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گــزارش بلوغ

یادداشت

یکی از عالئم و نشانه های روانی بلوغ که حاصل 
مجموع تغیی��رات هورمونی، تغیی��رات روانی، 
تغییرات فیزیکی، ش��رایط محیطی )خانواده و 
جامعه( و تغییرات تکاملی مغز اس��ت، ریسک 
پذیری ب��االی دوره نوجوانی اس��ت. نوجوانان 
ب��رای یافت��ن هویت فردی و مش��خص کردن 
جایگاه اجتماعی ش��ان در میان گروه، هر روز 
با موقعیت های مختلفی روبرو می ش��وند که 
بایس��تی تصمیم بگیرند. ام��ا دو ویژگی خاص 
تکاملی در مغز نوجوان��ان وجود دارد که باعث 
افزایش رفتارهای پر خطر در آن ها می ش��ود. 
اول این که در دوران نوجوانی میزان حساسیت 
سیستم پاداش و لذت در مغز چند برابر افزایش 
می یابد و این مس��ئله باعث می شود تا تمایل 
فردی برای انجام اعم��ال هیجان انگیز و لذت 
بخ��ش افزایش یابد و دوم اینکه مرکز قضاوت، 
ارزیابی، برنامه ریزی و کنترل خود هنوز از رشد 
کافی برخوردار نیست، به همین دلیل بسیاری 
از نوجوانان و نیز برخی از جوانان نه تنها تصمیم 
های آنی و از روی احساس��ات می گیرند بلکه 
ترس کمتری نسبت به عواقب احتمالی تصمیم 
و رفت��ار خود دارند و در نتیجه بیش��تر درگیر 
کارهای پر مخاطره می ش��وند )از موارد منفی 
همچون روابط جنس��ی، مصرف مواد مخدر و 
رفتاره��ای ضد اجتماعی گرفته ت��ا رفتارهای 
مثبت نظیر فعالیت های ورزش��ی پرخطر و... 
می توان اشاره کرد(. تحقیقات نشان داد ه است 
که میزان حساس��یت گیرنده های مواد مخدر 
در مرکز لذت تا س��ن 22 الی 23 سالگی چند 
برابر بالغین است و به همین دلیل احتمال معتاد 
شدن افراد در صورت استفاده از مواد مخدر )از 
س��یگار گرفته تا مواد توهم زا، شادی آفرین و 
ال��کل( قبل از 23 س��الگی چندین برابر بعد از 
آن اس��ت. )که متاسفانه شروع اکثر اعتیادها از 
همین دوران اتفاق می افتد(. علت درگیر شدن 
بیشتر نوجوانان به کارهای غلط همین ریسک 
پذیری باالی آنهاست و همچنین داشتن پیش 
فرض غلط، عدم توجه به عواقب، غفلت و الویت 
های نادرس��ت آن هاست؛ عدم آگاهی و قدرت 
تمایز خوب از بد به مراتب نقش کمتری دارد. 
دکتر سید اصغر ساداتیان- روانپزشک

آبان افروز -هفته نامه سماع قلم : 
زاده 1345 ته��ران اس��ت، از دوران کودک��ی عاش��ق 
حیوانات بوده است قبل از اینکه پناهگاه حیات دایر شود. 
در گلخانه اختصاصی خود و همس��رش که حدود 20 
سال از احداث آن می گذرد به حیوانات آسیب دیده از 
جمله سگ، گربه ها و پرندگان امداد رسانی می کردند. 
وارد توله سرای غنچه که شدیم همزمان با ورود ما توله 
سگ سر سیاه آسیب دیده نیز توسط یکی از داووطلبین 
و حامی��ان این حیوانات برای مداوا به این مکان منتقل 

شد.     
توله سگ ها با میهمانان ناخوانده غریبی نکردند از همان 
لحظه ورود به دور ما پیچیدند و ما را به میان خود بردند، 
اتاقکی که یک تعداد از این توله سگ ها توسط افرادی 
به صورت داووطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی به آنها 

غذا می دادند.
مهناز براتی حامی حیوانات و مدیر پناهگاه حیات اراک 
در حال وارسی توله سگ تازه وارد و تجویز داروی مورد 
نیاز در جهت بهبود آن، ما را با دنیای زیبای این حیوانات 

و غذارسانی به آنها آشنا می کند.
بخش��ی از محوطه که حدود 20 س��ال پیش با احداث 
گلخانه اختصاصی توسط مهناز براتی و همسرش شکل 
می گیرد حال حدود سه سال است که گوشه ای از این 
ملک را به امداد رسانی به این حیوانات بی پناه اختصاص 
داده است و عالوه بر مدیریت پناهگاه حیات که در مرداد 
ماه سال 93 تاسیس شده است در این ملک شخصی نیز 

به حیوانات بی پناه، پناه می دهد.
انگی��زه اش از امداد رس��انی به این حیوان��ات را جویا 
می ش��وم، در پاس��خ می گوید: از دوران کودکی عاشق 
حیوانات بوده ام، قبل از اینکه پناهگاه حیات اراک دایر 
شود در کنار گلخانه اختصاصی مان به حیوانات آسیب 
دی��ده از جمله س��گ، گربه ها و حتی پرن��دگان امداد 

رسانی، مداوا و رها می کردیم.
تا اینکه شنیدیم سگ ها به شکل نامتعارفی کشته می 
ش��وند، سگ هایی که ما غذارس��انی و در طبیعت رها 
سازی می کردیم متاسفانه با مردار این حیوانات مواجه 
می ش��دیم و با پیگیری هایی ک��ه انجام دادیم متوجه 

کشتار این حیوانات توسط شهرداری اراک شدیم.
غریزه حیوان دوس��تی در وجود همه هست و فرهنگ 
رعای��ت حق��وق حیوانات از زمانی آغاز ش��د که خرس 
س��میرم اصفهان را با توله هایش س��الخی کردند و در 
فضای مجازی به اشتراک گذاش��ته شد و آبروی ایران 

و ایرانیان رفت.
کشتار سگ ها در برخی مناطق کشور و آزار رساندن به 
این حیوانات خش��م عمومی را در بر گرفت و عواطف و 

وجدان مردم زنده و بیدار شد. 
از آنج��ا بود ک��ه موج حیوان دوس��تی جریان گرفت و 
فعالین حقوق حیوانات اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 
راستای حمایت از حیوانات در ایران را آغاز کردند و در 
این برهه از زمان دیگر کسی نمی تواند جلوی این موج 

را بگیرد تا جایی که هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
بس��یاری از مردم وقتی با س��گی روبه رو می ش��دند با 
سازمان پس��ماند به عنوان متولی جمع آوری سگ ها 
تماس می گرفتند تا ای��ن حیوانات را جمع آوری کند 
اما متاس��فانه اکثرا نمی دانستند چه عاقبتی در انتظار 
این سگ هاس��ت چرا که نهایتا در اتاق گاز که به نظر 
خودش��ان مرگ آرام، بی خرج و بی سر و صداتری بود، 

کشته می شدند.
هدف شما از تاسیس پناهگاه حیات چه بود؟ 

جلوگیری از کش��تار بیرحمانه و غیرانسانی سگ ها که 
توسط ش��هرداری اراک صورت می گرفت و همچنین 
کمک به بهداشت عمومی ش��هر و جلوگیری از شیوع 
برخی امراض مشترک میان سگ و انسان، که در نهایت 
با همکاری پزش��کان و بسیاری از فرهیختگان شهر به 
این نتیجه رسیدیم که تنها راه علمی و موجود در جهان 
ایجاد شیلترها یا پناهگاه هایی است که از طریق عقیم 
سازی، ازدیاد سگ ها را کنترل می کنند، البته این اقدام 
به مفهوم منقرض کردن این حیوانات نیس��ت و مردم 
نباید فکر کنند اگر عقیم س��ازی انجام می ش��ود نسل 

سگ ها منقرض می شود. 
از انگیزه معنوی در این کار بگویید؟

امداد رسانی به این حیوانات بی پناه یک فریضه واجب 
است؛ در رفتار جوانانی که اینجا به صورت داوطلبانه کار 
می کنند خیلی تاثیرگذار بوده است، اینجا یک مدرسه و 
آموزشگاه برای آینده شان است. ثابت شده است افرادی 
که در کارهای داووطلبانه شرکت می کنند از نظر روحی 
و روانی س��الم تر هستند و می توانند برای جامعه شان 

مفید باشند.
با وجود ایجاد این پناهگاه ها برای حیوانات بی پناه آیا 
هنوز اقدامات غیرقانونی و کش�تار این حیوانات 

انجام می گیرد؟
در کشتاری که در یکی از پناهگاه های کرج اتفاق افتاده 
بود با هماهنگی هایی که صورت گرفت تعداد 38 سگ 
را ش��بانه از کرج به این مرکز انتقال دادند، این سگ ها 
توس��ط حامیان تهران و کرج نجات یافته بودند که در 

مخزن آب کشته می شدند.
در یک س��ری از شهرس��تان ها نیز بر اس��اس قرارداد 
پیمانکاران با ش��هرداری ها، پیمانکاران موظف هستند 
سگ های شهر را جمع آوری و عقیم سازی کنند و در 
ازای آن بودجه دریافت کنند، به عنوان مثال بر اس��اس 
قرارداد تعهد دارند 500 س��گ را جمع آوری کنند اما 
300 س��گ را می گیرند و متاسفانه از چند سگ ماده 
مولد اس��تفاده می کنند و از آنها توله می گیرند و توله 
ها را جزو آمارش��ان به ش��هرداری می دهند و بعد این 
حیوانات را می کش��ند که در اصل می توان گفت یک 

جور دور زدن است.
آیا ارگان های مسئول شما را در مسیری که طی 

می کنید همراهی می کنند؟
اگر چه اداره دامپزشکی با ارائه واکسن های هاری و در 
اختیار گذاشتن پسماند غذا ما را حمایت می کنند اما 
هیچ ارگانی م��ا را حمایت نمی کند، با این وجود تمام 
تالشمان بر این است که بهترین جایگاه را برای این کار 

و بهترین طرح را اجرا کنیم.

بر اساس گفته نماینده بهداش��ت حدود 10 تن غذای 
غیرمصرفی که به مصرف انس��انی نمی آید را دفن می 
کنند در صورتی که زمین این مواد را پس می زند و می 
توان به این حیوانات گرسنه داد، اما حاضرند تمام مواد 

غذایی را دفن کنند و به حیوانات ندهند.
اکنون کارخانه ه��ای واگن پارس، آلومینیوم س��ازی، 
ماشین سازی و پتروشیمی که پسماند غذای خود را در 
گذشته دور می ریختند به پناهگاه حیات اراک اهدا می 
کنند. بیمارستان گردو هم پسماند غذا را به این پناهگاه 
اهدا می کند و چه بهتر که بیمارستان های دیگر نیز این 

اقدام را انجام دهند. 
آیا پناه�گاه صرفا به منظور نگهداری از حیوانات 

تاسیس شده است؟
توله ای که به این مرکز فرستاده می شود تا بالغ نشود 
نمی توان عقیم کرد بنابراین باید از این توله ها نگهداری 
کرد، نگهداری از این حیوانات مشکالت خود را به همراه 
دارد که ش��امل غذا رس��انی، درمان و وجود یک مکان 

مناسب نگهداری است.
پس از عقیم سازی، طرح بر روی رها سازی این حیوانات 
بوده اما اجازه رها س��ازی به ما داده نمی شود. سال اول 
رها سازی داشتیم اما بعد دیگر اجازه رها سازی ندادند. 
اطراف ش��هر باید به ش��کل کمربند باشد که این سگ 
های بزرگ رها شوند چرا که اگر سگ نباشد در زمستان 
گرگ زیاد می ش��ود و همانطور که می دانید آنقدر که 

روباه و شغال اطراف شهر دیده 
می شود س��گ به چشم نمی 
خورد بر این اساس وجود سگ 

ها واقعا نیاز است.
باید این فرهنگ را جا بیاندازیم 
ک��ه به عن��وان مث��ال مجتمع 
هایی که در حال ساخت و ساز 
اس��ت یک اتاقک درست کنند 
و یک س��گ از پناهگاه ببرند و 
نگهداری کنند چون مجتمع ها 
در حاشیه های شهر هستند و 
ای��ن حیوانات می توانند حافظ 
آن مجتمع باشد و چون عقیم 

شده اند سگ های دیگر را جذب نمی کند و وقتی که 
س��گی نگهبان یک منطقه ای است بقیه سگ ها از آن 

محیط می روند.
از معظل سگ کشی و فرهنگ سازی در حمایت از 

حقوق این حیوانات بگویید؟
برخی از روستاییان و چوپانان سگ های تازه بدنیا آمده 
را یا رها می کردند یا زنده به گور می کردند اما با ایجاد 
این پناهگاه به گونه ای فرهنگ س��ازی شده است که 
بسیاری از روستاییان که قصد دارند سگ هایشان را رها 
کنند داووطلبانه برای عقیم سازی سگ هایشان به این 

مرکز مراجعه می کنند.
 آی�ا م�کان فعلی 
گ�وی  پاس�خ 
جمعیت این تعداد 

سگ هست؟
م��کان فعلی پاس��خ 
این  گوی جمعی��ت 
نیست  تعداد س��گ 
و ی��ک فضای جدید 
با فن��س ایجاد کرده 
ای��م اما مثل این می 
ماند که ی��ک چهار 
دیواری داشته باشی 
بدون سرپناه و آب و 

غ��ذا، در صورتی که در ازای فنس��ی که اضافه می کنم 
باید خدمات دیگری از قبیل اتاق ریکاوری، جراحی و... 
اضافه شود. البته حامیانی داریم که حاضرند این فضاها 
را ایجاد کنند، مسوولین باید آنان را دریابند و ما را نقطه 
مقابل خود نبینند بلکه از این نیروی کارآمد بهره بگیرند.
از مش�کالت توله س�رای غنچه و پناهگاه حیات 

اراک بگویید؟
بچه گربه ای کوچک شکاف کام داشت و به دلیل اینکه 
امکان��ات و تجهیزات الزم برای مداوای این حیوانات در 
اختی��ار نداریم برای انتقال آن به تهران و عمل جراحی 
میزان 250 هزار تومان هزینه آژانس و 250 هزار تومان 

هم هزینه عمل جراحی این حیوان شده است.
باره��ا و بارها درخواس��ت خ��ودرو کرده ای��م، اگر یک 
خودروی وانت مانند آمبوالنس حیات وحش در اختیار 

پناهگاه حیات بگذارند هزینه ها نیز کاهش پیدا کند. 
ما مش��کل کتامین داریم قبال با قیمت 37 هزار تومان 
کتامی��ن تهیه می کردیم اما اکنون به 132 هزار تومان 

افزایش پیدا کرده است. 
در توله سرای غنچه حدود 70 سگ و 50 گربه نگهداری 

می شود که تعداد 20 گربه نقص عضو دارند.
هزینه عقیم س�ازی یک سگ و درمان آن چقدر 

است؟ 
برای عقیم سازی هر قالده سگ میزان 35 هزار تومان 
دس��تمزد پزشک اس��ت که به عالوه دارو، غذا و درمان 
دوره نقاه��ت در مجموع حدود 150 هزار تومان هزینه 

می شود.
اگر چرخه طرح که همان رها س��ازی است انجام شود 
دیگر نیازی به تهیه غذا از س��وی ما نیست چرا که این 

حیوانات خودشان می توانند غذا تهیه کنند.
چرا طرح جمع آوری سگ ها را بر عهده نگرفتید؟

اگر چه طرح جمع آوری را می خواستند به ما بسپارند 
ام��ا قبول نکردیم چون هیچ امکاناتی در اختیار ما نمی 
گذاش��تند فقط می خواستند ما این کار را انجام دهیم 
و آن امکاناتی که بر اس��اس قرارداد وزارت کش��ور می 
بایست در اختیار زنده گیر بگذارند ممانعت می کردند 
به هر صورت، اکنون خود پس��ماند اقدام به جمع آوری 

این حیوانات می کند.
چون بسیاری از این سگ ها ایجاد رعب و وحشت برای 
ساکنین برخی مناطق دارند که بدون در دست داشتن 
امکانات نمی توان آنه���ا را گرفت که البت�ه 90 درصد 
س��گ ها پس از عقیم س��ازی آرام می شوند و باروری 
هم ندارند و زندگی طبیعی خود را می کنند. مهم این 

اس��ت که یک کار علمی انج�ام ش��ده و این حیوان�ات 
بی گناه کش��ته نمی شوند و آسیبی هم به اکوسیستم 

وارد نمی شود.
خودش��ان اذعان داش��تند که 35 س��ال است سگ ها 
را کش��تار م��ی کنند اما در فص��ل زاد و ولد می بینیم 
که تعداد این حیوانات بیش��تر می ش��ود ب��رای اینکه 
اکوسیستم این حیوانات به گونه ای طراحی شده است 
که وقتی می بینند تعداد جمعیتشان کم می شود سریع 

تعادل را ایجاد می کنند.

تول��ه ها در طبیعت هم می میرند در این مورد انس��ان 
تقصی�ر کار نیس��ت اما وقت�ی توله ه��ا را جم�ع آوری 
می کنند و به پناهگاه می آورند و به علت ازدیاد و جای 
نامناسب حیوان مریض می شود و تلفات باال می رود در 

این صورت به من و مسوولین مربوطه می شود.
تنها راه کنترل جمعیت س�گ ها از طریق عقیم 

سازی انجام می شود؟
ما بین بد و بدتر مجبور شده ایم بد را انتخاب کنیم یعنی 
همین عقیم سازی و محصور کردن سگ ها که البته این 
هم یک روش علمی است چون در شهرها و کشورهای 

دیگر جواب داده است کشوری مثل هندوستان و ترکیه 
جواب گرفته اند، البته قدمت باالی 10 س��ال دارند نه 
اینکه ما سه سال است شروع کردیم و توقع دارند نسل 
سگ ها منقرض شده باشد، ما بالغ بر هزار و 700 سگ 
را عقیم کرده ایم. هر س��گ ماده در عرض 7 س��ال در 
شرایط مناس��ب 670 قالده سگ تولید می کند و باید 
در نظر داش��ت که اگر این عقیم س��ازی ها انجام نمی 
ش��د چه فاجعه ای پیش می آمد. تنه��ا راه علمی که 
اکنون در جهان انجام می شود و نتیجه گرفته اند همین 
عقیم سازی از طریق جراحی است و هنوز روش دیگری 
جایگزین نشده است تا بتوانیم جمعیت این حیوانات را 

کنترل کنیم.
طرح ما بیشتر بر روی سگ های بومی است که کشتار 

می ش��ده اند، به عنوان مثال روستاییانی که در مزارع 
خود س��گ دارند اگر سه تا سگ دارند یکی را نگه می 
دارند و دو تای دیگر را که به دردش��ان نمی خورد رها 
می کنند، در صورتی که باعث باروری س��گ های ماده 

می شود و به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند.
افرادی که قصد رها سازی سگ هایشان را دارند باید از 
این آموزش ها برخوردار شوند که اگر مایل نیستند سگ 
ه��ا را به پناهگاه بیاورند، آن را عقیم س��ازی کنند بعد 

رها کنند تا سگ زندگی طبیعی خود را داشته باشد اما 
باروری نداشته باشد تا بعدا مجبور نباشیم تعداد بیشتری 

را جمع آوری کنیم.
همیشه گفته ایم سگ های بالغ و سرحال را به پناهگاه 
منتقل کنند حتی س��گ های ماده ای را که می آورند 
و باردار هستند س��زارین می کنیم و نمی گزاریم بچه 

هایشان به دنیا بیاد.
گاهی مش�اهده می ش�ود که در برخی از مناطق 
اف�راد بیش از اندازه به حیوانات غذا رس�انی می 

کنند نظرتان در این مورد چیست؟ 
یکی از مشکالت این است که برخی دوستان و حامیان 
دلسوز احساسی برخورد می کنند و با غذا رسانی های 
بیش از حد در برخ��ی از مناطق باعث باروری و ازدیاد 

سگ ها می شوند.
هر چقدر غذا در اختیار س��گ قرار داده ش��ود باروری 
شان بیشتر است و می توانند تولید مثل بیشتری داشته 
باش��ند در صورتی که با جمع آوری س��گ ها و انتقال 
این حیوانات به پناهگاه حیات عقیم سازی می شوند و 
پس از عقیم سازی باید رها شوند در صورتی که محیط 
زیست، ش��هرداری، فرمانداری اجازه رها سازی را به ما 
نمی دهد چون هنوز فرهنگ سازی نشده است و مردم 

هنوز نپذیرفته اند.
امیدوارم صدا و سیما با ما همکاری و اطالع رسانی کند 
که چنین محلی وجود دارد که سگ ها را عقیم سازی 
م��ی کنن��د، و موق��ع جراحی 
پ��الک می خورن��د و از طریق 
این رس��انه ها فرهنگ س��ازی 
کنند تا افرادی که اقدام به آزار 
س��گ ها می کردند تشویق به 
کار داووطلبانه برای نجات سگ 

ها شوند.
ما در کنار شهرداری و پسماند 
و دیگ��ر ارگان ه��ای مربوطه 
هس��تیم و به آنه��ا کمک می 
کنیم در صورتی که وظیفه ای 
نداریم ام��ا اعالم آمادگی کرده 

ایم و کمک می کنیم.
امیدوارم با همراهی دولت دوازدهم، مس��ئولین شورای 
شهر جدید و استانداری بهتر بتوانیم کار را پیش ببریم 
و پرچم اراک باال باش��د. چون صداقت پیشه راه ماست 
و هیچ گاه ش��رمنده مخلوق خدا، حیوانات و وجدانمان 

نشده ایم.
و اما حرف آخر؟

متاس��فانه رفتار مناسبی از سوی نگهبانان یا مسوولین 
پس��ماند با حامیان این حیوانات ب��ه هنگام مراجعه به 
پناه��گاه حیات صورت نمی گیرد اگرچه ما نکات مورد 
نظر و هماهنگی های الزم را انجام می دهیم اما سخت 
گیری ها و رفتارهای 
نامناسب منجر به 
دلزدگ��ی حامیان 
م��ی ش��ود، و این 
در صورتی اس��ت 
که در توله سرای 
غنچ��ه  کوچ��ک 
قالده  ح��دود70 
سگ وجود دارد و 
حامیان به راحتی 
به این محل رفت 
و آمد م��ی کنند، 
ک��ه  در صورت��ی 
در پناه��گاه حدود 
400 قالده سگ وجود دارد و به نفوذ بیشتر حامیان در 
آن مکان مورد نیاز است اما با اعمال رفتارهای نامناسب 

نسبت به حامیان دلزدگی ایجاد کرده اند.
درخواست داشته ایم فضای بیشتری برای نگهداری از 
این حیوانات اختصاص دهند اگر پناهگاه حیات متعلق 
به س��ازمان پسماند است موظف هستند ابنیه را کامل 
کنند، متاسفانه آن هزینه ای را که باید بابت عقیم سازی 
و درمان هزینه کنیم یک بخش را مجبوریم برای سقف 

زدن و تجهیزات بپردازیم.    
در ادامه گزارش به س��راغ چند تن از حامیان حیوانات 
رفتیم و با آنه��ا در خصوص کمپین های خودجوش و 
تروی��ج فرهنگ رعایت حقوق حیوان��ات به گفت و گو 

نشستیم.
میالد سمیعی یکی از حامیان حیوانات نیز که به صورت 
داووطلبان��ه در پناهگاه حیات اراک به س��گ ها امداد 
رس��انی می کند از فعالیتش با این مجموعه می گوید: 
آشنایی من با پناهگاه از طریق خانم براتی بود و خیلی 
کنجکاو بودم که این حجم عظیم غذا را کجا می برند و 

حدود سه سال است که در اینجا فعالیت دارم.
وی تاکید می کند: عمال اینجا کس��ی کار خاص انجام 
نمی دهد که بگویم من مسئول فالن کار هستم، همه 
دست به دس��ت هم می دهند و یک کار جمعی انجام 

می شود.
سمیعی یادآور می شود: اکثر افرادی که به این مجموعه 
وارد می ش��وند شاغل هستند اما تاثیراتی که کمک به 
این زبان بس��ته ها دارد آرامش و احس��اس خاصی به 
همراه دارد که قابل گفتن نیست و باید آن را تجربه کرد.

وی عنوان می کند: من بسیاری از روزها با وجود اینکه 
کار دارم اما ترجیح می دهم زمانی از وقت خود را صرف 
این حیوانات دوست داشتنی کنم و هر موقع ببینم نیاز 
باش��د به این مرکز سر می زنم چراکه همیشه احساس 
مسولیت می کنم نسبت به اتفاقاتی که اینجا می افتد. 

با افراد متخلف و مزاحم حیوانات برخورد شود
محمد یکی از حامیان حیوانات نیز ایجاد پناهگاه های 
حیوانات و امداد رس��انی به این موج��ودات بی گناه را 
اقدامی خیرخواهانه دانسته و می گوید: جای خوشحالی 
دارد وقت��ی می بینیم عده ای بدون هیچ گونه تبلیغات 
و ادعایی به طور رایگان از حیوانات زبان بسته نگهداری 
م��ی کنند. بنده نه تنها با ایج��اد این پناهگاه ها کامال 
موافقم بلکه امیدوارم این رفتار شایس��ته در کل جامعه 

اپیدمی شود و به همه جا سرایت کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما باید از این 

حیوانات حمایت شود یا با کش��تار اجازه ازدیاد به آنها 
ندهیم عنوان می کند: قطعا باید حمایت شود، چه کسی 
گفته فقط انسان روی زمین حق حیات دارد؟ در واقع ما 
با این سوال روبرو هستیم که چه کسی این حق و اجازه 
را به ما داده است تا هر گونه که می خواهیم با حیوانات 
رفتار کنیم؟ واقعا این حق را از کجا آورده ایم؟ کافیست 
تا نگاهی به رفتارهایی که با سگ ها می شود بیاندازیم 
تا متوجه شویم چقدر در برخی از موارد وحشیانه عمل 
می کنیم. کتک زدن س��گ ها، قطع کردن دست ها یا 
پاهایشان، دار زدنش��ان و بسیاری از رفتارهای زشت و 
زننده ای که ش��خصا ش��اهد آنها ب��وده ام. آن وقت نام 
اشرف مخلوقات هم یدک می کشیم! گاهی اوقات برخی 
از اف��راد نمی توانند داعش درونش��ان را کنترل کنند و 
چه بالهایی که س��ر حیوانات زبان بسته در نمی آورند. 
در صورتی که در کش��ورهای توس��عه یافته سگ ها را 
آموزش می دهند تا کمک حال و راهنمای افراد معلول 
و ناتوان باش��ند، س��گ ها با تعلیم می توانند راهنمای 
نابینایان باشند، زنده ها را از زیر ساختمان های تخریب 
شده بیابند، مواد مخدر را به راحتی کشف کنند، درمان 
افسردگی بیماران افسرده باشند، حتی بیماری ها حاد 
از جمله سرطان را در انسان تشخیص دهند و حتی اگر 
هی��چ کدام از این کارها را انج��ام ندهند به عنوان یک 
موجود زنده حق حیات و نفس کشیدن دارند. آنوقت ما 
به راحتی به خودمان اجازه می دهیم حیوانی را بکشیم 

و یا قطع عضو کنیم.
محمد ضم��ن تاکید بر ترویج رعای��ت حقوق حیونات 
راهکارهایی را به منظور ارتقا فرهنگ و آش��نایی مردم 
ب��ا حیوان��ات ارائه می دهد و می گوی��د: به نظر من به 
طور کلی می شود با وضع قوانین سختگیرانه، آموزش و 
تبلیغات تا حدود زیادی فرهنگ سازی کرد و رفتارهای 
نابهنج��ار با حیوانات را تغییر داد و یا تعدیل کرد. بدین 
منظ��ور می ش��ود با آموزش از مدرس��ه ط��رز رفتار با 
حیوان��ات را از همان کودکی به اف��راد آموزش داد و در 
کن��ار آن با وضع قوانین س��ختگیرانه به همراه ضمانت 
اجرا، با افراد متخلف و مزاحم حیوانات برخورد کرد، و از 
طرفی در تبلیغات محیطی در سطح شهر و البته ص�دا 
و س��ی�ما چگون�گی رفتار با حی�وانات به کرار گوش�زد 

ش�ود. 
به نظر من با این اقدامات می توان خوشبین بود تا طی 
سال های آینده و یا دهه های آینده نگاه به حیوانات تا 

حدودی تغییر کند.
با حیوانات باید اخالقی و انسانی برخورد کرد

مری��م یکی از دوس��تداران حیوانات نیز معتقد اس��ت: 
پناه��گاه، واژه ای که معن��ی اش در خود کلمه نهفته 
است، حیوانات آن چنان بی پناه هستند که باید برایشان 
پناهگاهی تاسیس شود، جایی که از آنها مراقبت شود،  
چرا که نمی توانند از خود مراقبت کنند، توان مراقبت 
از خود در مقابل انس��ان ها و خطرات احتمالی طبیعت 
را ندارند، آن هم حیواناتی که چون وارد حیطه زندگی 
شهری و انسانی شده اند با این فرآیند رشد کرده اند و 
عاداتی متفاوت از حیوانات دیگر پیدا کرده اند، بنابراین 
حال که این حیوانات اینگونه رشد کرده اند باید از آنها 
مراقبت کرد. وی عقیم سازی سگ های ولگرد را اقدام 
مناس��بی دانس��ته و می گوید: این اقدام باید با اصول و 
اخالق انسانی صورت گیرد، به نظر بنده هیچ اجازه ای 
به هیچ شخص، ارگان و یا مسوولی داده نشده که جان 

جانداری را بگیرد.
ایجاد کمپین های خودجوش امری موثر است

رویا از دیگر دوستداران و حامیان حیوانات معتقد است: 
مطمئنا هر هزینه ای که به منظور نگهداری از حیوانات 
که مخلوقات خداوند بر روی زمین هستند و در بسیاری 
از موارد به بهتر زیستن طبیعت و حتی انسان ها کمک 
می کنند امری خیرخواهانه است. وی با بیان اینکه یکی 
از مهمترین س��ازمان هایی که می تواند به نگهداری از 
حیوانات یاری رساند محیط زیست به همراه شهرداری 
اس��ت، عنوان می کند: اما وقتی در جامعه یا بهتر است 
بگوییم یک ش��هری زندگی می کنیم که سازمان های 
مربوطه یا حتی غیرمربوطه توجهی به محیط زیس��ت 
ندارند این اقدام خیرخواهانه مردم و حامیان حیوانات با 
صرف هزینه های شخصی عالوه بر حفظ محیط زیست، 
ق��دم های بلندی در جهت اعت��الی فرهنگ احترام به 
حیوانات هم بر خواهند داش��ت و مطمئنا در دراز مدت 

تاثیر خود را روی مردم خواهند گذاشت.
روی��ا در خصوص عدم رعایت حقوق حیوانات بیان می 
کن��د: نمی دانم چرا باید نس��ل هر چیزی را حتی یک 
شی را از بین برد! نمی فهمم چرا باید چیزی را حتی اگر 
جان ندارد و چه بسا که جان داشته باشد را از بین برد! 
چ��را باید چیزی را که خدا به آن جان و فرصت زندگی 
کردن و نفس کشیدن داده است را ما با هوشیاری کامل 

جان را از آن بستانیم. 
وی ایج��اد کمپی�ن های خودج��وش در این زمینه را 
امری موثر دانسته و می گوید: باال بردن سطح فرهنگ 
عموم جامعه در رابطه با حیوانات و محیط زیست اتفاقی 
اس��ت که باید از درون افراد اتفاق بیفتد، اینکه کسی از 
حیوانات بترسد با کسی که به آزار حیوانات می پردازد و 
با آنها جوری رفتار می کند انگار که موجوداتی اضافی در 
محیط زیست هستند فرق بسیاری است. فرهنگ مردم 
باید از درون آنها و خودخواسته تغییر کند که مطمئنا در 
این راستا رسانه بهترین عملکرد را می تواند داشته باشد.
صرف هزینه بسیار برای حیوانات، کار اضافی است

و اما نظرات مخالفی هم در این میان وجود دارد. مهران 
با تاکید بر حمایت از حقوق حیوانات معتقد اس��ت که 
حیوانات باید در آغوش طبیعت باش��ند و این طبیعت 
اس��ت که ش��رایط زندگی آنها را رقم م��ی زند و صرف 
هزینه های بس��یار برای این حیوانات به ویژه س��گ ها 
کار اضافی است. او می گوید: چه بسیار هزینه هایی که 
صرف نگهداری و مداوای این حیوانات می ش��ود آنگاه 
در گوش��ه و کنار این شهر یک انسان از گرسنگی رنج 

می برد. 
وی اما در پاسخ به این سوال که با حیوانات آسیب دیده 
باید چکار کرد؟ عنوان می کند: به نظر من ارگان های 
دولتی و س��ازمان های مربوطه باید فکری به حال این 

حیوانات کنند و مردم به همنوعان خود کمک کنند.

این حوالی با وفاداری همه بیگانه اند

دست خالی دست فروشان

نوجوانی و ریسک پذیری باال
گزارشی در خصوص چگونگی رسیدگی به حیوانات بی پناه شهری توسط خیرین

نگاهی به اوضاع و احوال دست فروشان دوره گرد

در یک بعدازظه��ر داغ اوایل تیرم��اه که برای 
زیارت اهل قبور از کمربندی شمالی شهر خود 
را به آرامستان می رسانی، چشمانت بی اختیار 
به طرف پنج ش��نبه بازار منطقه کش��تارگاه و 
داوران و ازدحام فروشندگان سیاری می افتد که 
برای گریز از آفتاب سوزاننده ماه های گرم سال، 
پناهی جزء سایه س��ار وانت بارهایشان ندارند. 
آن طرف قضیه مردمی هس��تند که به عنوان 
مشتریان این کاسبان دوره گرد، حضورشان به 
واسطه ی نبود س��ایه بان بسیار کمرنگ تر از 
روزهای س��ابق شده است. برپایی و ساماندهی 
بازار روزها در شهر اراک از همان ابتدای تاسیس 
تا کنون با مشکالت عدیده ای همراه بوده است 
که بس��یاری از آن ها به قوت خویش الینحل 
باقی مانده اس��ت. جای خالی س��ایه بان ها و 
دست کم پوشش��ی که این کاسبان دوره گرد 
و خریدارنش��ان را از گزند گرما و سرما محفوظ 
ب��دارد، در کنار نبود خدم��ات رفاهی، حتی در 
حد یک س��رویس بهداشتی در محوطه چنین 
بازارهایی رونق و استقبال مردمی از آن ها را به 
صفر رسانده است. ایجاد بازار روزها در مناطق 
مختلفی از شهر که متولی آن شهرداری اراک 
است، به طور قطع اهدافی چون؛ نظم شهری، 
ساماندهی سیارفروشان شهری و گاه روستایی، 
ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارها، دسترسی 
آس��ان مردم به تامین مایحتاج زندگی، عرضه 
انواع محص��والت با قیمتی نازل تر و در نهایت 
حمایت از اقش��ار ضعیف و کم درآمد را دنبال 

می کند. 
گسترانیده شدن بساط چنین بازار روزهایی که 
به طور مستمر هر هفته و در یک روز بخصوص، 
در مناطق کم تر توس��عه یافته شهری تشکیل 
می شوند، از یک س��و سبب جمع آوری سیار 
فروش��ان از سطح ش��هر در یک مکان مناسب 
با اجناس��ی به مراتب نازل ت��ر از مغازه ها می 
شود و از سوی دیگر حمایت از اقشار ضعیف و 
رونق کسب و کار کاسبان خرده پا را با خود در 
پی خواهد داش��ت. وقتی نوع نگاه به این قضیه 
اهدافی این چنین��ی را دنبال نکند، حمایت از 
فروشندگان سیار و مردمی غالبا که جزء اقشار 

ضعیف جامعه هستند محقق نخواهد شد. 
کاس��بانی که به گفته خودش��ان ه��ر بار برای 
پهن نمودن سفره محصوالتش��ان برای مردم، 
می بایستی در ابتدا ساعت ها کلی بر سر جا با 
سایر دستفروشان و سیار فروشان دست و پنجه 
ن��رم کنند. حال از این فروش��ندگان که بعد از 
پرداخت عوارض آن مکان بسیار کوچکی که از 
شهرداری برای یک روز اجاره کرده اند، و صبح 
شان را عموما با نزاع و مشاجره با همکارانشان بر 
سر اندازه مکان استیجاری شروع می کنند، می 
توان انتظار داشت که با خیالی آسوده و اخالقی 
خ��وش و رعایت انصاف در قب��ال مردمانی که 
بیشترشان از جنس اقشار ضعیف و کم درآمد 
جامعه هس��تند برخوردی شایس��ته و مناسب 

درخور حال آن ها داشته باشند!

بس�یاری از م�ردم وقت�ی با 
س�گی روب�ه رو می ش�دند با 
س�ازمان پس�ماند ب�ه عنوان 
متول�ی جمع آوری س�گ ها 
تم�اس م�ی گرفتن�د ت�ا این 
حیوانات را جمع آوری کند اما 
متاس�فانه اکثرا نمی دانستند 
چ�ه عاقبت�ی در انتظ�ار این 
سگ هاست چرا که نهایتا در 
اتاق گاز که به نظر خودش�ان 
مرگ آرام، بی خرج و بی سر و 
صداتری بود، کشته می شدند

چه کس�ی این ح�ق و اجازه را به ما داده اس��ت تا هر گونه 
ک�ه می خواهی�م با حیوانات رفتار کنیم؟ واقع�ا این حق را از 
کجا آورده ایم؟ کافیس�ت تا نگاهی به رفتارهایی که با س�گ 
ها می شود بیاندازیم تا متوجه شویم چقدر در برخی از موارد 
وحش�یانه عمل می کنیم. کتک زدن س�گ ه�ا، قطع کردن 
دس�ت ها یا پاهایش�ان، دار زدنشان و بس�یاری از رفتارهای 

زشت و زننده ای که شخصا شاهد آنها بوده ام


