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چکيده
بداليل مختلف و متعدد ،در سطح جهاني ،منحقه ای ،ملي ،اسطتاني و محلي ،چالشهای محيط زيستي روز به
روز شطديدتر شطده و جامعه بشططری با مخاطرات و خسطارات زيادی مواجه اسططتح حکومت ها تالز زيادی در جهت
سطاماندهي و کنترل اوضطا دارند ولي شطدت و گسطتردگي مشطکالت به قدری زياد است که دولتها به تنهايي توان
کنترل و مديريت آنها را نداشططته و مشططارکت عال همه بخش های دولتي و غيردولتي در اين زمينه ضططرورت داردح
خوشطبختانه بخش خصوصي نيز در قالب مسئوليت اجتماعي خويش ،تالز مي نمايد تا در زمينه حفظ ،اصالح ،احياء،
توسعه و بهره برداری اصولي از منابع طبيعي و محيط زيست اقدامات الزم و شايسته ای را انجام دهد .
از طرف ديگر ،عقل سططليم حکم مي کند که پيشططگيری بهتر از درمان اسططتح پال الزم اسططت که بخش های
مختلف صططنعت ،معدن و خدمات و هم نين کشططاورزی از هر گونه بهره برداری بي رويه و غيرپايدار و يا آلودگي
منابع آب ،خاک و هوا اجتناب نمايند و اصطول و مباني توسعه پايدار و اقتصاد سبز را در نظر داشته و بيش از پيش ،به
آن عمل نمايندح

کليد واژهها :حکمراني خوب ،مشارکت ،جوامع مدني ،سازمان های مردم نهاد ،بخش خصوصي
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 -1مقدمه
بدالیل مختلف و متعدد ،در سطططجه ن ني ،منجقه ای ،ملي ،اسطططت ني و محلي ،چ لشططط ی محيط زیسطططتي روز به روز
شدیدتر شده و ن معه بشری ب مخ طرات و خس رات زی دی موانه است .حكومت ه تالش زی دی در ن ت س م ندهي و کنترل
اوضط دارند ولي شدت و گستردگي مشكالت به قدری زی د است که دولت به تن یي توان کنترل و مدیریت آن را نداشته و
مش رکت فع ل همه بخش ه ی دولتي و غيردولتي در این زمينه ضرورت دارد .خوشبخت نه بخش خصوصي نيز در ق لب مسئوليت
انتم عي خویش ،تالش مي نم ید ت در زمينه حفظ ،اصالح ،احي ء ،توسعه و ب ره برداری اصولي از من بع طبيعي و محيط زیست
اقدام ت الزم و ش یسته ای را انج م دهد.
خوشبخت نه در بخش غيردولتي ،ش هد حضور فع ل س زم ن ه ی مردم ن د ) (NGO sدر سجوح مختلف ملي ،است ني
و ش رست ني هستيم که ب ندیت تم م در ح ل تالش و کوشش در حوزه توسعه محلي و حف ظت از من بع طبيعي و محيط زیست
هسطتند .در نخسطتين نشنواره "تجربي ت موفق سمن ه ی محيط زیستي ،گردشگری پ یدار و انجمن ه ی دانشجویي" که در 11
آب ن م ه سط ل  1931در س زم ن محيط زیست برگزار شد ،از تعدادی از کنشگران دوستدار ميراث و محيط زیست ایران قدرداني
شد که بعضي از عن وین اقدام ت ایش ن به شرح ذیل است:



احي ی ت الب سيرانگلي ( 2ت الب حسنلو)
ارتق ی اکوسيستم نزیره قشم در س یت پ یلوت روست ی شيب دراز



ننگالنه  -ننگل ی ری مش رکتي



راه اندازی س زم ن مردم ن د تخصصي کودک ن در حوزه محيط زیست



احداث مسطيره ی گردشطگری و کوهنوردی ،توانمندسط زی طرح ملي ،مسطتند سط زی ،احداث صندوق ،آبخيزداری،
مدیریت پسم ند ،تغيير الگوی کشت و صن یع دستي




طرح قرق ه ی اختص صي در مورد حفظ حي ت وحش
آموزش ،آگ ه س زی و توانمندس زی نوانع محلي در زمينه حفظ و ارتق ی تنو زیستي و ترویج سبک زندگي منجبق
بر ظرفيت ه ی زیست بومي




مدیریت پ یدار روست یي
طرح معيشت پ یدار نوامع محلي ک مفيروز ب رویكرد اکوتوریسم



طرح توانمندس زی ن معه محلي ح شيه پن هگ ه حي ت وحش خوش یيالق



مدیریت مشطط رکتي منجقه حف ظت شططده گليل و سططراني ب رویكرد بررسططي امك ن ایج د پ رک صططله و ذخيره گ ه
زیستكره فرامرزی

2

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
 -2طرح مسئله
یكي از دالیل اصططلي شططدت ی فتن روند تخریب محيط زیسططت (تغيير ک ربری اراض طي بخصططوا اراضططي ننگلي و
مرتعي ،ویالس زی گسترده در عرصه ه ی طبيعي ،ننگل زدایي و ق چ ق چوب ،حفر چ ه ه ی غيرمج ز ،ب ره برداری بي رویه از
آب ی سجحي ،آلودگي من بع آب ،خ ک و هوا ،ریختن زب له در عرصه ه ی طبيعي ،کم تون ي به تفكيک زب له خشک و تر از
مبداء ،تخریب عرصططه ه ی طبيعي در اثر انرای پروژه ه ی عمراني شططت بزده و کم تون ي به اثرات سططوء زیسططت محيجي آن ،
زمين خواری ،کوه خواری ،دری خواری و نظ یر آن) در دهه ه ی اخير ،هم ن تضطططعيف سطططرم یه انتم عي و در نتيجه تضطططعيف
انسطج م انتم عي ،ک هش سجه اعتم د عمومي ،بي تف وتي و ی بعض عدم مسئوليت پذیری و پ سخگویي در ب ره برداری اصولي
از من بع مشطترک (بروز تراژدی من بع مشطترک) ،ضعف مش رکت فع ل مردم و ب ره برداران محلي در انج م فع ليت ه ی گروهي
در زمينه حفظ و احي ی محيط زیست و ب ره برداری پ یدار از من بع طبيعي است.
 -3ارائه راه حل

با توجه به کاهش سطح اعتماد عمومی و بعض ًا بدقولی دولتی ها و یا بی ثباتی سیاستها و برنامه های دولتی ها بنظر
می رسد می بایست از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ( )NGOsبرای اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی
استفاده نمود.
سمن های محیط زیستی دارای ویژگی های خیلی بارز و مثبتی هستند از قبیل:
غیرانتفاعی بودن ،غیرسیاسی بودن ،احساس مسئولیت مدنی (مسئولیت پذیری) ،حساس بودن ،دغدغه
مند بودن ،انجام اقدامات خودجوش و داوطلبانه ،شفاف بودن ،پاسخگو بودن ،دلسو زی ،روحیه ایثارگری و فداکاری
و ...
از طرف دیگر ،سمن ها بدلیل آشنایی با ادبیات مشارکت مردمی و حسن تعامل با مردم و بهره برداران
محلی ،می توانند نقش بسیار موثری در حساس سازی ،آگاهی بخشی ،اعتمادسازی ،تغییر نگرش ،ظرفیت سازی،
توان افزایی ،نهادسازی (ایجاد تشکل های مردم نهاد) ،جلب مشارکت فعال مردم (دوستداران محیط زیست) و بهره
برداران محلی داشته باشند (که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نیز می شود) و در نتیجه سبب کنترل و پیشگیری
از شدت یافتن روند تخریب محیط زیست خواهد شد .سمن های می توانند مردم محلی را دغدغه مند نمایند به
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نحوی که نه تنها قدر محیط زیست و عرصه های طبیعی زادگاه خویش را بیش از پیش بدانند بلکه در حفظ و
احیای آن عرصه ها بیشتر کوشیده و جلوی تخریب آنها توسط دیگران (چه دستگاه های دولتی و چه غیردولتی) را
گرفته و دیگر بی تفاوت نباشند.
سمن ها ،از یکطرف می توانند در زمینه نظارت ،نقد و بررسی عملکرد بخش های دولتی و خصوصی و از
طرف دیگر در زمینه ظرفیت سازی محلی ،تقویت سرمایه اجتماعی و بسیج اجتماعی (برای حفظ و احیای منابع
طبیعی و محیط زیست) نقش آفرینی نمایند به شرط آن که ظرفیت و توانمندی الزم را داشته باشند.
بنظر می رسد که سمن ه ای محیط زیستی وقتی می توانند نقش خویش را به درستی ایفا نمایند که در
زمینه تعریف و تحقق موارد ذیل ،موفق باشند:
 آرمان و اهداف مشخص و متعالی و تالش در جهت دستیابی به آنها
 ساختار و سازماندهی و تبعیت از فرآیند محوری
 داشتن نظام برنامه ریزی و مدیریت نتیجه محور
 رعایت استقالل مالی (بخصوص عدم وابستگی به دولتی ها)
 رعایت شفافیت ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 داشتن ارتباطات قوی با مردم و مسئولین
 تبعیت از رویکردهای مشارکتی و بسیج جوامع محلی
 جذب نیروهای انسانی عالقمند و داوطلب
 داشتن نظام اطالع رسانی و فعالیت رسانه ای و همچنین داشتن مقام مشورتی
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 آگاهی بخشی و ظرفیت سازی در بدنه سازمانی و در بین اعضای داوطلب

دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی مختلفی انجام مطالعات کاربردی مرتبط با بحران های مبتالبه بخش
کشاورزی و آب در سطح کشور را در دستور کار خویش قرار داده و در جهت تولید علم ،اطالع رسانی ،فرهنگ سازی
و نیز تذکر و یا ارایه پیشنهادات اصولی و کاربردی به مسوولین ذیربط تالش می کنند .بدیهی است که بدون ایجاد
تغییر نگرش و حساس سازی ،آگاه سازی ،ظرفیت سازی و نهادسازی در سطح جوامع محلی و جلب مشارکت فعال
بهره برداران محلی ،نمی توان در زمینه پیشگیری از تخریب محیط زیست ،افزایش بهره وری و یا مدیریت بحران
آب کشور و یا اجرای موفق طرح هایی نظیر طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی ،توفیقاتی را بدست آورد.
از دولت محترم و وزارت نیرو انتظار می رود که در اسرع وقت ،بستر الزم (اصالح قوانین و مقررات مربوطه،
تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای فعالیت سمن ها ،دادن آزادی عمل بیشتر برای حضور سمن ها در زمینه های مختلف
اطالع رسانی ،نظارت و بازرسی ،حمایت طلبی ،شفاف سازی ،نقد سازنده از برنامه ها و اقدامات دولتی ها ،مشارکت
در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظایر آن) جهت تقویت سرمایه اجتماعی و تضمین رعایت مالحظات
محیط زیستی و رعایت اصول توسعه پایدار و رشد فراگیر و اقتصاد سبز و  ...را فراهم نمایند.
و اما انتظارات از سمن ها
با توجه به شدت و گستردگی مشکالت محیط زیستی و تضعیف سرمایه اجتماعی و از طرف دیگر ،کمبود
نیروی انسانی و اعتبارات دستگاه های اجرایی دولتی ،انتظار می رود که سازمان های مردم نهاد (که سازمان هایی
غیرانتفاعی ،غیرسیاسی ،خودجوش ،قانونمند و همچنین دلسوز ،متعهد ،دغدغه مند و مسئولیت پذیر هستند) در
حوزه مطالعه ،بررسی و چاره اندیشی برای رفع مشکالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی کشور مشارکت
بیشتری داشته باشند.
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امید است که با حسن تدبیر مسوولین ذیربط و همفکری اساتید و صاحب نظران دلسوز و متعهد ،اقدامات
عاجل و موثری در این خصوص صورت پذیرد تا با استفاده از رویکردهای مشارکتی مناسب ،بستر مناسب جهت
تحقق تمرکز زدایی ،بسیج اجتماعی ،جلب مشارکت فعال همه آحاد جامعه و ارتقای عزم ملی جهت مواجهه اصولی
و سریع با مشکالت فوق الذکر فراهم شود تا ضمن کاهش وخامت اوضاع بحرانی کشور ،به تدریج ،مشکالت اجتماعی،
اقتصادی و محیط زیستی موجود ساماندهی شده و کنترل شوند.

 -1مراجع
-

وب س یت س زم ن حف ظت محيط زیست (گزارش دفتر مش رکت ه ی مردمي س زم ن)
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