ﮐﺎﻻﯾﯽﺳــﺎزی ﻃــﺒﯿﻌﺖ در دوﻟــﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﺠﻮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر درﺑﺮدارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖﻗﺴﻤﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﻮرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
.ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺪام زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و در ﮐﺪام
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ
در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ« ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺮح دﻫﻢ ﮐﻪ در دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻪ زﯾﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻋﻤﻼ ً اﻗﻠﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﺛﺮوﺗــﯽ را در ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺷﮑــﻞ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و
ﺷﻐﻞآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎیﺷﺎن اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﺎر ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺜﺒﯿﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت و ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻄﯿﻊ ﻧﯿﺎز دارد و از
دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ارزان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .در دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ« ﻧﺸﺎن دادم
ـﯽ دوران
ـﻮﻧﻪ ﻃـ
ـﺎر ﭼﮕـ
ـﺮوی ﮐـ
ـﺎزی ﻧﯿـ
ـﻦرو ﻣﻄﯿﻊﺳـ
ـﺎزی و ازاﯾـ
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳـ
ﺷﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﯽ دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﯽ دورهی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪی
زﻧﺠﯿﺮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﻃﯽ دورهی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ و

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺷﺮح دﻫﻢ .ﺳﭙﺲ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد رواﯾﺘﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ از ﺑﺤﺮان
ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژهی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ زﯾﺴﺖﺑﻮم
اﯾﺮان در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻗﺮار دارد روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽﺗﺮﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺎل ﺳﻮقدادن
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻃـﺒﯿﻌﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪهی ﻋﻨﺎﺻـﺮی اﺳـﺖ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﺎﻻبﻫـﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ،
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ذﺧﺎﯾﺮ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ،
ﺧﺎک ،اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮدی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺷﯿﻼت ،ﻣﺮاﺗﻊ ،ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺎدن ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮه .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﮔﺮو اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در
ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ
اﻧﻮاع رواﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺟﻨﺒﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻗﻠﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ از دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎرا و ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻄﯿﻊ
ـﺎی
ـﺎﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـ
ـﻮ از ﻣﻬﯿـ
ـﺮ ﺳـ
ـﺪ و از دﯾﮕـ
ـﻪ ﺑﺎﺷـ
ـﺎن داﺷﺘـ
اﻃﻤﯿﻨـ
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ارزان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیاش .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ در ﮔﺮو ﻧﻮﻋﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﻫﻤﻪی دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﻗﺒﺎل
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و
ﻗﻮم و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و دوﻟﺖ و ﻣﺤﻠﻪ و ﺻﻨﻒ و ﮐﻠﯿﻪی
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﺎزاری ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد .در ﻋﻮض ،ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖﺷﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اوﻻ ً ﻓﻘﻂ
ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ و ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ از ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺗﺼﻮرﭘﺬﯾﺮ اﻣﺎ
ﻋﻤﻼ ً اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪوﺿﻮح درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اوﻻ ً ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪﯾﺪهی ﻓﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ و ازاﯾﻦرو ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻤﻮل
ﺣـﻖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و دﻋـﺎوی ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪی اﻧـﻮاع ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫـﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻏﯿﺮﺑـﺎزاری ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﺑﺮﻗـﺮار و ﻣﺸـﺮوع اﺳـﺖ.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آنﻫﻢ ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﺟﻮش و ﮐﻮﭼﮏﻣﻘﯿﺎس اﻓﺮاد ﻃﯽ دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮدی
و ﺟﻤﻌﯽ ،اﻧﻘﻼب از ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
روﯾﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎی اداری.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﮔﺮﭼﻪ رﮔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از
دادهﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺳﺮﺟﻤﻊ درﺑﺎرهی روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی اﻧﻮاع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻧﻬﺎد وﻗﻒ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی ارﺿﯽ،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﯿﻼت و ﻣﻌﺎدن و
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ،ﻣﻘﺮرات ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﺎر و
ﺻﯿﺪ ،ﺟﺎدهﺳﺎزی ،اﺣﺪاث راهآﻫﻦ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه در زﻣﯿﻨﻪی
آﺑﺨﯿـﺰداری ،ﻣﻬـﺎر و ﺳﺎﻣـﺎندﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ،ﻃﺮحﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎل آب،
ﮐﺎﻧﺎلﺳﺎزی ،ﺳﺪﺳﺎزی ،ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻧﺤﻮهی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ،و ﻏﯿﺮه،
ﺟﻤﻠﮕﯽ ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﮔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه
ﭘﺮﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﭼﻨﺪان درﺑﺎرهﺷﺎن ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ در
اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در
اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮایﺷﺎن اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮل اﻧﻮاع ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان اﻣﺮوز را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ،
ﯾﻘﯿﻨﺎً ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان
ﺳﯿﺎﻫﻪی ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﮔﺰارشﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در  ۹ﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  ۲۰۶روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﯾﮏ روز ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و دو روز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی آﻟﻮده را در ﻣﯿﺎن
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و اﻫﻮاز ﺑﺎ  ۱۱۰روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ۱۹
روز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و  ۲۴روز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺰ آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮد .ﺳﻬﻢ ﺗﻬﺮان  ۹۰روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد(۱).
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ در اﯾﺮان از ۹۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪوداً  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۱
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻢﺗﺮاﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﺣﺪوداً  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۱
ﺑﻪ ﺣﺪوداً ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﯿﻤﻪﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﺣﺪوداً ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪوداً دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻢﺗﺮاﮐﻢ از ﺣﺪوداً ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪوداً ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۹۱اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ (۲).ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻ
ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۷۰۰ﻫﮑﺘﺎر
از اراﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج و ﺷﯿﺮاز و
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺸﻬﺪ و اﻫﻮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ(۳).
ﮔﺴﺘﺮهی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم
ﺧﺎک اﯾﺮان ،ﻧﺮخ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک در اﯾﺮان ﺗﺎ  ۳۳ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪی

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۵ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ اﺳﺖ(۴).
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،از  ۱۱۴۰ﮔﻮﻧﻪی زﯾﺴﺘﯽ اﻋﻢ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار و ﭘﺮﻧﺪه و
ﺧﺰﻧﺪه و دوزﯾﺴﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺸﮑﯽ و
آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد  ۷۴ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (۵).ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺎﺻﺮهی رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۲۰ ،اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
درﮔﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ(۶).
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺤﺮان آب ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی
وزارت ﻧﯿﺮو ،از ﻣﯿﺎن  ۴۰۰دﺷﺖ در اﯾﺮان ﺣﺪوداً  ۱۷۶دﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاز
ﻣﻨﻔﯽ آب روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ۶۷درﺻﺪ آﺑﺨﻮانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ آب
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (۷).ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎهﻫﺎ از رﻗﻢ  ۳۷۰۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و
 ۲۶۴۴۴۴ﺣﻠﻘﻪی ﭼﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی آﺑﯽ  ۱۳۷۱و  ۱۳۷۲ﺑﻪ رﻗﻢ  ۴۴۸۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و  ۴۶۸۰۴۹ﺣﻠﻘﻪی ﭼﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی آﺑﯽ  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۴اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۸).ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آب ،وﺿﻌﯿﺖ
ـﺪرﻋﺒﺎس و
ـﻔﻬﺎن و اراک و ﺑﻨـ
ـﺮان و اﺻـ
ـﺪ ﺗﻬـ
ـﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـ
آب در اﺳـ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﻤﻨﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺪان و ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد و
ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ(۹).
ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ از ﺣﺪود ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ۱۳۹۱
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۱۰).اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﻧﺪ ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽﻫﺎ را اﻧﻌﮑﺎس دﻫﺪ زﯾﺮا وزن ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺟﻨﮕﻞﮐﺎریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻮﯾﯽ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .روﻧﺪ
ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽﻫﺎی ﺳﺪهی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﯾﺮان
در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺪوداً  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۱۱).ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۶ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﻣﺎﻫﻮارهای ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۴ﺗﺎ  ۱۳۷۳ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل  ۴۰ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺧﺰری ﺣﺪود  ۲۴۰۶۷۳ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (۱۲).اﺻﻮﻻ ً اﯾﺮان
از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺰو ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ(۱۳).
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ۸۴

ﺗﺎﻻب در اﯾﺮان ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ  ۳۱ﺗﺎﻻب ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺪود  ۵۸درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﻻبﻫﺎ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک و ﻧﻤﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ(۱۴).
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب اﺻﻼ ً ﺑﻪﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم وارد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد (۱۵).ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮانﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ،
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﺪد اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺑﻄﺮیﻫﺎی
ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف رواﻧﻪی ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن دوغ و آب ﻣﻌﺪﻧﯽ
و ﺷﯿﺮ و ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ و دﺳﺖﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰوده
ﺷﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﺪد اﻧﻮاع ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﭘﺮوﺳﻪی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزﯾـﺎﻓﺖ در آﯾﻨـﺪهای ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان دور ﺳﺮاﺳـﺮ آب و ﺧـﺎک اﯾـﺮان از
ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻔﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (۱۶).وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺧﺸﮏﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽﻫﺎ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ ،آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ ،زوال اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،و اﻧﺒﺎﺷﺖ
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎل ۲۰۱۲
ﻣﯿﻼدی» ،اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن  ۱۳۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  ۳۶ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی در رﺗﺒﻪی  ۱۱۴ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۱۷)«.ﻣﻌﺎون اول
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺎل  ۱۳۹۲اﻋﻼم ﮐﺮد»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ (۱۸)«.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه » ،۱۳۹۲ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ در
اﯾﺮان از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﮔﺬر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ(۱۹)«.
روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان
آن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ «.ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دورهی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
دورهی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽاش ﻣﯽﮔﺬرد ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﻪی ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﻪروﺷﻨﯽ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﻣﻬﻢ از
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮑﻢ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺚ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻢ .دوم ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻀﺎح اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﻮم،
ﮔﺮاﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺗﻀﻌﯿـﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺻـﯿﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ.
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ وﺟﻮﻫﯽ از راﺑﻄﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻃﺒﯿﻌﺖ در زﯾﺴﺖﺑﻮم اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪی دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﻫﻮای اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯿﺴﺮﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻫﻢ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻬﺎدی ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺿﻌﯿﻒِ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
آن ﻗـﺪر ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ و ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﻃـﺒﯿﻌﯽ از اﯾـﻦ ﻧـﻮع
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺎزی ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ
از دورهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«) (۲۰ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی اﺟﺮاﯾﯽاش را دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در
ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﻧﯿﺰ

ﭘﺮوژهﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻤﺮاه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﺑﻨﺪ »ب« از ﻣﺎدهی دوازدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل  ۱۳۸۹دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ »دراﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ
و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﻮد وﻧﯿﺰ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن،ﺧﺴﺎرات وارده
ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ وﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻮر« ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪی ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮبﺷﺎن
را ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﯿﺎ و
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه
ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺤﻮهی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل ۱۳۸۹
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺎزی ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻘﻂ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۲ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ» ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪی آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ« آنﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻬﺎلﻫﺎ،
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﻪ دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻋﻠﻔﯽ ﯾﺎ ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺣﺠﻢ ﺧﺎک ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻦ ﻧﻬﺎل و
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ ،و ﺿﺮﯾﺐ ارزش
ﺟﻨﮕﻞ و ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ(۲۱)«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﻮج
ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻖ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
از ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﻣﺎ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ

ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﺴﺐﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞداری و
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺮواﻧـﻪی ﭼـﺮا ،ﺳـﻪ درﺻـﺪ ﺣﻘـﻮق دوﻟﺘـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن ،ﮐﻠﯿﻪی درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و
درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهی ﺳﯿﺰدﻫﻢ از »ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ »ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺧﺰاﻧﻪداری
ﮐﻞ وارﯾﺰ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل ﺻﺪدرﺻﺪ وﺟﻮه وارﯾﺰی در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری و آﺑﺨﻮاﻧﺪاری وﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص« ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻣﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
از ﻣﺠﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮحﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ.
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮونﺳﭙﺎریﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،در ﻋﻤﻞ
ردهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺼﻞ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از
دو راه از ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﮐﯿﺪی ﮐﻪ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻀﺮ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺠﺮا
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را از دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دﺧﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ
دﺧﺎﻟﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪهی

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ روﯾﻪای اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮآورده ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ
ﭼﺮﺧﻪی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﻪی ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻮل ﺑﯿﺴﺖودوﮔﺎﻧﻪی ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۳اﺳﺖ (۲۲).اﯾﻦ ﻓﺼﻞ  ۲۲۰۴۱۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺳﯿﺰدهﺻﺪم درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و  ۱۶ﻃﺮح
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪی ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ـﺪهﻫﺎ و
ـﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨـ
ـﺘﯽ ،ﻣـ
ـﮓ و اﺧﻼق ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـ
ـﺎی ﻓﺮﻫﻨـ
ـﯽ ،ارﺗﻘـ
ﺧﺸﮑـ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آبﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻨﺎ .ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻫﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۹۶۹۷۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﯾﺎ  ۴۳درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪی ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ و
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۹ﻃﺮح اﺳﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
درﯾﺎﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ
زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﯿﺎی ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر،
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و ﺣﻔﺎﻇﺖ
و اﺣﯿﺎی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ .ﺑﻮدﺟﻪی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود  ۷۴درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺑﻮدﺟﻪی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻃﺮح اﺳﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهی ﮔﺮدوﻏﺒﺎر .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺮح را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺮونﺳﭙﺎریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺑﺪﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎری و
ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﻣﺸـﺎور و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺑﺴـﺘﺮی از
ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺴﺎدآﻟﻮد اداری در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪیﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ
در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﭼﻮن ﺿﻌﻒ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و
ﻋﺪمﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوران ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه.
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺻﯿﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران در ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ از روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اراﺋﻪ
ﮐﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺘﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺮاﯾﯽاش ﻧﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ
دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ.
ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از
ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﺻﯿﺎﻧﺖﮔﺮی از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪی روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه
از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد
ﻓﺮودﺳﺖﺳﺎزی دﺳﺘﻪی اول و ﻓﺮادﺳﺖﺳﺎزی دﺳﺘﻪی دوم در ﺑﺪﻧﻪی ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺳﯽ
دوﻟﺘـﯽ .اﺑﺘـﺪا دو ﻧﻤـﻮﻧﻪ از ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺰاﺣﻢﻫـﺎﯾﯽ را در دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻢ و ﺳﭙﺲ راهﺣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ
ﺑﺮای رﻓﻊﺷﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻣﻬﺮﻣﺎه » ۱۳۹۲ﻃﺮح ﻧﺤﻮهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوزهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و آب و ﻓﺎﺿﻼب« را ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۳۰ﺗﻦ از

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪی ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ داد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﺟﻠﺴﻪی ﻋﻠﻨﯽ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده واﺣﺪهی اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺳﺘﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و آب
و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ واﮔﺬاری اراﺿﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﻗﺪام ﮐﻨﺪ (۲۳).در
ﻫﻔﺪﻫﻢ آذرﻣﺎه  ۱۳۹۲دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﺪﯾﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح
را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رد ﮐﻨﻨﺪ (۲۴).ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی
اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮوشﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻌﻮﻗﻪﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮑﯽ از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن در
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدآور ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ و
ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺳﺖدرﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و
ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و
روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ذیﻣﺪﺧﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻮزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﺎب
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺳﺘﻨﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻣﻘﺎم ﻧﻬﺎد ﺑﻬﺮهﺑﺮدار
از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪن«) (۲۵ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۰و
اﺳـﺘﻨﺎد ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـﺖ در ﻣﻘـﺎم ﻧﻬـﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨـﺪه از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۵۳و
»آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ«) (۲۶ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۹۰و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮه و ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺎدن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
»ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻨﺎنﮔﺴﯿﺨﺘﻪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ را ﻣﻼک
ـﺎزی
ـﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴـ
ـﺎﻧﻮن ﺣﻔـ
ـﺎدهی »ﻗـ
ـﻮﻣﯿﻦ ﻣـ
ـﺎﯾﺮت ﺳـ
ـﺪ (۲۷).ﻣﻐـ
ﻣﯽداﻧﻨـ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪی اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اوﻟﯽ ،ﺻﺪور ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪی اﮐﺘﺸﺎف و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﻨﻮط اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دوﻣﯽ ،اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر و
آنﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﮐﺘﺸﺎف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻌﺎرض در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻃﻮل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﮐﺘﺸﺎف ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ازاﯾﻦرو ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری .اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از »ﺣﺪود  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ«) (۲۸ﺑﻪ »ارزش ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر«) (۲۹ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻞﺗﺮ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذوب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از زﻫﺎبﻫﺎی اﺳﯿﺪی و آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا و ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آزادﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮب و
روی و ارﺳـﻨﯿﮏ و ﺟﯿـﻮه و ﮐـﺎدﻣﯿﻮم و ﻧﻔﻮذﺷـﺎن ﺑـﻪ آبﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ و
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه (۳۰)«.وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺻﺮار ﻣﯽورزد ﮐﻪ در »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ اﺻﺮار ﻣﯽورزد ﮐﻪ در
»ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ« ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس
اﺳﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ« ﺑﺎ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی
»ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح« ،ﺗﻌﺎرض ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ« و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی
اﺟﺮاﯾﯽاش ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدهی »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح« ،و ﺗﻌﺎرض ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪی
ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺑـﺎ ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣـﺎدهی »ﻗـﺎﻧﻮن اﺻﻼح «.ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪی دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻇﻬﻮر آﺛﺎر ﻣﺨﺮب زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐاش اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺗﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪی وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ راه و ﺗﺮاﺑﺮی
و ﻧﯿـﺮو و ﻧﻔـﺖ و ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و ﻣﺨـﺎﺑﺮات و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﺪﻧﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و آب
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ» ،وﻇﯿﻔﻪی دوﻟﺖ ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎزار ارز ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬاری و روﯾﮑﺮد ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ
در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ـﺮار
ـﺪی ﻗـ
ـﻮﯾﺖ ﺑﻌـ
ـﯽ را در اوﻟـ
ـﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄـ
ـﺎﻇﺖ از ﻣﻨـ
ـﺎﺣﺚ ﺣﻔـ
ـﻪ ﻣﺒـ
ﮐـ
ﻣﯽدﻫﺪ (۳۱)«.آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪ
ـﺘﮕﺎهﻫﺎی
ـﻊ دﺳـ
ـﻪ ﻧﻔـ
ـﺖ و ﺑـ
ـﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـ
ـﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨـ
ـﺎن دﺳـ
زﯾـ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده
اﺳﺖ از »ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ]ﮐﺬا[« ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی  ۶۴ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۸
دیﻣﺎه  ۱۳۹۲اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده واﺣﺪهی اﯾﻦ ﻃﺮح» ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]ﮐﺬا[ ادﻏﺎم«
ﻣﯽﺷﻮد و »زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد« و »ﮐﻠﯿﻪی
وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات و اﻣﺎﮐﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]ﮐﺬا[ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد (۳۲)«.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﭼﻨﺪ
ﻣﺠﺮا ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد :اول ،ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛
دوم ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﯾﻌﻨﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺳﻮم ،ازآنﺟﺎﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﮏ
وزارتﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ (۳۳).ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در واﻗﻊ
ﻧﺮخ ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﻣﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ» ،ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ … ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ادﻏﺎم ﮐﻨﯿﺪ(۳۴)«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ (۳۵).اﻣﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖزﯾﺴﺖ» ،ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن
روال ﻋﺎدی ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ(۳۶)«.
ﻣﺆﺧﺮه
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر درﺑﺮدارد .ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ آن اﻧﻮاﻋﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﯾﮕﺎﻧﻪ راهﺣﻞ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺘﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان وﯾﺮاﻧﮕﺮی
اﺳﺖ .اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺻﻞ اﻣﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺮار دارد .ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﺸﻢاﻧــﺪاز ﺳــﻮدآوری داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ .ﯾﮑــﯽ از ﺷﺮطﻫــﺎی ﺳــﻮدآوری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻬﻞ و ارزان ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺮار دارد .دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﯿﺎنﻣﺪت و درازﻣﺪت اﺳﺖ :ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﻪ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی نقد اقتصاد سیاسی
______________________________________________________________
______________________
ﭘﯽﻧﻮﯾﺲﻫﺎ
)» (۱ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺳﺎل  «،۹۲ﺗﺎرﻧﻤﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اول ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۳
) (۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ.
) (۳ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺆﻣﻨﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
اراﺿﯽ در ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان «،ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﺧﺎک،
ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺷﻤﺎرهی  ،۱۲۲۸ﺳﺎل .۱۳۸۴
) (۴ﻣﺤﻤﺪ دروﯾﺶ» ،ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک در اﯾﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟«
ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﻬﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ ،ﺷﺸﻢ دی ۱۳۹۱
)» (۵ﺳﻮم ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ «،ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۲
) ۲۰» (۶اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ «،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ .۱۳۹۲
)» (۷ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد«،
اﯾﺴﻨﺎ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۲
) (۸وزارت ﻧﯿﺮو» ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺑﺨﺶ آب «،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۲
)» (۹ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ در  ۱۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر /ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﯽ ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم
رﺳﯿﺪ «،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ .۱۳۹۳
)(۱۰آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺸﺎورزی

ﺳﺎل

۱۳۹۰

)

ﺗﻬﺮان:

وزارت

ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
 .(۱۳۹۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر.
)(۱۱ﺳﻌﺪاﻟﻠﻪ وﻻﯾﺘﯽ و ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﮐﺪﯾﻮر» ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و
ﻣﺮاﺗﻊ اﯾﺮان و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن «،ﻣﺠﻠﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﺣﯿﻪای،
ﺷﻤﺎرهی  ،۷ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۵ص .۵۵
)(۱۲ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ۱۱ ،آذر .۱۳۸۶
)(۱۳ﺟﺎم ﺟﻢ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۸۹
)(۱۴دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻃﺮح ﻧﺠﺎت

درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و
 ،۱۳۹۱ص .۴

ﺗﺎﻻبﻫﺎی

ﮐﺸﻮر«،

ﻣﺮﮐﺰ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ،

) (۱۵ﺟﺎم ﺟﻢ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۸۹
) (۱۶دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺮوف ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۲ص .۱۳
)(۱۷دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۹۰ ،ص .۸
)»(۱۸ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﯾﻠﻨﺎ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۲
)(۱۹

ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

از

دوﻟﺖ،

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﮐﺪ

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

)«،(۱۳

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﺧﺒﺮ،۲۳۶۷۹۱:

ﻣﺮﮐﺰ

ﮐﺮدهاﯾﻢ«،

ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ

اﺳﻔﻨﺪ

.۱۳۹۲
)»(۲۰ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ «،روزﻧﺎﻣﻪی
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎل ﺷﺼﺖوﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱۹۰۶۷ﺑﯿﺴﺖوﺷﺸﻢ ﻣﺮداد .۱۳۸۹
)(۲۱ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ،۲۳۰۹۷۶:دوم ﻣﻬﺮ .۱۳۹۲
)(۲۲دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪی ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر :ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۹۲
)»(۲۳ﻃﺮح

ﻧﺤﻮهی

ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﭘﺮوزهﻫﺎی

ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و آب و ﻓﺎﺿﻼب «،دورهی ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرهی ﺛﺒﺖ  ،۳۷۹ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم وﺻﻮل ۳۰ ،ﻣﻬﺮ .۱۳۹۲
)(۲۴دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ» ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی
ﻃﺮح ﻧﺤﻮهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و آب و ﻓﺎﺿﻼب «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،آذر
.۱۳۹۲
)»(۲۵ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪن «،روزﻧﺎﻣﻪی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎل ﺷﺼﺖوﻫﻔﺘﻢ،
ﺷﻤﺎرهی  ،۱۹۴۵۰ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ آذر .۱۳۹۰
)»(۲۶آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ «،ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ،ﺷﻤﺎرهی اﺑﻼﻏﯿﻪ:

/۲۱۴۲۸۷ت۴۵۸۸۰ﻫـ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۰
)(۲۷دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺮژی و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در
ﺑ ُﻌﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ اول :ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن«،
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۹۱ ،ص .۵
) (۲۸دﻓﺘـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧـﺮژی و ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن» ،ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿﻌﯿـﺖ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۲ ،
)»(۲۹ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ «،ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی
رﻓﺎه ،دورهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺳﻮم ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۹۲ص .۱۴
)»(۳۰آﺛﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﺪن :ﻣﻌﺪن و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ «،ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی رﻓﺎه ،دورهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺳﻮم ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ
 ،۱۳۹۲ص .۱۶
)»(۳۱دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ «،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان )اﯾﺎﻧﺎ( ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۲
)»(۳۲ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ«،
دورهی ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرهی ﺛﺒﺖ  ،۴۲۸ﺗﺎرﯾﺦ
اﻋﻼم وﺻﻮل ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۲
)(۳۳دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ» ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻃﺮح
ـﻊ و
ـﺎ و ﻣﺮاﺗـ
ـﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫـ
ـﺖ و ﺳﺎزﻣـ
ـﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴـ
ـﺎن ﺣﻔـ
ـﺎم ﺳﺎزﻣـ
ادﻏـ
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر «،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۲ ،
)»(۳۴ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ادﻏﺎم ﮐﻨﯿﺪ«،
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﻼم ﻧﻮ ۵ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۲
)(۳۵روزﻧﺎﻣﻪی اﯾﺮان ۷ ،اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۲
) ۱۵»(۳۶اﻣﻀﺎ از ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ «،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی دﯾﺪهﺑﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﯾﺮان ۷ ،اﺳﻔﻨﺪ
.۱۳۹۲

