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»شهروند«داستانچالشبرانگیزتنهاجزیرهدریایخزررابررسیمیکند

آشوب در آشوراده
ذره بین

درخواستچندفعالمحیطزیستکشورازرئیسجمهوریمبنیبرواگذاریآشوراده

در تصمیم تان تجدیدنظر کنید
شهروند|  دستور دولت مبنی بر تبدیل بخشی از 
جزیره آشوراده به منطقه گردشگری واکنش شدید 
فعاالن محیط زیست کشور را در پی داشت. در هر 
کشور توسعه یافته ای نظر متخصصان بسیار مهم 
است، بنابراین »شهروند« نیز در گفت وگو با چندتن 
از متخصصان و فعاالن محیط زیست دالیل مخالفت 
آنها با ای��ن تصمیم  دولت را بررس��ی می کند. آنها 
می گویند اگر دولت دغدغه اشتغال دارد هنرش باید 

رونق اقتصادی بدون نابودی محیط زیست   باشد.
رئیسجامعهجنگلبانیایران:آشوراده
موردهجومزمینخوارانقرارخواهدگرفت

کاظ��م نصرتی، رئیس جامع��ه جنگلبانی ایران 
در گفت وگو با خبرنگار »ش��هروند« گفت: آشوراده 
پیشینه و سابقه تاریخی دارد و یکی از مناطق مهم 
ماهیگیری و تولید خاویار ایران از دیرباز بوده  است. 
آش��وراده یک منطقه خاص و ویژه اس��ت که باید 
نهایت دقت در حفاظت از آن را به کار برد. موقعیت 
اس��تراتژیکش این جزیره را به ص��ورت مجموعه 
مناطق حفاظت��ی و زیس��ت محیطی درآورده که 
هرگونه دخل وتصرف و ساخت وساز در آن نادرست 
اس��ت و هرگونه دخالت نابجا و نامانوس با طبیعت 
موجب از بین رفتنش می شود. البته نمی گویم که 
از این جزیره هیچ اس��تفاده ای نشود اتفاقا می توان 
در آن جا کار اکوتوریس��م کرد اما باید برای این کار 
هدف گذاری و برنام��ه و مدیریت قوی و مخصوص 
داشت. باید کسانی که اهل این نوع سفرها هستند 
با شرایط خاصی وارد مناطق حفاظت شده شوند. 
نه این که جزی��ره را تبدیل به تفرجگاه کنیم و پای 
هر نوع گردشگری به آن جا باز شود و ساخت وسازها 

شروع شود و تخریب ها افزایش یابد.
وی درباره تبعات تبدیل جزیره آشوراده به منطقه 
گردشگری گفت: یکی از اولین تبعاتش ایجاد فساد 
زمین خواری است. یعنی همان بالیی سر این جزیره 
می آید که سر کل شهرها و روستاهای شمال ایران 
آمد. هرسال آمار ارایه می دهند که میلیون ها نفر به 
استان های ش��مالی آمده اند اما هیچ کس محاسبه 
نمی کند ک��ه خروجی این س��فر چیس��ت و چه 
ضررهایی به محیط زیست وارد شده و چه زباله هایی 
در طبیعت برجا مانده است. مدیریت گردشگری در 
کشور ما حساب شده نیس��ت و چون حساب شده 
نیست به محیط زیست آسیب می رساند. در ماجرای 
آش��وراده  نیز همین آینده را پیش بینی می کنم. 
یعنی تملک اراضی و دست اندازی به طبیعت شروع 

می شود و این خود مفسده برانگیز است.
این فعال نامی محیط زیست از رئیس جمهوری 
خواست که جلوی این ش��یوه گردشگری مبتنی 
بر ساخت وس��از و تخریب منابع طبیعی را بگیرد 
و در ادامه اظهار داش��ت: آق��ای رئیس جمهوری! 
آش��وراده نباید واگذار ش��ود. می ت��وان از راه های 
دیگر اشتغالزایی می کرد. می تواند گردشگری را با 
مدیریت علمی پیش  برد. باید بیشتر از اینها مراقبت 
کرد. نباید پای هر نوع گردشگری را به هرجای بکر 
و منحصربه فردی باز کرد. م��ن آینده تاریکی را در 
صورت اجرای این طرح برای آش��وراده پیش بینی 

می کنم.
نصرت��ی س��پس انتقادات��ی هم ب��ه مجموعه 
دولت داش��ت و اش��کال را در نگاه دولت به مقوله 
محیط زیس��ت عنوان کرد:  بعضی از مسئوالن رده 
باالی دولت بنا به اش��تباه خود یا بن��ا به اطالعات 
غلطی که دریافت کردند رس��ما در سخنرانی شان 
می گویند که جهاد کشاورزی برود اختالف دیرینه 
مردم با س��ازمان منابع طبیع��ی را حل کند حتی 
دس��تورالعمل 3/13 به تمام س��ازمان های منابع 
طبیعی بخشنامه شد که اختالفشان را در حضور 
یک کمیت��ه 3نفره با مردم حل کنن��د. در صورتی 
که واقعیت چیز دیگری اس��ت و این بخشنامه ها 
خالف قانون است. همه می دانیم که منابع طبیعی 
کشور بیش از 100 سال است که در اختیار بخش 
کش��اورزی قرار داش��ته و دارد. به جز 4 سال )50-
46(. عم��وم سیاس��ت گذاری ها و هدف گذاری ها 
و برنامه های درازمدت و مس��تمر توس��ط بخش 
کش��اورزی تهیه ش��ده و تمام مش��کالت بخش 
کشاورزی بر منابع طبیعی کشور تلمبار شده است. 
از قبل هم این روند بوده اس��ت. از قانون اصالحات 
ارضی که بد اجرا شد تا بعدها که قانون حفاظت از 
جنگل ها با قوانین بخش کشاورزی در تضاد شد و 
تمام بار منفی این تضاد روی منابع طبیعی س��وق 
داده شد. یعنی در هر فصل و هر دهه ای با یک شعار 
تیشه به ریش��ه منابع طبیعی زدند. در دهه 60 با 
شعار اشتغال و تولید و خودکفایی آمدیم عرصه های 
زیادی از منابع طبیعی را تخریب کردیم و در دهه 
70 هم با شعار دیگر و در دهه 80 هم با طرح طوبی و 
باغشهر و باغ ویال عرصه های وسیعی را واگذار کردیم 
و این تخریب ها بازهم همچنان ادامه دارد. در حالی 
که وظیفه سازمان جنگل ها هیچ گاه واگذاری زمین 
نبوده و حفاظت از زمین ها بوده اس��ت. ما تا جایی 
پیش رفتیم ک��ه زمین های کش��اورزی تاریخی و 
حاصلخیز را تبدیل به ویال کردی��م و برای جبران 
این فاجعه، بخش کشاورزی را به عرصه های منابع 
طبیعی سوق دادیم، به عرصه های شیب دار بردیم، 
حتی تا قل��ه کوه هم رفتیم تا کش��اورزی کنیم اما 
تمام این اقدامات موجب نابودی منابع طبیعی ما 
شد. وقتی نگاه ما به محیط زیست و منابع طبیعی 
اینچنین باشد خب طبیعی است که آشوراده هم 
واگذار شود و در آینده ای نه چندان دور دیگر چیزی 

از این جزیره زیبا هم نماند.
رئیسهیأتمدیرهانجمنحمایت

ازحیوانات:بایدفاتحهآشورادهراخواند
سیدجاوید آل داوود، رئیس هیأت مدیره انجمن 

حمایت از حیوانات نیز در گفت وگو با »ش��هروند« 
اذعان کرد:  هرگونه طرح و پ��روژه ای، طبق قانون 
باید براس��اس ارزیابی زیست محیطی اجرا شود اما 
معلوم نیست که درخصوص این واگذاری آیا ارزیابی 
زیست محیطی انجام شده یا نه و اگر شده و سازمان 
محیط زیس��ت اجازه اش را داده برپایه چه اسناد و 
مدارکی این کار را کرده اس��ت. آقایان باید مدارک 
را به مردم ارای��ه دهند که برپایه چه مس��تندانی 
اجازه اجرای این طرح را داده اند و این واگذاری چه 
فایده ای برای مردم خواهد داشت. به هر حال ما باید 
بدانیم که براساس چه معیارهایی این تصمیم گرفته 
شده است. در هر صورت دولت باید قانون را اجرا کند 
و قانونمند باشد و ارزیابی زیست محیطی را به مردم 
نشان دهد. دولت نمی تواند به بهانه این که این طرح 
توجیه اقتصادی دارد و برفرض فرصت شغلی ایجاد 
می کند، محیط زیست را فدا کند. اگر می تواند برود 
طرح های اشتغالزایی اجرا کند که محیط زیست را 
به نابودی نکش��اند اما اگر هنرش را ندارد دست از 
سر محیط زیست هم بردارد. چون اگر این طرح در 
آشوراده اتفاق بیفتد عاقبت مناطق حفاظت شده 
دیگر ایران ه��م در انتظارش اس��ت. مانند عاقبت 
سرخه حصار یا پارک نیا در ارومیه. آن روز که مجوز 
صید تنها موجودات زنده دریاچ��ه ارومیه را صادر 
کردند تا مثال صنعت ماهیگیری رونق بگیرد و غذای 
ماهی تأمین شود آیا فکرش را می کردند که عاقبت 

دریاچه ارومیه این گونه شود؟  
وی افزود: با این نحوه مدیریت ما به سمت نابودی 
کامل تمام عرصه های منابع طبیعی مان می رویم 
چون هیچ نظارتی وجود ندارد. اصال دس��تگاه های 
دیگر فراتر از قانون و س��ازمان محیط زیس��ت هم 
عمل می کنند. مانند قضیه صدور مجوز شکار برای 
خارجی ها که توسط یک نهاد دولتی و بدون اجازه 

سازمان محیط زیست صادر شد. 
آل داوود در پایان خاطرنش��ان کرد: در مملکت 
ما عرصه های طبیعی با آن که دس��ت دولت است 
در حال از بین رفتن اس��ت چه برس��د به این که به 
بخش خصوصی هم داده شود. دولتی که نمی تواند 
از محیط زیست کشور محافظت کند قادر به نظارت 
بر عملکرد بخش خصوص��ی در ارتباط با حفاظت 
از محیط زیس��ت هم نخواهد بود. ب��ا ورود بخش 
خصوصی و گردشگری به آشوراده باید فاتحه این 
جزیره زیبا و بکر را خواند. به همین دلیل است که 
از دول��ت می خواهم یک بار دیگر در تصمیمش��ان  

تجدیدنظر  کنند.
فعالمحیطزیست:فاجعهخواهدآفرید

کاظم نجاریون، فعال محیط زیست سرشناس 
ایرانی که به پدر زمین پاک مش��هور اس��ت نیز در 
گفت وگو با خبرنگار »شهروند« گفت: در کشورهای 
مختلف دنیا مانن��د آمریکا و اروپا و آفریقا ش��اهد 
واگ��ذاری مناطق حفاظت ش��ده ب��ه بخش های 
خصوصی هستیم اما در آن جا هم قانون در این باره 
کامل اس��ت و هم نظارت س��فت و سخت وجود 
دارد و هم ش��رایط واگذاری علمی و دقیق اس��ت. 
مثال چندی پی��ش یک آلمان��ی در آفریقا یکی از 
مناطق حفاظت ش��ده را به م��دت طوالنی اجاره 
کرد تا گردش��گر خاص را به آن ج��ا بیاورد. خیلی 
هم ب��رای آن جا پول خرج کرد. پ��ول زیادی هم از 
آن جا کس��ب کرده اس��ت اما این واگذاری بدون 
نظارت رها نمی ش��ود. یعنی طرف در عین این که 
پول زیادی از آن منطقه درمی آورد به همان اندازه 
هم مجبور اس��ت برای حفاظت از آن جا پول خرج 
کند و از حیوانات هم محافظت کن��د اما در ایران 
شرکت های خصوصی ابتدا به فکر ساختمان سازی 
می افتند. بعد کامیون کامیون بتون و س��یمان و 
سنگ می آورند. بعد وسط کار پشیمان می شوند 
و کار را ول می کنن��د ب��ه امان خ��دا و می روند. در 
این واگذاری نیز همه چیز بس��تگی به این دارد که 
دولت چه قصدی از این واگذاری دارد. اگر دلسوزانه 
باشد و نظارت بر گردشگری قوی باشد خیلی هم 
خوب است که هم مناطق حفاظت شده مستمرا 
و شدیدا محافظت ش��وند و هم خودشان بهره مند 
شوند از سودش. اما آیا ش��رکت های اقتصادی در 
ایران باتوجه به شناخت و تجربه ای که داریم سهم 
بزرگی از درآمدش��ان را صرف حفاظ��ت و ارتقای 
محیط زیست می کنند. من به شخصه به هیچ وجه 

به این مسأله خوشبین   نیستم. 
وی اظهار داش��ت:  دولت توانای��ی نگهداری آن 
منطقه زیب��ا را ندارد و بودجه ای ه��م برای این کار 
ندارد، بنابراین می خواهد آش��وراده را به ش��رکتی 
واگذار کند ک��ه بتواند از عهده ای��ن کار  برآید و در 
کنارآن  نفع مالی هم بب��رد اما در ایران و با فرهنگ 
فعلی این کار ش��دنی نیس��ت و نتیج��ه معکوس 
می دهد. اینها عاقب��ت واگذاری های بی نظارت به 

بخش خصوصی است.
نجاری��ون در ادامه تصریح ک��رد:  دغدغه های 
محیط زیستی باید در درجه اول طرح هایمان قرار 
بگیرد اما با سوابقی که در کشورمان وجود دارد، تا 
به حال که این روند واگذاری ها مثبت نبوده است. 
ما در ایران به طور کل مشکل نظارت در هر بخشی 
را داری��م و چون دولت در بخش گردش��گری هم 
نمی تواند نظارت دقیق و قاطعی داشته باشد و تا 
به حال هم نداش��ته اس��ت واگذاری آشوراده یک 
اقدام نامناس��ب دیگر خواهد ب��ود. چون مطمئنا 
شرکت های خصوصی می خواهند در آن جا هتل و 
جاده بسازند و به فکر اقامت دایم مسافران هستند. 
شاید آش��وراده برای گردش چندساعته بعضی از 
مسافران عالقه مند به این نوع سفرها خوب باشد 
اما ساخت وساز و اقدامات دایم نتیجه ای فاجعه بار 

برای آشوراده به ارمغان می آورد.

باالخره آش��وراده واگذار می   ش��ود. آب پاکی روی 
دس��تان طبیعت و حیات وحش ریخته ش��د. چندی 
پیش سرتیتر خبرگزاری   های سراسر کشور به موضوع 
واگذاری تنها جزیره دریای خزر به  مقاصد گردشگری 
اختصاص یافته بود. جزیره   ای که در مرکز شبه جزیره 
میانکاله در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان  قرار 
دارد. آش��وراده در  س��ال 1354 جزو نخستین مناطق 
زیست کره جهان معرفی و ثبت ش��د. در همین حال 
در کنوانسیون جهانی رامس��ر در زمره تاالب های مهم 
دنیا قرار گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت 
آن در پناهگاه حیات وحش اس��ت ک��ه در تمامی ایام  
س��ال میزبان انواع پرندگان است. جزیره آش��وراده از 
نظر اهمیت اکولوژیکی و حیات وحش از درجه بس��یار 
باالی حفاظتی برخوردار اس��ت و برای محیط زیست 
کشور اهمیت فوق العاده ای دارد. از  سال 72 به دلیل باال 
آمدن سطح آب و وقوع سیل مردم ساکن این جزیره که 
حدود  هزار نفر بودند این جزیره را به مقصد بندرترکمن 
ترک کردند و از آن موقع به بعد منطقه خالی از سکنه 
و بسیار بکر برای حیات وحش تبدیل شده است.  سال 
گذشته حرف وحدیث ها از واگذاری این جزیره به یک 
شرکت لبنی حکایت داش��ت که براساس آن شرکت 
موظف بود که آش��وراده را به قطب گردشگری شمال 
کشور تبدیل کند، البته این کار باید براساس معیارهای 
زیست محیطی و گرفتن ارزیابی محیط زیست از سوی 
سازمان محیط زیست انجام می ش��د. به گفته معاون 
عمرانی استاندار گلس��تان در مهرماه  س��ال گذشته، 
»میانکاله دارای طرح مصوب است که مورد تأیید شورای 
محیط زیست کشور است و در آن، طرح های زیادی از 
آشوراده درحوزه گردشگری و طبیعت گردی قرار دارد 
و در منطقه غربی آش��وراده سپر حفاظتی پیش بینی 
شده است  و مابقی منطقه تفریحی است و طرح آشوراده 
طرح مصوب سازمان حفاظت محیط زیست است که 
طرح جامع و کاملی اس��ت.«  این گفته   ها سریعا همه 
فعاالن محیط زیس��ت و س��ازمان های مردم نهاد را با 
یکدیگر بر سر حفاظت از آشوراده متحد کرد تا مانع از 
چنین واگذاری ش��وند. در زمان مناقصه گذاشتن این 
جزیره برای طرح گردش��گری، شرکت سرمایه گذاری 
توسعه گردشگری آش��وراده برنده این فراخوان شد و 
بخشی از س��رمایه گذاری این پروژه مربوط به سهامی 
است که شرکت لبنی نام صباح دارد. حال شرکت لبنی 
صباح قرار است در یک منطقه بی بدیل اکولوژیکی چه 
کاری انجام دهد بر کسی معلوم و مشخص نیست. این 
رخدادها همزمان بود با اعتراضات شدید مردم و فعاالن 
محیط زیس��ت که معتقد بودند توس��عه گردشگری 
در ای��ن منطقه حیات وح��ش بی نظیر آن ج��ا را نابود 
می کند. س��روصدای ناشی از ورود مس��افران، افزایش 
تعداد گردش��گر، تبدیل طبیعت گردی با تعداد بسیار 
محدود به گردشگری عمومی س��بب می   شود که به 
تدریج حیوان��ات و پرندگان از آن منطقه دور ش��وند و 
م��رگ تدریجی آش��وراده رقم بخ��ورد. در نتیجه این 
قضیه مس��کوت ماند تا این که دکتر حسن روحانی از 
واگذاری تنها جزیره دریای خزر به سازمان گردشگری 
جهت توسعه گردش��گری و به بهانه اشتغالزایی خبر 
داد. باز هم فریاد دوس��تداران محیط زیست علیه این 
جریان برخاس��ت که صنعت گردش��گری با حفاظت 
محیط زیست جور در نمی آید اما این بار به نظر می رسد 
دولت عزم��ش را جزم کرده ت��ا حامیان ای��ن طرح را 
خوشحال کند و ارمغانی برای اشتغال جوانان منطقه به 
همراه بیاورد. در این بین سکوت سازمان محیط زیست 
برای فعاالن محیط زیس��ت شگفت آور بود و برخی هم 
این س��ازمان را متهم به کوتاه  آمدن در میان بازی های 
سیاسی کردند اما برخی هم هس��تند که همچنان از 
بانوی نجات زمین دفاع می کنن��د و او را قربانی برخی 

سیاست ها دانستند.
مصوبههایمربوطبهواگذاریآشوراده

در سفر اول ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد 
به استان گلس��تان و بنا به مجوز هیأت محترم دولت 
و براس��اس دس��تورالعمل اجرایی آیین ماده 8 قانون 
سازمان گردشگری، آش��وراده به عنوان منطقه نمونه 
گردش��گری ملی در 1384/05/11 مصوب ش��د. در 
این راس��تا مطالعات امکان سنجی جزیره و تهیه بسته 
سرمایه گذاری و تکمیل فرم های UNIDO )فرم های 
سرمایه گذاری کمک  های فنی و اقتصادی ایران( توسط 

اداره کل گردشگری انجام شد.
اولی��ن جلس��ه کارگ��روه کارآفرین��ی و واگ��ذاری 
خدمات زیست محیطی به بخش غیردولتی با موضوع 
س��رمایه گذاری در جزیره آش��وراده در 1391/6/13 
در محل دفتر توس��عه مدیریت سازمان محیط زیست 
برگزار شد و مصوبات جلس��ه در 3بند طی نامه شماره 
24983/91 م��ورخ 1391/6/14 ب��ه معاون توس��عه 

مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان ارسال شد.
طی نامه شماره 25223/91 مورخ 91/6/15 معاون 
محترم محیط زیست طبیعی سازمان به معاون توسعه 
مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان ضوابط و نحوه 
اجرای فعالیت های طبیعت گردی در جزیره آشوراده 

اعالم شد.
نامه مشترک رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و اس��تاندار گلس��تان ب��ه ش��ماره 1-41023 مورخ 
1391/7/19ب��ه ریاس��ت محترم جمه��وری )دکتر 
احمدی نژاد( ب��ا موضوع انتق��ال دس��تگاه بهره بردار 
جزیره آش��وراده از وزارت جهاد کش��اورزی به سازمان 
محیط زیس��ت با مستندات مربوطه ارس��ال و با پاسخ 

مثبت روبه رو ش��د. این نامه توس��ط مدی��رکل دفتر 
فنی اس��تانداری گلستان به ش��ماره 115596 مورخ 
1391/11/2 ب��ه اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت 

گلستان ارسال شد.
س��ومین جلس��ه کارگروه کارآفرین��ی و واگذاری 
خدمات زیست محیطی به بخش غیردولتی با موضوع 
سرمایه گذاری در جزیره آشوراده در  91/8/2 در محل 
دفتر توسعه مدیریت سازمان محیط زیست برگزار شد 
و مصوبات جلسه در 3 بند طی نامه شماره 33043/91 
مورخ 1391/9/21 معاون توس��عه مدیریت، حقوقی و 

امور مجلس سازمان ارسال شد.
این گوش��ه ای از روندی بود که در دولت قبلی تالش 
داشت تا طرح واگذاری این جزیره به قسمت گردشگری 
را اجرای��ی کند که با مقاومت فعاالن محیط زیس��ت و 
دالیل دیگر اتفاق نیفتاد اما به هر دلیلی مجددا دولت 
تدبیروامید که از قضا از زمان روی کار آمدنش بر مسند 
قدرت شعارهای زیست محیطی س��ر می داد و خود را 
حافظ منابع طبیعی و محیط زیست ایران می-خواند 
و از احی��ای دریاچه ارومیه و دیگ��ر تاالب  های در حال 
خشک شدن حرف می زد، تأکید بر واگذاری این جزیره 

می کند و ظاهرا به نظر می رسد بر 
تصمی��م خود مصر اس��ت. اگرچه 
آنها تأکی��د کردند ک��ه این طرح 
هیچ گونه آسیبی به محیط زیست 
دست نخورده میانکاله نخواهد زد 
چرا که براس��اس کار کارشناسی 
قس��متی از این جزیره که قبال در 
زون گردشگری قرار گرفته مناسب 
این کار در نظر گرفته شده است و 
مابقی این جزیره که قسمت اعظم 
حیوانات و پرندگان را در خود جای 
داده همچنان منطق��ه حفاظتی 

باقی خواهد ماند که البته این نظر هم با مخالفت جدی 
اصحاب محیط زیستی کشور روبه رو شد که معتقدند 
کوچکترین  ساخت وساز یا فعالیت گردشگری در کل 
منطقه آشوراده و میانکاله منجر به نابودی این جزیره 

خواهد شد.
آشورادهسرنوشتی

هماننددریاچهارومیهخواهدداشت
دکتر جمشید منصوری، پرنده شناس شناخته شده 
ایران��ی در گفت وگو ب��ا »ش��هروند« درخصوص طرح 
واگذاری آشوراده به صنعت گردشگری چنین اظهارنظر 
کرد:   اوال این تصمیم بدون هیچ گونه کار کارشناس��ی 
انجام شد، البته آقایان می   گویند کارشناسی کردند ولی 
من بعید می دانم. خود آقای کهرم که مش��اور سازمان 
محیط زیست اس��ت ش��دیدا با این موضوع مخالف 
هستند، چون باید هرگونه طرحی در مناطق طبیعی و 
حفاظت شده با بررسی اثرات آن انجام شود که مطمئنا 

این کار انجام نشده است.
منصوری از طرف دیگر با اش��اره ب��ه تجربه دریاچه 
ارومیه خاطرنشان کرد: فکر کنم هنوز گزارشات بنده در 
مورد دریاچه ارومیه در سازمان وجود دارد که آن موقع 
با هرگونه سدسازی در آن منطقه مخالف بودم که خب 

نتیجه این سدسازی   ها را هم دیدیم.
 االن هم وضع مثل دریاچه ارومیه اس��ت که اگر این 
طرح اجرا شود آشوراده هم سرنوشتی همچون دریاچه 

ارومیه پیدا خواهد کرد. 
وی در ادامه با انتقاد از ای��ن طرح اذعان کرد: بنده به 
شدت با این طرح مخالفم چون ابتدا آقایان می گویند 
برای توس��عه گردش��گری و اش��تغال این کار را انجام 
می دهند بعد که این طرح مدت کوتاهی اجرا می شود 
مجددا ب��ه حال خود ره��ا می ش��ود و از درون آن یک 

جریانی برای زمین خواری درست می شود. 
جمش��ید منصوری در ادامه افزود: این   ه��ا در ابتدا 
به هر نحوی مقامات را متقاع��د می   کنند که به دنبال 
فالن طرح و برنامه هستند و این برنامه   ها برای توسعه 

جوامع محلی بس��یار مفید اس��ت ولی بع��د از مدتی 
زمین خ��واری صورت خواهد گرفت. همی��ن اتفاق در 
دریاچ��ه ارومیه هم افتاده اس��ت. االن هم که این همه 
بودجه برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص دادند اما 
همه چیز را خ��راب کردند و عمال اتفاق مثبتی نیفتاده 
است. آش��وراده هم دارد به همین وضع دچار می شود 
ما هم نمی توانیم با دولت درگیر شویم ولی اگر فشارها 
از سوی مردم و فعاالن محیط زیست زیادتر شود شاید 
دولت عقب نشینی کند و ماجرای دریاچه ارومیه دیگر 

اتفاق   نیفتد.
دکتر جمش��ید منصوری در برابر این پرس��ش که 
آیا راه ان��دازی منطقه گردش��گری اص��وال در منطقه 
حفاظت شده ای مثل آشوراده کار درستی است، چنین 
پاس��خ داد: اصال راه اندازی گردش��گری در این منطقه 
درس��ت نیس��ت. اگر آقایان راس��ت می گویند بیایند 
خارج از منطقه حفاظت ش��ده و در روس��تای واقع در 
ش��رق ترکمن صحرا با دخالت دادن بخش خصوصی 
این کار را انجام دهند، البته با کار کارشناس��ی دقیق تا 
هیچ گونه آسیبی به منطقه وارد نشود. یعنی بیایند محل 
اسکان گردشگران را در خارج از منطقه انتخاب کنند 
تا هیچ گونه زمینی تصاحب نشود و 

زمین خواری برطرف شود.
واگذاریآشورادهقابلباور

نیست
حر منص��وری یک��ی از فعاالن 
پرکار محیط زیست میانکاله است 
که به دلیل آشنایی ذاتی اش با این 
س��رزمین چهره شناخته شده ای 
درخصوص این طرح اس��ت. این 
ع��کاس و طبیعت گ��رد واگذاری 
این طرح را غیرقابل باور دانس��ت. 
وی درخص��وص این جری��ان به 
خبرنگار »شهروند« وقایع را اینچنین توصیف کرد: روز 
جمعه هفته گذشته این موضوع از طرف خبرگزاری ها 
شروع شد. ابتدا واقعا نمی دانس��تیم که جریان از چه 
قرار اس��ت. برای ما قابل باور نبود به دلیل این که فکر 
می  کردیم این دولت نگاه از پایین به باال دارد نه برعکس 
آن. رئیس جمه��وری که احیای دریاچ��ه ارومیه را از 
اولویت های دولت خود می دانس��ت همیشه حرف از 
اهمیت محیط زیس��ت می زد، بنابراین طبیعی است 
که از شنیدن چنین خبری شگفت زده شویم. فعاالن 
محیط زیست و اهالی منطقه در برنامه های  مختلفی 
بارها اعالم کردی��م که مخالف  واگ��ذاری حتی یک 
متر از جزیره آشوراده برای ساخت وساز هستیم.  حر 
منصوری در ادامه افزود: در قس��مت شرقی آشوراده  
روستایی با تعداد ساکنان محدودی وجود داشت که 
در  س��ال 71-69تحت تأثیر بازش��دن ولگا به زیر آب 
رفت. ساکنان آن جا با هماهنگی شهرداری، فرمانداری 
و اس��تانداری وقت به بندر ترکمن انتقال یافتند از آن 
موقع جایگاهی برای س��اخت وجود ندارد یعنی این 
جزیره ظرفیتی برای ساخت وس��از با هر هدفی ندارد. 
تنها تأسیسات شیالت وجود دارد. وی سپس با تأکید بر 
وضع شکننده این جزیره به »شهروند« چنین اظهارنظر 
کرد: در حال حاضر که هیچ گونه برنامه گردشگری در 
این منطقه وجود ندارد، اسکله آشوراده شاهد رفت و 
آمد چندین قایق و فعالیت یک رستوران است که در 
یک روز عادی بی��ش از 250بار قایق به جزیره می  رود 
که با احتساب راه برگشت 500بار رفت وآمد قایق در 
روز داریم که این می تواند آس��یب جدی بر منطقه به 
دلیل نشت بنزین، ایجاد سروصدا و عوامل دیگر وارد 

سازد. 
این فعال محیط زیس��ت به اهمیت کانال آش��وراده 
اشاره می کند. این کانال که به کانال چوپوغلی معروف 
اس��ت مهم ترین کریدور دریای خزر و تاالب میانکاله 
اس��ت.  درواقع یک آبراهه حیاتی بین دری��ای خزر و 
خلیج گرگان یا همان میانکاله است. بزرگترین محل 

تخم ریزی ماهیان اس��تخوانی مثل ماهی کپور است. 
چون این قس��مت آب ش��یرین دارد و راکد است برای 
تخم ریزی ماهیان کپور بسیار مناسب است و به دلیل 
خاص بودن اکولوژیکی این منطقه فک خزری زیاد دیده 
می   شود. در حال حاضر بدون داشتن المان گردشگری 
عادی ما شاهد رفت و آمد زیاد قایق   ها هستیم. آلودگی 
بر اثر روغن، دیوار آلودگی ایجاد کرده است و این خود به 
خود باعث شده که کمتر اکوسیستم منطقه دچار چالش 
شود. وی سپس در برابر این پرسش که این گمانه زنی 
وجود دارد که ابتکار با طرح موافق باش��د، تصریح کرد: 
فکر می کنم خود خانم ابتکار با این طرح مخالف باشند. 
به دلیل گفت وگوهایی که با معاونان و مش��اوران خانم 
ابتکار چه مستقیم و چه غیرمس��تقیم داشتم به نظر 
می رسد که ایشان با این طرح مخالف هستند و این کار 
بدون نظر ایشان صورت گرفته است. میانکاله پناهگاه 
حیات وحش است. تنها قسمت کوچکی از آن یک بافت 
روس��تایی دارد مابقی آن پناهگاه حیات وحش است. 
دیده بان پناهگاه حیات وح��ش میانکاله با بیان این که 
از طریق اکو توریس��م ضابطه مند روستایی می توان به 
اهالی آن منطقه کمک کرد، اذعان داش��ت: اگر دولت 
می خواهد توسعه گردشگری در میانکاله داشته باشد 
بهتر است از خانه های روستایی بسیار زیبا که تعدادشان 
زیر 30 اس��ت برای اقامت طبیعت گ��ردان به منظور 
بوم گردی بهره گی��رد. در طول روز این خانه گنجایش 
100نفر طبیعت گرد را دارد. حاال این آقای سرمایه گذار 
کجای آشوراده می خواهد قدم بگذارد. اصال گردشگری 
و س��اختن هتل قابل تصور نیست یعنی چه که این جا 
را می خواهند قطب گردش��گری کنند. اصال آشوراده 
ظرفیت چنین چیزی را ندارد. مگر چند  قایق می تواند 

در طول روز از این کانال رفت وآمد کند.
 همین االن ورود قایق منطقه را دچار مش��کل کرده 
اس��ت. آب بوی بنزین می دهد و چون یک زیس��تگاه 
زادآوری آبزیان و تجمع زمس��تانی پرندگان است این 
مورد آسیب جدی ای را به دریای خزر و تاالب میانکاله 
و پناهگاه حیات وحش خواهد گذاش��ت. اس��کان در 
خانه های محل��ی برای صد نف��ر وج��ود دارد و باید با 
برنامه ریزی درست و کارشناسی اهالی آن جا را از شکار 
و صید به سمت گردشگری سوق دهند تا بتوانند مثال از 

گرفتن ورودی از طبیعتگردها درآمدزایی کنند.
 برای توسعه طبیعت گردی در ضلع شرقی همه چیز 
وجود دارد. خانه را استانداردسازی کنند و از طریق یک 
شرکت خصوصی در آن جا برنامه ریزی کنند، البته طبق 
قوانین زیست محیطی و با ارزیابی درست از منطقه. این 
کار که خارج از منطقه حفاظت شده است مزیت های 
زیادی برای  اهالی و منطقه دارد، بنابراین جهت توسعه 
گردشگری نیازی به هیچ گونه کار سخت افزاری نیست 
که مثال هتل بسازیم یا فالن س��ایت گردشگری برای 

عموم درست کنیم.
 اوال توجیه اقتصادی ندارد ثانیا اصال هیچ المانی برای 
جذب گردش��گر عمومی وجود ندارد، بنابراین اساسا 
سرمایه گذاری در آن جا یک کار کامال اشتباهی است. 
آشوراده زیس��تگاه جمعیت بس��یار بزرگ الک پشت 

خشکی زی آسیایی است.
 محل مهاجرت بهاری گونه   هایی از ش��مال دریای 
خزر وارد منطقه می   ش��وند و به جای دیگر می   روند. 
در نتیجه آن جا ظرفیت محدودی برای طبیعت گردی 
دارد. نبای��د یک ثانیه تص��ور کرد که می   ش��ود آنجا 
هتل س��اخت. حتی کارهای علمی، عکس��برداری و 

طبیعت گردی هم باید با ضابطه انجام شود.

حال باید دید با این موج گسترده مخالفت ها از سوی 
فعاالن محیط زیس��ت آیا باید برای روزهای آخر تنها 
جزیره دریای خزر روزش��مار انداخت ی��ا این که دولت 
تدبیر، تسلیم نظرات کارشناسانه عالمان محیط زیست 
می شود و این جزیره بکر را به حال خودش می گذارد و 

طرح های دیگر برای اشتغال درمی اندازد.
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