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 هاي حيوانات در نيمي از ، فعاليت سيرك»!سيرك نه«به كمپين  ديگر پيوستن رسمي هفت استان با

فرا رسيدن  استان بعدي براي پيوستن به اين كمپين، 9موافقت اوليه با وسعت كشورمان ممنوع شد تا 

  .دهدنويد عايت حقوق حيوانات براي ررا روزهاي خوبي 

كشور در خراسان  حضور معصومه ابتكار، رياست سازمان حفاظت محيط زيستبا ، »تابناك«گزارش به

ها، يك گام  حيوان آزاري در سيرك پيوست تا مقابله با» !سيرك نه«به كمپين  شمالي، اين استان رسماً

  .رودپيش ديگر 

 

 هاي پيوسته به استانشمالي، شش استان ديگر هم به اين كمپين پيوستند تا شمار  همزمان با خراسان

  .يردگ نيمي از كشورمان را در بربه عدد ده برسد و از نظر وسعت جغرافيايي،  اين طرح،

 

ييد و تشكر أت باني آن است و به تازگي با اعالم حمايت و البته» تبان حقوق حيوانا ديده«طرح كه  اين

خراسان رضوي، قم و گلستان  در سه استانرييس سازمان محيط زيست كشورمان مواجه شده است، 

هاي خراسان شمالي، خراسان  پيوستن استان مورد استقبال قرار گرفته و عملياتي شده بود و اكنون با

آذربايجان شرقي، اصفهان و كرمان، كشورمان را در آستانه  و بوير احمد، كرمانشاه، جنوبي، كهگيلويه

  .حقوق حيوانات قرار داده است تحولي جديد در زمينه رعايت

با  دهند، مذاكرات خوبي هاي رسيده نشان مي اين انتهاي راه نيست، بلكه آن گونه كه گزارش البته

براي  يهاي ضمن اين كمپين صورت گرفته و حتي موافقتاستان ديگر براي پيوستن به  9  مسئوالن

  .كند به زودي رسميت پيدا استكه اميد پيوستن به اين طرح دريافت شده 

 

ها  سيرك هاي قبل مجوزهايي براي فعاليت اين ميان، سه استان كه پيش از فعاليت كمپين و در دوره در

از هايي كه  فعاليت سيرك د پيوست؛ به اين ترتيب كهصادر كرده بودند، با شرايط ويژه به كمپين خواهن



البته نمايندگان كمپين تالش  ؛امسال مجاز خواهد بود اين سه استان مجوز دريافت كرده بودند، تا پايان

  .را نيز كاهش دهند خواهند كرد تا حد امكان اين زمان

 بان حقوق حيوانات از رسمي ديده و درخواست» !سيرك نه«است در پي اعالم موجوديت كمپين  گفتني

بسياري از  گانه كشور و پيرو آن، مذاكرات حضوري با 31هاي  مديران ادارت كل محيط زيست استان

صورت رسمي به ديده بان  هاي حيوانات در ده استان به مديران، تا كنون اعالم ممنوعيت فعاليت سيرك

  .حقوق حيوانات اعالم شده است

 

زمينه حقوق  ويجي اين است كه با هماهنگي با ارگان هاي تراز اول بين المللي دراز اين اقدام تر هدف

استان به استان  هاي معدود حيات وحش در كشورمان بسته و حيوانات، گام به گام عرصه بر سيرك

  .نمايد صدور مجوز فعاليت براي چنين سيرك هايي را منع
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