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محمدکرامالدینی

اكنون كــه اين ســرمقاله را بــراي شــمارة بهار 
1398مي نويسم، بيستم مهرماه 1397 است. بي گمان تا 
حدود 6 ماه بعد كه اين شماره از نشريه در برابر ديدگان 
شما قرار مي گيرد، بسياري از خبرهاي امروزي كهنه و 
حتي فراموش شده اند؛ اما به  نظرم برخي خبرها به علت 
اهميتي كه دارند، فراموش ناشدني اند. پس با اين فرض، به 
خبري فراموش  ناشدني مي پردازم كه اين روزها در ميان 

دوست داران حيات وحش همچنان داغ است. 
خالصة خبِر هولناك چنين اســت:  قرار بود هفتة 
گذشته 10 رأس گورخر آسيايي با هدف معرفي مجدد 
اين گونه به زيستگاه قبلي، از سايت توران واقع در شاهرود 
به پارك ملي كوير در گرمسار منتقل شوند؛ اما متأسفانه 
يك رأس گورخر در ابتداي عمليات، دو رأس ديگر در 
حين انتقال به پارك ملي كوير و دو رأس ديگر پس از 
عمليات زنده گيري تلف شدند؛ يعني از مجموع 10 رأس 

گورخر، 5 رأس تلف شدند1.
خبرنگاران در ادامة اين خبر توضيح داده اند كه گورخر 
آسيايي تنها بازماندة علف خواران تك ُسم و از گونه هاي 
شاخص استان سمنان است. گورخر آسيايي در گذشته 
جمعيت فراواني در خاورميانه، آســياي ميانه و چين 
داشت؛ اما اكنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض شده 

و از زيرگونه ايراني آن فقط 220 رأس در منطقة خارتوران 
شاهرود و جمعيت كوچكي در منطقة حفاظت شدة 

بهرام گور در استان فارس باقي مانده است. 
يكــي از همكاران محيط زيســتي مــا در يكي از 
شبكه هاي اجتماعي در اين باره چنين اظهار نظر كرده 

است )با مختصري ويرايش2(: 
»... من سال هاست در اين زمينه فعاليت مي كنم. در 
اين مدت، بارها شاهد تلف شدن خواسته يا ناخواستة 
جانوران حيات وحش از ســوي كارشناســان و ديگر 
متوليان بوده ام و البته، شاهد پيشرفت هاي محسوسي 

هم طي سال هاي گذشته هستم. 
واقعيِت غيرقابل كتمان، بي ارزش بودِن جاِن حيات 
وحش براي برخي متوليان است كه جاي تأسِف بسيار 
دارد. برخي مديران در استان ها خود را در مسائل مربوط 
به حيات وحش كه بخش اعظمي از وظايف شــان را 
تشكيل مي  دهد درگير نمي كنند؛ يعني وظيفة خود را 
بيشتر فعاليت در زمينة آلودگي ها و آالينده ها مي دانند... 
شــايد پرداختن به موضوع حيات وحش براي آن ها نه 
جذاب و نه درآمدزا باشد. آن ها هزينه كردن براي نجاِت 
جاِن حيات وحش را به اصطالح عاميانه آفتابه خرج 

لحيم مي دانند و اين بسيار غم انگيز است. 
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.... هرگز يادم نمي رود اولين روزهايي كه استخدام شدم، 
حين گشت در تاالب با يكي از همكاران، با عقابي كه بر 
اثر برخورد با خطوط انتقال برق مصدوم شده بود، روبه رو 
شديم. آن را فوراً به اداره ]محيط زيست[ انتقال داديم و 
خوشحال بوديم كه توانسته بوديم در اولين روز خدمت، 
كار مثبتي انجام دهيم؛ اما چند روز بعد، در كمال تعجب، 
جنازة اين عقاب را در ســطل زبالة اداره ديديم. بعد از 
اعتراض و پيگيري به ما گفتند اين عقاب سهم روباه ها 
بوده است. بعدها فهميدم آن عقاب صحرايي پرنده اي در 

خطر انقراض بود...«. 
مي دانيم كه خبرهاي اتالف حيات وحش كشــورمان، 
برخــالف خوِد جانــوران چندان كمياب نيســتند. با 
جست وجويي اندك و كوتاه درمي يابيم كه اين داستان سر 
دراز دارد. برخورد جانوران با خودروها در جاده هاي كشور، 
شيوع بيماري هاي واگير در جانواران وحشي، تلف شدن 
آن ها بر اثر كمبود غذا و خشكسالي، يا روي آوردن به رژيم 
زباله خوري و مانند اين ها؛ اما در اينجا كاري با اين نوع خبرها 
كه واقعاً هم تأسف برانگيزند، نداريم. اعداد و ارقامي كه گاه و 
بي گاه دربارة كاهش تنوع زيستي سرزمينمان به  صورت 
رسمي يا غيررسمي منتشر مي  شوند، خود يكي داستاِن 

بزرگ است ُپر آب چشم. 
به نظرم بخشي از تقصيِر كمبود دانش عمومي، از جمله 
دانِش مســئوالن و تصميم گيران دربارة حيات وحش 
و اهميت حفاظت از آن، بر گردِن برخي از ما معلمان 
زيست شناسي است. برخي از ما دربارة اهميت حيات 
وحش و تنوع زيســتي بــا دانش آموزانمان گفت وگو 
نمي كنيم. برخي از ما آنــان را وا نمي داريم كه در اين 
زمينه تحقيق كنند. برخي از ما نمي كوشيم در ذهن هاي 
آنان حك كنيم كه پاســداري از تنوع زيستي وظيفة 
شهروندي همة ماســت. برخي از ما سعي نمي كنيم 
مفهوم شبكة حيات و نگرش سيستمي و كل نگر را بدانان 
بفهمانيم. به آنان نمي گوييم انسان جزئي از يك سيستم 
است و نابودي هر يك از بخش هاي اين سيستم ما را 
يك گام به نابودي نزديك تر مي كند. تالش نمي كنيم 

آنان را با حيات وحش پيراموني بيشتر آشنا كنيم و لذا، 
دانش آموزان اهميت تنوع زيستي را چندان كه بايد، در 
نمي يابند، حيات وحش را دوســت نمي دارند و بديهي 

است كه نسبت به آن احساس مسئوليت نمي كنند. 
مي توانيم پاسخ هاي اين گروه از معلمان را حدس بزنيم، 
وقت نداريم. حجم مطالب درســي زياد است و اجازة 
پرداختن به مطالب غيردرسي را هر چند هم مهم باشند، 
نمي دهد. كتاب هاي درسي به اين موضوع آن چنان كه 
بايد و شايد نپرداخته اند و لذا ما نمي توانيم خارج از مطالب 

كتاب هاي درسي تدريس كنيم... 
پاســخ ما هم روشــن اســت:  هر چند شوربختانه 
سرفصل  هايي دربارة حل مسائل عمدة بوم شناختي، 
مانند زيست شناســي حفاظت يا فنــون احياي بوم 
ســازگان ها چندان كه بايد و شــايد در برنامة درسي 
زيست شناسي كشور ما لحاظ نشده است، اما مي دانيم 
بيشتِر دانش آموزان ذاتاً پژوهش دربارة تنوع زيستي و 
حيات وحش پيرامون خود را دوست دارند. اگر بخواهيم، 
به يقين مي توانيم به آساني آنان را به تنوع زيستي بيشتر 
عالقه مند كنيم؛ همان گونــه كه برخي از همكاران ما 

چنين مي كنند كه راهشان ُپر رهرو باد! 
همچنان كه مي دانيد درهاي اين نشــريه همواره به 
روي مطالب و موضوع هاي مربوط به تنوع زيستي باز 
بوده است. همواره كوشيده ايم در هر شماره عكس ها، 
گزارش ها و پژوهش هاي شــما را دربارة تنوع زيستي 
سرزمين پيرامون تان معرفي كنيم. اما اكنون فرصت 
بي نظيري فراهم آمده اســت. به شــكرانة پديداري و 
گشايش گونة ديجيتال رشد آموزش زيست شناسي، 
اين نشريه فضايي نامحدود به روي تصاوير، گزارش ها، 
مقاالت و پژوهش هاي شما دربارة حيات وحش ايران 
باز كرده است. پس حداقل گوشي تلفن همراه خود را 
برداريد، از گياهان، جانوران يا آغازيان پيرامون عكس 
بگيريد و آن ها را همراه با تصاوير ثبت شــده از سوي 
دانش آموزانتان، از طريق اين وبگاه3 براي ما بفرستيد. 

منتظريم .

پينوشتها

1. https:// googl/ fQ8EEH
2. http:// googl/ 3r6EV6
3. Mag. roshd.ir/ zist 
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