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 راهبرد مجلس دهم

 زیست و نقش مجلس شورای اسالمی مسائل اساسی محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور 

و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در  درآمدهتدوین و به مرحله اجرا 

رویکرد حفظ محیط زیست  یالمللنیبو  یامنطقهجهانی و مجامع حمایتی  یهاونیکنوانس

مرتبط در حفظ و  یهادستگاهاما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد  ،را دنبال کرده

پاسداری از محیط زیست ملی نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد 

 یروزرسانبه، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم محیطیزیستقوانین و مقررات 

با خسارات وارده بر  جرائموانین قدیمی، عدم تناسب و تدوین قوانین جدید و استفاده از ق

مشکالت  محیطیزیستاقتصادی عوامل  یهاارزشمحیط زیست و عدم تعیین دقیق 

موجود و عملکرد  محیطیزیستمضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین 

سازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است.  مخصوصاًنهادهای فعال در این عرصه 

کشور  یزیربودجهو  یزیربرنامهدر نظام  محیطیزیستالزامات  هکنیبا توجه به ا نیبنابرا

توسعه و  یهابرنامهدر نظامات  گرددیمپیشنهاد  است تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته

و بودجه  هابرنامهواقعی در متن  صورتبه محیطیزیستسالیانه، مالحظات  یهایزیربودجه

 سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
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 مقدمه

 یا و محلی موضوع یک عنوانبه یطیمحستیز تنگناهای و مشکالت اغلب دیگر امروزه

زیست  محیط متقابل ثیراتأها و توابستگی به توجه بلکه با آیند،نمی شماربه ملی حتی

 بسیاری و سیاست توسعه، فرهنگ، اقتصاد، ازجمله انسانی کالن مباحث بشر امروزی با

 بشر و نوع جهان کل برای ها، مشکلیانسان حیات معنوی و مادی هایجنبه از دیگر

صورت رسمی و نشست به های اخیر چندینطی سال در لیدل نیهم به .آیدمی شمارهب

 سطح در یطیمحستیز یهابیآسو  زیست محیط بیتخر از یریجلوگ یغیررسمی برا

 .است شده برگزار جهان

های جغرافیایی خاص، از شرایط های اقلیمی و موقعیتظرفیت خاطربهکشور ایران 

کن و ل باشدمی رینظکمویژه محیط زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان 

بوده زیست خود  در چند دهه اخیر کشور ما شاهد تخریب و نابودی عناصر محیطمتأسفانه 

ها و : تخریب جنگلازجملهای کنندهزیست کشور عوامل نگران نحوی که در محیطبه ،است

های خورد که بحرانچشم می به، تخریب خاک و مانند آن هوا، آلودگی هاآبمراتع، آلودگی 

، دور از انتظار نیست کشورگسترش فعلی در  روبهزیادی را به بار آورده است. با روند تخریب 

به وضعیت خطرناک و غیرقابل کنترلی  روزیست در اندک زمان پیش  ضعیت محیطکه و

سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان  تبدیل شود.

در صورتی که مدیریت نشوند  محیطیزیست یهابحرانو  است محیطیزیستاحیای توازن 

 به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. توانندیمکشور احیا نشود،  محیطیزیستو توازن 

یی نظیر نبود آمار و اطالعات پایه هاتیمحدودبر این اساس، گزارش حاضر با وجود 

ی هاحوزهی و کنترل عملکرد زیربرنامهزیست، نبود نظام  جهت تبیین سیمای محیط
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و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه  یابرنامهی هاتیمأموربخشی و فرابخشی در اجرای 

وضعیت موجود  ی گذشته،شناسبیآس منظوربهو  انهیگراواقعو تدوین شده تا با نگاهی 

 یایدر جهت اح مثبت یگام ارهاکبا ارائه راه ، بتوانهااستیسرا بیان و ضمن تشریح 

 شور برداشت.کست یط زیمح

 

 ستیط زیموضوع حفظ مح یت راهبردیاهم .1

 هبوا،  یهبا نبده یآال. دارنبد  یمتفباوت  مراتبب  کند،یم دیتهد را ستیز طیمح که یخطرات

 و همبه  هبا جنگبل  و مراتع کردن بیتخر خاک، شیفرسا عوامل خاک، و آب یهاندهیآال

 از حفاظبت  و ستیز طیمح به توجه لیدل نیهم به .گذارندریتأث یآلودگ شیافزا در همه

 رانیب ا در. رودیمب  شبمار ببه  کشبورها  اکثبر  مسبووالن  یهبا استیس و هاتیاولو ءجز آن

 ببوده  سبت یز طیمحب  بر یگذارارزش و حفظ بر منطبق شهیهم شده فیتعر یهااستیس

 از کمتر ستیز طیمح دکنندهیتهد خطرات به توجه ریاخ سال چند در همه نیا با. است

 منظبور ببه  اببر  جنگل درختان قطع چون یموارد هاسال نیا در. است نیشیپ یهادولت

فراتبر از   یشباورز کو  یتوسعه عمران ل متعددیدال به هیاروم اچهیدر ینابود جاده، احداث

 دلیبل ببه  ایب در یآلبودگ  1دام، هیب رویب یچرا دلیلبه مراتع. رفتند نیب از ت منطقه،یظرف

                                                 
 رویه دام عبارت است از:. منظور از چرای بی1

 مدت و خروج دیرهنگامموقع و زودهنگام، چرای بیش از اندازه و چرای طوالنیچرای بی، 

 عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت تولیدی مراتع، 

 مدت یک مرتعچرای مفرط، چرای بیش از ظرفیت مراتع از طرق تعداد دام زیاد با چرای طوالنی، 

  با نوع مرتع کنندهمصرفهماهنگ نبودن انواع دام. 
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 شباهد  مرتباً را گرید موارد یاریبس و آلوده آب در هایماه رفتن نیب از آلوده، مواد نشت

 را خبود  تبالش  تیب نها نه،یزم نیا در فعاالن و ستیز طیمح یهاتیجمع هرچند. میبود

 از یاپباره  در یحتب  و نبوده هااستیس نیا یراستا در مسووالن رفتار اما ،دهندیم انجام

. انبد کبرده  اقبدام  سبت یز طیمح از حفاظت یبرا شده نییتع یهااستیس برخالف موارد

 نمبک  اچبه یدر نیتربزرگ وسط در جاده ساختن ای ابر، جنگل درختان شبانه قطع مانند

 کیب  باشبد و  داشبته  یپب  در را یخطرنباک  عواقب تواندیم ماتیتصم یبرخ یگاه جهان.

 سبت، یز طیمحب  از حفاظت از منظور. ببرد نیب از را نسل نیچند زحمات یتمام حرکت،

 نبده یآ یببرا آنهبا   حفبظ  و یعب یطب منابع از استفاده انیم توازن به یابیدست یبرا تالش

 یهبا گونبه  از حفاظبت  و هبا یانبر   درست مصرف ،ینیرزمیز ریذخا و منابع حفظ. است

 متمبدن  و آگاه انسان امروزه. است موارد نیا از یانمونه رهیغ و یجانور و یاهیگ یستیز

 او یببرا آنهبا   یبقبا  حفبظ  و جانبداران  یستیز یگوناگون و هاگونه از حفاظت هک داندیم

 یآگباه  تا اندکرده تالش گزاف یهانهیهز صرف با هاسال یط در هادولت. است سودمند

 یحبام  یهبا انجمبن  یهبا تبالش . ببرنبد  باال ستیز طیمح سالمت و حفظ یبرا را مردم

 و ساختن بارور در را نیمردم زم که شد باعث هادولت یهایگذاراستیس و ستیز طیمح

 .کنند یاریخود منابع از حفاظت

اب قرار داشته و چون یر منابع کمیف سایدر رد یستیز طیحاضر منابع محدر حال 

 یت اقتصادید عقالنین منابع وابسته است در استفاده از آنها بایبه ا ینده توسعه اقتصادیآ

د استفاده یتول یک عامل برایکند که اگر از یحکم م یلذا منطق اقتصاد ت گردد.یرعا

ر یرا امروزه تأثیز م.یرید آن است در نظر بگیتول ارزش بارا که متناسب  ید سهمیم، بایکنیم

که  یاگونهاست، به یپوشرقابل چشمیغ یتیگر واقعیکدیست بر یز طیمتقابل اقتصاد و مح
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 یطیمحستیز یهااستیگذارد و سیر میست تأثیز طیماً بر محیمستق یم اقتصادیهر تصم

 منافع یالیارزش ر هنوز در کشور ما ن اوصافیا یبا تمامکنند. یز اقتصاد را متأثر مین

گان بودن منابع خداداد یکه تصور را یتا زمان و شودینممحاسبه  یعیمنابع طب میرمستقیغ

م بود. یخواه یعیمنابع طب ییت قهقرایبهبود وضع شاهد وجود دارد، هاذهندر  یعیطب

و چه از جنبه حفظ  یمل اقتصادلحاظ  ازرا چه  یادیار زیبس ن اهمال، تبعاتیا نیبنابرا

بعد  کشور ما به نیمسوول از عدم توجه ییهانمونه همراه خواهد داشت.به ستیز طیمح

 1ر است:یشرح زبه یطیمحستیز مسائل یاقتصاد

 

 هات جنگلیوضع 

کمتر از  ن رقمیکه ا رسدینمهم  هکتار 2/0به  از جنگل یرانیهر ا سهم سرانه

 نانینشجنگل توسط هاجنگلاز  برداشت زانیم نیهمچناست.  یجهان سرانه چهارمکی

 یعیطب دیو تول شیرو تیظرف به دو برابر کینزد یرسم یبرداربهرهو  انییو روستا

 ست.هاجنگل

 

 ت مراتعیوضع 

 سبب است، ک درصد در سال برآورد شدهیکه حدود  ب مراتع در کشور مایروند تخر

 یمراتع و کاهش سطح اراض یعیطب یهاپوشش یدیش خاک، کاهش توان تولیفرسا

انه یشده است. سال ییو دارو یاهیگ ید محصوالت کشاورزیتول یقابل استفاده برا

 شود.یش میز کشور دستخوش فرسایحاصلخ یهزار هکتار از اراض 400بالغ بر  یوسعت

                                                 
 .1388 ،. گزارشات سازمان بازرسی کل کشور1
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ن در یب زمیانه تخریخسارات سال 2006در گزارش منتشره در سال  یبانک جهان

ن گزارش شور شدن یرد. براساس اکال اعالم یارد ریلیم 430هزار و  15ران را معادل یا

ال، یارد ریلیم 370ک هزار و یب مراتع یال، تخریارد ریلیم 70هزار و  10انه یمزارع سال

 190ک هزار و یها لیال و بروز سیارد ریلیم 800هزار و  2ز یحاصلخ یهانیزم ینابود

 کنند.یران خسارت وارد میبه اانه یال سالیارد ریلیم

 

 هوا یت آلودگیوضع 

 یاز آلودگ یان ناشیکل کشور ضرر و ز یسازمان بازرس یبراساس مفاد گزارش جامع هوا

 ارد دالر برآورد شده است.یلیم 7ش از یب 1379ران در سال یهوا در ا

 ران تایهوا در ا یآلودگ انهیسال، خسارت ین گزارش بانک جهانیدتریبراساس جد

 رسد.یارد دالر میلیم 16به حدود  یالدیم 2016سال 

 

 ت پسماندهایوضع 

، پسماند یمارستانیهر تخت ب یازاگرم به 2710طور متوسط روزانه بهدر حال حاضر 

 یها، مجموع زبالهیمارستانیهزار تخت ب 30شود که با لحاظ حدود ید میتول یعفون

ار یت بسیل وضعیدلد و متأسفانه بهیتن خواهد رس 81روز به حدود در هر شبانه یدیتول

به  ینه اضافیارد دالر هزیلیم 8انه ی، سالیمارستانیب یهادفع زباله ینابسامان و بحران

 شود.یل میو درمان کشور تحم یستم بهداشتیس
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 ش خاکیت فرسایوضع 

ش از یران از آن بیتن است که سهم اارد یلیم 75ش خاک در جهان حدود یزان فرسایم

خسارت  یا است و ارزش اقتصادیارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسیلیم 2

ون یلیک میب یال معادل تخریارد ریلیهزار م 10ب یش خاک در کشور قریانه فرسایسال

رسوب بر  مترمکعبارد یلیانه حدود دو میبرآورد شده است و سال ین کشاورزیهکتار زم

ن حجم رسوب سه برابر حجم یشود و ایکشور جمع م یش خاک در سدهایاثر فرسا

 1ن است.یز کشور چیآبخ یهارسوب در حوزه

، 431، 233، 195ب با یترتانه بهیمخرب سال یهاالبیس 1370تا  1330 دههاز 

است.  یاهید پوشش گیب شدیداشته که نشانگر تخر یمورد، روند صعود 1108و  904

که  یتن در هکتار در سال بوده در حال 15تا  10ش خاک کشور یانه فرسایمتوسط سال

 2تن است. 3/0ا یو در استرال 5/0در اروپا  ،8/3ا ین رقم در آسیا

 

 یجه ادامه روند فعلی. نت2

 دهیشن یداخل و یامنطقه ،یجهان سطح در یطیمحستیز یهشدارها که است یسال چند

 به دنیشیاند یبعض ای باشند، کرده عادت یآلودگ یهشدارها به مسووالن دیشا. شوندیم

 مردم و دهیرس فرا آرامآرام دوردست یهاافق نیا اما بدانند؛ یفانتز را سالهده چند یهاافق

 شیفرسا ها،جنگل ینابود ،یصوت یآلودگ هوا، یآلودگ اکنونهم. اندداده قرار تنگنا در را

                                                 
 .همان. 1

 .همان. 2
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 نیا. انددهیرس یجد یهشدارها به وحش اتیح انقراض و آب کمبود آب، یآلودگ خاک،

 و یاجتماع ،یاسیس امور با هاعرصه نیا از کی هر یبرا یشیاندچاره که است یحال در

 .است شده سبب را یمضاعف یدشوار و خورده گره یمتنوع یاقتصاد

 یروندها تداوم با ونسکو،ی ینیبشیپ براساس. است یجهان بحران کی آب، بحران

 آب. بود خواهند قهیمض در آب یبرا شدتبه جهان مردم دوسوم 2025 سال تا ،یکنون

 از هاچالش نیا. است جهان یهاچالش از یاریبس در یدیکل یعنصر و مشترک فصل

 نیع در. هستند متنوع یانر  یهاچالش تا گرفته ییغذا تیامن و یکشاورز بهداشت،

 یکی که یغرب یایآس. باشد زین هاچالش نیا همه یبرا مشترک حلراه تواندیم آب حال

 یمضاعف مشکالت با آب مصارف تیریمدسوء دلیلبه است، جهان مناطق نیترخشک از

دهد، مثالً در یم شیافزا را یامنطقه یهاتعارض بروز استعداد آب کمبود. است روبهرو

 مانند یجار آب از یتوجهقابل منابع رایز ش استیها در پن تعارضیانه ایمنطقه خاورم

 یهاطرح یه با اجراکیبوده و دولت تر مشترک منطقه یکشورها نیب فرات و دجله

 ند.کرو ه منطقه را با چالش روبهکرود یم یسدساز

. نجامدایب یاسیس و یاجتماع تعارضات به تواندیم آب بحران زین کشور داخل در

 یهادر مخازن و آبخوان یتجمع یسرک که است یاگونهبه کشور در آب مصرف متأسفانه

 و ینیرزمیز یهاآب تیفیک و عب استکارد مترمیلیم 109، 1392تا سال  ینیرزمیز

 نیب انتخاب به را گذاراناستیس تواندیم نیهمچن آب تیمحدود. است افتهی کاهش یسطح

 به یکشاورز و دارند ازین آب انباشت به برق دیتول یبرا سدها رایز بکشاند، یانر  و غذا آب،

 .آب انیجر

. است آورشگفت یآبز یهاگونه انقراض و ایدر آب یآلودگ ران،یا جنوب و شمال در
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 شمال یهارودخانه شدن آلودگل ای یخشک خزر، یهافاجعه در آب نیا یاصل علت

 60 ورود از که است آب یآلودگ گر،ید مهم عوامل از یکی. است شده عنوان کشور

 یدرصد 12 سهم البته. شودیم یناش خزر یایدر به کشور شمال فاضالب درصد

 22 از زین کشور جنوب در. ستین اسیق قابل هیروس یدرصد 75 سهم با رانیا یندگیآال

 گرم کنار در هادهیپد نیا. است بوده رانیا به مربوط مورد 21 ،فارسجیخل ینفت حادثه

 بر یساحل وسازساخت اثر قرمز، برکشند سدها اثر ان،یآبز بر زگردهایر اثر ا،یدر آب شدن

 را یاقتصاد و یاسیس یهاچالش از یادهیتندرهم نظام آن، رینظا و یساحل یهاانیجر

 1.اندداده شکل

 اختصاص یکشاورز بخش به آب برداشت شده، مصرف درصد 90 از شیب رانیا در

در  یکشاورز یاریآب یبازده. کندیم نیتأم را مردم ییغذا ازین دوسوم حدود که دارد

 ؛ابندییم پرورش یآب کشت با یکشاورز محصوالت درصد 89 و است درصد 30 حدود

 از که است هامدت اگرچه. است درصد 40 یآب کشت یجهان متوسط که یحال در

 سبب پابرجا و جامع یطرح فقدان اما شود،یم رانده سخن زهیمکان و نهیبه یکشاورز

 2.است شده دهیا نیا شکست

 ،تاکنون 1376 سال از. است هیاروم اچهیدر رانیا یسالخشک ینمادها از یکی امروز

 است، شده خشک اچهیدر درصد 60 و افتهی کاهش درصد 80 هیاروم اچهیدر آب حجم

 .است افتهی شیافزا درجه 5/1 هیاروم اچهیدر شدن خشک یپ در هیناح آن یهوا یدما

 کامل طوربه زین بختگان و هامون یعنی گرید بزرگ اچهیدر دو اچه،یدر نیا از شیپ

                                                 
 .همان. 1

 .همان. 2
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 یافاجعه بروز از یانشانه ،ینمک یتندبادها وزش بار نیا اما. بودند شده خشک

 که کندیم اثبات دهیپد نیا. است یکشاورز و یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمحستیز

 ییافزاهم و یانیم و ییابتدا یامدهایپ یبرا دیبا بلکه ست،ین فاجعه قرمزِ خطِ یسالخشک

 .شود یشیاندچاره زینآنها 

. شودیم ارائه مختلف مراجع یازسو یمتفاوت یآمارها مراتع، و هاجنگل مورد در

 طبق. هستند ییزاابانیب خطر معرض در شیوبکم رانیا یهانیزم درصد 85 به کینزد

 مساحت از درصد 5/3 تا 5/1 نیب انهیسال ناسا، سازمان یاماهواره یهایربرداریتصو

 یپ در را آن شیفرسا و خاک یانیعر ها،جنگل ینابود. شودیم کاسته کشور یهاجنگل

 خاک متریسانت کی هر جادیا یبرا کارشناسان دهیعق به که است یحال در نیا دارد،

 هیرویب شکار و هاستگاهیز بیتخر تبعبه زین وحش اتیح. است اجیاحت زمان سال 400

 درصد 70 حدود ست،یز طیمح سازمان گزارش طبق حال نیا با. شودیم دیتهد شدتبه

. دارد قرار رانیا مردم اریاخت در که است ییهاتفنگ سهم ،وحش اتیح ینابود از

 جانداران بیترک و شودیم برآورد درصد 90 تا 80 نیب وحش اتیح تیجمع کاهش

 1.داشت خواهدآنها  یبقا بر یمهم ریتأث زین ماندهیباق

 گفته طبق. است شهرهاکالن در یطیمحستیز معضل نیترملموس هوا یآلودگ

 یشهرها نیترآلوده فهرست در نخست شهر پنج از شهر سه ،«یجهان بهداشت سازمان»

 نیا در هوا یآلودگ زانیم که دارند قرار رانیا در (سنندج و کرمانشاه، اهواز،) جهان

 .است شده برآورد یجهان بهداشت سازمان قبول قابل سطح برابر هفت تا چهار از شهرها

 گرانلیتحل نظر که هستند دهندهتکان یااندازه به رانیا یطیمحستیز یهشدارها

                                                 
 .همان. 1
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 و بلومبرگ پلمات،ید تور،یالمان کا،یآمر صلح سسهمؤ. اندکرده جلب خودبه زین را یخارج

 در و کرده اشاره مطلب نیا به خود اتینشر در که هستند یمؤسسات ازجمله هاوسچتم

 در نیا. انددانسته شتریب غرب و لیاسرائ یدشمن از رانیا یبرا را آن خطر موارد یبعض

 سمیوتروریب مانند یخارج مداخالت از یناش مخاطرات ،یکنون یبرآوردها که است یحال

 .اندگرفته دهیناد هم را

 اما است، دهیشیاند یریتداب یطیمحستیز یهاچالش بر غلبه یبرا رانیا اگرچه

جناب  ،محترم جمهورسیرئ خاص توجه. است ادیز اریبس یجهان یهاشاخص با فاصله

 یاندهیآ دبخشینو تواندیم ستیز طیمح یعال یشورا یایاح و یروحان دکتر یآقا

 یدورنما چه که رندیبگ میتصم اکنوناز هم دیبا مسووالن اما باشد؛ ترروشن

 .پسندندیم رانیا ندهیآ یبرا را یطیمحستیز

 بحران کی به سقوط حال در رانیا که دیآیم بر گونهنیا مستندات و شواهد از

 ستیز طیمح با یاجتماع و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد مسائل. است چندجانبه یطیمحستیز

 بر یتوجه قابل یامدهایپ شود، اتخاذ ستیز طیمح یبرا که یاستیس هر. دارند هیدوسو ارتباط

 هم یطیمحستیز یهاچالش به یتوجهکم که است واضح. داشت خواهد گرید یهاحوزه یرو

 مسوله یدگیچیپ به دهیتندرهم ارتباطات نیا. کندیم وارد جامعه به یریناپذجبران یهانهیهز

 و روندها یابیارز در که شده سبب ستیز طیمح به یبخش و وارنکته نگاه گرید یازسو. دیافزایم

 به یاجتماع و یاسیس امور با هاچالش تنگاتنگ ارتباط. باشد داشته وجود ییهاابهام راهکارها

 زین هادهیپد ییافزاهم سنجش و گوناگون یهاتخصص به ازین. است افزوده تیقطع عدم

 به ازین و تیقطع عدم ابهام، ،یدگیچیپ یعنی عوامل، نیا تمام. کندیم طلب را نگرجامع یکردیرو

 .کنندیم آشکار را یراهبرد عرصه نیا در یپژوهندهیآ ضرورت ،ینگرکل
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 ازین یانسان منابع و بودجه به آنکه از شیپ ستیز طیمح نجات که داشت توجه دیبا

 مثابهبه یموضع و کوچک یهامیتصم. دارد ازین یمل عزم و برنامه به باشد، داشته

. کنندیم کوتاه ستیز طیمح از موقت طوربه را مسووالن توجه که هستند ییهامُسکِن

 بلندمدت و جامع یطرح تا شود ستهینگر یفرازمان و یفراجناح دیبا ستیز طیمح به

 .باشد اجرا قابل

 در یطیمحستیز فاجعه تحقق افق کارشناسان یبعض ،یکنون یروندها تداوم با

 ستیز طیمح ندهیآ یبرا یگذارهدف. زنندیم نیتخم دهه سه حدود در را یمل سطح

 دست ستیز طیمح از حفاظت به توجه با داریپا توسعه به ایآ تینها در نکهیا و کشور

 یپژوهش ندهیآ در دگاهید دو. ردیگ قرار توجه مورد دیبا که است یبحث افت،ی میخواه

 بهبود و اصالح بر هیتک و ندهیآ یسوبه موجود تیوضع از حرکت یکی است توجه مورد

 میینگو اگر یاندهیآ به یابیدست یبرا یگذارهدف گرید و است گذشته تاکنون آنچه

 .افتهیتوسعه یکشورها با سهیمقا قابل و قبول قابل حداقل ،دئالیا

 که است تریمنطق ما کشور یبرا اول دگاهید نظر به ساله 20 اندازچشم به توجه با

 یمختلف یهاویسنار تجربه نیا از و ردیگ قرار یابیارز مورد موجود وضع دیبا آن در

. گردد انتخاب اجرا تیقابل و ستیز طیمح حفظ نظر از نیترمناسب آنها نیب از و نیتدو

 به توجه با است گذشته حال به تا آنچه به اشاره بدون زمان تیمحدود علتبه نجایا در

 توسعه به دنیرس یبرا ازین مورد اقدامات یاصل یمحورها به ،آمده دستبه اتیتجرب

 موارد زیر اشاره کرد: به توانیم جمله آن از که شد خواهد اشاره داریپا

 فرهنگ یارتقا با یاقتصاد دید از خصوصبه یطیمحستیز رفتار رییتغ 

 ،یطیمحستیز
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 یعیطب منابع و هاجنگل اییاح و ییزداجنگلاز  یریجلوگ، 

 ستیز طیمح حفظ با ریمغا یهاارانهی حذف، 

 پاک یهایفناور توسعه، 

 یزندگ وهیش در رییتغ با ییگرامصرف فرهنگ اصالح، 

 یوربهره شیافزا با یکشاورز یهانیزم از بهتر استفاده، 

 ندارند، یعیشش طبکه ک یدر مناطق تیجمع کنترل 

 شهرها به نترل مهاجرتک، 

 و خاک آب، هوا، یهاندهیآال کاهش در مناسب یهایفناور از استفاده... . 

 

 د انجام شود؟یبا یاقدامات چه .3

 و یفبر یک تیمسبوول  ییاجرا یهاضمانتبا  یستیبا ستیز طیمح از تیحما دیترد بدون

و  نشبدن  روز شبور مبا ببه   ک سبت یز طیمح نیقوان یاساس رادیا اجماالً. باشد همراه یمدن

 گبر ید امروزه نیقوان نیا فلذا ،ماست زمانه اقتضائات به توجه با آن ییاجرا ضمانت ضعف

 .ندارد را مطلوب یتوان بازدارندگ چندان

 ایب  و دائبم  یلب یتعط و یقب یحق اشخاص یبرا حبس ،ینقد مجازات شیافزا بسا،چه

 یروزرسبان ببه  نیب ا ببه  توانبد یم یحقوق اشخاص و واحدها یبرا کنندهآلوده واحد موقت

 یریتفسب  یسبت یبا سبت یز طیمح و بیتخر یمعان یبرا یرانیا گذارقانون البته .دنک کمک

 یرمسببکونیغ منباطق  و روسبتاها  شبهرها،  در را اراتشیبباخت دامنبه  و دهبد  ارائبه  موسّبع 

 فرهنبگ  و رفتبار  در را مطلبوب  یهنجارها بتواند که کند عمل ینحو به یعنی بگستراند؛

 یهبا نیزمب  زدن آتبش  بلکبه  ،جنگل زدن آتش از یریتنها جلوگ نه لذا بگنجاند؛ انیرانیا
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 خباک  آمدن وجود به و خاک بیتخر سبب چونکه) کند لحاظ برنامه در هم را یکشاورز

 هبم  شبهرها  و هاباغ در قطور و سال کهن درختان یبرا آنکه ای( گرددیم زرعی لم و شور

 طیمحب  قببال  در حبال،  هبر  . ببه  ...لیب قب نیا از یگرید یهاتیفعال و کند؛ قدرت اعمال

 نیقبوان  شتریب آن، شکننده و حساس عتیطب و رانیا بیتخر به رو و شده بیتخر ستیز

 شبکار  از یریجلبوگ  و ستیز طیمح حفظ به راجع ،چند سال اخیر()تا  ابتدا از ما، کشور

 در عمبل  در و ببوده  یسبنت  آن رانهیشگیپ اقدامات عالوهبه. دارد رانهیشگیپ حالت و بوده

 فقدان بودجه، کمبود مانند گوناگون لیدال به اجرا عدم و ضعف نقاط با مواقع از یاریبس

 اقبدامات  شبود یم شنهادیپ. گرددیم روروبه الزم اطالعات نداشتن ای یکاف یانسان یروین

 صدور ،یانگار جرم رانهیگیپ و رانهیشگیپ یهابخش در مثالً) روزتربه و ترکارآ ،رانهیشگیپ

. گردنبد ...( و یکشباورز  و یصبنعت  یواحبدها  در آب مصبرف  و یطیمحستیز یهاپروانه

 و وجبدان  پشتوانه با) یمردم یهاسازمان و هایشهردار دولت، قاطع حضور امر نیا یبرا

 .داشت خواهند ییسزابه ( نقشیعموم افکار

 تاکنون ابتدا از انیرا در محیطیستز نیناقو ضعیتو بر یلجماا یهنگا خوشبختانه

 توجه دم،مر هم و یکشور گیرتصمیم جعامر و مسوولین هم که ستا مسوله ینا گویای

 از یستز محیط به طمربو نیناقو کهیطوربه اند؛داده ننشا مرا ینا به نسبت بیشتری

 کی به تاًینها و مسو برنامه در ینقانو دهما چند به توسعه برنامه نقانو در هتبصر چند

  .ستا یافته توسعه برنامه چهارم در فصل

هبای  البته الزم به ذکر است که با وجود رشد نسبتاً خوب کمی قوانین در طی سال

بایسبتی   (طوری کههای کیفی است بهدارای ضعف همچنان قوانین ما) های توسعهبرنامه

 بازدارنده آن، ابعاد با متناسب هم آنها ییاجرا یهاضمانت و شده روز هب حوزهقوانین این 
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 سبتم یس اصبالح  ادارات، در سبت یز طیمحب  بخبش  سیتأسب  ماننبد  یریتداب اتخاذ باشد؛

 در نکبه یا دلیبل ببه . قبرار گیرنبد   توجبه  مورد دیبا که است یموارد ازجمله... و یکشاورز

 آن مسبائل  ریب گیپ چنبدان  هبم  قضا دستگاه بود، توجه مورد کمتر ستیز طیمح گذشته

. بیب تعق یگبر ید و رانهیشبگ یپ اقبدامات  یکی: هست حالت دو جرائم با مقابله یبرا. نبود

 ،هبا یدگیخشبک  ،هایآلودگ از یریشگیپ با یدولت ینهادها رانهیشگیپ اقدامات درخصوص

 جهبت  ببه  ییسزابه نقش یجانور و یاهیگ نادر یهاگونه انقراض نیهمچن و گردوغبارها

 نهباد مبردم  یهبا سبازمان  همبان  ایب  هبا سبمن  ،عالوهبه. دارند ستیز طیمح از پاسداشت

 داشته رانهیشگیپ اقدامات در یمؤثر نقش توانندیم یدولت و یعموم ینهادها دوشادوش

 یببرا  مخالفت مانند) یرسانیآگاه و یرساناطالع ،یفرهنگساز و آموزش قیطر از باشند،

 ... .و یدرختکار و یپاکساز ،(ابر جنگلدرون  از جاده احداث

 رونبد  آن ببه  توجبه  عدم و ستیز طیمح یآلودگ و بیتخر رانیکشور ا در متأسفانه

 ه،یب اعالم شبعار،  حبد  در کبامالً  ست،یز طیمح از حفاظت اما ،دارد ییاجرا و یعمل کامالً

 که کرد ادعا توانیم یخوببه بیترت نیا به است؛ مانده یباق شیهما و جشنواره نشست،

 .میاکرده غفلت و یانگارسهل ،یکوتاه شدتبه ستیز طیمح از حفاظت مقوله در

 نببودن  یجبد  و آنهبا  احداث روند بر یکاف نظارت نبود و شهرها حدومرزیب توسعه

 یهبا نشبانه  تماماً خصوص نیا در یسازفرهنگ عدم اساساً و یستیز طیمح یهامراقبت

 از تیب حما نبه یزم در یمؤثر و یعمل اقدام که است تیواقع نیا انگریب که هستند یبارز

 .است نگرفته صورت ستیز طیمح

 تبورم  ایب  م،یب دار یاساسب  مشبکل  دو یعاد نیقوان با ارتباط در هانهیزم تمام در رانیدر ا

 نکبه یا ایب  و میب اداشبته  موضوع کی در مختلف نیقوان یادیز اریبس ا تعدادی یعنی میدار قانون
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 نیقبوان  ببا  شبتر یب مبا  کبه  رسدیم نظر به مورد نیا در. میدار ناکارآمد و محجور اریبس نیقوان

 ندارنبد  یسازگار یامروز اقتضائات با اصالً که ینیقوان یعنی م؛یهست مواجه نامناسب و محجور

 یعب یطب منبابع  در یرقبانون یغ تصبرفات . ستندین ستیز طیمح در موجود مسائل یو پاسخگو

 و اسبت  توسبعه  و گسبترش  حبال  در نبده یفزآ طبور ببه  که است مناسب نیقوان نبود دلیلبه

 نبه یزم در یقبانون  و یحقبوق  چبالش  نیتبر مهم .رسبد یمب  نظبر  به هم ینشدن مهار متأسفانه

 سبت یز طیمحب  کبه  بباور  نیا یعنی ،است حوزه نیا در نگرش رییتغ ستیز طیمح از حفاظت

 توسبعه  کیب  ببه  آن از ینگهبدار  و مراقببت  بدون تواندینم و دارد اجیاحت تیحما به ضرورتاً

 یانگبار سهل و مسامحه چیه بدون که شد خواهد منجر نیا به نگرش نیا رییتغ. دیرس داریپا

 .ردیگ قرار یحقوق و جانبههمه تیحما مورد ستیز طیمح دیبا یکوتاه ای و

 قبانون  مبوارد  از یاریبس در. ستین قانون نیتدو و وضع همواره یاساس مسوله درواقع

 یواقعب  یفاکتورهبا  از دور ببه  و خب   ،یمجباز  یفضا کی در قانون نکهیا دلیلبه اما ،هست

 و یکیمکبان  طبور ببه  کبامالً  آنها به الزام احساس ریناگز و بوده نامناسب عمالً شود،یم وضع

 کبه  تیمشبروع  و اقتبدار  یعنب ی. شبده  یسبازمانده  و کیارگان نه شود؛یم جادیا زورمندانه

 .شودیم لیزا و منفک آن از است قانون هر یاجرا یبرا یریناپذاجتناب ضرورت

 یمنتفب  دیب آ ببه دسبت   قبانون  هبر  وضع از دیبا که یمحصول و هدف بیترت نیا به

 کیب  نکبه یا یبرا. شودیم نیقوان شدن تلمبار موجب تنها یاهیرو نیچن ریناگز شود؛یم

 یهبا ضمانت و الزم یهانهیزم دیبا کند جادیا است شده وضع آن یبرا که را یاثر قانون

 مقولبه  نیب ا در برخبورد  و نگرش که مادام پس. گرفت نظر در آن یبرا را یمنطق ییاجرا

 .کند جادیا ستیز طیمح از تیحما در یتحول تواندینم نیقوان وضع نکند رییتغ

 سبت، یز طیمحب  از حفاظبت  نهیزم در یقانون و یحقوق یهاچالش نیترمهم ازجمله
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 الزم و یاتیب ح ضبرورت  کیب  عنبوان به ستیز طیمح از حفاظت الزام و ضرورت احساس

 یهبا ضبمانت  الزم مبوارد  در یکوتباه  و اغمباض  ببدون  دیبا که است داریپا توسعه یبرا

 اگر ای و نشده احساس یازین و ضرورت نیچن چون متأسفانه و داشته باشد یکاف ییاجرا

 شبدت ببه  سبت یز طیمحب  از تیب حما ندارد، ییاجرا و ینیع ،یخارج نمود هنوز شده هم

 ببه  را ستیز طیمح شودیم هنوز که معناست نیا به نیا. است لمس رقابلیغ و ناکارآمد

 توسبعه  ببه  یتلقب  نیهم با درست و کرد یقربان صنعت گسترش و یاقتصاد توسعه بهانه

 طیمحب  از تیب حما که میکن حرکت یسمت به یسازفرهنگ با دیبا پس. میرسیم داریناپا

 بعبد  مرحله در و باشد ریانکارناپذ یضرورت بلکه ،یتجمالت اقدام کی نه آن حفظ و ستیز

 .میبرو آن یاجراها ضمانت نییتع و نیقوان وضع سراغ به میتوانیم

 

 ستیط زیگاه مجلس در حوزه محی. نقش و جا4

 اول :داد قبرار  یابیب ارز مبورد  بخش دو در توانیم ستیز طیمح مورد در را مجلس نقش

 یشبورا  مجلبس  در قانونگبذاری  ندیفرآ اصوالً .نیقوان یاجرا بر نظارت ومد و قانونگذاری

 یبررسب  و مجلس ندگان محترمینما توسط هاطرح و دولت قیطر از حیلوا ارائه با یاسالم

 و حیلبوا  چبه  مورد، دو هر در هاونیسیمک نقش. ردیگیم انجام مرتبط ونیسیمک در آنها

 و ساختار در زیست محیط گاهیجا یبررس .است نندهکنییتع و یاساس اریبس ها،طرح چه

 زیسبت  محیط همواره هک دهدیم نشان یاسالم یشورا مجلس نیشیپ یهادوره عملکرد

 گباه یجا یاصبل  به ظباهر  موضوعات نارک در تیپراهم چنداننه و یفرع یموضوع عنوانبه

 داشبت  وجبود  یمستقل ونیسیمک دوم و اول مجلس در. است نداشته یمستقل و مناسب

 محیط یهاسازمان رندهیدربرگ هک یریوزنخست تابع یهاسازمان ونیسیمک عنوان تحت
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 یهبا برنامبه  و مسبائل  ایب پو و فعبال  اریبس و بود یاتم یانر  و یبدنتیترب اوقاف، ،زیست

 صورت مجلس یداخل امور در هک یراتییتغ با اما ،دادیم قرار توجه مورد را زیست محیط

 عمبالً  مربوطبه  سازمان و زیست محیط بخش یهابرنامه و حذف ونیسیمک نیا رفتیپذ

 .گرفت قرار یعیطب منابع و یشاورزک آب، ونیسیمک نظر ریز

 و مسبائل  از یانببوه  ببا  خبود  یشباورز ک و آب یهبا بخبش  هکب  اسبت  یدرحال نیا

 در یاشبه یر صبورت ببه  سبت یز طیمحب  موضوعات طرح و هستند و بوده مواجه التکمش

 .است ونیسیمک نیا یبعد تیاولو

 نقبش  زااشبتغال  و یاقتصباد  ،یدیب تول بخبش  عنوانبه یشاورزک بخش گرید یازسو

 یسبت یز منبابع  از یببردار بهبره  لبزوم  به توجه با بخش نیا و دارد شورک در یمهم اریبس

 .است تضاد در زیست محیط با مرتع و جنگل ،کخا آب، لیقب از مختلف

 یببرا  مسبتقل  ونیسب یکم کیب  جادیا دادن قرار دستور در با ندهیآ مجلس ن،یبنابرا

قطعباً   کشبور  سبت یز طیمح سازمان به شتریب اراتیاخت شیافزا و ستیز طیمح حفاظت

 دیب با رابطبه  نیب ا در مجلبس  داریب پا راهببرد  اما ،بردارد ریمس نیا در بلند یگام تواندیم

 .باشد ستیز طیمح یمل کپارچهی نظام کی جادیا و شده یزیرطرح

 یبرخب  و عیصبنا  منبافع  از یبخشب  ببا  تعبارض  در سبت یز طیمح از حفاظت معموالً

 در یبی اجرا ضبمانت  و یریب گمیتصبم  در قدرت رونیازا. ردیگیم قرار هاسازمان و نهادها

 رفتار اما. است ستیز طیمح یازهاین از ستیز طیمح حفظ یراستا در تیمحدود اعمال

 ببوده  یکبرد یرو یمل منافع بر یامنطقه یمقطع منافع حیترج ای ستیز طیمح با یاسیس

 .است آورده وجود به کشور یبرا را یادیز خسارات تاکنون که

 و یجنباح  ایب  یامنطقه یهامشاجره ریتأث تحت ستیز طیمح حفظ نکهیا یبرا رونیااز
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 محیط زیسبت  از انتیص یبرا دیبا دستگاه چند رد،ینگ قرار یگروه یاقتصاد منافع ای یاسیس

 و سبت یز طیمحب  سازمان روابط تیریمد و یهماهنگ زین و قوانین این حوزه ییاجرا و ضمانت

 یزیب ربرنامه و تیریمد سازمان و ستیز طیمح سازمان کنند، دایپ ورود مربوط ینهادها گرید

 یبازرسب  سازمان از قوه مقننه و یندگیبه نما مجلس یهاپژوهش مرکز دولت، از یندگینما به

 گریکبد ی ببا  مسبتمر  رابطه در دیبا که هستند ییهاحوزه هیقضائ قوه از یندگینما به کشورکل 

 .رسدیم نظر به یضرور ستیز طیمح یمل کپارچهی نظام جادیا رو نیهم از. باشند

 کننبدگان بیتخر و انیسودجو یبرا کنندهسد نیقوان وضع ندهیآ مجلس یبعد قدم

 نظارت باشد مجلس اقدامات نیمؤثرتر از یکی تواندمی که یانکته است؛ رانیا بومستیز

 .باشبد  زابیآسب  ستیز طیمح یبرا بالقوه تواندیمآنها  یهاتیه فعالک است یینهادها بر

 لخب م دیب نبا مهبم  نیا اما. است یتیریمد یهایزیربرنامه تمام تیغا مردم یزندگ بهبود

 یببرا . دارد تعلبق  تیبشر به بلکه نده،یآ یهانسل به تنها نه که باشد ییهاهیسرما حفظ

 درهبم   و حکومبت  در هبم ست یز طیمح به موجود کردیرو دیبا یهدف نیچن به دنیرس

 دوم گبام  و اقبدامات شبعاری   از عببور  اول گبام  اصبالحات  جباد یا یبرا شود اصالح مردم

 .است دولت و ملت یازسو راه نیا در مداوم مشارکت

 

 شنهادهایو پ یبندجمع

 یکارکردهبا  یداریب دار، حفبظ پا یب در مدار توسعه پا یاجامعهقرار گرفتن هر  شرطشیپ

 طیمح یداریبه پا ی، اجتماعیاقتصاد یهانظامهمه  یرا کارکردهایز است ستیز طیمح

و ن یو تبدو  یزیب ربرنامبه  ریب اخ یهبا سبال ن علت در خبالل  یدارد. به هم یست بستگیز

از  یکب یعنبوان  ببه  دار از منابعیپا یبرداربهره یگوناگون برا یراهبردها و نیقوان بیتصو
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قبرار   یدر کانون توجه جامعه جهان یو اجتماع یطیمحستی، زیمسائل اقتصاد نیترمهم

سبت،  یز طیب محب یب تخر به ادامه روند تواندیم ،یمبانن یبه ا یتوجهیباما  گرفته است.

 یهبا تبنش و  هایناهنجاراز  یاگستردهف یو به دنبال آن به بروز ط یستیتنوع ز ینابود

ن یتبوازن بب   یمنظور برقراربهر مناسب یل اتخاذ تدابین دلیشود. به هم یمنته یاجتماع

و  یزیب ربرنامبه د در نظبام  یب هستند کبه با  ییهامؤلفه نیترمهممنابع و مصارف در زمره 

است که مالحظات و  یافتنیدست یمهم زمانن یا به آنها توجه شود. شورک یاستگذاریس

رد. یب مبورد توجبه قبرار گ    سبطوح  نیتبر یعالست از بدو شروع و در یز طیمح یهامؤلفه

ن و مقررات و ضبوابط  یقوان ین و اجرایتدومستلزم دار در کشور یتوسعه پا نه کردنینهاد

رد. کب ن یرا تضبم  یتوسبعه اقتصباد   یداریب آنها بتبوان پا  یمبنااست تا بر یطیمحستیز

ست کشور اسبت.  یط زیمح یگر از موانع فراروید یکین، یکپارچه سرزمیت یریفقدان مد

ن و یت سبرزم یریو مبد  یریب گمیتصبم نبه  یمختلبف در زم  هبای و سبازمان  هبا تعدد نهاد

نبه باعبث شبده اسبت تبا      ین زمیب مختلبف در ا  یهبا دستگاهف یو تداخل وظا یپوشانهم

ن یب نه در کشور وجود نداشبته باشبد کبه ا   ین زمیدر ا یمندنظام یهابرنامهو  هااستیس

ت منابع یریمختلف را ناممکن کرده و مد یهاتیفعالمسوله به نوبه خود امکان نظارت بر 

مواجبه سباخته    یجبد  یهبا چبالش ، مراتع و...( را با هاجنگلآب، )کشور  یستیط زیمح

 ودر کشبور اسبت    هبا سکونتگاهو  هاتیفعال برنامهیبو  یع تصادفیامد آن توزیاست که پ

را در کشبور رقبم زده    یطب یمحسبت یزاز معضبالت   یارهیب ن دور تسلسل زنجیسرانجام ا

سبت در  یز طیب محب یب گسبترش تخر  روببه روند  یاصل لیاز دال یکی گرید یسواست. از

حبل   .گذشته ببوده اسبت   یهاسال یخصوص طن، بهیقوان یبه اجرا یبندیکشور عدم پا

دولبت، مجلبس و    یاز ببه عبزم و اراده ملب   یکشور ن یطیمحستیز یهاچالشمعضالت و 
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جبباد ین راسببتا ایببدارد. در ا یردولتببیغو  یمسببوول دولتبب یهبباسببازمانر نهادهببا و یسببا

ه ئب ارا ن ویز تبدو یست و نیط زیروزآمد جهت حفاظت مح ییو اجرا یحقوق یسازوکارها

 یببرا  یطب یمحستیزدر برخورد و مقابله با جرائم و تخلفات  مؤثربازدارنده و  یراهکارها

 برخوردار است. ییت بسزایدار از اهمیل به توسعه پاین

 

 منابع و مآخذ

 .1394ست، یط زیسازمان حفاظت مح یها. گزارش1

 .1388شور، کل ک یسازمان بازرس یها. گزارش2
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و نقش مجلس شورای  زیست محیطراهبرد مجلس دهم مسائل اساسی  عنوان گزارش:

 اسالمی

 

 

 (آب و محیط زیست)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

 الهه سلیمانی تدوین:تهیه و 

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی، مهران برادران نصیری علمی: انناظر

 های زیربنایی و امور تولیدیمعاونت پژوهش متقاضی:

 ــــ ویراستار تخصصی:

 ــــ ویراستار ادبی:

 

 

 :های کلیدیواژه

 . راهبرد1

 . محیط زیست2

 . مجلس3
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