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دریاچه هامون /بهمن 1394

گزارش «ايران» از تشديد بيابانزايي و نابودي بزرگترين درياچه آب شيرين کشور در سيستان

آخرين بارقه اميد در بستر خشکيده هامون

مژگان جمشيدي

هزار گوسفند و بز تأمين ميکرد ،اکنون به بحراني ترين کانون بيابانزايي ايران تبديل شده است .حاال
به جاي برداشت  18تن علوفه و  20تن ماهي از هر هکتار اراضي درياچه ،بيش از  40تن خاک و شن و
ريگ است که توسط باد از هر هکتار برداشت شده و به سر و روي مردم ميريزد .هوا گرمتر و بادهاي
 120روزه 180 ،روزه شدهاند و آنهايي که از شدت فقر توان مهاجرت نداشتهاند هر روز فقيرتر از قبل
ميشوند .باور کردني نيســت! اما بيش از نيمي از مردم حاشيه هامون با مشقت فراوان و کمک های
کمیته امداد زندگي ميکنند و هيچ شغلي ندارند .اينها حقيقت تلخي است که در جريان سفر جمعي
از خبرنگاران رسانهها و به گواه مشاهدههاي عيني و آمارهايي که مسئوالن ملي و استاني در اختيار
خبرنگاران گذاشتهاند .مردمي که اتفاق ًا کمترين نقش را در بروز اين بحران زيست محيطي داشتهاند.
به گواه اظهارنظرهاي مسئوالن استاني و کارشناسان ،خشکيدگي هامون دو دليل دارد نخست اينکه
افغانســتان به ايران آب نميدهد و دوم اينکه آب موجود نيز در ايران به درستي مديريت نميشود و
به جاي هامون بهطور کل به چاه نيمهها ميرود تا اندکي نياز آب شرب و خيلي بيشتر ،نياز کشاورزي
را تأمين کند .هامون خشک اســت اما کمي آنطرف تر در همين سيستان خشک و بيآب ،برنج و
هندوانه هم ميکارند!

جدال بين باد و خاک در سيستان نبردي اســت که ريشه در هزاران سال تاريخ تکامل طبيعي اين
سرزمين دارد .اما  17سال اســت که نبرد مردم اين ديار با باد و خاک ،به جدال سخت و نابرابر بين
مرگ و زندگي تبديل شده است .سرزميني که در اوستا از آن به عنوان يازدهمين سرزمين نيکي که
اهورامزدا آفريده ،ياد شــده و مهد يکي از قديمي ترين تمدنهاي تاريخ بشري  -يعني تمدن شهر
ســوخته  -بوده حاال به چنان روزي گرفتار شده که ساکنانش از آن ميگريزند به طوريکه بزرگترين
فاجعه پناهندگي زيست محيطي کشور با مهاجرت نزديک به  700هزار نفر در دهه  ،80در سيستان به
وقوع پيوسته است .اما به رغم همه وعدهها در دو دهه گذشته ،نه تنها آبي در هامون جاري نشده که
همان اندک اميد هامون نشــينان براي جاري شدن آب نيز اکنون به يأس و نااميدي بدل شده است.
درياچهاي که هر ســاله  7هزار صياد ،بيش از  15هزار تن ماهي از آن صيد ميکردند حاال صد درصد
خشک شده است .نه فقط ماهيگيران بلکه  15هزار نفري که با حصيربافي از گياهان هامون امرار معاش
ميکردند نيز اکنون بيکار شدهاند .از آن همه شور و جوشش حيات و حضور دهها هزارتايي پرندگان
مهاجر آبزي در هفتمين تاالب بينالمللي جهان ،جز يک بيابان  570هزار هکتاري چيزي باقي نمانده
است! درياچهاي که هرساله حدود يک ميليون و  400تن علوفه براي  115هزار گاو و يک ميليون و 350
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خود را پوشاندهاند .با وزش بادهاي سرد و
مملو از خاک ،خروارها شن و ريگ از بستر
هامون جابهجا شده و تا صدها کيلومتر آن
طرف از درياچه در شهرهاي زابل ،زهک،
هامون ،نيمروز و هيرمند فرود ميآيد .با
وجــود مهاجرتهاي گســترده اما هنوز
هم نزديک به  500هزار نفر در شــهرها و
روستاهاي اطراف درياچه سکونت دارند.
حدود  2000خانوار عشايري فقط در بستر
و اطراف درياچه همچنان اسکان دارند که
به خاطر تأمين علوفه دام هايشان مجبورند
اين شرايط را تحمل کنند.
در مســير حرکت به نقــاط مختلف
درياچه از روســتاهاي متعددي که اتفاقاً
جمعيــت قابل توجهي از مــردم در آنجا
سکونت دارند عبور ميکنيم .روي پشت
بــام گلي اکثر خانههــا خروارها تن بوته
و هيزم به چشــم ميخورد .در روستاي
مال قاسم توقف ميکنيم .روحاني شيعه
روستای مالقاسم جلو ميآيد و ميگويد:
ما نميخواهيم آخرين نسلي باشيم که در
حاشیه هامون زندگي ميکند .ببينيد مردم
اينجا چه گناهي کردهاند .نه آب دارند نه
خاک کشــاورزي ،هيچ شــغلي ندارند.
معيشت شــان از قاچاق سوخت بود که
آن هم با احداث ديوار مرزي در سالهاي
گذشته ديگر امکان پذير نيست ،بجز امام
جمعه زهک که واقعاً با مردم منطقه همراه
است هيچ مسئولي از فرمانداري گرفته تا
شهرداري و بخشداري کاري نکرده است.
ميگويد؛ نام فاميلش شاهي وظيفه است و
سه سال که در روستاي مالقاسم با مردم
زندگي ميکنــد .از خبرنگاران ميخواهد
که صداي مردم سيستان باشند و زجر و
مصيبت اين مردم را براي پايتخت نشينان
گزارش کنند .ميگويد :شما را به آن خدا و
پيغمبري که ميپرستيد قسم تان ميدهم
که نســبت به اين فاجعه فقر و بيکاري و
نابودي هامون بيتفاوت نباشيد .اين مردم
سالها مرزدار اين کشور بودند و هنوز هم
هســتند .اگر اينها هم بروند چه کساني
مرزهــاي ما را محافظت کنند؟ بايد براي
تأمين حقابه تاالب و ايجاد شغل براي اين
مردم کاري کرد.
بيرون از ده مالقاســم نيروهاي منابع
طبيعي شهرســتان زهک در حال ايجاد

بادشــکن و پرچين حدفاصل بين اراضي
کشــاورزي به جا مانده هستند تا جلوي
حرکت شنهاي روان را بگيرند .تا چشم
کار ميکند درختان گز به صورت رديفي
کاشته شده است تا مانع جابهجايي خاک
به داخل مزارع مردم باشد .علي حيدري
رئيس اداره منابع طبيعي زهک ميگويد:
ما بيشتر از اينکه براي عمليات بيابانزايي و
آبخيزداري در منطقه به بودجه نياز داشته
باشيم به حمايت مســئوالن نياز داريم.
مسئوالن بايد تفکر حفاظتي داشته باشند
و تازماني که تفکر حفاظت از محيط زيست
و منابع طبيعي نهادينه نشود اقدامهاي ما
اثر چنداني نخواهد داشت .اگر آنها اين را
درک کنند مديريتها جامع تر خواهد بود.
در روستاي <کرق شاه جان> در هيرمند
وضعيت به مراتب بدتر است .شدت وزش
باد و طوفان بيشــتر اســت .مردي که با
چوب دســتي به سختي راه ميرفت جلو
ميآيد و ميگويد :آب داشتيم ،گوسفند
داشتيم ،کشاورزي ميکرديم ،همه چيز
داشتيم اما االن هيچ شغلي نداريم و اکثر
مردم ده بيکارند .روســتا خانه بهداشت و
مدرسه ندارد .اکثر قريب به اتفاق دختران
و حتي تعداد قابل توجهي از پسرها سواد
خواندن و نوشــتن ندارند .تعداد بيماران
پوستي و چشمي در ده قابل توجه است.
به حاشيه درياچه ميرويم .نيروهاي منابع
طبيعي زير وزش شــديد باد و با حضور
مردم محلي در حال کندن زمين و ايجاد
چاهک در بخش هايي از بســتر درياچه
هستند .محمد رضا باراني زاده ،رئيس
اداره منابع طبيعي هيرمنــد به «ايران»
ميگويد :شهرستان هيرمند  135روستا
دارد .از وقتي درياچه خشک شده شدت
بادهاي حاوي غبار هم بيشتر شده است.
اگرچه اميدي به احيــاي درياچه نداريم
اما ما تالش ميکنيم تا جلوي پيشــروي
شنهاي روان و بيابان را به سمت مناطق
مسکوني بگيريم .براي همين بايد تا جايي
که ميتوانيم با عمليات بيولوژيک و کاشت
درختان گز و تاغ شنها را تثبيت کنيم اما
براي درختــکاري به آب نياز داريم که در
برخي مناطق حتي براي آبياري نهالهاي
کاشته شده هم آب نداريم لذا با بهرهگيري
از دانش بومي خودمان و کارشناسان منابع

طبيعي شهرســتان در چندين نقطه از
بستر درياچه که به نظر ميرسيد هنوز در
اليههاي زيرين رطوبت دارد حفاري کرديم
تا آب از اليههاي مجاور در اســتخرهاي
ايجاد شده که ما به آن چاهک ميگوييم
جمع شود .آب جمع شده را با موتور پمپ
پمپاژ ميکنيم و بــا کمک مردم محلي
که به اهميت حفــظ منابع طبيعي پي
بردهاند و ميدانند اگر اين درختان نباشند
زندگي شان بيش از پيش در مخاطره قرار
ميگيرد نهالهاي کاشته شده را آبياري
ميکنيم .او درباره ميزان آبياري نهالهاي
تازه کاشته شده ميگويد :در برخي مناطق
اص ً
ال آبياري صورت نميگيرد اما در برخي
نقاط به دليل دماي هواي باال و خشــک
بودن زمين بايد بين  4تا  12بار در ســال
آبياري صورت گيرد کــه با تانکر آبياري

ميکنيم.
او ميافزايد :در شهرستان ما حدود 50
هزار هکتار اراضي ملي تحت اختيار داريم
که همه اش جزو کانونهاي بحراني بياباني
استان و کشور هستند همين طور  60هزار
هکتار زمين مردم نيز که قب ً
ال زير کشت
بوده و حاال به دليل نبود آب  ،بخش اعظم
آن رها شــده نيز به کانون توليد ريزگرد
تبديل شده است .او ميگويد :خوشبختانه
مــردم خيلي خــوب با منابــع طبيعي
همکاري ميکنند و برخي از آنها در بهار
آب کشاورزي شان را به ما ميدهند تا ما
درختکاري کنيم و جلوي حرکت شنهاي
روان را بگيريم تا آنها بتوانند در سال بعد
در زمينهايشان کشــت و کار کنند .اگر
جلوي پيشروي بيابان را نگيريم نه کشت
و زرع امکان پذير است و نه زندگي در اين

محسن سلیمانی مدیر طرح حفاظت از تاالب های ایران  :وزارت نیرو براي تاالب
هامون با وسعت بيش از  500هزار هکتار در سيستان و بلوچستان کل حقابهاي
که در نظر گرفته شده ،کمتر از  60ميليون متر مکعب است که حتي سطح يا گوشهاي از
تاالب را هم خيس نخواهد کرد

تنورهای گازی جایگزین تنورهای هیزمی

 8ســال از آخريــن آبگيــري موقت
بخش کوچکي از هامون ميگذرد .ســال
 1386به مدد بارشهاي سيالبي اسفند
 85و فرورديــن  ،86حدود  400هکتار از
تاالب هامون به طور موقت و براي سه ماه
زنده شد .درياچه سه گانه هامون (پوزک،
صابري و هيرمند) در گذشــته  570هزار
هکتار وســعت داشت که نزديک به 450
هزار هکتــار از آن در ايــران و مابقي در
خاک افغانســتان واقع شــده است .اما از
آنجا که درياچه هامون نيز مانند بسياري
از درياچههاي داخلي کشورمان حياتش به
جريان دائمي آب رودخانهها بستگي دارد
نه بارش باران ،لذا بعد از چند ماه حيات در
تابستان  86بار ديگر خشک شد .هامون،
اروميه ،بختگان و پريشــان و گاوخوني و
جازموريان و ...از جمله درياچههاي دائمي
ايران محسوب ميشوند که حياتشان به
جريان دائمي آب رودخانهها بستگي دارد
اما در ســالهاي گذشته با شدت گرفتن
پروژههاي سدســازي و طرحهاي انتقال
آب با انواع تونلها و کانالهاي انحرافي در
باالدست رودخانه ها ،جريان آب قطع شده
و تمامي اين تاالبها خشک شدهاند .اندک
آبي هم که هر از گاهي در اين درياچهها
جريان مييابد و مايه دلخوشــي مردم و
مسئوالن ميشود ،تنها آب موقتي بارش
باران است که در نهايت بعد از مدتي تبخير
شده و درياچهها دوباره خشک ميشوند.
هامون نيز از اين قاعده مستثني نبوده و
در سالهاي اخير هر گاه گوشه کوچکي
از آن احيا شــده در مدت زمان کوتاهي
به دليل نرســيدن آب رودخانه سيستان
و هيرمند مجدداً به خشــکي منجر شده
است .حتي به گواه گري لوييس ،هماهنگ
کننده برنامه عمران ملل متحد در ايران
نيز احياي چند هکتاري هامون در ســال
گذشته نه به واســطه انسان ،بلکه بسيار
تصادفي بوده است.
ëëنخستين هشــدار براي نابودي
هامون
ســال  1382و در حالــي که کمتر از
 5ســال از خشکسالي کشور ميگذشت،
مؤسسه زيست محيطي ورلدواچ و برنامه
محيط زيست سازمان ملل متحد با انتشار
گزارشــي از وضعيــت تاالبهاي جهان
هشدار دادند که بيش از  90درصد درياچه
هامون در جنوب شرق ايران از بين رفته
اســت و اگر اقدامي صورت نگيرد مابقي
نيــز از بين ميرود .اما از آن زمان تاکنون
به رغم همــه ميزگردها و نشســتها و
بازديدهاي کارشناسان و مسئوالن ملي و
بينالمللي و طرحهاي متعددي که براي
احياي تاالب هامون تهيه و تصويب شده،
نه تنها وضعيت بهتر نشــده بلکه همان
اندک مساحت باقيمانده نيز خشک شده
تــا امروز تمامي پهنه هامــون به بياباني
خشک تبديل شود.
از ســال  2013تاکنون دو بار رئيس
جمهور افغانســتان به ايران سفر کرده و
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بعد
از مالقــات با او وعده داده که افغانســتان
براي حــل مشــکل هامــون همکاري
ميکند .هامون در سالهاي اخير چندين
بار هم ميزبان رؤســاي مختلف سازمان
محيطزيست ،وزير نيرو ،سفراي افغانستان
و آلمان و خبرنــگاران خارجي و نماينده
برنامه عمران ملل متحد در ايران بوده است.
کارگروههاي متعددي هم براي حل مشکل
هامون تشکيل شده و حتي چهل و سومين
سالروز تأسيس کنوانســيون حفاظت از
تاالبهاي جهان موســوم به کنوانسيون
رامسر نيز در دوم فوريه  2015در هامون
برگزار شد ،اما گري لوييس ،نماينده مقيم
ســازمان ملل در ايران کــه يکي اعضاي
شــرکت کننده در اين جشــن بود گفت
« متأســفانه امروز با مشاهده اين شرايط
زيست محيطي نامساعد چيز زيادي براي
جشن گرفتن نديدم!» او که پيشتر چندين
بار به سيســتان و هامون سفر کرده بود تا
صداي مردم سيستان را به گوش بان کي
مون و ديگر نهادهاي بينالمللي براي رفع
بحران آب در هامون برساند بارها با انتشار
يادداشتهاي متعدد در رسانههاي ايران
و اعالم اينکه بيابانزايي بزرگترين مشکل
پيش روي ايران است ،خاطرنشان کرد« :به
نظر ميرسد بيشتر ايرانيان اطالع چنداني
از رنج مردمي که در هامونهاي سيستان
زندگي ميکنند ندارند .در مقايسه ،فاجعه
زيست محيطي نمادين تري در ايران يعني
مرگ آرام درياچه اروميه از توجه شــديد
رســانهاي و سياســي برخوردار است .اما
وقتي اخيراً به درياچه اروميه سفر کردم ،با
نااميدي شديد و يأس و درماندگي فراواني
مواجه نشدم که در هامونهاي سيستان
شاهد بودم .اين مشــکل احتماالً تنها در
صورت تحقق دو رويداد کليدي حل خواهد
شد؛ نخست ،افغانستان و ايران بايد به طور
مشــترک درباره مسير اقدام براي تقسيم
عادالنه آبي که قرنها بين خود تقســيم
ميکردهاند به توافق برســند .دوم ،الزم
است خود ايرانيان آب اندکي را که به ايران
ميرسد بهتر تقسيم کنند .درحال حاضر
بيشــتر آب براي تأمين آب آشاميدني و
کشاورزي به شبکه مخزن چاه نيمه عميق
منحرف ميشود .در حالي که هنوز ميتوان
اجازه داد بيشتر اين آب به طور طبيعي به
هامونها جريان يابد و باعث احياي آنها و
ادامه زندگي جوامع محلي شود .ايرانيان و
جامعه بينالمللي بايد نسبت به اين فاجعه
واکنش نشان دهند».
ëëمردم چه ميخواهند؟
گرد و خاک همراه با وزش شــديد باد
همه جا را فرا گرفته است .اکثر قريب به
اتفاق مردم در شهر و روستا سر و صورت
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محیط زیست

منطقه ميسر ميشــود و همه مردم بايد
مهاجرتکنند.
ëëچرخ اقتصاد با باد نميچرخد!
راســتي سيســتان را در طول تاريخ
 5200ساله اش چه شده است؟ سرزميني
که نخستين عمل جراحي مغز و سزارين
و چشم جهان (به گواه يافتههاي باستان
شناسان در شــهر سوخته)در آن به ثبت
رســيده حاال ســاکنانش از بيماريهاي
چشــمي و ريوي و پوستي ناشي از گرد و
خاکهاي شديد رنج ميبرند .سرزميني
که زماني انبار غله ايران و قطب کشاورزي
منطقــه بود حاال بســياري از زمينهاي
کشاورزي اش رها شده و آن ميزان اراضي
هم که زير کشت است با الگوي نادرست
همچنان کشت ميشود .از آن کورههاي
ذوب فلز و صنعت پيشرفته جواهرسازي
و سفال گري باستاني شهر سوخته ديگر
خبري نيست .هيچ صنعتي در تمام 20
سال گذشــته جايگزين کشــاورزي در
سيســتان و بلوچستان نشــده است .در
حالي که بر شــدت بادهاي سيســتان و
تعداد روزهايش تا  200روز در سال افزوده
ميشــود تنها يک توربين بادي در مسير
جاده زابل به زاهدان به چشــم ميخورد.
اگرچه پيشبيني شده بيشترين قابليت
توليد برق بادي در ايران در سيستان است
و اين اســتان ميتواند در صورت ساخت
نيروگاههاي بادي ،بــرق مورد نياز نيمي
از کشــور را تأمين کنــد اما باد همچنان
بزرگترين دشمن حيات در منطقه است
و سودي عايد مردم و استان نکرده است.
اينجا باد بــه جاي اينکــه در توربينها
بچرخد تا چرخ اقتصاد و اشتغال استان را
به حرکت در بياورد در خاک ميپيچد و با
هر وزش ،خروارها تن شن و ريگ را به هوا
بلندميکند.
ëëرأي کميســيون دلتا براي حقابه
ايران
از سال  ۱۸۷۵ميالدي که افغانستان به
موجب معاهده پاريس از ايران جدا شــد،
مسأله هيرمند جزو مسائل مهم سياسي
و اجتماعي ايران درآمد .با اينکه قرار شده
بود يک سوم از آب هيرمند به ايران برسد
اما عم ً
ال اين اتفاق نيفتاد .رودخانه هيرمند
در طول  ۸۰۰۰سال گذشته تاکنون ۱۱

بار تغيير مسير داده و شهر زابل هم اکنون
روي آخرين دلتاي آن بنا شــده اســت.
با گذشــت زمان و بــروز برخي تغييرات
محيطي و طبيعي و نيز دخالتهاي انساني
در طول سدههاي گذشته ،حيات سيستان
هرچه بيشتر از گذشــته به آب هامون و
هيرمند گره خورد ،آنقدر که اگر امروز آب
نباشد ،زندگي در اين سرزمين خشک و
بيحاصل هم هيچ است و همه چيز در زير
دريايي از شن مدفون خواهد شد .از اين رو
در سال  ۱۳۰۹مذاکراتي بين دولت وقت
ايران با افغانستان صورت گرفت اما باز هم
نتيجه دلخواه عايد نشــد .در سال ۱۳۲۷
قراردادي بين دو کشــور بسته شد که بار
ديگر مورد اجرا قرار نگرفت.
تا اينکه در سال  ۱۳۵۱با مداخله سه
کشــور امريکا ،کانادا و شيلي موسوم به
کميسيون دلتا که روي رودخانه هيرمند
کار کارشناسي انجام دادند ،قراردادي بين
دو دولــت در کابل به امضا رســيد و قرار
شــد در هر ثانيه  ۲۶مترمکعب آب سهم
سيستان و هامون باشد .اما در اواخر دهه
 ۷۰و همزمــان با کاهش نزوالت جوي و
حاکم شدن شرايط خشکسالي بر منطقه و
به رغم همه کمکهاي ايران به افغانستان
در چند ســال گذشته ،ميزان ورودي آب
هيرمند به هامــون به طور مرتب کاهش
يافت .ضعف روابط ديپلماتيک و نبود چانه
زنيهاي سياسي مفيد بين دو کشور هم
مزيد بر علت شد تا سيستان امروز به اين
روز دچار شود.
ëëحقابه درياچه هامون کجاست؟
خداکرم جاللي ،رئيس ســازمان
جنگلهــا و مراتع کــه بــراي بازديد از
طرحهاي مقابله با بيابانزايي به سيستان
سفر کرده در پاسخ به اين پرسش ميگويد:
«اين را بايد از مســئوالن امر بپرسيد .ما
وظيفه داريم براي جلوگيري از بيابانزايي با
عمليات مالچ پاشي و عمليات بيولوژيک و
درختکاري ،مانع از فرسايش بيشتر خاک
در منطقه شويم .البته اقدامهاي سازمان
جنگلها هم در پــارهاي از موارد اگر آب
نباشد نتيجه نخواهد داد ».در چند سال
گذشــته مطالعات متعددي براي احياي
درياچه اروميه صورت گرفته و حتي طرح
احياي درياچه هم با تأکيد بر راهکارهاي
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اجرايي تهيه شده است .به گفته جاللي«در
شرايط ترسالي درياچه هامون گنجايش 6
ميليارد مترمکعب آب را داشــت اما اآلن
هيچ آبي در درياچه نيست».
رضا نجفي ،رئيس جهاد کشــاورزي
استان سيستان و بلوچستان نیز بدون اشاره
به اينکه چه ميزان آب در  4چاه نيمه های
سيستان ذخيره شده ميگويد« :حدود 20
درصد آب چاه نيمهها به مصرف آب شرب
ميرســد و کمتر از  80درصد به مصرف
کشاورزي ميرسد ».اما حقابه تاالب چه
ميشود؟ محسن سليماني مدير طرح
حفاظت از تاالبهاي ايران در ســازمان
محيط زيست ميگويد :اينکه بعد از تب
شديد توسعه ،تأمين حقابه محيط زيستي
هم باالخره در ســال جاري ديده شــده،
بسيار اهميت دارد فارغ از اينکه حقابهاي
که در نظر گرفته شــده کافي است يا نه
و اينکه وزارت نيــرو چقدر از آنرا تأمين
کرده است .او اعداد و ارقام مطرح شده از
سوي وزارت نيرو در مورد حقابه تاالبها
توگو دانست و گفت:
را جاي بحث و گف 
«مث ً
ال براي تاالب هامون با وسعت بيش از
 500هزار هکتار در سيستان و بلوچستان
کل حقابهاي که در نظر گرفته شده ،کمتر
از  60ميليون متر مکعب اســت که حتي
سطح يا گوشــهاي از تاالب را هم خيس
نخواهد کرد».
درياچهاي که نزديک به دو دهه است
از آب هيرمند و سيســتان محروم شده و
براي احيا شــدن در شرايط آرماني نياز به
 6ميليارد مترمکعــب آب دارد حاال با 60
ميليون مترمکعبي که روي کاغذ نوشته و
آن هم اختصاص داده نشده  ،قرار است احيا
شود .تقريباً اکثر مسئوالن منابع طبيعي
استان ،احياي تاالب هامون را غير ممکن
ميداننــد و ميگويند حداقل اينکه از آب
موجود بايد  30درصد به درياچه اختصاص
مييافت نه اينکه کمتر از  7درصد ذخيره
چاه نيمهها را بخواهند به هامون بدهند.
سعيد محمودي مدير کل حفاظت
محيــط زيســت اســتان سيســتان و
بلوچستان و دبير کارگروه احياي تاالب
هامــون نيز يکماه قبــل گفت :چندي
قبل محيط زيست سيستان وبلوچستان
با هزينه زياد دايک مــرزي (آب بند) را
که توسط مرزباني استان در تاالب هامون
ايجاد شــده بود بــا هماهنگيهاي الزم
بــاز کرد و آبگيري خوبي انجام شــد اما
مرزباني دوباره اين مســير آبي را بست.
او در هميــن حال از اقــدا م ايران براي
ثبت تاالب خشکيده هامون در يونسکو
بعنوان ذخيــره گاه زيســتکره و پارک
صلح و دوستي خبر ميدهد .هامون بعد
از گذشت  17ســال از آغاز خشکسالي
همچنان خشک اســت .افغانستان هنوز
حاضر نشــده حقابه ايــران را از هيرمند
بدهد و رئيس سازمان جنگلها ميگويد:
«افغانها هيرمند را بستند» در شرايطي
که درياچه آب ندارد و حدود  20درصد
کانونهــاي بحراني بياباني کشــور در
سيســتان و بلوچســتان با وسعت بيش
از يک ميليــون و  200هزار هکتار واقع
شده و حفظ جنگلهاي بياباني و مراتع
باقيمانده اهميتي دوچندان پيدا ميکند
اما به دليــل فقرمردم و نبود ســوخت
در منطقه هر ســاله دههــا هزارهکتار از
تاغزارهــا و گز زارهاي سيســتان براي
تأمين سوخت سوزانده ميشود .به گفته
مديرکل منابع طبيعي استان سيستان و
بلوچستان هم اکنون بيش از  450هزار
هکتار از اراضي ملي در منطقه سيستان
زير پوشش طرحهاي حفاظت مشارکتي
قرار گرفته اســت .در قالــب اين طرح
مردم بهعنوان مرتعبان از مراتع حفاظت
ميکنند و در عوض زيــر نظر اداره کل
منابع طبيعي و با همکاري سازمان نظام
مهندسي کشــور براي مميزي مراتع و
کنترل چراي دام ،ميتوانند از محصوالت
فرعي مراتع بهرهمند شــوند .ســازمان
جنگلها براي جلب مشــارکت مردم در
اين طرح مشــارکتي که طبــق ماده 3
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها
و مراتــع در حال اجراســت ،امتيازاتي
چون تأمين آبگرمکنهاي خورشيدي و
تنورهاي گازي و تأسيس چندين واحد
نانوايي برقي در روستاها را بر عهده گرفته
است .در فاز اول  310واحد تأمين انرژي
در هامون برقرار شده است که با اين کار
هر خانوادهاي که تا ديروز مجبور بود در
هر مــاه  10درخت گز را قطع کند حاال
نيازي به ســوخت هيزمي ندارد .در اين
صورت نزديک به  40هزار اصله درختي
که حداقل بايد براي نياز اين  310خانوار
در يکســال قطع ميشــد حاال در بستر
هامون حفظ ميشود .اين طرح قرار است
تا پايان سال جاري بيش از  2هزار خانوار
عشايري را زير پوشش قرار دهد.
بيابانزايي با شدت در سيستان پيش
ميرود و ســازمان جنگلهــا و مراتع که
ايــن روزها با طرح جديــد مجلس براي
اصــاح قانــون حفظ و کاربــري اراضي
تا مــرز انحالل هم پيش رفتــه با اندک
بودجههاي محدودش در تالش اســت تا
هم جلوي بيابان را بگيرد ،هم براي مردم
منطقه معيشت جايگزين ايجاد کند و هم
سوخترساني کند! طرح تبديل تنورهاي
هيزمــي به گازي ،توزيــع آبگرمکنهاي
خورشيدي در بخش هايي از روستاهاي
بحراني و ايجاد کارگاههاي ســوزن دوزي
و صنايع دستي براي زنان روستايي گوشه
کوچکي از تالشهاي سازمان جنگلها و
مراتع کشور است تا همين اندک باقيمانده
رويشــگاههاي کشور را ،مردم سيستان از
روي ناچاري در آتش نسوزانند.

