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 چکیده
های شددید را در   سیبایجاد آکه قابلیت  شود میاطالق  ییها دهیپدبه مجموعه  محیطی زیستمخاطرات 

 ممکدن اسدت  عناوین مجرمانه نیدز دارندد،    گاهکه در مواردی این مخاطرات  محیط زیست انسانی دارند.
در هدای اتتمداعی و سیاسدی     یدا بحدران   شدوند  محیطی زیستهای  سترده یا تخریبهای گ بیماری سبب

 داشته باشد،المللی را  بینهای  بحران توان ایجاد ها در مواردی که این آسیب رو از این تامعه ایجاد کنند.
حتمدا   ا خیدزد و در مدوارد   برمی هابه مبارزه با آن یالملل نیبهای  تهانی از طریق وضع کنوانسیونۀ تامع
ضع قوانین و مقررات متناسدب سیاسدت تندایی خدود را در ایدن زمینده       داخلی، کشورها با و یها بیآس

رفتارهدای خطرندا    ایدران در برابدر    غیرکیفدری  در این مقاله سیاست تندایی تقنیندی   .ندنک یمتدوین 
ه شدد  بینی موارد پیشکه  و نشان داده شده شدهبررسی  محیطی زیستمخاطرات  ةدننتشدیدک وزا  بحران

 را نددارد.  محیطی زیست یها بیآسبه متناسب توان پاسخگویی  و نیستولی کافی  ،الزم استقوانین  در
، به قانونگذار پیشدنهاد  موضوع بحثبه  قوانین مربوط یها یکاستنوآوری مقاله در این است که با تبیین 

 .دهد یم ارائهرا  محیطی زیستمخاطرات پیشگیری منطقی و علمی از  با هدف اصالح قوانین

 غیرکیفدری،  سیاسدت تندایی تقنیندی،    ،پیشدگیری اتتمداعی، پیشدگیری وضدعی     کلیددی   های هواژ 
 .محیطی زیستمخاطرات 

                                                           
  نویسندة مسئو    Email: eshams@ut.ac.ir 
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 مقدمه

یدا بدا دخالدت    صورت طبیعی و خارج از اقدامات بشدری   هباعم از آنچه  محیطی زیستمخاطرات 

محدیط   وبشدری  ۀ تامعد بده   یا گستردههای  ، ساالنه آسیبدشو یممحقق انسان و اقدامات وی 

تغییرات اقلیمی  گرفته تا کننده تخریب یها لیسو  شدید یها زلزلهوقوع از  .کند یموارد زیست 

 طدی محی زیسدت تخریبدی   غبار و خشکسدالی همده و همده آ دار     و گرد یها دهیپدهوایی و  و آبو 

 است.ه شتگذاتای  هب هویژه در خاورمیان هب ی راناپذیر تبران

هدا،   آالیندده  تولیدیط زیست از طریق سازی مح آلوده مانند یا ساختهمخاطرات بشربر آن  افزون

سدازی   آلوده، اصولی در آنها غیر اقدامات ها و مراتع با ین بردن تنگلغیراصولی پسماندها، از ب ولیدت

، دستکاری در های استخراتینفت و گازیا وارد کردن فضوالت صنعتی  رودها و دریاها و سواحل با

آن از بین  در پیا و چندان ضروری یا تغییر مسیر روده نهاکولوژی از طریق ساخت سدهای  ۀچرخ

 ،سازی نسل بسدیاری از حیواندات و گیاهدان   ها و منابع طبیعی و نابود ار از تنگلان هکترفتن هزار

نتیجده آن   برسدد  بده حدداقل   م با امنیت و آرامش أامکان استمرار زندگی بشری توکه  سبب شده

 زروبد سدبب   هتعدداد بیشدتری بد    ،دند یآ یمد دنیدا    هالخلقه ب ناقص وزادن زیادیکه ساالنه تعداد شده 

های ناشدی از   بخشی از شهروندان با بیماری و روند یماز بین  یادشدهناشی از وضعیت های  بیماری

 .رودررو هستند موتود محیطی زیست نامطلوب وضعیت

رفت از آ دار مهلدآ آن چده     برونو برای  یادشدهاین است که در مقابله با مخاطرات  پرسش

 اندد  دهکر ینیب شیپباید کرد و قوانین و مقررات تاری کشور چه راهکارهایی را در این خصوص 

  چیست؟ زمینهایران در این  رکیفریتقنینی غی سیاست تنایی و

راهکارهای پیشگیری از  ،در این نوشتار با نگاهی به سیاست راهبردی ایران در قانون اساسی

 .دشو یمنقد و بررسی مخاطراتی  ایه بحران

 و سیاست جنایی محیطی زیستمخاطرات 

خطدر  ه خدود را بد  »معندای   هبه از باب مفاعله از خطر مشتق شده و مخاطرات تمع مخاطرة واژ

و   Hasardفرانسوی واژةخود از  که است  Hazardةواژ آنانگلیسی  . معاد [15] است «نافکند

این واژه در اسپانیایی  شود یمده است. تالب آنکه گفته ش گرفته Azarاسپانیایی ة واژ آن نیز از

 معنای با تاس بازی کدردن  هب «الیسر»معنای شانس و فرصت یا  هب «الزهر»عربی ة واژ برگرفته از

سبب مخاطرات و تهدیدهای مالی همراه بدا فرصدت و    هشاید اخذ این واژه از عربی ب[ 17] .است

و از ضدررهای مدالی    و باخدت  به سو یآتاس بازی کردن وتود داشته که از شانسی بوده که در 

 .انجامید میبرد به سوی دیگر 
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شدد کده قابلیدت یدا      مییعی اطالق به رویدادهای طب Hazardة دی واژنوزدهم میال ةسددر 

صورت  این واژه به ستمیب نخست سدة ۀمیناحتما  صدمه و خطرآفرینی داشتند. پس از آن، در 

 ستمیب سدة انیپاته شد و در گرف کار به زیآم مخاطرهطبیعی  یدادهایروتخصصی برای اشاره به 

 اید  یعد یطباعدم از   یتیفعدال و  تیوضدع ، حاد ده،  دهیپد، دادیرو، کمیو ستیب سدة نخستۀ هو د

 .کندوارد  بیآسو تان انسان  ییدارابه  کهشد  فیتعر یعیرطبیغ

 شدود  گفتده مدی  و اقداماتی  ها تیوضع، ها تیفعالحوادث، به  محیطی زیستة براین مخاطربنا

تان و سالمت،  طریق و بدینباشد  داشتهرا محیط زیست  بههایی  آسیب وارد آوردنقابلیت که 

 تهدید تدی قرار دهد. در معرض را ما  انسان

اتتماع با توسل به آنها هایی که  مجموعه روشاز سوی دیگر سیاست تنایی عبارت است از 

عبارت دیگر راهکارهای مقابله با تدرم،   هو ب[ 3] بخشد یممجرمانه را سامان ة به پدید یها پاسخ

است کده   محیطی زیستاز تمله این انحرافات مخاطرات  .دنک یمرا تعیین یا مخاطرات انحراف 

از طرفی بده   سیاست تنایی .کند میتهدید که محیط زیست بشری را  شود یمشامل رفتارهایی 

یی تقنینی کده ندا ر بدر    ت تناسیاس .دشو یم، اترایی و مشارکتی تقسیم انواع تقنینی، قضایی

شده در قوانین برای پیشدگیری از ارتکداب تدرم و انحدراف و مخداطرات       ینیب شیپ سازوکارهای

. در ایدن  شود یمکیفری و پیشگیری کیفری تقسیم پیشگیری غیرة عمدۀ به دو دست است، خود

 .شود بررسی میفری کیسیاست کیفری تقنینی غیر فقطنوشتار 

 در قانون اساسی حفاظت از محیط زیست راهبردی استیس

در تمهوری اسالمی، حفا دت محدیط زیسدت کده     » :دارد یمقانون اساسی در اصل پنجاهم مقرر 

عمدومی   ۀفد ی وهای بعد باید در آن حیات اتتماعی رو به رشدی داشته باشند،  نسل امروز و نسل

اقتصادی و غیر آن که با آلدودگی محدیط زیسدت یدا تخریدب       یها تیفعالرو  اینگردد. از  تلقی می

عمیقی استوار بدوده و   این اصل بر مبانی نظری .«ممنوع استغیرقابل تبران آن مالزمه پیدا کند، 

مبندای   نیتدر  مهماست.  کردهی نظام تمهوری اسالمی ترسیم را برا مهمیراهبردی  یها استیس

. بدون تردید حیات اتتماعی منوط به سی لزوم حفظ حیات اتتماعی استاصل پنجاهم قانون اسا

هدوای سدالم،    و آبسالمت محیط زیست است و سالمت محیط زیست متوقف بدر ایدن اسدت کده     

شاورزی با کمیت و کیفیت مطلوب، منابع غذایی قابل اعتمداد، روابدط   مناسب، منابع ک یها تنگل

در تامعده در  مددی  اکارطور کلی حکمراندیِ مبتندی بدر حکمدت و      بهاتتماعیِ مبتنی بر کرامت و 

حیات اتتماعی رو به رشددی داشدت کده     توان یم یادشدهدسترس باشد. در صورت وتود شرایط 

شدهروندان   ۀهمد که این امر در زنددگی   جاآناز .[6] استحفا ت از محیط زیست  این امر مرهون
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. هسدتند عضوی از تامعه مو دف بده حفدظ آن     در مقامناچار یکایآ شهروندان  به ،است یرگذار أت

حدا  حرکدت در    در کف کشدتی در  جادشدهیابه شکاف  یتوته یببه این مهم همانند مباالتی  بی

. بدا ایدن   شدود  یمد  نشسدتگان  یکشت همۀدریای مواج است که تسامح در مقابل آن موتب نابودی 

 ت.اس شدهسخن مبنای اساسی اصل پنجاهم قانون اساسی مشخص 

 یهدا  تید فعالقابل تصور اعم از  یها تیفعال همۀقانون اساسی مقرر داشته که  اساس،بر این 

آن مالزمده پیددا کندد     ناپدذیر  تبدران اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 

کده موتدب آلدودگی     هدایی  هکارخان یریکارگ بهیا  سیتأس ماننداقداماتی  رو از اینممنوع است. 

به   زننده بیآساقدامات  ،کنند یمازن صدماتی وارد  ۀیالو به  شوند یمو تغییرات اقلیمی  وهوا آب

کده بدا اسدتفاده از     ییهدا  تیفعالو  ندشو یمگی دریایی آلود سبباقداماتی که  ،و مراتع ها تنگل

 ،کنندد  یمد و حیواندات وارد   هدا  انسدان به سالمت  یریناپذ تبرانآلی پایدار صدمات  یها ندهیآال

طدور کلدی هدر     بهو بیعی، دریاها و غیره ، منابع طها تنگلتنوع زیستی در  تهدیدکنندة اقدامات

بالفعدل یدا بدالقوه موتدب      صدورت  بده و  کندد اقدامی که محیط زیست بشری را با چالش مواته 

ملزم اسدت قدوانینی را در راسدتای ایدن      گذارقانونو  استممنوع  شود یطیمح ستیز یها بحران

را  بدار نایزلدزوم مدوارد    در صدورت و وضدع   مربدوط  یهدا  بحدران اصل و در تهدت پیشدگیری از   

 .کندو قابل مجازات  یانگار ترم

 مصدوب « انون هدوای پدا   قد » ن مختلفدی از تملده  امروزه از یآ طرف قوانیبر این اساس  

از  یبدردار  بهرهقانون حفا ت و »، 20/2/1383 مصوب «قانون مدیریت پسماندها»، 25/4/1396

قدانون  » ،16/3/1346 مصدوب « قدانون شدکار و صدید   » ،25/5/1346 مصوب« و مراتع ها تنگل

مرزی از آلودگی به  یها رودخانهقانون حفا ت از دریاها و »، 7/5/1388مصوب  «ایمنی زیستی

از مندابع آبدزی تمهدوری     یبدردار  بهدره قدانون حفا دت و   »، 14/11/1354 مصوب« مواد نفتی

 مصدوب « کشور یها تاالبقانون حفا ت، احیا و مدیریت »، 14/6/1374 مصوب« اسالمی ایران

و  هدا  ونیکنوانسد به تصدویب رسدیده اسدت. همچندین     و امثا  این موارد در مجلس  4/2/1396

 در آنهدا  تصدویب تدوین شده و ایران با  یالملل نیب ۀعرصدر نیز  چشمگیری یالملل نیبمعاهدات 

، 1«1992، هدوا  و آبکنوانسدیون تغییدر   » هاآن  ۀتمل ازکه  شدهملحق  به آنها گذاریقانونمجلس 

کنوانسیون ویِن برای حفا ت از »، 3«1973 کنوانسیون سایتیس»، 2«1971رامسر کنوانسیون »

                                                           
1. United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCC)  
2. Convention On Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat 

Pounds(Convention On Wetlands)-Ramsar  
3. Convention on International Trade in Endangered species of wild Fauna and Flora- 

Washington  
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، 3«1994 یدی زا ابدان یبکنوانسیون مقابله بدا  »، 2«1989 کنوانسیون باز »، 1«1985 ازن ۀیالاز 

 آلدی پایددار   یهدا  ندده یآالکنوانسدیون  »، 4«1972 گیری از آلدودگی دریدایی  کنوانسیون تلدو »

 .است 6«1998 کنوانسیون روتردام»و  5«1997

هددیف فعددالیتی بددرای بدددون آن  و ت داردگرچدده تصددویب قددانون در مجلددس امددری ضددرور

هدای اتتمداعی از طریدق     سیاسدت گدذاری بدر   ریتأ  در واقدع ، نیستی مقدور اترای یها دستگاه

 هدا  ونیکنوانسد در صورت اترای متناسب این قوانین و ، بلکه [5]نیست پایان کار  ها یگذارقانون

یشدگیری  امیددوار بدود و بدا پ    زیآم مخاطره یها دهیپدبه حفظ محیط زیست و مقابله با  توان یم

 .کردسالمت محیط زیست را تضمین  غیرکیفری و کیفری الزم،

 روش تحقیق

 .و مبتنی بر مشاهده و تحلیل توصیفی تدوین شده استی یاساس روش قیاسی و استقرااین مقاله بر

مخداطرات  ۀ افدزایش در  و داندش در زمیند    شبدا توتده بده اینکده هددف     پژوهش حاضدر  

از ندوع  ، اسدت کیفری از این مخاطرات در سیاست تنایی ایدران  و پیشگیری غیر محیطی زیست

د پاسخ صدشده در قوانین مورد بحث درکیفری ذکراقدامات غیرۀ با تبیین دامن و استکاربردی 

زا  مخاطرهکیفری ایران در قبا  رفتارهای خطرنا  و است که سیاست تنایی غیر پرسشبه این 

در این زمینه با استفاده از ابدزار  چیست؟  کند یمایجاد یا تشدید  را محیطی زیستکه مخاطرات 

قانونگذار ایران در سیاست تنایی مقابله بدا مخداطرات   ، اقدامات و مراتعه به قوانین یا کتابخانه

 است. شدهبررسی  محیطی زیست

 و تحلیل ها داده
 ناشی از مخاطراتهای  سیبآپیشگیری از 

 یها بحرانپیشگیری از  محیطی زیست اقدامات راهبردی در مقابله با مخاطرات نیتر مهمیکی از 

، در «پیشدگیری مقددم بدر درمدان اسدت     »معدروف   تملۀمبنای . براین مخاطرات استناشی از 

از ارتکاب توان  حد تاباید  گذاراناستیساعتقاد بر این است که  نیز مکاتب مختلف حقوق کیفری

                                                           
1. Vienna Convention for the Protection Of the Ozone Layer 
2. The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous And 

Their Disposal 
3. United Nations Convention to Combat Desertification(UNCCD) 
4  . Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 

Matter(London Convention) 
5  . Convention On the Persistent Organic Pollutant 
6. The Rotterdam Convention on the international trade in hazardous chemicals 
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سرانجام پیشگیری و  یها روشنداشتن  ریتأ  در صورتپیشگیری کنند و ترم و وقوع خسارات 

پیشدگیری از   ،ابراین در سیاست تناییبپردازند. بن هاآنبه مجازات  ،ارتکاب ترم توسط مرتکبان

 .استارتکاب ترم مقدم بر اِعما  مجازات 

 مقدم بر اقدامات ها بحراناز این  غیرکیفری پیشگیرینیز تدابیر کنشی و سیاست تنایی در 

 به تعریدف پیشدگیری و   در اینجا رو این از .استناشی از مخاطرات  یها بحران کیفری واکنشی و

 .دشو می تبیین راندر قوانین ای انواع آن پرداخته و سپس هر یآ از آنها

 و انواع آنپیشگیری 

تدرم،  ممانعدت از تحقدق    بدا هددف  بارت است از سلسله اقدداماتی کده حاکمیدت    پیشگیری ع 

پیشگیری  ۀدست دو در خودکه  دهد یمانجام  های ناشی از مخاطرات طبیعی خاطرات یا آسیبم

 مطالعه است. شایان یا کیفری و پیشگیری واکنشی فریکییا غیر کنشی

رتکداب تدرم   از وقوع حاد ده یدا ا   قبلاقدامات مربوط به که غیرکیفری کنشی یا پیشگیری  

فرهنگی، اتتماعی و اقتصدادی   هایبا استفاده از ابزار است از مجموعه تدابیری که عبارت، است

 مقابلده بدا   منظور به کیفری گربسرکوگونه اقدام  بدون هرران، از وقوع بحبازدارنده  نوع ابزار و هر

عبدارت اسدت از    پیشگیری غیرکیفری عبارت دیگر، هب .شود یمکار گرفته  بهشده  بینی خطر پیش

های مخاطراتی و با هدف پیشگیری از  یا قبل از وقوع بحرانتدابیری که قبل از تحقق مخاطرات 

و  تددابیر اتتمداعی   ۀدستخود به دو  که ردیگ یمناگوار ناشی از آن صورت  یا حوادثرات مخاط

 .شود یمتقسیم  تدابیر وضعی

پس از وقوع ترم یا مخاطره یا آسیب ناشدی از آن   ۀمرحلکه به  با لحاظ پیشگیری کیفری 

 هددف  ل حبس یا تزای نقدی مرتکدب بدا  از طریق ابزار سرکوبگر کیفری مثاختصاص داشته و 

در  هدا  یریشگیپ ،ردیگ یمپیشگیری مجدد از آن بحران یا ترم صورت  و[ 2] توانگیری از مجرم

کده  : پیشگیری اتتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری شوند بررسی میسه دسته  قالب

 .[14] ندا لیه،  انویه و  الثه معروفهای او به پیشگیری

دو نوع اولیه و  انویه یعنی پیشدگیری اتتمداعی و پیشدگیری وضدعی از      صرفاًدر این مقاله 

 .شود یمپرداخته  به آنها در ادامهکه  شدبررسی خواهد  محیطی تزیسمخاطرات 
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 پیشگیری اجتماعی (الف 

از طریق وضع قدوانین   حاکمیتاست از مجموعه اقداماتی که  عبارت 1تدابیر پیشگیری اتتماعی

 ۀنیزمتامعه به وضعیتی برسد که تایگاه فرهنگی تامعه ارتقا یابد و د تا ده صورت می متناسب

عی را بدا  حاکمیدت مو دف اسدت فهدم و فرهندم اتتمدا       .ترم در افدراد شدکل نگیدرد    ارتکاب

همگدانی   یها آموزشویژه تبلیغات و  هاقدامات فرهنگی، اقتصادی، اتتماعی و بکارگیری انواع  هب

 ۀزمین. با ارتقای فهم اتتماعی ارتقا دهد های آموزشی و... ها، فیلم، تراکت، کالس از طریق رسانه

فهدم   ارتقدای رود. پدس   خدود از بدین مدی   خدودی   بده  مخداطراتی  رفتارهای یآ سری ازارتکاب 

 .[18] عی استاتتماعی نوعی تدبیر اتتما

پیشگیری اتتماعی از طریق اقداماتی از قبیل افزایش رفاه عمدومی، مبدارزه   عبارت دیگر،  به

 ۀتوسدع  سدبب با فقر، ارتقای استانداردهای حداقلی زندگی، اقدامات تبلیغاتی منطقی و معقدو   

کنترلی از ارتکداب   خودو  با کف نفس که خود اعضای تامعه یا گونه به. شود یمفرهنم عمومی 

 .[7]ورزند  یماتتماعی استنکاف ار ضدرفت

میر افراد در  و رگمامروزه آلودگی هوا از عوامل بیماری و ، محیطی زیستمخاطرات  زمینۀدر 

 ةاستفادتنها در ریه بلکه در غذاهای مورد  شهرهای صنعتی است. آ ار وحشتنا  این آلودگی نه

 .[8] افراد هم نمایان است

وهدای  ودرکارگیری خ هب برای نمونه .دارند ا رمحیط زیست  هوا و عوامل مختلفی در آلودگی

 ت ازمراقبد  در پدی دولدت   اگدر  .ستکی از عوامل مهم آلودگی هواکیفیت ی بیشخصی معیوب و 

راهکارهایی برای از بین بردن ایدن   در پیبهداشت عمومی و حفظ سالمت شهروندان باشد، باید 

ونقدل   حمدل  ۀتوسدع از طریدق   تدوان  یمد اعما  تدابیر اتتماعی با  زمینهباشد. در این  ها یآلودگ

خصی سدوق  از خودروهای ش کاهش استفادهمردم را به  و تقویت فرهنم استفاده از آن، عمومی

 ونقدل  حمدل  صدرفه بدودن   بده کمیت و کیفیت و مقدرون   ارتقای زمینۀهایی را در  سیاست وداد 

عمومی نیاز  ۀینقلکمتر، از طریق وسایل  یا نهیهزبدون اتالف وقت با  افراد تا کردعمومی اتخاذ 

کداهش اسدتفاده از وسدایل     سبباین امر در حد مطلوبی  که تایی خود را مرتفع سازند هبه تاب

 آلودگی هوا خواهد شد. در نتیجه کاهششخصی و  ۀنقلی

بخشدی از مدواد قدانونی بده پیشدگیری      زیست   با محیط بطی مرتها یوندر قوانین و کنوانس

عندوان پیشدگیری اتتمداعی     هشود کده بد   ذکر می تصاص دارد و راهکارهایی در آنهااتتماعی اخ

 مطالعه است. شایان
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 پیشگیری وضعی (ب

 در زمیندۀ  کنندده  یخنثد از ابدزار   که با استفاده استاقداماتی  ۀمجموع 1وضعیتدابیر پیشگیری 

اقدامات افرادی که در پی ارتکاب ترم یا ایجاد مخاطراتی در تامعه هستند اعمدا    یساز یخنث

 .شود یم

و  ابدزار  یریکارگ بهپیشگیری از ارتکاب ترم و ایجاد مخاطرات با ی معنا هپیشگیری وضعی ب

کداب تدرم در   ارت ندۀ یزمکده   است افرادی در قبا ارتکاب ترم  دةکنن خنثی و تمهیدات وسایل

. مثدل نصدب دزدگیدر در    م کشانده اسدت بوده و آنان را تا آستانه ارتکاب تر یباقآنان همچنان 

کنتدر  اشخاصدی    منظدور  بهدر ادارات  برای پیشگیری از سرقت یا نصب دوربین یا منز  خودرو

 ها ابانیخیا  ها تقاطعوتود دارد، نصب دوربین در  هاآنو تخلفات دیگر در  ترمارتشا و  نۀیزمکه 

 در پدی نحوی  بهحاکمیت  ،کنتر  تخلفات رانندگی. با این دسته از اقدامات منظور به ها بزرگراهو 

 .استو تخلفات  ترائمسازی و پیشگیری از  خنثی

در  ،ندوزدهم  سددة در  ا بداتی در حقدوق کیفدری   مکتب تحققی و  از بنیانگذاران انریکو فری

گونه  پیشگیری از این برایو  پرداخته ها خشونت و ترائمبررسی علت فراوانی  خود به های هنظری

، مندع انتشدارات   ها قمارخانهین بردن ب راهکارهای مختلف پیشگیری وضعی از تمله ازبر  ترائم

های غیرمستقیم بر تولید و فدروش   اعما  مالیات و محدودیت و خالف عفت عمومی، غیراخالقی

را مصرف زیاد  های خیابانی یکی از عوامل خشونت . او[16کرده است ]کید أتموارد دیگر  و الکل

 .دشو یممنجر  ناشی از مستی بار خشونتو رفتارهای  یارادگ یببه که  یاد کردهمشروبات الکلی 

بر الکل افزایش یابد  اتیمال ،ها خشونت وترائم  گونه این برای کاهشکه کند  پیشنهاد می او

مصدرف آن کداهش    ،کننددگان  مصدرف قدرت خرید  کاهشو قیمت الکل افزایش با در پی آن  تا

 شود. میز خیابانی کمتر آ نهایت ارتکاب ترائم خشونت کند و درپیدا 

چندین سیاسدتی   مصدرف دخانیدات یدا بندزین      ةباردر و هممصرف الکل  هم در زمینۀدر اروپا 

از قیمت بنزین به مالیات بر آن اختصاص دارد. معیاری کده از   زیادیبخش چنانکه . شود یماعما  

بدا  ممکدن   حدد تدا   ونقدل  حمدل  زمینۀاستنباط کرد این است که در  توان یمپیشنهاد انریکو فری 

محدیط   تدا  این وسایل کداهش یابدد   استفاده مردم از استفاده از خودروهای شخصی ۀنیهزافزایش 

و عمدومی   ونقدل  حمدل ایل وسگسترش  های اروپایی با دولت زمینهده شود. در این زیست کمتر آلو

سنگین بر  یها اتیمال اعما  تدابیر وضعی خاص، و نیز استفاده از این وسایل نقلیه فرهنمتقویت 

 و دادندد افدزایش   راشخصدی  خودروهدای   وآمدد  رفت نۀیهز ،شخصی ۀنقلیوسایل  بنزین و سوخت
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کشورهای اروپایی بدرای حفدظ   . شدعاری از آلودگی هوا ایجاد  ةشد کنتر محیط زیست  سان نیبد

شدنهادی  یاستانداردهای پبا استفاده از  محیطی زیست یاه یآلودگمحیط زیست و تهانی عاری از 

 .پردازند یمپیشگیری وضعی عی، به اتتما پیشگیری تدابیر اعما  بر  افزونشناسی سبز  ترمدر 

 کننددة  آلدوده  سدت و زننده به محیط زی آسیبرفتارهای به بررسی عوامل  1شناسی سبز ترم 

قاچداق   منابع آبدی، از بین رفتن ازن،  ۀیالبه  زننده آسیبهای خطرنا ، اقدامات  تولید زباله هوا،

سدازی دریاهدا و    آلوده ،مراتعو  ها تنگلحیوانات، از بین بردن  ۀیرو یب گیاهان و حیوانات، شکار

 ویدژه  و بهو راهکارهای مقابله با این رفتارها  پردازد دست می اینو منابعی از  [1، 14] ها رودخانه

 .[13] کند میبررسی را  ها زننده به تنگل آسیبرفتارهای 

ابتدا پیشگیری اتتماعی و سدپس  کیفری ایران،  غیرستای بررسی سیاست تنایی تقنینی در را

 .ندشو یمنقد و بررسی اخلی در برخی قوانین خاص د محیطی زیست ترائمپیشگیری وضعی از 

 مخاطراتی یها بحراناز  تقنینی پیشگیری اجتماعی

وضدع راهکارهدای فرهنگدی،     در پدی گدذار  که گذشت، در پیشدگیری اتتمداعی قانون   گونه همان

وندانی است که با آگاهی سالم و شهر یا تامعهسازی  آماده منظور باو اقتصادی مناسب  اتتماعی

آمیز  مخاطرهیا اقدامات اب ترم از ارتک ،با کف نفس ،و مخاطرات ترائم هایو تهدید ها از آسیب

از  محیطدی  زیسدت ت قدوانین مربدوط بده مخداطرا     همۀبررسی  نظر به اینکه. دورزن یماستنکاف 

به بررسدی سده قدانون مهدم در ایدن خصدوص        فقطنمونه  برای،  رفیت این نوشتار خارج است

و  «1383 قدانون مددیریت پسدماند   »، «1396 قدانون هدوای پدا    »ند از: ا که عبارت میدازپر یم

 .«با اصالحات بعدی 1346 و مراتع ها تنگلاز  یبردار بهرهقانون حفا ت و »

 قانون هوای پاک (الف

 هاآنناشی از  یها بحرانخاطرات و پیشگیری از مقابله با م برایدر قوانین داخلی تدابیر مختلفی 

پیشدگیری از   تدا حدد زیدادی در   فهم اتتماعی  ارتقایو  یساز آگاهشده است. گرچه  ینیب شیپ

 مادةدر یآ  اغلبگذرا و  صورت بهانین سفانه در قوأاست، مت مؤ رناشی از مخاطرات  یها بحران

و در مقابدل،   شدده مخاطراتی مطدرح   یها بحرانقانونی راهکارهایی برای پیشگیری اتتماعی از 

انون قد »در شده است. برای نمونده   ینیب شیپ ها بحرانتدابیر وضعی متعددی برای مقابله با این 

برای مقابله با آلودگی هوا صرفاً یآ تدبیر پیشگیری اتتماعی  25/4/1396مصوب « هوای پا 

 است. شده ینیب شیپ
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سدازمان  » :دارد یمد این قانون اشاره کرد. این مداده مقدرر    28 ةمادبه  توان یم زمینهدر این 

در  دشدده یتول یها برنامه ندا مکلف یدولت یها رسانه ریساو  رانیا یاسالم یتمهور یمایسوصدا

سدازمان در   یسدو از  دیید تأمدورد   یرسدان  اطدالع ، آمدوزش و  یساز تی رف، یساز فرهنم ۀنیزم

ضدوابط   کده  یصدورت غبار را در  و گرد یرخدادهاهوا و  یآلودگ ةدیپدو مقابله با  یآگاهصوص خ

 خذ پنجداه ابا  یا رسانه یآموزش ایو  یآگه یها برنامهشده باشد، در قالب  تیرعادر آن  یا رسانه

 یمایصداوسد سدازمان   ندۀ یهزتبدران   ۀقد یطر. کنندد و پخدش   یرسدان  اطالع%( بها، 50) درصد

 .«شود یم ینیب شیپساالنه  ۀبودتدر  یدولت یها رسانه ریساو  رانیا یاسالم یتمهور

کیدد  أو آموزش ت یساز تی رف، یساز فرهنم ةژیوکه این ماده بر اقدامات  شود یممالحظه 

صورت گیدرد و   یساز فرهنم ها یآلودگزیرا در صورتی که در تامعه در خصوص مقابله با  ،دارد

سدبب   بده ، بلکه ورزند یمامتناع  یساز آلودهخود از  تنها نهشهروندان الزم داده شود،  یها آموزش

و  کنند میاتتماعی مشارکت  صورت بهمقابله با آن  برای یساز آلودهآگاهی از صدمات و مضرات 

 .ددهن یماقدامات عملی و نظری مختلفی را انجام 

گونه  اینرسانی و پخش  اطالعاین است که قانونگذار برای  دینما یمدر این ماده عجیب آنچه 

که این تقنین  کنددرصد هزینه را دریافت  50 ها برنامهدهندگان این  ارائهاز  شدهمکلف  ها برنامه

 ۀفلسدف کده  الدی  در  ،دهدد  یمد را کاهش  ییها برنامهتولید چنین  ةزیانگبر بودنش  هزینهسبب  هب

 یهدا  بودتهوضع هدف از و  استسازی عمومی و ارتقای فرهنم تامعه  آگاه مایصداوس سیتأس

 یا مقدرره چنین  رو از این تقویت فرهنم عمومی است.در قانون بودته  مایصداوسهنگفت برای 

 با اهداف پیشگیری وضعی همخواهی متناسبی ندارد.

 قانون مدیریت پسماند (ب

 منظدور  بده  1 ةمداد اسداس  که بر 1383اردیبهشت  20قانون مدیریت پسماند مصوب  6 ةماددر 

حفظ محیط زیسدت کشدور    با هدفتحقق اصل پنجاهم قانون اساسی تمهوری اسالمی ایران و 

پیشدگیری اتتمداعی    در زمینۀ، تدبیر شدهتدوین  هاآن نۀیبهپسماندها و مدیریت  بارانیزاز آ ار 

سازمان صداوسیمای تمهوری اسدالمی ایدران و سدایر    ». بر طبق این ماده شده است ینیب شیپ

ندد  ا آموزشی و فرهنگدی مو دف   یها دستگاه نیهمچندارند و  یرسان اطالعکه نقش  ییها رسانه

پسدماندها اقددام و بدا    و بازیافدت   یآور تمدع و آمدوزش تداسدازی صدحیح،     یرسان اطالعتهت 

 .«و مسئولین مربوط همکاری نمایند ها سازمان

رسانی و آموزش مربوط  اطالع ۀو یف اوالً، یادشدهقانونی  ةمادبراساس  که شود یممالحظه  

 یهدا  دسدتگاه بده  ، بلکده  دیگدر  یهدا  رسدانه سدیما و  وبه صدا تنها نهبازیافت صحیح پسماندها به 
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اهمیت بازیافت صدحیح پسدماندها در    دهندة نشان که آموزشی و فرهنگی نیز سپرده شده است

درصدد از   50مقددار   هبرخالف قانون سابق که اخذ هزینه را ب اًی انمحیط زیست است و  سالمت

مقرر کرده بود، در ایدن مقدرره ایدن تکلیدف بددون دریافدت       ی شآموز یها برنامهتولیدکنندگان 

اهمیدت   است و ایدن نیدز از   شدهمقرر  یادشدهتبلیغی و آموزشی بر نهادهای  یا نهیهزگونه  هیف

حدا  و در   نعیدر  حکایت دارد.رسانی و آموزش و ارتقای فرهنم عمومی در این خصوص  اطالع

از  یا نشانهکمتر  ی دیگر،ها رسانهسیما و وصداروزانه  یها برنامهاترای قانون با نگاهی به  ۀمرحل

و در کندار حجدم وسدیعی از تبلیغدات کاالهدای       شود یمیافت  ها رسانهاترای این قانون در این 

بنددی   طبقده ا دری از آمدوزش و تبلیدگ چگدونگی بازیافدت و       پسدماندها  ةدکنند مصرفی و تولید

 .شود ینمیافت  ها رسانهدر این پسماندها 

های تهاد کشاورزی، صدنایع و   وزارتخانه» :دارد یممقرر  این قانون 6مادة  ةتبصر از سوی دیگر

کداهش پسدماندهای کشداورزی،     منظدور  بده پزشدکی   آمدوزش  ومعادن، کشور و بهداشت، درمدان  

 .«آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام الزم را به عمل آورند ورسانی  ند نسبت به اطالعا مو ف

ناشدی از   یهدا  بحدران اتتمداعی بدا    فرهنگدی و  ۀمقابلد برای  شود یممالحظه که  گونه همان

رسانی به برخی  اطالعآموزش و  ۀفیو مشخص نشده و صرفاً  6 مادةپسماندها راهکار خاصی در 

ماده از این قانون بده   10 که بیش ازحالی  در  است شدهواگذار  یرسان اطالع تبلیغی و یها ارگان

ناشی از تولید پسماند اختصاص یافته است که در مبحث مربوط  یها بحرانپیشگیری وضعی از 

 به پیشگیری وضعی به برخی از این اقدامات وضعی اشاره خواهد شد.

 و مراتع ها جنگلاز  یبردار بهرهقانون حفاظت و  (پ

قانونگدذاری  مجلس  توسطچند بار  1396به تصویب رسیده و تا سا   1346 در سا این قانون 

 نظدور م بده مداده، حتدی یدآ مداده نیدز       67تدوین حددود   رغم یعل که در آن است اصالح شده

حفا دت و   در خصدوص عده  سدطح آگداهی تام   یارتقدا و  یسداز  فرهندم پیشگیری اتتماعی و 

بده   ،این قدانون برخی از مواد  متأسفانهنشده است و  ینیب شیپ زمینهمشارکت اتتماعی در این 

و  هدا  تنگدل  ۀتوسدع  به حفظ، احیدا، اصدالح و   کهآناز دارد و بیش نگاه تجاری و مراتع  ها تنگل

بدرداری   بهره در پیمتعلق به دولت بپردازد،  ةشد یملطبیعی و اراضی تنگلی  یها شهیبمراتع و 

 اند کردهراهکارهایی را مطرح  31 و 6، 4، 3مواد . مواد مختلفی از قبیل استو مراتع  ها تنگلاز 

، بلکده  کندد  ینمد مسداعدتی   هدا و مراتدع   پیشگیری اتتماعی از آسیب بده تنگدل   در تنها نهکه 

 .دشو یماز آنها استنباط  زننده بیآس یها استیس

 کده  دده یمبه بعد این قانون به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اتازه  31ة ماد برای نمونه
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صدد  که حجم درختان سرپای موتود در هر هکتار آن کمتر از  شما  را یا تلگهراضی تنگلی ا

بده   ،دنک یمکه تصویب  ییها طرحمشجر ملی کشور را براساس  غیراست و نیز مراتع  مکعب متر

و  دامپدروری و صدنایع مربدوط    مؤسسات، یکار علوفهوعی، مصن یها تنگل، مراتع، ها مزارع، باغ

آبزیدان و همچندین اسدتقرار     دیگدر تولید و پرورش انواع مداهی و   ساتیتأسایجاد مراکز و برای 

و  مددارس  سیتأسد معادن و ایجاد شهر  و احداث مسدکن و   یبردار بهره، اکتشاف و ها کارخانه

ورزشدی و تهدانگردی و غیدره بده      ساتیتأسآموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و  یها مجتمع

تولیدد کشداورزی و    یهدا  شدرکت کشت و صدنعت،   یها شرکتاشخاص حقوقی خاصی از تمله 

انتفاعی دولتی و غیره اتاره دهدد.   مؤسساتمعدنی و صنعتی غیرکشاورزی و  یها شرکتدامی، 

 یهدا  تنگدل ، مراتدع،  هدا  تبدیل این اراضی تنگلی بده مدزارع، بداغ    در زمینۀاین سیاست گرچه 

، اکتشداف و  هدا  کارخانده اسدتقرار   مانندد  مدواردی  ،درسد  یمد بده نظدر   زیبا مصنوعی و امثا  آن 

ورزشی و تهانگردی با توتده بده    ساتیتأسمعادن، ایجاد شهر  و احداث مسکن و  یبردار بهره

و  هدا  هدارند، تبدیل تنگل به محل استقرار کارخان گفته شیپکه نسبت به امور  چشمگیریسود 

اسدت   قرار داده ها طرحصدر  عادن و احداث مسکن و ایجاد شهر  را درم یبردار بهرهاکتشاف و 

امدروزه در شدما     کده  چندان آن. سدازد  یمو مراتع را فراهم  ها تنگلدر نتیجه اسباب تخریب  که

تفریحدی   مؤسساتمسکونی و  یها شهر به ارزشمند شما   یها تنگلپیداست  وضوح بهایران 

گسترده در ابتدا با قطدع   صورت به خواری تنگل ۀافتی سازمانباندهای شده و تبدیل آن  و امثا 

تلوه دهند تا معیدار مدذکور در    درخت کمتنگلی ارزشمندی را  ۀمنطق کنند یمدرختان تالش 

 ها شهر تبدیل آن منطقه به  در پیخاص  یها رانتستفاده از و سپس با ا ودشفراهم  31 مادة

 گونده  فیهد  تنهدا  نده قانون مذکور  هنتیج. در اند پرمشتریهوا و  و آب خوشمسکونی  یها مجتمعو 

مخاطراتی ناشدی از تبددیل اراضدی     یها بحرانراهکار مشخصی چه برای پیشگیری اتتماعی از 

حفا ت و احیدا و اصدالح و توسدعه و     برایتنگلی و تخریب محیط زیست در این مناطق و چه 

 ةشدد  یملد طبیعی و اراضی تنگلدی   یها شهیبو مراتع و  ها تنگل علمی و عقالنی از یبردار بهره

تبدیل اراضی تنگلدی و تخریدب و تبددیل     برایراهکارهایی را متعلق به دولت ندارد، بلکه خود 

ودسدازی محدیط زیسدت طبیعدی     و ناب انید تو رانتسودآور برای ارباب  روت و  یها طرحبه  هاآن

 .کند یمارائه  کشور شما 
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 مخاطراتی یها بحرانوضعی از تقنینی پیشگیری 

، یطد یمح ستیزضعیف، کلی و اتمالی تدابیر پیشگیری اتتماعی در قوانین  ینیب شیپ رغم یعل

ایدن   ادامده در . اندد  شدده  یند یب شیپقوانین داخلی تدابیر پیشگیری وضعی در سطحی وسیع در 

 .شوند مینقد و بررسی  یادشده ۀگان سهقوانین  در یادشدههمانند مبحث تدابیر 

 قانون هوای پاک (الف

هدوا در مدواد    یسداز  آلدوده وضدعی از   یریگشد یپ زمیندۀ تلفدی در  در این قانون راهکارهای مخ 

 :شود یماست. در موارد زیر به موادی چند در این خصوص اشاره  شدهمختلفی مقرر 

ر  و کداهش  موضوع این قانون و کنتد  یها یآلودگبرای مقابله با  این قانون، 2ة ماد براساس

 ۀنام نییآدر این خصوص  کهآن. ضمن اند شدهمو ف به رعایت مقررات این قانون  ها دستگاه هاآن

موضوع این قانون توسدط سدازمان حفا دت محدیط      یها یآلودگکنتر  و کاهش  نۀیزمفنی در 

 ت وزیران نیز رسیده است.أبه تصویب هیو  شده زیست تهیه

برای پیشگیری از آ ار ناشی از  باید، در موارد بحرانی دولت قانون 3 ةماداساس همچنین بر 

ر مدوقتی را د  یهدا  تیمحددود یدا   ها تیممنوعمربوط به آلودگی هوا،  یطیمح ستیز یها بحران

آلوده نسبت به اشخاص خاص یا عموم مردم اعما  کند تا آلودگی  یها مکانخاص یا  یها زمان

 منفی نگذارد. ریتأ هوا بر سالمت آنان 

ل ناشی از تولید اندواع وسدای   یطیمح ستیز یها یآلودگبرای مقابله با ، یادشدهمواد  بر افزون

 یند یب شیپد  10تدا   4این قانون تدابیر وضعی مختلفی را در مدواد   ها آنموتوری و واردات  ۀینقل

 :هتملاز  ،کرده است

موتدوری و   ۀید لنقخطرنا  در تولیدد اندواع وسدایل     یها ندهیآالرعایت حدود مجاز انتشار  -

  هاآنواردات 

کنتر  و نظارت بر استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصدرف سدوخت و واردات قطعدات     -

اگدزوز، صدافی،    مانندد بدر آالینددگی وسدایل نقلیده      مدؤ ر یدا  واتد استاندارد مرتبط با احتدراق  

 ی استاندارد ایران )کاتالیست( توسط سازمان مل ساز واکنش

 و در ها ندهیآالموتوری به رعایت حدود مجاز  ۀینقلانواع وسایل  یگذار شمارهمنوط کردن  -

کده در   یا هید نقلتولید وسایل  ۀادامنتیجه الزام سازمان حفا ت از محیط زیست به تلوگیری از 

 1 شود ینممراعات  ها ندهیآالود مجاز انتشار حد هاآنتولید 

                                                           
 25/04/1396مصوب  هوای پا  قانون 4ة ماد. 1
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الزام خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارتی به گدارانتی کامدل خودروهدا     -

1هزار کیلومتر  40دو سا  تمام یا  کم دستبرای مدت 
 

دولتدی، عمدومی و    یهدا  بخدش موتدوری کده توسدط     ۀید نقلوسایل  همۀفنی  نۀیمعالزوم  -

فندی،   یها نهیزماطمینان از صحت عملکرد خودرو در  منظور به شوند یم کار گرفته بهغیردولتی 

2هوا و صدا  یها ندهیآالایمنی و کنتر  
 

شدهری   ونقدل  حمدل  نۀسداما موتوری و  ۀینقلتردد وسایل  ةنحولزوم طراحی و ساماندهی  -

که این اقدامات  یطور به ربط یذ یها سازمانو  ها وزارتخانه، نیروی انتظامی، ها یشهردارتوسط 

3شهری باشد  نۀروزاسفرهای  یگوپاسخضمن کاهش آلودگی هوا 
 

 خدارج کدردن  موتدوری بده از رده    ۀینقلاشخاص حقیقی و حقوقی مالآ وسایل  همۀالزام  -

ضمانت اتراهای کیفدری بدرای    زمینهدر این  کهاز رسیدن به سن فرسودگی  پس هینقلوسایل 

 4 است شدهاین الزام تعیین 

ناشی از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی،  یها یآلودگهمچنین این قانون برای مقابله با 

. بخشی از ایدن  است کرده ینیب شیپدر این خصوص  16تا  11سازوکارهای مختلفی را در مواد 

 :استشرح زیر  به اند هشدکه در قالب تدابیر وضعی مطرح  ها ینیب شیپ

لزوم رعایت مقررات ابالغی از سوی سازمان حفا ت محدیط زیسدت در احدداث، توسدعه،      -

 5تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی 

شدمو  ارزیدابی   متدیدد  فعالیدت یدا    در حدا  بزرگ و متوسدط   یها پروژهالزام واحدها و  -

و ارسا  اطالعات روزآمدد   یا لحظهپایش برخط  یها سامانه یانداز راه، به نصب و یطیمح ستیز

6به مرکز پایش سازمان حفا ت محیط زیست 
 

آلدودگی هدوا    یریگ اندازهو  یبردار نمونهمراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی به  همۀالزام  -

 7 مانی ممکن و در چارچوب خودا هاریز ۀفاصلدر 

مراکدز و واحددهای صدنعتی،     همدۀ  سازمان حفا ت محیط زیست به مشخص کردنالزام  -

و  بیش از حد مجاز است هاآنکه آلودگی  عدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهیتولیدی، عملیاتی، م
                                                           

 25/04/1396مصوب  قانون هوای پا  5ة ماد 1.
 25/04/1396قانون هوای پا  مصوب  6 ةماد. 2
 25/04/1396 مصوب قانون هوای پا  7 ةماد. 3

  25/04/1396 قانون هوای پا  مصوب 8ة ماد 4.

 25/04/1396 قانون هوای پا  مصوب 11 ةماد. 5
 25/04/1396 قانون هوای پا  مصوب 11 ةماد 3 ةتبصر. 6
 25/04/1396 قانون هوای پا  مصوب 11 ةماد 4 ةرتبص. 7
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واحدد   رید گ میتصدم به مالکان یا مسئوالن یا مدیران عامل یدا بداالترین مقدام    ابالغ وضعیت آنان 

اقدام به  برای و حساسیت منطقه ریتأ تحت  ۀمنطقآلودگی، وسعت  شدتبا تعیین نوع،  مربوط

 1 در مهلت مقرر عطیلی کار و فعالیت خودرفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرایند تولید یا ت

الزام مالکان و مدیران مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خددماتی، عمدومی و کارگداهی بده      -

انتقا  این مراکز به نقاط مناسب در صورتی که کاهش یا از بدین بدردن آلدودگی ناشدی از ایدن      

بده نقداط    هدا آنیا امداکن   ساتیتأسمراکز فقط از طریق انتقا  تمام یا بخشی از خطوط تولید یا 

یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سالمت ساکنان آن منداطق   باشد ریپذ امکانمناسب 

2را به خطر بیندازد 
 

صداص دادن  بده اخت  شدده  احدداث  تازه، مراکز و واحدهای تولیدی و صنعتی ها شهر الزام  -

بده ایجداد فضدای سدبز      احداث واحد مربدوط  برای شده داده تخصیصاز فضای  درصد  دهحداقل 

3مشجر و غرس درختان مناسب 
 

 در هدا  ندده یآالحدود مجداز انتشدار    هوا به رعایت ةکنند آلودهمنابع  ابت  برداران بهره الزام -

گداز   حداً یترته از سوخت مناسب احتراقی خود و همچنین الزام این مراکز به استفاد یها سامانه

4مجاز  یها شرکتاحتراقی توسط  یها سامانه نۀساالی فن ۀنیمعا شهری و
 

 بایدد یرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تهاد کشاورزی و وزارت کشور وزارت نفت، وزارت ن

 .رعایت کنند یادشدهاقدامات وضعی مذکور در موارد  در زمینۀرا و ایفی 

ی بدا تمعیدت   یشدهرها  یهدا  یشهردارتضمین حفا ت از هوای پا ،  خصوصهمچنین در 

مندابع   ةاداربدا همکداری وزارت نیدرو و     اندد  دهشد ملدزم   22ة ماداساس برنفر  هزار پنجاه بیش از

 کده آنمتدر مربدع برسدانند. ضدمن      15به  کم دستفضای سبز خود را  نۀسراطبیعی شهرستان، 

 یا منطقههمکاری  منظور بهقانون اساسی  77صل دولت مکلف است با رعایت ا 23 ةمادس اسابر

و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن  گردوغبارتلوگیری از رخداد  منظور به یالملل نیبو 

منطقده   متدأ ر و  مدؤ ر و مشارکت کشدورهای   یللالم نیبکشور و منطقه با همکاری نهادهای در 

 زمیندۀ اقددامی وضدعی در    یندوع  بده  شدده ذکر مدوارد  از یدآ  هدر اقدامات الزم را به عمل آورد. 

 .استپیشگیری از آلودگی هوا و تثبیت هوای سالم 
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 قانون مدیریت پسماند (ب

ناشی از تولید پسماندها در قانون مدیریت پسماندها  یها بحرانپیشگیری وضعی از  در خصوص

 :است شده ینیب شیپراهکارهای زیر  1383 مصوب

 یها استفادهاستاندارد کیفیت و بهداشت محصوالت و مواد بازیافتی و  ۀیته 3 مادةبر اساس 

بدر   کده  شود یمی از تولید پسماندها تلقی یکی از راهکارهای فنی مقابله با بحران ناش هاآنمجاز 

 است.قرار داده شده استاندارد و تحقیقات صنعتی  ۀسسؤم ةعهد

تهدت   اندد  مو دف ربط  اترایی ذی یها دستگاه» :شدهاین قانون مقرر  4 مادة همچنین در 

ون مشخص های اترایی این قان نامه تدابیر الزم را به ترتیبی که در آیین پسماندهابازیافت و دفع 

 ۀنامد  نیدی آ یرا برا زیر ۀچهارگانمعیارهای  این ماده قانونگذار در پی «.نمایند اتخاذخواهد شد، 

 :ذکر کرده است اترایی مذکور

 کند تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد  شودموتب  شده میتنظ. مقررات 1

فراهم شود و   تر است، سهل هاآنتسهیالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت  .2

  شود محدودتر است،  مشکل هاآنکه دفع و بازیافت پسماند  تولید و واردات محصوالتی

  بازیافتی در تولید گسترش یابد ۀیاول. تدابیری اتخاذ شود تا استفاده از مواد 3

 دکننددگان یتول ةعهدد هدای بازیافدت بدر     . مسؤولیت تدأمین و پرداخدت بخشدی از هزینده    4

 .قرار گیرد محصوالت

 39در  10/5/1384اترایی قانون مدیریت پسماندها در تاریخ  ۀنام نییآ که ذکر است شایان

مختلفدی   یهدا  وزارتخانده بدوده و   یادشدهمعیارهای  همۀماده به تصویب رسیده است که حاوی 

راه و ترابدری  و   بهداشت، درمان، آموزش پزشکیصنایع و معادن، شاورزی، تهاد ککشور،  مانند

کشور را مکلدف   یها یاریدهو  ها یشهردارو همچنین سازمان حفا ت محیط زیست و سازمان 

ریت پسدماندها و  مددی  بدرای و راهکارهدای متندوعی را    کدرده به اترای قانون مدیریت پسدماند  

 .دکن یممختلف مقرر  یها زباله

پسماندهای غیرصنعتی و ویژه در حریم شدهرها و   همۀمدیریت اترایی  ،یادشدهبر موارد  افزون

و در خدارج از   هدا  یارید دهو  هدا  یشدهردار غیردولتی از قبیل  عمومی روستاها به اشخاص حقوقی

تجاری کردن ایدن اقددامات    منظور به توانند یمواگذار شده و این مدیران  ها یبخشداربه  هاآنحریم 

، تمدام یدا بخشدی از عملیدات     شود یمبرای تشویق به مدیریت صحیح پسماندها  یا نهیزمکه خود 

 1واگذار کنند. یو حقوقتداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی ، یآور تمعمربوط به 
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مددیریت   یهدا  نهیهزدارد که اتازه از سوی دیگر برای کنتر  تولید پسماندها مدیریت اترایی  

نوع پسماند از تولیدکننددگان   برحسبتوسط شوراهای اسالمی  شده نییتع ۀتعرفمبنای  برپسماند را 

 1.کنداز تولید پسماند پیشگیری  چشمگیریتا حد  تواند یم کارکه این  کنددریافت 

شده است که موتدب   ینیب شیپراهکارهای دیگری نیز در این قانون  یادشده،بر موارد  افزون

 .دشو یمپسماندهای صنعتی، بیمارستانی و غیره  مدیریت علمی و متناسب

 و مراتع ها جنگلاز  یبردار بهرهقانون حفاظت و  (پ

و  هدا  تنگدل وضدعی از تبددیل و تخریدب     یریگشیپراهکارهای مختلفی برای  نیز در این قانون

 از تمله: ،ستا شده ینیب شیپمراتع 

طبیعدی و اراضدی    یهدا  شده یبو مراتدع و   ها تنگلاز  یبردار بهرهاین قانون،  3 مادةاساس بر

سط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً طبق طرحی به عمل خواهدد آمدد کده بده     تنگلی ملی تو

 .باشدتصویب وزارت تهاد کشاورزی رسیده 

مجاز  خاص ۀگان تز موارد شش یبانتنگلاین قانون، سازمان  4ة مادبراساس از طرف دیگر، 

و  چدوب و هیدزم   ۀید تهقطع درخدت و   ةاتاز یدار گلتن یها طرحاترای  ةحوزست خارج از نی

 از: اند عبارت اختصار به گانه شش. موارد کندزغا  را صادر 

، خشکیده، سوخته، آورده لیساستفاده از درختان افتاده،  .2  برداری از درختان گردو بهره .1

خدود   یتنگلبدان شرطی که در تمام موارد سدازمان   بهدرختان بازداشتی  نۀتو  زده آفتمریض و 

سدازمان   قدانون مشدخص شدده،    3در مواردی خاص کده در بندد    .3  کندبرداری  مستقیماً بهره

نشدینان، بددون دریافدت     هدای مجداور تنگدل و تنگدل     تواند به روستاییان دهکده تنگلبانی می

بدرداری   مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اتازه بهره یبرامالکانه منحصراً  ةبهرعوارض و 

هدا یدا    تداده زیربندایی از قبیدل    ساتیتأسبرای احداث ضروری  صورت به قطع درختان .4  بدهد

و  و سددها ی و برق یا ایجاد مجاری آبیداری و مخدازن   های مخابرات تأمین مسیر و حفا ت شبکه

های طبیعدی   برداری از بیشه بهره .5 در مناطق تنگلی برداری از معادن  تأسیسات نظامی و بهره

. 6 بندد پدنجم ایدن مداده  و    در موارد خاص مدذکور در  های تنگلی  شمشاد و توده یها تنگلو 

تبدیل اراضی تنگلی و عملیات اصالحی و احیدایی   ةاتازازمان تنگلبانی مواردی که از طرف س

و  هدا  تنگدل و احداث پار  و مراکز آموزشدی در   مختلف یها یبررسکاری و و پیوندزنی و تنگل

 شود. مراتع مشجر داده می
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 یبدردار  بهدره  ندۀ پروااز تنگل نیازمند داشتن  یبردار بهره ،9و  8، 7 براساس مواد همچنین

ذکر شدده باشدد. ایدن پروانده بده مجریدان        یبردار بهرهاست که در آن مشخصات، نحوه و مدت 

ویدژه   یهدا  چکدش د بدا  باید  یبدردار  بهدره  ةاتازو درختان مشمو   شود یم دادهخاص  یها طرح

شده باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح به عللدی قدادر بده اتدرای طدرح       یگذار عالمت

سدازمان تنگلبدانی مو دف    »این قانون،  12 مادة، براساس کندیا اترای طرح را متوقف  نباشد

انقضای مدت مقدرر و عددم    در صورتار کند و است مراتب را با تعیین مهلت مناسب به او اخط

بر عهده گرفته یا از طریق مزایده بده   رأساًاترای طرح را  تواند یمانجام طرح سازمان تنگلبانی 

 .«دیگری واگذار نماید

از  یبدردار  رهبهتنگلبانی مو ف است از متقاضیان  سازمان 15 مادةبر اساس  از سوی دیگر،

مکعب درخت عوارضی را دریافت دارد که بدین وسیله این امدر   درختان تنگلی در قبا  هر متر

 .استبودن آن  بر نهیهزاز درختان تنگلی به سبب  یبردار بهرهموتب محدودسازی 

 یهدا  برنامده حسن انجام امور فنی و مدالی و تلفیدق    منظور به، یادشدهتدابیر وضعی  بر افزون

این قانون شورایی به نام شورای عالی  20 مادةتنگل براساس  یها یبررسمربوطه و تنظیم امور 

ایدن قدانون    21 ةمداد  بر طبق آنکه و ایف  شود یمتنگل در سازمان تنگلبانی ایران تشکیل 

 است. شدهمشخص 

 در صدورت و مراتدع   هدا  تنگلبرای حفظ و حراست »این قانون  22 مادةهمچنین براساس  

و افدراد   داران درتده لزوم سازمانی به نام گارد مسلح تنگل در سدازمان تنگلبدانی از افسدران و    

 .«شود یمارتش تشکیل 

بخشی از تدابیر تقنینی بدرای پیشدگیری وضدعی از ورود آسدیب بده محدیط        یادشدهموارد 

 .استدر نظام حقوقی ایران زیست تنگل و مرتع 

وضدعی بدرای    یریگشد یپ صدورت  بهنیز راهکارهای مختلفی  یطیمح ستیزقوانین  دیگردر  

برای حفظ اختصار از ذکر وتود دارد که  یطیمح ستیزمربوط به مخاطرات  یها نبحرامقابله با 

 .شود یمپرهیز  هاآناین قوانین و تدابیر وضعی مقرر در 

 یریگ جهینت

ی در سده قدانون خداص مربدوط بده مقابلده بدا مخداطرات         مدورد  صدورت  بده  آنچده با توته بده   

غیرکیفدری ایدران در قبدا  مخداطرات      سیاست تنایی ،شود یمگذشت مالحظه  یطیمح ستیز

اتتماعی از گستردگی چندانی برخوردار نیست و ایدن  پیشگیری در موارد تدابیر  محیطی زیست

و اتتماعی یا ایجداد باورهدای ارزشدمند فرهنگدی و دیندی      فرهنگی و  ۀعتوسدر حالی است که 
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کده در   کندد  یما در اشخاص و شهروندان ایجاد و درونی ارزشمندی ر اتتماعی الزامات وتدانی

 ها بیآسز ایجاد و ا شود می موتب کف نفس رمتعارفیغو  یضداتتماعمقابل ارتکاب رفتارهای 

 .کند یمپیشگیری  زیآم مخاطرهو صدمات 

در  محیطدی  زیسدت  زیآم مخاطرهاتتماعی در مقابله با رفتارهای  پیشگیری تدابیر به اینکه با

. علدت  اسدت  کرده ینیب شیپ زیادیتا حد  را بیر وضعیتداقانونگذار ، نشده توته چندانی قوانین

ندوعی بازدارنددگی   مو ف به اترای اقداماتی اسدت کده    شتریبمجریه  ةو قو این است که دولت

 یصدورت  بده تددابیر وضدعی    کده  ازآنجا بنابراینعینی و مطمئن را در نظر کارگزاران داشته باشد. 

در از تدابیر اتتماعی پیشگیرانه هستند، قانونگذار به این تدابیر و ابدزار توتده بیشدتری     تر ینیع

 است. داشتهبعد تقنین 

قبدا    درارتقدای فرهندم عمدومی    برای  رود یمانتظار از قانونگذار  یادشدهبا توته به موارد 

 زمیندۀ کدرده و راهکارهدای مناسدبی را در     تجدیدد نظدر  در قدوانین   محیطدی  زیسدت مخاطرات 

بدر تامعده    ترائم گونه نیاارتکاب  به سببکمتری  نۀیهزتا  کند ینیب شیپپیشگیری اتتماعی 

 .شودتحمیل 
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