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هفت سال زندگی نباتی

 شــیروان یاری| تنها واژه »عشــق« است که 
تپش قلب زندگی نباتی هفت ســاله یک شــهروند 
صلوات آبادی به دلیل ســکته مغزی  را چون طلوع 
روزانه خورشــید از بام صلوات آباد بر پوست زندگی 

کردستان کوک می کند.
تورق 2555 روز از زندگی در کمای »عبدالرحمن 
صلواتی« را تنها زبان الکن عشق و عاشقی »شیدا« 
همســر او می تواند روایتگر شــود و قلم رسانه ها  از 

بازنمایی این نوع زندگی ناتوان است. 
این شهروند صلوات آبادی سال90 در 40 سالگی 
به دلیل عارضه سکته مغزی دو پلک چشم را بر هم 
نهاده و روز شــمار زندگی نباتی را با نفس مصنوعی 
ورق می زند. عبدالرحمن، 26 ســال قبل با شــیدا 
زندگی را در لباس عروس و دامادی جشــن گرفتند 
و هرگز باور نمی کرد که به ناگاه به چنین عارضه ای 
بدون هیچ گونه ســابقه بیماری بر ســر سفره نهار 
مبتال شــود و رایحه شــیدا را از روزنــه نفس های 

مصنوعی استشمام کند.  
 عبدالرحمن قبل از آغاز تیک تاک ساعت زندگی 
نباتی با صدای داودی ســیدعلی اصغر کردستانی، 
خواننده خوش الحان صلوات آبــادی گوش جان را 
نوازش می کرده اســت و در هنــگام کارگری نیز با 
صدای حیرت انگیز این خواننده نامی ُکرد، دســتان 
پینه بســته اش را داغمــه می زد  و لبــاس مندرس 
را با عشــق به شیدا می دوخت. شــیدا به عشق این 
سال ها هفت سال است به عبدالرحمن وفادار مانده 
و ســختی پرســتاری از زندگی پرمشــقت شریک 
زندگی اش را به جان و دل خریده است و گهگداری 
بر بالین او گریان می نشیند و ترانه سیدعلی اصغر را 
در گوش مرد فرو خفتــه زندگی اش زمزمه می کند. 
حاصل زندگی عبدالرحمن و شــیدا یک دختر 25 
ساله و یک پسر 23 ساله با تحصیالت حداقلی دوره 
دوم متوسطه است که دختر در خانه بخت و پسر به 

کارگری حرفه پدر روی آورده است.
به گفته شــیدا، عبدالرحمن تاکنــون دوبار زخم 
بستر گرفته که با دست های نوازش عشق مداوا شده 
است. این شهروند صلوات آبادی افزون بر سه وعده 
ســرم غذایی، میان وعده آبمیوه نیز از طریق شلنگ 
تناول می کند. منزل مســکونی کاهگلی 80 متری 
این بیمار به کما رفته،  فاقد امکانات بهداشتی و نور 
استاندارد اســت و کوچه پس کوچه های سنگالخی 
محل زندگی ایــن مریض برای تــردد فوریت های 
پزشــکی بایــد مناسب ســازی شــود. جابه جایی 
عبدالرحمن با 70 کیلوگرم وزن در فرآیند سرویس 
بهداشــتی و استحمام بسیار ســخت و طاقت فرسا 
برای شــیدای مبتال به بیماری دیابت است و رنگ 
رخساره خبر می دهد از ِســر درون که شیدا خسته 
است و به زور پلک عقربه های ساعت خوابیده عشق 

را کوک می کند.
شیدا به عینه افسردگی از روح و روانش با شرایط 
زندگــی گیاهی، شــرایط بد اقتصــادی و تحمیل 
ماهیانه  10 میلیون و 500هزار ریال هزینه دارویی 
می چکد؛ هنگامی که به او پیشــنهاد قطع دستگاه 
تنفس مصنوعی و بخشش اعضای بدن عبدالرحمن 
داده می شود، چون بید، قامت شکسته اش می لرزد 
و اشک به نشانه پاســخ منفی بر گونه هایش جاری 
می شــود. او دست یاری به ســوی خیرین کشور به 
صراحــت از روزنه رســانه ها دراز می کنــد و فریاد 
می زند که پرداخت حداکثر حقــوق ازکارافتادگی 

کارگری عبدالرحمن پاسخگو و مکفی نیست.
این زن رنجیده، هنوز به نفس کشیدن مصنوعی 
و بازگشت به حیات سرپرســت زندگی اش امیدوار 
است و به مدیرکل بهزیستی کردستان که به همراه 
مدیرعامل انجمــن ضایعات نخاعی کردســتان به 
دیدار عبدالرحمــن رفته اند؛ با تضرع درخواســت 
می کند که نگذارند دســت های خسته او خسته تر و 

لرزان تر شود.
حاال مدیرکل بهزیستی کردستان از وضع زندگی 
گیاهی این شــهروند کردســتانی به دلیل ســکته 
مغزی و رنج خفته در دو چشــم پف کرده شیدا ابراز 
تاســف کرده و اطمینان داده که بهزیستی حامی و 
ســایبان نفس های مصنوعــی عبدالرحمن خواهد 
بود، اما چون این بیمار از بیمه کارافتادگی استفاده 

می کند، شرایط تحت پوشش شدن را ندارد.
روستای صلوات آباد در ضلع شرقی از توابع بخش 
مرکزی شهرستان ســنندج با فاصله 15 کیلومتری 
است که براســاس سرشماری نفوس و مسکن بیش 
از 3 هزار و 500 نفر در این دهستان نزدیک به مرکز 

استان زندگی می کنند.
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مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان حفاظت محیط  زیست با اشاره به تهیه طرح جامع 

احیای تاالب  هامون جزییات اختالف بین ایران و افغانستان در زمینه این تاالب را تشریح کرد.
به گزارش »ایسنا«، مسعود باقرزاده در این باره گفت: »در زمینه تعیین نیاز آبی تاالب ها و رودخانه ها 
فعالیت گسترده ای را شروع کرده ایم و تاکنون نیاز آبی ۳۵ تاالب مشخص و نهایی شده است. از طریق این 

ستاد تأمین نیاز آبی تاالب ها پیگیری و دنبال می شود.« 

تهیه طرح 
جامع احیای 
تاالب  هامون

شروع صفحه آرایی
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اتمام صفحه آرایی
17 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

شــما هم برای ما بنویسید
گزارش »شهروند« درباره یک اتفاق دردناک در باغ وحش  مشهد که  سال گذشته با پیداشدن هفت پوست و دو جمجمه ببر در آن خبرساز شد

از هشت توله ببر فقط یکی زنده ماند
  کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: استانداردهای باغ وحش های ما واقعا پایین است و سریعا باید ارتقا داده شود

  ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست: تا پنج  سال پیش بیش از ۷0 درصد باغ وحش های فعال کشور نه استاندارد داشتند و نه مجوز
  همتی، مدیرکل محیط  زیست استان خراسان رضوی:   استانداردهای باغ وحشی که نیم قرن پیش ایجاد شده، با رویکرد و شرایط امروزه پاسخگو نیست

مهتاب جودکی| دفعه پیش هفت تخته پوســت و دو 
جمجمه ببر در باغ وحش مشهد پیدا شده بود و این بار هفت 
توله ببِر مرده. از هشت توله ببری که سنشان به کمتر از دو 
ماه می رســید، اکنون تنها یک توله باقی مانده است و خبر 
تلف شدن هفت توله چند هفته بعد از اتفاق، رسانه ای شده 
است. این ماجرا بار دیگر نام باغ وحش وکیل آباد را که بیش 
از نیم قرن پیش به راه افتاده، بر سر زبان ها انداخته است؛ باغ 
وحش وکیل آباد پیش تر از ســازمان محیط  زیست اخطار 
گرفته بود، در این مدت بدون مجوز به فعالیتش ادامه می داد 
و بنا بود بعد از اصــالح وضع دوباره مجوز بگیرد که این توله 
ببرها تلف شدند. نگاهی به اتفاقات مشابه در مجموعه های 
دیگر نشان می دهد که این حکایت بیشتر باغ وحش های 
کشور است. چنان که حتی رئیس سازمان حفاظت محیط  
زیست هم می گوید استانداردهای مجموعه های نگهداری از 

حیات وحش باید فورا بازبینی شود. 
مرداد  سال پیش در حالی خبر آمد که هفت تخته پوست 
و دو جمجمه ببر در باغ وحش وکیل آباد پیدا شــده است 
که مسئوالن باغ وحش با سرســختی این اتفاق را تکذیب 
می کردند. بازرسی دادستانی خراسان رضوی از باغ وحش 
وکیل آباد، سند خبر مرگ هشــت ببر در مشهد بود؛ یک 
ببــر در فروردین 97 و هفت ببر در زمســتان 96. حاال هم 
هفت توله ببر دیگر تلف شده اند و این طور که تورج همتی، 
مدیرکل محیط  زیست استان خراسان رضوی به »شهروند« 
می گوید، 6 توله با عفونت تنفســی و یکــی از آنها به دلیل 

زخمی شدن از سوی مادر تلف شده اند. 
سال گذشته معاون دادستان خراسان رضوی از ماجرای 
هولناکی پرده برداشته بود: »تنها در زمستان  سال 96 هفت 
ببر در وکیل آباد تلف شده اند و خالف نظر مسئوالن باغ وحش 
که ببرها بر اثر کهولت سن تلف شده اند، به نظر کارشناس 
دادستانی جمجمه های پیداشده جوان بوده اند.« پوست و 
جمجمه ببرها اوایل مرداد 97 کشف شدند اما همان زمان 
محمد بخشی محبی، معاون دادستان خراسان رضوی، به 
رسانه ها گفته بود که »مســئوالن اداره کل محیط  زیست 
استان خراسان رضوی منکر پیداشدن این موارد شدند، اما 
طی بازرسی که به دستور دادســتانی انجام شد، این موارد 
تأیید شدند.« آمار »١۵،١6« تایی ببرهای این مجموعه در 
حالی است که تا  سال 9۵ تعداد ببرهای این مجموعه را ٢٠ 

قالده عنوان کرده بودند.
حاال همتی، مدیرکل محیط زیســت اســتان خراسان 
رضوی که در زمان خبری شــدن مــرگ ببرهای بالغ تنها 
ســه هفته از آمدنش به این اداره می گذشت، می گوید که 
مرگ توله ببرها عادی به نظر می رســد. او توضیح می دهد: 
»معموال وقتی توله های تازه به دنیا آمده تلف می شوند، اعالم 
نمی کنیم چون به  طور طبیعی همیشه فقط تعداد اندکی 
از آنها می ماند. در حال حاضر تشخیص دامپزشک عفونت 
تنفسی برای مرگ 6 توله عفونت تنفسی و برای یکی از آنها 

زخمی شدن از سوی مادر اعالم شده است.«
به گفته همتی، این باغ وحش  سال گذشته، پس از گرفتن 
اخطار و ابالغ دستورالعمل های فنی، فضاهای زیستی گونه ها 
را تا حدودی توسعه داده و در حال اصالح بخش هایی مثل 
سیستم تصفیه فاضالب اســت، اما باز هم »استانداردهای 
باغ وحشی که نیم قرن پیش ایجاد شده، با رویکرد و شرایط 

امروزه پاسخگو نیست.«
او با توضیح ایــن موارد خبر می دهد کــه این مجموعه 
با گذشــتن مدت زمان الزم برای اصالح، بــه دنبال پروانه 
بهره برداری کامل اســت: »تا به امروز این باغ وحش مجوز 

نگرفته و درحال حاضر هم مجوزی از طرف محیط زیست 
نــدارد. اما می تــوان گفت که بعــد از ماجــرای ببرهای 
تلف شده، نظارت هایمان را تشــدید کردیم، تمام گونه ها 
میکروچیپ گذاری شدند و فضاهای زیستی آنها با دوربین 
مداربســته از سوی کارشناســان ما رصد می شــود. این 
باغ وحش در اردیبهشت 97، در کارگروه ماده 8 استانداری، 
وقت یک ســاله ای برای اصالح وضع دریافت کرده تا دوباره 
درخواســت مجوز کند. با این همه، تمام فعالیت هایی که 
برای اصالح داشته به منزله درست بودن شیوه فعالیت این 
باغ وحش و صدور مجوز از طرف ما نیســت. ما با هماهنگی 
سازمان، بررسی های فنی را انجام می دهیم و از هیچ کاستی  
گذشت نمی کنیم. ما با هر گونه خشونت علیه حیات وحش 
به هر شکلی برخورد می کنیم و اجازه نخواهیم داد از کارکرد 
درست باغ وحش ها در حوزه آموزش و تحقیقات دور شویم.« 
بر این اســاس اداره محیط زیست اســتان خراسان رضوی 

درحال بررسی وضع این باغ وحش است.
از استاندارد دوریم

عیســی کالنتری در واکنش به خبر منتشرشده درباره 
باغ وحش مشهد می گوید: »استانداردهای باغ وحش های ما 
واقعا پایین است و سریعا باید ارتقا داده شود. به ما خبر رسیده 
بود که باغ وحش بابلســر هم یک چنین مشــکالتی دارد. 
کارشناسان در جواب گفته اند مطابق استانداردهاست و این 
نشان می دهد که استانداردهای ما اشکال دارد و چنان سطِح 
پایین است که آقایان به دنبال ارتقای استانداردها هستند.« 

اما حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
حفاظــت محیط زیســت می گوید باغ وحش هــا درحال 
نزدیک شدن به استانداردها هستند و توضیح می دهد که تا 
پنج سال پیش، بیش از 7٠ درصد باغ وحش های فعال کشور 
نه استاندارد داشــتند و نه مجوز: »از پنج سال پیش برنامه 
ساماندهی وضع باغ وحش ها در کشور شروع و مستقیما به 

باغ وحش ها ابالغ شد تا حداقل استانداردها را برای نگهداری 
حیات وحش رعایت کنند تا بتوانند مجوز بگیرند. در آن زمان 
تعدادی از باغ وحش ها فعالیتشان متوقف شد؛ باغ وحش هایی 
که مجموعه های کوچکی بودند و از سوی شهرداری ها اداره 
می شدند. این میان تعدادی هم تالش کردند خودشان را به 
این استاندارد نزدیک کنند.« به گفته او درحال حاضر بخش 
عمده ای از باغ وحش های کشور به استانداردهای ابالغ شده 
-یعنی حداقل استانداردها- پایبندند و بر همین اساس مجوز 

گرفته اند. 
ظهرابی معتقد است بعد از ابالغ این استانداردها و صدور 
مجوز، قدم بعدی سازمان حفاظت محیط زیست باید ارتقای 
اســتانداردها باشــد: »همکاران ما مطابق استانداردهای 
بین المللی، استانداردهای جدیدی را طراحی خواهند کرد و 
ما آن را ابالغ خواهیم کرد تا از باغ وحش ها بخواهیم خودشان 
را با این استاندارد مطابقت دهند. سیستم های اجرایی ممکن 
اســت توان انجام یک باره فعالیت های اصالحی را نداشته 
باشند و این سیاست قدم به قدم را سازمان محیط زیست در 

موضوع باغ وحش ها مورد توجه قرار خواهند داد.« 
به گفته او درباره تلفات ببرها در باغ وحش مشــهد،  سال 
گذشته هم مورد مشابهی مطرح و پیگیری هایی انجام شد 
و درنهایت مشخص شــد تلفاتی که بعد از زایمان ببر اتفاق 
افتاده، طبیعی بوده است:  »در آن زمان همکاران ما بررسی 
کردند و تذکرهای الزم را دادند. ما به تازگی این خبر جدید 
را دریافت کرده ایــم که هفت توله تلف شــده اند و از دفتر 
حیات وحش خواســته ام که موضوع را به ســرعت بررسی 
کنند. هنوز تحت بررســی اســت و نمی توانیم درباره آن 

اظهارنظر کنیم.«
این حکایت همه باغ وحش هاست

علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات مشهد که پیش از 
این پیدا شدن پوست ببرها و این بار، مرگ توله ها را  خبری 

کرده معتقد است اینها اتفاقاتی نیست که فقط در باغ وحش 
مشهد رخ بدهد. 

او به »شــهروند« می گوید:   »اتفاقی که در مشهد افتاده 
در باغ وحش هــای مختلف درحــال رخ دادن اســت.  این 
درحالی است که در بسیاری از مجموعه ها یا مثل ارم مرگ 
گرگ های باغ وحش را توجیه می کنند  یا خبر را به کل پنهان 
می کنند. باغ وحش ها بنگاه های کسب و کارند و نه بیشتر. 
چه با استاندارد  بودن تعریف شوند مثل ارم و چه نام دهکده 
بگیرند مثل باراجین. در هر صــورت برای این مجموعه ها 
درآمد  اهمیت دارد و کسی که بنگاه اقتصادی دارد، تخلف 

هم می کند.« 
کشــمیری باغ وحش بابلســر را به عنوان یک مجموعه 
مجوزدار با باغ وحش مشهد که سازمان محیط زیست  هنوز 
مجوزی به آن نداده مقایسه می کند:  »نام باغ وحش بابلسر 
در فهرست مجموعه های مجوزدار آمده، اما باغ وحش مشهد 
نه. با این حال باغ وحش بابلسر به مراتب وضع بدتری دارد. در 
دستورالعمل  نگهداری حیوانات در باغ وحش ها آمده است 
که فضای نگهداری حیوانات باید شــبیه زیستگاه طبیعی 
آنها  باشد، اما شــب ها در باغ وحش بابلسر، در قفس شیرها 
یک پروژکتور باالی سرشان روشن است. در کدام  زیستگاه 
طبیعی چنین نوری هست که نگذارد حیوان استراحت کند؟ 
مارهای باغ وحش صفادشــت که  بازدیدکنندگان در ازای 
پول با آنها عکس یادگاری می گیرند، در بستری نگهداری 
می شوند که تمامش  سنگریزه است. آیا مارها در طبیعت فقط 
روی سنگ می خزند؟ چه کسی به مسئوالن این باغ وحش 
اجازه  می دهد که بگذارند بازدیدکنندگان به گربه سانانش غذا 
بدهند و با آنها عکس بگیرند؟« او با گفتن این موارد  می پرسد 
چرا سازمان محیط زیست و ادارات استانی این وضع را در باغ 

وحش ها می بینند و سکوت می  کنند؟
این فعال حقوق حیوانات، درباره آن چه در مشــهد اتفاق 
افتاده و تکرار شده اســت می گوید:  »این حکایت همه باغ 
وحش هاســت، اما همه مجموعه ها کندوکاو نمی شوند و 
ماجراهایشــان در خبرها نمی آید. این نشــان می دهد که 
نظارت  باید خارج از محیط زیســت اتفاق بیفتد.« ظهرابی، 
معــاون محیط طبیعی ســازمان هــم می گویــد درباره 
 مجموعه هایی مثل باغ وحش هویزه که حیوانات را در دمای 
بسیار باالی محیط نگهداری می کنند، هشدار داده  و از استان 
درخواست پیگیری کرده اند. کشمیری پیشنهاد می دهد 
که سازمان حفاظت محیط زیست برای  نظارت بر وضع باغ 
وحش ها از فعاالن حقوق حیوانات و محیط زیســت کمک 
بگیرد، چرا که درست اتفاقاتی  شبیه نگهداری یک خرس 
قهوه ای در دمای 60 درجه باغ وحشی در خوزستان، از سوی 
همین نماینده ها  گزارش شده است. او و همفکرانش پیش از 
این هم پیشنهاد گزارش وضع باغ وحش ها از سوی فعاالن 
به  سازمان حفاظت محیط زیست و همین طور انتشار آمار 
ورودی و خروجی حیوانات در مجموعه های نگهداری  حیات 
وحش را مطرح کرده بودند و راه حلی برای اصالح وضع باغ 

وحش ها دانسته اند.  
مرگ توله ببرها در مشهد و اظهارنظر گروه های مختلف و 
مسئوالن درباره این اتفاق درحالی است  که کشتن گرگ های 
باغ وحش ارم، پشــِت خبِر آمدن شــیرهای ایرانی به این 
مجموعه گم شد. این  ماجرا سرانجام با اعالم این که گرگ های 
کشته شده، گرگاس بوده اند، فراموش شد، اما فعاالن حقوق 
 حیوانات همچنان می گویند سندی دراین باره منتشر نشده 
و به نظر می رسد آزمایشی هم برای  اثبات این موضوع انجام 

نشده است.
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سازمان محیط زیست با قاچاق حیوانات چه می کند؟

بیش از 75 باغ وحش و مجموعه نگهداری حیات وحش در ایران وجود دارد، اما باز هم مجموعه هایی درحال راه اندازی 
هستند. راه اندازی یک باغ پرندگان در لویزان یکی از این موارد است که  ظهرابی درباره آن می گوید:  »این یک باغ پرندگان 
است که شهرداری متولی آن است و گونه هایش  را براساس قرارداد و اســتانداردهایی که ما داریم فقط از مراکز مجاز 
امکان دارد تأمین کند و اداره  کل محیط زیست استان تهران هم نظارت کافی دراین باره خواهد داشت.« از طرف دیگر 
به زودی  یک دولفیناریوم در منطقه آزاد انزلی به راه خواهد افتاد، آن هم درحالی که ســازمان محیط زیست  برای این 
مجموعه ها ممنوعیت ایجاد کرده و این که مناطق آزاد می توانند مقررات سازمان را  دور بزنند و نیازی به مجوز ندارند، 

محیط زیستی ها را خشمگین کرده است.  
ظهرابی دراین باره هم می گوید:  »در منطقه آزاد انزلی در گذشــته یک آکواریوم هم احداث شده که  مجوزهای الزم 
را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نکرده است. ما برای احداث دولفیناریوم  هم تا امروز درخواستی از این مرکز 
نداشته ایم. مناطق آزاد یک سری اختیارات دارند که در آن  چارچوب پیش می روند و همکاران ما در استان گیالن هم در 
این مورد بسیار معترضند. قرار است  که این موضوع را در شورای عالی مناطق آزاد از طریق نماینده سازمان مطرح کنیم.« 

فعاالن حقوق حیوانات می گویند درحالی که نظارت بر وضع باغ وحش ها چندان سختگیرانه نیست،  قاچاقچیان حیات 
وحش در پشت صحنه این مجموعه ها فعال اند. اما سازمان حفاظت محیط زیست  چه ساز و کاری برای مقابله با قاچاق 
حیات وحش در نظر دارد؟ معاون محیط طبیعی سازمان محیط  زیست این طور جواب می دهد: »قاچاق حیات وحش، 
دومین قاچاق پرسود دنیاست. این موضوِع  بسیار جدی همیشه مطرح بوده و ما همه تالشمان را کرده ایم که با اصالح 
ساختار سازمان حفاظت  محیط زیست جلوی آن را بگیریم. به طور مثال گونه هایی که از قاچاقچیان کشف می شود را 
بدون  قیمت گذاری، در بین باغ وحش های مجاز توزیع می کنیم. یا وقتی کســانی غیرقانونی حیات وحش  را به کشور 
وارد کرده اند و از آنها حیوانی کشف  شده، تالش می کنیم به هر شکل ممکن حیوان را به  صاحبش برگردانیم؛ اینچنین 
ابزارهایی کمک می کند قاچاق تا آن جا که ممکن است محدود شود. از  طرف دیگر قوانین و مقرراتمان را سخت گیرانه تر 
کرده ایم؛ جرایم مربوط به حمل ونقل، شکار و  صید حیات وحش و خسارات وارده به حیات وحش را افزایش داده  و همه 
ابزارها را به کار گرفته  ایم. یگان حفاظت محیط زیست هم مسائل مربوط به فضای مجازی را با حساسیت رصد می کند 
و  خود ما هم به محض این که گزارشی دریافت کنیم، از یگان می خواهیم که پیگیری کند.« به تازگی  موضوع مدیریت 
فضای مجازی و قاچاق حیات وحش در جلسه ای با فرمانده نیروی انتظامی مطرح  شده و قرار است تحت تفاهمی مقابله با 
متخلفان را جدی تر پیگیری شود. هرچند باز هم این طور که  ظهرابی می گوید قطعا و یقینا نمی توان به طور کامل قاچاق 

را کنترل کرد. 


