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چکیده
امروزه تحقق توسعه پايدار کشور بهويژه در بحث مربوط به نظام سیاستگذاری در برنامهريزی روستايی ،بدون توجه بـه مسـايل حقوقی
منابع طبیعی و محـیط زيسـت میسر نیست و بـا درک ايـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجديدپذيری
آن به کندی صورت مـیپذيرد و يا گاه به دلیل میـزان تخريـب غیر قابـل احیـاء شـود ،بنـابراين ،مجموعـه اقدامات دستگاههای مختلف
اجرايی در فرآيند توسعه بايد متناسب بـا وضـعیت منابع و با رعايت اصول آينده نگری و پايداری کشورانجام گیرد .در اين مقاله با نگاهی
به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور ،سعی در بررسی قوانین ناظر بر اين منابع در ارتباط با بهرهبرداران بهويژه جوامع روستايی و
عشايری را دارد که به تشريح ارتباط دامداری و بهره برداران روستايی و عشايری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال اين منابع اعم از
جنگلها ،مراتع ،بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ايران پرداخته و در ادامه ،به مسأله واگذاری اراضی و اثرات
آثار آن بر تخريب منابع طبیعی و پديده زمینخواری به تفسیر بیان گرديده و در پايان به آسیبشناسی سیاستگذاری حقوقی منابع
طبیعی در رابطه با جامعه روستايی و عشايری و مهمترين مسـايل و مشکالت اين بخش و ضعف و ابهام در اين قوانین و لزوم بازنگری در
آن بهاختصار اشاره و نتايجی حاصل شده است.
کلمات کلیدي :نظام حقوقی ،منابع طبیعی ،مالکیت اراضی ،زمین خواری ،جوامع روستايی و عشايری.

 -1مدرس مدعوی گروه کارآفرينی و توسعه روستايی دانشگاه ايالم ،ايالم ،ايران(*.مسوول مکاتبات)
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علی بیگی

مقدمه
در کشور ما منابع طبیعی تجديد شـونده را جنگـلهـا ،مراتــع،

کشور با مشکالت عديده حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی رو بـه رو

آب ،خـاک و تنــو گونـهای تشـکیل میدهـد .در ايـن میـان،

اسـت (.)1

آنهـــا از

آنچــه مــورد وفــاق همــه مکاتــب و صــاحبان انديشــه بــوده و

جنگلها و مراتع به دلیل گستردگی وسـعت و ارز

اهمیــــت ويــــژهای برخوردارنــــد و حفاظــــت و احیــــاء

سوابقتجربی هم آن را تأيید میکند اين اسـت کـه رهـا کـردن

ايــنمنــابع از مهمترين وظايف آحاد جامعه به شـمار مـیرود.

منابع زيستمحیطی و نبود حقوق مالکیت خصوصی يـا دولتـی

قانون اساسـی در اصـل چهـل و پنجم با استناد به آيـۀ نخسـت

زمینه تخريب اين منابع را فراهم میکند (.)2

از سوره انفـال ،مالکیـت جنگـلهـا ،مراتــع (اعــم از مشـجر و

واقعیت اين است که روسـتايیان و دامـداران (اعـم از دامـداران

غیرمشــجر) ،بیشــههای طبیعــی ،درياهــا ،رودخانــهها ،کوههــا را

يکجانشین و کوچ نشین) به دلیل شیوه زندگی و نـو معیشـت

بـهعنـوان انفال و جزء اموال عمومی شـناخته و مالکیــت آن را

خود ،بهره برداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی (مانند اراضـی،

در اختیـار دولــت قــرار داده اسـت .همچنـین اصـل پنجـاهم

آب ،خاک ،جنگل و مرتع) محسوب میشوند و علیرغم داشـتن

قانوناساسـی ،حفاظـت از محـیطزيســت را وظیفــه همگـانی

تنهــا حــدود  83درصــد جمعیـت کشــور ،حــدود  79درصــد از

قلمداد نموده و بر ممنوعیت فعالیتهــای مخــرب آن تاکیــد

عرصههای طبیعی کشور را در اختیار دارند ( .)8بـا ايـن وجـود،

دارد .نگـاهی تاريخی به مجموعه اقدامات و برنامـههای عمرانـی

اســتمرار دامــداری ســنتی و شــیوه بهرهبــرداری بــیرويــه از

توسعه کشور نشـان مـیدهــد کـه اگـر چـه تقريبـات در تمـامی

منابعطبیعی اعم از منابع جنگلـی و مرتعـی در زمـان حـال ،از

برنامهها بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و توسعۀ آن

جمله مسايل بسیار مهم در رابطه میان دام و دامـداری و منـابع

تأکیــد شــده اســت ،لکــن بــه اعتقــاد اغلــب کارشناســان و

طبیعی است که دارای ريشـههای فرهنگـی و اجتمـاعی بسـیار

دسـتانـدرکاران منابع طبیعی کشور شدت تخريب ايـن منـابع

نابسامانی میباشند که تدوين قـوانین پیشگیرانـه و مـدونی در

روندی افزايشی داشته و تحت کنترل در نیامده اسـت در واقـع

سطح ملی را میطلبد .دامداری سنتی در کشور به دلیل محدود

عــواملی ماننــد رشـــد روزافـــزون جمعیـــت ،ت ییـــر کـــاربری

شدن چراگاهها و زير کشت رفتن منـابع مرتعـی ،فشـار دام بـر

نامتناسب اراضی جنگلی و مرتعی برای تـأمین نیازهـای توسـعه

مرتع زياد بوده و روند تخريبی منابع طبیعی ادامه دارد .سیستم

کشور ،ناهماهنگی دسـتگاههـای اجرايـی ،حـذد مـديريتهای

غیر اصولی چرا و استفاده بی رويه از مراتع و فقدان آگاهیهـای

مردمی به دنبـال ملـی شـدن جنگـلهــا و مراتـع و جـايگزين

الزم در اين زمینه ،موجب تخريب منابع طبیعی کشور میگردد

و

( .)4بر اين اساس ،امروزه تحقق توسعه پايدار کشـور بـهويژه در

شايستگی در مديريتهای دستگاه متولی منابع طبیعـی و غیره

بحث مربوط به نظام سیاسـتگذاری در برنامـهريزی روسـتايی،

از جمله مواردی بوده و هست که در تشديد رونـد تخريـب ايـن

بدون توجه بـه مسـايل منابع طبیعـی و محـیطزيســت میسـر

منابع تـأثیر داشــته اسـت امـا ابهـام و نارسـايی در قــوانین و

نیست و بـا درک ايـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما

مقررات موجود و ضعف حمايتهای مراجع قضايی از اجرای اين

محــدوده بــوده و رونــد تجديــد پــذيری آن بــه کنــدی صــورت

قوانین ،اثرات مهمتری داشته است که نبايستی از آن غافل بـود

مـیپذيرد و يا گاه به دلیل میـزان تخريـب غیـر قابــل احیــاء

و با آنکه قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیـت بـر زمـین

شـود بنـابراين ،مجموعـه اقدامات دستگاههای مختلف اجرايـی

و حفظ منابع طبیعی ،حمايـت از حقـوق مالکانه و جلوگیری از

در فرآيند توسعه بايد متناسب بـا وضـعیت منـابع و بـا رعايـت

ت ییر کاربری و تصرد غیر قانونی زمین در نظام حقـوقی ايـران

اصول آيندهنگری و پايداری کشور انجام گیرد ( .)1اين مقاله بـا

به تصويب رسیده است ،اما در عمـل مقابلـه بـا ايـن معضـل در

نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعـی کشـور سـعی در

نشدن مديريت کارآمد بهجـای آن ،عـدم توجـه بـه تخصـ
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بررسی قوانین ناظر بر اين منابع در ارتباط با بهرهبـرداران بـويژه

اولین قانون رسمی ،قانون اساسی مشروطیت و سپس مـتمم آن

جوامــع روســتايی و عشــايری را دارد و مهــمتــرين مســـايل و

بود کـه بـه ترتیـب در سـالهـای  1824و  1825بـه تصـويب

مشکالت ايـن بخـش و ضـعف و ابهـام در ايـن قـوانین و لـزوم

اولیندوره مجلس رسید و پـس از آن ،ايـن مجلـس و مجـالس

بازنگری در آن به اختصار مورد بررسی قرار گیرد

مؤسسان و مجالس شـورای ملـی قـوانین بسـیار ديگـری را بـه

مبانی نظري تحقیق

تصويب رساندند.

مفهوم نظام حقوقی

از حیث ماهوی ،در دوره مشروطه به رغم تأکید اصل دوم متمم

نظام در اين اصطالح يعنی مجموعهای از عناصر بههم پیوسته و

قانون اساسی بر لزوم مخالفت نداشتن قوانین بـا احکـام اسـالم،

هدفمند که هدد واحدی را تعقیـب کنـد ،و قـانون ( )Lawبـه

حرکت به سوی عرفی (سکوالر) شدنِ حقوق و فاصله گـرفتن از

مفهوم عام خود ،مجموعه قواعـدی اسـت کـه نظـام معیشـت و

ديــن شــتاب يافــت .مثــالت قــانون مجــازات عمــومی ،مبنــای

زندگی جامعه را تنظیم می کند قواعدی که دولت و ملت ،ملزم

حقوقکیفری را به صورتی که در محـاکم شـر اجـرا مـیشـد،

به رعايت و احترام آن هستند .نظام حقوقى هر جامعهاى يعنـى

دگرگــون ســاخت .قــوانین «اصــول محاکمــات حقــوقی» و

مجموعــه قاعــدهها و ضــابطههايی کــه در شــرايط ج رافیـايى و

قوانین»«اصول و محاکمات کیفری» هم بر مبنای حقوق برخـی

تاريخى بر پايه خواستهها ،نیازهاى اقتصادى ،فرهنگى ،اجتماعى

کشورهای اروپايی تدوين شد .در حقوق خـانواده از سـنّتهـای

و سیاسى آن جامعه شکل میگیرند.

مذهبی به شدت حمايت میشد ،اما با تصـويب قـانون حمايـت

نظــام حقــوقی تجســم عینــی و خــارجی آرمانهــا ،اهــداد و

خانواده ،در برخی احکام آن تجديد نظر شد .مقررات امور مـالی

مبانیحقوق در قالب قوانین و مقررات حقوقی جامعه اسـت کـه

و قراردادها نیز با پارهای از اصول حقوق اروپايی سازگاری يافت.

طبقهبندیِ آنها ،با توجه به تنو بسیار گسترده و نیز دشـواریِ

سیر عرفی شدن قوانین ،فاصله گرفتن آن از شر و حتی تقابـل

يافتن مالک و معیار طبقه بندی ،به مناقشـات بسـیار انجامیـده

با آن ،تا  1856شمسی ادامه يافت.

است (.)5

پس از پیروزی انقالب اسالمی ايران ،مهمتـرين تحـول بنیـادين

نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ايران به لحاظ ماهوی و محتوايی ،بازگشـت بـه

حقــوق ايــران در ســیر تــاريخی خــود ،تحــوالت شــکلی و

فقه و قواعد شريعت بود .در اين تحـول ،فقـه و قواعـد شـريعت

محتوايیفراوانی يافته که همپـای تحـوالت اجتمـاعی ،سیاسـی،

مبنــای قــانون ي ـا دســت کــم معی ـار مشــروعیت آن در هنگــام

اقتصــادی و فرهنگ ـی (از قبی ـل تأس ـیس دولتهــای پادشــاهی

وضعقوانین ،مرجع تفسیر و تشريح قوانین در هنگام اجرا ،و نیـز

جديد ،حمله نظامی بیگانگان ،اعمال فشار آنـان يـا انقالبهـای

منبع تکمیلی در موارد خـ قـانونی قـرار گرفـت .منبـع مـادّی

مردمی) بوده است که اين تحوالت را به چنـد دوره طبقهبنـدی

حقوق کنونی ايران شريعت اسالمی است .اما نظام حقوقی ايران

کردهاند.

از نظر شکلی با حقوقِ نوشـته و خـانواده حقـوق رومـیــژرمنی

دوره معاصـــر حقـــوق ايـــران از مشـــروطه آغـــاز مـــیشـــود.

شباهت دارد.

نهضتمشروطه از جهت شکلی ،نظام حقوقی ايران را از صـورت

نخستین منبع اصلی حقوق ايران ،قانون اسـت .شـريعت و فقـه

نانوشته و نامدوّن به صورت حقـوقِ نوشـته و مـدوّن درآورد و از

اسالم ،عرد ،رويه قضايی و دکترين ،ديگر منابع حقوق ايراناند.

آن پس ،قانون ،دست کم در ادعا ،مبنای تنظیم روابط اجتماعی

 -5-0اقسام قوانین در نظام حقوقی ایران

و دادرسی قرار گرفت البته حرکت به سوی قانونِ نوشته قبل از

در نظام حقوقی ايران قانون به مفهوم عـام آن انـواعی دارد کـه

مشروطه آغاز شده بود.

بهترتیب اهمیت عبارتاند از:
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 -1قانون اساسی ،که چهار چوب کلی نظام سیاسی و اجتمـاعی
کشور را مشخ

کرده است.

علی بیگی

انســـان در پیـــدايش آن دخـــالتی نداشـــته و در صـــورت
استفادۀدرست هیچگاه به پايان نخواهد رسید ( .)5منابع طبیعی

 -2قوانین عادی يا پارلمانی ،که اصلی ترين و رايج ترين مصداق

بهطور اعم و جنگلها و مراتع بهطور اخ  ،در ادبیات توسعه در

قانون است و به تأسیسی ،امضايی و تفسیری تقسیم میشود.

روزگار ما ،بستر حیات و توسعه پايـدار محسـوب شـده و نقـش

 -8قــوانین غیـر پارلمــانی ،ماننــد تصــويب نامــهها ،آيیننامــه و

بیبديلی در حفظ منابع پايۀ آب ،خاک و گیاه ،در بهبود شرايط

بخشنامههای قوه مجريه و نهادهای خاص ،مانند بخشنامـههای

اکولوژيکی و اريه خـدمات زيسـتمحیطی و در تولیـد و تـأمین

صادر شده در قوۀ قضايیه ،مصوبات شورای استان ،شهر و روستا

علوفه برای احشام بهعهده دارند .زندگی جانداران اعم از انسان و

و تصمیمات کلی و نوعیِ شورای عالی انقالب فرهنگی در حیطه

يا ساير موجودات ،به منابع طبیعی وابسته بوده ،همـه جانـداران

صالحیت آن است (.)5

با عرصههای طبیعی پیوندی ناگسستنی و ديرينه دارند .بـديهی

حقوق و قوانین روستایی

است اگر از اين نعمات خـدادادی بـه طـرز بهینـه و بـه عبـارت

حقوق روستايی ،شاخه ای از حقوق اساسی و حقوق اداری است

روشنتر ،به شکلی کامالت علمی بهرهگیری نشود ،پیش از آنکـه

که موضو آن ،تنظیم رابطه مردم روستا با مسوولین و مـديران

تصور کنیم به ديگران آسیبی مـیرسـد ،ايـن انسـان اسـت کـه

محلی (دهیار و شورای روستا) ،حقـوق و تکـالیف آنهـا در برابـر

بیشترين لطمه را میبیند (.)7

يک ديگر و اصول ،اهداد ،وظايف و رو

انجام آنها ،اداره امور

تعریف منابع طبیعی در قانون

روسـتا و کیفیـت نظـارت مسـلولین روسـتا بـر رشـد مـوزون و

به موجب مصوبه مورخه  1871/91/14مجلس شورای اسـالمی،

هماهنگ روستا است .قوانین روستايی ،مجموعه مقـررات وضـع

منابع طبیعی عبارت اسـت از همـه عرصـه و اعیـانی جنگلهـا،

شده برای جامعه روستايی است تا به پشتوانۀ آنها مردم بتوانند

مراتع ،بیشههای طبیعی ،اراضی جنگلی ،چمنزارهـا ،بوتـهزارها،

زنــدگی راحــت و آســودهای داشــته باشــند و حقــوق طبیعـی و

نیزارها ،تاالبها ،مردابها ،اراضـی مسـتحد ،،اراضـی سـاحلی،

اجتماعی آنها حفظ شود.

اراضی موات ،اراضـی خالصـه ،اراضـی دولتـی ،اراضـی بیابـانی و

انوا قوانین روستايی از نظر منشاء:

کوهستانی ،کويرها ،شنزارها ،منابع خاک ،آبراههها ،بستر درياها،

 -1قوانین عرفی  .2مقررات دينی (شريعت)  .8قوانین مـدون

درياچهها ،خلیجها ،جزاير ،جنگلهـای دستکاشـت ،پارکهـای

(رسمی).

آبخیز ،پارکهای جنگلی ،نهالستانها و ايستگاههای تولید بذر و

در جامعه روستايی ،به دلیل روابط شخصی رو در رو و وابستگی

نهال و ذخاير ژنتیکی عمومی ،زيسـتبومهای طبیعـی و اجـزای

امور مردم به هم ،وجه عُرفی هنجارها قویتر بوده است و عرد،

آن ،جنگلها و مراتعی که در اجرای وظايف سازمان برای احیـا،

نقش مهمی در تنظیم روابط بین مردم داشته است (.)5

اصالح و تبديل منابع ايجاد میشـود و سـاير منـابع مشـابه کـه

تعریف و مفهوم منابع طبیعی

توسط وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمانها و واحـدهای تابعـه

منابع طبیعی از ثروتهای گرانبهـای هـر سـرزمینی اسـت .در

ايجاد شده يا میشود (.)6

کشورهای گوناگون تال
ارز

شده است تا به رو هـای گونـاگون،

اين منابع در حسابهای ملی بـرآورد شـود .برداشـتها و

 -5-9ارتباط دامداران روستتایی و عشتایري بتا منتابع
طبیعی

تعريفهای متفاوتی از منابع طبیعی وجود دارد .منابع طبیعی را

جنگلها از دير باز محل زنـدگی روسـتايیان و جنگـل نشـینانی

مجموعهای از مواهب و ثروتهای خدادادی که به صورت رايگان

بوده که زندگی معیشتی خـود را از جنگـل تـأمین میکردهانـد.

در اختیار بشر قرار گرفته و آدمـی از آن بـرای تـأمین مايحتـا

جنگل بهعنوان چراگاه دام ،پشتیبان تولیـد دامـداری ،عرصـهای

خود بهره میگیرد ،دانسته و به طور طبیعـی بـه وجـود آمـده و

برای تأمین زمین و تولید کشاورزی و محل تهیۀ مواد الزم برای
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ساخت و ساز خانههای روستايیان بوده است .از طرفـی ،پـس از

از منابع طبیعی اعم از منابع جنگلی و مرتعی در زمان حـال ،از

ملیشدن جنگلهـا و مراتـع در سـال  ،1841قـانون ملیشـدن

جملــه مســايل بس ـیار مهــم در رابطــه می ـان دام و دامــداری و

تمامی عرصه و اعیـان ،جنگلهـا را در اختیـار دولـت قـرار داده

منابعطبیعی است که دارای ريشـه هـای فرهنگـی و اجتمـاعی

است و قانون اساسی جمهـوری اسـالمی بـر آن صـحه گذاشـته

بسیار نابسامانی می باشند .دامداری سنتی در کشـور بـه دلیـل

است تا بر اساس مصالح عامه استفاده شود .فعالیت جنگلبانـان

محدود شدن چراگاهها و زير کشت رفتن منابع مرتعـی ،فشـار

نیز در اين راستا و بهمنظور مديريت علمی ايـن منبـع تجديـد

دام بر مرتع زياد بوده و روند تخريبی اين منـابع طبیعـی ادامـه

پذير سامان يافت.

دارد سیستم غیر اصولی چـرا و اسـتفاده بـی رويـه از مراتـع و

با توجه به طبیعت کشور (کوهستانها ،کوهپايهها و دشـتها) و

فقدان آگاهیهای الزم در ايـن زمینـه ،موجـب تخريـب منـابع

جنگلهای وسیع و مراتع سرسبز ،دامداری از گذشته تـا کنـون

طبیعی کشور میگردد (.)4

قابلیت بااليی در کل کشور داشته و نقش عمدهای از نظر درآمد

در مديريت علمـی جنگـل پیشبینـی میشـود کـه عرصـههای

و اشت ال برای عشاير و روستايیان دارد .وجـود عوامـل طبیعـی

بهرهبرداری شده بايد بر اثر زادآوری طبیعی يا نهالکاری ،دوباره

کوه ،کوهپايه و دشـت و تنـو اقلیمـی و گـرايش خـاص مـردم

به جنگلی با درختان مرغوب تبديل شود اما حضور دام اهلی در

سبب گرديده است که دامداری به شیوه يـیالق و قشـالق و يـا

جنگــل مــانع از انجــام ايــن کــار اســت .بنــابراين ،دامــداری

سنتی متداول باشد .در اين نظـام

حجـمچشـمگیـری از پیشـینۀ سیاسـتگذاری و بررسـی علــل

و معین است و کسـانی

تخريب جنگلها را به خود اختصاص میدهد ،بـهطوری کـه بـا

که عرفات و قانونات دارای حق چرا هستند میتوانند از مراتع سنتی

کنکا

منابع موجـود ،تقريبـات همـۀ جنگـلبانـان ،بهرهبـرداران

خود استفاده کنند .عرد معمول در دامداری سنتی بر اين است

معیشتی را عامل تخريب جنگـل دانسـتهاند بـه طـوری کـه در

که مرتع مشا بـوده ولـی دام دارای مالکیـت خصوصـی اسـت.

نهايت يکی از بارزترين سیاسـتهای اجرايـی ادارۀ جنگـلهـای

مراتع ثبت شده يا نشده عرفـات بـه افـراد و طوايـف و گـروههـای

شمال ،خرو دام و دامداران جنگلنشین از عرصۀ جنگلهـا بـا

معــین تعلــق دارنــد کــه مــیتواننــد از آن اســتفاده کننــد.

هدد تولید چوب برای مصرد صنايع است اما ايـن سیاسـت در

دامدارانسنتی بر اساس زمان معینی دام خـود را در حوزههـای

عمل چندان موفق نبوده و از طرد ديگر سیر تخريب جنگلهـا

طبیعی و ج رافیايی نگهداری میکنند.

همچنان ادامه يافته است (.)7

از طرفی ،روستايیان و دامداران (اعـم از دامـداران يکجانشـین و

وضع گذشته منابع طبیعی کشور

کوچ نشین) به دلیل شیوه زنـدگی و نـو معیشـت خـود ،بهـره

در حــدود نــیم قرنــی ،کــه از مــديريت منــابع طبیعــی کشــور

برداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی (مانند اراضی ،آب ،خاک،

میگذرد ،تال های متعـددی بـرای مـديريت منـابع طبیعـی و

جنگل و مرتع) محسوب میشوند و علیرغم داشتن تنها حـدود

بهبود وضعیت آنها انجام گرفتـه اسـت کـه در دسـتيـابی بـه

 83درصد جمعیت کشور ،حدود  79درصد از عرصههای طبیعی

اهداد مورد نظر کامالت موفق نبوده يا اينکه ارزيابی درسـتی از

کشور را در اختیار دارند ( .)8در مورد دامداری  32درصـد بـز و

نتايج آنها نشده است ( .)19در کشور ما منابع طبیعی تجديـد

بزغاله 34/2 ،درصد گوسفند و بره و نیز  79درصد گاو و میش

شـــونده را جنگـلهـــا ،مراتـــع ،آب ،خـــاک و تنـــو گونــهای

موجود ،در نواحی روسـتايی کشـور و عشـايری قـرار دارنـد کـه

تشــکیل میدهــد .در ايــن بــین ،جنگلهــا و مراتــع بــه دلیــل

ايندادهها روابط منابع طبیعـی و دامـدرای را بـه خـوبی نشـان

گســتردگی وســعت و ارز

آنهــــا از اهمیــــت ويــــژهای

میدهد ( .)3استمرار دامداری سنتی و شیوه بهرهبرداری بیرويه

برخوردارنــد و حفاظــت و احیــاء ايــن منــابع از مهـمتـرين

نگهداری در روستاها به رو

چراگاههای متعلق به هر ناحیه ،مشخ

فصلنامه انسان و محیط زيست شماره  ،44بهار76
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وظايف آحاد جامعه به شمار میرود .قـانون اساســی در اصــل

( .)12واقعیت ايـن اسـت کـه ظـرد  49سـال گذشـته تقريبـا

چهـل و پنجم با استناد به آيه نخست از سوره انفـال ،مالکیــت

ي ـکســوم جنگلهــای کشــور از ب ـین رفتــه ،مســاحت حــدود

جنگـلهـــا ،مراتـــع (اعـــم از مشــجر و غیرمشــجر) ،بیشــههای

29میلیون هکتاری به  12میلیون هکتار تقلیل يافته و با توجـه

طبیعی ،درياها ،رودخانهها ،کوههـا را بــهعنــوان انفـال و جـزو

به اينکه تنها  6/8درصد سطح کشور پوشیده از جنگل است ،ما

اموال عمومی شناخته و مالکیـت آن را در اختیـار دولـت قــرار

در روزمره کشورهای فقیر از نظـر پوشـش جنگلـی قـرار داريـم

داده است .همچنین اصل پنجاهم قـانوناساســی ،حفاظــت از

( .)18برآوردها نشان میدهد که حـدود  12میلیـون هکتـار از

محـیطزيسـت را وظیفـه همگانی قلمداد نموده و بر ممنوعیـت

سـطح کشـور از جنگـل پوشیده شده اسـت .البتـه ايـن سـطح

فعالیتهـــای مخـــرب آن تأکیـــد دارد .نگـــاهی تــاريخی بــه

اراضی جنگلی را نیز شامل می شود و چنانچه اراضی جنگلی را

مجموعــه اقــدامات و برنامــههای عمرانــی توســعه کشــور نشــان

لحاظ ننمايیم سطح جنگلها به  8/6میلیــون هکتــار تقلیــل

مـیدهـد که اگر چـه تقريبـات در تمـامی برنامـهها بـر ضـرورت

مـــیيابد .در تقســیمبندیهای متـــداول ،تنهـــا بخشـــی از

حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و توسعه آن تأکید شـده اسـت

جنگـلهـای شـمال کشــور بــا سـطحی معـادل  8/1میلیـون

لکن به اعتقـاد اغلـب کارشناسـان و دســت انــدرکاران منـابع

هکتار ،جزء جنگلهای تولیـدی يـا تجـارتی محسـوب میشـود

طبیعی کشور شدت تخريب اين منابع روندی افزايشی داشـته و

و مـابقی را بايـد تحـت عنـوان جنگـلهـای حفــاظتی طبقــه

تحت کنترل در نیامـده اسـت .در واقـع ،عـواملی ماننـد رشــد

بنـدی نمـود .برآوردها نشان میدهد که علـیرغم انـدک بـودن

روزافـزون جمعیـت ،ت ییـر کـاربری نامتناسب اراضی جنگلی و

سطح جنگلهای تولیدی ،سـاالنه حدود  2/7میلیون متر مکعب

مرتعــی بــرای تــأمین نیازهــای توســعه کشــور ،ناهمــاهنگی

چوب کـه عمـدتات بـرای نیازهــای تــأمین ســوخت و مصـارد

دستگاههای اجرايـی ،حـذد مـديريتهای مردمـی بـه دنبــال

روستايی است از سطح جنگلهـای کشــور (اعــم از شــمال و

ملـیشــدن جنگـلهــا و مراتـع و جـايگزين نشـدن مـديريت

خـار از شـمال) برداشـت میشـود .عـالوه بـر ايــن ،عوامــل

کارآمد به جای آن ،ابهام و نارسايی در قـوانین و مقررات موجود

ديگـری چـون حضـور گســترده جنگلنشـینان در عرصـههای

و ضعف حمايتهای مراجع قضايی از اجرای ايـن قـوانین ،عـدم

جنگلی ،دامداری و زراعت در جنگل ،تصـرد اراضـی جنگلـی و

توجه به تخص

و شايستگی در مديريت های دسـتگاه متـولی

ت ییر کاربری آن بر شدت تخريب جنگلها افزوده است (.)1

منابع طبیعـی و از جمله مواردی بوده و هست کـه در تشـديد

مراتع

روند تخريب اين منابع تـاثیر داشـته است (.)1

در سه دهه اخیر منابع طبیعـی تجديـد شـونده بـهويـژه مراتـع

وضع موجود منابع طبیعی کشور

بهشدت تخريب شده بهطوری کـه کشـور را بـا بحرانـی عمیـق

جنگلها

مواجه نموده است .تخريب و انهدام مراتع کشور ما را با دشواری

جنگــلهــا در حــال حاضــر حــدود  81درصــد ســطح زمــین را

های سهمگینی نظیر سیلهای ويـرانگـر ،کمبـود آب شـهرها،

پوشیدهاند ،در حالیکه کـه قبـل از انقـالب صـنعتی در جهـان

طوفانهای خـاک و شـنهـای روان و بـاالخره آلـودگی محـیط

حدود  77درصد جنگل وجود داشته است و اين در حالی اسـت

زيست روبرو خواهد کرد .مراتع اکوسیستم هايی طبیعی هستند

که روند تخريب جنگل همچنـان ادامـه دارد ،شـايد در آسـتانه

که مشخصه اصلی آنها پوشش گیاهی بومی میباشد و بیشترين

نابودی است .از ديرباز جنگل به عنوان منبع مهـم بـرای تـامین

سطح کره زمین به مراتع اختصاص يافته بهنحویکه مراتع ،%48

غذا ،چوب ،هیزم برای تولید گرمـا و تنـو زيسـتی بـوده اسـت

جنگلها  ،%13اراضی کشاورزی ،%29مناطق مسکونی -صـنعتی

( .)11بهعالوه ،يکی از منابع تأمین درآمد کشور ،منابع طبیعـی

 %4و اراضی بدون استفاده ( مانند يخچالها و قلل کوهها ) %15

و جنگلها میباشند  .جنگلها از امالک خالصه خال

میباشند

سطح زمین را پوشاندهاند (.)14
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از وسعت و نو مراتع کشور ،ارقام و انـوا مختلفـی اريـه شـده

بیابان هستند را نیز بـه مسـاحت مزبـور اضـافه نمـود .در سـال

اسـت .تـازه تـرين آمارهـا سطح  79میلیون هکتار مراتع کشور

 ،1831سـازمان جنگـلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشور ،مطالعات

را به سه دسته تقسـیم کـرده اسـت .مراتـع خوب تا متوسط بـا

شناسـايی کـانونهـای بحرانـی تحـت تــأثیر پديـده شـنهای

سطحی معادل  8/7میلیون هکتار ،مراتـع متوسـط تـا ضــعیف

روان (فرسايش بادی) را به اتمام رسانده اسـت .بـر اسـاس ايـن

 8/86میلیــــــون هکتــــــار و مراتــــــع ضــــــعیف تــــــا

مطالعات 6/17 ،میلیون هکتار از اراضی  12استان کشور درگیـر

خیلــیضــعیف  4/48میلیــون هکتــار اسـت .آمارهـای اريـه

پديـده شـنهـای روان هستند .از اين سطح ،حـدود  6میلیـون

شده توسط سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشـور حـاکی

هکتار بحرانی شناسايی شـده و نیـاز به عملیات تثبیـت دارنـد.

از وابستگی معیشت  799هـزار خـانوار عشــايری و روســتايی

نگاهی به تاريخچـه اقـداماتی کـه در زمینـه بیابــان زدايــی و

بـه مراتـع کشـور و استفاده  69تـا  38میلیـون واحـد دامـی از

تثبیت شن در سطح کشور انجام شده است نشان میدهد که از

اينمنابع در طول سال است .با توجه بـه اينکـه در مهـمتـرين

سال  1884انجام عملیات تثبیت شنهای روان و بیابانزدايی به

شرايط ،مراتـع کشـور تـوان تولیـد سـاالنه  6/19میلیـون تــن

ويژه در اطـراد شـهرهای بـزرگ مانند کرمان ،يـزد ،سـبزوار و

علوفه خشک قابل استفادۀ دام را دارد ،و اين میزان علوفه ،تنهـا

غیره مورد تأکید قرار گرفتـه و ماحصـل آن ايجــاد بــیش از 2

جوابگوی نیازهای غذايی  86میلیون واحد دامـی بـرای مـدت

میلیون هکتار جنگلهای دست کاشت بیابـانی اسـت .علـیرغم

6ماه در طول سال است ،وجود عــواملی ماننـد چـرای بـیش از

گسـتر

پديـدۀ خشکسالی و توجه جهانی بـه امـر مبـارزه بـا

ظرفیت تولید مراتع ،تـامین نیازهـای سـوخت بهـرهبــرداران و

بیابانزايی ،گزارشات موجـود حـاکی از کـاهش قابـل مالحظـه

عشاير از گیاهان مرتعی ،ت ییر کاربری اراضی مرتعی به تخريـب

عملیات بیابانزدايی در سالهای اخیــر اســت .شــايان ذکــر

مراتـــع کشـــور رونــدی تشــديد يابنــده بخشــیده اســت کـــه

است کشور ايران در سـال  1865بـا تصـويب مجلـس شــورای

ايـنموضـو بـه بیابـانی شــدن ســطوح گسـتردهای از کشـور

اســـالمی بـــه عضــويت «کنوانســیون مقابلــه بــا بیابــانزايی و

خواهد انجامید .از جمله راهکارهايی که در طول برنامههای پنج

خشکسالی» درآمده است .بر اساس اين کنوانسیون ،کشـورهای

ساله توسـعه کشـور بـرای بهبـود وضـعیت مراتـع مـورد عمـل

عضـو مکلـف شـدهانـد برنامـه عمـل برای مبارزه با بیابـانزايی

قرارگرفته ،واگذاری حق بهرهبرداری از مراتــع بـه بهرهبـرداران

را تـدوين و بـهاجـرا گذارنـد .از آن تـاري تـاکنون پیشنـويس

عرفــی در قالــب اجـــرای طـرحهـــای مرتـــعداری اســـت کـــه

برنامۀ عمل يا اقدام ملی مبارزه بـا بیابـانزايــی تــدوين شـده

درحـال حاضر برای حدود  22میلیون هکتار طرحهای مـديريت

است لیکن از تصويب و اجرای آن در سطوح کالن اجرايی کشور

مرتع تهیـه شـده اسـت کـه حـدود  11میلیـون هکتـار آن بـا

که حیطـه آن از شرح وظايف وزارت جهاد کشاورزی فراتر است

مشارکت بهرهبرداران در حـال اجراسـت .اجـرای ايـن طـرح تـا

خبری نیست (،)1

حدودی توانسته روند تخريب را کاهش دهد (.)1

 -5-7-4آبخیزداري

بیابان

هر چند آبخیزداری جزء منابع نیست لیکن با توجـه بـه تعريـف

آمارهای موجود نشان می دهد اراضی بیابانی و کويری کشور بـا

آن« :علـم و فـن مديريت بهینۀ سرزمین با تأکیـد بـر حفاظـت

سطحی معادل 84میلیون هکتار 29/6 ،درصد از گستره کشــور

منابع آب و خاک» در اين حیطه مـورد بررسـی قـرار میگیـرد.

را پوشـانیده اســت .هرچنــد بــا تعريفـی کـه بـرای «پديـدۀ

سطح حوزههای آبخیز کشور بر اسـاس تعـاريف مختلــف بـین

بیابانزايی» وجود دارد ،بايد سـطوح بسـیار وســیعی از مراتـع،

 199تــا  189میلیــون هکتــار بــرآورد میشــود .از ايــن میــزان

اراضی کشاورزی و جنگلهای کشور که در خطر تبديل شدن به

حـداقل  85میلیــون هکتـار در حـوزه آبخیـز سـدهای کشـور
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فصلنامه انسان و محیط زيست شماره  ،44بهار76

در تمام کشور اعم از قطعات متصل يـا

واقعشده است و مـابقی در حـوزه آبخیـز رودخانههای مـرزی و

مالکیتزمین هر شخ

يا خار از حوزه سدها قراردارند .با توجه به اينکه کشـور ايـران

مجزی مجموعات چهـار صد هکتار (آيش و زير کشـت) از اراضـی

بـهدلیـل از بـین رفـتن پوشـش گیـاهی و تخريـب سـرزمین از

آبی و يا هشتصد هکتار (آيش و زيـر کشـت ) از اراضـی ديـم و

نــر بســیار بـــااليی در میــزان فرســايش خــاک در مقايســه بــا

باير و يا مقداری زمین آبی و ديم و يـا بـاير اسـت کـه مجمـو

متوسطجهانی برخـوردار اسـت ،فعالیـتهای آبخیـزداری توجـه

آنها نبايـد از حداکثر زمین ديم و باير مجـاز تجـاوز کنـد (هـر

ويـژهای را میطلبـد .آمارهــای موجـود نشـــان مـیدهــد کـــه

هکتار آبی  -معادل دو هکتـار ديـم و باير محسوب خواهد شـد)

تاکنون کمتر از  18درصـد از حـوزه آبخیـز سـدها معـادل 8/2

و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشـخی

خـود را بـه

میلیـون هکتـار و در خار از حوزه سدها 12/5میلیـون هکتـار

مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نمايد .عالوه بر

معادل  26درصد حوزه های مورد نیـاز تحـت پوشـش عملیـات

ايــن مصــوبه ،مــیتــوان از تصــويبنامه قــانون ملـــی شـــدن

آبخیزداری قرار گرفته است .ايـن آمارهـا گويـای ايـن واقعیــت

جنگـلهـای کشـور مصـوب  1841/19/26نـام بـرد .مـاده  1و

است که در برنامهريزیهای توسعه ،به آبخیزداری توجه جــدی

تبصره ذيل آن از کلیدی ترين مواد هستند کـه بـه موجـب آن،

نشـده اسـت .در برنامههای اول تا سوم توسعه ،احدا ،سـدهای

از تــاري تصــويب ايـن مصــوبه قــانونی ،عرصــه و اعیـانی کلیـه

بزرگ و متوسط مورد تأکید قرار گرفت لکـن سـرمايهگذاری بـر

جنگلهـا و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز

روی مسـايل کنتـرل فرسـايش خـاک در باال دســت سـدهای

و اموال عمومی محسوب و متعلـق به دولت است ولو اينکه قبل

کشور و جلوگیری از رسوبگـذاری در درياچـۀ ســدها بســیار

از اين تاري  ،افراد آن را متصـرد شـده و سـند مالکیـت گرفته

انـدک و نامتناسب بوده است (.)15

باشند .حفظ ،احیاء و توسعه منابع فـوق و بهرهبـرداری از آنهـا

نظام حقوقی مالکیت زمین در ایران

بـه عهـده سـازمان جنگلبانی ايران است.

قبل از انقالب اسالمی ،اراضی کشور به سه دستۀ اراضی دولتـی،

در اين رابطه ،ريشه پديده زمینخواری را میتوان در تبصره يک

اراضـی متعلــق بــه خانـدان شاهنشـاهی و اراضـی خصوصـی

اين ماده جستجو کرد .به موجب اين تبصره ،سازمان جنگلبانی

(اربــابی) تقس ـیمبندی م ـیشـــدند بعـــد از انقـــالب اســالمی،

مجاز است بهرهبرداری از منابع فوق را راسات عهدهدار شـده و يـا

بامصادره اموال خانـدان شاهنشـاهی بـه نفـع دولـت جمهـوری

با انعقاد قراردادهای الزم به عهده اشخاص واگذار کند .در مـورد

اسـالمی ايـران در حال حاضـر نـو مالکیـت اراضـی ايـران بـه

مالکیـت اصـلی اراضی نیز با توجه به قوانین و مقررات موجـود

دودسته اراضی متعلـق بـه دولـت (اشـخاص حقوقی يـا حقـوق

میتوان گفت که مالکیت اراضی شهری و موات در اصل متعلـق

عمــومی) و اراضــی متعلــق بــه افــراد و اشــخاص خصوصــی

به دولت است .بهجزء مـواردی کـه در جريـان واگـذاریهـا بـه

قابلتقسیمبندی است ( .)17برای مطالعه و درک نظام حقـوقی

اشخاص خصوصی منتقل شدهاند .از جمله اراضی موات ،ملـی و

مالکیت اراضی در ايران بايـد بـه روابـط میـان مالکیـت اراضـی

باير با توجه به قوانین فعلی در اختیار دولت جمهـوری اسـالمی

بخش عمـومی و بخـش خصوصـی و سرگذشـت سیاستهــای

ايران است .بـهعنوان مثـال ،مـاده  7قــانون زمــین شـهری در

تقنینـی در اين زمینه به سالهای دهۀ نخست قـرن شمسـی و

اينخصوص مقرر میدارد« :کلیه زمینهای مـوات شـهری اعـم

همچنـین آمـوزههـای فقهـی (انفـال ،حیازت مباحات و غیـره)

از آنکـه در اختیار اشخاص يا بنیادها و نهادهای انقالبی دولتی

رجو نمود .قانون اصالحات ارضی مصوب  1887در اين زمینـه

و يـا غیـر دولتـی باشـد در اختیــار دولـت جمهـوری اسـالمی

نقطه عطف محسـوب مـیشـود کـه طـی آن ضـمن شناسـايی

است و اسناد و مدارک مالکیت گذشـته ارز

قــانونی نــدارد.

مالکیـت خصوصـی ،قواعـد و حداقلهايی برای مالکیـت اراضـی

ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و

اتخــاذ شــد .مــاده  2اي ـن قــانون ،مقـــرر مـــیکـــرد حـــداکثر

شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نماينـد مگـر آنکـه
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ازتاري  1856/11/22توسط دولت واگذار شده باشد .بـر طبـق

مجرمانه متعددی مانند ت ییر غیر قــانونی کــاربری و تصــرد

ماده  8قانون اراضی مستحد ،و سـاحلی مصــوب 1854/4/27

غیر قانونی زمینهای عمومی ،زمینۀ حقوقی الزم را برای مقابلـه

"کلیـه اراضی مستحد ،کشور متعلق به دولت است و اشـخاص

با اين عمل ايجاد کردهاند ( .)16از جمله برخی از مهمترين اين

حـق تقاضـای ثبـت آنهـا را ندارند و در صـورتی کـه نســبت

قوانین که ارتباط بیشتری با منابع طبیعی دارد عبارتند از:

بـه اراضـی مـذکور درخواسـت ثبـت شـده باشـد آن درخواست

 -تصاحب غیر قانونی اراضی ملـی و دولتـی (مـاده  779قـانون

باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضـی مزبـور را

مجازات اسالمی)" :هـر کـس بـه وسـیله صحنهسـازی از قبیـل

از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی يا ساير سازمانهـای دولتـی

پیکنی ،ديوارکشی ،ت ییر حد فاصـل ،امحـای مـرز ،کرتبندی،

کــه در آنهــا تصــرفاتی دارنـــد بـــا تأيیــد وزارت کشــاورزی و

نهرکشی ،حفر چاه ،غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار

منابعطبیعی بپذيرند" (.)16

تصرد در اراضی مزروعی اعم از کشت شده يا در آيـش زراعـی،

نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواري

جنگـلهـا و مراتـع ملـی شـده ،کوهستان ،باغهـا ،قلمسـتانها،

با آنکه قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیـت بـرزمــین،

منابع آب ،چشـمهسـارها ،انهـار طبیعـی و پـارکهــای ملــی،

حمايـت از حقـوق مالکانه و جلوگیری از ت ییر کاربری و تصرد

تأسیسات کشـاورزی ،دامـداری ،دامپـروری ،کشـت و صـنعت و

غیرقانونی زمین در نظام حقوقی ايران به تصويب رسـیده اسـت

اراضی موات و باير و ساير اراضی و امالک متعلـق بـه دولـت يـا

اما در عمل مقابله با شیو پديـده موسـوم بـه زمــین خــواری

شــرکتهای وابســته بــه دولــت ي ـا شهرداریهـــا ي ــا اوقــاد و

در کشور با مشکالت عديدۀ حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی رو بـه

همچنین اراضـی و امـالک و موقوفـات و محبوســات و اثــال،

رو اسـت .اساسـات يکـی از مشکالت عمده در اين زمینه ،فقـدان

باقیـه کـه بـرای مصارد عامالمنفعه اختصاص يافته يا اشـخاص

تعريفی روشن از اين پديده ضد اجتمـاعی و چنـد بعدی بـودن

حقیقی يا حقوقی بهمنظـور تصـرد يـا ذیحـق معرفـی کـردن

عوامل آن است .در قوانین موضـوعه ايـران عنـوان مجرمانــهای

خـــود يـــا ديگـــری ،مبـــادرت نمايـــد يــــا بــــدون اجــــازه

تحـت عنـوان "زمینخواری" وجود ندارد و اين اصطالح بیشـتر

سـازمانحفاظـت محیطزيست يا مراجع ذیصالح ديگر مبادرت

در عرد اداری و اجتماعی روا پیـدا کرده اسـت .بـا ايـن حـال

به عملیاتی نمايـد کـه موجـب تخريـب محیطزيسـت و منـابع

میتوان مصاديق اين جرم را چنین بیان کرد :جعل سند ،تصرد

طبیعی گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرد عدوانی يا ايجاد

اراضی بستر و حريم رودخانهها و منابع طبیعی ،ت ییـر کـاربری

مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مـذکور نمايـد بـه مجـازات

اراضی زراعی بـاغهـا و تبديل آنها به اراضـی بـاير و در نهايـت

يـک مـاه تـا يـک سـال حبس محکوم میشود .دادگاه موظـف

الزام مراجع قانونی بـه تجـويز ت ییـر کـاربری و ت ییـر کـاربری

است حسب مورد رفع تصرد عــدوانی يــا رفــع مزاحمـت يـا

اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طريق جلب موافقت

ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد".

شهرداریهـا و کمیسیون موضو مـاده  5قـانون شـورای عـالی

 -تجاوز به جنگلها ( ماده  55قانون حفاظــت و بهـرهبــرداری

آنهــا بــه قیمتـی بـاالتر اسـت.

از جنگـلهـا و مراتـع مصوب " :)1847/95/25هر گونه تجـاوز

شهرسازی بـه منظـور فـرو

بنابراين در هر عمل زمینخواری حداقل دو عنصر مـادی ت ییـر

به جنگلها و مراتع و بیشهها و اراضی جنگلـی ملی شده ممنو

غیرقـانونی کاربری زمین و تصرد غیرقانونی زمـین وجـود دارد

است و بر حسب مورد مشمول مقـررات قــانون جلــوگیری از

که ممکن است همراه با هم و يا به صورت مجـزا انجـام بگیرنـد

تصـرد عدوانی خواهد بود".

( .)17قــوانین و مقــررات جزايــی ايــران بــه صــورت مســتقیم

 -ت ییر کاربری زمین (ماده  1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی

"زمـینخـواری " را جـرم انگـاری نکردهاند امـا تحـت عنـاوين

و باغها)" :به منظـور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم

34

علی بیگی

فصلنامه انسان و محیط زيست شماره  ،44بهار76

و بهرهوری آنها از تـاري تصـويب ايــن قـانون ،ت ییـر کـاربری

است زيرا که به رغم گذشـت بـیش از  49سـال از ملـی شـدن

اراضی زراعی و بـاغهـا در خـار از محـدوده قـانونی شـهرها و

جنگلها و مراتع ،هنـوز از لحـاظ حقـوقی وضـعیت ايـن منـابع

شهرکها جزء در موارد ضروری ممنو مـیباشـد" ( .)1بـديهی

ب ـهطــور کامــل مشــخ

نگرديـــده اســـت و حـــدود و ث ـــور

است بـا عنايـت بـه سـودآوری زيـاد بخـش مسـکن و زمـین و

عرصــههای ملــی از مســتثنیات حق ـوقی اشـــخاص حقیقـــی و

انگی ـزهبــاالی فرصــتطلبــان در اي ـن بخــش در کســب منــافع

حقـوقی منفـک نیسـت .شاهد اين مدعی پیش بینـی بنـد ( )

زودهنگام و نامشرو  ،پديده منفور زمـین خـواری همچنـان در

ماده  77اليحه برنامه چهارم است که در آن بـر اتمـام عملیـات

آينده نیز بهعنـوان تهديـد و چالشـی محـرز دامـان بسـیاری از

نشده ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات و اخـذ اسـناد اراضـی

آب

ملی و دولتی تا پايان برنامه چهارم تأکید شده اسـت .همچنـین

و قیمـت

علیرغم تعیین مجـازات بـرای تصـرد اراضـی منـابع طبیعــی

عرصههای بی پناه منابع طبیعی بهخصوص در نواحی خو
و هوا و اطراد شهرها و نواحی صـنعتی و دارای ارز
باال را خواهد گرفت (.)13

موضـو ماده  55قـانون حفاظـت و بهرهبـرداری از جنگلهـا و

واگذاري اراضی و آثار آن بر تخریب منابع طبیعی

مراتع ،بهدلیل عدم اجرای اين قانون و طرح مباحثی چون ايجاد

از مهمترين مسايلی که با اصل حفظ منـابع طبیعـی در تضــاد

اشت ال و خودکفايی در محصـوالت کشــاورزی طـی  25سـال

بـوده و منجـر بـه تخريب آن در سطوح گستردهای شده است،

اخیر حداقل  676هـزار هکتـار از عرصـه منـابع طبیعـی مـورد

موضـو واگــذاری عرصــههای منــابع طبیعــی و تبــديل آن بــه

تجـاوز و تصرد قرار گرفته است .گزارشـات ارايـه شـده توسـط

کاربریهای مختلف است .هـر چنـد ايـن موضـو بررسـیدقیق

سازمان جنگـلهـا و مراتـع کشـور نشـان میدهـد کـه از ايـن

و همه جانبهای را میطلبد ،لکن نبـود مطالعـات کـافی و عـدم

میزان حدود  77هزار هکتار را عرصههای جنگلـی و  773هـزار

آمايشـــــی و

هکتار مـابقی عمومـات از مراتـع کشـور بـوده اسـت .ذکــر ايــن

زيســتمحیطــی در امــر واگــذاری قــانونی عرصهها ،گويای

نکتـه ضروری است که آمار فـوق ،بـر پايـه پرونــده تخلفــاتی

واقعیت مزبور است .نگاهی گذرا به واگذاریهای انجام شده کـه

اسـت کـه از طـرد ادارات منابع طبیعی تشکیل شده است و با

اغلب آنها به استناد قوانین انجام شده است نشان میدهـد کـه

توجه به ضعف تشـکیالتی و کمبـود پرسـنل حفـاظتی ،سـطوح

پس از ملی شـدن جنگلها و مراتع کشور ،ضـوابط و معیارهـای

وسیع ديگری را نیز میتوان متصور شد که مورد تصـرد واقـع

فنـی و زيسـتمحیطـی مبتنـی بـر مديريت سرزمین و کاربری

شــده اســت .در خصــــوص اثــــر قــــوانین بــــر تخريــــب

بهینه اراضی آنچنان کـه بايـد و شـايد مـدنظر قــرار نگرفتـه و

جنگــلهــا و مراتــع و تبــديل آن بــه کاربریهای غیر ،نیـز

نمیگیرد .بخشهای مختلـف اقتصـادی ،اجتمـاعی و انتظــامی

میتوان به موارد زير اشاره کرد:

وجـــود ضــــوابط و معیارهـــــای مشـــــخ

همـواره طالب توسعه کمی دستگاهها و زيربخشهای خود بـوده

• تصويب ماده واحده قانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختالفـی

و در اين میـان اراضـی ملی که بهعنوان انفال و به صورت وديعه

موضـــو اجـــرای مــاده  57قــانون حفاظــت و بهرهبــرداری از

برای نسـلهای آينـده بـه نســل حاضــر سـپرده شـده اسـت،

جنگلهــا و مراتــع -مصـــوب  1876/92/27مجلــس شــورای

روبهزوال گذاشته است .از طـرد ديگـر ،عـالوه بـر واگــذاری و

اسالمی ،آراء صادر شده توسط کمیسـیونهـای موضـو مــاده

ت ییر کاربری قانونی اراضی منابع طبیعی ،تصـرد غیرقــانونی و

( )57را تا قبل از سال  1876غیرشرعی تشخی

و به اشـخاص

تجـاوز بـه ايـن عرصهها ،شدت تخريب را توسعه بخشیده است.

ذینفع اجـازه داد تا نسـبت بـه آراء قطعـی اراضـی ملـی شـده

در ايــن میــان ،نقــش قــوانین مختلــف در واگــذاری عرصــهها و

اعتراض نمايند .تصـويب ايــن قــانون در عمـل باعـث گرديـد

بسترسازی برای تصرد و تخريب عرصههای جنگلی و مرتعـی و

درسطح کشور بیش از  599هـزار هکتـار از اراضـی کــه قــبالت

همچنین عدم اجرای به موقع قوانین از اهمیت خاصی برخوردار

داده شـده بـود ،بـهعنوان

بهطور قطعی ،منـابع ملـی تشـخی
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مستثنیات شناخته شـود و مالکیـت آن از دولـت سـلب گـردد.

شـده در مراجـع قضـايی در سـال  1868بـه تصــويب رسـیده

اينموضو عالوه بر کاهش سطح عرصههای منـابع ملـی ،باعـث

است اين قانون عالوه بر آنکـه مجـوز قـانونی واگـذاری ارضــی

درگیری بیش از حد ادارات منابع طبیعی شده است بـه نحـوی

ملـی تحـت تصرد را صادر نمود ،نه تنها باعث کـاهش تخريـب

که بیش از  69درصد فعالیتهای اين دستگاه کـه قاعـدتات بايـد

نشد بلکه بسیاری از افراد که شاهد تصرد اراضی منابع طبیعـی

صرد امور حفظ ،احیاء و توسعه منـابع طبیعـی شـود ،بـر روی

بودنــد بــا مشـــاهده رونـــد واگـــذاری قـــانونی آن اراضــی بــه

جنبـههـــای حقـــوقی و مالکیـــت زمـــین متمرکــز شــده و از

متجاوزين ،به فکـر تصـرد افتادنــد و بخشــی از عرصـههــای

ارايـه شـده توسـط سـازمان

منـابع طبیعی که تا آن زمان از گزند تجاوز مصـون مانـده بـود

جنگلها ،مراتع و آبخیـزداری نشـان میدهـد طـی ســالهـای

بـاايـن رويکـرد تخريـب شد .از طرد ديگر ،برخی از متجاوزين

 1862ل ايـت  ،1832در اجرای ماده واحده مزبـور ،حـدود 18

به امید تمديد و اصالح قـانون همچنــان بــه کـار خـود ادامـه

میلیون هکتار اراضی مـورد اعتـراض واقـع شده است طی ايـن

میدهند .جالب توجه اينکه در حال حاضـر در برخـی منـاطق

دوره زمانی حدود  79هزارفقره رای صـادر شـده کـه نتیجـه آن

بـــهويــژه شــمال کشــور افــرادی کــه بـــه تصـــرد و تخريـــب

کاهش  845هزار هکتار از سطح اراضـی ملـی و افـزايش آن بـه

منـابعطبیعـی مـیپردازنــد صـرفات بـه انگیـزه تشـکیل پرونـده

مسـاحت مسـتثنیات کشور بوده است.

تخلــف و ثبــت آن در مراجــع قضــايی مبــادرت بــه ايــن عمــل

• در اجرای اليحه قانونی اصالح قانون نحوه واگـذاری و احیــاء

مینمايند و امیدوارند در آينده اين پرونده ،مدرکی معتبر بـرای

اراضـی در حکومـت جمهـوری اسـالمی ايـران مصــوب 1857

واگـذاری و تصرد قانونی آنان شود .مواردی که در صـدر بـدان

شـورای انقـالب ،تـا پايـان ســال ،1832بـیش از  1899هـزار

اشــاره شــد ،صــرفات بــه تــيثیر قـــوانین در واگـــذاری و تبــديل

هکتار از اراضی ملی و دولتـی بـه اشـخاص حقیقــی و حقـوقی

عرصههای منـابع طبیعـی پرداختـه اسـت و جـای آن دارد کـه

واگذار شده است که  49درصد آن بــرای اجــرای طـرحهــای

عوامل ديگری مانند جايگاه دستگاه متولی منابع طبیعی کشـور

کشـــاورزی بــوده و مــابقی آن در اجــرای مــاده  82آئــین نامــه

و ت ییـرات شـديد تشـکیالتی در طـول تـاري فعالیـت آن ،نـا

اجرايی اليحه قانون مزبـور بـرای اجرای طرحهای غیرکشاورزی

متجانس بودن وظیفه حفـظ ،احیــاء ،توســعه و بهـرهبــرداری

اختصاص يافته است .همچنین بیش از  349هزار هکتار ديگر از

اصولی از منابع طبیعی با ساير وظـايف کــه بــر عهــده وزارت

عرصههای منابع طبیعی در اجـرای مـواد قـانونی ديگـر ماننــد

جهـــاد کشـــاورزی اســــت -ماننــــد افــــزايش تولیــــد

مـاده 65قـــانون وصـــول برخـــی از درآمـــدهای دولـــت،

محصــــوالت زراعــــی و بــــاغی و يــــا تولیــــد و تــــأمین

مــــاده  84قــــانون حفاظــــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و

فرآوردههای دامی که تحقق اين وظـايف در صـورت عـدم بهـره

مراتعکشور و ماده  27دستورالعمل ضـوابط و شـرايط واگـذاری

وری و افـزايش راندمان در واحد سطح ،مستلزم ت ییـر کـاربری

اراضی ملی و دولتی ،به اشخاص حقیقی و حقوقی واگـذار شـده

گسترده عرصههای منابع طبیعی و تبديل آن به اراضی زراعی و

اسـت .مالحظه میگـردد کـه در مجمـو  2139هـزار هکتــار

باغی است و يا بـر تـأمین علوفــه دام از مراتــع و بهرهبـرداری

ديگـر از عرصـههـای منـابع طبیعـی عـالوه بـر سـطوح تبـديل

بیش از ظرفیت مراتع تاکید دارد ،نیز مـد نظر قــرار گرفتــه و

وظیفهاصلی بازمانده است .گزار

قرار گیـرد .واقعیـت آن اسـت کـه

شده در بند ( ،)1واگذار و ت ییر کاربری يافته است.

بهطـور مفصل مورد کنکا

• قــانون اصــالح مــاده ( )84قــانون حفاظــت و بهرهبــرداری از

مباحث و شعارهايی که به فراخور نیازهای کوتاه مــدت جامعـه

جنگلها و مراتـع کشور نیز از ديگر مواردی اسـت کـه بـاهـدد

مطرح میشـود ماننـد ايجـاد اشـت ال در بخــش کشــاورزی و

کـاهش پرونـدههــای مفتوحــه و بـال تکلیـف اراضـی تصــرد

خودکفـايی در محصوالت کشاورزی و توسعه بیرويه باغـات در
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علی بیگی

سطح کشور بـه دلیــل مزيــتهای اقتصـادی ،چنانچـه بـدون

ريال) .نگاهی به عملکرد اين طرح طی  4سـال (تـا پايـان سـال

مطالعه و ارزيابی اثرات آن در بلند مدت مورد عمـل قرار گیـرد،

 )1831نشـان میدهـد از هـدد پیشبینـی شـده ( 499هـزار

نتیجهای جز تخريب بیش از پیش منـابع پايـهای کشـور در بر

هکتار باغ) تنها  55درصـد آن محقـق شده است و مهمتر آنکـه

نخواهـد داشت .بخش کشاورزی خود رقیب سرسختی در کنـار

کمتر از  25درصد اراضی تبديل شده به بـاغ از اراضــی ملـی و

ساير بخشها برای تصـرد و اسـتفاده از اراضـی منـابع طبیعـی

دولتی است و مابقی را اراضی شخصی و يـا مسـتثنیاتی شـامل

است .بدون شک بايد پذيرفت فرآيند توسعه در کشـور نیـاز بـه

میشود که با اعطاء تسـهیالت يارانـهدار از طـرد وزارت جهـاد

اختصاص اراضی برای فعالیتهـای مختلــف خواهــد داشــت،

کشاورزی به بـاغ تبـديل شـده اسـت .بـه عبـارت ديگـر هـدد

لکـن نکتهای که در اين بـین بايـد مـورد توجـه قــرار گیــرد،

اصــلی طــرح کــه همانــا واگــذاری اراضــی ملــی و دولتــی بــه

اختصـــاص و ت ییـــر کـــاربری اراضــی بـــر اســـاس ضـــوابط و

بهرهبرداران عرفی و روستايیان به منظور ايجاد اشت ال پايـدار و

معیارهـای آمـايش سـرزمین و اسـتفاده بهینـه از اراضی اسـت

کاهش فشار بر منابع طبیعی بوده است کامالت جـای خـود را بـه

و رقابــت بــرای توســعه بخشهــا بــدون لحــاظ نمـــودن تفکـــر

هدد ديگری شامل تبـديل اراضــی زراعـی و سـاير اراضـی بـه

مـديريت يکپارچه و نظاممنـد ،آثـار و نتـايج مطلـوبی را در بـر

باغات داده است که اين هدد ،جايگاه چندانی در طــرح اولیـه

نخواهد داشت .شواهد و مدارک زيادی است که نشـان میدهـد

نداشته و جزو اولويتهـا نبـوده اسـت .بررسـی موضـو نشــان

علیرغم نیات خیرخواهانهای که برای شرو طرحها و پروژههای

مـیدهـد کـه اوالت اراضی ملی و دولتـی مسـتعد بـرای تبــديل

مختلفی کـه منجـر بـه اسـتفاده از اراضـی منابع طبیعـی شـده

شـدن بـه بـاغ بـه دلیـل محـدوديت اراضی در حد مورد انتظار

است وجود داشته ،لیکن به دلیل محدوديتهای ذاتی سـرزمین

وجود نـدارد ثانیـات تـأمین آب بـرای اراضـی مسـتعد جديـد بـا

و عــدم پشــتوانه مطالعــاتی بــه اهــداد از پــیش تعیــین شــده

اشکال جدی روبروست و ثالثات عرصههای بـال معـارض و بــدون

نرسیدهايم مثال بارز اين موضـو عملکـرد طرحـی موسـوم بـه

مشـکالت اجتماعی کمتر وجود دارد .شايد بنا به همـین داليـل

«طـرح طـوبی» اســت .ايــن طـرح در اواخـر سـال  1867بـر

است که ارزيابی عملکـرد بنـد (الـف) مـاده  193قـانون برنامـه

اســاس تف ـاهم مشــترک مقامــات عــالی وزارتخانــههـــای وقــت

پنج سالۀ سـوم مبنـی بـر واگـذاری ارضـی بـزرگ مقیـاس بـه

جهادســازندگی و کشــاورزی پايهگــذاری شــد .در ســال 1866

کارآفرينان بخش آب و کشاورزی ،بسیار ضعیف گزار

میشود.

بـدون اتکـاء بـه بودجه عمومی و از سـال  1863بـا اسـتفاده از

موضو ديگری که در پايان مبحث واگذاری اراضـی بايـد مـورد

رديف يارانـههـای دولـت بـه اجـرا گذاشته شـده اسـت .هـدد

اشـاره قـرار گیرد و تا حدود زيـادی از ضـعف در قـوانین و يــا

اصلی اين طـرح کـاهش فشـار بـر عرصـههـای منـابع طبیعـی

عـدم اجـرای قــوانین منــتج مــیشود ،مسـلله عـدم انطبـاق

از طريق ارتقاء وضعیت معیشتی بهـرهبـرداران عرفـی و ايجــاد

کاربریهای حاضر با طرحهـای اولیـهای اسـت کـه بــه اسـتناد

اشـت ال پايدار اين افراد با واگذاری اراضی مستعد ملی و دولتـی

آن و بر پايه توجیهات اولیـه طـرح ،واگــذاری اراضــی منــابع

و تبديل آن به بـاغ بـوده است .هدد کمی تفاهم شـده احـدا،

طبیعـی انجـام شده است .در واقع فقدان سیسـتمهای نظـارتی

يک میلیون هکتار بـاغ طـی ده سـال و يـا بــه عبـارت ديگـر،

باعث شده است عرصـههـايی کــه بـر اسـاس طـرح و بـا ارايـه

به میزان  199هـزار هکتـار در

توجیهات فنی و محیطزيستی بر اسـاس قـوانین موجـود ت ییـر

سال بوده است .منابعی کـه از بودجــه عمــومی بــا تصــويب

کاربری يافتهاند ،پس از گذشت اندک زمانی از اجرای طرح و يـا

مجلـس شـورای اسالمی در قالب يــک بنــد از تبصــرههــای

حتـی قبـل از آنکه طرح اولیه بهطور کامل اجرا شـود ،توسـط

قـانون بودجـه سـنواتی بـه ايـن امـر اختصاص يافته است قابل

مجريان اخذ سند شده و ســپس بـه داليـل مختلـف از جملـه

توجه و در حد قابـل قبـولی ارزيـابی مـیشــود ( 534میلیـارد

افزوده يا رانت حاصل از ت ییر نـو کـاربری و بــا انگیـزه

افزايش و توسعه باغ با اين رو

ارز
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سودجويی به کاربریهای ديگر تبديل شـود .نبـود قـوانینی کـه

بیشـــههای طبیعـــی و اراضــــی جنگلــــی کشــــور جــــزء

مانع از ت ییر کاربری پس از اجـرای طـرح اولیـه شـود از ديگـر

امـوالعمـومی محسـوب و بـه مالکیت دولت درآمـده و حفـظ،

مسايلی اسـت کـه بايـد مـورد توجـه قـرار گیـرد .در خصـوص

احیاء و توسعه منابع فوق و بهرهبـرداری از آنهـا را به سـازمان

اراضیملی و يا دولتی که به اجرای طرحهـای کشـاورزی ماننـد

جنگلبانی ايران محول نمود .اجرای اين مصوبه در عمل باعــث

زراعت و باغداری اختصـاص يافتـهانـد ،ضعف در اجرای قـوانین

شـد مديريت ناکارآمد تشکیالت دولت برای حفـظ و حراســت

و عدم نظارت کافی از مهـمتـرين عـواملی اسـت کـه در تبديل

از ايـن منـابع جـايگزين شود.

اين نو کاربری دخالـت داشـته اسـت .بـا وجـود قـانون حفـظ

در سال  1847قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتـع

کـاربری اراضــی زراعـی و باغهـا – مصــوب  ،1861مشــاهده

بهتصويب رسید کـه میتـوان آن را مهمتــرين قــانون منــابع

مـیشـــود کـــه روز بـــه روز از ســـطح غنیتــرين خاکهــای

طبیعـی برشـمرد .پـس از آن بـا تشکیل وزارت منـابع طبیعـی

کشاورزی کشور بـه نفــع اراضــی مســکونی و مسـتعدترين و

در همین سال ،گامهای بسیار مـؤثری بـرای ارتقــاء تشـکیالت

نامتناسـب بـودن صنعتی کاسته مـیشـود .ضــعف در اجــرای

حفاظت ،احیاء ،توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشــور

قـانون مزبـور و ساختار تشکیالتی سازمان امور اراضـی کشــور

پايـهگذاری شد .بسیاری از قـوانین و مقـررات و بـهطــورکلــی

بـرای نظـارت بهینـه بـر اجـرای باغی خود قانون در عمل باعث

نگـر هـای اصـولی در زمینه مديريت منابع طبیعی کشـور (از

میشود بسـیاری از کشـاورزان اراضـی زراعـی و بـاغی خـود را

جمله :ايجاد گارد جنگـل ،تأسـیس مؤسســۀ تحقیقـات منـابع

فروخته و پس از مـدتی عرصـههای جنگلـی و مرتعـی حاشـیه

طبیعــی ،ايجــاد صــندوق عمــران مراتــع و غیـره) از مهــمتــرين

مزار خـود را به تصرد درآورند (.)17

دستآوردهايی اسـت کـه از زمـان تشـکیل ايـن وزارتخانـه تـا

آسیبشناسی سیاستگذاري حقوقی منتابع طبیعتی در

پايانسال  1859که انحـالل آن اعـالم شد ،بر جای مانده است.

رابطه با جامعه روستایی و عشایري

در واقــع شــکوفاترين دوران اهمیــت بــه منــابع طبیعـــی

اولین قانون مـرتبط بـا جنگـل هـای کشــور در تــاري 16

کشــور در ســاختار تشکیالتی دولت را بايد به اين دوره کوتـاه

دیمـاه  1821بـه تصـويب رسید .اين قـانون کـه در  13مـاده

نسبت داد ،هر چنـد در همـین دوره نیــز سیاسـتهايی اتخـاذ

تنظیم شده بود ،مراقبت در حفظ و احدا ،جنگـلها و نظـارت

گرديد که پايهگذار مشکالت سـالهـای آينـده از بعـد تخريـب

در بهرهبرداری از آنهـا را بـه عهـده وزارت کشـاورزی محــول

جنگلها شد.

نمـــود و مــالکین جنگلهــای خصوصــی را مکلــف بــه رعايــت

در سالهـــای 1853و  ،1857تصـــويب قـــانون واگـــذاری و

دستورات وزارت مزبور کرد .از مفاد اين قانون چنین بـر میآيـد

احیـای اراضــی حکومـت جمهـوری اسـالمی ايـران و تصـويب

که در آن زمان قطع درختـان بـه منظـور تهیـه هیزم و ذغال و

اليحه قانونی اصـالحیه قـانون نحـوه واگذاری و احیـای اراضـی

تبديل جنگل بـه زمینهــای زراعتــی از مهـمتــرين عوامــل

در حکومت جمهـوری اسـالمی ايـران و اصـالحات بعــدی آن،

تخريـب جنگلها بوده است.

درامر استفاده از اراضی و تسـهیل در امـر واگـذاری عرصـههای

هیات وزيران در سال  1841با تصويب نامه قانون ملـی شــدن

منابع طبیعی تأثیر بهسزايی را بـر جـای گذاشـت و عـالوه بــر

جنگـلهـای کشور و در سال  1842با تصويب آيیننامه اجرايی

تعريـف جديـدی از نـو اراضـی و عرصـههـا ،نحـوه واگــذاری

قانون مزبور ،نقطه عطفی را در زمینه مسايل حقوقی و مـديريت

و تقســــیم آنهـــا را بــــدون توجـــه جــــدی بـــه سیاســـت

عرصههای منابع طبیعی کشـور پايـهگـذاری کـرد .بــر اســاس

بهرهوری مناسـب از سـرزمین و تعیـین کـاربری بهینـه اراضـی

ايـــن مصــوبه ،عرصـــه و اعیـــانی کلیـــه جنگـلهـــا ،مراتـــع و

تعیین نمود .در سال  ،1861مجلس شورای اسالمی بـا تصـويب
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قــانون «حفــظ و حمايـــت از منــابع طبیعــی و ذخــاير جنگلــی

فوق ،ماده  193قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشـور ،دارای

کشور» مشتمل بر سه ماده و هفـت تبصـره ،زمینـه حفاظـت از

 2بند است که بند (الـف) آن مجـوز واگـذاری اراضـی ملـی در

گونــههای جنگلــی را ارتقــاء بخشــید .در ســال  ،1868مجلــس

مقیـاس بـزرگ اقتصادی را بـه منظــور اســتفاده از نیروهــای

شورای اسالمی با تصويب قانون «وصـول برخــی از درآمـدهای

متخصـ

کـارآفرين بخــش آب و کشـاورزی داده اسـت و در

دولت و مصــرد آن در مــوارد معــین» در مــاده  34اجــازه

بند (ب) ،واگذاری اراضی ملــی را بــه عشــاير و بهــرهبرداران

فـرو

و انتقال قطعی اراضی ملی شـده و يـا دولتـی موضــو

عرفی و دامداران برای آزادسازی عرصـههـای منـابع طبیعــی و

مـواد ( )81و ( )82آيـیننامـه اجرايی قانون اصــالحی اليحــه

اعمـال مديريت صحیح بر آن ،مجاز شـمرده اسـت .در بررســی

قــانونی واگـــذاری و احیـــای اراضــی در حکومـــت جمهــوری

قــوانین موجــود منــابع طبیعــی بـه روشـــنی مــیتـــوان

اسالمی ايران مصوب  1857/92/81شورای انقالب را صادر کرد.

دريافــت مهمترين و اثرگذارترين آنها قانون «حفاظت و بهـره

مصـــلحت نظـــام ،بـــا

برداری از جنگلها و مراتع» است که در سال  1847به تصويب

اصـالح مـاده ( )84قانون حفاظـت و بهرهبـرداری از جنگلهـا و

رسیده و طی سالهای بعد ،برخـی از مـواد آن مورد اصالح قرار

مراتــع کشــور ،وزارت جهــاد کشــاورزی را موظــف نمــود کــه

گرفتـه اسـت .هرچنـد ايـن قـانون در زمـان تصـويب خــود از

ظردمدت  8سال اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتـع ملــی

جامعیت نسبتات مناسبی برخوردار بــوده اســت لــیکن امــروزه

غیرمشجر کشور را که تا پايان سال  1875بـدون اخــذ مجــوز

بنـا بـه داليـل ذيـل کـارآيی خـود را از دسـت داده و نیازمنـد

قـانونی بـه سـاير کاربریها ت ییـر يافتهانـد ،در قبـال دريافـت

بازنگری ،اصالح و تکمیل است:

در تــاري  1868/6/6مجمــع تشــخی

رسـاند.

الف) تعاريفی که در فصل يـک قـانون مزبـور بــرای واژههــای

اجاره بها يا قیمت تعیین شـده واگـذار و يـا بـه فـرو

تصويب ايـن قـانون در عمـل باعـث شـد تمــامی تصــرفات و

متـداول بکـار رفته با توجه به پیشرفت علـوم منـابع طبیعـی از

تجاوزات غیرقانونی ،جنبـه قـانونی پیــدا کنــد و در حقیقــت

يک سو و لـزوم شـفافیت و ابهــامزدايی تعـاريف از ديگـر سـو،

مهـر تأيیـدی بـر تصرفات و تخريبها زده شـد و ايـن موضـو

نیازمند اصالح است .همچنـین فصـل دوم قـانون کـه مشـتمل

زمینـهســـاز تصـردهـــای جديـــد اراضــی منــابع طبیعــی بــا

بر  12ماده است و بر نحوه مديريت جنگلها و مراتـع از جملـه

انگیزهمالکیت زمین شد از طـرد ديگـر ،بـه دلیـل گسـتردگی

نحــوه بهرهبــرداری ،صــدور مجــوز قطــع درختــان ،طرحهــای

موضو و طرح تعداد بسیار زيادی پرونده در دسـتگاه اجرايـی و

جنگلداری و نحـوه واگـذاری آن و غیره متمرکز شده ،نیازمنـد

ايـن کـه اجـرای اين قانون ظرد مدت  8سال امکانپذير نبود،

بهروز شدن و انطباق با رو های فنی و اجرايــی حــال حاضـر

قانون اصــالحی مزبــور در ســال 67مجـــددات بـــرای ســـه

است.

ســال ديگــر تمديــد شــد و وزارت جهادســازندگی (جهــاد

ب) مواد قانونی موجود در فصـل سـوم ،کـه نـر عوامـل بهـره

کشاورزی) موظف گرديد تا پايان سال  1832نسبت بـه تعیـین

بـرداری از درختان و يا عوارض کشتارگاهــی بــرای دامهــايی

تکلیف پروندههای تشـکیل شـده تـا پايـان سـال  1839اقـدام

کـه در مراتـع کشـور چـرا میکنند تعیین کرده اسـت نیـاز بـه

نمايـد .وزارت جهـاد کشـاورزی (سـازمان جنگـلهـا ،مراتــع و

بازنگری دارد .همچنین مواد موجود در فصل ششم قانون مزبـور

آبخیـزداری کشـور) علیـرغم تأکیـد قـانون ،بـه دلیـل حجــم

که به «جرايم و مجـازاتها» پرداخته ،امروزه کارايی خــود را از

و گســتردگی موضــو  ،نتوانســت تــا پايــان ســـال  1832ايـــن

دسـت داده و بـا اهـداد بازدارنـدگی از تخريب و تصرد منـابع

موضـو را بـه سـرانجام رساند و در نهايت با پیشنهاد و تصويب

طبیعی منافات دارد .البته دولت در سال  1832به اسـتناد ماده

يک بند از تبصره  29قانون بودجه سال 1838کل کشور ،اجرای

 73قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت بـه پیشـنهاد

قانون تا پايان سال جاری مجددات تمديـد شـد .عـالوه بـر مـوارد

سـازمان مـديريت و برنامهريزی کشور ،موارد مربوط بـه بخـش

37

بررسی نظام حقوقی بهرهبرداری جوامع روستايی....

جرايم را روزآمد کـرده امـا بخـش مجازاتها نیـاز بـه بـازنگری

فوق اصالح گرديد اما همچنان قطعی بودن نظر کمیسیون مورد

دارد.

تأکید قرار گرفتـه اسـت .در تـاري  1876/2/27مجلس شورای

) فصل پنجم قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتـع

اسالمی بـا تصـويب مــاده واحــده «قــانون تعیــین تکلیــف

کشـور در قالب مواد  81تا  41به موضـو «تبـديل و واگـذاری

اراضـــی اختالفــــی موضــــو اجــــرای مــــاده  57قــــانون

اراضی» پرداخته اسـت .اگرچــه در خصـوص واگـذاری اراضـی

حفاظــــت و بهــرهبــــرداری از جنگلهــا و مراتــع» ،ترکیــب

قوانین ديگری پس از تصويب اين قـانون تصـويب و مـوردعمـل

کمیسیون فوق را از سه نفر به هفت نفــر افــزايش داد و مقـرر

واقع شده ،لکن اصـالح و تکمیـل مـواد ايـن فصـل بـا رويکـرد

نمود پس از اعالم نظر کارشناسی هیات هفت نفره ،رای قاضــی

ضـابطهمنـد نمــودن تبــديل و واگــذاریهـــا بـــر اســـاس

بـه جـز در موارد سهگانه شـرعی مـذکور در مـواد  234و 234

مالحظــات محیطزيستی و مــديريت سرزمین و بـهويژه نحـوه

مکرر آيــین دادرســی کیفــری الزماالجـرا باشـد .در واقـع بـا

نظارت بر واگذاریهای انجام شـده بـهمنظـور اجـرای طرحهايی

تصويب اين قانون و آيین نامه اجرايی آن ،تشـخی

و قطعیـت

که به استناد قوانین ذيربط ،ت ییـر کـاربری اراضـی جنگلــی و

قانونی اراضـی منـابع ملـی بـه درازا خواهـد کشـید و اشـخاص

مرتعـی را ممکن میکند ،ضروری است.

ذینفـع حتـی پس از اخذ سند مالکیت اراضی ملی بنام دولـت

د) فصــل هفــتم در بــاب مقــررات مختلــف از جملــه وظیفــه

نیـز حـق خواهنـد داشـت بـه آرای صادر شده اعتراض نماينـد.

منابع ملـی از

بــین اراضــی ملـی و

دادسراها و دادگاههـا در قبال اين قانون ،تشخی

نتیجه اين عمل عدم مرزبندی مشـخ

مستثنیات ،وظايف گارد جنگل ،مجازات تصرد جنگـل و غیـره

مستثنیات قانونی مردم برای مدت زمـان طـوالنی خواهـد بــود

اســت .از جملــه مشــکل ســازترين مــواد قـــانونی در اجـــرای

کـه زمینـه تصرد اراضی و سـودجويی زمینخـواران را در پـی

قـانون 18ملی شدن جنگلهای کشور ،ماده  57قانون حفاظـت

داشته و خواهد داشت .عالوه بر داليل گفتـه شـده در بنـدهای

و بهرهبرداری از جنگلهـا و مراتع کشور است که آثـار و تبعـات

(الف) تا (د) ،موارد ديگری از قبیل عدم شفافیت ،تناقض و روی

آن تا به امروز باقی اســت و پـیشبینــی مــیشود در صـورت

هم افتـادگی برخــی از قــوانین موجــود مــرتبط بــا حــوزه

زمین و منـافع حاصــل

فعالیت دستگاههای اجرايی ديگـر ،الـزام قـانونی بـرای اجــرای

دســتگاه

قـــوانین موجـــود ،اصــالح نظــام و تشــکیالت نظــارتی و ارتقــاء

اجرايـی متـولی منـابع طبیعـی کشـور ســنگینی کنــد .ايــن

قـوانین مـرتبط بـا منـابع طبیعـی بـرای دستيابی به توسـعه

منـابع ملـی شــده و مسـتثنیات را

پايدار ،بر ضرورت بـههنگام سـازی ،اصــالح و تکمیــل قــانون

بر عهده وزارت منابع طبیعی وقت نهاده و بـرای معترضـین بــه

حفاظت و بهرهبرداری از جنگلهـا و مراتـع کشـور تأکیـد دارد.

نظـر وزارت منابع طبیعی و يا سازمان جنگلها و مراتـع کشـور،

شــايان ذکـــر اســـت بنــد (و) راهکارهــای اجرايــی بخــش آب و

حداکثر تا يک ماه پس از آگهی دسـتگاه اجرايـی مزبـور مهلـت

کشاورزی برنامه پنج ساله سوم توسـعه ،دولت را مکلـف نمـوده

اعتراض قايل شده است .بر اسـاس ايـن مـاده اعتراض اشـخاص

است لوايح الزم بـرای اصــالح قــانون مزبــور را بــه مجلــس

ذينفع توسط کمیسـیونی مرکـب از فرمانـدار ،رئـیس دادگـاه و

شورای اسالمی اريـه نمايـد .در حـال حاضـر کـه سـال پايـانی

مسلول منابع طبیعی شهرسـتان مـورد بررسـی قـرار گرفتــه و

برنامهسوم است ،اين اليحه همچنـان در کمیسـیونهای فرعـی

تصـمیم اکثريـت اعضای کمیسیون که حداکثر ظـرد سـه مـاه

هیات دولت در دسـت بررســی اســت و بــه مجلـس شـورای

پس از وصول اعتراض تشکیل شـده است قطعـی و الزم االجـرا

اسالمی ارايه نشده است (.)29

جاری بودن اين قانون با توجه به ارز

از آن ،مشــکالت ناشــی از آن در آينــده نیــز بــر دو

مـاده مسـوولیت تشـخی

شناخته شده است .در سال  1854با الحاق  2تبصره مادهقانونی
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مشکل اساسی منابع طبیعی و يا به عبارتی محیطزيست کشور،

 -نبود نقشهها ،اطالعات پايه و آمارهـای بـه هنگـام از وضـعیت

تخريـب کمـی و زوال کیفی منابع طبیعی پايه کشور است .اين

منابع طبیعـی کشور

مشکالت و عوامل مؤثر بر آن را به اختصار میتوان به دو دسـته

 -واگذاری غیراصـولی و اختصـاص بخـشهـايی از عرصـههـای

مشکالت فرابخشی و بخشی به شـرح زيـر تقسـیمبندی کرد:

جنگلـی و مرتعی برای فعالیتهای مختلف بدون انجام مطالعات
جامع و ضـعف در نظـارت بر ت ییر کاربریهای انجام شده

 مشکالت فرابخشی -افزايش جمعیت و اتکاء به منابع طبیعی برای تأمین نیازهـای

 -سنتی بـودن نظـام دامـداری در کشـور و اتکـاء دام متحـرک

اقتصادی و مسکن افراد جامعه

بـه مراتـع و جنگلها به عنوان منبع اصلی تأمین غذا

-فقر و توسعه نیافتگی جوامع روسـتايی و عشـايری و وابسـتگی

 -کم توجهی و ضعف در مشارکت جوامع محلی و بهـرهبـرداران

معیشت اين جوامع به بهرهبرداری از منابع طبیعی

عرفـی در تهیه طرحهای مديريت منابع طبیعی

مشخ

نبودن ارز

ذاتی (اعم از اقتصادی و اکولوژيک) منـابع

-تجمیع وظايف حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بهرهبـرداری از

واقعــی کارکردهــای مختلــف

اين منابع بـا فعالیتهای دامپروری ،زراعت و باغبـانی در قالـب

طبیعــی و عــدم احتســاب ارز
اينمنابع در اقتصاد ملـی کشـور

وزارت جهاد کشاورزی (.)1

-عدم توجه به جايگاه منابع طبیعـی در برنامـهريزیهای کـالن

نتیجهگیري

کشور و در نتیجـه نامتناسـب بـودن سـرمايهگذاریهای انجـام

نگـاهی تاريخی به مجموعه اقدامات و برنامههای عمرانی توسعه

شده در اين بخش

کشور نشان مـیدهـد که اگـر چـه تقريبـات در تمـامی برنامـهها

 -تقاضای روزافزون بخشهای دولتی و غیردولتی برای اسـتفاده

برضرورت حفاظت از منابع طبیعی و احیاء و توسـعه آن تيکیـد

از اراضی منابع طبیعی و ت ییر کاربری آن

شده است ،لکن شدت تخريب اين منابع روندی افزايشی داشـته

 -پايین بودن فرهنگ عمـومی اقشـار مختلـف جامعـه در امــر

و تحت کنتـرل در نیامـده اسـت .در واقـع عوامـل متعـددی در

حفاظـت و احیـاء منابع طبیعی

تشديد روند تخريب اين منابع تـأثیر داشـته است اما مهمتـر از

 -ت ییر جهانی آب و هوا (اقلیم) و تشديد پديـده بیابـانزايی و

همـــه ،ابهـــام و نارســـايی در قــــوانین و مقـــررات موجـــود و

خشکسـالی در سطح کشور

ضعفحمايتهای مراجع قضـايی از اجـرای ايـن قـوانین ،اثـرات

 -نارسايی و ضعف در قوانین موجود ناظر بر منابع طبیعی کشور

مهمتری داشته است که نبايسـتی از آن غافـل بـود و بـا آنکـه

و ناکافی بودن حمايتهای قضايی برای تحقق حفاظت از منابع-

قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیـت بـر زمـین و حفـظ

طبیعی

منابع طبیعی ،حمايـت از حقـوق مالکانه و جلـوگیری از ت ییـر

 -مشکالت بخشی

کاربری و تصرد غیر قانونی زمـین در نظـام حقـوقی ايـران بـه

 -نامتناسب بودن سـاختار و تشـکیالت متـولی منـابع طبیعـی

تصويب رسیده است ،اما در عمل مقابله با اين معضل در کشـور

کشـور بـا حیطــه گسـترده وظـايف حـاکمیتی حفـظ ،احیـاء،

با مشکالت عديده حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی رو به رو اسـت.

توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی

واقعیت اين اسـت کـه روسـتايیان و دامـداران بـه دلیـل شـیوه

 -هرم نامناسب نیروی انسانی شاغل در دسـتگاه متـولی منـابع

زندگی و نو معیشت خود ،بهره برداران اصلی و مستقیم منـابع

طبیعی کشور

طبیعی (ماننـد اراضـی ،آب ،خـاک ،جنگـل و مرتـع) محسـوب

 -ضعف در تدوين سیاسـتهای شـفاد و بلنــد مــدت بــرای

میشوند و علیرغـم داشـتن تنهـا حـدود  83درصـد جمعیـت

مـديريت بهینـه منابع طبیعـی  -فقـدان و يـا ضـعف در نظـام

کشور ،حدود  79درصد از عرصههای طبیعی کشور را در اختیار

پايش و ارزيابی سیاستها و اقـدامات اجرايـی انجام شده

دارند .با اين وجود ،استمرار دامداری سنتی و شیوه بهرهبـرداری
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بیرويه از منابع طبیعی اعم از منابع جنگلی و مرتعـی در زمـان

ماده ( )84قانون حفاظـت و بهرهبـرداری از جنگلهـا و مراتــع

حال ،از جمله مسايل بسیار مهم در رابطه میان دام و دامداری و

کشور

منابع طبیعی است کـه دارای ريشـههای فرهنگـی و اجتمـاعی

 -اختصـاص و ت ییـر کــاربری اراضـی بــر اســاس ضــوابط و

بسیار نابسامانی میباشند که تدوين قوانین پیشگیرانه و مـدونی

معیارهـای آمــايش ســرزمین و اســتفاده بهینــه از اراضـی و

در سطح ملی را میطلبد .در ايـن مطالعـه ،ارتبـاط دامـداران و

رقابت برای توسعه بخشها با لحاظ نمــودن تفکــر مــديريت

روستايیان با منابع طبیعی ،برخی مولفـههای مـرتبط بـا منـابع

يکپارچه و نظاممند

طبیعی و بهرهبرداران جوامع روسـتای و عشـايری ماننـد وضـع

 -تعیــین حقــوق بهرهبــرداران و تضــمین آن توســط دولــت و

گذشته و حال منابع طبیعی کشور ،نظام حقوقی مالکیت اراضی

پاسداری از آن توسط محاکم قضايی

و مسلله زمینخـواری ،واگـذاری اراضـی و آثـار آن بـر تخريـب

 -حقوق مالکیت تضمین شده مستلزم تعهدات قابل اجرا ازسوی

منــابعطبیعــی ،آسیبشناس ـی سیاســتگذاری حقــوقی منــابع

تمام گروههای سود برنده به ويژه دولت و صاحبان قدرت

طبیعی ،وضعیت گذشـته و حـال منـابع طبیعـی در ارتبـاط بـا

 -تقويت نهادهـای نظـارتی مردمـی و احیـای فرهنـگ امـر بـه

جوامــع روســتايی و عشــايری تبــین گرديــد و جايگــاه نظــام

معرود و نهی از منکر و سازماندهی آن در امر حفاظت از منـابع

سیاستگذاری حقوقی و قانونی منابع طبیعی و تأثیرات آن بـر

طبیعی و محیطزيست

حفظ اين منابع و آسیبشناسی سیاسـتگذاری حقـوقی منـابع

 -توجه به سیاسـتهـای تـوزيعی بـه منظـور رفـع فقـر اقشـار

طبیعــی در رابطــه بــا جامعــه روســتايی و عشــايری و مســأله

آسیبپذير

زمینخواری تشريح گرديد و مشکالت فرابخشی و بخشی نظـام

-در نظر گرفتن سیاست اشت الزايی بـرای گروههـای درآمـدی،

حقوقی منابع طبیعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

سنی يا منطقـهای کـه بـه نحـوی از منـابع طبیعـی بـهصـورت

پیشنهادات

غیرقانونی و مخرب کسب درآمد میکنند

در رابطه با موضو واگذاری عرصههای منـابع طبیعی و تبـديل

 -جلوگیری از تخلیه بیرويـه منـابع پايانپـذير و نیـز تخريـب

آن به کاربریهای غیر مجاز و غیر اصولی ،اعمال مطالعات کافی

منابع تجديدپذير .بنابراين میزان استفاده از اين منابع بايد طبق

آمايشـــــی و

اصول زيستمحیطی و بر اساس رو های کارشناسی شـده بـه

و وجـــود ضــــوابط و معیارهـــــای مشـــــخ

زيســتمحیطــی در امــر واگــذاری قــانونی عرصهها ،توجـه

بهرهبردار توصیه شده و بر تحقق آن نظارت شود

به نکات ذيل ضروری است

 -در نظام اقتصادی اسالم کـه قـوانین کشـور مـا بـر طبـق آن

 -توجه به رفع ضعف تشـکیالتی و کمبــود پرســنل حفـاظتی

پايهگذاری شده است منابع طبیعی در مالکیت يا تحـت نظـارت

ادارات و سازمانهای متولی منابع طبیعی و محیط زيست

دولت قرار داده شده است .در ايـن نظـام ،دولـت بـا اسـتفاده از

-ضرورت اصالح يا ابطال :الف -ماده واحده تصويب شـده قـانون

اينمنابع اهداد نظام را محقق مـیسـازد کـه متاسـفانه بـهطور

تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضـو اجـرای مـاده  57قـانون

معمول توجه کافی به اين نظاممندی اسـالم و هـدد از تشـريح

حفاظـــت و بهرهبـــرداری از جنگلهـــا و مراتـــع مصــــوب

چنین قوانینی نشده است که ضروری است بـه آن توجـه کـافی

 1876/92/27مجلس شورای اسالمی ب -اليحه قانونی اصـالح

گردد

قانون نحوه واگـذاری و احیــاء اراضــی در حکومـت جمهـوری

 -مالکیت دولت بر منابع طبیعی باقی بماند زيرا اگر اين مالکیت

 -قانون اصالح

از دست دولت خار شود هیچ گونه ابزاری برای کنترل وضعیت

اسالمی ايران مصـوب  1857شـورای انقـالب

منابع طبیعی وجود ندارد و هر گونه بهره برداری از منـابع بايـد
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علی بیگی

فصلنامه انسان و محیط زيست شماره  ،44بهار76

با اجازه و تحت نظارت دولت صورت بگیرد .ضرورت اجازه دولت

-تعیین معیارها و روندهای ارزيابی اثرات زيستمحیطی موثر بر

در استفاده از منابع و نیز نطارت او باعث میشود که نگرانـی در

منابع طبیعی و نیز تعیـین فعالیتهـايی کـه نیازمنـد ارزيـابی

باره پیامدهای محیطزيستی و نیز منافع نسلهای بعـد همـواره

اثرات زيستمحیطی بر منابع طبیعی میباشند

مورد توجه دولت بوده و بتوانند دربارۀ آنها برنامهريزی کنند

منابع

-گرچه دولت مالک منابع بوده يا منابع تحت نظارت او قرار دارد

 -1مرکز پژوهشهای مجلس شـورای اسـالمی .معاونـت

اما به معنای اين نیست که خود تصدی بهرهبرداری از اين منابع

پژوهشی .دفتر پژوهشهای زيربنـايی ،1838 ،منـابع

را بر عهـده دارد بلکـه مـیتوانـد از راههـای گونـاگون از جملـه

طبیعی :روندهای تخريب و ضـرورت اصـالح قـوانین،

مشارکت ،اجاره ،احیاء و غیره ايـن کـار را بـه بخـش خصوصـی

تهران :مرکز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسـالمی،

واگذار کند .بديهی است در ايـن واگـذاریهـا ،در نظـر گـرفتن

معاونت پژوهشی.

مصالح بهرهبرداران روستايی و عشـايری ،اصـل اساسـی اسـت و

 -2فراهــانیفــرد ،ســعید و صــادقی ،حسـین" ،ســاختار

بههمین دلیل ،نیز حق نظارت برای دولت همیشه باقی میماند

مالکیت و تأثیر آن بر بهرهبـرداری از منـابع طبیعـی

 -واگــذاری اراضــی ملــی و دولتــی بــه بهرهبــرداران عرفــی و

(بررسی تطبیقی)" ،فصلنامه پژوهشهـای اقتصـادی،

روستايیان به منظور ايجاد اشت ال پايدار و کاهش فشار بر منابع

 ،1835سال ششم ،شماره چهارم.1-24 :
 -8مهــدوی ،مســعود" ،مفهــوم برنامــهريزی روســتايی و

طبیعی ضروری است
-تشکیل کمیته حقوق منابع طبیعی و محیطزيست در سـاختار

اهداد آن" ،پژوهشهای ج رافیايی( ،1877 ،شـماره

سازمانهای مردم نهاد ضروری است

 ،)27موسسه ج رافیای دانشگاه تهران.43-54 :

گنجانــدن موضــو حقــوق منــابع طبیع ـی و محیطزيســت درفعالیتهای سازمانهای مردم نهاد ضرورت دارد
 -آموز

حقوق محیطزيست توسط سازمانهای مردم نهاد بـه

مردم و حساسسازی آنهـا کـه منجـر بـه همکاری و مشارکت
مردم در حل بحرانهای زيستمحیطی ،حفاظت از محیطزيست

 -4همتی ،تور " ،طرح بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی
در آموز

زيست محیطی و موانع مشارکت مردم در

حفاظــت از محیطزيســت اســتان ايــالم" ،ســازمان
مديريت و برنامه ريزی استاان ايالم.1839 ،
 -5ايراننــژاد پــاريزی ،محمدحس ـین« ،منــابع طبیع ـی

و تحقق توسـعه پايدار میگردد

تجديدپذير» .تهران :موسسه فرهنگی هنـری شـقايق

 -تشکیل سازمانهای مردم نهاد تخصصی حقوق منابع طبیعـی

روستا.1831 ،

و محیطزيست با عضـويت متخصصـین حقـوقی و نیـز ضـرورت

 -7جمش ـیدی ،علیرضــا و امین ـی ،امیرمظفــر" ،ارزي ـابی

همکاری و همیاری در اجرای قوانین توسط اين سازمانها

عوامل مؤثر برتخريب مراتع از نظـر کارشناسـان اداره

 -تعیین حقوق و قوانین منابع طبیعی و محـیط زيسـت توسـط

منابع طبیعی در اسـتان ايـالم" ،نشـريه حفاظـت و

سازمان های مردم نهاد تخصصی با شناسايی قوانین مـورد نیـاز

بهرهبــرداری از منــابع طبیعــی ،1871 ،جلــد اول،

برای بهروز نمودن قوانین

(شماره چهارم).41-76 :

آشنايی بهرهبرداران روسـتايی و عشـايری بـا مبـانی قـانونی وقوانین ملی و بینالمللی منابع طبیعی و محیطزيست
نیاز به ارزيابی اثرات زيسـتمحیطی در خصـوص فعالیتهـايیکه احتماال اثر مشخ
داشت

بر منابع طبیعی و محیطزيست خواهنـد

http://www.farsnews.com/newstext.ph -6
 ،p?nn=13910116000337رويـــت شـــده در
تاري (.)1874/98/17
 -3رضــوانی ،محمدرضــا" ،مقدمــهای بــر برنامــهريزی
روستايی در ايران" ،تهران :قومس.1838 ،
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 -7عواطفیهمت ،محمـد و همکـاران" ،داليـل تخريـب
جنگل :بررسی مـدلهای ذهنـی کارشناسـان منـابع

سازمان مديريت و برنامهريزی کشور ،مرکـز مـدارک
علمی و انتشارات.

پويايیهـای

 -17گروه پژوهشهـای حقـوق عمـومی" ،نظـام حقـوقی

سیستم" ،نشريه جنگل و فراوردهـای چـوب ،مجلـه

مالکیت زمین در سايرکشورها و ارتباط آن بـا پديـدۀ

منــابع طبیعـی ايـران ،1872 ،دوره ( ،77شــماره :)1

زمینخــواری" ،فصــلنامه اطــال رســانی حقــوقی،

.87-54

 ،1836سال ششم( ،شماره  15و .)17

طبیعی و مردم محلی با استفاده از رو

 -19شــامخی ،تق ـی"،چــرا بخــش صــنعت نم ـیتوانــد از

 -16مشهدی ،علی و فیروزی ،مسعود« ،نگـاهی بـه نظـام

پتانســیل بیولــوژيکی جنگلهــای شــمال اســتفاده

حقــوقی مالکیــت زمــین و ارتبــاط آن بــا پديــده

کند؟" ،مجله منابع طبیعـی ايـران( ،1864 ،شـماره

زمینخــواری» .مجلــه اطال رســانی حقــوقی،1832 ،

.67-78 :)47

شمارههای ،17 -15دانشگاه شهید بهشتی.

 -11بابايیمهر ،علی" ،محیطزيست جنگل در پرتو اصـول

 -13پاتو ،مجید" ،دست نوشتههای بازديد های میدانی از

حقــوق عمــومی" ،نشــريۀ انســان و محیطزيســت،

عرصههای منابع طبیعی شمال غرب کشـور" ،رجـو

 ،1837دوره  ،3شــماره  -12(1پی ـاپی  ،)28صــفحه

شود به:

.72-56

http://kurdpress.com/Fa/Mobile/Detail.
، aspx?Id=107653رويـــت شـــده در تـــاري

 -12مهندس ،ابوطالب و تقوی ،مهدی" ،مالیـه عمـومی"،
تهران  ،فروردين.1867 ،

(.)1875/91/92

 -18تابش ،محمدرضا" ،مصاحبۀ محمدرضا تابش ريیس

 -17جوانشیر ،کريم" ،تاري علوم منـابع طبیعـی ايـران"،

فراکسیون محیط زيست مجلس شورای اسالمی در

تهران ،انتشارات سازمان تحقیقات ،آمـوز

و تـرويج

دورۀ نهم" ،رجو شود به:

کشاورزی.1863 ،
 -29مجموعه قوانین منابع طبیعی کشور ،تهیه و تدوين از

http://www.salamatnews.com /news
، //114698رويت شده در تاري (.)1875/91/21

دفتر حقـوقی و بازرسـی سـازمان جنگلهـا و مراتـع

 -14مصــداقی ،منصــور" ،مرتعــداری در اي ـران" ،مشــهد:

کشــور ،تهــران :ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور،

انتشارات آستان قدس رضوی.888 : 1832،
 -15ســـازمان مـــديريت و برنامـــهريزی کشـــور ،ســـتاد
برنامــهريزی و نظــارت ،دبیرخانــه ،1839،تهــران:

.1867

