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 در روزهای اخیر ایران به همراه 8کشور در اعتراض به روش 
تنظیم و تصویب قطعنامه »حق برخورداری از محیط زیست 
سالم و پایدار« رأی ممتنع بدان داد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه در توضیح چرایی این تصمیم اعالم کرد که  تصویب 
این قطعنامه ذیل شورای حقوق بشر امکان استفاده ابزاری 
و سیاسی از محیط زیســت را فراهم می کند. تجربه ایران 
در دهه های اخیر در تدوین قطعنامه های حقوق بشــری 
نشــان می دهد که گزارش های این نهــاد غرض ورزانه و با 
چاشنی سیاسی است. اضافه شــدن مبحث محیط زیست 
به گزارش های این نهاد بین المللی نیز مورد اعتراض ایران 

قرار گرفته است.

صیانتازمحیطزیست
سیاستگذاران کشــور معتقدند، جمهوری اسالمی ایران 
حفاظت و صیانت از محیط زیســت را وظیفه خود می داند 
و متعهد به پیگیری این موضوع مهم در چارچوب مجامع 
تخصصی و بین المللی ذیربط اســت. برخی کارشناســان 
حوزه حقــوق بین المللی و محیط زیســت نیــز معتقدند 
ارکان های بین المللی زیســت محیطی، بــرای ارزیابی و 
تشویق کشــورها به داشتن محیط زیســت پایدار و سالم 
وجود دارد، ضمن اینکه نمی توان کشــورها را تحت تأثیر 
تحریم های غیرمنصفانه قرار داد و آنهــا را از امکانات به روز 
در زمینه توسعه انســانی، مالی و فناورانه محروم کرد و از 
سوی دیگر با اهرم حقوق بشر، بابت توسعه نیافتگی در این 
زمینه ها علیه شان گزارش تهیه کرد. این قطعنامه با 160رأی 
مثبت و بدون هیچ مخالفتی تصویب شد. مجید شفیع پور، 
رئیس مؤسســه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه 
تهران در پاســخ به این سؤال همشــهری که رأی ممتنع 
ایران چه تأثیری در تعامالت زیست محیطی و بین المللی 
کشور خواهد داشت، به همشهری می گوید: این قطعنامه، 
داشتن محیط زیست پاک، سالم و پایدار را در زمره حقوق 
 اولیه بشر می انگارد و با توجه به تصویب قاطع آن، به عنوان
»ابزار حقوقــی غیرالزام آور« برای کشــورهای عضو عمل 
خواهد کرد؛ یعنی کشــورهای عضو پذیرفته اند با ســایر 
مشوق های موجود جهانی، مفاد آن را عملیاتی کنند. رأی 
ممتنع کشورها تأثیری در عملیاتی شــدن این مفاد ندارد. 
  بعدازاین، گزارشگرهای حقوق بشــر عالوه بر سایر عوامل 
مطرح در ارزیابی حقوق بشر، عملکرد کشورها را از نظر سالم، 
پایدار و پاک بودن محیط زیســت نیز ارزیابی خواهند کرد. 
همه کشور های سازمان ملل تالش خواهند کرد که در این 

عرصه عملکرد مطلوبی داشته باشند تا یقینا متضمن حیات 
رو به تعالی و رشد شهروندانشان باشند. او در مورد مشوق ها 
و تســهیالت جهانی می گوید: این مشوق ها لزوما به معنی 
منابع صرفا مالی نیست؛ بلکه ظرفیت سازی و توانمندسازی 
نیروی انسانی کشور ها از طریق آموزش و انتقال تجارب را 
هم شامل می شود و همچنین انتقال فناوری های سازگار با 
محیط زیست را هم به همراه دارد. به عبارت بهتر، مشوق ها 
به عنوان سازوکارهای اجرایی در 3رده منابع مالی، انسانی و 

فناوری درنظر گرفته می شود و بهره برداری کشورها از این 
منابع به میزان عملکرد مثبت و رو به جلوی کشورها در حوزه 

محیط زیست بستگی دارد.

تحریممانعازتوافق
ایران تا کنــون در اجالس های بین المللــی آب وهوایی به 
توافق با کشورهای دیگر دست نیافته است، به اعتقاد برخی 
کارشناسان به دلیل تحریم ها، عضویت در این توافقات جهانی 

نیز منجر به بهره برداری ایران از مشوق ها و تسهیالت مالی 
نخواهد شــد. اما به اعتقاد رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم 
و محیط زیست دانشــگاه تهران، عدم بهره برداری ایران از 
مشــوق ها و ظرفیت های موجود در توافقنامه بین المللی 
پاریس یا گالسکو به دلیل وجود تحریم ها نبوده است بلکه ما 
هنوز به توافقنامه پاریس و ابزارهای مالی مندرج در توافقنامه 
و مکانیسم های گوناگونش ملحق نشده ایم. بدون الحاق به 
این توافقنامه، نمی توانیم حتــی از ظرفیت های »صندوق 
اقلیم سبز« نیز اســتفاده کنیم. به عبارت دیگر »تحریم ها 
مانع بهره برداری از منابع مالی، انسانی و فناوری شده« جمله 
کاملی نیست و عدم پیوستن کشور ما به توافقنامه پاریس 
از دیگر دالیل مطرح شده اســت. او پیش از اینکه توضیح 
دهد چرا 8کشــور ممتنع، مخالف »روش« اجرایی شدن 
»حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار« هستند، 
به 2شاخص ارزیابی مرتبط با محیط زیست اشاره می کند و 
می گوید: همه ساله، کشورها براساس شاخص های عملکردی 
محیط زیستی )EPI( رتبه  بندی می شــوند و داده های آن 
توسط نمایندگی های سازمان ملل در کشورها جمع آوری 
می شود. چنانچه کشــورها در جهت ارتقای شاخص های 
زیست محیطی حرکت کنند، رتبه شان در این طبقه بندی 
تغییر می کند. بدین معنا که هر کشوری فارغ از توسعه یافتگی 
و یا در حال توســعه بودن، چنانچه حرکــت صعودی در 
شاخص های عملکرد محیط زیستی در سطح ملی داشته 

باشند، رتبه بهتری به دست می آورند. 

رأی اعتراضی به قطعنامه محیط زیستی سازمان ملل
گزارش همشهری از دلیل رأی ممتنع ایران و 8کشور دیگر به قطعنامه محیط زیستی سازمان ملل 

تشكیلکمیتهمبارزهباقاچاق
اشیایتاریخیوصنایعدستی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق 
میراث فرهنگی و صنایع دســتی خبر داد و وزارت میراث فرهنگی،   
گردشگری و صنایع دستی به نقل از ســردار حسن مهری اعالم کرد: 
این کمیته بر اســاس تاکید و دستور ســیدعزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با پیگیری  علی دارابی، 
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشــور  تشکیل شده و هدف 
اصلی آن کاهش جرائم مرتبط با قاچــاق در حوزه میراث فرهنگی و 
صنایع دستی است. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی که دبیری 
این کمیته را برعهده دارد، افــزود: از اولین روزهای انتصاب به عنوان 
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی و نماینــده تام االختیار وزیر 
در جلسات ستاد مقابله با کاال و ارز شــرکت می کردم که با توجه به 
حساسیت ها در حوزه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صنایع دستی 
ضرورت تشکیل این کمیته احساس می شد و خوشبختانه این کمیته 
تشکیل و دبیر و اعضای این کمیته در حکمی از سوی قائم مقام وزیر 
و معاون میراث فرهنگی منصوب شــدند.  او افزود: تشــدید مقابله با 
سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از ورود صنایع دستی 

قاچاق و تقلبی  از مهم ترین اهداف تشکیل این کمیته است.

نقل قول خبر

تاالب هامون همچنان و بــه رغم ورود 
آب بــه باالدســت حوضــه هیرمنــد و 
پشــت ســد کمــال خــان افغانســتان 
آرزو  گفتــه  بــه  و  اســت  خشــك 
اشــرفی زاده، مدیــركل دفتــر حفاظت 
و احیــای تاالب های ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، ایــن تاالب تاكنــون از 
رودخانه هیرمند در افغانستان آبگیری 
نداشــته اســت. ســال گذشــته نیز به 
دلیل ایجاد انحراف در مسیر رودخانه 

هیرمند حقابه هامون پرداخت نشد.

 100
درصد

 در بارندگی هــا و ســیالب روزهــای 
گذشته با ورود آب مواجه شدند. تاالب  
گاوخونــی بــا 98درصــد خشــکیدگی در 
اســتان اصفهــان، تــاالب جازموریــان 
کــه 90درصــد آن در خردادمــاه امســال 
خشک شده بود، تاالب مره قم در کویر 
مرکزی ایران با 33هزار هکتار وســعت، 
تاالب بختگان در استان فارس و  تاالب 
فصلی بندعلیجان در شهرستان ورامین 

آبگیری شدند.

 5 
تاالب

عدد خبر

هادی كیادلیری
رئیس دانشكده منابع طبیعی 

دانشگاه آزاد اسالمی
اكوسیســتم زاگــرس در حــال نزدیک شــدن 
بــه نقطــه ورشکســتگی و فروپاشــی اســت. 
مرگ ومیــر دســته جمعی درختــان، طغیــان 
آفات و بیماری ها، فرســایش خــاک، کمبود 
آب و گردوغبار بحران های درجه یک زاگرس 
هســتند و صدمات زاگــرس از حالــت بالقوه 
بــه بالفعل تبدیــل شــده اســت. جنگل های 

زاگرس نیاز به ترمیم و سالم سازی دارد.

احمد محرم زاده
نماینده اهر در مجلس

وزیر نیرو باید در اجرای پروژه ها تسریع کند. 
خطاب بــه وزیــر نیــرو می گویم كــه وضعیت 
دریاچــه ارومیــه بســیار نامطلــوب اســت و 
زندگی جمعیت بالــغ بر ۱۴ میلیــون را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. بــه داد دریاچه ارومیه 
برسید و هر چه سریع تر تمهیدات اندیشیده 
شده برای نجات این دریاچه را اجرایی کنید.

زهرارفیعیگزارش
روزنامه نگار

ورودسازمانبازرسیبهماجرای
تابلویسرقتشدهمظفرالدینشاه

در پــی انتشــار عکس هایی از تابلــوی به فروش رفتــه پرتره 
مظفرالدین شاه قاجار در حراجی کریستیز لندن و جای خالی 
این تابلو روی دیوارهای کاخ گلستان در تهران، سازمان بازرسی 
کل کشور به موضوع ورود کرد و بررســی در این خصوص آغاز 
شــد.     بازرس کل امور ورزش، جوانان و گردشــگری ســازمان 
بازرسی کل کشور براساس اعالم این سازمان، در حاشیه بازدید 
از کاخ گلستان گفت: اخیرا موضوعاتی مبنی بر گم شدن پرتره  
رنگ روغن مظفرالدین شاه اثر شــاخص کمال الملک در تاالر 
برلیان کاخ گلستان مطرح شد.   لقمان کیاپاشا گفت: با توجه به 
ادعاهای مطرح شده پیرامون این موضوع، در محل کاخ حاضر 
شــده و از مدیر مجموعه و همچنین مدیرکل موزه های وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری توضیح خواسته شد و با توجه به 
پاسخ های اخذ شده، سازمان برنامه تحقیق و بررسی را در دستور 
کار دارد.   وی افزود: در کنار بازرســی پیرامون ادعاهای مطرح 
شده و توضیحات ارائه شده توســط مدیرکل موزه های وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری مقرر شد مطابق قوانین بین المللی 
اقدامات الزم برای بازگرداندن اثر مذکور در دستور کار قرار گیرد.

خبر روز

خبر خوان

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
براساس»اهداف17گانهتوسعهپایدار20۳0سازمانملل«کهدرسال2015درمجمععمومیسازمانملل
متحدبهتصویبرسید،قراراستکشورهاتا8سالآیندهبهاهدافیازجمله»دردسترسبودنآبسالمو
فاضالب،دسترسیبهانرژیپاکومقرونبهصرفه،شهرهاوجوامعپایداروتابآور،الگویتولیدومصرف
پایدار،اقداماتجهتمبارزهباتغییراتاقلیم،استفادهپایدارازاقیانوسودریاها،ارتقایاکوسیستموجلوگیر
بینرفتنتنوعزیستیو...«دستپیداکنند.کشورهاهرسالهبراساسعملكردشاندررسیدنبهایناهداف
نیزارزیابیمیشوند.دراینزمینهکشورهافقطباخودشانمقایسهخواهندشد.اومیگوید:هرقطعنامهای
بارسیاسیخاصخودرادارد.باتصویباینقطعنامه،موضوعمحیطزیستکشورها،عالوهبراینكهدررکن
اختصاصیومحیطزیستیمللمتحد،یعنی»برنامهمحیطزیستمللمتحد«)UNEP(موردارزیابیقرار
میگیرد،درسایرسازمانهایذیلمللمتحدنیزمیتوانموردارزیابیقرارگیردواینمیتواندتبعاتسیاسی
داشتهباشد.همانطورکهسخنگویوزارتامورخارجهبداناشارهکرده،اعتراضاصلیایراندررأیمثبت
ندادنبهاینقطعنامهبهواسطهاینبودهکهاینقطعنامهبهابزاردیگریدرزمینه»بهرهبرداریهایاحتمالی
سیاسیوخالفمنافعملیما«تبدیلشود.دردهههایاخیرگزارشهایحقوقبشرسازمانمللدرمورد
ایرانجانبدارانهوغیرقابلتأییدمقاماتمرتبطدرکشوربودهوعمدتامقاصدسیاسیدرآندنبالشدهاست.
ایرانمعتقداستارزیابیمباحثزیستمحیطیبایدبهطورمنسجموذیلارکانکنونیوتعیینشدهتوسط
سازمانمللمتحدپرداختهشود؛نهاینكهبهصورتعرضیدرتمامیارکانهایگوناگونذیلسازمانملل
متحد،توسعهپیداکندوعمل»درتنگناقراردادنکشورها«شود.رأیممتنعایرانبههیچعنوانبهمعنای

مخالفتایرانباحقبرخورداریشهروندانازمحیطزیستپایداروسالموپاکنیست.
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