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حیات وحش هم دیگر در امان نیست

ردپاي قاچاق در باغ وحش ها
نسترن فرخه: حیوانات زیبای حیات وحش که در قاب صفحات مجازی برخی افراد قابل مشاهده هستند؛ حیواناتی که 
در بدو تولد از مادر و زیستگاه اصلی خود جدا شده اند و حاال به حیوان خانگی در خانه ای لوکس تبدیل شده اند؛ صحنه ای 
شاید فانتزی باشد که نابودکننده حیات وحش خواهد بود. حیوانات حیات وحش که در بیشتر موارد خطر انقراض آنها 
وجود دارد، از پرندگان شکاری تا گربه ســانان و خزندگان که با شرایط نامناسب از زیستگاه امن خود جدا می شوند و با 
عذابی در این چرخه کثیف قاچاق قرار می گیرند، این چرخه ناســالم در کل دنیــا هم وجود دارد که ایران از این قاعده 
مستثنا نخواهد بود و منشأ این قاچاق در ایران همچنان در هاله ای از ابهام است. علیرضا شهرداری، فعال محیط زیست، 
عکاس حیات وحش و مربی جانورشناسی اشاره می کند: حال حیوانی مثل شیر در بدترین شرایط هم توله زایی دارد، در 
نتیجه توله های زیادی دارد. باغ وحش های کشور هم مرکز اصلی توله کشی شیر و ببر است و چون نظارت درستی بر این 
موضوع وجود ندارد، این حیوانات از باغ ها و امالک شــخصی افراد سر درمی آورند و صنعت تجارت از همین جا شکل 
می گیرد. از فردی که با هزینه کمتر سنجاب تهیه می کند تا فرد ثروتمندی که توله شیر می خرد، همه در یک صنعت مخرب 
قرار دارند. همچنین ردپای قاچاق  حیات وحش در فضای مجازی نیز قابل مشــاهده است که حیوانات مختلف خرید و 
فروش می شوند. شــهرداری اضافه می کند: کافی است در فضای مجازی هشتگی بزنید و ببینید چقدر پیج های مختلف 
وجود دارد که این حیوانات را خرید و فروش می کنند؛ حیواناتی که در بدترین شــرایط نگهداری و حمل می شــوند و از 

مادرشان جدا شده اند.

مردم اگر از  نگهداری حیوانات حیات وحش مطلع شدند به  ۱۵۴۰ 
خبر دهند

ســرهنگ جمشــید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت کشــور، درباره مجازات افرادی که حیوانات حیات وحش را 
در امالک شــخصی خــود نگهداری می کنند، می گویــد: توجه کنید 
که نگهداری حیوان جرم اســت و برای آن  هم جرم انگاری تعریف 
شــده است. این مســائل را یا مردم به ما اطالع می دهند یا خودمان 
متوجه می شــویم. این جرائم در قانون مشخص شده که متناسب با 
گونه، قیمت جریمه متفاوت است. وقتی ما فرد را دستگیر می کنیم، 
باید اول یک پاســخ درباره نگهداشتن حیوان بدهد و بعد بگوید این 
گونه را از کجا تهیه کرده اســت؛ اگر مســتقیم از طبیعت تهیه کرده 
یا از گروه یا شــخصی خاص گرفته باید کامال مشــخص شــود و در 
برابرش پاسخ گو باشد. سرهنگ محبت خانی ادامه می دهد: توصیه 
جدی ای که به مردم داریم این اســت که تحت هیچ عنوان با خرید 
این حیوانات باعث جداسازی آنها از حیات وحش نشوند؛ چون حتما 
جلوی این کار گرفته می شود و مجازات دارد. این کار آسیب زیادی به 
حیات وحش وارد می کند. نگهداری آنها در خارج از زیستگاهشــان 
منجر به ازبین رفتن نسلشان می شود. از مردم خواهش می کنم اگر از 
نگهداری یا فروش و حمل گونه های حیات وحش باخبر شدند، به ما 

خبر دهند که می توانند از طریق شماره ۱۱۰ یا ۱۵۴۰ این اقدام را انجام 
دهند. باز هم می گویم که چنین اعمالی جرم است که آن  نیز بسته به 
نــوع گونه مجازات متفاوتی دارد؛ مثال گونه در حال انقراض جریمه 
بیشــتری دارد. از طرف دیگر، افراد خاطی بر اساس اینکه آیا بار اول 
یا بار چندم دستگیری شــان است نیز مجازات می شوند و در برخورد 
تفاوت وجــود دارد. ما اجازه نمی دهیم نگهــداری حیوانات حیات 
وحش به شــکل عادی رواج پیدا کند. در این مورد ما احســاس نیاز 
کردیم و معاونت سایبر را سه سال پیش پایه ریزی کردیم تا فوریت ها 
را آنجا بررسی کنیم و به جرائم افرادی که حیوانات حیات وحش را 

در فضای مجازی تبلیغ می کنند یا می فروشند، رسیدگی کنیم.
او اضافه می کند: بنابراین اگر افراد از این موضوع اطالع دارند، به 
ما خبر دهند. سازمان هم به حوزه سایبری می فرستد و چون ارتباط 
خوبی با پلیــس فتا دارد، برخورد خوبی صورت می گیرد. در ســال 
۱۴۰۰ هم عملکرد خوبی در این حوزه داشــتیم و افرادی را دستگیر 
کردیــم و تحویل مقامات قضائی دادیــم، اما نیاز به همراهی خوب 
مردم و رسانه هاست تا کیفیت رسیدگی ها ارتقا پیدا کند و کمتر شاهد 

آسیب به محیط زیست باشیم.
قاچاق حیوانات عامل عذاب و انقراض آنها

علیرضا شــهرداری، فعال محیط زیســت، عکاس حیات وحش 

و مربی جانورشناســی، درباره قاچاق و نگهــداری حیوانات حیات 
وحش در منازل شــخصی افراد، به این نکته اشــاره می کند که: در 
همین چند روز گذشــته در استان گلســتان با یگان حفاظت شاهد 
این بودیم که شــیری را از یک باغ شــخصی کشف کردند. این اتفاق 
به صورت رایج در حال افتادن اســت. این حیوانات به دلیل شــرایط 
نامناسبی که نگهداری می شــوند، هزاران مشکل پیدا می کنند و در 
نظر داشته باشید که صنعت قاچاق حیوانات مافیای بزرگی دارد که 
عامل انقراض این حیوانات خواهد شد؛ مانند تجارت شاخ کرگدن که 
باعث انقراضش شــده، این اتفاقات باعث حذف این گونه به صورت 
کامل از کره زمین می شــود. افرادی که کار قاچــاق حیوان را انجام 
می دهند، معموال به به روزترین سالح های جنگی مجهز هستند که 
نشــان می دهد چقدر این تجارت بزرگ است. نتیجه آن نیز شکنجه 
و حذف این گونه هاســت. این اتفــاق در کل دنیا می افتد و ایران هم 
یکی از کشورهای مقصد است. به کشور ما هم این گونه های حیات 
وحش وارد می شــوند، اما مشکل دیگر این است که حیوانات حیات 
وحش بومی خودمان را هم قاچاق می کنند و می فروشــند؛ خریدار 
هم افرادی هستند که می خواهند حیوان خانگی غیر از پت مثل گربه 
و ســگ داشته باشــند. همچنین نظارتی غیراصولی بر باغ وحش ها 
وجود دارد. توجه کنید حیوان هایی مثل ببر و شیر به راحتی تولید مثل 

می کنند و مثل حیوان های دیگر نیستند که تولید مثل سختی داشته 
باشــند، برای مثال یوزپلنگ ها خیلی ســخت تولید مثل و توله زایی 
دارند، در حالی که حیوانی مثل شــیر در بدترین شرایط هم توله زایی 
دارد. در نتیجــه توله های زیــادی دارد، باغ وحش های کشــور هم 
مرکز اصلی توله کشــی شیر و ببر است و چون نظارت درستی بر این 
موضوع وجود ندارد، این حیوانات از باغ ها و امالک شــخصی افراد 
سر درمی آورند و صنعت تجارت از همین جا شکل می گیرد. از فردی 
که با هزینه کمتر سنجاب تهیه می کند تا فردی ثروتمند که توله شیر 
می خرد، همه در یک صنعت مخرب قرار دارند که در دنیا هم وجود 
دارد و ایران هم بخشــی از آن است. این حیوانات در بدترین شرایط 
جفت گیری می کننــد و توله را همان روز اول از مادر جدا می کنند تا 
با شکنجه و رفتار نامناسب به عنوان حیوان دست آموز بفروشند. در 
کشور ما خیلی وقت ها از رســانه ملی صدا و سیما می شنویم که در 
فالن باغ وحش چهار توله به دنیا آمده، در صورتی که اتفاق خاصی 
نیســت و نباید اجازه چنین خبری را بدهند چون یک گونه خاص در 

حال انقراض نیست تا موضوع خاصی باشد.
این فعال محیط زیســت اضافه می کند: همان طور که می دانید 
خیلی وقت ها این تجارت باعث درد و عذاب حیوانات می شود. وقتی 
حیوان دســت آموز شود، خیلی نگران دندان و ناخن او نیستند، ولی 

چگونه حیوانات حیات وحش به امالک شخصی راه یافتند؟
تلف شــدن پلنگ در قائمشهر، آن هم هنگام نجات حیوان، خبر ناگواری بود و 
این اتفاق مانند دیگر اخبار ناگوار حوزه محیط زیســت، منجر به واکنش بسیاری 
از فعاالن این حوزه شد؛ از عدم مدیریت صحیح برای زنده گیری حیوان تا چرایی 
وجود این حیوان در وسط فضای شهری که در همین مورد علی کشمیری، فعال 
حقــوق حیوانات، به این موضوع اشــاره می کند که گمانه ها این طور اســت که 
حیوان در یک ویال یا باغ شــخصی نگهداری می شد؛ چون پلنگی که بخواهد از 
زیستگاه خود خارج شــود، باید از روستاهای زیادی عبور کند که قطعا در همان 

روستاها دیده می شود و یک دفعه وسط قائمشهر رؤیت نمی شود.
فستیوالی از  ناکارآمدی

علی کشــمیری، فعــال حقوق حیوانات، درباره تلف شــدن پلنگ قائمشــهر 
می گویــد: پریروز فســتیوالی از ناکارآمدی به راه افتاد و در ایــن اتفاق نوک کوه 
یخ مانند مشــکالتی که تا به  حال در ســطوح مختلف داشتیم، خودش را فقط 
نشــان داد. این مشــکالت از قبل هم بوده و بعد از این هم خواهد بود. همیشه 

گفتیم رویکرد ســازمان محیط زیســت طوری اســت که مردم را بــه نگهداری 
حیوانات حیات وحش در امالک شــخصی تشــویق می کند کــه این حرف ما را 
جدی نمی گرفتند. حتی سازمان محیط زیســت میسر می کند تا مجوز نگهداری 
گربه ســانان را به افراد بدهد و در هیئت مقررات زدایی سازوکار آن مورد بررسی 

قرار می گیرد.
این فعال محیط زیســت اضافه می کنــد: یعنی فرد به صرف اینکه پول دارد، 
هوس می کند ببر یا شــیر نگهداری کند. حتی افرادی هم هستند که شرایط مالی 
خوبی ندارند، ولی در کنار زیســتگاه این حیوانات زندگی می کنند و در فصل بهار 
که توله شــیر و ببر به دنیا می آید، می روند و این حیوانات را برای خود می گیرند.
یا مثال در مجاورت زاگرس هستند، بچه خرس می گیرند. این اتفاقات در الیه های 
پنهان شــهر می افتد، ولی مسئله این است که کتمان می شود. توجه کنید حدود 
چهــار صبح پلنگ در آن خیابان بوده، آن ســاعت جمعیتــی در خیابان نبوده و 
حیوان همان جا نشســته بوده است. در این شرایط باید برنامه ریزی وجود داشته 

باشــد، مردم هم که آموزشــی ندیده اند و ابراز هیجــان می کنند و در آخر هم با 
شــلیک گلوله حیوان تلف می شــود. من همان لحظه که خبــر را خواندم برایم 

مشخص بود که حیوان می میرد.
 در ایــن ماجرا کســی که کمترین تقصیر را دارد، مأموری اســت که شــلیک 
کرده؛ چون وقتی می بیند جان انســان ها در خطر است، قاعدتا این کار را می کند. 
مأمور هم آموزشــی ندیده و نمی توان همــه تقصیر را گردن او انداخت و در این 
حلقه زنجیر، اشــتباهات این مأمور جزء حلقه آخر اشــتباهات دولتی است و با 
این شــرایط باید منتظر اتفاقات بدتری هم باشــیم که حیوانــات دیگر را هم در 
خیابان ببینیم. درباره این حیوان تلف شده باید گفت چیزی که بیشتر به واقعیت 
نزدیک است، این اســت که حیوان در یک ویال یا باغ شخصی نگهداری می شد؛ 
چون پلنگی که بخواهد از زیســتگاه خود خارج شــود، باید از روستاهای زیادی 
عبور کند که قطعا در همان روســتاها دیده می شــود و یک دفعه وسط قائمشهر 

رؤیت نمی شود.
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۱۴- شهری با تأسیسات هسته ای- شاخه ای از پزشکی 
که به تشخیص و درمان بیماری های پوست می پردازد 

۱۵- زیرک- جوانه دانه غالت- همسرگزیده 
عمودی: 

۱- کارگاه فیلم سازی- آلبومی با آواز ساالر عقیلی 
۲- نامی پســرانه- معــادل فارســی حق العمل- از 
حــروف الفبا ۳- نشــانه صفت تفضیلی- مســجدی 
در غــرب حــرم حضرت علــی(ع)- جــوش صورت 
۴- نوعــی طرح لبــاس زنانــه- مرکز خالفــت امام 
علی(ع)- این دو خط هرگز به هم نمی رســند ۵- پدر 
عرب- توتیا- شــک کننده ۶- گریز از دشــمن به سبب 
شکســت- جرقه آتش- پیامبری که خانه کعبه را بنا 
نهاد ۷- عزیــز و ارجمند- تبدیل علم به عمل- راهی 
که به آخر نمی رســد! ۸- خدمتــکار پیر- ترک نکردن 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۰۹      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۰۸

   سودوکو سخت  ۳۲۰۵   

   سودوکو ساده  ۳۲۰۵   

شاهد نوعی میمون وحشی هستیم که وقتی نوزاد است، آن را از مادر 
جدا می کنند و حیوان از روی غریزه که به مادر می چسبد، به صاحب 
خود می چســبد و فکر می کنند از محبت و عاطفه این کار را می کند، 
در صورتــی که وقتی مادری وجــود ندارد، حیوان بــه فردی دیگر 
می چســبد، صاحب حیوان فکر می کند حیوان همیشــه همین طور 
می مانــد، در صورتی که وقتی بزرگ می شــود نیش و فک قوی پیدا 
می کند و یک حیوان پرخاشــگر است که حتی به صاحب خود هم 
حمله خواهد کرد. در بعضی موارد شاهد این هستیم که دندان اینها 
را می چینند که این کار باعث عذابی به جان حیوان خواهد شد. همه 
اینها جزء تجارت کثیف حیات وحش است که متأسفانه در کشور ما 
هم رواج دارد. حدود پنج ســال پیش شاهد بودیم که یک گربه سان 
کــه در دنیا فقط چند فرد از آن باقی مانده، یوزپلنگ آســیایی که در 
کل دنیا منقرض شــده و فقط چند نفر از آن در کشور ما باقی مانده، 
قاچاق می شــود و از باغی در کرج ســر درمی آورد، بعد توسط یگان 
حفاظت کشــف و ضبط می شود و االن اســمش ایران است. توجه 
کنید گونه هایی داریم که با انقراض کامل فاصله زیادی ندارند؛ مثل 
یوزپلنگ آســیایی که آن هم قاچاق می شــود. من خودم سال ها در 
مرکز بازپروری حیات وحش ســازمان محیط زیست فعالیت داشتم 
و موارد قاچاق را که کشف و ضبط شده بودند، پیش من می آوردند؛ 
اما قانون مجازات برای آنها به درستی اجرا نمی شد و حتی یوزپلنگی 
که درخطرترین گربه ســان روی کره زمین است، جریمه پنج میلیون 
تومان برایش بریده شــد. این چه بازدارندگی ای خواهد داشت؟ مثال 
کســی که ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون پول برای یک گونه هزینه می کند، این 

نوع جریمه نقدی برایش بازدارنده نخواهد بود.
او ادامــه می دهد: ما قاچاق حیات وحــش را به صورت پررنگ 
داریم. کافی اســت در فضای مجازی هشــتگی بزنید و ببینید چقدر 
پیج هــای مختلف وجود دارد کــه این حیوانــات را خرید و فروش 
می کنند؛ حیواناتی که در بدترین شــرایط نگهداری و حمل می شوند 
و از مادرشان جدا شده اند. همین االن اگر به عنوان یک فرد معمولی 
بــه بازار آزادگان بروید، به راحتی می توانید این حیوانات را بخرید؛ از 
میمون و سنجاب تا پرندگان شکاری. اما موضوع را جدی نمی گیرند.
گذشته از اینها خوب است بدانید تجارت حیوانی مثل سنجاب چقدر 
به طبیعت آســیب می زنــد؛ چون النه اینها را هنگام شــکار خراب 
می کنند، درخت های ارزشــمند زاگرس را می برند و آتش می زنند تا 
حیــوان فرار کند که در حین فرار او را می گیرند؛ یعنی ما هم درخت 
و طبیعت را از دســت می دهیم و هم حیوان قاچاق می شــود. این 
حیــوان باغبان طبیعت اســت که از زیســتگاهش جــدا می کنیم، 
عادت بــه رفتاری دارد که دانه های بلــوط را زیر خاک قایم می کند 
و از همان جا دوباره درخت رشــد خواهد کرد. این حیوانات کوچک 
بسیار ارزشمند هســتند، ولی نظارتی در کار نیست. در بازار آزادگان 
پرنده شــکاری، جغد، میمون، سنجاب و چیزهای دیگر وجود دارد و 
در پیج های اینستاگرام هم به راحتی این حیوانات فروخته می شوند، 
مخصوصا در این فصل که پســتاندارن توله کشــی خواهند داشت. 

همه اینها خسارت جدی به حیات وحش وارد خواهد کرد.


