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1دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست ،حقوق محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2استاد دانشکده مدیریت ،علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران ،ایران
 3استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1400/06/22 :؛ تاریخ تصویب)1400/07/07 :

چکیده
با وجود قدمت تدوین قوانین محیطزیستی در ایران وضعیت محیطزیست بر اساس اهداف چشمانداز و سیاستهای کلی محیطزیست به
گواهی شاخصهای معتبر بینالمللی مطلوب نیست .این مقاله دو هدف اصلی را دنبال نموده است که یک بیانگر مهمترین چالشهای
سیاستگذاری محیطزیست در ایران در مرحله ارایه راهحل است و دوم این که اولویتبندی چالشها را شامل میشود .جهت دسترسی به
هدف اول افراد با نمونهگیری گلوله برفی از مدیران ارشد و میانی حوزه محیطزیست کشور در قوای سهگانه و نیز اساتید دانشگاه و
دانشجویان دوره دکتری سیاستگذاری (علوم سیاسی) و گرایشهای مختلف محیطزیست و مدیریت انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه
باز پاسخ مورد سوال قرارگرفتند که در نهایت  6چالش عمده سیاستگذاری مشخص شد ،در فاز دوم از آنجا که هدف محدود نمودن
موضوعات بود ،دادهها بر حسب فراوانی به صورت نزولی مرتب و گویههایی که مورد وفاق حداقل  50درصد پرسششوندگان بودند تفکیک
شدند .در مرحله بعد دادههای پرتکرار در قالب پرسشنامه بسته تنظیم و به منظور اطمینان از روایی مورد مصاحبه  5نفر متخصص واقع شد
و با ضریب اعتماد (آلفای کرونباخ )  0/9مورد تایید قرار گرفت در نهایت پرسشنامه نهایی در اختیار  400نفر از صاحبنظران قرار گرفت تا
گرایش خود را انتخاب نمایند طبق نتایج به دست آمده از تحلیل کمی چالش «در سطح ملی و محلی ،گروههای خاص اقتصادی و سیاسی
در ارایه راهحلهای محیطزیستی اعمال نفوذ زیادی دارند» با رتبه  5/31از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار بود که این خود قابل
بحث میباشد.

کلید واژهها :سیاستگذاری محیطزیست ،حقوق محیطزیست ،برنامهریزی محیطزیست ،طرح تحقیقاتی اکتشافی
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سرآغاز
چشمانداز ایران در سال  1404تبدیل شدن به اولین کشور منطقه
در شاخصهای مهم و مختلف از جمله محیطزیست مناسب
استSecretariat of the Expediency Discernment) .
 .(Council, 2015با وجود اقدامات تقنینی مناسب از اصل 50
قانون اساسی جمهوری اسالمی تا سیاستهای کلی محیطزیست
ابالغی مقام معظم رهبری وضعیت شاخصهای محیطزیست
ایران نزولی است .در مقام مقایسه در شاخص عملکرد
محیطزیست رتبه ایران در جهان در سال  105 ،2016و در بین
 24کشور هدف چشمانداز  18است که نسبت به سال  2006به
ویژه در زیر شاخص منابع آب افت داشته است )Country
.(rankings on the EPI, 2016
در ایران سرانه ظرفیت زیستی  0/9و ردپای اکولوژیک 2/1
است .به عبارت روشن میزان مصرف منابع زیستی و تاثیر آن بر
محیطزیست بیش از دو برابر ظرفیت زیستی کشور است .سرانه
انتشار  CO2در جهان حدود  4/9تن در سال و در ایران  7/7تن
است .ایران جزو  10تولیدکننده نخست  CO2در جهان است که
حدود  1/84درصد  CO2جهان را تولید میکند؛ در حالی که
ردپای کربن باالترین سهم در ردپای اکولوژیک را دارد .ایران
باالترین نرخ ردپای آبی در بین کشورهایی با جمعیت باالی 5
میلیون نفر را دارد که تقریبا معادل  589متر مکعب در سال است
) .(Footprint calculator, 2016این تصویر هشداردهنده از
وضعیت محیطزیست در مقایسه با قوانین و سیاستهای پیشرو
در این حوزه از جمله مسایلی است که لزوم بررسی و تغییر در
چرخه سیاستگذاری در نظام محیطزیست کشور را بیش از پیش
مشخص می نماید
پژوهشگران سیاستگذاری عمومی گونههای متفاوتی از مراحل
چرخه سیاستگذاری را در قالب مدل  7 ،5و  9مرحلهای ترسیم
نموده اند .هاولت و رامش این مراحل را در قالب  5مرحله
دستورکارگذاری ،شکلگیری ،تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی
طبقهبندی کردهاند ) .(Howlett & Ramesh, 2009مونیر
قایل به سه مرحله تدوین ،اجرا و مشاهده نتایج است .لستر مدل
 6مرحلهای ترسیم نموده است که دستورکار ،تدوین ،اجرا،
ارزیابی ،تغییر و پایان را در برمیگیرد .این مراحل را در قالب
تنظیم مسئله ،پیدا کردن راهحلها ،پیشبینی محیط آینده،
مدلسازی اثرات راهحلها و ارزیابی راهحلها میباشد )Hughes,

. (2005
از پژوهشگران ایرانی الوانی و شریفزاده از منظر رشته مدیریت
خطمشیگذاری عمومی قایل به مراحل شناسایی مساله ،انعکاس
به سازمان عمومی ،دستورکار گذاری ،تنظیم خطمشی ،اجرا و
ارزیابی هستند ((Alwani & Sharifzadeh, 2008
)2008) Gholampour Ahangar & Qolipour؛ مراحل
فرآیند سیاستگذاری را به صورت دستور کارگذاری ،تجزیه و
تحلیل ،گزینهسازی ،انتخاب گزینه ،طراحی سیاست ،اجرا و به
کارگیری ،ارزیابی و خاتمه بیان میکندMalik Mohammadi .
( )2015مراحل دستورکار ،تدوین ،اجرا ،ارزیابی ،تغییر و پایان
سیاست را تفکیک مینماید )2009( Vahid .همسو با چارلز
جونز قایل به  5مرحله شناخت مشکل و قرار گرفتن در دستور
کار ،ارایه راهحلها ،تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی است.
در این پژوهش با توجه به ویژگیهای بخش محیطزیست در
ایران و نیز کاهش ابهام و تسهیل فهم پرسشنامه توسط کلیه
پاسخگویان ،مدل  5مرحلهای جونز جهت بررسی فرآیند
سیاستگذاری محیطزیستی برگزیده شده است ( Vahid,
 )2009جونز به صورت ایدهآل تیپیک عملکرد دولت و
تصمیمگیران را به پنج مرحله به هم وابسته ذیل تقسیم میکند:
• مرحله شناخت مشکل و قرار گرفتن مشکل در دستور کار
حکومت
• مرحله ارایه راه حلها
• مرحله تصمیمگیری
• مرحله اجرا
• مرحله ارزیابی
این مقاله به طور خاص بر چالشهای مرحله دوم از چرخه
سیاستگذاری عمومی متمرکز می شود .بعد از شکل گیری
دستورکار فرآیندی دو مرحلهای در سیاستگذاری آغاز میگردد.
در مرحله اول به ارایه پیشنهاد برای اقدام در عرصه عمومی
پرداخت می شود و در مرحله دوم به پیشنهاد مشروعیت داده
شده و سیاست جنبه تقنینی مییابد .برخی از پژوهشگران
این دو مرحله را در قالب یک مرحله و به صورت
تصمیمگیری ( )Shafritz&Break, 2012صورتبندی و اتخاذ
سیاستها ( )Ashtarian, 2007و تدوین سیاستها
( )MalikMohammadi, 2015در نظر میگیرند .در این
پژوهش به پیروی از چالز جونز این دو مرحله مجزا شدهاند .به
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این ترتیب مرحله دوم از چرخه سیاستگذاری عمومی ارایه
راهحل است و مشروعیتبخشی به یک راهحل و اخذ تصمیم در
مرحله سوم و مجال دیگر قابل بررسی است .در مرحله ارایه
راهحل تنظیمکنندگان راهحل به شرح و بسط مجموعه اعمال
پیشنهادی مناسب و قابل قبول برای مواجهه با مسایل عمومی
میپردازند .تنظیمکنندگان راهحل ممکن است از قوه مجریه ،قوه
مقننه ،گروههای ذی نفع خصوصی یا ترکیبی از آنها باشند
) .(Jones, 1970مرور منابع ندارد و ضعیف است و باید مطالعات
اضافه شود
آنچه سبب میشود یک کشور به دنبال محیطزیست سالم باشد
سیاستهای داخلی آن کشور است .بنابراین ،این سواالت در
ذهن متبادر میگردد که کدام یک از ویژگیهای کشور با
عملکرد باالی محیطزیستی مرتبط است؟ بدیهی است که این
سیاستها از نظر کاربردی بسیار اهمیت دارد .زیرا ،کنترل
محیطزیست صرفا واکنشی به مشکالت محیطزیستی نیست،
بلکه نتیجه یک فرایند سیاسی است که در کشورهای مختلف
تفاوتهای اساسی دارد .بازیگران ،نقاط قوت و ایدئولوژیهای
نسبی آنها ،محدودیتهایی که تحت آن فعالیت میکنند و
ساختار نهادی بین دولتهای ملی تفاوتهای متمایزی دارند و
بنابراین سیاستهای محیطزیستی آنها نیز متفاوت است
)) Schulze & Kammerlanders, 2021
این مقاله به دنبال پاسخگویی به دو سوال مشخص است نخست
آن که مهمترین چالشهای سیاستگذاری محیطزیست در ایران
در مرحله راهحل گزینی کدام است و این که کدام یک دارای
اولویت باالتری نسبت به بقیه میباشد.
 )2004( Maknoonدر مقالهای با عنوان «ارزیابی محیطزیستی
راه هدایت توسعه پایدار» به بررسی نقش ارزیابی محیطزیست در
تحقق توسعه پایدار پرداخت و اذعان داشت که توسعه کشورها بر
اساس تدوین راهبردها ،سیاستها و برنامههای بلند مدت و کوتاه
مدت صورت میگیرد  )2011( Farahani& Kamaliدر رساله
دکتری خود توسعه پایدار را مرجعیت نوین توسعه در جهان
میداند و معتقد است تحقق توسعه پایدار در درجه اول مستلزم
شناخت دقیق این پدیده و در درجه دوم شناخت جدیدترین
روشهای تحلیل و مدلهای اجرای سیاستهای توسعه در
کشورهای هم سطح است .در پژوهش انجام شده توسط
 )2008(Nooriبا عنوان «لزوم ارتقای جایگاه مدیریت
محیطزیست در برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
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فرهنگی کشور در راستای توسعه پایدار» به بررسی جایگاه
مدیریت محیطزیست در برنامههای توسعه در قبل و بعد انقالب
اسالمی ایران پرداخته شده است و در انتها به لزوم ارتقا جایگاه
مدیریت محیطزیست اشاره نموده و تدوین راهبردها و تبیین
سیاستها و برنامههای کوتاه و بلندمدت را از جمله ارکان اساسی
توسعه فراگیر همه جانبه و هدفمند در کشورها میداند .در
پژوهشی که توسط  )2016( Molaee & Kashefبا عنوان
«لزوم تعیین اهداف برنامههای توسعهای در بخش کشاورزی بر
مدار توسعه پایدار» انجام شد؛ نشان داده شد که در ایران
بیتوجهی به خسارات محیطزیستی تداوم توسعه را به خطر
انداخته است.این امر ناشی از در نظر گرفتن رشد اقتصادی به
صورت افزایش تولید ناخالص ملی به هر طریق ممکن به جای
توسعه اقتصادی که مفهوم بسیار جامعتر و گستردهتر از رشد
اقتصادی دارد ،میباشد .در توسعه اقتصادی تمام مولفههای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میبایست در نظر گرفته شود؛ تا
به سمت توسعه پایدار سوق نماید.
 )2005( Kellyبه بررسی و مقایسه سیاست آب و هوایی دو
کشور انگلستان و آلمان در زمینه ابزارهای سیاستی جدید پرداخته
و نقاط ضعف و قوت آن را بیان میکنند .
طبق مطالعات  )2017( Clementدر سالهای اخیر دولت هلند
طیف وسیعی از استراتژیها را با اهداف بلند پروازانه در خصوص
طرحهای تجارت گازها پیش برده که تعهد خود را برای مقابله با
تغییرات آب و هوایی تقویت کند.
در کتاب  )2008( Greenbergبه تجزیهوتحلیل سیاستگذاری
محیطزیست پرداخته شده است .به نظر نویسنده ،علوم و فناوری
خوب برای سیاست خوب الزم است؛ اما آن را تضمین نمیکند.
علم خوب برای درک ما از علل و تاثیرات تغییرات آب و هوا,
توسعه استراتژیهای معقول برای کاهش خطرات و معضالت
محیطزیست ضروری است ،با این حال سالها از پیمان کیوتو
میگذرد که یادآور این نکته است که عواملی بسیار فراتر از علم،
نقص کلیدی را در اتخاذ و توسعه سیاستهای جدید ایجاد
میکند.
 )2010( Wang et alبه سیاستهای چین در مقابله با
مشکالت محیطزیست پرداخته است .سیاستهای چین در
حفاظت از محیطزیست از بعد از دهه  70به  5مرحله تقسیم شده
است .با این وجود تخریب اکوسیستم و مشکالت محیطزیستی
همچنان معضلی است که اقتصاد ملی و سالمت مردم را تحت
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تاثیر خود قرار داده است .چین از آغاز قرن حاضر اقداماتی را
جهت بهبود توسعه اقتصادی و تشدید سیاستهای حفاظت از
محیطزیست به اجرا رسانده است.
 )2016( Boutig & bernaoeدریافتند که دموکراسیها در
مقایسه با سایر رژیمهای سیاسی بیشتر متعهد به انجام اقدامات
محیطزیستی در قبال تغییر اقلیم واکنش نشان میدهند.
 )2012( Spenserدر پژوهش خود به سیاستهای بلند مدت در
حوزه محیطزیست میپردازد .نویسنده پس از تعریف چالشهای
سیاستگذاری بلند مدت ،سه سوال چالش برانگیز برای تحقیقات
آینده ارایه میدهد .1 :آیا دموکراسیهای حاکم به خوبی برای
کنار آمدن با چالشهای سیاستهای بلند مدت مناسب هستند؟
 .2آیا اقدامات کنونی برای کاهش خطرات و انطباق با
چالشهای محیطزیست کافی است؟  .3در آخر به مساله تعهد
معتبر برای مسایل مربوط به سیاستگذاری بلند مدت و
آیندهنگری علمی و گزینههای طراحی آن میپردازد.
 )2021( Korouerبیان میدارد از سال  ،1973کمیسیون
برنامههای چند ساله اقدام محیطی ( )EAPرا صادر کرده است
که پیشنهادات و اهداف قانونی آینده برای سیاستهای
محیطزیست اتحادیه اروپا را مشخص می کند .در سال ،2013
شورا و پارلمان هفتمین  EAPرا برای دوره تا  2020تحت عنوان
«زندگی خوب ،در محدوده سیاره ما» تصویب کردند .بر اساس
تعدادی از ابتکارات استراتژیک ،این برنامه نه هدف اولویت دار را
تعیین می کند ،از جمله :حفاظت از طبیعت ،انعطاف پذیری
اکولوژیکی قویتر؛ رشد پایدار ،کم مصرف و کم کربن؛ و مبارزه
با تهدیدهای مرتبط با محیطزیست برای سالمتی .این برنامه
همچنین بر لزوم اجرای بهتر قوانین محیطزیستی اتحادیه اروپا،
علم روز ،سرمایه گذاری و ادغام جنبههای محیطزیستی در سایر
سیاست ها تاکید می کند
 )2021( Kammerlander & Schulzeدر مقالهای تحت
عنوان همبستگی سیاسی -اقتصادی سیاستهای محیطزیستی
در تالشند که به سواالتی چون عملکرد محیطزیستی چه
ارتباطی با نظام سیاسی هر کشور دارد ؟ به طور خاص ،آیا جهانی
شدن منجر به تخریب محیطزیست میشود؟ نقش دموکراسی در
عملکرد محیطزیست و انجام آن در کشورها چیست بنابراین ،به
این نتیجه رسیدند که در واقع دولتهای با سیاستهای چپ گرا،
نسبت به دولتهای راستگرا ،بیشتر به محیطزیست اهمیت
مـیدهند اما دولتهـای مـرکزگـرا به وضـوح باالتـرین عملکرد

محیطزیستی را دارند .
مواد و روشها
با توجه به ماهیت موضوع از میان رویکردهای پژوهشی ،رویکرد
تلفیقی و طرح تحقیقاتی اکتشافی برگزیده شد .در این
صورتبندی طرح پژهشی ،گردآوری و تحلیل دادهها ابتدا به
صورت کیفی و سپس کمی صورت میگیرد و در نهایت یکجا
تفسیر میشود .کاربرد عمده این نوع طرح پژوهشی در خصوص
بررسی عمی ق و یا جدید موضوعاتی است که پژوهشگر در
خصوص آنها فاقد چارچوب راهنما و ابزار سنجش است
).(Creswell, 2003
در مرحله اول گویهها از طریق طراحی ،توزیع و تحلیل پرسشنامه
باز استخراج شدند .در فاز اول از  50پرسششوندگان خواسته شد
تا در هر یک از مراحل پنجگانه سیاستگذاری محیطزیست 5
مورد از مهمترین چالشها را ذکر نمایند .این افراد به شیوه
نمونهگیری گلوله برفی از مدیران ارشد و میانی سابق و کنونی
حوزه محیطزیست کشور در قوای سهگانه و نیز اساتید مبرز
دانشگاه و دانشجویان صاحب نظر دوره دکتری سیاستگذاری
عمومی و گرایشهای مختلف محیطزیست و مدیریت انتخاب
شدند.
در فاز دوم از آنجا که هدف محدود نمودن موضوعات به منظور
افزایش عمق مباحث بود؛ دادهها بر حسب فراوانی به صورت
نزولی مرتب و گویههایی که مورد وفاق حداقل  50درصد
پرسششوندگان بودند تفکیک شدند.
در فاز سوم دادههای پرتکرار در قالب پرسشنامه بسته تنظیم شده
و به منظور اطمینان از روایی با  5نفر از افراد متخصص مصاحبه
و اصالح شد .سپس مطالعه راهنما انجام و طی آن پرسشنامه
توسط  15نفر از جامعه آماری تکمیل شد و پس از آن برای
سنجش ضریب قابلیت اعتماد بر اساس تکنیک هماهنگی درونی
گویهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
برای پایا قلمداد کردن یک ابزار 0/7 ،آلفای کرونباخ الزماست
) .(Kalantary, 2003ضریب قابل اعتماد گویههای پرسشنامه
این مقاله  0/9است که از نظر آماری بیانگر قابلیت اعتماد
پرسشنامه در حد قابل قبول است.
در فاز چهارم پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه،
پرسشنامه نهایی در اختیار  400نفر از صاحبنظران ،اعضای
هیأت علمی و مدیران و سیاستگذاران دخیل در حوزه
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محیطزیست که نمونه از جامعه آماری 4820نفری اساتید و
خبرگان و مسئولین با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و با
استفاده از فرمول کوکران اتخاذ گردید ،قرار گرفت و از آنها
خواسته شد تا گرایش خود را از میان حاالت پنجگانه مقیاس
لیکرت انتخاب نمایند.
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نتایج و یافتهها
در جدول ( )1گزارش توصیف فراوانی و درصد گویهها که بیانگر
مهمترین چالشهای سیاستگذاری محیطزیست در جمهوری
اسالمی ایران در مرحله ارایه راهحل میباشد مشخص شده است.

جدول ( :)1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد اهمیت گویههای «چالشهای مرحله راهحل گزینی»
کامالً

گویه
 -1فقط چرخه بسته و محدودی از کارشناسان و صاحبنظران
محیطزیست مورد مشورت قرار می گیرند.
 -2کمبود بودجه بخش محیطزیست سبب میشود ،راهحلهای بهترین
از میان بدترینهای ممکن باشند
 -3به علت کمبود و یا فقدان آمار و اطالعات دقیق ،تخمین هزینهها و
منفعتها به سختی و با دقت کم و انحراف زیاد صورت میگیرد
 -4در سطح ملی و محلی ،گروههای خاص اقتصادی و سیاسی در ارایه
راهحلهای محیطی اعمال نفوذ زیادی دارند
 -5پژوهشهای کاربردی محدودند و جایگاه ضعیفی در ارایه راهحلها
سیاسی دارند
 -6در ارایه راهحل ها توجه کافی به نقش مردم و رسانهها نمیشود

پس از شناخت مشکل ،کارگزاران حکومتی به بررسی آن پرداخته
و سعی در ارایه پیشنهادهایی برای حل مشکل میکنند .آنها در
این ارتباط به رایزنی با بازیگران اجتماعی میپردازند و به دنبال

کامالً
مخالف

جمع
Sum
400

موافق

بینابین

مخالف

فراوانی

48

176

112

32

32

درصد

12

44

28

8

8

100

فراوانی

48

240

40

24

48

400

درصد

12

60

10

6

12

100

فراوانی

112

144

96

16

32

400

درصد

28

36

24

4

8

100

فراوانی

112

176

112

-

-

400

درصد

28

44

28

-

-

100

فراوانی

72

232

32

16

48

400

درصد

18

58

8

4

12

100

فراوانی

48

192

112

16

32

400

درصد

12

48

28

4

8

100

موافق

جلب حمایت آنها در خصوص راهحلهای مورد نظرشان میباشد.
جدول ( )2رتبهبندی چالشهای مرحله ارایه راهحل به
تصمیمگیران را به ترتیب نزولی نشان میدهد.

جدول( :)2رتبه بندی اهمیت گویههای «چالشهای مرحله ارایه راه حل»
گویه ها
در سطح ملی و محلی ،گروههای خاص اقتصادی و سیاسی در ارایه راهحلهای
محیطزیستی اعمال نفوذ زیادی دارند.
پژوهشهای کاربردی محدودند و جایگاه ضعیفی در ارایه راهحلهای سیاستی
دارند.
به علت فقدان یا کمبود آمار و اطالعات دقیق،تخمین هزینهها و منفعتها به
سختی و با دقت کم و انحراف زیاد صورت میگیرد.
کمبود بودجه بخش محیطزیست سبب میشود ،راه حلها بهترین از میان
بدترینهای ممکن باشند.
در ارایه راه حلها توجه کافی به نقش مردم و رسانه ها نمیشود.
فقط چرخه بسته و محدودی از کارشناسان و صاحبنظران محیطزیست مورد
مشورت قرار میگیرند.

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

نمونه

نمره

نمره

رتبه

400

3

5

5/31

400

1

5

5/06

400

1

5

4/82

400

1

5

4/39

400

1

5

4/05

400

1

5

3/89
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با توجه به اطالعات جدول گویه «در سطح ملی و محلی،
گروههای خاص اقتصادی و سیاسی در ارایه راهحلهای
محیطزیستی اعمال نفوذ زیادی دارند» با رتبه  5/31از اهمیت
بیشتری نسبت به سایر گویهها برخودار است .این درحالی است
که گویه « فقط چرخه بسته و محدودی از کارشناسان و
صاحبنظران محیطزیست مورد مشورت قرار میگیرند» با
رتبه 3/89کمترین اهمیت را نسبت به سایر گویهها دارد.
با وجود قدمت اقدامات تقنینی در حوزه محیطزیست در ایران،
وضعیت محیطزیست کشور به گواهی «شاخص عملکرد
محیطزیست» با هدف «محیطزیست مطلوب» در سند چشمانداز
 1404فاصله قابل توجهای دارد .در جستجوی چرایی این
وضعیت نگارندگان مقاله از منظر سیاستگذاری عمومی و با
استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و پرسشنامه به احصاء مهمترین
چالشهای سیاستگذاری محیطزیست در قالب مدل چرخهای
پرداختهاند.
مهمترین چالش در این مرحله نفوذ گروههای خاص سیاسی و
اقتصادی در ارایه راهحل مسایل محیطزیستی است .نمود بارز
این موضوع را در خصوص قرار گرفتن مشکل کمبود منابع آب
در دستورکار دولت شاهدیم .این موضوع که بیشتر توسط
کنشگران محیطزیست و طیف حفاظتی متولیان بخش
محیطزیست در قوه مجریه و مقننه در دستورکار دولت قرار
گرفت ،در مرحله ارایه راهحل به علت آنچه (1981) Gasfield
عوامل قدرت گروههای منفعتی مینامد؛ یعنی برخورداری از
منابع ،سازمان و ارتباطات دولتی توسط گروههای اقتصادی و
سیاسی و امنیتی تغییر مسیر پیدا کرد و به صورت راهحل
انتقال آب تبلور یافت .در این مرحله راهحلهای ارایه شده
توسط محیطزیستگرایان همچون انتقال آب مجازی ،کشت
فراسرزمینی ،استفاده بهینه از آب سبز و بازچرخانی آب خاکستری
و  ...نتوانست نظر تصمیمگیران را به خود جلب کند .بنابراین ،از
دید ) ،(Abdullahi, 2013عدم وجود یک برنامه معین که
گروههای تصمیمساز و تصمیمگیر را مشخص ،مجریان را به
صورت فردی و یا جمعی تعیین و سازو کارهای اجرا را به صورت
علمی تعریف کرده باشد ،موجب موازی کاری در اجرا و تشویش
دستگاهها میگردد .
چالش بعدی معطوف به کاربردی نبودن پژوهشهای این حوزه
است .بهگونهای که کمتر راهحل سیاستی است که از مجرای

پژوهشهای دانشگاهی باال آمده و به عنوان راهحل برگزیده
شود .در این خصوص مصاحبه شونده شماره  7که استاد تمام
یکی از دانشگاههای مادر است ،معتقد است؛ اغلب تصمیمات
سیاسی برای توجیه علمی به دانشگاهها ارجاع میشوند و نه
برعکس.
چالش بعدی ناظر به کمبود اطالعات و آمار است .اطالعات در
این بخش موجود نیست ،یا در دسترس نیست و داخل کشویی
است (مصاحبه کننده شماره  )4و یا مشکوک به عددسازی است.
چالش پنجم ناظر به منابع مالی محدود سازمانهای
محیطزیستی است .که سبب میشود انتخاب راهحلها معطوف
به بهترین راهحل از میان بدترینها باشد .این موضوع به ویژه در
شرایط بحرانهای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی همچون جنگ
تحمیلی و تحریمهای اقتصادی فشار خود را بر بخش
محیطزیست تحمیل نموده است (مصاحبهکننده شماره  .)1مثال
شاخص این بحث اولویت مالچ پلیمرمی بر مالچ نفتی به منظور
حل مشکل گرد و غبار است که به علت مالحظات اقتصادی
تاکنون به عنوان راهحل برگزیده نشده است.
چالش بعدی ناظر به کمبود مشارکت جامعه مدنی در ارایه راهحل
است .به گفته مصاحبه شونده شماره  5که تجربه  25ساله
فعالیت محیطزیستی در قالب تشکلهای مردم نهاد و سایتهای
خبری را دارد؛ دیدگاه مسئولین به ویژه در شهرستانها نسبت به
مشارکت مردمی «زینت المجالسی» بوده و صرفا در قالب
مدلهای بسیج عمومی است و عمدتا در فاز اجرا خواهان حضور
آنان هستند.
چالش بعد ناظر به الیگارشیک (حکومت گروه اندک) بودن حلقه
مشاوران بخش عمومی است .بررسی اجمالی افراد حاضر در هر
دوره نشان میدهد؛ الگوی تکرار شونده در خصوص افرادی که
طرف مشورت دستگاهها قرار می گیرند؛ وجود دارد .نکته قابل
تامل آن است که برخی از این افراد در یک زمان مشاور چند
وزارتخانه دولتی ،مجلس شورای اسالمی ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام و  ...میباشند ؛ در حالی که ارتباط ضعیف بدنه
کارشناسی و تصمیمگیر در دستگاههای متولی وجود دارد .این
چالش به اولویت و نفوذ گروههای خارج از دستگاه بر ارایه
راهحلها می پردازد و در پیوند با مراحل بعد یکی از دالیل توفیق
محدود اجرای تصمیمات را نمایان میسازد .بخشی از بدنه
دستگاههای متولی به درست یا غلط معتقد است که نقشی در
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تصمیم سازی ندارد و بنابراین ،در بهترین حالت بیتفاوت و در
بدترین حالت مخالف تصمیم بوده و اجرا را با دشواری روبهرو
میکنند.
نتیجهگیری
همانطور که در یافتهها مشاهده میگردد گروههای خاص
اقتصادی و سیاسی در ارایه راهحلهای محیطزیستی اعمال نفوذ
زیادی دارند و بنابراین ،با توجه به این مورد و همچنین با
نگاهی به نتایج نفوذ گروههای صاحب نفوذ و معتقد به
توسعه به هر نحوی را نشان می دهد همانطور که در
تحقیقات  )2021( Kammerlander & Schulzeتحت عنوان
همبستگی سیاسی -اقتصادی سیاستهای محیطزیستی و اثر
مثبت آن در حل چالشها نمود میگردد همچنین در گام بعدی
دیده می شود که مشکل محدود بودن پژوهشهای کاربردی و
جایگاه ضعیف آنها در ارایه راهحلهای سیاستی به عنوان یکی از
چالشهای اصلی شناخته شده است که لزوم توامان کردن علم و
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عمل را در این حوزه مشخص می کند همانطور که ضرورت
روی آوردن به سیاستهای بلند مدت و آینده نگاری مشکالت را
دوچندان نمایان می سازد همانگونه که در مقاله Spenser
( )2012دیده می شود
بهبود وضعیت شاخصهای محیطزیست ایران با نگاهی
سیاستگذارانه در مرحله راهحل گزینی نیازمند اتخاذ سیاست پایین
به باال و فراهمسازی فرصت مشارکت همه ذینفعان شامل
جامعه مدنی ،جوامع محلی و بدنه کارشناسی در تعیین
راهحلهاست .برنامهریزی جهت کاربردی نمودن پژوهشها و نیز
تدوین سازوکار اجراییسازی نتایج پژوهشها به این هدف کمک
مینماید .ایجاد ابرهای اطالعاتی و شبکه دادههای قابل اطمینان
و قابل دسترس به شفافیت و دموکراتیک نمودن فضای
سیاستگذاری عمومی و کاهش ضریب خطا کمک مینماید و
احتمال اولولیت دار نمودن موضوع محیطزیست در فرآیند
تصویب ،ابالغ و تخصیص بودجه را افزایش میدهد.
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