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مریم کاظمی
تا حاال فکر کردهاید که حیوانات هم مثل انسانها حق حیات دارند و باید این حق را برای آنان محفوظ دانست؟ این سؤال
س�ختی نیست که جواب سختی داشته باشد .به گواهی آیات و سخنان پیش�وایان معصوم ،حیوانات نیز از شعوری مطابق باوجود
حیوانی خود بهرهمند ،و دارای احساسات و عواطفاند و از همین رو است که حرمت دارند و آدمیان هم در برابر بهرهبرداری از آنها
السالم) فرموده بود« :هرچند خدا حیوانات را
به رعایت احترام ذاتی و حق حیات آنها مکلفاند .جایی خواندم که امام صادق (علیه ّ
بی ادراک آفرید ،اما چهار خصلت را به آنها عنایت کرد :شناخت خالق خود ،شناخت چگونگی پیجویی روزی ،شناخت نر از ماده
و ترس از مرگ».
ازاینرو بدیهیترین حقوق آنها که مقتضای حق حیات آنهاست ،آمادهسازی آب ،تهیه غذا ،مکان مناسب و تأمین آرامش و امنیت
برای آنها است .امنیت شاید از هر چیز بیشتر مورد تأکید باشد و مصون داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهرهبرداری و وارد نکردن
مقدس نیز با تعبیرهای گوناگون و در قالب احکام تکلیفی
صدمه و آسیب بر پیکر حیوان و حرمتگذاری آن از حقوقی است که شرع ّ
السالم) نیز میفرماید« :سفارش خدا
به آنها س�فارش کرده و حمایت از این حقوق را از مسلمانان خواسته است .امام کاظم (علیه ّ
درباره زبانبستهها را در نظر بگیرید .به آن حضرت عرض شد زبانبستهها کدماند؟ فرمود :گوسفند ،گربه کبوتر و امثال اینها ».از
س�ویی در ضرورت پرهیز از ش�کار و صید حیوانات ،با انگیزهای جز تأمین نیازهای خوراکی تأکید زیاد شده است .خداى متعال نیز
نقل به مضمون در بیان حكم شكار فرموده است« :بیهود ه حیوانات وحشی را بىجان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزید و صرف ًا
بهمنظور تفریح و سرگرمى و یا خودنمایى و زورمندى شكار نكنید».گروه محیطزیست نگارستان با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق
حیوانات با دکتر عابد کوهپایه پزشک معتمد محیطزیست در همین رابطه گفتگویی انجام داده که میخوانید:
◄آقای دکتر چگونه شد که به حفظ حقوق و
حق حیات حیوانات اهتمام میورزید؟
شروع عالقهام از کودکی بود و پدرم به من آموزش
میداد که حیوانات را نباید شکار کرد بلکه باید از
آنها مراقبت نمود تا اینکه باالخره با تحصیل در
این رشته و اخذ دکترای دامپزشکی عم ً
ال به این
کار پرداختم و حدود  15س��ال اس��ت به مداوای
حیوانات وحشی میپردازم.
◄در این کار چه لذتی میبینید که همچنان

به آن عالقه دارید و حتی دیگران را از شکار
کردن بیمورد حیوانات منع میکنید؟
ببینید انسان تنها موجودی است که به نگهداری
از موجودات زنده غیر همس��ان خود عالقه نشان
میدهد .آدمیزاد به مدد عقل خود سعی میکند
طبیعت را مهار کند و خود نیز نس��بت به س��ایر
جان��وران کمتر درخطر مرگ و نابودی ناش��ی از
قحطی و گرس��نگی قرار دارد .این دالیل س��بب
میش��ود که انسان بس��یاری از جانوران را رقیب

خود ندانس��ته و از حقوق آنان دفاع کند و از این
کار لذت ببرد.
◄ش�ما همکاریتان از چه زمانی با سازمان
محیطزیست آغاز شد؟
همانطور که گفتم من خیلی سالهاست که در
این حوزه کار میکنم اما بهصورت رسمی از سال
 96با بچههای محیطزیس��ت سیرجان همکاری
مس��تقیم دارم .البته تم��ام هزینهه��ای درمان،
نگهداری و تغذیه حیوانات زخمی راخودم متقبل

میشوم.
◄ این همکاری بیش�تر در چه زمینههایی
است؟
غالب��اً درزمینهی مداوا و درم��ان حیواناتی که به
دالیل مختلف آس��یبدیده و یا بیمار ش��دهاند و
ی��ا در مراقبت از برخی گونهها مثل پرس��توهای
دریایی و الکپش��تهای پوزه عقاب��ی که برایم
بس��یار لذتبخش اس��ت حفاظت ازاینگونههای
بسیار زیبا و بیپناه.
◄ آماری دارید از تعداد حیواناتی که مداوا
کردهاید در این سالها؟
بله تاکنون حدودا ً یکصد قطعه پرنده گوشتخوار
و علف خوار را با همکاری محیطزیست سیرجان
مخصوصا نظارت دقیق مهندس علیرضایی درمان
و رهاسازی کردهام و بیش از دویست قطعه هم به
تنهایی کار رهاسازیاش را انجام دادهام.
◄در میان مداوا و رها شدگان چه پرندگان و
یا حیواناتی بودهاند؟
همه نوع ،از عقاب طالیی ،عقاب صحرایی ،کاراکال
و جغد ش��اخدار گرفته تا کل ،بز ،گرگ ،سارگپه،
هوبره ،باکالن ،پلیکان و بسیاری دیگر از گونههای
جانوری و پرندگان.
◄گاهی بعضی اف�راد حیوانات زخمی را در
منزل نگه�داری میکنند .فکر میکنید این
روش درس�تی است برای مداوای حیوانات و
پرندگان؟
نه ببینید همش��هریان باید با مشاهدهی پرنده یا
حیوان زخمی یا به محیطزیست اطالع دهند و یا
خودشان حیوان زخمی را تحویل دهند .نگهداری
حیوان وحشی در منزل بسیار اشتباه است چراکه
به لحاظ درمان مراحلی باید طی ش��ود که قطعاً
در منزل ب��ا امکانات موجود امکانپذیر نیس��ت.
دامپزش��کی حیات وحش با دامپزشکی حیوانات
اهل��ی متف��اوت بوده و بهتر اس��ت ب��رای درمان
حیوانات وحشی به کلینیکهای عمومی مراجعه
نش��ود چرا که به فرض مثال برای بیهوش کردن
خزندگان دمای محیط و مقدار داروی بیهوش��ی
رابطهی مس��تقیم داش��ته و با توجه به ش��رایط
محیطی ،شرایط جسمی حیوان باید نوع و مقدار
دارو انتخاب شود.
◄س�ختترین مداوا ت�ا حاال ب�ر روی چه
حیوانی بوده است .موردی برای اشاره دارید؟
بل��ه پرن��دهای تحویل ما داده ش��د ک��ه گلولهی
س��اچمه به نزدیک نخاع��ش خورده ب��ود که با
عمل جراحی  5س��اعته بر روی این پرنده و پس
از  5-4روز نگهداری توانستیم با حضور مسئوالن
محیطزیست آن را به طبیعت بازگردانیم.

◄رهاسازی چگونه صورت میگیرد؟
رهاسازی با حضور مسئوالن محترم محیطزیست
در دل طبیع��ت و مح��ل زندگی گون��ه موردنظر
صورت میگیرد و البته باید این را نیز عرض کنم
که نظ��ارت و رصد بر روی حیوان درطول دورهی
درمان از طرف محیطزیست صورت میگیرد.
◄متأس�فانه شاهد انقراض نس�ل برخی از
گونههای زیستمحیطی هستیم .علت آن به
نظر شما چیست؟
هرچن��د خشکس��الی یک��ی از مهمترین عوامل
انق��راض گونهه��ای جانوری اس��ت ول��ی قاچاق
پرندگان ،تخریب زیس��تگاهها ،ش��کار بیرویه و
ضعفهای فرهنگی ما از دالیل دیگر اس��ت که به
اعتقاد من باید در این حوزهها بیشتر کارکرد.
◄منظورت�ان از تخری�ب زیس�تگاهها
چیست؟
متأس��فانه گاه��ی ب��ه دلی��ل بیاطالع��ی و کم
آگاه��ی ،طرز اس��تفادهی صحی��ح از طبیعت را
نمیدانیم به فرض مثال برخی گروههای ورزشی
مانندآفرودکارها ،برخی کوهنوردها و موتورسوارها
از روی تفنن به دل طبیعت میزنند و خواس��ته و
ناخواسته با تخریب پوشش گیاهی و محل زیست
حیوان��ات به از بین رفتن گونهها کمک میکنند؛
همچنین گردش��گرانی که به صورت خانوادگی و
بدون داش��تن آگاهی از شرایط زیستمحیطی به
تخریب آن میپردازند.
◄چرا مردم بهراحتی به ش�کار میپردازند.
آیا این موضوع را قبول دارید که برخی افراد
از کودکی عالقهمند به شکار میشوند؟
بله یکی از دالیل افزایش شکار سهولت دسترسی
به اسلحهی شکاری اس��ت و شاید عدم آگاهی از
وضعیت زیس��تبوم .والدین باید از همان کودکی
به بچههایش��ان این مطلب را جا بیاندازند که با
تیر و کمان ،زدن پرندگان لذتبخش نیس��ت و یا
چسباندن سر حیوانات و یا پرندگان خشکشده در
منزل نشانهی افتخار نیست بلکه نمادی از جنایت
انسان است.
◄و اگر توصیهی دیگری دارید...
ب��رای حف��ظ گونهه��ای موج��ود در منطقهمان
باید همه همت کنند .میش��ود بهجای اس��لحه
دوربین به دس��ت در طبیعت قدم زد و برای نیل
به ای��ن مقصود همکاری م��ردم ،ارگانها ،نهادها
و س��منهای مردمنهاد راهس��از خواهد بود .باید
حواس��مان باشد که در آینده کودکانمان نیز حق
دیدن اینگونههای زیبا را در طبیعت دارند و نباید
این حق مسلم آنها را با خودخواهی و لذت شکار
از بین ببریم.
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راهنما

تأثیر کاشت درخت در شهر

سیما لشکری *

اگر بخواهیم مصداق بارزی از تأثیرکاشت درختان در شهر و استفاده
بهینه از آن زده باش��یم باید فلشبک کوتاهی به 50سال قبل بزنیم،
جایی که احمد س��عیدینژاد ش��هردار وقت سیرجان در سال1350
توجهی
با  200هکتار درختکاری در جنوب ش��هر فضای س��بز قابل ّ
برای جلوگیری از باد و خاکهای موسمی آن زمان ایجاد کرد که از
بیابانهای حاشیه جنوب شهر به داخل شهر میوزیدند .همان فضای
س��بز پُر حجم امروزه محل ش��هربازی ،پارک مس��افر ،پارک بانوان،
ملت ،پارک ترافیک ،باغ گردش��گری ،سرزمین موجهای آبی توسط
شهرداران بعدی شد و هنوز هم دهها هکتار از این جنگلکاری باقی
مانده که ثمرات زیس��ت محیطیاش نصیب مردمان ش��هر میشود.
اصوالً کاش��ت درختان چه در حاش��یه و چه در داخل ش��هر ضمن
کمک به زیبایی ش��هر به لحاظ تنفس��ی و تولید اکس��یژن هم برای
ساکنانش مفید فایده خواهد بود و هم از سویی وجود گیاه و درخت
در ش��هر به طور طبیعی هوای اطراف خود را به کمک ایجاد س��ایه
و آزاد ک��ردن بخار آب ،خنک میکن��د .همچنین برگهای آنها به
ذرات ریز هوا
عن��وان یک فیلتر عمل خواهد کرد و ب��ه لحاظ علمی ّ
را در ش��عاع اطراف خود به میزان یک چهارم کاهش میدهد .اثرات
محلی درختان به این معنی است که کاشت آنها میتواند هدفمند
انجام ش��ود حتی در ش��هرهایی که ظاهرا ً فضای سبز زیادی دارند.
درختان مزایای دیگری نیز برای شهرها ارائه میدهند .آنها زیستگاه
حیات وحش را فراهم میکنند ،موجب کاهش س��یلها میش��وند و
میزان کربن را در اتمس��فر کاه��ش میدهند که به کاهش تغییرات
آب و هوایی کمک میکند .همچنین تحقیقاتی انجام شده که نشان
میدهد حضور کنار درختان در شهر و سایر گیاهان دارویی تأثیرات
مثبتی بر س�لامت روان ،مخصوصاً برای کودکان دارد .همه این مزایا
به س��رمایهگذاری بیش��تر در مورد درختان و زیرس��اختهای سبز
شهری مانند پارکها و باغها اشاره دارد؛ اما اهداف توسعه پایدار که
ش��امل اهداف اختصاصی برای شهرهای پایدار هستند ،دمای هوای
شهری و کیفیت هوای شهری را بهعنوان مسائل فوری جهانی مطرح
میکنند .هر دو به طور گس��ترده در کنفرانس س��االنه سازمان ملل
متحد در زمینه تغییرات اقلیمی مورد بحث قرار میگیرند.
پایان س��خن اینکه کس��ی نمیتواند منکر فواید ارزشمند درخت در
ش��هر ش��ود .گونههایی که هم زیبایی و سرس��بزی و نشاط دارند و
هم در تولید اکس��یژن و تنفس و سالمت انسانها اثربخشی محض
خواهند داش��ت .اهمیت درختان در شهر ما شاید بیشتر از شهرهای
دیگر احس��اس شود .ش��هری که در دامن کویر و دشت واقع شده و
همواره مورد تهدید طوفان و وزش بادهای موسمی است .البته خطر
این طوفانها در این ش��هر بیش��تر نقاطی مثل ریگان و بم در دشت
جنوب ش��رقی استان نیس��ت ولی با این وجود نیاز به توسعه فضای
سبز با کاشت نهال و درخت احساس میشود.
*کارشناس ارشد محیط زیست

