سهگانه
kianfulladi@yahoo.com

کیان فوالدی

آرزويي براي خاك
چندي پيش جلسهاي بين رئيسجمهور و
رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست تشكيل
شده و پس از آن رئيس سازمان محيط زيست
چهار موضوع را به عنوان محورهاي اصلي كار
اين سازمان تا پايان دوره رياست جمهوري دكتر
روحاني ،به معاونان و همكارانش در ادارات محيط
زيست استانهاي ايران اعالم كرده تا دست كم
معلوم شود در سه سال باقي مانده تا پايان كار دولت
فعلي ،نيروي اصلي در سازمان محيط زيست ،از
ميان دهها موضوع و اشكال زيست محيطي ،صرف
كدام موضوعات خواهد شد .اولين نكته ريزگردها
و آلودگي هوا بوده است كه انصاف است اگر گفته
شود ،بيشترين صدمه و تغيير چهره شهرهاي بزرگ
را در سالهاي اخير ،همين دو ميهمان زشت رو پديد
آوردهاند .ريزگردها همين روزها از كربال تا تهران

آرزويي براي باد
س��ازمان محيط زيست و رئيس جديدش ،ديگر
هدف مه��م خود تا پايان عمر سياس��ي دولت دكتر
روحاني را مس��أله آلودگي هوا قرار دادهاند .در طول
س��الهاي گذشته ،بارها از س��وي كارشناسان محيط
زيس��ت ،منشا اين آلودگي خودروهاي فراوان درون
شهرها و موتورسيكلتها دانسته شده ،خودروهايي كه
هر س��ال به ميزان توليدشان در داخل ايران و تعداد
وارداتش��ان از خارج هم افزوده شده است .سازمان
محترم محيط زيست هم تمام ابزارهاي قانوني كه در
اختيار دارد ،همان اس��ت كه استانداردهاي آلودگي

آرزوييبرايسطلهايزباله

سومين آرزوي اين وزير قبلي كشاورزي
كه حاال جامه معاونت رئيسجمهور را پوشيده
است ،ساماندهي وضعيت پسماندها و زبالههاي
شهرهاست .زبالههايي كه روزانه ميليونها كيلوگرم
از آنها توليد ميشوند ،ولي محل مناسبي براي دفن
آنها وجود ندارد و با وجودي كه در دنياي صنعتي
برخي كشورها از زباله ها ،برق توليد ميكنند و
اين دورريختنيها را به پرمصرفترين كاال تبديل
ميكنند ،در ايران هنوز اين راه هم چندان عملي
نيست .در طول سالهای پس از پيروزي انقالب
اسالمي در ايران ،هميشه مسأله جمع آوري و
مديريت پسماند هم بر عهده شهرداريها بوده و
امروز اين نهاد هم با وجود همكاري نزديك شوراها،
حتي از نظارت مستقيم دولت هم خارج شده و
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را فرا گرفتهاند و هيچ دفاعي هم از تهران تا كربال در
برابر اين لشكر متراكم وجود ندارد .اما در اين سالها
كه از تولد ريزگردها گذشته ،كامال معلوم شده كه
علت اين هجوم ،حتي در ايران و عراق نه ،بلكه تا
تركيه و عربستان هم كشيده شده و كارشناسان
محيط زيست ميگويند ،تركيه برخالف توافقات
خود با سوريه و عراق ،در زماني كه اين دو كشور از
نظر سياسي ،تضعيف شده بودند ،سدهاي بزرگي
بر سر چشم ه رودهاي دجله و فرات بسته و سهم
آب را براي كشور خود بيشتر كرده و نتيجه اين
زياده خواهي اين بوده كه ديگر آبي در مناطقي
از عراق و سوريه كه زماني زير آب بودند باقي
نمانده و اين خاكهاي سست با هر باد تندي به ايران
هجوم ميآورند.چشمههاي ديگر گرد و غبار هم
گاه از سوي بيابانهاي شرق عربستان به سوي ايران
ميآيند .همين كارشناسان معتقدند سهم كوچكي
از ريزگردها از داخل مرزهاي ايران به آسمان بلند
ميشوند و به اين ترتيب در داخل ايران تقريبا هيچ
كارمهمي براي برطرف كردن هيوالي ريزگرد
نميتوان كرد .در حالی که حل ماجرا كامال رنگ

سياسي به خود گرفته و در گام اول كشور تركيه بايد
بپذيرد كه حق آبه سوريه و عراق را كه پشت سدهاي
خود ذخيره ميكند ،رها كند ،در روزهاي پيش رو و
با دولتهايي كه در عراق و سوريه در راس امور اين
دوكشور هستند ،ميتوان اطمينان داشت كه آنها
زورشان به تركيه نخواهد رسيد و متاسفانه ايران
هم در گرفتن سهم حق آبه خود از همسايگان سابقه
خوشي ندارد تا بتوان احتمال داد كه ايران هم بتواند
تركيه را متقاعد كند از اين همه آب چشم پوشي
كند .چرا كه بيش از چهاردهه است كه افغانستان
در همسايگي شرقي ما سهم ايران را از رود هيرمند
نميدهد و ايران همچنان با سكوت به چشم همسايه
خود مينگرد! در موضوع چشمههاي خاك كه از
عربستان راهي ايران ميشوند ،كار به مراتب از اين

اين قبيل خودروها را كنترل كند و سابقه فعاليت اين
سازمان نشان ميدهد ،با اندكي فشار خودروسازان و
وزارتخانههاي صنعت و اقتصاد ،در كوتاهترين زمان
ممكن ،بزرگترين عقبنش��ينيها را به همراه داشته
و س��ر را در برابر فش��ارها خم كرده است طوري كه
حت��ي اگر اين رئيس جديد ،قصد اجراي تمام قد اين
استانداردها را داشته باشد هم نميتواند جلوي حجم
باالي خودروها ،موتورس��يكلتها و ديگر وسايل نقليه
ف��راوان را بگيرد و اين يعن��ي به آرزوي دوم خود هم
نخواهد رسيد و اميد نميرود كه دست كم از سازمان
محيط زيس��ت كار چنداني ساخته باشد .جالب اينكه
بزرگترين ادعاها براي برطرف كردن آلودگي هوا در

ش��هرهاي بزرگ ،تاكنون هميشه با اين جمله همراه
ش��ر آلودگي ه��وا ،بايد مديريت
بوده كه براي دفع ّ
يكپارچهاي وجود داش��ته باش��د كه بر تمام مسايل
ش��هري از جمل��ه خودروها ،امنيت ،صناي��ع و اداره
شهر مس��لط شود كه حتي اگر روزي چنين مديريت
يكپارچهاي در ايران ايجاد ش��ود ،س��كان اين مركز

دولتها اگر بخواهند هم نميتوانند ،نقش بزرگي در
چگونگي اداره شهرها بويژه مسأله پسماند شهري
داشته باشند و تقريبا هيچ سابقهاي از دخالت
سازمانهاي محيط زيست دولتها در اين مسأله وجود
ندارد و شايد با اين سابقه ،امكان دخالت و نظارت
بخش مديريت سازمان محيط زيست در مسأله
پسماندهاي شهري هم به حداقل ممكن كاهش
يابد .آخرين آرزوي رئيس جديد سازمان ،مربوط
به حق آبه تاالبها و درياچهها و رودخانههاي كشور
است .اينكه اگر آبي بايد به درياچه و رودخانهاي و
تاالبي برود ،اجازه داده نشود كه كشاورزان آن را قبل
از رسيدن به اين مقصد به مزارع خود راهنمايي كنند و
باعث شوند كه جان رود و تاالب و درياچه به لب آيد.
تجربه درياچه مظلوم اروميه نشان داد ،با وجودي كه
همين شخص رئيس سازمان محيط زيست ،رياست
كميته احياي درياچه اروميه را بر عهده داشت ،ولي

فشار كشاورزان و تاييدات صاحب منصبان سياسي
استاني و محلي و مركزي چنان فراوان بود كه سرانجام
ادامه يافتن كشاورزي به ادامه يافتن حيات درياچه
اولويت گرفت تا سطح آب درياچه نسبت به سال
گذشته ،باز هم پايين تر رود .ظاهرا ساماندهي تقسيم
آب موجود در ايران هم ،روز به روز سياسي تر ميشود
و زير سايه مالحظات امنيتي و انتظامي قرار ميگيرد
تا باز هم نقش و اثر سازمان ظاهرًا حفاظت از محيط
زيست در آن ،كمتر و كمتر شود و حاال تنها يك اميد
به باطل نشدن زودهنگام اين ابالغيه رئيس محترم

