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مقدمه
هش��تم بهم��ن ماه طوف��ان گ��رد و غبار با 
س��رعت 65 کیلومت��ر بر س��اعت اس��تان 
خوزس��تان را درنوردی��د و همی��ن ام��ر 
باع��ث اختاالت و قطعی چند س��اعته در 
ش��بکه های آب و برق در 11 ش��هر استان 
خوزس��تان و از جمله کان ش��هر اهواز و 
تعطیل��ی م��دارس، دانش��گاه ها و ادارات 
اغلب شهرهای این اس��تان شد. اما طوفان 
به همین روز ختم نش��د و در روزهای 23 
و 30 بهم��ن نیز مجدداً تکرار ش��د تا یک 
وضعیت بحران��ی چندهفته ای را برای این 
استان رقم بزند. متعاقب این رویداد جلسه 
فوق العاده ای برای بررسی مشکات استان 
خوزس��تان با حض��ور مع��اون اول رئیس 
جمه��ور، وزرای دفاع، اطاع��ات، نیرو، 
کشور، کش��اورزی، رفاه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، رئیس ستاد کل 

نیروهای مس��لح، رئیس سازمان پدافند غیر عامل و برخی مقامات 
اس��تانی در خوزس��تان برگزار و این بح��ران از ابع��اد و زوایای 
گوناگون مورد بررس��ی قرار گرفت. در پی برگزاری این جلسه، 
معاون اول رئیس  جمهوری، وزیر کش��ور و اس��تاندار خوزستان 
گزارش��ی در این زمین��ه به رئیس  جمه��ور ارائه دادن��د و دکتر 
روحانی نیز دستورات ویژه ای را برای رسیدگی آنی به مشکات 
مردم خوزستان صادر کرد. تصویب 30 میلیارد تومان اعتبار برای 
مهار این بحران در کوتاه مدت و آغاز عملیات ضربتی تثبیت 40 
هزار هکتار از کانون های داخلی ریزگردها از سوی وزارت جهاد 
کش��اورزی از جمله این اقدامات هس��تند. چند روز بعد نیز رهبر 
معظم انقاب در حاش��یه درس خارج فقه خود نسبت به وضعیت 
پدیده گرد و خاک در اس��تان خوزس��تان ابراز نگرانی کردند و 
به مس��ئوالن نظام دستور دادند تدابیر الزم برای این کار را اتخاذ 
کنند. عاوه بر این، حس��ن روحانی در پنجشنبه پنجم اسفند برای 
بررسی موضوع ریزگردها به استان خوزستان سفر کرد و طی این 
سفر یک روزه ضمن بازدید از کانون های ریزگرد در این استان 
در نشس��ت تخصصی بررس��ی این ریزگردها نیز شرکت کرد و 

دستورات الزم را صادر نمود. 

بحران ریزگردها و طوفان های گرد و غباری اخیر خوزس�تان که این بار در سطحی گسترده تر و با 
پیامدهایی وسیع تر از همیشه رخ نمود، یک بار دیگر همگان را در برابر این پرسش ها قرار داد که 
منش�اء این بحران چیس�ت؟ ابعاد پیامدهای آن تا کجاس�ت و چرا این بحران نه تنها مهار و کنترل 
نش�ده، بلکه هرس�اله روندی افزایشی داشته است؟ نوش�تار پیش رو را به منظور یافتن پاسخی برای 

پرسش های فوق پی می گیریم.    
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طوفان گرد و غبار اخیر خوزستان نشان داد که این پدیده وارد 
مرحله  بحرانی خود ش��ده و با ابعاد گس��ترده ای که به خود گرفته 
این توانایی را دارد که در قالب مسائل امنیتی- سیاسی رخ بنماید. 
بررس��ی ابعاد این بحران و پاس��خ به این سؤال کلیدی که چرا این 
بحران نه تنها مهار و کنترل نش��ده، بلکه هرس��اله روندی افزایشی 

داشته است، محورهای اصلی این نوشتار را تشکیل می دهند.

توصیف وضعیت
پدیده  ریزگردها و گرد و غبار ناش��ی از آن از سال 1380 تاکنون 
ک��ه قریب ب��ه 15 س��ال از آن می گذرد، اقلیم زیس��تی و زندگی 
س��اکنان غرب و جنوب غرب کشور و به ویژه استان خوزستان را 
با آس��یب ها و چالش های جدی و گوناگونی مواجه ساخته است. 
این پدیده که هر س��اله روند افزایش��ی داشته اس��ت در سال های 
نخس��ت، عمدتاً در فص��ول گرم و آن هم در تع��داد معدودی از 
روزهای س��ال و با غلظتی کم نمایان می ش��د، اما به تدریج نه تنها 
ب��ر تعداد روزهای غبارآلود و حجم غلظت آن در مقیاس س��االنه 
افزوده شد، بلکه در سال های اخیر و به ویژه از سال 93 به این سو 
فصول سرد سال را نیز ش��امل شده و هر روز ابعاد گسترده تری به 
خود می گیرد. در 8، 23 و 30 بهمن ماه امس��ال نیز همانند 7، 9 و 
19 بهمن س��ال 93 و البته در سطحی گسترده تر و مخرب تر، توده  
عظیم گرد و غبار برای چند هفته چرخه  زندگی در خوزس��تان را 
با مش��کات عدیده ای روبه رو ساخت. در شرایطی که بنابه گفته 
کارشناس��ان، میزان اس��تاندارد ریزگردها در هوا 150 میکروگرم 
در مترمکعب اس��ت، میزان این ریزگرده��ا در روزهای آلوده در 
اهواز و سوسنگرد حتی تا 46 و 66 برابر حد مجاز، آبادان 18 برابر 
حد مجاز، اندیمشک شش برابر حد مجاز، دزفول هفت برابر حد 
مجاز، رامش��یر 11 برابر حد مجاز و بهبهان هش��ت برابر حد مجاز 

برآورد شده است. 
پدیده اخیر ریزگردها در طول این مدت در چند نوبت موجب 
قطع برق و آب اس��تان خوزستان شد به طوری که در بامداد شنبه 
23 بهم��ن گرد و غبار همراه با مه س��بب ش��د ت��ا 80درصد برق 
فش��ار قوی، متوسط و ضعیف اس��تان از مدار خارج شود. ترکیب 
رطوبت باالی 90درص��د و غلظت باالی گرد و غبار موجب قطع 
ش��بکه برق در 11 ش��هر این استان ش��د. عاوه بر قطع برق، نبود 

تجهیزات برق اضطراری در تصفیه خانه ها 
نی��ز، قط��ع آب در ش��هرهای مرک��زی و 
نیمه جنوبی خوزس��تان را به دنبال داش��ت. 
همچنین ش��بکه تلفن هم��راه و اینترنت با 
قطعی و اختال مواجه شدند. این وضعیت 
نابس��امان، منجر به تعطیل��ی مدارس بیش 
از 22 شهرستان اس��تان خوزستان از جمله 
اه��واز، کارون، ب��اوی، بس��تان، حمیدیه، 
شوش، آبادان، خرمشهر، اروند، شادگان، 
دش��ت آزادگان، هویزه، ماهشهر، امیدیه، 
رامش��یر،  رامهرمز،  آغاج��اری، دزف��ول، 
گتوند و شوش��تر ش��د. عاوه بر این، بنابر 
اعام مدیرعامل ش��رکت مناطق نفت خیز 
جنوب، در نتیجه  قطع ب��رق، تولید روزانه  
نفت ب��ا کاه��ش 768 هزار بش��که ای در 
میادین مس��تقل داخلی مواجه شد. روزنامه 
ایران درباره ابعاد این بحران در خوزستان 
نوشته اس��ت: »آب و برق و تلفن همراه و 
اینترنت قطع ش��ده و مدارس و دانشگاه و 
بازار و ادارات دولتی همگی تعطیل شدند، 
برخی جاده ه��ای ارتباطی نیز برای چندین 
ساعت مسدود و بیمارستان ها و درمانگاه ها 
مملو از بیماران تنفس��ی شدند، شهر رنگ 
و بوی م��رگ به خود گرفت��ه و در برخی 
مناطق مردم با گالن و دبه در جست و جوی 

آب هستند«. 
در نتیجه  این وضعیت بحرانی، اقش��ار 
مختلفی از مردم از جمله جوانان،گروه های 
اجتماعی، سمن ها و جمع زیادی از فعاالن 
محیط زیست در اعتراض به تداوم ابعاد این 
بحران و سخت شدن زندگی در این استان، 
مقابل استانداري تجمع کردند. اعتراضات 
مردم��ی به جای��ی کش��ید ک��ه مدیرکل 
مدیریت بحران اس��تانداری خوزس��تان و 
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مدیرکل منابع طبیعی این اس��تان، از سمت 
خود برکنار ش��دند. دلیل این برکناری به 
 شکل رس��می اعام نشد، اما گفته می شود 
ناهماهنگ��ی بین ش��رکت هایی که وظیفه 
تولید و توزیع آب و برق در خوزس��تان را 
برعه��ده دارند و کندش��دن حرکت آن ها 
در حل بح��ران از دالیل ای��ن برکناری ها 
بوده اس��ت. به طور کلی، بررسی ابعاد این 
رویداد نش��ان می دهد که مسئله ریزگردها 
و گرد و غبار در خوزس��تان و البته س��ایر 
استان های همجوار به یک بحران همه جانبه 
و فراگیر تبدیل ش��ده است. امروزه گستره  
تخریب این بحران به س��بب افزایش عمق 
و دامن��ه آن، وارد مرحله  جدیدی ش��ده و 
از زیس��ت بوم و زیرس��اخت های حیاتی تا 
ابع��اد اجتماعی و روانی را در برمی گیرد و 
می رود تا در صورتی که برای کنترل و حل 
آن چاره ای اندیش��یده نش��ود، سرمایه های 
زیس��ت محیطی، اقتصادی و اجتماعی این 
مناطق و کل کشور را در آینده با مخاطره  

جدی مواجه سازد.

منشاء بحران
کارشناس��ان درباره پیدایش طوفان گرد و 
غبار و ریزگردها و خاس��تگاه آن، زمینه ها 
و عوام��ل متع��ددی را برش��مرده اند ک��ه 
تقریباً فصل مش��ترک هم��ه آنها گرمایش 
زمین، دگرگونی های اقلیمی، تغییر الگوی 
بارش، بی توجهی به توس��عه پایدار به ویژه 
در قال��ب مدیری��ت نادرس��ت آب، تغییر 
جهت مس��یر رودها در قالب سدس��ازی و 
انتقال میان حوض های آب رودها، ویرانی 
و  بیابان زایی  زیس��تگاه ها، جنگل زدای��ی، 
گس��ترش کویرها بوده است. پدیده ای که 

ل
حلی

ت

در کش��ورهای واقع بر کمربند خش��ک جهان نم��ود فزاینده تری 
داشته، به گونه ای که کمبود بارش و تبخیر باال و وقوع خشکسالی 
طوالنی مدت شناس��ه های بنیادی آب و هوای چنین کش��ورهایی 
اس��ت. این عوامل که بخش��ی از آن ها ناش��ی از تغییرات اقلیمی 
طبیعی و بخش��ی دیگر ناش��ی از دخالت عامل انس��انی در طبیعت 
اس��ت، صرفاً مختص به ایران نیست و مسئله  بخش قابل توجهی از 
کشورهای منطقه است. بنابراین، منشاء این بحران برای کشورهای 
منطقه و از جمله ایران دارای دو بعد داخلی و خارجی و دو عامل 
اقلیمی و انس��انی اس��ت. ترکیب پدیده تغییر اقلی��م با فعالیت هاي 
انس��انی و الگوهاي س��کونت و فعالیت های تولیدی و صنعتی آن  
موج��ب افزایش تخری��ب خاک، فرس��ایش ب��ادي، بیابان زایی، 
تخریب خواص خاک و مواد مغ��ذي مورد نیاز گیاهان می گردد 
که از عوامل زمینه ای برای رخداد این بحران هستند. در این میان، 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ت این است که اگرچه تغییرات 
طبیعی اقلیمی ممکن اس��ت سرمنش��اء و به وجودآورنده  اولیه این 
پدیده باش��د، اما عامل انسانی علت اصلی تش��دیدکننده  آن بوده 
اس��ت. مدیریت نادرس��ت در تغییر مس��یر رودها و سدس��ازی ها 
و پروژه ه��ای صنعتی غیرکارشناسی ش��ده  زیس��ت محیطی از نظر 
داخل��ی؛ و منازعات آبی منطقه ای و سدس��ازی برای مهار خروج 
آب از کش��ور، جنگ های تخریب کننده در منطقه و عدم اولویت 
دولت ه��ای درگیر جنگ داخلی برای توجه به این بحران و به تبع 
آن تضعی��ف همکاری های منطقه ای زیس��ت محیطی برای مهار و 
حل این بحران از نظر منطقه ای از مهمترین دالیل انس��انی تشدید 

این پدیده در سال های اخیر هستند.    
بنابراین، طوفان گرد و غبار و پدیده ریزگردها در خوزستان و 
سایر مناطق غربی، جنوب غربی و جنوبی کشور دارای کانون های 
داخلی و خارجی اس��ت. بررس��ی های استانی نش��ان می دهد که 
65درصد این طوفان ها دارای منش��اء خارج��ی و 35درصد دیگر 
آن دارای منش��اء داخل��ی اس��ت. در مقی��اس فراملی نی��ز منطقه 
بین النهرین در قالب 13 منطقه در عراق، جنوب س��وریه و ش��مال 
ش��به جزیره عربستان و قلمروی دریای سرخ در قالب 13 منطقه در 
مصر، ش��مال شرقی سودان و شمال غربی ش��به جزیره عربستان از 
مناطق اصلی خاس��تگاه گرد و غبار در جنوب غرب آسیا و شمال 
آفریقا هستند. نتایج بررسی هاي انجام شده حاکی از آن است که 
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عمده ترین منش��اء خارجی به وجودآورنده ریزگردهاي سال هاي 
اخیر در جنوب غرب و غرب کشور، قسمت هایی از سرزمین هاي 
کش��ورهای عراق، س��وریه و عربستان اس��ت. در این میان، چهار 
کانون پدیده گرد و غبار در عراق و دو کانون آن در شمال شرق 
سوریه و سمت شرقی عربس��تان قرار دارد. کشور عراق به تنهایی 
عامل اصلی بیش از 70درصد این بحران زیس��ت محیطی اس��ت. 
راجح صابر عبود الموس��وی، س��فیر عراق در ایران، مس��ئله تأثیر 
جنگ 2003 این کشور را در ایجاد کانون های گرد و غبار دارای 
اهمیت ثانوی می داند و هم صدا با شماری دیگر از اکولوژیست ها 
خشکسالی و ساخت س��د توسط ترکیه و سوریه بر سرچشمه های 
دجله و فرات را از عوامل اساسی خشک شدن هورها و تاالب های 
این کش��ور عنوان می کند. خشک ش��دن هورها و تاالب ها باعث 
می شود تا خاک، رطوبت و وزن خود را از دست بدهد و در نتیجه 
شرایطی فراهم شود که با وزیدن بادهای تند به پدیده ی »هابوبس« 
بینجامد. هابوبس یا طوفان های خشمگین نام علمی وضعیتی است 
که این روزها در خوزس��تان ش��اهد آن هس��تیم. هابوبس ها برای 
پاگرفت��ن به دو عامل اصل��ی نیاز دارند: یکی وج��ود ذرات گرد 
و غبار و ش��ن در س��طح زمین و دومی میزان کاف��ی از باد پایدار 
برای حرکت این ذرات. هابوبس  در شرایط گرم و خشک، امری 
بسیار شایع است. عراق و سوریه کانون های اصلی به وجودآورنده  
هابوبس های خارجی در ایران هس��تند که البته عمدتاً در فصول و 

روزهای گرم سال به سوی ایران هجوم می آورد.  
اما نکته  قابل توجه این اس��ت که بررسی ها نشان می دهد منشا 
83درصد پدیده گرد و غبار خوزس��تان در س��ال جاری و به ویژه 
آنچه در روزهای اخیر ش��اهد آن هستیم، داخلی بوده و برخاف 
تصور عموم سرمنش��اء این طوفان های اخیر نه از عراق و س��وریه، 
بلکه از بیابان های خود خوزس��تان پاگرفته اس��ت. پس از نگارش 
س��ند ملی گرد و غبار اعام شد که سهم خوزستان از کانون های 
گرد و غبار کش��ور بی��ش از 400 هزار هکتار اس��ت؛ زمین هایی 
بایر و عمًا خش��ک که خ��ود یکی از عوامل اساس��ی در طوفان 
گ��رد و غبار به ش��مار می آیند. بنا به گفت��ه  معصومه ابتکار رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، در خوزستان 30 تا 40 هزار هکتار 
کانون فوق بحرانی وجود دارد که منش��اء اصلی گرد و غبارهای 
داخلی هس��تند. گفتنی است یک  چهارم تاالب های ایران از جمله 

چهار تاالب اصلی هورالعظیم، ش��ادگان، 
بامدژ و میانگران در خوزستان قرار دارند. 
سدسازی ها و احداث میادین نفتی گسترده 
طی س��ال های اخیر اکثر منابع رطوبتی مثل 
تاالب ها را خشکانده، اکوسیستم منطقه را 
نابود کرده و عمًا به بیابان زایی منجر شده 
اس��ت. عاوه بر این، سال هاس��ت که تنها 
راه چ��اره ی دولت ب��رای مدیریت بحران 
کم آب��ی در فات مرکزی کش��ور، انتقال 
آب از سرشاخه های کارون و سدسازی بر 

روی رودخانه های استان خوزستان است.
بس��یاری خوزس��تان را نم��اد توس��عه 
ناپای��دار می خوانند. اس��تانی که س��دهای 
بی شمار آن که قرار بود نماد توسعه یافتگی 
این استان باشد، با شورکردن آب، کاهش 
آب رودخانه ه��ا، هورها و تاالب ها تعادل 
اکولوژیک منطقه را بر هم زده اس��ت. از 
س��وی دیگر، صنایع بزرگ استان از جمله 
پتروش��یمی و حفاری و اکتشاف نفت نیز 
ضرب��ات جبران ناپذی��ری را بر ای��ن اقلیم 
وارد ساخته اس��ت. بنا به گفته  ضیاءالدین 
شعاعی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد 
و غب��ار، تا پیش از ای��ن بخش های جنوبی 
تاالب هورالعظیم و محور اهواز و ماهشهر 
کانون های داخلی تولید ریزگرد در استان 
خوزستان بود؛ اما این بار خشکی رودخانه 
زهره در منطقه  هندیجان به این بحران دامن 
زده است. وی در همین رابطه گفته است: 
»بیشتر منش��اء گرد و غبار امسال در استان 
خوزستان، منطقه هندیجان در جنوب شرق 
اهواز بوده است. به دلیل خشکسالی حاکم 
بر جنوب خوزستان، این منطقه در صورت 
افزایش س��رعت باد، به عنوان منش��اء گرد 
و غب��ار عمل می کند«. این روزها رودخانه 
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زهره در شهر هندیجان خشک شده است 
و نه تنها کش��اورزان این منطق��ه با بحران 
آب مواجه ش��ده اند، بلکه آب آشامیدنی 
آن نی��ز جیره بن��دی ش��ده اس��ت. اگرچه 
تاکنون منش��اء اصل��ی هابوبس ها خارجی 
ب��وده، اما در صورت تداوم و مهارنش��دن 
چنین وضعیتی در داخل، از این پس عاوه 
بر طوفان های خارجی، بیش از پیش شاهد 

هابوبس های داخلی خواهیم بود.

ریزگرده�ا و طوفان گ�رد و غبار به 
مثابه تهدیدی ملی

اقتصادی،  اجتماع��ی،  پدی��ده ای  ه��رگاه 
سیاس��ی، زیس��ت محیطی و نظامی؛ ثبات، 
امنیت و پایداری جامعه و زیرس��اخت ها و 
کاکردهای آن، نظام سیاس��ی، همبستگی 
ثب��ات  و  س��رزمینی  پیوس��تگی  و  مل��ی 
زیس��ت محیطی کش��وری را ب��ه مخاطره 
بیافکن��د، به گون��ه ای که نت��وان در قالب 
قوانی��ن و قواع��د موج��ود آن را مه��ار و 
هدای��ت کرد، پدیده یادش��ده وارد حوزه 
امنیتی می ش��ود. پدیده  ریزگردها و طوفان 
گرد و غبار به نوعی همه  مؤلفه های باال را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد. این بحران در 
حوزه مطالعات امنیتی در چارچوب امنیت 
زیست محیطی جای می گیرد. دو رویکرد 
اساسی درباره امنیت زیست محیطی وجود 
دارد: یک تفس��یر این اس��ت که تخریب 
محیط زیست و کم شدن منابع، تأثیر منفی 
ب��ر امنیت یک کش��ور دارد و مش��کات 
محی��ط زیس��تی فراوانی مث��ل بیابان زایی، 
باران ه��اي اس��یدي، تخری��ب جنگل ها و 
طوفان ه��اي ماس��ه اي می تواند ب��ه رکود 
اقتص��ادي، آش��وب اجتماع��ی و بی ثباتی 

سیاس��ی بدل گردد. این تأثیرها می تواند درگیري و حتی خشونت 
را در داخل کشور و یا با کشورهاي همسایه به دنبال داشته باشد و 
در هم افزایی با سایر چالش هاي منطقه اي، امنیت یک کشور را به 
مخاطره افکند. دومین تفسیر از امنیت زیست محیطی بیشتر مربوط 
به تهدید تغییرات محیط زیستی بر امنیت فردي است. تحلیل گرانی 
که رویکرد دوم را ب��ر می گزینند، فرض را بر این می گذارند که 
حیطه امنیت ملی به گونه اي وس��یع در نظر گرفته ش��ده است که 
رفاه عمومی، جسمی، اجتماعی و اقتصادي افراد را در بر می گیرد. 
به عبارت دیگر، این کیفیت محیط زیس��ت انس��انی است که باید 
حمایت و حفاظت شود. از زاویه هر دوی این رویکردها می توان 
به بحران اخیر در خوزس��تان و س��ایر مناطق درگیر نگریست و به 

عمق این تهدید پی برد. 
بر اس��اس رویکرد نخس��ت، ریزگردها و طوف��ان گرد و غبار 
هرس��اله خس��ارت زیادي به مزارع، تأسیسات و زندگی مردم این 
مناطق وارد می نماید. ریزگرده��ا و طوفان هاي گرد و غبار باعث 
افزایش میزان تبخیر و خشک ش��دن قش��ر س��طحی خاک ش��ده 
و متعاقبا این مس��ئله خود س��بب از بین رفتن پوش��ش گیاهی و در 
نهایت عریان ش��دن سطح زمین شده اس��ت. از بین رفتن زمین هاي 
کش��اورزي، گس��ترش نواحی بیابانی و آلودگی آب هاي سطحی 
از دیگر تأثیرات نامطلوب طوفان هاي گرد و غبار است. بررسی ها 
نش��ان می دهد این پدیده ب��ر میزان ک��وچ و زادآوري پرندگان، 
شرایط زیستگاهی حیات وحش و کاهش میزان رویش هاي علفی 
و تن��وع گیاهی اثرگذار بوده اس��ت. همچنین گ��رد و غبار باعث 
کاهش کیفیت آب و سامت هوا شده، بر روند رشد گیاهان تأثیر 
منفی داشته و شرایط رویش گاهی را با تنگناهاي متعددي روبه رو 

ساخته است.  
اگر بخواهی��م از زاویه رویک��رد دوم به این مس��ئله بپردازیم 
می توان گفت، کاهش دید یکی از ویژگی هاي اصلی طوفان هاي 
گرد و غباري اس��ت که عاوه بر اختاالتی که در سیستم حمل و 
نقل زمینی و هوایی به وجود می آورد باعث بروز آثار ناخوش��ایند 
سامتی و بهداشتی هم چون مشکات تنفسی و ریوي، مشکات 
بینای��ی و بیماري هاي عفونی براي مردم این مناطق ش��ده و محیط 
زندگی آنان را آلوده می کند. ذرات گرد و غبار ابعاد بسیار ریزي 
درحد 10 میکرون دارند، بنابراین وارد بخش هاي انتهایی دستگاه 

ل
حلی

ت
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تنفسی و سپس وارد جریان خون شده و به ارگان هاي مختلف بدن 
آسیب می رساند و موجب بیماري هاي قلبی و بیماري هاي تنفسی 
می شود. در این شرایط، برخی از مردم که داراي مشکات تنفسی 
از قبیل، آس��م هستند با مشکات بیشتری روبرو هستند. شایعترین 
عائم بر روي سامت در یک طوفان گرد و غباری، سوزش چشم 
و مجراي تنفسی است و آسیب پذیرترین افراد نوزادان، کودکان و 

افراد مسن هستند.   
ع��اوه بر حوزه س��امت انس��انی، ای��ن بحران جامع��ه را از 
کارکردهای اساس��ی خود بازمی دارد. م��واردي همچون تعطیلی 
عموم��ی ش��هرها و تعطیلی م��دارس ب��ه دفعات مک��رر، تعطیلی 
فرودگاه ها، کارخانجات و صنایع از جمله اثرات منفی طوفان هاي 
گ��رد و غب��ار در این زمینه اس��ت. طبق مطالع��ات صورت گرفته 
خس��ارات روزان��ه ناش��ی از تعطیل��ی در اس��تان های درگیر این 
بح��ران بالغ بر 320 میلیارد تومان اس��ت. کاهش می��زان اعتماد و 
تعلق ش��هروندان ای��ن نواحی به دس��تگاه های اجرایی، اختال در 
برنامه های روزمره ش��هروندان و در نهایت افزایش افس��ردگی و 
ناامیدی و تخریب س��رمایه اجتماعی از سایر تبعات اجتماعی این 
پدیده است. از س��وی دیگر، تداوم این وضعیت بحرانی می تواند 
انگی��زه کارآفرینان به س��رمایه گذاری در منطقه را کاهش داده و 
ای��ن افراد نیز س��رمایه های خود را به مناطقی با ش��رایط باثبات تر 
جابه ج��ا خواهند کرد که نتیجه آن گس��ترش رک��ود، بیکاری و 
در نتیجه فقر س��اکنان خوزس��تان و س��ایر مناطق همجوار خواهد 
ب��ود. همچنین با توجه به ش��رایط دش��وار این مناطق، ش��رکت ها 
و س��ازمان هایی که مجبور به فعالیت در این اس��تان هستند، برای 
تأمی��ن رضایت نیروی کار خود می باید دس��تمزد بیش��تری را در 
مقایس��ه با دیگر مناطق پرداخت کنند که نتیجه آن کاهش حاشیه 
س��ود و یا غیراقتصادی ش��دن این گون��ه فعالیت ها اس��ت. برآیند 
چنی��ن وضعیتی ایجاد چرخه باطلی از تسلس��ل افزایش مهاجرت، 
کاهش س��رمایه گذاری و گس��ترش فقر در این مناطق است که به 
خلوت ش��دن مناطق مرزی و افزایش تراکم در شهرهایی همچون 

تهران منجر خواهد شد. 
در س��ال های نخست رخ دادن این پدیده، افراد مهاجر را بیشتر 
کس��انی تش��کیل می دادند که به دلیل بیماری های تنفسی و ریوی 
مجب��ور به مهاجرت بودند زیرا سیس��تم دفاعی ب��دن آنها در برابر 

گ��رد و غب��ار ضعی��ف ش��ده و ناگزیر به 
مهاجرت هس��تند، اما در طول چند س��ال 
اخی��ر مبتنی ب��ر گزارش ها و مش��اهدات، 
مهاجرت افراد فق��ط اختصاص به بیماران 
ندارد و ش��مار رو به افزایشی از شهروندان 
و نخب��گان نی��ز به دلی��ل ش��رایط بحرانی 
ناش��ی از گرد و غبار دس��ت به مهاجرت 
از این نواح��ی زده ان��د. همچنین گروهی 
دیگر، به دلیل خشکس��الی های پی در پی 
ک��ه یکی از منش��اءهای اصلی گرد و غبار 
اس��ت، ناچارند زمین های کشاورزی خود 
را رها کرده و به ش��هرها مهاجرت نمایند. 
مهاجرت س��اکنان این نواحی از کشور به 
استان های دیگر سبب بر هم خوردن تعادل 
جمعیت��ی منطقه ای و ایجاد مس��ائل متعدد 
ملی می ش��ود. در همین رابطه، شهریور ماه 
سال جاری، دفتر صندوق جمعیت سازمان 
مل��ل، گزارش داد که س��االنه یک میلیون 
نفر درون مرزهای ایران جابه جا می شوند و 
در این میان استان خوزستان بیشترین میزان 
مهاجرت منفی را ب��ه خود اختصاص داده 

است. 
تش��دید منازعات قومي بعد از پیروزي 
انقاب اس��امي تا امروز بیش��تر ناش��ي از 
س��وء اس��تفاده عوامل بیگانه از ش��رایط و 
بستر فراهم ش��ده داخلي به ویژه در مناطق 
قومي که در مرز جغرافیایي مستقر هستند، 
بوده اس��ت. در این زمینه، استان خوزستان 
به واس��طه  اقلیت عرب زبان ساکن در این 
اس��تان همواره مورد توجه رقبای منطقه ای 
ب��رای ضربه زدن به امنی��ت و ثبات داخلی 
قرار داشته است. تنوع قومي اگرچه باعث 
بالندگي هویت ملي و اتحاد ملي مي شود، 
اما غفلت از نارس��ایي ها و عقب ماندگي ها 
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و حس محرومیت هاي نس��بي ناشی از آن 
مي توان��د وف��اداري ملي و تعل��ق خاطر به 
هوی��ت ملي را نزد گروه ه��اي اجتماعي و 
اقوام زباني دچار خدشه نماید. خوزستان با 
وجود ثروت هاي بس��یاري که در سرزمین 
س��ال های  ط��ول  در  دارد،  نهفت��ه  خ��ود 
گذش��ته از جمله بخش هاي محروم کشور 
بوده اس��ت و بح��ران فزاین��ده  ریزگردها 
و طوف��ان گرد و غبار و ع��دم چاره جویی 
اساسی از س��وی دولت  در قبال آن، حس 
محرومیت نس��بی را نزد مردم این ناحیه به 
سوی محرومیت مطلق س��وق می دهد که 
این ام��ر می تواند برای امنیت ملی بس��یار 
مخاطره آفرین باش��د. پیام��د قهری تداوم 
بح��ران گ��رد و غب��ار در نواح��ی جنوب 
غ��رب و غرب کش��ور گس��ترش فقر در 
همه ابعاد آن اس��ت. این مس��ئله به  تدریج 
نارضایت��ی از دول��ت را باال ب��رده و زمینه 
الزم را ب��رای فعالیت و تبلیغات گروه های 
معاند یا جنبش ه��ای قومی قبیله ای و حتی 
تجزیه طل��ب فراهم می کن��د. این موضوع 
در کن��ار نارضایت��ی و یا کاه��ش یا عدم 
پایبندی به حاکمیت کل��ی نظام، می تواند 
هزین��ه دولت را در برق��راری حاکمیت و 
امنیت در این گونه مناطق باال ببرد. از سوی 
دیگر، امنیت ش��کننده به معان��دان امکان 
می دهد در فرصت مناس��ب، زمینه شورش 
و اعتراض ه��ای گس��ترده به س��اختارهای 
دولتی را فراهم کنند ک��ه نتیجه آن تداوم 
و گسترش روزافزون این چالش ها و ظهور 

مسائل جدید است. 
زیس��ت محیطی،  پیامده��ای  جمی��ع 
اقتص��ادی و سیاس��ی- اجتماع��ی بحران 
ریزگردها و طوفان گرد و غباری تردیدی 

باقی نمی گذارد که این بحران یک بحران ملی اس��ت و تهدیدی 
ف��وری و مس��تقیم علی��ه امنیت ملی کش��ور به حس��اب می آید و 
پیامدهای آن اگر بیش��تر از قدرت تخریب گری یک جنگ علیه 
کش��ور نباشد، بدون ش��ک کمتر از آن نیست. امروزه گستردگی 
ابعاد بحران ریزگردها و طوفان گرد و غبار به حدی است که دیگر 
نمی توان آن را صرفاً یک مس��ئله زیست محیطی تلقی نمود، بلکه 
عاوه بر تأثیر مخربی که بر اقلیم زندگی مناطق درگیر می گذارد، 
ب��ا پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی که به دنبال خود دارد به 
طور مستقیم امنیت ملی را در همه  ابعاد موضوعی خود به مخاطره 
می افکند. از سوی دیگر، مسئله ریزگردها امروزه دیگر یک مسئله  
منطقه ای نیس��ت و تنها به استان خوزس��تان، ایام و کرمانشاه ختم 
نمی ش��ود، بلکه در مقاطعی از س��ال حدود 22 اس��تان کشور را با 
ش��دت و ضعف های متفاوت گرفتار خود می سازد. بنابراین، این 
پدیده هم از نظر گس��تره  موضوعی و هم از نظر گستره  جغرافیایی 
کامًا به امنیت ملی کش��ور گره خورده است و در نگاه مدیریتی 
کان نباید آن را به سطح یک مسئله  فروملی و منطقه ای تنزل داد 
و ضروری است که با سیاست هایی کوتاه مدت و بلندمدت هر چه 

سریع تر به مهار و حل آن همت گماشت.

نتیجه گیری
در ط��ول 15 س��الی ک��ه از عمر مس��ئله گ��رد و غب��ار در مناطق 
غرب��ی و جنوبی کش��ور می گذرد، بس��یاری از طرح ها و مقاالت 
پژوهشی، کنفرانس ها و همایش های علمی، مطالعات کارشناسی 
و پژوهش ه��ای پایه و کاربردی و حتی پایان نامه های دانش��جویی 
م��ورد حمایتی که در زمینه  عل��ل و راهکارهای کنترل و حل این 
بح��ران انجام گرفته اند. از ارائه روش های متعددی همچون تثبیت 
بیولوژیک، شیمیایی و مالچ پاشی، جنگل کاري مصنوعی و ایجاد 
کمربند س��بز حاش��یه ش��هرهاي درگیر و... گرفته تا توصیه هایی 
همچون مهار کانون هاي داخلی با رهاس��ازي آب س��دها، نجات 
تاالب ه��ا و هورها، مهار س��یاب و حفاظت آب و خاک، توقف 
پروژه های صنعتی آسیب زننده به محیط زیست و همکاری فراملی 
و بین الملل��ی ب��رای مهار این بحران، از جمل��ه نتایج این مطالعات 
هس��تند. با وجود ای��ن، مطالع��ات صورت گرفته نیازمن��د بازبینی 
علم��ی دقیق تر در زمینه هایی همچون ش��ناخت علمی این پدیده، 

ل
حلی

ت
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پای��ش دقی��ق کانون های تولی��د ریزگرد و گرد و غب��ار، احداث 
ش��بکه های اندازه گی��ری هدررفت خ��اک، تعیی��ن اولویت ها و 
آزمایش روش های تثبیت در تک تک منش��اء ها برای دستیابی به 
روش های��ی کم هزینه تر، با هدررفت زمان��ی کمتر و البته مبتنی بر 
ماحظات زیست محیطی با مشارکت تمامی مؤسسات پژوهشی و 
دانشگاه های متخصص است. اگرچه اگر بر مبنای همین مطالعات 
فعلی گام های اساس��ی و اقدامات عملی از س��وی دولت صورت 
می پذیرف��ت، وضعیت به مراتب بهت��ر از آن چیزی بود که اکنون 
با آن درگیر هس��تیم. اقدامات موفق��ی که دولت یازدهم در زمینه  
احی��ای تاالب ه��ای هورالعظیم و بهبود وضعیت تاالب ش��ادگان 
ص��ورت داده، تأییدکننده این ادعا اس��ت. به طوری که برخاف 
طوف��ان بهمن 93 که خش��کی این تاالب ها عام��ل اصلی آن بود، 
وضعیت تثبیت شده این تاالب ها سبب شد تا آنها در طوفان بهمن 

امسال نقشی نداشته باشند. 
ب��ا این حال، با وج��ود چنین مطالعات و ارائ��ه راهکارهایی و 
همچنین اقداماتی که از س��وی دولت یازده��م در زمینه  مهار این 
بح��ران صورت پذیرفته، این س��ؤال مطرح می ش��ود که چرا این 
بحران نه تنها مهار نش��ده، بلکه روز به روز بر ابعاد و گس��تردگی 
آن افزوده می ش��ود. پاس��خ را باید در فقدان یک نگاه و رویکرد 
راهبردی و ملی به این بحران از سوی دولت جستجو نمود. تجربه 
سال های گذشته نش��ان داده هر بار که با تشدید پدیده ریزگردها 
و گرد و غبار در کش��ور مواجه ش��ده ایم، حساسیت ها و تکاپوی 
زیادی در بین مسئوالن به وجود آمده، اما با فروکش کردن طوفان 
و آرام ش��دن وضعی��ت، اهمیت و عمق بحرانی ک��ه زمینه های آن 
همچنان پابرجاس��ت و تنها برای مدتی خاموش ش��ده ؛مجدداً به 
فراموش��ی سپرده ش��ده است. این مسئله نش��ان می دهد که بحران 
ریزگردها و گرد و غبار از نظر نگرشی هنوز از آن چنان جایگاهی 
نزد دولت برخوردار نش��ده ک��ه به آن به عن��وان تهدیدی ملی و 
فوری نگریست. در همین رابطه، کافیست بدانیم عزم دولت برای 
شناس��ایی کانون های ریزگرد در ایران یک دهه پس از آغاز این 
بحران صورت گرفته اس��ت. در نتیجه  حاکمیت چنین دیدگاهی، 
اهمی��ت و ضرورت مس��ئله، مطالع��ات صورت گرفته، روش های 
ارائه ش��ده و اقدامات انجام ش��ده همگی دارای بعدی منطقه ای و 
مقطعی است و نه ملی و متداوم و ریشه ای. ارائه  راهکارهای علمی 

و فنی ح��ل بحران ریزگردها و طوفان های 
گ��رد و غب��اری در حیط��ه  مطالعاتی این 
نوشتار نیست و مراکز مرتبط پژوهش های 
خود در این زمین��ه را ارائه داده و خواهند 
داد، ام��ا آن چی��زی که نوش��تار پیش رو 
در ح��وزه  علمی خود می توان��د به عنوان 
راه��کار ارائ��ه ک��رده و گوش��زد نماید، 
اهمیت و ضرورت نگاه راهبردی و ملی به 
این بحران اس��ت. نگاهی از دریچه  امنیت 
ملی و مبتنی بر حساس��یت ها و توجهاتی از 
ای��ن جنس. بر این اس��اس، ایجاد معاونت 
ریاس��ت جمهوری در امور بیابان زدایی با 
استقرار سازمانی در اس��تان خوزستان و با 
اعطای اختیارات و بودجه  کافی؛ تش��کیل 
کمیته بحران بیابان زایی و خشکس��الی در 
ش��ورای امنیت ملی؛ تجدیدنظر اساسی در 
پروژه های سدس��ازی و صنعت��ی مبتنی بر 
مطالعات کارشناسی ش��ده زیست محیطی؛ 
جلوگی��ری از اج��رای پروژه ه��ای انتقال 
آب بین ح��وزه ای؛ افزایش حقابه تاالب ها 
و در اولویت قرارگرفتن این مس��ئله نسبت 
به حقابه صنعتی و ارائه الگوهای همکاری 
فرامل��ی و بین الملل��ی زیس��ت محیطی ب��ه 
کشورهای درگیر از الزامات اساسی چنین 

نگاهی است.

بحران گرد و غبار خوزستان و 
ضرورت یک نگاه ملی و راهبردی




