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دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا 
  رویکردهای مشارکتی

 (17/12/95:یبتصو یختار  ـ 25/03/95یافت:در یخ)تار 

 1علی مشهدی

 چکیده

های حقوق در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه
توان در چارچوب وظیفه های متنوعی مطرح است. حداقل میعمومی دیدگاه

تحلیلی را از  ـ عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری
رد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از همدیگر تفکیک نمود. رویک

محور(؛ محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است )رویکرد دولت
رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت 
دفاع می نماید )رویکرد بدون دولت( و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی 

ن بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر بر انگاره همکاری میا
ها است. در این مقاله سعی شده است حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست

ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض 
بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون 

مستلزم همکاری و مشارکت « سازی حفاظت از محیط زیستمیعمو»اساسی
گانه پیش گفته تحلیل و سپس دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سه

 عنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است. به

                                                                                                    
 (mashadiali@yahoo.com). دانشیار حقوق عمومی دانشگاه قم 1
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محور، رویکرد بدون حفاظت از محیط زیست، رویکرد دولت: هادواژهیکل
 میودولت، رویکرد مشارکت، حقوق عم
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 مقدمه

بندی و توزیع تکلیف به ماهیت حفاظت از محیط زیست و نحوه صورت
 یحفاظت، میان بازیگران دولتی و غیردولتی، همواره محل بحث و مناقشه

 Mettan, 1994& Larrue, 2000)های زیست محیطی بوده است. سیاست

et Inglehart, 1995, 57-72)  همواره این پرسش مطرح است که باید چه
که و این (Vivien, 2006, 3)محیط زیست اتخاذ نمود  یسیاستی را در زمینه

رویکرد مناسب در حل مشکالت زیست محیطی کدام است؟ در این میان ابهام 
« وظیفه عمومی»و اجمال برخی از عبارات قانون اساسی و عادی در مورد 

فی را در مورد ساختار نظام حقوقی حفاظت و نسبت های مختلحفاظت دیدگاه
آبادی، دولت با مقوله حمایت از محیط زیست مطرح نموده است )رمضانی قوام

(. در حقیقت مسئله اصلی این پژوهش این است که نسبت 140-94: 1392
 مقوله دولت و محیط زیست را مورد ارزیابی قرار دهد. 

ایم. به اختصار د تحوالت فکری متعددی بودهدر این زمینه از لحاظ تاریخی شاه 
سازی حفاظت از محیط توان از سه رویکرد مختلف در رویه و نظریه عمومیمی

زیست صحبت نمود. رویکرد نخست مبتنی بر نقش اساسی دولت در امر 
محور(. بر این اساس، اجرای حفاظت از محیط زیست است)رویکرد دولت

و مقررات مربوط به تضمین این حق در ید  ها و قوانینبسیاری از سیاست
-انحصاری دولت است و از آنجا که امر حفاظت از محیط زیست دارای جنبه

های اجرایی نیز در این های عمومی و حاکمیتی است، نقش نهادها و سازمان
های عمومی در این زمینه که معموالً زمینه قابل توجه است. نحوه اجرای سیاست

گردد، ارتباط مستقیمی با تلقی شهروندان و دولت از آنها یاد میعنوان تکلیف به
 ها و شهروندان از این تکلیف عمومی دارد. دولت

رویکرد دوم حداقلی و مبتنی بر بدبینی به نهاد دولت بر امر حفاظت از محیط 
تنها حافظان خوبی نیستند، بلکه ها نهزیست استوار است. در این رویکرد دولت
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معنای تخریب و نابودی محیط ها در این زمینه بهدهی به دولتشحضور و نق
شود که در امر ها خواسته میزیست خواهد بود. در این رویکرد از دولت

را به سایر بازیگران واگذار ای ننمایند و آنحفاظت از محیط زیست مداخله
ه دولت نماید )رویکرد بدون دولت( در حالت معتدل و غیر لیبرتارین این نظری

 داند و تنها قائل به نقش نظارتی و حداقلی برای دولت است. را شر الزم می
در نهایت رویکرد سوم که مبتنی بر رویکرد همکاری گرایانه در امر حفاظت از 
محیط زیست است. در این رویکرد ضمن تعدیل دو نگاه پیش گفته از 

وظیفه »ین بنیان شود. بر امشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی صحبت می
به همکاری دولت و شهروندان در حفاظت از محیط زیست « عمومی حفاظت

ای این سه گردد. در ادامه سعی خواهیم نمود ابعاد نظری و رویهتعبیر می
 رویکرد را در نظام حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی نماییم. 

 محوررویکرد دولت ـ الف

ت از محیط زیست را برعهده دولت محور، تکلیف اساسی حفاظرویکرد دولت
نهد. در این دیدگاه اساساً حفاظت از محیط زیست امری است معطوف به می

 امور حاکمیتی که نیازمند مداخله دولت و تمشیت آن است. 

 محور مختصات و ویژگی قواعد دولت ـ1

در این رویکرد فرض بر این است که بازار و بخش خصوصی در حفاظت از 
های و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیتمحیط زیست 

اقتصادی ناتوان بوده و این دولت است که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از 
: 1386عنوان یک کاالی عمومی را برعهده دارد )غالمپور، محیط زیست به

(. از منظر تحلیل اقتصادی شکست مکانیزم بازار در عرضه کاالها و 125
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  &Carraro, 2013)1ت عمومی، عوارض جانبی زیست محیطیخدما

Zuindeau, 2001, 71)های مداخله دولت را در بازار جهت اتّخاذ سیاست
سازد )مداح؛ رئوفی، ناپذیر میزیست محیطی و جلوگیری از آلودگی اجتناب

گذاری زیست محیطی هستند. مند به مقرارتها معموالً عالقه( و دولت1394
(Lardé, 2010, 261-278) ها از منظر ها یا کینزیگرایان، کالسیکمداخله

و برخی  2هاهای رفاهی از منظر اجتماعی، اکوسوسیالیستاقتصادی، دولت
ها از منظر سیاسی عموماً مدافعان این رویکرد های اکومارکسیستگرایش
 ,Soron, 2010, 78-93& Löwy, 2016, 21-26& Holleman)هستند 

2015, 1& Wan-song, 2103, 20).  
ترین ویژگی قواعدی شاخص4)صعودی(3رویکردهای مبتنی بر فرمان و کنترل

 ,Bergquist, 2103)گیرند. است که در چارچوب چنین نظریاتی شکل می

6& Harrington, 2013, 14-26)  معموالً قوانین و مقررات وظایف نظارتی
ا در جهت تضمین حفاظت هنمایند. دولتمتعددی را برای دولت تعریف می

محیط زیست در جامعه به نظارت کنندگانی تبدیل شدند که بر اشخاص حقیقی 
 نمایند. ها کنترل اعمال میها و گروهو حقوقی اعم از افراد، شرکت

ترین نظریه در زمینه نسبت دولت و محیط زیست است و محور سنتیرویکرد دولت
 ,Vatn) خاص و بازیگران غیر دولتی است های شدید بر اشمبتنی بر اعمال نظارت

-میان بازیگران حفاظت، صالحیت 6و مذاکره 5فقدان همکاری225 ,2015-(233

 9مدیریت بخشی،8دولت در حفاظت، فقدان یا ضعف اراده سیاسی، 7های انحصاری

                                                                                                    
1. Externalités Environnementales.  
2. Ecosocialist Thought. 
3. L'approche “Command and Control”.  
4. Approche ascendante, ou approche top-down.  
5. Manque de Cooperation.  
6. Négociation. 
7. Compétences Exclusives.  
8. Manque de volonté politique.  
9. Gestion Sectorielle.  
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وجود هنجارهای سخت  3پراکندگی قوانین، 2آمیز،و تبعیض1غیر جامع، غیر منسجم
و ضمانت اجراهای کمتر 5فرآیندهای قضایی طوالنی و پیچیده 4انعطاف،و غیر قابل 

: 1392تواند باشد )مشهدی، ترین مشخصات چنین رویکردی میاز مهم6بازدارنده
 Tietenberg, 1990, 17-33). ؛ 264

ای شکل گرفته است که گونهدر این رویکرد اساساً ساختار دولتی حفاظت نیز به
بازند و رابطه از باال به پایین گرایانه رنگ میاریدر آن سازوکارهای همک

دولت »شود. حفاظت از محیط زیست در چنین ساختاری بیشتر تعریف می
 محور است. و تکلیف« ساخته

در رویکرد مبتنی بر فرمان و نظارت، رعایت نظامات مربوط به محیط زیست 
صی را در این تکلیف مشخ« نظارت کننده»سالم بیشتر متوجه شهروند است و 

بر این نظارت شوندگان تمایل چندانی به نماید. عالوهخصوص احساس نمی
 تر از استانداردها را ندارند. اجرای استانداردهای بهتر و مطلوب

در واقع تلقی شهروند از تکلیف حفاظت از محیط زیست بیشتر مبتنی بر روابط 
مثابه از محیط زیست بهکه واقعاً حفاظت سازمانی وی با دولت است. نه این

یک امر خودجوش برای شهروندان یا سایر بازیگران غیر دولتی تلقی گردد. 
وگو و تعامل( و ایفای نقش سایر بازیگران در امر زنی )گفتامکان چانه

های سازمانی حفاظت از شود. هزینهحفاظت از محیط زیست نادیده انگاشته می
موالً پس حادثه بوده و تدابیر ها معمحیط زیست باالست. جنس نظارت

دهند. ضمن خود اختصاص میگیرانه جای اندکی را در این رویکرد بهپیش
 هایی همراه است. که اجرای آن هم معموالً با دشواریاین

                                                                                                    
1. Gestion non Intégrée écologiquement.  
2. Gestion incohérente et discriminatoire.  
3. Différents Textes des lois.  
4. Norme Trop Rigide.  
5. Processus Judiciaire Long et Complexe.  
6. Sanctions peu Dissuasives 
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مثابه یک امر معطوف به دولت و حاکمیت، حفاظت از زمان طرح این مسئله به
تاری و سازمانی بسیاری را نیز های ساخنوبه خود پیچیدگیاز محیط زیست به

دنبال داشت. بنابراین جای تعجب نیست که اگر ما لیست بلند و باالیی از به
های متعدد های حافظ محیط زیست در حقوق ایران ارائه دهیم. سازمانسازمان

بوده و  کاری( مواجه ای که بعضاً با مشکالت )صالحیتی و موازیو درهم تنیده
 انتظارات از آنها نیز به یک اندازه نیست. سطح پاسخگویی و 

 جایگاه این رویکرد در نظام حقوقی ـ2

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  8مادّه  11در حقوق ایران بند 
نیز یکی از مصادیق امور حاکمیتی را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی  1386

دولت شکل گرفته و های مختلفی توسط معرفی نموده است. نهادها و سازمان
ای است که دهند. اهمیت چنین ساختارهایی به اندازهوظیفه حفاظت را انجام می

ها و شدت وابسته به نقش اداره در اجرای سیاستحمایت از محیط زیست به
 مندی شهروندان از محیط زیست سالم است. قوانین و مقررات مربوط به بهره

محیط زیست را باید در نظامِ حقوقیِ  محوری حفاظت ازترین آثار دولتمهم
ساختارِ سازمانی و نهادی حفاظت از محیط زیست جست. در حقوق ایران و 

چنین نهادهای ای از ادارات مرکزی دولت و همکشورهایی نظیر فرانسه، شبکه
غیر متمرکز و موسسات حمایت از محیط زیست، نقش اصلی را در اجرای 

نمایند. دولتی شدن حفاظت یط زیست ایفا میهای مربوط به حق بر محسیاست
از محیط زیست فرآیند تاریخی قابل تأملی را سپری نموده است. در ایران ابتدا 

شد. ی مختصر و کوچک شکاربانی میمسئله محیط زیست محدود به یک اداره
که با تصویب قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد در حال حاضر در حالی

ای منسجم در سطح هر استان فعالیت گونهزیست به ادارات کل محیط
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 1نمایند.می
ای است که کمتر وزارتخانه یا گونهدر حال حاضر دولتی شدن حفاظت به

توانیم یاد نماییم که تعهدات و تکالیفی در این زمینه نداشته سازمان دولتی را می
ط باشد. وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در زمینه آموزش محی

زیست، وزارت کشاورزی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و غذای سالم و 
محصوالت تراریخته، وزارت کار در زمینه محیط زیست کارگری و مالحظات 

ی انرژی و های شغلی، وزارت نیرو در زمینهبهداشتی و زیست محیطیِ مکان
 ونقل وی پسماندهای عادی، حملمحیط زیست، وزارت کشور در زمینه

ها، های سبز و اعمال سیاستترافیک شهری، وزارت دارایی در خصوص مالیات
ی های مالی زیست محیطی، وزارت بهداشت در زمینهها و حمایتمعافیت

ی محیط سالمتی و بهداشت عمومی، وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه
چنین زیست شهری، حفظ باغات و فضای سبز شهری و معماری منظر و هم

ن سازمان مستقل و وابسته دیگر که در این زمینه نقش فعالّی در راهبری چندی
 (. 147-279: 1385نژاد، نماین )محرمهای زیست محیطی ایفا میسیاست

ترین ادارات دولتی مرتبط با محیط زیست، وزارت در فرانسه شاخص
اکولوژی، وزارت کشاورزی، وزارت مسکن، وزارت صنایع، وزارت کشور، 

 ,Charles)ها است. کار و بهداشت و برخی از وظایف سایر وزارتخانهوزارت 

سابق که امروزه به « وزارت محیط زیست»در این کشور  (121-133 ,2007
  ,Ministère de l'Ecologie)2«وزارت اکولوژی، توسعه پایدار و انرژی»

                                                                                                    
وحش، ساختار سازمانی و اداری نیـز تحـول   در حقوق ایران با تصویب قوانین و مقررات محیط زیست و حیات .1

سازمان شکاربانی و نظـارت بـر    1335اسفند،  4یافته است. برای مثال کانون شکار ایران با تصویب قانون شکار 
و با تصویب قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف وزارت کشاورزی  1346تصویب قانون شکار و صید  صید با

سازمان حفاظت محیط زیست و شـورای عـالی حفاظـت محـیط زیسـت       1350بهمن  12و منابع طبیعی مصوب 
 گردد. تشکیل می

2. Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. 
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2016 et Charles, 2003, 58) ای حفاظتتغییر نام یافته است وظیفه هسته 
از محیط زیست در این کشور را برعهده دارد. این وزارتخانه در راستای اعمال 

های های آینده در چارچوب سیاستراهبردهای توسعة پایدار و حقوق نسل
ترین نقش این وزارتخانه هدایت سیاست عمومی دولت است. در حقیقت مهم

میان توسعه  ها و اقداماتی در جهت هماهنگی و تعادلدولت در اجرای سیاست
ها با مالحظه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در تمامی حوزه

های مربوط به پاکسازی و ها است. تقریباً در کلیه حوزهاروپایی این سیاست
بهسازی محیط زیست از جمله حمایت از طبیعت و پیشگیری و کاهش 

یت صیادی و ها، حمایت از سواحل و کوهستان، مدیرها و مزاحمتآلودگی
های شیرین، اطالع رسانی به شهروندان فعالیت دارد )مشهدی، شکار در آب

1392 :245 .) 

 رویکرد بدون دولت ـ ب

در واقع محصول ناتوانی دولت در امر حفاظت از محیط  1رویکرد بدون دولت
هایی است که توانسته زیست است. این رویکرد نیز واجد مختصات و ویژگی

 عنوان الگویی رقیب مطرح گردد. در نقد رویکرد دولتی به

 هامختصات و ویژگی ـ1

کم این رویکرد آشکار شدن نواقص الگوی دولتی حمایت از محیط زیست کم
ها حافظان خوبی نیستند یا حداقل باید دولت در را مطرح نمود که اساساً دولت

اندکی را در این زمینه ایفا نماید. از منظر این کنار سایر بازیگران نقش 
شان ها معموالً از طریق بروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازهرویکرد، دولت

(. 27: 1391توانند بر کیفیت محیط زیست تأثیر بگذراند )آماده و دیگران، می

                                                                                                    
1. L'approche sans etat.  
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سازی محیط همین سبب ما نیازمند بازتعریف مجدد نقش دولت و خصوصیبه
 .(Gendron, 2003, 139)ترین حالت هستیم ر متعدلزیست د

ها همواره در ایفای تعهدات زیست محیطی خود در یک از این منظر، دولت
ها ناچارند گاهی خود به یکی از ناقضان قرار دارند. دولت 1وضعیت دوگانه

(. یعنی با 11: 1387محیط زیست تبدیل گردند )حاصل نیلوفر؛ مزینانی، 
نوعی متناقض مشروعیت خود را حداکثری ای متعدد و بههاجرای سیاست

نمایند. برای مثال در عین عدم مداخله در شئون اقتصادی و اجتماعی، شعار 
عنوان نوعی توجیه نمایند. یا در عین مداخله در بازار بهدخالت در بازار را به

در  (؛240: 1384سیاست اصلی شعار عدم مداخله را توجیه نمایند )هابرماس، 
دار محیط زیست آلود خود را دوست ای شتابهای توسعهعین اجرای سیاست

ترین آلوده کننده و هم حافظ محیط زیست باشند. نشان دهند. هم بزرگ
های ها همواره مواجه با خواستشود دولتهمین جهت است که گفته میبه

توانند به نه نمی د وحال خود رها سازنتوانند آنها را بهمتضاد هستند. یعنی نه می
تقاضاهای فزآینده پاسخ ندهند. تضاد در ایفا و اجرای تعهدات زیست محیطی 

های های انتخاباتی و اجرای سیاستها یک امر معمول در رقابتاز سوی دولت
 (. 92-93: 1387زیست محیطی است )کهیل، 

ر منابع ها باید از طرفی در برابمحیطی نیز دولتهای زیستدر حوزه سیاست
زیست حساس رویکردهای حفاظتی را اعمال نمایند و از طبیعی محدود و محیط

طرف دیگر ناچارند پاسخگوی نیازهای اقتصادی شتاب آلود دنیای کنونی 
ها معموال باشند. این امر چگونه ممکن است؟ در این تناقض است که دولت

گزینند طبیعت بر می محوری و منافع جامعه انسانی را بر تعادل و توازنانسان
: 1392مدار شهروندان باشند )مشهدی، تا پاسخگویی نیازهای غالب توسعه

                                                                                                    
1. Paradoxical. 
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همین سبب محیط زیست گرایان در انتقاد از این وضعیت رویکرد (. به264
های اجتماعی وظیفه اصلی نمایند که در آن باید گروهبدون دولت را پیشنهاد می

ها و طرفداران ها، لبیرتارینند. کالسیکزیست را بر عهده گیرحفاظت از محیط
 ,Rumpala, 1999, et Lipietz, 1995)سازی وسیع در اقتصاد خصوصی

 ,Heynen, 2007& Beladi)، 1های زیست محیطیو نئولیبرال (350

2006, 343& Mahrane, 2014, 133)  ها در سیاست و اکو آنارشیست
گیرند )بری، این گروه قرار میشناسی ژرف معموالً در های بومبرخی گرایش

1380 :97-65 .) 
های اداری حافظ محیط رویکرد بدون دولت، مبتنی بر بدبینی به سازمان 

بر این تجربه عالوه«. دولت حافظ خوبی نیست»زیست است. در این نگاه اساساً 
ها بعضاً خود تبدیل به یکی از ناقضان حقوق محیط نشان داده است که دولت

جای های حافظ محیط زیست به( سازمان37: 1386شوند )غالمپور، زیست می
بیشتر غرق در مسائل دست و پاگیر اداری بوده و « هدف»اندیشیدن به 

توانند واکنش سریع و مناسب در برابر مخاطرات زیست محیطی از خود نمی
 نشان دهند. 

ز محیط تواند سایر بازیگران حفاظت امی« منفعل دولت»این نقش غالباً  
طور خالصه بر اساس این رویکرد زیست را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به

توان در ترین دالیل ناتوانی و ضعف دولت در حفظ محیط زیست را میمهم
 دالیل ذیل خالصه نمود: 

ضعف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، قدرت زیاد 
های متصدی توسعه نظیر وزارت نفت و صنایع، فساد اداری، ساختار سازمان

اقتصاد رانتی، انحصارات دولتی، نقش مسلط دولت در اقتصاد، تحدید رقابت، 

                                                                                                    
1. Néolibéralisation de l'environnement. 
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ها، حافظ محیط زیست، عدم شفافیت، ضعف انگیزهعدم کارایی نیروی انسانی
ساخته، دولت هایِ غیر دولتیِ ضعف قوانین و مقررات، فروش جرم، سازمان

تکنولوژی ضعیف دولتی شده، هنجار شدن کارهای مشروع، دولت ضعیف، 
؛ غالمپور، 1381؛ بشیریه، 1377ساختار دولت مطلقه و .... )سنگانچین، 

زیگران (. در نهایت در این رویکرد فرض بر این است که با147-140: 1386
توانند به اهداف حمایت و حفاظت از غیردولتی و شهروندان بهتر از دولت می

 محیط زیست دست یابند. 

 جایگاه این رویکرد ـ 2

نوبه خود صورت مطلق، چندان مورد استقبال قرار نگرفته، ولی بهاین رویکرد به
ویت توانسته است تصویری متفاوت از نقش واقعی دولت را نشان دهد و در تق

گرا و نقش سایر بازیگران عرصه حفاظت موثر افتد. رویکردهای مشارکت
و « نقش فعال شهروندان»به « نقش فعال دولت»تقویت این رویکرد از 

فربه شدن »نهاد سیر نموده است. در این رویکرد ما شاهد های مردمسازمان
 (Vandenbergh, 2013, 129)هستیم. « بخش خصوصی در محیط زیست

توان از نقش نهادهای مبتنی بر عدم تمرکز که مثال در حقوق فرانسه می برای
دارد یاد نمود؛ که در بحث قبلی به آن « قیمومت اداری»دولت تنها بر آنها نوعی 

 اشاره نمودیم. 
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 رویکردهای همکاری گرایانه )مشارکت( ـ ج

یک از ای است که به تعیین نقش هر نظریه میانه 2)نزولی(1رویکرد مشارکت
که بخواهد به نفی هر یک پردازد، بدون اینبازیگران دولتی و غیر دولتی می

های غیر دولتی و منجر گردد. هر چند در نظریه لیبرالی مشارکت نقش گروه
معنای نفی نقش جامعه مدنی در حفظ محیط زیست قوی است، ولی این امر به

 نمودیم نیست.  گونه که در رویکرد بدون دولت به آن اشارهدولت آن

 هامختصات و ویژگی ـ1

شناسایی لزوم نظارت همگانی بر وضعیت محیط زیست در کشور، امکان 
های مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، پاسخگویی سازمان

دولتی، دسترسی به اطالعات زیست محیطی، شفافیت، تقویت نقش بازیگران 
های نی بر عدم تمرکز، از جمله ویژگیغیر دولتی، جوامع محلی و نهادهای مبت

شود خال همکاری و مشارکت این رویکرد است. در رویکرد مشارکت سعی می
 ,See: Beierle)سایر بازیگران در امر حفاظت از محیط زیست جبران گردد 

2002& Coenen, 2012).  
های زیست محیطی وضعیتی دوگانه دارد. یعنی از در این نگاه اجرای سیاست

-طرفی نیازمند نقش فعال دولت است و از طرف دیگر ضرورت دارد تا گروه

همین سبب گفته های جامعه مدنی نیز بتوانند در این زمینه فعالیت نمایند. به
ترین مسئله در حل مسائل زیست شده است که مشارکت همه شهروندان بنیادی

 (. 12-13: 1388محیطی است )بلیک؛ جم، 
توان در چند مورد در حقوق فرانسه و ایران رد را میهای این رویکنشانه

توان به تقویت و قانونی نمودن رویکردهای ترین آنها میمشاهده نمود که از مهم

                                                                                                    
1. L'approche participative. 
2. L'approch bottom-up ou dite descendante.  
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های غیر متمرکز )در ایران شوراهای مشارکت گرایانه و نقش نهادها و سازمان
 110 ـ2نهاد اشاره نمود. در فرانسه موجب ماده های مردممحلی( و سازمان

کلیه قوانین و مقررات حق »قانون محیط زیست فرانسه مقرر گردیده است که 
را سازماندهی کرده و در تضمین و ایجاد  1هر کس بر محیط زیست سالم

توازنی منظم بین مناطق شهری و روستایی مشارکت خواهند نمود. هر کس 
محیط  چنین مشارکت در امر حفاظت ازموظف به نظارت بر امر حفاظت و هم

های خود باید در کلیه فعالیت 2زیست خواهد بود. اشخاص عمومی و خصوصی
 «. الزامات مشابهی را رعایت نمایند

 گرایانهمشارکت و تبلور رویکردهای همکاریجایگاه رویکرد  ـ2

سمت تبلور الگوهای همکاری گرایانه های حقوقی الگوی مطلوب بهدر نظام
لتی در حرکت بوده است. در ایران تقویت میان بازیگران دولتی و غیر دو

رویکرد همکاری گرایانه مشخصاً با اصالح قانون تشکیالت، وظایف و 
موجب بند ع آشکار گردید. به 1375اختیارات شوراهای اسالمی مصوب 

ترین وظایف شوراهای یکی از مهم 1382این قانون در در  68الحاقی به ماده 
حسن اجرای مقررات مربوط به حفظ محیط اسالمی شهر و روستا نظارت بر 

 زیست و منابع طبیعی ذکر گردید. 
ماده ( قانون حذف و بندهای زیر به 68از ماده )»... موجب این اصالحیه به 

نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت  -شود:... ع مذکور الحاق می
عی و جلوگیری از برداری از منابع طبیروستا و بهرهو بهسازی محیط زیست

های ها، محدودهها، مراتع، جنگلفرسایش خاك و حفظ عمران، مزارع، باغ
متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد  زیست محیطی، احیا و الیروبی قنوات و نهرهای

                                                                                                    
1. Droit de chacun à un environnement sain.  
2. Personnes publiques et privies. 
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 «. ها به شورای بخشدر این زمینه

مثابه امر های مشارکت عموم مردم در حفظ محیط زیست بهاز دیگر زمینه
قانون اساسی اشاره نمود. در این راستا در طرح  8توان به نقش اصل می عمومی

تصویب یک فوریت آن به 2/3/89امر به معروف و نهی از منکر که در مورخ 
مجلس شورای اسالمی رسید یکی از مصادیق و موارد امر به معروف و نهی از 

ده است این طرح حفظ محیط زیست ذگر گردی 11ماده  2موجب بند منکر به
ها باید از نقش بر این(. عالوه10651: 1389های مجلس، )مرکز پژوهش
نهاد و توسعه آنها در سالیان اخیر در این زمینه یاد های مردمبرجسته سازمان

 (. 1387نمود )میرطاهری، 
های غیر در کشورهایی نظیر فرانسه سازکارهای مختلفی برای مشارکت گروه

بینی شده است. در این نهادی در کنار دولت پیشدولتی و سایر بازیگران 
ها میان بازیگران توزیع شود رویکرد مسئله این است که چگونه باید صالحیت

(Aggeri, 2005, 43&1et Côté, 2005, 57).  برای مثال در فرانسه
های عمومی های صالح حمایت از محیط زیست در انجام اقدامات ارگانانجمن

-1(. در ماده 40: 1391نمایند )روش، ت مشارکت میحمایت از محیط زیس
نهاد در امر حفاظت از محیط های مردمکد روستایی نیز بر نقش سازمان 252

های حمایت از محیط موجب این ماده انجمنزیست تأکید گردیده است. به
توانند در زمینه حمایت از طبیعت، بهسازی چارچوبه زندگی، حمایت زیست می
چنین در موضوعات مربوط ها، مناظر، شهرسازی و هم، خاك، سایتاز آب، هوا

 ها تشکیل و فعالیت نمایند. ها و مزاحمتبه مقابله با آلودگی
های مدنی در زمینه ها از کلیه حقوق شناخته شده برای گروهاین انجمن 

های همین سبب کلیه انجمنمندند. بهخسارات وارده به حقوق و منافع خود، بهره
کد روستایی حق  252-4موجب ماده حمایت از طبیعت و محیط زیست به

 .(Lamarque, 1998, 47-48)اقامه دعوی خواهند داشت 
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در امر مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی در حقوق فرانسه 
 -1موجب ماده . به(Voir, Prévil, 2009)ما شاهد تحوالت مهمی هستیم 

 1زیست، مشارکت عمومی، ممکن است شکل مباحثه عمومی قانون محیط 121

-موظف به ارائه نظرات و توصیه 2«کمیسیون ملی مباحثه عمومی»خود بگیرد. به

منظور تشویق و توسعه ارتباط با عموم های عمومی با ماهیت عام یا روشمدار به
های تخصصی آن در خصوص مردم است، کمیسیون مباحثه عمومی و کمیسیون

 دهند. های که مربوط به خود آنهاست نظری ارائه نمیسته از پروژهدآن
بر نظام تمرکز، سیستم مبتنی بر عدم تمرکز در حفاظت از در فرانسه عالوه

محیط زیست نیز با توجه به طبیعت خاص فرانسه نیز حاکم است. نظام عدم 
از ید  نمایانگر گریز تمرکز امور زیست محیطی 3تمرکز در زمینه محیط زیست

ترین تحوالت در یکی از بنیادی (Billaudot, 1991, 333-353)دولت دارد 
های زیست محیطی، اقدامات مأموران در سطح محلی نحوه اجرای سیاست

در سالیان  4نوعی نهضت عدم تراکماست. دولت از طریق مأموران محلی خود به
نوعی توان بهیاخیر در زمینه محیط زیست دست یازیده است. این نهضت را م

-Billaudot, 1991, 333).تعدیل درونی نظام نظارت و کنترل نام نهاد 

های غیر دولتی و مردم نهاد تا کنون دهد که سازمانها نشان مییافته (353
توان کمی در دستیابی به مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست 

د و اساسی است که با آن دلیل وجود مشکالت متعداند و این خود بهداشته
 (. 36: 1379)بحرینی؛ ایمنی،  مواجهند

سختی امکان پیدایش و خاطر موانع سیاسی، قانونی و حقوقی بهها بهاین سازمان
اند ایجاد شوند و خود را وارد اند. تعداد اندکی هم که توانستهفعالیت داشته

                                                                                                    
1. Débat public. 
2. Commission nationale du débat public. 
3. Administration déconcentrée de l'environnement. 
4. Deconcentration.  
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دی و اجتماعی چنین مشکالت اقتصاواسطه همین مشکل و همصحنه کنند به
اند در زمینه محیط زیست چندان تاثیرگذار باشند )بحرینی؛ ایمنی، نتوانسته
برخی پژوهشگران بر این باورند Chess, 1999, 2685-2692) ؛ 36: 1379

عنوان مکمل یافته مردمی بهها و ساختارهای سازماننیاز به تشکل»که در ایران 
شدت حفاظت از منابع طبیعی به های وسیع و گسترده دولت در امربرنامه

های فرهنگی، اجتماعی و دینی حاکم بر شود تا با اتکا به ارزشاحساس می
های واالی های دست و پاگیر اداری بتواند انگیزهدور از بوروکراسیجامعه و به

حفاظت از منابع طبیعی را در بین اقشار مختلف جامعه شامل روستائیان، زنان، 
ها و ... تقویت آموختگان منابع طبیعی دانشگاهآموزان، دانشدتنشجویان، دانش

 (. 5: 1382)حسینی، « را به این امر خطیر جلب نمایدنموده و مشارکت آنان
حال در حقوق ایران در اجرای سازوکارهای مشارکت بازیگران با این 

 غیردولتی با موانع ساختاری و سازمانی متعددی مواجه هستیم. ضعف ساختاری
سازمان حفاظت محیط زیست و جایگاه نه چندان قوی آن در هیأت دولت 

( از سویی و نبود 143-180: 1389؛ عبدالهی؛ فریادی، 1392)فریادی، 
های مختلف و مشارکت مردم در میان بخش« همکاری»رویکردهای مبتنی بر 

حفظ محیط زیست و عدم اهتمام جدی سازمان باعث گردیده است؛ رویکردها 
گفته در حقوق های پیشر مبتنی بر رویکرد فرمان و کنترل باشد و تعدیلبیشت

فرانسه را در مورد ایران کمتر شاهد باشیم. نمود تقویت این رویکرد را 
 توانیم در نقش نهادهای متمرکز اداری و دولتی مشاهده نماییم. می

 گیری نتیجه

ها، باید نوان نتایج و یافتهعگانه که به آنها پرداختیم بهاز میان رویکردهای سه
گرایانه ولی تا حدودی گفت که رویکرد نخست سنتی و رویکرد دوم غیر واقع

موثر است و در نهایت اقبال عمومی سازی حفاظت از محیط زیست و اجرای 
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سمت رویکرد مشارکت سیر نموده است. امروزه های زیست محیطی بهسیاست
اند که تضمین گذاران دریافتهقانون های اداری حافظ محیط زیست وسازمان

طلبانه، های منفعتحمایت از محیط زیست منوط به دست شستن از سیاست
یکسو انگارانه )اقتصادی صرف(، مبتنی بر فرمان و کنترل و غیر مشارکتی 

های حمایت از است. هرچند رویکرد فرمان و کنترل تا حدودی بر سیاست
ی در سالیان اخیر ما شاهد آن هستیم که محیط زیست سایه افکنده است، ول

اند. این قبیل همکاری سمت تعدیل این رویکرد پیش رفتهقوانین و مقررات به
المللی محیط زیست است. امروزه نیازمند اجرایی شدن در حقوق ملی و بین

تعداد بسیاری از بازیگران از منافع حفاظت از محیط زیست از طریق قوانین و 
عنوان یک هوده اساسی گفت که همین سبب باید بهمند هستند. بهها بهرهسیاست

حفاظت از محیط زیست امروزه نیازمند همکاری، هماهنگی و تجمیع همه 
امکانات جامعه است. از سویی دیگر فرابخشی بودن حمایت از محیط زیست 

هد و دها و افراد را تحت تأثیر قرار میها، سازمانای است که همه گروهگونهبه
توان گفت که امروزه اجرایی شدن نهد. لذا میتکالیفی را بر عهده آنها می

حفاظت از محیط زیست در چارچوب وظیفه عمومی حفاظت مذکور در اصل 
های زیست محیطی آن نیازمند توجه به پنجاه قانون اساسی و اجرای سیاست

 رویکردهای همکاری گرایانه میان شهروندان و دولت است. 
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