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مقدمه
مفهوم امنیت نس��بت به گذشته هم از منظر 
مقی��اس و هم محتوا، تعریف گش��وده تری 
امنی��ت  مقی��اس،  منظ��ر  از  اس��ت.  یافت��ه 
امروزه براین��د درهم تنیدگی کنش گری و 
بازیگری، کنش گران و بازیگران گوناگون 
در مقیاس فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی 

اس��ت و از منظر محتوایی نیز سویه های مختلف اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی، نظامی و زیست محیطی یافته است. بر این پایه، 
امنیت ملی به گونه ای فزاینده ماهیت و کارکردی فراملی و فروملی 
پیدا کرده اس��ت و هیچ حکومتی بدون هماهنگی با دیگر کشورها 
توان��ش تأمین امنیت خود را به تنهای��ی ندارد یا ناگزیر به پرداخت 
هزینه هایی خواهد ش��د ک��ه بی گمان به نتیجه شایس��ته هم نخواهد 

همکاری های منطقه ای؛ 
راهکاری برای مسئله ریزگردها 

افزایش گرمایش زمین به همراه دس�ت اندازی فزاینده بش�ر در زیست بوم ها، تغییر آب و هوا در مقیاس جهانی 
و نابودی بنیادهای زیس�تی را در پی داش�ته اس�ت. در این می�ان، پدیده ریزگرد در جای�گاه یکی از پیامدهای 
درهم تنیدگی موارد یادش�ده طی یک و نیم دهه گذش�ته زیان های کالن و فزاینده ای در حوزه های بهداش�تی و 
اقتص�ادی متوجه جوامع مختلف به ویژه کش�ور ما کرده اس�ت به گونه ای که طی این م�دت و همزمان با آغاز 
فصل گرما، پدیده ریزگرد به آرامی از غرب به شرق کشور می تازد و هیچ کس یا مجموعه ای نه پاسخ گو به آن 
اس�ت و نه یارای رویارویی با آن را دارد. پدیده ای که امس�ال نیز در واپس�ین روزهای بهار و آغازین روزهای 
تابس�تان دس�ت کم پانزده استان کشور را درنوردید؛ دس�ت اندرکاران هم گفته اند مردم با این پدیده کنار بیایند. 
ب�ر بنی�اد برآوردهای موج�ود نزدیک به 75 درصد خاس�تگاه ریزگردها برون مرزی و بقیه درون مرزی اس�ت. 
در بخش برون مرزی، کش�ورهای اردن، عراق، س�وریه و عربس�تان عمده خاس�تگاه های ورود ریزگرد به ایران 
هس�تند. کش�ورهایی که از یک س�و، عمومًا دچار جنگ و بی ثباتی های داخلی هستند یا به نوعی در جنگ سرد 
ایدئولوژیک با ایران به س�ر می برند. با این حال، با توجه به فزایندگی دامنه تهدید امنیت زیس�ت محیطی منطقه، 
پدیده ریزگرد به عنوان عنصر مش�ترک تهدیدکننده کش�ورهای یادشده، این توانایی را دارد که به شکل گیری 
یک سازه ژئوپلیتیکی برای همکاری های منطقه ای بیانجامد. نوشتار پیش رو، افزون بر واکاوی منابع ریزگردساز 

داخلی و خارجی به پیشنهاد یک سازه ژئوپلیتیکی منطقه ای محیط زیست محور می پردازد. 
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انجامی��د. در این میان، ب��روز مخاطرت انس��انی و طبیعی، تغییر در 
گفتمان ها، درون مایه و جهت گیری جس��تارهای سیاسی- امنیتی را 
در پی داش��ته  است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در 
حوزه امنیت ش��د که بنیاد آن بر هم��کاری و تعامل میان واحدهای 

سیاسی استوار است. 

طرح مفاهیم امنیت انس��انی، امنیت زیست محیطی و غیره با توجه به 
نقش ویران گرانه انس��ان در زیس��ت کره و پیامده��ای فضایی آن در 
قالب بحران های اجتماعی- سیاس��ی، توجه بسیاری از پژوهش گران 
را به خود معطوف کرده  است. پیامدهای عمدتاً ناخوشایند برخاسته 
از فروس��ایی محیطی، گرمایش کروی و تغیی��ر اقلیم، اثرات دیرپا و 
ناگواری در حوزه معیش��ت و امنیت پایدار افراد و جوامع در سراسر 
زیست کره به ویژه در کشورهای در حال توسعه داشته است. از این رو،  
را نمی توان کانون مطالعات امنیتی و ژئوپلیتیکی دانس��ت بلکه امنیت 
انس��انی فراتر از مرزهای سیاس��ی، در قالب درهم تنیدگی مقیاس ها 
)فرومل��ی، فراملی، منطقه ای و جهانی( محور پژوهش و کانون توجه 
قلم��روداران )حاکمان و کارگزاران( و س��من ها )س��ازمانهای مردم 
نه��اد( محیط زیس��ت محور، قرار گرفته  اس��ت. داده ه��ا و یافته های 
موجود گویای آن هستند که طی چند دهه اخیر متأثر از دست اندازی 
س��ازمان یافته در منابع آبی، بس��یاری از پهناب ه��ای داخلی در قالب 
رودها، مرداب ها و دریاچه ها خشکیده اند و افزایش گرمایش زمین و 
گسترش تغییر اقلیم به فزایندگی خشکسالی در مناطق خشک جهان 

همکاری های منطقه ای؛ راهکاری 
برای مسئله ریزگردها 

انجامیده است. این مناطق دست کم طی این 
مدت در قالب کانون های ریزگردساز فعال 
شده و هر ساله گستره بیشتری از کشورها را 
پوشش می دهند. در این میان، جنوب غربی 
آسیا و ش��مال آفریقا وضعیت نامساعدی را 
نش��ان می دهد. امروزه، کش��ورهای ش��مال 
آفریقای پیرامون صحرای بزرگ؛ عربستان، 
اردن، س��وریه، ع��راق از کانون های اصلی 
ریزگردس��ازی منطقه به ش��مار می روند. با 
توجه به جهت گیری، ش��رقی– غربی بیشتر 
بادهای ورودی به ایران، نفوذ این ریزگردها، 
هر س��اله در کش��ور ما گس��تره بیش��تری را 
پوشش می دهد. بر این پایه، ریزگرد چالش 
امنیت زیست محیطی همه کشورهای منطقه 
اس��ت و هیچ یک به تنهایی توان رویارویی 
ب��ا این پدی��ده را ندارن��د. از دیگر س��و نیز 
هماوردی ه��ای قلمروخواهان��ه به ویژه میان 
ایران و عربستان به کم رنگ شدن زمینه های 
همکاری در این باره انجامیده است. این در 
حالی اس��ت که مسئله یادش��ده در کشور ما 
دست مایه هماوردی و کشمکش جریانهای 
سیاس��ی ش��ده اس��ت. واقعی��ت آن اس��ت 
ک��ه پدیده یادش��ده بیش از آنکه سرش��تی 
سیاس��ی داشته باش��د، پدیده ای جغرافیایی-

سیاسی اس��ت. از این رو، بررسی و واکاوی 
آن رویک��ردی ژئوپلیتیکی در س��ه مقیاس 

فروملی، ملی و فراملی طلب می کند.

ریزگرد
ریزگ��رد مجموع��ه ای از ذرات گرد و غبار 
)با قطر کمتر از 5 میکرون( و خاک خشک 
معلق در قالب س��یلت، رس و گاه ش��ن ریز 
اس��ت که آلودگی هوا، کاه��ش دید افقی 
و تهدید س��المت انس��انها به وی��ژه بیماران 
تنفسی را در پی دارد و بیشتر هنگام خشکی 

نب�ود حاکمی�ت فراگی�ر دول�ت  مرکزی در ع�راق، بر 
مناط�ق و کانون ه�ای ریزگردس�از و از هم�ه مهم تر 
اولویت مسائل امنیتی بر چالش های زیست محیطی، 
راهکاریابی مسئله را دشوار کرده است. این در حالی 
است که عراق با 13میلیون هکتار کانون تولید گرد و 
غبار، اصلی ترین خاستگاه آلوده ساز استان های غربی 
کش�ور به ویژه خوزس�تان، ایالم و کرمانش�اه است.
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هوا و فص��ول گرم نم��ود می یاب��د. درباره 
پیدایش ریزگ��رد و خاس��تگاه آن، زمینه ها 
و عوامل متعددی را برش��مرده اند که تقریباً 
فصل مش��ترک هم��ه آنها گرمای��ش زمین، 
دگرگونی ه��ای اقلیمی، تغییر الگوی بارش، 
بی توجهی به توس��عه پایدار به ویژه در قالب 
مدیریت نادرس��ت آب، تغییر جهت مس��یر 
روده��ا در قالب سدس��ازی و انتق��ال میان 
حوضه ای آب رودها، ویرانی زیس��تگاه ها، 
جنگل زدایی، بیابان زایی و گسترش کویرها 
بوده است. پدیده ای که در کشورهای واقع 
بر کمربند خش��ک گیتی نم��ود فزاینده تری 
داش��ته به گونه ای که کمبود بارش و تبخیر 
باال شناس��ه های بنی��ادی آب و هوای چنین 
کش��ورهایی اس��ت. به صورت مشخص در 
سطح زمین چند کمربند عمده بیابانی وجود 
دارد ک��ه مهم ترین آنها در نیم کره ش��مالی 
از کران��ه اقیان��وس اطلس در غ��رب آفریقا 
تا نزدی��ک چین در قال��ب صحرای بزرگ 
آفریقا، بیابان عربس��تان، بیاب��ان لوت ایران، 
بیابان ترکس��تان و بیابان گبی کش��یده شده 
اس��ت؛ قلمرویی ک��ه کمربند گ��رد و غبار 
جهانی نیز نامیده می شود. بر این پایه، کشور 
ما در میانه کمربند خش��ک جهان قرار دارد 
و وضعی��ت آب و هوای��ی آن به ش��دت از 
ویژگی های موقعیتی اش متأثر است. در این 
مناطق فرس��ایش خاک پدیده طبیعی است 
ام��ا طی چند دهه اخیر برآمده از عواملی که 
پیش تر به آنها اش��اره ش��د، فرسایش خاک 
یعنی فرس��ایش ب��ادی فزایندگی بیش��تری 
یافته اس��ت که ریزگرد یک��ی از پیامدهای 
آن ب��ه ش��مار م��ی رود. ذرات ریزگ��رد به 
دلیل س��بکی در صورت فراهم بودن اوضاع 
ج��وی و وزش��ی، گاه فرس��نگ ها در ه��وا 
معلق مان��ده و می تواند صده��ا کیلومتر راه 

بپیماید. کارشناسان پیامدهای ریزگرد را در قالب کاهش دید و لغو 
پرواز هواپیماها، مش��کالت تنفسی )آسم و التهاب ریه(، شکنندگی 
زیس��ت بوم ها، تغییر چرخه های زیس��تی، نابودی پوش��ش گیاهی، 
کاهش کمی��ت و کیفیت محصوالت کش��اورزی، تعطیلی ادارات 
و م��دارس، کاه��ش منابع آب )ناب��ودی منابع آب(، آشفته س��ازی 
س��یگنال های تلویزیونی و عملکرد نیروگاه های برق، افزایش شمار 
مراجعات به درمانگاه ها به دلیل مش��کالت تنفس��ی، کوچ ساکنان، 
تهی ش��دن روس��تاها و غیره برش��مرده اند. یافته های موجود گویای 
آن اس��ت که ذرات یادشده از نظر شیمیائی از فعال ترین بخش های 
ش��یمیایی خاک به شمار می روند، به همین دلیل می توانند در منطقه 
برداش��ت )خاس��تگاه( انواع مواد ش��یمیائی و آلی را جذب کنند و 
پس از فرس��نگ ها در منطقه نشس��ت بر جای گذارند؛ وضعیتی که 
حساسیت موضوع را دو چندان می کند. به دیگر سخن، خطراتی که 
از نظر آلودگی در محل برداش��ت یا خاستگاه وجود دارد، به منطقه 
نشست آورده می شود که این وضعیت افزون بر مشکالتی است که 

تنفس این ریزگردها به وجود می آورد.

ریزگردهای ایران
ویژگی ه��ای آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی ایران، این کش��ور 
را جزو س��رزمین های خش��ک و نیمه خشک جهان قرار داده است. 
این موقعیت از نظر طول و عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان 
هماهنگ اس��ت به گونه ای که گس��تره بیابان ه��ای ایران نزدیک به 
۴5۰ هزار کیلومترمربع برآورد شده است. طی چند سال اخیر پدیده 
ریزگرد، زندگی و زیس��ت س��اکنان ۱7 استان کش��ور را برآشفته 
س��اخته است. کارشناس��ان دو خاس��تگاه درون و برون مرزی برای 
ریزگردهای ایران را شناسایی کرده اند. خاستگاه این گرد و غبارها 
به بخش هایی از عراق، س��وریه، عربستان، خوزستان، شرق کشور و 
پهنه های ساحلی خشک ش��ده جازموریان بازمی گردد. با این حال، 
آماره��ای ناهمگونی درب��اره درصد اثرگذاری ای��ن دو مقیاس در 
آلوده س��ازی هوای ایران مطرح شده اس��ت. درباره مقیاس فروملی 
وجود مناطق بیابانی گس��ترده ب��ه همراه دگرگون��ی اقلیم، کاهش 
 بارش و خشکس��الي هاي درازمدت، تغییر کاربري اراضي، کاهش 
چش��مگیر رس��تنی ها و نابودی پوش��ش گیاهي، مدیریت ناکارآمد 
منابع آب، خشکیدن پهناب های داخلی )رودها، دریاچه ها و غیره(، 
برداش��ت بی رویه آب های زیرزمینی و تراز منفی دشت های کشور 

ل
حلی

ت
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و نی��ز افت نم خاک مناطق مرطوب، بنیادی ترین عوامل و زمینه های 
پیدایش کانون های ریزگردساز به  ش��مار مي آیند. به گونه مشخص 
۱۱ کانون بزرگ تولید ریزگرد در کشور وجود دارد که پنج کانون 
در اس��تان های سیستان و بلوچستان و کرمان واقع است. در این میان، 
حوزه هامون جازموریان به تنهایی خاس��تگاه حدود یک چهارم این 
گرد و غبارها به ش��مار می رود و بیابان های منطقه »زابل و بیرجند« و 
»کاش��ان و نطنز« نیز به ترتیب ۱۳ و ۱۰ درصد از مجموع ریزگردها 
را تش��کیل می دهند. در جنوب غربی کشور به ویژه استان خوزستان، 
وجود زمین های کش��اورزی رها ش��ده، تاالب های خشکیده، مراتع 
تخریب ش��ده، نابودی پوش��ش گیاهی، ش��یوه مدیریت منابع آبی و 
خشکسالی، ساخت س��دهای متعدد عامل اصلی پیدایش چشمه های 
تولید ریزگرد هس��تند. بر بنیاد برخی برآوردها پهنه س��احلی جنوب 
کش��ور، ۱6 درصد گ��رد و غبار جهان را تولی��د می کند. در مقیاس 
فرامل��ی نیز منطقه می��ان رودان )بین النهری��ن( در قالب ۱۳ منطقه در 
عراق، جنوب س��وریه و شمال شبه جزیره عربستان و قلمروی دریای 
سرخ در قالب ۱۳ منطقه در مصر، شمال شرقی سودان و شمال غربی 
شبه جزیره عربس��تان از مناطق اصلی خاستگاه گرد و غبار در جنوب 
غرب آس��یا و ش��مال آفریقا هس��تند. مناطقی که در غرب و جنوب 
غرب��ی ایران و در مس��یر وزش بادهای غالب کش��ورمان قرار دارند 
و به ریزگردهای عربی ش��ناخته می ش��وند. در این میان، کشورهای 
عراق و سوریه برخاسته از خشکیدن باتالق های داخلی، تغییر آب و 
هوا در ش��مال آفریقا و غرب آس��یا، کاهش بارندگی و افزایش دما، 
نادرس��تی الگوی مصرف آب و کشمکش و جنگ در منطقه که به 
رهاس��ازی نواحی کشاورزی، بی ثباتی ناشی از فرایند دوران گذار و 
ناامنی برخاسته از جنگ با داعش، از اصلی ترین خاستگاه های تولید 

ریزگرد برون مرزی و آالینده هوای کشورمان به شمار می آیند.

خاستگاه های ریزگرد منطقه ای
همانگونه که اش��اره شد طی سال های اخیر برخاسته از عواملی مانند 
خشکس��الی، افزای��ش دم��ا و گرمایش زمین، کش��مکش و جنگ، 
بر اندازه و گس��تره ریزگردهای جنوب غربی آس��یا و شمال آفریقا 
افزوده شده اس��ت. در این میان، کشورهای عراق، سوریه، عربستان 
و مص��ر نقش و نمود بیش��تری در پیدایش چش��مه های تولید گرد و 
غبار عربی داش��ته اند. در این میان، کش��ور ترکیه سال هاس��ت که با 
اجرای طرح گاپ و س��اخت س��دهای کالن، ورود آب به س��وریه 

و عراق را به ش��دت کاس��ته ک��ه این کنش 
نق��ش مهم��ی در اف��ت فزاین��ده منابع آب 
دجله و فرات داش��ته اس��ت ب��ه گونه ای که 
امروزه ع��راق بیش از هش��ت میلیون هکتار 
کانون گرد و غبار دارد. دولت عراق نیز در 
زمان صدام با کانال کش��ی و انتقال آب رود 
دجله باعث ش��ده بود آب این رود به شدت 
فروبکاه��د؛ در نتیجه این کاهش ش��ماری 
از تاالب ه��ای منطقه خش��کیده و بیابان های 
آن گس��ترش فراوانی داش��ته است. از دیگر 
سو، عربس��تان که در اندیشه خودکفایی در 
تولید گندم بود به برداش��ت آب های فسیلی 
از ژرف��ای هزارمت��ری پرداخ��ت که پس از 
مدتی با تَه کش��یدن منابع آب، این خواست 
بلندپروازانه یا به س��خنی رساتر ماجراجویانه 
برآورده نش��د ام��ا پیامدهای ناگ��واری در 
قال��ب اُف��ت آبخوان ه��ا یا س��فره های آب 
زیرزمینی این کش��ور و تش��دید بیابان زایی 
بر ج��ای گذارد، به گونه ای ک��ه با کمترین 
وزش باد، غبار ب��زرگ و بلندی برمی خیزد 
که حتی ت��ا نواحی مرکزی ای��ران نیز پیش 
می آید. اگرچه این کشور امروزه نزدیک به 
یازده میلیون هکتار کانون گرد و غبار دارد، 
اما عربستان و دیگر کشورهای شمال آفریقا 
تا کنون در پیکار با این پدیده زیست محیطی 
گام های جدی برنداش��ته اند. همکاری ایران 
با ع��راق نیز ب��رای رویارویی ب��ا این پدیده 
نتیجه شایسته ای به دنبال نداشته است به ویژه 
آنکه این کش��ور درگیر بحران های سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی برخاس��ته از کاهش بهای 
جهانی نفت بوده و در دو س��ال گذش��ته نیز 
بیش از یک س��وم خاک عراق توسط گروه 
تروریس��تی داعش اشغال ش��ده بود که نبود 
حاکمیت فراگیر دولت  مرکزی این کش��ور 
بر مناطق و کانون های ریزگردساز و از همه 

همکاری های منطقه ای؛ راهکاری 
برای مسئله ریزگردها 
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مهم تر اولویت مس��ائل امنیتی بر چالش های 
زیست محیطی، راهکاریابی مسئله را دشوار 
کرده اس��ت. این در حالی است که عراق با 
۱۳میلیون هکتار کان��ون تولید گرد و غبار، 
اصلی ترین خاس��تگاه آلوده س��از استان های 
غرب��ی کش��ور به وی��ژه خوزس��تان، ایالم و 

کرمانشاه است.

س�ازه ژئوپلیتیکی منطق�ه ای ریزگرد 
محور

ب��ر بنیاد یافته ه��ای پیش گفته، کش��ورهای 
جن��وب غربی آس��یا همگ��ی کمابیش در 
زیس��ت محیطی  ناامن��ی  تهدی��د  مع��رض 
برخاس��ته از ریزگرد هس��تند. عنصر تهدید 
مشترک در بیش��تر موارد، زمینه همبستگی 
و همگرای��ی واحده��ای سیاس��ی- فضایی 
اس��ت که به تنهای��ی از پَس عام��ل تهدید 
برنمی آین��د زیرا نتیجه شایس��ته به دس��ت 
نخواه��د آمد و هزینه رویارویی نیز بس��یار 
کالن خواه��د بود. داده های موجود نش��ان 
می دهن��د ک��ه منطق��ه جنوب غربی آس��یا 
ب��ه واس��طه تن��وع فرهنگ��ی در حوزه های 
زبان��ی، مذهبی، وجود عالی��ق ژئوپلیتیکی 
متفاوت، وجود منابع هیدروکربنی، مداخله 
و  کش��مکش  فرامنطق��ه ای،  قدرت ه��ای 
قلمروگس��تری ایدئولوژی��ک کش��ورهای 
منطق��ه ای و غیره دس��ت کم طی چهار دهه 
اخیر نتوانس��ته اند به یک س��ازمان منطقه ای 
کارآم��د دس��ت یابن��د و اساس��اً عوامل و 
زمینه های واگرای��ی بیش از همگرایی بوده 
است. وضعیتی که کش��ورهای منطقه را به 
پرداخ��ت هزینه های کالن مالی برای تأمین 
امنی��ت و فراهم کردن جنگ افزار واداش��ته 
است. داده های به دست آمده نشان می دهند 
که کشورهای منطقه همگی در برابر تهدید 

امنیت زیست محیطی به ویژه در حوزه ریزگرد آسیب پذیر هستند و 
به تنهایی نی��ز از پس از این تهدید برنمی آیند. در این منطقه بحران 
ریزگردها می تواند براي امنیت زیست محیطی کشورهای موجود در 
مقیاس ملی و فروملی تهدید تلقی شود که رفع آن نیازمند همکاری 

همه کشورهای منطقه است.

بر این پایه دیپلماس��ی زیس��ت محیطی می تواند زمینه تشکیل یک 
سازه یا س��ازمان ژئوپلیتیکی منطقه ای ش��ود که چه بسا در آینده، 
بنی��اد همکاری در دیگ��ر حوزه ها نیز قرار بگیرد. به نظر می رس��د 
که بایس��تگی چنین س��ازه ای در آغاز از س��وی جمهوری اسالمی 
ایران جریان س��ازی شده اس��ت. کوش��ش های دولت یازدهم در 
مقی��اس فراملی به ص��دور قطعنامه مقابله با گ��رد و غبار در مجمع 
عمومي ملل متحد و تکلیف دبیرکل براي تهیه گزارش از وضعیت 
جه��ان و نیز قطعنامه وزیران محیط زیس��ت کش��ورها براي تنظیم 
اقدام��ات و ایجاد س��از و کار مالي برای رویارویی ب��ا این پدیده 
انجامید. در مقیاس منطقه ای نیز، همکاری س��ه کشور عراق، ایران 
و عربس��تان در قالب س��ازمانی منطقه ای برای پی��کار با این پدیده 
بایس��ته ای گریزناپذیر است. سازمانی که در نهایت در چهارچوب 
یک س��ازه ژئوپلیتیکی باید سربرآورد. در مرحله سازه ژئوپلیتیکی 
کوش��ش هاي توجیهی و دیپلماتیک، رایزنی ها و هم اندیش��ی های 
توس��عه یافته و نوعی خودآگاهی منطقه اي برای ضرورت توسعه و 

ل
حلی

ت

زیس�ت محیطی  پدی�ده  راهکاریاب�ی 
نیازمند هم�کاری منطقه ای  ریزگردها 
و  ریزگ�رد  پدی�ده  ب�ا  پی�کار  ب�رای 
هن�وز  ک�ه  بیابان هاس�ت  گس�ترش 
س�ازمان منطق�ه ای ب�رای رویاروی�ی 
جن�وب  منطق�ه  در  پدی�ده  ای�ن  ب�ا 
اس�ت. نش�ده  ایج�اد  آس�یا  غ�رب 
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همکاري متقابل و برقراري صلح و امنیت در منطقه شکل می گیرد 
که در ص��ورت غلبه نهایی نیروه��اي همگرا ب��ر نیروهاي واگرا، 
س��ازمان منطقه اي برپا می شود. این در حالی است که راهکاریابی 
پدیده زیس��ت محیطی ریزگردها نیازمند هم��کاری منطقه ای برای 
پیکار با پدیده ریزگرد و گس��ترش بیابان هاس��ت که هنوز سازمان 
منطقه ای برای رویارویی با این پدیده در منطقه جنوب غرب آسیا 

ایجاد نشده است.

نتیجه گیری
ط��ی یک و نی��م دهه اخی��ر برخاس��ته از دگرگونی ه��ای اقلیمی، 
خشکس��الی های پیاپی، تغییر الگوی ب��ارش، ناکارآمدی مدیریت 
ج��اری منابع آب، افت س��طح آب آبخوان ها، تغییر مس��یر رودها، 
نابودی رس��تنی ها و غیره محیط زیس��ت و توانش های بوم شناس��ی 
بس��یاری از جوامع به ویژه کشورهای خشک و نیمه خشک به شدت 
ش��کننده ش��ده و هزینه های کالن جانی و مالی بر این کشورها که 
بیش��تر نیز فقیر هستند، تحمیل کرده است. منطقه جنوب غرب آسیا 
برخاس��ته از عوامل برشمرده، تازشگاه ریزگردهایی بوده که امنیت 
زیس��ت محیطی آنها را به چالش کشانده است. در این میان، امنیت 
زیس��ت محیطی کش��ور ما به واس��طه موقعی��ت جغرافیایی بر روی 
کمربند خش��ک جه��ان، ناکارآمدی مدیریت مناب��ع آب، نابودی 
پوش��ش های گیاهی و انتقال میان حوض��ه ای و تغییر الگوی بارش 
در دو مقیاس فروملی و فراملی به ش��دت آسیب پذیر شده است. به 
دیگر س��خن، کانون های ریزگردس��از درون و برون مرزی هر ساله 
با آغاز فصل گرم فعال ش��ده و گستره پهناوری از کشور را پوشش 
می دهند. به گونه ای که در کش��ور ما نزدیک به س��ه میلیون هکتار 
کان��ون تولید گ��رد و غبار وج��ود دارد. بر بنیاد برخ��ی برآوردها 
پهنه س��احلی جنوب کش��ور ۱6 درصد گرد و غبار جهان را تولید 
می کن��د و کارهای انجام ش��ده نیز برای پیکار ب��ا ریزگرد کامیاب 
نبوده یا دس��ت کم تا کنون به نتیجه شایسته نیانجامیده است. بر بنیاد 
برآورده��ای موجود بخ��ش بنیادی ریزگردهای آلوده س��از هوای 
کش��ور که با آغاز فصل گرما شروع می شود، خاستگاه برون مرزی 
به ویژه در کشورهای عراق، سوریه و عربستان دارد که در این میان، 
کش��ور عراق طی دو دهه گذش��ته به علل ویرانی محیط زیست در 
جنوب و غرب کش��ور، کاهش اندازه آب ورودی دجله و فرات، 

تداوم بی ثباتی و جنگ با داعش، بیش��ترین 
نق��ش را در تولید ریزگ��رد و آلودن هوای 
ش��هرهای ای��ران به ویژه اس��تان های ایالم، 
کرمانشاه و خوزستان را داشته است. با توجه 
به وضعیت موجود، هرگونه برنامه ریزی در 
حوزه محیط زیس��ت در این کشور ماهیت 
تجملی و ناواقعی خواهد داش��ت. از این رو 
تا این کش��ور درگیر بی ثباتی داخلی و افت 
بهای نفت اس��ت، نمی توان به بهبود محیط 
زیست این کشور امیدی داشت. سوریه نیز 
وضعیتی بهتر از عراق ندارد. عربس��تان هم 
تا کنون تمایلی برای همراهی با ایران برای 
مقابله با ریزگرد نداش��ته اس��ت. موضوعی 
که بیشتر برخاسته از رویکرد ایدئولوژیک 
این کشور نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
اس��ت؛ اما واقعیت آن اس��ت ک��ه هزینه ای 
که ناامنی زیس��ت محیطی بر این کش��ورها 
تحمیل می کند در عرصه عمل آش��کارتر و 
به صورت مستقیم و نامس��تقیم بسیار کالن 
اس��ت. از این رو، وضعیت موج��ود پایدار 
نخواه��د بود و کش��ورهای جن��وب غربی 
آس��یا به ویژه کش��ورهای یاد ش��ده ناگزیر 
از تغیی��ر رویک��رد موج��ود و پرداخت��ن به 
امنیت زیست محیطی خود هستند. وضعیتی 
که ب��ه تنهایی نات��وان از مدیریت آن بوده 
دیپلماس��ی  نیازمن��د  آن  راهکاریاب��ی  و 
س��ازمان  ی��ک  ایج��اد  و  زیس��ت محیطی 
ایران  همکاری ه��ای منطقه ای اس��ت ک��ه 

می تواند پیشگام آن باشد.

همکاری های منطقه ای؛ راهکاری 
برای مسئله ریزگردها 




