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الهه توانا | روزنامهنگار
آد مهایی که در باال و پایینهای زندگی وا نمیدهند ،در نظر ما
پرونده
م اند»؛ وقتی میخواهیم خیال کسی را بابت حضور و
«مثل کوه محک 
حمایتمان راحت کنیم ،میگوییم «مثل کوه پشتتم» .اگر بخواهیم
کاری را شاق و بعید جلوه بدهیم ،یاد «فرهاد کوهکن» میافتیم اما
حاال وضع فرق کردهاست .کوهها انگار خیلی هم محکم و قوی نیستند و کندن و ویران
نشانکارچندانشاقینیست،شایدهمزوربشربیشترشدهاستکهکوهرامیبرد
کرد 
و میتراشد و بیمار و بیرمق رها میکند .یکی در دل کوه جاده میسازد ،یکی ویال؛ یکی
توجویسنگقیمتیوگیاهکمیاب،خاکشرامیروبدودیگریصافشمیکند
درجس 
تا تفریحگاه علم کند .عدهای بین کوهستان و زبالهدانی فرقی نمیبینند و برای عدهای
دیگر کوه ،شکارگاهی است و گونههای جانوریاش ،سیبل های متحرکی که زدن و
کشتن و خوردن شان اسباب سرگرمی است .خالصه
هرکس طلبی از کوه دارد هر طور
کــه شـــده وصــولــش میکند.
امــروز یعنی  19سپتامبر به
مناسبت روز جهانی حفاظت
از محیطزیست کوهستان به
خودمانیادآوریمیکنیمکه
چرا اجازه نداریم به حریم
کو هها تعرض کنیم و
چــه وظــیــفـهای در
قبا لشان داریم
تا همچنان بالنده
و آزاد بمانند ،نه افتاده و
زمینگیر.

حفاظت از کوهستان در کوهستان گردی
ما در برابر محیط پیرامون مان مسئول هستیم؛ درست است که یک
عده اسم و رسمشان «مسئول» است و بابتش حقوق میگیرند و گاهی
چ کاری نمیکنند اما این قضیه مسئولیت را از ما ساقط نمیکند.
هی 
در ادامه در مطلبی با عنوان «اعداد در باره کوهستان چه می گویند؟»

اگرکوهنوردیمیکنید...

اگرشاهدکوهخواریهستید...

اگردرکوهکمپمیزنید...

 1اگرکوهنوردی،تفریحمحبوبتاننیستوبرایتعطیال 
ت
تان برنامههایی غیر از کمپ زدن دارید ،باز هم کوهها به توجه و
کمکشمانیازدارند.اصل 45قانوناساسیمیگوید«معادن،
ی عمومی ،کوهها،
دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر آبها 
درهها ،جنگلها ،نیزارها و بیشههای طبیعی ،ثروت عمومی
بهحساب میآیند و طبق مصالح عامه باید نسبت به آنها عمل
شود» .خب واضح است که کوه خواری و آواره کردن گونههای
حیوانیوازبینبردنگونههایجانوریکوهستانهاوتحمیل
یبهزندگیامروزماونسلآینده،بامصلحت
تمحیط 
تبعاتزیس 
عمومیمنافاتدارد.
 ۲حاال که میدانیم هر نوع دستدرازی به طبیعت از جمله
کوهها،تصرفعدوانیب هشمارمیرود،موظفهستیمدرصورت
نکه چه کسی و چه نهادی و با چه
مواجهه با این رفتار ،فارغ از ای 
میزانبرخورداریازقدرتمشغولانجامشاست،آنراگزارش
بدهیم حتی اگر ته دلمان بدانیم زور ما به گردن کلفت های
کوهخوار نمیرسد .ما ب ه هر حال باید تالشمان را بکنیم و خب
در مواردی گزارشهای مردمی و پیگیریهای متعدد توانسته
استپروژ ههایآسیبرسانبهطبیعترامتوقفکندیادستکم
جلویصدم ههایاحتمالیآیندهرابگیرد.
 ۳مصادیق کوه خواری ،مشخصهستند و در همین پرونده
ن حال یادآوریاش
هم بهاختصار به آنها اشاره کردهایم .با ای 
بیفایده نیست؛ هر نوع تغییر کاربری در تپهها و کوهها معادل
کوهخواریاست.ساختجاده،تل هکابین،تفرجگاه،فرودگاه،
رستوران و مجتمع های مسکونی در ارتفاعات ،نمونههای
رایج کوه خواری است که روز بهروز هم بیشتر میشوند و به
نظر نمیرسد جز در حوزه حرف ،تصمیمی برای مبارزه با آن
نحالنهادیکهب هعنوانمتولیکوهها
وجودداشت هباشد.باای 

شگفتهدربارهکمپرهاهمصدقمیکندامااینگروهدومچوننسبت
 1پرواضحاستکهنکاتپی 
به کوهنوردی تفریحی زمان بیشتری را در طبیعت میمانند ،باید حواسشان به چیزهای بیشتری
باشد؛ازجملهبهتوالترفتندرارتفاعات!بعضیهامعتقدندمدفوعانسانیدرحکمکودنهتنهابرای
یهایمدفوعرا
طبیعتضررینداردکهاتفاقامفیدهمهستامااینتصوراشتباهاست.باران،باکتر 
یهایعفونیازطریقمدفوعانسانب هراحتی
بهجریانهایآبمثلرودخانههامنتقلمیکندوبیمار 
شیوعمییابد.پساگردرنزدیکینهریکمپزدهاید–کهازلحاظایمنیتصمیماشتباهیاست-برای
اجابت مزاج دستکم70متر از آن فاصله بگیرید و حفرهای به عمق 15تا20سانتیمتر ایجاد کنید
تا مدفوع در آن دفن شود .دستهایتان را در جریان آب نشویید و درعوض از ژل ضد عفونیکننده
استفادهکنید.
 ۲مداممیشنویمکهنبایددرطبیعتآتشروشنکرداماهمچناندرکوههاوجنگلهاودشتهاآتش
تکمچطورآتشروشنکردنرایادبگیریم.اگردرکوهیاهرجایدیگریکمپ
برپامیشود.خبدس 
یزنید،باخودتانمنقلببرید.اگرفراموشکردید،باچندتاسنگرویقسمتیاززمینکهگیاهیبر
م 
آننروییدهاست،اجاقیبسازیدوآتشرادرآنشعلهورکنید.هیزمآتشتانراازچوبهایخشکافتاده
رویزمینفراهمکنیدوشاخهدرختانرانشکنید.
 ۳اگربهحیوانیبرخوردید،بهاونزدیکنشوید؛لمسشنکنیدوغذابهاوندهیدحتیاگربهنظرتان
رسید «وای چه پرنده بامزهای!» .حیوانات در طبیعت برای غذا پیدا کردن نهتنها به کمک انسان نیاز
ندارندکهاتفاقااینکارمیتواندبهآنهاآسیببرساند؛همبهدلیلنوعغذاییکهمامصرفمیکنیمو
ندلیلکهاگرحیوانبهغذایدستیعادتکند،توانایی
برایمعدهحیواناتمناسبنیستوهمبهای 
شکاروادامهحیاتشمختلمیشود.
 ۴ایجادسروصدادرکوهستان،نظمطبیعیآنرابرهممیزندودرزمره
نطورکهآبوخاککوهنباید
انواعآلودگیطبقهبندیمیشود.پسهما 
آلودهشود،آلودگیصوتیونوریهممجازنیستوبراکوسیستمتأثیرمنفی
میگذارد.اگربچههاراباخودتانبهکمپمیبرید،الزماستپیشازسفر
از سطح کره زمین را کوهها
حتماهمهایننکاترابهآنهاآموزشبدهیدواگرحیوانخانگیهمراهتان
تشکیل دادهاند
است،بایدحواستانراچندینبرابربیشترجمعکنیدتارفتارشآسیبیبه
محیطکوهستاننزند.
کوهنوردها
از
گروهی
بین
کوهی
گیاهان
چیدن
 ۵ب ه همان اندازه که
درصد
طبیعیورایجاست،یادگاریبرداشتنازطبیعتهمبهعادتبعضیاز
ازمناطقتنوعزیستیدنیا
نچهکهدرمحیطکوهستانوجوددارد،
کمپرهاتبدیلشدهاست.هرآ 
در کوهها قرار دارد
متعلق به همان محیط است و شما نباید آن را بردارید یا حتی جابهجا
کنید.هیچگیاهیحتیمیوهکاجکهب هنظرعدهایوسیلهایضروری
برایتزیینخانهاستوهیچحیوانیحتیحشرهکوچکخوشرنگی
 سوم
کهمیتواندکلکسیونحشراتتانراجذابترکندوهیچجزءدیگری
از مردم جهان برای غذا ،چوب ،برق و
ازطبیعتحتییکتکهسنگنبایدتویکولهشماجاخوشکند.
موادمعدنیبهکوههاوابستهاند

25
درصد
30
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معرفیشده،سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریاست؛گرچه
ب ه گفته مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان
حفاظت از محیطزیست ،در این سازمان بخش مجزایی برای
کوهها و آمار مدونی درباره میزان کوه خواری وجود ندارد .خب
درچنینشرایطیاحساسمسئولیتکردندربرابرکو ههاکار
آسانینیستولیدقیقابههمیندلیلاستکهکوههابیشتراز
هرزماندیگرینیازدارندکسیمثلکوهپشتشانبایستد!پس
این شما و این هم شماره سامانه سازمان جنگلها که موظف به
پاسخگوییاست.1504:
یکهکارازمحکمکاریعیبنمیکند،بهتراست
 ۴ازآنجای 
راههــای دیگری هم برای پیگیری و گزارش کوه خواری پیدا
کنیم .سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از راه افتادن
سامانهای با شماره  1656خبر داد که کارش رسیدگی به
گــزارش های مربوط به تصرف زمینهای ملی است .خب با
ن که نه «کوه خواری» ،تعریف حقوقی مشخصی دارد
توجه به ای 
و نه در «زمینخواری» قید شدهاست که ارتفاعات جزو «زمین»
محسوب نمیشوند ،این سامانه هم موظف است گزارشهای
مردمی درباره تصرف در کوهستانها را پیگیری کند .سازمان
منابعطبیعیوشهرداریهاهمازدیگرموسساتیهستندکهباید
بهماپاسخبدهندچرامرزبینکوهودریاوخیابانوشهروروستا
درحالمخدوششدناستوچراسهممااززمینوآسمانمدام
کمتروکمترمیشود.
تشانآشناشدید،
تومشکال 
 ۵خبحاالکهباکو هها،اهمی 
بهاندازه کافی آماده هستید که یک خبر بد بهتان بدهیم و یک
خبر خوب .هر دو خبر را عینا از زبان مدیر انجمن حفظ محیط
کوهستاننقلمیکنیم«:دبیرکلسازمانمللموظف
است هر دوسال یکبار گزارشی از وضعیت کوهستان
درصد
های کشورهای کوهستانی را به مجمع عمومی این
ازجنگلهایجهاندرنواحی
سازمان ارائــه دهد که این نشاندهنده اهمیت
کوهستانیقراردارند
کوهستان و حفاظت از آن است» و خبر بد آن
که «در ایران با وجود اینکه تخریب شدیدی
در کوهها داریم اما اقدامات خاصی از سوی
دستگاههایدولتینمیبینیمواگرهمکاری
دهم
زیستگاهمردمجهاندر تاکنون صــورت گرفته ،از سوی نهادهای
کوهستانواقعشدهاست غیردولتیبودهاست».حاالاهمیتاحساس
تکلیف ما بــرای محافظت از کوهها بیشتر
معلوم میشود؛ کوههای سربلند و بیپناهی که
قرار بود پناهگاهی امن در کره زمین باشند اما ما
درصد
مستقیمیاغیرمستقیمبهآنهاآسیبزدیموحاال
ازآبشیرینمصرفیمردمجهان وقتجبراناست.
ازکوههاسرچشمهمیگیرد

اعداد درباره کوهستان
28
چه میگویند؟
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منابع این پرونده :سازمان حفاظت محیطزیست ،ایمنا ،ایرنا ،پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی ،ایسنا ،پژوهشکده شورای نگهبان ،شهروند

 1بایدبدانیدکههرکوه،ظرفیتپذیرشگردشگرمشخصیداردکهاگرازآنتجاوز
شود،کوبیدگیوفرسایشخاکرابهدنبالخواهدداشت.برنامههایکوهنوردی
یتوجه
عمومایکروزآخرهفت هرابرایگردشانتخابمیکنندوسیلکوهنوردانب 
بهآنکهکوهاصالظرفیتچنینجمعیتیراندارد،روانهقلهمیشوند.
 ۲حتما از کوهنورد های با تجربه شنیدهاید که بهتر است در مسیرهای پاکوب
حرکت کنید و شاید در توضیح برایتان گفته باشند که این مالحظه برای حفظ
ایمنیخودتانضروریاست.اماماجراجوهاوکل هشقهاگوششانبهاینحرفها
بدهکار نیست و ترجیح میدهند مسیرهای میانبر و راههای تازه را امتحان کنند
چونبهجرئتوجسارتخودشاناطمیناندارند؛خبالزماستبدانیدکهاینکار
یکتصمیمشخصینیستبلکهباعثازبینرفتنپوششگیاهیوفرسایشخاک
درنقاطبیشتریازکوهمیشود.
چ وجه مجاز نیست؟
 ۳کسی هست که نداند جا گذاشتن زباله در طبیعت بههی 
خب گرچه این موضوع بدیهی بهنظر میرسد باز هم کوهها مملو از زبالهاند .البته
کوهنوردهایحرفهایمعموالنهتنهازبال هنمیریزندکهدرقالبگروههایداوطلب،
رد خودخواهی دیگران را هم پاک میکنند .اما نکته مهمی که شاید درباره زباله
ندانیدایناستکهحتیپسماندهایتجزی هپذیریمثلباقیماندهغذاوپوستمیوه
همباعثآلودگیمیشوندوتجزیهکاملشانگرچهازموادیمثلپالستیکسریعتر
نکهاینموادبهکودتبدیلخواهند
انجاممیشوداماباززمانمیبردپسب هخیالآ 
شد،درطبیعترهایشاننکنید.
 ۴گیاهانیکهرویکوهمیرویند،قرارنیستبامارویزمینآوردهشوند،بهچند
دلیل؛ وقتی گیاهان کوهی را میچینیم ،فرصت گلدهی و گردهافشانی را از آنها
میگیریموباعثانقراضشانمیشویم.گیاهاندرارتفاعاتباجذبشدنآبدر
خاک،جلویجاریشدنآبوسیالب رامیگیرندپسدرنهایتدودزمینیکهلخت
نکهبسیاریازاینگیاهان،
میشود،تویچشمخودمانمیرود.نکتهمهمدیگرآ 
نشان،زندگیاینحیواناترا
خوراکگون ههایجانوریهستندوچیدنوسوزاند 
بهخطرمیاندازد.
 ۵در ارتفاعات پرتردد ،پناهگاههایی ساخته میشود که ظاهرا اقدامی برای
تأمین آسایش و امنیت کوهنوردان است اما ب ه دلیل استفاده از مصالح ناسازگار
با محیطزیست در آنها عمال باعث آسیب به کوهستان میشوند .غیر از مصالح،
ت و ساز در کوههاست که آلودگی
اصوال برپایی این نوع پناهگاهها مصداق ساخ 
صوتی و زیستمحیطی را در پی دارد .شما بهعنوان یک کوهنورد و بهعنوان کسی
کهدرسرمایهملیکوهستانسهمیدارید،بایدمراجعمربوطراوادارکنیدتادربرابر
کتریناقدامیدرارتفاعاتپاسخگوباشندوب هجایتخریبطبیعت،کمپهای
کوچ 
موقتیوفصلیبرپاکنند.

راجع به اهمیت و نقش مستقیم کوهها در زندگی انسانی خواهیم
گفت اما این تنها یک وجه ماجراست؛ کوهها زیستگاه گونههای
جانوری و گیاهی بسیاری هستند و ما حتی اگر پای خودمان هم
درمیان نباشد ،اجازه نداریم با تعرض به کوه ،حیات موجودات دیگر

را بهخطر بیندازیم .شاید فکر کنید مخاطب این پرونده شما نیستید
چون نه کو هخواری میکنید ،نه شکار میروید و نه تا حاال شعله
کبریت و فندکتان ،باعث آتشسوزیهای کوهستانها شدهاست.
خب البته بابت این چیزها باید به خودتان تبریک بگویید اما شما

هنوز هم در برابر کوهها مسئولاید؛ اگر اهل کمپ زدن در ارتفاعات
هستید ،اگر به طور حرفهای یا آماتور کوهنوردی میکنید و اگر در
اطرافتان کسانی دارند به کوهها آسیب میرسانند ،خب چه کار
میشود کرد؟

