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همه چالش هایی که محیط بان ها در حین استفاده از سالح با آن مواجه می شوند

صالِح سالح!
سالحی نه برای انجام وظیفه

تا پیش از ســال ۹۹ اوضاع برای محیط بان ها وخیم تر از حاال 
بود. آنها به عنوان اعضای یگان حفاظت سازمان محیط زیست، 
مجهز به ســالح بودند، ولی اگر از ســالح اســتفاده می کردند 
کارشــان به دادگاه و اعدام می کشــید. در واقع به آنها سالحی 
واگذار شده بود، ولی هیچ حمایت قانونی ای از آنها در استفاده 
از ســالح صــورت نمی گرفت. بــا باال رفتن تعــداد پرونده های 
قضائی در این زمینــه، پویش هایی برای تصویب قانون برای آن 
شــکل گرفت تا از محیط بان ها برای اســتفاده از سالح حمایت 
شــود. سرانجام در ســال ۱۳۹۹ این قانون به تصویب رسید، اما 
این قانون هم نتوانسته به کمک آنها بیاید و مشکالت را ریشه ای 
حل کند. همچنان محیط بان ها در استفاده از سالح با مشکالت 

حقوقی مواجه می شوند و روزگار سختی را پیش رو دارند.
کمبودها  بر   بدی  اوضاع  می افزاید

محیط بانی در ایــران با چالش های متعددی دســت و پنجه 
نرم می کند. وظیفه ای که گاهی انجام درســت آن ممکن است 
شــما را تا زنــدان و اعدام هم پیش ببرد. عالوه بر آن، همیشــه 
هم جان تان از سوی شــکارچی های غیرمجازی که در ایران در 
به کار بردن خشــونت زیاد مشــهورند، تهدید می شود. در چنین 
شــرایطی، کمبودها نیز ممکن است اوضاع را برای شما سخت 
کنــد. در اغلــب پرونده های قضائــی محیط بانی، اثبــات اینکه 
محیط بان چاره ای جز شــلیک نداشــته، سخت است؛ چون هم 
تعداد محیط بان ها کم اســت و آنها اغلب تنها با شــکارچی ها 
درگیر می شــوند و هم اینکه تجهیــزات کافی برای ثبت و ضبط 
رویدادها ندارند. داشتن لباس هایی مجهز به دوربین، تماس های 
رادیویی پیوسته و گشت زنی پهپادی می تواند اوضاع را برای آنها 
بهتر کند، اما واقعیت چنین نیست. در واقعیت محیط بان های با 
تعداد کم و تجهیــزات اولیه باید یک پهنه بزرگ را حفظ کنند و 
در این مسیر خودشان را هم از خشونت شکارچی های غیرمجاز 

محفوظ بدارند.
قانون  حمایت  می کند؟

در ســال های اخیــر مانــور زیــادی روی قانــون حمایت از 
محیط بان هــا داده شــده اســت. اگرچه تصویب ایــن قانون به 
خودی خود نکته مثبت و یک گام به پیش اســت، اما همچنان 
محیط بان هــا در شــرایط خوبی قرار ندارند. نوشــا میرجعفری، 
وکیل دادگستری که وکالت برومند نجفی را هم در پرونده اش بر 
عهده داشته، به «شرق» می گوید: «سال های خیلی زیادی است 
که با پرونده های حقوقی تقابل محیط بان ها و شکارچی ها درگیر 
هســتیم. در سال های اخیر، تالش بسیاری شد تا حمایت قانونی 
از محیط بان هــا در این زمینه انجام شــود؛ چرا که محیط بان ها 
ســالح حمل می کردند، ولی به دلیل اینکه قوانین مدونی برای 
اســتفاده و به کارگیری ســالح نداشتند، دچار ســردرگمی هایی 
می شــدند و اگر هم شــلیک می کردند با عواقب شــدید مواجه 
می شــدند. تالش های زیادی از ســوی فعاالن محیط  زیســت، 

چرا رابطه بین شکارچی و محیط بان خصم آلود است؟

چالش های مهمــی در این مســیر مواجه هســتیم؟ همچنین 
بزرگ ترین مشــکالت قانون در حال حاضر چیست که نمی تواند 
از محیط بان ها به خوبی حمایت کند؟ نوشــا میرجعفری در این 
زمینه به «شــرق» می گوید: «علت اصلــی این ماجر از نظر بنده 
این است که تالش نشــده تا قانونی با توجه به نیازهای واقعی 
تدوین کننــد. قانونی که در حال حاضر تصویب شــده، برگرفته 
از قانون حمل ســالح نیروی انتظامی اســت. به کارگیری سالح 
توســط نیروی انتظامی مبتال به این نیرو اســت. طبیعتا شــرایط 
اســتفاده از ســالح توســط نیروی انتظامی در شــهر، مشخصا 
مخصــوص چالش های این نیرو اســت و با شــرایطی که برای 
محیط بان هــا در جنگل و طبیعت پیش می آید، متفاوت اســت. 
در بندهای یک، دو، ســه و چهار ماده ســه قانــون به کارگیری 
ســالح استفاده از اسلحه را برای محیط بان ها مجاز کرده است، 
اما این چهار مورد چه شــرایطی را توصیف می کند؟ به صورت 
کلی وقتی محیط بان اجازه اســتفاده از ســالح را دارد که جان 
خودش یا همراهانش در خطر باشــد. در واقع تنها در شــرایط 
دفاع از خود، یک محیط بان می تواند از اسلحه اش استفاده کند. 
پس آنها در جریان شغل شــان و در راستای اهداف شغلی  خود 
اجازه اســتفاده از ســالح را ندارند و تنها می توانند برای حفظ 
جان خود و همراهانشــان از آن اســتفاده کنند. در اینجا به چه 
مشــکلی بر می خوریم؟ اینکه این شــرایط خیلی ناقص اســت 
و کار را بــرای ما در حل کردن پرونده هــای قضائی محیط بان ها 
سخت کرده است؛ چرا که ما ابتدا باید ثابت کنیم شرایطی که در 
محل مأموریت محیط بــان رخ داده، به گونه ای بوده که جانش 
را بــه خطر انداخته اســت. در واقع بار اثبــات ابتدا بر دوش ما 
می افتد. در بیشــتر مواقع انجام همین کار بســیار سخت است؛ 
چون اغلب به دلیل کمبود نیرو، محیط بان تنهاســت یا با تعداد 
کمی از همکارانش در مسیر قرار دارد. عمدتا در این مواجهه ها 
تعداد شکارچی ها خیلی بیشتر از محیط بان هاست و این مسئله 
کار را برای اثبات ســخت می کند. اگــر محیط بان همکاری هم 
به همراه داشته باشــد، احتمال درگیری همراه نیز وجود دارد و 
این مســئله موجب می شود شــهادتش در دادگاه چندان وزنی 
نداشــته باشــد. یعنی در حال حاضر هم با وجود داشتن چنین 
قانونی، ما همچنان بــا چالش های مهمی برای حل آن مواجه 
هستیم. بنا بر تجربه کاری ما، در همه این پرونده ها، در ابتدا باید 
تالش کنیم که اثبات کنیم رفتــار محیط بان کامال مطابق قانون 
بوده و از آنجایی که قانون هم موارد کمی برای شــرایط شلیک 
لحاظ کرده، دســت ما در این زمینه بسته است. در محدود بودن 
قانون همین بس که اگر محیط بان شــکارچی را با الشه حیوان 
هم ببیند، نمی تواند از ســالحش بــرای توقف او و ارجاعش به 
مراجع قضائی اســتفاده کند؛ چون ســالح را به او داده اند تا از 
جانــش محافظت کند که اگــر این کار را هم انجــام دهد، باید 
وارد جریان اثباتی شــود که ممکن اســت تبعات سنگی برایش

 داشته باشد.

سامان موحدی راد: در هفته ای که گذشت، دستور اجرای حکم اعدام یک محیط بان متوقف شد. برومند نجفی  
کرمانشــاهی که وظیفه حفاظت از حیات وحش منطقه حفاظت شــده بیستون را داشــت، از مرداد  ۱۳۹۹ و 
به دلیل درگیری با شــکارچی های غیرمجاز درگیر پرونده ای اســت که تا کنون چند بار به صدر اخبار کشور آمده 
است. پرونده برومند نجفی مانند پرونده چند محیط بان دیگر در این سال ها یک سؤال اساسی را در ذهن ها کلید 

می زند؛ چرا محیط بان ها در استفاده از سالح برای انجام وظیفه شان با مشکل مواجه هستند؟

صحبت از وضعیت محیط بان ها قصه ای اســت پر از آب چشم. هر از گاهی به 
خاطــر پرونده حقوقی یک محیط بان، توجه های عمومی به آنها جلب می شــود، 
ولی هیچ وقت به واقعیت های پرچالش زندگی کاری آنها پرداخته نمی شــود. من 
محیط بان هــای زیادی را در سراســر ایران دیده ام. برخی از آنهــا باید دو هفته در 
پاسگاه خود باشــند و یک هفته به خانه شان سری بزنند. اغلب اما به دلیل اینکه 
هزینه رفت و آمد در برابر دریافتی شــان عدد درخور توجهی نیست، از این کار سر 
باز می زنند و چند ماه را دور از خانه می مانند. تمشــیت امور خانه هایشان بر عهده 

همسرهایشان است.
 خــوب به یاد دارم یکــی از این محیط بان ها که ســالخورده هــم بود، به من 
می گفــت من هیچ کــدام از مراحل مهم زندگــی فرزندم را در کنــارش نبودم. از 
اولیــن حرف هایی که زد تا اولین قدمی که برداشــت تا ازدواج و بچه دارشــدنش 
دور از چشــم مــن بود؛ من در کــوه و جنگل ها بودم و در کنار خانــواده ام نبودم. 
همه اینها به دلیل دســتمزد پایین محیط بان های ایرانی در برابر شــرایط ســخت 

کاری شــان است. این یکی از چندین و چند رنجی است که آنها در حین انجام این 
کار متحمل می شوند و کســی به آن توجهی نمی کند. موضوع دیگر این است که 

تعداد محیط بان های ایران کم است.
 این مســئله غیر از اینکه موجب می شود حفاظت درستی از طبیعت و حیات 
وحش ایران نشــود، برای آنها نیز خطرآفرین اســت؛ چون تعداد کم آنها موجب 
می شــود در مواجهــه با شــکارچیان در وضعیــت بحرانی قرار بگیرنــد. طبیعتا 
افزایش تعــداد آنها و حمایتی که از هم می کنند، موجب می شــود خطر کمتری 
محیط بان هــا را تهدید کند. چنان که من می دانم، حداقل ســه برابر تعداد کنونی 
بایــد محیط بان داشــته باشــیم وگرنه آنها نمی رســند به طبیعــت بزرگی که در 
اختیارشان است، رسیدگی کنند. شما تنها پارک ملی خارتوران را در نظر بگیرید که 
بیش از یک میلیون هکتار مساحت دارد؛ فکر کنید برای چنین مساحتی سه لندرور 
و شــش محیط بان در نظر گرفته شــده که به راحتی نشان می دهد چه وضعیت

 فاجعه باری است! 

اگر تعداد محیط بان ها و امکانات  آنها ســه برابر وضع فعلی افزایش پیدا کند، 
قطعا به شــرایط نرمال می رســیم و آنگاه اســت که می توانیم امیدوار باشیم هم 
حفاظت بهتری از محیط طبیعی داشته باشیم و هم از نیروی انسانی مان حفاظت 

کنیم. 
نکته مهم هم البته مســئله حمل ســالح و اجازه شــلیک محیط بان هاســت 
که در این ســال ها بالی جان آنها شــده اســت. شــما اگر یک پلیس باشــید و به 
کســی در جریان مأموریت شــلیک کنید، یک روز در زنــدان نمی مانید. در مقابل 
اگر محیط بان باشــید، اســعد تقی زاده باشید، باید ۷.۵ ســال در زندان بمانید. اگر 
غالمحســین خالدی باشید، باید هشــت ســال در زندان بمانید! بعد هم با کمک 
مــردم و جمع آوری کمک های مالی باید رضایت بگیرید و از زندان آزاد شــوید. در 
اینجا همان مســئله کمبود نیرو و تجهیزات دامن گیر محیط بان هاســت. شــلیک 
در یــک عملیــات محیط بانی پروتکل هایــی دارد کــه باید رعایت شــود. اغلب 
چــون محیط بان ها تنها هســتند، طرف مقابل ادعا می کند ایــن پروتکل ها رعایت

 نشــده اســت.  در حالــی که اگر آنهــا در تعداد زیــادی به گشــت زنی بپردازند، 
امــکان روی دادن چنین مســائلی وجــود نــدارد. همچنین اگر تجهیــزات کافی 
داشــته باشند، لباس های دوربین دار داشته باشــند یا با گشت زنی پهپادی حمایت 
شــوند، احتمال روی دادن چنین اتفاقاتی کم اســت. ذکر ایــن نکته در پایان مهم 
اســت که در ایران فضای بین محیط بان و شــکارچی، فضایی خشــونت بار است. 
محیط بان و شــکارچی دشمن هم هســتند. کما اینکه در اخبار می بینیم بعضا در 
گروه هایی صد نفری شــکارچی ها به محیط بان ها حمله می کنند؛ نظیر آنچه میان 
شکارچی های مرغابی و محیط بان های مازندرانی رخ داد بود. اما در تجربه ای که 
من در کشورهای دیگر از  جمله انگلستان دیدم، فضای میان محیط بان و شکارچی 

یک فضای دوستانه است.
 با تشــکیل کلوپ های محلی، اغلب این دو گروه پشت یک میز می نشینند و با 
هم رفاقت می کنند و از اخبار محلی هم با خبر می شوند. این فضا موجب می شود 

حتی اگر کسی خطایی کرد، اصال به فکر شلیک و دست به اسلحه بردن نیفتد.
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گزارش

در پرونده برومند نجفی چه رخ داده؟
در چند روز گذشــته یک خبر امیدوارکننــده در پرونده های 
محیط زیستی منتشــر شــد. اجرای حکم اعدام برومند نجفی، 
محیط بان کرمانشاهی متوقف شــد. برومند نجفی محیط بانی 
است که در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ و در جریان یک عملیات گشت زنی 
با چند شــکارچی غیرمجاز مواجه می شود. پایان این مواجهه و 
درگیری، مرگ یوســف فالحی یکی از شش شکارچی غیرمجاز 
آن شب با گلوله های اســلحه برومند نجفی است. از آن زمان 
تاکنون برومند نجفی در زندان اســت و چندین و چند بار هم تا 

پای اجرای حکم اعدام پیش رفته است. 
چنــد روز پیش رئیس اداره حقوقی محیط زیســت اســتان 
کرمانشــاه با بیــان جزئیــات توقف حکــم اعــدام محیط بان 
کرمانشــاهی گفت: وکالی پرونــده محیط بان محکوم به اعدام 
کرمانشاهی با توجه به ادله و مستنداتی که داشتند، درخواست 
اعاده دادرسی داده بودند. این درخواست در دیوان عالی کشور 
پذیرفته شــد و تا زمان بررســی مجدد پرونده، حکم اعدام نیز 
متوقف اســت. حاال پرونده مجددا برگشــت خواهد خورد و در 
شــعبه هم عرض دادگاه کیفری یک اســتان کرمانشــاه بررسی 
می شــود. وکیل برومنــد نجفی در این باره به «شــرق» می گوید 
که ســرانجام دادگاه ایرادات و اشــکاالتی را که آنها به پرونده 
وارد کرده بودند، پذیرفت و قرار بر بررســی مجدد شــد. نوشــا 
میرجعفــری در این زمینه می گوید: مهم ترین مســئله ای که ما 
به آن اعتراض داشــتیم، گزارش کارشناسی بود. در پرونده های 
این چنینــی کــه موضوع کمــی تخصصی اســت، قاضی برای 
تطابق اتفاق با قانون نظر کارشناس رسمی دادگستری را لحاظ 
می کنــد. در اینجا هم این اتفاق رخ داد؛ اما مســئله مهم اینجا 
بود که کارشناس دادگستری در گزارش خود اعالم کرده بود که 

این اتفاق در منطقه حفاظت شده رخ نداده است. 
نکته مهم تر این بود که این کارشــناس، کارشــناس مسئله 
ســالح و مهمات بوده و تخصصــی در اعالم نظــر درباره این 
موضــوع را که اتفــاق در منطقه حفاظت شــده رخ داده یا نه، 
نداشته است. به هر حال این اتفاق رخ داد و این کارشناس هم 
نظر اشــتباهی داده و هم صالحیت این ماجرا را نداشته است. 
همچنین از هیچ مقام مسئولی برای تأیید این موضوع استعالم 
نگرفته است. ما بارها با اعضای یگان حفاظت به محل حادثه 
رفتیم و حتی رویداد را بازرســی کردیم و به نتیجه رسیدیم که 
رویداد در منطقه حفاظت شــده رخ داده اســت. تمام تالش ما 
در این مدت بر این بود که این مســئله را به دادگاه بقبوالنیم که 
نهایتا این اتفاق رخ داد و دســتور توقف اجرای حکم و بررسی 

پرونده در شعبه هم عرض دادگاه کیفری صادر شد.

پژوهشگر  محیط  زیست
اسماعیل کهرم

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نوعــی اجاق برقی- نوعــی کبــاب ۱۱- کاری که به طور 
معمول و مکرر انجام می شود- ناحیه ای تاریخی در قفقاز 
۱۲- سوره چهل وچهارم قرآن- تابناک- سردی ۱۳- کلمه 
هشدار- در بازار بورس معامله می شود- ویتامین مؤثر در 

پیشگیری از بیماری پالگر ۱۴- دستاویز- سیستم عامل متن 
باز محبوب بین برنامه نویس ها- حس بویایی ۱۵- دریاچه 
آب شور استرالیا- زمان زایمانش نزدیک است- خوردنی 

صبحانه افقی: 
 ۱- ورزش آبــی با تخته بادبانی- وعــده دروغ ۲- 
ماهی تــن- نمای ســاختمان- زیانــکار ۳- غیر قابل 
انکار- دلواپسی ۴- پرنده شکاری- مخترع برق- گونه 
۵- دانشــگاهی در فرانسه- خویشــاوندی- ستاره ای 
کم نور در دب اکبر ۶- تحت- اســتاندار قدیم- سوغات 
کرمان ۷- نام هموطن آذربایجانی- وابستگی به مواد 
مخــدر- گلوله خمیری ۸- از اجــزای پیراهن- طعام 
عروسی- بوی خوش ۹- ساز پرویز یاحقی- خودرویی 
که صندوق عقب آن جزء اتاق آن است- بوی رطوبت 
۱۰- شمشیرزن- از آثار مشهور گوته آلمانی- فرزند زاده 
۱۱- گل ته حوض-  شاعر اصفهانی- مکعب جورچین 
۱۲- وارونه اش خوب نیســت!- زیور و زینت- نویسنده 
هلندی کتاب ســتایش جنون ۱۳- چانــه- از درختان 
گرمســیری تناور ۱۴- نظم دهنده- شب بسیار تاریک- 
شب گذشته ۱۵- ترکیب آبی و سیاه- معروف و مشهور

عمودی: 
۱- ســرای نیکــوکاران- تولیــد مثــل- گرداگــرد 
دهان ۲- ضمیر غایب- بررســی و پژوهش- وســیله 
۳- صداپیشــه- از پیامبــران اولوالعــزم- به ســامان 
بودن ۴- فرمانده نظامی- دســت آموز- بی دســت وپا 
۵- چشمه- ســیاره همســایه زمین و عطارد ۶- ابزار 
درودگری- سازمان پیمان آتالنتیک شمالی- فیزیکدان 
انگلیســی که قوانین الکترولیز را وضع کرد ۷- کتابی 
از  زیگموند فروید- نامی دخترانه- درنگ و آهســتگی 
در کار ۸- عدد بی اثر در ضرب- رمان فلسفی یوستین 
گاردر، نویسنده نروژی- مکان ۹- همدم- خواهر زئوس 
در اســاطیر یونانی- کابیله ۱۰- تحفه درویش است- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۰۸      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۰۷

   سودوکو سخت  ۳۲۰۴   

   سودوکو ساده  ۳۲۰۴   

ســازمان حفاظت محیط زیســت و همچنین مجلس شــورای 
اســالمی شــد تا با تصویب قانونی به این ماجرا سروســامانی 
داده شــود تا محیط بان ها هم از حمایت هایی قانونی که از آنها 
در حین انجام وظیفه می شــود، آگاه شــوند. این فرایند چندین 
ســال طول کشــید تا الیحه «حمایت از محیط بان ها» در عنوان 
کلی  خود به مجلس رســید. بعد از چند بار رفت و برگشــت و 
برطرف کردن ایرادات، در خرداد سال ۱۳۹۹ الیحه ای به تصویب 
رسید و به قانون تبدیل شد تحت عنوان «قانون حمایت قضائی 
و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی». 
این قانون نحوه اســتفاده از سالح را بیان می کرد و به محیط بان 

آگاهی می داد کجا از آن می تواند استفاده کند. متأسفانه در این 
قانون به شــکل بسیار محدودی برای محیط بان شرایط استفاده 
از سالح در نظر گرفته شده است. اگرچه به نظر می رسید شرایط 
و پروتکل های اســتفاده از سالح توســط محیط بان ها به شکل 
کامــل و جامع بیان شــود، ولی این اتفاق رخ نــداد و در قانون 
فعلی نیز ایرادها و اشــکال هایی وجــود دارد که می تواند برای 

محیط بان ها شرایط ناگواری پدید بیاورد».
قانون چه  ایراداتی  دارد؟

اما ســؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود تمام تالش هایی 
کــه برای تصویــب قانون در ایــن زمینه وجود داشــته، هنوز با 
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