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قوانینمتروکبرایپیشگیری
و مقابله با بالیای طبیعی

قوانیــن مرتبط بــا بالیای طبیعــی ،بیمه مرکــزی جمهوری اســامی ایران
الیحهای را تحت عنوان «تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی» با هدف
کمک به آســیبدیدگان حــوادث طبیعی و ارتقای توانایی آســیب دیدگان
در بازگشــت به شــرایط قبل از وقوع حادثه طبیعی و با پیشبینی دریافت
خســارت و نحوه مقاومســازی ســاختمانها و کاهش بار مالــی دولت برای
جبران خســارات ناشــی از حوادث طبیعی تدوین کرد که پس از بررســی در
کمیسیونهای مختلف دولت و سازمانهای مرتبط سرانجام در اردیبهشت
ماه سال  1390به تصویب هیأت دولت رسید و برای طی مراحل قانونی به
مجلس شــورای اســامی ارسال شــد ،لیکن علی رغم بررسیهای چندباره
در مجلس و شورای نگهبان ،تا کنون به واسطه مشکل تأمین منابع مالی و
نحوه مدیریت صندوق به تصویب نهایی نرسیده و همچنان بعد از حدود
 18سال بالتکلیف باقی مانده است.
البتــه ایــن الیحه قبل از تصویــب قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل 44
قانون اساســی و حرکت کشــور به ســمت و ســوی خصوصی ســازی تدوین
شده بود و در حال حاضر با توجه به واگذاری تعدادی از شرکتهای بزرگ
بیمــه بــه بخش خصوصــی ،معلوم نیســت که آیــا میتــوان همچنان یک
صنــدوق بیمه دولتــی را به همان ترتیــب و کیفیت اولیــه در الیحه دولت،
قابل تصویب دانست یا نه.
بــه عــاوه مقررات منــدرج در ایــن الیحه عمدتــاً ناظر بر جبران خســارات
ناشی از بالیای طبیعی است و جز در موارد معدود ،توجهی به پیشگیری از
حوادث غیر مترقبه طبیعی ندارد و در این زمینه ،کشور ما به ج ّد با ضعف
تقنینی مواجه است؛ کما اینکه در مواردی نیز که قوانین مصوبی هم وجود
دارد؛ مشــکل ج ّدی و اساســی کشــور در عدم اجرای قوانین یــا عدم اجرای
صحیح آن توسط دستگاههای ذیربط است.
بنابرایــن از نظــر حقوقــی ،باید ضمن برطــرف کردن نقــاط ضعف قوانین
موجــود و تصویــب قوانینی با ضمانت اجرای متناســب؛ نظــارت ج ّدی بر
اجــرای ایــن قوانین نیز صورت گیرد تــا قوانین مصوب ،بعــد از الزم االجرا
شدن ،معطل باقی نمانند.
بــه عــاوه در کنــار رفــع این نواقــص بایــد در پــی یافتــن راهکارهــای مؤثر
بــرای مدیریت بحــران باالخص با مطالعه تطبیقی در ســایر کشــورها بود.
خوشــبختانه در حالــی که بر اســاس موافقتنامــ ه فی مابین برنامه اســکان
بشــر ملــل متحد و دولــت جمهوری اســامی ایــران دفتر «هبیتــات» یا به
تعبیری دیگر دفتر زیســتگاه ســازمان ملل برای کاهــش بالیای طبیعی در
ســال  1388در کشــور ما با تمرکز بر موضوع کاهش آثــار خطرات و بالیای
طبیعــی تأســیس شــده اســت؛ لیکن بــه نظر میرســد که در طول  10ســال
اخیر نتوانســتهایم یا نخواســتهایم که از خدمات این دفتر و تجربیات آن به
نحو شایســته و بایستهای اســتفاده کنیم؛ در حالی که وجود این موافقتنامه
و تأســیس ایــن دفتر در ایران ،موقعیت مناســبی برای برداشــتن قدمهای
الزم بــرای پیشــگیری از وقــوع حــوادث طبیعــی و کاهــش چشــمگیر آثــار
بالیــای طبیعی اســت.درخصوص برخــورد و مجازات اشــخاص مقصر در
وقوع ســیلهای اخیر نیز ،قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد و مراجع
قضایــی با اســتفاده از عمومات قانون مجازات اســامی ،امــکان تعقیب و
محاکمه مقصرین حوادث اخیر را دارند.

عکس :سجاد صفری /ایران

کشــور مــا از حیــث بــروز حــوادث طبیعــی ،یکــی از
حادثه خیزترین کشــورهای جهان و در زمره  10کشور
بالخیز جهان است و همه ساله بالیای طبیعی زیادی
یادداشت
اعــم از ســیل و زلزله و طوفان و ...شــهروندان ایران را
تهدید میکند.
همیــن امر ضــرورت وضع قوانین متناســب و مرتبط
با پیشــگیری و نحوه جبران خســارات ناشــی از بالیای
طبیعی را بیش از پیش تشدید میکند.
سیدمهدی حجتی
درخصوص خطرات و خســارات ناشی از سیل ،اولین
حقوقدان و وکیل
دادگستری
قانونی که در ایران به تصویب رســیده اســت؛ قانونی
تحــت عنــوان «قانون پیشــگیری و مبارزه بــا خطرات
ســیل» بود که در خردادماه سال  1348به تصویب رسیده است و هنوز هم
به قّوت و اعتبار خویش باقی است.
ایــن قانــون بــه منظور حفظ جــان و مال مــردم از خطــرات ســیل و تأمین
بهداشــت عمومــی تصویــب شــد و بــه موجــب آن ،وزارت کشــور مکلــف
شــده اســت تاکلیه اقدامــات الزم برای حفــظ و اصالح و احداث مســیل و
ســیل برگــردان و کشــیدن کانــال فاضــاب را انجــام دهد و بــه موجب آن،
وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتی مکلف شــدهاند تا برای مبــارزه با خطر
ســیل و ســایر حــوادث طبیعــی در سراســر مملکت کلیــه امکانــات خود را
دراختیار وزارت کشور قرار دهند.
همچنین این قانون اجازه اســتفاده و تملک اراضی و مستحدثاتی که برای
احداث ســیل بند و ســیل برگردان و فاضالب ضرورت دارد را حســب مورد
به وزارت کشــور و شهرداریها داده اســت تا بدین ترتیب با شناسایی نقاط
سیل خیز و اجرای پروژه عمرانی مرتبط ،مانع از بروز حوادث ناشی از سیل
شود.این قانون به واسطه فقدان ضمانت اجراهای الزم برای دستگاههای
ذیربــط ،در عمــل تاکنون توفیقی پیــدا نکرده و به جرأت میتــوان از آن به
عنوان یکی از قوانین متروک یاد کرد.
بعدها و در مردادماه سال  1370قانون دیگری تحت عنوان «قانون تشکیل
کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی» به تصویب مجلس وقت رســید.
هدف از تصویب و اجرای این قانون ،مبادله اطالعات ،مطالعه ،تحقیقات
علمــی و پیدا کــردن راهکارهای منطقــی جهت پیشــگیری و کاهش اثرات
بالیــای طبیعی ناشــی از طوفان ،ســیل ،خشکســالی و ...بود که به ریاســت
وزیــر کشــور و عضویــت وزرا و مســئولین ســازمانهایی ماننــد هواشناســی،
حفاظت محیط زیست ،جنگلها و مراتع و ....تشکیل میشود و کمیتههای
استانی کاهش آثار بالیای طبیعی نیز باید به دستور وزیر کشور و به ریاست
استاندار در مراکز استانها تشکیل شود.
ایــن قانون نیــز از جمله قوانینی اســت که در اجرا موفق نبود؛ زیرا تشــکیل
کمیتــه ملی کاهش آثار بالیای طبیعی به واســطه کثــرت اعضایی که برای
تشکیل آن الزم است؛ همیشه با چالش مواجه بوده است.
بــه همیــن دلیــل و بــه واســطه نقص قوانیــن مصــوب و ضعــف در اجرای

نگاهی به چالش های قانونگذاری در حوزه آب

مشارکت جوامع محلی برای حفظ حریم رودخانه ها
مهران محتشمی

کارشناس ارشد حقوق و پژوهشگر حقوق آب

مهرمــاه ســال ،1397یعنــی 6ماه پیش ،اســتاندار مازنــدران پــس از بازدید از نقاط ســیل زده
توگویی با خبرنگاران نکاتی راجع به میزان خســارات ســیل و تمهیدات
شــهر رامســر ،در گف 
دستگاههای اجرایی برای پیشــگیری ازوقایع اینچنینی در آن استان گفت که شامل این موارد
بود :ســیلی که رخ داده در 50ســال گذشته بیسابقه و بینظیر اســت .مردم کارکرد رودخانهها
را تجربه نکرده بودند .امروز رودخانههایی که مفقودند شناســایی شــد و وزارت نیرو باید مسیر
اصلی و تاریخی رودخانهها را احیا کرده تا مسیرها آزاد شوند .بازسازی و نوسازی پلها و اجرای
طرحهایایمنیبایدمتناسبمفروضاتجدیدمؤثرازحجمسیلباشد .دستگاههایاجرایی
مکلف شدهاند تا الیروبی رودخانهها و ایمنسازی آنها را بویژه در نقاط مسکونی انجام دهند و
پیمانکاران را در این زمینه بهکار گیرند .شــش ماه پس از وقوع سیل در رامسر ،باز هم در استان
مازندران ســیلی رخ داد که به گفته مســئوالن ســابقه وقوع آن در دهههای اخیر وجود نداشته
استوالبتهالیروبینشدنبستررودخانهها،گمشدنمسیررودخانههابهدلیلتجاوزبهحریم
و زیر کشت و کار کشاورزی یا ساخت و ساز قرار گرفتن آنها و عدم اجرای طرحهای ایمنسازی
رودخانههامهمتریندلیلحجمباالیخساراتبودهاست.
فــارغ از اینکــه حادثــه ســیل در کدامیک از
اســتانها و مناطــق کشــور رخ میدهــد ،وجــه
مشــترک آســیب شناســیهایی که پس از این
حــوادث انجــام میشــود ،عامــل انســانی را
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامل رخــداد یا
افزایــش شــدت آســیبها و خســارات حادثــه
ســیل معرفی میکند .تمهیدات و راهکارهای
کوتــاه و بلنــد مدت مســئوالن بــرای پیگیری یا
مهــار ایــن حــوادث یا کاهــش خســارات نیز بر
کاهش اثرگذاری خطاهای انســانی در مواجهه
بــا رودخانــه و حریــم آن تأکیــد دارد .بــا ایــن
حــال زمان زیــادی نمیگــذرد کــه دغدغهها و
اولویتهــای امروز ،تمهیدات و یــاد آوریهای
دیــروز را زیر حجم بینظم خــود دفن میکند
و از یــاد میبــرد تا که دوباره ســیلی آید و قول و
قرارهای دیروز را به یاد مسئوالن و مردم آورد!
ëëسیالبهایمتفاوتبادالیلمشترک
ســیل مهرماه سال گذشته مازندران را ازآن
جهــت مثــال زدم تــا بگویم کــه مــدت زیادی
نگذشــته بــود کــه درسهــا و هشــدارهای الزم
را بــرای پیشــگیری از تکــرار خســارت و فجایع
ســیلی که درایام نوروز در استانهای مازندران
و گلســتان رخ داد ،گرفته بودیم و اگر در همین
دو اســتان شــمالی تجربههــای ســیل  6مــاه
پیــش رامســر را بــهکار گرفتــه بودیم ،چه بســا
خسارات سیل اخیر به نحو چشمگیری کاهش
مییافت« .قانون» نقطه تقاطع و محل حفظ
و نگهداشت همه تجربهها و درسهای انسان
در ارتباطــات اجتماعــی ،زیســت اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی و مواجهــه بــا
طبیعت اســت .قانون جدای از صورت و ظاهر
اقتــداری و نمــادی از حاکمیــت ،قــرار و قولــی
انسانی است تا با پشتوانه همه تجربههایی که
اعضــای یــک جامعه داشــته اند و به پشــتوانه
اقتــدار نظــام حاکــم ،چه بایــد بکنندهــا و چه
نباید بکنندها را اســتمرار بخشــند .در مواجهه
انســان با آب و رودخانه نیز باز هم قانون است
کــه میتوانــد رابطه انســان و طبیعــت را نظم
و نظــام دهد تــا منافع مقطعــی و کوتاه مدت
عدهای قلیل ،منافع درازمدت یک جامعه را به
مخاطره نیندازد .پس از وقوع هر بالی طبیعی
در کشــورمان وقتــی نوبت به تحلیل و بررســی

دالیــل وقــوع حادثه و بــرآورد ابعاد خســارات
میشود ،در ریشهیابی آسیبها مانند همیشه
به این نتیجه میرســیم کــه قانون حرمت نگه
داشــته نشــده اســت و فــدای منفعــت طلبی
اشــخاص حقیقــی و عافیــت طلبی اشــخاص
حقوقی شــده اســت .همه دالیل و گمانههایی
که در بررســی و تحلیل ابعاد خسارت در سیل
مازندران ،گلستان ،لرستان و خوزستان مطرح
شــده اســت بر این محور قرار گرفتــه که قانون
رعایت نشــده اســت.از آیین نامههــای قانونی
حفظ حریم و بستر رودخانهها گرفته تا الیروبی
و ایمنسازی رودخانهها و...
بیــش از  55ســال از تصویــب قانــون نظام
توزیــع عادالنــه آب در کشــور میگــذرد .ایــن
قانــون در مقاطعــی ،متناســب بــا اقتضائــات
و ضرورتهــای روز اصــاح و دســتخوش
تغییراتی شــده اســت بــا این حال همــه آنچه
کــه در خصــوص توزیع و بهرهبــرداری از منابع
آبی ،حفظ حریم و بستر رودخانهها ،برخورد با
متجاوزان به حریم رودخانهها ،مسئولیتهای
شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی بــرای
حفاظــت از منابــع آبــی زیرزمینــی و آبهــای
ســطحی ،حفــظ ســامت آب شــرب ،تنظیم
حقابههای کشاورزی و ...در این قانون گنجانده
شــده و به تناســب آیین نامههای اجرایی مواد
این قانون نیز به تفصیــل نحوه اجرای بند بند
مــواد قانونــی توزیــع عادالنــه آب را مشــخص
کرده است .با این حال از زمان تصویب تاکنون،
افزون بر اینکه چالشهای اجرایی آن حل و کم
نشده ،دامنه تخلفات و بیتوجهی به این قانون
نیز دامنه زیادی داشــته است .از حفر چاه های
غیــر مجاز گرفته تا تجاوز به حریم رودخانهها،
الیروبــی نکــردن و رها کردن بســتر رودخانهها
بویژه رودخانههای فصلی و اکثراًخشک و...
بهگفته مسئوالن استان گلستان بیش از دو
دهه اســت که حریــم رودخانههای شــرق این
اســتان که عموماً بهصــورت فصلــی و در ادوار
زمانــی نســبتاً کوتــاه مــدت ،طغیــان میکنند
مشــخص شــده اســت .بهطــوری کــه حریــم
رودخانههــای گرگان رود ،چهل چای ،خرمالو،
قره ســو ،بایــرام شــالی و اوغان از هــر طرف 20
متر تعیین شــده اســت .این بدان معنی است

کــه وقتــی در شــهر آق قــا و در کنــاره رودخانه
آن قــدم میزنیــد ،حداقــل فاصله خیابــان تا
حریم بســتر رودخانه و نه حریم رودخانه باید
 20متر فاصله و حائل باشد .گذری به شهرها و
روستاهایی که محل عبور این رودخانههاست،
نشــان میدهد که حریم ایــن رودخانهها مورد
بیاعتنایی و بیتوجهی مردم ،شهرداریهای
منطقه و دهداریها و شــوراهای روستایی قرار
گرفتهاست.
ëëتبعیضعاملناکارآمدیقانون
بر اســاس آییــن نامههای مرتبط بــا قانون
توزیع عادالنه آب ،رعایت حریم رودخانهها از
هر طرف الزامی اســت و ایجــاد هر نوع اعیانی
درحریم رودخانهها و انهار ،تخلیه هرنوع زباله،
نخالــه و فضــوالت دامــی در بســتر رودخانهها
ممنــوع بــوده و با متخلفــان باید طبــق قانون
برخورد شــود .اما چــرا با وجــود صراحتهای
قانونــی ایــن مــوارد در کمتــر جایــی و مکانــی

برای تأمین آب ،محصولی بیشــتر و ارزشــمند
شــدن زمیــن .بنابرایــن رقابــت بــرای نزدیکی
حداکثری زمین کشاورزی یا خانههای روستایی
به رودخانه در بســیاری از روســتاها امری رایج
است .از سوی دیگر ،بستر رودخانههای خشک
و مطرود که سالهاست ابر و باران و آب سراغی
از آنها نگرفته اســت نیز همیشــه مورد وسوسه
کســانی اســت که میخواهند با بهــای اندک یا
رایــگان بر متــراژ زمین و دارایــی خود بیفزایند.
ایــن زمینها در بســیاری از روســتاها معارض
حقیقی نداشتهاند و همین مسأله متجاوزان را
در تبدیل بســتر روخانهها به زمین کشاورزی یا
اعیان مســکونی ،کارگاهی ،دامداری ،تجاری یا
صنعتی جسورتر کرده است.
ëëبیتوجهیبههشدارهایکارشناسی
تصاویــر مهیب و ترس آور ســیل شــیراز که
در ایــام نوروز در شــبکههای اجتماعی دســت
بهدســت میشــد و حــاوت و شــیرینی عید را

هر نوع قانونگذاری و تقنین مقررات حوزه آب باید
همراه با پیوستهای فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی
باشد .از سوی دیگر این قوانین استثنا بردار نباشند
و این گونه نباشد که ممنوعهها برای مردم باشد اما
اشخاص حقوقی و نهادهای متصل به حاکمیت،
مستثنی باشند .در حوزه آب اما تقنین مقررات
سختتر و اجرای آن دشوارتر است و باید زمینهها و
ظرافتهای زیادی قبل و بعد از تقنین در نظر گرفت

رعایت میشــود؟ چرا هنوز حریــم رودخانهها
از ســوی بســیاری از ســاکنان بومــی بویــژه در
روستاها و شهرهای کوچک به رسمیت شناخته
نمیشود.
پاســخی که بــه ایــن پرســش میتــوان داد
همان پاســخی اســت که به دهها پرسش دیگر
درباره دلیل رعایت نشدن قانون در حوزههای
محیط زیست ،صنعت ،ترافیک شهری ،حفظ
خــاک ،حفــظ مراتــع و جنگلهــا و ...میتــوان
داد .هــر نــوع قانونگــذاری و تقنیــن مقــررات
در ایــن حوزههــا بایــد همــراه بــا پیوســتهای
فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی باشــد .از سوی
دیگــر ایــن قوانین اســتثنا بــردار نباشــند و این
گونه نباشــد کــه ممنوعههــا برای مردم باشــد
امــا اشــخاص حقوقــی و نهادهــای متصل به
حاکمیــت ،مســتثنی باشــند .در حــوزه آب اما
تقنین مقررات ســختتر و اجرای آن دشوارتر
است و باید زمینهها و ظرافتهای زیادی قبل
و بعــد از تقنین در نظر گرفــت .آب با زندگی و
معیشت انسان تنیده است .در زندگی روستایی
نزدیکــی و دوری به منبع آبی ،سرنوشــت ســاز
اســت .نزدیکی بــه رودخانه یعنی هزینه کمتر

بهکام ایرانیها تلــخ کرد هنوز از یادمان نرفته؛
در کمتــر از 10دقیقــه تــوده خشــمگین و غران
ســیل وارد خیابانها شد و ماشینها و آدمها و
ساختمانها را درهم کوبید و رفت .این حادثه
وقتی تلختر میشــود که بدانیم بیش از  4دهه
است که مسیل خشــکرود شیراز و سیالبهای
فصلــی آن دغدغــه پژوهشــگران شــهری و
همچنین برخی مســئوالن شهری بوده و مدام
در خصوص مخاطرات سیالبها در این مسیل
و بخشهای دیگر شهر هشدار داده شده است.
بــرای نمونــه بــه یکی از ایــن پژوهشهــا که در
سال  1394با عنوان تحلیل فضایی مخاطرات
توســعه شهر شــیراز در حریم رودخانه خشک
اســت ،اشــاره میکنیم« :شــهر شــیراز بهدلیل
عبــور شــاخه اصلــی رودخانه خشــک و وجود
دریاچه مهارلو در جنوب که محل جمع شدن
آبهــای ســطحی و سیالبهاســت ،در خطــر
سیالب قرار دارد .گسترش بیرویه شهر ،تغییر
کاربــری اراضــی حــوزه شــهری ،عــدم اصالح
مســیر آبراهههــا ،پلهــا ،کنارگذرهــا و از بیــن
رفتــن پهنههای طبیعــی جــذب روان آبها و
نــزوالت جــوی و از بیــن رفتــن پوشــش گیاهی

تازههای نشر معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاونــت تدویــن،
معرفی
تنقیح و انتشار قوانین
کتاب
و مقــررات معاونــت
حقوقــی ریاســت جمهــوری در ادامــه رونــد
انتشــار مجموعــه قوانیــن و مقــررات کشــور
بهمنظور آشنایی مردم با این قوانین و حقوق
مربوطه به زبان ساده بهتازگی 2جلد کتاب و
یک نــرم افزار تهیه و تدوین کرده و در اختیار

عموم قرار داده است.
مجموعه تنقیحی قانون تشــکیالت ،وظایف
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران ومقررات  -چاپ دوم
ایــن کتــاب شــامل قوانیــن ،مقــررات،
دســتورالعملها ،تصویــب نامههــا ،آرای
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری ،نظرات
مشــورتی اداره کل حقوقــی قــوه قضائیــه و

واژههــای تفصیلی و جدول تطبیقی شــماره
مواد پیشین و جدید قانون تشکیالت ،وظایف
و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران ومقررات مرتبط است .قیمت این
کتاب  30هزار تومان است.
ëëمجموعهتنقیحیاجرایاحکاممدنی
این کتاب مشتمل بر قانون اجرای محکومیت
مدنی ،قانــون نحوه اجــرای محکومیتهای

مالــی ،قانــون منــع توقیــف امــوال منقــول و
غیرمنقــول متعلــق بــه شــهرداری ،قانــون
نحــوه پرداخــت محکــوم بــه دولــت و عــدم
تأمیــن و توقیــف امــوال دولتی ،قانــون نحوه
وصول مطالبــات بانکها ،آرای وحدت رویه
دیوان عالی کشــور ،نظرات مشورتی اداره کل
حقوقی و بخشــنامههای رئیــس قوه قضائیه
است .قیمت این کتاب  15هزار تومان است.

ســبب شده است که بارندگی میزان باال(باالتر
از  70میلیمتر در  24ســاعت) و متناوب نتواند
در خــاک نفوذ کنــد و در نهایــت بهدلیل نبود
زهکشی و سیستم دفع مناسب در مسیر جاری
قرار گیرد.
عــاوه بــر زمینهــای کشــاورزی ،مناطــق
مسکونی و تأسیسات شهری به حریم رودخانه
تخطــی کردهاند که موجب تنگ شــدن معبر
آب شــده است .کل مســیر رودخانه کانالیزه و
سنگ چین شده است که ارتفاع3تا5/3متر از
کــف رودخانه و عرض  60متر دارد .اما از زمان
ســاخت این مجرا تاکنون ،قادر به عبور حجم
آب ســیالبهای حوضههــای آبریــز نیســت
بهطــوری کــه در مواقــع طغیانی ،زمیــن ها و
جادههــای اطــراف کانال پــر از آب میشــود و
خسارات زیادی تحمیل میکند».
حــوزه آب و حریــم بســتر رودخانههــا،
همچنیــن منابــع آبهــای زیــر زمینــی دارای
ذینفعــان متعدد بــا منافع درازمــدت و کوتاه
مدت مختلف و اکثراً متضاد اســت .حفر یک
حلقه چاه آب یا زراعت در کناره یک رودخانه،
میتوانــد بــه زندگــی یــک روســتایی خرمی و
آبادانی را هدیه کند .بهدلیل نامحسوس بودن
آثــار منفی تعــرض بــه حریم بســتر رودخانه
یا حفــر چاه غیرمجاز برای ذینفعــان در کوتاه
مدت ،قانونگذاری در حوزه آب بسیار پرچالش
اســت و از ســویی نظــارت بر اجــرای قانون نیز
امری دشوار است .نمیتوان انتظار داشت پیچ
و خمهای یک رودخانه فصلی و اغلب خشک
یــا پهنه یک دشــت لحظه به لحظــه در رصد
مســئوالن باشــد تا مچ متخلفان گرفته شــود.
در صورت به تله افتادن متخلفان نیز همیشه
راهــی برای تخلف دوبــاره و تکرار جرم این بار
بهصورتظریفترونامحسوسترهست.تنها
راه حل در این زمینه آموزش مداوم به جوامع
محلــی و توجیــه این حقیقت اســت که حفظ
حریمبستررودخانهدردرجهاولبهنفعهمان
کشــاورزی است که در کناره رودخانه از مزایای
آن بهــره میگیــرد .از آنجایــی کــه تبعیــض و
استثنا عاملی مهم در بدبینی و عدم مشارکت
جوامع محلی در حفظ حریم رودخانه هاست
بایــد دســتگاههای اجرایی و بویــژه وزارت نیرو
بــا اقتــدار راه را بــر هرگونه تبعیض ببنــدد .در
قانون نظام توزیع عادالنه آب و آیین نامههای
مرتبط در مواردی قانونگذار این اختیار و حق را
به برخی دستگاههای ناظر و مجری داده که به
استثنارفتارکنند.پیشنهادنویسندهاینمطلب
این اســت که دستگاهها همان استثنا را هم در
نظرنگیرند.
نتایــج یــک پژوهــش در ســال  1389بــا
موضوع «آســیب شناســی بافت سکونتگاهی
در حاشیه رودخانهها از نظر اجتماعی » نشان
میدهــد کــه عوامل ذیــل درتخریــب و تجاوز
حریمبستررودخانههامؤثرند:
 )1نبــود حــس همــکاری در بیــن مــردم و
مسئوالن برای حفاظت از رودخانه ها
 )2برخورد سلیقهای با بهره برداران حاشیه
رودخانهها یا فقدان قوانین بهره برداری از آن
 )3نبــود کنترل مســئوالن بر رفتــار و نحوه
استفاده مردم از بستر رودخانهها
 )4عدم مراقبت و رسیدگی به فضای سبز
حاشیه و بستر رودخانهها
 )5تراکــم جمعیــت غیــر یکنواخــت در
حاشیه رودخانهها در مناطق مختلف روستا
 )6نــا آشــنایی مــردم بــا منافــع خــود از
رودخانهها و نقشی که میتوانند در جلوگیری
از خسارات داشته باشند
)7نبود حفاظ در اطراف رودخانهها
ایــن پژوهش ســاکنان حاشــیه رودخانه در
 7رود گرگان رود ،ماســوله ،شــاهرود ،ایجرود،
جاجرود ،کرج و الیجند را در  6استان مختلف
کشــور مورد بررســی قــرار داده و جالــب اینکه
نتایــج پژوهش در  7منطقه با هم مشــابهت
دارد .از ایــن منظــر قانونگــذاری در مجلــس
شــورای اســامی ،ابــاغ آن بــه دســتگاههای
مجــری و تهیــه آییــن نامههای مرتبــط بدون
همگرایی با جوامع محلی ،شــناخت درســت
از منافــع آنهــا از رودخانــه ،ایجــاد گزینههــای
جایگزین در صورت محدودیت و محرومیت
از انتفــاع از رودخانــه به شــکل فعلــی و ...کم
نتیجه و صرفاًهزینه بر است و راهی پیشگیرانه
در برابــر بالیــای طبیعــی نیســت .فرصتی که
سیالبهای ویرانگر اخیر پیش روی مسئوالن
قــرار داده ایــن اســت کــه جوامــع محلــی را
بــرای حفظ حریــم رودخانهها به مشــارکت و
مساعدتبطلبند.سیلچهرهمهیبوویرانگر
خــود را بــه ایــن جوامــع نشــان داده و اکنــون
میتوان با مشارکت مردم ،همدلی و همراهی
و آموزش آنان به سمت تقنین قوانینی کارآمد
و مــورد اقبال عمــوم قدم برداشــت یا قوانین
فعلی را به عموم آموزش داد.

