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ــا  ــروری، 1393(، ام ــد )ک ــد می پیمای ــا اب ــده را ت ــی تکرارکنن تحول
هــر نــوع بهره بــرداری کــه ناشــی از سیاســت های اقتصــادی حاکــم 
ــا  ــه ت ــی بلک ــه تاریخ ــان مرحل ــا در هم ــت، نه تنه ــه اس ــر جامع ب
ابدیــت مســیر تــوده را تغییــر می دهــد و هرچــه تحــوالت اقتصــادی 
ــری را  ــران ناپذیرت ــات جب ــتم ها ضرب ــد، اکوسیس ــر باش متالطم ت

ــد.  ــل می کنن تحم
از  بهره بــرداری  ادوار تاریخــی  ارتبــاط، می تــوان  ایــن  در 
ــرد: ــیم ک ــز تقس ــت دوره متمای ــه هش ــمال را ب ــای ش جنگل ه

1. دوره بی خبری
2. دوره واگذاری امتیازها

3. دوره تمرکز قدرت
4. دوره وابستگی نواستعماری 

5. دوره درآمدهای کالن نفتی و تسریع در بهره برداری
6. دوره انقالب اسالمی، نفی گذشته ها تا پایان جنگ تحمیلی   

7. دوره واگذاری
8. دوره شبه بیداری

دورهبیخبری
از  بعد  ایران  قمری،  قرن چهاردهم هجری  اول  به  مانده  دهه  تا یک 
نادر گویی به خوابی خوش فرو رفته است. در حالی که اروپا اولین 
گام های صنعتی شدن را پشت سر گذاشته و تولید کارگاهی جای خود 
را به تولید کارخانه ای می دهد، شاهان نگون بخت قاجار و نگون ساز 
ایران برای تطویل سلطنت خود به تحمیق مردم ادامه می دهند )اشرف، 
1359؛ تیموری، 1363؛ مارکام، 1364(. در این دوران، بهره برداری از 
جنگل های شمال به صورت سنت چند هزار ساله چرای دام در عرصه و 
استفاده از چوب برای سوخت، ساختمان و ابزار کشاورزی ادامه دارد. 
در نوشته های یکی از مستشرقین، صحبت از چوب هایی به میان می آید 
که از جنگل های شمال به کناره های خلیج فارس حمل شده بودند تا نادر 
شاه پایه های نیروی دریایی خود را بر آنها بنا نهد )حجازی، 1348(. 

مقدمه
سیاســت را می تــوان به عنــوان دورنمــای عصــاره تحــوالت 
ــای  ــود پیامده ــا خ ــادی ب ــوالت اقتص ــرد. تح ــان ک ــادی بی اقتص
ــای  ــا و واکنش ه ــد و در کنش ه ــان می آورن ــه ارمغ ــی ب اجتماع
پیاپــی باعــث حرکت هــای اجتماعــی می شــوند. گرچــه بســیاری 
ــی از  ــرکات را ناش ــن ح ــده ای ــی عم ــوم اجتماع ــای عل از علم
برهم کنش هــای درونــی جامعــه می داننــد، امــا هرچــه ارتباطــات 
ــتری  ــی بیش ــه یگانگ ــود، جامع ــر می ش ــع افزون ت ــن جوام بی
ــم گذشــته خــود را  ــل، مفاهی ــرات متقاب ــد. در نتیجــه تأثی می یاب
از دســت می دهنــد و به صــورت قطــب عمــل می کننــد. در 
تحــوالت اقتصــادی، قطــب- پیرامــون به صــورت یــک واقعیــت 
ــب-  ــادی قط ــول اقتص ــل تح ــود. حاص ــدار می ش ــی پدی جهان
پیرامــون، یکــی از عوامــل تأثیر گــذار بــر تخریــب منابــع طبیعــی 

.)Amin, 1973( در درون کشــورهای پیرامونــی می شــود
ــه ای  ــر زمین ــران را در کمت ــی ای ــع طبیع ــرداری از مناب بهره ب
ــب نباشــد و جنگل هــا و  ــا تخری ــه همــراه ب ــت ک ــوان یاف می ت
ــتند  ــتثنی نیس ــورد مس ــن م ــمال در ای ــای ش ــژه جنگل ه به وی
)ســاعی، 1321؛ ملکــی، 1367؛ ســعید، 1376؛ جوانشــیر، 
ــگل،  ــرداری از جن ــک، 1384(. سیاســت های بهره ب 1378؛ بوب
ــوالت  ــدا از تح ــر، ج ــرداری دیگ ــوع بهره ب ــر ن ــد ه همانن
اجتماعــی، مفهومــی نــدارد. ســازمان تولیــد بــرای بهره بــرداری 
از جنــگل در هــر بــرش تاریخــی، تابعــی از قوانیــن حاکــم بــر 
جامعــه در آن دوره اســت. اشــکال بهره بــرداری از جنــگل کــه 
نشــانه وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، تاریخــی و فرهنگی هر 
زمانــه اســت باعــث تحــوالت متفــاوت بعــدی رویشــگاه های 
ــرای  ــز ب ــی نی ــاظ طبیع ــه را از لح ــود و زمین ــی می ش طبیع
ــد  ــاده می کن ــد آم ــت باش ــه می توانس ــر از آنچ ــی غی تحول
ــتم های  ــر اکوسیس ــاده، اگ ــی س ــه بیان )Saeed, 1999(. ب
ــی،  ــوده طبیع ــر ت ــوند، ه ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــی ب طبیع
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البته، نوشته های مستشرقین عالوه بر خبر دادن از منابع ثروت در مناطق 
مختلف کشور، سرمایه گذارانی را که در آن موقع برای تأمین مواد اولیه 
و جذب منافع اقتصادی کره زمین را درمی نوردیدند، به اهمیت وفور 
منابع طبیعی در استان گیالن و مازندران متوجه می سازد. همان طور که 
می توان تصور کرد انگلیسی ها پیشتاز شدند و اولین امتیاز بهره برداری 
از کلیه منابع ایران را به دست آوردند )کرزن، 1349؛ تیموری، 1363؛ 

.)Adle, 2005 بنان، 1370؛

دورهواگذاریامتیازها
سـرمایه داری نوپـای انگلیس برای تأمیـن مواد اولیه مـورد نیاز صنایع 
خـود از طریـق کشـف و تصاحـب مناطـق جدیـد، از پـای درآوردن 
کشـورهای مسـتقل و تحت الحمایگی کشـورهای وابسـته به اخذ امتیاز 
می پـردازد )نعمانـی، 1354؛ مـارکام، 1364(. در نتیجـه، در 25 ژوئیـه 
1872 میـالدی )1251 ه.ش( طـی قراردادی سـند واگذاری ثروت های 
مملکـت و از آن جملـه، جنگل هـا را بـه نـام یـک انگلیسـی بـه نـام 
 :)Graham, 1978 بـارون جولیـوس رویتر«  زدنـد )کـرزن، 1364؛«
»دولـت ایـران بـه  حکـم ایـن قرارنامـه بـه اصحـاب این امتیـاز حق 
مخصـوص و امتیـاز انحصـاری و قطعـی می دهـد کـه در مـدت طول 
ایـن امتیـاز در جنگل هـای ایـران کار بکنـد و این جنگل هـا را به کار 
بینـدازد و از آنهـا تمتـع بردارند- این نـوع کار کـردن و تحصیل تمتع 
کمپانـی در جنگل هـای ایرانـی به هر ترتیبی که باشـد و بـر هر زمینی 
کـه بـا امضـای ایـن قرارنامـه زراعـت نشـده باشـد جایـز و معمـول 
خواهـد بـود- در جایی کـه کمپانی درخت هـای آنجا را بریده باشـد، 
هـر اراضـی کـه دولت بخواهد بفروشـد، کمپانی قبـل از همه کس حق 

خواهـد داشـت کـه آن اراضـی را از دولـت بـه قیمت متداولـه بخرد. 
دولـت ایـران در منافـع خالـص ایـن جنگل هـا سـالی صـدی پانزده 

حـق خواهد داشـت.« 
در ایـن دوره تاریخـی و به ویـژه در نیمـه اول قـرن چهاردهـم قمری 
بیسـتم میـالدی(  اوایـل قـرن  )نیمـه دوم قـرن سـیزدهم شمسـی، 
امتیازهـای مشـابه دیگری به اتباع سـایر کشـورها از جمله روسـیه، 
یونـان و فرانسـه در مـورد بهره بـرداری از جنگل هـای شـمال ایـران 
داده شـد )مدنـی و همـکاران، 1393 و 1395(. در اواخـر ایـن دوره 

دولـت بر اثـر برخورد اتفاقی بـه آمار گمرکی متوجه فایـده و اهمیت 
اقتصـادی جنگل هـا می شـود )بنـان، 1370(.

دورهتمرکزقدرت
انقـالب مشـروطیت، بـا هـدف مهـار هـرج و مـرج و سیاسـت های 
بنیـان برانـداز اقتصـادی حاکـم بـر کشـور در اواخر دوران سـلطنت 
قاجـار شـکل گرفـت که به علـت فقـدان یـک برنامه منسـجم، خود 
دچـار هـرج و مرجـی شـد کـه بعـد از کـش و قوس هـای متوالـی 
سـرانجام در آخریـن روزهـای اسـفندماه سـال 1299 رضاخـان را 
 Kataouzian, بـر اریکـه قـدرت نشـاند )اکبـری و واعـظ، 1390؛
2004(. در ایـن زمـان، در وزارت فوائـد عامـه، فالحـت و تجـارت 
وقـت یـک سـازمان ابتدایـی بـرای اداره جنگل های شـمال به وجود 
آمد )جوانشـیر، 1378؛ شـامخی، 1388(. وظیفه این سازمان عبارت 
بـود از: الـف- نقشـه برداری از جنگل هـا، ب- تفکیـک جنگل هـای 
دولتـی از شـخصی و ج- تعییـن جنگل هـای بکـر و قابل اسـتفاده از 

جنگل هـای مخروبـه و بوتـه زار.



بی شـک تفکیـک جنگل هـای مخروبـه از بکـر نـه بـرای 
احیـا بلکه بـرای احصاء مناطـق قابل بهره بـرداری صورت 
گرفـت. در اولیـن تصویب نامـه هیئـت دولـت در مـورد 
عامـه، فالحـت  فوائـد  وزارت  )سـال 1303(،  جنگل هـا 
 Saeed,( و تجـارت ملـزم بـه حفـظ جنگل هـا می شـود
1999(، اجـازه قطـع درختـان صنعتـی و غیرصنعتـی تحت 
نظـارت ایـن وزارتخانـه قـرار می گیـرد و صدور چـوب به 
خـارج از کشـور نیز منـوط به اجـازه این وزارتخانه اسـت. 
مهـم ایـن اسـت کـه قطـع درختـان صنعتـی در جنگل هـای 
اربابـی نیـز بـدون اجـازه وزارت فالحـت ممنـوع می شـود 

)شـامخی، 1388(. 
در سـال 1321 هم زمـان بـا تصویـب »قانـون راجـع بـه 
جنگل هـا«، نشـانه گذاری بـا چکـش بـه تصویـب می رسـد 
و در سـال 1327 »بنـگاه جنگل هـا« بـرای اداره جنگل هـا 
تشـکیل می شـود )جوانشـیر، 1378(. مشـخصه عمده این دوره 
به وجـود آوردن یـک نظـام اقتصـادی متمرکز اسـت کـه دولت 
رضاشـاهی می بایـد تمـام اهرم هـای آن را در دسـت داشـته 
باشـد و دولتـی مقتـدر در کشـور به وجود آیـد که بتوانـد منافع 
قدرت هـای خارجـی و اتبـاع داخلی آن را تأمین کند )سـوداگر، 
 .)Katouzian, 1987 1357؛ رزاقـی، 1364؛ نجاتـی، 1371؛
در ایـن دوران جنـگل به عنـوان یک منبـع درآمد دولتـی، مد نظر 

قـرار داشـت. همزمـان کشـورهای خارجی نیـز درصدد گرفتـن امتیاز 
بهره بـرداری از جنگل هـای ایـران بودند و مالکان خصوصـی به افزایش 
سـطح زمین های کشـاورزی خـود می پرداختنـد )saeed, 1999(. در 

ایـن شـرایط دام هـای مالـکان نیز بـه چـرا در جنگل مشـغول بودند.

دورهوابستگینواستعماری
در شـهریور 1320 بـا شـروع جنـگ جهانـی دوم، منافـع قدرت های 
جهانـی دیگر احتیاج به دولتی که رضاشـاه نماینده آن باشـد، نداشـت 
)اکبـری و واعـظ، 1388؛ Katouzian, 1987(. نبـود کنتـرل دولتی، 
هـرج و مرج هـای ناشـی از جنـگ و وجـود ارتش هـای بیگانـه در 
خـاک کشـورمان باعـث به وجـود آمـدن فضایی آزاد و متشـنج شـد 

)سـوداگر، 1357؛ نجاتـی، 1371؛ رزاقـی، 1367(.
نهضـت ملـی شـدن صنعت نفـت، بـا خـود تحرکـی در نیروهای 
ملـی به وجـود آورد کـه بهره بـرداری همراه بـا حفاظـت از منابع ملی 
بخـش عظیـم آن را تشـکیل مـی داد. با کودتـای 28 مردادمـاه 1332 
دورانـی از وابسـتگی نوع جدید در ایران شـروع شـد. الگوهای غربی 
Katou�(  بـدون توجـه بـه نیازهـای داخلی نتیجـه ایـن دوران اسـت

zian, 1999(. در تیرمـاه سـال 1338، قانـون جنگل هـا و مراتـع 
کشـور بـه تصویـب مجلس شـورای ملی رسـید و »بنـگاه جنگل ها« 
بـه »سـازمان جنگلبانـی« تبدیل و تهیـه طرح های جنـگل داری برای 
جنگل های شـمال شـروع شـد )جزیره ای، 1384؛ شـامخی، 1388(. 
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جنـگل نه به عنـوان یک زیسـتگاه یا اکوسیسـتم بلکه به عنـوان باغی 
خالـی از مـردم در نظـر گرفتـه می شـد که بایـد براسـاس فرمول های 
اختـراع شـده، سـاالنه به انـدازه رویش + سـرمایه موجـود در مدتی 
مشـخص در آن بـرش بـه عمـل می آمد. در این سـال ها تولیـد زغال 
و حتـی سـازمان  می رفـت  به شـمار  عمده تریـن محصـول جنـگل 

جنگلبانـی هـم در تولید زغال مشـارکت داشـت. 
در ایـن دوره، سـال 1341 نقطـه عطفـی در تغییـر سیاسـت های 
نظـام حاکـم به شـمار مـی رود. دوران سـرکوب خان خانـی و سـر بر 
آوردن یـک بـورژوازی نوپـا در ایـران بـا رفرانـدوم »شـاه و ملـت« 
شـروع می شـود و از سـال 1342 با سـرکوب جنبش 1342-1339 
Katouz� 1357؛ رزاقـی، 1368؛  ایـن طبقه فربه می شـود )سـوداگر

ian, 1999(. جنگل هـا ملـی اعـالم می شـوند و بهره بـرداری از آنهـا 
در اختیـار دولـت قـرار می گیـرد )شـامخی، 1388(. ایـن تحـول در 
دو زمینـه، از درون و بیـرون جنگل هـا را تحـت تأثیـر قـرار می دهد. 
سـازمان جنگلبانـی گسـترش می یابـد تـا آنجـا کـه در سـال 1346 
وزارت منابـع طبیعـی تأسـیس می شـود )شـامخی، 1388(. از بیرون 
دولـت  درآمـد  رفتـن  بـاال  باعـث  و صنعتـی  اقتصـادی  تحـوالت 
)سـوداگر،  می شـود  تشـویق  صنعتـی  سـرمایه گذاری  و  می شـود 
1357؛ رزاقـی، 1368؛ نجاتـی، 1371( و اربابـان دیـروز به صـورت 
سـرمایه داران امـروز همـراه با تکنولـوژی خارجی به سـرمایه گذاری 
بـرای بهره بـرداری از جنـگل و تبدیـل چـوب می پردازنـد. راه اندازی 

کارخانه هـای مختلـف صنایـع چـوب بخـش خصوصـی ارمغـان این 
دوره اسـت )سـعید، 1385(. تولیـد و عرضـه زغـال کم کـم کاهـش 
می یابـد و  فشـار بـر جنـگل بـرای تولیـد زغال کـم می شـود. اما از 
طـرف دیگـر جنگل هـا در حاشـیه پایین دسـت به ویژه بـرای تبدیل 
اراضـی زراعی و مسـکونی مورد تعـرض قرار می گیرنـد. این دوران 
باعـث گسـترش صنایع، افزایش تقاضـا برای تمام محصـوالت و از 
آن  جملـه فرآورده هـای صنایـع چوب و کاغذ شـد. سیاسـت تبدیل 
اربابـان به سـرمایه داران نمود خـود را در بهره بـرداری از جنگل نیز 

به نمایـش می گـذارد )سـعید، 1376(. 

دورهدرآمدهایکالننفتیوتسریعدربهرهبرداری
در اکتبـر 1973 قیمـت نفت با یـک جهش به چهـار برابر افزایش 
مختلـف  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  آن  پـی  در  و  می یابـد 
صنعـت، بهداشـت و مسـکن نویـد آینـده ای روشـن را فـرا روی 
تکنو کرات هـای دولتـی قـرار می دهـد )نجاتـی، 1361؛ رزاقـی، 

 .)Katouzian, 1987 1367؛ 
ــار  ــب چه ــمال در قال ــای ش ــرای جنگل ه ــزی ب برنامه ری
قطــب صنعتــی بــرای اســتقرار صنایــع مد نظــر قــرار گرفــت و 
در ایــن راســتا قراردادهــای متعــددی با شــرکت های مهندســی 
ــرای بررســی و  ــدی و ...( ب ــی، فنالن مشــاور خارجــی )کانادای
مطالعــه وضعیــت جنگل هــای شــمال از طــرف ســازمان برنامــه 
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و بودجــه منعقــد شــد. در ایــن ســال ها کارخانه هــای بــزرگ صنایــع 
چــوب و کاغــذ در ایــران راه انــدازی شــد. می تــوان بــه جــرأت گفــت 
کــه در هیــچ دوره ای چنیــن ســرمایه گذاری عظیمــی برای توســعه این 
صنایــع انجــام نشــده اســت )دو مجتمــع »چــوکا« و »چــوب و کاغــذ 
ــق اقتصــادی  ــه لحــاظ رون ــن دوره اســت(. ب ــدران« حاصــل ای مازن
ــرخ  ــرخ تبدیــل ارز )ن ــودن ن ــاره بهــای نفــت، پاییــن ب افزایــش دوب
ــت و در  ــی کاهــش یاف تســعیر(، قیمــت گوشــت و محصــوالت دام

 .)Saeed, 1999( نتیجــه دامــداری در جنــگل از رونــق افتــاد
در همیـن دوره واگـذاری سـطح مهمـی از اراضـی سـاحلی بـه 
کارگـزاران رژیـم، رونـق روزافـزون بـازار داد و سـتد اراضی سـاحلی 
و تبدیـل تدریجـی برنج زارهـا و باغ هـای چـای بـه مراکز مسـکونی و 
مراکـز جلب ایران گـردی، تهاجم بـه اراضی جنگلی را باال برد )سـعید، 
1376(. سیاسـت های اقتصـادی در ایـن دوره در مـورد بهره بـرداری از 
جنـگل دو مصـداق دارد کـه عبارتنـد از: الف- توسـعه صنایع چوب و 
قطب هـای صنعتـی در حاشـیه مناطـق جنگلـی و واگـذاری طرح های 
جنـگل داری بـه ایـن صنایـع و ب- هجـوم روسـتاییان و شهرنشـینان 
حاشـیه و داخـل جنگل هـا بـه اراضـی جنگلـی به منظور تصـرف این 

اراضـی و تغییر کاربـری آنها.    

دورهانقالباسالمی،نفیگذشتههاتاپایانجنگتحمیلی
نظـام  انقـالب اسـالمی در سـال 1357 موجـب فروپاشـی  وقـوع 

دیدگاه هـای  و  نگرش هـا  در  بنیـادی  تغییـری  و  شـد  سـلطنتی 
از  بعـد  آورد. درهـم ریختگی هـای طبیعـی  به وجـود  اقتصـادی 
انقـالب، فقـدان قـدرت دولت نوپـا و توجه بیش از حد به مسـائل 
سیاسـت خارجـی و شـعارهای انقالبـی گروه های مختلـف و نبود 
مـواد قانونـی باعث شـد که نه تنها اراضـی سـرمایه داران و مالکان 
بـزرگ تصـرف شـود بلکـه اراضـی جنگلـی نیـز مـورد هجـوم 

عناصـر سـودجو و فرصت طلـب قـرار گیـرد. 
این دوره، تمامی شرکت های خصوصی و خارجی  اوایل  در 
اعالم شد. شکل  دولتی  کلی  به طور  بهره برداری  و  ید شده  خلع 
سال 1365  از  جنگل نشینان  تعاونی  نام  به  مدیریت  از  جدیدی 
پا به عرصه وجود گذاشت. صنعت گردشگری رونق خود را در 
منطقه شمال به طور کلی از دست داد؛ قیمت ارز خارجی با سرعتی 
سرسام آور قدرت خرید ریال را کاهش داد و کشاورزی و دامداری 
در جنگل )هم به لحاظ باال رفتن قیمت محصول براساس تقاضای 
بازگشت خیل عظیم پالژداران و  افزایش و هم  به  جمعیت رو 
بیکاران صنعت از رونق افتاده گردشگری( دوباره رونق گرفت 

.)Saeed, 1999(
در این دوره، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز رخ می دهد 
که اثرات جنگ بر بهره برداری از جنگل ها را می توان در موارد 
زیر خالصه کرد: الف- کاهش حجم سرمایه گذاری در امر احیا، 
بهره برداری و توسعه، ب- کاهش حجم سرمایه گذاری در توسعه 
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و تعمیر کارخانه های صنایع چوب موجود و ج- افزایش تولید 
زغال در جنگل.

دورهواگذاری
بـا قبـول قطعنامـه 598 سـازمان ملل متحـد از طـرف ایران 
و پایـان جنـگ ایـران و عـراق، دوره جدیـدی در تاریـخ 
کشـور آغـاز شـد کـه مشـخصه های اصلـی آن عبارتنـد از: 
الـف- تسـریع در فعالیت هـای عمرانی، ب- خصوصی سـازی 

و ج- تعدیـل اقتصادی.
بخـش جنگلـی نیـز تحـت تأثیـر گرایشـات اقتصـادی 
مذکـور تحوالتی را در تشـکیالت و برنامه هـای خود پذیرفت. 
مهمترین تغییر تشکیالتی سـازمان، پیوستن آن به وزارت جهاد 
سـازندگی و تبدیـل دفتـر آبخیـزداری کـه جـزء جدایی ناپذیر 
سـازمان به شـمار می رفـت بـه یـک معاونـت مسـتقل در ایـن 

وزارتخانـه بود )شـامخی، 1389(. 
واگـذاری طرح هـا بـه بخـش خصوصـی و تعاونی هایـی 

کـه اساسـنامه آنهـا تضـاد کاملی با سـایر 
بخش هـای تعاونـی کشـور داشـت، عمق 
و گسـترش بیشـتری پیـدا کرد. سـازمان 
جنگل هـا و مراتع چنـان در نقش نظارتی 
فـرو رفـت کـه حتـی تـا بـه امـروز هـم 
مدیریـت یـک هکتـار از جنگل هایـی که 
صفـت »ملـی« را با خود یدک می کشـند، 
در دسـت سـازمانی کـه بـه ایـن منظـور 
ایجـاد شـده بـود، قرار نـدارد. در بیشـتر 
مواقـع حتـی تهیه طرح هـای جنگل داری 
که هدفشـان تولید مستمر و پایدار جنگل 
تعریـف شـده، به بخش خصوصـی که در 
تناقـض با این هدف اسـت، واگذار شـد. 
در سـال 1374 یعنـی پنـج سـال پـس 
جدیـد،  تشـکیالت  آمـدن  به وجـود  از 

مدیریـت در بخـش خصوصـی بـا 237 درصـد افزایـش روبـه رو 
شـده اسـت )سـعید، 1376(. یـک بار دیگـر جهت گیـری مدیریت 
منابـع طبیعـی دسـتخوش تغییـر سیاسـت های کلی اقتصـادی نظام 
می شـود؛ یعنـی همـان سیاسـت هایی کـه دوازده سـال قبـل وجود 
بخـش خصوصـی را حتـی در یـک وجـب از پهنـه گسـترده منابع 
طبیعـی کشـور نمی پذیرفـت، بـه یک بـاره اداره تمام منابـع جنگلی 
شـمال را بـه دیگرانی غیر از سـازمانی کـه وظیفه اصلـی آن حفظ، 
بهره بـرداری و توسـعه جنگل هـا تعریـف شـده بـود، وا  می گـذارد. 
گرچـه ایـن امـر موضـوع ایـن مقالـه نیسـت امـا مطالعـات زیادی 
نشـان می دهد کـه مدیریت خصوصـی حداقل در جنگل های شـمال 
کشـور نه تنهـا مسـئله سـرمایه گذاری در این بخش اقتصـادی را حل 
نکـرد بلکـه امـروز به صورت معضلـی درآمـده  که ثروت هـای ملی 
را بـه بخش هـای خاصـی انتقـال می دهـد، نظارت هـا را سسـت و 

تخریـب را افزایش داده اسـت.

قراربوددرمدت6ماه،جنگلهای
پنج برنامه دو مخروبهشناساییوطی
سالهجنگلکاریشوند.درست10سال
بعد)بعدازدولتنهمودهموچندماه
پسازرویکارآمدندولتیازدهم(،
اینباربانام»بهینهسازیپایش،حفظو
بهرهبرداریجنگل«بهتقریبهمانمصوبه
پیشینبانگارشیجدید،بدونآنکهکسی
هیئت تصویبنامه چرا بپرسد خود از
اجرا مرحله به 1382 سال در وزیران

درنیامد،دوبارهمصوبشد.

دورهشبهبیداری
به دنبـال بهره برداری هـای چوبـی بی رویـه، نبـود امکان نظـارت کافی 
بـر مجریانی که بیشـتر آنها قدرتی بیش از سـازمان جنگلهـا، مراتع و 
آبخیـزداری داشـتند و شکسـت طرح های خروج دام و جنگل نشـینان 
از جنـگل، دولـت اصالحـات در آخریـن سـال های خـود بـه تهیه و 
تصویـب برنامه ای همت گماشـت کـه نام آن را »برنامـه جامع صیانت 
از جنگل هاي شـمال کشـور« گذاشـت. در ایـن تصویب نامه ضوابطی 
بـرای معیارها و اسـتانداردهای زیسـت محیطی در طرح های مدیریت 
منابـع طبیعـی پیش بینـی  شـده و قـرار بود بـا تعیین حـدود جنگل ها، 
سـند تمـام جنگل های شـمال بـه نام دولـت صادر شـود. در مـاده 6 
ایـن تصویب نامـه تمـام عوامل تخریـب به صورتـی واضح بیان شـده 
و از سـازمان جنگلهـا، مراتع و آبخیزداری می خواسـت کـه با نظارت 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و تعیین بودجـه از طریق سـازمان 
برنامـه و بودجـه در جهـت برطرف کـردن این موانع کـه بیت الغزل آن 
خـروج دام از جنـگل بـود اقـدام کنـد. همچنیـن با کاهـش تدریجی، 
بهره بـرداری مجـاز چـوب را بـه حـد تـوان اکولوژیکی کاهـش دهد. 
قـرار بـود در مـدت 6 مـاه، جنگل هـای 
مخروبـه شناسـایی و طـی دو برنامه پنج 
سـاله جنگل کاری شـوند )بی نام، 1382(. 
درسـت 10 سـال بعـد )بعـد از دولت نهم 
کار  روی  از  پـس  مـاه  و چنـد  دهـم  و 
آمـدن دولـت یازدهـم(، ایـن بـار بـا نـام 
»بهینه سـازی پایـش، حفـظ و بهره برداری 
جنـگل« به تقریـب همان مصوبه پیشـین با 
نگارشـی جدید، بدون آنکه کسـی از خود 
بپرسـد چـرا تصویب نامـه هیئـت وزیـران 
در سـال 1382 بـه مرحلـه اجـرا درنیامد، 
دوبـاره مصـوب شـد. تغییر عمـده مصوب 
شـده جدیـد، جایگزینـی برداشـت چـوب 
حاصـل از بهره بـرداری درختان آسـیب دیده 
)شکسـته، افتـاده، ریشـه کن و آفـت زده( و 
عملیات پرورشـي، به  جـای توان اکولوژیک مذکور در مصوبه پیشـین، 
اسـت؛ این موضوع خود نشـان از تخریب بیشـتر ایـن ذخایر چوبی و 
ژنتیکی در 10 سـال گذشـته دارد )بی نام، 1392(. سـرانجام در بهمن 
1395، طرحـی کـه بـه نام »تنفـس یا اسـتراحت جنگل ها« مشـهور 
شـده اسـت توسط مجلس شورای اسـالمی به تصویب رسـید. در این 
طـرح تمـام بهره بـرداری چوبـی از جنگل های شـمال از سـال سـوم 
برنامه ششـم توسـعه متوقف می شـود؛ اما معلوم نیسـت مدیریت آتی 

جنگل هـا بـر چـه مبنایی صـورت خواهـد پذیرفت. 

بحثونتیجهگیری
بهره بـرداری قبـل از آنکـه یـک امـر فنـی باشـد، بـرای یـک هـدف 
اقتصـادی صـورت می گیـرد و بهره بردار سـعی می کنـد در چارچوب 
گرایش هـای کلی حاکم بر نظام اقتصادی، فرایند برداشـت را سـازمان 
و سـامان دهـد. بنابراین اگر وابسـتگی  محرز باشـد، بهره بـرداری در 
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جهـت منافـع خارجـی صـورت می گیرد؛ اگـر اقتـدار دولتی 
در راسـتای منافـع ملـی باشـد، در آن  صـورت نظارت هـا و 
اجـرای تعهـدات بـه حداکثر خود می رسـد و حداقـل درآمد 
حاصـل از جنگل هـا توسـط سـازمان در خـود جنگل هـا 
سـرمایه گذاری می شـود؛ و در نهایـت، اگـر سیاسـت ها در 
جهـت منافـع بخش خاصـی از جامعه طراحی شـده باشـند، 
در ایـن حالـت ایـن وضعیت بـر مدیریـت و بهره بـرداری از 

جنگل هـا نیـز سـایه می افکند.
کالم آخـر آن  کـه، از ملی شـدن صنعت نفت توسـط مرحوم 
دکتـر محمـد مصدق حـدود 65 سـال و از ملی شـدن جنگل ها 
حـدود 55 سـال می گـذرد. حاکمیـت به علـت آنکه ملی شـدن 
نفـت باعـث ایجـاد درآمـد آنـی می شـود، آن را بـه رسـمیت 
می شناسـد امـا ملـی شـدن جنگل هـا را به دلیـل پنهـان و آتـی 
بـودن درآمدهـای آن، به سـختی به  رسـمیت می شناسـد. البتـه 
نبایـد نقـش سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور و 
جنگل بانـان دلسـوخته و کارشناسـان دلسـوز آن را در تغییـر 
سیاسـت های اعمـال شـده نادیـده گرفـت، امـا نبایـد از نظـر 
دور داشـت کـه در یـک کشـور جهـان سـومی، سیاسـت ها 
عمدتـًا از بـاال بـه پاییـن دیکته می شـوند و کارشناسـان الی 
چرخ دنده هـای بوروکراسـی اداری بـه جـای آنکـه اسـتخوان 

خـرد کننـد، استخوان شـان خـرد می شـود.
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