درنگ

فکری به حال هامون بکنید

www.ebtekarnews.com

درياچه هامون (سيستان) با مساحت  4000کيلومتر مربع و عمق متوسط  5متر (در فصول پر آبي) ،بزر گترين درياچه آب شيرين کشور ،سومين درياچه بزرگ کشور پس از خزر و اروميه و هفتمين
تاالب بينالمللي جهان است که در شمال و شمال غربي دشت سيستان (شمال استان سيستان و بلوچستان) قرار گرفته و به  3قسمت پوزک ،صابوري و هيرمند تقسيم شده است که در زمان وفور
آب به هم متصل ميشوند .وابستگي درياچه هامون به رودخانه هيرمند باعث شده تا هرگونه نوسانات در ميزان آب آن ،مشکالتي را براي کل سيستم بوجود آورد .اهميت اين درياچه به خاطر آب
شيرين آن و امکان پرورش و صيد ماهي در سالهاي پر آبي و تأمين علوفه دامها از طريق حاشيه و نيزارهاي آن است.
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درياچه اي که زندگي مردم اش است؛

اخبار
تاکيد روحاني بر ضرورت حفظ محيط زيست تاالب انزلي
حسن روحاني در ديدار از انزلي گفت :اگر مسئله محيط زيست مورد توجه
قرار نگيرد ،حيات و سالمت و زندگي همه ما در معرض خطر خواهد بود.
رييس جمهور در سفر به استان گيالن ،به همراه برخي از اعضاي هيات دولت از
منطقه آزاد انزلي بازديد کردند .در جريان اين بازديد ،گزارشي از وضعيت محيط زيست
استان به وي ارائه شد.در ادامه سفر رييس جمهور به استان گيالن ،دکتر روحاني به
همراه برخي از اعضاي هيات دولت ازمنطقه آزاد انزلي بازديد به عمل آوردند.در جريان
بازديد رئيس جمهور از منطقه آزاد انزلي گزارشي از وضعيت محيط زيست استان به
وي ارائه شد.در بخش گزارش محيط زيست که بر روي يک بنر  15متري به نمايش
در آمده بود ابتدا خانم دکتر ابتکار معاون رييس جمهور و رييس سازمان ،توضيح
کوتاهي درباره محيط زيست استان گيالن ارائه نمود و در ادامه محمد رضا برجي
مديرکل حفــــاظت محيط زيست گيــالن ،توضيحــات جامعـــي با تــوجه به
عکسها و نقشه هاي موجود به رييس جمهور ارائه کرد.حوزه آبخيز تاالب انزلي ،قابليتها
و تهديدات آن از مهمترين مطالب ارائه شده به رييس جمهور بود که مورد توجه
ايشان قرار گرفت.در پايان بازديد،دکتر روحاني در گفتگو باواحد مرکز خبر بر اهميت
محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن تاکيد نمودند .ايشان با توجه به اهميت تاالب
بينالمللي انزلي اضافه نمودند که موضوع تاالب انزلي به عنوان يک ميراث ارزشمند
براي کشور ميباشد و حفظ محيط زيست اين تاالب از ضروريات است و بايد تمام
تالش ها در راستاي توجه به اين مهم متمرکز شود.

مردم ايالم از تردد زائران به عتبات عاليات
هيچ سودي نميبرند
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ادعا کرد :سازمان حج
و زيارت عرضهي تأمين امنيت زائران را ندارد و در حالي سود تردد زائران
عتبات عاليات در مرز مهران را به جيب ميزند که مردم استان ايالم از اين
رخداد عظيم بيبهر ه هستند.
«عبدالرضا عزيزي» در جلسه مشترک شوراي اداري و فرهنگ عمومي استان
اظهار کرد :اين کميسيون تأثيرگذار تصميمات بسيار بزرگي براي رفع مشکالت
اجتماعي گرفته است بهطوريکه در مجلس نهم کميته ايثارگران شکل گرفت و
مطالبات اين قشر که بعضاً تا  27سال مغفول مانده بود پرداخت شد و انجام اين مهم
ايفاي وظيفه در برابر کساني است که آرامش را براي ما به ارمغان آوردند .وي با بيان
اينکه استان ايالم محروم است و مردم براي رفع نيازهايشان به بارها اين کميسيون
مراجعه ميکنند ،گفت :هر جاي ايران که ميرويم مشکل اشتغال داريم ،دولت يک
هزار ميليارد تومان اعتبار براي اشتغال جوانان در نظر گرفته بود که با پيگيريهاي
کميسيون اجتماعي مجلس اين رقم به  4000ميليارد افزايش پيدا کرد .عزيزي با
تأکيد بر اينکه به دنبال بيکاري بوده که انواع آسيبها سراغ جامعه ميآيد ،خاطرنشان
کرد :در پرداخت حقوق بيعدالتي وجود دارد و براي مثال اختالفهاي فاحشي بين
حقوق فرهنگيان با ديگر کارمندان است ،چگونه معلم با خيال راحت به فرزندان
ما آموزش بدهد؟ اگر هست بايد براي همه باشد و اگر نيست هم بايد براي همه
نباشد .رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد :در بازديد از مرز
مهران وقتي شعلههاي آتش ميدانهاي نفت و گاز مشترک را در عراق را روشن ديدم
درحاليکه ما فقط به ايجاد چند حلقه چاه و آنهم رهاشده اکتفا کردهايم قلب آدم
درد ميگيرد چون اين ميدانها ميان کشور ايران عراق مشترک هست و هر کشوري
بيشتر بهرهبرداري کند بيشتر سود خواهد برد .عزيزي با بيان اينکه استان ايالم داراي
ظرفيتها و پتانسيلهاي بسيار خوبي است که بايد مورد توجه قرار گيرد ،ادعا کرد:
مردم ايالم از تردد زائران به عتبات عاليات هيچ سودي نميبرند و همه سود به جيب
حج و زيارت ميرود و اين سازمان عرضهي تأمين امنيت زائران را ندارد و در شرکتي
به نام شمسا که خودشان تشکيل دادند سودهاي کالن به جيب ميزنند .وي با طرح
اين سؤال که آيا شايسته است مردماني که  8سال در زير بمب باران مقاومت کردهاند
از تردد زائران عتبات عاليات هيچ سودي نبرد؟ ادامه داد :در مجلس شوراي اسالمي
اين مهم پيگيري ميشود و حق مردم ايالم را ميگيرم .رئيس اجتماعي مجلس شوراي
اسالمي ادامه داد :مردم ايالم حق بسيار بزرگي بر گردن کشور دارند و مظلوميت اين
ديار قابلتحسين است اما براي گرفتن حق خود بايد فرياد زد .وي در ادامه با بيان اينکه
ديپلماتهاي ما اگر امروز باافتخار پيگير مذاکرات هستند و در مقابل دشمن هستند
همه مرهون خون شهدايي است در استان ايالم و ديگر نقاط کشور نثار ارزشها شد،
تأکيد کرد :همدلي و همزباني رمز موفقيت پيروي بر دشمنان است و فتواي رهبري
در مورد سالح هستهاي از دستورات و قوانين شوراي امنيت براي ما ارزشمندتر و
بااهميتتراست.

به حريمهاي گردشگري تجاوز نکنيد
مديرکل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ،از خالءهاي قانوني براي
حفاظت از حريم مراکز اقامتي و تاسيسات گردشگري شکايت کرد.
اواخر سال گذشته اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ،به دليل
نبود ضوابط و قوانين براي جلوگيري از هر نوع ساختو ساز يا دادن هر نوع کاربري
در حريم مراکز اقامتي و تاسيسات گردشگري مجبور شد در شعاع کمتر از يک
کيلومتري «کاروانسراي پا سنگان» مجوز ايجاد يک مرکز پرورش دام و طيور جديد
با کاربري گاوداري شيري را امضا کند .اين در حالي است که فرمانداري استان قم،
مدتي قبل مجوز ايجاد منطق ه نمون ه گردشگري در کنار کاروانسراي «پا سنگان» را
به به رهبردار و يکي از تنها دو سرمايهگذار بناهاي تاريخي قم داده بود ،اينبار تالش
خود را براي ايجاد مراکز مختلف مرغداري و گاوداري در منطقهي جنتآباد که
در  25کيلومتري قم و در منطقهي نمونهي گردشگري پا سنگان انجام ميدهد.
عيسي رضايي ،مدير کل اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ،در اين زمينه
به خبرنگار گردشگري ايسنا گفت :چند سال پيش جهاد کشاورزي استان ،زميني
که جزو اراضي شهري قم بود را به شخصي واگذار کرد تا با ارائهي مجوز دامداري
پرواري آن زمين را به بهرهبرداري برساند ،اما او دور زمين را ديوار کشيد و کار را
به همان شکل رها کرد ،اما از ابتداي امسال بار ديگر قصد ادامهي کار را با مجوز
گاوداري شيري دارد .او با بيان اينکه اداره کل ميراث فرهنگي استان ،در جواب
استعالم جهاد کشاورزي اجازهي انجام اين کار را به دليل قرار گرفتن در کنار يک
مرکز گردشگري نداد ،افزود :با اين جواب فرمانداري قم از اين اداره کل سند و
قانوني خواست تا به آن استناد کند ،اما متاسفانه به دليل نداشتن هيج سندي
مجبور شديم اجازهي راهاندازي گاوداري را صادر کنيم .مراکز اقامتي و تاسيسات
گردشگري نيز بايد مانند بناهاي تاريخي ،ضوابط و قوانين خاص خود را داشته باشند
تا از ايجاد مراکزي که باعث آلودگي محيط زيست و آلودگي فضاي ظاهري اطراف
بناهاي تاريخي و به خصوص نقاطي که گردشگران رفت و آمد ميکنند ،جلوگيري
شود .مديرکل اداره ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم ،با اشاره به وجود مرکز
پرورش دام و طيور در اطراف کاروانسراي پاسنگان نيز گفت :قبل از آغاز مرمت اين
کاروانسرا نيز سه واحد از اين مراکز ايجاد شده است که متأسفانه براي آنها نيز
نميتوانيم کاري انجام دهيم .رضايي تاکيد کرد :با اين وجود در نخستين جلسهي
کارگروه گردشگري سال  94در استان قم قصد داريم اين مشکل را مطرح و حداقل
در سطح استان قم با ابالغ يک مصوبه يا بخشنامه آن را برطرف کنيم .اميدواريم
مسووالن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در سطح کالن براي برطرف
کردن اين مشکل اقدام کنند.

هامون در حالي اين روزها به مکاني خشک و بي آب و
علف تبديل شده است که اين درياچه طبق اسناد تاريخي
در گذشته مهمترين عامل توسعه تمدن در اين سرزمين
بوده است.
دومين سفر استاندار سيستان و بلوچستان به سرزمين هامون
در حالي انجام شد که همگان منتظرند ببينند تا نتايج برگزاري
همايش بزرگ تاالبها در استان چه تاثيري خواهد گذاشت و اين
چراغ اميدي که در دلشان روشن شده ،نوراني ميماند؟اين سفر
بهانه اي بود تا به مرور اهميت هامون اين کيانسه عاشق بپردازيم و
فراز و فروردهاي حق آبه اش را رصد کنيم.در سراشيبي زير اين کاخ
و پرستشگاه به تدريج شهري بزرگ بنا شد که در فصول مناسب
سال زرتشتيان از «رخج»« ،گندهارا»« ،کرمان» و «هرات» براي
زيارت به کوه خواجه و هامون ميآمدند .ترديدي نيست که وجود
اين مکان باعث نيرومندي و تقويت سنت هاي زرتشتي سيستان
ميشده است به طوري که سيستانيها در طول تاريخ از اين بابت
به خود باليده و مقام شامخي براي خود در تاريخ کيش زرتشت
قائل بودند .بنا به متني زرتشتي «در اوايل آمدن اسالم ،زرتشتيان
سيستاني باز هم رسم خود را فراموش نکرده و هر ساله در روزهاي
مقدس نو (عيد نوروز) و مهرگان بر بلنداي کوه خواجه ميرفتند و
آيين هاي ديني خود را بجا ميآوردند و در درياچه کيانسه آب تني
ميکردند تا شايد اميدي از ظهور براي آنان نمايان شود».
هامون نقش محوري در زندگي مردم سيستان داشته است
از تاريخ اين رود مشخص است که بارها و بارها هامون ،عشق،
اميد و زندگي را براي مردمان سيستان معنا کرده است و در عين
حال با بررسي تاريخ معاصر نيز به خوبي ميتوان پي برد که کيانسه
روزي و نان بيشتر مردمان را در دل خود جاي داده بود.دکتر
رضا رئيس طوسي استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه
تهران در مقاله اي علمي  -پژوهشي پيرامون اهميت هامون به
شکوفايي اقتصاد کشاورزي سيستان که يکي از آبادترين مناطق
و مرکز عمده تمدن گذشته ايران بود ،اشاره کرده و به بررسي
مختصري از آثار به جا مانده آن پرداخته است.جهان تاب ميگويد:
بررسي اين مقاله علمي پژوهشي ،نشان ميدهد که در نيمه دوم
قرن نوزدهم ،سيستان دلتاي نسبتا وسيعي است که به طور عمده
رودخانه هيرمند ،خاش ،فراه و هاروت آن را تشکيل داده اند.
هيرمند با آب گذري ساالنه نزديک شش هزار ميليون مترمکعب به
درياچه هاي کم عمق بزرگي که هامون خوانده ميشد ،ميريخت
و حجم آبي حدود پنج ميليارد را براي هامون رقم ميزد.ايرانشناس
معروف سيستان نيز در اين باره ميگويد :عالوه بر اثرات زيست
محيطي و تنوع آب و هوايي که هامون ايجاد ميکرد ،بستر آن
محل رويش انواع ني ،علف هاي خودروي آبي که منبع عظيمي
براي دامپروري و رمه داري بود و توليدات آن در نيمه قرن نوزدهم
به شهرهاي مشهد ،شيراز ،اصفهان ،عشق آباد ،هرات و قندهار
صادر ميشد.دکتر ايرج افشار سيستاني افزود :حوضچه هاي
درون نيزارها با گياهان خودروي آبي محل مهاجرت انواع متعدد
پرندگان بود و صيد پرندگان و ماهي از هامون يک منبع اقتصادي
ديگر سيستانيان به شمار ميرفت.وي تاکيد کرد :سيستان را به
علت حاصلخيزي فوق العاده خاک و فراواني آب آن «مصر» دوم
ميخواندند .موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي آن ،به خصوص در
زمينه کشت غالت و پرورش دام ميتوانسته است آن را به يک
قطب عظيم و با اهميت راهبردي سياسي و تجاري تبديل کند.
اهميت سيستان اين منطقه را به حوزه رقابت استعماري
روس و انگليس تبديل کرد.
همين اهميت ،سيستان را تبديل به حوزه رقابت استعماري
روس و انگليس کرد .امپراتوري بريتانيا که تا اواسط قرن نوزدهم،
هند را به عنوان منطقه مرکزي امپرياليسم بريتانيا تحت تسخير
درآورده بود به افغانستان و ايران به عنوان منطقه حائلي عليه
روسيه نظر داشت که با برنامه اي حيله گرايانه نقشه اش را
اجرايي کرد و در بدو ورود تقسيم سيستان ايران و افغانستان
را از رويا به باور تبديل کرد.مي توان با يک مطالعه تفصيلي از
تمام دهات سيستان ،وضعيت کشاورزي و دامداري سيستان را به

گزارش

هامون چشم انتظار محبت

هنگام تقسيم اوليه در سال  ۱۸۷۲الي  ۱۹۰۰که عم ً
ال سيستان
از سرزمين هاي آباد و آب محروم شده است ،مقايسه کرد .حتي
در سال  ۱۸۷۲در سيستان ،گندم ،جو ،ماش ،عدس ،لوبيا ،کنجد،
تنباکو ،يونجه ،هندوانه ،خربزه ،سير ،پياز ،چغندر ،کدو ،زردک و
بادمجان به عمل ميآمد و انواع ميوه ها ،انجير ،آلوچه ،زردآلو،
آلبالو ،توت ،خرما و ...کشت ميشد .دامداري در آن رونق داشت
و توليدات آن به شهرهاي مختلف صادر ميشد اما در دهه ۱۹۰۰
در سال هاي انقالب مشروطه ،در منطقه باقيمانده سيستان ديگر
هيچ نوع کشتي به عمل نميآمد .با کودتاي  ۱۲۹۹روابط دو
کشور ايران و افغانستان تحت نفوذ کامل بريتانيا مجدد برقرار
شد و دولت وقت از سال  ۱۳۰۷تا  ۱۳۱۱در مورد تقسيم آب
هيرمند با افغانستان به مذاکره ميپردازد و سرانجام در شهريور
 ۱۳۱۵براساس توافقنامه ،آبي که به بند کمال خان ميرسد به
صورت مساوي بين ايران و افغانستان تقسيم ميشود.پس از اين
تفاهم نامه هفت سال بعد در ديماه  ۱۳۱۷قراردادي امضا ميشود
اما دولت افغانستان در همان زمان طي اطالعيه به اين قرارداد
اعتراض کرده و به صورت عملي دو نهر را در مسير ورود آب
به ايران باز ميگذارد تا سهم آب ورودي به سيستان کم شود.
مذاکرات در اين زمينه تا سقوط رضاشاه ادامه مييابد و در رژيم

محمدرضا شاه ،دولت قوام السلطنه در مهر  ۱۳۲۵اعالم ميکند
که استفاده از آب هيرمند قبل از رسيدن به بند کمال خان براي
افغانستان بالمانع است که اين تصميم خود کارت سفيدي براي
افغان ها به شمار ميرفت .با اين تصميم ،دولت افغانستان براي
استفاده گسترده از آب هيرمند دو سد کجکي و ارغنداب را با
کمک شرکت امريکايي موريس نودسون احداث ميکند که منابع
آبي بيشتري را در اختيار بگيرد.
سدها هامون را خشکاند
ايجاد اين دو سد ضمن اعتراض شديد ايران ،متاسفانه نتيجه اي
براي مردمان سيستان در بر نداشت و روز به روز سهم آب هامون و
هيرمندايرانيکمترشد.سرانجامباميانجيگريآمريکادراسفندماه
 ،۱۳۵۱علي رغم توانايي هاي نظامي ايران در منطقه ،هنگامي
که ايران پاسداري خليج فارس و منطقه را پذيرفت اميرعباس
هويدا نخست وزير دولت شاه توافقنامه اي را با افغانستان امضا
ميکند که حاوي نتايج تمام تحميالتي است که بريتانيا از ۱۸۷۲
اعمال کرده و نيز شامل موارد ديگري است که امريکا به آن افزوده
است.رود هيرمند همواره مهمترين مساله در عقد قراردادها بوده
و انگلستان نيز به عنوان ميانجيگر بين ايران و افغانستان همواره

بازگشت شير ايراني به وطن

شير ايراني در کشور هندوستان «شير هندي» ناميده ميشود اما نام اصلي
اين زيرگونه از شير ،شير ايراني بوده و اين مهم از واژه پرسيکا نشات گرفته
و در تمام دنيا نيز نام اين زيرگونه با همين نام (شير ايراني) مشخص ميشود.

سعي براين داشته که نقطه تالقي منافع دو کشور را بدون راهحل
باقي گذاشته تا هميشه ميان کشورها اختالف وجود داشته باشد.
در اين قراردادها عالوه بر مرزبندي بين ايران و افغانستان ،آب رود
هيرمند نيز تقسيمبندي شده اما با مداخله دولت انگلستان گاهي
از کل سهم آب رود هيرمند درصد کمي به ايران تعلق ميگرفته
است .مجموع مقدار آبي که از هيرمند در سال عادي يا باالتر از
طرف افغانستان به ايران تحويل داده خواهد شد ۲۲ ،متر مکعب
در ثانيه به عالوه چهار مترمکعب بر ثانيه نيز متناسب با تقسيمات
ماهانه که در ماده سوم اين معاهده توضيح داده شده به خاطر
حسن نيت دو طرف به ايران تحويل خواهد شد که در مجموع
شامل  ۲۶متر مکعب بر ثانيه ميشود.مرکز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي در گزارشي با عنوان «منابع آب دشت سيستان»
با بررسي تاريخچه رژيم حقوقي رود هيرمند و تبيين معاهدات
منعقده پيشين ميان ايران و افغانستان براي استفاده از آب اين
رود ،اعالم کرده بود که در مجموع شرايط براي جمهوري اسالمي
ايران در استفاده از حقآبه رود هيرمند عادالنه نيست .معاهده
سال  ۱۳۵۱ميان ايران و افغانستان با وجود داشتن ضعفها و
کاستيهاي فراوان و با وجود اينکه در بسياري موارد به ضرر ايران
است ،به درستي از سوي مقامهاي کشور افغانستان اجرا نميشود

و در عمل ايران به حقوق مندرج در اين معاهده نيز دست
نمييابد.بر اساس تحليل مرکز پژوهشهاي مجلس ،در معاهده
مذکور ميزان حقآبه ايران از رود هيرمند در سالهاي عادي و
باالتر تنها  ۲۶مترمکعب در ثانيه است ،اين در حالي است که
ميزان نياز منطقه سيستان به آب اعم از شرب ،صنعتي ،خدماتي،
توليدي و کشاورزي در طول يک سال در حدود ۸/۱تا دو ميليارد
مترمکعب است .به معناي ديگر طبق اين گزارش از ابتدا ارزيابي
سهم حقآبه درست محاسبه نشده است.اکنون سال ها است در
اين سوي سرزمينمان ،بزرگترين درياچه آب شيرين فالت ايران
به مرگ تدريجي محکوم است ،هاموني که در زمانهاي نهچندان
دور مهمترين منبع برکت و تغذيه سيستان بود اين روزها اثري
از حيات در آن ديده نميشود.اين روزها خبرهاي ناخوشايند از
خشکي درياچ ه هامون نشان دهنده حذف اين درياچه آب شيرين
در نقشه است و گفته ميشود که بهزودي از روي نقشه جغرافيايي
پاک خواهد شد و از درياچهاي که تا يکي دو دهه پيش مأمني
براي ميليونها پرنده مهاجر بود و هزاران صياد و هزاران زن شاغل
در زمينه صنايع دستي از طريق آن امرارمعاش ميکردند و ساالنه
 ۱۲هزار تن ماهي از آن صيد ميشد يک بستر خشک و تفتيده

شير ايراني در گذشته با جمعيت فراواني در دشتهاي کشور ما زندگي ميکرده
و نماد ملي ايرانيان نيز محسوب ميشده است.اطالعات ذکر شده در سفرنامهها و
گزارشهاي محققان نشان ميدهد که تا حدود  ۱۵۰سال قبل اين حيوان در شمال
خوزستان و جنوب فارس تا بوشهر حضور داشت ه است.دشت ارژن فارس يکي از بهترين
زيستگاههاي شير ايراني بوده است .بلنفورد جانورشناس معروف در قرن نوزدهم
مينويسد« :هر سال تعداد  ۴تا  ۵شير در منطقه دشت ارژن شکار ميشد و بچه شيرها
را در بازار شيراز بفروش ميرساندند».بر اساس يک روايت آخرين شکار شير در ايران
توسط ظلالسلطان پسر ناصرالدين شاه انجام شده است اما خود او در خاطراتش (که
در  ۱۳۲۳ه .ق تنظيم شده) به حسرت در شکار شير اشاره کرده است .ظلالسلطان
در اين کتاب گفته که در دشت ارژن به شکار شير ميرود و عليرغم جرگه کردن
منطقه با  ۱۰هزار نفر ،موفق نميشود شيري شکار کند .او همچنين ضمن توصيف
رود قرهآغاج (در جنوب شيراز) مينويسد« :شير فراوان و زياد است ولي از قراري که
شنيدم به قرب پانزده سال است که ديگر هيچ شيري در شيراز ديده نشده است ».به
عالوه اين شاهزاده قاجار به منطقه کامفيروز اشاره ميکند که با سران ايل قشقايي براي
شکار شير ميرود که آنها دو شير شکار ميکنند اما ظلالسلطان دست خالي برميگردد.
گزارشهايي از مشاهده شير در اواسط قرن بيستم ميز در دست است .مشاهده يک
شير در سال  ۱۹۴۱در  ۶۴کيلومتري شمال دزفول توسط يک نقشهبردار هندي قشون
انگليس يکي از آخرين گزارشهاي مشاهده شير در ايران است و احتماال تا چند سال
پس از آن نيز چندين شير در ايران وجود داشت ه است.نهايتا شير ايران به دليل شکار
بي رويه ،کوچک شدن زيستگاه و نابودي طعمه هايش به طور کامل از طبيعت کشور
حذف ميگردد.پس از آن ايراني ها بارها تالش کردند که نماد کشور خود را به ايران
بازگردانند اما پيش از انقالب اسالمي تالش ها براي گرفتن شير ايراني از هندوستان
با مخالفت مسئوالن اين کشور مواجه شد.دريافت شير ايراني از هند پس از انقالب
نيز بارها از سوي ايران پيگيري و حتي طرح تعويض شير ايراني و يوزپلنگ آسيايي از
سوي هندي ها مطرح شد که خوشبختانه ايران با اين طرح مخالفت کرد.شير ايراني
بصورت آزاد تنها در طبيعت کشور هند زندگي ميکند اما اين زيرگونه در برخي از باغ
وحش هاي جهان نيز نگهداري ميشود.حدود دو سال است که باغ وحش تهران تالش
ميکند تا بتواند موافقت نهادهاي بينالمللي مرتبط را براي تحويل يک جفت شير ايراني
به اين باغ وحش را جلب نمايد.باغ وحش تهران در حال حاضر عضو موسسه موسوم به
 EEPاست و بابت حضور خود حق عضويت ميپردازد .ايران به عنوان يک عضو ،اين
اجازه را دارد که درخواست خود را مبني بر نگهداري از گونه هاي خاص و در معرض
انقراض را مطرح نموده و در صورتي که استانداردهاي الزم براي نگهداري از آن گونه را
داشته باشد ،اين درخواست بررسي شده و با آن موافقت خواهد شد.اين موسسه پس
چ هزينه اضافي ،گونه مورد نظر را در اختيار باغ
از بررسيهاي الزم و بدون دريافت هي 

باقي مانده است تا کشاورزان و دامداراني که نتوانستند دامهاي
خود را چرا کنند مجبور به مهاجرت شوند زيرا روستاهايشان
در اثر هجوم شنهاي روان درياچه قابل سکونت نبود.درياچه
هامون که بعد از درياچه اروميه و درياچه خزر سومين درياچه
بزرگ کشور است بهدليل عدم اختصاص حق آبه توسط کشور
افغانستان ديگر اثري از حيات در آن ديده نميشود.معاون محيط
زيست کشور در سفر اخير خود به سيستان ،با تاکيد بر ضرورت
و ظرفيت سازي بينالمللي براي مشارکت سازمانهاي بينالمللي
در جهت احيا هامون ،گفت :هامون جداي از تاالب بودن ،جداي
از زيستگاه پرندگان بودن ،جداي منشا اقتصادي مردم بخشي از
تاريخ و تمدن ايران به شمار ميرود به طوري که در تمام اديان از
آن به نيکي و تقدس ياد ميشود.
چه بايد کرد؟
تعداد تشکلهاي زيستمحيطي که بيانيه حمايتي از تاالبهاي
بينالمللي هامون را در آستانه سفر اشرفغني رييسجمهور
افغانستان به ايران امضا کردهاند افزايش يافت .اين در حالي
است که سه تشکل زيستمحيطي افغان هم اين بيانيه را امضا
کردهاند« .حاج شمس الدين بارک زايي از واليت فراژه»« ،حاج
محمديونس عرب از واليت نيمروز» و «حاج نبي جان قلجايي
از واليت نيمروز» سه تشکل زيستمحيطي هستند که بيانيه
حمايت از احياي تاالبهاي بينالمللي هامون را امضا کردهاند.
در اين بياينه که تاکنون امضاي  ۴۲تشکل را زير خود دارد۸ ،
خواسته از روساي جمهور ايران و افغانستان مطرح شده است:
الف :نجات اکوسيستم بينظير تاالبهاي بينالمللي هامون و
حفظ و احياي تماميت اکولوژيکي آن با توجه به اصول و مصوبات
کنوانسيونهايبينالمللي؛
ب :به رسميت شناختن قوانين و مقررات و معاهدات بينالمللي
(حفاظت از تنوع زيستي ،تعديل اثرات تغيير اقليم ،جلوگيري
از تخريب سرزمين ،مقابله با بيابانزايي و )...و همچنين اصول
ديپلماسي آب در تاالبهاي فرامرزي و حل چالشهاي محيط
زيستي اکوسيستم پهناور تاالبهاي بينالمللي هامون؛
ج :تعامل ،همسويي و همکاري دوجانبه و چندجانبه
دستاندرکاران و سياستگذاران محلي ،ملي و منطقه اي در جهت
حفاظت ،بهره برداري پايدار و احياي تاالبهاي بينالمللي هامون؛
د :تالش در جهت کاهش و حل مشکالت اجتماعي ،اقتصادي
و محيط زيستي تاالبهاي بينالمللي هامون در يک فرايند
مشارکتمدار با نقش آفريني گروههاي ذيحق و ذينفع (رهبران
جوامع بومي و محلي ،سازمانهاي مردمنهاد ،سازمانهاي دولتي،
دانشگاهيان ،مؤسسات تحقيقاتي و )...با اتکا به وجوه مشترک
فرهنگي و مذهبي طرفين؛
ه :مشارکت طرفين در فرآيندهاي سياستگذاري و
برنامهريزيهاي مرتبط با دشتهاي حوضه آبخيز هيرمند و از آن
جمله دشت سيستان از طريق مذاکره و دستيابي به راه حلهاي
مناسب در سطوح مختلف محلي ،استاني ،ملي و بينالمللي؛
و :به رسميت شناختن قرقهاي بومي (مناطق حفاظت شده
توسط جوامع بومي و محلي) و تصديگري اين جوامع با توجه به
مصوباتکنوانسيونهايبينالمللي؛
ز :تدوين برنامه توسعه و بهره برداري خردمندانه مشترک در قالب
اصول مديريت جامع زيست بومي با مشارکت تمام گروههاي ذيحق
و ذينفع در سايه تفاهم؛ همدلي ،همزباني و همکاري في مابين؛
ح :نامگذاري روز ديدار هيئتهاي عاليرتبه افغانستان و ايران به
عنوان «روز هامون» ،در جهت پاسداشت ارزشها و کارکردهاي
اکولوژيکي ،فرهنگي و اجتماعي تاالبهاي بينالمللي هامون؛
اين تشکلها تصريح کردهاند :معتقديم حفاظت از اکوسيستمها
مرز نميشناسد .بر اين اساس ،حوزه آبريز هلمند که باالدست
تاالبهاي بينالمللي هامون واقع است ،ميبايست به صورت
يک اکوسيستم يکپارچه مورد مطالعه و برنامه ريزي قرار
گيرد و اطمينان داريم که حفظ و احياي اين ميراث طبيعي
مشترک ،سبب توسعه و رونق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
زيستمحيطي کل اين منطقه خواهد شد.

وحش متفاضي خواهد گذاشت تا ضمن آنکه در معرض ديد عموم گذاشته ميشود ،با
شرايط مناسب بتوانند تولي د مثل کنند.
قدمهاي نهايي براي حضور شير ايراني در باغ وحش تهران
پس از دو سال مکاتبه و کار مداوم ،موسسه اروپايي باغوحشها و آکواريومها پس
از بررسيهاي انجام شده و ايجاد استانداردهاي اوليه الزم ،حدود شش ماه پيش با
درخواست ايران موافقت کردهو مجوز ورود شير ايراني به باغ وحش تهران ،صادر شده
است.بنابراين قرار است بزودي و در صورت رعايت استانداردها و ايجاد زير ساخت هاي
الزم ،يک جفت شير ايراني نر و ماده به باغ وحش تهران تحويل داده شود.موسسه
اروپايي باغوحشها و آکواريومها موسوم به  EAZAبا دو تشکل همکاري و برنامههاي
خود را هماهنگ ميکند .يکي «برنامه گونههاي در خطر انقراض» يا  EEPاست و
ديگري هم  ESPنام دارد که تالش آن روي ثبت و ضبط گونههاي حيات وحش و
حفظ اسناد مرتبط با آن است.در نامههاي ارسال شده از سوي باغ وحش تهران ،ايجاد
شرايط الزم و مناسب از جمله برخورداري از نور طبيعي ،دسترسي به منابع کافي آب و
همچنين حصار الزم و مساحت مناسب به طور مشخص تعيين شده است.در اين زمينه
جايگاهي با فضاي بيروني  ۸۵۰مترمربع و کامال منطبق با استانداردهاي بينالمللي براي
تکثير شير ايراني در نظر گرفته شده و نقشههاي مربوطه به اتحاديه باغ وحشهاي اروپا
ارسال گرديد.مشخصاتي جايگاه و شرايطي که براي نگهداري شير از سوي باغ وحش
تهران ارائه شده بود همگي توسط اتحاديه باغ وحش هاي اروپا تاييد شده و با تاييد
نقشه ها ،عمليات ساخت جايگاه آغاز گرديد و در حال حاضر مراحل نهايي ساخت
آن در حال انجام شدن است.پس از پايان ساخت جايگاه ،کارشناسان اروپايي بصورت
حضوري از اين مکان بازديد خواهند نمود و پس از تاييد نهايي اجازه انتقال يک جفت
شير ايراني به اين جايگاه را صادر خواهند کرد.گفتني است اين تصميم مهم با مشورت
و حمايت بخش حيات وحش دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران ،آقاي دکتر رستمي
و دانشگاه محيط زيست آقاي دکتر فاضل اخذ شده و کارشناسان ايراني و بينالمللي
در ايـــن راه کمک رسان باغ وحش تهران بوده اند.باغ وحش تهران در حال حاضر از
گونههاي مختلف گربه سان ازجمله پلنگ ايراني ،پلنگ آفريقايي ،شير آفريقايي ،ببر
بنگال ،کاراکال ،سياه گوش و گربه جنگلينگهداري ميکند که جايگاه نگهداري آنها
نسبت به گذشته کامال تغيير کرده و در حد استانداردهاي بينالمللي است.هر چند به
دليل تخريب زيستگاه هاي شير در استان هاي جنوبي کشور و تحويل شيرهاي باغ
وحشي به ايران ،در حال حاضر به هيچ عنوان امکان معرفي مجدد اين گونه به طبيعت
کشور وجود ندارد اما حضور مجدد شير ايراني پس از سال ها در کشور اتفاق خوشحال
کننده اي است و ميتوان اميدوار بود با پيشرفت علم و افزايش حساسيت دولت به حفظ
محيط زيست و گونه هاي جانوري ،در آينده بتوان بخش هايي از زيستگاه ها را احيا و
شيرهاي ايراني را در آن رهاسازي نمود.

