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مرضیه صاحبی -دبیر گروه اجتماعی
نفسهادرسینه«هیرکانی»حبسشده
بود،وقتی«توقفبهرهبرداریچوبی»یاهمان
«تنفس» مصوبه دولت را گرفت .یکی پس از
دیگری ،درختان کهنسال و تنومند ایستاده
میمردند و به خا ک افکنده میشدند و قرار
بود پس از وقفهای در بهرهبرداری ،فراغتی
حاصلشودواینعظیمترینفسیلزندهدنیا
که از عصر یخبندان بهجای مانده ،خستگی
مفرط را از تن رنجورش بتکاند اما آنان که با
همبستگی قابلستایش! لشکری پرداختند
تا آخرین بقایای این جنگلها را به تصرف
کامل خویش درآورند ،آنان که شصت سال
از استمرار بهرهبرداری چوبی دفاع کردند و
تمامقد پشتش ایستادند ،سه سال بیشتر
قانون «تنفس» را تحمل نکردند و بدترین
اتهاماترادر حقشرواداشتند.بیهودهبهانه
آوردند که با تشدید قاچاق چوب ،کابوس تبر
ی کند و بسیار گفتند
بر تنه درختان را تعبیر م 
و کوبیدند بر طبل نا کارآمدی آن ،بنابراین
تنفسی کهقراربود10سالهباشدبهسالچهارم
نرسیدهناتمامماندوواپسیننفسهارا کشید،
سپسعجوالنهدرپینگارش«طرحجایگزین»
برآمدند تا پیش درآمدی بر بازگرداندن تبرها
به جنگل باشد و چوبش را حراج کنند اما نگاه
بهرهبردارانه ،هیچ گاه استنباط سزاواری از
صیانت و حفاظت نبوده است و «حنیف رضا
گلزار» عضو هیئتمدیره جمعیت دیدهبان
طبیعت ،پیشاز این در مکتوبات متعدد
نوشته است« ،نگرش اقتصادمحور موجب
شده تا الجرم منابع طبیعی فقط و فقط در
طر حهای جنگلداری و طر حهای مذکور نیز
تنها در «برداشت چوب» تعریف ،تفسیر و
تحلیل شود و کسانی که اجرای قانون تنفس
را مصداق رهاشدگی ،آسیب و تخریب و ریشه
تمامیمصائبجنگلمینمایانند،درشصت
سال گذشته شاهد اجرای طر حهای عمرانی
ویرانگری در حوزه جنگلهای شمال کشور
بودهاند و همیشه سکوت اختیار کردهاند
و بیشک رمزگشایی از سکوت معنادار در
نیمقرن گذشته ،میتواند ما را به سرمنزل
حقایق مرتبط با آنچه در  6دهه گذشته بر
جنگلها بهویژه در حوزه شمال کشور رفت،
رهنمونشود«».گلزار»در گفتوگوبا«رسالت»،
«توقفبهرهبرداریچوبیرامولودنا کارآمدی
طر حهایجنگلداریدربیشازنیمقرن گذشته
ی کند و متأسف است که تفکری در
معرفی م 
حال گره زدن تمامی نابسامانیهای جنگل
به توقف بهرهبرداری چوبی است» بیتوجه
به آنکه ،قانون مذکور برای این تدوین و
تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا
تغییر کاربریها را بگیرد یا دامداری در جنگل
را ساماندهی کند.
کمترین دستاورد توقف بهرهبرداری چوبی از
جنگلهایشمالبهعقیدهاو،توقف«اضافه
برداشتها» یا همان قاچاق قانونی است،
ی گوید :کاهش
ا گرچه در این گفتوگو بارها م 
قاچاقچوبازاهدافقانونمذکورنبودهاست.
عضوهیئتمدیرهجمعیتدیدهبانطبیعت،
قضاوت در مورد طرح جایگزین را به پس از
ی کندوالبتهباشناختی که
انتشار آنموکولم 
ازجنگلهایشمالدارد،بسیاربعیدمیداند،
ن گونهطر حهاقابلیت
نواقصو کاستیهاباای 
حلوفصل داشته باشد و تا آنجایی که مطلع
است،درطرحجایگزین،الگوهایبهرهبرداری
مختلف از مناطق جنگلی شمال تعریفشده
و جان کالم آنکه «بهترین طر حها نیز مادامی
که پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند،
توفیقی نخواهند داشت».
قانون توقف بهرهبرداری برای جلوگیری
از قاچاق چوب تصویب نشد
چرا برخی با قانون تنفس جنگلها سر
ناساز گاری دارند و از آن تحت عناوینی
همچون «طر ح» یا «ایده» یاد میکنند و
حتی اجرای آن را از مصادیق رهاشدگی،
تخریبوقاچاقچوبمیدانند؟مگربنابود
معضالت جدی جنگل مثل قاچاق و چرای
دام از طریق تنفس متوقف شود؟
نخست این که «توقف بهرهبرداری چوبی
از جنگلهای شمال» نه «طرح» است و نه
«ایده».اینواژگانمعموال از سویتفکری که
میخواهدتوقفبهرهبرداریچوبیرابیاعتبار
و بدون پشتوانه کارشناسی جلوه دهد به کار
گرفته میشود .فرآیندی که از آن بهعنوان
«تنفس جنگلهای شمال» یاد میشود در
واقع «قانون» است .قانونی که در پی تالش
و همت گروهی از متخصصین و کنشگران
منابعطبیعیدر ماده 38قانونبرنامهششم
توسعه کل کشور گنجاندهشد.بنابراینما نه
با«طرح»یا«ایده»بلکهبانصصریح«قانون»
مواجههستیم؛«قانونتوقفبهرهبرداریچوبی
ازجنگلهای کشور».قانونی کهعلیرغمهمه
هجمههاازپشتوانه کار کارشناسیوتخصصی
قویهمبرخورداراست،امادرخصوصپرسش
ن کهعدهایتالشدارندتااین
شمامبنیبرای 
قانون را با استناد به تداوم «قاچاق چوب
و بریدن درختان» یا «تداوم چرای دام در
جنگل»نا کارآمدوشکستخوردهجلوهدهند،
بدونهیچتردیدوشبههایباید گفت کهاین
ادبیات باهدف فرافکنی و ناتوان جلوه دادن
قانون توقف بهرهبرداری چوبی از جنگلها و
سرپوش گذاشتن روی سوء مدیریت جنگل
در شصت سال گذشته مطر ح میشود.
درواقع قانون توقف بهرهبرداری چوبی از
جنگلهای شمال خود مولود نا کارآمدی
طر حهای جنگلداری در بیش از نیمقرن
گذشته در جنگلهای شمال کشور بوده ولی
متأسفانه تفکری بهطور برنامهریزیشده در
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«تنفس»؛قانونیبهنفعجنگلها
حذف «اضافه برداشت»کمترین دستاورد توقف بهرهبرداری چوبی از جنگلهای شمال است

حال گره زدن همه نابسامانیهای جنگل به
توقف بهرهبرداری چوبی است .اصال قانون
مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود
که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربریها را
بگیردیادامداریدرجنگلراساماندهی کند.
اینهاارتباطیبههمندارند.اینقانونبرای
متوقف کردن سوء مدیریت جنگل در قالب
جنگلداریصرفااقتصادمحورتدوین
طر حهای
ِ
و تصویب شد .هرکدام از این مشکالت ریشه
خاص خود و البته روش مواجهه خود را دارد.
تفکر مخالف قانون توقف بهرهبرداری بهتر از
من و شما میداند که در تمام طول شصت
سالی کهازجنگلهایشمال کشوربهرهبرداری
ی گرفت،همقاچاقچوبوهم
چوبیانجامم 
م تغییر کاربریها رواج داشت و
چرای دام و ه 
اینها مسائل جدیدی نیستند.
مسئله دیگر شتابزدگی در قضاوت کارکرد
قانونتوقفبهرهبرداریاست.جالباست که
نقدهایواردهبهشصتسالاجرایطر حهای
بهرهبرداری چوبی جنگلهای شمال تحمل
نمیشود ولی اجرای کمتر از چهارساله قانون
توقف بهرهبرداری بهسرعت و با شتابزدگی
ی گیرد که
مورد نقد و حمله همانهایی قرار م 
نقدطر حهایبهرهبرداریرابرنمیتابند.چهار
یا پنج سال زمان مناسبی برای ارزیابی کارکرد
قانون توقف بهرهبرداری نیست.
برداشتغیرقانونیازچوبهایجنگلی
با نام آبرومند «اضافه برداشت»
در مورد قاچاق چوب چطور؟
قاچاق چوب در جنگلهای شمال پدیده
نوظهورینیستوهمیشهبودهاست.بخشی
از این قاچاق ،غیرسازماندهی شده بود یعنی
ی گرفت کهاالن
از سویجوامعمحلیانجامم 
هم ادامه دارد .این مدل قاچاق چوب در هر
دورهایدچارنوساناست،یعنیمتأثرازشرایط
اقتصادی جوامع محلی و سطح نظارتها و
جدیت در برخوردهای قانونی در دورهای
افزایش و در دورهای کاهش مییابد .واقعیت
این است که به دلیل توقف برداشت قانونی
چوبازجنگلهادرقالبطر حهایجنگلداری
وحذفمحمولههایچوببهاصطالحقانونی
ازجنگل ،کشفیاتمحمولههایچوبقاچاق
سازماندهینشدهافزایشیافته کهطبیعیهم
هست.اینمسئلهمتأسفانهدستاویزیشده
تا قانون توقف بهرهبرداری را زیر سؤال ببرند
و افزایش این کشفیات را ناشی از تعطیلی
طر حهای بهرهبرداری چوب تحلیل کنند
اما همانطور که گفتم توقف یا حتی کاهش
قاچاق چوب بههیچعنوان از اهداف این
قانون مترقی نبود ،اما در آن شصت سال که
جنگلهای شمال کشور مورد بهرهبرداری
ی گرفت ،مدل دیگری از قاچاق چوب
قرار م 
هم وجود داشت که به آن پرداخته نشده و
آنهمعبارتبوداز برداشتمازادوغیرقانونی
ازچوبهایجنگلیتوسطبرخیشرکتهای
مجری«طر حهایجنگلداری»کهرویاینمدل
«قاچاقچوب»نامآبرومند«اضافهبرداشت»
گذاشتهبودند.تاریخچهجنگلداریدرشمال
ایران سرشار از مواردی است که کارشناسان
متعهد ،عملیات نشانه گذاری را بهحکم
تخصص و وجدان متناسب با استانداردها
و توان رویشی پارسلها انجام میدادند اما
به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای مجریان
طر حهایجنگلداری،ایننشان ه گذاریهابا
اعتراضمجریطرحبهحکمیت گذاشتهشد
والبتهنتایجآنهممعموال بهنفعجنگلتمام
نشد.یابرعکسدرمواردیبرخی کارشناسان
ازهمانابتدانشان ه گذاریرادرراستایمنافع
شرکت مجری طرح انجام دادند که موجب
همان «اضافه برداشت» از جنگل شد .یعنی
همان فرآیندی که از آن بهعنوان قاچاق
چوب قانونی نامبرده میشود .البته همه
شرکتهای مجری طر حهای جنگلداری را
نمیشود متهم بهاضافه برداشت کرد ولی
این مسئله وجود داشت .طبیعی است که
برای اثبات این موضوع سند کتبی در اختیار
ما نیست ولی گفتوگو با بسیاری از کارکنان
و پرسنل طر حهای جنگلداری در سالهای

و خیلیها ازجمله خود بنده آن را همسنگ
«قانون ملی شدن صنعت نفت» میدانیم،
قطعا موجب کاهش قاچاق چوب از این
جنگلها شده نه افزایش آن .ا گرچه مجدد
تصریح می کنم که کاهش قاچاق چوب از
اهداف این قانون نبود.
میتوانیم بگوییم ،تنفس شبیه طرح روی
کاغذ نبوده و به همین دلیل مخالفان این
قانون،عدمتوقفقاچاقچوبرادستاویزقرار
دادهاند و اصرار بر نا کارآمدی آن دارند؟
ی کنم قانون توقف
ببینید من دوباره تأ کید م 
بهرهبرداری تدوین و تصویب نشده بود تا در
فرآیندی رعدآسا همه مشکالت جنگل اعم از

گذشته مؤید این نکته است.
ا گر اینطور به دادهها بنگریم درمییابیم که
قانونتوقفبهرهبرداریچوبیاز جنگلهای
شمال کمترین دستاوردی که داشت توقف
«اضافهبرداشتها»یاهمان«قاچاققانونی»
بود.پساتفاقاقانونمترقیتوقفبهرهبرداری
ازجنگلها کهمنآنراتنهادستاوردایندولت
درحوزهمحیطزیستومنابعطبیعیمیدانم

قاچاق چوب و خا ک و تغییر کاربریها و  ...را
ساماندهی کند .ا گر شخص یا نهادی چنین
تفکری را رواج میدهد قطعا آدرس غلط به
ی کند .پشتوانه کارشناسی
جامعه مخابره م 
قانون توقف بهرهبرداری چوبی این بود که
با استناد به نظرات بسیاری از بزرگان علوم
جنگلدر ایرانمانندشادرواندکترجزیرهای
و دکتر مروی مهاجر یا دیدگاههای آقای دکتر

حنیف رضا گلزار:
قانون توقف بهر هبرداری تدوین و
تصویبنشدهبودتادرفرآیندیرعدآسا
همه مشکالت جنگل اعم از قاچاق
چوب و خا ک و تغییر کاربریها و  ...را
ساماندهی کند
پسازتصویبقانونتوقفبهرهبرداری،
دولت با همه شرکتهای مجری طرح
جنگلداری تسویهحساب کرد و
طر حهای جنگلداری را به دلیل احراز
نا کارآمدیها در  9یا ا گر اشتباه نکنم
 10بند تعطیل کردند ،هرکدام از این
بندهای  9یا  10گانه میتواند موضوع
یک پرونده مستقل قضائی باشد
رهاشدگیجنگلازدیدبندهوهمفکرانم
هزاران کاخ – ویالی ساختهشده در
عرصههای جنگلی و ساحلی شمال
کشور است .شما االن یک وانت
ایرانچک به کالردشت ببرید زمین
ی کنید.یعنیخریدار
برایخریدپیدانم 
هست ولی فروشنده همچنان به امید
افزایشبیشترقیمت،زمیننمیفروشد.
زمینی کهمعلومنیستچگونهتصاحب
و تغییر کاربری یافته است

یخکشی که اتفاقا بسیاری از مخالفین قانون
توقف بهرهبرداری از شا گردان این بزرگان
بودهاند ،جنگلهای شمال کشور دیگر توان
و پتانسیل بهرهبرداری چوبی را ندارد لذا باید
اینمدلازبهرهبرداریرامتوقف کنیم.ا گراین
دیدگاه را بخواهیم به زبان عدد و رقم ترجمه
کنیم باید بگوییم که حجم موجودی سرپا
در جنگلهای شمال در نیمقرن گذشته از
 600به  300مترمکعب در هکتار کاهشیافته،
یعنینصفشدهاست.چنددرصدمسئولیت
این کاهشحجمسرپامتوجهجوامعمحلیو
قاچاقچیانبومیوچقدر آنناشیاز برداشت
چوبقانونیدرطر حهایبهرهبرداریاست؟
مقصر این کاهش حجم سرپای جنگلهای
شمال کیست؟بومیانی کهبااسبوقاطرچوب
ی کردند یا
موردنیاز خود را از جنگل تأمین م 
شرکتهایی که با کامیون و اسکیدر و ترا کتور
شصتسالدرجنگلجوالندادند؟درآمدهای
حاصل از این بهرهبرداریها چه شده؟ چقدر
آن برای جنگل هزینه شده؟ طبیعی است که
نخستین گاممنطقیو کارشناسیبرای کاهش
بیشتر این موجودی سرپا توقف بهرهبرداری
است .اتفاقی که پس از سالها کشوقوس با
همراهی متخصصین دلسوز و سازمانهای
مردمنهاد پس از طی مراحل قانونی در عمل
و در عرصه محقق شد.
عدهای با بهرهبرداری از درختان بادزده
و افتاده به دنبال کسب درآمدند
اینکهسازمانجنگلهادرعینمخالفتبا
تنفس،متولیاجرایآنبوده،میتوانددلیل
عدم توفیقش باشد؟ چرا گفته میشود با
اجرایاینقانون،آناندکنظارتیهم کهبر
روی جنگلها بوده ازمیانرفته است؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم،
ا گرچه برآیند نظرات بدنه مدیریتی سازمان
جنگلها مخالف تصویب قانون توقف
بهرهبرداری چوبی از جنگلها بود ولی در
بدنه فنی و تخصصی این سازمان بسیاری از
کارشناسان خبره و باتجربه همراهی و تالش
زیادیبرایتصویباینقانونداشتند.حتی
در میان مدیران ارشد سازمان هم تعدادی
از مدیران  -هرچند انگشتشمار -مخالف
تداوم بهرهبرداری چوبی از جنگلها بودند،
اما در خصوص از بین رفتن نظارت بر جنگل
با تصویب این قانون ،مسئله نیاز به وا کاوی
ل گذاریصیانتوحفاظت
دارد.متأسفانهری 
و حتی بهرهبرداری از جنگلها در کشور ما
نادرستبودهاست.درساختارطراحیشده،
دولتآنهمصرفاروی کاغذ،وظیفهصیانت
و حفاظت را برعهد ه گرفته و بهرهبرداری را به
شکل غالب به شرکتهای خصوصی وا گذار

کرده بود .این نخستین و بزرگترین اشتباه
است .جنگل مانند نفت ،یک ثروت ملی و
عمومیاستوا گرقراربود کهموردبهرهبرداری
قرار بگیرد باید این امر توسط خود دولت و با
رعایت کاملحساسیتهای کارشناسیانجام
ن که این ثروت ملی و زیستی را
میشد نه ای 
به شرکتهای خصوصی و خصولتی وا گذار
میشد تا بهرهبرداری چوبی انجام شود .این

شیوه همان چیزی هست که در زمان قاجار
«مداخل» نام میبردند .یعنی
از آن با عنوان
ِ
حکومت والیات به افرادی وا گذار میشد که
پول بیشتری به شاه پرداخت می کردند.
ن کهجنگلرابهعنوانثروتملی–طبیعی
ای 
بینمتقاضیانبهرهبرداریبهمزایدهبگذاریم
همان «مداخل» زمان قاجار است .دومین
اشتباه این بود که امر حفاظت و صیانت هم
در بسیاری از این طر حها به همان شرکت
مجریوبهرهبردارسپردهشدهبود!اینباهیچ
منطقی جور درنمیآید که شما هم بهرهبردار
باشیدوهممحافظجنگل!اینجمعضدین
چ کدامازاینشرکتهایبهرهبردار
است...هی 
یاهمانمجریانطر حهایجنگلداریدغدغه
و نگاه ا کولوژیک به جنگلها نداشتند.
همه شرکتها در همه جای دنیا اهداف
اقتصادی و مالی دارند .این را شما بگذارید
در کنار نبود نظارت کافی از سوی دولت بر
مجریان طر حهای جنگلداری .ببینید چه
ن که«طر حهای
فاجعهایبهبارمیآورد...ای 
ببری»
جنگلداری»مترادف«طر حهایچو ُ
نامیده میشود به همین دلیل است .پس از
تصویب قانون توقف بهرهبرداری ،دولت با
همه شرکتهای مجری طرح جنگلداری
تسویهحساب کرد و طر حهای جنگلداری
را به دلیل احراز نا کارآمدیها در  9یا ا گر
اشتباه نکنم  10بند تعطیل کردند .هرکدام
از این بندهای  9یا  10گانه میتواند موضوع
یک پرونده مستقل قضائی باشد ،لذا فرآیند
حفاظت هم که بر عهده شرکتهای مجری
طرح بود دچار مشکل شد .این در حالی
است که حفاظت از ثروتهای ملی بر عهده
حا کمیتاستوقابلوا گذاریبهغیرنیست.
روشدرستایناست کهبرایمدیریتجنگل
دربودجهعمومی کشورردیفهایتخصصی
ویژه لحاظ شود .یعنی حقوحقوق صیانت
ن که
و حفاظت از جنگل پرداخته شود نه ای 
عرصهرابهشرکتهایخصوصیوا گذار کنیم
وباپولودرآمدحاصلازفروشچوبجنگل،
امرصیانترامحقق کنیم.تجربهشصتسال
اجرای طر حهای بهرهبرداری نشان داد که
این شیوه کارآیی الزم را ندارد .این تفکر
متأسفانههنوز همدر بدنهسازمانجنگلها
وجود دارد .عدهای هنوز در پی این هستند
که با بهرهبرداری از درختان بادزده و شکسته
وافتادهدر کفجنگلباتوجیهضرورتاجرای
«عملیاتپرورشیوجنگلشناسیبهداشتی»
برای اداره و حفاظت از جنگل کسب درآمد
ن که درختان بادزده
کنند بدون توجه به ای 
و افتاده سهم ا کوسیستم جنگل است و
باید در بستر جنگل بماند تا چرخه عناصر در
ا کوسیستم جنگلی بهطور کامل طی شود.
موضوعدرختانبادزدهوافتادهخودشپرونده
مستقلیاست کهبایددربحثیجدا گانهمورد
وا کاوی قرار گیرد.
قانون تنفس ،یک بر صفر جنگلهای ما
را پیش انداخته است
اظهارنظرهای فراوانی صورت پذیرفته و
برخی میگویند توقف بهرهبرداری چوبی
موجب شده فشار از جنگلهای خزری
برداشتهشده و این فشار به جنگلهای
زا گرس تحمیل شود و البته تأ کید میکنند،
ا گرجنگلبهدرستیتحتمدیریتونظارت
قرار بگیرد ،دیگر طر حهایی همچون تنفس
جنگلمحلیاز اعرابندارد،دیدگاهشمادر
این رابطه چیست؟
نخستبایدایننکتهرایادآوری کنم کهماچیزی
به نام «دریاچه خزر» و درنتیجه «جنگلهای
خزری» نداریم .اینیک غلط مصطلح و در
ضدیتبااهدافومنافعملیماست.درست
این است که از نام ایرانی دریاچه کاسپیان و
جنگلهای کاسپیانی که همه دنیا هم آن را
قبول دارند استفاده کنیم که محل این بحث
نیست،امادر پاسخبهپرسششمااینروایت
جدیدیاست کهمیشنوموبعیدمیدانمپایه
واساسمنطقیوقابلتوجیهداشتهباشد.ا گر
همچنینباشد،بیانگرضعفدستگاهمتولی
منابعطبیعی کشوراست کهالبتهمصداقبارز
آن را زمستان گذشته در جنگلهای بلوط
ی گویند
لرستانشاهدبودهایم.ازیکطرفم 
که «تعطیلی طر حها موجب گسترش قاچاق

چوب در حوزه شمال شده» و از طرفی دیگر
ی گویند که«توقفبهرهبرداریازجنگلهای
م 
شمالموجب گسترشتولیدذغالدر زا گرس
شده»!همینادعابرایاثباتبیپایهوبنیان
بودنافزایشقاچاقچوبجنگلهایشمال
بعد از تعطیلی طر حها کافی است .اینها چه
ارتباطیبههمدارند؟اینهمانفرافکنیاست
کهدرابتدایصحبتبهآناشاره کردم.ا گراین
ادعارادرستبدانیمیعنیقاچاقچیانبومیاز
سهاستانشمالیخارجوبهاستانهایحوزه
زا گرس مهاجرت کردهاند! کدام منطقی این
ادعای خندهدار را میپذیرد؟ اصال این حرف
یعنی چه؟ حتی ا گر چنین هم باشد بهنوعی
اعتراف به کاهش قاچاق چوب از جنگلهای
شمال خواهد بود .همین دست ادعاهای
بیاساس و آسمان ریسمان کردنها برای
بیپشتوانه بودن نگاه مخالفین تنفس و
بهانهجوییها کفایت می کند .جنگلهای
زا گرسمشکالتخاصخودشراداردوارتباط
معناداری میان معضالت این دو رویشگاه
جنگلی نمیتوان بیابیم.
درباره کارکرد و نقش قانون توقف بهرهبرداری
چوبیازجنگلهامنصفانهتریننظروتحلیلی که
میتوانارائه کردایناست کهتاپیشازتصویب

اینقانون،جنگلهایمادههامشکلوتهدید
اسمیساالنه
بههمراهداشت،ازجمله
ِ
برداشت ِ
یکمیلیونمترمکعبچوبتحتلوایقانون
ودرقالبطر حهایجنگلداری.پسازتصویب
این قانون همه مشکالت و تهدیدهای جنگل
همچنان پابرجاست ولی آن برداشت قانونی
ساالنه یکمیلیون مترمکعبی از این جنگلها
دیگر متوقفشده است؛پس از هر زاویهای که
بهاینقانونبنگریم،میبینیم کهقانونتوقف
بهرهبرداری چوبی یک بر صفر جنگلهای ما را
پیشانداختهاستومشخصاست کهبرخالف
تبلیغاتتفکری کهتریبونهایمتنوعیهمدارد
درنهایت به نفع جنگل تمام شده است.
طرح جایگزین هم میتواند به نفع جنگل
باشد؟ گویا مراحل نگارش را طی میکند.
آیا این طرح قادر خواهد بود از ویالسازی
و دستدرازی به جنگلها جلوگیری کند و
میتواند مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی
شود؟(گفتهمیشودگرایشخوشنشینهابه
ویالسازیدرداخلجنگلها،انگیزهتجاوزبه
عرصههایطبیعیرادرجوامعمحلیجهت
فروش اراضی باال برده است).
طرحجایگزینبایدپساز نهاییشدنمنتشر
شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد .البته با
شناختی که از مشکالت جنگلهای شمال
ن گونه طر حها
کشور دارم بعید میدانم با ای 
قابلیت حلوفصل داشته باشد .طر ح
جایگزین تا آنجایی که اطالع دارم ،الگوهای
بهرهبرداریهای مختلف از مناطق جنگلی
ی کند .بهترین طر حها هم
شمال را تعریف م 
تا پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند
موفق نخواهند بود .برای مثال شما به تغییر
کاربریهایجنگلهاومراتعوسواحلدرچند
ن کهسالهاست
دهه گذشتهتوجه کنید.باای 
تصریح قانونی برای ممنوعیت تغییر کاربری

عرصههایطبیعیدر کشورداریمولینتوانستیم
ن کهطرح
جلویتغییر کاربریهارابگیریم.ای 
جایگزینبتواندمانعازسدسازیهاویااحداث
تلهکابین در جنگلهای شمال شود بسیار
بعیداست.سازمانجنگلهابهجایتمرکزبر
ارائه طر حهای متنوع باید مسئله را به شکل
ریشهای حل کند .باید دستگاه قضائی کشور
نسبت به پیامدهای تغییر کاربری جنگل
و مراتع توجیه شوند .باید از معامله اراضی
واقع در عرصههای طبیعی ،از صدور پروانه
ساختوساز در این اراضی ،از وا گذاری امتیاز
آبوبرقو گازوارائهخدماتشهریبهویالهای
غیرمجاز و از اجرای طر حهای عمرانی دولتی
جلوگیری شود .سازمان جنگلها باید روی
این مسائل تمرکز کند .باید قوانین قبلی را
بهروزرسانی کردودرصورتلزومقوانینجدید
را تنظیم و تصویب کرد.
تجاوز به عرصههای طبیعی به تابلوی
گویای«شکافطبقاتی» در جامعه تبدیل شد
جایی که قانونُ ،برش و کارایی الزم را ندارد
قطعاطرحیابرنامهنمیتواند کارکردمطلوبی
داشتهباشد،اماجداازتصویبقوانین کارآمد،
آیا با پذیرش همه مزایای سودمند «طرح
جایگزین»،بایدسرنوشتجنگلهایشمال
کشور را به اینگونه طر حها پیوند زد؟ شما
در مطلبی به این موضوع اشارهکرده بودید
که جنگلهای کشور چه آن دوران که در آن
جنگلداریاقتصادبنیان»انجاممیشد
«طرح
ِ
و چه این روزهایی که «طرح جایگزین»در
دست نگارش است« ،رهاشده» بود ،پس
فایده طرحی مثل طرح جایگزین چیست
و کلید رهایی از این وضعیت توجه به چه
مسئلهای است؟
همچنان بر «رهاشدگی» تاریخی جنگلهای
کشور تأ کید و پافشاری دارم ،ولی رهاشدگی
جنگلازدیدمنباآنچیزی کهمخالفینتوقف
ی گویند تفاوت بنیادین
بهرهبرداری چوبی م 
دارد .من قبال در این خصوص بهطور مبسوط
نوشتهام و گفتهام .تفکر مقابل ما ،تعطیلی
طر حهای جنگلداری و بهرهبرداری چوبی
را مصداق «رهاشدگی» جنگل میداند ،ولی
توضیح نمیدهد که شصت سال اجرای این
طر حها چه دستاوردهایی برای جنگلهای
شمال کشور داشته که با تعطیلی آنها در سه
سال گذشتهجنگلهارهاشدهاند؟رهاشدگی
جنگل از دید بنده و همفکرانم هزاران کاخ
–ویالی ساختهشده در عرصههای جنگلی
و ساحلی شمال کشور است .شما االن یک
وانت ایران چک به کالردشت ببرید زمین
ی کنید.یعنیخریدارهست
برایخریدپیدانم 
ولی فروشنده همچنان به امید افزایش بیشتر

قیمت ،زمین نمیفروشد .زمینی که معلوم
نیست چگونه تصاحب و تغییر کاربری یافته.
در ساحل دریای کاسپیان که سهم سرانه هر
ایرانیازبخشهایآزادآن کمترازنیممیلیمتر
است ،زمین تا متری پنجاه میلیون تومان
خریدوفروش میشود .در جواهر ده رامسر
صحبتاززمینمتریتاچهلمیلیونتومانیبه
گوشمیرسد.مافیایزمینوملک ُترکتازی
ی کندوهیچنظارتینیست.اینبورسبازی
م 
زمین و ملک و اخذ مجوزهای تغییر کاربری از
کجا هدایت میشود؟ زمینهای کشاورزی و
شالیزارهاروزانهدرحالتغییر کاربریهستندو
عرصههایطبیعیشمال کشوربهمکانیبرای
«تطهیرثروتهایبادآورده»و«پولهایبامنشأ
نامشخص»عدهایخاصتبدیلشدهاست.
بخشهایوسیعیازعرصههایطبیعیشمال
کشوربهواسطهفرموشکلساختوسازهااصال
دیگر شباهتی به سبک زندگی ا کثریت مردمی
که در این کشور زیرخط فقر زندگی میکنند و
سرانهمصرف گوشتآنهاازسرانهمصرفمردم
برخی کشورهایآفریقاییهم کمتراست،ندارد.
متأسفانه تجاوز به عرصههای طبیعی شمال
کشوربهتابلوی گویایشکافطبقاتیدرایران
تبدیل شده است .سدسازیها ،طر حهای
انتقالآبوپروژههایجادهسازیوعمرانیدر
جنگلهایشمالبیدادمیکند.چرایدامبه
ل کنترلرسیدهاست.مصادیق
مرحلهغیرقاب 
بارز «رهاشدگی» جنگلهای شمال ازنظر ما
اینهاست .خوب شما در نظر بگیرید تفکری
روبهروی ماست که خود را متولی بالمناز ع
و مطلق جنگل میداند و هرگونه اظهارنظر
مخالفیراحملبرنظرغیرکارشناسیودخالت
و اظهارنظر احساساتی و پوپولیستی میکند
اما تا کنون کوچکترین موضعی در برابر این
هجمهها و خسارتها به جنگل اتخاذ نکرده

و تنها راه نجات جنگلها را عملیات پرورشی
و جنگلشناسی بهداشتی و برداشت چوب
مطر ح می کند و معتقد است که تعطیلی
طر حهای جنگلداری موجب خسارت به
جنگل شده است.
چوب بهعنوان کاالیی تجمالتی ،از
زندگی ا کثریت مردم فاصله گرفته است
با این تفاسیر چگونه میتوان وابستگی
به برداشت از جنگلهای کشور را محدود
کرد تا نگرشی اقتصادی در این حوزه حا کم
نباشد؟
نخست اینکه باید بافرهنگسازی ،نیاز به
مصرف چوب را بیشازپیش کاهش دهیم.
البته چوب سا لهاست که کارکرد خود را
بهعنوان کاالیی اساسی و ضروری برای زندگی
مردمازدستدادهاست.آمارممکناستروند
مصرف چوب را افزایشی نشان دهد ولی سؤال
این است که این افزایش نیاز به چوب در کجا
مصرف میشود؟ اینطور نیست که ا گر امروز
چوب را از زندگی مردم حذف کنیم مشکل یا
نابسامانی خاصی ایجاد شود یا زندگی روزمره
دچار اختالل شود .برعکس کارکرد چوب و
چوب آالت امروز بیشتر جنبه فانتزی ،لوکس و
تجمالتیپیدا کردهاست.بههمینموازاتهم
چوب بهعنوان کاالیی تجمالتی و گرانقیمت
از زندگی ا کثریت مطلق مردم فاصله گرفته و
مصرف آن منحصر به زندگی قشر و طبقهای
بسیار محدودولیخاصاز جامعهشدهاست.
البتهبهموازاتافزایشقیمتچوبوتجمالتی
شدنآنموادجایگزیننیزواردبازارشدهاست.
یعنی ضرورتی ندارد جنس کتابخانه شخصی
من از چوب ملچ باشد یا تخت خواب با چوب
راش ساخته شود .اینکه ما جنگلهای
چهل میلیون ساله را بهرهبرداری کنیم تا فالن
سرمایهدار دور میز ناهارخوری ساختهشده با
چوب راش کباب میل کند یا روی صندلی با
چوب بلوط فضای مجازی خود را چک کند به
لحاظعدالتاجتماعیهممحلبحثاستو
توجیهپذیر نیست .ثروت عمومی باید کارکرد
و منافع عمومی داشته باشد .منافع عمومی
جنگلهای شمال بهعنوان یک ثروت ملی
ایجاد یک زیستبوم منحصربهفرد یا تولید
ساالنهدستکم2میلیاردمترمکعبآبشیرین
ورایگاناست کهمنافعآنمتوجها کثریتمردم
است نه منحصر به سودجویی و تجملگرایی
عدهایخاص.آنعدهخاصهما گرهوستخت
و کمد چوبی دارند ،مسیر واردات در این کشور
برایهمهاجناسباز است.چوبخارجیوارد
کنند و هرچیزی که میخواهند بسازند .کسی
مانعنیست،امااینکهجنگلهایارزشمندما
کهدرمحاصرهتغییر کاربریها،زمینخواریهاو

چرایافسارگسیختهداموهجومآفاتناشناخته
وآتشسوزیهاوجادهسازیهاوسدسازیها
و دهها بالی دیگر است بخواهد به بهانه ایجاد
اشتغال و  ...تبدیل به چوب آالت گرانقیمت
درخانهعدهایخاصشود،پذیرفتنیومنطقی
نیست.بنابراینبرای کاهشوابستگیبهچوب
جنگلهای شمال اوال باید با فرهنگسازی،
مصرف همین مقدار چوب را هم در بخش
صنعت کاهشدادودیگراینکهازطریقواردات
نیازهای خاص را فراهم کرد.
و سخن آخر....؟
درپایانضمنتشکرازشماورسانههایمتعهد
ی کنمبهسایرمشکالتمنابع
کشوردعوتم 
طبیعیبهویژهدرحوزهجنگلهای کشورهم
ورود نمایید .هرچه در این مسائل بگوییم و
بنویسیمومنتشر کنیمدربرابرحجموسرعت
دستدرازیهابهجنگلهاوثروتهایملی
وطبیعی کماست.بهرهبرداریچوبییکیاز
معضالتبود کهخوشبختانهبهشکلقانونی
متوقف شد .ا گرچه تالش برای پاسداری
همهجانبه از این قانون مترقی و گنجاندن
اینقانوندربرنامههفتمتوسعه کل کشورهم
ضروریاستوپیگیریرسانههارامیطلبد
ولیاینهمهمشکالتجنگلهایمانیستو
نبایدصرفاروییکموضوعمتمرکزشویم.االن
مادومشکلاساسیداریمدرحوزههیرکانی.
یکی چرای افسارگسیخته دام است که دارد
بهشکلخاموشوالبتهباپرچموشعارتولید
گوشت و ماست و دوغ و پشم ،ریشه خا ک و
جنگلرامیخشکاندودیگریهمینمسئله
شوم تغییر کاربریهاست که متأسفانه در
حالشدتیافتنهمهست.خواهشمناز
رسانههایمتعهدایناست کهفقطمتمرکز
رویبهرهبرداریچوبینباشندودرمورداین
دو موضوع مهم هم تالش کنند.

