
قسمت اول :  ساختار مناسب
د اشتن ساختار مناسب برای مد یریت محیط های طبیعی، یک موضوع بحث برانگیز و د ائمی میان تصمیم گیران و تصمیم سازان منابع 
طبیعی کشور است. د ر این بحث ها بیشتر هم گرایی ها به سمت د اشتن یک ساختار مستقل و کارآمد است و گاهی عنوان وزارت منابع  
طبیعی و محیط زیست به گوش می رسد. سؤال اساسی این است، د نبال چه نوع ساختاری باشیم؟ آیا تنها تمرکز روی ساختار، می تواند 

د ر جهت گیری های مد یریت منابع طبیعی مؤثر و کارساز باشد؟
1- د اشتن یک ساختار کارآمد د ر مد یریت محیط های طبیعی کشور اجتناب ناپذیر است، کارآمد بود ن به استقالل یا عد م استقالل آن 
مرتبط نیست، شاید بخش بزرگی از این گرایش ها به د اشتن تشکیالت مستقل، ناشی از ضعف های ساختار د اخلی و محتوای راهبرد ی 

و عملیاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور مرتبط باشد.
فراتر از ساختار، رویکرد توسعه ای کشور، نگرش حاکم بر مد یران و فرهنگ عمومی مرد م نقش محوری د ر حفظ و احیای عرصه های 
طبیعی کشور د ارد. به عنوان مثال راهبرد های توسعه ای بخش های اقتصاد ی به صورتی است که همچنان تقاضا برای زمین و د رخواست 
تغییر کاربری رویشگاه های طبیعی کشور از طرف بخش های کشاورزی، صنعت و معد ن، راه و شهرسازی بی حد و حساب اد امه د اشته 

باشد.
د ر این شرایط د اشتن یک وزارتخانه مستقل، یا ذیل یک وزارتخانه د یگر بود ن چه تفاوتی د ر اثر گذاری متقابل این تقاضاها خواهد 
د اشت؟ مد افعان وزارتخانه مستقل معتقد ند، هنگامی که تقاضا برای زمین از طرف بخش های مختلف اقتصاد ی به ویژه از سوی 
کشاورزی و معد ن اد امه د ار و پابرجا باشد، یا رویکرد توسعه ای کشور یک رویکرد منابع محور و متکی بر زمین باشد، توان مقاومت 
د ر مقابل این تقاضاها و نیروهای تخریبی توسط یک ساختار مستقل و پاسخگو بیشتر از یک ساختار وابسته و ذیل یک وزارتخانه 
د یگر خواهد بود. از طرفی عملکرد نوع ساختار د ر قبال متغیرهای عمد ه ای همچون تغییر اقلیم، بحران آب، زوال اکوسیستم ها و 
تنوع زیستی چگونه خواهد بود؟ مد یریت این متغیرهای ماد ر چه ارتباط معنی د اری می توانند با نوع ساختار د اشته باشند؟ برای مثال 
مخالفان جد اسازی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور از وزارت جهاد کشاورزی بر این باورند که با قرارگیری د ر ساختار 
بخش کشاورزی، شاید بتوان د ر مقوله مد یریت آب و تعد یل حقابه بخش کشاورزی، مد یریت د ام د ر مراتع و غیره بیشتر تأثیرگذار بود، 
تفکیک آن از وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت گفتمان د رون د ستگاهی را از بین خواهد برد و چه بسا منجر به تقابل د ستگاه ها خواهد 
شد، شرایطی که بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، یا سازمان محیط زیست با این د ستگاه ها د ر حال تجربه است، د رواقع هم گرایی 
ملی میان این د ستگاه ها به سختی و به ند رت حاصل می شود. به ویژه د ر شرایطی که نقش ساختارهای حاکمیتی د ر ایجاد این نوع 
هم گرایی های ملی و فرا د ستگاهی به خصوص د ر جهت گیری های راهبرد ی، خوب عمل نکرد ه و د ر تمامی سطوح تصمیمات بخشی 
حاکم است. با نگاه اجمالی به اسناد باالد ستی، د ر بیشتر موارد مبانی نظری، اهد اف، سیاست ها، شاخص ها و معیارها، فاقد هم گرایی 
محتوایی و راهبرد ی هستند و د ر برنامه های کوتاه مد ت و د راز مد ت مثل برنامه های یک ساله و چند ساله تمرکز بیشتر روی اهد اف 

کمی و کیفی بخش است.
با توجه به این شرایط، موافقان وزارت منابع طبیعی معتقد ند منابع طبیعی مقوله حاکمیتی و ملی است و با توجه به گرایش های بخشی 
د ر ساختار مد یریتی کشور، د اشتن یک تشکیالت قوی و مستقل منابع طبیعی می تواند به راحتی از حریم عرصه های طبیعی کشور 

محافظت کند.
2- د ر تعد اد ی از کشورها، د ر ساختار د ولت، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست وجود د ارد. د ر ایران، نو بود ن مقوله محیط زیست د ر 
فرهنگ و ساختار فکری مرد م و حاکمیت از یک سو و شرایط حاکم بر یک کشور د ر حال توسعه و گذر از سوی د یگر، ایجاب می کند، 
فعالیت عمرانی و توسعه ای کشور، براساس شاخص ها و معیارهای علمی و پذیرفته شد ه جهانی، تحت نظارت، ارزیابی و پایش باشد، 
بنابراین د اشتن یک سازمان محیط زیست قوی و مد رن با ظرفیت راهبرد ی و نظارتی- حاکمیتی ضروری است. د ر صورت اد غام آن با 
منابع طبیعی، وظایف نظارتی آن تحت تأثیر وظایف اجرایی قرار می گیرد. مطلبی که باید د ر اینجا به آن اشاره کرد ضرورت جد اسازی 
مناطق حفاظت شد ه از معاونت محیط های طبیعی سازمان محیط زیست و اد غام آن د ر سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزد اری کشور، یا 
وزارت منابع طبیعی است تا نقش نظارتی این معاونت با د وری از فعالیت های اجرایی تقویت شود. از طرفی سطح مناطق حفاظت شد ه 
با توجه به شرایط بیابانی کشور، وجود تنوع باالی اکوسیستم ها، همچنین ضرورت تشکیل شبکه ارتباطی این مناطق، حد اقل باید 30 
تا 40 د رصد این سرزمین را پوشش د هد. جد ا بود ن مناطق حفاظت شد ه از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرد اری کشور، سبب ایجاد 
د وگانگی د ر مد یریت محیط های طبیعی می شود، همچنین یک نوع مقاومت د ر این سازمان از واگذاری عرصه های جد ید د ر راستای 

افزایش سطح مناطق حفاظت شد ه وجود د ارد که د ر صورت یکپارچه بود ن، این مقاومت شکسته می شود.
3-  وزارت منابع طبیعی یا سازمان جنگل ها و مراتع کشور 

تشکیل وزارت منابع طبیعی، فعالیت های آن را تحت نظارت مستقیم مجلس قرار می د هد، یا ارتقای سازمان جنگل ها و مراتع کشور 
به  یکی از معاونت های ریاست جمهوری، جایگاه حاکمیتی آن را تقویت می کند و د ر صورت اد امه شرایط فعلی و ماند ن آن د ر بد نه 
وزارت جهاد کشاورزی، باید ساختار، جایگاه قانونی، لجستیک و راهبرد های مد یریتی آن اصالح و تقویت شود. تقویت و ارتقای 
شورای عالی جنگل، تجهیز و به روز سانی گارد حفاظتی و استقالل عمل اد اره های کل منابع طبیعی استان ها از سازمان جهاد کشاورزی، 

از جمله این اقد امات است.

سخن مد یر مسئول

ضرورت تغییر رویکرد د ر مد یریت 
محیط های طبیعی کشور
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