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یادداشت

از  اتفاقــی کــه دو روز پیــش بــرای یکــی 

محیط بانــان اســتان خراســان جنوبی افتــاد، 

بــار دیگــر بــر ضــرورت تصویــب الیحــه حمایــت از 

محیط بانــان دســت گذاشــت. محیط بــان قاینــی را یــک 

شــکارچی غیرمجــاز زخمــی کــرد و حــاال ســر و دســت و 

ــش   ــال درمان ــکان در ح ــده و پزش ــش مصدوم ش صورت

هستند. 

از زمانــی کــه الیحــه »حمایــت از محیط بانــان« ســر 

زبان هــا افتــاد و همــه ازجملــه مدیــران ســازمان 

محیط زیســت و فعــاالن ایــن حــوزه از محاســن و فوایــد 

ایــن الیحــه گفتنــد و ایــن نویــد را دادنــد کــه بــا تــاش 

دولتی هــا و مجلســی ها و تصمیم گیــران، تصویــب 

ــد  ــن کن ــان چنی ــرای محیط بان ــد ب ــه می توان ــن الیح ای

ــات  ــود اتفاق ــرار ب ــذرد. ق ــادی می گ ــان زی ــان، زم و چن

خوبــی بــرای محیط بانــان رقــم بخــورد، امــا بــا رد شــدن 

ــه  ــا ب ــام تاش ه ــان، تم ــورای نگهب ــوی ش ــه از س الیح

ســرمنزل اول برگشــت و محیط بانــان امیــدوار بــه 

ــا در  ــه اینه ــرد. هم ــد ک ــاره ناامی ــرایط را دوب ــر ش تغیی

شــرایطی بــود کــه بــرای تاییــد نهایــی حتــی اســم الیحــه 

ــای  ــه ای یگان ه ــی و بیم ــت قضای ــه حمای ــه »الیح را ب

ــس  ــی مجل ــد، حت ــر دادن ــی« تغیی ــتگاه های اجرای دس

هــم مهــر تاییــد بــر آن زد و آن را روی میــز شــورای نگهبان 

قــرار داد، امــا درنهایــت اتفــاق رخ داده، بــه هــواداری از 

ــه  ــن الیح ــه ای ــل از اینک ــد. غاف ــم نش ــان خت محیط بان

ــان  ــزم و از داوطلب ــان را مل ــدن محیط بان ــا بیمه ش تنه

مردمــی و محافظــان افتخــاری حمایــت می کــرد و جــز 

ایــن بــرای نگهبانــان طبیعــت مزیتــی نداشــت. بــا ایــن 

حــال شــورای نگهبــان دو ایــراد از ایــن الیحــه گرفــت کــه 

یکــی از آنهــا مغایرتــش بــا مــاده 75 قانــون اساســی بود. 

ــت؛  ــم داش ــی ه ــوع پیش زمینه های ــن موض ــد ای هرچن

ــا  ــم آن ب ــد و اس ــوض ش ــه ع ــم الیح ــه اس ــت اینک نخس

عنــوان »الیحــه حمایــت قضایــی و بیمــه ای یگان هــای 

دســتگاه های اجرایــی« راهــی مجلــس شــد کــه البتــه 

ــن  ــر ای ــدی ب ــر تایی ــت مه ــدگان مل ــبختانه نماین خوش

الیحــه زدنــد و بــرای تاییــد نهایــی بــه شــورای نگهبــان 

ارســال شــد و محیط بانــان بــا شــنیدن ایــن خبــر 

ــان داشــتند؛  خوشــحال شــدند و هــم دو شــوک هم زم

نخســت اینکــه ایــن الیحــه به جــز پوشــش بیمــه ای 

محیط بانــان و حمایــت از همیــاران و محافظان افتخاری 

و داوطلبــان مردمــی دســتاورد و مزیــت دیگــری نداشــت 

و دوم اینکــه شــورای نگهبــان هــم بــا دو ایــرادی کــه از 

ایــن الیحــه گرفــت از تاییــد آن خــودداری کــرد و آنهــا 

دلیــل رد ایــن الیحــه را مغایرتــش بــا مــاده 75 قانــون 

اساســی می دانســتند، یعنــی اینکــه اجــرای ایــن 

طــرح منجــر بــه افزایــش هزینه هــای دولــت می شــود. 

شــورای نگهبــان اعــام کــرد ایــن الیحــه تنهــا شــامل 

محیط بانــان نمی شــود، بلکــه جنگل بانــان و ســایر 

نیروهــای یــگان حفاظــت از منابــع طبیعــی را وارد 

ــی  ــن در حال ــد، ای ــت می کن ــوع حمای ــن ن ــره ای دای

ــده.  ــه نش ــر گرفت ــی آن در نظ ــع مال ــه مناب ــت ک اس

ــه  ــه ای ک ــی، مصوب ــون اساس ــل 75 قان ــاس اص براس

بــار مالــی دارد بایــد نحــوه تامیــن منابــع آن از ســوی 

دولــت پیش بینــی شــود؛ اتفاقــی کــه در ایــن الیحــه 

رخ نــداده بــود. فــراز و فرودهایــی کــه ایــن الیحــه از 

ــتان  ــه داس ــرد به مثاب ــی ک ــروز ط ــا به ام ــال 95 ت س

هــزار و یک شــب اســت؛ داســتانی کــه بیشــتر از 

سه ســال پیــش شــروع شــد و پایانــی هــم نــدارد. همــه 

عمــق مشــقت محیط بانــان را می داننــد؛ از حملــه 

ــت  ــکارچیان و درنهای ــه ش ــا حمل ــه ت ــات گرفت حیوان

ــاری از  ــه ب ــود الیح ــرار ب ــئوالن. ق ــری مس ــم بی مه ه

ــردارد  ــت ب ــان طبیع ــن مظلوم ــان، ای دوش محیط بان

و گــره ای از مشکات شــان بــاز کنــد. چشــم آنهــا امــا 

هنــوز پرامیــد اســت و نگاه شــان بــه اعضــای شــورای 

ــود.  ــن ش ــان روش ــی برایش ــاید چراغ ــا ش ــان ت نگهب

به احترام نگهبانان طبیعت

دیدگاه

از زمانی که تنش ها بین ایران و آمریکا و بعد از آن بین 

ایران و انگلســـتان در منطقه بـــاال گرفت، تاش های 

زیادی توســـط این دو کشـــور صورت گرفت تا به نوعی نیروی 

دریایی مشترکی را برای حفاظت از کشتی های تجاری خارجی 

در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس به راه بیندازند. اولین 

پیشنهاد از ســـوی انگلستان در زمان نخست وزیری ترزا می  و 

وزیر امور خارجه سابق، جرمی هانت مطرح شد. او مطرح کرده 

بود اتحادیه اروپا باید با تشکیل ناوگروهی مشترک از کشتی های 

تجاری و نفتی خود در تنگه هرمز حفاظت کرده و آنها را در این 

منطقه اسکورت کند. بعد از این، آمریکا وارد میدان شد و سعی 

کرد ابتکار عمل را در این خصوص در دست گیرد. مایک پمپئو 

در این خصوص طرح Operation Sentinel یا عملیات نگهبانی 

و حراســـت را مطرح کرد و از کشورهایی که بیشترین رفت وآمد 

تجاری را در منطقه دارند خواست در این نیروی دریایی مشترک 

حضور داشته باشند. 

مارک اسپر، وزیر امور خارجه آمریکا چندی  پیش با اعتمادبه نفس 

کامل در جمع خبرنگاران گفته بود نمایندگانی از 30 کشـــور 

جهان در کنفرانسی در فلوریدای آمریکا شرکت کرده و از آمادگی 

خود برای شرکت در این ائتاف دریایی سخن گفته اند. نشریه 

هیل1 در این خصوص نوشـــته بود اسپر معتقد است به زودی 

امضای توافقنامه بین این کشورها برای آغاز کار اجرایی ایجاد 

ائتاف آغاز می شـــود. او بیان کرده بود میزان همکاری ها بین 

کشـــورهای مختلف متفاوت است اما همه بر شکل گرفتن این 

ائتاف تاکید دارند. اسپر با این حال ننوشته بود این 30 کشور 

که قرار است در این ائتاف دریایی شرکت کنند، چه کشورهایی 

هســـتند اما مایک پمپئو گفته بود آمریکا از کره جنوبی، ژاپن، 

استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان خواسته است در این ائتاف 

حضور داشته باشند. 

با وجود اینکه ایاالت متحده از بسیاری از کشورها درخواست 

کرد در این طرح حضور داشته باشند، به دلیل اینکه این طرح 

را در مقابل طرح اصلی فشـــار حداکثری بر ایران می دید و 

می خواســـت خلیج فارس و تنگه هرمز را بـــه منطقه نظامی 

تبدیـــل کند، برخی کشـــورها به خصوص کشـــورهای عضو 

اتحادیـــه اروپا که به دنبال راهی بـــرای حفظ و نجات برجام 

بودند، با این طرح مخالفت کردند. آنها دالیل مختلفی برای 

مخالفت خود داشـــتند و مهم ترین آن نیز این مساله بود که 

نمی خواستند ایران را در حالی که گام به گام به خروج کامل 

از برجام نزدیک تر می شـــود، بیش از ایـــن تحریک کنند. با 

این  حال با انتخاب  بوریس جانســـون به عنوان نخست وزیر 

انگلســـتان، کم کـــم انگلیس نیز مواضع خـــود را به آمریکا 

نزدیـــک کرد و در حالی که جرمـــی هانت، وزیر امور خارجه 

سابق این کشـــور بیان کرده اتحادیه اروپا خودش می تواند 

از کشـــتی هایش محافظـــت کند و نیازی بـــه آمریکا ندارد، 

دومینیک راب، وزیر امور خارجه جدید این کشور در گفت وگو 

بـــا تایمز2 گفت ما نیاز به حرکتـــی با رهبری اروپا داریم، اما 

این حرکت بدون حمایت آمریکا »بی اعتبار« خواهد بود. این 

تغییر مواضع انگلســـتان اما باعث نشده که سایر کشورهای 

اروپایی مانند آلمان و فرانســـه نیـــز تغییر جهت دهند و آنها 

همچنان با موضوع حضور نظامی در خلیج فارس مخالفند. 

به گزارش نشریه تلگراف3، فرانسه و آلمان هر دو معتقدند هر 

نوع تاشـــی برای حفظ امنیت کشتی ها در تنگه هرمز باید 

مستقل از آمریکا باشد. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان 

در همین خصوص گفته اســـت: »ما به صورت شفاف مطرح 

کرده ایم که نمی خواهیم جزئی از اســـتراتژی سیاست فشار 

حداکثری آمریکا بر ایران باشیم. تاش های ما در منطقه باید 

کاما »اروپایی« باشد.« او همچنین در ادامه افزوده آلمان تا 

زمانی که مطمئن نشود این ماموریت اصوال چه ویژگی هایی 

داشـــته و چه هدفی را دنبـــال می کند، هیچ تصمیمی برای 

پیوســـتن یا نپیوستن به آن اتخاذ نخواهد کرد. 

فرانسه نیز تاکید کرد ماموریت اتحادیه اروپا کاما »در جهت 

مخالـــف با ابتکار آمریکایی خواهـــد بود« و برای این منظور 

طراحی نشده که ایران را تحریک کند. با این  حال همان طور 

که نشریه تلگراف گزارش داده است، مشکل بزرگ سه کشور 

اروپایی این اســـت که نیروی دریایی بزرگ و مقتدری برای 

رویارویـــی با ایران در اختیار ندارنـــد و نمی توانند به صورت 

مســـتقل از آمریکا ماموریتـــی را در خاورمیانه رهبری کنند. 

مقامات آمریکایی نیز که از این مساله به خوبی آگاهی دارند 

بیـــان کرده اند حاضرند اطاعات خود را در اختیار متحدان 

اروپایی خود قرار دهند اما به هیچ وجه کشـــتی های اروپایی 

را اسکورت نخواهند کرد. اما دالیل اصرار دولت ترامپ برای 

همراه کردن کشورهای دیگر نظیر چین و ژاپن در این ائتاف 

دریایی را نیز می تـــوان در توئیتی که ترامپ در همان زمان 

ایجاد شـــدن بحران نوشت، جســـت وجو کرد. او نوشته بود: 

»چین حدود 91 درصد از نفتش را از طریق تنگه هرمز عبور 

می دهد، ژاپن 62 درصد و بســـیاری از کشورهای دیگر هم 

همین طور. پس چرا ما باید راه های کشـــتیرانی را برای دیگر 

کشورهایی که از این راه سود می برند برای سال های متمادی 

باز نگه داریم؛ آن هم در شـــرایطی که هیچ پاداشی گیرمان 

نمی آید؟ همه این کشـــورها باید خودشان از کشتی هایشان 

محافظت کنند.« حاال اما ایاالت  متحده با کشورهایی روبه رو 

شده اســـت که نه تنها خودشان از کشتی های خود در تنگه 

هرمز محافظت نمی کنند که درخواســـت های مکرر آمریکا 

برای تشـــکیل ائتاف را هم نادیـــده گرفته یا به هر بهانه ای 

از پیوســـتن به این ائتاف ســـر باز می زننـــد. تاکنون تنها 

بازیگرانی که با این ائتاف همراهی کرده اند، انگلســـتان، 

رژیم صهیونیستی و ژاپن بوده اند و دیگر کشورهای اروپایی و 

کشورهایی که کشتی های خود را از این تنگه عبور می دهند 

حاضر به پیوستن به این ائتاف نشده اند. به گزارش گاردین4، 

لیندا رینولدز، وزیر دفاع اســـترالیا نیز گفته است دولت این 

کشور ماحظه بسیار جدی ای درباره درخواست رسمی ایاالت 

متحده برای پیوستن به ائتاف دریایی در تنگه هرمز دارد. او 

بعد از دیدار با مایک پمپئو که برای قانع کردن مسئوالن این 

کشـــور برای حضور در این ائتاف به کانبرا رفته بود، گفت: 

»ما نگرانی زیادی راجع بـــه درگیری ها و تنش ها در منطقه 

داریم و البته موضوع بســـیار پیچیده است و کانبرا هنوز در 

این خصوص به تصمیم قطعی نرســـیده است.« 

به نظر می رســـد در همین ابتدای راه مشخص است واشنگتن 

در هـــدف خود برای رســـیدن به ائتاف دریایی متشـــکل از 

نیروی دریایی 30 کشور برای حفاظت از کشتی های تجاری و 

نفتکش ها در تنگه هرمز دچار مشکات زیادی شده و این طرح 

نیز مانند طرح های دیگر ترامپ برای  پیش بردن سیاست فشار 

حداکثری بر ایران با شکست مواجه شده است. به همین دلیل 

اســـت که در لحظه های آخـــر و زمانی که دولت ترامپ متوجه 

شـــد تنها انگلستان است که با او در این کار همراهی می کند، 

به ناگاه اســـم رژیم صهیونیستی را  پیش کشید تا ایران را بیش 

 از پیش در این خصوص تحریک کند. با وجود این  مســـئوالن 

رژیم صهیونیستی نیز می دانند که حضور آنها در خلیج فارس 

به معنای واقع شـــدن آنها در تیررس مستقیم نیروهای دفاعی 

و نظامی ایران اســـت و به همین دلیل از زمان اعام شدن این 

موضوع بارها با ترس اعام کرده اند حضورشان در این ائتاف 

تنها در حد ارائه اطاعات اســـت و حضـــور فیزیکی نیروهای 

نظامی رژیم صهیونیستی در این ائتاف در خلیج فارس محلی 

از اعراب ندارد!
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