
در  ناقصی  بسیار  شناخت  ما  مردم 
مورد غرب دارند. حدود ۴۰ درصد 
میلیونی   ۴۷ جمعیت  خانواده های 
اسپانیا دارای پت هستند. ۲۲ درصد 
خانواده ها دارای سگ )حدو 5 میلیون( 
هستند. با این وجود شما در خیابان 
به ندرت به سگ برخورد می کنید و 
به هیچ عنوان گربه ای دیده نمی شود 
)حداقل در شهری که من هستم(. من 
در مسیر شهر ماالگا تا آلمریا در امتداد دریای مدیترانه 

حتی یک سگ ولگرد ندیدم. 
قوانین سفت و سختی برای ورود حیوانات به مناطق 
عمومی است. ورود حیوانات به استثنای راهنمای نابینایان 
به پارک های خانوادگی ممنوع است. در روز اول سفرم 

که به بیرون و ساحل رفتم، حتی یک سگ هم ندیدم. 
وقتی اینجا را با محل زندگی خودم در تهران مقایسه 
می کنم نمی توانم قبول کنم که بی فکری جماعتی لجوج 
و نا آگاه، محل زندگی ما را به یک کثافت خانه تبدیل 
کرده است. حجم باالی مدفوع گربه و سگ و اخیرا 
فضله های کبوتر چاهی، کم کم تهران و دیگر شهرهای 

ما را به خیابان های هند شبیه کرده است.
این بلو بشویی ناشی از بعضی قوانین و رفتارهای سلیقه ای 
غلط است. گرایش افراطی مردم ایران به سگ و گربه 
دالیل متعددی دارد که یکی از آنها لج با همین رفتارهای 
سلبی حکومت است. من جای قانونگذاران بودم، به جای 
ممنوعیت از همین قوانین کشورهای اروپایی الگو می گرفتم 
که داشتن سگ و گربه و دیگر حیوانات مجاز در صورت 
داشتن مجوز، شناسنامه بهداشتی و پرداخت بیمه و مالیات 
و نبود معارض و فضای مناسب آزاد است. جا دارد االن 
که مجلس شورای اسالمی طرح صیانت از حیوانات را در 

دستور کار دارد با اصالح آن یک قانون مترقی که پشتوانه 
نخبگان و پذیرش جامعه را دارد تصویب کند. اگر بخواهند 
ممنوعیت حیوانات خانگی را شدید کنند باعث واکنش 

منفی شده و ما شاهد پیچیده تر شدن ماجرا می شویم. 
دستگاه های مسئول باید سگ و گربه های آزاد را جمع 
آوری و با اعالم عمومی بین دوستداران آنها تقسیم کنید. 
اگر برای آنها عالقه مندی پیدا نشد با نظر متخصصین 
مانند بسیاری از کشورهای دنیا برای آنها )از نگهداری در 
پناهگاه با پول حامیان تا صادرات و خوابانیدن( تصمیم 
بگیرند. از بخش خصوصی هم می توان کمک گرفت 
که در هر محله یا منطقه یک پارک ویژه سگ و یا گربه 
درست کنند که دوستداران آنها با پرداخت ورودی بتوانند 
از حیوان مورد عالقه خود لذت ببرند. قول می دهم که 

عشق سگ و گربه پروری به شدت افت خواهد کرد و 
فقط کسانی آنها را نگهداری می کنند که توانایی مالی و 
مکان مناسب دارند و یا به هر دلیلی نیاز ویژه ای به یک 

همراه و یا یک نگهبان دارند.
دولت به جای فشار به کسانی که حیوان خانگی دارند باید 
روی جمع آوری حیوانات ولگرد تمرکز کند. باال رفتن شمار 
سگ ها، ایران را به یک کشور جنگی تبدیل کرده است که 
امنیت و بهداشت عمومی و بقای گونه های حیات وحش 
را به شدت به خطر انداخته اند. دیدن صحنه های دردناک 
تیکه پاره شدن کودکان و توله های حیات وحش در هیچ 
کشور متمدنی قابل تحمل نیست. دولت کانادا به محض 
آنکه کایوت هایی که در اثر غذارسانی رفتار تهاجمی پیدا 

کرده بودند، دستور کشتن آنها را صادر کرد. 

قبل از هر اقدامی باید غذا رسانی سازماندهی شده به حیوانات 
ولگرد که در بسیاری موارد با دریافت پول هایی از خارج 
صورت می گیرد را ممنوع کرد. الزم است حساب های 
کاسبان و فرصت طلبانی که با اعالم شماره حساب در 
فضای مجازی به اسم غذا رسانی و امداد سگ و گربه پول 
جمع می کنند را بست و آنها را به جرم تهدید بهداشت 

عمومی و تهدید حقوق عامه به دستگاه قضایی سپرد . 
هر روز که در کنترل سگ ها و حامیان آنها غفلت شود 
شمار آنها بیشتر و بیشتر خواهد شد و در آینده جمع کردن 
این بحران هزینه های سنگین اجتماعی، بهداشتی و مالی 
روی دوش دولت و مردم و شهر خواهد گذاشت. مردم 
به اندازه کافی گرفتار گرانی و استرس های ناشی از تورم و 
ترافیک و آلودگی هستند. این دیگر چه بالیی است که در 
بسیاری از مناطق کشور حتی امکان رفتن به یک نانوایی و 
یا قدم زدن در بیرون خانه و طبیعت، بخصوص در مناطق 
محروم و حاشیه شهرها و روستاها از ترس گله های سگ 
وجود ندارد. به راستی دولت ما با این همه ادعای اقتدار 

نمی تواند جلوی یک اقلیت سگ پرور را بگیرد؟
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»آلمریا« نه سگ دارد نه گربه!»آلمریا« نه سگ دارد نه گربه!
یادداشت سبز قاب سبز

چرا پنگوئن ها پرواز نمی کنند؟ یک گروه بین المللی از پژوهشگران 
دریافتند که پنگوئن ها در واکنش به تغییرات آب و هوایی باستانی 
تکامل یافته اند و این امر، بدن آنها را به طور منحصربه فردی برای 

برخی از سخت ترین شرایط روی زمین آماده می کند.

زباله هایی که شاید بر سر ما خراب شوند! یک پژوهش نشان می دهد 
زباله های فضایی که روی سطح زمین سقوط می کنند، می توانند 
از  باشند و احتمال این موضوع  تلفات بسیار واقعی درپی داشته 

آنچه مردم تصور می کنند، بیشتر  است.

نوبت دندانپزشکی؛ یک کوسه لیمویی دهان خود را کامال باز می کند و به 
یک رمورا )چسبک ماهی( اجازه می دهد تا آن را از انگل ها پاک کند.

پارک ملی الر یکی از مناطق حفاظت شده دارای اکوسیستم های 
کوهستانی مرتفع و آبی ، در مرز مازندران و تهران قرار دارد.

عکس: محمدمهدی پورعرب

انتشار سالیانه ۵۰ میلیارد تن گازهای گلخانه ای تاثیرات بسیار زیادی 
در تله اندازی گرما در اتمسفر زمین داشته است. درصورتیکه اقدام 
درستی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت نگیرد تا اواسط 
قرن بین ۵/۱ تا ۴ درجه و تا اواخر قرن تا حدود ۴ درجه سانتیگراد 
به دمای میانگین کره خاکی اضافه خواهد شد و بخش عمده ای از 

زمین غیر قابل سکونت خواهد شد.

زخم های تاالب انزلی؛ از گیاهان مهاجم تا انواع آلودگی ها، با وجود 
تصمیم دولت برای بازگرداندن حال خوب به تاالب انزلی، تیغ تیز 
گرما در ماه های اخیر به جان این پهنه آبی نشسته و جان تعدادی از 
ماهیان آن را گرفته، سنبل آبی نیز همچنان بر بخش های بیشتری از 

تاالب چنگ انداخته است.

گزارش سبز

روزنامه نگار  و  منطقه  زیست  محیط   کارشناس  قتل 
بریتانیایی در برزیل یک بار دیگر توجه جهان را به 
خطراتی که فعاالن محیط زیست را در سراسر جهان 

تهدید می کند، جلب کرد.
در 5 ژوئن )15خرداد(، برونو پریرا، عضو سابق فیونای 
)آژانس بومی برزیل( و دام فیلیپس، خبرنگار بریتانیایی 
در جریان تهیه گزارش از ماهیگیری غیر قانونی در مناطق 

دور افتاده جنگل های بارانی ناپدید شدند.
فعاالن مردمی بیشتر اوقات آخرین خط دفاعی در برابر 
تخریب محیط زیست هستند که به طور معمول با تهدید 
و ارعاب و خشونت رو به رو می شوند. در کشور هایی 
مانند کلمبیا، مکزیک، برزیل و فیلیپین که گروه های 
قدرتمندی بی رحمانه منابع طبیعی را غارت می کنند 
فعاالن محیط زیست به ویژه در معرض خطر هستند.
گلوبال ویتنس، گروه مردمی بین المللی که آمار خشونت 
علیه فعاالن محیط  زیست را ثبت می کند، می گوید حداقل 

۲۲۷ نفر در دفاع از سرزمین های بومی و محیط زیست 
در سال ۲۰۲۰ کشته شده اند و این فقط آخرین آمار 

ثبت شده این گروه است.
می گوید  سازمان  این  سرپرست  کوماندلی،  مارینا 
»بی تردید آمار واقعی بسیار باالتر است« چون فقط 
موارد چشمگیر و مشهور به عرصه خبرها راه پیدا می کند.
او به بی بی سی می گوید: »آماری که ما گزارش می کنیم 
فقط نوک کوه یخ است. ما هرگز از تعداد واقعی با خبر 
نمی شویم«. به گفته کوماندلی کلمبیا پیشتاز آخرین آمار 
حوادث گلوبال ویتنس برای فعاالن محیط زیست است 
که دلیل آن اغتشاشات ناشی از توافقات صلح میان 
دولت و گروه های چریکی است. اگر این گروه ها توافق 
کنند که منحل شوند مناطق وسیعی بدون حضور و 

اقتدار آنها باقی خواهد ماند.
پس از کلمبیا، مکزیک و فیلیپین و برزیل قرار دارد.

هفت کشور آمریکای التین به ویژه در منطقه آمازون 

در میان ده کشوری هستند که باالترین میزان کشته های 
محیط زیست را دارند. کوماندلی می گوید داده های آنها 

»پر« از موارد مشابه قتل فیلیپس و پریرا است.
در هندوراس، یکی از خطرناک ترین نقاط جهان برای 
فعاالن محیط زیست، چندین نفر از رهبران گروه های 
اجتماعی در ماجرای اختالف بر سر معدن اکسید آهن 

در پارک ملی کارلوس اسکالراس کشته شدند.
در آفریقا، یکی از فعاالن محیط زیست که به قتل رسیده 
است فیکیله نتشانگاسه، اهل آفریقای جنوبی، ۶5 ساله 
بوده است که در مناقشه حقوقی بر سر گسترش یک 
معدن روباز شرکت ذغال سنگ تندله در نزدیکی سومخله 
در استان کوازولو- ناتال جان خود را از دست داد. او 
را در اتاق نشیمن خانه اش با شلیک تیری به سرش 

به قتل رساندند.
نگهبانانی که سعی در حفاظت از پارک ملی ویرونگا در 
جمهوری دموکراتیک کنگو دارند، مورد هدف شورشیان، 

شبه نظامیان و شکارچیان غیرقانونی قرار می گیرند
میزان تلفات قربانیان محیط  زیست در قاره آفریقا با 
خشونت هایی که در پارک ملی ویرونگا در جمهوری 
دموکراتیک کنگو رخ می دهد، افزایش چشمگیری پیدا 
می کند که در آن شورشیان، شکارچیان و گروه های 

شبه نظامی ده ها محیطبان را به قتل رسانده اند.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، وضعیت حقوق بشر در 
فیلیپین و اندونزی در بدترین حالت ممکن است، در 
این مناطق دولت ها به طور رسمی به شرکت ها اجازه  

بهره برداری بی رویه از مناطق جنگلی را می دهند.
کوماندلی می گوید: »اینها مناطقی هستند که طبیعت 
سرشاری دارند و منابع طبیعی هنوز در آنها وجود 
دارد چون گروه های مختلف در تالش برای حفاظت 
از این منابع هستند. یکی از دالیلی که چنین مناقشاتی 
به وجود می آید مشاجره بر سر زمین هایی است که این 
گروه های اجتماعی می خواهند حفظ کنند چون این 
زمین ها وسیله معاش و بقای آنهاست در حالی که برای 

شرکت ها وسیله سوداندوزی است.«

بدترین کشورهای دنیا برای فعاالن محیط زیست کدامند؟

وقتی اینجا را با محل زندگی خودم در وقتی اینجا را با محل زندگی خودم در 
تهران مقایسه می کنم نمی توانم قبول کنم تهران مقایسه می کنم نمی توانم قبول کنم 

که بی فکری جماعتی لجوج و نا آگاه، محل که بی فکری جماعتی لجوج و نا آگاه، محل 
زندگی ما را به یک کثافت خانه تبدیل زندگی ما را به یک کثافت خانه تبدیل 

کرده است. حجم باالی مدفوع گربه و سگ کرده است. حجم باالی مدفوع گربه و سگ 
و اخیرا فضله های کبوتر چاهی، کم کم و اخیرا فضله های کبوتر چاهی، کم کم 

تهران و دیگر شهرهای ما را به خیابان های تهران و دیگر شهرهای ما را به خیابان های 
هند شبیه کرده استهند شبیه کرده است

- حسین آقاخانی- حسین آقاخانی

پیشنهاد سبزهشدار سبز

در پی بارش شدید باران فصلی عصر روز 
جمعه ۳1 تیرماه 1۴۰1 در ارتفاعات بین نیریز 
و استهبان و طغیان رودخانه و جاری شدن سیل 
در این منطقه، ۲۲ نفر جان باختند. استهبان در 

فاصله 1۷۴ کیلومتری شیراز قرار دارد.
بعد از وقوع سیل، ویدئوی یکی از افراد حاضر 
در کناره سیل در فضای مجازی با تیراژ باال 
می چرخید. مردمی که معلوم بود به کلی غافلگیر 
شده اند و از آن مهم تر، هیچ آموزشی درباره 
چگونگی عملکرد درست در برابر غافلگیری 
سیل ندیده اند. شاید به همین دلیل تلفات سیل 
استهبان تا این حد باال بود و البته اهمال مسئوالن 
درباره هشدار سیل و آموزش درست شهروندی 
را باید در ردیف های اول نقد عملکرد در مواجهه 
با سیل قرار داد. تماشای درد و رنج هم وطنان 
جذاب نیست اما این چند دقیقه را باید بارها 
تماشا کرد. در این ویدئو، راننده یک خودروی 
پراید به جای رها کردن خودرواش تالش داشت 
تا آن را از وسط سیالب بیرون بکشد و مردمی 

هم بودند مشغول فریاد زدن یا فیلم گرفتن.
بیداد می کند.  تابستان است. گرما و خشکی 
سدهای کشور خالی ست و همه از خشکسالی 
فلج کننده سخن می گویند. وسط تابستان و گرما 
و بدون اینکه باران ببارد، عده ای به شما می گویند 
»سیل در راه است« ولی باورش برای شما سخت 
است. می گویند »ماشینت را از مسیل و مسیر آب 
خارج کن«. به توهماتشان می خندید چون برایتان 
غیرقابل تصور است که چند دقیقه دیگر، سیل 

ویرانگر بخواهد شما و  مال و اموالتان را ببلعد. 
هشدارها را جدی نمی گیرید و ته دلتان به آنها 
می خندید. چند دقیقه بعد، حرکت آب و گل و 
چوب را به سمت خود می بینید. یواش یواش 
باور می کنید که ممکن است خطری در راه باشد 
اما تصوری از حجم عظیم سیل پیش رو ندارید. 
با بیشتر شدن آب، کم کم به فکر حفاظت از 
اموالتان می افتید اما دیگر دیر شده. اگر خیلی 
زرنگ باشید جان خود و همسر و فرزندانتان را 
حفظ می کنید و اگر خوش شانس نباشید، سیل 
شما را هم مثل اموالتان می بلعد. عده ای که از 
شما خوش شانس تر یا محتاط تر بوده اند، کمی 
آن طرف تر نظاره گر بدبختی شما و تهیه فیلم و 
عکس هستند، بدون اینکه حواسشان باشد آنها 
هم در خطرند. فیلم سیل استهبان را بارها ببینید 
و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. خود را جای 
تک تک افراد در تصاویر بگذارید و به این فکر 
کنید که اگر شما جای آنها بودید چه می کردید؟
کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست می گوید: 
»توصیه من به شما این است که آب و قدرت 
آن را جدی بگیرید و تا می توانید، در چنین 
مواقعی، از جریان آب دور شوید. خصوصیت 
مهم سیل ناگهانی این است که شما را غافلگیر 
می کند. در زمان خشکی و مناطق خشک، کمی 
باران در باالدست می تواند سیالبی ناگهانی به 
دنبال داشته باشد. وقتی به فکر شما نیستند و 
خبری از پیش بینی و هشدار جدی مسئول و 
ممنوعیت  حضور شما در آبراهه نیست، خودتان 

به فکر خودتان باشید.« ۲۲ نفر در این سیل جان 
باخته اند و تعدادی مفقود شده اند. این اولین بار 
نیست که سیل جان می گیرد و متاسفانه آخرین 
بار هم نخواهد بود. از این صحنه های تلخ عبرت 
بگیریم و اطرافیانتان را آگاه کنیم. مهم نیست 
کشورمان چند سال درگیر خشکسالی باشد. 
باز هم سیل خواهد آمد و به همین دلیل ما به 

آموزش مواجهه با سیل نیاز داریم.
توصیه ها درباره خطرات سیل و هشدارهای 

مربوز به آن را جدی بگیرید:
1. از فاضالب ها و جویبارهای به ظاهر آرام 

دوری کنید.
2. اگر پیاده هستید، از مناطقی که سطح آب 

از زانو باالتر است عبور نکنید.
3. هرگز از درختان در معرض سیل به عنوان 

محل امن استفاده نکنید.
4. در صورت ترک خانه، اشیای گران قیمت را 
در محل های باالتر بگذارید و در را قفل کنید.

5. اگر مجبورید در آب حرکت کنید، از یک 
زمین  بودن  محکم  امتحان  برای  چوبدستی 

استفاده کنید.
6. در منطقه سیل زده رانندگی نکنید و اگر 
سیل اطراف خودرو را گرفت، آنرا رها کنید. 

جان شما حتما ارزش بیشتری دارد!
7. در جریان سیل شنا نکنید.

8. هنگام سیل، از پل های چوبی سست روی 
رودخانه عبور نکنید.

9. بعد از اطالع از هشدار سیل، جریان آب 
و برق و گاز را قطع کنید.

10. نه برای تماشا و نه برای گرفتن فیلم، در 
کنارهای سیل نایستید.

کوه ها و دشت ها و ساحل ها ذخایری هستند که باید برای نسل های بعد هم باقی بمانند. 
اگر آموزش ندیده باشیم، حضور ما در طبیعت شاید به قیمت آسیب شدید به گیاهان 
و جانوران بومی تمام شود.  پس جا دارد در طبیعت گردی به چند نکته توجه کنیم:
 همیشه هنگام حضور در طبیعت یک کیسه همراه اشته باشید تا زباله های خود 
را در آن بریزید و به محل جمع آوری زباله برسانید. توجه داشته باشید که در بیشتر 
روستاها امکانات الزم برای گرداوری و دفع اصولی یا بازیافت زباله وجود ندارد؛ 

بهتر است پسماندهای خود را به شهر برگردانید.
 زباله های تجزیه نشدنی مانند پالستیک، نایلون، شیشه و قوطی های فلزی برای همیشه 
در طبیعت می مانند. گرداوری جداگانه این پسماندها بازیافت آنها را آسان تر می کند.
 زباله های تجزیه شدنی مانند پسمانده های خوراک، پوست میوه و کاغذ برای 
تجزیه به زمانی کم و بیش طوالنی و شرایط ویژه نیاز دارند؛ ریخت و پاش آنها در 

طبیعت باعث زشت شدن محیط، ایجاد آلودگی های میکربی می شود.
 از دفع ادرار و مدفوع و استفاده از مواد شوینده و صابون در داخل یا حریم 

رودها و جویبارها )فاصله حدود ۷۰ متر از کنار آب( خودداری کنید.
 ته سیگار ده ها ماده سمی دارد، هیچ گاه آن را در طبیعت یا خیابان رها نکنید.

 از لگدکوب کردن گیاهان یا آسیب رساندن به جانوران خودداری کنید. به 
مکان هایی که ممکن است آشیانه پرندگان و دیگر جانوران باشد، نزدیک نشوید.

 در کوهستان و دیگر محیط های طبیعی همیشه از راه های ژاکوب استفاده کنید 
و میانبر نزنید تا خاک فرسوده نشود.

 با خودرو وارد پهنه های طبیعی نشوید. از شستن خودرو و تعویض روغن در 
کنار رودها و دیگر نقاط طبیعت خودداری کنید.

 روشن کردن آتش در طبیعت باعث لکه دار شدن زمین، مرگ موجودات زنده 
خاک، آلودگی هوا، و افزایش شدید خطر آتش سوزی می شود. تا حد امکان از این 
کار خودداری کنید و از اجاق های مسافرتی یا منقل استفاده کنید. در صورت درست 
کردن آتش، دقت کنید باد جرقه های آن را به سمت گیاهان خشک نبرد. هنگام 

ترک محل، روی بقایای آتش آب و خاک بریزید و مطمئن شوید خاموش شده.
برگرفته از کتاب »طبیعت پیمایی بی رد پا«. نوشته عباس محمدی

به گونه ای وارد طبیعت شوید و از آن می توان از سیل جان سالم به در برد
بیرون روید که ردی از شما باقی نماند


