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در طــی چهــل و انــدی ســال کــه ایــران حکومــت " دینــی " را تجربــه کــرده اســت، 
محیــط زیســت در مناطــق مختلــف کشــور بــا نابســامانی و مشــکالت عدیــده ای 
روبــرو بــوده اســت. بعــد از آنکــه ایــران بــه داشــتن مردابهــا و تاالبهــای مهــم و 
مناظــر طبیعــی جنگلــی در جهــان شــهره بود، اکنون محیط زیســت ایران "تعریف 
چندانــی نــدارد" و " رو بــه نابــودی " نهــاده اســت. امنیــت زیســت محیطــی بخــش 
هــای عظیمــی از زمیــن هــا، آب هــا و همچنیــن وضعیــت اقلیــم ایــران در معــرض 
تهدیــد قــرار دارد و بــا وخامــت اوضــاع زیســت محیطــی، پرونــده بحــران هــای 
ریشــه داری کــه کشــور بــا آن دســت بــه گریبــان اســت، نیــز پیچیــده تــر می شــود))). 
علــی رغــم اینکــه ســاختار قانونــی و نهادهــای محیــط زیســتی در ایران در راســتای 
حمایــت از محیــط زیســت قوانیــن و مقرراتــی را تنظیــم مــی کننــد و عــالوه 
ــرای حمایــت از محیــط زیســت وجــود دارد، اجــازه تأســیس  ــر اینکــه ســازمانی ب ب
ســازمانهای غیــر دولتــی زیســت محیطــی نیــز داده شــده اســت و ســازمانهای 
ــران تمایــل  ــرای جلوگیــری از مشــکالت زیســت محیطــی در ای ــز ب بیــن المللــی نی
بــه همــکاری دارنــد، امــا در ایــران بــه اهــداف سیاســتهای اقتصــادی کوتــاه 
مــدت و میــان مــدت بــر توســعه پایــدار و مقابلــه بــا تهدیدهــای زیســت محیطــی 
اولویــت داده مــی شــود. در ســایه نظــام سیاســی تمرکــز گــرا کــه رهبــری در رأس 
نهادهــای سیاســت ســاز و تصمیــم گیرنــده در ایــران قــرار دارد، و وجــود تعــدادی 
از نهادهــای غیــر رســمی کــه در حفــظ نظــام فعلــی و حمایــت از سیاســتهای آن 
نقــش اساســی را بــازی مــی کننــد، بســیار دیــر بــه اهمیــت حمایــت از ســازمانهای 

محیــط زیســتی توجهــی صــورت گرفــت. 
ایــن پژوهــش بــا ایــن ســؤال اصلــی آغــاز مــی شــود کــه: چــرا سیاســت هــای زیســت 
محیطــی در ایــران سســت و ناکارآمــد هســتند؟ چندیــن ســؤال فرعــی نیــز در ایــن 
ــن مســائل زیســت محیطــی  ــد از: مهمتری ــال مــی شــود کــه عبارتن پژوهــش دنب
در ایــران کدامنــد و چــه پیامدهایــی را بــه دنبــال دارنــد؟ چــرا رژیــم سیاســی در 
ایــران میــان اولویــت هــای توســعه اقتصــادی و مقابلــه بــا عوامــل تهدیــد کننــده 
امنیــت زیســت محیطــی توازنــی ایجــاد نمــی کنــد؟ سیاســت های محیط زیســتی 

)1) گــزارش ســازمان همــکاری اســالمی در خصــوص محیــط زیســت 2019، )آنــکارا: ســازمان همــکاری اســالمی و مرکــز 
پژوهشــهای آمــاری، اقتصــادی، اجتماعــی و آمــوزش کشــورهای اســالمی » سیســرک«، ســپتامبر 2019( ص 55.
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چگونــه تدویــن مــی شــوند؟ چــرا نقــش ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت تــا ایــن 
حــد کمرنــگ اســت؟ و آیــا در ایــن میــان، ســازمانهای غیــر دولتــی و ســازمان هــای 
مــردم نهــاد محیــط زیســتی هــم نقشــی دارنــد؛ بــه عبارتــی دیگــر، آیــا در ایــران بــه 
جامعــه مدنــی اجــازه داده مــی شــود کــه در حفاظــت از محیــط زیســت فعالیــت 

و نقــش آفرینــی داشــته باشــند؟
ایــن پژوهــش در تــالش اســت تــا از ماهیــت سیاســت ســازی و روابــط میــان 
بازیگــران زیســت محیطــی پــرده برداشــته و توجــه مخاطبیــن را بــه شــکافی کــه 
میــان توســعه اقتصــادی و بــی توجهــی بــه مســائل زیســت محیطــی وجــود 
دارد، جلــب کنــد کــه از مشــکالت اساســی و پیچیــده و نبــود عدالــت و نابرابــری 

ــرد.   ــج مــی ب ــران رن منطقــه ای در ای
ایــن پژوهــش در چارچــوب تحلیــل سیاســتهای عمومــی محیــط زیســت، بــرای 
ــا انــدازه  بررســی راهکارهــای عملــی تدویــن سیاســتهای زیســت محیطــی کــه ت
زیــادی خروجــی سیاســتهای محیــط زیســتی را تعییــن مــی کنــد، بــر اســتفاده از 
" تحلیــل ســامانه هــا " تکیــه دارد. و بــر اســاس قاعــده " رابطــه میــان دولــت و 
جامعــه " ماهیــت تعامــل ســازمانهای غیــر دولتــی زیســت محیطــی بــا نهادهــای 
رســمی کشــور، را توضیــح مــی دهــد. همچنیــن ایــن پژوهــش بــر اســاس نظریــه 
» انتخــاب عقالنــی« مســائل مربــوط بــه سیاســتها و مخصوصــا نمونــه فرعــی 
آن یعنــی نظریــه » انتخابگــر میانجــی« را توضیــح مــی دهــد. الزم بــه ذکــر اســت 
نظریــه انتخابگــر میانجــی بــر ایــن فــرض اســتوار اســت که در حکومــت دموکراتیک 
و وظیفــه شــناس کــه مــردم بتواننــد حقــوق خــود را مطالبــه نماینــد، فشــارهای 
مردمی، نظامهای سیاســی را وادار می کند تا برای جلب رضایت مردم اقدام 
کنــد. امــا در واقــع و در حکومتهایــی کــه بــه ارزشــهای دموکراتیــک وقعــی نمــی 
نهنــد و بــا تأثیرگــذاری بــر ذهنیــت مــردم، اولویتهــا را بــرای آنــان تعییــن مــی کننــد، 
منافــع نخبــگان کــه تمــام هــم و غــم آنهــا تمرکــز قــدرت و تــداوم نظــام اســت، 
گســترده تــر مــی شــود و ایــن امــر، محتــوا و اهــداف سیاســتهای حکومــت را 

تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد))). 

 Open رود،  مــی  بــه شــمار  بشــر  بــرای حقــوق  نابرابــری خطــری  جيمــز هينتــز، چگونــه  و  بالكريشــنان،  رادهيــكا   (1(
3jmmFWj/https://bit.ly  .2021 آگســت   12 بازدیــد:  تاريــخ   ،2015 اکتبــر   29  ،Democracy
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نخســت: مشــکالت سیاســتگزاری عمومــی؛ گزینــه هــای 
بدیــل و اقدامــات حکومــت

سیاســتگزاری عمومــی عبــارت اســت از میــزان و کیفیــت پاســخگویی نظــام 
سیاســی بــه فشــارها و شــرایط محیــط اطــراف. و در مــوارد بســیاری دولــت بــه 
جــای تــن دادن بــه خواســتهای شــهروندان، طبــق خواســت خــود بــه گزینــه هــای 
دیگــری روی مــی آورد کــه ایــن امــر خروجــی سیاســتگذاری عمومــی توســط 
Thom�  نظــام را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. و شــبیه ایــن تعریــف را تومــاس دای

as Dye ارائــه مــی دهــد بــا ایــن مضمــون کــه هــر آنچــه حکومتهــا انتخــاب مــی 
ــا انجــام ندهنــد سیاســتگذاری عمومــی نامیــده مــی  کننــد چــه انجــام بدهنــد ی

شــود))). 
ــر آورده ســاختن نیازهــا اســت  ــا ب ــج ارزشــها و ی هــدف از سیاســتگذاری هــا تروی
و همــه اینهــا بــرای حــل یــک مشــکل موجــود و یــا تدویــن راهبردهایــی بــرای 
جلوگیــری از وقــوع مشــکل احتمالــی در آینــده صــورت مــی گیــرد))). یکــی از 
معانــی سیاســتگذاری ایــن اســت » وضعیتــی اســت کــه نیازهــا و نارضایتــی افراد 
جامعــه را مطــرح مــی ســازد و مــردم را بــر آن مــی دارد کــه از دولــت بخواهنــد 

ــرای حــل مشــکالت آنهــا وارد عمــل شــود«))).  ب
ــن مشــکالت در اولویــت دســتور کار دولتهــا قــرار مــی  ــه اســت کــه ای و اینگون
گیــرد یعنــی سیاســتگزاران ایــن مســائل و مطالبــات عمومــی را کــه نیــاز بــه اقدام 
دولــت دارنــد در تدویــن سیاســتها لحــاظ مــی کننــد تــا بــا مطالعــه و بررســی آنهــا 
راهکارهــای الزم در مــورد آنهــا اتخــاذ گــردد. ایــن دســتور کار، در همــه مــوارد 
یکســان نیســت بلکــه اولویتهــای هــر دولتــی بــا دولتــی دیگــر بــا توجــه بــه ماهیــت 
جامعــه و درک آن و تعریــف آنهــا از مشــکالت و راه حلــی کــه بــرای مشــکالت 
دارنــد، متفــاوت اســت. همچنیــن ایــن اولویــت بندیهــا انعطــاف پذیــر و قابــل 
تغییــر اســت یعنــی اینکــه بــا توجــه بــه موضــع نظــام نســبت بــه سیاســتگزاریهای 

)1) كمال المنوفى، اصول نظامهای سیاسی تطبیقی، )کویت: انتشارات ربیعان، چاپ اول، 1987(، ص283. 
)2) ثامــر كامــل الخزرجــی، نظامهــای سیاســی معاصــر و سیاســتگذاریهای عمومــی: مطالعــه اى نویــن در راهبــرد 

انتشــارات مجــدالوی، 2004(، صــص 163�164. )اّمــان:  قــدرت،  مدیریــت 
)3) محمــد علــی حمــود، »سیاســتگذاریهای عمومــی: نگاهــی بــه عوامــل تحــول و مکاتــب فکــری و مفهــوم«، نشــریه 

علــوم سیاســی تکریــت، )تکریــت: دانشــگاه تکریــت، شــمارگان 22، دســامبر 2020(، ص 308. 
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کشــور، ممکــن اســت از یــک موضــع نســبت بــه موضــع دیگــر متفــاوت باشــد))). 
گاهــی دولــت تــالش مــی کنــد مشــکل را بــه صــورت ریشــه ای حــل کنــد ولــی 
اگــر دولــت در ایــن امــر موفــق نشــود و یــا نتوانــد سیاســتها را اجرایــی کنــد، آنــگاه 
مشــکل مــورد نظــر وخیــم تــر و پیچیــده تــر مــی گــردد و گاهــی آن مشــکل خــود 
را در قالــب مشــکالت دیگــر نشــان مــی دهــد و یــا اینکــه بــه پیدایــش مشــکالت 
دیگــری منجــر مــی شــود. و یــا اینکــه دولــت ســعی مــی کنــد کــه مشــکل مــورد 
نظــر را کنتــرل کــرده و تأثیــرات آن را بــه حداقــل ممکــن برســاند. و یــا اینکه اساســا 
موضــع دولــت ایــن باشــد کــه بــه خاطــر مســائل فنــی و مالــی و یــا عوامــل 

سیاســی و منطقــه ای، مشــکل مــورد نظــر را نادیــده بگیــرد))).
ــن کار سیاســتگزاری  ــی تری ــن برداشــت مــی شــود کــه اصل از آنچــه گذشــت چنی
عمومــی، فرآینــد حــل مشــکالت مــورد نظــر اســت. و سیاســتگزاریهای عمومــی 
نتیجــه رابطــه میــان بازیگــران و نیروهــای رســمی و غیــر رســمی نظــام سیاســی 
اســت و اجــرای ایــن سیاســتها را نهادهــای عمومــی و دولتــی بــر عهــده دارنــد. 
ایــن فعالیــت دولــت، واقعیــت اقــدام عملــی نظــام سیاســی و موضعگیــری 
هــای آن در قبــال مســائل سیاســتهای عمومــی را نشــان مــی دهــد کــه در ایــن 

میــان تفــاوت نظامهــای سیاســی خــود را نشــان مــی دهــد.

دوم: مشکالت زیست محیطی در ایران
ایــران از مشــکالت عدیــده ای چــون کمبــود آب شــیرین، کاهــش ذخیــره آبهای زیر 
زمینی، بیابان زایی، برهنه شــدن خاک، آلودگی ناشــی از وســایل نقلیه، آلودگی 
نفتــی در خلیــج عربــی و خشکســالی رنــج مــی بــرد کــه ریشــه ایــن مشــکالت بــه 
ــار تحریمهــا، تغییــرات اقلیمــی، اســتفاده نادرســت از منابــع  جنــگ اول خلیــج، آث
آبــی و منابــع طبیعــی، آلودگــی ناشــی از وســایل نقلیــه، فعالیــت پاالیشــگاهها 
و عــدم اســتفاده از فنــاوری روز در پاالیشــگاههای ایــران، پســآبهای صنعتــی، 
نخالــه هــا، سیاســتهای شــهر نشــینی و بیابــان زایــی، قطــع جنگلهــا و از بیــن 
)1) نــزار مؤيــد جــزان، » ترســیم سیاســتهای عمومــی: پژوهشــی در فرآینــد سیاســی مراحــل عملــی ترســیم سیاســتها در 
کشــور، نشــریه علــوم اقتصــادی و حقــوق دانشــگاه دمشــق، )دمشــق: دانشــگاه دمشــق، جلــد 37، شــمارگان یکــم، 

2021(، ص 300. 
)2) كمال المنوفي، همان، ص 293.
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بــردن پوشــش گیاهــی، چــرای بــی رویــه، ضعــف نظــارت و عــدم اجــرای قوانیــن و 
مقــررات زیســت محیطــی و غیــره بــر مــی گــردد. 

ــد مــی  ــران را تهدی ــه طــور خالصــه از مشــکالتی کــه امنیــت محیــط زیســت ای ب
کنــد، بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

یک. مشکالت منابع آبی:
آب، یکــی از منابــع طبیعــی مهــم اســت. امــا بــه نظــر مــی رســد کــه در برنامــه 
هــای زیســت محیطــی ایــران در مــورد منابــع آبــی سیاســتهای درســتی اتخــاذ 
نشــده و هــر دولتــی، بنــا بــه نیازهــای خــود ایــن منابــع را بــه خدمــت گرفتــه اســت. 

در اینجــا بــه عنــوان مثــال بــه چنــد مــورد اشــاره مــی کنیــم:
الــف. در مــورد مشــکل فاضالبهــا بایــد گفــت کــه 60 درصــد فاضــالب های شــمال 

ایــران بــه دریــای خــزر مــی ریــزد کــه باعــث آلــوده شــدن ایــن دریــا مــی شــود))). 
ب. سیاســتهای »خودکفایــی« در عرصــه غذایــی، ســبب شــد کــه کشــاورزان 
مقادیــر زیــادی از آبهــای زیــر زمینــی را بــرای آبیاری زمین های کشــاورزی اســتفاده 
ــه کاهــش نهــاد و همزمــان، ســطح  ــز رو ب ــن ســبب آب چاههــا نی ــه همی ــد ب کنن
زمیــن هــای قابــل کشــت نیــز کاهــش یافــت و زمیــن هــای کشــاورزی بــه »شــوره 
زار« تبدیــل شــدند. سدســازی هــای گســترده و گســترش ســریع کشــاورزی بــه 
بحــران دریاچــه هــا منجــر شــد کــه بحــران دریاچــه »ارومیــه« از آن جملــه اســت))). 
از جملــه مشــکالت پیچیــده »اهــواز« مرکــز اســتان خوزســتان کــه اغلــب ســاکنان 
آن عرب هستند، کاهش فعالیتهای کشاورزی و کاهش محصوالت کشاورزی 
ایــن منطقــه اســت کــه در نتیجــه طرحهــای آبرســانی از اهــواز بــه اســتانهای کــم 
ــه وجــود آمــده اســت. گفتنــی اســت کــه ایــن طرحهــا در راســتای  آب مرکــزی ب
تغییــر ترکیــب جمعیتــی صــورت مــی گیــرد تــا بــا وادار کــردن خانــواده هــای عــرب 

)1) ایــران از نظــر منابــع آبــی، »فقیــر« اســت. ســاندی تایمــز، بــی بــی ســی نیــوز عربــی، 25 جــوالی 2021، تاریــخ بازدیــد: 27 
37AXlsX/https://bbc.in .2022 مارچ

)2) ایــن دریاچــه در شــهر ارومیــه کــه بــا ترکیــه هــم مــرز اســت، واقــع شــده اســت. یکــی از بزرگتریــن دریاچــه هــای شــور 
جهــان بــه شــمار مــی رود. در ســال 2013 میــالدی، ایــن دریاچــه بخاطــر کــم آبــی حــدود 90 درصــد آب خــود را از دســت 
ــرای نجــات ایــن دریاچــه برداشــته شــد امــا  ــادی صــورت گرفــت و گامهــای چنــدی ب ــود. از آن زمــان تالشــهای زی داده ب
خشکســالی کــه کل ایــران را در برگرفتــه بــار دیگــر ایــن دریاچــه را نیــز تهدیــد مــی کنــد، ر.ک: مرکــز پژوهشــهای مجلــس 
شــورای اســالمی: ایــران بحــران زیســت محیطــی پیچیــده ای را پیــش رو دارد، ایــران اینترنشــنال، 24 مــی 2020، تاریــخ 

3jlxWWW/https://bit.ly .2022 بازدیــد: 27 مــارچ
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بــه تــرک ایــن منطقــه، ترکیــب جمعیتــی ایــن منطقــه را تغییــر دهــد. و بــرای ایــن 
منظــور، حکومــت ضمــن ایجــاد وضعیــت کــم آبی و بی رونق ســاختن فعالیتهای 
کشــاورزی ســاکنان عــرب اهــواز، هــزاران هکتــار از زمیــن هــای رودخانــه »کارون« 
را نیــز مصــادره کــرده اســت))). از ایــن رو، کشــاورزان اهــواز در ســال 8)0) میــالدی 

در پــی کــم آبــی و مــوج خشکســالی شــدید، دســت بــه اعتــراض زدنــد. 
بنابرایــن، مشــکالت آب و کشــاورزی در ایــران ناشــی از سیاســتهای عمومــی در 
ــری و زمینهایــی  ــه مناطــق کوی خصــوص سدســازی هــا و طرحهــای آبرســانی ب
اســت کــه دولــت در طرحهــای کشــاورزی ملــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. 
همچنیــن آبرســانی بــه مناطــق کــم آب نیــز از دیگــر علــل پیدایــش تنــش آبــی 
اســت. در نتیجــه مــی تــوان گفــت کــه سیاســتهای بازتوزیــع آب، یکــی دیگــر از 
عوامــل نابرابــری منطقــه ای بــوده اســت. لــذا، ایــران در زمینــه مدیریــت آب در 

ــه ))) قــرار دارد))).  ــان کشــورهای جهــان در رتب می
مثالهایــی کــه قبــال برشــمردیم گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه مشــکالت آب 
یــک چالــش جــدی اســت کــه پیامدهــای وخیــم آن مســأله آب شــرب، فعالیــت 
کشــاورزی، دام و شــیالت را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد کــه ایــن امــر عــالوه بــر 
اینکــه مســتقیما امنیــت انســانی و کیفیــت زندگــی مــردم ایــران را تهدیــد مــی 
کنــد، موجــب فشــارهای سیاســی و اعتراضــات احتمالــی مردمــی خواهــد بــود. 

دو. مشکالت آلودگی هوا و آلودگی صنعتی:
ــران از اواخــر دهــه هفتــاد قــرن گذشــته در شــمار آلــوده تریــن  تهــران پایتخــت ای
شــهرهای جهــان جــای گرفــت و بدنبــال آن، حکومــت بــرای اتخــاذ تدابیــر الزم 
و کارســاز تحــت فشــارهای سیاســی قــرار گرفــت. امــا سیاســتگزاری هــا در ایــن 
زمینــه بســیار کنــد و ناچیــز صــورت گرفــت. در اینجــا بــه چنــد نمونــه از مشــکالت 

ــران اشــاره ای خواهیــم داشــت: آلودگــی در ای
الــف. ریــز گردهــا؛ جنــگ ایــران و عــراق ســبب شــد کــه زمینهــا همــوار، غبارخیــز و 
بــه پهنــه هــای گلــی خشــکی تبدیــل شــوند کــه افزایــش پدیــده طوفانهای شــنی 
)1) محمــود حمــدی أبــو القاســم، وفتحــی أبــو بكــر المراغــی، » مســأله تنــش آبــی در ایــران: ابعــاد و پیامدهــا«، نشــریه 
مطالعــات ایــران، )ريــاض: مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات ایــران »رســانة«، ســال اول، شــمارگان 4، ســپتامبر 2017(، ص 

 .158
)2) رانيــا مكــرم، فشــارهای دوگانــه: چگونــه بــی آبــی بــه بحرانهــای داخلــی و خارجــی ایــران دامــن مــی زنــد، مرکز پژوهشــها 

3LRRxue/https://bit.ly .2022 و مطالعات پیشرفته المستقبل، 30 جوالی 2021، تاریخ بازدید: 11 فوریه
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آلــوده را بــه دنبــال دارد. از ایــن رو، هــر از چندگاهــی کــه هــوا طوفانــی مــی شــود، 
ــران درگیــر پدیــده ریزگردهــا مــی شــوند. بــه عنــوان نمونــه، در  چندیــن اســتان ای
ــر کــرد  ســال 2018 میــالدی "پدیــده ریزگردهــا بیــش از 20 اســتان کشــور را درگی
و بــه تهــران هــم رســید کــه بیــش از یــک میلیــون کیلومتــر مربــع مســاحت و 20 
میلیــون نفــر جمعیــت دارد. بحــران ریزگردهــا در دو اســتان خوزســتان و سیســتان 

و بلوچســتان بــه یــک بحــران سیاســی تبدیــل شــد"))).  
ب. آالینــده هــای مختلفــی کــه زاییــده عوامــل گوناگونــی چــون توســعه طرحهــای 
صنعتی و شهرنشــینی گســترده، بهره برداری بی رویه از منابع آبی، عدم مدیریت 
پســآب های صنعتی و کشــاورزی هســتند، به طور ناگهانی شــهر اصفهان را درگیر 
کــرد))). همچنیــن »اهــواز« نیــز از آلــوده تریــن شــهرهای جهــان بــه شــمار مــی رود کــه 

ایــن آلودگــی ناشــی از پســآب هایــی ماننــد نفــت و پتروشــیمی اســت. 
ج. آلودگــی ناشــی از تخلیــه بقایــای ترکیبــات دارویــی در آبهــای خلیــج عربــی، ایــن 
ترکیبــات آنتــی بیوتیــک )مخصوصــا ارتیرومایســین( خطــرات زیــادی بــرای انســانها 
و دیگــر موجــودات زنــده بــه دنبــال دارد. آبهــای خروجــی تصفیــه خانــه هــای 
»گرســوزان« و » ســورو« در بنــدر عبــاس کــه پســاب هــای شــهری را تصفیــه مــی 
کننــد، مهمتریــن منبــع ایــن ترکیبــات شــیمیایی هســتند کــه به طــور متوســط 
بــه 500 تــا 700 لیتــر در ثانیــه مــی رســد و مــی توانــد مهمتریــن منبــع احتمالــی 

آالینــده شــیمیایی اکــو سیســتم دریایــی باشــد))). 
از آنچــه بیــان شــد چنیــن بــر مــی آیــد کــه آلودگــی دیگــر تقریبــا بخشــی از زندگــی 
روزمــره بســیاری از مــردم اســتانها و شــهرهای ایــران شــده اســت و ایــن امــر مــی 
طلبــد کــه تصمیــم ســازان سیاســت هــای کارآمدتــر و مناســب تــری بــرای مقابلــه 

بــا انبــوه مشــکالت آالینــده هــا اتخــاذ کننــد. 

ــه  ــگاه ، 10 فوری ــران – وب ــن خلــق ای ــدی، ســازمان مجاهدی ــم آخون ــران توســط رژی )1) 40 ســال تخریــب محیــط زیســت ای
3jupftj/https://bit.ly .2022 2019، تاريــخ بازدیــد: 27 مــارچ

)2( Mohammad Koushafar and Farhad Amini and Shiva Azadipour, “The role of Environmental 
NGOs in Protection Zayanderood River in Isfahan”, International NGO Journal, )Isfahan: Islamic 
Azad University, Vol.2, February 2007(, p 27. 
)3( Moslem Daliri, Gholamali Javdan and Moslem Sharifinia, “Erythromycin residues concentration 
in urban wastewater discharged into the Persian Gulf marine environment: a case study Bandar 
Abbas city”, Iranian Journal of Health and Environment, Tehran, Tehran University of Medical 
Sciences, Volume 14 � Issue 3, January 2022(, accessed on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3DXHq45
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سه. آنچه که تنوع زیستی و نظم اکولوژیک را تهدید می کند 
علــی رغــم اینکــه محیــط زیســت ایــران دارای تنــوع زیســتی گوناگــون و فراوانــی 
اســت، امــا تخریــب جنگلهــا، مراتــع و بــه خطــر انداختــن زندگــی جانــوران خشــکی 
و آبزیــان همچنــان ادامــه دارد. بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه قطــع 
درختــان جنگلــی، چــرای بــی رویــه، از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی، شــخم زدن مراتــع 
جهــت بهــره بــرداری بــرای کشــت دیــم اشــاره کــرد. در نتیجــه، ســطح جنگلهــا 
کاهــش یافتــه و برخــی تاالبهــا ماننــد تــاالب »هامــون« و تــاالب »انزلی« خشــک 
شــدند))) کــه پیامدهــای آن نــه تنهــا زندگــی انســان بلکــه زندگــی انــواع جانــوران 

خشــک زی در ایــران را تهدیــد مــی کنــد.
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــران در اقدامــات و سیاســتگذاری هــای خــود، توجــه 
چندانــی بــه تنــوع زیســتی و منابــع سرشــار طبیعــی نــدارد. و بهــای چندانــی بــرای 
ُبعــد اقتصــادی و زیبایــی وصــف ناپذیــر سیســتم اکولوژیــک خــود قائــل نیســت 
کــه زیانهــای جبــران ناپذیــر آبخیزهــا، فرســایش زمینهــا و تاالبهــا و تخریــب جنگلهــا 

از پیامدهــای ایــن سیاســتها اســت. 
چهار. مهاجرتهای داخلی مرتبط با محیط زیست

مهاجرتهایــی کــه بــه خاطــر شــرایط زیســت محیطــی انجــام مــی شــود، تنهــا در 
میــان ســالهای 006) تــا ))0) میــالدی منجــر بــه کاهش تعداد ســاکنان روســتاها 
ــه )7 درصــد  ــه 9) درصــد شــده و جمعیــت شــهرها از 68 درصــد ب از )) درصــد ب

افزایــش یافتــه اســت))). 
نرخ مهاجرت داخلی یکی از شــاخصهای مهم برای ســنجش وخامت مشــکالت 

زیســت محیطــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از مهاجرتهــای داخلــی 
ناشــی از دخالتهــای هدفمنــد حکومــت بــرای تغییــر ترکیــب جمعیتــی برخــی 
مناطــق اســت بــه عنــوان مثــال بــرای تغییــر بافــت جمعیتــی اهــواز و کوچانــدن 

عربهــا، سیاســتهای حکومــت نقــش دارد. 
مشــکالتی کــه در بــاال اشــاره کردیــم، نشــان دهنــده سیاســت نابرابــری محیــط 

)1) 40 سال تخریب محیط زیست توسط رژیم آخوندی، همان.
)2( Morad Tahbaz, “Environmental Challenges in Today’s Iran”, journal Iranian Studies, )Iranian 
Studies, vol 49, N.o 6, November 2016(, p 943. Accessed on: Feb 2019 ,11. https://bit.ly/37zjYhn
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ــران اســت. برنامــه محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد در گــزارش  زیســتی در ای
سال 0)0) میالدی، ایران را از لحاظ شاخصهای زیست محیطی در جایگاه 7)) 
از میــان ))) کشــور رتبــه بنــدی کــرده اســت. گــزارش بانــک جهانــی نیــز حاکیســت 
کــه زیانهــای زیســت محیطــی باعــث کاهــش 5 تــا 0) درصــد تولیــد ناخالص داخلی 
ایــران شــده اســت. بخــش اعظــم ایــن مشــکالت، ناشــی از اقدامــات رژیــم اســت 
ــداده اســت کــه  ــر، مجــال ن ــم توتالیت ــی رژی ــن دهــه از حکمران کــه در طــول چندی

تفکــر انقالبــی بــه اندیشــه دولــت و تأمیــن رفــاه و ســالمت ملــت تغییــر کنــد.

ــط  ــر کیفیــت محی ــر سیاســتهای اقتصــادی ب ســوم: تأثی
زیســت

همزمــان بــا پــر رنــگ شــدن گرایشــات زیســت محیطــی در روابــط بیــن الملــل رژیــم 
ایــران نیــز توجــه خــود را بــه مســائل زیســت محیطــی معطــوف داشــته و در ایــن 
راســتا، برنامــه هــای حمایــت از محیــط زیســت را بــه عنــوان بخشــی از برنامــه 
توســعه ملــی، راهبردهــای انــرژی و اصالحــات اقتصــادی روی دســت گرفــت کــه 
بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان از برنامــه هــای توســعه ملــی نــام بــرد کــه بــر حمایــت 
از محیــط زیســت و نیــز مبــارزه بــا آالینــده هــا و گازهــای گلخانــه ای و ریزگردهــا 
تأکیــد دارد و آخریــن آن، برنامــه پنجســاله توســعه ششــم اســت کــه از 6 ژانویــه 
2017 میــالدی تــا ) فوریــه ))0) میــالدی را در بــر مــی گیــرد. امــا در کشــوری 
مثــل ایــران بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــد کــه ایــن نداهــای زیســت محیطــی خریداری 
داشــته باشــد و یــا اینکــه اینگونــه تمایــالت بــه سیاســتهای واقعــی و جــدی بــدل 
گــردد. در بهتریــن حالــت، بــه تدویــن چنــد مــاده قانونــی و یــا تنظیــم چنــد دســتور 
العمــل و یــا تدویــن چندیــن برنامــه و سیاســت اکتفــا مــی شــود و تنهــا بــه قــدری 
کــه منافــع نظــام اقتضــا کنــد آن هــم بــر اســاس سیاســت هایــی کــه توســط 
ســطوح بــاالى رژیــم تدویــن مــی شــود، عملــی مــی گــردد و در همــه ایــن مــوارد، 

مســأله بقــای نظــام بــر تمــام منافــع دیگــر مقــدم اســت. 
در پرتــو ایــن واقعیــت مــی تــوان رابطه میان سیاســتهای اقتصــادی و اقتضاءات 
حمایــت از محیــط زیســت ایــران را تفســیر کــرد. حکومــت ایــران در عمــل تنهــا بــه 
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»اقتصــاد مقاومتــی« و سیاســتهایی کــه در »عقیــده« و »اندیشــه« نظــام 
کنونــی ریشــه دارد، همــت مــی گمــارد. بــه نظــر مــی رســد کــه رهبــر ایــران آیــت 
اللــه خامنــه ای تأثیــر تحریمهــا را کمرنــگ نشــان مــی دهــد و مخالــف ایــن اســت 
کــه کاالهــای راهبــردی همچنــان از خــارج وارد شــود. او همــواره در ســخنرانی 
هــای خــود بــر کشــور »مســتقل« و »مقتــدر« کــه محصــوالت کشــاورزی و 
ــر »لــزوم« همخوانــی کامــل برنامــه هــای  ــز ب دامــی »قابــل توجهــی« دارد و نی
توســعه، بودجــه هــای ســاالنه کشــور و تمــام برنامــه دولــت بــا سیاســتهای 
»اقتصــاد مقاومتــی« تأکیــد مــی کنــد؛ حتــی اگــر بــه بهــای »نابــودی« محیــط 
زیســت کشــور تمــام شــود))). لــذا، مــی بینیــم کــه در ایــران سیاســتهای اقتصــادی 
بــه »تخریــب« محیــط زیســت مــی انجامــد و در نتیجــه آن، بحــران کــم آبــی بــه یکــی 
از عوامــل ناآرامیهــای داخلــی بــدل مــی شــود و در ســطح خارجــی نیــز ســبب مــی 

شــود کــه بــا عــراق و افغانســتان در مــورد حقآبــه دچــار تنــش گــردد. 
اساســا، هــدف ایــران از "اقتصــاد مقاومتــی" ایــن اســت کــه اقتصــاد کشــور 
تحــت تســلط عوامــل خارجــی قــرار نگیــرد. نظــام اقتصــادی بــر ســه بخــش دولتــی، 
تعاونــی و خصوصــی اســتوار اســت. همــه صنایــع بــزرگ، معــادن، بخــش انــرژی، 
ســدها، شــبکه هــای بــزرگ آبیــاری و مــواردی از ایــن قبیــل مربــوط بــه بخــش 
دولتــی اســت کــه همــه اینهــا جــزو امــوال عمومــی بــوده و اداره آن در انحصــار 
دولــت اســت))). مالحظــه مــی شــود کــه دولــت در بخشــهای صنعــت و خدمــات 
ــر نظــر نهادهــای نظامــی  مالــی فعالیــت دارد. همچنیــن بســیاری از شــرکتها زی
و امنیتــی فعالیــت مــی کننــد. اقتصــاد ایــران بیشــتر بــر صــادرات نفــت و گاز 
طبیعــی وابســته اســت. البتــه بخــش هــای هیدروکربنــی و کشــاورزی و خدماتــی 
نیــز در ایــن میــان نقــش دارنــد))). علــی رغــم اینکــه اقتصــاد ایــران در مقایســه 
بــا اقتصادهــای رانتــی مشــابه از تنــوع نســبی برخــوردار اســت، امــا فعالیــت 

)1) فرزانــه روســتابی، دنیــای خیالــی رهبــر: کــه از واقعیــت فاصلــه زیــادی دارد، Middle East Online، 23 مــارچ 2018، 
35WMlWs/https://bit.ly .2022 تاريــخ بازدیــد: 11 فوریــه

)2) اصل 44، قانون اساسی ایران 1979.
)3( Islamic Republic of Iran Overview, The World Bank, Development news, Mar 2021 ,30, accessed 
on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3JsF3Y4
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اقتصــادی و درآمدهــای دولــت همچنــان متکــی بــه نفــت اســت))) بــه گونــه ای 
کــه بــا ایــن وضعیــت، ایجــاد توســعه پایــدار و تحــول اقتصــادی ســبز در کوتــاه 

ــه نظــر مــی رســد.  ــان مــدت بعیــد ب مــدت و می
همچنیــن بــر اســاس گزارشــات بانــک جهانــی، احتمــال مــی رود کــه اقتصــاد 
ــداز  ــا )COVID�19( و چشــم ان ــد پاندمیــک کرون ــا خطــرات ناشــی از رون ــران ب ای
تحــوالت ژئوپلتیــک جهانــی و منطقــه ای مواجــه شــود. همچنیــن ممکــن اســت 
چالشــهای فزاینــده ناشــی از تغییــر اقلیــم بــر اقشــار محــروم فشــار بیشــتری 
وارد کنــد؛ حتــی اگــر امیــد نســبی در مــورد امــکان کاهــش تحریمهــا و نیــز رشــد 

اقتصــادی وجــود داشــته باشــد))). 
مشــکلی کــه محیــط زیســت بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد، ریشــه در ســاختار 
و ماهیــت اقتصــاد ایــران دارد. زیــرا اقتصــاد ایــران متکــی بــه ســوختهای فســیلی 
اســت کــه در طوالنــی مــدت افزایــش میانگیــن آلودگــی هــوا را بــه دنبــال دارد و 
مســلما چنیــن اقتصــادی نمــی توانــد دوســتدار محیــط زیســت باشــد. و هرگونــه 
رشــد ایــن بخــش هــای اقتصــاد، الجــرم افزایــش تهدیــد محیــط زیســت را در پــی 
دارد. و علــت آن بــه افزایــش مصــرف انــرژی ناپــاک در صنعــت و نــاوگان حمــل 
و نقــل عمومــی در شــهرها بــر مــی گــردد. فعالیتهــای صنعتــی و زیرســاختهای 
خدماتــی در شــهرها و حومــه، ممکــن اســت خســارتهای جبــران ناپذیــری را بــه 
دنبــال داشــته باشــد))). مــی تــوان گفــت کــه برخــی افــکار و اقداماتــی کــه بــر 
اقتصــاد ایــران ســیطره دارد، اصــال توجهــی بــه محیــط زیســت نــدارد و پیامدهــای 
آن بــه مشــکالت محیــط زیســت دامــن مــی زنــد. از ســویی دیگــر، مشــکالت 
زیســت محیطــی، امنیــت اقتصــادی و جوانــب مختلــف زندگــی را تهدیــد مــی 
کنــد. و ایــن امــر بــرای اقتصــاد ایــران کــه از آلــوده تریــن اقتصادهــا بــه شــمار مــی 

رود، خطــر بزرگــی اســت.

)1( Iran Economic Monitor � Adapting to the New Normal : A Protracted Pandemic and Ongoing 
Sanctions, The World Bank, Jan 2022 ,10, accessed on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3LS7Wi7
)2( Ibid.
)3( Vahid Mohamad Taghvaee and Hojat Parsa, “Economic growth and environmental pollution 
in Iran”, Institutional Affiliation, )Al�Yamamah: Persian Gulf University, v. 11, n. 1 – Jan/Mar 2015(, 
p.p 124�123. Abr 2015 ,29, accessed on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3v6palh
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چهــارم: سیاســت هــای زیســت محیطی در ایــران: تناقض 
هــا و عملکردهای گزینشــی

رژیــم ایــران بــرای حمایــت از محیــط زیســت در حــال زوال، قوانیــن و مقرراتــی وضع 
کــرده اســت. امــا بــا ایــن همــه، عواملــی کــه در طوالنــی مــدت محیــط زیســت 
ــن  ــد. و ای ــره بیشــتر شــده ان ــد آلودگــی، بــی آبــی و غی ــد مــی کننــد مانن را تهدی
مشــکالت بــر میانگیــن پایــداری، رفــاه و کیفیــت زندگــی در ایــران تأثیــرات منفــی 
گذاشــته اســت))). ایــن امــر ســبب شــد کــه سیاســتگذاران در ایــران در تدویــن 
سیاســت هــای زیســت محیطــی بــا هــدف عدالــت زیســت محیطــی و توســعه 

پایــدار، بــا چالشــهایی روبــرو شــوند))). 
در اینجــا بــه ویژگیهــای سیاســتهای زیســت محیطــی از دو جنبــه نگاهــی مــی 
اندازیــم. جنبــه اول دربــاره برخــی ابعــاد چارچوبهــای نظــم دهنــده سیاســتگذاری 
زیســت محیطــی اســت. جبنــه دوم، پیــش نیازهــای توســعه سیاســتهای موفــق 

در ایــران را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد کــه بــه قــرار زیــر اســت:
یک. چارچوبهای نظم دهنده سیاستهای زیست محیطی: 

مهمتریــن عناصــر و ابعــاد قانونــی و سیاســی کــه نظــم دهنــده سیاســتهای 
زیســت محیطــی در ایــران بــه شــمار مــی رونــد عبارتنــد از: 

الــف. حمایــت از محیــط زیســت جایــگاه خاصــی در قانــون اساســی دارد. 
توجــه بــه ســالمت محیــط زیســت یــک وظیفــه عمومــی تلقــی مــی گــردد از ایــن 
رو، فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت و یــا تخریــب 
غیــر قابــل جبــران آن مالزمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت))). در همیــن زمینــه بــر 
اســاس قانــون اساســی، انفــال و ثروتهــای عمومــی و آبهــای عمومــی، جنگلهــا، 
بیشــه هــای طبیعــی و مراتعــی کــه حریــم نیســت، جــزو امــوال عمومــی بــوده 
و در اختیــار حکومــت قــرار مــی گیــرد و تفصیــل و ترتیــب اســتفاده از هــر یــک 
را قانــون مشــخص مــی کنــد))). مالحظــه مــی شــود کــه ایــران اصــل حمایــت از 
)1( Saideh Lotfian and Sedigheh Nasri Fakhredavood, “Environmental Policy in Iran”, Political 
Quarterly, )Tehran: University of Tehran, Department of Political Sciences, Volume 48, Issue 1
Spring 2018(, accessed on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3Jsgb2L
)2( Ibid.

)3) اصل 50، قانون اساسی ایران 1979.

)4) اصل 45، قانون اساسی ایران 1979.
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محیــط زیســت را در قانــون اساســی ســال 979)  کــه در ســال 989) اصــالح شــد، 
گنجانــده اســت. ایــن اصــل در فصــل چهــارم کــه مربــوط بــه اقتصــاد و امــور مالــی 
اســت آورده شــده اســت تــا چارچــوب محیــط زیســت و دخــل و تصــرف در محیــط 
زیســت را بــا قوانیــن مالکیــت و یــا مصــادره منابــع طبیعــی، طبــق شــاخصهای 
»اقتصــاد مقاومتــی« و اســتقالل اقتصــادی کشــور و جامعــه، افزایــش تولیــد 
کشــاورزی و دامــی و صنعتــی را بــرای بــرآورده ســاختن نیازهــای کشــور و تحقــق 
خودکفایــی ارتبــاط دهــد))). در زمینــه عــدم تمرکــز گرایــی، قانــون اساســی تصریــح 
دارد کــه در بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی و توزیــع فعالیتهــای اقتصــادی نبایــد 

میــان اســتانها و مناطــق مختلــف کشــور تبعیــض در کار باشــد))).  
ب. در ایــران قانــون حمایــت از محیــط زیســت وجــود دارد کــه در ســال )97) 
میــالدی در )) مــاده تدویــن شــد کــه در آن اصــول و اقداماتــی بــرای حفاظــت و 
بهبــودی محیــط زیســت پیــش بینــی شــده اســت))). امــا مالحظــه مــی شــود کــه 
وجــود قانــون نیــز نتوانســته جلــوی وخامــت محیــط زیســت را بگیــرد. چــون پــای 
بنــدی بــه حمایــت از محیــط زیســت صرفــا بــا اجــرای قانــون محقــق نمــی شــود 
بلکــه بایــد بــرای جلوگیــری از تکــرار اقداماتــی کــه بــه محیــط زیســت آســیب مــی 

زنــد، بایــد میکانیســم نظارتــی را تقویــت نمــود))).
ج. ایــران در ســال 2021 میــالدی از چندیــن ســند و برنامــه زیســت محیطــی 
رونمایــی کــرد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه » ســند ملــی مدیریــت آب و 
حفاظت از محیط زیست« اشاره نمود که توسط » معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری« صــادر شــده اســت. در ایــن ســند، بــه محافظــت از منابــع آبــی 
و مدیریــت خشکســالی و مقابلــه بــا فرســایش خــاک توجــه شــده اســت)5). و 
ســند دیگــر، » ســند ملــی برنامــه ارتقــای فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت در 
جامعــه« اســت کــه حاصــل هــم افزایــی »ســازمان حمایــت از محیــط زیســت« 

)1) اصل 43، قانون اساسی ایران 1979.

)2) اصل 48، قانون اساسی ایران 1979.
)3) قانون حمایت از محیط زیست.

)4(  Implementation of Nationally Determined Contributions: Islamic Republic of Iran Country 
Report, )German Environment Agency, Climate Change N.o. 2018  ,29(, p 15. 
)5( National document drafted for water management, environment protection � Tehran Times, 
March 2021 ,12, accessed on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3vqwGYr
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و » وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی« اســت. ایــن ســند بــا هــدف افزایــش 
مشــارکت دســتگاههای رســمی و نهادهــای مدنــی و آموزشــی، راهبردهــا و 
اقدامــات گســترده ای را تعریــف کــرده و بــه مســائل فرهنــگ حفاظــت از محیــط 
زیســت، آمــوزش زیســت محیطــی، مســئولیت اجتماعــی و از میــان بــردن بــی 

ســوادی زیســت محيطــى توجــه نمــوده اســت))).  
د. ایــران حمايــت خــود را از تالشــهای جهانــی بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه 
ــا شــرایط ناشــی از تغییــرات اقلیمــی اعــالم کــرد. در ایــن  ای و ســازگاری ب
راســتا، ایــران بــر اســاس اصــل »مســئولیت هــای مشــترک امــا متفــاوت« بســیاری 
بــه  1996میــالدی،  ســال  در  و  پذیرفتــه  را  المللــی  بیــن  هــای  کنوانســیون  از 
کنوانســیون چارچــوب ســازمان ملــل بــرای آب و هــوا نیــز ملحق شــد؛ بــدون اینکه 
ــران در ســال 005) میــالدی  ــن ای ــرد. همچنی در ضمیمــه شــماره یــک آن قــرار گی
پروتــکل کیوتــو در مــورد تغییــرات اقلیمــی را پذیرفــت؛ بــدون اینکــه بــه اصالحیــه 
دوحــه ملحــق شــود. همچنیــن ایــران توافقنامــه پاریــس در مــورد تغییــرات اقلیــم 
5)0) میــالدی را امضــا کــرده امــا هنــوز الحــاق ایــران بــه آن بــه تصویــب نرســیده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه دولــت ایــران طرحهــای زیســت محیطــی را کــه از 
طریــق ســازمانهای جهانــی مثــل بانــک جهانــی تأمیــن مالــی مــی شــود، را اجــرا 

مــی کنــد))). 
زیســت  مســائل  میــالدی،   2021 ســال  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  کارزار  در 
محیطی جایگاه ویژه ای در تبلیغات و برنامه های انتخاباتی داشت. با وخامت 
ــه صــدا در آورد و از خســارتهای  مشــکالت زیســت محیطــی کــه زنــگ خطــر را ب
هنگفــت پــرده برداشــت، و تنشــها و اعتراضــات مردمــی را نیــز بــه دنبــال داشــت 
کــه هــر لحظــه احتمــال وخیــم تــر شــدن آن نیــز مــی رود، برخــی نامزدهــای ریاســت 
جمهــوری بــا "پــرده برداشــتن" از سیاســتهای "تخریبــی" جریانهــای رقیــب را مقصر 
وضعیــت موجــود دانســتند. تیــم کارزار "ابراهیــم رئیســی" نیــز از "میثــاق زیســت 
ــاز توســعه پایــدار، مدیریــت بهتــر  ــد کــه نی محیطــی" همــه جانبــه رونمایــی کردن

)1( National document on promoting environmental protection culture unveiled � Tehran Times, 
June 2021 ,13, accessed on: Feb 2022 ,11. https://bit.ly/3vqwGYr
)2( Implementation of Nationally Determined Contributions, Ibid. p 3. 
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منابــع آبــی، مدیریــت منابــع طبیعــی، مدیریــت پســماندها، آمــوزش همگانــی 
محیــط زیســت، مدیریــت آبخیــزداری، توســعه طرحهــای تغذیــه منابــع آبهــای 
زیــر زمینــی، احیــای مجــدد زمیــن هــای مرطــوب و دریاچــه هــا را در نظــر گرفتــه 
ــگاه  ــن ن ــا ای ــده سیاســتهای دوســتدار محیــط زیســت اســت. ب اســت و دربردارن
و منشــور همــه جانبــه، انتظــار مــی رود کــه در ایــران در حــوزه سیاســتگذاری 
تحولــی اتفــاق افتــد و مــا حــد اقــل بصــورت موقــت و در دوره ریاســت جمهــوری 
رئیســی شــاهد توجــه و اولویــت بخشــیدن بــه محیــط زیســت باشــیم. امــا تــا 
کنــون دولــت »رئیســی« هیــچ برنامــه مشــخصی در خصــوص محیــط زیســت 
ارائــه نکــرده اســت. ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه دولــت ابراهیــم رئیســی 
ــا  ــرای تصویــب تفاهمنامــه اقلیمــی پاریــس آمادگــی دارد امــا منتظــر اســت ت ب
نتیجــه برجــام مشــخص شــود بــه همیــن ســبب تــا کنــون در ایــن زمینــه اظهــار 
نظــری صــورت نگرفتــه اســت))). الزم بــه ذکــر اســت کــه »حســن روحانــی« رئیــس 
جمهــور پیشــین، اندکــی پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری ))0)، حفاظــت از 
محیــط زیســت را در اولویــت برنامــه هــای دولــت خــود قــرار داد و اقداماتــی را 
روی دســت گرفــت و بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوا و تولیــد گازهــای گلخانــه 

ای کیفیــت بنزیــن را ارتقــا بخشــید))). 
بــا بررســی برخــی چارچوبهــای حاکــم بــر سیاســتهای محیط زیســت در ایــران به این 
نتیجــه مــی رســیم کــه در ایــران مســائل ایدئولوژیــک نظــام بــر تمــام راه حلهــای 
واقــع بینانــه سیاســتگذاری ترجیــح داده مــی شــود. و ایــن امــر همــه سیاســتها 
و اقدامــات بــرای همراهــی بــا قافلــه جهانــی در راســتای مقابلــه بــا تهدیدهــا و 

وخامــت اوضــاع زیســت محیطــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد.  
دو. نیازمندیهای توسعه سیاستهای زیست محیطی:

رونــد سیاســتگذاری زیســت  بــر  تأثیرگــذار  ابعــاد  از مهمتریــن  برخــی  حــال کــه 
محیطــی را بــا نــگاه ناقدانــه مــورد بررســی قــرار دادیــم، بــه نیازهــای توســعه و 

اصــالح سیاســتهای زیســت محیطــی کنونــی در ایــران نگاهــی مــی اندازیــم:
)1)  مشــکالت محیــط زیســت »پاشــنه آشــیل« رئیــس جمهــور جديــد، نشــریه اليــوم بــه نقــل از وبســایت »دی آتالنتیــک«، 

3v3IHTq/https://bit.ly .2022 21 ســپتامبر 2021، تاريخ بازدید: 11 فوریه
)2) عبدالرحمــن كوركــی مهابــادي، ریشــه بحــران آب و محیــط زیســت در ایــران، DW عربــي، 23 مــی 2021، تاريــخ بازدیــد: 

3JwtBLc/https://bit.ly .2022 ــه 11 فوری



18 سیاستهای زیست محیطی در ایران: بازیگران و چالشها

الــف. همانطــور کــه قبــال نیــز اشــاره شــد، )در اصــل 50( قانــون اساســی ایــران بــر 
ــرای حــل مشــکل  ــران ب حفاظــت از محیــط زیســت تأکیــد شــده اســت. امــا در ای
ــط  ــای محی ــرای احی ــران ب ــدارد. و ای ــچ اراده سیاســی وجــود ن ــط زیســت هی محی
زیســت همچنــان بــا چالشــهای متعــددی دســت بــه گریبــان اســت. بــرای مقابلــه بــا 
ایــن چالشــها بیــش از ایــن نبایــد منتظــر مانــد و باید ضمن همکاری با ســازمانهای 
ــران  ــرای جب ــی و منطقــه ای، ب ــی زیســت محیطــی و قدرتهــای جهان ــن الملل بی
خطاهــای گذشــته سیاســتهای تــازه ای را روی دســت گرفــت. دولــت بایــد بــا 
از محیــط  را در خصــوص حفاظــت  جدیــت بیشــتر قوانیــن و سیاســتهای کارا 

زیســت روی دســت گیــرد))).
ب. دولــت بایــد راه حــل هــای فــوری را روی دســت گیــرد و بــرای جلوگیــری 
از خشــم مردمــی و شــروع دوبــاره اعتراضــات، بــه مناطــق و اســتانهایی کــه 

بیشــترین زیــان را دیــده انــد، کمــک رســانی کنــد))). 
ج. اجــرای مالیــات محیــط زیســت مخصوصــا مالیــات بــر مصــرف انــرژی و کربــن. از 
آنجــا کــه در بازارهــای ایــران اســتفاده زیــادی از ســوختهای فســیلی صــورت مــی 
گیــرد، وضــع مالیــات بــر انــرژی، تقاضــا بــرای مصــرف انــرژی را کاهــش مــی دهــد. 
هــدف اصلــی سیاســتگزاران بایــد کاهــش مصــرف انــرژی و نیــز کاهــش گازهــای 
گلخانــه ای از یــک طــرف، و از طــرف دیگــر، پــای بنــدی بــه تعهــدات بیــن المللــی 
ــه حفاظــت از  ــات ب ــن مالی ــه از ای ــه شــرطی کــه درآمدهــای حاصل ــه ب باشــد؛ البت

محیــط زیســت اختصــاص داده شــود. 
بــرای ایــن منظــور، و بــرای کاهــش آالینــده هــای محیــط زیســت و گازهای گلخانه 
ای مخصوصــا دی اکســید کربــن کــه از مصــرف ســوختهای فســیلی ناشــی مــی 

شــود، بایــد بــر حاملهــای انــرژی مالیــات وضــع کــرد))).
د. توجــه بــه اصالحــات اقتصــادی بــا اولویــت بخشــیدن بــه رشــد بخشــهایی از 

)1( The Environment_ Iran’s Next Green Revolution � Network 20_20, Network 20�20, accessed on: 
11 November 2021. https://bit.ly/3LK60bw
)2) مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی: کشور، یک بحران زیست محیطی پیچیده ای را پیش رو دارد، همان. 

)3( Daniele Calabrese, )and others(, Economic, Environmental and Social Impact of Carbon Tax 
for Iran: A Computable General Equilibrium Analysis Moosavian, )Washington, D.C: The World 
Bank, 2008(, p 3.
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اقتصــاد کــه آلودگــی کمتــری در پــی دارند. همچنین برای مدیریت و پاســخگویی 
بــه نیازهــای روز افــزون انــرژی بایــد بــه توســعه طرحهــای اســتفاده از انرژی تجدید 
پذیــر توجــه نمــود کــه طرحهــای انــرژی بــرق آبــی از آن جملــه اســت و ایــران در 
برنامــه توســعه ملــی پنجســاله اول و دوم در اولویــت قــرار داد امــا تحریمهــای 
اقتصــادی مانعــی بــر ســر ایــن طرحهــا بــود. ایــن امــر ایجــاب مــی کنــد کــه گزینــه 
هــای دیگــری را بــرای تأمیــن منابــع انــرژی جســتجو کــرد))) و احتمــاال در دراز مــدت 

آثــار مثبــت حمایــت از محیــط زیســت خــود را نشــان دهــد. 
هـــ. بــه نظــر مــی رســد کــه پیگیــری سیاســتهای عــدم تمرکزگرایــی و نیــز توجــه 
»توســعه  هــای  برنامــه  اجــرای  بــه  روســتا  و  شــهر  شــوراهای  و  اســتانداران 
روســتایی« کــه ســاکنان روســتاها را بــه مانــدن در مناطــق روســتایی تشــویق 
کــرده و از مهاجــرت بــه شــهرها جلوگیــری کنــد، در میــان مــدت مؤثــر واقــع 
مــی شــود. امــا ایــن امــر مــی طلبــد کــه بــا ایجــاد فرصتهــا، راه حــل تمرکززدایــی 
دنبــال شــود و مقامــات محلــی نیــز در مدیریــت اراضــی و توســعه محلــی نقــش 
داشــته باشــند و بدیــن ســان مــردم بــه حاکمیــت نزدیکتــر شــوند و بــا ارتقــای 
مشــارکت مردمــی، اختالفــات نــژادی و منطقــه ای نیــز حــل و فصــل گــردد. 
تقســیمات اداری اســتانها بــه گونــه ای باشــد کــه مســأله نابرابــری جغرافیایــی، 
زیســت محیطــی و اقتصــادی از بیــن بــرود. و ایــن امــر از مهمتریــن سیاســتهای 

اصــالح مدیریــت عمومــی در کشــور اســت. 
ــن  ــد ای ــرم مــی کن ــا آن دســت و پنجــه ن ــران ب ــه مشــکالتی کــه ای واقعــا، از جمل

اســت کــه »فربــه تــر« شــدن دولــت مانــع کارآمــدی آن شــده اســت))). 
ــر اســاس قانــون اساســی، حفاظــت از  خالصــه آنچــه بیــان شــد ایــن اســت کــه ب
محیــط زیســت وظیفــه دولــت اســت. و محیــط زیســت در ایــران از مشــکالت 
ــرد کــه راه حلهــا و سیاســت هــای کارا و ثمربخشــی مــی  دیرینــه ای رنــج مــی ب
ــرای عملــی ســاختن سیاســتهای  ــزان آمادگــی ب ــه می ــن امــر ب ــد و تحقــق ای طلب
حفاظــت از محیــط زیســت بســتگی دارد. بــه نظــر مــی رســد در مــورد شــاخصهای 
)1(  Nima Norouzi, “Environment and economic development in Iran”, Journal Environmental 
Problems, )Amirkabir University of Technology, Vol. 6, No.4., January 2021(, p 123. 
)2(Zahra Mussavi, Decentralization and Sustainable Development in Iran”, Human Geography 
Research Quarterly, )Tehran: Shahid Beheshti University, No.71, January 2010(, p 3. 
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سیاســتهای زیســت محیطــی تناقضاتــی وجــود دارد کــه گاهــی از روی ندانــم 
کاری و گاهــی نیــز بــه خاطــر سیاســتهای گزینشــی صــورت مــی گیــرد. اشــتباهات 
و نیــز برخــی بــی لیاقتــی هــا سیاســتهای زیســت محیطی را به شکســت کشــانده 
و تهدیدهــای زیســت محیطــی را وخیــم تــر ســاخته اســت. هرچنــد کــه خواســتها 
بــرای اصالحــات اقتصــادی و تحقــق توســعه پایــدار و جلوگیــری از مشــکالت 
زیســت محیطــی افزایــش یافتــه اســت، امــا همچنــان ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
در ایــران همزمــان بــا رشــد اقتصــادی، بــه مســأله حفاظــت از محیــط زیســت نیــز 

توجــه شــود. 

پنجــم: ســازمان محیــط زیســت ایــران و تأثیــر ماهیــت 
نظــام سیاســی بــر کارکــرد آن

ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت یــک ســازمان دولتــی اســت کــه زیــر نظــر 
ریاســت جمهــوری کار مــی کنــد. ایــن ســازمان در ســال 1971 میــالدی تأســیس 
شــد و در همــان ســال میزبــان "کنوانســیون رامســر« در خصــوص »تاالبهــای 
مهــم بیــن المللــی« بــود. مســائل محیــط زیســت ماننــد مدیریــت تفریحگاههــای 
طبیعــی، مناطــق حفاظــت شــده خشــکی و دریایــی، محافظــت از منابع طبیعی 
و مبــارزه بــا آلودگــی در ایــران بــه عهــده ایــن ســازمان اســت ))). شــایان ذکــر اســت 
کــه ادارات دولتــی دیگــری نیــز در خصــوص محیــط زیســت فعالیــت دارنــد کــه از 

جملــه مــی تــوان بــه ســازمان مدیریــت مراتــع و آبخیــزداری اشــاره کــرد. 
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بیــش از آنکــه یــک ارگان داخلــی باشــد کــه بــه 
ــر قوانیــن حفاظــت  وظایــف خــود در حــل مســائل زیســت محیطــی و نظــارت ب
از محیــط زیســت بپــردازد، بــه منزلــه » بــازوی زیســت محیطــی رژیــم سیاســی 
» اســت کــه بــا گفتمــان »خصمانــه و نقادانــه« بــا خــارج مقابلــه مــی کنــد. ایــن 
ســازمان تقصیــر آســیب هــای زيســت محيطــى ایــران را بــر گــردن تحریمهــای غربــی 

مــی انــدازد کــه پیامدهــای آن کشــورهای همجــوار را نیــز درگیــر مــی کنــد))). 

https://www.doe.ir .2022 1) سازمان حفاظت محیط زیست، تاريخ بازدید: 27 مارچ(
 Iran 2) رئيــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت: اروپــا بیــش از ترامــپ بــه تحریمهــا پــای بنــد اســت ، إيــران اینترنشــنال(

3rihb3h/https://bit.ly ،2022 9 جــوالی 2019، تاريــخ بازدیــد: 10 فوریــه ،International
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ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت، بــا چالشــها و ضعفهایــی دســت و پنجــه نــرم 
مــی کنــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:

الف. عدم همخوانی ساختار سازمان با مأموریتهای محوله. 
ب. سیاســی کاری در تعیینــات اداری و انتخــاب رؤســای ســازمان بــر اســاس 
نزدیکــی بــه مرکــز قــدرت؛ بــدون در نظــر گرفتــن صالحیــت هــای الزم کــه برخــی از 
آنهــا فاقــد تخصــص مــورد نیــاز ایــن ســازمان هســتند. انتخــاب رهبــران این ســازمان 
بــا توجــه بــه میــزان نزدیکــی و سرســپردگی بــه نظــام سیاســی صــورت مــی گیــرد. 
ج. دولتــی بــودن ایــن ســازمان کــه بخشــی از قــوه مجریــه کشــور اســت؛ ایــن امــر 
ســبب مــی شــود کــه ایــن ســازمان پــای بنــدی خــود را بــه اندیشــه هــای رژیــم کــه 

عمــال محیــط زیســت را بــه نابــودی کشــانده، حفــظ کنــد. 
د. نبــوِد اهــداف روشــن و شــفاف؛ اهــداف سیاســتها و برنامــه هــای محیــط 

زیســت چنــدان مشــخص و شــفاف نیســتند. 
هـ. سازمان حفاظت از محیط زیست فاقد راهبرد دراز مدت است.

و. روش و نظــام برنامــه ریــزی ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بــر افــکار و 
دیدگاههایــی اســتوار اســت کــه توســط رژیــم ایــران تعییــن مــی شــود و اولویــت 

بنــدی مســائل خــارج از ســازمان رقــم مــی خــورد.
ز. دســتگاهها و نهادهایــی کــه بــر کار ســازمان حمایــت از محیــط زیســت نظــارت 

دارنــد، دارای ماهیــت و شــرایط زیســت محیطــی نیســتند))). 
بنابرایــن، کارآیــی ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بــه چندیــن عامــل بســتگی 
دارد کــه گویــای موضــع رژیــم نســبت بــه مســائل زیســت محیطــی اســت؛ یعنــی 
بــه رویکــرد ادارات و دولتهــا، انتخــاب سیاســتها، وجــود کارشناســان و نیــروی 
انســانی شایســته بــرای مدیریــت محیــط زیســت کشــور و میــزان گشــایش و 

ــی بســتگی دارد))).  ــا فعــاالن محیــط زیســت در جامعــه مدن همــکاری ب
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد نتیجــه مــی گیریــم کــه ضعــف سیاســتهای 

3xhpTmn/https://bit.ly .2022 1) چالش های سیاستگذاری زیست محیطی در ایران، تاريخ بازدید: 10 فوریه(
)2( Fatemeh Khosravia, Urmila Jha�Thakurb and Thomas B. Fischer, “The role of Environmental 
Assessment )EA( in Iranian water management”, Environmental Assessment and Management 
Research Centre, )Liverpool: University of Liverpool, School of Environmental Science, Volume 
37, Issue 2019 ,1(, p 18. 
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محیــط زیســت در ایــران تــا حــد زیــادی بــه ســاختار ایــن ســازمان مربــوط مــی شــود 
و در نظــام اســتبدادی شــدیدا تمرکزگــرا، خــود ایــن ســازمان در اتخــاذ تصمیمــات 

مربــوط بــه محیــط زیســت و مدیریــت آن نقــش بســیار کــم رنگــی دارد.

ششــم: ســازمانهای غیــر دولتــی زیســت محیطــی در 
ایــران و میــزان کارآیــی آنهــا

بعــد از کنفرانــس زمیــن کــه در ســال )99) میــالدی در ریــو دو ژانیــرو برزیــل برگــزار 
شــد، نقــش و اهمیــت ســازمانهای غیــر دولتــی زیســت محیطــی )NGOs( بــه 
صــورت پــر رنگــی مطــرح شــد. از آن زمــان بــود کــه ســازمانهای زیســت محیطــی 
چــه آنهایــی کــه زیــر مجموعــه جامعــه مدنــی جهانــی و یــا جامعــه مدنــی محلــی 
در  محیطــی  زیســت  سیاســتهای  تعییــن  در  محــوری  نقــش  بودنــد،  ملــی  و 

کشــورهای شــمال و جنــوب ایفــا کردنــد. 
بــه عنــوان مثــال، برخــی از ســازمانهای غیــر دولتی زیســت محیطــی برای حفاظت 
از شهر »اصفهان« وارد عمل شدند و از طریق ارتقای سطح دانش و فرهنگ 
محیط زیست در میان شهروندان، و جمع آوری داده هایی در مورد آسیبهایی 
ــه »زاینــده رود« )Zayanderood( رســیده اســت و ارائــه گزینــه  ــه رودخان کــه ب
هــا و راه حلهــای کارشناســی شــده و پاکســازی بســتر رودخانــه و بســیج مــردم 
محــل بــرای حفاظــت از ایــن رودخانــه و اعتــراض در مقابــل عوامــل تهدیــد کننــده 
و مشــارکت بــا شــوراهای شــهر و روســتا در برنامــه ریــزی و اتخــاذ تصمیمــات 
الزم))) ســهیم شــدند. و ایــن از بهتریــن اقدامــات جامعــه مدنــی زیســت محیطــی 

اســت کــه در ایــران همــه ســازمانها چنیــن مجالــی نمــی یابنــد.  
امــا در مــورد ماهیــت رابطــه میــان دولــت و ســازمانهای غیــر دولتــی در ایران می 
تــوان گفــت کــه میــان ســازمانهای غیــر دولتــی و دولــت بــه عنــوان متولــی امــور 
مملکــت چهــار نــوع رابطــه وجــود دارد کــه عبارتنــد از: رابطــه همــکاری، رابطــه 
تکمیلــی، رابطــه تقابلــی و در نهایــت، رابطــه همــکاری – تقابلــی. گاهــی اوقــات، 
همزمــان رابطــه همــکاری و تقابــل میــان دولــت و ســازمانهای غیــر دولتــی حاکــم 

)1( Mohammad Koushafar and Farhad Amini and Shiva Azadipour, Ibid. p 34. 
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اســت. گاهــی نیــز رابطــه همــکاری وجــود دارد و گاهــی نیــز مــا شــاهد تقابــل 
میــان طرفیــن هســتیم))). ماهیــت ایــن رابطــه و تعامــل در ایــران اینگونــه تعییــن 

مــی شــود:
یــک. ســازمانهای غیــر دولتــی ایــران طبــق قانــون اساســی حــق دارنــد کــه در 
مقابــل جرایــم و تعــدی هایــی کــه بــه محیــط زیســت صــورت مــی گیــرد، شــکایت 
کننــد. عــالوه بــر آن، قوانیــن اجرایــی، ایجــاد و فعالیــت ســازمانهای غیــر دولتــی 
را مجــاز مــی دانــد کــه ایــران در 8) مــی ســال 005) ایــن قوانیــن را تصویــب کــرده 
اســت. ایــن قوانیــن بــه ســازمانها اجــازه مــی دهــد کــه در صــورت خســارت بــه 
منافــع عمومــی، بــه مراجــع ذیصــالح شــکایت نماینــد. همچنیــن »دســتور العمــل 
قــرن ))« یکــی از مهمتریــن اســناد محیــط زیســت اســت کــه بــه نقــش محــوری 
ســازمانهای غیــر دولتــی در محیــط زیســت مربــوط مــی شــود. علــی رغــم وجــود 
اســناد مهمــی کــه نقــش جامعــه مدنــی محیــط زیســت در ایــران را بــه رســمیت 
مــی شناســد، امــا شــرایطی کــه حاکمیــت و جامعــه ایــران را فراگرفتــه، مانــع 
از آن مــی شــود کــه ســازمانهای غیــر دولتــی و دولــت بــرای تحقــق توســعه 
پایــدار مشــارکت موفــق و پایــداری داشــته باشــند. هنــوز هــم، سیاســت ســازان 
در ایــران تمایلــی بــه همــکاری بــا ســازمانهای غیــر دولتــی نشــان نمــی دهنــد. 
عمومــا دیــد امنیتــی مدیــران اجرایــی دولتــی در ســازمان حفاظــت از محیــط 
ــران، ســبب مــی شــود کــه بــه ســازمانهای غیــر دولتــی چنــدان مجــال  زیســت ای
ــر  ــان ســازمانهای غی ــد. از ایــن رو، ارتباطــات، مشــورت دهــی و گفتگــو می ندهن
دولتــی و دســتگاههای دولتــی ایــران در مســائل مختلــف محیــط زیســت بســیار 

بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــد. 
دو. بعــد از کنفرانــس ریــو 1992 میــالدی، مــا شــاهد  افزایــش ســازمانهای غیــر 
دولتــی در ایــران بودیــم کــه بــه عنــوان ســازمانهای داوطلــب، غیــر انتفاعــی 
و مســتقل در چارچــوب جنبشــهای زیســت محیطــی فعالیــت مــی کردنــد. در 
همایــش ملــی ســازمانهای غیــر دولتــی زیســت محیطــی کــه در ســال )00) در 
شــیراز برگــزار شــد، بیــش از 500 ســازمان جامعــه مدنــی شــرکت کردنــد کــه در 

)1( Faezeh Hashemi )and others(, “The relationship between ENGOs and Government in Iran, 
“Heliyon”, )Elsevier Ltd., Volume 5, Issue 12, December 2019,(, p2 
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ــه هــای معــدن، مســائل زمیــن و محیــط زیســت فعالیــت داشــتند. امــا در  زمین
واقــع، علــی رغــم اینکــه تقریبــا ســه دهــه از افزایــش تعــداد ســازمانهای غیــر 
دولتــی محیــط زیســت در ایــران مــی گــذرد، امــا جنبــش ســبز قدرتمنــدی دیــده 
نمــی شــود. و هرچــه وجــود دارد، در نارضایتــی و خشــم عمومــی از بحرانهــای 
زیســت محیطــی خالصــه مــی شــود. و ایــن ســازمانها نتوانســته انــد گروههــا و 
انجمــن هــای مدنــی فعالــی را ســازماندهی کننــد. و گفتمــان ســبز نتوانســته 

ــران داشــته باشــد.  ــر مســائل محیــط زیســت ای تأثیــری ب
ســه. ایجاد تعداد زیادی از ســازمانهای غیر دولتی که در سرتاســر ایران فعالیت 
خــود را آغــاز کردنــد، نــه بــه دلیــل وجــود شــرایط مناســب بــرای مشــارکت جامعــه 
و نقــش آفرینــی جامعــه مدنــی بلکــه در واکنــش بــه وخامــت اوضــاع محیــط 

زیســت ایــران صــورت گرفــت. 
ــر دولتــی در  ــه خاطــر سیاســتهای ســختگیرانه حکومــت ســازمانهای غی چهــار. ب
بهره مندی از حمایت مالی خارجی دچار مشــکل شــده و در نتیجه به کمکهای 
ــر انتفاعــی و مســتقل  ــر آنهــا ماهیــت غی ــن رو، اکث دولتــی متکــی هســتند. از ای
بــودن خــود را از دســت داده انــد. ســازمانهای بــزرگ بــرای اینکــه بــه کارزارهــای 
تبلیغاتــی و ارتقــای فرهنــگ و آمــوزش محیــط زیســت اکتفــا نکننــد و فعالیــت 
هــای زیســت محیطــی خــود را توســعه دهنــد، از ســازمانهای بیــن المللــی تأمیــن 

مالــی مــی شــوند. 
پنــج. بــا کــم رنــگ تــر شــدن نقــش ســازمانهای غیــر دولتــی در تصمیمــات سیاســت 
ســازان، ســازمانهای غیــر دولتــی اندکــی وجــود دارنــد کــه خواســته هــای محیــط 
ــن نهــاد  ــه خاطــر نقــش ای زیســتی خــود را از طریــق مجلــس شــورای اســالمی ب
ــه ســازمانهایی کــه  ــد. البت ــری مــی کنن ــران پیگی در قانونگــذاری و نظارتــی در ای
ارتبــاط بیشــتری بــا قانونگــذاران ) مجلــس شــورای اســالمی دارنــد، مــی تواننــد 
چنیــن پیگیــری هایــی را انجــام دهنــد. جامعــه مدنــی بــه عنــوان یــک گــروه فشــار 
سیاســی بایــد از ایــن نــوع توانایــی هــای ارتباطــی برخــوردار باشــد. در واقــع مــی 
ــر  ــری ب ــا قانونگــذاران تأثی ــاط ب ــوع تعامــل و ارتب ــن ن ــران، ای ــوان گفــت کــه در ای ت
سیاســت ســازان نــدارد. امــا طــرح مــدام مشــکالت زیســت محیطــی ســبب مــی 
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ــر رنگــی داشــته  ــگان و مــردم حضــور پ ــه مســائل در ذهــن نخب شــود کــه اینگون
باشــد))). 

بــا دولــت و  از تقابــل  ایــن رو، در بســیاری مــوارد ســازمانهای غیــر دولتــی  از 
ســازمان حمایــت از محیــط زیســت پرهیــز مــی کننــد. همچنیــن دولــت و ســازمان 
حمایــت از محیــط زیســت نیــز توجــه چندانــی بــه ایجــاد رابطــه همــکاری تنگاتنــگ 
بــا ســازمانهای غیــر دولتــی نشــان نمــی دهنــد. لــذا، مــی تــوان از رابطــه و تعامــل 
میــان ســازمانهای غیــر دولتــی و دولــت بــه رابطــه همــکاری – تقابــل تعبیــر کــرد. 
و خالصــه اینکــه، مــی تــوان گفــت ســازمانهای غیــر دولتــی زیســت محیطــی 
ــا مــی  ــد و ت ــران از تأثیرگــذاری و نقــش آفرینــی بســیار محــدودی برخوردارن در ای
تواننــد از چانــه زنــی و مقابلــه بــا سیاســت ســازان و مســئوالن ســازمان حمایــت 

از محیــط زیســت پرهیــز مــی کننــد. 

برآیند
زیســت  بــر مســائل  اقتصــادی  ایــران رشــد  کــه در  تــوان گفــت  پایــان مــی  در 
ــران ســبب شــده اســت  ــم ای محیطــی مقــدم اســت. و ایــن دیــدگاه رســمی رژی
کــه مســئولین نظــام در قبــال نادیــده گرفتــن مشــکالت زیســت محیطــی و یــا 
ســوء مدیریــت محیــط زیســت و اتخــاذ تصمیمــات سیاســی نســنجیده در مــورد 
منابــع زیســت محیطــی بــرای خدمــت بــه اهــداف دیگــر، همــواره از »اقتصــاد 
مقاومتــی« دم بزننــد. رشــد اقتصــادی کــه بــر صنعــت، معــادن و زیرســاختهای 
خدماتــی متکــی باشــد، و همــواره بــا تولیــد میــزان بــاالی گاز دی اکســید کربــن 
همــراه اســت، امــکان نــدارد از محیــط زیســت حمایــت کنــد. و بــی تردیــد هرگونــه 
شــتاب در رشــد اقتصــادی، بــا مصــرف زیــاد انــرژی و افزایــش آالینــده هــا و تخریب 

بیشــتر محیــط زیســت همــراه اســت. 
ــن پژوهــش پاســخ داد کــه هــم افزایــی  ــه ســؤال اصلــی ای ــوان ب در اینجــا مــی ت
شــرایط سیاســی، اقتصادی و اجتماعی ایران ســبب شــده است که سیاستهای 

)1(  T FaezehHashemi h )and others(, Te relationship between ENGOs and Government in Iran 
Ibid., pp 6�4. 
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زیســت محیطــی بســیار سســت و ناکارآمــد باشــند. 
مالحظــه مــی شــود کــه بــا افزایــش عوامــل تهدیــد کننــده محیــط زیســت، جنبــه 
هایــی از مشــکالت زیســت محیطــی تــا حــد غیــر قابــل جبرانــی افزایــش یافتــه و در 
نتیجــه، هزینــه هــای جبــران خســارتهای وارده نیــز افزایــش یافــت. امــا بــه هــر حــال، 
ایــن هزینــه هــا هــر چنــد هــم کــه باشــد، از هزینــه هــای تأخیــر در اجــرای سیاســتهای 
جایگزیــن و یــا هزینــه هــای ادامــه سیاســت نادیــده گرفتــن محیــط زیســت و در 
پیش گرفتن سیاســت گزینشــی بیشــتر نیســت. اگر رژیم ایران سیاســتهای زیســت 
محیطــی خــود را اصــالح و اشــتباهات گذشــته را جبــران نکنــد، یقینــا در تنگنــا قــرار 
خواهــد گرفــت بــه گونــه ای کــه بــرای حفاظــت از محیــط زیســت گزینــه چندانــی 
ــه محیــط زیســت و  ــران خســارتهای وارده ب ــرای جب ــد. و ب برایــش باقــی نمــی مان
منابــع طبیعــی، کار چندانــی از آن بــر نمــی آیــد. ایــن امــر بــه زیانهــای اقتصــادی 
دامــن زده و بــا افزایــش فشــارهای مردمــی و نارضایتــی احتمالــی جامعــه، ممکــن 
اســت ثبــات تمــام ایــران بــا مشــکل روبــرو شــود. و رهبــران ایــران ناگزیــر خواهنــد 

شــد مســأله محیــط زیســت را در اولویــت مقابلــه بــا چالشــها قــرار دهــد. 




