بهاری که تاریک اندیشان تلخش کردند

 --مهر آفاق مقییم نیایک

بهار امسال با دربدری و فریاد مردم شمال در گلستان از بیست و هشتم اسفند رش وع و کماکان در دیگر نقاط ایران با برنامه ها و
سیاستهای غلط و ساخت و سازهای رانت خوران اقتصادی نظام رسکوبگر ادامه دارد  .بورژوازی سنیت ارتجایع جهت پر کردن
جیبهای گشاد خود ،کشور را به نابودی و مردم را به فقر و فالکت کشاندند  .در سال ۱۳۸۹که جنگلهای گلستان به آ تش کشیده
یگ
شد با هر مازندراین که تجربه زند داشت به صحبت یم نشسیت میگفت  :این قوم بربر را ما میشناسیم درختان را قطع کردند و
بعد آن را به آتش کشیدند ،البته من دلیل مستند ندارم و به این موضوع نیم پردارم ویل حیس به من میگوید  :مردم کشورم
شناخت تارییخ قوی از این قوم بربر که به جان و مال و آزادی و زندیگ خصویص مردم هجوم برده اند ،دارند این حاکمان کساین
هستند که هیچگونه توجه و نگاه اکولوژیک به محیط زیست و جنگل ندارند و جنگل را به چشم چوب و الوار یم بینند و با سود
جویی و رانت خواری ،بسرت را برای سیل مهیا میسازند و آنقدر درنده خو هستند که با وقاحت و کرب و غرور حیواین در جواب
یگ
زین که از بدبخیت و آواره سیل فریاد بر میاورد ،تاریک اندیشان به او یم گویند  :تو که سالیم و از کنارش میگذرند  .حاکمان
مسلط بر گلستان از بدو انقالب شکست خورده تا کنون به عنوان اصالح طلب بر مردم منطقه حکم مری انند و کساین هستند که
در تعینی استاندار و نمایندگان مجلس نقش اسایس و به عنوان امام جمعه و نماینده والیت فقیه در استان عمل میکنند و به
جنگلخوار منطقه مشهور هستند و به جان جنگلهای هری کاین افتادند که باز مانده از دوران سوم زمنی شنایس و عرص یخبندان و
در واقع یادگاری از اولنی دوره جنگل روی زمنی هستند که در تمام دنیا به هری کاین معروف و جزء قدییم ترین جنگلها محسوب
میشوند و در ایران ،جنگل های مختلط کاسپیین هری کاین از جمهوری آذربایجان رش وع و تا گلستان امتداد دارد و در واقع منبع
حیات منطقه و کشور محسوب میشوند ،چون جنگلها و مراتع با جذب دی اکسید کربن به عنوان مهمرت ین گاز گلخانه ای گرمایش
زمنی را کنرت ل میکنند و همچننی به عنوان سدهای طبییع جلو رسعت سیالب را میگری ند و مزی ان نفوذ آب به سفره های زیر
زمیین را افزایش و در نتیجه از وقوع سیالبهای مخرب میکاهند .آنها علری غم آگاه بودن به این َ
مسله بدلیل سود جویی و مهم نبودن
یگ
زند انسانها به غارت و چپاول آن میرپ دازند ،چون بسیاری از آقا زاده های ژن برتر در خارج از کشور در امنیت به رس میرب ند و
با پولهای کالن بدست آمده از این مسری ،که آنها با بریدن درختان ،مواد اولیه کارخانه های نور مفیدی و سایر غارتگران را تامنی
میکنند و اینها تشکیالت مخوف نهادهای امنییت را در اختیار دارند و به نابودی جنگل ها کمر بستند ،طوری که روند تخریب و
نابودی جنگلها به دلیل سوء مدیریت دولت و قدرت نماینده ویل فقیه در استان ،بر پایه گزارش بانک جهاین میانگنی ساالنه نابودی
جنگلهای خزری در ایران چهل و پنج هزار هکتار معادل چهار و سه دهم درصد از کل مساحت جنگلهای این ناحیه و سه درصد از
کل جنگلهای کشور است و این نابودی در دولت نهم با واگذاری این ذخری ه گاههای میل به بخش خصویص شتاب بیشرت ی گرفت و
مسولنی جنگلها و آبخزی داری ،به نویع از پذیرش َ
بدالییل ،چندین سال َ
مسولیت در قبال آن شانه خایل میکردند .از سال -۱۳۸۳
 ۱۳۶۳نزدیک به بیست و دو هزار هکتار از جنگلهای شمال بویژه در نوایح باال دست از میان رفت و این در حایل صورت گرفت
که این استان در سالهای گذشته به دلیل نابودی جنگل ها و فرسایش خاک با سیل های متوایل روبرو بود  .یک سال پس از تخریب
باغ کشاورزی یک صد ساله گرگان در سال ، ۱۳۸۹غارت منابع طبییع استان به مسری منطقه ای در محوطه ناهار خوران به
عنوان نور الشهداء رسید و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان حدود ده هزار مرت مربع زمنی از ارتفاعات
جنگل های طبییع این ناحیه را برای تاسیس موزه در اختیار گرفته و یب توجه به مخالفتهای کنشگران و فعاالن محیط زیست
اقدام به قطع درختان و خاک برداری یب سابقه در منطقه کرده و بعیض از فعاالن محیط زیست چون الهه موسوی را به دادگاه
احضار کردند  .در آن مقطع هیچ جنایح به اصطالح اصولگرا و اصالح طلب اعرت ایض نکردند چون نور مفیدی اصالح طلب برای
کارخانه های خود به الوارهای رایگان و سود های رسشار آن نیاز داشت .مؤسسه نور بعنوان زیر مجموعه حوزه علمیه گرگان
زیر نظر نورمفیدی اداره میشود و در سال  ۱۳۹۵که دولت تحت فشار فعاالن محیط زیست طرح تنفس جنگل به مدت ده سال
را مطرح کردند با مخالفت شدید سه نماینده جنگل خوار شمال قرار گرفت و نامه به مجلس نوشتند و مخالفت خود را اعالم
کردند و این الیحه رد شد  .این استان حدود بیست سال قبل از استان مازندران جدا  ،و بودجه های کالین به استان اختصاص داده
یگ
یگ
شد ،این بودجه ها به جای سازند به جیب رانت خواران منطقه به رسکرد نور مفیدی رسازیر شد و به علت بیکاری و فقر،
یگ
فاصله طبقایت افزایش یافت در سایه سیاست آنها جنگلهای منطقه به نابودی کشیده شدند .در سال  ۱۳۸۰سیل بزر در گلستان
جاری شد ،که مرگ بیش از چهار صد نفر از هموطنان ما را به همراه داشت و عامل اصیل آن سد سازی و جنگل خواری عوامل
یگ
نظام فاشیسیت حاکم بود که زند را هر روز بر مردم تنگ تر میکند در همان سال رییس جمهور وقت پس از سفر خود به استان

گلستان ،هیایت را جهت تعینی علتهای سیل مشخص کرد ،تا از تکرار آن جلوگری ی کنند ،نتیجه برریس هیات ،کاهش پوشش گیایه
جنگیل ،مرتیع در باال دست شناخته شد و این نظر تمام کارشناسان وقت جنگلباین و کارشناسان محیط زیست و بخیش از بدنه
کارشنایس سازمان جنگلها بود از آنجا که رانت خواران اقتصادی ایران منافع مشرت ک دارند بالفاصله سیاست سازمان جنگلها و
مراتع و آبخزی داری کشور بر آن شد تا گزارشهای اعالن شده را نیف کرده و به یکباره اعالم کردند ،که روند تخریب و کاهش
سطح پوشش گیایه ایران در شمال کشور متوقف شده است و محاسبه مزی ان جنگلها و مراتع برریس شده را عجیب و غری علیم
خواند ،و علت سیل را شکسنت سد خایک روستای دشت اعالم کرد درواقع نابودی جنگلهای هری کاین  ،قبل از انقالب به دلیل بهره
وری رش کتهای نظری نکا چوب و کاغذ رش وع و با افزایش کارخانه ها که حدود بیست کارخانه در اطراف آن به نور مفیدی تعلق
دارد تحت پو شش بهره وری ،بهرت ین جنگلهای هری کاین را به دالر تبدیل کردند و سازمان جنگلها مدیع است که در قبال بهره
برداری و برداشت توسط پیمانکاران بخش خصویص جنگل کاری صورت میگ د آنها ذکر نمیکنند که این جنگل کاری در اکرث
ری
موارد به علت عدم کنرت ل ،ناموفق بوده و مراقبت بعداز کاشت صورت نگرفته است نمونه آن در اسفند ۱۳۹۳به مناسبت روز
منابع طبییع گفتند ،یس میلیون اصله نهال کاشته شد که اگر واقیع بود و رشد میکرد همه کشور امروز جنگل بود  .با قطع
درختان کهنسال از نظر علیم حیت درختان ده و بیست ساله هرگز ارزش اکولوژییک و کارکرد طبییع آنها را ندارند و بارها فعاالن
محیط زیست به آن پرداختند جنگلهای هری کاین فقط با قطع درختان روبرو نیستند ،گاها با آتش سوزی های عمدی نزی مواجه
میشوند در سال ۱۳۸۹با آتش سوزی که از نوزده مرداد رش وع و به مدت دو ماه به دلیل یب لیاقیت و عدم مدیریت و عدم همکاری
ارگانها ادامه داشت و حدود هشتصد هکتار از جنگلهای آن به خاکسرت تبدیل شد که نمونه یب لیاقیت دستگاه بوروکرایس رسمایه
داری سنیت تجاری در مواجهه با بحران است  .بعد از آن َ
مسولنی خود به صدا در آمده و میگفتند آتش سوزی در این جنگل بیش
از حدمتعارف رخ داده و غری معمول است ،رییس پارک میل گلستان گفته بود که نود و نه درصد آتش سوزی عمدی است ویل آن
را به شکارچیان و کشاورزان اطراف آن مربوط دانسته است  .در روزهایی که آتش سوزی صورت گرفته بود نه از بالگرد هوایی
خرب ی برای کمک بود نه از ستاد بحران در واقع این محیط بانان و گروه های امداد ،مردم و اعضاء سازمان منابع طبییع و هالل
احمر بودند که با دست خایل به اطفای حریق یم پرداختند ،همان افرادی که از تبدیل شدن جنگل سزب به بیابان فریاد مزی دند و
حارض نبودند رخت سیاه بر بدن جنگل پوشیده شود ،در واقع رانت خواران با قطع درختان کهنسال افرا و بلوط وچنار رش ایط
یگ
محیط را برای بسرت سیل مهیا میکنند ،به طوری که با بارند بیش از سیصد مییل مرت در حدود یس و پنج ساعت گنبد را غرقاب
میکند و شمار زیادی از خانه ها در اق قال و بندر ترکمن و گمیشان ویران میشود ،و اینجا باز طبقات پاینی هستند که آسیب
پذیرند و خانه های گیل آنها تاب مقاومت در مقابل سیل را ندارند
جالب اینجاست که هزار جرییب نماینده گرگان و اق قال گفته بود آنها یک هفته قبل سیل را پیش بیین میکردند ومیبایست سدها
را خایل و قبل از آن گل و الی آن را الیرویب میکردند که انجام نشد و د ر استاین که بیش از بیست کارخانه چوب متعلق به نور
مفیدی و پرسش وجود دارد و به جنگل خوار منطقه شهرت دارد و در استاین که تجربه سیل های یپ دریپ را داردامان از وجود
داشنت یک بیل مکانییک یا قایق ،طوری که مقامات محیل هم صدایشان بلند شد که ،چطور نیم توانیم این امکانات را پس از بیست
سال از سیل قبیل داشته باشیم  .نور مفیدی با سیاست پو پو لیسیت خود پس از سیل در نماز جمعه از َ
مسولنی و دولت جهت
کمک به مردم منطقه به خصوص اق قال یاری میطلبد و شتاب کمک را خواستار میشود  .دولت مرداین که جز اختالس و دزدی و
ثروت اندوزی و جنگ افروزی در منطقه با مالیات و پول نفت ،انگار وظیفه دیگری ندارند آنها با الیگاریش مذهیب خود هر روز
یگ
زند را بر مردم تنگ تر میکنند ،آنها اگر توان بازسازی و تجربه اندوزی در جهت منافع مردم را داشتند ،پس از سیل های متوایل
در گلستان به استقبال ارزیاب کنندگان واقیع سیل در سال  ۱۳۸۰مری فتند و آنها را به زندان نیم انداختند و با تهدید عده یی را
یگ
حذف نمیکردند .چننی نظایم فقط به رسمایه اندوزی یم اندیشد و امروز شاهد آواره و فقر و فالکت و درگری شدن مردم در
سیالبهایی که از رش ق مازندران رش وع و نظری آن را با شدت بیشرت در شری از و لرستان شاهد هستیم که همه آنها نتیجه رانت
خواری َ
مسولنی در تخریب جنگلها و مراتع ،سدسازی غری اصویل و عدم زهکیش و الیرویب ها ،تغیری کار بری زمینهای کشاورزی
جهت ساخت و سازها و ساخنت جاده بدون در نظر گرفنت ساختار مهندیس و عواقب آن ،علری غم تذکر فعاالن محیط زیست
یگ
میباشد  .فقط با استقرار سوسیالیسم و نابودی نظام جمهوری اسالیم است که مردم ما میتوانند معین زند و شادی را حس
یگ
کنند ناگفته نماند که بالیای طبییع در همه دنیا امکان پذیر است اما چگون پیشگری ی و مقابله با آن است که ماهیت نظامها را
مشخص میسازد .نظام رسمایه داری سنیت ارتجایع جمهوری اسالیم توان بازسازی و ساخنت را ندارد در واقع در لجن ،گل
پرورش نیم یابد باید سیستم اجتمایع و اقتصادی آن تغیری یابد چون اگر از چننی تواین برخوردار بود مردم ما بعد از چهل سال

شاهد ویراین و فقر و فالکت و درگری شدن با سیل خانمان سوز نبودند نری وهای پیرش و همگام با توده ها باید توان خود را در
یگ
 .همبست و همرایه در جهت براندازی این نظام هموار سازند

