قربانیان شکار
جواد حیدریان
روزنامهنگار

رسته شغلی محیطبانی در ایران بیش از آنچه
توانسته باشد مامنی برای مناطق حفاظتشده
ایران باشد ،سیل حمالت مسلحانه شکارچیان
بوده و در طول چهاردهه گذش��ته ،بسیاری از
آنها کشته ،زخمی و ناتوان شدهاند.
وضعی��ت حیاتوحش کش��ور ه��م در طول
4دهه گذش��ته تعریفی ندارد .آمارها از کاهش
90درصدی جمعیت حیاتوحش سراسر ایران

حکایت دارد .تلفاتی که نشان میدهد سیاست
حفاظت از حیاتوحش کشور و اساسا سیاست
مدیریت مناب��ع طبیعی ای��ران بهدلیل ناتوان
ب��ودن در ارائه متون تئوریک در دانش��گاهها و
نبود قانونگذاری مطالعه شده و کمبود امکانات
و بودج��ه و بس��یاری دالیل دیگر ،سیاس��ت
ناکارآمدی بوده است.
البته آم��ار کاهش��ی جمعی��ت حیاتوحش
تنه��ا مخت��ص ای��ران نیس��ت .براس��اس
گ��زارش صن��دوق حیاتوح��ش جه��ان
) WWF (world wildlife fundجمعی��ت
حیاتوح��ش در دنیا با کاه��ش 52درصدی
جمعی��ت اع��م از پرن��دگان ،پس��تانداران و

خزندگان در  40س��ال گذش��ته روبهرو بوده
اس��ت .تفاوت اما در ای��ران و جه��ان به نحوه
مواجهه دولته��ا و همینط��ور جوامع محلی
ب��ا محیطبان��ان و ش��کارچیان و حیاتوحش
مربوط است.
در ای��ران محیطبانان بهدلی��ل نقص حقوقی
قانون حمل سالح و نحوه استفاده و همینطور
نبود لجس��تیک کافی ،گوشت قربانی هستند.
بهنظر میرس��د الیحه حمایتی که س��ازمان
محیطزیس��ت به مجلس داد و در فراکس��یون
کشاورزی مجلس نیز به تصویب رسید ،تالشی
برای افزایش حمای��ت از محیطبانان به دلیل
افزایش هجمه علیه این قشر زحمتکش است.
ام��ا براس��اس اع�لام پژوهش��گران ح��وزه
محیطزیست پرداخت الیحه حمایت جنبههای
پیشگیری از وقوع جرم در عرصههای طبیعی

و حفاظت شده را مدنظر قرار نداده و بیشتر به
تبعات روان��ی و فیزیکی بع��د از وقوع حوادث
دلخ��راش مث��ل م��رگ محیطبان��ان و نحوه
حمایت از آنها آن هم به شکلی شعاری و ناقص
پرداخته است.
بیتردید محیطبانی شغل پر مخاطرهای است
ام��ا تجربه جه��ان در نحوه مدیری��ت مناطق
چهارگان��ه (پ��ارک مل��ی ،آثار طبیع��ی ملی،
منطقه حفاظت ش��ده ،پناهگاه حیاتوحش)
محیطزیس��ت ،نش��ان میدهد وجود قانون و
مهمتر از آن آموزش تخصصی نیروی انس��انی
چطور توانس��ته باعث کاهش حوادث منجر به
درگیری و قتل بین محیطبانان و شکارچیان و
در نتیجه افزایش ضریب ایمنی حفاظت مناطق
چهارگانه شود.
با این حال اما محیطبانان ایرانی اغلب از سطح

آم��وزش ناکافی برخ��وردار نیس��تند و عمدتا
در مواجهه با ش��کارچیان به دو ش��کل کامال
اغراقآمیزی یا دچار وادادگی در برابر متجاوزان
طبیع��ت میش��وند ی��ا در کش��اکش جدالی
خطرناک و درگیری فیزیکی و گاه مس��لحانه
قربانی میشوند؛ اغلب کش��ته میشوند یا اگر
کشته نش��وند ،مجروح و معلول میمانند یا در
مواقعی قاتل شکارچیانی میشوند که درنهایت
دادگاه و دس��تگاه قضایی با قوانین خاص خود
آنها را محکوم میکند.
تائید حکم اعدام چند محیطبان طی 10سال
گذش��ته خ��ود ماجراهای طوالن��ی و عجیبی
بود که نش��ان داد به دالیل کامال س��اختاری
محیطبان در گی��رودار قوانین ناقص ،امکانات
محدود و نب��ود آموزش صحی��ح بازنده اصلی
جدال در طبیعت ایران هستند.

نگهبان زخمی طبیعت
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دیوار بلند دنا و نبود محیطبان

قله دنا در چشم کوهنوردان و حافظان طبیعت،
آلپ ایران لقب گرفته است .کوهستانی با اقلیمی
سرد و نیمهمرطوب ،صخرهها و دیوارهای بلند،
یوبلندیهای
رودخانهه��ای خروش��ان ،پس��ت 
بیاندازه ،درههای فراخ و انواع مخاطرات طبیعی
و فیزیک��ی در کنار خطر ش��کارچیان مس��لح،
حفاظ��ت این منطقه را به یک��ی از بحرانیترین
مناطق حفاظتش��ده در ایران بدل کرده است.
ب��ا اینحال تنها ح��دودا  30محیطب��ان پارک
ملی دن��ا را با وس��عت  ۶۸,۰۰۹هکتار حفاظت
میکنن��د .نیروی اندک��ی که بای��د در حداقل
دمای مطل��ق  -۱۸و حداکثر دم��ای مطلق ۳۹
درجه سانتیگراد به عملیات خطرناک حفاظت
مبادرت کنند.
کمب��ود نی��روی انس��انی در منطق��ه عجیب و
خطرن��اک دنا ،این منطق��ه از مناطق چهارگانه

محیطب��ان ب��ا س��نگ
تختخواب ساخته است
عکس :احمد بحری

سازمان حفاظت محیطزیس��ت را در سالهای
اخی��ر ب��ه یک��ی از پرچالشتری��ن مناط��ق
حفاظتشده ش��هره کرده اس��ت .کشتهشدن
چند ش��کاری و ش��کلگیری چن��د پرونده که
محیطبانها را محکوم به اعدام کردند.
یکی از محیطبانهای منطقه حفاظتش��ده دنا
در پاس��گاه خاریدون و در چش��مانداز قلههای
مرتفع دنا به روزنامه «جامعه فردا» میگوید :از
سال  76در اداره محیطزیست استان کهگیلویه
و بویراحمد ،مشغول کار هستم و اکنون دریافتی
من  600هزار تومان است! با یک وام تمامی حقوق
من کسر میشود .همینطور بیمه محیطبانی از
حقوق ما کم میش��ود و درنهای��ت در پایان ماه
رقمی باقی نمیماند .س��ال گذشته در برخی از
مناطق ای��ران30 ،درصد به حقوق محیطبانها
اضافه ش��د ولی به بهانه نب��ود بودجه در برخی
از اس��تانها این افزایش حق��وق صورت نگرفت
ولی برخی از اس��تانها 30درصد را اجرا کردند.
سازمان برنامه و بودجه استانهای فقیرتر قبول
نکرده اس��ت تا حقوق 30درصدی محیطبانها
را اجرا کند.
بهگفته این محیطبان دنا ،محیطبانها آموزشی
نمیبینند .او میگوید :من دوس��ال پیش یعنی
بعد از  18س��ال تازه دوره ابتدای��ی محیطبانی
دی��دهام .من در تم��ام پاس��گاههای دنا فعالیت
ک��ردهام .ح��دود  10پاس��گاه در موقعیتهای
خطرناک دنا هستند که من و دیگر محیطبانها
در آنها کار کردهام .چون منطقه دنا کوهس��تان
توآمد بدون تجهیزات در
عظیمی اس��ت که رف 
آن ،بس��یار پرمخاطره و فرساینده است .تمامی
محیطبانه��ای دنا مش��کل س��اییدگی زانو و
مش��کالت جس��می دارند .اغلب محیطبانها
در ارتفاعات دچار مش��کالت تنفسی و جسمی
شدید هستند .تمامی پاسگاههای نورآباد ،خفر،
سیور ،میمند ،آب س��پاه ،خونگاه ،خاریدونف

خوش کره و کوه گول در موقعیتهای سخت و
صعبالعبور هستند .در تمامی این پاسگاهها تنها
سه یا چهار محیطبان فعالیت میکنند که برای
ماموریت مقابله با ش��کارچیان مسلح و اتفاقاتی
مانند آتشسوزی و دیگر مخاطرات بسیار کم و
ناچیز هستند.
بهگفت��ه این محیطب��ان ،هر پاس��گاه نیاز دارد
حداقل  12محیطبان داش��ته باشد تا بتوانند در
موقعیتهای��ی مانند مرخصی ی��ا بیماری یا هر
اتفاقی جایگزین داشته باشند .همیشه باید چهار
نفر گش��ت و یک نفر مقیم پاس��گاه باشند .باید
امکان مرخصی برای محیطبانها فراهم شود .هر
محیطبان طبق برنامهریزی در دنا ،ششروز کار و
چهارروز مرخصی دارد .با این وضعیت امیدی به
استمرار حفاظت صحیح در مناطق حفاظتشده
متصور نیستیم.
***
احمد بحری ،محیطبان مناطق حفاظتش��ده
استان قم که فعالیت جدی در حوزه اطالعرسانی
مجازی از وضعیت محیطبانها دارد ،به «جامعه
فردا» میگوید :مشکالت محیطبانها بسیار زیاد
و از حوصله مسئوالن خارج است .او درعینحال
تأکید میکند ،طی فراخوانی که او به درخواست
رس��انهها از محیطبانها داش��ت ،جمعبندی از
نیازها و مشکالت محیطبانها بهدست آمده که
بهصورت خالصه به آنها میپردازیم.
*کاهش ساعت کار مطابق با قانون خدمات
کشوری

کاهش س��اعت کار مطاب��ق با قان��ون خدمات
کش��وری از مهمترین خواستهای محیطبانان
است.
بهگفته محیطبان��ان درحالحاضر ،محیطبانان
ماهانه  18شبانهروز معادل  432ساعت ،کار و 12
روز استراحت دارند ،درحالیکه طبق قانون کار،
قاب عکس

محیطبان از نگاه محیطبان؛ عنوان گزارش تصویری زندگی محیطبانان در مناطق حفاظت شده ایران است که احمد بحری توانسته آن را با تصویر دوربین خود روایت کند

س��اعات کار باید  176ساعت در ماه و در صورت
تامین بودجه اضافه کار تا سقف  60ساعت در ماه
باش��د .در واقع درحالحاضر محیطبانان ماهانه
 196ساعت فعالیت بدون حقوق دارند.
اصالح بخشنامه رتبهبندی مشاغل

به نظر میرس��د اص�لاح بخش��نامه رتبهبندی
مش��اغل برای محیطبان��ان از اهمی��ت باالیی
برخوردار اس��ت .براساس دس��تورالعمل فعلی
محیطبانان با درنظر گرفتن سابقه و تحصیالت
حداکث��ر تا رتبه احکام ارش��د ارتق��ا مییابند و
رتبههای خبره و عالی شامل احوالشان نمیشود.
همچنین مدارک کارشناسیارشد و دکترا برای
محیطبانان مزیتی بههمراه ندارد ،درحالیکه این
دو عامل میتوانند سبب ایجاد تفاوتی چشمگیر
در حقوق و سوابق شوند.
احمد بح��ری میگوید :همچنی��ن از مهمترین
خواس��تهای آنها میتوان به کاهش س��نوات
خدمت��ی ب��ا درنظ��ر گرفت��ن س��ختی کار به
 25س��ال اش��اره کرد .همچنین آنه��ا خواهان
پرداخ��ت بیمه مس��ئولیت توس��ط س��ازمان
محیطزیست هس��تند و تعیین میزان مناسب
هزینه ب��رای جیره غ��ذای ماموران ش��یفتی و
مامورانی که روزانه به ماموریتهای بیش از 30
کیلومتر اعزام میش��وند ،از دیگر خواستههای
حداقلی آنهاست.
یکی از چالشه��ای اساس��ی محیطبانان طی
سالهای گذش��ته ،مس��ئله حمل سالح است.
حاال آنها معتقدند؛ «پرداخت حق حمل سالح»
یکی از خواستهای آنهاست .همچنین بهگفته
بحری محیطب��ان میتوان ب��ه «پرداخت حق
تفاوت درجات»« ،ابالغ دس��تورالعمل خدمتی
یگان»« ،حمایت از خانواده محیطبانان در هنگام
وقوع حوادث شامل مصدومیت»« ،تامین هزینه
درمان محیطبانان مصدومش��ده در حین کار یا

چهارگانه

گلولهباران در مناطق
حفاظتشده

نگاهی به خواست محیطبانان همزمان با تصویب الیحه حمایت از محیطبانها و جنگلبانها» در مجلس
جامعه فردا :مناطق چهارگانه حفاظتش��ده و
جنگلهای هیرکانی و زاگرس��ی تحت حفاظت
دو سازمان محیطزیس��ت و جنگلها در سهدهه
گذشته ،شاهد قتل نزدیک به  135نفر از حافظان
طبیعت ایران بودهاند .آماری که با مقایسه تلفات
کشوری مثل آمریکا حیرتانگیز و تاسفآور است.
براساس مطالعهای که محمد درویش ،از مدیران
سابق سازمان حفاظت محیطزیست چندی پیش
انجام داده «طی ۹۰س��ال گذشته در آمریکا تنها
۲۵محیطبان برای حفاظت از مناطق این کش��ور
کشته شدهاند که علت مرگ 95درصد آنان حوادث
و سوانح گزارش شده است اما در ۳۰سال گذشته
در ای��ران  6برابر مناطق حفاظتش��ده در آمریکا
تلف��ات محیطبان و جنگلبان گزارش ش��ده که
95درصد آنها قتل با اس��لحه توسط متجاوزان به
طبیعت بوده است.
بعد از آنکه در س��ال  ،95نزدیک به  5محیطبان
طی  48ساعت توس��ط شکارچیان در  2منطقه
حفاظتش��ده کشور به قتل رس��ید ،تازه برخی
از مس��ئوالن به فکر راه چاره افتادند تا آالم این
ایثارگران عرص��ه منابع طبیعی و عالقمندان به
حفاظت از عرصههای زیستی ایرانزمین را التیام
دهند .اما طرحها خام و بیمایه از آب درآمدند.
سازمان حفاظت محیطزیست ،هرچند با تاخیر،
باالخره ماه گذشته الیحهای باعنوان «حمایت از
محیطبانها و جنگلبانها» را به مجلس ارائه داد
تا در صحن علنی کلیاتی از آن به بحث گذاشته
ش��ود .روز دوم آبان م��اه و  2روز قبل از حمالت
شدید به محیطبانها در دو شهر کیاسر مازندران
و رودبار کرم��ان« ،الیحه حمایت از محیطبانان
و جنگلبانان» در کمیسیون کشاورزی مجلس
تصویب شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس،
در اینب��اره ،گف��ت :مامورین اج��رای قانون که
ماموران محیطزیس��ت هس��تند اگ��ر در حین
ماموریت کشته یا مجروح شوند برحسب مورد،
در حکم شهید یا جانباز قرار میگیرند و مشمول
مزایای مربوطه میشوند.
جالل محم��ودزاده ب��ه خانه ملت ،در تش��ریح
نشست تصویب الیحه در کمیسیون کشاورزی
آب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای اس�لامی،
با حضور رئیس س��ازمان محیطزیس��ت ،اظهار
داش��ت :نمایندگان در حضور آق��ای کالنتری
درخصوص مسائل زیستمحیطی و رعایت آنها
در اجرای پروژههای عمرانی و همچنین مطالعات
زیستمحیطی قبل از اجرای پروژهها و همچنین
اج��رای قوانین تصویب ش��ده مجلس ش��ورای
اسالمی توسط س��ازمان محیطزیست مسائلی
را مطرح کردند.
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تامی��ن هزینه مصدومانی ک��ه در هنگام اجرای
وظایف صدماتی به آنها وارد میشود»« ،تفکیک
فرمانده��ان ی��گان از روس��ای ادارات و بخش
کارشناس��ی» از دیگر خواستهای محیطبانان
از نهاده��ای قانونگ��ذار و همینطور س��ازمان
محیطزیست است.
احمد بح��ری میگوید :درجا زدن محیطبانان و
عدم ارتقای شغلی باعث تضعیف روحیه خدمتی
میشود .همچنین بهکارگیری افرادی خارج از
بدنه یگان بهعنوان مس��ئوالن یگان سببشده
اف��راد غیرمتخصص و ناآش��نا ب��ا وظایف یگان
تصمیمگیرنده میشوند.
او همچنین معتقد اس��ت محیطبانان خواهان
این هس��تند که «یگان بهسمت تخصصیشدن
هدایت شده و تقسیم وظایف براساس تخصص
اعمال شود» و همچنین باید «تجهیزات قیدشده
در دس��تورالعمل خدمتی و تحویل کامل آنها به
محیطبان��ان و بودجه برای بازیاب��ی آنها تامین
شود».
به باور آنها« ،بهروزرسانی تجهیزات متناسب با
تهدیدها» و «تمدید مجوزهای س�لاح با مدت
قاب��ل اطمینان» از دیگر توقع��ات محیطبانها
اس��ت ،چراکه مدت کوتاه اعتب��ار مجوز حمل
سالح و مراحل طوالنی تمدید آن سبب میشود
تا محیطبانان همواره مدت��ی فاقد مجوز معتبر
حمل سالح باشند.
از دیگر خواستهای محیطبانها که با همکاری
خود آنها تدوین شده «تجهیز لجستیک و ترابری
متناس��ب ب��ا ماموریتها و ش��رایط منطقهای،
تش��کیل و تجهیز یگان حفاظت محیطزیست
دریایی ،پرداخت حق الکش��ف ساالنه براساس
دستورالعمل خدمتی به منظور تشویق ماموران
ی��گان ،تعیی��ن ردی��ف بودجه ی��گان حفاظت
محیطزیست ،بهصورت استانی بهمنظور تامین
نیازها و پیشبرد اهداف و »...است.

مامورین
اجرای قانون
که ماموران
محیطزیست
هستند اگر در
حین ماموریت
کشته یا
مجروح شوند
برحسب مورد،
در حکم شهید
یا جانباز قرار
میگیرند
و مشمول
مزایای مربوطه
میشوند

جامعه فردا :ششسال بعد از آنکه  57ساچمه
تفنگشکارچیانبیرحمدرپارکملیگلستان
ت��ن و روح محیطبان ،ابوالفض��ل جاللیراد را
میخراش��ند و هرگز از بدنش بیرون نیامدند،
محمدعلی روحی ،محیطبان پارک ملی کیاسر
مازن��دران و عماد افضلی س��اردو ،محیطبان
کرمانی در رودبار هدف حمالت س��اچمهای
شکارچیان قرارگرفتند.با اینحالهنوز تکلیف
قاتالن محیطبانان هرمزگانی بهدرستی روشن
نشده بود که منابع محلی در ساری از حمله به
یک محیطبان در منطقه چهاردانگه با س�لاح
س��اچمهزنی خبر دادند .سیدجالل موسوی،
مسئول پارک ملی کیاسر نیز با تائید این خبر
گفته «در این حمله شکارچیان از فاصله نزدیک
ک کرده و او را از ناحیه پا و
به محیطبان ش��لی 
ش��کم با تفنگ س��اچمهزنی زخمی کرده و از
صحنه متواری شدند».
پایگاه خب��ری س��ازمان محیطزیس��ت نیز
در گزارش��ی در اینب��اره ،از پیگی��ری معاون
رئیسجمه��ور و رئی��س س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت از وضعیت درمانی محمدعلی
روحی ،محیطبان مجروح پارک ملی کیاس��ر
خبر داد .همزمان با حادثه کیاس��ر رسانهها از
ش��لیک  5گلوله به یک محیطب��ان در کرمان
خب��ر داده بودن��د .براس��اس ای��ن خبر یک
محیطبان در حومه ش��هر رودب��ار جنوب در
کرمان مورد س��وءقصد قرار گرفت و بهضرب
پنج گلوله س��اچمهای مجروح شد .در ساعت
 ۱۶:۳۰پنجش��نبه  ۴آبان  ۹۶محیطبان عماد
افضلی س��اردو ،در حومه ش��هر رودبار جنوب
(محل خدمتش) مورد س��وءقصد سرنشینان
یک دس��تگاه پژو  ۴۰۵که ی��ک زن و یک مرد
بودند قرار گرفته و زنی که سرنشین خودروی
پژو بوده بهس��مت محیطبان سه تا پنج گلوله
ساچمهای شلیک کرده است .وضعیت عمومی
محیطبان مصدوم درحالحاضر مناسب است
و در بیمارستان شهرستان کهنوج بستری شده
است .حمالت س��اچمهای علیه محیطبانان،
درحالی روزهای آخر هفته گذش��ته رخ داده
و روز گذشته رسانهای ش��ده که 6سال پیش
نیز ابوالفضل جاللیراد ،محیطبان پارک ملی
گلستان که مهمترین پارک ملی خاورمیانه و
یکی از بهترین پارکهای حفاظتشده جهان
قلمداد میشود ،مورد حمله شدید  6شکارچی
با س�لاح ساچمهزنی ش��د و  78گلوله بر تن و
بدنش نش��انه رفت و با این هم��ه هنوز فرآیند
درمان او بهپایان نرسیده است.
روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست
استان گلس��تان ،روز شش��م فروردین  91در
گزارشی نوش��ت ،درگیری حوالی ساعت 21
شب شنبه 5 ،فروردین  91در نزدیکی پاسگاه
«س��ولگرد» پارک ملی گلستان روی داد .یک
گروه ششنفره از شکارچیان متخلف باهمراه
داشتن سه اسلحه بهصورت غیرمجاز وارد پارک
ملی شده بودند .این گروه هنوز موفق به انجام
شکارنشدهبودندکهبهکمینمحیطبانانپارک
ملی برخورد کردند .محیطبان��ان پارک ملی
بهمحض مشاهده این شکارچیان فرمان ایست
میدهند و خواستار متوقف شدن شکارچیان
میش��وند .اما یک��ی از این افراد با اس��تفاده از
اسلحه تکلول ساچمهزنی ،از فاصله سهمتری
«ابوالفضل جالل��یراد» ،یکی از محیطبانان را
هدف قرار میدهد .در ای��ن واقعه ،محیطبان
جاللی از ناحیه ش��کم دچار آس��یب میشود.
او هماکنون به بیمارس��تانی در ش��هر بجنورد
منتقل شده است و در لحظه تنظیم این خبر،
تحت عمل جراحی قرار دارد .چهارس��ال بعد
یعنی در تیرماه سال  95نشریه «جامعه پویا»،
در گزارش��ی درباره ابوالفض��ل جاللیراد که
چهار سال پیش از آن مورد تهاجم ساچمهای
شکارچیان واقع ش��ده بود ،گزارشی نوشت و
محیطبان در پاسخ به پرسشها گفته است که
 78ساچمه وارد بدنم شده بود که  11 ،10عدد
از آنها را در سه عمل جراحی جداگانه درآوردند
و اکنون 57ساچمه در بخشهای مختلف بدنم
مانده است .او تاکید کرده که با مخاطرات این
همه ساچمه س��ربی مجبور است کنار بیاید و
«بهرغم اینکه بیمه هستم و بیمه بخشی از آن
را تقبل میکند اما داروهای خارجی شامل بیمه
نمیشود و خودم باید بپردازم».
او درباره اینکهظاهرا جانباز بودنتان از س��وی
بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید شده ،از آنجا
کمک دارویی و درمانی نمیگیرید؟ نیز تاکید
کرده است که« :من بیمه تکمیلی هستم .البته
قبال کارت طالیی بود که میش��د با آن خیلی
کارها انجام داد و پولی نمیپرداختیم؛ اما اکنون
باید هزینه دارو و درمان را بپردازی ،بعد بروی از
بیمه نامه بگیری و بعد از مدتی پولش را بدهند.
این کار را سخت کرده است .داروهای خارجی
را هم نمیدهند ،نهتنها برای من ،برای همه».

