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دس�تگاه قضا توجه ویژه ای به تع�رض علیه منابع 
طبیعی دارد. به همین دلیل قوه قضائیه در آخرین 
روزهای اس�فند99 دومین جلس�ه ش�ورای عالی 
حفظ حقوق بیت الم�ال را در دماوند برگ�زار کرد. 
مقابله با زمین خواری تعاونی ها، واگذاری محدوده 
ش�هر ها به س�ازمان ثبت و اختصاص هزار شعبه از 
دادسرا ها و دادگاه ها برای حفاظت از محیط زیست 
کشور، تازه  ترین اقدامات دستگاه قضا برای مقابله 
با تعرض علیه منابع طبیعی اس�ت.  بر اساس اصل 
156 قانون اساس�ی یك�ی از تكالیف اساس�ی قوه 
قضائیه پیش�گیری از وقوع جرم است که تخلفات 
محیط زیس�تی ه�م یك�ی از ای�ن جرائم اس�ت. 

مقام معظم رهب��ری در خص��وص ل��زوم حفاظت از 
محیط زیست، هفت س��ال قبل سخنرانی مهمی ایراد 
فرمودن��د و رئیس ق��وه قضائیه وقت ه��م بالفاصله با 
ارسال بخشنامه ای به مراجع قضایی سراسر كشور، از 
آنها خواست نس��بت به تعدی و تخریب منابع طبیعی 
و تغییر كاربری بی رویه اراضی كش��اورزی جلوگیری 

به عمل آورند. 
 دادستان ها کوتاهی نكردند

رؤسای كل دادگستری استان  ها مسئولیت نظارت بر 
اجرای این بخشنامه را عهده دار و موظف شدند نتیجه 
اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست 

قوه قضائیه گزارش كنند. 
در هفت س��ال اخیر، دادس��تان های سراس��ر كشور 
حس��ب وظیفه ذاتی خ��ود حتی در صورت ش��كایت 
نكردن دس��تگاه های اجرای��ی در موارد وق��وع جرائم 
محیط زیستی، نسبت به تعقیب متهمان اقدام قانونی به 
عمل آوردند. البته در یك سال اخیر این اقدامات شدت 

بیشتری داشته است. 
مقام معظ��م رهبری در س��خنان آن زم��ان به پدیده 
كوه خواری اشاره كردند كه منظور ایشان ساخت و ساز 
در ارتفاع باالی 1800 متر بود. با توجه به اینكه زمین 
در كالنشهر ها به خصوص پایتخت ارزش افزوده باالیی 
دارد، بنابراین باید تمامی دستگاه های ذیربط عالوه بر 
حفظ محیط زیست، زمین خواری و ساخت و سازهای 
غیرمجاز كالنش��هرها، خط قرمز وظایف شان باشد اما 

كوتاهی های زیادی در این زمینه رخ داده است. 
باید قوانی��ن در خصوص حفظ محیط زیس��ت آنقدر 
پیچیده و س��ختگیرانه باشد كه هر كس��ی، سازمانی 
یا كمیس��یونی به خود اجازه ندهد بخشی از جنگل و 

طبیعت را از بین ببرد. 
 6 س�ال پس از ابالغ سیاست های کلی محیط 

 زیست
یكی از جلوه های امر به معروف و نه��ی از منكر حفظ 
محیط زیس��ت اس��ت و باید با هرگونه تخریب محیط 
زیست با برخورد زبانی تا انتظامی و قضایی جلوگیری 
ك��رد.  نگاه ها در خص��وص حفظ محیط زیس��ت باید 
كارشناسی باش��د و تصرف كردن نباید در دست یك 
سازمان یا یك اداره یا جمعی كوچك باشد و اگر تغییری 
ضروری بود باید قانون آنقدر پیچیده باشد كه امكان آن 
سخت شود نه اینكه با یك مصوبه كمیسیون كاربری 

یك منطقه تغییر كند. 
اگر هم ضرورتی بود كه درختی قطع شود، حتماً باید این 
تصمیم در دست یك شخص یا كمیسیون خاص نباشد 
و از اجرای پروژه اقتصادی ك��ه به جنگل و آب و خاک 
آسیب می رساند خودداری ش��ود. اینها همه بخشی از 
تأكیدات رئیس دستگاه قضایي نسبت به حفظ منابع 
طبیعی است.  رهبر معظم انقالب در سال ۹۴ هم با ابالغ 
سیاست های كلی محیط زیست، تأكیدات فراوانی روی 
مباحث محیط زیستی داشتند كه ضرورت دارد جهت 
عملیاتی كردن این سیاست ها، همكاری های علمی در 
زمینه جرم انگاری و تخریب منابع طبیعی بین محیط 

زیست و دستگاه قضایی وجود داشته باشد. 
خوش��بختانه در همین راس��تا خرداد ۹۹ تفاهمنامه 
همكاری میان پژوهش��كده محیط زیس��ت و توسعه 
پایدار س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و پژوهشگاه 
قوه قضائیه به امضا رس��ید. پژوهشكده محیط زیست 
اهمیت راهبردی برای سازمان حفاظت محیط زیست 
دارد. برخی چالش  ها و مشكالت در پرونده های محیط 
زیس��تی و قوانین مرتبط با حوزه محیط زیست وجود 
دارد كه این چالش  ها با بررس��ی رویه ه��ای قضایی و 
آسیب شناسی دوطرفه قوانین موجود قابل حل است. 

 هزار شعبه محیط زیستی برای نخستین بار
دس��تگاه قضایی در حوزه نظارت و قض��اوت پیرامون 
حفظ محیط زیست مس��ئولیت مهمی بر عهده دارد. 
در یك سال اخیر هم موضوع حفاظت از محیط زیست 
و مقابله با زمین خواری و تعرض به منابع طبیعی جزو 
اولویت های مهم دوره تحول دستگاه قضایی كشور بوده 
 اس��ت. به همین دلیل مرداد امس��ال نخستین جلسه 
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در لواسان و اواخر 

اسفند، دومین جلسه این شورا در دماوند برگزار شد. 
به دستور رئیس دس��تگاه قضا از اواخر سال قبل ۳00 

شعبه در دادسرا  ها و ۷00 ش��عبه در دادگاه  ها را برای 
حفاظت از محیط زیس��ت كش��ور و مختص رسیدگی 
به پرونده های مرتبط با زمین خواری و تجاوز به منابع 
طبیعی قرار داده اس��ت.   برگزاری ش��ورایعالی حفظ 
حقوق بیت الم��ال در دماوند و بازدید رئیس دس��تگاه 
قضا از این شهر هم به این معناست كه نقاط مورد عالقه 

زمین خواران در رصد قوه قضائیه قرار دارد. 
در س��ال های اخیر تپه خ��واری، كوه خ��واری، تغییر 
كارب��ری زمین های كش��اورزی و ساخت وس��از های 
غیرمج��از در دماوند به عناوین مختل��ف و با دور زدن 

قانون گسترش یافته اس��ت. افزایش تخلفات از سوی 
سوء استفاده كنندگان و برخی مراكز دولتی هم سبب 
شده تا قوه قضائیه توجه بیشتری به این منطقه داشته 
باشد.  طبق قانون، در بستر و حاشیه رودخانه  ها ساخت 
و س��از ممنوع اس��ت. در س��یل های اخیر هم یكی از 
مشكالت مهم كه باعث خسارت های زیاد شد، این بود 
كه بس��تر های رودخانه  ها مورد تصرف قرار گرفته و با 
تخریب پوشش های گیاهی، بنا های غیرمجاز ساخته 

شده  بود. 
وضعیت چاه های غیرمجاز هم از دیگر مشكالت منابع 

طبیعی در ش��هر های مورد عالقه زمین خواران است. 
لواسان و دماوند هر دو از ساخت و ساز در حریم رودخانه 
و انبوهی از چاه های غیرمجاز رن��ج می برند تا عده ای 

سودجو در این خصوص كسب منفعت كنند. 
 فقط صد ها پرونده در حوزه تعاونی ها داریم

در دومین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال 
هم رئیس قوه قضائیه ب��ا بیان اینكه نبای��د اجازه داد 
تخلفات شكل گیرد، گفت:»در بستر رودخانه ساخت و 
ساز ممنوع است و در سیل های اخیر یكی از مشكالت 
بس��تر های رودخانه های م��ورد تصرف ق��رار گرفته و 
بنا های غیرمجاز در بس��تر رودخانه  ها ب��ود. وضعیت 
چاه های غیرمجاز را هم باید س��امان داد. حتماً مردم 
باید از منابع طبیعی استفاده كنند، اما این موضوع باید 

قانونمند و چارچوب دار باشد.« 
آیت اهلل رئیسی چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به 
اراضی و ساخت و ساز های غیرمجاز را اعمال حاكمیت 
قانون و قانونمدار كردن همه بخش  ها دانست و گفت:»ما 
باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد كنیم 
و به همگان تذكر دهیم كه هر گونه تخطی و تخلف از 
این راه، جرم محسوب می شود؛ برای نمونه در دماوند یا 
جا های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین  و 
اعالم شود كه در این مناطق امكان ساخت و ساز وجود 
دارد و به غیر از این مناطق هر كس با هر پش��توانه ای 
اقدام به ساخت و ساز كند، تخلف محسوب شده و با او 

برخورد می شود.« 
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به وجود برخی اش��كاالت 
س��اختاری و اش��كاالت رفتاری به ویژه ترک فعل  ها 
در ح��وزه مدیریت اراض��ی و آب و خ��اک گفت: »آب 
و خاک دو س��رمایه ارزشمند كشور اس��ت كه باید در 
حفظ و حراست از آن تالش داشته باشیم، گفته شده 
هزاران هكتار خاک در كشور در حال فرسایش است كه 
می توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این 

فرسایش خاک را گرفت.«
وی ضمن اشاره به تعاونی  ها اظهار كرد: »باید نسبت به 
آنها حساس باشیم، برخی می روند زمینی را برای تعاونی 
خود دریافت می كنند و از آن سوء استفاده می كنند كه 
ما گفته ایم افراد نمی توانن��د در حوزه تعاونی  ها تخلف 

كنند و تعاونی  ها باید كنترل شوند.«
رئیس قوه قضائیه در ادامه تأكید كرد:»در دادگستری  ها 
تنها صد  ها پرونده در ح��وزه تعاونی  ها وج��ود دارد و 
تعاونی  ها ه��م بای��د موض��وع را رعایت كنن��د و آنها 

نمی توانند هر كاری كه می خواهند انجام دهند.«
س��امانه های مبارزه ب��ا زمین خواری مثل كاداس��تر 
)حدنگاری زمین ها( هم در دماوند به صورت الک پشتی 
پیش رفته  است. به همین دلیل هم رئیسی در جلسه 
حفظ حقوق بین الملل با تأكید بر اینكه حتماً محدوده 
شهر  ها در اختیار س��ازمان ثبت قرار گیرد، درخواست 
كرد كه وزیر راه و شهرس��ازی دستور دهد تا به منظور 
تسریع در كاداستر، محدوده شهر  ها در اختیار سازمان 
ثبت اسناد قرار گیرد. به گفته رئیس دستگاه قضا، این 
اقدام می تواند در جهت تس��ریع كاداس��تر تأثیرگذار 
باشد.  در یك سال اخیر بس��یاری از توابع شهرستان 
دماون��د، به خص��وص مكان هایی مثل »آب س��رد « و 
»جابان « بار  ها ب��ه دلیل ساخت وس��از، تصرف منابع 
طبیعی، تغیی��ر كاربری و فروش غیرمج��از در آنها، از 
طریق رسانه های سراس��ری و محلی خبرساز شده اند. 
ای��ن اقدامات دنبال��ه دار تعرض به محیط زیس��ت در 
اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تكرار سرگذش��ت 
تلخ لواسان را برای فعاالن مقابله با زمین خواری به صدا 

درآورده  است. 

هشدار به زمین خواران از دماوند
دستگاه قضایی در نشست ویژه دماوند برای رسیدگی ویژه به زمین خواری 

بیش از هزار شعبه قضایی را به این موضوع اختصاص داده است

دادستان عمومی و انقالب شهرس��تان دماوند در خصوص برخورد با مشاوران 
امالک متخلف گفت: متأسفانه اتاق اصناف و اتحادیه امالک دماوند بدون توجه 
به كاربری اراضی، مجوز صادر می كنند. حتی مشاهده شده فردی یك كانكس 

در زمین گذاشته و مجوز مشاور امالک گرفته است. 
محمدتقی تقی زاده خاطرنشان كرد: عمده تخلفاتی كه صورت می گیرد، توسط 
مشاوران امالک دماوند اس��ت و اكثر مشاوران امالک عضو ش��ورا یا دهیاری 
هس��تند. در این موارد به جای حفاظت از اراضی خودش��ان زمین می خرند و 

تفكیك و پیمانكاری می كنند.  دادستان عمومی و انقالب دماوند همچنین از ردپای برخی افراد شورای 
روستا در زمین خواری 100هكتاری دماوند خبر داد. 

تقی زاده با بی��ان اینكه شهرک س��ازی  ها در دماوند به عل��ت ارزش افزوده باالی اراض��ی در پی تغییر 
كاربری هاس��ت، گفت: برخی افراد یك زمین كش��اورزی وس��یع را به قیمت حدود متری 100 هزار 
تومان خریداری و قطعه بندی می كنن��د و قیمت اراضی به متری بیش از ی��ك میلیون تومان افزایش 

پیدا می كند. 
دادستان دماوند خاطرنشان كرد: ارتباط ناس��المی بین افراد متمول و كاركنان ادارات اتفاق می افتد و 
موجب تغییر كاربری گسترده در اراضی می شود. انگیزه باالی متخلفان و سهل انگاری ادارات مسئول 

موجب گسترش تغییر كاربری اراضی و شهرک سازی  ها شده است. 
وی یادآور شد كه از نظر قانون تفكیك اراضی جرم نیست و قانون اجازه داده برای زمین های تفكیك شده 

سند صادر شود. 
ناگفته نماند كه س��ال گذش��ته بنای غیرمجازی كه توسط افراد س��ودجو تبدیل به یك شهرک 100 
هكتاری شد و به یك هزار قطعه تبدیل و به افراد ناآگاه و ناآشنا فروخته شده بود توسط دادستانی دماوند 
توقیف شد. آنطور كه دادستان سابق دماوند هم تأیید كرده بود، گویا برخی از افراد شورای روستا در این 

زمین خواری  ها شریك بوده اند و این افراد به دایره تخلف شورا ها ارجاع شدند. 

یك حقوقدان با بیان اینكه با توجه به اهمیت مقوله محیط زیس��ت می طلبد 
قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و مجلس شورای اسالمی 
برای اصالح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی گام بردارند، گفت: 
اصالح قانون در این زمینه یكی از كار هایی است كه باید انجام شود و می طلبد 
مسئوالن ذیربط برای اصالح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی در 
مراجع قضایی گام بردارند، یعنی در این راستا، قاضی ما باید دوره های تخصصی 
محیط زیست را سپری كرده باشد و به اهمیت گونه های حیات وحش و مباحث 
زیست محیطی آگاه باشد و الزم است كه در تمام شهرهای ایران شعب تخصصی 

محیط زیستی اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر ایجاد شود. 
حسین احمدی نیاز با اشاره به اینكه شهرداری ها و برخی مراجع دیگر این كار 
را انجام داده اند، افزود: در زمینه محیط زیست هم باید شعب تخصصی داشته 
باشیم كه قضات ما شناخت كافی داشته باشند، در این زمینه تحصیلكرده باشند 
و دوره های اصلی را گذرانده باشند تا بتوانیم با صدور احكامی در این زمینه، آثار 

بازدارندگی را مشاهده كنیم و حداقل موارد مشابه كم شود. 
این حقوقدان ادامه داد: در نظر بگیرید اگر یك خ��ودرو از چراغ قرمز عبور 
كند بالفاصله جریمه می شود، محیط زیست با كل بشریت در ایران و جهان 
در ارتباط است چرا نباید قوانین به گونه ای بازدارنده باشند، چرا شكارچی و 
شهروندان متخلف باید جرئت ارتكاب جرم را در حوزه زیست محیطی داشته 
باشند و به خود اجازه دهند كه گونه های مهم و حساس حیات وحش كشور 
را نابود و محیط زیست را تخریب كنند، این جرئت ارتكاب جرم باید اصالح 

و گرفته شود. 
احمدی نیاز گفت: در ایران انتظار زیادی از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 

می رود، اما در مقابل كمترین حمایت از آن می شود.  ای 
كاش مسئوالن به جای پرداخت پول ها و بودجه های 
كالن در عرصه های مختلف، در عرصه زیست محیطی 

حداقل بودجه را به این سازمان تخصیص می دادند. 
وی افزود: این بودجه های اندک با هزینه های سازمان 
همخوانی ندارد و همه می دانند كه محیط زیست رابطه 

مستقیمی با زیست سالم شهروندان ایرانی دارد. 
این فعال اجتماعی ادامه داد: از یك سو مردم نس��بت به عملكرد این سازمان 
انتظارات زیادی دارند و از سوی دیگر حجم امكانات آن منطبق با واقعیات موجود 
نیست. طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یك تكلیف 

همگانی است و همگان ملزم و مكلف به حفاظت از محیط زیست هستند. 
این حقوقدان اظهار كرد: اصل پنجاهم قانون اساس��ی جرم انگاری را نسبت به 
تمام جوانب زیست محیطی اعالم كرده است اما مهم این است كه این اصل كلی 
باید در دل قوانین عادی قرار گیرد تا بتواند ضمانت اجرایی كافی داشته باشد. 
متأس��فانه نوع نگاه به این اصل ضعیف بود و در دل قوانین و جزو سیاست های 

كلی سازمان های نظارتی و اجرایی در كشور قرار نگرفت. 
وی افزود: همچنین با وجودی اینكه رهبر معظم انقالب در سیاس��ت های 
كالن زیست محیطی به این اصل و موارد دیگر اشاره كردند، اما قوه مجریه 
نیز قوی عمل نك��رد. اگر رئیس جمهوری دس��تورالعمل تندی را در حوزه 
زیست محیطی صادر كند تا طبق اصل پنجاهم و سیاست های كالن مقام 
معظم رهبری عمل كنند بسیاری از كاس��تی ها و مشكالت در این عرصه 

برطرف می شود. 

ردپای برخی از افراد شورای روستا در زمین خواریقاضی باید دوره های تخصصی محیط زیست را سپری كرده باشد

علیرضا سزاوار

پرونده
زمین خواران در تور قضا

نظر کا رشنا س

جمهوری اسالمی و انتخابات 
در سایه قانون اساسي

 محمد مسعود اسماعیلی*
اصل اول از قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران 
چنین بی��ان می كند كه »حكومت  ای��ران  جمهوری  
اسالمی  است  كه  ملت  ایران ، بر اساس  اعتقاد دیرینه  اش  
به  حكومت  حق  و عدل  قرآن ، در پی  انقالب  اس��المی  
پیروزمند خ��ود به  رهب��ری  مرجع عالی ق��در تقلید 
آیت  اهلل  العظمی  امام  خمینی ، در همه  پرس��ی  دهم  و 
یازده��م  فروردین  ماه 1۳58هجری  شمس��ی  برابر با 
اول  و دوم  جمادی  االولی  س��ال  1۳۹۹ هجری  قمری  
با اكثریت  ۹8/2درصد تمامي كس��انی  كه  حق  رأی 

داشتند، به  آن  رأی مثبت  داد.«
قانون اساس��ی ای��ران در اصول متعددی به مس��ئله 
جمهوریت پرداخته است. اصل پنجاه و ششم قانون 
اساسی بیان می كند: حاكمیت مطلق بر جهان و انسان 
از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاكم ساخته اس��ت. هیچ كس نمی تواند این 
حق الهی را از انسان سلب كند یا درخدمت منافع فرد 
یا گروهی خاص قرار دهد و مل��ت این حق خداداد را 
از طرقی كه در اصول بعد می آید، اعمال می كند. در 
این اصل حق تعیین سرنوش��ت به رسمیت شناخته 
شده است. حقی كه در بیانیه های حقوقی بین المللی 
هم به عنوان یكی از حقوق بنیادین برای انسان مورد 
شناسایی قرار گرفته و دارای تبعات حقوقی و سیاسی 

بسیاری در حوزه های گوناگون است. 
در اصل شش��م هم از اص��ول قانون اساس��ی چنین 
مقرر ش��ده اس��ت كه »در جمهوری اس��المی ایران 
امور كشور باید به اتكای آرای عموم اداره شود، از راه 
انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، اعضای شورا  ها و نظایر اینها یا از راه 
همه پرس��ی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون 

معین می گردد.« 
انتخابات  اصلی   ترین مس��یر مش��اركت سیاسی در 
نظام   هایی اس��ت كه برای اعضای جامعه حق تعیین 
سرنوشت و دخالت در امور كشور و تصمیم گیری قائل 
هستند.  انتخابات برجسته   ترین ابزار نیروی شهروندان 
جامعه و بهترین شیوه نمایش مردم ساالری است كه با 
قوانین و مقررات هر نظام سیاسی بر طبق اصل سلسله 
مراتب قوانین ضابطه مند می ش��ود. قانون اساسی به 
عنوان بر  ترین قانون كه چارچوب كلی نظام انتخاباتی 
را مش��خص می كند، مرجع اولیه تحدی��د انتخابات 
و تعیین ش��یوه و نحوه برگزاری آن می باشد؛ سپس 
قوانین عادی كه به طور جزئی به گزاره   ها و شیوه های 
انتخابات می پردازن��د و در مرحله بع��دی مقررات و 
آیین نامه   ها تا به طور شكلی زمینه های اجرایی شدن 

قوانین عادی را فراهم سازند. 
یكی از چالش های نظام انتخابات در كشورهای مختلف 
بحث قوانین و مقررات و همچنین سازوكار انتخابات 
می باشد؛ از شروع ثبت نام و شرایط و ویژگی های الزم 
برای كاندیداتوری تا نحوه برگزاری انتخابات و نظارت 
بر آن. مشخصاً در نظام   هایی كه انتخابات مسیر اصلی 
تعیین قدرت می باشد، همیش��ه بحث حق مردم در 
تعیین سرنوش��ت و نظارت بر انتخابات مطرح است؛ 
اینكه چگونه از خالل برگزاری یك انتخابات درست، 
آزاد و قانون��ی بتوان این حق مردم را به نحو احس��ن 

تأمین كرد. 
در نظام جمهوری اسالمی ایران همانطور كه بیان شد 
بر اساس قواعد كلی قانون اساس��ی و قوانین عادی و 
آیین نامه های اجرایی مختلف انتخابات برگزار می شود 
كه قوانین مربوط به انتخابات و سازوكار برگزاری آن 

نیازمند بازنگری و اصالح در ابعاد مختلف است. 
یك��ی از اصلی   ترین ن��كات در باب نظ��ام انتخاباتی 
جمهوری اسالمی ایران بحث انباشت قوانین و مقررات 
متعدد در حوزه انتخابات می باش��د؛ تع��دد نهاد  ها و 
سازمان های سیاس��ی – اداری در جمهوری اسالمی 
ایران طبیعتاً منجر به ش��كل گیری قوانین و مقررات 
متعدد می شود لكن نبود یه نظام تجمیعی واحد كه 
اصول كلی و سازوكارهای دقیق انتخاباتی را مشخص 
نماید در كنار تعدد قوانین انتخاباتی منجر به آشفتگی 

نظام انتخاباتی ایران شده است. 
ش��رایط و ویژگی ه��ای داوطلبین، س��ازوكار تأیید 
صالحیت، نحوه برگ��زاری انتخاب��ات در حوزه های 
مختلف و بسیاری موارد دیگر از جمله چالش های نظام 
انتخاباتی در كشور می باشند، اما یكی از چالش های 
نسبتاً اساسی در این حوزه بحث تبلیغات و فعالیت های 

انتخاباتی است. 
همچنین با رش��د و پیش��رفت م��داوم تكنولوژی و 
گسترش روزافزون فضای مجازی باید به طور دقیق و 
واضح نسبت به كاركرد این فضا  ها در تبلیغات نامزد  ها 

پژوهش صورت گیرد. 
به طور خالصه از چالش های اصلی نظام انتخاباتی ما 
بحث مهم و تعیین كننده تبلیغات می باشد كه بسیار 
در تعیین سرنوش��ت جامعه و كش��ور نقش دارد و از 
آنجایی كه هر كس��ی با هر تفكری نیاز دارد بتواند در 
یك فضای سالم و آزاد در چارچوب قوانین و مقررات 
پذیرفته شده كشور فعالیت و تبلیغ نماید، این مسئله 

بسیار حیاتی شده است. 
در مجموع تعیین مصادیق دقیق و درس��ت تبلیغ و 
تخلفات آن، ش��رایط تبلیغات و فراهم نمودن امكان 
تبلیغ قانونمند برای تمامی طیف های فكری، بازتعریف 
و تعیین حدود شیوه   ها و سازوكارهای تبلیغات با توجه 
به امكانات روز از جمله مواردی هس��تند كه در نظام 
انتخابات جمهوری اس��المی ایران نیازمند بررسی و 
تعیین تكلیف می باشند تا بتوان از طریق سالم سازی 
فرآیند انتخاباتی در كشور، یك نظام سیاسی سالم و 
از آن مهم تر مبتنی بر اصول دینی و ارزش های حاكم 

بر آن تشكیل داد. 
* دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه تهران

يادداشت

نماي نزديک

تغییر كاربری زمین های كش��اورزی و منابع طبیعی مدت هاست كه در حاشیه 
پایتخت به یكی از چالش های جدی برای مقامات قضایی و مدیران محیط زیست 
تبدیل شده است. در واقع عده ای فرصت طلب با تعرض به بخش قابل توجهی از 
زمین های كشاورزی و منابع طبیعی س��بب به مخاطره انداختن امنیت غذایی، 
خودكفایی و اشتغال شدند و همچنین عالوه بر آن موجب برهم خوردن تناسب 
جمعیتی و ایجاد فاصله طبقاتی می شوند.  برخالف تصور بسیاری از افراد مبنی 
بر اینكه بیشترین زمین خواری  ها در لواسان انجام می شود، به گفته معاون سابق 
هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، بسیاری از ساخت و ساز غیرمجاز استان 
تهران مربوط به دو شهرس��تان مالرد و دماوند اس��ت و البته بیشترین تخریب و 
اجرای احكام كمیس��یون های ماده 100 و ۹۹ نیز در همین دو شهرس��تان بوده 
است.  محمد تقی زاده، در این خصوص به مهر گفته است كه در دماوند، فیروزكوه 
و... ساخت و سازهای غیرمجاز، ویالیی و باغات است و در جنوب استان تهران مثل 
شهرستان ری با هدف ساخت انبار برای بارانداز كاال ها ساخت و سازهای غیرمجاز 

اتفاق می افتد. 
یكی از مناطقی كه در دماوند شاهد وقوع زمین خواری های گسترده و سیستماتیك 
و برخاسته از فساد هستیم، محمودیه دماوند اس��ت.  مساحت این زمین خواری 
بیش از 180 هكتار و وس��عت این زمین خواری از نصف هر یك از مناطق شهری 
تهران بیشتر است و این منطقه واجد هیچ كدام از شاخصه های روستا نبوده و صرفاً 
یك مزرعه تلقی می شود. این منطقه فاقد مدرسه و حتی قبرستان است و كل این 
منطقه به اذعان خود ذینفعان به نام یك نفر است.  اكنون و در ادامه رویكرد قاطع و 

فسادستیز قوه قضائیه، رئیس دادگستری استان تهران در خصوص این مزرعه، به 
میزان گفته است: برای 180 هكتار زمین كشاورزی در مزرعه ای به نام »محمودیه« 
دماوند كد روستا گرفته اند و یك صندوق رأی هم به آن مزرعه برده و چند رأی در 

صندوق ریخته اند تا از این طریق برایش شناسنامه روستا درست كنند. 
محمدجواد حشمتی مهذب، تخلف ساخت و ساز در مسیل رودخانه را نیز بر دیگر 
تخلف های ساخت و ساز در این مزرعه افزود و اظهار داشت: ساخت و ساز در مسیل 
محمودیه انجام شده و صرف نظر از بحث تغییر كاربری، از نظر امور منابع آب این 
امر غیرقانونی بوده است و باید تخریب شود. طی سالیان گذشته برای این مزرعه 
كد روستا گرفتند و تبدیل به روستا كردند و صددرصد ساخت و ساز ها در این زمین 

به وسعت 180 هكتار غیرطبیعی است. 

مزرعه ای كه ناگهان روستا شد

در س�ال های اخیر تپه خواری، 
کوه خ�واری، تغیی�ر کارب�ری 
و  کش�اورزی  زمین ه�ای 
ساخت وس�از های غیرمجاز در 
دماوند به عناوین مختلف و با دور 
زدن قانون گسترش یافته است. 
افزای�ش تخلف�ات از س�وی 
سوء استفاده کنندگان و برخی 
مراکز دولتی هم س�بب ش�ده 
تا قوه قضائیه توجه بیش�تری 
به ای�ن منطقه داش�ته باش�د
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