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دوباره همان اتفــاق؛ پایان تلخ یک 
مطالبه مردمی که به خشــونت منجر 
شد و با دستگیری ۲۲ نفر به پایان رسید؛ 
حتی بهانــه هم برای برخــورد همان 
جمالت تکراری بود؛ »ســنگ پرانی و 
درگیری فیزیکی عده ای ســودجو با 

پلیس!«.
ســه هفته پــس از آغــاز تحصن 
اعتراضی مردم ســراوان علیه 38 سال 
تخلیه غیراصولی زباله در این منطقه، 
ورودی سایت زباله سراوان بار دیگر باز 

شد و مشکل کماکان بر قوت خود ماند.
در حالی در این مدت معترضین با 
تحصن از ورود ماشین های حمل زباله 
به ســراوان جلوگیری کرده بودند که 
خواسته هایشان، مشــخص و واضح و 
البته مســالمت آمیز بود؛ صدور حکم 
قطعی قضایــی مبنی بــر ممنوعیت 
حمل هر نوع زباله به ســایت سراوان 
و تصویب در شــورای تأمین اســتان، 
بهسازی کامل لندفیل )محل دفن زباله( 
مطابق با استانداردهای زیست محیطی 
و بهداشــتی و همچنیــن پرداخــت 
خسارت های مالی و جانی به همه  کسانی 
که در روستاهای اطراف سایت در اثر زباله 
آسیب دیده اند از جمله های خواسته های 
آنان بــود. مردم منطقــه معتقدند که 
تخلیه غیراصولی زباله در جنگل های 
اطراف محل زندگی شان و ورود شیرابه 
آن به آب هــای جاری و بــوی تعفن و 

حشرات و آلودگی ناشی از آن زمینه ساز 
بیماری های پوستی فراوانی در منطقه 
شده است. هر چند مســئوالن ارشد 
گیالن در روزهای گذشته چندین نوبت 
در جمع معترضین و تحصن کنندگان 
ســراوان حاضر شــده و ضمن صحه 
گذاشتن بر اعتراضات مردم، بر پیگیری 
مجدانه دولت برای حــل این معضل 
تأکید کرده  بودند، اما نتیجه، مشــابه 
قبل بود؛ برخورد بــا معترضان به بهانه 

سوءاستفاده، اخالل در نظم و ... .
در این میــان برخی این ســوال را 
مطــرح می کنند که چــرا مطالبات و 
خواســته های صنفی و مردمی مانند 
آنچه در سراوان در اعتراض به کوه 97 
متری زباله و رودخانه شیرابه آن شکل 
گرفت یا آنچه در اهواز و اصفهان به بی 
آبی رخ داد. یا اعتراضات صنفی معلمان 
یا پرســتاران و کارگران به معیشــت 
همواره بی نتیجه و با برخورد انتظامی و 
امنیتی پایان می یابد. این در حالی است 
که اعتراضاتی از این دســت به صورت 
مشــخص و واضح در قانون اساسی به 
عنوان حق اصولی مردم کشــور عنوان 

شده است.
  قانون به نفع 

تجمعات مسالمت آمیز است
حدود 4۲ ســال از تصویب قانون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایران 
می گذرد. قانونی کــه در اصل ۲7 آن 
آمده اســت: »تشــکیل اجتماعات و 
راهپیمایی ها، بدون حمل ســالح، به 
شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد، 
آزاد اســت«. با این حال در مورد اخیر 

سراوان رشت، باز هم مسئوالن به این 
اصل مهم بی اعتنا بودنــد و اعتراضی 
متعارف، طبق معمول نامتعارف تمام 
شد. اعتراضاتی که می توانستند قانونی 
دیده شــوند، اما باز هم بــه زیر فرش 

نارضایتی ها جارو شدند.
سلسله ای از قوانین محدود کننده

هر چند در اصل ۲7 قانون اساســی 
به صراحت؛ خودداری از حمل ســالح 
و مخل نبودن در مبانی اســالم، شرط 
تشــکیل تجمعات تعیین شده، با این 
وجود، برخی قوانین پایین دســتی و 
همچنین تعیین طیفــی از اتهامات، 
منجر به محدودیت هایی در اجرای این 

اصل قانونی شده است.
یکی از این قوانیــن محدودکننده 
قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات 
است. در قانون احزاب آمده است؛ تنها 
تشکل های سیاســی می توانند برای 
برپایی تجمع اعتراضی، درخواســت 

صدور مجوز از وزارت کشور کنند.
همچنین در قانون تشکیل تجمعات 
اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده 
و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد 
غیرقانونی تلقی می شود. این در حالی 
است که در قانون اساســی اشاره ای به 

اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.
عالوه بر محدودیت های قانون احزاب 
و قانون تشکیل تجمعات، مبهم بودن 
مفهــوم مبانی اســالم و اختالفات در 
تعیین مصادیق آن و همچنین وجود 
برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه 
اسالم و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه 
بیشتر اصل ۲7 قانون اساسی شده است.

همچنین در قانون مجازات اسالمی 
مصادیق دیگری وجــود دارد که اصل 
۲7 قانون اساســی را باز هم محدودتر 
می کند. برای نمونه در قانون مجازات 
اسالمی، اتهام »تبلیغ علیه نظام« وجود 
دارد که برای آن یک سال حبس در نظر 
گرفته شده است. برای این ماده قانونی 
هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح 
نشده است. در چنین شرایطی مشخص 
نیســت تبلیغ علیه نظام شــامل چه 
مواردی می شود و آیا اشاره به بی کفایتی 
وزیران و حتی مدیران استانی هم جزو 

این مصادیق هست یا خیر؟
درخواست برای برگزاری تجمع 

در حالــی کــه برخی مســئوالن 
می گوینــد برای هــر گونــه تجمع 
مسالمت آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ 
برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد 
دارند که اگر درخواستی هم در این باره 
به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ؛ مثبت 

نخواهد بود.
چندماه پیش شهریار حیدری، عضو 

کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در خصوص نحــوه برخورد با 
معترضان خوزستانی به بی آبی به ایلنا 
گفت: »الزاماتی در مدیریت کشــور و 
اصولی تعریف شــده در حوزه امنیت 
داریم. اگــر به پدیده هــای اجتماعی 
توجه نکنیم، این پدیده ها به موضوعات 
سیاســی تبدیل شــده و اگر در حوزه 
سیاسی مدیریت نشود، به موضوعات 
امنیتی تبدیل می شــوند«. او با اشاره 
به مشــکل آن روز در خوزستان گفت: 
»فردا ممکن اســت در جای دیگر این 
نگرانی پیش بیاید؛ و این موضوع تبدیل 
به مسئله سیاسی شــود و بعد به شکل 
تجمعات، شعار و مطالبات تنشی بروز 
پیدا کرده و به یک موضوع نیمه امنیتی 
تبدیل شود«. اما برخی از کارشناسان 
معتقدند به دلیل انباشت نارضایتی ها در 
سال های اخیر و اجازه شروع اعتراضات، 
ممکن است عدم برخورد با این مطالبات 
به اعتراضاتــی زنجیروار در سراســر 
کشور تبدیل شــود و کنترل آن دیگر 
در ید اختیار نیروهای انتظامی و امنیتی 

نباشد.
زیان های اجرا نشدن یک قانون 

در این میان برخــی صاحبنظران 
نگران اجرا نشــدن، دور زدن یا بد اجرا 
و تفسیر شدن اصل ۲7 قانون اساسی 
هستند و این موضوع را به ضرر مردم و 

کشور می دانند.
محمدحسین ســاکت، مستشار 
پیشــین دیوان عالی کشــور، مدرس 
دانشگاه و وکیل دادگستری در همین 
خصوص به ایلنا گفته است: »در فصل 
حقوق ملت از قانون اساسی یک اصولی 
در نظر گرفته شــده است که به حقوق 
ملت مربوط می شود. اصل ۲7 هم یکی 
از این اصول در این فصل از قانون اساسی 
است. در این اصل آمده است، تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل 
سالح به شرط آنکه مخل مبانی اسالم 

نباشد، آزاد است«.
وی ادامه داد: »حــال این اصل اجرا 
نمی شود یا زمانی که قرار است اجرا شود، 
با مشکالتی مواجه می شود که معموال از 
خیر آن می گذرند. می گویند باید برای 

برگزاری راهپیمایی ها برمبنای اصل 
۲7 قانون اساســی مجوز اخذ شود، اما 
آیا تاکنون دیده اید کــه برای برگزاری 
یک تجمع بدون ســنگ اندازی مجوز 
داده شــود؟ وقتی مجوز نمی دهند یا 
آیین نامه آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی 
رعایت نمی شود، مردم مجبور می شوند 
به صورت خودجوش یا با برنامه ریزی 
در یک گوشه ای جمع شوند. وقتی در 
یک گوشه تجمع می کنند با ممانعت 
نیروهــای امنیتــی و انتظامی مواجه 

می شوند«.
این برخوردها در حالی است که وقتی 
قرار است گروهی موافق سیاست رایج 
کشور تظاهرات کنند، مجوز الزم ندارند. 
نمونه هایی چون تظاهرات علیه سفارت 
پاکستان یا عربســتان که منجر به باال 
رفتن از دیوار سفارت هم شد و برخوردی 
هم از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی 
در پی نداشت.در کنار این سیاست های 
یک بــام و دو هوای اجــرای اصل ۲7 
قانون اساســی، آنچه بیش از همه در 
ماجرای اخیر در سراوان آزار دهنده به 
نظر می رسد، ورود دوباره کامیون های 
حمل زباله و تخیله زباله و افزودن بر کوه 
97 متری پسماندهایی است که گفته 
می شود حتی از شیطان کوه الهیجان 
هم مرتفع تر است و پرخروش تر شدن 
رودخانه شــیرابه هایی که در دل این 
جنگل ها روان اســت. اتفاقی که نشان 
می دهد، مسئوالن کشوری و استانی نه 
تنها توان حل مشکل را ندارند که حتی 
راه تعامل با مردم را هــم نمی دانند یا 

لزومی بر آن نمی بینند.

با دستگیری22 نفر از معترضان سراوان، سایت زباله باز شد

مطالبة مردمی، بازداشت و آنگاه ختم غائله

گزارش

ایران جزو مناطقی است که با وجود کم بودن 
سطح پوشــش گیاهی در آن، دارای گونه های 
گیاهی و جانــوری خاص و منحصــر به فردی 
است. امروزه جنگل های زاگرس نیاز به مراقبت 
و محافظت دارنــد چرا که تغییــرات اقلیمی و 
فعالیت های انسانی تیشه به ریشه اکوسیستم این 
منطقه زده است و آتش سوزی یکی از تهدیدات 

مهم برای حیات این منطقه به حساب می آید.
به گزارش ایســنا، در ســال های اخیر بارها 
جنگل های زاگرس دچار آتش سوزی شده اند که 
برخی از آن ها گسترده بود و انتقاداتی را از عملکرد 

سازمان جنگل ها به دنبال داشت.
به گزارش ایســنا، در حالی که به اعتقاد رضا 
اکبری، فرمانده یگان حفاظت ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری، در آتش سوزی جنگل ها 
تنها درختان خشک و آفت زده کامال در جریان 
درگیری با آتش سوزی از بین می روند اما درختان 
زنده از بین نمی روند، هــادی کیادلیری، دبیر 
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور معتقد 
است: آتش سوزی صدمات بسیار شدیدی را به 
اکوسیستم های جنگلی وارد می کند و نمی توان 

گفت تنها درختان آفت زده و خشک در این میان 
از بین می روند.

وی همچنین اظهار می کند: آتش ســوزی 
در بسیاری از مناطق جنگلی به ویژه در مناطق 
زاگرسی حتی اگر سطحی باشــد و به درختان 
کمتر آســیب وارد کند، تمام نهال ها،  پوشش 
گیاهی و موجودات جانوری در آن منطقه را از بین 
می برد که نابودی آن ها کل اکوسیستم را دچار 
فروپاشی می کند.از سوی دیگر رحیم ملک نیا، 

متخصص جنگلداری و عضو هیات علمی دانشگاه 
لرســتان ضمن بیان اینکه بخشــی از اقتصاد، 
تنوع زیستی و آب کشور وابسته به جنگل های 
زاگرس است می گوید: نمی توان انتظار داشت که 
جنگل های زاگرس بالفاصله و به سادگی پس از 
آتش گرفتن احیا شوند؛ چراکه در این جنگل ها 
عالوه بر آتش سوزی، عوامل متعددی از تخریب 
وجود دارند که احیای جنگل را دشوار می کنند. 
همچنین در صورت احیای جنگل و کاشت نهال 

و بذرپاشی، سال های طوالنی طول می کشد تا 
درخت به حدی رشد کند که بتوانیم از خدمات 

اکوسیستمی آن استفاده کنیم.
اقدامات انجام شده برای تامین تجهیزات 
با توجه به اهمیت حفظ جنگل های کشــور 
تاکنون اقداماتی برای پیشگیری و اطفای حریق 
انجام شده است. به گفتهفرمانده یگان حفاظت 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم اطفای 
هوایی داریم و هــم اطفای زمینــی. عملیات 
اطفای هوایی با 3۰ بالگــرد و دو هواپیما با 4۰ 
هزار لیتــر آب انجام می شــود و از ۱۲ بالگرد به 
3۰ بالگرد رسیدیم. در سه سال اخیر ۱۰۰ هزار 
قلم تجهیزات اطفای حریق بین یگان حفاظت 
توزیع شده و ۱۰ هزار تجهیزات نیز در سال ۱4۰۰ 
توزیع شده است که آخرین مرحله آن ۲3 اسفند 
بود همچنین احداث و تاسیس ۱۰ پایگاه اطفای 
حریق و احداث بیش از ۵۰ حوضچه بالگرد نیز از 

دیگر اقدامات ما بوده است.
نکته قابل توجهی که اکبری به آن اشاره کرد 
این است که با افزایش بارندگی در فصل زمستان 
و فراوانی پوشــش گیاهی باید شاهد افزایش 
حریق در فصل گرما باشــیم. از ایــن رو باید با 
پیش بینی های الزم و تهیه و تجهیز امکانات و 
تجهیز حوضچه هــای آب در مناطق بحرانی از 

وقوع آتش سوزی پیشگیری شود.

 ورود دولت 
برای تامین تجهیزات اطفای حریق

با توجــه بــه نقش مهــم زاگــرس برای 
اکوسیستم کشور، ۲ اردیبهشت ۱4۰۱ محمد 
مخبر، معاون اول رییس جمهوری در جلســه 
کارگروه جنگل های زاگرس مخبر با یادآوری 
اینکه متاسفانه هم در شــمال کشور و هم در 
جنگل هــای زاگرس با مســئله حریق مواجه 
هســتیم، بر لزوم ایجاد و تقویــت مرکز پایش 
جنگل های این مناطق تاکید و خاطر نشــان 
کرد: باید زمینه تامیــن ابزارها و امکانات مورد 
نیاز جهت پشتیبانی از برنامه های اطفای حریق 
و پیشگیری از وقوع آتش سوزی در جنگل ها را 
با مشارکت وزارتخانه های کشور، دفاع و دیگر 

دستگاه های مسئول فراهم کنیم.
بر اســاس ایــن گــزارش بــا توجــه به 
بارندگی هایی کــه به صورت بــرف و باران در 
کشور داشته ایم و به طور طبیعی پوشش گیاهی 
و علفزارها افزایش یافته اســت همچنین آغاز 
فصل گرما و وزش باد گرم احتمال آتش سوزی 
در جنگل هــا افزایش خواهد یافــت بنابراین 
انتظار می رود همانگونه که معاون اول رییس 
جمهوری اشاره کرد، مرکز پایش  جنگل های 
زاگرس در اسرع وقت ایجاد و امکانات الزم برای 

پیشگیری و اطفای حریق تامین شود.

 لزوم تامین تجهیزات اطفای حریق جنگل ها

آتش سوزی در کمین جنگل های زاگرس است

سه هفته پس از آغاز 
تحصن اعتراضی مردم 
سراوان علیه 38 سال 

تخلیه غیراصولی زباله در 
این منطقه، 22 نفر دستگیر 
شدند، ورودی سایت زباله 
سراوان بار دیگر باز شد و 
مشکل کما فی السابق بر 

قوت خود ماند

حدود 42 سال از تصویب 
قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران می گذرد. 

قانونی که در اصل 2۷ 
آن آمده است: »تشکیل 

اجتماعات و راهپیمایی ها، 
بدون حمل سالح، به شرط 
آن که مخل به مبانی اسالم 

نباشد، آزاد است«
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سعیده علیپور

ترکیه در حال غارت آب های مرزی است؛
اجرای چراغ خاموش پروژه داپ

یک نماینده مجلس یازدهم در واکنش به پروژه 
داپ ترکیه، مطرح کرد: ترکیه دارد چراغ خاموش و 
محرمانه پیش می رود؛ در حالیکه پروژه سد سازی 
بر روی سرشاخه های دجله و فرات یا همان »داپ« 
تاثیر اساسی روی کشور ما دارد و به ویژه در شمال 
غرب ایران خطر جدی ایجــاد می کند. اجرای این 
طرح بر سرشاخه های ارس اســت و ایران را به طور 

مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش انتخاب، رحمت اهلل نــوروزی بیان 
کرد: ما در کمیسیون کشاورزی مجلس این بحث 
را داشتیم و در دیدار با وزیر محترم نیرو هم مطرح 
کردیم. وزارت خارجه باید دیپلماسی فعالی داشته 
باشد چرا که ترکیه دارد چراغ خاموش و محرمانه 
پیش می رود؛ در حالیکه پروژه داپ می تواند حتی آب 
شرب شمال شرق کشور را دچار مشکالت اساسی 
کند و همچنین مشــکل ریزگرد ها را هم به وجود 
بیاورد. اجرای این طرح بر سرشاخه های ارس است 

و ایران را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
    

سخنگوی ستاد امر به معروف خبر داد
 ورود مشروبات الکلی
 به شهرهای مذهبی

سخنگوی ســتاد امر به معروف گفت: واردات 
مشروبات الکلی مستقیما به مقصد های مشهد، قم 
و شیراز صورت می گیرد.به گزارش رسا، سیدعلی 
خان محمدی افــزود: با ۶۰ درصــد کارخانه های 
الکل سازی ۱۰۰ درصد نیاز جامعه تأمین می شود 
چرا باید کارخانه های جدیدی احداث شود و به نظر 
می رسد برخی از این تولیدات استفاده خوراکی پیدا 
می کند.به گفته او واردات مشروبات الکلی به مقصد  
مشهد، قم و شیراز مســتقیما صورت می گیرد که 

نشان از برنامه ریزی فرهنگی برای این شهر ها دارد.
    

 تعلیق پنج عضو
 شورای شهر ارومیه 

فرمانــدار ارومیه 
گفــت: بــر اســاس 
کیفرخواســت صادر 
شــده ۵ نفر از اعضای 
شورای اســالمی این 

شهر طبق دستور قضایی تعلیق شدند.
به گزارش تسنیم: فرماندار ارومیه گفت: بر اساس 
کیفرخواست صادر شــده ۵ نفر از اعضای شورای 

اسالمی این شهر طبق دستور قضایی تعلیق شدند.
غالمحســین عمــاری اظهــار داشــت: در 
کیفرخواســت اعالمی در مــورد پرونده تخلفات 
شهرداری ارومیه، 84 متهم پرونده با احکام مختلف 
قضایی مواجه شدند.به گفته وی ۵ نفر از 7 نفر اعضای 
علی البدل ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی 

شهر ارومیه جانشین نفرات تعلیق شده می شوند.
    

غلظت گردوخاک هوای اهواز ؛ 
۶ برابر حد مجاز

مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان گفت: میزان غلظت گرد و خاک 
در هوای اهواز دیروز به بیش از شش برابر حد مجاز 
رسید.به گزارش ایسنا، شــهریار عسگری افزود: 
روز جمعه غلظت گرد و غبار در سوسنگرد به بیش 
از پنج برابر حد مجاز، حمیدیه، رامشیر، ماهشهر، 
بندر امام)ره(، هندیجان و شادگان چهار برابر حد 
مجاز و در شوش و امیدیه به بیش از دو برابر حد مجاز 

رسیده است.
    

 قتل مشکوک رفتگر مشهدی 
با شلیک گلوله

بازپــرس ویژه قتل 
عمد دادسرای عمومی 
و انقــالب مشــهد از 
جزئیات قتــل پاکبان 
مشــهدی در خیابان 
کشمیری ۶۲ خبر داد.به گزارش همشهری آنالین، 
صادق صفری بیان کرد: پاکبان عیسی جالیریان 
۵۵ ساله در ساعت 8:4۵ دقیقه صبح روز پنج شنبه 
8 فروردین با لباس فرم مخصوص به خود در خیابان 

کشمیری ۶۲ مشغول انجام وظیفه بوده است.
علت مرگ این پاکبان اصابت گلوله به سر او بوده 
و همچنین گلوله ای نیز به زیر زانوی او اصابت کرده 
اســت.صفری گفت: در محل حادثه ۵ پوکه گلوله 
که یک پوکه مربوط به سالح کالشنیکف و 4 پوکه 
مربوط به ســالح کلت کمری است یافت شده که 
این احتمال وجود دارد تعداد ضاربین بیش از یک 
نفر بوده اند.بازپرس ویژه قتل ادامه داد: ممکن است 
انگیزه قتل شخصی باشد یا پاکبان شاهد موضوعی 
بوده یا اعالم جرمی کرده باشــد. در حال بازبینی 
تصاویر دوربین و بررسی شــواهد برای شناسایی 

ضارب هستیم.

از گوشه و کنار


