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دکتـر معصومـه ابتـکار، معـاون رئیـس جمهـوری و رئیس سـازمان محیط 

زیسـت در گفت و گـوی اختصاصـی بـا »طبیعت ایـران«: 
»طبیعت ایران« می تواند پل ارتباطی مردم و علم باشد.

عـادل جلیلی، مدیر مسـئول نشـریه 
طبیعـت ایران: مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و 
مراتـع کشـور از نظـر علمـي در جايـگاه مناسـبي 
قـرار گرفتـه اسـت. ايـن مؤسسـه بـا انتشـار صدهـا 
عنـوان کتـاب و 7 مجلـه علمـي- پژوهشـي کـه به طـور 
عمده حاصل تحقیقات پژوهشـگران و دانشـمندان خود اسـت، 
هم اکنـون بزرگتريـن ناشـر علمـي در حـوزه منابـع طبیعـي ايران 
 Science و Nature محسـوب می شـود. با بررسـی مجالتـی نظیـر
بـه يـک رويکـرد جديدی رسـیده ايم کـه بتوانـد شـکاف هاي علمي 
و اجرايـي را پوشـش دهـد. بنابرايـن مؤسسـه بـا تجربه گران سـنگ 
علمـي و به منظـور اشـاعه يافته هـاي علمـي خويـش به عمـوم جامعه 
دانشـگاهیان،  پژوهشـگران،  سیاسـت گذاران،  سیاسـتمداران،  از  اعـم 
کارشناسـان و کاربـران عرصه هـاي منابـع طبیعـي تصمیـم بـه انتشـار 
نشـريه »طبیعـت ايـران« گرفـت. ايـن نشـريه بـا 7 تـا 8 نفـر، داراي 

بیشـترين دبیـر تخصصـی بـوده و قرار اسـت از دو طريـق »توزيع بین سیاسـتمداران و سیاسـت گذاران 
کشـور )نماينـدگان مجلـس، هیئـت دولـت، اسـتانداران، فرمانـداران و بخشـداران(، دانشـگاهیان، 

پژوهشـگران و متخصصـان« و همچنیـن »کیوسـک های مطبوعاتـی بـراي بهره بـرداران منابـع 
طبیعـی و عمـوم مـردم« در دسـترس قـرار گیرد. حـال موجب خرسـندي اسـت که بخش 

گفتگوهـاي چالشـي ايـن نشـريه با يکـي از دوسـتداران محیط زيسـت ايـران، دکتر 
معصومـه ابتـکار، معـاون رئیـس جمهـوری و رئیس سـازمان محیط زيسـت 

آغـاز  شـد. گفت وگوی مفصـل »طبیعت ايـران« با باالترين مسـئول 
محیط زيسـتی کشـور پیـش روی شماسـت.

گفت وگوی چالشی
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 طبیعـت ایـران: کارگروه راهبردی مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع 
کشـور در محیط هـای طبیعی  ايـران پديده های نوظهـوری مانند ريزگرد، 
بحـران آب و مـواردی از ايـن دسـت را رصـد مي کنـد که به چـه مقدار 
بـر سیاسـت تاثیـر دارد. ايـن کارگـروه اولويـت نخسـت را تغییـر اقلیم 
دانسـته اسـت. بـا توجه بـه اجرايـی شـدن تفاهم نامه پاريـس و امضای 
آن، نخسـتین سـؤال در مـورد فرآينـد اجـرا و نحـوه عملیاتـی شـدن 

تفاهم نامـه پاريس اسـت.
دکتـر ابتـکار: بحث را از جـای خوبی آغاز کرديـد. تغییر اقلیم يک 
موضـوع جهانی اسـت و نـه تنها مورد توجـه جهانیان بلکـه مورد توجه 
کشـور مـا نیز هسـت. دفتـر تغییر اقلیـم در کشـور در سـال های 1374 
تـا 1375 بـه همـت مرحـوم دکتر تقـی ابتکار کـه بنیان گـذار علمی اين 
موضـوع در سـازمان محیط زيسـت بود شـکل گرفت. از آنجـا که ايران 
يکـی از تولیدکننـدگان نفـت و گاز جهـان اسـت بايـد نقشـی را در اين 
خصـوص ايفـا می کـرد. در آن موقـع بیشـترين تـالش بـر ايـن بـود که 
کشـورهای در حال توسـعه مسـئولیتی نپذيرند، چون بیشـترين اتفاقات 
بـر عهده کشـورهای صنعتی بزرگ دنیا بـود. در ايـن دوران توان افزايی، 
گزارش هـای ملـی، اولین و دومین گـزارش ملی در حـوزه تغییر اقلیم و 
همچنیـن کارهـای بسـیار زيادی از اين دسـت انجام شـد. در دوره اخیر 
هـم روی موضـوع پژوهـش و توان افزايـی، کار و مقـرر شـد تفاهم نامه 

جديـدی شـکل بگیرد، اما سـرعت الزم را پیـدا نکرد.

 طبیعت ایران: بعد از شکست پروتکل کیوتو؟
دکتــر ابتــکار: متأســفانه برخــی از کشــورها زيــر بــار ايــن تعهــد 
ــای  ــد. گزارش ه ــام ش ــکل انج ــن پروت ــی از اي ــط بخش ــد و فق نرفتن
IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change)

 حاکـی از شـتاب گیری روند گرمايش زمین اسـت و باالخـره برای همه 
محـرز شـد که اين اتفاق در حال روی دادن اسـت. بشـر بـه اين موضوع 
رسـید که شـواهد علمی حاکی از ظهور اين مشـکل اسـت و بايد خیلی 
سـريع اقدام شـود. چـون روند آسـیب ها خیلی جـدی اسـت و اگر دنیا 
سـرعت بـه خـرج ندهد بـه آسـتانه دو درجه می رسـد و به يک سـری 
آسـیب ها می رسـیم کـه غیرقابـل بازگشـت اسـت. اگـر هـم به آسـتانه 
چهـار درجه برسـیم يک فاجعـه روی می دهد که حاصـل آن طوفان ها، 
سـیل ها، سـونامی ها و خشکسـالی ها خواهـد بـود. درحقیقـت، وقايـع 
شـديد آب و هوايـی (Extreme weather event) روی خواهـد داد و از 
لحـاظ اقتصـادی کشـورها در حوزه هـای مختلـف از جمله کشـاورزی، 
منابـع طبیعـی، شـیالت، درياهـا، سـواحل و جزايـر آسـیب می بیننـد. 
قاعدتـا شـهرها هم از اين آسـیب ها مصون نخواهند ماند. با اين تفاسـیر 
مقدمـات توافق پاريس شـکل گرفـت و ايران هم در شـکل گیری توافق 
حضـور فعالـی ايفا کرد. هم زمـان از حدود يک سـال قبل دسـتگاه های 
اجرايـی کارگـروه تغییر اقلیم ملی دولت را تشـکیل دادند. دسـتگاه های 
ذيربـط از جملـه وزارتخانه هـای جهاد کشـاورزی، نفت، صنايع و سـاير 
دسـتگاه ها موظف شـدند برنامـه  کاری خـود را ارائه کنند. ما بر اسـاس 
سـناريوی 2030 آغاز به کار کرديم و به بررسـی دسـتگاه ها بر اسـاس 
ايـن شـاخص پرداخته شـد. در ابتـدا عددی حـدود 30 درصـد را برای 
کاهـش کربـن پیشـنهاد دادنـد ولـی سـپس عـدد پیشـنهادی در هیئـت 
دولـت، وزراء و کمیسـیون ها مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت. در 

يـت  نها
مقـرر شـد که نسـبت به 

2030، بـا 4 درصـد، تعهـد قطعـی 
کاهـش کربـن را بپذيريـم. معتقـدم کـه اين 

کار شـدنی اسـت چرا کـه در سیاسـت هايی که از 
طـرف مقام معظـم رهبری در خصـوص اصالح الگوی 

مصـرف ابـالغ شـده اين رقـم 50 درصـد اعالم شـده بود. 

مصرف نابجا و غلط انرژی در ایران معادل 8 تا 9 
برابر اروپا است. حال سؤال اینجاست که با کدام بازدهی و 

رشد اقتصادی (GDP) این کاهش مصرف امکان پذیر خواهد 
بود. اما از آنجا که کاستن از مصرف انرژی، کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای را به همراه دارد، بنابراین پذیرش این تعهد 
از طرف دولت، کشورهای اروپایی و آمریکا را متعهد به رفع 
از  است.  کرده  فناوری  و  تجاری  تبادالت  امکان  و  تحریم ها 
طرف دیگر ایران هم  باید به برنامه سازگاری فکر کند چراکه 
مشکالت  دچار  و  دیده  آسیب   جهان،  کشورهای  سایر  نظیر 
عدیده ای همچون خشکسالی در حوزه هایی مانند دامپروری، 

کشاورزی، منابع طبیعی، شهری و ... شده است.

 طبیعت ایران: با توجه به اينکه ايران جزو 10 کشور آلوده کننده دنیا نظیر 
آلمان به شمار می رود، اين سوال مطرح است که چرا ايران به اين مرحله 

رسیده و آيا آسیب شناسی در اين باره صورت گرفته است؟
دکتر ابتکار: )با تأکید( دقیقا ما هم آسیب شناسی کرده ايم و سال ها اين 
بحث مطرح بوده است. سال ها نفت، گاز و ساير مولفه های انرژی آسان و با 
نرخ پايینی در دسترس بوده و در نتیجه آسیب جدی به ما وارد  شده است.

 طبیعت ایران: چرا با توجه به اينکه يارانه ها برداشته شده اما اين مشکل 
همچنان پابرجاست؟

دکتر ابتکار: يارانه انرژی هنوز به طور کامل برداشته نشده است. امروزه 
کشورهای دنیا برای سوخت، عوارض و مالیات سبز در نظر می گیرند. مثال 
70 درصد قیمت سوخت در اروپا مربوط به مالیات است. اين عدد برای 
اين منظور شده تا الگوی مصرف انرژی اصالح شود. طبق توافق پاريس 
برای مصرف کربن نیز مالیات تعیین شده است. توافق پاريس دو ابزار 

مهم در برنامه کاهش کربن را برنامه ريزی و قیمت معرفی کرده است.

عالوه بر تغییر در برنامه های غلط توسعه باید به 
و  نو  فناوری های  و  انرژی ها  از  بهره گیری  دنبال 

آموزش هایی در این زمینه رفت که می تواند در 
کاهش کربن اثر گذار باشد.

 طبیعــت ایــران: ايجــاد ثــروت تنهــا بــه 
زمیــن و ســوخت وابســته نیســت 

ــوان  ــه می ت بلک
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نهفته  ظـرفیت هــای  از 
فناوری  گردشگری،  صنعت  در 
نقش  برد.  بهره  نیز  آن  نظاير  و  اطالعات 
را  ايران  اقتصاد  در  قابلیت ها  اين  از  بهره مندی 

چگونه ارزيابی می کنید؟
دکتــر ابتــکار: شــوربختانه اســتفاده از ايــن ظرفیت ها 
ــش  ــران نق ــالق در اي ــاد خ ــر اقتص ــارت ديگ ــا به عب ي
کم رنگــی داشــته اســت. دلیــل آن  را هــم می تــوان در دو 
عامــل فــراز و نشــیب هايی کــه کشــور بــا آن مواجــه بــوده نظیــر 
جنــگ تحمیلــی و نبــود شــناخت کافــی در حــوزه اقتصــاد خــالق 
جســتجو کــرد. متأســفانه در ايــن فــراز و نشــیب ها بیشــترين هجمــه 

بــه منابــع طبیعــی وارد شــده اســت.

 طبیعـــت ایـــران: هرقـــدر جوامـــع مـــا فقیرتـــر باشـــند 
ـــئوالن  ـــا مس ـــود. آي ـــد ب ـــتر خواه ـــز بیش ـــت نی ـــرداری از طبیع بهره ب

ــیده اند؟ ــه رسـ ــن نکتـ ــه ايـ ــور بـ کشـ
بلـه. مسـئوالن محتـرم کشـوری بـه ايـن ديـدگاه  ابتـکار:  دکتـر 
رسـیده اند کـه بايـد فشـار را از روی طبیعـت برداشـت. طبیعـت در حال 
حاضر شـکننده اسـت و منابع ما هم در آن محدود هسـتند. بنابراين بايد 
طبیعت از فشـار خارج شـود. در اين حوزه گزارش هايی توسـط وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کـه بـا بحث اقتصـاد، هنـر و مـواردی از اين 
دسـت مواجـه هسـتند می توانـد کمـک شـايانی در اقتصاد کم کربـن ايفا 
کنـد. ولـی متأسـفانه هنوز بـا اجرايی کـردن اين ديـدگاه فاصلـه داريم. 

 طبیعـت ایـران: متأسـفانه در رده حاکمیتـی بسـیاری از موضوعات در 
اولويت نیسـت.

برای  باشی  بیدار  زنگ  ارومیه  درياچه  شدن  خشک  ابتکار:  دکتر 
مسئوالن و جامعه بود. چرا که افرادی که تا ديروز بر سر مسائل مختلف 
پافشاری می کردند بعد از اين حادثه بیدار شدند. در سال های 1379 تا80 
سازمان حفاظت محیط زيست نه تنها روی اين مسئله حساس بود بلکه 

در باره احداث سدها نیز هشدار داده بود. از عوامل موثر در 
خشک شدن دومین درياچه آب شور دنیا می توان به نبود 
ارزيابی اثرات سدها، بی توجهی در به کار بردن برخی 
و  میان گذر  احداث جاده  انجام شده،  ارزيابی های 
همچنین جدی نگرفتن منابع آب به منظور توسعه 
کشاورزی اشاره کرد. در آن زمان ستادی هم 

شـدن  شنیـده  از  نشان  که  شد  تشکیل 
محیط  حفاظت  سازمان  صدای 

در  اما  بود.  زيست 
بعدی  دوره 

توسعه ای  برنامه های  از  توسعه  برنامه چهارم  رها شد. همچنین  موضوع 
خوب کشور بود و به عبارتی دوران طاليی از دست رفته محسوب می شود 
که اگر کار احیای درياچه ارومیه را از همان سال آغاز می کرديم قطعا االن 

در نقطه خوبی ايستاده بوديم. 

 طبیعـت ایـران: دولـت در برنامه های راهبـردی در ارتبـاط با موضوع 
تغییـر اقلیم بـه دنبال چـه موارد ديگری اسـت؟

دکتـر ابتـکار: کاهش گازهـای گلخانـه ای و اصالح الگـوی مصرف 
دو موضـوع مهمـی اسـت کـه در سـطح بین المللـی هـم بـه آن اشـاره و 
تأکیـد شـده اسـت. در اقتصـاد مقاومتـی نیـز به اصـالح الگـوی مصرف 
اشـاره شـده اسـت. اگـر در اينجـا هم درسـت انجام شـود، مـا می توانیم 
بـه اهـداف مـورد نظر دسـت يابیم. هـم اکنون برنامـه اقتصـاد کم کربن را 
مصـوب کرده ايـم و بـا تک تـک بخش هـا در حـال کار روی برنامه های 
سـازگاری هسـتیم. امـا بايـد فراتـر رويـم و هـر شـهر و شـورايی خود 

دارای برنامه سـازگاری شـود.

 طبیعـت ایـران: ايـن برنامه ها در داخل کشـور چگونه بررسـی و رصد 
می شوند؟

ــه رصــد  ــن برنام ــاالنه اي ــای س ــا دادن گزارش ه ــکار: ب ــر ابت دکت
ــا و حفاظــت اجــرا نشــود  خواهــد شــد. اگــر برنامــه ســازگاری، احی
ــه از  ــج ب ــه منت ــی رود ک ــت م ــی از دس ــت و طالي ــی مثب ــا فرصت قطع
دســت دادن زيرســاخت های طبیعــی نظیــر بیشــتر تاالب هــا، آب هــای 

زيرزمینــی و ... خواهــد شــد. 

 طبیعـت ایـران: لطفـا در مـورد نحـوه اجـرای توافـق پاريـس بیشـتر 
دهید. توضیـح 

دکتـر ابتـکار: توافق هايـی نظیـر پاريـس کـه موضـوع مـورد بحث 
ماسـت در دولـت مصوب شـده و بـرای تصويب بـه مجلس رفته اسـت. 
در برنامـه ششـم نیـز برنامه هـای سـازگاری گنجانـده شـده اسـت و هر 

بخـش برنامـه کاهش کربـن و سـازگاری را دارد. 
ــز  ــران آب نی ــم، بح ــر اقلی ــوع تغیی ــار موض ــران: در کن ــت ای  طبیع
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بســیار مهــم اســت. رويکــرد ســازمان حفاظــت محیــط زيســت در ايــن 
ارتبــاط چیســت؟

دکتـر ابتـکار: بـدون شـک سـازمان حفاظـت محیـط زيسـت نیـز 
تـالش خـود را خواهد کرد و مسـئولیت سـازمان هم در ايـن موضوعات 
خطیـر اسـت. تنش هـای قومـی و مذهبـی نیـز در بعضـی از موضوعات 
نظیـر بحـران آب به وجـود می آيـد. ايـن مسـائل می توانـد بـر اقتصـاد، 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی تأثیـر بگـذارد و يکـی از عوامـل بازدارنـده 

توسـعه کشـور شود.

 طبیعـت ایـران: آيـا بازی هـای سیاسـی باعـث کم رنـگ شـدن ايـن 
موضوع هـا نخواهـد شـد؟

ــر  ــده تغیی ــا پدي ــا ب دکتــر ابتــکار: بلــه. همین طــور اســت. اگــر م
اقلیــم، درســت مواجــه نشــويم به طــور يقیــن ايــران فقیــر خواهــد شــد. 
اکنــون در هــر برنامــه ای کــه تدويــن می شــود موضــوع تغییــر اقلیــم را 

ــم.  ــز لحــاظ می کنی نی

 طبیعــت ایــران: کارگــروه راهبــردی بحــران آب مؤسســه تحقیقــات 
ــرای  ــزرگ ب ــع کشــور، بحــران آب را دومیــن خطــر ب جنگلهــا و مرات
ــل  ــه عام ــه س ــن مؤسس ــدگاه اي ــت. از دي ــرده اس ــی ک ــران ارزياب اي
مهــم »تغییــر اقلیــم و خشکســالی«، »مديريــت« و »افزايــش جمعیــت 
ــدگاه  ــد. از دي ــازی می کنن ــن بحــران ب کشــور« نقــش کلیــدی را در اي
ــوردار  ــوع آب برخ ــدی در موض ــه اولويت بن ــل از چ ــن عوام ــما اي ش

اســت؟
دکتـر ابتـکار: در ايجـاد داليـل تغییـرات اقلیمی و تشـديد کننده آن 
می توان به اين موارد اشاره کرد: 1- ساخت سدها که متأسفانه در برهه ای 
بـه يک مسـابقه تبديل شـده بـود و خیلی از سـدها با مطالعـات ارزيابی 

ه  همـرا
اگـر  اينکـه  يـا  نبـود 

ارزيابـی داشـتند بـه فـاز اجرايی 
نرسـید. 2- حـدود 93 درصـد از مصـارف 

آب در بخـش کشـاورزی بـا کارايـی بسـیار پايین 
انجـام می شـود و 3- در فقـدان نظـارت بـر آب هـای 

زيرزمینـی، مسـئله مديريـت منابـع و مصـارف آب جـزو 
اولويت هـای شـماره يـک به حسـاب می آيـد. همچنیـن نگاه 

بـه آب راهبـردی نبـوده و متأسـفانه نـگاه يارانـه ای از گذشـته تاکنـون 
باعـث دو چنـدان شـدن ايـن مشـکل شـده اسـت. برون رفـت از ايـن 
چالـش هـم نیازمند واقعی شـدن قیمت آب در صنعـت، مصارف خانگی 

و به خصـوص کشـاورزی اسـت.

 طبیعـت ایـران: مـا در سـطح کالن هنـوز سیسـتم حکومتـی يعنـی 
مديريـت انسـان و تامیـن زندگـی او در دنیـا نپذيرفته ايم. به نظر شـما 
اگـر در فراينـد حکومـت داری، نیـاز انسـان ها خصوصـا اشـتغال در 

اولويـت بـود، موفق تـر عمـل نمی کرديـم؟
دکتــر ابتــکار: متأســفانه برنامه هــای توســعه ای يک جانبــه 

ــت و از  ــده اس ــته نش ــا نگريس ــه آنه ــردی ب ــد و راهب بوده ان
ــراز و نشــیب های  ــم. ف ــره نگرفته اي ــا هــم به تجــارب دنی

ــردی  ــد راهب ــع از دي ــی مان ــی و سیاس ــدد اجتماع متع
بوده انــد. در جنــگ جهانــی اول بــه آمريــکا فشــار 

ــن  ــگ را تأمی ــدم جن ــد گن ــه باي ــد ک می آورن
کنــد. آمريــکا هــم دشــت های وســیعی 

ــرد  ــدم  ب ــت گن ــر کش را زي
اســتفاده  و 
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ــد.  ــاد ش ــی زي ــی خیل ــای زيرزمین از آب ه
ــری اراضــی، خشکســالی  ــر کارب ــال تغیی به دنب
تــا  ســال های 1930  حــدود  در  روی  داد. 
ــوری مواجــه  ــده   نوظه ــا پدي ــکا ب 1940 آمري
ــون  ــدود 40 میلی ــت ح ــم انباش ــد و آن ه  ش
ــکا  ــه آمري ــت ک ــود. در اينجاس ــاک ب ــن خ ت
ــد از  ــرد. بع ــن  ک ــاورزی را تدوي ــون کش قان
ــون دو پیــش  شــرط »حفاظــت از  نوشــتن قان
ــرای  ــاک« ب ــت از خ ــی« و » حفاظ ــع آب مناب
کشــاورزان مقــرر  شــد. متأســفانه چنیــن 
قانونــی در ايــران مشــاهده نمی شــود چــرا کــه 
ــم.  ــری نمی کنی ــی بهره گی ــا از تجــارب جهان م
ــه روی  ــری ک ــل اث ــور حداق ــورد مذک دو م

ــت. ــوزش اوس ــذارد، آم ــاورز می گ کش

 طبیعــت ایــران: اکنون مــا در راهبرد مشــکل 
داريــم. بحــث بــر ســر ايــن موضــوع اســت که 
امنیــت غذايی يعنــی خودکفايی در کشــاورزی. 
ــن و  ــد پروتئی ــد در تولی ــی باي ــا خودکفاي آي

غــالت باشــد؟
دکتـر ابتـکار: امـروزه نگاه جديـدی به آب 
افـزوده شـده و آن هـم آب مجـازی و تجـارت 
اسـت. البته آب موضوع نوينی در ادبیات محیط  
زيسـت کشـور محسـوب می شـود. بنابرايـن با 
توجـه به مشـکل کمبود آب در کشـور، می توان 
خیلـی از محصـوالت را وارد کـرد. اسـتانی که 

بـا مشـکل آب دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، 
لزومـی نـدارد کـه 300 تـا 400 متـر از سـطح 
آب زيرزمینـی اش بـرای تولید گنـدم افت کند و 
شـعارش هم اين باشـد کـه خودکفايـی در گندم 
ايجـاد کـرده اسـت. ايـن نـگاه، نـگاه راهبردی 
ارزشـمندی اسـت امـا بـه چـه قیمـت؟ اکنـون 
بـه  دولـت  و  يافتـه  تغییـر  دولـت  در  نگاه هـا 
کشـاورزان بـرای مکانیزه کردن، اصـالح الگوی 
حاضـر  حـال  در  می دهـد.  وام   ... و  مصـرف 
بسـیاری از کارهـای کشـاورزی بـا نـگاه نوين 
و در نظـر گرفتـن مسـائل محیط زيسـتی انجام 
شـده و وزارت کشـاورزی هـم در حـال پیـاده 

کـردن اصـالح الگـوی مصرف اسـت. 

)بــا لبخنــد( وزارت نیــرو هــم حقابــه 
دشــت ها و تاالب هــا را بــه رســمیت 
ــد  ــوع بای ــا در مجم ــت. ام ــناخته اس ش
ــتاندارد  ــای اس ــا الگوه ــه ب ــم ک بگوی

ــم. ــه داری فاصل

 طبیعــت ایــران: حقابــه، يکــی از موضوعــات 
ــا  ــات جنگله ــه تحقیق ــه مؤسس ــورد عالق م
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــور و س ــع کش و مرات
ــه  ــورد حقاب ــرد در م زيســت اســت. دو رويک
ــی آب  ــر کس ــه ه ــن ک ــی اي ــود دارد. يک وج
ــره وری  ــا به ــراه ب ــد هم ــد باي ــرف می کن مص

باشــد و ديگــری ايــن کــه ابتــدا ســهم حقابه هــا 
ــزی  ــد برنامه ري ــه رســمیت بشناســیم و بع را ب
ــه  ــت دادن ب ــم اولوي ــران ه ــت اي ــم. طبیع کنی
حقابــه را به عنــوان يــک اســتراتژی کالن 
ــما در  ــر ش ــد. نظ ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی م

ــه چیســت؟  ــن زمین اي
دکتــر ابتــکار: دولــت و مــن هــم بــا نــگاه 
ــع کشــور  ــا و مرات ــات جنگله مؤسســه تحقیق
موافــق هســتیم، امــا در عمــل بــا ايــن اهــداف 
فاصلــه داريــم. مــا نمی توانیــم طبیعــت را 
نابــود کنیــم و ســپس از آن بخواهیــم کــه 
خدماتــی نظیــر تولیــد اکســیژن، خــاک و 
ــم  ــد اجــازه دهی ــا باي ــا بدهــد. م ــه م آب را ب
چرخــه هیدرولوژيــک کامــل انجــام شــود تــا 
بتوانیــم خدمــات از آن دريافــت کــرده و آبــی 
بــرای صنعت، کشــاورزی و آشــامیدن برداشــت 
کنیــم. هــر جايــی کــه حقابــه را کنار نگذاشــتیم 
ــه  ــن نکت ــه اي ــد ب ــن باي ــم. بنابراي ضــرر کردي
ــی  ــرد، ول ــی ک ــت و آن را عملیات ــه داش توج
ــود  ــور می ش ــود دارد و تص ــی وج مقاومت هاي
ــه  ــی ک ــت. در حال ــمکش اس ــک کش ــه ي ک
طبیعــت يکــی از قدرتمندتريــن عناصر اســت و 
ــد. برخــی  ــود می کن ــز را ناب قهــر آن همــه چی
اشــتباه فکــر می کننــد کــه می تواننــد وارد 
کشــمکش بــا طبیعــت شــوند. ايــن فکــر کــه با 
ــوان  ــردن تاالب هــا و درياچه هــا بت خشــک ک
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کشــاورزی را رونــق و توســعه داد کامــال غلــط 
ــی  ــاالب گاوخون ــه ت ــه ب اســت. در ســفری ک
کشــاورزان  کــه  کــردم  مشــاهده  داشــتم، 
ــد  ــود ديده ان ــم خ ــه چش ــه ب ــتای ورزن روس
ــاورزی  ــاالب، کش ــدن ت ــک ش ــا خش ــه ب ک
هــم در حــال نابــودی اســت. بنابرايــن مــا بــه 
ــت های  ــوی برداش ــه جل ــتیم ک ــال آن هس دنب
ــاره  ــاورزی دوب ــا کش ــم ت ــاز را بگیري غیرمج
ــتان  ــم در اس ــاالب هورالعظی ــرد. ت ــق بگی رون
خوزســتان هــم نــه تنهــا بايــد بــرای صیــادی 
و کشــاورزی احیــا شــود و رونــق يابــد، بلکــه 
احیــا و رونــق آن بــرای کنتــرل ريزگردهــا هــم 

ضــروری اســت. 

طبیعـت ایـران هم اولویت قـرار دادن 
بـه حقابـه را به عنـوان یـک اسـتراتژی 

کالن مـورد تاکیـد قـرار می دهـد.

بنـده  شـخصی  برداشـت  ایـران:  طبیعـت   
زيسـت  محیـط  سـازمان  در  کـه  اسـت  ايـن 
شـخصیت خانـم دکتر ابتـکار به عنـوان يک فرد 
کاريزماتیـک باعـث می شـود موضـوع محیـط 
زيسـت بیشتر برجسـته شـود. آيا خود سازمان 

هـم دارای چنیـن ظرفیتـی هسـت؟
دکتـر ابتـکار: با تشـکر از چنیـن توصیفی 
بايـد بگويـم کـه سـازمان در جايـگاه معاونـت 
از  رياسـت جمهـوری دارای ظرفیـت بـوده و 
برخـوردار  اساسـی  قانـون  الزم  پشـتوانه های 
اسـت. متأسـفانه از گذشـته تـا کنون يـک نگاه 
انقباضی در قبال سـاختار، تشکیالت و امکانات 
سـازمان بوده اسـت. قانون اساسـی، به سازمان 
اجـازه داده کـه جلـوی تعدی ها را بگیـرد اما با 
تأسـف می گويـم کـه از لحاظ سـاختاری عقب 

نگه داشـته شـده اسـت.

 طبیعـــت ایـــران: به عنـــوان مثـــال، بعـــد 
از نشســـت ريـــو و ظهـــور ادبیـــات توســـعه 
پايـــدار در جهـــان و تشـــکیل دبیرخانـــه 
ـــت،  ـــط زيس ـــازمان محی ـــوع در س ـــن موض اي
ـــوع  ـــن موض ـــت اي ـــازمان نتوانس ـــفانه س متأس
ـــا  ـــد. آي ـــل کن ـــی تبدي ـــان مل ـــک گفتم ـــه ي را ب

ايـــن موضـــوع را تأيیـــد می کنیـــد؟
دکتـر ابتـکار: در اين دولـت روی اين واژه 
بسـیار کار شـده اسـت. چرا که در دسـتگاه های 
دولتـی و هـر وزارتخانه ای که عضـو کمیته ملی 
اسـت، راهبـرد توسـعه پايـدار نیز وجـود دارد. 

 STG باالخـص بـا تصويب اهـداف هجده  گانـه
يـک جريان سـازی عملیاتـی و اجرايی توسـعه 

پايـدار در وزارتخانه هـا رخ داده اسـت.

نظارتــی  دســتگاه های  ایــران:  طبیعــت   
بايــد از لحــاظ فکــری قــوی باشــند تــا تمــام 
ــش بکشــند.  ــه چال ــی را ب دســتگاه های اجراي
ــل  ــت عم ــار می رف ــه انتظ ــه ک ــا آن گون آي

ــت؟ ــده اس ش
دکتـر ابتـکار: بـه همـت معاونـت آموزش، 
يک پژوهشـکده محیط زيسـت تأسـیس شـده 
اسـت که بايد نقش راهبردی را در آن جسـتجو 
کـرد. آمـوزش تخصصـی محیط بانـان به عنـوان 
ايـن حـوزه  توانسـته در  نیـز  ضابـط قضايـی 
تغییـر ديـدگاه ايجـاد کنـد. بنابرايـن در اقتـدار 
اينجا کمک بیشـتری کـرده اسـت. بهره گیری از 
مشـارکت مـردم در حفاظـت از عرصه هـا هـم 
به عنـوان يـک اقـدام پسـنديده  صـورت گرفتـه 
اسـت. همچنیـن سـازمان بـرای هم افزايـی بهتر 
امضـا  تفاهم نامه هايـی  بـا سـاير وزارتخانه هـا 
کـرده اسـت. نظیـر آن بحـث مديريـت سـبز در 
مـدارس اسـت کـه اول مهر بـه تمامـی مدارس 
ابـالغ شـده و در مجمـوع ظرفیت سـازی جديد 
بـا وجـود محدوديت هـا صـورت گرفته اسـت. 

 طبیعــت ایــران: تشــکیل وزارت منابع طبیعی 
ــن مباحــث روز  ــط زيســت از جدی تري و محی
بــوده و در مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتع 
ــا حضــور اعضــای  ــن بحــث ب ــز اي کشــور نی
ــه  ــرار گرفت ــکاش ق ــورد کن ــی م ــت علم هیئ
ــت  ــازمان محیط زيس ــم س ــا معتقدي ــت. م اس
به عنــوان يــک دســتگاه نظارتــی مســتقل 
ــازمان در  ــت س ــته اس ــد و شايس ــی بمان باق
قالــب يــک دســتگاه نظارتــی عمــل کنــد و نــه 
در حــد يــک آزمايشــگاه بــرای کنتــرل کیفیــت 
ــر  ــر بهت ــارت ديگ ــه عب ــر آن. ب ــوا و نظاي ه
اســت ايــن ســازمان در راهبــرد و سیاســت ها 
ــد  ــور نیازمن ــد. کش ــارت کن ــد و نظ ــر بده نظ
يــک وزارت منابــع طبیعــی اســت. نظــر شــما 

چیســت؟
دکتر ابتکار: سـازمان از سـاير وزارتخانه ها 
و دسـتگاه ها هماننـد سـاير کشـورها در حـوزه 
راهبـرد، تدويـن و مقـررات، اسـتاندارد، ضوابط 
و سیاسـت ها کـه جزو کارهای سـازمان اسـت 
اسـتفاده می کنـد. در ضمـن کمـک بـه عملیاتی 
کـردن يعنـی ايجاد يک سـاز و کار بین بخشـی 

را فراهـم می کنـد. مثـال آلودگـی هوا کـه دارای 
يـک کارگـروه ملی اسـت و تمام دسـتگاه ها در 
آن کارگـروه پاسـخ می دهنـد. در هـر شـهری 
متشـکل  کـه  دارد  کارگـروه وجـود  ايـن  نیـز 
از سـازمان های ذيربـط هسـتند. چـرا کـه بـا 
يـک موضوع فرابخشـی روبـه رو هسـتیم. يک 
سـنجش MRV نیـز داريـم کـه با آن به بررسـی 
وضعیـت محیط زيسـت می پردازيم و بر اسـاس 
آن بـه برنامه ريزان کشـور می گويیـم که چگونه 

برنامه ريـزی کننـد.

ـــان را  ـــان نظرت ـــا در پاي ـــران: لطف  طبیعـــت ای
ـــران«  ـــت اي ـــريه »طبیع ـــار نش ـــورد انتش در م

ـــد. ـــان کنی بی

ارزشمند  بسیار  کار  از  ابتکار:  دکتر 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
بايد  پژوهش  معتقدم  و  می کنم  تشکر 
کاربردی باشد چرا که بیشترين مسائل و 
بحران های کشور امروزه در شرايطی رخ 
می دهد که پژوهشکده های زيادی داريم 
ولی وقتی به کاربست می رسد هنوز خیلی 
دست نیافتنی هستند. متأسفانه دانشگاه ها 
نقش انتزاعی يافته اند و اين قابل توجیه 
در حوزه  علم  تولید  وجود  با  که  نیست 
باشیم.  مشکل  دچار  همچنان  کاری 
کاربردی  بر  عالوه  ايران  طبیعت  نشريه 
شدن علم، می تواند پل ارتباطی بین مردم 

و علم را مستحکم تر  کند.


