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معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هالل احمر با اشاره به ظرفیت باالی مرکز جامع توانبخشی در ارایه خدمات به توان خواهان، از فعالیت این مرکز در شیفت عصر پرت

خبر داد. حسن صفاریه اظهار کرد: »مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر ضمن برخورداری از کلینیک های مشاوره تخصصی توسط پزشکان متخصص طب 
فیزیکی و توانبخشی، مغز و اعصاب، ستون فقرات، ارتوپدی اطفال، گوش و حلق و بینی، روانشناسی و روانپزشکی، دارای بخش های تولید کفش طبی، ارتز و پروتز 
اندام تحتانی، فیزیوتراپی، هیدروتراپی، کاردرمانی کودکان و بزرگساالن، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی، تغذیه و توانمندسازی ذهن و روان است که با بهره مندی 
از نیروهای مجرب خدمات پیشرفته توانبخشی به مراجعان ارایه می کند.« معاون بهداشــت، درمان و توانبخشی هالل احمر با تأکید بر سهم عمده این مرکز در 
خدمت رسانی به معلوالن، جانبازان شــهر تهران و بیماران ارجاعی از سایر شهرها و استان های کشور افزود: »مرکز جامع توانبخشی با استفاده از برترین امکانات 

سخت افزاری و در راستای اهداف جمعیت هالل احمر، در حال ارایه خدمات با کیفیتی باالتر و مناسب تر نسبت به سایر مراکز و بخش های خصوصی است.«

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع 
وقوع حادثه آنجا نباشید.

ارایه خدمات 
فیزیوتراپی و 
کاردرمانی مرکز 
توانبخشی هالل احمر 
در شیفت عصر

راضیهزرگری|جنگ پیامدهای مصیبت باری دارد. یکی 
از این پیامدها، تخریب محیط زیست است که در طول تاریخ 
با وقوع هر جنگی تکرار شــده است. با پیشرفت تکنولوژی 
نظامی و استفاده از بمب های شیمیایی و سالح های متنوع 
جنگی، آثار تخریبی زیست محیطی جنگ ها و درگیری ها 
در هر دوره بیشتر و وخیم تر می شود. مهمترین پیامدهای 
ویرانگر محیط  زیست به واسطه جنگ، تخریب زیستگاه ها، 
از بین رفتن تنوع زیستی، کاهش کیفیت هوا و آلوده شدن 
خاک و آب اســت. ماشــین آالت جنگی و مــواد منفجره 
سطح بی ســابقه ای از جنگل زدایی و تخریب زیستگاه ها 
را به وجود آورده و اختالل جدی را در اکوسیستم طبیعی 
ازجمله فرســایش خاک، آلودگی آب و تولید مواد غذایی 
بی کیفیت رقم زده است. ســازمان ملل هرساله 6 نوامبر را 
روز بین المللی جلوگیری از بهره برداری از محیط زیســت 
در جنگ و درگیری های مسلحانه اعالم کرده است. هدف 
این نام گذاری، آموزش مردم در مورد اثرات مخرب جنگ و 
درگیری های مسلحانه بر محیط زیست عنوان شده است. 
برنامه محیط زیست ســازمان ملل )UNEP( نشان داده 
در 60سال گذشته حداقل 40درصد از تمام درگیری های 
داخلی با بهره برداری از منابع طبیعی در ارتباط بوده و این 
نوع درگیری ها به محیط زیســت طبیعی آسیب می زند. 
اثرات فاجعه جنگ بر انسان پس از جنگ جهانی اول و دوم، 
جنگ ویتنام و جنگ های اخیــر خاورمیانه همواره مطرح 
بوده اســت، عالوه بر آن جنگ های داخلی نیز در مقیاس 
کوچکتر اثرات فاجعه باری بر زندگی انسان ها داشته است. 
سایه جنگ سال هاست که بر سر بخش هایی از آفریقا ازجمله 
سومالی، سیرالئون، آنگوال و سودان، در آسیا؛ هند و پاکستان 
و کشمیر، خاورمیانه و مرکز و شرق اروپا یوگسالوی افتاده 
اســت. مرگ، جراحت، مهاجرت و سوء تغذیه ازجمله آثار 
جنگ بر زندگی انسان هاست اما تاثیر جنگ بر محیط زیست 
ما فاجعه ای نگران کننده، خطرناک و جبران نشدنی است. 
کمیته بین المللی صلیب سرخ براساس دغدغه بشردوستانه 
خود، تالش برای ارتقای آگاهی عمومی در مورد تهدیدات 
زیست محیطی جنگ ها و درگیری ها را به طور جدی دنبال 
و در این موضوع با همه نهادهای بشردوستی و جمعیت های 
ملی همکاری و مشــارکت می کند. مقاله پیش رو به قلم 

کریس بارون، به این دغدغه زیست محیطی پرداخته است.

تأثیر درگیری های مسلحانه بر محیط  زیست طبیعی 
اغلب مــورد تأیید همه ســازمان ها و نهادهــای ملی و 
بین المللی است و همگان بر این تهدید عظیم اذعان دارند، 
با این حــال پیامدهای مقیاس آن به طــور قابل توجهی 
کم اهمیت اســت. از  ســال 1946 تا 2010، درگیری ها 
و جنگ ها، مهمترین و شــاید تنها عامل کاهش جمعیت 
حیات وحــش در برخــی از گونه ها بوده اســت. قوانین 
بشردوســتانه بین المللی از محیــط طبیعی محافظت 
می کند و هدف آن محدودکردن آسیب ناشی از آن است. 
نه تنها به این دلیل که محیط زندگی انســان را حفاظت 

کند، بلکه به دلیل ارزش ذاتی آن.
استفادهازمحیطزیست

بهعنوانسالح
درگیری هــا و تخریــب محیط  
زیست همیشه با هم مرتبط بوده 
است. قوانین بین المللی حقوق بشر 
استفاده از محیط طبیعی را به عنوان 
ســالح ممنوع می کند. این بدان 
معنی اســت که حمالت تعمدی 
علیه محیط طبیعــی ممنوعیت 
دارد؛ ازجمله تخریب منابع طبیعی 
و استفاده از تکنیک های به اصطالح 
اصالح زیســت محیطی، از قبیل 
بکارگیری علف کــش برای از بین 

بردن تعادل محیطی یک منطقه. به عنوان مثال، هنگامی 
که میدان های نفتی به آتش کشیده می شوند، میلیون ها تن 
دی اکسید کربن در فضا آزاد می شود و گونه های زیستی و 
حیوانات بسیاری به واسطه اثرات نفت خام آزاد شده از بین 
می رونــد. این فرآیند همچنین می توانــد به تغییرات آب 
و هوایی در مقیاس بزرگ منجر شــود، زیرا حجم زیادی از 

گازهای گلخانه ای می تواند در فضا آزاد شود.
افولحیاتوحشدرنقاطمختلفتنوعزیستی

اســتفاده از محیط  زیست طبیعی به عنوان یک سالح یا 
هدایت حمالت علیه آن، می تواند صدمه بزرگی ایجاد کند. 
با این حال، بیشتر آســیب های مربوط به جنگ به صورت 
تصادفی متوجه محیط  زیست است. به عنوان مثال، حمالت 
علیه اهداف نظامی اغلب ســبب آسیب زیست محیطی و 

فعالیت های پایدار جنگ مانند شکارکردن پنهانی سبب 
آسیب های غیرقابل جبران زیســت محیطی می شود. در 
جنگ داخلی 15 ساله در موزامبیک، پارک ملی گورونگوزا 
بیش از 90 درصد از حیوانات خود را از دست داد. جمعیت 
بوفالو آفریقا از 14هزار تا 100 عدد کاهش یافته و جمعیت 
کرگدن ها از 3500 به 100 عدد رســیده است. جمعیت 
فیل ها از 2000 تا 200 کاهش یافته، چراکه گوشت فیل ها 
برای تغذیه سربازان و عاج آنها برای تأمین مالی خرید سالح، 

مهمات و منابع جنگی مورد استفاده غیرقانونی قرار گرفت.
تأثیراتپسازجنگرویجنگلزدایی

با این حــال هر اتفاقــی، حتی 
جنگ مسلحانه که موجب می شود 
مردم عادی مجبــور به ترک محل 
زندگی شده و به سمت منطقه ای 
دیگر حرکت کنند، می تواند برای 
حیات  وحش و اکوسیســتم مفید 
باشــد، زیرا این منطقــه می تواند 
فرجه ای برای رهایی از پیامدهای 
توسعه به دســت بیاورد. در طول 
درگیری یا جنگ، گروه های مسلح 
اغلــب اوقات مناطق روســتایی و 
جنگلی را غصب می کنند تا پوشش 
برای  فعالیت ها و  پایگاه هایشــان 
باشد. همین موضوع از حرکت مردم 
و بهره برداری از این مناطق توسط غیرنظامیان آواره شده 
جلوگیری می کند. اما زمانی که جنگ به پایان می رسد، 
همین تملک های غیرقانونی فرصت برای بهره برداری از 
منابع طبیعی که پیشتر از دســترس خارج شده اند، را به 
مردم می دهد. بنابرایــن هنگامی که یک جامعه از جنگ 
به صلح می رســد، اقدامات ضروری و سریع برای کنترل 
جنگل زدایی و بهره برداری بیــش از حد از منابع طبیعی 

بسیار اهمیت دارد.
حفاظتازمحیطزیستدرطولجنگودرگیری

نکته قابل تأمل این است که مراجع حقوق بشر بین المللی 
این واقعیت را به رسمیت می شناسد که برخی از آسیب ها 
به محیط زیست یک نتیجه اجتناب ناپذیر از درگیری های 
مسلحانه است، اما این آسیب ها نمی تواند و نباید نامحدود 

باشد، به بیان دیگر حتی آسیب ها هم در چهارچوب مقررات 
محافظت از محیط طبیعی قرار گرفته و سنجیده می شود. 
بدیهی است که قوانین بشردوستانه بین المللی علیه محیط 
طبیعی، به جز مواردی نــادر که یک هدف نظامی را دنبال 
می کند، تحرکات علیه محیط زیست را ممنوع و غیرقانونی 
دانســته اســت. حقوق بین الملل بشردوستانه همچنین 
گروه های متخاصم را ملزم می داند تا درصورت تصمیم به 
انجام حمله، احتمال بروز آسیب زیست محیطی را درنظر 

بگیرند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC به دنبال افزایش 
آگاهی عمومی از این قوانین و الزام عملی گروه های متخاصم 
برای محدودکردن آســیب به طبیعت است. بنابراین، این 
کمیته دستورالعمل 1994 درباره مخاطرات محیط زیستی 
جنگ ها و درگیری ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت 
از محیط زیســت در عملیات های مسلحانه را به روزرسانی 
می کند. در این میان تقویت انطباق و ســازگاری با قوانین 
بشردوستانه بین المللی می تواند به کاهش آسیب های ناشی 
از جنگ در محیط طبیعــی کمک کند؛ این امر همچنین 
به جوامع کمک می کند تــا پس از درگیری ها بتوانند خود 
را بازیابند. برهمین اساس کمیته بین المللی صلیب سرخ 
با دولت ها و نهادهای بین المللی و همه جمعیت های ملی 
همکاری نزدیک دارد و برای پیوستن به این دستورالعمل ها 
در قوانین نظامی و سیاست های داخلی و اراده جدی برای 

اجرای موثر آن تالش می کند.
برای جلوگیری از آســیب زیســت محیطی، گروه های 
درگیر می توانند از قراردادن نیروهای نظامی یا تسلیحات 
جنگی در اکوسیستم های شکننده یا مناطق حفاظت شده 
مانند پارک های ملی جلوگیری کنند؛ مناطق مهم در حوزه 
زیست محیطی یا اکوسیستم های آسیب پذیر را شناسایی 
و عملیات نظامی را در این مناطق انجام ندهند و مناطقی 
را به عنوان منطقــه غیردموکراتیک تعیین کنند که در آن 
هیچ گونه اقدام نظامی صورت نگیــرد و هم ورود نیروهای 

نظامی و هم ادوات جنگی در این منطقه ممنوع باشد.
هرکسی که درباره حفظ محیط زیســت دغدغه دارد، 
می توانــد آگاهی عمومی از آن چه که محیط زیســت در 
معرض خطر یا به اصطالح زمین سوخته توصیف می شود 
را ارتقا دهد. در این میان مسأله تخریب محیط زیست در 
درگیری ها می تواند در برنامه های ســازمان های مدنی، 
مذهبی و اجتماعی و سیاســی قرار گیــرد و تالش های 
جمعیت های ملی هالل احمر و صلیب سرخ نیز می تواند 
در فرهنگ ســازی و ارتقای آگاهی بسیار تاثیرگذار باشد. 
کمیته بین المللی صلیب سرخ بر نقش رسانه های رسمی 
و شــبکه های مجازی در باالبردن آگاهی عمومی از این 
آســیب ها نیز تأکید کرده و امیدوار اســت با عزم جدی 
و اراده کلی بتوان تأثیر مثبتی بــر کاهش روند تخریبی 
محیط زیست طبیعی به واســطه جنگ ها و درگیری ها 

گذاشت.

درباره محیط زیست؛ قربانی نادیده گرفته شده در درگیری ها و جنگ ها

مصائب زمین سوخته
کمیته بین المللی صلیب سرخ تالش می کند مردم جهان را درباره مخاطرات محیط زیستی جنگ ها و درگیری ها آگاه کند

زمین آلوده
مخرب ترین نــوع جنگ، بمباران هوایی اســت. 
استفاده از ماشین آالت سنگین و زباله های نظامی 
به آلودگــی زمین در طول جنــگ کمک می کند. 
به عنوان مثال در جنگ خلیج فارس در  سال 1991 
اثــرات فاجعه به نام »سیاســت زمین ســوخته« 
مطرح شد که زمین های اطراف خلیج فارس بویژه 
در منطقه کویت به طور جدی خســارت دید. یکی 
دیگر از آلودگی های زمین به عنوان نتیجه حاصل از 
جنگ، استفاده از حشره کش ها و علف کش هاست 
که نه فقــط زندگی بســیاری از درختان و گیاهان 
را از بین می برد، بلکه زمین ها را غیرقابل کشــت و 
زرع می کند، به همین خاطر تخریب محیط زیست 
درطول جنگ تاثیرات بلندمدت در زندگی انسان ها 
دارد، زیــرا گاهی بــه خاطر اســتفاده از مین های 
زمینی و مهمات منفجرنشــده زمین هــا غیرقابل 

استفاده می شوند.

آب آلوده
جنگ ها همچنین به آلودگی آب دریاها و اقیانوس ها 
درطول ســال ها دامن زده اســت. انباشت ضایعات 
شیمیایی ناشــی از جنگ تاثیر بزرگی بر اکوسیستم 
دریا داشته اســت. آلودگی آب خلیج فارس ناشی از 
نشت نفت پس از جنگ عراق و کویت در  سال 1991 
نمونه ای از این موارد اســت. نشت نفت اثرات مضری 
روی حیات وحش و اکوسیستم در منطقه خلیج فارس 
گذاشته که در برخی موارد بویژه در سواحل عربستان 

سعودی به مرگ انبوهی از ماهی ها منجر شده است.

هوای آلوده
جنگ بــا تولید گازهــای گلخانه ای بــه خاطر 
اســتفاده از تانک ها و دیگر ماشــین آالت نظامی، 
بمباران هوایی و ذرات معلق شیمیایی باقیمانده در 
هوا بر کیفیت هوا تاثیر می گذارد. بیشتر بینندگان 
تلویزیونــی اغلــب تصاویری از ابرهــای قارچی را 
مشــاهده کرده اند که پس از انفجــار یک بمب در 
منطقه جنگی بــه وجود می آید. مواد شــیمیایی 
مورد اســتفاده از این بمب ها در هر دو سطح زمین 
و ســطوح جوی باعث آلودگی هوا می شــود. یکی 
از دیگــر عوامل مهم آلودگی هــوا در طول جنگ، 
سوزاندن نفت و سایر ســوخت های طبیعی مانند 
زغال سنگ و چوب است. همچنین بمب گذاری در 
پاالیشگاه های نفت و استفاده از اورانیوم رقیق شده 
در مهمات اثــرات منفی بر کیفیت هوا گذاشــته 

است.  

شهروند |  تخریب و ویرانی محیط زیست براثر جنگ های انسانی تنها مختص 
به قرن بیستم و رواج سالح های شیمیایی و اتمی  نیست. در طول تاریخ بشریت 
جنگ   ها چه آن زمان كه رودررو و با ســالح های ســردی همچون شمشیر رخ 
می دادند و چه امروز  كه فرمان جنگ ها از آن ســوی مرزها داده می شود زندگی 
را نشانه می گیرند؛ نخســت زندگی انســان های بی گناه و دوم محیط  زیست. 
 شاید از همین رو باشــد كه در آموزه های دینی بارها نسبت به تبعات جنگ ها 
به انسان ها هشدار داده اند.  امروز جنگ به  گونه ای متفاوت است و اثرات زیست 
محیطی گســترده ای دارد كه به مراتب طوالنی تر و مخرب تر از قطع درختان با 
تبر است، چرا كه  امروزه فناوری تغییر كرده و اثرات بالقوه فناوری بسیار متفاوت 
است. جنگ های شیمیایی، زیست محیطی و هسته ای مدرن  می توانند منجر 
به نابودی بی سابقه زیست محیطی شوند، جنگ هایی كه خوشبختانه ما هنوز 
آنها را تجربه نكرده ایم، اما این یك  تهدید بزرگ است.     تاثیر جنگ، امروز بومی 

است جنگ ها امروزه به ندرت در سطح بین المللی رخ می دهند؛ اغلب جنگ ها 
به  صورت اختالفات مسلحانه بین گروه های رقیب در داخل یك كشور هستند 
كه معموال از معاهدات بین المللی و قوانیــن بین المللی  تبعیت نمی كنند. در 
نتیجه، آسیب زیســت محیطی مانند نقض حقوق بشــر، توسط سازمان های 
خارجی برطرف می شود. اگرچه  نوع اســتفاده از سالح ها در جنگ های داخلی 
مسلحانه با جنگ های بین المللی بسیار متفاوت است، اما اثرات جنگ در محیط 
زیست  معموال به موارد زیر بســتگی دارد:   تخریب محل سكونت؛ هنگامی كه 
هزاران انسان به واسطه جنگ مجبور به مهاجرت سكونت گاه  جدید می شوند، 
جنگل زدایی گسترده، شكار غیرقابل كنترل، فرسایش خاك و آلودگی زمین و 
آب توسط زباله های انسان اتفاق  می افتد. گونه های مهاجم؛ كشتی های نظامی، 

هواپیماها، كامیون و سایر خودروهایی كه اغلب بیش از سربازان و مهمات جنگی را 
با  خود حمل می كنند می توانند با خود گیاهان غیر بومی و حیواناتی را نیز در مسیر 
راه خود به مناطق جنگی ببرند كه ورود این  گونه های غیر بومی می تواند سبب 
از بین رفتن گونه های بومی منطقه شود. تخریب زیرساخت ها؛ در میان اهداف 
اول و استراتژیك  نبردها در عملیات های نظامی جاده ها، پل ها، تاسیسات آب و 
برق و دیگر زیرساخت های دشمن مورد هدف قرار می گیرد. اگرچه  اینها بخشی 
از محیط طبیعی نیستند، اما می توانند به تخریب محیط زیست كمك كنند. 
عمل ســوزاندن زمین؛  خود یكی از عادت های عجیب و غریب زمان جنگ 
است. اصطالح »زمین سوزانده شــده« در ابتدا برای سوزاندن محصوالت 
و  ساختمان هایی كه ممكن بود دشــمن از آنها تغذیه یا در آنها پناه گیرد، 
مورد استفاده قرار می گرفت، استراتژی كه امروزه نیز  همچنان كاربرد دارد 

ومحیط زیست را نابود می كند.  

اثرات جنگ بر محیط زیست

مسألهتخریبمحیطزیستدر
درگیریهامیتوانددربرنامههای
سازمانهایمدنی،مذهبیو
اجتماعیوسیاسیقرارگیرد
وتالشهایجمعیتهایملی
هاللاحمروصلیبسرخنیز
میتوانددرفرهنگسازیو

ارتقایآگاهیبسیارتاثیرگذار
باشد


