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چکیده
در پی تخریبهای جبرانناپذذیر ناشذی از فاالیذتهذای نذنات نفذت و ذاز در جهذان و همچنذین اسذتفادة روزافذوون از
سوختهای فسیلی که مخاطرات ستردهای را در حوزة محیط زیست و سالمت انسانهذا سذبب شذده اسذت ،دولذتهذا و
جاماۀ جهانی بهدنبال راهکارهایی برای مقابله با این چالش زیستمحیطذی برممذدهانذد .بذا توجذه بذه اینکذه ایذران یکذی از
کشورهای مهم استخراج و استحصال منابع هیدروکربنی است ،امکانسنجی این ونه تدابیر غیرکیفری ،مطالاۀ پیشذگیرانه را
واجد جایگاه ویژهای میسازد .مراعات نکردن قواعد علمی در زمینۀ استحصال و اسذتخراج و پذاییش ایذن منذابع مذیتوانذد
محیط زیست خاکی ،مبی و هوایی را ملذوده کذرده و محذیط زیسذت و همچنذین موجذودات مختلذ در ایذن محذیط را بذا
چالشهای عظیم جبرانناپذیری مواجه کند .وقوع برخی مثار مخرب از قبیذ ملذود ی هذوا ،مشذکالت تنفسذی ،تخریذب و
ملود ی محیط زیست و غیره در برخی از جاهذا بذهویذژه منذاطق نفذتخیذو و دارای منذابع ذازی جنذوب کشذور ،ماضذ
انکارناپذیری است .دیی انلی وقوع این ونه مخاطرات ناشی از ملودهسازی نفتی و ازی را میتوان در رعایت نکردن قواعذد
علمی نسبت به تولید و پاییش و استفاده از منابع هیدروکربنی نفت و از و همچنین سوء تدبیر و نبود راهبردهای کاهنذده
و کنترلکنندة این فاالیتها دانست که راهکار من در مقابلۀ غیرکیفری قابلیت طرح دارند .از اینرو سؤال اساسی ایذن مقالذه
من است که چه راهکارهای غیرکیفری برای پیشگیری و مقابله با مخاطرات زیستمحیطی در ننات نفت و از وجذود دارد
و تأثیر این راهکارها بر پیشگیری از تخریب محیط زیست چیست؟ بذه نظذر مذیرسذد کذه موظذ سذاختن فاالیذتهذای
استحصال منابع نفتی و ازی به رعایت استانداردها و همچنین نظارت مکرر بر سالمت فاالیتها و لغذو مجوزهذا در نذورت
عدول از دستورالام ها میتواند تأثیر زیادی بر کاهش مخاطرات داشته باشذد .بذهعذالوه بذا توجذه بذه منکذه اسذاب تذدابیر
غیرکیفری تأثیر بر کنترل و نظارت قب از وقوع است ،میتوان با تقویت فاالیت مشارکتی سازمانهای مردمنهاد در راسذتای
اثربخشی دوچندان راهکارهای غیرکیفری اقدام کرد .بر این مبنا دانش مخاطرات در عین تلفیق مطالاۀ اثرات ذشته زیانبار
و همچنین توجه به میندة مملو از مخاطرات ناشی از فاالیتهای ننات نفت و از به تدابیر غیرکیفری جنبۀ کاربردیتذری
میبخشد .از این دید اه به نظر میرسد که تقویت عملکرد دادستانهای شهرهای نفذتخیذو و همچنذین شذهرهای محذ
فاالیت پاییشگاهها با محوریت نظارتهای مستمر و استفاده از نظر کارشناسان متخصص در حوزة دانش مخاطرات محیطی
تأثیر زیادی در کاهش اثرهای مخرب ننات استحصال نفت و از خواهد داشت.
واژههای کلیدی :پیشگیری و مقابلۀ غیرکیفری ،ننات نفت و از ،محیط زیست ،مخاطرات.

 نویسندة مسئول

Email: parisima.eghbal@ut.ac.ir
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مقدمه
تفکر مخاطرهمحور در دانش مخاطرات عاملی است که به موجب من میتوان در زمینۀ حفاظذت از
مینده اقدام کرد [ .]81 ،86بهعنوان مثال میتوان به فاالیت پیشگیرانۀ دادستانهای اهواز ،مبذادان
و عسلویه در زمینۀ کاهش ملود ی هوای ناشی از پاییشگاههای مستقر در این شهرها اشذاره کذرد.
دلی این اقدام اثرهای زیستمحیطی و تهدیدکنندة سالمت شهروندان بهعنوان توجیه ایذن اقذدام
قضایی بیان شده است .بر این اساب ،با توجه به جایگاه ایذران در حذوزة مهمذی چذون استحصذال
نفت و از ،مقابله با هدف قربانی نشدن سالمت انسان و محیط زیست در برابر چنین فاالیتهذای
سودجویانهای اهمیت چشمگیری دارد .ننات نفذت و ذاز از همذان روزهذای نخسذتین پیذدایش
دارای ابااد و اثرهای زیستمحیطی متاددی بر جوامع طبیاذی و انسذانی بذوده اسذت .در مراحذ
مختل اکتشاف ،حفاری ،استخراج ،بهرهبرداری ،انتقال ،ذخیرهسازی ،نقشهبرداری ،زمذینشناسذی،
حفاری ،احداث و توساۀ تأسیسات ،تصفیه و پاییش ،توزیع ،نادرات و واردات فراوردههای نفتذی و
در نهایت مصرف نفت و از میتوان به تأثیر مذواد و محصذویت نفتذی بذر ایجذاد و افذوایش انذواع
ملود یها و مشکالت زیستمحیطی اشاره کرد [ .]84نشت و سرازیری روزانه هواران لیتر نفذت در
دریاها و اقیانوبها ،تخریب اراضی و تغییذر کذاربریهذای ناشذی از عبذور لولذههذای نفذت و ذاز،
ملود یهای متادد ناشی از حفاری و انفجار سکوها ،ملود یهای ناشی از خودروها ،تنهذا بخشذی از
مخاطرات و عوارض منفی استفاده از هیدروکربنهاست .این موضوع مسذتلوم بذهکذار یری تذدابیر
مختلفی است که حقوق کیفری با انطالح پیشگیری درندد جلذو یری از تحقذق منهاسذت ،زیذرا
مخاطرات مختل ناشی از فاالیتهای مرتبط با ننات نفت و ذاز ،ذاه در قالذب جرایمذی چذون
تخریب محیط زیست قرار می یرند و اه عنذوان مجرمانذۀ خانذی ندارنذد ،از ایذن حیذ  ،بحذ
پیشگیری از منها ،خواه بهعنوان جرم و خواه بهعنوان مصادیقی از انحرافات زیسذتمحیطذی واجذد
جایگاه مهمی است .البته بهرهبرداری از مخازن نفت و از هیچ اه بدون اثرهای جانبی اکولذو یکی
نورت نگرفته است؛ نشت مواد ملودهکننده ،مسیب رساندن به زمینهذای اطذراف ،متذشسذوزی و
ملود ی مبوهوا در نقاط مختل مشاهده شدهاند .مواردی چون تباات و پیامدهای اجتماعی ناشی
از اجرای پرو هها بهویژه در مناطق دورافتاده ،توجه کارشناسان و مسئوین را به خود جلذب کذرده
است .ننات نفت و از جهان مدت زمان طوینی است که برای حفاظت از محیط زیسذت دسذت
به کار شده و به نتایج درخور توجهی نیو نائ ممده است؛ اما باید توجه داشت که همواره مذیتذوان
به پیشرفتهای بیشتری دست یافت .سترد ی فاالیت مرتبط بذا نذنات نفذت و ذاز نیذو خذود
حذذاکی از سذذترد ی مثذذار مخذذرب و مخذذاطرات ناشذذی از ایذذن فاالیذتهاسذذت .چنانچذذه در رونذذد
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فاالیتهای ننات نفت و از قوانین زیستمحیطی نقض شده یا نادیده رفته شوند ،باید بذا ایذن
افاال مقابله شود .الواماً همۀ پاسخها به نقض قوانین نباید پاسخهای کیفری باشند ،حقوق کیفری
در اثر تغییرات و مزمون و خطاها در ذر زمان به این مسیر دست یافته است که پیشگیری بهتر از
درمان است و میتوان به برخی از اعمال پاسخهای غیرکیفری داد .با توجه به این مثذار و سذترش
فاالیتهای مرتبط با ننات نفت و از و نیو ضرورت توجه به مالحظات زیستمحیطی در جریذان
توساه ،در این زمینه قوانین ،مقررات و استانداردهای متنوع و متاددی به تصذویب رسذیده اسذت.
امروزه در شرکتهای مرتبط با نفت و از و دیگر منابع انر ی از نظامهای رایج مذدیریت سذالمت،
ایمنی و محیط زیست (اچ اب ای) و نیو ارزیابی مثار زیستمحیطی اجرای پرو ههای نفذت و ذاز
(ای می ای) و رعایت استانداردهای ایوو برای اجرا و مدیریت قوانین و مقررات زیستمحیطی بهذره
رفته میشود .در این مقاله امکان مقابلۀ غیرکیفری با مخاطرات ناشی از رفتارهای میینده محذیط
زیست ناشی از نفت و از بررسی میشود .در این زمینذه مااهذدات و توافذقنامذههذایی در جهذان
موجود است که عبارتاند از :مااهدة استکهلم ( )8333با هدف حذف یا کاهش تولید و اسذتفاده از
مییندههای ملی پایدار؛ مااهدة وین ( )8311در خصوص حفظ ییۀ اُزُن (ایران در سال  833۱بذه
این مااهده پیوست)؛ مااهدة مونترال ( )8313متمم و مکم مااهدة وین (ایران در سذال 833۱
به این مااهده پیوست)؛ مااهدة انتقال دوربرد و فرامرزی ملود ی هوا ()8313؛ مااهدة بینالمللذی
پیشگیری از ملود ی ناشی از کشتیها (مارپ  8339کذه بذا پروتکذ سذال  8313انذالح شذد)8؛
مااهدة پیشگیری از ملود ی دریایی نشأت رفتذه از دفذع پسذماند و دیگذر مذواد زایذد ،بذا عنذوان
کنوانسیون لندن (( )8333ایران در سال  8336میالدی 8931 /هجری به من ملحق شد) ،مااهدة
بازل (در سال  8313به تصویب کشورهای عضو رسید) .ازمنجا که در این تحقیذق مؤلفذان در پذی
بررسی راهکارهای غیرکیفری مقابله با مخاطرات ناشذی از رفتارهذای میینذدة زیسذتمحیطذی در
حوزه نفت و از هستند ،تحقیق در سه قسمت تدوین شده اسذت .8 :تذدابیر اجتمذاعی؛  .3تذدابیر
نظارتمحور موسوم به تدابیر وضای برای مقابله با مخاطرات ناشی از نقض مقررات زیستمحیطذی
در حوزة نفت و از؛  .9رویکرد جبرانی در فاالیتهای ننات نفت و از.
روششناسی تحقیق
این تحقیق بهنورت تونیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای از قبی کتذاب ،مقالذه،
رسالههای دورة دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد و دیگر منابع ماتبر انجام رفته اسذت.

)1. International Convention on Prevention of Pollution from Ships (MARPOL
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بنابراین نویسند ان در پی مطالاات میدانی و بررسی ممارهای موجود در این زمینه نیسذتند .از
طرف دیگر نظر به اینکه تاکنون در مقایت و منابع علمی موجود مخاطرات ناشی از ملود یهای
زیستمحیطی در حوزه نفت و از از منظر حقوقی بررسی و تحلی نشده ،مقالۀ حاضر با استناد
به اسناد بینالمللی حاکم بر فاالیتهای مربوط به نفت و ذاز بذه راهکارهذای مذؤثر در کذاهش
مخاطرات ناشی از ملودهسازی محیط زیست و خطرهای سالمت برای انسانها پرداخته است.
 -تدابیر اجتماعی مقابله با مخاطرات زیستمحیطی در حوزۀ نفت و گاز

پیشگیری اجتماعی [ ]8در پی ارتقای فرهنگ اجتماعی به ونهای است که اشذخاص بذا وجذود
زمینههای ارتکاب جرم یا رفتارهای ضداجتماعی از ارتکاب جذرم اسذتنکاف مذیورزنذد و نذوعی
خودکنترلی 8در قبال ارتکاب رفتارهای مجرمانه در اعضای جاماه ایجاد میشود .بهترین حالذت
اجتماعی که در من اعضای جاماه از ارتکاب جرم استنکاف میکنند همین حالت است .بذر ایذن
اساب دولتها بهعنوان مسئول ایجاد فرهنگ حمایت از محیط زیست مسئول فرهنگسازی در
این زمینهاند و باید با ارتقای م اهی عمومی اقدامات یزم را انجام دهنذد تذا جذایی کذه ا ذر در
مکانهای استحصال نفت و از تخلفی نورت رفذت افذراد خذود را موظذ بذه جلذو یری یذا
وارش تخل به سازمانهای مربوط بدانند .همچنین در نورتی که این فرهنگسذازی بذهطذور
سترده نورت یرد ،استخراجکنند ان نیو از چنین رفتارهایی اجتنذاب مذیورزنذد و اخذالق و
وجدان خود را در یر این مطلب میکنند .در عم  ،پیشگیری از ملذود یهذای زیسذتمحیطذی
میتواند به ونهای به مسائ مالی کارخانههذای ملذودهکننذده کمذ کنذد ،چراکذه هوینذههذای
پیشگیری از ملود ی از هوینههای جبران خسارت کمتر است؛ بنذابراین بذهجذای هوینذه کذردن
برای جبران خسارت بهتر است شرکتها برای پیشگیری از ملود ی هوینه کنند [.]1
در بسیاری از موارد پیشگیری از تمام خطرهای احتمالی چنین مسیبهایی نذاممکن اسذت.
در چنین مواردی بهمنظور حفاظت از محیط زیست و حقوق دیگران ممکن است ضذمن اجذازة
انجام دادن فاالیتهای خطرناک ،تدابیری اتخاذ شود تا خطر «به حداق ممکن عملی» کذاهش
یابد ]6[ .پیشگیری اجتماعی میتواند در جاماه به مشارکت اجتمذاعی منجذر شذده و هذر فذرد
برای حفظ محیط زیست در افراد جاماه مسئول تلقی شود ،به ونهای کذه هذر فذردی در قبذال
خطای دیگری در زمینۀ تخریب محیط زیست خود را مسئول بداند و در برابر من واکنش نشذان
دهد .در ایننورت چهبسا تا حد چشمگیری در این زمینه شاهد پیشرفتهذایی خذواهیم بذود و

1. self-controlling
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خاطیان بهدلی نظارت افراد عادی بر اعمال منان در امان نخواهنذد بذود .در اینجذا بذه برخذی از
اقدامات در زمینۀ تدابیر پیشگیری اجتماعی در حوزة مقابله با مخاطرات مربوط اشاره میشود.
فرهنگسازی فعالیت در زمینۀ مقابله با مخاطرات زیستمحیطی در حوزۀ نفت و گاز

امروزه تأثیر افکار عمومی و نگرش افراد به همذدیگر تذأثیر بسذوایی در پیشذگیری از رفتارهذای
ناقض حقوق دارد ،بنابراین بهتر است که جوامعِ خواستار تغییر نگرش ،دست به فرهنذگسذازی
در زمینههای زیستمحیطی بونند تا افراد ضمن برخذورد بذا ناقضذان ،بذه مراجذع ذیربذط نیذو
وارش دهند .در چنین شرایطی دولتها در پیشذگیری از اقذدامات غیرقذانونی و مخذاطرهممیذو
برای محیط زیست تنها نخواهند بود و با عملکرد مناسبتری با خاطیان برخورد خواهنذد کذرد.
این امر نیو از طریق فاالباوری و فرهنگسازی نورت مذی یذرد .رسذانههذای جماذی ،فضذای
مجازی ،تبلیغذات خیابذانی و  ...روشهذایی هسذتند کذه مذیتذوان در زمینذۀ فرهنذگسذازی و
فاالباوری بهکار رفت .در حقیقت سازمانهای غیردولتی فاذال در زمینذۀ پیشذگیری از نقذض
قواعد زیستمحیطی ،نشأت رفته از همین رویکرد هستند .البتذه علذیرغذم فاالیذت ایذن ونذه
سازمانها ،برخورد با نقض قواعد زیستمحیطی باید در ت ت افراد جاماه نهادینه شود؛ البتذه
فااین محیط زیست نیو در زمینۀ فرهنگسازی بسیار مؤثرنذد و انتظذار مذیرود کذه در جهذت
مموزش به دیگران اقدامات یزم را نورت دهند .برای مثال سازمانهای مذکور بذا درج مقذایت
ونا ون علمی در خصوص ماضالت محیط زیست در نشریات خود یذا انتشذار ممذار و ارقذام در
وارشهای خود در خدمت پیشگیری از تخریب و ملود ی از محیط زیست هستند [.]1
بیتردید تقویت سازمانهای غیردولتی در دعاوی زیستمحیطذی یکذی از راهکارهذای مهذم
ح این مشک خواهد بود .اقبال این سازمانها و شناسایی حق طرح دعوی به مقررات داخلذی
محدود نیست ،بلکه در باضی از اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون حمایت از محذیط زیسذت از
طریق حقوق کیفری 8نیو به من توجذه شذده اسذت .مذادة  88ایذن کنوانسذیون بذه ذروههذای
زیستمحیطی از جمله سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی بهعنوان ذینفع برای طرح دعاوی
زیستمحیطی ،سمت اعطا کرده است .در همین زمینه ،دستور کار  38حکومتها و قانونگذاران
را برای تضمین غرامت حقوقی و جبران اقدامات اثر ذار بر محیط زیست که غیرقانونی هسذتند
یا حقوق قانونی را نقض میکنند ،به ایجاد میینهای قضایی و اداری فرا میخواند .این مطلذب از
این جهت دارای اهمیت است که ردانند ان شرکتهای فاال در حوزة نفت و از در نهایذت از
افراد تشکی شدهاند و این افراد هستند که در زمینۀ تخریذب محذیط زیسذت اقذداماتی زیانبذار
1. convention on the protection of the Environment Through Criminal Law
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انجام میدهند .برخی از جوامع از جمله هند به دنبال بازسازی رابطۀ خود بذا طبیاذت و اتخذاذ
تدابیر مناسب برای پایداری زیستمحیطی و ارتقذای تنذوع زیسذتی هسذتند .بنذابراین تنهذا در
فرضهای بسیار نادری است که انسانهذا مذیتواننذد مسذئول شذناخته شذوند .انسذانهذا ممذاج
مسئولیتپذیری در قبال جذرایم زیسذتمحیطذی هسذتند .بذهعنذوان مثذال علذم بذه ضذررهای
زیستمحی طی در اقتصادهای مبتنی بر نفت و استفاده از وسای نقلیه ممکن است ایذن نظذر را
در پی داشته باشد که راننده ضرری را متوجذه محذیط زیسذت مذیکنذد .در پرتذو ایذن نظریذه،
انسانها مسئولاند و باید در قبال رفتارهای مخرب خود پاسخگو باشند .با وجذود ایذن ،چنانچذه
چرخۀ تولید و مناسبات قدرت را در این قلمذرو مذدنظر قذرار دهذیم ،بذه چشذمانذداز متفذاوتی
می رسیم .در خصوص مشک ملود ی توسط رانندههذا مذیتذوان پرسذشهذای جاماذهشناسذانۀ
مهمتری را مدنظر قرار داد؛ سؤایتی دربارة زیرساختهای حم ونق عمذومی ،خصونذیسذازی
سامانۀ حم ونق عمومی ،هوینذههذای بسذیار سذاخت بور ذراههذا و چگذونگی اثر ذذاری ایذن
شاخصها بر رانند ان وسای شخصذی .از ایذنرو انتخذاب وسذای شخصذی بازتذاب تصذمیمات
سیاسی و اجتماعی است .هرچقدر تأکیذد جاماذه بذر کیفیذت محذیط زیسذت و سیاسذتهذای
شرکتها بر کنترل پسماندهای ملودهساز بیشتر باشذد ،تذأثیر من بذر رفتذار کارکنذان و اجتمذاع
بیشتر خواهد بود [ .]89دامنۀ وسیای از فاالیتها شام تدابیر و رویههای نرم و مقابلهای قابذ
شناسایی هستند [ .]3در حقیقت در فاالباوری زیستمحیطی ما در پی فرهنگ مقابله با نقذض
مقررات زیستمحیطی در ننات نفت و از در ت ت افراد ی جاماذه جذدا از فاالیذتهذای
سازمانی هستیم .برخی از این فاالیتها ممکن است از جانذب دولذتهذا مجرمانذه تلقذی شذود.
این ونه فاالیتها بهطور مامول بهنورت انفرادی نورت نمی یرنذد و در اغلذب سذازمانهذای
مردمنهذاد نذورت مذی یرنذد .ایذن ونذه سذازمانهذا در زیذر سذؤال بذردن رفتارهذای مخذرب
زیستمحیطی نفت و از شرکتهای بورگ و حتی دولتها نقش بسیار مهمی دارند و در نهایت
امکان دارد نظارت این سازمانها به انالحاتی نیو منجر شود .به مذرور زمذان و بذا نقذض قواعذد
زیستمحیطی در ننات نفت و از بر تاداد این سازمانها نیو افووده شده است .برخذی از ایذن
سازمانها بهطور تخصصی کار میکنند.
تقویت مشارکت سازمانهای غیردولتی در مقابله با نقض مقررات زیستمحیطی در حوزۀ نفت
و گاز

سازمان مردمنهاد ) )NGOبه سازمانی فته میشود که توسط دولذت بذه ثبذت نرسذیده اسذت یذا
روهی دولتی من را اداره نمیکنند [ .]1منچه پیشتر در خصوص فاالباوری زیستمحیطذی بیذان
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شد دربارة فرهنگسازی بهنورت فردی است .اهی برخورد با ناقضان محذیط زیسذت در نذنات
نفت و از بهنورت فردی است و زمانی هم امکان دارد از طریق سذازمانهذای غیردولتذی نذورت
یرد .امروزه سازمانهای غیردولتی متاددی در پی توجه بشر بذه محذیط زیسذت در ایذن زمینذه
فاالیت میکنند ،تشویق روحیۀ حمایتی از محیط زیست و بذرانگیختن اخذالق در زمینذۀ حفذظ و
نگهداری از محیط پیرامون انسانها ،سبب ایجاد احساب مسئولیت در قبال من میشود.
ان پیشگیری یکی از مهمترین انول شناختهشدة حقذوق بذینالملذ محذیط زیسذت اسذت و
بهعنوان «قاعدة طالیی» 8در این حوزه تلقی میشود .این ان بهطور نریح در «اعالمیذۀ ریذو 8333
در مورد محیط زیست و توساه» پیشبینیشده است؛ تحقق این ان در راسذتای اجذرای فصذ 33
دستور کار  ،38مستلوم نقشدهی به سازمانهای غیردولتی است .این دستور کار بذه نقذش بذازیگران
اجتماعی توجه دارد؛ بهطور کلی این بذازیگران بذه دو قسذم افذراد و مجذامع و ذروههذا طبقذهبنذدی
میشوند .زنان ،جوانان ،افراد بومی ،کشاورزان و دانشمندان از جمله اشخاص حقیقذی هسذتند کذه در
حوزة حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار رفتهانذد؛ درحذالی کذه مجذامع محلذی ،سذندیکاها و
سازمانهای غیردولتی از جمله بازیگران روهیاند که نقشهایی برای منها لحاظ شده است .تأمذ در
این بازیگران ویای چند واقایت است؛ نخسذت اینکذه ،ایذن بذازیگران بذه دو ذروه بذورگ اشذخاص
حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند ،دیگر منکه در ماهیت غیردولتی بذودن اشذتراک دارنذد و سذرانجام
اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نیانت از محیط زیست ،اشتراک هدف دارند [.]38
فاالیت این سازمانها نهتنها در زمینۀ جلو یری و پیشگیری از تخریب محیط زیست است،
بلکه می تواند پس از تخریب من توسط شرکتهای بورگ نفتی و ذازی نیذو مذؤثر واقذع شذود.
بهعنوان مثال در جایی که تخریب سترده نورت رفته است و مذیبایسذت سذریااً پاکسذازی
نورت یرد ،با توجه به اینکه دادرسی روندی طوینی در پی دارد و تذا زمذان الذوام خذاطی در
جهت جبران تخریب و پاکسازی مدت زمانی نهچنذدان کوتذاه سذیری مذیشذود ،سذازمانهذای
مردمنهاد بهطور مامول در این زمینه پیشقدم میشوند و در زمینۀ نجات ونههای جذانوری و
پوشش محیط زیست و پاکسازی من از ملودهکنندهها توسط کم های مردمی اقدام میکننذد و
درندد رفع من برمیمیند.
 -تدابیر وضعی و نظارتمحور در مقابله با نقض مقررات زیستمحیطی در حوزۀ نفت و گاز

رویکرد پیشگیری وضای از جرم ،بهمانای تأکید بذر وضذایتهذای قبذ از وقذوع جذرم انذالت ًا
تأسیسی انگلیسی است که توسط سه نفر به نامهای کالرک ،میهیذو و کذرنیش مطذرح شذده و
1. Golden Rule
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توساه یافته است [ .]3پیشگیری وضای ،با تأکید بر اینکذه بوهکذاران حسذابگر و منفاذتطلذب
هستند در تالش برمیمید تا بهویژه در هر کذدام از سذطوح عملیذات ارتکذابی در نذنات نفذت،
روشهای پیشگیرانهای را به اجرا درمورد .نظریۀ پیشگیری وضای ،منافع و هوینذههذای جذرم را
براساب پنج شاخص در فرنتهای بوهکاری به هم ربط میدهد :تالشهذای نذرفشذده بذرای
ارتکاب جرم؛ خطر تاقیب ناشی از ارتکاب جرم؛ منافع حان از جرم؛ شرایط وضای که ارتکاب
رفتار مجرمانه را تسهی میکند؛ عذرهایی که بوهکاران بذهواسذطۀ منهذا ارتکذاب جذرم خذود را
توجیه می کنند .نظریۀ پیشگیری وضای ،بذرای تونذی جذذابیت سذاختار فرنذت موجذود در
ونههای مختل جرایم یقهسفیدان استفاده میشود [ .]1تذدابیر پیشذگیرانۀ وضذای ،تذدابیری
عقیمکننده در فاالیتهای مخرب زیسذتمحیطذی ناشذی از عملیذات نفتذی و ذازی و کذاهش
فرنتهای تخریبی بهمنظور پیشگیری از تخریب است .بنابراین برای کاهش فرنذت در جهذت
تخریب محیط زیست تدابیر زیستمحیطی پیشبینیشده است که در نذورت رعایذت منهذا تذا
حدودی میتوان از تخریب محیط زیست در این زمینذه پیشذگیری کذرد .از جملذۀ ایذن تذدابیر
دستورالام های ( HSEبهداشت ،ایمنی ،محیط زیست) و ندور پروانۀ کذار اسذت کذه موجذب
عقیمسازی تخریب محیط زیست در زمینۀ ننات نفت و از میشود .پیشگیری وضای درندد
کنترل پدیدة مجرمانه یا تخلذ از اقذدامات وضذای اسذت .اقذدامات وضذای عمذدتاً بذهنذورت
مشخصی در سازمان حفاظت از محیط زیست نورت می یرد که بهعنوان متولی انلی حفاظت
محیط زیست است (مواد  3و  8۱قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست).
ازمنجا که ننات نفت و از نناتی است پرمخاطره برای محیط زیست و از طرفی نذناتی
است پرسود برای اقتصاد ،پیشگیری از تخریب محیط زیسذت در ایذن حذوزه از اهمیذت زیذادی
برخوردار است و از اینرو توس به پیشگیریهای وضای یزمۀ این نوع فاالیتهاست ،بنابر منچه
در تاری این نوع از پیشگیری ممد ،باید جذابیت نقض قواعد زیستمحیطی از ردانند ان ایذن
ننات رفته شود و منافع حان از نقض مقررات زیستمحیطی از ماایب ایذن ونذه از افاذال
پیشی نگیرد .در راستای پیشگیری وضای از تخریب محیط زیسذت بایذد فرنذتهذای ارتکذاب
افاال مخرب زیستمحیطی رفته شده و عذرهایی که خاطیذان افاذال تخریذبکننذدة خذود را
توجیه میکنند از منان رفته شود .توساه و استفاده از انر یهای پاک کذه در انذ  4اعالمیذۀ
ریو مطرح شده است از موارد مذؤثر در پیشذگیری از خسذارات زیسذتمحیطذی اسذت ،چراکذه
سوختهای فسیلی امروزه از عوام تخریب محیط زیست به شمار میروند و چنانچه جذایگوین
مناسبی برای این نوع از سوختها پیدا شود ،از مییند ی کاسته خواهد شد و به سذمت محذیط
زیست پاک قدم خواهیم برداشت (کنفرانس سازمان مل متحد پیرامون محیط زیست و توساه،
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ریو  :8333ان  4بهمنظور نی به توساۀ پایدار ،حفاظت از محیط زیست جوئی جدانشذدنی از
فرایند توساه است و نمیتواند جدا از من مدنظر قرار یرد) .البته شایان ذکر است که ایذن نذوع
پیشگیری در حوزة نفت و از در جهت جلو یری از ملود یهای زیسذتمحیطذی دارای مذوارد
متاددی هستند که به مهمرین منها اشاره میشود.
به کارگیری و تقویت نظارت از طریق اعمال دستورالعملهای  1HSEدر مقابلهه بها مخهاطرات
حوزۀ نفت و گاز

بسیاری از شرکتها و سازمانهای بورگ با بهره یری از توانمندی مدیریتهای مختلذ اعذم از
مالی و اداری و فنی درندند تا بتوانند از نیذروی انسذانی و تجهیذوات خذود بذه بهتذرین سذطح
استفاده کنند .اما در بررسی عملکرد کاری این تالشها ،همواره ندمات و مسذیبهذای وارد بذه
تجهیوات و نیروی انسانی شرکتها عاملی منفی بر سر تحقق خواستهها و انتظارات بذوده اسذت.
از طرفی رشد و توساۀ فکری و فرهنگی جوامع و شناخت ارزش وایی انسانی موجذب شذد کذه
نتوان بهراحتی از کنار ندمات بلندمدت فاالیتهای نناتی بر انسانها برای دستیابی به تولید
بیشتر ذر کرد .رعایت نکات بهداشتی ،ایمنی و زیستمحیطی در محیطهای کاری و بهنذورت
مجوا و بسته به سطح بینش و تفکر مدیران ارشذد ،از قذدیم وجذود داشذته اسذت و کارکنذان و
نیروهای هر ی از سه بخش بهداشذت ،ایمنذی و محذیط زیسذت تمذام تذالش خذود را نذرف
دستیابی به سطح بایتری از استانداردهای مطرح در هر بخش کردهاند ،اما همواره بهدلی منکذه
بسیاری از شاخصهای تاری شده در حوزههای عملکردی هر ی از ایذن سذه بخذش بذا دیگذر
شاخصهای تولید و بهرهوری شرکت هماهنگ و قاب تجمیع نبودهاند ،با ذشت زمان هوینههذا
و نیازهای این بخشها بهنورت باری جدا انه بر دوش مدیران احساب میشود .بسیاری از این
مالحظات در کنار رشد و سترش سیستمهای مدیریت منجر بذه ایجذاد نظذامی بذه نذام نظذام
مدیریت  HSEدر شرکتهای بورگ شد که به کم این نظذام بتذوان بسذیاری از عملکردهذا و
فاالیت های تخصصی هر ی از سه بخش بهداشت ،ایمنی و محیط زیسذت شذرکت را در قالذب
شاخصهای مدیریتی ارزیابی و تاری کرد [.]81
برای کاهش ریس مخذاطرات زیسذتمحیطذی بذه کمتذرین حذد (as low as ( (ALARP
 )reasonably practicalاستفاده از این قواعد پیشنهاد شده است [ .]84بذهمنظذور همذاهنگی و
جمعبندی عملکردهذای مختلذ افذراد در نظذام  HSEمجموعذهای از کارشناسذان مذرتبط در

(1. Health, Safety& Environmental-Management System(HSE-MS
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واحدی به نام  HSEبر این فاالیتها رد هذم مذیمینذد کذه وظیفذۀ انذلی من تنهذا نظذارت و
جمذذعبنذذدی اقذذدامات افذذراد در حذذوزة  HSEاسذذت و مسذذئولیت اجذذرا و رعایذذت انذذول و
دستورالام های  HSEبر عهدة همۀ کارکنان است [ .]81بهکار یری سیسذتمهذای اسذتاندارد
حوزة بهداشت ،ایمنی و محیط زیست انویً الواممور نیسذتند ایذن قواعذد تونذیهای هسذتند و
کارفرمایان و پیمانکاران منها را بهنورت داوطلبانه رعایت میکنند.
حق انسان به هر ی از بخشهای قلمرو  HSEدر اسناد حقوق بشری به نراحت بیان شده
است .محتوای سیستم بهداشت ،ایمنذی و محذیط زیسذت مبتنذی بذر حذقهذای پذیرفتذهشذدة
بینالمللی و در چارچوبهای حقوق بشر است ،از اینرو محتوای همۀ این سیستمها بر الوامذات
بین المللی حقوق بشری استوار است و میتواند الواممور تلقی شود [ .]86در همین خصذوص در
تبصرة  8مادة  86قانون هوای پاک مصوب  8936/1/36ایجاد واحدهای  HSEالوامی تلقی شده
است« :کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونهبرداری و تایذین میذوان ملذود ی
ناشی از فاالیت مراکو نناتی ،تولیدی ،مادنی ،خدماتی ،عمومی و کار اهی ممانات کنند و یذا
اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسذناد و مذدارک و
اطالعات خالف واقع ارائه نمایند ،به حداق جوای نقذدی درجذه هفذت و در نذورت تکذرار بذه
حداق جوای نقدی درجه چهار موضوع مادة  83قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند .»...بذه
موجب تبصرة « ،8تمامی مراکو و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بای موضذوع ایذن قذانون بذرای
انجام امور مربوط به نمونهبرداری ،اندازه یری ،پایش و کنترل مسذتمر ملذود ی هذوا مکلذ بذه
ایجاد واحد سالمت ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEو بذهکذار یری متخصذص محذیط زیسذت
میباشند» .تبصرة  3نیو مقرر میدارد که «مزمایشگاههای ماتمد و همکار نیذو در نذورت ارائذۀ
وارش غیرواقع ،به جوای نقدی درجه شش موضوع مادة  83قانون مجازات اسذالمی محکذوم و
در نورت تکرار ،تالیق یا لغو امتیاز میشوند .»...همانطور که از قذانون هذوای پذاک برمذیمیذد
رعایت این قواعد در واحدهای بایی پنجاه نفر الوامی است و این مطلب خود به ونهای میتواند
قانونی پیشگیرانه باشد و اعمال نکردن من چنانچه سبب ورود خسارت به محذیط زیسذت شذود،
مرتکب ،علیرغم مجازات تخریب محیط زیست موضذوع مذادة  611قذانون مجذازات اسذالمی و
تبصره های من به مجازات عدم ایجاد واحد  HSEنیو محکوم میشود .الوامی بودن رعایت قواعذد
 HSEخود به ونهای پیشگیری از نقض مقررات زیستمحیطی در ننات نفت و از اسذت و در
نورت عدم رعایت این قواعد و تخریب محیط زیست در ایذن حذوزه مجذازات سذنگینتذری در
انتظار خاطیان خواهد بود.
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نظارت از طریق فرایند الزام به اخذ پروانۀ کار در مقابله با نقض مقهررات زیسهتمحیطهی در
حوزۀ نفت و گاز

در مقدمۀ دستورالام جامع ندور پروانههای کار شرکت ملی نفت ایران اینچنین ممده اسذت:
« خطرات موجود در ننایع مختل خصوناً ننایع نفت ،از و پتروشیمی که رویارویی بذا مذواد
نفتی و شیمیایی قاب اشتاال ،انفجار و سمی از ارکان و پایههای اساسی منهاست ،بر هذیچکذس
پوشیده نیست .برای منکه خطر از حالت بالقوه به بالفا تبدی نشود باید بذا شناسذایی دقیذق و
ارزیابی نحیح برای حذف یا کنترل من اقدام کرد .یکذی از راههذای اساسذی پیشذگیری از بذروز
حوادث ،سیستم پروانۀ کار است که میتوان از من بهعنوان هسذتۀ مرکذوی و انذلیتذرین روش
کاهش حوادث نناتی نام برد .بهوسیلۀ پروانذههذای کذار ،انذواع کارهذا و فاالیذتهذای موجذود
دسته بندی شده و برای حفظ سرمایههای هر شرکت یا سازمان اقدام یزم نورت می یذرد کذه
در همین رابطه حفظ نیروی انسانی بهعنوان سرمایههای انلی شرکت و نیو پیشذگیری از بذروز
خسارات مالی و افوایش بهرهوری از موایای استفاده از سیستم پروانههای کار است» [.]4
اغل ب دستور به مجوزدهی را بخشی از ساختار قانونی در نظر می یرند .در نتیجه مجوزدهی
به تأسیسات خطرناکی از قبی تأسیسات اتمی ،ماادن ،تأسیسات مربوط به از طبیای یا نفذت
در مقایسه با دیگر فاالیتها احتمایً الوامات بسیار سختگیرانهتری باید داشته باشذد .جذایی کذه
محصویت خطرناک برای محیط زیست مانند مواد شیمیایی نناتی ،حشرهکذشهذا یذا داروهذا
مدنظر باشند ،مجوز برای تولید ،عرنه ،ورود ،ندور یا استفاده از محصذول الوامذی خواهذد شذد
[.]81
بنابراین یکی دیگر از راههای پیشگیری وضای از تخریب محیط زیست ندور پروانههای کار
است که در جهت ندور این نوع مجوزها شرکتهای فاال در ننات نفت و از ملوم به داشتن
و رعایت استانداردهای مرتبط با ننات نفت و از هستند که همین وضع از پیشممذد اتفاقذات
نا وار مخرب محیط زیست جلو یر کرده و این شرکتها را ملوم به رعایت استانداردها میکنذد.
چهبسا که به هر ترتیب ندور پروانۀ کار در بدو تأسیس شرکتهای نفتی و ازی ،بذا توجذه بذه
اینکه ماشینمیت مورد مصرف بررسی شذده و تأییذد مذیشذوند ،حذداق مذیتوانذد از ملذود ی
زیستمحیطی ناشی از خرابی ماشینمیت در این حوزه پیشگیری کند.
استانداردسازی الزامآور در مقابله با نقض مقررات زیستمحیطی در حوزۀ نفت و گاز

در مادة  81قانون هوای پاک مصوب  8936/1/36استانداردسازی در نذنات نفذت پذیشبینذی
شده است« :وزارت نفت مکل است حداکثر تا سه سال پذس از یزمایجذرا شذدن ایذن قذانون،
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سوخت تولیدی کشور از جمله بنوین ،نفت از ،نفت کوره و نفت سفید را مطذابق بذا اسذتاندارد
ملی مصوب عرضه کند .سازمان مکل است از تولید سوخت غیراستاندارد جلو یری کنذد .پذس
از مهلت موضوع این قانون ،سازمان ملی استاندارد موظ است از واردات سوخت فاقد استاندارد
ملی جلو یری به عم مورد .وزارت نفت ،سازمان ملذی اسذتاندارد ایذران و سذازمان موظذ انذد
وارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه ی بار منتشر کنند» .بررسی اسذتاندارد بذودن
سوخت مصرفی خود به ونهای میتواند مانای برای تخریب و ملود یهای زیستمحیطی در این
حوزه باشد و چنانچه سوخت تولیدی غیراستاندارد و غیرقابذ مصذرف تشذخیص داده شذود یذا
ملودهکنند ی من بیش از حد مجاز باشد باید از مصرف من جلو یری شود تا از تخریذب محذیط
زیست ناشی از سوختهای ملوده و عواقب بادی من نیو پیشگیری شود.
 رویکرد جبرانی از طریق مسئولیت مدنی در مقابله با نقض مقررات زیستمحیطی در حوزۀنفت و گاز

برطبق قاعدة یضرر هر منکس که به دیگری ضرری وارد کند مسئول جبران من ضرر است ،چذه
ی عم جرم باشد چه نباشد و تنها موجبات ایجاد ضرری را فراهم مورده باشد شخص خذاطی
مسئولیت جبران ضرر را بر عهده دارد .جلو یری از ضرر شهروندان جاماه از جمله دغدغههذای
اساسی حقوقدانان است .در حقوق خصونی مسئولیت مدنی بهعنوان ی ضمانت اجرای حقوق
فردی از اهمیت شایانی برخوردار است که نقش عظیمذی را در تنظذیم حقذوق افذراد و تنظذیم
روابط اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا میکند [.]83
مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقذوق اتحادیذۀ اروپذا پیشذینهای
طوینی و جنجالبرانگیو دارد .کشورهای اتحادیه ،نذهتنهذا در مذورد ضذرورت بلکذه دربذارة نذوع
مسئولیت زیستمحیطی اختالف نظر دارند و مسائ مربوط به من از سیاستگذاریهای مربذوط
به حوادث بورگ ملود یهای زیستمحیطی متأثر میشذود .دربذارة مسذئولیت مذدنی ناشذی از
خسارتهای زیستمحیطی در برخی از کشورهای اتحادیه مانند ملمان ،فنالند ،سوئد و دانمارک
قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه ،ایتالیا ،اسیانیا ،انگلستان و هلنذد همذان
قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارتهای مذکور اعمال میشود .با توجه بذه اینکذه
خسارتهای خالص زیستمحیطی به اسذتناد قذوانین مذدنی و مسذئولیت مذدنی قابذ مطالبذه
نیست ،بسیاری از کشورها قوانین خانی دربارة تجاوز به محیط زیست دارنذد .فرانسذه ،ممریکذا،
دانمارک ،فنالند ،ملمان ،ایتالیا ،هلند ،اسیانیا ،سوئد و انگلستان مثالهایی از ایذن ونذه کشذورها
هستند .همچنین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در حقذوق بیشذتر
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کشورهای اتحادیه ،مسئولیت محض اسذت .در حقذوق ملمذان ،سذوئد ،فرانسذه ،فنالنذد ،نذرو و
سوئیس مسئولیت محض در خصوص برخی از ملود یهای زیستمحیطذی پذیرفتذه شذده و در
سایر ملود یها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی میشود [.]88
موضوع مهم در خصوص فاالیتهای نفتی و ذازی ،ارزیذابی شذدت خسذارات واردشذده بذه
محیط زیست و در نتیجۀ من اشخاص است ،زیرا همانطور که میدانیم یکی از شرایط ضذرر در
مسئولیت مدنی حال بودن من است؛ این در حالی است که اهی سالمت جسمی اشخانی کذه
در نواحی ماادن استخراج نفت و از زند ی میکنند بذه مذرور و در طذی زمذان در خطذر قذرار
می یرد و سؤالی که در اینجا ذهن را مشغول میکند این است که میا بذرای ضذرر واردممذده در
مینده نیو میتوان مطالبۀ خسارت کرد؟ بهطور مثال در شهرهایی مانند عسلویه که ننایع نفت،
از و پتروشیمی مستقر در منطقۀ پارب جنوبی با هدف پاییش محصویت خذام اسذتقرار پیذدا
کرده و سبب ملود ی هوای محیط این منطقه شدهاند ،طبیاتاً فاالیتهای نفتی و ذازی دارای
محصویت بالاستفاده و ضایااتی است که در محیط پیرامون باید به ونهای رهاسازی شذوند کذه
این امر موجبات ملود ی هوای ساکنان شهرستانهای دیر ،کنگان ،جم و عسلویه شذده اسذت و
بورگترین دغدغۀ مردم این منطقه ملود یهای زیستمحیطی است و بذیتردیذد ایذن ملذود ی
تنها ریبانگیر مردم این منطقه نیست و طبیاتاً متصدیان این ننایع نیو از قربانیان من هستند.
ممار زیاد سقط جنین و سرطان در ساکنا ن این نواحی همگی حاکی از ملوده بودن محیط است.
با توجه به اینکه ضایاات و ازهای سمی ناشی از فاالیتهای نفت و از انویً بیبو ،بیرنذگ و
بیموهاند و اثرات سوزشی و خارشی ندارند ،بدون تحقیقات تخصصی قاب شناسایی نیسذتند؛ از
اینرو برای تشخیص دقیق شدت ملود ی به روهها و متخصصان حرفهای نیاز است که ملود ی
را نهتنها در هوا ،بلکه در مب و خاک نیو تشخیص دهند .به نظر میرسد سازمان محیط زیسذت
در این خصوص عملکرد مناسبی در جلو یری از مییند ی محیط زیست نداشته اسذت .فتنذی
است که این سازمان زیرمجموعۀ نهاد ریاست جمهوری است و رئیس من یکی از مااونان رئیس
جمهور محسوب می شود همچنین وزارت نفت نیو زیر نظر رئیس جمهور اسذت و فاالیذتهذای
نفتی ،فاالیتهای دولتی هستند .بر این اساب چگونه ی سازمان دولتی قذادر خواهذد بذود بذر
ی ار ان دولتی دیگر نظارت کند؟
دیگر اینکه ارزش اقتصادی زیان زیستمحیطی از چه طریقذی محاسذبه مذیشذود و مرجذع
محاسبۀ من کجاست؟ ارزش ذاری زیستمحیطی از طرق مختلفی امکانپذذیر اسذت بذهعنذوان
مثال ارزش الوار بریدهشده از جنگ تا حدودی قاب ارزیابی است یا شنهای ساح  ،ولی منچذه
کار را سخت میکند ارزیابی زیانهای زیستمحیطی ناشی از عملیات نفت و از اسذت؛ چراکذه
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تخریب محیط زیست از این طریق به مرور زمان افوایش مییابد که سبب تخریب محیط زیست
مورد استفادة نس های متی و سالمت افراد در مینده نیو میشود و تشخیص شدت من بذهقذدری
سترده است که قابلیت ارزش ذاری را ندارد ،در حقیقت محیط زیست سرمایۀ بشریت است و
در باضی حالتها تخریب من جبرانناپذیر است.
برای کایها و کارکردهای زیستمحیطی فاقد ارزش در بازار بایذد از روشهذای غیرمسذتقیم
ارزشگذاری استفاده کرد .در نورت امکان ،یکی از ایذن روشهذا ارزیذابی هوینذههذای احیذا یذا
باز رداندن محیط زیست حالت سابق است .ممکن است هوینههای اقتصادی تبای از قبی فوت
درممد یا خسارت به لذت ناشی از منافع تفریحی و چشماندازی محیط زیست مسیبدیده وجود
داشته باشد .ندور هر حکم خسارتی مستلوم تصمیم یری در مورد مبنای ارزیابی ارزش محیط
زیست قب از خسارت است [.]83
در داوری ماروف تری اسملتر میان ایایت متحده و کانادا در مورد خسارت بهوجذود ممذده
در ممریکا توسط ملود ی هوایی ناشی از کارخانۀ اسذملتر کانذادا ،دیذوان مسذئلۀ ارزیذابی زیذان
زیستمحیطی و انول حقوقی مرتبط را بررسی کرد .دیوان با تأیید رأی ملذی من را عینذاً نقذ
کرد :هنگامی که ماهیت شبه جرم به ونهای است کذه مذانع از تایذین قطاذی میذوان خسذارت
میشود .نادیده رفتن جبران تمامی زیانهای وارده و در نتیجه عدم الوام متخل به انذالح در
رفتار متخلفانه اش ،انحراف از انول بنیادین عدالت خواهد بود .در چنذین قضذایایی ،نمذیتذوان
خسارات را نرفاً با حدب و مان تایین کرد .میوان تایینشده در نورتی کافی خواهد بود که
مدارک با استنتاجی عادینه و ماقول میوان خسارت را اثبات کند ،حتی ا ر نتیجه ،نودیذ بذه
واقایت باشد.
نتیجهگیری
تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی و وضای از مخاطرات زیستمحیطی و سالمت در حوزة ننات نفذت
و از در تلفیق با یافتههای دانش مخذاطرات نتذایج امیدوارکننذدهای را در راسذتای حمایذت از
حوزههای تحت تأثیر این ننات در پی خواهد داشت؛ زیذرا از یذ سذو نگذرش پیشذگیرانه و از
سوی دیگر دانش مخاطرات در تالش برمیمیند تا سالمت و ایمنی میندة اکوسیستم ،جانداران و
محیط زیست را در برابر فاالیتهای این نذنات تحقذق بخشذند .بنذابراین چنانچذه در زمینذۀ
فاالیتهای نفتی و ازی تدابیر اجتماعی و وضای تدوین شذوند ،مذیتذوان از تخریذب محذیط
زیست پیشگیری کرد .ولی از سویی نیو به نظر میرسد که با توجه به سترد ی میوان تخریذب
محیط زیست در ایذن حذوزه و بر شذتناپذذیر بذودن من ،بهتذر اسذت بذا جذدیت بیشذتری بذا
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تخریبکنند ان محیط زیست در این ننات مقابله کرد ،چراکه با از بذین رفذتن خذاک ،زمذین
برای ترمیم این تخریب نیازمنذد میلیذونهذا سذال زمذان اسذت و ایذن امکذان وجذود دارد کذه
ترمیمناپذیر نیو باشد .با این اوناف اعمال اقدامات پیشگیرانۀ غیرکیفری از یذ طذرف و شذبه
جرم تلقی کردن این اقدامات و وضع جریمههای چشمگیر میتواند راهکاری منطقذی در زمینذۀ
مقابلۀ غیرکیفری با خاطیان این حوزه باشد و ازمنجا که بهطور مامول مرتکبان این نوع جذرایم
شرکتهای بورگ و چندملیتی هستند ،امکان دارد مجازاتهای پیشبینیشده و مورد اسذتفاده
در قوانین امروزی با تخریبکنند ان تناسب نداشته باشد و اثر بازدارنذد ی مطلذوب را نداشذته
باشد ،بنابراین تا حد ممکن بهتر است مجازاتهایی تایین شود که به انذدازة کذافی بازدارنذد ی
خود را حفظ و خسارات واردشده را جبران کنند .همچنین به نظر میرسد که درممدهای کذالن
حان از فاالیتهای نفتی و ازی میتواند تأمینکنندة اجرای تدابیر پیشگیرانه باشد ،هرچنذد
که قدرت زیاد این نناتگران عموماً وابسته به دولت را میتوان مذانای جذدی در مسذیر اتخذاذ
تدابیر پیشگیرانه تلقی کرد .از اینرو وضع ضمانت اجراهایی در مسیر عدول از تدابیر پیشگیرانۀ
جامع میتواند به قدرت پیشگیری بیفواید .با وجود این ،نظذر بذه حسذاب بذودن ایذن حذوزه و
تأثیر ذاری من بر اقتصاد ،بهتر است دولتها تا جای ممکن در جهت پیشگیری سذرمایه ذذاری
کنند و نه مجازاتدهی؛ زیرا پیشگیری میتواند با تأمین هوینۀ رویکردهای خذود از درممذدهای
نفتی و ازی به ایفای نقش بیردازد .با نظر به رویههذای عملذی قضذایی و پیراقضذایی در جهذت
کاهش مخاطرات برممده از استحصال ناشی از ننات نفت و ذاز نتیجذۀ مهمذی کذه بذهدسذت
می مید این است که هیچ تأکیدی بر عملیاتی شدن تدابیر اجتماعی نورت نمی یرد .همچنذین
در بُاد پیشگیری وضای ،تدابیر اتخاذی موقت و مقطای است و ضا نظارت بر پاییشگاههذای
مرتبط کارایی و تأثیر مثبت این ونه تدابیر را زیر سؤال مذیبذرد .بذا توجذه بذه مذوارد یادشذده
پیشنهاد میشود:
 دولت با برجسته کردن مخاطرات ناشی از ملودهسازی محیط زیست بهویژه در منذاطقی ازکشور که بهنورت جدی در مارض خطرات مربوط هستند ،م اهی عمومی را در ایذن خصذوص
افوایش دهد و در جهت ارتقای فرهنگ عمومی برای مقابله با ایذن مخذاطرات از طریذق تهیذه و
تدوین فیلمهای مموزشی ،تشکی کار اههای مموزشی برای دستاندرکاران در امذور مربذوط بذه
استخراج ،استحصال ،نق و انتقال و پاییش محصذویت نفتذی و ذازی در جهذت پیشذگیری از
ملود ی زیستمحیطی در این زمینه اقدامات یزم را به عم مورد.
 دولت با تأسیس و تقویت نهادهای نظارتی و سازمانهای مردمنهاد اقدامات یزم در زمینۀوارشدهی ملوده سازی محیط زیست به سبب سذوء تذدبیر در جریذان اسذتخراج ،استحصذال و
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پاییش مواد نفتی و ازی را توساه داده و با بهکذار یری ابذوار و وسذای هشذداردهنده در ایذن
زمینه ،ریس ناشی از اقدامات ناسالم را کاهش دهد.
 تکنی ذ هذذای سذذتردة پیشذذگیری وضذذای و نیذذو تذذدابیر پیشذذگیرانۀ اجتمذذاعی ،همگذذینشان دهندة اهمیت مشارکت نهادهای مختل در پیشگیری از مخاطرات ناشی از ننات نفت و
از است .این مؤلفه باید در مقررات کنونی پیشبینی شود .از اینرو مجلذس شذورای اسذالمی
باید با تدوین قوانین بازدارنده راهکارهای اجرایی مناسبی را برای حمایت از قربانیان مخذاطرات
ناشی از ملود یهای زیستمحیطی بهویژه در مناطق نفتی و ذازی و مراکذو پذاییش همچذون
عسلویه ،ماهشهر و ...تدوین و تصویب کند.
با توجه به اینکه رفتارهای مخاطرهممیو ،محیط زیست را در قلمذرو خذاکی ،مبذی و هذواییبهطور جدی در مارض تهدید قرار میدهند ،حاکمیت موظ است با در نظر رفتن مالیاتهای
تصاعدی برای مؤسسات و اشخاص حقوقی که بیشترین مییند ی را ایجاد میکنند ،هوینههذای
مقابله با مییند ی را بر عهده مییند ان محیط زیست و نه محاد جاماه قرار دهد ،ایذن سیاسذت
از طرفی مانع تحمی هوینه بر جاماه برای مقابله با ملودهسذازی محذیط زیسذت مذیشذود و از
طرف دیگر خود با تحمی هوینۀ مقابله بر مرتکبان ،اقدامی بازدارنده در برابر مییند ان محیط
زیست است .همچنین چنانکه دولتهای نفت و ازخیو در جهت تدوین قوانین خذاص در ایذن
مورد اقداماتی را انجام دهند ،این نوع از قانونگذاری خود به ونهای مذیتوانذد محذیط زیسذت را
مصون از تارض نناتکاران این عرنه قرار دهد ،چراکه فااین این عرنذه بذهطذور مامذول در
زمرة شرکتهای بورگ و چندملیتی هستند و در جهت جلو یری از مجازاتهای مالی سذنگین
از هر نوع فاالیتی که هستی منها را تحت شااع قرار دهد اجتناب میکننذد .در نهایذت بذه نظذر
نگارند ان بهتر است قانونگذاران و ضابطان در این راستا و در جهت پیشذگیری فاذالتذر عمذ
کنند تا سرمایه ذاران و فااین پیش از فاالیت ،عواقب نبود رعایت نظامات و قوانین را بداننذد و
از نتایج من م اه باشند.
 نظر به اهمیت دانش مخاطرات و یافتههای من ،توجه به احتمذال مسذیب بذه حذوزههذایمختل در جاماه تقویت شود .بدین توضیح که با جلب نظر کارشناسان در دانذش مخذاطرات و
مدیریت نحیح یافتههای علمی تدابیر پیشگیرانه با محوریت حمایت از مینده و سالمت ،کیفیت
زند ی و ایمنی زیست اجتماعی مدنظر قرار یرد.
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