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گاه
ن هیأت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در گزارش  اخیرش هشدار داد که آب های کره زمین بیش از گذشته گرم شده و بشر با 

مشکلی بسیار جدی روبه رو است. در این گزارش آمده که همزمان با آب شدن برف و یخ کره زمین، سطح آب دریاها به سرعت رو به افزایش است 
و اقیانوس ها در حال از دست دادن اکسیژن و اسیدی شدن هستند. دانشمندان در این گزارش هشدار داده اند که اگر در زمینه کاهش پخش 
گازهای آالینده و گرمایش زمین قدمی برداشته نشود، سطح آب دریاها تا پایان قرن حاضر، نزدیک به یک متر باال خواهد رفت، و این پیامدهای 
 دیگری مانند کاهش آبزیان، کاهش برف و یخ، بارندگی و طوفان های شــدیدتر و در کل سیستم های آب و هوایی ناخوشایندتری به همراه 

خواهد داشت.
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فروغ فکــری | بغضــش می ترکــد. حاضــران؛ 
چشمان شان پراشــک می شــود وقتی نازلی عطایی از 
دردهای محیط زیســتی اش می گوید. از این که هر روز 
از بالیی که بر ســر زمین می آوریــم، می رنجد و همین 
هم عاملی شــده تا بخواهد فکری کنــد و راهش را در 
مهاجرت به شمال دیده. این که به شــمال برود و کاری 
برای جامعــه بومی آن جــا انجام دهد، تفکیــک زباله 
یادشان دهد و کارخانه بازیافت پالســتیک راه بیندازد 
تا شاید کمی از پالســتیک های مانده در اطراف رودها و 
چسبیده به شــاخه های درختان را بتواند بازیافت کند. 
عطایی یکی از مهاجران اقلیمی اســت. کسی که ۹ سال 
قبل مهاجرت معکوس کرده، از تهران به مازندران رفته 
و خواسته سربار آن جا هم نباشــد و حاال با بغضی که به 
اشک رســیده، می گوید از تصمیمش راضی است. »باید 
حق و مسئولیت مان را به محیط زیست ادا کنیم. در تهران 
این امکان نبود. مافیای زباله این جا گســترده است و به 
سختی می توان کاری از پیش برد، اما در مازندران وضع 
متفاوت است.« کارش از مدیریت پسماند شهر کالرآباد و 
هفت روستای اطرافش شروع شد. بعد از آن 10 روستای 
سلمان شهر و سه روســتای عباس آباد هم اضافه شدند. 
حاال دیگر روســتاییان منطقه می دانند زباله باید از مبدا 
تفکیک شود. باید زباله های خشــک و  تر را جدا کنند و 
کسی هم برای بردن زباله های خشک می آیند. زباله هایی 

که به گفته عطایی در مدت کارشــان از دو تُن به یک تن 
رسیده. شهرداری و دهداری های روستاها همراه شده اند 

و حاال کار با راحتی بیشتری پیش می رود.   
عطایی می گوید مجبور به مهاجــرت نبوده، اما دیگر 
نمی توانسته در تهران هم بماند و تنها راه را در این دیده 
که حداقل با رفتنش کمکی به حال مردم منطقه باشد. 
آموزش هایش گسترده شده و از زنان دهدار و شهردار تا 

بچه های قدو نیم قد در فهرست آموزش هستند.
ماجرا برای حســین رفیعی نیز همین طور بوده، او هم 
به همراه همســر و دو دوست شــان راهی شمال شدند، 
اقامتگاهی بومگردی همراه با محیط زیســت تاســیس 
کردند و خواستند بر جامعه محلی اثر مثبت داشته باشند. 
آنها از مصالح جدید استفاده نکردند و سرمایش و گرمایش 
اقامتگاه را به شکلی بومی به کار بردند. رفیعی می گوید 
خودشــان را به محیط تحمیل نکردنــد: »گیالن چند 
سالی اســت محل مهاجرت خوزستانی ها؛ اصفهانی ها و 
تهرانی هاشده، اینها درد است، چون فقط می آیند، دغدغه  
حفظ محیط جدید ندارنــد و در نتیجه هر روز این خاک 
ویرانی بیشتری را تجربه می کند. گیالن دومین استان 
مهاجرپذیر کشور شده اســت. جنگل ها را می تراشند و 
زمین ها را تغییر کاربری می دهند تا ســاختمان جدید 

بسازند و هیچ مسئولی هم به فکر نیست.«
روستاییان زمین هایشــان را فروخته  و بی زمین راهی 

شهر شده اند و شــغل کاذب دارند. هیچ آموزشی در این 
سال ها در کار نبوده که کشاورزی و دامپروری ادامه پیدا 
کند: »انگار باید برای 80 میلیون ایرانی در گیالن جا باشد. 
تراکم جمعیت باال رفته و تبعات فرهنگی-اجتماعی اش 
هم در آینده زیاد خواهد بود. مســئوالن در این سال ها 
به مشکل مهاجرت اقلیمی توجهی نکرده و مسائل را به 
شــکلی کالن مورد توجه قرار نداده اند، به همین خاطر 

مشکل از جایی به جای دیگر منتقل شده است.«
او می گوید بارها از مسئوالن گیالن خواسته کاری کنند 
و آنها گفتند مردم خواهان کارهایی از این دست نیستند. 
»ســرمایه گذار آوردند و در بخشی از گیالن منطقه آزاد 
راه انداختند و به جای راه اندازی کارگاه و استفاده از توان 
محلی پاساژ ساختند. پاساژهایی که هنوز بیشترش خالی 

است، چون مردم دیگر پول ندارند.«
برای او و دوستانش که گیالن خانه شان شده، ماجرای 
دپوی زباله هم جدی است. این که همچنان کسی فکری 
به حال کوه  80متری زباله در جنگل سراوان نمی کند و 
مردم در پایین دســت جنگل به معنــای واقعی بدبخت 
شده اند. کسانی که مهاجران واقعی تغییر اقلیم اند. با این 
تفاوت که حتی زمین شان خریدار هم ندارد. کسی دوست 
ندارد پشت به پشت کوه زباله ویال بسازد و آخر هفته هایش 
را در جایی بگذراند که زمین های کشاورزی اش به خاطر 

شیرابه زباله خشک شده است. 

مهاجرت و دشواری تغییر اقلیم
آمارهــا هنوز دربــاره مهاجــران اقلیمی بــه نتیجه 
نرســیده اند. فقط می دانیــم هر لحظــه در جای جای 
دنیا عده ای بار بر دوش می شــوند و زندگی شــان را در 
ســاکی خالصه می کنند تا زمین سفت و سختی که در 
آن ســاکن بودند، رها کنند و به جایی بروند که طبیعت 
مالیم تر باشــد و مهربان. جایی که زندگی روی خوش به 
آنها نشان   دهد، حاال این وضع در ایران آن قدر در چشم 
اســت که روســتاهایی از مرکز و جنوب خالی از سکنه 
شده اند و شــمال میزبان خیل عظیمی از مردمی است 
که فرار را بر قرار ترجیــح داده اند و می خواهند زندگی  را 
از نو، هرچند با سختی بسازند. مانیا شفاهی؛ مدیر مجله 
محیط زیستی صنوبر در این میان به دنبال مهاجرانی رفته 
که با مهاجرت شــان باری بر دوش جامعه مبدا نبوده اند. 
زنان و مردانی را یافته که خسته از شهرهای بزرگ راهی 
شمال کشور شــده اند و می خواهند کاری برای جامعه 
بومی از پیش برند. شرح حال علی و ریحانه و فرهاد و فروغ 
و جلوه و حسین همگی یکی اســت. آنها از درد ساختار 
معیوبی می گویند که آدم ها در آن چون مهره های بازی 
مجبور به جابه جایی هســتند و آنها هم جابه جا شدند. 
شفاهی در شــب »مهاجران اقلیمی« که به همت علی 
دهباشی و در راستای شب های بخارا برگزار شد، از تغییر 
دشواری که مهاجرت در زندگی می گذارد، گفت. از این که 
مهاجران اقلیمی برای بقا مجبور به مهاجرت شــده اند، 

آسیب  مهاجرپذیر  مناطق 
دیده و مناطق مهاجرفرست 
هم خالی و تنهــا مانده اند و 
میهمانانش نیز همدرد با او از 
درد مهاجرت اقلیمی گفتند. 
از نازلی عطایی تا محمدرضا 
جعفری که همه شان نه فقط 
از درد امروز که از درد فرداها 
گفتنــد. فردایی که الیزابت 
کولبرت؛ در کتاب انقراض 
ششم درباره اش می نویسد: 
»ســاده اســت فرامــوش 
کنیم که زندگــی امروز ما 

می تواند بخشی از تاریخ باشد.« او می گوید بشر به شیوه 
بی رحمانه ای شروع به سنگ فرش کردن زمین کرده است 
و اگر روند فعالیت انسان ها همین طور ادامه یابد، انقراض 

در راه خواهد بود. 
زندگی دشوار وابستگان به خاک و آب

خوزســتان جواب شــان کرد. برای آن که پــدر زنده 
بماند، مجبور شدند به شــیراز مهاجرت کنند. ماجرای 
مهاجرت هایی از این دست که در یک جمله هم می توان 
توضیحــش داد، نه فقط بــرای محمدرضــا جعفری؛ 
پژوهشگر محیط زیســت که در ســال های اخیر برای 
خیلی ها رخ داده اســت. هرچند خوزســتان در ســال 
۹۶ عنوان نخستین اســتان مهاجرفرست کشور را از آن 
خود کرد، اما عاملی نشد تا جعفری این پرسش اساسی 
را مطرح نکند کــه آیا اصال در ایــران مهاجرت اقلیمی 
داریم یا خیر؟ او مهاجر خاک خسته خوزستان به شیراز 
و بعدها تهران شد و حاال می گوید باید به ریشه ها توجه 
کرد و مسأله را ســطحی ندید: »برای مثال ما در دهه30 
شمســی؛ جمعیت روســتاییان مان ۷0 درصد بود که 
این جمعیت درحال حاضر 30 درصد اســت. این ســیر 
مهاجرت از روســتاها از دهه40 شروع شد و با اصالحات 
ارضی و مدرنیزاسیون شــکافی بین شهر و روستا اتفاق 
افتاد و اختالف دستمزدی و کار موجود عاملی شد افراد 

به شهرها بیایند. نقش عوامل اقتصادی و رفاهی اجتماعی 
باالست. سازمان آمار هم می گوید همواره مهاجرت های 

ما اقتصادی-اجتماعی بوده است.«
نگاه به کار در شــهرهای ایران آماتور بود و عموما هم 
براساس تقسیم کار بین المللی انجام می گرفت. صنایع 
فوالد، آلومینیوم، خام فروشــی نفت و ... همگی به دلیل 
وجود کارگر ارزان ادامه پیــدا کردند و وقتی طبیعت به 
شکل کاال درآمد، بدون آن که پاسخگو باشیم، روند این 
خام فروشی ها افزایش پیدا کرد: »ما فقط رشد اقتصادی 
در نظرمان بوده و توجه نشد که رشد عامل رفاه و توسعه 
نیست. این نابرابری عامل افزایش مهاجرت بوده است. در 
چند  سال گذشته این اتفاقات رنگ وبوی محیط زیستی 

هم گرفته و عوارض محیط زیستی تازه عیان شده اند.«
اما جعفری معتقد اســت باید بین مهاجرت اختیاری 
و اضطراری تفــاوت قایل بود و در ایــران به جز در چند 
مورد خاص هنوز دچار اضطرار نشده ایم. »مهاجرت های 
سیســتان، خراســان، همدان، اصفهان و کرمان معلول 
بی آبی بوده اند که بر کشــاورزی و تنها محل درآمد افراد 
منطقه اثر گذاشــته اند. این کشــاورزی در اثر برداشت 
بی رویه و بی آبی دچار مشــکل شده اســت. سفره های 
زیرزمینی بیش از حد مورد برداشــت قــرار گرفته و در 
این صورت وارد روندی بی برگشت می شویم و با از دست 
دادن سفره ها با برگشت دوره تر ســالی هم نمی توانیم 

جبران کنیم.« 
آن چه زندگــی مهاجران 
اقلیمــی را بیــش از پیش 
کــرده،  حــل  خــود  در 
وابستگی شان به آب و خاک 
اســت. ۵0 درصد جمعیت 
روستایی کشــاورزند و این 
آمار آســیب پذیری ما در اثر 
خشکسالی را نشان می دهد. 
در  کشــاورزی  تولیــدات 
40 سال گذشته ۶ برابر شده 
که این اتفاق بدون فشــار بر 
زمین و منابــع آبی ممکن 
نبوده اســت. »برای همین 
باید بگوییم مهاجرت های فعلی نه مهاجرت اقلیمی که 
مهاجرت ناشی از، ازبین رفتن معیشت و اشتغال وابسته 
به کشاورزی است. این درحالی است که راه های فراوانی 
برای معکوس کردن شرایط و ســازگاری با اقلیم وجود 
دارد کــه نادیده گرفته می شــوند.« بی توجهی به اقلیم 
آن قدر بوده که صنایعی چون مــس و آلومینیوم که به 
آب نیازمندند، در مرکز ایران راه اندازی شــده اند و حاال 
که هرچه آب به منطقه منتقــل کرده ایم، نتیجه نداده، 
طرح انتقال آب دریای خزر مطرح شده است. »پرسش 
اینجاست که راه دیگری برای توسعه وجود ندارد؟ حتما 

هست، اما توجهی به آن نمی شود.« 
بی توجهی به انسان  و محیط زیست در توسعه عاملی 
بوده که در این ســال ها همه چیز رو بــه وخامت گذارد. 
رویکردهایی که انســان در آن جایی نداشته باعث شده 
فقر، نابرابری و حاشیه نشینی گسترده شود. تفاوت های 
عمده میان تهران و کالنشــهرهای دیگــر و فرق میان 
کالنشــهرهای مختلف با هم و درنهایت با شهرستان ها 
و روســتاها زندگی را برای آدم ها سخت کرده و همین ها 
انگیزه مهاجرت است. آدم ها می خواهند از تلخی موجود 
فرار کنند. از ســختی زندگی در اقلیمی خشک و آلوده. 
می خواهند مهاجران اقلیم جدید شوند، تا شاید زندگی 

روی خوشش را نشان شان دهد.

هر روز بر مهاجران اقلیمی با مرکزیت شمال ایران افزوده می شود 

رفتن به اضطرار
          گیالن دومین استان مهاجرپذیر کشور شده است؛ جنگل ها را می تراشند و زمین ها را تغییر کاربری می دهند تا ساختمان جدید بسازند

تغییرات آب وهوایي و تخریب محیط زیست تاثیر قابل توجهي در جابه جایي مردم سراسر 
جهان داشته است. واکنش افراد در پاسخ به تغییرات اقلیم متفاوت است و مهمترین واکنش به 
زوال زیست محیطي و دفع خطر، جابه جایي است. مهاجرت هایي که در اثر تغییرات اقلیمي و 
پیامدهاي آن شکل مي گیرد، پناهنده اقلیمي را به وجود می آورد. عیسي ابراهیم زاده و مرتضي 
اسمعیل نژاد در مقاله ای با عنوان »پناهندگان اقلیمي چالش آینده تحوالت منطقه اي مطالعه 
موردي: خراسان جنوبي« که در مجله جغرافیا و توسعه منتشر شــده است، این پدیده را در 
خراسان جنوبی بررسی کردند. این درحالی است که بنا به گفته این پژوهشگران ایده پناهنده 
اقلیمي یا پناهندگان تغییر اقلیم نسبتا جدید است و خراسان جنوبي در  شرق کشور یکي از 

مکان هاي آسیب پذیر تغییرات اقلیمي است. 
 در این مطالعه جهت ارزیابي تغییرات اقلیمي از داده هاي بارش دما، تعداد روزهاي گردوغبار 
و منابع آب زیرزمیني، براي دوره 20ســاله تا  سال 2014 استفاده شده است. براي شناسایي 
 و پیش بیني تغییــرات اقلیمي اســتان خراســان جنوبي از روش ریزمقیاس نمایي آماري با 
بهره گیری از مدل LARS-WG و نمایه هاي ارزیابي تغییرات اقلیمي اســتفاده شده و در 
10 ایســتگاه اســتان براي دوره 2030-2010 تحت مدل الرس انجام شد. با استفاده از این 
داده ها ابتدا کانون  بحران هاي ناشي از تغییرات اقلیمي شناسایي و در محیط GIS پهنه بندي 
شد، ســپس پراکندگي ســکونتگاه هاي در معرض این مخاطرات تعیین شد. جهت ارزیابي 
پناهندگان اقلیمي از آمار مهاجرت، از سرشماري 13۷۵ تا 13۹0 استفاده شد و سکونتگاه هاي 
روستایي که در این دوره تخلیه شده و ازبین رفته اند، مشخص شد. پردازش داده هاي اقلیمي 

نشان مي دهد بیشتر مناطق استان از تغییرات اقلیمي متاثر شدند، اما جنوب استان به محوریت 
نهبندان بیشــترین پیامدها را از تغییرات اقلیمي داشته است. این رخدادها باعث جابه جایي 
جمعیت و شکل گیري پناهندگان اقلیمي در جنوب استان شده و جمعیت از جنوب استان به 

شمال استان تغییر مکان داده است. جمعیت سکونتگاه هاي روستایي استان در  سال 13۷۵ 
برابر با ۶1.۷۶ درصد بوده که در  سال 13۹0 به 4۵.۶1 درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین 
نقش تغییرات اقلیمي در 20 سال گذشته با بروز چالش هایي مانند خشکسالي، تخریب منابع 

آب و پیشروي بیابان ها به خصوص در غرب و جنوب استان آشکار است.
در این میان آثار تغییر اقلیم در سکونتگاه های انسانی مستقیم و غیرمستقیم است؛ از آثار 
مستقیم می توان به افزایش تنش گرمایی بر انسان ها و خشکســالی های شدید اشاره کرد و 
پیامدهای غیرمســتقیم آن نیز کاهش منابع آب شــیرین، بهره وری کشاورزی، مهاجرت و 
خالی شدن سکونتگاه های روستایی از جمعیت اســت. به این ترتیب پیامدهای تغییر اقلیم 
نوعی تهدید برای زندگی امروز و نســل های آتی قلمداد می شــود و برای مقابله با آن نیاز به 
ایجاد شرایط سازگاری و تاب آوری نقاط مسکونی و جمعیت ساکن در منطقه است، همچنین 
مطالعات ســازگاری و تاب آوری شهری و روســتایی باید با جدیت بیشتری در شرایط فعلی 
پیگیری شده و پیشنهاداتی برای ماندگاری جمعیت و سازگاری با تغییرات اقلیمی ارایه شود؛ 
مواردی مانند برگزاری کالس های آموزشی و عملیاتی برای روستاییان تا با شیوه های مدیریت 
جدید کشاورزی آشنا شوند، همچنین تعویض سیستم کشاورزی و تطبیق با این تغییرات. از 
سوی دیگر استفاده از کمک سازمان های بین المللی با برپایی جلسات با حضور کارشناسان 
و محققان کشــورهای مختلف برای تبادل نظر و انتقال تجربیات به منظور کمک به مردم و 
کشــاورزان هم می تواند از دیگر مواردی باشــد که باعث ماندگاری مردم شده و از مهاجرت 

اقلیمی جلوگیری کند.

نهبندان، گرفتار تغییرات اقلیمي در خراسان جنوبی
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