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خشک سالی و بحران آب، آلودگی 
هوا، ریزگردها، خشــکیدن تاالب ها و 
دریاچه ها بحران های محیط زیســتی 
چند ســاله اخیر در ایران هستند که 
زمینه ساز مهاجرت های اقلیمی شده 
است. تبعات این اتفاقات و نبود مدیریت 
صحیح این عوامل را بحران ساز کرده و 
بر اقتصاد و زیست بوم مناطق مختلف 
ایران آثار منفی گذاشته است. بر اساس 
مشاهدات و آمارها مهاجرت های اقلیمی 
در ایران افزایش قابل توجهی داشــته 
اســت و فاجعه های محیط زیستی که 
بعضاً محصول عملکرد انسان ها هستند، 

عامل اصلی مهاجرت های داخلی اند. 
 آغاز یک بحران

 با نام مهاجرت اقلیمی
مهاجرت های اقلیمی از روستاهای 
ایران از دهه ۴۰ شروع شد و با اصالحات 
ارضی و توسعه شهری و اختالفات بسیار 
زیاد بین شهر و روستا شدت بیشتری 
یافت. عدم امکانات کافی رفاهی در روستا 
حتی کشاورزان متمول را راهی شهرها 
کرد و به این شکل جمعیت کشاورزان 
غایب )کشاورزانی که محل زندگی آن ها 
شهرهاست( روزبه روز بیشتر، و روستاها 

خالی از سکنه شد.
آمارها حاکی از آن است که از سال 
۱۳۳۵ تا دهه ۹۰، حدود ۴۰ هزار روستا 
کاماًل از سکنه خالی و متروکه شده اند؛ 
به طوری که سهم جمعیت روستایی از 
۳۹ درصد در سال ۱۳٧۵ به ٢۹ درصد 

در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

مدتی پیش، محمدرضا محبوب فر، 
پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره این 
مســئله که مهاجرت های اقلیمی در 
ایران چه وضعیتی دارد و اکنون از کدام 
مناطق و به چه مقصدی است گفته بود 
که مهاجرت های اقلیمی بیشتر متوجه 
مناطقی است که با بحران آب و آلودگی 
هوا روبرو هستند و حتی بارندگی های 
چند ســال اخیر نیز نتوانســته از این 
مهاجرت ها جلوگیــری کند. بنابراین 
افراد بسیاری از استان های خوزستان، 
اصفهان، کرمــان، یزد و سیســتان و 
بلوچستان در چند سال اخیر مهاجرت 
کردند.بیشــتر مهاجرت ها در قدیم به 
صورت کوچ نشــینی بوده است. یعنی 
مبدأ مهاجرت در هیــچ زمانی خالی از 
سکنه نشده است اما به گفته محبوب 
فر، مهاجرت های فعلی که با آن در داخل 
کشور روبرو هستیم نزدیک ۱۰ برابر در 

٢۰ سال اخیر افزایش داشته است.
از طرفی بر اساس یک مطالعه آماری 
در ســال ۹٧ افراد زیادی از استان های 

جنوبــی کشــور بــه دلیل مســائل 
زیست محیطی از جمله آلودگی هوا به 

کرج مهاجرت کرده اند.
مهاجرت ساکنان شهرهای 

جنوبی به شمال کشور
در همین رابطه روز گذشته رئیس 
مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی نیز هشدار داد که 
بسیاری از ساکنان جنوب و جنوب شرق 
و کویر مرکزی ایران به دلیل تغییر اقلیم 

مهاجرت کرده اند. 
احد وظیفه تأثیر تغییرات اقلیمی بر 
مهاجرت اقلیمی در ایران را بسیار جدی 
دانســت و گفت: مقایسه آمار بارندگی 
۵۰ سال اخیر کشور نشان می دهد که 
ایران گرم تر شــده اســت. تابستان ها 
بلندتر شده و از خرداد آغاز و در مهرماه 
به اتمام می رســد و گاه ایران به جای ۳ 
ماه تا ۵ ماه تابستان دارد. زمستان ها هم 
گرم تر شــده اند. این ها تغییراتی است 
که رخ داده و به تدریج شرایط  محیطی 
را نامتعادل کرده و اکوسیستم را بر هم 

زده است. 
او افزود: طی ۵۰ ســال گذشته و بر 
اساس آمارها هر ســال ۹/۰ میلی متر 
بارش در کشور کم شده است. اگر این 
عدد را در ۵۰ سال ضرب کنیم می شود 
معادل ۴۵ میلی متر که اگر در بیش از 
یک میلیون و۶۰۰ هزار کیلومتر وسعت 
ایران ضرب شــود، متوجــه خواهیم 
شــد چند میلیارد مترمکعب آب قابل 

دسترس را از دست داده ایم.
 به گفته وظیفه، میزان بارندگی ها 
کاهشی است و وقتی دما افزایش پیدا 
می کند، میزان بارش برف کم می شود، 
ذخیره برفی کوه هــا کاهش می یابد، 

دبی رودخانه ها کم می شــود و سدها 
دیگــر آبگیری نمی شــوند. در نتیجه 
محیط زیســت تخریب و منجر به آغاز 
مهاجرت اقلیمی می شــود. کمااینکه 
همین حــاال هجوم ســاکنان مناطق 
جنوب و جنوب شــرق و کویر مرکزی 
ایران به سمت سواحل شمالی کشور به 
دلیل فراوانی آب و هوای بهتر نشانه آغاز 

مهاجرت اقلیمی در ایران است.
 ایران برای همیشه 

خالی از سکنه می شود؟
مهاجرت گسترده از شهرهای جنوبی 
ایران به مناطق شمالی کشور مسئله ای 
است که از مدت ها قبل پیش بینی شده 
بود؛ چرا که آنچــه در این مهاجرت ها 
حرف اول را می زند دسترســی به آب 
است. کارشناســان از قبل هشدار داده 
بودند که بحــران آب در ایران بحرانی 
بسیار جدی است و از آن به عنوان یک » 
بحران اجتماعی بزرگ« نام برده بودند. 
بحرانی که در آینــده ای نه چندان دور 
می تواند چهره ایران را به کلی تغییر دهد. 
عیســی کالنتری، رئیس سازمان 
محیط زیســت در دوره روحانــی نیز 
هشــدار داده بود که در صــورت ادامه 
وضعیت فعلی تا ٢۵ ســال دیگر شرق 
و جنوب کشــور »کاماًل خالی از سکنه 
خواهد شد«. او همچنین گفته بود که 
این بحران ممکن است به مهاجرت ۵۰ 
میلیون نفر از ایران منجر شود، »تا جایی 
که شاید چیزی به نام ایران دیگر وجود 

نداشته باشد«.
مهاجرت های اقلیمی و افزایش 

آسیب های اجتماعی
اما مهاجرت کردن برای افرادی که 
در یک منطقه با شرایط، فرهنگ و آداب 

و رسوم خاص آن منطقه خو گرفته اند 
چندان کار راحتی نیســت و بی شک 
تبعاتی با خود به همــراه دارد. مقصد 
مهاجرت های اقلیمی بیشــتر تهران و 
استان های شمالی کشور است. همین 
عامل باعث تغییر فرهنگ ها می شود؛ 
یعنی افراد از یک منطقــه با فرهنگی 
متفاوت به منطقه ای وارد می شوند که 
مشــکالت مبدأ مهاجرت را ندارد. این 
نوع مهاجرت باعث تقابل فرهنگی بین 
مردم مبدأ و مقصد می شود که همین 
عامل به صورت آسیب های اجتماعی 

خود را نشان می دهد. 
بســیاری از  آسیب شناسان با بیان 
اینکه تکثــر قومیتــی در یک مقصد 
مهاجرتی، خود باعث ایجاد آسیب های 
اجتماعی می شــود بر ایــن باورند که 
مهاجــرت اقلیمــی جــدای از بروز 
آســیب هایی در مقصد، آن منطقه را 
از حالت یکپارچگی و انســجام خارج 

می کند.
موضوع دیگــر اینکه بســیاری از 
مهاجران که از روستاها به شهر می آیند 
توان خرید یــا اجاره خانه در شــهر را 
نداشته و مجبور می شــوند در حاشیه 
شهرها زندگی کنند. در نتیجه انباشت 
جمعیتی در حاشیه شهرهایی به وجود 
می آید کــه نه به انــدازه کافی پررونق 
هستند و نه مهاجران توانایی آن چنانی 
برای هضم خود در اقتصاد شــهرها را 
دارند. بنابراین با گسترش حلبی آبادها 
تکدی گری و آســیب های اجتماعی 
پیرامــون افزایش می یابد و از ســویی 
زمینه ای برای بروز تنش های شهری و 

شورش های اجتماعی است.
یکی دیگــر از موضوعــات مهم در 
مهاجرت های اقلیمی بــه این صورت 
بوده است که مسافران از مبدأ خارج و 
به مقصدی رفته اند اما به مبدأ مهاجرت 
بازنگشته اند و هم اکنون مبدأ زندگی این 
افراد خالی از نیروی کار متخصص شده 
که مشکالتی را متوجه این مناطق کرده 
است. این عدم بازگشت به مبدأ مهاجر به 
حدی بوده است که بسیاری از مناطق 
دیگر خالی از سکنه شده و دیگر نیروی 
جوان و متخصص در آنها دیده نمی شود.
همدستی ترکیه و خشک سالی 

در مهاجرت مردم
بر اساس گفته های اخیر رئیس مرکز 
ملی خشک ســالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناســی، مناطق بیابانی 
دنیا با توجه به شــدت وزش باد به ویژه 
در سرزمین هایی که سطحشان رسی و 
ماسه ای و ترکیبی از این دو است، منشأ 
گردوغبار هســتند. البته در مناطقی 
مثل سطح دریاچه های خشک شده یا 
کناره رودخانه ها که زمانی آب داشتند 
و حاال بافت نرم خاک دارند حتی وزش 

باد با ســرعت کمتر نیز می تواند توفان 
گردوغبار در گســتره ای وسیع ایجاد 
کند؛ مثالً سیستان و بلوچستان همیشه 
با موضوع گردوغبار مواجه بود، اما قبل 
از خشک شدن دریاچه هامون، تعداد 
و وســعت گردوخاک آن کمتــر بود. 
اآلن با توجه به وزش بادهای ۱٢۰روزه 
سیستان و بلوچستان که سرعت آنگاه 
به ۳۶ کیلومتر بر ســاعت می رســد، 
هامــون تبدیل به منشــأ اصلی تولید 
گردوغبار شده است؛ درحالی که پیش 
از این، وزش باد با سرعت ۱۰متر بر ثانیه 
هم نمی توانســت منجر به برخاستن 
گردوغبــار عظیــم در سیســتان و 

بلوچستان شود.
احد وظیفــه می گویــد: کاری که 
ترکیه با سدسازی های گسترده انجام 
داد، موجــب شــد رودخانه های مهم 
بین النهرین که برخی شان از سوریه وارد 
عراق می شدند یا مثاًل دجله که از شرق 
وارد عراق می شد و به منطقه می آمد، 
دیگر دبی ســابق را نداشــته باشند و 
در نتیجــه رودخانه هــا کمتر طغیان 
کنند؛ بنابرایــن ورودی رودخانه ها به 
دلیل مدیریت آب در ترکیه کم شــد. 
خشک سالی های ممتد نیز موجب شد 
با کاهش طغیــان رودخانه ها تاالب ها 
و آبگیرها پرآب نشوند بستر خشکیده 
رودخانه هــا تبدیــل بــه کانون های 
گردوغبار شــود. با تداوم خشک سالی 
کار به جایی رســیده اســت که حتی 
وزش باد با سرعت ۱۰متر بر ثانیه توفان 
گردوخاک به هوا بلنــد کند و بر تعداد 
و گســتره وقوع توفان های گردوغبار 
در ایران و کشــورهای عراق و ســوریه 
افزوده شــود؛ بنابراین اقدام ترکیه در 
سدسازی های اخیر بر تشدید و افزایش 
تعداد وقوع پدیده گردوغبار در منطقه 

بی تأثیر نبوده است.
کارشناسان بر این عقیده اند که توجه 
به محیط زیست و منابع آب و مدیریت 
بهینه در این زمینه و نیز  ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی می توانــد تاحدی مانع از 

مهاجرت های اقلیمی شود.

هجوم ساکنان جنوب و جنوب شرق به شهرهای شمالی آغازگر یک بحران است؛

مهاجرت های اقلیمی؛ کوچ به سمت افق گمشده

گفتوگو

عضو شــورای شــهر تهران گفت: شورا در 
صورت ادامه روند قطع و جابجایی غیراصولی 
درختان می تواند از شهردار تهران سؤال کند 
و همچنین کسانی که در شــهرداری در این 
زمینه کوتاهی می کنند را بــه مراجع قضایی 

معرفی کند.
ناصر امانی درباره جابه جایی اخیر درختان در 
دو منطقه پایتخت و انتقاد شوراییان نسبت به 
این مسئله اظهار کرد: شهردار منطقه یک اعالم 
کرد، قرار است درخواست کنیم تا کاربری این 
مکان تغییر کند و برای حل مشکل ترافیک آن 
محل پارکینگ بســازیم. این مطلبی است که 
دوستان شهرداری گفتند و بیش از این اطالعی 
ندارم. ظاهراً تغییر کاربری و تبدیل به پارکینگ 
هم قطعی نشده اســت و ظاهراً در ذهن آن ها 

این طور است. 
امانی ادامه داد: حاال قرار اســت کمیسیون 
نظــارت و حقوقی و کمیســیون ســالمت و 
محیط زیست موضوع را بررسی کنند و سوابق 

این مکان و همچنیــن وضعیــت درختان را 
درآورده و از مردم هم نظرســنجی کنند تا اگر 

چنین اتفاقی رخ دهد جای نگرانی نباشد. 
عضو شورای شــهر تهران در ادامه گفت: 
پیشنهاد من این است که درختی ازآنجا جابجا 
نشود تا کاربری زمین تعیین تکلیف شود. این 

زمین واقعاً بوستان اســت و زمین در تملک 
شهرداری بوده که برای جلوگیری از تصرف، 
اقدام به کاشت نهال شده است. این پیشنهاد 
را به صــورت مکتوب تقدیم هیئت رئیســه 
کردم و باید ببینیم این پیشنهاد من را عملی 

می کنند یا خیر. 

نگرانی جدی در مورد فضای سبز تهران
امانــی در واکنش به اینکه در جلســه روز 
گذشــته تذکر دیگری هم دربــاره جابجایی 
درختان در منطقه ۱٧ مطرح شد و این نگرانی 
وجود دارد که این اقدام به صورت یک رویه در 
شهرداری تبدیل شــود، تصریح کرد: نگرانی 
من هم همین اســت و اگر ایــن روال بخواهد 
پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر 
شــهرداری که مسئول توســعه فضای سبز و 
برخورد با تخلفات این چنینی اســت، چنین 
اقداماتی را انجام دهد چه انتظــاری از مردم 
و دیگر ســازمان ها می توان داشــت؟ این یک 
نگرانی جدی برای درختان و فضای سبز شهر 
تهران است. عضو شورای شــهر تهران بابیان 
اینکه برای فضای سبز تهران هزینه زیادی شده 
است تا توسعه پیدا کند، اضافه کرد: ما در منطقه 
۱٧ با کمبود سرانه فضای سبز روبرو هستیم و 
قرار شد شهرداری به تذکر مطرح شده در صحن 

شورا پاسخ دهد. 

اجازه قطع بدون مجوز درختان را نمی دهیم
او درباره انتقاد اخیر شهردار در صحن شورا 
نسبت به باال بودن جریمه قطع درختان و ارائه 
الیحه ای برای کاهش میزان آن گفت: شهردار 
گفت که رقم جریمه و فرمول محاســبه قطع 
درختان به حدی سنگین است که باعث می شود 
عده ای جرات نکنند و تشویق نشوند که درخت 
بکارند و آن را حفظ کنند. این یک نگرانی از این 
جنــس را منعکس می کرد و خــدای نکرده به 
معنای این نبود که بــرای جابه جایی درختان 

مجوز بدهد. 
امانی افــزود: اگر شــهرداری هم الیحه ای 
بیاورد شــورا با دقت، وســواس و حساســیت 
پیگیری می کند تا عامــل و مجوزی برای قطع 

درختان نشود. 
عضو شــورای شــهر تهران در واکنش به 
اینکه شورا نهاد نظارتی اســت و با ورود جدی 
به این موضوع می تواند باعث شود تا این قبیل 
اقدامات دیگر در شهرداری تکرار نشود، اظهار 
کرد: در این زمینه اعضای شورا اتفاق نظر دارند 
و هیچ کس تردیدی ندارد که باید از فضای سبز و 
درختان شهر تهران حفاظت کنیم و اجازه قطع و 

جابجایی بدون مجوز درختان را ندهیم. 

در گفت وگو با ایلنا اعالم شد:

»سوال از شهردار« در صورت تداوم جابه جایی های درختان پایتخت 

روز گذشته رئیس مرکز ملی 
خشک سالی و مدیریت 

بحران سازمان هواشناسی، 
تأثیر تغییرات اقلیمی بر 

مهاجرت اقلیمی در ایران 
را بسیار جدی دانست و 

هشدار داد که بسیاری از 
ساکنان جنوب و جنوب 

شرق و کویر مرکزی 
ایران به دلیل تغییر اقلیم 

مهاجرت کرده اند

رئیس سازمان 
محیط زیست در دوره 

روحانی هشدار داده بود 
که »تا ۲۵ سال دیگر شرق 
و جنوب کشور کاماًل خالی 

از سکنه خواهد شد. بحران 
ممکن است به مهاجرت ۵۰ 

میلیون نفر از ایران منجر 
شود تا جایی که شاید دیگر 

چیزی به نام ایران وجود 
نداشته باشد«

 شماره  1054 /  پنج شنبه اول اردیبهشت   1401  /    19 رمضان 1443  /  21 آوریل   2022

ریحانه جوالیی

 »سن« اعتیاد 
به مقطع راهنمایی رسید

یک پژوهشــگر حوزه مــواد مخدر اظهــار کرد: 
متأسفانه سن اعتیاد به سن ۱۰ تا ۱٢ سالگی و مقطع 

راهنمایی رسیده است.
به گزارش ایسنا، دکتر صفاتیان گفت: یکی از دالیل 
ورود مواد مخدر جدید به داخل کشــور، وجود نیاز و 
تقاضا و کنجکاوی نوجوانان به امتحان کردن مواد است.
او افزود: تفاوت مواد مخدر جدید با مواد مخدر سنتی 
مانند تریاک و هروئین در این است که مواد مخدر جدید 
یک وابستگی روانی خیلی شدید ایجاد می کند و وقتی 

فرد گرفتار آن می شود درمان خاصی برایش نیست.
    

 رانش زمین و ترافیک شدید
 در بزرگراه همت

دیروز به دنبال رانش 
زمین در بزرگراه همت، 
راننــدگان خودروهای 
عبوری از ایــن بزرگراه 
برای ســاعاتی شــاهد 

ترافیک سنگین بودند.
به گــزارش ایلنا، علی بیت اللهــی، رئیس بخش 
زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
در کانال تلگرامی خود دراین باره نوشت:  »سی و یکم 
فروردین ســاعت ۹ صبح حرکت دامنــه ای در باند 
شمالی مسیر بزرگراه همت سمت حرکتی شرق به 
غرب رخ داد که باند کندروی خط شمالی اتوبان همت 

را مسدود کرد.«
وی ادامه داد:  »شیب زیاد و پوشش خاکی تحکیم 
نیافته و نفوذ آب ناشــی از آبیاری فضای سبز به الیه 
زیرســطحی خاکی، به رغم وجود سیستم زهکش و 
استفاده از ژئوتکســتایل موجب ناپایداری دامنه در 
قطعه ای از حاشیه شــمالی همت نرسیده به تقاطع 

چمران شده است.«
    

 تعیین مهلت یک ماهه
 برای ساماندهی کولبران

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از اعالم مهلت 
یک ماهه به ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز برای 

ساماندهی کولبران خبر داد.
به گزارش ایلنــا، مجید میراحمــدی گفت: به 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کردیم حداکثر 
ظرف مدت یک ماه با مشورت سایر دستگاه ها طرح 
پیشــنهادی را در این خصوص تهیه و ارائه دهند تا 
بر اساس آن منافع مرزنشــینان تأمین شود و آن ها 
عالقه مند شده و با ما همکاری داشته باشند تا از معابری 
که ما مشخص می کنیم به طور رسمی و بدون نگرانی 
کاالهایی کــه موردنظر اســت را وارد کنند.او تأکید 
کرد: همچنین به منظور ساماندهی وضعیت فعلی، با 
کسانی که اقدام به قاچاق کاالهای ممنوعه می کنند 

برخورد شود.
    

کاهش روند شیوع بیماری کرونا در کشور 
 فعاًل برای برداشتن ماسک 

زود است
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت: فعالً برای 
برداشتن ماسک زود است. بســیاری از کشورهایی 
که ماسک را برداشتند، مجدد توصیه به زدن ماسک 

می کنند.
به گزارش برنا، پیام طبرسی اظهار کرد: در تهران 
وضعیت شــیوع بیماری روبه کاهش اســت و موارد 

سرپایی و بستری خوشبختانه افزایش نداشته است.
    

تهرانی ها حواسشان باشد؛ 
افزایش نرخ کرایه ها از امروز

بــر اســاس مصوبه 
شورای شهر تهران نرخ 
کرایــه و بلیت وســایل 
حمل ونقــل عمومی در 
سال جاری ٢۵ درصد از 

اول اردیبهشت افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی 
همچون اتوبوس در شــهر تهران نیز در سال ۱۴۰۱، 
به طور میانگین ٢۵ درصد و تا ۳۵ سقف درصد نسبت 

به نرخ های پایه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.
    

حکم قصاص محیط بان 
کرمانشاهی متوقف شد

فرمانده یگان محیط زیست از توقف حکم قصاص 
محیط بان برومند نجفی خبر داد و گفت: درخواست 
اعاده  دادرســی پرونده  او توســط دیوان عالی کشور 
پذیرفته شــد و این پرونده جهت رسیدگی  مجدد به 
شعبه  هم عرض صادر کننده  رأی بدوی، ارجاع می شود.

به گزارش رکنا، سرهنگ جمشید محبت خانی گفت: 
دو روز پیش بااطالعی که از طریق دیوان عالی کشور 
پیدا کردیم مشخص شد درخواست اعاده دادرسی ما 

پذیرفته شده است.

ازگوشهوکنار


