
مس��اله موش هاي ته��ران هيچگاه حل نش��د؛ فقط 
شهرداري تهران در دوره محمدباقر قاليباف سرپوشي 
روي اين مساله گذاشت. اگر مي خواهيد بدانيد چگونه 
سرپوش گذاشت، كافي است به خيابان هاي شريعتي يا 
وليعصر سري بزنيد. همه نهرها و جوي هاي كنار خيابان 
با بلوك هاي مخصوص پوشانده و سنگفرش شدند تا 
موش ها در تاريكي زير پوست شهر زندگي كنند. مساله 
موش ها در تهران هرازچندگاهي بر سر زبان ها مي افتد. 
يك روز گفته مي شود ميليون ها موش در شهر جوالن 
مي دهن��د. روز ديگر گفته مي ش��ود موش ها به حال 
مردمان ش��هر مضرند و ده ها موضوع ديگر. به تازگي 
شايعه اي در شهر پيچيده و گفته شده است پيمانكار 
طرف قرار داد شهرداري كه قرار بوده به مساله موش ها 
رس��يدگي كند، خودش موش به ش��هر مي آورده تا 
قراردادش تمديد شود؛ ادعايي كه مديرعامل شركت 
ساماندهي صنايع و مش��اغل شهر تهران آن را قويا رد 

كرده و درباره اش توضيح داده است. 
فرهاد افش��ار، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل شهر تهران با بيان اينكه شركت هاي پيمانكاري 
در حوزه مقابله با حيوانات موذي تنها براي »فعاليت، 
ميزان تجهيزات و منافذي كه در حوزه مقابله با موش ها 
مسدود مي كنند« از اين شركت پول دريافت مي كنند، 
گفت: ورود موش هاي زنده از ساير نقاط ديگر به شهر 
تهران براي دريافت پول از اساس شايعه اي بيش نيست.

موضوعي كه پرونده آن شايد به شكل جدي، 5-4 سال 
پيش باز شد.

ماجرا از چه قرار بود؟
تابس��تان 4 س��ال قبل بود كه محمد حقاني، رييس 
كميته محيط زيست شوراي شهر در صحن علني شورا 
رسما اعالم كرد كه در تهران بيش از 50 ميليون موش 
وجود دارد. به دنب��ال اين اعالم، دقيقا روز اول مهرماه 
سال 1393 بود كه روزنامه اعتماد طي گزارشي با تيتر 
»سهميه هر تهراني چهار موش« به بررسي اين مساله 
پرداخ��ت و در آن دوباره به نقل از محمد حقاني اعالم 
كرد كه در تهران بيش از 50 ميليون موش وجود دارد... 
وي در آن گزارش موش هاي تهران را به س��ه دس��ته 
موش هاي خانگي، »رات« هاي س��ياه و »رات« هاي 
قهوه اي تقس��يم كرده گفته بود: بيشترين موش هاي 
تهران، »رات« هاي قهوه اي يا نروژي اس��ت كه اتفاقا 
خطرناك ترين آنها نيز محسوب مي شوند و نوعي موش 

صحرايي هستند.
وي درم��ورد آمار 50 ميليوني موش هاي پايتخت نيز 
گفت: دراين مورد آمارمختلفي وجود دارد. گروهي از 
سازمان ها ۲0، گروهي ديگر 30 و گروهي ۶0 و حتي 
۷0 ميليون موش را اعالم كرده اند. اما آنچه مسلم است 

تعداد آنها كمتر از 30 ميليون نيست.
حقاني دلي��ل وجود بيش��ترين جمعي��ت موش ها 
درمناطق ۶  و ۲0 را به ترتيب رستوران ها و فست فودها 
درمنطقه ۶ و زمين هاي كشاورزي درمنطقه ۲0 دانسته 
و گفت: از س��ال 13۸۲، ش��ركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل ش��هرتهران متولي مقابله با موش ها شد كه 
بعدها اين مس��ووليت به ستاد محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري منتقل شد؛ گرچه برخالف شعارها و 
گزارش هايي كه داده مي شود، به دليل عدم شناخت 
درست و مقطعي و گذرا بودن مقابله، تا امروز شهرداري 

توفيقي در مهار جمعيت موش ها نداشته است.
اين عضو شوراي شهر چهارم با اعالم اينكه براي كشتن 

هر موش 1۲0 هزارتومان و درنتيجه براي كشتن تمام 
30 ميليون موش 3 هزار و ۶00 ميليارد تومان بودجه 

الزم است.
 »قاسم علي اكبر«، پژوهشگر مبارزه با موجودات مهاجم 
كه در آن نس��بت به افزايش نجومي تعداد موش ها و 
احتمال حمله آنها به انس��ان ها خب��رداده بود. وي در 
مورد صحت ادعاي وجود 50 ميليون موش در تهران 
به »اعتماد« گفت: من حتي معتقدم كه تعداد بيشتر 
از اين ارقام است چرا كه متاسفانه روش هاي نادرست 
براي مقابله با موش ها باعث شده تا نه تنها از تعداد آنها 
كم نش��ود كه حتي باعث مقاوم شدن و جهش يافتن 
گونه هاي موش هاي تهران و درنهايت چند برابر شدن 

آمار آنها طي سال هاي اخير شده است. 
»رضا قديمي«، مديرعامل وقت شركت ساماندهي آن 
روزها نيز در گفت وگويي با »اعتماد«، ادعاهاي مطرح 

در اين گزارش را كامال تكذيب كرده، ضمن رد سخنان 
علي اكبر تلويحا وي را فردي سودجو خوانده اعالم كرد 
كه تهران فقط چيزي ح��دود 1/5 تا ۲ ميليون موش 
دارد. سال بعد رضا قديمي در جلسه نشست مشتركي 
با حضور رحمت اهلل حافظي با ذكر اينكه چيزي حدود 
٢٥٠ هزار موش در تهران كم شده است مدعي شد كه 
تهران تنها 1/5 ميليون موش دارد. ضمن آنكه مدعي 
شد كه آمارگيري از موش ها به روشي كامال علمي و از 

طريق يك دانشگاه معتبر انجام شده است. 

دوباره موش ها...
دي 9۶ بود كه فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران، 
ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس 
پرده از حقيقت برداش��ت و اعالم ك��رد كه در كنار 
موضوع آلودگي هواي ته��ران به عنوان يك بحران 
زيس��ت محيطي، وجود حيوانات م��وذي همچون 
موش ها دومين ابرچالش كالنش��هر تهران است. از 
سوي ديگر، مهرداد بائوج الهوتي، نماينده مجلس 
با تاكيد بر اينكه وجود جمعيت گس��ترده موش در 
پايتخت يكي از مهم ترين معضالت آشكار اين شهر 
است، بيان كرد: موش ها در سطح شهر تهران به طور 
گسترده پراكنده بوده و به صورت مداوم نيز در حال 
زاد و ولد هس��تند كه اين ام��ر نه تنها در زمان وقوع 
زلزله بلكه در س��اير برهه هاي زماني هم مي تواند به 
عنوان عامل شيوع بيماري ها براي مردم مشكالتي را 
ايجاد كند. به گزارش خانه ملت، رييس اداره حفاظت 
محيط زيست اس��تان تهران هم در مورد سرنوشت 
موش ها بعد از وقوع بحران ها و خطرات ش��ان براي 
مردم زلزله زده گفته است: قطعا اگر بحراني رخ دهد، 
اين موج��ودات مي توانند از عوامل تش��ديدكننده 
خسارات باشند و حتي مي توانند براي افرادي كه زير 
آوار مانده و زخمي مي شوند، مشكالت بسياري را به 
وجود آورند. با اين حال احمد صادقي، رييس مركز 
مديريت محيط زيست و توس��عه پايدار شهرداري 
تهران وجود موش هاي آدم خوار در زلزله احتمالي را 
تكذيب كرد و گفت: مسووالن به جاي انتشار نگراني 
و حرف ه��اي بي پش��توانه، سيس��تم هاي مديريت 
بحران را با همكاري مناس��ب و مسووليت محوله با 
هماهنگي رييس مديريت بحران شهر تقويت كنند.

پيام محبي، رييس جامعه دامپزشكان ايران حتي پا را از 
اين نيز فراتر گذاشته، درباره شايعات پيدايش موش هاي 
آدم خوار در خرابه هاي پس از زلزله، گفت: موش هايي 
ك��ه در حال حاضر در تهران وجود دارند، تا حد زيادي 
وحشي بوده و در صورت به وجود آمدن شرايط الزم، به 

ساير موجودات حمله مي كنند.
در اين آشفته بازار اما به نظر مي رسد پيمانكاراني كه 
مسوول از بين بردن موش ها هستند از همه بيشتر سود 
مي كنند. به نحوي كه حتي گفته مي شود پيمانكاران 

ب��راي دريافت پول بيش��تر، موش هاي زن��ده اي را از 
حاشيه شهرها به تهران مي آورند و آنها را رها مي كنند. 
موضوعي كه البته ديروز افشار، مديرعامل ساماندهي 
مشاغل شهرداري تهران در واكنش به آن گفته بود: ورود 
موش هاي زنده از ساير نقاط ديگر به شهر تهران براي 

دريافت پول از اساس شايعه اي بيش نيست!
مس��اله موش ها به قدري اهميت دارد كه هر س��اله 
مدي��ران و كارشناس��ان محيط زيس��ت درباره اش 
حرف بزنند اما جاي خالي راهبرد مشترك و روشن 
در اين س��خن گفتن ها ديده مي ش��ود. اس��ماعيل 
كهرم، كارش��ناس برجس��ته محيط زيست، درباره 
اهمي��ت موش ها پيش از اين در »اعتماد« نوش��ته 

است: »موش چه اعجوبه اي است كه در انبار ناوهاي 
هواپيمابر هم النه مي كند، زاد و ولد مي كند و كسي 
هم از پس او برنمي آيد. بنده چند س��ال قبل كتابي 
به عنوان »حيات وحش در خانه ش��ما« را منتش��ر 
كردم و مطالعات ف��راوان در مورد ان��واع جانوراني 
كه در اي��ن كتاب ذكر ك��رده بودم، آغ��از كردم. از 
توانايي هاي موش متعجب و نگران ش��دم. نگران از 
اي��ن بابت كه اگر به آنها ش��انس بدهيم، مانند قرن 
١٩ موجب ش��يوع بيماري طاعون خواهند شد. در 
قرن نوزدهم بيش از يك چهارم از جمعيت اروپا جان 
باختند! بنده شاهد بودم كه علما و فضالي انگليسي 
از جمله اكولوژيس��ت ها تصمي��م گرفتند يك تونل 
٥٠٠ متري را با آنچه در اختيار داش��تند؛ س��موم، 
گرمايش، سرمايش، الكتريسيته، انواع امواج و غيره 
را از ش��ر موش ها برهانند! نتوانستند كه نتوانستند 

و عجز خود را اعالم كردند!« همين بخش از نوشته 
كهرم نشان دهنده اهميت ماجراست. يكي از داليلي 
كه تصميم گيري درباره مديريت مساله موش ها را 
با مش��كل مواجه مي كند، نبود آم��ار دقيق در اين 
حوزه است. مشكلي كه البته فقط محدود به مساله 
موش ها نيست و مديران ش��هري در بسياري ديگر 
از مسائل ش��هر هم با فقدان داده هاي قابل استناد 

روبه رو هستند.

همه چيز در كنترل است ...!
با وج��ود تمام اين ضد و نقيض ه��ا، صدر اعظم نوري، 
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر 
معتقد است كه در مورد موش ها چيز غيرعادي و خاصي 
در تهران وجود ندارد. وي در گفت وگو با »اعتماد«، در 
مورد ادعاي برخي از كارشناسان كه معتقدند در زير پاي 
تهراني ها دريايي از لشكرهاي موش ها قرار دارد، گفت: 
اينها همه تصورات ذهني برخي از آدم هاس��ت و اصال 
جنبه علمي ندارد. فكر مي كنم قبل از اينكه بخواهيم 
موضوعي را مطرح كنيم حداقل از لحاظ عقالني آن را 

بسنجيم ... !
وي در م��ورد آمار موش هاي تهران ب��دون اينكه رقم 
مشخصي را ذكر كند، گفت: مرجع مقابله با موش ها، 
شركت ساماندهي مشاغل تهران است كه در جلساتي 
كه با ما داش��ته، گزارش هايي را ارايه داده كه در ظاهر 
نش��ان مي دهد كارهاي خوب��ي را در اين زمينه انجام 
داده اند و برنامه هاي خوبي را نيز براي آينده ارايه داده اند . 
اما در مورد موش ها بايد يك كار علمي مورد وثوقي انجام 
شود، وگرنه نمي توان به همين س��ادگي به آمارهاي 
مختلفي كه ارايه مي شود استناد كرد و باعث تشويش 

اذهان عمومي شد .
نوري در پايان تاكيد مي كن��د: اصوال موش ها جزيي 
از چرخه اكوسيستم طبيعي جهان هستند و نبايد از 
بين بروند بلكه بايد جمعيت آنها كنترل شود. بهترين 
راه براي اينكار نيز، حفظ بهداشت عمومي در معابر و 
به خصوص حساسيت در جمع آوري زباله هاست كه 
اميدواريم هموطن��ان با درك اهميت مس��اله، آن را 

رعايت كنند ! 
بدين ترتيب به نظر مي رس��د در م��ورد موش ها نيز 
مانند بسياري ديگر از موضوعات شهري، همچنان 
همان نقط��ه اي قرار داريم كه بوده ايم. يعني نه آمار 
قابل اعتم��ادي از تعداد موش ها داري��م و نه روش 
علمي قابل دفاعي براي كنترل جمعيت موش ها. به 
بياني اگر متهم به تش��ويش اذهان عمومي نشويم، 
بي راهه نباش��د كه بگوييم، آمار 30 تا 50 ميليوني 
موش ها ش��ايد، چندان هم دور از ذهن نباش��د! كه 
اگر چنين باشد، بايد منتظر كليد خوردن يك فيلم 
هاليوودي در آينده اي شايد نزديك و شايد دور، در 

تهران باشيم. فيلمي ترسناك و .... 

شايعه وارد كردن موش به شهر از سوي پيمانكار دوباره مساله موش ها را بر سر زبان ها انداخت

موردعجيبموشهاوآدمها

تعداد موش هاي تهران زياد است؛ 
اين جمله در س��ال هاي گذشته از 
زبان چند نف��ر از مديران مرتبط و 
نامرتبط شهري و كارشناسان محيط 
زيست بازگو شده است. از يك و نيم 
ميليون تا 50 ميلي��ون! هم تعداد 
موش هاي تهران را تخمين زده اند. 
روزي جناب اسماعيل كهرم، كارشناس شناخته شده حوزه 
محيط زيست در همين »اعتماد« نوشته بود: »ما به هيچ 
عنوان نمي توانيم موش ها را به كل حذف كنيم ولي مي توانيم 
تعداد آنها را كاهش دهيم و آنها را از منزل مان دور نگه داريم. 
حدود ٣٥ نوع بيماري كامال به موش ها وابسته است. يكي از 
آنها طاعون است. همين. ما در تهران، با سر پوشيده كردن 
جوي ها و انبوه زباله كه در آنها مي ريزيم، شيرخوارگاه موش ها 
را تاسيس كرده ايم. خدا كند به خانه هاي ما رخنه نكند.« 
همين چند جمله از ادبيات شيواي آقاي كهرم ماجرا را براي 
ما روشن كرده اس��ت كه اوال فارغ از تعداد واقعي موش ها، 
آنچه مهم است راهبرد مديريت شهري و شهروندان در برابر 
اين خطر است  و مساله ما با موش ها از همين جا آغاز مي شود. 
اينكه مديران شهري آنقدر سرشان به جلسه و گرفتاري هاي 
اداري گرم است كه كمتر فرصت مي كنند براي موش ها هم 
وقت بگذارند. اين جمله به معناي ناديده گرفتن كوشش هاي 
ش��هرداري در دوره فعلي و گذش��ته در اين حوزه نيست. 
اما وقتي هيچ گزارش مدوني از اين كوش��ش ها به صورت 
شفاف و دقيق منتشر نمي شود مي توان انتظار هر اتفاقي را 
كشيد. مثال يكي اش همين شايعه كه چندي است در شهر 
قوت گرفته و گفته مي شود پيمانكار براي ادامه قراردادش 
با شهرداري موش وارد ش��هر مي كرده است. »مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران« البته اين 
ش��ايعه را رد كرده و به تاكيد گفته است كه شهرداري تنها 
براي »فعاليت، ميزان تجهيزات و منافذي كه در حوزه مقابله 
با موش ها مسدود مي كنند« به پيمانكار پول مي دهد. ما هم 
مي توانيم بر مبناي همين توضيح جناب مديرعامل گمان بد 
را از خودمان دور كنيم و اين توضيح را بپذيريم. اما پذيرفتن 
اين توضيح مساله موش ها را حل و فصل نمي كند. مساله 
موش ها، مساله شفافيت است. تا وقتي كه مجموعه اقدامات 
شهرداري و پيمانكارانش به صورت دقيق و با ادبياتي روشن 
به مردم اطالع رساني نشود؛ مساله موش ها هم مانند مسائل 

ديگر شهر همچون مديريت پسماند در ابهام باقي  مي ماند.

هميش��ه گفته اند ثبات مديريت 
مي تواند به بهبود و تس��هيل امور 
منجر ش��ود اما آنچه در شهرداري 
تهران و در فاصله سال هاي 13۸4 
تا 139۶ روي داد در وجوه مختلفي 
نتيجه اي غير از اين داشت. يكي از 
س��اده ترين كارهايي كه در تهران 
بدون هيچ استاندارد و نظارتي انجام شد و هيچ كس به آن 
توجه نكرد تعويض سنگ فرش خيابان ها و پياده روها بود. 
اين وضع تا به آنجا پيش رفت كه پياده روي خيابان وليعصر به 
عنوان يك خيابان بسيار طوالني پايتخت چند بار )دست كم 
دو بار( در فاصله سال هاي 13۸4 تا 139۶ عوض شد. عالوه 
بر اين پياده روي خياباني نظير شريعتي با حذف جوي آب ها 
تعريض شد و به ظاهر به حال عابر پياده كمك شد و باز هم 
همه اين سطح سنگ فرش شد. بماند كه اين پرسش هنوز 
پاسخ نيافته است كه ميزان سنگ فرش خريداري شده طبق 
تشريفات قانوني خريداري و اجرا شده است. در ماه هاي اخير 
دو بار بحث و طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در 
مجلس ناكام مانده است. شايد خوب بود فقط همين پرسش 
پاسخ داده مي شد كه طبق چه استاندارد و چه رويه اي براي 
خيابان هاي تهران س��نگ فرش تهيه و اجرا شد. اما آنچه 
سنگ فرش و پوشاندن جوي هاي تهران را به اين يادداشت 
مربوط مي كند بحث پنهان شدن جوي ها و عدم نظارت بر 
بهداشت آن است. همه ما به خوبي مي دانيم موش ها و ديگر 
جانوران موذي از فضاي مرطوب و تاريك چقدر اس��تقبال 
مي كنند! بنابراين يك پرسش ساده از مسووالن شهري اين 
است كه چگونه و با چه منطقي جوي هاي تهران را پوشانده 
و روي آن را سنگ فرش كردند كه اينك ندانيم زير آن چه 
خبر اس��ت. عالوه بر اين تهران يكي از شهرهايي است كه 
بس��يار زباله توليد مي كند. همه ما با صحنه از هم پاشيدن 
كيسه هاي زباله و پخش شدن آنها در كنار سطل هاي زباله در 
شهر مواجه بوده ايم. اين مولفه ها دست به دست هم مي دهد 
تا حيوانات موذي شرايط زيست بهتري پيدا كنند. در چنين 
شرايطي حتي سرشماري موش هاي تهران كاري غيرممكن 
يا بسيار بسيار سخت خواهد شد چرا كه عمال از جلوي چشم 
غيرمسلح و مسلح انسان دورشان كرده ايم. به عبارت ديگر 
مديريت شهري در فاصله سال هاي 13۸4 تا 139۲ براي 
آنكه خيابان هاي تهران را مزين و ظاهرش را آراسته كند و از 
حل مساله اي پيچيده و چند وجهي شانه خالي كند سرپوشي 
بسيار محكم و قوي درست كرد و روي اين مساله را پوشاند. 
ماجراي معضالت محيط زيست ماجراي اكوسيستمي است 
يعني يك چرخه در آن دخيل است. طبيعي است براي حل 
مساله جانوران موذي نمي توان با يك شيوه يعني شكار و 
معدوم سازي آنها پيش رفت. تا چرخه زندگي اين جانوران 
موذي به خوبي شناسايي و جغرافياي آن محاسبه و بررسي 
نشود، نمي توان براي حل معضل آنها در زندگي شهري كاري 
كرد. بديهي است اقدام هاي كوتاه مدت و ميان مدت هم تابع 
همين قابل شناسايي بودن هستند و وقتي ما اين مساله را 
مدت هاست پنهان كرده ايم عمق آن را نمي توانيم بشناسيم 
و بررسي كنيم. پس اينك مهم ترين مساله پذيرش معضلي 
عميق زير پوست تهران اس��ت. تا آن را جلوي چشم خود 
ملموس و ش��فاف نكنيم نمي توانيم براي حل آن دست به 
كاري بزنيم به ويژه آنكه مديريت شهري دوره قبل آن را به 

شكلي ماهرانه مخفي كرده بوده است.

حميدرضا خالدي

در باب عالقه پاپ ژان پل دوم به فوتبال
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محمد حقاني پيش از اين گفته بود: از سال 
1382، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهرتهران متولي مقابله با موش ها شد كه 
بعدها اين مسووليت به ستاد محيط زيست 
و توس�عه پايدار ش�هرداري منتقل شد؛ 
گرچه برخ�اف ش�عارها و گزارش هايي 
كه داده مي ش�ود، به دليل عدم شناخت 
درس�ت و مقطعي و گذرا ب�ودن مقابله، تا 
امروز شهرداري توفيقي در مهار جمعيت 

موش ها نداشته است.

زهرا صدراعظم نوري: مرجع مقابله با موش ها، 
شركت ساماندهي مشاغل تهران است كه در 
جلساتي كه با ما داشته، گزارش هايي را ارايه 
داده كه در ظاهر نشان مي دهد كارهاي خوبي 
را در اين زمينه انج�ام داده اند و برنامه هاي 
خوبي را نيز ب�راي آينده اراي�ه داده اند . اما 
در م�ورد موش ها بايد ي�ك كار علمي مورد 
وثوقي انجام شود، وگرنه نمي توان به همين 
سادگي به آمارهاي مختلفي كه ارايه مي شود 

استناد كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان


