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 چکيده
اي روانی ناشی از هيصنعتی و بيمار ايهیناشی از آلودگ میاي جسهيانواع بيمار مثل تکنولوژي مشکالت زيادي هتوسع

به تدريج موجب گرايش به آشتی با طبيعت نخست بين  مسالهاين  .را پديد آورد يکنواختی زندگی ماشينی مثل افسردگی
ايی براي حفظ و هیشمطدانشمندان و سپس در بين مردم شد. اندک اندک فشار اجتماعی سياستگذاران را نيز به سمت تدوين خ

اما اين قانون  ي كشور بود.اهبتاالحفظ و احياي برخی اين مطالبه تصويب قانون  نتيجه ،سوق دادزيست محيطنگهداري بهتر از 
شود اين بازنگري میا الزم است اين قانون مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد. پيشنهاد هنايی است كه براي رفع آهیداراي كاست
رداري صحيح از اين منابع را بهيجاد اشتغال و بهرسرمايه گذاري بخش خصوصی جهت ا هنحو ،اي مرتبطدها و نهاهننقش سازما

اي در معرض خطر انجام هبامکان احياي تاال كافی جهت سنجش مطالعاتهمچنين، الزم است به طور شفاف مشخص نمايد. 
گفتی نصيب ا ساالنه درآمدهاي هنهب. بازديد گردشگران از تاالاي بی ثمر جلوگيري شودههدر پروژاتالف منابع مالی تا از  شود

اي اخير و هببروز سيالعالوم بر آن . استهبدهنده اهميت اقتصادي تاالنشان مسالهكه اين  صنعت گردشگري كرده است
براي  ودشیپيشنهاد م بنابراين، .اي آبی كشور كافی نيستهطاي ما از محيههاي فراوانی آن، نشان داد كه دانستهیخراب

. اين كشور به طور اساسی بازنگري شودزيست محيطاي مرتبط با هحا و طرهه، برنامدهر آينا دهبپيشگيري از بروز اين آسي
 .الزم است قانون مفاد اي اجرايی مرتبط باهحذاري دولت و هم در طرگیشمطخ همطالعات، هم در حوز ههم در حوز بازنگري
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 سرآغاز
وابستگی بشر به منابع طبيعی به ويژه منابعی آبی از همان 

و تا زمانی كه بشر روزهاي آغازين بر روي كره زمين شروع شده 
بر آن زندگی می كند، ادامه خواهد داشت. بشر اوليه كه نه از 

شناخته  تکنولوژي نوين برخوردار بوده و نه حتی كشاورزي را می
ي جز اتکا به اهاست، براي تامين خوراک و مايحتاج خود چار

طبيعت نداشته. زندگی بشر در اين دوره از طريق جمع آوري ميوه 
 ر بوده است. و شکار ميس

ا و هههد اولين جوامع انسانی در كنار رودخاندیا نشان مهیبررس
ا شکل گرفته و زمينه پيدايش تمدن را فراهم نموده هبتاال

است. اولين شهرهاي جهان در كنار رودهاي بزرگ دجله و فرات 
و هورهاي اين ناحيه از جهان پديد ها النهرين و تاالبدر بين

ت باستان شناسی نشان می دهد در ايران نيز آمده اند. كشفيا
ا شکل گرفته اند، مانند ههاولين شهرها در كناره رودها و درياچ

اي شهر سوخته، جيرفت و عيالم كه در كناره درياچه هنتمد
 ند. اهكارون شکل گرفت هامون و رودهاي هليل و

در اروپا از يك طرف  رشد شتابان صنعت پس از انقالب صنعتی
دست اندازي به منابع طبيعی و از طرف ديگر موجب رفاه باعث 

اجتماعی و رشد مصرف گرايی در اين كشورها شد. گسترش 
اي ترافيکی ناشی از اين هیوسايل حمل و نقل شخصی و آلودگ

اي هياي جسمی، ناهنجارهينوع زندگی موجب بروز بيمار
رفتاري و مشکالت متعدد روحی و روانی شد. به هر حال، 

 وا هگجندامنه  گسترش، شهرنشينی گسترش، جمعيت ايشافز
نتايج منفی وقوع  اززيست محيطو تخريب افزايش آلودگی 

  و موجب نگرانی بشر گرديده است.انقالب صنعتی 

ميالدي حركت نوينی به نام نهضت  1292در اواسط دهه 
در كشورهاي اروپايی و آمريکايی آغاز شد و در زيست محيط

ال ال ابعادي وسيع و جهانی پيدا كرد، در حدي كه بمدت چند س
را زيست محيط( وزارتخانه انگلستان ماننددرنگ چند كشور )

 ايجاد كردند.
زيادي بوجود زيستی محيطخشك شدن درياچه آرال پيامدهاي 

آورده، حيات انسانی را در اطراف آن با مشکالت متعددي مواجه 
هاي معلق در هوا ز نمككرد. بيماري هاي تنفسی ناشی ا

هد. دیاست ساكنين شهرهاي اطراف اين دريچه را رنج مهلسا
بر اساس مطالعات انجام شده عامل اصلی نابودي اين درياچه 

اي متعدد و انتقال آب هلدخالت انسانی بوده است. احداث كانا

رودهاي آمودريا و سير دريا )سيحون و جيهون( به صحراي قره 
وسعه مزارع پنبه باعث كاهش ورودي آب به قوم به منظور ت

درياچه شده است. اين مشکل متاسفانه در كشور ما نيز در حال 
ا هها احداث سدها ورودي آب به درياچرخ دادن است يعنی ب

ز به منظور اي غيرمجاههفر چاكاهش يافت و از طرف ديگر با ح
رفته و شوري  پايينينی اي زير زمهبتوسعه كشاورزي سطح آ

ا را افزايش داد. عالوه بر آن كاهش نزوالت جوي و ههآب درياچ
ا و ههاي متعدد مزيد بر علت شده درياچهیبروز خشکسال

تا مرز نابودي پيش برده است. در كشور ما را نيز ا هبتاال
اي داخلی و هبا و تاالههود خشك شدن درياچشیينی مبشپي

پيامدهاي درياچه مرزي كشور ما هم عوارض و مشکالتی مشابه 
آرال را در پی داشته باشد، مشکالتی مثل مرگ هزاران پرنده و 

نند، بروز كیا زندگی مهبحيوانات ديگري كه در اطراف اين تاال
اي تنفسی و بينايی، هياي شن و نمك، ظهور بيمارهنطوفا
صادهاي بومی وابسته به اين اي قلبی، از بين رفتن اقتهيبيمار
يد و ماهيگيري، پرورش حيوانات اهلی مثل ا مثل صهبتاال

خوزستان و غيره.  يپرورش گاوميش در تاالب هامون، و هورها
اي تاريخی نشان هششناختی و گزاراگر چه مطالعات باستان

بقه پنج هزارساله هد موضوع خشك سالی در كشور ما سادیم
اي اخير به منظور توسعه هلاي انسانی در ساهتدارد اما دخال

ا وارد كرده است. هباورزي و صنعت، فشار زيادي به تاالكش
 اشد.بیم بيشتر يسته بررسی و امعان نظرازين رو اين موضوع شا

اي اخير نوشته هبالزم به يادآوري است اين مقاله قبل از سيال
بر حيات  28اي ابتداي سال هیشده است. تاثيراتی كه بارندگ

هد كه دینشان مته است، اي آبی كشور داشهطا و محيهبتاال
بازنگري قانون مذكور هم از جهت بازنگري در مطالعات قبلی و 

 هم از جهت تنقيح و بروز نمودن مواد و منابع آن ضروري است.
 

 هامواد و روش
مواد مورد استفاده در اين پژوهش شامل متن قانون اساسی، 

تی زيسمحيطكلی هاي ه سياستكنوانسيون رامسر، متن ابالغي
و  احيا رهبري، متن قانون و دستورالعمل اجرايی قاون حفاظت،

كارشناسان هاي و مصاحبهها كشور، گزارشهاي مديريت تاالب
مرتبط همچنين سوابق منتشره در هاي و رشتهزيست محيط

و ساير منابع مرتبط  احيا هايشده كميته اجراهاي زمينه پروژه
از مدل در اين مقاله ين همچنمورد بررسی قرار گرفته است. 
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به عنوان راهنماي تحقيق استفاده شده  گذاريمشی خط يفرآيند
ارجاع . 2مساله، شناخت، درک و بيان . 1 كه شامل مراحل است

شکل گيري و تهيه و  .3در سازمان هاي عمومی،  مسالهو طرح 
مشروعيت بخشيدن و قانونی كردن  .4تدوين خط مشی، 

ارزيابی  .9عمومی و مشی خطاي ابالغ و اجر .5 شی،مطخ
)نمودار  اشدبیم( 1325)الوانی و شريف زاده،  شده مشی اجراخط

1). 
 

 
 ذاری گيشمطفرآيند خ(: 1نمودار )

 (1931)الواني و شريف زاده، 
 

 ها(ا )تجزيه و تحليل دادهههيافت
 ها(موضوع تاالب)اهميت مسالهو بيان درك  شناخت،

درباره روند كاهش منابع آبی و زيست محيطكارشناسان جغرافيا و 
ا، پايين رفتن سطح آب سفره هها و رودخانهبخشك شدن تاال

هاي زير زمينی به ويژه در مناطق كم آب كشور تا كنون 
 هشدارهاي زيادي داده اند.

نسبت به روند تخريب  نيز هر روزه از سوي كارشناسان حوزه آب
ا وضعيت هیينبشود و پيشیه ممنابع آبی و كمبود آب هشدار داد

تر نگران كننده اي را ترسيم می كند، و مردم نيز هر روز نگران
اي اخير تبديل به يك دغدغه و هلوند. اين موضوع در ساشیم

 عمومی شده است.  مساله
اي زيستی در جهان هستند هها از جمله مهمترين عرضهبتاال

جم زيست توده زيستی منحصر به فرد، حكه به دليل تنوع
هيدروليك، تعديل درجه هاي توليدي، نقش كنترلی در سيستم

حرارات، ايجاد شرايط بادپناهی، جلوگيري از سيل و طوفان، 
جلوگيري از ايجاد ريزگردها، كنترل بيولوژيك امراض و 

وحش، و آبزيان، نقش كننده زيستگاه حياتها، تامينبيماري
ه آب براي كشاورزي، كنندارتباطی و حمل و نقل، تامين

بيشمار هاي چندجانبه توريستی و تفرجی، ارزشهاي اهميت
 علمی، پژوهشی، زيبا شناختی و غيره از جايگاه ويژه اي برخوردار 

 (. 25/23/1322)ثابتی، خبرگزاري مهر،  است
ا خبر از افزايش حمايت مردم و هنرمندان از كمپينی دادند ههرسان

از رضا كيانيان،  «احيا درياچه اروميهستاد »كه در پی درخواست 
من »بازيگر سينما تشکيل شده بود. كمپينی نيز تحت عنوان 

تشکيل شد. اين كمپين در پی جمع آوري « درياچه اروميه هستم
سازمان ملل را موظف »ي است كه اهيك ميليون امضا براي نام

 (.28/25/25كنند )خبرگزاري تسنيم،  «به احياي درياچه اروميه
هم سازمان ملل موظف به  ر چه با جمع كردن ده ميليون امضاگ

ود ولی طرح چنين ادعاهايی و استقبال شیاحياي اين درياچه نم
هد كه فرآيند دیاز اين ادعاها توسط مردم و هنرمندان نشان م

گذاري چه قدر در بين مردم ما ناشناخته است. ولی به هر قانون
و ديگر منابع آبی يك ضرورت ا هبحال رسيدگی به وضعيت تاال

ذاري از سوي مراجع گیشمطعمومی است كه نيازمند خ مسالهو 
 ذيصالح می باشد.

 
 در دولت و سازمان های عمومي مسالهطرح 

اين طرح در  «ايرانهاي طرح حفاظت از تاالب»به گفته مدير 
شمسی، در اقدامی مشترک ميان سازمان  82اوايل دهه 

ولت جمهوري اسالمی ايران، صندوق ازطرف دزيست محيط
جهانی و برنامه توسعه ملل متحد، به زيست محيطتسهيالت 

اين پروژه  طراحی و عملياتی شد.المللی بينعنوان يك پروژه 
و در گام المللی بين، معرفی و آزمايش تجربيات موفق یشناساي

سازي و توسعه دستاوردهاي موفق طرح براي بعد بومی
شور را در دستور كار خود قرارد داد. اين تجربيات با كهاي تاالب

و ها هدف كاهش و يا از بين بردن تهديدات پيرامون درياچه
حفاظت، احيا و بهره برداري خردمندانه از  هاي ايران،تاالب

به  نهايتدر كار گرفته شده و ه تاالبی كشور بهاي اكوسيستم
ان حفاظت صورت دستورالعمل يا راهنما در اختيار سازم

، طرح حفاظت از 1384گيرد. و از سال میقرار زيست محيط
هاي ايران تالش كرد تا با فراهم نمودن بستري مناسب تاالب

بخشی در حوضه آبريز -بينهاي براي تقويت همکاري
كشور، رويکرد مديريتی جديدي )رويکرد زيست هاي تاالب

نفعان دولتی، بومی( را كه برپايه اصول مشاركت ميان كليه ذي
غير دولتی و همچنين جوامع محلی طراحی شده بود، مستقر كند. 

كشور از جمله هاي جامع مديريتی براي تاالبهاي تدوين برنامه
 (.22/28/1329اين اقدامات است)رجا نيوز، 
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اگر ستاد مهندسی يك دستگاه دولتی طرح ساخت يك بزرگراهی 
ی رسد كه اين يك تصميم را پيشنهاد كند، در نگاه اول به نظر م

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 

 (.1321اجتماعی و غيره را تحت تاثير قرار می دهد )گيوريان، 
فوق نگاهی  در تدوين طرحزيست محيطبه نظر می رسد سازمان 

صرفاً اداري و نهادي به موضوع داشته و شايد به همين دليل 
ايی بی خبر است كه اين موضوع هحجامعه از وجود چنين طر

نشان دهنده ضعف در برقراري ارتباط و تعامل اين سازمان با 
جامعه است. در عمل نيز می بينيم اين سازمان در بسياري از 

بيش از زيست محيطوظيفه ذاتی خود در باره حفظ  با وجود مواقع
نقش پيشرو داشته زيستی محيطآنکه در شناخت و حل مشکالت 

و ها رسانه، زيستمحيطباشد، دنباله رو نظرات عمومی، فعالين 
غيره بوده و به صورت انفعالی عمل كرده است. حتی در تدوين 

گونه نيز به همين «االب هاو مديريت ت احيا قانون حفاظت،»
عمل كرده و در تدوين آن نقشی نداشته است وگرنه چنين قانون 

ابهامات قانونی است ضعيفی كه فاقد پشتوانه علمی، عملياتی، و 
 رسيد.به تصويب نمی

گذاران به اين موضوع واكنشی و نوعی پاسخگويی ورود سياست
وده است. به جو سياسی ملتهب و به منظور كسب راي مردم ب

اي داخلی و مرزي واكنش دولت و ههروند خشکسالی درياچ
كه موضوع خشك شدن  سياسيون را به خود جلب نکرد تا اين

درياچه اوروميه در منطقه حساس آذربايجان )حساس از لحاظ 
سياسی( مطرح شد. بالفاصله دولت واكنش نشان داده و به 

احياي درياچه منظور جلب آراي عمومی اقدام به تشکيل كميته 
حفظ و مديريت امه ننآيييب اوروميه و متعاقب آن تصو

 اي كشور نمود.هبتاال
در كشور منحصر به درياچه اوروميه ها مشکل خشك شدن تاالب

اي فامور در فارس، هامون در سيستان و ههنيست بلکه درياچ
ا هباالندارند. مشکالت مرتبط با تآن غيره نيز وضعيتی بهتر از 

ا و عوارض ناشی از آن هم هنمنحصر به خشك شدن آفقط 
از  اي ناشیهینيست بلکه مشکالت ديگري مثل انواع آلودگ

اي هباي بيمارستانی، فاضالهباي صنعتی، فاضالهبپسا
 ند.كیا را تهديد مهبشهري و ... نيز حيات تاال

 
 

 تهيه و شکل گيری قانون 

با ايجاد  ی در ايرانهاي نخستين حفظ و مراقبت منابع طبيعگام
منطقه حفاظت شده بين بجنورد و گنبد كاووس )آلمه وايشکی( 

كه  -گوزن زرد ايرانی 1339برداشته شد. در پاييز  1339در سال 
توسط يك  -د نسل آن در خاورميانه منقرض شدهشیتصور م

زيست شناس آلمانی بنام ورنر ترنزه در ايران كشف شد. اين امر 
دو منطقه دز و كرخه نيز منطقه حفاظت  1332شد در آذر  سبب

 شده اعالم شوند.
وحش كشور در ذيل قانون بهره برداري از حيات 1321در سال 

قانون مدنی كشور با موضوع شکار، توسط مجلس شوراي ملی 
به تصويب رسيد. ضعفهاي قانون شکار باعث شد اين قانون در 

ت بر اجراي اين مورد بازنگري قرار گيرد. وظيفه نظار 1349سال 
 قانون بر عهده سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد واگذار شد. 

كنوانسيون  1211مصادف با دوم فوريه  1342در زمستان سال 
المللی و زيستگاه پرندگان آبزي در مهم بين ياهبحفاظت از تاال

رامسر تشکيل گرديد كه از آن پس به نام كنوانسيون رامسر 
هاي متعاهد پذيرفتند، اين كنفرانس طرفشناخته می شود. در 

اي خود را در زمينه بين المللی جهت حفظ و حراست هتمسئولي
و مراقبت و بهره برداري صحيح از پرندگان آبزي مهاجر و فراهم 

ا و پرندگان آبزي با هبنمودن تسهيالت الزم جهت حفاظت تاال
 ايجاد قرقهاي طبيعی مورد توجه قرار خواهند داد.

قانون تجديد تشکيالت و تعيين وظايف  1352ال در س
هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعی به تصويب رسيد كه سازمان

ارد از تاريخ تصويب اين قانون نام دیاين قانون بيان م 4در ماده 
صيد به سازمان حفاظت  سازمان شکاربانی و نظارت بر

به و همچنين نام شوراي عالی سازمان مزبور زيست محيط
ود. كليه امور شیتبديل مزيست محيطشوراي عالی حفاظت 

اي داخلی و هبا و آههمربوط به حيوانات وحش و آبزيان رودخان
محول زيست محيطبه سازمان حفاظت زيست محيطحفظ 

 ود.شیم
 در جمهوري»آمده است:  1358قانون اساسی مصوب  52در اصل

بعد  ايهلامروز و نس سلن كهزيست محيط اسالمی، حفاظت
 باشند، وظيفه داشته رشدي رو به اجتماعی حيات بايد در آن

 كه و غير آن اقتصادي ايهترو فعاليشود. از اينمی لقیتمیعمو
پيدا  مالزمه آن جبران غير قابل يا تخريبزيست محيط با آلودگی

ا، ههيز، درياها، درياچن یقانون اساس 41صلا«. است كند، ممنوع
را در زمره انفال و در اختيار میعمو ياهبا و ساير آههرودخان
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اعالم نموده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به میحکومت اسال
آنها عمل نمايد. طبق اين اصل تفصيل و ترتيب استفاده از انفال 

 ند. كمیرا قانون معين 
 یظ وضعيت اكولوژيکحف يا سال عدم وجود قانون خاص براههد

از  یبرخ یو حت یداخل ياهباالتمیكشور، تقريبا تما ياهبتاال
كشانيد. تصويب  ينابود هكشورمان را به ورط یساحل ياهبتاال

كشور در  ياهبو مديريت تاال احيا حفاظت، یاليحه قانون
 ياز عملکردها یارديبهشت ماه امسال را شايد بتوان در ظاهر يک

دانست. اما زيست محيطلت يازدهم در زمينه حفظ قابل دفاع دو
اين قانون و نقاط قوت و ضعف آن چيست و آيا اين  هتاريخچ
و  احيا شده متضمن حفاظت، ينامگذار واند آنگونه كهتمیقانون 

 كشور باشد؟هاي مديريت تاالب
رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن  1323اسفند  11در تاريخ 
كيد بر ابا تزيست محيطان منابع طبيعی و حفظ اندركارو دست

 مسالهيك وظيفه حاكميتی است گفتند: زيست محيطاينکه حفظ 
اين شخص  يمسالهاين دولت يا آن دولت،  مساله، زيستمحيط

اين جريان و يا آن جريان نيست بلکه  مسالهيا آن شخص و 
موضوعی كشوري و ملی است كه بايد براي حل مشکالت 
مرتبط با آن، همه دست به دست يکديگر دهند. تهيه سند ملی 

اي هحبراي همه طرزيستی محيطپيوست ، زيستمحيطبراي 
عمرانی، صنعتی و تجاري، پااليش و بازنگري قوانين براي جرم 

اغماض از اي بیهتو تقويت نظار، زيستمحيطانگاري تخريب 
و مقابله با سود يست زمحيطمهمترين راهکارها براي حفظ 

 جويان و قانون شکنان است.
كشور در زيست محيطسياست كلی  1324ابان  29در تاريخ 

قانون اساسی خطاب به روساي قوا از  112اجراي بند يك ماده 
سوي رهبر معظم انقالب ابالغ شد. ايجاد نظام يکپارچه ملّی 

ی، مند منابع حياتمديريت هماهنگ و نظام، زيستمحيط
بوم كشور، تهيه اطلس زيست، زيستمحيطانگاري تخريب جرم

گسترش اقتصاد سبز و نهادينه ، زيستمحيطتقويت ديپلماسی 
ايجاد نظام يکپارچه ملّی زيستی محيطسازي فرهنگ و اخالق 

مند منابع حياتی، مديريت هماهنگ و نظام، زيستمحيط
بوم كشور، يه اطلس زيستته، زيستمحيطانگاري تخريب جرم

گسترش اقتصاد سبز و نهادينه ، زيستمحيطتقويت ديپلماسی 
از جمله محورهاي اين زيستی محيطسازي فرهنگ و اخالق 

اي الزم براي هلابالغيه بوداست. متاسفانه قوانين و دستورالعم

توسط قواي سه گانه و سازمان هاي مرتبط مشی خطاجراي اين 
 ونی نشد.نتنظيم، تصويب و قا يه،با موضوع ته

 ياهبو مديريت تاال احيا تا قبل از تصويب قانون حفاظت،
قانون  19تعيين كننده در اين زمينه ماده  یكشور، تنها حکم قانون

متعلق به  ياهببود كه كليه تاالزيست محيط يحفاظت و بهساز
حوه دانسته و نزيست محيطدولت را در اختيار سازمان حفاظت 

اين قانون  یامه اجرايننآييا را نيز موكول به هناز آ يبهره بردار
امه در خصوص بهره برداري از ننآيينموده بود، لکن اين 

 (.1329سکوت معناداري است)عبدوس،  يا داراهبتاال
 

 قانوني كردن  تصويب و ابالغ

ان وتمیكشور را  ياهبو مديريت تاال احيا قانون حفاظت، يردپا
كه  یيافت. زمانمیاسال يدر مجلس شورا 1322از مردادماه 

زنگ خطر خشك شدن درياچه اروميه كه از سالها پيش به گوش 
رسيده بود به چشم نمايندگان آمد. زيست محيطمتخصصين 

نجات درياچه  يطرح انتقال آب برا»اولين اقدام در اين زمينه 
ده بود كه بعلت در قالب يك ماده واح «اروميه از خشك شدن

 به تصويب نرسيد یو اجتماع يو اقتصاد یفقدان توجيه فن
 (. 1329)عبدوس، 

طرح پيشنهادي مديريت »تحت عنوان  يدر گام دوم طرح ديگر
در مركز  «كشور با تاكيد بر درياچه اروميه ياهبتاال

و با مشاركت كارشناسان  میاسال يمجلس شورا يهاپژوهش
حفاظت از المللی بينو پروژه يست زمحيطسازمان حفاظت 

تبصره تهيه و در پاييز همان سال تقديم  9ماده و  22ا در هبتاال
به پايان كار دوره  یهيئت رئيسه مجلس شد كه به دليل نزديک

 (.1329)عبدوس،  واقع نشد یهشتم مجلس مورد توجه كاف
با  1321گام سوم را چند تن از نمايندگان مجلس در آبان ماه 

ا و ههدرياچ احيا طرح نجات و»موسوم به  یه و تقديم طرحتهي
تبصره و با قيد  9در قالب ماده واحده و  «كشور ياهبتاال

بار به دليل نقاط ضعف و نواقص  دوفوريت برداشتند. كه اين
متعدد، دولت درخواست تقديم اليحه نمود. سازمان حفاظت 

ا و ههكارگرومسئول تهيه اين اليحه شد و از دل زيست محيط
به تصويب دولت رسيد: نخست  ی، دو خروجیجلسات كارشناس

 9در  «كشور ياهبنحوه حفاظت، احيا و مديريت تاالامه ننآيي»
اليحه »هيئت وزيران و متعاقبا  2/4/24تبصره مصوب  4ماده و 

ماده ويك تبصره  3با «كشور ياهب، و مديريت تاالاحيا حفاظت،
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تقديم  8/4/24ران كه در تاريخ هيئت وزي 22/2/24مصوب 
 (.1329)عبدوس،  مجلس شد

، اولين یاجرايامه ننآيياليحه و میدر نگاه اول، نظر به تشابه اس
يك  یاجرايامه ننآييتصويب  یود چرايشیكه مطرح م يشبهه ا

قانون دو سال قبل از تصويب قانون آن در مجلس است. اما روند 
هد كه دولت به دینها نشان متصويب اين دو و وجوه مشترک آ

بدوا تالش نموده آنچه در  یقانون یدليل تعجيل در رفع خال ب
به تصويب رسانده و امه ننآييحدود اختيارات خود دارد در قالب 

را در قالب اليحه از مجلس دريافت  یسپس ساير ملزومات قانون
 (.1329)عبدوس،  نمايد

اده و يك تبصره: م 3. صرفا اليحه دولت بسيار خالصه بود
، ی، معدنیو عمليات عمران ياليحه هرگونه بهره بردار1ماده
)صرفا( در بستر تاالب را مستلزم  ي، اقتصاديو كشاورز یصنعت

 يا نموده و مهلت شش ماهه براهبتاال يرعايت ضوابط پايدار
و تبصره آن  2تهيه اين ضوابط به دولت اعطاء نموده است. ماده 

مشتمل بر  یو حقوق يكيفر یاجراي ياهتبر ضمان ینيز مبتن
ا با سازوكار واريز و هبجريمه و جبران خسارات وارده به تاال

نيز بر معافيت  3است. ماده زيست محيط یبرداشت از صندوق مل
در  یاز پرداخت هزينه دادرسزيست محيطسازمان حفاظت 

 (.1329)عبدوس،  ا داللت داردههاينگونه پروند
 

 و اجرای قانون ارزيابي 
 قانون )نقدهای وارد بر اين قانون( ارزيابي

در خصوص ارزيابی قانون تا كنون اظهار نظر جدي ديده نشده 
رسد تا كنون در اين زمينه فقط يکی از  می است. به نظر

به اظهار مطالبی به شرح ذيل پرداخته زيست محيطكارشناسان 
 است.
ارنده عنوان پرطمطراق آن نظر از اينکه مفاد اليحه دربردصرف

نيست، دايره شمول اليحه نيز كه در ماده يك صرفا به بستر 
و مديريت  احيا حفاظت، يآن برا یتاالب محدود شده از كاراي

 ياهبا به شدت كاسته است. چرا كه عمده معضالت تاالهبتاال
ود كه در حوزه آبخيز شیم یا و اقداماتهحكشور مربوط به طر

ا به هبع اجرا گذاشته شده و اتفاقا بستر تاالقمو ا بههبتاال
اغلب از دخالت و دست  یقبل یقانون ياههلحاظ وجود پشتوان

به قانون جديد نداشتند. اليحه  یو نياز چندان مصون مانده يانداز
 بدونا نيز ارائه نکرده و اساسا هباز تاال یتعريف مشخص یحت

 است. شکل و سياق معمول در تدوين قوانين خاص

فوق در تجميع با نظرات  یو محتواي یمجموعه ايرادات شکل
و كارشناسان خبره  میاسال يمجلس شورا ياهشمركز پژوه

در اليحه شد و نسخه اصالح شده  یامر منجر به تغييرات اساس
ا و سپس هنتبصره در دستور كار كميسيو 2ماده و  11اليحه با 

روال معمول عبور مجلس قرار گرفت. اما مطابق  یصحن علن
مجلس  ياهناز پيچ و خم راهروها و كميسيوزيستی محيطلوايح 

 همراه بود. ياهبا تغييرات گسترد
كشور مصوب چهارم  ياهبو مديريت تاال قانون حفاظت، احيا

تبصره به تصويب مجلس  3ماده و  5كه در  29ارديبهشت 
ركز رسيده است هرچند نسخه مضيق پيشنهاد ممیاسال يشورا

ود اما شیهم محسوب نممیاسال يمجلس شورا يپژوهشها
 دولت دانست.میوان آن را نسخه موسّع اليحه تقديتمی

بر محدوديت دايره شمول آن به  یاليحه مبن یمشکل اساس
ا در ماده يك قانون، رفع شده و اين ماده هرگونه هببستر تاال

غيرقابل  یه منجر به تخريب وآلودگكمیو اقدا يرداربهبهر
ا گردد را به تشخيص سازمان حفاظت هبجبران تاال

 نمايد.یممنوع اعالم مزيست محيط
حوزه آبخيز تاالب را میواند تماتمیبنابراين دايره شمول آن 

آن به آئين  يدربرگيرد. اما اين قانون از حيث موكول شدن اجرا
امه نحوه ننآييبه  يشباهت زياد يبعد ياهلا و دستورالعمههنام

دارد. به  (1324)مصوب كشور ياهبحفاظت، احيا و مديريت تاال
تا تصويب آن شش سال  یكه از گام اول طراح یقانون یعبارت

اجرا هنوز بايد در انتظار تهيه و  يزمان صرف شده، حاال برا
بماند. نخست  یامه و دستورالعمل معطل باقننآييتصويب سه 

ا هبغيرقابل جبران تاال یتخريب و آلودگاز  يامه جلوگيرننآيي
تصويب در هيئت وزيران كه در تبصره  يبا مهلت شش ماهه برا

ا و هبتاال یزيست محيط یتصريح شده است. دوم نياز آب 1 ماده
زيست محيطتوسط سازمان حفاظت  یبدون قيد مهلت كه بايست

 ياههتعيين و به وزارت نيرو ابالغ شود و سوم فهرست گون
بار بايد توسط سازمان حفاظت  ه هر دوسال يكك میبوغير

 تعيين و ابالغ گردد.زيست محيط
و مديريت  احيا اما تمام ماجرا به عدم جامعيت قانون حفاظت،

و  احيا نحوه حفاظت،امه ننآييود! شیكشور ختم نم ياهبتاال
ا كه دو سال پيش ابالغ شده نيز با شدت هبمديريت تاال

امه فوق موكول به تهيه، ننآييبه اين وضع دچار است.  يبيشتر
مدل از اين دست مصوبات و  8تصويب و ابالغ 

 است كه عبارتند از:هلدستورالعم
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ساله و با مسئوليت وزارت  2ا با مهلت هبتعيين حد بستر تاال .1
 امه(ننييآ 3)ماده نيرو كه بايد به تاييد هيئت وزيران برسد

هاي ا از رودخانههبآبه تاال تعيين نحوه تخصيص حق .2
باالدست كه متناوبا با مسئوليت وزارت نيرو بايد به تصويب 

 امه(ننييآ 3)ماده  آب برسد یشورايعال
و خسارت  یبحران ياهبتاالزيستی محيط یتعيين نياز آب .3

باالدست با مهلت يکساله كه قرار بود با هاي ديده و رودخانه
و وزارت نيرو تهيه زيست محيطسازمان حفاظت  يهمکار

 (3)تبصره ماده شود
ا با مهلت دوساله هبساير تاالی زيستمحيط یتعيين نياز آب .4

 (3)تبصره ماده كه ميبايست به ترتيب فوق انجام گردد
ا با مهلت هبتاال احيا حفاظت و یراهبردها و برنامه عمل مل .5

و زيست محيطشش ماهه و با مسئوليت سازمان حفاظت 
كه بايد به تصويب  يركت وزارتين نيرو و جهاد كشاورزمشا

 (امه ننآيي 4)ماده هيئت وزيران برسد
 ياهبا با اولويت تاالهباالتمیبرنامه مديريت زيست بو .9

و خسارت ديده با مهلت دوسال پس از تصويب  یبحران
 (امه ننآيي 5)ماده  فوق يراهبردها

با مهلت شش  و خسارت ديده یبحران ياهبفهرست تاال .1
دوساله با مسئوليت سازمان حفاظت  يماهه و بازنگر

 (امه ننآيي 5ماده  2)تبصرهزيست محيط
هاي در حوزهزيست محيطپايدار و سازگار با  يبرنامه كشاورز .8

و خسارت ديده با مهلت دوساله و با  یبحران ياهبآبريز تاال
 (امهننآيي 9)ماده يمسئوليت وزارت جهاد كشاورز

 24امه مصوب ننآيينکته قابل توجه در مقايسه قانون با  
 3 است. تبصره مادههبتاال یدر خصوص تعيين نياز آبمیسردرگ

مهلت داده بود زيست محيطدو سال به سازمان حفاظت امه ننآيي
ا را تعيين نمايد هبتاال یوزارت نيرو، نياز آب يتا با همکار

ين قانون با عنايت به گذشت دو سال در زمان تصويب ا بنابراين،
 ياهبهمه تاال یرفت نياز آبیانتظار م یقبلامه ننآيياز ابالغ 

د. لکن باز هم اين شیكشور تهيه شده و در قانون بدان اشاره م
زيست محيطمهم موكول به تعيين آن توسط سازمان حفاظت 

 گرديده و طرفه اينکه وزارت نيرو در اين قانون بر خالف
در تعيين حقابه ندارد و صرفا ملزم به  ینقش یامه قبلننآيي

كه وجود يا عدم  يتخصيص و تامين آن شده است. حقابه ا
از ابهام است و  ياآن در حوزه آبخيز در هاله یوجود خارج

نيز در اختيار  یتعيين اين نياز آب يبرا یو ميدانمیاطالعات عل
 (.1329ه و نيست )عبدوس، دستگاه تعيين كننده اين حقابه نبود

آن جستجو كرد.  4وان در ماده تمیاما نقطه قوت قانون فوق را 
 یاست. ضمانت اجراي یاجراي ياهتاين ماده متضمن ضمان

 یا و ضمانت اجرايهبجبران خسارت تخريب تاال يبرا یحقوق
از نوع جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و در  يكيفر

صورت تکرار به ميزان شش تا هشت برابر خسارت وارده در اين 
نيز در تبصره زيست محيط یماده معين شده است. صندوق مل

اين قانون تعيين شده  ياين ماده محل دريافت وجوه و درآمدها
و  و حفاظت و احياجبران خسارت وارده  يتا اين وجوه برا

 (.1329ا هزينه گردد )عبدوس، هبمديريت تاال
ديگري نيز  هاينقصاين قانون  ،بر خالف نظر كارشناس محترم

مشاهده  انند براي رسيدگی به تخلفاتدینم دارد از جمله مردم
همچنين  ؟به كجا مراجعه كنند و مرجع رسيدگی كجاست شده

گذاشته زيست محيطازمان اين قانون وظيفه نظارت را بر عهده س
و نقش نظارت عمومی را ناديده گرفته است در صورتی كه 

اي عمومی و در جهت ههجزو خواستا هبحفاظت و مديريت تاال
عالوه بر آن سازمان به  حفظ منافع عمومی وضع شده است.

نيست و الزم است از  اين وظيفهتنهايی قادر به انجام 
  .(3)شودانون استفاده در اجراي قمیاي مردهتظرفي

توسعه سريع  رشد روزافزون جمعيت،زيست محيطكارشناسان 
گيري صنايع مرتبط با نظام شهري، مکانيزه شهرنشينی، شکل

شاورزي را منشاء بسياري از معضالت كمیكردن فرايندهاي قدي
اي هبانند. پسادیا مهبزيست محيطی و تخريب و آلودگی تاال

وان به تمیآورد كه ا پديد میهبي براي تاالصنعتی خطرات زياد
افزايش اسيديته آب و نابودي ماهيان و حيات جانوري، از دست 

ا هبنشينان تاالرفتن منابع آب كشاورزي، افزايش بيکاري حاشيه
گذار به نتعجب است كه قانوو غيره اشاره كرد. جاي 

و صنايع جات ی كارخانهيزيست محيط ي اجتماعی واهتمسئولي
ا را مسکوت هنا توجهی نکرده رسيدگی به آهبآلوده كننده تاال

  گذاشته است.
زيست محيطحفاظت از مرتبط با مشاغل  در اين قاون حتی به

ان برخی از اين مشاغل را جزو وتمی كه هدتوجهی شبی
ي براي اهاليح دوانتمی دولتاي سخت و زياد آور دانست. هلشغ

را اين مشاغل به قانون مشاغل سخت و زيان آور  الحاق برخی از
 تهيه و به مجلس ارسال نمايد.
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مهمترين اشکالی كه بر اين قانون وارد است ناديده گرفتن 
ابالغيه مقام معظم رهبري در زيست محيطاي كلی هتسياس

قانون اساسی است. با كمال شگفتی  112اجراي بند يك اصل 
اشد. بیتر از قانون فوق مهم دقيقتر و اين ابالغيه هم مشروح

حاال چرا در تدوين اين قانون ابالغيه فوق مورد توجه قرار 
 نگرفته جاي تعجب است.

 

 ارزيابي اجرای قانون
شی و قانون منوط به مطررسی نتايج و سنجش اثربخشی يك خب

اشد. ارزيابی اجراي بیاجراي آن در يك بازه زمانی قابل استناد م
حال حاضر ميسر نيست زيرا زمان زيادي از تصويب  اين قانون در

ذرد. در تبصره دو اين قانون آمده گیو ابالغ اين قانون نم
ا هبلودگی غيرقابل جبران تاالآامه جلوگيري از تخريب و ننآيي

حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط 
ه تا كنون ود كشی[ تهيه مزيست محيطسازمان ]حفاظت از 

امه ننآييذرد و هنوز خبري از گیاز زمان ابالغ اين قانون م اههما
آن سازمان مکلف شده  دواجرايی آن نيست. همچنين در تبصره 

اي مذكور ]گياهی و جانوري غيربومی مضر به ههفهرست گون
نگري و ا[ توسط سازمان تعيين و هر دوسال يك بار بازهبتاال

بري از اين فهرست نيز نمی باشد. اگر ود. كه خشیمنتشر م
اجرايی اين قانون همانی امه ننآييفرض را بر اين بگذاريم كه 

به تصويب هيات وزيران رسيده و ابالغ  1324است كه در سال 
در آن شده شده باشد، وضعيت اجرا بدتر است زيرا موارد خواسته 

ز نشده است. امه نيز تا كنون تهيه نشده و طبعا اجرايی نيننآيي
روميه و تاالب مصوبات مربوط به احياي درياچه ا مواردي مثل

هورالعظيم نيز تحت فشار سياسی و خواست مردمی صورت 
فوق، بنابر اين اجراي قانون گرفته نه در چارچوب اجراي قانون 

اي كشور تا كنون از وضعيت هبو مديريت تاال حفظ، احيا
 مطلوبی برخوردار نبوده است. 

حاظ عملی نيز برخی كارشناسان اجراي اين قانون را با از ل
ينند. مثل مشکالت اجرايی و بیمشکالت متعددي روبرو م

ن احياي درياچه سااي اجراي قانون. از نظر برخی كارشناهههزين
پروفسور كردوانی به عنوان يکی از . وميه امکان پذير نيسار

ياچه اروميه احيا امکان ندارد در»ويد: گیكارشناسان اين حوزه م
شود. اين درياچه مثل انسانی است كه سرطان پيشرفته و 

اي كشاورزي، ههدرگيرشونده با اعضاي مختلف دارد، به باور او چا
 ی اين ـاي زيرزمينههرـالگوي غلط كشت و مصرف باالي آب سف

درياچه را به نابودي كشانده است. علت اصلی خشك شدن 
د. كشاورزان زياد چاه زدند. اي كشاورزي بوههدرياچه چا

ردند هر چه كمیفتند توسعه! توسعه! فکر گینمايندگان مجلس م
بيشتر چاه بزنی افتخار است. هرچه بيشتر كارخانه درست كنی 

فتند توسعه دهيم، گیخواهد! ما آب میهنافتخار است. خب اي
فتند درست استفاده كنيم. وقتی آقاي قاضی پور از گینم

استان آذربايجان غربی به من نامه نوشت و خواست  نمايندگان
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 

ود، امکان پذير نيست! درياچه شینشستم گريه كردم. گفتم نم
ند چرا با وجود روانه ويگیود. مسئوالن االن هم نمشیاحيا نم

شدن اين حجم از آب به سمت درياچه اروميه باز هم سطح آب 
روستا در اين منطقه  122رود. االن تعداد درياچه مدام پايين می

آبشان شور شده است تمامشان در حال مهاجرت هستند. 
اي مجلس هم صدايشان درآمده است. از نظر كردوانی ههنمايند

 یفايده بوده و به جاياچه اروميه بیهزينه براي احياي دري
رسد؛ چراكه برگشتن اين درياچه به حالت سابق آن ناممکن نمی
 (.21/24/29)جام جم آنالين،  «است

پس بايد نتيجه گرفت »ند: اهبرخی نيز در پاسخ كردوانی گفت
كه سرطان دارن درمان رو ول كنن و برن بميرن. بعضی  یاوناي

ندن خودت يا هر شخص ديگه يا وقتا جنگيدن برا زنده مو
ي كه هيچ اميدي به زنده موندنش نيس. اثبات مردانگی اهدرياچ

قل نمك بر روي زخم او انسانيت رو نشون ميده. مرهم نيستيد ال
 )همان منبع بخش نظرات مردمی(. «نباشيد

نظرات احساسی مثل مورد فوق  با وجودرسد ولی به نظر می
ن درياچه فراوان است كه به چند مشکالت اجرايی طرح احياي اي

ود آب به درياچه اروميه شیود. از درياي خزر نمشیمورد اشاره م
خواهد، رقی به اندازه تمام برق ايران میآورد، چون هزينه ب

وانند تمیي ندارد. از پشت سدها هم ناهباروري ابرها هم فايد
به  ميليون متر مکعب آب دادند، آن هم 42آب بدهند. پارسال 

صورت نمادين. اما چند روز بعد كه آب را رها كردند تا به درياچه 
دند آب به برسد، مسووالن استانی گله كردند كه مردم اجازه ندا

اي غير مجاز هم ديگر راه حل مشکل ههدرياچه برسد. بستن چا
من و شما دركی از بسته شدن چاه »ويد: گینيست. كردوانی م

كه بگويند شما ديگر حق نداريد در ماند نداريم. مثل اين می
دختر و پسر دانشجو  مطبوعات باشيد. آن كشاورز نان بايد بخورد،

ود. شیا آب درياچه تامين مههنند با بستن چاكمیدارد. فکر 
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ضمن اينکه آب و زمين كشاورزي و همه چيزشان شور شده. 
 (.8/1/23)خبر آنالين، «اصال نابود شدند

ا يکی ديگر از مشکالت هحاجراي طر تامين بودجه و هزينه
 23آذرماه سال  از اجراي اين قانون است. به گفته وزير نيرو

ميليارد ريال از منابع  522هزار و  24شمسی تاكنون افزون بر 
ميليارد ريال نيز از  222مالی صندوق توسعه ملی و يکهزار و 

خش آب در آذربايجان غربی هزينه بیممحل اعتبارهاي عمو
است)خبر آنالين(. دبير ستاد احياي درياچه اوروميه گفته  شده

است بدون در نظر گرفتن هزينه انتقال آب خزر به درياچه اروميه 
ميليارد  1تا  5نم با كمیكه اميدواريم نيازي به آن نباشد، فکر 

ارديبهشت  11دالر بتوان درياچه را احيا كرد )خبرگزاري دانا، 
كه برخی آب ريختن به اين درياچه را (. اين در حالی است 1323

 (.8/1/23انند )خبر آنالين، دیخيانت م
به هر حال مشکالت اجرايی اين قانون به همين موارد ختم 

تري مواجه ود. االن درياچه هامون نيز با مشکل پيچيدهشینم
است. كارشناسان معتقدند افغانستان حقابه مربوط به سال آبی 

آب هيرمند را تاكنون تحويل  1351 مندرج در معاهده 25-29
هيرمند، طرف افغان متعهد  1351نداده است. بر اساس قرارداد 

ميليون متر مکعب آب به طرف ايرانی شده است.  822به تحويل 
هد چرا دیقراردادي كه بدون شك نيازهاي سيستان را پوشش نم

كه بر اساس اسناد تاريخی از جمله گزارش كميسيون بی طرف 
، نياز كشاورزي و شرب منطقه سيستان در 1332در سال دلتا 

ايران بسيار بيش از آنچه كه نهايتاً به آن حقابه تخصيص داده 
شده، محاسبه و مطرح گرديده است. با اين حال مبناي دو كشور 

ميليون مترمکعب به عنوان آبی است كه  822همين ميزان 
 1351اهده در معايست به ايران تحويل دهد. بیافغانستان م

 822وجود ندارد و زيستی محيطي به حقابه اههيرمند هيچ اشار
ميليون مترمکعبی كه در معاهده مزبور ديده شده تنها مربوط به 
مصارف شرب و كشاورزي ايران است. بنابراين اين قرارداد 

ند. كمیكمکی به اجراي قانون حفظ و احياي تاالب هامون ن
اي هامون موضوعی جدا از هبتاال یزيستمحيطتامين نياز 

آب هيرمند، كه منحصر به مصارف شرب و  1351قرارداد 
اشد و نياز به يك اقدام مشترک و بیكشاورزي ايران است، م

دارد المللی بينشناسی هر دو كشور و جامعه و وظيفهالمللی بين
 (.19/12/1325)خبرگذاري تسنيم، 

چه اورميه اينقدر با چالش حال كه هزينه كردن براي احياي دريا
مواجه است پيشنهاد می شود از هزينه كردن بيشتر تا انجام 

تحقيقات كارشناسانه و اطمينان از امکان احياي آن يا اطمينان از 
عدم احياي آن اجتناب شود. و به جاي آن بهتر است اين 

اي داخلی شود هها و درياچهبصرف احياي ديگر تاالها هزينه
انند و هم دیپذير ما را هم امکانهنكارشناسان احياي آكه اتفاقا 

 داراي منافع.
 

 ا ثروت ملي هستندهبتاال
بتواند در اجرا موفق مشی خطكارشناسان معتقدند براي آنکه يك 

ترين باشد بايد از اعتبار كافی برخوردار باشد. يکی از مطمئن
زم به آن اي از بين بردن يك برنامه عدم تخصيص اعتبار الههرا

 (.1323، و دانش است )سنجش
م مندرج در يسد تکيه بر درآمدهاي حاصل از جراربه نظر نمی

قانون بتواند بودجه و اعتبار الزم براي اجراي آن را تامين كند 
بايد به فکر تامين اعتبار الزم از طرق ديگر بود.  بنابراين،

واند راه گردشگري و مديريت بهربرداري بهينه از اين منابع می ت
 حل مناسبی باشد.

اي مورد توجه براي عده زيادي هنا كه از جمله مکاهبحفظ تاال
اين صنعت بسيار  یروند، در درآمدزاياز گردشگران به شمار می

مهم است، به طوري كه براي مثال آمريکاي شمالی ساالنه 
ميليون نفر براي تماشاي كوچ پرندگان در  92پذيراي بيش از 

ميليارد  22ا است كه در مجموع درآمدي بيش از هباطراف تاال
 (.22/23/1329دالر به همراه دارد )دنياي اقتصاد، 

مديركل شيالت خوزستان گفته: بيشتر حاشيه نشينان هور هويزه 
ري و بیاز طريق صيد و ماهيگيري، دامپروري، كشاورزي، ن

پيش ردند، اما در حال حاضر اتفاقات كمیحصيربافی امرار معاش 
اي نفتی و كاهش نزوالت هتآمده از جمله جنگ تحميلی، فعالي

آسمانی باعث محدود شدن وسعت تاالب شده و تاثير مخربی بر 
اكوسيستم تاالب، مهاجرت پرندگان، مهاجرت اكثر ساكنان 

نشين هور و منطقه شده و ذخائر آبزيان آن به مناطق حاشيه
ه بايد كمك شدت كاهش پيدا كرده است. در حال حاضر هم

كنند تا تاالب هورالعظيم حفظ شود و از نابودي آن جلوگيري به 
عمل آيد. وي علت بروز اين مشکل را ناشی از ساخت سدهاي 

اند. تاالب هويزه عالوه بر ايجاد دیروي كارون م متعدد بر
نطقه بوده اشتغال و رونق اقتصاد محلی يك فيلتر طبيعی براي م

وان اميدوار بود كه بخشی از گرد و تمیكه با احياي مجدد آن 
 (. 24/21/1329غبار مهار شود )دنياي اقتصاد، 
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واند در تیا مهبهد احياي تاالدیمصورت مطالعات نشان هر در 
وان بخشی از اعتبارات تیكاهش ريزگردها كمك كند بنابر اين م

ا اختصاص داد. هبكاهش ريزگردها را به حوزه اجراي قانون تاال
ن بخشی از اعتبارات كارآفرينی و ايجاد اشتغال نيز همچني

 واند به اين حوزه انتقال يابد.تیم
ا، معادن و هلا، نيزارها، جنگههبر اساس قوانين فقه درياها، درياچ

آيد و قابل تملك میغيره جزو انفال است و به ملکيت افراد در ن
توسط بخش خصوصی نيست و متعلق به حکومت است. افراد 

وانند بر اساس خمس قرارداد ببندند و بروند تمیخصوصی  بخش
در اين اموال كار كنند و خمس آن را بپردازند. و اين خمسی 

 (. 1385 يرد )رضوي،گیاست كه امامت از اموال خود م
در هر درآمدي خمس هست، ليکن پس از كسر نفقه، اما در مورد 

ود زيرا اين اموال شیا و نيزارها و ... نفقه كسر نمهبدرآمد تاال
يرد گیمتعلق به امام )حکومت( است و امام از اموال خود نفقه م

نه از مال خمس دهنده بنابر اين نيازي به كسر نفقه نيست. 
واند انفال را نه بر خمس بل بر ثلث، تمیعالوه بر آن حکومت 

رداري بهواند بهرتمیرداري كند. حتی بهربع و يا بر هر نسبتی بهر
انفال را ممنوع كند. همانطور كه استفاده از فالن مرتع را  از

 (.1385ممنوع ] و آن را پارک ملی [ اعالم كرده است )رضوي، 
واند با وضع قوانين مناسب بهره برداري از تمیبنابر اين حکومت 

ا و نيزارها را به پرداخت خمس يا هر نسبت ديگري از هبتاال
حاصل به عنوان منابع مالی در درآمد مشروط كند و از درآمد 

جهت تحقق اهداف آن استفاده كند و اين كار از نظر شرعی نيز 
 حق حکومت و مشروع است.

 

 اهبتاال نقش مشاركت های مردمي در حفظ
عمومی تابع يك سلسله  شیمطانتخاب ابزارهاي اجراي خ 

شرايط و مقتضيات درونی و بيرونی است كه به طور خالصه 
شی گذاران در امر نظارت بر مطی دولت و خشامل تواناي

شی می باشد. مطاي مخاطبان خهشمخاطبان؛ و شرايط و گراي
اي مخاطبان پيچيدگی و تنوع هشدر صورتی كه شرايط و گراي

زيادي نداشته باشد ابزارهاي قانونی و نظارتی راهکار مناسب 
ه كم خواهند بود. ولی اگر توانايی دولت در زمينه نظارت و مداخل

باشد، ابزارهاي تركيبی كه مردم را به اجراي داوطلبانه دعوت می 
مفيد خواهد اي مردمی، خانواده و محلی هلكند و اتکا به تشک

 (.1325بود )الوانی، 
 كرد زيست محيطكه بتوان مردم را ملتزم به حفظ بر آن براي اين

يج توان بر قواعد حقوقی تکيه كرد بلکه بايد به تروفقط نمی
پرداخت. گر چه جرايم و زيست محيطقواعد اخالقی مربوط به 

نقش بزرگی در كاهش زيست محيطاي مربوط به هتمجازا
ن خود را ملتزم به وردارد، اما اگر مردم از دزيست محيطآسيب به 
ندانند كاري به تنهايی از دست قوانين و زيست محيطاحترام به 

)باشگاه خبرنگاران جوان، مقررات ساخته نخواهد بود 
هد كه با تصويب قوانين و دیا نشان مهیبررس (.23/21/1329

، زيستمحيطو تشکيل سازمان حفاظت از زيستی محيطمقررات 
و منابع طبيعی متوقف نشده زيست محيطرسانی به روند آسيب

است، زيرا عوامل انسانی و فرهنگی نقش مهمی در اين زمينه 
به  -منجمله همين قانون - تا كنون در تدوين قوانين دارند كه

 نقش مردم توجهی نشده است.
يا اكوتوريسم رشد  زيستیمحيططی چند سال اخير گردشگري 

منابع طبيعی  هبسيار يافته است و گردشگران به بازديد و مشاهد
هند. يکی از اين منابع دیبسيار نشان م هاز جمله منابع آبی عالق

اشد، بیزمين م هماري براي كرشیاراي اهميت بآبی كه د
ا هستند كه متأسفانه بسياري از آنها خشك و نابود شده هبتاال

اپذيري را به همراه نناي جبراهتا خسارهباند. آلودگی تاال
اي هنگفت و نيروي ههخواهد داشت و رفع آن نياز به هزين

شك شدن متخصص دارد. تفکر احيا و بازسازي تاالب، پس از خ
اشد. ضروري است قبل از وقوع فاجعه و تخريب بیبسيار غلط م

منابع ملی، به توسعه پايدار و چگونگی حفاظت از آنها توجه كرد 
اي مردم نهاد هنكه اين امر نيازمند همکاري و هماهنگی سازما

اشد )سليمانی بیو آموزش همگانی گردشگران و جوامع محلی م
 (.1323پيکانی و فکري نوده، 

حفظ و  به وانندتیاي مردم نهاد مهنكارشناسان معتقدند سازما
ا، هباي پيرامون تاالههپاكسازي زبالدر  اهبنگهداري تاال

ذاري گها، سرمايهبسوزي نيزارهاي اطراف تاالپيشگيري از آتش
براي توسعه گردشگري تاالبی، پرورش و رهاسازي بچه ماهی و 

به آن را ذاري مناسب گیخط مش وان باتیمكه  كمك كنند غيره
ضمن ايجاد اشتغال، توسعه اجتماعی و مدنی كه مردم واگذار كرد 

 را نيز به همراه دارد.
 

 گيرینتيجهبحث و 
گر چه بشر از ابتداي حضورش در كره خاكی وابسته و محتاج به 

ولی از زمان وقوع انقالب صنعتی رابطه  است بودهزيست محيط
زيست محيطگرگون شده و به سمت تخريب انسان با طبيعت د
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. اين روند است رداري حداكثري سوق پيدا كردهبهبه منظور بهر
ايی شده كه آسيبش متوجه خود انسان هيبه بروز ناهنجار رمنج

گرديده است. به همين دليل بسياري از مردمان دانا گرايش به 
آشتی با طبيعت پيدا كرده و نهضت حمايت و حفاظت از 

ي عمومی در سطح امسالهآرام آرام به دغدغه و زيست حيطم
روز بهت. در كشور ما نيز اين دغدغه روزجهان تبديل شده اس

ود به نحوي كه سياستگذاران نيز به تدريج به اين شیتر مپرنگ
ند. حاصل اهعرصه ورود كرده و در صدد پاسخگويی به آن برآمد

زيست محيطزمينه حفظ دي در داين فرآيند تدوين قوانين متع
زمان تدوين اين مقاله قانون بوده است. آخرين قانون مصوب تا 

اشد كه در ارديبهشت بیو مديريت منابع آبی كشور م احيا حفظ،
به تصويب رسيده است. اين قانون پيامد هشدارهاي  1329ماه 

و تشديد بحران آب در كشور زيست محيطفراوان متخصصين 
آن روند خشك شدن  ايههخی از آثار و نشانبوده است كه بر
اي داخلی مثل درياچه اروميه، هبا و تاالههبرخی از درياچ

اشد. قانون بیسو و ... مچه فامور، تاالب هامون، تاالب آقدريا
فوق گرچه خالء قانونی را تا حدودي بر طرف كرده است ولی 

انون ق نخستزيرا  نيامده است هنوز نتيجه قابل توجهی بدست
ها و اشکاالتی در زمينه دامنه شمول آن است، مذكور داراي نقص

قانون مذكور از نظر ساختاري منوط به برخی اقدامات و  دوم
اي ديگر است كه تا كنون نه آن اقدامات انجام شده و ههآئين نام

به نقش  سومند. اها و اسناد الزم تدوين و ابالغ شدههنه آئين نام
ي نشده و بستر قانونی براي جلب اهاشاراي مردمی هتنظار

مشاركت مردمی در زمينه اجراي اين قانون فراهم نشده است. و 
ا مثل هبرداري صحيح و اصولی از تاالبهنحوه بهر سرانجام

صيد و گردشگري مورد غفلت قرار گرفته و قانون در اين زمينه 
ساكت است. همچنين نقش سازمان ميرات فرهنگی و 

اين قانون مغفول مانده است در صورتی كه در  گردشگري در
ا درآمد زيادي هبصرفا از راه گردشگري تاال هابرخی از كشور

وان از اين درآمد براي حفظ و تیود كه مشینصيب آن كشورها م
 ا استفاده نمود.هبنگهداري تاال

امه اجرايی آن بر روي كاغذ ننآيياز نظر اجرايی، اين قانون و 
کل اجرايی به خود نگرفته است. موارد خواسته شده در مانده و ش

ست يك و لياجرايی مندرج در تبصره امه ننآيياين قانون مثل 
اي گياهی و جانوري مضر به حال هر تاالب تهيه و انتشار ههگون

كه در مورد برخی  اي اجرايیههنيافته است. تعدادي طرح و پروژ
هورالعظيم، و درياچه اوروميه  الهويزه وا مثل تاالب هورهباز تاال

نيز كه تهيه و اجرا شده تحت فشار سياسی و مطالبات مردمی 
شی اجرايی قانون مذكور مطانجام شده و مستند به چارچوب خ

نبوده است. همچنين ارزيابی اثربخشی اقدامات انجام شده هم يا 
صورت نگرفته يا انتشار نيافته است كه بتوان در اينخصوص 

ري كرد. تامين بودجه اجراي اين قانون يکی ديگر از اظهار نظ
مشکالت آن است. مانع ديگر اجراي اين قانون مشکالت مربوط 
به منابع آبی مشترک با كشورهاي همسايه است مثل دريافت 

به درياچه هامون كه با همسايه شرقی مشکالتی داريم. ديگر احق
اسی در از مشکالت اجراي اين قانون كمبود مطالعات كارشن

خصوص اطمينان از امکان احيا و يا عدم احياي برخی از 
ا مثل درياچه اوروميه است تا حدي كه برخی هبا و تاالههدرياچ

انند. مشکل ديگر مربوط دیآب ريختن به اين درياچه را خيانت م
و  احيا ايهحريزي انجام طربه نامشخص بودن وضعيت برنامه

ا و هندن نقش استاا و نامشخص بوهبنگهداري تاال
رسد سازمان است. به نظر میههاي ملی در اجراي برنامهنسازما

ا و نهادهاي مرتبط هنو ديگر سازمازيست محيطحفاظت از 
ي براي اجراي اين قانون و مشکالت اهاساسا هيچ طرح و برنام

اجتماعی و اقتصادي وابسته به موضوع اين قانون ندارند. و اما 
اي كلی هتل اين قانون عدم لحاظ سياسمهمترين اشکا

 112ابالغيه مقام معظم رهبري در اجراي اصل زيست محيط
 قانون اساسی می باشد.

 ود:شیدر آخر پيشنهاد م
قانون مذكور مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد و  .الف
اي اجرايی آن در يك دوره زمانی مشخص تدوين و ههامننآيي

 ابالغ گردد. 
ابالغيه زيست محيطاي كلی هتاصالحيه اين قانون سياس در .ب

رهبري لحاظ گردد. ساير قوانين مرتبط نيز در صورت لزوم 
 با اين قانون هماهنگ گردد.

ا و نهادهاي مرتبط مثل سازمان حفاظت از هننقش سازما .ج
، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگري، زيستمحيط

ورت شفاف و بدن ابهام به ص را غيرها و هياستاندار
 . گردداي الزم تدوين و ابالغ ههامننآييو قوانين و  ،مشخص

بخش خصوصی براي ايجاد اشتغال و  ذاريگهنحوه سرماي .د
رداري صحيح مشخص گرديده و شيوه نظارت بر حسن بهبهر

اي هبا نيز به منظور جلوگيري از آسيهتانجام اين فعالي
واند هم از طريق تیا مهتظاراحتمالی مشخص شود. اين ن

 رد و هم توسط نهادهاي ـاد صورت گيـردم نهـاي مـهلتشک
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 قانونی. 
اي در هبسنجی احياي تاالمطالعات كافی در زمينه امکان .ه

اي آن برآورد ههمعرض خطر صورت گرفته و منافع و هزين
وجود ندارد  احياگردد تا از صرف هزينه در مواردي كه امکان 

بندي شود تا از اتالف ا اولويتهحگردد. همچنين طر اجتناب
 منابع جلوگيري شود.

اي عمومی و ههنتيجه مطالعات كارشناسی از طريق رسان .و
جلسات و ميزگردهاي كارشناسی به آگاهی عموم برسد تا با 

اي كاذب هيارتقا دانش عمومی از ايجاد انتظارات و اميدوار
واند پيامدهاي اجتماعی، تیا در آينده مهنكه عدم تحقق آ

سياسی، امنيتی و ... در پی داشته باشد، پيشگيري شود. 
واند به توسعه تیم زيستمحيطاي طرفدار هنتعامل با انجم

 و ارتقاء دانش عمومی در اين حوزه كمك كند.
الگوي تغييرات آب و هوايی  هدربار همچنين مطالعات اخير .ز

اروپا و زيست محيطبر غييرات هد كه تاثيرات اين تدینشان م
غرافيايی ي شمالی متفاوت با تاثيرات آن بر محيط جآمريکا

ايران است. به عنوان مثال تاثيرات اين تغييرات كه گفته 
ين است، باعث آب شدن ود ناشی از گرم شدن سياره زمشیم

اي طبيعی مناطق هليخچاتحليل هاي قطب شمال، يخ
اروپاي و آمريکاي شمالی شده  هشدن قار مترگر و مرتفع،

نيز اي اخير در اروپا را هلاست. موج گرماي بيسابقه سا
اي هیانند. بر عکس بارندگدیمرتبط با همين پديده م

كه ناشی از همين الگوي  در ايران 28سال  ابتداي آسايسيل
موجب تغييرات مثبت در  ،اگر تداوم پيدا كند ،تغيير يافته است

بازنگري در  بنابراين،خواهد شد.  ورشكمیشرايط اقلی
  و انجام شده با توجه به الگوهاي جديد آب و هوايی مطالعات

ثل م - اي مختلفهنتعهداتی كه در قالب كنوانسيو همچنين
واند مورد توجه قرار تمیداده شده است،  -پاريس همعاهد
ي براي شرايط اهچه بسا اجراي اين تعهدات فايد گيرد.

 داشته باشد.ما نمیاقلي
اروميه و  هرفتن سطح درياچ باال در نهايت بايد گفت .ح

اي هیبارندگ هنتيج نيز در روزهاي اخيراي ديگر هبتاال
زيستی محيطاي هحطر هنتيجنه  بوده،ابتداي سال جديد 

اي انجام شده به ههرسد، هزينوابسته به دولت. به نظر می
نشده نشان  تاييد و يا آنچنان كه برخی خبرهاي هدر رفته

مقامات به  برخی بليط سفر ههد صرف هزيندیم
اگر اين اخبار صحت  كشور شده است. از خارج يهاكنفرانس

دليلی بر بازنگري قانون مذكور است  هم خود داشته باشد، باز
 كه بسيار مجمل و پر از ابهام است.

 

 اهتادادشي
حفاظت از  ميثاق بين المللی»معروف به رامسر  نونسياكنو .1

ا در موضوع حفظ هبشامل حقوق تاال «اهبتاال
 است. 1211مصوب سال  و پرندگان آبزيزيست محيط

 112در اجراي بند يك اصل زيست محيطاي كلی هتسياس .2
 .است ابالغ شده 1324در سال  يقانون اساسی توسط رهبر

اي خوبی به ثبت رسيده مثل انجمن ههدر اين رابطه تجرب .3
رفسنجان. اين انجمن توسط زيست محيطداران وستد

شخصی اين افراد  هشکارچيان سابق ايجاد شد و با هزين
حفاظت شده اين  هموجب احياي بز كوهی در محدود

يد و حمايت يمورد تا . اين انجمن بعدادشهرستان گردي
 نيز نيز قرار گرفت.زيست محيطسازمان حفاظت از 
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