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Abstract  
Due to increased environmental problems, most 
countries in the world charge a specified agency with 
responsibility for environmental protection. In Iran, this 
mission has been given to the Department of 
Environment (DoE). Notwithstanding the silent 
endeavors of this Department, there are a lot of problems 
which are causing a deteriorating environment in Iran, 
particularly in terms of air, water and biological 
diversity. Inefficiency in the legislative system alongside 
the disorganization of the DoE, have led to inadequacy 
in the Department’s work. This inadequacy can be 
classed in three categories: law-related inefficiency of 
the Department; a lack of law governing inter-
organizational relations; and, finally, ultra-organizational 
problems. These inefficiencies, in the absence of any 
comprehensive sustainable development programme, on 
the one hand, and the non-existence of any 
parliamentary supervision on environmental matters, on 
the other, have led to non-integrated and ineffective 
management of the environment in Iran. This article 
considers the integrated management approach as a 
suggested solution, inter alia by amending and 
incorporating the environmental laws into a single code 
and also by integrating environmental related agencies, 
including the DoE, in the form of a powerful Ministry.  
 
Keywords: Department of Environment, Legal challenges, 
Legislative inefficiency, Integrated management. 
  

  
  
  
  
  
  

  چکیده
زیستی،  اغلب کشورهاي جهان به دلیل اهمیت روزافزون مسایل محیط

را مسوول  )کشور سازمان 23کشور وزارتخانه و  163(سازمان مشخصی 
در ایران این وظیفه در . اندزیست ساخته رسیدگی به امر حفاظت محیط
هاي با وجود تالش. زیست گذاشته شده است عهده سازمان حفاظت محیط

اي زیستی کشور روند فزاینده چنان مشکالت محیط عدیده این سازمان، هم
اي جبران ناپذیري به هدارند و در برخی موارد مانند آب و هوا خسارت

هاي گوناگون در ها و کاستیخالء. زیست ایران وارد شده است محیط
قوانین و مقررات موجود در کنار ساختار کنونی سازمان حفاظت 

ها این کاستی. زیست، کارکرد این سازمان را ناکارآمد ساخته است محیط
به جایگاه و  هاي قانونی مربوطخالء: بندي هستند در سه دسته قابل دسته
سازمانی این  هاي قانونی در خصوص روابط میانءوظایف سازمان، خال
زیست و سرانجام مشکالت برون  ها مرتبط با محیطسازمان و دیگر سازمان

هاي جامع توسعه پایدار کشور و عدم ها و نبود برنامهءاین خال. سازمانی
یریت جامع، ساز عدم مدزیستی زمینه نظارت مجلس بر مسایل محیط

حل پیشنهادي الزم راه.  زیست کشور شده است یکپارچه و کارآمد محیط
زیست از  در این زمینه اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط

ن در بطن یک مجموعه و نیز آزیست و ادغام  طریق اصالح قوانین محیط
  . ادغام نهادهاي موازي محیط زیستی در قالب یک وزارتخانه قوي است

     
هاي حقوقی، خالء قانونی، زیست، چالش سازمان محیط: هاکلید واژه

 .مدیریت یکپارچه
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 مقدمه
زیسـت و مقابلـه بـا     امروزه امر حفاظـت و بهسـازي محـیط   

تـرین مسـایل در   زیستی به یکـی از مهـم   هاي محیط بحران
ــایل      ــت و مسـ ــده اسـ ــدیل شـ ــورها تبـ ــور کشـ اداره امـ

 هـاي جهـان در  زیستی در دسـتورکار اغلـب دولـت    محیط
ــین  ــی و ب ــرار داردســطح داخل ــی ق ــایل  . الملل ــاي مس ارتق

هـا بـا بـروز پیامـدهاي     زیستی به برنامه کاري دولـت  محیط
زیســت و افــزایش درك  زیانبــار تخریــب جهــانی محــیط 

جامعه بشري در مورد ضرورت همزیستی مسالمت آمیز با 
ــاز شــد    محــیط ــته آغ ــل ســال گذش . زیســت در طــی چه
در ابتـدا در دایـره مسـایل    زیستی  که مسایل محیط درحالی

  . گرفتبهداشت عمومی جاي می
هــاي هــا یــا ســازماندر آغــاز قــرن بیســتم وزارتخانــه 

زیسـتی   بهداشت عمومی مسـوول مـدیریت مسـایل محـیط    
هـاي واگیـردار و   تر به اموري از قبیل بیماريبودند و بیش

امـا بـه تـدریج رویکـرد     . پرداختندبهداشت غذا و آب می
زیسـتی از مشـکالت    نسبت بـه مسـایل محـیط   تري گسترده

تـر  معمول بهداشت عمومی تا مشـکالت مختلـف و وسـیع   
ــودگی هــوا و صــوت،    بهداشــتی از قبیــل پیشــگیري از آل

هـاي   مقابله با پسماندها، حفاظت طبیعت و جبران خسارت
حتـی مسـایل   . زیستی اتخـاذ شـد   اقتصادي آلودگی محیط

از طبیعت و حیات  زیستی نیز که در ابتدا به حفاظت محیط
وحش، کنترل آلودگی و دفع مواد پسماند محدود بود بـه  

تـري همچـون توسـعه پایـدار، کنتـرل      هاي گسـترده  حوزه
زیسـتی و مشـارکت مردمـی در     جمعیت و عـدالت محـیط  

-زیست توسعه یافت که دیگـر وزارتخانـه   مدیریت محیط

هاي بهداشت به دلیل تخصصی و گسـترده بـودن قـادر بـه     
بـدین دلیـل و بـا    ). Fisher 1994(ین امور نبودند مدیریت ا

ــزایش آگــاهی ــیناف المللــی در خصــوص اهمیــت  هــاي ب
زیست و برگزاري کنفرانس مهم استکهلم راجع بـه   محیط
، تأســیس نهادهــاي جدیــد )1972(زیســت انســانی  محــیط

زیسـتی مطـرح    تخصصی به منظور مدیریت مسایل محـیط 
مختلفـی در زمینـه    شد و از آن بـه بعـد قـوانین و مقـررات    

زیسـتی   زیست وضع شدند و نهادهـاي محـیط   حفظ محیط
در قالب وزارتخانه یا آژانس در سـاختار دولـت مرکـزي    

  .شکل گرفتند
زیسـتی در سـازمان دولـت بـه      توجه به مسـایل محـیط  

اي رشد یافته که امروزه بجز تعداد انگشت شماري، اندازه
سـوول  هاي جهان نهـاد عمـومی مشخصـی را م   همه دولت

 دولـت  162حـدود  . انـد زیسـت سـاخته   امر حفاظت محیط
دولـت قالـب    23جهان قالب سازمانی وزارتخانه و حـدود  

ســازمانی غیــر از وزارتخانــه اعــم از معاونــت ریاســت      
جمهــوري، آژانــس یــا کمیســیون ملــی را بــه ایــن منظــور  

اند که عناوین آنها را در دو جدول پیوست اختصاص داده
عنــاوین نهادهــاي  .ن مالحظــه کــردتــواایــن گــزراش مــی
هـاي اینترنتـی زیـر    زیست جهان در پایگـاه  حفاظت محیط

  :قابل مالحظه است
<http://www.environmentalgrants.com/>  

<http://www.unep.org/resources/gov/MEnvironment.asp>. 
هــا در حفــظ  رویکــرد دولــتطـی چهــل ســال اخیــر،  

ها تحوالت مختلفی را زیست و عملکرد این سازمان محیط
رویکـرد  ) 1960-70دهـه  (در ابتـدا  . پشت سر نهاده است
بخشـی  زیست، رویکـرد کـامالً تـک    نهادهاي حفظ محیط

زیسـت بـراي    یعنی دفع آلـودگی و حفـظ سـالمت محـیط    
، بـا توجـه بـه    70-80در دهـه  . سالمتی انسـان بـوده اسـت   

نگرانـه و حفـظ ایـن     طبیعی، رویکـرد جامعـه   تخریب منابع
، حفاظـت از کلیـت   80-90در دهـه  . شـود منابع اتخاذ می

زیست مورد توجه واقـع شـد و مـدیریت منسـجم و      محیط
زیستی در دستور کار این نهادها قرار  یکپارچه امور محیط

گرفت و در حال حاضر، بازسازي و بازگرداندن وضعیت 
الـت اولیـه خـود رویکـرد اصـلی ایـن       زیسـت بـه ح   محیط

اي که در این چهار تحول عمده .دهدنهادها را تشکیل می
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دهه رخ داده حرکت از رویکردهـاي واکنشـی بـه سـمت     
زیست  رویکردهاي پیشگیرانه و حرکت از حفاظت محیط

زیسـت بـوده    به سمت مدیریت یکپارچـه و پایـدار محـیط   
ــ   ــه همــین دلیــل امــروزه شــاهد تصــویب ق وانین اســت و ب

زیست و هماهنگ کردن  سختگیرانه در زمینه حفظ محیط
. هاي اقتصادي و اجتماعی با این بخش هستیم دیگر بخش

زیسـت   مشـی ملـی محـیط   بـه عنـوان نمونـه دو قـانون خـط     
آمریکا در ) 1970(و قانون کیفیت محیط زیست ) 1970(

گیري مفهـوم  این تحول، شکل. انداین راستا تصویب شده
دولت در معنـاي دولـت رفـاهی سـبز را نشـان      جدیدي از 

زیسـت و   دهد کـه مبتنـی اسـت بـر حفاظـت از محـیط      می
بـرداري معقــول از منـابع طبیعــی،   بهبـود کیفیـت آن، بهــره  

آشتی دادن توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی با حفاظت 
زیست به نفع نسل حاضر و آینـده، رعایـت جوانـب     محیط

ــداممحــیط زیســتی در دیگــر تصــمیمات، ا  هــاي  نجــام اق
  .بینانه و رسیدن به توسعه پایدارپیشگیرانه و پیش

زیسـتی   در ایران توجه جدي دولت بـه مسـایل محـیط   
و تأسـیس  ) 4/12/1335(مشخصاً با تصویب قانون شـکار  
ــران آغــاز شــد  ــا ســال . کــانون شــکار ای ، مســایل 1350ت

تر در حوزه حفاظت از جانوران وحشی زیستی بیش محیط
اما در ایـن سـال بـا    . شکار و صید محدود بود و نظارت بر

ــویب قــانون   ــکیالت و تعیــین وظــایف    «تص تجدیــد تش
طبیعـی و انحـالل    هـاي وزارت کشـاورزي و منـابع   سازمان

ــابع ــی وزرات من ــت  ) 12/11/1350(» طبیع ــازمان حفاظ س
ــیط ــده    مح ــد و عه ــکیل ش ــت تش ــظ  زیس ــه حف دار وظیف
مخـرب  زیسـت و کنتـرل هرگونـه اقـدام آالینـده و       محیط
حفاظت «زیستی گردید و سرانجام با تصویب قانون  محیط

نخستین قانون پایه ) 28/3/1353(» زیست و بهسازي محیط
زیســتی کشــور شــکل گرفــت و ســازمان حفاظــت  محــیط
ــترده  محــیط ــارات گس ــه  زیســت داراي اختی ــري در زمین ت

  .زیست شد کنترل تخریب محیط

، با تصویب قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران      
زیسـت مـورد غفلـت قـرار نگرفـت و حفـظ        مسأله محـیط 

در اصـل  » وظیفـه عمـومی  «زیسـت بـه عنـوان یـک      محیط
زیسـت بـه    بدین ترتیـب حفـظ محـیط   . پنجاهم مصرح شد

عنوان یک ارزش مبتنی بر قانونی اساسی باید مورد توجـه  
مـاده   9گونه که بـه موجـب بنـد     حکومت قرار گیرد همان

و ) 25/7/1383(چهـارم توسـعه    ساله قانون برنامه پنج 135
ــانون مــدیریت خــدمات کشــوري   8مــاده ) ط(نیــز بنــد  ق

ــایف   ، حفاظــت محــیط )8/7/1386( زیســت یکــی از وظ
 .شده استحاکمیتی دولت محسوب 

با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد و تأسـیس و  
ــیط   ــت محـ ــازمان حفاظـ ــت سـ ــب   فعالیـ ــت، تخریـ زیسـ

، یکی از معضـالت  هاي ناشی از آنزیست و بحران محیط
. شـود هاي اخیر محسـوب مـی   ویژه در سالعمده ایران به 

الگوي توسعه اقتصادي و اجتمـاعی و ویژگـی جغرافیـایی    
زیستی متعددي را  طبیعی و سیاسی ایران، مشکالت محیط

اند که در درجه اول پایداري و تجدیدپـذیري  ایجاد کرده
سـالمت   زیست را به مخاطره افکنده، در درجه دوم محیط
رو سـاخته و آنگـاه در نهایـت،    ها را بـا تهدیـد روبـه   نانسا

توجه بـه  . روند توسعه عمومی کشور را کاهش داده است
هاي رسمی و غیر رسمی که از وضعیت آمارها و گزارش

چنـین مشـاهدات    شـود و هـم  زیست ایران ارائـه مـی   محیط
. گـذارد  عینی روزمره، وضعیت مطلوبی را به نمایش نمـی 

و  2001 هايزیستی در سال ایران از لحاظ پایداري محیط
درمیـان   2005کشور جهان و درسـال   122در میان  2004

را کسب کرده  132و  104، 105کشور به ترتیب رتبه  146
   ).Environmental Sustainability Index, 2005(است 
را  117کشور رتبـه   133در میان  2006ایران در سال  

را از لحـاظ دسترسـی بـه     99دگی هـوا، رتبـه   از لحاظ آلو
را از لحـاظ مصـرف پایـدار انـرژي      117آب سالم و رتبه 

طبیعـی و   این در حالی است که از لحاظ منابع. کسب کرد
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را در میان این کشـورها داشـته    45زیستی، ایران رتبه  تنوع
). Pilot Environmental Performance Index, 2006(است 

هــاي ثبــات در ســتی نشــانگر شــاخصزی پایــداري محــیط
ــاتی محـــیط نظـــام ــزان فشـــار بـــر   هـــاي حیـ زیســـتی، میـ
پـذیري انسـانی، میـزان توسـعه     زیست، میزان آسیب محیط

المللی است و این انسانی و اجتماعی و میزان همکاري بین
زیسـتی ایـران تـا چـه      دهند وضعیت محیطها نشان میرتبه

  . اندازه نامطلوب است
تــر بــه عوامــل بــروز ایــن مشــکالت بــا نگــاهی دقیــق 
تـوان دریافـت کـه وضـعیت جغرافیـایی      زیستی مـی  محیط
تنهـا  ) مـثال قـرار گـرفتن در منطقـه اقلیمـی خشـک      (ایران 

تواند باشد بلکه عوامـل مـدیریتی   عامل این مشکالت نمی
عمده این . نیز در بروز یا تشدید این مشکالت سهیم است

  :مشکالت عبارتند از
سـرانه دسترسـی بـه آب    : سـالم کمبود آب ) الف

متر در سال براي هـر نفـر اسـت و    میلی 2150سالم حدود 
ــدود  ــارف کشــاورزي      % 90ح ــه مص ــی ب ــابع آب ــل من ک

اما تخریب شدید منابع آبی نیز بـه ایـن   . یابداختصاص می
دلیل اصلی این تخریب بـه  . کندآبی کمک میمشکل کم

ــنعتی و آب   ــانگی و ص ــماندهاي خ ــع پس ــوده   دف ــاي آل ه
هـاي سـطحی و زیرزمینـی، تخریـب و      شـاورزي بـه آب  ک

هاي آب زیرزمینی، الگوي نادرست آلودگی شدید سفره
  . گرددمصرف آب و تجدید ناچیز منابع آب سالم برمی

توسعه روزافـزون   :آلودگی شهري و صنعتی) ب
ــا،     ــزایش اســتفاده از خودروه ــال خــود، اف ــه دنب شــهرها ب

طبیعــی و  بعآلــودگی هــوا و خــاك، افــزایش مصــرف منــا
خشــکی هــوا، . انباشــت پســماندها را در پــی داشــته اســت

ارتفاع جغرافیایی زیاد کشـور، فرسـوده بـودن خودروهـا،     
هـا و ترافیـک معمـول بـه کـاهش      وضعیت نامناسب جـاده 

سرعت خودروها و افـزایش مصـرف سـوخت و سـرانجام     
انتشـار گـاز   . انجامـد  اتالف منابع انرژي و آلودگی هوا می

میلیـون تـن    5ربن در کل کشور ساالنه بالغ بر منواکسید ک
بـا  . میلیون تن آن مربوط بـه تهـران اسـت    5/1شود که می

آنکــه اســتانداردهاي مناســبی بــراي کنتــرل آلــودگی هــوا 
وضع شده است اما بـه دلیـل تخلـف از ایـن اسـتانداردها،      

 30چنـان میـان    سطح انتشار گازهاي اصلی آالینده هوا هم
از حـد مجـاز اسـتانداردهاي سـازمان      درصد بیشتر 350تا 

حـدود   2004بهداشت جهانی است به نحوي که در سـال  
مورد مرگ ناشـی از آلـودگی هـوا صـرفاً در شـهر       4500

 9000بـه   2006تهران گزارش شد که ایـن رقـم در سـال    
 Islamic Republic of Iran(مورد مرگ افزایش یافته است 

Energy-Environment Review, 2004.(  
اســتفاده : زدایـی تخریـب زمـین و جنگــل  ) پ

نامناسب از زمین از جمله کشـاورزي نامناسـب، چرانیـدن    
بیش از حد احشام، آبیاري نامناسب، جاده سازي نامناسب 
و ساخت و سازهاي شهري و صنعتی باعث شده اسـت تـا   

افزونـی  هاي ایران رونـد روز تخریب سطح عمومی خاك
ایران  هاي زمینهکتار از  میلیون 100بیش از و  داشته باشد
میلیون هکتـار   78حدود . قرار بگیرد یزای بیابان در معرض

-خشـک در برمـی   هـاي  زمینخاك ایران را  هاي زمیناز 

ها بالغ  بیابانی شده و بیابان هاي زمینگیرد که از این میزان 
درصـــد از  76/2حـــدود  .میلیـــون هکتـــار اســـت 43بـــر 
فرسایش دچار میلیون هکتار،  125معادل  هاي کشور زمین

سـرعت رونـد تخریـب خـاك در ایـران بـه       . اسـت خاك 
سـال آینـده، تمـام     30تـا   که با رونـد کنـونی   حدي است 

 ,Mahdiyan( خیــز نـابود خواهــد شــد  هــاي حاصــل نزمـی 

هــاي  ســاالنه یــک و نــیم میلیــون هکتــار از خــاك. )1384
متـر از   سـانتی  شود و یک مرغوب ایران به بیابان تبدیل می

سـال زمـان    700قشر خاك کشاورزي که براي ایجاد آن 
 رود الزم است، در اثر فقـدان پوشـش گیـاهی از بـین مـی     

)Iran Biology Report, 2006.(    هـاي   سـطح کلـی جنگـل
 5/19از  2003سـال گذشـته تـا سـال      57کشور در عرض 
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میلیـون هکتـار کــاهش یافتـه کــه     5/12میلیـون هکتـار بــه   
 340هکتــار یــا روزانــه  120000طــور متوســط  ســاالنه بــه

طبیعــی  میــزان تخریــب منــابع. شــود هکتــار نیــز کمتــر مــی
تجدیدپذیر کشور و به طـور مشـخص جنگـل و مرتـع در     

میلیـارد دالر و خسـارت    8/2ایران سالیانه رقمـی بـالغ بـر    
 5میلیارد دالر یعنی مجموعـاً   2/3ناشی از آلودگی حدود 

 .ملـی بـرآورد گردیـده اسـت    درصد کل درآمد ناخالص 
: زایی فقط یک معناي روشـن دارد تخریب خاك و بیابان

  .گرسنگی و آوارگی ناشی از آن
: قرار داشتن در معـرض بالیـاي طبیعـی    )ت

پـذیرترین کشـورها از لحـاظ بالیـاي     ایران یکی از آسیب
لرزه، طوفان شن و طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، زمین

هـاي آب زیرزمینـی   مـام سـفره  فرونشست زمـین در اثـر ات  
هاي هنگفتی صرف مقابلـه بـا ایـن    است و همه ساله هزینه

زیست در بروز ایـن بالیـا    تخریب محیط. شودها میپدیده
هـا و مراتـع،   تراشـی جنگـل  تأثیر نیسـت از جملـه پـاك   بی

ــیط  ــب مح ــایش   تخری ــب و فرس ــتانی، تخری ــاي کوهس ه
خــاك، فرونشســت زمــین و فشــرده شــدن ســطح خــاك، 

رویه منابع آبی که به دنبال خـود سـیل، رانـش    رف بیمص
هـاي قابـل کشـاورزي و حیـات     زمین، از بین رفتن خـاك 

 .وحش و قحط سالی و گرسنگی خواهد داشت

هـاي داخلـی، خشـک    آلودگی آب دریاها و دریاچه 
هـا یـا تخریـب عمـدي آنهـا توسـط       شدن تدریجی تاالب

ــ فعالیــت گــاه اههــاي انســانی، تخریــب منــاطق طبیعــی و پن
هـا و سـاخت و   ها و کوهجانداران، تجاوز به حریم جنگل

رویه، انقـراض سـریع نسـل جانـداران، قاچـاق      سازهاي بی
ها و جانوران بومی ایران، تخریب سـواحل،  چوب، رستنی

منـدي از مواهـب طبیعـی و محـروم     انحصارگرایی در بهره
شدن خیل عظیمی از مردم ایران از ایـن مواهـب، ویژگـی    

ــارز و ــونی محــیط ب ــکیل   ضــعیت کن ــران را تش زیســت ای
 .دهند می

رغم کمبـود آمارهـاي دقیـق در زمینـه وضـعیت      علی 
زیسـت ایـران، نگـاهی اجمـالی بـه وضـعیت        کنونی محیط
ــه   عینــی محــیط زیســت کشــور مشــکالت عدیــده آن را ب

رو سـازد و ایـن پرسـش مهـم را پـیش     روشنی نمایـان مـی  
زیســت در  گــذارد کــه چــرا ســازمان حفاظــت محــیط مــی

زیسـت رو بـه زوال    کنترل ایـن بحـران و مـدیریت محـیط    
ایران موفقیت چشـمگیري نداشـته اسـت و رونـد تخریـب      

هـا و مشـکالت اساسـی ایـن     چنان ادامـه دارد؟ چـالش   هم
زیســت پــاك و پایــدار بــراي  ســازمان در تضــمین محــیط

هاي حال و آینـده کشـور چیسـت؟ در نظـر نخسـت،       نسل
هــاي تــوان در نارســاییمــی تــرین ایــن مشــکالت رامهــم

قــانونی، مشــکالت اداري، کمبــود بودجــه و منــابع مــالی،  
ــرش  ــادي و نگـ ــافتگی اقتصـ ــعه نیـ ــی  توسـ ــاي فرهنگـ هـ

الزم بـه  . زیسـت عنـوان کـرد    غیردوستانه نسبت بـه محـیط  
تاکید است که این نوشته به عنوان یک پژوهش حقـوقی،  

هاي قانونی را به صـورت اجمـالی مـورد بررسـی     نارسایی
هـــا را بـــه حـــوزه قـــرار خواهـــد داد و دیگـــر نارســـایی 

هاي اداري، اقتصادي و فرهنگـی واگـذار خواهـد     پژوهش
هاي حقوقی مربـوط بـه نظـام    بررسی اجمالی چالش. کرد

زیسـت در سـه قسـمت     سازمانی سـازمان حفاظـت محـیط   
مشکالتی که صرفاً به سـاختار  (سازمانی هاي درونچالش

هـــاي و چـــالش) شـــوندداخلـــی ســـازمان مربـــوط مـــی 
مربوط به روابط میان نهادهاي متعدد مـرتبط  (سازمانی   میان

مشـکالتی  (سـازمانی  هـاي بـرون   و چالش) زیست با محیط
زیست ایران مربـوط شـده ولـی در     که به نظام کلی محیط

انجام خواهد شد و نتیجه ) گذاردکارآیی سازمان تأثیر می
هـاي  یحاصله این خواهد بود کـه قسـمت عمـده ناکـارآی    

سازمانی این سازمان به وجـود نهادهـاي مـوازي و تـراکم     
زیسـت، جایگـاه    هاي قانونی در امر حفظ محیطصالحیت

حقوقی نسـبتاً ضـعیف ایـن سـازمان و عـدم توجـه جـدي        
شــود و  مجلــس بــه مســایل ایــن ســازمان مربــوط مــی      
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پیشنهادهاي مقتضی براي رفع این مشکل از جمله تقویـت  
با ابتناء بـر مـدیریت منسـجم و     زیست نظام مدیریت محیط

  .توسعه پایدار ارائه خواهد شد
  

  روش پژوهش
اي منابع مورد مطالعه این مقاله از طریق مطالعات کتابخانـه 

ــردآوري شـــده  ــدو اینترنتـــی گـ ــررات . انـ ــوانین و مقـ قـ
-محیطی و قوانین مربوط به تعیین اشتغاالت سازمان زیست

زیست  از محیطهایی که بخشی از وظایف آنها با حفاظت 
-ترین منابع این تحقیق بـه شـمار مـی   در پیوند است عمده

  . روند
در ایــن مقالــه ضــمن توصــیف وظــایف و اشــتغاالت  

برداري  زیست از روش تحلیلی بهره محیط سازمان حفاظت
العین هدف رژیـم حفاظـت از   در واقع با نصب. شده است
زیسـت در قـوانین ایـران تـالش شـده اسـت کـه در         محیط
ــو ــالش   پرت ــتمیک چ ــی سیس ــوقی یــک بررس ــاي حق  -ه

ــازمان محـــیط  ــنعکس و   ســـاختاري سـ ــران مـ زیســـت ایـ
  .راهکارهاي مقتضی پیشنهاد گردد

  
  نتایج

زیست ایران هنگامی مخـاطره آمیـز جلـوه     وضعیت محیط
خواهد کرد که به خاطر بیاوریم جمعیت ایران با احتساب 

 90درصد، تا سی سال آینـده بـه مـرز     2/1افزایش ساالنه 
میلیون نفر خواهـد رسـید و قطعـاً بـدون اعمـال تغییرهـاي       

طبیعـی   زیست و منـابع  الزم در نظام کنونی مدیریت محیط
زیسـتی تـا    محـیط  –توان از بروز بحران انسـانی  هرگز نمی

الزمه تأسیس دولت رفاهی سـبز  . آن زمان پیشگیري کرد
در ایـــران و آشـــتی دادن توســـعه اقتصـــادي بـــا عـــدالت 

زیسـت بـه نفـع نسـل حاضـر و       اظت محـیط اجتماعی و حف
آینده و رسیدن به توسعه پایـدار؛ مـورد لحـاظ قـرار دادن     

هاي اجتماعی و  زیستی در کلیه بخش هاي محیطمشیخط

هـاي حکـومتی در رابطـه بـا     مسوول ساختن کلیه دسـتگاه 
در ایـن  . زیست در حیطه وظایف خـود اسـت   حفظ محیط
شـود  ارائـه مـی   حلی کـه توسـط بانـک جهـانی    راستا،  راه

  :عبارت است از
زیسـتی در جریـان    مورد لحاظ قرار دادن مسایل محـیط  .1

 ها؛ریزيگذاري و برنامه خط مشی

 زیست؛ تقویت نهاد ملی حفاظت محیط .2

 ارتقاي استانداردهاي قانونی؛ .3

 دهی؛کارآمدسازي نظارت و گزارش .4

ــاي آمــوزش همگــانی و آگــاهی    .5 هــاي عمــومی  ارتق
)Islamic Republic of Iran Energy-Environment 

Review, 2004.(  
تـرین  تـوان عمـده  با توجه به آنچه که مطرح شد، مـی 

محـیط زیسـت را بـه     هاي سازمانی سازمان حفاظتچالش
  :نحو زیر خالصه کرد

پراکندگی، قـدمت  : نقص در قوانین و مقررات از جمله -
روز نبــودن، عــدم جامعیــت یــا عــدم پوشــش همــه و بــه
ستی، رویکردهاي مالیـم نسـبت بـه    زی هاي محیطحوزه

 زیستی؛ جرایم محیط

ــازمان     - ــعیف ســـ ــبتاً ضـــ ــازمانی نســـ ــاه ســـ جایگـــ
زیست براي حفاظت قاطعانـه و یکپارچـه    محیط حفاظت
 زیست؛ از محیط

زیسـت   پراکندگی شدید وظایف مربوط به حفظ محیط -
 میان نهادهاي مختلف دولتی؛

زیسـت   نبود برنامه جامع توسـعه پایـدار و حفـظ محـیط      -
 کشور؛

دهــی عمــومی و دقیــق ســازمان و عــدم  عــدم گــزارش -
 نظارت دقیق مجلس بر کارکرد آن؛

ناآگاهی یا آگـاهی ناکـافی عمـومی نسـبت بـه مسـایل        -
زیسـت،   زیستی و نحوه برخورد صحیح بـا محـیط   محیط

  .  برداي از طبیعتمصرف و بهره
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بدیهی است کـه ایـن گـزارش بـه دلیـل محـدودیت،        
ی از علــل بــروز مشـــکالت   توانســته اســت تنهــا قســـمت   

ــه منظــور    محــیط زیســتی را مــورد بررســی قــرار دهــد و ب
تر این دسـته مشـکالت   تر و عملیتر، مفصلشناخت دقیق
شک جهت شـناخت  اما بی. تري نیاز استبررسی گسترده

دالیل کامل و مفصل ناکارآیی سازمان در حل معضـالت  
سازمان، به اقـدام نظـارتی و تقنینـی مجلـس در خصـوص      

  : موارد زیر نیاز است
انجام یـک تحقیـق و تفحـص گسـترده و دقیـق در       )الف

 :خصوص

زیستی کشور،  بررسی و شناخت مشکالت متعدد محیط .1
ایـن مشـکالت و   علل، پیامدها و مسووالن بـروز و رفـع   

ــالء ــت کامــل از     خ ــوص حفاظ ــانونی در خص ــاي ق ه
 .زیست کشور محیط

ــازمان      .2 ــارآیی س ــطح ک ــی و س ــاختار داخل ــابی س ارزی
زیست، مشکالت داخلی سازمان، میـزان   حفاظت محیط

ساالري مدیران سازمان، میزان تحقـق  کارآیی و شایسته
 .وظایف و اهداف سازمان

هـاي داخلـی و   بررسی روابط سازمان بـا دیگـر سـازمان    .3
زیسـت در خصـوص میـزان     المللی مرتبط بـا محـیط  بین

هـا، مشـکالت موجـود و     همکاري یا عدم همکاري آن
زیسـتی حـل و فصـل شـده در      هاي محیطآمار اختالف
 .هیأت وزیران

بررســـــی ارتقـــــاي قالـــــب ســـــازمانی ســـــازمان  )ب
 : زیست شامل زیست به وزارتخانه محیط محیط حفاظت

زیســتی و تصــویب یــک  محـیط  تجمیـع قــوانین مــوازي  .1
 . زیست قانون پایه حفاظت و بهسازي محیط

هـا،  امکان ادغام نهادهاي موازي ماننـد سـازمان جنگـل    .2
ــا بحــران،    ــه ب ــزداري کشــور، ســتاد مقابل مراتــع و آبخی

شناسـی بـا    شناسی کشور، سازمان زمـین  شوراي اقیانوس
ــازمان حفاظـــت محـــیط  زیســـت در قالـــب وزرات  سـ

 . وظایف آن در قالب قانون فوق  زیست و تشریح محیط

ــري   ) پ ــارت و پیگیـ ــدهاي نظـ ــیس واحـ ــی تأسـ بررسـ
هـاي مـرتبط بـا    هـا وزارتخانـه  زیسـتی در سـازمان   محیط
زیست جهت هماهنگی اقدامات سـازمان متبوعـه    محیط

 .زیست با سازمان محیط

ــت   ) ت ــوزش حفاظـ ــی آمـ ــاد ملـ ــیس نهـ ــی تأسـ بررسـ
 .زیست محیط

ــوه   ) ث ــت عملکــرد ق ــه  بررســی و تقوی قضــاییه در زمین
 .زیست حمایت کیفري از محیط

 .ها به مردمانتشار گزارش این اقدام) ج

  
  بحث

  هاي درون سازمانی چالش: گفتار اول
هـایی اسـت    هاي درون سـازمانی چـالش   مقصود از چالش

. شـوند  که صـرفا بـه سـاختار داخلـی سـازمان مربـوط مـی       
زیسـت   محـیط  شماري از دالیل ناکارآیی سازمان حفاظت

زیســت کشــور، بــه جایگــاه  در مــدیریت کارآمــد محــیط
حقـوقی ضــعیف و ســاختار ســازمانی ضــعیف آن مربــوط  

  . شود می
  

  جایگاه و صالحیت حقوقی سازمان: بند اول
تـرین  زیست را باید یکی از متورم حوزه حفاظت از محیط

در . هاي قانونگـذاري ایـران دانسـت   ترین حوزهو پراکنده
رهاي داراي نظــام حقــوقی کــه کــه در اغلــب کشــو حــالی

پیشرفته شاهد تصویب یک یا معدودي قانون پایه و جـامع  
زیسـت هسـتیم؛ در ایـران قـوانین و      بـراي مـدیریت محـیط   

و مــوازي بســیاري در زمینــه حفــظ     مقــررات پراکنــده 
تصـویب اغلـب   . زیسـت بـه تصـویب رسـیده اسـت      محیط

هـاي  زیسـت ایـران بـه سـال     اي حفاظـت محـیط  قوانین پایه
ــادین از انقــالب مربــوط مــیپــیش  شــود و اصــالحات بنی

از این جملـه اسـت   . ها به عمل نیامده است چندانی در آن
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هـا و مراتـع    بـرداري از جنگـل  جمله قانون حفاظت و بهره
، قـانون  )12/2/1342(، قانون حفظ نباتـات  )30/5/1346(

هـاي مـرزي از آلـودگی بـا مـواد      حفاظت دریا و رودخانه
و قانون اراضـی مسـتحدث و سـاحلی    ) 4/11/1354(نفتی 

رویکرد اصلی این دسته از قوانین قدیمی،  .)29/4/1354(
زیسـت   صرف حفاظت از چندین حـوزه مشـخص محـیط   

ــه( ــا آلـــودگی بـ ــه بـ ــانوران و مقابلـ ــژه جـ ــال ) ویـ و اعمـ
زیسـتی مالیـم اسـت و رویکردهـاي      هـاي محـیط   مجازات
 و پیشـگیرانه نسـبت بـه مـدیریت    ) نگـر جـامع (نگرانـه  کلی
سـازمان حفاظـت   . شـود زیست در آن مالحظه نمـی  محیط
  .زیست برآیند این رویکرد و این دسته قوانین است محیط

زیســت و  مقــررات موســس ســازمان حفاظــت محــیط
شرح وظایف و اهداف آن به صورت موازي در دو قانون 

 28/3/1353مصـوب  (» زیسـت  حفاظت و بهسازي محیط«
ــورخ  ــانون«و ) 24/8/1371اصــالحیه م » شــکار و صــید ق

مصرح شـده  ) 25/9/1375اصالحیه  16/3/1346مصوب (
با این حال، این دو قـانون بـه عنـوان دو قـانون پایـه      . است
هـاي مختلفـی در زمینـه    هـا و خـالء  زیستی، کاسـتی  محیط

تشــریح کامــل وظــایف ســازمان، نحــوه همکــاري دیگــر  
زیسـت و قواعـد    محیط نهادها با این سازمان در زمینه حفظ

زیست دارند کـه بنـابراین نیـاز بـه      ت از کلیت محیطحفاظ
ادغام و اصالح مجدد، اتخـاذ اصـول جدیـد قانونگـذاري     

زیستی و همگام شدن با تحوالت مدیریتی نوین در  محیط
  .خوردآنها به چشم می

  
  جایگاه حقوقی سازمان: الف

قـانون  « 1زیسـت بـه موجـب مـاده      سازمان حفاظت محیط
ــه ریاســت  » ســتزی حفاظــت و بهســازي محــیط  وابســته ب

جمهوري و داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی است 
زیسـت فعالیـت    که زیر نظر شوراي عالی حفاظـت محـیط  

اگرچه موقعیـت ایـن سـازمان بـه عنـوان معاونـت       . کندمی

رییس جمهوري، مـوقعیتی مهـم و بـاال در سلسـله مراتـب      
ــراي     ــوقی متناســب ب ــا جایگــاه حق ــران اســت ام اداري ای

زیست ایران نیسـت   ت قوي و یکپارچه کلیت محیطمدیری
  :زیرا

کنند ها قسمت اعظم امور عمومی را اداره میوزارتخانه -
هاي اداري مهم در هیأت وزیران اتخـاذ  و اغلب تصمیم

هـا اغلـب اختیـارات    بـدین منظـور وزارتخانـه   . شـود می
اي در حوزه صـالحیت خـود دارنـد و در واقـع     گسترده

ایـن  . ک نظام وزارتخانه محور استنظام اداري ایران ی
زیسـت در   محـیط  در حالی اسـت کـه سـازمان حفاظـت    

زیسـت ایـران و وجـود     عمل با توجه بـه گسـتره محـیط   
انواع تهدیدهاي حیـاتی بـالقوه و بالفعـل علیـه سـالمتی      

ــیط  ــان و مح ــانونی    انس ــایف ق ــور و وظ زیســت در کش
 . کندفعالیت می» سازمان«گسترده آن در سطح یک 

ها افزون بـر جایگـاه حقـوقی بـاال در سلسـله      وزارتخانه -
مراتب اداري، جایگاه اجتماعی و سیاسی باالیی دارنـد  

هـاي اجرایـی الزم را   تواننـد برنامـه  که به اتکاي آن مـی 
جهت پیشبرد امور تحت نظـر خـود اتخـاذ و اختیـارات     

حـال آنکـه سـازمان حفاظـت     . وسیع خود را اجرا کنند
و به ویژه از سوي طرفداران توسعه زیست عموماً  محیط

اقتصــادي کشــور بــه عنــوان یــک نهــاد مــزاحم توســعه  
شود و هنوز این سـازمان نتوانسـته اسـت بـا     نگریسته می

زیسـتی در ایـران و    وجود اهمیـت یـافتن مسـایل محـیط    
اي را در در جهان، جایگاه سیاسی و اجتمـاعی شایسـته  

سـت  ساختار حکومت به عنوان یک نهاد محـوري بـه د  
 . آورد

اي وزراء، اختیار مدیریتی قـوي  نامههاي آیینصالحیت -
هـا را از قـدرت ابتکـار    است که هر یـک از وزراتخانـه  

. سـازد منـد مـی  هاي مورد نظر بهرهعمل و اجراي برنامه
توانـد  سـازمان برطبـق قـانون اساسـی نمـی      کـه  یحال در

نامـه کنـد بلکـه بـه عنـوان      شخصاً اقـدام بـه وضـع آیـین    
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ریاست جمهوري تنها حق ارسـال پیشـنهادهاي    معاونت
هـاي   قانونی به هیأت دولت را دارد که این امر با چالش

اینکـه رئـیس سـازمان     نخسـت  :رو اسـت خاصی روبه
منـد از حـق رأي نیسـت و    زیسـت بهـره   حفاظت محـیط 

باید . شودصرفاً به عنوان ناظر در این جلسات حاضر می
اسـاس کــار  گیـري کــه   حــل رأيتوجـه داشــت کـه راه  

گیري شورایی است در این گونه موارد کارساز تصمیم
چرا که احتمال دارد تصمیم نهایی بدون اعمـال  (نیست 

هاي اجمـاع   بلکه باید از روش) نظر سازمان گرفته شود
هـاي مـورد توافــق همگـانی بهــره     و رسـیدن بـه تصــمیم  

اینکـه بـا توجـه بـه اینکـه اولویـت کـاري         دوم. جست
تـر اقتصـادي و   دگی بـه مسـائل مهـم   هیأت وزیران رسی

اجتماعی و برآورده نمودن توقعات بالفصل مردم یعنـی  
رفــاه اجتمــاعی و اقتصــادي اســت امکــان دارد فرصــت 
کافی براي بررسی لوایح پیشنهادي سازمان که به نوعی 

. گیرنـد نداشـته باشـند   در برابر توسعه اقتصادي قرار مـی 
ي سـازمان  اینکه در صـورتی کـه لـوایح پیشـنهاد     سوم
هـاي  هاي وزارتخانهها و سیاستزیست با دیدگاه محیط

قـوي ماننـد نفـت، صــنایع و معـادن، کشـاورزي و نیــرو      
تعارض داشـته باشـد، تکلیـف امـر از سـه حـال خـارج        

یا نظر وزارت مورد نظر و یا نظر سازمان ملحوظ : نیست
حل بینابین که مبتنـی بـر رویکـرد    شود و یا اینکه راهمی

شود که در هـر حـال هـیچ    یدار است اتخاذ میتوسعه پا
. تضمین قانونی براي اتخاذ ایـن رویکـرد وجـود نـدارد    

گیــري هیــأت نهایــت آنکــه بــا توجــه بــه رویــه تصــمیم
هـاي  وزیران، در عمل این احتمال وجـود دارد دیـدگاه  

رنـگ بـاقی   ها کمسازمان در سایه اقتدار این وزراتخانه
یشـه محـدود بـه اراده    مانده و قدرت ابتکار سـازمان هم 

یک نمونه اخیر از این وضـعیت در  . هیأت وزیران شود
تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت در مورد تاالب انزالی 

ــت   ــه اس ــل توج ــن خصــوص  . قاب ــهدر ای ــه   ب ــم هم رغ

گرفتـه از سـوي محافـل علمـی و      هاي صورت مخالفت
ــکل  ــگاهی، تش ــاي زیســت  دانش ــل   ه ــی، اداره ک محیط

ن و نیز هشدار سازمان بازرسـی   گیالاستان  زیست  محیط
پیشـنهادي   کل کشور مبنی بر غیرکارشناسی بودن مسیر

وزارت راه و ترابري، کمیسیون زیربنایی باز هـم عبـور   
میلیون مترمربع از ایـن   3نابودي  ب و جاده از داخل تاال

موافقـت پرسـش برانگیـز    . ب را مورد تایید قرار داد تاال
ا گزینه پیشنهادي وزارت راه زیربنایی دولت ب کمیسیون

سـازمان   در حالی صـورت گرفتـه کـه مسـیر پیشـنهادي     
) متـر  500یعنی به اندازه (زیست تنها نیم کیلومتر  محیط

کـرد و در عمـل هزینـه چنـدانی      می طول جاده را بیشتر
 شد، اما با تصویب گزینه وزارت متوجه وزارت راه نمی

المللی انزلی و  ب بین راه در دولت که در واقع قلب تاال
ب را هدف قـرار داده   تاال ترین نقطه این بکرترین و امن

از ) میلیون متـر مربـع   3معادل (هکتار  300حدود   است،
شود که  ب انزلی خشکانده و نابود می شمال تاال اراضی

هـزار   22دنیا کـه   ب در با توجه به ارزش هر هکتار تاال
د تومان تنها در میلیار 59ر تعیین شده خسارتی معادل  دال

شـود کـه    ب وارد می به تاال  برداري جاده، بهره سال اول
دیگر قابـل   برابر این مبلغ  این خسارت با صرف چندین

 .)Etemade-Melli Newspaper, 1701( جبران نیست
ــاب      - ــس انتخ ــط مجل ــر توس ــخص وزی ــه ش ــا ک از آنج

ها محل توجه و حساسیت اجتمـاعی  شود، وزراتخانه می
خاصی بوده و از این جهت بطور مداوم تحت و سیاسی 

بـه همـین   . نظارت مجلس و افکار عمـومی قـرار دارنـد   
کنند تا وظـایف خـود را بـه    ها تالش میدلیل وزارتخانه

امـا  . خوبی انجام داده و توقع عمومی را برآورده سـازند 
زیست چنـین حساسـیتی    محیط در مورد سازمان حفاظت

سازمان در برابـر مجلـس   وجود ندارد به ویژه آنکه این 
ــخگو نیســت  ــراض  . پاس ــرفاً اعت ــز ص ــل نی ــاي در عم ه

زیسـتی را   هاي مردمـی اسـت کـه مسـایل محـیط      تشکل
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حفاظت و 
بازسازي

ستانداردا
سازي

برنامه   
ریزي

ارزیابی، 
نظارت و 
پیشگیري

آموزش

 زیست هاي کارکردي یک نهاد حفاظت محیطصالحیت

کنــد و ســازمان را بــه پاســخگویی     تــر مــی  پررنــگ 
 . خوانند فرامی

  

  وظایف سازمان: ب
با توجه به آنچه کـه در مقدمـه ایـن نوشـتار در خصـوص      

ــه در رویکردهـــاي مـــد    یریت تحـــوالت صـــورت گرفتـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کــه در واقــع چــارچوب  -بـا درنظــر داشــتن نمــودار فــوق 
توجـه بـه وضـعیت     -دهـد صالحیتی مطلوب را نشـان مـی  

ــراي   موجــود ســازمان حفاظــت محــیط  ــه را ب زیســت زمین
هـاي  فهرستی از صـالحیت . کندتر فراهم میارزیابی دقیق

جـدول شـماره   (توان در جدول زیـر  کنونی سازمان را می
  .یافت) 1

بـا وضـعیت موجـود    ) نمـودار (با مقایسه وضعیت مطلـوب  
، نکات درخور تاملی در مـورد جایگـاه   )1جدول شماره (

سـازمان   قانونی هر یـک از وظـایف پنجگانـه یادشـده در    
  آیــد کــه ذیــال بــه آنهــا زیســت ایــران بدســت مــی محــیط

  ج

  

زیست گفته شد، اصـوالً بـراي یـک نهـاد حفاظـت       محیط
ریـزي،   هـاي استانداردسـازي، برنامـه   زیسـت وظیفـه   محیط

آمــوزش، نظــارت، پیشــگیري، حفاظــت و بهســازي قابــل 
این وظایف در نمودار زیر به تصویر کشـیده  . تصور است
  :شده است

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 : شودپرداخته می

شـود  گونه که مالحظه می همان: حفاظت و بازسازي .1
عمده وظـایف قـانونی تصـریح شـده سـازمان بیشـتر بـه        

ویــژه حفاظــت از حیــات وحــش  حــوزه حفاظــت و بــه
گونه که در بند دوم ایـن   اما همان. اختصاص یافته است

ــوجهی از      ــل ت ــد قســمت قاب ــد ش ــاره خواه ــتار اش نوش
ها و مراتـع و  زیست مانند جنگل ها حفاظت محیط حوزه
ایـن سـازمان   زیست شـهري از حـوزه صـالحیت     محیط

در خصـوص  . خارج و به دیگر نهادها محول شده است
زیسـت نیـز وظـایف دقیـق و      بازسازي و بهسازي محیط

 . مشخصی به سازمان محول نشده است
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 زیست هاي قانونی سازمان حفاظت محیطفهرست صالحیت - 1 جدول

  مستند قانونی  عنوان صالحیت  ردیف
زیست  قانون حفاظت و بهسازي محیط 1ماده   و پیشگیري از هر گونه تخریبزیست  حفاظت و بهبود و بهسازي محیط  1

  )24/8/1371و اصالحیه  28/3/1353(
  همان  هاي داخلی رسیدگی به کلیه امور جانوران وحشی و آبزیان آب  2
زیست در خصوص صید و  اجراي مصوبات شوراي عالی حفاظت محیط  3

  شکار
قانون شکار و صید  6ماده ) الف(بند 

  )25/9/1375و اصالحیه  16/3/1346(
  قانون شکار و صید 6ماده ) ب(بند   تنظیم و اجراي مقررات شکار و صید  4
  قانون شکار و صید 6ماده ) پ، ت(بندهاي   حفظ ونگهداري فضاي حیاتی جانوران و حمایت و حفاظت از آنها  5
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) الف(بند   زیست انجام تحقیقات علمی و اقتصادي در زمینه حفظ و بهسازي محیط  6

  زیست محیط
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) ب(بند   زیست پیشنهاد ضوابط به منظور جلوگیري از آلودگی محیط  7

  زیست محیط
زیست در حدود  هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازي محیط  8

  قوانین با حفظ حقوق اشخاص
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) ج(بند 

  زیست محیط
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) د(بند   هاي آموزش همگانیتنظیم و اجراي برنامه  9

  زیست محیط
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) ه(بند   هاي وحشایجاد باغ  10

  زیست محیط
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) و(بند   برقراري هر گونه محدودیت زمانی و مکانی شکار و صید  11

  زیست محیط
المللی به منظور حفظ هاي مشابه خارجی و بینهمکاري با سازمان  12

  زیست محیط
قانون حفاظت و بهسازي  6ماده ) ز(بند 

  زیست محیط
قانون مدیریت پسماندها  23ماده   نظارت و مسئولیت حسن اجراي قانون مدیریت پسماندها  13

)20/2/1383(  
از لحاظ  زیستی حفاظت شده چهارگانه محیطنماینده دولت درمناطق   14

  مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی
 ¨ه 31121ت 19560نامه شماره تصویب

  هیأت وزیران) 1/4/1384(
 ¨ه31647  ت 10486نامه شماره تصویب  و هوا تغییر آب  کنوانسیون   هماهنگی شوراي  تشکیل   ملی  مرجع  15

  هیأت وزیران) 26/2/1384(
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ــازي .2 ــه   : استانداردس ــا تهی ــازي ی ــار استانداردس اختی
زیستی، به سبب جایگـاه قـانونی سـازمان     ضوابط محیط

گونه که گفته شد محـدود بـوده و عمـده ضـوابط      همان
 .شودزیستی از طریق هیأت وزیران تصویب می محیط

 هــاي کــاربرديتهیــه و تــدوین برنامــه: ریــزيبرنامــه .3
زیست بـراي کلیـه واحـدهاي مـرتبط بـا       حفاظت محیط

هـاي پیشـبرد توسـعه پایـدار و نیـز      زیست و برنامه محیط
ســازي اقــدامات دیگــر نهادهــا بــا مالحظــات هماهنــگ
زیستی از جمله وظایف اصلی هـر نهـاد حفاظـت     محیط
زیست است که در شرح وظایف قانونی سـازمان   محیط

 .ه استزیست ایران مغفول ماند حفاظت محیط

هـاي  یکـی از خـالء  : ارزیابی، نظارت و پیشـگیري  .4
ــایف ســازمان بــه عــدم        ــده قــانونی در شــرح وظ عم
برخوردار ساختن سازمان از اختیارات گسترده نظـارت  

زیستی در اجـرا، تضـمین    بر نحوه رعایت ضوابط محیط
 نظـارت ی و عمران يهاطرح یستیز طیمح یابیارز انجام
 يواحـدها  يهـا تیـ فعال و هـا طـرح  نیا ياجرا نحوه بر
 توقــف و ســتیز طیمحــ بــا مــرتبط یخــدمات و يدیــتول
در . گــرددبــاز مـی  سـت یز طیمحــ مخـرب  يهــاتیـ فعال

زیسـتی و   خصوص تحلیـل و ارزیـابی پیامـدهاي محـیط    
هاي عمرانـی وظیفـه   الزام به انجام این ارزیابی در پروژه

قانونی مشخصی به سازمان و دیگـر نهادهـا اعطـا نشـده     
وص وظیفه نظارتی نیز تنهـا مـاده قـانونی    در خص. است

که به صورت محـدود ایـن اختیـار را بـه سـازمان اعطـا       
قـانون حفاظـت و بهسـازي اسـت کـه       11کند مـاده  می

کارخانجـــات و «کنـــد کـــه ســـازمان را مکلـــف مـــی
زیست را فراهم  هایی که موجب آلودگی محیط کارگاه
اخطار رفع آلودگی دهـد و در صـورت عـدم    » کنندمی

. رعایت این اخطار از ادامه فعالیت آنها جلوگیري کنـد 
در صورت اعتـراض واحـد آالینـده بـه ایـن حکـم، بـه        

ایـن قـانون، دادگـاه در ایـن خصـوص       12موجب ماده 

شود که ایـن اختیـار   مالحظه می. تصمیم خواهد گرفت
ــاه   ــات و کارگـ ــه کارخانجـ ــرفاً بـ ــاي آ صـ ــده هـ الینـ

کــه اوالً  زیســت محــدود شــده اســت، در حــالی  محــیط
زیســت شــامل انــواع گونـــاگونی از     تخریــب محــیط  

زیسـت   است که به محیط) فعل و ترك فعل(رفتارهایی 
هاسـت از   زنـد و آلـودگی صـرفاً یکـی از آن    صدمه می
کنی و قطـع درختـان، تجـاوز    برداري، بوته خاك: جمله

صار و ایجاد تغییرات به مناطق طبیعی عمومی و ایجاد ح
زیست فقـط توسـط    ژنتیکی و دوم اینکه تخریب محیط

گیرد بلکه اشخاص حقیقی و کارخانجات صورت نمی
هاي تخریبی دارند کـه سـازمان   حقوقی مختلفی فعالیت

زیست از اختیـار حقـوقی کـافی و قـاطع      حفاظت محیط
هـا برخـوردار   جهت ممانعت و پیشگیري از این فعالیـت 

این خالء حقوقی در بروز مـوارد مکـرري    پیامد. نیست
هـاي عمـومی   از تجاوز به مناطق طبیعی توسـط دسـتگاه  

هـاي متعـدد در منـاطق جنگلـی شـمال و      مانند تخریب(
هـاي ملـی سـرخه    هـاي زاگـرس، تخریـب پـارك    دامنه

و عدم توانایی سـازمان در توقـف ایـن    ) حصار و خجیر
 هـاي صـورت گرفتـه   تخریـب . شودها دیده میتخریب

هــاي ملــی در چنــد ســال اخیــر بــه خــوبی  علیــه پــارك
هـاي قـانونی در خصـوص حفاظـت سـختگیرانه و       خالء

عدم امکان تغییـر تـراکم منـاطق حفاظـت شـده طبیعـی       
پــارك ملــی، منطقــه حفاظــت شــده، پناهگــاه حیــات  (

 .دهدرا نشان می) وحش

شود کـه  جا ناشی می بخش دیگري از این خالء از آن
مـثالً  (هاي عمرانی یب تمامی طرحدر درجه اول، در تصو

توسط تمامی نهادهاي دولتی و غیـر دولتـی   ) احداث جاده
هــیچ الــزام قــانونی مبنــی بــر مــد قــرار دادن نظــر ســازمان  

زیسـتی مشـاهده    زیست و رعایت مالحظـات محـیط   محیط
در درجـه دوم پــس از تصـویب طـرح و بــروز    . شـود نمـی 

 زیســت زیســت، ســازمان حفاظــت محــیط تخریــب محــیط
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ممکن است اقدام به اعتراض به سازمان مجـري آن طـرح   
هـایی   کند که فرایند حقوقی حل ایـن اخـتالف بـا اشـکال    

هرگـاه  «دارد کـه  این قانون مقرر می 7ماده : رو استروبه
بـرداري از   هاي عمرانی و یـا بهـره   اجراي هر یک از طرح

ها به تشخیص سازمان بـا قـانون و مقـررات مربـوط بـه       آن
مغایرت داشته باشد سازمان مورد را   زیست یطحفاظت مح

به وزارتخانه یا مؤسسه مربـوط اعـالم خواهـد نمـود تـا بـا       
هـاي ذیـربط بـه منظـور رفـع مشـکل در       همکاري سازمان

در صـورت وجـود    .مزبور تجدید نظر به عمـل آیـد    طرح
عمـل خواهـد    ریـیس جمهـور  اختالف نظر طبـق تصـمیم   

الزمه این ماده قانونی آن است که سازمان بر اجراي  .»شد
هاي مدنظر در  سازمان. هاي عمرانی نظارت کند همه طرح

این ماده الزام قانونی مبنی بر همکاري با سازمان حفاظـت  
زیســت ندارنــد و در صــورت ارســال اخــتالف بــه   محــیط
گیري احتمـال اطالـه رسـیدگی    جمهور براي تصمیم رییس

تـر  جمهور وجـود دارد و مهـم   قت رییسبه سبب کمبود و
اي به لزوم توقف اجراي طـرح  این که این ماده هیچ اشاره

در مـواردي کـه   . در صورت اعتراض سازمان نکرده است
زیســت  در اثــر اجــراي یــک طــرح تخریبــی علیــه محــیط 

گیــرد و ســپس بــا اعتــراض ســازمان مواجــه  صــورت مــی
مان آیـد کـه از یکسـو سـاز    شود این معضـل پـیش مـی    می

مجري طـرح اقـدام بـه تصـویب طـرح و تـأمین بودجـه و        
تدارك اجراي آن کرده و آماده انجام کار شده و یا حتی 
قسمتی از طرح را اجرا کرده و در برابر سـازمان حفاظـت   

زیست با ادعاي مخرب بودن این طرح از تداوم آن  محیط
که بـر فـرض صـحت ادعـاي      در حالی. کندجلوگیري می
ســت، بــه هــر حــال تخریــب جــدي بــه  زی ســازمان محــیط

بایست زیست وارد شده است حال آنکه سازمان می محیط
آورد کمــا اینکــه بــا از بــروز آن جلــوگیري بــه عمــل مــی
تـوان دریافـت   هـا مـی  مالحظه موارد عملی از این تخریب

که سازمان عمالً موفقیت چندانی در پیشگیري یـا توقـف   

اي ملی سـرخه  هپارك(ها نداشته است کامل این تخریب
حصــار، خجیــر و دریاچــه ارومیــه در معــرض نــابود قــرار  

چنان  زیست هم که سازمان حفاظت محیط گرفته، در حالی
 ).مشغول بررسی و مذاکره است

در ایـن قـانون وظیفـه    : سـازي رسانی و آگاهطالعا. 5
ــه  اطــالع ــه تنظــیم برنام ــایی جهــت رســانی ســازمان ب ه

رسانی تخصصی آموزش همگانی محدود شده و اطالع
زیسـت جهـت اطـالع از     براي واحدهاي مرتبط با محیط

زیست و تولیـد کاالهـا و    مندي سالم از محیطنحوه بهره
 .زیست نادیده مانده است خدمات دوستدار محیط

کـه اعطـاي برخـی وظـایف      از سـوي دیگـر در حـالی   
اصلی به سازمان نادیده مانده، گاه وظایفی بـر عهـده ایـن    

شده است که با اصل تخصص کارکردي سازمان گذارده 
از جمله این موارد ماده قانونی . در سازمان همخوان نیست

  :خوردزیر است که در آن ترجیح بالمرجحی به چشم می
ســاله  قــانون برنامــه پــنج 104مــاده ) و(قســمت  4بنــد 

سالیانه مبلـغ بیسـت میلیـارد    «): 25/7/1383(چهارم توسعه 
ــ   ــازمان حفاظ ــار س ــال در اختی ــیطری ــرار   ت مح زیســت ق

گیرد تا منحصراً مصروف کمـک بـه بخشـی از هزینـه      می
هاي شخصی داراي نقـص فنـی    ها و سواري موتورسیکلت

. »کند و متقاضی کمک هستندشود که آلودگی ایجاد می
این وظیفه یک وظیفه صرف اجرایی فنـی و زمـانبر اسـت    
ــادن      ــنایع و مع ــایف وزارت ص ــه وظ ــاً در حیط ــه منطق ک

همـین وزارتخانـه اسـت کـه بایـد پاسـخگوي        گنجد و می
   .کنندگان خودرو باشدمصرف

  
ارتباط سـازمان بـا شـوراي عـالی حفاظـت       :ج

  زیست محیط
ــازي     ــانون حفاظـــت و بهسـ ــاده یـــک قـ ــه موجـــب مـ بـ

زیست، سازمان تحت نظـر شـوراي عـالی حفاظـت      محیط
بـا آنکـه در نگـاه اول    . کنـد زیست انجام وظیفه مـی  محیط
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عنوان نهادي فرابخشی تالش در جهت هدف این شورا به 
زیسـت در فراینـد    انسجام بخشـیدن بـه حفاظـت از محـیط    

اي شــدن باشـد امــا در عمــل باعـث دو مرحلــه  توسـعه مــی 
-زیـرا پـیش  . زیسـت شـده اسـت    مدیریت حفاظت محـیط 

ها در سازمان تهیـه شـده، در شـوراي عـالی     نویس تصمیم
مهم رسد و در موارد زیست به تصویب می حفاظت محیط

در . شـود براي تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسـال مـی  
گیري این شورا معلوم نیسـت کـه شـیوه    فرایندهاي تصمیم

زیستی و دیگر  برقراري سازش میان مسائل حفاظت محیط
مسائل مربوط به توسعه اقتصادي چگونـه اسـت؟ حفاظـت    

زیست تا چه حدي در اولویت کاري اعضاي آن  از محیط
  شوند؟ تالفات چگونه حل و فصل میاخ. قرار دارد

زیسـت بـا هـدف     گفتنی است که شوراي عالی محیط
کـاري در بدنـه دولـت، بـه موجـب مصـوبه       کاهش موازي

شــوراي عــالی اداري در قالــب یــک   24/4/1386مــورخ 
شوراي متشکل از چند شـوراي دیگـر ادغـام و سـپس بـه      

رییس جمهور حذف  14/11/1386موجب فرمان مورخه 
زیست انتقال  اختیارات آن به سازمان حفاظت محیطشد و 

این شورا با توجه به اعضاي مختلف آن مرکـب  . پیدا کرد
زیسـت نهـادي را فـراهم     محیط از وزراي مرتبط با حفاظت

هاي کالن در این حوزه بـا مشـارکت   آورد که تصمیممی
هاي ذیـربط اتخـاذ شـود و از بـروز اخـتالف و       همه بخش

با حذف این شـورا و عـدم وجـود    . ودناهماهنگی پرهیز ش
سـازي در امـر حفاظـت     نهادي جایگزین بـراي هماهنـگ  

ــیط ــاي     مح ــاذ رویکرده ــاري و اتخ ــیوه همک ــت، ش زیس
زیسـت معلـوم    هاي مـرتبط بـا محـیط   مشترك میان سازمان

در حال حاضر با وجود انتقال اختیارات ایـن شـورا   . نیست
س زیسـت بـر طبـق دسـتور ریـی      به سازمان حفاظت محـیط 

جمهــور، عمــالً کمیســـیون امــور زیربنــایی، صـــنعت و     
زیست ریاست جمهوري در چندین مورد اقـدام بـه    محیط

از (زیسـتی کـرده    در خصوص مسایل محیط اتخاذ تصمیم

گـذر  جمله مصوبه در خصوص اجازه احداث جـاده کنـار  
نامه داخلی و چهارچوب عمل این ، که آیین)تاالب انزلی

  . شده استکمیسیون تا کنون مشخص ن
  
حضور ریـیس سـازمان در شـوراها و مجـامع     : د

  گیر اداريتصمیم
در نظــام اداري ایــران شــوراهاي اداري مختلفــی تأســیس  

ــمیم  شـــده ــی از امـــور تصـ ــه بخشـ ــد کـ ــا و گیـــريانـ هـ
فلســفه . دهنــدهــاي عمــومی را انجــام مــی گــذاري قاعــده

وجودي این شوراها که عموماً متشکل از مقامات مختلف 
سیاســی هســتند ایجــاد زمینــه بــراي همفکــري و اداري یــا 

هماهنگی این مقامـات در امـور فرابخشـی مـرتبط بـه هـم       
زیست نیز با توجـه بـه    رئیس سازمان حفاظت محیط. است

زیسـتی در   اهمیت مـورد لحـاظ قـرار دادن مسـائل محـیط     
هــاي اداري، عضــو تعــدادي از ایــن دســته   گیــريتصــمیم

ــه   ــامع اســت از جمل ــوراها و مج ــورا: ش ــالی آب، ش ي ع
شوراي عالی انرژي، شوراي رسیدگی به بازسازي منـاطق  

زده، کمیسـیون همـاهنگی پـروژه شـهرهاي ســالم،     جنـگ 
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، شـوراي انـرژي   
اتمی، شوراي عالی اقیانوس شناسی کشور، شوراي عـالی  
هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور، شوراي عالی حفاظت 

بـا آنکـه عضـویت ریـیس     . لی اسـتاندارد فنی، شـوراي عـا  
تواند تضـمینی در  زیست در این شوراها می سازمان محیط

زیســتی باشــد، امــا ایــن  جهــت رعایــت مالحظــات محــیط
تضمین نیـز چنـدان مـوثر نیسـت چـرا کـه نخسـت اغلـب         
اعضاي این شوراها وزیر است و رییس سازمان بـه عنـوان   

ی که اختیـار  قانون اساس 138عضو غیر وزیر بر طبق اصل 
دهـد حـق   تشکیل شوراهاي مرکـب از چنـد وزیـر را مـی    

دادن رأي ندارد و در دیگر شوراهایی کـه حـق رأي دارد   
دیگـر  . نهایتاً رأي مساوي بـا دیگـر اعضـا خواهـد داشـت     

زیسـتی بـه عنـوان     اینکه اولویت و جایگـاه مسـایل محـیط   
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گیري ایـن شـوراها روشـن    مسایلی حیاتی در آیین تصمیم
گر اعضاي شورا بـدون لحـاظ قـرار دادن جوانـب     ا. نیست

حـل مقتضـی   محیط زیسـتی تصـمیمی بگیرنـد، دیگـر راه    
زیست وجـود   جهت اعمال نظرات سازمان حفاظت محیط

افزون بر ایـن، رئـیس سـازمان، سـمتی در     . نخواهد داشت
ــوان یکــی از مراکــز اصــلی     ــه عن ــالی اداراي ب شــوراي ع

ــمیم ــا بتوانــد در   تص ــري اداري نــدارد ت ــد ایــن   گی فراین
ها توجه دیگر اعضا را به سمت مد نظر قـرار  گیري تصمیم

  .  زیستی تصمیم جلب کند دادن جوانب محیط
  
  شأن حقوقی مصوبات سازمان : ه

بـراي انجـام   «تواند رئیس جمهور می 124به موجب اصل 
یکـی از ایـن   .  »وظایف قانونی خود معاونانی داشـته باشـد  

ــت ــازمان حفاظــت   معاون ــا، س از . زیســت اســت  محــیطه
هایی که کمتر در نظام حقوق اساسی ایـران مـورد   پرسش

توجه قرار گرفته ایـن اسـت کـه مصـوبات معـاون رئـیس       
جمهور به لحاظ سلسله مراتبی در چه جایگاهی نسـبت بـه   

هاي وزارتی و مصـوبات  نامهمصوبات هیأت وزیران، آیین
ف گیرند و در صورت بروز اختالشوراهاي عالی قرار می

جالـب آنکـه نحـوه    . کدام مصوبه اولویت خواهـد داشـت  
نامــه چگــونگی رفــع آیــین«رفــع ایــن نــوع اختالفــات در 

هاي اجرایی از طریق سـازوکارهاي  اختالفات بین دستگاه
مصوب کمیسیون لوایح هیـأت دولـت   » داخلی قوه مجریه

نیز ) 1/10/1386ه مورخ 38857ت و /158816به شماره (
توانـد  یـک نظـر چنـین مـی    . فته استمورد توجه قرار نگر

باشد که از آنجا کـه طبـق اصـول کلـی حقـوق تعهـدات،       
گـردد و نماینـده   اقدامات نماینده به حسـاب اصـیل برمـی   

جا که بـر طبـق اصـل عـدم      هیچ اصالتی ندارد، و نیز از آن
ــر عــدم داشــتن        ــومی مبنــی ب ــالحیت در حقــوق عم ص

کنـد،  صالحیت مقام عمومی تا زمانی کـه قـانون تصـریح    
معاون رئـیس جمهـور بـه عنـوان نماینـده بـه حسـاب و از        

گیرد چرا که در عمل وظـایفی را  طرف ایشان تصمیم می
بایسـت آنهـا را   جمهور می دهد که شخص رئیسانجام می

داد ولــی بـه دلیــل اشـتغاالت زیــاد ایشـان، ایــن    انجـام مـی  
اگـر ایـن نظـر را    . وظایف بر عهده معاون نهاده شده است

بایـد مصـوبات معــاون رئـیس جمهـور در حکــم     بپـذیریم  
تصمیمات رئیس جمهور باشد و در صورت بروز اختالف 

ــان معاونــت ریاســت  هــاي جمهــوري و دیگــر دســتگاه  می
ولـی در عمـل، بــه   . اجرایـی نظـر معاونـت را اولـی بـدانیم     

بســیاري از مــوارد اخــتالف نظــر میــان ســازمان حفاظــت   
خوریم که میهاي اجرایی برزیست و دیگر دستگاه محیط

از سـوي  . شـود از طریق هیـأت وزیـران حـل و فصـل مـی     
-شود که ایـن سـازمان در تصـمیم   دیگر عمالً مشاهده می

گیـري  هاي خود به لحاظ محتوایی بیشتر بـه تصـمیم   گیري
در خصوص مسائل جزئـی پرداختـه و از ورود بـه مسـائل     

هاي نامهها را به وادي قانون یا آیین کلی پرهیز کرده و آن
نگـاهی بـه   . هیأت وزیران یا شوراهاي عالی سـپرده اسـت  

فهرست و محتـواي مصـوبات سـازمان ایـن نکتـه را نشـان       
دهد که مصوبات این سازمان بسـیار جزیـی بـوده و در    می

هاي ورود هاي بسیار خاص مانند نحوه صدور پروانهحوزه
یا صدور جانوران یا نحوه تاکسیدرمی کردن جـانوران بـه   

توانـد توانـایی و ابتکـار    این امر مـی . استتصویب رسیده 
هاي مقتضی و مورد نیـاز  عمل سازمان را در اتخاذ تصمیم

مانـد  چنـان بـاقی مـی    بنابراین این پرسش هـم . کاهش دهد
زیسـت بـه عنـوان     که اگر تصمیم سازمان حفاظـت محـیط  

جمهـور   معاونت رئیس جمهوري در حکم تصمیم رئـیس 
وارد شـده و مـوارد    است پس چرا در امـور بسـیار جزئـی   

  کند؟  مهم و کلی را هیأت وزیران یا مجلس تصویب می
  

  ساختار داخلی: بند دوم
ساختار داخلی سازمان پوشش نسبتاً کافی به قابلیت انجـام  

هــاي کــارکردي آن بــر طبــق وظــایف قــانونی   صــالحیت
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موجود آن داده است و نقص یا کمبود چشمگیري وجود 
ها در این ساختار جلـوه  کاستی ندارد اما با این حال برخی

  . کنندمی
  

  هاي سازمانیخالء: الف
بــه دلیــل توســعه و تحــول روزافــزون مســایل و مشــکالت 

زیســتی، ایجــاد واحــدي اختصاصــی بــراي برخــی   محــیط
زیسـتی مـورد    رسیدگی به برخی از امـور حفاظـت محـیط   
  :توجه واقع نشده است از جمله امور مربوط به

ــن  • ــرویج فـ ــعه و تـ ــاظ  آوريتوسـ ــالم از لحـ ــاي سـ هـ
 ها؛ زیستی در کلیه بخش محیط

زیسـت بـه    هاي تخصصی حفاظـت محـیط  ارائه آموزش •
 هاي صنعتی، اقتصادي و اجتماعی کشور؛بخش

عدم داشـتن واحـدهاي سـازمانی فرابخشـی اقتصـادي،        •
اجتماعی و فرهنگی به منظـور تحلیـل ارتبـاط متقابـل و     

 زیستی؛ طتأثیر و تأثر این مسائل با مسائل محی

 کنترل کیفیت محیط زیستی کاالها و خدمات؛ و •

  زیست  بازسازي و بهسازي محیط •
  
  مشکالت پرسنلی: ب
  عدم تخصص کافی .1

زیست در طی  با توجه به اینکه ضرورت حفاظت از محیط
زیســـتی و  ســه دهـــه اخیــر مطـــرح شــده علـــوم محــیط    

هاي مختلف آن، جزو علوم جدیـدي هسـتند کـه     گرایش
هـاي علمـی توسـعه کمـی و     دیگـر گـرایش  در مقایسه بـا  

هـایی  به عنـوان نمونـه گـرایش   . اندکیفی چشمگیري نیافته
زیست، حقوق، زمین شناسی، اقتصاد  مانند مدیریت محیط
هـاي علمـی هسـتند    زیست گرایش و جامعه شناسی محیط

که هنوز حداقل در جامعه دانشگاهی ایران نضج نگرفته و 
جامعه دانشگاهی و هـم خـود   بنابراین هم . اندترویج نشده

ســـازمان از لحـــاظ کمـــی، متخصصـــین کـــافی در ایـــن 

هاي نوین و بسیار مهم را در اختیار ندارد و از لحـاظ   زمینه
کیفی نیز زمینه علمی الزم براي پرورش یا ارتقـاي علمـی   

  . چنین افرادي توسعه نیافته است
  
منــدي از تجهیــزات فنــی و   عــدم بهــره  .2

  آزمایشگاهی کافی و پیشرفته 
زیست به عنوان یک نهاد فنـی کـه    سازمان حفاظت محیط

شـود؛ بـه    مرجع ارزیابی وضعیت اکولوژیک محسوب می
زیسـت   لحاظ داشتن وظایف متعددي در رابطـه بـا محـیط   

ها، بررسی وضعیت زیسـتی حیـات   مانند ارزیابی آلودگی
دیگـر لزومـاً بایـد دسترسـی      وحش و بسـیاري از وظـایف  

کافی و مناسب به تجهیزات فنی آزمایشگاهی و حفاظـت  
-از حیات وحش داشته باشد که گسـترش روزافـزون فـن   

هــاي علمــی پیچیــده ایــن ضــرورت را  هــا و حــوزه آوري
به ویژه آنکـه در صـورت بـروز آلـودگی     . کندتشدید می
زیست است کـه   زیستی، این سازمان حفاظت محیط محیط
ات کارشناسی خود را جهت تعیین میـزان آلـودگی و   نظر

کمـک بــه دســتگاه قضــایی جهــت مجــازات متخلــف در  
اما در عمل عـدم دسترسـی یـا    . دهداختیار دادگاه قرار می

دسترسی ناکافی به چنین تجهیزاتی سبب عدم توانـایی در  
زیسـتی و   مدیریت قوي، سـریع و دقیـق معضـالت محـیط    

بـه  . شـود زیست مـی  ه محیطورود خسارات جبران ناپذیر ب
عنوان نمونه در قضـیه پنـاه بـردن دو خـرس سـرگردان بـه       
شــهرهاي تبریــز و مشــهد، بــه دلیــل عــدم دسترســی اداره  

کننـده  هـاي بیهـوش   زیست استان به تفنـگ  حفاظت محیط
جانوران، نیروي انتظامی مجبـور بـه کشـتن ایـن جـانوران      

در زیسـت   معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط. شد
آذر (مصاحبه با برنامه تلوویزیونی فرجه شبکه چهار سـیما  

-هـا را در کـل سـازمان انگشـت    تعداد این اسلحه) 86ماه 

  . شمار اعالم کرد
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زیست کافی و  مندي از گارد محیطعدم بهره .3
  مجهز

زیست به عنوان بازوي اجرایی و ناظر سازمان  گارد محیط
افـراد و نیـز تـأمین    تجهیز فنی و علمـی ایـن   . شودتلقی می

ترین مولفه در تضمین کـارآیی آنهـا در   رفاهی آنان، مهم
ــا . زیســت اســت انجــام حفاظــت و پاســداري از محــیط  ام

مشکالت مختلف این دسته مأموران همواره یکی از موانع 
زیست بوده است از جمله  اصلی تضمین حفاظت از محیط

ان تعـداد بسـیار محـدود مـأمور    : این مشـکالت عبارتنـد از  
زیست در استخدام سازمان و توانایی محـدود   گارد محیط

دبیـر کـل   بـه گفتـه   (سازمان در افزایش تعـداد ایـن افـراد    
زیسـت   کانون عالی گسترش فضـاي سـبز و حفـظ محـیط    

هـزار هکتـار از منـاطق حفاظـت شـده       24براي هر  ،ایران
 ,Mehr Broadcasting( نفر محیط بـان وجـود دارد   2فقط 

هــاي منــدي مـأموران گــارد از حمایـت  عـدم بهـره   .)1386
زیسـت   کامل قانونی در مواجهه جدي بـا متخلفـین محـیط   

ویژه شکارچیان مسلح، سطح رفاهی نامتناسب این افـراد  به
هـاي فنـی و حقـوقی    نسبت به سختی کار آنهـا و آمـوزش  

  .   ناکافی
 مشکالت کارکردي) ج

در خصــوص کــارکرد و نحــوه مــدیریت ســازمان برخــی  
اي بـه  خـورد کـه تـا انـدازه    ي اساسی به چشم میهالاشکا
  : گرددهاي قانونی در این زمینه برمیخالء

اصــل مهــم در : عــدم تحــول و واکــنش ســریع. 1
درنگ و زیست، پیشگیري و حفاظت بی حفاظت از محیط

جبران سریع خسارت وارده پـیش از گسـترش آن اسـت؛    
 اصلی که نیاز به سـرعت عمـل و کـارآیی بـاالي سـازمان     

اما با توجه به وضعیت ناپایدار . زیست دارد حفاظت محیط
زیست کشور و بروز موارد مکـرر تخریـب بـه نظـر      محیط

رســد کــه ســازمان برنامــه ملــی مشخصــی در جهــت   مــی
زیسـت   برانگیـز محـیط  مدیریت تحوالت نوظهور و چالش

مانند دگرگـونی اقلیمـی، تخریـب خـاك، خشـک شـدن       
ــاالبدریاچــه ــا و ت ــر ه ــا، ورود ف ــه  آوردهه هــاي تراریخت

)Genetically Modified Organs / Foods ( و نیاز به افزایش
المللی جهـت حـل مشـترك ایـن معضـالت      همکاري بین

ــرد واکنشــی       ــرفاً برپایــه رویک ــدارد و اقــدامات آن ص ن
-و نه رویکرد پیشگیرانه پـی ) سیاست بنشین و منتظر باش(

اطق در مـوارد مکـرري از تجـاوز بـه منـ     . ریزي شده است
هـاي الزم  درنگ ممانعـت بایست بیطبیعی که سازمان می

هاي ملی سرخه  مانند تخریب پارك(آورد، را به عمل می
اقدام سازمان بسیار دیر ) حصار و خجیر، منطقه جنگلی ابر

هنگام و پس از تخریب به عمل آمده به نحوي کـه دیگـر   
  .  اقدام سازمان سودي به حال حفظ طبیعت نداشته است

  
 :معطل ماندن تصویب مقررات و اسـتانداردها  .2

قــانون حفاظــت و بهســازي   6مــاده ) ب(بنــد بــه موجــب 
یکی از وظایف مهم سازمان تدوین ضوابط  زیست، محیط
افزون . زیستی به منظور جلوگیري از آلودگی است محیط

نـویس  بر این، قوانین متعدد دیگري، مسئولیت تهیـه پـیش  
و مقــررات فنــی حفاظــت    هــا، اســتانداردها   نامــه آیــین 
زیست و ارسال آن جهت تصویب به شـوراي عـالی    محیط

زیست یا هیأت وزیران را بر عهده سـازمان   حفاظت محیط
با این وجود، در عمـل بـه مـواردي    . گذارندگذارده یا می

گـذاري یادشـده یـا بـه     خوریم کـه وظیفـه اسـتاندارد   برمی
گیـري  واسطه عـدم اهتمـام سـازمان و یـا بـه دلیـل عـدم پی       

جدول زیـر شـماري از ایـن    . مجدانه آن معطل مانده است
مقرراتی که تصویب آن معطل مانده و مواد قانونی موجـد  

  :شمارداین وظیفه را برمی
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 فهرست مقرراتی که تصویب آنها معطل مانده است: 2 جدول

  مستند قانونی  اي که باید تصویب شودعنوان مصوبه  ردیف
ها و  محاسبه ارزش هاي تدوین دستورالعمل  1

  زیست هاي حفاظت محیط هزینه
  )25/7/1383(ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 59ماده 

تدوین دستورالعمل طرح خود اظهاري براي منابع   2
  آالینده

ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 61ماده ) الف(بند 
)25/7/1383(  

تدوین ضوابط ورود، ساخت و مصرف کودهاي   3
  شیمیایی و سموم دفع آفات

ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 61ماده ) ب(بند 
)25/7/1383(  

نامه اجرایی کاهش آلودگی هواي تدوین آیین  4
  هشت شهر بزرگ کشور

ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 62ماده ) الف(بند 
)25/7/1383(  

  )25/7/1383(ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 63تبصره ماده   نامه اجرایی ساماندهی سواحل کشورتدوین آیین  5
هاي عمومی نامه اجرایی ارتقاي آگاهیتدوین آیین  6

  و دستیابی به توسعه پایدار
ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 64ماده ) الف(بند 

)25/7/1383(  
ساله چهارم توسعه  نون برنامه پنجقا 64ماده ) ب(بند   ایجاد نظام اطالعات محیط زیستی کشور  7

)25/7/1383(  
  )25/7/1383(ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 66ماده   نامه برنامه مدیریت سبزتدوین آیین  8
زیستی  نامه اجرایی برنامه مدیریت محیطتدوین آیین  9

  مناطق حساس
ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 67ماده ) الف(بند 

)25/7/1383(  
هاي غیر دولتی  تدوین آیین نامه حمایت از سازمان  10

  زیست حامی محیط
ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 104ماده ) ب(بند 

)25/7/1383(  
  )25/7/1383(ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 105ماده   هاي اجراییها و پروژه تدوین ضوابط ارزیابی طرح  11
هاي عمرانی در راهکارهاي اجرایی پروژهتدوین   12

  مناطق حفاظت شده
  )25/7/1383(ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 105تبصره ماده 

ساله  قانون برنامه پنج 134نامه اجرایی ماده آیین  13
  چهارم توسعه

  ساله چهارم توسعه قانون برنامه پنج 134ماده 

ها و سایر نامه نحوه همکاري وزارتخانهآیین  14
  هاي دولتی با سازمانسازمان

  )25/9/1375(قانون شکار و صید ) ت(بند 

حفاظت واستفاده از غارهاي طبیعی نامه تدوین آیین  15
  کشور

نامه در خصوص حفاظت واستفاده از غارهاي طبیعی  تصویب
  )7/12/1381( کشور
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   نبود سازوکارهاي دقیق بازرسی. 3
زیستی بـر پیشـگیري    مدیریت محیطرویکردهاي نوین در 

زیست استوار شده است که این  بینی تخریب محیطو پیش
ــره  ــتلزم به ــازوکارهاي  رویکــرد مس ــازمان از س ــدي س من

هـا و کلیـه منـاطق کشـور     بازرسی و کنترل در کلیه بخـش 
زیسـت نهـاد بازرسـی مـوثري      با آنکه گـارد محـیط  . است

منـاطق حفاظـت   است اما دامنه عملکرد آنها به بازرسی از 
شــده طبیعــی و بازرســی از محــل حســب دســتور ســازمان 

اما سازمان در مـورد بازرسـی و نظـارت بـر     . محدود است
هـا  زیسـتی در دیگـر سـازمان    نحوه رعایت ضوابط محـیط 

عمالً سازوکاري در اختیار ندارد و صرفاً باید منتظر ورود 
زیسـت و گـزارش یـا     یک مورد تخریب عینـی بـه محـیط   

ــراض و در    شــکایت از  ــه اعت ــدام ب ــا آنگــاه اق ــود ت آن ش
  . صورت امکان ممانعت از فعالیت تخریبی کند

  
هـاي آموزشـی عمـومی و    عدم اجراي برنامه .4

  تخصصی کافی و موثر
تردید ریشه اصلی بسـیاري از رفتارهـاي تخریبـی علیـه     بی

زیست بـه عوامـل فرهنگـی از جملـه عـدم آگـاهی        محیط
زیسـت، نحـوه برخـورد     محـیط نسبت به پیامدهاي تخریب 

ویــژه اطالعــات تخصصــی زیســت و بــه صـحیح بــا محــیط 
هـاي صـنعتی و اقتصـادي در    هـا و سـازمان  ناکافی شرکت

-زیسـت در فعالیـت   نحوه اعمال مدیریت همساز با محـیط 

زیسـت   سـازمان حفاظـت محـیط   . گـردد هاي خـود بـازمی  
ها و ارتقاي سطح فرهنگـی  مرجع اصلی ارائه این آموزش

امـا  . زیست اسـت  در زمینه برخورد درست با محیط جامعه
هــاي ارائـه شــده توســط  بـا مالحظــه سـطح و تنــوع برنامـه   
هـاي ارائـه   رسد که برنامـه سازمان در این زمینه، به نظر می

شده متناسب با نیازهاي فرهنگی کشور در ایـن خصـوص   
ها بایـد   پذیري آنها، تنوع و دسترسینیست و حجم برنامه

البتـه نقـش دیگـر نهادهـاي فرهنگـی ماننـد       . افزایش یابـد 
ــگاه  ــدارس، دانش ــه    م ــن زمین ــگ را ای ــا و وزارت فرهن ه

  .توان نادیده گرفت نمی
  
  رسانی مناسبدهی و اطالععدم گزارش .5

هاي اداري هر سـازمان  دهی از مسئولیتمسئولیت گزارش
ویژه در مورد سـازمان حفاظـت   عمومی است و این امر به

زیرا افـزون بـر   . کندتري پیدا میبیش زیست اهمیت محیط
ــناخت مشــکالت محــیط   ــت ش ــدهاي   اهمی زیســتی و پیام

هـا و  تخریب آن براي همـه مـردم، دسترسـی بـه گـزارش     
هاي مختلفی که با امر زیستی براي سازمان آمارهاي محیط

هاي دقیـق و  ریزيزیست درگیر هستند جهت برنامه محیط
اما . روري استهاي خود امري ضهماهنگ کردن فعالیت
هاي مسـتند، مـنظم و زمانمنـد و     در عمل تا کنون گزارش

زیستی دقیقـی از سـوي سـازمان حفاظـت      آمارهاي محیط
زیست بـراي مـردم و مجلـس انتشـار نیافتـه اسـت و        محیط

ــه وضـــعیت       ــود در زمینـ ــاتی موجـ ــع اطالعـ ــوز منبـ هنـ
زیســت کشــور از طریــق پژوهشــگران مســتقل،      محــیط
المللـی  هـاي بـین  ویژه سـازمان و به هاي غیر دولتی سازمانه

مانند بانک جهانی و برنامه توسعه سـازمان ملـل بـه دسـت     
  .آیدمی
  
عدم تهیه و ارسال الگوهاي بهینه حفاظـت از   .6

  زیست  محیط
ریزي در گونه که اشاره شد، استانداردسازي و برنامه همان

سـازي  زیسـتی و هماهنـگ   خصوص تعیین ضوابط محـیط 
زیسـت یکـی از    مختلف مرتبط بـا محـیط   فعالیت نهادهاي

در . زیسـت اسـت   وظایف اصلی هر سازمان حفـظ محـیط  
هـاي نهادهـاي   این خصـوص، بـا توجـه بـه اینکـه فعالیـت      

زیست در ارتباط اسـت،   هاي متنوع محیطمختلفی با حوزه
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ــیط   ــازمان حفاظــت مح ــه تهیــه      س ــد اقــدام ب زیســت بای
ــزام دســتورالعمل ــه آور و توصــیههــا و الگوهــاي ال اي بهین

هــاي زیســت و ارســال آن بــه ســازمان  حفاظــت از محــیط
هـا  چراکه در اغلب موارد خود ایـن سـازمان  . مختلف کند

زیست دارند ولی الگوهاي مـدیریتی   تمایل به حفظ محیط
ــیط  ــا مح ــاز ب ــا     همس ــورد مناســب ب ــوه برخ زیســت و نح

ــه موجــب آن     محــیط ــه ب ــد ک ــار ندارن زیســت را در اختی
زیسـت   ماهنگ بـا پاسداشـت محـیط   هاي خود را هفعالیت
ــه مصــوبات ســازمان، مــوارد بســیار   . ســازند ــا مراجعــه ب ب

-معدودي از این دسته ضوابط و الگوهاي تخصصی الـزام 

هـاي  زیست بـراي سـازمان   اي حفظ محیطآور و یا توصیه
تخصصی مختلف به تصـویب رسـیده و در اختیـار عمـوم     

  . قرار داده شده است
  
  قسمت امور حقوقی جایگاه سازمانی ضعیف) د

بــا توجــه بــه مشــکالت حقــوقی متعــدد ســازمان حفاظــت 
هـاي دولتـی و غیـر دولتـی و     زیست با دیگر دستگاه محیط

زیسـت در کشـور    نیز در حال توسعه بـودن حقـوق محـیط   
که توجه جدي به مسایل این حـوزه حقـوقی را دوچنـدان    

کند، قسمت امورحقوقی این سازمان باید نقشی فعال و می
ده در حمایت از مواضع حقوقی سـازمان و نیـز تهیـه    گستر

زیست ایفا کنـد   مبانی حقوقی الزم براي حفاظت از محیط
که الزمه آن برخـورداري از جایگـاه سـازمانی شایسـته و     

نمـودار سـازمانی ایـن    . پرسنل مجـرب و متخصـص اسـت   
اي از سازمان، دفتر حقوقی و امور مجلس را زیرمجموعـه 

. دهـد و امـور مجلـس نشـان مـی     معاونت توسـعه مـدیریت  
اهمیت نقش این دفتر در همساز ساختن اعمال واحـدهاي  
ــوانین و مقــررات کشــور، ایجــاب    ــا ق مختلــف ســازمان ب

کند تا این دفتر به صورت یک معاونت مسـتقل باشـد،    می
الملـل و نیـز دفتـر     به ویژه آنکه قسمت مربوط به امور بـین 

سازمان که قسمتی ارزیابی و رسیدگی به شکایات در این 
دهنـد فـارغ از نظـارت دفتـر     از امور حقوقی را انجـام مـی  

گـــزارش ارزیـــابی معاونـــت حقـــوقی . حقـــوقی هســـتند
دهد جمهوري از دفتر حقوقی این سازمان نشان می ریاست

که این دفتر از پرسنل متخصص کافی با سـابقه بـاال و نیـز    
امکانات اداري الزم براي ایفـاي سـریع وظـایف خـویش     

ویــژه قســمت رســیدگی بــه دعــاوي منــد نبــوده و بــهرهبهــ
زیستی در ایـن دفتـر توسـعه سـازمانی الزم را نیافتـه       محیط
هاي الزم با دفاتر حقوقی استانی این سـازمان   هماهنگی. است

و نیز دفاتر حقوقی دیگر نهادها و نیز قوه قضاییه برقرار نیسـت  
)The Project on evaluation of the Legal and Parliamentary 

Departments of the Administration, 1385.(  
  
  اي سازمانیمشکالت رویه) ه

هایی که اختصاصاً در مورد نظـام داخلـی   افزون بر کاستی
تـوان برخـی از مشـکالت    چنین می سازمان مطرح شد، هم

اي معمول در نظام حقوق اداري ایران را برشمرد کـه  رویه
ر آن بوده و طبیعتاً در سازمان کلیت نظام اداري ایران دچا

  :زیست نیز وجود دارد از جمله حفاظت محیط
آور رجوع به مشـورت عمـومی بـه    نبود سازوکارهاي الزام .1

هـاي اداري  گیريهاي ذینفع در تصمیمهمراه مردم و گروه
زنی در حـوزه  مصوبات جهت رأي نویسمانند انتشار پیش

و مخـالف و   هـاي موافـق  عمومی جامعه و بررسی دیـدگاه 
 .ها در سازمان گیريها واهداف تصمیمهانتشار انگیز

گیــر بــه انجــام مشــورت هــاي تصــمیمعــدم الــزام مقــام .2
تخصصی با متخصصین حقوقی، علوم اجتمـاعی و فنـی   

 . گیريدر فرایند تصمیم

ــزام در بهــره  .3 ــهعــدم ال هــاي پژوهشــی در گیــري از یافت
 .هاي اداري گیريتصمیم

هـاي  آور در مـورد تعیـین روش  لزامنبود سازوکارهاي ا .4
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هــا و پیگیــري بــراي اطمینــان از حســن اجــراي تصــمیم 
 .ارزیابی آن

مشـخص نبــودن ســازوکارهاي نحـوه مــدنظر قــراردادن    .5
 .هاگیريمنفعت عمومی در تصمیم

در  گرایـی نبود سازوکارهاي نحـوه تمرکززدایـی و منطقـه    .6
 . توسعه قانون برنامه چهارم 1ماده ) د(بند : هاگیريتصمیم

نبود سازوکارهاي نحوه رعایت همگرایی و انسـجام در   .7
 .هاگیريتصمیم

نبود سـازوکارهاي نحـوه بررسـی پیامـدهاي اقتصـادي،       .8
هــاي اي تصــمیماجتمــاعی، حقــوقی، سیاســی و منطقــه 

 .اداري

عدم الزام به انتشار مشروح مذاکرات سـازمان، شـوراي    .9
زیست و هیأت دولت در خصوص  عالی حفاظت محیط

ــراي   هــاي محــیطتصــمیم زیســتی و تشــکیل بایگــانی ب
 .رسانینگهداري و اطالع

گیـري در مـورد   عدم الزام به انجام بررسـی و تصـمیم   .10
هاي سـازمان بـوده   مسایل مبتالبهی که در حیطه فعالیت
  .   ولی مورد توجه قرار نگرفته است

  
 سازمانیهاي میانچالش: گفتار دوم

هـاي  است که تمـام چـالش  یادآوري این نکته مهم الزامی 
ــازمان حفاظــت    حفاظــت محــیط  ــه س ــران ب زیســت در ای

موانـع مهـم دیگـري نیـز     . شـود زیست خالصه نمـی  محیط
وجود دارند که گرچه ارتباطی به سازمان ندارنـد ولـی در   

ثمـر  کارآیی این سازمان تأثیر داشته و سرانجام باعـث بـی  
هــاي ایــن ســازمان در حفاظــت و مــدیریت مانــدن تــالش

  .شوندزیست کشور می پارچه محیطیک

  
زیست  نبود برنامه جامع حفاظت محیط: بند اول

  و توسعه پایدار کشور
زیست  گمان توسعه پایدار الزمه اساسی مدیریت محیطبی

هـیچ  . و یکی از اصول پایه توسعه عمومی هر کشور است
ــط ــیط   خ ــت مح ــتقل حفاظ ــامع و مس ــی ج ــت و  مش زیس
پایـدار کـه راهبردهـاي کلـی     طور برنامه ملی توسعه  همین

بـرداري از منـابع طبیعـی و    زیسـت، بهـره   حفاظت از محیط
شیوه همساز کردن جریان توسعه اقتصادي و اجتمـاعی بـا   

هـاي حـال و آینـده را بـراي      زیست براي نسل حفظ محیط
ها مشخص کند، تدوین و تصویب نشده اسـت   همه بخش

بـود  چراکه ن. شودکه یک ضعف عمده مدیریتی تلقی می
اي در درجـه اول مـانع   یا عدم تضمین اجراي چنین برنامـه 

ــداف     ــا اه ــعه ب ــدام در جهــت توس ــاهنگی و اق ایجــاد هم
 -زیسـت اسـت   که الزمه حفاظت پایدار محیط -مشترك 

  .شودزیست می هاي گوناگون مرتبط با محیطمیان سازمان
توسعه پایدار بدون آنکه تعریف و اجراي آن تضمین  

در ایـن  . از مواد قانونی ذکر شـده اسـت  شود در معدودي 
سـاله دوم توسـعه    قانون برنامه پنج 82توان تبصره راستا می

ــین) 20/9/1373( ــی آن  و آی ــه اجرای را ) 22/7/1377(نام
  :مورد توجه قرار داد

هاي اقتصـادي   در طول برنامه دوم کلیه فعالیت -الف«
محیطـی   و اجتماعی بایستی بـا رعایـت مالحظـات زیسـت    

گرفته و به این منظور اجـراي مـوارد زیـر الزامـی      صورت
  :است

هاي بزرگ تولیـدي و خـدماتی بایـد    ها و پروژهطرح -1
سـنجی و  قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکـان 

یابی بـر اسـاس الگوهـاي مصـوب شـوراي عـالی       مکان
زیسـتی قـرار    زیست مورد ارزیابی محیط حفاطت محیط

 .گیرد

یت صنعتی و معدنی باید با در نظـر  انجام هر گونه فعال -2
گرفتن اهـداف توسـعه پایـدار در چـارچوب ضـوابط و      

 .محیطی باشد استانداردهاي زیست

برداري از منابع طبیعی کشور باید بر اسـاس تـوان   بهره -3



¡     ¡ 
  1389تابستان   ،ـطی  سال هفتم،  شماره چهارمیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.7,  No.4 , Summer 2010 

164  

زیست و ظرفیت قابل تحمل صـورت   بالقوه منابع محیط
ــره    ــه ضــمن به ــه نحــوي ک ــرد، ب ــدي صــحیح از  گی من

زیست  ات حفظ تعادل و تناسب محیططبیعی موجب منابع
 » .فراهم شود

 156مصـوبه شـماره   جز در مورد ارزیـابی منـدرج در   
زیسـت در خصـوص الگـوي     شوراي عالی حفاظت محیط
، 23/1/1373محیطـی مـورخ    تهیه گزارش ارزیابی زیست

ــارچوب    ــدار و چـ ــعه پایـ ــداف توسـ ــوابط   اهـ ــا و ضـ هـ
نامـه  آیـین  1زیستی مصرح در این مـاده و نیـز مـاده     محیط

کدام بـه تصـویب شـوراي     اجرایی این تبصره قانونی، هیچ
ــالی حفاظــت محــیط   زیســت و شــوراي عــالی اداري    ع

نامــه انــد و ضــمانت اجرایــی ایــن تبصــره و آیــین نرســیده
  .اجرایی آن مشخص نیست

  
عدم تمرکز یا تراکم صالحیت حفاظت : بند دوم
  زیست از محیط

عمــومی  گمــان یــک امــرزیســت بــی حفاظــت از محــیط
هاي اجتماعی با آن بـه  فرابخشی بوده که تقریباً همه بخش

در ایـران اگرچـه سـازمان حفاظـت     . نحوي درگیـر اسـت  
زیسـت را   زیست مسوولیت اصلی حفاظت از محیط محیط

چه به لحاظ سازمانی و چه به لحـاظ صـالحیتی بـر عهـده     
ــه  ــا ایــن همــه وزارتخان هــاي هــا، نهادهــا و ســازمان دارد ب

تعددي نیز وجود دارند کـه نظـر بـه ارتبـاط بـا      مختلف و م
ــیط  ــور محـ ــت از    امـ ــه حفاظـ ــی از وظیفـ ــتی، بخشـ زیسـ

ایـن در حـالی   . زیست بـه آنهـا واگـذار شـده اسـت      محیط
-ها و سـازمان است که نظر به وظیفه تخصصی، وزارتخانه

ــه    ــر دغدغ ــورد نظ ــاي م ــراي حفاظــت از   ه ــاي الزم ب ه
. خود ندارندزیست را در محدوده مرتبط با وظایف  محیط

زیسـت در ایـران    نتیجه آنکه، مدیریت حفاظـت از محـیط  
بخشی و گاه به صـورت فرعـی    بعدي، تکصورت تکبه

تـرین  به دیگـر سـخن، یکـی از اساسـی    . گیردصورت می
زیســـت در ایـــران، مســـأله  مشـــکالت مـــدیریت محـــیط

بـه ایـن معنـا کـه در زمینـه      . هـاي مـوازي اسـت   صـالحیت 
زیسـت بـا سـه     نی حفـظ محـیط  هاي قانوبررسی صالحیت
هـایی کـه در   صـالحیت : رو هسـتیم ها روبهدسته صالحیت

زیســـت اســـت،    انحصـــار ســـازمان حفاظـــت محـــیط   
ــا اســت و    صــالحیت ــایی کــه در انحصــار دیگــر نهاده ه
هایی که به صورت مشترك در اختیـار سـازمان   صالحیت

  .زیست و دیگر نهادها قرار گرفته است حفاظت محیط
نخست در بخش اول مورد اشـاره   هاي دستهصالحیت

هـا  قرار گرفت و در اینجا به دو دسـته دیگـر از صـالحیت   
     . شودپرداخته می

  
  عدم تمرکز: الف

ــه حــوزه   ــا توجــه ب ــوع حفاظــت از   ب ــترده و متن هــاي گس
زیست، نهادهـاي مختلفـی داراي صـالحیت قـانونی      محیط

انـد بـه نحـوي کـه دیگـر      هـا شـده  رسیدگی به ایـن حـوزه  
زیسـت را تنهـا نهـاد     توان سـازمان حفاظـت از محـیط    نمی

جـدول  . زیسـتی دانسـت   قانونی رسیدگی به مسایل محـیط 
هاي قانونی نهادهـاي مختلـف را   زیر شماري از صالحیت
زیست یا مرتبط با این امر را فهرست  در حفاظت از محیط

مــورد از   38دهــد کــه حــداقل   کنــد و نشــان مــی   مــی
زیست در  حفاظت از محیط هاي قانونی مرتبط با صالحیت

نکتـه مهـم در فهرسـت، ایـن     . اختیار نهادهاي دیگر اسـت 
زیست هیچ نقـش قـانونی    است که سازمان حفاظت محیط

هــا و نیــز ولــو نقــش همــاهنگی یــا نظــارتی در صــالحیت 
به جز عضـویت در شـوراي عـالی    (نهادهاي برشمرده زیر 

شهرسازي و معمـاري ایـران و  شـوراي اقیـانوس شناسـی      
 . ندارد) ورکش
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 آن متولی نهادهاي و زیست محیط حفاظت با مرتبط قانونی هاي صالحیت - 3 جدول
 نهاد متولی مستند قانونی عنوان صالحیت  ردیف

ها و مراتع  برداري از جنگلقانون حفاظت وبهره 2ماده  ها و مراتع حفاظت از جنگل  1
)30/5/1346( 

ها، مراتع و  سازمان جنگل
وابسته به (کشور آبخیزداري 

 )وزارت جهاد کشاورزي

)12/2/1342(قانون حفظ نباتات  1ماده  حفاظت از نباتات  2 وابسته (سازمان حفظ نباتات  
 )به وزارت جهاد کشاورزي

برداري از منابع آبزي قانون حفاظت و بهره  3ماده  حفاظت از منابع آبزي  3
 )14/6/1374(جمهوري اسالمی ایران  

 شیالت ایرانشرکت سهامی 

حفاظت از آب دریا و   4
  هاي مرزيرودخانه

هاي مرزي از قانون حفاظت دریا و رودخانه 11ماده 
  )4/11/1354(آلودگی با مواد نفتی 

سازمان بنادر و کشتیرانی 
وابسته به وزارت راه (ایران 

  )وترابري
حفاظت از اراضی مستحدث   5

  و ساحلی
  وزارت جهاد کشاورزي  )29/4/1354(قانون اراضی مستحدث و ساحلی 

کنترل و مقابله با بالیاي   6
  طبیعی

آئین نامه ستاد پیشگیري و مدیریت بحران در  2ماده 
  )8/4/1383( حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه

  ستاد مدیریت بحران

نظارت بر سموم و مواد   7
  شیمیایی

نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر آیین 2ماده 
  )16/6/1378(سموم و مواد شیمیایی 

وزارت بهداشت، درمان و 
  آموزش پزشکی

  شهرداري  )1334(قانون شهرداري  55ماده   دفع مواد پسماند  8
حمل سالح براي دفع   9

  جانوران زیانکار
ماده واحده قانون اجازه صدور جواز حمل سالح توسط 

  )16/2/1363(ژاندارمري 
  )نیروي انتظامی(ژاندارمري 

ها، حفاظت از حریم رودخانه  10
  هاي طبیعیها و برکه مرداب

  وزارت نیرو  )14/8/1364(قانون توزیع عادالنه آب 

برداري از منابع عمومی بهره  11
  آب

  وزارت نیرو  )14/8/1364(قانون توزیع عادالنه آب 

-جنگلبرداري از قانون حفاظت و بهره 34ماده  5تبصره   زدایی هاي بیابانتهیه طرح  12

  )30/5/1346(ها و مراتع 
  وزارت جهاد کشاورزي

آوري، انتقال و تصفیه جمع  13
  فاضالب شهري

هاي آب و فاضالب  قانون تشکیل شرکت 1ماده 
)11/10/1369(  

شرکت آب و فاضالب 
  )وابسته به وزارت نیرو(

هاي تصویب طرح  14
برداري از منابع  بهره

  تجدیدپذیر

قانون برنامه  82تبصره ) الف(بند نامه اجرایی آیین 6ماده 
  )22/7/1377(دوم توسعه 

  وزارت جهاد کشاورزي

  )20/1/1368(قانون حفاظت در برابر اشعه   حفاظت در برابر اشعه  15
  

  سازمان انرژي اتمی ایران
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 3 جدولادامه 
 نهاد متولی مستند قانونی عنوان صالحیت  ردیف

اي  برداري از نیروي هستهبهره  16
  حفاظت در برابر آن و

  سازمان انرژي اتمی ایران  )20/4/1353(قانون سازمان انرژي اتمی ایران 

قانون تشکیل شوراي عالی اقیانوس شناسی کشور   اقیانوس شناسی  17
)20/5/1370(  

شوراي عالی اقیانوس شناسی 
وابسته به وزارت راه (کشور 
  )و ترابري

مقررات موسسه استاندارد و  قانون اصالح قوانین و  استانداردسازي  18
  )13/3/1376(تحقیقات صنعتی ایران 

موسسه استاندارد و تحقیقات 
  صنعتی

مصوبه هیأت وزیران راجع به تشکیل کمیسیون   توسعه شهرهاي سالم  19
  )1/7/1376(هماهنگی پروژه شهرهاي سالم کشور 

کمیسیون هماهنگی پروژه 
شهرهاي سالم کشور 

  )بهداشتوابسته به وزارت (
تعیین استاندارد کیفیت و   20

بهداشت محصوالت و مواد 
  بازیافتی

موسسه استاندارد و تحقیقات   )20/2/1383(قانون مدیریت پسماندها  3ماده 
  صنعتی

آموزش روستاییان براي   21
کاهش مواد پسماند 

  کشاوزري

هاي جهاد وزارتخانه  )20/2/1383(قانون مدیریت پسماندها  6تبصره ماده 
کشاورزي، صنایع و معادن، 

  کشور، بهداشت
مدیریت اجرایی پسماندهاي   22

  غیر صنعتی و ویژه
  ها شهرداري  )20/2/1383(قانون مدیریت پسماندها  7ماده 

تعیین مناطق مناسب در   23
هاي شهرسازي براي  طرح

  دفن پسماندها

شهرسازي و شوراي عالی   )20/2/1383(قانون مدیریت پسماندها  12تبصره ماده 
  معماري

تهیه امکانات الزم براي   24
  هاي دفع پسماندها محل

  وزارت کشور  )20/2/1383(قانون مدیریت پسماندها  12ماده  2تبصره 

هاي  نامه نویس آیینتدوین پیس  25
  طرح جامع آب کشور

وزارت نیرو و سازمان   )25/7/1383(قانون برنامه چهارم توسعه  16ماده ) و(بند 
  ریزيو برنامهمدیریت 

  )28/11/1353( نیرو وزارت تأسیس قانون 1ماده ) د(بند   کشور انرژي سیاست تعیین  26
  

  نیرو وزارت

 از استفاده نحوه بر نظارت  27
 مواد صورت به زا انرژي مواد
  صنایع در اولیه

  )28/11/1353( نیرو وزارت تأسیس قانون 1ماده ) و(بند 
  

  نیرو وزارت

 منابع از برداري بهرهکنترل   28
  آب

 نیرو وزارت تأسیس قانون 1ماده ) ك(بند 
)28/11/1353(  

  نیرو وزارت
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 3 جدولادامه 
 نهاد متولی مستند قانونی عنوان صالحیت  ردیف

 زمینه در گذاري سیاست  29
 آب مصرف و توزیع تأمین،
  کشور

 کشاورزي جهاد وزارت تشکیل قانون 10ماده 
)6/10/1379(  

  آب عالی شوراي

 مشی خط ها، سیاست تنظیم  30
 معدنی و صنعتی هاي برنامه و

  کشور

  معادن و صنایع وزارت تشکیل قانون 1ماده ) الف(بند 
)1/5/1353(  

  وزارت صنایع و معادن

 و مدیریت امر در نظارت  31
 و معادن از مؤثر برداري بهره

  ها کارخانه

  معادن و صنایع وزارت تشکیل قانون 1ماده ) و(بند 
)1/5/1353(  

  وزارت صنایع و معادن

 و اکتشاف پروانه صدور  32
 و معادن از برداري بهره

  آن بر نظارت

  معادن و صنایع وزارت تشکیل قانون 1ماده ) ع(بند 
)1/5/1353(  

  وزارت صنایع و معادن

 هاي برنامه و ها طرح ارزیابی  33
  معدنی و صنعتی

  

  معادن و صنایع وزارت تشکیل قانون 1ماده ) ف(بند 
)1/5/1353(  

  وزارت صنایع و معادن

صدور مجوز تأسیس و   34
برداري واحدهاي  بهره

  تولیدي صنعتی و معدنی

قانون تمرکز امور صنعت و معادن و  1ماده  23بند 
  )6/10/1379(تشکیل وزارت صنایع و معادن 

  وزارت صنایع و معادن

هاي جامع تصویب طرح  34
  شهري

قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و  2ماده  2 بند
  )17/1/1376اصالحیه  22/12/1351(معماري ایران 

شوراي عالی شهرسازي و 
  معماري ایران

هاي احداث تصویب طرح  35
  بنا در خارج از شهرها

نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات آیین 4ماده 
شهرها در خارج از محدوده قانونی و حریم 

)22/2/1356(  

شوراي عالی شهرسازي و 
  معماري ایران

نامه راجع به تشکیل ستاد مقابله با بحران  تصویب 4ماده   مقابله با خشکسالی  36
  )28/12/1375(خشکسالی

  

ستاد مقابله با بحران 
  خشکسالی

تهیه برنامه جامع راهبردي   37
  مقابله با بحران آب

  

تهیه برنامه جامع نامه در خصوص  تصویبماده واحده 
  )18/4/1385( راهبردي مقابله با بحران آب

  ستاد مدیریت منابع آب

هاي  تهیه مقررات و آیین نامه  38
  حفاظت فنی و بهداشتی

  

  شوراي عالی حفاظت فنی  )8/5/1324( حفاظت فنیالیحه قانونی  1ماده 
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  ها تراکم صالحیت: ب
ــودن     ــته بـ ــم پیوسـ ــه هـ ــا درك بـ ــذار بـ ــائل قانونگـ مسـ

درگیــر  هــا رویــهزیســتی، در برخــی از ایــن زمینــه محــیط
هاي مشترك در  ساختن نهادهاي مرتبط و ایجاد صالحیت

ــه را در پــیش گرفتــه اســت کــه    ــا موضــوع مبتالب رابطــه ب
هــاي مختلــف در زمینــه گـذاري  تــوان آن را در قــانون مـی 

در ایـن دسـته قـوانین    . زیست مالحظه کرد حفاظت محیط
مدیریت و رسیدگی به یک موضوع واحد  چند نهاد براي

 4شماره  شوند که در جدولصاحب صالحیت قانونی می
هاي مشترك در امـر حفاظـت    به شماري از این صالحیت

بـا آنکـه مـدیریت مبتنـی بـر      . شـود زیست اشاره می محیط
همکاري و هماهنگی جزئی از رویکرد مـدیریت منسـجم   

اي مطلـوب  نفسـه رویـه  شـود و فـی  محیط زیست تلقی می
هـاي معمـول نظـام اداري ایـران سـد      است اما ناهمـاهنگی 

ســازي چنــدین نهــاد مــوازي در  بزرگــی در راه هماهنــگ
گذشـته از ایـن،   . کنـد مدیریت یک امر عمومی ایجاد می

زیسـتی،   هـاي مشـترك محـیط   در این دسـته از صـالحیت  
ــازمان حفاظــت     بحــث صــالحیت تخصصــی و اصــلی س

زیسـت   لی حفاظت محـیط زیست که باید مرجع اص محیط
که در ایـن   در حالی. کشور باشد نیز باید مدنظر قرار گیرد

ــاري و      ــین همکـ ــین آیـ ــوالً تعیـ ــوبات معمـ ــته مصـ دسـ
یک تحقیـق و  . ماندگیري مشترك نادیده باقی می تصمیم

تفحص سـاده از میـزان اجرایـی شـدن و تحقـق مصـوبات       
نتیجـه  هاي موجود در توانایی بـه زیر، به خوبی ناهماهنگی

چنـانی کـه    هـم . رساندن این مصوبات را نشان خواهـد داد 
در مورد مصـوبات   3با مقایسه جدول زیر و جدول شماره 

توان مالحظه کـرد کـه اغلـب مصـوباتی     تدوین نشده، می
شـدند بـه   که باید قانوناً توسط سازمان تهیـه و تـدوین مـی   

م دلیل ناهماهنگی یا هر دلیل دیگر هنوز این وظیفه به انجا
  . نرسیده است
شـود نهادهـاي متعـددي در    گونه که مالحظه می همان

زیست بـه صـورت انحصـاري یـا مشـترك بـا        زمینه محیط
زیست صاحب صالحیت حفاظـت   سازمان حفاظت محیط

اند اما مسأله مهم در ایـن مـورد، ایـن    زیست شده از محیط
است که با توجـه بـه تعـدد ایـن نهادهـا، سـازوکار ایجـاد        

ها جهت تضـمین مـدیریت    همکاري میان آنهماهنگی و 
زیست چیسـت؟ نهادهـاي غیـر از سـازمان      یکپارچه محیط
زیست،   نهادهـاي تخصصـی بـا هـدف و     /حفاظت محیط

زیسـت نیسـتند بلکــه هرکـدام هــدف     برنامـه حفـظ محــیط  
کننـد، بنـابراین ایـن ابهـام وجـود      خاص خود را دنبال مـی 

بــه رعایــت  اي مقیــددارد کــه ایــن نهادهــا تــا چــه انــدازه 
زیستی هستند و چگونـه بـه یـک راهبـرد      مالحظات محیط
الطرفین در خصوص مدیریت یکپارچـه  مشترك و مرضی
  . یابندزیست دست می و هماهنگ محیط

تجربه فعالیت نهادهاي موازي در نظام اداري ایران به  
ها سبب اتالف منـابع  کاريدهد که موازيخوبی نشان می

انسانی، دخالت همزمان دو یا چند نهاد یا مالی، سازمانی و 
هــا در یــک زمینــه و ســرانجام   عــدم دخالــت همزمــان آن

افزون بر ایـن، در  . شودالینحل ماندن یک امر عمومی می
زیست این موازي کـاري پیامـدهاي    حوزه مدیریت محیط

گونه در دو گفتـار   زیانبار خود را به همراه دارد زیرا همان
زیسـتی بـا    نهادهاي موازي محیط بعدي مطرح خواهد شد،

ــر از حفــظ محــیط  ــد و زیســت تأســیس شــده  هــدفی غی ان
ــی جهــت تضــمین     ــوقی مشــخص و مطمئن ــازوکار حق س

هـا در نظـام حقـوقی ایـران      هماهنگی و رفع اختالفـات آن 
  .تدبیر نشده است

  
  برداري و حفاظتتضاد بهره: ج

هــاي  عرصــه ماننــدزیســت  محــیطهــاي مهمــی از بخــش
ــرار  طبیعــی  منــابع در صــالحیت قــانونی نهادهــاي دیگــر ق
اما باید توجه داشت که اهداف اصلی این نهادها . گیرد می

  یابـد  زیست نیز ارتبـاط مـی   ها با محیط که دایره فعالیت آن
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 زیست محیط از حفاظت مشترك هاي صالحیت - 4 جدول

  هاي موازيسازمان  مستند قانونی  عنوان صالحیت  ردیف
براي جداسازي ریزي برنامه  1

  پسماندهاي عادي
قانون مدیریت  9ماده 

  )20/2/1383(پسماندها 
وزارت کشور با هماهنگی سازمان حفاظت از 

  زیست محیط
تدوین ضوابط مدیریت اجرایی   2

  پسماندها
قانون مدیریت  11ماده 

  )20/2/1383(پسماندها 
زیست با همکاري  سازمان حفاظت محیط

  صنایع و معادن، نیرو و نفتهاي بهداشت،  خانه وزارت

قانون مدیریت  12ماده   هاي دفن پسماندها تعیین محل  3
  )20/2/1383(پسماندها 

وزارت کشور با هماهنگی سازمان حفاظت 
  زیست و وزارت جهاد کشاورزي محیط

قانون مدیریت  18ماده   اخطار به رفع آلودگی پسماندها  4
  )20/2/1383(پسماندها 

زیست و وزارت  سازمان حفاظت محیط
  بهداشت

ها  هاي محاسبه ارزش تدوین دستورالعمل  5
  زیست هاي حفاظت محیطو هزینه

ساله  قانون برنامه پنج 59ماده 
  )25/7/1383(چهارم توسعه 

ریزي با همکاري  سازمان مدیریت و برنامه
  هاي مرتبط سازمان و سایر دستگاه

تدوین ضوابط ورود، ساخت و   6
شیمیایی و سموم مصرف کودهاي 

  دفع آفات

قانون برنامه  61ماده ) ب(بند 
ساله چهارم توسعه  پنج

)25/7/1383(  

هاي جهادکشاورزي، بهداشت، وزارتخانه
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان 

  زیست حفاظت محیط
نامه اجرایی کاهش تدوین آیین  7

آلودگی هواي هشت شهر بزرگ 
  کشور

قانون  62ماده ) الف(بند 
ساله چهارم توسعه  برنامه پنج

)25/7/1383(  

زیست، سازمان مدیریت  سازمان حفاظت محیط
هاي نفت، صنایع و ریزي، وزاتخانهو برنامه

  معادن، بهداشت، راه و ترابري و کشور
نامه اجرایی ساماندهی تدوین آیین  8

  سواحل کشور
قانون برنامه  63تبصره ماده 

ساله چهارم توسعه  پنج
)25/7/1383(  

زیست، سازمان مدیریت  سازمان حفاظت محیط
هاي مسکن، کشور، ریزي، وزاتخانهو برنامه

جهاد کشاورزي، راه و ترابري و سایر 
  هاي ذیربط دستگاه

نامه برنامه مدیریت تدوین آیین  9
  سبز

ساله  قانون برنامه پنج 66ماده 
  )25/7/1383(چهارم توسعه 

سازمان زیست و  سازمان حفاظت محیط
ریزي با همکاري سایر مدیریت و برنامه

  هاي ذیربط دستگاه
نامه اجرایی برنامه تدوین آیین  10

زیستی مناطق  مدیریت محیط
  حساس

قانون  67ماده ) الف(بند 
ساله چهارم توسعه  برنامه پنج

)25/7/1383(  

زیست با همکاري  سازمان حفاظت محیط
هاي انهریزي و وزارتخسازمان مدیریت و برنامه
  نیرو و جهاد کشاورزي

تدوین اساسنامه صندوق ملی   11
  زیست محیط

قانون برنامه  68ماده ) ب(بند 
پنجساله چهارم توسعه 

)25/7/1383(  

زیست با همکاري  سازمان حفاظت محیط
  ریزيوزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه

تدوین آیین نامه حمایت از   12
حامی هاي غیر دولتی  سازمان

  محیط زیست

قانون برنامه  104ماده ) ب(بند 
ساله چهارم توسعه  پنج

)25/7/1383(  

زیست، سازمان مدیریت  سازمان حفاظت محیط
  ریزي و وزارت جهاد کشاورزيو برنامه
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 4 جدولادامه 
  هاي موازيسازمان  مستند قانونی  عنوان صالحیت  ردیف

تدوین معیارها و استانداردهاي   13
  جویی در مصرف انرژيصرفه

قانون  121ماده ) الف(بند 
ساله چهارم توسعه  برنامه پنج

)25/7/1383(  

هاي اي متشکل از نمایندگان وزارتخانهکمیته
نیرو، نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

  زیست و سازمان حفاظت محیط
قانون مدیریت  2ماده  1تبصره   تعیین فهرست پسماندهاي ویژه  14

  )20/2/1383(پسماندها 
زیست با همکاري  سازمان حفاظت محیط

  هاي ذیربط دستگاه
حفاظت و بهره مندي و استفاده   15

  پایدار از غارهاي طبیعی
نامه در خصوص  تصویب

حفاظت واستفاده از غارهاي 
  )7/12/1381( طبیعی کشور

  کار گروه غارشناسی ایران

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـرداري اسـت و   صرف بهـره  ها، آن قوانین موسسبر طبق 
ها قانوناً ملـزم بـه انجـام حفاظـت و بازسـازي حـداقلی       آن

. برداري صـورت گرفتـه نیسـتند   زیست در برابر بهره محیط
  :به عنوان نمونه

 و صــنایع وزارت تشــکیل قــانونقــانون  1مــاده ) م(بنــد  -
یکی از وظایف ایـن وزارتخانـه را   ) 1/5/1353(  معادن

ــی   ــرر م ــین مق ــدچن ــ«: کن ــر در ارتنظ ــدیریت ام  و م
 واحـدهاي  و هـا  کارخانـه  و معـادن  از مـؤثر  برداري بهره

 بـه  آنهـا  تـرمیم  و توسـعه  و دولتـی  معـدنی  و صنعتی
  .»وري بهره و بازدهی افزایش منظور

زیسـت، سـازمان    قانون حفاظت محیط 3ماده  3و  2بند  -
ــی  ــف م ــه   را مکل ــاطق چهارگان ــین من ــه در تعی ــد ک کن

وزارت جهـاد کشــاورزي و  حفاظـت شـده نظــر موافـق    
ــاطقی کــه طــرح  ــا هــاي جنگــلمعــادن را در من داري ی

اگـر در برخـی   . اکتشاف معدن وجود دارد جلـب کنـد  
موارد مقرراتی جهت لزوم حفاظت از این منابع تـدوین  

بـرداري اسـت نـه    شده است صرفاً جهـت تضـمین بهـره   
اصوالً در این دسته قوانین، مقررات و . ها حفاظت از آن

اردهاي مشــخص و مفصـلی جهــت تعیـین نحــوه   اسـتاند 
  .حفاظت از این منابع تدوین نشده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي ضـابطه در موارد دیگـري خـود قـانون بـه نحـو بـی      
دهـد و  هـاي مختلـف مـی   برداري را به سـازمان اجازه بهره

زیسـت و تعـارض احتمـالی     تکلیف امر حفاظت از محـیط 
 :این دو را نادیده گذاشته است از جمله

زیسـت سـازمان    قانون حفاظت و بهسازي محـیط  7ماده  .1
کنـد کـه در تعیـین    زیست را مکلف مـی  حفاظت محیط

مناطق چهارگانه حفاظت شده در صورتی که در مناطق 
داري یـا اکتشـاف معـدن باشـد     هاي جنگـل داراي طرح

هاي جهـاد کشـاورزي و صـنایع و    نظر موافق وزارتخانه
ون آنکـه مشـخص   این مصـوبه بـد  . معادن را جلب کند

هـا چـه   کند در صـورت عـدم موافقـت ایـن وزارتخانـه     
وضعیتی حـاکم خواهـد شـد، صـراحتاً امـر حفاظـت از       

ــیط بــرداري از آن قــرار  زیســت را در برابــر بهــره   مح
 . دهد می

هـا، قطـع   برداري از جنگـل قانون حفاظت و بهره 6ماده  .2
هـاي روسـتایی بـراي    درختان جنگلی واقـع در محوطـه  

بـرداري از آن  ن آن را آزاد ساخته و بهرهمصرف ساکنی
 .را مستلزم کسب مجوز ندانسته است

همین قانون به وزارت جهاد کشـاورزي اجـازه    37ماده  .3
اراضـی جنگلـی و مراتـع غیـر مشـجر را بـراي       «دهد می
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ــاورزي و تأســـیس  اجـــراي طـــرح ــعه کشـ هـــاي توسـ
هاي کشاورزي بدون دریافـت وجـه تخصـیص     ایستگاه

هاي مربوط به وظایف اصـلی  نیازمنديدهد و براي رفع 
هـا و  ها و موسسات دولتـی و شـهرداري   سایر وزارتخانه

حداکثر تا بیست هکتار با تصـویب هیـأت وزیـران     ]...[
مجانــاً و بقیــه زمــین مــورد احتیــاج طــرح مربــوط را بــه  

  » .صورت اجاره واگذار نماید
کند ایـن  تر میچه که در این زمینه مشکل را افزون آن
زیستی ایران در خصوص حل تضاد  که قوانین محیط است

زیسـت روش   بـرداري و حفاظـت از محـیط   احتمـالی بهـره  
دهنــد و ســازوکارهاي کنــونی حــل مشخصــی ارائــه نمــی

گونه کـه اشـاره خواهـد شـد کـارآیی الزم       اختالف همان
بنـابراین  . زیسـت ندارنـد   براي حفاظـت مقتضـی از محـیط   
-مقرراتی که اجـازه بهـره  الزم است تا در تمامی قوانین و 

بـرداري  بهـره «شـود اصـل    طبیعی داده مـی  برداري اي منابع
  .  مورد توجه جدي واقع شود» زیست همساز با محیط

  
فقدان آیین مشخص بـراي همکـاري و حـل    : د

  اختالفات
زیسـت   هاي اساسی سازمان حفاظت محیطیکی از چالش

جسـتجو  را باید در مشکالت آن در ارتباط با دیگر نهادها 
زیست در همه کشورها بـه دلیـل    مسایل حفظ محیط. کرد

ــودن آن، همــواره یکــی از یکــی    فرابخشــی و گســترده ب
موضوعاتی بوده که نهادهـاي عمـومی مختلفـی را درگیـر     

گونه که در مقدمه اشاره شـد،  همان. سازدخود ساخته می
زیسـت   ها حرکت از حفاظت محیطرویکرد کنونی دولت
ایـن شـیوه   . زیست است پارچه محیطبه سمت مدیریت یک
زیست مورد توجه  کند تا کلیت محیطمدیریت ایجاب می

ــا آن در اداره آن    ــرتبط ب ــه و همــه نهادهــاي م ــرار گرفت ق
ــژه. مشــارکت کننــد ــابراین ســازوکارهاي وی اي جهــت بن

در برابـر، از آنجـا   . هماهنگ ساختن این نهادها الزم است

پوشــی  هــم  کــه همیشــه بــه دالیــل مختلفــی از جملــه     
ها یا تعارض منافع، احتمال بـروز اخـتالف میـان     صالحیت

هـاي میـان   این نهادهـا وجـود دارد حـل و فصـل اخـتالف     
ها در این زمینه نیز بایـد بـه نحـو مقتضـی صـورت      دستگاه
هــاي جــامع توســعه کشــور از جملــه اینکــه برنامــه. گیــرد

کند که در هر زمینه، اولویت با کدام یـک از  مشخص می
  . زیستی است هاي اقتصادي یا محیطحوزه

زیسـت ایـران چنـین سـازوکار      در نظام حقوق محـیط 
هـاي  و برنامه و راهبردي که اولویـت  سازي ویژههماهنگ
زیستی را معـین کنـد تـدوین نشـده و در سـاختار و       محیط

زیسـت قسـمت    هاي سازمان حفاظـت محـیط  رئوس برنامه
زمانی سـا هـاي میـان  مشخصی جهت انجام ایـن همـاهنگی  

قـانون   28مـاده  ) ت(در این راسـتا بنـد   . شودمالحظه نمی
نامه نحـوه  کند تا آیینشکار و صید، سازمان را موظف می

هـاي دولتـی بـا ایـن     ها و سایر سازمانهمکاري وزارتخانه
سازمان را تهیه و تقدیم هیأت وزیران کنـد کـه تـا کنـون     

ن بنـابرای . مهمـی بـه تصـویب نرسـیده اسـت      چینین مصوبه
رویه معمول در مورد حل اختالف میان نهادهاي مختلـف  

زیستی، داوري هیأت وزیران و  در خصوص مسایل محیط
هاي خـود  اما این روش نیز ناکارآیی. رییس جمهور است

هـا رونـدي طـوالنی و    نخست اینکه حل اخـتالف : را دارد
ها نیز در آیین رسیدگی به اختالف. بطئی طی خواهد کرد

ود دارد که آیا شخص یا اشخاص رسـیدگی  این ابهام وج
کننده از تخصص الزم در زمینه مـدیریت محـیط زیسـتی    

زیستی را  اي مالحظات محیطمند است و تا چه اندازهبهره
دهـد؟ ایـن نکتـه    با توجه به پیچیدگی آن مد نظر قرار مـی 

گیـرد کـه یـادآوري    تر محل توجه قـرار مـی  هنگامی بیش
یاسی مختلف، اولویت کـاري  شود به دالیل اجتماعی و س

هیأت وزیران معموالً تضمین توسعه اقتصادي بـوده اسـت   
زیستی تابع مسایل اقتصـادي   که خود به خود مسایل محیط

  .     گیرندقرار می
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قوانین در مـوارد معـدودي، بـه لـزوم کسـب موافقـت       
اي زیســت توســط دیگــر نهادهــا در زمینــه ســازمان محــیط

ــه شــ     ــدور پروان ــد ص ــاص، مانن ــوز  خ ــدور مج کار و ص
انـد؛ بـا ایـن حـال، در     برداري از معدن، تصریح کرده بهره

زیسـت،   قـوانین و مقـررات مـرتبط بـا حـوزه محـیط      دیگر 
هـا بـه ضـرورت     شود که گرچـه در آن موادي مالحظه می

زیستی تصریح شده اما  رعایت مالحظات و ضوابط محیط
هیچ تدبیر خاصی جهت تضمین رعایت این مالحظـات و  

بـدین ترتیـب   . بینی نشـده اسـت  نظارت بر اجراي آن پیش
زیســتی از تضــمینات کــافی و  رعایــت مالحظــات محــیط

مناسبی برخوردار نیست چرا کـه رعایـت ایـن مالحظـات     
صرفاً به صالحدید نهاد مجري ایـن مقـرره منـوط شـده و     

هــاي زیســت نیـز بــه دلیــل تفکیــک  سـازمان حفاظــت محــیط 
یگیري صحت انجام ایـن مقـرره را   سازمانی، ابزار الزم براي پ

  : توان اشاره کرد بهاز جمله این مواد می. در اختیار ندارد
قانون اصالح موادي از قانون شکار و صـید  تبصره ماده  -

ــوب  - ــدي آن - 1346مصـ ــالحیه بعـ ــوب  و اصـ مصـ
وظایف و اختیـاراتی کـه در   : داردمقرر می 1375.9.25

ت منظـور  زیسـ  این قانون براي سـازمان حفاظـت محـیط   
ــا اختیــارات و وظــایف شــرکت ســهامی    شــده منــافی ب

 .باشد نمی  شیالت ایران

ســـاله چهـــارم توســـعه  قـــانون برنامـــه پـــنج 105مـــاده  -
ریزي یک نهاد سازمان مدیریت و برنامه): 25/7/1383(

زیسـت نیسـت و هـیچ بخـش      تخصصی مدیریت محـیط 
زیسـتی   تخصصـی داخلـی بـراي بررسـی مسـائل محـیط      

هاي  ه به تصریح اولویت را به تداوم طرحاین ماد. ندارد
 .توسعه عمرانی بخشیده است

قـانون تمرکــز امـور صـنعت و معــادن و     1مـاده   23بنـد   -
صـدور  ) 6/10/1379(تشـکیل وزارت صـنایع و معـادن    

برداري واحدهاي تولیدي صـنعتی  مجوز تأسیس و بهره
زیسـتی بـر عهـده     و معدنی را با رعایت مقررات محـیط 

گذارد امـا ضـمانت اجرایـی    و معادن میوزارت صنایع 
 . کندرعایت این مقررات را مشخص نمی

ــاده  - ــین 4م ــا و    آی ــداث بن ــی اح ــتفاده از اراض ــه اس نام
تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حـریم شـهرها   

رعایت کلیه ضوابط مقـرر  «کند مقرر می) 22/2/1356(
اي مصوب و ضوابط هاي توسعه و عمران ناحیهدر طرح

هــاي جــامع و محیطــی در تهیــه و اجــراي طــرح یســتز
هـاي   یا احداث شهرها و شهرك ]...[ها هادي کلیه شهر
ــا و    جدیــد هــم ــین اســتفاده از اراضــی و احــداث بن چن

ــریم   ــانونی و حـ ــارج از محـــدوده قـ تأسیســـات در خـ
 .»شهرهاي واقع در ناحیه یاد شده ضروري است

سـت  زی قانون حفاظـت و بهسـازي محـیط    8تبصره ماده  -
روش مشخصی را جهت حل مسأله کودهـاي شـیمیایی   

 .دهدزیست ارائه نمی آالینده محیط

بنــــابراین در صــــورت عــــدم رعایــــت اســــتانداردهاي 
زیســتی در صــدور مجوزهــا، ســازمان حفاظــت   محــیط
توانــد انجــام دهــد زیســت تنهــا اقــدامی کــه مــی محــیط

مراجعــه بــه هیــأت وزیــران و آیــین داوري طــوالنی آن 
بخشـی جهـت   که در آن تضـمین اطمینـان   است؛ آیینی

اولویت دادن یا حداقل مورد لحـاظ قـرار دادن جوانـب    
زیسـت   زیستی به دلیـل وضـعیت نامناسـب محـیط     محیط

  .کشور وجود ندارد
با توجه به حجم وسیع اقدامات نهادهاي مختلـف کـه   

یابند و احتمال عدم رعایت زیستی ارتباط می با امور محیط
در این اقدامات، یک بخش عمده از زیستی  ضوابط محیط

زیست باید صرف  توان و امکانات سازمان حفاظت محیط
پیگیري اعتراضات این سازمان به ایـن دسـته اقـدامات در    
هیأت وزیران شود و در هیأت وزیران نیز باید یک بخش 
تخصصی ویژه براي رسیدگی به اعتراضـات و اختالفـات   

گمـان  بـی . دزیسـت اختصـاص یابـ    سازمان حفاظت محیط
زیسـتی   تأسیس واحدهاي نظارت و پیگیري ضوابط محیط
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ــازي      ــگ س ــت هماهن ــه جه ــازمان و وزارتخان ــر س در ه
زیســت بـا مالحظــات   اقـدامات مختلــف مـرتبط بــا محـیط   

حــل بســیار توانــد راهزیســت مـی  سـازمان حفاظــت محــیط 
-مناسبی جهت پیشگیري از بروز اختالفـات متعـدد میـان    

  .حیط زیستی باشدسازمانی و نقض ضوابط م
آنچه در خصوص سازوکارهاي حل اخـتالف مطـرح   

هـاي  شد ناظر بـر اخـتالف میـان سـازمان و دیگـر دسـتگا      
دولتی بـود؛ حـال آنکـه در خصـوص حـل اخـتالف ایـن        

که اتفاقاً یکـی دیگـر از   (هاي غیردولتی  سازمان با دستگاه
ــب  ــده تخری ــدگان محــیط عم ــتند  کنن ــز )زیســت هس ، بج

اي بدین منظور وجـود  حل ویژهقطعاً راههاي قضایی  شیوه
ندارد و حداقل اگر در هیأت دولت یک همگرایی نسـبی  

خـورد،  زیست به چشم مـی  مثبت با سازمان حفاظت محیط
ــتگاه ــداف    در دس ــی اه ــاً در پ ــه اساس ــی ک ــاي غیردولت ه

شـود و  سازمانی خود هسـتند چنـین همگرایـی دیـده نمـی     
صـرف قـانون را    تـرین حالـت  قاضی پرونده در خوشبینانه

هاي مکـرر  مالك عمل قرار خواهد داد؛ قوانینی که خالء
  .آن مورد اشاره قرار گرفت

  
  ضعف سازوکارهاي جبرانی: ه

زیسـت بـه وضـعیت     الزام به بازسازي و بـازگردانی محـیط  
ــوین مــدیریت محــیط   زیســت  اولیــه آن یکــی از اصــول ن

هـاي   شـود بـدین معنـا کـه در جبـران خسـارت      شمرده می
تـرین مسـأله حفـظ وضـعیت پـیش از      زیسـتی، مهـم   محیط

تخریب است وگرنه اخذ مبالغی جریمه و اعمال مجازات 
بـــر افـــراد تخریـــب کننـــده، نفعـــی بـــه حـــال پایـــداري  

بـا توجـه بـه ایـن ضـرورت،      . زیست نخواهد داشت محیط
زیسـت، یکـی از    قانون حفاظـت و بهسـازي محـیط    1ماده 

زیسـت مقـرر    وظایف سازمان را بهبـود و بهسـازي محـیط   
کرده، اما نه در دیگر قـوانین و مقـررات و نـه در سـاختار     
ســازمانی ایــن ســازمان تــدبیري جهــت رســیدگی بــه امــر  

زیســتی اندیشــیده نشــده و ایــن اصــل در  بازســازي محــیط
  :قوانین ایران بجز در مورد معدود مغفول مانده است

هاي مختلفـی ماننـد نفـت، نیـرو،     که وزارتخانه در حالی -
-کشاورزي و صنایع و معـادن فعـال در امـر بهـره    جهاد 

طبیعـی هسـتند، وظیفـه سـنگین بهبـود و       برداري از منابع
قانون حفاظـت  « 1زیست به موجب ماده  بهسازي محیط
صـرفا برعهـده سـازمان نهـاده     » زیسـت  و بهسازي محیط

هـاي مـذکور هـیچ    شده و در قوانین موسس وزارتخانـه 
بــود، بازســازي و تکلیـف قــانونی بــر عهــده مبنـی بــر به  

ایـن امـر   . زیست گـذارده نشـده اسـت    بازگردانی محیط
گونه که اشاره شد بـه ماهیـت عملکـرد مبتنـی بـر       همان
 .گرددها باز می برداري صرف این سازمانبهره

در سـایر مــواردي کـه بــه لحـاظ قــانونی نسـبت بــه امــر      -
بازســازي تصــریح شــده، ضــمانت اجرایــی مــوثري بــر  

) ب(دبیر نشده است از جمله بند اجرایی شدن این امر ت
کـه بـه منظـور    » ...قـانون برنامـه دوم توسـعه    « 81تبصره 

طبیعی دولـت   برداري اصولی از منابعحفظ، احیاء و بهره
بـردارن از منـابع ملـی نسـبت بـه      الزام بهره«را مکلف به 
که نحوه انجام این الـزام و   کرده در حالی» بازسازي آن

ایـی آن و متـولی ایـن امـر     شیوه بازسازي، ضـمانت اجر 
مشخص نشده و دولت نیز دستورالعمل یا اقدام خاصـی  

  .در این زمینه به عمل نیاورده است
  
فقدان سازوکارهاي نظارتی مشخص بـر ایـن   : و

  سازمان یا ناکارآیی سازوکارهاي موجود
زیست جزو حقـوق عامـه مـردم اسـت و      حفاظت از محیط

و  گیردرار میبدین طریق جزو وظایف حاکمیتی دولت ق
بنابراین مجلس باید نظارت جدي بـر اجـراي ایـن وظیفـه     

ــد  ــال کن ــم اعم ــم  . مه ــتا، یکــی از مه ــن راس ــرین در ای ت
توان در نبود یک رویه دقیـق  هاي کارکردي را می کاستی

هاي مستند و کامل به مردم و مجلس  و منظم ارایه گزارش
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در عمـل  . زیسـت دانسـت   محـیط   توسط سـازمان حفاظـت  
هــا در خصــوص وضــعیت  بــا دو گونــه از گــزارشاغلــب 
کــه از ســوي ســازمان و مراجــع   -زیســت کشــور  محــیط

. رو هسـتیم روبه -شود مختلف داخلی و خارجی ارایه می
هـاي  ها و پایگاههاي سازمان که اغلب در روزنامهگزارش

شـود، حکایـت از وضـعیت رو بـه بهبـود      اینترنتی ارایه می
زارش نهادهـایی ماننـد   زیسـت دارنـد و گـ    حفاظت محـیط 

زیسـتی غیردولتـی کـه     هاي محـیط  بانک جهانی و سازمان
. کننـد هـاي سـازمان عرضـه مـی    اخباري مغایر بـا گـزارش  

روشن است که این تعارض بررسی دقیق وضعیت کنـونی  
 . سازدزیست ایران دشوار می محیط

 76با آنکه مجلس شوراي اسـالمی بـه موجـب اصـل     
فحص در کلیه امور کشور را قانون اساسی حق تحقیق و ت

هاي انجـام  دارد، با مراجعه به تاریخ کلیه تحقیق و تفحص
گرفته مجلس شـوراي اسـالمی از نهادهـاي دیگـر از بـدو      

شـود  تأسیس اولین دوره قانونگذاري تاکنون، مالحظه می
موردي از تحقیق و تفحـص یـا حتـی سـوال در خصـوص      

ــ  مســایل محــیط ی در زیســتی بــه عمــل نیامــده اســت و حت
مشروح مذاکرات مجلس این نکته قابل مشاهده است کـه  

تـرین  زیسـتی بـا کـم    ها و قوانین محیطتصویب کنوانسیون
بحث و مذاکره صورت گرفته که متاسفانه نشـانگر توجـه   

ترین مسایل کشـور  اندك مجلس نسبت به یکی از حیاتی
رســد ســازمان حفاظــت بــدین ترتیــب بــه نظــر مــی. اســت

ه جایگــاه خــود بـه عنــوان معاونــت  زیســت در سـای  محـیط 
که قابـل استیضـاح یـا سـوال از سـوي      (ریاست جمهوري 

و عـدم توجـه جـدي مسـووالن بـه مسـایل       ) مجلس نیست
هـاي دقیـق نظـارتی و    زیستی در کشور و نبود رویـه  محیط
دهـی و  خواهی از این سازمان، خود را فارغ از پاسخپاسخ

براي مردم  زیست سالم برآورده کردن کامل حق بر محیط
هـاي داخلـی مـرتبط بـا     تقویت کمیسیون. ایران یافته است
زیست و افـزایش نقـش نظـارتی مجلـس در      مسایل محیط

  .شوداین خصوص ضروري تلقی می
معدود نظارتی که در مورد عملکرد سازمان بـه عمـل   

هــاي مردمــی و صــرفاً در مــورد  آیــد توســط تشــکل مــی
یسـت اسـت   ز هاي عینی صورت گرفتـه در محـیط  تخریب

اي شـاهد آن  هـاي روزنامـه  که گـاه بـه صـورت اعتـراض    
ــتیم ــکل  . هس ــت تش ــداف فعالی ــی   یکــی از اه ــاي مردم ه
سـاله چهـارم    قانون برنامه پـنج  182گونه که در ماده  همان

هـاي  هـاي دسـتگاه  توسعه متعین شده، نظـارت بـر فعالیـت   
به موجـب ایـن مـاده وزارت کشـور مکلـف      . دولتی است

سـازي بـراي رشـد و تقویـت     منظور زمینـه است تا اقدام به 
ها جهت واگذاري اعمال تصدي دولتی به آنهـا   این تشکل

هاي و نظارت این موسسات غیر دولتی بر عملکرد دستگاه
هاي الزم را تدوین به تصویب هیـأت وزیـران    دولتی طرح

. برساند که تا کنون این امـر در عمـل تحقـق نیافتـه اسـت     
هــاي ســازمان بــه تشــکل رســانیعــدم همکــاري و اطــالع

هـا خـود   زیستی و ضرورت سـاماندهی ایـن تشـکل    محیط
  . بحث دیگري است

  
  هاي برون سازمانیچالش: گفتار سوم

زیسـت اساسـاً    برخی از مشکالت سازمان حفاظـت محـیط  
سازمانی مرتبط است که در طـی  اي برونبه مشکالت پایه

سـالیان  ها نیز سالیان گذشته شکل گرفته و حل و فصل آن
  .طلبدمدیدي را می

  
برداري اتکاي اقتصاد کشور بر پایه بهره: بند اول
  طبیعی از منابع

طبیعـی   اقتصاد کشور ایران بر پایه استحصال و فروش منابع
استوار است که در کنار مواهب آن دو معضـل عمـده نیـز    

ــراه دارد ــه همـ ــه آلـــودگی و تخریـــب  . بـ نخســـت اینکـ
طبیعی است  ناپذیر استحصال منابعزیست پیامد گریز محیط

المللـی منـابع خـام طبیعـی     و دوم اینکه بازار داخلی و بـین 
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همیشه دچار نوسان بـوده کـه مشـکالت اقتصـادي خـاص      
هـا و مشـکالت    ایـن نوسـان  . خود را به همراه داشته اسـت 

اقتصادي و اجتماعی ایران همواره یکی از موانـع مهـم در   
ه مسـقیم و غیـر مسـتقیم    توسعه سریع کشور بوده که نتیجـ 

آن در برهم خوردن تعـادل توسـعه پایـدار بـه نفـع توسـعه       
دهد نیاز بـه  چرا که تجربه نشان می. یابداقتصادي بروز می

طبیعـی را   توسعه اقتصادي، استحصال و فروش بیشتر منـابع 
  .در پی داشته است

  
  منابع مالی محدود: بند دوم

سـتلزم تـأمین   بـر و م زیست امـري هزینـه   حفاظت از محیط
مالی مناسب است؛ به ویژه آنکه دولت براي تحقق توسعه 

زیسـتی جهـت    پایدار ناچار بـه رعایـت مالحظـات محـیط    
. پوشی از برخی مزایـاي اقتصـادي اسـت   حفظ آن و چشم

حال آنکه منابع مالی پایدار و کافی براي ارائه خـدمات و  
 هـاي  شود و مالیاتزیستی ایجاد نمی گذاري محیطسرمایه
زیستی و درآمدهاي ناشـی از اجـراي قـانون برنامـه      محیط

هاي هنگفت حفـظ  تکافوي هزینه) به شرط تحقق(چهارم 
در معدود مواردي قانونگذار . زیست را نخواهد کرد محیط

عالوه بر تصویب بودجه ساالنه سازمان، اقدام به تصـویب  
قوانینی در خصوص تأمین مـالی خـارج از بودجـه سـاالنه     

قانون اخذ ورودیه از بازدیدکننـدگان  کرده است از جمله 
   .1367طبیعی مصوب  هاي تاریخها و موزه پارك

نامه مصرح در آیین(نتشار آلودگی هاي ناچیز اجریمه
قانون برنامه سوم توسـعه راجـع    104ماده ) ج(اجرایی بند 

از کاالهـا و   و عـدم اخـذ مالیـات   ) زیستی به جرایم محیط
زیست نیـز محـدودیت دیگـري در     خدمات مخرب محیط

بـا  . شودزیست محسوب می تأمین مالی براي حفظ محیط
-المللی بـه هاي بیننهاي مالی سازمااین حال نباید کمک

زیسـت سـازمان ملـل،     ویژه بانـک جهـانی، برنامـه محـیط    
صــندوق تســهیالت جهــانی برنامــه توســعه ســازمان ملــل، 

المللـی گونـاگون ماننـد    هـاي بـین  و انجمـن  زیست محیط

المللـی  المللی حمایـت از درناهـا و انجمـن بـین    انجمن بین
هـاي  حمایت از یوزپلنگ را کـه معمـوالً در قالـب پـروژه    

شود را زیست اعطا می همکاري مشترك به سازمان محیط
تـوان بـه مـوارد    هاي مـی از جمله این پروژه. فراموش کرد

پـروژه کمـک بـه مطالعـه و بـازبینی رود      : زیر اشاره کـرد 
ه به عنوان بخشی از پـروژ ) میلیون دالر 20به مبلغ (کارون 

هـاي تـأمین آب   زیسـتی، پـروژه   کمک به مدیریت محیط
آشـامیدنی ســالم بـراي شــهرهاي تهـران، اهــواز و شــیراز،    

  کــاهش انتشــار    پــروژه بازیافــت زبالــه تهــران، پــروژه    
ــار      ــه و انتش ــروژه مطالع ــه ازون و پ ــده الی ــاي کاهن گازه

 ايگزارش ملی وضعیت ایران در انتشار گازهـاي گلخانـه  
)UNDP’s support for Environment and Energy in Iran, 2008.(  

  
رنـگ  مالیـم و نقـش کـم   هاي مجازات: بند سوم

  زیست نظام قضایی در کنترل تخریب محیط
زیسـت الزمـه تضـمین     حمایت کیفري از حفاظت محـیط 

زیست است حـال   تحقق مدیریت یکپارچه و پایدار محیط
هاي عمـده در نظـام کیفـري ایـران در     آنکه برخی ضعف

هـایی کـه علیـه    مجـازات . خورداین خصوص به چشم می
تـرین  شوند از جمله مالیـم جرایم محیط زیستی اعمال می

ایـن مالیمـت در   . هاي نظام کیفري ایـران هسـتند  مجازات
تر به این دلیل اسـت  زیستی بیش برخورد با مجرمان محیط

زیســتی از دســته جــرایم علیــه  تــر جــرایم محــیطکـه بــیش 
اقـد قربانیـان خصوصـی هسـتند و بــه     آسـایش عمـومی و ف  

اعتقاد قانونگـذار بـه دلیـل آنکـه در جهـت رفـع نیازهـاي        
گیرند نبایـد مشـمول   اقتصادي فردي و جمعی صورت می

ــانون     مجــازات ــه ق ــواردي ک ــنگین شــوند و در م ــاي س ه
مجازات سنگینی را مقرر کرده، قاضـی رسـیدگی کننـده    

ر جـدول زیـ  . ممکن است مجازات مالیمی را حکم دهـد 
زیستی و میزان مجـازات   شماري از عناوین مجرمانه محیط

  .کندآن را فهرست می
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 زیستی و مجازات قانونی آن فهرست برخی از عناوین مجرمانه محیط - 5 جدول

  میزان مجازات  عنوان مجرمانه  ردیف
  سال 1حبس تا   زیستی ایجاد آلودگی محیط  1

  شکار و صید جانوران عادي بدون پروانه  2
تا یک میلیون ریال یا حبس ) 100000(جزاي نقدي از 

  از یک تا شش ماه

  شکار و صید در فصول ممنوع یا در مناطق ممنوع  3
جزاي نقدي از یک و نیم میلیون تا سه میلیون ریال یـا  

  ماه 6روز تا  91حبس از 

4  
شکار و صید جانوران حمایت شده بدون پروانه یـا در منـاطق   

  شده حفاظت
ماه تا یکسال یا جزاي نقدي از یـک و نـیم    3حبس از 

  میلیون تا هجده میلیون ریال

5  
-شکار جانوران کمیاب در معرض انقراض یا شکار در پارك

  هاي ملی
ــا  91حـــبس از  ــزاي نقـــدي از   3روز تـ ــا جـ ــال یـ سـ

  ریال) 2000000(تا ) 1800000(

  تردد وسیله نقیله فاقد گواهینامه معاینه فنی  6
ریال و ممنوعیت تـردد وسـیله   ) 500000(جزاي نقدي 

  نقلیه

  کشتن جانوران وحشی  7
از سی هزار ریال تا صد میلیـون ریـال بـر حسـب نـوع      

  جانور
  ریال) 500000(تا ) 2000000(جزاي نقدي از   انتشار بیش از حد مجاز آلودگی هوا توسط کارخانجات  8

9  
ممانعــت از انجــام بازرســی مــأموران ســازمان جهــت بررســی 

  آلودگی هوا
  ریال) 50000009(تا ) 500000(جزاي نقدي از 

  ریال) 50000009(تا ) 500000(جزاي نقدي از   سوزاندن زباله توسط صاحبان اماکن عمومی  10
  ریال) 1000000(تا ) 100000(جزاي نقدي از   ایجاد آلودگی هوا توسط منابع خانگی  11
  ریال) 100000(تا ) 50000(جزاي نقدي از   آلودگی صوتی  12
  تا صد میلیون ریال) 500000(جزاي نقدي از   نگهداري و دفع و تخلیه مواد پسماند در محیط  13
  سال 1ماه تا  1حبس از   هاي ملیتصرف عدوانی در زمین  14

  تخریب هر اصله درخت  15
ــا ) 2000000(از  ــوع  ) 5000000(ت ــر حســب ن ــال ب ری

  درخت
  سال 10تا  3 حبس از  سوزي عمدي در جنگلآتش  16
  سال 3تا  1حبس از   تجاوز به مناطق جنگلی  17

  هاي داخلی ایران ایجاد آلودگی نفتی در آب  18
حبس  از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جـزاي نقـدي   

  از یک میلیون تا ده میلیون ریال

  صید غیر مجاز هر نوع ماهی  19
ضــبط عــین مــال و جــزاي نقــدي دو برابــر بهــاي مــال 

  مشکوفه
  سال 3حبس تا   تصرف اراضی ساحلی  20
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شـود قانونگـذار اغلـب از    گونه که مالحظـه مـی   همان
مجازات جریمه نقدي که نوعـاً تحمـل آن بـراي شـخص     

هـاي ترمیمـی   تر بوده استفاده کرده و مجازاتمجرم آسان
تر مورد توجه را کمالزام به بهسازي و بازسازي  مانند

ــت  ــرار داده اس ــت  . ق ــی اس ــت جریمــه   طبیع ــه پرداخ ک
هـاي بـزرگ و افـراد    زیستی به ویـژه بـراي شـرکت    محیط

زیسـت را   ترین سهم تخریـب محـیط  متمول که اتفاقاً بیش
ــمار      ــه ش ــل اســت ک ــه همــین دلی ــوده و ب ــان ب ــد آس دارن

هـا  زیستی به دلیل سـهل بـودن مجـازات    هاي محیط تخلف
نظــر از اینکــه اخــذ صــرف). Abdollhi, 1386(بـاال اســت  

زیسـت   نقدي به هیچ وجه تناسبی بـا ارزش محـیط  جریمه 
هـا بـا   تخریب شده ندارد، عدم تناسب میزان این مجـازات 

زیسـتی، بازدارنـدگی نظـام کیفـري      شـدت جـرایم محـیط   
ــه شــدت کــاهش مــی   محــیط ــار . دهــدزیســت را ب در کن
تــوان بــه خــالء قــانونی در  هــاي نامتناســب، مــیمجــازات

زیسـت   لیـه محـیط  انگاري برخی رفتارهاي تخریبی ع جرم
مانند آلـودگی توسـط وسـایل نقلیـه غیـر از خودروهـاي       (

هــاي ماننــد مجــازات(هــاي پراکنــده ، مجــازات)شخصــی
مصرح در قانون مجازات اسالمی، قانون حفظ و حمایـت  

طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و قـانون حفاظـت و    از منابع
هـا و مراتـع در خصـوص تخریـب     بـرداري از جنگـل  بهره

زیسـتی دقیـق و    عدم وجود استانداردهاي محیط، )درختان
جامع و ناآشـنایی عمـومی مقامـات و ضـابطین قضـایی بـا       

زیست اشاره کرد که باعـث تضـعیف    حوزه حقوق محیط
با توجه بـه شـمار   . شودزیست ایران می نظام کیفري محیط

ــوص دعـــاوي      ــایی صـــادره در خصـ ــدك آراء قضـ انـ
هـا، بـه   پروندهزیستی و احکام صادره مالیم در این  محیط
رسد مسوولین قضایی که وظیفـه کشـف و پیگـرد    نظر می

زیستی  جرایم را بر عهده دارند، رسیدگی به جرایم محیط
زیسـت کشـور را هنـوز     و توجه به وضعیت بحرانی محـیط 
اگرچـه بـه موجـب    . انـد در اولویت کاري خود قرار نداده

تخصیص شعبه یا شعبی جهت رسـیدگی خـارج   «بخشنامه 
زیسـت و   طبیعـی محـیط   ت به شکایات ادارات منـابع از نوب

رییس قوه قضـاییه،   3/5/1379مصوب » بهداشت و درمان
هـا و شـکایات   هاي قضایی به تناسب پروندهروساي حوزه
زیســت و بهداشــت و درمــان  محــیط ،طبیعــی ادارات منــابع
و یک یـا چنـد شـعبه خـاص بـدین منظـور        مکلف هستند

عیـین کننـد امـا عمـالً از     تخـارج از نوبـت   انجام رسیدگی 
تعداد شعبی که بدین منظور اختصاص یافته اظالع دقیقـی  

  .در دسترس نیست
  

هاي  الگوهاي نادرست مصرف و نگرش: بند چهارم
  زیست نادرست فرهنگی نسبت به محیط

ــگ اســراف و مصــرف غلــط یکــی از مشــکالت       فرهن
اجتماعی ایران بوده و با وجود طرح مکرر بحـث اصـالح   

مصرف عمومی در جامعـه و تصـویب مقـررات    الگوهاي 
زیسـت   براي آن، هنوز مصرف پایدار و همسـاز بـا محـیط   

اسراف یا مصرف نادرسـت نیـرو، آب،   . تحقق نیافته است
مواد غذایی و کاالهاي مصـرفی بحـث دیرآشـنایی اسـت     

پیامدهاي زیانبـار  . اندها محل بحث و بررسی بودهکه سال
یدناپـــذیري  ایـــن روش مصـــرفی بـــر تخریـــب و تجد   

هاي اقتصادي آن امري بـدیهی اسـت   زیست و زیان محیط
هـاي نادرسـت   نگـرش . دهندچنان خود را نشان می که هم

: هاي غلط مصرفی را تقویت کرده استفرهنگی نیز شیوه
، نگـرش  »هر آن کس که دندان دهد، نـان دهـد  «فرهنگ 

طبیعــت بــه عنــوان موهبــت «و » انســان اشــرف مخلوقــات«
در جهـت توجیـه مصـرف آزادانـه مواهـب       همواره» الهی

  .اندطبیعی به کار گرفته شده
ناکافی و ناکارامد نحوه مصرف و برخورد بـا   آموزش

تأثیر نبوده اسـت چـرا   زیست در بروز این مشکل بی محیط
تـوان بـا   که بسیاري از الگوهـاي نادرسـت مصـرفی را مـی    
در مــوارد . آمــوزش و اطــالع رســانی مــوثر اصــالح کــرد
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مقرراتی در این خصـوص تصـویب شـده اسـت از      نادري
نامه در خصوص تعیین الگوي مصرف گـاز   تصویبجمله 

 طبیعی در بخش خانگی و جـرایم مصـارف مـازاد برالگـو    
ــا آن). 20/12/1385( ــه آمــوزش  ب هــاي همگــانی کــه ارائ

ــوزش  محــیط ــز آم ــه  زیســتی و نی هــاي تخصصــی از جمل
ین مشکل بـه  شود، اما قطعاً حل اوظایف سازمان تلقی می

لحاظ سرشـت فرهنگـی آن در صـالحیت همـه نهادهـاي      
  . گنجد آموزشی و فرهنگی می

  
Laws and Regulations 

Act on Technical Safeguard (1324/5/8) 

Municipality Act (1334) 

Act on Protection of Plants (1342/2/12) 

Act on protection And Utilization of Forests And 

Pastures (1346/5/30) 

Act on Establishment of The High Council of 

Unbanning And Architecting (1351/12/22) 

Amended (1376/1/17) 

Act on Protection And Improvement of The 

Environment (1353/3/28) Amended (1371/8/24)  

Iranian Atomic Energy Organization Law (1353/4/20) 

Act on Establishment of The Industries And Mining 

Ministry (1353/5/1) 

Act on Establishment of The Ministry of Energy 

(1353/11/28) 

Coastal Zones and InstallationsLaw (1354/4/29) 

Act on Protection of The See and Boundary Rivers 

From Petrochemicals (1354/11/4) 

Law on Licensing The Arm Bearing by Gendarmerie 

(1363/2/16) 

Act on Fair Distribution of Water (1364/8/14) 

Act on Safeguarding Against The Ray (1368/1/20) 

Act on Establishment of The Water And Sewage 
Corporates (1369/10/11) 

Act on Establishment of The Iranian High Council of 
Oceanology (1370/5/20) 

Islamic Penal Law (1375/3/2) 

Act on Hunting And fishing (1346/3/16) Amended 
(1375/9/250 

Law of The Second Five-Year Plan on Economic, 
Social And Cultural Development (1373/9/20) 

Act on Protection And Utilization of Aquatic 
Resources (1374/6/14) 

Law of Amending The regulations of The Standard 
And Industrial Researches Institute of Iran 
(1376/3/13) 

Act on Establishment of Agricultural Jihad Ministry 
(1379/10/6) 

Law on Concentration of Industry And Mining Affairs 
And Establishment of Industry And Mining 
Ministry (1379/10/6) 

Act on Waste Management (1383/2/20) 

Utilization of Lands and Installations Out of Legal 
Boundaries of The Cities By-Law (1356/2/22)   

Establishment of The Drought Crisis Task Force 
Decree (1375/12/28)  

Cabinet By-Law on Establishment of The Commission 
of Coordinating Clean Cities of Iran Project 
(1376/7/1) 

Executive By-Law of Article 82 (A) of The Law of 
The Second Five-Year Plan on Economic, Social 
And Cultural Development (1377/2/22) 

Executive By-Law of Control And Hygienic 
Monitoring of Toxic And Chemical Materials 
(1378/6/16) 
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By-Law of The Task Force on Prevention And 

Management of Crisis in Natural And 

Unforeseeable  Disasters (1383/4/8) 

Decree on Protection And Utilization of The Natural 

Caves (1381/12/7) 

 Cabinet Decree on The National Organ on 

Implementation Council of UNFCCC (1384/2/26) 

 Cabinet Decree on APPOINTMENT of The State 

Agent on The Quadruplet Protected Zones on 

Behalf of Resources Possession (1384/4/1) 

 Cabinet Decree on Preparing A Comprehensive 

Strategic Plan to Combat With The Water Crisis 

(1385/4/18) 

 Circular of The Judiciary Chief on Allocation of A 

Special Court Department to The Natural 

Resources, Environment And Hygiene Lawsuits 

(1379/5/3)    
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