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 چكيده 
دموکراسي محيط زيست بر اين واقعيت استوار است که مشارکت عمومي برای حصول اطميناان از صصاميمات مرباوه باه 

مديريت منابع طبيعي و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان، مي بايست رعايت گاردد  در واقاع دموکراساي محايط 

ماست، مفهومي که بستگي به ارصقاء اصول شفاف سازی مديريت هاا و مشاارکت عماومي در صصاميم زيست نياز قوی جامعه 

گيری های محيط زيستي از سوی عموم جامعه دارد  مشارکت عمومي در خصوص پروژه های بزرگ صضمين کارآيي بيشتر 

خگويي در پروژه های بازرگ، اهميات با صرف هزينه کمتر و فرضيه های دقيق صر است   صنها راه اطمينان به شفافيت و پاس

  دادن يكسان به هر دو جنبه حفظ طبيعت و صوسعه اقتصادی است

 

 دموکراسي، محيط زيست، دسترسي آسان، مشارکت عمومي، صصميم گيری ها:کليد واژه
 

  مقدمه -0

تنها یک زمین داریم و این تنها داشته ما هم اکنون در شرایط بحرانی محیط زیستی به سرر مری برردی سریار  مرا زمرین در پهنره 

از فعالیت های بشری قرار گرفته و دامنه تخریب هرا هرر روز بیشرتر مری شرودی در واقره ادامره رونر   حاصلوسیعی تحت اثرات مخرب 

 ش  تا حیات در این کر  خاکی در آین   برای ساکنان آن بسیار دشوار گرددی  تخریب فعلی محیط زیست، باعث خواه 

از دهه های گذشته تا کنون، هموار  اختالف نظرهای ج ی بر سر برخی از طرح های مخرب محیط زیست، بین مردم محلی 

یجاد ساختارهای ج ی  مشارکتی، تغییراتی حاضر در تالش است تا با ا و مسئولین طر حها و دولت ها وجود داشته استی  از این رو نسل

چهارچوب چنین تصرمیم سوال مهم این است که محیط زیستی فراهم آوردی ولی  باالیرا در تصمیم گیری  طرح هایی با دامنه تخریب 

 م آشرنایی مرردم فا به لحاظ عرمورد مناقشه بین مردم و دولت صر گیری در بین عموم جامعه بای  چگونه باش  تا نه از اجرای طرح های

 یبا طرح ها جلوگیری گردد، و نه آنچنان که  اعتراضات به حق مردم در مورد اثرات طرح نادی   گرفته شود

 

 بيان مسئله -2

رح هرا کره مرورد اخرتالف نظرر برین توجه به نظرات گرو  های محیط زیستی و عموم مردم در خصوص اجرای برخی از ط

  .خواسته بسیاری از دوست اران محیط زیست استم و دولتهاست، سالهاست که مرد

mailto:chor.sadri@gmail.com


 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»لين اجالس او
 0931اسفند  01وزارت نيرو، 

 

اینگونه بیان کرد:  بهترین را  بررای حرل و فصرل مسراحل محریط زیسرت، را  این ه ف 2، اصل دهم اعالمیه ریو2991در سال 

ی در سطح ملی، هر فرد بای  به اطالعات مربوط به محیط زیسرت کره ]5[مشارکت کلیه شهرون ان در سطوح مناسب تصمیم گیری است

 در اختیار مقامات بود  دسترسی داشته و فرصت شرکت در فرآین  تصمیم گیری را دارا باش ی 

بره افریایس سرطح دسترسری شرهرون ان بره  1001در سرال  1، در کنوانسیون محریط زیسرتی آرهرو د  سال پس از بیانیه ریو

در  زیستی و  مشارکت عمومی در تصمیم گیریها در پروژ  های عمرانی که تراثیر برر محریط زیسرت دارنر  اشرار  شر یاطالعات محیط 

که هر فردی حق دارد از اق امات محیط زیستی مطله شر   و در تصرمیم گیریهرای  بخشی از متن نهایی بیانیه این کنوانسیون آم   است

راتیرک اسرتی برا اراحره یرک ر مفهوم گسترد  تر یک عملکرد دموکمی به نهادها بود  و داین متن کلی  اعتماد عمو یآن مشارکت نمای 

جایگا  مناسب در بحث های محیط زیست به شهرون ان، مطابق با الیامات شفاف سازی و نیدیکی شهرون ان به دولتها، مفهوم م یریت 

یط زیسرتی بخشری از مفهروم دموکراسری محریط زیسرتی عمومی به ارمغان خواه  آم ی این حق تصمیم گیری افراد در طررح هرای محر

  (ی5است)

دموکراسی محیط زیست شامل پاسخگویی شفاف دولت و تصمیم گیری مردم در مورد فعالیت هرایی اسرت کره برر کیفیرت 

به بیان واضح تر، دموکراسی محیط زیسرت امرروز  یرک اصرل حکرومتی در بخرس هرای   زن گی و محیط اطراف انها تاثیر می گذارد

اجرایی توسط مجموعه ای از قوانین دادرسی است که اطمینان می ه ، اطالعات و مشارکت های عمرومی در تصرمیم گیریهرای محریط 

ارکت عمرومی بررای حصرول اطمینران از (ی در واقه، دموکراسی محیط زیست بر این واقعیت استوار است که مشر3زیستی لحاظ گردد)

 تصمیمات مربوط به م یریت منابه طبیعی و پاسخ مناسب و منصفانه به منافه شهرون ان، رعایت شودی 

 سه اصل مهم دموکراسی محیطی زیستی شامل سه نوع حقوق است که به طور متقابل تقویت می شود:

 محیط زیستی حق دسترسی آزاد به اطالعات در ارتباط با کیفیت مساحل 

 حق مشارکت کامل در تصمیم گیری 

 5[حق ادعای اجرای قوانین محیط زیستی و یا جبران خسارت[  
 

ب ون احقاق این حقوق،  تبادل اطالعات بین دولت ها و عموم مردم وجود ن اشته و تصمیم گیری در خصوص پرروژ   مسلماً

هستن ، با تنس مواجه خواه  بودی  بنابراین مهمترین گام  دولت هان مردم و هایی که به دلیل اثرات وارد  بر محیط زیست محل مناقشه بی

جهت ایجاد یک مبنای قانونی قوی برای نقطه شروع مشارکت عمومی در تصمیم گیریهرای محریط زیسرتی در طررح هرا، عبارتسرت از  

حال بای  به این نکته نیی اشار  داشت که آیا در جوامعی با قوانین ضرعی  محریط   شناخت، حمایت و اجرای دموکراسی محیط زیستی

، علت ایجاد اعتراضات محیط زیستی و در واقه تنس های اجتماعی در طرح ها، ناشی از  ضع  تی و ع م قاطعیت در اجرای قانونزیس

حیط زیست؟ یعنی اگر اجرای صرحیح قروانین محریط در اجرای قوانین موجود محیط زیستی کشور است یا در ع م وجود دموکراسی م

 زیستی رعایت گردد، آیا می توان  مانعی بر سر را  شکل گیری تنس های اجتماعی طرح باش ؟ 

                                                           
1 Rio 

2 Arhous 
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 مشارکت مردمي در صصميم گيری ها

نیاز دارن  برا برای دستیابی به این حق آنها مردم حق شرکت در تصمیم گیریهایی را دارن  که تاثیر بر محیط زیست آنها داردی 

دسترسی به اطالعات طرح ها، امکان تصمیم گیری در مورد طرح را براسا  شناخت ماهیت آن طرح داشته باشن ی این شناخت ماهیرت 

از طرح البته مورد سوال بسیاری از کارفرمایان استی ب ین شکل که در مورد پروژ  های پیچی   چه سطوحی از مردم می تواننر  برا چره 

 ؟]4[ی  از مساحل مختل  مربوط به پروژ  در فرآین  تصمیم گیری شرکت داشته باشن پیشینه درک

تضمین ش   شامل حرق دسترسری عمرومی بره اطالعرات، مشرارکت  "حقوق دسترسی"مشارکتی معنی دار است که از طریق 

پاسخگویی به تصمیم گیری عموم مردم ی این سه رکن، کلی  فراگیر و شفاف عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به ع الت، تحقق یاب 

 ی ]3[در مساحل موثر بر محیط زیست هستن ، مفهومی که ما دموکراسی محیط زیست می نامیم

در واقه دموکراسی محیط زیست از ایجاد چالس های قانونی جلوگیری می کن ی شای  از بیرگترین کابوسهای م یریتی برای 

ی  دسترسی به اطالعرات، انگیری  و قر رت بخشری ن بره ]2[و اعتراض به اجرای پروژ  باش  مجریان طرح های عمرانی نارضایتی عمومی

مردم در مشارکت در واقه یک شیو  آگاهانه برای کاهس اختالفات  استی تصمیم گیری مشارکتی باعرث افریایس توانرایی دولرت بره 

و بهبود پذیرش و انطباق با تصرمیم گیریهرای محریط زیسرتی پاسخگویی به نگرانی ها و خواسته های عمومی، به منظور ایجاد اتفاق نظر 

 ی ]3[است

نمونه هایی از این چالس های ج ی را در طرح های مربوط به منابه آب از قبیل س سازی و انتقرال آب در کشرور شراه یمی 

ی از ابهامات در خصوص تنس هایی که هموار  از پس پرسس هایی در مورد چرایی و چگونگی اجرای طرح آغاز ش   و تا پرسس های

اثرات اجرای طرح بر محیط زیست منطقه و همچنین جوامه درگیر طرح ادامه می یاب ی پرسس هایی کره برا عر م پاسرخ مسرئولین قرادر 

از نمونه های حاضر در کشور میتوان به طرر حهرای انتقرال آب در هستن  تا مرز یک تنس اجتماعی منطقه ای و گا  ملی نیی پیس رون ی 

  ، سیمر  و داریان اشار  کردی3و شمال کشور، همچنین به س های خرسان غرب 

 اسرت ایرسری   برداری بهر  به هایطرح از گاهی هانگرانی بلکه، نیست مطالعه دست در هایپروژ  اجرای از فقط هانگرانی

 از ایهالره در منطقره مرردم و زیستمحیط فعاالن برای هاطرح این آین   و نش   دی   آنها در خوبی به زیستمحیط بر وارد  اثرات که

 است، مانن  س  گتون ی مان   باقی ابهام

 

 پيامدهای سياستي در مشارکت مردمي در صصميم گيری های محيط زيستي

مقررات دسترسی به اطالعات زیست محیطی در طرح ها می توان  به شکل های گوناگونی تعری  شودی این مقرررات رابطره 

با قوانین جاری هر کشوری داردی در اصل بای  دی  آیا پیس زمینه های قانونی دستیابی به دموکراسی محیط زیسرت در قروانین مستقیمی 

و اق ام در جهرت  ط ضع  در قوانین محیط زیستی کشورکشور فراهم ش   است؟ این پیس زمینه ها می توان  در وهله اول به یافتن نقا

ا تغییر قوانین محیط زیستی و اطمینان از اجرای کامل آنها بتوان از تنس های اجتماعی طررح هرا کاسرتی رفه آنها باش ی در اصل شای  ب

دسترسی به اطالعرات محریط زیسرتی مسرتلیم صمیم گیری های محیط زیستی نیستی البته این به معنی نادی   گرفتن حق رای مردم در ت

 ی ]1[لیل داد  ها و انتشار اطالعات می باش جمه آوری فعاالنه اطالعات از طریق دولت، تجییه و تح
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در عین حال بسیاری از اطالعات درخواستی را میتوان از طریق نهادهای رسمی محیط زیست  هر کشور درخواست کرردی در 

ود در بسیاری از ابهامات برطرف خواه  ش  و این خ  اصل در صورت مطالعه گیارشات محیط زیستی توسط مردم و یا نماین گان آنها،

درک متقابل از طرح ها بین دولت و مردم بسیار موثر خواه  بودی در اصل نهاد رسمی محیط زیستی هر کشور با پاسرخ دهری مناسرب و 

کارشناسی به پرسس های طرح ش   از سوی مردم با توجه به گیارشات محیط زیستی دریافت ش   از مجری طرح، نشست های برگیار 

 می توان  نقس مهمی در کاهس تنس های اجتماعی طرح ها داشته باش ی  ش   و جلسات فنی کارشناسی

در کتاب دموکراسی محیط زیست، مارگاریت بوتلت و ژولیت الویه ضمن پرداختن به تاریخچه بحث برر سرر ایرن موضروع، 

ی مطرح می نماین  ب ین پرسشهایی را در خصوص اصل مشارکت عمومی در محتوا و اثر بخشی آن در ارتباط با پروژ  های محیط زیست

مضمون که:  آیا اجرای پروژ  انتظارات جامعه م نی را برآورد  مری سرازد و بره ویرا  برا بخشرهای مررتبط برا آن مطابقرت دارد؟ اصرل 

چگونه فراتر از قانون، انجمن ها و یا تشکل هرا مری تواننر  در  ؟]6[مشارکت آیا یک محتوای نظری واقعی است یا یک محتوای علمی

تصمیم گیریهای محیط زیستی مشارکت داشته باشن ؟ در اصل چگونه گرو  هرای مختلر  مرردم در ایرن تصرمیم گیرری شررکت داد  

ی در مرورد طررح تصرمیم شون ؟ و دایر  افراد شرکت کنن   در تصمیم گیری پروژ  در چه سطحی تعری  خواه  ش ؟ یعنی افراد محل

 گیری خواهن  کرد و یا در سطح ملی این اخذ نظرات صورت خواه  گرفت؟

 

 نتيجه گيری -9

، زیسرتمحیط مرنظم های پایس نتیجه و زیستیمحیط گیارشات دادن قرار دستر  در و هاطرح ابعاد اراحه در دولت شفافیت

 بره شروع دربار  زیستمحیط سازمان م یران گویی پاسخ ع م مثال طور بهی ده  کاهس را اختالفات و هانگرانی زیادی ح  تا توان می

 به نسبت مردم سازی اعتماد بی در توان می نیرو وزارت سوی از گتون  س  زیستیمحیط گیارشات اراحه ع م یا شفارود س  اح اث کار

 از زیرادی حر  ترا توانر می زیسرتیمحیط اطالعرات بره آسران دسترسری سراد  حل را ی باش  مؤثر بسیار زیستیمحیط شعارهای و دولت

 یبکاه  زیستیمحیط مساحل سر بر جامعه موجود هایتنس

دسترسی آسان به اطالعات گیارش های مورد مناقشه میتوان  از طریق اراحه خالصه گریارش ارزیرابی اثررات محریط زیسرتی، 

نقشه های مح ود  جغرافیایی طرح، خالصه ای از توجیه اقتصادی و اجتماعی باش ی عالو  بر آنکه اخذ نظرات مردم محلی از طریق نظر 

و معرفی طرح به شکل حضوری در جوامه محلی تحت تراثیر مری بره سرواالت مرردم محلری در  سنجی بین گرو  های مختل  ذینفعان 

 مورد طرح ها پا  خهای مناسبی را اراحه ده ی 

شای  اعطای یک فرصت به مردم جهت اراحه نظرات آنها قبل از شروع ساخت و ساز پرروژ  و یرا ترامین هیینره بررای بررسری 

شارکت عمومی در تصمیم گیریهای محیط زیستی باش  و در نتیجه از فشارهای اجتماعی احتمالی گیینه های دیگر، شروع خوبی برای م

 در آین   طرح ها بکاه ی 
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