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10/5 درصـد از مسـاحت ایـران بـه 
مناطـق حفاظت شـده اختصـاص پیـدا کـرده اسـت تـا در 

ایـن مناطـق زیسـتگاه های گیاهی و جانوری کشـور حفظ و حراسـت 
شـوند. ایـن هـدف تاکنـون با تـاش و زحمـت فـراوان محیط بانان کـه حتی با 

فـدا کـردن جانشـان هم همـراه بوده پی گرفته شـده اسـت. در بسـیاری از ایـن مناطق 
فعالیت هایـی ازقبیـل راه سـازی، اسـتخراج معـادن، کشـاورزی، دامپـروری و غیـره وجـود 

دارد کـه متاسـفانه برخـی از آنهـا بـا فلسـفه وجـودی این مناطـق تضاد و تعـارض دارنـد؛ چون 
بهره برداری هـا غیراصولـی بـوده و ضابطه منـد نیسـت. ایـن مناطـق ظرفیت محـدودی دارند کـه باید 

مـورد توجـه قـرار گیرد؛ چراکـه وارد کردن فشـار بیش از حد به ایـن 10 درصد عواقـب جبران ناپذیر و 
خطرناکـی در پـی دارد. نبایـد از این مناطق انتظار اشـتغال زایی و رفع مشـکات اقتصادی را داشـت چون 

کارکـرد آنهـا در اصـل حفاظـت از گیـاه، جانور و اکوسیسـتم اسـت. آمارها نشـان می دهد که فشـار زیادی 
بـه مناطـق حفاظت شـده کشـورمان وارد می شـود و بارگذاری هـای انجام شـده خـارج از توان ایـن مناطق 
اسـت. بـا توجـه به اهمیـت باالی مناطـق حفاظت شـده، »طبیعت ایـران« در میزگـردی این موضـوع را به 
بحـث و تبـادل نظـر گذاشـته اسـت. حاضـران در ایـن گفت وگو پیشکسـوتان محیط زیسـت کشـور دکتر 
فرهنـگ قصریانـی، مهنـدس سـیدمجید مطلبی پـور، مهنـدس علی اصغر اعلمـش و  دکتر محمدحسـن 

پیراسـته بودنـد کـه به بحـث و تبادل نظـر درباره الزامـات حراسـت از مناطق حفاظت شـده ایران به 
عنـوان شـریان های حیاتی اکوسیسـتم کشـور پرداختند. 

در گفت وگو با تنی چند از پیشکسوتان محیط زیست کشور بررسی شد: 

اهمیت و جایگاه مناطق حفاظت شده و چالش های فراروی آنها 

گفت وگوی چالشی
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مهندس سیدمجید مطلبی پوردکتر محمدحسن پیراسته مهندس علی اصغر اعلمش دکتر فرهنگ قصریانی
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 دکتـر قمری زارع: خیرمقدم و تشـکر از حضـور میهمانان بزرگواری 
کـه دهه هایـی در جایـگاه مقـدس محیط بانـی بر مناطق حفاظت شـده 
سـازمان محیط زیسـت ایران مدیریت کردند. مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشـور در سـال 1347 تأسیس شـده است. این مؤسسه تاکنون 
بـا بیش از 500 عنوان کتاب و 8 عنوان نشـریه علمـی در بیش از 300 
شـماره به عنـوان بزرگ تریـن ناشـر تحقیقاتـی کشـور در حـوزه منابع 
 طبیعی فعالیت دارد. در ایران کمتر از 150 نشـریه علمی- پژوهشـی و 
علمی- ترویجی در حوزه کشـاورزی و منابع طبیعی منتشـر می شـود. 
تعـداد کمـی از آنهـا هم مجوز علمـی- ترویجی دارند کـه به طور عمده 
مقـاالت آنهـا، مقاله هـای علمی- پژوهشـی ضعیفـی هسـتند. بنابراین 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور با هـدف ایجـاد رابطه ای 
مسـتقیم بین دانشـمندان، پژوهشـگران، صاحب نظران و کارشناسـان با 
سیاسـت مداران، برنامه ریـزان، کاربـران و آحـاد مـردم در حـوزه منابع 
طبیعـی نشـریه علمی »طبیعـت ایـران« را از زمسـتان سـال 1395 با 
طرحی نو و متفاوت با نشـریات علمی- پژوهشـی و علمی- ترویجی 
در سـطح پوشـش وسـیعی از ایـران منتشـر می کنـد. »طبیعـت ایران« 
مطالـب خـود را در 11 بخش مختلـف جای داده که یکـی از مهم ترین 
ایـن بخش هـا گفت وگوهای چالشـی اسـت کـه با افـراد نظریه پـرداز، 
مجـرب و مسـئوالنی کـه حـوزه فعالیت آنهـا منابع طبیعی ایران اسـت 
یـا آن  را متأثـر می کنـد، انجـام می شـود. امیدواریـم این نشـریه بتواند 
نقـش مؤثـری در مکتـوب کـردن تاریـخ منابع طبیعـی ایران ایفـا کند.
بسـیار خرسـندیم کـه در این شـماره دکتـر فرهنـگ قصریانی که 
سـال های متمـادی به عنوان مدیرکل محیط زیسـت اسـتان کردسـتان و 
مدیـرکل زیسـتگاه ها و امـور مناطـق سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
خدمـت کرده انـد بـا سـه بزرگوار پیشکسـوت دیگـری که عمـری در 
محیط زیسـت کشـور و مناطق حفاظت شده مسـئولیت داشته و تجارب 
ارزشـمندی حاصـل کرده اند اهمیت مناطق حفاظت شـده و چالش های 

فـرارو را به بحـث بگذارند.
 دکتر قصریانی: با تشکر و سپاس از هر سه بزرگواری که در دوره ها 
و مقاطع مختلف، از مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
بوده اند. بحث امروز ما مناطق حفاظت شده است. فلسفه وجودی این مناطق 
به دلیل حفظ زیستگاه های گیاهی و جانوری است؛ اگرچه خیلی ها و حتی 
عالمان این رشته فکر می کنند که درواقع محیط زیست فقط به دنبال احیای 
جانوران است، اما دراصل هدف محیط زیست حفظ ژن، گونه و اکوسیستم 
اعم از جانور و گیاه، در یک سطح و درواقع در یک زنجیره ارتباطی بین 
جانور، گیاه، محیط، خاک، پوشش گیاهی، جوامع گیاهی، جوامع جانوری 
و کل اکوسیستم است. اعتقاد داریم که هیچ کدام بدون ارتباط این ها با هم 
و با اکوسیستم شکل نمی گیرند. مناطق حفاظت شده براساس شش معیار 
IUCN  انتخاب می شوند. این شش معیار برای کشور ما در چهار طبقه بندی 
پارک های ملی، پناهگاه های حیات وحش، آثار طبیعی ملی و مناطق 
حفاظت شده تقسیم بندی شده است. امروزه 10/5 درصد مساحت ایران، به 
مناطق حفاظت شده )به طور عام( اختصاص پیدا کرده است. همچنین برخی 
از مناطق نیز در نوبت قرار گرفتن تحت عنوان مناطق شکار ممنوع هستند. 
این مناطق دارای ویژگی هایی از نظر تنوع گونه های گیاهی و جانوری در 
یک اکوسیستم هستند که با مدیریت حفاظتی در آینده می توانند ارتقا یابند. 

تاکنون 
حفاظت شـده  مناطـق 

طـی سـالیان متمـادی بـا رنج هـا و 
مرارت هـای زیادی حفظ شـده  و در این راه 

تعـداد بی شـماری از محیط بانـان بـه درجه رفیع 
شـهادت نائـل شـده اند. بـه عبارتـی در ایـن مناطـق، 

هـدف اول، حفاظت اسـت. اکنـون در بسـیاری از مناطق 
حفاظت شـده روسـتا، جاده، فعالیت هـای کشـاورزی، معادن 

و غیـره وجـود دارد کـه بعضـی از ایـن فعالیت ها بـا این مناطق 
در تعـارض هسـتند؛ زیـرا بهره برداری ها اصولی نیسـت و از هیچ 

ضابطـه ای پیـروی نمی کنـد. این مناطـق دارای ظرفیـت محدودی 
هسـتند کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد و فشـار بیـش از حد روی 

ایـن 10 درصـد عواقـب جبران ناپذیـری دارد. چه اصراری هسـت که 
این مقدار هم نابود شـود؟ این مناطق برای ایجاد اشـتغال و مشـکالت 
اقتصـادی دیگر نیسـت، بلکـه اختصاص به حفاظـت از گیـاه، جانور و 
اکوسیسـتم دارد. متأسـفانه آمارها هم نشـان می دهد که فشـار بسـیار 
زیـادی بـه مناطق حفاظت شـده وارد می شـود. بارگذاری زیـادی که از 

تـوان ایـن مناطق خارج شـده اسـت. 

یعنی ما هیچ وقت نیامده ایم براساس توان اکولوژیک بار گذاری کنیم. 
امروز هر تصمیمی که برای مناطق حفاظت شده بگیریم، نباید خارج 
از الگوهای سازمان و برنامه ریزی های جهانی به خصوص الگویی که 
IUCN ترسیم کرده است، باشد. کما این که اغلب شاخص ها هم نشان 
می دهد که مناطق حفاظت شده ما به دلیل بارگذاری زیاد در یک روند 
فرسایشی و منفی قرار گرفته اند. اگرچه بسیاری از مطالعات مقایسه ای 
مناطق حفاظت شده با خارج از آن، نشان می دهد که این مناطق دارای 
ارزش های بیشتری به لحاظ تنوع زیستی هستند. ولی باز معتقدیم که 
این کافی نیست و باید حداقل این ذخیره را نگه داریم. ما تعهد کردیم 
این سطح را حدود 16 تا 20 درصد افزایش دهیم. برای این افزایش 
نیز موانع زیادی وجود دارد. فعالیت سازمان های مختلف نباید مغایر 
برای  این سازمان ها، حداقل  امید است  باشد.  با اهداف محیط زیست 
حفظ اکوسسیتم ها، حوزه های آبخیز، حفظ منابع آب و خاک کشور در 

راستای حفاظت و پایداری به محیط زیست کمک کنند.

 طبیعـت ایـران: جنـاب آقای مهنـدس مطلبی پور، به نظر شـما چرا 
از مناطـق حفاظت شـده  بیـش از این هـا اسـتفاده نمی کنیـم؟ آیا در 
ایـن مناطـق بارگـذاری بیـش از این جایز هسـت یا نـه؟ باید چه 

دورنمایی از مناطق حفاظت شـده داشـته باشـیم؟

 مهنـدس مطلبی پـور: بنده با مؤسسـه تحقیقات جنگلها 
و مراتـع کشـور از زمانـی که به عنوان باغ گیاه شناسـی 

معـروف بوده، آشـنا هسـتم. با سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری کشـور هـم کـه بعـد از 

ملی شـدن جنگل هـا  قانـون  تصویـب 
قـدری بیشـتر فعال شـد و 

خــاص  قالــب 
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ش  د خو
را گرفت، آشـنایی دارم. 
مراتـع،  و  جنگل هـا  از  حفاظـت 
و  جنگل هـا  ملی شـدن  قانـون  از  پـس 
مراتـع در سـازمان جنگل هـا و مراتـع شـکل 
واقعـی خـودش را پیـدا کـرد و در همـان موقـع 
شـروع بـه رشـد و توسـعه کـرد. از دل ایـن سـازمان 
نیـز مرکـز تحقیقـات بـه شـکل هدف دارتـر، مسـتقل تر و 
شـکیل تر بـه وجـود آمـد. بنـده از همـان موقـع بـا مجموع 
نشـریات سـازمان جنگل هـا، در زمـان آقای مهندس شـیدایی 
که مطلب می نوشـتند، آشـنا بـودم. وقتـی وارد سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت شـدم از این سـازمان دور نبـودم و هیچ وقت اهداف 

آن را از سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور جدا نمی دیدم. 
معتقدم تمام عوامل طبیعی و موجودات زیسـتمند در سـطح کره زمین 
و حتی فراتر از آن همچون مسـائل جو نیز بر مسـائل محیط زیسـت 
بشـر تأثیر گذارنـد و بایـد بـه آن توجـه شـود. بـه نظـر بنـده، اگر 
فـرض کنید اتفـاق یا چالشـی در یکـی از کرات آسـمانی دیگر 
رخ دهـد خـواه، ناخـواه کـره زمین را نیـز متأثر مـی کند. کما 
این کـه االن هـم هسـت و از چالش هایی که در خورشـید و 
مـاه اتفـاق می افتـد، زمیـن هم تأثیـر می گیـرد. ولی اگر 
فقـط در مورد محـدوده کره زمین بحث کنیم، انسـان 
نیـز جزء همـان اکوسیسـتم اسـت. در این میان 
بخشـی از فعالیت هـا در قالـب قانـون به 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
محول شـده، بخشـی 

از فعالیت هـا بـه سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور محول 
شـده، بخشـی به سـازمان بهداشـت محیـط و بخش هـای مختلفی نیز 
بـه سـازمان های دیگـر محول شـده اسـت. همه ایـن سـازمان ها با هم 
مرتبـط می شـوند و زنجیـری مسـدود هسـتند کـه از حلقه هـای ریز و 
درشـت تشـکیل شـده اند. حلقه درشـت کـه خـودش را درشـت ترین 
حلقـه می دانـد، انسـان اسـت. حلقه های ریـز هم مهم هسـتند. اگر یک 
حلقـه ریـز از هم گسسـته شـده و از بین بـرود درواقع تمـام این زنجیر 
از هـم گسسـته شـده اسـت. مهم نیسـت چه حلقـه ای باشـد، بلکه هر 
حلقـه ای می توانـد باشـد. نشـریات مؤسسـه تحقیقات جنگلهـا و مراتع 
کشـور، چـه آنچه که به طور مسـتقیم خودش منتشـر کـرده و چه زیر نظر 
یا حمایت این مؤسسـه بوده، جزو نشـریات علمی محسـوب می شـوند. 
یعنـی جنبه هـای علمی در نشـریه، کتاب و مجموعه ها  دیده شـده اسـت. 

در یـک نشـریه علمی حالتی از بی طرفی مطرح اسـت؛ یعنـی بدون توجه 
بـه افـراد، روش ها و سـایق، دسـتاوردهای علمی را بدون جانـب داری و 
جهت گیری بیان می کنند. این گونه که اشـاره شـد این نشـریه وارد مسـائل 
چالشـی محیط زیسـت هم می شـود. یعنـی مؤسسـه ای که تـا پیش از این 
می گفـت بـه مـن ربطـی نـدارد، حـاال می گویـد بـه من هـم ربـط دارد! 
درنهایـت بایـد بگویم که مسـائل اقتصـادی و اجتماعی جوامـع پیرامونی 
مناطـق حفاظت شـده آن قدر زیاد اسـت که ایـن مناطق بیـش از این توان 
بارگـذاری ندارنـد. به ویـژه بارگذاری هـای مخرب ماننـد بهره برداری های 
بی رویـه و طرح هـای غیراصولـی از مناطق با نام توسـعه که یکـی از آنها 

مسـکن مهر بود.

 طبیعـت ایـران: جنـاب آقـای مهنـدس اعلمـش  نظـر شـما در مورد 
سـؤاالت مطرح شـده چیسـت؟
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آنها  ارزش 
کاسـته شـده و عنـوان ملـی 

بـودن از آنهـا حـذف و فقط بـه منطقه 
»حفاظت شـده« بسـنده شـده اسـت. به طـور 

مثـال زمانـی پارک ملـی تـوران وجود داشـت اما 
حـاال صحبـت از منطقه حفاظت شـده توران اسـت! یا 

این کـه صحبت از پناهـگاه حیات وحش می شـود. پارک 
ملـی دریاچـه ارومیـه هم بـه منطقـه حفاظت شـده دریاچه 

ارومیه تبدیل شـده اسـت. اینها یعنی چه؟ یعنـی خودبه خود در 
طـول زمـان بـا تعامل یا اجبـار توسـعه گری، قبول کردیـم که از 

آن الزامـات اجبـارآور قانونـی یک قدم عقب تر برویـم. درحالی که 
در بعضـی از ایـن مناطـق به هیچ وجه نباید هیچ  نـوع اتفاق مصنوعی 

و دسـتبردی از سـوی انسـان انجام شـود. یعنی حتی اگـر زمانی یک 
واقعـه طبیعـی مانند رعد و  برق، آتش سـوزی و غیره هـم رخ دهد باید 

به صـورت طبیعـی رونـد خـود را 
طـی کنند و کسـی مانع از این 
کار نشـود. پوسـیدگی یا به 
سـر آمـدن عمـر طبیعی و 
بیولوژیکـی یـک درخت، 
بایـد بـه صـورت طبیعی 

بیفتد.  اتفاق 
لبتـه  ا
مناطـــق 
دیگـری 
در  هـم 

تعامـات جهـــانی برایمان شـناخته شـده اند. در مـورد ذخیره گاه های 
زیسـت کره )Biosphere Reserve( بـا توجـه بـه سـوابق علمـی و 
کارشناسـی دوسـتانی که در مورد آن کار کردند، مقاالت ارزشـمندی 
هـم در ایـن ارتبـاط ارائه شـده اسـت. تـا آن جایـی که من بـه یاد 

دارم 11 منطقـه جهانـی شناخته شـده وجـود داشـت کـه در آنها 
منبعـث از برنامـه MAP تحقیقاتـی انجـام می شـد. مـا در این 

مناطـق، نظـارت و درواقع مانیتور می شـدیم و البته قرار نبود 
در ایـن مناطـق فعالیت انسـان کنار گذاشـته شـود. پارک 

ملی توران که بسـیار ارزشـمند بـود آن موقع ذخیره گاه 
زیسـت کره محسـوب می شـد. در کنـار آن مـردم 

و فعالیت هـای آنها هـم در آن منطقـه دارای 
ارزش اکولوژیکـی و محیط زیسـتی 

بـود. همچنین بعضـی از 

ــم، انتشــار  ــم اشــاره کن ــدا الزم می دان ــدس اعلمــش: در ابت  مهن
ــی  ــول علم ــم و اص ــه اول از عل ــد در درج ــه بتوان ــریاتی ک نش
ــر  ــه بهت ــت. چ ــی اس ــیار کار خوب ــد، بس ــته باش ــب داری داش جان
ــرایطی  ــفانه االن در ش ــد. متأس ــت باش ــم طبیع ــن عل ــه ای از آن  ک
ــت و  ــم وضعی ــم بگویی ــک کام می توانی ــه در ی ــم ک ــرار داری ق
ــن در  ــت. ای ــوب نیس ــه مطل ــچ وج ــران، به هی ــت ای ــرایط طبیع ش
حالــی اســت کــه خوشــبختانه یــا متأســفانه زمانــی  کــه به عنــوان 
ــت کارم را  ــت و محیط زیس ــث طبیع ــه در بح ــک دانش آموخت ی
ــی  ــات طبیع ــد اتفاق ــا می گفتن ــه م ــاتید ب ــردم، اس ــروع می ک ش
ــا دورنمــای دوران زمین شناســی  ــا را ب ــر اســت و م ــی زمان ب خیل

ــد. ــنا می کردن ــی آن َآش ــات توال و اتفاق

در  می بینیـم  االن  کـه  اتفاقاتـی  نمی کردیـم  فکـر  به هیچ وجـه 
مـدت  نیـم قـرن، در کشـورمان بـه شـکل فاحشـی اتفـاق بیفتـد و 
نابـودی بعضـی از منابـع زیسـتی طبیعـی را در حـد و انـدازه قابـل 
توجهـی ببینیـم؛ ماننـد خشـک شـدن دریاچه پریشـان، از بیـن رفتن 
خیلـی  و  ارومیـه  دریاچـه  نامطلـوب  وضعیـت  بختـگان،  دریاچـه 
از مناطـق دیگـری کـه شـاید چـون در چشـم انداز عمومـی نیسـتند 
عامـه مـردم از آنهـا اطالعاتـی ندارنـد. امـا ایـن موضـوع بـرای 
کسـانی که بـا طبیعـت ایـران سـروکار داشـته اند بسـیار غم انگیـز 
اسـت. ماننـد انقـراض ده گونـه گیاهـی یا حتـی دو گونـه گیاهی که 
به طـور مثـال پنجـاه سـال پیـش وجـود داشـته و االن وجـود نـدارد. 

سـازمان حفاظت محیط زیسـت بنا به تعاریف خـودش در آن زمان 
 )In situ( معتقـد بـود کـه طبیعت ایـران نیاز به یـک بانـک ژن طبیعـی
دارد. درسـت هـم می گفـت، چراکـه االن در زمان کوتاهی بـا این مقوله 
به صـورت چالشـی و جـدی مواجه هسـتیم. بلـه حتمًا بایـد یک بانک 

جامـع ژن طبیعـت ایران داشـته باشـیم و از آن حفاظت کنیم.
مـن نـام مناطـق حفاظت شـده را مناطـق ویـژه زیسـتی کشـور 
می گـذارم. چـون در طبقه بنـدی IUCN همین چهار منطقـه ای که آقای 
دکتر قصریانی به درسـتی در موردشـان صحبت کردند، وجـود دارد. البته 
در قوانین محیط زیسـت نیز مناطق حفاظت شـده، پناهگاه حیات وحش، 
پـارک ملـی و آثـار طبیعی ملی اشـاره شـده اسـت. چگونگـی انتخاب 
ایـن مناطـق هم، داسـتانی طوالنـی دارد که بـه کانون شـکار برگرفته از 
قانون منـدی این قضایـا در سـال 1346، فعالیت های افراد پیشکسـوتی 
مثـل مهنـدس مطلبی پـور و اقدامـات افراد دیگـری که از لحـاظ زمانی 
فاصلـه معنـی داری بـا یکدیگـر ندارند، برمی گـردد. جالب اسـت که آن 
موقـع وقتـی  وارد این مناطق می شـدیم نمـا و نمود بانـک ژن طبیعی را 
مشـاهده می کردیـم. همه چیـز در آنجا تقریبًا کامل و دسـت نخورده بود. 
ولـی ایـن که ممکن بـود برداشـت های بی انصافانـه ای هـم در ارتباط با 
نوع حفاظت اتفاق بیفتد، اصًا درسـت نیسـت. در مناطق حفاظت شـده  
خیلـی از فعالیت هـا، مجـاز و قانونـی بـوده و هسـت. تنهـا جایـی کـه 
محدودیـت جـدی دربـاره آن لحاظ شـده پارک ملی اسـت. متأسـفانه 
اکنون حتی در بعضی از مناطق در پارک ملی هم، نتوانسـتند این شـرایط 
را حفـظ کننـد. یعنی ما در گذشـته مناطقی با عنوان پارک ملی داشـتیم 
کـه مصوبـه قانونی هـم دارد. ولـی االن در طـول زمان خود بـه خود از 
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مـا چنـد روز پیـش صـد و بیسـتمین شـهید 
کردیـم.  کشـور  تقدیـم  هـم  را  محیط بـان 
کـدام سـازمان دولتی اسـت که بـرای حفظ 
یـک گونـه گیاهـی یـا یـک گونـه جانوری 
جـان نیرویـش را در طبق اخـالص بگذارد؟ 
طبیعـت  در  کار  عاشـق  کـه  افـرادی  فقـط 
هسـتند یـا نیروهای سـازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیـزداری کشـور، قرق بان هـا، کسـانی 
که عهـده دار حفاظـت هسـتند و محیط بان ها  

پـای در ایـن میـدان گذاشـته اند.

 در قوانیـن جاری کشـور تعـداد نیروهای 
نظامـی، انتظامـی و غیره فـراوان اسـت ولی در 
ارتبـاط با موجـودات زنده و احتمـاالً غیر زنده، 
هیـچ مدافعـی به غیر از کسـانی که اشـاره کردم 
وجـود ندارد. بـه نظر من اگر کسـی عنوان کند 
که یکی از معارضان توسـعه در کشـور مقررات 
و اقدامـات بازدارنـده از سـوی دسـتگاه هایی 
یـا  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  مثـل 
سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور 
اسـت، ایـن ادعایـی غلـط اسـت. چـون ایـن 
سـازمان ها هرگـز عامـل بازدارنـده ای بـرای 
توسـعه کشـور نیسـتند. متأسـفانه گاهی اتفاق 
می افتـد که به طور مثـال مدیـری وارد مجموعه 
سـازمان محیط زیسـت می شـود و فکر می کند 
محیط زیسـتی کـه جلـوی توسـعه را می گیرد، 
»محیط ایسـت« اسـت! بـه اعتقاد بنـده چنین 
چیـزی واقعیـت نـدارد و ایـن قبیـل افـکار و 
برچسـب ها نشـان دهنده نبـود آشـنایی ابتدایی 

افـراد با محیط زیسـت اسـت.

 طبیعـت ایـران: جنـاب آقـای دکتر پیراسـته 
شـما چه  نظری در مورد سـؤاالت مطرح شـده 

دارید؟

 دکتر پیراسته: بنده هم تشکر می کنم از این که به 
هرحال دل مشغوالن طبیعت ایران را منزلتی قائل 
شدید که در گفتمانی در خدمت عزیزان باشیم. 
به قول سعدی ما دل پر دود داریم و جامه 
کبود. در مورد خدمات، مسئولیت ها و 
مرارت هایی که در دهه های گذشته 
متحمل  ایران  طبیعت  حفظ  برای 
قرآن  با  را  کامم  ابتدا  بنده  شدیم، 
مجید شروع می کنم: »بسم اهلل الرحمن 
االَرِض  فِی  لَُکم  َزَرَع  وما  الرحیم 

ُمختَلَِفآ اَلوانُه اِّن فی ذالَِک اِلیاِت لَِقوِم یََذ َکرون.« 
چه زیبا قرآن تشریح می کند که ما در خلقت 
گیاه یا نباتی، مسئلتی روا داشتیم ولی متأسفانه 
بیشتر غافلند و این معنا را درک نمی کنند. الزم 
می دانم به دوران پر فراز و نشیبی اشاره کنم که 
در برنامه ریزی های مختلف با مسئولیت حفظ 
محیط زیست در جایگاه محیط بانی پشت سر 
گذاشتیم. من به یاد این سروده می افتم که در 
روز وداع از سازمان با سوز و تاب تمام گفتم 
ولی هیچ کس متوجه نشد که چه گفتم! چراکه 
متأسفانه هیچ گاه کسی به عظمت نگاهبانی و 
پاسداری طبیعت از سوی محیط بانان دل خسته 
و رنجدیده پی نبرد و هیچ گاه رویکرد صمیمانه و 
منطقی دراین باره وجود نداشت: »چه گویم چه ها 
دیده ام سال ها / اسیرانه نالیده ام سال ها - در این 
من  که  گیاهی   / است  آتش  خور  در  زندگی 
چیده ام سال ها -  ز بی مقصدی چون یکی گردباد 
/ به هر سوی پیچیده ام سال ها - من آن کرم 
شب تاب زندانی ام / که دزدانه تابیده ام سال ها« 
ابر  »چو  می گوید:  که  است  این جا  کام  جان 
بهاران در کوهسار / چه بیهوده باریده ام سال ها« 
و در آخر می گوید: »ز لب های من خنده هرگز 

مجوی / که من سفره برچیده ام سال ها« 
ــت ــازمان حفاظ ــه س ــه ب ــی ک مأموریت
 محیط زیست محول شده، به عظمت حفظ و 
استمرار »حیات« است. درواقع محیط زیستی ها 
دادستان حقوق حیاتی نسل امروز و فردا  هستند، 
ولی در هیچ مقطعی، به مقتضای این مأموریت، 
به هیچ وجه  داشته اند،  که  تسهیاتی  و  امکانات 
متوازن نبوده است. نگاه مِن محیطبان به رویکرد 
دولت آقای روحانی که خود را محیط زیستی 
تلقی می کند، منفی است. حاال رئیس جدیدی به 
نام آقای دکتر عیسی کانتری از مجموعه وزارت 
نخستین  در  او  است.  آمده  کشاورزی  جهاد 
روزهای مسئولیت خود برخی اختیارات را به 
برنامه ریزی هایی محول کرد که از دید بنده، هم 
خوب و هم بد است. از این جهت که ما باید حتمًا 
خودمان را ارزیابی کنیم، خوب است. برخی از 
بدبین  و  زدن  عامل صدمه  ما، خود  همکاران 
کردن مردم به نظام و مسئولیت های ملی هستند. 
تخریب  عوامل  بزرگ ترین  از  یکی  همچنین 
طبیعت ایران فقدان استفاده صحیح و قانونی از 
اختیارات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور بوده است. این سازمان حتی در مناطقی 
که ما عهده دار مأموریت حفظ طبیعت بودیم، از 

ایـن مناطق به صـورت جزایـر یا بهتر 
بگوییـم بانـک ژن طبیعی هسـتند. 

طبیعـت ایـران مشـتمل بـر منابع 
 طبیعی، مرتع، جنگل و غیره اسـت که 
فقـط حـدود 10/5 درصـد در اختیار 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت قرار 
دارد. البتـه حتـی کمتـر از ایـن مقدار 
بـود کـه در 10، 15 سـال اخیـر بـه 
ایـن رقـم افزایـش یافت. حال سـؤال 
اینجاسـت کـه آیـا واقعـًا جریـان توسـعه در 
کشـورمان، نگـران ایـن 10 درصـد اسـت؟! 
گذشـته  در  محدوده هایـی  این کـه  جالـب 
به عنـوان منطقه A انتخاب شـده اند کـه به طور 
عمـده پارامترهـای تعیین کننـده آنها، نداشـتن 
تعـارض بـا فعالیت های انسـانی بـود. البته در 
یک پنجـم منطقه حفاظت شـده، مقـررات کمی 
سـخت گیرانه تر اسـت که با عنـوان مناطق امن 
تعریف می شـود و بقیه فعالیت ها تحت شـرایط 
و ضوابـط اتفـاق می افتـد. سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت فقـط 10 درصـد ایـن منطقه ها 
را حفاظـت می کنـد و تـا چند سـال پیش این 
سـازمان بـرای بسـیاری از ایـن مناطـق هیچ 
گونه سـندی نداشـت. جالـب این که اگر شـما 
بخواهیـد یـک طـرح بهره بـرداری از گونـه ای 
را اجـرا کنیـد یـا یک مرغـداری یـا گاوداری 
بسـازید ابتدا مجوز گرفته و بعد از مدتی سـند 
می گیرید. اما سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
بعـد از ایـن همـه سـال فعالیت حتی بـرای آن 
یک پنجـم هـم سـند هـم نداشـته اسـت. آیـا 
ایـن ظلم نیسـت؟! ایـن همه محدودیـت برای 
سـازمانی کـه نیروهایـش بـرای انجـام وظیفه 
طبیعـت  از  حفاظـت  و 
جان فشـانی  کشـور 
به هیچ وجـه  می کننـد 

نیست.  روا 
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بدیهی ترین مسئولیت خود شانه خالی می کرد. 
مگر ما در بحث تعادل دام و مرتع، قانون نداریم؟ 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 
این زمینه چه عملکردی داشته که امروز باید 
دل مویه برای طبیعت ایران بشنویم؟ در مناطقی 
جنگل ها،  سازمان  بود  ما  مدیریت  تحت  که 
مراتع و آبخیزداری کشور کارشکنی می کرد. این 
مسائل را باید به چه کسی گفت؟ همه ما به عنوان 
اکنون  که  ایران، می دانیم  اعضای محیط زیست 
بحران آب که بسیار جدی شده مربوط به حوزه 
پوشش گیاهی، حفظ طبیعت، حفظ جنگل ها 
و مباحثی از این دست است. در این میان چه 
کسی مقصر بوده است؟ آیا سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور مقصر بوده یا این که 
وزارت جهاد کشاورزی به وظایفش به درستی 
عمل نکرده است؟ وزارت جهاد کشاورزی، ایران 
را به عزای آب نشانده است و بعد االن می آیند 
ابراز عقیده و اعام موضع می کنند!  دراین باره 
اگر ما قدری به مسئولیت های شرعی، اخاقی 
مسائل  از  بسیاری  کنیم  توجه  خود  قانونی  و 
منفی رخ نمی دهد. متأسفانه در سال های متمادی 
گذشته دولت هایی که بر سر کار آمدند، بیشتر در 
زمینه محیط زیست  شعار دادند و بعضی ها هم 
نیم نگاهی به آن داشتند. بی تعارف عرض کنم که 
بجز دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی 
که یک نگاه منطقی وجود داشت و ما آن موقع 
مسئول و دست اندکار بودیم، احساس می کنم در 
بقیه دوره ها بیشتر در این زمینه حرف زده اند تا این 
که با یک رویکرد درست، عمل کنند. من در سال 
1364 که مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان 
بودم، در نشستی خطاب به آقای دکتر منافی، 
رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در مورد بحث مساعدت های مسئوالن، همکاری 
نکردن ارگان ها و غیره با صراحت گفتم که اگر 
می خواهید محیط زیست به نحوی جان بگیرد و 
به گونه ای حفاظت نسبی انجام شود، شما باید 
دینی  نگاه  با  توجیهی  جلسات  اول  وهله  در 
رؤسای  جمعه،  ائمه  وزراء،  برای  اخاقی  و 
دادگستری و دادستان ها، استانداران، فرمانداران و 
نمایندگان مجلس تشکیل دهید! چون ما هر کجا 
که در تنگنا قرار می گرفتیم دست یکی از این ها 
را در حادثه می دیدیم. بنابراین این دغدغه ها راه 
به جایی نخواهد برد. البته کار نشریه »طبیعت 
ایران« ارزشمند است و واقعًا جای تقدیر و تشکر 
دارد چراکه در حد توان خود، تاش می کنید. 

ولی تا زمانی که نگاه تمامی مسئوالن مملکت به 
سمت و سوی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 
معطوف نشود، ما بهره ای از این مباحث نخواهیم 

برد و توصیه ها هم به گونه ای ابتر خواهد ماند. 
االن اسـتانداران به عنـوان نمایندگان دولت 
و والیـان منطقـه، اختیـارات گسـترده ای دارند. 
آنهـا حداقـل ده نفـر مشـاور دارنـد ولی شـما 
یـک اسـتاندار بـه بنـده معرفـی کنیـد که یک 
مشـاور محیط زیسـتی و منابـع  طبیعی داشـته 
باشـد؟ پـس فاجعه اسـت. فقط با حـرف زدن 
کـه محیط زیسـت مملکت درسـت نمی شـود. 
تـازه ایـن بـا وجـود ابـاغ سیاسـت های کلی 
محیط زیسـت نظام توسـط مقام معظـم رهبری 
اسـت کـه برگرفتـه از دیـد تیـز و هوشـمندانه 
آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی بـود کـه خـدا 
رحمتـش کنـد. البته این سیاسـت ها به سـران  
قـوا اباغ شـده و کمی هم رویکردها متناسـب 
درواقـع  قضیـه،  کان  در  ولـی  اسـت.  شـده 
نمی تـوان امیـدی بـه حفاظـت طبیعـت ایـران 
و زیسـت بوم مناطـق مختلـف کشـور داشـت، 
مگـر این کـه تمامـی امکانـات یک جا باشـد. 
البتـه ارگان هـای نظامـی  هـم در برخـی موارد 
مشـکاتی برای محیط زیسـت ایجـاد  کرده اند. 
چراکـه به راحتـی بعضـی از مناطـق طبیعی را 
تحـت تصـرف خـود درآورده انـد. در حالی که 
از لحـاظ قوانیـن و مقـررات سـلبی و طبیعی، 
هیـچ چیـزی کم نداریم و شـاید پیشـرفته تر از 
کشـورهای دیگـر هـم هسـتیم. اصـل پنجاهم 

قانـون اساسـی در جـای خـود 
افتخاری محسـوب می شود 

ولـی چقدر به این سـمت  
و سـو حرکت شده است؟ 

بحـران  کـه  االن  فقـط 
کمـی  شـده،  نمایـان  آب 

توجه هـا بـه ایـن قضیه 
جلب شـده اسـت. 

آیـا حتمـًا بایـد ریزگردها و بحران هـای آب و 
مشـکالت جمعی به جایی برسـد کـه دیگر به 
تنگنا بیفتیم و به راسـتی آیا گریـه کردن برای 
ایـن چالش ها سـودی دارد؟ بی تعـارف بگویم 
مـا به طـور عمـد محیط زیسـت ایـران را بـه 
ایـن روز انداخته ایـم و ایـن وضعیـت حاصـل 

بی توجهـی و قدر ندانسـتن طبیعت اسـت.
ما با محرومیـت، معصومیت و مظلومیت 
بسـیار عجیبی حافـظ مناطق مـان بودیم و در 
اسـتان های مختلـف وضـع به همیـن صـورت 
بـود. البتـه رنج هـا و غمـی کـه بـرای حفـظ 
باعـث  شـدیم  متحمـل  کشـور  زیسـت بوم 
روسـفید  الهـی  پیشـگاه  در  کـه  می شـود 
باشـیم. چراکـه در وهله اول بایـد در محکمه 

عـدل الهی پاسـخگو باشـیم.

 البتـه اگـر روزی بخواهنـد عملکردهـای 
مـا را بررسـی کننـد بایـد خیلـی از آنهایـی 
کـه االن گزافه گویـی می کننـد بـه پـای میـز 
محاکمـه کشـیده شـوند. از سـال 1352 یـا 
53 کـه وارد محیط زیسـت شـدیم  دقیقـًا ایـن 
رونـد قهقرایـی طبیعـت ایـران را شـاهد بودم. 
امـا خداوکیلـی بخـش محیط زیسـت در حـد 
ایثـار و پایمـردی عمل کـرده اسـت. ولی چرا 
بـه ایـن روز افتادیـم؟ چـرا در ایـن زمینه یک 
ارزیابـی آسیب شناسـی از سـوی دولـت، اداره 
بازرسـی کل کشـور، اصل 90 مجلـس و غیره 
وجـود نـدارد؟ متأسـفانه همـه فقـط حـرف 
زده ایـم. از ایـن بـه بعـد هـم اتفاقـی نخواهـد 
افتـاد. قبـل از انقـاب بـرای مسـئولیت های 
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زمستان،  و  برف  هنگام  است.  حیات وحش 
می کند  حرکت  قشاق  سمت  به  حیات وحش 
و موقع گرم شدن هوا نیز به طرف میان بند و 
سپس به ییاق می رود. اگر ما از این شبکه ها 
و کرویدورها حفظ و مراقبت نکنیم، که نشده، 
مطمئنًا حیات وحش آسیب می بیند. قطع مسیر 
تنوع زیستی است  تهدیدهای  از  ارتباطی یکی 
که باعث ایجاد هم خونی در بعضی نقاط شده و 
در این هم خونی، اصل حیات وحش با نابودی 
مواجه شده است. االن بسیاری از جمعیت های 

حیات وحش  ما این گونه است. 
بسیاری از سازمان ها و ارگان ها که در آغاز 
درخواست چند هکتار زمین داشتند، اکنون شاید 
اولیه را تصرف کرده اند.  برابر آن موافقت  صد 
به عنوان مثال، امروز که ما با چالش آب مواجه 
هستیم و همه مسئوالن هم به این موضوع اذعان 
دارند، چرا به  سراغ پارک ملی الر رفتند؟ برای 
این که آب تهران را حفظ کنند. در تعاریف قانونی 
ما گفته شده که از پارک های ملی نباید استفاده 
شود. پارک ملی الر درواقع ذخیره گاه و منبع آب 
ما هست و باید پوشش گیاهی را در حوزه آبخیز 
آن حفظ کنیم تا بتوانیم در قسمت ها و سدهای 
پایین، آب داشته باشیم. اما االن در این پارک 
ملی، چند برابر ظرفیت دام وجود دارد و در کنار 
آن زنبورداری و ماهیگیری هم می شود! به تازگی 
زمین خواری هم در آنجا رخ داده و با تمام این ها، 
نامش هم پارک ملی است! متأسفانه ما حتی از 
مناطقی که از نظر قانونی باید برای ذخایر آینده 
حفظ شوند، نتوانسته ایم مراقبت کنیم. از تهدیدها 
اختصاص  مناطق،  این  بزرگ  چالش های  و 
منطقه  به عنوان  حفاظت شده  مناطق  یک پنجم 
امن است. منطقه امن باید حفاظت های خاص 
وقت  هیچ   درحالی که  باشد،  داشته  را  خودش 
تاکنون، سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته 
با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به 
توافق برسد که حداقل این یک پنجم منطقه امن 
را بتواند حفظ کند و دام وارد آن نشود. اگر در 
نقطه تجمع حیات وحش در فصل زادوولد، دام 
وارد شود، سگ های گله با حیات وحش چه 
خواهند کرد؟ یعنی ما نتوانسته ایم حتی یک پنجم 

نقطه امن مان را هم حفظ کنیم. 
به  می توان  تهدیدها،  دیگر  از  همچنین 
تغییرات اقلیمی، فشار جمعیتی، تکه تکه کردن 
زمین، معدن کاوی و شکار، تغییر کاربری ، وجود 
نیاز  جوابگوی  نمی توانند  که  ناقص  قوانین 

محیط زیست 
بانفـوذ  آدم هـای  از 
روال  می کردنـد.  اسـتفاده 
خوبـی هـم بـود کـه از قدرت 
این افراد برای حفظ محیط زیسـت 
مرحـوم  می شـد.  اسـتفاده  کشـور 
کردسـتان،  در  امیـر زاده  آقـای حـاج 
واقعـاً جایـگاه و اقتـدار بسـیار ویـژه ای 
داشـت. چه طـور شـد کـه بـا آن امکانات 
کـم و مقـررات اندکـی کـه آن زمـان بـود، 
محیط زیسـت ایران بسـیار بهتـر از االن بود؟ 
متأسـفانه مـا اعتقادی به حفظ محیط زیسـت  
نداشـته ایم و فقـط حرف زده ایم. مثل پزشـکی 
کـه سـیگار می کشـد و خـود می دانـد کـه بد 
اسـت. همانند عالم بـدون عمل اسـت. درواقع 
در بخـش حفـظ طبیعت هـم در ایـران همین 
اتفـاق افتـاد. حاال نقطـه عطفی ایجاد شـده و 
البتـه به قول فرنگی ها It's so late. در اسـتان 
فـارس منطقه ارژن نابود شـد و محیط زیسـت 
هم به دالیل مختلف نتوانسـت کاری بکند. در 
اوایـل انقاب سـازمان محیط زیسـت تـا مرز 
انحـال پیـش رفت. خـدا رحمت کند شـهید 
رجایـی را که آقای میرزا طائف را به سـازمان 
محیط زیسـت فرسـتاده بود تا در صورت نبود 
کارآیـی، آن  را منحـل کنند. او بعد از آشـنایی 
بـا اهـداف و فعالیت های محیط زیسـت، یکی 
و  شـد  محیط زیسـت  حفـظ  طرفـداران  از 
مراتـب را نیـز بـه شـهید رجایی منتقـل کرد.
رسانه  اصحاب  همکاری  نبود  همچنین 
به ویژه رسانه ملی هم معضل دیگری است. 
زمانی در تهران می خواستیم برنامه آموزشی 
برای مردم ارائه کنیم تا بیاموزند که چکار کنند 
تا جان خودشان را حفظ کنند. صدا و سیما 
اعام کرد که باید ثانیه ای چند میلیون 
در  االن  خوشبختانه  بدهید!  تومان 
برنامه ششم توسعه کشور سهم صدا 
و سیما در این زمینه مشخص و 
تصویب شده است. مسئله 
که  است  این  بعدی 
ارشد  مدیران 
سازمان 

ناتوان  مسائل  از  برخی  حل  در  محیط زیست 
هستند.

جایگزیـن  شایسته سـاالری  کـه  زمانـی  تـا 
رویکردهای غلط نشـود مشـکل حـل نخواهد 
شـد. گاهی اوقـات به طورمثـال در یک بخش 
مدیریـت عمومی ماننـد ثبت اسـناد و امالک، 
اسـت  ممکـن  کـه  می گیـرد  قـرار  مدیـری 
ناکارآمـد باشـد و صدمه ای بزنـد. مدیر بعدی 
می توانـد کم کـم به نحـوی ایفـای نقـش کند، 
اسـناد اصالحـی تهیـه کـرده و مسـائل پیـش 
آمـده را حـل و ترمیـم کنـد. اما اگـر مدیرکل 
محیط زیسـت و مدیـرکل منابع طبیعـی فـرد 
ناتوانـی باشـد، در ایـن صـورت بـا ایـن اقدام 
پیکـره و بـن حیـات را از دسـت می دهیـد. آیا 
می شـود جبران کـرد؟ تا زمانی که شایسـتگان 
و نخبگان سـر جایشان ننشـینند این مشکالت 

وجـود خواهد داشـت. 

اتاق فکری که اینجا یا در وزارت جهاد 
یا  دیدگاه  از  چقدر  شده  تشکیل  کشاورزی 
زمانی که  گرفته اند.  بهره  پیشکسوتان  تجربه  
طرح کاهش آلودگی هوای تهران تهیه می شد، 
در همایشی برای آلودگی هوای شهر تهران، 
در  تهران  دپارتمان  به  را  ما  رفتیم.  ژاپن  به 
توکیو بردند که ده برابر این اتاق بود. 4، 5 نفر 
پیرمرد تا حدود 95 سال سن دور هم نشسته 
چه  افراد  این  خدایا  گفتم،  خود  با  بودند. 
مطرح  خوبی  بسیار  مباحث  هستند.  کسانی 
شد. مترجم گفت که این افراد کارشناسان و 
مدیران ارشد محیط زیست هستند و تا روزی 
مشورتی  حوزه  در  نظراتشان  از  زنده اند  که 
استفاده می کنند. اما متأسفانه در کشور ما گاه 
شایسته ساالری چنان رنگ می بازد که گویی 

اصًا محلی از اعراب ندارد! 

باید  حفاظت شده  مناطق  قصریانی:  دکتر   
تا  باشند  پیوسته  هم  به  شبکه های  به صورت 
بتوانند تمام نقاط اکولوژیک کشور را پوشش 
همه  تقریبًا  حفاظت شده  مناطق  چراکه  دهند؛ 
منطقه های اکولوژیک کشور را در بر می گیرند، 
بین آنها است.  ولی اشکاالت عمده در شبکه 
حیات وحش مثل گیاه نیست که ثابت باشد بلکه 
در حرکت است. گفته می شود ییاق و قشاقی 
از  برگرفته  نیز  می دهند  انجام  افراد  برخی  که 
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برنامه  یک  فقدان  و  باشند  محیط زیست  روز 
استراتژیک در کشور برای این حوزه اشاره کرد. 
طرح مناطق حفاظت شده نباید رها شود بلکه 
باید به روز شده و همراه با بازنگری و براساس 
معیارهای جهانی زون بندی انجام شود تا استفاده 
معدن کاوی،  کنیم.  مشخص  را  زون ها  درون 
منطقه  خارج  یا  داخل  در  چون  است  آسیب 
ضوابط محیط زیستی رعایت نمی شود و موجب 
تخریب شده اند. به همین دلیل هر وقت توانستیم 
صنعت یا معدن را مجاب به سازمان دهی کنیم 
بهره برداری کرده  معیارهای جهانی  با  برابر  که 
بهره برداری  و مناطق حفاظت شده را که مورد 
استاندارد  شیوه های  با  گرفته اند  قرار  معدنی 
شناخته شده بین المللی احیا کنند، در این صورت 

می توانیم به آنها اجازه فعالیت دهیم. 
در دنیا وزارت صنعت و معدن برای بازسازی 
مرتع استاندارد ارائه می دهد. آیا وزارت صنعت 
فقط تخریب  یا  این گونه است  ما هم  معدن   و 
می کند؟ بعد می گوییم کشور را ریزگرد فرا گرفته 
است. یکی از منشأهای تولید ریزگرد در کشور، 
غیراصولی  بهره برداری های  و  معدن کاوی ها 
نمی شود.  رعایت  ضابطه ای  هیچ  چون  است، 
صنعت هم همین گونه است. همه چیز روی کاغذ 
است و هیچکس حتی یک بار هم حاضر نشده با 
ضوابط و چارچوب ها کار و فعالیت کند. بنابراین 
همواره در حال صدمه  زدن هستیم. در مناطق 
حفاظت شده حداقل کاری که سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور می تواند بکند این است 

که براساس پروانه چرا و پروانه ورود دام، ابتدا 
تعداد دام و سپس زمان ورود و خروج آنها را 
پایش و کنترل کند. در هیچ منطقه حفاظت شده ای 
نه تعداد دام و نه زمان ورود و خروج آنها پایش 
نمی شود. به طورمثال با این که هنوز محیط آماده 
نیست، دام درونش هست یا هنگام ریزش بذر، 
دام حضور دارد و تا پاییز که برف می آید، باز هم 
دام داخل مناطق است. این مثال ها، گویای وجود 
مشکل ارتباط ارگانیکی بین سازمان های مختلف 
در جهت حفظ محیط زیست است. همچنین یکی 
از چالش ها، خود سازمـــان ها و دوایر دولتی 
هستند. برای اعام یک منطقه حفاظت شده باید 
به شورای عالی حفاظت محیط زیست مراجعه 
کنیم ولی در همان شورا، هیچ وقت، منافع ملی در 

نظر گرفته نمی شود. هر سازمانی منافع خودش را 
می بیند و به همین دلیل صدها درخواست سازمان 
و  مانده  راکد  آنجا  در  محیط زیست  حفاظت 
انجام نشده است! به طور مثال سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور حاضر بود یک منطقه 
حفاظت شده را به صنعت و معدن بدهد ولی به 
محیط زیست ندهد! درحالــی که وظیفـــه هر 
دو سازمان حفاظت از محیط زیست است. یکی 
دیگر از چالش های زیستگاه های ما که تخریب 
حفاظت  سازمان  خود  دیدند،  آسیب  و  شده 
محیط زیست است. این سازمان برای احیا و رفع 
آسیب مناطق حفاظت شده چه کرده است؟ هیچ! 
اصًا ســازمــان، سازمان اجـــرایی نیست یا 
حداقل نمی تواند با ســازمان های دیگــر که 

تخصص 
این  کار را دارند 

همکاری کند. سازمان 
حفاظت محیط زیست باید 

مناطق حفاظت شده را بررسی 
باید  که  پایشی  براساس  و  کرده 

انجام شود، ذخیره گاه های آسیب دیده 
فاقد  مناطق  باید  حتی  کند.  احیا  را 

کرده  حذف  را  اکولوژیک  ظرفیت های 
و سایر مناطق دارای توانمندی و قابلیت 

باید  اگر آب می خواهیم،  را اضافه کند. ما 
از پوشش گیاهی و تنوع زیستی در منطقه 
حفاظت شده مراقبت کرده و آنها را حفظ کنیم. 

اگر پوشش تنوع  زیستی مطلوبی در باالدست 
داشته باشیم، قطعًا با مشکل کمتری در زمینه 
آب روبه رو خواهیم شد. همه می گویند آب 
چرا  ندارد.  وجود  تاالب  حقابه  و  نیست 

برای  است؟  آمده  وجود  به  وضع  این 
در  باالدست  حوزه های  در  ما  این که 

مناطق حفاظت شده، نتوانستیم یک 
برنامه جامع مدیریتی برای حفظ 

این اکوسیستم ها پیاده کنیم و 
برای همین دچار مشکل 

یکی  شدیم.  بزرگی 
شاخص های  از 
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کشورهای 
ارتقای  پیشرفته، 
کمی و کیفی این مناطق 
است. صاحب نظران معتقدند 
که منطقه امن باید از یک پنجم 
به دوسوم افزایش پیدا کند.  فلسفه 
حفظ  حفاظت شده،  مناطق  وجودی 
ذخایر ژنتیکی برای نسل های آینده است 
و این کار باید در رویشگاه های طبیعی 
و همچنین بانک ژن به صورت بانک های ملی 
انجام شود. حال مسئله  اصلی چگونگی حفظ 

زیستگاه های  به عنوان  رویشگاه ها 
گیاهی و جانوری و ذخیره گاه های 

است.  ژنتیکی  و  بیولوژیکی 
ما  منحصربه فرد  گونـه های 
پس چگونه  هستند.  پراکنده 
معرض  در  گونه های  باید 
را  کشور  انقراص  و  خطر 

حفظ کرده و چطور آنها 
کنیم؟  مدیریت  را 

دیدگاه های ما 
باید نسبت 

به مناطق حفاظت شده عوض شود. مناطق 
ذخایر  برای حفظ  مناطقی  حفاظت شده، 
نباید  و  هستند  تنوع زیستی  و  ژنتیکی 
از آنها انتظار حل مشکات اقتصادی 
با  باید  ما  باشیم.  داشته  را  کشور 
ایجاد  شغل  اقتصادی  برنامه های 
به  نباید  برنامه ها  این  اما  کنیم 
این 10 درصد چشم داشته 
باشند و باید این مناطق 
آیندگان  برای  را 

حفظ 

کنیم. زون امن، موضوع دیگری است. زون های 
برنامه گردشگری  باید براساس  گردشگری را 
استفاده کنیم. گردشگری هم اگر درست و اساسی 
دارد. را  خود  مخرب  اثرات  و  پیامدها  نباشد 

 طبیعـت ایـران: چالش هـا و تهدیدهایـی که 
امـروزه مناطق حفاظت شـده را تهدید می کنند 

چه چیزهایی هسـتند؟

 مهنـدس مطلبی پـور: حداقـل 12 چالـش 
از 30 چالـش محیط زیسـتی، به طـور مسـتقیم 
مناطـق حفاظت شـده را تهدیـد می کننـد 
ریزگردهـا    -1 از:   عبارتنـد  کـه 
و  تاالب هـا  خشک شـدن   -2
دریاچه هـا ی داخلـی و مـرزی 
و تبدیـل آنهـا بـه کانون های 
بالفعـل تولیـد ریزگـرد 3- 
خشک شـدن  و  کم آبـی 
دائمـی  رودخانه هـای 

4-آلودگـی آب هـا
5-گرمـایش گلخانه ای 
و تغییرات آب و هوایی

6- تخریب جنگل ها و 
مراتع 7- تخریب 
شش  پو
و  گیاهی 

گسترش  و  کویر زایی  سوی  به  حرکت 
گونه های  انقراض  و  تهدید   -8 بیابان  ها 
ژنتیکی(  )ذخایر  جانوری  و  گیاهی  وحشی 
9- حفظ زیست بوم های خاص نظیر مناطق 
رویشگاه های  و  محیط زیست  چهارگانه 
مخرب  بهره برداری  گونه  هر  از  گیاهی  ویژه 
برای  برنامه ریزی  تقویت  و  غیرمعقول  و 
مناطق  این  از  بخردانه  بهره وری  و  مدیریت 
برنامه  بدون  طبیعت گردی  توسعه   -10
زیست محیطی  ماحظات  و  مدیریتی  مدون 
ارزیابی  انجام  ضرورت  به  بی توجهی   -11

اجرای  و  تصویب  از  قبل  زیست محیطی 
کم توجهی   -12 و  توسعه ای  فعالیت های 
به خصوص  و  مردم  مشارکت  اهمیت  به 
حفاظت  امور  در  روستایی  و  محلی  جوامع 
طبیعی  عرصه های  از  بخردانه  بهره وری  و 
گردشگری  صنعت  توسعه  در  به ویژه  کشور 
مدیریتی،  برنامه  یک  نشدن  تدوین  و  طبیعی 
بوروکراسی های  از  کاربردی و عاری  جدی، 
ارگان های  حداقل  یا  ملی  سطح  در  افراطی 
زمینه. این  در  مؤثر  و  ذی ربط  برنامه ریز 
و  چهارگانـه  حفاظت شـده  مناطـق 
اتفـاق  مناطـق  ایـن  بـرای  کـه  تهدیداتـی 
می افتـد زیرمجموعـه این چالش ها به شـمار 
منطقـه   50 بـرای  به همین دلیـل  می رونـد. 
طـرح مدیریـت تدوین شـده اسـت. در ابتدا 
ایـن مناطـق زون بنـدی و شناسـایی شـده و 
آنهـا  بـرای  گـزارش  و  نشـریه  جلـد   700
تهیـه شـد. همچنیـن در ایـن زون هـا انـواع 
و  بوم گـردی  تحقیقاتـی،  ماننـد  کاربری هـا 
غیره مشـخص شد. در گام دوم طرح تفصیلی 
ایـن مناطـق آغاز شـد. یکـی از چالش های 
پیـش روی مناطـق، نداشـتن برنامـه مـدون 
اسـت.  آنهـا  از  بسـیاری  بـرای  مدیریتـی 
در مورد مناطق حفاظت شده ای مانند آشوراده 
متأسفانه  دارد،  مدیریتی  طرح  و  ضابطه  که 
داشتن  باوجود  و  شده  بایگانی  طرح هایشان 
یک  خودش  این  می خورد!  خاک  متقاضی، 
ضابطه  متأسفانه  می شود.  محسوب  چالش 
ضابطه ای  اندک  هم  که  آنجایی  و  نداریم 
وجود دارد، رابطه بر ضابطه غلبه می کند. این 
بزرگ ترین چالش ما در مورد تمام ابعاد مناطق 
چهارگانه و سایر ابعاد محیط زیستی است. در 
مورد آزاد راه شمال گفته شده طبق ضابطه باید 
این  در  و  شود  ارزیابی  محیط زیستی  اثرات 
راستا نگرانی های تخریب منطقه، قطع ارتباطات 
متأسفانه  اما  شد.  مطرح  و...  اکولولوژیک 
اکنون مشاهده می کنیم که عالوه بر بی توجهی 
حتی  مختلف،  خسارات  بروز  و  ضابطه ها  به 
هم  آزاد راه  این  حریم  از  خارج  زمین های 
زیادی  تبلیغاتی  آگهی های  می شود.  تصرف 
هم برای خرید و فروش زمین های حاشیه ای 
از  قسمتی  حتی  می شود.  منتشر  آزادراه 
زمین منطقه حفاظت شده البرز مرکزی هم به 
شده  واگذار  طلبش  مقابل  در  پیمانکار  یک 
است.  ما  دردهای  و  دغدغه ها  این ها  است! 
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در بحـث آب هـم بایـد بگویـم کـه مـا 
زحمـت  بـه  را  خداونـد  رحمـت  نعمـت 
تبدیـل می کنیـم. آبـی کـه از آسـمان نـازل 
آب  شـود.  طبیعـت  جـذب  بایـد  می شـود 
هیچـگاه روی سـنگ نمی مانـد و در قـرآن 
هـم بـه این موضوع اشـاره شـده اسـت.  اما 
بـا غفلـت مـا، پوشـش گیاهـی  در جنگل و 
مرتـع بـه سـنگ تبدیـل شـد و در پـی آن 
وقـوع سـیل افزایـش یافـت. وقتـی سـیل 
تشـکیل  بحـران  سـتاد  نیمه شـب  می آیـد 
می شـود. آقـای وزیـر را از خـواب بیـدار 
می کننـد تا بـا هواپیما خـودش را بـه منطقه 
برسـاند. معـاون محتـرم رئیـس جمهـور هم 
بعـد از چنـد روز کـه مصیبت خوانی هـا تمام 
شـد، بـه منطقـه مـی رود، ارزیابـی می کند و 
می گویـد میلیاردهـا تومان به دام هـا، مزارع 
و انسـان ها خسـارت وارد شـده اسـت! در 
چنـد دهـه گذشـته هیـچ گزارشـی از تلـف 
شـدن انسـان ها، هـدر رفتـن میلیون هـا متر 
مکعـب آب و از بیـن رفتـن میلیون هـا تـن 
خـاک حاصلخیـز ارائـه نشـده اسـت! اکنون 
آب بـه بحـث روز همـه تبدیـل شـده ولـی 
کسـی نمی گویـد کـه قـدم اول رفـع مشـکل 
آب، حفـظ آبخیـزداری و آبخوان هـا اسـت. 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
کشـور نمی توانـد با ایـن امکانـات محدودی 
کـه دارد تمـام مناطـق را دارای آبخیـزداری  
بـه  بایـد  پـس  بکنـد.  صحیـح  و  خـوب 
کمکـش رفـت و تمـام نیروهـا را متمرکـز 
کـرد. متأسـفانه با هزینـه بسـیار می خواهند 
آب دریـای خـزر را بـه سـمنان منتقـل کنند 
هـم  محیط زیسـت  سـازمان  کـه  حالـی  در 
بـدون  نـدارد.  آن  مثبتـی روی  نظـر  هنـوز 
ارزیابی هـای محیط زیسـتی واقعـی، کلنـگ  
ایـن کار را زدنـد. این هـا مسـائلی اسـت که 
طبـق ضابطـه عمـل نمی شـود و مناطق مـان 

می بینـد. صدمـه 
متأسـفانه مـا بایـد محیط بانمـان را فـدا 
کنیـم تـا جلـوی شـکارچیان را بگیریـم یـا 
این کـه قرق بـان سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
و آبخیـزداری کشـور بایـد بـرای حفـظ دو 
درخت شـهید شـود. مـا فقـط در همین حد 
می توانیـم تـاش کنیـم و فقط هزینـه بدهیم 
چـون طبـق ضابطـه عمل نمی شـود. بر سـر 
موضوعـی، یکـی از وزیـران محتـرم فرمود 

کـه »چهـار تـا گورخر گویـا آنجا مشـاهده 
شـده و سـازمان محیط زیسـت جلوی معدن 
و  ایـن حرف هـا  از  مـا  اسـت.«  را  گرفتـه 
متلک هـا زیـاد شـنیده ایم. گرچـه سـازمان 
محیط زیسـت مسـئول اشـتغال نیسـت، ولـی 
بنـده حاضـرم برنامـه عملـی ارائـه کنـم تـا 
بخشـی از اشـتغال در مناطـق حفاظت شـده 
چهارگانـه ایجـاد شـود. البتـه نه این کـه بنده 
را بـر مصـدر کاری قـرار دهنـد بلکـه فقـط 
بـه بنـده امکانـات دهنـد تـا بـا برنامه ریزی 
و ضابطـه فقـط راه حـل مناسـبی ارائـه دهم. 
مجـازی  فضـای  در  امـروزه  خوشـبختانه 
عمـوم مـردم در مـورد محیط زیسـت اظهـار 
نظـر می کننـد. قبـول دارم کـه مسـئوالن در 
مورد توسـعه  پایـدار چندان اطاعـی ندارند 
امـا در حـدی کـه اهمیـت محیط زیسـت را 
بداننـد بـاز راضـی هسـتیم. البتـه خیلی هـا 
کـه  نیسـت  بـه صاحشـان  ولـی  می داننـد 
بداننـد! آیـا آن وزیـر محتـرم نمی دانـد کـه 

در  گورخـر  تـا  چهـار  تنهـا 
منطقـه نیسـت، بلکـه یک 

اکوسیسـتم وجـود دارد؟ 
اکوسیسـتم، رشته های 

در  اسـت.  حیاتـی 
بـا  کاه قاضـی، 

چـه  معـادن 
و  کردنـد 

چـه 

تخریبی ایجاد شـد؟ چند سـال اسـت که سد 
باطلـه معـدن طای موتـه را سـاخته اند. این 
سـد در مسـیری قـرار گرفته که اگر بشـکند 
و ترکیبـات سـیانور آن در رودخانـه بریـزد    ، 
آنـگاه دریاچه پانـزده خرداد هم آلوده شـده 
و آب آشـامیدنی قم مسـموم می شـود! ببینید 
اتفـاق خواهـد  چـه فاجعـه ای در مملکـت 
افتـاد. آیـا دسـت اندرکاران ایـن چیزهـا را 
نمی داننـد یـا می داننـد و توجـه نمی کننـد؟ 
بنـده فیلمـی از ایـن سـد باطلـه تهیـه کـردم 
و اسـم آن را جـام زریـن زهـر گذاشـتم. آیا 

ین هـا  ا
ه  یـــــــد د

می شـود؟ اگـر دیده 
می شـود، پس چـرا عمل 

منافعشـان  آیـا  نمی کننـد؟ 
ایجـاب نمی کنـد؟ بحـث میگـو 

بـرای مسـئوالن به گونـه ای توجیه 
شـده بـود که هـر میگـو معـادل یک 

اسـکناس ده دالری اسـت. بـا این طرز 
فکـر بـه مناطـق اکوسیسـتم های آبـی ما 

هجـوم بردند و هرچه قـدر اعتراض کردیم 
و نمایـش فیلـم، کاس و 

گذاشتیم  کـارگــــاه 
اثـری نداشـت. وقتی 
گوش  نمی خواهنـد 
کننـد و منافــــع 
ظاهری را می بینند، 
بایـــد  چه 

مدیریتـی  برنامـه  بایـــد  بکنیـم؟ 
خـوب و صحیحـی داشـته باشـیم و 

االن  کنیـم.  اجرایـش  خـوب هـم 
نداشـتن  بحـث  سـازمان،  در 

اگـر  آیـا  اسـت،  کارشـناس 
کـره  از  را  کارشـناس 

بیاوریـد،  هـم  مریـخ 
حرفـش را گـوش 

؟  می کنیـد
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پروانه هـای چـرا، زمـان ورود و خـروج دام 
و دیگـر مسـائل همـکاری کنـد.

تفویـض جدیـد اختیـارات ریاسـت محتـرم 
در  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان 
صـدور مجـوز واگـذاری اراضـی مناطـق 
حفاظت شـده بـه 27 اسـتان، شـکل صحیحی 
محیط زیسـت  حفاظـت  مدیـرکل  نـدارد. 
تأییـد  ماننـد  امـوری  مـورد  در  اسـتان 
نظـر  می توانـد  معتمـد،  آزمایشـگاه های 
بدهـد، ولـی دربـاره بعضـی از مـوارد مانند 
قانـون مصوبـه هیئـت وزیران کـه صراحت 
دارد معـاون محیط زیسـت انسـانی، رئیـس 
سـازمان برنامـه و بودجه و نماینده دسـتگاه 
اتفـاق  آن  در  توسـعه  بایـد  کـه  ذی ربـط 
دارد.  اشـکال  هسـتند،  تصمیم گیـر  بیفتـد 
ایـن سـه نفـر می توانند بـا هر طـرح بزرگ 
ملـی موافقـت یـا مخالفـت کننـد. پـس این 
تفویـض آقـای دکتر کالنتـری به اسـتان ها، 
غلـط اسـت، چـون براسـاس قانـون فقط آن 
سـه نفـر می توانند ایـن کار را انجـام دهند.

در ایـن دو، سـه سـال اخیـر باالتریـن 
کشـتار پلنـگ اتفاق افتـاده اسـت. این بحث 
هـم باید آسیب شناسـی شـود. به خاطـر دارم 
کـه در دهـه پنجاه، بنـده خـودم روزی چهل 
کیلومتـر در کـوه راهپیمایـی می کـردم و بـا 
ایـن حـال در زندگـی ام فقط یک بـار پلنگ 
دیـده ام، آن هـم کامـًا بـه صورت رعد آسـا 
و ناگهانـی. نـه این که بایسـتد و بتوانـم از آن 
عکـس بگیـرم. االن پلنـگ را به راحتـی بـا 
چاقـو می کشـند. چنـد روز پیـش در طـارم، 
یـک قـاده پلنـگ کشـته شـد. چـه اتفاقـی 
در حـال رخ دادن اسـت؟ وقتـی از باالتریـن 
زنجیـره اکولوژیـک گوشـتخواران در منطقـه 
بـه تعـداد زیـادی دیـده شـود، نشـان از رو 
بـه بهبـود بـودن زنجیـره اکولوژیکـی اسـت 
کـه بایـد از آن اسـتفاده کنیم. قبـل از انقاب، 
مـن بـا مأمورهـای همکارمـان هفـت سـال 
گشـتیم و نتوانسـتیم کل و بـز هشـت هـزار 
رأسـی بیابیم؛ یـا در منطقه ورمجه و بیسـتون 
کرمانشـاه نتوانسـتیم آنهـا را بـه صـد رأس 
برسـانیم. چـرا؟ چـون آسـتانه تولیـد تکثیـر 
طبیعـی گونـه از بین رفتـه بـود. در این گونه 
مـوارد بایـد بازنگری صورت گیـرد تا بتوانیم 

ایـن محدودیـت را از بیـن ببریم.

  دکتـر قصریانـی: بایـد ابتـدا بـه 
آگاهی هـای  آمـوزش،  بـا  نحـوی 
زیسـت محیطی مسـئوالن را افزایش 
حفاظت شـده  مناطـق  دهیـم. 
تنوع زیسـتی،  حفـظ  مخصـوص 
حفـظ آب، آبخـوان و آبخیـزداری، 
جانـوری  حفـظ  گیاهـی،  پوشـش 
و حفـظ ژن هـا اسـت. بایـد آنهـا را 
بـرای نسـل های آینـده حفـظ کنیم 
نه بـرای رفـع بحـران اشـتغالی که امـروز با 
آن مواجـه هسـتیم. آن 90 درصـد کشـور 
را چطـور مدیریـت کرده ایـم کـه بـه جـان 
ایـن 10/5 درصـد نیم بنـد افتاده ایـم؟! بایـد 
دیدگاه هایمـان را عـوض کنیـم و مسـئوالن 
آشـنا  محیط زیسـتی  مفاهیـم  بـا  بایـد  هـم 
شـوند. تـا زمانـی که با محیط زیسـت آشـنا 
همـه  نشـود،  فرهنگمـان  جـزء  و  نشـویم 

می مانـد.  باقـی  شـعار  در حـد  حرف هـا 

 طبیعـت ایـران: به طور خالصـه چالش های 
مناطـق حفاظت شـده )به طـور عام( چیسـت 

و چه بایـد کرد؟
کـه  مسـائلی  تمـام  اعلمـش:  مهنـدس    
دوسـتان گفتند، همگی درسـت اسـت. اجازه 
بدهیـد از یـک منظر دیگـری به قضیـه نگاه 
کنیـم. مناطـق چهارگانـه محیط زیسـت باید 
مدیریـت شـود. بـرای انجـام مدیریـت هـم 
ابزارهایـی نیـاز هسـت. اولین ابـزار، قوانین، 
مقررات و اسـتاندارد اسـت تا براسـاس آنها 
عمـل شـود. در کشـور مـا اتفـاق بزرگی به 
نـام تغییـر اقلیـم در 40، 50 سـال اخیر رخ 
داده کـه باعـث نابـودی برخـی از مناطـق 
در  را  جمعیـت  افزایـش  همچنیـن  و  شـده 
برخـی دیگر از مناطق در پی داشـته اسـت. 
ظرفیـت  آمـار  مرتـب  به صـورت  بنابرایـن 
سـدها نسـبت بـه سـال قبـل، کاهـش 27 
درصـدی ذخایر آبـی و غیره ارائه می شـود؛ 
یعنـی یـک اتفاق جـدی در کشـور رخ داده 
اسـت. ایـن رونـد 14، 15 سـال اسـت کـه 
اسـت.  گرفتـه  خـود  بـه  بیشـتری  شـتاب 
یـک دلیلـش قدیمـی بـودن قوانینـی اسـت 
کـه بـه سـال 1346، قانـون شـکار و صیـد 
برمی گـردد.  پنجـاه  دهـه  در  اصاحاتـی  و 
امـا  شـود  روز  بـه  بایـد  قوانیـن  ایـن 
هیچ کـس فکـری در مـورد آن  نکرده اسـت. 

به طورمثـال حـدود پنجـاه سـال پیـش یـا 
شـاید کمتـر سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
امکانـات پـرواز هوایی، در مناطـق برف گیر 
سـنگین اسـنوموبیل، در مناطـق تاالبـی مهم 
مناسـب  موتورسـیکلت های  هاورکـراف، 
بـا مناطـق کویـری و در مناطـق کوهسـتانی 
اسـب و مال های متناسـب مثل قاطر داشـت. 
امـا االن یـک سـری پاسـگاه های خاص در 
مناطـق و تعـدادی تلویزیون و لب تاپ وجود 
دارد کـه دوسـتان بـرای نشسـتن و گپ زدن 
بـا اینترنت از آن اسـتفاده می کننـد. این گونه 
نمی شـود کار کـرد. ایـن ابـزار نسـبت به آن 
ابـزار بایـد حداقل نسـبت  بـه زمـان ده برابر 
پیشـرفت می کـرد. کنتـرل مناطـق ازطریـق 
اسـت،  خوبـی  کار  مداربسـته  سیسـتم های 
دوربین هـای  یعنـی  نیسـت.  کافـی  ولـی 
را  محیط بـان  کار  نمی تواننـد  مداربسـته 
الزم  هـم  کنـار  در  دو  ایـن  دهنـد.  انجـام 
هسـتند. محیط بـان بـا مدرک دکتـری به درد 

نمی خـورد. مـا 
محیط بانان  و  کارشناسان  آموزش  روش 
آموزش دیده  افراد  از  برخی  توسط  باید  هم 
تغییر کند. در گذشته روی آموزش کوتاه مدت 
بود.  شده  برنامه ریزی  بهتر  درازمدت  و 
که  یافتند  پرورش  هم  زیادی  متخصصان 
دانشگاه های  در  استاد  به عنوان  هم اکنون 

مختلف تدریس می کنند.
دکتر  آقای  که  هم  کریدورهایی  آن 
جزایر  و  شبکه ها  در  کردند  اشاره  قصریانی 
مانند  اصلی  مناطق  باید  است.  ریخته  به  هم 
متخصص،  افراد  توسط  گلستان  ملی  پارک 
مطالعه و شناسایی شده و ظرفیت یابی جدید 
اصًا  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  ایران  طبیعت 
در  شود.  انجام  کامل  بازنگری  یک  باید 
روستا  شهر،  حفاظت شده  مناطق  از  بسیاری 
درصد  صد  من  هستند.  بزرگ  صنایع  و 
مناطق  از  مستمر  و  معقول  بهره برداری  با 
لطمه  ما  چرا  اما  هستم.  موافق  حفاظت شده 
غلطی  عملکرد  گذشته  در  چون  خوردیم، 

داشتیم.
مناطـق  یک پنجـم  کـه  امـن  مناطـق 
نیازمنـد  می شـود،  شـامل  را  حفاظت شـده 
همـکاری بیشـتر سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
و آبخیـزداری کشـور اسـت. ایـن سـازمان 
بایـد بـرای مدیریـت ایـن مناطـق و کنتـرل 
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ســازمان  چالش هــای  ایــران:  طبیعــت   
حفاظــت محیط زیســت در رابطــه بــا مناطــق 

حفاظت شــده چیســت؟

ایـن  مـن  نظـر  بـه  پیراسـته:  دکتـر   
تعامـل  نبـود   -1 از:  عبارتنـد  چالش هـا 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور که در 
بدیهی تریـن توقعـات به مباحث و مشـکات 
کنونـی دامن زده اسـت. محیط بانـی که برای 
یـک موجـود حیـات وحـش یـا یـک گیاه 
جانـش را نثـار می کنـد، قائم مقـام سـازمان 
اختیـار  از  آنهـا  اسـت.  قانـون  اجـرای  در 
واگـذاری ایـن مناطـق بـرای صـدور سـند 
کـه در دعـاوی حقوقـی بتواننـد بـا متخلف 
برخـورد کننـد اسـتنکاف داشـتند. سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور ادعا 
می کنـد حافـظ کل طبیعـت ایران اسـت، اما 
چهـار برابـر ظرفیت مراتـع، دام در این دوره 
حضور دارد! 2- صادر نشـدن پروانه شـکار 
درواقـع بدتریـن تصمیمی اسـت که سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت گرفتـه اسـت. ایـن 
بـرای  شـکارگاه ها  کـردن  مهیـا  یعنـی  کار 

متخلفـان. متخلفـان هـم که چه ممنوع باشـد 
یـا نباشـد، کار خودشـان را می کننـد. شـما 
فقـط حقوق افـراد ضابطه منـد، دارای انگیزه، 
همـراه و عالـم بـه مباحـث محیط زیسـتی را 
ضایـع کردیـد. 3- نحوه اسـتخدام محیط بان. 
محیط بـان باید از قشـر چوپان باشـد. حذف 
تصمیـم بـرای انتخـاب محیط بـان بـا درجـه 
فـوق دیپلـم درسـت نبـود. آخـر کـی یـک 
لیسـانس، فـوق لیسـانس و دکتـری مـی رود 
در چـادر بخوابـد. ایـن بدتریـن تصمیماتـی 
ایـن  اسـتخدام ها گرفتـه شـد.  در  کـه  بـود 
اسـتفاده   -4 اسـت.  تخریـب  عامـل  خـود 
محیط زیسـت  در  منابع طبیعـی  از  بی برنامـه 
متولیـان  این کـه  بـرای  منابع طبیعـی.  و 
و  پـول  کـه  آنهایـی  به ویـژه  محیط زیسـت 
اقتصاد را در دسـت دارنـد، بهتر درک نمایند، 
بایـد ارزش گونه هـا و اقتصـاد محیط زیسـت 
را بـا عـدد و رقـم بگوییـم تـا قابـل درک تر 
از  هیچ کـدام  ارتقـای  نبـود   -5 باشـد. 
رده هـای  بـه  محیط زیسـت  دل مشـغوالن 
بـاالی سـازمان کـه معنـی آن بی توجهـی به 
شایسته سـاالری اسـت. 6- فرامـوش شـدن 
اخـاق محیط زیسـتی. اخاق محیط زیسـتی

ــور  ــری به ط ــم رهب ــام معظ ــات مق  در بیان
کامــل مشــخص اســت. غــرب از ســال 1960 
ــا الهــام از کتــاب »بهــار خامــوش« ریچــل  ب
ــرد.  ــه کار ک ــروع ب ــاره ش ــون دراین ب گارس
ــتند.  ــر هس ــا جلوت ــال از م ــصت س ــا ش آنه
ــی و به طــور  ــد از یــک جای ــا هــم بای ــا م ام
جــدی بــا هماهنگــی رســانه ها شــروع کنیــم. 
7- قانــون حفاظــت و دفاع شــخصی پرســنل 
بایــد اصــاح شــود. تاکنــون، اگــر محیط بــان 
مــا کشــته شــده، فــدای کشــورش شــده امــا 
اگــر مــا بکشــیم متخلــف هســتیم. زمانــی کــه 
ــم و  ــر کشــته دادی ــودم 7 نف ــرکل ب ــده مدی بن
ــز کشــتیم. 8- مدرســه  ــف را نی ــر متخل 4 نف
عالــی محیط زیســت کــرج تنهــا ارگانــی 
بــود کــه برگرفتــه از برنامــه رنجرهــای 
می کــرد.  تربیــت  محیط بــان  آمریــکا 
ــد.  ــد بودن ــز بل ــه چی ــان آن هم فارغ التحصی
تغییــر مدرســه عالــی محیط زیســت کــرج بــه 
ــاه  ــن گن ــت، بزرگ تری ــکده محیط زیس دانش
و تخریــب محیط زیســت بــود. 9- بــدون 
اغــراق فقــر و بیــکاری عامــل تهدیــد منابــع 
طبیعــی و محیط زیســت اســت؛ یعنــی عاملــی 

ــدارد. ــود ن ــن دو وج ــر از ای خطرناک ت

79طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 5، آذر- دی 1396


