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 چکیده
و به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که در تعامل میان محیط زیست و مسائل روند ر

با توجه به وضعیت . عمل کنند یخوب بهاند ها در راستاي حفظ محیط زیست نتوانستهمربوط به توسعه، دولت
تنها زمینی که براي مناسب براي حفظ  يها حل راههاي موجود، تالش براي یافتن فعلی محیط زیست و نگرانی

در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل . زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است
یکی از  ،اصل مشارکت. در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است یجتدر بهو  گرفته شکلالمللی بین
مسائل  محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاعِ اندیشمندان حوزه. باشدترین این اصول میمهم

گذاري در حوزه مسائل سیاست هاست، بهترین روشِگذاريمحیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزش
. در این حوزه هستنداصلی  یهدوپاها و شهروندان دولت. هاي مشارکتی استمحیط زیست، تهیه و اعمال مدل

ی از حقوق محیط یک جزء جدانشدن عنوان بهمردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی،  امروزه، مشارکت
فراهم . گیردقرار می یموردبررسخود داراي الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی  که درآمدهزیست 

یاست جنایی ریزي یک سپایه هاي محیط زیستی از الزاماتمشارکت اساسیِ هايِکردن زمینه تحقق مؤلفه
هاي محیط در حوزه پیشگیري و مبارزه با جرایم و آسیب یتوجه قابل، نتایج منسجم و کارآمد است و در عمل

 .زیستی خواهد داشت
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 قدمه م

هـاي  مقـرره  بشـري، در اسـناد و   شـده  شناختهتمامی حقوق  نیاز شیپ مثابه بهحق بر محیط زیست سالم، 
 Declaration of the United Nations(مـاده یـک اعالمیـه اسـتکهلم     . اسـت  قرارگرفتـه المللی مـورد تأکیـد   بین

Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972(   انسـان از حقـوقی بنیـادین بـراي     «: داردمقـرر مـی
و  یثیــتباحزادي و برابــري و شــرایط مناســب زنــدگی در محیطــی کــه بــه او اجــازه زنــدگی  داشــتن آ

هـاي آینـده را بـر    او رسماً حفاظت و بهبود محیط زیست براي نسـل . سعادتمندانه را بدهد برخوردار است
 .»...عهده دارد

ه هـم  آن ب يبستر رشد و تکامل بشري، پیکره واحدي است که همه اجزا عنوان بهمحیط زیست 
. مرتبط و پیوسته است و بقا و تکامل انسان مستلزم بقا و حفظ تعادل و تناسب همه اجـزا آن اسـت  

حیات خود او بلکه حیات و موجودیـت سـایر    تنها نهتوسط انسان  شده انجامهاي ها و تخریبآلودگی
ـ عناصر طبیعت را نیز تحت تأثیر قرار داده است و در این میان، این خود انسان است  ر که با قوه تفکّ

 . و دوراندیشی تنها موجودي است که قادر به ترمیم وضع موجود و جلوگیري از فجایع بعدي است
هـا  تواند مسائل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مهمی را بـراي دولـت  مشکالت محیط زیستی می

نیـت ملـی   هـاي ام یکـی از پایـه   عنـوان  بههاي اخیر، حفاظت از محیط زیست طی دهه. ایجاد نماید
تی که داراي هاي محیط زیسروند رو به رشد تخریب محیط زیست و گسترش آلودگی. است درآمده

هاي جهانی در خصوص تهدیداتی که با توجه به ایـن رونـد   و افزایش آگاهیطبعی مرز گذر هستند 
تخـاذ  اندیشـی و ا جامعه جهانی را به سمت هم در آینده با آن درگیر خواهیم شد، تخریب و آلودگی

هـا در حفـظ آن   ها و ملترویه مناسب در خصوص استفاده صحیح از منابع طبیعی و همکاري دولت
اصل پیشـگیري و اصـل مشـارکت در     ازجملهگیري اصول متعدد سوق داده است که منجر به شکل

 .حوزه حقوق محیط زیست شده است
گیري از وص اهمیت بهرهمقاله حاضر تالشی است در راستاي بررسی و ارائه بحثی مفید در خص

هاي سیاست 1نظر به بند . هاي محیط زیستییک مدل مشارکتی جهت پیشگیري و مقابله با آسیب
قـانون   110روساي قوا در اجراي بند یـک اصـل   به  1394در آبان ماه  شده ابالغ یمحیط زیست یکل

خواهیم دید که محیط هاي کنونی در این حوزه حساس و پیچیده و با در نظر گرفتن دغدغه اساسی
در ادامـه بـه   . انـد گرایان چرا و چگونه به سمت حمایت از رویکردهاي مشارکتی متمایل شدهزیست

پـرداختن  . هاي آن خواهیم پرداختالملل محیط زیست و مؤلفهجایگاه اصل مشارکت در حقوق بین
مباحـث سیاسـت    به مطالب مذکور طرح موضوعی است تا با توجه به گسترش نظریات مشارکتی در

 یموردبررسجنایی و اهمیت آن در حوزه محیط زیست، وضعیت فعلی کشورمان را در این خصوص 
در این زمینـه در   شده حاصلهاي توان از پیشرفتقرار دهیم و به این مسئله بپردازیم که چگونه می



 
 

 95                               هاي محیط زیستیرویکرد مشارکتی در پاسخ به آسیب دموکراسی محیط زیستی؛

اده راستاي حفاظت از محیط زیست، در قالب یک سیاست جنایی مشـارکتی محـیط زیسـتی اسـتف    
 .کرد و از نتایج پیشگیرانه و مقابله با آسیب آن بهره جست

 ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی) الف
المللـی  شرایط فعلی در سطح بین .است انکار یرقابلغتنزل کیفیت محیط زیست امري موجود، علمی و 

هـاي ایجـادي   ا و آسیبههاي موجود، بیانگر آن است که در مقابله با روند رو به رشد آلودگیو شاخص
از جانب انسان، اقدامات صورت گرفته کاري را از پیش نبرده است و گستره مشـکالت محـیط زیسـتی    

 .المللی استمستلزم پاسخی جمعی به آن، در سطح ملی و گستره بین
ها مجبورند تا تصمیمات مهمی را در خصوص اینکه منابع محـدودمان را چگونـه بایسـتی    دولت

هـا محافظـت   و آسـیب  هـا  يانـداز  دستها در مقابل انواع قرار دهیم و چگونه باید از آن مورداستفاده
هاي حاکم بـر موضـوعات محـیط زیسـتی؛ وجـود      ها با توجه به ویژگیگزینش. نماییم اتخاذ نمایند

هاي سبز، بسیار پیچیده خواهد و ماهیت پاسخ در خصوص ارزش محیط زیست هاي متفاوتدیدگاه
گیـري در  و با درك این مسئله کـه چقـدر تصـمیم    هاو دغدغه نظرها اختالفتمامی این  باوجود. بود

 این خصوص سخت خواهد بود، نهایتاً و لزوماً باید انتخابی آگاهانه و حـداقل وجـدانی صـورت گیـرد    

)Hayward, 1995, 216( .ها، در تصمیمات اتخاذي در موضوعات محیط زیسـتی، مواجـه بـا انـواع     دولت
ها بوده و براي کسب مجدد مشروعیت و پاسخ بـه افکـار عمـومی نیازمنـد اتخـاذ      ات و بدبینیانتقاد

ماهیت شدیداً مورد نزاع مشکالت محیط زیستی چالشی اساسی بـراي  . هاي مناسب هستندسیاست
ا ام. مناسب و فارغ از نقد به آنها نیستند حل راهقادر به ارائه  که ينحو بهها ایجاد کرده است؛ حکومت

احتماالً خواهید پرسید این نزاع همیشگی در امور محیط زیستی ناشی از چیست؟ ایـن خصوصـیت   
و همچنین موضـوعات زنـده و    جود در رابطه میان انسان و طبیعتدر قسمتی ناشی از پیچیدگی مو

هـاي اجتمـاعی،   تر ناشی از ارزش بخش مهم ،اما .م از مادي و غیرمادي، اکوسیستم استاعغیرزنده، 
، افـراد بـه محـیط زیسـت خـود      ها يگذار ارزشاین  واسطه بهقتصادي و فرهنگی متفاوتی است، که ا

 .خورندپیوند می
دهند که امري فراتر از هاي متفاوت اجتماعی و اقتصادي به محیط زیست معنایی میاین ارزش 
 همچونهایی ريگذاارزش ابزاري یا ارزش ذاتی محیط زیست، یا ارزش ي آن است؛ براي نمونه،اجزا

اي برخوردار اسـت  طبیعت از ارزش ذاتی ،برخی معتقدند. حس تعلق به محیط ارزش مطلوبیت و یا
که مستقل از اهداف و نیازهاي انسانی بوده و ما را ملزم به حفظ و احترام به آن و جلوگیري از ورود 

م ورود خسارت و آسیب آن، جداي از ورود و یا عد يکند که به محیط زیست و اجزاهایی میآسیب
غیرزنده و گاه زنده آن را اموري در  در مقابل، برخی محیط زیست و اجزاي. گرددبه انسان، وارد می

 يبردار بهرهشیوه  ،که منافع جامعه انسانی دانندراستاي تحقق رفاه انسانی و داراي ارزش ابزاري می
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هاي گذاريط دنیا، طبیعت وراي این نوع ارزشدر بسیاري از نقا .نمایدو یا حفاظت از آن را تعیین می
 .باشداقتصادي، داراي ارزش معنوي و روحانی می

کند کـه بـراي حـل ایـن نـوع مشـکالت در امـر        مالحظات فوق ما را با این چالش مواجه می
 تر باشـد؟ تـر و کـارا  توانـد موفـق  هاي محیط زیستی، چه روشی میگذاريگیري و سیاستتصمیم

رسش در گستره مقابله با جرایم محیط زیستی و پیشگیري از آسیب، مهم و راهگشـا  پاسخ به این پ
در . اندهاي دموکراسی مشارکتی را پاسخ این پرسش دانستهگیري از نظریهبسیاري بهره. خواهد بود

این دسته از نظریات دخالـت مـردم در امـور عمـومی و مشـارکت فعـال شـهروندان امـري حیـاتی          
داراي ارزش است و  نفسه یفامري که  عنوان بهالبته، آزادي در مشارکت عمومی،  آید ومی حساب به
 .)Hayward, 1995, 217( ، مطرح است»زندگی خوب«بخشی از یک  عنوان به

تـوان بـه   هـاي بحرانـی در خصـوص محـیط زیسـت را نمـی      به عقیده برخی، انتخاب که یدرحال
هـا سـپرد و ایـن امـر بایسـتی منحصـراً در اختیـار         شهروندانی با اطالعات ناقص و یا نماینـدگان آن 

؛ اکثریت بر این باور هستند کـه شـهروندان بایـد    )Eden, 1996, 187( شناسی باشدمتخصصان علوم بوم
یند حفاظت و مـدیریت محـیط زیسـت    شند و در فرابا حضورداشتهبیش از قبل در اتخاذ تصمیمات 

-بهـره . شماري اسـت فعت عمومی داراي منافع بیمشارکت فعال مردم و اهمیت به مسائل داراي من
و  یابیدسـت  قابـل در سـطح محلـی    یخـوب  بـه کـه  » دموکراسی محیط زیستی«گیري از یک فرآیند 

هـاي  شـناختی و دغدغـه  البتـه تفکـرات بـوم   . است، کلید حل بسیاري از مشکالت است سازي یادهپ
بود که با گسترش مفهـوم   1990ه در ده. هاي مشارکتی نشدمحیط زیستی، همواره منجر به نظریه

 1990از دهـه   .)Reed, 2008, 2418( یـک هنجـار مطـرح شـد     عنـوان  بـه توسعه پایدار، مشارکت مردم 
همیشـه در   کـه  یدرحـال هاي گوناگون و متفاوتی پا به عرصه موضوعات محیط زیستی نهـاد،  دیدگاه

د تا با وارد کردن مردم در هاي علم و متخصصان علوم شکاك بودند، در پی آن بودنخصوص ظرفیت
نظریـه  . هاي دموکراتیک قوي، با یک تحول تدریجی ارائه دهندهاي محیط زیستی جایگزینسیاست

المللـی  تبدیل به رویکردي غالب در عرصه محیط زیست هم در گستره بـین  یجتدر بهمشارکت مردم 
 .)Eden, 1996, 183-4( و هم ملی گردید

 محیط زیست گرایان حل هرا: دموکراسی محیط زیستی) ب
امور و مسـائل محـیط زیسـتی     به نظریاتی دارد که بر مبناي آن، اشاره» دموکراسی محیط زیستی«

و  موردتوجه ،گیري محیط زیستی هستندنتایج یک تصمیم تحت تأثیرباید توسط تمامی کسانی که 
مسـاوي   حـق  بهارت اشاره این عب. ها و صاحبان صنایعنه صرفاً توسط حکومت اظهارنظر قرار بگیرد،

ها، مشاوران حقوقی، صاحبان صنایع، کارگران، نماینـدگان  شامل عموم مردم، نمایندگان گروه -افراد
ها، نظـارت بـر اجـراي    در شرکت در بحث -دولت، دانشگاهیان و متخصصان امور بهداشت و سالمتی
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قائـل   درواقع. دعوا، دارد طرحقرار دادن متولیان اجرا و  سؤالصحیح قوانین و تصمیمات، حق مورد 
دخالـت مـردم در امـور     حـق  بـه بودن به لزوم وجود دموکراسی محیط زیستی، به معناي قائل بودن 

حقی درست همانند حق بر آموزش، امور بهداشـتی درمـانی، مسـکن و    . ت عمومی استداراي منفع
 .,http://www.ourplanet.com (Hazen( سایر حقوق اساسی بشري

مطـرح  » دموکراسـی محـیط زیسـتی   « عنـوان  بـه از سوي محیط زیست گرایان  آنچهبراي فهم 
. هـاي دموکراسـی راهگشـا خواهـد بـود     هـاي حـاکم بـر تعـاریف و مـدل     شود، توجه به رهیافـت  می

متفکـران داراي رهیافـت روش شناسـانه دموکراسـی را صـرفاً یـک نـوع نظـام سیاسـی           که یدرحال
اند که ابعادي فراتر از یـک  یک شیوه زندگی دانسته عنوان بهرا دانند، برخی متفکران، دموکراسی  می

کیفیتی در نظـر آمـده اسـت کـه بـر کـل زنـدگی و        «عنوان بهدموکراسی  درواقع. اردنظام سیاسی د
در یـک نگـاه   . )28-27، 1376مکفرسـون،  ( »افکنـد سایه می تر کوچکفعالیت جماعتی در سطح ملی و یا 

بلکـه یـک فـرم از اجتمـاع و فرآینـد کـنش        وه حکومـت نیسـت،  دموکراسی حتی یک شیتر، عمیق
گیري مشارکت صحیح در جامعه ابتـدا بایـد   براي شکل. )Torgerson, 2008, 22( اجتماعی و مدنی است

سـپس سـاختار اجتمـاعی     هاي خود تغییر حاصل شـود، در شناخت و آگاهی مردم از خود و توانایی
یک شـیوه تفکـر    عنوان بهدر این شیوه دموکراسی باید . جامعه به سمت برابري بیشتر حرکت نماید

افـراد و   یتمـام  بهمشکالت محیط زیستی مشکالتی مربوط . )1384،26منصور انصاري، ( گسترش پیدا کند
اي هستند که همگی باید در آن احساس اموري عمومی هستند و منابع محیط زیستی اموال عمومی

تعیین سرنوشـت و درگیـر    حق بهرکت در امور، دستیابی در حوزه محیط زیست مشا. اشتراك کنند
 ,Bryner( شدن با مسئله زمینی که یکی بیشتر نیست و متعلق به همه است، داراي ارزش ذاتی است

داري اسـت   ف هاي هدفعالیتاجماالً باید گفت منظور از مشارکت مردمی، در اغلب موارد، . )50 ,2001
ینـدي کـه در آن مـردم    فرا«؛ دهنـد یاسی و قانونی انجـام مـی  که مردم در هماهنگی با واحدهاي س

پردازند، که منتهی به حفاظـت از  هاي آگاهانه و داوطلبانه میمقطعی و یا دائمی به فعالیت صورت به
 .)25-23، 1378امینی، ( .»اظت آن یاري خواهد رساندمحیط زیست خواهد شد و یا به حف

گرایـان، چـه کسـانی کـه داراي     تمامی محیط زیستدر میان » دموکراسی محیط زیستی«ایده 
روش مناسـب   عنـوان  بهمحور هستند و چه در میان بوم محورها، داراي طرفدار و رویکردهاي انسان

حمایت محیط زیست گرایان از این ایده گاه ابزارگرایانـه و  . در حال گسترش و تکامل تدریجی است
، درمجمـوع . ، این نظریـات همچنـان مخالفـانی دارد   دوجو ینباا. فایده محور و گاه ارزش محور است

معتقدنـد   )1388ك الماسـی،  .ر( »هاي بر پایه اجماعرهیافت«در مقابل » رهیافت خردگرا« پردازان یهنظر
تواننـد در خصـوص تصـمیمات و    که متخصصان علوم محیط زیستی بهترین کسانی هستند که مـی 

به همان شکل که نخستین مرجعی است که مـا را   علم. گیري از محیط زیست نظر دهندشیوه بهره
تواند با احاطه بر موضوع بهترین کند؛ خود نیز میهاي محیط زیستی آگاه میاز وجود خطر و آسیب
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شود عالوه بر عدم قطعیت در مقابل، گفته می. )Eden, 1996, 158( حل و شیوه اقدام را به ما بیاموزدراه
صصان از میـزان توجـه و اهمیتـی کـه مـردم، در مقابـل توسـعه        علمی در امور محیط زیستی، متخ
 عنـوان  بـه کـه از آن   همچنین فراینـدي . د، آگاهی کافی ندارنددهناقتصادي به محیط زیستشان می

هـاي دولتـی   موجب کاهش اعتماد عمـومی بـه سیاسـت    ناچار بهشود، یاد می» سیاسی سازي علم«
 .)86-85، 1389بیتهام، ( شودمبتنی بر نظرات علمی می

در رابطـه  . ران دولتی و غیردولتی هستندگ هاي محیط زیستی دو دسته کنشگران مشارکت کنش
هـاي  شویم که نیازمند مشـارکت مسائلی مواجه می با گاه یستزبا کنشگران غیردولتی در حوزه محیط 

حضور مـردم  ها نیازمند شکلی از گیرياست و گاه امور مشارکتی همچون شرکت در تصمیم فرد محور
تجربیـات   ازهستیم تا در ضمن یک مشارکت داوطلبانه و فعـال، آراء متنـاقض و متضـاد را بشـنویم و     

از  شـده  یلتشـک هاي این قبیل امور را باید با همکاري و مشارکت گروه .جمعی بهره الزم را بگیریم
امـروزه  . نجـام رسـاند  انـد، بـه ا  هاي غیردولتی تبلور یافتهمنافع یکسان که غالباً در شکل سازمان

هاي محـیط زیسـتی در   بازیگران سیاست ینتر مشاهده قابلهاي غیردولتی محیط زیستی سازمان
و با عنایت به اینکـه در حـوزه محـیط زیسـت در      هایی که دارندها با توجه به تخصص آن. دنیا هستند

و  يآور جمـع ارتی، آموزشی، هاي نظتوانند در زمینهبسیاري موارد با موضوعات علمی سروکار داریم می
 . بازي کنند یمهم هاي نقش ها يگذار ارزشبراي  يبسترساز انتقال و ارزیابی اطالعات و

 اصل مشارکت در حقوق محیط زیست و ارکان اساسی آن) پ
هاي مشـارکتی در حـل مشـکالت محـیط زیسـتی و پـذیرش آن در سـطح ملـی و         اعتقاد به روش

شاهد حرکـت بـه سـمت تبیـین      یجتدر بهاصل کلی مشارکت شد و گیري المللی منجر به شکل بین
مسائلی همچون کثـرت  . ، الزامات و ارکان اساسی در جهت تحقق هرچه بهتر آن هستیمنیازها یشپ

هاي موجود حتی در جامعه محلی واحد، منافع متعدد شـهروندان، صـاحبان صـنایع، اقتصـاد     ارزش
طبیعت و محیط زیست غیرانسانی، این تصـور را ایجـاد   کالن کشور و حتی نسل آینده و البته خود 

بنـابراین،  . پردازي صرف و بسیار انتزاعی اسـت هاي مشارکتی نوعی نظریهکند که اعتقاد به روشمی
توان در جهت تحقق دموکراسی محیط زیسـتی و حرکـت بـه    پرداختن به این مسئله که چگونه می

تـوان گفـت کـه    مـی  اختصار به. بسیار مهم است ،تر شدن نظریات مشارکتی پیش رفتسمت عملی
یک نظام عملی و تحقق دموکراسـی محـیط زیسـتی، مسـتلزم بـه رسـمیت شـناختن،         سازي یادهپ

تضمین حقوق معـروف بـه   . تصویب و به اجرا درآوردن حقوق ماهوي و شکلی در این خصوص است
هـاي  گیـري ر تصمیمیعنی؛ حق آموزش و دسترسی به اطالعات، حق مشارکت د» حقوق دسترسی«

هـاي اساسـی اصـل مشـارکت از الزامـات      مؤلفـه  عنوان بهمحیط زیستی و حق دسترسی به عدالت، 
 . حرکت به سمت دموکراسی محیط زیستی است
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اعالمیـه جهـانی   . شـود المللـی دیـده مـی   مفاهیم اصل مشارکت در شمار کثیري از اسـناد بـین  
هـاي محـیط   ریزي و مـدیریت خود جهت برنامه 20 تا 18با ابزارهایی که در اصول  1972استکهلم 

نمـود،   بینـی  یشپـ و اهمیت آموزش و اطالعـات   يآور فنملی و علم و  مؤسساتزیستی با توسل به 
بـه   یطـورکل  بـه مقدمـه و اصـل اول    7بند . را براي اسناد بعدي بازي کرد بخش الهامنقش یک سند 

کنوانسـیون  . )42-36، 1385موسوي، ( کنداره مینقش انسان و همه شهروندان در امور محیط زیستی اش
، 10، 3در مقدمـه و مـواد    1994زایـی   ، کنوانسیون مبارزه با بیابان8و  14ماده  1992تنوع زیستی

، سـند  1982، منشور جهانی طبیعت 4ماده  1992 وهوا آب، کنوانسیون تغییرات 25و  19، 14، 13
 . اندارکت تأکید داشتهژوهانسبورگ، همگی بر مسئله مش 2002کنفرانس 

اسـناد و  . هـاي آن اسـت  ترین منبع اصـل مشـارکت و مؤلفـه   مهم) 1992( اصل ده اعالمیه ریو
اي که یک یا چنـد عنصـر از اصـل مشـارکت مـذکور در اصـل ده       معاهدات موجود در سطح منطقه

، معاهـدات،  یطـورکل  بـه «. تر و بیشتر هسـتند اند، بسیار گستردهاعالمیه ریو را مورد تأکید قرار داده
، به جنبه آگاهی عمومی و دسترسی به اطالعات در این اصل توجه 10هاي اصل بیش از سایر جنبه

بـیش از  ) یعنی دسترسی به عدالت(10در مقایسه با دو حوزه نخست، عنصر سوم اصل ....  اند داشته
ناد حقـوق بشـري   قرار گیرد، در سطحی گسترده در اسـ  موردتوجه محیطی یستزآنکه در معاهدات 

دسترســی بـه اطالعـات، مشـارکت عمــومی و    «کنوانسـیون . )20-19، 1388جـم،  ( ».شـود مشـاهده مـی  
 The UNECE Convention on Access to(1988، آروهـاس  »دسترسی به عدالت محیط زیسـتی 

Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters (هـاي داخلـی و حقـوق شـکلی بـراي      گیري رویـه تأثیرات بارزي بر شکل

. دهـی شـهروندان در حفاظـت از آن داشـته اسـت     تضمین حق بر محیط زیست سـالم و مشـارکت  
ایـن  . المللی یافته استاي اروپایی است که امروزه اهمیتی بینکنوانسیون آروهاس یک سند منطقه

هایی که دارد یک اعالمیه بااهمیت و قوي است که بـه اهمیـت مشـارکت    رغم ضعفکنوانسیون علی
بینـی  هاي الزم براي اجـراي آن را بـا پـیش   اعالمیه ریو پرداخته و حداقل 10مردم در راستاي اصل 

مطروحـه در کنوانسـیون و نظـامی کـه ایـن       اصـول . )Wates, 2005, 7( مقررات شکلی بیان کرده است
ساختاري از نهادهاي دموکراتیک در جهـان   عنوان به در پی ایجاد آن است، هاکنوانسیون بر پایه آن

هـاي آن و تجربیـات   گیري از مقـرره هشود که بهرمحسوب می )Toth, 2010, 325( يامروزرو به تحول 
 . تواند مفید باشدها در راستاي تحقق بخشیدن به آن، ضمن در نظر گرفتن شرایط محلی، میدولت

تـوان قائـل   می درمجموعمسئوالن و قانونگذار ایران به بحث مشارکت،  یکل در خصوص رویکرد
هاي داخلی به نحوي نیست که بتـوان  اما، تبلور این عزم در مقرره ،به نظر مثبت به امر مشارکت بود

محیط زیستی سخن  کارآمدهاي مناسب جهت مشارکت فعال و از مهیا شدن شرایط قانونی و زمینه
رسد رویکرد مسئوالن به مشارکت در معنـاي اسـتفاده از نیـروي کـار داوطلـب در      به نظر می. گفت
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هاست و نه اعطاي حقوق و تکالیف محیط زیستی به شهروندان به همراه الزامات اصولی اجراي طرح
گیري از مشـارکت  هایی در خصوص اهمیت بهرهدر حقوق داخلی شاهد مقرره. )1395ك علی نژاد، .ر( آن

تـرین مقـرره    مهـم  عنـوان  بـه قانون اساسـی   50اصل . شکالت محیط زیستی هستیممردم در حل م
داخلی در خصوص محیط زیست با عمومی دانستن تکلیف حفاظت از محیط زیست این معنـا را در  

هاي دولتی و غیردولتی هـر یـک بـه فراخـور     ها و دستگاهکه آحاد جامعه و بخصوص سازمان بردارد
. الت خویش، بایستی در حفظ و نگهداري از محیط زیست کوشـا باشـند  ها و وظایف و تشکیفعالیت

معظم انقالب اسالمی بـه رؤسـاي   ابالغی از سوي رهبر  ،محیط زیست یکلهاي  سیاستدر حال حاضر 
تـرین  ترین سندي است که بـا رویکـرد حفاظـت از محـیط زیسـت بـه تعیـین مهـم        مهم، )1394( قوا

مـدیریت جـامع، هماهنـگ و    «بند یک این سـند  . پردازدمیمحورهاي محیط زیستی در شرایط فعلی 
بـوم   مبتنی بـر تـوان و پایـداري زیسـت    ) از قبیل هوا، آب، خاك و تنوع زیستی(مند منابع حیاتی  نظام

هاي حقوقی و سـاختاري مناسـب همـراه بـا رویکـرد مشـارکت        ها و توانمندي ویژه با افزایش ظرفیت به
ریزي نظـام  صریح لزوم پایه یانیبابدارد و ها اعالم میهاي این سیاستیکی از محور عنوان بهرا » مردمی

 . داندگوشزد و نیازمند توجه می گیري از مشارکت حداکثري مردم راحقوقی بر پایه بهره
 یمشـ  خـط هـاي مهـم در تعیـین    قوانین برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از مصـوبه 

هاي اجرایی خود در حوزه محیط ون برنامه اول توسعه سیاستقان. گردندمحیط زیستی محسوب می
احیـاء منـاطق    زیست را حول سـه محـور جلـوگیري از تخریـب منـابع طبیعـی و ایجـاد آلـودگی،        

برنامـه  . در حفظ محیط زیست تنظیم نموده اسـت  تشویق مردم به مشارکت، یتدرنهاو  دیده یبآس
 یطـورکل  بهها مردم در نظارت بر اجراي طرح یدهمشارکت دوم توسعه، در اهداف کیفی خود، لزوم 

 محیطـی  یسـت زهـاي  قانون برنامه سوم توسعه در ذیل بخش سیاست. را مورد تأکید قرار داده است
هاي محیط زیستی با ایجاد قوانین تشویقی اهمیت نقش در خصوص مشارکت 104ماده ) ب( دربند

قـانون برنامـه چهـارم    . دهـد قـرار مـی   یرشدپذمورهاي غیردولتی در امور محیط زیستی را سازمان
تـري را در  توسعه در خصوص ایجاد بسترهاي الزم براي یک مشارکت محیط زیستی، شیوه بنیـادي 

 .است که به آن خواهیم پرداخت گرفته یشپ
مند سـاختن ارکـان اصـل مشـارکت بررسـی      قاعده ازنظراگر بخواهیم وضعیت قوانین داخلی را 

موضوع ضمن توجه به اصل کلـی   تناسب بهقانونگذار در قوانین مختلف  وان گفت،تاجماالً می ،کنیم
و  رسـانی  یآگـاه لـزوم  «هاي یک مشارکت مفید بیشـتر بـه بحـث    مشارکت، در جهت تحقق زمینه

محیط زیسـتی   هاي گیري یمتصمپرداخته است و در هیچ جا حق مشارکت مردم در » یآموزش ده
سـومین رکـن اصـل مشـارکت و بـه       عنـوان  بهدسترسی به عدالت حق . قرار نگرفته است موردتوجه

امکان مراجعه به نهادهاي قضایی و اداري مستقل و برخورداري از جبران خسارت و ضـمانت   معناي
هاسـت؛  نیافته و حقوق داخلی ما در حال برداشتن نخستین قدم یدرست بهاجرا، هنوز جایگاه خود را 
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 عنـوان  بـه  یرسـان  اطـالع جام رساندن اقـدامات و اهـداف آموزشـی و    بدون انجام و به سران ،البتّهکه 
 .شدن آن وجود دارد یزبرانگ چالشچنین اقداماتی، احتمال  نیاز یشپ

در ادامه با مدنظر داشتن این واقعیت که در جوامع با ساختار متفاوت نیازمند توجه بـه شـرایط   
تـرین  تیم، به چیستی و همچنین اصـلی نیازهاي هر نوع اقدام هسجامعه محلی و فراهم کردن پیش

هـاي محـیط زیسـتی و وضـعیت     کارکردهاي تحقق ارکان اصل مشارکت در حوزه پاسخ بـه آسـیب  
چه در عمـل مظـاهري از سیاسـت جنـایی     باید توجه کرد که اگر. پردازیمکشورمان در هر حوزه می

نـد آن مسـتلزم   اجـراي هدفم  ،تـوان یافـت، لـیکن   مشارکتی در هـر نظـام سیاسـت جنـایی را مـی     
منـد  هایی است که در یک نظام سیاست جنـایی سـنجیده و منسـجم بایـد قاعـده     روش یريکارگ به

 .گردد

 هاي محیط زیستیهاي اصل مشارکت در پاسخ به آسیبکارکرد مؤلفه) ت
 یی دالیـل متعـدد اجتمـاعی، اقتصـادي و    هاي مشارکتی در حوزه سیاست جنـا گرایش به سمت روش

در خصوص لزوم مشـارکت در امـور محـیط زیسـتی بیـان کـردیم و از        آنچهعنایت به با . سیاسی دارد
گیري از مشارکت ارکـان  بهره به معناي» سیاست جنایی مشارکتی« سویی گسترش روزافزون توجه به

، )1384ك رسـتمی،  .ر( مختلف جامعه مدنی در دو زمینه مهم پیشگیري از جرم و واکنش به پدیده مجرمانه
به نتایج پیشگیرانه و مقابله با آسیب تحقق ارکان اصل مشارکت با همه الزاماتش، در حـوزه  قصد داریم 

 .هاي آن در حقوق داخلی بپردازیمو همچنین جلوه زیست یطمحسیاست جنایی 
در این قسمت به تفکیک و در دو بخش به چیستی و نتایج حاصـل از بـه رسـمیت شـناختن و     

رسـانی و حـق دسترسـی بـه اطالعـات و      آگـاهی  ازآنجاکـه . یمپـرداز تحقق ارکان اصل مشارکت می
دو رکن اساسی اصل مشارکت،  عنوان بههاي محیط زیستی گیريحق مشارکت در تصمیم ،چنین هم

در ذیل عنـوان واحـد و حـق     ،گیرندقرار می موردتوجهدر حوزه سیاست جنایی با اهداف پیشگیرانه 
 .قرار خواهیم داد یبررسموردجداگانه  طور بهدسترسی به عدالت را 

 ها گیري یمتصمدسترسی به اطالعات و مشارکت در  .1
ناپذیر از مفهوم دموکراسی محیط زیستی و الزمه یک مشـارکت  دسترسی به اطالعات، جزئی جدایی

به رسمیت شناختن حـق دسترسـی بـه اطالعـات داراي آثـار پیشـگیرانه و خصوصـاً        . معنادار است
چـه در  –فرآیند ساده ارائه اطالعات . هاي مردمی است بردن سطح آگاهیآموزشی و در راستاي باال

کمک به باال بردن سطح عالئق و حساس کردن عموم نسـبت بـه    -شکل فعال و چه به شکل منفعل
الزمه حرکت به سـمت اصـل طالیـی پیشـگیري، مشـارکت در حـوزه       . مباحث محیط زیستی است
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داشتن شـهروندانی  راجع قضایی، پیگیري و نظارت بر اجرا نظارت و پایش، اعالم جرم و مراجعه به م
آگـاه از   زنـد و محیط زیستشـان صـدمه مـی    سالمت بهمطلع از اینکه چه اموري  مطلع و آگاه است؛

 . توانند خواهان توقف اعمال صدمه زننده و اجراي قوانین باشنداینکه چگونه می
 : توان داراي منافع زیر دانستامع را میو البته ج موقع بهدسترسی مردم به اطالعات صحیح و 

تر ارائه مستمر اطالعات مردم را در خصوص محیط زیست، خطرات موجود و نقش خودشان آگاه
کند؛ مقامات اداري و حکومتی مسئول در قبال تصمیمات اتخاذي پاسخگوتر خواهند شد؛ با الزام می

هاي مربوط به نظارت بر محیط زیستی، هزینه نهادهاي دولتی و یا خصوصی به ارائه و افشاي اطالعات
تخلفات محیط زیستی کاهش خواهد یافت و ابزارهاي فشار بیشتري خواهیم داشت؛ دسترسی به 

ها، شیوه عمل و شود؛ خواستههاي مختلف داراي منفعت میاطالعات منجر به تعادل قدرت گروه
 .)Foti, 2008, 33-36( دیدگاه مردم نسبت به امور محیط زیستی تغییر خواهد کرد

قوانین و مقررات جـامع در خصـوص الـزام نهادهـایی کـه       ،در این راستا قبل از هر چیز الزم است
 شـده  یبتصوو ارائه اطالعات محیط زیستی،  يآور جمعهاي داراي آثار محیط زیستی دارند، به فعالیت

باید بدانند چه اطالعـاتی، بـه چـه    مردم . و چگونگی امکان دسترسی افراد به این اطالعات تبیین گردد
ها باید به شکل دقیقی تبیین استثنائات در برآوردن درخواست. است یدسترس قابلنحو و در چه زمانی 

توانـد نقـش تغییـر    چنین، الزام به در اختیار قرار دادن اطالعات به شکل فعال یا منفعـل مـی   هم. گردد
 . راي آثار محیط زیستی، داشته باشدرفتاري و پیشگیرانه، بر مرتکبان رفتارهاي دا

کشور جهان حـق دسترسـی بـه     69دهد که در نشان می 2006در سال  شده انجامهاي پژوهش
اما مطالعات بیانگر آن است که در مرحله . است شده شناختهاطالعات به اشکال گوناگون به رسمیت 

 ،چنـین  هـم . انـد و ضعیف جلوه کـرده هاي صورت گرفته، این قوانین ناموفق ها و تعللاجرا با کاستی
 یدرسـت  بـه اند از حق دسترسی خود به اطالعات بدون وجود ضمانت اجراي کافی مردم نیز نتوانسته

 . )Foti, 2008, 6( به آن باشند موقع بهآگاه و برخوردار شده و خواهان دستیابی 
ارکت بر این ایده مؤلفه دوم اصل مش عنوان بههاي محیط زیستی گیريحق مشارکت در تصمیم

دانـیم و خواهـان   اي استوار است؛ به همان میزان که شهروندان را در حـل مشـکل مکلـف مـی    پایه
. سازي نیز به آنان فرصت الزم را اعطـا کنـیم  باید در تصمیم ،ها در امور اجرایی هستیممشارکت آن

تـرین  در پـایین توانـد  ایـن مشـارکت مـی   . اختالفاتی در خصوص شکل و سطح مشارکت وجود دارد
 ،، تـا بـاالترین سـطح   طرفـه  یـک یک فرآینـد   عنوان بهسطح معلومات افراد و  ءارتقا منظور بهسطح و 

تبادل اطالعات و مشارکت  دوطرفهیک فرآیند  عنوان بهفکري در مسائل و  جهت تشویق مردم در هم
 . وقعیت متفاوت استانتخاب هر روش با توجه به موضوع و م. گیري نهایی در نوسان باشد در تصمیم
گرا بر کیفیت باال و دوام و پایایی تصمیمات اتخاذي همـراه بـا مشـارکت همـه      هاي عملدیدگاه

کننـد  مـی  کسانی که با دید کارکردگرایانه به مسئله نگاه .)Reed, 2008, 2420( کنندسهامداران تأکید می
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در خصوص موضوعات محـیط زیسـتی   بر این پندارند که مشارکت راهی براي بیشتر کردن دانش افراد 
محورهـا نیـز معتقدنـد بـا      بـوم  .ه اسـت و آشنا کردن مردم با مشکالت اتخاذ تصمیم و برخورد با مسـئل 

شـوند  هایی آگاه مـی ها تبدیل به انسانسازي و سپس حل مشکل، آنمشارکت مردم در فرآیند تصمیم
 یـاد ز احتمـال  به، که به منافع سایرین و و از موجوداتی خودمحور به افرادي داراي عالئق محیط زیستی

ینـد مشـارکتی   یـک فرا  .، تحول خواهنـد یافـت  کنندمحیط زیست و طبیعت غیرانسانی نیز توجه می
و در  هاي متفاوت را به نمـایش گذاشـته  سازد، ارزشهاي ارزشی آگاه میشهروندان را از چندگانگی

 . بخشدعالی میمحیط غیرانسانی را نیز ت ها دربارهاین میان قضاوت
در خصـوص مسـائلی کـه     مـردم توجه به نظرات  متحده یاالتاقانونگذار بسیاري از کشورها مثل 

کـه بیشـتر در    هرانـدازه مردم . داندداراي تأثیرات و خطرهاي محیط زیستی شدید است را الزم می
تمال آنکه اقـدامات  ها اظهارنظر کرده باشند و از روند آن آگاه باشند به همان میزان احگیريتصمیم

هـا یکـی از   کاسـتن از هزینـه  . )Bryner, 2001; 50( اتخاذي را در دادگاه به چالش بکشند کمتـر اسـت  
قانون سیاست محیط زیسـتی  . هاي اجرایی استهاي مشارکت مردم براي دستگاهترین جذابیت مهم

را صراحتاً مورد تأکیـد   هاي مردمی، مشارکته به مزایاي مالی و کاهش هزینهتوجبراي ملی آمریکا 
 . National Environmental Policy Act (NEPA), 42 U.S.C. § 4345 (2006)). قرار داده است

هاي محیط زیسـتی،  گیريعالوه بر ویژگی آموزشی و پیشگیرانه بودن مشارکت مردم در تصمیم
تی، رابطـه  هـا و مسـائل مهـم محـیط زیسـ     ها در خصوص طـرح گیريمردم در تصمیم یرکردندر گ

هـا بـه پیگیـري    مستقیم با حساس کردن مردم در خصوص محیط اطرافشـان و ترغیـب کـردن آن   
 مند عالقهبدون وجود شهروندانی  ،وجود حق دسترسی به عدالت. دعاوي داراي منفعت عمومی دارد

قـانون سیاسـت ملـی محـیط زیسـتی       .معناسـت به مشـارکت در امـور داراي منفعـت عمـومی، بـی     
و  رسـانی  یآگاهامریکا جهت به مشارکت کشاندن هر چه بیشتر مردم، در راستاي اهداف  دهمتح یاالتا

گیري، یکی از شرایط احراز سمت قـانونی بـراي طـرح    هاي اجتماعی به فرآیند تصمیمارزش واردکردن
د فـر . داندگیري و اظهارنظر و ارائه پیشنهاد مییند تصمیمدر خصوص طرح مزبور را شرکت در فرادعوا 

 . )McCuin & others, 2009, 9( یند به شکل فعال درگیر شود تا داراي سمت شناخته شودباید در این فرا
گسترش سطح آگـاهی، دانـش و بیـنش    «یانباب، 1394محیط زیست  یکلهاي  سیاست 14بند 

ویـژه   پذیري اجتماعی به محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیتزیست
یکـی   عنوان به» هو نهی از منکر براي حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامع معروف بهامر

در  ازایـن  یشپـ . کنـد بخشی و آموزش تأکید مـی از محورهاي اساسی خود، بر اهمیت و لزوم آگاهی
گســترش هــایی در خصــوص لــزوم شــاهد مقــرره 64و  60قــانون برنامــه چهــارم توســعه در مــواد 

، محیط زیست در کلیه واحدهاي آموزشـی و مراکـز آمـوزش عـالی    ی می و تخصصهاي عمو آموزش
العـات  ایجـاد نظـام اط  و  هـاي عمـومی و دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار      یارتقاي آگاه اقدام در جهت
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حاوي مقررات مشابه بـا قـانون    189قانون برنامه پنجم توسعه، در ماده . بودیمکشور  محیطی یستز
رسانی و آموزش بیانگر توجه بـه  و تأکید مجدد قانونگذار بر اهمیت آگاهی تذکر. برنامه چهارم بود

باید توجه داشـت کـه بـدون تصـویب و تعیـین حـدود وظـایف         ،اما ،الزامات اصل مشارکت است
 . تواند در حصول نتیجه کارآمد باشدربط کافی نبوده و نمیهاي ذيدستگاه

هـاي گونـاگون   م نیست و قانونگذار در حوزهک ،شمار قوانین عادي در حوزه حقوق محیط زیست
قـوانین عـادي در    ینتـر  مهـم در . طبیعی و انسانی به فراخور موضوع اقدام به قانونگذاري کرده است

 : توان موارد ذیل را نام بردمی اختصار بههاي مشارکتی هستیم که این خصوص نیز شاهد مقرره
قـانون مـدیریت پسـماند در     6یسـت، مـاده   قانون حفاظت و بهسـازي محـیط ز   6بند دال ماده 

قانون نحوه جلوگیري از آلـودگی هـوا در خصـوص لـزوم      33خصوص آموزش و اطّالع رسانی، ماده 
تعیین جزئیات امـور، خصوصـاً   . قانون شکار و صید 6تنویر افکار عمومی و آموزش دهی، بند خ ماده 

از  .گیـرد ها صورت مـی نامهها و آییننامهبموضوعات تخصصی در حوزه اجرا و تنظیم امور، در تصوی
نامه اجرایـی  آیین«توان به اند میها که به مسائل مربوط به حوزه مشارکت پرداختهترین این مقرّره مهم

 نامـه  یـین آ 12مـاده   ،چنـین  و هم 26تا  22فصل پنجم ماده » قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست
 8بهداشـت محـیط، بنـد     نامـه  یـین آ 12ري از آلودگی هـوا، مـاده   نحوه جلوگی نامه یینآ 6تبصره ماده 

  .راجع به برنامه جامع کاهش آلودگی هواي تهران اشاره کرد وزیران یئتهنامه تصویب
و  رسـانی  یآگـاه ینـد آموزشـی و   گونـه کـه الزمـه یـک فرا     ین قوانین آناز ا یک یچه ،درمجموع
اند مفیـد و دقیـق   نتوانسته ،پیشگیري از آسیب استگیري از نتایج حاصله در راستاي سرانجام بهره

تبیین و تفکیک نمـوده، در   دقت بههاي مسئول را الزم است تا قانونگذار وظایف دستگاه. عمل کنند
استثنائات و مـوارد سـري و    خصوص چگونگی دسترسی به اطالعات محیط زیستی شفاف عمل کند،

و یا قصور در این زمینه جلوگیري شود و در  سوءاستفاده عهر نوبیان نموده تا از  صراحت بهمحرمانه را 
نقـش و جایگـاه    ،اي کـه در ایـن خصـوص بایـد اتخـاذ گـردد      این میان با توجه به رویکـرد مشـارکتی  

قـرار   موردتوجـه ها را هاي آنها و تواناییگیري از قابلیتهاي مناسب بهرهگران غیردولتی و شیوه کنش
گیـري از  اصل مشارکت و سـرانجام بهـره   مؤثرتوان به تحقق اصولی و یدر این صورت است که م. دهد

 .نتایج مفید پیشگیرانه آن دل بست
یکی از ارکان اصل کلی  عنوان بههاي محیط زیستی، حق مشارکت عموم در تصمیم گیري

. است نشده شناختهبه رسمیت  ،گونه که الزمه یک مشارکت معنادار است مشارکت، در کشور ما آن
هاي مردمی سازمان محیط زیست به ادارات کل از سوي بخش مشارکت شده ارائههاي نامهشیوه در

که  طور همان ،اما ،مقررشدهها، در این خصوص برخی راهکارهاي کلی محیط زیست استان
ها ها و یا اجراي طرحهاي مردمی در نظارت بر طرحمشارکت ،رسدبه نظر می ،نیز گفتیم ازاین یشپ

ها به معناي اعطاي این حق به مردم محلی و گیريمشارکت در تصمیم ،درواقع. استمحدود 
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هاي داراي اثرات مهم محیط زیستی که بتوانند قبل از تصویب و اجراي طرح ن غیردولتیکنشگرا
به شکل معنادار و به همراه ضمانت اجراهاي صحیح به رسمیت  ،در مورد آن اظهارنظر نمایند

گرچه این احتمال وجود دارد که در خصوص انجام و یا عدم انجام برخی از  .است نشده شناخته
هاي غیردولتی متخصص درخواست همکاري شود اما هیچ نوع هاي محیط زیستی از سازمانطرح

هیچ نوع ضمانت اجرا و یا فرآیند نظارتی قانونی  ،چنین هاي مسئول و همالزام قانونی براي سازمان
 . دارددر این رابطه وجود ن

  هاي واکنشیدسترسی به عدالت؛ مشارکت در پاسخ .2
یکی دیگر از الزامات حرکت به سمت دموکراسی  عنوان بهیندهاي اداري و قضایی مؤثر، دسترسی به فرا

 مورداشـاره  21اصـل ده اعالمیـه ریـو و دسـتور کـار       همچونالمللی هاي بینمحیط زیستی، در مقرره
حفاظـت و مقابلـه بـا    . معناسـت مشارکت بی ،هاي الزم و متناسبضمینبدون وجود ت. است قرارگرفته

هاي محیط زیستی مستلزم به رسمیت شناختن حـق شـهروندان در بـه اجـرا درآوردن حقـوق      آسیب
اي از حقوق مـاهوي و  مجموعه ، شاملیک نظام جامع دسترسی به عدالت. ماهوي محیط زیستی است

شناختن حق دسترسی به عدالت منجـر بـه عـدالت تـوزیعی     به رسمیت  ،چنین هم. قواعد شکلی است
ینـد تصـمیم سـازي و حـل مشـکل      شیه رانده شـده، وارد در فرا به این معنا که افراد به حا. خواهد شد

. )Hayward, 1995, 221 ( شوند و این امر گـامی مهـم در جهـت تحقـق عـدالت محـیط زیسـتی اسـت         می
و تدوین قوانین مـاهوي و شـکلی الزم در ایـن راسـتا     تضمین حق دسترسی به عدالت براي شهروندان 

 .هاي محیط زیستی خواهد داشتانسانی و غیرانسانی آسیب یدگانبزه دنتایج مهم حمایتی از 
 : توان مزایاي ذیل را براي حق دسترسی به عدالت از سوي شهروندان برشمرداجمال، می طور به

؛ گیرنده یمتصمگوتر کردن نهادهاي  سخحمایت از سایر حقوق محیط زیستی و مشارکتی؛ پا
 . یدگانبزه دها با درگیر کردن مردم در نظارت و پیگیري تخلفات، حمایت بهتر از تقسیم هزینه

گران  کنش واردکردنمشارکت در حوزه محیط زیست عالوه بر اینکه نیازمند تدابیر شکلی براي 
اي مفید در حوزه حقـوق مـاهوي و تـدوین    هیند عدالت کیفري است، نیازمند مقررهاین حوزه به فرا

هاي واکنشی بـه جـرایم   ترین دالیل عدم مشارکت مردم در پاسخ از مهم. تدابیر قانونی افتراقی است
اعتمادي مردم به دستگاه عدالت کیفري در کشف، تعقیب و محاکمه عادالنه پس از اعالم جرم از بی

دیـده   یستی با توجه به خاصیت مرتکبان و بـزه در موضوعات محیط ز ،سوي شهروندان است؛ و البته
هـایی هسـتیم   بر این اساس نیازمند فراهم کردن زمینه. کنداین موضوع جوانب دیگري نیز پیدا می

تصویب قوانین حمایتی . آن اطمینان کنند اندرکاران دستیند مشارکت و گران بتوانند به فرا تا کنش
ایجـاد تحـول در    هـا و قی در حوزه نوع و میزان مجـازات کنندگان، برخوردهاي افترابه نفع مشارکت
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الزامات حق دسترسی به عدالت، به تحقـق هرچـه مـؤثرتر و معنـادارتر      عنوان بهنظام عدالت کیفري 
 .مشارکت کمک خواهد کرد

 ،سـو  یـک از . اسـت  طـرح  قابـل یی و اداري دو بحث مجزا در خصوص دسترسی به نهادهاي قضـا 
د تا هر نوع تخلف از مقـررات مربـوط بـه دسترسـی بـه اطالعـات را مـورد        شهروندان باید قادر باشن

هـاي  هاي الزم جهت شرکت در تصـمیم گیـري  شکایت قرار دهند و بتوانند نسبت به تخلف از رویه
بـه دو حـق    وابسـته  یـر غیک حق مسـتقل و   عنوان به ،از دیگر سو. محیط زیستی اعتراض نمایند

دولتی از مقررات مربوط به محیط زیسـت را   مأمورانو کوتاهی  سابق قادر باشند تا هر نوع تخلف
قادر به طرح دعوا علیه مرتکبان جرایم و اجراي قوانین محـیط زیسـتی    عالوه بهپیگیري نموده و 

هـا در شـکل اداري و   ها و جبران خسارتگیرند ضمانتها هستند که تصمیم میاین دولت. باشند
دارد که بسته به شرایط با ضمانت اجراهاي کیفري و یا جبران  یا قضایی باشد و این امکان وجود

گونـه کـه کنوانسـیون     اهمیت دارد این اسـت کـه، آن   آنچه ،هاي مدنی مواجه باشیم؛ اماخسارت
نظرگرفته شود که منصـفانه،  هاي متناسب و مؤثري در دارد، جبران خسارتآروهاس نیز مقرر می

دیده را منصرف  بر نباشند که زیاندرخواست آن به نحوي هزینه بوده و اقدام براي موقع به برابر و
 .)Toth, 2010, 312( کند

پیشـگیري و ممانعـت از انتشـار انـواع     « 1394محیط زیسـت   یکلهاي  سیاستاخیراً بند چهار 
کنندگان و  انگاري تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده هاي غیرمجاز و جرم آلودگی
یکی از محورهاي اساسـی   عنوان بهرا » کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت تخریب
هایی که بیانگر توجه به لزوم تجدیـدنظر  عبارت یريکارگ به. کندهاي محیط زیستی بیان میسیاست

توجه به این بند در تعامل با بند یک سند، که بر لزوم مشـارکت   ،چنین در مقررات فعلی است و هم
در خصوص الزامات به رسمیت شناختن حق دسترسـی بـه    آنچهنماید و بنا بر دهی مردم تأکید می

عدالت گفته شد الزم است تا قانونگذار داخلی در جهت محقق ساختن اهداف ایـن بنـد بـه تـدوین     
 بـراي تشـویق   ،در این راسـتا . ها اقدام نمایدهاي حمایتی و افتراقی در حوزه جرایم و مجازاتمقرره

شهروندان به مشارکت عالوه بر اینکه باید اطالعات الزم در اختیار مردم قرار گیرد و سازوکاري براي 
مشاوره به مردم براي پایین آوردن و یا حذف هزینه مربوط به وکال در نظر گرفته شـود، الزم اسـت   

انگیـزه  هـاي قـانونی الزم در قبـال دعـاوي متقـابلی کـه ممکـن اسـت بـه          که شهروندان از حمایت
 .برخوردار شوند ،ها مطرح شودقرار دادن مشارکت کنندگان علیه آن فشار تحت

یند کشـف، تعقیـب، رسـیدگی،    یابد، در فراجایی که مشارکت در سیاست جنایی نمود عینی می
دو  ،هـاي واکنشـی مشـارکتی   کـار در پاسـخ   شـهروندان و بـزه  . اجرا و نظارت بر اجراي حکـم اسـت  

یند عـدالت کیفـري تـا    ها از مراحل نخستین شروع فراستند که مشارکت آناصلی ه کننده مشارکت
تـرین  در ایـن حـوزه اصـلی   . هاي متناسب با موضوع، مطلوب استو به روش تصور قابلاجراي حکم 
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است که نیازمند تعیین تکلیـف قـانونی   » سمت قانونی«چالش در مشارکت دادن شهروندان، مسئله 
دیـوان  . اسـت  کارآمـد و در حوزه محیط زیست  توجه جالبخصوص  تجربه کشور هند در این. است

بتوانـد خواهـان رسـیدگی بـه مسـئله      » مند با حسن نیـت هر شهروند عالقه« عالی هند پذیرفت که
هزینه و زمان  ازنظرو  یدسترس قابلجغرافیایی  ازنظراین محاکم باید . محیط زیستی در دادگاه باشد

هـاي غیردولتـی در ایـن خصـوص     پرداختن به نقش و جایگاه سازمان .)Lee, 2003,9-10( معقول باشند
 . نقطه عطف مباحث مشارکتی در مرحله اجراست

بـراي نخسـتین بـار، در راسـتاي      1392قانونگذار داخلی در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
با جرایم، در درآوردن قوانین محیط زیستی و مقابله  اجرا بهتحقّق مشارکت مردم و جامعه مدنی در 

تصویب این ماده هنوز با مشکالت مربـوط   باوجود ،البته. قانون مقرراتی را وضع نموده است 66ماده 
. هـاي وارده بـه محـیط زیسـت از سـوي مـردم هسـتیم       به سمت و حق درخواست جبران خسـارت 

فـال و  حمایـت از اط  ◌ٴ ینـه درزمهاي مردم نهـادي کـه اساسـنامه آنهـا      سازمان«: این ماده موجب به
نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و داراي ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث 

توانند نسبت به جرایم ارتکابی در  فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندي است، می
ح جزئـی در  دو اصال جز به. »هاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند زمینه

تواننـد   می«: به این صورت بود 1392مصوبه  موجب بهابتداي ماده، قسمت پایانی آن پیش از اصالح 
هاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهـت اقامـه    نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه

ماده نشانگر چیزي  اصالح قسمت پایانی .»دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند
جز آماده نبودن و عدم تحمل نهادهاي رسمی و درگیـر در موضـوع، در اعطـاي حقـوق مشـارکتی در      

توجـه بـه    بـا  ،البتـه . نیسـت  نهـاد  مـردم هاي راستاي مقابله با جرایم محیط زیستی، به مردم و سازمان
حتیـاط  صنایع این نحـو ا هاي مشروعیتی صاحبان هاي غیردولتی و دغدغهسازمان يناکارآمدنواقص و 

 .)1395ك علی نژاد، .براي مطالعه بیشتر ر(رسد به نظر نمی جا نا بهدر تعیین مقرره چندان 
یـک سیاسـت جنـایی     یـزي ر طـرح تواند در مراحل مختلف بازي کنـد در  کار و نقشی که می بزه

ایـن شـکل از   در موضوعات محیط زیستی دستیابی بـه  . و نیازمند بررسی است تأمل قابلمشارکتی 
کشـف   ازنظـر ها با اقداماتی تخصصی و مشارکت، با توجه به اینکه در اغلب جرایم مربوط به آلودگی

گذاران ایـن حـوزه    سیاست ،الزم است. بسیار مهم است ،جرم همراه با انواع مشکالت مواجه هستیم
کار را نیـز   هکه مشارکت بز ت و در مسیر تحقق اصل کلی مشارکتجهت دستیابی به حداکثر مشارک

هـاي کیفـري بـا مـدنظر قـرار دادن ویژگـی       به تفکیک در حوزه حقوق اداري و مقرره گیرد یبرمدر 
موضوعات و شدت و ضعف عملی ارتکابی با هوشمندي در تدوین مقررات شـکلی و مـاهوي بتواننـد    

 . کار را نیز جلب نمایند مشارکت حداکثري بزه
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  نتیجه

. و ارزشی مواجـه هسـتند   یتیمشروع حیط زیستی با مشکالت متعددهاي مگذاريها در سیاستدولت
و معتقدنـد کـه تحـت تـأثیر منـافع      بـوده  هـا بـدبین   شهروندان و محیط زیست گرایان اغلب به دولت

رویکردهاي مشارکتی در حوزه محیط زیست، براي رفع این نوع مشکالت ارزشـی  . اقتصادي قرار دارند
بیشـترین  . اسـت  یافتـه  گسـترش ایاي اقتصادي و اجتماعی آن مطرح و گیري از مزو مشروعیتی و بهره

اي کـه  هـاي ارزشـی  کننـد؛ امـا چـالش   نسبت به نظریات مشارکتی وارد می» خردگرایان«ها را چالش
هـاي محـیط   گیـري ها با آن مواجه هستند و خصوصاً اهمیت توجه به الزامات محلـی در تصـمیم  دولت

گـران   شارکتی را تسریع کرده است و امـروزه شـاهد حضـور کـنش    گرایش به سمت نظریات م ،زیستی
 . ها در حوزه محیط زیست هستیمغیردولتی در کنار دولت

یی رو بـه  امروزه، به دالیل گوناگون گرایش به سمت نظریات مشارکتی در مباحث سیاست جنـا 
با عنایت به  در حوزه سیاست جنایی محیط زیست، عالوه بر مالحظات عام مشارکتی، افزایش است؛

تـالش در راسـتاي محقـق    . این مشارکت توجیه و اهمیت بیشتري یافته اسـت  ،خصوصیات موضوع
گـران   هاي همـه کـنش  گیري از قابلیتاصل مشارکت و بهره ت و اجزايو الزاما ها شرط یشپساختن 
. ریزي یک مدل سیاست جنایی مشارکتی مفید و کارآمد استهاي محیط زیستی الزمه پیمشارکت

المللی و سپس تدریجی در گستره بین روند یککه در  گانه اصل مشارکتهاي سهپرداختن به مؤلفه
دیـدیم  . ها را بر ما روشـن سـاخت  ، نتایج پیشگیرانه و مقابله با آسیب آناند شده یتتثبملی مطرح و 

حـق   وصاًخصهاي مشارکتی جز با تحقق الزامات آن، گیري از مزایاي روشکه حرکت به سمت بهره
پذیر نخواهد بود و در ایـن مسـیر نیازمنـد مطالعـات تطبیقـی و بررسـی        دسترسی به عدالت، امکان

 . هاي الزم هستیمهاي سایر کشورها در تدوین مقررهتجربه
هـا  رغم اینکـه دولـت  به سی اصل مشارکت از این باب است کهتأکید ما بر لزوم تحقق ارکان اسا

ک خواستن از مردم در امور اجرایی، حمایت عمومی وسیعی را در خصوص که با کم اند آگاه یخوب به
انـد در جـدال بـر    هاي غیردولتی نتوانستههنوز شهروندان و سازمان آورند،اقدامات خود به دست می

همیشـه شـاهد    ،در سطح اجرایـی . قانونی به موفقیت دست یابند سر به دست آوردن حقوق اساسیِ
ري دغدغـه ضـعف   مقامات ادا. به شهروندان هستیم ینقش دهي اداري در ها و نهادهامقاومت دولت

هـا را در سـطح   دهنـد مشـارکت  در امور تخصصی و علمی را دارند و ترجیح مینظام قضایی و مردم 
در اعطاي حق دسترسی به مراجـع قضـایی   . ها محدود کنندکمک خواستن از مردم در اجراي طرح

 . شان صدمه وارد کندهاي اجراییاقدامات موازي مردم به تالش مقامات رسمی بیم آن را دارند که
توانـد خألهـاي   ها باید آگاه شوند که اعطاي حق مشارکت به شهروندانی آگاه و مطلع مـی دولت

 هـاي غیردولتـی در مـواردي ماننـد    سازمان. سازمانی در عدم امکان برخی اقدامات قانونی را پر کند
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 ،در بسـیاري مـوارد  . خـوبی بـراي نهادهـاي رسـمی باشـند      یاریگروانند تمنابع مالی، می یتکفا عدم
گیري در امور به مردم یا فراهم کردن امکان پیگیري قضایی و طـرح دعـوا بـه سـایر     سپردن تصمیم

مناقشـه سیاسـی    مـورد  ها را از عوارض یک اقدامِتواند مقامات اداري و دولتنفعان این حوزه میذي
 .هاي سیاسی برهاندو بازي ها یطلب منفعتمحیط زیست را از دام  ،چنین مدر امان نگه دارد و ه

ارکـان اساسـی آن در    ،چنین هاي محیط زیستی و همبررسی قوانین و مقررات ناظر بر مشارکت
قانونی در خصوص حق دسترسـی مـردم بـه اطالعـات محـیط زیسـتی، حـق         خألکشورمان بیانگر 

ضمانت  ،چنین دهد و همقرار می یرتأثزیستشان را تحت  هایی که محیطمشارکت در تصمیم گیري
الزم است که با تصویب قوانین حمایتی و افتراقـی بـه سـمت بـه     . اجراهاي تضمین این حقوق است

افتراقـی   شکلیِ باید توجه کرد که تصویب قوانینِ. یمبرداررسمیت شناختن حق مشارکت مردم گام 
قـوانین و مقـررات    درآوردنهاي مردمی در به اجـرا  رکتجهت تحقق هرچه معنادارتر و مؤثرتر مشا

گیـري از  حرکت به سمت بهـره  الزاماتترین  محیط زیستی، به همراه تمامی الزاماتش، گرچه از مهم
دار و سـایر ارکـان   هاي زیرین یک مشـارکت معنـا  اما بدون توجه به الیه ،هاي مردمی استمشارکت

 . دو مفید نخواهد بو کارآمد ،اصل مشارکت
ها و شـهروندان در خصـوص اعطـاي حقـوق موسـوم بـه حقـوق        البته، تنش موجود میان دولت

هـا بـه دخالـت    عالقگـی دولـت  بـی . تواند نتایج محیط زیسـتی مفیـدي داشـته باشـد    دسترسی، می
شود تا هم نهادهـاي اجرایـی سـعی    و نقش نظارتی مردم از دیگر سو، باعث می سو یکشهروندان از 

تـري سـامان دهنـد و    فات را به شکل گسترده و صحیحتخلّ ،چنین بر شرایط و هم کنند نظارت خود
هـا  هم مردم به شکل مستمر بر به دست آوردن و اجراي حقوق خود پافشـاري کننـد و از حکومـت   

  .خواستار عمل درست به وظایفشان شوند

 منابع
 فارسی) الف

لماسی .1 لدینءضیا، ا امه، رهیافت )1388( ا رن سـت مبتنـی بـر حقـوق بشـر، رسـاله       محیط زی يزیر ب
 .محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران يزیر برنامهدکتري 

مینی، فرهـاد  .2 تـی   ، بررسـی نقـش سـازمان   )1378( ا در دسـتیابی بـه    یطـ یمح سـت یزهـاي غیردول
امه نامه انیپا مشارکت مردمی، رن ، دانشـکده محـیط زیسـت، دانشـگاه     ریزي محیط زیسـت ارشد ب

 .تهران
 .، دموکراسی گفتگویی، تهران، نشر مرکز، چاپ اول)1384( اري، منصورانص .3
 .، دموکراسی، ناظر علمی جعفر کوشا، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول)1389 ( بیتهام، دیوید .4
د .5 رها ف در حقـوق       ، )1388( جم،  زیسـت  محـیط  ز  ا ي حفاظـت  بـرا محیطـی  زیسـت   دموکراسی 
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یران، رساله دکتري حقـوق  )1384( رستمی، ولی .6 ا ، سیاست جنایی مشارکتی در جمهوري اسالمی 
، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  .جزا

، سیاست جنایی مشارکتی در حوزه جرائم محیط زیستی، رساله دکتري حقوق کیفري و جـرم  )1395(علی نژاد، آذر  .7
 .حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شناسی، دانشکده

فورد مکفرسون، .8 م، تهـران،       ، ز)1376( کرا یبـرال، ترجمـه مسـعود پـدرا ندگی و زمانه دموکراسـی ل
 .نشرنی

لهموسوي، فضل .9 لملل محیط زیست، تهران، میزان، سیر تحوالت منابع حقوق بین)1385( ا  .ا
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