
  
  

  
  

  نظام حقوقی ایران

  محیطی گذاري زیست له سیاستئو مس
  هیلمحسن عبدال

محمد مهدي رضوانی فر   

  چکیده

 -ابـزاري حقـوقی   گـذاري عمـومی دولـت،    محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاري زیست سیاست

گذاري در نظام حقوقی  اما آیا این نوع سیاست شود.محیطی تلقی می مدیریت مسائل زیستسیاسی براي 

ران گویـاي آن اسـت کـه بـا وجـود      بررسی کلی نظام حقـوقی ایـ   ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟

داز توسعه، و قوانین نا سند چشم هاي کلی نظام در بخش محیط زیست، بینی مواردي چون سیاست پیش

 محیطـی تلقـی شـده اسـت.     گیـري زیسـت   محیطی به مثابه تصمیم گذاري زیست سیاستبرنامه توسعه، 

و کاربسـت  گذاري عمـومی   هاي خط مشیمحیط زیست منوط به رعایت بایسته گذاري در عرصه سیاست

محیطـی   گـذاري زیسـت   وان سیاسـت تواند واجـد عنـ  گیري نمیبنابراین تصمیم .باشدراهبردهاي آن می

 ،وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیسـت مشـخص ننمایـد    تا رو، . از اینگردد تلقی

  محیطی باشد. تواند راهگشاي مشکالت زیستشده نمی ست  تدوینسیا

  يکلید واژگان

هـاي توسـعه.   برنامـه  هـاي کلـی نظـام،    سیاسـت  محیطـی،  گذاري زیسـت  سیاست عمومی، گذاري سیاست

                                       
 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.                                               Email: mo_abdollahi@sbu.ac.ir   
 دادیار دیوان محاسبات کشور                                                              Email: rezvanifar1388@yahoo.com 

 03/05/91تاریخ پذیرش:      20/02/91تاریخ ارسال: 

 221-248/ صص  1391 پاییز/  64شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

محیط زیست، محـیط حیـات بشـري و     

میدانگاه بروز همـه اسـتعدادهاي انسـانی، بـا     

ه هیمنـه و اهمیـتش هنـوز بیمـار اسـت.      هم

ها راه به جـایی  ورزيها و اندیشهاندیشی چاره

ها حیاتش را تضـمینی نـداده    حمایتنبرده و 

حجــم قطــور  چــرا مشــکل کجاســت؟ اســت.

قوانین و دستگاه عـریض و طویـل دیـوانی در    

ــر ــائل   کنت ــل مس ــائب و ح ــدایت مص ل و ه

ــاتوان اســت؟  زیســت چــرا محــیط محیطــی ن

صـالً آیـا   ا شـود؟  زیست دغدغه اجتماعی نمی

  پذیر است؟محیط زیست سامان

م کامالً مشخص است که تـا وقتـی نظـا   

ــائل    س ــا مسـ ــود را بـ ــف خـ ــی تکلیـ یاسـ

محیطـــی مشـــخص نکنـــد و در    زیســـت

ها و اهداف خـود جـایی    مراتب فعالیت سلسله

و مسـائل آن فـرآهم    »محـیط زیسـت  «براي 

در حـوزه  تا زمانی که محیط زیسـت   نیاورد و

فهرسـت بلنـد   ، پردازي حالجـی نشـود   نظریه

 ،هـا در بهتـرین حالـت    هـا و سیاسـت   فعالیت

تــا  ،مانـد  وشـنفکرانه مـی  بیشـتر بـه ژسـتی ر   

  اقدامی معقوالنه.

از طرفی در اجراي هر سیاست یا برنامه، 

ــد،     ــف مقص ــت، تعری ــوي حرک ــی الگ طراح

افـزاري  افزاري و نـرم تشخیص امکانات سخت

گیرنـده از  نیاز و تعیـین مراکـز تصـمیم    مورد

اي که به گونه ؛اهمیت بسزایی برخوردار است

ــدن و  عــدم اجــراي ایــن ســیکل  معطــل مان

ــاهنگی بـــین رفتـــاري موجـــب  عـــدم همـ

شـده در   هـاي تعریـف  ها و مؤلفـه زیرمجموعه

گردد و از طرفی نظر می اجراي سیاست مورد

شده در ساحت  هاي گوناگون و تعریف سیاست

نظام حقوقی در اصطکاك با هم قرار گرفته و 

ها، اجراي هـیچ یـک از   به علت تداخل برنامه

  گردد.ها ممکن نمیاین سیاست

ک برنامـه مشـخص کـه    وجـود یـ   عـدم  

ــروه ــمیم گ ــاي تص ــمیم ه ــاز و تص ــر را س گی

 ي یا جمعیفردصورت  بهمشخص، مجریان را 

را به صورت علمی و ساز وکارهاي اجرا  ،معین

ــوازي ،تعریــف کــرده باشــد کــاري موجــب م

گردد. ها و نتیجتاً تشویش در اجرا میدستگاه

شـده   ن به دلیل نبود یک نظام تعریفهمچنی

زمـان   مانـد. هـا ابتـر مـی   همه فعالیت ارتینظ

کند، نامفهوم در این فرآیند جلوه می يعنصر

ــدون،  طــو همــان ــه م ــک برنام ــود ی ــه نب ر ک

هـا را بـه دور از یـک معیـار علمـی و       تصمیم

هـاي علـوم تجربـی و    گیري از داده بدون بهره

تحقیقات علوم انسانی صرفاً یک آرمان جلـوه  

  کند.می

به عنوان ابزاري جهت  1گذاريمشیخط 

قـاط هـدف، طراحـی نقشـه راه و     ریزي نطرح

                                       
1. Policy Making  
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نظـام سیاسـی و اداري    هبندي چارچوب ترکیب

ب، امـروزه  هاي مطلودر راستاي نیل به آرمان

ریـزان و  هاي فکر برنامه جایگاه خود را در اتاق

 سازان کالن سیاسی پیدا کـرده اسـت.  تصمیم

اب و یـ گذاري بـه عنـوان علـم جهـت    سیاست

هـاي مختلفـی را کـه    ساز، حوزهنش وسیلهدا

فهوم حکومت، سیاست، قدرت تحت سیطره م

د تـا از یـک   کنـ  بررسی مـی  ،قرار دارد و اداره

با طراحی الگوي مطلوب و نقطه هدف،  ،سوي

هـا را مشـخص کنـد و از سـوي     مقصد برنامه

  دیگر وسائل نیل به این اهداف را معین کند.

ــز تصــمیم   ز و ســادر ایــن فرآینــد مراک

هـاي  سـازکار هـا و  گیر، مجریان برنامهتصمیم

شـوند، بـازه   تعریف و سازماندهی مـی  ،نظارت

زمانی اجراي برنامه مشخص و با اتکاء به ایـن  

هـاي اجـرا   قـوانین تـدوین و ضـمانت    ،فرآیند

  شوند.مشخص می

ــ  ــوع سیاس ــذاري در دو  تاصــوالً موض گ

ــت:    اولســـــطح قابـــــل بررســـــی اســـ

محـدود بـه    گـذاري بخشـی) کـه    مشـی  (خط

هاي بخشی بوده و هاي جزئی و سیاستبرنامه

معموالً در دوره تشکیل و پایـان یـک دولـت    

گــذاري مشــیخــط( پــذیرد و دومانجــام مــی

گــذاري  فرابخشــی) کــه بــه صــورت سیاســت

ــوه ــومی جل ــیعم ــر م ــوع   گ ــن ن ــود. در ای ش

ــت ــالن   سیاس ــدگاهی ک ــا دی ــذاري ب ــر گ نگ

ــ ــی   تسیاس ــدوین م ــا ت ــوالً  ه ــود و معم ش

ــراي آینــده مســ چشــم له مــورد ئانــدازي را ب

کننــد. محــیط زیســت، مــی بررســی تــدوین

مسائل، مصائب و مـدیریت بـر آن بـه عنـوان     

درت سیاسی هاي تحت سیطره قیکی از حوزه

گـذاري شـناخته    از موضوعات جدید سیاسـت 

اي که شاید به جرأت بتـوان  به گونه ؛شودمی

هــاي دیگــر در حــوزه محــیط گفــت فعالیــت

هاي دولتی و چه در حیطه فعالیتزیست چه 

نهـاد،   هـاي مـردم  هاي گـروه ر حوزه فعالیتد

هـاي  مشـی تحت تأثیر چگونگی طراحی خـط 

  قدرت سیاسی است.

بـه دنبـال بررسـی وضـعیت     ، این نوشتار

محیطی در ساحت نظام  گذاري زیست سیاست

حقوقی ایـران و سـعی در ارائـه پیشـنهاداتی     

ــک نظــام  ــراي طراحــی ی ــذاري سیاســت ب  گ

اي نیل به بر باشد.مطلوب زیست محیطی می

هاي مقابـل پاسـخ    مقاله به پرسش ،این هدف

ــا در ســاحت نظــام حقــوقی  خواهــد داد. -آی

محیط زیست و مسـائل آن در   سیاسی ایران،

گـذاري عمـومی دولـت مـورد      سپهر سیاسـت 

 بـه بیـان دیگـر آیـا     توجه قرار گرفته اسـت؟ 

ــت« ــت  سیاسـ ــذاري زیسـ ــی گـ در  »محیطـ

هاي کالن کشور تعریـف   ن سیاستواژگاکلید

زیربنـاي   ایـن پرسـش   ی شده است؟یو جانما

  دهد. مقاله حاضر را تشکیل می
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ال نیازمنـد بازشناسـی   ؤپاسخ به این سـ 

محیطی در پرتـو   گذاري زیست مفهوم سیاست

گذاري عمومی دولت است تـا ضـمن    سیاست

معیـار و محکـی    تعریف و شناسایی موضـوع، 

حقـوقی ایـران    جهت تطبیق با وضعیت نظـام 

  به دست آید.

ــاظ   ــا لحــ ــه بــ در بخــــش اول مقالــ

ــارچوب ــاي تعریـــف چـ ــوزه  هـ شـــده در حـ

گــذاري عمــومی دولــت و توجــه بــه  سیاسـت 

ــتانداردهاي سیاســت  ــش   اس گــذاري در بخ

ثغـور و   سعی برآن شده که حـدود و  عمومی،

محیطی مشخص  گذاري زیست مفهوم سیاست

و رابطه آن با قدرت سیاسی و حقوق عمـومی  

  وم گردد.معل

ــش دوم، ــوارد    در بخ ــی م ــمن بررس ض

ــر   اعالمــی در اســناد باالدســتی موجــود نظی

سـعی بـر آن شـده کـه      قوانین برنامه توسعه،

 هاي اتخاذي در این اسناد بـا مفهـوم   سیاست

مقابله گردد  »محیطی گذاري زیست سیاست«

ــه  در انتهــا،و  ــب و یافت ــا لحــاظ مطال ــاي ب ه

ــق، ــرح   تحقی ــت ط ــنهاداتی جه ــزي  پیش ری

ــت ــت  سیاس ــذاري زیس ــام   گ ــی در نظ محیط

  حقوقی ایران ارائه شده است.

گذاري در  هاي سیاستبایسته. 1

  حوزه محیط زیست

ــی در  ــت 18وقت ــواد 1307 اردیبهش  م

قانون مدنی به تصـویب مجلـس    180 و 179

مـردان قانونگـذار    رسـید، وقـت  شوراي ملـی  

هـاي  فارغ از الزامـات و بایسـته   مجلس وقت،

 و بیگانــــه ازومی گــــذاري عمــــ سیاســــت

هاي هنجارسـازي در حـوزه محـیط     چارچوب

ــت ــر  زیســ ــه فکــ ــه بــ ــتر از آنکــ ، بیشــ

سـعی   ،گذاري در این حوزه باشند مشی خطی

 سازي متون فقهی داشتند.قررهم در ترجمه و

ــم   ــوان مه ــه عن ــذاري ب ــه   قانونگ ــرین وجه ت

تعیــین خطــوط حرکــت و  مــداري،حکومــت

دهاي نبای ترسیم نقاط توقف و تبیین بایدها و

امـا   .هاي حاکم بر اجتماع است ملهم از ارزش

 گذاري بـه عنـوان ترسـیم نقشـه راه،     سیاست

اي است مدارانه ارزشهاي  ورزي جریانهدایت

ــررات  ــه مق ــذاريک ــد آن   گ ــی از فرآین بخش

گـذاري   مشـی خط رو، از این شود.محسوب می

اي نیازمند دست یازیدن و تمرکز در هر حوزه

ده و تمسـک بـر   شـ  هـاي تعریـف   بر چارچوب

اي اسـت کـه در آن   شـده  هاي تعریـف  تکنیک

  حوزه شناسایی شده است.

محیطـی بــه   گـذاري زیســت مشــیخـط  

ــورد   عنــوان حــوزه جدیــدي از موضــوعات م

ط و یبا لحاظ شـرا  گذاري مطالعه علم سیاست
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رعایت  هاي خاص حاکم بر زیست بوم، ویژگی

از طرفی گره خـوردن   طلبد: اي را میدوجانبه

، محیطــی بــا مصــائب زیســته توســعه لئمســ

 ورا جـــز» توســـعه پایـــدار« انتشـــار ایـــده

هـاي سیاسـیون   ها و نطـق کلیدواژگان برنامه

همـه   نمـودن  لحـاظ  ،بدین سبب قرار داده و

گیـر  هاي حاکم بر مسـائل در  ویژگیط و یشرا

ــ ــط  بـ ــد خـ ــت را در فرآینـ ــیط زیسـ ا محـ

محیطی مهم کرده است و  ي زیستگذار مشی

گذاري در این حوزه نیز  یاستاز طرف دیگر س

هـاي علـم   کارگیري همه پتانسـیل  هنیازمند ب

کــارگیري راهبردهــاي  هگــذاري و بــ سیاســت

  شده در بطن آن است.   تعریف

گذاري مسائل عمومی  سیاست .1-1

  له محیط زیستئو مس

روي آن اا محیط زیست و مشکالت فـر یآ

شـوند؟ جایگـاه    عمومی محسـوب مـی  له ئمس

گـذاري   الگوهـاي سیاسـت   محیط زیسـت در 

ــدي مســائل عمــومی  کجاســت؟ در طبقــه بن

اي قرار  محیطی در چه مرحله مشکالت زیست

  گیرند؟ می

محــیط زیســت بســتر زنــدگی و حیــات 

تمامی نمودهاي خـارجی افعـال    بشري است.

انسانی و بروز همه استعدادهاي بشـري و بـه   

 هـا بخشی به حقوق و خواسـته  آن عینیت تبع

پـس   یابـد.  در محیط پیرامونی انسان معنا می

محیط زیست باالتر از یک محیط جغرافیـایی  

کلیـت حقـوق   ، بوده و هرگونه خدشـه بـر آن  

و  ضیائیانسانی را دچار مخاطره خواهد کرد (

اي، هـاي هسـته  ، قضیه سالح1388همکاران 

). نمــود محــیط    369-357، صــص.  1996

بعی از له عمومی، تـا ئزیست به عنوان یک مس

چیــنش و چگــونگی رژیــم سیاســی حــاکم و 

  اقتصادي آن است. -سازمان حقوقی

 -در ایــن راســتا، موضــع نظــام سیاســی

 )الـف  روشن شـود.  در چند مورد باید یحقوق

محیط زیست به عنـوان بسـتري بـراي رشـد     

اقتصــادي و بنیــانی بــراي رفــاه و یــا محــیط 

اعتبــار فــی  زیســت بــه عنــوان یــک ارزش و

ست سالم به عنوان یـک  یز محیط )ب نفسه؟

حق اجتماعی و یا مفهومی اعتباري، فرعـی و  

چگــونگی ورود یــک    )ج دســت چنــدمی؟ 

گذاري نظام حقوقی،  موضوع به دایره سیاست

برخورد حاکمیتی و اصطالحاً بـاال بـه پـایین    

سته از افکار عمـومی و  بودن موضوع و یا برخا

  جمعی؟ خواست دسته

طـی  محی گـذاري زیسـت   در واقع سیاست

محـیط زیسـت و    برآیند توافق مثلث اقتصاد،

 ,Dmitri, 2011) باشـد مـی » اجتمـاع «مردم 

p.71)     و تا توافق واقعی بین ایـن سـه دسـته

ــود  ــاد نش ــت    ،ایج ــراي سیاس ــی و اج طراح

  محیطی مشکل خواهد بود. زیست
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حق به مثابه پایه و اساس نظام حقـوقی  

ــه برخاســته از نظــام ارزشــی و   در هــر جامع

دهنده  تشکیلشناختی حاکم بر اجتماع  انسان

هاي مـدون قـانونی   مجموعه آن جامعه است.

نبایدها از مجموعـه   به عنوان منشور بایدها و

ورود هــر  هــا تشـکیل شــده اســت.  ایـن حــق 

موضوعی به دایره حقوق و به تبع آن ورود به 

دایره واژگان قـانونی، مسـتلزم عبـور از داالن    

قالــب خواســت عمــومی و شــکل گــرفتن در 

ــررات الزم ــت. مق ــمیم االجراس ــري در تص گی

، در واقع بـه  گفته گانه پیش خصوص موارد سه

حـاکم در  گیـري نظـام سیاسـی    نوعی موضع

 باشــد. خصـوص موضـوع محــیط زیسـت مـی    

نتیجـه   گذاري مسائل اقتصادي معموالًاولویت

به رشد اقتصـادي و دسـتیابی بـه تولیـد     لع و

ــت.  ــتر اسـ ــالص بیشـ ــه   ناخـ ــالی کـ در حـ

گذاري ذاتی محیط زیست ناشی از بلوغ  شارز

تی اسـت  یسیاسی اجتماع و تعقل نظام حاکم

و بــالطبع بــازخوردي از خواســت عمــومی در 

اي اسـت کـه نگـاه آن بـه حفاظـت از      جامعه

  محیط زیست واقعی است.

بر محیط زیسـت سـالم بـه عنـوان     حق 

حبیبـی،  اي از حقـوق بنیـادین بشـري (    گونه

ــیاب  )  و1382 ــونگی ارزش ــام چگ ی آن در نظ

حقــوقی، مســتلزم بررســی حقــوق اساســی و 

ــت.   ــدف اس ــه ه ــادي در جامع ــوانین ع در  ق

م جـزو  جوامعی که داشتن محیط زیست سـال 

، نهـاد  شـود  حقـوق شـهروندي محسـوب مـی    

محیطـی   گذاري در تدوین قوانین زیست قانون

کنـد   تر عمـل مـی  نظارت بر اجراي آن قويو 

) 4-173 ، صـص 1389(عبداللهی و فریـادي،  

هــاي تقنینــی  بــر اســاس  گــذاري سیاســت و

محیطـی طراحـی و تـدوین     ستمالحظات زی

ن دغدغـه  زیرا محیط زیست به عنوا ،شوندمی

حـالی کـه در    در .رود اجتماعی به شـمار مـی  

محیطـی جایگـاه    جوامعی کـه غبطـه زیسـت   

ــدان ــه  چنـ ــوجهی در برنامـ ــل تـ ــاي  قابـ هـ

له ئمسـ  ،سیاستمداران و یا حتی مردم نـدارد 

ــیط  ــتورکار   محــ ــز در دســ ــت نیــ زیســ

بـه عنـوان    گذاري قـرار نگرفتـه و یـا    سیاست

 اولویت دست چندمی مطـرح شـده و عمومـاً   

 ,Burns) همیشه قربانی اهـداف دیگـر اسـت   

2005, p.13) .بنـدي  در مرحله بعد، چارچوب

گیـري آن در خصـوص   نظام حقوقی و موضـع 

چگونـه و بـا    محیط زیست قابل بررسی است.

ــائل  ــازکاري مس ــه س ــت چ ــی در  زیس محیط

ا یـ آ گیرنـد؟  گذاري قرار می دستورکار سیاست

محیط زیست موضوعی حاکمیتی اسـت و یـا   

هـاي دولتـی    اینکه موضوع مربوط بـه تصـدي  

و قابــل واگــذاري بــه بخــش خصوصــی  بـوده 

کننـده   االت روشـن ؤباشد. پاسخ به این سـ  می

له ئجایگاه محیط زیست به عنـوان یـک مسـ   



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
یز

پای
 

13
91

 

   

 

227 

منتهـی   اسـت.  عمومی در نظام سیاسی حاکم

نگـاهی اجمـالی    ،االتؤقبل از پاسخ به این س

ــوم ش  ــه مفهـ ــت بـ ــی سیاسـ ــذاري  ناسـ گـ

گـــذاري و مشـــیمحیطـــی و خـــط زیســـت

ــومتی د تصــمیم ــازي حک ــیط س ــوزه مح ر ح

  رسد. زیست مفید به نظر می

گـذاري   شناسـی سیاسـت  مفهـوم  الف)

  محیطی زیست

گــذاري عمــومی دولــت در مشــیخطــی

ــع م   ــت، در واق ــیط زیس ــوزه مح ــه ح جموع

هـاي   ات سیاستی و حکـومتی در حـوزه  اقدام

ضایی است کـه بـا هـدف    اجرایی و ق تقنینی،

 برداري از محـیط زیسـت و بـا    حفاظت و بهره

در  گیرد. رعایت اصل توسعه پایدار صورت می

محیطی به عنوان بخشی  واقع، سیاست زیست

تـــوان ســـت عمـــومی دولـــت را مـــیاز سیا

ــا ا  ــمی ی ــمیمات رس ــالمتص ــط   ع ــده توس ش

هاي دولتی به شمار آورد که به وسیله  سازمان

در  گذاري تدوین و عموماً مرجع عالی سیاست

در  االجرا نمود پیـدا کـرده و   قالب قوانین الزم

ــا  هــاي دولتــی و نهایــت از ســوي دســتگاه ی

و  گردنـد  هاي بخش خصوصی اجرا می سازمان

د و ونش میتوسط مراجع نظارتی رصد  متعاقباً

  .گیرندمی مورد ارزیابی قرار

  

گـذاري کـالن و رعایـت    مشییخطب) 

  محیطی مسائل  زیست

محیطی به عنـوان   گذاري زیست سیاست

گـذاري عمـومی دولـت،     زیر مجموعه سیاست

اي همگــــون و هماهنــــگ بــــا مجموعــــه

هاي کالن حکومتی بوده کـه دغدغـه    سیاست

ع شــدن مشــکالت ناشــی از اصــلی آن مرتفــ

ــت  ــائل زیس ــاي   مس ــه فض ــی در عرص محیط

  اسی و اجتماعی حاکم است.سی

هـاي تحـت   گـذاري در حـوزه  مشـی خط

ــاً    ــوع و عموم ــی متن ــدرت سیاس ــیطره ق  س

ناهمگون است. در حالی که یک خـط مشـی   

رد اقتضـاي آن را دا  ،در حوزه مسائل صـنعت 

وري در کــه ســود اقتصــادي و حــداکثر بهــره

مشی مـد نظـر قـرار گیـرد و     طراحی آن خط

ز کمتـرین  بدین لحاظ بـه تولیـد حـداکثري ا   

در یـک سیاسـتگذاري    .منابع اندیشیده شـود 

محیطی رعایت غبطـه محـیط زیسـت     زیست

دارد کــه ســالمت محــیط و     اقتضــاء آن را

  طبیعت فداي تولید بیشتر نشود.

گذاري کـالن   نکته اینجاست که سیاست

اي طراحی و اجـرا شـود کـه    کشوري به گونه

ها مد نظر قرار گیرد.  همه مالحظات و نگرانی

یعی توسعه اقتصادي قرین سالمت محیط طب

فیزیکی تولید علـم   هاي باشد. گسترش حوزه

. ترویج تکنولـوژي  افزایی باشددر کنار کیفیت



ن
را

 ای
ی

وق
حق

م 
ظا

ن
  

س
 م

و
ئ

ت
س

یا
 س

له
ت

س
زی

ي 
ذار

گ
ی

ط
حی

م
 

 

 

 

228 

و  هدسازي استفاده از آن بـو همگام با فرهنگ

هـاي عمـومی و    یک کـالم همـه خواسـت    در

کفـه تـرازو و در    هـاي دولتـی در دو   سیاسـت 

پیداسـت کـه    تعادل و بسامانی باشند. ناگفته

مستلزم شـناخت   ،گذاري در هر حوزه سیاست

هــاي مســتتر در جغرافیــاي فکــري و بایســته

  اصول و فروض علمی آن حوزه است.

محیط زیست در حوزه حقوق  .1-2

  عمومی

محیطـی بـه مثابـه     مشی زیستآیا خطی

روزمـره حکـومتی تلقـی     یک تصمیم عادي و

آیا هر تصمیم سیاسی در خصـوص   گردد؟می

گذاري محسـوب   زیست نوعی سیاستط محی

االت مســتلزم ؤپاســخ بــه ایــن ســ شــود؟مــی

ــن مقو  ــاط ای ــایی ارتب ــاهیم  شناس ــا مف ــه ب ل

  .سیاسی است-حقوقی

ورود سیستم سیاسی بـه عرصـه محـیط    

محیطـی   هاي زیسـت  زیست و ساخت سیاست

مســتلزم شــناخت موضــوع محــیط زیســت و 

ــا      ــرتبط ب ــوالت م ــر مق ــا دیگ ــاط آن ب ارتب

اینکه محیط زیسـت  . ت استهاي دول فعالیت

حقوق عمـومی و  یک موضوع صرفاً مربوط به 

ا قابـل  یـ  محـور باشـد و   یا به بیانی حاکمیـت 

تصدي توسـط بخـش خصوصـی و یـا اینکـه      

ــ ــد ه ــدواج ــوان باش ــنس  ،ر دو عن ــوع و ج ن

الشـعاع   سازي در ایـن عرصـه را تحـت   تصمیم

گــذاري در عرصــه  سیاسـت  قـرار خواهــد داد. 

ی بـر رویکـرد حـل    شتر مبتنمحیط زیست بی

ــیئمســ ــ له م ــابراین خط ــد و بن ــی یباش مش

بایست مبتنی  شده براي این مقوله می طراحی

ــات زیســت ــر واقعی ــه و ،محیطــی باشــد ب گرن

ی الزم بـراي ارائـه   یشده کـارا  سیاست تدوین

  له را از دست خواهد داد.ئراهکار مس

حیط زیست بـه مثابـه موضـوعی    مالف) 

  پذیر تصدي مدار یا حاکمیت

 حکومـت کـردن،   ترین معنا، گستردهدر 

ــران اســت.  ــرل دیگ ــا کنت ــی ی ــس حکمران  پ

کاري را که از وتواند هر گونه سازحکومت می

اتخاذ کنـد   ،شودحکومت حفظ می طریق آن،

مشخصـــــه اصـــــلی آن توانـــــایی در   و 

جمعی و توان اجـراي  هاي دسته گیري تصمیم

). 22،ص.1387این تصمیمات است (هیـوود،  

شخصیت حقوقی دولت کـه  افعال منتسب به 

ــازع آن اســت  ــدار بالمن ــته از اقت ــه  ،برخاس ب

 اي نمــوداري از مفهــوم حکمرانـــی و   گونــه 

  عینیتی از واژه حکومت است.

ــومی، واژه ــدرت عم ــت و ق ــاي حاکمی  ه

تعبیرهاي گونـاگون از یـک واقعیـت اساسـی     

اختیار دارد کـه اراده   ت ویدولت صالح است:

چه در مقام خود را چه در مقام اداره کشور و 

ــر اشــخاص و ســایر  وضــع و اجــراي قــانون ب

 هاي اجتماعی و صنفی تحمیـل کنـد   سازمان
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). در ایــن میــان، 186، ص.1386(کاتوزیــان، 

ــت  ــت،  دول ــروز خــارجی حکوم ــوان ب ــه عن ب

ــده ــان  عه ــدایت جری ــدیریت و ه ــاي  دار م ه

عمومی و راهبـري امـوري اسـت کـه حیـات      

 اجتماع سیاسی به بقاي آن امور بسـته اسـت؛  

اموري که شیرازه و کلیت حیات سیاسی یک 

محیط زیست به  اجتماع را به هم بسته است.

سـاز  بستر حیات و تعالی بشري،  زمینه عنوان

بــروز اســتعدادها و بــه تبــع آن فــرآهم آوري 

حقوق انسانی و تمتع از دیگر مـواهبی اسـت   

نوع انسـان قـرار گرفتـه اسـت.      ختیارکه در ا

است که به لحـاظ  از سنخ اموري بدین لحاظ 

ارتباط با عامه مردم در دایره مسائل عمـومی  

ــرار  ــیق ــگ م ــه نم  دری ــت ب ــدگی از و دول این

  کند.را مدیریت می حاکمیت آن

ه بـه محـیط زیسـت و    هرچند لزوم توج

نهادهـاي غیردولتـی را    مشـارکت  ،کنترل آن

اراده  تجمـع  طلبـد و در نهایـت امـر،   نیز مـی 

 عمومی شامل نهادهـاي عمـومی، خصوصـی،   

ساز  مردم نهاد و خود مردم زمینه يها سازمان

امـا   ،محیطی اسـت  هاي زیست اجراي سیاست

آن  اینکه موضوع محیط زیست و مدیریت بـر 

ل گري و قابامري حاکمیتی و یا از نوع تصدي

اي لهئمسـ  ،دولتی باشدواگذاري به بخش غیر

نظـام سیاسـی هـر     است که نیازمند واکـاوي 

محیط زیست با لحاظ  ،تئوري در. کشور است

گفته امري اسـت کـه بـه جهـت      مطالب پیش

ارتباط تنگاتنگ خود بـا مطـامع و سرنوشـت    

ــو ــاکمیتی جــاي    عم ــاه امــور ح م در جایگ

ز در گونه که قانونگذار ایرانـی نیـ   آن گیرد. می

موضوع حفظ  ،تعریف امور مربوط به حاکمیت

طبیعی را به دلیل قـرار  محیط زیست و منابع 

گرفتن در حـوزه اقتـدار و تعلـق داشـتن بـه      

خواست عمومی یـک امـر حـاکمیتی قلمـداد     

قــانون  7ایــن راســتا، مــاده  کــرده اســت. در

دارد می مقرر چنین مدیریت خدمات کشوري

که: امور حاکمیتی آن دسته از امـوري اسـت   

که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشـور  

بدون محدودیت شامل همه  است و منافع آن

مندي از این نـوع  اقشار جامعه گردیده و بهره

ــراي اســتفاده   خــدمات موجــب محــدودیت ب

از قبیـل ... حفـظ محـیط     ،شـود دیگران نمی

زیست و حفاظت از منـابع طبیعـی و میـراث    

  فرهنگی.

ــی   ب) ــا حکمران ــومی ت ــاب عم از انتخ

رویکردهـــاي نـــوین در   مطلـــوب:

  گذاري سیاست

فـارغ از  در عرصه عمومی  گذاري سیاست

ــاختارهاي    ــا و س ــه نهاده ــد مطالع ــد و بن قی

ســت اســت، سیاســی، کــه موضــوع علــم سیا

 يهــاگیـري از داده مسـتلزم شـناخت و بهــره  

مسـتتر  باشد. زیرا مفـاهیم   دیگر علوم نیز می
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ــت ــکل  در سیاس ــانی ش ــذاري و مب ــري گ گی

قـدرت   نظیـر حاکمیـت،  مشی عمـومی   یخط

 ادي،نگـــرش اقتصـــ  سیاســـی، ســـازمان، 

عرصـه مطالعـه دیگـر    ره یـ غ گذاري و مقررات

  علوم نیز هستند.

رو بــا گذشــت زمــان و شــناخت از ایــن 

و زایـش  هاي عرصه عمـل عمـومی   پیچیدگی

ها و نظریات جدید در عرصه علوم انسانی ایده

گـذاري  مشـی یدر گفتمـان خطـ   و اجتماعی،

 عمومی نیز تحوالتی ایجاد و بسط یافته است.

عرصـه محـیط زیسـت بـه     گذاري در  سیاست

از تلفیقـی   حاکمیـت،  اي از اعمالعنوان گونه

ــوم زیســت  ــه عل ــدیریت، محیطــی، مجموع  م

باشـد کـه در چارچوبـه    سیاست و حقوق مـی 

می دولــت، طراحــی و گــذاري عمــو سیاســت

خت و لـذا گریـزي از شـنا    شـود. عملیاتی می

شـده در زمینـه    تطبیق رویکردهاي نوین ارائه

ــت ــومی و   سیاس ــذاري عم ــا  گ ــه آن ب مقابل

  محیطی نیست. ي زیستگذارمشی یخط

ثیر تصــمیمات اقتصـادي بــر کیفیــت  أتـ 

محیط زیست، موضـوع علـم اقتصـاد محـیط     

گـذاري   امـا در عرصـه سیاسـت    ،زیست است

له انتخـاب عمـومی بـه    ئعمومی بررسـی مسـ  

را  محور کـه سیاسـت  اي اقتصـاد عنوان نظریه

داند، مهـم جلـوه   برخاسته از انتخاب افراد می

  نماید.می

رشد اقتصادي بر  ثیرأت هاي اخیردر دهه

ــت   ــیط زیس ــت مح ــیاري از  کیفی ــه بس توج

نـیم   اندیشمندان را به خود جلب کرده است.

دهـد  ه پیشینه این موضوع نشان مـی نگاهی ب

بیشـتر مطالعـات    1990سـط دهـه   که تـا اوا 

کید بر دو متغیـر  أن رابطه با تشده در ای انجام

طـی بـوده کـه در    محی درآمد و تخریب زیست

این خصوص براي متغیر درآمد (عمدتاً) تولید 

ریـب محـیط   ناخالص ملی و بـراي میـزان تخ  

ها لحاظ شده است زیست نیز یکی از آلودگی

). نظریـــه انتخـــاب 183،ص.1389(پژویـــان،

عمومی در واقع مطالعه سیاست برپایه اصـول  

نظریـه از همـان اصـولی     ایـن  اقتصادي است.

اقتصاددانان براي تحلیـل   د کهکناستفاده می

کننـد  هاي مردم در بـازار اسـتفاده مـی   کنش

ــع، 206، ص.1386(ملــک محمــدي، ). در واق

تمـاعی در ایــن دیــدگاه  فـرد و پلورالیســم اج 

تنهـا بـه    سـازي بـوده و دولـت،    مبناي تئوري

ــزار پ ــوان اب ــاعی  عن ــه تقاضــاي اجتم ــخ ب اس

 در دیدگاه انتخاب عمـومی،  شود.شناخته می

ــوم  ــاالي عم ــی   ک ــاالي خصوص ی بســان ک

پذیر بوده و سازمان عمومی دولـت بـه    متقسی

جاي آنکه وابسته به اقتـدار مرکـزي و مـدیر    

پاســخگوي نیازهــاي فــردي  ،بالمنــازع باشــد

محیط زیسـت بـه    در این فرآیند، خواهد بود.

الي در دسترس و همگانی شـناخته  عنوان کا
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سـایه رفتارهـاي اقتصـادي و     شود کـه در می

بـه   عمومی قرار گرفتـه و دولـت   هايخواسته

بایسـت در  عنوان عنصر در خدمت عموم، مـی 

اقـدامات   ابی عموم به ایـن ارزش، یجهت دست

ــد.  ــام ده ــی را انج ــه   مقتض ــداران نظری طرف

انتخاب عمومی معتقدند مردم باید به عنـوان  

در همه ابعاد  حداکثرکنندگان منافع منطقی،

، 1380رفتاري در نظر گرفته شـوند (هاولـت،  

ــاس   32ص. ــن اس ــر ای ــذا ب ــازکارهاي).  ل  س

ــده و   ــز رد شـ ــرل متمرکـ ــازمانی وکنتـ  سـ

تخصصی و کوچـک   ساختارهاي غیر متمرکز،

  باید مد نظر قرار گیرد.

براین اساس، محـیط زیسـت بـه عنـوان     

قابـل تقـویم در نظـر     یک واحـد اقتصـادي و  

ارزش ذاتـی آن بـر اسـاس     شود که گرفته می

ــته ــا   خواسـ ــه بـ ــومی و در مقابلـ ــاي عمـ هـ

هـاي   حاصل از فعالیت »سودمندي اقتصادي«

موضوع حکمرانـی   شود. اقتصادي سنجیده می

خوب بـا هـدف دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار       

انسانی مطرح شد که در آن بـر کـاهش فقـر،    

و تجدیـد  حفاظـت   ایجاد شغل و رفاه پایـدار، 

حکمرانی  شود.کید میأحیات محیط زیست ت

خوب شامل طیف وسیعی از ساخت مفاهیمی 

توسعه روستایی و شهري  چون توسعه پایدار،

و پیشرفت اقتصـادي و اجتمـاعی بـا رویکـرد     

هـاي  ژگییمشارکتی و شفافیت و به موازات و

ــب  ــاغال ــ  يراهبرده ــراي خط ــی ویاج  مش

، 1382هاســت (شــریف زاده، ریــزي  برنامــه

در شعاع حاکمیت ). حکمرانی مطلوب 95ص.

به  قانون و تنیده با مفهوم توسعه پایدار است.

سـازي  چارچوب بیانی، الزمه حکمرانی خوب،

 ،و نظم سیاستی است و توسعه پایـدار قانونی 

دور نمــاي حاکمیــت قــانونی و بایســته یــک  

مشارکت مـردم   گذاري مطلوب است. سیاست

جـدیت آنهـا در    سازي حکـومتی،  در سیاست

ها را در پـی خواهـد    ر سیاستاجرا و نظارت ب

لـذا عناصـر متشـکله یـک حکمرانـی       داشت.

و انـدازه مشـارکت   بسته به چگونگی  مطلوب،

مشارکت مبتنـی بـر حـق     .مردمی خواهد بود

ــد   ــر هریــک از شــهروندان، هــم در فرآین براب

ها و قـوانین  برنامه ،هاسیاست ،اجرایی اهداف

نـد تعیـین و   یگیـرد و هـم در فرآ  صورت مـی 

توانـد مـورد    ها میاهداف و سیاستتشخیص 

 ).126، ص.1380(زارعــی، توجــه قــرار گیــرد

سازي در خصـوص آن  محیط زیست و تصمیم

فـه بـین مـردم بـه     معادله دو طر ک رابطه وی

میتی بـه  حاک نظام و دولت وعنوان فرمانبران 

طلبد. حاکمیت ناچار عنوان فرمانروایان را می

وسـعه  است در راستاي حکمرانی مطلوب،که ت

ت، هاي آن اسـ  پایدار یکی از شقوق و شاخصه

ترین الزمـه   مشارکت عمومی را به عنوان مهم

و بایسته به کار گیرد. مـردم نیـز در راسـتاي    
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آوري محیطـی مطلـوب بـراي زیسـتن     فـراهم 

هـا و   بایست در راسـتاي سـاخت سیاسـت   می

نها مشارکتی فعاالنـه داشـته باشـند.    اجراي آ

از آنکه توصیفی  سیاست بیشتر مطلوبیت یک

مـوقعیتی اسـت کـه در     ،شناسـانه باشـد  لغت

مقبولیت جمعی ف دارد. هاي هد دیدگاه گروه

نگـري  مشـی و هـدف  نشانگر هوشمندي خـط 

ــط ــیخ ــت. مش ــذار اس ــوق   گ ــه حق در عرص

کیـد بـر   أط زیست نیز امروزه تالملل محی بین

ساالري مشارکتی و استفاده از پتانسـیل  مردم

ــا   ــل مس ــراد در ح ــل اف ــکالت  ئل وتعام مش

هـاي  به منظور جبران کاستی محیطی، زیست

 ،قـرار گرفتـه   کیـد أالملـل مـورد ت  حقوق بین

اي که در اسنادي چون فصول هشـتم،  گونه به

 21بیست وسوم تا بیست و نهم دسـتور کـار   

)Agenda 21, 1992آرهوس کنوانسیون ) و در

مشـارکت   اطالعـات،  مربوط به دسترسـی بـه  

ــومی در تصــمیم ــري  عم ــه و گی دسترســی ب

 Aarhus) محیطی عدالت در موضوعات زیست

Convention, 1998) .  به تصریح به ایـن امـر 

  توصیه شده است.

گـذاري   راهبردهاي سیاسـت . 2

  محیطی زیست

محیطـی خروجــی کــار   سیاسـت زیســت 

ورود مسائل  گذارن این عرصه است.مشیخط

گـذاري،   زیست محیطی بـه جریـان سیاسـت   

هـاي   از سـوي سـازمان  نتیجه انعکاس مسائل 

ــ عمــومی و ــردم اســت و سیاســت ی ــاي  ا م ه

اتخاذي نیز بـا لحـاظ محظـورات مترتـب بـر      

نـدهایی  یهـا و فرآ  محیط زیست با محدودیت

گـذاري را از  مشیهمراه است که این نوع خط

بعضی تصمیمات به ظـاهر سیاسـتی متمـایز    

ــناخت آن  ــه ش ــرده و در نتیج ــرورت  ک را ض

ــذاري  سیاســت .بخشــیده اســت ــوزه گ در ح

ظـام سیاسـی   محیط زیسـت بسـته بـه نـوع ن    

هـاي محـیط   حاکم و شـدت وضـعف دغدغـه   

ــتی در ــوب زیسـ ــان مطلـ ــا و آرمـ ــاي  هـ هـ

چارچوبه متمایزي بـه   شکل وگذاران  سیاست

ها و سـازکارهاي   اما روش ،خود خواهد گرفت

هـا کـه موضـوع     ورود مسائل و خروج سیاست

صـل  گـذاري اسـت در ا   سیاسـت ه علـم  مطالع

بـه دیگـر    .سـت تفـاوتی داشـته باشـد    باینمی

اري در معناي اصـیل  گذ سیاست سخن، اصوالً

ط و فرآینـدهایی اسـت کـه    یخود رعایت شرا

تن آنها خروج موضوعی از موضـوع  نادیده گرف

ده و سیاسـت را بـه دور از   گذاري بو مشیخط

  علمی خواهد کرد. يمعیارها

تنظــــیم دســــتور کــــار . 2-1

  گذاران سیاست

هـاي   سـاخت سیاسـت  اولین مرحلـه در  

انعکـاس   زیست محیطی، چگونگی شناسـایی، 

گـذاران   و ورود مسائل به اتـاق فکـر سیاسـت   
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بایـد دیـد آیـا مشـکل و      ،در ایـن بـین   است.

آیـا   محیطی جنبه عمومی دارد؟ له زیستئمس

له به حدي هست که در دسـتور  ئت مسیاهم

آیا فوریت امـر   گذاري قرار گیرد؟ کار سیاست

آن را دارد کـــه تــدوین سیاســـت   اقتضــاي 

ــت ــاري   زیســ ــت کــ ــی در اولویــ محیطــ

ــرار گیـــرد؟ سیاســـت سیاســـت  گـــذاري قـ

فرابخشـی  بایست در حوزه محیطی می زیست

محور  -مشی بخشو کالن تهیه گردد ویا خط

 کنـــد؟له کفایـــت مـــیئبـــراي حـــل مســـ

گـذاري   گذاري کالن مستلزم سیاست سیاست

سیاسـت نیـز در   آیـا مجـري    خرد نیز هست؟

هـاي  مشـی توانـد خـط  استاي اجراي آن میر

  فرعی تدوین نماید؟

  محیطی ابی زیستیلهئمسالف) 

گفته شد مسائل و مشکالتی در دسـتور  

گیرد کـه   یگذاري قرار م کار و برنامه سیاست

عنی زندگی عموم ی جنبه عمومی داشته باشد.

ثیر بروز مشکل مختل گردیـده  أمردم، تحت ت

بـه عنـوان    آمـده  له پـیش ئو بدین سـان مسـ  

آلـودگی   مشکل عمومی شناخته شـده باشـد.  

ــودگی صــوتی، هــوا، ــودگی خــاك، آل  آب، آل

ــاب   ــی از پس ــودگی ناش ــنعتی و   آل ــاي ص ه

قابـل  غیر بیمارستانی، پسـماندهاي خشـک و  

انقـراض   زدایـی، زایـی وجنگـل   بیابان بازیافت،

هـاي دریـایی    مرگ مرجان هاي وحشی،گونه

همه مشـکالتی هسـتند کـه وجهـه عمـومی      

عــث داشــته و در ســطح کــالن، بــروز آنهــا با

در  شـوند. اختالل در زندگی عموم مـردم مـی  

اي و دیدگاهی جزء و خردتر مشکالت منطقـه 

 ،بخشی نیز هرچند به ظاهر جنبه کلی ندارند

لحاظ به خطـر افتـادن کلیـت محـیط      هولی ب

له عمومی شـناخته  ئعنوان یک مس زیست به

  شوند.می

 دلیـل س به هاي خلیج فار مرگ مرجان 

 هاي انتقـال گـاز،   ورود مواد نفتی و عبور لوله

هاي متعدد سوزي آتش نابودي دریاچه ارومیه،

نشـت نفـت در خلـیج     هـاي گلسـتان،   جنگل

ریختگـی   هـم  هپدیده جوي النینو و ب مکزیک،

وقوع پـی درپـی    فصول در جنوب شرق آسیا،

اثــرات هورمــونی  سـونامی در ســواحل ژاپــن، 

و سـپید سـرلیناکایی   هـاي   جیوه بر لک لـک 

تواننـد   تغییر میل جنسـی در آنهـا همـه مـی    

گـذاري بخشـی در حـوزه     موضوعات سیاسـت 

آنچه در همه این مـوارد   محیط زیست باشند.

زیست در معرض  این که محیط ،مشهود است

ه و مشـکالت  تهدیـد و یـا دچـار آسـیب شـد     

 »لهئمسـ «هـا بـه عنـوان    ناشی از این آسـیب 

به ایـن معنـا کـه    عمومی شناخته شده است. 

ــا    ــی ب ــدگی از اراده جمع ــه نماین ــت ب حکوم

ــدام از ایــن مشــکالت ســعی   شناســایی هرک

خواهد کرد با اتخاذ تـدابیري راه حلـی بـراي    
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موضوع بیابد. البته تدبیر و راه حلی که بتواند 

محیطی را مرتفـع   یستدر حد امکان مشکل ز

 نماید و در ضمن از تکرار آن جلوگیري نماید.

هـا را  داست آنچـه ماهیـت راه حـل   ناگفته پی

ــی  ــکیل م ــدتش ــاي   ،ده ــار نیروه ــل ک حاص

بـه بیـان    کارشناسی و متخصص خواهد بـود. 

دیگر، بحث ما در این نوشتار بحـث شـکلی و   

صالحیتی دولت است و بحـث در ماهیـت راه   

ثر از أ(کــه متــهــا بــه لحــاظ گونــاگونی حــل

آنهـا   و فنـی بـودن   ها خواهنـد بـود)   سیاست

  این نوشتار است. خارج از حوصله

هـاي   انعکـاس مسـائل بـه سـازمان    ب) 

ــار   ــتور کـ ــیم دسـ ــومی و تنظـ عمـ

  گذاري سیاست

 گــذاران را بایــد هوشــیار کــرد! سیاســت

گیـر بـا   و مسـائل در  پیکره دولت آنقدر بزرگ

پیچیـده اسـت کـه تمـام تـوان       يآن به قدر

گذاران صـرف امـور   مشیورزان و خطسیاست

حـدودي از  م گـردد و تنهـا تعـداد   دیوانی می

د و یـ مسائل شانس آن را دارند که در دایره د

ــد    ــرار گیرن ــردان ق ــت م ــه دول ــس  ،توج پ

  را باید نمایاند.»لهئمس«

البته آن قسمت از دستگاه دیوانی دولت 

بـه   ،که درگیر با موضوع محیط زیست اسـت 

توانـد تنگناهـا و مشـکالتی را کـه     راحتی می

 وکلیت محیط زیسـت را جنبه عمومی داشته 

انـد، شناسـایی و بـه مبـادي     دار کـرده  خدشه

هاي ستاد اعالم نماینـد تـا    ربط و سازمان ذي

کنند رسی بررا مشکالت و مسائل ناشی از آن 

گـذار  شیمگذاري به نهاد خط و جهت سیاست

 له وئطراحــی نظــام ارجــاع مســ ارائـه گــردد. 

، نیازمنـد توجـه   هاي انعکـاس مشـکالت   مدل

قـانونی در  هـاي   بینی راه نظام حقوقی و پیش

ــه در  ایــن خصــوص اســت. ــدیهی اســت ک ب

له بـه  ئهاي اعالم مسساالر، راههاي مردم نظام

ل نقـش پررنـگ   یـ تر بوده و به دل سانمراتب آ

ــار عمــومی در شــکل  ــاي افک ــري هنجاره گی

سیاسـی حـاکم نیـز در پـی      نظـام  اجتماعی،

در دسـتور  خواست عمومی مسـائل را زودتـر   

  دهند.    کار سیاستی خود قرار می

محیطـی اگـر در حـدي     مشکالت زیست

یــا  باشــند کــه جنبــه عمــومی پیــدا کــرده و

کـه در آینـده   گنجایش آن را داشـته باشـند   

در کنار دیگر مسائل مربوط  ،ساز باشند مشکل

بــه حــوزه عمــومی تحــت اقتــدار حاکمیــت،  

پس  قابلیت اداره و مدیریت را خواهند داشت.

ی بـه  محیطـ  در مرحله انعکاس مسائل زیست

موضـوع   گذاران این حوزه، اتاق فکر خط مشی

قابل توجه مشخص کـردن نحـوه و چگـونگی    

  این اعالم است.

ریـق عناصـر و ارکـان    آیا اعالم فقط از ط

نقش افکـار عمـومی    گیرد؟ دولتی صورت می
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اعـالم از طریـق    آیـا ورود و  در چه حد است؟

ثیر أتـ  ثیرگـذار اسـت؟  أهـاي گروهـی ت  رسانه

محیطـی در   هاي فشـار زیسـت   ها و گروهالبی

 دستورگذاري خط مشـی چـه میـزان اسـت؟    

و مطلعین محیط زیست اعـم از  نقش نخبگان 

شناسان و حقوقدانان در ایـن فرآینـد    طبیعت

هـا و   آیـا تفـاوت دیـدگاه    به چه میزان است؟

ــرش  ــاد نگـ ــه م  تضـ ــه مقولـ ــا بـ ــائل هـ سـ

در نحــوه پــذیرش آنهــا    ،محیطــی زیســت

ئل بـه طـور   و مسـا مشکالت  ثیرگذار است؟أت

شوند؟ به بیانی آیا مشـکل  مستمر بازبینی می

  مقطعی است یا اثرات زمانی فرآوانی دارد؟

 درخواسـتی کـه مـردم    از هزاران نیـاز و 

کنند فقـط تعـداد   براي اقدام دولتی دنبال می

جـدي دولـت را بـه خـود جلـب       کمی توجـه 

 مســـائلی کـــه توجـــه جـــدي کننـــد. مـــی

د، کننـ گذاران را به خود معطوف مـی  سیاست

دهنــد دسـتور کــار سیاســتی را تشــکیل مــی 

ــت ــه اقــدام 30، ص.1386ریان، (اش ، 2). برنام

داري اسـت کـه   هـاي سـتاره   فهرست فعالیـت 

حاکمیت در راستاي مدیریت کالن خود قصد 

ــه اجــرا درآورد؛ ــه در  اولویــت دارد ب ــایی ک ه

اندیشـی بـراي    تمشیت و چاره صحنه اجتماع،

گذاري در ساحت  آنها ضرورت دارد و سیاست

در واقع با لحاظ ایـن   آنها امري ضروري است.

                                       
2. Plan of action 

بـه عنـوان یـک تسـمه      يگذارمشیخط نظر،

ابتدا بـه   که در آن مشکالت، کندنقاله کار می

 گیـرد، له مورد توجه قرار مـی ئنوان یک مسع

شـود و  هاي مختلـف عمـل بررسـی مـی    دوره

ــیمشــیخــط ــا تعی ــیه ــردد و توســط ن م گ

ابـد  ییابی و شاید تغییر میارزکارگزاران اجرا، 

اس موفقیت یا شکسـت آنهـا   و سرانجام بر اس

  ابد.یپایان می

دسـتور کـار فهرسـتی از     ،در این دیدگاه

موضوعات و مسائلی است که مقامات دولتـی  

بـه آن در یـک مقطـع    توجه بسیار زیـادي را  

آر، اسـتر و جـی  (پلـی  دارنـد زمانی مبذول می

هـاي  يگـذار  ). فهرست سیاسـت 5ص. ،1387

ــومتی از  ــالن حک ــائل  ک ــین مس ــیاهه هم س

شـود کـه بخشــی از آن   عمـومی سـاخته مـی   

 د مسائل مربوط به محیط زیست باشد.توان می

گـذاري کـالن، از    در واقع دستورکار سیاسـت 

 شود وتشکیل میمجموعه مسائل بسیار مهم 

(بـه   محیطی گذاري زیست دستور کار سیاست

ــت   ــی از سیاس ــوان بخش ــالن   عن ــذاري ک گ

ــومتی) ــا  حک ــوع مس ــکالت از مجم ئل و مش

 شود که رسـیدگی، محیطی ساخته می زیست

گـذاري در خصـوص    اتخاذ تصمیم و سیاسـت 

  آنها ضرورت دارد.

 له،ئالبته اگـر موضـوعی بـه عنـوان مسـ     

ــد  ــایی شـ ــار  ،شناسـ ــتور کـ ــی در دسـ  ولـ
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ــت  سیاســت ــرار نگرف ــذاري ق ــاي  ،گ ــه معن ب

 له نیسـت. ئت آن مسیثیري و یا عدم اهمأت بی

ق همـان برنامـه   طب »ائل خارج از الویتمس«

هـاي   توسـط ارگـان   ،شده کاري از قبل تنظیم

شـود.  و در زمان معین خود انجام مـی مربوط 

شـود کـه   گذاري مسائل باعث آن مـی  ولویتا

بعضی از مشکالت از دایره دستور کار دولتـی  

اي طـی همـان پروسـه    خارج بمانند و متعاقباً

نامه اقدام قرار در دستورکار و بر» لهئمس«که 

مسائل مسـتحدثه و جدیـد نیـز ایـن      گرفت،

ــه     ــه وارد گردونــ ــد کــ ــان را بیابنــ امکــ

  گذاري شوند. سیاست

گـذاري در   هاي سیاستمدل. 2-2

  حوزه محیط زیست

ــی از تکنیــــکی ــج در  کــ ــاي رایــ هــ

ــت ــتفاده از روش    سیاس ــومی اس ــذاري عم گ

سـازي  . مـدل در واقـع قالـب   سازي است مدل

ارائــه نظریــه و راهکــار فرضــیه ذهنــی بــراي 

نهادي جهت حـل مشـکل اسـت کـه بـا      پیش

له را ملموس و راهکـار  ئمس کارهاي خود،ساز

، تعریفـی  ک مـدل یـ  را قابل فهم مـی نمایـد.  

هاي موجود در مورد آزمایشی است که با داده

موضوعی مشخص سازگاري دارد و به عبـارت  

ــاده دیگــر ــایش س ــدل نم بعضــی از  ةشــد ، م

عـی اسـت. ایـن نمـایش     هاي دنیـاي واق  جنبه

ــا کمــک مــی  ــه م ــوانیم ســاده ب کنــد کــه بت

 موضــوعات پیچیــده را بهتــر درك کنــیم.   

در عرصـه   يهاي قابل استفاده و کـاربرد  مدل

محیطـی بـا توجـه بـه      گذاري زیسـت  سیاست

ــرا ــاً    طیش ــر محــیط زیســت، الزام ــب ب مترت

بایسـت سـاده بـوده و بـه صـورت کمـی،        می

از  ایـد. گـذار را بیـان نم   فروض ذهنی سیاست

مشی اتخاذي را بایـد بـدون   طرفی مدل، خط

فارغ از پیچیدگی، شرح داده و تمـامی   ابهام و

در  هاي وصول به هـدف را توضـیح دهـد.    راه

تـوان مـدل اتخـاذي    این صورت است که می

محیطـی را بـه    مشی زیسـت جهت تبیین خط

بینـی  پویا  در تشریح و پیش سازکاريعنوان 

رفی مدل، حاصـل  از ط سیاست به کار گرفت.

گذار  راهبرد سیاستورزي و چگونگی سیاست

تـوان بـه طـور     له است. پس نمیئدر حل مس

ــدلقطــع مجموعــه ــوان  اي از م ــه عن هــا را ب

گـذاري   هاي کاربردي در حـوزه سیاسـت   مدل

کـه وجـه    چنان مشخص نمود. محیطی زیست

هـاي   ها نیز برگرفته از اسـتراتژي  تسمیه مدل

گـذار نیـز بـا     سیاستنهفته در دل آنهاست و 

له ئط محیطــی و چگــونگی مســیلحــاظ شــرا

گذاري  استیهاي س مستحدثه با اتخاذ تکنیک

نماید. مدل عقالنیت  اقدام به طراحی مدل می

محــدود، مــدل مجموعــه فرآینــدي مختصــر  

)Collingridge, & Douglas, 1984  مـدل  (

اي، مدل مثلـث آهنـین، مـدل    مجزاي توسعه
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مشـارکت عمـومی   هاي قـدرت، مـدل    خوشه

)Bruce, 2002 ،(کامل، مدل  گراییمدل خرد

 & ,Collingridge) آنارشی سازماندهی شده

Douglas, 1984) هندســی همگــی حاصــل م

ارائـه مـدلی    گذاران عمومی در فکري سیاست

ــت.    ــومی اس ــائل عم ــل مس ــاربردي در ح  ک

آیـد، بـا   هاي پیشنهادي که در ادامه مـی  مدل

ئـه راهکـار و   گفتـه سـعی در ارا   شیرویکرد پـ 

نها در حوزه مسـائل و مشـکالت   سازي آ عینی

  محیطی دارد. زیست

گــذاري  مــدل نهــادي: سیاســتالــف) 

  محیطی به مثابه یک بازده نهادي زیست

هـا   کید بر نقش مهم و کلیدي سازمانأت

زي و اجــراي یــر و نهادهــاي دولتــی در طــرح

گونه کـه در   محیطی همان هاي زیست سیاست

ــد   ــیش آم ــب پ ــیت    ،مطال ــل خاص ــه دلی ب

ــت ــت  حاکمی ــیط زیس ــداري مح ــت  ،م تولی

حکومت بـر ایـن بخـش از عرصـه عمـومی و      

  استفاده از اهرم اقتدار عمومی است.

کنـد  لذا در مرحله اول منطق حکـم مـی  

تبیین قواعد بازي،  سازي وکه فرآیند سیاست

  هاي دولتی شکل بگیرد. حول محور سازمان

مومی به سیاست عمومی سـه  نهادهاي ع

ــی  ــی م ــد:ویژگ ــ دهن ــت ابت ــه سیاس ــا دا ب ه

هاي دولت دوم سیاست بخشند.مشروعیت می

گیر است و به همـه مـردم جامعـه اشـاعه     افر

ابد و در نهایت اینکه دولت اعمـال اجبـار   یمی

قادر است  را در جامعه در انحصار خود دارد و

  ها را به جزاي خود برساند.ناقضان سیاست

ــه ن    ــب مطالع ــ متعاق ــاي م ثر در ؤهاده

 ثیر آنهـا، أمحیطی و شناخت تـ  سیاست زیست

هــاي اتخــاذي از هادها در تغییــر رویــهپیشــن

تغییر ارکان سازمانی در جهـت   سوي نهادها،

جایگزینی سازمان و یـا نهـاد    افزایش کارایی،

همچنـین در   دولتی دیگر قابل بررسی اسـت. 

ضـمن تبیـین نقـش و جایگــاه    مـدل نهـادي   

گـذاري   د سیاستهاي دولتی در فرآین سازمان

چگـونگی اجـراي سیاسـت و     محیطـی،  زیست

  شود.بی نهایی آن مشخص میارزیا

ی اینکه نهاد مجـري، سـازمان اختصاصـ   

ــت ــه   زیس ــا مجموع ــت و ی ــی اس اي از  محیط

ــط نهادهــاي دولتــی     مشــی در اجــراي خ

کـانون   محیطی نقش ایفا خواهند کرد؟ زیست

هاي اجـرا در  مشیگیري و ساخت خطتصمیم

هـاي  اولویـت  د مستقر خواهـد بـود؟  کدام نها

هـاي  راهبردطراحـی   چگونه مشـخص و اجرا 

له بــه چــه نحــو مــدیریت شــده و ئحــل مســ

ها به چـه میـزان در انتخـاب راهکـار      دستگاه

آیـا مرجعـی بـراي     استقالل خواهند داشـت؟ 

هـاي   ها و انطباق آنها با سیاسـت  رصد فعالیت

  اتخاذي تعریف شده است؟
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ــیر و ت  ــع تفس ــل أمرج ــتوی ــا، سیاس  ه

نکـه آیـا   یا و ؟دستگاه مجري سیاسـت اسـت  

هاي  خود دستگاه مجري در خصوص برداشت

ــ  ــت و نحـ ــود از سیاسـ ــود خـ ــل خـ وه عمـ

ــرد.  تصــمیم ــد ک ــري خواه ــن ســ گی االت ؤای

کننده موضع نظام سیاسی در خصـوص   روشن

کاگیري نهادهاي سیاسـی در جریـان    هنحوه ب

  محیطی است. گذاري زیست سیاست

ــاد  ب)  ــدل اقتصــ ــتی: مــ سیاســ

محیطی در سایه گذاري زیست مشی خط

  هاي اقتصاديتئوري

ــاي سیاســت  ی ــرین فازه ــم ت کــی از مه

مرحله اجرا  بخش اقتصادي آن است. عمومی،

هاي اقتصادي دولت از اجرا  گذاري در سیاست

هاي دیگر از منظر اقتصاددانان  در سایر بخش

از وجـود دو   ،این تفـاوت . بسیار متفاوت است

هـاي   ی هزینه و سـود در فعالیـت  لفه اساسؤم

تحلیل  ).54،ص1387(توسلی، اقتصادي است

هـاي کـالن   خصوص برنامـه  هزینه و سود در

انتخاب را بـه دنبـال خواهـد داشـت؛      دولتی،

انتخابی که از وراي آن حداکثر نفع اجتمـاعی  

 کمترین خسارات عایـد خواهـد شـد   در قبال 

(Eyckmans, Meynaerts & Ochelen, 

2004, p. 4) .( گـذاري مـادي    ارزش در واقـع

اي بـراي انتخـاب منـافع    محیط زیست وسیله

  است.

سیاست عدم مداخله دولت در اقتصـاد و  

یــا نظــارت و کنتــرل امــور بــه صــورت غیــر  

 باشد.گرفته از این سیاست می تئتقیم نشمس

 گذاري در حـوزه  محـیط   در خصوص سیاست

ـ    سـازي  ه عینـی زیست  نیز این مـدل قائـل ب

عوائد حاصل از محـیط  زیسـت و تحلیـل آن    

 باشـد. رچوب مفاهیم هزینه و سود مـی در چا

قتـی در مـورد اجـراي یـک     و ،به طـور مثـال  

محیطی تردید حاصل گردیـده   سیاست زیست

و موفقیت آن مشکوك باشـد، بهتـرین اقـدام    

  شاید توقف سیاست باشد.

محیطی از آن جهـت   هاي زیستسیاست

 جتماع رقم خورده و محیط اجرايا که در دل

 ،ز ساحت اراده و خواست عمومی اسـت یآنها ن

در  شناسی توده اجتماعی اسـت. نیازمند رفتار

ــوالً  ــردم معم ــاب م ــس انتخ ــل پ ــاي تحلی ه

محیطـی   سیاست زیست اقتصادي نهفته است.

در این فضا وقتی به موفقیت خواهد رسید که 

شـده   ، منفعـت کسـب  در دید توده اجتمـاعی 

د. قابـل توجـه باشـ    ،از اجراي سیاست حاصل

ممکـــن اســـت اتخـــاذ یـــک سیاســـت     

راسـتاي حفـظ یـک ارزش     محیطی در زیست

محیطی مستلزم مصـرف هزینـه    بالقوه زیست

با این حال، صرف هزینه زیـاد و   گزافی باشد.

 مصرف بودجه کالن دولتی در راستاي اجراي

ــت    ــت سیاســ ــاً موفقیــ ــت لزومــ سیاســ
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 ,Lyn) نخواهد داشتمحیطی را در پی  زیست

2002, p12) .،سازي عوائد مادي در این راستا

محیطـی باعـث ایجـاد     ناشی از مواهب زیست

وم ورزان و تشویق عمتدغدغه در ذهن سیاس

شـود.  محیطـی مـی   به اجراي سیاست زیسـت 

گذاري مـالی بخـش   ایجاد انگیزه براي سرمایه

ــث    ــداري مواری ــعه و نگه ــی در توس خصوص

ار مشخص کردن حـوزه  زیست محیطی در کن

ــت  ــت در فعالی ــت دول ــادي   دخال ــاي اقتص ه

شـود کـه    مـی ساز محیط زیست، باعـث   آلوده

ارکـان اقتصــادي دولــت ضـمن پایبنــدي بــه   

هـاي   محیطی در فعالیت زیسترعایت مسائل 

ــدي، ــه   اقتصــادي و تولی محــیط زیســت را ب

عنوان یک ارزش اقتصادي  محسوب کـرده و  

ن ضـرر مـالی   هاي تخریبی را به عنـوا  فعالیت

  شناسایی کنند.

هـاي مـالی و   از طرفی ایجاد محـدودیت 

هـاي   وضع مالیات بـر فعالیـت   ماننداقتصادي 

 ,Lawrence, 1998) محیطـی  مخرب زیسـت 

p.280) .توانـد در عـین اینکـه عـاملی     نیز می

ــده ــی  بازدارن ــی م ــودتلق ــراي   ،ش ــوقی ب مش

هاي همساز بـا محـیط زیسـت تلقـی      فعالیت

  شود.

ـ نظام حقوق. 3 له ئی ایران و مس

  محیطی سیاستگذاري زیست

گونه که در مقدمه بحث نیز گفتـه   همان

موضوع ایـن مقالـه مفهـومی دو وجهـی      ،شد

له قابـل  ئایـن مسـ   یک سـو،  از خواهد داشت:

بررسی است که آیـا در نظـام حقـوقی ایـران     

محیطـی بـه    گـذاري زیسـت   موضوع سیاسـت 

و از سوي دیگر،  رسمیت شناخته شده است؟

له قابل بحث است که با لحـاظ مـواد   ئمساین 

 هـاي کلـی،   (سیاسـت  خام سیاسـتی موجـود  

اي) و در قوانین برنامه و حتی قـوانین بودجـه  

ــو  ــه س ــذار ب ــکل يدوران گ ــک  ش ــري ی گی

چـه   محیطـی،  گذاري مطلوب زیسـت  سیاست

ــداماتی را مــی ــوان در راســتااق ــدیریت ت ي م

محیطــی و  مســائل و حــل مشــکالت زیســت 

 محیطی انجام داد؟ زیست هاي تدوین سیاست

موارد اعالمی در نظام حقوقی ایران که بعضـاً  

هـاي کلـی بخـش     با عناوینی چـون سیاسـت  

هـاي کلـی    محیط زیسـت در قالـب سیاسـت   

 هـاي توسـعه،   د اعالمـی در برنامـه  موار نظام،

ایرانـی  -الگوي اسالمی انداز توسعه، سند چشم

آیـا واجـد عنـوان     ،شـوند شناخته مـی  توسعه

ر و در نهایــت د باشــد؟ اري مــیگــذ سیاســت

دوران گـــذار بــــه ســـوي اتخــــاذ یــــک   

محیطـی مبتنـی بـر     گـذاري زیسـت   مشی خط

ــک ــاي تعر تکنیـ ــهـ ــیط  فیـ ــده در محـ شـ
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هایی قابل  چه فعالیت ،گذاري عمومی سیاست

 هـا، آیـا مجموعـه برنامـه    تصور خواهـد بـود؟  

شـده در   قوانین و مقررات طراحـی  ها، سیاست

  استفاده خواهد بود؟نظام حقوقی کنونی قابل 

ــت . 3-1 ــاه سیاس ــذاري  جایگ گ

محیطـی در نظـام حقـوقی     زیست

  ایران

ر کشـور بهتـرین نمایـه    نظام حقوقی هـ 

ــت  ــعیت سیاس ــت ورزي،وض ــازي و سیاس س

 گـــذاري در آن کشـــور اســـت.    سیاســـت

گــذاري عمــومی نظــام سیاســی هــر  سیاسـت 

وقی آن کشور تبلور کشور در ساحت نظام حق

مـورد نظـر    يهـا کلههـا و شـا  یافته و شاخصه

هـاي حقـوقی الزم   نظام سیاسـی و چارچوبـه  

ــومی بــه مــدد       ــت تمشــیت امــور عم جه

شـده در بطــن   و تعبیــه  کارهاي تعریـف وسـاز 

  پذیر خواهد بود. نظام حقوقی امکان

نظام حقوقی ایران نیز در موارد مختلـف  

ون نسبت به موضوع محیط و به اشکال گوناگ

ــع  ــت موض ــا   زیس ــدتاً ب ــرده و عم ــري ک  گی

گذاري در خصوص مسائل مربوط به آن،  قانون

تدابیري را براي حل مشکالت و مـدیریت بـر   

  بینی کرده است. ست پیشیمحیط ز

ــف)  ــتال ــام:   سیاس ــی نظ ــاي کل  ه

  گذاري ورزي یا سیاست سیاست

در ساحت نظـام   نظام، یهاي کل سیاست

اي جدیـد و در عـین حـال    واژهحقوقی ایران 

بخش مهمی از اسـناد باالدسـتی و    مهم است.

ــن     الزم ــب ای ــالب در قال ــد از انق ــه بع الرعای

از ها تدوین و بـر اسـاس آن بسـیاري     سیاست

  اند.ها شکل گرفته مقررات و برنامه

هاي کلی، معطـوف   در دیدگاهی سیاست

عنی معیارهاي ی ،به فلسفه کلی حکومت است

کلی براي اسـالمی بـودن، عـدالت، آزادي. بـا     

هاي کلی به شماره اندك، و  اه، سیاستاین نگ

به لحاظ کیفی معطـوف بـه محتـواي کلـی و     

نـه بـه امـور     فلسفه سیاسی حکومت اسـت و 

ــخــرد و مــدیریت اجرا ، 1386(اشــتریان، ی ی

هاي کلی نظام واجد  اما آیا سیاست ).112ص.

گـــذاري و یـــا  معنـــاي سیاســـت مفهـــوم و

گذاري به معنـاي علمـی و رایـج آن     مشی خط

گیـري ایـن   ط تـدوین و شـکل  یا شراآی است؟

گـذاري   ها همانند فرآیندهاي سیاست سیاست

تجربی و مبتنـی بـر واقعیـت     علمی، عمومی،

خـواهی ایـن   گذاري و مطلوبآیا هدف است؟

ــا هـــدف سیاســـت ــا منطبـــق بـ ــاري هـ نگـ

آیا خروجی کار  گذاري عمومی است؟ سیاست

آیــا  دو واجــد یــک مطلــوب اســت؟    هــر

در بخـش محـیط    هاي کلـی اعالمـی   سیاست
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ــط   ــوان خ ــد عن ــت واج ــی زیس ــذاري  مش گ

االت ؤپاسخ بـه ایـن سـ    محیطی است؟ زیست

مســتلزم بررســی جایگــاه و شــناخت مفهــوم 

هاي کلـی در سـاحت نظـام حقـوقی      سیاست

مراتبی آن در بین قواعد  ن سلسلهتبیی ایران و

حقــوقی ایــن نظــام و تطبیــق آن بــا مفهــوم  

در ایـن صـورت    گذاري عمومی است. سیاست

هاي کلـی نظـام در بخـش     رابطه بین سیاست

محیطی  گذاري زیست محیط زیست و سیاست

ــاه و وزن     ــا جایگ ــد. ام ــد ش ــخص خواه مش

هاي کلـی در سـاحت نظـام حقـوقی      سیاست

ال مسـتلزم  ؤپاسخ به ایـن سـ   ایران کجاست؟

  االت دیگري است.ؤپاسخگویی به س

هاي کلی واجد عنوان قـانون   آیا سیاست

بایست ن مصوب مجلس میوده و مانند قوانیب

در  مبتنی بر اصل رعایت قانون اساسی باشد؟

مراتــب قــانونی چــه  ایــن صــورت در سلســله

وزن قـانون   آیـا هـم   جایگاهی خواهد داشـت؟ 

آیـا   باشـد؟  اساسی است و یـا مـادون آن مـی   

قـوانین  هاي کلـی مقرراتـی فراتـر از     سیاست

باشـد؟   وزن آن می عادي هستند و یا اینکه هم

ورت آیا مجمع تشـخیص مصـلحت   در این ص

و  گذاري خواهد داشـت؟  نظام صالحیت قانون

اصـالً آیـا جـنس     :تـر ال اساسیؤشاید یک س

اي  هاي کلی، جـنس قـانونی و مقـرره    سیاست

و در نهایت آیا فعالیت مجمع در تولید  است؟

گـذاري   هـاي کلـی در واقـع سیاسـت     سیاست

  است؟

مجمع تشـخیص   27/1/1376 در مصوبه

نظام  یهاي کل طراحی سیاست م،مصلحت نظا

 در راستاي ایجاد و ها و اهداف بر اساس آرمان

ها و اجرائیات تعریف شده  اي بین آرمانحلقه

 ها نزدیـک کنـد.   تا مسائل اجرایی را به آرمان

ــوص    ــداقل در خصـ ــع حـ ــع، مجمـ در واقـ

هـاي کلـی قائـل بـه ایـن اسـت کـه         سیاست

ها ماهیتاً از جـنس قـوانین نیسـتند،     سیاست

در  یهرچند که در واقع بعـد از تولیـد، گـاه   

انـد و گـاهی از   قالب قوانین نمود پیـدا کـرده  

انـد کـه   خوردار بـوده بر یچنان ضمانت اجرای

بـا   انـد. الزاماً بر اساس آنها تدوین شدهقوانین 

 هـا کـامالً   گونه سیاسـت  ناین حال، ماهیت ای

قـانونی در   و اعالم رسمی و «مشخص نیست 

اي کـه   به گونـه  »نگرفتهاین خصوص صورت 

نـه   هاي کلی نه قانون اساسی است و سیاست

نه تصـمیم   نامه اجرایی ونیینه آ قانون عادي،

م تواند براسـاس آن حکـ  نه قاضی می قضایی.

توانـد بـر   صادر کند و نـه کارمنـد اداري مـی   

ــرد  ــمیمی بگی ــاس آن تص ــت اس ــار،(دول  رفت

بـه طـور قطــع    نتیجـه آنکـه  ). 21.ص ،1389

ــی ــوانم ــن ماهت ــن  ی ــانونی ای ــوقی و ق ت حق

  ها را مشخص کرد. سیاست
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گفتـه، تطـابق و مقارنـه     به دالیـل پـیش  

گـذاري در حـوزه محـیط زیسـت بـه       سیاست

ــو ــاخه عنـ ــی از زیرشـ ــروع   ان یکـ ــا و فـ هـ

گـــذاري عمـــومی دولتـــی بـــا  مشـــی خـــط

هــاي کلــی نظــام در بخــش محــیط  سیاســت

  زیست ایران بسیار دشوار است.

محیطـی و   گـذاري زیسـت  مشیخطب) 

  هاي کلی بخش محیط زیست سیاست

گونه که در مطالـب پیشـین آمـد،     همان

محیطــی بــه عنــوان  گــذاري زیســت سیاســت

ــت،   سیاســتبخشــی از  ــذاري عمــومی دول گ

بینـی راهکارهـایی    کارها و پـیش وطراحی ساز

ضـمن شناسـایی   است که طـی فرآینـدهایی   

 محیطـــی،  مشـــکالت و مســـائل زیســـت  

رائـه کـرده و بـا    راهبردهایی براي حـل آنهـا ا  

ــه راه،  ــیم نقش ــوب  ترس ــداف و مطل ــاي  اه ه

ع مجمـ  نمایـد. محیطی را مشخص مـی  زیست

تـرین  تشخیص مصلحت نظام به عنـوان مهـم  

سـازي در  گذاري و خط مشـی  کانون سیاست

در حـوزه نظـام حقـوقی    هـاي مختلـف   عرصه

توانــد نقــش بســزائی در امــر    ایــران مــی 

 ؛گذاري زیست محیطـی ایفـاء نمایـد    سیاست

سیاست کلی بخش محیط زیست بـه   هرچند

و رت مستقل از سوي مجمع تدوین نشده صو

اقدام در این خصـوص در برنامـه کـاري آتـی     

کارشناســان و مســئولین   مجمــع قــرار دارد و

یــز بــه ضــرورت ایــن امــر واقــف ایــن نهــاد ن

نشســـت  ایــن راســتا، در   در .انــد گردیــده 

ــا  ــیون زیربن ــه  یکمیس ــدي دبیرخان ی و تولی

ــع در  ــورخ مجم ــرورت  5/4/1390م ــر ض ، ب

ی بخش محیط زیست هاي کل تدوین سیاست

ــتقل ت   ــورت مس ــه ص ــده اســت  أب ــد ش  کی

)http://www.maslahat.ir(.  

شده از سوي  هاي کلی تدوین اما سیاست

مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به صـورت  

محیطـی در   سته و گریخته با مسائل زیستج

هـا قابـل    از مجموعه سیاسـت  ،ارتباط هستند

هاي  به عنوان مثال سیاست استخراج هستند.

ــی و آب   ــابع طبیع ــی نظــام در بخــش من کل

هاي کلی برنامه  سیاست ،3/11/1379 مصوب

و  20/9/1382 چهــــارم توســــعه مصــــوب

هاي کلی قانون برنامه پـنجم توسـعه    سیاست

که در خصوص آمـایش   21/10/1387مصوب 

ــه ارزش   ــه بــ ــرزمینی و توجــ ــاي  ســ هــ

ــت ــال آ  زیس ــی استحص ــواردي را محیط ب م

  اند.بینی کرده پیش

ــذار ا. 3-2 ــتگ ــذاري  ز ناسیاس گ

گـذاري  مشیمحیطی به خط زیست

  یمحیط زیست

گـذاري گفتـه   مشیبا تعریفی که از خط

ورزي موارد اعالمی هرچند نوعی سیاست ،شد

نظام سیاسی در حوزه محیط زیست محسوب 
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ــی ــا نمــی ،شــودم ــد سیاســتام ــذاري  توان گ

عمـده مـوارد    شـود. محیطی محسـوب   زیست

هاي کالن در قوانین  اعالمی در قالب سیاست

آنقدر کلـی هسـتند کـه     ، هاي فوق سیاست و

آنها انتظـار داشـت کـه در مـدت      توان ازنمی

  زمان محدود بتوانند تغییري ایجاد کنند.

هـاي  زهگـذاري در حـو   مشخصه سیاست

هــاي عمــومی مبتنــی بــودن آن، بــر واقعیــت

هـاي   ارائـه راه حـل  نیز خاصیت آن  موجود و

ــه بــراي حــل مشــکالت عینــی و واقــع گرایان

محیطـی   گذاري زیسـت  سیاست عمومی است.

ــت   ــکالت زیس ــناخت مش ــز ش ــی و  نی محیط

 مسائلی است که در زنـدگی اجتمـاعی خلـل   

مبتنـی   هاییحلمتعاقباً ارائه راه ایجاد کرده و

کـه در عـین   محیطی است  بر واقعیات زیست

مسـائل و   حیطی،م نگاهداشت پایداري زیست

ــی  ــل م ــکالت آن را ح ــد.مش ــع،  نمای در واق

است که محیطی داالنی  گذاري زیست سیاست

محیطی بـه   در یک سمت آن مشکالت زیست

عنوان بخشی از مسائل عمومی قرار دارد و در 

بـه  . لهئسمت دیگر آن راهکارهـاي حـل مسـ   

گذاري، رساندن راه  بیان دیگر کارکرد سیاست

رسـیدن بـه محـیط     .ها به مشکالت است حل

حفظ  ساماندهی سواحل دریا، زیست مطلوب،

ایجـــاد نظـــام اطالعـــالت  تنـــوع زیســـتی،

ــدوین مــدیریت پســماند، محیطــی، زیســت  ت

گذاري در بخش محیط زیست توسعه سرمایه

ــی از سیاســـت    ــه عنـــوان بخشـ هـــاي  بـ

 محیطی اعالمـی در اسـناد باالدسـتی،    زیست

هرچند فـی نفسـه مطلـوب بـوده و نشـان از      

ط یبـه مقولــه محــ  یتوجـه مســئولین سیاســ 

ــول    ــود معلــ ــاید خــ ــت دارد و شــ زیســ

گذاري کالن دولتی براي توجه به این  سیاست

مقوله باشد، اما آنقدر کلی هستند که از بطن 

ایـن   باشد.دها برنامه قابل استخراج میآنها ص

ــالی  ــت در حـ ــت اسـ ــه سیاسـ ــذاري  کـ گـ

محـور و   محیطی فرآیندي است واقعیت زیست

عنی با ارائه مجموعـه راهبردهـا   ییاب راه حل 

ــل،    ــه عمـ ــک برنامـ ــب یـ ــدر قالـ له ئمسـ

مـثالً   رسـانند. محیطی را به سامان مـی  زیست

خصـوص مـدیریت پسـماند     اگر قرار است در

پس از آنکه (در مواجهـه   ،گذاري شود سیاست

و بـا رعایـت    محیطی با دیگر مشکالت زیست

محیطـی) ایـن    بندي مشکالت زیسـت  اولویت

ه عنــوان یــک مشــکل عمــومی در له بــئمســ

همـه   ،گذاري قرار گرفـت  دستور کار سیاست

 هاي ممکن و اقتصادي بررسـی شـده،   راه حل

ــی   ــخص م ــر مش ــولی ام ــتگاه مت ــردد،دس  گ

هترین هاي مدیریت پسماند مشخص و ب شیوه

ــی  ــاب م ــدارترین آن انتخ ــود،و پای ــز ش  مرک

سـازي   گیرنده به عنوان نقطه سیاسـت  تصمیم

هاي متولی مورد  دستگاه بخشی از سوي همه
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و در یـک بـازه    شناسایی و معارفه قرار گرفته

ــت   ــخص فعالی ــانی مش ــاي تزم ــده أه ییدش

هـا از  هـا و پـروژه   فعالیـت  گردند، عملیاتی می

سوي دستگاه متولی و یا نهاد مسـتقل رصـد   

گـذار   کار به نهـاد سیاسـت   د و گزارشوش می

  گردد.ارائه می

  محیطی تولید خط مشی زیستالف) 

زیســت  بــراي برخــورداري از محــیط  

ــرم    ــات ن ــه امکان ــد ب ــوب بای ــزاري و مطل اف

 قواعـد نـرم و   افزاري مناسب مجهز بود. سخت

هـاي مناسـب کـه     مقررات در پرتـو سیاسـت  

محیطی  گذاري زیست خروجی جریان سیاست

افــزاري الزم را رماســت مجموعــه امکانــات نــ

نظـام   ،آیدآنچه در ادامه می دهند.تشکیل می

ادات این تحقیـق بـراي نیـل بـه یـک      پیشنه

  است.محیطی مطلوب  گذاري زیست سیاست

  سازيشناسایی و تعریف کانون تصمیم. 1

شناسایی  ترین کار در این مسیر،ابتدایی

سـاز   گـذار و تصـمیم   و تعریف کانون سیاسـت 

 ،هـا  ؛کانونی که دیگـر نهادهـا و سـازمان   است

سیاست خروجی از آن را پذیرفتـه و در برابـر   

ها تمکین کرده و به عنـوان بـازوي اجرایـی    آن

گـذار   طبیعتاً کانون سیاست آن فعالیت کنند.

مراتب سیاسی بایـد داراي آنچنـان    در سلسله

دیگر نهادها تحت مدیریت جایگاهی باشد که 

کی از مشکالت ی ریزي آن قرار گیرند.و برنامه

هـاي   درپی سیاست تغییر پی سیاسی در ایران

هاي کالن کـه   که سیاست چرا ؛باشدکالن می

بایســت دورنمــاي طــوالنی نظــام  قاعـدتاً مــی 

بـا تغییـر دولـت بـه     سیاسی را ترسیم کننـد  

). عـدم  1384ابند (وحیـد،  یراحتی تغییر می

هـاي دولتـی زیـر     موفقیت و کامیابی دستگاه

هاي  گانه در اجراي سیاست مجموعه قواي سه

بحـران ناهمـاهنگی   « عمومی، عموماً ناشی از

کـه   اسـت  »گانـه حاکمیـت   ر قـواي سـه  پایدا

کاري در جه آن تعارض رفتارها و یا موازيینت

در ایـن صـورت بـا     باشـد. انجام سیاست مـی 

ریـزي و صـرف هزینـه، سیاسـت      هوجود برنام

  .آورددست نمی هبموفقیتی 

محیطی به  گذار زیست لذا کانون سیاست

ــت سیاســت  ــوان بخشــی از فعالی ــذاري  عن گ

نـان جایگـاه سیاسـی    چ بایست ازعمومی می

ــد     ــت نتوان ــر دول ــه تغیی ــد ک ــوردار باش برخ

هاي اتخاذي از سوي آن را بدون اذن  سیاست

ــد.    ــف نمای ــا تحری ــر و ی ــانون   تغیی ــن ک ای

ساز در برخی از کشورها بخشی از قوه  تصمیم

تواند باشد مجریه و یا بخشی از قوه مقننه می

و در برخی حتـی نهادهـاي غیرانتفـاعی ایـن     

 ،نشـریه همشـهري  ( عهده دارنـد  وظیفه را بر

مجمع تشـخیص   .)80-85، صص1390خرداد

ــام و بـــا همراهـــی مجلـــس  مصـــلحت نظـ
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تواند در این مسـیر  د مینها مردمهاي  ازمانس

  د.اقدام ورز

  الرعایه مراتب الزم ایجاد سلسله. 2

هاي زیست محیطـی بـه    تعریف سیاست

ابی یالرعایه و مکان عنوان اسناد باالدستی الزم

ــا ــع   آنه ــران، در واق ــوقی ای ــام حق در دل نظ

هاسـت. وقتـی    سیاسـت  بخشی به ایـن  هویت

ــت ــت سیاس ــی زیس ــاي   محیط ــق و دورنم اف

آینده به روشـنی   وضعیت محیط زیست را در

منــد بــه صــورت نظــام   ،مشــخص نمایــد 

هـــاي در دســـت اقـــدام از ســـوي  فعالیـــت

هاي دولتی و حتی بخـش خصوصـی،    دستگاه

خواهـد  ریـزي   در سمت و سوي سیاسـت پـی  

هـاي کلـی نظـام     شد. به طور طبیعی سیاست

بایسـت  نیل به اهـداف عالیـه خـود مـی     يبرا

  منطبق بر واقعیات باشد.

  طراحی ضمانت اجراي مطلوبب) 

ط اقتضاي آن را دارد یگونه که شرا همان

مخاطبـان   که در مواردي با تشویق و حمایت

طراحی ضـمانت   ،سیاست پیش برود ،سیاست

ــد   ــور تهدی ــه منظ ــرا ب ــه   اج ــاالً تنبی و احتم

تواند در اجراي نیز می انیاعتنامتجاوزان و بی

ــع شــود.  ــوثر واق ــدن  سیاســت م معطــل مان

بینـی شـده در    هاي پـیش  بسیاري از سیاست

نظام حقوقی ایران بیشتر ناشی از نبود همین 

 با وجود درج کلماتی چـون  ضمانت اجراست.

و مواردي از این  »بایستمی« ،»مکلف است«

تـوان انتظـار داشـت کـه سیاسـت      دست نمی

نبود یک ضمانت اجراي محکـم   ی گردد.یاجرا

هـاي   و در عین حال مشخص خـالء سیاسـت  

درج ضمانت اجـراي عـدول    شده است. تدوین

در واقـع قائـل    ،از سیاست در بطـن سیاسـت  

هـا بـراي    اسـت یشدن وزنی همسنگ خـود س 

هشـدار   ،در واقـع  هاي اتخاذي اسـت.  سیاست

مخاطبـان سیاسـت در بطـن    گذار به  سیاست

گـذار   دهنده عزم جدي سیاست سیاست نشان

  .استدر اجراي سیاست 

تدوین ضمانت اجراي اداري و کیفري به 

دگی و یصورت مجزا و تعیین نهادي براي رس

کننـدگان از  اتخاذ تصمیم در خصوص عـدول 

هـاي تضـمین    توانـد یکـی از راه  سیاست مـی 

هرقـدر   محیطی باشـد.  سیاست زیست اجراي

تـر بـوده و مقــررات   ایـن ضـمانت اجـرا قـوي    

ــهتســخ ــده باشــد گیران ــدارك دی ــري را ت  ،ت

کـرده و  احتمال سرپیچی از سیاست را کمتر 

 تر خواهد کـرد.  سیاست را به موفقیت نزدیک

ط یست کـه بـا لحـاظ شـرا    البته الزم به ذکر ا

حاکم بر نظـام اداري ایـران تـدوین ضـمانت     

  اجراي کیفري اصلح است.  

  فرجام

محیطی به عنـوان   گذاري زیست سیاست

ــه  ــر مجموع ــی از زی ــک یک ــا و تکنی ــاي  ه ه
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گذاري عمومی دولـت، فـرآهم آوردن    سیاست

سـائل و  افـزاري بـراي مـدیریت م   امکانات نرم

باشد. در این  مشکالت حوزه محیط زیست می

ــه   ــد ک ــفرآین ــی از  مبتن ــت عین ــر دریاف ی ب

هـا از  حـل راه ،اسـت محیطی  مشکالت زیست

شده و از  تحلیلگذاري طریق جریان سیاست

اجــرا پیگیــري طریــق مبــادي قــانونی بــراي 

 یگـذاري در مراحلـ   شود. چرخه سیاسـت  می

ــت  ــا هف ــنج ی ــ پ ــا مس ــکل و ی ــه، مش له ئگان

محیطـی را پیمــایش کـرده  و  بــدین    زیسـت 

حـل مشـکل خواهـد     ترتیب خروجی کار، راه

  بود.

گـذاري یکـی از   این ساختار، مقـررات  در

گـذاري خواهـد بـود بـه ایـن       شقوق سیاسـت 

ترتیب که یا بخشی از راه حل پیشـنهادي در  

گــذاري بــه صــورت    دل جریــان سیاســت 

شـد و یـا اینکـه     گذاري متبلور خواهـد  قانون

گـذاري   سیله قانونبخش اجرایی سیاست به و

دقت در نظام حقوقی شود. با بندي میصورت

شـود کـه در ایـن نظـام،     ایران مشـخص مـی  

گذاري تلقـی  گذاري به شکل مقررات سیاست

بــه شــکلی کــه  ؛شــده و تبلــور یافتــه اســت

هاي توسعه که الگوي توسـعه کشـور و    برنامه

 بـه شـکل   ،شـود نقشه راه پیشرفت تلقی مـی 

ــعه  ــه توس ــانون برنام ــی  ق ــناخته م ــود. ش ش

هاي  وان سیاستهاي کلی نظام به عن سیاست

آتی نظام حقوقی و سیاسی ایران نیـز بیشـتر   

تـوان از دل آن  گویی پرداختـه و نمـی   به کلی

سیاست اجرا محوري استخراج کـرد. بـه نظـر    

ــران در      ــوقی ای ــام حق ــتر در نظ ــه بیش آنچ

گــذاري در حــوزه محــیط  خصــوص سیاســت

زیست مشهود است، ضـعف تئوریـک و عـدم    

در خصـوص ایـن حـوزه     یوجود اراده سیاسـ 

هـایی کـه در    نگاري رغم بعضی تکعلیباشد. 

برخی از اسـناد حقـوقی و قـوانین بـا عنـوان      

هـاي کلـی صـورت     گذاري یا سیاست سیاست

در کــل بایــد گفــت در نظــام  ،گرفتــه اســت

محیطـی   گذاري زیسـت  حقوقی ایران، سیاست

ی نشده یبه معناي اصیل آن) تعریف و جانما(

در خصـوص   يگیـر تصمیماست. با این حال، 

ــت ــت  سیاس ــا سیاس ــذاري و ی ــام گ ورزي نظ

 ،حقــوقی ایــران در خصــوص محــیط زیســت

به نگاه مـدیران عـالی سیاسـی نظـام      گیبست

  دارد.

ــ ــر مح ــائل  یاگ ــره مس ــت در دای ط زیس

راهبردي  نظام سیاسی جاي گرفته و یا قـرار  

 -بر این است که درآینده این جایگاه را بیابد 

محیط زیست و مسـائل آن  آنچنان که امروزه 

ــ ــی کشــورهاي   در عم ــتراتژیک سیاس ق اس

یافته جهان  داراي جایگاه قابل توجهی  توسعه

ــ –اســـت  ــار مـــی هبـ بایســـت اصـــول ناچـ

ــت ــت  سیاس ــذاري زیس ــار   گ ــی در کن محیط
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بسیاري از مسـائل عمـومی دیگـر در سـاحت     

نظام حقوقی تعریف گردد و حتـی اگـر قـرار    

رخ دهـد،   نیست در آینده نزدیکی این اتفـاق 

ضـــعیت نابســـامان نظـــام حقـــوقی بایـــد و

محیطـی کنـونی را    زیسـت » سـازي سیاست«

  سامانی دهد.
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