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ســامان موحدی راد: چنــد روز بعد از ســیل مرگ بار رودبال اســتهبان، ســازمان 
هواشناسی کشور در دو سطح هشدارهایی را درخصوص وقوع سیل در جنوب ایران 
منتشــر کرده  است. اگر مردم در بســتر رود اســتهبان از احتمال وقوع سیل خبری 
نداشــتند، امروز باید بدانند که اگر ســاکن جنوب ایران هســتند، از اســکان و توقف 
در مســیر رودها خودداری کنند؛ چراکه احتمال گرفتاری در دل ســیل وجود دارد. 
بارش های گسترده در شرق ایران افغانستان را درگیر سیل کرده و سیالب افغانستان 
هم به سیستان و بلوچستان رســید. همچنین موج بارشی از جنوب ایران استان های 
زیادی را از بوشــهر تا سیستان و بلوچســتان درگیر خواهد کرد. این موج بارشــی در 
روز گذشته کشــور یمن را درگیر سیل گسترده ای کرده است. سازمان هواشناسی در 
دو ســطح قرمز و نارنجی اعالم خطر کرده و حتی نیروهای امدادی در اســتان های 
مرکزی ایران چون یزد هم به حال آماده باش درآمدند؛ امیدواریم هشدارها  این بار به 
گوش همه برســد و در پایان هفته خبر ناگواری از مرگ در سیالب جنوب ایران روی 

خروجی هیچ خبرگزاری ای نرود.
هشدار  قرمز  سیل

سازمان هواشناسی با صدور هشدار قرمز رنگ از تشدید فعالیت رگبارهای موسمی 
و رگبار و رعدوبرق شدید توأم با وزش باد شدید و رخداد سیالب از بعد از ظهر دوشنبه 
تا بعد از ظهر پنجشنبه (سوم تا ششم مردادماه) خبر داد. این وضعیت جوی  دوشنبه 
در سیستان و بلوچســتان، جنوب کرمان، هرمزگان، سه شــنبه در سیستان و بلوچستان، 
کرمان، شــرق و شمال هرمزگان، چهارشنبه در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان 
و نیمه جنوبی فارس و پنجشــنبه در کرمان، دامنه و ارتفاعات در سیستان و بلوچستان 
و نیمــه جنوبی فارس مورد انتظار اســت. بر اثر این مخاطره وقوع ســیالب، طغیان 
رودخانه هــا، آب گرفتگی گســترده، آب گرفتگی منازل در مناطق مســتعد، اختالل در 
نــاوگان حمل ونقل، کاهش شــعاع دید، احتمال تخریب پل و مسدود شــدن جاده و 

خســارت به صنعت کشاورزی، شکســتن درختان و تیرهای برق پیش بینی می شود. 
سازمان هواشناسی برای جلوگیری از آسیب ها آماده باش همه دستگاه های امدادی و 
اجرائی مانند فرمانداری ها، شهرداری ها، راهداری، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی 
و... برای مقابله با خسارت احتمالی، تخلیه نواحی حادثه خیز مانند بستر رودخانه ها 
و مسیل ها، پاک ســازی کانال ها و آبراه ها، بازگشایی دهانه پل ها و پاک سازی آبروهای 
منازل، اجتناب از تردد و توقف در حاشــیه مسیل ها و جمع آوری وسایل و تجهیزات از 
اطراف رودخانه ها، اجتناب از سفر به مناطق حادثه خیز، عدم جابه جایی عشایر کوچ رو 
و جمع آوری دام ها از حاشــیه رودخانه ها را توصیه می کند. هشدار قرمز رنگ باالترین 
سطح هشدار اســت که در آن پیش بینی می شــود که یک پدیده جوی خسارت های 
وســیعی به دنبال داشته باشد. ازاین رو ســازمان هواشناسی با صدور هشدار قرمز به 
دســتگاه های مختلف اعالم می کند که وارد عمل شــوند و اقداماتی را برای کاهش 

خسارات وقوع پدیده های جوی انجام دهند.
۲۳ کشته در  سیل افغانستان

تــا لحظات تنظیم این خبر ۲۳ نفر در افغانســتان بر اثر جاری شــدن ســیل جان 
باخته اند. این سیل بعدازظهر روز دوشنبه به ایران هم رسید و سیستان و بلوچستان را 
هم درگیر کرد. مولوی محمدنســیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی 
به حوادث گفته اســت که سیالب ها خســارت فراوان مالی نیز در پی داشته است. او 
میزان خســارت ها را مشــخص نکرد اما گفت که روند کمک رسانی به آسیب دیدگان 
جریان دارد. به گفته  او، سیالب ها در دو روز گذشته بیشترین خسارات را در والیت های 
میدان وردک، پکتیا، ننگرهار، نورســتان، پکتیکا و پروان برجای گذاشته است. شاهراه 
جالل آباد-کابل نیز بر اثر جاری شــدن ســیالب در چندین منطقــه تخریب و به  روی 
خودروها بسته شده است. شــاهراه دره  پنجشیر نیز بر اثر سیالب مسدود شده است. 
همچنین یکی از مقامات افغانســتان به آژانس خبری باختر گفته: در دو روز گذشته 

بر اثر وقوع ســیل در ۱۰ والیت ۲۳نفر کشــته و ۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شــده اند. این 
مقام همچنین افزود که سیل والیت های میدان وردک، پکتیا، ننگرهار، نورستان، پکتیکا، 
پروان، پنجشیر و سه والیت دیگر را دربر گرفته و خسارات مالی نیز به بار آورده است. 
ایــن مقام اظهار کرد: نیروهای امدادی به مناطق درگیر ســیل اعزام شــده و در  حال 
امدادرسانی هســتند. به گفته این مقام محلی، با نهادهای امدادی در والیات مذکور 

صحبت شده و مسئوالن این نهادها نیز قول مساعدت به سیل زدگان را داده اند.
سیل در سیستان و بلوچستان

رئیس مرکــز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهنمایی و رانندگی با اشــاره به 
وضعیت ترافیکــی و جوی محورهای مواصالتی کشــور، گفت: در جنوب اســتان 
سیستان و بلوچســتان طغیان رودخانه سبب بسته شــدن جاده ایرانشهر - مهرستان 
شده است. ســرهنگ احمد شیرانی به تشریح وضعیت محورهای مواصالتی کشور 
پرداخت و گفت: محور هراز تا  سه شنبه چهارم مردادماه به صورت ۲۴ ساعته به علت 
انجام عملیات کارگاه جاده ای مسدود است و تردد از محورهای جایگزین چالوس و 
فیروزکوه انجام می شــود. شیرانی با اشاره به طغیان رودخانه های محلی در جنوب 
سیستان و بلوچستان گفت: در جنوب اســتان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) محور 
ایرانشهر - مهرســتان به علت طغیان رودخانه های محلی تا اطالع بعدی مسدود 
اســت. وی درباره انسداد شــریانی محورها اضافه کرد: محور ریگان-ایرانشهر تنها 
محوری اســت که به صورت شریانی مسدود است. شــیرانی در گفت وگو با ایسنا با 
بیان محورهای مســدود فصلی کشــور ادامه داد: محورهای هشــتگرد - طالقان و 
الســم - ارجمند نیز به صورت فصلی مسدود هستند. رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی درباره وضعیت جوی محورهای مواصالتی کشور 
اظهار کرد: بارش باران در برخی از محورهای اســتان های اردبیل، گیالن و مازندران 
گزارش شــده و محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت درگیر بارش باران 
هستند. از طرفی محور چالوس و آزادراه تهران - شمال فاقد هرگونه مداخله جوی 
هستند. همچنین ســیالب سه جاده روستایی در بخش های ســاردوئیه، جبالبارز و 

اسفندقه جیرفت را مسدود کرد.
پیداشدن پیکر آخرین قربانی سیل استهبان

معــاون امداد و نجات هالل احمر فارس اعالم کرد که بخشــی از جســد آخرین 
مفقودی سیل استهبان کشف شد. مهدی خوبیار می گوید: در پی وقوع سیل در منطقه 
شرق فارس متأسفانه ۲۲ نفر مفقود شدند که از این تعداد، جسد ۲۱ نفر تا قبل از این 
کشــف شــده بود. خوبیار گفت: در پی اطالع یکی از نیروهای محلی مبنی بر کشف 

بخشی از پیکر دختر بچه یک ساله به عنوان آخرین مفقودی سیل در نزدیکی امامزاده 
شــهباز روبه روی باغ زیتون در منطقه رودبال، نیروهای امدادی سریع در محل کشف 
بخشی از جسد حاضر شدند. معاون امداد و نجات هالل احمر فارس عنوان کرد: تیم 
۱٥۰ نفره هالل احمر فارس در منطقه کار جســت و جو و پایش را انجام دادند. معاون 
عملیــات امداد و نجات هالل احمر فارس ادامه داد: پیش از وقوع ســیل، ســازمان 
هواشناســی در اطالعیه ای وضعیت را نارنجی اعالم کرده بود اما مشخص نشده بود 
که این بارندگی شدید در کدام منطقه یا بخش به وقوع می پیوندد. خوبیار اضافه کرد: 
در روز حادثه پیش از وقوع این اتفاق، افراد محلی و بومی منطقه که بر اساس تجربه 
از وضعیت باالدســت رودخانه مطلع بودند، به گردشگران هشدار داده بودند که این 
بارندگی ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد اما متأسفانه برخی از گردشگران 
به این هشــدارها اهمیتی ندادند و در  نهایت در سیل گرفتار شدند. وی بیان کرد: البته 
اطالع رسانی ای که توسط افراد محلی صورت گرفت، کمک شایانی به پایین آمدن آمار 
کشته شــدگان کرد؛ اگر افراد بومی و محلی این اطالع رسانی را انجام نمی دادند، شاید 
با افزایش آمار جان باختگان و آســیب دیدگان روبه رو بودیم و این آمار به بیش از ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ نفر می رسید.
هشدار مدیریت بحران به تهرانی ها 

دیروز همچنین مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از صدور هشدار نارنجی 
در اســتان خبــر داد و گفت: با توجه به احتمــال باال آمــدن آب رودخانه ها از مردم 

می خواهیم از توقف در حاشیه رودخانه ها بپرهیزند.
حامد یزدی مهر در جمع خبرنگاران از صدور هشــدار ســطح نارنجی فعالیت 
ســامانه بارشی همرفتی و وزش باد شــدید و خیزش گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار 
در اســتان تهران خبر داد و اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی 
احتمال بــاال آمدن آب رودخانه هــا، آب گرفتگی معابر، جاری شــدن روان آب در 
مســیل ها، از روز چهارشــنبه ۵ مردادماه تا اواخر وقت جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱ در 
استان تهران وجود دارد. وی در ادامه گفت: وقوع رگبار باران، رعد و برق، و احتمال 
بارش تگرگ در ارتفاعات شــمال شــرقی به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات و مناطق 

مستعد بارش پیش بینی شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران ضمن توصیه در خصوص عدم توقف 
در حاشــیه رودخانه ها و بستر مسیل ها افزود: از همه شهروندان می خواهیم ضمن 
اجتناب از فعالیت های کوهنوردی نســبت به ترددهای درون و برون شهری احتیاط 

الزم را داشته باشند.

سه شنبه
۴ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۵
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کیانا گودرزی*: درحالی که بشــر امروزی نسبت به گذشته، خواهان 
احقاق بیشــتر حقوق بشر از نوع مردم ســاالری یا همان دموکراسی 
اســت، همگام با این تقاضا، به تکامل فکری باالتری از حقوق بشــر 
یعنی بیودموکراســی یا همان زیست ســاالری رسیده است. در حال 
حاضر با رشــد ســطح آگاهی و تفکر مردم نســبت به موضوعات 
محیط زیستی، افراد بیشتری در دنیا خواهان اجرای قوانین حق حیات 

برای تمامی گونه های زیستی (جانوری - گیاهی) هستند.
همچنین آموزه های ادیان الهی به خصوص دین اسالم ، عالوه بر 
احیای ارزش های حیات انسان ها، با جامعیت و با کمك از معنویت 
به تشــریح حقوق حیوانات و گیاهان پرداخته و همگان را به رعایت 
آن ترغیب و تشویق می کنند. در شریعت اسالمی و در قرآن از تمامی 
موجودات و  جنبندگان ســاکن در زمین بــه عنوان امت هایی دیگر با 
عالیق و احساســات موازی با انســان یاد می شود و به مؤمنان خود 
خاطرنشــان می کند که: «هیــچ جنبنده ای در زمین نیســت و هیچ 
پرنــده ای که با دو بال خود پرواز می کند، مگر اینکه امت هایی مانند 
شــما هســتند. ما هیچ چیز را در این کتاب، فروگذار نکردیم؛ سپس 
همگی به سوی پروردگارشان محشور می شوند؛ «ما ِمن دابٍَّة طائٍر و 

ال َغیِرِه ُیقَتُل بَغیِر الحقِّ إالّ سُتخاِصُمُه َیوَم الِقیاَمِة».
«هر حیوانی - پرنده یا جز آن - کـــه بـــه ناحـــّق کشــته 
شــود در روز قیامت از قاتل خود شــکایت خواهد کرد» «(قال 

النبی(ص)» منتخب میزان الحکمة: ۱۷۰)
مطالعه فلســفه حیات و به ویژه آموزه های برجســته و بی نظیر 
اســالم راجع به حقوق گیاهان و حیوانات ما را به این نکته رهنمون 
می کند که برای داشــتن آرامش و ســالمت روانی و جسمی باید به 
حقوق دیگر موجودات از جمله حیوانات و گیاهان احترام بگذاریم و 

جهان را به مکانی زیبا برای زیستن بدل کنیم.
با این تفاسیر، در چند سال اخیر متأسفانه تبلیغات زیادی توسط 
تعداد انگشت شماری از استادان دانشگاهی، فعاالن محیط زیست، 
دام پزشــکان، کوهنوردان، بیراهه نوردان (آفرودسواران) و متأسفانه 
برخی نمایندگان مجلس در مورد نادیده گرفتن حق حیات که تمامی 
ادیان الهی بر آن به شــدت تأکید کرده اند، صورت گرفته است که به 

نوعی حیوان آزاری تلقی می شود.
در اعالمیــه جهانی حقوق حیوانات (مصوب ســازمان جهانی 
یونسکو در ۱۵ اکتبر سال ۱۹۷۸) آمده است: «احترام  گذاشتِن انسان 

به حیوانات، جدا از احترام  گذاشتن انسان  ها به یکدیگر نیست».
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کلیه 
قوانین مدنــی، جزائی، مالی، اقتصــادی، اداری، فرهنگی، نظامی و 
سیاسی باید بر اساس موازین اســالمی باشد. به این ترتیب مقررات 
مربوط به محیط زیست و حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری نیز 

مطابق این اصل باید مبتنی بر موازین تابناك اسالم باشد.

سؤال این است که چگونه یک روزنامه، مجله یا خبرگزاری اجازه 
نشــر و چاپ عقاید ضد دینی و خالف قوانین جمهوری اســالمی را 
به افراد می دهد که مســتقیم به ذات اقــدس الهی و آفریده هایش 
توهین و تبلیغ نفرت پراکنی می کنند! ما انسان ها به هیچ عنوان حق 
نداریم که برای جان و حریم زندگی دیگر موجودات چه گیاهی و چه 
جانوری تعیین تکلیف کنیم و وقیح تــر آنکه، حق حیات  فردی را از 
آنها به دلیل خودبرتربینی مان سلب کنیم. تعلل و تأخیر در تصویب 
قانــون حمایت از حقوق حیوانات در کشــور باعث شــده که انواع 
حیوان آزاری چه به صورت مســتقیم و چه به صورت غیرمســتقیم 
مانند نفرت پراکنی و تشویق و ترغیب مردم به آزار و کشتار آنها توسط 
افرادی که به شــدت نیاز به درمان روان نــاآرام خود دارند صورت 
 بگیرد. در جامعه ای که بچه گربه، توله ســگ و... را از مادرهایشــان 
که به ســختی دوران بارداری را تحمل و سپس زایمان کرده اند جدا 
می کنند و درون ســطل زباله می اندازند، کودکان را تشویق به پرتاپ 
سنگ و حتی تیرزدن به پرندگان و سایر حیوانات می کنند، باید حتما 
قانون حمایت از حقوق حیوانات وجود داشته باشد زیرا اگر آن فردی 
که بی رحمانه بچه هایی را از مادرشــان جدا می کند مجازات قانونی 
شود، فرد دیگری به خود اجازه این جنایات را نمی دهد و این قوانین 
بازدارنده باعث کاهش حیوان آزاری می شود. فردی که به راحتی با 
سنگ و تفنگ بادی که به تعداد زیاد در اختیار حیوان آزارها قرار دارد، 

گربه ای را که از جلوی رستورانش در حال عبور است می کشد، بدون 
شــک، این فرد پتانسیل کشــتار حیات وحش و قطع درختان را هم 
دارد. متأسفانه صداوسیما این ارگان بسیار قوی فرهنگی -اجتماعی 
در امر فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم نسبت به حفاظت گونه های 
جانوری و گیاهی، بسیار کم     کاری کرده است و می کند. این در حالی 
است که می تواند با ســاخت و ارائه مستندهایی در جهت افزایش 
ســطح فرهنگ و آگاهی مــردم در قبال رفتار بــا حیوانات و گیاهان 
تأثیــرات مثبت زیادی بگذارد. نمایش مســتندهایی مانند «دومینو» 
کــه به جای ارائه راهکارهای علمی و اســتاندارد جهانی در جهت 
مدیریت حیوانات شــهری، اطالعات اشــتباهی ماننــد مخالفت با 
عقیم سازی، واکسیناسیون، غذارسانی مسئوالنه  و حتی راه حل کشتار 
را بــه مردم معرفی می کنند، نه تنها هیچ گونه کمکی برای مدیریت 
جمعیت حیوانات شهری نمی کند بلکه تبعات بسیار منفی بر روان 
جامعه می گذارد. از طرفی شــاهد این هســتیم که ایــن افراد، برای 
اثبات عقاید شخصی شــان، منتقدان خود را مــورد انواع هتاکی ها، 
تهمت ها و دروغ ها قرار می دهند. امکانات و تسهیالتی که رسانه ها 
و صداو سیما مانند استفاده از شبکه های رادیو  و تلویزیون در اختیار 
افرادی که به هر دلیلی از حیوانات شــهری بیزار هستند، می گذارند، 
باعث شده است که آنها با جدیت تمام برای به کرسی نشاندن عقاید 
شخصی شــان علیه حیوانات بیشتر از گذشته اقدام کنند و این واقعا 

دور از عدالت و حق شهروندی برای مخالفان عقاید این افراد است.
درحالی که مردم، در مواجهه با حیات وحش هیچ آموزه مثبتی 
دریافت نکرده اند، در بسیاری از موارد با حیوانات به شدت با خشونت 
برخورد می کنند که شاهد خبرها و گزارش موارد زیاد حیوان آزاری در 
تمام نقاط کشــور بوده ایم و هستیم که آرزو می کردیم ای کاش این 
افــراد، به جای این همه تالش برای تبلیغات پروژه های سگ کشــی 
و گربه  کشــی، کمی تالش برای فرهنگ سازی و آموزش بیشتر برای 
حفاظت از گونه های به شدت آسیب پذیر حیات وحش سرزمین مان 
می کردند که این گونه هر روز شــاهد تلف شــدن یکی پس از دیگری 
آنها نباشــیم! ســخن آخر، تنها راه مبارزه و کاهــش جرائم دردناک 
حیوان آزاری که صددرصد به دگرآزاری نیز منجر می شــود، تصویب 
قانون حمایت از حقوق حیوانات اســت. به گفته جامعه شناســان، 
ارتباط معناداری میان ســوءرفتار در اجتماع بــا حیوان آزاری وجود 
دارد. خشونت مفرط علیه جانوران به «zoo sadism» موسوم است 
و کارشناســان علوم رفتاری و روان شناســان معتقدند این می تواند 
نشــانه ای از رویکردهای جنون آمیز دگرآزاری یا سادیســم در آینده 
رفتاری افراد باشــد؛ بنابرایــن تصویب قانون حمایــت از حیوانات 

می تواند جلوی بسیاری از جرائم اجتماعی را بگیرد.
*فعــال و محقق حقوق حیوانات و تنوع زیســتی- دکتری علوم و 

مهندسی محیط زیست

وزارت ارشــاد در پاســخ به گزارش روزنامه «شــرق» به تاریخ چهاردهم 
تیرمــاه ۱۴۰۱ با تیتر «تناقــض گفتار و رفتار مســئوالن در طرح تخریب بافت 
تاریخی شــیراز/ وزیر تکذیب می کند لودرها تخریــب» جوابیه ای صادر کرده 

که به شرح زیر است:
۱.خبر منتشرشــده در خصوص تخریب آثار محدود طرح مذبور بی اســاس و 
کذب اســت و هیچ بنای ثبتی و واجد ارزش در بافت تاریخی شــیراز تخریب 
نشده اســت. وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی همواره به 
تمای وظایف خود مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی اهتمام کامل ورزیده است.

۲.همچنین در مورد طرح توسعه آستان مقدس احمد بن موسی (ع) رویکرد 
وزارتخانــه حفاظت کامل از تمامی بناهــای محدوده طرح بوده و همواره با 

گزینه هایی که منجر به تخریب گسترده بافت می شده، مخالفت شده است.
۳. در مورد گزینه طرح شــده در کمیسیون ماده  ۵ استان نیز پنج پالک ثبتی و 
۳۰ پــالک واجد ارزش در محدوده طرح قرار دارد که با تأکید اداره  کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فارس و تأکید استاندار فارس 
حفــظ و عدم تخریب آثار یاد شــده در محدوده طرح به تصویب کمیســیون 

رسید.
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