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گزارشی از سفرنمادین با موتورسیکلت در ایران  

زمین جای درخت است، نه مین

دی ماه  س��ال 92 بود؛ یازدهم دی م��اه. تنگه رتیل. 
تنگ��ه ای در بیابان لوت. بیابانی که مح��ل دفن یکی از 
فعاالن محیط زیست کشور شد؛ سید امیر طالبی. امیر 
از سال 87 به همراه دوستانش مدام به این مکان می رفت 
برای تحقیق و عکس��برداری. این را یکی از دوستانش 
می گوید؛ سیدمهدی حسینی. همو که همراهش بود 
در آن روز شوم. گروهی از تهران می آیند تا از رتیل های 
معروف تنگ��ه رتیل و از بیاب��ان و کویر عکس بگیرند و 
امیر هم راهنمایشان می شود. اما حادثه خبر نمی کند 
و مین نادیده ماش��ین حامل او را به هوا می فرس��تد و 
آن روز می ش��ود پای��ان عمر این فعال ج��وان محیط 
زیستی. پایان عمر شاید، اما پایان فکر، خیر. این را هم 
دوستش سیدمهدی حس��ینی می گوید. همو که این 
بار برای نگهداشت یاد و خاطره و فریاد صدای رفیقش، 
موتورس��یکلتش را زین کرد و کوله اش را بار زد به دل 

جاده. 
اردیبهشت  س��ال 93 بود که سید مهدی حسینی، 
کوهنورد، کویرنورد و فعال محیط زیست بار سفر بست 
تا دور ایران را بگردد و از سرنوشت امیر بگوید و ده ها امیر 
دیگری که به این سرنوشت تلخ دچار شدند و مین، این 
س��اح دوران جنگ، نوار زندگی شان را در دوران صلح 
قطع کرد و همچنان هم می کند. حسینی، سفرش را 
از پایتخت ایران شروع کرد. تنها با یک موتور سیکلت. 
از آن ج��ا به قم رفت بعد اس��تان مرک��زی و بعد هم به 
کردستان و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل. 
به گیان که رسید به سراغش رفتم تا از هدفش بگوید 
و از ش��عاری که بر پرده ای نوش��ته و در هر شهر و دهی 
که می رود به دستان دیگران می دهد و عکس می گیرد 
و در سایتش »هزاری« می گذارد. او اکنون در مازندران 
است و قرار است سفرش را تا گلستان و خراسان شمالی 
و خراس��ان رضوی ادامه دهد و درنهایت در خراس��ان 
جنوبی و شهر زادگاهش��ان بیرجند به پایان برساند. او 
هدفش از این سفر عجیب را اینگونه توضیح می دهد: 
»دلیل اصلی اش تلفات گسترده ای بود که مین در شرق 
کشور می گرفت. باید مسئوالن و مردم را نسبت به این 
خطر آگاه می کردم. خطری که همواره در کمین مردم 
ما است. نه تنها امیر که در روز دوم عید امسال هم ماشین 
دیگری روی مین رفت و یکی دیگر از دوس��تانمان را با 
خودش برد. اتفاقات از این دست بسیار زیاد است و باید 

مسئوالن را نسبت به این معضل آگاه کرد.«
از او می پرسم چرا مسأله مین را به محیط زیست گره 
زده اس��ت و او اینگونه پاسخ می دهد: »سیدامیر طالبی 
یک محقق محیط زیس��ت بود. کس��ی بود که سال ها 
عمرش را برای حفاظت از محیط زیست کشور گذاشته 
بود. به همین دلیل این سفر را گره زدم به مسائل زیست 

محیطی که آق��ا، زمین جای درخت اس��ت و نه مین. 
درخواست من این اس��ت که مناطق مین گذاری شده 
پاکس��ازی ش��ود و همچنین از خان��واده قربانیان هم 
حمایت شود. سال ها بود که غرب کشور درگیر معضل 
مین بود اما االن ش��رق کشور هم درگیرش شده است. 
خیلی ها بر اثر مین مرده اند و امیر ه��م یکی از آنها که 
االن صدایشان شده است. امیر عزیز آن زمان که فعالیت 
زیست محیطی می کرد صدایش شنیده نمی شد حال 
که از جمع ما رفته وظیفه خودم دانستم که فریادهایش 
را به گوش همه برسانم. خیلی ها مثل امیر هستند که 
حرفی برای گفتن دارند اما گوش��ی برای شنیدن پیدا 
نمی کنند و این سفر من براساس این ایده است که این 
آدم ها را در طول س��فر پیدا کنم و حرفشان را به گوش 

مسئوالن   برسانم.«
حسینی می افزاید: »متاس��فانه خیلی از شهروندان 
ما نمی دانند که کشور هنوز درگیر معضل مین است و 
همچنان داریم تلفات می دهیم. آن هم بعد از گذشت 
سی س��ال از جنگ. جنگی ک��ه در غرب کش��ور بود و 
وجود مین عادی بود اما در ش��رق کشور نمی دانم چرا 
این همه مین وجود دارد. در ش��رق کشور نه سی سال 
پیش جنگ بود و نه امروزه. م��ن  نمی دانم چرا باید در 
شرق کشور این همه مین وجود داشته باشد و این همه 
تلفات بدهد. مخصوصا در دوره زمانه ای که دستگاه های 
هش��داردهنده به بازار آمده اند و در ماش��ین ها نصب 
می شوند و به راننده وقتی به مین نزدیک می شود هشدار 

می دهد.«
از او درباره همکاری مس��ئوالن اس��تان ها می پرسم 
و این که چه اندازه کمک حال��ش بوده اند و او می گوید: 
»همکاری مسئوالن در مجموع خوب بود. نامه نگاری ها 
انجام شد و در این خصوص وزارت کشور و استانداری ها 
و سازمان محیط زیست و میراث و گردشگری همکاری 

الزم را داشتند.«
اما برخوردهایی هم بوده است که خاطر این کوهنورد 
و فعال محیط زیس��ت را آزرده اس��ت. او به یکی از این 
موارد اشاره می کند:   »اکثر مسئوالن و مقامات شهری 
و استانی با من در این س��فر همکاری داشتند اما یکی 
دو مورد بود که از برخوردها خیلی خیلی دلگیر ش��دم. 
یکی از آنها شهرستان خداآفرین بود در منطقه خمارلو 
در 5کیلومتری این شهرس��تان در اس��تان آذربایجان 
شرقی. من به رغم تمام نامه نگاری ها و مجوزهایی که از 
وزارت کشور، استانداری، سازمان گردشگری، سازمان 
محیط زیس��ت، انجمن کوهنوردی داش��تم اما در این 
شهرستان بعضی از مس��ئوالنش برخورد نامناسبی با 
من داشتند. البته بگویم که من با کنجکاوی و سوال و 
پاسخ از س��وی مامورین و مقامات مشکلی ندارم و این 

نوع رفتار را وظیفه آنها می دانم اما حرفم این اس��ت که 
همین سوال و جواب ها می تواند با ادب و احترام همراه  
شود. س��وال من از این دوستان این است که چرا به من 
بی احترامی و بی ادبی کردند. چرا از من یک لیوان آب را 
هم دریغ کردند. وسط بیابان انگار یک جنایتکار گرفته 
بودند و حتی فرصت دفاع کردن و توضیح دادن هم به 
من نمی دادند. بعد هم می گفتند من فان مقام استانم 
و فان کسم. حرف من این است که هر مقامی که داری 
جای احترام دارد اما دلیل نمی شود که فراتر از قانون و 
به دور از ادب با یک نفر برخ��ورد کنی. اگر مقام باالیی 
در نظام جمهوری اس��امی داری که باید بیشتر روی 
حفظ کرامت انسانی یک شهروند مسلمان این مملکت 
حساس باشی. برخورد توهین آمیز این آقایان درحالی 
بود که از همان لحظه اول تمام نامه های مرتبط را هم به 
ایشان نشان داده بودم. از نامه وزارت کشور و استانداری 
گرفته ت��ا مجوز عکس��برداری که از س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری همان استان آذربایجان شرقی 
گرفته بودم. من نمی گویم از من سوال نکنند و حتی به 
نامه ها و مجوز ها شک کنند که مبادا جعلی باشد چون 
می دانم که این جزو وظایفشان است و باید هم این کار 
را بکنند اما انتظار دارم که درنهایت احترام با من رفتار 
کنند. نه با من که با هر ش��هروند دیگری باید کرامتش 
حفظ ش��ود و به ش��خصیتش توهین نش��ود. بارها به 
مسئولین نیروی انتظامی گفتم که اگر با من بی احترامی 
می کنند شاید چندان مهم نباشد اما این توهین ها اگر 
در حق یک توریس��ت خارجی روا ش��ود آن توریست 
دیگر پایش را به این مملکت نمی گذارد. اینگونه هم از 
یک منبع درآمدی محروم می شویم و هم آبرو و اعتبار 

کشورمان در دنیا می رود.«
»آیا نهاده��ای دولتی کمکی به لح��اظ مالی هم به 
تو کردند؟« این س��والی بود که سید مهدی حسینی را 
به لبخندی وا می دارد و بع��د از مکثی کوتاه می گوید: 
»ابتدا از استانداری استان خودم یعنی خراسان جنوبی 
و همین طور سازمان گردشگری این استان درخواست 
کردم که برای این س��فر که هم جنبه زیست محیطی 
داشت و هم گردشگری و میراث فرهنگی به من کمک 
مالی کنند اما متاسفانه این کمک مقدور نشد. هیچ نهاد 
دولتی دیگری هم برای این سفر به من کمکی به لحاظ 
مالی نکرد. نهادهای مدنی قوی هم ک��ه وجود ندارند 
بتوانند چنین خرج هایی بکنند یا اگر هم داشته باشند 
دغدغه شان نیس��ت. فقط مقداری انجمن کوهنوردان 
ایران به من محبت کرد و مبلغ��ی در اختیارم قرار داد. 
تعدادی از دوستان هم از من حمایت کردند و لطفشان 
شامل حالم ش��د اما عمده مبلغ را خودم شخصا تهیه 
کردم که یک وام نزدیک به 7 میلیون تومانی بود. اما   این 

نوع سفرها مخارجش باالست و پولم ته کشیده و دارم 
ماشینم را می فروشم تا بتوانم مخارجم را در بیاورم.«

از او می پرسم این همه خرج و سختی ارزشش را دارد؟ 
و او آهی بلند می کشد و می گوید: »ارزش رفاقت باالتر از 
این حرف هاست. پول تمام می شود اما دوباره به دست 
می آید اما رفیقی که رفته، رفته اس��ت و تنها کاری که 
می ش��ود کرد این اس��ت که عقایدش زنده بماند و چه 
عقیده ای بهتر از دغدغه های زیست محیطی. مطمئنا 
جهان جای بهتری خواهد بود اگر ذره ای، تنها ذره ای، 

به فکر درخت و حیوانات و جنگل و دریاهایمان باشیم.«
در پایان از او درباره مشاهداتش از محیط زیست کشور 
می پرسم. غمی به چهره اش می نشیند و می گوید: »باید 
به مردم ایران بگویم که هرچه س��ریع تر تم��ام ایران را 
ببینند چون واقعا دیگر چیزی از این کشور باقی نمانده 
است. درباره دریاچه ارومیه که دیگر گفتنی ها گفته شده 
اما درباره جنگل ارسباران چیزی گفته نشده درحالیکه 
دیگر چیزی از این جنگل نمانده است. تخریب گران و 
سرمایه داران به جان این جنگل افتاده اند و دیگر درختی 
برایش نگذاشته اند. حجم تخریب بسیار بسیار گسترده 
است اما سازمان های مس��ئول حفاظت از این جنگل 
هیچ کاری نکرده اند. در مسیر سفرم تخریب های زیادی 
دیده ام. آن قدر تخریب دیده ام که وقتی به هر طبیعت 
و درخت و کوه و جنگل و دریاچه ای می رسم به خودم 
می گویم ش��اید دفعه بعد که از این جا رد می شوم اینها 
نباش��ند. چون واقعا حجم تخریب ه��ا دارد به همه جا 
می رسد و هیچ گونه جانوری و گیاهی و طبیعتی از دست 
غارتگران در امان نیست. جاده سازی های بی رویه آن قدر 
زیاد شده که دیگر چیزی به نام جنگل بکر نگذاشته در 
این مملکت. جاده س��ازی هم هیچ اصولی ندارد و فقط 
به این دلیل س��اخته ش��ده که فان آقا در فان شهر 
عضو ش��ورا یا عضو مجلس بوده و برای خوشایند مردم 
منطقه و رأی گرفتن در دور بعد جاده ساخته است. بعد 
از جاده هم ویاسازی ها امان طبیعت را بریده است. در 
ویاسازی که یک مدیریت تخریب گر پشت قضیه است. 
چون این ویاسازی ها با قانون جلو می روند و گسترش 
می یابند. همچنین وضع تاالب های ما بس��یار وخیم 
است. خیلی از تاالب ها از بین رفته اند و خیلی های دیگر 
هم در شرف نابودی کامل هستند. مثل تاالب شهرستان 
آس��تارا در گیان که دیگر چیزی از آن نمانده است. از 
تمام این تخریب ها دارم عکس می گیرم و گزارششان 
را هم مستند می نویسم و به سازمان محیط زیست ارایه 
می کنم.« او را تنها می گذارم تا به س��فرش ادامه دهد و 
فقط به این فکر می کنم امثال امیر و مهدی چه تعداد 
باید باشند تا فجایع زیست محیطی در این مملکت تمام 

شود و دل زخم خورده طبیعت مان آرام بگیرد...

نگاه

ذره بین

تکمله ای به گزارش »شهروند« درباره انتقال آب از خزر به کویر

واکنش کویرشناس معروف   به طرح انتقال آب از خزر به کویر

دکتر کردوانی: آب دریای خزر برای آبیاری کویر مناسب نیست

منتقدان زیست محیطی چه می گویند؟

ش�هروند| انتش��ار گ��زارش امض��ای 100 
نماینده مجلس مبنی بر انتق��ال آب دریای خزر 
به مش��هد در ش��ماره 426 )22 آب��ان( روزنامه 
»ش��هروند« و اظهارات برخی از فعاالن سیاسی و 
زیست محیطی، واکنش های متعددی را در بین 
عاقه مندان به محیط زیس��ت برانگیخت. یکی 
از این واکنش ها مربوط به دکت��ر پرویز کردوانی 
بود، یکی از کویرشناس��ان مع��روف ایرانی. وی 
که دکترای عم��ران کویر از آلم��ان دارد معتقد 
اس��ت آب دریای خزر برای آبیاری کویر مناسب 
نیس��ت. او می گوید: حتی در خراسان شمالی و 
اردبیل هم نمی توان از آن استفاده کرد. کردوانی 
با ذکر خاطره ای از چند س��ال پیش به سمیناری 
اشاره می کند که درباره آب خزر برگزار شده بود: 
یکی از دانشجویان دکترای تربیت مدرس گفته 
بود که چه نعمت بزرگی اس��ت ب��رای جمهوری 
اسامی؛ زیر کوه البرز را سوراخ و آب را بیاوریم در 
دشت های بین تهران تا قم و آنها را آبیاری کنیم 
و کشاورزی. او می گوید من در همان زمان پاسخ 
ایش��ان را دادم که در این صورت دشت ها تبدیل 
به نمک زاری سفید خواهند شد. تنها راهش این 
است که به مازندرانی ها و گیانی ها بگویند شما 
از آب دریا برای کش��اورزی اس��تفاده کنید و آب 

شیرینتان را اختصاص دهیم به جای دیگر.
کردوانی به طرح مهندس هومان ف��رزاد که از  
س��ال 1345 مطرح ش��د و ایده اصلی طرح های 
کنونی اس��ت هم انتقادهایی دارد: طرح فرزاد این 
بود که می گفت در ایران س��ه چاله پس��ت داریم، 
یکی چاله جازموریان است، یکی بیابان لوت است 
و یکی دشت کویر. آب از خلیج فارس پمپاژ کنیم 
و بیاوریم در بیابان لوت، جازموریان و دشت کویر 
خالی کنیم. در این صورت 3 تا دریاچه درمی آید 
و همان طور که بارندگی شمال از دریای خزر است؛ 
این جا ه��م این قدر بارندگی می ش��ود که دیگر از 
تهران می خواهیم برویم قم، الزم نیست با ماشین 

برویم؛ با کشتی می رویم. گفتم نمی شود. چرا که 
بارندگی شمال تنها از برکت دریای خزر نیست. اگر 
فقط به خاطر دریا بود، باید میزان بارندگی دورتادور 
دریای خزر یکسان باش��د. در حالی  که بندر انزلی 
2000میلیمتر و آن طرف در ترکمنستان کمتر 
از 100 میلیمتر بارندگی دارد. به دریا نیست، آن 
کوه البرز اس��ت و کوه تالش که رطوبت را می آورد 
و هوای پرفشار سیبری با آن برخورد می کند، باال 
می رود و بارندگی ایجاد می کند. ما چنین کوهی در 
قسمت مرکزی ایران نداریم که پشت دشت کویر یا 
بیابان لوت باشد که بخواهد رطوبت را باال بیاورد و 
تبدیل به بارندگی شود. امکان این هست که شما 
کانال درست کنید، آب خلیج را هم در بیابان لوت 
بیاورید؛ اما آب و هوا عوض نمی شود. اتفاقا اگر این 
کار انجام ش��ود، دیگر از تهران می خواهید بروید 
مشهد، دیگر نمی توانید. باید از جاده دیگری بروید. 
چرا که همه جاده آبلمبو می ش��ود. حتی تمام قم 
هم آبلمبو می ش��ود. کویری که االن برای ما قابل 

استفاده است، می شود باتاق نمک زار.
کردوان��ی می گوی��د: انتق��ال آب به ته��ران با 
این حدت و ش��دت چه معنای��ی دارد! با چه آبی 
می خواهند برای تهران فضای سبز ایجاد کنند؟ با 
آب مازندران؛ که باید آملی و بابلی با آن برنج بکارد؟ 
5 سال اس��ت یک قطره از آب لتیان را نداده اند به 
ورامین که 360 پارچه آب��ادی دارد، گرفتند برای 
تهران؛ گفتند پس سد ماملو را الاقل بسازیم بدهیم 
به ورامین و پاکدشت؛ اما آن را هم دارند می آورند 
برای تهران و افسریه. باز هم تهرانی ها قانع نشدند. 
رفتند گیان و مازن��دران. برنجکاری گیان دارد 
تعطیل می ش��ود و از 4 س��ال پیش آبش می آید 
تهران. تهران دارد روزبه روز گس��ترده تر می شود 
در حالی  که آبی ندارد. االن می خواهند از تنکابن 
آب بیاورن��د.  برنجکاری آن جا ه��م باید تعطیل 
ش��ود و آبش بیاید تهران. بازهم کم می آید، دیگر 

می خواهند چه کار کنند؟

برخی معتقدند ساخت سدهای بزرگ و کوچک در 
نقاط مختلف، طرح های انتق��ال آب از نقاط پرآب به 
نقاط خشک  تر و طرح هایی از این دست، طرح هایی 
بوده اند که در روند مطالعات کارشناسی آنها به حفظ 
اکوسیستم به طور اعم و به اقتصاد منطقه به طور اخص 
بی توجهی شده اس��ت. خاصه ای از این انتقادات به 

شرح زیر است:  
1- وجود ریزگسل های فوق العاده فعال و لرزه زا در 
دامنه  شمالی و جنوبی و حتی مرکز رشته کوه های 
البرز و همچنین گسل های دامغان، آستانه، مشا و نیز 
گسل های البرز شمالی و فیروزکوه و گدوگ، چاشم و 
دیگر گسل های فعال موجود که پیامد آنها زلزله های 
مستمر و زلزله های قریب به یقین با بزرگی باالست 
که به یقین در آینده، احتمال هرگونه برنامه ریزی را 
در زمینه  انتقال آب به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. 
برای نمونه برخی پروژه های اجرا ش��ده در اس��تان 
سمنان، مانند کانال های انتقال آب سیمین دشت به 
گرمسار صدمات بسیاری را در اثر زلزله های خفیف 
تا بزرگ در مقیاس ریش��تر و نیز حرکات تکتونیکی 

متحمل   شده اند. 
2- اختاف ارتفاع بین سطح دریای خزر و سمنان؛ 
در بعضی ارتفاعات مسیر انتقال آب بیش از 3 هزار متر 
است. دریای مازندران در س��مت ایران حدود 59- و 
در سمنان 1190+ فوت اختاف سطح دارد. در این 
چنین ش��رایط ناهمواری، انتقال آب نیازمند صرف 
انرژی باالیی است. به راستی با چه الکتروپمپ های 
قوی و با کدام برق باید این آب را از سلسله جبال البرز 

شمالی عبور دهند تا به سمنان برسانند؟ 
3- به رغ��م نزدیکی پ��روژه به مناطق حس��اس 
زیست محیطی و قرار گرفتن در حاشیه  خزر، نقشه  
مناسبی با مقیاس مناسب که قابلیت بررسی داشته 
 Google باشد، ارایه نشده و تنها تصویر ماهواره ای از
earth ارایه شده که نش��ان دهنده  عدم وجود دقت 
در تهیه  گزارش است. نقش��ه طرح باید در برگیرنده  
موقعی��ت پروژه های اجرا ش��ده در بن��در امیرآباد، 
طرح های در دست توس��عه در بندر و محدوده  طرح 
انتقال آب، نیروگاه ن��کا، مراکز جمعیتی موجود در 
محدوده  طرح و غیره باش��د. در ص��ورت اجرای این 
طرح در حقیقت ب��ا کم  اهمیت انگاش��تن و در نظر 
نگرفتن ظرفیت اکولوژیکی منطقه، با وجود صنایع 
و آلودگی های متعدد در منطقه، روند نابودی آن جا 
رقم خواهد خورد، به خصوص نابودی منطقه  میانکاله 
به عنوان ذخیره گاه زیست کره را در پی خواهد داشت، 
منطقه ای ک��ه موردتوجه و حمایت س��ازمان های 

بین المللی است. 
4 -یک��ی از اه��داف ط��رح، تأمین آب ش��رب و 
کشاورزی در استان سمنان اعام شده که با توجه به 
شوری آب دریای خزر نیاز به شیرین کردن این آب 
وجود دارد. ش��یرین کردن آب شور با روش تقطیر یا 
فیلتراسیون از گران ترین و خسارت  بارترین روش ها به 
محیط زیست قلمداد می شود. مطابق برآوردها هزینه  
انتقال هر مترمکعب آن- به شرط برخورداری از دانش 
روز و تیم کارشناسی ماهر- بین7/ 0 تا2/4 دالر برآورد 
شده است. آیا آبی با چنین قیمت برای کشاورزی ما 
مقرون به صرفه است؟ )میزان تورم در  سال جاری به 

این مبلغ باید اضافه شود( 

5- اجرای طرح انتق��ال آب از دریای مازندران به 
سمنان، حجمی عظیم از نمک و دیگر پسماندهای 
خطرن��اک را تولید خواهد ک��رد و س��االنه حدود 
6میلیون تن نمک وارد دریای مازندران خواهد شد، 
چراکه غلظت خروجی آب شیرین کن ها،50گرم بر 
لیتر یعنی بیش از 4برابر شوری معمولی دریای خزر 
اس��ت.  با توجه به حساسیت منطقه  دریایی طرح و 
وجود گونه های بومی )24 درصد گونه های موجود 
در محدوده ط��رح بومی منطقه هس��تند.(، وجود 
گونه های متعدد فیتوپانکت��ون و زئوپانکتون در 
منطقه که حلقه اول زنجیره غذایی هس��تند که در 
نهایت به فک خزری به عنوان گونه ای به معرض خطر 
انقراض می رس��د و نابودی کامل گونه های منطقه، 
حیات جانوری و گیاهی منطقه و آسیب های جدی 
به محیط زیست فیزیکی و زیس��تگاه های دریایی و 
س��احلی را دربر خواهد داش��ت. توجیهاتی از قبیل 
رهاسازی پساب در عمق زیاد به هیچ وجه اثربخش 

نیست. 
6- در مس��یر انتق��ال، ش��بکه انتق��ال ط��رح با 
رودخانه هایی تقاطع دارد که محل تردد و تخم ریزی 
ماهیان هستند، در نتیجه باعث قطع سیکل زیستی 
گونه ها و در نهایت منجر به کاهش تولیدمثل و نابودی 
گونه های رودخانه ای در طول مسیر انتقال می شود. 
برای نمونه وجود ماهی سفید، گاوماهیان و ماهیان 
خاویاری که ارزش زیستی و  تجاری دارند باید مدنظر 
قرار گیرد. با توجه به این ک��ه اکثر مردم این مناطق 
به شغل صیادی مشغولند، از بین رفتن منبع درآمد 
مردم بومی منطقه و همچنین اثرات جانبی ناشی از 
آن مانند: مهاجرت، بی��کاری و... را به دنبال خواهد 
داشت. مسائلی که در محاسبات پروژه متاسفانه اصا 

به آن پرداخته نشده است. 
7- در طول مس��یر بی��ش از 120هکت��ار اراضی 
کش��اورزی آبی، 21هکتار باغ��ات، 10هکتار دیم و 
94هکتار منابع طبیعی و جنگل از بین خواهد رفت 
که مورد محاس��به قرار نگرفته اس��ت. به این موارد 
باید هزینه های اکولوژیکی و اقتصادی ناشی از نابود 
شدن گونه های اقتصادی و صیادی و همچنین سایر 
گونه های موجود در محل آب شیرین کن را نیز اضافه 

کرد. 
8- نزدیکی به مناطق حفاظت ش��ده خیبوس و 
انجیل س��ی و عبور 3کیلومتر از خط انتقال از داخل 
منطقه  حفاظت شده، تهدیدی جدی برای گونه های 
شمشاد خزری، ارس، آزاد و زربین و سایر گونه های 
جنگلی حفاظت شده است و همچنین حیات جانوران 
منطقه به دلیل از بین رفتن زیستگاهشان در فرآیند 
اجرای پروژه، جزو نکات بااهمیتی است که در طرح 
نادیده گرفته ش��ده اند. این گونه ه��ای نادر گیاهی 
براساس ماده  یک قانون حفظ حمایت از منابع طبیعی 
و ذخایر جنگلی م��ورخ 71/7/5 جزو ذخایر جنگلی 
محسوب می شوند و قطع آنها ممنوع است. مساحت 
و تعداد و نوع گونه هایی که در مسیر قطع می شوند، 
مشخص نیس��ت. همچنین این طرح با بند 3ماده 
6 برنامه جامع حفاظت از جنگل های ش��مال کشور 
مصوب 82/6/24 ب��ه ش��ماره 16276ت26239ه 
مبنی بر حذف فعالیت های عمرانی ناسازگار و مخرب 

جنگل های کشور هم آشکارا مغایرت دارد.

|  بابک مهدیزاده  | 

مرگ دو هنرمن��د ایرانی براثر س��رطان طی روزهای 
گذشته موجی از توجهات را به دالیل و عوامل این بیماری 
جلب کرد. وقتی مرتضی پاشایی، خواننده پاپ ایرانی در 
سن سی س��الگی و مجید بهرامی، بازیگر سینما و تئاتر 
در سن سی و هفت س��الگی با موهایی ریخته شده براثر 
ش��یمی درمانی و چهره هایی خس��ته از نبرد با این غول 
عفریته مرگ این جهان را بدرود گفتند انگار غمی بزرگ 
بر دل ایرانی ها نشس��ت و همگان از خود پرس��یدند چه 

نزدیک است مرگ؟ 
س��رطان در س��ال های اخیر در ایران زیاد شده است. 
پیر و جوان و زن و مرد هم نمی شناس��د. کاری هم ندارد 
که هنرمند باشی و سیاستمدار یا جزیی از مردم عادی. 
بدجور دارد می تازد در این مملکت. افسارش هم از دست 
ساربان در رفته است. تنها در 20 سال غول زشت سرطان 
در ایران 6 برابر رش��د داشته اس��ت درحالیکه دنیا رو به 
س��مت کاهش این بیماری می رود. پس پربیراه نیست 
گفته های چندماه پیش مدیرکل سازمان محیط زیست 
گیان که »اگر امروز در کش��ور زلزله ای رخ دهد و در آن 
حتی 5 نفر کشته شوند کمیته بحران تشکیل می شود 
اما قتل عام شدن انسان ها به علت آلودگی زیست محیطی 
مورد توجه قرار نمی گیرد.« واقعیت آن است که در ایران 
آب و خاک و هوا آلوده اس��ت و همین آلودگی است که 

روزانه جان ده ها نفر را در ایران می گیرد. 
آب در ایران آلوده است. لوله کشی های آب آشامیدنی 

در ایران نیم قرن است که دست نخورده اند. آن قدر جرم 
گرفته اند که آب بیرون آمده از آن قهوه ای اس��ت و پر از 
اماح. آبی که حتی بعضا مناسب شست وشو هم نیست 
چه برسد به خوردن. آب های معدنی هم اکثرا از کمترین 
استانداردهای جهانی بهره مند هستند و نیترات باالیشان 
که جزو مواد نگه دارنده آب اس��ت، خود عامل س��رطان 
شناخته شده است. آب دریا ها و رودخانه ها هم ازآنجا که 
به دلیل نداشتن سیستم تصفیه فاضاب مقصد نهایی 
تمام کثافات و زباله های شهرهای اطراف - از زباله خانگی 
گرفته تا زباله های صنعتی و بیمارستانی – است به شدت 
بیماری زا و ناقل انواع میکروب هستند. اما همین آب برای 

آبیاری به زمین های کشاورزی می رود. پس خاک...
پس خاک ه��م در ایران آلوده اس��ت. خاکی که از آب 
آلوده تغذیه ش��ود، آلوده می ش��ود. وقت��ی خاک زمین 
مناسب تولید محصول زیاد نباشد پس باید کود بیشتر و 
شیمیایی تر به محصول داد. محصول بزرگ و آبدار و زیبا 
می شود اما پر است از مواد ناسالم و خود یک عامل دیگر 
بیماری. به میوه ها و سبزیجات می توانید خوردنی های 
دیگر را هم اضافه کنید که ناس��الم هستند. پس بی ربط 

نیس��ت که در ایران دومین عامل ابتا به س��رطان رژیم 
غذایی نامناسب است. زیرا مواد غذایی که در ایران مصرف 
می ش��ود عمدتا آلوده هس��تند. از صیفی جات گرفته تا 
دام و طی��ور و ماهیان. باغات کش��اورزی عمدتا به دلیل 
نفوذ پس��امند فاضاب ها و اس��تفاده بی رویه از سموم و 
آفات کش ها و کودهای شیمیایی به منظور بارورتر کردن 
میوه ها و سبزی ها، محصول آلوده به بازار عرضه می کنند. 
دریاها و رودخانه ها به دلیل س��رریز شدن فاضاب ها و 
نداش��تن تصفیه خانه ماهی های آلوده و مریض پرورش 
می دهند. حتی علفی که دام ها می خورند نیز ممکن است 
آلوده به ویروس باشد. همچنین است تغذیه پرنده هایی 
که سر از یخچال خانه مردم در می آورند. پرنده هایی که در 

آسمان آلوده زیست می کنند...
یعنی هوا هم در ایران آلوده اس��ت. این یکی نیازی به 
توضیحات علمی ندارد. چش��م غیرمسلح هم می تواند 
وضع اس��فبار هوا را در اکثر شهرهای بزرگ ایران ببیند. 
بیخود نیست که 9 شهر ایران در لیست وضع بحرانی هوا 
قرار گرفته اند. یکی از دالیلش ورود سرب ناشی از سوخت 
بنزین غیر استاندارد در سال های اخیر بود. این عامل یکی 

از اصلی ترین عوامل رشد س��رطان در شهرهای بزرگی 
چون تهران اس��ت. حتی عده ای را برآن داش��ت که ایده 
شکایت از مسئوالن وقت را طرح کنند برای آنانیکه ثابت 
شده بیماری شان به خاطر آلودگی هوا بوده است. آلودگی 
ش��دید هوا به خاطر وجود کارخانجات��ی که معیارهای 
زیس��ت محیطی را رعایت نمی کنند و استفاده از بنزین 
غیراستاندارد در سوخت ماشین ها و استشمام بی رویه و 
مستقیم آن توسط انسان ها همگی از دالیل اصلی شیوع 
بیماری سرطان در ایران است. در کنار اینها بگذارید امواج 
پارازیت های ماهواره ای که اخیرا س��روصدای زیادی هم 
به پا کرده اس��ت. امواجی که در آسمان ش��هرها آزادانه 
می گردند اما دیده نمی شوند و درنهایت بی آن که بفهمیم 

بای جانمان می شوند. 
آلودگی آب، خاک و هوا از عوامل اصلی بروز س��رطان 
در دنیا هس��تند. دالیل دیگری هم ب��رای این بیماری 
وجود دارد اما دالیل زیست محیطی اش اینها هستند که 
ظاهرا هنوز توجه مسئوالن را آنچنان که باید و شاید به 
خود جلب نکرده اند. ایران 6 سال پیش طبق آمار سازمان 
بهداش��ت جهانی 70 هزار نفر مبتا به س��رطان داشت 
و مطمئنا اکنون خیلی بیش��تر از این تعداد در لیس��ت 
بیمارها جای می گیرند و باز مطمئنا اگر سیاس��ت های 
زیست محیطی در تمام س��اخت و س��ازها و پروژه ها و 
طرح ها رعایت نش��ود و همین روند کنون��ی ادامه یابد 

متاسفانه این آمار دلخراش بیشتر هم خواهد شد. 

احترام به محیط زیست، مبارزه با سرطان
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