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Abstract 
Today, environmental hazards, including 
climate change, result from the use of 
energy sources such as fossil fuels. It can 
be said with certainty that the disrupted 
global system is looking for more precise 
solutions to attract the participation of 
governments to reduce environmental 
risks. The necessity of this reaction is 
effective interactions such as the concept 
of sustainable development, which the 
system of international environmental 
law and other sciences is gradually and 
multifaceted paying attention to. The 
purpose of this research, which is written 
in a descriptive-analytical method, is to 
explain the strategies of the political 
regime and the application of green 
democracy in the light of environmental 
valuation, policy-making and regulation. 
Undoubtedly, it can be acknowledged 
that the policies pursued during the 
World Summit and the forthcoming 
efforts and the importance of 
environmental diplomacy can alleviate 
the existing turmoil and the democratic 
role of governments become more 
apparent. 
Keywords: Energy, Biosphere, 
Democracy and Diplomacy, Sustainable 
Development, Environmental Risks.  

  چکیده
و از جمله آن تغییر  محیطی زیستامروزه برخی از مخاطرات 

انرژي همچون هاي  ره آورد استفاده از بنیان، اقلیم
شاید بتوان به قطعیت گفت نظام . فسیلی استهاي  سوخت

براي جلب مشارکت ري ت جهانی به دنبال راهکارهاي دقیق
پیش رو  محیطی زیستجهت کاهش مخاطرات ها  دولت
ي همچون مفهوم مؤثرهاي  فراکنش، لزوم این واکنش. است

است که نظام  محیطی زیستتوسعه پایدار و دیپلماسی 
و به تدریج  بهمحیط زیست و علوم دیگر  الملل بینحقوق 

ین هدف از انجام ا. صورت چند سویه به آن توجه دارند
تبیین ، نگاشته شده توصیفی ـ تحلیلیپژوهش که به روش 

راهبردهاي کاربست رژیم سیاستی سبز در پرتو 
 محیطی زیستي و مقرراتگذاري گذار سیاست، ارزشگذاري

پیش هاي  توان اذعان داشت که سیاست می تردید بی. است
پیش رو و هاي  جهانی و تالشهاي  رو در جریان اجالس

تواند تالطم موجود را  می ی محیط زیستاهمیت به دیپلماس
بیش از پیش ها  دولت دموکراتیککند و نقش تر  بسامان

  .عیان گردد
توسعه ، دیپلماسی، زیست کره، انرژي: واژگان کلیدي

  . محیطی زیستمخاطرات ، پایدار
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 . 10شماره ، تمدن حقوقی
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  مقدمه
. ه استهمراه بود يگذار سیاستدر خصوص ها  بحثبا  همواره يدر مورد مسائل انرژ دیجد ايه هدگاید

این مسئله بدان سبب است که . بایست مصرف انرژي و نتایج نامطلوب آن را کنترل نمود می در این راستا
وجود دارد و در حال  ان و رهبران تجاريگذار سیاستحساسیت در مورد مسائل انرژي نزد  سو، یک از

تقاضاهاي رو به  تأمینجایگزین براي هاي  در مورد مصرف انرژي و راهتر  حاظر تمایل به تفکر جدي
 قیاز طر يانرژ يکاهش تقاضا موضوع، گراها ستیز طیمح، دیگر ازسوي. افزایش ملی و جهانی دارند

این اند.  را مدنظر قرار دادهتر دیدپذیرو یا تج ندهیآالکمتر منابع  حرکت به سمت ایو وري  حفاظت و بهره
گرمایشی و هاي  سیستم، ها سوخت ماشین تأمینشرایط به افزایش رو به رشد اشتیاق به انرژي در جهت 

و ها  تلویزیون، چاپگرها، تبلت، رایانه، منبع انرژي براي روشن نگه داشتن موبایل تأمین، ها سرمایشی خانه
این پژوهش در پی پاسخ به این . ونیکی زندگی مدرن دامن زده استبسیاري از دیگر ابزارهاي الکتر

توان از مفهوم توسعه پایدار به صورت کارآمد در جهت تشریح و اهداف  می پرسش است که آیا
ي محیط زیستی گذار سیاستبلندمدت در جهت ساخت درك عمومی و حمایت از اقدامات در راستاي 

تواند در جهت تعالی مفهوم توسعه پایدار و  می ط زیست تا چه میزانهمچنین دیپلماسی محی؟ استفاده نمود
 محیطی زیستدر این پژوهش به مسائلی همچون بهبود درك مشکالت ؟ باشد مؤثري گذار سیاستروند 

احتمالی هاي  حل راهعلل گوناگون مشکالت محیط زیستی و  وتحلیل تجزیهایجاد ظرفیت براي ؛ و انرژي
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، ها درك و آگاهی از نقش دولت و سیاست؛ اقتصادي و علمی، اخالقی، سیاسیهاي  از طریق دیدگاه
  .مدرن پرداخته شده است محیطی زیستهاي  يگذار سیاستدامنه وسیع 

 محیطی زیستهاي  به چالشها  واکنش - 1

کردن  زیرا که رفع، آسان بوده ندرت ها به آن شناسایی مشکالت اغلب کار دشواري است و اقدام در مورد
به صورت عمیق ها  در برخی از اوقات نیاز است که دولت. ي استگذار سیاستین نوع مشکالت نیازمند ا

هاي  بایست وظیفه حل مشکالت را به انتخاب می براي حل مشکالت وارد عمل شوند و در زمانی دیگر
هاي  گروه، سیتحلیلگران سیا، هر راهبردي در میان دانشمندان. شخصی و مشارکتی در بازار واگذار کنند

ها  آن خود را دارند که رویکرد کننده حامیان خود را دارد و هر گروه دالیل قانع، انگذار سیاستو  نفع ذي
ي باعث عدم اجماع در گذار سیاستوجود اختالفات در . بهترین راه براي رسیدگی به مشکالت است

تمامی تقریباً ، حال بااین است. ها آن براي مقابله باهایی  حل راهو یا  محیطی زیستمورد مشکالت 
دالیل بسیاري براي این موضوع و تهدیدهاي پیش رو  محیطی زیستي گذار سیاستپژوهشگران در زمینه 

  ).Vig and Kraft, 2016, 93( کنند می شناسایی
نداشته باشند ها  آن این مشکالت و مسائل براي برخی از مردم آشنا است و حتی اگر مردم آشنایی با

آلودگی ، ییهوا و آبآلودگی : این مسائل و مشکالت شامل مواردي چون. بسیار ساده استها  آن درك
تولید مقادیر زیادي از پسماندهاي جامد شامل ، عمومی به مواد شیمیایی و پسماندهاي خطرناك

 راردفن زباله قهاي  همراه دور انداخته شده که در محلهاي  پسماندهاي نوین الکترونیکی همچون تلفن
فسیلی که در موضوع هاي  وابستگی شدید جهانی به استفاده از سوخت، گیرند و نیاز به بازیافت دارند می

که به نوبه خود باعث از بین ها  و همچنین تخریب منابع طبیعی و جنگل، تغییرات اقلیمی مشارکت دارند
، عالوه بر مشکالت عنوان شده. شود می، کنند می رفتن تنوع زیستی شده و پایداري اکوسیستم را تهدید

این دو . توان به رشد مداوم جمعیت بشري و سطح باالي مصرف انرژي و منابع طبیعی اشاره نمود می
برخی دیگر از ). Brown, 2009, 58( را نیز تشدید نماید محیطی زیستتواند تمامی مشکالت  می مشکل

اي  فزآینده طور بهو سالمت عمومی که پژوهشگران مواردي همچون کیفیت زندگی و تهدیدات بهداشت 
سبب ها  این کنشگري. هند می در شهرهاي پرتراکم در سرتاسر جهان رو به افول بوده را در این لیست قرار

بیافتند و جهت  محیطی زیستراجع به مسائل سازي  به فکر تصمیمها  دولت، یالملل بینگردید تا در سطح 
  .ده گردهم آیندپیش آمهاي  بررسی موضوعات و نگرانی
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ان در سرتاسر جهان از طریق اجالسی همچون نشست تاریخی گذار سیاستاین مهم باعث گردید تا 
در ریودوژانیرو برزیل و  1992کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال  1،زمین

و همچنین  2002در سال ي جنوبی افریقا، در ژوهانسبورگ 2به دنبال آن اجالس جهانی توسعه پایدار
برگزار  که به صورت مجدد در ریودوژانیرو 2012در سال  3در مورد توسعه پایدار 20کنفرانس ریو+

نشست و کنفرانس سازمان . به اشتراك گذاشته شده است، گردید و منجر به تعیین دستورکارها گردید
ین کنفرانس دیپلماتیک تر زرگب، 1992) اجالس سران زمین( ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه

این نشست نمایندگان یکصدوهفتادونه ملت را به خود ، ی بوده که تا به حال برگزار گردیده استالملل بین
این کنفرانس را بیش از هشت هزار خبرنگار ). از جمله یکصدوهجده تن از سران دولتی( جذب نمود

و در محلی  زمان همدر نشستی  نهاد سازمان مردمر بیش از هفت هزا، افراد براین عالوه. دادند می پوشش
کمتري را به خود اي  بعدي توجه رسانههاي  جلسات و نشست. گرد هم آمدند نزدیک به ریودوژانیرو

را  نهاد هاي مردم سازماننمایندگان ، اختصاص داد ولی در عوض تعداد زیادي از نمایندگان رسمی دولتی
جامع جهانی هاي  در تعیین و تنظیم برنامه 4هایی ت و نشستاین چنین جلسا. به خود جلب نمود

ها  بسیاري از اختالفات در میان ملت رغم به، و ایجاد اجماع سیاسی در زمینه اقدامات عملی محیطی زیست
  ).O’Neill, 2009, 201اند ( در مورد دوره و زمان مناسب مفید بوده

، مربوط به آنهاي  و در کنفرانس 1992سران زمین  در اجالسریزي  در جلسات برنامه، مثال عنوان به
و پیامدهاي آن در  محیطی زیستمشکالت شدن  را در مورد بدتراي  مالحظهقابل  لمس وقابل  توان حس می

شواهد بسیاري در مورد عزم عمومی ، حال بااین. در کشورهاي فقیر را تشخیص داد ویژه به، توسعه اقتصادي
انه گزارش تأسفم). Meadowcroft and Fiorino, 2017, 115( وجود داشت تبراي مقابله با این مشکال

و دو کنفرانس متعاقب آن نتوانستند به صورت اساسی  1992کمیسیون برنتلند و گزارش سران اجالس زمین 
موفق شدند ها  و کنفرانسها  این کمیسیون، اما سیاسی در سراسر جهان را تغییر دهندهاي  و بنیادي اولویت

                                                      
1- Earth Summit, the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)  
2- World Summit on Sustainable Development 
3- Rio+20 Conference on Sustainable Development 

المللی زیست محیطی در پرتو این فرایند همانـا دیپلماسـی محـیط زیسـت نـام دارد و در       درك ژئوپلتیکی از مذاکرات بین - 4
 هـا کـه اسـناد معاهـداتی اسـت و بعـد از آن را       المللی تا خروجی ایـن نشسـت   هاي بین گیري نشست واقع این مهم از بدو شکل

   ).34، 1396شود (طیبی،  شامل می
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که نیازهاي اي  توسعه«مینه تحقق برخی از مفاهیم همچون مفهوم توسعه پایدار را فراهم سازند و این همان ز
 ».نیازهاي شان را به خطر بیاندازد تأمینآینده براي هاي  توانایی نسلاینکه  فعلی را فراهم کرده بدون

، 1990از سال اینکه  ز اهمیت استکه در اینجا حائاي  نکته). 1987کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (
فسیلی هاي  بیست برابر رشد و مصرف سوختها  جمعیت جهان به دو برابر افزایش و اقتصاد نیز در همین سال

اتفاق و  1950به میزان سی برابر افزایش و تولید صنعتی نیز پنجاه برابر رشد که چهارپنجم از آن از سال 
همانند جنگل ( اولیه و اساسی که حامی زندگی در زمین استهاي  رمایهس. ناپایدار هستندها  آن بسیاري از

در حال تخریب  سرعت بهنیز ها  در حال از بین رفتن بوده و اقیانوس) حیوانی و خاك، گیاهیهاي  گونه
نسبت به مخاطرات ها  هرچند واکنش) Meadowcroft and Fiorino, 2017, 123اند ( بوده

. یکن این مخاطرات روز به روز افزایش یافته و بحران زا گردیده استنمود داشته ول محیطی زیست
اجالس ، از جمله آن. جدي هستندهاي  سازي تصمیمجهانی نیز مدام در حال برگزاري و در پی هاي  نشست
گالسکو بود که برگزار گردید و پیرامون  2021در سال  26پاریس و بعد از آن اجالس جهانی کاپ 2015

  .توانیم دقیق بگوییم که این یک دیپلماسی موفق یا ناموفق است نمی اقلیم به گفتمان پرداختند امامباحث تغییر 

  محیطی زیستي گذار سیاستابزار  - 2
این . نماییم می یک جامعه آن را اتخاذ عنوان بهجمعی هستند که ما هاي  انتخابها  سیاست، به بیانی ساده

 مورد استفاده قرارها  آن و ابزاري که در جهت دستیابی به يگذار سیاستاهداف  عنوان بهها  انتخاب
این مسئله . شود می مربوط، کنیم می و حکمرانی دهی سازمانهمچنین راهی که خودمان را  دهیم و می

در اي  فزآینده طور بهنماید  می هاي طبیعی که حیات این کره خاکی را پشتیبانیفرایندمشهود است که 
قرار  تأکیدو  تأییدمورد  حل راهیک  عنوان بهتوان موضوع توسعه پایدار را  می معرض خطر قرار دارد و

ي اقتصادي و محیط گذار سیاستیک اصل هدایتی مرکزي براي  عنوان به، تواند می همچنین توسعه. داد
در نظر گرفته شده و به موجب آن ناپذیر  یک ارتباط جدایی عنوان بهزیستی ملی به کار گرفته شود که 

روشنی براي  انداز چشموسیع ایجاد گردد و ي ها پیشرفت، یفیت زندگی محیط زیستی بازگردانده شدهک
پذیرش جهانی مفهوم توسعه پایدار نشانه ). Fiorino, 2006, 49( آتی به وجود خواهد آمدهاي  نسل

باقی  حتی اگر این مفهوم تا حدودي مبهم، گردد می بسیار مهم در اوایل قرن بیست و یکم محسوب
فقیر هاي  ی مابین ملتخصوص بهتواند باعث منازعات جدي اقتصادي و سیاسی  می بماند که این خود نیز

بسیار مشهود  2002و ژوهانسبورگ  2012ریو هاي  موضوع توسعه پایدار در کنفرانس. و غنی گردد
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وسازي و شامل چگونگی نتنها  نهامروز هاي  چالش هرحال به). Starke, 2008, 12( بوده است
از  جدید و پیچیدهاي  بلکه چگونگی برخورد با مجموعه، شود می محیط زیستیهاي  سیاستکردن  نوین

یی جهانی و ابتکارات هوا و آباقدامات سیاسی و مشکالت نسل سوم که در راستاي مقابله با تغییرات 
هاي  را با سیاستهایی  توان پیوستگی می ترتیب ؛ بدینگیرد دربرمیرا اند  پایداري محلی ظهور یافته

توانند  می، کنند می محیط زیستی قدیمی شناسایی نمود که حتی زمانی که در عصري جدید ظهور پیدا
  .سرشار از امیدها و احتماالت باشند

  نقش دولت و رویکردهاي سیاستی - 3
، علمی بهتر نیاز جامعه به دانش: همچونهایی  تعداد افراد بسیار کمی در جامعه وجود دارند که دغدغه
 وتحلیل تجزیهو ریزي  مولدتر و یا برنامههاي  تغییر در جهت محیط زیستی مالیم و لطیف و فناوري

فردي و هاي  همچنین بسیاري دیگر از افراد نیاز به مشوق. را مطرح نمایندتر  ي جامع و کاملگذار سیاست
 محیطی زیستهاي  به ارزشتر  ردهو گستتر  آب و دیگر منابع و یا تعهد قوي، اقتصادي در حفظ انرژي

تعداد افراد کمی با این موضوع مخالفت خواهند کرد که اقدامات ، براین عالوه. کنند می زندگی را انکار
هم در بخش دولتی و هم بخش ، در تمامی سطوح اجتماعیها  گوناگون توسط اشخاص و سازمان

و توسعه پایدار ضروري خواهد  طیمحی زیستخصوصی در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت حفاظت 
و  روي پیادهمردم ممکن است انتخاب کنند که در نزدیکی محل کارشان زندگی نمایند و یا با . بود

شخصی جابه جا شوند و یا همین افراد ممکن هاي  عمومی در ازاي اتومبیل ونقل حملدوچرخه و همچنین 
ي وجو جستاین افراد همچنین ممکن است در . نماینداست حداقل از وسایل نقلیه با کارایی باال استفاده 

هاي  بازیافت و کمپوست پسماند و تطبیق سیستم، ابزار و وسایل با انرژي بهینه و از لحاظ محیط زیستی امن
 هاوکار کسب، مشابه طور به. حالت مصرف انرژي باشندترین  و گرمایشی خود به بهینه کننده خنک
جلوگیري از آلودگی و ترویج دیگر ، انرژيوري  ی را در راستاي بهبود بهرهفراوانهاي  توانند فعالیت می

، در حال انجام این اقدامات هستند اکنون همها  اقدامات پایدار که در حال حاضر بسیاري از این شرکت
  ).Friedman, 2008, 165( صورت دهند
هاي  يگذار سیاست. دارد محیطی زیستو بدون شک دولت نقش مهمی در حل مشکالت  باوجوداین

 علمیي ها پیشرفتبخشیدن به  باعث سرعت نتیجه در نماید و می علمی را پشتیبانیهاي  عمومی انواع پژوهش
مثال  عنوان به( اقتصاديهاي  دولتی همچنین بر طراحی و استفاده از مشوقهاي  سیاست. شود می فناوري و
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آموزشی در هاي  مثال از طریق برنامه عنوان به( جامعهمحیط زیستی هاي  تغییرات در ارزش)، مالیات بر بنزین
یکی از دالیلی . گذارد می تأثیرتحت نظر خود هاي  و استفاده از انرژي و منابع در سازمان) مدارس عمومی

به نوعی  محیطی زیستشود این است که تهدیدهاي  می دولتی مورد توجه واقعهاي  يگذار سیاستکه چنین 
توان تنها از طریق بخش خصوصی به  نمی مومی و ابزارهاي دست جمعی است کهمشکالت ع دهنده نشان
چنین اقداماتی براي بخش خصوصی بسیار سنگین  هاي در ابتدا ممکن است که هزینه. اقدام نمودها  آن حل

هاي فرایندخاص ممکن است مستلزم مجوز قانونی و مشروعیت سیاسی که تنها از طریق هاي  باشد و فعالیت
هاي  توان به فراهم نمودن نواحی بزرگ از زمین می مثال در این زمینه عنوان به. باشد، بوده پذیر امکانی دولت

هاي  حفاظت از حیات وحش و ایجاد طیف وسیعی از برنامه، ها بیابان، ملیهاي  عمومی براي پارك
محیط هاي  يگذار تسیاساهداف . به جمعیت اشاره نمودرسانی  کمکهاي  توسعه و برنامه، محیطی زیست

هاي سیاسی متنوع و فراینداز طریق ها  آن زیستی و همچنین ابزارها و وسایل انتخابی در جهت حصول به
این اهداف همچنین محصول تعامل افراد و . شوند می ی تنظیمالملل بینمختلف و در سطوح محلی تا سطوح 

طرفداران محیط زیست این موضوع را در . دکنن می شرکت فرایندبسیاري است که فعاالنه در آن هاي  گروه
تجاري و صنعتی هاي  در بسیاري از سطوح دولتی امروزي و تا حدي در مورد گروهگیري  تصمیم فرایند

پایدار نیازمند هاي  البته سطوح دولتی براي دستیابی به رهیافت). Duffy, 2003, 38اند ( نشان داده خوبی به
 پوشی چشمتوان  نمی از این مسئله شود. می غدغه اجتماعی نیز محسوبمشارکت عمومی است که به نوعی د

و مشارکت رسانی  نقش آفرینی شهروندي و آگاهی، ابزارهاي تحقق توسعه پایدارین تر مهمکرد که یکی از 
دولت محور نخواهد بود بلکه یک صرفاً ها  توسعه به واسطه عملکرد دولت فرایندلذا . عمومی پایدار است

نقش دولت در پرتو رویکردهاي سیاستی در قالب دو  دیگر ازسوي. طلبد می شهروند را- دولترویکرد 
پس ، کینم می اگر مسیر توسعه پایدار را چینش. کند می استاندارد مهم ارزشگذاري و مقرراتگذاري جلوه پیدا

مقرراتگذاري ، کنیم می را مدنظر داشته باشیم و اگر پایداري توسعه را طلب محیطی زیستارزشگذاري 
هستند که حقوق بنیادین محیط زیست اي  به هم پیوستههاي  حلقهها  این .را مدنظر داشته باشیم محیطی زیست

  .وابسته استها  آن به

  ي عمومیگذار سیاستو  محیطی زیستمشکالت  - 4
کار سختی نیست اما شناسایی ماهیت مشکالت  محیطی زیستکه درك مخاطرات  شداگرچه قبال بیان 

از  است. کار آسانی ندرت بهمورد نیاز است ها  آن که در راستاي رفع و حلهایی  حل راهو  محیطی یستز
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 محیط و عمومی در زمینه بهداشت تهدیدات از بسیاري جهان مملو از خبرهایی در مورد، 1960اواخر دهه 
 و گراها زیست محیط ابینم نظر اختالف میزان یا و علمی اجماع درجه مورد در مختلفهاي  اشاره با، زیست
مشاهده هستند براي مثال در قابل  گاهی اوقات خطرات تا حد بسیار زیادي. خود بوده است مخالفان

این ، معمول طور به، حال بااین. مواقعی که ساکنین در همسایگی صنایع سنگین شیمیایی قرار داشته باشند
در اینکه  آگاهی از شدت این مشکالت و خطرناك نیستند و شهروندان تنها در مورد ذات فیخطرات 

که ها  در خصوص سوخت نیروگاهمثالً . شوند می اطالع نگه داشته بی، مواقع نیاز باید چه کاري انجام دهند
  .دقیق انجام پذیرد تا اقدامات مراقبتی انجام شودرسانی  بهتر است اطالع کنند می از مازوت استفاده

به دنبال تحقق عمالً یک نگاه کارکردگرا است و ، محیطی زیستبه هر ترتیب نگاه ما به مشکالت 
. ي هستیم و این نیازمند نگاه مداقه گر نسبت به روند توسعه و آگاهی شهروندي و بشري استگذار سیاست

و ) یاسیو س یحقوق مدن( توانیم نسل اول می حقوق بشري داشته باشیمهاي  اگر یک مراجعه کوتاه به نسل
ها  این در وراي، اما را یک روند موفق از دیپلماسی بدانیم) یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصادحقوق ( نسل دوم
رسد  می به نظر، به صورت روزافزونی. کند می بسیار پراهمیت جلوه) صلح و محیط زیست، توسعه( نسل سوم

تنوع یی و از دست رفتن هوا و آبنسل سوم مانند تغییرات  محیطی زیستکه شناسایی و حل مشکالت 
براي مثال ( 1970محیط زیستی اوایل دهه هاي  از موارد مشابه در نسل اول نگرانیتر  بسیار مشکل، زیستی

براي جامعه در درازمدت ها  آن ممکن است بسیار هزینه بر باشد و مزایايها  حل راه. هستند) هوا و آبآلودگی 
اسایی نیز بوده و بر صنایع و اقداامات خاص شنقابل  به آسانی مدت کوتاههاي  حاصل گردد و حتی اگر هزینه

 مسائل ؛ بنابرایننیز مشکل است) اثرات مثبت اجتماعی(ها  گیري آن داشته باشند اما شناسایی و اندازه تأثیر
 محیطی زیست مسائل از داشته و در نهایت بیشتر و مذاکرات سیاسی بحث نیاز به سوم نسل محیطی زیست
هیچ معماي بزرگی در مورد پرسش ، انگیز امروزيبر با وجود شرایط چالش. تندهس دشوارتر قبلیهاي  دوران

که با محیط ها  عمومی شامل آن دسته از سیاستهاي  يگذار سیاست جرئتمربوط به هرگونه از مشا سؤاالت
 رو روبهماهیت و علل مشکالتی که با آن  )الف: به مواردي چونها  آن ، بلکهزیست مرتبط بوده وجود ندارد

بایست  می چه چیزي )ب)، پذیرفته و از چه طریقی ها تأثیر آن چه کسی و چه چیزي توسط، شامل، (هستند
ي گذار سیاستچه نوعی از ابزارهاي ، اگر مداخالت دولتی صورت پذیرد - انجام شود و جها  آن در مورد

) بازارهاي  استفاده از مشوقآموزش عمومی و یا ، يگذار قانون: از قبیل( شوند می بهترین بوده و فراخوانده
هاي  يگذار سیاست و دولت به مربوطهاي  بحث در که استهایی  پرسش همان این موارد. شود می مربوط
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 خارجی امور یا باشد و اقتصاد، آموزش، بهداشتیهاي  مراقبت به مربوط مسائل خواه، شود می مطرح عمومی
)Anderson, 2015, 94.(  

توان از مفهوم  می ایآ، دارد می پژوهش حاضر را که بیان سؤاالتیکی از توان  می تا بدین جاي کار
و  یو اهداف بلندمدت در جهت ساخت درك عموم حیبه صورت کارآمد در جهت تشر داریتوسعه پا

توسعه . را مورد توجه قرار داد؟ استفاده نمود یستیز طیمح يگذار سیاست ياز اقدامات در راستا تیحما
در ها  نقش دولتدادن  ي عمومی با جلوهگذار سیاسترویکرد سیاستی و ، يگذار تسیاسمباحث ابزار 

دارد و این مهم بایستی درك ها  تکوین آن نشان داده که سنگ بناي توسعه پایدار بستگی به نگاه دولت
و حفظ مشارکت حداقلی و حرکت به سمت مطلوب یعنی مشارکت حداکثري را سازي  آگاهی، عمومی

تواند میانه توسعه و حفظ  می یک مفهوم بین نسلی عنوان بهیقینا مفهوم توسعه پایدار . ته باشدبه همراه داش
  .منصفانه و معقوالنه است گیري جهتاین یک . محیط زیست را بگیرد و رابطه بین نسلی را تداوم ببخشد

  ماهیت خطرات محیط زیستی - 5
حجم . کند می تمرکزها  آن لل و پیامدهايع، محیطی زیستبر ماهیت مشکالت ها  یک دسته از نگرانی

هاي  عظیمی از اطالعات در مورد وضعیت محیط زیست در دسترس بوده و به صورت مداوم نتایج پژوهش
هاي  سایت وبدر  خصوص بهاز طریق اینترنت و  راحتی بهبسیاري از آن اطالعات . گردند می جدید ارائه

تمامی منابع . باشند می در دسترسها  هداشتی و دیگر سازمانب، تجاري، دولتی و محیط زیستیهاي  سازمان
هاي  تحلیلها  آن موجود درهاي  و گزارشها  منتقدانه داشته زیرا برخی از سایتهاي  داده نیاز به ارزیابی

  اند. در خود جاي داده سایرین به نسبت اعتمادتريقابل  اي حرفه و علمی

  محیطی زیستی شرایط بین پیش - 5- 1
قبال به . ی شرایط آینده استبین پیش، محیطی زیستدر مورد مشکالت ها  دشوارترین تخمین یکی از

 براساسما . به جمعیت گردید و این مهم به سبب اهمیت و ارتباط موضوعی استاي  صورت گذرا اشاره
به چه  2050جمعیت انسانی در سال . کنیم تا بتوانیم مطلوب کار را ارائه نماییم میسازي  فرضیه، واقعیت

مصرف خواهد شد و چه مقدار از آن توسط  2025چه میزان انرژي در سال اینکه  عددي خواهد رسید و یا
تمامی این چنین ؟ خواهد شد تأمینفسیلی و چه مقدار از باد و انرژي خورشیدي هاي  سوخت
کامل  طور بهکه  اجتماعی و اقتصادي، مستلزم ساخت فرضیه در مورد تغییرات تکنولوژیکیهایی  یبین پیش
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که به توصیف و تشریح  کنند می با دقت فرضیاتی را تنظیمها  بهترین پژوهش. هستاند،  نشده  شناخته
 نظر اختالفعدم قطعیت و ، حال بااین. پردازند می خودهاي  یبین پیشروش مورد استفاده در تخمین و 

هاي  روش و نامناسبهاي  مسئول فرضیهرا ها  آن منتقدانآنچه  ،در مرکزها  آن مرسوم بوده و برخی از
، که مربوط به پیشی بینی و تخمین بودهها  یک تصویر از این نوع چالش. گیرند می قرار، دانند می معیوب

یک نهاد حمایت شده توسط ، 5المللی تغییرات اقلیمی مجمع بین. یی استهوا و آبموضوع تغییرات 
مورد انتظار خود در رابطه با تغییرات هاي  یبین پیشاي را در  اجماع علمی غافلگیرکننده، سازمان ملل متحد

 باعثاي  مالحظهقابل  طور به تواند می تغییراتی چنین. اقلیمی در قرن بیست و یکم را منعکس نموده است
 اثرات مختلف انواع به منجر و در نتیجه شود آینده سال یکصدطی  جهانی متوسط دماي افزایش
 در مورد همچنان سیاسی و علمیهاي  بحث، حال بااین. گردد ویرانگر بالقوه اقتصادي و محیطی زیست
دلیل این روند ادامه دار این . یابد می ادامهها  آن يگذار سیاست پیامدهاي و خاصهاي  یبین پیش اعتبار

 افزایش و جو دراي  گلخانه گاز غلظت بین دقیق رابطه )در مورد مباحثی چون الف سؤاالتاست که 
 زمان و موقعیت -و ج یابد افزایش مشخصی مقدار با حرارت درجهاینکه  احتمال )ب، حرارت درجه

 پیچیدههاي  مدل. کماکان باقی مانده است، طوفان شدت و افزایش بارندگی مانند ییهوا و آب اختالالت
بوده تا پاسخ تمامی قادر ن، دهند می مورد استفاده قرارها  یبین پیش این ایجاد براي دانشمندان کهاي  رایانه

 اقتصاددانان، بوده محیطی زیست اثرات دهنده نشانها  یبین پیش که جایی در حتی را فراهم کند و سؤاالت
 اقدامات مزایاي محتمل وها  هزینه مورد در متنوع و متفاوتی بسیارهاي  نتیجه است ممکن انگذار سیاست و

  ).DiMento and Doughman, 2014, 178( آورند به دست را يگذار سیاست
هاي  در کنفرانسکردن  ساده براي بیانهاي  نیازي را در مورد ایده، معاصرهاي  يگذار سیاستالبته 

این  برجسته ایجاد کرده است و محبوب وهاي  سایت وب رادیویی و یا درهاي  سخنرانی خبري و یا
ی که با این منابع اطالعاتی کسان. کند می صدقها  آن مخالفان و زیست طرفداران محیط براي موضوع

                                                      
5- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  

یک ارگان بین دولتی علمـی اسـت کـه اقـدام بـه ارزیـابی        IPCC همچنین مشهور با سرواژه المللی تغییرات اقلیمی مجمع بین
هـاي انسـانی    وهوایی بر اثر فعالیت ات تغییرات آباقتصادي جاري در مورد مخاطرـ   جامع از اطالعات علمی، فنی و اجتماعی

شدن با ایـن پیامـدها و کاسـتن از     هاي احتمالی سازگار کند. ارزیابی پیامدهاي بالقوه این تغییرات و گزینه در سراسر جهان می
هـا و مـرور    طـور داوطلـب در تهیـه گـزارش     هاي این نهاد است. هزاران دانشمند و کارشناسان دیگر بـه  عواقب آن از کوشش

 رسانند.   اطالعات به این نهاد بین دولتی یاري می
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و ها  ناپذیر آن اجتنابهاي  همکاري داشته اغلب در مورد کار از طریق مسائل پیچیده علمی و عدم قطعیت
 ویژه بهها  تمایل این. میل هستند بی پریشان و، يگذار سیاستسختگیرانه هاي  انتخابگرفتن  همچنین در نظر

 و سرعت به و شود می رویتقابل  بار اولین براي محیطی تزیس مشکل یک که کنند می جلو بزرگ زمانی
با ، تواند می ایدئولوژي، یادگیري و بحث، تجربه از طریق. گیرد می ارزیابی قرار سرسري مورد صورت به

 26در جریان اجالس اخیر کاپ. یاري بیشتري رساندها  حل راهبه مشکالت و تر  متفکرانههاي  ارزیابی
فناوري جهانی با ، رویم می به جلوتر هرچهچراکه . مشهود بودکامالً یز این مهم ن 2021گالسکو در سال
  .کندتر انجام گرددها  سازي تصمیمکه  شدهی جلوتر است و این مسئله باعث بین پیشسرعت غیرقابل 

  ارزیابی خطرات - 5- 2
برخی از کردن  ه مطرحدهند که همیشه نیاز ب می مسائل اجتماعی و فنی همانند مثال تغییرات اقلیمی نشان

و ترین  یکی از مرسوم. وجود دارد محیطی زیستضروري و حساس در مورد ماهیت مشکالت  سؤاالت
خطر  وتحلیل تجزیهاستفاده از زبان مخصوص ارزیابی خطر و یا ، براي انجام این کارها  روشترین  متداول
تی را که براي بهداشت عمومی و یا تحلیلگران سعی بر آن دارند تا میزان اهمیت و بزرگی خطرا. است

برآورد و ارزیابی ) زمینشدن  از مواد شیمیایی سمی گرفته تا گرم، (محیط زیست مشکل ساز خواهند بود
اغلب موضوع اصلی در مذاکرات و مباحث هایی  وتحلیل تجزیهاطالعات استخراج شده از چنین . کنند

ارزیابی خطر شامل استفاده از ، حال بااین). Kraft, 2017, 69( شوند می ي عمومی تبدیلگذار سیاست
در جهت برآورد و تخمین خطرات اکوسیستمی و ها  از روش افتهیو تکامل  دیجد به نسبتمجموعه  یک

 نیاعمال ا یدر مورد چگونگ یتوجهقابل  اختالف شود و الزم به ذکر است که می سالمت انسانی
طبیعتا ارزیابی خطرات به . وجود دارد، پذیرد می صورت کاربردي که با اطالعات تولید شدهو ها  روش

گاه تجربه گذشته مسیر آینده را . را گوشزد نمایدها  تواند احتیاط می محیطی زیستواسطه ارزیابی اثرات 
محیط زیست  الملل بینلذا ارزیابی خطرات یک قاعده بسیار پراهمیت است که در حقوق . سازد می مهیاتر

  .جلوگیري و احتیاطی استمددرسان اصول مهم 

  ها مقایسه خطرات و تعیین اولویت - 5- 3
گردید و در پی آن تر  این وضعیت با رکود اقتصادي جهانی وخیم، منابع محدودي را در اختیار دارندها  دولت

 مورد بسیاري درهاي  بحث نیز روند نزولی به خود گرفت وها  اقتصادي دولتهاي  مخارج انبوه محرك
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این . دادند می نشانها  صورت گرفت و عموم مردم نیز اشتیاق بسیار کمتري به افزایش مالیات بودجه کسري
 را چیز همه توان می اگر. واقعی نمودهاي  ان و عموم مردم را وادار به رویارویی با انتخابگذار سیاستشرایط 
منتقدان با توجیه و ؟ خیر کدام و داشته هزینه شایستگی صرفها  فعالیت وها  برنامه بنابراین کدام، داد انجام

پرهزینه و ناکارآمد را هاي  يگذار سیاستتصمیمات قانونی  گونه ایننمایند که  می دالیل بسیار خوب عنوان
 و محیطی زیست خطرات مقایسه براي راهایی  راه باید که کنند می پیشنهادها  آن ترتیب این به. دهد می ترویج
 چنین. کرد کمتر پیدا با اهمیت باال و خطرات با اهمیت جدي خطرات تشخیص و همچنین سالمتی
هاي  يگذار سیاست به مربوط مسائل بهکردن  در کمک مهمی نقش زیاد احتمال به در آیندههایی  تالش
را ترویج خواهد ها  آن مورد در بحث و عمومی و در همین راستا مشارکت نمود خواهد ایفا محیطی زیست
البته ذکر این . بحرانی یاري خواهد رساندهاي  يگذار سیاست انتخاب در انگذار تسیاس و مردم به داد و

. براي احیاء استکردن  براي نگهداشت بهتر از هزینهکردن  مسئله خالی از لطف نیست که همواره هزینه
یکسان نیست و تعالیم علمی و ها  نگاهچراکه شود  می گاهی در این مسیر دچار تنشها  يگذار سیاست

  .بسیار پراهمیت استها  تعیین الویت ؛ بنابراینیاستی متغیر استس

  ي عمومیگذار سیاستهاي  واکنش - 5- 4
درچه سطحی ، اگر مداخالت دولتی ضروري باشداینکه  رسد می سوالی که در بدو امر به ذهن

اي  موعهمجها  دولت؟ هستند و در چه سطحی بایستی به اجرا درآیندتر  عمومی مناسبهاي  يگذار سیاست
مواردي همچون ، در میان این مجموعه. ي خود دارندگذار سیاستاز ابزارهاي متنوع در موجودي 

تهیه ، مالی براي پژوهش تأمین، بازارهاي  و مشوقها  استفاده از یارانه، وضع مالیات، يگذار قانون
ي خواستار آن گذار سیاستتحلیلگران در زمینه . آموزش و خردي کاال و خدمات وجود دارند، اطالعات

، و یا در ترکیب با دیگر رویکردها تنهایی بهخواه ، هستند که کدام رویکردها در یک وضعیت خاص
  ).Peel, 2011, 145( نمایند می عملتر  مناسب

اخیر در مورد مزایا و معایب نسبی رویکردهاي نظارتی به صورت هاي  بسیاري در سالهاي  بحث
، بازارهاي  انگیزه عنوان به تکمیلی یا رقابتی وسایل همچنین و 6) و کنترلفرمان ( گسترده استفاده شده

چنین رویکردهاي جدیدي در هر . خصوصی افزایش یافته است و عمومی مشارکت و اطالعات افشاي
از قانون هواي پاك گرفته تا اقدامات در زمینه کاهش استفاده از مواد ، محیطی زیستي گذار سیاست

                                                      
6- Command and Control 
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 تکنولوژي پیشرفت به بازار در خود قدرت طریق از نیز دولتی هراند.  جانده شدهگن، شیمیایی سمی
 و اداري تجهیزات سایر و رایانه مانند مشخص محصوالت از زیادي مقدارها  و دولت کرده کمک
 تنها خرید با را تولید هايفرایند توانند میها  آن ،مقررات بدون حتی. کنند می خریداري را نقلیه وسایل
. دهند تغییر، دارند که صرفه جویی در مصرف انرژي و استانداردهاي مصرف سوخت را والتیمحص

 به اعتماد یا و مقررات از استفاده، مثال عنوان به( يگذار سیاستهاي  گزینه این معمول طور به تحلیلگران
 شامل معیارها این. سنجند می، مختلف معیارهاي به توجه با را) اطالعات افشاي طریق از عمومی آموزش
 اجتماعی و سیاسی پذیرش و و کارایی اقتصادي راندمان، فنی امکان، يگذار سیاست احتمالی اثربخشی

 این اقدام حال درعین و نیست آسان معیارها این از کدام به هیچکردن  رسیدگی یا محاسبه. شود می
تناسب بین  ؛ بنابراین)Kraft, 2017, 103( دهد می ارائه میز مذاکره و بحث براي مفیدي را اطالعات

اگر تعادل و تناسب وجود چراکه . ان باشدگذار سیاستهزینه کردها و موضوعات مهم بایستی مدنظر 
شرط انصاف را رعایت نکرده و اختالل اجتماعی و عدم عملکرد ها  به نوعی دولت، نداشته باشد

  .خورد می مسئولیت اجتماعی به چشم
 ان نیز خواستار اطالع درگذار سیاستتحلیلگران و ، رابري و عدالت اجتماعیدر این راستا با عنایت به ب

 و یالملل بین سطح در همچنین جامعه و سراسر در خطرات و منافع، محیطی زیستهاي  هزینه توزیع مورد
از قبیل آن دسته از ، محیطی زیستدهد که بسیاري از خطرات  می این مسئله نشان. هستندها  نسل سراسر در
 - تا حد بسیار زیادي بر مردم فقیر و اقلیت جامعه که ، شوند می ات صنعتی ایجادتأسیسطرات که توسط خ

 و شیمیاییهاي  کارخانه، نفتیهاي  پاالیشگاه با صنعتی بسیار مناطق در - شان بسیار است جمعیتاحتماالً 
، کنند می زندگی هوایی ودگیآل از باالیی سطح با فرسوده مراکز شهريهاي  بافت در یا و مشابه امکانات

 فقیرهاي  کشور بر بیشتر مراتب به ییهوا و آب تغییرات مرتبط با خطرات، ترتیب همین به. گذارد می اثر
 یی قادرندهوا و آب تغییرات سناریوهاي مختلف در حتیکه  صنعتی و ثروتمندهاي  ملت تا گذارند می تأثیر
  ).DiMento and Doughman, 2014, 178( کنند گارخود را ساز جدید ییهوا و آب رژیم تغییر با

  ابزارهاي پیش برنده - 6
گردید تا به این  می ارائهها  تا اینجاي بحث بایستی یک تحلیل از مسیر مخاطرات و توسعه و همچنین دغدغه

پرسش این بود که . نقطه برسیم و پاسخ پرسش دوم پژوهش را در قالب ابزارهاي پیش برنده ارائه نماییم
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 مؤثر يگذار سیاستو روند  داریمفهوم توسعه پا یتواند در جهت تعال می زانیتا چه م ستیز طیمح یپلماسید
بایستی بیان داشت که متر و سنجه دقیقی وجود ندارد تا بتوان گفت صددرصد دیپلماسی محیط زیست ؟ باشد
اثربخشی باالیی بر روند  توان گفت که این ابزار پیش برنده می، اما گذاري خود را داشته استتأثیر
جهانی هاي  یک نگاهی به روند برگزاري اجالس. ي داشته استگذار سیاسته توسعه پایدار و گرایان تحول

در جریان ها  یابیم که نحوه تعامل و همگرایی دولت می در، به این طرف داشته باشیم 1972از سال  خصوص به
گردد و اسناد کنفرانسی تبدیل به قواعد نرم شوند و این سبب شده تا معاهدات مهمی ایجاد ها  این اجالس

خارج شده و به سمت اي  ي توصیهگذار سیاستاز حالت ؛ یعنی شود می ي عملیاتی برگذار سیاستمهم به 
  .عملگرایی به پیش رفته و نگاه جهانی به این موضوع چاره ساز بوده است

  نتیجه
در پشت تمامی این ها  آن و راهبردهاي مقابله با محیطی زیستایده ساده در مورد ماهیت مشکالت 

ي گذار سیاستدر قالب  خصوص بهمشکالت  گونه اینبهبود واکنش جامعه به . قرار دارد سؤاالت
را ها  که بیشترین وعدههایی  حل راهنیازمند یک ارزیابی دقیق و تالش جدي براي تعیین نوع  محیطی زیست
اثرات بالقوه ، کافی براي اطمینان از تمامی خطرات پیش روياطالعات  گاه هیچ است. ،کند می حفظ

 عنوان به، حال بااین. پیشنهاد شده وجود نداردهاي  کنونی و اثربخشی احتمالی از روشهاي  يگذار سیاست
اختالفات اینکه  و تصدیق اصلی مسائل بر تمرکز همراه با داده و استداللآوري  توانند با جمع می، شهروند

به صورت بهتري با این ، ي وجود دارندگذار سیاست اهداف و مختلف سیاسیهاي  ارزش مورد حداقل در
، ان همین کار را انجام دهندگذار سیاستاگر شهروندان خواستار این باشند که . موارد برخورد کنند

راي واقعی را بهاي  که وعده محیطی زیستهاي  يگذار سیاستدفاع از قابل  اي توان به سمت مجموعه می
این مسئله نیازمند عزم به . حرکت کرد، دهند می پیش روي ملتهاي  رسیدگی به بسیاري از چالش

دیپلماسی موفق نیز  دیگر ازسويی و الملل بینتعامالت سو  یک از. استرسانی  مشارکت و تحقق آگاهی
  .آورد می را فراهم در کاهش مخاطرات محیطی زیستهاي  يگذار سیاستزمینه 

  عتعارض مناف
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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