گرامیداشت روز جهانی مقابله با بیابانزایی
نشست «مادر-زمین ،بیابان و مردم» 26 -خرداد 95
به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی ،نشستی تحت عنوان «مادر-زمین،
بیابان و مردم» با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران ،سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،موزه هنرهای دینی امام علی ،شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی
) (Drynetو گروهی از سازمان مردم نهاد زیست محیطی— شامل موسسه توسعه
پایدار و محیط زیست ،جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه تهران و
اصفهان ،مکتب حرمت حیات ،ستاد مردمی نجات آشوراده ،سمن های محیط زیست
و منابع طبیعی مازندران ،گروه دیده بان کوهستان ،گروه دوستداران و نگاه دارندگان
زیستگاه ،بوم بان ،جنبش علفزار کرمانشاه ،کمیته صلح سبز مجمع اسالمی
دانشجویان امیرکبیر ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ،انجمن توان افزایان زندگی
سبز— با شرکت  50نفر از فعالین محیطزیست و سمن ها در موزه هنرهای دینی
امام علی برگزار شد.
مراسم با نمایش فیلم «مرگ زندگی» ،تهیه شده توسط سنستا و شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی ) (drynetبا محوریت اثرات
خشکسالی های پیاپی ،تغییرات آب و هوا و فعالیت های صنعتی و انسانی در قلمرو عشایر کوچنده ایل قشقایی و شاهسون آغاز شد.
ادامه نشست با خوشامد گویی علیرضا قهاری ،دبیر پنل و سخنرانی اعضای پنل پی گرفته شد .اهم موضوع های مطرح شده توسط اعضاء
پنل به شرح زیر بود:
 فاطمه ظفرنژاد ،در اعتراض به طرح های بزرگ انتقال آب در کشور خواستار توجه جدی به شرایط ویژه بوم شناختی و مدیریت و
حکمرانی آب در حفظ اکو سی ستم های شکننده سرزمین و جلوگیری از بیابانزایی شدند و بیان کردند :مدیریت نادر ست سازه ای
آب و سد سازی نه تنها به ا شکال پایدار مدیریت بومی و سنتی آب ایران مانند قنات آ سیب زیادی زده و رودها و پیکره های آبی
سرزمین از جمله دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور دنیا را خ شکانده ا ست بلکه ،معی شت جوامع محلی مولد حو ضه های آبریز و
آبخیزها را با آ سیب های جدی روبرو کرده و باعث بیابانزایی شده ا ست .متا سفانه اخیرا دو خط انتقال بین حو ضه ای بزرگ یکی
از سرشاخه های کارون به اصفهان ،کرمان و یزد بنام بهشت آباد و دیگری از دریای خزر به استان سمنان ،علیرغم مخالفت جوامع
بومی و محلی و سازمانهای مردم نهاد وارد مرحله اجرایی شده است .از اینرو علیرغم اعالم پیامدهای نا سازگار اجتماعی ،اقت صادی،
زیست محیطی و امنیتی این دو خط انتقال از سوی مردم و سازمانهای مردم نهاد و بی توجهی مسئولین به این اعتراض ها ،تمرکز
نشست روز جهانی مقابله با بیابانزایی توسط مردم و سمن ها ،بر توقف و اجرایی نشدن این دو خط ویرانگر و بیابانزا قرار گرفت.
 خدیجه رضوی ،در حفاظت از ذخائر ژنتیکی و حمایت از احیاء و تکثیر بذور بومی در کشور بیان کردند :در حال حاضر بسیاری از
کشورهای مختلف در اروپا و همچنین روسیه ،تولید ،کشت و یا واردات محصوالت دستکاری شده ژنتیکی در کشور خود را به دلیل
خطرات این محصوالت بر سالمت انسانها و محیط زیست ،ممنوع اعالم کردهاند و در صورت واردات این محصوالت خواستار اجرای
دقیق قانون «برچسببب گذاری» هسببتند .پس وظیفه همه ماسببت که با اطالع رسببانی مناسببب آگاهی عموم را در مورد مخاطرات
ا ستفاده از این مح صوالت ارتقاء دهیم و م صرف این مح صوالت را به حداقل بر سانیم .در این را ستا مو س سه سن ستا فعالیت های
وسیعی در چند استان با ک شاورزان خرد از طریق بهنژادی مشارکتی بذر و بهنژادی تکاملی بذر شروع کرده است که اینها به عنوان
رو شهایی برای سازگاری مح صوالت ک شاورزی با تغییرات آب و هوا ،افزایش تنوع زی ستی و حمایت از معی شت پایدار ک شاورزان
شناخته شده است.

 ناهید نقی زاده ،با توجه به اهمیت مو ضوع ن ش ست ،ای شان معلوماتی از کنوان سیون مقابله با بیابانزایی ،روند شکل گیری ،ساختار،
ع ضویت ایران ،مفاد مربوط به م شارکت جوامع بومی و محلی و سمن ها درقانون الحاق ج.ا.ا( .ا صول) به کنوان سیون ،تهیه ،و اجرای
مشارکتی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و بازنگری و همسویی برنامه اقدام ملی کشورها با استراتژی ده ساله کنوانسیون را به
جمع ارائه داد .سپس با ت شریح نحوه برگزاری «کارگاههای منطقه ای ظرفیت سازی مدیریت م شارکتی در بازنگری برنامه اقدام
ملی مقابله با بیابانزایی و همسوسازی آن با استراتژی ده ساله کنوانسیون» ،به اهمیت بازتوانمندسازی و ظرفیت سازی جوامع بومی
و محلی (عشببایری و روسببتایی) در ایفای نقش موثر آنان در حفظ ،احیاء و اسببتفاده پایدار از زمین تاکید و اضببافه کردند :نهادهای
بیرونی باید نقش حمایتی در توانمند شدن و توسعه درونزای این جوامع داشته باشند و از معرفی الگوها و مفاهیم بیگانه خودداری
و با تقویت سازوکارهای محلی و ارتقاء توان تاب آوری و سازگاری جوامع محلی در مقابله با بیابانزایی و تنش های ناشی از تغییرات
اقلیمی گام بردارند و قبل از اجرای طرح های عمرانی (احداث سد ،معدن ،صنایع ا ستخراجی و )...در قلمروهای عرفی جوامع بومی
و محلی به اصل «جلب رضایت آزادانه و آگاهانه پیشین» جوامع بومی و محلی توجه خاص کنند.
 مه لقا کاشفی ،با اشاره به نتایج تحقیقی تحت عنوان «مقایسه اثرات آلودگی گرد و غبار بر سالمت شهروندان در  109سال پیش
و امروز» بیان کردند :اگر چه اجداد ما در  109سال پیش برای آلودگی گرد و غبارهای خیابان ها بر سالمت مردم حساسیت نشان
داده و چاره ای هر چند کوتاه مدت اندی شیده اند اما امروز در قرن  21برای آلودگی گرد و غبارها به فلزات سنگین از جمله سرب
و جیوه و انواع میکروب ها و ویروسبها چاره ای اندیشبیده نمی شبود .لذا سبازمانهای مردم نهاد و مسبئولین میبایسبتی با عملکرد
منا سب ،در جهت بکارگیری سیا ست ها و تدابیر منا سب از مخاطرات نا شی از هجوم ریزگردها بر سالمتی مرد ،بیابانزایی ،از دست
رفتن تنوع زیستی گیاهی و جانوری تالش الزم را انجام دهند.
 فرخ باور ،مطالبی را در مورد معماری سبز و اکولوژیکی به جمع ارائه و تاکید کردند :ساختمان سازی و شهرسازی در کشور ایران
تقلید بدی از الگوی شببهرهای متراکم «جهان سببوم» اسببت ،از اینرو هدررفت منابع آب و انرژی ،ناسببازگاری با اقلیم و جغرافیا و
همچنین ناسازگاری با فرهنگ و معماری بومی در آن مشهود است .ساختمانهای ایران  4برابر ساختمانهای اروپای سردسیر انرژی
م صرف می کنند و ساختمان سازی و شهر سازی غیربومی و غیراکولوژیک به سبب م صرف زیاد منابع و تغییر کاربری ارا ضی از
م صادیق بیابانزایی در ایران ا ست .در این ن ش ست ای شان با ن شان دادن یکی از پروژه های خود برای ساختمان سبز و سازگار با
اکولوژی و معماری ایرانی از م سئوالن ذیربط درخوا ست کردند تا برای نمونه ساختمانی بر پایه الگوی ساختمان سبز با بازچرخانی
آب ،برق خورشیدی ،معماری سازگار و پسماند صفر بسازند.
 آرش خیراندیش ،سمن های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران ،مطالبی را در باب آسیب شناسی انتقال آب بین حوضه ای
بخصببوص از اقلیم معتدل و مرطوب شببمال به اقلیم گرم و خشببک فالت مرکزی ایران بیان و با اشبباره به خصببوصببیات اقلیم های
چهارگانه ایران و تاثیر آن بر سببببک زندگی ،فرهنگ ،کشببباورزی ،دامداری و معماری مردم آن مناطق اقدام هایی را که منجر به
گسستگی و برهم زدن اکوسیستم های طبیعی در کشور میشود ،را نقد کردند.
 بابک توتونچی ،مکتب حرمت حیات ،با ایراد سخنرانی در مورد بیودموکراسی و بررسی برخی از عملکردهای دستگاههای
دولتی در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی بر حفظ جایگاه جامعه مدنی ،مردمان بومی و جوامع محلی در حفاظت از اکوسیستم
های طبیعی تاکید و خواستار تجدید نظر مسئولین امر در نحوه تعامل با جوامع محلی مولد ،جهت نیل به پایداری اکولوژیکی و
توسعه پایدار و متوازن در کشور شدند .از جمله این عملکردها میتوان به انتقال آب بین حوضه ای ،مدیریت سازه ای نامناسب آب
در کشور ،نحوه حفاظت از ذخائز ژنتیکی ،جریان سازی های اجتماعی در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی ،چگونگی مواجهه با
ریزگردها و عدم توجه به مطالبات مردمی در این موضوع و تخصیص جایگاه اجرایی با پشتوانه حقوقی! به تجاری سازی محصوالت
دستکاری شده ژنتیکی در تدوین برنامه ششم توسعه ،اشاره کرد.
در پایان این نشست به شرکت کنندگان ،گواهی شرکت در مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی اهداء شد.
تصاویری از نشست در صفحات بعد آمده است.

