اجتماعی

سه شنبه  ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۱
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یک توئيت

کوچ اجباریازبالیایاقلیمی

هنوزدرکشوربرنامهایبرایسازگاریباتغییراتاقلیمینداریمواینبیتفاوتی،مارابهچهارمینکشوردنیادرکوچهایاجباری
ناشیازبالیایطبیعیوخشکسالیتبدیلکردهاست.هرسال 12میلیونهکتاربهمساحتبیابانهایمانافزودهمیشودواین
یعنیاحتماالمیزاناینمهاجرتهایداخلکشوربیشترهمخواهدشد
مصطفی عبدالهی – بارها از تغییر اقلیم و
خشکسالی نوشتهایم ،اما از این واقعیت تلخ
کمترگفتهایمکهاینتغییروتحوالتآبوهوایی،
در حال شکل دادن یک بحران اجتماعی به نام
کوچهایاجباریدرداخلکشوراستواگربرای
پیشگیریازآن،برنامهاینداشتهباشیم،شرایط
نگرانکنندهایدرانتظارمانخواهدبود.
دکتر رقیه صمدی ،دبیر کارگروه مهاجرتهای
اجباریوپناهجوییرصدخانهمهاجرتایراندر
گفتوگو با ایسنا ،گزارشی نگرانکننده در این
باره ارائه کرده است که مهمترین بخشهای آن
رادرادامهمیخوانید:

رسانه های جهان

فـــرانـــس :24با
افــزایــش سرعت
گرمایش جهانی،
شبح خشکسالی
بـــر زمــیــنهــای
کـــــــشـــــــاورزی
همیشه سرسبز فرانسه سایه انداخته
است .به دلیل این شرایط ،هماکنون
و قبل از شــروع فصل تابستان15 ،
بخش اداری مجبور شد هاند مصرف
آب را مــحــدود کــنــنــد .کریستین
المبرت ،رئیس بزر گترین اتحادیه
کشاورزی فرانسه ،گفته است :اگر
شرایط به همین منوال پیش برود ،با
کاهش چشمگیر برداشت محصوالت
کشاورزی مواجه خواهیم شد .این
نخستینباری است که فرانسه چنین
شرایط آب و هوایی را تحمل میکند
که هواشناسان آن را «خشکسالی
ناگهانی» مینامند؛ پــدیــد های که
پیش از ایــن معمو ًال در کشورهای
گــرم و خشکتر تجربه شــده است.
کارشناسان در فرانسه میگویند:
خــســاراتــی کــه خشکسالی ایــجــاد
میکند ،هزینه بیشتری از پیامدهای
سیل دارد و تبعات منفی اقتصادی
درازمـــــدت بــزرگــی در پــی خــواهــد
داشت.

موضوع تاکید کرده است که در کنار عوامل
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،نباید از نقش
محیط زیست به عنوان یک عامل مستقل و
اثرگذار در مهاجرت غافل شد و الزم است این
موضوع در اسناد باالدستی و برنامههای کالن
کشور مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
▪تجربه بیابان زدایی در عربستان بیابانی

▪ ششمینکشورمخاطره خیز

* به گفته صمدی ،هماکنون ایــران به عنوان
ششمین کشور مخاطرهخیز جهان شناخته
میشود و شاهد بالیای طبیعی متعددی است؛
ازسیلوزلزلهگرفته،تاخشکسالی،فرونشست
ورانشزمین.
*  ۸۲درصد مساحت کشور را مناطق خشک
و نیمهخشک تشکیل م ـیدهــد و میانگین
بارشهایماحدود ۲۵۰میلیمتر،یعنیکمتر
ازیکسوممیانگینجهانیاست.
▪افزایشتعدادروزهایگرموتوفانهایشن

در طول یک قرن گذشته ،دمای هوا در کشور
مــا یــک درج ــه گــرمتــر شــده اســت و بــر اســاس
سناریوهای تغییر اقلیم ،تا سال  ،۲۰۵۰تعداد
روزهای گرم سال نیز افزایش خواهد یافت و به
تبع آن ،تعداد و شدت توفانهای شن هم بیشتر
خواهدشد.
▪هرسال 12میلیونهکتاربیابانجدید

اما آمار نگرانکننده اینکه ،هم اکنون بیش از
 ۸۰درصــد جمعیت کشور اثــرات بیابانزایی
را احساس میکنند و پیشبینی میشود هر
سال  12میلیون هکتار از  165میلیون هکتار
مساحتکلکشور،تبدیلبهبیابانشود.
▪ ۴۹درصدجمعیتدرمعرضناامنیغذایی

به گفته صمدی ،ناامنی غذایی هم یکی
از پیامدهای اقلیمی اســت کــه در نتیجه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی،
رخ میدهد و هماکنون بیش از  ۴۹درصد
جمعیت کشور در معرض ایــن خطر قــرار
دارند.
▪احتمالبیشترشدنمهاجرتها

اما حلقه بعدی این زنجیره بحران ،کوچهای
اجباری است که مشکالت دیگری همچون
آســیــبهــای اجــتــمــاعــی و اقــتــصــادی را
هم به همراه دارد .پیشبینی میشود با
توجه به شکنندگی محیط زیست ایــران و
آسیبپذیری آن در برابر بحرانهای محیط
زیستی و اقلیمی ،مهاجرت نه تنها به شهرهای
پرجمعیت ،بلکه در سالهای آتی مهاجرت به
سایر کشورها هم افزایش مییابد؛ همانگونه
که طی سالیان گذشته بسیاری از روستاها در
کشور در اثر خشکسالی و از بین رفتن اشتغال
و معیشت روستاییان ،خالی از سکنه شدهاند.
▪رتبه چهارم در جابهجایی های ناشی از
بالیایطبیعی

صمدی در این خصوص به یک گزارش جهانی
اشــاره کــرده و گفته اســت :از کل  ۷میلیون
جابهجایی جهانی ناشی از اثــرات بالیای
طبیعی که در نیمه اول سال ۲۰۱۹ثبت شده،
کشور ما با  ۵۰۱هزار جابهجایی جدید دارای
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رتبه چهارم جهان بوده است .به گفته او ،علت
اصلی این جابهجاییها ،وقوع سیل و زلزله در
چندین استان بوده که به ویرانیهای گسترده
و آوارگی ساکنان این مناطق منجر شده است.
دبیر کارگروه مهاجرتهای اجباری ،بر این

مشکل خشکسالی و افزایش بیابانها محدود
به مرزهای ما نیست و بسیاری از کشورهای
منطقه نیز با مشکالتی به مراتب بیشتر از
ما مواجه هستند امــا راهکارهایی را برای
جلوگیری از بحرا نهای ناشی از آن اتخاذ
کرد هاند .به عنوان نمونه ،آ نطور که رویترز
گــزارش داده ،در کشور بیابانی عربستان،
طرحهایی مانند کاشت درختان «ساکساول»
اجرایی شده که نه تنها در برابر خشکسالی
مــقــاوم اس ــت ،بلکه امــکــان تامین خــوراک
حیوانات و هیزم از آن نیز وجود دارد و مهم
تر اینکه ،این درختان عاملی موثر در کاهش
شدت توفانهای شن در این کشور هستند.

سرپرست مرکزملی هوا و تغییر اقلیم در گفتوگو با خراسان:

متاسفانه هنوز نتوانسته ایم با تغییرات اقلیمی سازگار شویم
«داریــوش گلعلیزاده» ،سرپرست مرکزملی هوا و تغییر اقلیم
سازمان محیط زیست در این باره به خراسان میگوید :تغییر اقلیم
یک پدیده جهانی است و باید برای کاهش اثرات آن برنامه داشت؛
اما متاسفانه هنوز نتوانستهایم برنامهها و سبک زندگیمان را
با این شرایط سازگار کنیم .وی تصریح میکند :با تغییر اقلیم
نمیتوان مقابله کرد و تنها راه ،سازگاری با آن است که بسیاری
از کشورهای منطقه و جهان این روش را در پیش گرفتهاند؛ اما در
کشور ما هنوز حتی در مدیریت منابع آب هم موفق نبودهایم .گلعلیزاده ادامه میدهد :به دلیل
این کمتوجهیها ،بسیاری از اراضی کشاورزی ما تبدیل به بیابان و کانون گرد و غبار شده و
عالوه بر این بحران زیست محیطی ،تبعاتی مانند کوچ اجباری را هم با خود داشته است .وی
میافزاید :در چنین شرایطی ،برخی از مردم استانهای خشک و غبارخیز ،به مناطقی مانند
استانهای شمالی مهاجرت کردهاند اما این استانها هم ظرفیت محدودی دارند و طبیعتا با
ادامه این روند ،مشکالت دیگری هم دامنگیر ما خواهد شد .سخن پایانی گلعلیزاده این است
که :باید قبول کنیم که ما یک کشور خشک و نیمهخشک هستیم و راهی جز سازگاری با این
وضعیت نداریم.

۹
گزیده

پرونده نمکی در دادسرا
اینروزهانامسعیدنمکی
وزیر بهداشت دولت قبل
که در ایام کرونا ،بیش از
هر اقــدامــی سخنرانی و
گاهی هم مظلومنمایی
میکرد ،در رسانهها یاد
میشود اما برای پرونده احتمالیاش در دادسرا.
برخی رسانهها همچون همشهری و شفاآنالین و
الف ،گزارشهایی در این زمینه منتشر کردهاند که
عمده موضوع پرونده وی با ماجرای «بهکارگیری
روشهای نادرست برای درمان بیماران مبتال به
کرونا»ارتباطدارد.
همشهریدراینبارهنوشتهاست«:پروندهایعلیه
«سعید نمکی» ،وزیــر پیشین بهداشت ،در شعبه
سیزدهم دادســرای کارکنان دولت تشکیل شده
است.مویدعلویان،رئیسهیئتمدیرهنظامپزشکی
تهران بــزرگ و فوقتخصص بیماریهای کبد و
گوارشهمراهبامحمدرضاهاشمیان،فوقتخصص
مراقبتهایویژهواستادتمامدانشگاهعلومپزشکی
شهیدبهشتی،مردادسالگذشته،زمانیکه«سعید
نمکی»،هنوزوزیربهداشتبود،ازاوشکایتکردند.
بهکارگیریروشهاینادرستبرایدرمانبیماران
گتعدادقابلتوجهیازبیمارانبه
مبتالبهکرونا،مر 
دلیل تصمیمات نادرست ،تضاد منافع و تاخیر در
وارداتواکسن،ازجملهمسائلیاستکهدرپرونده
قضایی تشکیلشده برای وزیر بهداشت پیشین
درجشدهاست.بررسیهایهمشهریازاینماجرا
همچنین نشان میدهد که تنها این دو پزشک ،از
«نمکی» شکایت نکردهاند و شکایتهای دیگری
همدردادسراعلیهاوثبتشدهاست.براساساعالم
منابع آگاه ،با گذشت 9ماه از ثبت شکایت ،هنوز
ابالغیهای برای این پرونده نیامده است .هرچند
که از منبعی موثق خبر میرسد که دادسرا از سعید
نمکیبرایپاسخدادنبهبرخیابهاماتوسواالت
دعــوت و او هم مراجعه کــرده اســت ».همچنین
شفاآنالین دیروز دراینباره اینطور نوشت«:گفته
میشود پرونده قضایی سعید نمکی سنگینتر
شده است و چون جزئیات پرونده او محرمانه است
و به طور قطع و یقین عنوان کیفری دارد ،احتمال
بازداشتوزیرپیشینبهداشتودرمانوجوددارد.
البته پرونده شکایت از سعید نمکی اگرچه از همان
دور هوزارتاودرشعبهسیزدهمدادسرایکارکنان
دولتبازشدوهمچنانبهطورراکدبازماندهاست،
حالباافزایشتعدادشاکیان،ظاهراقراراستابعاد
تازهای از تخلفات در این پرونده ،ثبت شود و مورد
رسیدگیقرارگیرد».

