد

دونوع سرطان دراحواز  ۰۰همچنین (. ۰)جان خود را ازدست می دهند( PM10)یادی از ذرات ریز معلق درهواکمیت ز
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یکی ازمهمترین تبعات این جنگ آن است (. ۰)به سرعت درحال افزایش هستند وساالنه جان صدها احوازی را می گیرند

 .که احواز به آلوده ترین شهر جهان تبدیل شده است

گرده های عربی برای طوفان های شن از سوی میدیای فارسی زبان، تالشی برای مقصر نشان دادن عراق انتخاب نام ریز

بررسی بحران فعلی محیط زیست نیازمند نگاهی بی . و دیگر کشورهای عربی همسایه ایران دراین بحران، قلمداد می شود

ن است اصل حاکمیت مطلق ملی تعارضاتی با آنچه روش. طرفانه که تنها حقایق زیست محیطی رامدنظر می گیرد دارد

 .رویکرد زیست محیطی دارد

دانستن این نکته که . نگریستن به مشکل طوفانهای شن ازدیدگاه یک جانبه ملی مارا ازدرک حقیقت این بحران بازمی دارد 

قیقت بحران عراق ازخود هیچ رودخانه ای که سرچشمه اش درخاک عراق باشد، ندارد براهمیت درک بی طرفانه ح

 .زیست محیطی خاورمیانه می افزاید

به نظر می رسد درحالی خاورمیانه برای مقابله با طوفانهای شنی که ساالنه جان هزاران نفر را دردشتهای واقع درپای 

سلسله کوههای زاگرس، می گیرد نیازمند رویکردی انسانی وزیست محیطی است که قوانین بین المللی درباره آبهای 

برای تحقق این هدف دولت ها باید . را درون درکشور یک ودرمرز با همسایگان را اساس کار خود شمارد مشترک

ناسیونالیستی است کوتاه آمده  –ازرویکرد معمول خود که مبتنی برحاکمیت مطلق ملی ومسلح به ایدئولوژی مذهبی 

 .های امنیتی وایدئولوژی نسازندوسالمت محیط زیست راکه یک کلیت تجزیه ناشدنی است، فدای تسویه حساب

 مهدی هاشمی: نویسنده 
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دراین . اختالف برسر آب رودخانه های مشترک هم در درون یک کشور ممکن است رخ دهد وهم میان دوکشور همسایه
 .ب ابتدا به رویه های قضایی در درون کشورها وسپس به رویه قضایی بین کشورها پرداخته می شودمطل

 

 رو ه ه ی قض  ی   خلی

گرچه رودهایی که از دو یا چند ایالت یک کشور می گذرند درزمره رودهای بین المللی محسوب نمی شوند، لکن با توجه  
با آراء قضایی بین المللی است، اشاره مختصری به این آراء بی فایده نخواهد  به اینکه آراء صادر ه از محاکم داخلی مشابه

 .بود

در اینجا به چند رأی صادره از دادگاه عالی . به ویژه که این آراء در تصمیمات سازمانهای بین المللی بی تآثیر نبوده است
 .ره خواهیم کردفدرال سوئیس، دیوان عالی ایاالت متحده امریکا و دیوان عالی آلمان اشا

شاید یکی از نخستین آرایی که در مورد انحراف آب رودخانه ها در کشورهای اروپایی صادر شده مربوط به کشور  
دوکانتون از کشور  –دادگاه عالی فدرال سوئیس در اختالفی که بین کانتون زوریخ و کانتون شاف هازن . سوئیس باشد 

خود انحراف آب رودخانه ها را غیرقانونی  ۲٨۷٨ژانویه  ۲۰، طی رای مورخ در این مورد به وجود آمده بود –سوئیس 
 .اعالم نموده است

دعوای ایالت کانزاس علیه ایالت .اما در این مورد آراء صادره از دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا بسیار جالب توجه است 
ح شد، نخستین دعوی در مورد انحراف آب رودخانه در دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا مطر ۲۹۲۲کلورادو که در سال 

مورد اختالف مربوط به رودخانه . ها در ایاالت متحده آمریکا بود که در دیوان مذکور مورد رسیدگی قرار گرفت
ایالت کانزاس به طرفیت ایالت کلورادو در مورد انحراف آب رودخانه . آرکانزاس بود که بین دو ایالت مذکور جریان دارد

اعالم نمود که اصل تساوی حقوق  ۲۹۲۷دادگاه سال . انزاس به دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا شکایت کرد آرک

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/10/1081_220.jpg
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این رأی در حقوق بین الملل به صورت . ”آنها را ازدخالت در جریان آب رودخانه باز می دارد“وانصاف بین دو ایالت 
 .تناد قرار گرفته است سابقه در آمده و در موارد بسیاری توسط حقوقدانان مورد اس

در  –دو ایالت از ایاالت متحده آمریکا  –همچنین دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا در اختالف بین ویومینگ و کلور ادو 
ادعای ایالت کلورادو مبنی بر اینکه حق دارد با توجه به اینکه یک ایالت به شمار می رود، بنابر ”:اعالم کرد ۲۹۰۰سال 

ون توجه به زیانی که در نتیجه اعمال خود متوجه دیگران می شود، آبهایی را که در سرزمینش جاری تشخیص خود و بد
 .است تغییر مسیر دهد و از آن بهره برداری کند، مسموع نیست

و در بسیاری موارد دیگر مورد استناد قرار  ۲۹۰۲این رأی در دعوای ایاالت کانکتیکوت به طرفیت ماساچوست در سال 
 .امروزه به صورت یک قاعده حقوق بین الملل مورد پذیرش عموم واقع شده استگرفته و

در دعوای  ۲۹۰۷دیوان عالی آلمان در سال . مسئله انحراف آب رودخانه ها در دیوان عالی آلمان نیز مطرح شده است  
ورد جریان آب رودخانه درمورد انحرافی که در م –دو ایالت از جمهوری آلمان  –بین ایالت ورتمبرگ برایالت بادن 

دولتها باید به جریان طبیعی آب تن در دهند و هر دولت ساحلی وظیفه :توسط ایالت بادن صورت گرفته بود، اعالم کرد
 .دارد که منافع دولتها را مراعات نماید و به آنها زیانی وارد نکند

 

 رو ه قض ئی ب     مللی

این : می نویسد ۲٨۶۰ر لندن و پاریس در مورد رودخانه موز درسال دولت آلمان در نامه ای به وزرای مختار خود د 
رودخانه بین هلند و بلژیک مشترک است و هر یک از این دولتها در بهره برداری از آب این رودخانه حق دارند، اما در 

 .این مورد هر دو دولت موظفند از انجام اقداماتی که موجب زیان به دولت دیگر گردد، اجتناب کنند

خود،  ۲۹۰۷ژوئن  ۰٨دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در مورد انشعاب آبهای رودخانه موز در رای مورخ  
مداخالتی را که در مورد انشعاب آبهای این رودخانه بدون موافقت دولتین بلژیک و هلند صورت گرفته بود، غیرقانونی 

منعقده بین هلند و بلژیک  ۲٨۶۰دامی مغایر با روح کنوانسیون بر طیق این حکم هر دو دولت موظف شدند اق. اعالم کرد
 .انجام ندهند 

همچنین . رود موز از فرانسه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از کشورهای هلند و بلژیک به دریای شمال می ریزد
که هیچ دولتی حق  خاطر نشان نمود ۲۹۰۷ژوئن  ۲٨دیوان عالی آلمان در اختالف مربوط به رود دانوب در رای مورخ 

 .ندارد با استفاده از آبهای یک مجرای طبیعی آب، به منافع دولت دیگر زیان و خسارت وارد سازد 

بطور کلی رویه قضایی بین المللی، دو اصل اساسی زیر را در مورد تغییر مسیر رودخانه های بین المللی مورد تاکید 
 :قرار داده است

ن خود، بدون مشورت با دولت های دیگر و بدون مذاکره با آنها برای یافتن راه حلهای هیچ دولتی حق ندارد در سرزمی -۲
 .معقول، اقدام به تغییر مسیر رودها نماید

هر دولتی که به نحوی در جریان آب رودخانه دخالت کند و سبب وارد شدن خسارت به دولت دیگر شود، مسئول  -۰ 
 خسارات وارده خواهد بود

 غر جعفری ولدانیدکتر اص: نویسنده

استفاده  ۲۰٨٨٫دکتر اصغر جعفری ولدانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، اسفند : منبع
 .ازمنابع آب رودهای مرزی ایران وعراق وحقوق بین الملل
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 وم  فصل

   و    قل م  ر  ب ب ر      

 

 

 

  



 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 38  | PADMAZ 

 

 ک   ن  مرگ  مک به ر    و   ه ی رو خ نه که س ه  ی

 

  2013 اکتوبر 15 انتشار

 

. تاکنون بیش از چهل سد وتونل انتقال آب برروی سرچمشه رودخانه های کارون، کرخه، جراحی ودز تاسیس شده است

سد نیز دردست مطالعه هستند شمار زیادی از  ۲۴۲. سد دردست ساخت است ۰۶همچنین براین حوزه های آبریز بیش از 

مهمترین این سدها و تونل ها آندسته هستند که ساالنه بیش از یک . ی مطالعه وبررسی را سپری می کنندآنها مراحل پایان

 .میلیارد ونیم مترمکعب آب را به فالت مرکزی فارس منتقل می کند

 

 : م ر س ه ی ب ر  بر  ری     برروی  و   ه ی  بر    قل م   و   به  رح   ی  ست

 سد ۰۰حوزه کارون بزرگ 

 سد ۷کرخه  حوزه

 سد ٨حوزه جراحی 

 

 : م ر س ه ی  ر ست س خت به  رح   ی  ست

 سد ۲۹حوزه کارون بزرگ 

 سد ۲۰حوزه کرخه 

 سد ۰حوزه جراحی 

 

 : م ر س ه ی  ر ست مط  عه به  رح   ی  ست

 سد ۶۷حوزه کارون بزرگ 

 سد ۴۴حوزه کرخه 

 سد ۰۹حوزه جراحی 
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الب و ر  ک رو  می  و س النه ب ش     و ست م ل و  م ر مکعب ف ض  

 

 2013 اکتوبر 16 انتشار

 

 

 

این میزان . میلیون مترمربع آالینده به رودخانه کارون می ریزند ۰۲۲شهرهای مشرف بررودخانه کارون ساالنه بیش از 

 .آلودگی، پسابهای به شدت شور توسعه نیشکر وفاضالب شهرهای استانهای دیگر را شامل نمی شود

شوند که در این بین کالنشهر احواز با توجه به  ارون از منابع آلودگی این رودخانه محسوب میشهرهای مشرف بر ک

 ۰۲۲از . کند داشتن بیشترین جمعیت شهری و افزایش رو به فزونی این جمعیت، بیشترین سهم آلودگی را وارد کارون می

آن متعلق به کالنشهر احواز است که شامل میلیون متر مکعب  ۲۲۲شود،  میلیون متر مربع آلودگی که وارد کارون می

زاست که به   های خانگی، شهری و بیمارستانی است و دارای ترکیبات نیترو ارگانیسم و دیگر ترکیبات بیماری فاضالب

عدم وجود سیستم تصفیه و فقدان شبکه فاضالب . شود ها، بدون هیچ مانعی وارد کارون می همراه حجم زیادی از آالینده

ای که  ناپذیری را به منطقه وارد کرده است به گونه جب به خطر افتادن سالمت ساکنان شده است و عواقب جبرانشهری مو

 .دانند کارشناسان بهداشت، آب احواز را حتی برای احشام هم زیان آور می

 

 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/10/ka2.jpg
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 ن ه   هم     م به ر    و    ب

و سنجش کیفیت آب احواز به این اقلیم سفر کرده بود،  یک کارشناس آلمانی که به دعوت سازمان آب استان برای ارزیابی

این . مصرف آب شرب احواز را نه فقط برای ساکنان این شهر بلکه برای احشام هم زیانبار و خطرناک اعالم کرد

کارشناس آلمانی به مدیران کالنشهر احواز توصیه کرد که انصاف داشته باشید و آب مصرفی این شهر را به احشام هم 

بار است و ممکن است خطراتی را در پی  اند برای انسان زیان ید چون مصرف گوشت حیواناتی که از این آب نوشیدهنده

 . داشته باشد

شود و  در حالی که موضوع آلودگی و کیفیت نامطلوب آب احواز از سوی کارشناسان بهداشت داخلی و خارجی مطرح می

دانند، این امر مرتبا از سوی مسئوالن مربوطه از جمله مدیرعامل  ت مردم میکننده سالم کارشناسان، آب این شهر را تهدید

های خود در  این مسئوالن در مصاحبه. شود های جمعی تکذیب می های متعدد با رسانه در مصاحبه احوازآب و فاضالب 

از خوردن آن امتناع  ترین وزیر کابینه دولت نهم نیز دانند که حتی جوان را صد درصد بهداشتی می احوازحالی آب 

 .نماید می

 

 نخور  ر    و    ب هم ب    ت و  ر

لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در روز دانشجو به دانشگاه احواز آمده بود ، بعد  دکتر کامران باقری

خود درباره کیفیت آن، از از اصرار تعدادی از دانشجویان این دانشگاه مبنی برخوردن مقداری از آب احواز و اظهارنظر 

کند که گزارش نامطلوب بودن  وی با پذیرفتن کیفیت نامطلوب آب احواز، تنها به این نکته اکتفا می. خوردن آب امتناع کرد 

و همزمان با سفر گروه اعزامی بانک جهانی به ایران، وزارت نیرو خواستار مشارکت  ٨۰در سال . ایم آب احواز را داده

در این تفاهمنامه، هدف وزارت نیرو برای . های آب و فاضالب کشور شد ی بانک جهانی در اجرای طرحگذار و سرمایه

میلیارد دالر در بخش آب و فاضالب کشور در شش سال آینده اعالم و ضرورت مشارکت در  ۲۲۲۲گذاری معادل  سرمایه

 . رخواست شدتوجهی از این سرمایه توسط بانک جهانی د گذاری و تقبل سهم قابل سرمایه

های آب و فاضالب شهرهای  میلیارد دالر وام بانک جهانی به اجرای طرح ۰٨۲خبر دیگر نیز حکایت از اختصاص 

میلیون دالر  ۴۲۲هزینه الزم برای اجرای این طرح را ( ۲۰٨۰)معاون وزیر نیرو در همان سال . احواز و شیراز داشت

به گفته وی این اعتبارات از اواسط سال . انک جهانی تامین خواهد شددرصد آن از طریق وام ب ۷۲برآورد کرد که حدود 

گذرد وهیچ خبری ازتامین  سال از آن تاریخ می ۰در حال حاضر . شود سال پرداخت می ۰و در مدت ( ٨۴سال ) آینده 

نعتی فاضالب های شهری، کشاورزی و ص. هزینه های الزم برای فاضالب احواز نیست وکارون همچنان آلوده است

 .شوند هنوز وارد کارون می

 

 ه  ب م ری  رص  ۰۱ ع مل   و  ،  ب

درصد مرگ و میرها در سراسر جهان  ۶سازمان بهداشت جهانی، آب ناسالم را عامل یک بیماری از هر ده بیماری و 

ها است که در  میکروبهای ناشی از استفاده از آب آلوده به  ترین بیماری ای یا حصبه و تب مالت از مهم تب روده. داند می

 .بینند ها آسیب می هایی هستند که در جریان این بیماری ترین بافت جریان آن مغز، سیستم عصبی و چشم از مهم
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. های متعددی در تمام طول رودخانه مورد پاالیش قرار گرفته است قابل ذکر است که آب رودخانه کارون در ایستگاه

های بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین  این رودخانه از نظر میکروبی و شاخصهبراساس نتایج این پاالیش وضعیت آب 

همچنین . بر اثر زدن سدهای متعدد در باالدست کارون، خودپاالیی رودخانه کاهش یافته است. فاضالب انسانی باالست

. آلودگی کارون است معضل مدیریت هم عامل دیگری در. خشکسالی نیز باعث پائین آمدن خودپاالیشی رودخانه شده است

فاضالب انسانی و صنعتی وارده به رودخانه آستانه تحمل آلودگی رودخانه را کاهش داده که به سرعت باعث مشکالت 

شود که این آلودگی بر روی  آب شرب خیلی از مناطق مانند دشت احواز از کارون تامین می. شود عدیده اجتماعی می

 .گذارد میسالمت ساکنین این منطقه تاثیر بدی 

 

  



 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 42  | PADMAZ 

 

مرک ن  ن   بر ی مص  ر  ب ش     ک م ل  ر  م ر مکعب  ب ک رو ، بر رو  نی ف  ر 

 می  ورن 

 

  2013 اکتوبر 15 انتشار

 

 
 میلیون مترمکعب از سرچمشه کارون به زاینده رود منتقل می کند ۰۰۰تونل چشمه لنگان ساالنه 

ان اعالم کرد که مجمع نمایندگان استان اصفهان در روزهای آینده با علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در پارلمان ایر

این نمایندگان قرار است ازروحانی . رود دیدار می کنند معاول اول رئیس جمهور در ارتباط با بررسی وضعیت زاینده

رشاخه های کارون بخواهند تا با اجرای طرح بهشت آباد جهت انتقال ساالنه یک میلیارد وصد میلیون مترمکعب آب از س

 .در چهارمحال وبختیاری موافقت بعمل آورد

کیلومتری است  ۶۰آباد برای انتقال آب از چهار محال و بختیاری به اصفهان شامل طرح بزرگ احداث تونل  طرح بهشت

آباد در  شتطرح به. کند میلیون مترمکعب، آب را به فالت مرکزی ایران منتقل می ۲۲۲که با ظرفیت ساالنه یک میلیارد و 

تر از همه افکار عمومی اقلیم  زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در میان مخالفت کارشناسان، مسئوالن، نمایندگان و مهم

های مرکز  احواز وچهار محال و بختیاری، در آستانه استیضاح نامجو وزیر نیرو و با فشار مسئوالن و نمایندگان استان

وزارت نیرو دردولت احمدی نژاد اعالم کرده بود که در هفته . عالی آب تصویب شد کشور، به ویژه اصفهان، در شورای

 .شود طرح بهشت آباد کلنگ زنی می ۲۰۹۲دولت سال 
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و  ۲۰٨۷های مجلس در سال  ، مرکز پژوهش۲۰٨۶این در حالی بود که سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال  

تولی آب کشور در تیر ماه سال جاری به این طرح اشکاالت فراوانی گرفتند و سازمان مدیریت منابع آب ایران به عنوان م

سال آینده تامین  ۰۲آباد آب صنعت و کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تا  با اجرای طرح بهشت. آن را تایید نکردند

 . برند حواز از کم آبی رنج میا شود این در حالی است که بسیاری از مناطق می

این طرح بدون مطالعه همه جانبه مصوب شده، تنها کار کارشناسی آن برشمردن منافع طرح برای استان اصفهان است و 

آباد  زنی طرح انتقال آب بهشت همچنین در پی اعالم خبر کلنگ. است پایین دست توجهی نشده های به مصارف حوزه

هر چند مردم اقلیم احواز انتظار داشتند که نمایندگان . نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری نیز در مجلس تحصن کردند

اما نمایندگان این اقلیم در اعتراض به این طرح تهدید آنها در مجلس هم به جمع نمایندگان چهار محال و بختیاری بپیوندند، 

 .آباد به صورت موقت، تا بررسی مجدد متوقف شد به استعفای دسته جمعی را مطرح کردند و بهشت

همزمان با روی کارآمدن دولت روحانی نمایندگان استان اصفهان ویزد وکرمان سعی دارند تا به واسطه نفوذ خود دردولت 

علی ایرانپور اظهار داشته است که تاکنون صبحت هایی با رئیس جمهور ووزیر نیرو داشته . اجرا گذارند این طرح را به

 .اند اما هنوز تاریخ دیدار با رئیس جمهور اعالم نشده است

 
 میلیون مترمکعب از سرچمشه کارون به زاینده رود منتقل می کند ۰۰۰کوهرنگ ساالنه  تونل

صفهان تاکنون با احداث هفت سد وتونل برسرشاخه های رودخانه کارون درچهارمحال شایان ذکر است که استان ا

مسئوالن استان های . وبختیاری موفق شده است بیش ازیک میلیارد وصد میلیون آب را به فالت مرکزی ایران منتقل کند

طلبی وفشاروارد آوردن بر  مرکزی ایران با اعتماد به مرکزگرایی دولت مرکزی وبا استفاده ابزاری ازاتهام تجزیه

مسئوالن اقلیم احواز توانسته اند درراستای سیاست های دولت مرکزی و سکوت مسئوالن غیرعرب اقلیم احواز میزان 

 .سرسام آوری از آب های رودخانه کارون را به سود مرکز نشینان فالت فارس مصادره کند

 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 طر   ی  وسعه ن  کر مصرف س النه  ر   و  سه م ل  ر  م ر مکعب  ب  وسط

 2013 اکتوبر 18 انتشار

 

 

هفت طرح توسعه نیشکر کشت دراقلیم احواز با کاشت نیشکر دردهها هزار هکتار زمین کشاورزی، ساالنه درحدود سه میلیارد 

 .درصد آورد ساالنه رودخانه کارون است ۰۰این میزان آب در حدود . مترمکعب آب مصرف می کنند

کشت وصنعت میرزا کوچک خان صورت گرفته است گزارش شده است که به طور متوسط ساالنه درپژوهشی که توسط 

ازطرف دیگر عباس بذرافکن . هزار مترمکعب آب به مصرف نیشکر دراقلیم احواز می شود ۰٨در هرهکتار درحدود 

های فارابی ودهخدا به  مدیرعامل توسعه نیشکر وصنایع جانبی اعالم کرده بود که سطح زیر کشت نیشکر باافتتاح طرح

 .هزار هکتار نیز اعالم کرده اند ۹۲برخی دیگر از مسئوالن استانی سطح زید کشت را تا . هزار هکتار رسیده است ۷۲

محاسبه ای کامال ساده نشان می دهد که ساالنه رقمی معادل دومیلیارد وهفتصد میلیون تا سه میلیارد وچهارصد میلیون متر 

 .ح های توسعه نیشکر می رسدمکعب آب به مصرف طر

درصد است ومابقی آب یعنی ساالنه درحدود  ۶۲براساس همین پژوهش راندمان استفاده ازآب درمزارع نیشکر کمتر از 

 .یک میلیارد مترمکعب آب هدر می رود

این امر  .لیتر آب نیاز دارد ۰۴۰۲همچنین بنا تحقیقات کشت وصنعت هفت تپه تولید هریک کیلوگرم شکر، به بیش از 

 .نشان می دهد که بهای آب پرداختی برای تولید یک کیلوگرم شکر جای هیچگونه سودهی برای این طرح ها نمی گذارد

ده مجموعه توسعه نیشکر درقالب هفت واحد با نام های کشت وصنعت صنعت فارابی، دعبل خزائی، سلمان فارسی ، 

نعت دهخدا و خمینی در جنوب شوشتر و کشت و صنعت میان امیرکبیرو میرزاکوچک خان در جنوب احواز و کشت و ص

و کارون بین شوشتر و سوس با کشت هزاران هکتار نیشکر ضررهای جبران ناپذیری به محیط ( هفت تپه)آب و السبعه 

 .زیست اقلیم احواز وارد کرده اند

حجم کل ساالنه . کارون می کننداین طرح های کشت نیشکر ساالنه میلیونها مترمکعب پساب خیلی شور وارد رودخانه 

های کشاورزی دومیلیارد وصدوبیست میلیون متر مکعب است که بیشترین بخش آن مربوط به مزارع نیشکر می  پساب

به عالوه این پساب ها . شود های ورودی به کارون را شامل می درصد حجم پساب ٨۴این پساب ها به تنهایی حدود . شود

نمک و امالح معدنی بیشترین سهم و نقش را در افزایش شوری منابع آب کارون به عهده دارد تن  ٨۰۴۲با تخلیه روزانه 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/05/%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1.jpg


 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 45  | PADMAZ 

 

درصد نمک و امالح معدنی از کل بار آلودگی معدنی که به رودخانه وارد می گردد توسط  ۷٨به عبارتی دیگر حدود 

 .های آبیاری و زهکشی است های شبکه زهکش

 شدن خشک اساسی عوامل از یکی بعنوان زیست محیط طرفدار های زمانسا ازسوی نیشکر کشت که است ذکر شایان

 .است شده معرفی زمین
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  ست       و    قل م  ب   و گی سبب ک رو   ب  ن ق ل رسمی،  م ره ی طبق

 

 2013 اکتوبر 15 انتشار

 

ارون به خلیج عربی می نمایندگان فالت فارس درشهرهای اصفهان ویزد وسمنان وکرمان با ادعای اینکه آب ک: پادماز

ریزد وهدر می شود که باید جلوی این کار راگرفت، تاکنون توانسته اند ساالنه میلیون ها متر مکعب آب را از سرشاخه 

 .های رودخانه های احواز به این فالت منتقل کنند

حکومت مطلق برملل  برای پاسخ دادن به ادعاهای پوچ این مرکزنشینانی که تنها به واسطه داشتن قدرت و امتیاز

غیرفارس ونه به هیچ دلیل ومنطق دیگر، توانسته اند محیط زیست احواز را نابود کنند وآینده نسل های آتی عرب در این 

 .اقلیم را باخطر مواجه سازند به داده های آماری سازمان آب دولت مرکزی ایران می پردازیم
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داده های آماری رسمی که میزان جریان آب رودخانه کارون از سال  برحسب” جریان ساالنه آب رودخانه کارون“شکل  

شمسی تهیه شده  ۲۰۹۰شمسی و همچنین اظهارات مسئوالن استانی درباره جریان آب کارون در سال  ۲۰٨۰تا  ۲۰۰۶

 ۹۲آب کارون کمتر از ( جریان)دبی  ۲۰۹۰برحسب اظهارات دالور نجفی رئیس محیط زیست استان، در سال . است

این نمودار نشان می دهد که از آغاز دهه شصت شمسی جریان . رمکعب درثانیه است که نیمی از آن فاضالب استمت

 .مترمکعب درثانیه رسیده است ۰۲به حدود  ۲۰۹۰ساالنه آب کارون همواره درحال کاهش بوده است تا اینکه در سال 

ان دهنده میزان مواد آالینده موجود درآب است که خود نش( TDS)درهمین راستا شاخص میزان جامدات محلول در آب

برحسب ” میزان جامدات محلول درآب رودخانه کارون“شکل . برای بررسی آلودگی رودخانه کارون نمایش داده می شود

شمسی وهمچنین اظهارات مسئوالن استانی درباره میزان این شاخص  ۲۰۷٨تا  ۲۰۴۷داده های آماری رسمی از سال 

 .ه شده استتهی ۲۰۹۰درسال 

 

این شکل نیز نشان می دهد که میزان جامدات محلول درآب کارون ازآغاز دهه شصت شمسی همواره درحال افزایش بوده 

برای آنکه نگاهی دقیق تر به دهه شصت شمسی داشته باشیم نمودارهای فوق را به دهه شصت محدود کرده ودر . است

 .نمودار آتی نشان می دهیم

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/10/tds.jpg
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این . یرات جریان آب کارون ومیزان جامدات محلول درآب این رودخانه را درکنار هم نشان می دهنددو شکل فوق تغی

همزمان با افزایش میزان برداشت آب از سرشاخه های . دوشکل پاسخی خیلی دقیق به نمایندگان فالت فارس می دهند

ته وبه موازات آن همواره میزان جامدات رودخانه کارون وافزایش سدسازی همواره جریان آب رودخانه کارون کاهش یاف

 .افزایش یافته است( آالینده های خطرناک)محلول در آب کارون 

 

بعنوان مثال و بر اساس دیگر داده های خود نظام . به این ترتیب میزان جامدات محلول در آب به شدت باال می رود

دات محلول در آب در شهر شوشتر حدود شمسی می شود، شاخص میزان جام ۲۰۹۲جمهوری اسالمی که شامل سال 

میلی گرم در لیتر  ۴٨۲۲میلی گرم در لیتر و در محمره و عبادان باالی  ۰۲۲۲میلی گرم در لیتر و در احواز حدود  ٨۲۲

به عبارتی هر قدر آبها به سمت جنوب اقلیم احواز پیش می روند، میزان جامدات محلول در آنها به شکل فزاینده ای . است

میلی گرم در لیتر را غیر قابل شرب می  ۲۰۲۲استانداردهای جهانی آب با شاخص جامدات محلول باالی . ی رودباال م

 .میلی گرم در لیتر است ۰۲۲در این میان شاخص جامدات محلول در آب دیگر شهرهای ایران کمتر از . دانند

 

میلوی گورم در لیتور را بوه عنووان حود  ۲۰۲۲االی با این وجود مسؤوالن محلی در احواز آب دارای میزان جامدات محلول بو

میلوی گورم  ۲۰۲۲مؤسسات بین المللی فعال در زمینه محیط زیست و سازمان جهانی بهداشوت میوزان . مجاز اعالم کرده اند

 .در لیتر را به عنوان حد مجاز برای کشاورزی می دانند

 

خطرنواک اسوت واداموه آبیواری زمینهوای کشواورزی بوه به هرحال باالرفتن شوری آب برای زمینهای کشاورزی نیوز بسویار 

شیوه سنتی به دلیل باال بودن نسبت جامدات محلول در آب در مدتی نه چندان دراز سبب مورگ زمینهوای کشواورزی خواهود 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/10/cur11.jpeg
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این امر یکی دیگر ازنتایج چپاولگری مرکزنشینان را نشان می دهد که آینده نسل های آتی عربهوای احوواز رابواخطری . شد

 .دی تهدید می کندج

 

هزار میلی گرم درلیتر دارند  ۲۲البته به هیچ وجه نباید ورود پسابهای طرح های توسعه نیشکر که تی دی اس باالی 

اما در . میلیون متر مربع فاضالب به رودخانه کارون درآلوده ساختن آن نادیده گرفت ۰۲۲وهمچنین ورود ساالنه بیش از 

رودخانه درواحد ثانیه سبب شده است تا رودخانه قدرت پاالیندگی خود را از دست دهد هرحال کاهش میزان جریان آب 

 .ونتواند آلودگی های سنگین دربستر خود را به خلیج عربی بریزد

 

ازدیگر تبعات وخیم انتقال آب رودخانه کارون به فالت مرکزی وسدسازی بی رویه نابود شدن اکوسیستم های مهم اقلیم 

العظیم یکی از مهمترین تاالب های خاورمیانه است که نقشی اساسی درپاالیش هوای منطقه ( تاالب)هور. احواز است

تبخیر زیاد آب از سطح این تاالب سبب شده تا سدی مانع دربرابر ورود طوفانهای شنی به اقلیم احواز وغرب کشور . دارد

جام داده است نشان می دهد که سطح هور العظیم داده های آماری رسمی درپژوهشی که دانشگاه فردوسی مشهد ان. باشد

 .همواره درحال کاهش است
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میالدی به این سو پیوسته  ۹۲این شکل نشان می دهد که باکاهش آب ورودی به هور العظیم، مساحت این هور از سال 

انه درسالهای اخیر به البته هور العظیم از رودخانه کرخه آبیاری می شود درحالی که این رودخ. درحال کاهش بوده است

هور العظیم درحال حاضر به واسطه . دلیل ساخته شدن سدهایی بزرگ در مسیر آن به شکل کامل خشک شده است

 .پسابهای خیلی شود توسعه نیشکر آبیاری می شود وحیات وحش آن درحال نابود شدن است

 

ی رودخانه های اقلیم احواز در استان منحرف ساختن آب کارون به سمت فالت مرکزی فارس و ساخت دهها سد بررو

از جمله این تبعات می . های مجاور تبعات وخیمی برای محیط زیست این اقلیم وبه تبع آن مردم عرب به همراه داشته است

توان افزایش شوری وآلودگی آب رودخانه وآب شرب مردم و شور شدن زمین های کشاورزی، خشک شدن رودخانه های 

ون، خشک شدن هور العظیم و نیمه خشک شدن هور فالحیه و هجوم طوفان های شن به سمت احواز کرخه وجراحی وکار

و شیوع انواع بیماری های روده ای وکلیوی وتنفسی، مرگ حیواناتی نظیر آهوها وماهی ها ومهاجرت انواع پرنده ها از 

نیشکر، ورود آب شور خلیج عربی به تاالب ها، ممنوعیت کشاورزان عرب ازبرداشت آب توسط مسئوالن نظامی توسعه 

روستا دراطراف هور العظیم وافزایش نسبت حاشیه نشینی در  ۴۲شط العرب ومرگ هزاران نخل، مهجور شدن بیش از 

احواز مواردی هستند که درنتیجه طرح های ضدانسانی ممنوعیت ورود آب به اقلیم احواز از سوی دولت مرکزی ایران 

 .ن آورده استبرای این اقلیم به ارمغا

 جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز: بررسی تدوین و 

 :مالحظه

 :آب اس دی تی

Total Dissolved Solids = TDS 

. منظور از تی دی اس کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد

حل شده در آب ( معدنی ) مواد غیر آلی . باشند« معدنی » یا « آلی » مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت 

بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی هستند اما بیشتر مواد آلی به . مواد معدنی ، فلزات و گازها می باشند: شامل 

از تجزیه مواد حاصل . آالینده های آلی ممکن است باعث بو ، رنگ و طعم نامطبوع آب شوند. صورت محلول هستند

بسیاری از مواد حل شده در آب . گیاهان ، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی ، اجزای آلی محلول در آب را تشکیل می دهند

مواد معدنی، گازها و مواد آلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ ، طعم و بوی نامطلوب .نامطلوب هستند

سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطانزا برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است . شوند

اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار . البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند. هستند

 .اندک است

 .د می کنندیا PPMمی باشد که از آن با اصطالح  Mg/l، میلی گرم در لیتر  TDSواحد سنجش 
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   و گی       ب  قل م   و    رپی  غ   بک ر س ه  و طر   ی ن  کر
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 EC)تاکنون متوسط سالیانه شوری آب  ۲۰۴۶داده های سازمان آب وبرق اقلیم احواز نشان می دهد که از سال های 

حجم مترمکعب آب که دریک ثانیه )زمان میزان دبی آب در رودخانه کارون افزایش یافته وهم( میکروموس بر سانتیمتر

 ۲٨۲۲شمسی میزان شوری آب در ایستگاه احواز  ۲۰۴۶در سال . کاهش یافته است( از یک محل عبور می کند

همزمان . میکروموس نیز فراتر رفته است ۴۲۲۲میکروموس درسانتیمتر بوده درحالی اکنون شوری آب دراحواز از 

 .مترمکعب درثانیه کاهش یافته است ۰۲مترمکعب برثانیه به حدود  ۰۲۲ه احواز از میزان دبی آب استگا

 

( سال )بررسی تاریخی نشان می دهد که در دوره پیش از اواسط دهه شصت شمسی، طرح های توسعه نیشکر هفت تپه 

در . ساخته شدند ۲وپس از آن دردهه پنجاه وشصت شمسی طرح نیشکر کارون تاسیس شده وهمچنین دو سد دز وکارون 

شمار سدها برروی حوزه های آبریز غرب کشور به دهها سد رسیده وشمار ( شمسی تاکنون ۲۰۶۴)دوره دوره دوم سال 

 .هزار هکتار رسیده است ۰۰۲طرح های نیشکر به ده طرح وبا مساحت بیش از 

 

 ۲۰۷۷ – ۲۰۴۶دو برهه زمانی  میزان شوری آب در” یست محیطی آن.کارون ومسائل اجتماعی و“درپژوهشی با عنوان 

 .شمسی با هم مقایسه شده است ۲۰٨۲ – ۲۰۷۷شمسی و 
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میکروموس درسانتیمتر  ۰۲۲۲باید ذکر کرد که میزان شوری آب در پایین دست کارون درمحل محمره وعبادان به حدود 

 .مکعب نیز می رسد

 

انند جیوه، نیترات، سرب، کادمیم وغیره نیز عالوه برافزایش میزان شوری رودخانه کارون، میزان فلزات سنگین م

اگر غلظت این فلزات ازیک حداقل تجاوز کند برای اشکال مختلف حیات، . درمقاطع مختلف رودخانه هشدار دهنده است

این فلزات به سادگی به زنجیره غذایی مصرف کننده انتقال می یابد ودربافت های چربی . ماده ای سمی محسوب می شوند

 .شود ذخیره می

 

شمسی مقدار سرب بعد از شهر احواز دو ونیم برابر حد مجاز  ۲۰٨۲براساس داده های سازمان آب وبرق استان درسال 

مقدار . برابر حد مجاز بوده است ۰تا صابونسازی محمره ( شطیط –بندقیر )است ومقدار جیوه درایستگاه قبل از احواز

گرگر بیش از حدمجاز  –از بوده ومیزان کروم درایستگاههای بندمیزان کادمیم درفاصله احواز تا محمره بیش از حد مج

 .بوده است که خود ناشی از پساب کارخانه شوینده بوژنه وفاضالب شهری شوشتر می باشد

 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/12/water1.png
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ایستگاه دوونیم برابر حد مجاز است که حاصل پساب های صنعتی نظیر نورد لوله احواز، گروه ملی  ۲۶مقدار آهن نیز در 

 .است.. پتروشیمی، نیروگاه، زهکشهای نیشکر وفوالد، 

، آب شرب شهرهای پایین دست کارون از کیفیت نامطلوبی ۲۰٨۲براساس گزارش سازمان محیط زیست احواز درآبان 

برابر حد مجاز بوده  ۴برابر ودرمحمره  ۰ احوازدر( کدورت مواد محلول در آب طبیعی) TDSمیزان . برخوردار است

 CODدراحواز ومحمره بیش از دوبرابر حدمجاز بوده ومیزان ( مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی) BODمقدار . است

دراحواز ( شوری آب) ECدراحواز ومحمره بیش از سه برابر حدمجاز ومیزان ( مواد آلی غیرقابل تجزیه بیولوژیکی)

 .ر حد مجاز می باشدومحمره بیش از دوبرابر حد مجاز بوده وسختی آب دراحواز ومحمره یک ونیم براب

 

 

 طیبه موسوی: ، نویسنده”کارون ومسائل اجتماعی وزیست محیطی آن“پژوهش : منبع 

 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/12/water2.png
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 سالم ی مر م   و    ر خطر  ست

 

 2013 مه 26 انتشار

 با هاست مدت بخرند گرد دوره فروشندگان از را آن مجبورند سالم، آب لیوان یک نوشیدن برای هاست سال که احواز مردم

 با یا متعفن آلود، گل آب مناطق برخی در که ای گونه به اند شده مواجه ای حاشیه مناطق در خصوص به جدید ضلمع یک

 .شود می جاری آنها های لوله از کلر تند بوی

 از را خود آشامیدنی آب مجبورند آشامیدنی همان یا کشی لوله آب پائین کیفیت علت به که است سال ۲۲ حدود احواز مردم

 شرایط شده باعث امر این و کنند تامین خانگی آب تصفیه دستگاه از استفاده با دیگر برخی البته و گرد دوره گانفروشند

 .شود سخت همجوار شهرهای سایر و احواز مردم برای

 خود خانواده خوردنی و آشامیدنی آب بتوانند تا کنند می جابجا شهر در را آب لیتری ۰۲ های بشکه که زنانی و مردان دیدن

 سال همه این گذشت با که رود می شمار به احواز در روزانه زندگی تآثربرانگیز های صحنه از واقعا کنند تامین را

 .بکنند مشکل این حل برای فکری اند نتوانسته مسئوالن

 ستد در اکنون هم کند، حل را استان شهرهای در آب کیفیتی بی مشکل بود قرار که غدیر آبرسانی عظیم طرح البته

 به هنوز شهر دو این مردم اکنون هم ولی شده افتتاح محمره و عبادان شهرهای در طرح این اینکه وجود با ولی اجراست

 که طرح این اجرای با نیز احواز در آب پائین کیفیت مشکل رسد می نظر به و دهند می ادامه خود آب خرید قدیمی سنت

 .باشد کار عالج تواند نمی دهش بینی پیش نیز شهر این آب کیفیت اصالح برای

 در استان روستای ۶۲٨ و هزار یک و شهر ۰۰ به آبرسانی هدف با و کیلومتر ٨۰۲ طول به غدیر آبرسانی بزرگ طرح

 .کند می تامین را عبادان شهرستان مصرفی آب درصد ۶۲ و محمره آب درصد ۲۲۲ اکنون هم است، اجرا حال

 و اند شده مواجه نیز دیگری مشکالت با ها احوازی نیست شرب قابل کشی لوله آب هاینک بر عالوه احواز در روزها این اما

 پیش از بیش نگرانی باعث که خورد می چشم به بیشتر عبدهللا کوت مثل شهر این محروم مناطق در خصوص به امر این

 .است کرده تلخ را اهالی کام و شده مردم

 مواجه فاضالب بوی با متعفن بعضا و آلود گل آبی با کنند می باز را آب لوله وقتی مردم که است قرار این از ماجرا

 با خدا زیبای ماه این در گرفتن وضو برای حتی مردم و نیست مصرف قابل که نیست شرب قابل تنها نه که شوند می

 .نیست پاکیزه آب این رسد می نظر به و اند شده مواجه شرعی اشکال

 سه فرزند داشتیم قصد که جمعه روز :گوید می خصوص این در احواز عبدهللا کوت مناطق اهالی از یکی سعیدی رحیم

 انگار که بود آلود گل آنقدر شد می خارج لوله از که آبی زیرا شدم روبرو عجیب ای صحنه با ناگهان کنم استحمام را ام ماهه

 مشکل این نیز آن کردن خالی بار چند با ولی است کثیف ظرف که کردم فکر ابتدا .اند کرده قاطی آن با را خاک کیلو چند

 .نشد حل
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 عاجز مشکل این رفع از مسئوالن ولی شود تهدید احواز مردم سالمت اینگونه که است پذیرفتنی امر این واقعا :افزود وی

 باشند؟

 ما به درمان قح و جریمه مسئوالن باید اینکه یا کنیم پرداخت هنگفت های پول آبی، چنین برای باید :کرد تصریح سعیدی

 کنند؟ می بازی ما سالمتی با مدتهاست اینگونه اینکه برای کنند پرداخت

 برای حتی که هستیم مجبور اکنون ولی خریم می آب خوراکی، مصرف برای که سالهاست :کرد عنوان احواز شهروند این

 .دارد فاصله ونکار رودخانه با قدم چند ما خانه حالیکه در کنیم خریداری را خود آب هم استحمام

 کشی لوله آب لجن بوی با موارد برخی در عبدهللا کوت منطقه در اینکه بیان با تماسی در شهروندان از یکی نیز قبل چندی

 .نیستند آن حل به قادر مسئوالن و شده تکرار بارها و بارها اتفاق این :گفت شویم، می مواجه

 در صورت و دست شستن و غذا کردن درست وضو، برای حتی هستیم مجبور روزها این اینکه به اشاره با حزباوی عادل

 تمکن از ما منطقه در ساکن مردم بینید می که همانگونه :کرد تاکید کنیم، استفاده شده تصفیه آب از هم روز مواقع برخی

 فروش به تومان ۲۰۲ آن لیتری ۰۲ بشکه هر که شده تصفیه آب خرید افزایش روزها این و نیستند برخوردار چندانی مالی

 .است شده ساز مشکل ها خانواده برای رسد می

 خصوص این در که است مواجه مشکالتی با شرعی لحاظ از نیز آب این با گرفتن وضو رسد می نظر به :کرد تاکید وی

 .کنند مشخص فتوا صدور با آب این با را مشکل تکلیف علما الزم

 است آلود گل که احواز مردم از بخشی مصرفی آب برای آمده پیش وضع ئیدتا با خصوص این در نیز احواز مردم نماینده

 من دفتر با فراوانی های تماس روزها این :گفت مهر خبرنگار به دهد می فاضالب بوی و شده کننده مشمئز آنها آب بوی یا

 .هستند خود مناطق در کشی لوله آب وضع به رسیدگی خواستار مردم که شود می انجام احواز در

 کوت مسیر مناطق خصوص به احواز از بخشی مردم روزها این که دارد واقعیت امر این :افزود حسینی شریف سید

 نیز صورت و دست شستن برای که نیست مصرف قابل تنها نه که شوند می مواجه آبی با روز مواقع از برخی در عبدهللا

 .بکنند مشکل این حل برای فکری باید مسئوالن و نیست مناسب

 شود می باعث امر این و است سنتی و خاکی احواز عبدهللا کوت آب خانه تصفیه حوضچه دو متاسفانه :داد ادامه حسینی

 .هستند ها حوضچه این بازسازی و تعمیر حال در احواز آبفای مسئوالن ولی کند پیدا کاهش آب تصفیه کار کیفیت

 روز چند برای احواز منطقه چند آب نمونه برای .داد رخ هم یدیگر اتفاقات احواز شهرستان آب حوزه در اخیر مدت در

 .شد می مصرف قابل غیر آب که شد می زیاد آنقدر آب در موجود کلر مناطق برخی در و شد قطع

 این ولی هستیم آگاه شده قطع مناطق برخی در آب که موضوع این از متاسفانه :گوید می نیز خصوص این در احواز نماینده

 احواز آب مسئوالن از انتظار ولی بوده فنی اشکال بروز علت به امر این بلکه داد نسبت آب بندی سهمیه به توان ینم را امر

 .نیاید وجود به مردم برای اشکاالت این داری روزه ماه آستانه در و گرما سخت شرایط این در که است این

 تعمیر به نیاز و است فرسوده شهر این مناطق رخیب در احواز آب انتقال شبکه رسد می نظر به :کرد تصریح حسینی

 .دارد اساسی
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 را ”کارون“ نام با عبدهللا کوت شهرستان برای دولت موافقت شبه یک که مسئوالنی است؛ باقی سئوال این جای اما

 که لمشک این از را مردم و دادند می خرج به همت احواز مردم ساله چندین معضل این حل برای کمی کاش اند گرفته

 .کردند می رها کند می تهدید را سالمتیشان

 مهر خبرگزاری از نقل به

 .شد تصحیح پادماز توسط خبر متن در جعلی های نام
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یات نه، بلکه آب ممات می مردم احواز آب ح. این بارش نغمت است. آسمان دیگر برای مردم احواز رحمت نمی بارد
اینها سخنان یک مدافع حقوق ملت عرب . ریزگردهای احواز حاوی مواد شیمیایی واورانیوم ضعیف شده هستند. خورند

احواز نیست بلکه سخنان نماینده شهر صالحیه و دیگر نماینده عضو کمیسیون بهداشت ودرمان پارلمان دولت مرکزی 
 .ایران است

با این وجود مسئوالن استانی . هزار احوازی روانه بیمارستان ها شدند ۰۲گذشته دوبار بارید اما آسمان احواز در ماه 

 .همچنان ساکت مانده اند وبه صراحت علت این فاجعه بزرگ زیست محیطی وانسانی را اعالم نمی کنند

یجه حتمی وطبیعی سیاست فاجعه کنونی احواز هرچه هست نت. سکوت مسئوالن غیربومی اقلیم احواز علل زیادی دارد

 .های استراتژیک دولت مرکزی ایران دربه اسارت کشیدن رودخانه ها وتاالب های احواز وعراق است

ازآنها خواسته است تانقش امنیتی آب را دربرداشت ازاین  ۲۰٨۰رهبر جمهوری اسالمی درابالغیه اش به دولت درسال 

 .ثروت طبیعی به شدت مورد توجه قرار دهد

نوار مرزی ایران . د برروی رودخانه های کردستان وکرماشان وعیالم واحواز در سه دهه اخیر ساخته شده استدهها س

با این نیرنگ نواری مرزی ایران . وعراق به شکل کامل خشکانده شده وروستاییان کرد وعرب مجبور به مهاجرت شده اند

 .وعراق به منطقه شبه نظامی تبدیل شده است

قیم با خشک کردن رودخانه های غرب کشور وخشک کردن حوزه آبریز دجله مسئول اصلی خشک شدن ایران بطور مست

کیلومتر  ۰۰۲۲هور حویزه از مساحت . تاالب حویزه و تاالب های میانی عراق ونیمه خشک شدن تاالب فالحیه است

 .کیلومتر مربع رسیده است ۰۲۲اکنون به کمتر از  ۲۹۷۹مربع درسال 

سانه های مرکزگرا ونژادگرا که حتی با محیط زیست عربها هم مشکل دارند صدام رامقصر معرفی می ایران به کمک ر

این درحالی است که مسئوالن عراق شیعه که خوداز پیروان رهبر مذهبی ایران خامنه ای هستند دم ازخشک شدن . کند

 .عراق به دست ایران وترکیه وسوریه می زنند

مرکزگراهای حفاظت . هند بپذیرند که بحران زیست محیطی مرزهای سیاسی نمی شناسدمرکزگراهای نژادگرا نمی خوا

شده بواسطه کوههای مرتفع زاگرس تنها آموخته اند که به واسطه عوامفریبی ودروغ پردازی طوفان شن را ریزگردهای 

 .عربی بنامند ومسئولیت سیاست های ضد بشری شان را به دیگران بیندازند

اینان جان . رکزگرا آب مایه حیات انسان را دردریاچه پشت شدها حبس کرده ودم از خشکسالی می زننداین ضدبشرهای م

هزاران احوازی که ساالنه دراثر آلودگی محیط زیست جان خود را ازدست می دهند رابا پول حاصل ازتولید برق 

 .معاوضه می کنند
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رستان ها مسئوالن استانی چندین مورد رابه عنوان علت این هزار احوازی به بیما ۰۲دریک ماه اخیر ودرپی روانه شدن 

سوختن نیشکر، سوختن زباله ها، سوختن الستیک کارخانه الستیک ساز، سپر یونی آزمایشی برای . فاجعه معرفی کرده اند

گی عللی ، باران اسیدی و باران میکروبی واخیرا آلودگی ریزگردها به اورانیوم ضعیف شده هم!حفاظت عزیزان تهرانی

 .هستند که اززبان عوامفریبان غیربومی حاکم براحواز گفته شده است

آب وخاک وهوا به شدت آلوده شده اند وزنگ خطر فاجعه ای انسانی . فاجعه زیست محیطی احواز خیلی وسیع است

 .بزرگی شنیده می شود

محمره دارای  –فاصل احواز شمسی، آب کارون درحد ۲۰٨۲براساس گزارش رسمی سازمان آب وبرق استان درسال 

دوونیم برابر حدمجاز سرب، سه برابر حد مجاز جیوه، دوونیم برابر حدمجاز آهن، شوری آب بیش از دو برابر حد مجاز، 

مقدار مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی بیش از دوبرابر حدمجاز ومیزان مواد آلی غیرقابل تجزیه بیولوژیکی بیش از سه 

ان شوری آب بیش از دوبرابر حد مجاز بوده وسختی آب یک ونیم برابر حد مجاز ومیزان جامدات برابر حدمجاز ومیز

 .محلول درآب بیش از چهار برابر حدمجاز می باشد

با وجود اینکه وضعیت کنونی آب احواز به مراتب وخیم تراست اما مسئوالن دولت مرکزی حکم برانتقال آب کارون داده 

هد که ادعای مسئوالن درباره خشکسالی به هیچ وجه صحت ندارد، چرا که آب به اندازه کافی این امر نشان می د. اند

 .برای انتقال به فالت مرکزی وجود دارد

از این سدها . سدهای واقع دراستانهای شمالی احواز سیاست مرز آبی مورد تائید دولت مرکزی را پیاده سازی می کنند

آب دربستر رودخانه های احواز جاری می شود که بیش ازسه میلیارد مترمکعب آن  میلیارد مترمکعب ۴ساالنه کمتر از 

تا دیر نشده است مسئوالن دولت مرکزی ایران باید دریچه های سدها راباز کرده . اختصاص به توسعه نیشکر دارد

 .وبازنگه دارند تا تاالب های حویزه وفالحیه آبگیری شوند وبه مساحت اصلی خود برسند

 ۰۰۲۲می توان ادعا کرد که آب مازاد دربستر رودخانه های اقلیم احواز وجود دارد که هور حویزه به مساحت  زمانی

کیلومربع رسیده وشوری وکدورت آب درجنوبی ترین نقاط اقلیم احواز  ۴۲۲۲کیلومتر مربع وهور فالحیه به مساحت 

 .درحد استاندار تعیین شده برای تهران باشند

گونه اقدام دولت مرکزی ایران دربرداشت ازآبهای مشترک حوزه آبریز غرب کشور اقدامی است درغیر اینصورت هر

هرانسان احوازی که دراثر آلودگی هوا ویا ابتال به سرطان وبیماری قلبی وعروقی جان خود . همراه باتبعات مستقیم انسانی

 .ل رسیده استازدست بدهد، توسط سیاست های پاکسازی نژادی دولت مرکزی ایران به قت

 ازاپادم تحریریه هیئت
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 .عنوان روز جهانی آب نامگذاری کرده است مارس را به ۰۰سازمان ملل متحد، روز : سایت رادیو زمانه

ه سازمان ملل در کشور برزیل تصویب بار در کنفراس محیط زیست و توسع سال پیش برای نخستین ۰۲این روز جهانی، 

ها نسبت به کمبود آب در جهان هشدار داده و  های اخیر، سازمان ملل بار در سال. میالدی اجرا شد ۲۹۹۰و از سال 

 .دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، . شوند رگیر کمبود آب میپنج میلیارد انسان د ۰۲۰۲این سازمان تخمین زده تا سال 

های آلوده از دست  ساالنه در سراسر دنیا پنج میلیون نفر و در هر روز پنج هزار کودک جان خود را بر اثر استفاده از آب

است بسیاری از ه چون سال. رسد ایران هم بخشی از این مرگ و میر را به خود اختصاص داده باشد به نظر می. دهند  می

به باور برخی از . رو هستند نشین با مشکل آب آشامیدنی پاکیزه روبه  ویژه مناطق عرب شهرهای جنوب غربی ایران و به

 .ترین نقض حقوق بشر در جهان است شناسان عدم دسترسی به آب آشامیدنی بزرگ کار

 

 م ن گ ری معضل  ب

مانند کارون، کرخه و دز است، اما مردم این منطقه از آب شرب  های پرآبی اگرچه مناطق عرب نشین دارای رودخانه

با وجود . گرد بروند ها یا فروشندگان دوره کشی محروم هستند و برای تهیه آب آشامیدنی ناچارند سراغ آب فروشی لوله

 .های مسئوالن دولتی این معضل در بسیاری از شهرهای عرب نشین باقی مانده است وعده

های سیاسیون،  من صدای مردمی هستم که وعده»: در مجلس گفت ۹۲ی، نماینده احواز در دی ماه سال سید شریف حسین 

آیا شما حاضرید تنها یک جرعه از آب آشامیدنی احواز را بنوشید؟ آیا … ها را پریشان کرده است رخسار زیبای آن

 .«ای زندگی کنند حظهوزیران شما حاضرند در مناطق عرب نشین که هیچ امکاناتی ندارند، برای ل

به گزارش روزنامه بهار، آلودگی آب در احواز به قدری بوده که پنج سال پیش کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت 

قبول داریم کیفیت آب احواز پایین است، »: دولت نهم، در مراسم روز دانشجو حاضر به چشیدن آب احواز نبود و گفت

 .«هایی شده است خصوص با وزارت نیرو نیز صحبت ایم و در این گزارش آن را داده

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/03/images1.jpg
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های  به گزارش رسانه. این اولین و آخرین وعده مسئوالن دولتی برای پیگیری و حل مشکل آب آشامیدنی در احواز نبود

م رسانی به اقلی  از پروژه آب ٨۹و مهرماه  ٨٨، خرداد ٨۷جمهور ایران در آذرماه سال  نژاد، رئیس ایران، محمود احمدی

 .در اقلیم احواز را افتتاح کرد« آبرسانی غدیر»احواز سخن گفت و طرح 

را حل کرد، اما در فصل تابستان   به گزارش سایت کلمه، اگرچه طرح آبرسانی غدیر بخشی از مشکالت شهروندان اقلیم

 .ویژه در احواز قابل نوشیدن نیست کشی به دهد و آب لوله این معضل بیشتر خود را نشان می

روستای اقلیم احواز  ۶۲٨شهر و یک هزار و  ۰۰کیلومتر و با هدف آبرسانی به  ٨۰۲شود، طرح غدیر به طول  ته میگف

 .در حال اجراست

مشکل این است »: بار نماینده احواز در مجلس از وضعیت آب آشامیدنی در این شهر انتقاد کرده و گفته است تاکنون چندین

 .«گویی گذشته است دیگر زمان کلی. ر عمل استبراب  ها چندین ها و وعده که قول

 

  ب م عف 

قدری است که مردم به این باور رسیده اند که برای وضو  های اقلیم احواز به  ها، آلودگی آب در اکثر شهر براساس گزارش

انی، مصرف شناس آلم ، یک کار(ایرن)همچنین به گزارش خبرگزاری محیط زیست . شود از آن استفاده کرد گرفتن هم نمی

 .آب احواز برای حیوانات را هم خطرناک دانسته است

شناس آلمانی گفته، آلودگی آب احواز به حدی است که مصرف گوشت حیواناتی هم که از این آب نوشیده باشند  این کار

 .ممکن است خطراتی برای انسان در پی داشته باشد

، عبادان و احواز مشکل آب (خ رم ش ه ر)مردم محمره »: ه بودابراهیم عربی، فعال حقوق بشر عرب پیشتر به زمانه گفت

رودخانه زیبای کارون که در آن کشتیرانی . منجر به تظاهرات مردم شد۲۹٨۹-۲۹٨٨آشامیدنی دارند تا جایی که در سال 

 .«ارندریزد و به همین دلیل مردم آب آشامیدنی ند صنایع به این رودخانه می  فاضالب… شد هم اکنون خشک شده می

کشی بسیاری از مناطق  ها آب آشامیدنی و لوله این روز»: در گزارشی نوشته بود ۹۲خبرگزاری ایسنا در آذرماه سال 

است و دیگر استانداردهای الزم را برای آشامیدن ندارد؛ تاحدی که بوی تعفن   آلود شده دلیل بارندگی گل کالنشهر احواز به

 .«دهد فاضالب می

به همین خاطر مدیر عامل . های خطرناک مانند وبا بیشتر شود رسد زمینه ابتال به بیماری ه نظر میدر چنین شرایطی ب

به منظور پایداری کیفی آب »: نژاد گفته بود محمدعلی صنیعی. شرکت آبفا از تشدید کنترل آب آشامیدنی خبر داده بود

های بومی اقلیم  با آغاز فصل پاییز که ازجمله بیماریآشامیدنی در شرایط ویژه با توجه به شروع پیک دوم وبا یا التور 

احواز است، اقدامات الزم برای افزایش سطح بهداشت آب متناسب با استانداردهای ملی و رهنمودهای سازمان بهداشت 

 .«جهانی صورت گرفته است
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  ق  س رسی به  ب

به . ز حقوق اساسی بشر را به تصویب رسانددسترسی به آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی ا ۰۲۲۲سازمان ملل سال 

های  ها از شکنجه و تبعیض  ها به مواد غذایی و فارغ بودن آن  وله این حق مانند حق دسترسی انسان گزارش دویچه

 .ها است نژادگرایانه در زندگی انسان

های  ها از شکنجه و تبعیض  نها به مواد غذایی و فارغ بودن آ  وله این حق مانند حق دسترسی انسان به گزارش دویچه

سازمان . های آلوده قراردارند شود کودکان بیشتر در معرض خطر آب گفته می. ها است نژادگرایانه در زندگی انسان

. دهند بهداشت جهانی اعالم کرده است هر روز پنج هزار کودک به دلیل استفاده از آب آلوده جان خود را از دست می

میزان مرگ و میر ناشی از آب آلوده، بیشتر از مجموع مرگ و میر ناشی از »: است همچنین سازمان ملل گفته

 .های ایدز، سرخکان و ماالریا است بیماری

عدم دسترسی به آب پاکیزه را « پروژه سیاره آبیرنگ»شاید به این دلیل است، چند سال پیش ماودی بارلو، بنیان بنیانگذار 

خود را متعهد به « پروژه سیاره آبیرنگ»وله نوشته است،  دویچه. نوان کرده بودترین نقض حقوق بشر در جهان ع بزرگ

داند و همچنین از چند سال پیش کار کرده برای تصویب حق دسترسی   حفظ و توزیع عادالنه منابع آبی در سطح جهان می

 .به آب پاکیزه در سازمان ملل متحد

 محسن کاکارش: به قلم

تیتر گزارش نیز بنا به صالح دید . تغییر یافت  لی به عربی اصیل و صحیحاز فارسی جعنام شهرها و اقلیم : توضیح

 .سردبیر تغییر داده شد

 سایت پادماز
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 نوري حمـزة: نویسنده

  2013 نوامبر 01 انتشار

 

که در   یی دیگراستمرار اجرای طرح های انحراف آب در باالدست کارون، کرخه، دز و جراحی و اجرای طرح ها

برگیرنده گسیل جمعیت غیر بومی به مناطق عرب نشین است، گویای این واقعیت است که دولت جمهوری اسالمی همسان 

 .رژیم های سابق برنامه تغییر بافت جمعیتی در مناطق غیر فارس را با دقت ادامه می دهد

 

ان اصلی اقلیم احواز را هدف قرار داده و به ورطه ین نوشته به طرح های مختلف جمهوری اسالمی که ساکنادر ادامه  

 .نابودی اجتماعی سوق می دهد، اشاره خواهم کرد، و پس از آن به موضوع انحراف آب کارون خواهم پرداخت

در مناطق مرکزی ایران ومحرومیت مناطق … تراکم بسیار محسوس توسعه آموزشی، صنعتی، خدماتی، رفاهی و 

ثابت می کند که جمهوری اسالمی، مناطق پیرامونی را به عنوان یک تهدید قلمداد کرده و در  پیرامونی، این فرضیه را

 .بسیاری از برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها را کنار نهاده است

 

ق برای مثال در این زمینه جمهوری اسالمی یک مصوبه امنیتی دارد که طبق آن مصوبه سرمایه گذاری اقتصادی در مناط

هر چند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی در شهر حویزه گفت که . عرب نشین ممنوع است

یش از بیست سال گذشته دولت متبوعش آن مصوبه را لغو کرد، اما سخن ایشان زمانی بوده که از عمر مصوبه یاد شده ب

شده، اما هنوز هیچ نشانه ای از تغییر در روند سرمایه گذاری در با قبول ادعای احمدی نژاد مبنی بر لغو مصوبه یاد  .بود

 .مناطق عرب نشین دیده نمی شود

 

از جمله بازتاب های آن مصوبه و مصوبه های مشابه زمین گیر شدن مناطق عرب نشین در سایر ابعاد اقتصادی ، 

 .است… اجتماعی، فرهنگی و

سلب زمین های کشاورزی ساکنان اصلی و اجرای طرح های غیر  در ادامه طرح های تغییر بافت جمعیتی بایستی به

 .اقتصادی توسعه نیشکر اشاره کرد

سیاسی بودن طرح های توسعه نیشکر کافی است به تحقیقی که شرکت نیشکر هفت تپه انجام داده نگاهی  برای اثبات

 ؛تا عدم بازدهی اقتصادی آنها آشکار شود بیندازیم



 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 63  | PADMAZ 

 

. لیتر آب نیاز دارد ۰۴۰۲وصنعت نیشکرهفت تپه، تولید هر یک کیلوگرم شکر، به بیش از بنا بر تحقیقات شرکت کشت 

این امر نشان می دهد که بهای آب پرداختی برای تولید یک کیلوگرم شکر جای هیچگونه سود آوری برای طرح های 

 .توسعه نیشکر نمی گذارد

 

جرای طرح یاد شده تامین شکر و یا ایجاد شغل برای این تحقیق به خوبی نشان می دهد که موضوع اصلی و فلسلفه ا

 .ساکنان اصلی که زمین های آنها مصادره شد نبوده و نیست

فلسفه اصلی طرح های توسعه نیشکر؛ سلب زمین های کشاورزی ساکنان اصلی منطقه، ایجاد شغل و اسکان نیروهای 

 .ت جمعیتی استغیر بومی در مناطق عرب نشین در راستای طرح تغییر بافمهاجر و 

 

رئیس دفتر خاتمی در دوران ریاست ]در ادامه طرح تغییر بافت جممعیتی، ناظران به یاد دارند که محمد علی ابطحی 

[ طبق هماهنگی های قبلی]سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مسئوالن مربوطه   نیز با ارسال نامه ای به[ جمهوری

 .یتی مناطق عرب نشین در یک بازه زمانی مشخص اقدام شودخواسته بود که نسبت به تغییر بافت جمع

، درباره نامه یاد شده، همه چیز ۰۲۲۰آوریل  ۲۰محمد علی ابطحی پس از آغاز تظاهرات مردم عرب موسوم به انتفاضه 

با  اکنون نیز سیاست های تغییر بافت جمعیتی مناطق عرب نشین. گفت، اما به هیچ وجه نامه یاد شده را تکذیب نکرد

 .سرعت و شدت ادامه دارد

ستاد کل نیروهای مسلح  جانشینچنین نیز در پیشبرد سیاست های آسیمیالسیون و پاکسازی نژادی، غالمعلی رشید 

جمهوری اسالمی در سال های گذشته طی نامه ای به عیسی کالنتری وزیر کشاورزی دولت های رفسنجانی و خاتمی از 

کشاورزان عرب را از آنان سلب و بنا به گفته ایشان آن زمین ها را به مردم و شرق  او خوسته بود؛ زمین های کشاورزی

 .استان واگذار نمایند

در این میان اوامر غالمعلی رشید اجرا شد و وزارت کشاورزی با همکاری سازمان منابع طبیعی و دیگر ارگانها شرکت 

زار هکتار از زمین های زراعی کشاورزان عرب را سلب تشکیل دادند و صدها ه” تعاونی ایثارگران” هایی تحت عنوان

 .کردند

 

در ادامه طرح های یاد شده، اکنون نیز دولت جمهوری اسالمی با خشکاندن مناطق هور العظیم در غرب خفاجیه، بسیتین 

ی مناطق در عملیات خشکاندن هور العظیم دهها روستا. اقدام به حفاری و کاوش نفت کرده است( دشت میسان)و حویزه 

در این میان جمع بزرگی از کارگران غیر بومی به منطقه . هور زندگی خود را از دست داده و راهی حاشیه شهرها شدند

 .اعزام شده و جای ساکنان اصلی در منطقه را پر کردند
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اجرا شده و  بعد از انقالب است در زمان قبل از انقالب و پاکسازی نژادیدهها طرح کوچک و بزرگ که در برگیرنده 

 .نین برنامه هایی با هزینه های هنگفت ادامه دارندچهنوز 

پس از بر شمردن طرح های یاد شده و عزم دولت ایران برای اجرای چندین طرح دیگر در راستای تحقق اهداف خود در 

 .مورد تغییر بافت جمعیتی، به عملیات انحراف آب کارون به سوی مناطق مرکزی ایران می رسیم

دبی آب کارون نشان می دهد که دولت ایران فقط به میزان پایه های علمی درباره  های واهی و تهی از هرگونهادعا

از سوی دیگر تحقیقات . موضوع انتقال سایر ثروت ها و مهمتر از همه انحراف آب کارون به مناطق مرکزی می اندیشد

شده مبنی بر اضافه بودن آب کارون را به کلی رد می  سازمان ها و شرکت های تابعه بخش کشاورزی رژیم ادعاهای یاد

 .کند

 

هفت طرح توسعه کشت نیشکر در شمال و جنوب احواز با کاشت قلمه های نیشکر در دهها هزار هکتار زمین کشاورزی، 

درصد آورد ساالنه رودخانه  ۰۰این میزان آب در حدود . ساالنه درحدود سه میلیارد مترمکعب آب مصرف می کنند

 .ارون استک

درپژوهشی که توسط شرکت کشت وصنعت نیشکر میرزا کوچک خان صورت گرفته، گزارش شده است که به طور 

ازطرف دیگر عباس بذرافکن . هزار مترمکعب آب برای نیشکر مصرف می شود ۰٨متوسط ساالنه در هرهکتار درحدود 

هزار  ۷۲ر با افتتاح طرح های فارابی و دهخدا به سطح زیر کشت نیشک: مدیرعامل توسعه نیشکر وصنایع جانبی می گوید

 .هزار هکتار نیز اعالم کرده اند ۹۲برخی دیگر از مسئوالن استانی سطح زیر کشت را تا . هکتار رسیده است

 

یک محاسبه ساده نشان می دهد که ساالنه رقمی معادل دومیلیارد و هفتصد میلیون تا سه میلیارد و چهارصد میلیون متر 

 .آب صرف طرح های توسعه نیشکر می شودمکعب 

مابقی آب یعنی  درصد رقم یاده شده باال است و ۶۲براساس همین پژوهش راندمان استفاده ازآب درمزارع نیشکر کمتر از 

 به ساالنه درحدود یک میلیارد مترمکعب آب در سیستم آبیاری مزارع نیشکر پس از آمیزش با انواع سم و مواد شیمیایی

 .ودهدر می ر

 

ده مجموعه توسعه نیشکر درقالب هفت واحد با نام های کشت وصنعت صنعت فارابی، دعبل خزاعی، سلمان فارسی ، 

امیرکبیر و میرزا کوچک خان در جنوب احواز، کشت و صنعت های دهخدا و خمینی در شمال احواز و کشت و صنعت 

با کشت ( شوش دانیال) یا سوس سوسه  و( شوشتر )تستر   های میان آب، هفت تپه و کارون واقع شده بین شهرهای

 .هزاران هکتار نیشکر ضربه های جبران ناپذیری به محیط زیست منطقه وارد کردند
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بسیار شور وارد رودخانه های دز و   طرح های کشت نیشکر ساالنه میلیونها مترمکعب پساب های سمی و در عین حال

کشاورزی دومیلیارد و صد و بیست میلیون متر مکعب است که بیشترین بخش های  حجم کل ساالنه پساب. کارون می کنند

 .آن مربوط به مزارع نیشکر می شود

به عالوه این پساب ها با . شود های ورودی به کارون را شامل می درصد حجم پساب ٨۴این پساب ها به تنهایی حدود 

 .را در افزایش شوری منابع آب کارون به عهده دارند تن نمک و امالح معدنی بیشترین سهم و نقش ٨۰۴۲تخلیه روزانه 

درصد نمک و امالح معدنی از کل بار آلودگی معدنی که به رودخانه وارد می گردد توسط  ۷٨به عبارتی دیگر حدود 

 .های آبیاری و زهکشی است های شبکه زهکش

ت بعنوان یکی از عوامل اساسی شایان ذکر است که کشت قلمه های نیشکر ازسوی سازمان های طرفدار محیط زیس

 .خشک شدن زمین معرفی شده است

پس از عبور از عدم توجه به توسعه، ضربه کمر شکن طرح توسعه نیشکر به اکولوژی و محیط زیست و استمرار طرح 

 .های مهندسی شده برای تغییر بافت جمیعتی در مناطق عرب نشین به بحران کنونی رودخانه کارون می رسیم

شود که از زمان استقالل دولت مشعشعیان به پایتختی حویزه یعنی معاصر با دوره صفویان، دولت صفویه که  گفته می

آن در کوهستان زاگرس به سوی اصفهان منحرف   سعی داشته، آب کارون را از سرشاخه های  پایتخت آن اصفهان بوده،

از . ال دست رودخانه و سر شاخه های کارون ایجاد شددر همین راستا از آن زمان تاکنون طرح های مختلفی بر با. سازد

جمله آن طرح ها گسترش مرز استان اصفهان به سوی کوهستان زاگرس و نزدیک شدن به منابع اصلی آب برای تحت 

 .کنترل گرفتن آن منابع است

ریت منابع آب ایران برای تبیین موضوع بحران رودخانه کارون به صورت آماری نیز باید گفت؛ بنا به آمار شرکت مدی

تاکنون بیش از چهل سد و تونل برای انحراف آب برروی سرچمشه رودخانه های کارون، کرخه، جراحی و دز تاسیس 

 .شده اند

شمار زیادی از . سد نیز دردست مطالعه هستند ۲۴۲. سد دردست ساخت است ۰۶همچنین براین حوزه های آبریز بیش از 

 .و بررسی را سپری می کنندآن سدها مراحل پایانی مطالعه 

مهمترین آن سدها و تونل ها آن دسته هستند که ساالنه بیش از یک میلیارد ونیم مترمکعب آب را به فالت مرکزی ایران 

 .منتقل می کنند

 شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت و تعداد سدهای حوزه آبریز جلگه احواز را چنین اعالم کرده است؛

 .سد ٨سد و حوزه جراحی  ۷سد، حوزه کرخه  ۰۰حوزه کارون بزرگ 

 :شمار سدهای دردست ساخت

 .سد ۰سد و حوزه جراحی  ۲۰سد، حوزه کرخه  ۲۹حوزه کارون بزرگ 
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 :شمار سدهای دردست مطالعه

 .سد ۰۹سد و حوزه جراحی  ۴۴سد، حوزه کرخه  ۶۷حوزه کارون بزرگ 

 

قلمداد می شوند، اما به عقیده کارشناسان تراکم بیش از اندازه سدها هر چند برخی از سدهای یاد شده به عنوان سد تنظیمی 

 .باعث ایجاد مشکالت عمده در اکولوژی و محیط زیست منطقه خواهد شد  در تمام طول رودخانه های یاد شده

 ۶۰نل آباد برای انتقال آب از چهار محال و بختیاری به اصفهان شامل یک طرح بزرگ احداث تو اکنون نیز طرح بهشت

میلیون مترمکعب، آب را به فالت مرکزی ایران منتقل  ۲۲۲این تونل با ظرفیت ساالنه یک میلیارد و . کیلومتری است

 .کند می

شود این در حالی  آباد، آب صنعتی و کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تا دهه ها سال آینده تامین می با اجرای طرح بهشت 

برند و مردم جنوب حتی با کمبود آب شرب مواجه  رب از بی آبی یا کم آبی رنج میاست که بسیاری از مناطق جنوب غ

 .هستند

تنها کار کارشناسی انجام شده روی طرح بهشت آباد، برشمردن منافع طرح مورد نظر برای استان اصفهان و دیگر مناطق 

ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در معصومه . است های پایین دست توجهی نشده  مرکزی است و به سایر نیازهای حوزه

 .این مورد به غیر کارشناسی بودن بسیاری از طرح های سد سازی و انحراف آب اذعان کرد

از سوی دیگر جمهوری اسالمی با گماردن نیروهای نژادگرا و غیر بومی در مسئولیت های استانی و شهرستانی مناطق 

 .اد شده را تکمیل کندعرب نشین، سعی دارد با سرعت بیشتری پروژهای ی

شاید با اندکی تسامح بتوان . عملکرد های مهندسی شده دولت ایران امروزه در منطقه باعث نابودی محیط زیست شده است

برای دولت ایران است و نمی توان شمه ای از زندگی را در آنجا ” کارگاه اقتصادی“گفت که اقلیم احواز به مثابه یک 

 .جستجو کرد

حراف آب کارون طبق قوانین بین المللی در راستای ژنوساید قومی تعریف می شود و قابل پیگرد در سازمان پروژه های ان

 .های بین المللی است

هر حادثه ای که . استمرار جریان آب در کارون و سایر رودخانه های اقلیم احواز به مثابه سند زندگی و حق حیات است

 .شود مساوی با سلب حق حیات از ساکنان اصلی است  ن، کرخه، دز و جراحیباعث توقف جریان آب رودخانه های کارو
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 رو کر   من  ی  ور ی   م    س     ر خر ب م  ط   ست   و   

 

  2012 ژانویه 13 انتشار

شمسی، مسئوالن توسعه  ۲۰۷۹درپی اعتراضات مردم محمره وعبادان به شوری آب رودخانه کارون در تیرماه سال 

و ” میرزا کوچک خان“مایت شورای تامین استان اقدام به تخلیه پساب های به شدت شور طرح های نیشکر نیشکر با ح

این مسئوالن بسان همیشه به توجیهات امنیتی متوسل شده . در زمین های وسیع مرزی دراطراف محمره کردند” امیرکبیر“

ندگی عربها وعدم داشتن حداقل مشارکت در اداره وبه دلیل عدم وجود هرگونه مخالفت دربرابرشان، به دلیل حاشیه را

 .اقلیم، خطر بزرگ دیگری را برای محیط زیست اقلیم احواز رقم زدند

 

یکی از مدافعان اصلی طرح ” شهید چمران احواز“دکتر عبدعلی ناصری عضو هیات علمی دانشکده علوم آب دانشگاه 

رود مخالفان مسلح نظام به اقلیم احواز را توجیه کافی برای وی ممانعت ازو. های امنیتی وویرانگر توسعه نیشکر است

سرازیر کردن پساب های شور نیشکر به منطقه مرزی محمره معرفی کرده ومجوز ویرانی محیط زیست اقلیم احواز را 

آمده هزار کیلومتر به وجود  ۲٨دراثر تجمع این پساب های شور مساحتی به وسعت  . ازشورای تامین استان دریافت کرد

 . شهرت یافته است” تاالب ناصری“که به دلیل مخالفت های صورت گرفته با آن به 

 

خطر پساب های به شدت شور زمانی مشخص می شود که بدانیم یکی از بزرگترین سفره های زیر زمینی هم مرز با 

 .عراق دراین منطقه واقع است

پیشتر وب سایت سالمت نیوز گزارشی تحلیلی منتشر کرده درباره این به اصطالح تاالب ساختگی مسئوالن طرح نیشکر، 

 .است که در این بخش تقدیم خوانندگان پادماز می شود

 

 «  الب» عل ه «  الب»

برخالف تاالب . زیست احواز پیدا شده است ها در واژگان محیط نامی است که تازگی« تاالب ناصری»: نیوز سالمت

گردد به ادعایی که شرکت توسعه  گیری این تاالب برمی رسد، شکل النهرین می دن بینفالحیه و هورالعظیم که قدمتشان به تم

 .محیطی در احواز مطرح کرد و گفت که اکوسیستم و تاالب جدید ساخته است های زیست نیشکر به رغم بحران

این تاالب آشنا نیستند، اما  محیطی ها هنوز با نام و اثرات منفی زیست به گزارش سالمت نیوز به نقل از بهار ؛ اگرچه خیلی

های شور موجود در این  های اخیر بارها عراق نسبت به شکسته شدن خاکریزهای مرزی و سرازیر شدن پساب در سال

اخیرا نیز نهادهای نظامی و . اش ادعای خسارت و کنسول ایران را احضار کرده است تاالب به سمت اراضی کشاورزی

 .ها خسارت زده است میلیاردها تومان به تاسیسات آن  های نیشکر ریز شدن پساباند که سر وزارت نفت شاکی شده
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زیست  کننده این تاالب و اداره کل حفاظت محیط جلسات گاه به گاه استانداری احواز با شرکت توسعه نیشکر به عنوان ایجاد

مدت کوتاهی سر و صدای شاکیان  احواز، سازمان آب و برق، شرکت نفت، سپاه و مرزبانی اگرچه مانند یک مسکن برای

 .ایجاد کرده، ارائه دهد« تاالب ناصری»خواباند اما نتوانسته راهکاری برای مشکالتی که  را می

 

 س  ه ۰۱   الب

ها، یک تاالب واقعی نیست بلکه محیطی  شود، برخالف ادعای نیشکری هم نامیده می« تاالب نیشکر»که « تاالب ناصری»

به نام میرزا کوچک خان و )های شور دو واحد نیشکر  هزار هکتار است که از تجمیع پساب ۲٨ساز به مساحت  انسان

 .در مرز ایران و عراق در محمره طی یک دهه گذشته ایجاد شده است( امیرکبیر

های شور هفت واحد شرکت توسعه نیشکر رودخانه  گردد؛ زمانی که پساب برمی ۷۹به سال « تاالب ناصری»داستان 

بعد از آن بود که . ا آلوده کرد و اعتراض مردم محمره و عبادان به شوری بیش از حد آب شرب، بحرانی شدکارون ر

المللی فالحیه،  زیست و کارشناسان، بین رودخانه کارون، تاالب بین پساب این مزارع بدون توجه به اعتراض سازمان محیط

 .هورالعظیم و اراضی مرزی در محمره تقسیم شد

های ظریفی از فشار  نکته( خوشه شهریور)زیست در کتاب خاطراتش  کار رییس وقت سازمان حفاظت محیطمعصومه ابت

زیست در مقابله با نیشکر شکست خورد، اما معاون  اگرچه آن زمان محیط. بر سازمان متبوع برای قبول این گزینه دارد

دهنده طرح،  م مشاور شرکت نیشکر و پیشنهادزیست احواز نام تاالب مورد ادعای نیشکر را به نا وقت حفاظت محیط

 .ها قضاوت کند نامید تا تاریخ درباره آن« تاالب ناصری»

دکتر عبدعلی ناصری عضو هیات علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران احواز اگرچه اصرار دارد که تنها به 

ران طرح توسعه نیشکر در احواز است که از کند اما یکی از مشاوران و دست اندرکا عنوان یک کارشناس اظهارنظر 

گذاری  او به نام. مدیره واحد سلمان فارسی است زمان تحویل اراضی با این طرح همکاری کرده و حاال هم عضو هیات

طرح ایجاد این تاالب پیشنهاد من نبوده و مدیران : داند کند و آن را نوعی شوخی می اعتراض می« تاالب ناصری»

 .اند از به اشتباه نام این تاالب را به اسم من ثبت کردهزیست احو محیط

، فرماندار محمره ورودی پساب نیشکر به رودخانه را مسدود ۷۹بعد از اعتراض مردم به شوری آب کارون در سال 

های واقع در مرز را نیز پوشاند،  صاحب اطراف محمره سرازیر شد و زمین آب اصطالحا پس زد و به اراضی بی. کرد

 .ارگاه جنوب ارتش نیز به دالیل امنیتی از این مسئله استقبال کردقر

 ۶۲ها به بخش دیگری از اراضی مرزی هدایت شدند و مجموعا  زمان با اشغال عراق توسط آمریکا پساب مدتی بعد هم

وانستند ادامه به این ترتیب هم مشکل تخلیه پساب این دو واحد کشت و صنعت حل شد و ت. کیلومتر از مرز را فراگرفتند

اگرچه نیشکر در . ای جز پذیرش این راه را نداشت شرکت توسعه نیشکر چاره. کار بدهند و هم مصالح امنیتی تامین شد

 .درصد کمی از سهم شوری مربوط به این شرکت بود  شوری آب سهم داشت اما

ها قدرت تبخیر  این حوضچه. ب متفاوت استها را حوضچه تبخیری گذاشتیم که با تعریف تاال نام این: دهد ناصری ادامه می

شوند پساب به شکل تبخیر از منطقه خارج شود و دیگر به رودخانه  میلیون مترمکعب پساب را دارند و باعث می ۲۰۲

 .نریزد
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ها را شور نکرده و این  پساب زمین: کند های نیشکر و تاالب ناصری را رد می محیطی پساب وی اثرات منفی زیست

زیست ندارد، بلکه در جذب  سطح سبز مزارع نیشکر نه تنها اثر منفی روی محیط. اند ز اول شور و بیابانی بودهها ا زمین

ضمنا عمده . زیست است اند در جهت توسعه محیط هایی که االن سبز شده بیابان. اکسیدکربن و تولید اکسیژن نقش دارد دی

حل موقت است و باید  های تبخیری یک راه البته به نظر من حوضچه. فرستیم ها شوری است که به دریا می آلودگی این آب

ها تا حد ممکن کاهش یابد که روی  که حجم پساب یعنی این. هاست، اجرا شود به هر شکل طرح اصلی که مدیریت پساب

مصرف آب  طبق طراحی،. ها به مرحله اجرا رسیده است این مسئله در مرکز تحقیقات نیشکر خیلی کار کردند و این طرح

در )ها در تمام مزارع  دبی پساب. هزار مترمکعب در هکتار کاهش یافته ۰۶هزار مترمکعب در هکتار بوده که االن به  ۰۲

مترمکعب در ثانیه کاهش  ۰۰مترمکعب در ثانیه باشد ولی االن به  ۲۲۲باید ( هزار هکتار وسعت ۰۲۲مزرعه با  ۲٨

 .یافته است

ن کار موقت است و زیربنایی و اساسی نیست و در آن زمان این طرح به صورت کند ای اگرچه ناصری تاکید می

وظیفه ساماندهی و حفاظت و نگهداری رودخانه کارون . ای دارد اضطراری اجرا شد، اما معتقد است هرکسی وظیفه

تواند در  ندارد و نمیای  بردار وظیفه نیشکر به عنوان بهره. همچنین مدیریت آب و پساب با سازمان آب و برق احواز است

 .اش است این زمینه دخالت کند، اگر هم دخالت کند خارج از وظایف قانونی

 

 فر فکنی

 

متاسفانه ترفند جدیدی که : برداری از منابع آب سازمان آب و برق احواز با این نظر مخالف است اما معاون حفاظت و بهره

در زمانی که طرح نیشکر را اجرا کردند، . مشکل است شرکت توسعه نیشکر در پیش گرفته، فرافکنی به جای حل

 .محیطی انجام نشد مطالعات الزم یا ارزیابی زیست

اگرچه واحدهای توسعه نیشکر براساس ماده یک و دو قانون توزیع عادالنه آب حق استفاده مجدد از پساب را ندارند، ولی 

صنعتی که تولیدکننده . زیست رها کنند های ملی و محیط شود پساب آلوده خود را در اراضی کشاورزی و زمین دلیل نمی

پساب نیز همانند فاضالب . محیطی ارائه دهد حلی مطابق ضوابط زیست کننده منابع آبی است وظیفه دارد، راه پساب و آلوده

 .کننده آن، تصفیه و بعد به محیط برگردانده شود باید توسط تولید

حجم پساب واحدهای نیشکر به اندازه حجم زاینده : دهد ر در مزارع، توضیح میدهکردی با تاکید بر کنترل پساب نیشک

که مشکل  با این حال آقایان به جای این. رسد مترمکعب بر ثانیه هم می ۰۰رود در زمان پرآبی است و در زمان پیک تا 

کنند که به یک  الب تبدیل میبه یک زهکش بزرگ و بعد به یک تا. کنند پساب را در مزارعشان حل کنند آن را تجمیع می

زیست، شرکت نفت  کشد ازجمله استانداری، سازمان آب و برق، محیط شود و پای همه را وسط می مشکل بزرگ تبدیل می

 …و

 

شود که فقط مربوط به  برابر استانداردها تولید می به گفته وی، در حال حاضر پساب نیشکر بیش از حد انتظار و سه

کاالتی در طراحی سیستم زهکشی وجود دارد که باعث تولید پساب بیش از حد شده است و باید اراضی نیست، بلکه اش

. هزار هکتار از اراضی نیشکر اجرا شده است برخالف ادعاها مدیریت پساب االن فقط روی سه. مهندسی مجدد شود

ها فقط به دلیل وجود  ارد بودن این پسابکند غیراستاندارد است و غیراستاند عالوه بر این، پسابی که االن نیشکر تولید می
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زیست بودیم جلویش را  مطمئنا اگر ما مسئول محیط. کنند ها و کودهای شیمیایی نیز آن را آلوده می نمک نیست، بلکه نیترات

 .گرفتیم اما هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است می

 

    ب  نه ب ر  

ت احواز که در زمان آغاز طرح توسعه نیشکر کارشناس و سپس زیس زاده، مدیرکل حفاظت محیط احمدرضا الهیجان

زیست آنچه از دستش  کند و معتقد است در آن زمان محیط زیست احواز بود، از عملکرد این دستگاه حمایت می معاون محیط

ه وگریخته آغاز شد، به صورت جست ۷۲زمانی که عملیات اجرایی طرح توسعه نیشکر در دهه : آمد، انجام داده است برمی

های نیشکر در آن مقطع  اطالعاتی از جاهای مختلف یا مشاوران به صورت غیررسمی دریافت کردیم، چراکه طرح

محیطی  دادیم این پروژه با توجه به اجرا در اراضی شور استان مشکالت زیست احتمال می. محیطی نداشت ارزیابی زیست

زیست ایران در  این مقاله در همایش انجمن متخصصان محیط)یه کردم ای ته به همین دلیل مقاله. ای داشته باشد عدیده

های نیشکر هفت  که در آن براساس اطالعات کشت و صنعت( به عنوان برترین مقاله کاربردی شناخته شد ۷۷فروردین 

بش وارد شد، اگر طرح توسعه نیشکر اجرا و پسا گیری می تپه و کارون و عمومیت دادن آن به این طرح عظیم، نتیجه

به . کند دهد و کارون را در مقطع جنوب احواز تا محمره شور می تاثیر قرار می رودخانه کارون شود، آن را به شدت تحت

 .اعالم خطر را انجام دادیم( خارج کردن نمک خاک به وسیله آبیاری)های نیشکر  عبارتی پیش از آغاز آبشویی

 

ی شعیبیه، بخشی از دهخدا و پنج واحد جنوبی مقدار زیادی پساب با شوری در عمل هم این اتفاق افتاد و آبشویی واحدها

این امر . وارد رودخانه کرد و باعث افزایش شدید شوری رودخانه شد( هزار میکروزیمنس بر سانتی متر ۶۲بیش از )باال 

کر باالجبار خروجی موجب اعتراض مردم عبادان و محمره شد و بعد از این اعتراضات طرح توسعه نیش ۷۹در تیرماه 

ها را به سمت تاالب فالحیه و پساب واحدهای غربی را به اراضی  بخشی از این پساب. پساب به کارون را مسدود کرد

بینی این افزایش شوری در کارون  عدم پیش. احواز به سمت مناطق مرزی رهاسازی کردند -ملی حدفاصل جاده محمره

ها در  محیطی تخلیه این پساب قت انجام شده و به نوعی نادیده گرفتن تبعات زیستیکی از دالیل غیردقیق بودن مطالعات و

های  از طرف دیگر رهاسازی پساب در تاالب فالحیه و زمین. داد مرحله آبشویی و بعد از آن در مرحله کشت را نشان می

های الزم در این خصوص  بینی ها و پیش غرب جاده محمره بیانگر سردرگمی طراحان این پروژه عظیم در مدیریت زهاب

 .است

 

به مشکالت نیشکر معترض بود و این پروژه را  ٨۲و  ۷۲های  تنها دستگاهی که در دهه: کند زاده تصریح می الهیجان

زیست بود و در آن زمان هیچ دستگاه و ارگانی از ما حمایت نکرد چراکه هنوز مشکالت برای  تحت نظر داشت، محیط

ای که پس از بررسی  به گونه. صدها صفحه مکاتبات و اقدامات در آن مقطع وجود دارد. نبود ها مشهود دیگر دستگاه

زیست  زیست در قبال طرح توسعه نیشکر کامال مطابق با وظایف محیط ، اقدامات محیط٨۰سازمان بازرسی کشور در سال 

مند به تخلیه پساب در اراضی  قبل عالقهشرکت نیشکر از : دهد زاده ادامه می الهیجان. و به نحو احسن تشخیص داده شد

این بهانه با بحرانی که در عبادان و محمره . زیست در آن مقطع مانع شد محمره و منتظر بهانه بود، اما اعتراضات محیط

از سوی دیگر با .شد آغاز احواز تامین شورای دستور با اراضی و تاالب سمت به پساب تخلیه اتفاق افتاد به دست آمد و

دی که مسئوالن توسعه نیشکر در ابتدا مدعی شدند میزان خروجی میزان پساب ورودی به این اراضی با میزان تبخیر وجو

 .داد تبخیر جوابگو نیست ها نشان می در منطقه متناسب است اما کارشناسی
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« حوضچه تبخیری»: دگوی می« تاالب»هستند و نه « حوضچه تبخیری»که این اراضی پوشیده از پساب نه  وی با بیان این

شد تا بتوانند از  اگر قرار بود حوضچه تبخیری باشد، باید با ایجاد خاکریز به قطعات مختلف تقسیم می. تعریف علمی دارد

رفت و نه اتفاقات بعدی که ناشی از شکستن خاکریزها و دژها  آن نمک استحصال کنند؛ با این کار نه اراضی از بین می

خداوند متعال براساس علم بیکران خود در جاهای مختلف کره زمین و . هم تعریف خود را دارد« بتاال». داد بود، رخ می

آب با . نظیری هستند های بی ها نمونه ها تاالب را آفریده؛ هورالعظیم و فالحیه در اطراف این حوضچه انتهای رودخانه

محدوده . شود شد دیگر تاالب نیست، بلکه مانداب میشود و اگر این سیکل حرکتی نبا کیفیت خاصی وارد و بعد هم تخلیه می

کند و تنوع زیستی  تنها یک گونه گیاه نی در آنجا رشد می. ای که االن نیشکر به نام تاالب ایجاد کرده، مانداب است بسته

 .تاالب را ندارد

 

ین مسئله یک بحث حقوقی بین ا: کند که وظیفه مدیریت پساب با کدام دستگاه است، اظهار می زاده درباره این الهیجان

سازمان آب و برق و شرکت است که باید خودشان حل و فصل کنند؛ اما تاکنون تمام مجوزهایی که برای نیشکر یا سایر 

در تمام قوانین . زیست تخلیه کنند صنایع صادر شده به این شرط بوده که پساب خود را مدیریت و مطابق ضوابط محیط

محیطی  شود باید مطابق استانداردهای زیست زیست و دولت هر پسابی که به محیط وارد می عالی محیط مجلس، شورای

ترین آلودگی این  اگرچه شوری مهم. شود، استاندارد نیست این در حالی است که پساب نیشکر که االن وارد محیط می. باشد

به همین دلیل است که اجازه . کند جاد میپساب است، اما ازت و فسفر موجود در سموم و کود نیز بار آلودگی زیادی ای

 .های شیرین تاالب وارد کند ندارد پساب را در رودخانه یا بخش

 

   مللی ب     ع ی

تاالب »های پساب نیشکر و  زیست نیز نسبت به خسارت دکتر مهران افخمی، محقق و استاد دانشگاه در رشته محیط

آن چیزی که در . زیست منطقه کافی است ای از بین بردن محیطاین به اصطالح تاالب بر: دهد هشدار می« ناصری

های تبخیری با تخلیه پساب نیشکر ایجاد شده، نه تاالب است و نه  اراضی محمره تحت عنوان تاالب ناصری یا حوضچه

 های اطراف را شور کرده به ها زمین این پساب. حوضچه تبخیری بلکه رهاسازی آب شور در اراضی بدون صاحب است

متر از بلورهای نمک پوشیده شده  سانتی ۰۲ها، تا ارتفاع حدود  جا، تمام زمین دلیل شوری زیاد پساب و تبخیر باال در این

 .است

 

ها و خاکریزهای نامناسبی است که در اطراف  یکی دیگر از مشکالت دیواره. های زیرزمینی منطقه نیز آلوده شده است آب

باید بدانیم که این اکوسیستم . شود پساب شور به اراضی اطراف سرازیر شود عث میآن ساخته شده و با شکسته شدن با

اند هر نوع تغییر در اکوسیستم طبیعی یک منطقه از نظر  ها اکوسیستم احواز را دچار تنش عمده کرده احواز نیست و پساب

ای تبخیری هیچ گاه درونی طبیعت ه آب شور مثل این حوضچه. تغییر باید همراه طبیعت باشد. محیطی مردود است زیست

تاالب یا رودخانه هم همیشه آب شیرین بوده . شود های شور همیشه به سواحل این منطقه محدود می آب. این منطقه نبوده

زیست  شود و از نظر محیط بنابراین ورود آب شور به درون چنین محیطی موجب شوک وارد کردن به اکوسیستم می. است

ای  گونه)ها یک سری خطرات بالقوه هم وجود دارد؛ مثال یک سری زیستمندان مثل تیالپیا  حوضچه در این. مردود است
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. دهد کند و اجازه رشد به دیگر آبزیان را نمی کند که تمام آبزیان منطقه را تهدید می در آن رشد می( های شور ماهی آب

 .های دیگر نیز وجود دارد گونه به زیستگاه امکان انتقال این

 

کند، چراکه عراق همیشه نسبت به این  المللی ما را هم مخدوش می از سوی دیگر این تاالب وجهه بین: دهد فخمی ادامه میا

خورد اما حاال مشکالت و  ها به درد می های امنیتی بوده شاید این در زمانی که حساسیت. ها معترض است حوضچه

این تاالب : کند وی تصریح می. ها نیازی باشد ر به وجود این حوضچهآید دیگ های قدیم وجود ندارد و به نظر نمی حساسیت

همچنین . ها است تا سرریز پساب تکرار نشود ترین اقدام، تثبیت دیواره آمد اما در حال حاضر مهم از ابتدا نباید به وجود می

تواند  ها می وه بر تاثیر مخربی که پسابعال. المللی آن لحاظ شود های بین ریزی و جنبه باید برای تخلیه یا توقف پساب برنامه

شود و اگر به وسیله  های استان بگذارد، در صورتی که تخلیه به اراضی مرزی ادامه یابد عراق معترض می بر تاالب

فارس آلودگی به جنوب  های خلیج ها و ویژگی فارس منتقل شود به دلیل آلودگی موجود در پساب کانال به خوریات و خلیج

 .شود معترض می( فارس زیست خلیج ای حفاظت از محیط سازمان منطقه)یت و عربستان منتقل و راپمی عراق، کو

های نمک خواهیم داشت  هزار هکتار پوشیده از کریستال ۰۲ای در حدود  ها، منطقه به گفته وی، در صورت تخلیه حوضچه

زیست ایجاد کند  هر صنعتی آلودگی محیط. شود که با وزش باد به اطراف پراکنده می( وضعیتی همانند دریاچه اورمیه)

آوری و رفع آلودگی نمکی اقدام  ها را به وجود آورده، باید برای جمع مسئول رفع آن است و چون شرکت نیشکر این نمک

ها تخلیه شود باید معلوم شود که مسئولیت حقوقی بازیابی یا  بنابراین اگر زمانی قرار باشد پساب این حوضچه. کند

 .بر عهده کیست( المللی است که از مسائل حقوقی در سطح بین)سازی محیط باز

 

 ک ر ن س   ورو 

 

گذشته از معضالت )محیطی ناشی از طرح توسعه نیشکر  های زیست حدود دو دهه است که مردم احواز با تبعات و آسیب

این طرح عظیم که . ست به گریبان هستندها و آلودگی هوا د اعم از آلودگی رودخانه و آب شرب، آلودگی تاالب( اجتماعی

زیست تبدیل شده  توانست اقتصاد منطقه را متحول کند به دلیل اقدامات نسنجیده و بدون مطالعه حاال به کابوس محیط می

محیطی تغییر کند و اجازه دهند کارشناسان در  ها به این طرح از امنیتی به زیست شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه. است

 .رد آن نظر بدهندمو

 .درگزارش فوق، پاماز نام های مردمی وعربی را به جای نام های ساخته دولت مرکزی ایران استفاده کرده است: توجه
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 س  م   رو خ نه ه ی ب     مللی س ه ی ب رگ ر  ع مل     ه ه ی   و   می   ن 

 

 2013 نوامبر 15 انتشار

 

 

درشمال اقلیم احواز وذخیره شدن میلیاردها مترمکعب آب رودخانه های این اقلیم  همزمان باآبگیری سدهای بزرگ: پادماز

این امر درحالی صورت می گیرد که پیشتر سازمان رودهای بین . دردریاچه سدها، دهها زلزله اقلیم احواز را لرزانده اند

 ۴، ۴، سه زلزله با قدرت ۰۲۲۶ -۰۲۲۰درسال  ۰المللی اعالم کرده بود که پس ازدومرحله آبگیری سریع سدکارون 

 .وسه دهم ریشتر اقلیم احواز را لرزانده است ۴ویکدهم و

 

مورد از این زلزله ها در ماه های بهمن و اسفند  ۰۲مورد زلزله در اقلیم احواز به وقوع پیوست که  ۰۰در سال گذشته 

 .است  روی داد واین یعنی بطور میانگین هر سه روز این اقلیم شاهد یک زلزله بوده

دهم ریشتر متفاوت بود و  ۰و ۰تا  ۰قدرت زمین لرزه از “بنا به اظهارات یک منبع آگاه در ستاد حوادث غیرمترقبه 

 .“ شهرستـان صالحیه در یک روز هفت بار شاهد زمین لرزه بوده است

 

عنوان کرد و گفته ا ست؛ این منبع مطلع، سدسازی بی رویه در اقلیم احواز را یکی از علل بروز زلزله های غیرمعمول 

ماه دوم سال  ۶هرچند مسئوالن از بیان موضوع خودداری می کنند اما وقوع این همه زمین لرزه به علت آبگیری سدها در 

ذخیره میلیاردها متر مکعب آب در مخازن ســدها ، فشار بیشتری به گسل های اطراف وارد می کند . در این استان است 

 . زمین، زلزله هایی به وقوع می پیونددو با آزاد شدن انرژی 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/11/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.jpg
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یک استاد . اقلیم احواز دارای بزرگترین سدهای کشور از جمله سد بزرگ کرخه ،دز ، کارون ،مارون و گتوند است

 ۰وقوع زمین لرزه های طوالنی مدت همانند : دانشگاه هم با تاییـد تاثیـر سـدها در وقوع زلزله به آخرین نیوز گفته است

خطرناک و این گونه زمین لرزه های القایی که ناشی از ساخت سد است ممکن است با قدرت های بیشتر هم  ماه اخیر

های پشت سدها  براثر آبگیـری یا تغییرات ناگهانـی سطح آب دریاچه . روی دهد چرا که مدت بروز آن طوالنـی شــده است

نها ، مخصوصا  در جاهایی که گسل های فعال وجود دارد ، تزریق آب یا سیال های دیگر به داخل زمین و یا استخراج آ

 .شود هایی ایجاد می لرزه زمین

 

لرزه خیزی القایی “سازمان رودخانه های بین المللی درزمینه پدیده زلزله های ناشی از تغییرات سطح آب سدها که به 

ارتفاع سد وحجم آب ذخیره  معروف است؛ عواملی نظیر( Reservoir-Induced Seismicity, RIS)” مخازن سدها

” لرزه خیزی القایی مخازن سدها“همچنین این سازمان وقوع . شده دردریاچه آن رادرایجاد زلزله تعیین کننده می داند

این . راهمزمان با آبگیری مخازن سدها دانسته که پس ازباال رفتن آب دردریاچه سدها ازارتفاعی خاص به وقوع می پیوندد

نظیر چین، ایران وترکیه وشیلی به دلیل داشتن سدهای بزرگ را نمونه ای از کشورهایی معرفی کرده سازمان کشورهایی 

 .است که ساالنه شاهد وقوع دهها زلزله القایی هستند

 

سازمان رودخانه های بین المللی وارد کردن وزن اضافه ناشی ازبارگذاری ارتفاع آب پشت سدها، افزایش فشار آّب نفوذی 

تگی های زمین، کاهش اصطکاک سطح گسلها به خاطر نقش نرم کنندگی آب را سه تاثیر مهم سدها درسطح شکس

 .درافزایش تنش های طبیعی الیه های زمین ووقوع زلزله ها معرفی می کند

 

درهمین راستا براساس پژوهشی که پژوهشگاه بین المللی زلزه شناسی ومهندسی زلزله که درچهارمین کنفرانس 

میزان زلزله ها درمنطقه  ۰۲۲۰ژوئن  ۰۰یران ارائه شده بود پس ازاتمام آبگیری سد مسجدسلیمان در تاریخ ژئوفیزیک ا

همچنین بزرگترین لرزه القایی . درمقیاس ریشتر رخ داده اند ۰٫۹این زلزله ها با متوسط . مخزن سد افزایش یافته است

درمنطقه اطراف سد مسجد سلیمان به وقوع پیوسته  ۰۲۲۰سپتامبر  ۰۰دهم ریشتر درتاریخ  ۶و ۰درایران باقدرت 

 (.۲)است

 

میالدی درایالت سیچوان چین به وقوع  ۰۲۲٨دهم ریشتر در دوازدهم ماه مه سال  ۹و ۷بزرگترین زلزله القایی باقدرت 

 ٨۲زله حدود این زل. به اعتقاد دانشمندان چینی وآمریکایی زلزله سیچوان تحت تاثیر سد زیپینگ پو رخ داده است. پیوست

 .سد خسارت وارد کرد ۰۰٨۲هزار شهروند چینی را به کشتن داد وبه 

 شمسی ۲۰٨۹لرزه خیزی القایی درمخزن سد مسجد سلیمان، اردیبهشت  -محمدرضا ابراهیمی ومحمد تاتار -     ۲
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 ب ر     و گی هو ی  قل م   و  
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   ر       ن خ ه      و   ب ر   گر به عنو     و    ر  

 

  2012مارس  09انتشار 

 

به گزارش سایت انگلیسی زبان . شهر احواز پایتخت اقلیم احواز بار دیگر به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته شد
به نقل از سازمان بهداشت جهانی، هوی تنفسی در شهر احواز بسیار آلوده و خطرناک ” دویچه وله“خبرگزاری آلمان 

 .شده است گزارش

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی می گویند هوای تنفسی شهر احواز آلوده ترین و خطرناک ترین هوا در سطح جهان 
سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده است که وجود کارخانه های صنعتی، نفت و گاز در داخل و حاشیه شهر . است

 .باعث آلودگی شدید و خطرناک هوا در این شهر شده است

شهر احواز در جنوب غرب ایران برای چند سال پیاپی لقب خطرناک ترین شهر جهان به لحاظ آب و هوا را یدک می 
 .کشد

هزار نفر از شهروندان مقیم در آن به  ۰۲پس از بارش باران های اسیدی در این شهر، بیش از  ۰۲۲۰در ماه نوامبر سال 
 .ب وهوا راهی بیمارستان ها شده انددلیل تنگی نفس و بیماری های ناشی از آلودگی آ

مسئوالن امنیتی اقلیم و استاندار منتصب دولت … با گسترش بیماری های مختلف از جمله تنگی نفس، انواع سرطان و
 .اشغالگر در این منطقه از ارائه آمار بیماران سرطانی و تنفسی به مطبوعات جلوگیری می کنند

کیفیت آب، وجود ذرات معلق در هوا و هشدارهای مستمر سازمان بهداشت علیرغم گسترش بیماری ها، کاهش شدید 
 .جهانی، دولت ایران سیاست های غیر انسانی خود در این اقلیم را با سرعت و شدت ادامه می دهد
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 از جمله سیاست های غیر انسانی و عرب ستیز ایران در اقلیم احواز انحراف آب رودخانه های احواز از منطقه زاگرس به
 .است. …سوی دیگر شهرها از جمله قم، اصفهان، یزد، رفسنجان و

 اخبار/ جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز

 

 

  



 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 78  | PADMAZ 

 

 س  س   ی که هور   عظ م ر  خ ک ن 

 

  4103 س مبر  42  : ن   ر

 

 

 

سی اقداماتی به برر” آخرین نفسهای هور العظیم بر روی دستان آلوده نفت“وب سایت بروال با ارائه گزارشی باعنوان 
متن این گزارش به . پرداخته است که منجر به خشک شدن یک از مهمترین تاالب های خاورمیانه هور العظیم شده است

 :شرح آتی است

 آخرین نفسهای هور العظیم بر روی دستان آلوده نفت

ارت بر پروژه های چندی پیش مدیر کل حفاظت محیط زیست اقلیم احواز از بازگشت هسته های زیست محیطی برای نظ
 .نفتی در هورالعظیم و پایان دو سال سکوت اطالعاتی در باره این تاالب خبر داد

در این حال برخی از کارشناسان حوزه محیط زیست اقلیم احواز معتقدند که بازگشت ناظران زیست محیطی به تاالب 
ت مهندسی و توسعه نفت در این تاالب نخواهد هورالعظیم مانع از تکرار تخلفات زیست محیطی شرکتهای نفتی تابعه شرک

 .شد

افراد مذکور توسط سازمان محیط زیست معرفی ) به گفته آنها وابستگی اعضای هسته های زیست محیطی به وزارت نفت 
موجب خواهد شد که ناظران استقالل خود را از دست بدهند و تحت تاثیر ( و از سوی وزارت نفت پشتیبانی می شوند

 .فوذ نفتی ها، مجبور به چشم پوشی از بسیاری از مشکالت موجود در تاالب شوندقدرت و ن

تخریب مناطق تاالبی و قطعه قطعه کردن آن، : به گزارش بروال به نقل از ایرنا، ناظران مستقل محیط زیست می گویند
استقرار واحدهای غیر مجاز  عدم ارائه برنامه های احیایی، جلوگیری از ورود آب به مخازن و ممانعت از تبادل آبی،

اغلب در قسمت شمال تاالب، عدم مدیریت پسماندها و فاضالب ها در محیط تاالبی و آتش زدن حوضچه های نفتی بخشی 
 .از تخلفات میدان نفتی آزادگان در هورالعظیم است

ان و عراق قرار گرفته و تاالب هورالعظیم یکی از بزرگترین تاالب های خاورمیانه است که در خط مرزی دو کشور ایر
در هشت سال جنگ و حضور نیروهای نظامی در منطقه عمال امکان هرگونه نظارت بر برنامه های زیست محیطی در 

 .آن وجود نداشت
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در زمان جنگ در این تاالب و باقی ماندن این جاده ها پس از پایان جنگ نیز موجب ( دسترسی)احداث جاده های آنتنی 
کیلومتر دایک مرزی در این تاالب که گفته ۲۲۴الب به چهار بخش شده به گونه ای که حتی ساخت حدود تقسیم شدن این تا

 .می شد موجب احیاء دوباره هورالعظیم می شود هم نتوانست سبب بهبود وضعیت شود

بیش از  و بر اساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد، ٨۷سال ها پس از جنگ، نوبت به نفتی ها رسید و در سال 
هفت هزار هکتار از اراضی ملی واقع در دشت آزادگان احواز برای عملیات حفاری البته با رعایت قوانین زیست محیطی 
به مدت پنج سال در اختیار وزارت نفت قرار گرفت و مقرر شد پس از قطعیت استخراج نفت، بهره برداری از محل هر 

 .سال به وزارت نفت واگذار شود ۰۲از نقطه استخراج به مدت متر  ۰۰۲یک از چاههای استخراج نفت با شعاع 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، کلیه عرصه های تاالبی متعلق به دولت و  ۲۶این در حالی است که بر اساس ماده 
ن ماده در اختیار سازمان محیط زیست است و این سازمان نمی تواند عین آنها را واگذار کند و به نوعی بر اساس ای

 .قانونی، واگذاری اراضی تاالبی به صنعت نفت کاری خالف قانون بوده است

توسط شرکت ایمپکس ژاپن انجام شد و بر اساس نظر ۲۰۷٨در این بین طراحی پروژه میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال 
آن رعایت شده بود که از جمله  برخی از کارشناسان الزامات زیست محیطی منطبق با استانداردهای بین المللی در طراحی

 .این الزامات، استقرار هسته های زیست محیطی در میدان نفتی آزادگان جنوبی بود

در  ٨۲البته این الزام زیست محیطی سه سال پس از شروع عملیات اجرایی میدان نفتی آزادگان جنوبی و اواخر سال 
نفتی مستقر در تاالب هورالعظیم به اداره کل محیط زیست  تاالب محقق شد، اما ارسال گزارشهایی از عملکرد میادین

احواز در این دهه توسط ناظرین زیست محیطی تاالب، به سادگی منجر به اخراج هسته های زیست محیطی از تاالب 
 .هورالعظیم شد

شنیده  ٨٨ن شمالی در سال با اکتشافات نفتی انجام شده در میدان نفتی آزادگان جنوبی، زمزمه راه اندازی میدان نفتی آزادگا
شامل مشخصات جغرافیایی، عمق )شد و در حالی که در ابتدا در مرحله امکان سنجی و مکان یابی، گزارشهای ارزیابی 

انجام می شود، اما عملیات اجرایی میدان نفتی آزادگان شمالی قبل از ( تاالب، رژیم آبی تاالب و بسیاری موارد دیگر 
 .شد و پس از آن سازمان محیط زیست مجوز ارزیابی این میدان را تایید کرد مطالعات ارزیابی انجام

کاظم گمراوی یکی از اعضاء پیشین هسته های زیست محیطی در تاالب هورالعظیم در خصوص مطالعات زیست محیطی 
از اجرای طرح به عنوان مثال در گزارشهای ارزیابی این میادین هدف : میدان های نفتی آزدگان جنوبی و شمالی گفت

هزار بشکه نفت  ۰۲۲چاه نفتی بیان شده اما در صفحه دیگر مطالعات، هدف از توسعه میدان رسیدن به تولید۲٨احداث 
چاه این مقدار نفت به دست نیاید می توانند چاههای بیشتری حفر کنند و این در حالی  ۲٨اعالم شده است، یعنی اگر با حفر 
 .ه در میدان آزادگان شمالی مطالعات لرزه نگاری سه بعدی انجام نشده استاست که در حفاری های انجام شد

این هسته ها برای نظارت بر عملکرد و : وی در خصوص استقرار هسته های زیست محیطی در تاالب هورالعظیم گفت
لیت های میدان نفتی فعالیت های میدان نفتی آزادگان جنوبی در تاالب مستقر شده بود، اما ناظران ملزم شدند که بر فعا

آزادگان شمالی نیز نظارت کنند در صورتی که در مجوز صادر شده از سوی سازمان محیط زیست آورده شده که هسته 
 .های زیست محیطی مجزا باید فعالیت های این دو طرح را مورد بررسی قرار دهد

شمالی الزامات زیست محیطی رعایت نمی شود،  هیام با اشاره به اینکه در میدان نفتی آزادگان دبیر انجمن زیست محیطی
تفاوت عمده میدان نفتی آزادگان شمالی با جنوبی این است که آزادگان شمالی عمال در عرصه تاالب اجرا شده و : ادامه داد

 .ساخت جاده و سکوهای نفتی و حفاری ها در عرصه تاالب، قسمت شمالی هورالعظیم را از بین برده است

در زمان بازرسی از تاالب برای مستند سازی، با قایق از روی الشه های ماهیان عبور می کردیم که این  :گمراوی افزود
 .فاجعه زیست محیطی حاصل فعالیت های نفتی در تاالب است

اجرای طرح های نفتی آزادگان در تاالب هورالعظیم موجب تکه تکه شدن آن شده و عمال قدرت خود پاالیی را : وی گفت
 .تاالب گرفته است از این

شرکت های نفتی در راستای اهداف خود عمل می کنند و زمانی که متوجه شدند : این فعال زیست محیطی اظهار کرد
گستره گزارشهای ارسال شده از سوی ناظران زیست محیطی تاالب اذهان عمومی را متوجه مشکالت به وجود آمده در 
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زیست محیطی از هورالعظیم کردند زیرا پشتیبان اصلی اعضاء این هسته ها  این تاالب کرده، اقدام به اخراج هسته های
 .شرکت های نفتی موجود در تاالب بودند

 

 

  س قر ر هس ه ه ی   ست م  طی  ر هور  عظ م ب  رو کر      
 

موجب شد شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان مسوول اصلی اجرای  ۹۲اخراج هسته های زیست محیطی در سال 
پروژه های نفتی در تاالب هورالعظیم، در چند سال گذشته با حضور در این تاالب تعهدات زیست محیطی خود را نادیده 

 .گرفته و با خروج ناظرین از این تاالب دیگر نگران فعالیت هایش در هورالعظیم نباشد

هورالعظیم با رویکرد جدید و  اما مدیر کل حفاظت محیط زیست احواز از بازگشت هسته های زیست محیطی به تاالب
 .برای نظارت بر فعالیت های میدان های نفتی آزادگان جنوبی و شمالی خبر داد

با توافقات انجام شده با شرکت نفت، افراد مورد تایید محیط زیست احواز به : احمد رضا الهیجان زاده اظهار داشت
 .چه سریعتر موافقت خود را با به کارگیری آنها اعالم کندوزارت نفت معرفی شده اند که امیدواریم این وزارتخانه هر

وظیفه اصلی هسته های زیست محیطی کنترل، پایش و نظارت بر اجرای پروژه های طرح های نفتی : وی ادامه داد
 .آزادگان شمالی و جنوبی، طرح میدان نفتی یاران و میدان نفتی یادآوران است

 
بر اساس دستور العمل سازمان محیط زیست، افراد ناظر در تاالب هورالعظیم : ودمدیر کل حفاظت محیط زیست احواز افز

 .از سوی این سازمان انتخاب شده اند

در این حال هنوز این سوال ذهن دوستداران تاالب هورالعظیم را مشغول کرده که رویکرد تازه هسته های زیست محیطی 
از برنامه ها و پروژه های نفتی در غیاب این ناظرین انجام شده چه که قرار است پس از دو سال اخراج و اجرای بسیاری 

 خواهد بود؟ آیا این رویکرد به نفع تاالب است، یا بار دیگر هورالعظیم قرار است قربانی مصلحت صنعت نفت شود؟

 

ناقص است هسته های زیست محیطی فرآیندی کامال : گمراوی با نقد طرح ناظران زیست محیطی تاالب هورالعظیم گفت
زیرا کارشناس و ناظری که در کار خود استقالل نداشته باشد و با وابستگی به صنعت وارد کار شود، در آخر یا متمایل به 
صنعت می شود و یا در صورت مقاومت به راحتی کنار گذاشته خواهد شد؛ مانند اخراج هسته های زیست محیطی از 

 .ی ناظرین از عملکرد شرکت های نفتی حاضر در تاالب انجام شدتاالب هورالعظیم که به علت ارسال گزارشها

 

دبیر انجمن زیست محیطی هیام با اشاره به اینکه فرآیند هسته های زیست محیطی تنها در صورت وابسته بودن به سازمان 
ن وابستگی، سازمان حفاظت محیط زیست این توانایی را دارد که بدو: محیط زیست می تواند مفید باشد، اظهار داشت

 .نیروهای گزینش شده خود را در تاالب هورالعظیم مستقر کند
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احواز استانی است نفتخیز و باید با راه اندازی دفتری به عنوان دفتر نظارت بر فعالیت های نفتی در : وی اظهار کرد
 .ورد بررسی قرار گیرداستان که زیر نظر اداره محیط زیست احواز اداره شود عملکرد تمام میادین نفتی استان م

این فعال حوزه های زیست محیطی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام عرصه تاالب هورالعظیم در اختیار شرکت های 
چندین سال از فعالیت های نفتی در این تاالب گذشته و جاده ها، چاهها و سکوهای نفتی ساخته شده : نفتی قرار دارد، افزود

 .ه یکچارچه تاالب را تکه تکه کرده استو این فعالیت ها بدن

 .نظارت باید در ابتدای کار انجام می شد نه اکنون که دیگر چیزی از تاالب هورالعظیم باقی نمانده است: وی تصریح کرد

 
 

  ق  به  ی که ه چ گ     م   نمی  و 
 

کرخه که تامین کننده اصلی آب  در چند سال گذشته به دلیل بروز خشکسالی های پی در پی در حوضه آبریز رودخانه
تاالب هورالعظیم است، این رودخانه نتوانسته آب مورد نیاز کشاورزی منطقه را تامین کند و در برخی از سالها ورودی 

 .آب به تاالب به صفر رسیده است

العظیم خبر متر مکعب آب در ثانیه برای تاالبهای شادگان و هور ۲۲مدیر کل حفاظت محیط زیست احواز از اختصاص 
سال  ۴۲محاسبه حق آبه این دو تاالب در جدول برنامه سازمان آب و برق احواز موفقیت خوبی است و در : داد و گفت

 .گذشته هیچگاه چنین برنامه ای جزو جدول های محاسباتی این سازمان قرار نگرفته است

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/12/hoor-al3azim-1.jpg
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عب در ثانیه است و در برخی موارد برداشت های با این حال اکنون میزان ورودی آب به تاالب هورالعظیم فقط دو متر مک
 .کشاورزان در مسیر، اجازه ورود همین مقدار کم را هم به تاالب نمی دهد

در سال گذشته افزایش میزان بارندگی ها در اقلیم احواز موجب کاهش مصرف آب کشاورزی شد و ورود آب به 
 .هورالعظیم، جانی تازه به پیکر خشکیده تاالب بخشید

در باره تعیین حق آبه از سوی سازمان آب و برق برای تاالبهای شادگان و هورالعظیم نیز ناظران خوشبین نیستند و  اما
این نوع تعهدات در گذشته نیز بارها داده شده اما هیچگاه به آن عمل نشده و اداره کل محیط زیست احواز نیز : می گویند

 .تاالب را تخمین زده استتاکنون به صورت چشمی میزان ورود آب به این 

 
 

 هور  عظ م ک نو  گر  و غب ر
 

تبدیل شدن تاالب هورالعظیم به یکی از کانون های اصلی گرد و غبار از دیگر هشدارهای اداره کل محیط زیست احواز به 
 .مقامات ارشد کشوری است که چند سالی پیگیر برنامه هایی برای کاهش گرد و غبار در اقلیم احواز هستند

بگفته ناظران زیست محیطی اکنون گرد و غبار ها فقط منشاء خارجی ندارد و تاالب هورالعظیم که زمانی سپری طبیعی 
 .در مقابل گرد و غبار محسوب می شد به یکی از کانون های گرد و غبار تبدیل شده است

 ۷۰۲احت تاالب هورالعظیم از مس: الهام خاکسار کارشناس و مسوول آزمایشگاههای اداره کل محیط زیست احواز گفت
به یکصد هزار هکتار رسیده و خودسوزی تاالب بر اثر خشک شدن نیزارها نیز به یکی از  ۲۹۷۲هزار هکتار در سال 

 .مشکالت اصلی هورالعظیم تبدیل شده است

در نتیجه اتخاذ  نکته پایانی اینکه اداره کل محیط زیست احواز و تاالب هورالعظیم وارث معضالت و مشکالتی هستند که
تصمیمات روسا و کارشناسان پیشین سازمان محیط زیست در باره تاالب هورالعظیم به وجود آمده است زیرا تمام 
مجوزهای توسعه میادین نفتی در دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست صادر شده و اداره کل محیط زیست احواز تنها ابالغ 

 .کننده این تصمیمات بوده است

 وب سایت بروال: منبع 

 .درمتن فوق به جای نام های فارسی از نام های تاریخی ومردمی عربی استفاده شده است: پادماز

 

 

 

  



 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 83  | PADMAZ 

 

 گو ه ه  ی    ف  عه   و      نگ    م ر

 

  2013 نوامبر 25 انتشار

میزان آلودگی آمارهایی درباره ” همایش تخصصی ریزگردها، پایش، اثرات وراهکارهای مقابله با آن“چندی پیش در  

این آمارها در ستون شدت آلودگی نشان . شمسی ارائه شده است ۲۰٨۷و ۲۰٨۶خیره کننده هوای شهر احواز در سالهای 

این آمارها گوشه هایی ازفاجعه ای را نشان می دهند . می دهد که هوای شهر احواز چندین برابر میزان مجاز آلودگی است

 .از مردم اقلیم احواز را می گیردکه به آرامی ساالنه جان هزاران تن 

 

 :۰۸۳۱ و ۰۸۳۱ ه یس ل  ر   و   وغب ر گر    و گی سو بق و  م ر

 (28/12/86)تا(30/5/86)گزارش وضعیت کیفیت هوای احواز از تاریخ ( 1ـ2)جدول 

 ردیف
روزوقوع 
 آلودگی

تاریخ وقوع پدیده گرد 
 و غبار

حداکثر غلظت گرد وغبار 
بر حسب میکروگرم برمتر 

 مکعب

مقایسه با )شدت آلودگی 
 (حد مجاز

 برابرحد مجاز6 1539 30/5/1386 شنبهسه 1

 برابرحد مجاز9 2320 6/6/1386 شنبهپنج 2

 برابرحدمجاز10 2536 9/6/1386 شنبه 3

 برابرحدمجاز12 3686 21/6/1386 پنجشنبه 2

 برابرحد مجاز 5/1 222 2/5/1386 چهارشنبه 5

 برابرحدمجاز 5/5 1886 15/5/1386 یکشنبه 6

 برابرحدمجاز5/3 886 16/5/1386 دوشنبه 5

 برابرحد مجاز5/11 3002 30/5/1386 دوشنبه 8

 برابرحدمجاز2 553 26/8/1386 شنبه 9

 برابرحد مجاز2 1020 29/8/1386 شنبهسه 10

 برابرحد مجاز5/2 585 30/8/1386 چهارشنبه 11

 زبرابرحد مجا13 3222 23/9/1386 جمعه 12
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 برابرحد مجاز2/3 839 29/9/1386 پنجشنبه 13

 برابرحد مجاز 2 298 10/10/1386 شنبه 12

 برابرحد مجاز2 511 2/10/1386 یکشنبه 15

 برابرحدمجاز5 1851 16/10/1386 یکشنبه 16

 برابرحد مجاز5/10 2550 11/11/1386 پنجشنبه 15

 برابرحدمجاز5 1825 12/11/1386 جمعه 18

 برابرحدمجاز8/1 252 15/11/1386 هچهارشنب 19

 برابرحدمجاز22 5521 22/11/1386 دوشنبه 20

 برابرحدمجاز2/6 1660 26/11/1386 جمعه 21

 برابرحد مجاز 5/5 1232 25/11/1386 شنبه 22

 برابرحد مجاز2 1029 28/11/1386 یکشنبه 23

 برابرحد مجاز 5/2 663 30/11/1386 شنبهسه 22

 برابرحدمجاز2 525 5/12/1386 یکشنبه 25

 (28/12/86)تا ( 30/05/86)گزارش وضعیت هوای احواز از تاریخ ( 1ـ2)ادامه جدول

روز وقوع  ردیف
 آلودگی

تاریخ وقوع پدیده گرد 
 و غبار

حداکثر غلظت گرد و غبار 
بر حسب میکروگرم 

 برمترمکعب

مقایسه با )شدت آلودگی 
 (حد مجاز

 برابرحدمجاز5/12 3300 9/12/1386 پنجشنبه 26

 برابرحدمجاز 5/5 2009 13/12/1386 دوشنبه 25

 برابرحدمجاز1/8 2119 19/12/1386 یکشنبه 28

 برابرحد مجاز2/2 1102 23/12/1386 پنجشنبه 29

 برابرحد مجاز2/3 822 22/12/1386 جمعه 30

 برابرحد مجاز5/8 2110 26/12/1386 یکشنبه 31
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 (8/5/85)تا ( 1/1/85)ی احواز از تاریخ گزارش وضعیت کیفیت هوا( 2ـ2)جدول

روز وقوع پدیده  ردیف
 گردو غبار

تاریخ وقوع پدیده 
 گرد وغبار

حداکثر غلظت 
گرد وغبار 

برحسب میکرو 
گرم بر متر 

 مکعب

شدت 
مقایسه با )آلودگی

 (حد مجاز

 طول مدت وقوع آلودگی

ساعت در وضعیت 25 برابرحد مجاز2 1101 3/1/85 شنبه 1
 بحرانی

برابرحد  3/3 860 2/1/85 کشنبهی 2
 مجاز

ساعتدر وضعیت  18
 بحرانی

برابرحد 5/3 932 5/1/85 چهارشنبه 3
 مجاز

ساعت در وضعیت  28
 بحرانی

برابرحد 3/5 1201 8/1/85 پنجشنبه 2
 مجاز

ساعت در وضعیت 20 برابرحد مجاز 2 1015 15/1/85 شنبه 5
 بحرانی

ساعت در وضعیت 56 برابرحد مجاز16 2200 31/1/85 شنبه 6
 بحرانی

ساعت در وضعیت 82 برابرحدمجاز2 1016 10/2/85 شنبهسه 5
 بحرانی

  برابرحدمجاز36 9360 11/2/85 چهارشنبه 8

 برابرحدمجاز18 2536 12/2/85 پنجشنبه 9

ساعت در وضعیت 82 برابرحدمجاز5 1232 28/2/85 شنبه 10
 بحرانی

  برابرحدمجاز12 3600 6/3/85 دوشنبه 11

  برابرحدمجاز5/3 890 5/3/85 شنبهسه 12

  برابرحدمجاز5/2 692 8/3/85 چهارشنبه 13
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 (8/5/85)تا (1/1/85)گزارش وضعیت کیفیت هوای احواز از تاریخ( 2-2)ادامه جدول

روز وقوع  ردیف
 آلودگی

تاریخ وقوع پدیده 
 گرد وغبار

حداکثر غلظت 
گرد وغبار 
برحسب 
میکروگرم 
 برمتر مکعب

لودگی شدت آ
مقایسه با حد )

 (مجاز

 طول مدت وقوع آلودگی

  برابرحد مجاز2/2 590 11/3/85 شنبه 12

 

 

ساعت در وضعیت  220
 بحرانی

 برابرحد مجاز2 505 12/1/85 یکشنبه 15

برابرحد  5/2 660 13/3/85 دوشنبه 16
 مجاز

 برابرحد مجاز5/2 630 12/3/85 شنبهسه 15

 برابرحد مجاز5/2 620 15/3/85 چهارشنبه 18

 برابرحد مجاز5/2 655 16/3/85 پنجشنبه 19

 برابرحد مجاز2/2 585 15/3/85 جمعه 20

 برابرحد مجاز3 510 18/3/85 شنبه 21

 برابرحد مجاز5/2 630 19/3/85 یکشنبه 22

 برابرحد مجاز22 5520 20/3/85 دوشنبه 23

عت در وضعیت سا 22 برابرحد مجاز5 1252 30/3/85 پنجشنبه 22
 بحرانی

ساعت در وضعیت  96 برابرحد مجاز10 2550 10/2/85 دوشنبه 25
 بحرانی

ساعت در وضعیت 28 برابرحد مجاز5/2 660 19/2/85 چهارشنبه 26
 بحرانی

ساعت دروضعیت  52 برابر حد مجاز6 1508 22/2/85 دوشنبه 25
 بحرانی

ساعت در وضعیت 22 برابرحدمجاز6 1590 5/5/85 دوشنبه 28
 بحرانی
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 :۳۱ـ۳۱ س ل  ر   و   هو ی کم ت و ک ف ت ه ی      م ر   ل ل و     ه

 :گرددنتایج کمی وکیفی زیر حاصل می( ۰ـ۰)و ( ۲ـ۰)با توجه به تجزیه وتحلیل آمار جدول شماره

از  ٨۶روز آلوده در سال  ۶۰روزه جمعا   ۰مورد بوده که با مدت وقوع  ۰۲تعداد موارد گرد وغبار  ٨۶ـ در سال 

 .به وقوع پیوسته است ۰۹/۲۰/٨۶تا  ٨۶/۰۲/۰

بوده  ۷/۰/٨۷ تا   ۲/۲/٨۷از  ٨۷روز آلوده در سال  ۰۷ مورد بوده که جمعا   ۰٨تعداد موارد گرد وغبار  ٨۷ـ در سال 

 .است

 .روز بوده است ۲۲۲حدود  ۰۲/۰/٨۷تا  ۰۲/۰/٨۶ـ جمع روزهای آلوده در یکسال از 

 بوده است ٨۶روز در نیمه دوم سال  ۶۲و  ٨۷روز در نیمه اول سال  ۴۲روز حدودا   ۲۲۲ ـ از این

 ۰۰میکروگرم در متر مکعب یعنی حدود  ۰۷۰۲به میزان ( ۰۰/۲۲/٨۶)در بهمن ماه ٨۶ـ حداکثر میزان آلودگی در سال 

 ۹۰۶۲با میزان ( ۲۲/۰/٨۷)یبهشت ماه با افزایش قابل توجه در ارد ٨۷برابر حد مجاز بوده که این میزان حداکثر در سال 

در طول ( ۲۶۲۱افزایش )برابر حد مجاز بوده که نشان از بحرانی ترشدن پدیده ۰۶میکروگرم در متر مکعب یعنی حدود 

 .گرددبینی میپیش     ترهای آینده نیز بحرانیماه دارد که این روند برای سال ۰کمتر از 

برابر حد  ۰/۲میکروگرم در متر مکعب بوده که  ۴۰۴به میزان ( ۴/۷/٨۶)مهرماه  در ٨۶ـ حداقل میزان آلودگی در سال 

میکرو گرم  ۰۲۷به میزان  ۲۰/۰/٨۷با افزایش قابل توجهی درخردادماه  ٨۷مجاز بوده ولی حداقل میزان آلودگی در سال 

بحرانی ترشدن حداقل آلودگی داشته که نشان از  ۲۰۲۱ماه حداقل پدیده نیز افزایش  ٨در متر مکعب در طول کمتر از 

های آینده نیز بوده و همچنین نشان دهنده این موضوع است که میزان حداقل گرد وغبار روبه افزایش است و در سال

 .تر خواهد شدبحرانی

بوده که منجر ( ۰۲/۰/٨۷تا  ۰/۲/٨۷از تاریخ )روز آن وضعیت بحرانی ۰۲روز بوده که  ۰۷روزهای آلوده ٨۷ـ در سال 

 .عطیلی مدارس، تعطیلی پروازها و ادارات شده استبه ت

بوده که ( ۰۶/۲۰/٨۶تا  ۰۲/۰/٨۶از تاریخ )روز آن وضعیت بحرانی ۰٨روز بوده که  ۶۰روزهای آلوده  ٨۶ـ در سال 

 .شده است… منجر به تعطیلی مدارس، تعطیلی پروازها، ادارات و 

تحت عنوان جدول تغییرات ماهیانه حداکثر، جدول تغییرات ماهیانه به ترتیب  ۴تا  ۰ـ نتایج این تجزیه و تحلیل در جداول 

، تغییرات حداکثر ماهیانه، بیشترین میزان آلودگی در ۰در جدول . حداقل جدول و تغییرات فصلی ارائه شده است

. قوع پیوسته است، تغییرات حداقل ماهیانه، کمترین میزان آلودگی در مهرماه به و۰اردیبهشت ماه اتفاق افتاده و در جدول 

شود که آلودگی در فصل تابستان و پاییز حداقل بوده و ، با عنوان تغییرات فصلی، مشخص می۴با اندکی دقت در جدول 

ریزی شهری توان در مدیریت و برنامهباشد لذا از این نتایج میدرفصول بهار و زمستان آلودگی گرد وغبار حداکثر می

 های اجراییتوان سعی نمود عملیاتبرای مثال می. گیری نمودبهره
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 (میکروگرم در متر مکعب)جدول تغییرات ماهیانه حداکثر آلودگی گرد وغبار احواز: ۰جدول شماره 

حداکثر میزان 

برمتر  میکروگرم)آلودگی

(مکعب  

 سال ماه

 61 مرداد 6050

 61 شهریور 5161

 61 مهر 5552

 61 آبان 6525

 61 آذر 5244

 61 دی 6606

 61 بهمن 5555

 61 اسفند 2455

 68 فروردین 0515

 68 اردیبهشت 0825

 68 خرداد 4885

 68 تیر 6005

 68 مرداد 6005
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 (میکرو گرم در متر مکعب)زاوحاهیانه حداقل آلودگی گرد وغبار اجدول تغییرات م ۰جدول شماره 

حداقل میزان 

میکرو گرم بر متر )آلودگی

(مکعب  

 سال ماه

 61 مرداد 6050

 61 شهریور 4525

 61 مهر 242

 61 آبان 005

 61 آذر 650

 61 دی 066

 61 بهمن 282

 61 اسفند 028

 68 فروردین 615

 68 اردیبهشت 6561

 68 خرداد 058

 68 تیر 115

 68 مرداد 6005
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 (مکعب میکرو گرم در متر)تغییرات فصلی میزان آلودگی گرد وغبار در احواز  ۴جدول شماره 

 

 فصل حداکثر میزان آلودگی

 بهار 0515

 تابستان 5161

 پاییز 5244

 زمستان 0846

 

 

امیرحسین رجایی، کارشناس ارشد زدایی،بیابان اقدامات لزوم و احواز استان ریزگردهای اثرات و منشاء :منبع 

علوم جنگل، عضو  -ری منابع طبیعیخاکشناسی، کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی احواز و سینا عطارروشن، دکت

 .هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد احواز
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 هو ی   و     و   به  ور ن وم  ست

 

  2013 نوامبر 25 انتشار

و یک نماینده دیگر ازکمیسیون بهداشت و درمان پارلمان ( اندیمشک)به گزارش خبرگزاری ایرنا نماینده شهر صالحیه 
این دونماینده اظهار داشته . لوده بودن ریزگردهای اقلیم احواز به اورانیوم ضعیف شده خبر دادنددولت مرکزی ایران ازآ

اند که دولت مرکزی برای حل بحران آلودگی هوای احواز اقدام خاصی انجام نداده و در عوض صدا وسیمای مرکزی 
 .ایران گزارش هایی از پاک بودن هوای احواز منتشر می کند

یات عضو کمیسیون بهداشت و درمان پارلمان ایران با انتقاد از کتمان واقعیت توسط رسانه ملی ایران گفته شهال میرگلو ب
است که خاک اقلیم احواز به بقایای بمب های شیمیایی آلوده است و ریز گردهایی که از عراق وارد می شود نیز، آلوده به 

 .اورانیوم ضعیف شده هستند

سیما انتقاد کرده و خواستار مطرح شدن علت اصلی بحران  و ان مجلس ازعملکرد صداعضو کمیسیون بهداشت و درم
وی از صداوسیمای مرکزی ایران خواسته است تا به جای پخش گزارش های . آلودگی محیط زیست احواز شده است

 .غیرواقعی درباره پاک بودن هوای احواز، حقیقت را اعالم کند

شهر صالحیه در پارلمان مرکزی ایران اظهار داشته است که آلودگی از یک سو بر  ازطرف دیگر عیسی دارایی نماینده
اثر وجود گاز سولفور در هوا و از سوی دیگر هجوم ریز گردهایی که آلوده به مواد شیمیایی و اورانیوم ضعیف شده مانده 

 .در خاک هستند

خورند مایع ممات است و از سوی دیگر هوایی  میاز یک سو آبی که “: وی در زمینه وضعیت بحرانی مردم احواز افزود
 .”کند باران رحمت برایشان مایه زحمت است و مردم را روانه بیمارستان می. دهد کنند بوی مرگ می که تنفس می

در مورد آلودگی   :عیسی دارایی با اشاره به شدت یافتن آلودگی هوای احواز، در تشریح انواع آلودگی هوا در استان گفت
دارایی در ادامه . شود استان یکی مسئله آلودگی هوای صنعتی است و دیگری بحث ریزگردها که وارد این استان می هوای

های گذشته برای مسئله ریزگردها کاری  به اعتقاد من دولت“با اشاره به جلسه نمایندگان استان با روحانی گفته است که 
 .”پیگیری جدی این موضوع است اند و خواست ما از رئیس جمهور فعلی انجام نداده

شدن اهوار احواز را درنتیجه   او با نادیده گرفتن تاثیر مستقیم ساخت دهها سد برروی رودخانه های احواز، علت خشک
وی گفت که ایران در این زمینه کار . های دانسته؛ که خود سبب به راه افتادن طوفان های شن شده است جنگ و خشکسالی
 .ه استمفیدی انجام نداد

نماینده مردم صالحیه در ادامه از دولت مرکزی خواست که با توزیع شیر، ماسک و ابزارهای مورد نیاز بیماران تنفسی 
ها هم به اندازه تهران  ها و دیگر استان دولت باید به شهرستان: گوید در اقلیم احواز به این استان هم توجه داشته باشد و می

 .توجه داشته باشد

های صنعتی  ما در موضوع آالینده: کند یابی صنایع اقلیم احواز تصریح می با انتقاد از عدم کارشناسی در مکان او همچنین
دراین زمینه شایان ذکر است که صنایع و . های مناسبی نیستند ایم و صنایع استان در مکان کار کارشناسی انجام نداده

رای دولت مرکزی ایران، به هیچ وجه مسئله محیط زیست در ارزیابی کارخانه های تاسیس شده به دلیل نقش امنیتی آنها ب
 .های این صنایع لحاظ نشده است
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دارایی در ادامه در انتقاد از عملکرد صدا وسیما مبنی عدم پرداختن به مشکالت آب و هوای اقلیم احواز و کتمان حقیقت 
 .احواز آلودگی هوا داریم مسئوالن چه بپذیرند و چه نپذیرند، ما در اقلیم: شود متذکر می

ها به  این خاک: گوید های جنگ اشاره کرده و می دارایی در ادامه به آلودگی خاک منطقه به باقی مانده مواد شیمیایی بمب
شود آلوده به اورانیوم ضعیف شده  های شیمیایی آلوده است و همچنین ریز گردهایی که از عراق وارد می باقی مانده بمب

 .است

 .شود ها می ها باعث بروز سرطان و بسیاری از بیماری دهد این ریز گردها و آلودگی ادامه میدارایی 

شایان ذکر است که برخی فعاالن احوازی علت امتناع مسئوالن استانی ازگفتن حقیقت این بحران زیست محیطی و انسانی 
به اعتقاد برخی، فعالیت های هسته ای . ستبسیار خطرناک، را بزرگ بودن خطری می دانند که این فاجعه را رقم زده ا

 .مخفی دولت مرکزی ایران در اقلیم احواز می تواند علت اصلی تلفات انسانی دراین اقلیم باشد

در هفته های گذشته بیش از بیست هزار شهروند احواز به دالیل نامعلومی دچار تنگی نفس شده و راهی بیمارستان ها 
 .شدند

 .یز شاهد بروز بیماری های ناشناخته و تولد نوزدان ناقص الخلقه در سایر اقلیم احواز بوده ایمدر طی سال های گذشته ن
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 ن   ج خ ر  کنن   پژوه ی  رب ر   رب ر  مرگ و م ر ن  ی      و گی هو 

 

 2013 دسامبر 15 انتشار

  

 مجاز ازحد کمتر هایی درغلظت حتی زری ذرات است شده منتشر النست علمی درمجله اخیرا که پژوهشی براساس :پادماز

 پرشاگن یوران اظهارات به بنا .دهد می افزایش را انسانها میر مرگ میزان و بوده خطرناک نیز اروپا برای شده تعیین

 میزان ریز ذرات غلظت برای اروپا اتحادیه حدمجاز که درحالی درسوئد، کارولیسنکا انستیتو زیست محیط بخش عضو

 را انسانها مرگ خطر درمترمعکب میکروگرم ۲۰ باغلظت ریز ذرات است، درمترمکعب میکروگرم ۰۰  ساالنه میانه

 .دهد می افزایش

 

هزار نفر دراین  ۰۶۲کشور اروپایی انجام شده اند را شامل می شود و  ۲۰در  پژوهش همزمان که ۰۰این پژوهش علمی 

 .پژوهش مورد مطاله قرار گرفته اند

محیط زیست انستیتو کارولیسنکا درسوئد، یکی از دانشمندان سوئدی است که دراین پژوهش یوران پرشاگن عضو بخش 

میکروگرم درمترمعکب، خطر  ۲۰وی بیان داشته است که ذرات ریز حتی درغلظت های پایین نظیر . شرکت داشته است

 .اهش غلظت آنها باید تالش کردمرگ انسانها را افزایش می دهد واین امر باید ازسوی دولت ها جدی گرفته شده وبرای ک

 

وی درباره افزایش خطر مرگ ومیر انسان ها همراه بافزایش غلظت ذرات ریز اظهار داشت که برای غلظت های بیشتر 

 .را هفت درصد افزایش می دهد خطر مرگ   میکروگرم درمتر مکعب، افزایش هر پنج میکروگرم درمتر مکعب ۲۰از 

شخاصی که ازمرگ جان سالم بدر برده اند، به بیماریهای نظیر آسم، ازکارافتادگی عملکرد بنابراین پژوهش آن دسته از ا

 .ریه ها، بیماری های قلبی وعروقی دراثر استنشاق ذرات ریز دچار شده اند

 .هزار نفر دراتحادیه اروپا به دلیل آلودگی هوا جان خود را ازدست می دهند ۰۲۲بنابه آمارهای رسمی ساالنه 

نتایج این پژوهش با آمارهای رسمی دولت مرکزی ایران ازمیزان غلظت ذرات ریز دراقلیم احواز، شگفتی آور مقایسه 

 ۲۰٨٨براساس داده های ایستگاههای سنجش آلودگی هوا دراحواز، حداقل میزان گردوغبار در این شهر در سال . است

این مقادیر به . یکروگرم درمتر مکعب استم ۹۰۶۲میکروگرم درمترمکعب و حداکثر میزان گردوغبار  ۰۴۰۰شمسی 

 .برابر حدمجاز دراتحادیه اروپا است ۰۷۰برابر و  ۲۰۶ترتیب 

 پادماز: تدوین
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  ذف  ع ب ر م  ر ر  گر ه      بو  ه، علی رغم  لف ت   نی   و     

 

 2013 دسامبر 13 انتشار

  

. کرده است ۹۰ر ریزگردها وگردوغبار ازبودجه سال دولت مرکزی ایران درسال جاری شمسی اقدام به حذف اعتبار مها 

این اقدام دولت مرکزی درحالی صورت می گیرد که بیمارهای قلبی وعروقی و سرطان ناشی از آلودگی شدید هوای 

 .احواز به ذرات ریز معلق، ساالنه جان چند هزار احوازی را می گیرد

 

ا حذف اعتبار گردوغبار و ریزگرد از محل مازاد درآمد نفتی، ب: معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت 

رود با جبران این نقیصه زمینه را برای  های مخرب وجود ندارد و از مجلس انتظار می اعتباری برای مهار این پدیده

 .های زیست محیطی فراهم آورند کاهش بحران

 

نیز تالش کردیم برای محیط زیست از محل  ۹۰در سال  محمد نوری امیری در گفتگو با خبرگذاری فارس با بیان اینکه

کاهش چشمگیر اعتبارات زیست محیطی سازمان و سایر : مازاد درآمد نفتی اعتباری در نظر گرفته شود ، اظهار داشت

شود که عمال امکان مدیریت این پدیده در سال  سبب می ۲۰۹۰دستگاههای دخیل، و حذف اعتبار مهار ریزگردها در سال 

 .ممکن نگردد ۲۰۹۰

 

میلیون دالر هزینه شود تا از  ۰۲به گفته وی، به ازای هر یکصدکیلومتر از طول مرزهای کشور حداقل بایستی حدود 

 ۰۲تجهیزات و فناوری های نوین مورد استفاده، امکان مهار . شدت ورود ریزگردهای عربی به کشورمان جلوگیری نماییم

شود که در کریدورهای ورودی ریزگردها، تجهیزات به طور  ا نتایج زمانی کامل میدرصدی ریزگردها را دارند ام ۷۲تا 

 .کامل نصب گردند

 

میلیون دالر در سال است که طی یک  ۰۲۲این امر مستلزم اختصاص اعتبار کافی در حدود   :نوری امیری تصریح کرد

 .هار گردندساله، ریزگردهای ورودی از کشورهای عربی منطقه به کشورمان م ۰فرآیند 

 

شایان ذکر است که دولت مرکزی ایران درحالی که دهها سد برروی رودخانه های غرب سلسه جبال زاگرس ساخته 

وتاالبهای اقلیم احواز وعراق راخشکانده است، به شکل شگفت آوری عراق را مسئول طوفان شن خاورمیانه معرفی می 
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ل اصلی خشک شدن تاالب ها وزمین های خود دانسته و خواهان درمقابل عراق، کشورهای ایران وترکیه را عام. کند

 .برچیده شدن سدهای ساخته شده برروی رودخانه های مشترک بین این کشور وایران وترکیه شده است

 .عراق سرزمین تاالب های مهم خاورمیانه از خود هیچ رودخانه ای که سرچشمه اش درخاک این کشور باشد، ندارد
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   و  ی ر  ر هی ب م رس    کر  ۰۱۱۱ ب ش    ب رن گی،

 

 2013 نوامبر 19 انتشار

در احواز بیش از دو هزار نفر به دلیل مشکالت تنفسی به مراکز درمانی ( آبان ماه ۰۶دوشنبه )در پی بارندگی شب گذشته 
 .مراجعه کردند

 

بارندگی شب “: گزاری مهر گفتساسان موگهی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی احواز امروز در گفت و گو با خبر

ها این  نفر از کلیک شهروندان احواز را راهی مراکز درمانی کرد و البته با توجه به تداوم بارش ۰۲۲گذشته یک هزار و 

 ”.روند ادامه خواهد داشت

 

حدود دو وزارت بهداشت در آخرین گزارش خود آمار افرادی را که پس از بارندگی شب گذشته دچار تنگی نفس شدند را 

 .هزار نفر اعالم کرده است

در تحقیقات : آقای موگهی با تاکید بر اینکه در موارد جدید تنها مشکل تنگی نفس در مراجعه کنندگان دیده شده، گفت

 .شود در هوای شهر احواز شناخته شده است ای که موجب تحریک سیستم تنفسی می صورت گرفته ماده

که این ماده وارد سیستم تنفسی  احواز بدون اشاره به نام این ماده محرک گفته زمانیمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

 .کند، اما هیچ گونه عالیم دیگری به جز تنگی نفس در این گونه خاص وجود ندارد شود، ایجاد مشکل می فرد می

آلوده ترین شهر جهان شناخته این درحالی است که شهر احواز برای دومین بار از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان 

 .اند شهر اول آلوده دنیا جای گرفته ۲۲البته پس از احواز، سنندج،کرماشان و یاسوج هم میان . شده است

های مقطعی در این شهر بیش از شش هزار نفر از ساکنین این  در چند هفته اخیر با افزایش آلودگی در احواز و بارندگی

 .نفسی و تهوع و سردرد به مراکز درمانی مراجعه کردندمنطقه به دلیل کلیک مشکالت ت

های هفته گذشته نشان داده میزان  آب باران در بارندگی  به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست اقلیم احواز، آنالیز نمونه

 .دهد باال بوده است که احتمال باران اسیدی را قوت می” نیترات“

 .تولید کند” نیترات“تواند  ترات تولید کند اما آتش زدن مزارع هم میهرچند هر نوع فعالیت نفتی ممکن است نی

ها  ها و پاالیشگاه در همین حال گرد و غبار ناشی از کشورهای عربی سعودی و عراق، آلودگی محیطی ناشی از کارخانه

سبب افزایش  ها های موجود این آلودگی براساس گزارش. از دیگر دالیل آلودگی احواز و شهرهای اطراف آن است

 .هایی نظیر سرطان شده است بیماری
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شاپور احواز احتمال داده بود که مواد شیمیایی  پیشتر نیز محمدحسن سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی

 .های تنفسی بوده باشد وشوی آلودگی آنها در هنگام باران، عامل بروز این دشواری های فعال در استان و شست کارخانه

 ی بی سی فارسیب: منبع

پادماز درمتن خبر نام های عربی رابه جای نام های جعلی فارسی بکار برده است، همچنین تیتر خبر توسط پادماز تغییر 

 .داده شد
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 نفر ر  رو نه ب م رس    کر  ۸۱۱۱گ  ه ی   م   ی  ر   و   ب ش    

 

 2013 نوامبر 03 انتشار

  

احوازی عصر  هزار شهروند ۰حدود : م وزیر بهداشت در اقلیم احواز گفتایرانی قائم مقا به گزارش خبرگزاری های

گفته می شود که ستاد . بعد از بارندگی دچار تنگی نفس شده و در بیمارستان ها بستری شدند ۰۲۲۰دیروز شنبه دوم اکتبر 

 .بحران با حضور فوق متخصصان آسم و آلرژی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است

 

در گفت و گو با خبرگزاری فارس متعلق به سپاه  اشغالی احواز  سرمست رئیس دانشگاه علوم پزشکی محمد حسن

نفر در سراسر استان به  هزار ۰ عصر دیروز بعد از بارندگی به صورت ناگهانی شاهد حضور حدود :پاسداران، گفت

 .دمراکز بهداشتی و درمانی بودیم که همگی آنها عالیم مشابه تنگی نفس داشتن

 

 موادحدس و گمانهایی در مورد اینکه ممکن است وجود هنوز علت بروز این حادثه معلوم نیست،: او افزود

کارخانه های موجود در اقلیم احواز و شست و شوی آلودگی آنها در هنگام باران و ورود آنها به سطح زمین  شیمیایی

عا  نمی دانیم علت این پدیده چه بوده است و نمی توانیم ممکن است عامل بروز این حادثه باشد مطرح است اما هنوز واق

 .اظهار نظر دقیق کنیم

احواز سابقه نداشته است و حتی در روزهای گذشته با مسئله ریزگردها مواجه نبوده  چنین پدیده ای تاکنون در: وی گفت

احواز را آلوده ترین شهر جهان اعالم چندی پیش نیز سازمان بهداشت جهانی شهر . ایم که این مسئله را به آن مرتبط کنیم

 .کرد

 

هوای احواز اشغالی به دلیل وجود کارخانه های بزرگ تولید مواد شیمیایی، شرکت های توسعه نیشکر، کاهش میزان 

بارندگی، عملیات بی رویه سد سازی، انحراف آب رودخانه های اقلیم احواز به سوی مناطق فارس نشین، خشک شدن 

همانند هور العظیم و هور الفالحیه، ریزگردهایی که از کشورهای همسایه به سوی منطقه روانه می تاالب های بزرگ 

شوند و دیگر برنامه هایی که رژیم به منظور پاکسازی نژادی در احواز به کار گرفته، سال هاست به شدت آلوده اعالم 

 .شده است

گر ایران در سالهای اخیر در اقلیم احواز شاهد رشد بسیار بنا به گزارش های سازمان های پزشکی و درمانی دولت اشغال

شهروندان  ۰۲۱گزارش شده است طی سال های اخیر . گسترده و خطرناک انواع بیماری های نظیر سرطان هستیم

 .احوازی که فوت می کنند دالیل مرگ آنها آلودگی هوا و آلودگی آب شرب بوده است
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 رک ی بر ف  عه  نس نی  ر   و   ع ر ض  ر ف  س نی به سکوت  و ت م

  2013 دسامبر  05انتشار

 ه  ر نفر رس   ۰۱ م ر ب م ر   ب ر    س  ی   و   به 

 

 ۰۲سید شریف حسینی نماینده احواز در مجلس شورای دولت مرکزی ایران با بیان اینکه باران اسیدی در یک ماهه اخیر 

ها کرده است، بی توجهی مطلق دولت مرکزی ایران به این فاجعه  هزار نفر از مردم اقلیم احواز را راهی بیمارستان

 .بزرگ انسانی رابه وزیر بهداشت گوشزد کرد

 

فاجعه انسانی پیش آمده دراثر آلودگی کامل محیط زیست اقلیم احواز درنتیجه سیاست های غیرانسانی دولت مرکزی ایران 

وی دراینباره گفت؛ سئوال من از وزیر . همراه داشته است دراین اقلیم، اعتراض نماینده احواز شریف حسینی را به

بهداشت این است که چه اتفاقی باید در استان بیفتد تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه اضطراری را برای 

 .بررسی و پیگیری این معضل تشکیل دهد

 

مرکزی ایران در تذکر شفاهی به وزیر  آذر مجلس شورای دولت ۲۰شریف حسینی در نشست علنی امروز چهارشنبه 

حدود یک ماه است که مردم اقلیم احواز به علت بروز معضل باران اسیدی آسیب و آزارهای بسیاری : بهداشت، گفت

 .اند که این موضوع تبعات بسیاری را برای سالمت مردم به دنبال دارد دیده

 

جیب اعالم کرد که دادن هرگونه آمار آسیب دیدگان فاجعه بزرگ درهمین ارتباط پیشتر استاندار اقلیم احواز دراقدامی ع

 .زیست محیطی دراحواز را ممنوع است

 

این اقدام . شایان ذکر است سیاست بایکوت خبری دهه هاست که از سوی دولت مرکزی ایران در احواز اعمال می شود

ربرابر اعدام فعاالن عرب خود را مسئول به مسئوالن مرکزگرای حاکم براقلیم احواز آنچنان فرا رفته است که حتی د

پس ازبایکوت خبری اعدام فعاالن عرب، حال نوبت به بایکوت خبر آمار آسیب دیدگان فاجعه زیست . پاسخگویی نمی دانند

 .محیطی و آمار بیکاری و اعتیاد و فقر وغیره رسیده است
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  س   ی  و ت مرک یگ  رش  ب ک ر      و گی همه   نبه  قل م   و   بو سطه س 

 2013 دسامبر 05 انتشار

 

 خ ک       الب ه ی  قل م   و   علت  صلی ر  گر ه   ست

ها و از  رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه خشک شدن تاالب ها، چرای بیش از حد دام، خشک شدن دریاچه

ها را به  روز گذشته بحث مدیریت و احیای تاالب ۲۲۲در طی : بین رفتن مراتع، منشا داخلی ریزگردها هستند، افزود

 .ایم صورت ویژه در دستور کار قرار داده

هر کس که فعالیت اقتصادی انجام : ابتکار با بیان اینکه معادن نیز نقش بسیار مهمی در تولید ریزگردها دارند، افزود

هیچ کس حق ندارد به بهانه فعالیت اقتصادی به  دهد، باید نسبت به حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت خود را ایفا کند و می

 .محیط زیست آسیب برساند

توانیم با عنوان تشویق فعالیت اقتصادی، خاک کشور را آلوده کنیم و یا از بین  بر اساس قانون اساسی نمی: وی ادامه داد

 .ببریم

العظیم را خشک ( تاالب)است که هور این سخنان ابتکار متوجه شرکت نفت ایران ودهها شرکت پتروشیمی دراقلیم احواز

شرکت نفت درهور العظیم بیش از صد دکل نفت برپا . کرده و هور الفالحیه را با وضعیت وخیمی روبرو ساخته است

، پتروشمی معشور با تخلیه پسابهای شدیدا مسموم ۰۲۲۰همچنین درسپتامبر سال . کرده ودهها کیلومتر جاده ساخته است

وسی سبب تلف شدن دهها هزار ماهی وآبزی دیگر دراین آبگیر طبیعی درجنوب اقلیم احواز شده خود به آبهای خور م

 .است

 

  ال ن   ه ی هو ی   و   بی س بقه هس ن 

 گوگرد و اکسیدهای ازت، مقصران اصلی آلودگی هوای احواز هستند

 ۲۰در کل اقلیم احواز : اظهار کرد وی با اشاره به مسمومیت تعداد زیادی از شهروندان احوازی پس از بارش باران،

های عادی را پایش کرده و  ها تنها پارامتر دستگاه و در شهر احواز پنج دستگاه سنجش آلودگی هوا داریم که این دستگاه

ها در هوا وجود داشته  چرا که اصال قرار نیست آالینده. های جدی مانند بنزن و اوزون را سنجش کنند توانند آالینده نمی

 .دباش

  رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه گوگرد و اکسیدهای ازت مقصران اصلی آلودگی هوای شهر احواز هستند،

ای  تاکنون نتیجه قطعی علت مسمومیت مردم پس از بارش باران مشخص نشده و همچنین بررسی تصاویر ماهواره: افزود

های جدید سنجش  ایم که با ارسال دستگاه لیه به این نتایج رسیدههای او نیز مورد خاصی را نشان نداده است، اما با بررسی

 .آلودگی هوا به شهر احواز بزودی نتیجه قطعی مشخص خواهد شد
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. ایم که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند ها و وزارت نفت خواسته از نیروگاه: جمهوری خاطرنشان کرد معاون رییس

 .ایم و برخورد کرده  کرات الزم را دادههمچنین به تعدادی از واحدهای صنعتی تذ

  

  ن  می سرب   ک رو   ب ب  ن ق ل   مخ  فت همچن    ب ک ر

 

انتقال آب باید برای تامین “و ” با انتقال آب مخالفیم؛ باید در زمینه انتقال آب، ملی فکر کنیم“این سخنان ابتکار که می گوید 

 .د فشار شدید مرکزنشینان بر دولت مرکزی حکایت دارندهمگی ازوجو” آب شرب باشد، نه صنعت و کشاورزی

دروضعیت فعلی احواز که آلوده ترین شهر جهان محسوب می شود و درهفته های گذشته بنا به گفته نماینده این شهر بیش 

هزار احوازی دچار تنگی نفس شده اند، عدم مخالفت آشکار رئیس سازمان محیط زیست دولت مرکزی ایران با  ۰۲از 

توقف حفر تونل های عظیم نظیر تونل بهشت آباد برای انتقال آب شریان حیاتی احواز به فالت فارس، سعی دولت مرکزی 

این موضع دولت مرکزی درحقیقت تضمین کننده ساخت تونل های انتقال آب کارون . برای عوامفریبی قلمداد می شود

 .محسوب می شود

: های بسیاری از سوی مردم احواز داشته، افزود رود و کارون که واکنش دهابتکار در خصوص انتقال آب رودخانه زاین

اما در یک جاهایی ناچاریم که به این کار دست بزنیم، اما باید . االصول باید کمتر در این زمینه دخل و تصرف کنیم علی

 .در نظر داشت که انتقال آب نباید به نابودی طبیعت منجر شود

کنیم که بعضا  دهیم، لطماتی به طبیعت وارد می برای کشاورزی و صنعت، آب را انتقال می زمانی که: وی ادامه داد

 .عوارض جبران ناپذیری دارد و انتقال آب باید با محوریت محیط زیست و تامین آب شرب مردم انجام گیرد

که این رودخانه شاهرگ رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد که با انتقال آب رودخانه کارون مخالفیم، چرا 

 .ای که به این رودخانه آسیب بزند، اجرا نخواهد شد دهیم که برنامه حیاتی اقلیم احواز است و به مردم اطمینان می

به عنوان مثال نباید در . ها را متناسب با میزان آبی که داریم، تنظیم کنیم باید در تمامی کشور فعالیت: ابتکار تاکید کرد

کند، تغییر مسیر  ر گذشته کشت غالب انگور بود، به سمت کشت سیب که پنج برابر بیشتر آب مصرف میای که د ارومیه

 .دادیم می

 .همچنین باید در الگوهای آبیاری کشاورزان، تغییر نگرش دهیم تا راندمان آبیاری افزایش پیدا کند: وی گفت

لت اصلی بحران بزرگ زیست محیطی احواز که شایان ذکر است که ابتکار درسخنان خود کوچکترین اشاره ای به ع

همان ساختن دهها سد بررودخانه های کارون وکرخه وجراحی و و دیگر رودخانه های عیالم نظیر میمه و دویریج که 

 .سدها یکی از علل اصلی خشک شدن اقلیم احواز محسوب می شوند. منابع آبی هور العظیم هستند، نداشته است
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   رص  م وف      و  ی  ست 41ر    ال ن   هو  علت فوت   ذر ت

 

 2013 اکتوبر 29 انتشار

 
 

درصد متوفیان احوازی به دلیل  ۰۲شمسی نشان می دهد که در حدود  ۲۰٨۹تحقیقات دانشگاه پزشکی احواز درسال 

این پژوهش که توسط دوعضو هیئت علمی . ست داده انداستنشاق هوای آلوده به ذرات ریز آالینده، جان خود را از د

حالت  ۹٨۰۶دانشگاه علوم پزشکی احواز به همراه پژوهشگری از دانشگاه آزاد احواز صورت گرفته است به علت مرگ 

میکروگرم  ۰۲۲نفر دراثر استنشاق حجمی بیش از  ۲۷۲٨بر اساس این پژوهش . فوت غیرتصادفی پرداخته شده است

 .ز ذرات ریز معلق درهوا جان خود رااز دست داده انددرمترمکعب ا

پنج ونیم  ، ٨٨شمسی نسبت به سال  ٨۹براساس همین پژوهش درصد کل مرگ ومیرهای وابسته به ذرات ریز در سال 

درصد متوفیان مذکور، در روزهای پر گردوغبار و باغلظت بیش از  ۰۲همچنین در حدود . درصد افزایش داشته است

 .گرم درمترمکعب از ذرات ریز جان باخته اندمیکرو ۰۰۲۲

درهمین راستا پژوهشی دیگر که توسط اداره کل منابع طبیعی احواز به همراه دانشگاه آزاد احواز صورت گرفته است 

روزآلوده در شهرستان احواز، توسط  ۲۲۲حدود ( ٨۷تا مرداد ماه  ٨۶از مرداد ماه )نشان می دهد که در طول یکسال

همچنین . ساعته گزارش شده است ۴٨ظت محیط زیست استان، در وضعیت بحرانی و با میانگین ماندگاری سازمان حفا

ها به علت هوای آلوده، در یک مورد از های پزشکی استان، تعداد مراجعین به بیمارستانطبق اعالم مدیر مرکز فوریت

نفر در تاریخ یاد شده، به علت مسمومیت تنفسی،  ۰نفز بوده که  ۰۲۰( ۲۰٨۷خرداد ماه  ۰٨و  ۰۷)های گرد وغبارطوفان

 .اندجان خود را از دست داده

ذرات گرد و غبار در سایزهای متفاوتی : در همین ارتباط رییس مرکز تحقیقات قلب دانشگاه علوم پزشکی احواز گفت

این ذرات به جز خاک، حاوی . میکرون است ۰تا  ۰٫۰های  شود در اندازه هستند اما ذراتی که در اقلیم احواز دیده می

 .ها و مواد شیمیایی نیز هستند ها، میکروب موادی مانند قارچ

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/10/ghobar.png
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این مواد از طریق تنفس وارد فضای ریه شده و با ورود : وگو با ایسنا ، اظهار کرد در گفت« سید محمدحسن عادل»دکتر 

شود افرادی که  این مشکل سبب می. رسد شود و اکسیژن کافی به بدن نمی آن، تبادل اکسیژن در ریه دچار اختالل می

 .ی بیماری قلبی دارند، به حمالت قلبی دچار شوند زمینه

نظمی، سکته و ایست قلبی را  ها احتمال حمالت قلبی، بی دهد که آلودگی مطالعات در دیگر کشورها نشان می: وی ادامه داد

 .یابد های قلبی و تنفسی افزایش می بیماری ها به علت کنندگان به بیمارستان کند و تعداد مراجعه تسریع می

گرم گردوغبار درمتر مکعب هوای  ۲٫۲۰۶٨بار تنفس درهردقیقه ومتوسط  ۲۷ساعت فعالیت و ۲۲هرفرد بامتوسط 

 .گرم گردوغبار وارد ریه های خود می کند ۶٫۶۰۴، (ساعت ۲۲دوام )تنفسی، به طور متوسط درزمان پدیده گردوغبار

میکروگرم درمترمکعب درغلظت ذرات کوچکتر  ۲۲هایی جهانی نشان داده اند که به ازای افزایش همچنین پیشتر پژوهش 

همچنین همزمان با افزایش طوفانهای . کل مرگ ومیر یک درصد افزایش می یابد( PM10)میکرون ۲۲یا مساوی 

وتغییر درژن های این  درصد افزایش یافته وباعث صدمه به سلولهای پوست ۲۷گردوغباری، بیمارس آسم به میزان 

 .سلولها می گردد
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   و    قل م  ر سرط   چ مگ ر ر    رب ر  پژوه ی

  2012 ژانویه 28 انتشار

 هاشمی مهدی :تدوین و پژوهش

 

 :اول قسمت

 

در دو دهه اخیر ودرپی وخامت شرایط زیست محیطی قلیم احواز درنتیجه کاهش شدید آب ورودی به این اقلیم وخشک 

 .ه راه افتادن طوفان های شن، پزشکان نسبت به رشد سریع بیمارهای قلبی وعروقی وسرطان هشدار داده اندشدن آن وب

 

شمسی درخصوص رشد بیماری سریع بیماری  ۲۰٨۷مهرماه  ۰۰دکتر پدرام رئیس سابق بیمارستان شفای احواز در 

تعداد بیماران سرطانی در “: چنین گفت ازسرطان وافزایش حالت های تشخیص داده شده دربیمارستان شفا دراقلیم احو

بیش از یک هزار مورد جدید ابتال به بیماری سرطان در کودکان و که ساالنه  استان خوزستان رو به افزایش است بطوری

 ”.رسد بزرگساالن به ثبت می

 

مارستان های که پیشتر روزنامه اعتماد منتشر کرده، به نقل رئیس جدید بیمارستان شفای احواز، که یکی بی گزارشیدر

 .درصدی داشته است ۰۲۲تشخیص ومعالجه سرطان است، بیان کرده است که طی سالهای اخیر سرطان رشد 

از میان بیش از صد نوع   :همچنین دکتر شهرام ابراهیمی، کارشناس برنامه سرطان مرکز بهداشت اقلیم احواز، گفته است

شود و مرگ و میر ناشی از سرطان به تنهایی بیش از مرگ  ینوع سرطان در خوزستان دیده م ۰۰سرطان شناسایی شده، 

 .های ایدز، سل و ماالریا است و میر به علت بیماری

انتظار بود از هر صد هزار نفر، صد نفر مبتال به سرطان شناسایی شود که اکنون با توجه به افزایش : وی افزود

 .مورد از هر صد هزار نفر در سال رسیده است ۲۴۶و به  فاکتورهای خطر و عوامل مستعدکننده، این آمار افزایش یافت

علت این . به جز برخی اظهار نظرهای دیگر اطالع بیشتری درباره رشد چشمگیر سرطان دراقلیم احواز نمی توان یافت

فعلی امر نیز ممنوع شدن انتشار هرگونه آمار درباره بیمارهای قلبی وعروقی وسرطان ودیگر بیمارهای مرتبط به بحران 

 .محیط زیست احواز، ازسوی مسئوالن حاکم براین اقلیم است

به منظور کشف حقیقت این فاجعه بزرگ انسانی، ما با استفاده گزارش های رسمی وزارت بهداشت درمان وآموزش 

ه و شمسی را جمع آوری کرد ٨٨تا  ٨۰پزشکی، آمارهای مربوط به تعداد مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز طی سالهای 

 .پردازش آماری کرده ایم

 .آمار رسمی مبتالیان به سرطان درمیان مردان، زنان ومجموع کل را نشان می دهد( ۲)جدول شماره 

http://vazeh.com/k-2596312-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://etemadnewspaper.ir/Released/92-10-04/93.htm
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 شمسی ٨٨تا  ٨۰تعداد مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز به تفکیک جنس، سالهای (: ۲)جدول 

 
 

 شمسی ٨٨تا  ٨۰ای تعداد مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز، ساله(: ۲)نمودار 

 

 ٨۰به وضوح نشان می دهند که تعداد مردان وزنان مبتال به سرطان از سال ( ۲)و نمودار شماره ( ۲)جدول شماره 

شمسی جهش خیلی شدیدی درتعداد مبتالیان به  ٨٨و ٨۷شمسی همواره درحال افزایش بوده است درسال  ٨٨شمسی تا 

علت این امر راشاید متخصصان سرطان بتوانند شرح دهند، اما پیشتر . سرطان نسبت به سالهای قبل دیده می شود

آمارهایی درباره وضعیت آلودگی شدید هوای احواز به واسطه ذرات ریز منتشر شده است که نشان می دهد غلظت ذرات 

 .ریز آالینده هوا دراین سال دهها برابر حد مجاز است

 

این نمودار نیز نشان می . شمسی را نشان می دهد ٨٨تا  ٨۰ن طی سالهای تعداد کل مبتالیان به سرطا( ۰)نمودار شماره 

 ٨۷درسال . شمسی همواره درحال افزایش بوده است ٨٨شمسی تا  ٨۰دهد که تعداد کل مبتالیان به سرطان از سال 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/01/t1.bmp
http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/01/p1.bmp
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شمسی  ٨۰ال تعداد کل مبتالیان به سرطان درس. شمسی جهش خیلی شدیدی درتعداد کل مبتالیان به سرطان دیده می شود

 .نفر گزارش شده است ۴٨۷۰شمسی  ٨۷نفر ودرسال  ۲۹۰۷

 شمسی ٨٨تا  ٨۰تعداد کل مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز، سالهای (: ۰)نمودار 

 

 

 

 

 : خم    ع    مب ال    به سرط   

ها به دست نیامده شمسی است وآماری درباره دیگر سال ٨٨تا  ٨۰آمارهای رسمی بدست آمده تنها مربوط به سال های 

، تعداد مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز ٨٨تا  ٨۰ازدیدگاه علم آمار می توان با استفاده از آمارهای مربوط با سال . است

را به کار برد وتعداد مبتالیان ( رگرسیون خطی)بدین منظور می توان تخمین خطی . را با مقدار خطای معقولی تخمین زد

با خطی فرمز  ٨٨تا  ٨۰تخمین خطی پردازش شده به آمارهای سالهای . اخیر را تخمین زد به سرطان در سالهای

شمسی، به طور متوسط  ٨٨تا  ٨۰این تخمین خطی نشان می دهد که طی سالهای . نشان داده شده است( ۰)درنمودار شمار

 .نفر به تعداد کل مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز افزوده می شود ۶۶۰ساالنه 

 

 

 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/01/p2.bmp
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 تخمین خطی تعداد کل مبتالیان به سرطان دراقلیم احواز(: ۰)نمودار 

 

براساس تخمین خطی فوق که از لحاظ آماری یک تخمین معنادار و قابل استناد جهت تخمین وپیش بینی است، تعداد 

 :مبتالیان به سرطان درسالهای اخیر به شرح آتی تخمین زده می شوند

 شمسی ٨٨تا  ٨۰یان به سرطان دراقلیم احواز به تفکیک جنس، سالهای تخمین تعداد مبتال(: ۰)جدول 

 

 

درصد نشان  ۴۲۲افزایشی درحدود  ۲۰٨۰درمقایسه با سال  ۹۰براساس تخمین های ما تعداد مبتالیان به سرطان درسال 

، افزایش سرطان مقایسه نتیجه به دست آمده با سخنان رئیس بیمارستان شفای احواز که در سال جاری شمسی. می دهد

 .درصد دانسته است، نشانی از قابل استناد بودن تخمین های صورت گرفته در گزارش ما است ۰۲۲دراقلیم احواز را

دربخش های دیگر این گزارش به بررسی سرطان درمیان زنان و مردان اقلیم احواز خواهیم پرداخت که به نوبه خود 

 .شکار خواهد ساختگوشه هایی دیگر از این فاجعه انسانی را آ

  

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/01/p3.bmp
http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/01/t2.bmp
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   و  ی   ر   چ مگ ر سرط    ر م     ن  گ  ر ی  

 مهدی هاشمی: پژوهش

 2012 فوریه  02نتشارا

 

 

   و    قل م  ن    رم    سرط  

 

به منظور بررسی سرطان درمیان زنان اقلیم احواز نیازمند آن هستیم که درابتدا مقیاسی که به واسطه آن میزان سرطان 

 .این میزان به میزان استاندار شده سنی معروف است. سنجیده می شود را معرفی کنیمدریک منطقه 

 

 

 

 (:Rate Specific Age ASR) سرط   سنی      س  ن  ر  م    

میزان استاندارد شده سنی میزانی است که با محاسبه نرخ سرطان در گروه های سنی مختلف جامعه ومحاسبه معادل نرخ 

میزان استاندار شده سنی، تعداد مبتالیان به . محاسبه می شود( هزار نفر ۲۲۲با )امعه استاندار های بدست آمده در ج

این مقیاس جهت ممکن . هزار نفر که دارای را نشان می دهد ۲۲۲سرطان در جامعه باساختار جمعیتی استاندار وباحجم 

ف ویا مقایسه میزان ابتال به سرطان دریک منطقه ساختن مقایسه میزان ابتال به سرطان درمناطق با ساختارهای سنی مختل

 .باگذشت زمان است

 

هزار نفر  ۲۲۲به طور خالصه دربررسی سرطان به جای تعداد کل حالت های سرطانی، از تعداد حالتهای سرطان درهر 

 .نشان داده می شود( میزان استاندارد شده سنی) ASRاستفاده می شود وبا 

 

 سرط نی ه ی    ت  ع   

 

شمسی همواره درحال افزایش  ٨٨شمسی تا  ٨۰نشان می دهند که تعداد زنان مبتال به سرطان از سال ( ۰)دول شماره ج

 .شمسی جهش خیلی شدیدی درتعداد زنان مبتال به سرطان دیده می شود ٨٨و ٨۷درسالهای . بوده است
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 شمسی ٨٨تا  ٨۰تعداد زنان مبتال به سرطان دراقلیم احواز، سالهای (: ۰)جدول 

 

 

 

 

 

  ن    ر سرط   م     مق  سه

 

بیشترین  ۲۰٨۷در سال . مقایسه کرد ۲۰٨۰را با سال  ۲۰٨۷دردوره ای که آمارهای رسمی دردست است می توان سال 

به خوبی نشان می دهد که شمار حالتهای ( ۲)البته جدول شماره . کمترین میزان سرطان مشاهده شده است ۲۰٨۰ودرسال 

. امری اتفاقی نبوده وپیوسته وادامه دار است ٨٨و  ٨۷ره درحال افزایش بوده وجهش دراین شمار درسالهای سرطان هموا

 .لذا نتایج حاصل ازاین مقایسه روند تغییرات ادامه داری رانشان می دهد

 

رطان درهر از میزان استاندار شده که همان تعداد حالت های س ٨۷و ٨۰جهت مقایسه میزان سرطان درزنان درسالهای 

جهت  ٨۷و ٨۰نوع سرطان مشترک گزارش شده درسالهای  ۰۰همچنین . است، استفاده می شود( ASR)هزار نفر ۲۲۲

 Cancer)برروی محور نوع سرطان  ۰۰تا  ۲نوع سرطان به شماره های  ۰۰این . مقایسه درنظر گرفته شده اند

type)ان به ترتیب زیر هستنداین انواع سرط. ، در نمودارهای زیر نشان داده شده اند: 

 & Pharynx) حلق -۰  (Parotid & Salivary Gland) غدد بزاقی -۰  (Lip & Oral cavity) لب ودهان -1

Tonsil) 4- مری (Esophagus)  ۰- معده ( Stomach) 6- روده (Colon & Rectum) 7- کبد (Liver)  ٨- 

دستگاه  -12(Lung)  ریه- 11 (Larynx)  حنجره -۲۲  (Pancreas) لوزالمعده -۹  (Gallbladder ) کیسه صفرا

 (Cervix Uteri) دهانه رحم -15(Breast)  پستان -۲۴  (Skin) پوست -۲۰  (Hemato. System) خونساز

 (Bladder) مثانه -۲۹  (Kidney) کلیه -۲٨  (Ovary) تخمدان -۲۷  (Corpus Uteri) سایر بخش های رحم -۲۶ 

 (Lymph node) غدد لنفاوی -۰۰  (Thyroid ) تیروئید -۰۲  (Brain & CNS) مغز واعصاب -۰۲ 

 ٨۷و  ٨۰به تفکیک نوع سرطان، سالهای ( ASR)هزار نفرجمعیت ۲۲۲تعداد حالتهای سرطانی درهر (: ۴)نمودار 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/t3.bmp
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 ٨۰ هزار نفر جمعیت به تفکیک نوع سرطان گزارش شده درسالهای ۲۲۲تعداد حالتهای سرطانی در هر ( ۴)درنمودار 

این نمودار نشان می دهد که درتمامی انواع سرطان، حالت های سرطانی درسال . ، درکنار هم نشان داده شده است٨۷و

 .افزایش یافته اند ٨۰نسبت به سال  ٨۷

، به ٨۰درمقایسه با سال  ٨۷درسال ( ASR)هزار نفرجمعیت ۲۲۲افزایش تعداد حالتهای سرطانی درهر (: ۰)نمودار

 نتفکیک نوع سرطا

 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/f1.bmp
http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/f2.bmp
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درمقایسه با  ٨۷به وضوح نشان می دهد که تعداد حالتهای سرطانی در تمامی انواع سرطان، درسال ( ۰)نمودار شماره  

است که ( ۲۴شماره )بیشترین افزایش تعداد حالتهای سرطانی درزنان، مربوط به سرطان پستان . افزایش یافته اند ٨۰سال 

حالت  ٨با بیش از ( ۲۰شماره )پس ازآن سرطان پوست . یافته است هزار نفر افزایش ۲۲۲حالت درهر  ۰۴بیش از 

هزار نفر، افزایش نشان داده  ۲۲۲حالت درهر  ۰هرکدام بیش از ( ۶شماره )و سرطان روده( ۲۲شماره )وسرطان ریه 

 .اند

معنا که به جای  به این. ، مقایسه نسبی آنها است٨۷و ٨۰یکی دیگر ازراههای مقایسه تعداد حالتهای سرطانی درسالهای 

دراین حالت میزان افزایش تعداد حالت های سرطانی . پرداختن به تعداد افزایش ها به درصد افزایش پرداخته می شود

سال ( ASR)، به صورت درصدی از تعداد حالتهای سرطانی٨۰نسبت به سال  ٨۷درسال ( ASR)هزار نفر ۲۲۲درهر 

 .گزارش می شود ٨۰

، به تفکیک ٨۰نسبت به سال  ٨۷هزار نفرجمعیت در سال  ۲۲۲عداد حالتهای سرطانی درهر درصد افزایش ت(: ۶)نمودار

 نوع سرطان

 

 ۰۲با  ( ۰۰شماره )نشان می دهد کمترین درصد افزایش حالتهای سرطانی به سرطان غدد لنفاوی ( ۶)نمودار شمار 

سرطان پستان که یکی . است( ۰اره شم)درصد مربوط به سرطان غدد بزاقی  ٨۰۲درصد وبیشترین درصد افزایش با 

درصد کل حالت های سرطان زنان اقلیم احواز را شامل می شود،  ۰۰ازشایع ترین انواع سرطان درزنان است ودرحدود 

براین اساس سرطان پستان درمیان زنان . افزایش یافته است ٨۷حالت درسال  ۶۴۰به  ٨۰حالت سرطان در سال  ۰۲۰از 

 .ش نشان می دهددرصد افزای ۲۰۲احوازی 

جدول زیر درصد افزایش . درصد، افزایش داشته اند ۴۲۲همچنین سرطان های ریه، کبد، کلیه ومغز واعصاب بیش از 

 .را به تفکیک نوع سرطان نشان می دهد ٨۰نسبت به سال  ٨۷تعداد حالت های سرطانی درسال 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/f3.bmp
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نسبت به سال  ٨۷در سال ( ASR)ار نفر جمعیتهز ۲۲۲درصد افزایش تعداد زنان مبتال به سرطان درهر (: ۴)جدول 

 شمسی، دراقلیم احواز ٨۰

 

 

 :  و    قل م  ر ن   سرط    نو ع  ر      ع

 

درصد شایع ترین نوع سرطان  ۰۶شمسی نشان می دهد که سرطان پستان با بیش از  ٨۷بررسی حالتهای سرطانی سال 

درصد، سرطان روده و سرطان دستگاه خونساز  ۲۲درحدود پس از آن سرطان پوست . درمیان زنان اقلیم احواز است

درصد، دیگر انواع نسبتا شایع سرطان درمیان زنان اقلیم  ۰درصد وسرطان معده وریه هرکدام درحدود  ۶هرکدام درحدود 

 .احواز هستند
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 : ر ن   سرط    نو ع کل

شمسی تا  ٨۰از سال  ( ASR)هزار نفر جمعیت ۲۲۲رهر نشان می دهند که تعداد زنان مبتال به هرنوع سرطان د( ۰)جدول شماره 

 ۲۲۲شمسی جهش خیلی شدیدی درتعداد زنان مبتال به سرطان درهر  ٨٨و ٨۷درسالهای . شمسی روندی افزایشی داشته است ٨٨

 .دیده می شود هزار نفر جمعیت 

 شمسی ٨٨تا  ٨۰حواز، سالهای دراقلیم ا( ASR)هزار نفر جمعیت ۲۲۲تعداد زنان مبتال به سرطان درهر (: ۰)جدول 

 

 

، دکتر شهرام ابراهیمی، کارشناس برنامه کنترل سرطان مرکز بهداشت اقلیم ASRدر مورد مقادیر مورد انتظار 

، گفته است که انتظار می رود از هر صد هزار نفر، صد نفر مبتال به سرطان شناسایی شود اما درسال (خوزستان)احواز

حالت سرطان  ۲۲۲متخصصان سرطان میزان بیش از . نفر رسیده است ۲۲۲نفر در هر  ۲۰۲های اخیر این میزان به 

. . ، را نگران کننده می دانند(است ۲۲۲بیش از ( ASR)که معادل میزان استاندار شده سنی )هزار نفر  ۲۲۲درهر 

شسی کمتر  ٨۶احواز تا سالهزار نفر جمعیت دراقلیم  ۲۲۲تعداد مبتالیان به سرطان درهر ( ۰)براساس داده های جدول 

میزان مذکور فراتر از حد انتظار افزایش یافته  ٨٨و  ٨۷است اما در سال های ( حالت سرطان ۲۲۲)ازحد موردانتظار 

هزار نفر جمعیت دراقلیم احواز درحدود  ۲۲۲تعداد مردان مبتال به سرطان درهر  ٨٨و ٨۷به عبارتی درسال های . است

 .استیک ونیم برابر حد انتظار 
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 گ  ر ی    ر   چ مگ ر سرط    ر م    مر      و  ی

 مهدی هاشمی: پژوهش

 2012 فوریه 9 انتشار

 

   و    ر قل م سرط   چ مگ ر   ر   گ  ر ی 

 :قسمت سوم

 

   و    قل م مر     رم    سرط  

 

هزار نفر استفاده می شود  ۲۲۲دربررسی سرطان به جای تعداد کل حالت های سرطانی، از تعداد حالتهای سرطان درهر 

 .نشان داده می شود( میزان استاندارد شده سنی) ASRوبا 

 

 

 سرط نی ه ی    ت  ع   

 

شمسی همواره درحال افزایش  ٨٨شمسی تا  ٨۰نشان می دهند که تعداد مردان مبتال به سرطان از سال ( ۶)جدول شماره 

 .داد مردان مبتال به سرطان دیده می شودشمسی جهش خیلی شدیدی درتع ٨٨و ٨۷درسالهای . بوده است

 شمسی ٨٨تا  ٨۰تعداد مردان مبتال به سرطان دراقلیم احواز، سالهای (: ۶)جدول 
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  مر     ر سرط   م     مق  سه

 

بیشترین  ۲۰٨۷در سال . مقایسه کرد ۲۰٨۰را با سال  ۲۰٨۷دردوره ای که آمارهای رسمی دردست است می توان سال 

به خوبی نشان می دهد که شمار حالتهای ( ۲)البته جدول شماره . کمترین میزان سرطان مشاهده شده است ۲۰٨۰ودرسال 

. امری اتفاقی نبوده وپیوسته وادامه دار است ٨٨و  ٨۷سرطان همواره درحال افزایش بوده وجهش دراین شمار درسالهای 

 .می دهد لذا نتایج حاصل ازاین مقایسه روند تغییرات ادامه داری رانشان

 

از میزان استاندار شده که همان تعداد حالت های سرطان درهر  ٨۷و ٨۰جهت مقایسه میزان سرطان درمردان درسالهای 

جهت مقایسه  ٨۷و ٨۰نوع سرطان مشترک گزارش شده درسالهای  ۰۲همچنین . هزار نفر است، استفاده می شود ۲۲۲

، در (Cancer type)برروی محور نوع سرطان  ۰۲تا  ۲های  نوع سرطان به شماره ۰۲این . درنظر گرفته شده اند

 :این انواع سرطان به ترتیب زیر هستند. نمودارهای زیر نشان داده شده اند

 

 & Pharynx) حلق -۰  (Parotid & Salivary Gland) غدد بزاقی -۰  (Lip & Oral cavity) لب ودهان -1

Tonsil) 4- مری (Esophagus)  ۰- معده ( Stomach) 6- روده (Colon & Rectum) 7- کبد (Liver)  ٨- 

دستگاه  -12(Lung)  ریه- 11 (Larynx)  حنجره -۲۲  (Pancreas) لوزالمعده -۹  (Gallbladder ) کیسه صفرا

 -۲۶  (Prostate) پروستات -15(Breast)  پستان -۲۴  (Skin) پوست -۲۰  (Hemato. System) خونساز

 تیروئید -۰۲  (Brain & CNS) مغز واعصاب -۲۹  (Bladder) مثانه -۲٨  (Kidney) یهکل -۲۷  (Testis) بیضه

( Thyroid)  ۰۲- غدد لنفاوی (Lymph node) 
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 به تفکیک نوع سرطان، مردان اقلیم احواز( ASR)هزار نفرجمعیت ۲۲۲تعداد حالتهای سرطانی درهر (: ۷)نمودار

 

 

 

 ٨۰هزار نفر جمعیت به تفکیک نوع سرطان گزارش شده درسالهای  ۲۲۲سرطانی در هر تعداد حالتهای ( ۷)درنمودار 

این نمودار نشان می دهد که درتمامی انواع سرطان به استثنای دو نوع، حالت های . ، درکنار هم نشان داده شده است٨۷و

 .افزایش یافته اند ٨۰نسبت به سال  ٨۷سرطانی درسال 
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به تفکیک نوع سرطان، مردان اقلیم ( ASR)هزار نفرجمعیت ۲۲۲اد حالتهای سرطانی درهر افزایش تعد(: ٨)نمودار

 احواز

 

 

در تمامی ( ASR)هزار نفر جمعیت ۲۲۲به وضوح نشان می دهد که تعداد حالتهای سرطانی در هر ( ٨)نمودار شماره 

بیشترین . افزایش یافته اند ٨۰ا سال درمقایسه ب ٨۷انواع سرطان به استثنای سرطان بیضه وسرطان تیروئید، درسال 

است ( ۲۰و ۰و  ۲۲شماره های )افزایش تعداد حالتهای سرطانی درمردان، مربوط به سرطان های ریه و معده وپروستات 

پس ازآن سرطان های روده، کبد، دستگاه خونساز، . هزار نفر افزایش یافته اند ۲۲۲حالت درهر  ۷که هرکدام بیش از 

 ۲۲۲حالت درهر  ۰با بیش از ( ۲۹و  ۲٨و  ۲۰و ۲۰و  ۷و ۶شماره ) انه و سرطان مغزواعصاب پوست، سرطان مث

 .هزار نفر، افزایش نشان داده اند

 

به این معنا که به جای . ، مقایسه نسبی آنها است٨۷و ٨۰یکی دیگر ازراه های مقایسه تعداد حالتهای سرطانی درسالهای 

دراین حالت میزان افزایش تعداد حالت های سرطانی . افزایش آنها پرداخته می شود پرداختن به تعداد افزایش ها به درصد

 .گزارش می شود ٨۰به صورتی درصدی از تعداد حالتهای سرطانی سال  ٨۰نسبت به سال  ٨۷درسال 
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دان به تفکیک نوع سرطان، مر( ASR)هزار نفرجمعیت ۲۲۲درصد افزایش تعداد حالتهای سرطانی درهر (: ۹)نمودار

 اقلیم احواز

 

 درصد ۴ با  (۲ شماره) ودهان لب سرطان به سرطانی حالتهای افزایش درصد کمترین دهد می نشان (۹) شمار نمودار

 سرطان درصد، ۰۲۷ لوزالمعده سرطان .است (۷ شماره) کبد سرطان به مربوط درصد ۷۲۹ با افزایش درصد وبیشترین

 .اند یافته افزایش درصد ۲۰۷ ریه وسرطان رصدد ۰۲٨ پستان سرطان درصد، ۰۶٨ واعصاب مغز

درصد  ۲۰۰الی  ۹۲انواع دیگر سرطان نظیر سرطان های مری، معده، روده، کیسه صفرا، پروستات، کلیه افزایش بین 

درصد داشته  ۷۲الی  ۰۲همچنین سرطان های غدد لنفاوی، حنجره، پوست، حلق، دستگاه خونساز افزایشی بین . داشته اند

 .اند

البته این دونوع . درصد کاهش یافته اند ۷درصد و  ۲٨ا دونوع سرطان تیروئید وسرطان بیضه هستند که به ترتیب تنه

 .سرطان کمیاب بوده وکمتر از یک ونیم درصد حالتهای سرطانی را شامل می شوند

 

ک نوع سرطان نشان را به تفکی ٨۰نسبت به سال  ٨۷درصد افزایش تعداد حالت های سرطانی درسال ( ۷)جدول شماره 

 .می دهد
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 ٨۰نسبت به سال  ٨۷در سال ( ASR)هزار نفر جمعیت ۲۲۲درصد افزایش تعداد مبتالیان به سرطان درهر (: ۷)جدول 

 شمسی، مردان اقلیم احواز

 
 

 

 :  و    قل م  رمر    سرط    نو ع  ر      ع

درصد شایع ترین نوع سرطان درمیان  ۲۲٫۶با  شمسی نشان می دهد که سرطان پوست ٨۷بررسی حالتهای سرطانی سال 

درصد، سرطان مثانه و سرطان  ٨پس از آن سرطان های معده، ریه، پروستات هرکدام درحدود . مردان اقلیم احواز است

 .درصد، دیگر انواع نسبتا شایع سرطان درمیان مردان اقلیم احواز هستند ۷روده هرکدام درحدود 

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/t7.bmp


 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 121  | PADMAZ 

 

 

 

 : رمر    سرط    نو ع کل

از سال  هزار نفر جمعیت  ۲۲۲نشان می دهند که تعداد مردان مبتال به هریک از انواع سرطان درهر ( ٨)جدول شماره 

شمسی جهش خیلی شدیدی درتعداد مردان مبتال  ٨٨و ٨۷درسالهای . شمسی روندی افزایشی داشته است ٨٨شمسی تا  ٨۰

 .دیده می شود هزار نفر جمعیت  ۲۲۲به سرطان درهر 

 شمسی ٨٨تا  ٨۰دراقلیم احواز، سالهای ( ASR)هزار نفر جمعیت  ۲۲۲تعداد مردان مبتال به سرطان درهر (: ٨) جدول

 

 

، دکتر شهرام ابراهیمی، کارشناس برنامه کنترل سرطان مرکز بهداشت اقلیم ASRدر مورد مقادیر مورد انتظار 

نفر، صد نفر مبتال به سرطان شناسایی شود اما درسال ، گفته است که انتظار می رود از هر صد هزار (خوزستان)احواز

حالت سرطان  ۲۲۲متخصصان سرطان میزان بیش از . نفر رسیده است ۲۲۲نفر در هر  ۲۰۲های اخیر این میزان به 

. ، را نگران کننده می دانند(است ۲۲۲بیش از ( ASR)که معادل میزان استاندار شده سنی )هزار نفر  ۲۲۲درهر 

شمسی کمتر  ٨۶هزار نفر جمعیت دراقلیم احواز تاسال  ۲۲۲تعداد مبتالیان به سرطان درهر ( ۰)های جدول  براساس داده

میزان مذکور فراتر از حد انتظار افزایش یافته  ٨٨و  ٨۷است اما در سال های ( حالت سرطان ۲۲۲)ازحد موردانتظار 

هزار نفر جمعیت دراقلیم احواز درحدود  ۲۲۲ن درهر تعداد مردان مبتال به سرطا ٨٨و ٨۷به عبارتی درسال های . است

 .یک ونیم برابر حد انتظار است
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  س گ ه  ی  و    م     مغن ط سی روسی مر م   و   ر  ر هی ب م رس  ن   کر ن 

 2013 نوامبر  15 انتشار

 

 شهروندان از نفر هزار ۰ از بیش پاییزی، باران اولین بارش از پس و هوایی و آب نادر اتفاق یک اثر بر گذشته هفته

 اما باعث امیر این که شدند شدیدی نفس تنگی دچار دادند، می تشکیل اقلیم مرکز شهروندان را آنها درصد ۹۰ که احوازی

 .شد فراوان اگرهای و

 با و تاس بوده چه شیمیایی باران این دهنده تشکیل مواد و دلیل که نشد مشخص سرانجام خطرناک حادثه آن از پس اما

 !؟ بود نداده رخ اتفاقی چنین تابحال چرا داشته، قرار بحرانی وضعیت در هوایی و آب نظر از همیشه احواز اینکه به توجه

 است ها احوازی نفس تنگی عامل اسیدی باران :بهداشت وزیر

 می اخیر ایروزه طی ها احوازی نفس تنگی علت :بود گفته خصوص این در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر

 .پیوست بوقوع انگلستان در پیش سال۶۲ نیز امر همین که باشد باران بودن اسیدی تواند

 بارش از پس را ها احوازی نفس تنگی مشکل اساسی چه بر که نداد توضیح خصوص این در اصال بهداشت وزیر اما

 با متفاوت کامال هوای و آب یک انگلستان هوای و آب !؟ میکند مقایسه انگلستان پیش سال ۶۲ وضعیت با باران

 نظر به و باشد داشته عقالنی و منطقی دلیل نمیتواند ای کارشناسانه غیر و اصولی غیر مقایسه چنین و است احواز اقلیم

 .است داشته را عمومی افکار به دادن ناصحیح جهت و شرایط دادن جلوه عادی قصد صرفا زاده قاضی آقای که میرسد

  ست نکر      ر     ثه رو   ر ه   ال ن   نوع به   ست م  ط :    تب و  ر مق م ق ئم

 درباره نهایی بندی جمع و بررسی :داشت اظهار خصوص این در بهداشت وزیر مقام قائم سرمست، حسن محمد همچنین

 باران اولین ریدنبا نادر پدیده این علت که داد نشان احواز اقلیم شهروند ۰۰۲۲ از بیش در ناگهانی نفس تنگی بروز علت

 در موجود های آالینده وجود و باال رطوبت نیز و داشتیم را هوا جریان سکون و باد وزش کاهش که شرایطی در پاییزی

 .کرد اعالم هوا

 و بهداشت وزارت به خود گزارش در زیست محیط سازمان :بود گفته ها آالینده نوع مورد در پرسشی به پاسخ در  وی

 .است نکرده اشاره حادثه روز در موثر های آالینده نوع به احواز یپزشک علوم دانشگاه

 !!؟ نکر  معرفی ر  ه   ال ن   نوع   ست م  ط س  م   چر 

 باید است، بوده  مردم نفس تنگی عامل اسیدی باران که بگذاریم اساس این بر را ماجرا فرض اگر گزارش، این اساس بر

 یا :دارد وجود فرض دو !؟ است نکرده اشاره ها آالینده نوع به خود گزارش در زیست محیط سازمان علت چه به که دید

 داده اسیدی باران درباره که گزارشی بنابراین، که است نداشته را آالینده عوامل شناسایی توانایی زیست محیط سازمان

 این دلیل پیگیری باید که نکرده اعالم را آن اما است بوده خبر با ها آالینده میزان و نوع از یا و میرود سوال زیر نیز است

 .شد امر
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 سختی کار آالینده عوامل شناسایی که فهمید میتوان دارد، وجود زیست محیط سازمان های توانمندی از شناختی با قطعا

 ممرد در ترس و تردید و شک ایجاد باعث مردم، به همچنین و بهداشت وزارت به آن اعالم عدم این بر بنا است، نبوده

 های آالینده به جدیدی های آالینده آیا ؟ نداشته وجود پیش سالهای در که داده رخ جاری سال در جدیدی اتفاق آیا .میشود

 دچار که کسانی درصد ۹۰ که نکته این آیا !؟ ندارد وجود گذشته سالهای در که است شده اضافه احواز سطح در موجود

 نداشته وجود گذشته سالهای در که است شده اضافه جدیدی آالینده احواز در که شدبا نکته این دلیل نمیتواند شدند نفس تنگی

 !؟

 !بب ن    س بی   نکه ب و  کن   ن   س  ی  س خر  ر م  و ن   نس   :هو  ن سی بر س ه ک ر ن س

 انباشت اثر در :داشت اظهار اسیدی باران خصوص در خورنا خبرنگار با گفتگو در هواشناسی علم برجسته کارشناس یک

 این در ازت اکسید  دی و گوگرد اکسید دی گاز شهرها باالی هوای در آن امثال و هواپیماها خودروها، ها، کارخانه دود

 می تولید را نیتریک اسید و سولفوریک اسید داده، واکنش باران آب با گازها این بارندگی هنگام یابد، می افزایش مناطق

 . است اسیدی باران شود می گفته اصطالحا زمین سطح بر باران مراهه اسیدها این ریزش با و کنند

 به فرد یک :افزود ها انسان روی بر اسیدی باران اثرات خصوص در (ماهشهر) معشور شهرستان هواشناسی اداره رئیس

 تواند می حتی نسانا .باشید داشته آن  بودن اسیدی از احساسی اینکه بدون برود راه اسیدی های باران زیر میتواند راحتی

 . ببیند آسیبی اینکه بدون کند شنا pH 5.0 با اسیدی استخری در

 نمی نظر به معقول زیاد است شده نفس تنگی باعث اسیدی باران که حرف این بیان پس :کرد خاطرنشان رشنو علیرضا

 باید شود وارد ریه به اسید این اگر همچنین شود، نمی وارد ریه به و است مایع صورت به اسیدی باران که چرا رسید

 .شود نفس تنگی باعث نمیتواند کندو ایجاد سوزش احساس

 باران به ربطی عامل این که  شود نفس تنگی باعث تواند می کربن مونوکسید با مسمومیت البته :کرد خاطرنشان وی

 .ندارد اسیدی

 ! هم؟  و ت   هک ر       ی عذ ب  س  ی، ب ر   !؟ چ ست م  ر 

 به پیگیری و تحقیق با تا کرد وادار را خورنا سالمت، و بهداشت مهم مسئله وجود و ها تردید و شک و سواالت نای همه

 .کند پیدا دست باری تاسف و تامل قابل توجه، قابل نتایج

 تکنولوژی از اشغالگر، دولت وقت جمهور رئیس نژاد احمدی محمود حضور با احواز شهر در پیش ماه چهار از بیش

 کشور به غبار و گرد ورود از آن کمک به تا شد برداری بهره !زیست محیط از حفاظت سازمان توسط «یونی رسپ»

 .شود جلوگیری

 را کشور به ورودی غبار و گرد درصد ٨۲ تا ۰۲ طرح این کرد اعالم طرح این افتتاح مراسم در نژاد احمدی محمود

 .دهد می کاهش

 و تحقیقات مرکز» در دستگاه پنج با شد، روبرو کشور هواشناسی سازمان لفتمخا با راه آغاز در که تکنولوژی این

 سیستم این .شد گرفته کار به (حمیدیه اطراف) اقلیم مرکز غرب کیلومتری ۰۰ در «احواز اقلیمی تغییرات و هوا مدیریت

 گونه به ها دستگاه .ندارد رانتشا اجازه آن تصاویر و سازنده شرکت اسم تحریمها دلیل به که است روسی تکنولوژی نوعی

 می عمل (منطقه در غالب باد) شرق جنوب به غرب شمال باد از درجه ۰۲ زاویه در که اند شده نصب و یابی مکان ای

 .دهند می قرار پوشش تحت را مربع کیلومتر ۲۰۲ حدود و کنند
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 ترتیب این به .کند می ساطع (کیلومتر ۲۲ حدود) ارتفاعات در و تولید هایی یون الکتریسیته، از استفاده با «یونی سپر»

 و گرد) ذراتی نتیجه در .شود می (منفی و مثبت) دوقطبی فضا و ایجاد جو، باالی بخش در باردار فضای و الیه یک

 نشست کوتاه مسیر یک در و سنگین یکدیگر به اتصال با و شده باردار اند گرفته قرار قطبی دو فضای این در که (غبار

 .میگیرد بر در را ها انسان تنفس و تردد محدوده که است متر۲۲ تا متر نیم حدود قبلی اعالم اساس بر فضا ینا .کنند می

 .شود می آنها نشست و ذرات سنگینی نهایت در و باردار فضای در رطوبت افزایش باعث همچنین فرآیند این

   و   ونی  سپر ن   ج  رب ر    ست م  ط س  م   ک وری مسئوال  پ سخگو ی ع م

 این درباره نیست حاضر هنوز زیست محیط حفاظت سازمان طرح، این از برداری بهره از ماه ۴ از بیش گذشت با هرچند

 است ابهام از ای هاله در زیست محیط بر آن تاثیر و فعالیت نحوه و کند سازی شفاف ریزگردها با مقابله جدید تکنولوژی

 .زد تکنولوژی این خصوص در جدی های دسح اخیر اتفاق به توجه با میتوان اما

 حفاظت سازمان اقلیم و هوا تغییر ملی مرکز رئیس که است رفته پیش جایی تا طرح این خصوص در سازی شفاف عدم

 اطالعات دادن از (بوده کشور از خارج های بررسی و بازدیدها و ها دستگاه خریداری مسئول ابتدا از که) زیست محیط

 به توجه با و است تحقیقات مرحله در هنوز روش این :گوید می و رود می طفره ”احواز یونی سپر“ طرح خصوص در

 و سیستم این از استفاده نتایج درباره توان نمی هنوز کند، طی را (آینده زمستان و بهار) فصلی متفاوت دوره دو باید اینکه

 !کرد نظر اظهار آن کار ادامه

 !کر  قض وت  و  سیهو  ن  س  م   :  ست م  ط س  م  

 آن بودن بیهوده و یونی سپر عملکرد به نسبت کشور هواشناسی سازمان مسئوالن که انتقاداتی درباره همچنین وحدتی

 نظر اظهار علمی نتایج با تا کردند می صبر کمی باید و کردند قضاوت زود منتقدان :کند می تصریح اند، کرده مطرح

 .کنند

 م خصص         ه نه   ر   ن سن مه نه ” ونی سپر“ / ست ن  ن خ ه  نس ن   روی بر ه  فرک نس  ن   ر   ث ر

 پیش مدتی :گوید می است، طرح این منتقدان از که احواز پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو گودرزی، غالمرضا

 از کامل اطالع و کاتالوگ یبازبین آنها .کرد دعوت طرح مشاوره برای را دانشگاه اساتید از تعدادی زیست محیط سازمان

 پیش عنوان به را باز فضای در الکتریکی جریان انتشار برای صالح ذی سازمانهای تائید همچنین ها دستگاه مشخصات

 .زد باز سر کار ادامه از زیست محیط سازمان اما کردند مطرح شرط

 غبار کاهش برای (سیمان و فوالد های انهکارخ) صنایع در تر کوچک ابعاد در اکنون هم تکنولوژی این :افزاید می وی

 حتما باید باز فضای در ها فرکانس انتشار .است کنترل قابل و بسته فضا کارخانجات در که تفاوت این با شود، می استفاده

 .است ناشناخته هنوز حیوانات و ها انسان روی آنها تاثیر زیرا شود بررسی

 تکنولوژی باشند، نکرده تائید را آن هم داخلی متخصصان و باشد نداشته مهشناسنا که تکنولوژی :کند می تصریح گودرزی

 .شود می تلقی تحمیلی

 !!     ر    و    ر   م  ش بر ی  م  ب   ،   ر    ر بو  قر ر  ول /   ن ؟ ه    ر نی ف  ی ه    و  ی

 هوای تعدیل برای ها دستگاه این که بود این بر قرار ابتدا اطمینان قابل اطالعات اساس بر خورنا، گزارش اساس  بر

 نتایج بودن مثبت صورت در و شود اندازی راه احواز در آزمایشی صورت به شد مقرر بعد اما شود گرفته کار به تهران
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 با مراحل این تمام اینکه توجه جالب .گیرد قرار استفاده مورد مرزها در کشور، به غبار و گرد ورود از جلوگیری برای

 اجرا احواز اقلیم کارشناسان و مدیران از نظرخواهی بدون و کشور زیست محیط حفاظت سازمان مسئوالن یممستق ورود

 .است شده

   رن    گری نظر  کنو وژی     خصوص  ر   ست م  ط فعلی م  ر   / ست      مر م بر ی  ونی سپر خطر

 با مقابله برای مناسبی روش تکنولوژی این :است معتقد نیز زیست محیط متخصصان انجمن رئیس عباسپور مجید

 .نیست ریزگردها

 اینکه به باتوجه طبیعتا .شود می آنها شدن نشین ته و سنگین موجب ذرات، کردن مغناطیسی با «یونی سپر» :گوید می وی

 میدان دهد می نشان گرفته صورت بررسی اینکه ضمن .نیست مناسب حل راه این شود، می زیاد مرور به ذرات حجم

 با مقایسه در کند می ایجاد که سوئی آثار بنابراین  .است قوی بسیار ذرات این کردن باردار برای شده ایجاد غناطیسیم

 .است بارتر زیان (کند نشین ته را توجهی قابل حجم بتواند کنیم نمی فکر آنهم که) ذرات کنترل قدرت

 این .کند می تهدید را مردم قوی فشار میادین این خطر :کند می تصریح احواز در دستگاه چهار فعالیت درباره عباسپور

 که داشتند اعتقاد زیست محیط پیشین مدیران چه اگر .است شده منعکس زیست محیط حفاظت سازمان مسئوالن به مساله

 .باشند داشته دیگری نظرات فعلی مدیران رسد می نظر به اما است ضرر بی تکنولوژی این

     ض فه هم  ونی سپر   گر   ال /       ر  ر     و   همچن     و  

 برای .شود می معرفی جهان شهر ترین آلوده عنوان به بار دومین برای احواز گذرد، می ریزگردها هجوم از سال ۲۰

 .شود می هزینه تومان میلیارد پنج دستگاه هر برای «یونی سپر» مبهم طرح

 شده تهیه !اسیدی ظاهر به باران این از پیش یونی سپر خصوص در گزارش این های مصاحبه از برخی اینکه به توجه با

 یونی سپر طرح های ضرر خصوص در گیری نتیجه و ها فصل گذشت منتظر میخواهند همچنان مسئوالن آیا دید باید بود

 شهروندان به این از بیش و میشود خارج فعالیت میدان از سرعت به طرح این یا کنند بازی مردم جان با همچنان و بمانند

 نمیرساند؟ آسیبی

 «یونی سپر» سرنوشت تعیین و ریزگردها با مقابله برای زیست محیط حفاظت سازمان ابتکار دید و ماند منتظر باید حال

 بگویند مردم به ابهامات پاسخ در و دهند ادامه را طرح این میخواهند سابق دولت اشتباهات پوشاندن با هم باز آیا چیست؟

 و خارج فعالیت از را سیستم این بعدی های باران بارش از پیش و فوری اقدام یک در یا ”نبودم؟ من بود، کی بود، کی“

 !؟ اندازند نمی خطر به از بیش را احوازی شهروندان سالمت

 .خورنا سایت :از نقل به

 چاروسائی علی : از گزارش

 .داد تغییر را گزارش رتیت و تصحیح را گزارش در نادرست های نام از برخی پادماز سایت*
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  ف   ش چ مگ ر  م ر مب ال    به سرط    ر   و   

 

 2013 ردسامب 29 انتشار

 

روزنامه اعتماد گزارشی از رشد چشمگیر تعداد بیماران سرطانی دراقلیم احواز تهیه کرده که در آن آمارهایی رسمی به 

به اظهارات مسئوالن بیمارستان شفا تعداد بیماران سرطانی  بنا. نقل از مسئوالن بیمارستان شفای احواز ارائه شده است

 .اقلیم احواز دردهه اخیر پنج برابر شده است

 ک   ق  ل خ موش   ن    عله می

تنها مرکز درمان تخصصی سرطان در احواز، آخرین ایستگاه برای مردمانی است که تن خسته از « بیمارستان شفا»

درصد  ۹۲تقریبا تمام کودکان و بیش از . سپارند هایی طاقت فرسا می به درمانمحیطی را  های زیست جنگ و آلودگی

 .کنند بزرگساالن مبتال به سرطان در احواز برای درمان به بیمارستان شفا مراجعه می

 …یاسمین، مرتضی، عاطفه

مق و رنگ پریده روی ر بی. موهای سرش را از ته تراشیده. شود فهمید دختر است اش می یی های حلقه فقط از گوشواره

از مهرماه متوجه شدیم یاسمین به . ساکن احواز هستیم: گوید مادرش می. فقط پنج سال دارد« یاسمین». تختش نشسته است

ترسم که  می. گویند ممکن است چند سال طول بکشد می. باید شیمی درمانی شود. یکی از انواع سرطان خون مبتال شده

حسن . به نظر شما امیدی به خوب شدن یاسمین هست؟یاسمین تنها نیست. درمان را تامین کنیم آور های سرسام نتوانیم هزینه

شان برای مدتی مقیم بخش اطفال  هر کدام با مادران… از محمره، عاطفه از شوش، مرتضی از عبادان، مریم از خفاجیه و

 .بیمارستان شفا هستند، به امید شفا

  رص   ف   ش ۰۱۱

شگر روند رو به رشد سرطان است، رییس سابق بیمارستان شفا نسبت به افزایش ناگهانی آمار بیماران تابلوی نمای« شفا»

کاوه جاسب، فوق تخصص خون و سرطان کودکان . دهد های اخیر و ارتباط آن با آلودگی هوا هشدار می سرطانی در سال

افزایش داشته است  ۹۲تا  ۷۰های  ستان شفا در سالدهد که مراجعات جدید بیماران سرطانی بیمار آمارها نشان می: گوید می

رسیده و این در حالی است که جمعیت  ۹۲نفر در سال  ۹۹٨به  ۷۰نفر در سال  ۰۰۰طوری که تعداد مراجعان جدید از  به

تاده از سوی دیگر تعداد روزهایی که پدیده گرد و غبار در استان اتفاق اف. درصد رشد دارد ۰۰احواز در این مدت حداکثر 

درصدی آلودگی هوا را  ٨۲۲افزایش حدود ( های سنجش آلودگی هوا از زمان نصب دستگاه) ۹۲تا  ٨۲های  نیز طی سال

در ( …آب، هوا، غذا و)بنابراین در صورتی که آلودگی هوا به عنوان یک شاخص آلودگی محیط زیست . دهد نشان می

توان به یک ارتباط  تعداد روزهای وقوع پدیده گرد و غبار مینظر گرفته شود، میان افزایش تعداد بیماران سرطانی و 

های تحقیقش را به زودی به صورت یک مقاله علمی  این فوق تخصص سرطان که قرار است یافته. منطقی و مستقیم رسید

مطالب ذکر  آمار مبتالیان جدید سرطان در احواز آنقدر بزرگ و خطرناک است که حتی اگر تمام: کند منتشر کند، تاکید می

 .تر به آن توجه شود شده در حد فرضیه باقی بماند باید بسیار جدی
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 ق  ل خ موش

در گزارش جدید خود رسما آلودگی هوا و ذرات معلق در آن را  (IARC) المللی تحقیقات سرطان دو ماه پیش موسسه بین

 همان زمان سازمان بهداشت جهانی. عالم کرددر گروه نخست مواد سرطانزا قرار داد و آن را از عوامل ابتال به سرطان ا

(WHO) ترین شهر جهان معرفی کرد که مانند دیگر  نیز برای دومین بار احواز، مرکز تولید نفت ایران را به عنوان آلوده

 .شدت صنعتی است شهری به WHO شهر آلوده ۲۲های لیست  شهر

 بر بر  س  ن  ر  ۰۱

این پدیده بعد از چهار سال تمام . های عبادان، محمره و فالحیه در شهرستان. ز شدآغا ٨۲وقوع پدیده گرد و غبار از سال 

های اداره کل حفاظت محیط  گزارش. استان کشور را درگیر کرده است ۰۲شهرهای احواز را فرا گرفت و اکنون بیش از 

میکرون و کمتر  ۰/۰ازه این ذرات اند: های متفاوتی دارد دهد که گرد و غبارهای این استان ویژگی زیست احواز نشان می

روز در سال  ٨۲وقوع پدیده گرد و غبار تا . افتد روز اتفاق می ۲۲برابر استاندارد و با تداوم سه تا  ۰۲آلودگی تا . است

همچنین محدوده وقوع پدیده ریزگردها از شمال غرب به جنوب . روز یک بار نیز ثبت شده است ۲۰و میانگین هر  ٨٨

 .با باد غالب احواز است که اثرات منفی آن را بیشتر کرده است جهت شرق و هم

 س  ه ۰۱طرح 

در کارگروه آلودگی هوای احواز تصویب شد، احواز را  ۹۲که بهمن ماه « برنامه جامع کاهش آلودگی کالنشهر احواز»

ین شهرهای کشور معرفی و تر در بخش صنعت و به لحاظ استقرار منابع نفت و گاز و صنایع مادر و سنگین یکی از آلوده

وقوع جنگ در کشورهای همجوار، پدیده خشکسالی و وقوع مکرر پدیده گرد و غبار را از منابع مهم آالینده هوای احواز 

درصد، سهم وسایل نقلیه  ۰۰در این طرح سهم خودروها در آالیندگی هوای احواز .کند های اخیر عنوان می طی سال

یی از آلودگی  عنوان شده، همچنین بخش عمده( که عمده آن صنایع نفتی است)درصد  ۷۴درصد و سهم صنایع  ۰عمومی 

هوای مبادی ورودی و خروجی احواز را ناشی از سوزاندن پسماندهای واحدهای شرقی و غربی مزارع نیشکر وابسته به 

 .داند توسعه نیشکر و صنایع جانبی می

میزان گرد و غبار کاهش محسوسی ( دی و بهمن)رطوب سال های سرد و م بر اساس این مطالعات هر چند طی فصل

 دارد، اما در مقابل میزان گاز منواکسیدکربن،

یابد که با توجه به پایداری هوا در این فصول خطرناک  یی می دی اکسیدگوگرد و اکسیدهای ازت افزایش قابل مالحظه

. شود هوای احواز همیشه حداقل دو برابر حد مجاز باشد ها باعث می دهد مجموع این آالیندگی این مطالعات نشان می. است

انتظار . بینی شده بود سال پیش ۲۲درصد آلودگی هوای احواز در طول  ۰/۰۰پروژه برای کاهش  ۲۰۶در طرح جامع 

های  داد که بسیاری از پروژه درصد اهداف این طرح بعد از یک دهه محقق شود، اما برآوردها نشان  ۷۲رفت حداقل  می

 .ها اجرا نشده است نگری دستگاه  ن این طرح به دلیل بخشیکال

  رص  ن ک می ۱۱

میانگین تحقق طرح جامع کاهش آلودگی : گوید زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست احواز در این باره می احمدرضا الهیجان

زاده با تاکید  الهیجان. درصد است ۴۰درصد برآورد شده که در احواز نیز حدود  ۴۲هوا در هفت کالنشهر کشور حدود 

دهد اما این آلودگی  اگر چه ریزگردها هوای استان را بسیار تحت تاثیر قرار می: افزاید بر نقش صنایع در آلودگی هوا می

او همچنین معتقد است که مشکالت موجود . مستمر نیست، در حالی که صنایع مثال نفت یا فوالد تولید مداوم آلودگی دارند
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ایم مدام فقط بیان  شود و چون تا حاال وارد فاز اجرا نشده اما مساله این است که مصوبات اجرایی نمی. دقابل حل هستن

برای نمونه تاثیر آبدار شدن بخش عراقی تاالب مرزی هورالعظیم در کاهش ریزگردها امسال بسیار . کنیم مشکل می

. ایم تر هم کرده رالعظیم اقدامی نکردیم بلکه آن را خشکمحسوس و مشهود بوده است، ولی ما نه تنها برای احیای تاالب هو

گونه که برای  دولت باید با عزم جدی وارد شود همان( …اعم از مالچ پاشی و)از سوی دیگر برای مقابله با بیابان زایی 

م جدی در اما متاسفانه تاکنون عز. های زودبازده، کارت سوخت یا مسکن مهر وارد میدان شد های کشاورزی، طرح طرح

 .این زمینه وجود نداشته است

  ر ر    ست« سون می»

 . و  ه  می   و گی هو ی   و   هر چن  م ت  ک ب ر سوژ  رس نه

ترین شهرهای جهان و اخیرا نیز به دلیل  یک بار به بهانه هجوم ریزگردها، بار دیگر به بهانه صدرنشینی در فهرست آلوده

با توقف راهکارهای مقابله . شود چیز به فراموشی سپرده می اما بعد از مدتی همه. هزار شهروند ۰۲تنگی نفس ناشناخته 

سونامی »ها بر شهروندان، آیا تا چند سال دیگر نباید به انتظار  با آلودگی هوا و در غیاب مطالعات علمی اثرات آلودگی

 باشیم؟« سرطان
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 ن  ن   عرب  ف   ش  و   کو ک   ن قص   خلقه ن       ه

 

   2012 فوریه 18انتشار

 
 دفن زباله در منطقه حاشیه نشین برومی

به گزارش خبرگزاری مهر از احواز بخشدار غیزانیه احواز آلودگی های صنعتی و دفن پسماند را علت اصلی افزایش تولد 

ق حاشیه نشین احواز است که برومی یکی از مناط. نوزادان معلول و ناقص الخلقه در منطقه برومی احواز اعالم کرد

 .اکثریت مطلق ساکنان آن عرب هستند

بررسی هایی که : به گزارش خبرگزاری مهر از احواز، حسن جعفری در بیست و هشتمین جلسه شورای شهر احواز گفت

شده  انجام دادیم نشان می دهد که ظرف هشت سال گذشته تولد نوزادان ناقص الخلقه و معلول در منطقه برومی بیشتر

 .است

بر اساس تحقیقات مرکز بهداشت شرق احواز این مساله ژنتیکی نبوده و به دلیل آلودگی های صنعتی و دفن : وی افزود

 .طوالنی مدت زباله در این منطقه است

ه شیرابه این زبال: سال گذشته اظهار کرد ۰۲جعفری با اشاره به قرار گرفتن سایت دفن زباله احواز در منطقه برومی در 

 .های دفن شده باعث آلودگی آب منطقه شده و سالمتی ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/bromi.jpg


 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 130  | PADMAZ 

 

بخشدار غیزانیه همچنین با انتقاد از نحوه خدمات رسانی به منطقه برومی، الحاق این منطقه را به عنوان ناحیه منفصل به 

 .شهرداری خواستار شد

دی های اصلی احواز و دارای جاده ترانزیتی و مملو از واحدهای با وجودی که منطقه برومی یکی از ورو: وی گفت

 .صنعتی بزرگ و کوچک است اما شهرداری حتی به عنوان منطقه حاشیه نیز آن را در نظر نمی گیرد

واحد صنعتی ملی در  ۰۰هزار نفر می رسد و  ۲۰به گفته وی، جمعیت هفت هزار نفری برومی با احتساب شاغالن به 

ال هستند با این حال هیچکدام از خیابان های این منطقه آسفالت نیست و لوله کشی مناسب آب شرب بی بهره این منطقه فع

 .است

عوارضی که شهرداری از صنایع برومی دریافت می کند چندین برابر درخواست ساکنان است و : جعفری تصریح کرد

 .نطقه اتخاذ کندانتظار می رود شورای شهر تصمیم مناسبی برای خدمات رسانی به م

چاه نفت در این منطقه در حال بهره  ٨۲هزار نفر جمعیت دارد و  ۰۰روستا،  ۹۰شایان ذکر است بخش غیزانیه با 

 .برداری است
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 ف  عه   ست م  طی  ر خور موسی

 

 2013 برسپتام 26 رانتشا

 

 

های خورموسی در جنوب  بندر معشور به آب مدیر کل حفاظت محیط زیست از نشت مواد شیمیایی خطرناک پتروشیمی

هزار ماهی شده، با وارد شدن به چرخه غذایی جان عامه مردم  ۰۲این آلودگی که باعث مرگ . اقلیم احواز خبر داد

 .دراقلیم احواز راتهدید می کند

توجهی مسئوالن به  زاده با اشاره به آلودگی محیط زیست ازسوی پاالیشگاه معشور درطول سالیان گذشته وبی الهیجان

چنانچه این پتروشیمی نتواند به وظایف خود عمل کند و یا از اجرای تعهداتی که “: سالمتی مردم عرب، تصریح کرد

های نظارتی وعده کرده ناتوان باشد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان رأسا نسبت به  ها به مسئوالن و دستگاه سال

های این تعطیلی نیز بر عهده  لیل آلودگی به ترکیبات جیوه اقدام می کند و تمام مسئولیتتعطیلی کامل واحد کلرآلکالی به د

 .”مدیران این مجتمع خواهد بود

از مواد آلی خطرناک و ترکیبی سمی است که تخلیه آن به دریا، مرگ و میر وسیع ( یکی از مواد پتروشیمی)استایرن 

کیبات جیوه نیز که به همراه پساب این پتروشیمی به خورموسی تخلیه می تر. ماهیان و آبزیان را به دنبال خواهد داشت

 .ترین ترکیبات را ایجاد می کند شوند که ترکیب آن با مواد آلی یکی از سمی شود، جزو مواد بسیار خطرناک محسوب می

 .های بسیاری به وجود بیاورد ها شده و بیماری تواند وارد چرخه غذایی انسان ترکیبات جیوه بعد از ورود به بدن آبزیان می

 .واحد است و در مجاورت خورموسی قرار دارد ۲۹منطقه ویژه پتروشیمی شامل 

ریزی برای  گاه بسیاری از پرندگان نادر و مکان تخم خورموسی ازاکوسیستمی منحصر به فرد برخوردار است و زیست

 .شود های خلیج محسوب می شمار زیادی از ماهی

هزار نفر  ۰اند و حدود  وجود آورده هزار تن را به ۷۲هایی تا وزن  دلیل عمق زیاد شرایط تردد کشتیآبهای خورموسی به 

 .کنند از مردم بومی این منطقه نیز از راه ماهیگیری امرار معاش می

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/09/khormosa.jpg
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تخلیه پساب های شور طرح های توسعه نیشکر وپساب های شیمیایی وصنعتی پتروشیمی معشور درخورموسی محیط 

 .ی از بزرگترین اکوسیستم های احواز را باخطر مواجه ساخته وسالمتی ساکنان عرب این اقلیم را تهدید می کندزیست یک

تخریب گسترده محیط زیست در اقلیم احواز به واسطه طرح های انتقال آب رودخانه کارون، تخلیه فاضالب های شهری 

حواز، حفر دهها چاه نفت وایجاد کیلومترها جاده در وصنعتی وکشاورزی دهها شهر غرب کشور دربستر رودخانه های ا

العظیم وخشک شدن این هور، تخلیه پساب های شور توسعه نیشکر درهور فالحیه وخورموسی وبستر ( تاالب)درون هور

رودخانه ها وتبخیر این پساب ها در دشت شلوه وبوجود آمدن کوه هایی از نمک، همگی جلوه هایی از سیاست های دولت 

ی هستند که بدون توجه به مصلحت عامه مردم دراین اقلیم صورت می گیرند وآینده ساکنان این اقلیم ونسل های آتی مرکز

 .رابا خطرهایی جدی روبرو ساخته است
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 ن گف ه ه  ی که ف  عه  فر  

 

  2013 مبرانو 20 انتشار

 

هزار احوازی درشهرهای احواز، عمیدیه وخفاجیه دچار تنگی  ۰آبان بیش از  ۰۷پس ازآغاز بارش باران درروز دو شنبه 

این دومین بارشی است که احوازی ها هزینه سود نبرده ای را، ازسالمتی خود می . نفس شده وراهی بیمارستان ها شدند

فس شده هزار احوازی دچار تنگی ن ۹چندی پیش نیز پس ازبارش اولین باران پاییزی دراقلیم احواز بیش از . پردازند

 .وراهی بیمارستان ها شدند

حال مقتدایی استاندار جدید احواز دراقدامی عجیب ازمسئوالن بیمارستان ها خواسته است تا آمار مراجعات آسیب دیدگان 

 .ناشی ازآلودگی هوا را دراختیار رسانه ها قرار ندهند

ل انتشار اخبار اقلیم احواز دررسانه های درهرحا. اینکه مقتدایی برچه اساسی این دستور را داده است، مشخص نیست

خارجی ومطرح شدن مشکالت ملت عرب دراین رسانه ها یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی وتمامیت ارضی ایران 

 .این امر به مثابه کابوسی برای مسئوالن گماشته دولت مرکزی ایران براقلیم احواز است. محسوب می شود

مسئوالن غیربومی احواز به جای گوش فرادادن به فرافکنی های آنها، می توان رویه جهت درک علت اینگونه رفتارهای 

 .معمول این مسئوالن را درسه دهه اخیر بررسی کرد

کمتر کسی دراحواز می داند که در پشت سدهای واقع درشمال این اقلیم که سیاست های مرز آبی ایران وعراق را اعمال 

گماشته های دولت مرکزی . درصد کل آب رودخانه کارون است ۰۲ه کارون کمتر از می کنند، آب جاری در بستررودخان

 .به جای بیان این حقیقت دم ازخشکسالی احواز می زنند

رودخانه های کرخه وجراحی به کلی خشک شدند، اما مسئوالن استان سخنی ازاینکه آب این رودخانه ها چه شده است 

 .برزبان نمی آورند

پیشتر محسن . الن غیربومی احواز به دفاع ازکارون برآمده اند نیرنگ به دست وآماده حرکت کرده انداخیرا هم که مسئو

رضایی ازدولت مرکزی خواسته است تا درصورت افزایش آب ورودی به بستر رودخانه کارون از دریاچه های سدها، تا 

ایی ومقتدایی با بیان وحدت اقوام حوزه هردوی رض. شمسی جمعیت این اقلیم را چهار برابر خواهد ساخت ۲۴۲۴سال 

کارون اعالم کرده اند که وجود کارون برای سرازیر شدن اقوام لروبختیاری از باالدست کارون به پایین دست کارون 

 .هزار هکتار کشاورزی، تامین کننده مصلحت وامنیت ملی است ٨۲۲جهت اجرای طرح 

ارون چه ربطی به مهاجرت غیربومی ها به اقلیم احواز دارد؟ چرا بقای کارون ناگفته ای را که از اینان باید پرسید؛ بقای ک

را منوط به مهاجرت غیرعربها به احواز معرفی می کنند؟ اینان ناگفته به شکل ضمنی ملت عرب را دربرابر دو گزینه 

 .مرگ کارون ویا پذیرش مهاجرت میلیونی غیربومی ها به این اقلیم قرار داده اند
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محمد الستی متخصص قلب وعروق . دها احوازی دراثر بیمارهای قلبی وعروقی جان خود را ازدست می دهندساالنه ص

با این وجود مسئوالن استانی حاضر . می گوید که بیماری های قلبی وعروقی از شایع ترین بیماری های اقلیم احواز است

 چرا؟. نیستند آمار معاونت بهداشت استان را اعالم کردند

درصد متوفیان احوازی دراثر  ۰۲شمسی انجام داده درحدود  ٨۹ژوهشی که دانشگاه علوم پزشکی احواز درسال طبق پ

جان خود را ازدست داده اند؛ با این وجود مسئوالن استانی حاضر ( PM10)استنشاق بیش ازحد ذرات ریز معلق درهوا 

 .م کنندنیستند آماری درباره مرگ میر احوازی بواسطه ذرات ریز را اعال

رئیس بیمارستان شفا پیشتر گفته است که بیماری سرطان دراقلیم احواز رشد چشمگیری داشته است وهر ساله بیش ازهزار 

نوع سرطان دراقلیم احواز تشخیص داده شده  ۰۰بیش از . مورد سرطان نزد کودکان وبزرگساالن احوازی کشف می شود

 .الیان به سرطان وعلت آن اعالم نمی کنندمسئوالن استانی هیچ آماری از شمار مبت. است

چرا مسئوالن استانی درباره هزینه های درمانی انواع بیماری هایی که به دلیل آلودگی هوا وآب وآلودگی محیط زیست به 

دولت مرکزی ایران بافعالیت برنامه ریزی شده خود محیط . جان مردم احواز افتاده اند، هیچ سخنی به زبان نمی آورند

 ت احواز رابرهم ریخته است، چرا نباید هزینه آنرا بپردازد؟زیس

این ناگفتن ها نه تنها رویه مسئوالن گماشته دولت مرکزی براحواز بلکه رویه رایج رسانه های مرکزگرا درداخل وخارج 

اینچنین است که  .می شوند، خصلت ناگفتنی بودن این ناگفته ها تبدیل به یکی ازمفاهیم پایه ای گفتمان مرکزگرا می شود

مرکزگراها به حکم پایبندی به تمامیت ارضی وطنشان، درهرجای دنیا که باشند اهمیت ناگفته ماندن اخبار احواز را 

 .درعمق جان خود حس می کنند

اینان چیزی ازحقوق ملل غیرفارس رانپذیرفته اند . این امر دیگر ازبحرانی اخالقی منسوب به مرکزگراها نیز گذشته است

زمانی که پای حقوق ملل غیرفارس درمیان باشد، منکرهمه چیز شده . در پذیرش بخش دیگری ازآن دوگانه عمل کنند که

 .وحقیقت خود رانمایان می کنند

طوفان های شن فریاد طبیعتی هستند که توسط سدهای دولت مرکزی . اینان بگویند یانگویند طبیعت به سخن آمده است

میر هزاران عرب احوازی ویا ساکنان احواز فاجعه ای است که دولت مرکزی ایران به مرگ و. ایران خشک شده است

مرگ این مردمان بی پناه شاهدی است برفجایعی که دولت مرکزی . واسطه سیاست های غیرانسانی اش مسئول آن است

 .ایران دراقلیم عربی احواز تاکنون مرتکب شده است

 پادماز
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 ت   ست م  طی  ر   ر   ن  ت عل ه ب ر ت،  ن  

  2013 دسامبر  04 انتشار

” جنایت علیه بشریت“، از نظر حقوق بین المللی مقوله ۲۹۴۰پس از کشتار یهودیان توسط نازیها و در دادگاه نورنبرگ در 

عریف این ت. این جنایت بمعنای نقض حقوق انسانی بدالیل سیاسی، نژادی، ایدئولوژیکی، فلسفی و مذهبی بود. مطرح گشت

عام در تمام مواردی که بدالیل فوق انسانها کشته میشوند، به بندگی و بردگی کشیده میشوند، قتل عام میگردند، به مهاجرت 

وانتقال اجباری مجبور میگردند، به تن فروشی اجباری دچار میگردند، مورد تجاوز قرار میگیرند و گرفتار آپارتاید 

 .میشوند، قابل تعمیم است

این اصل دادگاه نورنبرگ را تائید میکند و دادگاه جزائی بین المللی این ماده را  ۲۹۴٨زمان ملل متحد در سال قطعنامه سا

پایه قضاوت خود در بررسی جرائم مجرمین جنگی یوگسالوی سابق، مسئوالن رژیم خمرهای سرخ در کامبوج و 

 .قرار میدهد” روآندا“جنایتهای قومی در کشور 

 

میالدی در قوانین و مواد حقوقی  ۷۲برای اولین بار در سالهای ” جنایت اکولوژیکی“یا ” محیط زیست جنایت علیه“مقوله 

این  ۰۲۲۴در سال . محیط زیست می انجامد بکار رفت” تخریب مافیائی“اتحادیه اروپا علیه اقدام ها و روشهائی که به 

 .عقیب قانونی شناخته شدمقوله در مقدمه قانون اساسی فرانسه وارد گردید ونقض آن قابل ت

این قوانین بر اصل محیط زیست بعنوان حق اولیه انسانها برای زندگی سالم و سالمتی انسانها تاکید میکند و اقداماتی را که 

از نظر این قوانین محیط زیست . قصد تخریب و خسارت در منابع طبیعی دارند، مورد قضاوت ومحکومیت قرار میدهد

انها بوده و هنگامیکه محیط زیست و طبیعت ویران گشته و آلودگی ها گسترش مییابد، جان انسان و سالم پایه زندگی انس

فعالیت های غیرقانونی “از نظر حقوق بین المللی . جانوران و گیاهان نیز در معرض خطر جدی قرارمیگیرد

ض و نابودی، صید صنعتی غیر قانونی تجارت غیرقانونی حیوانات درحال انقرا: در این زمینه عبارتند از” وجنایتکارانه

ماهی، بهره برداری و تخریب غیرقانونی جنگلها، تجارت مواد نادر طبیعی، تجارت مواد خطرناک برای الیه گاز 

 .، آلودگی ناشی از پسابها و مواد زائد مسموم کننده، آلودگی آب و هوا وزمین وغیره”اوزون“

 

ی را ناممکن میسازد و سالمت انسان را به خطر میافکند و اتیک و اخالق بر اساس این قوانین هراقدامی که حق زندگ

در ” بوپال“فاجعه چرنبیل و آلودگی اتمی آن، حادثه شیمیائی . زیستبومی را زیرپا میگذارد، اقدام جنایتکارانه تلقی میگردد

م های جنایتکارانه در زمینه اکولوژیکی هند، آلوده کردن سواحل و آبهای دریاها و اقیانوسها توسط نفتکش ها، از جمله اقدا

 .محسوب میشوند

در ایران جنایت علیه بشریت پیوسته در سرکوب و شکنجه و تیرباران مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک و مذهبی و ناباور 

بشریت کشتار هزاران نفر بخاطر سیاست و افکارشان جز تمایل رژیم برای نابودی انسانها و جنایت علیه . معنا مییابد

حال حکومتی که پیوسته ناقض حقوق بشر بوده و خواست قلع و قمع مخالفان را داشته است، در . معنای دیگری ندارد

جنایتکارانه “زمینه ویرانگری زیستبومی نیز رفتار غیر مسئوالنه داشته و طبق قوانین بین المللی پیوسته به اقدامهای 

در ایران آنچه . حقوق بشری است و هم علیه محیط زیست ایران است جنایت حکومتی هم. دست زده است” اکولوژیکی

 .سال در عرصه محیط زیست اتفاق افتاده جز تخریب و نابودی پیاپی زیست محیطی چیز دیگری نبوده است ۰۰بیش از 
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بخاطر  این حکومت بهیچوجه منابع طبیعی را مورد حفاظت قرار نداده و بلحاظ حرص خود برای مال اندوزی مافیائی،

فساد دستگاه اداری اش، بدلیل روشهای ناهنجار و بی قانونی اش، بخاطر فقدان بودجه الزم، زمینه ویرانگری زیست 

خطاکاری جنایتکارانه زیست “موارد . محیطی را ابعاد بیسابقه داده و شرایط زیست انسانی را بمخاطره افکنده است

 رژیم کدامند؟” محیطی

پیمان های بین المللی مانند کنوانسیون رامسر که ایران امضا کننده آنست را، پیوسته خوار  یکم، جمهوری اسالمی تمام

رفتار دروغ و تبهکارانه حاکمان در عرصه زیست محیطی، دستگاه . شمرده و هیچ تالشی برای رعایت آنها ننموده است

کشور، ایران در  ۲۰۰از میان . رده استسیاسی ایران را به یکی از فاسدترین و مخرب ترین دولتها در جهان تبدیل ک

 .قرار میگیرد یعنی جزو بدترین و خرابکارترین کشورهای جهان قرار میگیرد ۲۲۴جایگاه 

درصد خاک ایران خشک یا نیمه خشک است و با توجه به میزان مصرف بی رویه کنونی آب،  ٨۲دوم، میزان بیش از 

یک سوم . یگر اغلب شهرهای بزرگ از آب آشامیدنی محروم خواهند بودبحران آب در ایران تشدید شده، تا پنجاه سال د

میلیارد متر  ۴ساالنه . آب در لوله کشی های شهری و پنجاه درصد آب در شیوه نامناسب آبیاری کشاورزی به هدر میرود

رفتن سطح آبهای  مکعب از آبهای زیر زمینی غیر قابل بازگشت به سطح زمین پمپاژ میشود، امری که به تخریب و پائین

 .زیر زمینی و خشکی دریاچه و ویرانی کشاورزی کشور منجرشده است

سوم، در بستراقدام های بوروکراتیک و اشکال تراشی ها وبی تفاوتی ها، سیاست خشک سازی دریاچه های ایران مانند 

آلودگی شدید . افزایش پیداکرد هامون و بختگان و ارومیه وغیره ادامه یافت و توفان نمک و گرد و غبار و بیابانزائی

 .دریای خزر و خلیج منجر به مسمومیت و کشتار انبوه آبزیان شده است

در بحران اند یا خشک شده اند و اغلب رودهای ایران ” گاوخونی“و ” هورالعظیم”و” انزلی“چهارم، تاالبهای ایران مانند 

ا در حال خشکی کامل هستند یا آنچنان آلوده و متعفن میباشند مانند رود کارون، زاینده رود، کشف رود، سفید رود وغیره، ی

 .که شادابی خود را از دست داده اند

 

پنجم، با ویرانی اکوسیستم ها دنیای وحش ایران بارها آسیبهای جدی دیده است و آهوان وپلنگان وشیران ایران خسارات 

ینخواران، تنوع زیست محیطی آسیب قطعی دیده و زیر فشار تراکتورها و تخریب ها و هجوم زم. فراوانی دیده اند

 .حیوانات و پرندگان ایران پراکنده شده و پناهگاه خود را دیگر نمییابند

سد متوسط و بزرگ که با مدیریت مافیائی انجام گرفته، روستاها و مناطق طبیعی و مرطوب  ۰۲۲ششم، ایجاد بیش از 

انهای بسیاری را از فعالیت شغلی و کاشانه اشان محروم وآواره ساخته، وجایگاه جانوران بیشماری را ویران نموده، انس

 .آثار باستانی متعددی را زیر آب برده و بحران بیابانزائی و کم آبی را افزایش داده است

و وباغها ومرغزارها و درختان بلحاظ جاده کشی ” نایبند“هفتم، بخش مهمی از جنگلهای ایران نابوده شده و پارکها مانند 

در طول حکومت اسالمی بخاطر برداشت بی رویه وغیرقانونی دولتی و . ساختمان سازی آسیبهای سنگینی متحمل شده اند

 .میلیون کاهش یافته است ۲۴میلیون به  ۲٨تخریب و تصرف زمینخواران، میزان مساحت جنگلهای ایران از 

به افزایش هولناک ریزگردهای مسموم شده،  هشتم، تخریب محیط زیست و بی مسئولیتی حکومت ونظام اداری منجر

آلودگی بمواد آلی و اتمی در هوا بطور بیسابقه افزایش یافته و سالمت انسان با بیماریهای گوناگون و از جمله سونامی 

احواز، کرمانشاه، -سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده ترین شهرهای جهان . سرطان کاملن به خطر افتاده است

 .قرارگرفته است ٨۶کشور در جایگاه  ۹۲در ایران قراردارند و ایران به سبب شدت آلودگی از میان  -جسنند
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نهم، اغلب بنگاههای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی مانند ذوب آهن و توانیر، پسابهای شیمیائی و مسموم خود را در 

تنائی به قوانین و با حمایت مسئوالن دولتی زیانهای بیشماری طبیعت و آبها رها کرده و با رفتار جنایتکارانه خود، با بی اع

 .به محیط زیست ایران وارد نموده اند

 

دهم، در شرایط سخت وفرساینده محیط زیست ایران، حکومت اسالمی هیچگاه هیچ بودجه جدی و کار آموزشی و تربیتی 

این امر در شرایطی است که میزان عظیم ثروت . برای حفظ و نگهداری طبیعت و آب و هوای ایران در نظر نگرفته است

 .و منابع مالی کشوری، در فساد و برنامه نظامی و اتمی و سدسازی و تبلیغات سیاسی مذهبی وخرافه پرستی نابود میشود

ل یازدهم، برنامه اتمی حکومت که در فقدان شفافیت کامل پیش رفته است، تا کنون صدها میلیارد دالر هزینه برداشته، عام

این برنامه که از نظر اقتصادی اشتباه . بحران برای کشور و افزایش خطربرای مردم و محیط زیست ایران بوده است

. کامل بوده و از جهت سیاسی یک خطای فاحش است با بلعیدن امکان و ثروت عظیم به زیان حفظ محیط زیست بوده است

آن به کشتار انسانها و تخریب محیط زیست ایران و منطقه می نیروگاه اتمی بوشهر با خطر زلزله روبرواست و انفجار 

برنامه اتمی اقتصادی سیاسی نظامی حکومتی بناگزیر به تولید و انباشت زائده های اتمی منجر شده که هزاران . انجامد

 .سال خاصیت رادیواکتیو خود را حفظ کرده و یک خطر مهلک دائمی بشمار میاید

بسیار باال ” بانک جهانی“ی ناشی از بحران آب، بیابانزائی وآلودگی برای ایران طبق برآورد دوازدهم، میزان خسارت مال

درصد مواد غذائی خود را تولید میکند و  ۶۶ایران فقط . درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است ۲۲تا  ۰بوده و به میزان 

تخریب سالمتی انسانها، آلودگی هوا و . پردازددرصد باقیمانده باید هزینه سنگینی برای واردات کشاوزری ب ۰۷برای 

خاک، کاهش سفره های آبی، گسترش بیابانزائی و شوره زاری، از بین رفتن جنگلها وغیره، منجر به هزینه های بسیار 

 .سنگین برای مردم ایران شده است

دگان مجلس و سپاه پاسداران و سیزدهم، سازمانهای دولتی مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان آب، و نیز نماین

باالخره روسای جمهور و والیت فقیه، مجرم بوده زیرا با اقدام ها و تصمیم های زیان آور و بی لیاقتی های خود در 

ویرانگری زیست محیطی شرکت فعال داشته، آرامش زندگی و شادمانی زیست محیطی و سالمتی انسانها را ازبین برده و 

این هیات حاکمه اسالمی جنایت علیه زیستبوم ایران را سازماندهی . ی مردم ایران را نابود ساخته اندبسیاری از منابع طبیع

 .کرده و بشیوه مافیائی و در جهت منافع خصوصی حاکمان، علیه منافع عمومی مردم و نسل های آینده اقدام ورزیده است

 جالل ایجادی:بقلم

 جامعه شناس و کارشناس محیط زیست*

 .نام احواز توسط پادمار صورت گرفتتصحیح **

 .سایت اخبار روز:  منبع
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 م س  رض  ی ک رو  ر  ضم نت ع م  س قالل   و        ر   می   ن 

 

 2013 نوامبر 19 انتشار

  

بت به انتقال آب کارون به فالت مرکزی ایران، به منظور بررسی رویکرد مسئوالن غیربومی و غیرعرب اقلیم احواز نس

را برای « آسیب شناسی اثرات انتقال آب خ وزس ت ا ن بر منافع ملی»نکات مهمی ازسخنان شرکت کنندگان در همایش 

برگزار شده بود، محسن رضایی،  ۲۰٨۷دراین همایش یکروزه که دراسفند ماه سال . خوانندگان پادماز انتخاب کرده ایم

، (شهید چمران)جمع تشخیص مصلحت نظام، استاندار احواز، امام جمعه احواز، جمعی از اساتید دانشگاه احوازدبیر م

 .مسئوالن رسانه ها و برخی دیگر از مسئوالن استانی و محلی شهر احواز شرکت کرده بودند

 

. کم براقلیم احواز هستندحاضران دراین همایش همگی نمایندگان گروه های سیاسی وامنیتی غیرعرب ویاغیربومی حا

 .سخنان محسن رضایی به صراحت ازرویکرد امنیتی گروه سیاسی متشکل از لرها برای آینده احواز پرده بر می دارد

 

 :برخی   گف ه ه ی م س  رض  ی

ای ها که بر دانند، اما تشکیل اینگونه جلسات و همایش برخی تشکیل این جلسات را سیاسی می: محسن رضایی تصریح کرد

تواند سیاسی نام بگیرد به همین سبب از تشکیل جلسه ترس نداشته باشید و در گرفتن حق  شود نمی گرفتن حق خود بپا می

 .کنند بی تردید خود سیاسی اند ها را سیاسی اعالم می خود همواره کوشا باشید همچنین کسانی که اینگونه همایش

رودخانه کارون به این دلیل که به مرکز اتصال : ر عنوان کرد و گفترضایی آب را در امنیت، توسعه و تمدن تاثیر گذا

شود تا احواز از ایران جدا نگردد و موجب امنیت گردد همچنین به دلیل بهم پیوستگی فرهنگی، نقل و  دارد سبب می

 .انتقاالت و پیوستهای جمعیتی، از این رهگذر انسجام اجتماعی را نیز شاهد هستیم

کشور ایران برای توسعه به : ن با اشاره به نقش مهم کارون در توسعه این استان خاطرنشان کردمحسن رضایی همچنی

لرستان، ایالم، چهار محال و . هشت منطقه تقسیم شده که منطقه جنوب غرب با مرکزیت احواز یکی از این مناطق است

دبیر مجمع تشخیص . گیرند این منطقه قرار می باشند که در بختیاری و احواز با هشت میلیون نفر جمعیت از استانهایی می

در  ۲۴۲۴احواز در سال . مسئله آب را نباید در افق امروز بلکه در افق آینده به آن نگریست: مصلحت نظام تصریح کرد

کند که  میلیارد دالر، کاال مصرف می ۶۲، به ارزش ۲۴۲۴احواز در . میلیون نفر جمعیت خواهد بود ۰۲منطقه متشکل از 

 ۶۲درصد از این میزان در این استان تولید شود و به همین سبب باید در آن زمان، توان تولید استان معادل  ۶۲ید با

 .میلیارد دالر باشد

گفته های محسن رضایی را می توان چنین خالصه کرده که جهت تدوام بقای احواز درجغرافیای سیاسی ایران، بقای 

این طرح بزرگ برای . واسطه ورود میلیون ها مهاجر به اقلیم احواز ضروری استکارون وافزایش جمعیت این اقلیم به 

 .هزار هکتاری رهبری، دراحواز محقق شود ٨۲۲تغییر بافت جمعیتی احواز قرار باپیاده سازی طرح 
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 :متن کامل گزارش وب سایت امنیتی تابناک به شرح آتی است

   و    قل م ن بو ی مق مه  ب،  ن ق ل

 ثر ت  ن ق ل  ب  س    بر من فع ملی ن سی    س ب

 ۰۹۲٨۶: کد خبر

 March 2009 ۲۰ – ۲۰:۰٨ – ۲۰٨۷اسفند  ۲۰: تاریخ انتشار

با حضور دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع « آسیب شناسی اثرات انتقال آب خ وزس ت ان بر منافع ملی»همایش 

تید دانشگاه شهید چمران، اصحاب رسانه و برخی تشخیص مصلحت نظام، استاندار احواز، امام جمعه احواز، جمعی از اسا

 .دیگر از مسئوالن استانی و محلی در احواز برگزار شد

همایش با پخش کلیپ زیبایی که شعری از مرحوم قیصر امین پور شاعر فقید احوازی و با صدای مرحوم عبدالهی و 

یار شدید در احواز شروع شد که وصف های احواز و سپس خشکسالی بس تصاویری از پر آبی کارون و جنگ و مصیبت

 :حال هم اکنون مشکالت موجود در احواز بود

 

پر از /چو گلدان خالی لب پنجره/ایم ولی دل به پائیز نسپرده/ایم سرا پا اگر زرد و پژمرده… گویم از آب نه، از مهر آب می

اگر داغ شرط /ایم اگر دل دلیل است آورده/ایم دهاگر خون دل بود ما خور/ایم اگر داغ دل بود ما دیده/ایم خاطرات ترک خورده

هایی که  همین زخم/گواهی بخواهید اینک گواه/ایم اگر خنجر دوستان برده/اگر دشنه دشمنان گردنیم/ایم است ما برده

 .ایم از این دست عمری به سر برده/دلی سربلند و سری سر بزیر/ایم نشمرده

: در همایش آسیب شناسی اثرات انتقال آب احواز بر منافع ملی گفتمحسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

های پیرامون آب باید از مسائل احساسی در یک طرف و سیاسی از طرف دیگر خارج شود و باید مسائلی را که به  بحث

چون غبار را در نفع ایران است در نظر بگیریم، همچنین این همایش نباید تنها در جهت آب در جریان باشد، بلکه مسایلی 

های سیاسی کردم  نظر قرار داد که در همین ارتباط در سفر چند ماه گذشته خود به احواز گله خود را به چند تن از گروه

من این بود که برای کنند و گله  ها با تمام قدرت در حمایت از دولتمردان سیاسی در انتخابات حرکت می چرا که این گروه

آید جناحین چپ و راست را  ت اهداف این استان کار کنند، چرا که در واقع هنگامی که غبار میشده در جه یک بار هم که

 .گیرد شناسد و گریبان همه را می نمی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره . بحث آب را معقوالنه اما با جدیت باید پیگیری کرد: وی خاطر نشان کرد

شود بلکه فرار مغزها،افت  ه اقلیم احواز در مشکالت آب کارون و غبار خالصه نمیمتاسفان: به دیگر مشکالت ادامه داد

نیز از جمله این مشکالت هستند که در حدود هشت مشکل حیاتی عمده و اساسی این استان محسوب … تحصیلی وغیره

 .توان آنها را از میان برد ها به آب کارون و غبار معطوف گردیده است که تنها با هم اندیشی می شود اما اغلب نگاه می

ها که برای  دانند، اما تشکیل اینگونه جلسات و همایش برخی تشکیل این جلسات را سیاسی می: محسن رضایی تصریح کرد

تواند سیاسی نام بگیرد به همین سبب از تشکیل جلسه ترس نداشته باشید و در گرفتن حق  شود نمی گرفتن حق خود بپا می

 .کنند بی تردید خود سیاسی اند ها را سیاسی اعالم می شید همچنین کسانی که اینگونه همایشخود همواره کوشا با

رو خ نه ک رو  به        ل که به مرک    ص ل : رضایی آب را در امنیت، توسعه و تمدن تاثیر گذار عنوان کرد و گفت

http://www.tabnak.ir/fa/news/39086/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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   به    ل ب م پ وس گی فرهنگی، نقل و  و       و        ر       نگر   و مو ب  من ت گر   همچن   ر  سبب می

 . ن ق الت و پ وس   ی  مع  ی،        رهگذر  نس  م    م عی ر  ن     ه  هس  م

میلیون جمعیت و با درآمد  ۹نکته مهم آنکه اقلیم احواز در مبادالت تجاری در همجواری عراق و کویت که : وی افزود

 .، قرار داردای بالغ بر هفتاد میلیون دالر است ساالنه

 

ک ور   ر   بر ی  وسعه به : م س  رض  ی همچن   ب     ر  به نقش م م ک رو   ر  وسعه      س    خ طرن    کر 

 رس   ،   الم، چ  ر م  ل و . ه ت منطقه  قس م     که منطقه  نوب غرب ب  مرک  ت   و    کی        من طق  ست

 ب ر م مع . گ رن  ب  ن  که  ر     منطقه قر ر می  ت     س  ن   ی میبخ   ری و   و   ب  ه ت م ل و  نفر  مع

  و    ر س ل . مسئله  ب ر  نب     ر  فق  مرو  بلکه  ر  فق   ن   به    نگر ست:   خ ص مصل ت نظ م  صر ح کر 

   الر، ک ال م ل  ر ۱۱، به  ر ش ۰۱۱۱  و    ر . م ل و  نفر  مع ت خو ه  بو  ۸۱ ر منطقه م  کل     ۰۱۱۱

 رص         م      ر      س     و     و  و به هم   سبب ب     ر     م  ،  و    و     ۱۱کن  که ب     مصرف می

 .م ل  ر   الر ب    ۱۱ س    مع  ل 

پیگیری  ای در آینده به عهده دارد بنابراین آب را باید جدی گرفت و توسعه آب احواز نقش تعیین کننده: رضایی اذعان کرد

همچنین باید مجموعه مطالعاتی داشته باشیم و آن را به صورت کتابچه درآوریم تا با آب . کرد سپس نتایج را انتقال داد

 .برخورد منطقی شود

اقلیم احواز در واقع دچار عقب ماندگی تاریخی است و : محسن رضایی به عقب ماندگی اقلیم احواز نیز اشاره کرد و گفت

سال از عمر و زمان الزم برای  ۲۰قبل از انقالب و بخش دیگر به دوران جنگ ارتباط دارد که حداقل بخشی از آن به 

استان در نظر گرفته  ۰ای تحت عنوان عقب ماندگی تاریخی برای  پیشرفت، از آن گرفته شده است به همین سبب بودجه

 .ت اساسی در استان صورت گیردشده است که باید نمایندگان مجلس برای دریافت آن تالش کنند تا تحوال

موضوع انتقال آب آنقدر مهم بود که جناب رضایی برای : در ادامه امام جمعه احواز و نماینده مجلس خبرگان احواز گفت

 .آن اهمیت قائل شده و برای اهتمام به این موضوع و عالقه به اقلیم احواز با ما همصدا شد

گوید کسی که از بیان حق سکوت کند  این معلم بزرگ که می( ع)ت امیرالمومنیناز کلما: آیت هللا موسوی جزایری افزود

شود به همین سبب موضوع انتقال  های دین محسوب می شیطان ساکتی است همچنین گفتن حقایق وظیفه است و از آموزه

 .آب را باید فهمید، مطرح کرد و از آن دفاع کرد

انتقال آب کارون از قبل از انقالب و بعد از انقالب و تا کنون مد : شان کردنماینده مردم احواز در مجلس خبرگان خاطر ن

گرفت اما با گذشت زمان مشخص گردید که این  هایی صورت می نظر بوده است اما گاهی در این رابطه عقب نشینی

 .حرکت، حرکتی تاکتیکی بوده است

 

اجرا شود و هیچ جای کشور نباید مورد بی مهری قرار عدالت باید به طور کامل : آیت هللا موسوی جزایری اظهار کرد

کند، باید  گیرد و با توجه به اینکه دولت خدمتگذار، امروز با شعار عدالت محوری و ضد تبعیض در کشور فعالیت می

 .یابی کرده و کار کارشناسی بر روی این موضوع انجام دهد مسئله انتقال آب را ریشه

ها را  سال و به ویژه در جنگ بیشترین آسیب ۰۲نباید پایمال شود چرا که در طول این حقوق اقلیم احواز : وی افزود

    ۱۱۱همچن    ر   و  . هاست های فراوانی به وجود آمد و اکنون از جمله آن آسیب نشینی متحمل شد که در پی آن حاشیه



 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 142  | PADMAZ 

 

 .ی هستند که باید مالحظه و مطالعه شوندهای اینها محرومیت. ن     ر  غلب   ره ی  س    و و    ر  ه  ر     ه ۰۱۱

اکنون بحث خشکسالی از دیگر مشکالتی است که حاشیه نشینی را افزایش داده : آیت هللا موسوی جزایری در پایان گفت

 .است و اگر بحث انتقال آب هم انجام شود به واقع کمر این استان خم خواهد شد

شود و  های فنی را شامل می بحث آب اغلب بحث: در این همایش گفت سید حمید حسن زاده رئیس شورای شهر احواز نیز

تواند درست باشد همچنین با توجه به دعوت از مسئولین آب  دهد که این کار نمی ساله انجام شده نشان می ۰۲مطالعات 

ین امر یاری کشور حضور پیدا نکردند تا فریاد ما را برسانند و به همین سبب ترجیحا  از مطبوعات و جراید در ا

 .گیریم می

 

اند و به موجب این مشکل باید از  برخی از شهرهای حاشیه رودخانه کارون با مشکل آب شرب مواجه: حسن زاده افزود

 .تعارفات دست برداشت و اعتراض خود را نشان داد

 

رح بوده است و مخالفت ما مشکل انتقال آب تنها در این دولت نبوده بلکه در رژیم گذشته هم مط:وی در پایان تصریح کرد

با انتقال آب نباید دلیلی بر موضع ما نسبت به دولت محسوب شود، همچنین از جناب محسن رضایی انتظار داریم تا با 

 .ارتباطات خود در مرکز از تخریب استان جلوگیری نمایند

ل آب کارون به معنای از بین انتقا: گفت« عصر کارون»در ادامه سید رسول موسوی، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه 

گویم از  رفتن مدنیت ایران است؛ مدنیت در فالت احواز به دلیل وجود آب است و من به عنوان یک شهروند احوازی می

انتقال آب کارون دست بردارید و با این کار روح مردم را جریحه دار نکنید، با وجود این همه مشکالت با احساسات آنها 

اند و به  دانند که اگر آب را ببرند یعنی احواز و استان را از بین برده ه مردم فهیم و دانای اقلیم احواز میبازی نکنید چرا ک

 .همین سبب برای انتقال این انتقادات با قدرت ادامه خواهیم داد

 

ناسند اگر گویند کارش کسانی که می: وی ضمن اشاره به حل مشکالتی چون آبادی عمرانی، زراعت و آب شرب مردم گفت

اند برای حل مشکالت باید فکر دیگری کنند، نباید تفکری را عملی کنند که سبب از بین رفتن استان محروم  واقعا  اینگونه

 .احواز شود

هدف از برگزاری این همایش علمی توجه به مشکالت و معضالت کم آبی : در ادامه حمیدرضا خدابخشی دبیر همایش گفت

ا است که در مورد انتقال آب اقلیم احواز وجود دارد و پرداختن به زوایای مختلف آن از ها و اختالف نظره و بحث

های اقلیم احواز بر منافع ملی است که  های رودخانه دیدگاهی کارشناسی برای بررسی آثار و تبعات انتقال آب از سرشاخه

کاری شورای شهر احواز شهرداری و به درخواست جناب آقای دکتر رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هم

دانشگاه شهید چمران احواز با برنامه ریزی فشرده یکماهه توسط انجمن صنفی مهندسان صنعت آب احواز در مدت یک 

 .گردد روز برگزار می

وهرنگ با بهره برداری از تونل ک ۰۲های اقلیم احواز قبل از انقالب و در دهه  عملیات انتقال آب از رودخانه: وی افزود

با آغاز بهره برداری  ۲۰۶۴یک آغاز گردیده و پس از انقالب اسالمی و بعد از ایجاد وقفه پس از چند دهه مجددا در سال 

های مختلف تاکنون ادامه داشته است که به  ها و سدهای دیگر در دولت و با ادامه عملیات احداث تونل ۰از تونل کوهرنگ 

از سوی مراجع جهانی پیشنهاد شده است با توجه به زمان اخذ تصمیم برای اجرای  رسد استانداردهای الزمی که نظر می

دهد که طرحهای انتقال آب باید مورد  ساله نشان می ۴۲ها و شامل مرور زمان شدنشان رعایت نگردیده و آمار  این طرح
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مستحضرند که مهندسی بازنگری تخصصی واقع شوند تا خصوصیات فنی، اقتصادی، زیست محیطی عزیزان حاضر حتما 

ها اعم از مطالعاتی ،اجرایی و حتی در حال بهره برداری برای بهینه  ارزش علمی است که برای بررسی مجدد طرح

 .های آتی جلوگیری به عمل آید کردن تمام فوائد و کاهش هزینه آنها مورد استفاده قرار گرفته و کامال حذف شود تا از زیان

ها نداشته و برای  اندازه و ابعاد مختلف طرح انجام مهندسی ارزش و بازنگری ربطی به همچنین شایان توجه است که

 .تر است دهند ضروری هایی که هزینه سنگین آنها منابع مالی ملی را تحت تاثیر شدید قرار می طرح

تونل بهشت آباد براساس اطالعات مندرج در مستندات موجود مانند گزارش بررسی انتقال آب از : مهندس خدابخشی گفت

های مجلس شورای اسالمی تهیه شده است و  به حوضه زاینده رود که توسط دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش

های اقلیم احواز برای  اتاق فکر استانداری اصفهان، اجرای طرحهای انتقال آب رودخانه ۷۰تا  ۶۷صورتجلسات شماره 

 .های اصلی اقلیم احواز قرار ندارند های آبریز رودخانه در محدوده حوضه هایی است که اتفاقا توسعه کشاورزی سایر استان

های آبریز احواز بر منافع ملی در فضایی کامال علمی و کارشناسی  از این رو بررسی همه جانبه اثرات انتقال آب از حوزه

یا کمیسیون سدهای بزرگ فارغ از و برپایه مستندات و استانداردهای بین المللی مانند استانداردهای پیشنهادی یونسکو 

های تخصصی و فنی آن تاکید  رسد که در این همایش برجنبه هرگونه بخشی نگری اجتماعی و سیاسی ضروری به نظر می

ویژه شده و وجود دیدگاه کارشناسی برای اموری که نیاز به متخصصین فن دارد به شدت از سوی مراجع برگزار کننده 

 .مورد تاکید است

توجه مسئولین محترم حاضر و سایر مدیران را برای : مایش آسیب شناسی اثرات انتقال آب کارون خاطر نشان کرددبیر ه

استفاده از رویکردهای تخصصی و کارشناسی برای حل مسائل و معضالت استان و کشور جلب نموده امید است تصمیم 

ان ایجاد فضای ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب گیران و مسئوالن رده باالی کشور با تصویب و تقویب قوانین امک

های نخبگان فراهم آورده و از نظرات نهادهای کارشناسی مردمی و غیر دولتی در انجام برنامه  را در قالب مجموعه

 .ریزیهای بهره مند گردند

 

وفقیت آمیز هر طرح بزرگی به همین سبب مسئولین اطمینان داشته باشند که انجام م: حمیدرضا خدابخشی در پایان گفت

ها موجبات بالندگی، نشاط و رشد جامعه بخصوص جوانان را فراهم  نیاز به پذیرش مردمی دارد و استفاده از این گروه

 .آورده و رشد فرهنگ عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت

که مبین نهادهای فرهنگ،  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: در پایان مدیریت روابط عمومی انجمن صنفی گفت

باشد در اصل بیست و ششم، آزادی  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی می

های دینی شناخته شده را تا آنجا که استقالل، آزدی،  های اسالمی یا اقلیت های سیاسی و صنفی، انجمن احزاب، انجمن

اس و جمهوری اسالمی را نقص ننمایند، تنفیذ و از حقوق مسلم ملت شریف ایران قلمداد وحدت ملی، موازین اسالمی و اس

 .نموده است

قانون کار و با استناد به اصل مذکور از  ۲۰۲ها بشرح ماده  های صنفی در مبحث ایجاد تشکل انجمن: امیر زمانی افزود

ها و دوایر دولتی را برای همکاری در  سازمانقانون اساسی که  ۴۴قانون راهبردهای اصل  ۲۰قانون اساسی و ماده 

گردند و منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع  های صنفی ملزم نموده است تشکیل می تشکیل انجمن

 .باشد که خود باعث حفظ منافع جامعه است اقتصادی کارگران و کارفرمایان، در سطح یک حرفه یا صنعت می

های  من صنفی مهندسان صنعت آب احواز تبلور عینی آزادیهای یاد شده و مصداق بارز مشارکت تشکلانج: وی ادامه داد

رود و چون در مسیر منطقی با تکیه بر اصول  صنفی در مسیر ارتقا و تعالی جامعه در جمهوری اسالمی ایران بشمار می

 .رسد و مفاهیم علمی هدایت شوند آثار و برکات آن به منصه ظهور می
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دهد که از عقاید خود در برابر مراکز قانون گذاری و خط مشی سازی به عنوان  جمن به اعضای خود این امکان را میان

یک جمع سخن بگویند و جمع بندی عقاید و نظرات اعضاء را در اختیار مراکز قانون گذاری و خط مشی سازی در ابعاد 

های  کند که به صورت انفرادی در حجره عی اعضاء فراهم میدهد و انجمن صنفی مجالی برای آمال اجتما ملی قرار می

 .گردد خصوصی هرگز مجال بروز آن فراهم نمی

ها و امکان استفاده از پنانسیل  شایان توجه است بسط و توسعه این انجمن: مدیریت روابط عمومی انجمن صنفی اذعان کرد

قانون  ۴۴زی و اجرایی کشور، برای نیل به اهداف اصل های برنامه ری بسیار باالی کارشناسی و تخصصی آنها در صحنه

های تکمیلی دارد تا جایگاه اجرایی و نظارتی الزم آنها تبیین  ساله کشور نیاز به قوانین و آیین نامه ۰۲اساسی و چشم انداز 

 .گردد

به همت چند  ۲۰٨۶ال انجمن صنفی مهندسان صنعت آب احواز انجمنی غیر انتفاعی که در اسنفدماه س: زمانی یادآور شد

تن از مهندسان با سابقه این صنعت در احواز تشکیل شد و هم اکنون متشکل از نخبگان مدرسین دانشگاهها ، دانش 

های آبیاری و زهکشی، محیط زیست و  آموختگان و دانشجویان و شاغالن بخش آب اعم از آب و فاضالب، سدها و شبکه

ها و در هر سه بخش مطالعه، توسعه و بهره برداری است که برای توسعه  ا، تاالبتوسعه منابع آب رودخانه ها، دریاچه ه

های فردی و اجتماعی در جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی که همانا عمران، آبادانی و توسعه  علم و آگاهی

 .نماید استان و کشور است، فعالیت می

های تاریخ بشر در کنار رودهای اقلیم احواز شکل گرفته  کی از اولین تمدندانند که ی همگان می: امیر زمانی تصریح کرد

ها در علوم مختلف به خصوص در صنعت آب بوده است وجود تعداد زیادی  است و این استان از دیرباز مهد فن آوری

در ایجاد این  های تاریخی مختلف مرتبط با آب در جای جای این سرزمین همگی از قدمت وجود علوم مهندسی آب سازه

 .دهد شکوه و اعجاز خبر می

های تحصیلی مرتبط ، دانش و  های مختلف، خیل فراوان دانش آموختگان مهندسی علوم آب و سایر رشته وجود دانشگاه

میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، امکان  ۰/۰تجربیات اندوخته شده، امکانات بالقوه طبیعی و موجود بودن بیش از 

کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته را در سطح باالی بین المللی برای این استان فراهم نموده است که باید از  ایجاد قطب

 .ای در این بخش برای ایران اسالمی باشیم این فرصت بهره برداری الزم به عمل آید تا شاهد رشد و توسعه فزاینده

های علمی و قانونی را  الن این بخش را با استفاده از روشاز آنجایی که این انجمن دفاع از حقوق صنفی شاغ: او گفت

سرلوحه اقدامات خود قرار داده است لذا نسبت به کلیه حوادث و اتفاقات حوزه آب در اقلیم احواز حساس بوده و انجام 

 .آورد عکس العمل الزم را حق قانونی خود به شمار می

های اقلیم احواز،جلگیری  های رودخانه یری از انتقال آب از سرشاخهاز این روست که این انجمن پیگیری جلوگ: وی افزود

های غیر بومی،روند کند توسعه در  های آب به شرکت از انتقال اعتبارات و مدیریت مطالعه،اجرا و بهره برداری طرح

ل اسرات مستقیمی های آب و فاضالب و حفظ کیفیت و محیط زیست منابع آب را به دلی های توسعه منابع آب و سامانه طرح

که بر اشتغال و منابع صنفی شاغالن این بخش که جدای از منافع کشور عزیز اسالمی و مردم شریف نیست،تا حصول 

 .نتیجه،از حقوق مسلم خود برای انعکاس و اقعیات علمی ونیل به اهداف انجمن به کار خواهد بست

ها و مطبوعات شریف و  ند که از حمایت و تالش رسانهدا در همین جا بر خود الزم می: امیر زمانی در پایان گفت

 دهند تشکر و قدردانی نماییم های مردمی قرار می زحمتکش استان که تریبون انعکاس مطالب صحیح را در اختیار نهاد

در متن گزارش وب سایت تابناک به جای نام های جعلی فارسی، پادماز از نام های عربی شهرها استفاده کرده : توجه

 .ستا
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 ه  ر هک  ر     ر ضی   و    ر ر س  ی  غ  ر ب فت  مع  ی 011طرح غ رت 

 

  2013 اکتوبر 22 انتشار

هزار هکتار از  ٨۲۲به احواز داشته است دستور احیای  ۲۰۷۰در سفری که علی خامنه ای رهبر ایران درسال : پادماز

هزار هکتار از اراضی  ٨۲۲احیای ( طرح ملی)به  این طرح. زمین های کشاورزی و لم یزرع این استان را صادر کرد

 .دشت های احواز معروف است

های این دو منطقه  های احواز و عیالم با اشاره به عملیاتی شدن طرح احیای دشت قائم مقام مجری طرح احیای دشت

زمان احمدی  مصوب شد اما در سفر نخست هیئت دولت به در ۷۰اگر چه طرح در سال : موسوم به طرح رهبری، گفت

 .اعتباری برای آن در نظر گرفته شد ٨۷نژاد زمینه اجرای آن فراهم و عمال از سال 

به موسسه جهاد  ٨٨توسط سازمان جهاد کشاورزی آغاز و از سال  ٨٨و  ٨۷های  این طرح در سال: عالقه بند ادامه داد

 .نصر محول شد

هزار هکتار آن توسط  ۴٨ر از اراضی احواز آغاز شده که هزار هکتا ۰۲۲تا کنون احیای  ٨۷از سال : وی اظهار کرد

 .سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است

ماموریت موسسه جهاد : های آبیاری و زهکشی گفت ها و شبکه با داشتن سد های منطقه  این مقام مسئول با اشاره به قابلیت

 .های انجام شده دولت است ری و برنامههای یاد شده تکمیل سرمایه گذا نصر به عنوان مجری طرح احیای دشت

های دز، کارون، کرخه، مارون،  این طرح در اراضی پایاب سدهای احداث شده استان در حوزه رودخانه: وی اظهار کرد

، حویزه، دزفول، (سوسنگرد)، خفاجیه(شوشتر)های احواز، سوس، تستر شود و شهرستان زهره و جراحی اجرا می

، عبادان (شادگان)، فالحیه (بهبهان)، باب هانی (امیدیه)، عمیدیه (هندیجان)، تمیمیه (امشیرر)، خلفیه(رامهرمز)رامز

های  از آن منتفع خواهند شد، البته ممکن است در مراحل آتی شهرستان( باوی)و مالثانی ( خرمشهر)، محمره (آبادان)

 .دیگری نیز به طرح اضافه شود

 ۰۲۲میلیارد لایر در سال در پی افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار برای  هزار ۲۴درآمدی معادل : عالقه بند افزود

 .نیز از چشم اندازهای این طرح است( هزار نفر اشتغال مستقیم ۲۴۷)هزار نفر 

های فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی  های احواز و عیالم احداث شبکه قائم مقام مجری طرح احیای دشت

های زیرزمینی را وظایف موسسه جهاد نصر در این  ها، همچنین احداث زهکش سازی و تسطیح آن اراضی و یکپارچه

شود از اهمیت  های زیرزمینی که برای نخستین بار در استان اجرا می از این میان ایجاد زهکش: طرح عنوان کرد و گفت

 .ای برخوردار است ویژه

به گفته وی، . احواز نیاز به ایجاد زهکش زیرزمینی داشته باشند هزار هکتار از اراضی ۰۰۲حدود : وی پیش بینی کرد

 .درصد از این اراضی توسعه و مابقی در قالب طرح نوسازی و بهسازی است ۰۲تا  ۰۰

شوند یا از منابع ملی و یا  های کشاورزی اضافه می اراضی که در قالب طرح توسعه به زمین: عالقه بند اظهار کرد

 .شوند بر اساس روال واگذاری زمین به افراد محلی و یا درخواست کنندگان واگذار میاراضی دیم هستند که 
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میلیارد تومان  ۹۴میلیارد تومان اعتبار برای اجرا مصوب شد که  ۲۰۲، ٨٨و  ٨۷در سال : این مقام مسئول اظهار کرد

 .آن به جهاد کشاورزی برای اجرا تخصیص یافت

نیز از  ۹۲میلیارد تومان تخصیص یافته و در سال  ٨۴د تومان اعتبار مصوب میلیار ۲۰۶از  ٨۹در سال : وی افزود

 .میلیارد تومان برای اجرا تخصیص پیدا کرد ۲۹۲میلیارد تومان اعتبار مصوب  ۰۲۷

 .میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است ۰۲۲نیز  ۹۲برای سال : عالقه بند اظهار کرد

و برای احیای ( ٨٨های سال  بر اساس هزینه)میلیارد تومان  ۰۲۲هزار و  ۴طرح اعتبار موردنیاز برای کل : وی افزود

 .میلیارد تومان برآورد شده است ۲۰۲هزار هکتار سطح در حال اجرا، یک هزار و  ۰۲۲

به گفته وی، مدت اجرای طرح پنج ساله پیش بینی شده اما به احتمال زیاد بیش از این زمان برای اجرا نیاز است که 

 .ار داریم با برنامه ریزی و اختصاص اعتبار مصوب طرح با سرعت بیشتری اجرا شودانتظ

 .میلیارد تومان از محل فاینانس داخلی نیز برای کمک به این طرح پیش بینی شده که هنوز نهایی نشده است ٨۹: وی افزود

ها باید کمک کنند این طرح کالن  نصر عیالم هوشنگ گالبکش با بیان اینکه همه بویژه رسانه مدیرعامل موسسه جهاد 

ملی که نقش مهمی در اشتغال پایدار و بهره برداری از سرمایه گذاری دولت در بخش های باالدستی کشاورزی خواهد 

این طرح با مشارکت شرکت های جهاد نصر استان های کشور در حوزه های مختلف : داشت به بهره برداری برسد، گفت

 های دز، کارون، کرخه، مارون و جراحی در حال اجراست مناطق پایین دست رودخانه

شود و مالکیت بخش خصوصی از نظر ما محترم است، البته در  در این طرح مالکیت فرد مخدوش نمی: وی تصریح کرد

 .ها ورود کنیم و مالک ما اسناد اداره کل منابع طبیعی است برنامه کاری بنا نداریم به مالکیت

شوند یا از منابع ملی و یا  های کشاورزی اضافه می اراضی که در قالب طرح توسعه به زمین: عالقه بند اظهار کرد

 .شوند اراضی دیم هستند که بر اساس روال واگذاری زمین به افراد محلی و یا درخواست کنندگان واگذار می

ر از اراضی شهرستان هزار هکتا۰۶شمسی موسسه جهاد نصر مشغول اجرای طرح بزرگ زهکشی و آبیاری  ۹۰درسال 

 .خلفیه بوده است

با توجه به محدودیت های اعتباری و لزوم شتاب بخشی به این طرح : مدیرعامل موسسه جهاد نصرهوشنگ گالبکش افزود

برای این طرح به تازگی در شورای عالی اقتصاد تصویب ( فاینانس)بزرگ کشاورزی ، تامین اعتبار از منابع خارجی 

 .اط با چند شرکت چینی به منظور سرمایه گذاری در این طرح به توافق هایی دست یافتیمشده و در این ارتب

بازدید این هیات چینی به منظور ارزیابی ، ظرفیت سنجی و چگونگی مشارکت آنان در این طرح بزرگ ملی : وی گفت

 .است

یح و یکپارچه سازی اراضی احواز مؤسسه جهاد نصر وابسته که به وزارت جهاد کشاورزی قرارداد توسعه، تجهیز، تسط

هزار هکتار با پیمانکاران را منعقد ساخته که بناست در قالب طرح پنج ۰۲۲به عنوان بخشی از طرح یاد شده در سطح 

 .ساله به بهره برداری برسد

در  ۹۲گزارش ایرنا حاکی است؛ بهره برداری از مرحله نخست طرح برای احیای دشت های احواز در شهریورماه سال 

 .آخرین روز از هفته دولت، در منطقه خفاجیه به بهره برداری رسید
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معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی طی مراسمی، ‘ سیدرحیم سجادی ’شمسی وبا حضور ۹۰در اردیبهشت ماه سال 

مساحت . هزار هکتار زمین کشاورزی است، بهره برداری به عمل آمد۰۰ملی که شامل   بخشی از این طرح بزرگ

هزار هکتار  ۰۰هزار هکتار مربوط به طرح مهر ماندگار است که امروز ۴۹مذکور از زمین های کشاورزی بخشی از 

 .آن توسط موسسه جهادنصر به بهره برداری رسیده است

تجربه نشان داده است که تنها . است( طرح ملی)این طرح بسان طرح های دهگانه توسعه نیشکر دراقلیم احواز یک 

دربهترین حالت . ی ازفرصت های ایجاد شده توسط طرح های ملی دراختیار مردم بومی عرب قرار می گیرددرصد اندک

و معنی دیگر اجرای طرح های ملی در . عرب تعلق خواهد گرفت  کمتراز یک سوم فرصت های شغلی ایجاد شده به مردم

 .پاکسازی نژادی صورت می گیرندمناطق عرب نشین، طرح هایی هستند که در چارچوب تغییر بافت جمعیتی و 

 التیار الوطنی العربی الدیمقراطی فی األحواز  :تهیه و تدوین

 جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز
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  عو ه ی   غ  گر   بر ی  سلط بر ثرو   ی   و  

 

  2013 اکتوبر 22 انتشار

ای سرگشاده به موسوی جزایری نماینده خامنه ای در احواز و مسعود اسدی رئیس نظام صنفی کشاورزی مناطق اشغالی درنامه  

شفیعی عضو مجلس خبرگان رژیم اشغالگر، با برشمردن اقدامات مسئوالن اصفهانی دراستیالء بر دولت ایران، نا امیدی خود نسبت 

 .به توقف طرح های انتقال آب کارون را اعالم کرد

 :بخش اول این نامه به شرح آتی است

ستحضرید پس از انتخابات خرداد ماه و آغاز گمانه زنی ها برای تصدی سمت های عالی کشور خیلی زود چنانچه م

مشخص گردید اصفهانی های همیشه سهیم در حاکمیت، این بار سهم بسیار بیشتری در دولت تدبیر و امید خواهند داشت و 

 .این چنین نیز شد

و رؤسای سازمانهای ملی اثبات این مدعی بود اما به نظر می رسد این  وزیر اصفهانی و سیل معاونین ۴و بقولی  ۰حداقل 

عزیزان ما که الحق و انصاف در لیاقت، همدلی، اتحاد و تعصب شدید استانی و منطقه ای منحصر به فرد می باشند 

رود و اجرایی نمودن  تصمیم دارند این بار از موقعیت دولتی بی نظیر خود یک استفاده تاریخی ببرند و آنهم احیای زاینده

تمامی طرحهای انتقال آب از سرچشمه های کارون و از کیسه بیت المال است که برای رسیدن به این مهم با توجه به نفوذ 

فراوان خود در دولت و مجلس مهره چینی ماهرانه ای کرده اند که اگر با دید بصیرت به این چینش ها بنگریم بخوبی 

گواران برای رسیدن به مقصود، گویی آرایش جنگی گرفته اند چرا که برترین و متعصب متوجه می شویم که این بزر

 .ترین رجال خود را به صف نموده اند

آنها در اولین و واضح ترین قدم خود در این راه برجسته ترین مدیر آبی خود یعنی مهندس زرگر را که سابقه معاونت آب 

مهمترین طرح های مطالعات ) حهای انتقال آب را در کارنامه خود داردو آبفای وزارت نیرو و رهبری متعصبانه طر

وی نیز در اولین اقدام معنادار خود . را به عنوان استاندار اصفهان به میدان فرستادند( انتقال آب در زمان وی کلید خورد

 .بازدید چندین ساعته ای از طرحهای در دست اقدام انتقال آب انجام داد

مهندس رحیم میدانی مدیر عامل آب ( آذری ها)دم در تعاملی آشکار با دیگر البی قدرتمند دولت و مجلسسپس در دومین ق

منطقه ای استان آذربایجان شرقی را که ظاهرا  ماموریت احیای دریاچه ارومیه را دارد به عنوان معاونت آب و آبفای 

آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه دیگر مخالفتی با  وزارت نیرو رساندند تا در رودربایستی هزینه نجومی طرح انتقال

الزم به ذکر است از مهمترین عواملی که تاکنون . هزینه های کالن انتقال آب از سرچشمه های کارون به اصفهان نباشد

 .مانع از اجرایی شدن طرحهای انتقال آب گردیده هزینه هنگفت آن بوده است

اسخ به همان همراهی شان در انتصاب رحیم میدانی آذری، موفق شدند دیگر در سومین انتصاب در این مسیر در پ

را در ( از بستگان نزدیک حاج رسولیهای شورای شهر اصفهان) اصفهانی متعصب به این هدف یعنی حاج رسولی ها

ی اولین بار به ریاست سازمان بسیار کلیدی و استراتژیک مدیریت منابع آب ابقاء نمایند و بدین ترتیب وزارت نیرو برا

صورت یکدست در اختیار کسانی قرار گرفته است که همه بدنبال انتقال آب می باشند چه از دریای خزر به دریاچه 

 .ارومیه و چه از کارون به زاینده رود و هر کجای دیگر
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رو در مصاحبه بدین شکل دیگر هیچگونه مخالفتی برای هیچگونه هزینه کردی نخواهد بود این موضوع را شخص وزیر نی

اعالم کرد و صراحتا  و بدون رودربایستی گفت برای زاینده رود همچون  ۲۰۹۰مهر  ۲۶با خبرگزاری ایسنا در مورخ 

 .دریاچه ارومیه عمل می کنیم

اما در تکه نگران کننده ای از این پازل، اخبار موثق حاکی از برگزاری جلسات و انجام هماهنگی ها از سوی جریان فوق 

با تشکل های زیست محیطی و صنفی خصوصا  نظام صنفی کشاورزی اصفهان به عنوان تشکل قدرتمند کشاورزان الذکر 

استان اصفهان جهت انجام اقداماتی به منظور فضاسازی اجتماعی و فشار مردمی بر دولت مرکزی جهت ایجاد فضای 

مشابه اقدامات سال قبل ) ای انتقال می باشدمناسب برای اقدامات عملی و سریع افراد پیش گفته در عملی نمودن طرحه

( کشاورزان اصفهان در مورد قطع نمودن خط لوله آب شرب یزد که منجر به موافقت تهران با بازکردن سد زاینده رود شد

 .و تمام کننده و راهبری کننده این پروسه پیچیده و کامل، نمایندگان قدرتمند اصفهان در مجلس هستند

… ند و بشدت متحد وجنگنده بر روی منافع اصفهان که در میان آنها افرادی چون کامران، فوالدگر ونمایندگانی توانم

حضور دارند که بدون شک چهره های ملی و قطب های مسلم قدرت و نفوذ در مجلس و در نتیجه مسلط بر دولت اند که 

غیر از سه یا چهار نفرشان مابقی اصوال  فاقد نماینده متدین، محترم و مردمی به  ۲٨متاسفانه استان ما به رغم داشتن 

هرگونه جایگاه تصمیم سازی و نفوذ کاریزماتیک شخصی، حزبی یا تشکیالتی در مجلس و دولت می باشند و از طرفی 

نفر از این بزرگواران  ۰مثل اکثر دوره های مجلس بشدت غیر متحد و پراکنده می باشند به نحوی که به زحمت می توان 

 .وضعی متحد یافت و به هیچ وجه نمی توان امیدی به این عزیزان داشترا در م

از سویی هر چند استان فرزندانی صاحب مقام در مرکز دارد اما متاسفانه آنها نه از لحاظ عده و نه از لحاظ نفوذ و 

م در میان این عزیزان اتی هاثرگذاری به هیچ وجه قابل مقایسه با باند حامیان انتقال آب در مرکز نیستند، هر چند استثتان

 .لذا به خوزستانی های مرکز نشین هم در این مسیر امید چندانی نمی توان داشت .وجود دارد

 

  ل     سئو ل مطرح می  و  که مسئوال   ر وغ ربومی  س     ربر بر س طر  همه   نبه  صف  نی ه  بر و ت : پ  م  

  ئه کر    ن ؟مرک ی، چه پ  ن   ی ب رگی به  و ت مرک ی  ر

 .بی شک این پیشنهاد باید به اندازه ای مهم باشد که دولت مرکزی را ترغیب کند تا انتقال آب کارون را متوقف سازد

وی دراولین سخنان خود پس از انتصاب، انتقال آب کارون را . شاهد این ادعا سخنان مقتدایی استاندار انتصابی احواز است

 .تعارض درسرمایه گذاری نامید

وی از دولت مرکزی خواست تا به جای صرف هزینه های زیاد برای انتقال آب کارون به زاینده رود که تهدید کننده  

هزار هکتاری خامنه ای دراقلیم احواز حمایت کند ودرعوض امنیت  ٨۲۲  امنیت ملی است، ازطرح بزرگ کشاورزی

 .ملی را تامین کند

  من ت ملی ر    م   کن ؟بر س ی     طرح چ ست وچگونه می  و ن  

پشت پرده ” جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز جزئیات بیشتری درباره این طرح را در یادداشتی جداگانه تحت عنوان 

 .منتشر کرد” حضور غیر بومیان در حلقه انسانی حفاظت از کارون
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 پ ت پر    ضور غ ربوم     ر  لقه  نس نی  ف ظت    ک رو 

 

  2013 براکتو 22 انتشار
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سال اشغالگری بی رحمانه رژیم ایران هیچ وقت به چشم خود ندیده اند که یک مسئول  ٨٨مردم عرب احواز درطول 

منتصب غیربومی در احواز به صورت مستقل و بدون تعصب و نژادگرایی عمل کند و یا اندکی با دیدگاه انسانی یا دیدگاه 

 .دینی خیرخواه مردم منطقه باشد

ی اخیر زمانی که گروهی وابسته به مسئوالن حکومتی برای ایجاد کمربند سالمتی کارون در کنار جوانان عرب در روزها

 .ایستادند، این امر درنظر فعاالن آگاه عرب سئوال بر انگیز بود

با گذر چند روز از این هیاهو و ظهور صفحه هایی برفیسبوک دردفاع از کارون، برخی از مسئوالن منتصب دولت 

 .شغالگر در احواز به سخن آمده و زوایای تاریک طرح جدیدشان را نمایان ساختندا

هزار هکتاری مقام  ٨۲۲اجرای طرح ” استاندار جدید احواز دراولین سخنان خود پس از انتصاب به صراحت اعالم کرد؛ 

مه های کارون تعارض در معظم رهبری در خ و زس ت ا ن به آب نیاز دارد و در این شرایط آیا برداشت آب از سرچش

دیگر مسئوالن استان نظیر محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر در پارلمان نیز نظری مشابه . ”سرمایه گذاری نیست؟

 .استاندار داشت

هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت و زراعت وجود دارد  ۰۲۲طبق آخرین آمار موجود در اقلیم احواز یک میلیون و 

 .هزار هکتار از این زمینها، کشاورزی صورت می گیرد ۰۰۲ضر تنها در که درحال حا

هزار هکتار از زمینهای کشاورزی و  ٨۲۲به اقلیم داشت، دستور احیای  ۲۰۷۰درسفری که رهبر دولت اشغالگر درسال  

 .لم یزرع این منطقه را صادر کرد

طح شوند و آبرسانی صورت گیرد ومشابه با طرح قرار است براساس این طرح ملی زمین های ناهموار اقلیم احواز مس

 .های ملی دیگر، زمین های آماده شده به کشاورزان غیر عرب و از خارج اقلیم واگذار شود

براساس اظهارات عالقه بند قائم مقام . هزار هکتار ازاین طرح به بهره برداری رسیده است ۴۲تاکنون نیز بیش از  

 .هزار نفر اشتغال پایدار فراهم می شود ۰۲۲ن و ایالم، برای های خوزستا مجری طرح احیای دشت

مؤسسه جهاد نصر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی قرارداد توسعه، تجهیز، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی استان 

ت در هزار هکتار با پیمانکاران را منعقد ساخته که بناس ۰۲۲ احواز به عنوان بخشی از طرح بزرگ خامنه ای در سطح 

 .قالب طرح پنج ساله به بهره برداری برسد

پیش بینی می شود که با تکمیل این طرح بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از خانواده های روستایی زاگرس نشین 

 .طی چند سال آینده وارد اقلیم احواز خواهند شد تا سند مالکیت زمین کشاورزی تحویل گرفته و در آنجا نشیمن کنند

ن ترتیب نمایندگان دولت اشغالگر در اقلیم احواز به منظور متقاعد ساختن دولت خود به متوقف ساختن طرح های انتقال بدی

آب کارو ن به فالت مرکزی فارس، طرح ملی واگذاری کل زمین های اقلیم عربی احواز به کشاورزان غیربومی را 

 .پیشنهاد داده اند

ین روزها بدخواهان ملت عرب طرح غیرانسانی خود را درکنار شعار دفاع از این امر درحالی روی می دهد که طی ا

 .کارون سر می دهند
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آنها در عین حال که می خواهند خود را مدافع حقوق مردم عرب نشان دهند، به شکل موذیانه ای درحال کسب اعتبار از 

 .زی نژادی عرب های احواز هستنددولت مرکزی برای به اجرا گذاشتن بزرگترین طرح تاریخ ایران برای پاکسا

بررسی سخنان مسئوالن غیربومی نشان می دهد که آنها انتقال آب را به دلیل نابودی کشاورزی احواز و برانگیختن 

اعتراضات مردمی برضد امنیت ملی می دانند، حال آنکه آنان توقف انتقال آب کارون و واگذاری صدها هزار هکتار از 

 .ربومیان را تامین گر امنیت ملی معرفی می کنندزمین های احواز به غی

و ” احواز مدعی دارد و مدعی خواهد داشت“به زبانی دیگر؛ مسئوالن بلند مرتبه دولت اشغالگر همواره تاکید داشته اند که 

الن منتصب مسئو. هر چه زودتر باید ضمن انتقال ثروت ها به مناطق مرکزی ، فرایبند آسیمالسیون را نیز باید به پیش برد

آنان به مسئوالن . دولت اشغالگر در احواز ضمن تایید نظر دولتمردان ایرانی در مرکز ، در حال چانه زنی با تهران هستند

عالی رتبه دولت اشغالگر می گویند؛ شما بودجه بیشتری در اختیار ما بگذارید تا مابقی زمین های کشاورزان عرب را 

رقمی بیش یک میلیون نفر را از مناطق دیگر  ، و کانال کشی و آماده بهره بردای کنیممصادره ، آن زمین ها را تسطیح، 

 .و ساکن همین منطقه شوند  در اقلیم احواز نشیمین دهیم ، تا به آنها سند مالکیت زمین واگدار کنیم

زمانی می گذرد تا در این میان مردم عرب در بهترین حالت به عنون کارگران فصلی مشغول به کار می شوند و اندک 

 .بیشتر آنها نیز از احواز به دیگر مناطق مهاجرت کنند

هرگونه . ملت مبارز عرب دهه هاست که عزیزترین جوانان خود را نثار دفاع از هویت و آب و خاک احواز کرده است

 .تتعدی به آب و خاک احواز گناهی نابخشودنی است و تبعات بسیار بزرگی برای اشغالگران خواهد داش

ملت عرب آب و خاک . از احواز باید هوشیار باشند و فریب این عوامفریبی را نخورند  جوانان عرب در داخل و خارج

ازدست دادن هرکدام از آنها به معنای تن دادن به . خود را باهم می خواهد و حاضر نیست یکی را فدای دیگری سازد

 .پاکسازی نژادی دولت اشغالگر و نژادگرای ایران است

 التیار الوطنی العربی الدیمقراطی فی األحواز

 جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز
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 سرسپر گ   مرک  به سخ   م    ن 

 

  2013نوامبر  12انتشار 

 

دردو دهه اخیر وپس ازآنکه دولت مرکزی ایران طرح های توسعه نیشکر فاجعه آور ومصیبت زا را دراقلیم احواز تاسیس 
ل مصرف باالی آب توسط طرح های ده گانه نیشکر وانتقال آب به فالت مرکزنشینان اقلیم احواز رو به خشکی کرد، به دلی

مسئوالن غیربومی احواز این سرسپرده های دولت مرکزگرای ایران، درپاسخ به اعتراضات مردمی سخنان عجیب . نهاد
 .وغریبی به زبان آوردند

 

ودگی غیرقابل تصور هوای شهر احواز، مسئوالن توسعه نیشکر بارها اعالم درپاسخ به اعتراضات مردمی نسبت به آل
هزار هکتار فضای سبز نقش مهمی  ۰۹۲کردند که توسعه نیشکر نه تنها آلوده کننده هوا نیست بلکه با ایجاد در حدود 

عه نیشکر با مصرف کل چرا که طرح های توس. این دروغ گوها گویا مردم را کم فهم تصور کرده اند. درکنترل هوا دارد
آب جاری دربستر رودخانه نیمه جان کارون هم از طرفی سبب خشک شدن این اقلیم وکاهش شدید رطوبت هوا وبه راه 

( تاالب)افتادن طوفان های شن شده است وهم باتخلیه پساب های شور خود دررودخانه ها وتاالب ها سبب نابودی هور
ب نابودی نخلستانها شده وهم باتولید زیاد مواد آالینده به هنگام سوزندان مزارع العظیم ونابودی پوشش سبز دشت ها وسب

هزار نفر را  ۹اخیرا باران اسیدی دراحواز . نیشکر جهت آسان کردن برداشت محصول سبب آلودگی شدید هوا می شوند
. خالی از گردوغبار باشد اکسیژن تولیدی توسط توسعه نیشکر زمانی ارزش دارد که هوا. دچار تنگی نفس ساخته است

میکرون ازمجاری تنفسی انسان عبور کرده وجذب خون  ۲۲اکسیژن باشد یانباشد ذرات ریز گردوغبار با قطر کمتر از 
 .این امر منجر به بیماری هایی نظیر سرطان وانواع بیماری های قلبی می شود. می شوند

 

از آمار محرمانه مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا که توسط  درموردی مشابه، حجازی استاندار سابق احواز پس ازآنکه
حجازی گفته است که مردم اقلیم . معاونت بهداشت استان تهیه شده، باخبر شده است شوکه شده واقدام به دروغ پردازی کرد

اقلیم به احواز غذاهای سرخ کردنی وفست فود زیاد می خورند به همین خاطر میزان مرگ ومیر بیمارهای قلبی دراین 
وی از مسئوالن استانی خواست تا فاضالب های روباز استان را اصالح کنند تااز میزان . شدت افزایش یافته است

 !بیمارهای قلبی کاسته شود

 

وگو با ایسنا درباره آمار باالی مرگ  های قلبی و عروقی در گفت این درحالی است که دکتر محمد الستی متخصص بیماری
ترین  مشکالت قلبی یکی از شایع: های قلبی که توسط معاونت بهداشت استان اعالم شد، اظهار کرد ماریو میر بر اثر بی

ترین عوامل مرگ و میر استان محسوب می شود وگرمای اهواز تآثیر  های موجود در اقلیم احواز و یکی از اصلی بیماری
 .مستقیمی بر این موضوع ندارد

 

ناشی از آلودگی هوا وتناقض عیان درسخنان استاندار سابق احواز با گفته متخصصان، محرمانه بودن آمارهای مرگ ومیر 
 .همگی حکایت ازآن دارد که فاجعه ای درحال وقوع است

تعداد بیماران سرطانی در استان خوزستان رو به : ی احواز دکتر محمد پدرام اظهارداشته است”شفا“رییس بیمارستان 
بیش از یک هزار مورد جدید ابتال به بیماری سرطان در کودکان و بزرگساالن به ثبت  که ساالنه افزایش است بطوری 

هزار مورد بیمار سرطانی در اطفال و بزرگساالن  ۰۲شمسی که این مرکز تاسیس شده تاکنون  ۶۴از سال . رسد می
 .شناسایی شده است
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الت ژنتیکی، عوارض ناشی از جنگ تحمیلی، مشک: وی در مورد دالیل آمار باالی سرطان و تاالسمی در خوزستان گفت
های  صنعتی، خانگی و همچنین سموم شیمیایی آلودگی  وجود صنایع سنگین، آلودگی آب آشامیدنی به دلیل ورود فاضالب

 .محیطی و گرد و غبار از جمله عوامل گسترش روز افزون این بیماری در استان خوزستان است

 .شمسی بیان کرد ۲۰٨۷ی مهرماه سال سال قبل یعن ۶پدرام این سخنان را 

 

از میان بیش از صد نوع سرطان   :دکتر شهرام ابراهیمی، کارشناس برنامه سرطان مرکز بهداشت احواز، گفته است
شود و مرگ و میر ناشی از سرطان به تنهایی بیش از مرگ و میر  نوع سرطان در خوزستان دیده می ۰۰شناسایی شده، 
 .دز، سل و ماالریا استهای ای به علت بیماری

 

انتظار بود از هر صد هزار نفر، صد نفر مبتال به سرطان شناسایی شود که اکنون با توجه به افزایش : وی افزود
 .مورد از هر صد هزار نفر در سال رسیده است ۲۴۶فاکتورهای خطر و عوامل مستعدکننده، این آمار افزایش یافت و به 

درصد نسبت به حالت عادی افزایش  ۰۲دهد که درصد سرطان دراقلیم احواز در حدود  سخنان دکتر ابراهیمی نشان می
 .یافته است

 

مرکزگراها وسرسپرده های مرکز سعی در آن دارند تا بالهایی که به دست دولت مرکزی وبه شکل برنامه ریزی شده  
 .برسر مردم عرب احواز آمده است رانتیجه خطا واشتباه مدیریتی معرفی کنند

 

بیش از دو دهه است که انواع سرطان ها وبیمارهای قلبی ساالنه هزاران تن ازساکنان احواز را به کام مرگ می فرستند 
پس چه شده است که اینان یکباره زبان . اما مسئوالن غیربومی استان سخنی نگفته اند واعتراضی ازخود نشان نداده اند

 !گشودند وشعار دفاع ازکارون سرداده اند؟

 

بب هرچه هست سکوت همه جانبه مسئوالن غیربومی استان برتاراج همه جانبه ثروت های طبیعی احواز درده های س
این هماهنگی به قصدی . هرچه هست اقدامی هماهنگ شده است. گذشته وزبان گشودن اخیر آنان داللت بریک امر دارد

 .خاص صورت می گیرد

 

ن به منظور تغییر وضع موجود وبازگشت وضعیت رودخانه های اقلیم آنچه روشن است اظهارات اخیر مسئوالن استا
وضعیتی که درآن . دربهترین حالت آنها می خواهند که وضعیت فعلی کارون تغییر نیابد. احواز به حالت گذشته نیست

 .کارون به یک فاضالب روباز تبدیل شده است

 

به ویژه که استاندار جدید احواز گوشه . جدید درراه استهرچه هست بر مردم عرب است که هوشیار باشند که توطئه ای 
این سرسپرده گان مرکز که حاضر نیستند آمار مرگ ومیر مردم احواز را اعالم . هایی از توطئه جدید را نمایان ساخت

 .کنند ودرعوض به عوامفریبی ودروغ پردازی روی می آورند به هیچ وجه خیرخواه مردم عرب نخواهند بود

 پادماز 
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 بررسی ب ر   م  ط   ست   و    ر پ ر م   بر ط ن  

 

  2013 مه 15 انتشار

 

 وفیق مصطفى، هیفاء االسدی، الهام الساعدی وابراهیم العربی. یوسف عزیزی، د: به ترتیب از سمت چپ

ن حقوق بشر احوازی با هیئت حقوق بشر پارلمان بریطانیا، موارد مختلف نقض حقوق بشر ملت در نشست شماری از فعاال

در این نشست خانم هیفا اسدی به نابودی محیط زیست احواز توسط دولت مرکزی ایران پرداخته . عرب احواز بررسی شد

 .ونتایج منفی آن برزندگی ملت عرب احواز را بررسی کرد

 

 : س ی به  رح   ر  ست م   سخن   خ نم ه ف 

محیط زیست اقلیم احواز در طول قرنها وابسته به آب رودخانه های کارون، کرخه، دز وجراحی است که در این اقلیم 

این رودخانه ها نقش مهمی در بقای تاالب های فالحیه و العظیم دارند وزندگی کشاورزان عرب وابسته به . جریان دارند

از مهمترین . ین آب شیرین رودخانه مانع از ورود آب شور خلیج عربی به مناطق ساحلی بودهمچن. آب این رودخانه است

اقدامات جمهوری اسالمی درنابودی محیط زیست احواز، انتقال میزان زیادی از آب رودخانه های کارون وکرخه به استان 

ه این سدها و تونل های انحراف و انتقال از جمل. های مرکزی ایران بدون رعایت میزان آب مورد نیاز اقلیم احواز است

 ۰و کوهرنگ  ۲سد انحرافی و تونل سبز کوهرنگ ( اصفهان)آب می توان به سد انحرافی و تونل چشمه لنگان 

اشاره ( اصفهان ) ۰،سد و تونل کوهرنگ ( چهارمحال و بختیاری)،سد انحرافی و تونل سبز کوه ( چهارمحال و بختیاری)

 . کرد

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/05/england.jpg
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سد برروی رودخانه های احواز ساخته شد که باعث برهم خوردن جریان طبیعی آب ووردی به اقلیم احواز همچنین دهها  

 ۲۰سد بر حوزه آبریز کرخه و  ۲۶سد بر روی حوزه آبریز کارون بزرگ،  ۴۲؛ احوازبه عنوان مثال در اقلیم . شده است

سد روی رودخانه کارون، یک سد وچند  ٨میان،  در این. سد بر حوزه آبریز جراحی ساخته شده و یا درحال ساخت است

 .سد روی رودخانه کرخه ساخته شده است ۰تونل انحرافی روی رودخانه دز و 

، امام خمینی در منطقه (شوش)عالوه بر این طرح های توسعه نیشکر هفت تپه و کارون، میان آب در جنوب شرق سوسه

فارسی و دعبل خزاعی و فارابی در شمال وجنوب احواز تاسیس  و دهخدا و امیر کبیر و سلمان( شوشتر)شیعبیه تستر

این طرحها بر روی . هزار هکتار از زمینهای کشاورزان عرب مصادره شدند ۰۰۲به واسطه این طرح ها بیش از . شدند

 کیلومتر وعرض متغیر از ۰۰۲زمین های مرغوب کشاورزان عرب از شمال شوشتر تا محمره بر زمینی به طول تقریبی 

مهمترین ضرری که این طرحها برای محیط زیست احواز داشته اند پسابهای خیلی . کیلومتر ایجاد شده اند ۰۲تا  ۲۰تا 

 .است( میکروموس)واحد  ۴۲۲۲شور با شوری بیش از 

همچنین از دیگر اقدامات مخرب جمهوری اسالمی در تخریب محیط زیست احواز رها ساختن پساب شهری وصنعتی 

 .ها شهر غرب کشور در رودخانه های اقلیم احواز استوکشاورزی ده

از دیگر اقدامات نظام خشک کردن هور العظیم بواسطه ایجاد خاکریز در مرز ایران وعراق در درون این هور و فعالیت 

این شرکت صد فقره چاه نفت در این هور برپاساخت و کیلومترها جاده در درون آن . شرکت نفت ایران در این هوراست

در نتیجه این اقدامات شرکت نفت هور العظیم که نقش مهمی در حفظ تعادل محیط زیست خاورمیانه دارد، به . تاسیس کرد

 ۰۲۲حدود “بنا به اظهارات علی محمد شاعری معاون سازمان محیط زیست کشور . کلی تخریب شده و خشکانده شده است

 .”و این امر علت اصلی طوفان های شن است هزار هکتار از مساحت تاالب های اقلیم احواز خشک شده

 

 :ن   ج      ق  م ت نظ م  ر  خر ب م  ط   ست به  رح   ر  ست

همزمان میزان فاضالبهای ورودی به بستر رودخانه ها افزایش یافته . آب ورودی به اقلیم احواز به شدت کاهش یافته است

شوری آب رودخانه به . شدید آب رودخانه ها شده است پساب های شور طرحهای عظیم توسعه نیشکر سبب شوری. است

گونه ای است که زمین های کشاورزان عرب که در زیر دست این طرحها قرار دارند به شدت میزان ثمردهی شان کاهش 

همچنین ذخیره کردن پساب های شور در مساحت وسیعی از زمین های اطراف محمره جهت تبخیر آنها سبب . یافته است

 .تا کوههای نمک در اطراف محمره بوجود بیایید و تهدید بزرگی برای سالمتی مردم عرب احواز شده است شده است

به گونه ای که در عبادان . درپی آلودگی شدید آب رودخانه ها میزان جامدات محلول در آب به شدت افزایش یافته است

این در حالی است که استاندارد جهانی آب . سیده استمیلی گرم در لیتر ر ۴٨۲۲ومحمره میزان جامدات محلول در آب به 

 .میلی گرم در لیتر را غیرقابل شرب معرفی می کنند ۲۰۲۲با میزان جامدات محلول باالی 

همچنین در پی نابودی شبه کامل هور العظیم میزان رطوبت هوا در تمام اقلیم احواز کاهش یافته و سبب تسهیل ورود 

درنتیجه شاخص استاندارد هوا در اقلیم احواز به . مجوار احواز به درون اقلیم شده استطوفانهای شن از صحراهای ه

واحد از این شاخص به عنوانی  ۰۲۲این در حالی است که در سطح جهانی مقادیر باالی . واحد رسید ۶۲۲بیش از 

ده ترین شهر دنیا شناخته احواز از سوی سازمان بهداشت جهانی آلو ۰۲۲۰در سال . بحرانی و خطرناک معرفی می شود

همچنین در نتیجه تخریب هور العظیم در حدود چهل روستای عرب که در اطراف این هور واقع شده اند خالی از . شد

 .سکنه شده اند وساکنان آنها به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند
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ور خلیج به این مناطق شده و همچنین کاهش زیاد آب شیرین در رودخانه کارون در عبادان ومحمره سبب ورود آب ش

 .مرگ نخلستانهای کشاورزان عرب را به دنبال داشته است

 :تخریب شدید محیط زیست در احواز تاثیرات منفی زیر را بر زندگی مردم عرب احواز دارد

بیماری ها  آلودگی شدید هوا در سالهای گذشته سبب افزایش شدید بیمارهای رئوی وتنفسی شده است و دهها نفر در اثر این

 .جان خود را از دست داده اند

 .آلودگی شدید آب سبب افزایش شدید بیمارهای گوارشی و کلیوی شده است

کاهش میزان آب رودخانه ها و شوری شدید آب ها و منع کشاورزان از برداشت آب توسط نظام به بهانه بی آبی اقلیم و 

ح های توسعه نیشکر، سبب شده است تا هزاران کشاورز همچنین مصادره وسیع زمین های کشاورزان عرب توسط طر

در نتیجه و بنا به آمارهای رسمی ایران تنها در شهر احواز . عرب احوازی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند

تنها در شهر   .هزار عرب در حاشیه فقیر در شرایط سخت اقتصادی وبهداشتی واجتماعی زندگی می کنند ۴۲۲بیش از 

 :حواز نوزده منطقه حاشیه نشین وجود دارد که عبارتند ازا

صیاحی، شیلنگ آباد، رزمندگان، گلدشت، گل بهار، کریشان، عین الدّوا، مالشیه، چنیبه، جنگیه، کوت عبدهللا، کانتکس، 

 (۰و۴)۰٫و زوویه ۲قلعه کنعان، کوی طاهر، آل صافی، منبع آب، حصیرآباد، زرگان، زوویه

 

 :ر  ه ه ی ب ر  

تبعیض اعمال شده بر مردم عرب در زمینه مدیریت اقلیم و همچنین واگذاری تمامی مناصب به مسئوالن غیربومی سبب 

شده تا حق مردم عرب اقلیم احواز در منابع آبی وطبیعی رعایت نشود و منابع به سود دیگر استانها وبه ضرر اقلیم احواز 

د زیست محیطی کنونی در احواز، همچنان پروژه های انتقال آب رودخانه به گونه ای که با وجود بحران شدی. تقسیم شوند

های احواز به دیگر استانها نه تنها متوقف نشده است بلکه پروژه های جدیدی به آن نیز اضافه شده است و پروژه های سد 

 .سازی با شدت تمام در جریان است
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  ن ر ف  ب ک رو  رب ر   ب  ن ه  نبش ملی  موکر   ک عرب  ال و  

 

 4141اکتوبر  41: انتشار

 

در  جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز در بیانیه ای ضمن نکوهش سیاست های آپارتایدی رژیم جمهوری اسالمی که
طرح های انحراف آب کارون، کرخه، جراحی ،  به شرح راستای پاکسازی نژادی ملت عرب االحواز به پیش می رود،

 :در این بیانیه آمده است. پرداخت  احواز  آب ریز دز و دیگر حوضه های

 

  نبش ملی  موکر   ک عرب  ال و  

 
 

 ن بو ی م  ط   ست   و   ر  م وقف س    

 

انحراف آب رودخانه های جاری دراقلیم احواز از گذشته در راس سیاست های دولت مرکزی ایران جهت پاکسازی نژادی 
توسط دولت مرکزی ایجاد شد، آن تونل ساالنه بیش از  ۲سی تونل کوهرنگ شم ۲۰۰۰در سال . مردم عرب بوده است

 .میلیون متر مکعب آب را از سرشاخه های کارون به حوضه زاینده رود منتقل می کند ۰۰۰

 

پس از بر سرکارآمدن جمهوری اسالمی، سیاست های تاراج سریع و وسیع ثروت های طبیعی ملت عرب احواز شتاب 
دراوج جنگ ایران با عراق، ودرحالی که توجه همه معطوف به جنگ بود، دولت مرکزی ایران . تخاصی به خود گرف

میلیون متر مکعب آب از سرچشمه های رودخانه  ۰۰۰را جهت انتقال ساالنه بیش از  ۰دومین تونل موسوم به کوهرنگ 
 !کارون به زاینده رود را راه اندازی کرد

 

میلیون مترمکعب  ۰۰۰در دست بهره برداری است، تا ساالنه  ۰نیز تونل کوهرنگ  طبق اظهارات مسئوالن نظام، اکنون
 !آب را به زاینده رود منتقل سازد

به همراه تونل چشمه لنگان ساالنه هزار میلیون متر مکعب آب را از سر شاخه  ۰و  ۰و  ۲مجموعه تونل های کوهرنگ  
 .جدید در احواز به وجود آید های کارون راهی کویر مرکزی ایران می کنند تا کویری

 

استان . سد سازی یکی دیگر ازسیاست های ویرانگر است، که نتایج وخیمی را برای ملت عرب احواز رقم زده است
اصفهان درمجموع هفت سد و تونل جهت انتقال آب کارون برروی سرشاخه های این رودخانه ساخته است که بیش از 

 .به زاینده رود منتقل می کنند هزار و صد میلیون متر مکعب آب را

 

سد برروی حوضه آبریز  ۰سد برروی حوضه آبریز کرخه و  ۲۰سد برروی حوزه آبریز کارون و  ۲۹درحال حاضر 
سد در استان لرستان برروی حوضه های آبریز کارون وکرخه در دست  ۲۰از این سدها، . جراحی دردست ساخت است
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چنین نیز دوسد . میلیون مترمکعب آب را ذخیره کرده و به مصارف محلی برسانند ٨۲۲ساخت هستند که قادر خواهند بود 
میلیون مترکعب بر روی حوضه آبریز کرخه و سه سد درکهکیلویه و بویراحمد بر روی  ۲۲۴۲در ایالم با ظرفیت ساالنه 

 .میلیون متر مکعب آب در دست ساخت هستند ۲۰۴۲حوضه آبریز جراحی باظرفیت ساالنه 

 

میلیون مترمکعب آب درسال بر روی حوضه آبریز کارون مورد بهره برداری قرار  ۲۲۴۴۲سد با ظرفیت  ۰۰ون تاکن 
 .این سدها در استان های چهارمحال و بختیاری و لرستان و شمال اقلیم احواز هستند. گرفته اند

ای برای کشاورزان عرب ندارند، چرا از سوی دیگر آن دسته از سدهایی که درشمال اقلیم احواز احداث شده اند نیز ثمره 
به گفته . که تنها عاید مردم عرب از این سدها فاضالب استان های دیگر است که به بستر رودخانه هایشان وارد می شود

متر مکعب  ۹۲دالور نجفی یکی از مسئوالن سابق محیط زیست درحال حاضر میزان آب جاری در رودخانه کارون 
 .نیمی از آن آب، فاضالب های دیگر استان ها است درثانیه است که بیش از

 

کارشناسان امور محیط زیست معتقدند که بهره برداری از سدهای دردست ساخت می تواند فاجعه بزرگی برای اقلیم احواز 
 پس از آنکه در سال های اخیر رودخانه های کرخه وجراحی تقریبا به شکل کامل خشک شده اند،. به همراه داشته باشد

 .اکنون نیز خشکی کامل رودخانه کارون را تهدید می کند

 

بهره برداری از این سدها سبب خواهد شد تا نسبت فاضالب جاری دربستر رودخانه کارون به نود درصد نیز برسد و  
 .رودخانه کارون را به یکی از بزرگترین فاضالب های روباز جهان تبدیل خواهد کرد

سئولیت اجرای طرح های انتقال آب به فالت مرکزی فارس به مسئوالن اصفهانی، عمال به دولت مرکزی ایران باسپردن م
مرکزنشینان فالت مرکزی اجازه داده است تا به میل خود ازسرچشمه های کارون سرقت های حرفه ای خود را دنبال 

 .کنند

 

سوق دادن مردم عرب به سوی نتیجه عملکرد دولت مرکزی چیزی نیست جز نابودی محیط زیست مناطق عرب نشین و 
 .آوارگی در دیگر شهرها است، امری که تطبیق نقشه های شوم و استعمارگرانه پاکسازی نژادی را سرعت می بخشد

 

سیاستمداران دولت نیز به طبیعت حال دربرداشت آب از کارون تنها وتنها مصلحت اصفهانی ها ویزدی ها و رفسنجانی ها 
آنان هیچ گونه توجهی به انتشار انواع بیماری های کلیوی و روده ای درمیان . نظر دارندو دیگر مرکز نشینان را مد 

 .شهروندان اقلیم احواز، خشکی رودخانه ها، نابود شدن تاالب ها، ویرانی نخلستان ها و نابودی محیط زیست ندارند

 

متیازی که دربرداشت آب از رودخانه مرکزنشینان نیز همراه با سیاست های دولت برای پاکسازی نژادی و به واسطه ا
 .و نه نابودی محیط زیست برایشان اهمیتی دارد کارون دریافت کرده اند، نه حق دیگرانسانها را رعایت می کنند 

جمهوری اسالمی نیز برای ادامه سیاست های غیر انسانی و استعمارگرانه خود، با انتصاب مسئوالن غیرعرب در سطح  
 .و شهرستانی اقلیم احواز سعی دارد هر چه سریعتر به اهداف خود برسدمدیریت های استانی 

در همین راستا یک نماینده مجلس، برای التیام بخشیدن به زخم های کهنه شهروندان عرب با کسب اجازه از نهادهای 
ره احتمال بروز شریف حسینی با اسفناک خواندن وضعیت رودخانه کارون دربا. امنیتی بار دیگر به موعظه گری پرداخت

 !در ارتباط با این رودخانه هشدار داد” بحرانی شدید“
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آب از قوزک پا باالتر “های این رودخانه  وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با بیان این که در برخی از قسمت او در گفت
 .تار زمین خبر دادهزار هک ۷۲از ناتوانی برای تامین آب مورد درخواست کشاورزان برای آبیاری ” آید نمی

 

اجرا نشدن آن طی چند سال گذشته به یکی از مشکالت “حسینی، الیروبی رود کارون را از وظایف دولت خواند که 
 ”.بزرگ این رود بدل شده است

شریف حسینی از دلیل اصلی همه این . این نماینده، آلوده شدن آب کارون را نیز از جمله مشکالت کنونی آن اعالم کرد
 !ت که همانا انحراف آب حوضه آبریز کارون به مناطق کویری ایران است، جرات نداشت که سخنی به میان آوردمشکال

 

جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز با رصد تحرکات و برنامه ریزی های استعمارگرانه سایر مسئوالن رژیم بر ضد 
و  کسازی نژادی بر علیه مردم عرب دست برداشته مردم عرب، به آنان هشدار می دهد؛ که هر چه زودتر از ادامه پا

 .سایر برنامه های انحراف آب را متوقف سازند

 

تامین آینده اقتصادی، آینده سیاسی و زیست محیطی  ما از مردم عرب دعوت می کنیم برای تامین سالمتی جامعه خود،
ز توسط دولت مرکزی و کویر نشینان سرزمین خود وحفظ هویت ملی به اعتراض علیه انحراف آب رودخانه های احوا

 .ادامه دهند

 

مسئوالن نهادهای تصمیم گیرنده .بی تردید مسئولیت تبعات این طرح های استعمارگرانه بر عهده دولت مرکزی ایران است
 .برای چنین طرح های پاکسازی نژادی نیز بر حسب قوانین بین المللی مجرم هستند و دیر یا زود محاکه خواهند شد

 
  ال و   عرب  موکر   ک ملی بش ن

 

 ۰۲۲۰اکتبر  ۰۱
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   مع وس ع   و      بر ی ن  ت ک رو 

 

  2013 اکتوبر 22انتشار

 

در اعتراض به طرح های  ۰۲۲۰اکتبر  ۰۴جمع وسیعی از شهروندان احوازی و دوستداران محیط زیست روز پنج شنبه 

ای اصفهان، رفسنجان، قم و دیگر شهرهای مرکزی ایران، در انحراف آب از حوضه های آبریز کارون به سوی شهره

آنان در یک حرکت خودجوش و نمادین حلقه ای انسانی در ساحل غربی کارون در مرکز اقلیم . گرد هم آمدند  مرکز اقلیم

 .تشکیل دادند

شریف حسینی نماینده . دراین تجمع پالکارهایی حامل شعارهایی به زبان عربی دردفاع ازرودخانه کارون برافراشته شد

وی پیشتر درسخنان شدید اللحنی سیاست های نادرست . شهر احواز درپارلمان مرکزی ایران نیزدر این تجمع حاضر شد

 .مسئوالن غیربومی اقلیم احواز را به باد انتقاد گرفته بود
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. عاالن محیط زیست استهدف از این تجمع رساندن پیام شهروندان احوازی به سایر مردم، مسئوالن مربوطه و ف 

شهروندان احوازی می گویند که طرح های مختلف انحراف آب کارون از سرشاخه های آن به سوی شهرهای مرکزی 

 .باعث ایجاد یک کویر بزرگ در تمام جلگه احواز خواهد شد

ریها و دیگر کارون، جراحی، کرخه و دز باعث انتشار بسیاری از بیما کم آبی ناشی از انحراف آب رودخانه های

 .مشکالت شده است

این دومین تجمع مردم احواز که دراعتراض علیه سوء استفاده مرکزنشینان از نفوذشان دردولت مرکزی ومصادره آب 

 .اقلیم احواز صورت می گیرد

که بر باالدست روخانه های … فعاالن احوازی در امور محیط زیست و حقوق بشر معتقدند که طرح های انحراف آب و

حواز در جریان است، طبق قوانین بین المللی در زمره طرح های پاکسازی نژادی شمرده می شوند و در سازمان های ا

 .بین المللی موضوع را پیگیری خواهند کرد

شایان ذکر است که دسته ای از مسئوالن غیربومی اقلیم احواز به منظور متقاعد ساختن دولت مرکزی به متوقف ساختن 

امری که به . رون، پیشنهاد واگذاری تمامی زمین های کشاورزی این اقلیم به کشاورزان غیربومی داده اندانتقال آب کا

 .شدت از سوی فعاالن عرب احوازی رد شده است
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 سوم   طوف     نس نی بر ی  ف ع    ک رو   ر   و  

 

 2013 نوامبر 01انتشار

 

  

 

هزاران تن ازمردم احواز درساحل غربی کارون گردهم آمده و با  ۰۲۲۰امروز جمعه دهم آبان مصادف با یکم نوامبر

تشکیل سومین زنجیره عظیم انسانی، مخالفت خویش با انحراف آب کارون به سوی اصفهان، رفسنجان و دیگر مناطق 

 .مرکزی ایران را اعالم کردند

 .جود آنها را با تهدید مواجه خواهد کردمعترضان کارون را نماد حیات خود دانسته که درنبود آن طوفان های شن تمام و

ازکارون که زنجیره سکوت نامیده شده است، درپی ناخرسندی مردم احواز ازاظهارات   سومین طوفان بشری برای دفاع

واصرار مسئوالن ذینفوذ اصفهانی برانتقال آب از سرشاخه های  مسئوالن رد باالی دولت اشغالگر جمهوری اسالمی 

 .یردکارون صورت می گ

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/11/3.jpg
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در سفری که هفته گذشته به  در اظهارات غیر مسئوالنه مقامات ایرانی، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست  

 !احواز داشت اظهار کرد؛ انتقال آب کارون باید به گونه ای صورت بگیرد که به این رودخانه ضرر نزند

که درآنجا قول احیای زاینده رود را داده بود، سبب این سخنان ابتکار وسخنان قبلی وی به هنگام دیدار ازاصفهان 

 .نارضایتی بیشتر مردم سراسر اقلیم احواز شده است

 .امروز پالکاردها ودست نوشته های حامل شعارهایی دردفاع از رودخانه کارون دردست داشته اند معترضان درتجمع 

نه دولت ایران خواهان توقف تمام پروژه های انحراف اقیلم احواز ضمن اعالم انزجار خود از عملکرد استعمارگرا مردم 

آب کارون و پایان دادن به غارت ثروت های طبیعی اقلیم احواز نظیر نفت، زمین کشاورزی وتوقف تصمیم گیری 

 .مسئوالن مناطق فارس نشین برای سرنوشت مردم احواز هستند

ندگی تمام مردم استان های پایین دست راتهدید می شهروندان احوازی معتقدند که برداشت آب ازسرشاخه های کارون ز

 .کند ومسئوالن این استان ها باید تصمیم گیر نهایی برای هرگونه طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون باشند

دراین راستا پیشتر مسئوالن شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری اعالم کرده بودند که آنها هیچ گونه نظارتی بر 

منابع آب در جغرافیای استان خود ندارند و مدیریت امور منابع آب چهارمحال و بختیاری در اختیار استان اصفهان  سایر

 !است

کارشناسان امور آب و محیط زیست می گویند؛ طرح های انحراف آب از حوضه های آبریز کارون به شهرهای اصفهان، 

ب بین دو حوضه آبریز ازهم مجزا است و دستکاری خطرناکی در رفسنجان، قم و دیگر شهرهای مرکزی ایران، انتقال آ

 .اقلیم آب و هوای این مناطق محسوب می شود

کم آبی ناشی از انحراف آب رودخانه های کارون، جراحی، کرخه و دز سبب خشک شدن تاالب های اقلیم احواز شده 

 .وطوفان های شن احواز را به آلوده ترین شهر جهان مبدل کردند

 .دگی هوا دردیگر شهرهای غرب کشور نظیر کرمانشان، عیالم و بوشهر چند برار آلودگی درتهران استآلو 

درصد متوفیان احوازی  ۰۲شمسی، حداقل  ٨۹شایان ذکر است بنا به نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی احواز درسال 

 .ندجان خود را از دست می ده( PM10)دراثر مسمومیت به ذرات ریز آالینده

نوع سرطان دراحواز تشخیص داده شده است و بنا به اظهارات مسئوالن بیمارستان شفای احواز، درسال های  ۰۰تاکنون  

 .اخیر بیماری سرطان دراقلیم احواز رشد چشمگیری داشته است

خی از فعاالن امتناع مسئوالن استانی ازاعالم آمارهای مرگ ومیر ناشی ازآلودگی هوا و آب شرب سبب شده است تا بر 

محیط زیست احوازی علت موافقت مسئوالن امنیتی با این تجمعات را وجود آمارهای بسیار خطرناک در زمینه مرگ و 

 .میر ناشی از شدت آلودگی هوا می دانند
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 پن م    لقه  نس نی  ف ع    ک رو  ب   خ  ت ن روه ی  من  ی م فرق    

 

  2013 نوامبر 08 انتشار

 

ی بود، با در حالی که حلقه انسانی دفاع از کارون در حال شکل گیر ۰۲۲۰نوامبر  ٨ بعد از ظهر امروز جمعه ۰ساعت 

 .متفرق و از ادامه تجمع ممانعت به عمل آمدی مداخله نیروهای امنیت

امروز نیز  گزارش دادند که همانند هفته های گذشته قرار بر این بوده که بعد از ظهر تداران محیط زیست از احوازدوس

تجمع یاد شده موسوم به حلقه انسانی دفاع از رودخانه کارون برگزار شود، اما در همان زمان شاهد حضور گسترده 

 .نیروهای لباس شخصی و نیرهای انتظامی در محل تجمع بوده اند

ان گفته اند که آب نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در محل تجمع در گفتگو و فیلمبرداری همزمان با حاضران به آن

 !رودخانه کارون به اصفهان منتقل نخواهد شد

گزارشگران حقوق بشر و فعاالن محیط زیست معتقدند که گفته های نیروهای امنیتی در مورد عدم انتقال آب کارون را به 

 .هیچ وجه قبول نداشته و چنین گفته هایی را نوعی ترفندهای عوامفریبانه تلقی می کنند

فاع از رودخانه کارون زمانی شکل گرفت که دوستداران محیط زیست و فعاالن حقوق بشر با دعوت از مردم حلقه های د

 .احواز و دیگر شهرهای اقلیم خواستار برگزاری تجمع های اعتراضی، مدنی ومسالمت جو شده بوند

آب کارون به دیگر مناطق  آنان هدف از اعتراض های مدنی ومسالمت جویانه خود را توقف تمامی پروژه های انتقال

 .مرکزی ایران اعالم کرده بودند

در چند روز گذشته نیز به دلیل بارش باران های اسیدی ناشی از آلودگی هوای احواز حدود شش هزار نفر از شهروندان 

 .این شهر دچار تنگی نفس شده و در بیمارستان ها بستری شدند

. توالی شهر احواز را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرده استسازمان بهداشت جهانی تا به حال در دو سال م

نوع  ۰۲شاخص های آلودگی در احواز غیر قابل شمارش هستند و متخصصان امور بهداشت و درمان تا به حال بیش از 

 .اده اندشهر و دیگر شهرهای اقلیم احواز تشخیص د  بیماری سرطان افزون بر انواع بیماری های دیگر را در این
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   مع  م  ت    ک رو  برگ  ر   

 

  2013 نوامبر 28 انتشار

 

 

 مرکزی کویرهای سوی به رودخانه این آب انحراف از ممانعت برای و کارون از حمایت های تجمع سلسله ادامه در

 آذر ۷ با ادفمص ۰۲۲۰ نوامبر ۰٨ شنبه پنج امروز ظهر از بعد کارون انسانی حلقه به موسوم تجمع پنجمین ایران،

 .شد برگزار احواز در ۲۰۹۰

 مخالفت فارسی و عربی های زبان به های نوشته دست و پالکاردها حمل با رودخانه این غربی ساحل در کنندگان تجمع

 انتقال های طرح سایر با خود مخالفت اعالم ضمن تجمع این در مردم .کردند اعالم کارون آب انحراف طرح با را خود

 .شدند احواز اقلیم هوای و آب خطرناک بسیار و نابسامان وضعیت به دولت فوری توجه خواستار آب

 .اند شده اقلیم در کشاورزی و نیرو نفت، های خانه وزارت عملکرد سازی شفاف  خواستار تجمع این در حاضران همچنین

 کنندگان تجمع .اند آمده خشم به شده یاد های وزارتخانه تابعه های شرکت توسط  احواز زیست محیط تخریب از آنها

 .کرد جستجو های وازرتخانه این مسوالنه غیر عملکرد در باید را هوا و آب آلودگی دالیل مهمترین که معتقدند

 میان این در .کردند شرکت امروز تجمع در نفر هزار سی از بیش که دادند گزارش احواز از زیست محیط فعاالن

 را  مردم و آورده عمل به هایی ممانعت تجمع این گیری شکل ابتدای در انتظامی وینیر و شخصی لباس امنیتی نیروهای

 .اند کرده تهدید

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/11/kr4.jpg


 PADMAZ   -جنبش ملی دموکراتیک عرب االحواز  
 

. استفاده از مطالب این پرونده با ذکر منبع بالمانع است 168  | PADMAZ 

 

 را موضوع این که ندارند حق که اند گفته آنها به و شده درگیر محلی خبرنگار چند با تجمع این در انتظامی نیروهای

 .دهند خبری پوشش

 منصرف مردم با درگیری از و کرده نشینی عقب نیز امنیتی نیروهای عتجم محل در مردم تعداد شدن زیاد و وقت گذر با

 مراسم این از و شده حاضر تجمع محل در بار اولین برای استان سیمای و صدا خبرنگاران حادثه این از پس .اند شده

 به حکومتی نهاد نای و نداشته حضور مردم قبلی های تجمع در استان سیمای و صدا خبرنگاران .کردند فیمبرداری نمادین

 .است بوده اعتنا بی موضوع این

 هوای وضعیت به بخشیدن سامان و کارون آب انتقال های طرح از دولت نشینی عقب تا اند گفته تجمع این در معترضان 

 .داد خواهند ادامه خود های تجمع به منطقه

 هزار ۰۲ از بیش خفیف اورانیوم معلق تذرا پراکندگی از ناشی هوا گرفتگی و اسیدی باران بارش اثر در پیش چندی

 .شدند بیمارستانها راهی احوازی شهروند

 .هستند احواز اقلیم شهرهای دیگر و شهر این در الخلقه ناقص نوزادان تولد شاهد که میگویند احواز در محلی پزشکان

 و مرگ اصلی دلیل ها آالینده اعانو به اقلیم هوای آلودگی که معتقدند بهداشتی امور و میحطی زیست مسائل کارشناسان

 .است الخلقه ناقص نوزادان تولد و میر

 .است شده اعالم جهان شهر ترین آلوده عنوان به جهانی بهداشت سازمان سوی از پیاپی سال دومین برای احواز شهر
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 مر م   و    ر گف گو ب  ص  وس م ی  و ت مرک ی،    نسل ک ی سخ  می گو ن 

 2013بر دسام 01انتشار 

 

در حمایت از کارون و در  ۰۲۲۰-۲۲-۰٨صدا و سیمای دولت مرکزی ایران در احواز، با مردمی که روز پنج شنبه 
اعتراض به آلودگی هوای شهر احواز تجمع کرده بودند، مصاحبه انجام داد اما به جای پخش مصاحبه و رساندن صدای 

در کوی بهارستان و مناطق دیگر احواز یورش  ل مصاحبه کنندگان روز شنبه نیروهای امنیتی به مناز مردم به مسؤلین،
 .برده وآنها رابازداشت کردند

 

کارون وپایان دادن به  هزار نفر شرکت کرده بودند، مردم خواستار توقف پروژه انتقال آب  ۰۲دراین تجمع که بیش از 
اتی از زبان بعضی مسؤلین بومی در مورد این دراین زمینه اعتراض. کشتار مردم احواز به واسطه آلودگی ها شده اند

 .فاجعه انسانی صورت گرفته اما هیچگونه عکس العمل مثبتی ازسوی دولت مرکزی مشاهده نشده است

 

در صد زمین های کشت شده استان راشامل می شود  ۴۲سیاستهای ویرانگر نظام حاکم نظیر ده طرح نیشکر که 
از جمله هور ( تاالب ها) خشکاندن هورها طرح امنیتی وغیر اقتصادی،درصد آب کارون برای این  ۶۲ مصرف  و

 .العظیم بوسیله سد سازی های سپاه، و انتقال آب کارون به درون فالت مرکزی روز به روز بر عمق این فاجعه می افزاید

 

ترین شرکت مواد واحد صنعتی آالینده، وجود بزرگ ۲۲۰شرکت پتروشیمی و  ۰٨عالوه بر حفاری چاه های نفت، وجود 
شیمیایی در داخل شهر احواز ومهمتر از همه دفن زباله های هسته ای در کوه های هللا واکبر و مناطق حافظت شده در 

 .نزدیک شهرستان سوس از مهم ترین عوامل آلودگی هوا می باشد که مسؤلین استانی را به سکوت واداشته است

 

. ولد نوزادان ناقص الخلقه در این شهر و دیگر شهرها این اقلیم هستندپزشکان محلی در احواز می گویند که شاهد ت
کارشناسان مسائل زیست میحطی و امور بهداشتی معتقدند که آلودگی هوای احواز به انواع آالینده ها دلیل اصلی مرگ و 

اشت جهانی به عنوان آلوده شهر احواز برای دومین سال پیاپی از سوی سازمان بهد. میر و تولد نوزادان ناقص الخلقه است
 .ترین شهر جهان اعالم شده است
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  ر  ف ع    ک رو  و هور   عظ م،   و      خو س  ر  وقف  ن ق ل  ب و برچ    س ه    ن 

  2013 دسامبر 19 انتشار

 

 

ره انسانی، مخالفت هزاران احوازی درساحل کارون گردهم آمده و با تشکیل زنجی ۰۲۲۰امروز پنج شنبه نوزدهم دسامبر

خویش با انحراف آب کارون به سوی فالت مرکزی ایران وخشک کردن تاالبها ورودخانه های این اقلیم بواسطه سدسازی 

تجمع کنندگان احوازی سخنان اخیر مسئوالن اصفهانی وتوهین آنها به مردم احواز را محکوم . بی رویه را اعالم کردند

 .کارون، نماد حیات اقلیم احواز، نشانه شعور باالی اجتماعی وسیاسی مردم این اقلیم استکرده، واعالم کردند که دفاع از

این زنجیره انسانی درپی ناخرسندی مردم احواز ازاظهارات مسئوالن اصفهانی وتوهین های آنها به مردم اقلیم احواز، 

، بی توجهی دولت مرکزی به وسعت حمایت دولت مرکزی ازطرح های انتقال آب کارون وتخصیص بودجه به این طرحها

فاجعه انسانی ناشی از آلودگی شدید هوای احواز وپاسخگو نبودن مسئوالن استانی ومرکزی دربرابر تالفات انسانی ناشی 

 .ازاین بحران، صورت گرفته است

اظهار کرد؛ در زمینه انتقال آب کارون، پیشترمعصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست درگزارش زیست محیطی خود 

 .انتقال آب کارون تنها درصورتی انجام می شود که به این رودخانه ضرر وارد نشود

این سخنان ابتکار با عملکرد متناقض دولت روحانی درتخصیص بودجه به طرح بهشت آباد برای انتقال آب کارون وحذف 

مردم احواز یکی ازعلل اصلی استعفای  بودجه مقابله باریزگرده های اقلیم احواز همراه بوده وعالوه برنارضایتی

 .دستجمعی نمایندگان این اقلیم محسوب می شود

 

العظیم ( تاالب)معترضان درتجمع امروز پالکاردها ودست نوشته های حامل شعارهایی دردفاع از رودخانه کارون وهور

طه سدسازی برروی رودخانه های هور العظیم یکی ازمهمترین تاالب های خاورمیانه است که به واس. دردست داشته اند

چاه نفت وتاسیس  ۲۲۲کرخه ودویریج ومیمه وهمچنین طرح امنیتی سپاه پاسداران موسوم به طرح دایک وحفر بیش از

خشک شدن این تاالب یکی ازعلل اصلی . دکل های نفتی وساخت کیلومترها جادها توسط شرکت نفت، خشکانده شده است

 .طوفان های شن احواز است

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2013/12/kron2.jpg
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اقلیم احواز ضمن اعالم انزجار خود از عملکرد غیرمسئوالنه دولت مرکزی خواهان توقف تمام پروژه های انحراف  مردم

 .آب کارون و پایان دادن به طرح های ساخت سدها برروی رودخانه های اقلیم احواز شده اند

که باصداوسیمای استان مصاحبه  نوامبر گذشته برگزار شده بود، شماری ازتجمع کنندگان عرب ۰٨درتجمع مشابهی که 

انجام داده واعتراضات خود رابه زبان آورده بودند، روز پس از تجمع با حمله نیروهای اطالعات به منازلشان بازداشت 

 .شدند

کم آبی ناشی از انحراف آب رودخانه های کارون، جراحی، کرخه و دز سبب خشک شدن تاالب های اقلیم احواز شده 

 .حواز را به آلوده ترین شهر جهان مبدل کردندوطوفان های شن ا

کشور اروپایی صورت گرفته است نشان می دهند که ذرات  ۲۰شایان ذکر است که نتایج پژوهشی وسیع که اخیرا در

میکروگرم درمترمکعب نیز کشنده هستند وبه ازای هر پنج میکروگرم افزایش  ۰۰ریزآالینده هوا حتی درغلظت های 

این درحالی است که براساس آمارهای رسمی هواشناسی . ، خطر مرگ هفت درصد افزایش می یابددرغلظت این ذرات

میکروگرم درمترمکعب بیشتر بوده  ۴۲۲۲احواز، غلظت ذرات ریز درهوای اقلیم احواز دربیشتر روزهای سال از 

 .میکرگرم درمترمکعب نیز رسیده است ۹۴۲۲ودرمواقعی نیزبه 
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  ه  خر ب هور فال  ه ع ر ض مر م عرب عل

 

  2012 فوریه 06 انتشار

 

فوریه  ۰مرکز اقلیم روز چهارشنبه   در اعتراض به نابودی محیط زیست، مردم شهر فالحیه در جنوب شرق احواز

معترضان با بلند کردن پارچه نوشته هایی اقدامات سازمان ها و شرکت های نابود   .در این شهر راهپیمایی کردند ۰۲۲۴

را محکوم  بوده محیط زیست و بی توجهی مسئوالن مربوطه درباره هور فالحیه که زیستگاه بسیاری از مردمکننده 

 .ساختند

دولت در انتقال آب کارون به سوی اصفهان اقدامات مستمر و مابهی   پیش از این نیز مردم شهرهای اقلیم نسبت به اقدام

ر حمیدیه در غرب احواز نیز در اعتراض به تخریب کاخ شیخ در طی هفته های گذشته مردم شه. انجام داده بودند

 .ده بودرن شهر تجمع های اعتراضی برگزار کعبدالحمید بن خزعل در ای

  

http://www.padmaz.org/farsi/wp-content/uploads/2014/02/photo.jpg
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 طغ    خو  م وری ن   مرک گر ه 

 هاشمی مهدی :نویسنده

   2012 ژانویه 12 انتشار

 

ازکارون شکل بگیرد فعاالن عرب احوازی حداقل چهارسال قبل ازآنکه زنجیره انسانی ساکنان شهر احواز دردفاع 

درخارج ازکشور بارویکرودهای متفاوت سیاسی، با انتشار عکس وفیلم از تخریب محیط زیست اقلیم احواز ونوشتن مقاله 

ازهمان زمان . وگزارش گوشه های مختلف نابودی محیط زیست این اقلیم به دست دولت مرکزی ایران را شرح داده بودند

 .احوازی نسبت به فاجعه زیست محیطی ناشی ازسیاست های غیرانسانی دولت مرکزی ایران هشدار داده بودنداین فعاالن 

 

در سه دهه سپری شده ازعمر جمهوری اسالمی، حاکمان محلی دولت مرکزی ایران دراقلیم احواز دربرابر مطرح شدن 

های مردم عرب اقدام به فرافکنی کرده وروشنفکران  خواسته های مردمی همواره ایستاده اند وبه جای تن دادن به خواسته

این مرکزگراها همواره مردم . عرب را به تحریک مردم ومطرح کردن خواسته های خود از زبان مردم متهم کرده اند

را مسئوالن گمراه ” تجزیه طلبان“عرب را درحد واندازه مطرح کردن خواسته های حق طلبانه وهویت طلبانه ندانسته و 

 .ن مردم می دانندکرد

 

اعتراض بزرگ ملت عرب االحواز علیه سیاستهای نژادپرستانه تغییر بافت جمعیتی و طرح های  ۰۲۲۰انتفاضه آوریل 

غارت زمینهای مردم عرب و مخرب محیط زیست مانند طرح های ویرانگر نیشکر بود که امروزه خود یکی ازاساسی 

حت های وسیعی از خاک اقلیم احواز، نابودی تاالب ها و آلودگی هوا به ترین علل شوری آب رودخانه ها وشور شدن مسا

. دلیل سوزندان آن به هنگام برداشت، تزریق پسابهای شور این طرحها به سفره های زیر زمینی آب اقلیم احواز است

ت دولت مرکزی عالوه براین طرح های مذکور ازلحاظ اجتماعی واقتصادی بزرگترین ضرر تاریخی درتمام دوران حاکمی

ایران را به ملت عرب احواز وارد ساخته است؛ جهش شدید حاشیه نشینی درشهر احواز ودیگر شهرها به حدی بوده است 

 .هزار نفر رسانده است ۴۰۲که رقم فعلی عربهای حاشیه نشین این شهر را به بیش از 

 

دیگر نمی توان . ادعاهای دولت مرکزی استبحران محیط زیست احواز وفجایع انسانی ناشی ازاین بحران رسواکننده 

مسئوالن محلی اقلیم احواز به منظور ممانعت ازرسوایی های بیشتر . هزار احوازی را انکار کرد ۰۲تنگی نفس بیش از 

 .به ممنوعیت انتشار آمارهای مرگ ومیر ومیزان سرطان وبیماری های قلبی وعروقی روی آورده اند

 

ق بشر نیز این روزها دولت مرکزی ایران با همکاری مرکزگراهای عرب ستیز درخارج دراقدامی مشابه درحوزه حقو

به این ترتیب که . ازکشور، متد جدیدی را برای اعدام تدریجی وبدون هزینه فعاالن سیاسی احوازی به کار گرفته است

تمامی مراحل این . ها مطلع می شوندزندانیان سیاسی عرب درطول یک الی دوماه ناپدید شده وسپس خانواده آنها ازاعدام آن
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متد جدید به شکلی انجام می شود که ابهام وتردید حتی پس از اطالع خانواده ازاعدام فرزندانشان همواره باقی بماند تا 

باهمکاری اپوزیسیون مرکزگرای ایرانی، اخبار مبهم ناپدید شدگان عرب درطول مدت سه الی چهار ماه هضم شود 

این متد جدید را می توان ماشین مرکزی برای اعدام تدریجی فعاالن عرب . ت مرکزی ایران نشودوضرری متوجه دول

به این ترتیب واقعه اعدام فعاالن عرب به عنوان حادثه ای فعلی وکنونی مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه به . نامید

 .عنوان حادثه که در کذشته رخ داده است بررسی می شود

 

درهمین کشور ستم وتبعیض ونژادپرستی ایران، رسانه های فارسی زبان مخالف نظام درداخل وخارج  ازطرف دیگر حتی

ازکشور به هنگام بازداشت شدن یک فعال زن ویا یک فعال سیاسی مرکزگرا به مناقشه علل زندانی شدن وی وخواسته ها 

ن، دگرباشان وغیره درسطح رسانه ها مطرح به این ترتیب مسائلی نظیر مشکالت زنا. وخاستگاه سیاسی وی می پردازند

سکوت عمدی رسانه های فارسی زبان درقبال اعدام ومرگ انسان عرب دراقلیم احواز حکایت ازآن دارد که . می شوند

برای این کار آنها نشان داده . مرکزگراها می خواهند در را برروی مطرح شدن خواسته های غیرمرکزی درایران ببندند

د برای مطرح نشدن خواسته های ملل غیرفارس، برکشتار این مردم به دست دولت مرکزی نه تنها سکوت اند که حاضرن

 .کنند بلکه درآن دخیل باشند

 

بی شک رویکرد سیاسی وخواسته های فعاالن احوازی درخارج ازکشور جدای ازخواسته ملت عرب احواز نبوده ونیست؛ 

لت مرکزی وبه زندان افتادن صدها فعال عرب دیگر دلیلی عیان برچالش اعدام فعاالن سیاسی عرب درداخل به دست دو

نیز آنچه روشن است؛ در رویکرد مخفی نگه داشتن حقیقت . های وسیع ملت عرب دررویارویی با دولت مرکزی است

شاهزاده  خواسته های ملل غیرفارس فرقی میان مصباح یزدی ویا سعید حجاریان یا محمد خاتمی ویا علی نوری زاده ویا

مرکزگراها درهرجا که باشند به استناد اوهام غیرانسانی خود برقتل مردمان بی گناه عرب صحه می . وجود ندارد! پهلوی

 .گذارند وتالش برمخفی نگه داشتن آن دارند

 

نها قد علم مرکزگراها طی نه دهه گذشته آنقدر سیاست انکار راعلیه ملت عرب به کار برده اند که اکنون طبیعت دربرابر آ

این امر سبب شده است که مرکزگراها آنقدر خودمحورانه بنگرند وبیندیشند که حاضر نیستند بپذیرند فجایع . کرده است

زیست محیطی فعلی، ناشی ازچپاول وغارت بی حساب وکتاب ثروت های سرزمینی است که صاحبان اصلی آن به اسارت 

 .مرکزگراها درآمده اند

 

درد ورنج های . ض مردمی عظیمی بود که مرکزگراها تا به امروز حاضر نیستند پیام آنرا بشنونداعترا ۰۲۲۰انتفاضه 

صدها زندانی سیاسی عرب و فاجعه ازدست رفتن جان دهها فعال سیاسی که جان خود را بر سرچوبه های دار و سیاه 

مرکزگراها با انکار این اعتراض . اصچالهای دولت مرکزگرا از دست داده اند، همگی اعتراضاتی هستند حامل پیامی خ

ها همچنان نشان داده اند که به هیچ وجه حاضر نیستند اجازه مطرح شدن خواسته های ملت عرب ودیگر ملل تحت ستم را 

 .بدهند
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 رو کر  بومی مخ  ف ب   غ  ر  رک ب  مع  ی  ر   و  

 2012مارس  02انتشار 

 نوري حمـزة: بقلم

بدو لشکرکشی رضاخان و اشغال سرزمین آنان تا به امروز همواره در برابر سیاست های  مردم عرب اقلیم احواز از
تغییر بافت جمعیتی اقلیم احواز یکی از خطرناکترین سیاست هایی بود که بالفاصله پس . دولت مرکزی ایستادگی کرده اند

 .ا به امروز ادامه دارداز برچیده شدن حاکمیت عربی از سوی رژیم حاکم آن زمان به کار گرفته شد و ت

طی مقاومت شهروندان عرب در برابر سیاست های غیر انسانی دولت ایران در اقلیم احواز هزاران شهروند احوازی جان 
 …خود را از دست دادند، بسیاری نیز از سرزمین آباء و اجدادی خود تبعید شدند و

است های ایران در احواز را نشات گرفته از روح آزادی مهمترین دلیل مقاومت ملی، جمعی، گروهی و فردی در برابر سی
 .خواه و استعمار ستیز انسان عرب می دانیم

دولت ایران در نتیجه سیاست های جهانی و اقلیمی توانست سرزمین ما را اشغال، ثروت های مردم ما را غارت و آحاد 
در مقاومت ملی برای . مت برای رهایی از بردگی استبنا براین مقاومت ملت ما مقاو. ملت ما را به انقیاد و بردگی بکشد

، موارد دیگری نیز نهفته است که در ادامه این بر مردم ما تحمیل شده دولت فارس ساالر ایرانكه توسط رهایی از بردگی 
 .نوشته به آنها اشاره می کنیم

 

 :   م عی – ق ص  ی 

ر عرب ها به اقلیم احواز، سلب زمین های مردم عرب از سوی از جمله دالیل ایستادگی احوازی ها در برابر مهاجرت غی
نظام ایران جهت ایجاد هزاران فرصت شغلی در زمینه کشاورزی چند صد هزار هکتار زمین کشاورزی . اشغالگران بود

 .را طی دوره های مختلف از کشاورزان عرب مصادره کرد

ازی نمود و اقوام و ملیت های دیگر را به اقلیم احواز طرح های توسعه نیشکر و کشت و صنعت های بزرگ را راه اند
بنابراین در مقابل هجرت غیرعرب ها به احواز، مردم عرب با از دست دادن زمین های کشاورزی خویش منبع . گسیل داد

 .درآمد و راهکار امرار معاش خود را از دست می دادند

هت اشتغال در مناطق عرب نشین، سبب شده است که شهروند مهاجرت کارمندان ادارات و سازمان های دولتی و نظامی ج
مهاجرت کارمندان و . عرب در سایه تبعیض سیستمایک اعمال شده، هیچ امیدی به اشتغال در وطن نیاکان خود نداشته باشد

کارگران غیر عرب جهت اشتغال در شرکت ها، کارخانه های صنعتی، صنعت نفت، پتروشیمی و مراکز تجاری نظیر 
 .ادر و حتی بازار شهرهای عرب نشین، راه را بر اشتغال جوانان عرب در اقلیم احواز کامال بسته استبن

در شهرهای . در این زمینه، بررسی ها نشان می دهد که مثال در اصفهان اکثریت مطلق شاغالن اهل استان اصفهان هستند
در صد مشاغل  ۷۲در اقلیم احواز اما بیش از . تنیز وضع به همین منوال اس… سمنان، یزد، شیراز، مشهد، قزوین و

موجود در بخش های اداری، نظامی، صنعتی و کشاورزی وابسته به دولت و حتی شاغالن در بخش خصوصی را 
 .مهاجرانی اشغال کرده اند که در دوره های مختلف به اقلیم احواز گسیل داده شده اند
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ینان شهر احواز مرکز اقلیم احواز و چند شهر دیگر، در سطح جهان بی این امر سبب شده است تا ترکیب قومی حاشیه نش
بی نظیر به این معنا که، ساکنان اصلی اقلیم احواز، تقریبا صد درصد حاشیه نشینان این اقلیم را تشکیل می . نظیر باشد

 .دهند

لق حاشیه نشینان را افغانی ها و در شهر مشهد که به لحاظ حاشیه نشینی در سطح ایران دارای رتبه اول است، اکثریت مط
در تهران نیز شهروند تهرانی االصل در حاشیه زندگی . مهاجران تبعیدی عرب احوازی و عرب عراقی تشکیل می دهند

نمی کند و تمام حاشیه نشینان مهاجرانی هستند که از دیگر شهرها و روستاها به تهران آمده و در حاشیه این شهر سکنی 
 .یافته اند

دهها هزار تن از مهاجران غیر عرب و در اختیار قرار دادن فرصت های شغلی با درآمد بسیار باال و اختصاص ورود 
دادن امکانات رفاهی به آنان از سوی دولت جهت اقامت همیشگی در این اقلیم، سبب شده است تا شهرهای اقلیم احواز به 

 .تهی دست و رانده شده تقسیم شونددو بخش مهاجرین غیر عرب ثروتمند و بخش حاشیه نشین عرب 

 

 :س  سی

از زمان ورود ارتش رضاخان به احواز تا به امروز دولت مرکزی ایران مردم عرب را به عنوان تهدیدی اساسی برای 
 .تمامیت ارضی خود می داند

ست به اشغال احواز زده این نگاه که خود برخاسته از اعتقاد درونی گردانندگان دولت مرکزی مبنی براینکه آنها به ناحق د
 .اند، سبب شده است، تا حاکمان مرکزی ایران همواره رویکردی مطلقا امنیتی نسبت به اقلیم احواز داشته باشند

رویکرود امنیتی دولت ایران سبب شده تا نظام های متوالی سیاست هایی با توجیه گری امنیتی محض را در این اقلیم به 
 .مواره شهروندان احوازی را در تمامی زمینه ها به حاشیه رانده استسیاست هایی که ه. کار گیرند

مصادره زمین های کشاورزان عرب، ذخیره کردن آب رودخانه های اقلیم احواز در پشت سدها در خارج از اقلیم احواز، 
حواز و دهها محرومیت کامل جوانان عرب از فرصت های شغلی ایجاد شده در اقلیم احواز، مهاجرت غیر عرب ها به ا

مورد دیگر ابزارهایی هستند که دولت مرکزی ایران در رویارویی امنیتی با ملت عرب احواز طی نه دهه بکار گرفته 
 .است

 

 :  ست م  طی

در اقتصاد مبتنی بر حفاظت از محیط زیست طرح های اقتصادی بسته به میزان سازگاری با محیط زیست در اولویت 
ن اما در سرزمین های اشغالی هیچ کدام از شاخص های زیست محیطی را مد نظر قرار نمی دولت ایرا. قرار می گیرند

 .دهد و فقط در راستای امور امنیتی تمامی طرح های اقتصادی را پی ریزی می کند

درصد سایر شاغالن خود را مهاجران غیرعرب  ۷۲عالوه بر اینکه بیش از )به عنوان مثال طرح های توسعه نیشکر
به شدت محیط زیست اقلیم احواز را تخریب کرده و موجب گسترش انواع بیماری های خطرناک در اقلیم ( ی دهندتشکیل م

 .احواز شده اند

چنین طرحی که نه توجیه اقتصادی دارد و نه سازگار با محیط زیست است، نمونه بارزی از یک طرح امنیتی که به سود 
ینده نگری اقتصادی که حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع برای آ. دولت مرکزی و به ضرر ملت عرب احواز است

 .تحویل به نسل های آینده را محور کار خود قرار می دهد به هیچ وجه با اجرای چنین طرح هایی سازگار نیست
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است که حسن روحانی در سفر اخیر خود به احواز از ( طرح رهبری)هزار هکتاری موسوم به  ٨۲۲مثال دیگر طرح 
 .م دولت متبوعش برای تحقق آن طی سه سال خبر دادتصمی

هزار هکتار از زمین های احواز هموارسازی شده تا در اختیار متقاضیان از میان عموم  ٨۲۲( ملی)بر اساس این طرح 
تجربه طرح های توسعه نیشکر و بکارگیری اکثریت مهاجر در این طرح ها و همچنین استمرار رویکرد ! ایران قرار گیرد

منیتی بر ضد شهروندان عرب و حاکمیت مطلق غیرعرب ها بر این اقلیم نشان می دهد که اکثریت مطلق این زمین ها به ا
 .مهاجران غیر عرب اختصاص خواهد یافت

عقل حسابگر که سالمت محیط زیست را مدنظر قرار دهد به هیچ وجه نمی پذیرد که زیستگاه اصلی شهروندان عرب در 
مهاجر قرار گیرد تا بار دیگر هزینه گسترده آلودگی محیط زیست منطقه را شهروند عرب پرداخت  اختیار صدها هزار

 .کند

این طرح نیز برای عرب ها نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه تهدیدی بزرگ برای محیط زیست احواز محسوب می 
 .شود؛ طرح مذکور به ضرر شهروندان عرب و به سود مهاجران است

یه چنین طرح هایی، عرب ها باید هزینه آلودگی هایی را بپردازند که ناشی ازفعالیت های غیر استاندارد دولتی در زیر سا
فعالیت هایی که اکثریت مطلق سود آن به جیب مهاجران غیر . در بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و پتروشیمی است

 .عرب می رود

لت ایران قریب به نه دهه است که ملزم به پرداخت هزینه خوشی، مردم عرب احواز در چنبره سیاست های ظالمانه دو
این هزینه های هنگفت باعث ابتالی شهروندان عرب به انواع سرطان و . رفاه و درآمد باالی مهاجران غیرعرب است 

 .دیگر بیماری ها شده است

نسل های حاضر و آینده عرب احوازی آلودگی همه جانبه و وسیع آب و خاک و هوای اقلیم احواز به حدی است که سالمت 
لذا نگرانی عرب ها از استمرار وضعیت فعلی مبتنی بر دالیل واقعی است که نشان می دهد در آینده ای . را تهدید می کند

ساکنان اصلی حتی از وجود هوا و محیط سالم برای . نه چندان دور عرب ها نه زمینی و نه آبی برای کشت خواهند داشت
 .در اقلیم احواز محروم خواهند ماند ادامه حیات

دانستن اینکه هیچ نشانه ای دال بر کاهش تبعیض سیستماتیک نسبت به عرب ها و ورود آنها به سیستم اقتصادی وجود 
 .ندارد، نگرانی مردم عرب را دوچندان می کند

 

 :فرهنگی

ا نیز از دست شهروندان عرب می ستانند بلکه به مهاجرانی که وارد اقلیم احواز می شوند نه تنها حداقل امکانات معیشتی ر
 .هویت عربی احواز نیز دراز دستی می کنند

مهاجران اقدام به تاسیس تشکیالت سیاسی و اجتماعی کرده و خود را صاحب اصلی اقلیم احواز و شهروندان عرب را 
و فرهنگ عربی و لباس عربی را به وقاحت اینان تا آنجا پیش رفته است که در شهر احواز، زبان ! مهاجر می خوانند
 .سخره می گیرند

آنان با در اختیار داشتن تمام امکانات فرهنگی نظیر صدا وسیمای استانی و نشریات محلی همواره به فرهنگ عرب می 
 .تازند
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ا برضد ملت شاخه هایی از مهاجران پا را فراتر نهاده و اقدام به تاسیس گروههای شووینیست کرده و افکار نژادپرستانه ر
 .عرب ترویج می کنند و طرفداران خود را به دشمنی با شهروند عرب آموزش می دهند

جمهوری اسالمی نیز از تشکیالت شووینیست ملی گرای ایرانی در احواز حمایت می کند تا در زمان مناسب آنها را جهت 
ه به دست مهاجران غیر عرب در سال نمونه بارز این حالت، کشتار مردم عرب محمر. سرکوب مردم عرب بکار گیرد

 . شمسی است ۲۰۰٨

بنابراین ورود شمار بیشتری از مهاجران به اقلیم احواز تهدیدی جدی برای زبان و فرهنگ و جان شهروندان عرب 
 .محسوب می شود

ن این سیاست همگان می دانند که طراحا. اقدامات مذکور، هیچکدام تصادفی نبوده و نتیجه سیاست هایی تدوین شده است 
 .ملت ایران آنها را ترسیم کرده اند –ها براساس دغدغه های ناسیونالیستی و به منظور تاسیس دولت 

در مقابل سیاست های غیر انسانی دولت ایران، ملت عرب االحواز با قیام های مکرر خود نشان داد که فرایند 
 .ن ادامه خواهد دادآسیمیالسیون را نپذیرفته و مصرانه به ایستادگی در برابر آ

از سوی دیگر مردم عرب به هیچ وجه توجیه گری های آسیمیله شدگان و خودباخته گان که سعی می کنند وجود مهاجران 
 .در احواز را امری عادی جلوه دهند، قبول ندارند

ب آن نباشد، ورود تا زمانی که مهاجرت به احواز متوقف نشده و مسئولیت اداره اقلیم احواز به دست ساکنان اصلی عر
مهاجران به اقلیم احواز به منزله استمرار ستیزه جویی امنیتی نظام با ملت عرب بوده و هر زمان ممکن است آتش 

 .رویارویی همه جانبه بین ملت عرب و دولت مرکزی و حامیانش را شعله ور سازد

و فعاالن سیاسی و اجتماعی ایرانی ( روشنفکران)بی تردید مسئولیت تمام تبعات هر حادثه ای بر عهده دولت ایران و سایر 
 .و چنین نیز بر عهده سازمان های بین المللی خواهد بود
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:ضم مه  

 
 
Here are the world’s worst cities 

for air pollution, and they’re not 
the ones you’d expect 

 

October 18, 2013 Lily Kuo and Ritchie King By 

 

Exposure to air pollution is getting worse in parts of the world, especially 

industrializing countries, according to the WHO. The WHO’s key 

announcement yesterday was that it has included outdoor air pollution on its 

definitive list of the world’s known carcinogens—an addition that, it hopes, 

will get governments to do something about it. Air pollution is the world’s 

worst environmental carcinogen and more dangerous than second-hand 

smoke, for instance, the health body said. 

+ 

As the chart above shows, the cities with the worst air are often not big 

capitals, but provincial places with heavy industry in them or nearby. Ahwaz, 

for instance, in southwestern Iran, far outstrips infamously polluted cities like 

New Delhi or Beijing, with 372 parts per million of particles smaller than 10 

micrometers (PM10), compared to the world average of 71. Life expectancy for 

the city of 1.2 million residents is the lowest in Iran. 

http://qz.com/author/lilkuo/
http://qz.com/author/rkingqz/?_ga=1.117020998.1715135086.1394641813
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf?_ga=1.17238970.264073076.1394353121
http://www.foxnews.com/health/2013/10/17/who-agency-says-air-pollution-causes-lung-cancer/
http://www.ahwaziarabs.info/2013/03/ahwaz-confirmed-most-polluted-city-on.html
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Why so bad? In Ahwaz, Iranian meteorology officials have blamed the US for 

the spike, claiming the presence of US forces in Iraq during the Iran-Iraq war 

of the 1980s destroyed agriculture and caused desertification. But researchers 

cite heavy industry in and around the city, like oil, metal and petrochemical 

processing, and blame the desertification on the draining of marshes and a 

national project that has diverted local water away from the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euahwazi.blogspot.com/2013/03/iran-river-diversion-dries-up-ahwazi.html
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