محیطزیست و توسعه ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان  ،1911از صفحه  11تا 39
Dor: 20.1001.1.2008921.1399.11.22.5.6

مروري بر قانون حفاظت ،احیا و مديريت تاالبهاي كشور و ارزيابي اجراي آن

عباس خالقي نژاد* ،1نويد فاتحي راد

2

 1دانشجوي دكتري خطمشیگذاري عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمیكرمان ،ايران
 2استاديار ،گروه مديريت ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،كرمان ،ايران
(تاريخ دريافت1328/22/22 :؛ تاريخ تصويب)1322/12/28 :

چکيده
توسعه تکنولوژي مشکالت زيادي مثل انواع بيماريهاي جسمی ناشی از آلودگیهاي صنعتی و بيماريهاي روانی ناشی از
يکنواختی زندگی ماشينی مثل افسردگی را پديد آورد .اين مساله به تدريج موجب گرايش به آشتی با طبيعت نخست بين
دانشمندان و سپس در بين مردم شد .اندک اندک فشار اجتماعی سياستگذاران را نيز به سمت تدوين خطمشیهايی براي حفظ و
نگهداري بهتر از محيطزيست سوق داد ،نتيجه اين مطالبه تصويب قانون حفظ و احياي برخی تاالبهاي كشور بود .اما اين قانون
داراي كاستیهايی است كه براي رفع آنها الزم است اين قانون مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد .پيشنهاد میشود اين بازنگري
نقش سازمانها و نهادهاي مرتبط ،نحوه سرمايه گذاري بخش خصوصی جهت ايجاد اشتغال و بهرهبرداري صحيح از اين منابع را
به طور شفاف مشخص نمايد .همچنين ،الزم است مطالعات كافی جهت سنجش امکان احياي تاالبهاي در معرض خطر انجام
شود تا از اتالف منابع مالی در پروژههاي بی ثمر جلوگيري شود .بازديد گردشگران از تاالبها ساالنه درآمدهاي هنگفتی نصيب
صنعت گردشگري كرده است كه اين مساله نشاندهنده اهميت اقتصادي تاالبهاست .عالوم بر آن بروز سيالبهاي اخير و
خرابیهاي فراوانی آن ،نشان داد كه دانستههاي ما از محيطهاي آبی كشور كافی نيست .بنابراين ،پيشنهاد میشود براي
پيشگيري از بروز اين آسيبها در آينده ،برنامهها و طرحهاي مرتبط با محيطزيست كشور به طور اساسی بازنگري شود .اين
بازنگري هم در حوزه مطالعات ،هم در حوزه خطمشیگذاري دولت و هم در طرحهاي اجرايی مرتبط با مفاد قانون الزم است.
كليد واژهها :حقوق تاالبها ،گردشگري محيطزيستی ،خطمشیهاي عمومی ،اجراي خطمشی ،اثربخشی اجراي خطمشی

 نويسنده مسئول:

Email: Khaleghinejad@nicico.com
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سرآغاز
وابستگی بشر به منابع طبيعی به ويژه منابعی آبی از همان
روزهاي آغازين بر روي كره زمين شروع شده و تا زمانی كه بشر
بر آن زندگی می كند ،ادامه خواهد داشت .بشر اوليه كه نه از
تکنولوژي نوين برخوردار بوده و نه حتی كشاورزي را می شناخته
است ،براي تامين خوراک و مايحتاج خود چارهاي جز اتکا به
طبيعت نداشته .زندگی بشر در اين دوره از طريق جمع آوري ميوه
و شکار ميسر بوده است.
بررسیها نشان میدهد اولين جوامع انسانی در كنار رودخانهها و
تاالبها شکل گرفته و زمينه پيدايش تمدن را فراهم نموده
است .اولين شهرهاي جهان در كنار رودهاي بزرگ دجله و فرات
در بينالنهرين و تاالبها و هورهاي اين ناحيه از جهان پديد
آمده اند .كشفيات باستان شناسی نشان می دهد در ايران نيز
اولين شهرها در كناره رودها و درياچهها شکل گرفته اند ،مانند
تمدنهاي شهر سوخته ،جيرفت و عيالم كه در كناره درياچه
هامون و رودهاي هليل و كارون شکل گرفتهاند.
رشد شتابان صنعت پس از انقالب صنعتی در اروپا از يك طرف
باعث دست اندازي به منابع طبيعی و از طرف ديگر موجب رفاه
اجتماعی و رشد مصرف گرايی در اين كشورها شد .گسترش
وسايل حمل و نقل شخصی و آلودگیهاي ترافيکی ناشی از اين
نوع زندگی موجب بروز بيماريهاي جسمی ،ناهنجاريهاي
رفتاري و مشکالت متعدد روحی و روانی شد .به هر حال،
افزايش جمعيت ،گسترش شهرنشينی ،گسترش دامنه جنگها و
افزايش آلودگی و تخريب محيطزيست از نتايج منفی وقوع
انقالب صنعتی و موجب نگرانی بشر گرديده است.
در اواسط دهه  1292ميالدي حركت نوينی به نام نهضت
محيطزيست در كشورهاي اروپايی و آمريکايی آغاز شد و در
مدت چند سال ابعادي وسيع و جهانی پيدا كرد ،در حدي كه بال
درنگ چند كشور (مانند انگلستان) وزارتخانه محيطزيست را
ايجاد كردند.
خشك شدن درياچه آرال پيامدهاي محيطزيستی زيادي بوجود
آورده ،حيات انسانی را در اطراف آن با مشکالت متعددي مواجه
كرد .بيماري هاي تنفسی ناشی از نمكهاي معلق در هوا
سالهاست ساكنين شهرهاي اطراف اين دريچه را رنج میدهد.
بر اساس مطالعات انجام شده عامل اصلی نابودي اين درياچه
دخالت انسانی بوده است .احداث كانالهاي متعدد و انتقال آب
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رودهاي آمودريا و سير دريا (سيحون و جيهون) به صحراي قره
قوم به منظور توسعه مزارع پنبه باعث كاهش ورودي آب به
درياچه شده است .اين مشکل متاسفانه در كشور ما نيز در حال
رخ دادن است يعنی با احداث سدها ورودي آب به درياچهها
كاهش يافت و از طرف ديگر با حفر چاههاي غيرمجاز به منظور
توسعه كشاورزي سطح آبهاي زير زمينی پايين رفته و شوري
آب درياچهها را افزايش داد .عالوه بر آن كاهش نزوالت جوي و
بروز خشکسالیهاي متعدد مزيد بر علت شده درياچهها و
تاالبها در كشور ما را نيز تا مرز نابودي پيش برده است.
پيشبينی میشود خشك شدن درياچهها و تاالبهاي داخلی و
مرزي كشور ما هم عوارض و مشکالتی مشابه پيامدهاي درياچه
آرال را در پی داشته باشد ،مشکالتی مثل مرگ هزاران پرنده و
حيوانات ديگري كه در اطراف اين تاالبها زندگی میكنند ،بروز
طوفانهاي شن و نمك ،ظهور بيماريهاي تنفسی و بينايی،
بيماريهاي قلبی ،از بين رفتن اقتصادهاي بومی وابسته به اين
تاالبها مثل صيد و ماهيگيري ،پرورش حيوانات اهلی مثل
پرورش گاوميش در تاالب هامون ،و هورهاي خوزستان و غيره.
اگر چه مطالعات باستانشناختی و گزارشهاي تاريخی نشان
میدهد موضوع خشك سالی در كشور ما سابقه پنج هزارساله
دارد اما دخالتهاي انسانی در سالهاي اخير به منظور توسعه
كشاورزي و صنعت ،فشار زيادي به تاالبها وارد كرده است.
ازين رو اين موضوع شايسته بررسی و امعان نظر بيشتر میباشد.
الزم به يادآوري است اين مقاله قبل از سيالبهاي اخير نوشته
شده است .تاثيراتی كه بارندگیهاي ابتداي سال  28بر حيات
تاالبها و محيطهاي آبی كشور داشته است ،نشان میدهد كه
بازنگري قانون مذكور هم از جهت بازنگري در مطالعات قبلی و
هم از جهت تنقيح و بروز نمودن مواد و منابع آن ضروري است.
مواد و روشها
مواد مورد استفاده در اين پژوهش شامل متن قانون اساسی،
كنوانسيون رامسر ،متن ابالغيه سياستهاي كلی محيطزيستی
رهبري ،متن قانون و دستورالعمل اجرايی قاون حفاظت ،احيا و
مديريت تاالبهاي كشور ،گزارشها و مصاحبههاي كارشناسان
محيطزيست و رشتههاي مرتبط همچنين سوابق منتشره در
زمينه پروژههاي اجرا شده كميتههاي احيا و ساير منابع مرتبط
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنين در اين مقاله از مدل
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فرآيندي خطمشی گذاري به عنوان راهنماي تحقيق استفاده شده
است كه شامل مراحل  .1شناخت ،درک و بيان مساله .2 ،ارجاع
و طرح مساله در سازمان هاي عمومی .3 ،شکل گيري و تهيه و
تدوين خط مشی .4 ،مشروعيت بخشيدن و قانونی كردن
خطمشی .5 ،ابالغ و اجراي خطمشی عمومی و  .9ارزيابی
خطمشی اجرا شده (الوانی و شريف زاده )1325 ،میباشد (نمودار
. )1

نمودار ( :)1فرآيند خطمشيگذاری
(الواني و شريف زاده)1931 ،

يافتهها (تجزيه و تحليل دادهها)

شناخت ،درك و بيان مساله (اهميتموضوع تاالبها)

كارشناسان جغرافيا و محيطزيست درباره روند كاهش منابع آبی و
خشك شدن تاالبها و رودخانهها ،پايين رفتن سطح آب سفره
هاي زير زمينی به ويژه در مناطق كم آب كشور تا كنون
هشدارهاي زيادي داده اند.
هر روزه از سوي كارشناسان حوزه آب نيز نسبت به روند تخريب
منابع آبی و كمبود آب هشدار داده میشود و پيشبينیها وضعيت
نگران كننده اي را ترسيم می كند ،و مردم نيز هر روز نگرانتر
میشوند .اين موضوع در سالهاي اخير تبديل به يك دغدغه و
مساله عمومی شده است.
تاالبها از جمله مهمترين عرضههاي زيستی در جهان هستند
كه به دليل تنوعزيستی منحصر به فرد ،حجم زيست توده
توليدي ،نقش كنترلی در سيستمهاي هيدروليك ،تعديل درجه
حرارات ،ايجاد شرايط بادپناهی ،جلوگيري از سيل و طوفان،
جلوگيري از ايجاد ريزگردها ،كنترل بيولوژيك امراض و
بيماريها ،تامينكننده زيستگاه حياتوحش ،و آبزيان ،نقش
ارتباطی و حمل و نقل ،تامينكننده آب براي كشاورزي،
اهميتهاي چندجانبه توريستی و تفرجی ،ارزشهاي بيشمار
علمی ،پژوهشی ،زيبا شناختی و غيره از جايگاه ويژه اي برخوردار
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است (ثابتی ،خبرگزاري مهر.)1322/23/25 ،
رسانهها خبر از افزايش حمايت مردم و هنرمندان از كمپينی دادند
كه در پی درخواست «ستاد احيا درياچه اروميه» از رضا كيانيان،
بازيگر سينما تشکيل شده بود .كمپينی نيز تحت عنوان «من
درياچه اروميه هستم» تشکيل شد .اين كمپين در پی جمع آوري
يك ميليون امضا براي نامهاي است كه «سازمان ملل را موظف
به احياي درياچه اروميه» كنند (خبرگزاري تسنيم.)25/25/28 ،
گر چه با جمع كردن ده ميليون امضا هم سازمان ملل موظف به
احياي اين درياچه نمیشود ولی طرح چنين ادعاهايی و استقبال
از اين ادعاها توسط مردم و هنرمندان نشان میدهد كه فرآيند
قانونگذاري چه قدر در بين مردم ما ناشناخته است .ولی به هر
حال رسيدگی به وضعيت تاالبها و ديگر منابع آبی يك ضرورت
و مساله عمومی است كه نيازمند خطمشیگذاري از سوي مراجع
ذيصالح می باشد.
طرح مساله در دولت و سازمان های عمومي

به گفته مدير «طرح حفاظت از تاالبهاي ايران» اين طرح در
اوايل دهه  82شمسی ،در اقدامی مشترک ميان سازمان
محيطزيست ازطرف دولت جمهوري اسالمی ايران ،صندوق
تسهيالت محيطزيست جهانی و برنامه توسعه ملل متحد ،به
عنوان يك پروژه بينالمللی طراحی و عملياتی شد .اين پروژه
شناسايی ،معرفی و آزمايش تجربيات موفق بينالمللی و در گام
بعد بومیسازي و توسعه دستاوردهاي موفق طرح براي
تاالبهاي كشور را در دستور كار خود قرارد داد .اين تجربيات با
هدف كاهش و يا از بين بردن تهديدات پيرامون درياچهها و
تاالبهاي ايران ،حفاظت ،احيا و بهره برداري خردمندانه از
اكوسيستمهاي تاالبی كشور به كار گرفته شده و در نهايت به
صورت دستورالعمل يا راهنما در اختيار سازمان حفاظت
محيطزيست قرار میگيرد .و از سال  ،1384طرح حفاظت از
تاالبهاي ايران تالش كرد تا با فراهم نمودن بستري مناسب
براي تقويت همکاريهاي بين-بخشی در حوضه آبريز
تاالبهاي كشور ،رويکرد مديريتی جديدي (رويکرد زيست
بومی) را كه برپايه اصول مشاركت ميان كليه ذينفعان دولتی،
غير دولتی و همچنين جوامع محلی طراحی شده بود ،مستقر كند.
تدوين برنامههاي جامع مديريتی براي تاالبهاي كشور از جمله
اين اقدامات است(رجا نيوز.)1329/28/22 ،
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اگر ستاد مهندسی يك دستگاه دولتی طرح ساخت يك بزرگراهی
را پيشنهاد كند ،در نگاه اول به نظر می رسد كه اين يك تصميم
و فعاليت ناب اداري است در حاليکه چنين نيست .بلکه اين
تصميم شامل ارزش هاي اجتماعی همچون الگوهاي استفاده از
زمين ،مصرف انرژي ،كنترل آلودگی ،تغيير وضعيت زيست
اجتماعی و غيره را تحت تاثير قرار می دهد (گيوريان.)1321 ،
به نظر می رسد سازمان محيطزيست در تدوين طرح فوق نگاهی
صرفاً اداري و نهادي به موضوع داشته و شايد به همين دليل
جامعه از وجود چنين طرحهايی بی خبر است كه اين موضوع
نشان دهنده ضعف در برقراري ارتباط و تعامل اين سازمان با
جامعه است .در عمل نيز می بينيم اين سازمان در بسياري از
مواقع با وجود وظيفه ذاتی خود در باره حفظ محيطزيست بيش از
آنکه در شناخت و حل مشکالت محيطزيستی نقش پيشرو داشته
باشد ،دنباله رو نظرات عمومی ،فعالين محيطزيست ،رسانهها و
غيره بوده و به صورت انفعالی عمل كرده است .حتی در تدوين
«قانون حفاظت ،احيا و مديريت تاالب ها» نيز به همينگونه
عمل كرده و در تدوين آن نقشی نداشته است وگرنه چنين قانون
ضعيفی كه فاقد پشتوانه علمی ،عملياتی ،و ابهامات قانونی است
به تصويب نمیرسيد.
ورود سياستگذاران به اين موضوع واكنشی و نوعی پاسخگويی
به جو سياسی ملتهب و به منظور كسب راي مردم بوده است.
روند خشکسالی درياچههاي داخلی و مرزي واكنش دولت و
سياسيون را به خود جلب نکرد تا اين كه موضوع خشك شدن
درياچه اوروميه در منطقه حساس آذربايجان (حساس از لحاظ
سياسی) مطرح شد .بالفاصله دولت واكنش نشان داده و به
منظور جلب آراي عمومی اقدام به تشکيل كميته احياي درياچه
اوروميه و متعاقب آن تصويب آييننامه حفظ و مديريت
تاالبهاي كشور نمود.
مشکل خشك شدن تاالبها در كشور منحصر به درياچه اوروميه
نيست بلکه درياچههاي فامور در فارس ،هامون در سيستان و
غيره نيز وضعيتی بهتر از آن ندارند .مشکالت مرتبط با تاالبها
فقط منحصر به خشك شدن آنها و عوارض ناشی از آن هم
نيست بلکه مشکالت ديگري مثل انواع آلودگیهاي ناشی از
پسابهاي صنعتی ،فاضالبهاي بيمارستانی ،فاضالبهاي
شهري و  ...نيز حيات تاالبها را تهديد میكند.
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تهيه و شکل گيری قانون

گامهاي نخستين حفظ و مراقبت منابع طبيعی در ايران با ايجاد
منطقه حفاظت شده بين بجنورد و گنبد كاووس (آلمه وايشکی)
در سال  1339برداشته شد .در پاييز  1339گوزن زرد ايرانی -كه
تصور میشد نسل آن در خاورميانه منقرض شده -توسط يك
زيست شناس آلمانی بنام ورنر ترنزه در ايران كشف شد .اين امر
سبب شد در آذر  1332دو منطقه دز و كرخه نيز منطقه حفاظت
شده اعالم شوند.
در سال  1321قانون بهره برداري از حياتوحش كشور در ذيل
قانون مدنی كشور با موضوع شکار ،توسط مجلس شوراي ملی
به تصويب رسيد .ضعفهاي قانون شکار باعث شد اين قانون در
سال  1349مورد بازنگري قرار گيرد .وظيفه نظارت بر اجراي اين
قانون بر عهده سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد واگذار شد.
در زمستان سال  1342مصادف با دوم فوريه  1211كنوانسيون
حفاظت از تاالبهاي مهم بينالمللی و زيستگاه پرندگان آبزي در
رامسر تشکيل گرديد كه از آن پس به نام كنوانسيون رامسر
شناخته می شود .در اين كنفرانس طرفهاي متعاهد پذيرفتند،
مسئوليتهاي خود را در زمينه بين المللی جهت حفظ و حراست
و مراقبت و بهره برداري صحيح از پرندگان آبزي مهاجر و فراهم
نمودن تسهيالت الزم جهت حفاظت تاالبها و پرندگان آبزي با
ايجاد قرقهاي طبيعی مورد توجه قرار خواهند داد.
در سال  1352قانون تجديد تشکيالت و تعيين وظايف
سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعی به تصويب رسيد كه
در ماده  4اين قانون بيان میدارد از تاريخ تصويب اين قانون نام
سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت
محيطزيست و همچنين نام شوراي عالی سازمان مزبور به
شوراي عالی حفاظت محيطزيست تبديل میشود .كليه امور
مربوط به حيوانات وحش و آبزيان رودخانهها و آبهاي داخلی و
حفظ محيطزيست به سازمان حفاظت محيطزيست محول
میشود.
در اصل 52قانون اساسی مصوب  1358آمده است« :در جمهوري
اسالمی ،حفاظت محيطزيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد
بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند ،وظيفه
عمومیتلقی میشود .از اينرو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه
با آلودگی محيطزيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا
كند ،ممنوع است» .اصل 41قانون اساسی نيز ،درياها ،درياچهها،
رودخانهها و ساير آبهاي عمومیرا در زمره انفال و در اختيار
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حکومت اسالمیاعالم نموده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به
آنها عمل نمايد .طبق اين اصل تفصيل و ترتيب استفاده از انفال
را قانون معين میكند.
دهها سال عدم وجود قانون خاص براي حفظ وضعيت اكولوژيکی
تاالبهاي كشور ،تقريبا تمامیتاالبهاي داخلی و حتی برخی از
تاالبهاي ساحلی كشورمان را به ورطه نابودي كشانيد .تصويب
اليحه قانونی حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور در
ارديبهشت ماه امسال را شايد بتوان در ظاهر يکی از عملکردهاي
قابل دفاع دولت يازدهم در زمينه حفظ محيطزيست دانست .اما
تاريخچه اين قانون و نقاط قوت و ضعف آن چيست و آيا اين
قانون میتواند آنگونه كه نامگذاري شده متضمن حفاظت ،احيا و
مديريت تاالبهاي كشور باشد؟
در تاريخ  11اسفند  1323رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن
و دستاندركاران منابع طبيعی و حفظ محيطزيست با تاكيد بر
اينکه حفظ محيطزيست يك وظيفه حاكميتی است گفتند :مساله
محيطزيست ،مساله اين دولت يا آن دولت ،مسالهي اين شخص
يا آن شخص و مساله اين جريان و يا آن جريان نيست بلکه
موضوعی كشوري و ملی است كه بايد براي حل مشکالت
مرتبط با آن ،همه دست به دست يکديگر دهند .تهيه سند ملی
براي محيطزيست ،پيوست محيطزيستی براي همه طرحهاي
عمرانی ،صنعتی و تجاري ،پااليش و بازنگري قوانين براي جرم
انگاري تخريب محيطزيست ،و تقويت نظارتهاي بیاغماض از
مهمترين راهکارها براي حفظ محيطزيست و مقابله با سود
جويان و قانون شکنان است.
در تاريخ  29ابان  1324سياست كلی محيطزيست كشور در
اجراي بند يك ماده  112قانون اساسی خطاب به روساي قوا از
سوي رهبر معظم انقالب ابالغ شد .ايجاد نظام يکپارچه ملّی
محيطزيست ،مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتی،
جرمانگاري تخريب محيطزيست ،تهيه اطلس زيستبوم كشور،
تقويت ديپلماسی محيطزيست ،گسترش اقتصاد سبز و نهادينه
سازي فرهنگ و اخالق محيطزيستی ايجاد نظام يکپارچه ملّی
محيطزيست ،مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتی،
جرمانگاري تخريب محيطزيست ،تهيه اطلس زيستبوم كشور،
تقويت ديپلماسی محيطزيست ،گسترش اقتصاد سبز و نهادينه
سازي فرهنگ و اخالق محيطزيستی از جمله محورهاي اين
ابالغيه بوداست .متاسفانه قوانين و دستورالعملهاي الزم براي
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اجراي اين خطمشی توسط قواي سه گانه و سازمان هاي مرتبط
با موضوع تهيه ،تنظيم ،تصويب و قانونی نشد.
تا قبل از تصويب قانون حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي
كشور ،تنها حکم قانونی تعيين كننده در اين زمينه ماده  19قانون
حفاظت و بهسازي محيطزيست بود كه كليه تاالبهاي متعلق به
دولت را در اختيار سازمان حفاظت محيطزيست دانسته و نحوه
بهره برداري از آنها را نيز موكول به آييننامه اجرايی اين قانون
نموده بود ،لکن اين آييننامه در خصوص بهره برداري از
تاالبها داراي سکوت معناداري است(عبدوس.)1329 ،
تصويب و ابالغ قانوني كردن

ردپاي قانون حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور را میتوان
از مردادماه  1322در مجلس شوراي اسالمیيافت .زمانی كه
زنگ خطر خشك شدن درياچه اروميه كه از سالها پيش به گوش
متخصصين محيطزيست رسيده بود به چشم نمايندگان آمد.
اولين اقدام در اين زمينه «طرح انتقال آب براي نجات درياچه
اروميه از خشك شدن» در قالب يك ماده واحده بود كه بعلت
فقدان توجيه فنی و اقتصادي و اجتماعی به تصويب نرسيد
(عبدوس.) 1329 ،
در گام دوم طرح ديگري تحت عنوان «طرح پيشنهادي مديريت
تاالبهاي كشور با تاكيد بر درياچه اروميه» در مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی و با مشاركت كارشناسان
سازمان حفاظت محيطزيست و پروژه بينالمللی حفاظت از
تاالبها در  22ماده و  9تبصره تهيه و در پاييز همان سال تقديم
هيئت رئيسه مجلس شد كه به دليل نزديکی به پايان كار دوره
هشتم مجلس مورد توجه كافی واقع نشد (عبدوس.)1329 ،
گام سوم را چند تن از نمايندگان مجلس در آبان ماه  1321با
تهيه و تقديم طرحی موسوم به «طرح نجات و احيا درياچهها و
تاالبهاي كشور» در قالب ماده واحده و  9تبصره و با قيد
دوفوريت برداشتند .كه اين بار به دليل نقاط ضعف و نواقص
متعدد ،دولت درخواست تقديم اليحه نمود .سازمان حفاظت
محيطزيست مسئول تهيه اين اليحه شد و از دل كارگروهها و
جلسات كارشناسی ،دو خروجی به تصويب دولت رسيد :نخست
«آييننامه نحوه حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور» در 9
ماده و  4تبصره مصوب  24/4/2هيئت وزيران و متعاقبا «اليحه
حفاظت ،احيا ،و مديريت تاالبهاي كشور» با 3ماده ويك تبصره
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مصوب  24/2/22هيئت وزيران كه در تاريخ  24/4/8تقديم
مجلس شد (عبدوس.)1329 ،
در نگاه اول ،نظر به تشابه اسمیاليحه و آييننامه اجرايی ،اولين
شبهه اي كه مطرح میشود چرايی تصويب آييننامه اجرايی يك
قانون دو سال قبل از تصويب قانون آن در مجلس است .اما روند
تصويب اين دو و وجوه مشترک آنها نشان میدهد كه دولت به
دليل تعجيل در رفع خال بی قانونی بدوا تالش نموده آنچه در
حدود اختيارات خود دارد در قالب آييننامه به تصويب رسانده و
سپس ساير ملزومات قانونی را در قالب اليحه از مجلس دريافت
نمايد (عبدوس.)1329 ،
اليحه دولت بسيار خالصه بود .صرفا  3ماده و يك تبصره:
ماده1اليحه هرگونه بهره برداري و عمليات عمرانی ،معدنی،
صنعتی و كشاورزي ،اقتصادي (صرفا) در بستر تاالب را مستلزم
رعايت ضوابط پايداري تاالبها نموده و مهلت شش ماهه براي
تهيه اين ضوابط به دولت اعطاء نموده است .ماده  2و تبصره آن
نيز مبتنی بر ضمانتهاي اجرايی كيفري و حقوقی مشتمل بر
جريمه و جبران خسارات وارده به تاالبها با سازوكار واريز و
برداشت از صندوق ملی محيطزيست است .ماده  3نيز بر معافيت
سازمان حفاظت محيطزيست از پرداخت هزينه دادرسی در
اينگونه پروندهها داللت دارد (عبدوس.)1329 ،
ارزيابي و اجرای قانون
ارزيابي قانون (نقدهای وارد بر اين قانون)

در خصوص ارزيابی قانون تا كنون اظهار نظر جدي ديده نشده
است .به نظر می رسد تا كنون در اين زمينه فقط يکی از
كارشناسان محيطزيست به اظهار مطالبی به شرح ذيل پرداخته
است.
صرفنظر از اينکه مفاد اليحه دربردارنده عنوان پرطمطراق آن
نيست ،دايره شمول اليحه نيز كه در ماده يك صرفا به بستر
تاالب محدود شده از كارايی آن براي حفاظت ،احيا و مديريت
تاالبها به شدت كاسته است .چرا كه عمده معضالت تاالبهاي
كشور مربوط به طرحها و اقداماتی میشود كه در حوزه آبخيز
تاالبها به موقع اجرا گذاشته شده و اتفاقا بستر تاالبها به
لحاظ وجود پشتوانههاي قانونی قبلی اغلب از دخالت و دست
اندازي مصون مانده و نياز چندانی به قانون جديد نداشتند .اليحه
حتی تعريف مشخصی از تاالبها نيز ارائه نکرده و اساسا بدون
شکل و سياق معمول در تدوين قوانين خاص است.

محیطزیست و توسعه ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

مجموعه ايرادات شکلی و محتوايی فوق در تجميع با نظرات
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی و كارشناسان خبره
امر منجر به تغييرات اساسی در اليحه شد و نسخه اصالح شده
اليحه با  11ماده و  2تبصره در دستور كار كميسيونها و سپس
صحن علنی مجلس قرار گرفت .اما مطابق روال معمول عبور
لوايح محيطزيستی از پيچ و خم راهروها و كميسيونهاي مجلس
با تغييرات گستردهاي همراه بود.
قانون حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور مصوب چهارم
ارديبهشت  29كه در  5ماده و  3تبصره به تصويب مجلس
شوراي اسالمیرسيده است هرچند نسخه مضيق پيشنهاد مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمیهم محسوب نمیشود اما
میتوان آن را نسخه موسّع اليحه تقديمیدولت دانست.
مشکل اساسی اليحه مبنی بر محدوديت دايره شمول آن به
بستر تاالبها در ماده يك قانون ،رفع شده و اين ماده هرگونه
بهرهبرداري و اقدامیكه منجر به تخريب وآلودگی غيرقابل
جبران تاالبها گردد را به تشخيص سازمان حفاظت
محيطزيست ممنوع اعالم مینمايد.
بنابراين دايره شمول آن میتواند تمامیحوزه آبخيز تاالب را
دربرگيرد .اما اين قانون از حيث موكول شدن اجراي آن به آئين
نامهها و دستورالعملهاي بعدي شباهت زيادي به آييننامه نحوه
حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور (مصوب )1324دارد .به
عبارتی قانونی كه از گام اول طراحی تا تصويب آن شش سال
زمان صرف شده ،حاال براي اجرا هنوز بايد در انتظار تهيه و
تصويب سه آييننامه و دستورالعمل معطل باقی بماند .نخست
آييننامه جلوگيري از تخريب و آلودگی غيرقابل جبران تاالبها
با مهلت شش ماهه براي تصويب در هيئت وزيران كه در تبصره
ماده  1تصريح شده است .دوم نياز آبی زيست محيطی تاالبها و
بدون قيد مهلت كه بايستی توسط سازمان حفاظت محيطزيست
تعيين و به وزارت نيرو ابالغ شود و سوم فهرست گونههاي
غيربومی كه هر دوسال يك بار بايد توسط سازمان حفاظت
محيطزيست تعيين و ابالغ گردد.
اما تمام ماجرا به عدم جامعيت قانون حفاظت ،احيا و مديريت
تاالبهاي كشور ختم نمیشود! آييننامه نحوه حفاظت ،احيا و
مديريت تاالبها كه دو سال پيش ابالغ شده نيز با شدت
بيشتري به اين وضع دچار است .آييننامه فوق موكول به تهيه،
تصويب و ابالغ  8مدل از اين دست مصوبات و
دستورالعملهاست كه عبارتند از:
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 .1تعيين حد بستر تاالبها با مهلت  2ساله و با مسئوليت وزارت
نيرو كه بايد به تاييد هيئت وزيران برسد (ماده 3آييننامه)
 .2تعيين نحوه تخصيص حق آبه تاالبها از رودخانههاي
باالدست كه متناوبا با مسئوليت وزارت نيرو بايد به تصويب
شورايعالی آب برسد (ماده  3آييننامه)
 .3تعيين نياز آبی محيطزيستی تاالبهاي بحرانی و خسارت
ديده و رودخانههاي باالدست با مهلت يکساله كه قرار بود با
همکاري سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت نيرو تهيه
شود (تبصره ماده)3
 .4تعيين نياز آبی محيطزيستی ساير تاالبها با مهلت دوساله
كه ميبايست به ترتيب فوق انجام گردد (تبصره ماده)3
 .5راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احيا تاالبها با مهلت
شش ماهه و با مسئوليت سازمان حفاظت محيطزيست و
مشاركت وزارتين نيرو و جهاد كشاورزي كه بايد به تصويب
هيئت وزيران برسد (ماده 4آييننامه )
 .9برنامه مديريت زيست بومیتاالبها با اولويت تاالبهاي
بحرانی و خسارت ديده با مهلت دوسال پس از تصويب
راهبردهاي فوق (ماده  5آييننامه )
 .1فهرست تاالبهاي بحرانی و خسارت ديده با مهلت شش
ماهه و بازنگري دوساله با مسئوليت سازمان حفاظت
محيطزيست (تبصره 2ماده  5آييننامه )
 .8برنامه كشاورزي پايدار و سازگار با محيطزيست در حوزههاي
آبريز تاالبهاي بحرانی و خسارت ديده با مهلت دوساله و با
مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي (ماده 9آييننامه)
نکته قابل توجه در مقايسه قانون با آييننامه مصوب 24
سردرگمیدر خصوص تعيين نياز آبی تاالبهاست .تبصره ماده 3
آييننامه دو سال به سازمان حفاظت محيطزيست مهلت داده بود
تا با همکاري وزارت نيرو ،نياز آبی تاالبها را تعيين نمايد
بنابراين ،در زمان تصويب اين قانون با عنايت به گذشت دو سال
از ابالغ آييننامه قبلی انتظار میرفت نياز آبی همه تاالبهاي
كشور تهيه شده و در قانون بدان اشاره میشد .لکن باز هم اين
مهم موكول به تعيين آن توسط سازمان حفاظت محيطزيست
گرديده و طرفه اينکه وزارت نيرو در اين قانون بر خالف
آييننامه قبلی نقشی در تعيين حقابه ندارد و صرفا ملزم به
تخصيص و تامين آن شده است .حقابه اي كه وجود يا عدم
وجود خارجی آن در حوزه آبخيز در هالهاي از ابهام است و
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اطالعات علمیو ميدانی براي تعيين اين نياز آبی نيز در اختيار
دستگاه تعيين كننده اين حقابه نبوده و نيست (عبدوس.)1329 ،
اما نقطه قوت قانون فوق را میتوان در ماده  4آن جستجو كرد.
اين ماده متضمن ضمانتهاي اجرايی است .ضمانت اجرايی
حقوقی براي جبران خسارت تخريب تاالبها و ضمانت اجرايی
كيفري از نوع جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و در
صورت تکرار به ميزان شش تا هشت برابر خسارت وارده در اين
ماده معين شده است .صندوق ملی محيطزيست نيز در تبصره
اين ماده محل دريافت وجوه و درآمدهاي اين قانون تعيين شده
تا اين وجوه براي جبران خسارت وارده و حفاظت و احيا و
مديريت تاالبها هزينه گردد (عبدوس.)1329 ،
بر خالف نظر كارشناس محترم ،اين قانون نقصهاي ديگري نيز
دارد از جمله مردم نمیدانند براي رسيدگی به تخلفات مشاهده
شده به كجا مراجعه كنند و مرجع رسيدگی كجاست؟ همچنين
اين قانون وظيفه نظارت را بر عهده سازمان محيطزيست گذاشته
و نقش نظارت عمومی را ناديده گرفته است در صورتی كه
حفاظت و مديريت تاالبها جزو خواستههاي عمومی و در جهت
حفظ منافع عمومی وضع شده است .عالوه بر آن سازمان به
تنهايی قادر به انجام اين وظيفه نيست و الزم است از
ظرفيتهاي مردمیدر اجراي قانون استفاده شود(.)3
كارشناسان محيطزيست رشد روزافزون جمعيت ،توسعه سريع
شهرنشينی ،شکلگيري صنايع مرتبط با نظام شهري ،مکانيزه
كردن فرايندهاي قديمیكشاورزي را منشاء بسياري از معضالت
زيست محيطی و تخريب و آلودگی تاالبها میدانند .پسابهاي
صنعتی خطرات زيادي براي تاالبها پديد میآورد كه میتوان به
افزايش اسيديته آب و نابودي ماهيان و حيات جانوري ،از دست
رفتن منابع آب كشاورزي ،افزايش بيکاري حاشيهنشينان تاالبها
و غيره اشاره كرد .جاي تعجب است كه قانونگذار به
مسئوليتهاي اجتماعی و محيطزيست يی كارخانهجات و صنايع
آلوده كننده تاالبها توجهی نکرده رسيدگی به آنها را مسکوت
گذاشته است.
در اين قاون حتی به مشاغل مرتبط با حفاظت از محيطزيست
بیتوجهی شده كه میتوان برخی از اين مشاغل را جزو
شغلهاي سخت و زياد آور دانست .دولت میتواند اليحهاي براي
الحاق برخی از اين مشاغل به قانون مشاغل سخت و زيان آور را
تهيه و به مجلس ارسال نمايد.
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مهمترين اشکالی كه بر اين قانون وارد است ناديده گرفتن
سياستهاي كلی محيطزيست ابالغيه مقام معظم رهبري در
اجراي بند يك اصل  112قانون اساسی است .با كمال شگفتی
اين ابالغيه هم مشروحتر و هم دقيقتر از قانون فوق میباشد.
حاال چرا در تدوين اين قانون ابالغيه فوق مورد توجه قرار
نگرفته جاي تعجب است.
ارزيابي اجرای قانون
بررسی نتايج و سنجش اثربخشی يك خطمشی و قانون منوط به
اجراي آن در يك بازه زمانی قابل استناد میباشد .ارزيابی اجراي
اين قانون در حال حاضر ميسر نيست زيرا زمان زيادي از تصويب
و ابالغ اين قانون نمیگذرد .در تبصره دو اين قانون آمده
آييننامه جلوگيري از تخريب و آلودگی غيرقابل جبران تاالبها
حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط
سازمان [حفاظت از محيطزيست ] تهيه میشود كه تا كنون
ماهها از زمان ابالغ اين قانون میگذرد و هنوز خبري از آييننامه
اجرايی آن نيست .همچنين در تبصره دو آن سازمان مکلف شده
فهرست گونههاي مذكور [گياهی و جانوري غيربومی مضر به
تاالبها] توسط سازمان تعيين و هر دوسال يك بار بازنگري و
منتشر میشود .كه خبري از اين فهرست نيز نمی باشد .اگر
فرض را بر اين بگذاريم كه آييننامه اجرايی اين قانون همانی
است كه در سال  1324به تصويب هيات وزيران رسيده و ابالغ
شده باشد ،وضعيت اجرا بدتر است زيرا موارد خواسته شده در آن
آييننامه نيز تا كنون تهيه نشده و طبعا اجرايی نيز نشده است.
مواردي مثل مصوبات مربوط به احياي درياچه اروميه و تاالب
هورالعظيم نيز تحت فشار سياسی و خواست مردمی صورت
گرفته نه در چارچوب اجراي قانون فوق ،بنابر اين اجراي قانون
حفظ ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور تا كنون از وضعيت
مطلوبی برخوردار نبوده است.
از لحاظ عملی نيز برخی كارشناسان اجراي اين قانون را با
مشکالت متعددي روبرو میبينند .مثل مشکالت اجرايی و
هزينههاي اجراي قانون .از نظر برخی كارشناسان احياي درياچه
اروميه امکان پذير نيس .پروفسور كردوانی به عنوان يکی از
كارشناسان اين حوزه میگويد« :امکان ندارد درياچه اروميه احيا
شود .اين درياچه مثل انسانی است كه سرطان پيشرفته و
درگيرشونده با اعضاي مختلف دارد ،به باور او چاههاي كشاورزي،
الگوي غلط كشت و مصرف باالي آب سفـرههاي زيرزمينـی اين
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درياچه را به نابودي كشانده است .علت اصلی خشك شدن
درياچه چاههاي كشاورزي بود .كشاورزان زياد چاه زدند.
نمايندگان مجلس میگفتند توسعه! توسعه! فکر میكردند هر چه
بيشتر چاه بزنی افتخار است .هرچه بيشتر كارخانه درست كنی
افتخار است .خب اينها آب میخواهد! میگفتند توسعه دهيم،
نمیگفتند درست استفاده كنيم .وقتی آقاي قاضی پور از
نمايندگان استان آذربايجان غربی به من نامه نوشت و خواست
كه براي درياچه اروميه فکري كنم ،من به اين استان سفر كردم.
رفتم از ملکان و بناب شروع كردم تا به اروميه رسيدم در اروميه
نشستم گريه كردم .گفتم نمیشود ،امکان پذير نيست! درياچه
احيا نمیشود .مسئوالن االن هم نمیگويند چرا با وجود روانه
شدن اين حجم از آب به سمت درياچه اروميه باز هم سطح آب
درياچه مدام پايين میرود .االن تعداد  122روستا در اين منطقه
آبشان شور شده است تمامشان در حال مهاجرت هستند.
نمايندههاي مجلس هم صدايشان درآمده است .از نظر كردوانی
هزينه براي احياي درياچه اروميه بیفايده بوده و به جايی
نمیرسد؛ چراكه برگشتن اين درياچه به حالت سابق آن ناممکن
است» (جام جم آنالين.)29/24/21 ،
برخی نيز در پاسخ كردوانی گفتهاند« :پس بايد نتيجه گرفت
اونايی كه سرطان دارن درمان رو ول كنن و برن بميرن .بعضی
وقتا جنگيدن برا زنده موندن خودت يا هر شخص ديگه يا
درياچهاي كه هيچ اميدي به زنده موندنش نيس .اثبات مردانگی
و انسانيت رو نشون ميده .مرهم نيستيد الاقل نمك بر روي زخم
نباشيد» (همان منبع بخش نظرات مردمی).
ولی به نظر میرسد با وجود نظرات احساسی مثل مورد فوق
مشکالت اجرايی طرح احياي اين درياچه فراوان است كه به چند
مورد اشاره میشود .از درياي خزر نمیشود آب به درياچه اروميه
آورد ،چون هزينه برقی به اندازه تمام برق ايران میخواهد،
باروري ابرها هم فايدهاي ندارد .از پشت سدها هم نمیتوانند
آب بدهند .پارسال  42ميليون متر مکعب آب دادند ،آن هم به
صورت نمادين .اما چند روز بعد كه آب را رها كردند تا به درياچه
برسد ،مسووالن استانی گله كردند كه مردم اجازه ندادند آب به
درياچه برسد .بستن چاههاي غير مجاز هم ديگر راه حل مشکل
نيست .كردوانی میگويد« :من و شما دركی از بسته شدن چاه
نداريم .مثل اين میماند كه بگويند شما ديگر حق نداريد در
مطبوعات باشيد .آن كشاورز نان بايد بخورد ،دختر و پسر دانشجو
دارد .فکر میكنند با بستن چاهها آب درياچه تامين میشود.
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ضمن اينکه آب و زمين كشاورزي و همه چيزشان شور شده.
اصال نابود شدند»(خبر آنالين.)23/1/8 ،
تامين بودجه و هزينه اجراي طرحها يکی ديگر از مشکالت
اجراي اين قانون است .به گفته وزير نيرو از آذرماه سال 23
شمسی تاكنون افزون بر  24هزار و  522ميليارد ريال از منابع
مالی صندوق توسعه ملی و يکهزار و  222ميليارد ريال نيز از
محل اعتبارهاي عمومیبخش آب در آذربايجان غربی هزينه
شده است(خبر آنالين) .دبير ستاد احياي درياچه اوروميه گفته
است بدون در نظر گرفتن هزينه انتقال آب خزر به درياچه اروميه
كه اميدواريم نيازي به آن نباشد ،فکر میكنم با  5تا  1ميليارد
دالر بتوان درياچه را احيا كرد (خبرگزاري دانا 11 ،ارديبهشت
 .)1323اين در حالی است كه برخی آب ريختن به اين درياچه را
خيانت میدانند (خبر آنالين.)23/1/8 ،
به هر حال مشکالت اجرايی اين قانون به همين موارد ختم
نمیشود .االن درياچه هامون نيز با مشکل پيچيدهتري مواجه
است .كارشناسان معتقدند افغانستان حقابه مربوط به سال آبی
 29-25مندرج در معاهده  1351آب هيرمند را تاكنون تحويل
نداده است .بر اساس قرارداد  1351هيرمند ،طرف افغان متعهد
به تحويل  822ميليون متر مکعب آب به طرف ايرانی شده است.
قراردادي كه بدون شك نيازهاي سيستان را پوشش نمیدهد چرا
كه بر اساس اسناد تاريخی از جمله گزارش كميسيون بی طرف
دلتا در سال  ،1332نياز كشاورزي و شرب منطقه سيستان در
ايران بسيار بيش از آنچه كه نهايتاً به آن حقابه تخصيص داده
شده ،محاسبه و مطرح گرديده است .با اين حال مبناي دو كشور
همين ميزان  822ميليون مترمکعب به عنوان آبی است كه
افغانستان میبايست به ايران تحويل دهد .در معاهده 1351
هيرمند هيچ اشارهاي به حقابه محيطزيستی وجود ندارد و 822
ميليون مترمکعبی كه در معاهده مزبور ديده شده تنها مربوط به
مصارف شرب و كشاورزي ايران است .بنابراين اين قرارداد
كمکی به اجراي قانون حفظ و احياي تاالب هامون نمیكند.
تامين نياز محيطزيستی تاالبهاي هامون موضوعی جدا از
قرارداد  1351آب هيرمند ،كه منحصر به مصارف شرب و
كشاورزي ايران است ،میباشد و نياز به يك اقدام مشترک و
بينالمللی و وظيفهشناسی هر دو كشور و جامعه بينالمللی دارد
(خبرگذاري تسنيم.)1325/12/19 ،
حال كه هزينه كردن براي احياي درياچه اورميه اينقدر با چالش
مواجه است پيشنهاد می شود از هزينه كردن بيشتر تا انجام
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تحقيقات كارشناسانه و اطمينان از امکان احياي آن يا اطمينان از
عدم احياي آن اجتناب شود .و به جاي آن بهتر است اين
هزينهها صرف احياي ديگر تاالبها و درياچههاي داخلی شود
كه اتفاقا كارشناسان احياي آنها را هم امکانپذير میدانند و هم
داراي منافع.
تاالبها ثروت ملي هستند
كارشناسان معتقدند براي آنکه يك خطمشی بتواند در اجرا موفق
باشد بايد از اعتبار كافی برخوردار باشد .يکی از مطمئنترين
راههاي از بين بردن يك برنامه عدم تخصيص اعتبار الزم به آن
است (سنجش و دانش.)1323 ،
به نظر نمیرسد تکيه بر درآمدهاي حاصل از جرايم مندرج در
قانون بتواند بودجه و اعتبار الزم براي اجراي آن را تامين كند
بنابراين ،بايد به فکر تامين اعتبار الزم از طرق ديگر بود.
گردشگري و مديريت بهربرداري بهينه از اين منابع می تواند راه
حل مناسبی باشد.
حفظ تاالبها كه از جمله مکانهاي مورد توجه براي عده زيادي
از گردشگران به شمار میروند ،در درآمدزايی اين صنعت بسيار
مهم است ،به طوري كه براي مثال آمريکاي شمالی ساالنه
پذيراي بيش از  92ميليون نفر براي تماشاي كوچ پرندگان در
اطراف تاالبها است كه در مجموع درآمدي بيش از  22ميليارد
دالر به همراه دارد (دنياي اقتصاد.)1329/23/22 ،
مديركل شيالت خوزستان گفته :بيشتر حاشيه نشينان هور هويزه
از طريق صيد و ماهيگيري ،دامپروري ،كشاورزي ،نیبري و
حصيربافی امرار معاش میكردند ،اما در حال حاضر اتفاقات پيش
آمده از جمله جنگ تحميلی ،فعاليتهاي نفتی و كاهش نزوالت
آسمانی باعث محدود شدن وسعت تاالب شده و تاثير مخربی بر
اكوسيستم تاالب ،مهاجرت پرندگان ،مهاجرت اكثر ساكنان
مناطق حاشيهنشين هور و منطقه شده و ذخائر آبزيان آن به
شدت كاهش پيدا كرده است .در حال حاضر همه بايد كمك
كنند تا تاالب هورالعظيم حفظ شود و از نابودي آن جلوگيري به
عمل آيد .وي علت بروز اين مشکل را ناشی از ساخت سدهاي
متعدد بر روي كارون میداند .تاالب هويزه عالوه بر ايجاد
اشتغال و رونق اقتصاد محلی يك فيلتر طبيعی براي منطقه بوده
كه با احياي مجدد آن میتوان اميدوار بود كه بخشی از گرد و
غبار مهار شود (دنياي اقتصاد.) 1329/21/24 ،
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در هر صورت مطالعات نشان میدهد احياي تاالبها میتواند در
كاهش ريزگردها كمك كند بنابر اين میتوان بخشی از اعتبارات
كاهش ريزگردها را به حوزه اجراي قانون تاالبها اختصاص داد.
همچنين بخشی از اعتبارات كارآفرينی و ايجاد اشتغال نيز
میتواند به اين حوزه انتقال يابد.
بر اساس قوانين فقه درياها ،درياچهها ،نيزارها ،جنگلها ،معادن و
غيره جزو انفال است و به ملکيت افراد در نمیآيد و قابل تملك
توسط بخش خصوصی نيست و متعلق به حکومت است .افراد
بخش خصوصی میتوانند بر اساس خمس قرارداد ببندند و بروند
در اين اموال كار كنند و خمس آن را بپردازند .و اين خمسی
است كه امامت از اموال خود میگيرد (رضوي.)1385 ،
در هر درآمدي خمس هست ،ليکن پس از كسر نفقه ،اما در مورد
درآمد تاالبها و نيزارها و  ...نفقه كسر نمیشود زيرا اين اموال
متعلق به امام (حکومت) است و امام از اموال خود نفقه میگيرد
نه از مال خمس دهنده بنابر اين نيازي به كسر نفقه نيست.
عالوه بر آن حکومت میتواند انفال را نه بر خمس بل بر ثلث،
ربع و يا بر هر نسبتی بهرهبرداري كند .حتی میتواند بهرهبرداري
از انفال را ممنوع كند .همانطور كه استفاده از فالن مرتع را
ممنوع [ و آن را پارک ملی ] اعالم كرده است (رضوي.)1385 ،
بنابر اين حکومت میتواند با وضع قوانين مناسب بهره برداري از
تاالبها و نيزارها را به پرداخت خمس يا هر نسبت ديگري از
درآمد مشروط كند و از درآمد حاصل به عنوان منابع مالی در
جهت تحقق اهداف آن استفاده كند و اين كار از نظر شرعی نيز
حق حکومت و مشروع است.
نقش مشاركت های مردمي در حفظ تاالبها
انتخاب ابزارهاي اجراي خطمشی عمومی تابع يك سلسله
شرايط و مقتضيات درونی و بيرونی است كه به طور خالصه
شامل توانايی دولت و خطمشی گذاران در امر نظارت بر
مخاطبان؛ و شرايط و گرايشهاي مخاطبان خطمشی می باشد.
در صورتی كه شرايط و گرايشهاي مخاطبان پيچيدگی و تنوع
زيادي نداشته باشد ابزارهاي قانونی و نظارتی راهکار مناسب
خواهند بود .ولی اگر توانايی دولت در زمينه نظارت و مداخله كم
باشد ،ابزارهاي تركيبی كه مردم را به اجراي داوطلبانه دعوت می
كند و اتکا به تشکلهاي مردمی ،خانواده و محلی مفيد خواهد
بود (الوانی.)1325 ،
بر آن براي اينكه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محيطزيست كرد
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فقط نمیتوان بر قواعد حقوقی تکيه كرد بلکه بايد به ترويج
قواعد اخالقی مربوط به محيطزيست پرداخت .گر چه جرايم و
مجازاتهاي مربوط به محيطزيست نقش بزرگی در كاهش
آسيب به محيطزيست دارد ،اما اگر مردم از درون خود را ملتزم به
احترام به محيطزيست ندانند كاري به تنهايی از دست قوانين و
مقررات ساخته نخواهد بود (باشگاه خبرنگاران جوان،
 .)1329/21/23بررسیها نشان میدهد كه با تصويب قوانين و
مقررات محيطزيستی و تشکيل سازمان حفاظت از محيطزيست،
روند آسيبرسانی به محيطزيست و منابع طبيعی متوقف نشده
است ،زيرا عوامل انسانی و فرهنگی نقش مهمی در اين زمينه
دارند كه تا كنون در تدوين قوانين  -منجمله همين قانون -به
نقش مردم توجهی نشده است.
طی چند سال اخير گردشگري محيطزيستی يا اكوتوريسم رشد
بسيار يافته است و گردشگران به بازديد و مشاهده منابع طبيعی
از جمله منابع آبی عالقه بسيار نشان میدهند .يکی از اين منابع
آبی كه داراي اهميت بیشماري براي كره زمين میباشد،
تاالبها هستند كه متأسفانه بسياري از آنها خشك و نابود شده
اند .آلودگی تاالبها خسارتهاي جبرانناپذيري را به همراه
خواهد داشت و رفع آن نياز به هزينههاي هنگفت و نيروي
متخصص دارد .تفکر احيا و بازسازي تاالب ،پس از خشك شدن
بسيار غلط میباشد .ضروري است قبل از وقوع فاجعه و تخريب
منابع ملی ،به توسعه پايدار و چگونگی حفاظت از آنها توجه كرد
كه اين امر نيازمند همکاري و هماهنگی سازمانهاي مردم نهاد
و آموزش همگانی گردشگران و جوامع محلی میباشد (سليمانی
پيکانی و فکري نوده.)1323 ،
كارشناسان معتقدند سازمانهاي مردم نهاد میتوانند به حفظ و
نگهداري تاالبها در پاكسازي زبالههاي پيرامون تاالبها،
پيشگيري از آتشسوزي نيزارهاي اطراف تاالبها ،سرمايهگذاري
براي توسعه گردشگري تاالبی ،پرورش و رهاسازي بچه ماهی و
غيره كمك كنند كه میتوان با خط مشیگذاري مناسب آن را به
مردم واگذار كرد كه ضمن ايجاد اشتغال ،توسعه اجتماعی و مدنی
را نيز به همراه دارد.
بحث و نتيجهگيری
گر چه بشر از ابتداي حضورش در كره خاكی وابسته و محتاج به
محيطزيست بوده است ولی از زمان وقوع انقالب صنعتی رابطه
انسان با طبيعت دگرگون شده و به سمت تخريب محيطزيست

مروري بر قانون حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبهاي كشور و ارزیابي اجراي آن (عباس خالقي نژاد و نوید فاتحي راد)

به منظور بهرهبرداري حداكثري سوق پيدا كرده است .اين روند
منجر به بروز ناهنجاريهايی شده كه آسيبش متوجه خود انسان
گرديده است .به همين دليل بسياري از مردمان دانا گرايش به
آشتی با طبيعت پيدا كرده و نهضت حمايت و حفاظت از
محيطزيست آرام آرام به دغدغه و مسالهاي عمومی در سطح
جهان تبديل شده است .در كشور ما نيز اين دغدغه روزبهروز
پرنگتر میشود به نحوي كه سياستگذاران نيز به تدريج به اين
عرصه ورود كرده و در صدد پاسخگويی به آن برآمدهاند .حاصل
اين فرآيند تدوين قوانين متعددي در زمينه حفظ محيطزيست
بوده است .آخرين قانون مصوب تا زمان تدوين اين مقاله قانون
حفظ ،احيا و مديريت منابع آبی كشور میباشد كه در ارديبهشت
ماه  1329به تصويب رسيده است .اين قانون پيامد هشدارهاي
فراوان متخصصين محيطزيست و تشديد بحران آب در كشور
بوده است كه برخی از آثار و نشانههاي آن روند خشك شدن
برخی از درياچهها و تاالبهاي داخلی مثل درياچه اروميه،
درياچه فامور ،تاالب هامون ،تاالب آقسو و  ...میباشد .قانون
فوق گرچه خالء قانونی را تا حدودي بر طرف كرده است ولی
هنوز نتيجه قابل توجهی بدست نيامده است زيرا نخست قانون
مذكور داراي نقصها و اشکاالتی در زمينه دامنه شمول آن است،
دوم قانون مذكور از نظر ساختاري منوط به برخی اقدامات و
آئين نامههاي ديگر است كه تا كنون نه آن اقدامات انجام شده و
نه آئين نامهها و اسناد الزم تدوين و ابالغ شدهاند .سوم به نقش
نظارتهاي مردمی اشارهاي نشده و بستر قانونی براي جلب
مشاركت مردمی در زمينه اجراي اين قانون فراهم نشده است .و
سرانجام نحوه بهرهبرداري صحيح و اصولی از تاالبها مثل
صيد و گردشگري مورد غفلت قرار گرفته و قانون در اين زمينه
ساكت است .همچنين نقش سازمان ميرات فرهنگی و
گردشگري در اين قانون مغفول مانده است در صورتی كه در
برخی از كشورها صرفا از راه گردشگري تاالبها درآمد زيادي
نصيب آن كشورها میشود كه میتوان از اين درآمد براي حفظ و
نگهداري تاالبها استفاده نمود.
از نظر اجرايی ،اين قانون و آييننامه اجرايی آن بر روي كاغذ
مانده و شکل اجرايی به خود نگرفته است .موارد خواسته شده در
اين قانون مثل آييننامه اجرايی مندرج در تبصره يك و ليست
گونههاي گياهی و جانوري مضر به حال هر تاالب تهيه و انتشار
نيافته است .تعدادي طرح و پروژههاي اجرايی كه در مورد برخی
از تاالبها مثل تاالب هورالهويزه و هورالعظيم ،و درياچه اوروميه
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نيز كه تهيه و اجرا شده تحت فشار سياسی و مطالبات مردمی
انجام شده و مستند به چارچوب خطمشی اجرايی قانون مذكور
نبوده است .همچنين ارزيابی اثربخشی اقدامات انجام شده هم يا
صورت نگرفته يا انتشار نيافته است كه بتوان در اينخصوص
اظهار نظري كرد .تامين بودجه اجراي اين قانون يکی ديگر از
مشکالت آن است .مانع ديگر اجراي اين قانون مشکالت مربوط
به منابع آبی مشترک با كشورهاي همسايه است مثل دريافت
حقابه درياچه هامون كه با همسايه شرقی مشکالتی داريم .ديگر
از مشکالت اجراي اين قانون كمبود مطالعات كارشناسی در
خصوص اطمينان از امکان احيا و يا عدم احياي برخی از
درياچهها و تاالبها مثل درياچه اوروميه است تا حدي كه برخی
آب ريختن به اين درياچه را خيانت میدانند .مشکل ديگر مربوط
به نامشخص بودن وضعيت برنامهريزي انجام طرحهاي احيا و
نگهداري تاالبها و نامشخص بودن نقش استانها و
سازمانهاي ملی در اجراي برنامههاست .به نظر میرسد سازمان
حفاظت از محيطزيست و ديگر سازمانها و نهادهاي مرتبط
اساسا هيچ طرح و برنامهاي براي اجراي اين قانون و مشکالت
اجتماعی و اقتصادي وابسته به موضوع اين قانون ندارند .و اما
مهمترين اشکال اين قانون عدم لحاظ سياستهاي كلی
محيطزيست ابالغيه مقام معظم رهبري در اجراي اصل 112
قانون اساسی می باشد.
در آخر پيشنهاد میشود:
الف .قانون مذكور مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد و
آييننامههاي اجرايی آن در يك دوره زمانی مشخص تدوين و
ابالغ گردد.
ب .در اصالحيه اين قانون سياستهاي كلی محيطزيست ابالغيه
رهبري لحاظ گردد .ساير قوانين مرتبط نيز در صورت لزوم
با اين قانون هماهنگ گردد.
ج .نقش سازمانها و نهادهاي مرتبط مثل سازمان حفاظت از
محيطزيست ،سازمان ميراث فرهنگی و گردشگري،
استانداريها و غيره را به صورت شفاف و بدن ابهام
مشخص ،و قوانين و آييننامههاي الزم تدوين و ابالغ گردد.
د .نحوه سرمايهگذاري بخش خصوصی براي ايجاد اشتغال و
بهرهبرداري صحيح مشخص گرديده و شيوه نظارت بر حسن
انجام اين فعاليتها نيز به منظور جلوگيري از آسيبهاي
احتمالی مشخص شود .اين نظارتها میتواند هم از طريق
تشکلهـاي مـردم نهـاد صورت گيـرد و هم توسط نهادهاي
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قانونی.
ه .مطالعات كافی در زمينه امکانسنجی احياي تاالبهاي در
معرض خطر صورت گرفته و منافع و هزينههاي آن برآورد
گردد تا از صرف هزينه در مواردي كه امکان احيا وجود ندارد
اجتناب گردد .همچنين طرحها اولويتبندي شود تا از اتالف
منابع جلوگيري شود.
و .نتيجه مطالعات كارشناسی از طريق رسانههاي عمومی و
جلسات و ميزگردهاي كارشناسی به آگاهی عموم برسد تا با
ارتقا دانش عمومی از ايجاد انتظارات و اميدواريهاي كاذب
كه عدم تحقق آنها در آينده میتواند پيامدهاي اجتماعی،
سياسی ،امنيتی و  ...در پی داشته باشد ،پيشگيري شود.
تعامل با انجمنهاي طرفدار محيطزيست میتواند به توسعه
و ارتقاء دانش عمومی در اين حوزه كمك كند.
ز .همچنين مطالعات اخير درباره الگوي تغييرات آب و هوايی
نشان میدهد كه تاثيرات اين تغييرات بر محيطزيست اروپا و
آمريکاي شمالی متفاوت با تاثيرات آن بر محيط جغرافيايی
ايران است .به عنوان مثال تاثيرات اين تغييرات كه گفته
میشود ناشی از گرم شدن سياره زمين است ،باعث آب شدن
يخهاي قطب شمال ،تحليل يخچالهاي طبيعی مناطق
مرتفع ،و گرمتر شدن قاره اروپاي و آمريکاي شمالی شده
است .موج گرماي بيسابقه سالهاي اخير در اروپا را نيز
مرتبط با همين پديده میدانند .بر عکس بارندگیهاي
سيلآساي ابتداي سال  28در ايران كه ناشی از همين الگوي
تغيير يافته است ،اگر تداوم پيدا كند ،موجب تغييرات مثبت در
شرايط اقلیمیكشور خواهد شد .بنابراين ،بازنگري در
مطالعات انجام شده با توجه به الگوهاي جديد آب و هوايی و
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همچنين تعهداتی كه در قالب كنوانسيونهاي مختلف  -مثل
معاهده پاريس -داده شده است ،میتواند مورد توجه قرار
گيرد .چه بسا اجراي اين تعهدات فايدهاي براي شرايط
اقليمیما نداشته باشد.
ح .در نهايت بايد گفت باال رفتن سطح درياچه اروميه و
تاالبهاي ديگر در روزهاي اخير نيز نتيجه بارندگیهاي
ابتداي سال جديد بوده ،نه نتيجه طرحهاي محيطزيستی
وابسته به دولت .به نظر میرسد ،هزينههاي انجام شده به
هدر رفته و يا آنچنان كه برخی خبرهاي تاييد نشده نشان
میدهد صرف هزينه بليط سفر برخی مقامات به
كنفرانسهاي خارج از كشور شده است .اگر اين اخبار صحت
داشته باشد ،باز هم خود دليلی بر بازنگري قانون مذكور است
كه بسيار مجمل و پر از ابهام است.
يادادشتها
 .1كنوانسيون رامسر معروف به «ميثاق بين المللی حفاظت از
تاالبها» شامل حقوق تاالبها در موضوع حفظ
محيطزيست پرندگان آبزي و مصوب سال  1211است.
 .2سياستهاي كلی محيطزيست در اجراي بند يك اصل 112
قانون اساسی توسط رهبري در سال  1324ابالغ شده است.
 .3در اين رابطه تجربههاي خوبی به ثبت رسيده مثل انجمن
دوستداران محيطزيست رفسنجان .اين انجمن توسط
شکارچيان سابق ايجاد شد و با هزينه شخصی اين افراد
موجب احياي بز كوهی در محدوده حفاظت شده اين
شهرستان گرديد .اين انجمن بعدا مورد تاييد و حمايت
سازمان حفاظت از محيطزيست نيز نيز قرار گرفت.
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اصل 52قانون اساسی درباره «حفاظت از محيطزيست» چه میگويد؟ وب سايت باشگاه خبرنگاران جوان،1329/21/23 ،

مروري بر قانون حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبهاي كشور و ارزیابي اجراي آن (عباس خالقي نژاد و نوید فاتحي راد)
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واقعيات پنهان هيرمند و قرارداد  ،1351خبرگذاري تسنيم1325/12/19 ،
درياچه اروميه احيا شدنی نيست /هزينه براي احياي درياچه اروميه بیفايده است ،خبرگذاري تسنيم1325/25/21 ،
درياچه اروميه را نمیشود احيا كرد /آب ريختن به درياچه خيانت است ،خبر آنالين23/1/8 ،
آذربايجان بدون درياچه اروميه زنده نمیماند  /هزينه  5تا  1ميليارد دالري احياي درياچه ،خبرگزاري داناhttp://danakhabar.com ،

درياچه اروميه از اغما تا رويا ،خبرگزاري تسنيم25/29/28 ،
مولفان .1323 .تصميمگيري و خطمشیگذاري عمومی ،انتشارات سنجش و دانش ،تهرانwww.sanjesh.ir ،

الوانی ،س .م .1325 .تصميمگيري و خطمشیگذاري ،انتشارات سمت ،چاپ بيستم
رجانيوز ، 1329 ،انتظار طوالنی براي احياي گاوخونی  /پيامدهاي وحشتناک خشك شدن گاوخونی ،شناسه خبر،212554 :
http://www.rajanews.com
گيوريان ،ح .و ربيعی مندجی ،م .ر ،1321 .تصميم گيري و تعيين خطمشی دولتی ،تهران ،نشر يکان ،شابك294-5514-25-8 :
خامنهاي ،س .ع 1324./28/29 .ابالغ سياستهاي كلی محيطزيست ،پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري،
http://www.leader.ir/ fa/content/13865/leader.ir
خامنهاي ،س .ع .حل مشکل آلودگی هوا و ريزگردها بيشتر از تبليغات ،كار و پيگيري جدي میخواهد /زمينخواران ،بیاغماض مورد
تعقيب قضايی قرار گيرند ،خبرگزاري فارس 1323/12/11
ثابتی .1322/23/25 .تاالب انزلی مهمترين زايشگاه ماهيان درياي خزر ،خبرگزاري مهر
الوانی ،م .و شريف زاده ،ف .1324 .فرآيند خطمشیگذاري دولتی ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی
رضوي ،م .1385 .حلقات ( ،)2ويژه گیهاي خمس در فقه اسالمی ،سايت بينش نو[ ،نسخه الکترونيکی]

