يكشنبه 21ارديبهشت 16،1399رمضان  10 ،1441مه  ،2020سال هفدهم ،شماره 4643
يادداشت

ejtemaee@etemadnewspaper.ir

نگاه

آب

روز جهاني مهاجران سحرانگيز
تمام تاريخ تمدن انسان در مقابل
تاريخ مهاجرت پرندگان ،به اندازه
چند دقيقه محدود از زمان است،
اما همين تم��دن چند دقيقهاي،
تكاملچندميليونسالهمهاجرت
درپرندگانرادستخوشتغييراتي
ايمانابراهيمي٭
چنان عظيم ك��رده كه نميتوان
انتظار بقاي پديده خارقالعاده مهاجرت پرندگان را بدون
مداخله سريع انسان براي جبران خسارتهايش داشت.
از ميان ميليونها گونه مختلف��ي كه روي زمين زندگي
كرده ي��ا ميكنند ،تنها آنهايي قادر به ادامه بقاي نس��ل
بودهاند كه توانس��تهاند به بهترين نحو خود را با شرايط
محيط زندگيش��ان وفق دهند .بس��ياري از گونههاي
پرندگان در ش��رايط تغييرات فصل��ي و آب و هوايي و در
دورههاي يخبندانهاي عظيم ،رفتار مهاجرت را آموخته
و نسل به نس��ل آن را منتقل كردهاند .مهاجرت پرندگان
از عجيبترين ،زيباترين و شگفتانگيزترين پديدههايي
استكهتاكنوناينكرهخاكيبهخودديدهاستوشگفت
آنكهاينپديدهفوقالعادهدرچندفرسخيچشمانهمهما
اتفاق ميافتد اما اغلب از تماشاي آن غافليم.
از ميان  ۵۵۱گونه پرندهاي كه در ايران زندگي ميكنند،
دستكم ۳۲۰گونه مهاجر هستند .پرندگان مهاجر ايران
رااغلببهدودستهكليزمستانگذروتابستانگذرتقسيم
ميكنيم .پرندگان زمستانگذر ،پرندگاني هستند كه در
فصول سرد سال از عرضهاي شمالي كره زمين در زماني
كه مناطق محل زندگي آنها يخزده و يافتن غذا دش��وار
ميش��ود؛ به س��مت مناطق جنوبيتري همچون ايران
مهاجرت ميكنند .اين پرندگان با نزديك ش��دن فصل
بهار به سرزمينهاي شمالي كره زمين برگشته و در آنجا
از فرصت بهار براي زاد و ولد استفاده ميكنند .دست ه دوم
از پرندگان مهاجر ايران ،پرندگاني هستند كه با نزديك
ش��دن به فصل بهار از مناطق جنوبيتري همچون قاره
آفريقا به عرضهاي شماليتر آمده و در مكانهايي چون
ايران زادآوري ميكنند.
آنچه بايد بدانيم آن اس��ت كه طول مس��افت مهاجر در
پرندگان ،ارتباطي با جثه آنها ندارد و بعضا كوچكترين
پرندگان ،طوالنيترين مهاجرته��ا را دارند .براي مثال
پرندهاي به نام سس��ك بيدي كه در فصل زمس��تان در
ايران قابل مش��اهده اس��ت ،مهاجرتش از اروپا تا آفريقا
هم اتفاق ميافتد و اين پرنده  11-12سانتيمتري كه از
گنجشكهمكوچكتراست،برايطيمسافتيچندهزار
كيلومتري ،تنها  ۷گرم چربي ميسوزاند .در حالي كه در
ابتدايمسيرسسكبيدي ۱۵گرماستوزمانرسيدنبه
مقصد وزنش به ۸گرم كاهش پيدا كرده است .اين پرنده را
بااينجثهكوچكوبااينمهاجرتشگفتانگيزميتوانيد
در پاييز و زمس��تان در درخت بيد حياط منزل خود هم
بيابيد! پديده زيباي مهاجرت ،به همين س��ادگي به ما
نزديكاست.پرندگانبرعكسمامرزينميشناسند.آنها
در حين مهاجرت از مرزهاي مختلف سياسي ميگذرند
بدون آنكه حتي متوجه ش��وند .در كمت��ر از چند هفته،
چند ده كشور را پشت سر ميگذارند و به همين زيبايي
و سادگي تمام ماهيت و فلسفه مرزها را زير پا گذاشته و
دنياي ما را به هم پيوند ميدهند.
شعار امثال روز جهاني پرندگان مهاجر (()�Birds Con
 nect Our Worldه��م همي��ن واقعيت را منعكس
ميكند .روز جهاني پرندگان مهاجر مهمترين روزي است
كهدرارتباطباپرندگاندرطولسال،دردنياگراميداشته
ميشود و براي اين روز كه ابداعي از سال  ۲۰۰۶است ،هر
سال يك شعار انتخاب ميشود .ش��عار امثال يادآور اين
نكته است كه دنياي ما جداي از يكديگر نيست و پرندگان
مهاجر پيونددهنده فواصل ميان ما هستند .جداييهايي
كه ما به عنوان انسان روي زمين ايجاد كرده و به آن تاكيد
ميكنيم ،جز نابودي زمين حاصل ديگري نخواهد داشت.
براي اينكه بهتر متوجه فلسفه ش��عار امثال روز جهاني
پرندگان مهاجر بش��ويم ،بد نيست مثالي را بازگو كنيم.
لكلكهايي كه در بهار روي پش��تبا م خان ه روستاهاي
كشورماالنهسازيميكنند،پيشازرسيدنبههمسايگي
ما چندين و چند كش��ور را زير پا گذاشتهاند .در بسياري
از روس��تاهاي ايران ،اين پرنده را با نام (حاجي لكلك)
ميشناس��ند كه دليل آن اين است كه از ديرباز مشاهده
ميكردند اين پرنده از س��مت جنوب غربي (محل قبله)
به النه خود برميگردد .ام��ا لكلكها از آفريقا ميآيند.
آنها در فرهنگ ما پرندگاني محترم و باارزش هستند كه
بايد به آنها احترام گذاشت .ما به آنها احترام گذاشته و از
تخريب النههاي آنها جلوگيري ميكنيم ولي آيا اين براي
حفظ لكلكها كافي است؟ خير! براي نابودي لكلكها
همينبساستكهدريكيازچندينكشوريكهدرزمان
مهاجرتلكلكهاازآنعبورميكنند،اينپرندگانشكار
شوند .كافي است در يكي از كشورها چنان منابع زيستي
تخريب شده باشد كه لكلكها قادر به استراحتي كوتاه و
ادامه مهاجرت نباشند .كافي است در هنگام شب ،چنان
آلودگي نوري در يك ش��هر در يك كش��ور زياد باشد كه
موجب گمراهي گله لكلكها شود و همه آنها مسير خود
را گم كنند .خالصه كافي است در حالي كه ما مشتاقانه
منتظررسيدنلكلكهاهستيم،يكنقطهدربينمسير
خطايي بكند و براي هميشه انتظار ما بيپاسخ بماند.
پرندگان مهاجر براي ميليونها س��ال ساكنان اين كره
گ كشورهاي مختلف نمادي
خاكي بودهاند .آنها در فرهن 
از آزادي و زيبايي بودهاند و براي هزاران س��ال در جوار ما
زندگي كردهاند .سرعت انقراض و نابودي آنها در واكنش
به توسعه افسارگس��يخته و ناپايدار جوامع انساني ،دهها
برابر ش��ده اس��ت .براي حفظ آنها بهتر است ،حداقل در
روز جهاني پرندگان مهاجر بيش��تر به آنها فكر كنيم و به
اطرافيان خود وجود آنها را گوش��زد و ديگراني را تشويق
به مطالعه و پرندگان كنيم .هر يك از مابايد در حد توان
خود به حفاظت پرندگان كمك كند و فراموش نكنيم كه
همسايگان ما براي بقا ،نيازمند ما هستند .فراموش نكنيم
كه لذت بردن از تماشاي پرندگان مهاجر ،كليدي است
براي افزايش دانش در مورد آنها و حفاظتش��ان .توصيه
ميكنم در اين روز در مورد پرندهنگري و محلهاي زندگي
پرندگان و روشهاي مش��اهده و شناس��ايي آنها بيشتر
بخوانيمومطالعهكنيم.
٭مديرعامل انجمن پرندهشناسان آواي بوم و
مدرسپرندهنگري

محيط زيست

11

محمدصفرپور /ايرنا

بررسي يك تجربه عملي در جوامع محلي استان بوشهر

چالش نابرابري در بازار و اقتصاد آب

مناب��ع آب چه در زي��ر زمين و
چ��ه در روي زمي��ن متعلق به
هم��ه موجودات اس��ت و همه
براي زنده ماندن و ادامه حيات
به آن نيازمندند و لذا همه بايد
به آن دسترسي داشته باشند.
مهتا بذرافكن در سراس��ر جهان ،تقاضا براي
آب به س��رعت در حال رش��د اس��ت و در بسياري
از كش��ورها از جمله كش��ور ما هزينه توسعه منابع
جديد بسيار هزينهبر است .بهطور همزمان برداشت
بيرويه آبهاي زيرزميني و عدم مصرف درست در
بخش كشاورزي ،افزايش آلودگي آبهاي سطحي
و زيرزميني و نبود سيستمهاي تصفيه و بازچرخاني
مناسب در بخش صنعت؛ وضعيت عدم تعادل بين آب
و تقاضا را بدتر ميكند .با اين وجود با توجه به اهميت
استراتژيك امنيت غذايي؛ توسعه منابع آبي و آبياري
در ت�لاش براي توليد پايدار محصوالت كش��اورزي
از اهميت اساس��ي برخوردار اس��ت .اما ب��ا توجه به
جمعيت بي��ش از  7ميلياردي زمين و چالش تامين
غذا و آب سالم از يك سو و عملكرد تخريبگرايانه بشر
و گرمايش زمين از س��وي ديگر شرايط را بهگونهاي
رقم زده كه اوال آب بهداشتي مورد نياز براي مصرف
مستقيم بسيار هزينهبر و گرانقيمت است لذا مردم
بايد بهاي آن را  -هرچند با سوبس��يد و قيمتهاي
مصنوعي -بپردازند و ثانيا تامي��ن آب رايگان براي
برخي كسب و كارها چون كشاورزي ،ساخت و ساز و
بخش صنعت عمال ممكن نيست .اگرچه كه صنعت
و س��اخت و س��از قيمت واقعي آب را نميپردازند و
تاكنون كش��اورزي نيز با آب مجاني رواج داش��ته و
مالكيت خصوصي مناب��ع آب با اخ��ذ پروانه چاه از
حكمران دولتي رويهاي معمول است كه البته مصرف
بيرويه و غيراصولي نشان داده كه اين رويه خطايي

آشكار بوده و منابع آب كشور به تنش كشانده شده
اس��ت .با توجه به كاهش منابع آب و اهميت امنيت
غذايي نميشود كشاورزي را تعطيل كرد و نه ميشود
به اين رويه ادامه داد و در نتيجه نياز به راهكاري است
كه هم منابع آبي حفظ و پايدار شود و هم اشتغال در
بخش كشاورزي و به ويژه زندگي در روستاها پايدار
بمانند .س��وال مهم اين اس��ت كه با در نظر گرفتن
زنان كه بخشي از توليدكنندگان مهم اما
خام�وش محصوالت غذاي�ي جهان بوده
و بيشتر به عنوان كشاورزان كوچك كار
ميكنند و سهمي از مالكيت چاههاي آب
ندارند به ندرت در اين جلسات نمايندهاي
داشتهوسهميدرتصميمگيريندارنداما
گردانندهبخشخردبازارهايمحليانددر
كجاي اين مساله ديده خواهند شد؟
اگرهدفبازارآبكاهشمصرفومديريت
مصرفباحفظاشتغالدربخشكشاورزي
است،بايدهمهزنجيرههايآنكاملشود،
از جمله قطع شبكههاي فساد اداري.

مشكالت قيمتگذاري ،فساد اداري و بستر اجتماعي
موجود عرض��ه و تقاضا و توزيع عادالن��ه آب به چه
صورت ممكن است؟ حقيقت اين است كه دسترسي
به آب مجاني براي كش��اورزان به يك نگرش تبديل
شده و تغيير آن بسيار چالشبرانگيز و پر تنش خواهد
ب��ود و در طوالني م��دت موجب ع��دم درك ارزش
اقتصادي آب شده و تقريبا همه فكر ميكنند كه آب
براي كشاورزي بايد مجاني باشد و قيمتگذاري آب
كشاورزي شوكي پرتنش را به اين عرصه وارد خواهد
كرد .اما با اين وجود قيمتگذاري آب براي كشاورزي
امري مهم و الزم بوده و بايد همه آحاد جامعه ارزش

اقتص��ادي آب را درك كرده و در قيمت تمام ش��ده
محصول آن را لحاظ كنند .ممكن است در كوتاهمدت
تنشزا باشد اما در صورت عملكرد قاطع و قانونمدار
نتيجه آن ممكن است به تعريف الگوي كشت و توليد
محصوالتي منجر شود كه كم آبر بوده و همچنين از
هدررفت آب در قالب محصوالت كشاورزي كه بيش
از نياز بازار تهيه ميشود ،جلوگيري كند كه همه اين
اتفاقات در نهايت به سازماندهي كشاورزي و عرضه
محصوالت به حد نياز بازار و در نتيجه قيمتگذاري
خوب منتهي شده و به كشاورزي به عنوان يك كسب
و كار كمك خواهد كرد .اما چالشهاي قابلتوجهي
در موض��وع «دسترس��ي عادالنه» وج��ود دارد كه
شايسته توجه است .آيا مانند اقداماتي چون بستن
چاههاي غيرمجاز كه در سالهاي اخير اجرا شد راه را
براي ثروتمندان و واسطهها تسهيل ميكند يا اينكه
همه را به ويژه كشاورزان فقير را نيز در نظر ميگيرد؟
سرنوش��ت اقش��ار ضعيف و كش��اورزان خردهپا كه
معموال در مذاكرات بين ذينفعان و كارفرمايان كه
چه ملي باشد و چه محلي س��هامداران از گروههاي
كمبرخوردار نمايندهاي بر سر ميز مذاكره ندارند چه
خواهد ش��د؟ مثال زنان كه بخشي از توليدكنندگان
مهم اما خام��وش محصوالت غذاي��ي جهان بوده و
بيشتر به عنوان كش��اورزان كوچك كار ميكنند و
سهمي از مالكيت چاههاي آب ندارند به ندرت در اين
جلسات نمايندهاي داشته و سهمي در تصميمگيري
ندارند اما گرداننده بخش خ��رد بازارهاي محلياند
در كجاي اين مس��اله ديده خواهند ش��د؟ اگر بازار
آب براي پايداري و تعادلبخش��ي سازگارانه صورت
ميپذيرد ،بايد نابراب��ري در «ظرفيت تطبيق» نيز
در نظر گرفته ش��ود .به نظر ميرسد كه نابرابري در
انطباق با تغييرات آب و هوايي ،قلمرو كامال جديدي
از بحث عدال��ت و بيعدالتي ،براب��ري و نابربراي را

گش��وده كه «مس��ائل آب» محور اصلي آن اس��ت.
مطالعه ميداني نگارنده روي پروژههايي چون بستن
چاههاي غيرمجاز (تاكنون هيچ گزارش رس��مي از
پيامدهاي اجتماعي آن منتش��ر نش��ده) در استان
بوشهر نشان داد كه از يك سو در بسياري از روستاها
به بستن چاه كشاورزهاي خردهپا و فقير كه چاههاي
آنها به شكل موروثي به آنها رس��يده و تنها راه امرار
معاش خانواده بوده است بسته شده و خانواده در فقر
رها شده اس��ت و در سوي ديگر كشاورزان پر قدرت
با چاهه��اي متعدد كه در يك دهه گذش��ته احداث
شده در هكتارها زمين همچنان در حال كشتهاي
جاليزيان��د .بديهي اس��ت كه اين ن��وع نابرابريها
نه تنها به پاي��داري نميانجام��د ،بلكه چالشهاي
تازهاي چون فقرزايي و مهاجرتناگزير و در حاشيه
ماندگي را ايجاد ميكن��د و در حوزه آب با در پرانتز
ق��رار دادن پيامدهاي اجتماعي با ي��ك «آپارتايد»
روبهرو خواهيم شد كه كش��اورزان خردهپا را دچار
فقر شديد خواهد كرد« .توزيع ناعادالنه اطالعات» و
«نابرابري در دسترسي به منابع قدرت» براي كساني
كه امكان حضور در جلس��ات بح��ث و تبادل نظر بر
س��ر ميز مذاكرهاي كه با حضور مسووالن بلندپايه
سياستگذار تشكيل ميش��ود ،ندارند شالوده نوعي
نابرابري را بنيان مينهد ك��ه در ادامه نابرابريهاي
پيشين كشاورزان ضعيف را ضعيفتر خواهد كرد .از
ديرباز كش��اورزان يكي از مهمترين اقشاري بودهاند
كه به دليل سكونت در روستا و نبودن تسهيالت براي
آموزش در روس��تاهاي دور از شهر؛ كمسواد يا حتي
بيسواد هس��تند ،اين افراد دانش چانهزني ،حقوق
شهروندي و حل و تحليل مسائل پيچيده نداشته و
قدرت مالي براي گرفتن وكيل نيز ندارند ،در نتيجه
آنها در برابر كش��اورزان متنفذي كه با ش��بكههاي
البي و فس��اد اداري ارتباط داشته و قدرت چانهزني
باال دارن��د ،مغلوب خواهن��د بود و ممكن اس��ت با
قيمتگذاري خارج از توانشان دسترسي به منابع
آب را از دست بدهند.
در نتيجه ب��ازار آب بدون در نظر گرفتن چالشهاي
نابرابري ميتواند فقر را تعميق كرده و مصرف آب را
نه تنها كاه��ش نخواهد داد ،بلكه موجب محروميت
عدهاي خواهد ش��د و پيامد اين امر فقرزايي اس��ت.
اگر هدف بازار آب كاهش مصرف و مديريت مصرف
با حفظ اش��تغال در بخش كش��اورزي اس��ت ،بايد
هم��ه زنجيرههاي آن كام��ل ش��ود ،از جمله قطع
ش��بكههاي فس��اد اداري .هماكنون ني��ز در برخي
روستاها كشاورزان خردهپا ادعا دارند كه شبكهاي از
فساد اداري براي برداشت آب ،كفزني و جابهجايي
چاه و رها كردن پس��اب و ...مسائلي نظير اين توسط
عناصري در ادارات آب شكل گرفته است و متوليان
آب بايد اين ادعاها را بررسي كرده و پاسخي براي آن
داشته باشند ،چراكه اين مس��ائل خود مانع بزرگي
براي دسترس��ي عادالنه ايجاد خواه��د كرد .به نظر
ميرسد يكي از مهمترين زيرساختهايي كه تشكيل
بازار آب در ايران به آن نياز دارد يك پژوهش استاني
درباره پيامدهاي اجتماعي عملكرد چندساله گذشته
متوليان آب است و البته هدف آن مچگيري نيست،
بلكه ش��ناخت ش��كافهاي اجتماعي است .بديهي
است كه نميش��ود امور آب را يكسره به مهندسان
سپرد ،چراكه بخش عمدهاي از مسائل آب اجتماعي
و اقتصادي است .در نتيجه به وجود جامعهشناسان
و اقتصاددانان خبره و پژوهشگران صادق و امانتدار
در جهت ارزيابي تصميمات گرفته شده در گذشته و
بسترسازي براي تصميمات مطلوب در آينده بسيار
ضروري است.
دكترايجامعهشناسيتغييراتاجتماعي،
پژوهشگر آزاد در حوزه اجتماعي آب

پرندگانمهاجر

روز پرندگان مهاجر چه روزي است؟
تقريب��ا از س��ال  ۲۰۰۶ميالدي،
نهادهاي حفاظت��ي جهان به اين
نتيجه رس��يدند كه جه��ان براي
حفاظتازپرندگانمهاجرنيازمند
اطالعرسانيعمومياست،چراكه
هيچ كشوري به تنهايي نميتواند
عليرضاهاشمي
پرندگان��ي را كه از تع��داد زيادي
از كش��ورها گذر ميكنند ،حفظ كند و لذا همه كشورها
بايد در امر حفاظت مش��اركت كنند تا اين كار با موفقيت
توام باش��د .با حمايت كنوانس��يون حفاظت از گونههاي
مهاجر وحشي ( )CMSو همچنين تفاهمنامه حفاظت
از كريدور مهاجرتي اوراس��يا  -آفريقا ( )AEWAبود كه
روز يازدهم ماه مهبه روز جهاني پرندگان مهاجر اختصاص
يافت .گراميداشت اين روز از اروپا و سپس آسيا شروع شد
و درنهايت امريكا نيز به اين تفاهم پيوس��ت؛ بدين صورت
يك روز جهاني براي پرندگان مهاجر در تقويم ثبت ش��د.
همچني��ن با توجه به تفاوت فصول در نيمكره ش��مالي و
جنوبي روز دومي هم براي اين مناسبت در نظر گرفته شد
تا كشورها با توجه به موقعيت و شرايطشان بهترين روز را
برگزينند.
در روز جهان�ي پرن�دگان مهاج�ر چ�ه اتفاقي
ميافتد؟
در روز جهان��ي پرن��دگان مهاجر هم��ه عالقهمندان
ب��ه پرن��دگان ،از پرندهنگر تا متخصصي��ن حفاظت،
همص��دا ب��راي حفاظت از اي��ن موج��ودات بيهمتا
ت�لاش ميكنن��د .س��ايت جهان��ي اي��ن مناس��بت
 )www.worldmigratorybirdday.orgب��ا
ارايه ش��عار هرس��ال اين پويش را رهب��ري و مطابق با
اولويتهايجهانيشعاروديدگاهيويژهرابرايهرسال
مطرح ميكند .با توجه به اينكه انتخاب اين شعار توسط
متخصصين عاليرتبه حفاظت انجام ميشود؛ لذا بهطور
قطع يقين از اهميت بسزايي هم برخوردار است .براي
تسهيل در گراميداشت اين روز نيز روي روزي مشخص
و ثابت پافشاري نميشود ،چراكه اين روز در بسياري از
كشورهاي اروپايي و امريكايي تعطيل است اما از طرفي

براي بسياري از كشورها مثل ايران اينطور نيست.
با هماهنگي جهاني ،كل روزهاي هفته كه نزديك به اين
روز باشند را ميتوان به ياد پرندگان مهاجر در كشورهاي
مختلف گرامي داشت .در كشور ما احتماال پنجشنبه و
جمعه نزديك به اين روز مناسب است اما شما ميتوانيد
هركاري كه مرتبط با حفاظت از پرندگان مهاجر باشد،
انجام دهيد و همصدا با ساير نقاط جهان شعار اين روز را
ترويج كنيد .از يك گپ دوستانه در يك كافه تا يك اليو
اينستاگرام،يكارسالايميلسادهتابرگزاريمراسمهاو
كارگاهها و سخنرانيها همه و همه ميتواند بخشي از اين
گراميداشت باشد .حتي دقايقي صحبت در يك كالس
مدرسه نيز يك كار بسيار تاثيرگذار است .در نهايت اينكه
همه ميتوانند فعاليت خود را روي سايت جهاني ثبت
كنند .الزم به ذكر اس��ت كه هرسال شعار سال و پوستر
طراحي شده و س��اير مطالب مورد نياز روي اين سايت
در اختيار عالقهمندان ق��رار ميگيرد و همه ميتوانند
مستقيما به اين اطالعات دسترسي داشته باشند.
شعارامسالچيست؟
شعارامسالميگويدكه«پرندگانجهانمارابهيكديگر
وصل ميكنند» .اين شعار نش��انگر ارتباط اكولوژيك
همه جهان اس��ت .ما ميدانيم پرندگان مهم هستند،
اما آيا بدون حفاظت از كل مسير مهاجرت اين پرندگان
ميتوان به حفاظت از آنها دست يافت؟ آيا ميتوان يك
بخش از كره زمين را رها كرد و اكوسيستم آن را نابود كرد
و آنگاه انتظار داشت كه همهچيز حفظ شود؟
پرندگان به عنوان نماد ارتباط اكولوژيك زيستگاهها ،به
ما اين ديدگاه را گوشزد ميكنند كه اكوسيستم جهان
يك س��اختار در هم تنيده و مرتبط اس��ت و نميتوان
اين پيوس��تگي را ناديده گرفت .براي داشتن جهاني با
پرندگان مهاجر و از همه مهمتر براي داش��تن جهاني
مناسبزندگيبشر،مانيازمنديكديدگاهجامعهستيم
كه طبيعت را وراي مرزهاي سياسي و جغرافيايي ببيند.
در ايران وضعيت چگونه است؟
چند سالي است كه گروهها ،افراد و موسسات مختلف

ضرورت ادغام پژوهشكدههاي
كاربردي با بخش اجرا

خبرهاييمبنيبرادغامپژوهشكده
حفاظت خ��اك و آبخي��زداري و
موسسهتحقيقاتجنگلهاومراتع
اخيرا در بعضي رس��انهها منتشر
شد .در اين رابطه  ۸۰نفر از اعضاي
هيات علمي و اساتيد اين حوزه در
عبدالحسينطوطيايي
دانشگاههايكشورباامضاينامهاي
خطاب به رييسجمهور مخالفت خود را نس��بت به ادغام
پژوهشكدهحفاظتخاكوآبخيزداريباموسسهتحقيقات
ومراتعاعالمكردهونسبتبهتبعاتآنهشداردادند.
بررسينامهاينجمعبزرگازمتخصصينوصاحبنظران
حوزه آبخي��زداري و حفاظت خاك ،متاس��فانه بر غلظت
نوميدي امثال اين راقم بيش از بيش افزود .در نامه مذكور
به آسيبهاي وارده بر منابع آب و خاك و تغيير كاربريها
و حول  3بحران تامين مناب��ع آبي ،ريزگردها و پيامدهاي
ناش��ي از آنها از قبيل بيكاري اشاره شده بود .مشكالتي كه
نه تنها بر اهميت اين نهاد پژوهشي نميافزايد چه بسا آن را
در معرض پرسشهاي بيشتري قرار دهد .از اينكه با وجود
تهيه اطلسها و مطالعات برشمرده پژوهشكده مورد اشاره
در اين نامه واقعا نقش آن در كاهش اين آسيبها چه بوده
است؟امضاكنندگاندرفرازديگريخطاببهرييسجمهور
بيان ميكنند از آنجا كه ادغام پژوهشكده حفاظت خاك و
آبخيزداري سبب از هم پاشيده شدن آن ميشود و سالها
زماننيازخواهدبودكهدوبارهچنينپژوهشكدهتوانمندي
ايجادشود...ضمناحترامبهاساتيدامضاكنندهايننامهامابه
داليلزيرباچنينبازتابونامهايموافقنيستم:
در بيش از 30س��ال گذش��ته نهادهاي پژوهش��ي بخش
كشاورزي و منابع طبيعي به موازات گسترش تشكيالتي
و نيروي انس��اني و در س��طوح باالتر آكادمي��ك به تدريج
خرج خ��ود را از بخش اجرا جدا كردند .تش��كيالتي كه به
لحاظ ماهيت كاربردي پژوهشهاي خود به هر حال بايد
به مرجعي پاس��خگو باش��ند .در اين چيدمان 30ساله اما
پ��روژه و طرحهاي تحقيقاتي عمدتا ب��راي دريافت امتياز
گروه و پايه محققين تصويب ميشد و همچنان ميشود.
پروژههايي كه تنها توسط كميتههاي درون سازماني و بر
مبناي توليد مقاله و بيدغدغ��ه از نتايج ملي مورد ارزيابي
قرارميگيرند.دربعضيشاخههايكمحققحتيميتواند
ساالنه چندين مقاله در مجالت خارجي و داخلي ارايه دهد
بيآنكه دستاوردهاي آن براي كالن كشور ملموس باشد.
اساسانهادهايپژوهشكاربرديدركشورهايتوسعهيافته
غالبابراساسسفارشبخشخصوصيذينفعيامديريتها
ملي ،مديريت ميشوند .به نظر ميرسد ،بخش تحقيقات
كاربرديكشاورزيومنابعطبيعيكشورمانبابرخورداري
ازنيرويانسانيكارآمدخودامابهدليلاينمدارمسدود،هم
بر اعتبارات عمومي فشار بيبازده ميآورد و هم از اثرگذاري
نيروي انس��اني ارزشمند نيز كاسته ميش��ود .به باور اين
راقم اولين گام براي شكستن اين پيله بسته ،اتصال مجدد
عرصههاي پژوهشي با بخش اجرا و در قالب يك مديريت
هماهنگاست.باعنايتبهاينضرورتازجمعاساتيدامضا
كنندهبايدپرسيدكهچرادرنامههايمكرر،ضرورتاتصال
وهماهنگينهادهايپژوهشواجرارابهانحاللفعاليتهاي
پزوهش��ي تلقي و حتي به تير خالص تشبيه كردهايد؟ در
ش��رايطي كه در 3دهه اخير ،كشور ما تراژيكترين دوران
فرس��ايش خاكي و آبي خود را تجربه كرده است ،تاالبها
يكيازپيديگريخشكيد،درياچهاروميهپسازاحداث32
سد در سرشاخههاي ورودي به آن خشك شد ،بيش از يك
ميليون هكتار از جنگلهاي هيركاني و 7ميليون هكتار از
ديگراراضيجنگليتخريبشد،نزديكبهدوميليونهكتار
ازاراضيكشاورزيتغييركاربرييافت،شمالبيبديلكشور
بهزبال هدانيبزرگيتغييرشكليافت،حوزهآبخيززايندهرود
مثله شد ،ساالنه دو ميليارد تن فرسايش خاك رخ ميدهد
و ...اي��ن جمع صاحبنظر از امضا كنندگان كجا بودند؟ آيا
اين حجم از تخري��ب و بيتدبيري براي آنكه حميت ملي
اين عزيزان را به اندازه يك تغيير س��اختار و تابلوي س��اده
اينگونه به جوش بياورد ،كفايت نداشت؟ در شكواييههاي
خود از اهميت كدام محيط زيست براي ارزشگذاري تابلو
تشكيالت پژوهشي خود س��خن ميگوييم؟ در كدام بازه
زمانيبحرانياينانبوهازامضادرپايكدامنامههشداروانذار
ي كاش اساتيد امضا كننده با نقدي منصفانه
قرار گرفت؟ ا 
از اين انفع��ال جبرانناپذير باور كنند آنچه موجب حفظ و
پايداريظرفيتهايكشورمانميشودنهتابلوكهانگيزههاي
ملياست؛انگيزههاييكهانتظارميروددررگهايداناياني
مانندامضاكنندگان،جريانيبيشترداشتهباشد.
پژوهشگركشاورزيومحيطزيست
ادامه از صفحه اول

عالقهمند در ايران اين روز جهاني را گرامي ميدارند
و فعالي��ت خوي��ش را روي س��ايت جهاني منعكس
ميكنند كه باعث افتخار اس��ت .عالقهمندان با يك
همت جمعي توانستهاند فعاليتهاي مناسبي داشته
باشند و هرسال افتخاري براي كشورمان رقم ميزنند.
اما بخش عجيب اينجاست كه غالب كشورهايي كه
روزي به نام روز ملي تماش��اي پرندگان داش��تهاند،
اين روز را با روز جهاني پرندگان مهاجر ادغام كرده و
تالش كردهاند تا هرچه بيش��تر بر تاثير و گستردگي
آن بيفزاين��د .با توجه به اينكه اين روز در ايران بارها به
سفارش بخش گردشگري انتخاب و جابهجا شده است،
به نظر ميرسد كماكان تا رسيدن به يك ديدگاه جهاني
فاصله زيادي داريم .با توجه به اينكه بخش گردشگري
به انتخاب فصل پاييز اصرار ميورزد و از طرفي روز دوم
انتخاب شده براي اين روز جهاني نيز در فصل پاييز قرار
دارد ،اين اصرار شايد كمي عجيب و به دور از يك رويكرد
حرفهاي -حفاظتي جلوه كند .از س��وي ديگر در همه
كشورهاي پيشرو در امر حفاظت ،سياستهاي انتخاب
و مديريت تخصصي اين روز با بخش حفاظت از حيات
وحش آن كشورهاست و بدون چنين امري نميتوان به
موثر بودن اين گراميداش��تها در حفاظت از پرندگان
اميد داشت.
به ش��خصه اميدوارم روزي فرا رس��د كه در كش��ور ما
نيز ب��راي مناس��بتهاي اينچنين در بخ��ش دولتي،

متخصصين واقعي دس��تي بر آتش داش��ته باش��ند و
سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان سازمان متولي
مديريت تخصصي را برعهده گيرد و بخش گردشگري
بيشتربهمقولهگردشگريبپردازد،چراكهسياستهاي
تخصصي حفاظت از حيات وحش را س��ازمان محيط
زيس��ت بايد مديريت كن��د و مديريت گردش��گري و
اطالعرساني بايد با بخش گردشگري باشد نه آنكه هر
سازماني مدعي حفاظت از حيات وحش باشد .بديهي
است كه بدون تخصص بهطور يقين فعاليتها هرچند
با نيت خير ،اما به بيراهه خواهند رفت و اتالف انرژي و
هزينه را به دنبال خواهند داشت.
اميدوارم همه دس��ت در دست هم بتوانيم به حفاظت
پرندگان مهاجر بينديش��يم .حيف است كشوري كه
غالب مردمانش اينگونه خودجوش براي كشور افتخار
ميآفرينند ،ش��اهد كش��تار پرندگان توس��ط اقليتي
زيادهخواهدرنواحيمثلفريدونكنارباشند.شواهدنشان
ميدهد عالقهمندان غيردولتي خوش درخشيدهاند و
اكنونزمانآناستكهسازمانمتوليبهوظايفشعمل
كند .بدون داشتن يك ساختار بهرغم همه فعاليتها و
دلسوزيها رسيدن به تعهدات مشكل به نظر ميرسد.
مدير گروه پرندهشناسي طرالن و عضو گروه
تخصصيكركسهاياتحاديهبينالمللي
حفاظتازطبيعتومنابعطبيعي
()IUCN/SSC/ Vulture Specialist Group

دوازده هزار امضا براي بديهيات
علم حقوق

نخس��ت اينكه قوه محت��رم قضاييه فق��ط ميتواند براي
ارگانهاي زيرمجموعه خود اقدام به تدوين آييننامه كند.
اين امر را شوراي محترم نگهبان نيز در نظريهاي تاييد كرده
است.ايندرحالياستكهكانونهايوكالزيرمجموعهقوه
محترم قضاييه نبوده و نيستند و دوم اينكه اگر قرار بر تغيير
قانونباشد،مرجعقانونگذاريمجلسشوراياسالمياست
نهقوهقضاييه.اصلتفكيكقواكهآنهمجزوبديهياتحقوق
عمومياستودرقانوناساسيجمهورياسالميايراننيزبر
آنتاكيدشدهاست،ايجابميكندتاقوهقضاييهازهرآنچه
شبيهبهقانونگذاريباشد،اجتنابكند.بهعالوهچهدرقالب
آييننامهوچهدرقالبقانونمصوبمجلسشوراياسالمي،
اگر اس��تقالل كانونهاي وكال از قوه قضاييه پايمال شود و
كانونهاي وكال به هر شكل زيرمجموعه قوه قضاييه شوند،
ديگر وكيل مستقل و دادرسي عادالنه معنا ندارد و اعتباري
برايسيستمقضاييايراندرعرصههايداخليوبينالمللي
باقينميماند.بههميندليلاستكهوكال،اساتيددانشگاه
وحتيقضاتباارسالنامههايمتعددبهمديرانمحترمقوه
قضاييهخواستارتوقفروندتصويبآييننامهجديدشدهاند.
اميد است با كمك مطبوعات و س��اير رسانهها در راستاي
اطالعرسانيعموميوگسترده،بستريفراهمشودتاحفظ
استقاللكانونهايوكالبهمطالبهمليبدلشودومتعاقبابه
بهترين شكل ،اين موضوع در داخل كشور حل و فصل شود
و بهانه ديگري براي ايرانهراسي و تبليغات منفي عليه قوه
محترمقضاييهدرعرصهبينالملليفراهمنشود.

