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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:   علی اصغر فریدی )همه مصاحبه ها(، سام خسروی فرد، محمد مقیمی
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی جنگل ها و سوءمدیریت حکمرانان پدیده آتش سوز

مرگ سبزینه  و آب و زندگی در کوهستان های غرب کشور

ی جنگل ها  ی اسالمی و آتش سوز مدیریت حکمرانان جمهور

محیط زیست کردستان در محاصره سودجویان و امنیتی ها

وهای امنیتی به آتش کشیدن جنگل های کردستان برای رصد کوهستان ها توسط نیر

امر جنگل، پیش و پس از دولت-ملتها

در این شماره می خوانید:
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ی جنگل ها و  پدیده آتش سوز
سوءمدیریت حکمرانان

محمد مقیمی

میــراث  و  زیســت  محیــط  از  بخشــی  جنگل هــا  کلــی،  به طــور 

جنگل هــای  و  مراتــع  بخشــی  می شــوند،  محســوب  فرهنگــی 

کشــورمان از منابــع طبیعــی بــا ارزش ایــران و جهــان محســوب 

می شــوند و از ارزش بســیار زیــادی برخــوردار هســتند، چنان کــه 

کنوانســیون حفاظــت از میــراث  بخشــی از ایــن جنگل هــا برابــر 

جهانــی فرهنگــی و طبیعــی مصــوب یونســکو 1۹۷۲ در پاریــس1 

بــه عنــوان میــراث مشــترک بشــر در یونســکو ثبــت شــده اند. ولــی 

آتش ســوزی  ماننــد  گونــی  گونا پدیده هــای  اخیــر  ســال های  در 

و  مراتــع  کاربــری  تغییــر  درختــان،  غیرقانونــی  قطــع  جنگل هــا، 

جنگل هــا، خشکســالی ناشــی از تغییــرات اقلیمــی جهانــی و غیــره 

ــا  ــد. ام ــرار دارن ــا ق ــروی جنگل ه ــد پیش ــش  و تهدی ــوان چال ــه عن ب

تهدیدهــای  بزرگتریــن  از  یکــی  جنگل هــا  زدن  آتــش  موضــوع 

اقدامــات  ســودجو،  افــراد  اســت.  دولت هــا  و  جوامــع  پیشــروی 

ــل  ــح از عل ــی از تفری ــای ناش ــدید و اقدام ه ــای ش ــه، گرم خرابکاران

ایــن مــوارد  از نظــر حقوقــی  کــه  آتش ســوزی جنگل هــا هســتند 

خ بدهــد. می توانــد بــه عمــد یــا بــه ســبب ســهل انگاری ر

    برابــر اصــل ۵۰ قانــون اساســی در جمهــوری  اســامی، حفاظــت  

آن   در  بایــد  بعــد  نســل های   و  امــروز  نســل   کــه   زیســت   محیــط 

ــی   ــه  عموم ــند، وظیف ــته  باش ــدی  داش ــه  رش ــی  رو ب ــات  اجتماع حی

آن   غیــر  و  اقتصــادی   فعالیت هــای   رو  ایــن   از  می  شــود.  تلقــی  

کــه  بــا آلودگــی  محیــط زیســت  یــا تخریــب  غیــر قابــل  جبــران  آن  

حقوقــی  اجرا هــای  ضمانــت  اســت.  ممنــوع   کنــد،  پیــدا  مازمــه  

بخــش  دو  شــامل  جنگل هــا  از  حفاظــت  بــه  مربــوط  قوانیــن 

1. Convention pour la protection du patrimoine mondial, 
culturel 
et naturel

ــد  کیفــری و مدنــی می شــوند. حقــوق کیفــری مجازات هایــی مانن

حبــس، جــزای نقــدی و لغــو پروانــه اشــتغال را بــرای مجرمــان در 

نظــر گرفتــه اســت. جنبــه مدنــی نیــز مســئولیت مدنــی و جبــران 

خســارات وارد شــده بــه ســبب آتش ســوزی کــه می توانــد ناشــی از 

تقصیــر یــا قصــور باشــد را  دربــر می گیــرد.

    در همیــن راســتا، مــاده ۴۷ قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از 

جنگل هــا و مراتــع مصــوب ســال 1۳۴۶ مقــرر مــی دارد: »هــر کــس 

کنــد، بــه حبــس از ســه تــا  در جنــگل عمــدا آتش ســوزی ایجــاد 

کــه مرتکــب، مامــور  1۰ ســال محکــوم خواهــد شــد و در صورتــی 

کثــر مجــازات مذکــور محکــوم می شــود«.  جنگلبانــی باشــد بــه حدا

کــه می گویــد:  اســامی  قانــون مجــازات  مــاده ۶۷۵  همچنیــن، 

»هرکــس عمــدا جنــگل یــا خرمــن یــا هــر نــوع محصــول زراعــی 

را آتــش بزنــد بــه حبــس از دو تــا پنــج ســال محکــوم می شــود«. 

تبصــره مــاده یادشــده شــده، مقررداشــته اســت چنانچــه اعمــال 

مجــازات  باشــد،  اســامی  حکومــت  بــا  مقابلــه  قصــد  بــه  فــوق 

محــارب را خواهــد داشــت. مــاده ۶۷۵ قانــون مجــازات اســامی، 

مجــازات آتش افــروز را کاهــش داده اســت، بنابرایــن بــا مــاده ۴۷ 

قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع تعــارض دارد. 

ــخ  ــد ناس ــق، نمی توان ــام الح ــون ع ــه قان ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب گروه

قانــون خــاص ســابق باشــد. از ایــن رو، قانــون حفاظــت از جنگل ها 

و مراتــع را بــه عنــوان قانــون خــاص همچنــان معتبــر می داننــد. از 

ســویی دیگــر، برخــی معتقدنــد قانــون عــام الحــق، عمومیــت دارد 

بــه نظــر می رســد،  را دربــر می گیــرد.  و همــه مصادیــق موضــوع 

ــه ایــن موضــوع توجــه کافــی  قانونگــذار پــس از انقــاب نســبت ب

نداشــته و بــا وجــود افزایــش تخریــب محیــط زیســت و جنگل هــا، 

ــه  ــهل انگاری گرفت ــامی س ــازات اس ــون مج ــب قان ــان تصوی در زم

کــه بــه محیــط زیســت و  اســت و در عمــل مجــازات اشــخاصی 

کاهــش یافتــه اســت. جنگل هــا خســارت وارد می کننــد 

    تبصــره مــاده ۴۷ قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا 

ــی دارد:  ــرر م ــی مق ــوران دولت ــئولیت مام ــوص مس ــع در خص و مرات

»در موقــع آتش ســوزی در جنگل هــا تمامــی مامــوران دولتــی اعــم 
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کــه در نزدیکــی آن محــل  کشــوری و شــهرداری ها  از لشــکری و 

ــا  ــری ی ــا ژاندارم ــی ی ــوران جنگلبان ــای مام ــل تقاض ــند در مقاب باش

بخشــداری موظفنــد بــا تمامــی وســایل ممکنــه دولتی و شــهرداری 

کــه در اختیــار دارنــد در آتش نشــانی کمــک کنند. ماموران کشــوری 

و شــهرداری کــه در ایفــای ایــن وظیفــه مســامحه و قصــور کننــد 

ــتخدام  ــون اس ــواد ۵۸ و ۵۹ قان ــررات م ــق مق ــورد طب ــب م ــر حس ب

کشــوری مجــازات می شــوند. در مــورد مأمــوران لشــکری تعقیــب 

و مجــازات آنــان طبــق مقــررات و قوانیــن نظامــی خواهــد بــود«. 

نیــز در خصــوص جبــران  اســامی  قانــون مجــازات  مــاده ۶۸۹ 

خســارات، تصریــح کــرده اســت کــه در تمــام مــوارد مذکــور در ایــن 

انجام شــده  اقدامــات  ســایر  و  تخریــب  و  حریــق  هــرگاه  فصــل 

منتهــی بــه قتــل یــا نقــص عضــو یــا جراحــت و صدمــه بــه انســانی 

شــود مرتکــب عــاوه بــر مجازات هــای مذکــور حســب مــورد بــه 

قصــاص و پرداخــت دیــه و در هــر حــال بــه تادیــه خســارات وارده 

نیــز محکــوم خواهــد شــد.

    از ســویی دیگــر، مطابــق مــاده 1 قانــون حفاظــت و بهســازی 

ــه ۲۴/۸/1۳۷1،  ــه ۲۸/۳/1۳۵۳ و اصاحی محیــط زیســت مصوب

کشــورمان بــه  کــه در راســتای تحقــق اصــل ۵۰ قانــون اساســی 

زیســت  محیــط  از  حفاظــت  ســازمان  اســت،  رســیده  تصویــب 

وابســته بــه نهــاد ریاســت جمهــوری اســت و برابــر مــاده  ۲ ایــن 

قانــون، ریاســت  شــورایعالی  حفاظــت  محیــط  زیســت  بــا رئیــس  

جمهــور اســت ، برابــر ایــن قانــون حفاظــت از محیــط زیســت از 

جملــه جنگل هــا و جلوگیــری از تخریــب آن وظیفــه اصلــی ســازمان 

حفاظــت از محیــط زیســت اســت. ایــن تکلیــف قانونــی دو مرحلــه 

را  بحــران  مدیریــت  یعنــی  حادثــه  وقــوع  از  پــس  و  پیشــگیری 

دربــر می گیــرد. تجــارت و شــواهد نشــان می دهــد کــه جمهــوری 

قابــل  کارنامــه  تنهــا  نــه  اســامی در هــر دو مرحلــه پیش گفتــه، 

قبولــی نداشــته، بلکــه وضعیــت محیــط زیســت از جملــه جنگل هــا 

در ایــران هــر روز بغرنج تــر شــده اســت. بــه نظــر می رســد، کشــور 

مــا در ایــن خصــوص بــا خــاء قانونــی روبــرو نیســت و علــت اصلــی 

وضعیــت موجــود را بایــد در رانــت و فســاد ناشــی از ســوءمدیریت، 

نبــود سیاســت های مناســب و اجــرا نکــردن قوانیــن مربــوط بــه 

کــرد. در واقــع، ارتقــاء و تحقــق  حــوزه محیــط زیســت جســتجو 

حقــوق بشــر از جملــه برخــورداری از محیــط زیســت ســالم تنهــا 

ــه  ــوب از جمل ــو دمکراســی و رعایــت اصــول حکمرانــی مطل در پرت

کمیــت قانــون، مشــارکت مــردم، شــفافیت، مســئولیت پذیری،  حا

پاســخگویی، عدالــت و دادگســتری مســتقل، امکان پذیــر اســت.

گفتنــی اســت، آیین نامــه اجرایــی مــاده 1۴ قانــون راجــع بــه      

جنگل هــا مربــوط بــه پروانــه قطــع درخــت مصــوب 1۳۲۲/۰1/۰۸ 

کــرده اســت و مــاده  شــرایط صــدور مجــوز قطــع درخــت را مقــرر 

ــع مصــوب  ــرداری از جنگل هــا و مرات ۴۸ قانــون حفاظــت و بهره ب

را  یادشــده  آیین نامــه  کــه  را  اشــخاصی  بــرای   ،۲۵/۰۵/1۳۴۶

قانونــی  مــاده  اســت.  کــرده  تعییــن  مجــازات  نکننــد،  رعایــت 

یادشــده در ایــن خصــوص مقــرر مــی دارد: »حمــل چــوب و هیــزم و 

زغــال حاصلــه از درختــان جنگلــی در تمــام نقــاط کشــور باســتثناء 

داخلــه شــهرها بــدون تحصیــل پروانــه حمــل از ســازمان  جنگلبانی 

ممنــوع اســت و چنانچــه مرتکــب فاقــد پروانــه بهره بــرداری باشــد، 

طبــق قانــون مجــازات مرتکبیــن قاچــاق تعقیــب خواهــد شــد، در 

مــال  عیــن  فقــط  باشــد،  بهره بــرداری  پروانــه  دارای   صورتیکــه 

ــزم  ــوب و هی ــل چ ــود.  حم ــط می ش ــی ضب ــازمان جنگلبان ــود س بس

و زغــال از شــهر بــه دهــات مجــاور در حــدود مصــرف شــخصی 

مجــاز اســت، حــدود ایــن اجــازه در آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون 

شــد. تعیین خواهــد 

بیــن  مجــاز  هیــزم  و  زغــال  و  چــوب  مجــدد  حمــل  ـ   1 تبصــره 

گهــی خواهــد کــرد، احتیــاج بــه  شــهرهایی کــه ســازمان جنگلبانــی آ

صــدور پروانــه نــدارد.

کــه بــرای  کــه چــوب یــا هیــزم یــا زغالــی  تبصــره ۲ ـ در صورتــی 

مجــاور  دهکده هــای  یــا  جنگل نشــینان  روســتایی  مصــارف 

جنــگل اختصــاص داده شــده بــه نقــاط  دیگــر حمــل شــود قاچــاق 

بــا  قاچــاق  مرتکبیــن  کیفــر  قانــون  مقــررات  طبــق  و  محســوب 

رفتــار خواهــد شــد. مرتکــب 

تبصــره ۳ـ  راننــده وســیله نقلیــه کــه چوبهــای بدون پروانــه را عالما 

کــرده باشــد معــاون جــرم محســوب و عــاوه از مجــازات  حمــل 

می شــود.  محــروم  رانندگــی  حــق  یکســال از  تــا  مــاه  دو  از  مقــرر 

ماموریــن ســازمان جنگلبانــی بایــد پروانــه رانندگــی را از مرتکــب 

دارنــد«.  ارســال  صاحیتــدار  دادگاه  بــه  پروانــه  ضمیمــه  و  اخــذ 

همچنیــن مــاده ۴۹ قانــون پیش گفتــه بیــان مــی دارد: »اســتفاده 

از کــوره زغــال موجــود یــا احــداث کــوره زغــال جدیــد در جنــگل یــا 

مجــاور آن مســتلزم داشــتن پروانــه از ســازمان جنگلبانــی می باشــد 

و  متخلــف بــه یکمــاه تــا شــش مــاه حبــس تأدیبــی محکــوم خواهــد 

شــد.

کوره هــای  کــه  تبصــره - ســازمان جنگلبانــی مجــاز خواهــد بــود 

زغــال بــدون پروانــه مذکــور در ایــن مــاده را خــراب نمایــد«.

    شــایان ذکــر اســت، ایــران بــه موجــب قانــون الحــاق دولــت 

کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد  جمهــوری اســامی ایــران بــه 

بــرای بیابــان زدایــی مصــوب 1۳۷۵/1۰/11 بــه ایــن کنوانســیون 

ملحــق شــده اســت. ولــی قانونــی بطــور خــاص در ایــن خصــوص 

کنــون بــه تصویــب نرســیده اســت، تنهــا مــاده ۲۴ قانــون هــوای  تا

ک 1۳۹۶/۰۴/۲۵ بــه موضــوع بیابان زدایــی اشــاره کــرده اســت  پــا

کافــی بــه نظــر نمی رســد. از ســویی دیگــر، صــرف تصویــب  کــه 

قوانیــن بــدون این کــه در مدیریــت کشــور تغییــر اساســی ایجــاد 

کــه  مطلــوب   حکمرانــی  اصــول  و  دموکراتیــک  موازیــن  و  شــود 

بــدان اشــاره شــد، رعایــت نشــود، مفیــد و موثــر نخواهــد بــود و رونــد 

ــر  ــان ادامــه خواهــد یافــت، بلکــه بغرنج ت ــه تنهــا همچن پیشــین ن

نیــز خواهــد شــد.
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سام خسروی فرد
متخصص و تحلیل گر محیط زیست

آیــا شــما هــم ایــن منظــره را از نزدیــک و بــه چشــم دیده ایــد؟ بلــه. 
رودخانــه ای  دیده ایــد  آیــا  می خوانیــد،  را  نوشــته  ایــن  کــه  شــما 
ــا شــیبی مایــم جــاری شــود پیــچ و تابــی  خروشــان از پــس کــوه ب
و  بــرود  و  بگیــرد  را  راهــش  افــق  انتهــای  در  و  بدهــد  خــود  بــه 
ــد و آواز  ــوا بپیچ ــدنش در ه ــاری ش ــد ج ــدای ممت ــود؟ ص ــو ش مح
کلی هــا و جیــغ وداد جی جاق هــا1 و بانــگ جُلُجــِل۲ رمه هــا را در  کا
خــود فــرو ببــرد و محــو کنــد. آن گاه شــما، بلــه شــما کــه ایــن خطــوط 
ــازه  ــی ت ــه نفس ــید ک ــته باش ــی نشس ــایه بلوط ــر س ــد، زی را می خوانی
کنیــد از پیــاده روی یــا فعالیــت روزانــه و بخواهیــد عــرق از تــن، 
ــان. هم زمــان  ــه ای چــای و لقمــه ای ن ــار پیال ــد در کن خشــک کنی
علف هــای  خش خــش ِ  و  مشــام تان  بــه  نم خــورده  ک  خــا بــوی 
خشــک کــه بــاد، الی به الی شــان می پیچــد بــه گوش تــان برســد. 
ک  پــا هــوای  از  کنیــد  پــر  را  ریه های تــان  و  ببندیــد  را  چشــم ها 
و پــر از عطــر طــراوت و طبیعــت. بعــد، بــه پشــت دراز بکشــید و 
و  شــاخه ها  البــه الی  از  را  ســفید  ابــر  لکه هــای  بــا  آبــی  آســمان 
کنیــد و بــا خــود بگوییــد: مگــر می شــود  برگ هــای بلــوط تماشــا 
ایــن همــه آرامــش را یک جــا تجربــه کــرد؟ لمــس کــرد؟ بــا تک تــک 

کــرد؟  ســلول های بــدن حــس 
بــه چشــم،  از نزدیــک و  آیــا  را می خوانیــد  ایــن مقالــه  کــه  شــما 
استنشــاق  هوایــی  چنیــن  در  دیده ایــد؟  را  منظــره ای  چنیــن 
کرده ایــد؟ آن هــم در غــرب کشــور؟ در جایــی کــه درختــان بلــوط، 
پوشــش گیاهــی غالــب را تشــکیل می دهــد و از ال بــه الی دره هــا 
همچــون  را  شــاخه ها  اســتوار،  و  ایســتاده  کوه هــا،  کمرکــش  تــا 
گنــج  ایــن  گرفته انــد.  آســمان  بــه  رو  نیایــش،  مشــغول  دســتاِن 
گــر دیــده   هســتی بخش را آیــا بــه چشــم و از نزدیــک دیده ایــد؟ ا
گــرس و هــر  کــردن هــر درخــت در زا باشــید می دانیــد ســرنگون 

ســتر. شــما کــه پــا 
ُ

ک اســت و اندوه گ جــای دیگــر ایــران چــه غمنــا
بــه صحــرا گذاشــته اید، می دانیــد نابــودی درخــت، یعنــی نابــودی 
زندگــی، همچنــان کــه نابــودی آب، نابــودی درخــت و جنــگل و 
زندگــی اســت. نمی شــود بــه دامــان طبیعــت رفــت و در آغوشــش 
آرمیــد و نابــودی اش را دیــد و بی حــس و بی خیــال و  بی تفــاوت 
بــود. بــرای شــما کــه بی حــس و بی خیــال و بی تفــاوت نیســتید، 
گــرس خــوش نیســت. امــا  خاصــه بگویــم: حــال جنگل هــای زا
گــر  گــر می خواهیــد جزییــات بیشــتر را بدانیــد یــا ا چــرا و چگونــه؟ ا
می خواهیــد قدمــی بــرای حفــظ جنگل هــا برداریــد، ایــن مقالــه 

ــت. ــده اس ــته ش ــما نوش ــرای ش ب

گرس ال و وسیع چون زا بلند با
کــه طــی بیــش از چهــار دهــه فســاد  گاهــی بهتــر از ایــن  بــرای آ
گــرس را  کالبــد جنگل هــای زا کارآمــد،  چگونــه خنجــر مدیــران نا
کــه یــک  کــرده اســت، بایــد آن را شــناخت. البتــه  شرحه شــرحه 
نفــر آن هــم در یــک مقالــه، هــر قــدر بلنــد و طوالنــی، نمی توانــد 
ــد کــه  همــه داشــته های طبیعــی ایــن عرصــه وســیع را معرفــی کن
بــرای هــر گوشــه و هــر جزئــی از آن، کارشناســان و صاحب نظــران 
بســیاری، کتاب هــا و مقاله هــا نوشــته اند. بــا ایــن حــال می تــوان، 
گــرس و جنگل هــای آن ارائــه کــرد و نشــان داد  ســیمایی کلــی از زا

کــه چــه گنجــی در غــرب کشــور رو بــه نابــودی اســت. 
گــرس از جنــوب و جنــوب غــرب کشــور تــا شــمال  رشــته کوه هــای زا
ــمال  ــه و ش ــرق ترکی ــوب ش ــه جن ــت ب ــداد دارد و در نهای ــرب امت غ
عــراق می پیوندنــد. ایــن رشــته کــوه چــون دیــواری در غــرب کشــور 

ایســتاده و در 1۲ اســتان ایــران خــود را گســترده اســت.۳ 
و  گیاهــی  گونــه  ســه  و  هــزار  دو  از  بیــش  بــا  گــرس  زا رویشــگاه 
گســتردگی در 11 اســتان، یکــی از پنــج رویشــگاه اصلــی ایران اســت. 
و دریــای  تورانــی، خلیج فــارس  و  ایــران  رویشــگاه دیگــر،  چهــار 
عمــان، هیرکانــی و ارســبارانی نــام گرفته انــد. گرچــه وســیع ترین 
گــرس  ناحیــه رویشــی کشــور، ایــران و تورانــی اســت امــا رویشــگاه زا
پوشــش  رویشــگاه ها  ســایر  از  هکتــار  میلیــون  شــش  حــدود  بــا 
جنگلــی وســیع تری دارد کــه بیــش از ۴۰ درصــد جنگل هــای کل 

کشــور را شــامل می شــود.
گــرس در مقایســه بــا ســایر نقــاط  عــاوه بــر ایــن، ســهم تولیــد آب زا

رویشگاه های ایران

مرگ سبزینه  و آب و زندگی در کوهستان های غرب کشور 

وال و تباهی جنگل   های زاگرس، قربانیان خاموش ز



11شماره 169، آوریل 2022/ فروردین 10101401 شماره 169، آوریل 2022/ فروردین 1401 گفت وگو گفت وگو

تاثیــر عوامــل طبیعــی یــا انســانی مخــرب ایــن تعــادل بهــم بریــزد؛ 
عواملــی نظیــر خشک ســالی یــا دســت بــردن در مســیر رودخانه هــا، 

طوفان هــای شــدید یــا قطــع بیــش از حــد درختــان. 
و  کولوژیــک  ا ســازش  گــرس،   زا جنگل هــای  غالــب  گیــاه  بلــوط، 
بردبــاری زیــادی در برابــر تغییرهــای محیــط دارد. درختــان جنــس 
بلــوط بــا یکدیگــر متفاوتنــد و ایــن تفــاوت بــه ارتفــاع )۶۵۰ تــا ۲۴۰۰ 
متــر از ســطح دریــا( و نیــز اقلیــم )مرطــوب، نیمــه مرطــوب یــا نیمــه 
خشــك( بســتگی دارد. هــر چــه اقلیــم خشــك تر باشــد درختــان 

کوتاه تــر می شــوند. کوچك تــر و 
گــرس تــا  کــه در نواحــی زا شــاید برای تــان جالــب باشــد بدانیــد 
از  کــه  بلــوط شناســایی شــده اســت  گونــه مختلــف  پنــج  کنــون 
ایــن تعــداد دو گونــه بومــی و یــک گونــه انحصــاری ایــران اســت۵. 
گفتــه نمانــد بــا ایــن کــه بلوط هــا گیاهانــی مقاومنــد امــا بــه دلیــل  نا

بهره برداری هــای بیــش از حــد، نابــودی زیســتگاه ها و فشــارهای 
محیطــی نظیــر کمبــود آب بــه شــکل چنگالــی در می آینــد.۶

پرغصــه ای  قصــه  بــا  سایه گســترند  درختانــی  ایــران  بلوط هــای 
از نابــودی و »زوال«. در ایــران از دهــه ۸۰ خورشــیدی بــود زوال 
بلوط هــا نظــر کارشناســان را بــه خــود جلــب کــرد و امــروز بیــش از 
از ایــن جنگل هــا را در ســیطره خــود  یک ونیــم میلیــون هکتــار 
تنــه  در  و  شــاخه ها  سرشــاخه ها،  در  خشــکیدگی  بــا  زوال  دارد. 
درختــان شــروع می شــود، بــا ابتــا بــه بیمــاری و حملــه آفت هــا 
ادامــه پیــدا می کنــد و در نهایــت منجــر بــه خشــکیدگی کامــل و 
مــرگ درخــت می شــود. حتمــا بــه یــاد داریــد کــه همیــن تابســتان 
خبــر حملــه پروانه هــای ســفید بــه جنگل هــای بلــوط منتشــر شــد 

و نگرانــی کارشناســان مناطــق حســاس بــه زوال بــود. 
زوال ایــن درختــان ســابقه ای دیرینــه دارد. نخســتین رخدادهــای 
زوال در ســال 1۷۳۹ و از آلمــان بــه ثبــت رســیده اســت. بعــد از آن 
بــود کــه چندیــن و چنــد نوبــت دیگــر در اروپــا تکــرار شــد. امــا وقتــی 
گســتردگی، بــه  در دهــه 1۹۸۰ پــس از حــدود دو دهــه تــداوم و 
اوج خــود رســید حساســیت جوامــع بین الملــی را برانگیخــت. ایــن 
ماجــرا ابتــدا از اواخــر دهــه ۶۰ میــادی در غــرب روســیه و یکــی 
ــای مرکــزی  ــه ســمت اروپ دو ســال بعــد در رومانــی شــروع شــد و ب
ــا ایــن کــه در اوایــل دهــه ۸۰ میــادی  و غربــی پیــش روی کــرد. ت
بخــش وســیعی از اروپــا را در برگرفــت. بــر اســاس ایــن مقالــه، »بــه 
پدیــده  ایــن  عارضه هــای  اولیــن  موجــود،  گزارش هــای  اســتناد 
از  پــس  شــد.  مشــاهده  ایــام  جنگل هــای  در   1۳۸۵ ســال  در 
گســترده تر،  بــا بــروز بحــران زوال در ســطح  آن در ســال 1۳۸۸ 
بازدیدهــای میدانــی کارشناســان انجــام و نتایــج آنهــا منتشــر شــد. 
در ســالهای 1۳۸۸ و 1۳۸۹ ســطحی معــادل 1۰۰ هــزار هکتــار از 
گــرس بــر اثــر پدیــده زوال بلــوط دچــار خشــکیدگی  جنگل هــای زا
شــد. ایــن عرصــه بــه ســرعت افزایــش یافــت، بــه طــوری کــه در 
ســال 1۳۹۳ ســطح آلــوده بــه بیــش از یــک میلیــون هکتــار رســید. 
ایــام، فــارس، لرســتان،  بــروز زوال شــامل اســتان های  مناطــق 
و  کرمانشــاه  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

ــود.۷ ــتان ب خوزس
کنــون در  گــرس چنیــن دچــار زوال شــدند؟ تا زا چــرا بلوط هــای 
مقاله هــای علمــی دالیــل متعــددی بــرای آنهــا ذکــر شــده اســت و 

کشــور چشــمگیر اســت: حــدود ۴۰ درصــد کل آب ایــران از رشــته 
مختلــف  نقــاط  میانگیــن  می شــود.  تامیــن  گــرس  زا کوه هــای 
کــه  گــرس از ۲۵۰ تــا 1۰۰۰ میلی متــر در ســال متفــاوت اســت۴   زا
همــراه بــا تغییــر ارتفــاع، تنــوع اقلیمــی را نیــز در ایــن عرصــه بوجــود 
جوامــع  در  می تــوان  را  گونــی  گونا و  تنــوع  همیــن  اســت.  آورده 
و  فرهنگ هــا  بــا  تــرک  و  کــرد  فــارس،   لــر،   عــرب ،   دیــد؛  انســانی 
گــرس زندگــی می کننــد. جمعیــت  آداب و ســنن خــاص خــود در زا
گرس  گرس نشــینانان 1۵ تــا ۲۰ میلیــون نفــر بــرآورد شــده اســت. زا زا
را در برخــی منابــع بــه ســه بخــش شــمالی،  میانــی و جنوبــی و در 
برخــی دیگــر بــه ســه بخــش مرتفــع، چین خــورده و چین نخــورده 

کرده انــد.  تقســیم 
جنــوب  از  شــمالی  بخــش  نخســت،  تقســیم بندی  اســاس  بــر 
از  بخش هایــی  و  می شــود  شــروع  عــراق  شــمال  و  ترکیــه  شــرق 
آذربایجــان غربــی، کردســتان، کرمانشــاه و ایــام را در بــر می گیــرد. 
بخــش میانــی عبــارت اســت از: همــدان و عرصه هایــی از اســتان 
مرکــزی، قســمت های غربــی اســتان اصفهــان،  منطقــه وســیعی از 
چهــار محــال و بختیــاری،  لرســتان و ارتفاعــات شــمالی خوزســتان. 
بخش هــای  بویراحمــدی،   و  کهگیلویــه  فــارس،  اســتان های 
ارتفاعــات  بختیــاری،  چهارمحــال  و  اصفهــان  اســتان  جنوبــی 
زیــر  هرمــزگان،  اســتان  مرتفــع  مناطــق  و  بوشــهر  اســتان  شــرقی 

شــده اند.  تقســیم بندی  جنوبــی  گــرس  زا عنــوان 
و  چین خــورده  مرتفــع،  بخــش  ســه  بــه  گــرس  زا تقســیم بندی 
چین نخــورده،  از منظــر زمین شناســی انجــام شــده و مبنــای آن 

ایــن منطقــه اســت.  گســل های  وجــود 
گــرِس بــزرگ، پــر شــمارند. رشــته کــوه دنــا  قلــِل مرتفــِع رشــته کــوِه زا
بــا بیــش از ۵۰ قلــه بــاالی چهــار هــزار متــر در مســافتی بــه طــول ۸۰ 
و عــرض 1۵ کیلومتــر چــون ســدی در برابــر ریزگردهــای کشــورهای 
کــه ایــن منطقــه را بــام  همســایه ایســتاده اند. بی دلیــل نیســت 
گــر  ایــران می گوینــد )برخــی، شــهرکرد را بــام ایــران نامیده انــد. امــا ا
گــرس هســتند کــه  معیــار ارتفــاع باشــد، شــهرهای دیگــری نیــز در زا
از شــهرکرد مرتفع ترنــد مثــل فریدون شــهر، ســمیرم یــا کوهرنــگ(.

را  مقالــه  اینجــای  تــا  حوصلــه  و  صبــر  بــا  گــر  ا شــما،   بلــه  شــما، 
گــرس  گــرس عاقمندیــد و دانســتن دربــاره  زا خوانده ایــد پــس بــه زا
را ضــروری می دانیــد. شــاید ایــن اطاعــات کلی و عمومــی را از قبل 

هــم می دانســتید امــا قــرار اســت در ایــن مقالــه بــه نــکات دیگــری 
کــه شــما چگونــه می توانیــد  هــم اشــاره شــود، و در نهایــت ایــن 
ــه  ــان ب ــد. پــس همچن ــی برداری ــدک قدم ــد ان ــر چن ــِر ه ــرای تغیی ب

ــد.  ــه دهی ــه ادام ــن مقال ــا ای ــان ب همراهی ت

گرس سرد و افسرده چون قلب زا
ایــران  مناطــق  ســردترین  از  گــرس  زا کوهســتان های  کــه  البتــه 
اســت. امــا ســردی و فرســودگی ناشــی از نابــود کــردن جنگل هــای 
کــه  اســت  ســالی  چنــد  اســت.  دیگــری  جنــس  از  عرصــه  ایــن 
شــده اند.  زودرس  مــرگ  و  زوال  دچــار  گــرس،  زا بلــوط  درختــان 
گــر دخالــت و  جنــگل ،  بوم ســازگان پیچیــده و پویایــی اســت کــه ا
اختالــی در آن ایجــاد نشــود همــه اجزایــش درســت در جــای خــود 
قــرار دارد و بــا هــم در نظــم و تعادل انــد. امــا ممکــن اســت تحــت 
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درختــان بلــوط را افزایــش دهــد. 
پروانــه ســفید برگ خــوار بلــوط تنهــا یکــی از آفت هــای جنگل هــای 
گــرس اســت. برگ خوارهــای دیگــر و جوانه خوارهــای دیگــری  زا
نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارنــد کــه هــر ســال بــه صدهــا هکتــار 

جنــگل  نــاب، خســارت ســنگین وارد می کننــد. 

گرس داد و دهش چون سخاوت زا
شــاید  شــما،  بلــه  اینجــا خوانده ایــد،  تــا  را  مقالــه  ایــن  کــه  شــما 
ســر  بــر  کــه  مصیبتــی  و  گرفتــاری  و  بــا  همــه  ایــن  بــا  بپرســید 
ــر  ــد و موث ــد مفی ــه می توانی ــازل شــده چگون گــرس ن جنگل هــای زا
باشــید و دســت یــاری بــه ســویش دراز کنیــد. پیــش از آن کــه بــه 
پاســخ تان برســید، یــک نکتــه دیگــر را هــم در نظــر داشــته باشــید: 
باشــند،  کــه  کجــا  هــر  در  ایــران  محیط بان هــا  و  جنگل بانــان 
گــرس، بــا دشــواری های بی شــمار دســت و پنجــه نــرم  خاصــه در زا

می کننــد. 
و  مراتع انــد  و  جنگل هــا  ســازمان  کارمنــدان  جنگل بانــان، 
کارشــان مراقبــت، نگهــداری و حفاظــت از عرصه هــای جنگلــی، 
محیط بان هــا  بیابان هاســت.  طــور  همیــن  و  مراتــع  و  علفزارهــا 
ــدان ســازمان محیط زیســت اند و وظیفه شــان حفاظــت  امــا کارمن
کوسیســتم های مناطــق تحــت مدیریــت ایــن  از حیات وحــش و ا
ســازمان  اســت؛ عرصه هایــی مشــهور بــه مناطــق چهارگانــه، شــامل 
پارک هــای ملــی، پناهگاه هــای حیات وحــش، آثــار طبیعــی ملــی و 
ــا  ــی ی ــت جنگل ــن اس ــا ممک ــن عرصه ه ــده. ای ــت ش ــق حفاظ مناط
مرتعــی باشــند، تاالبــی یــا رودخانــه ای، ســاحلی، دریایــی، بیابانــی 

ــا کوهســتانی.  ی
یکــی از کارهایــی کــه شــما، خواننــده ایــن مقالــه، می توانیــد انجــام 
جنگل بان هــا  و  محیط بان هــا  هم یــار  کــه  اســت  ایــن  دهیــد 
شــوید. امــا شــاید بگوییــد ایــن کار برای تــان دشــوار اســت،  شــاید 
و  زندگــی می کنیــد  از چنیــن مناطقــی  کشــوری دور  یــا  در شــهر 
امــکان حضورتــان در عرصــه، میســر نیســت. در ایــن صــورت هــم 
گــرس  گــر بخواهیــد حتمــا می توانیــد یاری رســان جنگل هــای زا ا
را  مردم نهــادی  ســازمان های  و  تشــکل ها  اســت  کافــی  باشــید. 
پیــدا کنیــد کــه در غــرب کشــور فعالنــد. بــا بررســی کارهــا و ســابقه 

دور  راه  از  حتــی  و  اعتمــاد  آنهــا  بــه  می تــوان  فعالیت های شــان 
یــا  باشــد  مــادی  ایــن حمایت هــا می تواننــد  کــرد.  حمایت شــان 
معنــوی. جزئیــات بیشــتر در ارتبــاط بــا نــوع و شــیوه کمک هــا و 
مردم نهــاد  ســازمان  آن  بــا  گفت وگــو  در  می تــوان  را  حمایت هــا 
حمایت هــای  نیازمنــد  اســت  ممکــن  برخــی  کــرد.  مشــخص 
تکنیکــی و فنــی باشــند مثــل نیــاز بــه مشــورت بــا افــراد متخصــص 
باشــند.  نداشــته  آنهــا  بــه  دسترســی  امــا  کشــور  ج  خــار و  داخــل 
حمایت هــا همچنیــن می توانــد مالــی باشــد یــا حتــی تبلیغاتــی. 
خــود  داده  انجــام  مردم نهــاد  ســازمان  آن  کــه  کارهایــی  تبلیــغ 
می توانــد درهــای دیگــری را بــه روی شــان بــاز کنــد؛ درهایــی کــه 
گوشــی  بــه  صدای شــان  نرســیدن  و  ماندن شــان  ناشــناخته  بــا 
کــه شــما، بلــه شــما  شــنوا هیــچ گاه بــاز نمی شــود. خاصــه ایــن 
ــد هــر کجــای جهــان باشــید  ــان خوانده ای ــا پای ــه را ت ــه ایــن مقال ک
ایــران مفیــد باشــید،  می توانیــد بــرای طبیعــت و محیط زیســت 

حتــی از راه دور. 

1- نوعی پرنده از خانواده کاغ ها.
۲- زنگوله کوچک.

کردســتان،  غربــی،  آذربایجــان  از:  عبارتنــد  اســتان ها  ایــن   -۳
بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  ایــام،  مرکــزی،  همــدان،  کرمانشــاه، 
ســمت  بــه  لرســتان  و  خوزســتان  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

هرمــزگان. و  کرمــان  فــارس،  اســتان های 
و  قاســمی فر  الهــام  گــرس،  زا ناحیــه  اقلیمــی   -۴پهنه بنــدی 
ســمیه قاســم پور،  فصلنامــه اطاعــات جغرافیایــی ســپهر، دوره 

.1۳۹۵ شــهریور   ،۸۹ شــماره  بیست وســوم، 
  -۵جایــگاه حفاظتــی بلوط هــای ایــران، نوشــته پریســا پناهــی و 
ــد ۲ شــماره 1 فروردیــن- ــه طبیعــت ایــران،  جل ــا جــم زاد، مجل زیب

اردیبهشــت 1۳۹۶.  
۶- چنگالی شدن یعنی درخت از تنه دستکم دو شاخه شود. 

مهــدی  نوشــته  گــرس  زا بلــوط  جنگل هــای  زوال   -۷پیشــینه 
پورهاشــمی و همــکاران در موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 
کشــور، مجلــه طبیعــت، جلــد ۲ شــماره 1 فروردین-اردیبهشــت 

  1۳۹۶

مقام هــای محلــی و کشــوری البتــه انگشــت اتهــام را طبــق معمــول 
رو بــه آســمان می گیرنــد و تغییــر اقلیــم را عامــل اصلــی معرفــی 
می کننــد. گرچــه تغییــر اقلیــم و خشکســالی در بــروز ایــن پدیــده 
بوم ســازگان های  در  دســتکاری  از  نمی تــوان  امــا  اســت  موثــر 
پوشــش های  نابــودی  جنگل ُبــری،  شــد.  غافــل  گــرس  زا
آتــش زدن عمــدی جنگل هــا،  از درختــان،  گیاهــی، زغال گیــری 
چــرای مفــرط دام، شــخم زیــر اشــکوب درختــان و ســاده کــردن 
کشــاورزی،  زمین هــای  بــه  آنهــا  کــردن  تبدیــل  بــا  بوم ســازگان 
ســاخت ســدهای بســیار و اجــرای پروژه هــای انتقــال آب همگــی 
شــود.  مختــل  عرصــه  ایــن  در  طبیعــت  چرخــه  شــده  باعــث 
ــوط  ــان بل ــد در زوال درخت ــز می توانن ــتی نی ــل زیس ــه عوام ــه ک البت
موثــر باشــند، عواملــی نظیــر آفت هــای جوانه خــوار و برگخــوار، 
گاهــی فرامــوش می شــود  کتری هــا. امــا  چ هــا، ویروس هــا و با قار
تــا  می تواننــد  دارنــد،  خودتنظیمــی  قابلیــت  بوم ســازگان ها  کــه 
کنــد و شــرایط نامطلــوب  حــدی از خــود محافظــت و نگهــداری 
ناشــی از حملــه بیماری هــا و آفت هــا را تغییــر دهنــد. بــه عبــارت 
ــه  ــوب را ب ــرایط نامطل ــه ش ــی را دارد ک ــن توانای ــت ای ــر، طبیع دیگ
شــرایط مطلــوب تبدیــل کنــد، بــه شــرطی کــه شــدت و زمــان ایــن 
ج نباشــد. پایــداری شــرایط  شــرایط مخــرب از تــاب و توانــش خــار
کــردن متمــادی ســرزمین و  گــرس )نظیــر خشــک  مخــرب در زا
ــوده  ــار ب ــی و پرفش ــدان طوالن ک( چن ــا ــت خ ــن رطوب ــت رفت از دس
گزیــر ایســتاده می میرنــد. بــا ضعیــف  شــدن  کــه درختــان بلــوط، نا
درختــان بلــوط، آفت هــا بــه آن حملــه می کننــد. چنــد ســال پیــش 
خبــر پروانــه جوانه خــوار بلــوط منتشــر شــد و امســال خبــر پروانــه 

بلــوط. برگ خــوار 

گرس شبحی سیاه چون بخت زا
امــا چــون  بلــوط اســت،  گرچــه نامــش پروانــه ســفید برگ خــوار 
شــوم  ســایه ای  گــرس  زا جنگل هــای  زندگــی  بــر  ســیاه  شــبحی 
گســترانده اســت. گونــه ای کــه اولیــن بــار ۸۴ ســال پیــش )حوالــی 
ســال 1۹۳۸( در منطقــه روانــدوز در عــراق کنونــی شناســایی شــد. 
کرمانشــاه  و   1۳۵1 ســال  بــه  ایــران  در  آن  مشــاهده  ســابقه  امــا 
برمی گردنــد. بــه تدریــج  حضــورش بــه ســمت جنــوب و دشــت 

ارژن فــارس گســترش یافــت و چنــد بــاری نیــز طغیانــش بــه ثبــت 
رســیده اســت. 

گــرس اســت. خســارت شــدیدی بــه بلوط هــا  ایــن پروانــه، بومــی زا
از بیــن  تــا صــد در صــد بــرگ آنهــا را  می زنــد و در برخــی مــوارد 
می بــرد. پروانــه ای چنــد نســلی و مهاجــم اســت کــه در دهــه ۶۰ و 
۷۰ نیــز طغیان هایــی از آن بــه ثبــت رســیده اســت. همچنیــن، در 
ســال های اوایــل دهــه ۸۰، در اســتان لرســتان نیــز ایــن پروانه هــا 
ــر در شــمال  ــوط خســارت زدنــد. در ســال های اخی بــه درختــان بل
اســتان خوزســتان در مناطقــی ماننــد باغ ملــک، ایــذه، دزفــول و 
الــوار گرمســیری طغیــان کــرده اســت. دو ســال پیــش در اســتان 
ایــام در منطقــه دره شــهر نیــز ایــن پروانه هــا بــه درختــان بلــوط 

ــه کردنــد.  حمل
گونــه ای بومــی  کــه پروانــه ســفید برگ خــوار بلــوط،  از آنجایــی 
گــرس جنوبــی مشــاهده و  گــرس و آن هــم زا اســت و فقــط در زا
ثبــت شــده اســت، پــس تجربــه ای جهانــی بــرای مبــارزه یــا کنتــرل 
آن وجــود نــدارد. ایــن حشــره، فقــط یــک نــوع بلــوط -بــا نــام علمــی  
-Quercus brantii را انتخــاب و بــه برگ هــای آن حملــه می کنــد.

برگ خــوار بلــوط، ســال ســه نســل دارد ممکــن اســت از اواســط بهــار 
کنــد. بــه عنــوان مثــال در ســال جاری  بــه شــکل آفــت، طغیــان 
)1۴۰1( در کهگیلویــه و بویراحمــد خســارت شــدیدی بــه بــار آورد و 

یکــی دو کانــون بحرانــی نیــز در فــارس شناســایی شــد. 
گرچــه بــه صــورت طبیعــی و بعــد از گذشــت ســه چهــار ســال بــه 
تدریــج از جمعیــت آنهــا کاســته می شــود امــا بــه دلیــل حساســیت 
گزیــر بایــد روش هــای  جنگل هــای بلــوط و بــروز پدیــده زوال، نا
ســازگار بــا محیــط  را بــرای کنتــرل ایــن حشــره بــه کار بســت. برخــی 
از پژوهشــگران موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع، بــه عنــوان 
روش مبــارزه بیولوژیــک و ســازگار بــا محیــط، تکثیــر و رهاســازی 
نوعــی زنبــور پارازیتوئیــد را پیشــنهاد داده انــد. افــرادی نیــز نوعــی 
ســم زیســتی، موســوم بــه بی تــی را توصیــه کرده انــد. ایــن ســم را از 
کتــری )بــه نــام Bacillus thuringiensis( تهیــه می کننــد  نوعــی با
کــه می توانــد روی ســایر حشــرات و موجــودات مفیــد در جنــگل 
ــر منفــی بگــذارد و بــرای آنهــا کشــنده باشــد. بنابرایــن ایــن  ــز اث نی
مخاطــره بــه میــان می آیــد کــه اســتفاده از ســم، رنجــوری و ضعــف 
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ی اسالمی و  مدیریت حکمرانان جمهور

ی جنگل ها  آتش سوز

زمرد اسفندیاری 

منابع  و  محیط زیست  از  بخش  مهم ترین  عنوان  به  جنگل ها 
با  برابر  که  طوری  به  می گردند.  محسوب  کشوری  هر  طبیعی 
کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی یونسکو 
١٩٧٢ در پاریس تحت عنوان میراث مشترک بشریت از آن یاد 
شده و به ثبت رسیده است. چنین امری  لزوم توجه و حفاظت 
کمیت کشورها  از چنین میراثی را نشان می دهد و در این راستا حا
از  مراقبت  و  حفاظت  که  چرا  می نمایند.  ایفا  را  عمده ای  نقش 
گرو نحوه ی مدیریت و  کشوری در  میراث فرهنگی و طبیعی هر 

تصویب قوانین کارآمد در این راستا است.
 بروز پدیده های طبیعی مانند آتش سوزی جنگل ها و خشکسالی 
شمار  به  تهدیداتی  از  زمین  گرمایش  و  اقلیمی  تغییرات  اثر  در 
در  آن  وقوع  و  نیست  خاصی  جغرافیای  مختص  که  می رود 
حائز  اینجا  در  که  مسأله ای  است.  محتمل  دنیا  از  نقطه ای  هر 
اهمیت است نحوه ی مدیریت حکمرانان و دولت ها در برخورد 
چنین  که  مواردی  در  خصوص  به  می باشد.  مسائلی  چنین  با 
حکمرانان  سوءمدیریت  و  کافی  نظارت  عدم  اثر  در  اتفاقاتی 
خ  ر داخلی  قوانین  بودن  کارآمد  نا همچنین  و  افراد  قصور  و 
یا  و  کاربری جنگل ها  تغییر  از طرفی مسائلی همچون  می دهد. 
قطع بی رویه و غیرقانونی درختان جنگل ها و یا هرگونه اقدامات 
و  پیگیری  مورد  بایستی  حقوقی  نظر  از  عمدی  خرابکارانه ی 
رسیدگی های قانونی قرار بگیرد. مطابق با اصل ٥٠ قانون اساسی 
محیط  حفاظت  اسامی،  جمهوری  در  ایران:  اسامی  جمهوری 
زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی 
رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این 
رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا 

تخریب غیرقابل جبران آن مازمه پیدا کند، ممنوع است.
مصوب  زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون  به  توجه  با 
چهارم  و  بیست  اصاحیه  و   ١٣٥٣ ماه  خرداد  هشتم  و  بیست 
آبان ماه ١٣٧١ سازمان حفاظت از محیط زیست در جهت حفاظت 
از محیط زیست و منابع طبیعی ایران ایجاد گردیده است. یکی از 
مهم ترین وظایف این سازمان، حفاظت از جنگل ها و جلوگیری 
از هرگونه تخریب آن می باشد. طبیعی است که مواردی همچون 
این  اصلی  وظایف  جزء  نیز  آن  مدیریت  و  جنگل ها  آتش سوزی 

سازمان به حساب می آید.
 اما نگاهی به ساختار این سازمان داشته باشیم: سازمان حفاظت 
جمهوری  ریاست  نهاد  به  وابسته  سازمانی  زیست  محیط  از 
می باشد و ریاست شورای عالی محیط زیست بر عهده ی مقام 
ایرات  به ساختار حکومتی  با توجه  دارد.  قرار  ریاست جمهوری 
قدرت مطلقه ی نظام در نهاد رهبری خاصه گردیده و همین امر 
کافیست تا به عدم استقال نهادهای دیگر پی ببریم. تجربه ی 
سال های اخیر نشان داده در نظام جمهوری اسامی ایران منابع 
طبیعی و میراث فرهنگی چندان اهمیتی نداشته و در اولویت امر 
سال های  در  که  دولت هایی  و  رهبری  سیاست های  ندارد.  قرار 
کار آمده اند، گواهی بر این ادعاست  پس از انقاب اسامی روی 
که همواره با سوء مدیریت شدید و عدم سیاست های کافی در این 
زمینه مواجه بوده ایم. پس در عمل سازمان حفاظت از محیط 
کارآمد و مستقل به حساب  زیست نمی تواند در چنین عرصه ای 
بیاد. عملکرد این سازمان در سال های اخیر نشان می دهد که با 
مدیران الیق و متخصصی در این حوزه روبرو نیستیم. این یعنی 
کنون هیچ کار مفیدی در جهت حفاظت از محیط زیست  عما تا

و مراتع طبیعی ایران صورت نپذیرفته است. 
عاوه بر عدم کفایت و ناالیقی مدیران این حوزه نکته ی مهم تر 
نحوه ی اعمال ضمانت اجرایی چنین مسائلی در نظام حقوقی 
ایران می باشد. آیا در عمل شاهد صدور احکام قضایی مقتضی 
ایران  حقوقی  نظام  در  می رسد  نظر  به  هستیم؟  زمینه  این  در 
ضمانت اجرایی قانونی در زمینه ی قوانین و مصوبات حفاظت 
و  کیفری  اجرای  ضمانت  قسمت  دو  به  مراتع  و  جنگل ها  از 
کیفری  ضمانت اجرای حقوقی تقسیم می گردد. ضمانت اجرای 
لغو  و  نقدی  جزای  پرداخت  حبس،  نظیر  مجازات هایی  شامل 
اما  می باشد.  دیه  پرداخت  خاصی  موارد  در  و  اشتغال  پروانه 
جنبه ی  از  بیشتر  موضوع  حقوقی  اجرای  ضمانت  با  رابطه  در 
مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده مورد توجه قرار می گیرد. 
الزم االجرا بودن این ضمانت اجراها در عمل منوط به نحوه ی 
مدیریت و پیگیری نهادهای مربوطه است. به نظر شما ریشه ی 
چنین مشکاتی به خألهای قانونی موجود باز می گردد یا ناالیقی 
زمینه ی  در  ایران  داخلی  قوانین  به  نگاهی  ادامه  در  مدیران؟ 

مقابله با آتش سوزی جنگل ها خواهیم داشت.
بیان   ١٣٢١ مصوب  جنگل ها  به  راجع  قانون   ٤٩ ماده ی  در 
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انسانی به وقوع پیوسته است. موضوعی که در این میان اهمیت 
دارد نحوه ی برخورد دولت با مجرمان و مقصران این موضوع و 
نحوه ی مدیریت دولت در رابطه با آتش سوزی های غیرعمدی 
می باشد و اینکه دولت تا چه حد برای حفظ منابع طبیعی ایران 
کار  به  سیاست هایی  چه  آن  از  حفاظت  راستای  در  و  کوشیده 
گرفته است. نحوه ی نگرش جمهوری اسامی ایران به حوزه ی 
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و پذیرش آن به عنوانی 
اساس  بر  ماجراست.  قسمت  سیاه ترین  بشر  حقوق  از  جزئی 
المللی حق محیط زیست سالم به عنوان  کنوانسیون های بین 
ح گردیده است. حقی که  یکی از مهم ترین ارکان حقوق بشر مطر
ح می گردد و وظیفه ی  دنبال حق حیات سالم برای بشریت مطر
هر دولتی است که آن را به بهترین شکل ممکن برای شهروندان 
خویش محقق سازد. کارنامه ی جمهوری اسامی ایران در باب 
و  نبوده  شفاف  و  مطلوب  چندان  بشر  حقوق  موارد  از  بسیاری 
محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نیست. عدم مسئولیت 
پذیری، عدم توجه کافی، عدم پاسخگویی صحیح، سوءمدیریت 
و  عدم توجه و پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی و از همه 
گسترده ی حقوق بشر در سال های پس از انقاب  مهم تر نقض 
جمهوری  نظام  حکمرانان  و  دولتمردان  سوی  از  وضوح  به   ٥٧

که قدرت مطلقه ی آن  ایران عیان است. در سیستمی  اسامی 
در نهاد رهبری خاصه می گردد، قوه ی قضاییه صرفا یک ابزار 
سرکوب خواهد بود و نمی تواند در باب موضوعات پیش آمده 
سیستم  دیگر  عبارت  به  نماید.  ورود  مستقا  و  کرده  نظر  ابراز 
شکل  نظام  های  سیاست  از  حفاظت  راستای  در  صرفا  قضایی 
در  کند.  عمل  این  از  فراتر  داشت  انتظار  توان  نمی  و  گرفته 
که با عدم استقال نهادهای حفاظت از محیط زیست  شرایطی 
پاسخگویی  هیچگونه  و  هستیم  روبرو  قضاییه  قوه  سازمان  و 
صحیحی در این رابطه وجود ندارد، چگونه می توان انتظار یک 

عملکرد مطلوب در این حوزه را داشت؟
ساختار و رویکردهای نظام جمهوری اسامی ایران در سال های 
ناقضان حقوق بشر در  بزرگ ترین  از  را در زمره ی یکی  آن  اخیر 
دنیا قرار داده است. در شرایطی که شاهد نقض تمام عیار و همه 
جانبه ی حقوق بشر در زمینه ی اصلی ترین موارد آن هستیم، در 
کوچترین ارزش  که حق حیات بشری و جان انسان ها از  جایی 
سنجیده  اسام  عیار  با  چیز  همه  و  نیست  برخوردار  اهمیتی  و 
حکومتی  چنین  در  که  داشت  انتظار  می توان  چگونه  می شود، 
طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  از  حفاظت  همچون  مواردی 
ح باشد؟ ضمن اینکه نظام جمهوری اسامی ایران باالخص  مطر
اسامی  و  داخلی  قوانین  با  تعارض  بهانه ی  به  نگهبان  شورای 
کنوانسیون های  به  ایران  پیوستن  و  تصویب  از  مانع  همیشه 
بین المللی حقوق بشری در سرتاسر دنیا بوده است و این یعنی 
کشورهای دنیا قرار دارد.  گام عقب تر از سایر  ایران همیشه یک 
که  زیرا حکومت جمهوری اسامی ایران به خوبی دریافته است 
کشورهای دنیا و عمل به یکی از ارکان  این یعنی تعامل با سایر 
حقوق بشر، حکومت را مستلزم به رعایت تمامی اصول آن خواهد 
نمود. قاعدتا چنین امری  الزام پاسخگویی دولت به شهروندان 
و سازمان های بین المللی  و به دنبال آن وقوع اعتراضات مدنی 
که  گسترده را به همراه خواهد داشت و این همان چیزی است 
نظام حکومتی ایران به خوبی بر آن واقف است.  طبیعی است 
با توجه به طبقه بندی ارزش ها و اولویت های حکومت ایران ، 
حفاظت از محیط زیست و مواردی همچون مقابله با آتش سوزی 
جنگل ها هرگز نمی تواند جزء سیاست های اصلی نظام جمهوری 
حمایت های  شاهد  نمی توانیم  قطعا  و  بیاید  حساب  به  اسامی 

قانونی کافی و امیدوارکننده در این حوزه باشیم. 

کوره زغال  کوره زغال موجود یا احداث  شده است: »استفاده از 
سازمان  از  پروانه  داشتن  مستلزم  آن  مجاور  یا  جنگل  در  جدید 
جنگلبانی می باشد و  متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی 

محکوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره های زغال 
در  نماید«. همچنین  را خراب  ماده  این  در  پروانه مذکور  بدون 
ک به موضوع بیابان زدایی اشاره گردیده که سهم  قانون هوای پا

عمده ای در جلوگیری از آتش سوزی های محیط زیست دارد.  
سال  مصوب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون 
که در زمینه ی آتش سوزی  ١٣٤٦ نیز از مهم ترین قوانینی است 
جنگل ها قابل استناد می باشد. بر اساس ماده ی ٤٧ این قانون 
حبس  به  نماید  ایجاد  آتش سوزی  عمدًا  جنگل  در  کس  »هر   :
مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب 
کثر مجازات مذکور محکوم می شود. مأمور جنگلبانی باشد به حدا

کلیه مأمورین دولتی   تبصره - در موقع آتش سوزی در جنگل ها 
که در نزدیکی آن محل  کشوری و شهرداری ها  اعم از لشکری و 
یا  ژاندارمری  یا  جنگلبانی  تقاضای مأمورین  مقابل  در  باشند 
کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که  بخشداری موظفند با 
کمک نمایند مأمورین کشوری و  در اختیار دارند در آتش نشانی 
بر  نمایند  قصور  و  مسامحه  وظیفه  این  ایفای  در  که  شهرداری 
حسب مورد طبق مقررات مواد ٥٨ و ٥٩ قانون استخدام کشوری 
مجازات  و  تعقیب  لشکری  مأمورین  مورد  در  مجازات می شوند. 

آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.«
به  که  است  مهمی  قوانین  از  یکی  نیز  اسامی  مجازات  قانون 
توجیه  را  امر  این  کیفری  اجرای  ضمانت  می توان  آن  استناد 
نمود. با توجه به ماده ی 675 قانون مجازات اسامی : »هرکس 
عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند به 

حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود«.
به نظر می رسد پس از انقاب اسامی و در قانون مجازات اسامی 
عقیده ی  به  است.  یافته  کاهش  شده  اعمال  مجازات  میزان 
از حقوقدانان قانون عام الحق نمی تواند قانون خاص  عده ای 
که عده ای معتقدند می تواند ناسخ  کند. در حالی  سابق را نسخ 
کشمکش های حقوقی، نگرش و رویکرد  از  شمرده شود. جدای 
جمهوری اسامی در مواجهه با چنین مواردی قابل تأمل است. 
قانون  در  اسامی  جمهوری  می کنید  مشاهده  که  همانطور 

کمتری  که به تصویب رسانیده میزان مجازات  مجازات اسامی 
در نظر گرفته است. این یعنی اهمیت موضوع و حساسیت آن از 
نظر حکومت چندان مهم نبوده است. به طور کلی سیاست های 
که  نظام جمهوری اسامی ایران در سال های اخیر نشان داده 
در حوزه ی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین 
به  مثبتی  چندان  عملکرد  فرهنگی  آثار  و  تاریخی  میراث  حفظ 
است.  نیافته  اختصاص  کافی  بودجه های  و  نمی خورد  چشم 
با نوعی سوءمدیریت و عدم تخصص در قانونگذاری نیز  البته 
روبرو هستیم که در یک نظام حقوقی دو قانون متفاوت در رابطه 
که  با یک موضوع واحد وجود به چشم می خورد. پس همانطور 
مشاهده می کنید با خأل قانونی در زمینه ی حفاظت از جنگل ها 
و مقابله با آتش سوزی های عمدی مواجه نیستیم و علل امر به 
کافی  ناالیقی حکومت باز می گردد. گرچه قوانین داخلی موجود نا
به نظر می رسند و جای بسیاری از قوانین خالی است، اما با یک 
را در جهاتی  قوانین موجود  مدیریت درست و صحیح می توان 

مطلوب به کار بست. 
از  بسیاری  در  آتش سوزی  بروز  شاهد  اخیر  سال های  در 
جنگل های ایران بوده ایم. برخی از این آتش سوزی ها به دالیل 
خ داده و برخی دیگر به دنبال تخریب و دستکاری های  طبیعی ر
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محیط زیست کردستان در محاصره 
سودجویان و امنیتی ها

علی اصغر فریدی

در  می شود،  کردستان  محیط زیست  تخریب  از  صحبت  وقتی 

جنگل های  آتش سوزی  و  بلوط  درختان  شاید  لحظه  اولین 

به  زریوار  دریاچه  اطراف  در  غیرقانونی  ساز  و  ساخت  یا  گرس  زا

ذهنمان بیاید، اما بنابه گفته انجمن های مردمی زیست محیطی 

فجایع  محاصره  در  منطقه  این  زیست  محیط  کردستان، 

گونی قرار گرفته است. زیست محیطی گونا

آلودگی منابع آب، پسماند، جنگل زدایی، فرسایش  آلودگی هوا، 

ک و انقراض زیستی از جمله مشکاتی است که محیط زیست  خا

زیست محیطی  فعاالن  می کشاند.  فاجعه  سمت  به  را  کردستان 

بیاندازیم،  نگاهی  که  کردستان  از  نقطه ای  هر  به  می گویند، 

می گیرد  قرار  ما  روی  پیش  محیطی  زیست  بزرگ  چالش  یک 

کردستان  کنار هر یک از آنها یک خیانت به مردم  که گذشتن از 

بدون  آینده  سال های  در  را  آنان  حیات  و  زندگی  که  چرا  است، 

شک به مخاطره می اندازد.

که  گون رشد می کند  گیاه به نام  گونه ای  کردستان  کوه های  در 

آسیای  بومی  که  گیاه  این  می کند،  جلوگیری  ک  خا فرسایش  از 

دارویی  خواص  دلیل  به  است،  یونان  و  سوریه  ایران،  صغیر، 

خطر  معرض  در  سودجو  افراد  برخی  سوی  از  طرفی،  از  دارد  که 

که مراتع  گرفته و از طرفی دیگر نیز از سوی افراد زمین خوار  قرار 

حیات  و  تخریب  را  سنندج  ویژه  به  کردستان  شهرهای  اطراف 

این گونه از گیاهان را با خطر انقراض روبرو می کنند. 

تخریب  می گویند،  باره  این  در  کردستان  زیست  محیط  فعاالن 

کوه آبیدر که شیب  تنها مختص به جنگل نیست، مراتع اطراف 

گونه های گون در  زیادی هم دارند شخم زده و تخریب شدند و 

آن را از بین رفته است. کیان صولی عضو انجمن زیست محیطی 

بلوط  از  کمتر  گون  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  نه وژین”  “شنه ی 

نیست، می گوید: وضعیت مراتع اطراف سنندج مناسبت نیست 

گرفتند و می طلبد با زمین  و به شدت مورد تهدید و تخریب قرار 

خواران در این زمینه برخورد شود.

ورود  و  مریوان  زریوار  دریاچه  زیست محیطی  فاجعه  بر  عاوه 

که رشد بی رویه نیزارها و مرگ ماهیان  فاضاب به این دریاچه 

دریاچه را به دنبال دارد، آتش سوزی های مهیب در جنگل های 

کردستان و مناطق محافظت شده، باعث نابودی حیات زیستی 

و منابع طبیعی می شود.

که  کردستان  شده  حفاظت  مناطق  در  بی رویه  شکار  همچنین 

خطر انقراض جانواران بومی و نابودی حیات وحش را به دنبال 

کشاورزی به  انسانی، دامی، صنعتی و  دارد، ورود فاضاب های 

مردم  برای  مختلف  بیماری های  بروز  آن  پی  در  و  آبی  منابع 

کردستان در پی دارد.

از سوی دیگر، واژگونی تانکرهای حاوی مواد نفتی، در جاده های 

کردستان، در رودخانه های این منطقه و  ناامن و غیراستاندارد 

کردن پسماندهای  ورود این مواد به منابع آب آشامیدانی، دپو 

این  شیرآبه  ورود  و  پسماندها  بازیافت  عدم  و  صنعتی  و  شهری 

پی  در  و  هوا  آلودگی  و  ریزگردها  ورود  و  رودخانه  داخل  به  مواد 

از  کوچکی  تنها بخش  را  تنفسی  بیماران  بیماری  آن حاد شدن 

مشکات زیست محیطی در کردستان است که مردم با آن دست 

و پنجه نرم می کنند.

در  آتش سوزی  مورد  در  ما،  حقوق  مجله  از  شماره  این  در 

شهرام  با  گرس،  زا جنگل های  ویژه  به  و  ایران  جنگل های 

که خبرهای مربوط به محیط زیست  کرد  موصلچی، روزنامه نگار 

گروس را رصد و پوشش می دهد،  کردستان به ویژه جنگل های زا

گفتگویی انجام داده ایم که متن کامل آن در زیر آمده است.

ویژه  به  گرس،  زا جنگل های  در  آتش سوزی  اصلی  دلیل 

این   باعث  عواملی  چه  چیست؟  کردنشین  مناطق  در 

آتش سوزی ها است که ما هر سال شاهد آن هستیم؟

مناطق  در  ویژه  به  گرس  زا سوزی های  آتش  عامل  مهمترین 
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ضد  گروه های  با  مقابله  ل  استدال با  را  کوهستانی  و  غیرنظامی 

مراتع  و  جنگل ها  زدن  آتش  به  اقدام  مناطق،  این  در  انقاب 

می کنند.

یا درختان  کاشتن بلوط  با  که هر ساله  آیا نهادهای مردمی 

دیگری سعی در احیای جنگل های سوخته می کنند، از سوی 

دولت و نهادهای حکومتی حمایت می شوند؟

اسامی  جمهوری  زیست،  محیط  فعاالن  از  بسیاری  بهزعم 

و  طبیعت  برای  ارزشی  هیچ گونه  آن  امنیتی  دستگاه های  و 

در  حتی  و  نبودە  قائل  کردستان  ویژه  به  ایران  کوسیستم  ا

بسیاری از موارد به صورت مستقیم و با توجیهات مختلف مانند 

اشتغال زایی و تأمین آب کشاورزی با ایجاد سدهای غیراستاندارد 

به  جبران ناپذیری  ضربات  و  خسارات  عمیق  چاه های  حفر  و 

موضوعی  کرده اند؛  وارد  گرس  زا ویژە  به  منطقه  کوسیستم  ا کل 

بیش  مدیریت  سوء  و  اقلیمی  تغییرات  با  اخیر  سال های  در  که 

از پیش به وخیم تر شدن شرایط در منطقه افزوده است؛ برای 

و  گیاهی  کوسیستم  ا تمامی  سیروان،  رود  بر  داریان  سد  نمونه، 

جانوری منطقه ههورامان در کوهستان  شاهۆ و کۆسااڵن و دشت 

شارەزوور را دچار اختال و مشکل کردە است.

از  حفاظت  که  کردستان  در  مردمی  نهادهای  و  انجمن ها 

کردستان را در  محیط زیست به ویژه حفاظت از جنگل های 

اولویت کاری خود قرار داده اند با چه محدودیت هایی روبرو 

هستند؟

ادارات  و  بحران  ستاد  وظایف  جز  حریق  اطفاء  این که  نخست 

به  اما  است،  زیست  محیط  ادارە  مواردی  در  و  طبیعی  منابع 

نیروی  نبود  و  کاری  کم  به  باتوجه  زیست  محیط  فعاالن  گفته 

خود  محیطی  زیست  انجمن های  الزم،  ارادە  و  عظم  یا  کافی 

کوسیستم و منابع طبیعی  تصمیم گرفته اند این در جهت حفظ ا

مسئولیت ها را بردوش بگیرند. همواره فعاالن محیط زیست که با 

خطرات بسیاری مواجه هستند، از نبود امکانات و ابزارهای اطفاء 

حریق خبر داده اند و این که به نگاە سازمان و ارگان های دولتی 

به انجمن ها امنیتی است و به قول خود فعاالن زیست محیطی 

هستند،  فعالیت  به  مشغول  چشم داشتی  هیچگونه  بدون  که 

را  حتی بیشتر اوقات در تمدید مجوز باید »هفت خوان رستم« 

طی کنند.

کاما عمدی  انجام  ُکردنشین عامل انسانی و آن هم به صورت 

می گیرد. مدعیان تصرف مراتع و منابع طبیعی برای از بین بردن 

جهت  زمین ها  این  بردن  کشت  زیر  و  طبیعی  گیاهی  گونههای 

ح های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی  توجیه کشاورزی در طر

اقدام به  آتش زدن زمین های مورد نظر می کنند- به گونهای که 

این روند در  کردستان بسیار مرسوم و به امری عادی و روزانه 

مبدل شده است. نهادهای نظامی و امنیتی در مناطق مرزی و 

حساس با آتش زدن اطراف و محدوده پاسگاه های خود به کرار  

ل مخفی و امنیتی آنان ایجاد دید مناسب است که ظاهرا  »استدال

فضای پوشیدە جنگلی قدرت دید و کنترل شان را کم می کند.«

نهادهای نظامی و امنیتی در برخی موارد به صورت غیر مستقیم 

مکان های  در  خودشان  به  وابسته  عناصر  از  استفادە  با  گاها  و 
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به آتش کشیدن جنگل های کردستان برای 
وهای امنیتی رصد کوهستان ها توسط نیر

در ماده ٤٧ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده 

که در جنگل عمدًا آتش سوزی ایجاد نماید به حبس  کسی  است، هر 

مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور  

کثر مجازات مذکور محکوم می شود. جنگلبانی باشد به حدا

 در تبصره این ماده از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 

آمده است، در موقع آتش سوزی در جنگل ها کلیه مأمورین دولتی اعم 

در  باشند  محل  آن  نزدیکی  در  که  شهرداریها  و  کشوری  و  لشکری  از 

مقابل تقاضای  مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند 

که در اختیار دارند در آتش  کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری  با 

این  ایفای  در  که  شهرداری  و  مأمورین کشوری  نمایند  کمک  نشانی 

وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ٥٨ 

مأمورین  مورد  در  مجازات  می شوند.  کشوری  استخدام  قانون   ٥٩ و 

لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد 

بود.

که حمل چوب و هیزم و ذغال  در ماده ٤٨ این قانون نیز آمده است 

داخله  استثنای  به  کشور  نقاط  تمام  در  جنگلی  درختان  از  حاصله 

شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان  جنگلبانی ممنوع است 

و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات 

دارای پروانه  که  صورتی  در  شد  خواهد  تعقیب  قاچاق  مرتکبین 

ضبط  جنگلبانی  سازمان  سود  به  مال  عین  فقط  باشد  بهره برداری 

در  مجاور  دهات  به  شهرها  از  ذغال  و  هیزم  و  چوب  حمل  می شود. 

آیین نامه  در  اجازه  این  حدود  است  مجاز  شخصی  مصرف  حدود 

اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

سازمان های  همراه  به  نیز  مدتی  که  کرد  مدنی  فعال  فتحی،  کاوه 

فعالیت  محیط زیست  از  حفاظت  حیطه  در  کردستان  نهاد  مردم 

کردستان به  از آتش سوزی ها در جنگل های  داشته، در مورد بخشی 

نهادهای  و  دستگاه ها  و  مرزی  پاسگاه های  گفت:  ما  حقوق  مجله 

مخالف  کردستانی  احزاب  وجود  بهانه  به  منطقه،  اطاعات-امنیتی 

آنها  توجیه  می زنند.  گروس  زا کوه های  آتش زدن  به  دست  حکومت، 

دید بهتر در کوهستان های کردستان می باشد، در حالی که آنها مجهز 

به دوربین های پیشرفته هستند. 

متن کامل مصاحبه مجله حقوق ما با کاوه فتحی فعال مدنی و زیست 

کردستان در زیر آمده  محیطی، در مورد آتش سوزی در جنگل های 

است.

گرس، به ویژه در مناطق  دلیل اصلی آتش سوزی در جنگل های زا

کردنشین چیست؟ چه عواملی باعث این  آتش سوزی ها است 

که ما هر سال شاهد آن هستیم؟

که  می دانیم  ما  کرد،  اشارە  متعددی  دالیل  به  می توان  مورد  این  در 

اخیر  در چند سال  ما  و  است  اقلیمی یک مسئلهیی جهانی  تغییرات 

ساهد آتش سوزی هایی در نقاط مختلفی از جهان بودەایم. گرم شدن 

رفتن  بین  از  نتیچه  در  و  بارندگی  میزان  کاهش  آن  تبع  به  و  زمین 

حد  از  بیش  بهرەکشی  درختان،  شدن  خشک  و  گیاهی  پوشش های 

کشورهای سرمایهداری و همچنئن کشورهای در حاشیه سرمایهداری، 

از طبیعت، جنگل زدایی و…. موجب آتش سوزی های اخیر در جهان 

بودەاند و کوردستان نیز از این مسئله مستثنئ نبودە. 

همچنین در سطح منطقه ای نیز، سد سازی های بی رویه در منطقه 

که بطور مستقئم تاثیرات  بخصوص توسط دولت های ایران و ترکیه 

شدن  خشک  موجبات  و  داشته  منطقه  کوسیستم  ا در  مخربی 

دخالت های  و  زمین  شدن  گرم  با  دربرداشته.  را  مناطق  از  بسیاری 

می توان  زیست  محیط  و  منطقه  کوسیستم  ا در  دولت ها  نابجای 

گروس را نیز در این مقوله خواند.  آتش سوزی های زا

گروس  زا کنان  ایران به سا امنیتی دولت مرکزی  از طرفی دیگر، نگاه 

کولوژیکی  ا مسائل  که  است  شدە  موجب  کردستان  علئ الخصوص  و 

و محیط زیستی این منطقه نیز در حاشیه قرار بگیرد و  هیچ توجهی 

مرکزی  مناطق  به  منطقه  این  از  آب  انتقال  نشود.  مهم  این  به 

کردە است.  را فراهم  کم آبی  ایران موجبات خشکسالی و  سرمایه در 

و  درخت ها  بریدن  و  کوهستانی  مناطق  در  بی رویه  ویاسازی های 

بین  از  و  جنگل زدایی  موچب  ویاها  ساخت  جهت  ساختن  مسطح 

کم گیاهی در این مناطق شدە است و به علت  رفتن پوشش های مترا

موانعی  هیچ گونه  دولتی  دستگاه های  در  سیستماتیک  فساد  وجود 

سر راە افراد صاحب نفوذ وجود ندارد و این افراد با استفادە از روابط 

تفریحی  مکان های  و  ویا  موجود  رانت  و  دولتی  مدیران  با  شخصی 

در  می کنند،  دریافت  نیز  قانونی  مجوز  و  می سازند  مناطق  این  در  را 

نتیچه این فساد، رانت و مافیابازی ها، مناتق جنگلی را برای استفادە 

کوسیستم منطقه نیز، در نتیجه  و سود شخصی خود از بین می برند و ا

بهم می ریزد. 

بی حقوقی  و  مسئوالن  بی توجهی  از  گسیخته  افسار  و  سودجو  افراد 

طبیعت؛ بلوط ها و دیگر درختان و بوتههای جنگلی که الزمهی ثبات 

کسب سود با  ک تراشی می کنند و برای  کولوژیکی منطقه هستند را پا ا
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این درختان تجارت می کنند.

 همجنین آتش سوزی های عمدی یا بهتر است بگویم آتس زدنهای 

دالیل  از  دیگر  یکی  مناطق  این  در  امنیتی  دستگاه های  خود 

نهادهای  و  دستگاه ها  و  مرزی  پاسگاه های  می باشد.  آتش سوزی ها 

مخالف  کردستانی  احزاب  وجود  بهانه  به  منطقه  اطاعات-امنیتی 

توجیه  می زنند.  گروس  زا کوهه ای  زدن  آتش  به  دست  حکومت، 

مجهز  آنها  حالی که  در  می ىاشد  کردستان  کوه های  در  بهتر  دید  آنها 

موجب  من  نظر  به  دالیل  این  می باشند.  پیشرفته  دوربین های  به 

کولوژی منطقه را از بین بردە و به طور مستقیم  آتش سوزی ها شدە و ا

و غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی کردستان تاثیر گذاسته است.

در  پاسداران  سپاه  ویژه  به  نظامی  نیروهای  که  معتقدند  برخی 

دخیل  کردنشین،  مناطق  در  گرس  زا جنگل های  آتش سوزی 

گر این سخنان صحت دارد، چرا سپاه پاسداران یا اداره  هستند، ا

اطالعات، باید منابع طبیعی کشور را به آتش بکشند؟

امنیتی- نگاە  کردم.  اشارە  نکته  این  به  قبلی  پرسش  جواب  در 

مناطق،  این  در  کردستانی  احزاب  وجود  بهانه  به  و  اطاعاتی 

دید  اینکه  بهانه  به  می زنند  آتش  را  گروس  زا کوهستانی  جنگل های 

نیروهای  مرزی،  پاسگاه های  باشند.  داشته  مناطق  این  در  بهتری 

اجیر شدە سپاهی و اطاعاتی این آتش سوزی ها را انجام می دهند. در 

کاشته شدە  نتیجه این آتس سوزی های عمدی بسیاری از مین های 

دوران جنگ ایران و عراف نیز منفجر می شود و آتش سوزی ها را چند 

برابر کردە و تلفات انسانی را نیز دربردارد.

که حفاظت از محیط  کردستان  انجمن ها و نهادهای مردمی در 

اولویت  در  را  کردستان  جنگل های  از  حفاظت  ویژه  به  زیست 

کاری خود قرار داده اند با چه محدودیت هایی روبرو هستند؟

و  نهادها  سازماندهی  در  کرد  مردم  تاریخی  تجربه  و  سنت  اساس  بر 

از  سیستماتیک  بطور  و  همیشه  کردستان  در  مردمی  انجمن های 

طرف نهادهای امنیت-اطاعاتی و با توجه به فضای ملیتاریزە شدە 

کردستان از طرف دولت فعاالن مدنی، فرهنگی، سیاسی و در سال های 

اخیر محیط زیستی با محدودیت های بیشماری روبرو هستند. 

بر اساس همین فضای ملیتاریزە و دید امنیتی فعاالن محیط زیستی 

کام مرگ  با برچسب های امنیتی بازداشت و زندانی شدەاند و حتی با 

نظامی  نیروهای  آتش سوزی  موارد  از  بسیاری  در  شدەاند.  فرستادە 

مستقر در منطقه از وردود فعاالن محیط زیستی و حتی مردم منطقه از 

ورود آنان به  منطقهایی که جنگلها در حال سوختن بودەاند جلوگیری 

به عمل آوردەاند. فعاالن این حیطه همیشه با برجسپ هایی از قبیل 

برهم زدن امنیت ملی، همکاری با احزاب کردستانی روبرو بودەاند. از 

لحاظ لجستیکی نیز هیچگونه پشتیبانی از طرف دولت و نهادهای 

با  منطقه  مردم  و  زیستی  محیط  فعاالن  و  نمی کنند  دریافت  ذیربط 

خودسازماندهی و با ستفادە از امکانات ابتدایی دست ساخته به مهار 

آتش  در جنگل ها می روند.

آیا نهادهای مردمی که هر ساله با کاشتن بلوط یا درختان دیگری 

و  دولت  سوی  از  می کنند،  سوخته  جنگل های  احیای  در  سعی 

نهادهای حکومتی حمایت می شوند؟

نه تنها از آنها حمایتی نمی شود بلکه برای آنها موانع بسیار جدی نیز 

و  مردمی  نهادهای  بر  کامل  تسلط  حکومت  هدف  می کنند.  درست 

فعاالن مدنی و زیست محیطی است و برای نیل به این هدف اقدام 

به برهم زدن کارهای جمعی و خودسازمان یافته در کردستان می کند. 

بسیاری از نهادهای مردمی در کردستان، که با همکاری خود مردم و 

کمیت  گیروبندهای حا توسط آنها ادرارە می شوند، به دلیل فشارها و 

تعطیلی  به  و  شدە  کارامد  نا لجستیکی،  و  مالی  حمایت های  نبود  و 

نه  کردستان،  در  حکومت  اساسی  مشکل  و  مسئله  می شوند.  ختم 

مردم  جمعی  کارهای  و  خودسازماندهی  با  بلکه  مردمی  نهادهای  با 

کردن این  که باشد، در صدد متاشی  می باشد و به هر صورت ممکن 

کارهای جمعی و مردمی می باشد و موانع و محدودیت هایی بر سر راه 

فعاالن محیط زیستی را می توان در همین دیدگاه حکومتی نسبت به 

فعالین و فعالیت های جمعی در کردستان خواند. 
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امر جنگل، پیش و پس از دولت-ملت ها
نابودی جنگل ها در ایران به صورت مجاز و غیرمجاز

منابع  ضد  و  زیست  محیط  ضد  حکومتش  ذاتا  اسامی  جمهوری 

طبیعی است و اساسا در حوزه جهانی، منطقه ای، ملی و حتا محلی، 

این  با  نمی کند.  درک  را  معاصر  جهان  در  طبیعی  منابع  مفهوم 

جنگل ها،  حوزه  در  عمدی  آتش زدن های  و  سوزی  آتش  گستردگی 

گسترش دادند؟ و یا در حوزه مسائل  تا چه حد سازمان جنگل ها را 

متعدد  نهادهای  یا  و  نموده  گذاری  سرمایه  میزان  چه  آبخیزداری 

کرده و یا بودجه قابل توجهی تخصیص داده شد؟ »ارومیه  تاسیس 

ایران دچار بحران  از سرزمین  خشک« شد! بزودی مردمان بخشی 

ک و واریته های گیاهی می شوند. در  انسانی در حوزه آب، جنگل، خا

کمان دین باور« موجب  حقیقت »ذهنیت ضد منابع طبیعی بودن حا

که نگهداری وتوسعه منابع طبیعی اساسا در اولویت سیاست  گشته 

و تصمیم سازشی اش نباشد.از دیگر سو حکمرانی غلط موجب شده 

گذار کرده اند که عما عنوان  که حوزه آب را به جریانات شبه دولتی وا

»مافیای آب« بر آن اطاق می شود. 

را  آسمان  به  انسان  نگاه  و  است  ایمان  به  باورمند  اسام  جهان 

اسامی  تفکر  در  حتا  می پندارد  سخیف  را  گیاه  و  حیوان  می پذیرد، 

از  می توان  آیا  می کنند.  قلمداد  »حیوان«  را  غیراخاق  انسان های 

داشت  انتظار  می خواند،  فقهی  امور  علمیه  حوزه  در  که  طلبه  یک 

در  اسامی  کمیت  حا بیندیشد؟  جنگل ها  به  یا  و  حیوانات  به  که 

سطح  در  حتا  سرزمینی  آمایش  تحت  خود،  سیستمی  پژوهش های 

حداقلی به نگهداری منابع موجود نمی اندیشد چه رسد به حفاظت و 

توسعه این منابع که جزو اموال عمومی محسوب می شود.

و  عمدی  آتش سوزی های  به  ما  حقوق  مجله  از  شماره  این  در 

انصاری  نیره  با  و  پرداخته ایم  ایران  جنگل های  در  غیرعمدی 

که نوشته باال بخشی از سخنان  گفتگویی انجام داده ایم  حقوقدان 

این حقوقدان است و مشروح آن در زیر آمده است.

قانون در مورد آتش زدن عمدی جنگل ها در ایران چه می گوید؟ 

گرفته است؟ قانون برای چنین اقداماتی چه احکامی را در نظر 

آتش  و  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  حد  در  طبیعی  منابع  تخریب 

گرفتن جنگلها تضییع اموال عمومی است. اما هنگامی که اعتراضات 

توسط مردم علیه حکومت و حکمرانی ناعادالنهاش صورت میگیرد، 

حکومت خطاب به نیروهای »قاهرهاش« میگوید: »اراذل و اوباش« 

که تخریبگِر  را تخریب میکنند! و این در حالی است  اموال عمومی 

کمیت اسامی است.  بزرِگ امواِل عمومی، خود حا

و  قوانین  مراتع،  و  جنگل ها  نگهداری  و  حفظ  پیرامون  ایران  در 

»قانون  آنها  نخستین  که  رسیده اند  تصویب  به  گونی  گونا مقررات 

پنجم  و  بیست  مصوب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت 

از منابع طبیعی و ذخایر  مرداد ماه ١٣٤٦«، »قانون حفظ و حمایت 

جنگلی کشور مصوب پنجم مهر ماه ١٣٧٠« است، در تبصره ٢ ماده ١ 

ح مصوب  آمده است: » در مواردی که قطع این گونه ها بر اساس طر

گونه های دیگر الزم باشد با  و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه 

 ٣ تبصره  بود.«  همچنین  خواهد  مجاز  سازندگی  وزارت جهاد  تأیید 

همان ماده مقرر می دارد: »متخلفین از این قانون برای بار نخست 

افزون بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه 

تا  ماه  یک  از  حبس  به  گردید  ارزیابی خواهد  سازندگی  جهاد  وزارت 

شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک 

برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به  اشد مجازات محکوم 

می شوند.« از این بیش تبصره ٥ این قانون اشعار می دارد: » در صورت 

کارگزاران و مامورین سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفین  همکاری 

مربوطه  مقررات  و  قوانین  در  مقرر  مجازات  اشد  به  جرم  تناسب  به 

محکوم می شوند«  ماده ٢ قانون یاد شده می گوید: »تشخیص منابع 

ملی و مستثنیات ماده ٢ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت 

تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با 

گهی  وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آ

کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی  به وسیله روزنامه های 

از  موظفند  ثبت  ادارات  محلی،  مناسب  و  معمول  وسایل  سایر  و 

انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعام وزارت 

جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری 

از  پس  می توانند  معترضین   -  ١ نمایند.  تبصره  اقدام  ایران  اسامی 

گهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله  اخطار یا آ

مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی 

مصوب  مراتع  و  جنگل ها  قانون   ٥٦ ماده  اجرای  موضوع  اختافی 

صدور سند  نمایند.  تسلیم  اسامی  شورای  مجلس   ١٣٦٧.٦.٢٢

مالکیت به نام دولت جمهوری اسامی ایران مانع مراجعه معترض 

کشاورزی  وزارت  عبارت   -  ٢ تبصره  بود.  نخواهد  مذکور  هیأت  به 

موضوع  اختافی  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده  ذیل  در 

و   ١٣٦٧.٦.٢٢ مصوب  مراتع  و  جنگل ها  قانون   ٥٦ ماده  اجرای 

کمیسیون  تبصره ٦ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و 

موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 
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٥٦  قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی می نماید. فراتر از این قوانین و 

مقررات، »قانون مجازات اسامی« که با جرم انگاری رفتارهای منجر 

به آتش سوزی این منابع، تاش کرده اند زمینه تخریب محیط زیست 

و نابودی منابع طبیعی را کاهش دهند.

کشور به نظر می رسد خأل قانونی در این زمینه  بر قوانین  با مروری 

وجود ندارد. اصل ٥٠ قانون اساسی تصریح کرده است: »در جمهوری  

اسامی، حفاظت  محیط زیست  که  نسل  امروز و نسل های  بعد باید 

عمومی   وظیفه   باشند،  داشته   رشدی   به   رو  اجتماعی   حیات   آن   در 

تلقی  می  شود. از این  رو، فعالیت های  اقتصادی  و غیر آن  که  با آلودگی  

محیط زیست  یا تخریب  غیر قابل  جبران  آن  مازمه  پیدا کند، ممنوع  

است.«

آتش سوزی  مجازات  مورد  در  شما  سوال  دیگر  بخش  با  رابطه  در 

باید بگویم، مجازات آتش زدن جنگل ها در قانون حفاظت  عمدی 

جنگل ها  زدن  آتش  و  تخریب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و 

گرفته  به موجب قانون، ممنوع و برای مرتکبان آن مجازاتی در نظر 

عمدی  زدن  آتش  با  ارتباط  در  که  ماده ای  مهم ترین  است.  شده 

می گوید:  قانون  این   ٤٥ کرد.  ماده  استناد  آن  به  می توان  جنگل ها 

یا مجاور جنگل بدون  ع و باغات داخل  نباتات در مزار » آتش زدن 

در  که  صورتی  در  است.  ممنوع  جنگلبانی  مأموران  نظارت  و  اجازه 

حبس  به  مرتکب  شود  ایجاد  جنگل  در  حریق  بی مباالتی،  نتیجه  

تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.«

 از این بیش  بر اساس ماده ٤٦، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن 

کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه 

تا یک سال و برای هر درخت که  کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن 

کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال 

محکوم خواهد شد. 

همچنین ماده ٤٧ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 

برای  را  سنگینی  مجازات   ١٣٤٦ ماه  مرداد  پنجم  و  بیست  مصوب 

مرتکبان این جرم تعیین کرده است. به موجب این ماده »هرکس در 

جنگل عمدًا آتش سوزی ایجاد کند به حبس از ٣ تا ١٠ سال محکوم 

کثر  خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد، به حدا

مجازات مذکور محکوم می شود.« همچنین به موجب تبصره ماده 

مورد نظر: »در موقع آتش سوزی در جنگل ها تمامی مأموران دولتی 

اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند 

بخشداری  یا  ژاندارمری  یا  جنگلبانی  مأموران  تقاضای   مقابل  در 

اختیار  در  که  شهرداری  و  دولتی  ممکنه  وسایل  تمامی  با  موظفند 

دارند در آتش نشانی کمک کنند. مأموران  کشوری و شهرداری که در 

ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات 

مواد ٥٨ و ٥٩ قانون استخدام کشوری مجازات  می شوند. 

و  مقررات  طبق  آنان  مجازات  و  تعقیب  لشکری  مأموران  مورد  در 

ششم  برنامه  قانون  نهم  بخش  در  یا  و  بود.  خواهد  نظامی  قوانین 

کشور )١٤٠٠/١٣٩٦(، ذیل ماده ٣٨ اقداماتی برای دولت در  توسعه 

که از برجسته  بهبود وضعیت محیط زیست کشور تعریف شده است 

ترین موارد آن، سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی )SEA( و 

 )ELA( ح های بزرگ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست و طر

نیاز  ریالی مورد  و  ارزی  اعتبارات  تامین  نیز  و  اثرات زیست محیطی 

حوزه  در  اسامی  جمهوری  دولت  بین المللی  تعهدات  اجرای  برای 

در  جنگل ها  غنی سازی  توسعه  احیاء  موارد  دیگر  از  زیست.  محیط 

و  بیابان زدایی  این  بر  افزون  هکتار،  هزار  پانزده  و  هشتصد  سطح 

کانون های بحرانی آن حداقل در سطح یک میلیون و یکصد  کنترل 

و چهل هزار هکتار از موارد برجسته و مهم برنامه توسعه ششم است. 

داخل  باغات  و  ع  مزار در  نباتات  »آتش زدن  آن   ٤٥ ماده  براساس 

ممنوع  جنگلبانی  مأموران  نظارت  و  اجازه  بدون  جنگل  مجاور  یا 

است.« متهم یا متهمان به »حبس از ٢ ماه تا ١ سال محکوم خواهد 

شد. همچنین به موجب ماده ٤٦ هرکس مبادرت به کت زدن )کندن 

کردن آتش در تنه درخت  حلقه ای از پوست درخت با تبر( یا روشن 

جنگلی کند به حبس از ٣ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.« 

و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون  در  موارد  این  بر  افزون 

مصوب  اسامی   مجازات  قانون   ٩٠١/  ٦٧٥ ماده  استناد  به   مراتع، 

یا  بنا  یا  عمارت  عمدًا  »هرکس  تعزیرات:  بخش   ،١٣٩٢ و   ١٣٧٥

کلی هر محل مسکونی  کارخانه یا انبار و به طور  کشتی یا هواپیما یا 

یا مستعد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا 

ع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از  اشجار یا مزار

٢ تا ٥ سال محکوم می شود.« گرچه ماده ٩٠١/٦٧٥ قانون مجازات 

از جنگل ها و  اسامی سال ١٣٩٢/١٣٧٥ و ماده ٤٧ قانون حفاظت 

ل که قانون  مراتع با یکدیگر تعارض دارند و شاید بتوان با این استدال

کم  قانون حا باشد،  قانون خاص سابق  ناسخ  عام الحق، نمی تواند 

از جنگل ها و مراتع دانست؛ هر  کان قانون حفاظت  کما را  بر قضیه 

ل اخیر نیز وجود دارد و عده ای براین  ل مغایر با استدال چند استدال

که  قانون عام الحق، بر تمامی مصادیق اشرافیت دارد اما به  باورند 

هرجهت، تصمیم و تفسیر نهایی در این خصوص، با مرجع قضایی 

آتش زدن  و  تخریب  عامان  با  برخورد  در  دیگر  بیانی  به  است. 

جنگل ها خأل قانونی وجود ندارد.

براساس قانون، وظیفه دولت و ارگان های دولتی در زمان وقوع 

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران چیست؟

سازمان  تشکیل  قانون  نخست  فصل   )١( ماده  الف  بند  استناد  به 

کشور، مصوب بیست و یکم اردیبهشت ماه ١٣٨٥  مدیریت بحران 

و  رخدادها  حوادث،  اثر  در  که  شرایطی  اسامی،  شورای  مجلس 

عملکردهای طبیعی و انسانی )به جز موارد موضوعه در حوزه های 

وجود  به  کنترل  غیرقابل  یا  گهانی  نا طور  به   ) اجتماعی  و  امنیتی 

یا جامعه  می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه 

انسانی می گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام ها اضطراری، فوری 

و فوق العاده دارد.

فرآیند  بحران«،  جامع  »مدیریت  ماده،  همان   )٢( بند  استناد  به 

توسط  که  است  اجرایی  اقدام های  و  عملکرد  برنامه ریزی، 

دستگاه های دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش 

مقابله  و مدیریت عملیات  )مدیریت خطرپذیری(  سطح مخاطرات 

و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده )مدیریت بحران( صورت 

می پذیرد.

برابر ماده )٢( آن قانون، مدیریت بحران، شامل چهار  این  از  فراتر 

مرحله است که عبارت است از:

وقوع  از  جلوگیری  هدف  با  که  اقداماتی  مجموعه  پیشگیری:  الف( 

را  جامعه  پذیری  خطر  سطح  آن،  زیانبار  آثار  کاهش  یا  و  حوادث 

ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام های الزم سطح آن را تا حد قابل 

قبول کاهش می دهد.

ب( آمادگی: مجموعه اقداماتی که توانایی جامعه را در انجام مراحل 

مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد.

 ج( مقابله: انجام اقدام ها و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع 

که با هدف »نجاِت جان و مال انسان ها، تأمین رفاه  بحران است 

و  انجام می شود  گسترش خسارات  از  و جلوگیری  آن ها  برای  نسبی 

ک، سوخت  مقابله شامل مواردی چون مهار آتش، کنترل مواد خطرنا

رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری است.«

د( بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام های الزم و ضروری 

به  عادی  وضعیت  بازگرداندن  برای  که  است  بحران  وقوع  از  پس 

مناطق آسیب دیده  است. این سازمان وابسته به وزارت کشور بوده 

و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر 

کشور منصوب می گردد. 

ماده  همانا  است  اهمیت  شایان  و  برجسته  قانون  این  در  که  آنچه 

ح وظایف این سازمان تصریح می دارد:  )١٠( است که در خصوص شر

غیردولتی،  عمومی  مؤسسات  و  مربوطه  دولتی  دستگاه های  »کلیه 

نظر  زیر  سازمانی  واحدهای  شهرداری ها،  طبیعی،  منابع  سازمان 

در  فعال  بنگاه های  و  تشکل ها  سازمان ها،  دیگر  و  شهرداری ها 

موظفند  بحران  مدیریت  مراحل  در  تعاونی  و  خصوصی  بخش های 

در چارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد 

خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف 

نامه  آئین  و  نظر  مورد  قانون  در  آن  اجرایی  ترتیب  و  مقرر  قانونی 

اجرایی آن پیش بینی گردیده است.«

ح جامع مدیریت بحران«  در این میان، بر اساس بند )١( مصوبه »طر

ملزم به تشکیل ستاد مدیریت در این شهر با هدف هماهنگی امور 

و  مقابله  آمادگی،  )پیشگیری،  بحران  مدیریت  مراحل  به  مربوطه 

بازسازی( بوده است. 

افزون بر موارد یاد شده، یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بحران هایی 

چون سیل، آتش سوزی جنگل ها و… استفاده سامانه های اطاعات 

را  تصمیم ها  بهترین  زمان،  کوتاهترین  در  بتوان  تا  است  مکانی 

به  آسیب دیدگان،  به  یاری  و  کمک  خطر،  محدوده  کنترل  برای 

زیان بار  آثار  نمود.  اتخاذ  حیاتی  شریان های  قطع  از  جلوگیری  ویژه 

کم توجهی در سطوح باالی مدیریتی و نیز عدم همراهی در استقرار 

از  بیش  مازندران  چون  مناطقی  در  کشوری  مکانی  داده  زیرساخت 

پیش قابل مشاهده است.

از دیگر فراز، ساخت سدهای بی رویه از دوران رفسنجانی، همدستی 

از  است.  ایران  در  بی رویه  سدسازی  در  حکومت،  جناح های  همه 

کشاورزی دوران رفسنجانی تا وزیر نیروی دولت روحانی همه  وزیر 

گذشته انتقاد می کنند، در  امروز از »سدسازی بی رویه« در سال های 

چهار دهه گذشته بیشترین سدها را شرکت های وابسته به سپاه و با 

حمایت و تائید دولت های وقت ساخته اند.

پاسداران  سپاه  اقتصادی  بازوی  خاتم االنبیا«،  سازندگی  »قرارگاه 

خامنه ای  علی  اسامی،  جمهوری  رهبر  فرمان  به  و   ١٣٦٨ سال  در 

تاسیس شد. این قرارگاه با هدف فعالیت در حوزه های »آب رسانی، 

صدور نفت و گاز، پروژه های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه سازی« 
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عمرانی  ح های  طر مجری  بزرگ ترین  به  سرعت  به  و  گرفت  شکل 

دولت در سه دهه گذشته تبدیل شد.

گذشته بدون وقفه ادامه  که پروژه های سدسازی درسالهای  از آنجا 

یافته، می توان نتیجه گرفت که همه ی دولت ها و جناح های سیاسی 

کار سهیم بوده یا دست کم توان  حکومت جمهوری اسامی در این 

مخالفت با آن را نداشته اند.

گتوند و  بی توجهی به ویژگی های زیست محیطی مکان احداث سد 

گچساران موجب شوری آب  نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی 

این سد شده است. مطابق گزارش ها، انباشت نمک در ذخیره گاه سد 

کارون را افزایش داده و خسارت های سنگینی  گتوند شوری آب رود 

به کشاورزان منطقه وارد کرده است.

دولت های رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد در احداث و تکمیل سد 

نیز به دلیل  گتوند مسئولیت مستقیم دارند و دولت حسن روحانی 

انفعال یا ناتوانی در رسیدگی به وضعیت این سد در این »جنایت« 

سهیم است.

ح های  طر با  و  اجرا  مرحله  از  پیش  خیلی  سدسازی  درآمدزایی 

با  و  می شود  آغاز  آن  امثال  و  جانمایی  زمین شناسی،  مطالعاتی 

همواره  حفاظت  و  نگهداری  تعمیر،  الیروبی،  مانند  فعالیت هایی 

که آماده سرمایه گذاری  ادامه دارد. در سال ١٣٩١ یک شرکت چینی 

نفوذ  اعمال  با  بود،  لرستان  استان  در  بختیاری  سد  پروژه  اجرای  و 

»ترک  با  سد  این  ساخت  قرارداد  و  شد  گذاشته  کنار  وقت  دولت 

اتفاقی  چنین  شد.  سپرده  خاتم االنبیا  قرارگاه  به  مناقصه«  تشریفات 

خ داده بود. در دولت های پیشین نیز ر

سد  احداث  برای  ایران  شمال  جنگل های  از  هکتار   ٩٣ تخریب 

شفاروِد گیان و نابودی ٩٣ هکتار جنگل، نه مخالفت نیم بند این 

نتیجه  به  هنوز  محیطی  زیست  گروه های  اعتراض  نه  و  سازمان 

بر  که  است  مخزنی  سدی  سدشفارود  است.  نیانجامیده  محسوسی 

و  شده  احداث  گیان  غرب  در  رضوانشهر  پونل  منطقه  در  شفارود 

فاصله آن تا رشت ٦٥ کیلومتر است. حتا مدیر کل دفتر ارزیابی های 

گفته است: » جهاد  زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست 

آب  تأمین  برای  آب بند  ایجاد  مانند  دیگری  گزینه های  سازندگی 

برای  نیرو  وزارت  نظر  نهایتًا  اما  بود،  کرده  پیشنهاد  را  منطقه  شرب 

ایجاد سد فرادست شد.«

کارشناسان و فعاالن محیط زیست  که همواره  و این در حالی است 

غیرمجاز  و  مجاز  نحو  به  کشور  این  جنگل های  ایران  در  می گویند 

که از سوی این  نابود می شوند. و در برابر چنین اعتراضی هزینه ای 

و  زندگی  افتادن  مخاطره  به  و  حبس  می گردد  پرداخت  کنشگران، 

کارشناسان  هشدار  برخاف  دولت  فراز  دیگر  از  و  است  حیاتشان 

از  از بهمن ٥٧ کمتر  تا پیش  آنکه  محیط زیست عمل می کند.حال 

٣٠ سد در ایران ساخته شده بود، نگاهی به نقشه های ایران آشکار 

مهار  هدف  با  تنها  نمی تواند  آن ها  از  بسیاری  احداث  که  می کند 

آبهای روان و استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده باشد. حتا در 

را دوره  این خصوص وزیر پیشین نیرو، دوران محموداحمدی نژاد 

شتاب گرفتن سدسازی در ایران عنوان کرده و گفته بود تنها در سال 

١٣٩٠ عملیات اجرایی احداث ١٣٠ سد تازه آغاز شد. 

در حقیقت این شتاب از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره هاشمی 

از رفسنجانی  از استانداران سابق به نقل  رفسنجانی آغاز شد. یکی 

سپاه  مهندسی  امکانات  از  استفاده  برای  جنگ  از  »پس  گفت: 

شد.  گذار  وا نهاد  این  به  عمرانی  پروژه های  برخی  اجرای  پاسداران 

کنون سپاه نبض اقتصاد و سیاست داخله و خارجه را در دست  اما ا

دارد و به کمتر از کل کشور راضی نیست. از این بیش مدیریت پایدار 

و اجتماع محور در خصوص منابع طبیعی از طریق پیوند دادن منافع 

جامعه محلی به منافع حمایت و حفاظت از منابع طبیعی به ویژه در 

از  با آتش سوزی ها، شکل نگرفته است. بخش عمده ای  امر مقابله 

این عدم موفقیت ها ریشه در فقدان مدیریت پایدار و اجتماع محور 

برخی  و  محلی  جامعه  مابین  منافع  تعارض  ایجاد  و  طبیعی  منابع 

حذف  طریق  از  که  طبیعی  منابع  حفظ  متولی  دولتی  دستگاه های 

مدیریت های مردمی و برخورد های متناقض دولت در بیرون راندن 

ح های تعادل دام و مرتع  کنان بومی جنگل ها در قالب طر عشایر و سا

گذاری همان اراضی به سرمایه داران غیربومی  و قرق و در مقابل، وا

کارآمد به  در قالب بهره برداری از معدن و جایگزین نشدن مدیریت 

جای آن است.

در این رابطه با دو نوع چالش حقوقی و مدیریتی، اجرایی مواجهه 

هستیم، که چالش های حقوقی آن عبارتند از:

عامان  مجازات  بازدارندگی  عدم  و  قوانین  برخی  نارسایی های   .١
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آتش سوزی

نیرو های  و  مردمی  داوطلب  گروه های  از  حمایت  در  قانونی  خأل   .٢

شرکتی تحت قرارداد جهت جبران آسیب ها و صدمات وارد شده در 

محافظت از جنگل ها و مراتع به ویژه اطفای حریق

و اما چالش های مدیریتی ــ اجرایی عبارتند از:

اطفای  پیشگیری،  بینی،  پیش   منسجم  و  جامع  برنامه  فقدان   -١

حریق و احیا و بازسازی جنگل  ها و مراتع مبتنی بر رویکرد مدیریت 

اجتماع محور منابع طبیعی

ملی  مرکز  فقدان  و  دستگاه  ها  بین  ناهماهنگی  و  موازی  کاری   -٢

کنترل و پایش عرصه  های طبیعی

٣- نبود نقشه پهنه  بندی ریسک وقوع آتش  سوزی جنگل  های کشور

محیط زیستی  و  اجتماعی  ــ  اقتصادی  ارزش گذاری  فقدان   -٤

گاهی کافی متولیان و مردم از این ارزش  ها جنگل ها و مراتع و عدم آ

و  تجهیزات  دیده،  آموزش  و  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود   -٥

امکانات مناسب که ریشه در کمبود منابع مالی برای تجهیز و ترمیم 

تجهیزات دار.-6 دشواری دسترسی به کانون های آتش سوزی و نبود 

چالش های  مراتع  و  جنگل ها  حریق  اطفای  اختصاصی  بالگرد های 

جنگل ها  آتش سوزی های  با  مقابله  که  می دهد  نشان  موجود 

و  اجتماعی  مدیریتی،  فنی/  مختلف  ابعاد  دارای  کشور  مراتع  و 

و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  و  است  اقتصادی 

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی و قانونی، به 

و اطفای  انجام تمام عملیات حفاظتی  از عهده  تنهایی نمی توانند 

آتش سوزی جنگل ها بر بیایند و نیازمند عزم ملی و مشارکت فعاالنه 

تمامی ذی نفعان به ویژه مردم، کشاورزان و جوامع محلی وابسته به 

جنگل ها و مراتع است. ابتدا برنامه مدون و زمان بندی  شده ای برای 

پیاده سازی حکمرانی مطلوب و مدیریت پایدار و اجتماع محور منابع 

مرتبط  دستگاه  های  همفکری  و  تعامل  با  سپس  شود  تهیه  طبیعی 

سازمان  و  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  محوریت  با 

مقابله  و  پیشگیری  جامع  مدیریت  برنامه  زیست،  محیط  حفاظت 

ابعاد  تمام  که  کشور  طبیعی  منابع  عرصه های  سوزی  های  آتش   با 

پایش، پیش  بینی، پیشگیری، کشف و اطفای حریق، احیا و بازسازی 

و نحوه ساماندهی گروه های مردمی را در بر دارد، تدوین و عملیاتی 

شود.از جمله راهکار های دیگر می توان به تأمین و تخصیص بودجه 

مورد نیاز، اصاح و رفع خاء های قانونی در زمینه حمایت بیمه ای 

گروه های داوطلب مردمی آسیب دیده در جریان اطفای  و قضایی از 

حریق و تعامل سازی دستگاه ها و آموزش و فرهنگ سازی حفاظت از 

منابع طبیعی اشاره کرد. 

مراحل صدور مجوز برای قطع درختان جنگلی برای تولید ذغال 

غیرقانونی  قطع  برای  را  راهکارهایی  چه  قانون  و  است  چگونه 

گرفته است؟ درختان برای تولید ذغال در نظر 

نشان  کشور  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  تحقیقات  موسسه  مطالعات 

از  هزارهکتار   ١٢٢ به  نزدیک   ١٣٨٣ سال  تا   ١٣٦٨ سال  از  می دهد 

جنگل های شمال، به ویژه در نواحی باالدست از بین رفته است که 

معادل نیم درصد در هر سال می شود. از سوی دیگر سیل همه ساله 

و  کشاورزی  زندگی،  بر  شمالی  استان های  در  را  بسیاری  صدمات 

که به موجب آمارهای رسمی  جان شهروندان وارد می کند؛ در حالی 

میزان بارندگی کاهش یافته است و سیل تنها می تواند در اثر تخریب 

گیاهی و جنگلی و مرتعی باشد. افزون بر اینکه جنگل های  پوشش 

قانون  جمله  از  کشوري  قوانین  در  هستند  ملی  ثروت های  شمال، 

آنها  از  حفاظت  در  دولت  وظیفه  بر  شمال،  جنگل های  از  صیانت 

کاروکسب  مختلف،  دالیل  به  اخیر  چندسال  در  است.  شده  کید  تا

امروز  که  طوری  به  گرفت،  رونق  جهرم  در  زغال  تولید  کارگاه های 

جهرم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زغال کشور است و آن را به یکی 

کرده است. وجود  از قطب های تولید این محصول در ایران تبدیل 

ک مناسب  باغ های گسترده  مرکبات در فارس و جهرم و آب و هوا و خا

متقاضیانی  ایران  سراسر  از  شده  باعث  محصول،  این  تولید  برای 

زده  تخمین  باشد.  داشته  وجود  جهرم  کوره خانه های  زغال  برای 

واسطه،  کوره دار،  تولیدکننده ،  از  اعم  نفر  پنج هزار  از  بیش  می شود 

بدون  جهرم،  شهرستان  ذغال  تولید  کارگاه های  در  کارگر  و  راننده 

این حیطه ی  و در  کرده  اشتغالزایی  و  کارآفرینی  کمک دولتی،  هیچ 

شده  باعث  همچین  محصوالت  این  عالی  کیفیت  فعالند.  تولیدی 

مانند  کشور  مختلف  شهرهای  در  جهرم  در  تولیدی  زغال های  که 

کشورهای  به  و  فروش  رسند  به  و  بسته بندی  نیز  خوی  و  کاشان 

مجموعه ی  زیر  قانونی  نظر  از  گروه  این  شوند.  صادر  نیز  مختلف 

صنف خواربارفروشان و عمده فروشان جهرم به شمار آمده  اند و بیش 

کارتن، حلبی و  ِبرند تولید و بسته بندی زغال به صورت  از ٣٠ تا ٤٠ 

پاستیکی در جهرم وجود دارد.

جهرم  شهرستان  در  تولیدکنندگان  این  فعالیت  که  است  چندی 

از  جلوگیری  برای  مسئوالن  است.  شده  مواجه  محدودیت هایی  با 

اشاره  عمده  دلیل  چند  به  جهرم  زغال داران  صنف  فعلی  فعالیت 

می کنند: آلودگی های زیست محیطی، قاچاق چوب بلوط از مناطق 

مختلف کشور به جهرم و ضرورت تبدیل کوره های سنتی به صنعتی. 

اما از وقتی که تعداد زیادی کوره با مجوز رسمی از سازمان صنعت و 

معدن در این منطقه شروع به کار کردند، این موضوع در فارس شدت 

کوره های مجوزدار  گذشته و با برپاشدن  گرفته است.طی چهار سال 

در بخش سیمکان جهرم فارس، به شکلی ویژه وارد این وادی شده 

یک  ارزش  باورند؛  این  بر  نیز  محیطی  زیست  فعاالن  است.برخی 

کسیژن و تثبیت  درخت بلوط ٥٠ ساله را با توجه به نقش آن در تولید ا

ک در حدود ٢٠٠ هزار دالر برآورد می کنند، در حالی که قیمت چوب  خا

آن بیشتر از دوهزارتومان نیست و نباید درختان باارزش جنگلی مثل 

تولید  مانند  کم ارزشی  و  مقطعی  سودآور  تجارت های  فدای  را  بلوط 

که  کرد. ٢٣٠ کارگاه تولید زغال در سیمکان/فارس وجود دارد  زغال 

از این میان ١٨٠  کارگاه های مجوزدار و بدون مجوز هستند.  شامل 

که منابع طبیعی به آن ها  گرفته اند  مورد در اراضی ملکی مردم قرار 

که برای  دسترسی ندارد، ولی ٥٠ مورد در اراضی ملی قرار داشته اند 

آن ها پرونده تشکیل شده و ١٧ کارگاه را پلمب شده است، اما تا زمانی 

که ١٨٠ کارگاه اراضی ملکی پابرجا باشند، همچنان بیم سوءاستفاده 

از درختان جنگلی فارس وجود دارد. 

محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسامی با 

اشاره به ظرفیت مناسب و زمینه های الزم تولید زغال در جهرم گفت: 

استاندارد سازی سایر فرایندهای تهیه و تولید وتوزیع زغال از چوب 

اقتصادی  رونق  و  صادرات  توسعه  در  جهرم  شهرستان  و  استان  در 

زغال  توزیع  و  تولید  تهیه،  دارد  ضرورت  و  است  تأثیرگذار  اشتغال  و 

آب های  و  زیست  محیط  استانداردهای  حفظ  رعایت  با  چوب  از 

فعالیت های  جهت  در  و  هوا  آالیندگی های  از  جلوگیری  و  زیرزمینی 

صنعتی و تولیدی و اقتصادی صورت پذیرد.وی همچنین خاطرنشان 

که نمی دانیم از چه  کرد: وقتی از چین در حال تولید زغالی هستیم 

مواد شیمیایی برای تهیه  آن استفاده شده یا از آفریقا در حال واردات 

در  تولیدی  زغال  الزم است  بامبو هستیم،  زغال بی کیفیت درختان 

جهرم با توجه به استانداردهای زیست محیطی تولید شود.

ممنوعیت صادرات زغال تنها شامل زغال چوب می شود که به دنبال 

استناد تبصره »5« ماده »15« قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل 

ها، همچنان به قوت خود باقی است. این ممنوعیت صادرات زغال 

در پی بهره برداری غیر قانونی و آسیب رساندن جدی افراد به منابع 

طبیعی کشور به جهت دریافت سود بیشتر، برای زغال چوب اعمال 

شده است. چرا که ماده ی اولیه ی زغال چوب از سوخت انواع منابع 

چوبی به دست می آید. قطع اشجار و نابودی جنگل ها و مراتع در 

جان  نیمه  طبیعت  پای  کردن  اره  منزله  به  ترسالی  و  عادی  شرایط 

است چه برسد به شرایط خشکسالی که نفس های طبیعت به شماره 

افتاده است، قطع درختان و تخریب منابع طبیعی را به منزله زدن 

گفت:  و  دانست  شهرستان  زیست  محیط  تابوت  به  میخ ها  آخرین 

تکلیف قانونی در این زمینه کاما روشن و گویاست و به موجب ماده 

نوع  مراتع، حمل هر  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  48قانون حفاظت 

از  کشور بدون اخذ پروانه حمل  چوب، ذغال و هیزم در تمام نقاط 

اداره منابع طبیعی ممنوع است و در صورت ارتکاب، متخلف طبق 

قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعقیب و مجازات خواهد شد.«

صادر  کشاورزی  جهاد  سازمان  سوی  از  که  دستورالعملی  اساس  بر   

شده، افرادی که  حتا در مستثنیات خود درختانی از نوع گونه جنگلی 

دارند، باید قطع درختان خود از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

این  در  که  نمایند.  مجوز  صدور  سکونت[تقاضای  محلی  استان 

به  سراسری  بخشنامه  باغی  درختان  قطع  از  جلوگیری  برای  درباره 

کل کشور ارسال شده است که اشخاص نمی توانند گونه های جنگلی 

را که در باغ ها و زمین های خود کاشته اند، بدون مجوز منابع طبیعی 

استان ها قطع کنند.

 با اینکه در سال های گذشته سازمان منابع طبیعی کشور توقف قطع 

درختان جنگلی را صادر کرده است، اما با توجه به این دستور قیمت 

چوب نیز افزایش پیدا کرده است که برای جلوگیری از قاچاق چوب 

کنندگان دستورالعمل هایی را به سازمان  و جلوگیری از سوءاستفاده 

ع و باغ ها صادر کرد که افراد برای  برای قطع درختان در حواشی مزار

ج کردن چوب جنگلی از  قطع این درختان که در حجم ٥٠ متر و خار

استان مجوز الزم را از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خود 

مجوز قطع دریافت کنند. 

که بموجب آن قطع درختان در شهرها قانونگذاری و جرم  قوانینی 

شناخته شده، عبارتند از:

١( قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ١٣٥٢

٢( الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ١٣٥٩

گسترش فضای سبز در شهر  ٣( قانون اصاح الیحه قانونی حفظ و 

مصوب ١٣٨٧ و ١٣٨٨

٤( ماده ٩١٢/٦٨٦ قانون مجازات اسامی، و با تعیین جزای نقدی از 
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یک میلیون تا ١٠ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

در مورد مجازات قطع اشجار باید بگویم که به استناد قانون اصاحی 

حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، هرکسی که می خواهد نسبت 

به قطع درخت در شهرها اقدام نماید، باید از شهرداری مجوز دریافت 

اختصاصًا  شهرداری  سبز  فضای  سازمان  تهران،  شهرداری  در  کند. 

بدون  گر شخصی  ا اما  اقدام می نماید.  تقاضا  این  بررسی  به  نسبت 

بر  نماید،  اقدام  درخت  قطع  به  نسبت  شهرداری  از  اجازه  دریافت 

اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است. مجازات مرتکبین این 

کثر  جرم با توجه به تعداد درختان بریده شده تعیین می گردد و حدا

مجازات جرم قطع اشجار ٣ سال حبس است.

همچنین ارتکاب جرم خشک کردن درخت از آنجایی که موجبات از 

گرچه  بین رفتن درخت فراهم شده است برابر با قطع درخت است. ا

وارد  اتهام خشکاندن درخت  او  به  که  که شخصی  اثبات شود  باید 

گر  ا آبیاری نکردن درخت  شده است، توسط وی انجام شده است. 

عالمًا و عامدًا رخداده باشد مشمول جرم قطع اشجار می شود.

پدیده  با  مقابله  برای  مدنی  یا  کیفری  اجراهای  ضمانت  گرچه  ا

کرد،  نخواهد  کفایت  جنگل ها  زدن  آتش  و  تخریب  ک  خطرنا

مراتع  و  جنگل ها  از  حفاظت  ماموران  و  مسئوالن  آنکه  از  صرف نظر 

کشور باید با جدیت به تکالیف قانونی خویش عمل کنند و متخلفان 

و  زیست  محیط  حفظ  برای  کنند،  معرفی  ذی صاح  مراجع  به  را 

اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه  از رویدادهای مورد اشاره،  جلوگیری 

که  در این حیطه، از اولویت اساسی برخوردار است. فراموش نکنیم 

مسایل مربوط به تخریب محیط زیست، بحرانی جهانی و بین المللی 

ندارند.  ایران  نظیر  خاص  کشور  چند  یا  یک  به  اختصاص  و  بوده 

از این دست مواجهند  ابعاد مختلف با مشکاتی  کشورها در  تمامی 

و هر یک از آنها استراتژی ها و سیاست های خاص خود را انتخاب و 

که متصدیان تقنینی و  اعمال می کنند؛ به همین دلیل امید می رود 

اجرایی، هم و غم اصلی خود را بر حفاظت از منابع طبیعی و مقابله 

آتش زدن  و  تخریب  قصد  که  افرادی  و  عرصه  این  هنجارشکنان  با 

جنگل ها را دارند معطوف سازند.

آیا قانون راهکاری را برای احیاء جنگل های سوخته در نظر گرفته 

است؟

افزایش  با  مبارزه  در  می تواند  طبیعی  جنگل های  بازگرداندن   

موجب  به  باشد.  مؤثر  اقلیمی  تغییرات  و  اتمسفر  کسید  کربن دی ا

این  انتهای  تا   ،)IPCC( اقلیمی  تغییرات  بین المللی  مجمع  برآورد 

حذف  اتمسفر  از  کسید  کربن دی ا تن  میلیارد   ٧٣٠ حدود  باید  قرن 

کربن(. این  گرم  کسید یا ١٩٩ پتا کربن دی ا گرم  شود )معادل ٧٣٠ پتا

ایاالت  کشورهای  در  شده  منتشر  کسید  کربن دی ا تمام  برابر  مقدار 

متحده آمریکا، انگلیس، آلمان و چین   از زمان انقاب صنعتی است. 

همچنین اوگاندا یک نمونه موفق احیای جنگل، موجب امیدواری 

زیادی شده است. نمونه ای که شاید بتواند الگویی باشد برای نجات 

محیط زیست در دیگر نقاط جهان باشد.  افزایش پوشش درختان 

دارای مزایای دیگری همچون حمایت از تنوع زیستی، مدیریت آب 

و ایجاد اشتغال نیز است. IPCC پیشنهاد می کند که افزایش مناطق 

کربن موجود در اتمسفر  جنگلی جهان می تواند حدود یک چهارم از 

را که برای محدود کردن میزان گرمایش زمین نیاز است، حذف کند. 

کوتاه مدت، بنابه سند توسعه پایدار سازمان یونسکو، به  این امر در 

کنون تا  مفهوم افزایش سالیانه ی حدود ٢٤ میلیون هکتار جنگل از ا

سال ٢٠٣٠ است.

 باید بگویم بحث جنگل ها، هم پیوند است با بحث آب که بخشی 

از آن مربوط به آبها و سفره های زیرزمینی و بخشی دیگر به میزان 

گفته  بارش باران و بهم ریختگی بارش ها…است. بنابرآنچه پیشتر 

و  جهانی  متعهد  نه  و  است  ملی  متعهد  نه  اسامی  جمهوری  شد؛ 

بجای حمایت های قانونی از فعاالن محیط زیست آنان را بازداشت 

که می کوشد همکاری با  می کند. حال آنکه دولت تراز، دولتی است 

جامعه بین الملل را جدی گرفته و موضوعیت به آن دهد، زیرا مسائل 

زیست محیطی دارای »ماهیتی« جهانی است.

اند؛  گروه  دو  محیطی  زیست  جهانی  کان  مسائل  طرفداران  البته   

که  کردند  گروه ناامیدان. گروه ناامیدان، اخیر اعام  گروه مثبت گرا و 

گرا  گروه مثبت  بحران های زیست محیطی برگشت ناپذیر است. اما 

باورمند به احیای محیط زیست با انجام اقدامات و مکانیسم های 

گذار تخصصی و فنی و اقتصادی هستند. این در حالی است  تاثیر 

زیست  محیط  از  حمایت  باید  که  نهاده ای  ساختار  ایران  در  که 

و  و نه مدرن  نماید هنوز در حد یک سازمان است، سازمانی سنتی 

معترضین  پرسشهای  برابر  در  و  نیست  فعال  اساسا  که  شده،  فربه 

که  می دارد  اعام  نیست،  پاسخگو  تنها  نه  زیست  محیط  فعاالن  و 

حقیقت  در  است،  »امنیتی«  موارد  جمله  از  محیطی  زیست  مسائل 

کمیت  این امر یک نوع تلنبار شدگی مشکاِت زیست محیطی در حا

جمهوری اسامی است که حفاظت و نظارت بر امور زیست محیطی 

را از دریچه ایدئولوژی خود می نگرد. 

و  کمیتی  حا عرصه  در  محیطی  زیست  مسائل  اینکه  به  توجه  با 

و  غیرانتفاعی  فعاالن  و  منتقدین  از  و  است  مهم  مطلوب  حکمرانی 

مردم نهاد همچون NGO ها بشدت حمایت حقوقی و اقتصادی می 

که نظام اسامی در ایران چیزی به نام  نماید و این در حالی است 

»جهان بشری« نمی شناسد، بل، این نظام در پی توسعه و گسترش 

جهان اسام است. در اسام تاریخی جهان و حیوانات بدرستی دارای 

علیه  گسترده  خشونت های  و  نیستند  مشخصی  تبیین  و  تعریف 

حیوانات نیز نشات یافته از همین نگرش ایدئولوژیکی است. سازمان 

محیط زیست و آنچه که بر پیشانی این نهاده مسئول شناخته شده 

محیط  طرفداران  با  را  تعامات  جدی ترین  باید  زیست  محیط  در 

زیست داشته باشد.

 جمهوری اسامی پس از بهمن ١٣٥٧ نه تنها این سازمان را گسترش 

نداد و بودجه ای قابل توجه نسبت به حفظ محیط زیست در حوزه 

و  ها   NGO با  تعامل  در  گرایانه  حمایت  سیاست های  و  پژوهش 

منتقدان سیاستهای کان تخصیص نداده، بل، حاضر نیست صدای 

آنان را بشنود. یعنی به نحوی برخورد می کند که گویی یک منتقد یا 

فعال حوزه امرسیاسِت جمهوری اسامی نسبت به حمایتگری اش از 

که دارای  کمیتی  کند، حال آنکه اساسا ما یک حا روسیه  را نقد می 

این نظام یک  از دیپلماسی باشد، نداریم، در واقع  تعریف متعارفی 

محیطی  زیست  مسائل  از  غیرمتعارفی  فهم  و  است  ناهنجار  پدیده 

کمیت را مورد نقد قرار می  دارد، حتا وقتی علمی تر تصمیم سازاِن حا

می  مواجه  اش  سازی  تصمیم  های  اتاق  در  ذهنی  با  اساسا  گیرند، 

طور  را  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  را،  انسان  را،  جهان  که  شوید 

فاحش  گسستگی  یک  موجب  نگرش  نوع  این  و  می بیند  دیگری 

منتقدین  و  تصمیم سازانش  خوِد  و  حکومت  این  تعهدات  بین 

اینکه  به  توجه  با  می شود.  طبیعی  منابع  به  نسبت  سیاست هایش 

بشراند  حقوق  فعاالن  از  نه  و  دارند  براندازانه  نگاه  نه  منتقدان  این 

سیاستگذاری های  و  محیطی  زیست  مسائل  دغدغه شان  ،تنها 

نادرست نظام است.

منابع  ضد  و  زیست  محیط  ضد  حکومتش  ذاتا  اسامی  جمهوری 

طبیعی است و اساسا در حوزه جهانی، منطقه ای، ملی و حتا محلی، 

این  با  نمی کند.  درک  را  معاصر  جهان  در  طبیعی  منابع  مفهوم 

جنگل ها،  حوزه  در  عمدی  آتش زدن های  و  سوزی  آتش  گستردگی 

گسترش دادند؟ و یا در حوزه مسائل  تا چه حد سازمان جنگل ها را 

متعدد  نهادهای  یا  و  نموده  گذاری  سرمایه  میزان  چه  آبخیزداری 

کرده و یا بودجه قابل توجهی تخصیص داده شد؟ »ارومیه  تاسیس 

ایران دچار بحران  از سرزمین  خشک« شد! بزودی مردمان بخشی 

ک و واریته های گیاهی می شوند. در  انسانی در حوزه آب، جنگل، خا

کمان دین باور« موجب  حقیقت »ذهنیت ضد منابع طبیعی بودن حا

که نگهداری وتوسعه منابع طبیعی اساسا در اولویت سیاست  گشته 

و تصمیم سازشی اش نباشد.از دیگر سو حکمرانی غلط موجب شده 

گذار کرده اند که عما عنوان  که حوزه آب را به جریانات شبه دولتی وا

»مافیای آب« بر آن اطاق می شود. 

و… خواری«  خواری«،»کوه  »جنگل  پدیده  با  ایران  در  بیش  این  از 

حقیقت  در  نمی شود.  مشاهده  کشورها  دیگر  در  که  هستیم  مواجه 

جنگل ها،  به  نسبت  جهان  در  دولت/ملت ها  فکری  بسته های 

نگرشی  اشان،  سنتی  تفکرات  رغم  به  گیاهی  واریته های  حیوانات، 

مدرن است. همچون هند که به گیاه و حیوان نوع دیگری می نگرد و 

یا کشور سوئد که موسس نخستین کنفرانس محیط زیست در جهان 

به سال ١٩٧٢ است. اما جهان اسام باورمند به ایمان است و نگاه 

انسان به آسمان را می پذیرد، حیوان و گیاه را سخیف می پندارد حتا 

در تفکر اسامی انسان های غیراخاق را »حیوان« قلمداد می کنند. آیا 

می توان از یک طلبه که در حوزه علمیه امور فقهی می خواند، انتظار 

کمیت اسامی  که به حیوانات و یا به جنگل ها بیندیشد؟ حا داشت 

در پژوهش های سیستمی خود، تحت آمایش سرزمینی حتا در سطح 

حداقلی به نگهداری منابع موجود نمی اندیشد چه رسد به حفاظت و 

توسعه این منابع که جزو »اموال عمومی« محسوب می شود.

به هر روی به عنوان یک تاشگر که خواهان نوعی نواندیشی و نگاه 

که فعاالن زیست محیطی به بحران  نخبگانی هستم، خواهان آنم 

مسیر  این  در  و  کرده  نگاه  تر  عمیق  حکمرانان  ذهنیت  بودن  ساز 

فعالیت های خود را ارتقاء کیفی بخشند و به همین جهت پیشنهاد 

زیست  حوزه  کنشگران  تمامی  از  مشترک  گروه  یک  که  دهم  می 

محیطی تحت عنوان »جبهه سبز« گرد هم آیند. در این باره با ایمیل 

آدرس اعامی تماس حاصل نمایند.
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