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  چکیده
 ایجاد حفاظت از محیط زیست وامروزه، مقابله با مسائل زیست محیطی و 

هاي   از مهمترین دغدغه، به یکیی مناسب براي زندگی انسان زیستمحیط
هاي مقابله و   و در نتیجه آن، سیاستگذاريدهتبدیل ش در سرتاسر دنیا ها دولت

از جمله، . ها قرارگرفته است حل مسائل زیست محیطی در دستور کار دولت
له توسعه اقتصادي، هاي پنج سا لب برنامه ایران در قا جمهوري اسالمی

ها،  این برنامه.  محیط زیست پرداخته استمسئلهاجتماعی و فرهنگی، به 
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هاي گوناگونی است که در جامعه شناسی محیط   تحت تأثیر گفتمانمعموالً
مناسبی  هاي زیست محیطی معروف و از پیشینه زیست، تحت عنوان گفتمان

، گفتمان زیست محیطی از نظرتئوریک. براي تجزیه و تحلیل برخوردار است
یی مطمح نظر گرا بوم زیستیی، گفتمان گرا زیستدر قالب دو گفتمان محیط 

این  تحلیل گفتمان زیست محیطی، با یک ارزیابی علمی . قرار گرفته است
اندازه مسیر قانونگذاري متناسب با  کند که تا چه شناخت را ایجاد می

با توجه به . وده استهاي کالن جامعه نسبت به محیط زیست ب رویکرد
ها و نیز اهمیت  اهمیت گفتمان زیست محیطی در هدایت سیاستگذاري

هاي اساسی تحقیق حاضر  هاي توسعه در سطح کشور، پرسش ریزي برنامه
هاي کالن توسعه   محیط زیست، چه جایگاهی در برنامه:الف: عبارت است از

هاي زیست  ان کدام نوع از گفتم: ایران دارد؟ ب ملی جمهوري اسالمی
براي انجام این  هاي پنج ساله توسعه غالب بوده است؟ محیطی بر برنامه

هاي پنج ساله  نتایج بررسی برنامه. پژوهش از روش اسنادي استفاده شده است
هاي اول  ها، به ویژه در برنامه دهد که در قسمت اعظم برنامه توسعه نشان می

لب بوده و برنامه چهارم و پنجم یی غاگرا زیستتا سوم توسعه، گفتمان محیط 
. ریزي شده است توسعه نیز، تحت تأثیر گفتمان زیست بومی، طراحی و برنامه

 هاي پنج ساله دهد که در برنامه عالوه بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان می
در خاتمه مقاله، . توسعه، توجه چندانی به عدالت زیست محیطی نشده است

 با تحوالت داخلی و خارجی، گفتمان زیست پیشنهاد شده است تا همگام
و نیز عدالت زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا،   بومی

 صورت "سند ملی محیط زیست ایران"اقدامات الزم جهت تصویب نهایی 
پذیرد و مسائل محیط زیست جهانی نظیر تغییرات آب و هوا و گرم شدن 

  .ي مورد مالحظه قرار گیردا هاي توسعه زمین  نیز در برنامه
هـاي پـنج سـاله        محیط زیست، توسعه پایدار، برنامـه     : هاي کلیدي   واژه

  .هاي زیست محیطی، ایران توسعه، گفتمان
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 مقدمه
ها  ها و دولت نزد ملت در عصر حاضر، محیط زیست از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی

ه چهار نقش مهم را برخوردار است، چرا که امروزه، محیط زیست درحمایت از توسع
حمایت از زندگی، عرضه منابع طبیعی، جذب ضایعات : برعهده دارد که عبارت است از

 وظایف تفکیک ناپذیر محیط ءدر واقع، این چهار نقش جز. محصوالت، خدمات رفاهی
ها براي  ظرفیت اکوسیستماز سوي دیگر، ). 489-492: 1378نیترل وال، (زیست است 

زیست محدود بوده و گرچه طبیعت توانایی مقابله با تغییرات  یطپذیرش تغییرات در مح
 فرآیند نیست و در نتیجه، ها  عت بازسازي طبیعی در حد تخریبولی سررا دارد 

مدوز و  (صورت غیرقابل بازگشتی در حال پیشروي است  بهزیست تخریب محیط 
هاي زیست  الش به همین دلیل، هم اکنون بسیاري از کشورها با چ.)1388همکاران، 

محیطی متنوعی روبه رو بوده و راهکارهاي گوناگونی براي مقابله با تهدیدات زیست 
توان به  از جمله می. اند همحیطی و یا حل مشکالت زیست محیطی در پیش گرفت

موضوع کنترل و یا جلوگیري از چالشها و مسائل زیست محیطی از طریق تدوین و 
در واقع، دستگاه  . در حوزه کالن اشاره نمودهایی  ها و برنامه تصویب سیاست

ها در صدد اصالح و یا پیشگیري از  قانونگذاري از طریق تدوین قوانین و سیاست
 ایران هم، قانون اساسی در اصل  در جمهوري اسالمی. مسائل زیست محیطی است

 جمهوري در«پنجاهم آن را یک اصل و یک وظیفه تلقی نموده و اعالم داشته است 
 حیات آن در بعد باید يها نسل و امروز نسل که زیست محیط المی، حفاظتاس

رو،  ازاین گردد؛ تلقی می عمومی باشند، وظیفۀ داشته رشدي به رو اجتماعی
 جبران غیر قابل تخریب یا محیط زیست آلودگی با که آن غیر و اقتصادي يها فعالیت

براي ). 1386 ایران،  ري اسالمیقانون اساسی جمهو(» است کند، ممنوع پیدا مالزمه آن
کند تا  هاي قانونی تالش می  در قالب برنامهمعموالًتحقق اهداف کالن، سیاستگذار 

سیاستگذار، اساساً بر مبناي یک سري اصول و مالحظات . امکان تحقق را محقق سازد
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ها و ایدئولوژي حزب حاکم و یا  که منعکس کننده شرایط اجتماعی، یا خواسته
ها و قوانین  ها و سیاستمشیها و نیازهاي مردم است، اقدام به تدوین خط خواسته

این مالحظات حاکم، در جامعه شناسی محیط زیست  تحت عنوان تحلیل . نماید می
تواند یک  تحلیل گفتمان می. گیرد هاي زیست محیطی مورد شناسایی قرار می گفتمان

ط زیست در اختیار قانونگذاران و ي محی سیاستگذارنگاه کالن و تاریخی را در حوزه
دهد که با نگاه به گذشته نقش  این امر این امکان را به آنان می. سیاستگذاران قرار دهد

موضوع پژوهش . ي محیط زیست ایفا کنندسیاستگذارمؤثرتر و مفیدتري در آینده 
هاي توسعه   هاي زیست محیطی حاکم بر برنامه حاضر نیز بررسی و تحلیل گفتمان

  .باشد  ایران طی پنج برنامه گوناگون می هاي جمهوري اسالمی لتدو
  

  مسئلهطرح 
هاي گوناگون موجب رفاه بشر در سراسر جهان شده است، در  هرچند توسعه در بخش

هاي  یکی از این آسیب. هاي جدي اي را برجاي گذاشته است عین حال نیز، آسیب
دهد که محیط  ها نشان می بررسی. باشد توسعه ناموزون تخریب محیط زیست می

 به علت رشد و توسعه یک 1950ر نقاط جهان از دهه بیشتزیست، به طور کلی در 
جانبه صنعت در معرض آلودگی قرار گرفت و متأسفانه این وضعیت همواره ادامه یافته 

آب در بسیاري از کشورها به قدري  به طوري که امروزه آلودگی هوا، زمین و"است 
ست که بهره وري و کیفیت زندگی به شدت تنزل یافته و به آن آسیب افزایش یافته ا
عالوه بر این، سایر مشکالت زیست محیطی  ).59 :1376ریمونداف،  (".رسانده است

آلودگی هوا، افزایش دماي کره زمین، ن، وزوفرسایش خاك، نازك شدن الیه انظیر 
، و تغییر آب و هوا ،ها به علت نابودي جنگل هاي خطرناك افزایش تعداد سیالب

فرسودگی و انهدام بناهاي تاریخی و آثار فرهنگی، بهره برداري بی رویه از طبیعت و 
هاي  هاي اتمی، بیمارستانی، کارخانه زباله(ها در محیط زیست  رها کردن انواع آالینده
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تأثیر به عنوان پیامدهاي ناگوار صنعتی شدن،  و مصرف بیش از حد سموم) صنعتی
 گرفته تا ها چراگاههچنین، امکانات طبیعی از . گذارند ندگی انسان باقی میسویی بر ز

 و پیوسته از باروري آنها اند هتا سر حد امکان مورد بهره برداري قرار گرفتها،  اقیانوس
 دالیل گوناگونی براي تبیین علل تخریب محیط .)1995براون، کین، (کاسته شده است 

از جمله دالیل اصلی تخریب محیط زیست، ).  ،2007هانیگن(زیست وجود دارد 
از نیمه دوم قرن بیستم اي  هباشد که رشد فزایند هاي توسعه می صنعتی شدن و برنامه

به طوري که به نظر صاحب نظرانی چون گیدنز، امروزه ما به نحو . داشته است
تأثیر دانش که نتیجۀ اي  همخاطر. با انواع گوناگون مخاطرة صنعت مواجه ایماي  هفزایند

هاي مخاطرة صنعت را  و فناوري ما بر دنیاي طبیعی است و یکی از بارزترین نمونه
 اند هتوانیم در تهدیدهایی بیابیم که فعالً محیط زیست طبیعی را آماج خود ساخت می

بلکه امروزه . موج صنعتی شدن به کشور خاصی تعلق نداشته است ).96: 1388گیدنز، (
. اند ههاي حرکتی متفاوت در مسیر صنعتی شدن قرار گرفت  روندهمه کشورهاي جهان با

هاي اخیر این روند را متشدد و حتی  در عین حال، جهانی شدن و جهانی سازي در دهه
 و جهانی که در ها انسانزیان بار ساخته و در نتیجه، تأثیرات مثبت و منفی بسیاري براي 

دن با استفاده فزاینده از زمین به عنوان چرا که صنعتی ش. کنند داشته است آن زندگی می
توان انتظار داشت که   توسعه نمیفرآیند البته در .اصلی ترین منبع همراه بوده است

 متخصصان .پذیر شود دي امکانا، رشد صنعتی و اقتص زیستبدون تغییرات در محیط
ه است که دنبال چنین امر محالی نیستند، اما این واقعیت روشن شد  زیست نیز به محیط

اي مطلوب براي  توان آینده زیست، نمی بدون رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط
ل محیط ئجهانی شدن مسا). 1385بوسل،  (هاي بعدي تصور کرد نسل حاضر و نسل

  .زیست سبب شد تا جامعه جهانی نیز در برابر آن عکس العمل نشان دهد

                                                
1. Hannigan 
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و تشکیل  1972درسال تشکیل اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست 
تحت عنوان اجالس سران زمین، برگزاري کنفرانس 1992گردهمایی بزرگ ریو در سال 

 کشور با هدف 180محیط زیست و توسعه سازمان ملل با حضور نمایندگان بیش از
حفاظت از آب، خاك، جوکره زمین، همگی بیانگر توجه مجامع بین المللی به مقوله 

 حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیطدهد که  نشان میاین امر . محیط زیست است
 در سرتاسر ها مسئولیت دولتترین   از مهمبه یکیی مناسب براي زندگی انسان زیست
 کشورهاي در کشورها، حتیدر غالب به تدریج که اي  ه به گون.ده استتبدیل شدنیا 

حفاظت و صیانت   در رابطه با و مقررات گوناگونقوانین، حال توسعه و توسعه نیافته
هاي افراد جامعه نیز در  البته نگرانی). 2010صالحی، (وضع شده است از محیط زیست 

هاي  ها اقدام به سیاستگذاري  دولتپس ،ها به این مهم تأثیر داشته جلب توجه دولت
ي براي حفظ و بهبود محیط زیست سیاستگذاراگرچه . نمایند زیست محیطی می

ها در طول زمان دچار  يسیاستگذارد توجه داشت که این همگانی شده است، ولی بای
. تغییر شده و حتی در یک زمان واحد نیز ممکن است گاها در تضاد با یکدیگر باشند

هاي زیست محیطی  ها از گفتمان يسیاستگذاریکی از دالیل این امر به تأثیر پذیري 
گاه  محیط زیست در هاي گوناگونی براي تحلیل و تعریف جای گفتمان. شود مربوط می

ها از تعدد برخوردار  هرچند این گفتمان.  شکل گرفته استها انسانتوسعه و زندگی 
باشند  یی میگرا بوم زیستیی به گرا زیستباشند، اما داراي یک خط سیر از محیط  می

یی گرا بوم زیستتوان گفت که  در حقیقت می). 2005؛ جان دریزك، 2000برول ، (
د به انسان و طبیعت در حوزه محیطی زیست مطرح گردید تا بشر به بعنوان نگاهی جدی

گیري  شکل )1377دابسون، (توسعه پایدار بر اساس وحدت انسان و طبیعت دست یابد 
ی شدن عدالت اجتماعی در چارچوب یجنبش عدالت زیست محیطی در راستاي اجرا

رها در مسیر توسعه در واقع، از زمانی که کشو )2000جانستون، (توسعه پایدار است 
خود جایگاهی براي محیط اي  ههاي توسع پایدار قدم برداشتند، تالش کردند تا در برنامه
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هاي زیست محیطی قرار داشته و  ها تحت تأثیر گفتمان این تالش. زیست قائل شوند
  .اند ههاي جهانی به خود گرفت  نسبتها نیز به تدریج خود این گفتمان

کشورهایی است که از دیر  جمله از  توسعه، ایران نیزدر بین کشورهاي در حال
در این . ل بوده استئبراي حفظ و بهبود محیط زیست قااي  هباز نقش و جایگاه ویژ

اسالمی،  جمهوري در« :گوید که می برد نام باید اساسی قانون پنجاهم اصل از زمینه
 به رو اجتماعی تحیا آن در بعد باید يها نسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت
 و اقتصادي يها رو، فعالیت ازاین گردد؛ تلقی می عمومی باشند، وظیفۀ داشته رشدي

کند،  پیدا مالزمه آن جبران غیر قابل تخریب یا محیط زیست آلودگی با که آن غیر
عالوه بر قانون اساسی و ). 1386 ایران،  قانون اساسی جمهوري اسالمی(» است ممنوع
 محیط زیست مسئله ایران به  ه، در سطح جهانی نیز جمهوري اسالمیهاي توسع برنامه

این معاهدات .  معاهده بین المللی را رسماً پذیرفته است18توجه نموده و تاکنون 
 پذیرفته شده و به تأیید شوراي نگهبان  المللی که از سوي مجلس شوراي اسالمی بین

 اصول  در نتیجه الزم است تا نیز رسیده است، حکم سایر قوانین را دارا بوده و
  . زیست در ایران نیز رعایت شود محیط از حمایت به المللیِ مربوط بین

 :گوید  که در اصل سوم می1992بر اساس اعالمیه محیط زیست و توسعه در سال 
حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نیاز نسل کنونی و آینده، با توجه به توسعه و «

« :در اصل چهارم این اعالمیه آمده است» .ور عادالنه مراعات شودمحیط زیست، به ط
به منظور دست یابی به یک توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست به عنوان جزء 

» .تفکیک ناپذیر توسعه تلقی شود و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد
  ).20: 1383مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، (

هاي توسعه و تأثیر این  با توجه به اهمیت جایگاه محیط زیست و نقش برنامه
ها بر کل کشور، در این پژوهش سعی شده است تا جایگاه محیط زیست و  برنامه

هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و  گفتمان غالب زیست محیطی در برنامه
تحقیق حاضر در صدد  .گیرد ی قرار ایران، مورد بررس فرهنگی جمهوري اسالمی
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محیط زیست چه جایگاهی در : باشد که عبارتند از پاسخگویی به دو سؤال اساسی می
هاي زیست محیطی بر  هاي کالن توسعه ملی ایران دارد؟ کدام نوع از گفتمان برنامه
  هاي توسعه پنج ساله غالب بوده است؟ برنامه

  
  اهداف تحقیق

  :دف زیر انجام شده استاین مقاله مبتنی بر دو ه
 .هاي پنج گانه بر اساس مشخصات زیست محیطی  تحلیل برنامه-1

   .هاي زیست محیطی هاي پنج گانه بر اساس مشخصات گفتمان  تحلیل برنامه-2
  

  ي توسعه با تاکید بر ایرانها تاریخچه برنامه
ي به ریز مهبرناتوان گفت سابقه  میي در جهان و ایران ریز برنامهبر اساس تاریخچه 

گذاري  ي نظام یافته امروزي در قرن بیستم پایهریز برنامهاما ، گردد میاعصار گذشته باز 
. به مراکز دانشگاهی وارد شد  میبه طوري که به تدریج به عنوان یک رشته عل، شد

. اتحاد جماهیر شوروي سابق بود، ي همت گماردریز برنامهاولین کشوري که در زمینه 
آفریقایی و آمریکاي جنوبی نیز به دوران ، ر کشورهاي آسیاییبیشتي در ریز برنامهسابقه 

که علت این امر نیز سلطه کشورهاي استعماري ، گردد میپس از جنگ جهانی دوم باز 
  .باشد میبر کشورهاي فوق 

توان کشور ایران را از  ، میي در ایران پیش از انقالبریز برنامهبر اساس سابقه 
ي در ریز برنامهي ها چنانچه اولین جرقه. ي در سطح آسیا دانستریز هبرنامپیشگامان 

 سال از اولین اقدام 11زده شد و در نهایت پس از گذشت ) 1937 (1316ایران در سال 
کشور ایران با تصویب  1327در بیست و ششم بهمن سال ، يریز برنامهدر جهت  میرس

با پیروزي . رانی کشور شدمجلس شوراي ملی صاحب اولین برنامه هفت ساله عم
ي ها ي و تعیین سمت و سوي حرکتریز برنامهضرورت ، در ایران  اسالمیانقالب 
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اجتماعی و فرهنگی کشور با اهداف و معیارهاي جدید بیش از پیش احساس ، اقتصادي
. که این ضرورت در اصل چهل و سوم قانون اساسی به صراحت منعکس است، شد می

 به طور جدي در دستور کار دولت وارد شد وتا 1360ي از سال زری برنامهي ها فعالیت
ي نام ریز برنامه را سال 1361بدان حد مورد توجه و تأکید قرار گرفت که دولت سال 

، ي پس از انقالبها ي صورت گرفته در سالها در مجموع باوجود تالش. گذاري نمود
  آغاز گردید1368له از سال اولین برنامه میان مدت توسعه کشور با یک تأخیر هشت سا

  ).1386همکاران،  دبیري و(
ها که از  دوره زمانی این برنامه. برنامه توسعه در کشور ما اجرا شده است5تاکنون 

  :باشد یابد به شرح زیر می  پایان می1394 شروع شده و تا 1368سال 
  )اول( دوران سازندگی 1372 تا 1368 برنامه اول توسعه -1
  ) دوم( دوران سازندگی 1378 تا 1374 توسعه  برنامه دوم-2
   دوران اصالحات1383 تا 1379 برنامه سوم توسعه -3
  1388 تا 1384 برنامه چهارم توسعه -4
  1394 تا 1390 برنامه پنجم توسعه -5

 برنامه از زاویه گفتمانهاي 5در این تحقیق تالش شده است تا به بررسی این 
ساس تاکید ما بر محتواي زیست محیطی بر این ا .زیست محیطی بپردازیم

هاي با گفتمانهاي زیست محیطی مدنظر  و چگونگی و میزان تطابق برنامه.هاست برنامه
  .گیرد قرار می
  

  میمرور مفهو
گفتمان :پردازیم در این بخش به تعریف دو مفهوم کلیدي مورد استفاده دراین تحقیق می

  و گفتمان زیست محیطی
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  تعریف گفتمان -الف
هاي اخیر، تحلیل گفتمان به عنوان روشی با کارایی روز افزون براي تحلیل  ر سالد

و تفکرات ) تصویرها(چگونگی ایجاد، پذیرش و آرایش استراتژیک متون، تصورات 
تحلیل گفتمان توسط ). 36: 2007هانیگن، (زیست محیطی مطرح شده است ) ها ایده(

ی زیست محیطی به کار بسته شده و نتایج افراد متعهد به سایر مکاتب نظري و تحقیقات
هاي  ترین این افراد، نظریه پردازان انتقادي، اکولوژیست مهم. خوبی را در پی داشته است

صاحب نظران، تحلیل  البته همه. المللی هستند هاي بین سیاسی و تحلیلگران سیاست
گفتمان وجود دارد از گفتمان را به یک معنی تلقی نکرده، بلکه تعاریف نسبتاً متفاوتی 

ها، مفاهیم  اي  از ایده مجموعه ویژه" گفتمان را به عنوان هایجر به عنوان مثال، ) همان(
 و به مجموعه خاصی "شوند تولید و باز تولید می"کند که   تعریف می"هایی و رده بندي
هاي فیزیکی و  دهند که از طریق آن به واقعیت تغییر شکل می) رسوم(از اعمال 

   ).264: 1995هایجر، (شود  عی معنا داده میاجتما
  

   گفتمان زیست محیطی و انواع آن-ب
هاي گوناگونی مطرح شده و در  در زمینه مطالعات محیط زیست نیز، گفتمان

توان به طبقه  از جمله می. هاي گوناگونی از آنها صورت گرفته است نتیجه، طبقه بندي
هاي زیست محیطی را به   برول گفتمان. موداشاره ن) ) 2000بندي یا سنخ شناسی برول

سرنوشت آشکار، مدیریت حیات وحش، : کند که عبارتند از نه گفتمان تقسیم می
یی اصالحی، اکولوژي ژرف گرا زیستحفاظت از محیط زیست، محافظت، محیط 

عالوه بر این، جان . اندیشانه، عدالت زیست محیطی، اکوفمنیسم، الهیات محیطی
 هاي زیست محیطی را به چهار گفتمان بقاءگرایی، حل  نیز گفتمان)) 2005دریزك

                                                
1. Hajer 
2. Brulle 
3. John Dryzek 
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) 2007(هانیگن  . کند مشکل زیست محیطی، پایداري و رادیکالیزم سبز تقسیم بندي می
هاي پیشین،  نیز در کتاب جامعه شناسی محیط زیست خود، ضمن مرور بر گفتمان

، که در گفتمان آرکادي: هاي زیست محیطی را به سه دسته تقسیم کرده است گفتمان
گفتمان . این گفتمان، طبیعت داراي ارزش معنوي و زیباشناختی گران بهائی است

، که در این گفتمان، دخالت انسان در اجتماعات زیستی، تعادل طبیعت را زیست بوم
  که در آن همه شهروندان داراي، گفتمان عدالت زیست محیطیزند و نهایتاً برهم می

  ). 38: 2007هانیگن، (براي زندگی و کار در محیطی سالم هستند یک حق اساسی 
 

  پیشینه تحقیق
بسیاري در  با بررسی و مروري بر تحقیقات تجربی، مشخص گردید که مطالعات علمی

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی ایران  زمینه تحلیل گفتمان زیست محیطی برنامه
قات مشابه در این زمینه خواهیم از این رو در ذیل به تحقی. صورت نگرفته است

  .پرداخت
در تحقیقی به مقایسه رویکرد زیست محیطی برنامه ) 1391(خطیبی و فاخران 

. اند ه ایران پرداخت سوم تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
 توجه ها مورد نتایج نشان داده بود از برنامه سوم، که ارزیابی زیست محیطی کلیه طرح

در مجموع جایگاه . قرار گرفت به تدریج توجه به مقوله محیط زیست بیشتر شده است
هاي کالن با سیر صعودي همراه بوده  و سیاستاي   همحیط زیست در قوانین برنام

  . است
راهبردهاي بخش محیط زیست در پژوهشی به بررسی ) 1387(متصدي و ببران 

بررسی بیانگر آن . اند ه پرداختت ساله کشورجهت نیل به اهداف سند چشم انداز بیس
شاخص عملکرد زیست محیطی اهداف گسترده و قابل دسترسی براي بوده است که؛ 

                                                
1. Arcadian 
2. Ecosystem 
3. Envionmental justice 
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کند که هر یک از  بهبود عملکرد محیط زیستی را مورد توجه قرار داده و ارزیابی می
یک این شاخص به عنوان . اند کشورهاي جهان تا چه میزان به این اهداف نزدیک شده

ها و پیامدهاي مدیریت منابع طبیعی، ابزار قدرتمندي را  در کنترل آلودگی  عامل کمی
هاي و تعیین راهبردهاي محیط زیستی  گیري براي بهبود مدیریت، سیاستگذاري، تصمیم

هاي جهانی حاکی از این است   و شاخصها رغم حقیقت پژوهشبه . کند تر فراهم می
 زیست محیطی که از ارکان نیل به توسعه پایدار است  کشور در بخش عملکردکه ظاهراً

  .توفیق الزم را کسب نکرده است
اي  هدر تحقیقی به جایگاه محیط زیست در قوانین برنام) 1386(دبیري و همکاران 

نتایج بیانگر آن بوده است که حرکت در مسیري . اند هپس از انقالب در ایران پرداخت
اي   ههاي توسع دن مالحظات زیست محیطی با برنامهنسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمو

ها منوط به اجراي  جهت دستیابی به توسعه پایدار است، که، موفقیت قطعی این برنامه
  .کامل آن خواهد بود

  
  مبانی و چارچوب نظري

هاي زیست  هاي گوناگونی در زمینه گفتمان همان طور که بیان شده است تقسیم بندي
هاي موجود در زمینه محیط زیست را به  توان گفتمان  ولی میباشد، محیطی مطرح می

 در حقیقت،. ییگرا بوم زیست -  2ییگرا زیست محیط -1: دو دسته کلی تقسیم کرد
هاي محیط زیستی، بیانگر نوعی تغییر و انتقال از گفتمان  سیر تحول تاریخی گفتمان

به این صورت که تا . دباش یی میگرا بوم زیستیی به سوي گفتمان گرا زیستمحیط 
گرایی پوزیتویستی، این اندیشه در حوزة   مسلط علماواسط قرن بیستم، براساس رویکرد

برداري از  هاي زیست محیطی حاکم بود که رشد اقتصادي و بهره علوم اقتصادي و دانش
منابع محیط زیست حد و مرزي ندارد و کرة زمین از امکانات تقریباً بی پایانی براي 

                                                
1. Ecologism 
2. Environmentalism 
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هاي دانشمندان علوم طبیعی و  اما پژوهش.  بازسازي خود برخوردار استحفظ و
 نشان داد که امکانات رشد و توسعه در روي زمین محدود 1960اجتماعی در دهۀ 

سرآغاز  1975 در سال» هاي رشد محدودیت«دربارة » باشگاه رم«انتشار گزارش . است
مدوز و (ست محیطی بود یک هشدار جهانی دربارة خطر نابودي زمین و بحران زی

ینده مسائل زیست محیطی در جهان باعث گسترش آدر واقع، رشد فز). 1388همکاران، 
ارتباط انسان  ماهیت طبیعت، محیط زیست و نحوه هاي جدید درباره ها و نظریه اندیشه

یی در گرا بوم زیستپیشرفت مهم در این زمینه، پیدایش و بسط مفهوم . با آن گردید
یی بود که سرآغاز نگرشی جدید نسبت به سرنوشت انسان و گرا زیست برابر محیط

یی به دنبال رهیافتی مدیریتی گرا زیستمحیط «. شود محیط زندگی او محسوب می
نسبت به مسائل زیست محیطی است و دلخوش به این باور است که بدون هرگونه 

توان مسائل  میهاي کنونی یا الگوهاي تولید و مصرف،  دگرگونی بنیادي در ارزش
یی معتقد است که حیات گرا بوم زیستحال آنکه . زیست محیطی را از میان برداشت

نسانی و ا به دگرگونی بنیادي در رابطه ما با جهان طبیعی غیرها انسانپایدار و شکوفاي 
فلسفۀ ). 10: 1377دابسون، (» زندگی اجتماعی وسیاسی ما بستگی دارد شیوه

هاي سیاسی و اجتماعی سبزها نیز هست بر دو  انۀ جنبشیی که پشتوگرا بوم زیست
راهبرد اساسی در جهت تحقق توسعۀ پایدار بر اساس وحدت انسان و طبیعت استوار 

هایی دارد،  نخستین راهبرد این است که اگر رشد اقتصادي ـ اجتماعی محدودیت. است
ف مدام و از این رو، آیا مصر. هایی داشته باشد محدودیت پس مصرف نیز باید

روزافزون امکان ناپذیر است؟ دومین راهبرد این است که به جاي جامعۀ مصرفی و 
. ها و تأمین رضایت معنوي حرکت کرد تأمین نیازهاي مادي باید در راستاي تغییر انگیزه

 در آن با خرسندي روحی ها انساندر واقع، جامعۀ پایدار یا ماندگار باید جایی باشد که 
یی نوعی گرا بوم زیستتوان گفت که نگرش  می). 35 -37: 1377بسون، دا(زندگی کنند 

انقالب فکري و انگارة جدید براي تحلیل عمیق تر بحران زیست محیطی و جست و 
در چارچوب این انگارة . جوي راهکارهاي جدید براي کاهش و مقابله با آن است
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هاي گوناگون مثل  ر عرصههاي تازه د ها و جنبش ها، اندیشه جدید است که انواع نظریه
اقتصاد زیست محیطی، اخالق زیست محیطی، سیاست سبزها، بوم شناسی رادیکال، 

نیسم بوم شناختی، جامعه شناسی زیست محیطی، عدالت زیست محیطی و مانند یفم
 . ها پدید آمده است این

ی یی، دگرگونی بنیادي در رابطۀ انسان با جهان طبیعگرا بوم زیستبراساس انگارة 
هاي تولید و مصرف، و ایجاد اخالق جدید زیست محیطی صورت  بر اساس تغییر شیوه

شناسی دوران  هاي زیست محیطی و بوم بنابراین، بازنگري و نقد دیدگاه. گیرد می
. هاي انتقادي دوران پسامدرن تبدیل شده است مدرنیته به یکی از محورهاي اندیشه

یی تفاوت ماهوي گرا بوم زیستیی و گرا یستزبسیاري از نویسندگان سبز میان محیط 
گاهی از این . انگارند را انقالبی می  ل هستند و اولی را اساساً محافظه کارانه و دومیئقا

محیط . شود تفاوت به عنوان بوم شناسی سطحی و بوم شناسی ژرفانگر نام برده می
طبیعت را هاي بنیادي طبیعت توجه دارد و اساساً  یی کمتر به ارزشگرا زیست
 توصیه ها انسانآورد و از این نظر به  از منابع درخدمت انسان به حساب میاي   همجموع

یی به وحدت گرا بوم زیستاما نگرش . کند براي دوام خود مراقب این منابع باشد می
گیرد که هستی  زنده درنظر میاي   همیان انسان و طبیعت باور دارد و طبیعت را به گون

بر این اساس، ). 1384پویمان، ( نیز از آن جدا ناپذیر است انسان و جامعه
هویت نوینی است که نوع بشر را عنصري از طبیعت  یی پدیدآورندهگرا بوم زیست

 جامعه شناسی فراتر از مرزهاي هویت ملی، –این هویت زیست شناختی . داند می
برمنافع و مصالح نژادي، طبقاتی و دینی بوده و در برگیرنده دیدگاهی جهانی است که 

  ).1382کاستلز، (ورزد  تأکید می» یک زمین« بر روي ها انسان مشترك همه
توان محتواي اصلی گفتمان زیست بوم  معتقد است که می) 1382(مانوئل کاستلز 

اول این که این گفتمان جدید بر باز . شناختی را در چهار موضوع عمده جمع بندي کرد
هاي  ورزد که تمام عرصه هاي علم و فناوري تأکید می کردها و کار ارزش اندیشی درباره

هاي سبز  در واقع، گسترش اندیشه. زندگی و طبیعت را به زیر سلطه خود درآورده است
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است که طرفدار طبیعت   علمی رود و طرفدار نوعی انقالب علم علیه علم به شمار می
راي تغییر شکل و باز دوم این که گفتمان زیست بوم شناختی نوعی مبارزه ب .باشد

محلی، دموکراسی زیست  تعریف تاریخی فضا و مکان، یعنی تأکید بر بازسازي جامعه
یی گرا بوم زیستسوم این که . محیطی، مشارکت و خودگردانی جوامع کوچک است

: چهارم. از یکپارچگی انسان و طبیعت در طول تاریخ است نوعی آگاهی زمانمند
هویت نوینی است که نوع بشر را عنصري از طبیعت  هآورند یی پدیدگرا بوم زیست

ـ جامعه شناسی فراتر از مرزهاي هویت ملی،  این هویت زیست شناختی .داند می
دیدگاهی جهانی است که بر منافع و مصالح مشترك  نژادي، طبقاتی و دینی در برگیرنده

فرهنگ «توان  میاین هویت نوین را . ورزد تأکید می» یک زمین « بر روي ها انسان همه
 .آورد هاي جهان را در خود گرد می فرهنگ که عناصر ارزشمند همه نامید» سبز

طبیعت  یی که نوعی نگاه نوین نسبت به انسان وگرا بوم زیستبراساس انگاره 
هاي تازه در  ها و جنبش ها، اندیشه دارد و بر مبناي آن، انواع گوناگونی از نظریه

ترین و  توان گفت که یکی از اساسی ه است، میهاي گوناگون شکل گرفت عرصه
 تولد یافت، جنبش 1980یی، در دهه گرا بوم زیستترین جنبشی که در متن جنبش  مهم

، عدالت »فرهنگ جغرافیاي انسانی«عدالت زیست محیطی است که بنا به تعریف 
زیست محیطی یک جنبش اجتماعی ـ سیاسی است که در جست و جوي تحلیل و 

این گونه عدالت، . باشد حث زیست محیطی از دیدگاه عدالت اجتماعی میتشریح مبا
هاي حال و آینده و برابري نژادي، جنسیتی، طبقاتی و ملی  عالوه بر رعایت حقوق نسل

در نتیجه، . ورزد هاي طبیعی، نیز تأکید می برحقوق و تکالیف ما نسبت به سایر پدیده
یی به گرا بوم زیستفهوم و قلمرو جنبش عدالت زیست محیطی تالشی براي بسط م

شود  ها کم توان در سراسر جهان محسوب می سمت نیازهاي اساسی مردم فقیر و گروه
اي از دعاوي را مطرح  بدین گونه، عدالت زیست محیطی، مجموعه).  ،2000جانستون(

                                                
1. Johnston 
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 کسانی که صدمه "حقوق مدنی"ها آلودگی مسمومیت زا را در راستاي  کرد که در آن
 کاپک).  ، 1989ناش ("حقوق طبیعت"گرفت و نه در رابطه با  بودند در نظر میدیده 

: دهد  عدالت زیست محیطی تشخیص میچارچوبعمده را در  چهار مؤلفه) 1993(
حق فرد براي کسب اطالعات در مورد موقعیت خودش، حق دادرسی جدي به دعاوي 

خاصی را آلوده  که محلهمطرح شده در مورد آلودگی، حق غرامت گرفتن از کسانی 
یک اجتماع که آلوده   و حق مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیري براي آیندهاند هساخت

  .شده است
طبیعت یک باز اندیشی صورت گرفته است، در مورد ارزش  همانطوري که درباره

امروزه به نظر . ها نسبت به محیط زیست هم تغییراتی به وجود آمده است گذاري
داد و هرگونه  رویکردهاي آغاز عصر مدرن که به طبیعت چندان اهمیت نمیرسد که  می

دانست، به کلی تغییر یافته و عالقه و دلبستگی به طبیعت و  بهره کشی از آن را روا می
بشري تبدیل شده  سرنوشت محیط زیست به یک گرایش اساسی و همگانی در جامعه

معیارهاي توانایی در حفظ محیط زیست بیشتر با » تمدن«رسد که  اینک به نظر می. است
بر این . شود تا توانایی در مداخله و بهره کشی از آن در جهت منافع انسان ارزیابی می

هاي متنوع سرچشمه  اساس، ارزش گذاري به طبیعت و محیط زیست اگرچه از انگیزه
ي هاي گوناگون همراه است، ولی در مجموع گویا گیرد و با رویکردها و برداشت می

به نظر دانیل بوتکین و . نوعی چرخش فکري و فرهنگی جدید در جوامع امروزي است
توان در یک رویکرد  در کتاب ارزشمند شناخت محیط زیست می) 1391(ادوارد کلر 

  : جامع، عوامل ارزش گذاري به محیط زیست را در چهار نوع نگرش تعریف کرد
مین معاش زندگی و منافع  توجیه منفعت طلبانه که عالقه فردي به تأ-الف

  . اقتصادي در طبیعت مد نظر است

                                                
1. Nash 
2. Capek  
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این ارزش گذاري مبتنی بر دلبستگی و احترام به :  توجیه بوم شناختی-ب
  . باشد کارکردهاي حیات بخش زیست بوم می

ایدئولوژي سیاسی تحت عنوان بوم گرایی نام برد "توان از یک   در کنار آن می-ج
عالوه بر این، در زمینه . گیرد هاي اخالقی را در برمی اناز اصول و آرماي   هکه مجموع

رابطه جوامع انسانی و محیط طبیعی، این ایدئولوژي، حاوي پیش طرحی است براي 
). 280: 1392ساتن،  ("ایجاد نظم جدید اجتماعی که آسیب کمتري به طبیعت برساند

اي عناصر طبیعت مورد ه در بحث زیبا شناختی، نیاز و عالقه انسان به زیبایی و جاذبه
چهارمین ارزش گذاري که مبتنی بر توجیه اخالقی است، بر مسئوولیت . تأکید است

بوتکین و ادواردکلر، (حفظ و بهره برداري از منابع طبیعی تأکید دارد  اخالقی درباره
ها نسبت به محیط  ها و ارزش گذاري الزم به ذکر است که این نگرش). 14-13: 1391

  . اند ه قسمت به طور خالصه بیان شدزیست در این
هاي زیست محیطی از   مطرح شد، گفتمانتر به طور کلی، همان طور که پیش 

هاي   و از گفتماناند هي تا به حال دستخوش تغییرات بسیاري گشتگیر شکلابتداي 
بر این اساس، در . اند ه تغییر یافتگرا بوم زیستهاي   به گفتمانگرا زیست محیط عمدتاً

هاي پنج  ها، گفتمان غالب بر برنامه شود تا بر اساس این گفتمان وهش حاضر سعی میپژ
 ایران مشخص و مورد تجزیه و  ساله توسعه اقتصادي و اجتماعی جمهوري اسالمی

  .باشند بر این اساس اهداف تحقیق به شرح زیر می. تحلیل قرار گیرد
  

  روش شناسی تحقیق
کرابی و (هاي گوناگونی وجود دارد  روشاي  ه توسعهاي براي بررسی و ارزیابی برنامه

ارزیابی . در این تحقیق از روش ارزیابی نظریه برنامه استفاده شده است). 2008پیتر، 
ارزیابی ) 5، 2005(و دیگران  روجرز. باشد انحاء گوناگون مطرح می  نظریه برنامه به

                                                
1. Roujerz 
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 یا   برنامه شامل یک نظریه بی نظریهارزیا: کنند صورت توصیف می   این  برنامه را به  نظریه
که چگونه یک برنامه باعث نتایج مورد انتظار یا   مدل واضح و روشن است مبنی بر این

 این مدل،  وسیله شود و نیز یک ارزیابی که دست کم تا حدودي به  قابل مشاهده می
یک مدل تبیینی  مستلزم توسعه   عبارت دیگر، ارزیابی نظریه برنامه به. شود راهنمایی می

ارزیابی نظریه  .گیرد عنوان مبناي ارزیابی سیاستی مورد استفاده قرار می   که به است
نظریه برنامه شامل . آن نظریه برنامه محوریت دارد  که در  یک روش ارزیابی است برنامه
در این جا، ارزیابی عبارت . باشد که مبناي سیاست می ها و دالیلی است  فرض پیش

کند که آیا  این، فرد ارزیابی می بر  عالوه. هاي یک سیاست فرض کیفیت پیشاست از 
) با یکدیگر(صورت منطقی  به) مورد انتظار(نیازهاي سیاستی، اهداف و وسایل و نتایج 

کار  صورت پیشین یا پسین به توان به برنامه را میاولین نوع ارزیابی نظریه  .ارتباط دارند
علّی میان مداخله سیاستی و نتایج سیاسی متصور، فرد ابتدا براي ارزیابی روابط . برد

در تحقیق . گیري نماید یعنی فرد باید بتواند این اثرات را اندازه. نیازمند اجرا برنامه است
بدین . مطالعات اسنادي استفاده شده است حاضر، براي کاربست این روش از شیوه

  اقتصادي جمهوري اسالمیـ تماعی منظور، قوانین پنج ساله اول تا پنجم توسعه اج
ها از  این برنامه. ایران، به عنوان منبع اصلی گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت

. پذیرد پایان می) برنامه پنجم (1394شود و تا سال  می) برنامه اول( شروع 1368سال 
 بنابراین این .ها به عنوان واحد تحلیل انتخاب شده است در این تحقیق قانون برنامه

  .تحقیق به نوعی بررسی متون از نوع اسناد رسمی می باشد
هاي پنج گانه بر اساس وجود  براي رسیدن به اهداف تحقیق ابتدا محتواي برنامه

در این بخش ضمن خوانش . مشخصات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت
هاي کالن  انون و سیاستها به لحاظ اجزا، عناصر، تبصره، ق ها، محتواي برنامه برنامه

هاي پنج  در بخش دوم نیز به تحلیل برنامه. زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت
ها  در این بخش برنامه.هاي زیست محیطی پرداختیم  هاي گفتمان گانه بر اساس ویژگی

هاي مورد تحلیل  ی برنامهیهاي اجرا بر اساس نوع گفتمان مسلط، نظام ارزشی و سیاست
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هاي گفتمانی مورد مقایسه  هاي توسعه به لحاظ ویژگی  و در نهایت برنامهقرار گرفت
  .هاي مالك تحقیق بوده است ها سند برنامه در همه این بررسی. قرار گرفت

  
  نتایج تحقیق

ابتدا با بررسی محتواي پنج برنامه توسعه . شود نتایج تحقیق در دو بخش ارائه می
هاي محیط زیستی در این پنج برنامه  امهاقتصادي و اجتماعی، مشخصات اصلی برن

هاي گوناگون نشان داده شود و  شود تا جایگاه محیط زیست در برنامه استخراج می
هاي زیست محیطی مورد بررسی  هاي پنج ساله بر اساس گفتمان سپس، محتواي برنامه

  .  گیرد قرار می
  

  عیهاي توسعه اقتصادي ـ اجتما  جایگاه محیط زیست در  برنامه-1
هاي جمهوري  با بررسی محتواي پنج برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعی دولت

هاي پنج گانه  هاي محیط زیستی در برنامه  ایران، مشخصات اصلی برنامه اسالمی
هاي محیط زیستی به ترتیب و بر حسب  استخراج شده که در این بخش به بیان برنامه

  . ه پنجم توسعه خواهیم پرداختتقدم زمانی، از برنامه اول توسعه تا برنام
  )1372 تا 1368( برنامه اول توسعه –الف 
 باشد می قانونی تبصره دو و پنجاه و واحدهماده  یک بر مشتمل اول برنامه قانون

 زیست محیط از حفاظت امر به مستقیم صورت به 13 تبصره میان، تنها این در که
م نمودن امکانات و تجهیزات الزم به منظور فراه« بر اساس این تبصره، .پردازد می

ها  کننده، کارخانه جهت پیشگیري و جلوگیري از آلودگی ناشی از صنایع آلوده
ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر  کارگاه و

 ها ناشی از آلودگی ها و جبران زیان سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی
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رسد در برنامه اول  شود، به نظر می  همانطور که مالحظه می. »ضاي سبز نمایندو ایجاد ف
  . توسعه، فقط به بحث کنترل آلودگی توجه شده است

  
  )1378 تا 1374( برنامه دوم توسعه -ب

از  که باشد می تبصره یک و صد و واحدهماده  یک بر مشتمل دوم برنامه قانون
، به صورت مستقیم بر حفاظت از ) 83، 82، 81هاي  تبصره(تبصره  مجموع آنها، سه

ها نیز به مسئله محیط  در بعضی از تبصره. نمایند محیط زیست و منابع طبیعی تأکید می
 دولت موظف است به  نیز15تبصره » و«به عنوان مثال، بند . زیست اشاره شده است

یست ی و منطقی کردن مصرف انرژي و حفاظت از محیط زیجو منظور اعمال صرفه
ضمناً، قانون گذار به منظور حمایت و احیاي منابع طبیعی، .  را به انجام برساندیاقدامات

عالوه بر این، در . دولت را در چند تبصره مکلف به اجراي اقدامات مناسب نموده است
برداري اصولی از منابع  به منظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره«:  آمده است81تبصره 

این تبصره به منابع طبیعی . » را به عمل آوردیاست اقداماتطبیعی دولت مکلف 
توان  اختصاص داده شده است که به عنوان مثال، نظارت بر خروج دام از جنگل را می

دارد تا در طول اجراي این برنامه ،   دولت را ملزم می82همچنین، تبصره . مطرح کرد
  مالحظات زیست محیطیهاي اقتصادي و اجتماعی بایستی با رعایت کلیه فعالیت

دولت مکلف است در طول برنامه به عنوان مثال، مطرح شده است که . صورت بگیرد
دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هواي تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز و 

نیز با هدف  83تبصره . استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید  اصفهان در حد
  . کشور وضع شده استع آلودگی منابع آبجلوگیري و رف

  
 )1383تا 1379( برنامه سوم توسعه -ج

دهد که در این  نشان می) برنامه اول و دوم توسعه(بررسی دو برنامه پیش 
در . بیان شده استماده ها، قواعد و قوانین محیط زیست فقط در قالب تبصره و  برنامه
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قانونی  مواد ازاي  همجموع به صورت ن قوانینسوم، براي اولین بار ای مقابل و در برنامه
 پنج سال در کشور اداره مسائل مهمترین به گوناگون فصول در قالب که اند هشد عرضه
هاي زیست  سیاست«در این برنامه، فصل دوازدهم تحت عنوان . اند هپرداخت رو پیش

 105 و 104ماده این فصل شامل . به بیان مسائل محیط زیست پرداخته است» محیطی
کشور،  طبیعیمنابع  گیري پایدار از به منظور حفاظت از محیط زیست و بهرهباشد و  می

در واقع، مواد این برنامه در راستاي  .الزامی اعالم کرده است مواردي را اجراي
رفع عیوب ، کاهش عوامل آلوده کنندة محیط زیستهاي پیش و با تأکید بر برنامه

ها و  ، ارزیابی زیست محیطی طرحآزادسازي حریم دریا،  آلودگیکننده تولیدخودروهاي
، 114، 85، 61، 17موارد دیگري نیز از مواد . تنظیم شده است...ها پیش از اجرا،  پروژه
هاي  هاي مربوط به فعالیت گیري  براي تصمیم173 و 153، 150، 144، 134، 122

حاً موکول و منوط به ها را تلوی پیش بینی شده که این فعالیتاي  هعمرانی و توسع
  . رعایت مقررات زیست محیطی نموده است

  
  )1388 تا 1384( برنامه چهارم توسعه -د

 ایران،  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
 بخش عمده است 6این برنامه، داراي .  ضمیمه است9 تبصره و 34و ماده  161حاوي 

بخش دوم این . فصل ذیل آنها است 15 ي اصلی برنامه هستند وکه بیانگر محورها
، شامل دو  » اي  منطقه  و توازن  سرزمین ، آمایش  زیست  محیط حفظ« برنامه تحت عنوان 

، به طور مجزا )آمایش سرزمین و توازن منطقه اي حفظ محیط زیست و( فصل 
 14فته و در برگیرندة در واقع، فصل پنجم به حفظ محیط زیست اختصاص یا. باشد می

 دو تنفیذ  صرفا71ًماده آنجائی که  از. است) 71 لغایت 58ماده از (و یک تبصره ماده 
 اصلی موارد است، لذا، تعداد )104ماده  بندج و 105ماده (سوم  برنامه قانون ازماده 
 مواد آنکه ضمن. رسد میماده  15 به زیست محیط حفظ زمینه در برنامه چهارم قانون

 اهمیت موارد برخی در که کند می پیدا زیست ارتباط محیط به قانون همین در نیز گردی
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 بر بالغ نیز با مسائل زیست  مرتبط مواد تعداد .باشد نمی پنجم فصل مواد ، کمتر ازها آن
که  )140، 135، 117، 72، 43، 36، 34، 32، 31، 22، 20، 17، 14، 3( استماده  14

ت و رعایت اصول و مالحظات زیست محیطی مورد ضرورت حفاظت از محیط زیس
  . توجه و تأکید قرار گرفته است

وجود  پیشیاي  هقوانین برنام در که چهارم برنامه قانون شکلی مشخصات از یکی
 درخصوص .است تغییر هیچگونه بدون برنامه سوم قانون مواد و تدوام نداشت، تنفیذ

 .است شده عیناً تنفیذ سوم برنامه قانون ادمو از بند وماده  7نیز،  زیست محیطی موارد
هاي پیش، شاهد مواد و قوانین جدیدي  هاي دوره در این برنامه، عالوه بر مواد برنامه

 محیط به عنوان مثال، توجه به اقتصاد. هاي پیشی ذکر نشده است هستیم که در برنامه
  مدیریت  برنامه  ، ارائه ندهکن  آلوده  منابع  پایش  براي  خوداظهاري طرح، )59ماده (زیست 

  دستیابی و ها  از طریق رسانه عمومی  هاي آگاهی  ، ارتقاي)61ماده (کشور   پسماندهاي
 در شناختی، خصوصاً بوم پایدار توسعه اصول ، تدوین)64ماده  (پایدار  توسعه  به

  هاي سیاست  ، اعمال)65ماده  (ي بهینهها دستورالعمل و مصرف و تولید الگوهاي
، )66ماده ( سبز   مدیریت  برنامه  اجراي  براي  زیست  و محیط پایه  منابع  بهینه  مصرف

،  زیست  محیط  ملی صندوق، تأسیس )67ماده (بومی   زیست  مدیریت  اجراي برنامه
هاي توسعه  همگی نشان از اهمیت روز افزون حفظ محیط زیست و مسائل آن در برنامه

  . باشند می
  
 )1394 تا 1390(پنجم توسعه  برنامه -ه

 ایران،  م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمیجقانون برنامه پن
باشد که در فصل  فصل می 9 این برنامه، شامل.  است تبصره192و ماده  235حاوي 

و محیط زیست توجه شده  به بحث توسعه پایداراي  هششم آن تحت عنوان توسعه منطق
صل ششم، بخشی تحت عنوان محیط زیست تعریف شده که با هفت در ذیل ف .است
در واقع، این . به مباحث زیست محیطی پرداخته  است) 193تا  187 مواد(اصلی ماده 
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هاي پیش به ویژه برنامه چهارم توسعه تنظیم  ها در ادامه و راستاي برنامه مواد و برنامه
ها به ویژه اجراي برنامه   برنامهدر این دوره تأکید بیشتر بر روي اجراي. شده است

که در ذیل به چند  باشد دستیابی به توسعه پایدار می و مدیریت یکپارچه زیست بومی
  .ها اشاره خواهد شد مورد از برنامه

 برداري بهره و حفاظت، احیاء منظور به شود می داده اجازه دولت ، به187ماده   در
زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه  عپایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنو

 عملیاتی برنامه و زیست بومی یکپارچه مدیریت برنامه و اجراي تدویننسبت به 
 و ده کشورشکنن و حساس يها بوم زیست زیستی تنوع از پایدار برداري بهره و حفاظت

  .اقدام قانونی انجام دهد» زیست محیط ملی صندوق « اساسنامه نیز اصالح
 راستاي است تا در مکلف شده زیست محیط حفاظت ، سازمان189ده ما در

منظور حفظ محیط زیست و با   به توسعه پایدار به دستیابی و عمومی يها  آگاهی ارتقاي
دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  هاي اثرگذار و اولویت تأکید بر گروه

ی مربوط را با پیشنهاد یامه اجران ینیاجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، آ
ي ها کلیه دستگاه. وزیران برساند  زیست به تصویب هیأت شوراي عالی حفاظت محیط

هاي دولتی و صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ملزم به اجراي  ربط، رسانه ذي
 عالوه بر این .باشند قانونی میماده هاي آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این  برنامه

 سطوح در را کشور محیطی زیست اطالعات ازمان مکلف شده است تا نظامس
 نماید تا زمینه پایش، ایجاد پنجم برنامه اول سال پایان تا استانی و اي، ملی منطقه
ربط مکلفند در  يي ذها دستگاه. رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد اطالع

 ییاجرا هاي دستگاه ، کلیه190ماده  در.ندنمودن این نظام همکاري نمای  ییتدوین و اجرا
 اي هزینه اعتـبارات کاهش جهت موظفند غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و

ي مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست براي اجراي برنامه ها  سیاستدولت، اعمال
، )شامل کاغذ(مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات 

  . اقدام نمایند...و)  نقلیهطها و وسای در ساختمان(اهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها ک
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 به و تهیه حساس هاي بوم زیست در بومی زیست مدیریت ، برنامه191ماده در 
 تنوع نابودي و رویه بی شکار از جلوگیري منظور آید و همچنین به می در اجراء مرحله

 ، شهرداري193ماده  در. ات الزم را به انجام رساندزیستی، دولت مکلّف است اقدام
 حاشیه شهرهاي و ساحلی شهرهاي و جمعیت نفر هزار دویست باالي شهرهاي

 تا پایان سال چهارم موظفند شهري پسماند مدیریت راستاي در داخلی هاي تاالب
هاي  هاي جدید با اولویت روش هاي نوین و فناوري برنامه، پسماندهاي خود را با روش

از سال پایانی . بازیافت نمایند) ورمی کمپوست(از قبیل کرم پوسال ) ارگانیک(آلی 
 حفاظت  سازمان.برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است

محیط زیست مکلف است تمهیدات الزم را براي کاهش آلودگی هوا تا حد 
هاي انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل  کانوناستانداردهاي جهانی با اولویت شناسایی 

 الزم به ذکر است که عالوه بر .اي را فراهم آورد و کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانه
. فصل ششم، در مواد فصول دیگر نیز به مسائل محیط زیست توجه بسیاري شده است

 ،هاي هوا نده به کاهش مخاطرات تهدیدکننده سالمتی در محیط کار، آالی85ماده در 
ها و در   به عدم انتشار آالینده133ماده و همچنین در . اشاره شده است...  خاك ، ،آب

 به تولید 139ماده  به رعایت الگوي مصرف و بهینه سازي مصرف انرژي، در134ماده 
 تدوین 184ماده هاي پاك، در  هاي بادي و خورشیدي، توسعه کاربرد انرژي نیروگاه

 ابالغ استانداردهاي زیست محیطی به 215ماده هبردهاي محیطی، در نظام ارزیابی را
به حفظ منابع و محیط زیست ...  ، 185، 138، 129، 123ماده هاي اجرایی و در  دستگاه

  .ها پرداخته شده است و اجراي برنامه
هاي  ه تصویر موجزتر و رساتر نسبت به جایگاه محیط زیست در برنامهئبراي ارا

هاي اجرایی  ها بر حسب سال مؤلفه ابتدا به فهرست 1ه، جدول شماره گوناگون توسع
ها پرداخته و سپس، به بیان  ها یا تبصره ها و اجزا و عناصر قانون برنامه برنامه

در . ها پرداخته است هاي اجرایی قوانین برنامه هاي کالن زیست محیطی و برنامه سیاست
 و سمت و جهت برنامه، دادن یک هر در ها سیاست و ها استراتژي کلیدي واقع، نقش
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 کانالیزه با را برنامه چارچوب ها سیاست و چنانچه راهبردها .است برنامه به واحد سوي
 بیشتري دقت با ها سیاست راهبردها و هر چه و تجهیز کنند عملیاتی يها کردن تصمیم

 خواهد راترکا و تر سازگار برنامه چارچوب اندازه باشند، به همان شده درك و تنظیم
  اقتصاد نظام حرکت یک که هستند عمده، مواردي هاي سیاست و ها  استراتژي.بود

 و راهبردها که حالی دهند، در می شکل آمیز برنامه موفقیت انجام براي را اجتماعی
 اتکاء به آنها و کرده حمایت را اصلی هاي سیاست و تر، راهبردها هاي فرعی سیاست

 باشد، احتیاط محتمل بینی پیش محیطی غیرقابل تغییرات که طیشرای همچنین، در .دارند
 به صورت کمکی فرعی و اصلی هاي سیاست راهبردها و ازاي  هکند مجموع می ایجاب

 شرایط در کننده تعیین و عمده وقوع تغییرات صورت در تا گردد تنظیم برنامه براي
  نظام اقتصادي کنترل از خارج و مستقل متغیرهاي تغییرات که حاصل (نظام محیطی

طبیبی (قرارگیرد  عمل مبناي ها سیاست و استراتژي کمکی ، مجموعه)است آن اجتماعی
  ).1382و ملکی، 

 



  * اجتماعی–ي اول تا پنجم  توسعه اقتصادي ها  جایگاه محیط زیست در برنامه-1جدول 
 برنامه

 بعادا
 نجمبرنامه پ برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول

          اجرایی هاي سال
اجزاوعناصر 
 قانون برنامه

یک ماده واحده و 
  بصره قانونیت 52

یک ماده واحده 
  تبصره قانونی 101و

 تبصره و 34ماده و  161  تبصره57ماده و 199
  ضمیمه

  تبصره192ماده و  235

تبصره یا قانون 
 محیط زیست

  
  13 بصرهت

  

  تبصره
 ،  ،   

  دوازدهم فصل
، )105-104ماده (

، 17(هاي مرتبط   ماده
61 ،114 ،121،134(  

  فصل پنجم
  )71-58ماده (

  فصل ششم
  )193-187ماده (

  
هاي  سیاست
  کالن
  
  
  
  

 محیط حفاظت -
باتاکید بر زیست 

کنترل  جلوگیري و
 از ناشیی آلودگ

کننده،   صنایع آلوده
  ها کارگاه هاو کارخانه

اصولی  برداري بهره -
  از منابع طبیعی

 هاي فعالیت کلیه- 
اقتصادي و اجتماعی 

بایستی با رعایت 
مالحظات زیست 

   گیردمحیطی صورت

بهره برداري از   -
منابع طبیعی 

کشوربراساس توان 
  بالقوه منابع

حفظ روند رشد   -
تولیدات و بهره برداي 

  پایدار از منابع، 

 از  برداري بهره و  حفاظت  -
کشورونزدیک کردن   زیستی تنوع

هاي تنوع زیستی به  شاخص
  سطح استاندارد جهانی

  اقتصادي  هاي ارزش برآورد - 
 و   محیطی و زیست  طبیعی  منابع
  و  از آلودگی  ناشی هاي هزینه

حفاظت، احیا و بهره برداري  - 
پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی 

  و تنوع زیستی
 مدیریت برنامه اجراي و تدوین ـ

 برنامه و بومی زیست یکپارچه
 برداري بهره و حفاظت عملیاتی

 زیست زیستی تنوع از پایدار
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  هاي سیاست
  کالن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جلوگیري و رفع - 
 آلودگی منابع آب

ی و یجو اعمال صرفه -
منطقی کردن مصرف 

حفاظت از  انرژي و 
  ط زیستمحی

حفظ محیط زیست  -
و استفاده بهینه از منابع 

  .طبیعی کشور

کاهش عوامل آلوده  -
  کنندة محیط زیست

ارزیابی زیست  -
و  ها رحط محیطی کلیه

هاي بزرگ  پروژه
ولیدي و خدماتی ت

  پیش از اجرا
  
  

موارد تخریب محیط زیست 
،  ؛ جنگل قبیل از  اولویت  داراي

 و   زیستی ، تنوع ، انرژي ، خاك آب
 در   محیطی  زیست هاي آلودگی

   حساس نقاط
 و  عمومی  يها آموزش  گسترش- 

  کلیه در  زیست  محیط  تخصصی
 مراکز و  آموزشی  واحدهاي

  عالی  آموزش
 در  گذاري سرمایه از   حمایت-

   و منابع  زیست  محیط بخش
  یطبیع

مدیریت   هبرنام   ارائه-
  کشور  پسماندهاي

 پایدار  توسعه  اصول   تدوین-
  الگوهاي در  ویژه ، به شناختی بوم

 و  مصرف و تولید
  سازي بهینه  هاي دستورالعمل

  .ده کشورشکنن و حساس هاي بوم
 ملی وقصند« اساسنامه اصالح ـ

 »زیست محیط
موزشی از آهاي  اجراي برنامه ـ

 راستاي ها دولتی در طریق رسانه
 و عمومی هاي ارتقاي آگاهی

منظور    به توسعه پایدار بهدستیابی
  ستحفظ محیط زی

هاي مصرف بهینه   سیاستاعمال - 
زیست براي  منابع پایه و محیط

  اجراي برنامه مدیریت سبز
 کننده و کاهش عوامل آلوده  -

  مخرب محیط زیست
تشکیل سازمان توسعه و عمران - 

دریا و سواحل جهت مطالعه و 
  هاي بهسازي و شنا اجراي طرح

ترویج نظام اطالعات زیست   -
اي،  محیطی کشور در سطوح منطقه
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هاي  سیاست
  کالن
 

   سبز  مدیریت  برنامه اجراي  -
 در  بومی  زیست  مدیریت  -

  ویژه ، به حساس  هاي بوم  زیست
   ارومیه  دریاچه

 و  عی طبی نابعم از  حفاظت -
 .  فرهنگی میراث

  ملی واستانی
تدوین استانداردهاي زیست   -

محیطی مشخص، شفاف با همکاري 
هاي  صنایع و معادن و  وزارتخانه
  اورزيجهاد کش

اندازي  ضرورت نصب و راه  -
  پایش) سیستم(سامانه 

کنترل و کاهش میزان انتشار  -
  اي گلخانهي گازها

  مدیریت پسماند شهري -
 در بومی زیست مدیریت برنامه -

 حساس هاي بوم زیست

  
  
هاي  برنامه

  اجرایی
  
  

  
  
  
  
  

  ایجاد فضاي سبز

تأمین سوخت مورد   -
 5ز عشایر در شعاع نیا

هاي  کیلومتري با قیمت
 رسمی کشور

دهی خروج  ـ سامان
ها و  دام از جنگل

هایی از قبیل  رحط   -
، » تعادل دام و مرتع«
 »جنگل  خروج دام از«
 و امد علوفه تأمین« و

  نشینان جنگل سوخت
کاهش آلودگی هوا   -

اجراي برنامه حفظ، احیا،   -
اصالح، توسعه و بهره برداري از 

  منابع طبیعی تجدید شونده
   مدیریت  سبز شامل مدیریت -

 و  ، مواد اولیه ، آب  انرژي مصرف
  ، کاهش) کاغذ شامل ( تجهیزات

  تهدیدکننده  مخاطرات  کاهش  -
  هاي  کار، آالینده طمحی در  سالمتی

  ، محصوالت ، خاك هوا، آب
   و دامی کشاورزي

دگی هوا تا حد کاهش آلو  -
  استانداردهاي جهانی
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هاي  برنامه

  اجرایی
  
  
  
  
  
  
  
 

 ننشینا تجمیع جنگل

آلودگی  کاهش میزان -
هواي تهران، مشهد، 

  اصفهان در حد
استاندارد سازمان 

  بهداشت جهانی

 آنها  مواد زائد جامد و بازیافت ...شهر تهران و
  )  نقلیه ها و وسایط در ساختمان(

   پایش  براي  خوداظهاري طرح  -
  کننده  آلوده منابع

کاهش میزان آلودگی هواي   -
... شهرهاي تهران، اهواز، اراك، 

در حداستاندارد مصوب شوراي 
   عالی حفاظت محیط زیست

  رویه  بی  از افزایش جلوگیري  -
   نباتی  آفات  دفع  سموم مصرف

   میایی شی وکودهاي
  تخریبو  آلودگی از  جلوگیري  -

  خزر  دریاي  اولویت ، با سواحل
   حمل  پروانه محدودکردن  -

  از   وجلوگیري شکاري اسلحه
  زیستی  تنوع  نابودي

هاي   روشبازیافت از طریق - 
هاي جدید با اولویت  فناوري و نوین
از قبیل ) ارگانیک(هاي آلی  روش

  )ورمی کمپوست(کرم پوسال 
 و رویه بی شکار از جلوگیري  -

  زیستی تنوع نابودي
اعمال مدیریت یکپارچه   -

 هاي داخلی کشور تاالب

  )1392(نویسندگان : مأخذ* 



ی توسعه اقتصادي، یهاي اجرا  آمده است، برنامه1همان طور که در جدول 
 سال اخیر به لحاظ میزان توجه به 20 ایران، در  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

ه نشان دادبررسی حاضر نتایج . اند ههاي جدي بود بحث محیط زیست داراي تفاوت
جایگاه و  مقوله محیط زیست بیشتر شده از برنامه سوم، به تدریج توجه بهاست که 

. هاي کالن با سیر صعودي همراه بوده است اي و سیاست محیط زیست در قوانین برنامه
هاي توسعه  خطیبی و فاخران نیز در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که در برنامه

م تا پنجم سو  برنامهالبته صرفاً( ایران  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
هاي زیست محیطی از جمله محیط زیست،  ، تعداد دفعات استفاده از شاخص)توسعه

). 1391خطیبی و فاخران، (منابع طبیعی، تنوع زیستی و غیره افزایش یافته است 
نشان هاي سوم و چهارم توسعه،  اختصاص یک فصل به مقوله محیط زیست در برنامه

هم چنین در برنامه . باشد  محیط زیست میلهمسئدهنده توجه بیشتر سیاستگذار به 
ها، تنوع زیستی،  پنجم، توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در زمینه تاالب

اول توسعه اقتصادي،  در حقیقت، هر چه از برنامه. تر شده است سواحل و غیره افزون
یزان شویم، م پنجم نزدیک می  ایران، به برنامه اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

شود که بیانگر توجه بیشتر سیاستگذار  ها به مباحث محیط زیست بیشتر می توجه برنامه
  .باشد به اهمیت روزافزون محیط زیست و مسائل آن می

  
 ها  تحلیل گفتمان برنامه-2

طبیعت و   نظري تحقیق، در مورد باز اندیشی دربارهچارچوبدر بخش 
ن شده است که بیانگر نوعی تغییر و دگرگونی ها و رویکردهایی بیا هاي آن، نظریه ارزش

رسد نوعی  در حقیقت، به نظر می. باشد در ارزش گذاري به طبیعت و محیط زیست می
با توجه به نوع نگاه . چرخش فکري و فرهنگی جدید در جوامع امروزي رخ داده است

واع  مطرح شد، می توان صحبت از انترها به محیط زیست، همان طور که پیش گفتمان
کرد ) منفعت طلبانه، بوم شناختی، زیباشناختی، اخالقی(ارزش گذاري به محیط زیست 
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هاي توسعه نیز متفاوت  ها، سیاست اجرایی قانون برنامه که تحت تأثیر این ارزش گذاري
  . خواهد بود

 ها است  گفتمان مسلط بر قانون برنامهنخستینیی که گرا زیستگفتمان محیط 
این . است برداري بوده   و محیط زیست بدون هرگونه تغییر یا بهرهمبتنی بر حفظ طبیعت

موجبات جلوگیري از تخریب با استفاده از سیاست اجرایی حفاظتی  در ابتدا گفتمان
عنوان یکی از    نقش انسان بهعدم توجه بهمحیط زیست را فراهم آورد، ولی به علت 

تدریج ه هاي انسانی، ب فعالیتافزایش جمعیت و توسعه ، بوم و همچنین اجزاي زیست
 و در کنار آن از سیاست کنترلی و دستور از اي مواجه شد در عمل با مشکالت عدیده

باال استفاده شده است که به دلیل سیاست از نوع باال به پایین و سخت گیرانه محیط 
بانه هاي انگیزشی اقتصادي براي کنترل مشارکتی و داوطل زیستی به سوي استفاده از ابزار

هاي محیط زیست از سوي بخش اقتصاد و بازار به وجود آمده بود، به نظر  آلودگی
  . رسد در عمل بسیار موفق نبوده است می

هاي اجرایی که در قالب گفتمان  رسد عدم موفقیت ناشی از سیاست نظر میبه 
جدید مدیریت هاي  یی مورد استفاده قرار گرفت، سبب شد تا سیاستگرا زیستمحیط 

بر . باشد یی مطرح میگرا بوم زیستند که در قالب گفتمان یط زیست تکامل پیدا کمح
حفظ محیط ، اي است  پیشرفتهپیشگیرانه رویکرد اساس این نوع گفتمان، که داراي 

هاي معقول اقتصادي، در نظر گرفتن نقش  برداري زیست با به رسمیت شناختن بهره 
بوم و همچنین درنظر گرفتن  خشی از زیستعنوان ب ویژه جوامع محلی بهه انسان و ب

بدیهی . گردد ها عملی می بوم ارتباط میان اجزا در سطوح فراتر از مرزهاي ظاهري زیست
، زیست صرفاً وظیفه یک سازمان مستقل نیست است که در این رویکرد، حفظ محیط

 فرآینداست که طی یک هایی   محیط زیست نیازمند، مجموعه فعالیتبلکه حفظ
ربط و با  يهاي ذ رکتی و با مرکزیت یک سازمان متولی و همکاري سایر سازمانمشا

 این دیدگاه نو، مبتنی .شود ویژه جوامع محلی محقق میه حضور و ایفاي نقش مردم و ب
هاي تغییر و کاهش   تولید در گامفرآیندبر سیاست پیشگیري از وقوع آلودگی به دنبال 
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، طراحی مجدد محصول، بازیافت و استفاده رآیندفمواد اولیه مصرفی، بهبود مستمر 
ها و نیز گفتمان مسلّط بر  حال در جدول ذیل، نظام ارزشی برنامه. مجدد هم است

  .هاي پنج گانه بیان شده است ها و سیاست اجرایی برنامه برنامه
  

  *ي زیست محیطیها  بر اساس گفتمانها  مشخصات برنامه-2جدول 
 برنامه

 ابعاد

 برنامه پنجم برنامه چهارم برنامه سوم برنامه دوم برنامه اول

گفتمان 
  مسلط
  
 

محیط 
 گرایی زیست

محیط 
 گرایی زیست

محیط 
 گرایی زیست

  محیط 
 گرایی زیست

زیست  
 گرایی بوم

  محیط 
  گرایی زیست

زیست 
  گرایی بوم

نظام 
 ارزشی

اخالقی  ـ 
 طلبانه منفعت

اخالقی ـ 
 طلبانه منفعت

اخالقی ـ 
 طلبانه منفعت

  -القی اخ
 شناختی بوم

   -اخالقی
 شناختی بوم

سیاست 
  اجرایی
 ها برنامه

 -کنترلی
 حفاظتی

 

 -کنترلی
 حفاظتی

 -کنترلی
 حفاظتی

 -کنترلی
-حفاظتی

 پیشگیرانه

 -کنترلی
-حفاظتی

 پیشگیرانه

  )1392(نویسندگان : مأخذ* 
  

 نشان داده شده و در بخش چارچوب نظري هم بیان 2همانگونه که در جدول 
ي تا به حال دستخوش گیر شکلهاي زیست محیطی از ابتداي  ست، گفتمانشده ا

گرا  هاي زیست بوم  به گفتمانگرا زیست محیط عمدتاًهاي   و از گفتماناند هتغییرات گشت
هاي   همواره از ابتدا تاکنون بر برنامهگرا زیستهرچند گفتمان محیط . اند هتغییر یافت

هایی در  شاهد سیاستده است، اما به تدریج ط بولتوسعه در زمینه محیط زیست مس
هاي چهارم و پنجم شاهد   هستیم، به طوري که در برنامهگرا بوم زیستجهت گفتمان 
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تسلّط گفتمان .  هستیمگرا زیستهاي محیط   در کنار سیاستگرا بوم زیستهاي  سیاست
ق محور ها شاهد نظام ارزشی اخال  موجب شده است تا در کلیه برنامهگرا زیستمحیط 

ها، تحت تأثیر گفتمان  توان گفت سیاست اجرایی برنامه باشیم و بر این اساس، می
تنها وقتی که در . یی، از سیاست کنترلی ـ حفاظتی استفاده نموده استگرا زیستمحیط 
واقع، تحت  شود و در ها می  وارد برنامهگرا بوم زیستهاي چهارم و پنجم، گفتمان  برنامه

هاي محیط  هاي اجرایی پیشگیرانه در برنامه ، شاهد سیاستگرا بوم ستزیتأثیر گفتمان 
   .باشیم زیستی می

ها در این تحقیق از نوع ارزیابی پسین بوده   روش ارزیابی برنامهاین کهبا توجه به 
ی آنها نشان یهاي اجرا هاي موجود با توجه به سیاست  وضعیت برنامهبنابراین. است

هاي جهانی و گفتمان  حوزه محیط زیست تحت تأثیر کنوانسیونها در  دهد که برنامه می
هاي کنترلی و پیشگیرانه سوق یافته،  مسلط محیط زیستی در جهان به سوي سیاست

باشد و در عمل نتایج این  کالن ضعیف میاي  ههاي در برنام هرچند قوت این برنامه
  .ها کمتر مشاهده شده است سیاست
  

  گیري بحث و نتیجه
 مطرح شد، هدف از این تحقیق، پاسخگویی به دو سؤال اساسی تر که پیشهمان طور

   :ذیل بوده است
  هاي کالن توسعه ملی ایران داشته است؟  محیط زیست، چه جایگاهی در برنامه-الف
ها غالب بوده است؟ نتایج بررسی  هاي زیست محیطی بر برنامه  کدام نوع از گفتمان:ب

اول به   زمینه محیط زیست نشان داد که هر چه از برنامههاي پنج ساله توسعه در برنامه
ها به مباحث محیط زیست بیشتر  شویم، میزان توجه برنامه برنامه پنجم نزدیک می

هاي کالن با سیر  جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه اي و سیاستشود و  می
  .صعودي همراه بوده است
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 اول برنامه در زیست اد که محیطبه طور دقیق تر، نتایج تحقیق حاضر نشان د
کرد ولی در  پیدا تبصره نمود 52 مجموع از) 13 تبصره(تبصره  یک در تنها توسعه
، 82، 81( تبصره  تبصره، سه یک و صد و واحدهماده  یک توسعه از میان دوم برنامه

. اند هبه صورت مستقیم بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تأکید کرد )83
برداري اصولی از منابع   تکالیف و الزاماتی را به منظور احیاء، توسعه و بهرههمچنین،

طبیعی، رعایت مالحظات زیست محیطی خصوصاً مسئله ارزیابی زیست محیطی که به 
هاي مرتبط با محیط زیست اعم  عنوان یک راه کار مشخص جهت اجراي کلیه فعالیت

توسعه،  سوم برنامه در. ر نموده استاز اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی براي دولت مقر
 محیط از در این جا، حفاظت. توجه به مقوله محیط زیست بیشتر شده است، به تدریج

 این به دستیابی منظور و به شد مطرح برنامه کلی هاي سیاست از عنوان یکی به زیست
 بخشی، اقداماتی و فرابخشی يها فعالیت در حوزه آن نمودن راهبردي و اهداف

، 105، 104قالب مواد  در مذکور برنامه از دوازهم فصل که طوري به بینی گردید؛ پیش
دریایی،  زیست محیط  مردمی يها طبیعی، مشارکت منابع از حفاظت مسئله  به134و 

 همچنین ارزیایی و تهران و به خصوص بزرگ شهرهاي هواي از آلودگی جلوگیري
 ایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامهعالوه بر این، نت. پرداخت محیطی زیست اثرات
به . ارتقاء یافته است  کمی و کیفی لحاظ از سوم در مقایسه با برنامه توسعه چهارم

هاي مبتنی بر تفکر زیست محیطی مانند اقتصاد  ها و سیاست طوري که طرح دیدگاه
پایدار،   هتوسع  به  دستیابی و ها  از طریق رسانه عمومی  هاي آگاهی  محیط زیست، ارتقاي

 از. رود خردمندانه و متمایز و نو به شمار می  کشور گامی  پسماندهاي  مدیریت برنامه
 به) دوم بخش(برنامه  قانون از بخش شد، یک اشاره پیشتر همان طور که نیز  کمی نگاه

 بخش، فصل این در که پرداختهاي  همنطق و توازن سرزمین زیست، آمایش محیط حفظ
 که باشد می تبصره یک وماده  15 برگیرنده در دارد و اشاره ط زیستمحی حفظ به پنجم

 محیط با ارتباط در نیزماده  14 بالغ بر و پرداخته محیطی زیست مباحث به مستقیماً
اي  ه، بررسی برنامه پنچم توسعه نیز به عنوان آخرین قانون برنام نهایتاً.باشد می زیست
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باشد نشان داد که در فصل  فصل می 9  وه تبصر192و ماده  235در کشور که حاوي 
و محیط زیست توجه  به بحث توسعه پایداراي  هششم آن، تحت عنوان توسعه منطق

در ذیل فصل ششم، بخشی تحت عنوان محیط زیست تعریف شده که با  .شده است
در واقع، . به مباحث زیست محیطی پرداخته است) 193تا 187 مواد(اصلی ماده هفت 

هاي پیش به ویژه برنامه چهارم توسعه  ها در ادامه و راستاي برنامه  برنامهاین مواد و
به ویژه اجراي (ها  در این دوره تأکید بیشتر بر روي اجراي برنامه. تنظیم شده است

باشد که در  می) دستیابی به توسعه پایدار و برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی
ست، بلکه فقط در برنامه چهارم به تدوین اصول هاي پیش بر آنها تأکید نشده ا برنامه

  . توسعه پایدار اشاره شده است
 تدوین مسیر در شده طی روند به توجه از منظر جایگاه محیط زیست، با

 گرفت نتیجه توان چنین میاي  هبرنام قوانین گیري شکل و محیطی هاي زیست سیاست
هاي کالن با سیر صعودي همراه  اي و سیاست  جایگاه محیط زیست در قوانین برنامهکه

اختصاص فصول مجزا به محیط زیست به ویژه از برنامه سوم به بعد، نشان . بوده است
 . باشد دهندة توجه و اهمیت روزافزون به محیط زیست می

ها به ویژه  هاي غالب، شاهد آن هستیم که در قسمت اعظم برنامه از منظر گفتمان
یی غالب بوده است که بعد از این گرا زیستمان محیط هاي اول تا سوم، گفت در برنامه

هاي  پنجم تحت تأثیر ارزش ها به ویژه در برنامه چهارم و برنامه سه دوره، قوانین و
هاي زیست محیطی و تا حدودي نیز بر  هاي جهانی، کنوانسیون يسیاستگذارجهانی و 

ها و  يریز برنامهقع، در وا. ي شده استریز برنامهاساس گفتمان زیست بومی، طراحی و 
ها بیشتر در راستاي حفظ زیست بوم، مقابله با عوامل تخریب کننده زیست  طرح

باشد و به عدالت زیست محیطی، که نوعی نگاه متفاوت نسبت به محیط  محیطی می
الزم به ذکر است که پیوستن ایران به . زیست و انسان دارد، توجه چندانی نشده است

ون بین المللی در زمینه زیست محیطی از جمله کنوانسیون سوانح هاي گوناگ کنوانسیون
، کنوانسیون ساختاري )1987(، کنوانسیون حفاظت ازالیه اوزون )1969(دریایی 
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، نشانگر توجه )میالدي2000(، پروتکل ایمنی زیستی )میالدي1992 ( تغییرات اقلیمی
رسد  اما به نظر می. تمحیطی در راستاي تأثیرات جهانی اسبه گفتمان عدالت زیست 

چرا که در . ها صرفاَ تحت تأثیر فشارهاي جهانی بوده است پیوستن به این پیمان
هاي عدالت محور در  يسیاستگذارهاي توسعه ملی، نشان چندانی از توجه به  برنامه

  .زمینه محیط زیست  وجود ندارد
  

 پیشنهادات
که ارزیابی  توسعه از برنامه سوم همانطور که مالحظه شد، نتایج تحقیق حاضر نشان داد

توجه به مقوله ، قرار گرفت به تدریجبیشتر ها مورد توجه  زیست محیطی کلیه طرح
هاي  اي و سیاست  بیشتر شده و جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه نیزمحیط زیست

اختصاص یک فصل به مقوله محیط زیست در . کالن با سیر صعودي همراه بوده است
 مسائل  توسعه پایدار وتوجه بهنیز و بوده مثبت امري هاي سوم و چهارم توسعه،  برنامه

ها، تنوع زیستی، سواحل و   به خصوص در زمینه تاالب در برنامه پنجمزیست محیطی
 به توجه با و نگر آینده تحلیل یک دربا این وجود، . باشد ، رویکردي مثبت میغیره

 زیست بر محیط آن و تأثیراتاي  هتوسع جانبه همه يها برنامه اجراي در ی کهیها نگرانی
 هاي مخرب کننده فعالیت هاي کنترل تر باشد که برنامه رسد مناسب نظر می دارد، به وجود
به عبارت دیگر، . پایدار قرار گیرد توسعه کامل ها مالك تحقق برنامه در محیطی زیست

یط زیست با توجه به همه یی، تالش شود تا حفظ محگرا بوم زیستبا اتخاذ گفتمان 
براي همگانی ساختن این گفتمان در سطح . ابعاد انسانی و اکولوژي صورت پذیرد

 تصویب و نهایی سازي مسئلهبرنامه به   اصلی محورهاي از بایست یکی جامعه، می
که  موادي و مراحل تمام در که معنا این به. شود اختصاص داده سند ملی محیط زیست

 محیط از حمایت و اهداف حفاظت و شود، مالحظات می ترسیم رنامهب در توسعه مسیر
  .گردد تعیین تبیین و آن موازات به نیز زیست
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یی و نیز جهانی گرا بوم زیستپیشنهاد دوم این است که با توجه به غلبه گفتمان 
 محیط زیست، مسائل محیط زیست جهانی نظیر تغییرات آب و هوا و گرم مسئلهشدن 

 هاي پایانی در دهه. مورد مالحظه جدي قرار گیرداي  ههاي توسع برنامهشدن زمین در 
قرن بیستم، موضوع محیط زیست به یکی از مهمترین مباحث جهانی تبدیل شده و طی 

 موافقتنامه مهم زیست محیطی بین اعضاي جامعه جهانی در سطح 240این مدت حدود 
که از این میان، ). 29 : 1388مکاران، مدوز و ه(به امضاء رسیده اي  هالمللی یا منطق بین

اسناد ( مورد پروتوکول جهانی را پذیرفته است 30 ایران کمتر از  جمهوري اسالمی
با توجه به ظرفیت ). 1392زیست محیطی معاهده، سازمان حفاظت محیط زیست، 

ان سیاستگذار ایران در زمینه محیط زیست، بایسته است  بسیار باالي جمهوري اسالمی
در این راستا، . ها را مورد ارزیابی قرار دهند نه الزم براي پذیرش سایر پروتوکلزمی

ها از سوي  نیازمند شناخت و ارزیابی اجتماعی از میزان آگاهی و پذیرش این پروتوکل
در . پذیرد صورت می بدیهی است این شناخت، در پرتو بررسی علمی. باشیم جامعه می

ثال، با انجام پیمایش دو ساالنه در زمینه نگرش و رفتار حال حاضر، در اروپا به عنوان م
هاي مقابله با تغییرات  زیست محیطی مردم و نیز پیمایش اجتماعی  در مورد سیاست

ها فراهم  ي جهت تحقق این پروتوکولریز برنامهآب و هوا، اطالعات الزم براي 
هاي مصوب،  نامهبا انجام تحقیقات مستمر در مورد میزان اجرایی شدن بر. شود می
 ظتوان دستاوردها را شناسایی و با شناخت موانع، راهکارهاي الزم را براي حف می

هاي زیست محیطی و نیز میزان  بدیهی است سیاستگذاري. محیط زیست فراهم نمود
هاي زیست محیطی موجود  گذار در اجراي قانون نیازمند گسترش گفتماننجدیت قانو

  .گر را در جامعه ایفاء کنند  نقش مانع یا تسهیلتوانند در جامعه است که می
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