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عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نسبت به عدمهمکاری دولت و مردم در مقابله با تغییر اقلیم هشدار داد

گزارش

سال های سختی را پیش رو خواهیم داشت

راههای کنترل
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم
| ترجمه :سودابه جراره |

نابود شوند و نتیجهاش خشک ش��دن دریاچه ارومیه،
بختگان،بهارلو،پریشانوتاالبهایمتعددشود.
این فعال محیطزیست دومین اش��تباه را در تغییر
نسبت جمعیتی کشور معرفی کرد و معتقد است :بعد از
انقالب حرکت عظیمی را به سوی شهرنشینی داشتیم
و تعادل 70درصد روستایی و 30درصد شهری بهطور
کل تغییر کرد و برعکس شد .این افزایش شهرنشینی
باعث شد نیازمان به مصرف آب هم بیشتر شود .عالوه بر
این آبی که برای کشاورزی مصرف میشود نیز افزایش
یافته .چون جمعیت شهرنشین بهعنوان مصرفکننده
افزایشیافتهکشاورزهممجبوراستمحصولبیشتری
تولید کند و برای این تولید بیش��تر باید آب بیش��تری
مصرفکند.
حسین آخانی سومین اش��تباه را در احداث صنایع
در مناطق خش��ک عنوان کرد :مثال اح��داث کارخانه
ذوبآهن در اصفهان کار اش��تباهی بود یا در اراک .این
همه کارخانه نیاز به آب زیادی دارند و مجبور ش��دیم
برای تأمی��ن آب این کارخانهه��ا از رودخانهها و منابع
آبی زیرزمینی استفاده کنیم و وضع را به شرایط کنونی
رساندیم.
این استاد دانشگاه س��پس از تأثیر این اشتباهات بر
تغییر اقلیم در کش��ور گفت :دانشمندان علم اکولوژی
و اقلیمشناسی توانس��تند اثبات کنند باالرفتن میزان
 CO2در کرهزمین باعث ش��ده گازه��ای گلخانهای
افزایش یابد و دم��ای جهانی هم باال ب��رود اما دخالت
انسانها نیز تأثیر داشته اس��ت .مثال ما آمدیم در نظام
هیدرولوژیکی کش��ور دخالت کردیم .حدود  700سد
بزرگ وهزار س��د کوچک به بهانه آبخیزداری در کشور

ساخته شد .یعنی سدها ،کلیه شریان حیاتی کشور که
همان رودخانهها باشند و به طبیعت آب میرسانند را
قطع کردند .نتیجه این قطع کردن ،فقیر شدن پوشش
گیاهیکشوربود.وقتیپوششگیاهیدرکشوریفقیر
میشوددمایمنطقهایافزایشمییابد.
سالیسختوخشکدرانتظارماناست
در بین مردم ای��ن عقیده اکن��ون رواجیافته که اگر
تابستان امسال این اندازه داغ بوده پس زمستان خشک
و بیبارانی خواهیم داشت .دکتر آخانی در این باره گفت:
اقلیم در ایران به دلیل قارهای بودن غیرقابل پیشبینی
است و نمیتوان به درستی و به راحتی پیشبینی کرد
که زمستان امسال چگونه خواهد بود اما ما در تاریخمان
حتی نمونه داش��تیم که قومی به جهت خشکسالی از
سرزمینشانکوچکردند .پسخشکسالیچیزجدیدی
در این کشور نیس��ت اما مدیران ما نسبت به این خطر
آگاه نبودند .متاس��فانه مدیران ما با حساس��یتهای
اقلیمی ایران بهعنوان یک کش��ور خشک آشنا نبودند
و به همین دلیل یکس��ری پروژههای اش��تباه تعریف
کردند و بهدنب��ال ایرانی بودند که توس��عهاش مبتنی
بر ظرفیتهای ژاپن و اروپا بود و نه یک کش��ور خشک.
توسعه در یک کشور خشک نیاز به دانش بومی همان
کشور دارد و ما این دانش را داشتیم و از آن غفلت کردیم.
نمونهاش قناتها هستند که چندهزارسال جزو دانش
بومی ایرانی محسوب میشوند اما در این سالهای اخیر
بهطور کل به دست فراموشی س��پرده شدند ،بنابراین
اگرچه نمیتوان زمستان امس��ال را پیشبینی کرد اما
میتوان قاطعانه گفت که سالهای سختی را پیشرو
خواهیمداشت.

دولتومعضلتغییراقلیم
از او میپرسم که وقتی وضع اینقدر حساس میشود
تمام نگاهها به سمت دولت میرود ،آیا دولت نسبت به
اینمعضلخطرناکحساسشدهاست؟آخانیدرپاسخ
اظهارداشت:صداهاییکهبعضاازدولتبهگوشمیرسد
نشان از حساسیت دولتمردان دارد .اما متاسفانه مشکل
ما در دولت این است که تکنوکراتهایی که سهمی در
منافع طرحهای عمرانی دارند نه در این دولت که در تمام
دولتها نفوذ بسیار زیادی دارند .مثال وزیر نیروی دولت
یازدهم به اشتباه در سدسازی معترف و معترض است
اما بازهم در دوره وزارت همین وزیر 120میلیارد تومان
پول اختصاص داده میشود به ساختن سد در گلمندره
که درهای است خشک که حتی یک قطره آب هم ندارد.
خب این نوع رفتار متضاد مش��کوک است .امیدوارم در
دولت نگاه عوض شود و جلوی آنهایی که در سدسازی
منتفعهستند،گرفتهشود.
وی همچنین در پاسخ به این س��وال که آیا مردم هم
نسبتبهپدیدهتغییراقلیمحساسشدهاند،گفت:دولت
همواره میتواند مردم را با خود همراه کند یعنی وقتی
دولت از مردم میخواهد که در مصرف آب صرفهجویی
کنند باید به شهرداری هم دس��تور بدهد که شیرهای
آب را برای آبرس��انی به چمنها و پارکها ببندد .منزل
شخصی ما کنار برج میالد است من نمیتوانم به بچهام
بگویم که شیر آب را کم باز کند اما بچهام هر روز ببیند که
فوارههای برج میالد 24ساعته باز هستند و دارند آب را
هدر میدهند ،دولت باید جلوی ساخت تراکم در تهران
را بگیرد .دولت باید جلوی صنایعی را که آب زیاد مصرف
میکنند و CO2زیاد تولید میکنند بگیرد .دولت باید
قاطعانه عمل کند تا مردم هم دولت را باور کنند .اگر این
اطمینان شکل نگیرد ما سالهای خطرناکی را به لحاظ
کمآبیوخشکسالیوتغییراقلیمدرپیخواهیمداشتو
نمیتوانیمباآنمقابلهکنیم.آخانیدرپایاندربارهآینده
اقلیمی ایران گفت :ما همکاری داریم به نام آقای دکتر
کرمی که در دانشگاه نروژ تدریس میکنند .ایشان اخیرا
عنوان کرده بودند که ما با خطر پدیدهای به نام سومالی
شدن ایران روبهرو هستیم .یعنی اگر همین منوال ادامه
یابد و مسئوالن کاری نکنند ایران تبدیل به یک کشور
خش��ک و س��وزان آفریقایی خواهد ش��د و مردمش از
گرسنگی دست به مهاجرتهای عظیم خواهند زد .ما
مشابه این نظر را در گفتار آقای عیسی کالنتری ،رئیس
کمیتهاحیایدریاچهارومیهمیبینیمکهگفتهبودنددر
20سال آینده ،نیازی به حمله آمریکا و اسراییل نخواهد
بود و ایران با این سیاست مصرف منابع زیرزمینی آب و
تغییر اقلیم خود به خود نابود خواهد ش��د .پس اگر دیر
بجنبیمآیندهبسیارغمانگیزیخواهیمداشت.

محمد درویش ،مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست:

تهدید واقعی نابخردی مدیریتی در مقابله با تغییر اقلیم است
تغیی�ر اقلیم کش�ورمان را
در گف�ت و گ�و ب�ا محم�د
درویش کارش�ناس محیط
زیس�ت ومدی�رکل دفت�ر
آموزش و مشارکت مردمی
س�ازمان محی�ط زیس�ت
بررسیکردهایم.
آیا ما در ایران نش�انههای تغییر اقلیم را میتوانیم
مشاهدهکنیمواثراتآنچقدرمحسوساست؟

آثار آن کامال در ایران مشخص است .االن بیش از یک
دهه است که ما میتوانیم آثار محسوس تغییر اقلیم و
جهان گرمایی را در کشورمان احساس کنیم .بسیاری از
روندها مثل ریزشهای آسمانی از سمت برف به سمت
باراندرحالتغییراست .همچنینمیانگیندمادرحال
افزایش اس��ت یا تفاوت دمای ش��ب و روز افزایش پیدا
کرده است .در کنار اینها تفاوت دمای کمینه و بیشینه
در بسیاری از استانهای کش��ور ما به طرز محسوسی
درحال افزایش اس��ت .اینها همه نش��اندهنده این
اس��ت که کش��ور ما دارد به سمت خش��کی و گرمی
حرکتمیکند.
آیا این خشکسالی رایج در کشور ما ناشی از همین
پدیدهاست؟

خشکس��الی پدیده کامال طبیعی برای س��رزمینی
است که در عرض 35درجه جغرافیایی نیمکره شمالی
قرار دارد .اگر به تاریخ ایران رجوع کنید از زبان رهبران
تاریخی این کش��ور مثل داری��وش دعاهای مختلفی
شنیده میشد مبنی بر اینکه خدا این کشور را از گزند
خشکس��الی نجات دهد .بنابراین خشکسالی همیشه
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ش�هروند| ایران ،امسال ،تابستان داغی را پشتسر
گذاش��ت .آنقدر داغ که امان ایرانیها را برید .روزهای
سخت و دشواری بود که نوید روزها و سالهای سختتر
و دشوارتر را میدهد چرا که ایران بار دیگر به یک دوره
خشکس��الی وارد ش��ده و اینبار به مدت 30س��ال .از
هماکنون مس��ئوالن کش��ور فرصت دارند تا ایران را از
س��قوط به ورطهای هولناک و تاریک برهانند .با دکتر
حسین آخانی که دکترای گیاهشناس��ی را از دانشگاه
مونیخ آلمان اخذ کرده و اکن��ون بهعنوان عضو هیأت
علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران یکی از پرکارترین
فعاالن محیطزیست کشور است درباره تغییر اقلیم در
ایران و س��الهای خطرناکی که در انتظارمان اس��ت و
کارهاییکهبایدانجامدهیم،گفتوگوکردیم.
وی ضم��ن بی��ان ای��ن
مطلب که تغیی��ر اقلیم در
ایرانبحثجدیدینیست،
گفت :ما دارای اقلیم قارهای
هس��تیم و از ای��نرو حتی
در یکسال هم میتوانیم
تغییر اقلیم داشته باشیم.
عالوه بر ای��ن تغییر اقلیم
در دنیا هم اتفاق افتاده ک��ه مهمترین نمونهاش بحث
گرمایشکرهزمیناست.متاسفانهایرانبهمقدارزیادی
تحتتأثیرگرمایشجهانیزمینقرارگرفتهاستچون
آسیبپذیرترهستیم.ازطرفییکسریفعلوانفعاالتی
در خورش��ید اتفاق افتاده که دستبهدست هم دادند و
شرایطایرانراوخیمترکردهاست.
این استاد دانشگاه کمآبی را یکی از تبعات تغییر اقلیم
دانس��ت و گفت :میزان بارندگی در ای��ران یکچهارم
متوس��ط جهانی اس��ت .به همین دلیل منابع آبی در
کش��ور ما منابع محدودی هس��تند و م��ا در مدیریت
کشورمان و در برنامهریزی برای توسعه باید دقت کنیم
کهبایدمنطبقبااینمیزانکمآبعملکنیم .بههمین
دلیل باید چند کار اساس��ی انجام دهیم و اش��تباهات
گذشتهراجبرانکنیم.
آخان��ی اولین اقدام در راس��تای مقابله ب��ا کمآبی و
تغییر اقلیم را در تغییر نگاه مدیریتی کش��ور دانس��ت
و عنوان کرد :ما بیشتر نگاه س��ختافزاری به مدیریت
منابع آبیمان داشتیم تا نگاه سختافزاری .چون آگاه
نبودیم که س��ابق بر این همین آبهای کم را طبیعت
به خوبی مدیریت میکرد ولی از زمانیکه وزارت نیرو و
شرکتهایسدسازیدرمملکتمانشروعبهکارکردند
عمال مهندس��ی طبیعت را ویران کردند و نتیجه بنا به
گفته خود وزیر نیرو آن شد که آبی پشت سدها نباشد و
شریان حیاتی کشور هم قطع شود و آبهای زیرزمینی
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هیچ راهحل مجردی برای تغییر اقلیم و گرمایش
جهانی وجود ندارد .راه اساسی همان کاهش انتشار
دیاکسیدکربن ،متان و اکسید نیتروژن به اتمسفر
است که از چند طریق به دست میآید .البته روشها
متناسب با قاره و کشور فرق میکند ولی بهطورکلی
روشهایزیردرکاهشانتشارگازهایگلخانهایکه
عاملاصلیتغییراقلیموگرمایشجهانیاستبسیار
موثر هستند .تکنولوژی و روشهای زیر اگر رعایت
شود تا اواسط این قرن باید حداقل 80درصد انتشار
اینگازهاراکاهشدهد.
افزایش بهرهوری انرژی :ان��رژی برای تولید نیرو،
گرما و س��رمای خانهها ،تجارت و صنایع ما استفاده
میشود .این انرژی بزرگترین عامل گرمایش جهانی
است .تکنولوژیهای بهرهوری انرژی به ما این اجازه
را میدهد که از انرژی کمتری برای رسیدن به بخش
باالی خدمات و افزایش تولید محصوالت اس��تفاده
کنیم .این روش پتانسیل وسیعی در حفظ انرژی و
ثروت ملی هر کشور دارد و میتواند به سرعت توسعه
پیدا کند.
حمل و نقل س��بز :انتش��ار گازهای گلخانهای از
بخش حملونقل به س��رعت درحال افزایش است.
در این راستا انواع متفاوتی از راهحلها موجود است
مثل بهب��ود بهرهوری (مایل در ه��ر گالن) در همه
انواع سیس��تم حمل و نقل ،استفاده از سوختهای
کمکربن یا تولیدکننده مقدار ک��م کربن و کاهش
استفاده از وس��ایل نقلیه شخصی در مسافرتهای
طوالن��ی و افزایش بهرهوری سیس��تم حملونقل
عمومی .اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر :منابع
انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی خورش��یدی ،بادی،
زمین ،گرمایی و زیس��ت انرژی در سراس��ر جهان
موجود اس��ت .مطالعات زیادی نش��ان داده اس��ت
که انرژی تجدیدپذیر پتانس��یل باالیی در برطرف
کردن قس��مت اعظمی از نیاز م��ا به ان��رژی دارد.
تکنولوژیهای استفاده از انرژیهای قابل تجدید در
برخی از کشورهای توسعهیافته دنیا بهویژه در اروپا
و آمریکا به سرعت درحال رش��د است و مزیت این
منابع این است که هم مقرون به صرفه هستند و هم
درحالیکه از آلودگیهای محیطزیستی میکاهند
درافزایشاشتغالبسیارموثرهستند.
توقف تدریجی سوختهای فسیلی :کاهش قابل
مالحظه مصرف سوختهای فسیلی بهویژه ذغال
سنگ به منظور کنترل تغییر اقلیم بسیار ضروری و
حیاتی اس��ت .راههای بسیاری برای رسیدن به این
هدف وجود دارد .مراحل کلیدی این فرآیند شامل
این موارد هستند :نساختن ایستگاههای نیرویی که
با سوخت ذغال س��نگ کار میکنند ،آغاز خاموش
کردن یا توقف مرحله ب��ه مرحله همه نیروگاههای
س��وخت ذغالس��نگ از قدیمیترین و آلودهترین
آنها ،و گرفت��ن و ذخیره کردن کربن انتش��اریافته
از نیروگاهها .مانن��د پروژههای ذخیره کربن در زیر
زمین ک��ه در برخی از نقاط دنیا درحال پیش��رفت
است .البته این پروژه به دام انداختن کربن و ذخیره
آن در زیرزمین هنوز خیلی در مقیاس بزرگ توسعه
پیدا نکرده است و ایمن بودن و دایمی بودن آن ثابت
نشده اس��ت ،اما نشان داده شده اس��ت که در دیگر
زمینهها مثل بازیابی نف��ت و گاز طبیعی این روش
میتواندمثبتباشد.
مدیری��ت درس��ت جنگله��ا و کش��اورزی:
جنگلزدایی مناطق گرمسیری و حارهای و انتشار
گازهای گلخان��های از عملیات کش��اورزی نزدیک
30درصد گرمایش جهان��ی را نمایندگی میکند.
ما میتوانیم با کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانهای
از جنگلتراش��ی و تأمین محصوالت غذایی مورد
نیازمان به صورت پای��دار با گرمایش جهانی مبارزه
کنیم .ب��ه عبارتی با حف��ظ جنگله��ا و عملیات
کشاورزی پایدار میتوانیم اثر گازهای گلخانهای را
کاهش دهیم .بررسی انرژی هستهای :سالهاست
انرژی هس��تهای بهعنوان جایگزین مناسبی برای
سوختهای فسیلی معرفی شده است و ثابت شده
برای مه��ار گرمایش جهانی خیل��ی میتواند موثر
باشد اما همیشه امنیت آن مورد سوال است .فاجعه
فوکوشیما در ژاپن گویای همین عدم امنیت کافی
برایجانانسانهاومحیطزیستاست.
اطمینانازطرحهایتوسعهپایدار:کشورهایدنیا
ازتوسعهیافتهترینتاکمتوسعهیافتهترینکشورهابه
صورت خیلی برجستهای در سهمشان از مشکالت
تغییر اقلیم و در مسئولیتها و قابلیتشان در کنترل
آن همه با هم سهیم هستند .یعنی همه دنیا باید در
مسیر توسعه پایدار و همسو با حفظ محیطزیست
گام بردارند و هر یک به نوبه خود سهمی در کاهش
انتشار گازهای گلخانهای دارند .یکی از این راههای
موفقیتآمیز مبارزه با گرمایش جهانی و تغییر اقلیم
تأمین اعتبارات مالی از س��وی کشورهای ثروتمند
به کشورهای فقیر است تا به آنها کمک شود که به
سمتتوسعهسوختهایکمکربنگامبردارند.
بنابراین حرکت به س��مت روشهای فوق باعث
میش��ود این پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
در درازمدت افت پیدا کند .مس��أله اصلی این است
که تمام کش��ورهای دنیا این عزم را داش��ته باشند
تا از س��وختهای فس��یلی یا انرژیهای غیرقابل
تجدید کمتر اس��تفاده کنن��د .در ای��ن بین نقش
کش��ورهای قدرتمند و توس��عهیافته در کمک به
کشورهای درحال توسعه به منظور مبارزه با تغییر
اقلیم بسیار بارز خواهد بود .اگر بازار سرمایهداری و
تجارت پرسرعت جهانی بگذارد که این جابهجایی از
سوختهایفسیلیبهسمتانرژیهایقابلتجدید
اتفاقبیفتد.
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با تاریخ کشور ما عجین بوده اس��ت .منتها یک زمانی
ایرانیانمتناسبباقوانینطبیعیچیدمانتوسعهخود
را طراحی میکردند یعنی میرفتندبه سمت استفاده از
کاریزهاوقناتهاوهمچنیناستفادهازآبمازادطبیعی
درسفرههایآبزیرزمینیموجود .اماوقتیبهابزارهای
مختلفتجهیزشدنددیگرقوانینطبیعیرادرچیدمان
توسعه خود رعایت نکردند و بیمهابا توسعه را گسترش
دادند .و کشوری که حداکثر میتوانست تا 10میلیون
هکتار از وس��عت اراضیاش را به کشاورزی اختصاص
دهد این رقم را ب��ه دوبرابر افزای��ش داد .همچنین ما
صنایعی را مستقر کردیم که به هیچ عنوان با اکولوژی
این کشور سازگار نیس��تند .این موارد سبب شد که ما
عالوه بر خشکسالی طبیعی با یک خشکسالی دیگر که
بهمراتبمهمتراستبهنامخشکسالیمدیریتیروبهرو
ش��ویم .یعنی االن آن چیزی که دارد کش��ور را تهدید
میکند خشکس��الی مدیریتی یا نابخردی مدیریتی
است که سبب میشود ما به جای اینکه از مزیتهای
طبیعی خودمان و پتانسیلهای طبیعی این کشور در
حوزه تقویت توریس��ت ،یا اقتصاد انرژیه��ای نو یا در
حوزهاستفادهاز مرز4600کیلومتری آبیحرکتکنیم
و ترانزیت و تجارت را بهعنوان دست باال بگیریم ،رفتیم
به سمت تبدیل کشور به سرزمینی که تمام محصوالت
غذایی خودش را تأمین کند یا اینکه در حوزه صنعت
به خودکفایی برس��د و این باعث ش��ده که ما بیش از
85درصد اندوختههای آبی خود را استفاده کنیم و این
بزرگترین بحران را برای نس��ل امروز و ف��ردا به ارمغان
آورده است .هیچ گاه در هیچ شرایطی نباید اجازه دهیم
که بی��ش از 40درصد از منابع آبی مورد اس��تفاده قرار
گیرد،ولیماتا85درصداستفادهکردیم.

آگهی مزایده
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بت
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جمعی�ت ه�ال احمر اس�تان اردبیل در نظ��ر دارد اقالم
مس��تعمل و ضایعات فلزی خود را از طری��ق مزایده عمومی
به فروش برس��اند.متقاضیان م��ی توانند ظرف یک هفته پس
از انتش��ار دومین نوب��ت آگهی در همین روزنامه نس��بت به
بازدید اقالم مورد مزایده و اخذ فرم ش��رکت در مزایده و ارائه
پیش��نهادات خود در اوقات اداری به دبیرخانه جمعیت هالل
احمر واقع در :خیابان امام خمینی،جنب استادیوم تختی
مراجعه فرمایند.
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اردبیل

دولت چه کارهایی میتواند و باید انجام دهد تا این
پدیدهروبهشدتراکنترلکند؟

چندین کار را ما باید بهصورت همزمان انجام دهیم.
یکی اینکه برویم به سمت تزریق دانایی و آموزش برای
مردم ،دانشجویان ،دانشآموزان و برای مدیران و طبقه
تصمیمسازوتصمیمگیرکهمتوجهاهمیتقضیهشوند.
یادمان نرفته در آس��تانه انتخابات مجلس هشتم وقتی
خبرنگاران از رهبران گروههای سیاسی میپرسیدند که
ش��ما برای بحث تغییر اقلیم و Global Warming
چهبرنامهوطرحیدارید،همینطوربهچشمخبرنگاران
با تعجب ن��گاه میکردن��د و میگفتند تغیی��ر اقلیم...
گرمایش جهانی ...یعنی چه!!! و وقتی در مورد آن به آنها
توضیح داده میشد آنها جواب میدادند این چه ربطی
به انتخابات دارد .یعنی ما چنین مسئوالن و نمایندگانی
داش��تیم که از موضوع خبر نداش��تند و اینکه چنین
بیتفاوتی در باالترین سطح وجود دارد ،مشخص است
که در برابر این پدیده نمیتوان برنامهریزی صورت گیرد.
ماهنوزیکتحقیقجامعدرموردپهنهبندیحساسیت
کشوربهموضوعتغییراقلیمانجامندادیم.هنوزنمیدانیم
که آسیبپذیری کدام یک از اس��تانهای ما نسبت به

فرآیند تغییر اقلیم بیش��تر اس��ت .هنوز نمیدانیم چه
س��همی از خشکی زاگرس ناش��ی از تغییر اقلیم است،
چه سهمی ناشی از ریزگردهاست و چه سهمی ناشی از
فشارداموکشاورزیاست.بنابراینخیلیازپژوهشهای
بنیادی که باید در این 20س��ال انجام میشد به دلیل
بیتوجهی دولتها صورت نگرفت .چرا انجام نشد چون
مردمی که نمایندههای خودشان را به مجلس فرستادند
برایشانمسائلمحیطزیستجدینبودهاست.ماداریم
در کش��وری زندگی میکنیم که مجموع تشکلهای
مردمنهاد آن به  500تا هم نمیرس��د .در صورتی که در
کشوری که 78میلیون نفر جمعیت دارد در نرم جهانی
دست کم باید 40هزار NGOفعال وجود داشته باشد.
به همین خاطر است که هدفگذاری ما برای برنامه پنج
ساله ششم این است که دست کم این رقم را به 10هزار
NGOفعالبرسانیم.اگرایناتفاقبیفتدوتغییررویکرد
در س��طح کالن صورت گیرد ،مس��لما ما میتوانیم به
سمت کاهش وابستگی معیشتی به سرزمین برویم .و
اگر این اتفاق بیفتد ،آن��گاه هیچوقت خطر تغییر اقلیم
نمیتوان��د برای کاه��ش درآمد پای��دار ایرانیان خیلی
جدیباشد.

نگاه
اندراحواالتگرفتنآمارتغییراقلیم
ازسازمانمحیطزیست

پیچاندن رسانه توسط مسئوالن
بهروز مهدیزاده | رس��انه در هم��ه جای دنیا
رابط بین دولت و عرصه عمومی اس��ت و رسالتش
تقویت و بهبود هر دو از طریق انتقال واقعیت .حال
این واقعیت چه شیرین باش��د و چه تلخ باید انتشار
یابد تا در آینده بر شیرینیاش افزوده و از تلخیاش
کاس��ته ش��ود .در این می��ان دو طرف ماج��را در
کشورهای پیشرفته و توسعهیافته سعی میکنند
در یک روند دموکراتیک به روزنام��ه و روزنامهنگار
اعتماد کنند و کارکردش را برای توس��عه جامعه و
سرزمینشان مفید و حضورشان را واجب میدانند.
اما در کشور خودمان که سالهاست حرف از اعتماد
به روزنامهنگار و رسالتش است ولی هنوز جای خالی
آن به شدت احساس میشود .حتی در بین مدیران و
کارمندان دولت تدبیر و امید که با روی کار آمدنشان
امید را در دل اهالی رس��انه دوباره زنده کرد .گرفتن
اطالعات و توزیع آن در میان مردم حق روزنامهنگار
است .در این بین ادارات و سازمانهای دولتی که این
اطالعات وسیع در مورد همه زوایای کشور را دارند
نقش مهمی در ایجاد اطمینان و روند توسعه بازی
میکنند .یعنی وقتی صحبت از خشکسالی و تغییر
اقلیم در ایران است چرا باید اطالعات و آمار دقیقش
را مردم ندانند ،چرا باید یک روزنامهنگار برای چنین
موضوع بسیار مهمی چند روز توسط چند کارمند
میانی سازمان محیطزیست بهرغم قولهای سفت
و سختی که میدهند سرکار بماند و در انتها با حفظ
اصول اخالق��ی!!! از دادن آم��ار و اطالعات اجتناب
کنند .متاسفانه با اینکه مدیران ادارات دولت تدبیر
و امید بر گس��ترش رابطه و تعامل با رسانهها بارها
سخن گفتند اما نتوانس��تند کارشناسان و مدیران
خود در سطوح پایینتر را در این امر توجیه کنند که
روزنامهنگاریاخبرنگارجاسوسیاآدمخرابکارنیست
و دادن اطالعات و مصاحبه کردن با آنها جزو گناهان
کبیره محسوب نمیش��ود .ظاهرا به نظر میرسد
هنوز مدیران و مس��ئوالن از درز کوچکترین خبر یا
گزارش در مورد حال و وضع کش��ور حتی اگر مثل
محیطزیس��ت یا ورزش زیاد حساسبرانگیز نباشد
ابا دارند.به گفته فعاالن و کارشناسان محیطزیست،
تغییر اقلیم کامال در ایران محسوس است و اثراتش
را ما ه��ر روز داریم مش��اهده میکنی��م .در چنین
شرایطی آمار و اطالعاتی که سازمان محیطزیست
یا هر س��ازمان دیگری دارد برای آگاه کردن مردم و
بیدار کردن آنها نسبت به این موضوع بسیار سازنده
است اما دریغ کردن آن خیانت به مردم و سرزمینی
است که در آن زندگی میکنند .مسئوالن ما خیلی
زیبا در همه مصاحبههایش��ان خ��ود را خدمتگزار
مردم میدانند اما وقتی پای عمل میرسد به مردم و
بهخصوصبهاهالیرسانهبهچشمخرابکارمینگرند.
به نظر میرس��د حتی در بین خود کارشناسهای
سازمان محیطزیست دغدغه محیطزیست و حفظ
منابع طبیعی وجود ندارد و این یعنی فاجعه .مدیر و
کارمندی که در بخش مخصوص همین موضوع کار
میکنند و در مورد آلودگی هوا و خیلی مسائل دیگر
مصاحبههاانجاممیدهندنسبتبهآگاهکردنمردم
با واقعیتهای این پدی��ده جهانی آنقدر بیتفاوت
نشان میدهند که از دادن آمار و اطالعات تکمیلی
به یک خبرنگار طفره میرون��د .به همین راحتی و
به دالیل نامعلوم مردم را از دانس��تن اینکه چقدر
تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر زندگیشان تأثیر
گذاشته محروم کردند .همین کسانی که در خارج
از محیط اداره به وضع محیطزیست انتقاد میکنند
وقتی وارد این سیس��تمهای بروکراتیک میشوند
به یک مدافع سفت و س��خت وضع موجود تبدیل
میشوند و پیچاندن رسانه و مردم را از وظایف اصلی
خود میدانند .آیا درست اس��ت که یک خبرنگار را
که سعی دارد آمار دقیق را به اطالع مردم برساند تا
بلکه با مشارکت آنها بخشی از این فجایع را بسامان
برسانند برای چند روز سر دواند و درنهایت هم هیچ
آماری به او نداد؟ آیا درس��ت اس��ت مردم و نماینده
آنها یعنی خبرنگاران را نامحرم دانست؟ آیا درست
است مدیریت یک سرزمین را تنها از پشت یک میز
اداره کرد؟
آقایانوخانمهایمسئولازچهمیترسید؟

