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در قرن 21 آن هم در حالی كه همه كشورها نگهداری و عقیم سازی سگ های   
بالصاحب را در پیش گرفتند، این سخنان حیرت آور است

  در روزهای اخیر اظهارات جدید و البته عجیب شهردار رفسنجان درباره معدوم سازی 
سگ ها در فضای مجازی منجر به واكنش حامیان و فعاالن حقوق حیوانات و البته عده ای 
از مردم شده است. محمد مختاری شهردار رفسنجان چندی پیش گفت: سگ های غیر 
مفید باید معدوم شوند و از جمعیت سگ ها یک درصد مفید هستند و نودونه درصد 
و  تند  واكنش  انتشار همین سخنان درفضای مجازی  به شمار می آیند.  مفید  غیر  آنها 

انتقاد جمعی از فعاالن حقوق حیوانات در فضای مجازی را در پی داشت و...

گزارش »کرمان امروز« از اظهارات جدید و عجیب شهردار رفسنجان درباره معدوم سازی سگ های ولگرد؛

بازهم سگ کشی در رفسنجان

یاد ایام

ژاپن و انحصار تولید چادر مشکی 

اشاره:
عجیب  البته  و  جدید  اظهارات  اخیر  روزهای  در 
در  ها  سگ  سازی  معدوم  درباره  رفسنجان  شهردار 
فضای مجازی منجر به واکنش حامیان و فعاالن حقوق 

حیوانات و البته عده ای از مردم شده است.
محمد مختاری شهردار رفسنجان چندی پیش گفت: 
جمعیت  از  و  شوند  معدوم  باید  مفید  غیر  های  سگ 
سگ ها یک درصد مفید هستند و نود و نه درصد آنها 

غیر مفید  به شمار می آیند.
تند  واکنش  مجازی  درفضای  سخنان  همین  انتشار 
فضای  در  حیوانات  حقوق  فعاالن  از  جمعی  انتقاد  و 
سازی  معدوم  و  کشتار  آنها  داشت.  پی  در  را  مجازی 
سگ ها را عملی غیر انسانی و غیر اخالقی دانستند و 
تاکید کردند که باید اقدام فوری و عاجل برای پرهیز از 

تداوم معدوم سازی سگ ها به کار گرفته شود.
سخنان  موافق  که  ای  عده  هم  میان  این  در  البته 
مخالفان  به  پاسخ   در  نیز  اند  بوده  رفسنجان  شهردار 
طرح معدوم سازی سگ های ولگرد گفته اند؛ افزایش 
قابل توجه سگ های ولگرد و یا همان سگ های بدون 
صاحب در رفسنجان موجب رعب و وحشت مردم این 
شهر و ایجاد حاشیه هایی شده است که پیگیری الزم 
در جهت کنترل جمعیت سگ های بدون صاحب را می 
طلبد.  در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  

قابل مطالعه است.
حقوق حیوانات

سعدی شیر سخن، شعر معروفی دارد که با این مطلع 
که  است،  دانه کش  که  موری  میازار  شود:"  می  آغاز 

جان دارد و جان شیرین خوش است"

همین یک بیت از این شاعر گرانقدر نشان از نگاه ادبی 
و فرهنگی جامعه ی ایرانی نسبت  به حقوق حیوانات و 
ضرورت احترام  به حیات آنها و حفظ حقوق حیاتی و 

زیست محیطی حیوانات و جانداران مشابه دارد.
شک نیست که حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و 
زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن 
در نظام طبیعت، نقش موثر و غیر قابل انکاری دارند.  
سگ نیز در زمره حیوانات اهلی به شمار می رود و در 
قواعد فقهی و شرعی نیز دارای احکام متعدد می باشد. 
تردد سگ ها در خیابان گاه  و  نگهداری  این وجود  با 
موجب رعب و وحشت مردم و یا حتی منجر به حوادثی 
نگاهی  به  را  ها  به سگ  نگاه  مساله  این  که  می شود 

متفاوت بدل کرده است.
سگ های ولگرد

در این میان سگ های ولگرد و بی صاحب بیشتر در 
که  چرا  گیرند  می  قرار  حمالت  آماج  و  خطر  معرض 
حتی  یا  و  ولگرد  های  بودن سگ  رها  از  مردم  برخی 
صاحب دار در محیط زندگی رنج می برند و این موضوع 

همواره امنیت و آرامش زنان و بچه ها را تهدید می کند 
و باعث می شود در ساعات خلوت و یا تاریکی شب به 
راحتی در خیابان تردد نکنند. اما همین مردم معتقدند 
حیوانات  با حقوق  مغایر  طریق  هر  به  ها  کشتار سگ 
است و باید سگ های ولگرد در پناهگاه حیوانات جمع 

آوری شوند.
یک اظهار نظر عجیب

محمد مختاری شهردار رفسنجان چندی پیش گفت: 
سگ های غیر مفید باید معدوم شوند و از جمعیت سگ 
ها یک درصد مفید هستند و نود و نه درصد آنها غیر 

مفید  به شمار می آیند.
برخورد  در  دوگانگی  افزود:  حال  عین  در  مختاری 
به  با سگ ها وجود دارد یک عده کسانی هستند که 
تولید  برای  مناسب  زمینه  و  دهند  می  غذا  ها  سگ 
در  غذا  وجود  از طرفی  و  می شود  فراهم  بیشتر  مثل 
زباله ها و پسماندها نیز این موضوع را تشدید می کند 
ها  حضور سگ  نگران  که  هستند  مردمی  طرفی  از  و 
در شهر هستند. عقیم سازی سگ ها زمان بر است و 

برای کنترل سگ ها بازه طوالنی می طلبد و همچنین 
معضل رها سازی سگ های عقیم شده در شهرها نیز 

وجود دارد.
مختاری در ادامه به راه اندازی مرکزی برای نگهداری 
و عقیم سازی سگ ها در رفسنجان اشاره کرد و گفت: 
این زمین ۵ هکتاری شامل بخش های مختلفی برای 
اسفند  دهم  تا  امسال  ابتدای  از  و  است  سازی  عقیم 
نزدیک به سه هزار و ۲۸۳ قالده سگ ساماندهی شدند 
در حالی که این میزان عقیم سازی هزینه هنگفتی در 

برداشت.
هاری  واکسن  مرکز  این  در  ها  سگ  به  افزود:  وی 
تزریق و سالم سازی می شوند و تعداد قابل توجهی از 

آنان به داخل شهرها بر می گردند.
ساماندهی  کار  کرد:  نشان  خاطر  رفسنجان  شهردار 
سگ ها باید به طور همزمان در سراسر شهرستان انجام 
که  چرا  دهد  نمی  جواب  ای  نقطه  صورت  به  و  گیرد 

سگها بالفاصله جایگزین میشوند.
بحث  دستورالعمل  آخرین  طبق  بر  گفت:  مختاری 

سال  و  اجرایی   ۸۷ سال  در  که  ها  سگ  ساماندهی 
و  مفید  به دو گروه  ها  ابالغ شد سگ  گذشته مجددا 
هستند  مفید  هایی  سگ  شوند،  می  تقسیم  غیرمفید 
که از لحاظ ژنتیکی باارزش باشند و این سگ ها عقیم 
سازی و شناسنامه دار می شوند و به جاهایی که نیاز 

داشته باشند واگذار می شوند.
سخن آخر

دیگری  مساله  هر  از  که  موضوعی  رسد  می  نظر  به 
مهم تر است، تغییر دیدگاه مردم  و مسئوالن نسبت  
به سگ های ولگرد یا همان بدون صاحب  است چرا 
که نمی توان به صورت کامل سگ های ولگرد را جمع 
آوری کرد. از این رو احداث پناهگاه نگهداری حیوانات 
و جمع آوری مستمر این دسته از حیوانات با یک برنامه 
امکان  اینکه  به  توجه  با  و  شود  انجام  باید  مدت  بلند 
تشخیص سگ های دارای صاحب از سگ های ولگرد 
مشکل است نیاز به تالش و همکاری عموم دامداران و 
مردم مناطق شهری و روستایی جهت جلوگیری و رها 

سازی سگ ها در معابر عمومی می باشد.

 در این ایام که ستاد ملی کرونا مسافرت ها را محدود کرده 
است و در شهرهای شمالی گیالن و مازندران وسایل نقلیه غیر 
بومی را روزانه ۵۰۰ هزار تومان جریمه می کنند و در برخی 
با جریمه های  ترافیکی  ایران هم محدودیت های  شهرهای 
مختلف و در تمام شهرهای ایران هم برای جلوگیری از شب 
نشینی های غیر ضروری و خودخواسته وسایل نقلیه عبوری 
را از ساعت ۱۰ شب تا ۴ صبح دویست هزار تومان جریمه 
می کنند چاره ای نیست جز اینکه طول و عرض زمان را به 
عقب برگردیم و بار دیگر گذشته خود را مروری دوباره بکنم و 

در اختیار خوانندگان نشریه قرار بدهم.
 اما قبل از اینکه این کار را انجام دهم موقعیت کنونی کرونا  
بار دیگر از نظر بگذرانیم که  ایران و جهان را یک  یک  در 
ببینیم ما در کجای  کرونا ایستاده ایم وجهان در کجا قرار 
گرفته است. با توجه به اینکه در ۵۰ کشور ثروتمند جهان 
متاسفانه  است  شده  شروع  کرونا  بیماری  واکسیناسیون 
کشورهای فقیر و ضعیف به علت های گوناگون هنوز نتوانسته 
است  کرده  پیدا  را  حیات  آب  حکم  که  واکسن  این  به  اند 
دسترسی داشته باشند. جهش ژنتیکی کرونا هم در این زمان 
آفریقای  و  برزیل  و  انگلیس  در  و  است  قوز شده  باالی  قوز 
جنوبی متاسفانه این  ویروس جهش بیولوژیکی پیدا کرده و 
بیشتر کشورهای جهان رابطه خود را با این کشورها قطع و یا 

به حداقل رسانده اند.
متاسفانه تلفات روزانه در این کشورها و چند کشور اروپایی و 

آمریکا و کانادا چند روزی باالی هزار نفر بوده است.
 کادر پزشکی این کشور ها شبانه روز تالش کرده اند تا بر 
این بیماری غلبه کنند و خوشبختانه تا اندازه ای هم موفق 
شده اند که روز به روز تلفات را پایین بیاورند. ولی متاسفانه در 
اثر مسافرت افراد مبتالی این کشورها به سایر مناطق جهان 
رفته اند و اکنون نشانه ای از این بیماری در سایر کشورهای 
دیگر هم خود را نشان داده است. خوشبختانه کادر درمانی 
افراد  تمام کشورهای دیگر هم  سعی خود را می کنند که 
مبتال را که به این کشورها مسافرت کرده اند در قرنطینه نگه 
دارند و جلوی شیوع این بیماری را بگیرند. تاکنون هم تا اندازه 
ای موفق بودند که با قطع پروازهای هوایی از گسترش این 

بیماری در سطح وسیع تری جلوگیری کنند .
متاسفانه تاکنون در جهان باال ۹۴ میلیون نفر به این بیماری 
این  عمر  از  سال  یک  از  بیشتر  که  حالی  در  شده اند،  مبتال 
بیماری نمی گذرد و تازه در یک چهارم جهان واکسیناسیون 
شروع شده و نتیجه واکسیناسیون هم تحت اثر جهش های 
ژنتیکی این ویروس قرار گرفته و واکسنها هم مرتب و به طور 
یکنواخت مورد آزمایش دوباره قرار می گیرند و آزمایشگاه ها 
مجبور شده اند تغییراتی در ترکیبات شیمیایی این واکسن ها 

ایجاد کنند که بتوانند علیه ویروس موثر باشند.
 به همین خاطر سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است 
که تا آخر سال میالدی جدید نمی توانند به طور قطع و یقین 
اعالم کنند که این بیماری در اخر سال ۲۰۲۱ در چه وضعیت 

قابل قبولی قرار دارد .
پایان سال  در  بهداشت جهانی  سازمان  گفته سران  به  بنا 
۲۰۲۱ به شرط اینکه همه آدمیان از ماسک استفاده کنند و 
فاصله اجتماعی حداقل ۲ متر  را با یکدیگر رعایت کنند و از 
شستن مرتب دستها و صورت با اب و صابون و یا مواد شوینده 
غافل نشوند .میشود گفت میشود با این بیماری مدارا کرد تا 
اینکه در آینده ای که معلوم نیست چه مدت طول بکشد بر 

این بیماری سازمان های بهداشتی غلبه کنند.
و  آمریکا  و  اروپا  در  مختلف  دارویی  شرکت های  تاکنون   
اقیانوسیه  ۱۶ واکسن مختلف تهیه کرده اند که به تولید انبوه 
واکسن ها  این  از  در ۵۰ کشور جهان  اکنون  و  است  رسیده 
استفاده می شود. بنا به اظهار سران سازمان بهداشت جهانی 
به کشوری می شود گفت که از نظر این بیماری ایمن شده 
است؛ شرط آن این است که حداقل ۷۵ درصد جمعیت آن 
کشور واکسن کرونا را در دو مرحله دریافت کرده باشند. ولی 
متاسفانه قبل از آن ایمنی در کشور میسر نمی شود مگر مرز 

۷۵ درصد برسند.
همراه  ایران  پاستور  انستیتو  هم  ایران  خودمان  کشور  در 
کشور کوبا  قراردادی بسته اند که واکسن سوبرانای ۲ کوبا 
را که مرحله اول و دوم آن در کوبا شروع شده و قرار شده 
است که مرحله سوم آن در شرکت دارویی برکت وابسته به 
اند  تاکنون موفق شده  امام شروع شود  اجرایی فرمان  ستاد 
این واکسن را به طور آزمایشی به تعدادی افراد تزریق کنند 
و هر هفته افراد مورد آزمایش را به دقت تحت نظر پزشکی 

قرار دهند. 
 در ضمن قرار شده است ایران ۱۶ میلیون واکسن کوواکس و 
۱۶ میلیون دوز دیگر واکسن از کشور چین و روسیه خریداری 
کنند و قبل از واکسن مشترک کوبا و انستیتو پاستور ایران این 

واکسن مورد استفاده قرار گیرد که تا این زمان در حد صحبت 
های مقدماتی است.

 در ضمن بنا به گفته آقای محمد رهبررئیس اجرایی فرمان 
امام اگر چنانچه واکسن مشترک کوبا و ایران بتواند از عهده 
تولید  به  و  برآید  باموفقیت کامل  مربوط  ازمایش های  تمام 
تابستان ۱۴۰۰  اوایل  یا  و  بهار  اواخر  در  برسد حداقل  انبوه 
ایران و کوبا شروع خواهد  با واکسن مشترک  واکسیناسیون 

شد .
بگذریم تا آن موقع وقت زیادی باقی است و حرف و حدیث در 
این مورد بسیار است به امید اینکه تمام آزمایش ها با موفقیت 

به انجام برسد به شرح خاطرات گذشته خود می پردازم.
۱ -  "زنان روستایی ایران چه رنگی را دوست دارند" 
 راستش این مطلب اصال به ذهن من خطور نکرده بود تا 
اینکه در سال ۱۳۵۴ شمسی که در سال چهارم رشته مشاوره 
و راهنمایی در دانش سرای عالی  تهران آخرین روزهای پایان 
تحصیلی خود را می گذراندم. چرا که متاسفانه بعدها  فرصتی 
برای من پیش نیامد که تحصیالت خود را ادامه دهم  و در 
همین دوره لیسانس در همان اولین پله های تحصیلی درجا 

زدم" 
که  نیساری  احمد-  دکتر  آقای  ما  اقتصاد   استاد  روزی 
خدایش او را بیامرزد همراه دانشجویی فوق لیسانس از ژاپن 
که رشته طراحی پارچه خود را به تازگی به پایان رسانده بود 
و از یکی از کارخانه های پارچه بافی ژاپن بورسیه تحصیلی  به 
مدت یک سال به او تعلق گرفته بود و از طرف کارخانه پارچه 
بافی به استاد اقتصاد ما معرفی شده بود که تحقیق یک ساله 

خود را در ایران زیر نظر دکتر احمد نیساری  بگذراند.
با معرفی این استاد  در این یکسال به سراسر ایران مسافرت 
کرده و با زنان روستایی ایران مصاحبه کرده بود که چه رنگی 
را دوست دارند. حاال که نتیجه تحقیقات او  به پایان رسیده 
بود و قصد بازگشت به ژاپن را داشت نتیجه تحقیقات خود را 
در ۵ نسخه تایپ کرده بود .همراه استاد اقتصاد ما به کالس ما 
آمده بود که نتیجه تحقیقات خود را برای دانشجویان کنفرانس 

وار بیان کند و نظرات خود را هم در پایان مقاله اش بگوید.
 شرح مختصری از استان های ایران و شهرهای مهم آن و 
دهکده هایی را که رفته بود همراه با برداشت هایی که در این 
سفر یادداشت کرده بود برای ما شرح داد و در آخر هم برای 
اینکه بورسیه خود را که کارخانه پارچه بافی ژاپن در اختیار 
او گذاشته بود حالل کرده باشدبه جوابی که کارخانه  از او 
خواسته بود با دالیل منطقی و گزارشهای میدانی جواب داده 
بود که زنان روستایی ایران به پارچه هایی که به آنها اختصاص 

داده می شود فقط پارچه هایی مورد عالقه آنهاست که گل 
ها و نقش و نگارهای پارچه بیشتر رنگ قرمز در آن به کار 
رفته باشد. خودش با  مقایسه روستاهای ایران با یکدیگر به 
این نتیجه رسیده بود که چون زنان روستایی ایران بیشتر در 
میان دشت و جنگل و طبیعت روزگار خود را می گذرانند و 
غرق در طبیعت سبز هستند دوست دارند پیراهنی که می 
پوشند کمتر زمینه سبز داشته باشد و ترجیح می دهند که 
در نقش گل ها و زمینه پارچه ها بیش از رنگ قرمز استفاده 
شود. وقتی سخنرانی دانشجوی فوق لیسانس ژاپنی به اتمام 
رسید من فهمیدم ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم در اثر 
بمباران های ناشی از جنگ به تلی از خاک تبدیل شده بود و 
دو شهر مشهور آن هیروشیما و ناکازاکی در ششم و نهم ماه 
اوت ۱۹۴۵ با بمب اتمی ویران شد و  هزارها کشته و مجروح 
و ناقص الخلقه از خود به جای گذاشت و هنوز که هنوز است 
جای این دو شهر در میان شهرهای دیگر ژاپن خالی است و 
مقام واقعی خود را پیدا نکرده است، آب و هوا و خاک این 
دو شهر هنوز بعد از ۷۵ سال که از آن فاجعه شوم می گذرد 
هنوز آلوده است از خاکستر جنگ جهانی دوم نسلی در ژاپن 
پا گرفته است که مانند بعضی از زمامداران کشورهای دیگر که 
فقط تا نوک پای خود را می بینند نیستند و خیلی دورترها را 

می بینند و آینده نگر  هستند.
 شدیدترین زلزله در ژاپن با کمترین تلفات روبه رو می شود.  
ژاپن تا کنون چند سونامی ویرانگر را پشت سر گذاشته ولی 
جمعیتی  نظر  از  است  مانده  باقی  استوار  و  ثابت  همچنان 
سالخورده ترین  افراد در ژاپن زندگی می کنند و با این حال 
شیوع کرونا در ژاپن حداقل تلفات را داشته است چرا که هیچ 
گاه هیچ مساله و  مشکل اجتماعی و زمینی و هوایی را ساده 
نمی گیرند. همیشه عمق مشکالت را می شکافند و تجزیه و 
تحلیل می کنند و از هیچ مشکل کوچکی هم نمی گذرند. نمونه 
به  کرده اند  خوبی حل  به  که  را  خود  کشور  مشکالت   اش 
نیازهای ساکنان کره زمین می پردازند. یک نمونه آن همین" 
زنان روستایی ایران چه رنگی را دوست دارند" مرا یاد سال 
۱۳۵۰ شمسی می اندازد که در روستاهای شهرستان داراب 
معلم بودم چون در خانه ای بودم که مثل فرزند خودشان برای 
من غذا می پختند و لباس هایم را می شستند و خانه را تمیز 
میکردند. وقتی خدمتم در شهرستان داراب به اتمام رسید و 
به تهران رفتم از خیابان بهار تهران که بهترین مغازه پارچه 
فروشی ها را دارد سه متر پارچه پیراهن که گران ترین قیمت  
آن زمان متری ۸۰ تومان بود را خریدم که گل های آن و 
زمینه اش همه سبز و آبی بودند  و قرمز در آن کمتر به کار 

رفته بود.  بعد از اینکه پارچه را به آنها دادم و مخصوصا به 
آنها گفتم این پارچه را از بهترین مغازه های تهران  مخصوص 
آنها خریده ام به محض اینکه پارچه را از کاغذ کادو بیرون 
آوردند  کلمه آقی) آق( گفتند و پارچه  را جلویم پرت کردند 
از بی ادبی آنها خیلی ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم 
بعد از اینکه فهمیدم پارچه  مورد پسند آنها نیست به آنها حق 
دادم که آن کلمه که زشت ترین کلمه  شهرستان داراب بود 
را به من بگویند. توانستم سر و ته قضیه را با ۱۵۰ تومان پول 
بهم آورم که خیلی خوشحال شدند و مرتب تشکر می کردند. 
وقتی همان پارچه را به یکی از اقوام خود در  شهرستان دادم 
که اتفاقاً خیلی شیک پوش بود مرتب آدرس پارچه فروش را از 
من می گرفت و چقدر به به و چه چه  میگفت. مثال بعدی در 
اوایل انقالب ۱۳۵۷ که تاچند سال کارخانه های  پارچه بافی 
ژاپن بهترین چادر مشکی زنانه را مخصوص زنان ایران طراحی 
و به بازارهای ایران سرازیر می کردند تا اینکه بازارهای ایران از 

چادر سیاه اشباع شد و دیگر فروشی نداشتند . 
در آن موقع بود که در ژاپن که چندین خط تولید خود را به 
چادر مشکی اختصاص داده بودند کم کم  آنها را برچیدند و 
دنبال طرحهای جدیدی رفتند که در کشورهای دیگر خواستار 
داشت و به نیازهای آنها جواب می دادند. این مساله به من 
خارق العاده  پیشرفت  که  است  ژاپن  حق   واقعاً  که  فهماند 
داشته باشد. ایران و ژاپن هر دو در یک زمان دانشجو به خارج 
فرستاده اند؛ در  زمان امیر کبیر. حاال ما در کجای این دنیا 

ایستاده ایم و آنها در کجا قرار دارند!؟
آمریکا  در  که  تهران  عالی  دانشسرای  در  استادانم  از  یکی 
تحصیل کرده بود می گفت روزی دانشجویان را به بازدید از 
کارخانه ای در یکی از شهرهای آمریکا بردند. می گفت چند 
نگه  کارخانه  اطالعات  در  را  آنها  داشتم که  ژاپنی  تا شاگرد 
کاتالوگ  مقداری  کارخانه شوند.  داخل  نگذاشتند  و  داشتند 
کارخانه به آنها دادند که آن کاتالوگ ها را مطالعه کنند و به 
بقیه  اجازه دادند که داخل کارخانه شوند. استاد ما میگفت در 
کارخانه چیز جالبی نظر مرا جلب نکرد وقتی بازدید کارخانه 
تمام شد در دفتر اطالعات کارخانه دیدم که همشاگردی های 
ژاپنی من چندین صفحه یادداشت از کاتالوگ ها برداشته اند . 
آن موقع از خودم خجالت کشیدم که من کل کارخانه را 
کارخانه  آن  از  برداشتی  و  نبوده  جالب  برایم  ولی  ام   دیده 
کلی  ها  کاتالوگ  مطالعه  با  ژاپنی  دانشجویان  ولی  نداشتم 
یادداشت برداشته بودند که مطمئن هستم در آینده کارخانه 

ای بهتر از آن که من دیدم برای ژاپن ساخته اند.
ادامه دارد...
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