
63636363        
        

 

 

 

13    89    

  هاي زاگرسكابوس آتش جنگل

  در مريوان و سروآباد

 آتش كابوس گرفته، صورت وجداني ضد و انساني ضد و دلخراش اقدامات از يكي

 در ويژه به را ديار اين مراتع و هاجنگل از هكتار هزاران كه است كردستان هايجنگل

  .است برده فرو خود كام به وسروآباد مريوان هايشهرستان

 يكـي يكـي  اول هـا درخـت  شد، آغاز 86 سال از ماجرا

 نگـران  زياد را محلي مردم مسأله اين و شدند حريق طعمه

 بـين  از بـه  شروع جنگل هكتار هكتار ناگاه به اما كرد،نمي

 جنگـل  هكتـار  هـزار  هكتار هزار امروز كهاين تا كرد رفتن

  .شودمي خاكستر

 580 اسـت  نكردستا هايجنگل كابوس اكنون آتش

 گذشـته  مـاه  5 طي زاگرس هايجنگل در سوزي آتش بار

 دهنده تكان شدت به آمار سروآباد و مريوان در تنها هم آن

 آن از حـاكي  گوناگون گزارشهاي .است اي كننده ونگران

-سـوزي  آتـش  علت به زاگرس منطقه وحش حيات است

 گرفتـه  قرار خطر معرض در شدت به فراگير و روز هر هاي

 هـر  قلـب  انـد سوخته آتش در كه حيواناتي شاهدهم .است

 فراگيـري  دامنه .آوردمي درد به را – قلب صاحب – انسان

 از نيـز  تيزپـرواز  عقابهـاي  حتـي  كـه  اسـت  حدي به آتش

 واسطه به كه عقابهايي وجود نيستند امان در آن هايشعله

 توسـط  و داده دسـت  از را پرواز قدرت هايشانبال سوختن

 تأييـد  را گفتـه  اين اندگرفته قرار درمان تتح محلي افراد

 دهنـده  تـشكيل  هـاي گونه باالي فهرست از غير .كندمي

 اند،رفته بين از سوزيآتش اثر در كه منطقه گياهي پوشش

 دهنـده  تكـان  شدت به نيز فاجعه اين قرباني جانوران آمار

 نـام  شـده  حريـق  طعمـه  حيوانـات  سياه فهرست در .است

 انقـراض  حال در هايگونه از كه ...و بز كل، خرس، پلنگ،

  .خوردمي چشم به هستند نيز كشور شده حفاظت و

هـاي  سـوزي جنگـل   گرچه داليل متعددي براي آتـش     

تغيير شرايط اقليمـي،   :  آن از قبيل   اطرافمريوان و شهرهاي    

ــي  ــامي، ب ــاي نظ ــودجويي و  مانوره ــسافران، س ــوجهي م ت

ر قاطبـه مـردم      گزارش شده اما باو    ...طلبي دالالن و  فرصت

 متأســفانه همچــون بــسياري ديگــر از مــسايل و –منطقــه 

 داير بر امنيتي و سياسي بودن ماجرا و تعمـدي           –مشكالت  

روپوش و نقـاب   مشاهده موارد متعدد افراد با    . بودن آن است  

زدن جنگل از طرف مـردم منطقـه از         بر چهره در حين آتش    

ه و عـدم    توجهي مسئولين مربوطـ   مباالتي و بي  سو و بي  يك

همكاري با مردم و بعـضاً ايجـاد اخـالل و مزاحمـت بـراي               

نمايند از دگـر  افرادي كه مبادرت به خاموش كردن آتش مي   
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سو به شدت گمانه سياسي و امنيتي بودن موضوع را تقويت           

  .نمايدو حتي تأييد مي

واقعيت تأسف بار و سئوال برانگيز آن اسـت، گرچـه           

هـا بـر عهـده       جنگـل  مسئوليت اطفاء حريق و حفاظت از     

ها و مراتع قرار دارد، اما كل       يگان حفاظت سازمان جنگل   

تشكيالت اطفاء حريق در شهرستان مريـوان بـا وسـعت           

 12هـزار هكتـار تنهـا بـه دو اكيـب          120جنگلي بيش از    

شود كه آن هم بـه صـورت پيمانكـاري    نفري محدود مي 

كه در حـال حاضـر قـرارداد        مشغول به كارند و جالب اين     

ري آنها نيز مدتهاست بـه پايـان رسـيده و ايـن گـروه               كا

-اطفاء حريق در هفتـه     هايعمالً در هيچ يك از عمليات     

  .اندهاي اخير شركت نكرده

 شدت به سوزيآتش وقوع هنگام در مسئوالن حضور

 ياوربي و تنها محلي مردم و است برانگيز سئوال و رنگكم

  .روندمي آتش جنگ به خالي دست با و

 و مريـوان  مراتـع  و هـا جنگـل  سـوزي  آتـش  يماجرا

 فاجعـه  يك به عمالً و گذشته هم بحران از اكنون سروآباد

 تمهيـداتي  هـيچ  حال به تا كه شده تبديل محيطي زيست

  .است نگرفته صورت آن مورد در

 مردمـي  اعـضاء  روزيشـبانه  و جـدي  اقدام و فعاليت

ـ  اقل با حريق اطفاء در »مريوان چيا سبز انجمن«  اتامكان

 تحـسين  خور در و ستودني استامري داوطلبانه صورت به

 حامي بدون و داشتيچشم هيچ بدون كه عزيزاني تقدير؛ و

 سـوختگي،  جملـه  از عديـده  مـشكالت  تحمـل  بـا  ياور و

 آتش در محاصره خفگي، بريدگي، شكستگي، مارگزيدگي،

 و مـشغول  حريق اطفاء به طلبانهودا ديگر جدي خطرات و

  .كنندمي سازماندهي امر اين در را محلي مردم

 و تـالش  عزيزان اين به نباشيد خسته ضمن "ما راه"

 و طبيعـت  دوسـتداران  ايـن  بـه  و سـتوده  را آنان فداكاري

 درود غيرت با و دوست نهمي مرزداران اين زيست، محيط

 خواسـت  در كردسـتان  شـريف  مردم عموم از و فرستدمي

 بـه  و نبـوده  اوتتفبي آتش كردن خاموش امر در نمايدمي

 و توصيه به بنا شودمي يادآوري .بشتابند عزيزان اين ياري

 بين از را درختي شاخه كس هر« اسالم مبين دين فرامين

 در و »باشـد  شكـسته  را ايفرشـته  بال است آن مانند ببرد

 نجـات  ماننـد  به درختي تنه و شاخه نجات مخالف مفهوم

  .است ايفرشته جان و بال

 !سـهوي  يـا  عمـدي؟  باشـد  هرچـه  سوزي آتش دليل

 و كـاري كم هرگونه و بوده حكومت عهده به آن مسئوليت

 و محكـوم  قويـاً  زمينـه  ايـن  در امر مسئولين انگاريسهل

  .است مذموم

ــه در ــوم از خاتم ــسوزان عم ــان و دل ــر كارشناس  ام

ــا شــودمــي درخواســت ــين ب ــشريح و تبي  و مخــاطرات ت

 ديگـر  بـر  محيطـي زيـست  فاجعـه  اين از ناشي پيامدهاي

 آگـاه  را همگـان  ديگـر  كـشورهاي  حتـي  و كشور مناطق

 و انگـاري  سـهل  يا و احتمالي آمرين و عاملين به و ساخته

 طبيعـت  مـرگ  بـا  كـه « دهند هشدار مسئوالن توجهيبي

 .»رسدمي فرا همگان مرگ
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