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Today, environmental issues are so widespread and complex that it is rare to find a country that is not involved. Accordingly, environmental problems have played a major role
in the field of policy studies and have been considered as one of the malignant issues.
These issues are resilient, complex, and repetitive. The main question of the present article is: What are the necessary principles for policy-making in the northern forests and its
strategic implications? We are looking for the answer by applying the theory of Rittel and
Weber’s malignant issues and good forest management and using descriptive-analytical
research methods and exploratory approaches. Policy issues arising from the interaction
of the internal and external environment and based on public participation are on the
agenda of forest policy. The strategic principles of such a policy for Iran must be a collaborative approach to malignant issues and a forest management approach (government,
civil society, the private sector and local organizations).
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مقاله پژوهشی

سیاستگذاری جنگلهای شمال ایران به مثابه مسئله سیاستی بدخیم؛ داللتهای
راهبردی
*وحید آرایی

1

 ،مرتضی علویان

2

 ،ابوالفضل قاسمی

2

 .1گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 .2گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

تاریخ دریافت 23 :مرداد 1399

تاریخ پذیرش 16 :دی 1399

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

سیاستگذاری جنگل،
حکمرانی جنگل،
مسئله بدخیم،

امروزه مسائل محیطزیستی از چنان گستردگی و پیچیدگی برخوردارند که به ندرت کشوری را میتوان
یافت که درگیر این موضوعات نباشد .بر همین اساس مشکالت زیستمحیطی نقش اساسی را در حوزه
مطالعات سیاستگذاری ایفا کرده و به عنوان یکی از مسائل بدخیم مورد توجه قرار گرفتهاند .این مسائل
حاکی از موضوعاتی مقاوم ،پیچیده ،تکراری است .پرسش اصلی مقاله حاضر این است :اصول الزم برای
سیاستگذاری جنگلهای شمال و داللتهای راهبردی آن چیست؟ با کاربست نظریه مسائل بدخیم
ریتل و وبر و حکمرانی جنگل و استفاده ازروش تحقیق توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ آن هستیم .مسائل
سیاستی ناشی از تعامل محیط داخلی و خارجی و بر اساس مشارکت همگانی در دستور کار سیاستگذاری
جنگل قرار میگیرند .اصول راهبردی چنین سیاستگذاری برای ایران باید با رهیافت همکاریجویانه در
مواجه با مسائل بدخیم و با رویکرد حکمرانی جنگل (دولت ،جامعه مدنی ،بخش خصوصی و سازمانهای
محلی) باشد.

* نویسنده مسئول:
دکتر وحید آرایی
نشانی :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت دولتی.
پست الکترونیکیvah.araei@iauctb.ac.ir :
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مقدمه
امروزه در جهان برخی از موضوعات به دلیل
گستردگی ابعاد و پیچیدگی مفهومی به عنوان
مسائل بدخیم معرفی میشوند .ازجمله این مسائل
ط زیست است که روزبهروز بر عمق و
تخریب محی 
دامنه آن افزوده میشود.
سنخ مسائل بدخیم از جنس مسائل نامشخص،
ابهامآلود و مناقشهبرانگیز هستند و از ویژگیهای
چندالیه ،چندبُعدی و پیچیده برخوردارند و راهحل
آسانی در پیش روی خودشان ندارند.
در مسائل بدخیم صورتبندی مشخصی از تعریف
مسئله وجود ندارد و تعریف راهحل و خود مسئله به
یکدیگر بستگی دارند و نمیتوان نقطه پایانی را برای
تدوین و حل اینگونه مسائل متصور شد.
به نظر وبر و ریتل راهحلهای کوتاهمدت مسئله
بدخیم را به پایان نمیبرد ،چون اینگونه مسائل
ماهیتاً دینامیک بوده و عوامل اجتماعی و علمی
در طول زمان تغییر میکنند .درنتیجه اجرای هر
راهحلی ،پیامدهای بسیاری میآفریند.
بخشی از راهحل مسائل بدخیم شامل تغییر رفتار
گروهی از شهروندان یا همه شهروندان میشود .عامل
دیگر در حل اینگونه مسائل ،مشارکت شهروندان
و ذینفعان در سیاستگذاری عمومی و اجرایی در
مرزهای درون و برون سازمانی است .در واقع ،مسائل
بدخیم نیازمند راهحل نوآورانه و جامع هستند( (�Aus
.)tralian Public service, 2007
از بُعد دیگر ،بدخیم بودن بدان معناست که
اینگونه مسائل در معرض مداخله ،روابط پیچیده،
برداشتهای ذهنی کنشگران ،مداخالت سیاسی
گسترده و تأثیرات عمیق سیستمها روی یکدیگر
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هستند .این مسائل ماهیت غیرفنی دارند و با اصالح
روابط انسانی و اجتماعی است که میتواند راهی به
سوی حل مسئله یافت.
مسئله بدخیم وقتی در چارچوب ماهیت چنین
مسائلی درک نشود و از جنس مسائل رام 1شناخته
شود و پیامد خطرناک در پی خواهد داشت :نادیده
گرفته شدن فرایندهای اجتماعی و ارائه راهکارهای
کبُعدی و سادهانگار.
ت 
مسائل سیاستگذاری عمومی ذاتاًسیاستی هستند
و همه مسائل سیاستی به طور بالقوه تمایل برای
داشتن ویژگیهای بدخیم دارند .ازجمله این مسائل
جنگلها هستند که به عنوان یکی از مهمترین منابع
طبیعی تجدیدشونده نقش حیاتی در استمرار حیات
و حفظ و پایداری زیستبومها ایفا میکنند.
بسیاری از متخصصان جنگل ،اصطالح مسائل
بدخیم را در مجله جنگلداری توسط آلن و گولد
در سال  1986ب ه کار بردند .آنها معتقدند مسائل
جنگلبانی به مثابه سیستم تحلیل سیاستی است.
از نظر آنها اشکال برنامهریزی استراتژیک سیاستی
تمایل به شناسایی موضوعاتی دارند که پاسخ به
آنها به جای درست و غلط ،خوب یا بد است و این
شکل برنامهریزی قطعاً پیچیده و همچنین بدخیم
خواهد بود .این مسائل بدخیم را نمیتوان به وسیله
روششناسیهای سنتی و خوشخیم توضیح داد.
آلن و گولد با طرح این سؤال که چرا برنامهریزی
مجدد خدمات جنگل غالباً ادامه دارد؟ پاسخ
میدهند چون که قاعده توقفپذیری ندارد و نیازمند
راهحلهای غیرسنتی هستند.
از دیدگاه آنها برنامه توسعه جنگل نیازمند
1.Tame Problemes
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اجماعسازی بین حامیان ،بوروکراتها و سیاستمداران
است .مسائل بدخیم تقریباً هرگز به وسیله بهترین
ب شده حل نمیشوند ،اما
راهحل منطقی انتخا 
اغلب به وسیله انتخاب راهحل رضایتبخش انجام
میشوند.
مردم ،کلید اصلی در ساخت مسائل بدخیم
و کسانی هستند که میتوانند این مسائل را حل
کنند .تأکید بر مردم درون سازمان و همچنین
اشخاص بیرونی به عنوان عنصر مرکزی در برخورد
موفقیتآمیز با مسئله بدخیم شناخته میشوند( (�Al
.)len and Gould, 1986: 21-23
بر اساس گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد،
تمامی افراد بشر برای برخورداری از یک زندگی
خوب ،سالم و ایمن ،متکی به اکوسیستمها هستند.
ایران به عنوان یکی از پانزده کشوری است که دارای
ناپایدارترین شرایط بوم شناختی است.
اعالم شاخص جهانی عملکرد زیستمحیطی در سال
مبین آن بود که ایران در بین  132کشور جهان
ّ 2013
با کسب نمره  42/73در مقام  114قرار گرفته است.
در سال  2016با نمره  66/32در مقام  ،105در سال
 2017با نمره  58/16در مقام  ،80در سال  2018با نمره
 58.16در ردیف  ،80در سال  2020با نمره  48در مقام
 67قرار گرفته است (.)epi.envirocenter.yale.edu
همچنین در شمار ده کشور اول دارای
نگرانکنندهترین چالشهای زیستمحیطی کره
زمین ،همچون فرسایش خاک ،جنگلزدایی،
فرونشست آبهای زیرزمینی ،نابودی تاالبها و
بیابانزایی جای دارد (اصلیپور ،شریفزاده:1393 ،
.)259
بر اساس گزارشهای کمیته ملی توسعه پایدار
سازمان حفاظت محیطزیست ،هر ثانیه 360

مترمربع و هر پنج سال یک میلیون هکتار از سطح
جنگلها و مراتع کشور تخریب و سالیانه  63هزار
هکتار از وسعت جنگلهای کشور کاسته میشود
(گزارش توسعه پایدار زاگرس.)۵۵ :۲۰۱۱ ،
مسائل سیاستگذاری بدخیم و در این مقاله
مسئله جنگل ،ماهیت اجتماعی دارد و هر اقدام
اصالحی در این عرصه به ناگزیر با توزیع منافع و
هزینههایی برای گروههای مختلف همراه است.
اصالحات در بخش جنگل ،نیازمند تحلیل هزینهها
و فایدههای آن با رویکردی فرابخشی ،تشریح آنها
برای همه گروهها از طریق فرایندهای مشارکتی،
شکل دادن به گفتوگوهای دائمی میان ذینفعان
از طریق سازوکارهای اعتمادساز ،تغییر اختیارات و
وظایف کنشگران و بهویژه آمادگی برای تغییر جدی
در اختیارات دولت و قدرت سیاسی و شکل دادن به
چشماندازی امیدبخش از تغییر است.
رسیدن به این اهداف نیازمند تدوین
سیاستگذاری جنگل است .از این رو ،سؤال اصلی
تحقیق این است که اصول الزم برای سیاستگذاری
جنگلهای شمال وداللتهای راهبردی آن چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید به سؤاالت فرعی زیر نیز
پاسخ داد :مسائل بدخیم و مختصات آن چیست؟
سیاستگذاری جنگل چیست؟ حکمرانی جنگل در
ایران چگونه است؟
آنچه ضرورت این تحقیق را نشان میدهد ،اندک
بودن شواهد تجربی و نظری درباره موضوع مورد
بحث است .بررسی مسائل سیاستگذاری جنگلها و
خصوصاً سیاستگذاری جنگلهای شمال به صورت
مسئلهای بدخیم و تدوین اصول راهبردی آن کاری
به فراخور مهم است ،اما در این زمینه کار تحقیقاتی
انجام نگرفته است.

وحید آرایی و همکاران .سیاستگذاری جنگلهای شمال ایران به مثابه مسأله سیاستی بدخیم؛ داللتهای راهبردی

329

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

برشمردند که عبارتاند از:

 .1ادبیات موضوع
 .1.1ماهیت و ویژگیهای مسائل بدخیم

مسائل بدخیم ،شامل زنجیرهای از حوادثي هستند
كه با هم ارتباط و وابستگی متقابل دارند ،علیرغم
اینکه ظاهرشان بدون ارتباط است .مفهوم مسائل
بدخیم 2به مسائل مقاوم ،پیچیده و تکراری اشاره
دارد که ناقص توصیف شده است و به نظر میرسد
ملزومات رقابتی و تغییری داشته باشد (Burns et
.)al, 2 :2012
نخستین بار وبر و ریتل در سال 1973مسائل
بدخیم را مطرح کردند .این نویسندگان ،مخصوصاً
قضاوت مشکالت اجتماعی را همچون بدخیم در
نتیجه تفاوتهای اصلی در ماهیت پدیده اجتماعی
میدانند .اصطالح مسائل بدخیم برای اشاره به
مسائلی که سخت تعریف و ذاتاً غیرقابلحل هستند
(کریمی.)5 :1397،
آنها همچنین پیشنهاد میکنند که مسائل
بدخیم عموماً مربوط به مسائل حکومتی ،اجتماعی
و برنامه سیاستی هستند .مسائل اجتماعی مدرن،
همچنان بدتعریف ،به هم پیوسته و متکی به
قضاوتهای سیاسی به جای اطمینان علمی مشاهده
هستند.
نمونههایی از مسائل بدخیم که در ادبیات علمی
مورد توجه قرارگرفتهاند ،عبارتاند از :فقر ،نوسازی
شهری ،طراحی برنامه درسی مدرسه ،آموزش،
سیاستهای زیستمحیطی و منابع طبیعی (Rittle
.)and Webber, 1973: 136
ریتل و وبر برای مسائل بدخیم ده ویژگی
2. Wicked Problems
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 .1هیچ صورتبندی مشخصی از مسئله بدخیم
وجود ندارد و اطالعات الزم برای شناخت مسئله،
به ایده متناظر با حل مسئله بستگی دارد .تعریف
مسئله ،خود مسئله است و فهم مسئله و فهم راهحل
مالزم یکدیگر هستند.
 .2مسائل بدخیم ،قاعده توقف ندارند و به خاطر
زمان ،هزینه یا ارزشها راهحل متوقف میشود.
برنامهریز درنهایت بیان خواهد داشت« :این به اندازه
کافی خوب است» یا «این بهترین کاری است که من
میتوانم درون محدودیتهای پروژه انجام دهم»یا
«من این راهحل را دوست دارم».
 .3راهحل مسائل بدخیم ،درست یا غلط نیستند،
بلکه خوب یا بد از دیدگاه ذینفعان هستند .ارزیابی
راهحلهای پیشنهادشده همچون «خوب» یا «بد»
یا احتماالً چون «بهتر یا بدتر» یا «رضایتبخش»3
یا «خوب» است.
 .4آزمون صریحی برای ارزیابی پیامدهای راهحل
وجود ندارد ،موجی از پیامدها در پس هر راهحلی
خوابیده است.
 .5فرصت برای آزمون و خطا وجود ندارد و هر
بار تالش برای حل مسئله ،پیامدهای سنگین دارد.
هر راهحلی«عملیات یک ضربهای »4است .هر راهحل
اجرایی نتایجی دارد.
 .6مجموعه مشخصی از راهحلهای بالقوه قابل
شمارش در میان نیست.
 .7هر مسئله تقریباً منحصربهفرد است و از اینرو
انتقال راهحلها ،الزاماً درست نیست.
3. Satisfying
4. One-Shot Operation
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 .8هر مسئله بدخیم میتواند نشانه مسئله دیگر
مورد مالحظه قرار گیرد .مسئله تا زمانی که راهحل
آن پیدا نشده ،قابل تعریف نیست .کسی نمیتواند
مسئله را تعریف و بعد آن را حل کند.

راهبرد مقتدرانه مسئله به بعضی گروه (یا فرد)
در ُ
مربوط میشود که فرایند حل مسئله را بر عهده
میگیرند،درحالیکهدیگران به پذیرش تصمیماتش
موافقت میکنند.

مسائل میتواند همچون اختالفات میان وضعیت
آنچه هست و آنچه باید باشد توصیف شود.

شناسایی این مجموعه کوچک ذینفعان ممکن
است بر دانش و تخصصشان ،موقعیت سازمان در
سلسله مراتب ،اطالعات یا قدرت اجباری متکی
باشد .استراتژیهای رقابتی جستوجو برای قدرت،
نفوذ و سهم بازار ذینفعان 8در پیگیری این استراتژی
عموماً خروجی برنده بازنده را فرض میگیرد و از
ایجاد ایدههای جدید و نوآوری و ارائه انتخاب حمایت
میکند.

 .9وجود یک اختالف که نمایانگر مسئله بدخیم
است ،میتواند به روشهای متعدد توضیح داده شود.
انتخاب توضیح ،تعیینکننده مسائل است .سطح
مسئله بیشتر به تحلیلگر تا ذات مسئله بستگی دارد.
 .10برنامهریز (سیاستگذار) حق اشتباه ندارد.
برنامهریزان مسئول نتایجی از اقداماتی که انجام
میدهند ،هستند (Rittle and Webber, 1973: 136-
.)144
از سویی ،کمسیون خدمات عمومی استرالیا
ویژگیهای مربوط به مسائل بدخیم را بدین صورت
برمیشمرد که :آنها تعریف سختی دارند ،وابستگی
متقابل یا چند علتی دارند ،تالش برای شناسایی
آنها ممکن است عواقب پیشبینی نشدهای داشته
باشد ،مسائل اغلب پایدار نیستند ،هیچ راهحل روشن
ندارند ،به لحاظ اجتماعی پیچیدهاند ،مسئولیت یک
فرد یا رشته و سازمان واحد نیستند و شامل تغییر
رفتار فردی و اجتماعی هستند (Australian Public
.)Service, 2007
با توجه به ویژگیهای بیانشده برای مسائل
بدخیم سیاستی ،جهت مواجهه و مقابله با این مسائل
راهبرد وجود دارد که عبارتاند از :مقتدرانه،5
سه ُ
رقابتپذیر،6همکاریجویانه.7
5. Authoritative
6. Competitive
7. Collaborative

راهبرد همکاری قدرت در میان اکثریت
در ُ
ذینفعان پراکندهبخشی از راهحل این مشکل شامل
تغییر رفتار پایدار توسط بسیاری از ذینفعان و یا
شهروندان است و راهحل برنده برنده حاکم است
(.)Roberts, 2011: 1-7
همانگونه که در راهبردهای مواجهه با مسائل
بدخیم بیان شده ،راهبرد همکاریجویانه به
دلیل مشارکت دادن تمام ذینفعان و کنشگران
مرتبط با مسئله ،راهبرد موفقی است .این راهبرد
همکاریجویانه را میتوان در حکمرانی جنگل که
مرتبط با مسئله مورد بررسی تحقیق حاضر است،
توجو کرد.
جس 
 .2.1حکمرانی جنگل

پيوند حكمراني خوب و توسعه انساني پايدار بر
اصولي چون مشاركتجويي ،پاسخگويي و ارتقاي
حقوق بشر تأكيد میکند .ادبیات حکمرانی بر
تعامل بین جامعه مدنی و بخش خصوصی داخلی و
8. Market Share—Stakeholders
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حتی بازیگران فراملیتی تأکید دارد .این مدل باعث
میشود بازیگران تالشهای خود را برای محدود
کردن تعریف مشکل عمومی و انتخاب ابزار ،شبکهها
و مرزهای سیاست انجام دهند( (�Dlamini & Montou
.)roy, 2017
تالش برای تقویت حکمرانی جنگل دربرگیرنده
مشارکت زیادی از ذینفعان ،مدیریت منازعه مرتبط
با جنگل و نهایتاً اصالح نهادی است (Fao, 2019:
.)xxviii
حکمرانی جنگل به طور فزایندهای مسئلهای
پیچیده است و ایجاد ابزارهایی جهت ارزیابی و پایش
ظرفیت فرایند حکمرانی برای برخورد با چنین
پیچیدگی حیاتی است .بانک جهانی در سال ،2009
پنج بلوک یا ستون برای چارچوب حکمرانی جنگل
تدوین کرده است:
الف) شفافیت ،پاسخگویی و مشارکت عمومی:
شفافیت در بخش جنگل ،عدم تمرکز ،واگذاری و
مشارکت عمومی در مدیریت جنگل ،پاسخگویی
مسئوالن جنگل به ذینفعان و پاسخگویی درون
سازمانهای جنگلی.
ب) ثبات نهادهای جنگلی و مدیریت منازعات:
پایداری کلی مؤسسات جنگلی و مدیریت منازعات
بر سر منابع جنگلی.
ج) کیفیت مدیریت جنگل :تمایل به مسائل بخش
جنگل ،ظرفیت و کارآمدی سازمانهای جنگل،
کنترل فساد درون بخش جنگل و نظارت و ارزیابی
جنگل.
د) انسجام قانونگذاری جنگل و حاکمیت قانون:
کیفیت قانونگذاری داخلی جنگل ،کیفیت اجرای
قانون جنگل ،کیفیت قضاوت جنگل و حق مالکیت
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حقوق به رسمیت شناخته شده  /احترا م شده /
اعمال میشود.
ه) بازده اقتصادی ،انصاف و انگیزهها :حفظ
یکپارچگی اکوسیستم استفاده از جنگل پایدار،
انگیزه برای استفاده پایدار و مجازات برای نقض
قیمت محصوالت جنگل ،تجارت تجاری چوب و
جنگل تجاری ،تخصیص عادالنه مزایای جنگل و
مؤسسات بازار و درآمد و هزینههای جنگل (World
.)Bank 2009
با توجه به مطالب بیانشده میتوان ارتباط بین
مسئله بدخیم با حکمرانی جنگل را در شکل زیر
ترسیم داشت( :تصویر شماره )1
بر اساس این رابطه میتوان به سیاستگذاری
در حوزه جنگل مبادرت ورزید .حکمرانی جنگل
به مثابه راهبردی موفق جهت مواجهه با مسئله
بدخیم سیاستی ،نیازمند اتخاذ سیاستگذاری
در حوزه جنگل است .در ذیل به چیستی و هدف
سیاستگذاری جنگل به عنوان یکی از شاخههای
سیاستی در سیاستگذاری عمومی اشاره میشود.
 .3.1چیستی و هدف سیاستگذاری جنگل

سیاستهای عمومی جلوههای عملی سیاستها
هستند .خلل و ضعف در آنها نشانه وجود نابسامانی
در اینها است .اثربخشی و کارآمدی آنها در میان
مردم دلیلی بر وجود بنیاد مستحکم این سیاستها
است (وحید.)80 :1398 ،
ازجمله این سیاستهای عمومی میتوان به
سیاستهای جنگل اشاره داشت .سیاستگذاری
جنگل رابطه بین مردم و جهان طبیعی و یک توافق
مذاکرهشده میان حکومت و ذینفعان درباره اهداف
به اشتراک گذاشته برای جنگلهای کشورها است.
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نگرش همکاری جویانه یبن

دولت ،جامعه مدنی و بخش
خصوصی
تغییر رفتار دولت ،جامعه

اعتمادسازی

مدنی ،بخش خصوصی

حکمرانی جنگل به مثابه
رهیافت مقابله با مسئله
بدخیم

نگاه کل نگر و تأکید بر

نهادسازی کارآمد

توسعه پایدار

یادگیری و آموزش
اجتماعی

تصویر  .1رابطه داللتی راهبرد حکمرانی جنگل
(منبع :یافتههای نویسندگان)

شکل  :1رابطه داللتی راهبرد حکمرانی جنگل

حکمرانی
ورزید.
در حوزه جنگل
گذاری
گذاری سی
میتتوان به
رابطه
سویاین
براساس
جنگلهایی
عمودی و ارزش
ساختار
مبادرتمثل
پیچیدگیهایی
راهنمای
استیک
جنگل
سیاس
دیگر،
از
اغلب با
معنوی
فرهنگی،
شناختی،
ی
زیبای
قبیل
از
و
جنگل
از
استفاده
و
مدیریت
برای
استراتژیک
به مثابه راهبردی موفق جهت مواجهه با مسئله بدخیم سیاستی ،نیازمند اتخاذ سیاستگذاری در
اکوسیستمهای جنگل برای مدیریت جنگل تأثیر
درختان است و دربرگیرنده قوانین و مقرراتی است
شاخه
از
یکی
عنوان
به
جنگل
ی
گذار
است
ی
س
هدف
ذیل به
میگذارد و فاکتورهای زیستمحیطی ،اجتماعی،
چیستیرا وهدایت
های ملی
باشد.درجنگل
جنگل ومیمدیریت
حوزهحفاظت
که
اقتصادی و سیاسی سطح ملی نیز بر توسعه
.)Husch,
کند (4
استگذاری عمومی اشاره میگردد.
1987:در سی
سیاستی
های
دستورالعملهای مدیریت جنگل و ابزارها و فرایندها
مقررات دولتی جنگل معموالً برای جلوگیری از
 .2.2.1چیستی و هدف سیاستگذاری جنگل برای قرار دادن دستورالعملهای سیاستی به عمل
استخراج منابع و محافظت طوالنی مدت ارزشهایی که
اثرگذار هستند.
ایجاد شده
عمومییشود،
بازار تأمین نم
مقرراتها هستند .خلل وضعف در آنها نشانهوجود
است.سیاست
عملی
جلوههای
وسیلههای
سیبهاست
ضعیف اغلب مرتبط با اجرای ضعیف ،فساد و سیستمهای
تأثیر این فاکتورها برای تصمیمات مالکان و
نابسامانی دراینهااست.اثربخشی و کارآمدیآنها در میان مردمامارهای بر وجود بنیاد مستحکم
قانونی ضعیف کشورها است .این فاکتورها برای فهم
استفادهکنندگان جنگل درباره سازگاری و قبول
است؛یتوان
عمومی م
استهای
اینت سی
.)80 :1398
(وحید،
هامتیباشد
است
این سی
ای برای
گذاری و پایه
سیاس
اثربخشی
بنابراینبهبافت
جنگل مهم
گذاری
تصمیمات واز جملهسیاس
سیاستی
سیبرنامه
یککشور
در هر
سطح ملی
سیاست
طبیعی و
جنگلو درجهان
گذاریمردم
رابطه بین
افزایشی جنگل
جهتگذار
مناسباست
داشت.سی
ابزارهایاشاره
هاییبهترجنگل
استها
پایداری جنگل است (.)World Bank, 2004
فرصتها و چالشهایی برای توسعه ،اجرا و پیامدهای
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مقررات سیاستگذاری ارائه میدهد
.)and Cubbage, 2012: 357-358

(Mcginley

از اینرو ،دالیل اهمیت توسعه سیاستگذاری
جنگل را میتوان شامل موارد ذیل دانست :مالکیت
ذینفع جنگل منجر به بهبود اجرای سیاستگذاری
جنگل میشود ،ایجاد گردهمایی برای مذاکره بر
منافع متعارض ،سازنده چشمانداز مشترک برای
راهنمایی آینده تصمیمات و اقدامات ،هدایت و
راهنمایی چارچوبهای نهادی منسجم و ابزارهای
سیاستی ،ازجمله شامل قانون جنگل و راهنمایی
توسعه استراتژیها برای پاسخگویی به موضوعات در
حال ظهور است (.)Fao, 2016
سیاستگذاری دولتی جنگل بر سازمانهای
خصوصی و افرادی که از منابع جنگل استفاده
میکنند ،اثراتی دارد .بدون بیان آشکار سیاستها،
اعمال سیاستها ممکن است اثرات منفی هم بر
دولت و هم بر مردم بر جای گذارد .درون دولت
باعث تردید و فهم مبهم درباره مجموعه قوانین و
همچنین ابهام از وجود سازمانهای ساختاریافته
کافی میشود.
سازمانهای دولتی ممکن است مخاطرات ناسازگار
ی خود
و متغیرهای غیرقانونی در برنامههای کار 
ایجاد کنند که این تصمیمات متناقض باعث ایجاد
آشفتگی درون سازمان جنگل و بین مردم میشود.
درنهایت سیاستگذاری اثرات وسیعی بر
فعالیتهای جنگلبانی از قبیل توسعه جوامع
روستایی ،کشاورزی ،حفظ محیطزیست ،تأمین آب
و موارد دیگر دارد (.)Husch, 1987: 5-6
شکلی که بازیگران مختلف برای صورتبندی،
تعریف و اجرای سیاستگذاری جنگل ایفا میکنند،
بستگی به سیستم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
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هر کشور دارد .بدون توجه به شکل دولت ،اجرای
سیاستگذاری جنگل نیازمند شرکتکنندگان و
پذیرش جمعیتی که مقامات و سازمانهای دولتی
هستند ،است.
جهت موفقیت در تدوین و اجرای سیاستگذاری
جنگل ،مقامات دولتی باید تقاضای کسانی را که بر
سیاستگذاریاثرگذارند،دریافتکنند.شرکتکنندگان
اصلی در تعیین و اجرای سیاستگذاری جنگل مقامات
دولتی ،گروههای ذینفع ،احزاب سیاسی ،رسانه
جمعی ،نهادهای فنی و مالی چندجانبه و یک جانبه
هستند .میزان موفقیت این سیاستگذاری بستگی به
نقش کارکردی همه ذینفعان دارد (Muhammed et
.)al, 2008: 206-208
مهمترین فعالیتها و مسائلی که برسیاستگذاری
جنگل اثرگذار است را میتوان به حفظ ،تولید،
مدیریت ،اداره و استفاده از جنگلها ،حفظ محیط
زیست ،صنایع جنگل و بازاریابی تولیدات جنگل
طبقهبندی کرد (.)World Bank, 2006
با توجه به مطالب فوق میتوان به هفت اصل
جهانی که توسط فائو در سال  2001برای
سیاستگذاری پایدار جنگل ارائه شده ،به صورت زیر
اشاره کرد( :تصویر شماره )2

 .2یافتههای پژوهش
 .1.2جنگلهای شمال ایران

جنگلهاي ايران كه  8/8درصد مساحت كشور
را تشكيل ميدهند ،از نظر مديريتي به دو گروه
جنگلهاي شمال و جنگلهاي خارج از شمال تقسيم
ميشوند .جنگلهاي شمال به تمام ناحيه رويشي
هيركاني و خزري اطالق ميشود و جنگلهاي خارج
از شمال نيز در چهار ناحيه رويشي ديگر قرار دارند.
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میزان منابع
جنگل

کارکردهای

تنوع زیستی

تولیدی منابع
جنگل

سیاستگذاری

کارکردهای

جنگل

حفاظتی منابع
جنگل

چارچوب قانونی،
سیاستی و نهادی

کارکردهای
اجتماعی-
اقتصادی

بهداشت جنگل

اصول سیاست)source: (Fao,2001
جنگل شکل
گذاری
source:2)2001
جنگل (،Fao
تصویر  .2اصول سیاستگذاری

جنگلی معادل  ۲۲۵هزار و  ۵۰۰هکتار است (مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1394 ،

سرانه جنگل در كشور  0/17هكتار است
.2.2.2جنگلهای شمال ایران
درحالیکه سرانه جهاني جنگل  0/62هكتار است.
کشور را تشکیل میدهند ،از نظر مدیریتی به دو گروه
مساحت
ضرورت8/8
ایران که
احيا و
درصد حفظ،
توجه به
هایآمار
جنگلاين
مقايسه
چنانچه کل مساحت جنگلهای ایران بر اساس
(سازمان
هایيدهد
نشان م
كشور را
هایلهاي
جنگلجنگ
توسعه
ناحیه
 10692بههزارتمام
های شمال
جنگل
شمال تقسیم
خارج از
جنگل
شمال و
بوده
هکتار
،2015
شوند.سال
اعالممیفائو در
جنگلها و مراتع کشور.)1399 ،
سهم
همچنیندراز این
.)Fao,
است (
چهارآمارناحیه
شمال نیز
 2015:از
های11خارج
رویشی هیرکانی و خزری اطالق میشود؛ و جنگل
جنگلهای شمال  1939.494هزار هکتار است
جنگلهای شمال در استانهای گیالن ،مازندران
رویشی دیگر قرار دارند .سرانه جنگل در کشور  0/17هکتار است درحالیکه سرانه جهانی
(.)Fao a, 2015: 7-9
و گلستان به صورت نواری با طول تقریبی هشتصد
هست .کیلومتر
هکتار هفتاد
عرض0بیست تا
کیلومتر
دارند ضرورت توجه به حفظ ،احیا و توسعه جنگلهای
استقرارآمار
مقایسه این
جنگلو /62
مدیریت جنگل و محافظت از تنوع زیستی در
(سازمان جنگلها و مراتع کشور.)20-22 :1392 ،
کردهیکه
انتخاب
چندینیراهبرد
ایران ،تا ب ه
استانها
شمال در
حالجنگلها
.)1399
کشور را نشان میدهد (سازمان جنگلها و مراتع کشور
اطالعات نقشههای دورهای جنگلهای شمال
عبارت است از:
گیالن ،مازندران و گلستان به صورت نواری با طول تقریبی  800کیلومتر و عرض  20تا 70
نشان میدهددر طول شصت سال گذشته ،مساحتی
الف) طرح ساماندهی خروج دام از جنگل :این
شمالمراتع کشور.)20-22 :1392،اطالعات نقشههای
جنگلها و
سازمان
دارند (
کیلومتر
جنگلهای
هکتار از
استقرار۲۰۴
 ۱۵هزار و
معادل
طرح بهعنوان طرح توسعه منطقهای با هدف حفظ و
است.
شده
کاسته
اجتماعی و ۲۰۴
وضعیت ۱۵هزار
مساحتی معادل
دورهایجنگلهای شمال نشان میدهد در طول  ۶۰سال
اقتصادی
گذشتهل،ها و بهبود
احیای جنگ
کاسته سال
شمالتا پایان
۱۳۳۴
همچنین از
کشور
13۹۴شمال
ساللهای
در جنگ
۱۳۷۱
سالدر سال
دامداران
مجموع
پایان
 ۱۳۳۴تا
.13۹۴همچنین از
شده است
سالهای
جنگل
هکتار از
مجموع کاهش سطوح جنگلی در شمال کشور ۲۴۰
به مرحله اجرا درآمد.
سطوحهزار و  ۷۰۴هکتار و مجموع سطوح افزایش سطوح
کشور ۲۴۰
هکتار وجنگلی
۷۰۴سطوح
کاهش
شمالافزایش
مجموعدرسطوح
هزار و

جنگلی معادل  ۲۲۵هزار و  ۵۰۰هکتار میباشد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای
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از اهداف این سیاست میتوان به تسریع در
زادآوری و تجدید حیات طبیعی جنگل ،حذف
عوامل اصلی تخریب ،نابودی سیر قهقرایی جنگل،
فراهم آوردن زمینههای افزایش تولید ،بازسازی
مناطق کم پوشش ،کمک به تغییر الگوهای اقتصادی
و معیشتی جوامع جنگل نشین و حذف دامداری
سنتی و کم بازده اشاره کرد (عظیمی و امیری لمر،
.)158 :1387
ب) شرکتهای تعاونی :تعاونیهای احیا و
بهرهبرداری از جنگل ،حاصل تالشهای بسیار برای
عملی کردن مشارکت مردم در مدیریت جنگلهای
کشور بودهاند که در طول دهههای  1360و 1370
در شمال کشور تأسیسشدهاند.
هدف از تشکیل تعاونیها عبارتاند از:
 -۱کاهش تدریجی سرمایهگذاری دولت -۲ ،ایجاد
اشتغال و کسب درآمد از محل فروش محصوالت،
 -3جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها-4 ،
تغییر مطلوب شیوه زندگی مردم از طریق واگذاری
امور تولیدی مرتبط در قالب شرکتهای تعاونی،
 -5جلوگیری از تجاوز و تخریب عرصههای منابع
طبیعی و جلوگیری از چرای بیرویه دام -6 ،استفاده
از تسهیالت بانکی بخش تعاون در سرمایهگذاری در
بخشهای جنگل و مرتعدر قالب شرکتهای تعاونی
تولید و  -۷توسعه و تحکیم مشارکت در تعاون
عمومی بین اقشار محروم جامعه (خزاعی:1376 ،
139؛ مرادویسی.)۱۳۹۴ ،
ج) طرح تنفس جنگل :طرح ديگری که از سوي
دولت در سال  1395اتخاذ و اجرا ميشود ،طرح
تنفس جنگلها است .بر اساس بند الف ماده 48
قانون برنامه توسعه ششم؛ ب ه منظور ارتقاي سطح
صيانت و حمايت از جنگلهاي کشور دولت موظف
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است:
«کليه قرارداد مديران طرحهاي جنگلداري که
منقضي شده يا ميشود را تمديد نکند و قراردادهاي
طرحهاي جنگلداري باقيمانده؛ زماندار و در دست
اجرا را طي سه سال اول برنامه ششم تعيين تکليف
نموده است تا به نحوي که پس از سال سوم برنامه
هيچگونه قرارداد طرحهاي جنگلداري و بهرهبرداري
صنعتي و تجاري با مجريان وجود نداشته باشد»
(برنامه ششم توسعه).
اين طرح چنين فرض ميکند که برداشت چوب
در چارچوب طرحهاي جنگلداري بايد همزمان
با کنترل عوامل متعدد تخريب ،مثل چراي دام،
برداشت چوب سوخت ،قاچاق چوب و مجوزهاي
قطع درختان و غيره انجام ميشد.
هريک از اين طرحهاي اجراشده پيامدهاي
ناخواستهاي داشتهاند ،ازجمله ميتوان به موارد ذيل
اشارهداشت :تعطيلي واحدهاي توليدي و بهرهبرداری
از جنگل ،افزايش جمعيت بيکار ،شهرنشيني و
حاشيهنشيني ،مشکالت هويتي و خود بيگانگي ،از
بين رفتن آداب و رسوم محلي ،افزايش پديده قاچاق
چوب و جنگلخواري است (فاضلي و پارسا1393 ،؛
خزاعي ،بيتا؛ محرمنژاد و مافي1385 ،؛ عظيمي و
اميري لمر.)1387 ،
براي نمونه ارزيابي طرح ساماندهي خروج از جنگل
در منطقه رضوانشهر حکايت از آن دارد که به غير
از فراهم کردن برخي خدمات عمومي ،اقدامات مهم
ديگري از قبيل ايجاد شغل و درآمدزايي در محل
زندگي جديد براي خانوارهاي مشمول اين طرح
انجام نگرفته است و اعضاي جامعه مورد بررسي
بدون داشتن درآمد پايدار و قابلاتکا در محل اجراي
طرح اسکان داده شدهاند.
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جدول  .1آتشسوزی و مجوز قطع درختان
مازندران

گلستان

گیالن

سال

آتشسوزی
(هکتار)

مجوز قطع
(مترمکعب)

آتشسوزی
(هکتار)

مجوز قطع
(مترمکعب)

آتشسوزی
(هکتار)

مجوز قطع
(مترمکعب)

1384

337/31

۷۰۰۶۸۲

119/9

۱۷۹۸۷۶

611

۱۶۷۸۸۹

1385

75/57

۶۸۸۵۱۳

254/3

۱۸۷۶۳۴

548

۱۰۲۰۲۵

1386

21/7

۷۲۰۵۲۷

51/6

۱۸۶۰۰۰

506

۱۶۲۲۹۱

1387

119/49

۶۶۴۵۸۵/۵

73/1

۱۷۰۷۰۲

373

۱۶۹۶۹۱

1388

59/59

۵۴۲۹۹۲

47/805

۱۸۲۳۴۷

107

۱۷۱۶۹۱

1389

499/06

۵۴۶۲۵۹/۵

407/57

۱۶۳۶۸۴

2690

۱۷۱۶۹۱

1390

29/935

۴۹۷۵۵۴

35/1

۱۴۹۹۵۵

49

۱۷۴۰۰۰

1391

66/12

۴۸۱۴۵۱/۳۱

124/24

۹۲۳۳۴

66

۱۸۵۴۴۸

1392

32/09

۷۴۲۳۸

73

۲۰۱۲۰۰

1393

685/8

۷۷۷۱۸

173

۲۰۲۲۳۹

1394

272/1

۶۱۷۳۱

۲۰۱۲۳۹

http://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook

درحاليکه اين افراد در زمان سکونت در جنگل،
معيشت خود را از طريق فعاليتهاي دامداري و به
طور محدودي کشاورزي تأمين ميکردند؛ بنابراين
از شيوه زندگي خود در محل قبلي ،يعني جنگل
رضايت بيشتري داشتند (عظيمي و اميريلمر،
.)170-168 :1387
در تحقيق ديگر توسط فاضلي و پارسا انجام
گرفت ،نتيجه تحقيق بازگوکننده اين واقعيت بود
که نبود مديريت مشاركتي ،وفا نکردن به تعهدات،
فقدان آموزش و آماده نكردن افراد براي ورود به سبك
جديد زندگي و رها کردن افراد كوچكرده در محيط
جديد و سركشي نكردن و مراقبت نكردن از آنان در

برابر مسائل و مشكالت جديد.
نتيجه اين امر ،ايجاد نوعي ترس ناشي از تعليق در
فضاي جديد بوده كه باعث کمکاري ،ترجيح بقاي
فردي و افزايش نارضايتي ميان کوهساريها شده
است (فاضلي و پارسا.)537-536 :1393 ،
ميتوان برداشت غيرمجاز چوب توسط قاچاقچيان
چوب که براي فروش و صادرات استفاده ميکنند
اشاره کرد .چنانکه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز مازندران در گفتوگویی اظهار کرد :در چهار سال
دولت دهم بالغ بر  231مترمکعب و در چهار سال
دولت يازدهم بالغ بر  950مترمکعب چوب قاچاق
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کشفشده است.
وي با بيان اينکه در سال  1396حدود هفتصد
مترمکعب چوب به ارزش  322ميليون تومان از سطح
جنگلهاي مازندران از قاچاقچيان کشف و ضبط شد،
افزود :سال گذشته يک هزار و  527کيلوگرم هيزم و
حدود شانزده هزار کيلو زغال غيرقانوني از قاچاقچيان
کشفشده است (ايسنا.)1397 ،
از سوي ديگر ،ميتوان به ميزان آتشسوزي و
صدور مجوز براي قطع درختان از سوي دولت نيز
اشاره کرد (جدول شماره .)1
با وجود الزام برنامه جامع صيانت از جنگلهاي
شمال ،مبني بر خروج تمام دامها از جنگل تا سال
ن اجراي آن
 1388در عمل به دليل غيرممکن بود 
در برنامه چهارم توسعه کشور ،مقرر شد  70درصد
دامها تا پايان سال  1388از جنگل خارج و 30
درصد باقيمانده پس از زمان يادشده خارج شوند.
اين طرح تا کنون به اتمام نرسيده است و مشکالتي
از قبيل همکاري نکردن جنگلنشينان ،کمبود زمين
در اراضي قابل سکونت ،کمبود اعتبارات ،ناهماهنگي
دستگاههاي اجرايي ،تقابل نگاههاي اقتصادي با نگاه
زيستمحيطي در مورد استفاده از جنگلها بين
سياستگذاران باعث عقيم ماندن اين طرح شده
است (فاضلي و محمدي پارسا.)518 :1393 ،
اداره جنگل در ایران با تهدیداتی مواجه بوده است
که میتوان آنها را چنین برشمرد :چرای بیش از
ظرفیت ،تغییر کاربری ،قاچاق فرآوردههای جنگلی،
ضعف فرهنگ عمومی منابع طبیعی ،وابستگی
معیشتی شدید جوامع مرتبط با جنگل و بهرهبرداران
به منابع جنگلی ،افزایش سریع جمعیت در ارتباط
با جنگل ،دسترسی نامناسب جوامع مرتبط با
جنگل به سوخت فسیلی ،ناپایداری سیاستهای
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حمایتی دولت از تعاونیها و تشکلهای اقتصادی،
بیتوجهی به مشارکت بخش غیردولتی (نورزاد مقدم
و همکاران.)383 :1397 ،
 .2 .2بدخيم بودگي مسئله جنگلهاي شمال

در برنامههاي پنج ساله توسعه کشور به عنوان
يک سند سياستي نمايانگر برداشت سياستگذاران
از مسائل کشور است و ميتوان تصوير ذهني آنها
را درخصوص مسئله جنگل و چگونگي صورتبندي
آن مورد بررسي قرارداد.
در قانون برنامه توسعه اول صورتبندي خاصي
درباره جنگل وجود ندارد .نخستين صورتبندي
براي جنگلها در برنامه دوم توسعه شکل يافته
است .در قانون برنامه دوم هدفهاي کالن برنامه دوم
توسعه ماده  10بر «حفظ محيط زيستي و استفاده
بهينه از منابع طبيعي کشور» تأکيد دارد.
بند  1اين ماده بر حفظ ،توسعه و بهرهبرداري
اصولي از منابع طبيعي اشاره ميکند و از سوي
ديگر ،در بند  10اين ماده نيز بر حفظ و احيای
منابع طبيعي تجديدشونده با توجه به ضوابط
زيستمحيطي اشاره ميکند.
تبصره  81برنامه دوم راهحلهاي (جستوجوي
مسئله) ارائه دادهشده جهت حفظ ،احيا ،توسعه و
بهرهبرداري از منابع طبيعي،دولت را مکلف به« :تأمين
سوخت موردنياز عشاير در شعاع پنج کيلومتري با
قيمتهاي رسمي کشور ،الزام بهرهبرداران از منابع
ملي نسبت به بازسازي آن ،ساماندهي خروج دام از
جنگلها و تجميع جنگلنشينان و گماردن بخشي از
نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگلها و مراتع
کشور و آموزش و تجهيز آنها» است.
فصل دوازدهم سياستهاي زيستمحيطي برنامه

وحید آرایی و همکاران .سیاستگذاری جنگلهای شمال ایران به مثابه مسأله سیاستی بدخیم؛ داللتهای راهبردی

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

سوم توسعه ،جهت بهرهبرداري از منابع طبيعي
کشور بايد بر اساس توان بالقوه صورت گيرد .بدين
منظور دولت بايد روند رشد و بهرهبرداري پايدار از
منابع را با اجراي طرحهايي از قبيل«تعادل دام و
مرتع ،خروج دام از جنگل ،تأمين علوفه دام و سوخت
جنگلنشينان ،عشاير و روستاييان ...نهادينه کردن
مشارکت مردم در برنامهريزي ،تصميمگيري و اجرا»
ترتيبي اتخاذ کند که تعادل محيطزيست حفظ
شود .ماده  69برنامه چهارم توسعه «دولت مكلف
است برنامه حفظ ،احيا ،اصالح ،توسعه و بهرهبرداري
از منابع طبيعي تجديدشونده را با:
الف) خروج دام از جنگل و ساماندهي
جنگلشناسي شمال
د) توسعه زراعت چوب ،حذف تعرفه واردات
چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب
ه) توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دستكاشت
ز) پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور
ح) پوشش كامل سوخترساني به عشاير،
جنگلنشينان و روستایيان
ط) گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج
محلي در حفاظت از جنگلها».
ماده  148قانون برنامه پنجم توسعه بيان
ميدارد «دولت مکلف است جهت اصـالح الگـوي
بهرهبرداري از جنگلها ،مراتع و آبوخاک اقدامات
زير را انجام دهد:
الف) جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي
تجديدپذير ب ه جاي سوخت هيزمي
ب) توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق
چوب و محصوالت جنگلـي و مرتعي و حذف تعرفه

واردات چوب و امکان واردات چوب عملآوري نشده
ج) ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به
روش صنعتي
د) ساماندهي ساختوساز در مناطق جنگلي بر
اساس قوانين و مقررات ذيربط
ه) توسعه جنگلهاي دستکاشت».
ماده  38قانون برنامه ششم توسعه دولت را
مکلف ميکند ،اقدامات زير را جهت حفاظت از
محيطزيست انجامدهد:
بند «ج» :تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري
و اطفاي حريق در عرصه تحت مديريت سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت
محيطزيست با همکاريدستگاههاي اجرايي ،نظامي
و انتظامي
«ح» :احيا ،توسعه و غنيسازي جنگلها
«ر» :ارتقاي پوشش صددرصد حفاظت از
جنگلها ،مراتع و اراضي ملي و دولتي با مشارکت
جوامع محلي ...تعادل بخشي دام و مرتع
بند «ف» -1-هرگونه بهرهبرداري چوبي از درختان
جنگلهاي کشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون
برنامه ممنوع است.
مسائل بدخيم همچنين شامل تغيير رفتار فردي
و اجتماعي است .يکي از عوامل اصلي در تخريب
جنگلها عدم آگاهي مردم است .بهطوريکه بدون
افزايش سطح آگاهي مردم در صيانت و حفظ جنگل
هيچ برنامه اصالحي اجرا نخواهد شد.
با افزايش سطح فرهنگ و آموزش مردم که باعث
تغيير نوع نگاه آنها به جنگل ميشود ،ميتوان
اميد به حفاظت از جنگلها داشت .بند الف ماده
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 60قانون برنامه چهارم توسعه« :سازمان حفاظت
محيطزيست مکلف است ....« :ارتقاي آگاهيهاي
عمومي و دستيابي به توسعه پايدار ب ه منظور حفظ
محيطزيست و با تأکيد بر گروههاي اثرگذار». ...
امروزه اغلب مشکالت و تنگناهاي زيستمحيطي،
صرفاً يک موضوع محلي يا حتي ملي به شمار
نميآيند ،زيرا با توجه به وابستگي متقابل و غيرقابل
تفکيک محيطزيست با مباحث کالن اجتماعي از
جمله اقتصاد ،فرهنگ ،توسعه ،سياست و بسياري
ديگر از جنبههاي مادي و معنوي حيات انسانها به
شمار آيد.
مسائل بدخيم زماني ايجاد ميشود که مرزهاي
نظام مسائل به مسائل اجتماعي سياسي و اخالقي
معنوي مربوط ميشوند .اينها نوعي مسائلي هستند
که براي آنها «راهحل» وجود ندارد .استراتژيها
براي مقابله با مسائل وقتي ارزشها به اشتراک
گذاشته ميشوند ،ميتواند نسبتاً ساده باشد.
مسائل بدخيم نيازمند بررسي مجدد رويکردهاي
مديريتي است که ميتواند متخصصان منابع را فراتر
از استراتژيهاي حل مسئله سنتي و حتي فراتر از
مناطق راحتي خود سوق دهد .در اين قسمت با تکيه
بر آراي ريتل و وبر درباره ويژگيهاي مسائل بدخيم
و سياستگذاري جنگل به منزله مصداق بارز آن به
داللتهاي سياستگذاري جنگل اشاره ميشود.
نکته اول در جهت آغاز فرايند سياستگذاري اين
است که راهبرد کلي در مواجهه با سياستگذاري
جنگل به مثابه موضوعي بدخيم ،وجود رهيافت
همکاري جويانه در برابر الگوهاي اقتدارگرايانه و
رقابتي در فرايند چرخه سياستگذاري است.
براي اينکه اساساً سياستگذاري جنگل فرايندي
پيچيده و ژانوسي است که با مشارکت ذینفعان
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مختلف صورتبندي ميشود .در راهبرد اقتدارگرايانه
مواجه با مسائل بدخيم که فرايند سياستگذاري را
در حوزه صالحيت نخبگان و گروههاي برخوردار از
موقعيت سازمانيدر سلسلهمراتب ،اطالعات يا قدرت
اجبارآميز ميداند و اراده و تمايالت ذینفعان ديگر را
در اين فرايند دخيل نميکند.
همچنين در راهبرد رقابتي فرايند سياستگذاري
که در جستوجوي قدرت ،نفوذ و الگوي رفتاري برد
باخت بين بازيگران است که باعث افزايش احتمال
وقوع منازعه بين ذینفعان و بازيگران درگير در
فرايند جنگل را به دنبال دار د ،چندان با مفهوم
سياستگذاري جنگل سازگاري ندارد ،اما راهبرد
همکاريجويانه به مثابه اثربخشترين راهبرد برخورد
با مسائل بدخيم داراي راه حل برنده برنده با حضور
ذینفعان زيادي است.
اين راهبرد با منطق حکمراني جنگل نيز قرابت
معنايي دار د که شهروندان را در شناخت مسائل
اصلي سياسي و تهيه راهحلهاي مواجهه با مسئله
صاحب حق و داراي مسئوليت ميشناسد .مشارکت
ذینفعان ،شفافيت و پاسخگويي ظرفيت و اقدام
ذینفعان براي حکمراني جنگل مهم هستند.
شاخص حکمراني جنگل اين است که تا چه حد
تمام بازيگران با منافع در جنگلها قادر به شرکت
در تصميمگيري در مورد جنگلها هستند؛ يکي
ديگر از شاخصها کيفيت و دسترسي اين مشارکت
است .اندازهاي که معايب يا آسيبپذيري بخشهايي
از جامعه ،مانند زنان ،مردمان بومي ،جوانان و
سالخوردگان ،قادر به شرکت در اين فرايندها هستند،
بهويژه مهم است.
دولت ميتواند با ايجاد فرايندهاي گفتوگو که
در آن همه بازيگران ميتوانند نظرات ،انتظارات
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و نگرانيهاي خود را بيان کنند ،نقش مهمي ايفا
ميکنند (.)Fao, 2018: 3
اصل سياستگذاري مسئله بدخيم که ناظر بر
تغيير رفتار افراد درگير در مسئله است ،ازجمله
اصول مهم در سياستگذاري و حکمراني جنگل
مشارکت عمومي ذینفعان در امور و مديريت
جنگل و همچنين در مديريت منازعات بر سر منابع
جنگل است و بدون حضور ذینفعان و مردم امر
سياستگذاري ناتمام و بينتيجه خواهد ماند.
مديريت جنگل ،با استفاده از منابع مختلف
زمين و فشار سازماني ،ميتواند به عنوان يک
مسئله بدخيم محسوب شود .مديريت پايدار جنگل
اغلب مناقشهآميز و مستلزم گفتوگوی مداوم و
همکاري بين بخشهاي مورد عالقه که ممکن است
مالکين زمين ،دانشمندان علوم طبيعي و اجتماعي،
سياستگذاران و شهروندان باشد.
مسئله اساسي مديريت پايدار جنگل مالکيت
زمين است که به طور مستقيم به مديريت جنگلها
و ارائه خدمات اکوسيستم جنگل مربوط ميشود.
مديريت سنتي منابع جنگلي در زمان پيش
از صنعتي به طور عمده توسط دو نيروي محرکه
شکل گرفت :عوامل اجتماعي اقتصادي (به عنوان
مثال تقاضا براي منابع) و شرايط محيطي .پس از آن
مديريت جنگلداري مدرن در قرن هجدهم و نوزدهم
معرفي شده بود ،بهرهبرداري جنگل تحت حکمراني
رسمي نهادي قرار گرفت.
توسعه نهادهاي رسمي (مث ً
ال جنگلداري دولتي،
وزارت جنگلها) و اعمال ارزشهايشان (مث ً
ال اولويت
دادن به توليد چوب و درآمد مالي ،تغيير ساختار
سازههاي جنگل و سادهسازي ترکيب زيستي آنها
با توجه به برنامههاي مديريت جنگل محدود کردن

دسترسي به جنگلها) ،تغيير چشمانداز مديريت
تغييريافته چشماندازها و متناقض با مديريت جنگلهاي
سنتي بوده است (Samojlik et al, 2016: 904).
از سوي ديگر ،وجود راهبرد همکاريجويانه در
برابر رهيافت خطي به سياستگذاري قرار ميگيرد.
همانگونه کهدر ويژگيهاي مسئله بدخيم بيان شد،
اين مسائل داراي اهداف متعارض حل مسئله ،وجود
ذینفعان متعدد با منافع متعارض که هماهنگسازي
اين کنشگران بر پيچيدگي اجتماعي آن ميافزايد،
شيوع و گسترش عرصههاي آن و نیز سازمانهاي
تخصصي با منافع متعارض است.
بخشي از بدخيمبودگي سياستگذاري جنگل در
تعامل بين عوامل علّي (طبيعي ،انساني ،سازماني،
قانوني و علمي) ،اهداف متضاد سياستي ،وجود
اختالف و تعارض منافع بر سر راهحلهاي مناسب
و نهايتاً پيچيدگيهاي اجتماعي اين مسائل نهفته
است .همچنين فهم درست مسئله ،مستلزم توجه
به ديدگاه سازمانهاي تخصصي متعدد و ذینفعان
مختلف است.
اينکه هر راهحل احتمالي نيازمند مداخله ،تعهد و
هماهنگي سازمانهاي متعدد و ذینفعان گوناگون
است؛ بنابراين حل مسئله بدخيم نيازمند تفکر کلنگر
است نه خطي .ويژگي تفکر سنتي براي شناخت
مسئله به صورت عمودي ،سلسله مراتبي ودولتمحور
بوده است (کريمي و پارسا.)13-14 :1398 ،
داللت ديگر در امر سياستگذاري جنگل ،تأکيد
بر کلنگري و پرهيز از تقليلگرايي و تک بعدي
نگري در امر توجه به جنگل و سياستگذاري آن
است .بحث حفظ جنگل و جنگلداري پايدار امري
چندبُعدي است که مؤلفههاي اکولوژيکي ،اجتماعي
و اقتصادي دارد.
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بدون دستيابي به همگرايي و تلفيق اين
وجوه عم ً
ال امر سياستگذاري بيمعنا خواهد شد.
برنامههاي توسعه پايدار جنگل بايد با مشارکت
مردم جنگلنشين ،خصوصاً تودهها ،زنان و جوانان
طراحي و اجرا شود .افزايش درآمد بهرهبرداران،
تأمين نهادهاي آموزشي و خدماتي و بهبود وضع
شاخصهاي اجتماعي رفاهي جنگلنشينان ،ازجمله
گامهاي مهم در کل نگري در سياستگذاري جنگل
است (سعدي.)536 :1379 ،
بحث ديگر در نگاه کلنگر به جنگل ،تخريب
جنگل است .تخريب جنگل به معناي تغيير درجه
کيفي جنگل از انبوه به تنک است .ماده  6برنامه
جامع صيانت از جنگلهاي شمال علتهاي تخريب
جنگلها را به طور آشکارا چنين بيان ميدارد:
«كاهش و توقف عوامل مهم تخريب جنگلهاي
شمال كشور به شيوههاي ذيل الزامي است :خروج
دام و جنگلنشينان از جنگلهاي شمال ،كاهش
تدريجي بهرهبرداريهاي مجازدر حد توان اكولوژيكي
جنگلهاي طبيعي از طريق ارائه برنامه جايگزيني
مصارف چوب و ساير مكانيسمهاي اقتصادي مبتني
بر سازوکار بازار ،همچنين تشديد مبارزه با قاچاق
چوب و كنترل مبادي جادههاي جنگلي وحذف
فعاليتهاي عمراني ناسازگار و مخرب جنگلهاي
كشور» (برنامه جامع صيانت از جنگلهاي شمال
كشور ،مصوب سال 1382هيئتوزيران).
دلیل ديگر در بحث سياستگذاري ،وجود نگرش
فرايندي در مقابل رويکرد پروژهاي و موردي است.
رهيافت فرايندي هدفمند ،همهجانبه ،سنجيده،
آگاهانه ،پيشبيني و انديشيده شده است که ابعاد
شناختي ،عملي و احساسي شهروندان را شکل دهد
(کريمي و پارسا.)15 :1398 ،
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درنتيجه ،مداخالت گسترده انساندر محيطزيست
باعث ايجاد بحرانهاي زيستمحيطي ،اقتصادي و
اجتماعي شده است .از سوي ديگر ،گستره و شدت
بهرهبرداري کشورها و انسانها از منابع طبيعي
بهويژه جنگلها ،صدمات زيادي را به جو زمين،
پوشش گياهي ،تنوع زيستي ،اراضي و جنگلها برجا
گذاشته است.
اصل يا دگيري اجتماعي دلیل ديگری در
سياستگذاري جنگل است و نقش مهمي در
محيطزيست پايدار ،مديريت منابع طبيعي و ايجاد
سازگاري بيشتر و حکمراني پايدار منابع طبيعيدارد.
حکمراني منابع هم نظامي از قواعد رسمي و
غيررسمي است که به هدايت چگونگي تعامل
انسانها با منابع طبيعي در همه سطوح سازمان
اجتماعي مبادرت ميورزد .يادگيري اجتماعي دو
وجه دارد :چهره نخست دربرگيرنده شموليت ،ادغام
و برنامه تنوع شناخت و راههاي دانستن جامعتر و
فهم نظاممند موقعيت است.
در اين وجه چهار نگرش وجود دارد که عبارتاند
از :تفکر سيستماتيک ،ادغام و ترکيب ،مذاکره و
همکاري و نهايتاً مشارکت و تعهد .اين وجه عموماً
از طريق تالشهاي مديريت همکاريجويانه رخ
ميدهد که شامل ذینفعان چندگانه ،مديريت
منازعه چشماندازها و ارزشها ،اعتمادسازي،
شناسايي جايگزينها و رهيافتهاي مبتکرانه براي
ارتقاي موقعيت است.
وجهدوم يادگيري اجتماعي شامل کنترل هدفمند،
ارزيابي و انعکاس نتايج رهيافتهاي جايگزين براي
تطبيق اقدامات يا براي مفروضات اساسي جايگزين
يا ارزشها و ساختارهاي حاکم است (Cheng et al,
.)2011: 90
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عملکرد اين دو وجه در سياستگذاري جنگل با
تصميمگيري درباره تناسب و مديريت منابع ،تأمين
اطالعات ،کنترل اقدامات و اجراي قواعد ،قواعد
شکلدهنده شراکت سازي تصميمات ،تعيين حقوق
و وظايف شرکتکنندگان تصميم ودرنهايت طراحي
قواعد اثربخش تعامل ميان شرکتکنندگان است.
دلیل بعدي توجه به اصول توسعه پايدار به عنوان
رهيافت فرایندي کلنگر است .با تغيير پارادايم
سنتي توسعه به پارادايم جديد باعث شکلگيري
ايده توسعه پايدار شد که صرفاً بر ابعاد انساني ،فني
و اقتصادي توجه ندارد و بر ابعاد اجتماعي ،اقتصادي
و محيط زيستي توجه دارد .تقريباً وجه مشترك
تمام تعاريف از توسعه پايدار ،حفظ محيطزيست
انسان به عنوان بستر توسعه است كه اين امر در
قبال ارتباط متقابل ميان چهار ركن اساسي توسعه
پايدار ،يعني توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
زيستمحيطي جامه عمل خواهد پوشيد.
با توجه به اين مطلب کمسيون جهاني
محيطزيست و توسعه ،الزامات توسعه پايدار را به
شرح ذيل ميداند :وجود نظام سياسي براي تأمين
امنيت و رفاه شهروندان ،وجود نظام اقتصادي جهت
چارهانديشي براي تنشهاي ناشي از ناموزوني توسعه،
وجود نظام توليدي که محيطزيست را اساس توسعه
بداند ،وجود نظام بينالمللي که الگوهاي پايداري
را عرضه کند و وجود نظام مديريتي که توان خود
اصالحي داشته باشد (اليوت.)6 :1378 ،
داللت ديگر در سياستگذاري جنگل ،استفاده
از رشتههاي گوناگون دانشگاهي که با رويکردهاي
متفاوت و ترکيبي عمل ميکنند .داشتن ديدگاه
کبُعدي و تأکيد بر رشته تخصصي واحد باعث
ت 
ناديده گرفتن ابعاد و زواياي مسئله خواهد شد.

جهت انجام سياستگذاري جنگل به رشتههاي
تخصصي ،ازجمله جنگلداري ،محيطزيست،
جامعهشناسي ،علوم سياسي ،مديريت ،حقوق ،آب،
خاک ،گياهان دارويي نيازمند است .اين رشتهها
هريک از چشمانداز خاص و با رويکردي متفاوت به
سياستگذاري جنگل ميپردازد که باعث ميشود
سياستگذار با بينشي عميق و همهجانبه به اتخاذ
سياست مبادرت ورزد.
وجود اعتماد و اعتمادزايي داللت بُعدي در بحث
سياستگذاري است .اگر اعتماد نباشد هماهنگي
جهت تغيير رفتار کنشگران هم ايجاد نخواهد شد.
پايه اعتماد به دولت از اين طريق شکل ميگيرد که
شهروندان بپذيرند که دولتشان از تخصص ،دانش
فني ،ظرفيت و بيطرفي براي انجام بهترين کنش
برخوردار است.
اعتماد به هم مبتني بر ايجاد شفافيت و پاسخگويي
است .همانگونه که در اصول حکمراني خوب جنگل
توسط بانک جهاني بيان شده ،پاسخگويي مسئوالن
جنگل به ذینفعان و پاسخگويي درون سازمانهاي
جنگلي است .از سوي ديگر ،شفافيت در بخشهاي
مختلف جنگل ،شفافيت درآمدي ،شفافيت قانوني را
در برميگيرد.
دلیل ديگر گفتوگوي ملي سياستگذاري،
جنگل است .هدف اصلي در گفتوگوي ملي،
تقسيم پيامدهاي بخش جنگلباني با تعداد وسيعي
کارشناسان ،ازجمله سياستگذاران ،مديران جنگل،
نمايندگان بخش صنعتي ،محققان و غيره است.
همچنين کسب تجربيات ملي براي کار بينالمللي
به وسيله مبادله اطالعات درباره وضعيت جنگلها،
بازارهاي توليدي جنگل ،انرژي چوب و دورنماي
بخش جنگل ،ازجمله اين اهداف است (Unece,
.)2020

وحید آرایی و همکاران .سیاستگذاری جنگلهای شمال ایران به مثابه مسأله سیاستی بدخیم؛ داللتهای راهبردی

343

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

دولت
سازمان های
محلی

جامعه مدنی
بخش
خصوصی

حکمرانی جنگل در ایران
شکل
های:3نویسندگان)
تصویر  .3حکمرانی جنگل در ایران (منبع :یافته

بایدبهبا باال
وزارتآنها
نخواهنددر بود.
نیازهایبهجدید
قادر
ت به
گفها
دولت
ازدولت:
توانبه به مديريت
تنهایی مي
وگوي ملي
طريق اين
وجود
فالحت
صورت دايره
پاسخگویی به جنگل،
پرداخت.
مربوط به
مشايي:1396 ،
(سعيد و
تعارضاتتازه به آمد
.)11به نیازهای
پاسخگویی
مدني توان
عمومی
نهادهای
تزریقايننیروهای
جنگل و با
های خود
تعارضاتقابلیت
بردن
چند هدفي و بسياري از ذینفعان ،ازجمله اهالي
شدن
چگونگی قانون
ارتباط باتصويبنامه
جدید را افزایش دهند .مقامات منتخب الزام دارندبهدر موجب
ملي ،میزان
مسئولیتها
ساکن در جنگل ،سازمانهاي حکومتي درون
جنگلهاي کشور مصوب  ،1341عرصه و اعياني
تحقق مدني و
در جامعه
جنگل،
مديريت
و بيرون از
بخشاجرای برنامهها و دالیل آن به مردم توضیح دهند.
اهداف و
شکست
موفقیت و
کليه جنگلها ،مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي
ً
خصوصي که غالبا هم داراي منافع رقابت گونه است
متعلق
واعتمادمحسوب و
اموال عمومي
کشور
شهروندان به
جزوشود
گیری
جنگليجلو
شفافیت سبب میشود تا ازرانتهاوویژهخواریها
به حل تعارضات کمک ميکند.
به دولت اعالم شد.
کارگزاران ورهبران جامعه افزایش یابد ،همچنین موجب میشود کارگزاران نظام مراقب رفتار
درنهايت اصل مهم ديگر در فرايند سياستگذاري
مديريت جنگلها دگرگونيهاي زيادي به خود
مردم پاسخگو باشند .درضمن،نخبگان جامعه با اطالع
ساختارهايدر برابر
باشند،چراکه باید
ايجادخود
جنگلاعمال
و
کارآمد و
نهادسازي و
ديدهاند ،به گونهاي که ميتوان چنين ترسيم
اثربخش ،تشکیل سازمانهايی با انعطافپذيري و
سوی دیگر
نماید .از
نقش می
ایفای
جنگلباني
سازمان
(،)1327
جنگل
آنهابنگاه
از روند امور به نقد برنامهها پرداخته،در اصالحکرد:
قابليت سازگاري با شرايط مختلف را داشته باشند.
سازمان
(،)1338
( ،)1346سیستم
طبيعي برقراری
منابعمیآید.
وزارتشمار
ملت به
حاکمیت قانون سنگ زیرین روابط بین دولت و
به دليل ماهيت مسئله جنگل و چندبُعدي بودن
جنگلها و مراتع کشور ( ،)1350وزارت کشاورزي
جهادبیطرفانه
ویژگی
( ،)1356از
روستايياست که
عمران منصفی
عادالنه و
چارچوبهای
نیازمند
داردجنگل
حکمرانی
متعددي در
سازمانهاي
نهادها و
آن اقتضا
سازندگي
وزارت
قانونی و
چارچوباست
ایننها ممکن
باشد.درسازما
برخورداراين تعدد
فرايند شوند و
()1379عانو
کشاورزي
افراد جهاد
(،)1362کلیهوزارت
حقوق ذینف
مخصوص ًا
باید از حقوق
گيربودن
موجب موازيکاري يا تداخل وظايف بين سازمانها
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ()1384
 .)91-90حکمرانی براین امر
:1389در فرایند
(محسني،قانون
موضوع حاکمیت
آید؛
بهعمل
محافظت
دیگردر امر
عبارتو نهاد
21بهسازمان
نوعي
ايران به
گردد .در
سیاستهستند.
جنگل دخيل
مسائل
مربوط
شوند و
تلقی
قانون بایکسان
گذاران نیز همانند شهروندان
کند که
به می
تأکید
پايين
باال به
رويکرد از
دربرابردر ايران
باید جنگل
مديريت

جوامع
شود و
عادالنه،اعمال مي
جنگلها
سازمان
شهروندان
مشارکت
قوانین
توسطوضع
پاسخگو باشند .دولت از طریق
خود
عملکرد
نسبت به
ايران
جنگل در
حکمراني
.3. 2
محلي و ديگر کنشگران در عرصه جامعه مدني و
حاکمیت قانون و شفافیت و تمرکززدایی میتواند به
مالکيتبرقراری
ایجاد و
پاسخگویی،
امور ،1342،ک ً
خصوصي و
هرگونه
ال
درسال
در
بخش خصوصي نقش پررنگيدر آن ندارند .به عبارت
کمکمالکيت
جنگل ملي و
حفظ صورت
جنگل ،به
دربار
نمایند.
شد وجریان
بهترلغوشدن
ديگر ،در سالهاي گذشته راهبردهاي مديريت
بخش
مديريت
1298
سال
در
درآمد.
عمومي
جنگل و محافظت از تنوع زيستي به طور اساسي
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از توجه و تمرکز به برنامهريزي متمرکز با مديريت
سازمانهاي دولتي به راهبردهاي بيشتر مشارکتي با
اهداف متوازن اجتماعي ،زيستمحيطي و اقتصادي
منتقلشده است.

روابط بين دولت و ملت به شمار ميآيد .برقراري
سيستم حکمراني جنگل نيازمند چارچوبهاي
قانوني عادالنه و منصفي است که از ويژگي بيطرفانه
بودن برخوردار باشد.

رويکرد مشارکتي مبتني بر حکمراني جنگل از
يکطرف ،سبب انگيزه همکاري مردم محلي و ساير
ذینفعان در اعمال قوانين کنترل جنگل با دولت
ميشوند و از سوي ديگر ،توانمند ساختن مردم با
دولت براي مشارکت در منافع و مديريت توسعه
جنگل و تجاري نمودن آن به رفع فقر و متنوع
کردن منابع درآمدي آنها کمک ميکند (عظيمي و
اميريلمر.)169 :1387 ،

در اين چارچوب بايد از حقوق کليه افراد،
مخصوصاً حقوق ذینفعان محافظت به عمل آيد.
به عبارت ديگر ،موضوع حاکميت قانون در فرايند
حکمراني براين امر تأکيد ميکند که سياستگذاران
نيز همانند شهروندان بايددر برابر قانون يکسان تلقي
شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

براي داشتن يک الگوي موفق حکمراني جنگل
در ايران بايد رابطهاي به شکل زير باشد( :تصویر
شماره )3
دولت :دولتها به تنهايي قادر به پاسخگويي به
نيازهاي جديد نخواهند بود .آنها بايد با باال بردن
قابليتهاي خود و با تزريق نيروهاي تازه به نهادهاي
عمومي توان پاسخگويي به نيازهاي جديد را افزايش
دهند.

دولت از طريق وضع قوانين عادالنه ،مشارکت
شهروندان در امور ،پاسخگويي ،ايجاد و برقراري
حاکميت قانون و شفافيت و تمرکززدايي ميتواند به
بهتر شدن جريان حفظ جنگل کمک نمايند.
بخش خصوصي :شامل مؤسسات ،سرمايهداران و
کارخانهداران است .اين مجموعه ميتواند با اقدامات
قانوني و به اندازه توان اکولوژيکي جنگل اقدام به
خريد و قطع درختان کنند .بخشهاي خصوصي
که عهدهدار ايجاد اشتغال ،درآمد ،توليد ،تجارت و
وظيفه کسبوکار را بر عهده دارند.

مقامات منتخب الزام دارند در ارتباط با چگونگي
مسئوليتها ،ميزان موفقيت و شکست در تحقق
اهداف و اجراي برنامهها و داليل آن به مردم
توضيح دهند .شفافيت سبب ميشود تا از رانتها
و ويژهخواريها جلوگيري شود و اعتماد شهروندان
به کارگزاران و رهبران جامعه افزايش يابد .همچنين
موجب ميشود کارگزاران نظام مراقب رفتار و اعمال
خود باشند ،چراکه بايد در برابر مردم پاسخگو باشند.

جامعه مدني :جامعه مدني هم شامل نهادهاي
فيزيکي مثل دستهبنديها ،انجمنها و بنيادها
و سازمانهاست و هم شامل جنبشهاي فکري و
اجتماعي مثل حرکتهايي در زمينه محيطزيست
و غيره .عوامل جامعه مدني درواقع ،سهم بسزايي
در انجام نظارت و تحقيق در مورد فعاليتهاي
دولت و بخش بازرگاني است ،از اين رو نقش و تأثير
بازدارندهاي در قبال فساد دارد.

در ضمن ،نخبگان جامعه با اطالع از روند امور به
نقد برنامهها پرداخته ،در اصالح آنها ايفاي نقش
مينمايد .از سوي ديگر حاکميت قانون سنگ زيرين

نظارت جامعه مدني بر تصميمگيري و عملكرد
بخش دولتي و مشاركت در اين امور يك موازنهسازي و
ابزار مهم براي مبارزه با فساد و بهبود حكمراني است.
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اين فرايند باعث شفاف شدن دولت از نظر مردم و
افزايش اختيارات شهروندان براي ايفاي يك نقش فعال
است (ميدري و خيرخواهان.)337: 1383 ،
اعضاي جامعه مدني از قبيل رسانه ،مطبوعات،
احزاب ،کانونها و مجامع ،اتحاديهها و سنديکاها،
سازمانهاي مردمنهاد هستند که ميتوانند از طريق
کمک به آموزش عمومي ،برقراري فرهنگ قانون
مداري ،کمک به سازوکارهاي گزارشدهي ،پژوهش
و بيان ديدگاههاي اصالحي به بهبود روند امور حفظ
جنگلها کمک کنند (ديهيم.)52-50 :1387 ،
بر اساس گزارش سازمان حفاظت محيطزيست
در سال  1384شمار تشکلهاي زيستمحيطي در
کشور  630مورد بوده که از اين تعداد در دولتهاي
گذشته به  423تشکل کاهش يافته است .بر مبناي
آخرين گزارش اين سازمان در سال  1398تعداد
تشکلهاي محيط زيستي در کشور به  900مورد
افزايش پيدا کرده است.
تعداد اين سمنها در استان مازندران  52سمن،
گلستان  7سمن ،گيالن  23سمن فعاليت دارند
(سازمان حفاظت محيطزيست.)1398 ،
سازمانهاي محلي :مشارکت فقط با برقراري
ارتباط صحيح ميان حکومت و مردم و شفافسازي
کانالهاي ارتباطي شکل ميگيرد .نقش مردم و
مشارکت آنان در حل مشکالت کشور تعيينکننده و
در پيشگيري از موارد خالف قانون و سوء جريان در
دستگاههاي اداري غيرقابلانکار است.
اعتقاد به زمينهسازي براي مشارکت مردم و
گسترش سازمانهاي غيردولتي نيازمند حرکت
از تمرکز مطلق دولتي در ابعاد سياسي ،اداري،
برنامهريزي وغيره به سوي عدم انحصار دولتي است.
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سازمانهاي محلي شامل اهالي ساکن در جنگل
و روستاهاي اطراف و توريستها و مسافران حاضر
در منطقه جنگلي هستند که باید با رعايت اصول
حفظ جنگل ،از قطع و بريدن درختان پرهيز کنند
و باعث حفظ سنتهاي بومي خود در زمينه حفظ
جنگلها شوند.

 .3بحث و نتيجهگيري
سياستهاي حفاظت از محيطزيست زماني
ميتوانند کارکرد مطلوبي داشته باشند که در همه
سطوح فعاالنه در فرايند برنامهريزيهاي توسعه قرار
گرفته و در تعامل تنگاتنگ با ساير بخشها تصويب
و اجرا شوند.
سنخ سياستگذاري جنگلهاي شمال از سنخ
مسائل بدخيم است و نيازمند بررسي مجدد
رويکردهاي مديريتي است که ممکن است
متخصصان منابع را فراتر از استراتژيهاي حل
مشکالت سنتي خود سوق دهد.
بازيگران عرصه محيطزيست ايران اعم از تودههاي
مردم ،جامعه دانشگاهي ،بنگاههاي اقتصادي و در
رأس همه دولت در زمينه حفاظت از محيطزيست
و جلوگيري از گسترش تخريب و آلودگي آن ناموفق
بودهاند.
امروزه حکمراني جنگل ميتواند موجب حفظ
محيطزيست شود ،چراکه راهکار مواجهه با مسائل
بدخيم بايد رويکرد همکاريجويانه باشد .ازاينرو ،به
نظر ميرسد گذار از سياستگذاري سنتي و متمرکز
و حرکت به سوي حکمراني جنگل ،الزمه مشارکت
دولت ،بخش خصوصي و سازمانهاي مردمنهاد و
ساکنين جنگل جهت مشارکت در روند جلوگيري از
تخريب جنگل امري اجتنابناپذير است.
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ارتباطات و اثرات متقابل میانبخشي در شکل
دادن به رويکرد حکمراني جنگل مهم است.
بخشهايي نظير قوه قضائيه ،کشاورزي ،انرژي،
حملونقل و محيطزيست کمک ميکند تا رويکرد
هر کشوري را در زمينه اجرا ،مديريت و استفاده از
جنگل شکل دهد.

احيای جنگل و همچنين کنگره ملي جنگلهاي
انجمنهايي با حمايت گسترده سياسي ميتواند به
ايجاد ذینفعان مختلف براي ايجاد ديدگاه قوي ملي
براي جنگلها کمک کند و استراتژيهايي را که
ميتواند توسط سطوح فرعي دولت ،جامعه مدني،
بخش خصوصي و بينالمللي اتخاذ شود.

دستيابي به شاخصهاي زيستمحيطي،
اجتماعي و اقتصادي توسعه پايدار مستلزم ايجاد
ساختارهاي هدايتي و حمايتي و وضع اهداف خاص
سياسي است.

مالحظات اخالقي

به همين دليل امروزه حکمراني خوب به عنوان
استراتژي دستيابي به توسعه پايدار مطرح ميشود
و نياز به همکاري دولت با نهادهاي مدني و مردم
را در جهت توسعه پايدار برجسته ميکند .تأکيد
حکمراني خوب بر مشارکت عمومي ،بسترسازي
جهت مشارکت سازمانها ،شرکتها و ساير نهادها
در فرايند سياستگذاري توسعه ،باعث ايجاد احساس
مسئوليت آنان و ارائه راهکار و انجام اقدامات متناسب
ميشود.
همچنين الزمه دستيابي به شاخصهاي
زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي توسعه
پايدار ،منوط به ايجاد ساختارهاي هدايتي و وضع
سياستهاي خاص است که حکمراني خوب به
عنوان سازوکار دستيابي به آن مطرح شده است.

پيروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالق پژوهش تمامی اصول پژوهشی در
این مقاله رعایت شده است.
حامي مالي

این پژوهش هیچگونه کمک مالی از سازمانهای
دولتی و غیردولتی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه
بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.

با توجه به مطالب ارائهشده ميتوان جهت
سياستگذاري جنگلها و داشتن حکمراني خوب
جنگل به موارد زير اشاره کرد :تقويت ظرفيت
جوامع بومي و روستايي براي مديريت جنگلها،
افزايش مشارکتهاي مردمي با تشکيل تعاونيهاي
بهرهبرداري جنگلنشينان ،تشکلها و سازمانهاي
محيط زيستي ،مشارکت مردمي در جنگلکاري و
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