
 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مقاله:

تفکری در نظام حکمرانی منابع 

 طبیعی و محیط زیست ایران

 نویسنده:

 مجید رحیمی

 دانشجوی دکتری آبخیزداری،  

 دانشکده منابع طبیعی،

 دانشگاه تهران

 

 مقدمه

ی زمین؛   ای از مادر طبیعت، سیاره ایران، خطه

ای که طی میلیاردها سال سرد و گـر   سیاره

ای بـه نـا  دوره  روزگار را چشید تا به دوره

ای که همه چیز را بـرای  هولوسن رسید؛ دوره

ها مهـیـا  حیات ما انسان

ساخت. ابتدا این طبیعت 

بود که بقای ما را تعییـن 

نمـود، امـا پـز از  می

گذشت هـزاران سـال، 

اکنون این ما هستیم کـه 

بقای طبیعت را تعیـیـن 

نماییـم. ایـن مـادر  می

مهربان، فرزنـدان خـود 

ها را پرورد و به کمال کـنـونـی  یعنی ما انسان

هایی که در  رساند، اکنون این مادر پز از زخم

پی بزرگ کردن ما متحمل گردید، نـیـازمـنـد 

 تیمار و نگهداریست.

در عصری به نا  عصر آنتروپوسین یـا عصـر 

ی زمین مرزبندی شد، این ذات   ها، سیاره انسان

های اجتماعی تشکیل داده  انسان بود که گروه

های خود پایبند باشد. ایـن  و بر اصول و سنت

بندی باعث به وجود آمدن مرزهای ملی و  گروه

گرایانه شـد. در گـذر  های ملی ایجاد سیاست

رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگـی و 

ها، طبیعت بیش از پیش  تکنولوژیکی ما انسان

تحت تاثیر قرار گرفته و رو به زوال رفت. ایـن 

ی زمین باعث به وجود  رشد و تاثیرات بر سیاره

آمدن عصری به نا  عصر آنتروپوسین شد. در 

گانه مانند تغـیـیـر  9ای  نتیجه مرزهای سیاره

های بیوشیمیایی، تغییـرکـاربـری  اقلیم، جریان

کره و غیره بـه وجـود  اراضی، جامعیت زیست

آمدند که در حال حاضر یعنی دهه دو  قـرن 

مـرز از  2ای  مرز سیاره 9میالدی، از این  48

حالت ایمن خارج شده و به حالت بحرانی برای 

بقای انسان و طبیعت رسیـده اسـت. شـایـد 

بگویید این دلیلی برای ادامه دادن بـا بـحـث 

ایران نیست، اما مقدمه را با این جمله به پایان 

رسانم که در عصر جهانی شدن، ما هنوز در  می

ایم؛ اما این  تضمین بقای ایران خود ناکا  مانده

بدان معنا نیست که دید خود را تنها به مسائل 

ای را  ملی کاهش داده و مـرزهـای سـیـاره

فراموش کنیم، لذا این تنها شروعی خواهد بود 

جهت شناخت بهتر خود و سپز گا  نهادن در 

 .”زمین”ی ما   کنشی فراملی برای سیاره

اگر به عنوان یک متفکر سیستمی به سیسـتـم 

کنونی حکمرانی کشور ایران نگاهی بیاندازیـم، 

دید بسیار عمیقی نسبت به وضعیـت مـنـابـع 

طبیعی ایران پیدا خواهیم نمود. ابتدا بگذاریـد 

مروری گذرا بر تاریخ سیستم کنونی حکمرانـی 

ایران بیاندازیم، سپز از دیدگاه سیـسـتـمـی 

 دوباره آن را بازخوانی نماییم.

مروری بر تاریخ معاصر سیستتتم 

 حکمرانی منابع طبیعی ایران

سال پیش سیستم )نظا ( حکمرانی کشور  25

ایران از رژیم شاهنشاهی پهلوی به جمـهـوری 

اسالمی ایران تغییر کرد )انقالب اسالمی(. ایـن 

های سیاسی بسیاری را به خصوص  تغییر کنش

در اوایل تشکیل سیستم جمهـوری اسـالمـی 

ساله ایران و عـراق( در پـی  1)مانند جنگ 

داشته و در نتیجه تـاثـیـرات مـ ـربـی بـر 

های اقتصادی، اجتـمـاعـی، انسـانـی،  سرمایه

زیرساختی و طبیعی ایران بر جای گذاشت. در 

های سیاسی و نظامی کشـورهـای  ادامه فعالیت

هـای  غربی در خاورمیانه باعث ایـجـاد تـنـش

ای گردید و در نهایت عواملـی مـانـنـد  منطقه

های اقتصادی علیه کشور ایران بـاعـث  تحریم

هـای  های روزافزون بر سـرمـایـه افزایش فشار

 گانه کشور ایران گردید. پنج

از این رو کشور ایران جهت کاهش این فشارها 

ها اقدا  به مصرف حداکثری از  در طی این سال

منابع طبیعی ملی به خصوص منابع آبی جهت 

افزایش تولید و خودکفایی در جهت کـاهـش 

وابستگی به کشورهای دیگر نمود. اما تغییـرات 

ای مانند تغیـیـر اقـلـیـم و  در مرزهای سیاره

رویه از این منابع بـاعـث  همچنین برداشت بی

فروپاشی منابع طبیعی )مـانـنـد آب، خـا ، 

پوشش گیاهی و غیره( گردید، به طـوری کـه 

های دارای آب زیرزمینـی  حدود نیمی از دشت

به عنوان دشت ممنوعه اعال  گردیده، منـابـع 

رویه سدهـای بـزرگ  آب سطحی با احداث بی

مورد برداشت بیش از حـد قـرار گـرفـتـه و 

های آب یز به عنوان اولـیـن  دست حوزه پایین

مراکز تحت تاثیر، نابودی را بـه چشـم خـود 

اند. این تغییرات یا به صورت تـدریـجـی  دیده

ای  اتفاق افتاده یا بـا وقـوع عـوامـل مـاشـه
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اند. اما مسئله ایـن  ها( دچار تسریع شده )شو 

است که در طی این تغییرات سیستم حکمرانی 

کشور ایران چه اقدامی انجا  داده است؟ حـال 

بیایید از دیدگاه تفکر سیستمی به این موضـوع 

 بنگریم.

سیستم حکمرانی منابع طبیعی 

 ایران از دیدگاه تفکر سیستمی

(، 4184ها ) دانال مدوز در کتاب تفکر در سیستم

قبل از شروع مقدمه کتاب نقل قولی از رابـرت 

کـنـد:  اگـر  پیرسیگ نویسنده آمریکایی مـی

انقالبی یک دولت را از هم بپاشد، اما الگـوهـای 

سیستمی فکری که آن دولت را به وجود آورده 

ن ورده باقی بگذارد، ایـن الـگـوهـا  است دست

دوباره خود را تکرار خواهند کرد. اگر سیـسـتـم 

حکمرانی ایران را به عنوان یک منبـع و ایـن 

های دیـگـر مـانـنـد  منبع را دارای زیرسیستم

زیرسیستم حکمرانی منابع طبیعی و غـیـره در 

نظر بگیریم، عناصر )مانند عناصر بیوفیـزیـکـی، 

انسانی و غیره(، روابط و همچنین بازخوردهـای 

بین این عناصر نیز جزئی از ایـن سـیـسـتـم 

توان گفـت در سـال  گاه می شناخته شوند، آن

هجری شمسی، تغییر رژیمی در سیستم  8531

حکمرانی کشور ایران به وجود آمد. این تغیـیـر 

رژیم در پی تغییرات تدریجی یا ناگهانی بـزرگ 

در برخی عناصر، روابط و به طور کلی در نتیجه 

 ساختار سیستم حکمرانی قبلی به وجود آمد.

ها، جزء سومی در  به جز عناصر و روابط بین آن

ها وجود دارد که با عـنـوان هـدف یـا  سیستم

شود. پز از روی  عملکرد سیستم شناخته می

کار آمدن سیستم حکمرانی جمهوری اسـالمـی 

ایران، هدف این سیستم برپـایـی جـمـهـوری 

اسالمی و ارائه عدالت اجتماعی در بین تمـامـی 

مرد  ایران معرفی گردید. گذری بر بیت معروف 

 فرماید: صائب تبریزی که می

 خشت اول چون نهد معمار کج 

 می رود  دیوار  کج .  .  . ات رثیا

شاید گویای تما  و کمالی برای برپایـی نـظـا  

جمهوری اسالمی در ایران نباشد، اما اتفاقـاتـی 

که پز از انقالب اسالمی در کشور ایران رخ داد 

هـا و  گـیـری هـا، تصـمـیـم باعث جابـجـایـی

ریـزی  های بعضا غلط در پـایـه گذاری سیاست

سیستم جمهوری اسالمی گردید. لذا بسیاری از 

الگوهای نادرست که از سیستم قبلی حکمرانـی 

در کشور ایران وجود داشت بر جای خـود بـا 

شکل و شمایلی دیگر بر جای مانـد. مـدوز در 

هـا،  کتاب خود در مورد عملکرد اشتباه سیستـم

کند که گاهـی  به این نکته بسیار مهم اشاره می

نباید تنها عناصر را دلیل بروز اشتبـاه در یـک 

تـریـن  سیستم دانست، بلکه مهم ترین و اساسی

ها،  ها در سیستم دلیل بروز اشتباهات و واژگونی

هاست )ساختار سیـسـتـم  ساختار غلط سیستم

منبع رفتار سیستم است(. در نتیجه یـکـی از 

ترین دالیل شکست مدیریت منابع طبیعـی  مهم

در کشور ایران، به جز عناصر و روابط غلط بین 

ها، ساختار سیستم حکمرانی منابع طبیعـی  آن

ایران است که از ابتدا به دالیلی بـه اشـتـبـاه 

 ریزی گردیده است. پایه

اگر ب واهیم با جزئیات بیشتری این سیستم را 

توان از هدف سیستـم شـروع  بررسی کنیم می

کرد. هدف سیستم جمهوری اسالمی ایران در 

گیری این سیـسـتـم، خـلـع یـد  اوایل شکل

های مستبد از منابع طبیعی و ملی کشور  دولت

و آزادسازی روحیه ملی در تولید و کشـاورزی 

توسط خود مرد  ایران و ایجاد عد  وابستـگـی 

گردید. اما  به نیروها و منابع خارجی معرفی می

به دالیل سیاسی که باعث بروز حمالت نظامی 

به مرزهای کشور، اقدامات تروریستی و از ایـن 

گردید، سیستـم جـمـهـوری  قبیل مسائل می

های اول انقـالب بـه  اسالمی نتوانست در سال

این هدف نائل گردد. پز از عبور این سیستـم 

های غالبا سیاسی و نظامـی در دهـه  در تنش

هجری شمسی، سیسـتـم جـمـهـوری  8531

اسالمی توانست تا مدت کـوتـاهـی 

جهت نیل به هدف اصلی سیـسـتـم 

خود یعنی خودکفایی در تولـیـد و 

کشاورزی دست بیابد؛ اما مشـکـل 

اساسی در جایی به وجود آمـد کـه 

عد  نگاه و توجه علمی به مـنـابـع 

رویـه از  طبیعی باعث برداشت بـی

منابع گردید و به نوعی توهم تولیـد 

در مناطق کشاورزی و صنعتی مهـم )مـانـنـد 

خوزستان، فارس، اصفهان و غیره( در کشـور 

 ایران به وجود آورد.

این توهم تولید باعث حفظ هدف سیسـتـم 

شـد  با نگاهی که در اوایل انقالب به آن می

گردید؛ یعنی افزایش تولید تنها بـا نـگـاه 

خودکفایی و عد  توجه به منابع طبـیـعـی 

تجدیدناپذیر در مدت زمـان کـوتـاه کـه 

تاکنون نیز این تفکر و هدف در سیـسـتـم 

 جمهوری اسالمی پایدار باقی مانده است.

از دیدگاه تفکر سیـسـتـمـی، سـیـسـتـم 

جمهوری اسالمی در دا  سـیـسـتـمـی 

ایستادگی سیاسی گیر افتاده است. این دا  

در تفکر سیستمی به عنوان اولیـن دا  از 

هـا  شده در سـیـسـتـم هشت دا  شناخته

باشد. دا  ایستادگی سیـاسـی زمـانـی  می

افتد که در یک سیستم کنشگران  اتفاق می

م تلف به دنبال اهداف فردی خود بوده و 

هیچ گونه جامعیتی در این اهـداف وجـود 
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ندارد، به طوری که هدف اصلی سیستم بـه 

منافع فردی کنشگران تبدیل گردیده و هـر 

هـایـی  کنشگر یا عنصر به دنبال سـیـاسـت

جهت نیل به اهداف خود بوده که در اکـثـر 

موارد این اهداف با اهداف دیگر عناصر دچار 

 باشند. تضاد می

ترجمه این دا  به زبان سیستم جـمـهـوری 

گونه است کـه هـدف  اسالمی ایران به این

اصلی این سیستم پز از مدتی بـه هـدف 

ها و غیره مبدل  ها، سازمان خانه فردی وزارت

گردید و همه کنشگران تنـهـا بـه دنـبـال 

انـد؛ در  رسیدن به هدف سازمانی خود بوده

ای ماننـد  ها و نهادهای توسعه نتیجه سازمان

وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و غـیـره 

های اخیر تنها به دنبال افزایش  در طی سال

تولید و خودکفایی بوده، در صـورتـی کـه 

ها و نهادهایی مانند سازمان مـنـابـع  سازمان

طبیعی و آب یزداری و سازمـان حـفـا ـت 

اند هدف اصلی خـود  محیط زیست نتوانسته

را از هدف کلی سیستم جمهوری اسـالمـی 

هـای  جدا نمایند، در نتیجه به نوعی سازمان

ها  گیری حفا تی دچار سردرگمی در تصمیم

 اند. های کالن شده گذاری و سیاست

همانطور که گفته شد، مهم تـریـن دلـیـل 

ها، وجود ساختار غـلـط  شکست در سیستم

در ساختار سیستم است. لذا در سـیـسـتـم 

حکمرانی منابع طبیعی ایـران خـالءهـا و 

ساختارهای اشتباهی وجود دارد که با وجود 

هـای مـوجـود در خصـوص  گـذاری قانون

اقدامات حفا تی و حراسـتـی از مـنـابـع 

طبیعی و محیط زیست ایران، همواره عمـل 

گـاه  به این قوانین دارای نقص بوده و هـیـچ

اند به تنهایی در راستای  این قوانین نتوانسته

مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست گـا  

 بردارند.

 اما راه چاره چیست؟

بر اساس مطالب ذکـر شـده، سـیـسـتـم 

حکمرانی منابع طبیـعـی در جـمـهـوری 

اسالمی ایران در دا  ایستادگی سیاسی قرار 

گرفته است. محققین تفکر سیستمی بـرای 

 اند: خروج از این دا  دو راه را ارائه نموده

. مذاکره جهت تـحـقـق اهـداف هـمـه 8

کنشگران با محوریـت هـدف اصـلـی 

سیستم با حضور تمامی کنـشـگـران و 

ها جهت نـیـل بـه  استفاده از انرژی آن

 هدف اصلی سیستم.

تـر کـه  . بازتعریف اهداف بزرگ تر یا مهم4

همه کشنگران بتوانند با یکدیـگـر بـه 

 سمت آن قد  بردارند.

این دو راه جهت خروج سـیـسـتـم از دا  

ایستادگی سیاسی و اصالح هدف یا اهـداف 

اند؛ اما همانطـور کـه  سیستم ارائه گردیده

ذکر گردید به جز هدف سیستم، سـاخـتـار 

باشد؛  سیستم نیز نیازمند توجه و اصالح می

تواند بـه شـرح زیـر  لذا راه چاره سو  می

 باشد:

برداری سیستم، عناصر، روابط  . ابتدا نقشه5

و بازخوردهای آن در سیستم موجود و 

سپز شناسایی ساختار نـاهـنـجـار و 

اصالح ساختاری )بازطراحـی( آن در 

 کل سیستم.

اگر الگوهای غلط در ساختـار سـیـسـتـم 

حکمرانی، به خصوص سیستم حکـمـرانـی 

منابع طبیعی ایران مورد اصالح قرار نگیرد، 

این الگوها زوال و در نهـایـت فـروپـاشـی 

سیستم را به دنـبـال خـواهـنـد داشـت؛ 

فروپاشی سیستم نه تنها باعـث تـ ـریـب 

منابع طبیعی و محیط زیست کشور خواهد 

شد، بلکه تبعـات 

ســــیــــاســــی، 

ــی و  ــاع ــم اجــت

اقـــتـــصـــادی 

ناپذیری بر  جبران

نظا  حکـمـرانـی 

جمهوری اسالمی 

 ایران خواهد گذاشت.
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