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الیحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان پس از حدود یک سال، 
با رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب  شد. الیحه ای بسیار پربحث 
و البته پر طرفدار که در زمان تصویب اولیه اش نیز نقدهایی به آن وارد 
بود.  از جمله آنکه مصوبات ذیل این الیحه، بیش از آنکه موضوعات 
جدیدی باشد، تأکید بر قوانین گذشته و  حقوق قانونی محیط بانان و 
جنگلبانان به عنوان نیروهای مسلح حافظان عرصه های طبیعی در 
 درگیری های پیش آمده در راه انجام وظیفه شان بود. مهم ترین این 
قوانین، قانون به کارگیری سالح   )مصوب ۱۳۷۳( است که در آن، حد و 
حدود و چگونگی استفاده از سالح سازمانی را برای توقف متخلفان   
تشریح می کند و در صورت وقوع حوادثی چون جرح یا فوت متخلف، 
بررسی پرونده  مأمور  ضارب براساس تحقیقات مبتنی بر اختیارات 
مأمور در این قانون بررسی می شود. تأکید بر این قانون  از آنجا مهم 
ضرر  به  قضات  برخی  تفسیر  حوادث،  برخی  در  پیشتر  که  بود 
محیط بان/جنگلبان بود؛ چرا  که به نظر می رسید قانون درباره شمول 
ضوابط به کارگیری سالح برای این نیروها صراحت کافی  را نداشته 
است.     استفاده از خدمات بیمه مسئولیت و خدمات مرتبط با 
ایثارگران چیزی است که این الیحه به صراحت  درباره  آن صحبت 
می کند و پیش از این در بیشتر موارد، محیط بانان و جنگلبانان 
مجروح یا  خانواده  مأموران شهید از آن محروم بودند. با این حال 
حمایت از همیاران مردمی که در مسائلی  همچون حریق جنگل به 
یاری نیروهای رسمی می روند و دچار سانحه می شوند از تبصره 2 از 
ماده  دوم این الیحه حذف شده است.  اما با وجود اثرهای مثبتی که 
تصویب این الیحه بر مسائل شغلی محیط بانان و جنگلبانان خواهد 
داشت،  نکته  مهمی نباید مغفول بماند و آن تالش برای کاهش 

تعارضات و ظرفیت درگیری در مناطق تحت  حفاظت است.  در واقع 
تمرکز اصلی این الیحه بر شرایط مقابله با وقوع تخلف در صحنه و 
حمایت از نیروهای  حفاظتی در وقوع درگیری های احتمالی است. 
درحالی که نیاز جدی تر، به یک یا چند قدم پیش از صحنه  تخلف 
بازمی گردد. تالش برای کاهش انگیزه  تخلف و اقدام غیرقانونی افراد 
در قبال منابع طبیعی و  حیات وحش، مهم ترین پیش نیاز حمایت از 
با  که  زمانی  دیگر،  بیان  به  است.  طبیعت  حفاظت  نیروهای 
 برنامه ریزی برای حفاظت هوشمندانه و پویا وقوع تخلف کاهش 
از دوش  محیط بانان و جنگلبانان  بار سنگین مسئولیت  یابد، 
سبک تر خواهد شد و کارکرد الیحه  حمایت از این مأموران دولتی نیز 
بهینه تر  خواهد بود.  ردپای نگاه سنگین سلبی به مقوله حفاظت 
)مقابله با متخلف حین و بعد از انجام تخلف( در انگیزه   دولت برای 
تصویب این الیحه به چشم می خورد، حال آنکه چنین انگیزه ای برای 
اجرای طرح ها و  برنامه هایی با هدف کاهش انگیزه  انجام تخلف در 
برنامه هایی  همچون  می شود.  دیده  کمتر  دولتی  دستگاه های 
آموزش و ترویج، راه اندازی کسب وکارهای جایگزین برای جوامع 
حاشیه نشین عرصه ها )با  هدف کاهش بهره برداری و وابستگی به 
عرصه های طبیعی(، مشارکت مستقیم و اقتصادی جوامع بومی  در 
امر حفاظت و مواردی از این دست، طرح های نسبتا کالنی هستند که 
در کاهش انگیزه  تخلفاتی  همچون شکار و صید، چرای غیرمجاز، قطع 
درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی و... موثرند. وجود  بحران های 
اقتصادی و مشکالت معیشتی انگیزه ها را برای افزایش تخلفات 
افزایش خواهد داد. طبیعی  است که با افزایش تخلفات، برخوردهای 
حافظان طبیعت با متخلفان نیز افزایش می یابد و در این میان،  وقوع 
از  بیش  و  پیش  شاید  است  .   اجتناب ناپذیر  امری  تلخ  حوادث 
کاهش تخلفات در عرصه های  برای  قانون، تالش  این  تصویب 
باشد.  محیط بانان/جنگلبانان  از  مهم ترین  حمایت  طبیعی، 
نیروهایی که تاکنون بیشترین هزینه را در امر حفاظت متحمل 
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 پژوهشی درباره تجربه استادان دانشگاه 
و پژوهشگران در ایام کرونا

 حال و هوای داوطلبانی که
در تیم های ضدعفونی هستند 
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یادداشت

ح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی حذف شدیک قدم پیش از الیحه حمایت از محیط بانان بند ورزشی طر

راهکار منطقی علیه تعلیق ورزش ایران

خبر

ح دوفوریتی مقابله  چند روز قبل بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی طر
با اقدام خصمانه  رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه و بین المللی را 
تصویب کردند؛ موضوعی که  دیروز در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
ح موضوع ممنوعیت رویارویی  خارجی مجلس هم تأیید شد. در ماده 11 این  طر
ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی گنجانده  شده بود. خیلی از 
کارشناسان ورزشی بعد از اطالع از این موضوع از احتمال تعلیق ورزش  ایران با 
توجه به تصویب این قانون خبر دادند، چون تاکنون تنها اتفاقی که باعث می شد 
، امتناع از مسابقه دادن با نمایندگان رژیم صهیونیستی   ورزشکاران ایرانی بعد از
با محرومیت  مواجه نشوند، نبود هیچ ممنوعیتی به صورت قانون در ایران بود. 
مسئوالن ورزش ایران هم  در پاسخ به سوال نهادهای بین المللی ورزش روی 
این موضوع استناد می کردند.   روز گذشته اما خبر رسید باالخره با مشورت های 
منطقی تنی چند از اعضای تأثیرگذار جامعه  ورزشی ایران که با تعدادی از نمایندگان 
باشگاه  سابق  اولیایی  مدیرعامل  کاظم  به ویژه  هستند؛  ارتباط  در  مجلس 
استقالل و عضو هیأت مدیره اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال، ماده   11 الیحه 
تعیین تکلیف رویارویی ورزشکاران و تیم های ورزشی ایرانی با نمایندگان رژیم 

ج شد.   صهیونیستی با نظر موافق نمایندگان از دستور کار مجلس خار
محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با 
تأیید این خبر می گوید:  »این احتمال وجود داشت که این ماده به عنوان بهانه ای 
در دست رژیم صهیونیستی و برخی از  روسای فدراسیون های جهانی که نمونه آن 
را در فدراسیون جودو دیدیم، قرار گیرد. همه ما  معتقد به این هستیم که رژیم 
صهیونیستی رژیمی جعلی است و آن را به رسمیت نمی شناسیم.  تاکنون نه تنها 
ورزشکاران جمهوری اسالمی بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نظیر کویت و  مصر 
نیز حاضر به رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی نشدند، اما وقتی این امر به 
 صورت قانون باشد، آنها این قضیه را مستمسک قرار می دهند و با وجود اینکه 
رژیم  صهیونیستی از کنفدارسیون آسیایی حذف  شده است، احتمال اینکه همه 
رشته های ورزشی را با  همین قانون از بازی های جهانی و المپیک مرحوم کنند، 
وجود داشت. بنابراین براساس آن  چیزی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

ح  وجود ندارد.«  خارجی تصویب شد، دیگر ماده 11 در این طر
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شروع موج سوم کرونا 
ع کووید- 19 را پشت سر گذاشته است 15ایران دو موج شیو حه
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قدس راهپیماییخودروییروز
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ع کووید- 19 در پاییز و زمستان دارد  پیش بینی ها حکایت از شدت گرفتن شیو
 در اسفند ماه موج اول را شاهد بودیم، از اوایل فروردین تا سیزدهم در موج دوم بودیم
و حاال هم در موج سوم قرار داریم

سرکوبمسلمانانهند
بهبهانهگسترشکرونا

حه3
صف

Gettyimages


