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پس از مطرح ش�دن دوباره ی طرح گردش�گری آش�وراده در دولت جدید و حمایت ریاس�ت جدید و 

همچنین ریاست اسبق س�ازمان محیط زیست از به اجرا درآمدن این طرح، موضوع به میان فعالین 

عرصه ی محیط زیست و تا حدی فضای عمومی جامعه کشیده شده است.

علی رغم تمام تالش های مردمی و مخالفت های بدنه ی کارشناسی سازمان محیط زیست، ریاست 

این س�ازمان و برخی نهادها و افراد حقیقی که ادعای مالکیت بخش�ی از جزیره یا تمامی آن را دارند 

هم چن�ان مصرند که این طرح باید اجرا ش�ود و از مزای�ای این طرح برای منطقه و کش�ور با صدای 

بلند صحبت می کنند. از آن جا که ظاهر این طرح نش�ان از پیش�رفت اقتصادی اهالی منطقه و رونق 

پول�ی و اقتصادی و جذب باالی س�رمایه در یک�ی از فقیرترین و محروم ترین مناطق کش�ور، از نظر 

س�رمایه گذاری، دارد و البته داد س�خن س�ر دادن مدافعان طرح در این مورد، به نظر می رس�د باید 

دالیل مخالفت فعاالن محیط زیس�ت و البته فعاالن اجتماعی با این طرح به نحوی تبیین ش�ده و به 

اط�الع اهالی و مردم برس�د. چرا که اتهام بزرگی که در چنین مواقعی ب�ه مخالفان طرح هایی از این 

دست وارد می شود در نظر نگرفتن زیسِت واقعی مردم منطقه و بی توجهی به مشکالت اقتصادی و 

معیشتی آن ها و معاوضه کردن آن با حفظ طبیعت به ماهو طبیعت است.

یعنی انگار گروهی از عاش�قان س�ینه چاک طبیعت بکر که اتفاقا گردش�گران طبیعت هس�تند و خب 

دست ش�ان بیش�تر از بقیه به دهانشان می رس�د، نشسته اند و برای س�فرهای تفریحی خود مناطق 

بک�ری می خواهند تا با ماش�ین های »آف روود« و تجهیزات گران قیمت عکاس�ی و طبیعت گردی 
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ای�ن مناطق را ملک طلق خود بخوانند و اعالم کنند این مناطق باید دس�ت نخورده بماند تا ما س�فر 

کنیم و لذت ببریم، حتا به قیمت گرس�نه ماندن س�اکنان بومی، حتا به قیمت از میان رفتن مفرهای 

عبور از رکود اقتصادی برای کل کش�ور. این متن در واقع در پاس�خ به این نوع فرافکنی مسئولین و 

مدافعان و منتفعان این دس�ت طرح ها و البته تبیین درست و واقعی رویکرد محیط زیستی مخالفان 

طرح نوشته شده اس�ت تا افکار عمومی را با واقعیت موجود در سخن مخالفان و البته این قسم فرار 

کردن از زیر بار مسئولیت توسط عناصر حقیقی و حقوقی متنفع از این طرح آشنا کند.

برای روشن شدن رویکرد مخالفان واقعی طرح گردشگری آشوراده ابتدا باید با نوع نگاه واقع گرا به 

طبیعت آشنا شویم و صورت بندی سریع و قابل فهمی از آن ارائه دهیم. از میان تمام نگاه ها به طبیعت 

دو نوع آن برای اکثر مردم روشن است، یکی استفاده ی بی حد و حصر از طبیعت برای منفعت بردن 

انسان و دیگری تسلیم بودن در برابر طبیعت و عنصر کوچکی از آن شمرده شدن و یافتن راهی برای 

یکی ش�دن با آن. عواید هر دوی این نگاه ها به نظر روش�ن و البته تا حدی قابل اندازه گیری است. 

یکی راه می برد به نابودی طبیعت که اکنون در تمام جهان ش�اهدش هس�تیم و دیگری به بی عملی 

و دس�ت از کار کشیدنی که حاصلش نابودی نوع بشر و محو شدن تدریجی اش از کره ی زمین و محو 

ش�دنش در دل طبیعت وحشی س�ت، چیزی که تقریبا تمام تاریخ بشر خالف آن بوده است، یعنی نه 

تنها تس�لیم نشدن بلکه چیره ش�دن بر طبیعت. نکته ی اساس�ی همین جاست؛ تفاوتی ست روشن 

بین تمام طیف های این نگاه ها با نگاه واقع گرای یک فعال محیط زیست که از قضا خودش را فعالی 

اجتماعی می داند، نه شخصی که صرفا دغدغه ی طبیعت دارد. تفاوت در نام گذاری حیطه ی عمل 

اس�ت که گویا بین تمام این نگاه ها مش�ترک اس�ت در صورتی که اصال این طور نیست. برای فعال 

محیط زیس�ِت اخیر چیزی به نام طبیعت حوزه ی کار نیست بلکه او با "محیط زیست انسان" سر و کار 

دارد که البته ب�ه خاطر پایه ای بودن این مفهوم معموال به همان محیط زیس�ت اکتفا می کنند. یعنی 

یک فعال اجتماعی عرصه ی محیط زیس�ت انسان، خودش را در ساحتی بزرگ تر از ساحتی انسانی 

می بیند، یعنی اجتماع انس�انی. او به روشنی خودش را درون بافتی تعریف می کند که تالشش برای 

زیس�ت بهتر انس�ان در دل جامعه و به صورتی کالن تر در جهان، یک شبکه ی بزرگ از توانمندی و 

نیاز است که باهم رشد می کند و هیچ یک بدون دیگری معنی ندارد.

مثل باقی حوزه های کار اجتماعی که در ارتباطی اندام وار به اهداف و خواس�ته های خود می رسند. 
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فعال اجتماعی عرصه ی محیط زیس�ِت انسان در نهایت بخش�ی از این پیکر ه ی بزرگ تالش برای 

احقاق برابری و آزادی انس�ان ها در جهان است. این نگاه به محیط زیست همواره دو جنبه ی عمده 

را در منش خود نگهبانی می کند: یکی حفظ محیط زیس�ِت انس�ان به عنوان تنها بستر مادی حیات 

انسان و دیگری دست اندازی در محیط زیست انسان به اندازه ی دانش و در حد توان و بهره بردن و 

البته هدایت آن. در چنین رویکردی به واقع یک ش�عار محوری بر پیشانی این دست حرکت ها حک 

ش�ده است: "جهانی فکر کن، بومی عمل کن". با چنین صورت بندی ای چند نکته روشن می شود: 

محیط زیس�ت برای انس�ان اس�ت و هر تالش�ی برای گرفتن این حق بنیادین از او محکوم اس�ت. 

طبیعت بخشی از محیط زیس�ت انسان است که اتفاقا خودش به تنهایی راه درستش را پیدا نمی  کند 

و نیازمند دخالت انس�ان در روند آن اس�ت. می�ان حفظ هر گونه از حیات جان�وری و گیاهی یا حیات 

انس�انی اولویت با حق حیات انسان است. ما ناگزیر از حفظ محیط زیسِت انسان به عنوان تنها بستر 

مادی احقاق حق حیات برای ادامه  ی حیات نسل انسان هستیم.

با دقت در مقدمه ی بحث که طوالنی بودن آن برای رفع اتهاماتی که برش�مردم و البته روشن شدن 

ریش�ه ی بحث آتی ضرورت داش�ت، می توان دریافت ک�ه این رویکرد به محیط زیس�ت در قبال هر 

طرح عمرانی ای به وس�عت طرح گردشگری آشوراده پیش�اپیش اولویت را بر زیست سالم و انسانی 

س�اکنان بومی و سپس دس�ت آورد منطقه ای و جهانی طرح قرار می دهد و دست به تحلیل صدمات 

و عواید طرح می زند.

چرا با طرح گردشگری آشوراده مخالفیم؟

دالی�ل این مخالفت را می توان در چند دس�ته ی کلی صورت بندی کرد. برای وارد ش�دن به دالیل 

مخالفت با این طرح ابتدا ش�مایی کلی از موقعیت آش�وراده و اهمیت ویژه ی آن در حفظ زیس�ت بوم 

منطقه نگاه ما را به هر چه واقعی تر مواجه شدن با این طرح و دالیل مخالفت رهنمون می شود.

آشوراده ش�به جزیره ای در جنوب ش�رقی دریای مازندران، تنها جزیره ی این بزرگ ترین دریاچه ی 

جهان است و در انتهای منقطه ی حفاظت ش�ده ی میانکاله قرار دارد. میانکاله زیست گاه نادرترین 

گونه ه�ای جانوری دریایی و پرندگان دریایی در کل آسیاس�ت. منطقه ای ب�ا ترکیبی از آب و باتالق 

و نیزار و خش�کی با بافت گیاهِی عجیب که به ش�کل نواری باریک در انتهای جنوب ش�رقی دریای 

مازندران، با فاصله ای تعیین کننده از خش�کی کش�یده ش�ده اس�ت. میانکاله مهم ترین زیس�ت گاه 
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جانوری به لحاظ تنوع گونه ها از اروپا تا آس�یای میانه و اس�تراحت گاه اصلی تمام پرندگان مهاجر از 

مس�یری طوالنی ست. محل جوجه آوری و زیست موقت گونه های نادر که حضور یک جای همه ی 

آن ها بس�تری از تنوع زیستی گیاهی و جانوری را به وجود آورده که برای دیدنش باید کل مسیر اروپا 

تا آسیای میانه را گشت و اگر خوش شانس بود همه را دید. این تنوع جانوری و گیاهی عظیم به واقع 

جزو بزرگ ترین ذخایر ژنتیکی کره ی زمین در حوزه ی زیس�ت دریایی س�ت. جریان دائمی آب سرد 

و البته عمق زیاد آب، پوش�ش گیاهی ویژه و آبزیان متنوع و جان�واران کم نظیر و نادر به همراه آب و 

هوای معتدل در بیشتر طول سال میانکاله را به مقصد دلپذیر بسیاری از گونه های نادِر حیات تبدیل 

کرده است. تمام این ویژگی ها همان طور که ذکر شد یعنی یکی از بی نظیرترین ذخایر ژنتیکی حیات 

دریایی روی زمین، که به طبع میانکاله را به میراثی بزرگ برای نوع انسان تبدیل می کند.

بازمی گردیم به آشوراده؛ همان طور که گفتیم بخش انتهایی باریکه ی میانکاله در انتهای شرقی آن 

پهن ترین قس�مت و در نتیجه پر خشکی ترین قسمت میانکاله است. هر چند تمام منابع مدافع طرح 

گردشگری آشوراده س�عی در جدا کردن آش�وراده از میانکاله دارند. آشوراده بی هیچ شکی بخشی 

از منطق�ه ی میانکاله و به نظر بیش�تر کارشناس�ان مهم ترین بخ�ش میانکاله ب�رای ادامه ی حیات 

ای�ن منطقه ی حفاظت ش�ده اس�ت. درواقع جدا کردن ای�ن دو از هم حرکتی در جه�ت فریب افکار 

عمومی ست که گویا انجام هر طرحی در آشوراده ربطی به میانکاله ندارد.

باریکه ی میانکاله کمترین تماس را با خش�کی دارد. یعنی تنها از یک جهت به ش�کل تأثیرگذاری به 

خش�کی وصل ش�ده، قوام یافته، س�رپا مانده و به زیس�ت خودش ادامه می دهد و البته که از سمت 

ش�رق یعنی آش�وراده. یعنی پایدار ماندن میانکاله به این شکل وابس�ته به قسمت بزرگ خشکی آن 

یعنی آش�وراده اس�ت. دوباره تأکید می کنم به همین معنا آشوراده بخش�ی از میانکاله است. نسبت 

حجم خش�کی آش�وراده با باقی میانکاله به روش�نی نمایانگر این تحلیل و برآورد است. به واقع اگر 

آش�وراده را از میانکاله بگیریم به س�رعت فاصله ی بین خش�کی س�احل و میانکاله از بین می رود و 

میانکاله به بخش�ی از س�احل تبدیل می ش�ود. همان طور که در باال ذکر کردم یک�ی از دالیل اصلی 

شکل گرفتن زیس�ت بوم بی نظیر میانکاله جریان شدید و دائمی آب در پیرامون این منطقه است که 

باعث تنوع گیاهی و زیس�تی آبزیان شده اس�ت. جریان دائمی آب یعنی اکسیژن فراوان و الی روبی 

مداوم و رس�اندن سریع مواد مغذی که بستری مناس�ب را برای حضور همیشگی آن ها فراهم کرده 
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اس�ت. دلیل اصلی وجود این جریان دائمی آب که با مطالعه ی س�اده ی جریانات آب قابل مشاهده 

است وجود خشکی عظیم انتهای شرقی میانکاله یعنی آشوراده است.

آشوراده جدا از وضعیت طالیی و منحصر به فردش در نسبت با حفظ ظاهری و تداوم حیات میانکاله 

به مثابه زیس�ت بومی غیر قابل جایگزین، خودش بخشی از زیس�ت گاه گونه های گیاهی و جانوری 

مهاجر و دائمی منطقه اس�ت. یعنی ش�ما برای پی بردن به اهمیت آش�وراده و ضرورت پاسداری از 

حریم آن نیازی به بررسی میزان وابستگی میانکاله به آشوراده ندارید.

تمام گونه های خش�کی زی منطقه ی میانکاله بخش بزرگی از روز و شب را در آشوراده می گذرانند. 

مرات�ع سرس�بز و آب کافی عمال آش�وراده را به زیس�ت گاه دائمی پس�تانداران آبزی و خش�کی زی 

منطقه بدل کرده اس�ت. ک�ه در این میان می توان حتا به وجود گونه ه�ای در حال انقراض و کم یاب 

پس�تانداران بزرگ و کوچک در دل جزیره و آب های اطرافش اش�اره کرد. برخی گونه های جانوری 

و گیاهی دریای مازندران یا بخش اصلی زیست گاهش�ان یا تنها زیست گاهش�ان آش�وراده است. به 

طورکلی زیست بوم جنوب ش�رقی دریای مازندران بی واسطه، کل زیست بوم مازندارن و در نهایت 

بخش بزرگی از پرندگان مهاجر اروپا تا آس�یای میانه مرهون وج�ود میانکاله و بخش بزرگ و اصلی 

آن یعنی آشوراده است.

با بررس�ی و کنکاشی مختصر، نقش آشوراده در زیست بوم جنوب شرقی مازندران و نقش و اهمیت 

آن در برقراری محیط زیس�ت انس�انی منقطه به روش�نی قابل فهم اس�ت. به نظر فعاالن اجتماعی 

عرصه ی محیط زیس�ت انسان در کش�ور، به ویژه آن ها که برای نجات آشوراده از طرح گردشگری 

تالش می کنند، حیات انسانی منطقه و پایداری محیط زیست، وابسته به حفظ وضع فعلی آشوراده 

و در نهایت کمک به بازتولید جریان های در خطر در دل آشوراده و منطقه ی میانکاله است.

گام بعدی برای بررسی دالیل مخالفت، شناختی مختصر از این طرح است. یعنی بررسی چگونگی 

اجرا و هدف گذاری و تأمین منابع و گردش�گری هدف این طرح . هرچند طرح گردش�گری آشوراده 

که معصومه ابتکار، رئیس فعلی س�ازمان محیط زیس�ت در دور قبلی ریاس�تش بر این س�ازمان، در 

زمان ریاس�ت جمهوری محمد خاتمی، تنها با اس�تناد به یک پاورپوینت سردس�تی و مبهِم سازمان 

میراث فرهنگی و گردش�گری آن را تأیید کرده و به مرحله ی بعدی فرس�تاده و پس از بازگش�تش به 

مس�ند ریاست در دولت حس�ن روحانی دوباره به جریان انداخته است، هنوز هم بسیار مبهم، گنگ 
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و بی س�ر و ته اس�ت. اما می توان از همان پاورپوینت و صحبت ها و گزارش ها و ادعاهای مسئولین 

و متنفعین حقیقی و حقوقی به ش�مایی کلی از آن چه اتفاق خواهد افتاد، دست یافت. البته تذکر این 

نکته ضروری س�ت که همین مبهم بودن طرح تصویب ش�ده بر حسب تجربه نشان از اتفاقاتی دارد 

که معنایش تخریب هزار برابر منطقه اس�ت و همین ابهام نش�ان از س�وءمدیریت دارد و البته به نظر 

می رسد که تعمدی در باز گذاشتن دست متنفعین در کار است.

طرح گردشگری آشوراده در نهایت رویای یک کیش در دل دریای مازندران را در خیال می پروراند. 

جزیره ای که با شمار زیادی هتل و پیست کارتینگ و جت اسکی و قایق تندرو، ساحل های سالم سازی 

ش�ده برای ش�نا و آفتاب گرفت�ن یا باغ پرندگان و اس�تخر دلفی�ن و تونل زیر آب، س�االنه ده ها هزار 

توریس�ت تفریحی را از داخل مرزها بر سر شاهراه ارتباطی شمال و شمال غرب با "مشهد مقدس" و 

البته زائرانی که مسیر سرسبز شمال به مشهد را به اتوبان های عریض جنوب البرز و خراسان ترجیح 

می دهند، به آنجا می کش�اند. و البته جذب توریس�ت های اس�تان گلس�تان که به هر ح�ال با وجود 

»کیِش مازندران« حتم�ا حضور در بندر ترکمن را جزو برنامه های تفریح�ی خود قرار می دهند، نیز 

بخشی از این رویاست. و سر آخر فکر جذب مسافر دریایی از آسیای میانه که سفر ارزان چند روزه به 

این نگین پر زرق و برق را به سفرهای گران به شهرهای لوکس اروپا و ترکیه ترجیح بدهد یا دست کم 

به آن فکر کند.

ظاه�ر این ط�رح با این س�طح از توضیحات بس�یار جذاب به نظر می رس�د. فقط ی�ک نکته مغفول 

می ماند؛ این که آیا بعد از پایان عملیات عمرانی و س�اختمان این طرح چیزی از آشوراده باقی خواهد 

ماند؟ بعد از بنا ش�دن هتل های چندین طبقه در حجم وسیع و حضور دائمی گردشگر و انبوه حضور 

فصلی در تابس�تان و بهار چیزی از محیط زیست آشوراده و میانکاله باقی می ماند؟ آیا حضور دائمی 

کش�تی های مس�افربری بین بندر ترکمن و بندر آش�وراده و قایق های تندروی شخصی و عمومی و 

جت اس�کی ها، محیط امن آبزیان منطقه و جریان دائمی آب را که ش�اهرگ حیات منطقه است، بر 

ه�م نخواهد زد؟ و باعث نابودی تدریج�ی این گونه ها و حتا در مواردی تهدید از میان رفتن س�ریع 

گونه های در معرض خطر نخواهد شد؟

از میان رفتن ش�رایط عمومی منطقه که همانا باعث پایدار ماندن میانکاله اس�ت چه عواقبی خواهد 

داش�ت؟ خشک ش�دن تدریجی فاصله ی اندک باریکه ی میانکاله با خش�کی و جلو آمدن ساحل؟ 
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از میان رفتن میانکاله؟ همان طور که می دانیم س�طح خشکی آش�وراده به اندازه ی زیادی با میزان 

بارش و باال آمدن آب دریا در تغییرات دائمی س�ت. حال خش�ک ش�دن میانکاله و جلو آمدن ساحل 

چه اندازه از س�طح آشوراده را زیر آب خواهد برد؟ تجربه ی بستن تنگه های مختلف در شرق دریای 

مازندران توسط کشورهای حاشیه ای، تغییرات سطح آب را به روشنی نشان می دهد و البته تأثیرات 

آن بر زیست اهالی منطقه هنوز در خاطرشان مانده است.

فرصت های ش�غلی تا پایان عملیات عمرانی عمال ش�غلی پایدار نیس�تند و تغییری اساسی در سطح 

زندگی اهالی پدید نمی آورد جز افزایش نقدینگی و بیدار کردن ولع مصرف و بازگش�تن سریع پول به 

چرخه ی واردات کاالهای مصرفی و کندتر کردن چرخ شکسته ی تولید داخلی. فرصت های شغلی 

بعد از پایان یافتن ساختمان طرح در چند بخش اصلی خالصه خواهند شد که همگی زیر عنوان کلی 

مشاغل خدماتی طبقه بندی می شوند. مش�اغل خدماتی ای با کمترین ریسک در به دست آوردنش 

توسط فرد جویای کار و باالترین ریسک برای از دست دادن آن برای فرد مشغول کار در این بخش. 

تقریبا تمام مش�اغل پدید آمده پس از بهره برداری نهایی از طرح گردشگری زیر مجموعه ی خدمات 

گردش�گری جای خواه�د گرفت. ب�رآورد اصلی درآمد البته از توریس�ت داخلی س�ت ک�ه رابطه ی 

مس�تقیم آن با وضع اقتصادی به راحتی قابل تخمین اس�ت. یعنی با نگاه ب�ه احتمال های درآمدی 

برای س�ال های بعد می توان حدس زد چه تعداد از مردم به این جزیره ی تفریحی خواهند آمد. تولید 

ورشکس�ته ی داخلی، سطح نزولی درآمد نفتی و اوضاع نابسامان بازار کار به ما نوید آینده ای روشن 

از س�طح باالتری از درآمد را برای بیش�ترین اقش�ار م�ردم در آینده ای نزدیک نمی دهد. نخس�تین 

چیزهایی که از س�بد خانوار خارج خواهند شد کاالهای فرهنگی و تفریحی هستند. این یعنی بخش 

بزرگی از حتا زائران مش�هدالرضا هم از اقامت در این جزیره ی گردشگری منصرف خواهند شد، چه 

رس�د به آن ها که مس�تقیم به قصد این جزیره حرکت کرده اند. در این صورت تنها اس�تفاده کنندگان 

از امکان�ات تفریحی طرح همانا صاحب�ان ثروت و دارندگان رانت های ب�زرگ خواهند بود که تحت 

قراردادی امکان اس�تفاده از این ش�رایط را دارند واین یعنی در نهایت به مرور زمان از تعداد شاغلین 

محلی طرح نیز کاسته خواهد شد.

این همه البته در صورتی ست که طرح اجرا شود و آشوراده و میانکاله همان بمانند که هستند، اتفاقی 

که در عالم واقع نخواهد افتاد. بلکه آن چه از طرح گردش�گری آشوراده خواهد ماند ویرانه ای چون 
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دریاچ�ه ی ارومیه یا تاالب در حال نابودی انزلی یا حاش�یه ی روزگاری پر رونق کارون و مثال چیزی 

چون جنگل ابر و گلس�تان در خود استان است. بیابانی وس�ط دریا با آن بادهای زندگی بخش که در 

آن وضع تبدیل به پاشنده ی گرد مرگ بر سراسر منطقه خواهد شد. یعنی بادی که امروز نوید زندگی 

و جریان حیات زیست بوم دریای مازندران است به پیک مرگ بدل می شود.

حجم تردد قایق های مس�افرتی و تندرو و جت اسکی ها آب های اطراف جزیره را از آبزیان تهی کرده 

و اصلی تری�ن راه امرار معاش اهالی یعنی ماهی گیری را منتفی می کند؛ ش�غلی پایدار که بین صدها 

نفر از اهالی منطقه رایج است. آشوراده اصلی ترین محل شکار ماهیان خاویاری در دریای مازندران 

و یکی از مهم ترین منابع کشت ماهیان بومی این دریاست.

در واقع به نظر می رس�د دولت با تأیید این طرح بی س�ر و ته قصد دارد با س�رریز مناب�ع مالی و ایجاد 

اش�تغال در بخش ساختمان و عمران طرح، رونقی کوتاه مدت در س�طح قابل قبول در منطقه و حتا 

کشور ایجاد کند تا از زیر بار فشار بی کاری و انتقادها از رشد نرخ آن فرار کند. البته این نوع از فرار کردن 

در نهایت بی تدبیری، پا گذاش�تن در راهی ست که گذش�ته ی توسعه و سازندگی در سطح کشور طی 

کرده و با تعریف پروژه های بزرگ س�اختمانی دست به احداث س�ازه های عظیمی زده است که تنها 

در طول مدت س�اخت اشتغال زایی کرده  و بعد از آن به س�ازه های بی ارزش و بی رونقی بدل شده اند 

که نماد دور ریختن س�رمایه های مردمی هس�تند. س�ازه های بزرگ سد و حاش�یه های آن که کمتر 

از 02 درصد ش�بکه ی آبرس�انی آن ها در کل کشور تکمیل ش�ده و هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی 

نداشته اند. سازه های بزرگ پل و تونل و جاده که تنها رانتی هستند برای کارخانه های خودروسازی 

که بعد از صنعت نفت، تنها صنعت مثال زنده در کشور، به شمار می رود. صنایعی ورشکسته که به زور 

رانت، چرخ ش�ان می چرخد. زیان های حاصل از عملیات عمرانی این بناهای بزرگ در تمام کش�ور 

مثل دمل چرکین قابل ردیابی و اندازه گیری س�ت. و هم چنین صدمات محیط زیس�تی و معیشتی و 

جراحات اجتماعی و انسانی آن ها.

در صورتی که مثال برای برگرداندن رونق اقتصادی و به طبع آن رضایت اجتماعی در استان گلستان 

با همان سرمایه که قرار است آشوراده را تبدیل به بیابان کند، می توان کارهای زیربنایی و ماندگاری 

انجام داد که کل اس�تان و در نتیجه کل کشور را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه گذاری در بخش آبزیان 

و صنعت پرورش و حفاظت از منابع زیس�تی منطقه، بازگرداندن کشت پنبه ی دشت بزرگ گرگان و 
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صنایع وابس�ته با اصالح سیس�تم آبیاری و بهره برداری بهینه از زمین و اقدام برای استفاده از سایر 

استعدادهای محلی، مثل پرورش و تربیت اسب و صنعت دامداری و لبنیات در پستانداران کوچک 

و حتا پی  گرفتن طرح های گردش�گری عمومی تر و قابل اس�تفاده تر برای عموم در س�طح ساحل و 

دل جنگل های اس�تان با رعایت موازین و مقرارت الزم با تعهد کارشناسان مجرب ناظر بر طراحی و 

اجرای پروژه ها. یعنی در مجموع با هزینه کردن همان س�رمایه ی تفریحی کردن آشوراده می توان 

شرایط زیستی و معیشتی را در کل استان گلستان به وضعیت پایداری رساند که البته این یعنی کمک 

به کل کشور.

نابود کردن آشوراده یعنی نابود کردن میانکاله و این به معنی به خطر انداختن کل زیست بوم مازندران 

اس�ت. به خطر انداختن زیس�ت بوم مازندران یعنی نابود کردن تدریجی امکان زیست انسان در کل 

حاش�یه ی دریای مازندران. میانکاله و آش�وراده جزئی از میراث بشری هس�تند نه تفرج گاه عده ای 

ثروتمند برای مدتی کوتاه.




