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یک توئيت

آشوب گردوغباردرغیاب دیپلما سی

۹

بحرانگستردهناشیازگردوغباردرمنطقه ،باردیگر ضرورتیکاقداممشترکبرایمدیریتاینبحرانوعبورازغفلت
دیپلماتیکراگوشزدکرد.حاالقراراستتیرماه۱۲کشورمنطقهبهمیزبانیایراندربارهاینبحرانرایزنیکنند.
مااینموضوعرابا دبیر کارگروه ملیگردوغبار و رئیسفراکسیونمحیطزیستبررسیکردیم

رسانه های جهان

مصطفیعبدالهی-باالخرهقراراستتعارفاتبا
همسایگانراکناربگذاریمودرمذاکراتوتعامالت
چندجانبه 12 ،کشور همسایه را برای مدیریت
منشأهای گرد و غبار متقاعد کنیم؛ اقدامی که
چندان ساده نیست اما اگر در آن جدی باشیم و از
برگهای برندهمان استفاده کنیم ،می توانیم به
ثمربخشبودنآنامیدوارباشیم.
▪ گردوغباردرچشمماوهمسایهها

تــی آر تــی :کشور
جزیرهای و کوچک
«کـــابـــو ورد» در
غــرب آفریقا تولید
و توزیع کیسههای
پالستیکی یکبار
مصرف را ممنوع کرد .الیحه ممنوعیت
تــولــیــد ،تــوزیــع و واردات کیسههای
پالستیکی یـکبــار مصرف در مجلس
به تصویب رسیده اســت .بر ایــن اساس
تولید ،فروش ،توزیع و واردات کیسههای
پالستیکیوبستهبندییکبارمصرفدر
این کشور ممنوع شد .بر اساس دادههای
ســازمــان ملل متحد در ســال ،2018
استفاده از کیسههای پالستیکی در 34
کشور آفریقا ممنوع اســت؛ امــا به دلیل
فقدان مقررات قانونی ،این ممنوعیت در
بیشتراینکشورهارعایتنمیشود.
ا یند یپند نت  :بنا
به گزارش دانشگاه
جانز هاپکینز ،بیش
از یــک میلیون نفر
در ایـــاالت متحده
آمریکا در اثر ابتال به
کــوویــد ۱۹جــان باختهاند که بیشترین
شمار مرگومیر در اثــر ایــن بیماری در
بین کشورهای جهان به شمار مـیرود.
مرکز منابع ویروس کرونا در دانشگاه جانز
هاپکینز ،میگوید که از هر  ۱۰۰هزار نفر
درآمریکا ۲۹۱،نفردراثرابتالبهکروناجان
خود راازدستدادهاند.

دومینگردوغبارسهمگینامسالهمازراهرسید
و  13استان کشور را درگیر کرد؛ از خوزستان و
خرمآباد گرفته تا تهران و زنجان .منشأ این غبارها
مرز غربی عراق و سوریه اعالم شده و دو مسیر را
درپیش گرفته است؛ یکی به سمت غرب ایران و
یکی به سمت کویت ،عربستان و . ...آنطــور که
العالمگزارشداده،اینتوفاناستانهایدیرالزور
و الحسکه سوریه را هم دربرگرفته و خسارتهای
عظیمی به شبکههای برق و شبکههای ارتباطی
این منطقه وارد کرده اســت .در عراق هم ،هفت
استانبغداد،بابل،نجف،واسط،قادسیه،کرکوک
و دیاله درگیر غبارها شده است و چهارهزار نفر
از مردم این کشور هم در بیمارستانها بستری
شدند .ضمن آنکــه این غبارها ،پس از سوریه و
عراق ،راهی عربستان ،بحرین و کویت نیز شده و
وضعیتآنهارااضطراریکردهاست.
▪کاهشرطوبتزمینباکاهشورودیحقابهها

در همین حــال محمدمهدی مــیــرزایــی قمی،
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،
دیــروز همزمان با اوجگیری آلودگی هوا و اعالم
تعطیلی پایتخت با اشاره به اینکه در کنار فعالیت
منابع ریزگرد در منطقه ،بررسی متغیرها از جمله
میزان رطوبت خاک و سطح پوشش گیاهی نیز
نشاندهنده تأثیرپذیری کانونهای ریزگرد
در کشورهای سوریه و عــراق از کاهش ورود آب
رودخانههای دجله و فرات به این کشورهاست،
به ایسنا گفت :رطوبت خاک و پوشش گیاهی در
مناطقدارایکانونهایریزگرددرسالهایاخیر،
روندکاهشیبهخودگرفتهاستکهمیتواند
درتوالیتوفانهایریزگردوشدتآنهانقش
مهمی ایفا کند .میرزایی قمی ادامه داد :این
تغییرات در اثر احــداث سدهای متعدد در

مسیررودخانههایدجلهوفراتدرسالهایاخیر
توسط کشور ترکیه ایجاد شده است و با افزایش
بیابانزاییدرکشورهایعراقوسوریه،کانونهای
متعددریزگردرادرآنهافعالکردهکهتاحدزیادی
مناطقغربیکشورمانراتحتتأثیرقراردادهاند.
▪یکماهازمهلت 6ماههمجلسگذشت

این بار واضحتر از همیشه مشخص شد که گرد و
غبارهای منطقهای ،نه فقط برای ما که برای خود
کشورهای منشأ آن هم بحرانساز است و باید
با یک همکاری مشترک بــرای آن چارهاندیشی
کرد 22 .فروردین که کشور ما با اولین گرد و غبار
سنگینسالجدیددرگیربود،دستگاههایمتولی
درمجلسدوریکمیزنشستندوبرضرورتتقویت
دیپلماسی بــرای حل این بحران تاکید کردند.
فراکسیونمحیطزیستمجلسهمبهدستگاههای
متولیششماهمهلتدادگزارشهایموردنیازرا
تکمیل کنند تا اقدامات الزم پس از آن انجام شود؛
مهلتیکهحاالیکماهآنسپریشدهاست.
▪همچنانمنتظرگزارشهاهستیم

«ســمــیــه رفــیــعــی» ،رئــیــس
فراکسیون محیط زیست
مجلس ،دربــــاره پیگیری
مصوباتآنجلسهبهخراسان
میگوید :اقــدامــات نسبتا
خوبی در این حوزه آغاز شده
است که البته کافی نیست و باید با جدیت بیشتری
دنــبــال ش ــود .وی م ـیافــزایــد :تــعــداد انــدکــی از
سازمانها،گزارشهایشانراتحویلدادهانداما ما
منتظر تکمیل گــزارشهــا هستیم تا بتوانیم به
جمعبندیبرسیمواقداماتبعدیرادنبالکنیم.
▪مدیریتواحدنداریم

او با اشاره به ورود فراکسیون محیط زیست به این
ماجرا برای ایجاد همافزایی بین دستگاهها هم
تصریح میکند :متاسفانه در مدیریت این بحران،
یکفرماندهیواحدوجودنداشتهوهردستگاهی

صرفاخودشرامیبیند؛اماامیدواریمباتعاملیکه
شکلگرفتهاست،بتوانیمبرایحلآنبرنامهریزی
کنیم.
▪دیپلماسیپارلمانیرافعالمیکنیم

رفیعی اظهار میکند :پس از تکمیل گــزارش
دستگاههای متولی ،با همکاری مجلس و وزارت
امور خارجه ،گروههای پارلمانی برای مذاکرات
منطقهایرافعالخواهیمکردواولویتاینبرنامه،
مذاکرهباپارلمانهایعراقوسوریهخواهدبود.
▪ایران؛میزباناجالس 12کشورمنطقه

دبیر کارگروه ملی گردوغبار هم از برنامهریزی
برای تقویت دیپلماسی منطقهای در این زمینه
خبر میدهد و به خراسان میگوید :تیرماه امسال
اجالسوزرایمحیطزیست 12کشورهمسایه،به
همراهسوریهوچندکشوردیگردرگیرباپدیدهگرد
و غبار ،به میزبانی ما برگزار خواهد شد و امیدواریم
بتوانیمبایکتصمیممشترک،اقداماتهماهنگی
را آغاز کنیم .او به این نکته هم اشاره میکند که
تالشها محدود به اجالس دوماه آینده نخواهد
بود و به عنوان مثال ،روز چهارشنبه(امروز) در

جلسهایباسفیرعراقدرایران،رایزنیهاییبرای
مدیریت بحران گرد و غبار و کنترل منشأهای آن
انجاممیشود.
▪ 3راهبردمهمیکهبایداتخاذکرد

با جــدی شــدن دولــت و مجلس بــرای پیگیری
مسئله گرد و غبار در سطح منطقهای میتوان
امــیــدوار بــود کــه یــک همکاری مشترک بین
کشورهای همسایه شکل بگیرد؛ اتفاقی که به
اعتقاد کارشناسان ،در حین پیگیری و اجرای
آن ،باید سه رویکرد مهم را مدنظر داشت:
 .1وقتی پای جان مردم و بحرانهای گسترده
ناشی از گرد و غبار در میان است ،باید تعارفات
دیپلماتیک مرسوم را کنار گذاشت و برای رسیدن
بهنتیجهمطلوب،مقتدرظاهرشد.
 .2در گفتوگو با ترکیه بــرای تبیین آثــار سوء

سدسازیهای گسترده این کشور و تالش برای
گرفتن حقابه رودهای مرزی ،الزم است از اهرمها
وظرفیتهای در اختیارمان ،همچون «بــازار
مبادالت کــاال»« ،گردشگری و سرمایهگذاری
ایرانیاندرترکیه»وهمچنین«ظرفیتگازصادراتی
مابهاینکشور»استفادهمناسبکرد.پیشتر نیز در
گزارشی با اشاره به جاه طلبی های آبی ترکیه
تاکید کرده بودیم که کشورهای متاثر از سدسازی
های ترکیه باید تصمیم خود را برای ایجاد ائتالفی
علیه ترکیه با رویکرد فشارهای اقتصادی علیه
آنکارا برای تجدید نظر در این رویه بگیرند.
 .3با توجه به ضعف برخی کشورهای منطقه در
حوزهعلمیوفناوری،شایدالزمباشدبرایکنترل
کانونهایگردوغبار دراینکشورها،ماداوطلبانه
پیشقدم شویم و دانش و تجهیزات خودمان را در
اختیارآنهاقراردهیم.

پاسخدبیرکارگروه ملی به 2سوالمهمدربارهگردوغبار
درگفتوگوبادکتر«علیمحمدطهماسبی»،دبیر کارگروه ملیگردو غبار،
دوسوالمهمراهممطرحوپاسخاورادریافتکردیم:
 -1آیا مشکل ما فقط با منشأهای خارجی گرد و غبار است؟
ما درباره منشأهای داخلی هم دغدغه داریم؛ اما بر اساس مطالعات انجام
شده،منشأهایغبارخیزداخلیما 35میلیونهکتاربامیانگینتولید122
کیلوغباردرهرهکتاراستکهقدرتغبارخیزیوماندگاریباالییندارند؛ در
حالیکهمنشأهایخارجی 280میلیونهکتاربامیانگینتولید 540کیلو
غبار در هر هکتار است .بنابراین هم از نظر وسعت و هم از نظر حجم و غلظت
غبارخیزی ،مشخص است که باید روی مدیریت منشأهای خارجی تمرکز
بیشتریداشتهباشیم.
 -2این اظهارنظر درســت است که دربــاره تبعات سدسازیهای
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گسترده ترکیه ،دیگر کار از کار گذشته
است و نمیتوانیم دستاوردی از مذاکرات
داشتهباشیم؟
نهاینطورنیست؛مابایدبهترکیهفشاربیاوریمتا
حقابهدشتهاوتاالبهایمانتامینشودواینموضوعبایدازطریقدیپلماسی
پیگیریشود.امادقتداشتهباشیمکهمشکلفعلیماباگردوغبارها،ارتباط
چندانی با عوارض سدسازیهای ترکیه ندارد و معطوف به مناطق بیابانی
گسترده در منطقه است .عراق و سوریه درمجموع حدود  28میلیون هکتار
مناطق غبارخیز دارند که عمده آنها مرتعی و بدون پوشش گیاهی است و
ارتباطی به مدیریت آب در باالدست ندارد .اما این به معنای بیتفاوت بودن
نسبتبهاقداماتترکیهنیستوحتمابایدحقابههایمانرامطالبهگریکنیم.

