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نگاهي به 
پارادوكس خدمت و فساد 

 جواد زماني نسب *
 اين روزها كه دستگاه قضا با جديت به ترك فعل ها 
رسیدگي مي كند و دولت فسادستیز هم روي كار 
آمده اس��ت، بد نیس��ت نیم نگاهي به تفكر طیف 
مفسدين داشته باشیم. از خداداد و كرباسچي گرفته 
تا بابك زنجاني و حس��ن رعی��ت، برخي معتقدند: 
»خدمات آنها به مردم و كش��ور كم نبوده اس��ت و 
حاشا كه مستحق چنین برخوردي نیستند!« البته 
آنها نیز بخشي از حقیقت را مي گويند! حقیقتي كه 
از عمق باوري غیراخالقي و غیر شرعي برمي خیزد!

 اين باور كه »هدف، وسیله را توجیه مي كند!« بله! 
احتماالً تأكی��د مي كنم احتماالً- همه  مفس��دين 
اقتصادي- خدمات مختلفي از اشتغالزايي گرفته تا 
كمك به دور زدن تحريم هاي ظالمانه انجام داده اند 
اما مشكل جاي ديگري اس��ت. اگر كمي با  دقت به 
عمق تفكر اين افراد ن��گاه كنیم، به همان باور غلط 
مي رس��یم كه »دوگانه  خدمت و فس��اد« را از هم 

غیرقابل تفكیك مي داند. 
 هم��ان باوري ك��ه صرف نظر از همه  فس��ادهاي 
س��اختاري و تبعیض  هاي سیس��تماتیك رژيم 
كودتايي شاهنشاهي حتي »رضاشاه« را »روحت 
شاد« مي خواند، چون در فالن جاي جاده چالوس، 
تونل كندوان را ساخته اس��ت! حرف حساب اين 
تفكر اين اس��ت: »تو خدمت كن ب��ه اين مردم، 
حاال كمي هم دزدي كردي، خیلي جرم محسوب 
نمي شود! اختالس كردي، در عوض كار هم كردي! 
رشوه گرفتي، فداي س��ر آن خدماتي كه داشتي! 
مهم هدف مقدس توست ! در راه تحقق اين هدف، 
بديهي اس��ت كه عده اي هم بايد فدا شوند! تو از 
رانت بهره ببر، از بیت المال بده، حس��اب و كتاب 
شفاف نداشته باش اما س��د را بساز و خلق اهلل هم 
اس��تفاده مي كنند. اين يعني پی��ش رفتن كار، 
پیشرفت و رس��یدن به هدف! حاال وسیله هرچه 

بود، مهم  نیست.« 
متأسفانه همین نگاه و باور غلط را حتي در نگرش 
كارگزاراني عده اي از مسئوالن رده  باال هم شاهديم! 
تا آنجا كه مرحوم هاشمي جايي گفته است: »سدي 
ساخته ش��ده و خرجي برداشته است. حال ممكن 
است اندك اختالسي نیز اين وس��ط رخ دهد، ولي 
خب الحمدهلل سد براي كش��ور و مردم مي ماند و از 
سد هم كه نمي توان اختالس كرد!« يعني خدمت 
بدون خیانت نمي تواند و نبايد وجود داشته باشد! 
يا به عب��ارت ديگر در راه انج��ام خدمت، مقاديري 
لفت و لیس، كاماًل طبیعي اس��ت و خیلي به جايي 

برنمي خورد!
اما نكته  مهم اينجاست كه اساس��اً چرا بايد بعضي 
مديران ب��ا لباس خادم مل��ت وارد و با چمداني كه 
از خال��ي كردن جیب ملت پر ش��ده اس��ت، خارج 
ش��وند؟ بعد هم معموالً با مقاديري كار و كمك كه 
احیاناً در مؤسسات خیريه و عام المنفعه داشته اند، 
وجدان خفته و سركش ش��ان را آرام كنند؟! شايد 
هم قصد دارند اذهان عموم��ي را فريب دهند و در 
حالي با خیالي آسوده، خواب هفت پادشاه را بینند 
 كه اين مردم مظلوم، سفره هاي كوچك شان هر  روز 

كوچك تر مي شود!
اين از برخي مديران فاس��د ما و آن ه��م از بعضي 
س��لبريتي هاي مردم گري��ز ما! صاحب  س��خن و 
صاحبنظر در همه  حوزه ها! به خصوص سیاس��ت! 
همان ها كه مالیات نمي دهند اما در  عوض خیريه 
دارند، زنداني آزاد مي كنند، ك��ودكان كار را تحت 
پوش��ش قرار مي دهند، هنگام سیل و زلزله كمك 
جمع مي كنند و با شتابي سريع تر از سرعت نور به 

درد مردم آسیب ديده مي رسند!
 بگذريم كه گاهي پول كالني هم جمع مي شود اما 
عوض هزينه در جاي ض��روري و اضطراري، صرف 
كارهاي غیرضرور مي ش��ود كه حتم��اً اولويت اول 
مردم آسیب ديده نیست. همان مردم آسیب ديده اي 
كه با كمترين درآمدها، مالیات شان را بايد به موقع 
پرداخ��ت كنند، چون س��لبريتي  نیس��تند! كاش 
مي شد از س��لبريتي ها خواست كه عوض اين همه 
نمايش هاي مردم مدارانه كه بعضاً فقط به ش��ويي 
سخیف شباهت دارد، همان مالیات شان را به موقع 
پرداخت كنند، اما شگفتا! جماعت سلبريتي براي 
پرداخت مالیات- كه در همه  جوامع با هدف آباداني 
بیش��تر كش��ورها به صورت منظم و بي وقفه انجام 
مي شود- ش��كايت دارند و حتي با اش��اره به سیل 
طرفداران خود تهديد به قی��ام مي كنند! طنز تلخ 
و حقیقتاً تأس��ف بار ماجرا اينجاست كه قاطبه  اين 
طرفداران از همان اقشار آس��یب ديده هستند! جا 
دارد بگويیم: اي كاش م��ردم هم دل تحريم كردن 

خیلي ها را داشتند... 
صدالبته طرز تفكر مورد بح��ث در بند ابتدايي اين 
يادداشت در سطح خرد و كالن جامعه رسوخ كرده 
اس��ت! مثل همین لبنیاتي محله كه گرانفروش��ي 
مي كند ام��ا بع��د از آن صدقه مي دهد ! در س��طح 
خرد، او معتقد است كه صدقه، گناه گرانفروشي را 

مي شويد و مي برد... كه البته خیالي خام است 
حرف آخ��ر اين كه: چه مفس��دان اقتص��ادي، چه 
سلبريتي ها و چه ما مردم عادي )دو مورد آخر البته 
به اندازه  مورد اول مجرم نیس��تند!( بايد بدانیم كه 
خدمت و فساد تناقض و تقابل دارند! اگر روزي در 
جايي خدمتي كرده اي��م، نمي توانیم از آن مجوزي 
بس��ازيم براي دزدي ه��ا، كج روي ه��ا و خیانت در 
امانت ها! كه فرداها ادعاي خدمت در كنار خیانت، 
عذر بدتر از گناه است در پیشگاه اين مردم و البته 

خداوند كه هرگز از حق الناس نخواهد گذشت. 
*دانشجوی دکترای حقوق

يادداشت

در چند دهه اخير نمايندگان مجلس نتوانس�ته اند 
قوانين مرتبط ب�ا محيط زيس�ت را به خوبي مدون 
کنند و همين مس�ئله موجب دس�ت اندازي برخي 
فرصت طلبان به منابع کش�ور ش�ده است. اهميت 
دس�تگاه قض�ا ب�ه موضوع ت�رك فعل مس�ئوالن 
باعث ش�ده اس�ت به تازگي، يك دهه معدنكاوي 
غيرقانون�ي در يك�ي از نقاط کش�ور به بن بس�ت 
بخورد. معدن ش�اهوار ش�اهرود پ�س از يك دهه 
فعالي�ت غيرقانون�ي، اکن�ون به همت مس�ئوالن 
قضايي تعطيل ش�ده  اس�ت اما نبود قوانين مدون 
محيط زيس�تي در اين خصوص جاي بح�ث دارد. 

معدن بوكسیت شاهوار بیش از 10 سال است كه مورد 
هجوم تخلفات و ترك فعل هايي اس��ت كه آسیب هاي 
جدي به پوشش خاك، گیاه، حیات وحش و حتي منابع 

آبي »دشت بسطام« وارد شده است. 
 آغاز فصل جديدي از مقابله با ترك فعل ها

پس از آنكه رئیس جديد دستگاه قضا فصل جديدي از 
تحول قضايي را در اين نهاد كلید زد، تغییرات گسترده 
و س��ريعي در نظام قضايي كش��ور رخ داد. اصالحات 
س��اختاري متعددي كه در دوره تحول قضايي انجام 
ش��د، بس��یاري از فعاالن مدني كش��ور را به مقابله با 
سوءاستفاده كنندگان از بیت المال ترغیب كرد و انگیزه 

بیشتري به آنان داد. 
حجت االس��الم اژه اي به موضوع »ت��رك فعل« برخي 
مديران كه بر مبناي تعريف جرم، مصداق بارز تخلف از 
قانون محسوب مي شود، اهمیت زيادي داده است. در 
نتیجه بخشي از معضالتي كه به خاطر رواج ترك فعل 
برخي دستگاه های اجرايي كش��ور مشكالت زيادي را 
براي بخش هاي مختلف مخصوصاً محیط زيست و منابع 

طبیعي پديد آورده بود، برجسته تر شدند. 
رئیس سابق قوه قضائیه در سفر اسفند خود به استان 
سمنان و در شوراي قضايي نیز در سخنان خود حداقل 

دوبار به موضوع ترك فعل هاي محیط زيس��تي تأكید 
كرد كه نش��ان دهنده عزم جدي دستگاه قضايي براي 
ورود به تخلفات متجاوزان به منابع آبي و خاكي است. 

پیش از ورود رئیس دستگاه قضا به سمنان ۲۵ نفر در 
قالب هیئت مقدماتي در نقاط مختلف اين استان مستقر 
شدند و مشكالت قضايي، اداري، سازمان هاي وابسته و 
مردم را بررسي كردند تا اگر نیاز باشد از مركز پیگیري 

الزم انجام مي شود. 
 برخورد متخلفان به سد قانون 

ش��رايط جغرافیايي استان س��منان در جنوب رشته 
كوه البرز و همچنین شمال دش��ت كوير موجب شده 
تا موقعی��ت خاص جغرافیاي��ي از نظر گردش��گري و 
محیط زيست داشته باشد. دست اندازي به منابع طبیعي 
اين استان بارها خبرساز شده است و جالب اينكه اين 
اس��تان يكي از پرتعدادترين فعاالن محیط زيس��ت و 
سازمان هاي مردم نهاد اين حوزه را به نسبت جمعیت 
در سطح كشور دارد و اين نشان مي دهد محیط زيست 

در استان سمنان تا چه اندازه  داراي اولويت است. 
تلف شدن گورخرهاي آس��یايي در تردد از شاهرود به 
گرمسار و اقداماتي كه مي توانست انجام شود اما نشد، 
تخلیه پساب هاي سمي صنعتي خطرناك در سرخه، 
معادن فراوان گچ در گرمسار، آرادان و سرخه، تخريب 
جنگل ابر و همچنین معدن شاهوار از مهم ترين ترك 

فعل محیط زيستي در اين استان است. 
شاهوار، حكم دماوند در شرق رشته كوه البرز را دارد. 
مهم ترين كان��ون آب در منطقه اي بیابان��ي كه آنقدر 
خشك است كه وزارت نیرو را به فكر انتقال آب از خزر 
با صرف تريلیاردها تومان بودجه و خرابي هاي بس��یار 
واداشته حاال بیش از 10 سال است كه قرباني معدنكاوي 

شده و خوشبختانه فعاًل به سد قانون برخورده است. 
 نابودي درخت چند صد ساله

نخس��تین ت��رك فع��ل مع��دن بوكس��یت ش��اهوار 
دريافت مجوز اكتش��اف و بهره برداري ب��دون تأيیديه 

محیط زيستي بود. پروانه اكتشاف و بهره برداري معدن 
بوكسیت قبل  از سال ۹0 صادر شده و حتي در گزارش 
مركز تحقیقات مجلس شوراي اس��المي هم آمده اين 
معدن  بايد اس��تعالم هاي محیط زيستي را در خصوص 

اكتشاف و بهره برداري دريافت مي كرده  است. 
دلی��ل اينكه نام اين معدن بوكس��یت ش��ده به خاطر 
فرآوري يك سنگ رسوبي است كه مقادير نسبتاً بااليي 
آلومینیوم دارد. اين سنگ مهم ترين منبع آلومینیوم 
است. اس��فند 87 اداره صنعت، معدن و تجارت استان 
خطاب به معدن تأكید مي كند پیگیري و اس��تعالم از 
محیط زيست و تهیه طرح محیط زيستي الزامي است. 
در نهاي��ت مال��كان مع��دن ه��م مجبور ش��دند يك 
طرح زيس��ت محیطي تهیه كنند كه البته مس��ئوالن 
محیط زيست اس��تان س��منان درباره آن نیز حرف و 
حديث هاي بس��یاري داش��تند و به گفته كارشناسان 
محیط زيس��ت كه از معدن بازدي��د كرده اند اين طرح 
نه تنها كارشناسي نیس��ت بلكه قابلیت اجرا هم ندارد، 
زيرا درخت اورس چند صد س��اله در شاهوار قطع و به 
جاي آن كاج تزئیني كاشت شده است آن هم به شكلي 
كه ش��هرداري در پارك ها و فضاي سبز خیابان ها اجرا 

مي كند!
 گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس هم کارساز 

نشد
از ديگر ترك فعل ه��اي مهم اين مع��دن ايجاد جاده 
است. منابع طبیعي زماني كه معدن را بررسي مي كرد 
درباره مازاد جاده ايجاد شده در معدن به عرض 10 متر 
و به طول بی��ش از 7هزار و ۲00 متر در ش��اهوار تذكر 
داد. اين جاده  خالف ساخته شد و درختان و بوته هاي 
فراواني را كه غذاي گونه هاي جانوري اس��ت به خطر 

انداخته است. 
قطع شدن و از بین رفتن هكتارها درخت ممنوع القطع 
اورس آن هم بوته ه��ا و درختان مهمي ك��ه هم براي 
اكوسیستم منطقه الزم هستند و هم مي توانند غذاي 

وحوش منطقه را تأمین كنند. درنتیجه با از بین رفتن 
پوشش گیاهي مي توان شاهد مهاجرت حیوانات ساكن 
در شاهوار از جمله كل ، بز و قوچ خرس قهوه اي و ديگر 
پرندگان از اكوسیستم بود. جالب اينكه در مدت شش 
سال نخست فعالیت معدن پنج مورد تلف شدن خرس 

قهوه اي فقط در منطقه مجن و شاهوار ثبت شد. 
يك كارشناس حقوقي با اشاره به تبصره پنج ماده ۳۵ 
قانون حفاظت و بهره برداري جنگل ها و مراتع طبیعي 
به خبرگزاري مهر گفت: اين ماده قانوني اعالم مي دارد 
حتي اگر اراضي براي بهره برداري واگذار ش��ده باشد 
و مش��خص ش��ود كه ضرري براي محیط زيست دارد 
بايد اين اراضي مس��ترد و به دولت بازگردد. موضوعي 
كه به نظر مي رس��د در ش��اهوار حتي پ��س  از گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس ص��ورت نگرفته و مقامات 
شهرستاني و استاني به خصوص دستگاه قضايي به آن 

توجهي نداشته  است. 
 برحسب قانون ترك فعل صورت گرفته

محمدرضا نوروزي گفت: مجوزي كه صنعت معدن براي 
شاهوار صادر كرده در حقیقت و به ظاهر براي شركت 
حقي را ايجاد كرده است. برحسب همان حق، شركت 
پیگیري هاي خود را صورت داده و به تخريب گسترده 
شاهوار منجر ش��ده  اس��ت، درحالي كه اين حق اوالً از 
لحاظ محیط زيستي تأيید نش��ده و ثانیاً در تعارض با 
منافع محیط زيستي و طبیعي كشور )مندرج در اصل 
۵0 قانون اساسي( است كه  بايد در همان مقطع زماني 
يعني سال هاي ۹0 و نهايتاً ۹۲ دستگاه قضايي ورود و 

اراضي از معدن مستند مي شد. 
وي درباره ترك فعل رخ داده در شاهوار، تصريح كرد: 
سؤال اصلي اينجاس��ت كه آيا فعالیت معدن كیفیت 
زندگي حیوانات و وحوش و گیاهان و درنهايت انسان ها 
را به خطر مي ان��دازد يا خیر؟ اگر مي اندازد برحس��ب 
قانون ترك فعل صورت گرفته است، زيرا  بايد دستگاه 
مربوطه با توجه به تخريب محیط زيس��ت كه حتي با 

چشم هم مشهود است و كارشناسان بسیاري ازجمله 
اداره كل محیط زيس��ت استان س��منان و حتي مركز 
پژوهش هاي مجلس به آن صحه گذاشته اند، به ماجرا 

ورود جدي مي كرد. 
 6 سال بي خيالي!

يك وكیل و كارشناس حقوقي هم درباره اقداماتي كه 
بايد انجام مي شد و صورت نگرفت يا همان ترك فعل ها 
در ش��اهوار به مهر گفت: در زمینه ابالغ سیاست هاي 
كلي اصل 110 قانون اساسي مصوب ۹۴ درباره محیط 
زيست كه در واقع »سند ملي محیط زيست« محسوب 
مي شود يكي از وظايف محیط زيست در كشورمان جرم 
انگاري است. در واقع اين وظیفه را قانونگذار از سال ۹۴ 
به سازمان محیط زيست داده اما در اين شش سال آيا 
اداره كل و اداره شهرستاني محیط زيست استان سمنان 
و ش��اهرود اقدامي براي جرم ان��گاري تخريب محیط 

زيست در شاهوار انجام داده اند. 
محمد جعفري بیان كرد: در قانون حفاظت و بهسازي 
محیط زيست مصوب ۵۳ و اصالح ش��ده در سال 71 
ماده نخست آمده كه حفاظ و بهسازي محیط زيست و 
پیشگیري از هر نوع آلودگي و هر نوع اقدام به تخريب 
و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زيست، وظیفه 
سازمان محیط زيس��ت اس��ت. يعني در واقع قانون، 
»پیشگیري« را مقدم ش��مرده و اين يك معناي مهم 
دارد آن هم اينكه حتي قبل از اينكه جايي تخريب شود 
بايد به آن مقوله ورود كرد اما آيا در شهرستان شاهرود 
و استان س��منان اين اتفاق رخ داده اس��ت؟ در قانون 
صراحتاً درباره بر هم خوردن تع��ادل حیات و محیط 
زيست انسان و حیوانات صحبت شده، آيا در شاهوار اين 

تعادل برهم نخورده است؟
 قانون معادن، تكليف را روشن کرده

جعفري با بیان اينكه درباره قانون پنج س��اله شش��م 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه سال 1۴00 
آخرين سال آن اس��ت نیز بايد گفت در اين برنامه در 
ماده دوم به محیط زيس��ت اشاره ش��ده و آمده است 
محیط زيست جزء دغدغه ها و مسائل محوري است كه 
نشان از اهمیت اين حوزه دارد. وي تأكید كرد: در اين 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زيست و در اصالحیه 
سال 7۴ آن در ماده چهارم آمده است پناهگاه حیات 
وحش محدوده اي از منابع طبیعي كشور شامل جنگل، 
مراتع، بیشه، اراضي جنگلي و كوهستاني است كه داراي 
زيستگاه طبیعي و ش��رايط اقلیم خاص براي جانوران 
وحشي به منظور حفظ و احیاي زيستگاه ها باشد. سؤال 
اينجاست كه آيا شاهوار زيستگاه جانوران است يا خیر؟ 
اگر بله محیط زيست در اين راستا چه اقداماتي را انجام 
داده است؟ اگر اين امر انجام مي شد اصاًل كار به قانون 

معادن مصوب ۹0 مي كشید؟
جعف��ري تأكید ك��رد: ديگ��ر موضوع مه��م درباره 
ش��اهوار اين اس��ت كه ما در ماده يك قانون معادن 
مصوب 1۳70 داريم كه اكتشاف مجموعه عملیات 
و تجسس��ي كه به منظور يافتن كانس��ارها صورت 
گرفته و شامل مس��ائلي مانند نمونه برداري، انجام 
آزمايش هاي كیفي و كمي، بررسي هاي سنجش از راه 
دور، ژئو شیمیايي و ژئوفیزيكي و ... است. در اين ماده 
كه طوالني است سپس به حفاري و... اشاره مي شود. 
در نتیجه آيا وقتي پروانه اين معدن قبل از سال ۹0 
گرفته ش��ده، اين معدن اقدامات معدنكاوي را طبق 
قانون از اكتشاف و گمانه زني و...  انجام مي داده چرا 
جلوي آن گرفته نشده و استعالم هاي محیط زيستي 
به آن تحمیل نشده است؟ آيا قانون حفاظت محیط 
زيستي وجود ندارد؟ باالخره اكتشاف صورت گرفته 
اس��ت يا خیر؟ آيا نبايد با مجوز اين اكتش��اف انجام 

مي گرفته است؟

دهن كجي زمين خواران به قانون معادن
نبود قانون مدون درباره مناطق غيرحفاظت شده دست برخي فرصت طلبان را باز گذاشته است

مردم شاهرود با مش��كلي درگیرند كه تاريخ و تمدن و محل 
زندگي شان را هدف گرفته اس��ت. شاهرود در استان سمنان، 
يكي از كم آب ترين اس��تان هاي كش��ور اس��ت. تنها بخت و 
اقبال اين ش��هر و تنها پش��توانه تاريخ و تمدن 8هزار س��اله 
دشت شاهرود و بس��طام، وجود كوهس��تان عظیم و سترگ 
شاهوار است كه با ۴هزار متر ارتفاع، ذخیره گاه برف و سازنده 
و كانون آبساز شاهرود و بسطام است.  متأسفانه در سال هاي 
اخیر فعالیت معدن روباز با دور زدن قانون، كوهستان عظیم و 
ارزشمند نزديك شاهرود را در معرض ويراني و تخريب گسترده 
قرار داده است. برخالف تمام معادني كه از چند روزنه به درون 
كوه نفوذ  و عمق را برداشت مي كنند، اين معدن روباز، سطح 
بس��یار زيادي را تخريب مي كند و تمام خاك قابل رس��تن را 
نابود كرده، پوشش گیاهي را از بین مي برد و براي ما كانوني از 
ريزگرد و فلزات سنگین و آالينده هاي خطرناك و نیز نابودي 

ذخیره گاه آبمان را بر جاي خواهد گذاشت. 
شیب هاي تندي كه وقتي پوشش گیاهي خود را از دست مي دهد، 
براي شهرها و روستاهاي اطراف و پايین دست، تنها سیالب به 
ارمغان خواهد آورد و آب هايي كه در آينده آلوده خواهد ش��د. 
مردم شاهرود تالش بسیار زيادي را طي سالیان گذشته به انجام 
رسانده اند. اين تالش آنقدر همه گیر شده كه در قدم هاي نهايي 
آن، امام جمعه شاهرود و بسطام، شوراي شهر شاهرود و شوراي 
بسطام و همچنین نماينده شهرهاي شاهرود و میامي و فرماندار 
شهرس��تان به طور جدي وارد كار شدند و رس��ماً و با صراحت 

مخالفت خود را با ادامه كار اين معدن 
اعالم كردن��د.  در تالش هاي بس��یار 
جدي و طوالني كه انجام شد، باالخره 
در س��ال 1۳۹8 حكم تعطیلي موقت 
اين معدن صادر و مقرر ش��د دست كم 
تا زماني كه »شركت بوكسیت تاش« 
به 1۴ تعهد زيست محیطي خود عمل 

نكند هیچ اجازه اي براي بازگشايي به او داده نشود و حتي پس 
از عمل به تعهدات نیز ابتدا بايد اقدامات آنها بررس��ي ش��ود و 
سپس تصمیم گیري صورت پذيرد، اما حاال با وجودي كه تمام 
كارشناس��ان ذيربط و نهادهاي مرتبط اع��الم كرده اند  تاكنون 
»معدن بوكس��یت تاش« هیچ يك از اقداماتي را كه بايد، انجام 
نداده است زمزمه هايي شنیده مي شود كه معدنكاوان به دنبال 
بازگشايي اين معدن هس��تند.  امیدوارم مسئوالن كشور براي 
حل اين موضوع، فك��ري كنند و اجازه ندهن��د برخي كه هیچ 
ارزشي براي شهر و منطقه خود قائل نشده اند به سادگي و دور از 
چشم نهادهاي نظارتي، قانون شكني كرده و بحران هاي زيستي 
بیش��تري را براي ش��اهرود و منطقه به بار آورند. مردم شاهرود 
هم قس��م ش��ده اند كه با اتحاد خود، هرگز اجازه بازگشايي اين 
معدن را ندهند و ما امیدواريم اين مسئوالن با درايت و عقالنیت، 

خودشان چنین مجوز نامباركي را به معدنكاوان ندهند. 
اميرحسين وليان 
دبير تشكل هاي زيست  محيطي شاهرود

در س��ال هاي پاياني دولت ده��م، قانوني براي س��هولت اعطاي 
پروانه بهره برداري و اكتش��اف معادن تصويب شد. براساس اين 
قان��ون، معادني كه در مناط��ق چهارگانه محیط زيس��تي يعني 
پارك هاي ملي، آثار طبیعي مل��ي، پناهگاه هاي حیات وحش و 
مناطق حفاظت شده قرار ندارند، نیازي به استعالم محیط زيست 

هم ندارند!
اما معدن بوكسیت براس��اس مجوزي كه سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان س��منان به آن داده، در اوايل ده��ه 80 مجوز 
خود را دريافت كرده اس��ت. درنتیجه زماني كه اين معدن قصد 
اكتشاف و بهره برداري را داشته بايد استعالم هاي محیط زيستي 
را دريافت مي كرد.  بحث مجوز دهه هشتادي معدن بوكسیت در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس هم به طور كامل عنوان شده 
و نمونه كامل ترك فعل محیط زيس��تي در استان سمنان است. 
استاني كه محیط زيست حساس��ي دارد و همین معدن هم بايد 
به دلیل اين كه قبل  از سال ۹0 مجوزهاي خود را دريافت كرده؛ 
اس��تعالم هاي محیط زيس��ت را مي گرفته  اما هیچ استعالمي از 
سازمان محیط زيست بنا به اعالم مسئوالن استان سمنان دريافت 
 نشده است.  ش��ركت مالك معدن بوكسیت پس  از چندين سال 
فعالیت غیرمجاز و نداشتن اس��تعالم هاي قانوني محیط زيستي 
فقط زماني نسبت به موضوع تهیه طرح محیط زيستي اقدام كرد 
كه مجبور به اين كار شده بود. اعتراض هاي گسترده فعاالن محیط 
زيستي، دستگاه قضا را نسبت به تخلفات در اين منطقه از البرز 
حس��اس كرد. در غیر اينصورت حتي طرح اولیه محیط زيستي 

هم در كار نب��ود، چراك��ه در طول يك 
دهه فعالیت معدن بسیاري از درختان و 
گونه هاي گیاهي با ارزش هم از بین رفته 
است.  در اين خصوص كه آيا براي جرائم 
محیط زيس��تي، قوانین مربوطه هست 
يا نه بايد اس��تعالم هاي الزم از معاونت 
قوانین مجلس ش��وراي اس��المي انجام 

گیرد تا مشخص شود آيا قوانین الزم و كافي هست؟
مس��ئول اس��تعالم حقوقي در خصوص قوانین، مجلس شوراي 
اسالمي است و نهادهاي اجرايي درصورت ابهام در قوانین موارد 
را بايد با معاونت قوانین مجلس مطرح كنند. درصورت نبود قانون 
الزم هم دستگاه ها بايد به دولت پیشنهاد ارائه اليحه دهند. ضمن 
اينك��ه نمايندگان مجل��س مي توانند با ارائه ط��رح اين موضوع 
را پیگیري كنند. درواق��ع معاونت قوانین مجلس با اس��تفاده از 
كارشناس��ان خود تمام قوانین تاريخ مجلس را مرور و خأل هاي 
قانوني را در صورت وجود مطرح مي كند.  اصلي ترين معضل در 
خصوص حفظ محیط زيست و نبرد با فرصت طلبان، اجرا نكردن 
صحیح قانون است. بسیاري از معضالت اجتماعي ابتدا به دلیل 
اجرا نشدن قانون به وجود آمده است، ضمن اينكه برداشت هاي 
متفاوتي نیز از قوانین وج��ود دارد كه اين موضوع خود دلیلي در 

عدم كسب موفقیت هاي الزم در بخش هاي مختلف است. 
دکتر آرش طهراني 
 دانش آموخته حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي

قانون شکنی دور از چشم نهادهای نظارتیبرداشت های متفاوتی از قوانین

نظر کا رشنا س
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پرونده
قانون معادن


