سه راهکار برای مقابله با آالیندگی دیزلیها
رحمتاهلل حافظی

عضو سابق شورای شهر تهران

دیروز عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت از
محیطزیست کشور در جلسه شورای شهر تهران،
 30درصد آلودگی هوای پایتخت را ناشی از تردد
کامیونهای باالی  10س��ال عمر دانس��ت .تردد
بیش از  150هزار خودروی سنگین در تهران یکی
از چالشه��ای مهم آلودگی هوای این کالنش��هر
است که بهنظر میرس��ید با مصوبه دولت درسال
 1392کمرنگ شود.
مصوب��های که ب��ه تم��ام دس��تگاههای مرتبط

اجبار میکند که نصب فیلت��ر دوده را برای همه
خودروه��ای دیزلی الزام��ی و اجب��اری کند؛ اما
پس از گذش��ت چهار س��ال هنوز بخش عمدهای
از آالیندهه��ای هوای تهران ب��ه همین خودروها
مربوط میشود.
مسلم اس��ت آالیندگی خودروهای دیزلی خارج
از استاندارد سرطانزاست .این آالیندهها میتواند
به راحت��ی گریبان ش��هروندان ش��هر را بگیرد و
هزینههای زیادی را به سیستم درمان و خانوادهها
وارد کند .این درحالی است که هزینهکرد در بخش
نصب فیلتر دوده شاید هزینهای به مراتب کمتر از
بیماری بر کشور وارد کند.
در کنار ای��ن موضوع نمیتوان اث��رات نامطلوب
روحی و روانی که بیماری ب��ر خانوادهها و جامعه

تحمیل میکند نادیده گرفت .اثرات نامطلوبی که
هیچ قیمتی نمیتوان بر آن گذاشت و با هیچ پولی
قابل جبران نیست .وقتی مادر خانوادهای به دلیل
سرطان جانش را از دست میدهد ،لطمات زیادی
به خانواده و متعاقب آن جامعه وارد میشود.
براساس قانون کس��ی که فعالیتش برای سالمت
جامعه و مردم مضر است مجرم شناخته میشود،
اما در عمل شاهد هستیم که این خودروهای دودزا
در شهر تردد میکنند و هیچ جدیتی برای مقابله با
آن دیده نمیشود.
ما نخستین کشور در دنیا نیستیم که با این مشکل
دست و پنجه نرم کرده است .با نیم نگاهی به همین
تجربیات میتوان س��ه گام ابتدایی برای مقابله با
آالیندگی شدید خودروهای دیزلی ارائه داد.

در ابتدا بای��د توجه کنیم که مش��کل اصلی ما با
خودروهای دیزلی ،گوگرد باالی سوخت آن است.
این مش��کل در سالهای گذش��ته خیلی بیشتر
بوده ،به طوری که گوگرد موجود در گازوئیلهای
توزیعی حدود هفت تا هشت هزار برابر استاندارد
جهانی بود .خوش��بختانه از ابتدای دولت یازدهم
گوگرد زدایی در دستور کار قرار گرفت.
این گوگ��رد در س��وخت اتوبوسهای ش��رکت
اتوبوس��رانی ب��ه حد اس��تاندارد رس��ید ،چراکه
در پایانههای اتوبوس��رانی به ص��ورت دورهای از
کیفیت س��وخت آنها نمونهگیری انجام و گوگرد
آن چک میش��ود؛ اما س��ایر خودروهای دیزلی
که در ش��هر تردد میکنند از گازوئیلی اس��تفاده
میکنند که گوگرد آنها چک نمیشود و بر مراکز
توزیع س��وخت گازوئیل نیز نظارتی وجود ندارد؛
به همین دلی��ل این احتمال وجود دارد که میزان
گوگرد در گازوئیل توزیع شده از طریق آن پایانهها

بیش از حد استاندارد باشد.
بنابرای��ن یک��ی از اقدام��ات مهم ب��رای کنترل
آالیندههای خودروهای دیزلی بررس��ی منظم و
دورهای گوگرد گازوئیل تمام مراکز توزیع سوخت
در کشور است.
موضوع دیگر این اس��ت که خودروه��ای دیزلی
تولید ش��ده ،توسط خودروس��ازان به فیلتر دوده
مجهز شوند و براساس مصوبه سال  1392وزارت
صنعت و مع��دن باید خودروس��ازان را موظف به
اجرای آن کرد.
قدم بعدی این است که تمام خودروهای دیزلی در
سطح شهر با استفاده تسهیالت کمبهره که دولت
میتواند تعیین کند ،نسبت به تجهیز خودرو خود
به فیلتر دوده اقدام کنند.
بهنظر میرس��د اگر این س��ه اقدام صورت گیرد
میتوان آلودگی ناشی از تردد خودروهای دیزلی
در شهر را کنترل کرد.

سکندر» دانشگاه نیست
«سد
وزارت علوم ّ
ِ
رای موافق از سد نمایندگان مجلس
وزیر علوم انتخابی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفت .دکتر منصور غالمی با ِ 180
گذشت؛ رأیی که در مرز اعتدال قرار داشت ،شاید همانگونه که کارشناسان حوزه آموزش وزارتش را اینگونه ارزیابی میکنند
بیحاشیه و با رویکرد اداره وزارت علوم؛ این انتخاب درحالی است که دانشجویان چندان از اوضاع صنفیشان راضی نیستند

زاويه ديد

مـــــردم
فـردا

۵
خارج از مرکز
گـــــــزارش

زندگی در فقر و سختی

و همین چند روز اخیر بود که در اعتراض به پولی شدن برخی دانشگاهها اعتراض کردند.
در همین زمینه «جامعه فردا» گفتوگویی اختصاصی با دکتر احمد شیرزاد استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناس حوزه
وزارت علوم انجام داده است.

سارا غضنفری
روزنامهنگار

وزیر علوم بعد از اعتراضاتی که در فضای
مجازی و دانشگاهها به انتخابش توسط
رئیسجمهور وجود داشت از مجلس رأی
اعتماد گرفت .سوال این است باتوجه به
نارضایتیای که بخشی از بدنه دانشگاه
به ایشان داش�تند ،آینده وزرات ایشان
را چگونه مورد ارزیابی قرار میدهید؟

باید میزان تحملها را ب��اال ببریم .بههرحال در
ش��رایطی که وج��ود دارد و واقعیتهایی مانند
مالحظات ق��درت و آرایش سیاس��ی در داخل
کش��ور ایجاب میکند که به شرایط موجود تن
بدهیم ،با تمام عش��قوعالقهای که دانشجویان
گذاش��تند و به صحن��ه انتخاب��ات ورود کردند
ممکن است بعضی مس��ائل راضیکننده نباشد
و برای ما هم ش��اید راضیکننده نباش��د .ضمن
احترامی که ب��رای دکتر منصور غالمی بهعنوان
شخصیت دانشگاهی که رئیس دانشگاه بودند و
همکار دانشگاهی ما هستند قائلم ،نباید فراموش
کنیم که ایشان گزینه دستچندم برای وزارت
علوم بودند و گزینههای دیگری قبل از ایشان هم
مطرح بودند که به ه��ر دلیلی این اتفاق نیفتاده
اس��ت .درحالحاضر باید تالش کرد در شرایط
موجود فض��ا را ب��رای کار بهتر در دانش��گاهها
فراهم کنی��م درعینحال ما بارها هم گفتهایم با
هیچکس پیوند برادرخواندگی نداریم و اگر واقعا
انتقادی به نظرمان نس��بت به هر برادری برسد
با شهامت و ش��جاعت خواهیم گفت و حرفمان
را هم میزنیم و دانش��جویان ه��م همین کار را
خواهند کرد.
با توج�ه به اعتراضاتی که دانش�جویان
قبل از انتخاب وزیر علوم فعلی داشتند،
شرایط را چگونه ارزیابی میکنید؟

فکر میکنم در شرایط موجود اگر کمی واقعبین
باشیم و اجازه دهیم وزارت علوم از این بالتکلیفی
خارج شود بهنفع همه ماست .همه ما محذورات،
مالحظات و مشکالتی که برای رئیسجمهور در
انتخاب وزی��ر علوم ب��وده از دوره قبل تابه حال
میدانی��م ،در دوره قبل به نوع��ی و در این دوره
بهنوعی دیگر مش��کالتی وجود داشته است ،اما
فکر میکنم مس��ئله روشن اس��ت و حساسیتی
که اصولگرایان بیجهت نس��بت به وزارت علوم
ایجاد کردهاند همچن��ان وجود دارد .البته قصد
ن��دارم بگویم ک��ه وزارت علوم مهم نیس��ت ،اما
این حساسیت غیرعادی اس��ت .تصورشان این
اس��ت که با انتخاب وزیر علوم ،آسمان بر زمین
و زمین بر آس��مان میرود ،ای��ن اتفاق نخواهد
افتاد و ما نیز نباید تصور آنها را داش��ته باشیم .به
نظر من بای��د مجموعه اصولگرایان واقعبینیای
نسبت به مسائل دانشگاه پیدا کنند و ما نیز باید
بدانیم اکنون زمانی نیست که امثال دکتر معین
و دکتر توفیقی در ای��ن وزارتخانه کار کنند .در
واقع خاصیتی که این عزیزان داشتند این بود که
سد سکندری در مقابل تعرضات دانشگاه بودند.
بههرحال اکن��ون از وزارت علوم منصور غالمی،
همانطور که دوره محمد فرهادی هم این اتفاق
افتاد ،نمیتوانیم خیلی توقع داش��ته باشیم که
سد سکندر دفاع از دانشگاه باشند ،اما بههر حال
کار عادی و معمولیش��ان را اگ��ر انجام دهند و
دانشگاه از وضعیتی که در آن بهسر میبرد رهایی
پیدا کند ،خوب است.

دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبای��ی در هفته اخیر
اعتراضاتی را به علت انتخاب
منصور غالمی بهعنوان وزیر
علوم در دانشگاه انجام دادند.
عکس :ایلنا

مش�کالت عدی�دهای ک�ه ای�ن روزها
دانشگاهها با آن مواجه شدهاند چیست
ک�ه موجبات برخ�ی اعتراض�ات را نیز
فراهم آورده است؟

تنگنای بودجه فشار میآورد و عمال دانشگاهها
را در محاصره اقتصادی انداختهاند .دانش��گاهها
برای س��ادهترین پرداختهایش��ان پول ندارند
و متاس��فانه س��ازمان برنامه و مجموعه مدیران
اقتص��ادی دولت هم ب��ه این مس��ئله بیتوجه
هستند .واقعیت تلخ این است مقداری باید به داد
دانشگاه برسند و دانشگاه چرخهایش روغنکاری
ش��ود .بعد از رعای��ت موارد ذکر ش��ده در بحث
رؤسای دانشگاهها ما انتظار داریم که وزارتخانه به
مثابه شعبه جناح راست و اصولگرایان عمل نکند،
وزیر علوم مطمئن باشد که اگر بخواهند رؤسای
دانش��گاهها را ب��دون نظر دانش��گاهیان و صرفا
براساس فش��ارهای اصولگرایان انتخاب کنند،
آن زم��ان دانش��گاهها یک به یک دچ��ار بحران
خواهند ش��د و اتفاقات دورههای گذش��ته رخ
خواهد داد.
شما اکنون بیان کردید که باید دانشجوها
مقداری طاقت و تحمل خود را باال ببرند،
فک�ر نمیکنی�د مس�بب این اتف�اق و
اعت�راض دانش�جویان رئیسجمه�ور
اس�ت؟ ایش�ان در زمان نام�زدی برای
انتخابات بس�یار ش�عار و وع�ده دادند
البته تا حدی درس�ت اس�ت ک�ه برای
رأیگرفت�ن این کار انجام میش�ود؛ اما
آیا ایشان س�طح توقع دانش�جویان را
افزای�ش ندادهان�د که اکنون این قش�ر
احساس سرخوردگی کند؟

ممکن اس��ت این انتقاد را به آقای روحانی وارد
بدانیم ،اما مس��ئله تغییر نمیکند .بههرحال در

فضای انتخاباتی این اتفاقات میافتد و حرفهای
بزرگ زده میشود .چیزی که من از رئیسجمهور
نمیپذیرم این اس��ت که این را بهعنوان «ن ُرم»
تلقی کنند و متأس��فانه برخ��ی از صحبتهای
ایشان این بو را میداد؛ مثال این موضوع را اعالم
کردند که هرچه در انتخابات مطرح شده گذشته
و اکنون بیایی��د کار کنیم ،البته ای��ن را به رقبا
میگفتند اما مفهومی که از آن استنباط میشد
این بود که ما چیزهایی گفتیم و شعارهایی دادیم
ولی ح��اال بیایید با هم کار کنیم .اما واقعیت این
است اگر دکتر روحانی آن کارها را زمان انتخابات
انجام نم��یداد و خیلی هم تن��ور انتخابات داغ
نمیشد باز هم فکر میکنم ایشان رأی میآورد
و ش��اید توقع در برخی اقش��ار از رئیسجمهور
باال نمیرفت .البته اینها مس��ائل گذشته است،
فک��ر میکنم اینکه بخواهی��م رئیسجمهور را
در این باب مورد نقد قرار دهیم چیزی از مشکل
م��ا حل نمیکند .مش��کل ما در ج��ای خودش
است و تحلیل عملکرد یک رئیسجمهور و تیم
همراه��ش جای خود دارد .ام��ا در بحث وزارت
علوم ما دچار بنبس��ت شدیم و باید سعی کنیم
آنچه دس��تاوردهای این دولت بهطورنس��بی و
همان دس��تاورد اندکی که در مسئله دانشگاهها
بوده است از دست نرود .در واقع دانشگاهها از این
بالتکلیفی خارج ش��وند .فکر میکنم یک مقدار
تحمل و سعه صدر دانشجویان جوان و استادان
محترم کمک میکند تا م��ا از این بحران خارج
شویم .مطمئن باشید شرایط به این شکل است
که کارها به آقای غالمی ختم ش��ده اس��ت که
اگر نمیش��د تداوم این بالتکلیفی خیلی به نفع
دانشگاه نبود.
واقعی�ت ای�ن اس�ت ک�ه هدف ب�ر نقد
غیرمنصفان�ه رئیسجمهور نیس�ت اما

ایش�ان قرار اس�ت  4س�ال بر س�ر کار
باشند و عملکرد قبلی ایشان نیز هست
و اینکه ما به دانش�جویان و قشر جوان
ب�رای رأیآوردن طیف بع�دی همفکر
ایشان در ریاست جمهوری نیز احتیاج
داریم ،زمینهس�ازی برای این مس�ئله
چگونه خواهد بود؟ آینده دانشگاهها و
دانشجویان را چگونه تحلیل میکنید؟

همانطور ک��ه عرض کردم این تحلیل را مفصل
قبال نیز گفت��هام ،بهنظر من اصوال دانش��گاهها
آنچنان نهادهای مستقل و روی پای خود هستند
که اگر ما وزارت علومی هم نداش��تیم یا وزارت
علومی داش��تیم که تنها کارش این بود که پول
دانش��گاهها را بهموقع میداد م��ا اصال کاری به
وزارت علوم نداشتیم.
امتحانش آس��ان اس��ت؛ از هریک از دانشگاهها
که میتوانید بپرسید در کدام زمینه تخصصی،
تدارکات��ی و اجرایی ،وزارت عل��وم باری از روی
دوش دانشگاهها برداشته اس��ت؟ هرگز چنین
اتفاق��ی نمیافتد .برعکس در بس��یاری از موارد
وزارت عل��وم به کارشناس��ان دانش��گاهها روی
میآورد .اصوال دانش��گاهها در اداره خودش��ان
واقعا احتیاجی ب��ه وزارت علوم ندارند .فرق یک
وزیر علوم که برای دانشگاهیان مطلوبتر است یا
خیر،این است که آیا وزارت علوم بهعنوان یک سد
سکندر در مقابل فشارها و هجومها به دانشگاهها
ایستادگی میکند یا خیر .این اتفاقی بود که در
گذش��ته گهگاه از وزرایی که مطلوب و محبوب
دانش��گاهیان بودند میدیدیم ،اگر دانش��گاهها
در آرامش نگاهداری میش��د ،وزیر فش��ارها را
تحمل میکرد و س��ختیها را به جان میخرید.
اکنون چنین توقعی ما از آقای غالمی نمیتوانیم
داشته باش��یم با توجه به اینکه دوره قبل هم از

آقای فرهادی نمیشد چنین توقعی داشت .وزیر
سابق علوم فقط بخشنامهها را امضا میکردند و
وزارتخانه اداره میشد ،اما همان اداره شدن بهتر
از بالتکلیفی بود.
پس اعتقاد شما این است که وزارتخانه
اداره ش�ود بهت�ر از بالتکلی�ف ب�ودن
است؟

بله قطعاً بهتر از بالتکلیفی اس��ت ،همانطور که
عرض ک��ردم دانش��گاهها در محاصره اقتصادی
هستند و این بسیار مهم است که از این وضعیت
خارج ش��وند و امورشان در گردش باشد .توقعی
که ما از وزرای امثال دکتر توفیقی و دکتر معین
داش��تیم که تیرهای بال را به ج��ان بخرند تا به
دانش��گاه اصابت نکند االن از وزی��ر علوم فعلی
نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم ،پس معنایش
این است که فشارها به دانشگاهها منتقل خواهند
شد و من در این مسئله تردیدی ندارم .آنجاست
که بای��د بچههایی که در دانش��گاهها هس��تند
ایستادگی کنند و حرف خود را بزنند و بهلحاظ
همه م��وارد قانون��ی و مدنی نش��ان بدهند که
دانشگاه خمیر اسباببازی بچهها نیست که شما
آن را به میل خودتان درست کنید ،دانشگاه برای
خودش یک شخصیت مستقل و باالیی دارد و باید
به دانشگاه احترام بگذارید نه اینکه به دانشگاه
فشار بیاورید که مطابق میل شما رفتار کند .این
مشکالت را ما خواهیم داشت ،اما پیشبینی بنده
این است که دکتر غالمی تا این حدی که از ایشان
برمیآید کار کنند ،ش��اید هم انشاءاهلل بیایند و
امتحان بهتری پس بدهند ،هرچند ظاهرا شواهد
نش��ان میدهد که وزارت علوم را بهطور معمول
اداره خواهند کرد ،اما شخصیتی نیستند که در
مقابل هجوم عوامل سیاسی به دانشگاهها خیلی
ایستادگی کنند.

تنهاست و به بیابانهای بیمجنون مینگرد
انداخته در راس��ته کوچه و نفسزنان چرخ را هل میدهد و میرود .راس��ته کوچه که میگوییم ،منظور پیادهرو نیست ،دارد با ویلچرش
خیابان را متر میزند .ویلچرش که حتما همدم سفت و سختش در آسفالتهای کج و کوله خیابانهای این شهر سربی بوده و هست .هربار
که میخواهد پش��ت س��رش را نگاه کند ،باید تا نیمه برگردد که آیا ماشینی با سرعت به س��متش میآید یا نه؟ آیا ماشین او را میبیند تا
سرعتش را کم کند یا او باید بیشتر و بیشتر به کنارهها برود.
حکایت معلوالن در کشور ما با بسیاری از کشورهای دنیا فرق دارد .وقتی در کوچهها ،خیابانها ،سازمانها و وسایل حمل و نقل عمومی
برایش��ان آنچنان که باید و شاید مناسبسازی صورت نگرفتهاست .وقتی میخواهند سوار اتوبوس شوند ،حتما باید روی معرفت و مرام
چند نفر حس��اب کنند که بیایند و در آن شلوغی بیامان سر ویلچرشان را بگیرند و آنها را باال ببرند .وقتی روی آسفالتهای تکهتکه شده
خیابانها باید روی زور بازویشان و مهربانی ویلچر حساب کنند تا عبورشان بدهد و...
از آن بدتر قوانینی اس��ت که میخواهند تصویب کنند تا وضع معلوالن بهتر شود؛ قوانینی که همیشه در راهروهای اداری باقی میماند و
جز در موسم انتخابات ،در اولویت نیست .قرار بود طبق قانون حمایت جامع از معلوالن ۳ ،درصد از کارمندان ادارات دولتی و ۲تا ۵درصد
از کارمندان ادارات خصوصی از معلولین باشند؛ اما کافی است سری به ادارات بزنید تا ببینید چه میزان از این قانون اجرایی شده ،آن هم
در کشوری که سالهای طوالنی جنگ را تجربه کرده و با حجم زیادی از جانبازان و مجروحان جنگی مواجه است که پایشان را روی مین
جا گذاشتهاند و حاال سهمی برای استخدام در ادارات ندارند .انداخته در راسته کوچه و تند تند چرخ را به حرکت درمیآورد .جلوتر دارند
خیابان را برای فاضالب زیر و رو میکنند؛ هاج و واج مانده که حاال به کدام سمت برود .شاید در ذهنش مرور میکند در این شهر چه خبر
است که هرروز گوشهای از زمینش را سوراخ میکنند و فکر نمیکنند او چگونه باید عبور کند!
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عمال
دانشگاهها را
در محاصره
اقتصادی
انداختهاند.
دانشگاهها
پول ندارند
و متاسفانه
سازمان برنامه
و مجموعه
مدیران
اقتصادی
دولت هم به
این مسئله
بیتوجه
هستند
اثرانگشت

اینجاست که صبر میکند .به جایی دور خیره میشود و شاید زمزمه میکند باید یک روز یک ویلچر را به مسئوالن هدیه داد و دعوتشان
کرد به تور یک روزه گردش در شهر تا ببینند بدون پا چگونه میشود قدم از قدم برداشت و به قول فروغ زمزمه کرد« :تنهاست و از پنجرهای
کوتاه به بیابانهای بیمجنون مینگرد»...

ی��ک معل��ول ک��ه در
خیابانه��ای ش��هر تهران
بهس��ختی درحال حرکت
است.
عکس :گروه اجتماعی
جامعه فردا

محمدرض�ا جعف�ری :کوی رمض��ان کوی
حاشیهنشینی است؛ اما در حاشیه نیست .در
مرکز شهر ،درست پیش چشمان هرکس که از
خیابانهای عریض این قسمت میگذرد ،قرار
دارد؛ در فاصلهای نزدیک به مراکز نفتی ،شرکت
فوالد و لولهسازی .مردمانی فرودست ،خارج از
سازوکارهای بازار و فروش نیروی کار ،رانده از
ش��هرهای اطراف و روستاها ،دست به گریبان
ِ فقر و بی��کاری و حاال هم م��رگ .در دوحادثه
درفاصله چند روز ،در ریزش کوه و انفجار گاز،
در خانههای ناایمن این منطقه ،چند هموطن
جان سپردند؛ بهبهانه این داغ ملی ،از مجتبی
گهس��تونی ،فعال اجتماعی پرسیدهایم که در
کوی رمضان چه گذشته و میگذرد .پاسخهای
او را میخوانیم:
در م��ورد منطقه هفت ک��ه جز مناطق
قدیمی و تاریخی شهر اهواز محسوب میشود
و سازنده هسته اولیه ش��هر اهواز است ،باید
گفتکهساکناناینمنطقهبهدالیلمختلفی
درسکونتگاههاینامناسبباساختوسازهای
غیراستاندارد ساکن ش��دهاند .یکی از دالیل
عمده شرایط موجود در این منطقه ،عدم توجه
شهرداری به اسکان این افراد است .بر همین
اساس ،اتفاقهای اینچنینی بار اول نیست که
رخ میدهد و پیشتر هم شاهد آن بودهایم .در
مناطقی مثل «کوی رمضان»« ،حصیرآباد»،
«منبع آب» و «بیس��ت متری ش��هرداری»
خانههای نامناس��ب بهفور یافت میشود .در
بازدیدهایی که از منطقه داشتم ،مواردی دیدم
کهباورش سخت است؛ اینکهدرخانههای سی
و چه��ل متری تعداد نفرات زیاد در ش��رایط
بسیاربس��یار س��ختی زندگی میکنند .این
درحالی است که مراکز صنعتی و کارخانههای
زیادی مثل شرکت نفت و لولهسازی و کارخانه
کربن ب�لاک و ...در اطراف این محالت وجود
دارن��د و درآمده��ای زیادی از ای��ن منطقه
بهدست میآید؛ ولی مردم و ساکنان محل در
شرایط نامناسب ،سخت و فقیرانهای زندگی
میکنند.
از قومیته��ای مختلفی در منطقه هفت
شهرداری اهواز حضور دارند و سکونت در این
منطق��ه ،محدود به قوم خاصی نیس��ت؛ البته
بخش بزرگی از ای��ن اهالی را ق��وم بختیاری
تش��کیل میده��د که ب��ه دالی��ل مختلف از
ش��هرهای خود رانده و برای کارگری به اهواز
کوچ کردهاند .بخش دیگر ،عربها هستند که
آنها ه��م در این منطقه زندگ��ی میکنند ،اما
هیچکدام از این دو قوم ،وضعیت مناسبی ندارند
و برخالف قولها و وعدههای انتخاباتی که داده
میشود ،شاهد تغییری در زندگی آنها نیستیم.
حاشیهنش��ینی این افراد متأثر از شرایط
مختلف و عوامل بههمپیوس��تهای اس��ت که
ساختار کوی رمضان نیز در آن بیتأثیر نیست؛
مرکز بودن و وجود کار و مشاغل صنعتی یکی از
دالیل عمده روند مهاجرت و حاشیهنشینی در
اهواز اس��ت .درکنار این موض��وع ،مهاجرت از
روستاها و گاه از زندگی عشایری بهدلیل تبعات
خشکسالی ،کاهش کیفیت آب و از بین رفتن
زمینهای کشاورزی ،یا از دست دادن خانهها و
زمینها بهدلیل آبگیری سدها به بخش دیگری
از دالی��ل مهاجرت بدل ش��دهاند .ای��ن افراد
درص��ورت مهی��ا ب��ودن ش��رایط زیس��ت،
میتوانستند در همان مناطق و روستاهای خود
ب��ه زندگی ادام��ه دهند ،نه اینک��ه در اهواز به
کارگ��ری و زندگ��ی در ش��رایط س��خت و
غیربهداشتیبپردازند.بهتعبیری،میتوانگفت
این محالت همچ��ون ک��ودک ناتوانی که در
زبالهها رها شده ،به حال خود رها شدهاند و به
آنها بیتوجهی شده است.
منطق��ه هف��ت میتوانس��ت بهعن��وان
«بام اهواز» ،به یک مقصد گردشگری ،تفریحی
بدل شود و ساکنان اهواز از منافع آن بهرهمند
شوند .اما برنامههای بهبود وضعیت و رونق این
محل ،در هیاهوها و باگذر زمان به فراموش��ی
سپردهشدهوتوسعهپایداردراینمناطقصورت
نگرفته است .بافت قدیم و سکونتگاه اولیه این
منطقه ،از دیرب��از و از دوران باس��تان ،یکی از
پررونقترین مناطق گردشگری «اکسین» (نام
قدیم اه��واز) بوده و این واقعی��ت را با رجوع به
س��فرنامههای موجود میتوان دریافت .وجود
گورس��تان س��نگی در پارک کوهس��اران این
منطقه ،نشان از حیات آن در دورانهای مختلف
تاریخ��ی دارد .عالوه ب��رآن ،وج��ود تپههای
«آسیه آباد» در نزدیکی کوی رمضان که بخشی
از شهر هرمز دارد ،شیر متعلق به دوره ساسانی
در آن ق��رار دارد ب��ا گوردخمهه��ا و قبره��ا و
استودانها و دیگر سازههای تاریخی ،یادآور این
واقعیت است که میتوان کوی رمضان و دیگر
مناط��ق اط��راف آن را به یک��ی از قطبهای
گردشگری جنوب غرب کشور بدل کرد.

