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چکیده
در سال  ۴۱۰۲میالدی بیش از  ۰۱درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای
سازمان بهداشت جهانی داشتند .کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفانهای شن و ماسه ،پدیده ریزگردها و سایر
آالیندههای محیطی روبهرو هستند ،از برخی جهات بدتر ارزیابیشده است .امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمتهای
خداوند متعال به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و بـه سـرعت رو بـه
تخریـب ،آلودگی و زوال است .هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر
حقوق کیفری و کنوانسیونهای بینالمللی است .آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بینالمللی دارای
چه تبعاتی برای عامالن و مرتکبین آن است؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم
این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است .روش انجام این تحقیق با
توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطالعات به صورت توصیفی –تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و
نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است .بر این اساس جمع آور ی اطالعات به صورت کتابخانه ای و
مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقاالت دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده خواهد بود .ابزار
گردآوری اطالعات به صورت فیش برداری و بانک های اطالعاتی است .روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت
کیفی و استداللی خواهد بود .بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل
داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید
باشد ،داده ها مورد استدالل قرار می گیرند.

واژگان کلیدی :جرم ،آلودگی هوا ،حقوق کیفری ،شهرهای ایران ،کنوانسیونهای بینالمللی

( -6nab.kh.karami_law@gmail.comنویسنده مسئول)
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مقدمه
امروزه محيط زیست که از ارزشـمندترین نعمتهای خداوند متعال به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حيات همه
موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و بـه سـرعت رو بـه تخریـب ،آلودگی و زوال است .محيط زیست
ایران نيـز بـه عنـوان بخشـی از مـحـيط زیســت جهانی از این فعاليتهای ناموجـه در امـان نمانـده و هرچـه
زمـان بيشـتر بگـذرد بـا تـخریـب و آلودگـی بيشتری مواجه میشود .امروزه ایران شـاهد حـجم گـسترده آلودگی
های ناشـی از فعاليتهای صـنعتی است ،به گونهای کـه ایـن فعاليتها باعـث بروز آلودگـی و تـخریب شدید
بخش اعظم منـابع آب ،هــوا و خــاک شــده اســت .هـمچنين رشد نامتوازن صنعت باعـث انـتشـار بـسـياری از
گازهـای مضـر سـالمت شده که بروز بسياری از بيماریهای قلبی و تنفسی را به دنـبال داشـته است .همچنين
کنترل نکردن مواد آلوده کـننده و پسابهای صنعتی ،کـشاورزی و شـهری باعـث آلودگی شدید بخش بـزرگی از
مـنابع آب ایران شده است .باید به دنبال راه حلی برای در امان نگاه داشتن این محـيط از فعاليتهای نـاموجـه بشر
بود .پـس میتوان گفـت کـه اهـميـت و ضــرورت ایـن تـحقيـق در یـافـتن راهحلی بــرای پيشگيری و یا کاهش
این گونه فعاليتهای مجرمانه عليه محيط زیست اسـت .در واقـع بررسـی جرائم زیست محيطی و راههای
پيشـگيری از ایـن جـرائم موضـوعی اسـت که میتواند در جهت نيل بـه چنين هدف بزرگـی یـاری رسـاند.
همچنـين موضوع بـا خألهای بزرگ پژوهشی در این زمينه مواجه است و تاکنون پژوهشی با ایـن عنـوان و
عنـاوین مشابه در این موضوع صورت نگرفته است(.)Yazdi et al., 2010
در سال  ۴364ميالدی بيش از  33درصد جمعيت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کيفيت هوای پایينتر از
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند ،به طوری که این شرایط محيط زیستی در  ۴36۴ميالدی به طور
متوسط به  676مرگ و مير در هر  633333نفر منجر شد .دو درصد از مرگ و مير جهانی در سال  ۴369بر اثر
مصرف آب ناامن بود؛ در حالی که تلفات جانی ناشی از آلودگی هوا معادل  63درصد بود .اگرچه توسعه اقتصادی
به بهبود برخی شرایط محيط زیستی منجر شده ،اما در برخی موارد با افزایش خطرهایی برای سالمت انسان همراه
بوده است .رشد بخشهای صنعتی ،روند افزایش جمعيت و شهرنشينی مرگ و مير ناشی از آلودگی هوا را در دهه
گذشته افزایش داده است .آلودگی هوا به هيچ کشور یا گروه خاصی محدود نمیشود؛ و مسئلهای جهانی است .بيش
از  ۵/9ميليارد نفر در کشورهایی با کيفيت هوای نامناسب زندگی میکنند .در چين و کره جنوبی بيش از  ۵3درصد
از مردم در معرض سطوح ناامن ذرات معلق ریزند و  7۵درصد از ساکنان هند و نپال در چنين محيط ناسالمی
زندگی میکنند(.)EPI, 2016
شاخص کيفيت هوای تهران هر روز همراه با توصيههایی برای گروههای حساس مانند سالمندان و کودکان در مورد
سالم بودن هوا برای رفت و آمد در شهر به اطالع عموم میرسد .ساکنان تهران شاهد تردد  ۴4/4ميليون خودرو و
بيش از  67ميليون سفر روزانه در مساحت  743کيلومتر مربعی شهرند .افزایش هشت برابری شمار وسایل نقليه ثبت
شده در شهر در سيزده سال همراه با عواملی مانند فرسودگی کاميونها ،وانتها و خودروهای شخصی در حال تردد
در شهر ،محدودیت منابع مالی ،ضعف هماهنگی بين نهادهای متولی ،پيشرفت در زمينه کاهش آلودگی را کند کرده
است .بر اساس گزارش کيفيت هوای تهران در  ،693۵تنها  67روز پاک ( ۵درصد) در مقایسه با  ۴13روز سالم (76
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درصد) مشاهده شده است .در همين دوره 3 ،روز ناسالم ( ۴درصد) برای عموم مردم و  13روز ناسالم ( ۴۴درصد)
برای گروههای حساس ساکن تهران گزارش شده است .در حالی که شمار روزهای ناسالم سال  693۵حدود  ۴۴روز
کمتر از سال  6934ميالدی ثبت شد ،در سال  6931ميالدی روزهای آلوده نسبت به سال  693۵بيشتر شده است
(شرکت کنترل هوای تهران ،اردیبهشت  .)6931بنا بر آمار گروه سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
در سال  6934بيش از دوازده هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند(آمار نگران کننده،
 .)6931وجود  77روز آلوده در  ۴31روزی که از سال  6931سپری شده است ،نشان دهنده این واقعيت تلخ است
که کيفيت هوای این کالنشهر در مقایسه با سال گذشته در وضعيت بدتری قرار داشته است(شرکت کنترل هوای
تهران .)6931 ،کارشناسان اعتراف میکنند که کيفيت هوای تهران به عنوان پنجمين شهر آلوده ایران فاصله زیادی با
استانداردهای جهانی دارد .وضعيت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفانهای
شن و ماسه ،پدیده ریزگردها و سایر آالیندههای محيطی روبه رو هستند ،از برخی جهات بدتر ارزیابیشده است.
هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحليل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کيفری و
کنوانسيونهای بينالمللی است .آلودگی هوای شهرها در حقوق کيفری ایران و کنوانسيونهای بينالمللی د چه
تبعاتی برای عامالن و مرتکبين آن است؟ روش انجام این تحقيق با توجه به موضوع و اهداف و شيوه گردآوری
اطالعات به صورت توصيفی  -تحليلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص
موضوع حاضر است .بر این اساس جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای داده و
جستجوی اینترنتی مقاالت دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود .ابزار گردآوری اطالعات به
صورت فيشبرداری و بانکهای اطالعاتی است .روش تجزیه و تحليل در این مقاله به صورت کيفی و استداللی
خواهد بود .بدین شيوه که متغيرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصيف و تحليل دادههای گردآوری
شده به صورت نظاممند به تبيين ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد ،دادهها
مورد استدالل قرار میگيرند.
مفهومشناسی و مبانی نظری
جُرم ،اصطالحی فقهی و حقوقی به معنای هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده است.
جرم ،از ریشه عربی ج ر م ،به معانی قطع کردن ،چيدن ميوه از درخت ،حمل کردن ،کسب کردن ،ارتکاب گناه و
وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته است .جُرم در لغت به معنای گناه ،بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب ،اِثم،
سَيِّئه ،عِصيان و مَعصيت نيز تعبير میشود .در اصطالح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای
کيفر دنيوی ،همچون حدّ ،تعزیر ،قصاص ،دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد ،مانند
ترک نماز و روزه و نوشيدن شراب و یا در ارتباط با دیگری ،همچون ضرب و جرح و کشتن کسی؛ بنابراین ،جرم
در اصطالح فقهی مرادف معصيت است(.)Baheri and Davar, 2001
جرم در اصطالح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون ،قابل کيفر و یا مستلزم اقدامات تأمينی و تربيتی
باشد ،تعریف شده است .بنابراین ،بين تعریف فقهی و حقوقی عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخی افعال ،از
قبيل ترک نماز از منظر فقهی ،جرم به شمار میروند؛ در حالی که از منظر حقوقی جرم محسوب نمیشوند .چنان که
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عکس آن نيز متصور است .مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است و برکار ناپسند خود اصرار
میورزد .دو اصطالح دیگر مرتبط با جرم ،یا به تعبير دقيقتر جرم جزایی ،عبارتاند از :جرم مدنی و جرم انتظامی-
(تخلف انتظامی) .مراد از جرم مدنی ،عملی است که موجب ورود ضرر یا خسارت به دیگری شود و عامل آن ملزم
به جبران زیان یا رفع خسارت گردد ،مانند بیاحتياطی در رانندگی که به خسارت مادّی بينجامد .جرم انتظامی نقض
تکاليفی است که به موجب مقررات صنفی برعهده صنفی خاص(مانند پزشکان) نهاده شده است ( Azmayesh,

.)1995
انجمن مشترک مهندسين آلودگی هوا و کنترل آن ،آلودگی هوا را به این صورت تعریف نموده است :آلودگی هوا
عبارت از وجود یک یا چند آالینده در هوای آزاد مانند گازها ،بخارات ،گرد و غبار ،بو ،دود غليظ و ميست با
کميت ،مشخصات و زمان ماند کافی که برای زندگی انسان ،حيوان و گياه خطرناک و برای اموال مضر باشد و یا به
طور غيرقابل قبول مانع استفاده راحت از زندگی و اموال گردد .در جهان ساليانه  9ميليون نفر در اثر آلودگی
هوا جان خود را از دست میدهند که  33درصد آنان در کشورهای توسعهیافته هستند .در برخی کشورها تعداد
افرادی که در اثر همين عامل جان خود را از دست میدهند بيشتر از قربانيان سوانح رانندگی است .این مرگ و مير
بهطور خاص مربوط به آسم ،برونشيت ،تنگی نفس ،سکته قلبی و آلرژیهای مختلف تنفسی است .آلودگی هوا به
روشهای گوناگونی میتواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سالمت انسانها بگذارد .تأثير آلودگی هوا بر
افراد مختلف متفاوت است .آسيبپذیری برخی افراد در برابر آلودگی هوا بسيار بيشتر از دیگران است .کودکان کم
سن و سال و سالمندان بيشتر از دیگران از آلودگی هوا آسيب میبينند(.)Abolhassani, 2018
حقوق کيفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخهای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از
حقوق افراد و ارزشهای جامعه میپردازد .اساساً قوانين جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها
افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها میکند .به همين دليل است که حقوق جزا را« ،حقوق ارزشها» نيز
ناميدهاند .مشخصه بارز حقوق جزا(کيفری) ،ضمانت اجرای شدید آن است .این مجازات و کيفر است که حقوق
جزا را به رشتهای سرکوبگر ،در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده است .از آنجا که این ابزار تنها در اختيار حاکميت
است ،حقوق جزا را شاخهای از حقوق عمومی دانستهاند(.)Bahrami Ahmadi, 2008
از نظر لغوی «محيط زیست» به معنی مـحل زنـدگی و زیستن است؛ اما در معنای اصطالحی محيط زیست به محلی
اطالق میشود که انسان را احاطه میکند .این تعریف به گونهای است که قبل از هر چيز محوریت انسان را به ذهن
مـتبادر مـیسازد و به همين سبب نيز نظریات متعددی در باب انسان محوری و زیست محوری را برانگيخته است.
تلقی انسان محوری از طبيعت و منابع آن به این صورت است که منابع مزبور ،باید در خدمت انسان بـاشد .چـنين
رویکردی با افزایش جمعيت و توسعه لجام گسيخته صنعت همراه بوده و بيش از هر زمان دیگری موجبات استفاده
بیرویه از منابع طبيعی را فراهم کرده است .در رویکرد زیست محوری ،نگاه به محيط زیـست فـراتر از رفـع
نيازهای صرف انسانی است و انـسا ن بـه مـثابه بخشی از اشکال طبيعت در کنار سایر عناصر زیست محيطی لحاظ
میشود .طرح موضوع عدالت زیست محيطی و تأکيد بر جنبههای عدالت ميان نـسلی و بـين نـسلی در بهرهمندی از
محيط زیست و عدالت ميان گونهها در همين چـارچوب مـورد ارزیابی قرار میگيرد؛ بنابراین ،احترام به محيط
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زیست و عناصر آن در مرحله اول به خاطر خود محيط زیست است و در مرحله بعدی بـه خـاطر سـود و نفعی که
برای انسان در پی خواهد داشت(.)Jalili Qassim Agha, 2018
اصـطالح مـحيط زیست در هيچ یک از کنوانسيونها ،معاهدات و بيانيههای مهم بينالمللی تعریف نشده اما در یک
نگاه کلی میتوان گفت :محيط زیست بـه هـمه شـرایط و عوامل فيزیکی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و زیبا
شناختی اطالق میشود کـه اشيا و اموال موجود در کره زمين را در بر گرفته ،بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز
کيفيت زندگی بشر اثرگذارند .پس هـر چـه در اطـراف خود میبينيم در محدوده معنا و مفهوم این اصطالح قرار
میگيرد و به قـول انـيشتين« :هر چيزی غير از من ،محيط زیست تلقی میشود» .به زبان علمی میتوان گفت که الیه
زیستکره (بـيوسفر) کـه چند صد متر از فضای باال و پایين سطح زمين و اقيانوسها را تشکيل میدهد ،حـاوی
تـمام آنـ چيزی است که ما آن را محيط زیست میناميم(.)Jahangard, 2015
بقای بشر بر روی این کره خاکی ،بـستگی تـام بـه حفاظت از محيط زیست دارد و این حقيقتی غيرقابل مناقشه
است؛ لکن ضرورت این محافظت ،نـباید دغـدغه یک یا چند کشور تلقی شود ،زیرا علیرغم آنکه کشورها دارای
مرزهایی هـستند کـه بـاعث تحدید و تعيين هر یک از دیگری میشود ،اما محيط زیست مرز نمیشناسد تا در آن
محدود و مـحصور شـود و آثار تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند .در تأیيد ایـن
مـدعی ،مـیتوان به شکایاتی اشاره کرد که در طول چند دهه گذشته در مراجع قضایی به ثبت رسيده و طـی آنها،
دولتی از دولت دیگر به علت انجام فعاليتهای مخرب محيط زیست که سالمت سـاکنان کـشور شـاکی را به خطر
انداخته شکایت کرده است(.)Jahangard, 2015
فاجعههای زیستمحيطی که هر از گاهی در گوشه و کنار جـهان رخ مـیدهد ،اغـلب حاصل فعاليتهایی است که
بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسيدن بـه تـوسعه و رفاه و در طی فرایند صنعتی شدن ،به آنها دست یازیده
و مآالً باعث تخریب و آلودگی محيط زیست شـده اسـت .مدتها است که عالج این گونه نابسامانیها که سالمتی
بشر را به خـطر انـداختهاند ،فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بينالمللی متعددی را شکل داده که
به کنفرانس »محيط زیـست انـسان» و کنفرانس »محيط زیست و توسعه» (معروف به اجالس سران زمين) که به
ترتيب در شـهرهای اسـتکهلم (سوئد) و ریودوژانيرو (برزیل) در سالهای  637۴و  633۴تـوسط سـازمان ملل
بـرگزار شـدند ،بـه عنوان سرآمد این نشستها میتوان اشـاره کـرد؛ اما با افسوس باید گفت که حاصل اقدامات
صورت گرفته برای حـفاظت از مـحيط زیست ،رضایتبخش نبوده و همچنان ازدیاد جـمعيت ،فقر ،آلودگیهای
آب ،خـاک ،هـوا ،صدا و مواد پرتوزا ،جنگلزدایی ،بيابانزایی  ،باران اسيدی ،گرم شدن جهان ،نازک شدن الیه ازن و
کاهش تنوع زیستی ،به عـنوان عـوامل اصلی تخریب و آلودگی محيط زیـست ،سـالمت زمـين و منابع آن را تـهدید
مـیکنند .نتيجه آنکه محافظت از مـحيط زیـست ،یک نياز جهانی است شمول آن ،تمام کشورهای دنيا ،اعم از
کوچک و بزرگ ،توسعهیافته و در حـال تـوسعه را در بر میگيرد(.)Khaleqi, 2010
نسل سوم از حقوق بـشر« ،حقوق مردم» است که در کنار حقوق نسل اول (حقوق آزادی) و نسل دوم (حقوق
برابری) به «حقوق بـرادری» شـهرت یافته است .این نسل از حقوق ،شـامل حـق تـوسعه یـافتن ،حـق زیستن در
صلح و آرامـش ،حـق برخورداری از محيط زیست سالم و حق مالکيت بر ميراث مشترک بشریت ،حقوق جمعی یا
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حقوق همبستگی نـاميده شـدهاند ،زیـرا با توجه به ارتباط و وابستگی جهانی کـه در حـال حـاضر وجـود دارد،
بـدون تـالش مشترک و هماهنگ از سوی همه کشورها ،اعم از توسعهیافته و در حال توسعه و سازمانهای
بينالمللی ،اجرای حقوق مزبور امکانپذیر نخواهد بود .در این بين ،حق برخورداری از محيط زیست سالم ،جـزء
نامزدهای اصلی از این گروه برای ارتقا یافتن به جایگاه حقوق بشر است .تا نتيجتاً از تمام تدابير و توان نظام قضایی
و سياسی که در سطح ملی و بينالمللی برای عدم نقض و اجرای ایـن دسـته از حقوق انسانها وجود دارد برخوردار
شود .امری که متأسفانه تاکنون اتفاق نيفتاده و حق مزبور در سطح بينالمللی ،تنها به عنوان جزئی از نسلهای اول و
دوم حقوق بشر مطرح است و مستقالً مورد شـناسایی حـقوق بينالملل قرار نگرفته است .به عبارت دیگر ،قدمی که
در سال  637۴در جریان کنفرانس محيط زیست انسان ،با تنظيم مفاد اصل اول اعالميه استکهلم ـ کـه در ادامـه مقاله
متن آن ذکر شده اسـت نـسبت به درج حق محيط زیست در زمره حقوق بشر برداشته شده بود ،بيست سال بعد در
جریان برگزاری کنفرانس محيط زیست و توسعه ،ادامه داده نشد و به جای اسـتعمال واژه «حـق» ،صرفاً در اصل
اول اعالميه ریـو بـه این مطلب اشاره شد که انسانها موضوع اصلی توسعه پایدارند و مستحق برخورداری از یک
زندگی سالم و مولد در انطباق با طبيعت هستند .این عقب نشينی و ضعف اعالميه ریو در تأکيد بر مسئله حـقوق
بـشری بودن بهرهمندی از محيط زیست سالم ،بيانگر تردیدی است که جامعه جهانی نسبت به جایگاه صحيح قواعد
حقوق بشر در توسعه حقوق بينالملل محيط زیست دارد(.)Alsan, 2007
بررسی آلودگی هوا در شهرهای ایران
کالنشهر عنوانی است که دربارۀ شهرهای بزرگ و پرجمعيت به کار میرود .کالنشهر معموالً از یک شهر مرکزی و
تعدادی شهر اقماری تشکيل شده است .به کالنشهر ،مادر شهر هم گفته میشود .کالنشهرها معموالً از اهميت
سياسی ،اقتصادی ،بازرگانی و فرهنگی فراوانی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور محسوب
میشوند .همچنين امکانات ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی و گردشگری بسياری دارند؛ به همين دليل هم پذیرای
گردشگرهای دیگر شهرها و کشورها هستند(.)Shamlu et al., 2017
در تعریف بينالمللی کالنشهر که سازمان ملل متحد آورده است ،کالنشهر یا مادرشهر به شهرهایی گفته میشود که
بيش از  1ميليون نفر جمعيت داشته باشند .ازاینرو با توجه به دیدگاه تعریف بينالمللی ،در ایران فقط شهر «تهران»
بهعنوان کالنشهر شناخته میشود .درعينحال ،همانطور که تعریف مفهوم شهر در کشورهای مختلف متفاوت
است ،تقسيمبندی انواع شهرها نيز برحسب ميزان فعاليتها ،ميزان جمعيتپذیری و حوزۀ نفوذ شهر در کشورهای
گوناگون با یکدیگر یکسان نيست؛ اما در ادبيات رایج کشور ایران ،اصطالح کالنشهر معادل مادر شهر 6است و به
شهرهایی اطالق می شود که حداقل یک ميليون نفر جمعيت داشته باشند ،واجد مرکزیتی اقتصادی و سياسی باشند و
در مقياس ناحيهای یا ملی از موقعيتی مرکزی برخوردار باشند« .کالنشهر» در ایران به شهری اطالق میشود که یک
ميليون نفر یا بيشتر جمعيت داشته باشد .تعریف کالنشهر را در سال  ،6917محمد سعيدیکيا ،وزیر وقت مسکن و
شهرسازی ،در شورای عالی شهرسازی و معماری اصالح کرد و طبق آن شهرهای با جمعيت بيش از  ۵33هزار

1

. Metropolis
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نفر کالنشهر محسوب میشوند .به دليل نداشتن تعریف حقوقی واحد از کالنشهر ،در ایران فقط شهرهای دارای
بيش از یک ميليون نفر می توانند از مزایای قانون ماليات بر ارزش افزوده بهرۀ بيشتری ببرند .با تصویب شورای عالی
شهرسازی و معماری ،شهرهای زیر یک ميليون نفر میتوانند بهصورت قانونی و رسمی کالنشهر شوند ،اما
نمی توانند از قانون ماليات بر ارزش افزوده بهرۀ بيشتری ببرند .در حال حاضر شهرهای تهران ،کرج ،خراسان
رضوی ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،فارس و مرکزی کالنشهرهای ایران محسوب میشوند (.)Sadeghi Ziazi, 2003
جدول  -6فهرست شهرهای ميليونی ایران بر اساس سرشماری 693۵
ردیف

جمعيت

شرح

-

733۴1۴73

جمعيت کل کشور

6

1197۵63

تهران

۴

997۴113

مشهد

9

۴۴49۴43

اصفهان

4

6379473

کرج

۵

6113336

شيراز

1

6779399

تبریز

7

693۴۵36

اهواز

1

6۴3۴۴19

قم

3

6319199

کرمانشاه

63

6343۵1۵

اروميه

(Source: (https://www.amar.org.ir

بر اساس آخرین ردهبندی آلودگی هوا ميان آلودهترین کشورهای جهان ،ایران در رده سی و سوم قرار گرفته و نسبت
به  9۴کشور آسيایی و آفریقایی دیگر کيفيت هوای بهتری دارد .بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال
 ،۴361هيچ یک از کشورهای اروپایی و آمریکایی در زمره  43کشور که حائز رتبه آلودهترین هوا هستند ،وجود
ندارند و سهم کشورهای آسيایی و آفریقایی نيز در این رتبهبندی تنها یک واحد اختالف دارد .کشور عربستان در این
رتبهبندی که بر اساس غلظت مهمترین آالینده هوای شهرها یعنی ذرات معلق با قطر کمتر از ۴ /۵ميکرون )(PM 2.5

صورت گرفته است ،در صدر کشورهای آلوده قرار دارد و پس از آن کشورهای قطر ،مصر ،بنگالدش ،موریتانی،
اوگاندا ،کویت ،نپال ،پاکستان و هندوستان به ترتيب آلودهترین کشورها به شمار میروند ( Abdollahi and Rezvani

.)Far, 2012
کشورهای بوتان ،اردن ،نيجریه ،ازبکستان ،بورکينافاسو ،اریتره و اتيوپی نيز هفت کشوری هستند که کيفيت هوای
آنها از تهران بهتر ارزیابی شده و در ردههای  94تا  43قرار دارند؛ اما اگر این ردهبندی قدری دقيقتر مورد تجزیه و
تحليل قرار گيرد ،خواهيم دید که ظاهر این مقایسه با باطن آن قدری متفاوت است .هر چند در ظاهر کشور ایران از
نظر ذرات معلق کوچکتر از  ۴ /۵ميکرون در رتبه بهتری نسبت به  9۴کشور آلوده جهان قرار گرفته است ،اما ميزان
توسعهیافتگی و پيشرفت صنعت در این  43کشور با یکدیگر متفاوت است .به عنوان مثال آلودهترین کشورهای این
ردهبندی در مناطق بيابانی قرار گرفتهاند و به عارضه طبيعی ریزگردها دچار هستند .از سوی دیگر تمام کشورهایی
که آلودگی کمتری نسبت به ایران دارند ،در زمره کمتر توسعهیافتهترین کشورهای جهان محسوب میشوند که بعضاً
حتی نام آنها هم شناخته شده نيست اما صرفاً از این جهت که در مناطق طبيعی پاکتری قرار گرفتهاند ،کيفيت
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هوای بهتری از نظر ميزان غلظت ذرات  PM 2.5دارند .در این ردهبندی چين تنها کشور توسعهیافته است که ضمن
فعاليتهای صنعتی وسيع ،شانزدهمين کشور آلوده شناخته شده است .هرچند کشورهای در حال توسعه دیگری نظير
امارات ،ایران و هندوستان نيز در این ردهبندی حضور دارند اما اغلب این کشورها از جمله  ۴6کشور آفریقایی در
این فهرست ،مراحل اوليه توسعه را طی میکنند(.)Olyaee Tayebi Shahi and Kamrani, 2016
پایگاه بينالمللی دیدهبانی آلودگی هوا -مستقر در سوئيس -کيفيت آسمان بيش از  9هزار شهر در  79کشور را مورد
سنجش قرار داده و فهرستی از شهرها و پایتخت های پاک و آلوده را منتشر کرده است .این رتبهبندی بر اساس
«ميانگين غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از  ۴ /۵ميکرون در هوا در سال  »۴361انجام و تهران بيست و سومين
پا یتخت آلوده معرفی شده است .اوضاع آلودگی تهران نسبت به گزارش قبلی این نهاد سوئيسی ،بهبود یافته است.
اسامی  4شهر پاک (بهترینها) و  4شهر بسيار آلوده ایران منتشر شده است( Olyaee Tayebi Shahi and Kamrani,

.)2016
دیدهبان سوئيسی کيفيت هوا در جهان که همهساله کشورها ،شهرها و پایتختهای جهان را بر اساس ميزان
شاخص آلودگی هوا رتبهبندی میکند ،پاکترین شهرهای ایران برای تنفس را معرفی کرد .پایگاه بينالمللی دیدهبانی
آلودگی هوای «ایر ویژوال» که بخشی از شرکت سوئيسی «آیکيو اِیر» است ،در تازهترین رتبهبندی خود در سال
 ۴361بهترین شهرهای ایران را که دارای پاکترین هوا بوده و از نظر شاخص کيفيت هوا بهترین شهرها برای زندگی
محسوب میش وند ،معرفی کرده است .این شهرها به ترتيب قروه ،واقع در استان کردستان ،تبریز ،سنندج و نهاوند
هستند که پاک ترین آسمان را در ميان شهرهای ایران دارند .در مقابل آلودهترین شهرهای ایران نيز در این گزارش به
ترتيب اندیمشک ،مشهد ،اصفهان و تهران معرفی شدهاند .شاخصی که در این رتبهبندی مبنا قرار گرفته ،مخربترین
آالینده هوا یعنی ذرات معلق با قطر کمتر از  ۴ /۵ميکرون است .دیدهبان سوئيسی کيفيت هوای  79کشور 9 ،هزار و
 3۵شهر در این کشورها و  1۴پایتخت را بررسی و به شکل جداگانه بر اساس ميانگين غلظت ذرات معلق کوچکتر
از  ۴ /۵ميکرون در طول سال ،رتبهبندی کرده است .بر اساس این گزارش ،آلودهترین پایتخت جهان در سال ۴361
شهر دهلینو ،پایتخت هند است .در مقابل رتبه پاکتری ن پایتخت نيز به ولينگتون ،پایتخت نيوزیلند اختصاص یافته
است .تهران در این گزارش رتبه  ۴9را در ميان  1۴پایتخت مورد بررسی از آن خود کرده و در واقع بيست و
سومين پایتخت آلوده جهان است .طبق این رتبهبندی بنگالدش آلودهترین کشور جهان و ایسلند پاکترین کشور
جهان با بهترین شاخص کيفيت هوا در سال  ۴361معرفی شدهاند .بر اساس این گزارش ،تهران در سال ۴361
ارتقای وضعيت پيدا کرده و ميزان ميانگين غلظت ذرات معلق آن از  94در سال  ۴367به  ۴1 /6ميکروگرم بر
مترمکعب کاهش یافته است(.)Faryadi, 2015
پایگاه بينالمللی دیدهبانی آلودگی هوای «ایر ویژوال» در این گزارش شهرها و کشورهایی که آلودهترین هوا را بر
مبنای ميانگين غلظت ذرات معلق کمتر از  ۴/۵ميکرون در  ۴361داشتند ،رتبهبندی کرده است .به گزارش گروه
اقتصاد بينالملل روزنامه «دنيای اقتصاد» بر اساس این رتبهبندی ،از ميان  93شهر دارای بدترین هوا در جهان۴۴ ،
شهر در هند واقع هستند و همچون سال گذشته دهلی بهعنوان آلودهترین پایتخت جهان معرفی شده است .در ميان
شهرهای ایران ،نخستين شهری که در این رتبهبندی به چشم میخورد اندیمشک است که با ميانگين  93/۴ميکروگرم
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بر مترمکعبی غلظت ذرات معلق کوچکتر از  ۴/۵ميکرون در سال  ،۴361در جایگاه  ۴93جهان قرار گرفته است.
جالب اینجاست تهران با ميانگين  ۴1/6ميکروگرمی ذرات کمتر از  ۴/۵ميکرون در هر مترمکعب از هوا طی سال
 ،۴361چهارمين آسمان ناپاک ایران را داشت ،سطحی که پایتخت ایران را در ردهبندی آلودهترین شهرهای جهان به
رده  474و در ردهبندی آلودهترین پایتختها به رده  ۴9رساند(.)Zohreh and Molody, 2009
بخش دیدهبانی آلودگی هوای شرکت سوئيسی «آیکيو اِیر» ،برترین شرکت کيفيت هوا در جهان که تکنولوژیهای
پيشگام در این حوزه ارائه میکند ،تازهترین گزارش آلودهترین شهرهای جهان را برای سال  ۴361منتشر کرد .در این
گزارش ،بر مبنای ميانگين غلظت ذرات کمتر از  ۴ /۵ميکرون سال  ،۴361تعداد  9هزار و  3۵شهر جهان رتبهبندی
شدهاند .در این رتبهبندی ،از دادههای ایستگاههای کنترل کيفيت هوای (دولتی ،خصوصی و نهادی) استفاده شده
است .بر اساس یافتههای این گزارش ،در  ۴361حدود  14درصد از شهرهای جهان ،از سطح مجاز ساالنه ذرات
آالینده (ذرات کمتر از  ۴ /۵ميکرون) تعيينشده توسط «سازمان تجارت جهانی» تجاوز کردند .سهم شهرهای تجاوز
کننده از استاندارد آالیندگی در خاورميانه و آفریقا  633درصد ،جنوب آسيا  33درصد ،جنوب شرقی آسيا  3۵درصد
و در شرق آسيا  13درصد بود .با توجه به اینکه بسياری از شهرها فاقد اطالعات بهروز کيفيت هوا هستند ،به نظر
میرسد تعداد شهرهای متجاوز از سطح مجاز ذرات کمتر از  ۴/۵ميکرون بيشتر باشد .در رتبهبندی آلودهترین
آسمانهای جهان که بر مبنای ميانگين غلظت ذرات کمتر از  ۴/۵ميکرون سال  ۴361تهيه شده است ،شهرهای
آسيایی ردههای ابتدایی را قبضه کردهاند .تمام  ۵3شهر نخست تنها از چهار کشور هند ،چين ،پاکستان و بنگالدش
هستند (پاکستان و بنگالدش در مجموع دارای سه سهم از  ۵3شهر) .در ميان  93شهری که باالترین آلودگی هوا را
در  ۴361داشتند نيز  ۴۴شهر در هند واقع هستند .شهر گوروگرام ،قطب تکنولوژی واقع در جنوب غربی دهلی که
شرکتهای بينالمللی همچون «اوبر» و «تریپادوایزر» در آن شعبه دارند ،با ميانگين  69۵ميکروگرمی ذرات کمتر از
 ۴ /۵ميکرون در هر متر مکعب ،آلودهترین شهر جهان در  ۴361لقب گرفت .رده دوم نيز متعلق به شهر قاضیآباد
هند با ميانگين  69۵/۴ميکروگرمی است .فيصلآباد با ميانگين  693ميکروگرمی سومين آسمان آلوده جهان را در
 ۴361داشت تا پاکستان نيز سهمی در سه شهر نخست داشته باشد .الهور پاکستان در رده  ،63دهلی (پایتخت هند)
در رده  66و داکا (پایتخت بنگالدش) در رده  67شهرهای شناخته شدهای هستند که در باالی این رتبهبندی قرار
دارند .در این رابطه ،چين تنها کشور دیگری است که در ميان  93شهر آلوده جهان سهم دارد ( ۵شهر)
(.)Gholizadeh, 2002
آمار آلودگی هوای شهرهای ایران نيز جالبتوجه است .در این رتبهبندی ،اولين شهر ایرانی ،اندیمشک خوزستان
است که با ميانگين  93/۴ميکروگرم ذرات کمتر از  ۴/۵ميکرون در یک متر مکعب هوا ،در جایگاه  ۴93آلودهترین
شهرهای جهان در  ۴361قرار گرفته است .مشهد با ميانگين  93 /1و اصفهان با ميانگين  ۴7/1نيز به ترتيب دومين و
سومين شهر آلوده ایران در  ۴361بودند .بر خالف تصورات ،تهران اما با ميانگين  ۴1/6ميکروگرمی ،در رده چهارم
آلودهترین شهرهای ایران قرار دارد .بر اساس آمارهای این گزارش ،با توجه به ميانگين  94ميکروگرمی سال ،۴367
آلودگی تهران در  ۴361کاهش قابلتوجه داشت .جالب اینجاست این سطح از آلودگی ،تهران را در رده 474
آلودهترین شهرهای جهان جای داده است (از ميان  9هزار و  3۵شهر) .در بخشی از این گزارش آلودهترین و
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پاکترین شهرها به تفکيک مناطق معرفی شدهاند .در این رابطه ،ایران به همراه هند ،پاکستان ،افغانستان ،بنگالدش،
نپال و سریالنکا بهعنوان  7کشور منطقه جنوب آسيا معرفی شدهاند .پاکترین شهرهایی که برای این منطقه معرفی
شدهاند ،همگی از ایران هستند که به ترتيب عبارتاند از :قروه با ميانگين  ،7/1تبریز با ميانگين  ،6۴/۴سنندج با
ميانگين  ،6۴/۵نهاوند با ميانگين  ،61/6زنجان با ميانگين  ،61/1ميبد با ميانگين  ،۴6/6آبدانان با ميانگين ،۴6/۴
هشتگرد با ميانگين  ،۴۴/6کرج با ميانگين  ۴۴/۴و سجزی با ميانگين .)Katozian, 1998( ۴۴/9
این رتبهبندی همچنين در دو سطح پایتختها و کشورهای جهان ارائه شده است 63 .پایتختی که باالترین آلودگی
هوا را در دنيا دارند همگی از آسيا هستند .دهلی با ميانگين بيش از  669ميکروگرمی ذرات آالینده کمتر از  ۴ /۵در
هر متر مکعب ،آلودهترین پایتخت جهان در  ۴361بود .پس از این شهر ،داکا (بنگالدش) ،کابل (افغانستان) و منامه
(بحرین) به ترتيب بهعنوان آلودهترین پایتختها در ردههای دوم تا چهارم ایستادهاند .تهران اما با ميانگين حدود ۴1
ميکروگرمی ذرات کمتر از  ۴ /۵ميکرون ،بيست و سومين پایتخت آلوده جهان در  ۴361بود (از ميان  1۴پایتخت
رتبهبندی شده) .در این رتبهبندی ،سارایوو (پایتخت بوسنی و هرزگوین) با ميانگين  91/4ميکروگرمی ذرات کمتر از
 ۴/۵ميکرون ،آلودهترین پایتخت اروپا است .لندن با ميانگين  6۴و واشنگتن با ميانگين  3 /۴به ترتيب در ردههای 41
و  ۵1جای دارند .در انتهای این رتبهبندی نيز ولينگتون (پایتخت نيوزیلند) با ميانگين  ،1اتاوا (پایتخت کانادا) با
ميانگين  1و استکهلم با ميانگين  1/1ميکروگرم ذرات کمتر از  ۴/۵ميکرون در هر متر مکعب ،به ترتيب بهعنوان
پاکترین پایتختهای جهان در  ۴361معرفی شدهاند(.)Kordoni, 2013
در ميان  63کشوری که باالترین آلودگی هوا را در جهان دارند نيز  3کشور آسيایی هستند .در رتبهبندی کشورها،
بنگالدش با ميانگين  ،37/6پاکستان با ميانگين  ،74/9هند با ميانگين  ،7۴/۵افغانستان با ميانگين  16/1و بحرین با
ميانگين  ۵3/1ميکروگرمی ذرات کمتر از  ۴/۵ميکرون در هر متر مکعب ،به ترتيب در ردههای اول تا پنجم قرار
دارند .در این رتبهبندی ایران با ميانگين  ۴۵ميکروگرمی در رده  ۴۵ایستاده است .بهعالوه ایسلند با  ،۵فنالند با 1/1
و استراليا با ميانگين  1 /1ميکروگرم ذرات کمتر از  ۴ /۵ميکرون به ترتيب پاکترین کشورهای جهان در ۴361
بودند.

امروزه آلودگی هوا یکی از بزرگترین ریسکهای محيطزیستی متوجه سالمت بشر است .بر اساس گزارش «سازمان
جهانی بهداشت» ،حدود  33درصد از جمعيت جهان هوای آلوده تنفس میکند .به این منوال ،ساالنه بيش از 7
ميليون مرگ ناشی از آلودگی هوا در جهان رخ میدهد .این در حالی است که نتایج بررسیهای «بانک جهانی» نشان
میدهد «آلودگی هوا» کشندهترین نوع آالیندهها و چهارمين عامل خطرناک برای مرگ زودهنگام در جهان است .بر
اساس برآوردهای این بانک ،مرگوميرهای ناشی از آلودگی هوا هزینه  ۴۴۵ميليارد دالری بر دوش اقتصاد جهانی
تحميل کرد (.)Kamali, 2015
بر اساس گزارش مرکز بيماری های جهانی ،آلودگی هوا ،هفتمين عامل مرگ در دنيا و هفتمين عامل خطر در ایران
است .سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که در سال  ۴36۴آلودگی هوای آزاد مناطق شهری و روستایی به
ایجاد  9/7ميليون مورد مرگ زودرس در دنيا انجاميده که حدود  11درصد از این موارد در کشورهایی با درآمد کم و
متوسط اتفاق افتاده است .همچنين ،در مجموع تعداد مرگ منتسب به آلودگی هوای آزاد و هوای داخل اماکن در
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سال حدود هفت ميليون نفر برآورد شده است .آلودگی هوا پيامدهای منفی اقتصادی شدیدی نيز دارد و ميزان
خسارت ناشی از مرگهای منتسب به آلودگی هوا در اتحادیه اروپا حدود  616ميليارد یورو برآورد شده است .در
بسياری از شهرهای بزرگ ایران ازجمله تهران ،کرج ،اصفهان ،مشهد ،تبریز ،اراک ،اهواز و شيراز غلظت بعضی از
آالیندههای هوا از استاندارده ای ملی به مراتب باالتر است .بر اساس برآوردها (با احتساب پدیده ریزگردها)،
جمعيتی بالغ بر  9۵ميليون نفر ،یعنی حدود نيمی از جمعيت کل کشور ،به نوعی در معرض یکی از انواع
آلودگیهای هوا قرار دارند .این مشکل نهتنها سالمت مردم را به خطر میاندازد ،بلکه به علت افزایش نياز به
خدمات مراقبتی ،بهداشتی و فوریتهای پزشکی که برای جمعيت تحت تأثير انجام میشود ،هزینههای سرباری را
نيز بر حوزه سالمت تحميل میکند(.)Golmohammadi & Yousefi, 2015
آلودگی هوا در قوانین ایران
قوانين و مقررات ناظر بر آلودگی هوا در ایران عبارتاند از:
بند الف  -قوانين
-6قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین قانونی است که در باالترین سطح مقررات ملی قرار دارد .این قانون از محيط زیست به عنوان
یک ثروت عمومی که به اندازه سالمتی و بهداشت یا تعليم و تربيت اهميت دارد ،یاد میکند .در این خصوص اصل
پنجاه قانون اساسی که یکی از کاملترین و گویاترین اصول حفاظت محيط زیست در کل ابعاد کشور محسوب
میگردد  ،محيط زیست سالم را به عنوان حق شهروندی مورد تصریح قرار داده است .مطابق اصل پنجاه قانون
اساسی در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حيات رو به رشدی
داشته باشند ،وظيفه عمومی تلقی میگردد ،از این رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن که با آلودگی محيط زیست یا
تخریب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است .این قانون پيامآور این مهم است که مسائل محيط زیستی
کامالً فرابخشی هستند و تمامی آحاد جامعه به خصوص سازمانها و دستگاهها هر یک به فراخور توان و کارایی
تشکيالت خود باید در حفظ و نگهداری از محيط زیست کوشا باشند(.)Lotfian and Nasri Fakhrdad, 2018
-۴سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران
دولت به موجب ماده  1۴قانون برنامه سوم توسعه ا قتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مکلف
گردیده است که در طول برنامه چهارم ،ميزان آلودگی هوای شهرهای تهران ،اهواز ،اراک ،تبریز ،مشهد ،شيراز ،کرج
و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محيط زیست کاهش دهد .مطابق بند ب ماده  11این
قانون به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصول  7۴و  1۵قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای تقليل
آالیندههای وارد به محيط زیست و تخریب آن صندوق ملی محيط زیست وابسته به سازمان حفاظت محيط زیست
را تأسيس کند .بند نوزدهم از سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه حفاظت از محيط زیست و احيای منابع طبيعی
را به عنوان یکی از اصول مورد نياز برای آمایش سرزمين اعالم مینماید(.)Lotfian and Nasri Fakhrdad, 2018
 -9قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 6913/63 /6۵
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ماده  694قانون برنامه پنج ساله پنجم به منظور حفاظت از محيط زیست ،راهکارهایی را ارائه نموده است .در بخش
محيط زیست هم چنين مواد قانونی دیگری با موضوعاتی مثل کاهش آلودگی هوا ،شناسایی کانونهای انتشار
ریزگردها و مهار آن ،کنترل و کاهش ميزان انتشار گازهای گلخانهای آمده است .با این حال هنوز حجم کم
اختصاص یافته به محيط زیست در برنامه پنجم توسعه کافی نيست و حتی همين حجم اختصاص یافته نيز شاخصی
از تحقق مالحظات محيط زیستی در برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در برگيرنده برنامههای بلند مدت
و جامع برای دستيابی به توسعه پایدار و درخور نيست(.)Mojabi & Esmaeilifard, 2016
-4قانون شهرداری مصوب 6994
قانون شهرداری ضمن بيان مقررات مربوط به شهر و شهرسازی در ابعاد مختلف ،به علت اهميت آلودگی هوا و
تأثيرات مخرب آن بر فضای شهری ،در کنار قواعد مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بخشی از دفتر
هفتم این قانون را به آلودگی هوا اختصاص داده است.
-۵قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست مصوب  69۵9/9/61و اصالحيه 6976/1/۴4
قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست در راستای جلوگيری از انواع آلودگیهای از جمله آلودگی هوا ،مبادرت به
هر عملی را که سبب آلودگی محيط زیست شود ،ممنوع اعالم نموده است که طبيعتاً قانونگذار با انتخاب این
واژگان ترک فعل را از حيطه ممنوعيتهای مسبب آلودگی خارج نموده و حيطه صالحيت ماده  3این قانون را در
اعمال محدودیت ،صرفاً منحصر به افعال مسبب آلودگی دانسته است .این قانون هم چنين بر انجام تحقيقات و
بررسیهای علمی و اقتصادی در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازی محيط زیست و جلوگيری از آلودگی و برهم
خوردن تعادل محيط زیست از جمله تغييراتی که در وضعيت خاک ،آب و هوا حادث میشود ،تأکيد دارد( Mojabi

.)& Esmaeilifard, 2016
قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست از جهت اهميت آلودگی هوا بر محيط ،آلودگیهای زیستمحيطی ایجاد شده
توسط کارخانجات و کارگاه ها را مورد توجه قرار داده و به بيان روند قانونی برخورد با این نوع از آلودگیها ،مطابق
مواد  66و  6۴میپردازد .ماده  66این قانون ،روند سخت گيرانهتری را نسبت به ماده  6۵قانون جلوگيری از آلودگی
هوا داشته است ،چرا که به موجب این قانون در صورت اخطار به مسئوالن یا صاحبان کارخانجات و کارگاهها جهت
رفع آلودگی طی مهلت مقرر و عدم توجه مسئولين ،از کار و فعاليتشان جلوگيری به عمل خواهد آمد و مهلت
اضافی در ماده  6۵قانون نحوه جلوگيری از هوا لحاظ نشده است(.)Mojabi & Esmaeilifard, 2016
-1قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 6974/۴/9
قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا در راستای تحقق اصل  ۵3قانون اساسی جمهوری اسالمی و در راستای
پاکسازی و حفاظت از هوا ایجاد شد و بدین منظور کليه واحدها و اشخاص را مکلف به رعایت این قانون نموده
است .این ق انون از شش فصل تشکيل شده است .قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا منابع آلوده کننده را به سه
دستهی وسایل نقليه موتوری ،کارخانجات ،کارگاهها ،نيروگاهها ،منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه طبقهبندی
نموده است و طی فصول دو ،سه و چهار مورد بررسی قرار داده است .این قانون به آلودگی هوا با رویهای سخت
گيرانه نگریسته و به منظور جلوگيری از آلودگی هوا و حفاظت از هوای پاک به طور کلی اقدام به هر عملی را که
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موجبات آلودگی هوا را موجب شود ،ممنوع اعالم نموده و به اعمال مجازات برای خاطيان پرداخته است و بدین
منظور فصل پنجم از این قانون را به مجازات متخلفين اختصاص داده است .در بعضی از مواد این قانون خالء ها و
نواقصی دیده می شود که به اختصار به یکی از این مواد در ذیل اشاره شده است .در ابتدای ماده  96از این قانون
عنوان شده است( :صاحبان و مسئوالن منابع تجاری و اماکن عمومی که برخالف ماده  ۴4این قانون موجبات آلودگی
هوا را فراهم نمایند و  )...که در قسمت اول بهتر بود از واژه کسانی که استفاده شود تا در مورد همه ،این قانون
صدق کند و راه گریز از قانون وجود نداشته باشد(.)Mojabi & Esmaeilifard, 2016
بند ب -آیيننامهها
-6آیيننامه اجرایی تبصره ماده  1قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 6971 /۴/64
مواد  66 ،۵و  ،6۴آیيننامه اجرایی تبصره ماده  1قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 6971 /۴/64
هيئتوزیران محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد ،مزایای گازسوز کردن وسایل نقليه و استفاده از بنزین بدون سرب و
وسایل نقليه عمومی با سوخت با حداقل ترکيبات آالینده را در راستای جلوگيری از آلودگی هوا مورد تأکيد قرار
داده است.
-۴آیيننامه اجرایی قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 6973/1/61
ماده  ۴این آیيننامه ،منابع آلودهکننده هوا غير از کارخانهها و کارگاههای موضوع آیيننامه اجرایی فصل سوم قانون را
به وسایل نقليه موتوری ،منابع تجاری ،خانگی و منابع متفرقه تقسيمبندی نموده است که فصول دوم و سوم به آن
پرداخته است.
-9آیيننامه اجرایی تبصره ماده  1آیيننامه نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 6916 /4 / ۵
این آیيننامه به منظور کاهش آلودگی هوا بر نحوه اعمال محدودیت و صدور مجوز تردد و چگونگی نظارت بر
اجرای محدودیتها و ساماندهی حملونقل شهری اشاره دارد .به موجب ماده  63این آیيننامه «کليه دستگاهها
موظف به گازسوز نمودن وسایل نقليهشان طی زمان مشخص میگردند» .همچنين این آیيننامه بهمنظور ساماندهی
حملونقل شهری تکاليفی برای وزارت نفت ،سازمان صداوسيما و موسسه تحقيقات و استانداردهای صنعتی ایران
مقرر نموده است(.)Muradhasel & Mazini, 2008
بند ج -مصوبات شورای عالی حفاظت محيط زیست و هيئتوزیران
-6مصوبات شورای عالی حفاظت محيط زیست
 مصوبه شماره  639شورای عالی حفاظت محيط زیست مصوب  :69۵۵/۵/1در این مصوبه اجرای استانداردها،تعيين انواع سوختهای مجاز ،شرایط و ضوابط مصرف سوخت مورد اشاره قرار گرفته است.
 مصوبه شماره  694شورای عالی حفاظت محيط زیست :این مصوبه قابليت اجرایی کمی داشته و در مواردی هم بهمصوبه  634شورای عالی حفاظت محيط زیست استناد کرده است که آن هم از قابليت اجرایی خوبی برخوردار نبوده
است.
 مصوبه شماره  69۵شورای عالی حفاظت محيط زیست :این مصوبه به نوعی تکميل کننده مصوبه شماره 694شورای عالی حفاظت از محيط زیست است.
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 مصوبه شماره  691شورای عالی حفاظت محيط زیست مصوبه شماره  691شورای عالی حفاظت محيط زیست مصوبه شماره  634شورای عالی حفاظت محيط زیست به استناد مفاد آیيننامه جلوگيری از آلودگی هوا ،مصوب6979/4/۴3
این مصوبه استانداردهایی را برای گازهای وسایل نقليه موتوری بنزینی تعيين میکند که این استانداردها برای تمام
وسایل نقليه موتوری بنزینی رعایت نمیشود(.)Muradhasel & Mazini, 2008
 مصوبه شماره  61۴شورای عالی حفاظت محيط زیست مصوب 6977/۵/۴7این مصوبه در اجرای بند ب تبصره  1۴قانون برنامه پنج ساله دوم و به منظور کاهش آلودگی هوای تهران مواردی
چون جلوگيری از تردد وسایل نقليه موتوری فاقد برگ معاینه فنی و وسایط دودزا ،جلوگيری از تردد خودروهای
فاقد کيت (بسته) و گاز استاندارد و رعایت استانداردهای مذکور برای مينیبوسها و اتوبوسهای دیزلی و
مينیبوسهای گازسوز و اتوبوسهای گازسوز را مورد تأکيد قرار داده است(.)Mashhadi, 1388
مصوبه شماره  61۵شورای عالی حفاظت محيط زیستمصوبه شماره  63۵شورای عالی حفاظت محيط زیست مصوب 6913/1/۴۵ مصوبه شماره  ۴43شورای عالی حفاظت محيط زیست  :6916/1/۴1این مصوبه تا حدودی موفق بوده است وناظر بر بند (د) ماده  634قانون برنامه سوم توسعه است و به نوعی اجرای این ماده را تسهيل میکند.
 تصویب نامه  6917/1/۴1با اصالحات بعدی مصوبات هيئتوزیران مصوبه هيئتوزیران مصوب  6913/3/۴6در مورد آلودگی هوا مصوبه هيئت وزیران در خصوص تفویض اختيارات دولت ناشی از تبصره  ۴ماده  6۵قانون نحوه جلوگيری ازآلودگی هوا مصوب  697۵مورخ 6977/1/9
 مصوبه هيئت وزیران در زمينه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران مورخ 6973 /۴/۴6 مصوبه هيئتوزیران در خصوص طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان مورخ 691۴/۴/61با بررسی قوانين ،مصوبات و آیيننامه های مختلف به منظور روشن نمودن موارد حقوقی موجود برای آلودگی هوا
متوجه می شویم ابزارها و ساز و کارهای اجرایی آن به طور دقيق و مشخص بيان نگردیده است و در بعد قوانين ملی
خالءهای حقوقی و اجرایی در خصوص آلودگی هوا مشهود است(.)Mahdizadeh, 1999
در واقع قانون گذار پس از جرم انگاری آلودگی هوا و برای تضمين عدم انحراف کنش گران از آن اقدام به وضع
کيفر مینماید .در حقوق ایران غالب ضمانت های کيفری مقابله با آلودگی هوا شامل کيفرهایی نظير جزای نقدی،
حبس ،جلوگيری از تردد وسيله نقليه و تعطيل واحد آالینده است.
الف -جزای نقدی :نقش بازدارندگی جزای نقدی نسبت به واحدهای آالیندهای که دارای درآمد و سود سرشاری
هستند بسيار کم است .به طوری که این دسته به راحتی از عهدهی پرداخت جرائم آلودگی برآمده و سپس با
سرشکن کردن این هزینهها بر عوامل توليد نظير مواد اوليه ،کارکنان و مصرفکنندگان به جبران آن میپردازند .عالوه
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بر این کيفر جزای نقدی مستقيماً به مقابله با آلودگی هوا برنمیخيزد و صرفاً به عنوان یک عامل بازدارنده میتواند
مطرح گردد(.)Mahdizadeh, 1999
ب -حبس :اصوالً کيفر حبس جایگاه چندانی در مورد ضمانتهای کيفری پيش بينی شده برای جرائم عليه محيط
زیست ندارند و معموالً به عنوان کيفر مشدده مورد استفاده قرار میگيرند .بر این اساس در سياست کيفری جمهوری
اسالمی ایران در برخورد با پدیدهی آلودگی هوا برخالف کيفر جزای نقدی سعی شده است از کيفر حبس کمتر
استفاده شود و در صورت استفاده اوالً ناظر به تکرار جرم و در مرحله تشدید مجازات بوده(برای مثال مواد  ۴3و 93
قانون نحوهی جلوگيری از آلودگی هوا) ثانياً ميزان حداقل و حداکثر آن پایين باشد ،ثالثاً با تصویب بندهای  6و ۴
قانون نحوهی وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  6979و سياست قوهی قضایيه مبنی بر
حبس زدایی و اعمال کيفرهای جایگزین حبس ،عمالً دادگاهها حکم به حبس در این گونه موارد را نمیدهند .آن را
تبدیل به کيفر جزای نقدی مینمایند(.)Mir Hosseini & Khamsipour, 2014
ج -جلوگيری از تردد وسيله نقليه آلوده کننده :وسایل نقليه مهمترین منبع آلودگی هوا در شهرها محسوب میشوند؛
بنابراین جلوگيری از تردد وسيله نقليه آالینده میتواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و از بين بردن منبع ضرر
داشته باشد .در واقع اعمال این کيفر د ر زمينه مقابله با آلودگی هوا برخالف جزای نقدی و حبس ،اثر مستقيم و قابل
توجهی در کاهش آلودگی هوا دارد و به جای مبارزه با علت ،با معلول مقابله میکند .خوشبختانه در حقوق ایران و
در قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا به این مسئله توجه شده است .با این حال از لحاظ پيگيری و صدور حکم و
اجراء ساز و کارهای قانونی آن از ضعفی اساسی رنج میبرند.
د -تعطيل واحد آالینده :کيفر تعطيل واحد آالینده نيز مشابه کيفر جلوگيری از تردد وسایل نقليه که نسبت به منابع
متحرک اعمال میشد ،نسبت به منابع ثابت آلودگی هوا اعمال میگردد .اعمال این کيفر اثر مهم و مستقيمی در
کاهش آلودگی هوا از منابع ثابت آلودگی نظير کارخانجات و کارگاههای آالینده دارد و با از بين بردن منبع ضرر
مستقيماً با آلودگی هوا مبارزه میکند .جرم به پدیدهای گفته میشود که در قانون به صراحت برای آن مجازات در
نظر گرفته شده باشد .پس در این باره نمیتوان بر اساس احساس یا برای برانگيختن هيجان مردم سخن گفت.
طبق ماده  111قانون مجازات اسالمی هر اقدامی که تهدید عليه بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده کردن
آب آشاميدنی یا توزیع آب آشاميدنی آلوده ،دفع غيربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد ،ریختن مواد
مسموم کننده در رودخانهها ،رها کردن زباله در خيابان ها و کشتار غيرمجاز دام ،استفاده غيرمجاز فاضالب خام یا
پساب تصفيه خانههای فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع است .مرتکبين نيز چنانچه طبق قوانين خاص
مشمول مجازات شدیدتری نباشند ،به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .در تبصره  ۴این قانون هم آمده :منظور
از آلودگی محيط زیست ،پخش یا آميختن مواد خارجی به آب ،هوا ،خاک یا زمين به ميزانی که کيفيت فيزیکی،
شيميایی یا بيولوژیک آن را به طوری که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا حتی آثار و ابنيه ضرر داشته باشد،
است(.)Mir Hosseini & Khamsipour, 2014
معاهدات بينالمللی مرتبط با آلودگی هوا
کنوانسيون وین در سال  631۵برای حفاظت از الیه ازن توال سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان تدوین
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گردید .این کنوانسيون را  ۴1کشور امضا کردند .اگر چه این کنوانسيون به طور عمده توسط کشورهای پيشرفته به
امضا رسيد و در برگيرنده هيچ اقدام کنترلی بينالمللی نبود با این همه یک نقطه عطف به شمار میرود .در حقيقت
این کنوانسيون نخستين موافقتنامه بينالمللی برای ایجاد زمينه همکاریهای علمی و فنی در جهت حفاظت از الیه
ازن است .این کنوانسيون زمينه تشکيل دومين ساختار حقوقی بين المللی برای اقدامات حفاظتی از الیه ازن
(مونترال) را به وجود آورد(.)Mashhadi, 2009
چند معاهده بينالمللی در ارتباط با آلودگی هوا
نام معاهده :کنوانسيون وین
تاریخ انعقاد ۴۴ :مارس 631۵
تاریخ عضویت ایران 9 :اکتبر 631۵
محل انعقاد :وین  -اتریش
کنوانسيون وین در سال  631۵برای حفاظت از الیه ازن توسط سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان تدوین
گردید .این کنوانسيون را  ۴1کشور امضا کردند .اگرچه این کنوانسيون به طور عمده توسط کشورهای پيشرفته به
امضا رسيد و در برگيرنده هيچ اقدام کنترل بينالمللی نبود با این همه یک نقطه عطف به شمار میرود .در حقيقت
این کنوانسيون نخستين موافقتنامه بينالمللی برای ایجاد زمينه همکاریهای علمی و فنی در جهت حفاظت از الیه
ازن است .این کنوانسيون زمينه تشکيل دومين ساختار حقوق بينالمللی برای اقدامات حفاظتی از الیه ازن (مونترال)
را به وجود آورد(.)Mashhadi, 2009
نام معاهده :پروتکل مونترال
تاریخ انعقاد 6۵ :سپتامبر 63۵7
تاریخ الزماالجرا شدن :یکم ژانویه 6313
تاریخ عضویت ایران 69 :اکتبر 6333
محل انعقاد :مونترال  -کانادا
دقيقاً دو سال پس از کنوانسيون وین ،طرح الحاقیِ مذاکره کننده بينالمللی برای بحث و تبادل نظر درباره تعهدات
محکمتر بينالمللی برای cfcها و حفاظت از الیه ازون در مونترال گرد هم آمدند .در حقيقت پروتکل مونترال ،به
عنوان مکمل کنوانسيون وین بوده و نخستين اقدامات کنترلی بينالمللی در مورد مواد از بين برنده الیه ازون
پيشبينیشده است .پروتکل مونترال اولين معاهده بينالمللی بود که تعهدات متفاوتی را برای کشورهای
درحالتوسعه و پيشرفته در نظر گرفت .این امر یک موفقيت مهم در صحنه بين المللی به شمار میرفت؛ زیرا شرایط
خاص کشورهای در حال توسعه را شناسایی و مورد توجه قرار داده است .بر اساس این پروتکل ابتدا کشورهای
پيشرفته ملزم به کاهش انتشار آنها به ميزان  ۵3درصد تا سال  ۴333شدند .همچنين به کشورهای در حال توسعه
یک فرصت  63ساله داده شده پروتکل مونترال تاکنون چندین بار اصالح و تعدیل شده است که تغييرات آن به شرح
زیر است.
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الحاقيه لندن( ،)6333الحاقيه کپنهاگ ( ،)633۴تطبيقات وین( )633۵و الحاقيههای مونترال( .)6337در کشور ما ایران
دفتر الیه ازن سازمان مجری ملی مربوط به حفاظت از الیه ازن در کشور است(.)Mirnia et al., 1995
نام معاهده :کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا (تغييرات اقليمی)
تاریخ انعقاد 3 :می 633۴
تاریخ الزم االجرا شدن ۴6 :مارس سال 6334
تاریخ عضویت ایران 61 :ژوئيه 6331
محل انعقاد :نيویورک  -امریکا
این کنوانسيون با هدف ثابت نگه داشتن مقدار گازهای گلخانهای در حدی که از تغييرات آب و هوایی که باعث
مختل شدن چرخههای طبيعی میشود جلوگيری کند ،تشکيل شد .این معاهده در هر کشور دارای یک مجری طرح
ملی است .در ایران دفتر طرح ملی تغييرات آب و هوایی ،این مسؤوليت را بر عهده داشته و با همکاری برنامه ملل
متحد و برنامه محيط زیست ،ملل متحد ،طرحهای مشترکی را در خصوص تغييرات آب و هوا انجام میدهد تاکنون
سه کنفرانس بينالمللی در زمينه نحوه اجرای تعهدات کنوانسيون تغييرات آب و هوا توسط کشورهای مختلف به
ترتيب در برلن سال  ،633۵در ژنو سال  6331و یکم الی یازدهم دسامبر  6337در کيوتو تشکيل شده است( Mirnia

.)et al., 1995
نام معاهده :پروتکل کيوتو
تاریخ انعقاد 63 :دسامبر 6337
تاریخ الزم االجرا شدن 33 :روز پس از تاریخ پذیرش این پروتکل توسط هر کشور
محل انعقاد :کيوتو  -ژاپن
در پروتکل کيوتو قيودات زمان بندی شده کمی ،برای کشورهای توسعه یافته صنعتی در قرن  ۴6به ویژه در دهههای
اول آن در جهت کاهش گازهای گلخانهای وضع شده است .به عبارتی ،تعيين اهداف کمی برای کاهش انتشار
گازهای گلخانهای در مدت زمانی مشخص محور اصلی این نشست را تشکيل میدهد .همچنين شناسایی سياستها
و اقدامات جهت دستيابی به این هدف و تداوم اجرای این تعهدات از دیگر محورهای این پروتکل بودند ( Mirnia

.)et al., 1995
قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا
 -1ماده  ۵۵از قانون شهرداری 1334/4/11
این ماده از قانون شهرداری یک سياست کلی را در مورد آلودگی در شهرها ارائه میدهد به طوری که از کليه اماکنی
که به نحوی از انحاء باعث آلودگی در شهرها میشود جلوگيری میکند ،همچنين چگونگی برخورد با چنين اماکنی
را در تبصرهای مجزا توضيح داده است.
-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست  13۵3/3/22و اصالحیه آن مصوب 1331/2/24
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قانون مادر در زمينه محيط زیست و به طور خاصتر آلودگی محيط زیست ،قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست
است که سازمان حفاظت محيط زیست به عنوان مهمترین نهاد مسئول در این زمينه مسئول و متولی اجرای این
قانون است .این قانون وظایف زیادی از جمله حفاظت ،پيشگيری و بررسی و تحقيق علمی و اقتصادی در زمينههای
مختلف محيط زیست و همچنين پيشنهاد ضوابط و معيارهایی برای جلوگيری از انواع آلودگیها بر عهده این سازمان
نهاده است .موضوعی که این ماده را به مسئله ما مرتبط میسازد در ماده  3این قانون بيان شده است بدین صورت
که اقدام به هر عملی را که موجبات آلودگی محيط زیست را فراهم نماید ممنوع گردیده است ( Lotfian and

.)Fakhrdavoud, 2018: 103
-3آییننامه جلوگیری از آلودگی هوا 13۵4/4/22
بر طبق این آیيننامه آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند آلودهکننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که
کيفيت آن را به طوری که مضر به حال انسان و یا سایر موجودات زنده یا گياهان و یا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
آلوده کننده هوا عبارت است از هر نوع ماده گازی ،بخار ،مایع و جامد و یا مجموعه و ترکيبی از آنها که در هوای
آزاد پخش و باعث آلودگی هوا شده و یا به آلودگی آن بيفزاید یا توليد بوی نامطبوع کند از قبيل دود ،دوده و ذرات
معلق و غيره( .بند ا و  ۴ماده  .)6بر اساس بند  1ماده  6مسئول آلودگی هر شخص حقيقی است که اداره یا تصدی
کارخانه و یا کارگاهی را خواه برای خود و خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگر به عهده دارد و یا
شخصاً عامل ایجاد آلودگی از طریق وسایل نقليه موتوری که پيش از استانداردهای مقرر ،دود و آلوده کنندههای
دیگر وارد هوای آزاد مینمایند ممنوع است .ماده  63در فصل پنجم آیيننامه مذکور به مقررات مختلفه میپردازد.
این آیيننامه یکی از مهمترین متون مرتبط با مسئوليت کارخانههای آلودهکننده (اشخاص حقوقی) است که مسئوليت
را بر متصدی یا مدیر کارخانه تحميل مینماید .همچنين کارخانجات و کارگاهها مکلف شدهاند پس از اعالم
سازمان ،مسئول مرتبط را کتباً با قيد اقامتگاه قانونی وی معرفی نمایند .این آیيننامه از اولين دستنوشتههای است که
به طور اخص به موضوع آلودگی هوا پرداخته است و زمينه را برای توجه به آن فراهم آورده است( Lotfian and

.)Fakhrdavoud, 2018: 103
 -4قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا1334/2/3-
این قانون جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از
آلودگیها تدوین شده ،بنابراین کليه دستگاهها و مؤسسات و کليه اشخاص حقيقی و حقوقی را موظف به رعایت قوانين
و مقررات موجود در آن مینماید .این قانون در  1فصل 9۵ ،ماده و  64تبصره بيان شده و دیدگاههای خود را به ترتيب
زیر ارائه مینماید .این قانون مهمترین منابع آلوده کننده هوا را :الف -وسایل نقليه موتوری ،ب -کارخانجات ،کارگاهها و
نيروگاهها و ج -منابع تجاری ،خانگی و منابع متفرقه ذکر میکند و در این چارچوب به بحثهای قانونی میپردازد:

 -6وسایل نقليه موتوری
این قانون کليه وسایل نقليه موتوری را ملزم به رعایت کردن حد مجاز مقرر آلودگی و داشتن گواهينامه مبنی بر
رعایت حد مجازهای تعيين شده مینماید و استفاده از وسایل نقليه موتوری که بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده
کننده دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع میکند(.)Lotfian and Fakhrdavoud, 2018: 103
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 -۴کارخانجات ،کارگاهها و نيروگاهها
مادههای  69و  64این قانون صریحاً بحث احداث و توسعه یا تغيير محل کارخانجات و کارگاهها و رعایت کردن
ضوابط و معيارهای سازمان حفاظت محيط زیست مربوطه را و همچنين وظائف سازمانهای مختلف را در این باره
ارائه مینماید .ماده  6۵این قانون ،سازمان حفاظت محيط زیست را مکلف به شناسایی کارخانجات ،کارگاهها و
نيروگاههای آلوده کننده محيط زیست مینماید که با تعيين نوع و ميزان آلودگی ،مهلت معين را برای رفع آلودگی
تعيين بنماید و حتی در این قانون شرایط حقوقی الزم به رئيس سازمان حفاظت محيط زیست در رابطه با تعطيلی
کارگاهها و کارخانجات که دارای خطر فوری هستند داده شده است .ج منابع تجاری ،خانگی و متفرقه :این قانون
پخش هر نوع آلودگی از طرف منابع تجاری ،خانگی و متفرقه در هوای آزاد را ممنوع دانسته و سازمان حفاظت
محيط زیست را مکلف به تعيين حد مجاز آلودگی این منابع نموده است .این قانون تمام منابع آلوده کننده را مکلف
به اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيری از انتشار آالیندههای مختلف در هوای آزاد مینماید و ترجيحاً استفاده از گاز
شهری را پيشنهاد مینماید( .)Abdullahi & Rezvani Far, 2012: 250در رابطه با هر یک از فصول این قانون
سازمانهای زی ربط عهدهدار وظایفی هستند که مختصراً توسط جدول زیر ارائه میشود:
جدول  -6حيطه وظایف سازمانهای مسئول اجرای قانون جلوگيری از آلودگی هوا
حيطه وظایف

مؤسسات

سازمانها،

دولتی و وزارتخانهها
تعيين حد مجاز خروجی وسایل نقليه موتوری کارخانجات ،کارگاهها ،نيروگاهها و منابع تجاری ،خانگی و متفرقه تهيه آیيننامههای اجرایی در رابطه با مادههای

سازمان حفاظت محيط

قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا تعيين استانداردهای موضوع هر ماده صدور پروانه بهرهبرداری برای کارگاهها و کارخانجات در صورت رعایت اصول و

زیست

ایجاد مراکز معاینه و آزمایش وسایل نقليه موتوری ساماندهی حمل و نقل شهری همکاری با سایر ارگانها منجمله سازمان حفاظت محيط زیست در رابطه با

وزارت کشور(شهرداری)

همکاری با سایر ارگانها در رابطه با ساماندهی حملونقل شهری تدوین آیيننامه اجرایی در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری با همکاری وزارت

نيروی انتظامی

مقررات زیست محيطی تعيين استاندارد هوای پاک تهيه طرح انتقال کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده محيط زیست با همکاری سازمانهای ذیربط.
وظایفی که قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا بر عهدهاش قرار داده است.
کشور
تشخيص مواقعی که آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که سالمت انسان و محيط زیست را به مخاطره اندازد.

وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی

تنظيم برنامهها و سياستها در جهت ایجاد محيط زیست مناسب اره رونوشت از جواز تأسيس کارخانجات و کارگاهها و نيروگاهها تأمين سوخت مناسبه،

وزارت صنایع

مناطق صنعتی و منابع تجاری و خانگی و متفرقه
تنظيم برنامهها و سياستها در جهت ایجاد محيط زیست مناسب اره رونوشت از جواز تأسيس کارخانجات و کارگاهها و نيروگاهها تأمين سوخت مناسبه،

وزارت

مسکن

مناطق صنعتی و منابع تجاری و خانگی و متفرقه

شهرسازی

تنظيم و اجرای برنامههای مناسب جهت تنویر افکار عمومی ،آموزش و قوانين و مقررات مسائل حفاظت محيط زیست

سازمان صدا و سيما

و

(Source: (https://doe.ir

 -۵آییننامه اجرایی تبصره ماده ( )۶قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا133۶/2/14-
این آیيننامه در اجرای تبصره ماده ( )1قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا بيان شده است که در  9فصل 64 ،ماده
و  66تبصره خالصه میشود .در فصل اول این آیيننامه عبارات و اصطالحات محدوده ممنوعه تردد ،ساعات
ممنوعه تردد و وسایل نقليه عمومی تعریف میگردد .شهرهای مشمول محدودیت و ممنوعيت تردد و همچنين
محدودهها و ساعات ممنوعه تردد و وسایل نقليه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زیست با شهرداریهای کشور یا
نيروی انتظامی و تصویب شورای هماهنگی استان مربوطه تعيين میشود.
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در فصل دوم به نحوه صدور مجوز تردد چگونگی نظارت بر اجرای محدودیتها پرداخته شده است .این آیيننامه
تردد انواع خودرو و موتور سيکلت را در محدودهها و ساعات ممنوعه را مستلزم دریافت مجوز تردد از شهرداری-
های کشور مینماید .در این رابطه شهرداریهای کشور مکلفاند که از طریق انتشار آگهی در رسانههای همگانی،
مردم را از محدودهها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نمایند و با همکاری نيروی انتظامی و با نصب تابلو از تردد وسایل
نقليه بدون مجوز جلوگيری و هشدارهای الزم را به عموم افراد بدهند(.)Abdullahi & Rezvani Far, 2012: 250
جدول  -۴حوزه وظایف قانونی نهادها و مؤسسات دولتی در ساماندهی حمل و نقل شهری
سازمانها ،مؤسسات دولتی

وظایف

و وزارتخانهها
تعيين راهکارهای مناسب در جهت غير متمرکز کردن خدمات اداری و بانکی همکاری با وزارت پست و تلگراف و تلفن به این منظور که دستگاههای دولتی

سازمان امور استخدامی

و مؤسسات عمومی درصدی از مراجعات ساالنه را با استفاده از شبکههای ارتباطی پست ،پست بانک ،مخابرات و یا شيوه مکاتبه به جای مراجعه،

کشور

ایجاد و گسترش امکانات حمل و نقل شهری به منظور تسهيل سفرهای روزانه با همکاری وزارت صنایع ،سازمان برنامه و بودجه و شهرداریهای کشور

وزارت کشور

موظف به پرداخت تسهيالت ویژه به شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی برای تقویت ظرفيت موجود ناوگان و همچنين به بخش خصوصی برای گازسوز یا

دولت

دوگانه سوز کردن یا گاز سوز کردن وسایل نقليه در اختيار خود

دستگاههای اجرایی ،نيروی

پاسخگویی کنند

دوگانه سوز کردن وسایل نقليه و یا استفاده از سوخت مناسب،
نظامی و انتظامی
اقدام به توليد و عرضه بنزین بدون سرب -همکاری با وزارت صنایع و شهرداری تهران در این رابطه که با برنامه زمان بندی شده اقدام به گازسوز کردن

وزارت نفت

بسترسازی و فرهنگسازی در جهت نمایاندن گازسوز کردن وسایل نقليه و استفاده از سوخت مناسب و آموزش مالحظات ایمنی مربوط به گازسوز کردن

سازمان صدا و سيما

وسایل نقليه موتوری متقاضيان بنماید
وسایل نقليه به عموم مردم
موسسه

تدوین استانداردهای گاز سوز کردن وسایل نقليه و ارائه آنها به مراجع ذیربط

تحقيقات

و

استاندارد ایران
استفاده از وسایل نقليه عمومی با سوخت با حداقل ترکيبات آالینده از قبيل اتوبوس گازسوز ،مترو و قطار شهری

شهرداریهای کشور

توليدکنندههای داخلی موتورسيکلتهای دو زمانه را مکلف به کاهش فروش ساالنه و جایگزینی آن با موتورسيکلتهای چهارزمانه پيماید.

وزارت صنایع

(Source: (https://doe.ir

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
قانون اساسی ایـران ،حـاوی اصولی است که به طور مستقيم و غير مستقيم به حفاظت از محيط زیست مربوط
میشود یا بـرای حـفاظت از آن قـابل استفاده و استناد است .اصل  ۵3قانون اساسی صریحترین حکم قانونگذار
اساسی در این زمـينه اسـت :در جـمهوری اسالمی ،حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن
حيات اجتماعی رو به رشـدی داشـته بـاشند ،وظيفه عمومی تلقی میگردد .از این رو ،فعاليتهای اقتصادی و غير
آنکه با آلودگی محيط زیست یـا تـخریب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است .در اصول دیگری از
قانون مزبور ،حـقوق اسـاسی آحـاد ملت تضمين و سياستگذاریهای مناسب برای تحقق و تأمين آن حقوق،
وظيفه حکومت دانسته شده اسـت .مـفاد این اصول چرخهای به وجود آوردهاند که از سویی پيشنياز تحقق بسياری
از حـقوق یـاد شـده «محيط زیست سالم» هستند و از سوی دیگر اعمال صحيح آن سياستها ،مآالً به حفظ محيط
زیست از خـرابی و آلودگی میانجامد .اهم اصول اشاره شده و احکامی که این اصول در بر دارند عبارتاند از :رفـع
فـقر و تبعيضات ناروا ،ایجاد امکانات عادالنه و رفاه برای همه ،برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تـغذیه و
مـسکن و کـار و بهداشت ،تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد ،ایجاد امنيت قـضایی عـادالنه برای همه،
تساوی عموم در برابر قانون و توسعه و تحکيم برادری اسالمی و تعاون عمومی بين همه مردم (بـندهای 64 ،6۴ ،3
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و  6۵از اصـل  ،)9مصون بودن حيثيت و جان اشخاص از تعرض (اصل  ،)۴۴تأمين خدمات بهداشتی و درمانی
(اصـل  ،)۴3مـمنوع بودن اعمال حقی که وسيله اضرار بـه دیـگری یـا تجاوز به منافع عمومی گردد (اصل  )43کـه
از آن در زبـان حقوقی به «منع سوء استفاده از حق» یاد میشود ،استوار کردن اقتصاد کشور بـرای تـأمين نيازهای
اساسی مردم از جمله خـوراک و بـهداشت و درمان و نـيز ریـشه کـن کردن فقر و محروميت ،برآوردن نيازهای
انـسان در جـریان رشد با حفظ آزادگی او و تأکيد بر افزایش توليدات کشاورزی ،دامی و صنعتی (اصـل  49و
بـندهای  6و  ،)3حمایت از مالکيت در بخشهای دولتی ،تعاونی و خـصوصی تا جایی که مـوجب رشـد و توسعه
اقتصادی کشور گردد و مـایه زیـان جامعه نشود (اصل  ،)44اداره انفال از جمله معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها
و سایر آبهای عمومی ،جنگلها و بـيشههای طبيعی ،بر طبق مصالح عـامه (اصـل  ،)4۵مـمنوع بودن سلب امـکان
کـسب و کار از دیگری به عـنوان اعـمال مالکيت نسبت به کسب و کارِ خود (اصل  ،)41حفظ حقوق عمومی و
گسترش و اجرای عدالت تـوسط دادگاههای دادگستری (اصل  )16و پشتيبانی از حقوق فردی و اجـتماعی و تـحقق
بخشيدن بـه عـدالت ،احـيای حقوق عامه و گسترش عـدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانين،
کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزیر مجرمين و اقدام مـناسب بـرای پيشگيری از وقوع جرم از سوی قوه
قـضایيه (اصـل  6۵1بـند  4 ،9 ،۴و .)۵
عـالوه بـر اصول مزبور ،قـوانين و آیيننامههای خاصی نيز برای حفاظت محيط زیست به تصویب مجلس
قانونگذاری کشور و هيئتوزیران رسيده کـه اهـم آنها عبارتاند از :قانون شکار و صيد مصوب 6941/9/61
(اصالحی سالهای  69۵9و  ،)697۵قـانون حـفاظت و بـهسازی مـحيط زیـست مصوب ( 69۵9/9/۴1اصالحی
 ،)6976قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  ،6974/۴/9قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب
 ،6974/1/64آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب مصوب  6979/۴/61و نيز فصل بيست و پنجم و ماده  133از فصل
بيست و ششم از قـانون مجازات اسالمی مصوب  .697۵/9/۴اگر قضات ،مفاد این تصویبنامهها و آیيننامههای
دولتی را مخالف تأمين هدف اصلی ،یعنی حفاظت از محيط زیست که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته،
تشخيص بدهند ،طبق اصل  673قـانون اسـاسی موظفاند از اجرای آن مقررات خودداری کنند .عالوه بر این ،در
صورت بروز واقعهای که حکم آن در قوانين مزبور بيان نشده یا برخورد با قوانينی که مفاد آنها دارای اجمال ،ابهام،
نقص و تناقض بـاشند ،قـضات میتوانند بنا به تجویز اصل  617قانون اساسی و ماده  9قانون آیين دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی (مصوب  ،)6973با استناد به قواعد فقهی بـا تـخریب و آلودگی محيط
زیست مقابله کـنند .از جـمله این قواعد میتوان به قاعدههای «ال ضرر» و «من له الغُنم» اشاره کرد.

نگاهی به سابقه قضایی ایران در این خصوص نشان میدهد که متأسفانه قوه قـضایيه کـشورمان ،علی رغم آنکه از
سـاز و کـار قانونی الزم و مناسب برای حمایت و حفاظت از محيط زیست برخوردار است ،تاکنون نتوانسته به
ایفای نقش قابل قبول در این زمينه که امروزه از بزرگترین دغدغههای بشری است ،توفيق یابد .گاهی دیده میشود
کـه قـضات محترم حداقل بهجای رعایت نص قانون در حفاظت از محيط زیست ،به دفاع از قوه مجریه که آلوده
کننده تحت امر آن بوده ،برخاسته و با این توجيه که نصب سيستم جلوگيری کننده از آلودگی محيط زیـست یـا
تغيير مـحل کارگاه ،به منبع مالی هنگفتی نياز دارد که خارج از توان دولت است یا تعطيلی کارخانه باعث بيکاری
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کارگران میشود و مشکالتی برای دولت به بار خواهد آورد ،برای مشتکی عنه قرار منع تـعقيب صـادر مـیکنند! به
عنوان مثال میتوان به نظر بازپرس دادسرای مياندوآب در صدور قرار منع تعقيب در رسيدگی به شکایت مـورخ
 6919/1/1اداره حـفاظت محيط زیست مياندوآب از مدیر عامل کارخانه قند مياندوآب اشاره کرد که مورد تـأیيد
دادسـتان نـيز قرار گرفته است .مشارٌاليه در جلسه رسيدگی به شکایت مزبور در تاریخ  691۵/4/61چنين استدالل
میکند که  ...جـلوگيری از آلودگی آب رودخانه زرینه رود به فرض صحت کامل ادعای اداره شاکی ،مستلزم صرف
هزینههای هـنگفت جهت تعبيه و نصب دستگاههای عـظيم تصفيه آب و  333جهت جلوگيری از ریزش فاضالب
هرگونه تأسيسات از جمله فاضالب بيمارستان عباسی و خانههای مسکونی واقع در اکناف رودخانه مذکور است...
که نه تنها از عهده کارخانه قند مياندوآب بلکه احتماالً از عهده دولت نيز خارج اسـت.
اطاله در دادرسی و صدور حکم نهایی و نيز تأخير در اجرای برخی احکام صادر در دعاوی زیست محيطی ،اشکال
دیگری است که نظام قضایی کشورمان با آن روبهرو است؛ حال آنکه به دليل اهميت امر ،قانونگذار رسـيدگی به
این گونه جرائم را ـ البته اگر در رابطه با تخریب محيط زیست و آلودگی آب باشد ـ فوری و خارج از نوبت مقرر
کرده است .در این باره ،پرونده های مربوط به آلودگی محيط زیست توسط صنایع شـيميایی پارچـين که با تخليه
مستقيم فاضالب آلوده به مواد شيميایی در رودخانه جاجرود ،موجبات آلودگی آب آن رودخانه را که اغلب به
مصارف کشاورزی منطقه میرسد ،فراهم میآورد و کارخانجات باتریسازی نيرو که با انـتشار سـرب حاصل از
فرایند توليد باتری ،در سطح وسيعی از هوای منطقه پاسداران تهران ،مقر یکی از واحدهای آن کارخانه ،موجب
آلودگی هوا میشد ،قابل ذکرند .سازمان حفاظت محيط زیست شکایت خود را از آن دو واحد که وابـسته بـه
سـازمان صنایع دفاع هستند به تـرتيب در سالهای  69۵1و  ،6916تـسليم مقامات ذیصالح دادگستری کرد ،اما
متأسفانه تا سال  697۵هيچ نتيجهای برای حل این معضل عاید نشده بود.
همچنين می توان از شـکایت اداره کـل حـفاظت محيط زیست استان تهران به شماره  636-937-۴763مورخ
 691۴/4/61از شـرکت صـنعتی ایران خودرو یاد کرد .این شکایت به دليل فعاليتهای بخش ریختهگری شرکت
مزبور که موجب آلودگی شدید هوا و مـاالً تـهدید جـدی سالمت ساکنان «شهرک دانشگاه» گردیده ،تسليم دادسرای
ناحيه  ۵تهران شـده و علیرغم گذشت حدود یک سال (تا زمان تحریر این مقاله) هنوز قرار یا حکم بدوی در این
باره صادر نـشده اسـت .مـورد دیگر پرونده شهر جدید پردیس است :اداره کل محيط زیست اسـتان تـهران از آقای
ک مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس واقع در شرق تهران که بزرگترین شهرک خاورميانه مـحسوب
میشود ،بـه دليل عدم نصب سيستم تصفيه فاضالب انسانی که منجر به آلودگی زمينهای زراعـی و مـنابع آبی اطراف
شده و خصوصاً اهالی دِه باغکميش را با نگرانی شدید مواجه کرده ،شکایتی در سال  6977تـسليم مـجتمع قـضایی
رسالت مستقر در بومهن میکند .سرانجام در  61اسفند  ،6913دادرس شعبه  1۴۵دادگاه عمومی وقت ،با صدور
حکم شـماره  ، 44۵7-44۵1ضـمن تبرئه مشتکی عنه به دليل عدم انتساب جرم ،وی را به نصب سيستم تصفيه
فـاضالب مـزبور مـحکوم می کند .با اعتراض محکومٌ عليه ،شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران نيز طـی
حـکم شماره  6۵96مورخ  6916/66/63نظر دادگاه بدوی را در مورد نصب سيستم تصفيه مورد تأیيد قرار مـیدهد،
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لکـن بـه مسئوليت مدیران فعلی شرکت مذکور نيز در همان رأی تأکيد میکند .متأسفانه طبق اظهار مسئول حقوقی
اداره کـل حـفاظت محيط زیست استان تهران تاکنون مفاد حکم مزبور به اجرا در نـيامده اسـت.
عـلیرغم آنکه قوه قضایيه ،حسب اصل  16و  6۵1قانون اساسی ،وظيفه حفظ حقوق عمومی ،احيای حقوق عامه و
نـظارت بـر حـسن اجرای قوانين را بر دوش دارد ،اما متأسفانه تاکنون در باب نظارت بر حسن اجـرای قـوانينی که
مربوط به حفاظت از محيط زیست میشود ،تالش درخوری نداشته است .از جمله مواد قانونی که نـظارت قـوه
قضایيه بر حسن اجرای آنها ،از آلودگیها محيط زیست بهطور قابل توجه خـواهد کـاست ،ماده ( 634بند  ۵از ج)
قانون برنامه سوم توسعه اسـت کـه بـر اساس آن ،هرگونه آلودن هوا توسط موتورسيکلتها و وسـایط نـقليه ،از
سال دوم برنامه ،جرم محسوب میشود و مجازات مرتکب ،پرداخت  ۵33هزار ریال بهعنوان جریمه اسـت کـه پس
از یک هفته مجدداً آن مـجازات ،در صـورت عدم تـعمير وسـيله ،قـابل اعمال خواهد بود .آلودن آب نيز وفق مـاده
 41از قـانون توزیع عادالنه آب (مصوب  6914 /6۴ / 61ممنوع است .همچنين طبق ماده  ۵۵قانون شهرداری
(مصوب  6994بـا اصـالحات بعدی) شهرداری باید از ایجاد تمام مـشاغل و کسبهایی که ایجاد مـزاحمت ،سـر و
صدا ،توليد دود یا عفونت یـا تـجمع حشرات و جانوران کند ،جلوگيری به عمل آورد .بند ()1ب از ماده  ۴۴قانون
حفاظت و بهرهبرداری از مـنابع آبـزی جمهوری اسالمی ایران (مصوب  )6974 / 31 /64ایـجاد هـرگونه آلودگی یا
انتشار بيماریهای مـسری و تخليه فاضالبهای صنعتی و هرگونه مواد آالینده را در آبهای تحت حاکميت ایران
که باعث خسارت به منابع آبزی شود جـرم تـلقی کرده است .مواد  111 ،117 ،111 ،114و  133قانون مجازات
اسـالمی نـيز تخریب تـاکستان و بـاغ مـيوه ،شبکههای آب و فاضالب ،قطع و از بـين بردن عمدی و برخالف
قانون درختان (موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز) ،هرگونه اقـدام عـليه بهداشت عمومی و نيز تخریب
محيط زیـست و مـنابع طـبيعی را جـرم و قـابل مجازات دانسته اسـت.

بـه عنوان مثال در مورداجرای به موقع قوانين و مقررات مربوط به احداث جایگاه و توليد و عرضه به موقع
سـوخت ،گـاز سـوز شدن وسایط نقليه عمومی اعم از اتوبوسها و مينیبوسها و نـيز تـوقف تـوليد و ورود
موتورسيکلتهای دو زمـانه که سهم بسزایی در آلودگی هوا دارند ،دست اندرکاران قضایی کشور نظارتی ندارند و
عمالً قوه مجریه را در این باره فعال مایشاء ساختهاند .در مقابل ،هنگامی که دیوان عالی هند بـا تعلل دولت در
اجرای مقررات مربوط به تبدیل سوخت وسایط نقليه عمومی از دیزل به گاز فشرده طبيعی6مواجه شد ،آن هم به
بهانه کمبود اعتبارات ،مهلت مناسبی برای اجرای این امر تعيين کـرد و بـا پایان یافتن مدت مزبور و صورت نيافتن
این تبدیل ،در اقدامی قاطع در مرحله اول ،تردد اتوبوسهای دیزلی(بالغ بر شش هزار دستگاه) را در سطح پایتخت
(دهلی) ،ممنوع ساخت و جریمه روزانه  ۵33روپيه (واحد پول هـند) را کـه پس از یک هفته به یک هزار روپيه
افزایش یافت ،برای صاحب ماشين متخلف در نظر گرفت؛ اقدامی که منجر به عملی شدن نهایی برنامه مزبور در
کـمتر از شـش ماه شد.
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