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سابقه و هدف :مالحظه سوابق تحقیقی در این خصوص بخوبی آشکار می سازد که دولت سبز به عنوان مفهومی نو در تحوالت دولت هنلوز در
دکترین حقوقی به درستی وارد نشده است و خال تئوری پردازی در این خصوص در جهان و در کشور ایران محسوس است .هرچند حوزههلای
متنوعی از حقوق محیط زیست و نیز دولت زیست محیطی و تکالیف زیست محیطی دولت در مطالعات اکادمیک و در پلووه هلای نهادهلای
اجرایی و اداری مورد بررسی شده است و مقاالت و کتابهای فراوانی در حوزه تکالیف زیست محیطی دولت و در حوزه الزامات دولت در جهت
تحقق حق بر محیط زیست سالم نگاشته شده است .با این حال مناسبات دولت و محیط زیست در گذار بله دوللت سلبز فاقلد هرگونله سلابقه
پووهشی بوده و ورود در این حوزه نگرشی نو به مفهوم دولت تلقی میگردد .هدف نگارندگان نیز کشف میزان اثرگذاری محیط زیست و حق بر
آن در تغییر محتوا و ساخت دولتهاست و در این راستا ایران جغرافیای اصلی تحقیق به حساب میآید.
مواد و روشها :در این مجال نگارندگان در جهت تحلیل مناسبات دولت و محیط زیست و نق آن در گذار به دولت سلبز بلا بهلره گیلری از
منابع کتابخانهای ،اسناد داخلی و بین المللی به توصلیف و تحلیل مناسلبات حقلوقی و اثرگللذاری متقابلل ایلن دو بلرای تحقلق دوللت سلبز
پرداختهاند .در این مسیر با حق بنیاد تلقی کردن دولت سبز ،به مالحظات حق محوری محیط زیست ،مالحظات زیست محیطی دوللت ،تلثثیر
گفتمان حقوق بشر بر ساخت و محتوای دولت سبز و محدودیتهای حق بنیادی دولت سبز در عناوین مرتبط توجه شده است.
نتایج و بحث :در گذار ناگزیر دولت به دولت سبز ،درک و تحلیل مناسبات دولت با محلیط زیسلت از اهمیلت فراوانلی برخلوردار اسلت .ایلن
مناسبات دوجانبه عالوه بر اینکه دولتها را دچار تغییرات اساسی خواهد نمود ،محلیط زیسلت را در جایگلاه الگلویی بلرای سیاسلت گلذاری،
قانونگذاری و اجرا قرار خواهد داد .کیفیت این ارتباط موید میزان تعهد هر دولت به محیط زیست است .دولت و محیط زیسلت در ارتبلاطی دو
سویه قرار دارند .از طرفی دولت در مقام سیاستگذار و مجری ،سرنوشت محیط زیست را در اختیار دارد و از طرف دیگر توفیق دولت در حفاظت
از محیط زیست ،در گرو پاسداشت قواعد زیست محیطی است .شناسایی دولت سبز به عنوان دولتلی حلق بنیلاد ،محلدودیتهلا و للوازم حلق
محوری اعمال حاکمیت را در مناسبات دولت و محیط زیست وارد خواهد نمود و ساخت و محتوای دولت را متثثر خواهد ساخت.
نتیجه گیری :در پووه

حاضر ارزیابی مؤلفههای ارتباطی بین دولت و محیط زیست از یک طرف و لوازم تحقلق دوللت سلبز از طلرف دیگلر

نشان میدهد که اوال :تحقق دولت سبز نیازمند شکل گیری رابطه خاص و معناداری بین محیط زیست و دولت است .در این ارتباط علالوه بلر
نق آفرینی حاکمیت در تعیین سرنوشت محیط زیست و عناصر آن ،برای ارزشهای زیست محیطی نیز سهم قابل توجهی در شکل دهلی بله
حرکت دولت قابل تصور است .ثانیا :دولت سبز دولتی با محوریت حق بر محیط زیست سالم است .بنابراین به عنوان یک دولت حق محور تلابع
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محدودیتهای حق محوری بوده و نیازمند پی
حق با سایر حقهای بشری است.

بینی الگوهایی برای تضمین حق بر محیط زیست سالم از یک طرف و رفع تزاحم و تعارض این

واژههای کلیدی :حاکمیت ،دولت سبز ،1محیط زیست ،حقوق بشر.

مقدمه
نیست اما عمدتا دولت مدرن را دولتی می دانند کله کلیله
عناصر ساختاری و هنجاری آن در راستای تضمین حقها
و آزادیهای بنیادین به کار گرفته شلده و کلارایی آن بلا
مؤلفه قابلیت حفاظت و حراسلت از حقلوق بشلر ارزیلابی
میگردد .با ایلن وصلف ملی تلوان یایلت دوللت ملدرن را
تضمین حقوق بشر محسوب کرد و آن را ترجمان «دولت
حق محور» یا « دولت حق بنیاد» دانسلت .دولتلی کله بلا
صالحیتهای مشخص ،موظف به حراست از حقوق ییرقابل
سلن انسانهاست.
زمینههای تکوین این دولت را باید در تحلوالت تلاریخ
حقوق جستجو نمود که طیف وسیعی از ایده حقوق طبیعلی
تا ایده قرارداد محوری را در برخواهد گرفلت و در ایلن سلیر
تکاملی ،حوادث تاریخی و از جمله حلوادث زیسلت محیطلی
نق عمدهای به عهده داشللتهانلد .در تحلیللی تطبلیلللقی
میتوان شاخصههای دولت مدرن ازجمله تفکیلک کلارکردی
حوزه مذهن از سیاست ،سرزمینی بودن ،حاکمیلت ،کنتلرل
انحصللاری ابللزار خشللونت ،مشللروطیت ،حاکمیللت قللانون،
مشروعیت و اقتدار ،شهروندی ،نهادسازی ،نظم نوین مالیلاتی
و ناسیونالیسم را در مسیر تضمین حق بر محیط زیست مورد
ارزیابی قرار داد و با مداقله در اصلول سلاختاری و هنجلاری
دولت مدرن ازجمله تفکیک قوا ،نمایندگی ،حاکمیت قلانون،
نظارت ،پاسخگویی و شفافیت به رابطه بلین دوللت ملدرن و
محیط زیست پرداخت .از منظر ماهوی میتوان نسلبت بلین
ایللن دو را در ترکیللن حاکمیللت مطلللوب زیسللت محیطللی
جستجو نمود و با مالحظه اسلناد هنجلاری و اصلول حقلوق
محیط زیست به نق دوللت در تحقلق حکمرانلی مطللوب
زیست محیطی پرداخت .این نق در قالن آملوزش زیسلت
محیطللی و دسترسللی آزاد و همگللانی بلله اطالعللات زیسللت
محیطی تحقق خواهد یافت2 .
در این مجالانلدک در جسلتجوی درک نسلبت بلین
دولت و محیط زیست در شکل گیری دولت سبز ،بله دنبلال
پاسخ ایلن پرسل خلواهیم بلود کله آیلا ملیتلوان نسلبت
معناداری بین دولت مدرن و محیط زیست در مسلیر تحقلق
دولت سبز برقرار کرد؟به تعبیر دقیق تر به این حوزهی خاص
پرداخته خواهد شد که مالحظات حقوق محیط زیسلتی کله
دولت را ملزم به مداخله و تغییر در شکل و محتوا ملینمایلد
کدامند؟

با وجلود گذشلت ملدت کوتلاهی از ایلن پلی بینلی
حکیمانه که زمین خاستگاه تملدن بشلری اسلت کنفلران
استکهلم ) (Stockholm,1972به عنوان اولین تالش گسترده
دولتها در حفاظت از ملزومات حیات در  1912شکل گرفلت.
نحوه نگارش اعالمیله اسلتکهلم و متعاقلن آن اعالمیله ریلو
 (Rio declaration,1992) 1992اسناد مرتبط با آن از جمله
دستور کار  ، (Agenda 21.1992)21تردیدی بلاقی نگذاشلت
کلله مسللوولیت اصلللی حمایللت از محللیط زیسللت متوجلله
دولللتهاسللت .هرچنللد ماننللد هملله قواعللد بللین المللللی،
اعالمیههای موصوف نیز از فقدان ضمانت اجرا رنل ملیبلرد
ولی به دلیل روزافزونی مصائن زیسلت محیطلی ،بله تلدری
مفاد تصمیمات بین المللی وارد قوانین داخلی دولتهای عضو
جامعه بین المللی گردید و در عالی ترین سطوح قانونگلذاری
دولتها مورد توجه قرار گرفت 2.با این تحوالت عظیم حق بلر
محیط زیست سالم 3بعنلوان یکلی از مصلادیق حقلوق نسلل
سوم بشر مورد شناسایی قرار گرفت و تضمین آن در دسلتور
کار حقوق بشری بسیاری از دولتها قرار گرفت و در بسیاری
از نظامهای حقوقی سطوحی از اساسی سازی محیط زیسلت
مورد اقبال واقع شد .بلا ایلن حلال ملدیریت محلیط زیسلت
همچنان تابع نظام دستور کنترل باقی مانلد و ارتبلاطی بلین
دولت و محیط زیست شکل نگرفت .علدم توفیلق دولتهلا در
حفاظت از محیط زیست چارهای در تغییلر الگلوی ملدیریت
زیست محیطی باقی نگذاشت .حوادث زیست محیطی ،شکل
گیری گروههلای ییردولتلی و تثثیرگلذاری عواملل خلار از
حاکمیت از جمله افکار عمومی ،جنب های زیست محیطلی
و سرمایههای اجتماعی به تدری نوع تعامل دوللت و محلیط
زیست را دستخوش تغییر نمود.
از طرف دیگر تحقق امر حفاظلت از محلیط زیسلت
نیازمند تحول عظیم در ساختار و محتلوای دوللت اسلت.
محللیط زیسللت بلله واسللطه تللثثیری کلله در کارکردهللای
حاکمیت ایجاد می نماید از این قابلیلت برخلوردار گردیلد
که به عنوان قیدی بر دولت وارد گردد .با این فرض دولت
سبز بی از هر چیز بیانگر اهمیت محیط زیست در مقید
نمودن اعمال حاکمیت است .دولت سبز شلک لی از دوللت
مدرن محسوب میشود .هرچند تعریف جلامع و ملانعی از
دولت ملدرن و تمیلز آن از وااگلان مشلابه چلون دوللت
دموکراتیک ،دولت قانونمند و حاکمیت مطلوب در دسلت
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فرا گرفته و با آن بر هم کن دارد .محیط زیست از طبیعت،
جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر درست انسان ساخته
شدهاند تشکیل یافته است و کل فضای زیسلتی کلره زملین،
یعنی زیست کره ( بیوسفر )را فرا میگیرد 1».بنابراین در یک
برداشت کلّی از تعاریف ارائه شده میتوان گفلت کله اجلزای
تشکیل دهندهی محلیط زیسلت عبارتنلد از عناصلر زنلده از
جمله گیاهان و جانوران و عناصر ییر زنده ماننلد آب ،هلوا و
خاک.
با این تعبیر میتوان مفهوم محیط زیست را در ارتباط
با اکولوای ،طبیعت ( ،)Natureکیفیّت زندگی و اقتصاد مورد
شناسایی قرارداد و مرزهای محیط زیست را در این ارتباطات
جستجو نمود .با توجه به ویوگی انکار ناپذیر اکوللوای و نیلز
محتوای نه چندان روشن کلمه محیط زیست ،افکار عملومی
بین اکولوای و محیط زیست دست به امتزاجلی هوشلمندانه
زده و یک جنب عقیدتی مرتبط با حفاظت از محیط زیست
به وجود آوردهاند که بتدری به یک جنب سیاسلی تبلدیل
شده است .همین امتزا محیط زیست را در مقوله مطالعلات
علوم انسانی و اجتملاعی و نهایتلا حقلوق وارد ملینمایلد .از
منظر تعاریف پی گفته سخن گفلتن از محلیط زیسلت بله
معنی صحبت از مجموعهای از منابع است .این یعنلی تثکیلد
بر یک وجه از یک رابطهی دو جانبه .وجه دیگر آن تلثثیر آن
فرد یا جمعیت بر محیط زیست است .در این تغییرات اسلت
که میتوان پرسید مرزهای محیط زیست کجاست و در کجلا
پایان میگیرد؟).(Benson, 2003
به دنبلال ایلن تغییلرات نلاگزیر در جایگلاه مطالعلاتی
محیط زیست ،کیفیّت زندگی به صورت عنصر مکمل محلیط
زیست در آمده است و از این منظر و با پر رنگ بودن انسلان
محوری دیدگاههای زیست محیطی ،در واقع میتلوان گفلت
بحث کیفیت زندگی به عنوان فصلل ممیلزه وجلود حلق بلر
محیلط زیست سالم در کنلار و همراه با حلق حیللات قللرار
میگیرد .ضمن اینکه با مالحظه این عنصر تکلیلف دوللت از
یک تکلیف سنتی حفاظلت از حلق حیلات ،فاصلله گرفتله و
دولت مسؤول باز پروری بعد روانی جامعه نیز خواهد شد .در
تعریف محیط زیست باید به ایلن سلؤال پاسلخ داد کله چله
چیزی موجن تداوم حیات بلر روی زملین ملیشلود؟ تلداوم
حیات زمین به بی از فرد و یا جمعیت و یا حتی گونههلای
منفرد نیاز دارد .تداوم حیات از طریق همکنشلی بسلیاری از
موجودات میسر میشود که با هم عمل میکننلد و از طریلق
محیط فیزیکی و شمیایی با یکدیگر کلن متقابلل دارنلد و
اکوسیستم ( )Ecosystemیعنی یک جامعه بوم شناختی 8بله
همراه محیط ییر زندهی آن که با یکلدیگر بله صلورت یلک
پیکر واحد عمل ملیکننلد ( .)BotKin, 2003بلا ایلن وصلف

به این منظور حلقههای ارتباطی بین دوللت و محلیط
زیست در دولت سبز با تاکید مصداقی بر نظام حقوقی ایلران
به اختصار مورد مالحظه قرار گرفته است و از این منظر می-
توان به این نوشتار به عنلوان ملدخلی بلر تحلیلل محتلوایی
دولت سبز نگریست .در مطالعات مقدماتی فلرض نگارنلدگان
بر این است که اساسا بلدون طراحلی یلک رابطله معنلادار و
دوسویه بین دولت و محیط زیست تحقق دولت سلبز میسلر
نیست و این ارتباط به نحوی خواهد بود که الگوهای زیسلت
محیطی و مالحظات اکوسیستمی ،ساحت قدرت سیاسلی را
در ساختار و محتوا تحت الشعاع قرار خواهلد داد .نبلود فهلم
روشلن تئوریللک از دوللت سللبز و بلله دنبلال آن فقللر منللابع
آکادمیک و فقدان اسناد داخلی تبیین کننده مفهلوم دوللت
سبز از مشکالت اساسی تحقیق به شمار میآید.
محیط زیست و مالحظات حق محوری
تعبیر حکمرانی مطلوب زیست محیطلی بلرای دوللت
سبز بر این ویوگی دولت سلبز تثکیلد دارد کله دوللت سلبز
دولت متعهد به محیط زیست است .این قید محیط زیست را
در ساحت تصمیم گیری ،سیاسلتگذاری ،مقلررات گلذاری و
رفتار دولت وارد نموده و حضور مسائل زیست محیطلی را در
مسیر حکمرانی تقویت مینماید .عرصههای مختلف و متنلوع
خدمت عمومی از الگوهای زیسلت محیطلی تبعیلت خواهلد
نمود .عالوه بر مالحظه ی سیاستهای زیست محیطی در کلار
ویوههای دولت ،بخ خصوصی و بازار نیز ملزم خواهلد بلود
مراقبتهای زیست محیطی الزم را انجام دهد .نظام ضلمانت
اجرای مشخصی از اجرای سیاستهای سلبز در عرصلههلای
مختلف حفاظلت خواهلد نملود .در دوللت مقیلد ،ارزشلهای
اکولوای به منزله راهنمای بخشهای مختلف حاکمیت عملل
خواد کرد.
درک مفهللوم محللیط زیسللت در مطالعللات حقللوقی و
محدوده ی مشمول حمایتهای حقوقی یکی از مباحث سهل
و ممتنع در حقوق محیط زیست است .محلیط زیسلت از دو
کلمه «محیط» و «زیست» ترکین شده است .وااه محیط به
معنای آنچه که احاطه میکند اعّم از کلیّه شرایط خلارجی و
عوامل فیزیکی ،شمیایی ،بیولوایکی و عواملل اجتملاعی کله
میتوانند بر موجودات زنلده و فعالیّلت انسلان ملؤثر باشلند.
کلمه زیست به معنای حیات است و نیلز در معلانی مختللف
دیگر از جمله در معنای« هستی و وجود داشلتن» 2بله کلار
رفته است.
از نظر اصطالحی تعاریف مختلفلی از محلیط زیسلت
ارائه شده است .ازجمله در تعریف محیط زیست آملده اسلت
«محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآینلد حیلات را
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آنها بهره مندی از محیط زیست سالم ،بهداشتی و پاک است.
از طرف دیگر آنچه بر حق محوری حفاظت دوللت از محلیط
زیست میافزاید این است که تخرین محلیط زیسلت زمینله
ساز نقض سایر حقهاسلت .قضلایای مهلم زیسلت محیطلی
مانند قضیه بومیان مایاآشی ،بوپال هند و چرنوبیل نشان داد
که بین نقض حق بر محیط زیست و تضییع حقوق بنیلادین
شللهروندان رابطلله جللدی وجللود دارد .آثللار حللوادث زیسللت
محیطی نمونه بارز مثبت این ادعاسلت کله هلر گونله رفتلار
زیست محیطی دولتها باید بلا مالحظلات حقلوق شلهروندان
صورت پذیرد.

حفاظت از عناصر محیط زیسلت بلا فلرض محوریلت آدملی
دارای ارزش حقوقی خاص میشود .با تالشهای گسترده نظام
حقوق بین الملل محیط زیست و نظام حقوق بشر زمینلههلا
برای شناسایی حق بر محیط زیست سالم وگذار رویکردی از
یک موضوع اخالقی به یک مساله حقوقی فراهم گردید.
با آگاهی اکولوایک بشر به تدری اندیشه وضلع قواعلد
ومقررات جهانی در خصوص محیط زیست شکل گرفت و بلا
مطرح شدن مسائل مربلوط بله حقلوق بشلر کله بلا انتشلار
اعالمیه جهانی حقوق بشر1948و میثاق بلین الملللی ملدنی
سیاسی در 1922جایگاهی رفیلع بله خلود اختصلاص داد،تلا
حدی که شاید بتوان ریشههای حق مذکور را نیز در حقلوق
برابری اعالمیه جهانی حقلوق بشلر و در میثلاق ملذکور نیلز
یافت ،سالمت محیط زیست به یک حق بشری تبدیل گردید
) (Ramazani Gavamabadi, 2010پللل از آن در سلللال
 1912و به موجن اعالمیه استکهلم بین حقوق بشر و محیط
زیست پیوندی اساسی برقرار شد .این مهم بویوه در ماده یک
اعالمیه به صراحت مورد تاکید قرار گرفت و از آن تلاریخ بله
بعد حق بر محیط زیست بطور مستمر در اسناد بین الملللی
مورد تاکیلللد قلرار گرفلت9.پلی طلرح سلومین میلللثاق
حقلوق همبسلتگی(Mellenium Declaration, 1982)1982
دارا بودن حق بر محیط زیست سالم را یکی از اشکال حرمت
وحیثیت انسان تلقی کرده که مکمل حقوق بشر بلرای نسلل
حاضللر وتحقللق آن بللرای نسلللهای آینللده اسللت .در دهلله
1981مسللئله امنیللت اکولوایللک در مناسللبات بللین المللللی
مطرح شد و پیرو آن مسائل زیست محیطلی در دسلتور کلار
سازمان منطقهای ،سازمان ملل وآاان هلای تخصصلی قلرار
گرفت .برگزاری کنفران سلازمان مللل درخصلوص محلیط
زیست وتوسعه در اوئن 1992یک بار دیگر توجه جهانیان را
بر ضرورت تثمین همکاریهلای بیشلتر در خصلوص مسلائل
زیست محیطی جهان با محوریت توسعه پایدار جللن نملود.
به تدری سیاستگذاریها و مدیریت منابع طبیعی و مشترک
و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست بله طلور جلدی در
برنامه محیط زیست سلازمان مللل ،کمیسلیون حقلوق بلین
الملل و سازمانهای بین المللی ومنطقه ای چلون کمیسلیون
اقتصادی اروپا و شورای اروپا قرار گرفت و بتدری حق مذکور
از حقوق بین المللل بله حقلوق داخللی کشلورها وارد شلد.
شناسایی این حق در نظامهای حقوقی داخلی و پلذیرش آن
توسط نهادهای قانونگذاری و اجرایی سبن شد که بسیاری از
دولتها مواضع خود را نسبت به مسائل و مالحظلات زیسلت
محیطی از طریق قاعده گذاری اعالم نمایند .حلدود بلی از
شصت کشور امروزه این حق را به صورت تلویحی یا صلراحتا
در قوانین اساسی خود وارد کردهاند که نقطه مشلترک همله

دولت سبز و مالحظات زیست محیطی
اگر دولت سبز را یکی از مصادیق دولتهلای ملدرن یلا
حق محور تلقی نماییم بررسی مالحظات مربوط به حق یکی
از محورهای مطالعه دولت خواهد بود .در ایلن جهلت دوللت
سبز دولتی است که حق بر محیط زیست سالم را شناسلایی
و تضمین مینماید و در عین حلال بلا مالحظله ضلرورتهای
زیست محیطی به رفع تعارض بین اجلرای حلق بلر محلیط
زیست سالم با سایر حقهای هم نسل و ییر هم نسل آن نیز
اهتمام خواهد نمود.
نظام های مختلف حقلوقی بلا درک اهمیلت محلیط
زیست در سطوح مختلف حاکمیت به شناسلایی حلق بلر
محللیط زیسللت سللالم و تضصللمین برخللورداری همگللان
پرداختهانلد .در نظلام حقلوقی ایلران بله طلور خلاص در
سللطوح قانونگللذاری و فراقانونگللذاری (قللانون اساسللی،
سیاستهای کلی نظام ،سند چشمانداز و قلوانین برناملهای
به این حق پرداخته شده است (Hashemi, 2014) .قانون
اساسی در اصل پنجاهم حفاظت از محیط زیست را امری
عملللومی تلقلللی ملللینمایلللد .هرچنلللد در تحلیلللل وااه
«عمومی» مناقشه فراوان است و از مراجعه به اصول دیگلر
قان ون اساسی و مشروح مذاکرات نمی توان شناخت دقیقی
از این وااه پیدا نمود 11لیکن باید عمومی بلودن حفاظلت
را در مبنلای اکولوایلک آن جسلتجو نملود(Kelman, .
) 2004زیرا محیط زیست یک منبع عام یا خیلر مشلترک
به شمار می آید که حفظ آن به نفع همگان و تخریلن آن
به زیان همگان است (Bozeman, 2007) .بلا ایلن وجلود
شاید بتوان رویکرد خاص حق محوری قانون اساسی را به
نحللوی تحللت حمایللت اصللل هشللتم قللانون اساسللی و در
چارچوب امر به معروف و نهی از منکر نیز تحلیل نملود و
این امر و نهلی قانونگلذار اساسلی را بله صلراحت قلانون
اساسی متوجه دولت نیز دانست .عالوه بر قلانون اساسلی
بلا مالحظلله سللند چشللمانللد از ،سیاسللتهای کلللی محللیط
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زیست 11و قوانین برنامهای می توان مسئولیتهای دولت را
در نگرش حق محوری به محیط زیست مورد ارزیابی قرار
داد .براساس سیاستهای کللی محلیط زیسلت «ملدیریت
جامع ،هماهنگ و نظام مند منلابع حیلاتی (از قبیلل هلوا،
آب ،خاک و تنلوع زیسلتی) مبتنلی بلر تلوان و پایلداری
زیست بوم بویوه با افلزای ظرفیلت هلا و توانمنلدی هلای
حقوقی و ساختاری مناسن هملراه بلا رویکلرد مشلارکت
مردمی» به عنوان یک رویکرد حفاظتی پی بینی و ابالغ
گردیللده اسللت .در ایللن رویکللرد بلله نظللام دموکراسللی
مشارکتی بعنوان نسخه ملدیریت زیسلت م حیطلی اشلاره
شده است اما همچنان نق محوری دولت در مقایسه بلا
مدلهای دیگر سیاست گذاری زیسلت محیطلی از جملله
مدل مشارکت عمومی یا مدل حفاظت منهلای دوللت پلر
رنگ دیده شده است .این رویکرد در برناملههلای توسلعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز یالبا مورد توجله بلوده
است .در مس یر قانونگلذاری از جملله در قلوانین علادی و
مصوبات قوه مجریه مالحظات زیست محیطی دولت مورد
توجه قرار گرفته است .صریح ترین رویکرد قانونی را بایلد
در قانون مدیریت خدمات کشوری مالحظه نملود کله در
آن حفاظت از محیط زیست امری حلاکمیتی تلقلی شلده
است .شناسایی موصوف عالوه بر آنکه به معنلای عملومی
دانستن تکلیف حفاظت از محیط زیست است و طبعا املر
تکلیللف متوجلله عمللوم شللهروندان خواهللد بللود سیاسللت
گذاریهلای مربلوط بله حفاظلت را از اعملال حلاکمیتی
می داند که آثار حقوقی خود را خواهد داشت .البته سابقه
این نگرش را ملی تلوان در بنلد ششلم قلانون برنامله اول
ت وسعه که تثمین حداقل نیازهلای اساسلی عامله ملردم از
جمله سالم سازی محیط زیست را وظیفه دولت ملیدانلد
نیز مالحظه نمود.

حق رفتار کنند ،حتی اگر بدرستی بر این باور باشلند کله بلا
نقض حق مزبور وضع جامعه به کلی بهتر میشلود (Botkin
) .and Keller 2003با ایلن تعبیلر از مفهلوم حلق بله هلیچ
بهانهای مانند منفعت عمومی ،کارآمدی اقتصلادی ،مصللحت
نظللام و ماننللد اینهللا نمللیتللوان آنچلله را کلله از ایللن هسللته
محافظت میکند کنار زد .حق در این معنا در حقیقت جزئی
از «مشخص بودن» انسان است .از ایلن ویوگلی حلق تحلت
عنوان حاکمیت حق نام میبریم و حلق را برهلانی قلاطع یلا
دلیلی حاکم میدانیم که در صورت طرح بر تملامی ادعاهلا و
دالیل متعارض پیروز خواهد شد .از نتلای نظریله حاکمیلت
حق«حق انجام خطا » است .این ویوگی حلق تحلت عنلوان
حق انجام خطا یا حق بر ناحق نام برده میشود» (Rasekh,
) 2005این تعابیر از حق ،محدودیت را امری کامال اسلتثنایی
قلمداد میکند .حق بر محیط زیست سالم با وجلود گلذار از
نگاه کامال فانتزی به محیط زیست ،کماکان در اولویلت دادن
به این حق در مقایسه با سایر حلقهلا و آزادیهلا بلا تردیلد
مواجلله بللوده و در مقللام رفللع تعارضللات احتمللالی همللواره
محدودیتهایی را بر حق بر محلیط زیسلت اعملال گردیلده
است .در درون حقهای هم نسل معارضله جلدی و معقلولی
بین حق بر محیط زیست سالم و حق بر توسلعه وجلود دارد.
توسعه با همه ارزشهای آن در موارد زیلادی اسلباب تخریلن
محیط زیست را فراهم نموده است .همانگونه که در اعالمیله
حق بر توسعه نیز تاکید شده اسلت شلخص انسلان موضلوع
اصلی توسعه است .هر چند توسعه ،زمینه بهره مندی از تمام
حقوق بشر را فراهم میسازد اما فقدان توسلعه نبایلد علاملی
برای توجیه محدود کردن حقوق به رسلمیت شلناخته بلین
المللی باشد .کوفی عنان دبیر کلل سلابق سلازمان مللل نیلز
میگوید...« :حق بر توسلعه حقلی جهلانی ،انکلار ناپلذیر و از
سایر حقوق جلدا نشلدنی اسلت .ایلن حلق در واقلع محلک
محکمی بلرای احتلرام نسلبت بله سلایر انلواع حقلوق بشلر
است 12».تثکید بر جدایی ناپذیری این حق با سایر حقها بله
معنای ناپسند دانستن نگلاهی اسلت کله دولتهلا بلر توسلعه
محوری بدون مالحظه حقهای معارض و بله ویلوه حلق بلر
محیط زیست دارند.
با توجله بله اینکله توسلعه در مفهلوم قلرون اخیلر و
صنعتی شدن کشورها مالزمه مستقیم بلا تخریلن و ویرانلی
محیط زیست پیدا نموده است به نحوی که ادامه ایلن وضلع
امکان توسعه بیشتر را نیز ییلرممکن سلاخته اسلت ،تلالش
طرفداران محیط زیست و مدافعان واقعی توسعه برای ریشله
کنی فقر و گرسنگی مردم جهان موجلن گردیلد توسلعه بله
گونهای تعریف شود کله در تعلارض بلا محلیط زیسلت قلرار
نگیرد .وااه توسعه پایدار که برای اولین بار توسط براتلنلد در

محدودیتهای حق محوری دولت سبز
در دولت حق بنیاد ،حق دارای اصلالت بلوده و محلور
سیاستگذاری و مقررات گذاری و اجراء است بلا وجلود ایلن،
حللقهللا همیشلله محصللور در مجموعللهای از محللدودیتهللا
هستند .برخی از محدودیتها لطمهای به موجودیت حق بنیاد
دولت ملدرن وارد نملیکنلد وللی گلاهی دولتهلا حلق را بلا
محدودیتهایی مواجه میکنند که میتواند در این موجودیلت
تردیدهای اساسی ایجاد نماید« .بهترین معنای حق این است
که آن را برگ برنده در برابلر توجیهلات مبنلایی تصلمیمات
سیاسی که هدف را برای جامعه بطور کللی بیلان ملیکننلد
بگیریم .اگر کسی حق انتشار داشته باشد بدین معناست کله
به هیچ دلیلی درست نیست که مقامات در جهلت نقلض آن
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کنترل آلودگی توجه شود ».این اصلل را از جملله در اسلناد
حقوقی نرم و سخت حقوق بین الملل محیط زیست میتوان
جستجو نمود .و از جمله میتوان به بیانیه استکهلم ،مصلوب
(1912اصل  ،)23اعالمیه ریو (اصل  )1و اصلول حفاظلت از
جنگلللهللا (مللاده  )1و کنوانسللیون تنللوع زیسللتی مصللوب
(1992ملللاده ،)21کنوانسلللیون بیابلللان زدایلللی مصل للوب
(1994ماده )21کنوانسیون استکهلم در خصوص آالیندههای
آلی پایلدار (ملاده  )11و کنوانسلیون تغییلرات آب و هلوایی
مصللوب  (1992مللاده  ،)3پروتکللل مللونترال در مللورد مللواد
کاهنده الیه ازن ،مصلوب  1918و پروتکلل کیوتلو در ملورد
تغییرات اقلیم مصلوب 1998اشلاره نملود کله ایلن اصلل را
شناسایی کردهاند.
در نظام حقوق داخلی نیلز بخلوبی ایلن تلزاحم ملورد
توجه قرار گرفتله اسلت .توسلعه پایلدار زیسلت محیطلی از
راهکار بینابینی حل تعلارض ایلن دو حلق اسلت .تثکیلد بلر
توسعه پایدار و در مواردی الزام اشلخاص طلرف قراردادهلای
اداری به ارائه ضمیمه زیست محیطلی در کشلورمان تلالش
روشنی در زمینه رفع تزاحم بین این دو حق است.
عالوه بر این حق برخورداری از محیط زیست سلالم
ممکن است در تزاحم بلا سلایر مصلادیق حقلوق بشلر در
نسلهای اول و دوم قرار گیرد .اگلر چله از نظلر ویوگلی،
نقاط افتراقی بین نسلهای حقوق بشلر وجلود دارد وللی
ارتباط مصادیق مختلف ایلن نسللهلا نیلز بسلیار وسلیع
میباشد .وجود نسلهای متعدد حقوق بشر برای شخص یا
موضوع واحدی به نام انسان ،نق موثری در همبسلتگی
بین المللی برای ح مایت از حقوق بشر ایفلا ملیکنلد .بلر
شم ردن سه نسل حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و نهایتا حقلوق همبسلتگی در عصلر
جهان گرایی موجن پیوند بانیان و طرفداران هر سه نسل
گردیده است به نحوی که رعایت هر یک تضمین دیگلری
را سبن خواهلد شلد « (Zakeran, 2006) .اعالمیله ویلن و
طلرح اجرایلی آن» ) (Vieena Declaration, 1993کله در
کنفران جهانی حقوق بشر کله در سلال  1993در ویلن
برگزار شد ،در بند پنجم از بخ یکم در خصوص پیونلد
میان نسلهای حقوق بشر میگوید « :تملام انلواع حقلوق
بشر جهان شمول و تقسلیم ناپذیرنلد و بلا هلم وابسلتگی
متقابللل و ارتبللاط تنگاتنللگ دارنللد و یکللدیگر را تحکللیم
میکنند ».در حال حاضر جامعه جهلانی بله ایلن اجملاع
رسیده است که نسلهای سه گانه حقوق بشلر در ارتبلاط
متقابل با یکدیگر قرار دارند و از همدیگر تفکیک ناپذیرند.
این امر موجلن بوجلود آملدن نسللی یکهارچله از جملع
نسلهای مختلف حقوق بشر گردیده است که به آن نسل

سال  1981در گزارشی تحت عنلوان «آینلده مشلترک ملا»
ارائه شد 13توسعه را با محیط زیسلت پیونلد داد .ایلن پیونلد
بعدها در برخی معاهدات و اسناد بین المللی نهادینه گردیلد
بلله طللوری کلله در سللال  1992ماحصللل کنفللران «سللران
زمین» ،اعالمیهای تحلت عنلوان«اعالمیله محلیط زیسلت و
توسعه»بود که در اصل سوم آن آمده است«:حق بلر توسلعه
باید به ترتیبی تحقق یابد که احتیاجات مربوط بله توسلعه و
محیط زیست نسلهای حاضر و آینده را تامین کند ».تلالش
نظام حقوق بین الملل در حل این منازعه درون نسلی میلان
حق بر توسعه و محلیط زیسلت نشلان دهنلده اهمیلت ایلن
تزاحم بین حقی است .به طور مشلخص اصلول «انصلاف» و
«مسئولیت مشترک اما متفاوت» فرمولهایی اسلت کله بلرای
رفع تعارض بین حق بر محیط زیست سالم و حق بر توسلعه
در اسناد مختلف بین المللی مورد استفاده قرار گرفته اسلت.
انصاف یکی از لوازم وجود حق بر محیط زیست میباشد کله
در حوزه حقوق محیط زیست دارای دو مفهوم انصلاف درون
نسلللی ( )Intergeneration Equalityو انصللاف بللین نسلللی
( )Intera generation Equalityاست .انصلاف درون نسللی از
منظر انسان محور به مفهوم عدالت در تعامل محیط زیست و
توسعه نزدیک است و در یک تعریف ساده به برخورد عادالنه
و منصفانه با همه افراد موجود در یک نسلل در جهلت بهلره
مندی از مواهن و حقوق همه جانبه میپردازد .این مقوله در
جهت ایجاد فرصتی است که بر اساس آن همگان در انلدرون
یک نسل حق برخورداری از محلیط زیسلت سلالم در همله
سطوح را داشته باشد .ایلن مفهلوم بلدین معنلی اسلت کله:
«مردمان یک نسل واحد هلم دارای حقلوق مسلاوی و برابلر
برای بهره مندی در استفاده و بهره مندی از منابع بوده و هم
حق برخورداری از محیط زیست سلالم و پلاکیزه در سلطوح
ملی و بین المللی را دارا میباشند(Brine et al, 2009) ».
فرمول دیگر رفع تعارض اصل مسئولیت مشلترک املا
متفاوت است .این اصل در قالن اصلل کللی تلر انصلاف و بلا
عدول از رعایت تساوی ایجاد گردیده است به ویوه در جهلت
ترییللن دولللتهللای در حللال توسللعه جهللت پیوسللتن بلله
کنوانسیونهای بین المللی در خصلوص محلیط زیسلت ،در
بسللیاری از کنوانسللیونهللا مللورد پللی بینللی قللرار گرفتلله
اسللت) (Blake, 2004و بللر اسللاس آن در کنوانسللیونهللای
مربوطه تفاوتهلایی را در سلطح تعهلدات کشلورهای عضلو
ایجاد نموده است .بر اساس این اصل«الزم است به مسئولیت
مشترک دولتها مبنی بر حفاظلت از منلابع محلیط زیسلت
ضمن لحاظ شرایط متفاوت هر دولت بله ویلوه در رابطله بلا
سهم مشارکت هلر دوللت در ایجلاد مشلکل خلاص زیسلت
محیطی و توانایی آن دولت در واکن  ،جللوگیری ،تقلیلل و
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دولت سبز خواهد داشت ،تحدیلد حلوزه صلالحیت اسلت .از
نظر ماهوی ،اگر چه در حقوق همبستگی فرصت حضلور پلر
رنگ افراد به عنوان تابعان حقوق فراهم گردیلده اسلت وللی
کماکان دولتها نق اصللی خلود را بله عنلوان بلازیگران و
تابعان اصلی حقوق بین الملل حفظ کردهاند .با توجه به ایلن
ویوگی که حقوق محیط زیسلت کله خاسلتگاه بلین الملللی
داشته و از حقوق بین الملل به حقوق داخلی وارد شده است،
دولت نقل پررنگلی را در حفاظلت از محلیط زیسلت پیلدا
کردهاند عالوه بر این اصول محتوایی حقلوق محلیط زیسلت
دربر دارنده تکالیف زیست محیطی فراوانی برای دولتهاست.
همان طور که لوازم تضمین گننده حلق بلر محلیط زیسلت
چون شفافیت ،پاسخگویی ،کارامدی ،حاکمیت قلانون بلدون
حضور و نق پذیری دولت بی معناسلت و حکمرانلی خلوب
زیست محیطی منوط به وجود و حضور دولت اسلت .بلا ایلن
ترتین دولتها باید برای ایفاء این نق حیاتی در سلاخت و
محتوای خود تغییرات جدی ایجاد نمایند.

هزاره جد ید حقوق بشر میگویند .ایلن یکهلارچگی ملورد
ادعا در گزارش دبیر کل سازمان مللل متحلد بله اعضلای
سازمان تحت عنوان« دستور کاری برای صلح» و « اعالمیه
هزاره سازمان ملل» بازتاب داشته است 14.به طور خالصه
می توان گفت که بازتاب پدید آ مدن نسل سوم حقوق بشر
از جمله حق بر محیط زیست سالم موجن ایجلاد علقله و
ارتباط بین نسلهای اول و دوم ویا نسل سوم گردیده است
به طوری که می توان استدالل کرد :حق بر محیط زیسلت
پی نیازی است برای دیگر حقوق بشر ،چرا که در بهلره
مند شدن انسانها از این حقوق فرض بر این است که آنان
از حداقل سالمتی و تندرستی برخوردارند .بلدین ترتیلن
حق بر محیط زیست سالم را میتوان د ر بنیادی ترین حق
شناخته شده برای بشر ،یعنی حق حیلات یافلت .هرچنلد
نظام حقوق بشر بر یکهارچگی همه ی حقهلا تثکیلد دارد
ولی در عمل گاهی دولتها ناگزیر از اولویت دادن به یکلی
نسبت به دیگری هستند .از طرفی تکالیف ناشی از حق بر
محیط زیست گاهی در تلزاحم بلا آزادی قلرار ملیگیلرد.
اصل« استفاده ییر زیانبار از سرزمین» نوعی محدود کردن
آزادی دولتهللا و محللدودیت زیسللت محیطللی بللر اصللل
حاکمیت محسوب می شود .طبعا در نظام حقلوق داخللی
هم محلدویتهلای ایجلاد شلده بلرای آزادیهلای فلردی
می تواند به عنوان یک مزاحملت جلدی سلر راه اسلتفاده
آزادانه از مواهن محیط زیست به حساب آید.
ویوگیهای اکولوایکی از دیگر محلدودیتهلای دوللت
در تثمین حق بر محلیط زیسلت سلالم محسلوب ملیشلود.
علیریم اینکه حمایت جامع از محیط زیست نیازمنلد اعملال
حاکمیت بر مبنایی زیست محور میباشد ولی حقوق محلیط
زیست کنونی به دلیل تاکید بلر جنبلههلای انسلانی محلیط
زیسللت (انسللان محللوری) ،اهمیللت سللالمتی و یکهللارچگی
اکوسیسللتمهللا را نادیللده مللیگیللرد حللال آنکلله سللالمتی و
یکهارچگی اکوسیستمی ضامن سالمتی محیط زیست انسانی
نیز هست).(Westra, 2009

تکلیف مداری یا تعهد محوری
دولت سبز خود دولتی تکلیف مدار است با ایلن حلال
ارتباط این دولت با حقهای دیگر بشری تکالیف دولت سلبز
را افزای داده است .سؤال ایلن اسلت کله قلملرو و ماهیلت
تکلیف دولت سبز چیست؟ تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه؟
ت بعا از لحلن اسلناد حقلوق بشلری و بایلدهای مکلرر و نیلز
رویکرد حقوق داخلی و بویوه روح حاکم بر قلانون اساسلی و
تثکیدات روشن این قانون بر حقهای بشری در قالن حقلوق
ملت ،میتوان دریافت که تعهد دولت به نتیجه است و دولت
باید برای انجام این تکلیف قانونی پاسخگو باشد.
تحدید حوزه صالحیت
دولت برای اعمال اراده خود نیازمند صالحیت است.
گفتمان حقوق بشر یکی از عوامل ل اصللی تحدیلد کننلده
صالحیت دولت و تولید دولت محدود است .الزامات ناشی
از حقهای بشری عالوه بر تکلیف ایجابی دولتها از ملوارد
الزامات سلبی است به نحلوی کله دوللت را در چلارچوب
اصول هنجاری و ساختاری مانند نمایندگی ،تفکیک قلوا،
حاکمیللت قللانون ،نظللارت و پاسللخگویی محللدود خواهللد
ساخت .حق بر محیط زیسلت یکلی از حلقهلای محلدود
کننده است که می تواند تقییدات فراوانی را در صلالحیت
دولت ایجاد نمایلد و خطلوط قرملز و بایلدها و نبایلدهای
بسیاری را در اعمال اختیارات دولت در زمینههای مختلف
وارد نماید و بله طلور کللی کارکردهلای دوللت را تحلت
الشعاع قرار دهد.

تأثیر گفتمان حقوق بشر بر ساخت و ماهیت دولت سبز
گفتمان حقوق بشر و بویوه حق بر محیط زیست سالم
به عنوان مصداق حقوق نسل سوم بشر تثثیر قابل توجهی بلر
ماهیت دولت سلبز خواهلد داشلت و ماهیلت ایلن دوللت را
ماهیتی تکلیف مدار خواهد ساخت .از طرفی سلاخت دوللت
سبز در راستای تحقلق ایلن حلق بشلری نیازمنلد تغییلرات
اساسی است .ایجاد نهادهای متولی ویوه حفاظلت از محلیط
زیست و تغییلر در نظلم اداری مسلتقر از عملده تلرین ایلن
تغییرات است .مهمترین تثثیری که این گفتمان بلر سلاخت
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لزوم تحول ساختاری و محتوایی دولت در قبال محیط زیست
مواجهه دولت با محیط زیست را باید در مسیر تحقلق
حکمرانی مطلوب زیست محیطی تحلیل نمود .در این مسلیر
تحوالت سلاختاری و ملاهیتی ویلوهای ملورد نیلاز اسلت .در
ساختار و کیفیت تفکیک قوا رعایت الزامات اکولوایکی بلرای
حفاظت ضلروری اسلت .فرابخشلی نگلری ،تمرکززدایلی در
مقابل مرکزگرایی ،فراگیری صلالحیتهای سلازمانهای متلولی
در کنار توسعه صالحیتهای زیست محیطی قلوه قضلاییه در
جهت تضمین حق بر محیط زیست سالم ملیتوانلد سلاختار
مناسن زیست محیطی دولت را ایجاد نماید .محتوای دوللت
در گذار به دولت سبز به تغییرات اساسی نیازمند است .ایلن
تغییرات در جهت توانمند سازی دولت در حفاظت از محلیط
زیست ضروری است چراکه دولت مدرن بر عالئق و نیازهلای
شهروندان تمرکز دارد و باید به آنها پاسخ دهد.
تحت تلثثیر گفتملان حقلوق محلیط زیسلت ،حلوزه
صالحیت دوللت سلبز در چلارچوب هنجلاری و سلاختاری
خاصی محدود خواهد شد .بنابراین دولت محدود و تکلیلف
مداری از مشخصات بلارز تلاثیر پلذیری ملاهوی دوللت در
چارچوب حق بر محیط زیست سالم است(Balavi, 2012) .
« مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامهای که به عنلوان
اعالمیه هزاره مشلهور اسلت در بخل پلنجم خلود تحلت
عنوان«حقو ق بشر ،دموکراسی و حکمرانی خوب»مواردی را
پذیرفتلله اسللت (Hasan Nejhah, 2005) .عللالوه بللر ایللن
کمسیون حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه دیگلری بله
شماره  2111/24ویوگیهای اساسی حکمرانی خوب را نلام
برده است که از جمله آن شفافیت ،مسئولیت ،پاسخگویی و
حاکمیت قانون اسلت (Zareei, 2004) .حکمرانلی مطللوب
زیست محیطی نیازمند توجه دوللت بله اصلول«حاکمیلت
قانون»« ،شفافیت»« ،مشارکت»« ،دسترسلی بله اطالعلات
زیست محیطی»« ،مسئولیت و پاسخگویی» است .حاکمیت
قانون ،مقامات قانونگذار و مقررات گذار را وادار میکنلد تلا
کلیه قوانین و مقرات کشور را بلا لحلاظ داشتللن سلللسله
مراتن قواعلد حفاظلت از محیط زیسلت اعمللال نمایللند
) « (Brookes, 1991شفافیت بلدین معناسلت کله تصلمیم
گیری و اجرای آن به شیوهای انجام شود که تلابع قواعلد و
مقررات باشد .همینطور به این مفهوم اسلت کله اطالعلات
برای کسانی که این تصمیمات و اجرای آنها بر آنلان تلثثیر
می گذارد آزادانله در دسلترس و مسلتقیما قابلل دسلتیابی
باشد .شفافیت همچنین بلدین معناسلت کله اطالعلات بله
میزان کافی ارائله و تلثمین گلردد(Hadavandm, 2005)».
حکمرانی خوب بدین مفهلوم اسلت کله فرآینلده و نهادهلا
منجر به نتایجی ملی شلوند کله نیازهلای جامعله را تلثمین

میکنند .اثلر بخشلی در بسلتر حکمرانلی خلوب ،اسلتفاده
پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست را شلامل
میشود « .پاسخگویی شرط اصلی حکمرانی خوب است نله
تنهللا نهادهللای حکللومتی بلکلله حتللی بخ ل خصوصللی و
نهادهللای جامعلله مللدنی نیللز بایسللتی بلله عمللوم مللردم و
ذینفعهای خود پاسخگو باشند .بسته به اینکله تصلمیمات
گرفته شده در یک سازمان یا مؤسسله ،درونلی یلا بیرونلی
هستند مشخص ملی شلود کله ایلن نهادهلا در مقابلل چله
کسللانی پاسللخگو هسللتند ،پاسللخگویی نمللیتوانللد بللدون
شفافیت و حاکمیت قانون تحقق یابد».
از لوازم تحقق حق بر محیط زیست سالم توجله بله
اصول شفافیت ،کارآمدی ،پاسلخگویی و حاکمیلت قلانون
است که مبین حاکمیت و حکمرانی خوب زیست محیطی
خواهلد بللود و در صللورت وجللود ایلن اصللول نللزد ارکللان
حاکمیت ،می توان از حق بر محیط زیست سلالم بله نحلو
مؤثر سخن گفت.
تثکیللد قللانون اساسللی جمهللوری اسللالمی بللر اینکلله
حفاظت از محلیط زیسلت وظیفلهای همگلانی اسلت مؤیلد
رویکرد مشارکت محور حاکمیت به مقولله ملدیریت زیسلت
محیطی است .تحقق ایلن مهلم علالوه بلر ضلرورت تقویلت
اصل«اطالع رسانی»در هر دو شکل فعال و منفعل به عنلوان
زیربنای تحقق مشلارکت زیسلت محیطلی ،نیازمنلد تقویلت
نهادهای ییردولتی و حلق اقامله دعلوی و جبلران خسلارات
زیست محیطی است ).(Rezaie Nandali, 2014
نتیجهگیری
دولللت سللبز بلله عنللوان مصللداقی از دولللت مللدرن بللا
محوریت حق برخورداری از محیط زیست ،دولتی حق بنیلاد
است که داعیه حمایلت و تضلمین یکلی از حلقهلای نسلل
سومی بشر را دارد .ایلن دوللت ترجملان حکمرانلی زیسلت
محیطی است که در تعابیر مختلف از طلرف حاکمیلتهلای
سیاسی عصر حاضر ادعا ملیشلود .بلا ایلن وجلود هنلوز بله
روشنی نمیتوان به ترسیم دوللت سلبز پرداخلت .از منلاظر
مختلللف مللیتللوان بلله رمزگشللایی از ایللن مفهللوم پرداخللت.
نگارندگان بطور مشخص سعی نملودهانلد کله بله مناسلبات
دولت و ارکان محیط زیست در گذار به دولت سلبز بهلردازد.
نخست :دولت در مسیر سبز شدن نیازمند شناسایی حلق بلر
محیط زیست و تضمین آن ملیباشلد .در مسلیر شناسلایی،
محیط زیست را باید از دیدیههایی دانست که بدوا در نظلام
حقوق بین الملل مورد شناسایی قلرار گرفتله اسلت و نظلام
حقوق بین الملل بشر حق برخورداری از محیط زیست را بله
عنوان حقلی مسلتقل بله رسلمیت ملیشناسلد .بله تلدری
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نظامهای حقوقی مختلف در سطوح مختلف قانونگلذاری ایلن
حق را شناسایی نمودهاند .نظام حقوقی ایران در سلطوح فلرا
قانونگذاری و قانونگذاری به موضوع محیط زیسلت پرداختله
اما نق دولت را در تضمین آن بله روشلنی تبیلین ننملوده
است .دوم :محوریت حق بر محیط زیست در دوللت سلبز بلا
محدودیتهای چندگانهای مواجه است که از محدودیتهلای
اکولوایکی ،محدودیتهای درون نسلی به ویوه تعلارض حلق
بر محیط زیست سالم بلا حلق بلر توسلعه و نیلز تعلارض بلا
مصادیق دیگری از حقها و آزادیهای شهروندان از زمره این
محدودیتهاست .در عین حلال نظلام حقلوق بلین المللل و
حقوق داخلی راهکارهایی را در قاللن اصلول حقلوق محلیط
زیست از جمله اصل انصاف و مسئولیت مشترک اما متفلاوت
و نیز توسعه پایدار برای رفع تزاحم مربوط به اعمال این حق
ارائه نمودهاند .سلوم :تحقلق دوللت سلبز نیازمنلد تغییلرات
سللاختاری و محتللوایی دولللت در مسللیر حمایللت از محللیط
زیست است .از نظر ساختاری شکل خاصلی از ارتبلاط قلوا و
نیز تغییراتی در ساختار قوه اجرائیه ضروری است .فرابخشلی
نگللری و تمرکللز زدایللی از جمللله ایللن تغییللرات مربللوط بلله
سازمانهای اداره محیط زیست است .حاکمیت قوانین زیسلت
محیطی ،شفافیت ،پاسخگویی و مشارکت از اصلول تضلمین
کننده حکمرانی مطللوب زیسلت محیطلی از ضلرورتهلای
تحقق دولت سبز است.

آن که با آلودگی محیط زیست یا تخرین ییرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند،
ممنوع است».
3- The Environmental Law

 -4برای مطالعه بیشت مراجعه شود به :ویوه ،محمدرضا«،حق دسترسی به
اطالعات محیط زیست ،بررسی حقوق بشر اروپایی»،مجله محیط شناسی ،سال
سی و دوم ،شماره  ،41زمستان .1382
 -2معین ،محمد«،فرهنگ فارسی » ،جلد سوّم ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات
امیر کبیر ،1311 ،ص  32و همچنین طبق فرهنگ الروس ،اکولوای دانشی است
که به مطالعه موجودات جاندار در ارتباط با محیط طبیعتشان ،جایی که آنها
زندگی میکنند .همچنین روابطی که بین جانداران و محیط بر قرار میشود،
میپردازد.
 -2برای مطالعه در این زمینه مراجعه شود به صفحه  2در بهرام
سلطانی،کامبیز« ،1311،مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی –محیط
زیست» جلد ششم ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و همکاری
ایران ،چاپ اول.
 -1بوم شناختی مجموعهی گونههای موجودات زنده همکن

است که در یک

مکان واحد واقع شده باشند.
 -8این شاخصهها همچنان در اسناد زیر مورد توجه قرار گرفته است .اصل بیستم
اعالمیه ریو ،اصل بیست و یکم اعالمیه ریو،مقدمه و فصل  32دستور کار  ،21بند
 ،اصل  ، 1اصول حفاظت از جنگلها ،بیانیه اجالس جهانی توسعه پایدار،آفریقای
جنوبی،اوهانسبورگ 211ماده  21کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و
طبیعی جهان یونسکو  ،1912ماده  2کنوانسیون تجارت بین المللی گونههای
جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی – واشنگتن ،1913

پی نوشتها

ماده  2کنوانسیون حفاظت از گونههای مهاجر وحشی بن ،ماده  4کنوانسیون

 -1هرچند تعریف دقیقی از دولت سبز ارائه نگردیده است تعابیر مشابه از جمله

وین برای حفاظت از الیه ازن ،1981ماده ،2کنوانسیون بازل در باره کنترل

سیاست سبز و مدیریت سبز در ادبیات دولتها و وااگان حقوقی وارد گردیده

انتقاالت برون مرزی مواد زاید زیان بخ

و دفع آنها  ،1989ماده  4کنوانسیون

است .از جمله در بند پ تبصره  21قانون بودجه سال  1382مقرر گردیده است

سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (تغییرات اقلیمی) نیویورک

که بر اساس ماده  191قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور کلیه دستگاه-

،1992ماده  13کنوانسیون تنوع زیستی،بندهای  2و  3ماده  23پروتکل ایمنی

های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی ییردولتی موظفند جهت کاه

زیستی کارتاهنا ،نایروبی.2111

اعتلبارات هزینهای دولت ،اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط

-9رجوع شود به :فریادی ،مسعود«،1392،عمومی سازی حفاظت از محیط

زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرای ،آب ،مواد

زیست در نظام حقوقی ایران»،رساله دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده

اولیه و تجهیزات (شامل کایذ) ،کاه

حقوق،ص.12

مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در

ساختمانها و وسایط نقلیه) اقدام نمایند .دولت سبز :دولتی است که در ارکان و

 -11بر اساس قسمتی از اصل یکصد و دوازدهم« :مجمع تشخیص مصلحت نظام

عناصر آن نگاه هوشمندانه به کار و فعالیت نهادینه شده و در پرتو آن مصارف

 ....مشاوره در اموری را که رهبری به آن ارجاع میدهد» بر عهده دارد .بنابراین

انرای .آب .کایذ .مواد مصرفی و  ...برای تولید کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه

مجمع مذکور که اکثر اعضای آن را مقامات و مسئوالن عالی رتبه تشکیل

بهینه ش ده و حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار

میدهند به عنوان مشاور ،مقام رهبری را یاری مینمایند .از جمله موارد مشاوره

جامعه مورد تاکید و عمل قرار گیرد .همچنین برای مطالعه بیشتر در این زمینه

که قانون اساسی به آن تصریح نموده مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام

رجوع شود به :شناسنامه سبز ایران ،با حمایت سازمانها و صنایع دوستدار محیط

میباشد .با وجود آنکه سیاق عبارت قانون اساسی چنان است که تعیین کننده

زیست ،انتشارات موسسه فرهنگی ،هنری قاب سبز  ،1381،صص 2و.1

اصلی سیاستهای کلی نظام مقام رهبری میباشد و مجمع تشخیص مصلحت

 -2اصل  21قانون اساسی مقرر میدارد« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط

نظام به عنوان هیثت مستشاری عمل میکند .اما در عمل این مجمع است که با

زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی

بهره گیری از آخرین فرآورههای کارشناسی دستگاههای مسئول دولتی ابتکار

داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .از این رو فعالیتهای اقتصادی و ییر

کمیسیونهای تخصصی و خاص

تعیین سیاستها را بر عهده میگیرد .تثسی

فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره ،3پاییز 5331

155

تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز

دستور کاری، پطروس، یالی: در این مورد مراجعه شود به- 12

برای بهره گیری از امکانات و کارشناسی و استفاده از تحقیقات کاربردی در آیین

،  و سازمان ملل متحد3  ص، مرکز اطالعات سازمان ملل،برای صلح

نامه داخلی مجمع خود میتواند نشانهای از قصد اشتغال جدی این نهاد در امر

 صص، مرکز اطالعات سازمان ملل،اعالمیه هزاره ملل متحد

 توجه به محیط زیست و اصل.سیاست گذاریهای کالن و اساسی کشور باشد

. 11  تا4

 بیانگر درک درست این نهاد،مشارکت زیست محیطی در سیاستهای کلی نظام

 گزارشی تحت عنوان آینده مشترک1981 برانتلند نخست وزیر نروا در سال-13

.از وضعیت محیط زیست کشور است

ما به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد که امروزه از آن به عنوان

 سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت پنجاهمین، سازمان ملل-11

 در این گزارش هشدارهایی در مورد سالمت عمومی.گزارش برانتلند یاد میشود

 نمایندگی سازمان ملل،سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران

.داده شده است

 عالوه بر آن نمونه بارز این دیدیه را میتوان در کتاب «اوئوپولتیک1312

 مرکز،دستور کاری برای صلح، پطروس، یالی:در این مورد مراجعه شود به-14

سابق سازمان خواربارو کشاورزی دید که در آن محیط

گرسنگی» از نگاه رئی

 مرکز، اعالمیه هزاره ملل متحد، و سازمان ملل متحد3 ص،اطالعات سازمان ملل

زیست و رفاه در تعارض ظاهری قرار دارند و بعضا حل مشکل گرسنگی را در

.11تا4  صص،اطالعات سازمان ملل

.فاصله یافتن از سیاستهای حفاظت از محیط زیست یافتهاند
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Introduction: The modern state is an elastic term that can meet the demands of the human rights of citizens.
However, today enjoying a healthy environment is an example of a third generation human rights concern of
citizens. Full protection of this right requires deep changes in the content and structure of governments and, without
a whole range of development, ensuring these citizenship rights cannot be achieved.
Results and discussion: Green government is an evolved form of government that has the ability to support and
protect the environment. In crossing government with green government, understanding and analyzing the
relationship of the state with the environment is very important and such bilateral relations will create fundamental
changes in the government. In addition, this will introduce the environment as a model for policy, legislation and
enforcement. The quality of this relationship reflects the commitment of the government to the environment.
Government and the environment have a two-way communication whereby the government has provided the fate of
the environment as policy-making and enforcement authority and, on the other hand, the government's success in
environmental protection depends on respect for environmental rules. Green government is identified as a state
founded on that right which creates restrictions on relations between the government and the environment and
affects the structure and content of government. Background research reveals that green government as a new
concept still has not been correctly incorporated into developments relating to government in legal doctrine and
there is a noticeable lack of theory in this respect both worldwide and in Iran. Although the ecological state and its
environmental duties it has been investigated in many areas of environmental law and in academic studies and
administrative bodies’ research studies, relations between the government and the environment in transition to a
green government is without any history of research. This area is considered as a new approach to the concept of
government.
Material and methods: The authors seek to explore the effectiveness of a right to the environment on the content
and structure of government and, in this regard, Iran is considered as the basic geography of the research. Here, the
authors have used library resources and domestic and international documents to analyze the relationship between
the state and the environment and have described and analyzed the legal relations and interaction of these two to
achieve green government. We know that green government is a state founded on a right and we pay attention to
environmental considerations and the impact of human rights on the structure, content and limits of green
government in related titles.
Conclusion: In this study, evaluation of the components of the relationship between the state and the environment,
on the one hand, and the means of achieving green government, on the other, shows us first that realization of green
government requires the formation of a special relationship between the environment and the state. In this context it
is conceivable that an important role in shaping the government moves, in addition to the role of government in
determining the fate of the environment and its elements, towards environmental values. Secondly, the green state is
a government that focuses on the right to a healthy environment. So, as a rights-based government it is subject to
restrictions related to that right and needs to predict patterns to guarantee the right to a healthy environment and
resolve the conflict between that right and other human rights.
Keywords: Sovereignty, Green government, Environment, Human rights.
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