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دیروز روز جهانی محیط زیســت 
بود. روزی که چند سالی است معنای 
خاصی یافته اســت؛ بحران گرمایش 
زمین، بحران مشترک بین جوامع است 
و کشورهای مختلف، در درجاتی هر چند 
متفاوت، با آن دست و پنجه نرم می کنند.
اینجا در خاورمیانه بحران به شــکلی 
عمیق تری روی  نامیمونش را نشــان 
داده است. با این حال نه تنها عزمی برای 
عالج این فاجعه شکل نگرفته که حتی 
بحران های منطقه ای و سیاست های 
داخلی و دیپلماسی فرافکنی سبب شده 
است  تا اقدامات برای مقابله با بحران کند، 

ناقص و ناکارآمد باشد.
از بحران ریزگرد گرفته تا بحران آب. 
از آلودگی آب و هوا و خاک تا فرونشست 
زمین. از نابودی جنگل ها تا خشکسالی 
رودخانه ها و دریاچه هــا و تاالب ها.... 
اینها البته گوشه ای از مشکالتی است 
که محیط زیست در منطقه و به صورت 
مشــخص در ایران با آن روبروست. با 
این وجود هنوز برخی سوءمدیریت ها 
و برخورد با فعاالن محیط زیســتی و 
دیپلماســی ناموفــق در منطقــه و 
تحریم های خارجی کار را برای کاهش 
لطمات این تغییرات اقلیمی سخت و 

گاهی غیرممکن کرده است.
 فرافکنی بحران های 

محیط زیستی
شروع ســال 1401 مصادف شد با 
تشــدید قابل توجه بحران ریزگرد. در 

حالی بخش هایی از منطقه و کشــور 
سا ل هاســت با بحران ریزگرد دست و 
پنجه نــرم می کنند که آغــاز بادهای 
بهــاری 1401 این بحــران را به مرکز 
کشور هم رســاند به طوری که شرایط 
در تهران برای چندین روز فوق بحرانی 
ارزیابی شد.رسیدن این گرد و خاک ها 
از غرب کشــور به مرکز و شرق، نتیجه 
سال ها بی توجهی به بحران ریزگرد در 
غرب و به خصوص در خوزســتان بود. 
حتی در کنار کارشناسان محیط زیست، 
رئیس ســازمان محیط زیست هم به 
این نکته اذعان داشــته و در خصوص 
آن هشدار داده اســت.نتایج مطالعات 
منشایابی خارجی نشــان می دهد که 
منشا اصلی ریزگردها کشور عربستان، 
عراق و سوریه هســتند. اما دیپلماسی 
شکننده ایران و عربستان در سال های 
اخیر کار را برای مذاکره و همکاری در این 

باره و حل بحران در منطقه سخت کرده  
و درمورد عراق و ســوریه هم اقدامات 
جدی صورت نگرفته است.گرچه این 
چالش در تعامل با عراق و سوریه کمتر 
است و نشســت هایی برای کاهش این 
بحران با این کشورها برگزار شده، اما به 
نظر می رسد هنوز نوع نگاه به این حوزه 
اصالح نشده و مســئوالن امر به جای 
حل بحران و به دنبال مقصر هستند و 
دشمنان خارجی و داعش را دلیل این 

گرد و خاک ها می دانند.
علی ســالجقه، رئیس ســازمان 
محیط زیست کشور پس از بازگشت از 
سفر اخیر خود از عراق و سوریه گفت: 
»یکی از راه هایی که دشمن، کشورها 
را تحت تاثیر قرار خواهند داد مســائل 
مربوط به محیط زیست است. در سفر به 
عراق و سوریه که منشأ اصلی ریزگردها به 
کشور ما محسوب می شوند، شاهد بودیم 
که مناطقی که کانون اصلی گرد و غبار 
هستند، در دست گروه های متخاصم 
بود. در »دیرالزور« ســوریه و »دیاله« 
عراق که کانون شماره یک ریزگردهاست 
گروه های داعشی و کشورهای بیگانه 
حضور داشتند. به همین دلیل شرایط 
به گونه ای شده که طی چند سال اخیر 
اجازه کشــت به مردم داده نشده است. 
لذا مردم از آن مناطق کوچ کرده و اراضی 
رها شده است و سبزی و رطوبت زمین 
از بین رفته است«. سالجقه این عوامل 
انسان ساز و مانورهای نظامی و درگیری 
را سبب ایجاد کانون گرد و خاک دانسته 
و افــزود: »خاک این مناطــق به پودر 
تبدیل شــده. خاک پودری با سرعت 
بسیار کم باد نیز حرکت می کند و این 
یک نوع تروریسم محیط زیستی است«.

کارشناســان محیط زیســت هر 
چند موارد اشاره شــده از سوی رئیس 
سازمان محیط زیســت را در بروز این 
مشکالت بی اثر نمی دانند؛ اما معتقدند، 
ســوءمدیریت های بزرگتری در ایران 
کانون های بزرگتــری از ریزگرد را در 
داخل کشور ایجاد کرده است و نمی توان 
برای همه آنها به دنبال دشمن خارجی 
بود. اما به نظر می رســد این شیوه نگاه 
به حوزه محیط زیست نه تنها بحرانی 
را حل نمی کند که خود جای تعامل با 
کشورهای توســعه یافته و پیشرو را در 
این حوزه به بهانه هایی چون همکاری با 

بیگانگان و غیره سخت می کند. 
به عقیده کارشناسان، حل بحران 
در منطقه خاورمیانــه و ایران نیازمند 
همکاری با ســازمان های بین المللی و 

استفاده از تجربیات جهانی است. 
گرمایش زمین و نقش ایران

پدیــده گرمایش و رونــد افزایش 
دمای کره زمین که از سال های 1۸۵0 
میالدی با شیب مالیمی آغاز شده بود 
تقریبا پس از جنگ جهانی دوم و از اوایل 
سال های 1۹۵0 میالدی جدی شد و 
از اواخر قرن بیستم میالدی با افزایش 
فعالیت های صنعتی به اوج رسید. در این 
میان کاهش مساحت جنگل ها که عموما 
نتیجه بهره بــرداری در جهت صنعتی 
شدن هر چه بیشتر بود روز به روز زمین را 
گرم تر کرد، به طوری که گفته می شود با 
تنها یک و نیم درجه گرم تر شدن بیشتر 
زمین؛ حیــات در روز این کره خاکی با 

نابودی فاصله چندانی نخواهد داشت.
در ایــن راســتا، توافقنامه هــا و 
پیمان نامه های متعددی بین کشورها 
با یکدیگر و حتی زیر نظر سازمان ملل 

متحد منعقد شد و کشــورها متعهد 
شدند تا با کاهش مصرف سوخت های 
فســیلی و متعاقب آن کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای و همچنین کمک 
به یکدیگر و کشورهای درحال توسعه 
برای افزایش ضریب نفوذ اســتفاده از 
انرژی های تجدیدپذیــر، در نهایت به 
فریاد کره زمین رسیده و مانع از تغییرات 
ناخوشایند در محیط زیست شوند. اما در 

این میان نقش ایران چیست؟
با اینکه ایــران در حــوزه صنعتی 
وضعیــت قابــل توجهــی در جدول 
مقایسه ای کشــورهای جهان ندارد، 
اما در حوزه انتشــار گازهای گلخانه ای 
و دی اکســید کربن که معموال نتیجه 
تولیدات پرشمار صنعتی است، در بین 
صاحب صنعتان دنیا دیده می شــود! 
هرچند برخی کارشناســان، توسعه 
نامتوازن و سیاستگذاری های اشتباه 
را دلیل باال رفتن میزان آالیندگی قابل 
توجه در ایران می دانند، اما بســیاری 
هــم معتقدند بــه دلیــل »تحریم «، 
تکنولوژی هــای روز دنیــا بــه ایران 
نمی رســد و عمال چرخ هــای صنعت 
در کشــور با انبوهی از چرخ دنده های 
فرسوده و تکنولوژی های قدیمِی آالینده 
با استانداردهای سال های پیش به حیات 
خود ادامه می دهد و همین موضوع کار را 
برای اجرای استانداردهای روز و کاهش 
تولید دی اکسید کربن در ایران سخت 
کرده اســت و عمال دود این تحریم به 
چشم محیط زیســت ایران و منطقه و 

جهان می رود.
 فهرست بلندباالی 

چالش های ایران
کافی اســت تنها بــه کارنامه چند 
ســال اخیر وضعیت محیط زیســتی 
ایران بنگریم تا متوجه شــویم بحران 
محیط زیست در کنار بی توجهی ها، با 
ســرعت قابل توجهی افزایش می یابد. 
در حالی بحران کمبــود آب و کاهش 
منابع آب های زیر زمینی در یکی دو ساله 
اخیر سبب افزایش اعتراضات اجتماعی 
شده که شــاهدیم ســایر بخش های 
محیط زیست هم با بحران های جدی 

دیگری مواجه است.
از غــارت و آتش ســوزی جنگل ها 
گرفته تا تجاوز به حریم دریا و رودخانه ها. 
از جنگل خــواری تــا کوه خــواری، 
از ســاخت معــدن در دل جنگل های 
هیرکانی تا آتش سوزی های عمدی و 
بی توجهی. از اجرای پروژهای نفتی و 
پتروشــیمی در تاالب ها و جنگل ها به 
بهانه توسعه اقتصادی تا عدم بازیافت 
و دپوی زباله های در بســتر رودخانه و 
جنگل. از مرگ پرندگان مهاجر تا بیم 
نابودی معدود گونه های نادر به جا مانده 

حیوانات وحشی. از شکارهای غیرمجاز 
بی ضابطه تا نبود شمار کافی محیط بان 

برای دفاع از طبیعت بی دفاع کشور....
در این میان نگاهی به مواردی چون 
مرگ توله یوزهای ایرانی و ادامه فعالیت 
برای ساخت پتروشیمی میانکاله و نحوه 
برخورد با رسانه ها و فعاالن دلسوزی که 
خواهان توقف پروژه های آسیب رسان 
به کشــور هستند نشــان می دهد که 
متاسفنه نگاه همدالنه ای به دوستاران 
محیط زیست از سوی دولت وجود ندارد 
و موضوع بحران زیست محیطی هنوز 

برای مسئوالن امر جدی نیست. 
 وضعیت نامعلوم 

مدافعان محیط زیست
اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه 
محیط زیســت ســازمان ملل دیروز 
در حســاب کاربری خــود درتوییتر 
ضمن درخواســت برای آزادی فعاالن 
محیط زیست در ایران نوشت: »ما تنها 
یک زمین داریم و کسانی که به دنبال 
حفاظت آن هستند نباید به خاطر این 
کار مورد پیگرد قرار گیرند«. اشــاره او 
به هشت فعال محیط زیست است که 
بهمن 1۳۹۶ در جریان پرونده امنیتی 
معروف فعاالن محیط زیست دستگیر 
شــدند و هنوز هم با وجود بازداشــت 

وضعیت پروند ه آنها مشخص نیست.
در کنــار وضعیــت نامعلــوم این 
فعاالن محیط زیســت، دیگر فعاالن  و 
دوستداران محیط زیست نیز جایگاهی 
برای حل بحران های محیط زیســتی 
در کشــور ندارند. معموال یا صدای آنها 
شنیده نمی شود یا به بهانه های واهی از 
اعتراضاتشان جلوگیری می شود. شاید 
به همین دلیل است که برخی معتقدند 
چالشی که این روزها محیط زیست کشور 
با آن دست و پنجه نرم می کند؛ پیشتر از 
بحران های محیطی، دلسردی روزافزون 

دوستداران محیط زیست است.

داغ هایی که به مناسبت یک روز جهانی تازه می شود؛

دیپلماسی فرافکنی و  بحران های الینحل زیست محیطی

گزارش

روز گذشته در سیزدهمین روز فرو ریختن برج 
متروپل، پیکر چهل و دومین قربانی این فاجعه از 

زیر آوار بیرون کشیده شد.
در حالی که گمانه زنی های فراوانی در خصوص 
شمار مفقودان این حادثه و پیکرهای مفقود در آوار 
متروپل وجود دارد، بر اساس گزارش های میدانی 
به نظر می رسد تعداد مفقودان 11 تا 12 نفر باشند.

دیروز احســان  عباس پور، فرمانــدار آبادان 
در گفت وگو با جماران در محــل حادثه ریزش 
ســاختمان متروپل در خصوص اعــالم توقف 
جمــع آوری جســدهای مدفون اظهــار کرد: 
»آواربرداری و جستجوی مفقودین همچنان ادامه 
خواهد داشت و هیچ خللی در این مساله نخواهد 
آمد. تالش خود را خواهیم کــرد که تمام آوارها 
برداشته شود و تمام مفقودین احتمالی را از زیر 
آوار خارج کنیم. مردم از نخستین لحظه در کنار 
ما بوده اند و به ما کمک کرده اند. شایعات در فضای 
مجازی بسیار زیاد است. مردم اخبار را از مبادی 

رسمی دنبال کنند تا مشکلی صورت نگیرد«.
این در حالی است که وحیدی وزیر کشور اعالم 

کرده اســت که »فعالیت جمع آوری جسدهای 
مدفون در زیر آوار ســاختمان متروپل آبادان به 

پایان رسیده است«.
مشــاهدات خبرنــگار جمــاران حاکــی 
از آن اســت که نیروهای امدادی بــه مراتب 
نسبت به روزهای گذشــته کاهش پیدا کرده 
است و عملیات بیشــتر با محور آواربرداری با 

ماشین آالت سنگین است. 
همچنین در برخی گزارش های رســانه ای 
آمده است که »تمام آتش نشــان ها و نیروهای 
هالل احمر شهرستان های معین عملیات خود 
را به پایان رسانده و محل حادثه را ترک کرده اند و 
تنها نیروهای آبادان و خرمشهر در محل هستند« 
که شاید پاسخی برای کم شدن تعداد نیروهای 

امدادی در محل حادثه است.
هنوز چشم انتظاریم...

 در حالی عملیات جستجو مفقودان رو به پایان 
است، که همچنان خانواده های قربانیانی که هنوز 
جسد آن ها پیدا نشده اســت، در برابر ساختمان 

متروپل به انتظار نشسته اند.

اغلب افــرادی که هنوز در زیر آوار هســتند، 
کارگران ساختمان متروپل هستند. تاکنون آمار 
دقیقی از تعداد افراد مفقودی منتشر نشده است. 
گرچه در فضای مجازی لیست های با نام افراد در 
حال انتشار است اما هنوز هیچ کدا م به صورت تایید 

یا رد نشده اند.
با این حال به نظر می رســد اغلب افراد در زیر 
آوار، از کارگران هستند. منصور عیدانی یکی از این 
کارگران است که هنوز جسد او کشف نشده است.  
یکی از اعضای خانواده این کارگر می گوید: »یکی 
از بســتگان ما به نام منصور عیدانی هنوز زیر آوار 
مانده است. بیش از 12 روز که هیچ اطالعی از او 

نداریم و نتوانستیم جسد او را پیدا کنیم«.
عیدانی ادامه می دهد: »طبــق آماری که از 
افرادی که در ساختمان متروپل شاغل هستند، 
گرفته ایم حدود 11 تا 12 نفر هنــوز در زیر آوار 

هستند«.
وی با اشاره به حضور خانواده  های مفقودین 
در محل ســاختمان متروپل عنــوان می کند: 
»خانواده ها با گذشــت این همه روز همچنان در 
محل حادثه متروپل حاضر می شــوند و کماکان 

چشم انتظار عزیزان خود هستند«.
عیدانی بیان می کند: »حدود 12 روز است که 
خانواده ها داغ دار شده اند و تمام این مدت جسد 

هم پیدا نشده است و این غم و ناراحتی خانواده ها 
را چندبرابر کرده است«.او ادامه می دهد: »امروز 
مادر خود منصور به محل حادثه آمد که واقعا صحنه 
بسیار ناراحت کننده ای بود و قابل بیان و توصیف 
نیست. نمی دانم با چه زبانی بگویم که چقدر صحنه 
غمگینی بود«.وی می گویــد: »منصور عیدانی 
کارگر ساختمان متروپل است و یک کودک سه 
ساله هم دارد و حدود یک هفته پیش از حادثه، در 

این ساختمان مشغول به کار شده است«.
عیدانی با اشاره به این که اغلب کارگران متروپل 
از وضعیت اقتصادی ضعیفی برخوردار هستند، 
تصریح می کند: »از مســئوالن خواســتاریم به 

خانواده های قربانیان بیشــتر رسیدگی و  توجه 
شود و تامین بیمه و معیشت فرزندان و بازماندگان 
قربانیان ســاختمان را در دســتور کار خود قرار 

دهند«.
شهردار آبادان استعفا کرد

به دنبال ریزش ســاختمان متروپل آبادان و 
انتشار خبرهایی از منابع قضایی مبنی بر بازداشت 
شهردار فعلی، سرانجام »حســین حمیدپور« 
شهردار آبادان اســتعفای خود را تقدیم اعضای 
شورای شهر آبادان کرد و اعضای شورا با استعفای 
حمیدپور موافقت کردند تا زمینه کنار رفتنش از 

شهرداری آبادان فراهم شود.

خانواده  های مفقودین مقابل متروپل به انتظار نشسته اند؛

احتماال 11 تا 12 نفر هنوز زیر آوارند

نتایج مطالعات منشایابی 
خارجی نشان می دهد که 

منشا اصلی ریزگردها کشور 
عربستان، عراق و سوریه 

هستند. اما دیپلماسی 
شکننده ایران و عربستان 

در سال های اخیر کار را 
برای مذاکره و همکاری 
در این باره و حل بحران 
در منطقه سخت کرده  و 
درمورد عراق و سوریه 

هم اقدامات جدی صورت 
نگرفته است

نگاهی به مواردی چون 
مرگ توله یوزهای ایرانی و 
ادامه فعالیت برای ساخت 

پتروشیمی میانکاله و نحوه 
برخورد با رسانه ها و فعاالن 
دلسوزی که خواهان توقف 

پروژه های آسیب رسان 
به کشور هستند نشان 

می دهد که متاسفنه نگاه 
همدالنه ای به دوستاران 

محیط زیست از سوی دولت 
وجود ندارد و موضوع بحران 

زیست محیطی هنوز برای 
مسئوالن امر جدی نیست
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سعیده علیپور

 شیوع اسهال ویروسی حاد 
در کشور

رئیــس اداره بیماری هــای منتقلــه از آب و 
غذای وزارت بهداشــت گفت: بررسی هایی که در 
آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت کشور انجام 
شده نشان می دهد آنچه که بیشتر از همه باعث بروز 

اسهال حاد شده، عوامل ویروسی است.
مریم مسعودی فر افزود: اسهال های ویروسی 
نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارند و باید از مصرف 
خودسرانه آنتی بیوتیک مگر به صالحدید پزشک 

خودداری شود.
    

 رکوردشکنی در سفر جاده ای 
طی روزهای گذشته

ســفر ایرانی هــا 
در روزهای گذشــته 
نســبت به همین ایام 
در سال 1400 افزایش 
بیش از۶0 درصدی را 
تجربه کرد.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز 
مدیریت راه های ایران، تنها در روز جمعه بیش از دو 
میلیون و 21۸ هزار و ۵12 وسیله نقلیه در محورهای 

مواصالتی کشور تردد کردند و 
نقشــه تخلیه و انباشــت خودروها در سراسر 
کشور نشان می دهد که اســتان های مازندران و 
گیالن به ترتیب با بیــش از 1۶۸ هزار و 1۷۹ هزار 
پالک غیر بومی بیشترین انباشت خودرو را تجربه 
کردند که نشــان می دهد مقصدهای اول و دوم 
ســفرهای اخیر مردم بوده اند و بیشترین سفر از 
اســتان تهران با تخلیه بیش از 4۹۸ هزار خودرو 

انجام شده است.
    

گرد و خاک در نوار مرکزی کشور 
طی چند روز آینده 

رئیــس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع 
هــوا ضمن تشــریح 
وضعیــت آب و هوای 
شهرهای کشور از بروز گرد و خاک طی سه روز آینده 

در نقاط مرکزی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، صادق ضیاییان گفت: دمای 
هوا از سه شنبه) 1۷ خرداد( در گیالن و از چهارشنبه 
) 1۸خرداد( در اردبیل، مازندران و گلستان به طور 

محسوسی کاهش می یابد.
    

 تصادف خونین با ۸ کشته
 در هرمزگان

رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: بامداد یکشنبه 
در جریان یک تصادف خونین خودروی پژو با یک 
دستگاه تانکر در جاده بندرخمیر ۸ نفر جان باختند. 
پلیس راه اعالم کرد که علت وقوع این ســانحه 
دلخراش سرعت زیاد خودروی پژو و خواب آلودگی 

راننده این خودرو بوده است.
    

سرانه دورریز غذا در ایران 
چقدر است؟

بر اســاس برآورد 
سازمان ملل، ایرانی ها 
در منطقه خاورمیانه 
کمترین سرانه دورریز 

غذا را دارند.
به گزارش ایرنا، برنامه محیط زیست سازمان 
ملل میزان حیف و میل ســاالنه غذا در ایران را 
حــدود ۵.۹ میلیون تن بــرآورد و اعالم کرد هر 
ایرانی به طور میانگین ۷1 کیلوگرم غذا در سال 

دور می ریزد.
بر اساس این گزارش هر ساله 1۷ درصد غذای 
تولیدی در جهان که وارد بازار مصرف می شــود به 
هدر می رود. این رقم معادل مصــرف غذای ۶۹0 

میلیون نفر برای یک سال است.
    

یک اپیدمیولوژیست:
 تلقی پایان کرونا

 خوش بینی کاذب است
یک اپیدمیولوژیست با اشاره به لزوم طی کردن 
4 مرحله برای ریشــه کنی کرونــا، گفت: موضوع 
مشــخص، این اســت که هنوز در مرحله پاندمی 
هستیم؛ در شرایط فعلی باید هوشیاری خودمان را 
حفظ کرده و اپیدمی را تمام شده تلقی نکنیم و دچار 

خوش بینی های کاذب نشویم.
به گزارش ایســنا، حمید ســوری  گفت: اگر 
بخواهیم فقط بر پایه بستری و مرگ ومیر به وضعیت 
اپیدمی نگاه کنیم، اپیدمی نه  تنها در کشور ما، بلکه 
در همه جهان روند کاهشی معناداری داشته است 
که من نام آن را آتش بــس یک طرفه ویروس علیه 

جامعه بشری گذاشته ام.

از گوشه و کنار


