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راه حل بحران چیست؟
فصل پاییز آغاز شد. اولین دل نگرانی مدیران شهری ترافیک سنگینی است که اول 
مهرماه در شهرها خصوصا کالنشهرهایی مانند تهران  راه می افتد. ترافیک سنگین و 
پدیده وارونگی هوا دست به دست هم می دهند تا آبی آسمان ما به خاکستری تبدیل 
شود. اگر می شد کاری کرد که بچه ها و البته بزرگ ترها پیاده یا با دوچرخه به مدرسه و 
محل کار بروند، آبی آسمان پررنگ تر می شد. اگر می شد استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
مانند اتوبوس و مترو را ترویج کرد، اوضاع بسیار بهتر بود. در روزگاری نه چندان دور در 
شهرهایی مانند یزد و اصفهان دوچرخه ها حکومت می کردند و خودرو باید حد و حدود 
خود را در خیابان های این شهرها نگه می داشت. هرچند در برخی از مناطق شمالی تهران ، 
شیب خیابان ها دوچرخه سواری را مشکل می کند، اما اگر ترکتازی خودروها و موتورسیکلت ها بگذارد، 
باز هم امکان دوچرخه سواری دور از دسترس نیست. عوامل مختلفی در از بین رفتن دوچرخه سواری 
و پیاده روی در ایران و خصوصا تهران دخیل اند. یکی از آنها و احتماال یکی از مهم ترین آنها به طراحی 
شهرهایمان مربوط می شود. در شهرهای ما و خصوصا شهر تهران دوچرخه سوار و عابران پیاده احساس 
ایمنی نمی کنند. در یک پیاده            روی 500 متری به علت معارضانی که پیاده رو را اشغال کرده اند -از کارگاه 
ساختمانی و خودروهای پارک شده و میوه فروش و...- انسان ناچار است چند بار مسیر خود را به داخل 
خیابان های پرتردد کج کند. این است که کودکان و نوجوانانمان برای پیاده روی به سمت مدرسه ایمنی 
الزم را ندارند و ترجیح می دهند حتی در مسیرهای کوتاه از سرویس یا خودرو شخصی استفاده کنند. 
امکانات دوچرخه سواری باز هم کمتر است. راقم این سطور در نوجوانی مسیرهای بسیاری را در تهران 
رکاب زده، اما امروز غوغای خودروها و موتورسیکلت ها دیگر برای کسی امکان دوچرخه سواری باقی 
نگذاشته است. بزرگراه ها شهر را قطعه قطعه کرده اند. برای یک مقصد با 100 متر فاصله در سوی دیگر 
بزرگراه ناچاریم کیلومترها راه را با خودروی شخصی طی کنیم تا به مقصد برسیم. مترو و اتوبوس های 
BRT حجم انبوهی از جمعیت را در مسیر خود جابجا می کنند، اما اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی که به 
شکل یک شبکه در سراسر شهر گسترده باشد باعث می شود با پیاده روی در مسافت توجیه پذیری بتوان 
به آن رسید. گرچه اتوبوسرانی تا قبل از خصوصی سازی ازدحام و ناراحتی فراوانی داشت، اما حداقل در 
همه مسیرها اتوبوسی تردد می کرد، اما امروز اگر هم خط اتوبوسی باشد، به قدری کم و بی نظم شده که 
برای هیچ کار جدی ای نمی توان از آن استفاده کرد. از طرفی، وارونگی هوا و مشکلی که برای محیط زیست 
حادث می شود، همه مشکل نیست. دوچرخه سواری و پیاده روی بخشی از مسیر یا همه آن، نه تنها آسمان 
ما را آبی تر می کند که به واسطه تحرکی که ایجاد می کند، آمار چاقی و مشکالت ناشی از آن مثل کبد چرب، 
دیابت و بیماری های قلبی- عروقی را کاهش می دهد. پیاده روی و سوارشدن وسایل نقلیه عمومی امکان 
معاشرت های اجتماعی را بیشتر می کند. بزرگراه ها، پل ها، تونل ها و سازه های عظیمی که امکان رفت و آمد 
خودروهای شخصی را بیشتر می کند، نمی تواند اسباب فخرفروشی مدیران شهری باشد. حاال شهر ما به 
آواز پرندگان، فضای سبز و سکوت نیاز دارد. نمی دانم آیا نمی شد با بودجه ای که برای ساخت سازه عظیمی 
مانند پل صدر صرف شده، حمل ونقل عمومی را به گونه ای توسعه داد که دیگر افراد کمتری خودروی 

شخصی خود را در این مسیر راه بیندازند؟

دی کاپریو به جمع دوچرخه سواران نیویورک پیوست. این بازیگر 
طرفدار محیط زیست برای تشویق مردم به عدم استفاده از خودروی 

تک سرنشین از دوچرخه کرایه ای در شهر استفاده می کند.

کشف ٤٥ کوسه در لنج صیادی خارجی توقیف شده! این لنج 
در١٠مایلی آب های کیش در اسکله صیادی صفین متوقف شد. 

صید هر قطعه کوسه بال سیاه ٣٠میلیون تومان جریمه دارد.

دبیر کارگروه غارشناسی کشور: »با توجه به شرایط ویژه کشور 
از لحاظ منابع آبی و به ویژه سفره های زیرزمینی، توجه به غارها و 

حفظ و حراست از آنها ضروری است.«

  مدرسه،کشتارگاه نیست!یکباربرای همیشه اجرای خشونت در
اماکن عمومی را تمام کنیم.در این ماِه مهر به کودکان خود عشق و 
صلح و دوستی را تقدیم کنیم و مهرورزیدن به حیوانات را بیاموزیم.

از 6 میلیارد نخ سیگار که ساالنه در دنیا مصرف می شود، ٤/٥ میلیارد 
تَه سیگار در خیابان، طبیعت و رودخانه رها می شود.

فصل مدرسه 
به کودکان 

توضیح دهیم 
که مدادو 

کاغذ آنها،تنه  
جانداری است 

به نام درخت!
به کودکان 

ارزش محیط 
زیست و درست 
استفاده کردن 

رابیاموزیم.
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 کیارش 
یشایایی

فعال 
محیط زیست

دبیر کارگروه غارشناسی کشور با تاکید بر اینکه گونه های مختلفی از 
حیات وحش در ارتباط مستقیم با غار هستند یا به طور کامل وابستگی به 
غار دارند، گفت: »دو گونه ماهی کور به عنوان گونه اندمیک )بوم زاد( ایران 
در دو غار کشور وجود دارند که تعدادشان نیز بسیار محدود است. همچنین 
سمندر غاری گونه وابسته به غار محسوب می شود. افزون بر این گونه هایی 

مثل خرس و پلنگ در ارتباط مستقیم با غار هستند.«
محمد مدادی با بیان اینکه مهم ترین گروهی که در ارتباط با غار است و 
وابستگی بسیاری به غار دارد، خفاش  است، افزود: »در کشور ما بیش 
از 50 گونه خفاش شناسایی شده که اهمیت بسیار باالیی دارند چون 
در گرده افشانی گیاهان بیابانی و انتشار دانه های گیاهان بیابانی نقش 
محسوسی دارند بنابراین تهدید جمعیت خفاش ها می تواند منجر به 
تشدید بیابان زایی شود. همچنین از آنجا که بیشتر خفاش های کشور ما 
از گروه خفاش های حشره خوار هستند و روزانه بالغ بر چند هزار حشره 
تغذیه می کنند، در تعدیل جمعیت حشرات و دفع آفت های کشاورزی 

نقش موثری دارند.« غارها از لحاظ تنوع زیستی، تاریخی و باستان شناسی، 
مطالعات اقلیم شناسی دیرینه، فسیل شناسی و ورزشی و طبیعت گردی 

حائز اهمیت هستند. تعداد غارهای موجود درکشور را تا 3 هزار غار عنوان 
می کنند که برخی از آنها به دلیل ویژگی های خاص شهرت جهانی دارند. 
به عنوان مثال غار علی سرد )علیصدر( همدان یکی از غارهای طوالنی 
است که جاذبه گردشگری فراوانی دارد و غار پر او در کرمانشاه با 26 چاه 
عمودی در رده 237 غارهای جهان قرار گرفته است. گونه های اندمیک 
غارزی یا وابسته به غار در ایران نیز شامل ماهی کور، سمندر، 51 گونه 

خفاش، خرس، پلنگ و گونه های متعددی از حشرات است.
در بسیاری از کشورها نهادهایی مسوولیت سیاست گذاری و نظارت 
و حفاظت از غارها را برعهده دارند. این مسوولیت در کشور ما برعهده 
کارگروهی است که از نمایندگان نهادهای مرتبط دولتی و غیردولتی 
تشکیل شده و دبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط زیست )معاونت 
محیط طبیعی و تنوع زیستی( مستقر است. این کارگروه به استناد 
تصویب نامه هیات وزیران تشکیل شده و مدیریت غارهای کشور را 

برعهده دارد. 

گزارش  سبز

تلنگر سبزیادداشت سبز

طرح موضوع دیپلماسی آب در گفت  وگوی عباس عراقچی با ایسنا را باید به فال نیک 
گرفت. ساخت سد ایلیسوی در ترکیه که به گفته کارشناسان، حقابه دجله و فرات را 
بسیار کاهش می دهد و سبب تشدید بحران ریزگردها در منطقه خواهد شد، مشکلی 
که در حال حاضر درباره تاالب های هامون، رود هیرمند و رودخانه هریرود بین ما و 
افغانستان وجود دارد و تاالب هایی که به دلیل خشکسالی های پیاپی و تغییرات اقلیمی رو به خشکی می روند، 
سبب شده آب نه یک موضوع داخلی، بلکه منطقه ای و حتی جهانی باشد که بدون اجماع همه کشورها به 
سامان نخواهد رسید. موضوع بسیار حیاتی آب که به گفته این دیپلمات ارشد کشورمان، ریشه های جنگ 
آینده خاورمیانه خواهد بود، کمتر از منظر دیپلماتیک در رسانه های کشور مطرح شده تا جایی که برخی 
فعاالن محیط زیست را وادار کرد نگرانی خود را از کم عملی دستگاه دیپلماسی کشور صریحا مطرح کنند.
عراقچی از تعیین دستیار ویژه برای دیپلماسی آب خبر می دهد: »بخشی به نام دیپلماسی آب در این معاونت 
شکل گرفته و دستیار ویژه ای سرپرستی این بخش را برعهده دارد. در ساختار جدید وزارت امور خارجه، 
دیپلماسی آب جایگاه ویژه و جدی تری خواهد داشت و به صورت متمرکزتر روی آن کار خواهد شد.«

عراقچی در مورد تشکیل کمیته آب در وزارت خارجه، نیز توضیح می دهد: »در جریان مذاکرات اخیر ایران 
و افغانستان بر تشکیل 5 کمیته کاری بین دو کشور توافق شد که یکی از این کمیته ها، کمیته آب است.«

به نظر می رسد، وزارت خارجه به این نتیجه رسیده که باید موضوع دیپلماسی آب را میان مردم برد، هرچند به 
گفته عراقچی، یکی از ارکان مهم دیپلماسی آب اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی نسبت به اهمیت آن است.
معاون وزارت امور خارجه به درستی عقیده دارد این روزها فقط کشورها و مردم نیستند که از حقابه 

برخوردارند، بلکه محیط زیست و طبیعت نیز حقی از این موضوع دارند.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه می گوید: »در چند دهه اخیر آب به یک دغدغه جهانی تبدیل 
شده و در همین چارچوب »دیپلماسی آب« و علمی به نام »سیاست آب« یا »هیدروپالیتکس« شکل گرفته، 

چنانکه در حال حاضر در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا این رشته ها تدریس می شوند.«
از گفته های این دیپلمات چنین استنباط می شود که دیپلماسی آب جنبه های گوناگونی دارد که در منطقه 
بحران زده ما هم با زندگی مردم و هم محیط زیست گره خورده است. باید به میزان آب مجازی)میزان آب 
مصرفی برای تولید یک کاال( که با صادرات محصوالت کشاورزی یا دامی از کشور بیرون می رود، توجه 
کرد و تا حد امکان از صدور کاالهایی که برای تولید به میزان زیادی آب محتاج اند، جلوگیری کرد. حقابه ها 

از دیگر موضوعاتی است که ممکن است باعث تنش جدی بین ما و همسایگانمان شود.
درنهایت باید بازهم از زبان کارشناسان مطرح کرد، اختصاص نیافتن حقابه هایی که گاهی سرچشمه آنها 
به خارج از مرزهای میهنمان می رسد، نه تنها کسب و کار و معاش مردم منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، 
بلکه بحران ریزگردها را نیز که همین حاال بالی جان مردم شده، وخیم تر می کند، طوری که امروز بسیاری 
از کارشناسان از کوچ مرزنشینان ما که همواره عاملی برای دفاع بهتر و پایداری از سرحدات ما بوده اند، 

ابراز نگرانی می کنند. 
درواقع، مدتی است زنگ خطر خالی شدن نواحی مرزی ما از ساکنان دیرینه شان به صدا درآمده است. 
ای کاش بشود امیدوار بود طبق گفته عراقچی، موضوع آب به جای تنش باعث باال بردن همکاری های 

منطقه ای بین کشورهای ذینفع شود. 

پیشگیری از جنگ های آینده با دیپلماسی آب
شاید از هیچ گرانی ای نتوان استقبال کرد، جز گرانی 
حامل های انرژی، آب و برق و امروز هم گرانی ظروف 

یکبار مصرف. 
پالستیک  فروشندگان  و  سازندگان  اتحادیه  رئیس 
و نایلون از افزایش 30 تا 35 درصدی ظروف یکبار 
مصرف در ماه محرم خبر داد. گرچه این خبر کامال از 
جنس اقتصادی و دلیل آن تقاضای بیشتر برای مراسم ماه 
محرم اعالم شده، اما ترویج فرهنگ استفاده از ظروف 
یکبار مصرف که راه خود را به خانه های ایرانی ها نیز 
نگران کننده  امری  زیست محیطی  منظر  از  کرده،  باز 
محسوب می شود. کارشناسان محیط زیست به این نتیجه 
رسیده اند که کنار سیاست گذاری های کالن در پیشبرد 
فناوری تولید و مصرف، یکی از راه های مهار هدردهی 
منابع طبیعی و مواد مصرفی گران کردن آن است و البته 

راه بسیار مهم دیگر آموزش مردم.
هرچند امروز ظروف غذا با عنوان گیاهی این تصور را به 
ذهن متبادر می کند که دیگر استفاده بی حد و حساب از آنها 
اشکالی برای محیط زیست و بدن انسان ایجاد نمی کند، 
اما رواج این فرهنگ امروز باعث شده خانواده های ایرانی 
راه آسان تر، اما بسیار مخرب تر جایگزینی این ظروف به 

جای ظروف متعارف را پیش گیرند. 
سفره های یکبار مصرف که این روزها در مجالس بسیار 
دیده می شوند، بارها از سوی مسووالن بهداشتی کشور 
ناسالم اعالم شده اند و لیوان های پالستیکی که در آنها 
مایعات داغ مانند چای سرو می شود، از جمله آالینده های 

محیط و عوامل سرطان زاست.
آلودگی های  مهار  برای  پیشرفته  کشورهای  امروزه 
پالستیکی  کیسه های  مانند  اقالم مصرفی  از  حاصل 
این کیسه ها را قیمت گذاری کرده اند و شهروندانشان 
را تشویق می کنند از کیسه های پارچه ای به جای انواع 
پالستیکی استفاده کنند. رواج استفاده از هر وسیله یکبار 
مصرف در زندگی روزمره  سبب می شود جامعه نسبت به 
منابع تمام شونده خود حساسیت الزم را از دست بدهد 

و به سمت مصرف گرایی سوق پیدا کند. کار به جایی 
رسیده که برخی ظروف پالستیکی یکبار مصرف لوکس 
با قیمتی بیش از 2 برابر ظروف داخلی ساخته شده از 

بلور فروخته می شوند. 
اگر در جایی مانند مراسم عزاداری محرم ناچار به استفاده 
از ظروف یکبار مصرف هستیم، باید به مردم درباره لزوم 
صرفه جویی در مصرف آن آموزش های الزم را داده 
باشیم تا به این ظروف به چشم اموال عمومی نگاه کنند 
و باید بدانیم هر وسیله یکبار مصرفی یعنی منابعی را که 
برای تولید آنها صرف کرده ایم با یک بار مصرف دور 
می اندازیم. این منابع، چه آب، چه انرژی و چه نیروی 

کار به سختی تجدیدپذیر هستند.
رها کردن ظروف یکبار مصرف در معابر و خیابان ها، 
چهره شهر را زشت می کند و از سوی دیگر امکان ورود 

آنها را به چرخه بازیافت عمال از بین می برد.
باز هم، اگر می خواهید از این ظروف استفاده کنید، توجه 
داشته باشید که بعد از جمع آوری، ظروف استفاده شده 
را به مراکز بازیافت تحویل دهید تا دست کم آالیندگی 

کمتری داشته باشند.

گرانی خوش یمن

نقش غارها در بقای حیات وحش

شماره ششصدوسی وهفت  پنجشنبه شش مهر نودوشش

 مرجان 
یشایایی


