
با گذر زمان زیســتگاه های یوز را دام اشغال کرد و طعمه هایش را هم انسان ها 
شکار کردند؛ بنابراین آمار جمعیت یوزها رفته رفته کم شد. در حد فاصل سال های 
۱۹۸۰ تــا ۲۰۰۱ یوزهــا در ۱۱ منطقه (آریز، بافق، دره انجیــر، درونه، کمکی بهاباد، 
پــارک ملی کویر، نایبندان، ذخیره گاه زیســت کره توران، پارک ملی خبر، شــهداد و 
منطقه حفاظت شده بهرام گور) حضور داشتند؛ اما تعداد و قلمرو کنونی آنها را در 
ایران خیلی ســخت می توان معلوم کرد؛ چرا که مستندات حضور یوزها در مناطق 
حفاظت شــده، به شدت محدود شده و از ســوی دیگر، تعداد پایش ها هم در عمل 
کاهش درخور توجه داشــته است. حال این پرســش ها مطرح می شوند؛ آیا یوزها 
برای همیشــه از قلمروهای پیشین حذف شــده اند؟ چرا آمار مشاهدات مستند از 
یوزها در طبیعت ایران تا به این اندازه کم شــده؟ چه تهدیدهای جمعیتی دیگری 

هستند که نادیده گرفته شده اند؟
میاندشت، زیستگاه زادآور فراموش شده

پناهــگاه حیات وحش میاندشــت خراســان شــمالی، یکی از زیســتگاه های 
شــمالی یوز اســت که عــالوه بر ذخیــره گاه زیســت کره تــوران از آن بــا عنوان 
یــک زیســتگاه زادآور هــم یاد شــده اســت. در حد فاصــل ســال ۲۰۰۲ و ۲۰۱۶ 
دســت کم شــش توله در این منطقه گزارش و ثبت شــد و در فوریه ســال ۲۰۱۶ 
یک نــر بالغ که نخســتین بــار در تولگی در میاندشــت مشــاهده شــده بود، در 
شــمال توران مرده پیدا شــد. در دی و بهمن ۱۴۰۰ نیز محیط بانان میاندشــت به 
ترتیــب یــک مادر و تولــه و یک فرد یوز با جنســیت نامشــخص را در این منطقه 

مشاهده کردند.
احمــد صفرزاده یکــی از محیط بان های شناخته شــده پناهــگاه حیات وحش 
میاندشــت و پارک ملی ضامن آهو اســت. صفرزاده در پاســخ به این سؤال که آیا 
یوز در میاندشــت منقرض شــده یا خیر، می گوید: «من ایــن صحبت را که بگوییم 
در حال حاضر یوز در میاندشــت از دســت رفته، قبول ندارم. تاریخچه یوز بر اساس 
مشــاهدات و شواهد در میاندشت به سال ۱۳۴۲ برمی گردد؛ از ابتدای دهه ۸۰ کار 
در میاندشــت علمی تر و مشاهدات دقیق تر شــد. از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ 
وضعیت یوز در میاندشــت خیلی خوب بود، چندین بار زادآوری یوز داشــتیم. این 
زادآوری هــا از این لحاظ مهم بودند که توله ها به مرحله بلوغ هم می رســیدند و 
مهاجرت می کردند. در حد فاصل سال ۹۶ تا ۹۷ مقداری تنش ایجاد شد؛ این تنش 
دو دلیل داشت. تا آن زمان می توانستیم با قطعیت از تعداد هفت الی هشت قالده 
یوز صحبت کنیم؛ اما در سال ۹۶ یک مورد سرقت توله یوز اتفاق افتاد و آن سرقت 
هم مربوط به همین یوز ماده مشــهور (ایران) بود. ایران از یک خانواده متشکل از 
یک مادر و ســه توله جدا شد و البته مشخص هم نشد که چه اتفاقی برای مادر و 
ســایر توله ها رخ داد. در ســال ۹۷ یک یوز نر به نام یارقلی در جاده مسیر جاجرم 
سنخواســت تلف شد. پس از آن تا سال ۹۸ دست ما گویی خالی شده بود و ناامید 
بودیم، تا ســال ۱۳۹۹ که دوباره سروکله یوز در منطقه پیدا شد و مشاهدات ما هم 

بیشتر شــد. در شــهریور ۱۴۰۰ محیط بانان از یک یوز مادر با دو توله عکس برداری 
کردنــد. در حال حاضر هم گزارش ها از یک یا دو قالده اســت و پایش ها در ابتدای 

تابستان دوباره آغاز خواهد شد».
صفرزاده اشاره می کند که مشاهدات یوز نه تنها از سوی محیط بان ها، بلکه حتی 
از ســوی مردم هم هست: «یکی از دغدغه های سال گذشــته ما این بود که بارها 
گزارش های مردمی از تردد یوز در حاشــیه جاده داشــتیم و وقتی هم که مراجعه 
می کردیــم، آثــار و نمایه ها بودنــد. محیط بان ها در جاده جاجرم به سنخواســت 
(ضلع شــمالی پناهگاه حیات وحش میاندشــت) بارها یوز مشاهده کرده اند و یوز 
موسوم به یارقلی هم در همین جاده تلف شد. به نظر می رسد که این جاده کریدور 
میاندشــت به توران نیست؛ ولی به هر حال به دلیل اهمیت موضوع، چندین تابلو 

نصب شده، اطالع رسانی کرده ایم و دوربین های کنترل سرعت فعال شده اند».
وی در پاســخ به این پرســش که آیا امکانات پایش محیط بانان در این منطقه 
کافی اســت، می گوید: «من از ســال ۱۳۸۸ خدمت را در میاندشــت آغاز کردم و 
تا ســال ۹۶ هم همین جا بودم. حدفاصل ۹۶ تا ۹۹ بــه منطقه دیگری رفتم اما از 
ســال ۹۹ مجدد به میاندشت برگشتم. پناهگاه حیات وحش میاندشت با مساحت 
تقریبــی ۸۵ هزار هکتــار در حال حاضر ۹ محیط بــان دارد و تعداد محیط بان هم 
در سال های اخیر رشــد درخور توجهی نداشته اســت. برای این منطقه (پناهگاه 
حیات وحش میاندشــت و پارک ملــی ضامن آهو) ۳۱ محیط بان تعریف شــده و 
تعداد ۹ محیط بان برای منطقه ای با این وســعت به راســتی کم اســت. االن دو 
محیط بانی فعال در میاندشــت است و در هر شیفت تنها دو نفر حضور دارند؛ این 
تعداد برای منطقه بااهمیتی مانند میاندشــت که اتفاقا زیســتگاه یوز آسیایی هم 
هســت، خیلی کم اســت. به لحاظ تجهیزات، افزایش بوده و سال گذشته هشت 
دستگاه موتورسیکلت اضافه شد اما خودروی ما هنوز مستهلک است. با توجه به 
اینکه میاندشــت دشتی است، موتور مهم ترین ابزار پایش ما ست، اما در مقایسه با 
شکارچیان هنوز نسبت به قدرت و کیفیت موتور در وضعیت پایین تری قرار داریم».
وی در خاتمه صحبت هایش می گوید: «میاندشت سه عامل غذا، آب و امنیت را 
برای یوز دارد. ما در رشد کّمی حیات وحش از جمله آهو موفق بوده ایم و معدن و 
مستثنیات هم در این منطقه نیست. سازمان محیط زیست در این چند سال حقوق 
عرفی دام ها را خریده و تأمین آب از طریق چاه و تانکر را در برنامه داشــته، اما من 
خودم بر این باور هســتم که برای تأثیر مستقیم بر وضعیت یوز باید نیروی انسانی 
کافی تأمین شــود. اگر تعداد محیط بان کافی باشد، طبیعی است که کارهایی مانند 
کنترل دام، خروج ســگ های ولگرد و کنترل شــکارچی هم راحت تر می شود. االن 
ســازمان برنامه ها و هدف های زیادی برای یوز دارد، اما من معتقدم چون موضوع 
یوز حاد است، ظرف همین یکی، دو سال باید کار مؤثری انجام شود و بنابراین اول 
باید به اندازه کافی نیروی انسانی داشته باشیم، حال آنکه این تعداد نیرو را نداریم. 
نجات یوز نیاز به همت همگانی دارد و باور دارم که به دلیل سه عامل فوق الذکر، 

اگر یوز وارد میاندشت شود، امکان احیای آن هست».
توران، تکثیر در اسارت همجوار با زیستگاه زادآور

مجموعه تحت حفاظت توران اســتان سمنان با مســاحت ۱٫۴۶۴٫۹۹۲ هکتار 
تقریبا اقلیمی خشــک دارد، اما با وجود کم بودن بارش و کمبود آب های زیرزمینی 
از نظر پوشــش گیاهی و جانوری غنی اســت. بر اســاس مســتندات، در گذشــته 
یوزها بیشــتر در چشــمه پریــه، تونل حلوایــی، کله کوهی، شکســته چهاچرخی، 
ســه راهی دوکالــی، رودخانه پروبال، تلخــاب، چاه زردو و زیرآشــیانه عقاب دیده 
می شــدند، امــا در ســال های اخیر کمتــر درباره برخــی از ایــن مناطق صحبت

 شده است.
دکتر پیتر کالدول (Peter Caldwell) از آفریقای جنوبی که برای مشــاوره تکثیر 
در اســارت یوزهای آسیایی به ایران آمد، در نشست اســتان سمنان این طور گفت: 
«باید توجه داشــته باشــید که من طرفدار زنده گیری یوزپلنگ ها از طبیعت و بردن 
آنها به شــرایط پرورش در اســارت نیســتم. تکثیر یوزپلنگ ها در طبیعت و محیط 
طبیعی آنها خیلی ساده تر از گرفتن شان از طبیعت و سعی در تکثیر آنها در اسارت 
اســت. در ایــران یوزپلنگ ها کمیاب  در خطــر انقراض و در تعداد اندک هســتند، 

بنابراین ممکن است به ناچار به اسارت نیز رو آورده شود».
اما وضعیت حفاظت از یوزها در توران نظر به چرای احشــام، راه های ارتباطی، 
کمبــود نیروی انســانی و تجهیزات، شــکار غیرمجاز، بوته کنــی و قطع درختان و 
محدودیــت آب با چالش هایی جدی هم مواجه اســت. یکــی از محیط بانان این 
منطقه که خواســت نامش فاش نشــود، می گوید: «یکــی از دغدغه های ما برای 
حفاظت یوز، معادن هستند. برای مثال فاصله معدن چغندرسر از آسفالت (جایی 
که برای تردد یوز ســیم خاردار کشیده شــده) حدود شش، هفت کیلومتر بیشتر راه 
نیســت؛ وقتی معدن باشد، طبیعی است که رفت و آمد هم هست و امنیت منطقه 
برای یوز کاهش پیدا می کند. این صحبت معدن در توران موضوع جدیدی نیست؛ 
چنانچه معدن مس عباس آباد از قدیم بوده، سال هاست که تونل و چاه آب معدن 

هست، پس این دغدغه جدید نیست و همواره بوده است».

او در عیــن حال بــه کمبودهای نیروهای محیط بانی اشــاره کــرده و می گوید: 
«موضوع مأمورهای خدماتی محیط زیســت از اســاس با محیط بان ها فرق دارد. 
مأمور خدماتی، محیط بان نیست. محیط بان باید هر روز گشت زنی داشته باشد. در 
حال حاضر هر روز گشــت زنی هست اما شعاع پایش ها کم شده. محیط بان گناهی 
ندارد، همه دلســوز هســتند اما با ماشین چندین ســال کار کرده، کار سختی است. 
ضمن اینکه امســال به دلیل خشک ســالی باید به فکر علوفه برای حیات وحش 
در توران بود؛ چون علوفه نیســت و حیات وحش هم بر سر زمین کشاورزی مردم 

است. کوهی که پارسال این همه آب داشت، امسال دریغ از یک قطره آب».
دره انجیر، فرصت از دست رفته

پناهــگاه حیــات وحش دره انجیر اســتان یزد در ســال ۱۳۸۱ به عنوان منطقه 
حفاظت شــده معرفی و شناخته شد. در گذشــته این پناهگاه نقش مهمی را برای 
یوزها ایفا کرده؛ چرا که اکثر یوزهایی که در زیســتگاه های جنوبی شناسایی شده اند، 
به نوعی از این منطقه هم استفاده و گذر کرده اند. با وجود اینکه مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت یزد به تازگی خبر از تحلیل وضعیت حضور یوز در منطقه دره انجیر 

داده، اما یکی از محیط بان ها که نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید:
«مشــکل یوز این است که محیط بان هایش تأمین شغلی ندارند. محیط بان های 
باســابقه از منطقه رفته اند و اینکه محیط بان بخواهد ســاعت پنج صبح دم خط 
بایســتد و بعد چند ســاعت و چندین بار خط عوض کردن، به محل خدمت برسد؛ 
انگیزه ها را کم می کند. زیســتگاه های یوز رها شــده اند، محیط بان های باسابقه ای 
هســتند که بارها و بارها یوز دیده اند، اما این محیط بان ها االن کجا هستند؟ این طور 
نیست که محیط بان ها نخواهند کاری کنند، آنها می خواهند اما باید با تأیید و مجوز 

معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست باشد».
نایبندان، محیط بان هایش هم از یاد رفته اند

پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس استان خراسان جنوبی با مساحت تقریبی 
۱۵ هزار کیلومترمربع از ســال ۲۰۰۱ به طور رســمی تحت پوشــش حفاظتی قرار 
گرفــت. بهمن نجفی، محیط بان باســابقه و پیش کســوت پناهــگاه حیات وحش 

نایبندان می گوید: «یوزها حیواناتی با منطقه زیســتی محدود نیستند، بلکه پس از 
۳۰، ۴۰ ســالی که کار اجرائی پژوهشــی و حفاظتی در زیســتگاه های مختلف یوز 
انجام شــده؛ این جمع بندی به  دســت  آمده که یوزهای توران، نایبندان، یزد و راور 
حتی در شــمال و جنوب کویر مرکزی هم برای بقا در حرکت و جابه جایی هستند. 
چنانچه در یک مورد آزمایش نمونه مدفوع یوزهای نایبندان مشــخص کرد که آثار 
قبلی آن در توران بوده اســت. واقعیت این است که یوزها از کریدورهای حواشی 
پناهگاه ها، مناطق حفاظت شده و گاه حتی از محل های عبور و مرور غیرزیستگاهی 
نیز برای مهاجرت اســتفاده می کنند. این اتفاق در مناطق شــمالی و شمال غربی 
نایبنــدان هم بارها رخ داده؛ به طوری که مردم بومی، مســافران و کارگران معادن 
بارهــا گزارش های موثق داده اند که یوزها از پشــت بادام تــا نزدیک طبس رفته و 
بازگشــته اند. من خودم حتی آثار حرکت آنها را از خروجی های پناهگاه به ســمت 

پشت بادام هم دیده ام و این مسیری است که دام هم در آن در گذر است».
محیط بان دیگری که خواست نامش فاش نشود، می گوید: «مشکل در نایبندان 
زیاد است؛ در گذشته چهار نیروی بومی در نایبندان بود اما االن فقط دو نفر بومی 
هســتند و دو محیط بان دیگر تازه وارد هستند. در دهه ۸۰ ماهی ۵ الی ۶ یا حتی ۱۰ 
بار یوز دیده می شــد اما االن در سال، شــاید دو بار یوز دیده شود. امسال هم هنوز 
یوزی دیده نشــده اما تلفات حیات وحش امسال در نایبندان زیاد بوده است. سال 
گذشــته خوشبختانه از ابتدای سال تا آخر سال، پنج، شش بار یوز مشاهده شد. اما 
مشــکل اصلی کار، همین کمبود نیروی کاربلد اســت، چراکه وسعت نایبندان کم 
نیست، اگر کسی امروز بخواهد دور نایبندان را طی کند، یک ماه طول می کشد تا کل 
منطقه را دور بزند. در این شرایط هم تعداد محیط بان کم است هم اینکه تجهیزات 
کافی نیســت که به نوبه خود باعث دلسردی محیط بان ها شده است. پاسگاه های 
نایبندان االن تلفن ندارند، هیچ دســتگاه برقی هم در پاسگاه نیست و این در حالی 
اســت که محیط بان جز پایش باید جاده و آب انبار درست کند، پس طبیعی است 
که محیط بان ها دلسرد باشند و بگویند وقتی به فکرمان نیستند، خوب ما هم کاری 
نمی کنیم. این در حالی اســت که نایبندان یک زیستگاه بکر است، معدن در حاشیه 

آن است، تردد در پناهگاه کم است و برای یوزها هنوز هم زیستگاه کم نظیری است. 
پس اگر به فکر یوزها هستند باید نایبندان را هم دریابند».

جمع بندی؛ انقراض آنها فاجعه است
زیستگاه های یوز دو ظرفیت ارزشمند دارند که تا امروز کمتر درباره آنها صحبت 
شده؛ در واقع شاید بیش از یوز همین دو ظرفیت ارزشمند است که حفاظت از این 
زیرگونه را هم به نوعی معنا می کند. اما این دو ظرفیت چیســت؟ نخست کارکرد 

بازاری و دوم کارکرد غیربازاری.
کارکرد بازاری، می تواند به پول نقد تبدیل شــود و در اختیار جامعه محلی قرار 
گیرد. کارکردهای غیربازاری، کارکردهایی هستند که منافع حاصل از آنها به جامعه 
می رســد، اما در این میان پولی رد و بدل نمی شــود؛ برای مثال در زمان سیل سال 
۹۸ کارکرد جنگل ها و ممانعت آنها از سیل مشخص شد؛ این کارکرد همان کارکرد 
غیربازاری اســت. درباره زیســتگاه های یوز هم چنین کارکردی وجود دارد و دلیل 
تأکید بــر حفاظت این زیرگونه، اغلب همین کارکرد غیربازاری اســت. مدیریت ۲۰ 
ســاله مرتع در زیستگاه های یوز سبب شده چشمه های گرد و غبار در زیستگاه های 
کویری که بســیاری از آنها نزدیک به ســکونتگاه های شهری هستند، شکل نگیرند. 
درحالی که اگر مدیریت این مراتع به واسطه  پرچم داری حفاظت از یوز نبود، بسیاری 
از این مناطق در ســبزوار و نیشابور یا حتی بافق به نقاط بحران خیز زیست محیطی 

تبدیل شده بودند.
جــدای از کارکردهای غیربازاری، فعالیت های اقتصادی پایدار هم هســتند که 
می توانند در ســکونتگاه های انسانی همجوار زیســتگاه های یوز شکل بگیرند. این 
نوع فعالیت ها می توانند بر ممانعت از مهاجرت به شهرها هم مؤثر باشند. آشنایی 
مردم محلی با جاذبه های گردشــگری منطقه هــای یوزخیز می تواند در تحقق این 
مهم مؤثر باشد؛ اما واقعیت تلخ ماجرا این است که اگر یوزها منقرض شوند، آنگاه 
حتی اگر بتوانیم چندین فرد از آنها را هم در اسارت تکثیر و نگهداری کنیم، باز هم 
تمامی آن ظرفیت هــا اعم از بازاری و غیربازاری از بیــن خواهند رفت، حال آنکه 

امروز یوزها با حضورشان این ظرفیت ها را برای همه ما معنا بخشیده اند.

دوشنبهروایت
۶ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۳
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ســال ۶۳ بود که از درونه بردسکن به طبس آمدم و ساختمان های اداره را از آقای 
محمدرضا اسدی، مســئول محیط بانی فردوس تحویل گرفتم. آشنایی با وضعیت یوز 
به دلیل تجربیات منطقه درونه، توران و همچنین مشاهده سه قالده یوز در مرز طبس 
و توران در ســال ۵۷ و البته گرفتن و رهاکردن توله های آنها برای دو ساعت و ماجرای 

بچه های یوز دیگری که از درونه تا تربت حیدریه دست به دست رفته و نهایتا به درونه 
برگردانیده شدند، من را نسبت به اهمیت یوز و لزوم حفاظت از زیستگاه هایش آگاه کرده 
بود. در گشت وگذارها، ضمن بررسی وضعیت سایر وحوش همیشه فکرم دنبال آثار یوز 
بود؛ چون مطالبی را درباره وضعیت زیســتگاه های آنها در طبس از کارکنان ذوب آهن 
شــنیده بودم. به هر منطقه ای که قدم می گذاشتیم، اطالعاتی درباره آسیب پذیربودن و 
اهمیت جهانی یوز به ساربانان، کارکنان معادن و اهالی روستاهای حواشی زیستگاه ها 
می دادیــم. آنها نیز که به یوز «زرده پلنــگ» می گفتند، اطالعات زیادی از قدیم و جدید 

درباره وجود یوز در اختیار ما می گذاشتند.
مردم نای بند شکاربان را نمی شناختند و در اولین مراجعه که ما خود را مأمور ماالریا 
معرفی کردیم همه مسائل محیط طبیعی آنجا را برایمان تعریف کردند. جعفر، نگهبان 

پایگاه اکتشافی علی آباد در اولین شب برخورد تا صبح برایمان حکایت ها گفت؛ از جای 
تله های آهنی تا آدرس چشمه های منطقه. او و مرحوم عباس عجمی می گفتند ما در 
اینجا دو نوع پلنگ داریم خاصه پلنگ و زرده پلنگ. پلنگ خاصه یا خاصه پلنگ همان 
پلنگ و منظور از زرده پلنگ، یوزپلنگ بود. صبح که علی باقری، مســئول پایگاه آمد از 
جعفر پرســید: برای اینها چه مطالبی تعریف کرده ای؟ می دانی اینها کیستند؟ مرحوم 
جعفر گفت اینها مأمور ماالریا هستند و از شکار و شکارگاه ها پرسیدند و ما هم تا صبح 
همه اطالعات را به آنها دادیم. باقری گفت: «اینکه تاکنون چند پلنگ زده ای هم تعریف 

کرده ای؟!» او گفت: «بله قدری از کارهای دوران جوانی ام گفته ام».
در هر حال شناســایی آغاز شد و در همان سه چهار ماهه اول گزارش های حاکی از 
مشاهده رد یوز، سپس رؤیت یک قالده یوز و مشخص شدن زیستگاه های موجود مرتب 

اعالم شد، ولی این گزارش ها در تهران مورد اعتنا قرار نگرفت. اواخر بهمن ماه سال ۶۶ 
علی باقری، همیار افتخاری ما از محدوده دستگاه حفاری نوغابی در اطراف کارگاه های 
اکتشافی پروده طبس، تلفنی اعالم کرد که یک قالده یوز بر اثر سقوط در بین سنگالخ ها 

تلف شده است.
خودمان را به محل رســاندیم، الشه را یافته و متوجه شدیم که خود راننده به آقای 
باقری گزارش کرده که نیم ساعت قبل در تاریکی شب جانوری را دیده که در کنار جاده 
چاه حفاری، زمانی که برای بردن غذای کارگران می رفته در جلو نور ماشین ابتدا آهسته 
و به تدریج با سرعت به حرکت درآمده و در سر پیچ نوغابی در تاریکی به دره افتاده ولی 
راننــده جرئت نکرده باالی پرتگاه برود و نگاه کند. بالفاصله به محل مراجعه کردیم و 
مشــخص شد که چون نور پشت سر حیوان بوده، سایه خودش در جلویش قرار گرفته 

و چون ماشــین را در نزدیک خودش دیده بر ســرعتش افزوده و با وجود اینکه حدود 
چند متر قبل از پرتگاه متوجه خطر می شــود و محکم با پنجه هایش ترمز می کند ولی 
با کشیده شــدن چند متر موفق به ایستادن نمی شود و با سر در عمق دره به روی سنگ 

بزرگی سقوط می کند و ضربه مغزی شده و بالفاصله تلف می شود.
به هرحال با توجه به اطالع از اهمیــت موضوع بالفاصله اظهارات راننده مکتوب 
شــد و کروکی محل ترســیم و رد عبور یوزپلنگ در کنار جاده که بــر اثر گل بودن زمین 
کامال مشخص بود، روپوشانی شــد و الشه هم به طبس حمل و با آقای صدوق، مدیر 
کل وقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان بزرگ تماس گرفته شد. ایشان 
گفتند: «نجفی مطمئنی که یوزپلنگ است؟» عرض کردم کامال، ایشان گفتند به طریقی 
که می گویم پوست یوز را جدا کرده و به همراه سر آن در داخل کارتن و کیسه گذاشته و 

بفرستید. ما این کار را کردیم و به اداره فرستادیم. آقای صدوق پس از تحویل بسته زنگ 
زدند و گفتند درست است پوست مربوط به یوز است.

ما به خاطر این قضیه هم خوشحال بودیم و هم ناراحت، خوشحال از اینکه باالخره 
خود یوزها نماینده ای فرســتادند و با جان فشانی ثابت کردند که در این واحه دورافتاده 
حضــور دارند و ناراحت از اینکه یوز بزرگ نر ۶۰ کیلویی را از دســت داده بودیم؛ البته 
شاید هم به فداشــدنش می ارزید چون اول از همه ثابت کرد وجود دارند و دوم اینکه 
فهمیدیم اطالع رســانی سه ساله در طبس اثر کرده تا جایی  که راننده تنها در دل شب 
وقتی ســقوط حیوان را می بیند با همه ترس از عواقب آن گزارش می دهد، سوم اینکه 
تمــام کارگــران آن زمان معدن در مجموعه معدنی بزرگ پروده و مردم طبس الشــه 

زیبای یوز را دیدند.

جان فشانی یوز طبس

فرناز حیدری، کارشناس ارشد علوم محیط زیست: یوزهای آسیایی خیلی سریع تر از سایر زیرگونه های یوز از بخش های اعظم قلمرو تاریخی خود ناپدید 
شدند. در حال حاضر آخرین بازمانده های یوز آسیایی در رده به شدت در معرض خطر لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت و پیوست شماره ۱ کنوانسیون 
سایتیس قرار دارند. در ایران از دهه ۱۹۵۰ یوزهای آسیایی به طور رسمی به عنوان گونه حفاظت شده، معرفی و تحت حمایت قانون قرار گرفتند. تا پیش 
از جنگ جهانی دوم، جمعیت یوز در ایران حدود ۴۰۰ فرد تخمین زده می شــد و در ۱۹۷۴ جمعیت یوز را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فرد برآورد کردند؛ اما در همان 

زمان هم پاول جوسلین (P. Joslin) معتقد بود که این آمار خوش بینانه است و او رقم صد فرد را تخمین درست تری می دانست.

فرناز حیدری، کارشــناس ارشد علوم محیط زیست: تولد سه توله یوز آسیایی در اســارت، بدون تردید خبری خوش برای جامعه محیط زیست بود اما 
ســیر اتفاق هایی که از تولد توله ها تا به امروز رخ داده، ســردرگم کننده است؛ به عنوان مثال مشخص نیســت که چرا تیمارگر توله یوزها ناگهان عوض 
شــد، چرا دامپزشــک آفریقای جنوبی دســت کم ۲۰ روز بعد از تولد توله ها به ایران آمد، چرا تا به امروز دلیل قانع کننــده ای برای مرگ توله ها به ویژه 
توله دوم بیان نشــده اســت؟ با وجود اینکه برخی منابع، دلیل تلف شــدن توله ها را اختالل ژنتیکی عنوان کرده اند اما هنوز هیچ مدرک مســتندی در 
این راســتا ارائه نشــده تا دســت کم نوع اختالل ژنتیکی را مشــخص کند. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که پایین بودن تعداد افراد یک جمعیت 
لزوما دلیل تلف شــدن این توله ها و اختالل ژنتیکی آنها نمی تواند باشــد و این در حالی اســت که زنده ماندن توله ســوم، ابهام جدی را پیش روی این 
فرضیه قرار می دهد و ضرورت تحقیقات بیشــتر را یادآور می شــود؛ اما در گفت وگو با علیرضا شــهرداری، تیمارگر توله  یوز ســوم، شرایط را در بیش 

از یک ماه گذشته بررسی کرده ایم.

محیط بان های یوز از مشکالت حفاظت این زیرگونه در زیستگاه های طبیعی اش می گویند:

آوازهای غمگین یوز...

مسابقه با زمان
درباره یوز بیشــتر حرف ها زده شده است و حرف جدیدی برای گفتن نیست؛ اکنون 
وقت تصمیم گیری و عمل است. سال هاســت وضعیت یوز بحرانی است، اما شرایط 
امروز بسیار جدی تر است. زمان اقدامات جسورانه و بدون  برنامه، نادیده گرفتن نیازهای 
واقعی حفاظتی زیســتگاه و تصمیم گیری بر اساس استانداردها و امکانات کشورهای 

دیگر گذشته است.
در چند ســال اخیر، بارها دیده شــده که فرضیات غلطی وارد محاسبات حفاظتی 
شــده و بالطبع نتیجه گیری های غیرواقعی و در نتیجه اقدامات اشــتباه را هم در پی 
داشــته است. برای مثال، بارها شنیده شــده که مناطق حفاظت شده ما برای یوز امن 
هســتند، حفاظت از زیســتگاه به بهترین نحو در حال انجام است و حفاظت بیشتر از 
این امکان ندارد. واقعا اضافه شــدن چند موتورســیکلت و یکــی، دو همیار به توران، 
حداکثر حفاظتی بود که می توانستیم برای یوز در توران فراهم کنیم؟ خروج دام فقط 
از یک آغل در طول دو ســال گذشته همه نیازهای حفاظتی یوز را فراهم کرده است؟ 
وقتــی یک یــوز زادآور با تعقیب و گرفتن توله های خود مواجه می شــود، آیا می توان 

انتظار داشــت منطقه همچنان برای زادآوری یوز امن باشد؟ یا پناهگاه حفاظت  شده 
نایبندان با یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار وســعت را چهار محیط بان می توانند حفاظت 
کنند؟ پس از همه هشــدارها و نگرانی ها، چه تغییری در مدیریت و بهبود حفاظت از 
زیســتگاه های یزد به وجود آمده؟ از زیستگاه های کرمان چه خبر؟ غیر از جاده سمنان 
به مشهد، کدام یک از جاده های کشور برای یوز امن شده اند؟ متأسفانه به نظر می رسد 
حفاظــت از یوزپلنگ در ایران محدود به حفاظت از توران شــده و حتی در توران هم 
بیشتر فعالیت ها – حتی همین خرید پروانه چرا- در راستای برنامه های تکثیر در اسارت 
بوده است. این برنامه، حتی اگر در آینده هم بتواند یوزهایی قابل رهاسازی در طبیعت 
داشــته باشــد، باز هم بدون حفاظت از زیستگاه غیرممکن اســت و این حفاظت باید 
همین االن، نه فقط در توران بلکه در تمام زیســتگاه ها، تقویت شود. مسئله این نیست 
که حفاظتی انجام نمی شود، بلکه مشکل این است که ارتقای فعالیت های حفاظتی، 
حتی در توران که وضعیت بهتری دارد، تناســبی بــا وضعیت بحرانی یوز ندارد. البته 
ممکن است این فرضیات صرفا ناشی از ناآگاهی کارشناسان از وضعیت واقعی مناطق 

و وضعیت یوزپلنگ باشد. راه حل این است که این فرضیات در بین گروه  های متخصص 
مختلف، کارشناســان استانی و مشــاوران خارجی مطرح شوند، درستی آنها سنجیده 

شود و در نهایت راه حل مناسب و متناسب پیدا شود.
تجربه اخیر تکثیر در اســارت در ســایت توران، به تلخی اما به خوبی نشــان داد 
هنگامی که بــا تجربه های جدید در مدیریت حیات  وحش ســروکار داریم، نیاز داریم 
از افراد مختلف با تجربه های متفاوت و مکمل یکدیگر مشــورت بگیریم و برنامه ریزی 
متناسب با امکانات خود داشته باشیم. اتفاقات غیرمترقبه بخشی از چنین برنامه هایی 
هســتند. اینکه بگوییم به طور قطع اتفاق نمی افتند، درســت نیســت؛ چون احتمال 
رخ  دادن آنها وجود دارد. با برنامه ریزی درست می توان برای اتفاق های غیرمترقبه هم 
آماده بود و واکنش مناسب را نشــان  داد. مخفی کاری، گرفتن تصمیمات شتاب زده و 
بر اســاس منافع موقت و گاه حتی شخصی، داشتن دید منطقه ای به حفاظت، آن هم 
برای گونه ای با مشخصات یوز، غیر از شتاب بخشیدن به انقراض آن، نتیجه ای نخواهد 
داشت. از این تجربه که به بهای گزاف از بین رفتن دو توله از نایاب ترین گربه سانان دنیا 

به دست آمده،  باید به بهترین نحو برای بهتر کردن تصمیمات و اقدامات آینده استفاده 
کرد. همان طور که بارها و بارها گفته  شده ، حفاظت از یوز نیازمند برنامه ای ملی  است 
و پرواضح است که این برنامه باید با توجه به وضعیت واقعی فعلی و دانش موجود 
تهیه شود. اســتفاده از تجربه های موفق دنیا در سیستم های مشابه، قطعا اخذ نتایج 
بهتر را در پی خواهد داشــت. یکی دیگر از مشــکالت بزرگ بعد از برنامه ریزی، تأمین 
مالی است؛ بدون داشتن برنامه واقعی حتی نمی توانیم پیش بینی کنیم به چه مقدار 
بودجه  نیاز داریم، اما اگر برنامه تهیه شــده، منطقی و قابل دفاع باشد،  تأمین مالی آن 

هم قابل  انجام است.
درست اســت که جلوگیری از انقراض یوزپلنگ آســیایی در حال حاضر تبدیل به 
مســابقه ای با زمان شده، اما صرفا به دلیل اینکه یک مســابقه است، نباید شتاب  زده 
تصمیم گرفت و دســت به هر عملی زد،  بلکه باید بهترین، کم خطر ترین و پربازده ترین 
راه را با توجه به وضعیت فعلی یافت. در غیر این صورت احتمال زیادی وجود دارد که 

این سریع ترین پستاندار خشکی زی ، در مسابقه با زمان شکست بخورد.

جای خالی تعامل با مهندسان در حفاظت از زیستگاه ها
از گذشته ای نه چندان دور تاکنون زیستگاه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 
زیست، خصوصا در عرصه هایی که محل زیست یوزپلنگ آسیایی بوده، دستخوش تغییرات 
زیادی شــده اســت. تغییراتی همچون بهره برداری بی رویه معــادن، افزایش جاده های 
دسترسی، خشک سالی های پی درپی، خشک شدن چشــمه ها، کاهش انگیزه محیط بانان 
به شــیوه های مختلف، عــدم به کارگیری افراد زبــده و عالقه مند و... کــه مجموع آنها، 
زیستگاه ها و تمامی زیستمندان آن را تهدید می کند. متأسفانه عدم بهره برداری اقتصادی 
به شــیوه های نوین از عرصه های طبیعی و تحت حفاظت سازمان محیط زیست و شرایط 
اقتصادی ناموزون، باعث شــده اســت دولت های مختلف با دید صرفا هزینه بر بودن آنها 
و نه ســرمایه گذاری و درآمدزایی و ایجاد اشــتغال به عرصه هــای طبیعی نگاه کنند. پدر 
من از دهه ۵۰ شمســی به صورت رســمی همکاری خود را با سازمان محیط زیست آغاز 
کرد و بنابراین من هم با شــنیدن تجربه ها و عملکرد ایشان و همکارانشان در آن دوران و 
البته گذراندن بخشی از زندگی خود که خواسته یا ناخواسته و قطعا از روی عالقه و البته 
کمبود نیروی اجرائی به صورت داوطلبانه بود، با محیط زیست همکاری بسیاری داشته ام 

و البته شــاهد اتفاقات بســیار خوبی هم در امر حفاظت از حیــات وحش در عرصه های 
طبیعی بوده ام. از حدود ۴۰ ســال گذشته، بسیاری از مشاهدات و اولین ثبت تصاویر یوزها 
در زیســتگاه های جنوبی (جنوب خراسان بزرگ، کرمان و یزد) صورت می گرفت و االن به 
شکل حیرت آوری با کاهش این امر روبه رو هستیم و البته با قدردانی از زحمات محیط بانان 
منطقه، باید گفت گشــت و پایش ها بســیار بســیار کاهش یافته، در صورتی که تجهیزات 
به روزتر شده است. قطعا علت های گوناگونی را می توان برشمرد که بخش بسیار کوچکی 
به صورت مســتقیم به محیط بانان برمی گردد. اصوال علم حفاظت و صیانت از طبیعت 
و زیســتگاه ها باید همگام با شــرایط ملی و بین المللی از جنبه های مختلف پیش رود که 
متأســفانه در حال حاضر شاهد تصمیم گیری های لجوجانه و شخصی هستیم و این رفتار 
مستقیما زیست بوم های ما را تحت تأثیر قرار می دهد. مطمئنا فضای مجازی و دعواهای 
حفاظت گراهــا در شــرایط کنونی هیچ کمکی به وضع موجود نکرده و اکوسیســتم های 
موجــود هر روز بیش از پیش به ســوی انحــالل و نابودی گام بر می دارنــد. تا زمانی که 
حفاظت از طبیعت، سود مستقیم برای ملت و دولت نداشته باشد، عمال باید به فکر صرفا 

تکثیر در اســارت و تولید مقاله برای کسب جایگاه باشیم. دیگر ازخودگذشتگی های قبلی 
رنگ و بوی خود را از دست داده و هر کس بتواند کانال ارتباطی قوی تری داشته باشد، پیروز 
میدان است؛ امان از اینکه بازنده اصلی حیات وحش و زیستگاه های کشور است. به اعتقاد 
من، بازنگری در طرح های مدیریت موجود زیستگاه ها و عملیاتی کردن بخش های مختلف 
آن برای راه اندازی کســب و کارهای پایدار، به کارگیری نیروهای با پتانســیل باال، استفاده از 
تجهیزات اســتاندارد، ایجاد انگیزه در کارکنان و... و خصوصا تعامل با صنایع و معادن که 
بدون شــک در صورت وجود برنامه مدون و مشخص از لحاظ مالی، حاضر به پشتیبانی و 

کمک به محیط زیست هستند، می تواند از راه های نجات زیستگاه ها باشد.
الزم به یادآوری اســت که درخواســت همکاری و تعامل با صنایع و معادن، نه برای 
خرید صرفــا لوازم التحریر، لباس، جایزه و...، بلکه طرحی جامع و با تراز مالی مشــخص 
و نمایش نتایج قابل ارائه در ســطح ملی و بین المللی را می طلبد. متخصصان فعال در 
مشــاغل معادن و صنایع، افراد بسیار هوشــمند و آینده نگری هستند که متأسفانه بعد از 
ارائه برنامه های کنونی از ســوی حفاظت گراها، متوجه ناکارآمدی طرح ها با یک محاسبه 

سرانگشــتی شــده و از آنجا که ایده های پایــدار، کارآمد و قابل عرضه ای نیســتند، اغلب 
بالفاصله هم آنها را پس می زنند.

حال آنکه به نظرم جای افرادی همچون مهندســان صنایع و تخصص های مشابه که 
کار کنترل و برنامه ریزی در تمام پروژه های ساخت وســاز و تولیدی با سرمایه های کالن را 
بر عهده دارند، در مباحث زیســت محیطی خالی است که بتوانند ایده های حفاظت گراها 
را به شــکلی دقیق و قابل فهم برای صاحبان سرمایه نمایش دهند و برنامه ای بلندمدت 

و اثربخش را ارائه کنند.
بدون تعارف از یک دهه گذشــته تاکنون دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست 
به تکثیر در اسارت ها ختم شده که نشــان دهنده فاصله گرفتن از حفاظت در عرصه های 
طبیعی اســت و می طلبد که متخصصــان و حفاظت گراها در کنار دولتمردان ســازمان 
حفاظت زیســت گام بردارند و به جای اینکه اکنون مجلس شورای اسالمی در خصوص 
مسائل حفاظت محیط زیست و حیات  وحش مطالبه گری کند، آنها این کار را انجام دهند 

و خواستار تأمین اجرای ایده های خود از آنها باشند.

 در سفر نخست به پارک ملی توران با چه شرایطی مواجه شدید؟  .
من بعد از مرگ توله اول وارد توران شــدم، آنجا یــک اتاق ۹ متری بود که 
شــرایط آن به هیچ وجه برای نگهــداری توله هیچ حیوانی مناســب نبود، چه 
برسد که بخواهند سه نوزاد سزارین شده را هم آنجا نگهداری کنند. با تجربه ای 
که االن به دســت آورده ایم، می توان گفت که شــرایط آن مکان حتی از آنچه 
ابتدا تصور می کردیم هم بدتر بوده اســت. وقتی وارد شدم، سرپرستی دو توله 
باقی مانــده را بر عهده گرفتم و حتی پیش از ســفر هم عنوان کردم که یک کار 

پژوهشی دارم و باید پس از شش روز محل را ترک کنم.
با وجود اینکه برخی تالش کرده اند ســفر من را دلیل مرگ توله دوم عنوان 
کنند اما این درســت نیست، چون من نه از ابتدا عضو تیم تکثیر سمنان بوده ام 
و نه غیرمســئوالنه محل را ترک کرده ام؛ کار پژوهشــی ما روی یک گونه پروانه 
خاص بود که در فصل رویشــی خاصی هم از یک گونه گیاهی تغذیه می کند؛ 

بنابراین زمان سفرم را از پیش عنوان کرده بودم.
در آن شــش روز که مســئولیت کامل را داشــتم، دامپزشــک مقیم حضور 
نداشــت و ایشــان دو روز آخر آمدند؛ اما چــون محل کوچک بــود، نماندند؛ 
صبح ها می آمدند و ســر می زدند و می رفتند. روز ششم به درخواست شخص 

من دامپزشک مقیم مستقر شد تا محیط بان دست تنها نباشد.
 سؤال همین است که چرا برای نگهداری توله ها تدبیری مشخص اندیشیده   .

نشده؟
این پرسشی است که تیم مسئول تکثیر سمنان باید پاسخ گو باشد.

 اشاره کردید که موضوع جدی تر از چیزی بود که تصور کرده بودید، منظورتان   .
چیست؟

ببینید این کار فقط شــیردادن به توله یوز نیســت، بلکه روش نگهداری هم 
مهم اســت. آنچه تا امروز به من کمک کرده، تجربه سال ها دستیار دامپزشک 
بودن و یادگیری مســتمر اســت؛ به همین دلیل گاهی مشــکالت کار را زودتر 

تشخیص می دهم.
 چه زمانی خبر تلف شدن توله دوم به شما رسید؟  .

۱۰ روز بعد از بازگشت از توران، زمانی که از سفر سیستان به تهران بازگشتم؛ 
آن زمان خبر را شنیدم.

 به نظر شما دلیل تلف شدن توله دوم چه بود؟  .
االن یــک دلیل قاطــع پیش خودم دارم و آن هم نداشــتن امکانات الزم در 
محل نگهداری توله هاســت؛ برای مثال می گویند که دلیل تلف شدن توله دوم 
انســداد بوده، اگر دســتگاه ســونوگرافی در محل می بود، خیلی سریع انسداد 
تشخیص داده می شــد، اما چون آن منطقه تجهیزات و امکانات ندارد؛ توله ها 
هم از یک ســری رســیدگی های تخصصی محروم بوده اند. امکاناتی که اشاره 
می کنم، همه برای توله سوم در تهران استفاده شده و توله دوم از آنها محروم 

بوده است.
 این امکاناتی که می گویید چقدر مهم هستند؟  .

این تجهیزات که اشــاره کردم، همه کمک تشخیصی هستند و این در حالی 
اســت که ما در تهران از همکاری دانشــکده دامپزشــکی دانشگاه تهران بهره 
بردیم. آزمایش ها، تشخیص ها و داروها در تهران تخصصی تر به توله داده شد. 

به هر حال این امکانات در توران نبود چنانچه نه دسترسی موبایل هست و نه 
می توان به راحتی پزشک متخصص را باالی سر حیوان در آستانه مرگ آورد.

 چرا دوباره نگهداری از توله سوم را پذیرفتید؟  .
آقای دکتر اکرامی دوباره با من تماس گرفتند و دعوت به همکاری کردند.

 تصمیم راحتی بود؟  .
نه به هیچ وجه. فشــارهای خیلی زیادی وجود داشت و برای من اصال آسان 

نبود.
 چقدر حضور شما به زنده ماندن توله سوم کمک کرد؟  .

نمی توانم بگویم که اگر من بودم، توله دوم هم نمی مرد، شــاید اگر من هم 
بودم، این اتفاق رخ می داد.

 مکان فعلی نگهداری توله سوم چطور است؟  .
شــرایط مهمانسرای ســازمان محیط زیســت خیلی بهتر است، مخصوصا 
شــرایط اســتریل مهیاســت و رفت و آمدها به طور کامل کنترل شــده است. 
رادیوگرافی، ســونوگرافی و آزمایش ها همه در تهران انجام شد و به تشخیص 
درســت کمک کرد. مشــورت های دکتر ایمــان معماریــان از راه دور و حضور 
دلســوزانه دکتر بابک باســتانی خیلی کمک بزرگی بود تــا زمانی که دکتر پیتر 
کالــدول از آفریقــای جنوبی آمــد. باید بگویم کــه تا زمان مــرگ توله اول از 
شیرخشــک ایرانی استفاده می شد، بعد RoyalCanin و بعد آن شیر ماتریکس 
که از آمریکا تهیه کردند اما شیرخشــک چهارم را دکتر پیتر کالدول آوردند. شیر 
خشــک مورد تأییدی هنوز برای یوز نیســت، هدف ما این بود که حیوان را زنده 

نگه داریم تا سریع تر به مرحله تغذیه از گوشت برسد.
 این توله مشکالت دیگری نداشته؟  .

ایــن توله بارها مشــکل پیدا کرد، حتــی در زمان حضور دکتــر کالدول هم 
دوباره دچار انســداد روده شد و با تشــخیص ایشان یک روش درمان تهاجمی 
به کار بســته شد؛ چنانچه حیوان ۱۲ ساعت حتی سرش را هم بلند نمی کرد و 
دکتر کالدول بارها نســخه تجویزی خودشان را تغییر دادند. فشارهای ناشی از 
غرض ورزی افراد هم در همین بازه زمانی کار را بسیار سخت کرد. ما شب ها و 
روزهایی را گذراندیم که قابل توصیف نیست؛ حین درمان چندین بار، شبانه روز 
قطره قطره به این حیوان شــیر دادیم، مدتی خوب شــد و دوباره عفونت و تب 

کرد. کم کردن تب و رفع عفونت هم چالش دیگری بود.
 االن چقدر امیدوار به بقای این توله هستید؟  .

من در تمامی شــب ها و روزهایی که حتی دستگاه احیا باالی سر حیوان بود 
هم ناامید نشدم. ما کم حرف درشت و نازک نشنیده ایم، شرایط هم کم سخت 
نبوده، مادرم االن به تنهایی دنبال خانه می گردد، خودم دســت درد شدید دارم 
و به دلیل دیســک گردن تکان دادن دســتم گاهی با فریاد است، اما امیدم را از 
دســت نداده ام، چون این توله االن فقط از دســت من غــذا می خورد. در آخر 
می خواهم بگویم که من عضو تیم تکثیر یوز اســتان ســمنان نبوده و نیســتم؛ 
مســئولیتی که برای خودم از همان ابتدا متصور بودم، زنده نگه داشــتن توله ها 
بوده. تــا امروز هم به کمک آقای علی عمارلویی، دکتر بابک باســتانی و دکتر 
حســام کردســتانی با چنگ و دندان حیوان را زنده نگه داشته ایم و باز هم این 

مسیر را ادامه خواهیم داد.

اغفال شدگان
این سرحد تصور و ایدئال موجود در آن شرایط بود که 
البته بعد از آنچه به «ضربه ۵۴» معروف شــد، همین 
هم از مخیله بخش بزرگی از فعاالن سیاســی آن روزگار بیرون رفت و حتی بعضی 
از رهبران اعتراضات ســال ۵۷، پیش از آن، گاهــی اینجا و آنجا از این می گفتند که 
امــام رؤیاپردازی می کند و تغییر این حکومت امکان پذیر نیســت و در نتیجه برخی 

برای نوشــتن کتاب درســی در ســاختار آن روز آموزش و پرورش، ورود پیدا کردند. 
این گونه بود که در ســال ۵۶، کســی از تغییر حکومت حرفی نمی زد، چه برسد به 
شــکل حکومت جایگزین. وقتی هم که ســال ۵۷، اعتراضــات اوج گرفت و از یک 
جنبش فراگیر جلوتر رفت و شــکل و شــمایل یک انقالب را به خود گرفت، باز هم 
تصور اینکه حاکمیت تغییر کند و با تغییر آن، چه حکومتی به جای آن بنشیند هنوز 

طرح نشــده بود تا اینکه امام از حکومت جایگزین و شــکل آن سخن راند و گفت 
جمهوری «به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است» (صحیفه امام؛ ج 
۴، ص ۴۷۹). برای همین به جد می توانم بگویم که پروژه جمهوریت، پروژه امام بود 
و نه هیچ کس دیگر که اگر غیر این باشد، باید در بین فعاالن سیاسی آن دوره بتوان 
کسی را یافت که قبل از امام یا در همان ایام چنین پروژه ای را طرح کرده باشد. حتی 

در تئوری تغییر که توســط دکتر شــریعتی طرح می شد و بیشترین اقبال عمومی را 
داشت هم بحثی از شکل حکومت جایگزین دیده نمی شود. در ضمن آقای خمینی 
در جایگاهی قرار داشــت و چنان از مقبولیــت عمومی ای برخوردار بود که هر نوع 
حکومتی را می توانست به عنوان جایگزین اعالم کند و قطعا هر شکل از حکومت را 
که اعالم می کرد با موافقت عمومی روبه رو می شد، چنان که وقتی گفت جمهوری 

اسالمی، ۹۸٫۲ درصد از رأی دهندگان با آن موافقت کردند، با آنکه تقریبا هیچ کس، 
دقیقا نمی دانســت که جمهوری اسالمی در عمل چه چیزی خواهد بود یا موضوع 
قانون اساسی که پیش نویس آن را تأیید کردند و قرار بود همان به رأی گذاشته شود 
که اصال در آن پیش نویس موضوع والیت فقیه وجود نداشت و با مخالفت مهندس 
بازرگان قرار شــد مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و در آن زمان بود که 

والیت فقیه وارد قانون اساسی شد. در هر صورت اینکه دو گروه با دو جایگاه متضاد، 
حضرت امام را به فریبکاری متهم می کنند قابل فهم است، چراکه می خواهند خود 
را در جایگاه دانای کل بنشــانند که «آی ملت ما همه چیز را می دانیم و شــما هیچ 
نمی دانید»، اما دیگران چرا خود را در جایگاه اغفال شدگان قرار می دهند؟ شاید برای 

اینکه حاضر نیستند سهم خود را در آنچه هستیم بپذیرند.

دکترای تنوع زیستی، ژنتیک و تکامل
لیلی خلعت بری

کارشناس ارشد محیط زیست
جواد نجفی

علیرضا شهرداری، تیمارگر توله یوز سوم ایران در گفت وگو با «شرق»
زخمی حرف های درشت و نازک

 مروج سیار فرهنگ حفاظت از طبیعت
بهمن نجفی

ادامه از صفحه اول


