یادداشت

عوامل تهدید سطح
و کیفیت جنگلهای گیالن

با توجــه به گرم
شــدن هــوا و باال
رفتــن دما در جهان
و نیــز در محدوده
جغرافیــای ایــران،
تهمینهشمشادی* امروزه آتشســوزی
در جنگلهای ســه
اســتان گیالن ،مازندران و گلستان از
تهدیدات جدی جنگل به شمار میآید
که با توجه به امکانات بســیار محدود
ســازمان جنگلها و مراتــع در بحث
مهــار آتــش و همچنین مشــکالت و
موانع طبیعی موجود ،آمار از بین رفتن
جنگل بسیار باال و در حد فاجعه است.
در واقــع روند تخریــب منابع طبیعی
بــ ه ویژه جنگلها و مراتــع ،امروزه در
کشــور بســیار نگران کننده و بحرانی
است .از طرفی با توجه به اینکه تدابیر
جدی برای مبارزه با آفات اندیشــیده
نشــده اســت ،این آفات و بیماریها،
گونههــای منحصربهفــرد جنگلهای
گیــان را تهدیــد میکند .از ســویی
دیگر بهرهبــرداران مختلف از جنگلها
با بهرهبرداریهــای ناپایدار در کاهش
ســطح جنگل و کیفیــت جنگل نقش
بسزایی دارند که شرح آن خارج از این
فرصت اســت .مورد دیگر بحث قاچاق
چوب است که هرازگاهی اخبارش را در
جایجای استان میشنویم و متاسفانه
هنوز دســت متعرضــان و متجاوزان
به جنگل کوتــاه نگشــته و همچنان
تهدیدی برای تخریب جنگلها هستند.
احداث ســدهای غیرضــروری و بدون
مطالعه ،توسعه فاقد برنامه فعالیتهای
عمرانی ،راهسازی و جادهسازی متعدد،
وجود دام مازاد در جنگل ،بخشینگری
دســتگاههای متولی ،چــرای بیرویه
دام و حضــور دام در جنگلها ،همه و
همه دستبهدســت هم دادند تا روند
تخریــب جنگل را ســرعت بخشــند.
امیدواریم دولت با استفاده از مشارکت
سازمانهای غیردولتی ،رسانهها و مردم
و همچنیــن با عزمی جدی از این روند
جلوگیری کنــد .جنگلهای شــمال
ایران معــروف به فســیلهای زندهاند
چــرا که ایــن تیپ جنگلی بــه دلیل
نگذرانــدن دوره یخبنــدان در دوران
ســوم زمینشناســی در ســطح دنیا،
منحصربهفرد و بینظیر است.
برای حفظ و نگهداری از این امانت
الهی و برطرف نمــودن تهدیدات ،نیاز
به ساز وکارهای ســازمانی ،حاکمیتی
و مالی اســت تا ســازمانهای متولی
بــا پروژههــای حمایتی ،اســتراحتی
چندساله به جنگلهای شمال بدهند تا
بتوانیم این امانت را به نسلهای آینده
بسپاریم.
*عضو هیــات مدیره جمعیت
زنان و جوانان حافظ محیطزیست
گیالن

ادامه از صفحه 2
وقت قانونمداری
است

حکایت از چه کنم که سینه درد
اینجاســت .گفتیم صبــر میکنیم،
کاری که خوب بلــد بودیم .تا هنوز
هم صبر کردهایم .صبــر کردهایم و
آرام دوشــادوش نورســتهها و تازه
واردهــا واگویه مشــکالت میکنیم،
ســاختمانهای پنج طبقه و شــش
طبقه را زیر و رو کردیم ،تماسهای
پیدرپــی ،دیدارهــا و جلســات
یکــی پس از دیگــری ،از مقامات و
مسوولین تا فعالین سیاسی استان و
معاونیــن و کارکنان فرهنگی وزارت
بهداشــت ،گوشهایی که با آرامش
درد دلهایمــان را شــنیدند و بــا
دســتانی پر از امید و با حرفهایی
دلگــرم کننده راهحل مشــکل را به
ما نشــان میدادند ،حامــی و تایید
کننده مســیری بودنــد که آمدیم و
در آخر هم قول پیگیری مشــکالت
را دادند .یعنی خواستند درخواستی
مجدد بدهیم تا مسایل و سوتفاهمها
برطرف شــود .در روزهایی که رسا
گفتیــم و میگوییم ما دانشــجوییم
و پویایــی دانشــگاه حق ماســت،
نمیگذاریــم و نخواهیــم گذاشــت
قانون بیارزش شود .حاال امیدوارتر
از تمام روزهای یک ســال گذشته،
بــه نماینده دولــت تدبیــر و امید
در دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن،
پروفســور انوش برزیگر چشــم امید
دوختهایم تا در دولت راســتگویان و
قانونگرایــان ،همان دولتی که برای
روی کار آمدنش خون دل خوردیم،
مطالبــات قانونــی و ابتداییمــان
را بــه دســت آوریم .عمــده دوران
دانشجویی ما به ســکوت گذشت و
حاال تنها میراث مــا قدیمیترها در
این ماههای آخر دانشــجویی ،برای
دانشــجویان تازه وارد و نسل آینده
دانشــگاه علوم پزشکی گیالن ،شاید
یک کلمه باشد :قانون.
*عضــو انجمــن اســامی
دانشــجویان دانشــگاه علوم
پزشکی گیالن

محیط زیست
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فرهیختگان گیالن از وضعیت تخریب جنگلها گزارش میدهد:

چه کسی جنگل را کشت؟

فرهیختــگان گیالن :سراســر دامنــه جنوبی
البرز در امتداد دشــت گیالن از پوشش جنگلی انبوه
برخوردار اســت .جنگلهای شــمال با مساحت ۱۸۵
هزار کیلومترمربع در برخی نقاط ،از دشــتها و حتی
کنارههای دریای کاســپین نیز به چشــم میخورد و
برحسب ارتفاع از سطح دریا دارای مشخصات متفاوتی
است .این جنگلها از آســتارا در شمال غربی استان
گیالن تا ُگلیداغ در شــرق اســتان گلستان ،به طول
تقریبی  ۸۰۰کیلومتر و عرض  ۲۰تا  ۷۰کیلومتر امتداد
دارد که قدمت جنگلها به بيش از يکميليون ســال
قبل برمیگردد .استان گیالن دارای  244هزار و 986
هکتار عرصه مرتعی است و جنگلهای شمال به دلیل
تراکم باالی درختان و قابلیــت تولید چوبِ باال ،تنها
عرصه جنگلی کشور است که میتوان با رعایت موازین
علمــی و بدون تخریب جنگل ،از آن چوب برداشــت
کرد .اما شاید همین مساله و وسعت دشتهای مجاور
جنگلها باعث شــده است که ســکونت خانوارهاي
جنگلنشــين در جنگلهای گيــان بهتنهایی عامل
 45درصد تخریب جنگلها باشــد .بر اساس آمارهاي
رسمي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گيالن در
 565هزار هکتار از جنگلهای گيالن 22 ،هزار و 467
خانوار جنگل نشين به همراه یکمیلیون و  170هزار
واحــد دامي زندگي میکنند کــه در  9ماه فصل چرا
به جنگلهای گيالن خســارت وارد میکنند .ساالنه
حداقــل یکمیلیون و  685هــزار مترمکعب چوب از
جنگلها توسط این خانوارها برداشت میشود.
در سالهای گذشته آتشســوزی ،تغییر کاربری
زمین ،جادهســازی و برداشــتهای بیرویه چوب از
مهمترین علتهای از بین رفتن جنگلها و مراتع بوده
است .در چنین شــرایطی ،طرحهای بررسی شده در
مجلس شورای اسالمی در سالهای اخیر ،بعضا موجب
دامن زدن به این روند شده است .از جمله الیحه جامع
منابع طبیعی که به گفته علی سالجقه ،رییس پردیس
منابع طبیعی دانشــگاه تهــران ،در واقع طرح ننگین
واگذاری عرصههای ملی بوده است .پروژههای عمرانی
نظیر سدسازی و راهسازی دولت قبل به قیمت نابودی
جنگلها ،موجب افزایش استرس فعالین محیطزیست
شــده اســت .در حال حاضر جنگلها تنها  7درصد
حجم کل کشور را به خود اختصاص دادهاند و این در
حالی اســت که ایران یک کشور خشک و نیمهخشک
و اکنون نیز وارد دوره سیساله خشکی شده است .در
شرایطی که فالت مرکزی از نظر بحران آب از خطوط
قرمز عبور کرده و جنگلهای شمال تنها عامل کاهش
دهنده دمای هوای کشور هستند ،با تعریف پروژههای

عمرانی غیرضروری و بدون توجیه علمی و فنی ،شاهد
نابودی آنها بودیم .سدهای کسیلیان در مازندران ،سد
شــفارود و پلرود در اســتان گیالن جزو پروژههایی
هســتند که با تخریب باالی جنگلها همراه شدهاند.
هرکدام از این ســدها که چیزی بیش از  300هکتار
جنــگل را از بین خواهند برد ،چه با توجیه تامین آب
کشاورزی و چه با توجیه تامین آب شرب ،توسط بدنه
کارشناسی کشــور جزو پروژههای مردود هستند .به
گفته دکتر یوسف فیلیزاده مدیر پروژه پایلوت تطبیقی
تاالب انزلی ،با نابــودی این جنگلها و کاهش حجم
آب ورودی به ســفرههای آب زیرزمینی ،آبهای شور
از الیههای زیرزمینی پیشــروی کرده و منجر به شور
شدن زمینهای کشــاورزی خواهند شد .عالوه بر آن
شروع حذف درختان بر دبی آب چشمههای باالدست
تاثیر خواهد گذاشــت و خودبهخود حجم آب ورودی
به دریاچه این سدها کاهش خواهد یافت .مساله قابل
بررسی دیگر این است که پس از آبگیری ،با بازگشت
نور توسط آب به سمت آسمان ،ابرهای بارانزا پراکنده
خواهند شــد و میزان بارش باران در ســالهای آتی
نیز کاهش مییابد .دالیل فنی و کارشناســی زیادی
موجب مردود بودن تفکر سدسازیهای غیرضروری در
استانهای شمالی میشوند .اما اینکه چرا نمایندگان
این اســتانها همچنان اسرار بر ادامه این سدسازیها
دارند قابل تامل است .این سدها احتماال منافع کسانی
را تامین خواهد کرد که وعده و شعار ساخت سد بدون
عوارض و نتایج دراز مدت آن دادهاند.
علیرغم پایان یافتن مناقشه چهارساله برای احداث
بلندترین ســد کشور در پر حاشیهترین جلسه کمیته
ارزیابی اثرات زیستمحیطی در سازمان محیطزیست

و نهایتا مخالفت با این پروژه ،شــاهد آن هســتیم که
سازمان محیطزیست نقش توصیهگرانه به خود گرفته
است و با سکوت مدیرکل محیطزیست استان گیالن
عملیات اجرایی این ســد همچنان ادامــه دارد .اعالم
نتیجه کمیته ارزیابی توســط دکتر متصدی ،معاون
محیط انسانی ســازمان محیطزیست و دفاع نماینده
محیطزیســت طبیعی برای عدم احداث سد ،داستان
سیلی نماینده حوزه انتخابیه تالش ،ماسال و رضوانشهر
بر گوش طبیعت ایران تکرار شــد .البته با این تفاوت
که اینبار ،اقدام محمود شــکری برای کوباندن سیلی
بر صورت متصدی موفقیتآمیــز نبود .نماینده مردم
تالش پیشتر هم بــرای دریافت مجوز قطع درختان
سیلی محکمی بر صورت مدیرکل منابع طبیعی استان
نواختــه بود .هادی کیادلیــری ،رییس انجمن علمی
توگو با «فرهیختگان گیالن»
جنگلبانی ایران در گف 
تفکر توجیهپذیر شــدن پروژههایی که مشمول زمان
شدهاند را بسیار خطرناک قلمداد و تاکید میکند هر
پروژهای که تاییدیه فنی ندارد ،نمیتواند با این توجیه
که مشمول زمان و هزینه شــده است اجرا شود .وی
همچنین خواستار اعالم نظر صریح و رسمی سازمان
محیطزیســت در مورد این پروژه شد .او همچنین با
توصیف شرایط کنونی دریاچه ارومیه بیان نمود که اگر
این پروژه موفق به دریافت تایید ارزیابی شده است ،باید
رســما اعالم شود که با چه شاخصهایی مورد ارزیابی
قرار گرفته است.
جاده جدید پونل به خلخال که با مجوز ســازمان
جنگلها در حال اجراست منجر به از بین رفتن حجم
زیادی از جنگلهای طبیعی و دســت کاشت منطقه
خواهد شــد .حال آنکه با وجود یک جاده عبوری از
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قبل ،احداث این جاده جدید نیز توجیه منطقی ندارد،
مگر اهدافی نظیر تولید چوب و. ...
نکته جالــب توجــه در این میان ،آن اســت که
نمایندگان فعلی مجلس در اســتانهای شمالی ،جزو
اصلیترین عوامل پیگیر این پروژهها به حساب میآیند.
طرح ادغام دو ســازمان محیطزیست و جنگلها جزو
طرحهای کامال غیرحرفهای و ســوال برانگیز بررسی
شــده در این دوره مجلس محسوب میشود .چرا که
با ادغام دو ســازمان نظارتی و اجرایی ،دریافت مجوز
بسیاری از این پروژهها سهلتر خواهد بود .بحث تفحص
از سازمان جنگلها نیز ،توسط نمایندهای مطرح شد که
خود پیگیر حذف درختان منطقه شفارود برای تامین
منابع مورد نیاز کارخانه چوکا است .دکتر علی سالجقه
در مورد این پروژهها به «فرهیختگان گیالن» میگوید:
اگر ما برنامه مدیریت جامع مناطق آبخیز را بهدرستی
تنظیــم و اجرا کنیم ،برای تمام ســازمانها برنامهای
درازمدت تعریف خواهد شــد که خارج از این برنامهها
هیچ طرحی امکان اجرایی شــدن نخواهد داشت .وی
همچنین مساله بحران آب در کشور را فراتر از هشدار
دانست و تاکید میکند :در برنامههای وزارت نیرو آب
باید بهعنوان یک کاالی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
او سدســازی را یکی از شــاخصههای توسعه کشورها
میداند اما با اشــاره به تغییر نگاه جوامع توسعهیافته،
میگوید که نگاه دنیا نسبت به این مساله تغییر کرده
و معتقد است سدسازی شیوهای برای فلج کردن یک
اکوسیستم است .سالجقه همچنین توسعهای که تنها
با ســلیقه افراد خاص صورت بگیرد را منجر به نابودی
یک سرزمین و غیرقابل جبران میداند .از نظر او منابع
طبیعی یک موضوع فرابخشی است و نمیتواند بهعنوان
زیرمجموعه یک وزارتخانــهای که خود کاربر منابع
طبیعی است دیده شود .وی همچنین تاکید میکند
سدسازی در استانهای شمالی باعث فلج شدن پیکره
حوزه آبخیز خواهد شــد.دکتر مجید مخدوم پدر علم
ارزیابی نیــز در این مورد بــه «فرهیختگان گیالن»
میگوید :سدســازی تنها یک ناندانی با نام و پوشش
توســعه اســت که از کنار آن عدهای خاص پولدارتر و
قدرتمندتر و مردمان بومی ضعیفتر و آســیبپذیرتر
خواهند شــد .از نظر بســیاری از مدیــران اجرایی و
نمایندگان مجلس ،منابع طبیعی حکم جیبی را دارد
که هر لحظه اراده کننــد از آن هزینه خواهد کرد اما
از بین رفتن جنگلها و تشــدید خشکیها ،دو مساله
توامان هستند که با مدیریت ناکارآمد و تشدید بحرانها
در اســتانهای شمالی کشور در حال تبدیل شدن به
یک فاجعه غیرقابل جبران هستند.

منافع ملی را قربانی سود چند شرکت نکنیم
ناصر عاشوری
نماینده شهرستانهای فومن و شفت

برداشت چوب از جنگل بیمهابا و بدون رعایت اصول صورت

سازمان جنگلها باال رود و در کنارش همانطور که اشاره کردم

تا برداشــت بیرویه کنند ،اقتصاد مردم متحول شد؟ یک

گرفــت .در حقیقت بخش عظیمی از جنگلهای شــمال را

مردم بیشــتر در بحث نگهداری از جنگلها مشارکت داشته

عده ســودجو تنها منافع خود را میبینند .برداشتهایی

همین شــرکتهای تعاونی وابسته به سازمان جنگلها با نام

باشند ،میتوانیم به توفیقاتی در این زمینه دست پیدا کنیم.

که اتفاق میافتد بیرویه اســت و سیالبهایی که ایجاد

قانون از بین بردند .زمانی که اره موتوریها را بهصورت گروهی

درواقع با طرح تنفسی که دولت برای برداشت از جنگل داده

میشــود و گرفتاریهایی که به دنبالش بــرای مردم به

کامال موافق هستم.

ســوابق نشان میدهد در کشــور ما به مساله حفاظت از

وارد جنگل کردند تخریب جنگل وســعت بیشتری پیدا کرد.

جنگلها و مراتع توجه جدی نشــده است و جنگل و مرتع با

درحالیکه قبل از ورود این شرکتها ،جنگلها به این صورت

منافع ملی بــر منافع یکی دو شــرکت ارجحیت دارد و

و بیرویه از جنگل اســت .ما با برداشــت چوب از جنگل

سیاستهای غلط و برداشــتهای بیرویه روبهرو بوده است.

قلع و قمع نشــده بود .بنابراین باید نســبت به این مشکالت

نمیتوانیــم منافع ملــی و مردم را قربانی منافع و ســود آن

مخالف نیســتیم اما همان کسانی که برداشت کردند باید

 .آمار نشــان میدهد که سرعت تخریب در جنگلها و مراتع

جدی باشــیم و سازمانهای محیطزیســت و منابع طبیعی

شرکت کنیم و بهجای سیاستهای ملی و کالن ،دنبال اجرای

کاشت هم انجام میدادند که این کار صورت نگرفت .ما با

ما بســیار باالســت ،از اینرو باید فکری جــدی در این مورد

هــم به تنهایی از عهده اینگونه وظایف حفاظتی برنمیآیند.

برنامههای آنان باشیم .آنها میتوانند در این مدت چوب وارد

زراعت چوب هم میتوانیم به اقتصاد خانوارها کمک کنیم.

کرد و شــاید تنفسی به جنگل دهیم تا جان دوباره بگیرد .در

فرهنگسازی باید صورت گیرد یعنی مشارکت مردمی در حفظ

کنند یا از جنگلهای دست کاشت برداشت کنند .اتفاقا درآمد

همیناالن در گیالن هزاران هکتار صنوبرکاری وجود دارد.

سیاستهای گذشته خودمان وظایف کاشت ،داشت و برداشت

و صیانت از جنگلها و مراتع باید افزایش یابد .در این مسیر به

حاصل از این فعالیتها سود سرشاری برای آنها دارد.

را داشتیم که متاسفانه فقط مرحله برداشت را اجرا میکردیم.

نظر من کاستی و کمبود قانون نداریم.

خصوصا از زمانی که شرکتهای تعاونی جنگل تشکیل شدند،

باید گفت اگر تنفســی به جنگل داده شود ،توان اجرایی

در واقع این طرح بر اقتصاد ملی و اقتصاد مردم محلی اثر
چندانی ندارد .مگر آن زمان که به شــرکتها مجوز میدادند

وجود میآید ،ناشــی از همین برداشــتهای غیرمتعارف

مسووالن بیایند همین کار را فرهنگسازی ،حمایت و نهادینه
کنند تا ظرف پنج  -شــش سال بتوانند چوب آن را برداشت
کنند و از ثمراتش بهره بگیرند.

به داد جنگلهای شفارود برسید
فیضاهلل حسینی ،از بهمن
 1393طی حکمی از ســوی
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح ،مدیرعامل
بهروز مهدیزاده
شرکت جنگل شفارود گیالن
شد .شــرکتی که  ۵هزار هکتار از جنگلهای
استان گیالن در مناطق رضوانشهر ،تالش ،ماسال
و سایر نقاط ،تحت حوزه عملیاتی آن قرار دارد
و همواره عنصری تاثیرگذار در تصمیمگیریهای
مربوط به جنگلهای شمال بوده است .او معتقد
است طرح ممنوعیت برداشت چوب از جنگل به
ورشکستگی شرکت شفارود و زمینهسازی برای
قاچاق چوب منجر خواهد شد .مدیرعامل شرکت
توگو با «فرهیختگان
شــفارود همچنین در گف 
گیالن» با اطمینــان وعده میدهد که اگر مجوز
برداشت شرکت متبوعش بر اساس قانون سابق
داده شود ،بیشتر از صنعت فوالد در گیالن ایجاد
اشتغال خواهد کرد.
به نظر شــما طرح تنفس برای جنگل ،راه
مناسبیبرایحلمشکالتجنگلهایگیالناست؟
برای حل مشــکل فعلی جنگلها که در یک بازه
زمانی طوالنی مدت به وجود آمده است ،باید ابتدا همه
طرحها و راههای برونرفت از مشــکل را پیدا کنیم که
طرح سازمان محیطزیست اینچنین نیست .برای نمونه
باید دید چرا شرکتهای خصوصی که در قسمتهایی
از جنگل فعال بودند توانستند خوب مدیریت کنند اما
بخش دولتی و اداراتی نظیر منابع طبیعی نتوانســت؟
دولت باید به این مســایل توجه کند .شرکت شفارود
دارای ســابقه عملکرد  50ساله است .بیشک در حال

حاضر بهترین جنگلهای ایران در حوزه شرکت شفارود
اســت .درحالیکه ما مرتب برداشت کردهایم و هرسال
بهطور متوســط  100تا  150هزار مترمکعب در طول
تاریخ عمر این شرکت برداشت شده است .اما چرا این
جنگلها بهترین هستند؟ چون ما درختی را برداشت
نمیکنیــم ،مگر نهال
جدیــدی بهجــای آن
بکاریــم .از همه مهمتر
این نکته اســت که ما
از جنگلهــا صیانت و
حفاظت میکنیم .علم
جنگل میگوید درختی
که به ســن دیرزیستی
رســید ،باید برداشت
شــود و اگر برداشــت
نشــود آلــوده کننده
محیطزیست است .زیرا
کربن را نمیگیرد و ضرر رسان است.
شما مشــخصا چه انتقاداتی از طرح اخیر
سازمان محیطزیست دارید؟
در این طرح کــه در  92/10/16به تصویب هیات
دولت رســید ،بهصراحت در تبصره یک ماده دو ذکر
شد که وزارت جهاد کشــاورزی موظف است به اتفاق
ســازمان محیطزیســت و وزارت صنایــع و معادن و
همچنین معاونت شورای راهبردی ریاست جمهوری،
ظرف یک ســال ستادی تشــکیل دهد تا راهکارهای
اجرایی این مصوبه را عملیاتی کنند .در حالیکه هنوز
این ستاد تشکیل نشده ،متاســفانه اداره کل بازرسی
استان این مصوبه را برای اجرا به سازمانهای ذیربط

ابالغ کرد .همچنین این طرح برای اجرا یک سال زمان
احتیاج داشت ولی بدون در نظر گرفتن این تبصره ،در
حال اجراست .در سال  92شرکت شفارود پایینترین
مجوز میزان برداشــت را در طول تاریخش داشــت و
امسال هم جز درختان شکسته یا افتاده مجوز حداقل
میزان برداشت را دارد .با ادامه این
روند شرکت شــفارود ورشکسته
میشود و با ورشکستگی شرکت
شفارود اطمینان داشته باشید این
جنگلها هم از بین خواهند رفت.
من اعالم خطر میکنم و هشدار
میدهم که مسوولین تا دیر نشده
به داد جنگلهای شفارود برسند.
میدانیم که بهرهبرداری از
جنگل فقط محدود به برداشت
چوب نیست .شرکت شفارود
نمیتواند از راهها و اشــکال
دیگریهمازجنگلدرآمدزاییکند؟
ابتدا باید قبول کنیم این مصوبه ایرادات و اشکاالت
جدی دارد .بارها با رییس ســازمان جنگلها نشست
داشــتیم و از آقایان خواســتیم تا قبل از نهایی شدن
مصوبه ،بر اساس کتابچهای که قانون بین ما و سازمان
منابع طبیعی است مجوز ما را بدهند ولی تاکنون مجوز
برداشت را ندادهاند .من از همین رسانه قول میدهم اگر
مجوز امسال ما را بدهند ،بخشی از درآمدهای حاصل از
آن را در قالب صنایع تبدیلی مانند پالت سازی چوبی،
تولید ماشینآالت زیر پایی و الوار به کار میبریم .با این
صنایــع میتوان حتی نیاز برخی از اســتانهای دیگر
را برطرف کــرد .بهعنوان نمونه بــرای تهیه برخی از

ماشینآالت کشاورزی خوزستان ،احتیاج به خام فروشی
چوب نداریم .درحالیکه در گذشــته سیاســت وزارت
جهاد کشاورزی و شرکت شــفارود فقط خام فروشی
بود .بدون شک در عرض یک سال میتوانیم شرایطی
ایجاد کنیم که هم درآمد شرکت با کمک صنایع تبدیلی
باال رود و هم اشتغال ایجاد شود .قول میدهم به اندازه
صنعت فوالد و بدون نیاز به تســهیالتی که به ازای هر
شغل به آن داده میشود ،اشتغال ایجاد کنیم.
بنابراین معتقد هســتید فایدهای در ادامه
اجرای این طرح وجود ندارد؟
خیر .برای نمونه در ماده شــش طرح آورده شــده
میتوان درختانی که ریشهکن ،افتاده یا شکسته هستند
را برداشــت کرد .درختان دیرزیســت جنگل شفارود
که در حال حاضر از درون میپوســند باید برداشــت
به خصوص در منطقه چوبر ،درختان صنوبری
شــوند .
برداشت میکنیم که سی سال از عمر آنها گذشته است.
درحالیکه حد متوسط برداشت صنوبر  15سال است و
اکثرا هم از درون پوســیده شدهاند .اینها سرمایه ملی
اســت که خراب میشود .اگر درختان دیرزیست حوزه
شفارود را به ما بدهند حداقل میتوانیم ده سال از این
سرمایه استفاده کنیم ولی متاسفانه در این طرح ،برای
جنگل دری فرض شــده که باید قفل شود .اجرای این
طرح یعنی آغاز قاچاق چوب و برداشتهای غیرمجاز.
این در صورتی است که ما باید به تعهد خود عمل کنیم
و در حــال حاضر باید  25قرقبان بگیریم ولی به دلیل
کاهش درآمد نتوانستیم آنها را استخدام کنیم .اگرچه
من حامی دولت هســتم ولی معتقدم طرح ممنوعیت
برداشــت از جنگل به این شکل کاری علمی ،درست و
موثر در جلوگیری از تخریب جنگلها نیست.

گفت و گو

هادی کیادلیری ،رییس انجمن جنگلبانی ایران:

جنگل کارگاه چوببری نیست

چندي پيش عدهای از نمايندگان مجلس طرحي با
عنوان «حفظ و صيانت از جنگلها» پيشنهاد و هدف
آن را حفاظــت ،جلوگيري از تخريب جنگل و قاچاق
چوب مطرح کردند .در اين طرح پيشبيني شــده که
نسیم محمدی هيچ درختي تا  ۵ســال آينده از جنگلهای کشور
قطع نشــود .اما به تازگي اين طرح توسط کميسيون
کشاورزي مجلس رد و اين موضوع با واکنشهاي مختلفي روبهرو شد.
اغلب کارشناســان منابع طبيعي رد چنين طرحي را تهديد جنگلهاي
کشور ميدانند .بر اساس تصويربرداريهاي هوايي مساحت جنگلهاي
شمال ايران طي  ۶۰سال گذشته به کمتر از نصف رسيده است و ساالنه
يک تا دو درصد از مســاحت خود را از دســت ميدهند .در این باره با
دکتر هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران و رییس دانشکده
توگو کردیم که از افراد
کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه آزاد گف 
پیشــتاز در بحث تشکیل وزارت منابع طبیعی و موافق ایده ممنوعیت
بهرهبرداری به شکل چوب از جنگلهای شمال ،البته نه از راهحلی نظیر
طرح ارایه شــده از سوی سازمان محیطزیست و به صورت «انقالبی» و
بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی آن است.

شماجزوموافقانسرسختممنوعیتبهرهبرداریازجنگلهایشمال
بهشمارمیآیید.چرا؟
مخالفت ما با بهرهبرداری
به شــکل چــوب از جنگل
اســت ،حال آنکه طرحهای
جنگلداری بــه معنای تولید
چوب نیستند بلکه به معنای
پرورش جنگل هســتند .در
حال حاضر بهرهبــرداری بر
اســاس کتابچههــای طرح
تولید چوب ،چگونگی و میزان
برداشــت تعریف شدهاند .در
این کتابچهها اهداف یگانهای
تعریف شده ،در حالیکه طرحها باید بر اساس ظرفیت اکولوژیکی تنظیم شود .در
این کتابچهها حیاتوحش ،تنوع زیستی ،ظرفیت ذخیره آب ،ترسیب کربن ،تولید
اکسیژن و  ...هرگز مورد توجه قرار نمیگیرند.
مخالفان میگویند ،در صورت تصویب این طرح ،معیشت بسیاری
از شرکتها و مردم مجاور این جنگلها دچار بحران خواهد شد ،این نکته
چقدر در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است؟
من با قطع یکباره بهرهبرداری مخالفم ،این طرح باید تدریجی و به مرور زمان
اجرا شــود تا در طول دورهای که ما کاهش بهرهبرداری را اعمال میکنیم ،زمان
الزم برای شرکتهای بهرهبردار برای تغییر اساسنامهشان به وجود آید .اگر در یک
پروســه دهساله ،هرسال  10درصد از حجم بهرهبرداری کاهش یابد ،خودبهخود
بعد از پایان ده ســال ،بهرهبرداری نخواهیم داشــت .طبق برآورد ما هزینهای که
دولــت باید در قبال این کاهش حجم بهرهبــرداری پرداخت کند حتی به اندازه
بودجه یک تیم فوتبال متوسط هم نیست .در مورد کمبود چوب مصرفی هم 100
هزار مترمکعب چیزی نیست که دولت قادر به وارد کردن آن نباشد .البته زراعت
چوب هم مسالهای است که با فکر و برنامهریزی صحیح قابل مدیریت است .گیر
کار اینجاست که هیچیک از شرکتهای بهرهبردار و شرکتهای وابسته به صنایع
چوبی ،تمایلی برای پذیرفتن این ریسک ندارند و همه این هزینهها خودبهخود به
سازمان جنگلها تحمیل میشود .نکته دیگری که وجود دارد این است که زراعت
چوب باید با برنامهریزی مدیریت شود .بهعنوان مثال هیچ کشاورزی حاضر به رها
کردن کشاورزی با سوددهی کوتاهمدت و تبدیل آن به زراعت چوب بهعنوان یک
برنامه بلندمدت نیست.

رد شدن طرح ممنوعیت بهرهبرداری در مجلس ،چه مشکالتی در
آینده به وجود خواهد آورد؟
البته طرحی که در مجلس با آن مخالفت شــد ،توسط سازمان محیطزیست
ارایه شده بود .در این طرح مقرر بود بهرهبرداری تا  5سال کامال ممنوع شود که
ی اســت .این حرکت یک
یک باید قبول کرد طرح غیر کارشناســی و غیرحرفها 
حرکت کامال انقالبی اســت که حتی میتواند موجب تشدید بحران باشد .سوال
اینجاست که اصال بعد  5سال چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ با مشکالت و تبعات
اجتماعی که به وجود میآید چه باید کرد؟ اگر این طرح تصویب میشــد قطعا
نتیجه آن شکســت بود ،دیگر حتی طرح کاهش تدریجی برداشت هم قابل اجرا
نبود .هم اکنون در شهرســتان تالش هر چه بیشتر به سمت بندر آستارا برویم،
میبینیم که دیگر جنگلی باقی نمانده است ،اینها مناطقی است که هرگز در آنها
طرح نداشتهایم ،اما به دلیل عدم وجود تعریف کاربری درخور ،فشارهای وارد شده
موجب از بین رفتن جنگل شده است .هر تصمیم فوری که در این مورد اتخاذ شود
میتواند موجب دامن زدن تبعات اجتماعی شود.

وضعیت جنگلهای شمال در حال حاضر با توجه به حساسیتهایی
که اشاره کردید ،چگونه است؟
تاسف بار! این چیزی نیست که در کوتاهمدت از بین رفته و در کوتاهمدت هم
قابل مدیریت و جبران باشد .با  5سال تعطیلی برداشت چیزی تغییر نخواهد کرد.
در تمام این سالها ،ما به شکننده شدن طبیعت دامن زدهایم ،تنوع زیستی نابود
ی است که باید روی سالمسازی آنها کار شود.
شده است ،اینها همگی چیزهای 
تاثیر گرمایش جهانی بر تشدید این بحران تا چه اندازه بوده است؟
قطعا تاثیر زیادی داشــته اســت ،زمانی که جنگلها توسط عوامل انسانی از
پیچیدگی و آمیختگی خارج میشوند ،اثرات شرایط سخت محیطی بیشتر خواهد
شــد .هرچه پیچیدگی اکوسیستمها بیشتر باشــد ،اثر حفاظتی و حمایتی روی
خودشان در مقابل عوامل خارجی بیشتر است .بنابراین با دخالت ما معادالت به هم
میخورد و خودبهخود در چنین شرایطی ،واژه سیستم در کلمه اکوسیستم تعریف
خود را از دست خواهد داد و اثر تغییر اقلیم بیشتر و بیشتر خواهد شد .در این مورد
باید تمهیداتی صورت گیرد که موجب افزایش مقاومت توده شود .اکوسیستمها
شدیدا مستعد آسیب شدهاند .اگر دقت کنید خواهید دید درختان شهری همیشه
آفتزده هســتند چراکه در محیط تنک قرار گرفتهاند .هشدار میدهم که بحث
تغییر اقلیم ،یک مبحث کامال جدی است و باید در تمام برنامهها لحاظ شود .ما
باید ارجحیت اکولوژیکی را در نظر بگیریم.

بعضی از مقامات تصمیمگیر و اجرایی در استانهای شمالی نظیر
استاندار گیالن همواره به بحث توسعه اقتصادی استان تاکید دارند که
بعضی فعاالن محیطزیســت دراینباره ابراز نگرانی کر دهاند که مسایل
زیستمحیطی در تصمیمگیریهای توسعه محور نادیده گرفته شود.
حفظ محیطزیست در واقع پایه و اساس توسعه است و اقتصاد و محیطزیست
روی هم سوار میشوند .هیچ کشوری با نابودی منابع طبیعی و محیطزیست به
توسعه نرسیده است .کسانی که انسان را محور توسعه قرار میدهند باید بدانند در
چرخه حیات ،انســانها بعد از گیاهان قرار میگیرند .چراکه ما از نظر اکولوژیکی
به گیاهانی وابســتهایم که منشا حیات هستند .کل اختالفات ما پیرامون مساله
ســرمایه طبیعی میچرخد که شامل دو بخش اســت ،منابع طبیعی و خدمات
طبیعی .تولید اکســیژن ،ذخیره آب و  ...جزو خدمات طبیعی هستند .در واقع ما
روی نحوه اســتفاده از خدمات طبیعی بحث میکنیم که منجر به نابودی منابع
طبیعی و نهایتا ســرمایه طبیعی خواهد شد .تبعات از بین رفتن جنگلها کامال
قابل مشاهده هستند ،گرد غبارهای ایجاد شده که نتیجه آن را در فالت مرکزی
مشاهده میکنیم ،بحران آب که میرود تا قسمت زیادی از ایران را خالی از سکنه
ی است که با ادامه توسعه
کند ،افزایش دورههای خشکسالی و  ...همگی چیزهای 
نابخردانه تشدید خواهد شد .چه لزومی دارد که ما در بهترین مناطق جنگلی خود
سد بسازیم ،ساختن این ســدها در آینده بحران را تشدید خواهد کرد و نه تنها
مســاله کمآبی در کشور حل نخواهد شد بلکه به این مساله دامن میزند .از بین
رفتن جنگلها و عقبنشینی آبهای شیرین زیرزمینی ،نهایتا منجر به شور شدن
زمینهای کشاورزی در استانهای شــمالی خواهد شد .توسعه باید خردمندانه
و بر اســاس توان مناطق اتفاق بیافتد .باید همینجا صراحتا بگویم که سدهایی
مانند شفارود در تالش ،سد خشکبیجار و پلرود تنها باعث از بین رفتن جنگلها
و افزایش فشــارها خواهد شــد که امیدوارم مسوولین در این موارد تجدیدنظر و
بازنگری کنند.

