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 درخواست مردمی 
درباره سد كسلیان

كارزار »نه به سد كسلیان« 3 هفته است كه آغاز شده و این 
روزها در صدر اخبار محیط زیســت كشور قرار دارد. در این 
كارزار از رئیس جمهور درخواست شده مجوز سد كسلیان 

ابطال و از ادامه روند احداث سد جلوگیری شود.
بنا بر بند 3 ماده ۶ مصوبه هیأت وزیران  به تاریخ  24شهریور 
82 به منظور كاهش و توقف عوامل مهم تخریب جنگل های 
شــمال كشــور، فعالیت های عمرانی ناســازگار و مخرب 

جنگل های كشور ممنوع شده است.
اكنون جمعی از تشکل های مردم نهاد محیط زیستی و منابع 
طبیعی كشور، فعاالن اجتماعی و كنشگران محیط زیست و 
منابع طبیعی، جوامع محلی قائمشهر و سوادكوه، با توجه به 
ارزیابی ها و آثار زیست محیطی سد بر جنگل های هیركانی 
و منابع بیولوژیک رودخانه كسلیان، با احداث سد كسلیان 

سوادكوه مخالفت كرده اند.
احداث سد كسلیان با گنجایش ۱2۰ میلیون مترمکعب، در 
فاصله تنها ۱۱ كیلومتر از سد ۱۵۰ میلیون متر مکعبی لفور 
)البرز( و در فاصله ۱۰ كیلومتری از سد 2 میلیون مترمکعبی 
ســنبل رود و در فاصلــه ۱۹ كیلومتری از ســد 3 میلیون 
مترمکعبی برنجستانک به بهانه تأمین آب شرب و كشاورزی 
مردم شهرهای قائم شهر و ســوادكوه طراحی و برنامه ریزی 
شده است. اما احداث این سد می تواند پیامدهای اجتماعی، 
اقتصادی و خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال 
داشته باشد. مرگ خاموش رودخانه كســلیان یکی از این 
موارد است كه در اثر تغییرات حرارتی رودخانه، از بین رفتن 
جایگاه تخم ریزی طبیعی انــواع ماهیان بومی كپور و زردپر 
)اورنج(، از بین رفتن توان خودپاالیی رودخانه، كاهش ارزش 
عناصر حیات زا به علت ته نشین شدن رسوبات در پشت سد 
و عدم رشد كافی پالنکتون ها و بنتوزها در رودخانه ها نقش 
مهمی در تغذیه ماهیان دارند. همچنین تخریب 8۰۰ هکتار 
از جنگل هــای هیركانی پلنگ دره با گونه هــای اندومیک، 
ارزشمند و ممنوع القطع و تحمیل هزینه های سنگین مالی 
بر جیب ملت در شرایط ســخت اقتصادی كه در بلندمدت 
به ضرر منافع عمومی كشور است از جمله پیامدهایی است 
 كه امضاكنندگان معتقدند احداث ســد كسلیان به دنبال 

خواهد داشت.
امضا كنندگان ایــن كارزار كــه از 3هزار نفــر عبور كرده 
اند از رئیس جمهور خواســتار ابطال مجوز ســد كسلیان و 
جلوگیری از ادامه روند احداث سد هستند و معتقدند عواقب 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی احداث این سد بر عهده 

تصمیم گیران و مسئوالن اجرایی این طرح است. 

كارزار

همین چند روز پیش بود كه ســخنگوی طالبان 
در توییتی اعالم كرد »هیأتی تحت سرپرســتی 
وزیر انرژی و آب موظف شد تا جریان كار بندهای 
كمال خان و بخش آباد را از نزدیک بررسی كرده 
و جریان كامل آن را ارائه كند. هدف این است كه 
كارهای باقیمانده هردو بند هرچه زودتر تکمیل 

شده و به بهره برداری برسند.«
این  بند ها، تنها 2سد از 2۰سدی است كه دولت 
كنونی افغانســتان اعالم كرده كــه در غرب این 
كشــور احداث خواهد كرد. احداث این بند ها در 
شــرایطی اســت كه حقابه ایران از رود هایی كه 
 این ســد ها را پرآب می كند، سال هاست تامین 

نشده است.
علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست اعالم 
كرد كــه وزارت نیرو با همتایان خود در كشــور 
افغانستان جلسه داشته  اما متأسفانه این جلسات 
به نتیجه نرسیده است، چون طرف مقابل زیر بار 
اعداد و ارقام ما نمی رود. منظور او از اعداد و ارقام 
82۰میلیون مترمکعب آب ساالنه از جریان ثابت 
رودخانه هیرمند اســت كه در سال۱3۵2 طی 
معاهده ای بیــن ایران و دولت وقت افغانســتان 

تعیین شد. 
در آن زمان تغییرات اقلیمی آنچنان نبود كه این 
آب كفاف میانگیــن آب در تاالب های هامون را 
ندهد. این تاالب ها عالوه بــر اینکه معاش مردم 
محلی از كشــاورزی و صید را تامیــن می كرد، 
محل زمســتان گذرانی و حضور میلیون ها پرنده 
مهاجر بود. اما حاال بستر تاالب به كانون ریزگرد 
تبدیل شــده و عامل اصلی مهاجرت از شــهرها 
 و روســتا های اســتان سیســتان و بلوچستان

 شده است.

مکانیسم دیپلماسی
به گفته كارشناســان، برای احقاق حقوق ایران 
نخستین مکانیســمی كه باید به كار برده شود، 
دیپلماسی است و آن هم به دلیل توسعه كشاورزی 
و عدم ثبات سیاسی در افغانستان تا كنون به نتیجه 

نرسیده است. 
ضمن اینکه تالش برای مذاكره بر ســر حقابه در 
ایران نیز با كندی صورت گرفتــه  و تا زمانی كه 
نتایج اكولوژیک خشــکی تاالب های هامون رخ 
نشان نداده بود، این مذاكرات همچنان با كندی 
پیش می رفت. در دولت جدید صحبت از مذاكره 
حقابه هامون بیشــتر از قبل شده  ولی هنوز هیچ 

نتیجه ملموسی به دست نیامده است.
تاالب هامون مشــتمل بــر دریاچــه، بركه ها و 
باتالق هایی اســت كه ســطح آن مرتبا در حال 
نوسان و تغییر است. در منطقه سیستان، 3هامون 

به نام های پوزک، صابری و هیرمند قرار دارد. این 
هامون ها به طور مجزا از منابع آبی جداگانه تغذیه 
می شــوند ولی در موقع حداكثر آبگیری به هم 
می پیوندند. ظرفیت تاالب های سه گانه هامون در 
مجموع بین ۱7 تا ۱2میلیارد مترمکعب است ولی 
حداقل  آبی كه نیاز زیستی اكوسیستم منطقه را 

تامین می كند، 7میلیارد مترمکعب است. 
داوود میرشکار، مدیركل حفاظت محیط زیست 
استان سیســتان و بلوچســتان در گفت وگو با 
همشهری می گوید: 2سد ارغنداب و كجکی در 
باالدست رودخانه هیرمند قرار دارد و در ادامه به 

بند كمال خان می رسد. 
بند كمال خان یک خروجی دارد كه می بایســت 
آب را به سمت غرب جاری كرده و پس از پر كردن 
تاالب های هامون در ایران، راهی »گود زره« درون 
خاک افغانستان شــود. این مسیر طبیعی است 
ولی متأسفانه افغانستان با دور زدن ایران و بدون 
درنظر گرفتن موضوعات زیست محیطی و حقابه 
تاالب آب بند كمال خان را مســتقیم به گود زره 
هدایت كرده است. »گود زره« 3۰سال آبگیری 
نشــده اســت و هر آبی در آنجا به تلخاب تبدیل 
شده و از بین می رود. متأسفانه نبود ثبات سیاسی 
مناسب در افغانســتان منجر به این تصمیمات 

شده است. 
بعد از بند كمال خان هم بندهای بزرگ و كوچک 
زیادی احداث شده و آب به زمین های كشاورزی 
در افغانستان هدایت شده اســت. تامین حقابه 
ایران نیاز به دیپلماسی قوی آب دارد. او با اشاره 

به سدهای دیگری كه اكوسیستم شرق كشور را 
متاثر خواهد كرد، می گوید: »ســد »بخش آباد« 
روی »فراه رود« در شــمال افغانســتان در حال 
احداث اســت و با احــداث آن در بخش صابری 
تاالب هامون ایران هم سهم آبی نخواهیم داشت.«

برنامه افغانستان برای مدیریت منابع آب
به اســتناد جزئیــات برنامه دولت افغانســتان 
به منظور بهبود شــرایط مدیریــت منابع آب در 
این كشــور، كار روی 42ســد بزرگ كه عمدتا 
روی رودهای مرزی افغانســتان مستقر است، به 
همراه توسعه زمین تحت پوشش شبکه آبیاری از 
2.4میلیون هکتار به 3.۱میلیون هکتار در دستور 
كار دولت افغانستان است. اینها بخشی از سد هایی 
است كه روی رودهای مؤثر در حوضه های آبخیر 

در ایران بسته می شود. 
چندی پیش مولوی عبدالسالم مستوفی، رئیس 
مدیریت آب حــوزه غرب افغانســتان به فارس 
گفت بود حکومت افغانســتان متعهد اســت تا 
آب های افغانستان را به درستی مدیریت كند و در 
برنامه های درازمدت حکومت برای ذخیره آب و 
تقسیم عادالنه آن قرار است تا 8۵سد آبی احداث 
شود. در گام نخست كار بررسی سدهای آبی در 
افغانستان به اتمام رسیده است كه تنها در حوزه 
غرب افغانستان 2۰سد آبی بزرگ و كوچک ایجاد 

خواهد شد.
به گفته داوود میرشکار، سدسازی ها در افغانستان 
بدون رهاسازی حقابه ایران، عالوه بر از بین بردن 

معیشت مردم در حوزه های كشاورزی، صیادی، 
دامپروری و گردشــگری منجر به بــروز پدیده 
ریزگرد در ایــران و در نتیجه تخلیه شــهرها و 
روستاها می شود. او حفظ اكوسیستم »تنگه احد 
نظام« را كه شامل ۵شهرستان حاشیه تاالب های 
هامون )زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز( با 
مجموع جمعیت بیش از 4۰۰هزار نفر جمعیت 
است، ضروری می داند می گوید: با دستور وزارت 
كشور در طرح »قرارگاه رزاق« به معیشت مردم 

رسیدگی خواهد شد. 
تامین آب شرب از منابع »چاه ژرف« و انتقال آب 
دریای عمان به سیســتان و چاه نیمه ها در حال 
پیگیری اســت. این پروژه ها ملی است و برخی 
از آنها باید از ســازمان حفاظت محیط زیســت 
مجوز دریافت كنند. برای چاه های ژرف كه هنوز 
مجوزی صادر نشده اســت و برای پروژه انتقال 
آب عمان نیز به دلیل اینکه محل برداشــت آب 
از دریای عمان تغییر كرده، مجری در حال اخذ 

مجوز جدید است.

طالبان حقابه هامون را نمی دهد
ایران عالوه بر دیپلماسی، به دنبال تأمین آب از چاه های ژرف و دریای عمان است

عدد خبر

پرنده و ۵۲گونه ماهــی تاکنون در تاالب 
انزلــی شناســایی شــده اند. بــه گــزارش 
زیســتگاه  تــاالب  ایــن  همشــهری،  
ارزشــمندی برای پرنــدگان مهاجــر آبزی 
و آبزیــان از جملــه ماهیــان بــاارزش 
استخوانی است و  6 شهرستان، ۱۳شهر 
و ۷6۸روســتا در حوضه آبریــز این تاالب 
قرار می گیرند. همچنین معیشت بیش 
از یــک میلیــون نفــر از ســاکنان حاشــیه 
تاالب به آن وابسته اســت. عدم احیای 
تاالب انزلی برای تامین معیشت، تبعات 
اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی و 
امنیتی بســیاری بر زندگی مردم منطقه 

نیز خواهد گذاشت.

۲۶۴
گونه

خســارات ســیالب های جاری شده در 
ایــران بــا اجــرای عملیــات آبخیــزداری 
کاهش می یابد. به گزارش همشهری، 
ســازمان منابــع طبیعــی در ایــن بــاره 
اعــالم كــرده كــه هــر ســال ۲۹ اســتان 
کشــور بــه ویــژه اســتان هــای جنوبــی 
تحت تاثیر بارش های ســیل آســا قرار 
می گیرنــد و ســازه هــای آبخیــزداری و 
آبخوانداری در این استان ها می توانند 
عالوه بر كاهش خطر سیل، با آبگیری 

موجب خوشحالی مردم شود.

۷۰
درصد

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

بســتر هامون به کانــون ریزگــرد تبدیل 
شــده و عامــل اصلــی مهاجــرت از 
شــهرها و روستا های اســتان سیستان 

و بلوچستان به شمار می رود

حسن اکبری
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست
نزدیک شدن انسان ها به زیستگاه حیوانات 
و غذادهی به حیات وحش مشکلی است که 
این روزهــا توجه کارشناســان حیات وحش 
را بــه خود جلــب کرده اســت. در عیــن حال 
تــداوم رونــد غذادهــی دســتی بــه خرس ها 
توســط کوهنوردان و گردشــگران می تواند 
منجر به تعارض بین حیات وحش و انسان 
و وقوع حوادث ناگوار برای انســان ها شود. 
برای مدیریت این معضل  باید آموزش های 
الزم داده شــود تا به خاطر خطای انســانی، 

حیوانات در اسارت نگهداری نشوند.

عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور

بیــش از ۸۰۰۰ گونــه گیاهــی در کشــور وجــود 
دارد امــا متاســفانه در ســال های گذشــته بــا 
طبیعت مان به درســتی رفتار نکرده ایم این در 
حالی است که طبیعت عکس العمل رفتارهای 
نادرســت را بــه ما نشــان می دهــد. اگــر حفظ 
امنیــت زیســتی مــورد توجه قــرار نگیــرد قطعاً 
امنیــت ملــی و امنیــت غذایی کشــور بــه خطر 
می افتــد. در برنامــه ارتقای فرهنــگ حفاظت 
از محیط زیست باید برای ۱۳۷ میلیون هکتار 

عرصه طبیعی کشور برنامه ریزی شود.

نقل قول خبر


