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در دوران حکومت رژیم جمهوری اسالمی بر ایران، تخریب فراوانی در طبیعت و محیط زیست کشور صورت گرفته است به 

مانده است و نسل های آینده می باید با مراجعه به منابع در دسترس؛ با شرح نحوی که از برخی پدیده های طبیعی، فقط نامی باقی 

 -به همت دست اندرکاران جمهوری اسالمی -آشنا شوند که... و تصویر چشمه ها، رودخانه ها، مرداب ها، جنگل ها، مراتع و 

 .ازدست رفته است و وجود خارجی ندارد

در بین این . ی مسلح حکومت جمهوری اسالمی نقش برجسته و پررنگی دارنددر میان نابودگران محیط زیست ایران، نیروها

نیروها، سپاه پاسداران انقالب اسالمی یکه تاز و در تخریب محیط زیست از همه فعالتر و کوشاتر است و چنان که از شواهد 

 .برمی آید، به تنهایی سهمی بیش از سایر نیروهای نظامی و انتظامی را داراست

فعالیت . نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسالمی دارم( سازمانی و گروهی)فعالیت های تخریب گرانهنگاهی به من در این نوشته 

برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت، به آتش کشیدن : را در چند بخش جداگانه دسته بندی نموده ام که عبارتند ازهای یادشده 

تصرف زمین های ساخت پادگان و مراکز نظامی، ساخت مجموعه های اداری و مسکونی، جنگل ها، دفع مواد زاید در طبیعت، 

فرم های تخریب گفته . برداشت چوب، و قتل جنگلبانان و محیط بانان ،(زمین خواری)منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها

 .در جای خود بسیار مهم است شده، کمیت و کیفیت خود را دارا می باشند که با یکدیگر تفاوت دارد و هر کدام

ممکن است در برخی از این عناوین شباهت هایی به نظر برسد، از جمله آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، یکی از 

نتایجی است که گاه در پی برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت رخ می دهد که با به آتش کشیدن جنگل ها که به عمد توسط 

رت می گیرد تفاوت دارد و در به آتش کشیدن جنگل ها، منظور آتش سوزی های عمدی است که به قصد نیروهای حکومتی صو

در مجموع تمام این اعمال تخریبی که با انگیزه های اقتصادی و سیاسی . نابود کردن پوشش گیاهی یک منطقه صورت می گیرد

 .وجه محیط زیست و مردم ایران ساخته و می سازدو امنیتی انجام گرفته و می گیرد، آسیب های جبران ناپذیری را مت

آورده ام « منابع و پی نوشت ها»برای پرهیز از طوالنی شدن متن اصلی، توضیحات بیشتر مربوط به هر موضوع را، در بخش 

 .من است در مقاله، از( کروشه)همچنین، تاکیدها و نوشته های داخل قالب. که عالقه مندان می توانند به آن جا رجوع نمایند

 برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت -1

. برگزاری مانورهای نظامی در مناطق و محیط های طبیعی، آسیب های زیادی را به محیط زیست ایران وارد آورده است

حران برگزاری مانورهای نظامی دارای سابقه دیرینه ای است که همچنان ادامه دارد، و حجم این مانورها به ویژه هنگام بروز ب

 .های داخلی و گسترش نارضایتی مردم و نیز تنش میان جمهوری اسالمی و کشورهای دیگر، افزایش می یابد



به برگزاری مانورهای نظامی در پارک ملی کویر که از مهمترین مسایل و  -منتشر شده است 7831که در بهمن  -یک گزارش

وقتی »: و آثار و نتایج منفی مانورهای مربوطه چنین اشاره می کند -و البته انکار مسئولین مربوطه -مشکالت پارک مزبور است

برای تهیه گزارشی درباره مشکالت و معضالتی که گریبانگیر پارک ملی کویر است به اداره محیط زیست سمنان رفتم در آنجا، 

کمبود تجهیزات و نیروی  -8شکار غیرمجاز  -2چرای بی رویه دام  -7عبارت مطرح کردند؛  8مسئوالن مشکالت پارک را در 

اما وقتی بیشتر پرس و جو کرده و در منابع دیگر به سراغ معضالت این . دامن گیر تمام پارک های ملی ایران انسانی؛ سه مشکل

پارک رفتم و با افراد مختلف مصاحبه کردم با مسائل جدیدی روبه رو شدم؛ مسائلی چون انجام طرح های نفتی، عبور راه آهن 

گرمسار از پارک و برگزاری مانورهای نظامی و مسابقات رالی  در منطقه حفاظت شده کویر که نقش سپر پارک را ایفا  -بادرود

میکند؛ مسائلی که هر یک از مسئولین به نوعی از مطرح کردن آن خودداری کردند و شدیدا مصر بودند که این پارک به غیر از 

دیریتی ندارد، ضمن آن که در مورد شکار غیرمجاز و چرای بی رویه هم مورد ذکر شده در طرح مدیریت هیچ مشکل م 8

یادآور شدند که با اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته این موارد هم دیگر جزو مشکالت پارک محسوب نمی شوند و فقط 

سپر پارک را ایفا میکند  نکته قابل توجه این که در حال حاضر منطقه حفاظت شده کویر که نقش... مربوط به گذشته اند 

اگر گذرتان به پارک ملی . هرازگاهی میزبان مانورهای نظامی است اما دامنه این مانورها محدود به منطقه حفاظت شده نیست

کویر افتاد می توانید آشیانه های تانک ها و پوکه های فشنگ را در این پارک ببینید، سر و صدای مسابقات رالی در منطقه 

کویر را هم به صدای مانورهای نظامی اضافه کنید، حال تصور کنید که گونه های گیاهی و جانوری موجود در حفاظت شده 

فراموش نکنیم که دلیل اصلی حذف گورخر از این پارک احساس عدم امنیت در پارک . پارک چه وضعیت اسفباری دارند
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، 7831مانورهای نظامی در مناطق حفاظت شده محیط زیست، در آذر ماه به دنبال اعتراض های جامعه نسبت به برگزاری 

انتشار این . ی صادر نمودمل یدر پارک ها یت انجام رزمایش نظامیمسلح، بخشنامه ای در خصوص ممنوع یستاد كل نیروها

چ پناهگاه حیات وحش و بعد از این دیگر امنیت و آرامش هی ...» :خبر امیدواری برخی فعاالن زیست محیطی را در پی داشت

سرخه حصار،  یخجیر، پارک مل یبند، منطقه حفاظت شده دنا، پارک مل ینا یپارک مل .شود یتهدید نم یا یهیچ پارک مل

گذشته  یهستند كه در سال ها یبكر یهمه اكوسیستم ها... و منطقه حفاظت شده كویر و یمنطقه حفاظت شده جاجرود، پارک مل

نتیجه این اقدامات در سال ... مسلح كشور قرار گرفته بود  یانجام رزمایش در اختیار نیروها یبراخاص  یبنا به ضرورت ها

آهو و قوچ و میش و كل و بز و گور خر به بیرون از مناطق  یگله ها ینبوده جز رانده شدن و مهاجرت گروه یگذشته چیز یها

زمین به جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده  یرو یموارد هم الشه جنین ها یدر برخ. و بعد هم شكار آنها

شده  یكه اشتباها هدف گلوله یا خمپاره قرار گرفته اند و در این گیرودار قربان یو از بین رفته اند و یا بعضا الشه جانوران

«....اند
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، نیروهای نظامی مستقر در پارک های ملی و اما از آن جا که بخشنامه گفته شده، برای فریب افکارعمومی صادر گردیده بود

گزارش دیگری . مناطق حفاظت شده، اقدامی در جهت اجرای آن و خروج از آن مناطق و توقف عملیات و مانورها انجام ندادند

بی منتشر گردیده است، به خو( سال پس از صدور بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم 8در حدود )7831که در آبان ماه سال 



 :نشان می دهد که هیچ اقدام مثبتی در جهت جلوگیری از حضور نیروهای نظامی وانجام فعالیت هایشان صورت نگرفت

با یات وحش زیح زبانیم یر که روزگاریمنطقه حفاظت شده کو... : روز تا امروزیر از دیو منطقه حفاظت شده کو یپارک مل»

با شروع جنگ . ش را در آن برگزار کندینظام یشد تا مانور ها یمهمان ناخوانده ا یبرا یزبان اجباریل به میبود تبد یو زندگ

ط یکه با اتمام جنگ همچنان در مناطق تحت حفاظت مح یتعرض. و مسلح به منطقه شروع شد ینظام یروهایبود که ورود ن

وز و گور یم پر بود از یرفت یران میر ایو منطقه حفاظت شده کوی به پارک مل یاگر روز. مه داشتادا یمل یست و پارک هایز

 .مید شاهد پوکه های فشنگ به جامانده باشیاما امروز با. گریو ده ها جاندار د

سقط شده به  ین هایجن یا الشه هایکه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و  یجانوران ید از کنار الشه هایان نباین میالبته در ا 

رات ییتواند باعث تغ یوانات مین حیر از سقط جنیش ها به غین رزمایاز مسئوالن سازمان، هم یکیبه گفته . گذشت یراحت

ر یبه غ یزیدر منطقه چ ینظام ین مانورهایجه اینت. وزها هستندی یاصل یاهخوار منطقه شود که غذایوانات گیز در حین یکیژنت

روز . آهو و قوچ و میش و كل و بز و گور خر به بیرون از مناطق و بعد هم شكار آن ها نبود یگله ها یگروه یمهاجرت اجبار

 .ر از مسئوالنشیات وحش کوین بود سهم حیا ن رفت ویمنطقه از ب یات جانوریح یادیبه روز با سرعت ز

مسلح كشور با ابالغ  یمانده ستاد كل نیروهافر ست و فشار رسانه ها،یط زیمسئوالن سازمان حفاظت مح یریگیالبته با پ 

هرگونه مانور در مناطق حفاظت شده سازمان  یمسلح كشور برگزار یقوا ی، خطاب به تمام( 78/1/31در تاریخ )یبخشنامه ا

ک از یچ یرسد که ه ین گونه به نظر میخ تاکنون ایاما از آن تار... را ممنوع اعالم كرد  یمل یحفاظت محیط زیست و پارک ها

. دیر را فراموش کنیات وحش کویح ....ست خارج نشده اندیط زیاز مناطق چهار گانه تحت حفاظت مح ینظام ین نهاد هایا

روز به  . ر برقرار استیکو  هزار هکتار منطقه حفاظت شده 254و  یهزار هکتار پارک مل 024بر  یط اسفناکیهمچنان شرا

و سپاه بود اکنون وزارت  ینظام یاول دستگاه ها. شود یافزوده م یدولت یاه هاات جانوران کم و به تعرض دستگیاز ح  روز

«....د وزارت راه و مسکنینفت و فردا هم شا
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گزارش هایی از برگزاری مانور سپاه پاسداران، همزمان با مسابقات اتومبیل رانی قهرمانی کشور در پارک ملی کویر همچنین 

.موجود است
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 اثر برگزاری مانور نظامیبروز آتش سوزی بر 

به وقوع آتش سوزی در توابع شهرستان پاوه بر اثر مانور نیروهای  انتشار یافته است 7817یک گزارش که در خرداد سال 

: مانور پایگاه های نظامی رژیم ایران در بخش باینگان منجر به آتش سوزی شد» :نظامی رژیم جمهوری اسالمی پرداخته است

امی پایگاه های رژیم در بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه که از سه روز قبل شروع شده است، مراتع و به دلیل مانور نظ

از روز بیستم خرداد ماه به علت مانور نظامی نیروهای ایران در  .پوشش گیاهی منطقه طعمه ی حریق شده و در آتش می سوزد

مانور نظامی نیروهای  .های این منطقه همچنان در آتش می سوزنددر منطقه باینگان، کوه « کلور»و « دروله»پاسگاه های 

در آن منطقه می باشد و بعد از سپری شدن سه روز از « کلور»و « بیژل»حکومت ایران دلیل اصلی آتش سوزی در کوه های 

به گفته اهالی آن منطقه،  .آغاز مانور، آتش سوزی هنوز مهار نشده و از سوی مراکز ذیربط هم هیچ اقدامی بعمل نیامده است

پیشتر هم  .حکومت ایران جنگل ها و مراتع کردستان را عمداً آتش زده و اجازه ی مهار آتش از سوی افراد محلی را گرفته است

http://abhayesepid.blogfa.com/post-197.aspx
http://abhayesepid.blogfa.com/post-197.aspx


هکتار از مراتع و جنگل های شهرستان ثالث باباجانی طعمه حریق شده و هیچ یک از نهادهای مرتبط جوابگوی این آتش  04

«.باشد سوزی ها نمی
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 ییایدر ینظام یان در اثر مانورهایر آبزیمرگ و م

در  متر بوده است 78كه بیش از  یتن 72جسد یک نهنگ »: گفت -7833در اسفند  -مدیركل حفاظت محیط زیست هرمزگان

 یهاكه این نهنگ از گونه  كارشناسان ما مشخص شده یشهرستان جاسک یافت شده و بر اساس بررس یبونج یساحل روستا

پره موتور  شكم و برخورد آن با یعلت مرگ این نهنگ پارگ. عمان است یدر خلیج فارس و دریا« براید»حمایت شده و كمیاب 

شدن الشه و در نهایت مرگ  یها باعث متالش ینهنگ با كشت برخورد این. حاضر در منطقه است ییدریا یها و شناورها یكشت

 ....د روز امواج دریا آن را به ساحل آورده استاز چن شده است كه پس یتن 72این نهنگ 

گونه این دو نهنگ : مشابه مورد اخیر از بین رفت، اشاره كرد و گفت یوضع نیز كه دو ماه پیش با یبه مرگ نهنگ دیگری و

 یو به ویژه برگزار ییدریا ینهنگ ها و همچنین انجام عملیات ناوبر یهمچون پیر یبوده است كه عوامل« براید»نوع  هر دو از

 یبارها درخصوص خطرات احتمال. كننده زیست این آبزیان است در منطقه از جمله موارد تهدید یدریای ینظام یمانورها

كمیاب در اثر تصادم با شناورها به  یگونه ها یمرگ و میر برخ و احتمال ییدر مناطق حفاظت شده دریا ینظام یمانورها

 یجد یحفاظت شده خطر در مناطق ییدریا یمانورها یبرگزار. نداشته است یایم اما نتیجه ا داده مسوولین مربوطه هشدار

داشتند كه ی اذعان م یسازمان و استان در میان گذاشته ایم ول این موضوع را بارها با مسوولین. زیستگاه نهنگ ها است یبرا

مانورها  ییاست و تعیین یا تغییر محدوده جغرافیایک موضوع خاص  ییمحدوده و مختصات جغرافیا مانورها در آن یبرگزار

علت ... شودی م محسوب یمنطقه، ضرور از دست آن ها نیز خارج و یک تصمیم كالن كشور است و به نسبت شرایط خاص

 یها ی، آلودگیبه دالیل عوامل تهدیدكننده صنعت اتفاق افتاد نیز[ 7831و  7831]یمرگ و میر دلفین ها كه در دو سال متوال

«.داد رخ ینظام یو همچنین مانورها ییدریا
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وآمد ناوهای جنگی در ضرر و زیانی که به دلیل رفت : ... گفت -7817در مهر ماه  -معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست

ود که شبخش اول آلودگی در خلیج فارس مربوط به مانورهایی می: دسته تقسیم بندی می شود 2خلیج فارس ایجاد می شود به 

با شلیک هر موشک میزان زیادی نیتروژن در آب  .ناوهای جنگی آمریکایی گاهی به صورت شلیک موشک انجام می دهند

تولید بی رویه جلبک در دریا به کاهش  .شود که باعث رشد بی رویه جلبک در خلیج فارس می شودتبدیل به آمونیاک می

.جلبک باعث می شود که خلیج فارس زودتر پیر شودرشد بی رویه . زودرس عمق خلیج فارس کمک می کند
7 

بدیهی است که آسیب ناشی از شلیک موشک محدود به فعالیت ناوهای آمریکایی نمی گردد و طبعا فعالیت های سایر نیروهای 

طور متناوب، مستقر در منطقه، از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و به ویژه سپاه پاسداران را نیز شامل می گردد که به 

قابل ذکر است که حکومت جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران را . اقدام به برگزاری مانور و سایر فعالیت های نظامی می کنند

 .های تمامی مناطق جنوب ایران نموده استمسئول حفاظت از بنادر و اسکله

 تخریب كلوت های شهداد کرمان در مانور نیروی انتظامی

واره شهدای نیروی انتظامی در دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط جامعه اسالمی دانشگاه مزبور، این نهاد در در پی برگزاری یاد



اقدام به برگزاری اردوی دانشجویی در یکی از مناطق عملیاتی نیروی انتظامی کرد که طی آن، نیروی  7831روز اول خرداد 

عکس های منتشر شده بعد از اردو نشان می دهد که این مانور با شلیک  اخبار و. انتظامی رزمایشی در این منطقه برگزار نمود

آسیب دیدن کلوت ها با واکنش هایی در استان کرمان و کشور همراه . گلوله به کلوت های بی نظیر کویر شهداد همراه بوده است

.شد
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نابودی زیستگاه های گیاهی و جانوری، همان طور که در اخبار و گزارش ها منعکس گردیده بود، نابودی پدیده های طبیعی، 

 -مرگ جانوران و یا مهاجرت آنان به مناطقی خارج از محدوده حفاظت شده و کاهش جمعیت آنان، وقوع آتش سوزی در طبیعت

از جمله عوارض و آسیب های برگزاری مانور در محیط زیست  -که خود سبب بروز مسایل و مشکالت مختلف و متعددی است

 .بوده است

 

 به آتش کشیدن جنگل ها -2

از جمله خساراتی که جنگل ها و مراتع کشور در طول دوره حکومت جمهوری اسالمی متحمل شده اند، تخریب و نابودی آن ها 

این آتش سوزی های عمدی از دو علت و انگیزه . در اثر آتش سوزی های عمدی توسط نیروهای حکومت بوده است و می باشد

به آتش کشیدن جنگل های غرب کشور و به طور مشخص کردستان، بیشتر انگیزه سیاسی و . شی می گرددامنیتی و اقتصادی نا

امنیتی دارد و نیروهای حکومتی به دلیل هراس از قابلیت تهدید امنیتی مناطق مزبور برای رژیم، همواره در حال تخریب جنگل 

ه شمال ایران، با به آتش کشیدن قطعه ای از جنگل، زمین مزبور از سویی، گاه در برخی مناطق به ویژ. های آن نواحی می باشند

چند نمونه از به آتش . را از پوشش گیاهی تهی ساخته و پس از تصرف زمین، کاربری آن را به مسکونی یا تجاری تغییر داده اند

 .کشیدن جنگل ها را در ادامه آورده ام

 نندیبیوان هرشب کابوس آتش میمر یهاجنگل

 34مه دوم دهه یوان در نیمر یجنگل های درپ یگسترده و پی ها ی، که به آتش سوز(7831منتشر شده در آبان )یگزارشدر 

اد یرا ز ین مساله مردم محلیطعمه می شدند و ا یکی یکیها اول آغاز شد، درخت 3۸ماجرا از سال »: پرداخته است، آمده

هزار هکتار جنگل خاکستر می ن رفتن کرد تا امروز که هزاریشروع به از بنگران نمی کرد، اما به ناگاه هکتار به هکتار جنگل 

تا آبان ]ماه گذشته 0ی بار آتش سوزی در جنگل های زاگرس، ط 0۸1 .وان استیبلوط مری آتش اکنون کابوس جنگل ها. شود

 24ب آتش از یاست که آمار تخر ین در حالیکننده ای است اوان و سروآباد، آمار به شدت نگرانیآن هم تنها در مر[ 7831ماه 

 .ر استیمتغ یهکتار تا پنج هزار هکتار در هر بار آتش سوز

جنگل اما  یسوزم به جز آتشیز بودیوان نگران همه چیدر مر یزمان»: دیگو یوان میدر مر« ایسبزچ»انجمن  یاز اعضا یکی 

ها  یل تعداد و وسعت آتش سوزیآن اوا. شود یمان صرف خاموش کردن آتش م یتمام انرژ. مینیب یحاال هر شب کابوس آتش م

ک یدر  یپنج آتش سوز یگاه یفرق کرده و حت یلیکوچک در هر ماه اما اکنون اوضاع خ یک آتش سوزیتا ینها. کم بود یلیخ

 «.م استیخو یلین جا خیت دارد، اوضاع جنگل ها ایواقع ینباشد ول ید باورکردنیشا... دهد  یروز رخ م

ق شده یآباد دچار حروان و سرویمر یهزار هکتار از جنگل ها 24تا امروز دست کم » : دیگویم« ایسبزچ»رعامل انجمن یمد



شه قدرت یهم یبلوط برا یدرصد از جنگل ها 24باعث شده است که  یمناطق جنگ یدر برخ یتکرار چند بار آتش سوز. است

تا  24ن یغرب کشور اکثرا از نوع دانه زا است و ب یدرخت بلوط در جنگل ها. ب شوندیخود را از دست بدهند و تخر یبازساز

ک بار یبلوط اگر  ینجاست که جنگل هایاما نکته ا. درخت بلوط شود یواقع یک درخت بلوط به معنایکشد تا  یسال طول م 14

عامل عمده  ... د خواندیتکرار شود فاتحه جنگل را با ش از دو باریب یسوزن آتشیاء شوند، اما اگر ایتوانند دوباره اح یبسوزند م

. در منطقه است ینظام یروهاین یبرخ یت ها و مانورهایوان فعالیژه در مریدر مناطق غرب کشور به و یگر آتش سوزید

 .است ات و مانور در منطقهیک عملی یبالفاصله پس از اجرا ین نواحیا یاز جنگل ها ین مدعا هم آتش گرفتن قسمتیشاهد ا

ن یکه در آخر« کوهساالن»مانند  یمنطقه ای شود بلکه حت یتنها به جنگل ها محدود نم ینظام یروهاین یت هایمتاسفانه فعال ...

. ب نمانده استینص یز بینژاد به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شد ن یبه استان کردستان توسط احمد یاست جمهوریسفر ر

در مناطق حفاظت  یو جانور یاهیگ ین بردن گونه های، تعرض و از بیراندازیاست که به موجب قانون هرگونه ت ین در حالیا

 یاهین که تمام پوشش گیاست و اسف بارتر ا یمنطقه حفاظت شده کوهساالن اردوگاه نظامن که یشده ممنوع است و جالب ا

شهرستان سروآباد در  یجنگل یغ بر چهار هزار هکتار اراضسوزانده شده و بال یاطراف منطقه کوهساالن توسط آتش سوز

ر به شدت در معرض یهر روز و فراگ یها یات وحش منطقه زاگرس به علت آتش سوزیح... ن منطقه خاکستر شده استیا

آتش به  یریدامنه فراگ. آورد یرا به درد م یوانات که در آتش سوخته اند قلب هر انسانیمشاهده اجساد ح. خطر قرار گرفته است

که به واسطه سوختن بال  ییآن در امان نبوده اند و وجود عقاب ها یز از شعله هایز پرواز نیت یعقاب های است که حت یحد

«....کند ید مین گفته را تائیتحت درمان قرار گرفته اند ا یشان قدرت پرواز را از دست داده و توسط افراد محلیها
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 زاگرسآتش خاموش نشدنی بلوط زاران 

 یبه خصوص در استان ها)رانیبلوط زار غرب ا یدر جنگل های آتش سوز یگستردگ»(: 7831در سال )بنابه گزارش ها

 یبا ارائه گزارش ها یردولتیسازمان غ 84افته که یشدت  یبه اندازه ا( راحمد و لرستانیه و بویلویکردستان، کرمانشاه، کهگ

رگاه ین ذخیش ایش از پیب بیاز تخر یریجلوگ ینه ها، مجلس و دولت خواستند برا؛ از رسایدر پ یپ یها یمستند از آتش سوز

 .وارد عمل شوند یعیطب یها

در  یافته و تصاعدیسازمان  یبه شکل یآتش سوز 31از سال : وانیدر مر« ایسبز چ» یستیط زیر انجمن محیبه گفته دب

در کار است و دست  یکند که تعمد یدر ذهن متبادر م ران گمان یوان در حال گسترش است و ایکردستان به خصوص شهر مر

ت یوان حکایهزار هکتار بلوط در مر 85ک به یمرگ نزد از یر رسمیغ یآمارها... کشند  یم به عمد جنگل ها را به آتش ییها

«.دارد
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سپاه پاسداران  یروهایتوسط ن، به آتش زدن جنگل ها و مراتع کردستان (7831ور یشهر 21افته در یانتشار )یگریدر گزارش د

ات یروز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته به دنبال عمل: ن هکتار جنگل و ده ها جانور در آتش سوختندیچند» :اشاره شده است

ن یا یسپاه پاسداران اقدام به آتش زدن جنگل ها یروهایوان و پاوه، نیمر ین شهرستان هایماب« واریر»گسترده در منطقه  ینظام

 یهابود که موجب زنده سوختن ده ها خوک، روباه و خرگوش درشعله یبه حد ین نواحیدر ا یشدت آتش سوز. نطقه نمودندم



چند ماه گذشته در منطقه  یها ط ین آتش سوزیع تریاز وس یکیورماه ین، عصر روز جمعه دوازدهم شهریعالوه بر ا. آتش شد

هکتار از جنگل ها و مراتع  74حدود  ین آتش سوزیان ایدر جر. کردستان شد ین هکتار از سرسبزیچند یوان باعث نابودیمر

«.دیل گردیوان طعمه آتش شده و به خاکستر تبدیواقع در شهرستان مر« مووسک» یاطراف روستا
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 است یرو به نابود یک نهاد نظامیبه سود  یاز زاگرس مرکز ییبخش ها

ک به صد یسال گذشته نزد 82در »: اعالم کرد -2477در سال  -یزاگرس مرکز یستیرخانه پروژه حفاظت از تنوع زیدب

ر ماهواره یسه تصاویج به دست آمده از مقاین نتایبراساس آخر... نابود شده است  یزاگرس مرکز یهزار هکتار از جنگل ها

 8۸4، از حدود یزاگرس مركز یستیدر محدوده پروژه حفاظت از تنوع ز یجنگل یعیپوشش طب یدارا ی، سطح اراضیا

ران یست، مدیط زیشتر کارشناسان محیب... افته است یكاهش  2441هزار هكتار در سال  2۸8به  ،7110هزار هكتار در سال 

رت اع، وزیکشور از جمله وزارت صنا یا نظامی یصنعت یست کشور را به اهمال در برابر نهادهایط زیسازمان حفاظت مح

: دیگو یست منطقه میط زیک کارشناس محی... متهم کرده اند  یدولت یمتصل به دستگاه ها یوصنفت، سپاه، و بخش خص

نمونه  یبرا. ر استیاخ یمسئوالن امر در سال ها یریتدب یاز ب یناش یزاگرس مرکز یاز جنگل ها یبخش بزرگ یرانیو»

امکان را فراهم آوردند تا درختان کهنسال ن یواگذار کردند و ا یزاگرس را به افراد مشخص یاز جنگل ها یبزرگ یبخش ها

که مقامات  یدر حال... ابد یبزرگ اختصاص  یالهایآن به ساخت و ین هایقطع شوند، سپس زم یصنعت یبهره بردار یبرا

از  یبزرگ یبخش ها یست، در همان حال، دولت دستور واگذار یست از واجبات الهیط زیند حفظ محیگو یه نظام میعال

و  یسازمان یدرختان کهنسال؛ پادگان، خانه ها یکند تا به جا یصادر م یک نهاد نظامیرا به  یگرس مرکززا یجنگل ها

«شود؟ یشرفت محسوب میجنگل ها پ ینابود یا ساخت پادگان به ازایآ. زاغه مهمات ساخته شود
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دسترس به خوبی بیانگر رفتار نابودگرانه هرچند ابعاد قضیه به طور کامل روشن نیست اما به هر حال، همین مقدارمطالب در 

 .دستگاه های نظامی در قبال محیط زیست ایران است

 

 

 دفع مواد زاید در طبیعت -3

 اصلی آلودگی دریای عمان و خلیج فارسحضور سنگین نظامی از جمله عوامل

عامل مهمی در آلودگی خلیج فارس یک استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فعالیت های نظامی در خلیج فارس را 

دهد که تنوع زیستی در گذشته در این منطقه دریایی از مقایسه وضعیت کنونی این دریا با گذشته نشان می»: دانسته و گفته است

خلیج  عاملی که نقش مهمی در آلودگی... تراکم بسیار باالیی برخوردار بوده اما اکنون به شکل نگران کننده ای کاهش یافته است 

که هراز گاهی از سوی ایران و سایر کشورها در این [ است]فارس دارد اما کمتر به آن پرداخته می شود، فعالیت های نظامی 

به ویژه این که این کشتی ها حامل نیروی انسانی قابل توجهی هستند که احتماال پساب های آن ها ... پهناب عظیم برگزار می شود

«....د زاید در دریا رها می شوندبدون تصفیه همراه با موا
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 ایجاد آلودگی و رشد بی رویه جلبک در خلیج فارس بر اثر فعالیت های نظامی



یکی از اثرات زیست محیطی فعالیت های نظامی در خلیج فارس تخلیه : به گفته معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست

توجه به این که در هر کشتی و ناو جنگی هزاران نیرو قرار دارد، به  با .فاضالب های بهداشتی کشتی ها و ناوهای جنگی است

لیتر پساب بهداشتی هم تولید شود، به چندین هزار متر مکعب می رسد که بار آلی زیادی همچون فسفات و  744ازای هر نفر اگر 

.را به همراه دارند که این آلودگی نیز تولید جلبک به همراه دارد... نیترات و 
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 فارستقرار پادگان ها و مراکز نظامی، تهدیدی برای اكولوژی خلیج اس

در آلودگی های زیست محیطی ... به نقش مراکز نظامی و مانورها و  -انتشار یافته است 7831که در آذر ماه  -یک گزارش

به ویژه در تنگه هرمز هر از چندگاهی شاهد گسترش دامنه مرگ و میر آبزیان در محدوده آب های هرمزگان »: پرداخته است

مشاهده چند پدیده ناگوار همچون مرگ دسته ... هستیم كه نگرانی بسیاری از دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته است 

گونه آبزی در محدوده آب های تنگه هرمز و از بین  72جمعی دلفین ها، تغییر رنگ مرجان های كیش و مرگ و میر وسیع 

گل های مانگرو و حرا در چند ماه گذشته، توجه بسیاری از كارشناسان بین المللی و داخلی را به این رفتن بخش هایی از جن

 ...منطقه جلب كرده و عملكرد مدیریتی بخش های مختلف مرتبط با اكولوژی دریا را در هرمزگان تحت تاثیر قرار داده است 

ن نیز از دیگر مواردی است كه استقرار پادگان ها و مراكز جزیره حساس و استراتژیک در محدوده آب های هرمزگا 14وجود 

نظامی را در نقاط مختلف از نظر امنیتی برای كشور توجیه پذیر كرده است كه هر از چندگاهی دستگاه های نظامی به برگزاری 

محیطی در سطح  مانورها و آزمایش محصوالت نظامی در آب های این منطقه می پردازند كه بعضی اوقات سبب تبعات زیست

 .كالن می شود

مطالعه روی مناطق مشابه تنگه هرمز در نقاط مختلف دنیا، بیانگر این است كه این مناطق با توجه به شلوغی و بهره گیری چند 

هرمز، از پیامدهای زیست محیطی كمتر برخوردار برابری بخش های اقتصادی و صنعتی از پهنه آبی و ساحلی نسبت به تنگه 

«....هستند
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 آلودگی شدید خلیج فارس

.برابر آب های آزاد آلوده باشد( 71)در مجموع، تاثیر عوامل مختلف موجب شده خلیج فارس چهل و هفت
15 

موارد متعددی در ارتباط با فعالیت های آلوده کننده محیط زیست، ناشی از عملکرد نیروهای مسلح، در سایر نقاط ایران وجود 

توان به نقش پادگان آموزشی سپاه پاسداران رشت در آلودگی رودخانه گوهرروددارد که از جمله می 
11

، آلودگی میکروبی 

زرهی خوزستان به آن 2رودخانه دز در اثر ورود فاضالب پادگان نظامی تیپ 
17

، ورود فاضالب پادگان امام رضا به رودخانه 

قوبی چای شهر بناب
18

ستم فاضالب پادگان بیرجند، آلودگی هوا در بیرجند بر اثر نقص در سی
19

 .اشاره نمود 

 

 ساخت پادگان و مراکز نظامی -4

را در سال های اخیر برای وصف شرایط حکومت جمهوری اسالمی به کار برده اند اما « حکومت پادگانی»گرچه اصطالح 

سرکوب مردم و همچنین واقعیت این است که حکومت مزبور، از همان آغاز کسب قدرت دارای این ویژگی بوده است و برای 



نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و به ویژه . کشمکش های برون مرزی، همواره اتکای زیادی به فعالیت های نظامی داشته است

سپاه پاسداران، به طور مستمر، در مناطق مختلف کشور، در عرصه های مختلف و از جمله زمین های منابع طبیعی و تحت 

بدین شکل، تعداد پادگان ها و مراکز نظامی به چند . به ساخت پادگان و تاسیسات نظامی نموده اندحفاظت محیط زیست، اقدام 

 .به چند نمونه از موارد مزبور اشاره می کنم. رسیده است 7801برابر تعداد آن ها در پیش از انقالب 

 : پارک ملی سرخه حصارساخت پادگان و ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در 

بر  .زیر نظر سازمان محیط زیست قرار گرفته است 7803پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران واقع شده است و در سال   

به تصویب رسید، بخشی از زمین های منطقه سرخه حصار در اختیار وزارت  7851خرداد  71اساس یک الیحه قانونی که در 

مکان ساخت اسلحه و مهمات واقع در محدوده ]ای مکانیک از محل قورخانهدفاع ملی قرار گرفت تا نسبت به انتقال کارخانه ه

به سرخه حصار اقدام شود و زمین های قورخانه به طور بالعوض در اختیار شهرداری تهران برای اجرای [ خیابان خیام تهران

 .طرح مترو قرار گیرد

وزیران مقرر گردید پناهگاه حیات وحش و پارک  در دولت میر حسین موسوی، با تصویب هیات ،7812آذر ماه  21سپس در 

سرخه حصار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و قسمت دشت آن در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد و حفاظت منطقه 

 .به عهده سپاه پاسداران گذاشته شد -سازمان حفاظت محیط زیست! با همکاری –نیز

استقرار تاسیسات  .تشکیل شد، ستاد فرماندهی نیرو را در سرخه حصار قرار داد 7810ل نیروی دریایی سپاه پاسداران که در سا

نظامی و پادگان سپاه پاسداران در پارک سرخه حصار و کنترل منطقه توسط آنان، در عمل پارک را از شرایطی که می بایست 

از دوران جنگ این پادگان در پارک : بوددر این خصوص، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته . دور نمود داشته باشد،

تمام پارک جزء پادگان قرار گرفته و . مستقر شده و این امر باعث شده که نتوانیم مدیریتی در حفظ این منابع طبیعی داشته باشیم

 .این امر عمال این مکان را از وضعیت خاص خود به عنوان یک پارک خارج کرده است

ا قسمت شمال و شرق پارک كه در همسایگی پارک ملی خجیر قرار دارد ، در حفاظت از مجموع پارک سرخه حصار تنه

در واقع پارک ملی خجیر و سرخه حصار همانند یک جزیره شده است كه ارتباطی با مناطق  .سازمان محیط زیست قرار دارد

.حفاظت شده اطراف خود ندارد و پیامد این امر، تخریب مناطق مزبور است
21 

 

، علی رغم مخالفت ها و پیگیری 7831بر اساس گزارشی در خرداد : ساخت پادگان در مرغوب ترین زمین های كشاورزی ری

های قانونی مردم دهستان قلعه نو از توابع بخش كهریزک شهرستان ری، انتقال پادگان قلعه مرغی به اراضی این دهستان در 

قلعه نو که هم اکنون در بین دیوارهای بتونی محصور شده است، پیش از  حدود صد هکتار از ارضی دهستان. حال اجرا است

بود که می توانست کمبود امکانات تفریحی جنوب « مجموعه پروازی آسمان ری»این، مجموعه ای تفریحی و ورزشی به نام 

اربری زمین های کشاورزی این انتقال پادگان قلعه مرغی به اراضی قلعه نو، عالوه بر تغییر ک. تهران را تا حدی مرتفع سازد

هزار نفر جمعیت دارد، احتمال وقوع حوادث ناگوار دیگری را  70منطقه و سلب آسایش و آرامش اهالی این دهستان که قریب 

دهیار روستای قلعه نو در حالی که لغو برنامه این انتقال را خواسته حداکثری مردم قلعه نو و روستاهای . نیز ایجاد كرده است

 70۸حداقل بخشی از این اراضی را هم به تفریح و ورزش مردم این منطقه اختصاص نداده اند تا : ار می داند، می گویدهمجو



چگونه است که . هزار نفر جمعیت این دهستان مکانی برای سپری کردن اوقات فراغت و انجام ورزش و تفریح داشته باشند

زی قلعه نو را به بهانه تغییر کاربری امکان پذیر نمی دانند اما با احداث استخر توسط بخش خصوصی در زمین های كشاور

تغییر کاربری قریب صد هکتار زمین کشاورزی موافقت می کنند؟ شکل گیری مجموعه پروازی آسمان ری در قلعه نو می 

نیز تاثیرات مثبت  توانست عالوه بر فراهم نمودن فضایی تفریحی و ورزشی برای مردم این منطقه بر وضعیت اقتصادی آنها

بگذارد چرا که این مجموعه ورزشی ظرفیت مورد استقبال واقع شدن توسط تمام مردم تهران را نیز داشت؛ امری که با تبدیل این 

....مکان به یک مکان نظامی منتفی شده است 
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کیلومتر  04ری تهران بیش از کیلومت 144از مساحت ، 7833اساس برآوردها در سال  بر :محاصره تهران از سوی پادگان ها

این پادگان ها تنها پادگان های سربازی نیستند بلکه مراکز فرماندهی را نیز  .از سطح شهر را پادگان های نظامی در بر گرفته اند

داری نه ارتش و نه سپاه پاسداران تمایل ندارند که این اراضی را به هیچ عنوان از دست بدهند و برای بهره بر. شامل می شوند

با توجه به ارزش افزوده این زمین ها و تغییرات کاربری زمین اجازه نمی دهند که . های خود همکاری و مشارکت نمی کنند

مذاکراتی که بین شهرداری و سازمان های نظامی انجام می شود به نتیجه ای برسد و حتی از  ورود شهرداری به داخل این 

ای آخرین آماری که ارائه شده رقم قابل مالحظه. وسعت این زمین ها بسیار زیاد است. اراضی برای بازدید جلوگیری می شود

.کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است 12درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود  72الی 74است که 
22 

بوشهر شبه جزیره ای كه وجود اراضی نظامی، محدودیت و كمبود شدید زمین را در آن دامن زده و در عمل این شهر  :بوشهر

اگرچه عقب نشینی هایی در برخی مناطق شهر بوشهر نظیر كمربندی دواس از سوی پایگاه هوایی ارتش  ...را به دو نیم كرده

شهرداری برای امتیاز تبلیغاتی پمپ بنزین جدید مجاور این پایگاه و فعال  صورت گرفته كه گفته می شود در ازای توافقاتی با

و آغاز احداث رستوران نیروی هوایی در خط « هتل پرواز»نظیر فعال شدن  -سازی برخی تاسیسات اقامتی و تفریحی در ساحل 

هم بیشتری از اراضی نظامی را در صورت گرفت، اما اقدامی برای خارج شدن پایگاه های هوایی و دریایی ارتش كه س -ساحلی

درصد مساحت شهر بندری بوشهر در اختیار  15اكنون كمتر از  این در حالی است كه .اختیار دارند، صورت نگرفته است

ساكنانش قرار دارد و باید امور ساخت و ساز و توسعه را در آن دنبال كنند و مابقی در اختیار پادگان های نظامی ارتش، سپاه، 

.اه اتمی، اراضی بندری و نهادهای دیگر می باشدنیروگ
23 

 

موارد متعددی از ساخت پادگان های نظامی وجود دارد که تمام یا بخشی از زمین آن ها را زمین های منابع طبیعی تشکیل داده 

(پادگان غدیر)از جمله این موارد می توان به پادگان قاین. است
24

، پادگان نیروی زمینی سپاه در خوی
25

 11پادگان جدید لشگر  ،

(ثامن االئمه)خراسان
21

و پادگان بجنورد 
27

، ده ها پادگان توسط 7801به طور کلی، در سال های پس از انقالب . اشاره نمود 

.نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و به ویژه سپاه پاسداران، ساخته شده است
28

 

حال ساخت است که مساحت زیادی زمین را از چرخه فعالیت های  بنا به نیازهای امنیتی رژیم، تعداد زیادی پادگان نیز در 

، رژیم 7833مدتی پس از آغاز قیام مردم در سال  .طبیعی خود خارج می کنند و آلودگی هایی را متوجه محیط می سازند

شت، قانونی با هراس دا( اتفاق افتاد 7851همانند آن چه که در سال )جمهوری اسالمی که از تصرف پادگان ها به دست مردم

را در مجلس شورای اسالمی به « قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها»عنوان 



 .تصویب رساند

 البته برخی موارد مانند اماکن نیروهای مقاومت. بر اساس قانون یادشده، پادگان ها به خارج از محدوده شهرها منتقل خواهند شد

، از موضوع این قانون مستثنی شده (با مالحظاتی...)بسیج، سپاه انصار، نیروی انتظامی، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و 

وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف گردیده است نسبت به واگذاری زمین مناسب مورد نیاز برای احداث پادگان و یا اماکن . اند

.دیگر، اقدام نماید
29 

یكی : گفت  -7817در فروردین  -به جایی پادگان و پایگاه های نظامی در داخل شهرها، فرمانده نیروی زمینی ارتشدرباره جا

ها و در مرحله نیز پیگیری خوبی داشتیم، بحث جابه جایی پادگان 14پیگیری جدی می کنیم و در سال  17ازمسایلی كه در سال 

ولت است كه كلیه پادگان هایی كه در محوطه شهرها هستند و مشكالتی را برای این مصوبه مجلس و مطالبه د. بعد پایگاه هاست

.جابه جا شوند قدرت مانور را نیز از فرمانده می گیرندشهرها ایجاد می کنند و 
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 ساخت مجموعه های اداری و مسکونی -5

نیز توسط نیروهای مسلح در طبیعت انجام ... به غیر از ساخت و ساز با کاربری نظامی، ساخت اماکن مسکونی و یا اداری و 

 .گرفته است که در این جا به چند مورد اشاره می نمایم

 ساخت شهرک برای اعضای سپاه پاسداران در زمین های مصادره شده متعلق به بهایی ها

شهید [ هرکش]برای مراسم شروع به ساخت مجتمع ... »: نوشته است( 78۸۸شهریور  1)هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود

. در فاز اول سه هزار و پانصد واحد ساخته می شود. بناست طرح خانه سازی برای افراد سپاه اجرا شود. محالتی به لویزان رفتم

 .بهائیان بوده و جای خوش آب و هوایی در شمال شرقی تهران است« مشرق االذکار»زمین آن پانصد هکتار است؛ اینجا قبالً 

نزدیک آنجا، به جان ناصر الدین شاه سوء قصد کرده اند و بعداً آنجا را به عنوان مشهد انتخاب نموده اند و بهایی ها در ارتفاعات 

امام با پیشنهاد من، به بنیاد مستضعفان دستور . حدود بیست چشمه و قنات دارد. اراضی اطراف را خریده یا تصرف کرده اند

«...(.نام گرفته است « شهرک شهید محالتی»این منطقه اکنون ).جای خوبی است. دادند که آن جا را به سپاه بدهند
31 

 

جنگل ناهارخوران در حاشیه جنوبی مركز : ساخت وساز مجموعه اختصاصی سپاه پاسداران در جنگل های ناهارخوران گرگان

ی و زیست شهری رییس كمیسیون فرهنگی، اجتماع. استان گلستان با نام ساخت موزه در خطر تخریب جدی قرار گرفته است

، قصد تصرف عرصه [سپاه پاسداران]متاسفانه یکی از نهادهای دولتی»: گفت 7817شورای شهر گرگان، در اردیبهشت ماه 

در سایه سكوت ادارات و سازمان . وسیعی از پارک جنگلی و تاریخی ناهارخوران و ساخت و ساز موزه در این محوطه را دارد

هكتار است كه دور آن را فنس کشیده اند، چهار میلیارد تومان هم از 74ین عرصه ملی كه حدود های متولی، عالوه بر واگذاری ا

در حالی كه مطابق مقررات موجود، ساخت و ساز در این محور . اعتبارات استانی و ملی به این ساخت و ساز اختصاص داده اند

این مسیر گردشی و طبیعی را منجر به نابودی كامل تاریخی ممنوع است و بسیاری از كارشناسان ساخت و ساز در  -طبیعی

سكوت مسووالن ذیربط همچون اداره كل منابع طبیعی استان و صدور مجوز قطع درختان ارزشمند … ناهارخوران می دانند 

ود منطقه ناهارخوران، باعث ادامه روند این تخریب شده است؛ در حالی كه درختان بسیار باارزش و نادری در این محل وج



دارد كه به لحاظ زیبایی و ویژگی های طبیعی در دنیا منحصر به فرد بوده و عمر بعضی از آن ها به چند صد سال می رسد و 

باره به جایی نرسیده و اخبار و متاسفانه تاكنون اقدامات و مخالفت های ما در این. پس از قطع شدن، جایگزینی نخواهند داشت

 «.این پروژه می دهدگزارش های رسیده خبر از شروع 

كه به نظر اغلب كارشناسان، در اثر كاهش سطح  -سال گذشته 72شایان ذکر است كه استان گلستان به دلیل جاری شدن سیل طی 

كارشناسان معتقدند اگر روند تخریب ها در جنگل های . پرحادثه ترین استان كشور نام گرفته است -پوشش گیاهی منطقه بوده

ناهارخوران گرگان همچنان ادامه داشته باشد باز هم باید شاهد جاری شدن سیل و رواناب، از دست رفتن گلستان و از جمله 

 .جنگل ها، فرسایش خاک، رانش زمین و بسیاری دیگر از انواع بالیا و حوادث باشیم

قدس، به زمین های جنگلی پیش از تخریب جنگل ناهارخوران هم به بهانه ساخت موزه برای بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع م

در [ شهرکرد]« تهلیجان»ساله در پارک جنگلی  24اصله درخت ( 044)قلع و قمع بیش از پانصد. و پارک ها تجاوز شده بود

، و نیز نوبتی پیش از آن تاریخ، از جمله تخریب های صورت گرفته در چارچوب فعالیت های بنیاد مزبور می 7833آذرماه سال 

.تحت اختیار فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد بنیادی که. باشد
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صورت نگرفته است اما الهه  یاقدام، توسط سپاه پاسداران ناهارخورانب جنگل یاز تخر یریجلوگ یبراان ذکر است که یشا

نموده  یناهارخوران گرگان اطالع رسان یب جنگل هایکه در باره تخری طیست محیروزنامه نگار و فعال سرشناس ز یموسو

.دفاع مقدس، به دادگاه احضار گشت یاد حفظ آثار و ارزش هایت اداره کل بنی، با شکا1391بود، در مهر ماه سال 
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 عرضه مصالح ساختمانی در پارک ملی سرخه حصار توسط نیروهای سپاه پاسداران

می بایستی حفاظت گردد، داللی و سپاه پاسداران به غیر از نقش مستقیم در ساخت و ساز غیرمجاز در فضاهای طبیعی که 

سرخه حصار  یسپاه پاسداران که در پارک مل یروهاین. واسطه گری در عرضه مصالح ساختمانی را نیز در کارنامه خود دارد

سرخه حصار وارد کرده و در آن جا به چند  یرا به پارک مل یت خود، مصالح ساختمانیمستقر می باشند، با استفاده از موقع

به  یدر داخل پارک هستند و خود قادر به وارد نمودن مصالح ساختمان( رمجازیغ)ساخت و ساز یکه در پ یمت به کسانیبرابر ق

ست یط زیته محین جلسه کمیدر چهل و سوم. داشته اند یپرمنفعت یق، کاسبین طریفروشند و به ا یفروختند و م یستند، میپارک ن

در »… : ه شد که در آن آمده بود یدر مورد سرخه حصار ارا یگزارش( 7831مرداد 75برگزار شده در ) شهر تهران یشورا

 ین ممانعت از سویبکر سرخه حصار تهران با کمتر یدر اراض …ی آجر یمتر 14و  54 ین بنایز چندیر نیاخ یهفته ها

بنا رسانده  144 ر را در سرخه حصار، به حدودیش از دو دهه اخیساخته شده در ب یجاد شده که بناهایمقامات مسئول ا

 ین پارک وارد میرا به ا یمصالح ساختمان یبا سوءاستفاده از قدرت خود، به راحت[ سپاه پاسداران]نهادها یمتاسفانه برخ…است

«.…کنند
21 

 

  احداث جاده در محدوده پارک ملی بوجاق توسط سپاه پاسداران

از فعالیت برای احداث جاده توسط پادگان سپاه سیدالشهدا،  [7817]بیست و یکم تیرماه» : به گزارش یکی از فعاالن محیط زیست

متری پاسگاه محیط بانی بوجاق به  704متاسفانه این اتفاق در . به مساحت چند هکتار در پهنه تاالبی پارک ملی اطالع یافتیم

پارک ملی خشکی « .متوجه ماجرا نبودند]![ مدت چند روز در جریان بود و در کمال تعجب محیط بانان پارک ملی ظاهرا



.دریایی بوجاق از مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست گیالن است
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 (زمین خواری)تصرف زمین های منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها -6

انجام مانور  یبرا یو غیرنظام ینظام یسازمان های برخضمن آن که : رمجازیغ یمناطق حفاظت شده عرصه ساخت و سازها

شوند، باندهای زمین خواری وجود دارد که به هر طریق  یخودسرانه وارد مناطق حفاظت شده م یعمران ییا طرح ها ینظام

.تصاحب می نمایند و سپس با بهایی گزاف به فروش می رسانند[ در این مناطق]زمین های با ارزش را 
33

 

 زمین خواری های سپاه پاسداران

در این جا . در آن رخ داده است[ سپاه پاسداران]مین خواری توسط نیروهای نظامی استان فارس یکی از مناطقی است که ز

 .ضمن اشاره ای کوتاه به باندهای زمین خوار، چند نمونه از موارد زمین خواری نقل می گردد

سپاه ]در دوران دولت خاتمی، هدایت شرکت های مرتبط با نهادهای نظامی :کانون قدرتمند زمین خواری در استان فارس

در فارس را، که در حوزه زمین فعال شده و از آن زمان تاکنون به سان کانونی واحد عمل می کنند، سردار [ پاسداران

به دست داشت، به رغم این که این امر با [ فرمانده منطقه مقاومت بسیج فارس و سپس فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی]نجفی

نیروی مقاومت )ر ساختار و مقررات، شرکت های فوق زیرمجموعه تحت فرماندهی نجفیاز نظ. مسئولیت رسمی او مرتبط نبود

فعالیت این ... نبودند و به نهادهایی چون بنیاد تعاون بسیج یا شرکت مرکزی احرار در تهران وابستگی داشتند( بسیج منطقه فارس

و سازمان و نیروهای تحت امر او، مانند بسیج شرکت ها، به ویژه در حوزه زمین، بدون برخورداری از حمایت سردار نجفی 

عناصری از مسئولین و اعضای این شاخه های بسیج، . ادارات و بسیج متخصصین و بسیج مهندسین، نمی توانست کارآمد باشد

ای مثال، بر. که در ادارات و نهادهای کارشناسی از نفوذ فراوان برخوردار بودند، راه فعالیت این شرکت ها را هموار می کردند

در ماجرای اراضی دارنگان، شرکت فارس مبین، وابسته به بنیاد تعاون بسیج، صدها قطعه باغچه یکهزار متری را به اعضای 

نیروی مقاومت بسیج منطقه فارس و حتی سایر مناطق جنوبی ایران، مانند بندرعباس، فروخت و در مدتی کوتاه میلیاردها تومان 

که اراضی فوق از طریق خدعه و با روش های به کلی نامشروع و غیرقانونی از دست مالکین آن  این در حالی است. گرد آورد

خارج شده و به دلیل نارضایتی تعدادی از مالکین اصلی اراضی مشاع فوق، شرکت فارس مبین تا به امروز توانایی صدور سند 

 .رسمی به نام خریداران بسیجی و غیر بسیجی را ندارد

یکی از موارد زمین خواری، ماجرای اراضی شهر جدید صدرا، تصرف نه هزار هکتار دیم  :جدید صدرازمین های شهر 

کارهای های پراکنده و مراتع بکر مجاور با منطقه حفاظت شده محیط زیست، به بهانه تعلق آن به موقوفات مجاور، و انتقال 

هزار تومان، یعنی متر  78گویا هکتاری )بیت به ثمن بخسبخش مهمی از این مراتع توسط سازمان اوقاف به مجمع جهانی اهل 

عبدالعلی نجفی و علیرضا مسعودی [سردار]در ماجرای شهر جدید صدرا و اراضی و مراتع باجگاه، . است( لایر 78مربعی 

تصرف و . دآن ها حقوق دامداران و مردم محلی و ذینفع و صاحب نسق را به کلی پایمال کردن. نقش اصلی را به عهده داشتند

 .تخریب یُرد عشایر و از میان بردن پوشش گیاهی و تسطیح مراتع با اعمال زور و قوه قهریه انجام گرفت

، پیش 7838و  7832در سال های [ تخریب مراتع و یُرد]ماجرای تصرف اراضی موقوفات باجگاه و مراتع عشایر مجاور آن

در سال های ( کوهپایه دلو)و مراتع طوایف سرخی در مجاورت آن (حسین آباد)نمونه ماجرای اراضی موقوفه بدیجان سیاخ



طی آن سرهنگ ابراهیم عزیزی فرمانده بسیج شیراز، سرهنگ سید حسن زندوی رییس بنیاد تعاون بسیج . است 783۸و  7830

نوان بازوان فارس، سرهنگ علی رحم یوسفی مدیرعامل شرکت فارس مبین و چند تن دیگر از مسئوالن نظامی آن زمان، به ع

 .نجفی عمل می کردند

پس از شرکت فارس مبین، شرکت احرار فارس به عرصه تفکیک و فروش زمین، تحت  :تصرف و تخریب مراتع کوهپایه دلو

وارد شد و با تصرف مراتع دارای پوشش غنی گیاهی در کوهپایه دلو، که جزو منطقه حفاظت شده « باغ شهر»عنوان احداث 

اداره کل . را آغاز کرد« مجموعه باغ های ویالیی»از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست، ایجاد موسوم به مله گاله 

منابع طبیعی و سازمان محیط زیست فارس تاکنون در برابر تخریب مراتع فوق به کلی ساکت بوده و در برابر اقدامات این 

 . شرکت هیچ ممانعتی به عمل نیامده است

ند شرکت های احرار سایر مناطق ایران، به طور رسمی به آزادگان جنگ تحمیلی تعلق دارد همان گونه شرکت احرار فارس، مان

گردانندگان شرکت احرار نیز همان نظامیان هستند و با گردانندگان شرکت . که بنیاد تعاون بسیج رسما متعلق به بسیجیان است

کارگزاران و دالالن و پیمانکاران . عضو خانواده ای واحد تلقی کردفارس مبین در پیوند، به نحوی که هر دو شرکت را می توان 

 .و عوامل محلی دو شرکت نیز یکی هستند

کیلومتری جنوب شیراز است  74تا  80شرکت احرار به سرعت در حال تخریب و تفکیک و فروش مراتع کوهپایه دلو، واقع در 

در صورت تفکیک و فروش این . هزار هکتار است، تصرف کندو می کوشد تمامی این مراتع را، که وسعت آن بیش از یک 

مراتع، به بهای تخریب یکی از بکرترین و غنی ترین چراگاه های فارس و نابودی دامداری دو هزار خانوار عضو شش طایفه 

ر و عوامل میلیارد تومان، و شاید بیشتر، نصیب شرکت احرا 244تا  704، [783۸اواخر ]نیمه کوچ نشین، در بازار امروز

 . محلی آن خواهد شد

 

شرکت سلحشوران که از شرکت های زنجیره ای است که زیر نظر سردار نجفی فعالیت  :تخریب و تصرف جنگل های زاگرس

وارد حوزه تفکیک [ 783۸اواخر ]می کرد، پیشتر در یکی ازمعادن سنگ نی ریز فعال بود که به دلیل ورشکستگی، به تازگی

در شرق این اراضی، . خود را در محدوده جنگلی پالک ماصرم و ده سرو کوهمره ُسرخی آغاز کرده است اراضی شده و فعالیت

تعاونی مسکن سپاه با انعقاد قرارداد با فردی به نام حاج محمد احمدی، تفکیکی اراضی جنگلی چنارفاریاب و تبدیل آن به باغ 

ک چشمه بردی، واقع در شرق پالک چنارفاریاب و در حدفاصل این شرکت با تجاوز به اراضی پال. شهر را آغاز کرده است

پالک های دارنگان و چنارفاریاب ، به محدوده مراتع و اراضی زراعی طایفه سقلمه چی تجاوز کرده و اعتراض و شکایت آن ها 

این جنگل ها به . ستبدینسان، محدوده بزرگی از جنگل های انبوه و کهن زاگرسی مورد تهاجم قرار گرفته ا. را سبب شده است

 .معروف است و وسعت آن به بیش از یک هزار هکتار می رسد« جنگل بلوط دان»

افزون بر فعالیت های زمین خواری، شرخری در مقوله امالک، از دیگر فعالیت های شرکت های وابسته به سپاه پاسداران 

 35.است که منافع عظیمی را نصیب افراد دست اندرکار نموده است

 

 د از حکومت شروع کردیرا با یخوارنیمبارزه با زم



وضعیت سوءاستفاده صاحبان قدرت از اختیارات خود برای ثروت اندوزی از زمین خواری، چنان گسترده و آشکار و بی 

، یااژه  ین محسنیغالمحس. نیز بدان معترفند -که خود به انواع فساد آلوده اند -رحمانه است که حتی مقامات ارشد حکومتی

که از درون  یاست و کسان یالتیده و تشکیچین خواران پیاقدامات زم: گفت -7831در اسفند  -دادستان کل جمهوری اسالمی

د از خودمان و حکومت آغاز یم، ابتدا بایم مبارزه را شروع کنیخواه یاگر م .ه شوندید تنبین اقدامات دست دارند بایحکومت در ا

.میکن
36 

 برداشت چوب -7

به منابع طبیعی ایران وارد آورده اند، غارت بی رحمانه جنگل ها و ( سپاه پاسداران)جمله آسیب هایی که نیروهای نظامیاز 

قطع درختان جنگلی در ابعاد وسیع و اغلب غیر اصولی برای برداشت چوب، توسط افرادی از این نهاد . تجارت چوب است

در گفتگوهایی که حول این موضوع، در دفعات متعدد و با افراد . ه استنظامی، به ویژه در مناطق شمال کشور صورت گرفت

و به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق،  01مطلع مختلف داشتم، همگی اشاره داشتند که در طول سال های پس از انقالب 

اختیار فرماندهان سپاه پاسداران ، قطعاتی از جنگل ها در (به طور عمده در استان گلستان)در استان های گلستان و مازندران

این به غیر از فعالیت های افرادی از مجموعه سپاه پاسداران در قاچاق . گذاشته شد تا به دلخواه از آن ها بهره برداری نمایند

ه ب( و امنیتی)در بسیاری موارد هم که اعضای نیروهای نظامی و انتظامی. چوب است که به طور گسترده و ممتد رخ داده است

در بخش بعدی این مقاله، اشاره ای به قاچاق . طور مستقیم دست اندرکار نبوده اند، قاچاقچیان چوب را مورد حمایت قرار داده اند

 .چوب و تخریب جنگل توسط گروهی از پاسداران در جنگل های گیالن گردیده است

 بطه، دکتر محمد حسین جزیره ایدر همین را. تاثیر بسیار مخربی بر جنگل های کشور داشته استقاچاق چوب 

«.قاچاق چوب جنگل های ایران را به روز سیاه نشانده است»: یکی از چهره های ماندگار منابع طبیعی کشور گفته است
37

 

از دیگر موارد برداشت چوب، باید به قطع درختان در مقیاس زیاد و در قالب اجرای پروژه های به اصطالح عمرانی اشاره 

ختان هرچند در پروژه پیش بینی نشده باشد، صورت می گیرد زیرا منافع کالنی از فروش چوب درختان مزبور به قطع در. نمود

 .دست می آید

در « سینه نمک»اصله درخت کهنسال بلوط در حوزه ( سیزده هزار و پانصد)78544به عنوان نمونه می توان به قطع بیش از 

مهر  3و  1روز چهارشنبه و پنج شنبه ( دو)2راحمد اشاره نمود که در طول تنها در کهگیلویه و بوی« دنا»منطقه حفاظت شده 

که اجرای خط لوله گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمال ( زیرمجموعه سپاه پاسداران)به وسیله قرارگاه خاتم االنبیا 7833

 . غرب کشور رابر عهده داشت، صورت گرفت

متر عنوان شد و پیش بینی کارشناسان  23ده دنا نزدیک به سه کیلومتر با عرض وسعت تخریب جنگل ها در منطقه حفاظت ش

هزار درخت تا  744این است که اگر ممانعتی در این مورد از سوی ماموران محیط بان صورت نمی گرفت، این تخریب تا مرز 

یست اجازه گذر این خط لوله از اگر چه مجوز زیست محیطی و ارزیابی کارشناسان محیط ز .پایان مسیر پیش می رفته است

کریدور سابق را داده است اما این خط لوله در مسیری دیگر و بدون رعایت ابتدایی ترین نظارت زیست محیطی و اراضی 

.طبیعی در حال انتقال بوده است
38 

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست خسارت قطع درختان مزبور را بیش از یک 

.نمود میلیارد تومان برآورد
39 

را با  یرویداد مزبور نشان می دهد که دستگاه های حکومتی چگونه به راحتی دزدی های کالن



 .غارت منابع ملی کشور صورت می دهند و نظارت بر فعالیت ها و پیگیری در مورد تخلفات آن ها وجود ندارد

 

 قتل جنگل بانان و محیط بانان -8

متصل به قدرت که به تخریب محیط زیست ایران انجامیده است و می انجامد، اغلب فعالیت های دستگاه های حکومتی و افراد 

بدون مانع نبوده است و واکنش ها و مقاومت هایی را از سوی برخی افراد دلسوز و عالقه مند به سرزمین ایران در پی داشته 

یط زیست و جنگلبانی بوده است و از همین طبعا بخش عمده ای از این واکنش ها از سوی ماموران دستگاه های حفاظت مح. است

به دفعات  یاسالم یحکومت جمهور ینمودن آن ها در سال ها یط بانان و کشتن و زخمیو مح یرو، حمله به ماموران جنگلبان

  .ن انجام نشده استیالزم و مجازات ضارب یها یریگیل برخورداری متهمان از حمایت های حکومت، پیبه دل. اتفاق افتاده است

بیش از هر  7834براساس گزارش سازمان جنگل ها و مراتع كشور، روند روبه رشد قتل و ضرب و شتم جنگلبانان تا سال »

توسط قاچاقچیان چوب ضرب و شتم شدند و در  7834تا  78۸7جنگلبان در فاصله سال های  81۸. دوره دیگری بوده است

جنگلبانانی كه دچار نقص عضو از ناحیه دست، پا، چشم و كلیه شده اند نیز برخی موارد به قتل رسیدند كه در بین آن ها تعداد 

 14و  ۸4مقایسه تعداد نیروهای محافظ جنگل و مرتع آسیب دیده در درگیری با قاچاقچیان چوب طی دهه های . قابل توجه است

. مورد افزایش یافته است 874قم به با رشد چند صددرصدی، این ر 14نفر، اما در دهه  0۸تعداد  ۸4نشان می دهد كه در دهه 

درصد در استان های شمالی كشور بوده  81مورد آن یعنی قریب به  770مورد درگیری،  81۸براساس آمار موجود از مجموع 

مورد به خود اختصاص داده  02و در بین استان های خارج از شمال نیز بیشترین درگیری را استان چهار محال و بختیاری با 

 .است

شش جنگلبان در گیالن و [ 7817مرداد ]در حالی كه از این سال تاكنون. را دربرمی گیرد 34ا این آمار تنها تا پایان سال ام

مورد  34جنگلبان دیگر نیز تا پایان دهه  74كرمانشاه به طرز فجیعی به قتل رسیدند كه آخرینش ناصر پیروی بود و بیش از 

 ....دیگر هیچ جنگلبانی كشته نشد  7837ه از سال خوشبختان. ضرب و شتم قرار گرفته اند

تا  58در طول سه دهه اخیر، كشتار محیط بانان به نحو چشمگیری افزایش یافته است به نحوی كه از سال براساس آمارها 

است كه این درحالی . نفر كشته شده اند 22[ 1391مرداد ]نفر از ماموران گارد محیط زیست و از این سال تاكنون 91، 84

بدون شک این گستاخی روزافزون شكارچیان و متخلفان مسلح  !تنها چهار نفر به قتل رسیده اند 1358در سال های قبل از سال 

كه این روزها به جای شكار حیات وحش به شكار حافظان محیط زیست رو آورده اند، بیش از هر چیز ناشی از كوتاهی 

در حمایت و تامین جانی و مالی ماموران و عدم برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی  -از گذشته تاكنون -مسووالن محیط زیست

نفر، هیچ یک از قاتالن آن ها  113تا به امروز به رغم كشته شدن بیش از به طوری كه . با عامالن حوادث مشابه است

«.مجازات نشده اند
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 سپاه پاسداران یاز اعضا یگروهشهرستان ماسال توسط  یعیس اداره منابع طبییر یرویقتل ناصر پ

از موارد  یکیسپاه پاسداران،  یاز اعضا یبه دست گروه( النیدر استان گ)ماسال یعیس اداره منابع طبییر یرویناصر پقتل 

در برابر تجاوز و دست  یمثال زدن یبا شهامت یرویمهندس ناصر پ. بود ییایماف یحذف موانع سر راه باندهابسیار دلخراش 



سپاه پاسداران، در  یروهایستاد و متاسفانه به دست نیت خود ایمنطقه حوزه مسئول یفرماندهان سپاه پاسداران به جنگل ها یانداز

 یمدت یرویو به مجازات رساندن عوامل دست اندرکار قتل ناصر پ یریگیپ. دیبه قتل رس یعی، به طور فج7830بهشت یارد 1

خانواده  یند و سرانجام با تقالینما یرین جلوگیدر تکاپو بودند تا از مجازات متهم ید و عوامل متعددیبه درازا کش یطوالن

شتر به ماجرا دامن نزند و از یتر شدن ماجرا، ب ی، دو متهم اصلی به چوبه دار سپرده شدند تا طوالنیجانباخته و فشار افکارعموم

 .گردد یریجلوگ... و  ین خواریو زمب جنگل ها، قاچاق چوب یگر در تصرف و تخریآشکار شدن نقش افراد د

ران، روشن ین ایسرزم یو نقش آن ها در نابودی حکومت یرا در باره فساد دستگاه های ادی، نکات زیرویمرور پرونده ناصر پ

 .سازد یتر م

فرد  یبه قتل برسد، بارها از سو یز کاظمیو پرو یریاب نصینکه به دست سرهنگ پاسدار افراسیماه قبل از ا 8 یرویپ …» 

جا بود که برنامه  نینبرد، ا ییتصاحب جنگل ره به جا یبه او برا یریشنهاد رشوه نصیپ ید قرار گرفت و وقتیاول مورد تهد

باز هم کوتاه  یرویاما پ. کردند او نصب یشانیاو آغاز شد و هر آن چه که انگ و برچسب بود به پ تیترور شخص یبرا یزیر

، امام جمعه ماسال، یعیس حراست اداره منابع طبیی، ریعیر کل منابع طبیبارها به مسئوالن ارشد استان از جمله مد. امدین

بهشت یارد 1]ن که صبح روز حادثه یتا ا.. .ت برد، اما یکتبا و شفاها شکا... مسلح و  یروهاین ییفرماندار ماسال،  سازمان قضا

اما بعد از . خود از منزل اش در رشت خارج شد تا خود را به اداره ماسال برساند یسازمان یمطابق معمول با خودرو[ 7830

که  یاو را در حال[ سپاه پاسداران]ماموران. متوقف شد یست بازرسینفر از ماموران ا 0او به دستور  یس راه رشت، خودرویپل

ن یل قاتلیصومعه سرا تحو یجنگل ها یکیدر نزد کرده و او را یک پژو آردیز روشن بود، سوار یاش ن یسازمان یخودرو

بسته به داخل صندوق عقب خودرو منتقل شد تا به قتلگاه خود در داخل جنگل  یتوسط قاتالن با دست ها یرویدادند، بعد از آن پ

 ... د یرس

ناجوانمردانه که  یوه ایو به ش یغ موکت بریو انقالب رشت، او با ت ینده دادستان عمومیطبق اظهارات متهمان و گزارش نما

اب یافراس. شود یده میطلبد سر بر یرا هم م یمضاعف یرویه پشت گردن که نیدهد از ناح یقاتالن را نشان م ییشدت انتقام جو

موقع مرگ متحمل شود، او  یشتریعذاب ب یروین که پیا یهم بوده، اما برا یکه خود مسلح به سالح کلت کمر یدر حال یرینص

 ین را میزم یک متریخون تا شعاع »... برد  یسر او را م یغ موکت بریخواباند و با ت ین میزم یرا با دستان بسته به رو

نگران شدم به اداره ماسال زنگ زدم »: گفت یم یرویهمسر پ... شود  یاز صبح نگران او م یروی، همسر دل نگران پ«پوشاند 

ن یاز اقوام هم یکیه جلسه دادگاه هم با ین که ید امروز به خاطر ایدر رشت، گفتم شا یعیامده، رفتم اداره کل منابع طبیاما گفتند ن

اداره در رشت، اما اونجا  ید نرفته ماسال و اومده دفتر حقوقیدر رشت داشته، شا یمل یبر سر تصرف اراض یریاب نصیافراس

م یدو روز و ن... دا کرده اند یس راه رشت پیاو را بعد از پل ین که خبر دادند خودرویتا ادا نشد یم پیهم نبود، تا شب هر چه گشت

خودش سند  یجنگل را برا یخواست چند هکتار از اراض یم یرینص... دا کردند یعصر جمعه جسد او را در جنگل پ یعنیبعد 

وقت ها با سوء  یانت از جنگله و اون گاهیص ینجا جزء طرح ملیاست، ا یمل ینجا اراضیگفت ا یذاشت، م یبزنه، آقام نم

 «....ارهیورش میبه جنگل شبانه  ینظام یبا خودرو یت اش در دستگاه نظامیاستفاده از موقع

و با حضور  یبه صورت علن 7830در مهرماه سال  یروید ناصر پیشه ییمتهم به قتل و آدم ربا 1به اتهامات  یدگیدادگاه رس

ت دردادگاه پخش ین جنایشده ا یبازساز یصحنه ها یدر رشت برگزار شد، وقت یمسئوالن استان یاز مردم و برخ یمیل عظیخ



 یرویجسد پ .شد یبود که به آسمان بلند م یرویون زن و فرزند و مادر و پدر پیاد و شیستند و باز هم فریشد، اکثر حاضران گر

لباس  یاز قسمت ها یدر گردنش شکسته بوده، برخ یغ موکت بریبدن جدا و تمه از یدا شد که سرش تا نیدر جنگل پ یدر حال

کف جنگل که از  یکه علف ها یل مقاومت در زمان مرگ پاره شده و هر دو مشت دستش گره شده بود، در حالیش به دلیها

«....ن کنده بود هنوز در دستش بودیزم
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روز  74در جنگل های صومعه سرا كشف شد و بعد از گذشت قتل،  روز از آدم ربایی و 8جسد ناصر پیروی بعد از گذشت 

سرانجام با همكاری یكی از افسران دایره جنایی اداره آگاهی تهران، قاتالن و آدم ربایان شناسایی و به قتل و آدم ربایی اعتراف 

برای آدم ربایی [ و بسیجیپاسدار ]نظامی و شبه نظامی 7افراسیاب نصیری متهم به قتل و اجیر كردن [سرهنگ پاسدار. ]كردند

حتی بعد از ارتكاب به قتل نیز بارها خانواده مقتول را به منظور وی . و همدستی با پرویز كاظمی برای ارتكاب به قتل بود

.جلوگیری از پیگیری های قضایی مورد تهدید قرار داد
42

 

 احکام صادر شده

مشاركت هم ناصر پیروی را به طرز فجیعی سر بریده و به قتل  افراسیاب نصیری و پرویز كاظمی كه با[ 7837در سال ]دادگاه

.سال حبس محكوم شدند 70سایر متهمان پرونده به اتهام آدم ربایی به  .رسانده بودند را به قصاص محكوم كرد
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 یدادگاه بدو از جمله اگرچه. رندیمجازات را بگ یق جلویان آن ها در مراحل مختلف تالش نمودند که به هر طرین و حامیمتهم

.کرد ید نمیی، احکام را تای کشوروان عالیحکم قصاص افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی را صادر کرده بود اما د
33 

سال حبس  0سرانجام، افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی به اتهام قتل این جنگلبان به اعدام و به اتهام شرکت در آدم ربایی به 

متهم ردیف شش به علت عدم وجود دالیل کافی . سال حبس محکوم شدند 70اتهام آدم ربایی به  سه متهم بعدی به. محکوم شدند

این اعدام، اولین مورد از اعدام افرادی بود که اقدام به قتل . در رشت اعدام شدند 7831قاتالن سرانجام در آذر  .]![تبرئه گردید

.یا جرح جنگلبانان و محیط بانان کرده اند
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 پاسداران مبنی بر عدم وابستگی متهمان به آن نیروادعای سپاه 

، یجیل سوء استفاده از عنوان بسین افراد به دلیکند که ا ی، سپاه اعالم م5تا 2فیدر استعالم دادگاه از سپاه درباره متهمان رد

جالب است  خیلی! اندنمی شده محسوب  یجیبس 38از سال ... خود سرانه، حمل سالح، گشت خارج از محدوده و  یها یریدستگ

 :به نکات زیر توجه کنید که

تهران  ین که آگاهیبا سپاه نداشته اند چرا اول در بازداشتگاه سپاه بازداشت شده اند؟ با توجه به ا ین ها رابطه خاصیاگر ا-7

 !ر پرونده بودهیگیپ

 یت کرده؟ در حالیمسلح شکا یروهاین ییبه سازمان قضا [یریاب نصیسرهنگ پاسدار افراس]ف دومیاز متهم رد یرویچرا پ -2

 !نبوده ینظام 38که متهم از سال 

 74/3به  74/1  از دژبان خواسته که ساعت ورود او را از)!( ف دوم روز حادثه پس از مراجعه به محل کارشیمتهم رد -8

 !ز نوع خودرو او را هم خالف واقع ذکر کندیر داده و نییتغ

 نه به محل کارش رفت و آمد داشته و چرا دژبان از دستور او اطاعت کرده؟اگر او از خدمت اخراج شده، چگو



خدمت سال سابقه  20پیروی با  نبوده وگرنه یمسلم حکم جعل حکم جلب بگیرند؟ چگونه توانسته اندن افراد منفک از خدمت یا -0

 .آن ها امتناع می کرداز رفتن با  ییبه احکام قضا و آشنایی

با فاصله  یاز افراد اخراج شده از خدمت نظام یا متصور است عده ایبسته بودند؛ آ یک دست بند نظامیرا با  یرویدست پ -5

به  یکلت کمر یریف اول، سرهنگ نصیبه شهادت متهم رد)داشته باشند؟ یزات نظامیک سال از حادثه، هنوز سالح و تجهی

«...!(داشته همراه 
36 

سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری در زندان
 

در آبان )آرش سیگارچی که در مقطعی با سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری در زندان هم بند بود، در باره او، مطلبی نوشته است

جنگلبان « ناصر پیروی» قاتل خواندم که تا چند ساعت دیگر... انتقام از قاتل جنگلبان گیالنی »: ، که قابل توجه است(7831

در  –طبیعی شهر ماسال  طر دارید که چهار سال پیش ابتدا اعالم شد که رییس اداره منابعحتما به خا. می شود ماسالی اعدام

 بعد از مدتی مشخص شد که قاتل یا قاتلین او، مجموعه ای .ابتدا ناپدید و سپس به طرز فجیعی به قتل رسیده است –غرب گیالن 

و جنگلبان پیروی مانع شان بود،  اق چوب دست داشتند،از نظامی های عضو سپاه پاسداران همان منطقه بودند که چون در قاچ

. آن هم چه قتلی. اثر نداشت، تهدیدش کردند و در نهایت هم به قتلش رساندند ابتدا سعی کردند او را تطمیع کنند وقتی این در او

ایتی هم می گوید با اره البته رو)زندانی کردنش در صندوق عقب ماشین، ساعتی کتکش زدند و در نهایت با تیغ موکت بر پس از

 .سرش را از بدن جدا کردند( موتوری

 :یک روایت از من در این مورد ...

بعد از ... مدتی زندان بودم و تازه از زندان به طور موقت آزاد شده بودم  من در این مقطع به خاطر فعالیت های مطبوعاتی ام

ریشی  مردی قد بلند، با. بود که یکی از زندانیان توجهم را جلب کرد برگشتم و در زندان چندی وقتی حکم ام تایید شد، به زندان

از قاسم، همان قاتلی که مسوول اتاقم بود،  .زدند اما خودش همیشه ساکت بود همه سرهنگ صدایش می... شبیه حزب اللهی ها 

تا ته اش را  .نصیری است باسمش افراسیا. پرسیدم، این جرمش چیست؟، گفت این همان کسی است که جنگلبان را کشته است

 با این که قتل را مرتکب شده بودند، اما این دو را با. بود« مبارکی»فکر کنم نامش  یک هم جرم داشت که. می توانستم بخوانم

شان از این ها پایین تر بود، فرستاده  متهمان جرایم مالی در بند شش نگه داشته بودند و دو هم جرم دیگر را که احتماال درجه

 .بودند بند چهار که بند تخصصی قاتالن بود

. من به شخصه که هرگز گمان نمی کردم اعدام شود. خیلی از مرگ می ترسید... چند ماهی را در بند شش با هم زندانی بودیم 

بود یک بار هم گفته . بود که هر هفته در چند نوبت مالقات کننده هایی قابل توجه داشت و امکاناتی برایش فراهم بخصوص

 !اند رضایت بگیرند چند تا از بچه های سپاه رفته. بیرون دارند رضایت می گیرند

من برای این . نظام نمی گذارد، من را اعدام کنند. کلی مجاهد کشته ام اول انقالب من»: این را با گوش خودم شنیدم که می گفت

 «....کشیده ام نظام زحمت

هرچند او قاتل است و مجرم و ... ! دار مکافات عمل. قدمی طناب دار است و در یک افراسیاب قصه ما اینک بد جور تنها مانده

 .برای ابد. به سزای عملش برسد ، اما اگر دست من بود می گذاشتمش در زندان( اعدام)بر اساس قوانین ایران باید با قصاص



. تخلفات دیگری که هرگز مشخص نشد ای همهبر .کرد ، برای ستمی که به همسر این جنگلبان کرد« پیروی»برای ظلمی که به 

«....دیگر و برای هر چیز برای اینکه باالدستی هایش را لو نداد
47 

واقعیت این است که روابط سیاسی و اجتماعی و شرایط موجود در ایران، جایگاه ویژه ای به سپاه پاسداران داده است و دست این 

البته تخریب هایی که توسط ارگان . و ثروت اندوزی و سودجویی باز است مجموعه بسیار عظیم برای هرگونه تخلف و غارت

های نظامی و به ویژه سپاه پاسداران صورت می گیرد، خود جزیی و بخشی از تخریب و ویرانگری بزرگتری است که در ایران 

ازد و محیط زیست و مقوالتی از این انجام می گیرد و هر فرد و یا نهاد و دستگاهی که بتواند، در پی سودجویی به تاراج می پرد

 .دست، برای آن ها دارای هیچ ارزشی نیست

. روابط و مناسبات حاکم بر نیروهای نظامی با طبیعت ایران، بیانگر رفتارهای حاکمان کشور با سرزمین و جامعه ایران است

اگر حکومت مردمی می . کم با مردم داردنیروهای نظامی و انتظامی همان رفتاری را از خود بروز می دهند که کلیت نظام حا

در واقع نیروهای . بود، نیروهای نظامی و انتظامی آن هم مردمی و در خدمت مردم می بودند نه بر علیه مردم و سرزمین ایران

 .جمهوری اسالمی، برای حفظ و پاسداری از مناسبات حاکم وجود دارند -و امنیتی -نظامی و انتظامی

رفتار نیروهای حاکم، فقط جنایت . جزیی از یک تخریب را نشان دادم که خود جزیی از تخریبی بزرگتر استمن در این مقاله 

صد البته گیاهان و جانوران به عنوان موجودات زنده و به عنوان عناصر اکوسیستم ها دارای ارزش و اهمیت )علیه طبیعت نیست

در نهایت، موضوع فقط این نیست که دست سپاه . انسان ها نیز هست بلکه جنایت مستقیم در حق( و جایگاه خاص خود می باشند

پاسداران از مردم و سرزمین ایران کوتاه شود، بلکه کل مناسبات حاکم می بایستی درهم شکسته شود و مناسباتی بر کشور حاکم 

 .بدان امید. شود که دیگر چنین تخریب ها و فجایعی وجود نداشته باشد

****************** 

 :منابع و پی نوشت ها

7- http://www.hamshahrionline.ir/details/73636 

كویر و داخل ناحیه امن منطقه  یدر حریم پارک مل ینظام یاز ارگان ها یرزمایش توسط یك یماه از برگزار 1هنوز » -2

، خطاب به یمسلح كشور با ابالغ بخشنامه ا یتهران نگذشته كه فرمانده ستاد كل نیروها یكیلومتر 54حفاظت شده كویر در 

را  یمل یهرگونه مانور در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست و پارک ها یمسلح كشور برگزار یقوا یتمام

 .ممنوع اعالم كرد

ان محیط زیست با تاكید بر ضرورت حفظ مناطق چهارگانه سازم 78/1/31با ابالغ این بخشنامه در تاریخ  یسرلشكر فیروزآباد

پیش تر وارد مناطق حفاظت شده شده اند، با اعالم  یمسلح درخواست كرده چنانچه به هر دلیل یبعد، از قوا ینسل ها یبرا

گسترش  یكانون عال»خبر . نمایند یتخلیه و خروج را از طریق این ستاد پیگیر یمسلح، چگونگ یموضوع به ستاد كل نیروها

سایت این كانون منتشر شد هر چند كوتاه اما  یخروج یدر این باره كه دو روز قبل رو« یرانسبز و حفظ محیط زیست ا یفضا

تهدید  یا یبسیار امیدوار كننده بود، از این جهت كه بعد از این دیگر امنیت و آرامش هیچ پناهگاه حیات وحش و هیچ پارک مل

 .شود ینم



 یسرخه حصار، منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک مل یخجیر، پارک مل یبند، منطقه حفاظت شده دنا، پارک مل ینا یپارک مل

انجام  یخاص برا یگذشته بنا به ضرورت ها یهستند كه در سال ها یبكر یهمه اكوسیستم ها... و منطقه حفاظت شده كویر و

هیچ  یبود كه آیا به راستمطرح  یكه همیشه این پرسش اساس یمسلح كشور قرار گرفته بود، در حال یرزمایش در اختیار نیروها

 یایران به شمار م یتنوع زیست یدر این كشور به جز مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست كه كانون ها ینقطه دیگر

درصد  1كه تنها  یروند، وجود نداشته كه همیشه زیستگاه امن وحوش به میدان تیر و مانور بدل شده است، آن هم در شرایط

نتیجه این ! درصد دیگر آزاد است؟ 18اطق تحت حفاظت در اختیار سازمان محیط زیست است و خاک كشور به عنوان من

آهو و قوچ و میش و كل و بز و گور خر به  یگله ها ینبوده جز رانده شدن و مهاجرت گروه یگذشته چیز یاقدامات در سال ها

زمین به جا مانده كه در اثر ترس و وحشت  یرو یموارد هم الشه جنین ها یدر برخ. بیرون از مناطق و بعد هم شكار آنها

كه اشتباها هدف گلوله یا خمپاره قرار گرفته اند و در این  یجانوران ماده سقط شده و از بین رفته اند و یا بعضا الشه جانوران

 یبا صدور بخشنامه ا مسلح كشور را كه یستاد كل نیروها یبه هر حال، اقدام طبیعت دوستانه فرمانده. شده اند یگیرودار قربان

مسلح از ورود به مناطق تحت حفاظت شده، در وهله نخست باید به فال نیک  یبند خواستار ممانعت همه قوا 0امیدواركننده و در 

حفاظت از  یسیاست ها» از مسووالن ارشد كشور همچون معاون رئیس جمهور،  یبسیار یحت یكه گاه یگرفت و در شرایط

 یبین نهادها یدر آشت یرا به عنوان نقطه عطف یدانند، چنین بخشنامه ا یم« اسالم یمحیط زیست را توطئه غرب علیه دنیا

   ....با طبیعت به ثبت رساند  ینظام

 پادگان ها در مناطق همچنان پا بر جاست

بود كه مطابق با این دستورالعمل جدید آیا بعد از سازمان محیط زیست این  یاز معاون محیط طبیع یپرسش خبرنگار اعتماد مل

 یبرگزار نخواهد شد؟ و دیگر اینكه تكلیف پادگان ها و اراض یاین در هیچیک از مناطق تحت حفاظت محیط زیست مانور

ن مناطق شود و آیا ای یبند در اختیار این ارگان ها قرار گرفته چه م یكه در خجیر و سرخه حصار و كویر و نا یحفاظت شده ا

ما امیدواریم كه این طور باشد : در پاسخ به این پرسش ها گفت[ سازمان محیط زیست یمعاون محیط طبیع]ی شود؟ نجف یتخلیه م

هم با وزارت  یهای یدر مناطق ما اتفاق نیفتد، در عین حال به طور همزمان رایزن یاین بخشنامه، دیگر هیچ مانور یو بر مبنا

از طریق وزارت دفاع  یدائم یها یموقت یا واگذار ییا استقرار ها ینظام یزمین به نیروها یدفاع داشتیم، چون واگذار

در این  ینظام یبند قرار شده وسعت استقرار نیروها ینا یپارک مل یگیرد و به عنوان مثال در ارتباط با اراض یصورت م

و نرسیده ایم  یاما هنوز به نتیجه انیروهاست  یكویر هم پیشنهاد ما جابه جای یمورد پارک مل در. منطقه به حداقل كاهش یابد

 «....در حال مذاكره هستیم

از انجام رزمایش : به قوای مسلح كشور اعالم كرد یفرمانده ستاد كل نیروهای مسلح با صدور بخشنامه ا: یدیمژگان جمش

 (.محیط زیست) 1، صفحه (7831آذر  21)  581، شماره یروزنامه اعتماد مل. كنید یخوددار یمل یدر پارک ها ینظام

8- http://abhayesepid.blogfa.com/post-197.aspx
 

، همزمان با مانور 7831چهارم آبان ماه  سوم و یکه در روزها -(31ر یکو)کشور یقهرمان یرالدر گزارشی از مسابقات  -0

ر رفت یلومتر مسیک 854ن مسابقه که قرار بود به مجموع یا ...»: چنین آمده است -ر برگزار شدیکو یسپاه پاسداران در پارک مل



 لیک تست و در روز دوم ، دو تست آن به دلیبرگزار شود ، در روز اول  یلومتر تست خاکیک 244و برگشت و شامل حدود 

دوم  باز در اواسط تست یتست اول ، خودروها در محوطه اان یدر روز اول مسابقه بعد از پا... مانور سپاه در منطقه حذف شد 

«....اصابت کرد یزیساسان عز یکیک عدد خمپاره به نزدیدر روز دوم  …ان برسد ینگه داشته شدند تا مانور به پا
 

 http://www.carnp.com/newsdetail-797-fa.html
 

0- http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=1327
 

1- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1509696
 

1- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=138630 

3- http://aftabnews.ir/vdcgut9u.ak93w4prra.html
 

 [ویکی پدیا/ گویندشکل، کلوت می  Uدر نواحی بیابانی، به برجستگی های بین شیارهای]

1- http://aftabnews.ir/vdcdzx0fzyt0fx6.2a2y.html 

74- http://www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1181464
 

77- http://www.rdek1.blogsky.com
 

72-
 

http://www.voanews.com/persian/news/iran/iran-enviornment-forests-09-03-2011-117684714.html 

78- http://www.hamshahrionline.ir/details/165260
 

77- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709180671
 

70- http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=540&Sub=199
 

 مواد زاید و فاضالب پادگان آموزشی منتشر گردید، 7831برابر گزارشی که در بهمن  :آلودگی رودخانه گوهررود گیالن -7۸

به رودخانه گوهررود می  در مسیر رودخانه گوهر رود قرار دارد، و نیز فاضالب زندان الکان رشت،که   سپاه پاسداران رشت

آلودگی آب، عالوه بر از بین رفتن موجودات آبزی، سبب . ریزد و از جمله مهمترین منابع آلودگی رودخانه مزبور می باشد

 .مهاجرت ماهیان و ازدیاد رشد گیاهان آبزی شده است

 http://www.mohit-zist.com/viewtopic.php?f=7&t=1259
 

 -7831در مرداد ماه سال  -رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول: آلودگی میكروبی رودخانه دز در پی ورود فاضالب -71

 زرهی خوزستان كه در دزفول مستقر است وارد رودخانه 2فاضالب پادگان نظامی تیپ ... »: در باره آلودگی رودخانه دز گفت

هرچند كه این پادگان دارای سیستم تصفیه فاضالب است و پسآب حاصل از سیستم تصفیه وارد رودخانه دز می . دز می شود

پسآب حاصل از سیستم تصفیه فاضالب این پادگان نظامی به صورت دوره ای پایش می شود و برخی مواقع میزان آلودگی . شود

موجود در پساب این پادگان نظامی باال است و اكنون از شرایط رهاسازی پساب میزان آمونیاک . میكروبی آن افزایش می یابد

كه بسیاری از شهروندان و مسافران از رودخانه دز برای شنا استفاده می با توجه به این... پادگان در رودخانه دز راضی نیستیم 

http://www.aftabnews.ir/vdcgut9u.ak93w4prra.html
http://www.aftabnews.ir/vdcdzx0fzyt0fx6.2a2y.html


«.دسریع تر از ورود فاضالب به این رودخانه پیشگیری شوکنند الزم است هر چه
 

 http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1592656
 

رودخانه قوبی چای از شاخه های رودخانه صوفی چای : جریان رود فاضالب در شهر بناب استان آذربایجان شرقی -73

جدا و از محسوب می شود كه تا چند سال پیش، پس از عبور رودخانه صوفی چای از روستای چلغائی شهرستان بناب از آن 

كیلومتر در داخل شهر به طرف غرب و به سوی دریاچه ارومیه  0قسمت جنوب شرقی به شهر وارد می شد و پس از طی حدود 

به گفته  .جریان داشت اما اكنون خشک و بی آب است و به دلیل نبود لوله كشی مناسب، فضوالت انسانی وارد این منطقه می شود

هزار نفر از ساكنان اطراف رودخانه را با  84سال پیش برمی گردد و تقریبا  84ل به حدود این معض: نماینده بناب در مجلس

باتوجه به این كه  .مشكل مواجه كرده و چون تقریبا از وسط شهر بناب رد می شود چهره شهر را بسیار زشت و ناپسند كرده است

لیل نبود لوله كشی فاضالب، فضوالت انسانی و به آب های سطحی به صورت فصلی در این رودخانه جریان دارد و نیز به د

خصوص فاضالب پادگان امام رضا به این رودخانه واریز می شود، لذا این عوامل باعث ایجاد بوی بسیار بد و مشمئزکننده شده 

قسمت عمده .. . و این امر نه تنها زندگی را به كام اهالی منطقه تلخ كرده بلكه سالمت آنان را در معرض خطر قرار داده است

.ایجاد معضل زیست محیطی قوبی چای به این پادگان برمی گردد
 

، (72/72/31)  8437روزنامه جام جم، شماره . جریان رود فاضالب در شهر بناب استان آذربایجان شرقی: سعیده دالل علیپور

(.ایران)70صفحه 
 

در مورد علت بوی  -7817در خرداد سال  -بیرجند مدیر امور آب و فاضالب: بوی نامطبوع فاضالب پادگان بیرجند -71

در سنوات گذشته نواقصی در سیستم بهره برداری از »: نامطبوع فاضالب پادگان بیرجند و گالیه شهروندان اظهار داشت

تاسیسات فاضالب داخلی پادگان به عنوان یک معضل شهری وجود داشته است که با اجرای طرح فاضالب و نصب انشعاب 

اخیرا با بروز مشکل بو در مسیر پادگان با بررسی های انجام شده . پادگان به شبکه شهری مشکل فوق مرتفع شده است فاضالب

اصالح این مشکل در تعهدات امور آب و . مشخص شد این بو ناشی از نقص تأسیسات پمپاژ شبکه داخلی فاضالب پادگان است

است که با توجه به انتقال بخش اعظم پادگان به خارج شهر قسمت هایی که  به این مجموعه پیشنهاد شده. فاضالب بیرجند نیست

«.امکان اتصال به شبکه فاضالب شهری را دارند منفک و حتی المقدور با حذف سیستم پمپاژ مشکل بو را مرتفع سازند
 

http://birjandemrooz.com/index4Email.php?obj=News&taskName=ShowDetails&IDD=211 

.2477. پارک ملی سرخه حصار: رپور محمدی، مهردادمه -24
 

http://partov.wordpress.com/2011/10/01/park_melli_sorkhe_hesar/ 

27-
 

http://www.asriran.com/fa/news/121168/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%E2%80

%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C-

%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-

%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF 



وسعت این زمین ها بسیار زیاد است آخرین آماری که ارائه شده رقم قابل مالحظه ... :محاصره تهران از سوی پادگان ها» -22

 .کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است 12درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود  72الی 74که  ای است

احداث و توسعه تاسیسات نظامی از قبیل : مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره آمده است( 0)در بند... 

اسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی که عملکرد هرگونه ت پادگان ها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از

تاسیسات مشابه موجود نیز باید در قالب برنامه تدریجی . شهری ندارند، در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع است

عایت اولویت های شهری به از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و ساختمان های باقی مانده تغییر کاربری داده و با ر

 ....به فراموشی سپرده شد ]![ اما این مصوبه در سال های سازندگی .مصارف عمومی برسد

یک کارشناس شهرسازی نیز معتقد است که پادگان هایی که دست ارتش یا نیروی انتظامی قرار دارند، انتظار دارند که ارزش به 

کیلومتر را  04این اراضی اقدام کنند اما مسئله مهم این است که این اراضی بیش از روز ملک آنها بازگردانده شود تا به تخلیه 

در برمی گیرد و شهرداری و دولت قطعا نمی توانند چنین هزینه هنگفتی را برای خرید این زمین ها پرداخت کنند و پروژه در 

هرداری و دولت معامله کند و معتقد است که ما در خواهد با شهمچنین در یک بحث دیگر ارتش می. نهایت همچنان معلق می ماند

صورتی این اراضی را تخلیه می کنیم که قسمتی از زمین را با تغییر کاربری به مسکونی، به خود ما بازگردانید و چون 

ن اقداماتی شهرداری چنین کاری نمی کند و دولت نیز در شرایطی است که نمی تواند به آن ها چیزی را تحمیل کند در نتیجه چنی

 .اگر  پادگان ها تبدیل به بافت مسکونی شوند برای شهر ضرر خواهد داشت. بی نتیجه خواهد ماند

این اراضی در جاهای خوب تهران و در ابعاد گسترده و وسیع در اختیار این نهادهای نظامی قرار دارد و با عدم خروج این 

شهر نیاز به زمین برای فعالیت های خدماتی و فضای سبز . واهد داشتنیروها از سطح شهر، تبعات تاسف بار همچنان ادامه خ

 ....دارد

این ساخت و . تخلفات صرفا مختص نیروهای مسلح نیست و تقریبا بیشتر دستگاه های دولتی، ساخت و سازهای غیر مجاز دارند

با توجه به این توضیحات به  .کندمیسازها،  مشکالت عدیده زیست محیطی برای شهر دارد و تهران را با بحران جدی مواجه 

«....نظر می رسد که تهران در آستانه فاجعه قرار دارد
 

 http://www.hamshahrionline.ir/details/80301
 

28- http://www.pgnews.ir/showpage.aspx?id=43514
 

رای احداث پادگان قاین درنظر گرفته هکتار زمین ب ۸44اعالم گردید که  7817در سال (: پادگان غدیر)ساخت پادگان قاین -27

هکتار زمین های متعلق به منابع طبیعی بود که واگذار شده است و بخش بزرگی نیز زمین های  244شده است که در حدود 

که به رغم تملک توسط ارتش، به علت عدم تامین اعتبار، تسویه حساب با مالکین زمین ها انجام نگرفته  کشاورزی بوده است

 .در عمل زمین ها از کاربری اصلی خود خارج شده استاست و 

http://javanonline.ir/vdcco1q0p2bqmm8.ala2.html
 

متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران در خوی، که در آبان ( امام خمینی)برای احداث پادگان :ساخت پادگان سپاه در خوی -20

 .هکتار در منطقه دیزج جمشیدخان اختصاص یافت 770ت به بهره برداری رسید، زمینی به مساح 783۸ماه سال 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1509740 

خراسان، زمینی به مساحت بالغ  11برای احداث پادگان جدید لشگر  :پیروز ثامن االئمه 77محل احداث پادگان جدید لشگر  -2۸



 .آغاز شده است 7833هکتار اختصاص یافته و عملیات احداث از سال  7444بر 

شنبه )71111شماره . «(ع)االئمه پیروز ثامن 11بازدید استاندار از محل احداث پادگان جدید لشگر »: روزنامه خراسان

 .اخبار خراسان رضوی(. 7831/72/23

، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 7814در اسفند : هکتار زمین برای پادگان ارتش در بجنورد 1311اختصاص  -21

برای انتقال پادگان ( واقع در تخته اردکان بجنورد)هکتار زمین ملی 844خراسان شمالی از اختصاص بیش از یک هزار و 

 .آباد خبر دادبجنورد و نیز تحویل اراضی میدان تیر ارتش واقع در منطقه علی

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901214001348 

23- http://www.tabriz.ir/?PageID=222 

 ها قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماكن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر» -29 

 7833/۸/77: اریخ تصویبت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مكلفند با درخواست ستاد كل نیروهای  -7 ماده

از طریق مزایده )و در صورت موافقت فرماندهی كل قوا نسبت به فروش( از طریق وزارت كشور)مسلح، دولت یا شهرداری ها

انتقال پادگان ها و سایر اماكن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسكن و  و( یا توافق

در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل . شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند

 .می شود

 بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصاراماكن نیروهای مقاومت  - تبصره

و مراكز علمی، پژوهشی، درمانی رفاهی و ( به جز پادگان های آموزشی، مراكز تولید سالح و مهمات و زاغه های مهمات آنها)

ماندهی كل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده منازل مسكونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد كل، ستادهای فر

 .در موارد اختالفی نظر ستاد كل نیروهای مسلح حاكم است. مستثنی می باشند

... 

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان  -5 ماده

 .و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید یا اماكن جایگزین

... 

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:1388-12-14-22-59-

00&catid=83:1388-11-03-08-39-39&Itemid=221 

84- http://hashemirafsanjani.ir/fa/node/195078
 

هكتار جنگل برای ساخت موزه به یک نهاد واگذار شده  74منابع طبیعی گلستان در پاسخ به این سوال كه چگونه مدیركل  -87

برای دفن شهدای گمنام به بنیاد حفظ ارزش های  18هزار متر است كه در سال هكتار نیست و حدود شش74این مقدار »: گفت

 «.در همان زمان دریافت کرده اند و حاال در حال اجرای طرح هستند آنها تمام مجوزهای الزم را. دفاع مقدس داده شده است

: اما رییس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسالمی شهر گرگان درباره مساحت زمین تصرف شده گفت

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:1388-12-14-22-59-00&catid=83:1388-11-03-08-39-39&Itemid=221
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:1388-12-14-22-59-00&catid=83:1388-11-03-08-39-39&Itemid=221


مه ای خطاب به او در نا« .هكتار انجام شده است 74مجوز اجرای طرح در شش هزار متر داده شده اما فنس کشی در اطراف »

هکتار از اراضی  74بیش از دو سال است كه یکی از نهادهای استان گلستان حدود » :رییس دفتر بازرسی خامنه ای نوشت

جنگلی را در ارتفاعات و دل جنگل های طبیعی و بكر ناهارخوران گرگان به بهانه تاسیس موزه محصور كرده و بی توجه به 

جهت ساخت و ( نورالشهدا)ع درختان و خاکبرداری عجیب و بی سابقه در این منطقه جنگلیمخالفت های مردمی، اخیرا به قط

شواهد حاکی از عزم این نهاد نظامی جهت ساخت و ساز گسترده یک مجموعه اختصاصی این نهاد به … ساز اقدام نموده است

حجم عجیب خاکبرداری در دل جنگل، ... د این نهاد مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دار… بهانه احداث موزه است 

در حالی كه به فاصله چند دقیقه از شهر گرگان، زمین های غیرجنگلی و . كارشناسان منابع طبیعی را نیز حیرت زده كرده است

ی حتی کم بازده وجود دارد، انتخاب و اصرار بر تخریب یک عرصه کامال طبیعی و جنگلی و همچنین عدم پاسخگویی و تهدیدها

عرصه جنگل های انبوه شمال كشور یادآور کدام یک از . امنیتی در برابر سواالت مردم شایبه های زیادی را گمانه می زند

 «.… !مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است؟

 .2472 .محیط زیست ایران قربانی حکومت جمهوری اسالمی: مهرپور محمدی، مهرداد

http://partov.wordpress.com/2012/05/19/mohit_zist_iran-ghorbani_jomhuri_eslami-

mehrdad_mehrpour_mohammadi/ 

82- http://jahanezan.wordpress.com/2012/10/16/19936/ 

88- http://isdle.ir/news/index.php?news=8627
 

 یعمران ییا طرح ها یانجام مانور نظام یبرا یو غیرنظام ینظام یسازمان های برخ»: دیگو یم یک كارشناس حقوقی -80

از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز  یهمه موظف هستند قبل از هرگونه اقدام .شوند یخودسرانه وارد مناطق حفاظت شده م

ورود به مناطق غیرحساس باید مجوز صادر  یسازمان حفاظت محیط زیست تنها برا .ورود به این مناطق بگیرند یالزم را برا

درخواست کننده پس از پایان مهلت  شود و دستگاه یصادر م یمدت كوتاه یاجازه حضور در مناطق غیرحساس نیز برا .كند

حفاظت شده  یهازمین یواگذار .را با همان حالت اولیه باید به سازمان حفاظت محیط زیست بازگرداند یمورد نظر، باید اراض

از افراد  یبرخ: دیگو یکند و م یاشاره م ین خواریزمی به باندها یو. ت گیردممنوع است و نباید به هیچ وجه این اقدام صور

«.…فروشند یگزاف دوباره م یمت هایباارزش را تصاحب كرده و با قی ن هایكه شده زم یبه هر نحو
 

 http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100886464150
 

وابسته )وابسته بودند، به ویژه شرکت فارس مبین [ سپاه پاسداران]غیرمستقیم به نهادهای نظامیشرکت هایی که مستقیم یا  -85

آنان در . نیز روی آوردند« شّرخری»نجفی و عزیزی، به [سردار]،به دلیل برخورداری از حمایت (به بنیاد تعاون بسیج فارس

، و مالکین از اسناد ثبتی و حقوق قانونی بهره مند بودند امالکی که در سال های پس از انقالب به تصرف غیر مالکین درآمده

ولی توان خلع ید از متصرفین را نداشتند، به انعقاد قرارداد با مالکین پرداختند و سپس با اخراج متصرفین، سهمی بزرگ از 

 .اراضی را دریافت کردند

 

 .7831فروردین . امروز تکوین الیگارشی جدید در ایران: زمین و انباشت ثروت. شهبازی، عبدهللا



 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ze_11.html 

81-

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110309_l10_ejei_land_appropriation_corruption.shtml 

81- http://www.cisiran.ir/news/150-ghachagh.html 

83- http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100919030304 

81- http://damghanhunter.blogfa.com/88074.aspx 

 (.محیط زیست)78، صفحه (22/0/17)7۸47روزنامه شرق، شماره . «مرگ همه سهم محیط بانان»:  مژگان جمشیدی -04

07- http://jamshidi6.blogfa.com/post-94.aspx 

72- http://isdle.ir/news/index.php?news=100 
 

نفر از آنها بسیجی و  8سایر متهمان پرونده؛ حسن رهنما، علی رضا خیرجو، فرهاد قدرچهره و محمدعلی بینا نام داشتند كه  -78

 .یک نفر دیگر پاسدار بودند

http://naserpayrovi.blogfa.com/post-31.aspx
 

همسر جوان و  یادهایچرا فر»: ن موضوع پرداخته شده استیبه ا -7831بهشت یدر هفتم اردافته یانتشار  -یدر گزارش -00

از قاتالن در  یکید حکم قصاص ییروز قبل در اعتراض به عدم تا 74م شده اش را که یتیو سه دختر  یروید پیداغدارشه

و پست و  یک نهاد نظامیخدمت در  یبراستا یشنود؟ آ ینم یون زدند کسیکشور تا ساعت ها ضجه و ش یوان عالیساختمان د

را به  یو حقوق ییت قضایکرده اند، مصون یتین جنایکه خود اعتراف به چن یمتهمان به قتل یبرا یتواند حت یمقام و درجه باال م

باشد بر  یمرهم قاتالن در نظر گرفته نشده تا الاقل یبرا ین است چرا هنوز هم مجازاتیر از ایدنبال داشته باشد؟ که اگر پاسخ غ

و  ینظام یز از نهادهایکه آنها ن ییشود؟ چرا متهمان به آدم ربا ین که عدالت اجرا مید به ایو ام یرویدل زخم خورده خانواده پ

 !قه آزاد هستند ؟یامر به معروف بودند اکنون با قرار وث

م و ضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را ست مورد هجویط زیط بان محیمح 15جنگلبان و  024چرا در کمتر از سه دهه ... 

 یان چوب، دست و پایده اند؟ اگر آن روز که قاچاقچیک از متهمان به قتل به مجازات نرسیچیاز دست داده اند اما هنوز هم ه

ط یو مح یعیکردند و اگر آن روز که جنگلبانان و ماموران حافظ منابع طب یکنده درخت، اره کرده و قطع م یجنگلبانان را به جا

 یا بازهم امروز کسیشده بود، آ ییگذشتند با متهمان برخورد قضا یآن ها م یر تراکتور و لودر گذاشته و از رویست را زیز

 «جدا کند؟ یروین گستاخانه سر از بدن پیکرد چن یجرات م

 http://jamshidi6.blogfa.com/post-94.aspx
 

متهم ردیف دوم افراسیاب . ساله اهل ماسال و ساکن رشت و دارای شغل آزاد 78متهم ردیف اول پرونده قتل، پرویز كاظمی  -70

ساله، اهل و  20متهم ردیف چهار . ساله، اهل و ساکن رشت 82متهم ردیف سوم . ساله اهل ماسال و ساکن رشت 7۸نصیری 



 .اندبوده[ پاسدار]نظامیساله و  81متهم ردیف پنج از نیروهای امر به معروف در رشت و متهم ردیف ششم . ساکن رشت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B1

%D9%88%DB%8C 

در .. .. ش از انقالب، معروف بودیها به داشتن رابطه با ساواک، پ ین محلیدر ب« یناصر کاظم»ف اول پروندهیمتهم رد...  -01

که به  -بوده اند، با در دست داشتن حکم جلب ییو ضابط قضا یجیف سوم تا پنجم که بسیرد، متهمان 7830بهشت یپگاه هفتم ارد

پاسگاه  یرا در سه راه« پیروی» یدولت یخودرو -ه شده بودیحد و حصر او ته یارات بیو با اخت یریکمک سرهنگ نص

، 2و 7فیبه محل قرارشان با متهمان ردبعد او را . خواهند که با آن ها برود یم یرویکنند و از پ یشفت متوقف م یمالسرا

روند،  یم یریشود و آن ها به سراغ سرهنگ نص یبعد که کار انجام م .دهند یل میابر صومعه سرا، برده و تحویض یجنگل ها

کند  ید میو دوستانش را تهد[ رجویخ( ]خ)بعد هم« !رهیحقش بود که بم... دم یرو بر یرویسر اون پ»:دیگو یبه آن ها م یرینص

 !جاد خواهد کردیآنها مشکل ا یخانواده  یجا زدن، برایکردن و حرف ب یکه در صورت دهن لق

 http://it.ilearn.ir/index.php?topic=317.15;wap2
 

71- http://sigarchi.net/blog/?p=1103
 

 

 


