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مشکل دام مازاد در مراتع کشور
مفهوم و ریشه های آن

محمد فياض 1
دام مـــازاد، از نظـــر مفهومـــی، بیانـــی بـــرای توضیـــح یکـــی از مشـــکالت 
ـــگاه  ـــران از ن ـــع در ای ـــت. مرات ـــور اس ـــع کش ـــت مرات ـــده در مدیری عم
کســـانی کـــه بـــرای چـــرای دام از آن اســـتفاده می کننـــد، محّلـــی 
ـــش و  ـــه دان ـــر پای ـــان ب ـــت. کارشناس ـــه دام اس ـــن علوف ـــرای تأمی ب
ـــرای چـــرای دام یکـــی  ـــع ب ـــد اســـتفاده از مرات ـــع داری معتقدن ـــم مرت عل
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــانی اس ـــع انس ـــه جوام ـــع ب ـــدد مرت ـــات متع از خدم
ـــد در  ـــه دام بای ـــت اینک ـــد. نخس ـــروی کن ـــدی پی ـــول و قواع از اص
ـــه  ـــود؛ دوم اینک ـــع ش ـــرا، وارد مرت ـــرای چ ـــان ب ـــی گیاه ـــان آمادگ زم
گیاهـــان به انـــدازه ای چـــرا شـــوند کـــه بتواننـــد اندوختـــه کافـــی 
ـــد، در  ـــال بع ـــد در س ـــروع رش ـــرای ش ـــش، ب ـــل روی ـــان فص در پای
اندام هایشـــان ذخیـــره کننـــد. از ایـــن رو قبـــل از مصـــرف تمـــام 
اندوختـــه گیـــاه توســـط دام، بایـــد چـــرا خاتمـــه یافتـــه و دام از 
ـــرای ورود  ـــب ب ـــان مناس ـــول زم ـــت اص ـــود. رعای ـــارج ش ـــع خ مرت

ـــه دام در  ـــوم اســـت ک ـــن مفه ـــه ای ـــع و خـــروج از آن ب ـــه مرت دام ب
ـــد.  ـــغول باش ـــرا مش ـــه چ ـــع ب ـــد در مرات ـــال نبای ـــام س تم

عـــالوه بـــر ضـــرورت رعایـــت زمـــان مناســـب ورود و 
ـــاس  ـــر اس ـــز ب ـــده نی ـــداد دام چراکنن ـــع، تع ـــروج دام در مرت خ

قواعـــدی تعییـــن می  شـــود. در ایـــن قواعـــد نکاتـــی کـــه مـــورد 
توجـــه قـــرار می گیرنـــد شـــامل مقـــدار تولیـــد مرتـــع در ســـال 
ـــرا  ـــا چ ـــه دام از آنه ـــت ک ـــی اس ـــد گیاهان ـــدار تولی ـــر و مق ـــورد نظ م
می کنـــد. یـــادآور می شـــود، دام همـــه گیاهـــان را چـــرا نمی کنـــد، 
چـــرا کـــه تعـــدادی به دلیـــل خشـــکی و خـــاردار بـــودن، تعـــدادی 
هـــم به دلیـــل ترکیبـــات موجـــود در گیـــاه کـــه باعـــث می شـــود 
ـــمی  ـــرای دام س ـــی ب ـــد و گاه ـــایند نیای ـــه دام خوش ـــه ذائق ـــم آن ب طع

اســـت، خیلـــی کـــم مـــورد چـــرای دام قـــرار می گیرنـــد. 
ـــاس  ـــر اس ـــز ب ـــع نی ـــرا در مرت ـــرای چ ـــده ب ـــن ش ـــداد دام تعیی تع
قواعـــد علمـــی به عنـــوان ظرفیـــت چـــرای دام از مرتـــع شـــناخته 
شـــده و دام مجـــاز تلقـــی می شـــود. دام مـــازاد هـــم بـــه تعـــداد 
دام بیـــش از حـــد مجـــاز، اطـــالق می شـــود )دفتـــر امـــور مراتـــع 

ــع داری مصـــوب(.  ــای مرتـ ــور، طرح هـ کشـ

ـــکل  ـــن مش ـــد، اصلی تری ـــان ش ـــه بی ـــی ک ـــه مفهوم ـــازاد ب دام م
ـــادی  ـــای زی ـــکل هزینه ه ـــن مش ـــت. ای ـــور اس ـــع در کش ـــت مرات مدیری
بـــه کشـــور تحمیـــل کـــرده و می کنـــد. از بارزتریـــن خســـارت های 
آن، از بیـــن رفتـــن ذخایـــر ژنتیکـــی گیاهـــی کشـــور، افزایـــش هدررفـــت 
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آب 
و شســـته شـــدن 

ـــه دام،  ـــی اســـت ک خـــاک لخت
گیاهـــان حفاظـــت کننـــده آن را بیـــش از 

ـــدن  ـــارج ش ـــن کار خ ـــه ای ـــت. نتیج ـــرا کرده اس ـــد چ ح
ـــر  ـــارت دیگ ـــت و به عب ـــد اس ـــه تولی ـــده از عرص ـــته ش ـــاک شس خ
ـــتمرار  ـــه اس ـــده، نتیج ـــاک باقی مان ـــد خ ـــدرت تولی ـــوان و ق ـــش ت کاه
ـــده  ـــارت یادش ـــر خس ـــود. تأثی ـــد ب ـــور خواه ـــرای کش ـــکل ب ـــن مش ای
ـــت آب،  ـــش هدررف ـــه افزای ـــوع آن نیســـت، بلک ـــه محـــل وق محـــدود ب
ـــوب آن  ـــده و رس ـــته ش ـــاک شس ـــل خ ـــیالب و حم ـــروز س ـــر ب خط
ـــت. از  ـــد آنهاس ـــت مفی ـــش ظرفی ـــره ای و کاه ـــدهای ذخی ـــت س پش
ـــت. ـــه اس ـــه کل جامع ـــی و متوج ـــی مل ـــارات آن به نوع ـــن رو خس ای

ــت،  ــده اس ــده دار ش ــون عه ــه در قان ــی ک ــب وظایف ــت بر حس دول
ــردم  ــه م ــر اســاس ضوابطــی مشــخص ب ــع را ب حــق اســتفاده از مرات
واگــذار می کنــد. کســانی کــه ایــن حقــوق بــه آنهــا واگــذار می شــود، 
اغلــب افــرادی هســتند کــه ســابقه دامــداری و اســتفاده از مرتــع مــورد 
نظــر را داشــته اند، از ایــن رو دولــت نوعــی حقــوق عرفــی بــرای آنهــا 
قائــل اســت. بنابرایــن چنیــن افــرادی در حــق اســتفاده از مرتــع اولویت 
دارنــد. چارچــوب عملیاتــی شــدن اجــرای قانــون، بــا صــدور پروانــه 
چــرای دام و یــا واگــذاری حــق بهره بــرداری بــرای چــرای دام در قالــب 
ــن  ــرا و همچنی ــه چ ــرد. در پروان ــورت می گی ــع داری ص ــای مرت طرح ه
طــرح مرتــع داری فــردی کــه حــق اســتفاده از مرتــع بــرای چــرای دام را 
ــوع دامــی کــه اجــازه دارد وارد  دارد، مشــخص شــده اســت. تعــداد و ن
مرتــع کنــد نیــز مشــخص شــده و همچنیــن زمانــی کــه بایــد دام را وارد 

مرتــع کــرده و زمــان خــروج دام هــم تعییــن شــده اســت.
آنچــه بیــان شــد مفهــوم دام مــازاد، اثــرات دام مــازاد بــر 
ــت  ــت در مدیری ــی دول ــف قانون ــاد وظای ــی و ابع ــرمایه های مل س
مراتــع کشــور بــود. امــا آنچــه واقعیــت دارد، وجــود تعــداد دام مــازاد 
ــت  ــر ظرفی ــش از 3 براب ــا بی ــی ت ــان شــده، گاه ــه بی ــی ک ــه مفهوم ب
ــه عشــایر(. ــوچ ب ــت ک ــذاری مدیری ــع اســت )طــرح واگ مجــاز مرت
دام در تمـــام ایـــام ســـال در مراتعـــی کـــه روســـتاییان اســـتفاده می کنند 
ـــرمای  ـــرف و س ـــل ب ـــه به دلی ـــی ک ـــتثنای زمان ـــه اس ـــور دارد ب حض
ـــتان در  ـــد تابس ـــش از ح ـــای بی ـــیر و گرم ـــق سردس ـــتان در مناط زمس
مناطـــق گرمســـیر، طبیعـــت اجـــازه ورود دام را نمی دهـــد. امـــا در مراتعـــی 

که 
عشـــایر مـــورد 

ــد  ــرار می دهنـ ــتفاده قـ اسـ
مشـــکل حضـــور دائمـــی دام در مرتـــع 

وجـــود نـــدارد ولـــی حضـــور دام بیـــش از زمـــان و 
تعـــداد تعییـــن شـــده در پروانـــه اســـت.

ـــرح  ـــع، 317 ط ـــازاد در مرات ـــکل دام م ـــاد مش ـــناخت ابع ـــرای ش ب
مرتـــع داري به صـــورت نمونـــه، اعـــم از روســـتایي و عشـــایری در 
ـــرانه  ـــت. س ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــور م ـــف کش ـــتان های مختل اس
دام موجـــود خانـــوار روســـتایي 56/9 واحـــد دامـــي ولـــی ســـرانه 
دام مجـــاز آنهـــا 37/66 واحـــد دامـــي بـــود. ســـرانه دام موجـــود 
ـــرانه دام  ـــی س ـــي ول ـــد دام ـــم 115/32 واح ـــایري ه ـــوار عشــ خان
ـــعه  ـــردی توس ـــند راهب ـــود )س ـــي ب ـــد دام ـــا 74/44 واح ـــاز آنه مج
ـــا و  ـــات جنگله ـــه تحقیق ـــران، مؤسس ـــی ای ـــع طبیع ـــات مناب تحقیق

ـــور، 1388(. ـــع کش مرات
در تمـــام گزارش هایـــی کـــه موضـــوع بهره بـــرداری از 
ـــن  ـــازاد اصلی تری ـــود دام م ـــرار داده وج ـــه ق ـــورد توج ـــع را م مرات
ـــع،  ـــور مرات ـــر ام ـــت )دفت ـــده اس ـــرح ش ـــران مط ـــع ای ـــکل مرات مش
طرح هـــای مرتعـــداری مصـــوب. مؤسســـه تحقیقـــات جنگلهـــا 
و مراتـــع کشـــور، بررســـی کارآیـــی مدیریت هـــای کنونـــی بـــر 
مراتـــع ایـــران(. ایـــن مشـــکل یـــک تهدیـــد بـــرای یکـــی از 
ـــای  ـــوده و پیامده ـــور ب ـــع کش ـــی مرات ـــد یعن ـــی تولی ـــع طبیع مناب
ـــوأم  ـــع اســـت. ت ـــد ســـالمت مرات ـــد و تهدی ـــوان تولی ـــش ت آن، کاه
ـــت  ـــد از دس ـــم، رون ـــر اقلی ـــده تغیی ـــا پدی ـــده ب ـــن پدی ـــدن ای ش
ـــود  ـــروز و نم ـــد. ب ـــدید می کن ـــع را تش ـــد مرات ـــوان تولی ـــن ت رفت
ـــازاد و خـــارج از فصـــل  ـــب ناشـــی از چـــرای دام م ـــرات تخری اث
ـــاران،  ـــت آب ب ـــن، هدررف ـــی زمی ـــش گیاه ـــش پوش ـــم در کاه ه
بـــروز ســـیالب های مخـــرب، انقـــراض گیاهـــان و بـــه تبـــع 
ـــی  ـــع غذای ـــش مناب ـــاک زی و کاه ـــودات خ ـــب موج آن تخری
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حشـــرات و ســـایر موجـــودات جانـــوری مؤثـــر اســـت. 
اثـــرات غیـــر مســـتقیم حضـــور دام مـــازاد در مراتـــع در 
ـــوم  ـــا هج ـــاورزی ب ـــزارع کش ـــات م ـــت آف ـــش جمعی افزای
ــا  ــان آنهـ ــی میزبـ ــان مرتعـ ــر گیاهـ ــه پیش تـ ــی کـ آفاتـ
بوده انـــد، شســـته شـــدن خـــاک حاصلخیـــز ســـطحی و 
خـــارج شـــدن آن از محلـــی کـــه پیش تـــر بـــرای تولیـــد 
ـــدها  ـــدن س ـــر ش ـــد، پ ـــتفاده می ش ـــع از آن اس ـــان مرات گیاه
ـــداث  ـــی اح ـــرمایه های مل ـــنگین س ـــای س ـــا هزینه ه ـــه ب ک
ــب  ــر تخریـ ــد )تأثیـ ــروز می یابـ ــود و بـ ــده اند و... نمـ شـ
ـــی  ـــس بین الملل ـــن کنفران ـــاک، دومی ـــایش خ ـــر فرس ـــع ب مرات
ــت  ــا محوریـ ــا بـ ــا و چالش هـ ــدار، راهکارهـ ــعه پایـ توسـ
ـــگری،  ـــت و گردش ـــط زیس ـــی، محی ـــع طبیع ـــاورزی، مناب کش
1394؛ مقایســـه میـــزان تلفـــات خـــاک تحـــت مدیریـــت 
ـــت  ـــی و مدیری ـــه مهندس ـــم، مجل ـــت دی ـــدید و کش ـــرای ش چ
آبخیـــز، دوره 3 شـــماره 34، 1390؛ بررســـی نقـــش درصـــد 
تـــاج پوشـــش در رســـوب دهی، مجلـــه مهندســـی مدیریـــت 
آبخیـــز، دوره 3 شـــماره 4، 1390 و تخریـــب مراتـــع عامـــل 

ــزارع،  ــه مـ ــدم بـ ــن گنـ ــی ورود سـ اصلـ
جهـــاد کشـــاورزی ابهـــر، 1393(.

چـــرا ایـــن مشـــکل باوجـــود اینکـــه 
ــن  ــوان اصلی تریـ ــادی به عنـ ــالیان متمـ سـ
مشـــکل مراتـــع، توســـط مدیـــران، کارشناســـان 
و حتـــی بهره بـــرداران یـــاد می شـــود، 
ـــت؟  ـــده اس ـــده باقی مان ـــل نش ـــان ح همچن

عوامـــل اســـتمرار ایـــن مشـــکل و رفـــع نشـــدن آن را بـــا 
وجـــود توافـــق کلیـــه ذی ربطـــان و ذی نفعـــان بـــر وجـــود آن، 

به شـــرح زیـــر می تـــوان دســـته بندی کـــرد: 
1.  عامل مربوط به نحوه مدیریت دولت

2.  عامل مربوط به رفتار بهره برداران
3.  عامل مربوط به نظرات ناکارآمد کارشناسان تصمیم ساز

4.  عامل مربوط به شیوه تعامل دولت با بهره برداران
5.  عامل مربوط به حوزه قانونگذاری 

ـــتمرار  ـــئول در اس ـــی مس ـــای دولت ـــت نهاده ـــوه مدیری ـــر نح تأثی
مشـــکل، در نبـــود توجـــه کافـــی بـــه وظایفـــی بـــوده و هســـت کـــه در 
ـــرا  ـــه چ ـــع، پروان ـــزی مرات ـــد از ممی ـــت. بع ـــده اس ـــف ش ـــون تکلی قان
ـــده و  ـــادر ش ـــط ص ـــی ذی رب ـــاد دولت ـــط نه ـــردار توس ـــرای بهره ب ب
ـــود  ـــذار می ش ـــه واگ ـــع داری ک ـــای مرت ـــاز در طرح ه ـــداد دام مج تع
نیـــز مشـــخص می شـــود، ولـــی کنتـــرل آنهـــا در اغلـــب مراتـــع 
ــزی  ــج قانون گریـ ــت. به تدریـ ــده اسـ ــه نشـ ــدی گرفتـ ــور جـ کشـ
تبدیـــل بـــه یـــک امـــر عـــادی بـــرای بهره بـــرداران شـــده اســـت. 
افـــرادی کـــه بـــه حســـب تعریـــف قانـــون بهره بـــردار شـــناخته 
ــدند و  ــارج شـ ــون خـ ــف قانـ ــمول تعریـ ــی از شـ ــدند وقتـ می شـ
دیگـــر دامـــی نداشـــتند، پروانه هایشـــان باطـــل نشـــد و همچنـــان 
ـــی از  ـــد و برخ ـــه دام ندارن ـــی ک ـــد در حال ـــه دارن ـــز پروان ـــون نی اکن
ـــداد  ـــر تع ـــی ب ـــه کنترل ـــدون اینک ـــد ب ـــاره می دهن ـــه اج ـــا پروان آنه
ـــرای دام  ـــه چ ـــه پروان ـــی ک ـــکل در مراتع ـــن مش ـــند. ای ـــته باش دام داش
ـــف  ـــورت ضع ـــت به ص ـــده اس ـــادر ش ـــتا ص ـــورای روس ـــام ش ـــه ن ب

ـــه  ـــا پروان ـــع، ب ـــرای دام از مرت ـــدت چ ـــداد و م ـــق تع ـــرل تطاب در کنت
صـــادر شـــده اســـت. از ایـــن رو افـــرادی کـــه این گونـــه مراتـــع را 
از شـــورا اجـــاره می کننـــد، در فکـــر بیشـــترین اســـتفاده از مرتـــع 
ـــع  ـــح از مرت ـــدازه و صحی ـــتفاده به ان ـــئولیتی در اس ـــر مس ـــتند و کمت هس
ـــد و  ـــه آن ندارن ـــری ب ـــق خاط ـــرا تعل ـــد. زی ـــان نمی دهن ـــود نش از خ

ـــتند.   ـــتر هس ـــتفاده بیش ـــاره و اس ـــه اج ـــران هزین ـــه جب در اندیش
عامـــل مربـــوط بـــه رفتـــار بهره بـــرداران ســـامان های عرفـــی 
ــای  ــادر و طرح هـ ــا صـ ــرای آنهـ ــرا بـ ــه چـ ــه پروانـ ــع را کـ مراتـ
مرتـــع د  اری بـــه آنهـــا واگـــذار شـــده و می شـــود، در چارچـــوب 
مشـــاعی بـــودن بهره بـــرداری آنهـــا می تـــوان توضیـــح داد. در 
ــب  ــع، اغلـ ــرداری از مراتـ ــق بهره بـ ــذاری حـ ــوی واگـ ــن الگـ ایـ
ـــع  ـــح  از مرت ـــتفاده صحی ـــر اس ـــه در فک ـــش از اینک ـــرداران بی بهره ب
ــر  ــا یکدیگـ ــت بـ ــتر در رقابـ ــرداری بیشـ ــر بهره بـ ــند در فکـ باشـ
ـــادر  ـــاعی ص ـــورت مش ـــه به ص ـــود پروان ـــا می ش ـــه آی ـــتند. اینک هس
ـــع آب  ـــدد مناب ـــود تع ـــل آن نب ـــی اســـت. دلی ـــب پاســـخ منف نشـــود؟ اغل
ـــرایط  ـــت ش ـــت. تح ـــی اس ـــامان عرف ـــرای دام در س ـــی ب ـــرب کاف ش
ـــاعی  ـــع مش ـــوان مرت ـــرای دام، نمی ت ـــرب ب ـــع آب ش ـــت مناب محدودی
کـــه  کـــرد  تقســـیم  به نحـــوی  را 
ـــع صـــورت  ـــتفاده از مرت ـــی در اس تداخل
ـــع آب  ـــک منب ـــه ی ـــی ک ـــرد. هنگام نگی
ــی  ــامان عرفـ ــک سـ ــرب دام در یـ شـ
ــتند،  ــر هسـ ــه ناگزیـ ــود دارد، همـ وجـ
ــان از  ــردن دام هایشـ ــیراب کـ ــرای سـ بـ
آن اســـتفاده کننـــد؛ از ایـــن  رو نهادهـــای 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــتند. ب ـــاعی هس ـــه مش ـــدور پروان ـــر از ص ـــئول ناگزی مس
مراتـــب فـــوق برخـــورد مســـئوالنه بهره بـــرداران راه حـــل مشـــکل 
اســـت. متأســـفانه در مراتـــع مـــورد چـــرای دام عشـــایری عـــالوه 
بـــر مشـــکل یـــاد شـــده، چـــرای دام روســـتاییان هم جـــوار قبـــل 
ــمار  ــایر به شـ ــکالت عشـ ــایری، از مشـ ــع عشـ از ورود دام از مراتـ
ـــه  ـــایر ک ـــر عش ـــع دیگ ـــرای دام در مرات ـــن، چ ـــر ای ـــالوه ب ـــی رود. ع م
ـــه  ـــق ب ـــع متعل ـــه مرات ـــیدن ب ـــرای رس ـــان ب ـــوچ دام هایش ـــیر ک در مس
خودشـــان قـــرار دارد، دیـــده می شـــود )گـــزارش ارزیابـــی طـــرح 
ـــش از  ـــز بی ـــکل نی ـــن مش ـــل ای ـــع، 1384(. ح ـــادل دام و مرت ـــی تع مل
ـــتره  ـــدود در گس ـــات مح ـــنل و امکان ـــا پرس ـــت ب ـــوی دول ـــه از س آنک
ـــئوالنه  ـــورد مس ـــا برخ ـــد، ب ـــر باش ـــور امکان پذی ـــع کش ـــیع مرات وس

بهره بـــرداران قابـــل حـــل اســـت.
ـــط دادن  ـــان، در آدرس غل ـــرات کارشناس ـــه نظ ـــوط ب ـــل مرب عام
ـــر  ـــد. اگ ـــدا می کن ـــروز پی ـــکل ب ـــل مش ـــرای ح ـــران ب ـــه تصمیم گی ب
ـــوه  ـــری در نح ـــمت تصمیم گی ـــه س ـــران را ب ـــدا مدی ـــان از ابت کارشناس
اجـــرای وظایـــف قانونـــی هدایـــت می کردنـــد، اکنـــون مدیریـــت 
مراتـــع بـــا پروانـــه داران بـــدون دام، دامـــداران بـــا دام مـــازاد بـــر 

ـــود. ـــه نب ـــایرین و... مواج ـــع س ـــرا از مرات ـــرا و چ ـــه چ پروان
آدرس هـــا چـــه بـــود؟ ایجـــاد درآمـــد جایگزیـــن از طریـــق 
ـــوم  ـــن مفه ـــه ای ـــم ب ـــی و اکوتوریس ـــرورش ماه ـــورداری، پ ـــعه زنب توس
ـــه  ـــدود ب ـــی آن مح ـــش بوم ـــه و دان ـــه تجرب ـــع ک ـــردار مرت ـــه بهره ب ک
ـــرورش  ـــی پ ـــد، ماه ـــورداری کن ـــع اســـت، زنب ـــداری در مرات ـــان دام هم
دهـــد و در حـــوزه اکوتوریســـم فعالیـــت کنـــد؛ فعالیت هایـــی کـــه 

چنـد سـالی اسـت کـه اسـتفاده از مشـارکت 
مـردم مطرح می شـود ولی سـایه تفکـر دولتی 
بـر آن سـنگینی می کنـد. بـه ایـن مفهـوم کـه 
نهـاد دولتی مربـوط تصمیم گرفته اسـت مردم 
می دهـد  تشـخیص  نهـاد  ایـن  کـه  به نحـوی 

مشـارکت کننـد.
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ـــت  ـــی مدیری ـــئولیت قانون ـــه مس ـــانی ک ـــده کس ـــون، به عه در قان
ـــا وجـــود  ـــه ب ـــی ک ـــذار نشـــده اســـت. نظرات ـــد، واگ ـــع را دارن مرات
ـــع  ـــردار مرت ـــط بهره ب ـــال توس ـــدن عم ـــرح ش ـــال مط ـــن س چندی
ـــارت  ـــر مه ـــاغل  از نظ ـــن مش ـــون ای ـــت. چ ـــده اس ـــی نش عمل
ـــداری در  ـــت دام ـــغل و فعالی ـــا ش ـــم کار ب ـــر تقوی ـــی و از نظ فن
مرتـــع ســـازگار نیســـت. اخیـــرا کـــه در کارایـــی این گونـــه 
ـــت  ـــوق قابلی ـــذاری حق ـــده، واگ ـــتر ش ـــا بیش ـــا تردیده راه حل ه
ـــدار  ـــر دام ـــه غی ـــم ب ـــی و اکوتوریس ـــرورش ماه ـــورداری، پ زنب
بـــا شـــرط پرداخـــت حـــق بهره بـــرداری آن بـــه دامـــدار، 
مطـــرح می شـــود بـــدون اینکـــه بررســـی های الزم در 
ـــده و  ـــاد ش ـــای ی ـــک از فعالیت ه ـــر ی ـــاد ه ـــوص اقتص خص
ـــرداری  ـــق بهره ب ـــزان ح ـــن می ـــاخص های تعیی ـــا و ش معیاره
ـــدن  ـــی ش ـــد قانون ـــه فراین ـــر اینک ـــه و مهم ت ـــورت گرفت آن ص

ـــد. ـــده باش ـــی ش آن ط
ــا  ــت بـ ــل دولـ ــیوه تعامـ ــه شـ ــوط بـ ــل مربـ عامـ
بـــدون  تصمیم گیـــری  بهره بـــرداران: روش یک طرفـــه 
مشـــارکت بهره بـــرداران صـــورت مشـــکل اســـت. چنـــد 
ســـالی اســـت کـــه اســـتفاده از مشـــارکت مـــردم مطـــرح 
می شـــود ولـــی ســـایه تفکـــر دولتـــی بـــر آن ســـنگینی 
می کنـــد. بـــه ایـــن مفهـــوم کـــه نهـــاد دولتـــی مربـــوط 
ـــاد  ـــن نه ـــه ای ـــوی ک ـــردم به نح ـــت م ـــه اس ـــم گرفت تصمی
ـــه ای  ـــی نتیج ـــد. وقت ـــارکت کنن ـــد؛ مش ـــخیص می ده تش
ــدد  ــه های متعـ ــر جلسـ ــز بـ ــود، تمرکـ ــل نمی شـ حاصـ
در دفاتـــر اداری و هـــر از گاهـــی بازدیـــدی از عرصـــه 
ـــل  ـــارکت قاب ـــود مش ـــکل، نب ـــت از مش ـــرون رف ـــرای ب ب
ـــت.  ـــأله اس ـــل مس ـــم ح ـــاق مه ـــرداران، اتف ـــول بهره ب قب
ــده  ــت شـ ــی مدیریـ ــی به نوعـ ــکل صنفـ ــاد تشـ ایجـ
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــر راه حل هایـ ــت از دیگـ ــط دولـ توسـ
کمتـــر از یـــک دهـــه تجربـــه آن آغـــاز شـــده اســـت. 
در ایـــن شـــیوه حـــل مشـــکل به تدریـــج بهره بـــرداری 
ـــرداران  ـــر بهره ب ـــی از دیگ ـــه نمایندگ ـــود ب ـــرار ب ـــه ق ک
در جلســـه ها مشـــارکت کنـــد، به دنبـــال پیـــدا کـــردن 
جایگاهـــی بـــرای خـــود به جـــای نمایندگـــی کـــردن 
دیگـــران اســـت. نهـــاد دولتـــی هـــم بـــرای تأییـــد 
اقداماتـــش و ســـخنرانی در مـــورد موفقیت هـــای 

خـــود از آن بهره منـــد می شـــود. 
چـــرا در تعامـــل بـــا مـــردم بـــه راه حـــل 
ســـخت ترین  در  کـــه  مردمـــی  نمی رســـیم؟ 
ـــگ را از  ـــی، ورق جن ـــگ تحمیل ـــد جن ـــا مانن آزمون ه
ـــن  ـــرار دادن آن از میه ـــه ف ـــه کشـــور ب ـــمن ب ـــوذ دش نف
ـــا  ـــازندگی ب ـــاد س ـــه در جه ـــی ک ـــد. مردم ـــر دادن تغیی
ـــی را  ـــر غیرممکن ـــت ه ـــراه دول ـــود هم ـــای خ کمک ه
ـــی  ـــک مردم ـــع کم ـــرا آن موق ـــد. چ ـــن می کردن ممک
ـــن ســـال  ـــی چندی ـــت، ول ـــردم از دول ـــود و تشـــکر م ب
ـــه  ـــک و گل ـــه وام و کم ـــه جـــای آن را مطالب اســـت ک
مـــردم از دولـــت گرفتـــه اســـت. دیگـــر آن گونـــه 
ــر  ــع مدیـ ــد. آن موقـ ــر رخ می دهـ ــا کمتـ اتفاق هـ
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ــی،  دولتـ
کارشـــناس دولتـــی و مـــردم 
ـــان  ـــاعت کارش ـــتند و س ـــری داش ـــت ظاه ـــک هیئ ی
ـــاًل  ـــتم کام ـــی سیس ـــت. وقت ـــی داش ـــردم همخوان ـــاعت کار م ـــا س ب
مردمـــی جهـــاد ســـازندگی کـــه می توانســـت الگـــوی برخاســـته از 
انقـــالب باشـــد و تعمیـــم داده شـــود، خـــودش به ســـمت الگـــوی 
ـــنتی  ـــاالری س ـــه دیوان س ـــی ب ـــوی متک ـــه از الگ ـــی برگرفت اداره دولت
تغییـــر یافـــت، به تدریـــج ظاهـــر مدیـــر و کارمندانـــش متفـــاوت از 
مـــردم شـــد؛ کـــت و شـــلوار رســـمی جـــای لبـــاس ســـاده و زیبـــای کار 
کـــردن را گرفـــت و ســـاعت کارش بـــا مـــردم متفـــاوت شـــد.  اگـــر قبـــاًل 
بـــه ســـراغ مـــردم می رفـــت به تدریـــج پشـــت میـــز در دفتـــر کار 
ـــای  ـــند. کمک ه ـــت باش ـــش در نوب ـــرای دیدن ـــردم ب ـــا م ـــت ت نشس
ـــور  ـــل حض ـــت و راه ح ـــت وام از دول ـــه درخواس ـــل ب ـــی تبدی مردم
ـــدون  ـــتورالعمل ب ـــنامه و دس ـــل بخش ـــه راه ح ـــل ب ـــدان کار تبدی در می

ـــد.  ـــش ش پای
عامـــل مربـــوط بـــه قانون گـــذاری، در مـــورد اجـــرای قانـــون 
ــابه  ــالغ، مشـ ــب و ابـ ــان تصویـ ــد همـ ــع، در حـ ــت مراتـ مدیریـ
بخشـــنامه های مشـــارکت مـــردم باقـــی مانـــد و مطالبـــه کارآمـــد 
ـــارت  ـــرای نظ ـــه ای ب ـــا مطالب ـــت. گوی ـــرای آن صـــورت نگرف ـــرای اج ب

آن نیســـت. 

حال چه باید کرد؟
بایـد باز جوییـم روزگار وصل خویش؛ تصمیم بگیریم که به آرمان هایمان 
پایبند بوده و مردم خود را دوسـت داشـته باشـیم. حقوق همه مردم ایران 

و نسـل های آینده را نسـبت به مراتع در عمل به رسـمیت بشناسیم و در 

د  ر مو
و  باشـیم  حسـاس  آن 
احسـاس مسـئولیت کنیـم. بایـد همه بـه وظیفه 

قانونـی و الهـی خـود عمـل کنیـم.
تو پـای به راه درنــه و هیـــچ مـپرس 

                                       خـود راه بگویدت که چـون باید رفت

َّذیَن جاَهدوا فینا لَنَهِدیَنَُّهم ُســـبَُلنا َو إِنَّ اهلل لََمَع الُمحِسنیَن َوال
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