
خطر احداث کارخانه پتروشیمی امیرآباد مازندران در نزدیکی تاالب میانکاله

اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
«در جمهوری اســالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید 
در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو 
فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن 

مالزمه پیدا کند، ممنوع است».
تاالب بین المللی میانکاله – بهشت پرندگان

تاالب بین المللی میانکاله در جنوب شــرقی دریای خزر در اســتان گلســتان واقع 
شده اســت. شبه جزیره میانکاله  تپه های شنی ســاحلی و درختچه های انار و گیاهان 
علفی دارد (ســازمان حفاظت از محیط زیســت). به دلیل طبیعت بکر و وجود انواع 
گوناگونی از گیاهان و جانوران این منطقه (با وسعتی بیش از ۹۵ هزار هکتار) در سال 
۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شــده تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست 
قرار گرفت و در ســال ۱۳۵۴ به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. ســازمان یونسکو در 
ســال ۱۳۵۵به دلیل اهمیت باالی این منطقه نیز تاالب میانکاله را به عنوان ذخیره گاه 
زیست کره معرفی کرد. ذخیره گاه های زیســت کره مناطق حفاظت شده بین المللی ای 
هســتند که عالوه بــر نیاز به حفاظــت ویژه، مناطق بســیار مهمی بــرای مطالعات 

دانشــمندان جهت شناخت اکوسیســتم های طبیعی به حســاب می آیند. این تاالب 
همچنین به عنوان یکی از تاالب های کنوانســیون رامسر شناخته می شود. کنوانسیون 
رامســر (ســال ۱۳۴۹) پیمانی بین المللی با مشــارکت بیش از ۹۰درصد کشــورها از 
جمله ایران است و هدف اصلی آن حفظ تاالب ها به خصوص در جهت فراهم آوردن 
زیســتگاهی امن برای پرندگان آبزی است. تاالب میانکاله با وسعتی بیش از ۶۸ هزار 
هکتار هرساله میزبان بیش از ۳۰ نوع گونه پرنده مهاجر و صد گونه پرنده بومی است. 
پرندگان در معرض خطر انقراض و کمیابی مانند اردک سرسفید، پلیکان پاخاکستری، 
فالمینگو، قوی فریادکش، طاووســک، عروس غاز و غاز پازرد در این منطقه به چشــم 
می خورنــد. فک دریای خزر، گربه وحشــی و گراز از دیگر جانداران ســاکن این تاالب 

بی نظیر هستند.
بســیاری از آالینده های تولیدی در پتروشــیمی ها ســمی، خطرناک و ســرطان زا 

هستند
واحدهای پتروشــیمی شــامل مجموعه ای از روندهای پیچیده شیمیایی هستند تا 
مــوادی مانند نفت خــام و یا گاز طبیعی را به محصوالت شــیمیایی پرمصرفی مانند 
پالســتیک تبدیل کنند. محصوالت پتروشیمی در بسیاری از صنایع دیگر مانند پزشکی، 
ساختمان سازی، خودروسازی، کشتی ســازی و... مورد استفاده قرار می گیرند. باوجود 
این کاربردها، بسیاری از محصوالت پتروشیمی ها یا محصوالت جانبی فرایندهای تولید 
مواد اولیه مورد نیاز آنها در دســته مواد ســمی و خطرناک برای ســالمت انسان ها و 
محیط زیست دسته بندی می شوند. برای مثال سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 
میزان ســمیت محیط زیستی فرآورده شــیمیایی به نام بنزن (Benzene) را حدودا ۵۰ 
برابر حالل هایی مثل استون که برای پاک کردن رنگ استفاده می شود، تخمین می زند. 
Poly-) این عدد برای مواد شیمیایی ای مانند هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
by-prod-) کــه از محصوالت جانبی (cyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs
ucts) پتروشیمی هاست، می تواند تا هشت هزار برابر هم برسد. اکثر این مواد شیمیایی 
نه تنها سمی بوده که می توانند سرطان زا هم باشند و باعث انواع بیماری های تنفسی 

و ریوی شوند.
سازمان بهداشــت جهانی (WHO) در گزارشی در ســال ۲۰۱۴ تأثیر قرار گیری در 
معرض مواد آالینده پتروشــیمی ها را تأیید و آن را عامل بیماری هایی از قبیل سرطان، 
بیماری های تنفســی و عصبــی معرفی کرد. صنایــع پتروشــیمی از مهم ترین منابع 
تولیدکننده آالینده های محیط زیســتی و ســرطانی از قبیل ترکیبات شیمیایی آلی فرار 
Aromatic hy-) و هیدروکربن هــای آروماتیــک (Volatile Organic Compounds)
drocarbons) هســتند کــه می توانند حتی اختالالت ژنتیکی را هم به همراه داشــته 
باشند. در ۱۶ مطالعه مجزا در کشورهای مختلف نیز تأثیرات وجود صنایع پتروشیمی 
بر سالمت بیش از ۱۸۷ هزار نفر از ساکنین محلی مورد بررسی قرار گرفته است. خطر 
ابتال به سرطان خون در افرادی که در فاصله ای حدودا پنج کیلومتری از محل احداث 
پتروشیمی ها زندگی می کرده اند، تقریبا ۳۰درصد بیشتر از ساکنینی که اصال در معرض 
پتروشــیمی نبوده اند، گزارش شده است (تحقیق مشترک دانشگاه های واریک و لیستر 

انگلستان – سال ۲۰۲۰).
ســرطان خون پرتکرارترین نوع سرطان ها در ســاکنین حومه پتروشیمی ها گزارش 

شده است.
در مطالعات انجام شــده در ارتباط با تأثیر آالیندگی پتروشــیمی ها در کشــورهای 
تایوان، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا و نیجریه نیز سرطان خون به عنوان یکی از پر تکرارترین 
انواع ســرطان مشاهده شــده در ســاکنان نزدیک پتروشــیمی ها و صنایع وابسته شان 
Environmental Re- – گزارش شــده اســت (مجله پژوهش هــای محیط زیســتی
search). در مقابل مطالعات صورت گرفته بر مناطق مســکونی نزدیک پتروشیمی ها 
در کشورهای آمریکا، فنالند و ســوئد چنین نتیجه ای (با جامعه آماری قابل مقایسه) 
را گزارش نداده اند و نرخ ابتال به ســرطان خون در ســاکنین نزدیک به پتروشیمی ها و 

ساکنین مناطق دور تفاوت معنی داری نداشته است.
دسته دیگری از مطالعات (صورت گرفته در کشورهای آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، تایوان 
و انگلســتان)، پرتکرار بودن دیگر انواع ســرطان ها از قبیل ریه، مثانه، استخوان، مغز، 
کبد و لوزالمعده را در ســاکنان نزدیک پتروشیمی ها گزارش داده اند. همه اینها نشان 
از موضوع بســیار مهمی دارد و آن این است که احداث پروژه هایی مانند پتروشیمی ها 

و صنایع وابســته بدون انجــام مطالعات دقیق و کافی می تواند خســارات انســانی 
جبران ناپذیری بر ســاکنان حومه آنها داشته باشند. حتی مقادیر بسیار کم از این مواد 
سمی و خطرناک در درازمدت می تواند انواع سرطان ها و مرگ های زودرس را با خود 
بــه همراه آورد. طبیعتا مطالعات دقیق تری الزم اســت تا بتوان به طور مشــخص و 

موردی در ارتباط با یک پروژه معین اظهار نظر کارشناسانه کرد.
انتشار گازهای گلخانه ای در پتروشیمی ها چقدر است؟

پتروشــیمی ها یکــی از منابع اصلــی تولید گازهــای گلخانه ای هســتند. گازهای 
گلخانه ای (مانند دی اکسیدکربن و متان) ناشــی از فعالیت پتروشیمی ها می تواند به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم تولید شوند. مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی ها و فرایندهای 
مورد استفاده جهت تولید محصوالت پتروشیمی همگی انرژی بر بوده و مقادیر زیادی 
انرژی مصرف می کنند. منبع انرژی پتروشــیمی ها و صنایع وابسته شــان سوخت های 
فســیلی هستند که خود به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تولید گازهای گلخانه ای و 
نتیجتا گرمایش زمین و رخدادهای مرتبط با تغییر اقلیم از جمله سیل و خشکسالی ها 
اســت. الکتریسیته مورد اســتفاده در صنایع شیمیایی مانند پتروشــیمی بیش از ۱۱۰ 
میلیون مترمکعب در ســال در جهان دی اکســیدکربن معادل تولیــد می کنند. عالوه 
بر انتشــار غیر مســتقیم گازهای گلخانه ای بر اثر تأمین انرژی مورد نیاز پتروشیمی ها، 
خود فرایندهای مورد اســتفاده پتروشــیمی ها نیز تولیدکننده مقادیر درخور توجهی از 
گازهای گلخانه ای هســتند. میزان جهانی انتشار ســاالنه گازهای گلخانه ای ناشی از 
تولیدات شــیمیایی معادل بیــش از یک و نیم میلیارد تن دی اکســیدکربن (معادل ۱۸ 
درصد تولید جهانی گازهای گلخانه ای در کل صنایع) محاســبه شده است. این مقدار 
بــرای مناطق مختلف نیز متفاوت اســت. به عنوان مثال میزان تولید ســاالنه گازهای 
گلخانه ای پتروشیمی ها در ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲ حدودا ۱۸۲ میلیون تن، 
در ســال ۲۰۱۸ نیز ۲۰۹ میلیون تن و برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۸۶ میلیون تن تخمین 

زده شده است.
آلودگی هوای ناشی از پتروشیمی ها

آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم ترین بحران های بهداشــت عمومی مطرح شده 
اســت. آژانس بین المللــی انــرژی (International Energy Agency) آلودگی هوا 
را به عنوان چهارمین عامل خطرناک برای ســالمت انســان ها بعد از فشــار خون باال، 
رژیم غذایی نامناســب و اســتعمال دخانیات معرفی کرده اســت. طبق آمار سازمان 
بهداشــت جهانی نیز بیش از ۸۰ درصد شهرنشــین ها در مناطقی زندگی می کنند که 
میزان آلودگی هوا بیش از استانداردهاســت. صنایع شــیمیایی مانند پتروشــیمی ها 
دومین تولیدکننده بزرگ آالینده هایی مانند اکســید های نیتروژن (NOx)، اکســید های 
ســولفور (SOx) و دیگر ذرات معلق (بعد از صنعت آهن و فوالد) هســتند. به طور 
کلــی می توان گفت در ازای تولید یک تن محصوالت شــیمیایی حــدودا دو کیلوگرم 
اکســید های نیتروژن و ۲٫۵ کیلوگرم اکســید های ســولفور تولید می شوند. اکسید های 
نیتروژن ســمی بوده و می تواند موجب افزایش ذرات معلق در هوا شوند. اکسید های 
ســولفور و نیتروژن تأثیرات منفی بر رشــد گیاهان و درخت هــا دارند. اگرچه معموال 
پتروشــیمی ها در مناطق غیر مسکونی احداث می شوند؛ اما اثرات آنها بسته به شرایط 
آب و هوایی و جغرافیایی محل و نزدیکی به مناطق مســکونی می تواند خطرات جدی 

به همراه داشته باشد.
مصرف آب در پتروشیمی ها

پتروشــیمی ها از پرمصرف ترین صنایع وابسته به آب هستند. آب به دالیل مختلفی 
در صنایــع پتروشــیمی به کار مــی رود. از جمله آنهــا می توان به اســتفاده آب برای 
تولید بخار (تأمین انرژی)، خنک ســازی، تمیز کردن و شست وشــوی وسایل مورد نیاز 
در فرایندهای تولید اشــاره کرد. مصرف جهانی ســاالنه آب در پتروشیمی ها و صنایع 
وابســته بیش از ۲۸ میلیــارد مترمکعب (چهار درصــد کل آب مصرفی در صنعت) 
تخمین زده شــده است که غالبا از رودخانه ها، دریاچه ها، آب های زیرزمینی و آب های 
شــهری تأمین می شود. این مقدار از میزان مصرف آب می تواند در کشورها و مناطقی 
که با کمبود جدی آب مواجه اند مشــکالت مضاعف زیست محیطی و اجتماعی ایجاد 
کند. برخی منابع میزان آب مصرفی در صنایع پتروشیمی ایران را حدودا ۳۳۵ میلیون 
مترمکعــب برآورد کرده اند. احتمال ورود آالیندگی پتروشــیمی ها بــه آب ها از دیگر 

موضوعات مهم و تأمل برانگیز است.

اهمیت مدیریت پسماند در پتروشیمی ها چیست؟
مدیریت پســماند در پتروشــیمی ها از موارد بســیار مهم در تأمین سالمت و حفظ 
محیط زیست منطقه است. مدیریت پســماند در پتروشیمی ها به دلیل تنوع پسماند و 
اثرات زیســت محیطی متفاوت پیچیده است؛ اما به طور کلی زباله های پتروشیمی ها را 
بازیافت می کنند، دفن می کنند یا می سوزانند. بازیافت حداکثری زباله شاید مناسب ترین 
گزینه برای مدیریت زباله های پتروشیمی ها باشد؛ اما هزینه بسیار باالتر آن نسبت به دو 
روش دفن و سوزاندن نیز عامل مهمی برای عدم تمایل سرمایه گذاران نسبت به اجرای 
طرح های بازیافت اســت که باید مورد توجه ویژه سازمان های نظارتی زیست محیطی 
قرار گیرد. سوزاندن زباله های تولیدی پتروشیمی ها یا دفن آنها در صورت عدم طراحی 
مناســب و اجرای دقیق یا نبود نظارت های کارشناســی می تواند باعث آلودگی هوای 

مناطق محلی و همچنین آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی شود.
بخش اعظم زباله ها و پساب تولیدی پتروشیمی ها سمی و خطرناک هستند

یک برنامــه مدون مدیریت پســماند باید توانایی ســنجش ریســک های تکنیکی 
احتمالی در فرایند تولید، ارزیابی میزان اثربخشــی سیســتم مدیریت پســماند در فاز 
اجرائی و قابلیت انطباق با حوادث و اتفاقات پیش بینی نشــده را داشــته باشد. اجرای 
صحیح یک برنامه موفق مدیریت پســماند می تواند اثرات زیســت محیطی زباله های 
تولیدی در پتروشــیمی ها را به مقدار درخور توجهی کاهش دهد. پسماندها می توانند 
ناشی از واحد های تولیدی یا خدماتی مورد استفاده در پتروشیمی ها باشند. پتروشیمی 
امیرکبیر در ساحل جنوبی خلیج فارس ساالنه بیش از سه هزارو صد تن پسماند تولید 
می کند که بیش از ۸۸ درصد از آنها خطرناک گزارش شده اند. در مدیریت پسماند باید 
به نوع آالینده های تولیدی در پتروشــیمی نیز توجه کــرد. آالینده های متفاوت ممکن 
اســت روش های بازیافت یا دفع متفاوتی داشــته باشند. نکته مهم دیگر آن است که 
پســاب خروجی از پتروشیمی در کجا و در چه منطقه ای تخلیه خواهد شد و متناسب 
با آن نیز تصفیه شــود. در صورت عدم تصفیه مناسب پســاب، واحدهای پتروشیمی 
می توانند شــامل آالینده هایی بسیار ســمی و خطرناک برای محیط زیست و جانوران 
باشــند. انتقال ایــن آب های آلوده به آب های ســطحی و زیرزمینی نیز به خصوص در 

مناطقی که سطح آب زیرزمینی باالتر است، محتمل تر خواهد بود.
عدالت محیط زیستی چیست و چه اهمیتی دارد؟

عدالت محیط زیستی (environmental justice) در مناطق روستایی و کم برخوردار 
(از لحاظ اقتصادی) نیز معموال با چالش هایی جدی مواجه است. عدالت محیط زیستی 
عبــارت اســت از برخورد منصفانه و حضور مؤثر اقشــار مختلف فــارغ از رنگ، نژاد، 
قومیت و طبقه اقتصادی در توسعه و اجرای قوانین محیط زیستی؛ به گونه ای که همه 
افراد جامعه به یک اندازه در برابر مخاطرات محیط زیستی محافظت شوند و همچنین 
دسترســی یکسانی به پروســه های وضع قوانین محیط زیســتی مرتبط با کار و زندگی 
و سالمتی شــان داشــته باشــند. مجموعه مقاالت علمی مرتبط با میزان تأثیرپذیری 
سالمت ساکنان نزدیک به پتروشــیمی ها (در کشورهایی همچون ایران، آمریکا، چین، 
هند، ایتالیا، اســپانیا، فرانسه، کرواسی، تایوان، تایلند، کلمبیا، ترکیه، سنگاپور، عربستان 
ســعودی، نیجریه، صربســتان و مکزیک) که در پایــگاه داده ای کتابخانه ملی علوم 
پزشکی آمریکا (National  Library of Medicine) وجود دارند، نشان از یافتن مقادیر 
Vana-) و وانادیوم (Arsenic) بیشــتری از مواد آالینده خطرناک همچون آرســنیک
dium) در خون، مو و ادرار ساکنان نزدیک تر بوده است. هرچند میزان این مقادیر بسته 
به مکان پتروشیمی ها و جامعه آماری نیز با هم متفاوت بوده، اما در مجموع می توان 
نتیجه گرفت سالمت ساکنان حومه پتروشیمی ها بیشتر در معرض خطر است. عالوه 
بر پیداشدن این مواد آالینده در نمونه های آزمایشگاهی (بیولوژیکی)، این آالینده ها در 
آب، خاک و هوا نیز پیدا شــده اند که خود نشان از مخاطرات احتمالی زیست محیطی 
و تأثیرات منفی بر اکوسیســتم طبیعی مناطق حومه پتروشیمی ها دارد. آرسنیک یکی 
از عوامل ابتال به ســرطان ریه، پوست و مثانه معرفی شده است (ASTDR). تأثیرات 

مخرب وانادیوم بر اکوسیستم های طبیعی و جانوری نیز گزارش شده است.
پتروشــیمی ها  آالیندگی  کاهش  باعث  می توانــد  محیط زیســتی  راهکارهای  آیا 

باشد؟
یکــی از روش های نوین کاهــش اثرات مخــرب زیســت محیطی صنایعی مانند 
 Green) پتروشــیمی ها اســتفاده از مفاهیم نوین محیط زیستی همچون شــیمی سبز

chemistry) در طراحی فرایندهای تولیدی اســت. برای مثال، در شیمی سبز فرایندها 
به گونه ای طراحی یا بهتر اســت بگوییم بازطراحی می شوند که میزان انرژی مصرفی 
و میزان تولیــد زباله ها و محصوالت جانبی خطرناک برای محیط زیســت نیز کاهش 
می یابند یا فرایندها به گونه ای بازطراحی می شوند که در انتهای فرایندها زباله کمتری 
تولید شود. طبیعتا اســتفاده از این مفاهیم جدید، هزینه بر و نیازمند نیروی متخصص 
خواهد بــود. دیگر مفهوم مهم محیط زیســتی که می تواند از اثرات زیســت محیطی 
پتروشــیمی ها بکاهد، کاربرد اقتصــاد چرخشــی (Circular economy) در طراحی 
واحدهــای صنعتی جهت کاهش مواد اولیه و اســتفاده حداکثــری از مواد بازیافتی 
و در نهایــت کاهش توأمــان تولید زباله، تولید گازهای گلخانــه ای و هزینه های تولید 
اســت. اگرچه این روش ها می توانــد موجبات کاهش اثرات زیســت محیطی احداث 
پتروشیمی ها را فراهم آورد، اما اثرات باقی مانده کماکان می تواند برای محیط زیست و 
انسان ها بسیار خطرناک باشد؛ به خصوص اگر در جانمایی های طرح دقت کافی نشود.

انتظارات دوستداران و کارشناسان محیط زیستی
همان طور که قبل تر اشــاره شــد، آالینده های خروجی از پتروشــیمی ها می توانند 
بســیار سمی و سرطان زا باشــند. این انتشــار نا ایمن می تواند دالیل عدیده ای از قبیل 
ایراد در فرایندهای تولید یا نگهداری و تعمیر نامناســب دســتگاه ها و تجهیزات مورد 
اســتفاده در خطوط تولید داشته باشد. نشت آالینده ها همچنین ممکن است در حین 
فرایند تولید یا حتی در مرحله جابه جایی و توزیع محصوالت نیز رخ دهد. آالینده های 
حالل در آب می توانند به ســهولت به آب های ســطحی و زیرزمینی منتقل شــوند و 
گونه های مختلف جانوری و ســالمت انسان ها را به مخاطره اندازند. اداره حفاظت از 
محیط زیســت آمریکا (US Environmental Protection Agency) مقدار نشت مواد 
خطرناک در حین فرایندهای تولید در پتروشــیمی ها را حــدودا ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی گرم 
در مترمکعب تخمین زده اســت. عدم توجه کافی به این گونه نشت های تصادفی نیز 
می تواند خســارات فراوانی به محیط زیســت اطراف پتروشــیمی ها وارد کند. بررسی 
اتفاقات زیســت محیطی مرتبط با پتروشیمی ها نشان می دهد می توان جلوی بیش از 
۸۰ درصــد از این رخدادها را با وضع قوانین مناســب و وجود ســاز و کارهای نظارتی 
ورزیده گرفت که نشــان از اهمیت ویژه بررسی زیست محیطی طرح های پتروشیمی و 

اعمال قوانین پویا و وجود نهادهای تخصصی-نظارتی است.
گزارش هــای مرتبــط بــا مدیریت پســماند و پســاب از دیگــر موارد مهــم برای 
دغدغه منــدان محیط زیســتی محســوب می شــوند؛ گزارش هایی که به طور شــفاف 
روش های دفع پسماند یا تصفیه پساب تولیدی در واحدهای پتروشیمی را شرح دهد؛ 
چراکه روش های رایج برای کنترل زباله های پتروشیمی نیز خود می تواند عامل انتشار 
آالیندگی های ســمی و خطرناک باشد. برای مثال، اگر سوزاندن زباله ها به عنوان یکی 
از روش های مورد اســتفاده در مدیریت پسماند باشــد، باید جانمایی و طراحی طرح 
به گونه ای باشد که کمترین صدمات ممکن به اهالی و اکوسیستم طبیعی اطراف وارد 
آید. یا در صورت رهاسازی پساب در طبیعت،  باید خروجی پساب تصفیه شده متناسب 
با استانداردهای سازمان محیط زیست باشد تا نه به ساکنان منطقه و نه به اکوسیستم 

طبیعی صدمه ای وارد نیاید.
در کنار گزارش های محیط زیســتی، انتشــار نتایج بررســی های تأثیــرات احتمالی 
اجتماعــی اجرای چنین طرحی نیز مورد نیاز ویژه اســت تــا در کنار فواید اقتصادی و 
لحاظ جنبه های محیط زیستی، امکان سنجش پایداری طرح مذکور ممکن شود. توجه 
به مــوارد اجتماعی این گونه طرح ها نیز مهم اســت. برای مثــال، به طور کلی اقبال 
عمومی (یا حداقل اقبال دوســتداران محیط زیست) نســبت به صنایع و به خصوص 
صنایع شــیمیایی پایین بوده و احــداث این گونه واحدها در مناطق با پتانســیل باالی 
گردشــگری و وجود انواع گونه های جانوری و گیاهی خود می تواند سؤاالت عدیده ای 
ایجاد کند. چه بســا انتقــال این گونه طرح ها به مناطق مناســب تر و جایگزینی آنها با 
دیگر پروژه های منطبق با شــرایط محلی، در درازمدت تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت محیطی مثبت تری را به ارمغان آورد و در نهایت توســعه پایدارتری را فراهم 
کند. امید اســت ســازمان های ذی ربط از جمله ســازمان حفاظت از محیط زیست، با 
انتشــار نتایج بررسی های تخصصی خود این فرصت را به دیگر کارشناسان حوزه های 
مرتبط (از جمله محیط زیســت) بدهند تا با نقدهای سازنده و دلسوزانه، میزان ریسک 

اجرای این گونه پروژه ها به حداقل ممکن برسد.

تاالب میانکاله در شــبه جزیره میانکاله در جنوب شــرق دریای خزر قرار دارد. 
شــبه جزیره ای که بیش از ۲۰ سال است که  شــهرتی فرا تر از گرگان پیدا کرده و به 
یکی از مقاصد مهم گردشگری بدل شده  است؛ این منطقه به همین نام در خلیج 
گرگان در منتهی الیه جنوب شــرقی دریای خزر واقع شــده است. میانکاله دارای 
تپه های شنی ســاحلی، درختچه های انار، پرندگانی مانند حواصیل، قوهای سیاه 
و پلیکان و پســتاندارانی مانند فوک خزری است. اما میانکاله نیز، مانند بسیاری از 
ثروت هــای ملی، از آماج گزندها و تهدیدها در امــان نمانده و حاال جان میانکاله 

در خطر است.
مدت هاســت میانکاله دیگر تنها به پرندگان و طبیعت بکرش مشــهور نیست. 
اتفاقاتی شــرایط این بافت رؤیایی را متزلزل کرده و آن را به مکانی سوق الجیشی 
بدل کرده است؛ مسئله ای که باعث شد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران، به این نقطه ســفر کند. اسفندماه سالی که گذشت، رئیس جمهور کشور، به 
دو اســتان گلستان و مازندران ســفر کرد و در این سفر به میانکاله هم سری زد. او 
در این ســفر با اهمیت حفظ این منطقه، تصریح کرد که گســترش طبیعت گردی 
در میانکالــه می توانــد برای مــردم محلی ایجاد اشــتغال کــرده و باعث جذب 
توریســت در کشور شود. ســخنان رئیســی در این منطقه در حالی مطرح می شد 
که وزیر کشــور او، هم زمان، در مراســم کلنگ زنی ســاخت مجتمع پتروشیمی در 
روســتایی نزدیک میانکاله حضور پیدا کرد. ســاخت این مجموعه و طرح توسعه 

گردشگری در میانکاله هر دو با اعتراضات سرسختانه فعاالن محیط زیست مواجه 
شد. در بیستم اســفندماه سال ۱۴۰۰ احمد وحیدی،  وزیر کشور مجتمع پتروشیمی 
مازندران یا پتروشــیمی امیرآباد را در روستای حسین آباد شهرستان بهشهر افتتاح 
کرد. مســئله ای که با اعتراضات گســترده فعالین محیط زیست مواجه شد و آنها 
خواستار توقف این پروژه شــدند. اما غالمرضا شریعتی، نماینده مجلس مازندران 
با نادیده گرفتن این ادعاها عنوان کرد: این پتروشــیمی برای ۷۵ هزار شــغل ایجاد 
می کنــد. مســئله ای که برای مردم مازندران به خصوص شــرق این اســتان که با 
مشــکل جدی بی کاری دست به گریبان هســتند، خبر خوبی محسوب می شود و از 
طرفی همین ادعا می تواند برگ برنده شریعتی در انتخابات مجلس پیش رو باشد. 
اما ســؤالی که در این بین ایجاد می شود، این است که تکلیف تنوع زیست محیطی 
این منطقه که با احداث این پتروشــیمی تهدید می شود، چه خواهد بود؟  از طرفی 
این ادعای ایجاد ۷۵ هزار شــغل چگونه و بر چه مبنایی از زبان نماینده این استان 
به گوش می رســد؟  هرچند احمد وحیدی، وزیر کشــور در مراســم کلنگ زنی این 
پروژه اظهار کرد: حفاظت از محیط زیســت این پروژه در حال رصد است و مجوز 
زیست محیطی برای این کارخانه اخذ شده اما هیچ کس تاکنون این مجوز یا ارزیابی 
زیســت محیطی را در این پروژه ندیده است. براساس نشست علی سالجقه، رئیس 
اداره محیط زیســت با جمعی از فعاالن محیط زیست، این طرح پتروشیمی فاقد 
مجوز زیست محیطی بوده و از این رو فاقد اعتبار است؛ این در حالی است که خود 

سالجقه، در مراسم کلنگ زنی مجتمع پتروشیمی نیز حضور داشت!
ارزش محیط زیستی میانکاله

بر اســاس فهرست پرندگان در معرض خطر، ســازمان حفاظت محیط زیست 
ایران، میانکاله را به عنوان زیســتگاه پرندگان در حال انقراض معرفی کرده اســت. 
این تاالب یکی از ۱۲ مرکز ذخیرگاه زیســت کره روی زمین اســت و در آن پرندگانی 
چون اگرت، حواصیل، پرتینکول طوقه دار، قو، پلیکان دالماســی، فالمینگو، اردک 
سرســفید، غاز ســینه قرمز، غاز لوبیا، باتالق غربی، کوتوس و میل اشــاره که جزء 

کمیاب ترین پرندگان جهان هستند، یافت می شود.
مرگ مشکوک پرندگان در میانکاله

در ســال های اخیر پرندگان به طــرز مرموزی در میانکاله می میرند. زمســتان 
ســال ۱۳۹۸، رســانه ها از مرگ مرموز بیش از ۴۰هزار پرنده مهاجر در شبه جزیره 
میانکاله خبر دادند. یک سازمان دامپزشکی علت مرگ و میر دسته جمعی پرندگان 
را «مســمومیت بوتولینوم» اعالم کرد؛ مســئله ای که نتوانست دوستداران محیط 
زیســت را کامال قانع کند. مســئله ای که توســط برخی از فعاالن محیط زیســت 
هرچند عمدی عنوان شد  اما مانند بســیاری از داستان های مشابه، مسکوت باقی 
ماند. پیش تر فعاالن محیط زیستی مدعی شــده بودند  ماهیگیران به پرندگان سم 
می دهند تا پرواز آنها مختل شــود. این در حالی بود که میانکاله مرکز و زیســتگاه 
گونه های نادری از پرندگان است که هنگام مهاجرات طعمه شکارچیان می شوند. 

شــبه جزیره و تاالب میانکاله در ســال ۱۳۴۸ به منطقه حفاظت شده تبدیل، و در 
ســال ۱۹۷۶ توسط یونســکو به عنوان ذخیره گاه زیســت کره اعالم شد. با این حال، 
تاالب مهمی که بیش از نیم قرن اســت تحت حفاظت قرار گرفته است، امروز در 
چنین وضعیت وخیمی قرار دارد. ســؤال اصلی این است که سر میانکاله به نفع 

چه کسی در  حال بریدن است؟

طرح پتروشــیمی میانکاله که قرار است در پنج کیلومتری پناهگاه حیات وحش 
میانکالــه احداث شــود از چندین منظر با مشــکالت و ایرادهــای حقوقی روبه رو 
اســت. مهم ترین آن ایرادهایی اســت که ناظر بر تخصیص ۹۰ هکتاری است که از 
ســوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفته اســت. در این یادداشت 
تــالش شــده برخی از این مــوارد را بررســی کنیم. یکــی از مواردی کــه در میان 
ایردات حقوقی موجود بســیار مهم اســت، نقض و استنکاف از منطوق رأی شماره 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ مــورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیئت عمومــی دیوان عدالت اداری 
است. آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر حسب بند دو ماده ۱۲ و ماده ۸۹ 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب 
دیوان عدالت و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه الزم االجراست. اگر کسی 
منطوق رأی هیئت عمومی را نقض کند، مشــمول ماده ۱۰۹ قانون تشــکیالت آیین 
دادرسی دیوان شــده، یعنی به انفصال موقت سه ماه تا سه سال و جبران خسارت 
محکوم می شــود. اکنون رأی هیئت عالی در این زمینه به این شرح است: به لحاظ 
اینکه اصل بر این اســت که در مدت واگذاری مرتع حق واگذاری مرتع به اشخاص 
دیگــر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار قرارداد 
بهره برداری از مراتع را دارد، نافی حق مکتســبه آنان است. بنابراین تبصره یک ماده 
یک و ماده سه شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع تنظیمی از سوی 
سازمان جنگل ها باطل می شود. این به آن معناست که اگر دامدارانی در یک عرصه 

پروانه چرا داشــته باشــند، ســازمان جنگل ها نمی تواند آن مرتع را به پتروشــیمی 
واگذار کند. حسب مســتنداتی که در اختیار بنده قرار دارد، ۷۰ دامدار در این عرصه 
بــا ظرفیتی بالغ بر دو هــزار دام پروانه چرا دارند. در ســال ۱۳۹۹ طرح مرتع داری 
تلفیقی مشــتمل بر ۹۰ صفحه در کمیته فنــی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان مازندران به عنوان عالی ترین مرجع به تصویب رســید. بنابراین این دامداران 
عالوه بر پروانه چرا، دارای طرح مرتع داری نیز هســتند. اما می بینیم که متأســفانه 
برخالف منطوق رأی دیوان، این زمین ها تخصیص داده شــدند. در صورتی سازمان 
جنگل ها می تواند این زمین ها را تخصیص دهد که رضایت ذی نفعان و ذی حقان را 
تأمین کند. ذی نفع و ذی حق این اراضی هم یعنی کسانی که پروانه چرا و مرتع داری 
در ایــن زمین را دارند. حتی اشــاره می کند که اگر پولی هم به صندوق ســبز واریز 
کنید، باز این مسئله مرتفع نمی شود؛ چون حق مکتسبه این افراد ضایع شده است. 
البتــه در این مورد حتی پولی هم به صندوق ســبز واریز نشــده اســت. در واقع تا 
اینجا نه حقوق عرفی دامداران رعایت شــده و نه اینکه تالشی شده رضایتی از آنها 
کســب شــود. طبق استشــهادیه ای که در اختیار بنده قرار دارد، همه دامداران این 
عرصه اظهار کرده اند هیچ رضایتی از ما کســب نشده است. با این حال، می بینیم که 
ایــن تخصیص صورت گرفته که صددر صد خالف رأی هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری است. بنده به عنوان مشاور کمیسیون محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی 
ســازمان ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان، با امضای رئیس کمیســیون گزارشی 

را به رئیس دیوان عدالت اداری جهت اعمال ماده ۹۳ و ۱۰۹ قانون آیین دادرســی 
دیوان عدالت اداری به عنوان استنکاف از رأی هیئت عمومی از سوی اداره کل منابع 
طبیعی استان مازندران ارســال کردم. ما معتقدیم با توجه به مستنداتی که داریم، 
رأی هیئت عمومی نقض شــده است و می بایســت ضمانت اجرای ماده ۱۰۹ یعنی 
«انفصال» جاری شــود. اما موضوع دوم، مسئله گزارشی است که مبنای تخصیص 
قرار گرفته اســت. این گزارش به بازدید اداره منابع طبیعی بهشهر در ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 
برمی گردد که طی آن اعالم شده این زمین فاقد طرح مرتع داری است! در صورتی که 
یک ســال قبل طرح مرتع داری تلفیقی ۹۰ صفحــه ای دامداران در کمیته فنی اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب شــده بود. برای همین هم یکی دیگر از مواردی 
که ما برای آن اقدام حقوقی کرده ایم، همین گزارش خالف واقع است. در حال حاضر 
ســازمان بازرســی هم در جریان این مســئله قرار دارد و مســتندات مکتوب ما به 
دستشان رسیده است. تا اینجا درباره ایرادهای حقوقی واگذاری و تخصیص صحبت 
کردیم، اما ایرادهایی بر اصل پــروژه هم وجود دارد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه 
ســوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه هم مورد تأکید قرار گرفته 
و از احکام دائمی هم به شمار می آید، تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ کشور پیش 
از اجرا و در مرحله مطالعات، امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی 
شــورای عالی محیط زیســت و هیئت وزیران باید مورد ارزیابی زیست محیطی قرار 
بگیرد. بر اســاس مصوبه ۱۳۸۱/۰۷/۱۹ هیئت وزیران به شماره ۳۲۷۱۹ در راستای 

اصل ۱۳۸ قانون اساســی، استقرار صنایع شیمیایی فاضالب زا در سه استان شمالی 
ایران ممنوعیت قانونی دارد. برای همین اصل پروژه خالف مقررات و قوانین اســت 
و می تواند مورد پیگرد قضائی هــم قرار بگیرد. یکی از مواردی که از منظر حقوقی 
برای آن تــالش کردیم، همین توقف عملیات اجرائی جهت پیشــگیری و ممانعت 
از ورود خســارات غیر قابل جبران اســت که آن را از مقامات قضائی خواســته ایم. 
حســب ماده سه دســتورالعمل اجرائی تبصره چهار ماده سه آیین نامه اجرائی بند 
دال تبصره ســه قانون بودجه سال ۱۳۸۶، هرگونه واگذاری زمین برای فعالیت های 
صنعتی، خارج از شــهرک های صنعتی ممنوع اســت. همان طور که می بینیم این 
۹۰ هکتار خارج از شــهرک های صنعتی واقع شده است که این هم دلیل دیگری بر 

ایرادهای حقوقی مهم این پروژه است.
سیاســت های کلی نظام از اسناد باالدستی به حساب می آید. مقام معظم رهبری 
در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام را در بخش نفت و 
گاز تبیین کرده اند. در بند ۲۵ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز می خوانیم: 
«اولویت تمرکز برای ایجاد زیرساخت های الزم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
با جزایر و ســواحل شمالی خلیج فارس اســت». همان طور که می بینیم این هم یک 
ایراد مهم دیگر در راستای احداث این پتروشیمی است.  ریزشدن در جزئیات این طرح 
البته ایرادات فراوان دیگری را هم پشــت هم ردیف می کند که شــاید در حوصله این 

یادداشت نباشد.
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همه ایرادهای حقوقی پروژه پتروشیمی میانکالهمیانکاله در مثلث خطر

محمدرضا حیدری، پژوهشگر حوزه محیط زیست، دانشگاه میشــیگان: توجه به محیط زیست و اهتمام به پایبندی به مؤلفه های توسعه پایدار از 
مهم ترین نشــانه های پیشرفت و توسعه کشورها به حساب می آیند. اگرچه ریشه کنی فقر، رفع گرسنگی و تولید شغل و رشد اقتصادی ارزش های 
بســیار مهمی و تأثیرگذاری بر جوامع بشری اند اما فقط سه مؤلفه از اهداف ۱۷گانه توســعه پایدار منتشر شده ازسوی سازمان ملل متحد هستند. 
مؤلفه هایی مانند گســترش سالمتی و رفاه، تهیه آب سالم و بهداشتی، توسعه شهرها و جوامع پایدار، اقدام برای حفظ اقلیم کره زمین و توجه به 
زیست پایدار در خشکی و آب نیز از دیگر مؤلفه های مهم اهداف ۱۷گانه سنجش توسعه پایدارند. شاید مهم ترین سؤالی که در اینجا می توان طرح 
کرد، آن اســت که آیا پروژه هایی مانند طرح احداث پتروشیمی میانکاله همراستا با اهداف توسعه پایدار است؟ و شاید سؤال مهم تر آن باشد که 
چگونه می توان چنین پروژه های بزرگ اقتصادی ای را بیشــتر در جهت توسعه پایدار باز تعریف کرد؟ برای رسیدن به جواب نیاز است ابتدا بدانیم 

پتروشیمی ها چه مخاطراتی بر اکوسیستم طبیعی و انسان ها دارند. این مقاله به طور مختصر به ارزیابی زیست محیطی پتروشیمی ها می پردازد.

پتروشیمی میانکاله ۷۵ هزار شغل می سازد؟
۷۵ هزار نفر بخواهند در ۹۰ هکتار بایستند

باز هم جا نمی شوند
ساخت پتروشیمی میانکاله، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط وزیر کشور کلنگ خورد. مجتمعی 
در مراتع روســتای حسین آباد بهشــهر در مازندران. اقدامی که مورد مخالفت سازمان 
محیط زیست قرار گرفت. علی سالجقه، رئیس این سازمان این کلنگ زنی را فاقد اعتبار 
دانســت و تأکید کرد که هنوز گزارش ارزیابی محیط زیستی پروژه تکمیل نشده و سازمان 
محیط زیست با پروژه پتروشیمی موافقت نکرده است. با وجود مخالفت سازمان محیط 
زیست با کلنگ زنی زودهنگام پتروشیمی میانکاله، در ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ماشین های سنگین 
و بیل هــای مکانیکی کار کندن و تخریب مرتع را شــروع کردند. این فعالیت ها موجب 
اعتراض و تجمع اهالی حسین آباد و مردم مناطق حاشیه تاالب شد. همچنین در روزهای 
گذشته کارزاری برای مخالفت با ساخت پتروشیمی در پنج کیلومتری تاالب بین المللی 
میانکاله راه افتاده که بیش از ۲۰ هزار نفر آن را امضا کرده اند. این افراد خواستار توقف 
پروژه پتروشــیمی هســتند. عالوه بر ابعاد محیط زیســتی این پروژه، بررسی سویه های 
اقتصادی و اجتماعی آن حائز اهمیت است. برخی اکوتوریسم و طبیعت گردی به شکل 
محدود و اصولی را راهی برای ایجاد شــغل و رهایی از معضل بی کاری در این منطقه 
می دانند. در این میان یکی از رسانه های وابسته به دولت ادعا کرده است که این مجتمع 
پتروشیمی در صورت احداث می تواند برای ۷۵ هزار نفر شغل ایجاد کند. حر منصوری، 
فعال محیط زیســت استان مازندران، با اشاره به اینکه این ادعا، ادعای بزرگ و غیر قابل 
باوری است، به «شرق» می گوید: کل مرتعی که برای پتروشیمی در نظر گرفته شده، ۹۰ 
هکتار هست. تصور کنید ۷۵ هزار نفر بخواهند در ۹۰ هکتار بایستند، باز هم جا نمی شود. 
این عددی بود که نادرســت بوده و بعدا کسی که ادعا کرده بود، حرفش را پس گرفت. 
۷۵ هزار روز ساعت در واقع ساخت پاالیشگاه نفر می برد و این شامل ساخت پاالیشگاه 
در سه یا چهار سال است و درواقع کسانی که غیرمستقیم با کار ساخت پاالیشگاه درگیر 
می شوند؛ یعنی آشپز، راننده، بنا و همه کسانی را که غیرمستقیم هم درگیرش می شوند 
حســاب کردند. نیرویی که بعد از تأسیس این پتروشیمی در فاز تکمیلی یعنی در زمانی 
که کامال تمام فازها فعال شود، در هر شیفت، بین هزارو ۲۰۰ تا هزارو ۳۰۰ نفر است که 

جمع آن را حدود سه  هزار نفر اعالم کردند.
کمبود آب و آلودگی هوا برای مجتمع پتروشیمی میانکاله

این کنشگر محیط زیست با اشــاره به مصرف باالی آب در صنعت پتروشیمی تأکید 
دارد که برای فعالیت مجتمع پتروشیمی میانکاله ساالنه حداقل ۲۵ میلیون متر مکعب 
آب نیاز اســت. از سوی دیگر در حال حاضر در تأمین گاز نیروگاه شهید سلیمی نکا دچار 
مشــکل هســتیم و این نیروگاه برای تداوم فعالیتش مجبور است روزانه هشت هزار تن 
مازوت مصرف کند. طبیعتا آالینده های خطرناک و ســمی آن وارد بدن ما شــهروندان 
می شود. در چنین شرایطی ساخت صنعت پتروشیمی در مازندران بر حجم آالینده های 
این منطقه می افزاید و محیط زیســت و حیات شــهروندان را در خطر آلودگی هوا قرار 

می دهد.
در سفر اخیر ابراهیم رئیسی به مازندران او در دیدار با محیط بانان با اشاره به ضرورت 
حفظ محیط زیســت استان اشاره می کند که باید طبیعت گردی را در این منطقه توسعه 
داد. اظهاراتی که با کلنگ زنی وزیر کشــور برای ســاخت پتروشــیمی در پنج کیلومتری 
تاالب بین المللی میانکاله در تضاد اســت. درباره توسعه طبیعت گردی در این منطقه، 
حر منصوری که تجربه ۱۸ ســال راهنمای طبیعت گردی و پرنده نگری را دارد، می گوید: 
منطقه مســتعد طبیعت گردی است. دامداری، کشاورزی، صیادی و هر آنچه در منطقه 
وجود دارد، تکمیل کننده اش درواقع یک اقتصاد خرد ولی پایدار به اســم طبیعت گردی 
است که اگر توســعه پیدا کند، تمام مشکالت فرهنگی، زیست محیطی، بهداشتی و هر 
آنچه وجود دارد را به صورت زنجیره وار در یک حرکت آرام می تواند حل کند. به هر حال 

طبیعت گردی برخالف پتروشیمی سازگار با این منطقه است.
اجازه بدهید از تأثیر گردشگری یا اکوتوریسم روی حفاظت، اقتصاد و پایداری محیط 
مثال بزنم. در ایالت های مختلف آمریکا و دولت مرکزی تا ۲۰۰ کیلومتری پارک های ملی، 
هیچ صنعتی احداث نشده و حتی کشاورزی به صورت کامال محدود امکان فعالیت دارد. 
چرا؟ به دلیل اینکه مردم از طریق اکوتوریســم در پارک های ملی و در اطراف پارک های 
ملی میلیون ها دالر درآمد کسب می کنند و به هیچ وجه اجازه نمی دهند صنعتی به آن 
اطراف بیاید و کمترین تأثیری روی کیفیت زیســتگاه ها داشته باشد یا سروصدا و آلودگی 
باعــث کاهش کیفیت زیســتگاه ها یا کاهش طبیعت گردی در آن بخش ها شــود و این 

خودش هم راستا بودن درآمد مردم با حفاظت است.
منصوری می گوید: باالخره نفت تمام می شــود، باالخره بسیاری از صنایع که درواقع 
در ارتباط با نفت هستند در دهه های آینده به پایان فعالیت خود می رسند یا انرژی ها به 
سمت انرژی های تجدیدپذیر می رود؛ ولی گردشگری یک صنعت رو به رشد است و هیچ 
دلیلی باعث انفعال و پایان یافتن آن نمی شود و شاید در مقطعی دچار رکود شود؛ ولی 
همیشه رو به توسعه است و کشور ما به واسطه شرایط اقلیمی و شرایط اجتماعی حاکم 
بر آن می تواند یکی از مناطق بسیار ارزشمند و مهم گردشگری مخصوصا طبیعت گردی 
و بوم گــردی در دنیا باشــد. این فعال محیط زیســت با بیان اینکــه تجربه های موفق 
اشــتغال زایی در حوزه گردشگری و اکوتوریسم در میانکاله داریم، می گوید: این نمونه ها 
نســخه  پایدار برای حفاظت از منطقه هستند. شاید دامداری های سنتی پاسخ گوی نیاز 
مالی و معیشتی مردم منطقه نباشد؛ اما با ارائه تسهیالت بتوانیم نهایتا دو تا از اتاق های 
خانه شان را برای گردشگری استانداردسازی کنیم که می تواند میزبان طبیعت گردان بوده 
و منبع خوبی برای درآمد داشــته باشــد. ضمن اینکه این افراد برای رونق شــغل خود 
مجبور به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه می شوند. این یک بازی برد-

برد است؛ ایجاد اشتغال و پایداری طبیعت.

یادداشت

منطقــه ویژه اقتصــادی امیرآباد با حریــم تاالب میانکاله و محــدوده پارک ملی 
میانکاله حــدود صد متر فاصله دارد. تاالب میانکاله درون شــبه جزیره ای باریک به 
همین نام قرار دارد. این تاالب از شمال به دریای مازندران، از جنوب به خلیج گرگان، 
از غرب به تاالب زاغمرز و از شــرق به آشوراده و از طریق کانال باریکی به طول کمتر 
از یک کیلومتر به بندر ترکمن می رسد. شبه جزیره میانکاله در منتهاالیه جنوب شرقی 
دریای مازندران، در ۱۲ کیلومتری شــمال شهر بهشــهر واقع در استان مازندران ایران 
قــرار دارد. مســاحت آن بیش از ۶۸ هزار هکتار و ارتفــاع آن بین ۱۵ تا ۲۸ متر کمتر 
از ســطح دریای آزاد است. میانکاله از ســال ۱۳۴۸ به عنوان «منطقه حفاظت شده» 
تعیین شــد و هم اکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، تاالب بین المللی و ذخیره  گاه 

طبیعی زیســت کره تحت حفاظت ســازمان محیط زیســت قرار دارد. یکی از دالیل 
اهمیت میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی دریای مازندران هیچ منطقه ای 
جز آن وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتا دست نخورده باقی  مانده 
باشد. سالمتی نســبی میانکاله موجب شده تا تاالب ها و سواحل این منطقه افزون بر 
پرندگان مهاجر، محل تخم گذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای مازندران 
نیز باشــد، به ویژه کپور و کفال و ماهیان خاویاری. نزدیــک به نیمی از خاویار ایران از 

آب های این منطقه صید می شود.
پس از دســتور اجرای طرح گردشــگری جزیره آشــوراده، کلنگ ساخت کارخانه 
پتروشــیمی در جوار میانکاله را وحیدی، وزیر کشــور، روز بیست ودوم اسفند ۱۴۰۰ در 
فاصله حدود پنج کیلومتری تاالب میانکاله در اســتان مازنــدران، به عنوان «کارخانه 
پتروشــیمی شهدای حسین آباد» به زمین زد. مجتمع پتروشیمی مازندران در روستای 
حســین آباد شهرستان بهشــهر با ســرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی به بخش 
خصوصی واگذار شــده است که تهدید جدی برای محیط زیست میانکاله به  حساب 
می آید. رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: «طرح پتروشــیمی مازندران 
مجوز هــای الزم را نگرفته... در روز بازدید از تاالب میانکاله، نمایندگان مجلس از من 

درخواســت کلنگ  زنی این پروژه را کردند، درحالی که این پروژه مجوز محیط زیســت 
ندارد». برای جانمایی اســتقرار واحد پتروشــیمی ارزیابی محیط زیستی و مطالعات 
ویــژه الزم اســت. صنعت پتروشــیمی به دلیل تولیــد فاضالب آالینــده جزء صنایع 
ممنوع اســت. از ســوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی پتروشــیمی گفت: «طرحی به 
نام پتروشیمی میانکاله در شــرکت ملی پتروشیمی تعریف نشده است. شرکت ملی 
پتروشیمی، برای طرحی به نام پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده، اطالعی از این 
موضــوع ندارد و معموال به این طرح ها نمی توان پتروشــیمی گفت، بلکه واحدهای 
صنعتی زنجیره ارزش هستند که وزارت صمت به آنها مجوز می دهد. وزارت صمت 
به واحدهای صنایع تکمیلی که هم صنف با شهرک ها و واحدهای صنعتی محسوب 
می شوند، مجوز می دهد که نیازی به دریافت مجوز از شرکت ملی پتروشیمی ندارند؛ 
زیرا محصوالت انتهایی زنجیره پتروشیمی را تولید می کنند. این دسته از شرکت ها، به 
عنوان شرکت هایی که دارای ضایعات و آلودگی زیست محیطی در قالب پتروشیمی ها 
و پاالیشــگاه های بزرگ باشــند، شــناخته نمی شوند. ممکن اســت چنین طرح هایی 
مســاحت زیادی را هم به خود اختصاص دهند، اما هیچ یک از مؤلفه های یک واحد 

پتروشیمی را ندارند و در اصطالح به آنها «شهرک های شیمیایی» گفته می شود».

شــبه جزیره میانکاله شاید در حال از بین رفتن نباشد، اما با کمبود منابع آب شیرین 
به شــدت آسیب پذیر و در معرض خطر است. طول این شــبه جزیره دراز و باریک ۴۸ 
کیلومتر و عرض آن بین ۱٫۳ تا ۳٫۲ کیلومتر اســت. خلیج گرگان را از دریای مازندران 
جدا می کند. چهار روســتا به نام های آشوراده، قزل شمالی، قزل مهدی و قواسطل در 
شــبه جزیره قرار دارند. بندرترکمن نیز در ســمت مقابل انتهای شبه جزیره قرار دارد. 
این منطقه زیســتگاه بســیاری از پرندگان مازندرانی و گونه های خزنده منحصربه فرد 
بومی این منطقه اســت. همچنین یک پناهگاه بسیار مهم و شناخته شده بین المللی 
برای پرندگان مهاجر است. برخی با هدف تخصیص حقابه خلیج گرگان و شبه جزیره 
میانکاله، تنگه بین دریای مازندران و شبه جزیره را باز کرده اند که منجر به خشک شدن 
کامل تاالب می شــود. ســال ۱۳۹۶ درخواست وزیر نفت از عیســی کالنتری، رئیس 
ســازمان محیط زیســت وقت، برای ارائه مجوز الزم در زمینه احداث دو واحد عظیم 
پتروشــیمی در ســواحل دریای مازندران، در مناطق «امیرآباد بهشهر (میانکاله)» و 
رودســر و موافقت شتاب زده عیسی کالنتری، واکنش های اعتراض آمیزی را به همراه 

داشت.
بــا توجه به فصلی بودن رودخانه ها و شــرایط آب اقلیمی منطقــه، میانگین نیاز 

آب محیطی ســاالنه رودخانه ها بین ۰٫۱ تا ۰٫۲ مترمکعب برآورد شــده است. کمبود 
آب شــبه جزیره، ســوءمدیریت، اقدامات کشــاورزی ناپایدار و کاهش شدید چاه ها و 
منابع آب زیرزمینی وضعیت شــبه جزیره میانکاله را تشدید کرده است. مردم محلی 
درآمد خود را از کشــاورزی، باغداری، دامداری، صنایع دســتی، قالی بافی، مرغداری 
سنتی و گردشگری به دســت می آورند. چرای بی رویه، شکار غیرقانونی، ماهیگیری، 
جنگل زدایی و گسترش بی رویه روستاها از جمله چالش هایی است که محیط زیست 

منطقه را تهدید می کند.
این پناهگاه زیبای حیات وحش ۵۵ هکتار مساحت دارد و مرکز تکثیر و نگهداری 
گوزن زرد خالدار ایرانی، این  گونه زیبای رو به انقراض اســت. دشت مملو از درختان 
هیرکانی و بلوط کهنســال اســت. در نزدیکــی بندر امیرآباد، تاالب «لپــو زاغمرز» از 
بهشــهر در مسیر جاده ساحلی بعد از نیروگاه حرارتی برق نکا قرار دارد. این تاالب از 
میانکاله جدا افتاده است. خلیج گرگان ۴۰۰ کیلومترمربع وسعت دارد و عمق آن در 
بیشــترین نقطه در زمان باال آمدن آب، به چهار متر می رسد. هرچه در خلیج به شرق 
پیش برویم، تا حوالی ضلع جنوبی آشــوراده، آب عمیق تر می شود. میانکاله در سال 
۱۳۵۴ به عنوان سایت کنوانسیون رامســر انتخاب شد. زیستگاه های اصلی آن شامل 

تاالب ها، سواحل ماسه ای، آب های کم عمق دریایی و مناطق کشاورزی است. سازمان 
ملل در سال ۱۳۵۸ آن را به عنوان ذخیره گاه زیست کره به رسمیت شناخت، اما چرای 
بی رویه، شکار و ماهیگیری غیرقانونی، جنگل زدایی و الیروبی غیرمجاز کانال های آب، 
تهدیدی برای خشک شدن تاالب هســتند. رئیس اداره محیط زیست استان مازندران 
می گوید تقریبا ۲۰ درصد از شــبه جزیره میانکاله خشک شده که بخشی از آن به دلیل 
تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و همچنین به دلیل منحرف شدن رودخانه های سرزمین 
اصلی برای صنعت و کشاورزی است. میانکاله بر اساس کنوانسیون رامسر یک باتالق 
بین المللی مهم و یکی از ۹ اکوسیستم مهم کشور و میزبان بیش از ۱٫۵ میلیون پرنده 
مهاجر از بیش از ۱۵۰ گونه مختلف اســت. حادثه در دهه۱۳۸۰ با مرگ هزاران پرنده 

مهاجر رخ داد.
در ابتدای زمســتان ســال ۱۳۹۸ نیز تعــداد زیادی از پرنــدگان مهاجر، به دالیل 
نامعلومــی، در این تــاالب بین المللی مردند. منابع مختلف تعــداد تلفات پرندگان 
را میــان ۸۰ هــزار تــا ۹۰ هزار قطعه گــزارش داده اند. تلف شــدن پرنــدگان بر اثر 
مســمومیت غذایی –به ویژه بوتولیسم پرندگان- با مصرف ماگت های آلوده و اغلب 
با افزایش دمای آب همراه اســت. پناهگاه تاالب میانکاله زیستگاه بسیاری از حیات 

وحش اســت، اما برای ۲۵۰ هــزار پرنده مهاجر از جمله پلیــکان و فالمینگو که هر 
زمســتان در آنجا تخم گــذاری می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. در ایران 
همچنان توســعه پایدار روال غالب نیست؛ چرا که ســازمان حفاظت محیط زیست 
هنوز نمی تواند از اســتقرار واحدهای صنعتی بزرگ آالینــده جلوگیری کند. در برابر 
نگرانی های محیط زیستی همواره به بهانه اشتغال و بی کاری، قانون زیست محیطی 
در زمینه آلودگی صنایع اجرا نمی شــود. پتروشــیمی صنعتی بســیار آالینده است 
و نمی تــوان آن را در جایی ماننــد میانکاله به عنوان زیســتگاه حیات وحش و مهد 
پرندگان آسیا و خاورمیانه احداث کرد. دوم آذر ۱۴۰۰ مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران گفته است ایجاد دیواره خاکی و الیروبی کردن کانال های منطقه سبب شد 
با نخســتین بارش ها آب باران به ضلع غربی میانکاله هدایت شــود و ۵۰۰ هکتار از 
اراضی شبه جزیره میانکاله که ســال های گذشته به دلیل کم آبی خشک شده بود با 
این دو اقدام اکنون آبگیری شــد و حیات به این زمین های خشــکیده بازگشــت. وی 
ارتفــاع آب در این مناطق را بیش از ۳۰ ســانتی متر اعالم کــرد و گفت: اقدام گروه 
دوســتداران طبیعت بهشهر که ســبب جان گرفتن دوباره بخش هایی از تاالب شده، 

برای محیط زیست اقدام بسیار ارزشمندی است.

 مهدی زارع


