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یــزد -دبیر علمی همایش تبیین وضعیت آلودگی هوا در یزد مهمترین دلیل
برگــزاری ایــن همایــش را حال بــد این روزهای هوای اســتان یــزد عنوان کرد.
مهــدی مختــاری ،اثــرات آلودگی هوا بر انســان ،اثــر صنایع برآلودگی دشــت
یــزد -اردکان و اثــر حمــل و نقل بــر آلودگی هــوا و راهکارهــای آن را از جمله
محورهای این همایش برشــمرد .مختاری با تأکید بر اینکه حال هوای اســتان
یــزد اصــاً خوب نیســت و در مناطقــی مثل اردکان مــردم کامــا آلودگی هوا
را بــه چشــم خــود میبینند اثــرات آن بر ســامتی خود را حــس میکنند و در
این زمینه مردم صدای اعتراضشــان نیز بلند شــده اســت .وی اظهار داشت:
مشــاهدات میدانی هم نشان میدهد که مراجعات مردم به مراکز بهداشتی
و درمانــی بر اثر نشــانههای مربوط بــه آلودگی هوا در این چند ســال افزایش
پیدا کرده اســت .این کارشــناس به دادههــای مربوط به شــاخص کیفیت هوا
اشــاره کرد و گفت :کیفیت هوای استان نســبت به سالهای گذشته ،به سمت
بدتر شدن پیش رفته است.

تسنیم

هوای یزد بدتر میشود

برف روبی در راه های روستایی اردبیل

بارش برف در سنندج

مهر

«مــا دوســت داریم راه روســتایمان چند
مــاه زیــر برف باشــد ولی برای کشــاورزی
آب داشــته باشــیم و دام هایمان علوفه
کافی داشــته باشند ».این صحبت یک از
اهالی روســتای «لیروک» الیگودرز است
کــه راه روستایشــان هنــوز و پــس از چنــد
روزکه ازبارشهای سنگین برف میگذرد
بسته است« .عبداهلل دریکوند»که ساکن
لیروک اســت در پاســخ به پرســش ما در
خصوص مشــکالت شــان پــس از بارش
برف ســنگین با خوشــحالی وصفناپذیر
از بــارش بــرف میافزایــد :مشــکالت که
همیشــه هســت و ما با آن خــو گرفتهایم
ولــی آنچــه بــرای مــا مهــم اســت بارش
برف اســت چون با خــودش رزق و روزی
به زمین هایمان میآورد و از ســوی دیگر
علوفه دام هایمان را تأمین میکند.
شــاید بــرای شــما شهرنشــینها کــه
همیشــه با ماشــین تردد میکنید ،بســته
بــودن راه مشــکل باشــد ولــی مــا بیشــتر
وقتها مجبوریم راه روستا را با قاطر طی
کنیم و تعریف ما از مشــکالت زمستان با
شــما فــرق دارد .مشــکل زمســتان بــرای
مــا ســفید نشــدن راه روســتا و زمینهای
کشــاورزی اســت .مــن در ســال گذشــته
بهدلیل اینکه علوفه خیلی گران شده بود
و نتوانســتم برای گوسفندان علوفه کافی
تأمین کنم مجبور شــدم تعدادی از آنها
را به کشــتارگاه ببرم« .رسول گرگی» یکی
دیگر از عشــایر لرستان اســت که در حال
حاضربه همراه  12خانوار عشــایری دیگر
در حوالی پلدختر لرستان ساکن هستند.
وقتــی از حــال و هــوای عشــایر و
مشــکالت شــان در جریــان بــرف اخیــر
پرســیدم ،گفــت« :مشــکل چنــه؟ برفــی
ســی ایما نعمت!» وی افــزود :همین که
بــرف بیــاد و دامهــای مــا در بهــار علوفه
داشــته باشــند بــرای مــن بهعنــوان یکی
از عشــایر کافــی اســت .از وی در مــورد
چگونگــی تأمین ســوخت پرســیدم ،وی
صادقانه پاسخ داد :برای تأمین سوخت
مــورد نیاز هم مشــکلی نداریــم مقداری
ســوخت دادهاند و مابقــی را هم از هیزم
درختان منطقه تأمین میکنیم! لرستان
یکی از اســتانهای زاگرس نشــین اســت
که طبیعت زیبــای آن مدیون برفهایی
اســت کــه در زمســتان گاهــی ارتفــاع آن
در مناطــق کوهســتانیاش بــه چنــد متر

هــم میرســد .در ســال زراعــی جــاری
تاکنــون در ایــن اســتان به طــور میانگین
 209.7میلیمتــر بارش ثبت شــده ،البته
هنــوز  47.6میلیمتــر کمتــر از میانگیــن
بلند مدت اســت .در جریــان بارش های
اخیرشهرســتان الیگودرز نسبت به دیگر
شهرهای اســتان برف بیشــتری را دشت
کــرد و البتــه مردم با مشــکالت بیشــتری
مواجه شــدند« .مجتبی پارســا» بخشدار
«ذلقــی» الیگــودرز در ایــن خصــوص
گفــت :بخــش مــا  148روســتا دارد کــه
هنــوز تعــدادی روســتا از جملــه «پــز» و
«ســوزر» بهدلیل نداشــتن جاده مناسب
و گلی بودن راه مســدود هســتند .از سوی
دیگــر وقتــی بــارش بــرف و بــاران داریم
بــا مشــکالتی در آنتن دهــی تلفن همراه
مواجــه میشــویم و در حــال حاضــر نیز
 30روســتای مــا امــکان برقــراری تماس
بــا تلفــن همــراه نــدارد کــه امیدواریــم
مســئوالن در ایــن زمینــه چــاره اندیشــی
کننــد .وی خاطرنشــان کــرد :مشــکل مــا
این اســت که در همه جای کشــور بودجه
را براســاس جمعیــت توزیــع میکننــد و
مــا جمعیت کم و وســعت زیــاد داریم و
بهدلیــل پراکندگی روســتاها در بخش ،با
کمبود اعتبار بویژه برای توســعه راههای
روســتایی مواجه هســتیم .بهعنوان مثال
دو روســتای «لیروک»و «ایلــرد» با وجود
اینکــه جمعیتشــان بــاالی  20خانــوار
اســت با مشــکل بــرق و جاده دسترســی
مواجه هستند .در همین حال  8روستای
دیگر هم داریم که راه آنها خاکی است.
جدا از مشــکالت روســتاییان بهدنبال
بارش برف مردم در شــهر الیگودرز نیزبا
مشــکالتی همچــون یــخ زدگــی و بــرف
روبی دیــر هنگام کوچههــا مواجه بودند.
اما مردم میگویند شــادی و نشــاط برف
آنقدر بودکه مشکالت را حس نکردیم.
«زهــرا حــق پرســت» یکی از ســاکنان
این شــهر به «ایران» گفت :برف نعمت
خداســت ،بــارش بــرف همهمــان را
خوشــحال کــرد .مــا چندیــن مــاه اســت
دعــا میکنیم بــرف و بــاران بیاید ضمن
اینکــه ما عــادت داریم در زمســتان برف
را در گوشــه و کنار کوچــه هایمان ببینیم.
در چنــد روزی کــه بــارش بــرف ســنگین
داشــتیم مدرســهها هــم تعطیــل شــد و
بچههــا هم نه تنها ناراحت نشــدند بلکه
خوشــحال بودند که باالخــره آنقدر برف
آمــده که آدم برفی درســت کنند .ســوز و
سرما وخوردن برف شــیره و کدو حلوایی
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ایــران زمین  -مدیر دفتر آب و خاک ســازمان حفاظت محیط زیســت
گفــت :فرســایش خاک در ایران ،ســاالنه حدود  ۱۶تن در هکتار اســت
کــه حدود  ۴تا  ۵برابر متوســط عددهای جهانی اســت ،البته این عدد
در مناطق مختلف متفاوت اســت و به تخریب مناطق بســتگی دارد.
علــی مریــدی مدیــر دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط
زیست افزود :یکی از مهمترین عوامل فرسایش خاک ،بحث ضعیف
شــدن پوشــش گیاهی اســت که یکی از دالیــل آن هــم میتواند چرای
بیرویــه دام در مراتــع یــا تغییــر کاربری اراضی به کشــت دیم باشــد،
بویــژه اگر دیمکاران شــخمی که میزنند در جهت شــیب زمین باشــد
عمــاً بافــت خاک را تخریــب میکنند و بر اثر بارندگی خاک شســته و
به پایین دســت هدایت میشــود که در این شــرایط خاک حاصلخیز از
بین میرود.

برف شیرین

تنــوری و آش محلــی و کوچههــای بــرف
گرفته هم باالخره جــزو روزهای برفی ما
لرستانیها است.
ëëتجهیزات راهداری کفــاف نیاز الیگودرز
را نمیدهد
الیگــودرز وســیعترین شهرســتان
لرســتان اســت کــه وســعت آن حــدود 6
هزار متر مربع است و بهدلیل کوهستانی
بودن طبیعت بسیار زیبایی را دارد و البته
در زمستان نیز جزو مناطق برفگیر استان
اســت« .ماشــاءاهلل نعمتــی» فرمانــدار
توگو بــا «ایران» تصریح
الیگودرز در گف 
کرد :شــهر مــا پهناورترین شــهر لرســتان
اســت و فاصله دورترین روستای آن 200
کیلومتر میشــود .این درحالی اســت که
الیگــودرز جــزو مناطــق پر برف لرســتان
است و تجهیزات راهداری جوابگوی نیاز
این شهرســتان با  450روســتا نیســت .در
بارش های اخیر لرســتان که خوشبختانه
بیشتر به شــکل برف بود ،ارتفاع برف در
داخــل شــهر به  30تــا  40ســانتیمتر و در
ارتفاعــات بــه  60تا  70ســانتیمتر رســید
و بهدلیــل کــوالک و بوران ناشــی از برف،
ارتفــاع برف در برخی گردنهها مانند گله
بادوش به چند متر رسید .در جریان این

اولنگ رامیان

بارشها هر چند با اســتفاده از تمام توان
دســتگاههای اجرایــی شهرســتان وتــوان
بخش خصوصی و کمک برخی شــهرها
مانند قــم و اصفهان که تعدای بولدوزرو
نمــک پــاش در اختیــار مــا گذاشــتند
مشــکالت بــرف را توانســتیم در بــارش
ســنگین بــرف مدیریــت کنیــم امــا هنوز
برخی روســتاهای مناطق عشایری ما در
«ززو ماهرو» و«گله بادوش» با مشکالتی
در تردد روبهرو هستند .فرماندار الیگودرز
بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش ززو ماهــرو
وسعتی در حد  2250کلیومترمربع دارد،
تأکیــد کرد :مــا انتظــار داریم بــا توجه به
وســعت و پراکندگــی روســتاهای الیگورز
امکانــات راهداری برای مــا افزایش پیدا
کنــد و از ســوی دیگر یک بالگرد شــینوک
بــرای حمــل آذوقــه و علوفه روســتاییان
بــه منطقــه اعزام شــود .وی خاطرنشــان
کــرد :در جریــان بــارش اخیــر و بهدنبال
هشــدار هواشناســی آرد و دیگر مایحتاج
روســتاهای مناطق صعب العبور تهیه و
ارسال شــده بود و مشــکلی در این زمینه
نداشتیم.
ëëبارش برف اردبیل بیسابقه بود
اردبیــل نیــز یکی دیگر از اســتانهایی
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سختی سرما می گذرد و سال پر برکت می آید

فیروز و ایران؛ امید به احیای یوز ایرانی
پس از هفت سال چشم انتظاری جفتگیری دو یوز به نام «فیروز» و «ایران»
در پارک ملی توران ،فعاالن و کارشناسان محیط زیست را به احیای نسل در
حال انقراض یوز ایرانی امیدوار کرد .آخرین سرشــماریها نشــان میدهد از
تیزپاترین گربهسان جهان کمتر از  20فرد در دشتهای ایران زندگی میکند.
این عدد یعنی آژیر قرمز انقراض ســومین گربهسان جغرافیای ایران بعد از
شیر ایرانی و ببر مازندران به صدا درآمده است.
داستان پرماجرای احیای یوز ایرانی در اسارت از «کوشکی» در میاندشت
جاجرم خراســان شــمالی شــروع شــد« .کوشــکی» یوزپلنگ نری بــود که در
پناهگاه حیات وحش میاندشــت
در اســارت میزیســت .او ورای
فنسهایــی کــه او را از دنیــای
اطرافــش جــدا میکــرد ،چشــم
در چشــم یــوز مــادهای شــده بود.
آنطــور کــه «بهــزاد شــرافتی»
یوزبــان میاندشــت بــه «ایــران»
گفتــه بــود« :آنقــدر عاشــق شــده
بــود که صــدای ضجههــای دور از
دلبــرش ،زمین و زمان را به هم میدوخت ».اما ســازمان محیط زیســت در
زمان ریاســت معصومه ابتکار خواب دیگری برای او دیــد :ازدواج اجباری با
«دلبر» ،ماده یوز ســمنانی! ســال  ۹۳عروس ســمنانی و داماد میاندشــتی را
در میان اعتراض کارشناســان به تهران آوردند و ساکن پردیسان کردند! آنها
با این وصلت میخواســتند نســل در معرض انقراض یوز ایرانی را در حصار
فنسهای پردیسان نجات دهند .یوز در جغرافیای آسیا منقرض شده است
و آخرین بازماندههای این گربه سان به ایران محدود میشود .تعداد یوزهای
ایرانی شــاید به تعداد انگشــتان دو دســت برسد .امنیت از زیســتگاه یوزها با
معدنکاوی و جادهسازی رخت بربسته است و پردیسانیها احیای در اسارت
را تنها راهی میدانستند که میتواند یوزپلنگ را از سرنوشتی که پایان حضور
شــیر و ببــر در ایــران را رقــم زد ،برهانــد .اخبــار ضــد ونقیــض از جفتگیری
کوشــکی و دلبــر به بیــرون از فنسهای پردیســان درز کرد امــا هیچ تصویری
نبود .پردیسانیها بعد از آن هم پرونده را با اعالم سقط جنین دلبر بهدلیل
عفونت بایگانی کردند .لقاح مصنوعی هم اجاق کور زندگی این دو را روشن
نکرد .در میانه راه یوز ماده دیگری هم به قصه وارد شد .یوزی که حضورش
چــون دو یــوز دیگــر نتیجه شــکار غیرمجاز بود .محیط زیســتیها اســمش را
«ایران» گذاشــتند .ایران قرار شــد هووی دلبر شود تا شــاید از رهگذر این دل
شکســتگی ،نســل یوز ایرانی از لبه پرتــگاه انقراض نجات یابد .پردیســانیها
دلبــر را کنــار زدند .بین کوشــکی و ایــران اتفاقی نیفتاد .بســیاری آن را نتیجه
اســترس شهرنشــینی بین دو بزرگراه تهران دانســتند .پردیســانیها یکباره و
دور از چشــم رســانهها تصمیم گرفتند منزل عروس جدید را از پردیســان به
توران در ســمنان برگردانند! دارتهای بیهوشــی به ســمت ایران و کوشــکی
نشانه رفت .عروس از هوش رفت اما کوشکی کوتاه نیامد! خبر که به رسانهها
رســید .منابعی از داخل سازمان از زدن چهار دارت بیهوشی به کوشکی خبر
دادنــد ،امــا روابط عمومی اعالم کرد کــه تنها دوبار به یو ز نر دارت زده شــده
است .دامپزشکان احتمال سکته داماد را دادند .فیلمهای منتشر شده نشان
از بیتابی کوشــکی بعد از زدن دارت داشــت .حیوان خودش را به در و دیوار
قفس میزد اما بیهوش نشد .عروس اما با دارت بیهوشی از هوش رفت تا در
جعبهای قرار بگیرد و با وانت به ســمنان برود .آن جعبه غیراصولی و وانت
آبی هم به اعتراض خبرنگاران منجر شــد .کوشــکی  12ســاله پیرتر از آن بود
که بتواند اجاق احیای نسل در حال انقراض یوز را نجات بدهد .ایران و دلبر
ســاکن توران ســمنان شدند .ســازمان حفاظت محیط زیست هم در سکوت
کامــل خبــری یوز نــری به نام فیــروز را زندهگیری و در طرح تکثیر در اســارت
بــه محدوده فنس کشــی منتقل کــرد .حاال یک ســال بعد از ایــن زندهگیری
دوربینهای مداربســته از جفتگیــری فیروز و ایران خبر میدهند .بســیاری
امیدوارنــد ایــن اتفاق به تولد توله یوزپلنگ توران منجر شــود و چراغ احیای
نسل یوز ایرانی در اسارت را روشن کند.
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اســت که برف و ســرمای آن زبانزد است
و در جریــان بارشهــای اخیــر هــر چنــد
مردم عادت به بارش برفهای ســنگین
دارند اما امسال بارش برف اخیر به گفته
بسیاری از مردم شهر بیسابقه بود.
ëëراه روســتایمان  6روز بســته بــود ولــی
خوشحالیم
«عیــار نــوروز» دهیار روســتای «تیل»
خلخــال اردبیل نیز به «ایــران» گفت:راه
روســتایی مــا  6روز تعطیــل و بســته بــود
ولی مــا خوشــحالیم زیــرا بــرف برایمان
رزق و روزی مــیآورد .اهالی روســتای ما
بیشتر کشاورز هســتند و عمده تولیدشان
گندم و جو اســت ،برف کــه میآید یعنی
بهــار پــر برکتــی در انتظار ما اســت و این
مایه دلگرمی و امیدواری اهالی میشود.
از ســوی دیگر ما عادت بــه این وضعیت
داریــم و خانمهــای روســتا معمــوالً بــا
آردی که برای چند ماه ذخیره داریم نان
میپزند و بــا آش های محلی مانند آش
دوغ(آش زمســتانی) ،ســرمای زمســتان
را از تــن بــه در میکنیــم« .کلیــماهلل
وثوقــی» مدیرکل راهــداری و حملونقل
جادهای اســتان اردبیل به «ایران» گفت:
حجــم بارشها به حدی بــود که با وجود

بهمنان سوادکوه

تالشهــای صــورت گرفتــه هنوز(صبــح
چهارشــنبه) راه روســتایی  124روســتا
بهدنبال بارش برف مسدود است.
ëëگالیه مدیرکل مدیریــت بحران اردبیل
از مردم
در همیــن حــال «مهــدی خدمتــی»
مدیــر کل مدیریــت بحــران اردبیــل نیــز
توگــو بــا «ایــران» خاطرنشــان
در گف 
کــرد :هــر چنــد اردبیــل اســتان برفگیری
اســت امــا بــرف اخیــر در  20ســال اخیــر
بیســابقه بــوده اســت وی بــا اشــاره بــه
اینکــه امکانــات و تجهیــزات شــهرداری
جوابگوی نیاز شهر برای برف روبی نبود،
افــزود :از شــهروندان گالیــه دارم زیرا در
چنین شــرایطی کــه نیروهای شــهرداری
با امکانــات و تجهیــرات در اختیارشــان،
حداکثر تالششان را میکردند تا هر چه
ســریعتر معابر و کوچهها بازگشایی شود
انتظــار ایــن بــود که مــردم هــم درکوچه
و محــات خــود اقــدام بــه بــرف تکانــی
درختــان و خارج کــردن برفهایــی که از
پشــت بامهــای خود بــه داخــل کوچهها
ریختــه بودنــد ،میکردنــد و کمــک حال
کســانی بودند که در شهر خدمت رسانی
می کردند .

روزی که آمل شهر هزار سنگر شد

ایــران زمیــن  -مــردم آمــل در  ۶بهمــن
 ۱۳۶۰مقاومــت کردنــد تــا ریشــه شــوم
کمونیســتها خشــکیده شــود و در کشور
گســترش نیابــد .در ســحرگاه ششــم
بهمــن مــاه ســال  ۶۰بیــش از  ۱۰۰نفــر از
کمونیستها از سمت جنگل در قسمت
جنوب آمل قصد تصرف شهر را داشتند
کــه مــردم آمــل در کمتــر از یــک روز بــا
مقاومت خود به این غائله پایان دادند.
مــردم آمل بــرای مقابه بــا تیراندازی
و خمپا رههــای منافقــان ،هــزار ســنگر را
در ســطح شــهر ســاختند و بــا تقدیــم ۴۱
شهید از انقالب اســامی حمایت کردند
تــا جایــی که بــه نقطــه عطفــی در تاریخ
انقالب اسامی تبدیل شد و معمار بزرگ
انقالب در وصیتنامه الهی،سیاسی هم به
این حماسه اشاره و مقام معظم رهبری
بسیار از این ایستادگی یاد کردند.
ëëحماســه ششــم بهمــن آمل به واســطه
مقاومتقهرمانانه
حضــرت امــام خمینــی(ره) معمــار
کبیر انقالب اســامی هم در همان ســال
بــه پــاس حماســه بــزرگ و غرورآفریــن
مــردم آمــل در ســال  ۶۰در وصیتنامــه
سیاسی،الهیشان آوردند :ما باید از شهر
آمــل و مردم فــداکار آن تشــکر کنیــم .با
کمال تأســف عدهای شهید شــدند ،ولی
با شــهادت خود به آنان (کمونیســتها)
ثابت کردند که در جایی که تمام آرزوها و
اعتمادشان به آنجا بود دیدند مردم دلیر
و مســلمان آمل چــه به روزشــان آوردند
و هــر کــس شــهید دارد بــرای خانــواده
خودش یک افتخار میداند.
مــردم آمل ،چــه آنهایی که  ۴۰ســال
قبــل حماســه بــزرگ ششــم بهمــن را
خلــق کردنــد وچــه آنهایــی کــه اکنــون
میراثدار این حماســه هســتند ،از اینکه
مجاهدت و ایستادگیشــان در سرنوشت
انقــاب و کشــور تعیینکننــده و در تاریخ
ایــران اســامی پرافتخــار شــد ،خرســند
هســتند .آملیهــا از اینکــه نام این شــهر

بــه عنــوان تنها شــهری کــه در وصیتنامه
سیاســی،الهی امام خمینــی(ره) معمار
بــزرگ انقــاب اســامی درج شــده ،بــه
عنــوان افتخار خــود میدانند .حــاال تنها
انتظــار آنهــا پــس از  40ســال این اســت
که حماســه ششــم بهمن آمل در تقویم
رسمی کشــور به عنوان یکی از اقدامهای
مهم ثبت شود.
ëëباید حماســه  6بهمن را به نســل جوان
معرفیکنیم
بــه گــزارش مهــر« ،حســن روحــی»،
یکــی از شــهروندان آملــی کــه چهارمین
دهــه زندگی خود را پشــت ســر گذاشــته،
در خصوص این حماسه مردم میگوید:
اگرچــه در زمــان آن حماســه کمتــر از ۳
ســال داشــتم ،امــا بعدهــا کــه بزرگتــر
شدم درخصوص مقاومت مردم شهرم
مطالعه کــردم و به بزرگــی آن پی بردم.
البته در سالهای اخیر حرکتهای خوبی
برای شناساندن بیشتر این حماسه انجام
شــده اما از واقعیت نباید به راحتی عبور
کنیــم .ما باید برای شناســاندن حماســه
ششــم بهمن به نســلهای جدید تالش
کنیم.
«حســین بختیــاری» ،یکــی دیگــر از

شــهروندان آملــی کــه خــود را دانشــجو
معرفــی میکنــد هــم میگویــد :ششــم
بهمــن نبایــد بــه یــک روز و یــک هفتــه
خالصه شود ،خیلی از مردم واقعاً درباره
دالیل وقوع این حماسه اطالعی ندارند.
وی میافزاید :وجود یک بنیاد علمی
و پژوهشــی ،موزه یا ستاد دائمی حماسه
ششــم بهمن آمل در این شــهر ضروری
اســت تا حداقل افراد بتواننــد در کارهای
علمــی و دانشــگاهی یــا موضوعهــای
پایاننامههــا اســتناد کننــد و کارهــای
پژوهشی و ترویجی انجام دهند.
ëëپایتختی که عزاخانه سربداران شد
«یداهلل اکبرزاده» یکی از پاسدارانی که
در غائلــه درگیری آمل با منافقان حضور
داشــته نیــز در تشــریح چگونگــی مقابله
بــا منافقان میگویــد :گروهــی از اعضای
اتحادیــه کمونیســتهای ایــران بــه نــام
«ســربداران» ،با هدف جذب مردم آمل
به گروه خود وارد جنگلهای آمل شدند.
البتــه انتخاب جنگلهای آمــل به عنوان
مقر گروه سربداران علل فراوانی داشت؛
اول اینکــه این شــهر از نظــر جغرافیایی،
کوهســتانی بــودن و پوشــش جنگلــی
منحصــر به فرد ،امکان اســتتار و اختفا را

بهراحتــی بــرای آنهــا فراهم میکــرد و از
سوی دیگر آب و مواد غذایی به راحتی در
دسترس آنها بود .همچنین از آنجایی که
این شهرستان در مسیر جاده استراتژیک
هــراز قــرار داشــت و آنهــا میتوانســتند
بــه راحتــی بــا ایجــاد راهبنــدان و پخش
اعالمیــه ،اخبــار حضور خــود را به اطالع
دیگران برسانند ،ضمن اینکه جاده هراز
گزینه خوبی برای تحــرکات و جابهجایی
نیرو هم بود.
وی ادامــه میدهــد :تشــکیالت ایــن
گروهــک پــس از ورود به شــهر آمــل و در
اختیار گرفتن چند مکان مهم تشکیالتی
و حســاس شــهر آمــل ،در شــب پنجــم
بهمــن ســال  ۶۰بــا نیــروی ســپاه درگیــر
شــدند اما منافقان با ورود به داخل شهر
شــهربانی ،فرمانداری ،جاده هراز و چند
نقطه از شهر را به تصرف خود درآوردند.
اما بــا همراهی خــوب نیروهــای مردمی
در روز ششــم بهمــن مــردم این شــهر با
عشــق و عالقهای که به انقالب داشــتند،
به صحنه آمدند و به دشمن نشان دادند
مــردم ما همیشــه مقاوم و اســتوار بوده و
آنهــا هیچگاه نمیتوانند به اهداف شــوم
خود برسند.

