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نقدی بر طرح «تنفس جنگل» با نگاه به منشــور حقوق شهروندی

طرحی که نفس جنگل را بند میآورد

دکتر حسن خلیل خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری

«منشورحقوقشهروندی»کهمجموعهامتیازاتمربوط بهشهروندانوزمینههایایجاد
تســـاویدرحقوقومدنیشدنافرادبوده،بادومفهوم«حقوقبشر»و«حقوقاساسی»
طمشیدولتبرایرعایتوپیشبردحقوق
درارتباط تنگاتنگاستوبهمثابهبرنامهوخ 
طزیستسالمو
اساســـیملتایرانمحسوبمیشود.درمواد 112تا 115آن«،حقمحی 
طزیستوگسترشفرهنگحمایت
توسعهپایدار»«،حفاظت،بهسازیوزیباسازیمحی 
طزیســـت»و«برخورداریازمحیطزیستیســـالمومطلوببرایادامهزندگی»،
ازمحی 
طزیست» ،بهعنوانوظیفهدولت
حقشـــهروندانو«مقابلهباآلودگیوتخریبمحی 
تبیین شـــده اســـت .اما درحالی که آخرین بازمانده از جنگلهای عصر یخبندان و مادر
جنگلهایپهنبرگاروپا،واپســـینروزهایعمرخودراسپریمیکندوصدایتخریبش
با اجرای طرحهای موسوم به جنگلداری در ســـطح بیش از یک میلیون و ۱۵۰هزار هکتار
ازجنگلهایشـــمالیکشوربهگوشمیرســـد،هنوزجدالبرسرتنهاراهنجاتآنیعنی
نجنگلهاو
طرحتنفس ۱۰سالهباموافقتدوستدارانمحیطزیستومخالفتسازما 
مراتعدرجریاناست.واقعیتایناستکهدرحالحاضر ۱۰۳،حوزهآبخیزجنگلهای
هیرکانی-کاسپیانیشمالایراناز سوی ۵۰مجری طرحهای جنگلداری نهتنهامدیریت
نمیشود ،بلکه در زیر سایه سکوت سرد و خزانزده سازمان متولی جنگلهای کشور مورد
بیمهریقرارگرفتهاند.

متاسـ ــفانه ظـ ــرف  ۴دهـ ــه اخیـ ــر بیـ ــش از
۲میلیون هکتار از جنگلهایمان از بین رفته
اسـ ــت! یعنی از وسـ ــعت  ۳میلیـ ــون و ۲۰۰
هزار هکتار از جنگلهای کشـ ــورمان در سال
 ،۱۳۴۰تنهـ ــا یک میلیـ ــون و  150هزار هکتار
باقی مانده اسـ ــت! رشد چشمگیر صنعت
چوب آن هم در داخل جنگلهای طبیعی
و روند صعودی مجوزهای ارائه شده به این
صنعـ ــت ،یکـ ــی از دالیل کاهش مسـ ــاحت
جنگلهای هیرکانی اسـ ــت کـ ــه نتیجهاش
ازبین رفتن  920هزار کیلومتر مربع در طول
فقط  13سال گذشته بوده که خوراکی برای
چرخیدنچرخهایکارخانههاینئوپانبوده
است ،کارخانههایی که در ابتدا و هنگام اخذ
موافقت اصولی ،استفاده از غوزه پنبه را یکی
از اصلیترین مواد اولیه خود برای سـ ــاخت
نئوپان عنـ ــوان میکننـ ــد و موافقت اصولی
میگیرنـ ــد!! در برابـ ــر اقدامات دلسـ ــوزانه و
سـ ــختگیرانه دولتها و ملتها در قاره اروپا
کـ ــه پایبند صیانـ ــت از منابـ ــع جنگلی خود
هسـ ــتند و مدام به آن میافزایند؛ ما شاهد
تصویبطرحهاییدرسرزمینخودهستیم
که دسـ ــت بسـ ــیاری را برای قطـ ــع درختان
جنگلها بازمیگذارد که در نتیجه آن ،طبق

آخرین بـ ــرآورد بانک جهانـ ــی ،آلودگی هوا
در سـ ــال  ۲۰۱۳در ایران  ۳۰میلیـ ــارد و ۵۹۹
میلیون دالر خسـ ــارت اقتصـ ــادی بهدنبال
داشته است« .طرح تنفس جنگل» ،یکی از
الزامات قانونی و در راسـ ــتای منشور حقوق
شهروندی و با اعالم «ممنوعیت برداشت
و بهرهبرداری از جنگلهای شمالی کشور»
از سوی وزیر کشاورزی ابالغ شد که بهموجب
آن ،بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال
و هرگونه برداشت چوب توسط شرکتهای
چوببـ ــری به مدت  ۱۰سـ ــال ممنوع اعالم
شـ ــده ،تا دراین بازه زمانـ ــی جنگلهای بکر
مناطق شمالی امکان خودپاالیی پیدا کنند.
برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای
اسالمیرسیده،در«بخش-9محیطزیست
و منابع طبیعـ ــی» به تبیین مـ ــواد  48و 48
مکرر پرداخته که جنبههای مثبت و منفی
آن حائز اهمیت و بررسی است.
طبق این دو ماده ،دولت موظف است:
نخسـ ــت ،بـ ــر ارزیابی راهبـ ــردی محیط
زیسـ ــت ( )SEAدر سیاستها و برنامههای
توسعهای ،نظارت کند( .بند الف ماده)48
دوم ،اثـ ــرات زیس ـ ـتمحیطی ()EIA

طرحها و پروژههای بزرگ کلیه دستگاههای
اجرایـ ــی و بخشهای خصوصـ ــی ،تعاونی
و نهادهـ ــای عمومـ ــی غیردولتـ ــی در پهنه
سرزمینی را براساس شـ ــاخصها ،ضوابط
ط زیسـ ــت ،مورد
و معیارهای پایداری محی 
ارزیابی قرار دهد( .بند الف ماده )48
سوم ،بر اجرای طرحهای جامع مدیریت
پسماند بویژه در سواحل دریاها ،رودخانهها،
جنگلهـ ــا و دش ـ ـتهای حاشـ ــیه تاالبها و
مدیریت سـ ــاالنه حداقل  20درصد از حجم
پسـ ــماندهای موجود با روشهای مناسب،
نظـ ــارت کنـ ــد( .بنـ ــد ج مـ ــاده  )48کـ ــه البته
ط زیست نیز باید در
سـ ــازمان حفاظت محی 
محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات
شـ ــهرداریها و دهیاریهـ ــا در این خصوص
نظارت کند( .تبصر ه بند ج ماده)48
چهـ ــارم ،طرحهای جامع پیشـ ــگیری و
اطفـ ــای حریـ ــق در عرص ه تحـ ــت مدیریت
سـ ــازمان جنگلهـ ــا ،مراتع و آبخیـ ــزداری و
ط زیست ،تهیه و اجرا
سازمان حفاظت محی 
کند(.بند ح ماده)48
پنجم،اقدامبهاحیا،توسعهوغنیسازی
جنگلهـ ــا در سـ ــطح هشـ ــتصد و پانـ ــزده
هزارهکتار کند( .بند د ماده)48
ششـ ــم ،ضریب حفاظـ ــت از جنگلها و
مراتع کشـ ــور را بهمنظـ ــور پایداری جنگلها
ارتقای بخشد( .بند ژ ماده)48
هفتم ،هرگونـ ــه بهرهبـ ــرداری تجـ ــاری و
صنعتی از چوب جنگلهای کشـ ــور از ابتدای
سالچهارماجرایقانونبرنامهممنوعاست.
دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرحهای
جنگلداریمذکورکهمدتاجرایآنبهاتمام
میرسد،نیست(.بند1ماده48مکرر)
هشـ ــتم ،نسـ ــبت به اصالح آن دسته از
طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا
پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام
نمیرسـ ــد ،طبق ضوابط قانونی اقدام کند.
(بند  2ماده  48مکرر)
نهم،بااختصاصردیفاعتباریمستقل
نسبت به پیشبینی اعتبارات و امکانات در
بودجههای سـ ــنواتی جهت ارتقای پوشش
کامل و مؤثر ،حفاظت از جنگلهای کشـ ــور،
مهار عوامل ناپایـ ــداری ،جلوگیری از تغییر

ëëمـــا شـــاهد تصویـــب طرحهایـــی
درســـرزمین خود هســـتیم که دست
بســـیاری را بـــرای قطـــع درختـــان
جنگلها بازمیگذارد

نیم نگاه

ëëبند الـــف مـــاده  ۴۸مکـــرر اگرچه
بـــه ظاهـــر بـــر توقـــف بهرهبـــرداری
تجـــاری از جنگلهای شـــمال تأکید
دارد ،امـــا دارای تبصرههایی اســـت
کـــه نشـــانی از تـــاش بـــرای توقف
بهرهبرداری از جنگلهای شـــمال در
آن به چشـــم نمیخورد .متأســـفانه
دو تبصـــره گنجانـــده شـــده در ماده
 ۴۸رســـماً تیـــر خالصـــی بـــه طـــرح
تنفس است

کاربری ،تجـ ــاوز و تصرف ،مبـ ــارزه با قاچاق
چوب ،اسـ ــتقرار مدیریـ ــت پایـ ــدار جنگل و
اجـ ــرای تعهدات اقدام کند( .بند 3ماده48
مکرر) اما در کنار نقاط مثبت برنامه ششـ ــم
جنبههایمنفینیزوجوددارد.
نخسـ ــت ،جمعآوری و بهرهبـ ــرداری با
هدف بهداشت ،حفاظت و پرورش جنگل
مجاز است( .تبصره  1بند  2ماده  48مکرر)
پرسشی که در این بخش پیش میآید ،این
استکه:مصادیقبرشحفاظتی،بهداشتی
و پرورشـ ــی را کـ ــدام نهاد با کارشناسـ ــانش
تعیینمیکنند؟تاکنوننیزاجرایطرحهای
جنگلداری و کسـ ــب مجوز برای برداشـ ــت
درختانیباهمینمشخصات،فقطبامجوز
کارشناسان و نشانهگذاران سازمان جنگلها
انجام میشـ ــد و متأسـ ــفانه رعایت نکردن
نکات فنی ،جنگلهای شمال کشور را به مرز
بحران رسانده است.
دوم ،جم ـ ـعآوری و بهرهبـ ــرداری از
درختـ ــان پیر ،خشـ ــک سـ ــرپا ،افتـ ــاده ،الپی
(توخالـ ــی و حفـ ــرهدار) ،آف ـ ـتزده غیرقابل
احیا ،مجاز اسـ ــت( .تبصره  1بند  2ماده 48
مکـ ــرر) در حالیکه کارشناسـ ــان معتقدند
قطع این نـ ــوع درختان هـ ــم توجیه علمی

و فنـ ــی نـ ــدارد .سـ ــؤال اساسـ ــی این اسـ ــت:
مسـ ــئوالنی که قرار اسـ ــت این طـ ــرح را اجرا
کنند،تاچهمیزان،بامشکلجنگلهایروبه
اضمحالل ،کارشناسانه و مسئوالنه برخورد
خواهند کرد؟ آیا از کارشناسان جنگلداری ،از
دانشگاهیان ،از نهادهای حفاظت از محیط
زیست،کمکخواهندگرفت.
سوم ،برداشت درختان جنگلی درجهت
اجـ ــرای طرحهای عمرانی مصـ ــوب ،مجاز و
بالمانع است( .تبصره  2بند  2ماده  48مکرر)
که البته مشـ ــخص نشـ ــده منظور از این طرح
هـ ــای عمرانی ،چه نوع طر ح هایی اسـ ــت که
ارزش آنها بیش از حفظ جنگل است! و ظاهراً
با بنـ ــد الف مـ ــاده  48این قانـ ــون در تناقض
آشـ ــکار اسـ ــت .مجلـ ــس در حالی برداشـ ــت
درخت برای طرحهای عمرانی را مجاز اعالم
کرده که ایدهپـ ــردازان طرح تنفس معتقدند
بایدباتوقفبهرهبرداریتجاریازجنگلهای
شـ ــمال ،اجرای هرگونه طرح عمرانی در این
اکوسیسـ ــتمها محدود شـ ــود ،زیـ ــرا دیگر این
جنگلهـ ــا تاب و تحمل تغییـ ــر کاربری بر اثر
اجرای طرحهای عمرانی ندارند .روا این بود
که مصوب شـ ــود :وزارتخانهها و دسـ ــتگاهها،
طرحهای خودشـ ــان را خـ ــارج از زون جنگل

طراحی کنند و در صورتی که هیچ سناریو و راه
دیگریمتصورنباشد،بایدازشیوههایخاص
طراحیاستفادهشود.
چهـ ــارم ،بهرهبـ ــرداری از درختـ ــکاری و
جنگلکاریهـ ــای دستکاشـ ــت بهمنظـ ــور
زراعـ ــت چـ ــوب ،مجـ ــاز و بالمانـ ــع اسـ ــت.
(تبصره  2بند  2مـ ــاده  48مکرر) این مورد،
بـ ــا تشـ ــخیص و مجـ ــوز سـ ــازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است .بهاین
ترتیب ،قانونگذاران به مجریان طرحهایی
که بـ ــه دلیل بهرهبـ ــرداری غلـ ــط از عرصه،
طرحهایشـ ــان غیراقتصادی شـ ــده ،مسـ ــیر
کسـ ــب درآمد بیشتر را نشـ ــان میدهد زیرا
براسـ ــاس قوانین و آییننامههـ ــای داخلی
سازمان جنگلها ،در زمان اجرای طرحهای
جنگلـ ــداری اگر بخشهایـ ــی از جنگل توان
تولید چوب نداشـ ــته باشـ ــد ،متولیـ ــان این
سـ ــازمان مجازند زمینه برداشـ ــت چوب از
سـ ــایر بخشهای جنـ ــگل را بـ ــرای مجریان
طرحهایزیاندهفراهمکنند.
بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف
خود درسـ ــت عمل نکـ ــرده و میـ ــزان تولید
جنـ ــگل آنها به دلیل ایـ ــن ضعف عملکرد
کاهش یابد و با مشـ ــکل مالی مواجه شـ ــود،

براحتی میتواند به سازمان جنگلها فشار
وارد کننـ ــد کـ ــه مجـ ــوز برداشـ ــت درخت از
جنگلهای دسـ ــت کاشت را برای وی صادر
کند .از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب
در جنگلهای دسـ ــت کاشت ،امکان تغییر
کاربریاینجنگلهاراتشدیدمیکند.
پنجم ،جمعآوری و بهرهبرداری با مجوز
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
مجاز اسـ ــت( .تبصـ ــره  1و  2بنـ ــد  2ماده 48
مکرر) قانونگذار ،صدور مجوز بهرهبرداری
مطابق مفاد این تبصـ ــره را به اراده مدیران
سازمان جنگلها محول کرده است! آیا این
پیشبینی محتمل نیست که البی قدرتمند
بهرهبـ ــرداران جنگل که بـ ــا برگرداندن این
تصمیـ ــم در توقـ ــف بهرهبـ ــرداری چوبی از
جنگلهای هیرکانی ،قدرت خـ ــود را به رخ
دوسـ ــتداران محیط زیست کشـ ــاندهاند ،به
محـ ــض ابالغ این قانون به سـ ــراغ تسـ ــخیر
کامـ ــل ارکان مدیریتـ ــی سـ ــازمان متولـ ــی
منابع طبیعی کشـ ــور خواهند رفت تا بدون
هیچگونه مزاحمت و با خیالی آسـ ــوده ،به
قطع و بهرهبرداری درختان ،همت گمارند!
به نظر میرسـ ــد که مجلس ،ناخواسته
در تبصرههایـ ــی از مصوبـ ــات خود ،دسـ ــت

سـ ــودجویان را برای بهرهبرداری از جنگلها
بازگذاشته است .کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسـ ــامی در جریان اصالح ماده ۴۸
قانون برنامه ششـ ــم ،تغییرات وسـ ــیعی در
مفـ ــاد بند یک آن ایجاد کـ ــرد .این تغییرات
رسماً طرح توقف بهرهبرداری از جنگلهای
شمال موسوم به طرح تنفس را به بایگانی
منتقل کرده اسـ ــت.در نخستین دور بررسی
قانونبرنامهششمدرصحنعلنیمجلس،
بند الف ماده  48بـ ــا رأی مثبت نمایندگان
مواجه شـ ــد ،اما از آنجا که کلیـ ــات ماده ۴۸
در صحن علنی مجلـ ــس رأی نیاورد ،تمام
بندهـ ــای این مـ ــاده بـ ــه کمیسـ ــیون تلفیق
بازگردانده شـ ــد تا اصالحاتـ ــی در آن اعمال
شود .درنهایت شـ ــگفتی ،بند الف ماده ۴۸
مکرر اگرچه بـ ــه ظاهر بر توقف بهرهبرداری
تجاری از جنگلهای شـ ــمال تأکید دارد ،اما
دارای تبصرههایی است که نشانی از تالش
برایتوقفبهرهبرداری ازجنگلهایشمال
در آن بـ ــه چشـ ــم نمیخورد .متأسـ ــفانه دو
تبصره گنجانده شـ ــده در ماده  ۴۸رسماً تیر
خالصی به طرح تنفس است.
* «ایـــران»ازنقدهـــایکارشناســـانهدرباره
مطلبحاضراستقبالمیکند.

