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  خصوصی سازی گام به گام جنگل ھا و منابع طبيعی
 

  

  اعالم کرد،با طرح واگذاری اراضی ملی به پيمانکارانرا سازمان جنگل ھا مخالفت خود 

براساس اين طرح . مين کنندأ طرح ھای عمرانی را تۀبرخی از نمايندگان مجلس می خواھند از جيب منابع طبيعی ھزين

 پروژه ھای راه و آب ۀ استان اجازه داده می شود زمين ھای ملی در محدودۀنمايندگان، به شورای برنامه ريزی و توسع

آن ھا درحالی بی پولی دولت را بھانه برای اين طرح .  کند ساله به پيمانکاران تھاتر٩٩و فاضالب را به صورت 

تازه ترين رئيس سازمان جنگل ھا، منابع طبيعی وآبخيزداری از مخالفت جدی » هللا کرم جاللی«قرارداده اند که 

ت  جنگلبانان کشور نيز در گفۀرئيس جامع» دليری ھادی کيا«. سازمان متبوع خود با اين طرح سخن به ميان می آورد

آب و  مين غيرنقدی مطالبات پيمانکاران پروژه ھای عمرانی حمل و نقل وأ تۀطرح نحو« ايران ۀوگو با روزنام

افکارعمومی ھم . را يک فاجعه می خواند و از سازمان جنگل ھا می خواھد که محکم جلوی اين طرح بايستد» فاضالب

 درصد ٩٠ جاللی ۀال خشک شدن است و به گفتمی پرسند زمانی که بخش بسيار بزرگی از جنگل ھای کشور در ح

جغرافيای کشور خشک و نيمه خشک است، اين نمايندگان چه طور به اين نتيجه می رسند که از جيب خالی جنگل ھا و 

منابع طبيعی برداشت کنند؟ آن ھم در حالی که سازمان جنگل ھا به اين نتيجه رسيده که برای جلوگيری از قطع درختان، 

کند و کارشناسان ھشدار می دھند برای جلوگيری از تخريب مراتع و تبديل آن ھا به زمين ھای کشاورزی، چوب وارد 
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 به بھارستان رفت و با مخالفت برخی نمايندگان رو به ]ميزان[طرح دو فوريت آن مھرماه. ميوه و سبزيجات وارد شود

رئيس کميسيون کشاورزی از اين » ئیعباس رجا « مردم اروميه وۀنمايند» نادر قاضی پور«نمايندگانی چون . رو شد

  .طرح به عنوان طرحی برای ويرانی منابع طبيعی ياد می کنند

  

 طرح ھای طبيعت ستيز

دليری ھم مثل خيلی ھا می گويد طرح جديد اين نمايندگان، طرح ھای طبيعت ستيز دولت دھم را در ياد ھمگان زنده  کيا

.  دھدئی احمدی نژاد تصميم گرفت تا به ھر ايرانی ھزار متر زمين و باغ ويال که در آن محمودئیطرح ھا. کرده است

. پس از آن و در اواخر دولت دھم بود که از واگذاری جنگل ھا به مردم سخن به ميان آورد و آه از نھاد ھمگان برآورد

ش بسيار زيادی برای  گذشته تالۀاو درحالی خواستار واگذاری مديريت جنگل ھا به مردم شد که کشور در سه دھ

طرحی که تا به امروز به ھدف خود . خروج دام ھا از جنگل ھا ومراتع کرده بود تا بتواند جلو فرسايش خاک را بگيرد

نرسيده و ھمچنان، دام ھا و تبديل جنگل و مراتع به اراضی کشاورزی، محيط زيست کشور را تھديد و خاک را سست 

 دام ھا را پيش کشيد و ترس بر اندام ۀطرح استفاده از دانه ھای بلوط برای تغذياز سوی ديگر احمدی نژاد . می کند

بسيار  که ھم اينک بخش ئیبلوط ھا. شدت تھديد می کنده طرحی که زادآوری جنگل ھای بلوط را ب. زاگرس انداخت

دليری از ورود  اند تا کياياد می کند، دچار شده » آفت زغالی«ی که جاللی از آن به عنوان زيادی از آن ھا به بيماري

  .جنگل ھای غرب به بحران خشکيدگی سخن به ميان آورد

  

 تعرض به منابع طبيعی

 رئيس کميسيون کشاورزی و منابع طبيعی مجلس از طرح کميسيون عمران به عنوان تھاتر اراضی ملی ئیعباس رجا

ع را در اختيار پيمانکاران بگذاريم محيط اگر جنگل و مرات« :ياد می کند که به محيط زيست آسيب جدی وارد می شود

 ».زيست و مراتع کشور دچار آسيب می شود

مين غيرنقدی مطالبات پيمانکاران پروژه أ تۀ قانون اساسی نسبت به طرح نحو۴٣ اصل ٩ و بند ۵٠او به استناد به اصل 

ن معناست که تمامی مناطق، اين طرح به اي«: ھای عمرانی حمل و نقل و آب و فاضالب انتقاد می کند و می گويد

اراضی کشاورزی، انفال و اراضی ملی را به تاراج بگذاريم و قطعاً با اين طرح محيط زيست و کشاورزی کشور دچار 

 اطراف پروژه به پيمانکار را يک نوع تعرض به تمام جنگل ھا، مراتع ۀ سال٩٩او واگذاری اراضی » .آسيب می شود

ال ؤ قانون اساسی را زير س۴٣ اصل ٩ و بند ۵٠و اعتقاد دارد که اقدام کميسيون اصل  اين زمين ھا می داند ۀو حاشي

محمدرضا باھنر نايب رئيس مجلس ھم می . او درنھايت ھشدار می دھد که اين طرح ھا نبايد به تصويب برسد. می برد

ال پيش بيايد که آيا ؤتا اين س. ندی آورد کميسيون ھا بايد به جزئيات طرح دقت الزم را داشته باشأگويد اگر اين طرح ر

 استان را درگير کرده، فراموش کرده اند که به دنبال چنين طرحی ٢٢مجلسی ھا بحران ناشی از ريزگردھا که آسمان 

ھستند؟ آيا زمانی که آخرين سد پيش روی اين درختان در البرز يعنی بلوط زارھا در حال خشک شدن است، عمرانی ھا 

االتی که به نظر می رسد کميسيون عمران عالقه ای به ؤويب احتمالی اين طرح مخرب دارند؟ سچه توجيھی برای تص

 . آن ھا نداردئیپاسخگو

 وجودی ۀاو ھم مانند ساير کارشناسان اعتقاد دارد که اين طرح فلسف.  ديگر را ھم عنوان می کندۀدليری يک نکت کيا

 ئیدليری اعتقاد دارد که سازمان ھا کيا. ال می بردؤزير س چون محيط زيست و سازمان جنگل ھا را ئیسازمان ھا

سازمان جنگل ھا در تصميم گيری «: چون محيط زيست و جنگل ھا، ھرگز در تصميم گيری ھا جايگاھی نداشته اند
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او اعتقاد دارد که سياستگذاری در اين سازمان توسط افراد سياسی انجام » .ھای حاکميتی به رسميت شناخته نشده است

  .می شود

برای مثال به انتخاب مديرکل استان ھا اشاره می کند و می گويد معموالً اين افراد توسط وزارت کشاورزی انتخاب و 

را » ضرورت ھا«جای » محبت ھا«دليری معتقد است که در انتخاب مديرکل ھا  کيا. توسط سازمان پذيرفته می شوند

 تحت ۀاو اعتقاد دارد تا زمانی که سازمان جنگل ھا به يک وزارتخانه تبديل نشود، نمی تواند از حوز. گرفته است

 .مديريت خود دفاع کند

او احتمال می دھد که . جاللی ھم می گويد که مجلس برای بررسی اين طرح از سازمان دعوت به عمل نياورده است

مان جنگل ھا می خواھد با شدت و حدت از تصويب چنين قانون دليری ھم از ساز کيا. باشد» معنادار«عدم دعوت 

اگر سازمان جنگل ھا احتماالً مخالف اين واگذاری است به صورت شفاف نظر خود را اعالم « .مخربی جلوگيری کند

ملی او ھمچنين می گويد نقاطی که مجلس روی آن ھا دست گذاشته جزو انفال و منابع » .کند و از منابع ملی حفاظت کند

خوشبختانه فوريت اين طرح در مجلس شورای اسالمی به تصويب « :جاللی ھم می گويد. است و قابل واگذاری نيست

 ».نرسيد و اميدواريم اين طرح با قاطعيت در مجلس رد شود

طرح  شود که در اين ء شمال اجرا–راه تھران   او در سال ھای اخير نيز مشابه اين طرح قرار بود برای آزادۀبه گفت

 ھکتار از منابع جنگلی برای فروش درنظر گرفته شده بود که سازمان جنگل ھا، مراتع و آبخيزداری کشور ٧٠٠حدود 

  .بخشی از اين اسناد را باطل کرد و باقی اسناد نيز در جريان باطل شدن است

  

  که آپارتمان شدندئیجنگل ھا

د می کند که دولت دھم برای ساخت شھرک ئيأ اراضی ملی تدليری در حالی روی غير قابل واگذار بودن زمين ھا و کيا

مسکن مھر روی بھترين نقطه ھای جنگلی و مناطق سبز کشور دست گذاشت که اين طرح به تخريب بخشی از جنگل 

اين درحالی بود که کارشناسان معترض بارھا اعالم کردند که بخش بسياری از کشور از تھران تا . ھا منجر شد

بيابان تشکيل داده است، و اين اراضی می تواند برای ساخت مسکن استفاده شود که البته مورد قبول بندرعباس را 

 .تصميم گيران در سال ھای گذشته واقع نشد

از سوی ديگر واگذاری ھا از مناطق طبيعی و جنگل ھا به سمتی رفت که مناطق تحقيقات کشور از جمله باغ تحقيقاتی 

 .نی واگذار شدنوشھر ھم به طرح ھای عمرا

 محيط زيست و منابع طبيعی به رئيس جديد ۀواگذاری ھا به طرح جديد مجلس که می رسد، اعتراض خبرنگاران حوز

آنھا اعتقاد دارند که سازمان جنگل ھا در قامتی که بايد برای حفاظت از جنگل ھا خود  .سازمان جنگل ھا را در پی دارد

شانزدھمين رئيس سازمان جنگل ھا پس از انقالب و يازدھمين رئيس » م جاللیهللا کر«. را نشان دھد وارد نشده است

 مطبوعاتی او اعتقاد دارند که برخی از ۀخبرنگاران حاضر در نخستين جلس.  است٩٢ تا ٨۴اين سازمان از سال 

  .د نگاه می کننداره به منابع طبيعی به عنوان منبعی قابل پرداخت برای ھموار کردن مسيرھای خوونمايندگان مجلس ھم

 را دادند که از ئی ساخت جاده ھاۀی آوردن، وعدأانتخابات مجلس گذشته نشان داد که برخی از نمايندگان مجلس برای ر

 ابر که ھم منجر به قطع درختان زيادی در جنگل ابر شده ۀاز جمله جاد. دل جنگل ھا، زيستگاه و پارک ھای ملی گذشت

 ابر حاميانی چون ۀساخت جاد. انداخت» شيرين آباد«ه به جان مردم روستای و ھم رانش زمين را در اين منطق

 .استانداری سمنان و نمايندگان محلی را در پی داشت

 جنگل ابر منتفی شد و اين ۀ ساخت جادۀادام«: جاللی البته خبر خوشی از شاھرود برای خبرنگاران دارد و می گويد

  ». جنگل ھا، مراتع و آبخيزداری و سازمان حفاظت محيط زيست است جنگلی ھم اکنون در اختيار سازمانۀمنطق
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 آفت زغالی

زنگ خطری که سوای تخريب ھای . پيش از طرح جديد مجلس، زنگ خطر مناطق جنگلی کشور به صدا درآمده بود

ت  محيط زيست کشور زده، است، زنگ خطری اسۀ که زخم عميقی بر پيکرئیپروژه ھای عمرانی و جنگل تراشی ھا

… که از بيماری مرموزی که به جان بلوط ھای ايالم، لرستان، فارس، چھارمحال و بختياری، کھگيلويه و بويراحمد و

دردی که .  ميليارد تومان به جنگل ھای زاگرس خسارت وارد کند۴۶۶٠افتاده خبرمی دھد تا آنطور که جاللی می گويد 

 که آفت زغالی بلوط در اين جنگل ھا طغيان ٨٨ او از سال ۀ به گفت.جاللی از آن به بيماری زغالی بلوط ھا ياد می کند

 ھزار ھکتار را در جنگل ھای زاگرس فرا گرفته که از اين ميزان ١٣٠کرده تا يک ماه پيش، بيش از يک ميليون و 

 . درصد به اندازه قابل توجھی خشک شده اند١۵حدود 

نی شدن زمان ريزگردھا و ھمچنين مسائلی ھمچون شخم و ر اقليم، شدت يافتن و طوالييصاحبنظران خشکسالی، تغ

زراعت در زير اشکوب جنگل ھا که فشار و استرس زيادی به درختان منطقه وارد کرده را باعث شيوع اين بيماری 

  . درصد آلوده کرده است١٠٠ تا ٧۵ ھکتار از جنگل ھای زاگرس را بين ۴۴٠ ھزار و ١٠۶بيماری که. می دانند

ال اينجاست که آيا ؤحال س.  ميليارد تومان الزم دارد٩٠٠ سازمان جنگل ھا برای بلوط زارھای زاگرس از سوی ديگر

 شود؟ آيا ء زاگرس احياۀمين اين ميزان بايد بخشی از جنگل ھا را به پيمانکاران بدھد تا درخت خشک شدأمجلس برای ت

آيا عمرانی ھا  ن، سيالب و زلزله را نمی دانند؟ثير قطع درختان روی رانش زميأتصميم گيران در کميسيون عمران ت

 سال به ٩٩ است که آن ھا می خواھند برای ئینمی دانند که تنھا ديواره و سطح مقابل ريزگردھا در کشور جنگل ھا

 ٢۵٠ جاللی بدون توجه به سن و نوع درخت، ميانگين قيمت يک درخت آن ۀ که به گفتئیپيمانکارھا بدھند؟ جنگل ھا

 .ان برآورد شده استھزار توم

مين و نگھداری می کنند که می أافکارعمومی ھمچنين می پرسند که آيا آن ھا نمی دانند که جنگل ھا آب کشور را ت

   پيمانکاران آب و فاضالب، اراضی ملی را ھزينه کنند؟ۀمين ھزينأخواھند برای ت

  

  :يادداشت

داشته است، محدود به ايران نمانده بلکه کشور عزيز ما  از روی آن برپردهدر ايران طبيعت ستيزيی که اين گزارش 

افغانستان، به ده ھا بار بيشتر با آن دست به گريبان می باشد و چون در افغانستان از دھه ھا بدين سو حاکميتی وجود 

و سرمايه  و اصوالً حاکميت مبتنی بر سود نداشته و ندارد تا طبيعت کشور را سالم به نوادگان نسل کنونی تحويل دھد

از فرد فرد کشور، می خواھد تا خود بار » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«پورتال ، لذا ماھيتاً طبيعت ستيز می باشد

مسؤوليت حفظ محيط زيست را به عھده گرفته، در حد توان با ايجاد نھاد ھای الزم، روند طبيعت ستيزی کنونی را 

  .متوقف بسازند

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


