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مجتبى، تعمیرکارى با یک دست

شــهروند| نحیف، تکیده ولى پرنشــاط؛ «مجتبى 
قهرمان» یک دستش را 4سال پیش هنگام کار از دست 
داد، اما منبع  درآمــد ش را تغییر نداده اســت. او متولد 
منطقه 12تهران ولى ساکن کرج است. از وقتى که متاهل 
شد زندگى اش را به این شهر انتقال داد چون  آن طور که 
خودش مى گوید امــکان خرید خانــه در تهران برایش 
وجود نداشــت. همه قهرمان صدایش مى زنند و خودش 
هم همین اسم را پذیرفته اســت. با خنده مى گوید: «من 
قهرمانم، قهرمانى با یک دست ناقص.» مجتبى لوله کش و 
تعمیرکار وسایل خانگى است. 4سال پیش دست راستش 
را حین کار از دست داد و حاال او مانده با دستى که مادرزاد، 
یک انگشت کم دارد. با این ماجرا کنار آمده و زندگى اش را 
چند ماه بعد از این اتفاق، از سر گرفت: «ببین یا باید یه عمر 
حسرت مى خور دم و افسردگى مى کشیدم یا این که کنار 
مى اومدم. من همین جورى خودم را پذیرفتم و دارم مبارزه 
مى کنم. زندگى جنگه دیگه، نیست؟» پشت سر هم مثال 
مى آورد که اثبات کند زندگى جنگ مداوم است و پایان 
این جنگ لحظه مرگ است: «تازه شاید بعد از مرگ هم 
این جنگ ادامه پیدا کند، واال به خدا. چه مى دونم من.» از 
نوجوانى در کنار پدر و در مغازه او کار کرده و کار لوله کشى 
را تجربى یاد گرفته و حاال به فن و فوت  این کار آگاه است. 
نمى خواهد این شغل را تغییر دهد اما مجبور است هرجا که 
مى رود همین عالقه اش را توضیح دهد: «خدا وکیلى من 
که از در وارد شدم تو تعجب نکردى؟ همه تعجب مى کنن. 
کارى ندارم ها ولى خب براى مردم ســواله که چطور یه 
نفر مى تونه با یه دست لوله کشــى کنى و دریل دستش 
بگیره. اون اوایل برام سخت بود و هى مى خواستم اثبات 
کنم که من با همین یه دســت مى تونم کارم رو درست 
انجام بدم ولى االن دیگه نه. عادت کردم.»با تنها دستش 
دریل را مى گیرد و با شــانه اى که جاى دستى کنار آن 
خالى است، به پشت این دستگاه پرتوان فشار مى آورد. 
باید دیوار بتنى را سوراخ کند و با تمام توان دندان هایش 
را به هم فشار مى دهد. کف پایش که ُسر مى خورد، پاى 
دیگرى را به دیوار مى چســباند که تعادلش حفظ شود. 
حین کار مى گوید: «خیلى هــا اولش فکر مى کنن باید 
با من چونه بزنن ســر قیمت ولى بعد که کار را مى بینن 
خودشون پشیمون مى شن. باید رحم کنیم به هم.» مدام 
در حال رفت و آمد بین روزهاى قبــل و بعد از آن حادثه 
است و در نهایت از دل خوشــى هاى امروزش مى گوید: 
«همین که آدم نفس مى کشــه، یعنى هنوز زنده  است 
و باید تالش کنه. من به عشق خانواده ام زنده ام، همین 
پدر همیشه عصبانی ام. ببین اینجور نبین بابا رو، تو دلش 
هیچى نیست. باید پدر بشى تا بدونى پدرت چه زحمتى 
برات کشید. راســتى تو متاهلى؟ بچه دارى؟»دستمزد 
دوساعته اش را مى بوسد و در جیب مى گذارد. وسایلش 
را روى زمین مى ریزد و دوباره آنها را در ساك دستى اش 
مرتب مى کند و حین رفتن توضیــح مى دهد که «من 
یه دست دارم ولى اندازه 4دســت باهاش کار مى کنم. 
خداوکیلى چند نفر این قد از دستاشون استفاده مى کنن؟ 
ســرتو درد نیارم ولى آدما نه مى دونن چــى دارن و نه 
مى دونن چى مى خوان. همش حرص و همش حرف. برا 

این مردم زبون مهمتر از دست و پاشونه. به خدا.»

قصه آدم ها

4
بعد از همه حرف و حدیث ها درباره الیحه تأمین امنیت زنان حاال رئیس فراکســیون زنان مجلس مى گوید: 
براساس شنیده ها، الیحه تأمین امنیت زنان را به رهبرى داده اند که ایشان در این خصوص نظر بدهند اما از صحت 
و سقم این موضوع بى خبریم. به گفته پروانه سلحشورى که نماینده تهران است، «این اقدام روالى نبوده که قبال 
سابقه داشته باشد و چنین اتفاقى بیفتد که الیحه اى را به مقام رهبرى ارسال کنند.» به گزارش «اعتمادآنالین»، 
رئیس فراکســیون زنان در مجلس درباره طرح ازدواج زنان بدون اذن پدر هم گفته: «در دیدار عیدانه با رئیس 

مجلس خواستیم که هرچه زودتر با برادرشان صحبت کنند تا الیحه امنیت زنان را به مجلس بفرستند. .» 

الیحه تأمین امنیت 
زنان، نزد مقام معظم 
رهبرى است؟

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

محل هـاى  اتاقـى ،  هـر  در   
امـن را مشـخص کنیـد  ( مثًال 
زیر یـک میـز محکم یـا کنار 
سـتونها یـا دیوارهـاى مجاور 

. ( نها آ

مهتاب جودکى| «بله، گردشــگرى از خود ما شــروع 
میشه، از خونه ما شروع میشه.» «دکتر» هنوز سر حرفش 
است. در دفتر لوکسش در الهیه نشسته بین چند خبرنگار 
تا از گفت وگــوى 30 ثانیــه اى جنجالى اش دفــاع کند. 
«عبدالوهاب قاضى» پزشک و مدیر هتل هرمز بندرعباس 
قرار بود در شبکه سه درباره «طب پیشگیرى» صحبت کند 
اما صحبت به گردشگرى رسید و همه را به خنده انداخت. 
با تعریف عجیب او از گردشگرى، طنزپردازان سوژه تازه اى 
پیدا کردند و در شبکه هاى اجتماعى هم این هشتگ درست 
شد: گردشگرى در خانه. او گفته بود: «گردشگرى نه به معنى 
این که بریم خارج از کشور و ارز و دالر خرج کنیم، گردشگرى 

از خود ما شروع مى شه؛ از خانه ما شروع مى شه.»
قاضى عینک ذره بینى به چشــم زده و چون بیشــتر با 
برنامه هاى تلویزیونى آشناست، مى پرسد: «باید به دوربین 
نگاه کنم یا خبرنگارها؟» بعد دقایقى طوالنى درباره پزشکى و 
طب پیشگیرى و درمان هاى امروز و دیروز مى گوید تا موضوع 
به گردشگرى برسد که با افزایش قیمت دالر و عوارض خروج 
و تصمیمات مختلف ســلیقه اى به حاشیه رفته و سخت تر 
شده است. از حرف هاى قاضى پیداست که او لذت گراست 
و در حال زندگى مى کند و در برنامه تلویزیونى اش، همین 
را از بیننده ها مى خواهد. حــاال او در اتاق کارش نمونه هاى 
دیگرى از این نظریاتش را مى گویــد؛ این که مثال از کار در 
معدن مى شود لذت برد و مى توان با شستن دستشویى خانه 

کیف کرد!
  موضوع برنامه اى که تا این حد جنجالى شد، چه 

بود؟
موضوع برنامه طبیعت، طب پیشــگیرى بود که کارش 
پیشــگیرى از بیمارى هاســت، اینطورى مردم هم کمتر 
مریض مى شــوند. با این برنامه تلویزیونى موقعیتى پیش 
آمد تا دستورالعمل هاى طب پیشگیرى را ترویج دهیم. این 

طب روى ســه محور تغذیه، سبک زندگى و تأثیر اعصاب و 
روان بر جسم کار مى کند. هر محیط کار و زندگى در طول 
زمان بیمارى هایى تولید مى کند اما نمى شود شغل و محیط 
زندگى مردم را عوض کرد، در عوض مى توان اصالحاتى در 
شیوه کار و زندگى آنها پیشنهاد داد که از بیمارى ها پیشگیرى 
کند. جسم ما قبل از این که تحت  تأثیر تغذیه و محیط زندگى 
باشد، تحت  تأثیر افکار و احســاس ماست. الگوهاى فکرى 
تکرارشونده ســبب بیمارى مى شوند، طب پیشگیرى این 
الگوهاى فکرى-احساسى تکرارشــونده را کشف و متوقف 
مى کند. فرد از طریق آزمایش و مصاحبه آگاه مى شــود که 
مثال چطور فکر کرده که فشارش باال رفته است. ما در طب 
پیشــگیرى کیفیت زندگى مردم را باال مى بریم تا از آن چه 
که دارند، لذت ببرند. یک بخش آن حواس پنجگانه اســت؛ 
چون ما کل دنیاى فیزیک را با دیدن، شنیدن، لمس کردن، 

چشیدن و بوییدن تجربه مى کنیم.
  و ماجرا چطور به گردشگرى رسید؟

مسأله این است که گردشگران ما سفر خارجه مى روند تا 
تاریخ و فرهنگ و طبیعت و تمدن کشورهاى دیگر را ببینند 
اما اگر از آنها بپرسید، مى فهمید که فقط رفته اند دیسکو و 
مرکز خرید. آنها چیز دیگرى را حس نکرده اند؛ به این دلیل 
که مهارت درك محیط را ندارند. اول از خودشــان شــروع 
نکرده اند تا مهارت حواس پنجگانه شان را باال ببرند، در نتیجه 
بخش زیادى از پولشــان هدر مى رود و با یک سرى عکس و 
فیلم که فقط بگویند ما رفته ایم به این کشور برمى گردند. از 
طرفى وقتى ما خیابان جدید مى بینیم، مدل چیدمان جدید، 
ســاختمان ها و رنگ هاى جدید مى بینیم، این شکل هاى 

متنوع حس گردشگرى به ما مى دهد. 
  ولى در خانه و خیابــان و کوچه خودمان ذهن ما به همه 
چیز عادت کرده است؛ مبل همیشــه یک جاست، درخت 
جاى همیشگى است و خیابان همیشه همان طورى است که 

بود. پالس هاى ثابت باعث مى شود این فضا حس گردشگرى 
به ما ندهد. از طرفى رفتارهاى خود ما هم عادت گونه است 
و در نتیجه حس گردشگرى به ما دست نمى دهد. طبیعتا 
اگر وســایلمان را جابه جا کنیم و مســیر خانه تا سر کار را 
تغییر دهیم، پالس هاى جدید به مــا مى دهد و مى توانیم 
حس گردشگرى داشته باشیم. حاال ما مى خواهیم فعاالنه 
عادت هایمان را کنــار بگذاریم، حواس پنجگانه مان را فعال 
کنیــم و در نتیجه لــذت ببریم. یکــى از محورهاى اصلى 
گردشگرى لذت است. سطح سروتونین و اندورفین در مغز 

افزایش پیدا مى کند. بیشتر که لذت ببریم، سالم تریم.
  منظورتان از حس گردشگرى چیست؟

ما ســالى 365 روز داریم. در این مدت اگر بتوانیم سفر راه 
دور برویم دو هفته یا نهایتا یک ماه زمان مى برد. 11 ماه دیگر 
مى ماند که خب ظلم و ستم به خودمان است که 11 ماه سال 
گردشگرى نکنیم. در صورتى که مى توانیم گردشگرى کنیم. 
تعریف سازمان بهداشت جهانى از گردشگرى هم در طول 
سال ها تغییر کرده است؛ 15 سال پیش مى گفتند یک هفته 
مى شود رفت سفر و حاال بر اساس این تعریف هر کسى 24 
ساعت به قصد تفریح از خانه خارج شود، یعنى گردشگرى 
اما این تعریف خیلى محدودکننده اســت. یعنى وقتى ما 
سفر کارى مى رویم لذت نبریم؟ در حالى که مى توانیم این 
را به لحظه بیاوریم و از هر لحظه  مان لذت ببریم. من اگر در 
خانه االن بخواهم دستشویى ام را بشویم و با خودم بگویم که 
مجبورم این کار را بکنم، سخت است اما اگر بخواهم خودم به 
اختیار، دستشویى خانه را بشویم، مى توانم لذت هم ببرم یا 
این که مى توانم بگویم سفر کارى تفریحى حساب نمى شود 
اما وقتى هر هفته سفر کارى برویم، مى تواند مثل گردشگرى 
باشد؛ مثال من مى روم معدن؛ از تهران سوار ماشین مى شوم 
تا معدن؛ برمى گردم و کلى هم کوهنــوردى و دره نوردى و 
صخره نوردى مى کنم و کل مســیر رفت و برگشت براى ما 

تفریح و گردشگرى است. این لذت بردن، انتخاب ماست. 
  پس موضوع برنامه اصال گردشگرى نبود.

موضوع برنامه پزشــکى بــود. من هم آنجا کارشــناس 
گردشگرى نبودم. در بحث طب پیشگیرى، موضوع تخلیه 
آدرنالین مطرح بود. وقتى آدرنالین تولید مى شود که ما آماده 
فرار و جنگ و شــکاریم. ما هر کجا چالش ذهنى داریم، این 
چالش، آدرنالین تولید مى کند و بدن را در فشار فرو مى برد 
اما ما آدرنالین را تخلیه نمى کنیم. در نتیجه آدرنالین اضافه 
به قلب مان فشــار مى آورد، پروسه هضم را در معده متوقف 
مى کند، به دلیل نبود خون، جــذب غذا را متوقف مى کند، 
دفع را هم همین طور و سبب یبوست مى شود و کبد چرب 
و داستان هاى دیگر. ما در این برنامه گفتیم که براى تخلیه این 
آدرنالین باید ورزش کرد؛ ورزش هاى پرتحرکى که تنفس هم 
در آن زیاد باشد. این براى همه و در همه روزها ممکن نیست. 
بخشى از این آدرنالین از طریق تغییر عادت ها مى تواند تخلیه 
شود. از عادت هاى ساده اى مثل این که اگر همیشه موهایمان 
را با دست راست شــانه مى کنیم، این بار با دست چپ شانه 
کنیم. یا مثال اگر براى شــلوار پوشــیدن همیشه اول پاى 

راستمان را توى لنگه شلوار مى کنیم، این بار برعکسش کنیم 
و اول پاى چپمان را در لنگه شــلوار کنیم. این تغییر، انرژى 
بیشترى مى گیرد و آدرنالین بیشترى تخلیه مى کند. کارها را 
متفاوت انجام دهید و ببینید اعصابتان راحت تر مى شود یا نه. 
  این که گردشگرى از خود ما شروع مى شود، یعنى 

چه؟
این که گفتیم گردشگرى از خود ما شروع مى شود درواقع 
یعنى این که حواس پنجگانه را تقویت کنیم. طبیعت گردى، 
گردشگرى مذهبى و فرهنگى و هرچه هست باید با حواس 
پنجگانه مان تجربــه کنیم. در نتیجه «از خودمان شــروع 
مى شــود»، یعنى تقویت حــواس پنجگانه کــه زیربناى 
گردشــگرى اســت. این مهارت هاى پنجگانه را مى توانیم 
در منزل قبل از این که پــول خرج کنیم و برویم جاى دیگر 
تقویت کنیم. با تغییر موقعیت وســایل و اجزا و رنگ ها که 
ایمپالس هاى جدیدى به مغــز ما مى دهد مى توانیم  به این 

مهارت کمک کنیم.
البته گردشگرى خودش از بیمارى ها پیشگیرى مى کند. 
محیط روى جســم تاثیر مى گذارد. محیط سرد و خشک 
روى اعصاب و روان و دســتگاه گوارش تاثیر مى گذارد و اگر 
سفر کنیم به یک محیط گرم و مرطوب؛ حتما بیمارى هایى 
که بر اثر سردى و خشکى در حال ایجاد بود، ناگهان متوقف 
مى شود. وقتى در خانه و شهر خودمان هستیم به روزمرگى 
عادت داریم و به محض رفتن به جاى دیگر، الگوهاى فکرى 
و احساسى تکرارشــونده هم متوقف مى شود. سفر سبب 

مى شود که مغز ما هم ریست شود، مثل موبایل. 

گفت وگو با «عبدالوهاب قاضى» پزشکى که حرف هایش در برنامه «طبیعت» شبکه سه سیما حاشیه ساز شد

من اصال درباره گردشگرى حرف نمى زدم، موضوع طب پیشگیرى بود
  تکرار مى کنم، «گردشگرى از خونه ما شروع میشه»

  منظور از «گردشگرى از خود ما شروع 
میشه»، تقویت حواس پنجگانه است

  طبیعتا اگر وسایلمان را جا به جا کنیم، 
مســیر خانه تا ســر کار را تغییر دهیم، 
پالس هاى جدید به ما مى دهد و مى توانیم 

حس گردشگرى داشته باشیم
  این که گفتیم گردشگرى از خود ما شروع 
مى شود درواقع یعنى این که حواس پنجگانه 
را تقویت کنیم. طبیعت گردى، گردشگرى 
مذهبى و فرهنگى و هر چه هست را باید با 

حواس پنجگانه مان تجربه کنیم
  من اگر در خانه االن بخواهم دستشویى ام 
را بشویم و با خودم بگویم که مجبورم این کار 
را بکنم، سخت است؛ اما اگر بخواهم خودم 
به اختیار دستشویى خانه را بشویم، مى توانم 
لذت هم ببرم یا این که مى توانم بگویم سفر 
کارى تفریحى حســاب نمى شود اما وقتى 
هر هفته ســفر کارى برویم، مى تواند مثل 

گردشگرى باشد

 
حمیدرضا میرزاده
روزنامه نگار

درباره بسیارى از مسائل و واقعیت هاى حساسیت برانگیز، 
مى توانیم چند موضع بگیریم؛ اول آنکه موضوع را به کلى انکار 
کنیم، یا آنکه تنها به ابراز انزجار از مسببان آن بپردازیم یا آنکه 
تالش کنیم با وجود نامطلوب بودن مسأله، راهى براى کنترل 
و مدیریت آن بیابیم. واقعیتى اجتماعى به نام «شکار» و عالقه 

افراد به انجام آن، یکى از این مسائل است. 
واقعیت آن است که شلیک به یک حیوان آزاد در طبیعت، 
به خاك افتادن و غرق شدنش در خون تصویرى آزار دهنده، 
دستکم براى بســیارى از افراد جامعه است. بسیارى، شکار 
را ظلم بر حیات وحش مى دانند؛ چه شــکار قانونى و با مجوز 
سازمان حفاظت محیط زیست و چه شکار غیرمجاز و خالف 
قانون. برخى دیگر، از موضعى نســبتا علمى با واقعیت روبرو 
مى شــوند و از آنجا که در شکار حیات وحش، ژن هاى قوى تر 
توسط انسان و بدون دخالت عوامل طبیعى حذف مى شوند، 
این عمل را به نوعى تضعیف جمعیت هــاى حیات وحش و 
پایدارى آنها مى دانند. گروه هاى دیگر، دالیلى همچون تشویق 
جامعه به دست اندازى به طبیعت را دلیل مخالفتشان با شکار 
عنوان مى کنند. دالیلى که هریک منطق خاص خود را دارند 

اما فقط یک بخش از واقعیت را در نظر مى گیرند. 
در طرف دیگر واقعیت، نزدیک به دو میلیون اسلحه شکارى 
در سراسر کشور قرار دارد که تنها حدود 500 هزار قبضه آن 
داراى جواز قانونى هستند. اسلحه، وسیله اى تزیینى نیست 
و شوربختانه واردات، ســاخت، فروش و صدور مجوزهاى آن 

نیز برعهده مدیریت حیات وحش کشــور هم نیست.طبق 
مطالعاتى که در سال 1391 در پارك ملى گلستان انجام شده، 
شکارچیان سه انگیزه مهم را دنبال مى کنند. نخستین، انگیزه 
منافع مادى اســت که یا در فروش گوشت، پوست و اعضاى 
بدن حیات وحش خالصه مى شود یا آنکه با هدف جلوگیرى 
از وارد شدن خســارت به محصوالت کشاورزى یا دامپرورى 
افراد صورت مى گیرد. این دســته از شکارچیان، عمدتا جزء 
دهک هاى پایین جامعه هستند و معموال عامل تفریح از طریق 
شکار، براى آنها اولویت نیست. دومین انگیزه، مسائل فرهنگى 
یا به طور خالصه «افتخار» به عمل شــکار است. افراد زیادى 
هستند که شــکار را مظهر قدرت و توانایى خود مى دانند. از 
شکارچیان متمول شهرنشین با تجهیزات گرانقیمت گرفته 
تا افراد روســتایى با تفنگ هاى دست ساز؛ این انگیزه در بین 
بسیارى از شکارچیان دیده مى شود. در بسیارى از اقوام ایرانى، 
هنوز شکارگرى و تیراندازى جزء افتخارات محسوب مى شود 
که یکى از تاثیرات مســتقیم آن در میزان تخلفات شکار در 

مناطق مختلف مشهود است. 
اما سومین انگیزه که محصول چند دهه اخیر و شکل گرفتن 
تشکیالت مدیریت شــکار و بعدها حفاظت محیط زیست 
است، انگیزه «تالفى جویى» است. ممکن است براى بسیارى 
از ما شهرنشین ها، عجیب به نظر برسد اما در بسیارى موارد، 
تخلفات متعدد شکار و صید توسط شکارچیان غیرمجاز، با 
همین انگیزه انجام مى شود. در سال 92، در یکى از استان هاى 
شمالى، شکارچى روســتایى غیرمجازى که به دلیل شکار 

غیرمجاز بازداشت و با تعیین وثیقه آزاد شده بود، کمتر از 24 
ساعت بعد، بار دیگر به دلیل شکار دو قوچ وحشى بازداشت شد! 
انگیزه اش از شکار مجدد، نه مالى بود و نه افتخار؛ او گفته بود که 
قصد داشته اعتراضش را به محیط بانان و اداره محیط زیست 
نشــان دهد. به بیان دیگر، عصبانیتش را بر سر حیات وحش 
خالى کرده بود. یا در استانى جنوبى، جوانى 26 ساله که براى 
پرونده اى سنگین (شامل اتهاماتى مانند شکار غیرمجاز، حمل 
سالح جنگى، درگیرى با محیط بانان، شلیک به محیط بانان) 
بازداشت شده بود، انگیزه خود را از تکرار شکار لج و لجبازى با 
محیط بانان عنوان کرده بود. وقایع متعدد قرار دادن الشه شکار 
جلوى پاسگاه هاى محیطبانى احتماال از همین انگیزه تبعیت 
مى کنند. حتى پیغام عجیب با سبک و سیاق «سیسیلى» که 
افراد ناشناس در سال 93 در پارك پردیسان تهران با کشتن 
یک گوزن در اسارت به رئیس وقت سازمان حفاظت محیط 
زیست دادند هم مى توان در همین دسته جاى داد؛ پیغامى 
که به نظر مى رسید واکنشى به اظهارات چند روز قبل معصومه 
ابتکار درباره ممنوعیت کامل شکار در کشور بود. قطعا آن افراد 
متخلف، حقى براى انجام این کار ندارند. از طرفى، محیط بانان 
نیز در جلوگیرى از شــکار غیرمجاز و توقیف متخلفان فقط 
به وظیفه قانونى شــان عمل کرده اند و مقصر نیستند اما چه 
واقعیاتى در این میان وجود دارد که فرد متخلف، بر انجام تخلف 
و تکرار آن اصرار مــى ورزد؟ اصرار تا جایى که حتى به قیمت 
درگیرى، زخمى و  جان باختن محیطبان یا شــکارچى تمام 
مى شود. به نظر مى رسد یکى از نیازهاى اصلى براى برون رفت 

از وضعیت فعلى حیات وحش (یعنى کاهش شدید جمعیت، 
رقم باالى شــکار غیرمجاز و افت محسوس و شدید کیفیت 
زیستگاه ها) یافتن پاسخ دقیق و به دور از تعصب همین سوال 
است. سوالى که به طور مشــخص، بر انگیزه ها و مشوق هاى 
مختلف شکار داللت دارد. در حال حاضر، روشى که در بسیارى 
کشورها براى جلوگیرى از شکار غیرمجاز، مشارکت جوامع 
محلى در حفاظت زیستگاه ها، تامین مالى فرآیند حفاظت و 
منتفع شدن بومیان حاشیه زیستگاه ها پاسخ مناسب خود را 
داده، برنامه شکار تروفه و فروش برنامه ریزى شده و مطالعه شده 
مجوز قانونى شکار بوده است. روشى که براى مهار هر سه انگیزه 
شکارچیان برنامه ریزى شده است؛ هرچند که پیاده سازى آن 
با توجه به پیشینه و فرهنگ هر کشور و منطقه، برنامه ریزى 
خاص خود را مى طلبد. چنین برنامــه اى براى گونه هایى با 
جمعیت آسیب پذیر (مانند «بز وحشى مارخور» در پاکستان) 
به اجرا گذاشته شد و پاســخ نیز مثبت بود. آنچه در اولویت 
برنامه هاى مدیریت حیات وحش و مقابله با شکار غیرمجاز قرار 
دارد، ابتدا کاهش شکار غیرمجاز و تسلط مدیریتى بر زیستگاه 
و سپس تالش براى کاهش تقاضاى شــکار در میان جوامع 
تاثیرگذار بر زیستگاه است. این دو اولویت، جز با اعتمادسازى 
و مشارکت واقعى ذینفعان هر منطقه (که شکارچیان خصوصا 
محلى جزو غیرقابل انکار آن هستند) ایجاد نمى شود. تجربه 
مدیریت پادگانى زیستگاه هاى کشــور در سال هاى پیش از 
انقالب، نتیجه اى جز کشتار فراگیر حیات وحش در سال هاى 
ابتدایى پس از انقالب اسالمى و دوران ضعف سازمان حفاظت 

محیط زیست نداشت. امروز، وضعیت اقتصادى کشور و توان 
اجرایى سازمان حفاظت محیط زیست حتى اجازه بازگشت به 
آن دوران را نیز نمى دهد. ناگزیر باید روش هاى نرم و مدیریت 
آگاهانه را به اجرا گذاشت؛ مدیریتى که تنها ابزارش براى مقابله 
با شکار غیرمجاز، قشر مظلوم و آســیب پذیر محیط بانان و 
سالحشان نیست. بلکه در سلسله برنامه هاى اجرایى، به دنبال 
پاسخ منطقى به انگیزه هاى دومیلیون صاحب اسلحه شکارى 
است. مى توان ســاعات طوالنى در مذمت شکار و شکارچى 
ســخن راند. یا با روشــى که مد این روزهاى برخى کاربران 
شبکه هاى اجتماعى است، به شکار و شکارچى فحاشى کرد. 
خیر، شکارچیان تنها ذینفعان طبیعت نیستند، اما باید این 
نکته را نیز در نظر داشــت که مجاهدت هایى از این دست، نه 
تنها شــکارچیان را وادار به قالف کردن سالح ها نمى کند که 
تجربه نشان داده، انگیزه ها براى اقدامات تالفى جویانه را نیز 
در آنها افزایش خواهد داد. براى بسیارى از کاربران این چنینى، 
توسل به روش هاى رادیکال هزینه اى در بر ندارد، در صورتى 
که هزینه اصلى این اقدامات توسط حیات وحش و محیط بانان 
پرداخت خواهد شد. آن چه مسلم است، کاهش هزینه هاى 
مادى و معنوى حفاظت و موثر بودن آن اســت. حال با برنامه 
شــکار تروفه یا برنامه هاى منطقى دیگرى که منافع جوامع 
محلى، هزینه هاى حفاظت و انگیزه هاى شکارچیان را در نظر 
دارند. سواِل «شکار خوب است یا بد؟» اگرچه سوالى بنیادین 
و اساسى است، اما در شرایط فعلى ســوالى کاربردى به نظر 
نمى رسد، بلکه «چگونه شــکار غیرمجاز را کاهش دهیم؟» 
سوالى است که پاسخ منطقى و عملى به آن در شرایط فعلى 

براى حیات وحش حیاتى است.
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