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 چکیده

ی گذشته حكومت بسیاری از  ها در طول دههاقتصاد و محیط زیست و همبستگی میان آن، ه اجتماعبه دلیل اهمیت سه مولف

مشی سیاست زیست محیطی ملی و راهكارهای ملی جهت  های خط كشورهای در حال توسعه روندی را به منظور اجرای برنامه

ای دارد و سعی دارد با استفاده از قوانین كیفری به حل هاین مقاله از آن جهت كه موضوعی بین رشتی پایدار آغاز كردند.  توسعه

هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق شود. معضالت شهر تهران یاری رساند پژوهشی كاربردی و بدیع محسوب می

قوق كیفری چگونه سوال اصلی مقاله این است كه حی. افراط یتراكم فروش تیریمدكیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق 

را كه برای تحلیل و بررسی  ای هی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟ فرضیافراط یتراكم فروش تیریمدتواند از طریق می

ی به توسعه پایدار شهر تهران افراط یتراكم فروش تیریمدتواند از طریق ایم این است كه حقوق كیفری میسوال فوق برگزیده

 تحلیلی – توصیفی صورت به اطالعات گردآوری شیوه و اهداف و موضوع به توجه با تحقیق این انجام وشریاری رساند. 

بر این اساس جمع  .باشد می حاضر موضوع خصوص در فقهای و حقوقدانان نظریات و قانونی متون بررسی طریق از و

 معتبر علمی درجه دارای مقاالت اینترنتی جویجست و داده یها هپایگا به مراجعه و ای كتابخانه صورت آوری اطالعات به

 روش .است اطالعاتی های بانک و برداری فیش صورت به اطالعات گردآوری ابزار .بود خواهد شده رسانی روز به و

 قرار بررسی مورد را موضوع متغیرهای كه شیوه بدین. بود خواهد استداللی و كیفی صورت به مقاله این در تحلیل و تجزیه

 گذار با و پرداخته موضوع مختلف ابعاد تبیین به نظامند صورت به شده گردآوری های داده تحلیل و توصیف ضمن و داده

 .یرندگ می قرار استدالل مورد ها داده، باشد باید آنچه به هست آنچه از
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 مقدمه 

 یربنایعبارت است از نسبت مساحت ز ی کهساختمان تراکم :دو معنا دارد یتراکم در اصطالح دانش شهرساز

به عوامل ، تراکم یبرا شودیم انیکه به درصد ب یمسکون نیوع طبقات( به کل مساحت زم)در مجمیساختمان

نرخ رشد ، ساکنان درآمد خانوار یاجتماع یفرهنگ هاییژگیو، و هوایی آب طیاز جمله شرا کنند؛یتوجه م یمتعدد

به  تیبت تعداد جمععبارت است از نس ی کهتیجمع تراکم .رهیو غ نیزم متیق، یو روان یبهداشت جمع، تیجمع

جایگزینی آپارتمان ای مسکونی کوچک و با تراکم باال به جای  کشور. یآن در مطالعات شهر اسیواحد سطح و مق

 رفتاری الگوی بر مستقیمی آثار که بوده ایران نوعی تهاجم به ساخت و کارکرد های شهری، ی دارای حیاطها هخان

نظریه و بحث تولید انبوه است.بر این اساس هرچه ، دی افزایش تراکمه است. یکی از توجیهات اقتصاگذاشت ساکنین

میزان تولید و ساخت بیشتر باشد هزینه ساخت تاسیسات شهری با صرفه تر خواهد بود. اما در پی افزایش تراکم 

آنگاه ساخت تاسیسات شهری جدید و در مقیاس کالن مقرون به صرفه ، چنانچه تاسیسات زیربنایی کفایت نکند

 نخواهد بود.

ردد و در ارتباط تنگاتنگی با رویکرد گ میو پس از آن باز  29۳3طرح موضوع فروش تراکم عمدتا به سال های 

 آن قانونی مباحث از فارغ -فروش تراکم اجتماعی و فرهنگی آن دوره قرار دارد. مخالفت ها با مسئله ، اقتصادی

شاید بتوان بحث اشراف را فرهنگی ترین حاشیه ، از این منظر همسایه در اسالم مرتبط است. حقوق مباحث با عمدتا

ظرفیت الزم جهت تاثیرگذاری و  یبحث تراکم فروشی به شمار آورد.امروزه تاکید بر مسئله اشراف در کالن شهرها

چرا که امروزه بحث در ، گذاری نسبت به مسئله تراکم فروشی را از دست داده استحساس نمودن مردم و سیاست

توان ها میتواند دالیل متعددی داشته باشد که از جمله آنه اشراف مانند گذشته اهمیت فرهنگی ندارد. این امر میبار

 (Valinejd torkmani et al., 2011ی شهری اشاره نمود)ها هبه مسئله تغییر کارکرد حیاط در زندگی خانواد

ر جهت رفع نیاز به کاالیی در جهت عرضه به بازر تراکم فروشی سبب تبدیل مسکن از محصولی د، در بعد اجتماعی

تحت عنوان بساز و بفروش با تخریب منزل های قدیمی بتوانند به سود کالنی دست  ای هشده است.هنگامی که عد

پیدا نمایند سسلسله وقایع جدید به وقوع خواهد پیوست که ضرورتا در جهت ایجاد خانه و محالت مناسب با 

قاضا برای دریافت مجوز ت سمت به را ها شهرداری یکی از دالیلی که پیش نخواد رفت. فرهنگ ایرانی اسالمی

 اساس بر ها شهرداری خودکفایی ضرورت موضوع، کشانده معماری و شهرسازی فروش تراکم از شورای عالی

 و وظایف مانجا برای، درآمدی منابع به ها شهرداری شد. با توجه به نیازبا می 29۳1 سال بودجه قانون تکلیف

ها الیف محوله از جمله حقوق پرسنل تا بسیاری از خدمات زیباسازی و پاکسازی خیابان و معابر که عهده آنتک

شهرداری ها جهت جبران کسری بودجه گرایش خاصی به درآمد حاصل از تخصیص سهم ، گذاشته شده است

عوارض مکتسب از ، تجاری و مسکونیحاصل از تغییر کاربری ها به خصوص تغییر کاربری باغات به کاربری 

 تراکم فروش از حاصل درآمد و وندش می شهر حریم داخل و بوده شهر امالکی که خارج از محدوده و حریم

 کنترل و مراقبت، حفاظت به موظف ها شهرداری اصوال که صورتی در. اند کرده پیدا ساختمانی تخلفات و ساختمان

 موجبات عمل در، مازاد تراکم فروش سیاست اتخاذ با تهران د شهرداری. در دهه هفتاشندبا می کواردی چنین

 تحلیل از بسیاری زبان به مسئله همین که آورد فراهم تهراندر  را سیاسی اقتصادی قدرتمند قشر یک گیری شکل



 313 ...تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در

 معیار با شهری به آن تبدیل چنین هم و تهران شهر تبدیل به یکی از موانع رشد پایدار اقتصاد، اقتصاد شهری گران

 (.Nozari and Rajab Doust, 2009)است شده جهانی های

وسعه شهری مطرح ت طرحهای و شهرسازی هایسیاست در حالی که تراکم ساختمانی صرفا به عنوان یک ابزار در

 تبعات، برخورد انتزاعی به این ابزار .به عنوان یک هدف وموضوع صرفا اقتصادی به آن نگریسته شده است، است

مدیریتی را همراه داشته است. آثار و  زیست محیطی و حتی سیاسی، کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، ی اقتصادیمنف

، در مقیاس ملی .ساختمانی در دو مقیاس ملی و محلی قابل بررسی است تبعات ناشی از تصمیم درخصوص تراکم

اثرات عمیق نظیرموارد فوق الذکر ، هرگونه تصمیم در رابطه با تراکم ساختمانی بصورت کالن اتخاذ شود چنانچه

است که از تراکم به عنوان صرفا یک ابزار  هاگیری گونه تصمیم مورد شهر تهران مثالی از این .ذاردگ میبرجای 

در مقیاس محلی نیز اثرات تصمیم در مورد تراکم ساختمانی  .گردید اقتصادی برای تامین درآمد شهرداری استفاده

محیط  ه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و کوتاه مدت برجامعه و کالبدهرگون. قابل تامی است

کیفیت ، تصمیمات تراکم در مقیاس محلی فرهنگی و زیست محیطی، عوارض اجتماعی .گذاردجای می مسکونی بر

سد معبرها و سایر  ،سایه اندازی، اشراف، دسترسی، هازندگی ساکنین را تحت الشعاع قرارمی دهدکه ایمنی ساختمان

تواند دارای نقاط فروش تراکم یا فروش تراکم مازاد ساختمانی از بعد نظری می اند. پدیدهاز آن جمله هامزاحمت

توجیه اقتصادی در ، شهر فشرده، نظریه شهر عمودی توان در تحققنکات مثبت این پدیده را می .مثبت و منفی باشد

افز ایش تولید مسکن و کسب درآمد برای ، حفظ اراضی کشاورزی، شهری ها و تجهیزاتیتامین زیرساخت

نیز قابل تامل هستند که از آن جمله  ای هعوارض چنین پدید، در مقابل (.Nodeh Farahani, 2013ست)ا شهرداردان

نابودی باغات و ، شهر بندی برهم زدن سازمان فضایی و استخوان، میتوان برهم زدن نظام تراکم جمعیتی شهر

اهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر در نتیجه بورس بازیو سوداگری زمین و مسکن و نیز تشدید مسائل فض

 اجتماعی وفرهنگی ساکنین محالت و واحدهای همسایگی را برشمرد.

اهمیت و  نشان از، ناشی از تصمیمات انتزاعی درخصوص تراکم ساختمانی در سالهای اخیر هایمسائل و چالش 

تراکم ساختمانی یک ابزار شهرسازیبرای مشارکت در  .های توسعه شهری استشهرها و سیاست ه مسائلجایگاه ویژ

 ید در راستای اصول ومعیارهای فوق الذکر به آن پرداخته شود . ضروریبا میخلق محیط مطلوب شهری است که 

اس ملی و محلی مورد توجه پیش بینی تبعات حاصل از تصمیمات در مقی ست تمام عوامل موثر بر آن همراه باا

تنش و چالش تراکم را ، تواند در آینده بحرانهریک از سایر مسائل شهری نیز می، قرارگیرد . درغیر اینصورت

. هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق تجربه کنند

تراکم  تیریمدتواند از طریق قاله این است که حقوق کیفری چگونه میاصلی مسوال  ی.افراط یتراکم فروش تیریمد

 شیوه و اهداف و موضوع به توجه با تحقیق این انجام ی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟روشافراط یفروش

 در هایفق و حقوقدانان نظریات و قانونی متون بررسی طریق از و تحلیلی - توصیفی صورت به اطالعات گردآوری

 به مراجعه و ای کتابخانه صورت جمع آوری اطالعات به بر این اساس .باشد می حاضر موضوع خصوص

 ابزار .بود خواهد شده رسانی روز به و معتبر علمی درجه دارای مقاالت اینترنتی جستجوی و داده یها هپایگا

  .است اطالعاتی های بانک و برداری فیش صورت به اطالعات گردآوری
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 وم شناسی و مبانی نظریمفه

 مشترک و کلی قواعد مطالعه به که است کیفری حقوق از ای شاخه عمومی جزای حقوق یا عمومی کیفری حقوق

 و مجازات انواع، آن عناصر و( جرم) بزه تحقق شروط، مجازات و جرم تعریف .پردازد می ها مجازات و جرایم

 در شده پذیرفته اصول بررسی همچنین و مجرمان سزادهی فهفلس و جنایی های پدیده شناسی علت، آنان مطلوبیت

 حقوق و عمومی کیفری حقوق .هستند عمومی کیفری حقوق موضوعات از علم این تاریخچه و کیفری حقوق

 گرایش در. است ژرمنی رومی حقوقی مکتب گرایش تعریف در کیفری حقوق علم شاخه دو اختصاصی کیفری

 حقوق پذیرفته اصول بیشتر چند هر. ندارد وجود کیفری حقوق در اشتقاقی نینچ ال کامن مکتب و آنگلوساکسون

 تعاریف با اصولی تفاوت معموالً خود بررسی مورد های پدیده از آن تعریف و هستند جهانشمول عمومی کیفری

 از)ایران اسالمی مجازات قانون ابتدایی مواد در عمومی کیفری حقوق قواعد از بخشی. ندارند ال کامن در موجود

 و جرائم کلیه بر حاکم عمومی اصول و قواعد از عمومی کیفری حقوق در کلی طور به. اند شده بیان( ۳1 تا 2 ماده

 گیرد. در می قرار تحلیل مورد خاص طور به جرمی هر اختصاصی کیفری حقوق در و شود می گفتگو ها مجازات

 (.Philosophy of Law, 1998)شود می گفتگو ازاتمج و، مجرم، جرم اصلی موضوع سه از عمومی کیفری حقوق

. اند شده پایداری بحث توجه کانون، خدمات و کاالها اصلی کننده توزیع و کننده مصرف عنوان به شهرها امروزه  

 شهرهای به حصول جهت هایی سیاست تدوین، شهرها در واقعی پایدار وضعیت یک به دستیابی منظور به بنابراین

 به تا و 2330 دهه طول در پایدار شهری توسعه عنوان تحت مهم ای همقول منظور همین به. نماید می ضروری پایدار

 تراکم و ترافیک مانند اساسی های چالش و مسائل جهان شهرهای از بسیاری در. است گرفته قرار توجه مورد امروز

 از بسیاری و آب آلودگی، صوتی آلودگی، زمین کاربری تغییر، سکنه از خالی و متروک های ساختمان، زمین

 که مشکالتی و مسائل به توجه با لذا. نندک می مطرح را شهرها پایداری موضوع دیگر محیطی زیست موضوعات

 شهر، انسانی پایدار توسعه به رسیدن برای و کرد توجه شهری پایدار توسعه اصول و ابعاد به باید دارند کالنشهرها

 فضایی بتوانند سالم و صحیح مدیریت با، شهری مدیران و شهرسازان، ریزان برنامه باید، شهری پایداری و پایدار

، شهروندان اسکان مانند مباحثی، کالنشهرها به رویه بی مهاجرت با طرفی از. کنند ایجاد مردم برای درخور و سالم

 بافت که دهد می رخ دلیل این به شهرها افقی گسترش از ای هعمد بخش. ودش می مطرح بیکاری و نشینی حاشیه

 و پاسخگوتر محیط درجستجوی ساکن اجتماع و نیست آن در ساکن جمعیت انتظارات و نیازها پاسخگوی موجود

، شهرها مرکزی نواحی تاریخی های بافت. است بنیان جدید بستری در را جدیدی ساخت انسان محیط تر مناسب

 و محیطی زیست لحاظ از که بافتی، شود می تهی اصلی تجمعی از و نبوده آن شهروندان انتظارات و نیاز پاسخگوی

 (.Heidarzadeh, 2003)است داده دست از را اقتصادی و اجتماعی پایداری اما، بوده پایدار اکولوژیکی

 در مشخص تعریف یک ارائه. است توسعه امور در مطالعات گسترده بسیار یها هجنب از پایدار شهری توسعه اندیشه

 مطالعات تاریخچه و اصول، مفاهیم بین از پایدار شهری توسعه معنی ودش می سعی اما، نیست ساده زیاد رابطه این

 این در بلکه، ودش مین مطرح تاریخی تحوالت با ارتباط در تنها پایدار شهری توسعه اندیشه. شود تشریح کاربردی

 و حجم ودش می باعث تحوالت به توجه. است مطرح نیز اجتماعی دانش و مختلف علوم خردمندانه توسعه رابطه

 گازهای، هوا آلودگی رفع و شناسایی علم جمله از یابد؛ افزایش شهری زیست محیط درباره موجود دانش کیفیت
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 زمینه در پیشرفت. وندش می مطرح رابطه این در قبیل این از دیگری موارد و هوا و آب جهانی تغییرات، ای هگلخان

 شد ذکر چه آن. یرندگ می صورت پایدار توسعه درباره مختلف تحقیقی کارهای ردستو کمک با نیز اجتماعی علوم

 چون علومی با و گرفته قرار مختلفی موضوعات و مفاهیم تأثیر تحت شهری توسعه بحث که است این دهنده نشان

 شکل اریخیت تحوالت با نیز اوقات بعضی و است برخاسته مقابله به تجربی و تئوری دانش و اقتصادی های سیاست

 استفاده به تشویق و زمین از استفاده در وری بهره معنی به شهری پایدار توسعه. است داده جهت تغییر یا گرفته

 و انرژی رویه بی مصرف، هوا شدن گرم همچون مسائلی با امروزه که این به توجه با. هاست ساختمان از مجدد

 انسان در ها ناهنجاری این بروز اصلی عوامل جز شهرها و هستیم وروبر ناپذیر تجدید منابع از بند و قید بی استفاده

 در. بگیریم پیش در مصرف و کارگیری به در را ای هفرامنطق و اصولی های گذاری سیاست باید، شندبا می طبیعت و

 فهومم قبول و عطوفت، فروتنی مدیون را خود پایداری که بود خواهند زیست قابل آتی های قرن در شهرهایی واقع

 در ویژه به، شهری مراکز در اقتصادی های فعالیت و رشد به رو پیوسته تمرکز و شهرها توسعه با. هستند قناعت

، شهرها پایداری به توجهی بی زیرا. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر شهری پایداری، افتهی هتوسع کمتر کشورهای

، زندگی کیفیت سطح کاهش، فقر و نابرابری: بیلق از، شهرها در موجود مشکالت و مسایل شد خواهد سبب

، بنابراین. یابد افزایش پیش از بیش، فساد و جرم و کاذب اشتغال و بیکاری، شهرها فیزیکی توسعة و مسکن وضعیت

 و پیرامون مناطق در بلکه، گذاشت خواهد منفی تأثیر شهرها بر، توسعه فرآیند در پایداری به توجهی بی تنها نه

 شهرها پایداری به توجه لزوم، امر این که داشت خواهد منفی تأثیرات نیز( روستاها)کوچک انسانی یها هگا سکونت

 (.Dusty, 2008)نماید می ضروری ای همنطق بهینه ریزی هبرنام و منطقه توسعة گرو در را

 فوق مؤلفه چهار ینب رابطه نوع و نحوه که است معیاری، زمین و جمعیت، فعالیت، ساختمان نسبت عنوان به تراکم

 با نباشد مقدور شهرها در افقی توسعه که هنگامی، شهری توسعه و رشد روند و روال در لذا و ندک می برقرار را

 باالتری سطح به نیاز خود به خودی جمعیتی و مسکونی، ساختمانی باالی های تراکم. ویمش می روبرو تراکم افزایش

 عدم صورت در که کندمی ایجاب را( درمانی، آموزشی، سبز افضای بتایی رو و گاز، برق، آب)زیربنایی خدمات از

 مواجه اختالل و نظمی بی، آشفتگی با را شهری حیات و زندگی آن دنبال به و تسهری سیستم، بینی پیش و تأمین

 حیات کل أن عواقب تردید بدون یابد ادامه تراکم افزایش برنامه بی و خودی به خود روند که صورتی در و کرده

 گاه و طبیعی، معمول امری، شهر طبیعی رشد روال در تراکم افزایش دیگر سوی از اما کرد خواهد تهدید را شهری

 جویی صرفه مکانیزم مبنای بر ها دسترسی و خدماتی هایهزینه در جویی صرفه معنی به باالتر تراکم. است ضروری

، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی پارامترهای مجموعه که میزانی به و حدی تا حال هر به و بوده تجمع و مقیاس از ناشی

 و نبوده آن از جلوگیری و توقف به قادر نیرویی هیچ و یافته تداوم دهند اجازه أن امثال و محیطی زیست و فرهنگی

سازد  قادر می گیری تعریف نمود. این سیستم ما را توان به عنوان معیار یا یک سیستم اندازه راکم را میت .بود نخواهد

مقدار زیربنای ممکن در سطح معینی از زمین را محاسبه کنیم و حاصل آن را به عنوان ، تا با یک الگوی ریاضی ساده

 (.Mahdizadeh, 2005در نظر بگیریم) یتراکم ساختمان

 :تراکم در اصطالح دانش شهرسازی دو معنا دارد

 واحد سطح و مقیاس آن در مطالعات شهری کشور.تراکم جمعیتی: عبارت است از نسبت تعداد جمعیت به  .2
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تراکم ساختمانی: عبارت است از نسبت مساحت زیربنای ساختمانی )در مجموع طبقات( به کل مساحت زمین  .1

، هوایی و کنند؛ از جمله شرایط آببه عوامل متعددی توجه می، شود برای تراکممسکونی که به درصد بیان می

قیمت زمین و ، بهداشت جمعی و روانی، نرخ رشد جمعیت، ساکنان درآمد خانوار های فرهنگی اجتماعیویژگی

 (.Mahdizadeh, 2002غیره)

گرا هستند که به بررسی  های واقع دسته اول نظریه، اند های مربوط به موضوع تراکم در دو دسته قابل تقسیم نظریه

های مناسب  های هنجارگرا به تراکم نظریه، ته دومدس، پردازند های ساختمانی می نقش عوامل موجود در تعیین تراکم

 (.Nodeh Farahani, 2014: 34)ساختمانی نگاهی آرمانی دارند

 در موضوع تراکم گرا های واقع نظریه -1

ترین نظریات  اشاره نمود. این نظریه از کهن، های شهری برگس توان به نظریه شیب و برزن گرا می های واقع از نظریه

فرایند پخشایشی ، م شناختی اجتماعی است. وجه بارز آن اعتقاد به این نکته است که در گسترش شهرمبتنی بر بو

کند و مکان سکونت و اشتغال افراد ساکن را تغییر  تقسیم می، ها را جابجا نموده دهد که افراد و گروه روی می

های شهری  و جانشینی از طریق برزنتازش ، دهد. او معتقد است که فرایند مکان گزینی تحت سه مسیر چیرگی می

یابد. این فرایند را فرایند بازار  شوند( وقوع می گیری می هایی که توسط شرایط عرضه تاریخی تصمیم )مکان

. توان به شمار آورد خصوصی برای تخصیص زمین و مسکن و رقابت برای کاربرد زمین را رقابت اقتصادی می

شود. بیشترین تراکم یا شدت  از مرکز شهر از شدت استفاده از زمین کاسته میبرگس معتقد است که با فاصله گرفتن 

 (.Mozayanni, 2002)از زمین در مرکز شهر خواهد بود استفاده

فرایند توسعه تدریجی و شبکه حمل و نقل ، همرهویت از دیگر نظریه پردازانی است که به نقش شرایط طبیعی

ساخت شهر به صورت ، زد و معتقد است که در نتیجه تأثیر این سه عاملپردا گیری ساخت شهر می شعاعی در شکل

شود تا نوع کاربری و شدت  گیری ساخت شهر موجب می یابد. عامل طبیعی در مراحل اولیه شکل قطاعی توسعه می

ی تر برا های مناسب های طبیعی و جغرافیایی از یکدیگر تفکیک شوند و مکان استفاده از زمین بر اساس تفاوت

تر برای استفاده مسکن اقشار کم درآمد و یا کارگاهی استفاده شود. در نهایت این  های ویالیی و نامناسب کاربری

کنند و در نتیجه اراضی با قیمت باالتر برای  تأثیر خود را بر روی تقاضا و قیمت زمین منعکس می، عوامل

های  ای به نقش تغییر صرفه در نظریه ساخت چند هسته شود )همان(. هریس و المن تر انتخاب می های متراکم استفاده

پردازند و معتقدند که تحت تأثیر تحوالت صورت گرفته در  ناشی از تراکم و هزینه حمل و نقل در طول زمان می

شدت استفاده از زمین و تراکم ساختمانی از اطراف مرکز شهر به ، های ناشی از تراکم های حمل و نقل و صرفه هزینه

 (.Kamanroudy, 2013)یابد ی که از دسترسی باالتری برخوردارند انتقال مینقاط

 در موضوع تراکمهای هنجارگرا  نظریه -2

ی افقی شهرها تأکید  بندی نمود. در رویکرد اول بر توسعه توان در سه رویکرد دسته  های هنجارگرا را می نظریه

گردد. در رویکرد دوم توسعه عمودی شهر  مانی پیشنهاد میهای پایین جمعیتی و ساخت تراکم، شود و در نتیجه می

جویی در مصرف انرژی و حفاظت از  صرفه، شود تا از این طریق بتوان به کارایی عملکردهای شهری پیشنهاد می
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توان تلفیقی از دو رویکرد فوق تلقی نمود که به توزیع مناسب تراکم  محیط زیست کمک نمود. رویکرد سوم را می

اقتصادی و زیست محیطی امکانپذیر گردد. برخی ، شهر معتقد است تا دستیابی به اهداف توسعه اجتماعیدر سطح 

نظریه شهر عمودی ، نظریه شکل خوب شهر لینچ، اند از: نظریه شهر گسترده فرانک لوید رایت ها عبارت از این نظریه

نظریه مواضع ، یه عدم تمرکز متمرکزنظر، نظریه شهر فشرده، نظریه شهر معاصر لوکوربوزیه، پائولرسولری

 (.2939، )قربانیتلفیقی

 زیست محیط شهرنشینی برتأثیرات  -3

مرتبط با هم   نظریه  سه  طور جداگانه در زیست در حد جزئی و به  برخی از اثرات احتمالی شهرنشینی بر روی محیط

ی دیگر نیز بر  دو نظریه، طح ملی تمرکز داردس  در  اثرات  بر، ی نخست نظریه  .اند مورد بحث و بررسی قرار گرفته

 ,.Ibidشود) ها ارائه می توضیح اندکی در مورد هـر یـک از این نظریه، ادامه درکنند.  سطح شهر اشاره می  اثرات در

2004: 86.) 

 نوسازی بوم شناختی  ی نـظریه-4

و  هلند، ویژه آلمان به، وپای غربیاز کشورهای ار  کوچکی  میالدی در گروه 2330ی  این نظریه در اوایل دهه

از هلند  پی.جی.مول آرتور، از آلمان  ژانـیک  مـارتین  همچونعلوم اجتماعی  دانشمندانانگلستان توسعه یافته است. 

، ی نوسازی بوم شناختی نظریه هدفاند.  توجهی در تدوین این نظریه داشته  قابل  سهم،  از بریتانیا و جوزف مورفی

هدف کلی مطالعات انجام  های زیـست مـحیطی است. صنعتی با بحران  جوامع  ی مقابله  یل چگونگیو تحل تجزیه

 درریزی شده(  زیست محیطی)موجود و برنامه تعدیالت بر، نوسازی زیست محیطی  سنتی  ی شده در راستای نظریه

یاسی برای حـفاظت از پایـگاه های س چنین گفتمان اجتماعی و هم- نهادی  های طرح،  های اجتماعی اثر فعالیت

 بر بلکه، نوسازی اقتصادی بـوم شناختی نه تنها بر  نـوسازی  ی نـظریه بنابراین، است متمرکز، مـعیشتی جوامع

 محققانیک فرآیند تحول اجتماعی است.  شهرنشینی، نظریه  این  در.  نهادی نیز تأکید دارد -های اجتماعی دگرگونی

، از مراحل پایین تـوسعه تـا مراحل میانی توسعه  ست  مشکالت زیست محیطی ممکنکنند کـه  اسـتدالل مـی

 جـوامعی، عنوان مثال بهتواند چنین مشکالتی را به حداقل برساند.  می،  تر بیش  نوسازی،  حال این باافزایش یابند. 

  اثرات  دنبال از بین بردن هب، کنند اهمیت پایداری محیط زیست سوق پیـدا می  به  بخشیدن  کـه بـه سوی تحقق

  شهری و تـغییر جـهت بـه تراکم، های تکنولوژیکی در اثر نوآوری، مخرب زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی

 (.Gorbani et al., 2011) هستند، دانش و خدمات بر مبتنیصنایع   سمت

 زیست به شهر   ی تحول محیط نظریه -5

 تحتای که شهرها  محیطی های زیـست چـالش  کـه  گویی به این پرسش است سخقدرتمندی جهت پا  ابزاراین نظریه 

ها را  شهری و تکامل آن-زیـست مـحیطی  مـسائل  انواع، طور عمده این نظریه به ؟اند کدام، گیرند ها قرار می آن تأثیر

  کنند مـی ادعـا، (2330)ورسـونگسگرانان و  مک، ( 1002) گرانان و همکاران مکدهد.  مورد بحث و بررسی قرار می

نـتیجه مـسائل  درشوند.  تنظیم منابع می  در  تر منجر به پراکندگی و تأخیر بیش  شهری- که فشارهای محیط زیست

  مراحل پایینی (.McGranan et al., 2001) اند متفاوت  ی اقتصادی شهری در مراحل مختلف توسعه -محیطی زیست
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آب سالم و بهداشت نامناسب(   ی عرضه  مربوط به فقر)کمبود  محیطی زیست  مشکالتاوقـات بـا   تر بـیش،  توسعه

  در  ثروت افزایشکنند.  به تدریج فروکش می  مشکالت  این، افزایش سطوح درآمدی با، ایـن حـال بااست.  مواجه

صنعتی قابل توجهی همانند های  منجر به ایجاد آلودگی  کههای تولیدی  در فعالیت  افزایش  بـا  تر بـیش، شـهرها

  زیست  مقررات  در  در شهرهای ثروتمند به علت بهبود  مشکالتی  چنیناست.  هـمراه، شود آلودگی آب و هوا مـی

های  مصرفی و شیوه الگوهاییابند.  می کاهش، در اقتصاد  ساختاری  تـکنولوژیکی و تـغییرات پیـشرفت،  محیطی

  تر تر به سمت استفاده از منابع بیش بـیش،  تر پایـین  درآمـد  یسه با شهرهای بازندگی در شهرهای ثروتمند در مقا

عبارت  به ؛تر بـا مـسائل زیست محیطی مربوط به مصرف مواجه هستند بیش  ثروتمند  شهرهای  بنابراین،  دارند  تمایل

  ونقل و مصرف منابع حمل، شهریهای  برای زیرساخت تـقاضا، گرایند شهرهایی که به ثروتمند شدن مـی در، دیگر

 دارای، چون مصرف انرژی و انتشار ناشی از آن هم، مسائل مـربوط بـه مصرف، نتیجه دریابد.  شخصی افزایش می

 (.Gholami et al., 2012شوند) اهـمیت مـی

 ایران کالنشهرهای

 و مرکزی شهر یک از معموالً شهر کالن. رود می کار به پرجمعیت و بزرگ شهرهای دربارۀ که است عنوانی شهر کالن

 اهمیت از معموالً شهرها کالن . شود می گفته هم مادرشهر، شهر کالن به. است  شده تشکیل اقماری شهر تعدادی

 محسوب کشور هر تجاری و اقتصادی مهم مراکز از و برخوردارند فراوانی فرهنگی و بازرگانی، اقتصادی، سیاسی

 پذیرای هم دلیل همین  به دارند؛ بسیاری گردشگری و آموزشی، فرهنگی، یورزش امکانات همچنین. شوند می

 .هستند کشورها و شهرها دیگر گردشگرهای

 که شود می گفته شهرهایی به مادرشهر یا شهر کالن، شهر که سازمان ملل متحد آورده است المللی کالن در تعریف بین

« تهران»در ایران فقط شهر ، المللی رو با توجه به دیدگاه تعریف بین این میلیون نفر جمعیت داشته باشند. از 3 از بیش

، که تعریف مفهوم شهر در کشورهای مختلف متفاوت است طور همان، حال شود. درعین شهر شناخته می نوان کالنع به

پذیری و حوزۀ نفوذ شهر در کشورهای گوناگون  میزان جمعیت، ها بندی انواع شهرها نیز برحسب میزان فعالیت تقسیم

است و به شهرهایی  2شهر معادل مادرشهر الح کالناصط، اما در ادبیات رایج کشور ایران ؛با یکدیگر یکسان نیست

واجد مرکزیتی اقتصادی و سیاسی باشند و در مقیاس ، شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشند اطالق می

شود که یک میلیون نفر  در ایران به شهری اطالق می« شهر کالن» ای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشند. ناحیه

، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، کیا محمد سعیدی، 2937شهر را در سال  بیشتر جمعیت داشته باشد. تعریف کالنیا 

 شهر کالن هزار نفر ۰00 در شورای عالی شهرسازی و معماری اصالح کرد و طبق آن شهرهای با جمعیت بیش از

ران فقط شهرهای دارای بیش از یک در ای، شهر دلیل نداشتن تعریف حقوقی واحد از کالن . بهشوند می محسوب

توانند از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهرۀ بیشتری ببرند. با تصویب شورای عالی شهرسازی  میلیون نفر می

توانند از قانون  اما نمی، شهر شوند صورت قانونی و رسمی کالن توانند به شهرهای زیر یک میلیون نفر می، و معماری
                                                                                                                                                               
1. Metropolis  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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آذربایجان ، اصفهان، خراسان رضوی، کرج، تهران ش افزوده بهرۀ بیشتری ببرند. درحال حاضر شهرهایمالیات بر ارز

 .شوند می محسوب شهرهای ایران مرکزی کالن و فارس، شرقی

 1335 یسرشماربر اساس  ایران شهرهای میلیونیفهرست : 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 1335 یایران بر اساس سرشمار یلیونیم یفهرست شهرها: 1نمودار 

Source: (Research findings( 

در جهان را دارد. در  ینینرخ شهرنش ترین یعسر یران. در واقع ارود یم یشبه پ یراندر ا ییبا سرعت باال ینیشهرنش

ین شهرنش یرانا یتدرصد از جمع ۰/۳۰، 1020. در کردند یم یزندگ یدر مناطق شهر یرانیاناز ا یمیکمتر از ن 2330

 3میالدی ایران دارای  1020در سال . یددرصد خواهد رس 3/77به  1090آمار در سال  ینکه ا شدند یم محسوب

ترین شهر  یتجمعخواهد رسید. تهران پر  3این تعداد به  1090شهر با جمعیتی باالتر از یک میلیون نفر بود. در سال 

ت بعدی یعنی مشهد بود. در میلیون نفر ساکن داشت که سه برابر شهر پر جمعی 0/7 1020کشور است که در سال 

میلیون نفر خواهد رسید و از هر ده نفر ایرانی شهرنشین یک نفر در تهران زندگی خواهد  3جمعیت تهران به  1090

درصد  0/93رود شهر کرج با افزایش جمعیت خواهند داشت اما انتظار می 1090کرد. تمامی شهرهای بزرگ ایران تا 

باالترین نرخ  بعد از کرج شهرهای ارومیه و مشهد یت را به خود اختصاص دهد.رشد بیشترین مقدار افزایش جمع

 ، (Euromonitor International,2016: Iran in 2030: The Future Demographicخواهند داشت) 1090رشد را تا 

 ردیف جمعیت شرح

 - 7331۳170 جمعیت کل کشور

 2 3397۰20 تهران

 1 9971۳۳0 مشهد

 9 1109103 اصفهان

 0 2379070 کرج

 ۰ 23۳3002 شیراز

 ۳ 2779099 تبریز

 7 2901۰32 اهواز

 3 2131139 قم

 3 2039399 کرمانشاه

 20 2000۰۳۰ ارومیه
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 Source: Report of the EuroMonitor  : آینده شهرهای میلیونی ایران1نقشه 

 رود. جمعیت جهان نیز به شمار می میلیون نفر است که هفدهمین کشور پر 0/73یزی در حدود معیت کشورمان چج

ت قرار دارد و پس سنفر در مکان نخ ۰20هزار و  797میلیون و  3با  تهران شهر، 3۰بر اساس نتایج سرشماری سال 

در  103هزار و  109میلیون و  1ز با نی اصفهان شهر کالن نفر قرار دارد. ۳۳0هزار و  971میلیون و  9با  مشهد از آن

نفر در رده  2هزار و  3۳3نیز با یک میلیون و  شیراز نیز در رتبه چهارم است. شهر کرج مکان سوم قرار داشته و

 بر کرمانشاه و ارومیه، قم، اهواز شهرهای نفر در مکان ششم قرار دارد. 99هزار و  779با یک میلیون و  تبریز پنجم و

 ، (Gholami et al, 1394: 95ای بعدی از لحاظ جمعیت قرار دارند)همکان در کشور 3۰ سال رشماریس نتایج اساس

 
 تهران: شهر 2نقشه 

Source: (http://www.maphill.com( 

ترین و  بزرگ، نفر جمعیت 3397۰20تهران پایتخت ایران و نیز مرکز استان تهران است. تهران همچنین با 

سومین شهر ، شود. تهران به لحاظ جمعیتی دومین شهر بزرگ غرب آسیا ن نیز محسوب میترین شهر ایرا پرجمعیت

آقا محمدخان قاجار پس ، هجری شمسی 22۳2بزرگ خاورمیانه و بیست و نهمین شهر بزرگ جهان است. در سال 

چرا ، شود ب میتهران را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. تهران قطب اقتصادی ایران محسو، از به قدرت رسیدن

اند. تهران همچنین  ها و صنایع کشور در این شهر متمرکز شده از شرکت درصد 0۰از نیروی کار و نیز  درصد 90که 
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-)شود از جمله مقاصد گردشگری بزرگ کشور نیز محسوب می، های فرهنگی بسیار به دلیل در اختیار داشتن جاذبه

Sadatmiyanaei et al, 2014: 126) ، 

 افراطی فروشی تراکم مدیریت در کیفری حقوق نقش

 شود می مربوط زیست محیط از حفاظت به مستقیم غیر و مستقیم طور به که است اصولی حاوی ایران اساسی قانون

 این در اساسی قانونگذار حکم ترین صریح اساسی قانون ۰0 اصل. است استناد و استفاده قابل آن از حفاظت برای یا

 اجتماعی حیات آن در باید بعد های نسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت، اسالمی یجمهور است: در زمینه

 آلودگی با که آن غیر و اقتصادی های فعالیت رو این از. گردد می تلقی عمومی وظیفه، باشند داشته رشدی به رو

 حقوق، مزبور قانون از دیگری اصول است. در ممنوع، کند پیدا مالزمه آن جبران قابل غیر تخریب یا زیست محیط

 شده دانسته حکومت وظیفه، حقوق آن تأمین و تحقق برای مناسب گذاریهای سیاست و تضمین ملت آحاد اساسی

 شده یاد حقوق از بسیاری تحقق نیاز پیش سویی از که آورده وجود به ای چرخه اصول این مفاد که طوری به است

 آلودگی و خرابی از زیست محیط حفظ به مآالً، سیاستها آن حیحص عمال دیگر سوی از و است «سالم زیست محیط»

 از: عبارتند دارند بر در که احکامی و شده اشاره اصول اهم. انجامد می

 از مردم اساسی نیازهای تأمین برای کشور اقتصاد کردن استوار، شود می یاد حق از استفاده سوء منع به حقوقی زبان

 با رشد جریان در انسان نیازهای برآوردن و محرومیت و فقر کردن کن ریشه نیز و درمان و بهداشت، خوراک جمله

 از حمایت، (3 و 2 بندهای و 09 اصل)صنعتی و دامی، کشاورزی تولیدات افزایش بر تأکید و او آزادگی حفظ

 زیان مایه و گردد کشور اقتصادی توسعه و رشد موجب که جایی تا خصوصی و تعاونی، دولتی بخشهای در مالکیت

 و جنگلها، عمومی های آب سایر و ها هرودخان، ها هدریاچ، دریاها، معادن جمله از انفال اداره، (00 اصل) نشود جامعه

 اعمال عنوان به دیگری از کار و کسب امکان سلب بودن ممنوع، (۰0 اصل) عامه مصالح طبق بر، طبیعی یها هبیش

 دادگاههای توسط عدالت اجرای و گسترش و عمومی حقوق حفظ، (۳0 اصل) خود کار و کسب به نسبت مالکیت

 و عامه حقوق احیای، عدالت به بخشیدن تحقق و اجتماعی و فردی حقوق از پشتیبانی و( 2۳ اصل) دادگستری

 تعزیر و مجازات و تعقیب و جرم کشف، قوانین اجرای حسن بر نظارت و مشروع های آزادی و عدل گسترش

( ۰ و 0، 9، 1 بندهای و 2۰۳ اصل) حفوف کیفری سوی از جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام و مجرمین

(Hajinorouzi, 2006.) 

 مجلس تصویب مورد زیست محیط حفاظت برای نیز خاصی یها هنام آیین و قوانین، مزبور اصول بر عالوه

 اصالحی) 29۳0 مصوب صید و شکار قانون از عبارتند آنها اهم که گرفته قرار وزیران هیأت و کشور قانونگذاری

 نحوه قانون، (2972 اصالحیه) 29۰9 مصوب زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون، (297۰ و 29۰9 هایسال

 نامه آیین و 2970 مصوب آبزی منابع از برداری بهره و حفاظت قانون، 2970 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری

 قانون از ششم و بیست فصل از 03۳ ماده و پنجم و یستب فصل نیز و 2979 مصوب آب آلودگی از جلوگیری

 مخالفت در را دولتی نامهای آیین و ها هنام تصویب این مفاد، قضات اگر که آن ضمن 297۰ مصوب اسالمی مجازات

 طبق بیابند، است گرفته قرار تصریح مورد اساسی قانون در که زیست محیط از حفاظت یعنی اصلی هدف تأمین با

 که ای واقعه بروز صورت در که همچنان. کنند خودداری مقررات آن اجرای از تا موظفند اساسی انونق 270 اصل
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 به بنا توانند می قضات، باشند تناقض و نقص، ابهام، اجمال دارای آنها مفاد یا نشده بیان مزبور قوانین در آن حکم

 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی ایدادگاهه دادرسی آیین قانون 9 ماده و اساسی قانون 2۳7 اصل تجویز

. کنند مقابله زیست محیط آلودگی و تخریب با، حقوقی اصول و معتبر فتاوی، اسالمی معتبر منابع به استناد با، 2973

 طبق، نون سکون و غین ضم به) «الغنم له من» و «ضرر ال» یها هقاعد چون فقهی قواعد استعمال و رعایت همچنین

 منظور این به نیز( گیرد عهده بر را آن ناحیه از وارده خسارات جبران باید برد می فایده چیزی از هک هر قاعده این

 (.Pourbafrani, 2010)بود خواهد کارگشا

 آن رغم علی، کشورمان حفوف کیفری متأسفانه که بریم می پی خصوص این در ایران قضایی سابقه به نگاهی با اما

 تا الوصف مع، است برخوردار زیست محیط از حفاظت و حمایت جهت مناسب و مالز قانونی کار و ساز از که

 توفیق، است بشری یها هدغدغ بزرگترین از یکی امروزه که زمینه این در قبولی قابل نقش ایفای به که نتوانسته کنون

 .یابد

 قوه از دفاع به، تزیس محیط از حفاظت در قانون نص رعایت بجای حداقل محترم قضات که شود می دیده گاهی

 آلودگی از کننده جلوگیری سیستم نصب مثال که توجیه این با و برآمده، بوده آن امر تحت کننده آلوده که مجریه

 کارخانه تعطیلی یا است دولت توان از خارج که دارد نیاز هنگفتی مالی منبع به، کارگاه محل تغییر یا زیست محیط

 تعقیب منع قرار عنه مشتکی برای، آورد خواهد بار به دولت برای کالتیمش که شود می کارگران بیکاری باعث

 (.Taskhiri, 2003)کنند می صادر

 اشکال، محیطی زیست دعاوی در صادره احکام برخی اجرای در تأخیر نیز و نهایی حکم صدور و دادرسی در اطاله

 زیست محیط آلودگی به مربوط یها هپروند باره این در روبروست آن با کشورمان قضایی نظام که است دیگری

 موجبات، جاجرود رودخانه در شیمیایی مواد به آلوده فاضالب مستقیم تخلیه با که پارچین شیمیایی صنایع توسط

 باطری کارخانجات و آورد می فراهم، رسد می منطقه کشاورزی مصارف به اغلب که را رودخانه آن آب آلودگی

 مقر، تهران پاسداران منطقه هوای از وسیعی سطح در، باطری تولید ازفرآیند صلحا سرب انتشار با که نیرو سازی

 خود شکایت زیست محیط حفاظت سازمان. ذکرند قابل، شد می هوا آلودگی موجب، کارخانه آن واحدهای از یکی

 مقامات تسلیم ،29۳2 و 29۰۳ هایسال در ترتیب به باشند می دفاع صنایع سازمان به وابسته که واحد دو آن از را

 شرکت از تهران استان زیست محیط حفاظت کل اداره هایشکایت به همچنین! بود کرده دادگستری صالح ذی

 تهدید مآال و هوا شدید آلودگی موجب که شرکت آن گری ریخته بخش فعالیتهای دلیل به، خودرو ایران صنعتی

 عمران شرکت عامل مدیر از و شده، دارد قرار رمزبو شرکت مجاورت در که «دانشگاه شهرک» ساکنان سالمت جدی

 نصب عدم دلیل به، شود می محسوب خاورمیانه شهرک بزرگترین که تهران شرق در واقع پردیس جدید شهر

 ه د اهالی خصوصا و شده اطراف آبی منابع و زراعی زمینهای آلودگی به منجر که انسانی فاضالب تصفیه سیستم

 (.Taqizadeh Ansari, 1994)کرد یاد توان می، است کرده مواجه یشدید نگرانی با را باغکمیش

واقعیات را نیز در ، ها  سمت مطلوب گیری به طور خاص ضمن جهت طور عام و دین اسالم به جا که شریعت به از آن

ها و  مجازات، کنند که همیشه افرادی برخالف جهت فطرت اولیه خود حرکت می نظر دارد و با توجه به این

ها که برخی در این دنیا و برخی  هایی به منظور ضمانت اجرایی قوانین در نظر گرفته شده است. این مجازات داشپا
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های احتمالی از تعادل در همه ابعاد و در عرصه  تواند جلو انحراف به خوبی می، بینی شده نیز برای عالم آخرت پیش

ها و حتی  بردن حقوق انسان حرمت ظلم به دیگران و از بیناقتصاد را که حاصل آن تحقق توسعه پایدار است بگیرد. 

، های گوناگون ممنوعیت اسراف و اتراف و اتالف و تأکید و سفارش فراوان به مستحباتی در حوزه، ها دیگر گونه

ر گرفته های پاداش و جزا در نظ سازد. در این دنیا نیز سازوکار های خوبی را برای ایجاد توسعه پایدار فراهم می انگیزه

رکن ، گفته خواهد بود. بدیهی است که وجود دولتی قدرتمند در نظام اقتصادی اسالم شده که مکمل مطالب پیش

 (.Taqizadeh Ansari, 1994اساسی این ضمانت خواهد بود)

، تحقق خود توسعه است تا از پایداری آن سخن رود. توسعه، نخستین ویژگی و به تعبیری الزمه توسعه پایدار

تسریع رشد  ، نهادهای ملّی، طرز تلقی مردم ، ان چند بُعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعیجری

کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام  کاهش نابرابری و ریشه، اقتصادی

از حالت نامطلوب ، های اجتماعی داخل نظام وههای افراد و گر اجتماعی هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته

توسعه در نظام ، (. در این تعریفKhalatbari, 1992سوق یابد)، به زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است

سمت تعادل )وضعیت مطلوب( است. این  دادن افراد درون این مجموعه به اجتماعی دیده شده و هدف آن سوق

صورت کارآمد و در جهت رسیدن به   فیزیکی و طبیعی در دسترس به، ه منابع انسانیشود ک هدف زمانی محقق می

گونه افراط و تفریطی در  استفاده کارآمد از منابع طبیعی به معنای این است که هیچ این هدف تخصیص داده شوند.

و تکاثری در استفاده از  گونه انحصار وران براساس عدل باشد و هیچ استفاده از آنان صورت نگیرد. رفتارهای بهره

، ساالری و براساس اصل شایسته، کارآمد بوده، آنان صورت نگیرد. مدیریت بر منابع که نوعی از سرمایه انسانی است

های مدیریتی تکیه  مدیران توانا در جایگاه مناسب خود مورد استفاده قرار گیرند و افراد ناتوان و ناکارآمد بر پست

که خداوند متعال تمام آنچه را برای رفاه بشر الزم بوده  بودن منابع طبیعی و این توجه به وافی با، صورت نزنند در این

 (.Redclift, 1984توسعه محقق خواهد شد)، یقین  به، آفریده است

دهد. بدیهی است که  خود را نشان می، عدالت به معنای عام آن به روشنی در تفسیری که از توسعه ارائه کردیم

گرایی و نیز رشد کمی در تولید ناخالص ملّی ولو به قیمت ایجاد شکاف فراوان بین  این معنا با مصرف توسعه در

ای برای  مقدمه، یافتگی در این تفسیر های آتی سازگار نیست. توسعه رفتن حقوق نسل طبقات درآمدی و نیز از بین

، اد معنوی نیز خواهد بود و انسان در بستر توسعهرفاه عمومی است و رفاه موردنظر مکاتب االهی نیز در برگیرنده ابع

نه گرفتار دستاورد رشد خودساخته خود شده و دچار بحران معنویت و به دنبال آن بحران هویت و نه گرفتار زهد 

طی طریق ، در مسیر عدالت، بلکه با برخورداری از مواهب دنیا در کنار آینده روشن آخرتی، خشک و روح صوفیانه

 (.Redclift, 1984) کند می

 سالمت محیط زیست -1

ساختن محیط زیستی سالم و جلوگیری از تخریب آن است؛ زیرا حتی در صورتی که بتوانیم رشد  فراهم، گام دوم

اسباب آسایش انسان فراهم نخواهد شد؛ بنابراین؛ یکی ، بدون داشتن چنین محیطی، اقتصادی را نیز محقق سازیم

های آن است. این ویژگی  محیطی و رعایت شاخص توجه اکید به مسائل زیست، دارهای توسعه پای دیگر از ویژگی

توسعه پایدار را نیز ، ای اهمیت دارد که کنار عدالت بین نسلی در بسیاری از منابع در ادبیات توسعه پایدار به اندازه



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  331

ها در استفاده درست از منابع  هاین مسأله در ادبیات دینی نیز فراوان به چشم می خورد. این آموز تعریف کرده است.

کنند. قرآن کریم با عنایت خاصی به  شدّت منع می زیست محیطی تأکید دارند و از هرگونه تخریب محیط زیست به

هایی از توجه قرآن  به نمونه، ها سوگند خورده است. در این قسمت و گاهی به آن، عناصر زیست محیطی توجه کرده

 :کنیم به این مسأله اشاره می

(. و در 7، (91ستاید )سجده ) سراسر گیتى را به زیبایى مى، خداوند کریم که خود مظهر جمال و زیبایى است -2

، (19گوید )مؤمنون ) ( به خود تبریک مى9، (۳0خلقت انسان در جایگاه اشرف مخلوقات و زیباترین زیباها )تغابن )

20)(Sadr, 1999.) 

ها و دریاها و... را  حیوانات و کوه، و از جمله پرندگان، هستى وجود دارد خداوند متعالی هرچه در این عالم -1 

فرماید: اما آدمیان از  مى، داند و ستارگان و درختان را نیز چهره سایان خود معرفى کرده گوى می داراى شعور و تسبیح

، حشر، هاى حدید ل از سورهو آیه اوّ 20، (27؛ اسراء )29، (29؛ رعد )۳، (۰۰درک تسبیح آنان ناتوانند )رحمن )

این مطلب در روایات فراوانى نیز یادآورى شده است؛ از جمله در تفسیر المیزان در روایتى از (. جمعه و تغابن، صف

ها بزنند  صورت آن که مردم به و این، که چارپایان را داغ کنند نهى کرد از اینص رسول خدا  :آمده است ?امام صادق

 .(Tabataba'i, 1984: 13, p. 166, verse 44گویند ) ان هم خدا را به حمد تسبیح مىو فرمود: زیرا چارپای

و بدیهى است که متعلق سوگند اهمیت و ، خداوند متعالی در قرآن کریم بارها به مظاهر طبیعت سوگند یاد کرده -9

خلقت ، تکوین صورت گرفتبراساس تبیینی که از عدالت در (. ضحى و تین، اعتبار باالیى نزد خداوند دارد )شمس

های حیاتی )جانوران و گیاهان( در چرخه زیست متناسب  متناسب و بدون هیچ نقصی است و همه گونه، اولیه جهان

های مختلف از طبیعت طوری است که آسیبی   برداری گونه و به میزان ضرورت آفریده شده است. هماهنگی در بهره

اگر جانوران برای ادامه حیات نیاز ضرور به اکسیژن دارند و گاز کربنیک دفع  ،کند؛ برای مثال به تناسب آن وارد نمی

های گیاهی مایه حیات است. وجود  برای گونه، همین گاز که برای جانوران و از جمله انسان خطرناک است، کنند می

برگ ، مسأله دیگرهماهنگی بین جاذبه و گریز از مرکز و هزاران ، صورت محافظی برای کره زمین به، الیه ازن

ها به تناسب و  و به تبع همه آن، علم و عدل االهی، حکمت، گوچکی از کتاب بزرگ آفرینش است که بر قدرت

 : دهند توازن مجموعه هستی گواهی می

(. 9، (۳7هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ )ملک )الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ 

بینى.  و تفاوتى نمى گونه اختالف  خداى بخشایشگر هیچ  همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن 

گیاهان و عناصر چرخه ، همه موجودات، همچنین در حقوق اسالم بینى و نقصانى مى  آیا خلل ، باز بنگر

ها مسؤول است. نتیجه این تأکیدها و رهنمودهای حقوقی و  هستند و انسان در برابر آنمحیطی دارای حق  زیست

محیطی و جلوگیری از ایجاد عدم تعادل در آن است )نتیجه عدالت تشریعی(؛ و بنابراین  حفظ تنوع زیست، اخالقی

اسراف و اصل ، ت اتالفاین ویژگی نیز براساس اصل تعادل قابل تحلیل است. تمام قواعد بازدارنده همانند حرم

 (.Sadr, 1999منظور حفظ این تعادل است) نظارت دولت به

                                                                                                                     پذیری انعطاف -9

های  آید. یکی از ویژگی کنندگان از آن پیش می نیز استفاهها و موانعی از جانب محیط و  نارسایی، در مسیر پایداری
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پذیری یا  گونه موانع طبیعی تحمیلی است و به تعبیری دیگر انعطاف ظرفیت جامعه در واکنش به این، توسعه پایدار

این ، صورت روشن به های کوتاه یا بلندمدّت است. نظمی وری در بی قابلیت نظام برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره

گونه که در توضیح  ویژگی نیز همانند ویژگی پیشین در جهت استمرار تعادل موجود در عناصر طبیعت بوده و همان

ها یا برگرداندن وضعیت به  منظور مقابله با عدم تعادل  محیطی به  پذیری قابلیت نظام زیست انعطاف، آن گذشت

حاکی از توجه خاص به این ویژگی است و ، های اخالقی احکام الزامی و آموزه، تأمل در قواعد حالت تعادل است.

زمانی و مکانی است؛ البته این ، پذیری در برابر وضعیت فردی اصوالً یکی از رموز جاودانگی شریعت خاتم انعطاف

کافی است به ، مطلب ضمن اعتراف به ثبات شریعت در محورهای اساسی آن است. در ارتباط با موضوع مقاله

در مواردی که نقض پایداری را در ، شمردن ضمن محترم، ت در اسالم توجه کنیم. مالکیت خصوصیساختار مالکی

برداری بخش  مانع از بهره، به انحصار دولتی نینجامیده، پی داشته باشد؛ محدود شود. مالکیت دولتی منابع طبیعی

. همچنین دو نهاد مهم امر به معروف شود بودن برخی از منابع نیز با نظارت دولت کنترل می شود. مباح خصوصی نمی

و نهی از منکر درباره حفظ محیط زیست و نیز پایداری توسعه مؤثر خواهد بود و بار سنگین نظارت دولت را کاهش 

 (.Ghasemzadeh, 2010دهد) می

 ثبات -0

ن طوالنی است؛ یعنی زما به معنای استمرارداشتن ارمغان توسعه در مدّت، این ویژگی که در خود توسعه پایدار نهفته

های شدید  بدون دگرگونی، طبیعی یا تغییر آن های  منظور استفاده مداوم از فرایند سیستم ظرفیت الزم را به جامعه  

نتیجه ، استمرارداشتن فرایند توسعه یا حفظ آن در وضعیت تعادل (.Moldan & Bilharz, 1381: 385داشته باشد)

  عت مقدس به همین منظور مورد تأکید قرار گرفته است.های فراوانی است که در شری آموزه

 عدالت -۰

مفهوم خاص عدالت یا عدالت ، گیرد صورت ویژگی پنجم توسعه پایدار مورد توجه قرار می مفهوم عدالت که به

توزیعی است. در عین حال توجه داریم که این معنا نیز در جهت همان عدالت به معنای عام یعنی تناسب کلّ عالم 

 ?در اهمیت عدالت اقتصادى همین بس که حضرت على خلقت و قرارگرفتن هر چیز در جایگاه مناسب آن است.

شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه  هم خوردن عدالت و منقسم فلسفه پذیرفتن خالفت پس از عثمان را به 

الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَالَّ یُقَارُّوا  لَوْالَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ :فرماید کند و مى گرسنه ذکر مى

 .Shahidi, 1997: p. 11, pهَا)عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ الَسَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارٍ بِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِ

و اگر نبود که خداوند از ، بر من اتمام حجت شد، واگر نبود که با اعالم نصرت مردم، ردآمدن مردم نبوداگر گ (.3

اند  کرده« ترش»، اند شوند: گروهى پرخور که از بس خورده جا که مردم به دو گروه تقسیم مى دانایان پیمان گرفته آن

کردم  انداختم و رهایش مى اش مى خالفت را روى شانهمن افسار مرکب ، ها نبود و گروهى گرسنه و محروم. اگر این

اند که اگر مسلمانان به اصل عدالت وفادار  بر این نکته تأکید ورزیده ع  امامان، افزون بر این و کارى به کارش نداشتم.

دست رود و همه به آسایش و رفاه  مشکل فقر و بیچارگى مردم از میان مى، باشند و آن را در جامعه رعایت کنند

 .Mohaddes Nuri, 1408 AH: pشدند) نیاز مى بى، شد اگر میان مردم عدالت اجرا مى :فرماید مى ع یابند. امام باقر مى

11, p. 123.) تر است و فقط  کند که عدالت از عسل شیرین یادآورى مى، ضمن تأکید بر این مسأله، روایتى دیگر
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(. این حدیث بدین حقیقت Koleiny, 1985AH: vol. 1, p. 541ند)ک آن را اجرا مى، داند کسى که عدالت را نیک مى

 ? کند. نکته جالب توجه این است که معصومان اشاره مى، پذیر است که اجراى عدالت فقط در سایه نظام امامت امکان

کات بر، با اجراى عدالت :فرماید مى ع  اند. حضرت على اجراى عدالت را سبب آثار معنوى فراوان نیز برشمرده

 (.Mohaddes Noori, 1408 AH: p. 11, p. 320شود ) خداوند دوچندان مى

فرستد و زمین برکت خود را آشکار  آسمان روزى خود را فرو مى، در اثر اجراى عدالت :فرماید نیز مى ع امام باقر

عدالت ، توجه استبیشتر مورد ، از بحث عدالت آنچه در این مقال  (.Koleiny, 1985AH: vol. 1, p. 541سازد) مى

بیشتر منابع طبیعی را در مالکیت یا ، منظور تحقق عدالت به، در برخورداری از منابع طبیعی است. دین مبین اسالم

کار را جلوگیری از تکاثر ثروت در اختیار  به صراحت فلسفه این، تحت نظارت دولت قرار داده است. در قرآن کریم

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ  :ترسیم کرده است، رای سرپیچی از این هدفای خاص دانسته و مکافاتی سخت ب طبقه

مْ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُأَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ 

دارایى ساکنان آن     آنچه خدا از (. 7، (۰3الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ )حشر )

ینوایان و در و یتیمان و ب ویو متعلق به خویشاوندان نزدیک او از آن خدا و از آن پیامبر ، ها عاید پیامبرش کرد قریه

آن را بگیرید و از ، به شما داد اودست نگردد و آنچه را فرستاده  راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به

همچنین با تشریع نهادهای احیا و  باز ایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است.، آنچه شما را باز داشت

که نظارت دولت را جهت کنترل استفاده بخش  فراهم ساخته است ضمن این راه را برای استفاده همگان، حیازت

که به حقوق  همچنان، برای تضمین تحقق عدالت در این حوزه ضرور دانسته است. در این تشریع، خصوصی از منابع

نی پیدا است ـ که از آیه پیشین نیز به روش ـ چنان  ها برای همه تأکید شده است و بر برابری فرصت، افراد نسل توجه

 های آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است. حقوق و مصالح نسل

 و دستاورد علمی و پؤوهشی گیری نتیجه

 کیفری مداخله به آن از محافظت برای و پنداشته موردحمایت ارزش یک را شهری توسعه پایدار ایران کیفری قوانین

 قوانین در و پراکنده صورت به مداخله این که-آن اول. شود-نمی یارزیاب مثبت جهت دو از مداخله این. اندکرده اقدام

 بازدارنده اثر، بودن خفیف جهت به قوانین این در مقرر اجراهای ضمانت که-آن دوم. است آمده عمل به مختلف

 ارتوسعه پاید، ایران کیفری حقوق در حال بااین .شوندنمی هاآن از کیفری حقوق تابعان تبعیت موجب و نداشته

-بزه، درختان علیه مخرب رفتارهای انگاریبزه به مختلفی قوانین در گذار-قانون و شده قلمداد ارزش دارای شهری

 علیه تهدید و( صوتی آلودگی و خاک، آب، هوا) محیطی زیست هایآلودگی انگاریبزه، محور پسماند انگاری

 نظام در موجود جرائم از برخی نخست که است آن پژوهش این نتایج .است ورزیده مبادرت عمومی بهداشت

 دیگر برخی اما شهری؛ فضای در موجود درختان بردن بین از مانند هستند شهری توسعه پایدار خاص ایران کیفری

 همین به. پسماندها یا هوا همچون، نیستند محیط این خاص جهت ازاین و دارند را شهری فضای در تحقق قابلیت

 خواهند قرار موردبررسی صوت و خاک، آب، هوا آلودگی و عمومی بهداشت علیه تهدید، پسماندها، درختان جهت

 نبوده منسجم و یکپارچه صورت به ایران کیفری حقوق در شهری توسعه پایدار از کیفری حمایت که آن دوم .گرفت

 ازجمله فراوانی ایهچالش بروز سبب انسجام عدم این. است گرفته صورت نامتوازن صورت به مختلفی قوانین در و
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 وجود زیادی نقایص شهری توسعه پایدار از گذار-قانون کیفری حمایت در .شودمی قوانین بودن منسوخ و ناسخ

 حقوقی و( کیفری بازدارندگی در ها-آن ناتوانی و مقرر کیفرهای اندک میزان همچون) شناسیجرم منظر از که دارد

 بر عالوه مقنن که است الزم بنابراین .گذاردمی جای بر را بسیاری های-چالش( درختان از کیفری حمایت همچون)

 عرصه این در موجود نقایص رفع به، شهری توسعه پایدار از کیفری حمایت حوزه در افتراقی کیفری سیاست اتخاذ

 ورزد. اهتمام

 و 12 کار دستور زدهمیا فصل ازجمله المللیبین اسناد موردحمایت، توسعه پایدار از مهمی بخش عنوان به درختان

 به که ای-مقرره ترین-مهم ایران کیفری حقوق در .است قرار گرفته 2331 مصوب هاجنگل از حفاظت اصول بیانیه

 این. است 297۰ مصوب تعزیرات قانون ۳3۳ ماده، است پرداخته شهری فضای در موجود درختان از کیفری حمایت

 مقررات برخالف و عامداً عالماً را سبز فضای گسترش قانون یک دهما موضوع درختان هرکس: »دارد-می مقرر ماده

 حبس به مورد حسب وارده خسارت جبران بر عالوه آورد فراهم را ها آن رفتن بین از موجبات یا قطع مذکور قانون

 حفظ نقانو شد. خواهد محکوم ریال میلیون هجده تا میلیون سه از نقدی جزای یا و سال سه تا ماه شش از تعزیری

 و حفظ قانونی الیحه اصالح قانون» مطابق قانون این اما، است 29۰3 مصوب شهرها در سبز فضای گسترش و

. گرفت قرار بازنگری مورد نظام مصلحت تشخیص مجمع توسط 2933 سال در «شهرها در سبز فضای گسترش

 نوع هر قطع، درختان رویه-بی قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به: »اصالح قانون 2 ماده مطابق

 به که هایی محل نیز و باغات، ها-بوستان، ها پارک، هابزرگراه، ها میدان، معابر در طریق هر به آن کردن نابود یا درخت

 ضوابط رعایت و شهرداری اجازه بدون شهرها حریم محدوده در شوند شناخته باغ، شهر اسالمی شورای تشخیص

 است. ممنوع مربوطه

 به. دانست ۳3۳ ماده ناسخ را آن باید که است رسانده تصویب به را ۳3۳ ماده شبیه مقرراتی قانون این 0 ماده اما

 قانون برخالف و عامداً عالماً را سبز فضای گسترش قانون( 2) ماده موضوع درختان کس هر: »ماده این موجب 

 جزای به مورد حسب، وارده خسارت جبران بر الوهع، آورد فراهم را ها-آن رفتن بین از موجبات یا قطع مذکور

 به، باشد اصله سی از بیش درخت قطع که درصورتی و درخت هر برای ریال میلیون ده تا ریال میلیون یک از نقدی

 نمایانگر که است ذکر قابل نکاتی ماده این خصوص شد. در خواهد محکوم سال یک تا ماه شش از تعزیری حبس

 عملکرد که آن نخست .است شهری فضای در درختان از کیفری حمایت برای گذار-قانون کیفری مداخله نبودن مثبت

 دیگر سوی از و مطلوب سو یک از توانمی را تعزیرات قانون ۳3۳ ماده به نسبت ماده این تصویب در گذار-قانون

 صورت به درخت هر برای نقدی جزای بینی-پیش توان-می را جدید ماده در گذار قانون مفید اقدام. دانست نامطلوب

 شده بینی پیش شده قطع درختان تعداد از نظر صرف فرد رفتار برای نقدی جزای ۳3۳ ماده در که درحالی، دانست مجزا

 ماه شش به سال سه تا ماه شش از حبس کیفر تقلیل در هم توان-می را گذار-قانون نامطلوب و غیرمفید اقدام اما بود؛

 چنین درواقع. دانست درخت اصله سی از بیش قطع به کیفر این اعمال کردن مشروط چنین-هم و سال یک تا

 چنین این قبال در و نمایند قطع را درخت اصله سی تا که دهدمی اجازه اشخاص به گذار-قانون سوی از مجوزی

 چنین-هم و شود؛ اعمال شخص بر نقدی کیفر فقط گذارد-می جای بر بسیاری نتایج که مهمی زای-آسیب رفتار
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 مواجه حبس سال یک تا ماه شش اندک کیفر با فقط درخت اصله سی از بیش به درختان قطع تجاوز با کار-بزه

 .است

 آورده عمل به کیفری حمایت شهری فضای در واقع درختان از شکل دو به ایران کیفری حقوق که است آن دوم نکته

 و ۳7۰ مواد در آنچه مانند شوند-می محسوب صاشخا شخصی اموال جزء که درختانی از حمایت نخست. است

 جهت به بلکه، توسعه پایدار از حمایت و حفظ جهت به نه حمایتی چنین. است شده بینی پیش تعزیرات قانون ۳30

 همچون، تعرض از درختان حفاظت حالت این در گذار-قانون قصد، سخن دیگر به. است شخصی اموال از حمایت

 عمومی ثروت و اند-ملی اموال جزء که آن جهت به درختان از حمایت دوم. است اصاشخ اموال دیگر از حمایت

 .است شده تعیین شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح قانون 0 ماده در آنچه مانند شوند-می محسوب

 پسماندمحور جرم انگاری -۰

 محیط این از خارج تواند-می و نیست شهری توسعه پایدار خاص هرچند پسماندها با مرتبط رفتارهای انگاری-جرم

 مانند پسماندها انواع و دهد-می رخ محیط این در انسان های-فعالیت اکثر که-این به توجه با اما، یابد تحقق نیز

 پسماندها این نظر این از دهد می رخ شهری فضای در بیمارستانی پسماندهای و( ها-زباله همچون) عادی پسماندهای

 خطرناک هایزباله خصوص به پسماندها .است شده بیان شهری توسعه پایدار از کیفری حمایت قالب در نیز

 هایزباله)12، (خطرناک هایزباله)10، (سمی شیمیایی مواد مدیریت)فصول همچون المللی-بین اسناد موردتوجه

 مواد دفع از ناشی دریایی آلودگی از جلوگیری کنوانسیون، 12 کار دستور( اتمی های-زباله)11، (فاضالب و جامد

-آن دفع و بخش زیان زائد مواد مرزی-برون انتقاالت کنترل درباره بازل کنوانسیون و 2371 مصوب مواد دیگر و زائد

 و مایع، جامد مواد به پسماند: »2939 مصوب پسماند مدیریت قانون 1 ماده «ب» بند مطابق .است قرارگرفته2333 ها

 تولیدکننده ازنظر و بوده انسان فعالیت از حاصل غیرمستقیم یا مستقیم طور به که شود-می هگفت( فاضالب از غیر) گاز

 و ویژه کشاورزی، (بیمارستانی) پزشکی، عادی گروه پنج به بند همین ادامه مطابق پسماندها. «شود-می تلقی زائد

، ماده این اساس بر. است متفاوت همبا پسماندها اجرایی مدیریت، قانون این 7 ماده مطابق .شوند-می تقسیم صنعتی

 و ها-شهرداری عهده به ها آن حریم و روستاها و شهرها در کشاورزی و پزشکی، عادی پسماندهای اجرایی مدیریت

 اجرایی مدیریت اما است؛ ها بخشداری عهده به، ها-دهیاری و ها-شهرداری وظایف حوزه از خارج در و ها-دهیاری

 .بود خواهد تولیدکننده عهده هب ویژه و صنعتی پسماندهای

، نگهداری شامل که اول دسته. کرد بررسی دسته سه در توان می را است شده بینی پیش قانون این در که جرائمی

 مطابق قانونی مقرر موارد غیر در پسماند تخلیه و صدور، دفع، خریدوفروش، ونقل حمل، آوری-جمع، کردن مخلوط

 نقدی جزای، کیفر نوع ازلحاظ ماده این. است شده گرفته نظر در کیفر آن برای و شده تلقی جرم مزبور قانون 2۳ ماده

 نقدی کیفر و دانسته کمتری سرزنش دارای را عادی پسماندهای با مرتبط های بزه، کیفر میزان ازلحاظ و برگزیده را

 بزه فیزیکی رفتار خصوص در نکته دو اما است؛ گرفته نظر در پسماندها سایر با رویارویی در آن برای را کمتری

 رفتار بنابراین تمثیلی؛ نه و داشته حصری جنبه ماده در مقرر فیزیکی رفتارهای که-آن اول. است ذکر به الزم مزبور

، ونقل حمل، آوری جمع، کردن مخلوط، نگهداری» رفتارهای از یکی باید مزبور بزه تحقق برای الزم فیزیکی

 با بزه این که آید برمی ماده ظاهر از که-آن دوم. باشد قانونی مقرر موارد یرغ در «تخلیه و صدور، خریدوفروش
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 این 29 ماده در که است ممنوعیتی شامل دوم دسته .فعل ترک نه، یابد-می تحقق کار انجام و مثبت فعل ارتکاب

 ها-آن پخش و لیهتخ و پسماندها سایر با پزشکی پسماندهای کردن مخلوط: »29 ماده مطابق. است شده مقرر قانون

 ممنوعیت این رعایت عدم اجرای ضمانت. «است ممنوع پسماندها نوع این بازیافت و استفاده، فروش یا و محیط در

( 200000000) میلیون صد یک تا ریال( 1000000) میلیون دو از نقدی کیفر که گردیده بیان 2۳ ماده اخیر قسمت در

 بر ای-ویژه تأکید مورد این در گذار-قانون. است گردیده بینی-پیش کیفر حداکثر برابر دو، تکرار صورت در و ریال

 .است کرده بیان واضح صورت به را خویش حکم، هاآن خطرناکی به توجه با و داشته پزشکی پسماندهای

 وانتقال نقل: »20 ماده مطابق. است شده بینی پیش ویژه پسماندهای انتقال برای که است الزامی نیز سوم دسته

 وانتقال نقل. بود خواهد کنوانسیون ملی مرجع نظارت و بازل کنوانسیون مقررات تابع ویژه پسماندهای مرزی برون

 این رعایت اجرای ضمانت. «بود خواهد وزیران هیئت مصوب اجرایی نامه-آیین تابع ویژه پسماندهای مرزی درون

 پسماندهای اند موظف قانون این 20 ماده حکم از متخلفین: »27 ماده مطابق. است گشته مقرر 27 ماده در الزام

 نظر طبق و نظارت تحت داخل در کردن معدوم امکان صورت در یا و اعاده مبدأ کشور به را بازل کنوانسیون مشمول

 به صورت این غیر در. نمایند دفع مناسب نحو به خود هزینه با( ایران در مذکور کنوانسیون ملی مرجع) سازمان

 ویژه پسماندهای وانتقال نقل برای مختلفی مقررات بازل کنوانسیون شد. در خواهند محکوم 2۳ ماده در مقرر مجازات

 ترین مهم. شود می اعضاء سوی از کنوانسیون نقض موجب ها-آن رعایت عدم که است قرارگرفته بینی-پیش مورد

 مصرح کنوانسیون این 3 تا ۳ مواد در، هویژ پسماندهای مرزی-برون وانتقال نقل برای کنوانسیون این موضوع مقررات

 کشورهای صالح مرجع، صدور کشور صالح مرجع طریق از و کتباً باید صدور کشور: که-این ازجمله. اند-گشته

 یا، سازد مطلع دهد انجام دارد نظر در که زباله انواع سایر یا مضر های-زباله مرزی-برون انتقال هرگونه از را نفع-ذی

 دارد وظیفه ورود کشور نیز مقابل در. آورد عمل به را اقدامی چنین که بخواهد ها-زباله صادرکننده یا ایجادکننده از

 یا و دارد اعالم شرط و قید بدون یا و شرایطی تحت را خود موافقت و دهد پاسخ دهنده -اطالع کشور به کتباً که

 نماید. استدرخو را بیشتری اطالعات یا ورزد امتناع انتقال اجازه از که-این

 صادرکننده بین قرارداد وجود تأییدیه و ورود کشور موافقت بر مبنی کتبی تائید، صدور کشور که زمانی تا بدین سان

 حق، ننماید دریافت را است گردیده تصریح موردنظر های-زباله محیطی زیست صحیح اداره آن طی که کننده دفع و

 رعایت صورت در که کرده بیان را الزاماتی کنوانسیون دارد. بنابراینن را ها-زباله مرزی-برون انتقال شروع اجازه

 به اطالع بدون انتقال: به توان-می وانتقال نقل بودن غیرقانونی ازجمله. بود خواهد غیرقانونی وانتقال نقل ها-آن نکردن

، جعل طریق از بطر-ذی کشورهای موافقت با انتقال ربط؛-ذی کشورهای موافقت بدون انتقال ربط؛ ذی کشورهای

 در شده بینی پیش جرائم و تخلفات نوع .کرد اشاره مربوط؛ مدارک با انتقال نحوه بودن مغایر تقلب؛ یا واقعیت قلب

 در «حبس» کیفر پسماند از ناشی تخلفات برای فرانسه در که تفاوت این با است فرانسه حقوقی نظام شبیه قانون این

 است. شده بینی پیش( ۰02 ـ 0۳ ماده) نقدی جزای کنار

 عمومی بهداشت علیه تهدید انگاری-جرم -۳

 نه البته) شهری توسعه پایدار از کیفری حمایت برای گذار-قانون که است دیگری رفتار عمومی بهداشت علیه تهدید

 مقرر زمینه این در 297۰ مصوب تعزیرات قانون ۳33 ماده. است کرده انگاری-جرم را آن، (اختصاصی طور به
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 آب توزیع یا آشامیدنی آب کردن آلوده قبیل از شود شناخته عمومی بهداشت علیه تهدید که اقدامی هر: »دارد می

 ممنوع...  و ها-خیابان در زباله... ریختن، ...زائد مواد و دامی و انسانی فضوالت غیربهداشتی دفع، آلوده آشامیدنی

 خواهند محکوم سال یک تا حبس به نباشند دیدتریش مجازات مشمول خاص قوانین طبق چنانچه مرتکبین و است

 مختلف رفتارهای میان تفاوتی منظر این از بنابراین است؛ عمومی بهداشت علیه تهدید ماده این در مرتکب شد. عمل

 افزایش را ماده گستره تمثیلی رفتارهای از گیری-بهره و «اقدامی هر» عبارت از استفاده با گذار-قانون و ندارد وجود

 عبارت شود-می واقع آن علیه جرم که چیزی آن یعنی جرم این موضوع .است نکرده خاصی موارد به منحصر و ادهد

 محیط بهداشت نامه-آیین 2 ماده مطابق است محیط بهداشت همان که عمومی بهداشت. عمومی بهداشت از است

، جسمی سالمت روی که ای گونه به زندگی محیط از عواملی کنترل» از است عبارت، وزیران هیئت 2972 مصوب

 که این صرف که است آن است ذکر قابل جرم این خصوص در که ای نکته گذارند.-می تأثیر انسان اجتماعی و روانی

 بهداشت علیه تهدیدی رفتارها این باید بلکه بود نخواهد تحقق قابل مزبور جرم بدهند رخ ماده در مصرح رفتارهای

 شناسی-قربانی منظر از چراکه، کرد وارد انتقاد گذار-قانون رویکرد به توان-می حیث این از. شوند شناخته عمومی

 هر برای که این و است ذاتی ارزش دارای ها-انسان به نسبت آن تأثیر از فارغ توسعه پایدار، محیطی زیست جرائم

 مجرمانه رفتاری خاک یا بآ یا هوا کردن آلوده صرف بنابراین بود؛ قائل شخصیتی و هویت باید آن اجزای از یک

 این. شود وارد ای-خدشه انسان منفعت به که بدانیم اجرا قابل زمانی را توسعه پایدار از حمایت که-آن نه، بود خواهد

 نظر به آنکه حال، دارند بلندمدت اثراتی معموالً محیطی زیست جرائم چراکه است؛ انتقاد قابل نیز حقوقی جهت از امر

 سبب امر این که گیرد صورت مقطعی پیامدگرای نگاهی با عمومی بهداشت علیه رفتار بودن دیدته ارزیابی رسد می

 گردد نمایان بلندمدت در آن اثرات ولی نباشد عمومی بهداشت علیه تهدیدی مدت کوتاه در رفتاری چنانچه گردد می

 بر متوقف توسعه پایدار لودگیآ تحقق فعلی وضع در حال بااین. گردند خارج گذار-قانون انگاری-جرم گستره از

 تهدید مورد تشخیص مرجع خصوص در دیگر نکته (.Ghasemi, 2005)است توسعه پایدار اجزای در تغییر ایجاد

 تشخیص برای خاص مرجعی تعیین بر عالوه ماده این 2 تبصره در گذار قانون. است عمومی بهداشت گرفتن قرار

 دفع و دام کشتار بودن غیرمجاز نیز و توسعه پایدار آلودگی تشخیص یبرا مراجعی از، عمومی بهداشت علیه تهدید

 وزارت، عمومی بهداشت علیه اقدام تشخیص مرجع، تبصره این مطابق. است آورده میان به سخن نیز دامی فضوالت

 تشخیص مرجع و توسعه پایدار سازمان، توسعه پایدار آلودگی تشخیص مرجع پزشکی؛ آموزش و درمان، بهداشت

 .بود خواهد دامپزشکی سازمان، انسانی فضوالت دفع و دام کشتار بودن یرمجازغ

 بودن تهدیدکننده تشخیص برای معیاری نداشتن دسترس در آید می وجود به جرم این پس در که دیگری چالش

 اساس چه بر پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت مثال برای که-آن توضیح. است عمومی بهداشت علیه رفتار

 از نوع این. است عمومی بهداشت علیه تهدید خیابان در شده ریخته زباله که داد خواهد تشخیص معیاری و

 زباله کیسه یک ریختن وزارت این ارزیابان است ممکن چراکه گذاردباز می ناروا تفسیرهای برای را راه گذاری قانون

 رفتار این از را تلقی چنین عرف قطعاً آنکه حال کنند قیتل عمومی بهداشت علیه اقدامی عنوان به نیز را خیابان در

 نیز کنونی وضع در. کند پرهیز مبهمی های واژه چنین بردن کار به از مقنن که است الزم سان بدین. داشت نخواهد

 ونقان تفسیر، ضروری کامالً موارد در جز کیفری مقنن دخالت عدم قاعده ازجمله تفسیر قواعد بردن کار به با باید
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 از متهم نفع به تفسیر و کیفری قوانین مضیق تفسیر، مجازات و جرم بودن قانونی اصل، اساسی قانون پرتو در کیفری

 بهداشت علیه تهدید میان تمایز خصوص در نکته آخرین .کرد جلوگیری زمینه این در ناقانونی و ناروا تفاسیر

 ماده در عمومی بهداشت علیه تهدید مصادیق متون از بسیاری که-آن توضیح. است توسعه پایدار آلودگی و عمومی

 تعاریف چراکه نباشد؛ صحت به مقرون موضوع این رسد-می نظر به لذا. اند-دانسته یکی آلودگی جرم با را مذکور

 بهداشت، محیط بهداشت نامه آیین( 2) ماده در که نحوی به. است یکدیگر از متفاوت توسعه پایدار آلودگی و بهداشت

 تأثیر انسان اجتماعی و روانی، جسمی سالمت روی ای گونه به که زندگی محیط از عواملی کنترل :از است تعبار

 بسیار تغییرات با و توسعه پایدار بهسازی و حفاظت قانون 3 ماده به مستند آلودگی تعریف که آن حال. گذارند-می

، هوا، آب به خارجی مواد آمیختن یا پخش: از است عبارت، اسالمی مجازات قانون ۳33 ماده 1 تبصره در جزئی

 موجودات سایر یا انسان حال به که طوری به را آن بیولوژیک یا شیمیایی، فیزیکی کیفیت که میزانی به زمین یا خاک

 تواند-نمی، نگردد بشر به صدمات به منجر آلودگی ایجاد اگر حال. دهد تغییر باشد مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا زنده

 که آن نخست. کرد مطرح را نظر سه توان-می تعارض این رفع باشد. برای عمومی بهداشت علیه تهدید مصادیق زا

 فرض این که رسد-می نظر به اما بگیریم؛ نظر در مرتکب برای را اشد کیفر و کنیم فرض معنوی تعدد را دو این

 بهداشت علیه تهدید جرم قالب در وسعه پایدارت آلودگی مصادیق چراکه نباشد سازگار حقوق علم واقعیات با چندان

 علیه تهدید جرم از صحبت فقط باید دوم نظریه اساس بر. مستقلی مجرمانه عنوان نه و اند شده گرفته نظر در عمومی

 جرم قصدش گیرد-می نظر در دیگر جرم فیزیکی رفتار را جرم یک زمانی گذار-قانون چراکه، نمود عمومی بهداشت

 مجازات قانون 290 ماده 1 تبصره باید، است تر-منطقی نظری که سوم نظر اساس بر سرانجام. است بوده تر-مهم

 خاصی مجرمانه عنوان قانون در ارتکابی جرائم مجموع که درصورتی: »دارد می مقرر که را 2931 مصوب اسالمی

 مستمسک «شود-می محکوم قانون در مقرر مجازات به مرتکب و شود-نمی اعمال جرم تعدد مقررات، باشد داشته

 گرفته نظر در عمومی بهداشت علیه تهدید جرم یک را ارتکابی جرائم مجموع گذار قانون که بود معتقد و قرارداد

 .است

 هوا آلودگی جرم انگاری -7

 رایب وین کنوانسیون به توان می اند پرداخته جو و هوا از حفاظت و حمایت به که المللی بین اسناد ترین-مهم ازجمله

 مصوب( اقلیمی تغییرات) وهوا آب تغییرات مورد در متحد ملل سازمان کنوانسیون، 233 مصوب ازن الیه از حفاظت

 از جلوگیری نحوه قانون 1 ماده .کرد اشاره 2333 مصوب اقلیم تغییرات کنوانسیون مورد در کیوتو پروتکل و 2331

: »... دارد-می مقرر شود-می هوا آلودگی موجب که عملی هر ساختن ممنوع از پس 2970 مصوب هوا آلودگی

 غیر و پرتوزا تشعشع، گاز، مایع، جامد از اعم کننده آلوده چند یا یک پخش و وجود از است عبارت هوا آلودگی

 و زنده موجودات سایر یا و انسان برای آور-زیان که طوری به را آن کیفیت که مدتی و مقدار به آزاد هوای در پرتوزا

 های-سوخت از استفاده مانند مختلفی منابع تواندمی هوا آلودگی دهد. منشأ تغییر باشد ابنیه و آثار یا و انگیاه یا

 به توجه با قسمت این در اما باشد. فضوالت و هازباله کشیدن آتش به، صنعتی های-فعالیت، نقلیه وسایل، فسیلی

 وسایل دسته سه به، 9 ماده مطابق را هوا کننده آلوده بعمنا 2970 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون که-این
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 بر، است کرده تقسیم متفرقه منابع و خانگی و تجاری منابع و ها؛نیروگاه و هاکارگاه و ها کارخانه موتوری؛ نقلیه

 .شد خواهد مشخص آن مرتکبان کیفری مسئولیت بندی تقسیم همین مبنای

 موتوری نقلیه وسایل -7

 جهت از اول. باشد داشته دنبال به کیفری مسئولیت جهت دو از توانند می مجموع در موتوری نقلیه سایلو از استفاده

 خواهند بررسی قسمت این در که هوا آلودگی های-ممنوعیت نقض دوم و غیرمجاز کننده آلوده نقلیه وسایل با تردد

  .شد

 کننده آلوده موتوری نقلیه وسایل با تردد -3

 نقلیه وسایل با که افرادی: »که نحو بدین 2970 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 دهما در رفتار این

 حتماً که است «تردد» ماده این مجرمانه رفتار. است شده انگاری-بزه...« نمایند-می تردد غیرمجاز کننده آلوده موتوری

 به تردد است بدیهی. نمایند تولید غیرمجاز. آلودگی هم و بوده موتوری هم که گیرد صورت وسایلی با است الزم

 تولید آلودگی و گردد روشن تردد بدون موتوری نقلیه وسیله چنانچه و است شهری فضای در مرور و عبور معنای

 نبودن یا بودن وسیله مالک که-آن دیگر نکته. رساند کیفر به را آن مرتکب توان-نمی ماده این به تمسک با نماید

 بزه، نماید کننده آلوده موتوری نقلیه وسایل با تردد به اقدام وی که همین و نداشته فرد کیفری لیتمسئو در تأثیری

 وسیله بودن دودزا از راننده اگر آیا که است آن فرد کیفری مسئولیت خصوص در آخر نکته. است یافته تحقق مزبور

 باید پاسخ در خیر؟ یا نمود بار وی بر را ماده این رد مقرر کیفر باید آیا نماید تردد ای-وسیله چنین با و نباشد مطلع

 نیست؛ تحقق قابل علم و عمد وجود بدون که دانست سوءنیت با های-بزه زمره از باید را بزه این که داشت بیان

 اطالع وسیله بودن دودزا از وی که شد خواهد بار مرتکب بر کیفر زمانی و است منفی مزبور سؤال پاسخ بنابراین

 .نماید تردد آن با قصد با و داشته

 بازدارندگی هدف تواند-نمی است بدیهی که شده بینی پیش ناچیزی بسیار کیفر، مجرمانه رفتار این برای مزبور ماده در

 میزان موتور حجم سیلندر تعداد بر بنا ریال هزار صد یک تا ریال هزار پنج ماده این در. دهد نشان خوبی  به را کیفر

 که است شده بینی پیش تأمینی اقدام ماده این در اما است؛ شده معین کیفر عنوان به جرم تکرار تدفعا و آلودگی

 وسایل تردد از ضمناً»...  که داردمی مقرر ماده ادامه. است نمایان شده تعیین کیفر به نسبت آن سودمندی وضوح به

 آمد. واهدخ عمل به جلوگیری آلودگی موجبات رفع تا مذکور کننده آلوده نقلیه

 هوا آلودگی های-ممنوعیت نقض -3

 و ها محدودیت که کسانی همچنین: »... دارد می مقرر هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 ماده دوم قسمت

 بیان ها-محدودیت بیان ی زمینه در قانون این 7 ماده...«. ننمایند رعایت را قانون این 7 ماده موضوع های-ممنوعیت

 تشخیص به که برسد حدی به شهرها هوای آلودگی، جوی خاص کیفیت علت به که اضطراری مواقع در: »دارد می

 سازمان، بیندازد مخاطره به شدیداً را توسعه پایدار و انسان سالمت پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت

 ها-ممنوعیت( ایران المیاس جمهوری انتظامی نیروی و هاشهرداری) کشور وزارت همکاری با توسعه پایدار حفاظت

 طریق از را مراتب بالفاصله و نموده برقرار کننده آلوده منابع برای را نوعی و مکانی، زمانی های محدودیت یا
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 سازمان، هوا آلودگی کاهش و اضطراری وضعیت شدن برطرف با. رسانید خواهند عموم اطالع به همگانی های رسانه

 رسانید.  خواهد عموم اطالع به مقتضی نحو به را مراتب و اقدام قرارشدهبر محدودیت و ممنوعیت رفع به نسبت

 و هاممنوعیت نقض در مرتکب رفتار که آن اول. شوند بیان باید که دارد وجود نکته دو جرم این خصوص در

 های انهرس طریق از ها-آن برقراری حتماً ماده مطابق باید و نیست هاممنوعیت این برقراری صرف به ها محدودیت

 نقض صرف، نرسند عموم اطالع به ولی شوند برقرار ها-ممنوعیت این اگر بنابراین برسد؛ عموم اطالع به جمعی

 ممنوعیت که زمانی تا و بود خواهد حاکم «بیان بال عقاب قبح» قاعده اصولی ازلحاظ چراکه، بود نخواهد جرم ها آن

. اند بوده خبر بی آن از قانون مخاطبان و نشده بیان قبالً که است ابیعق آن ناقضان رسانیکیفر به، نرسد عموم اطالع به

 آن ناقضان رفتار نتوان دیگر، سازمان طرف از هاممنوعیت رفع و اضطراری شرایط رفع با رسدمی نظر به که آن دوم

 .باشد نرسیده عموم اطالع به هاآن رفع که هرچند دانست جرم را

 هاکارگاه و هاکارخانه سوی از هوا آلودگی موجب های فعالیت توقف یا ودگیآل رفع، ضوابط رعایت عدم -20

 کننده آلوده های-کارگاه و ها کارخانه مسئولین و صاحبان: »دارد می مقرر هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون 13 ماده

 میلیون یک تا ریال هزار پانصد از نقدی جزای به اول بار برای نمایند عمل قانون این 27 و 2۳، 20 مواد برخالف که

 میلیون دو تا ریال هزار صد هفت از نقدی جزای و ماه شش تا ماه دو از تعزیری حبس به تکرار صورت در و ریال

 و ضوابط که جدیدی های کارگاه و ها کارخانه فعالیت: »داردمی بیان مزبور قانون 20 شوند. ماده می محکوم ریال

 که هایی نیروگاه و هاکارگاه و ها کارخانه از برداریبهره و فعالیت همچنین و ننمایند یترعا را 21 ماده معیارهای

 آلودگی سبب هایی-کارگاه یا ها-کارخانه چنانچه است. ممنوع، آورند فراهم را هوا آلودگی موجبات مجاز ازحد بیش

 کار تعطیل یا آلودگی رفع به نسبت تا نماید یم تعیین را مهلتی و داده اخطار هاآن به توسعه پایدار سازمان، شوند هوا

 به را آن نیز خود که 13 ماده در مقرره این رعایت عدم اجرای ضمانت. نمایند اقدام آلودگی رفع تا خود فعالیت و

 و ها کارگاه و ها کارخانه مسئوالن و صاحبان که درصورتی: »2۳ ماده مطابق. است گشته مقرر داده احاله 2۳ ماده

 کارگاه و کارخانه فعالیت و کار از ممانعت یا آلودگی رفع به مبادرت شده تعیین مهلت ظرف کننده آلوده های هنیروگا

 که محل ربط ذی قضایی مرجع دستور و توسعه پایدار سازمان درخواست به مقرر مهلت پایان در، ننمایند مربوطه

 های کارگاه و ها کارخانه فعالیت و کار از شود-یم گذاشته مورداجرا به انتظامی نیروی مأمورین توسط بالفاصله

 آمد.  خواهد عمل به جلوگیری کننده آلوده

 از پس کننده آلوده های نیروگاه و ها-کارگاه و ها کارخانه مسئوالن و صاحبان که درصورتی: »ماده این تبصره مطابق

 و نیاورده عمل به ممانعت مربوط های کارگاه و ها کارخانه کار ادامه و فعالیت از توسعه پایدار حفاظت سازمان ابالغ

 دادگاه رأی صدور بدون یا سازمان از اجازه کسب بدون و رأساً مذکور های کارگاه و ها کارخانه تعطیل از پس یا

 سایر و قانون این در مقرر مجازات به مورد برحسب بنمایند ها آن فعالیت ادامه و بازگشایی به مبادرت، صالحه

 به نیز قانون این 27 شد. ماده خواهند محکوم قضایی و قانونی مراجع دستورات رعایت عدم به وطهمرب مقررات

 جوی شرایط یا و اضطراری مواقع در: »ماده این مطابق. است یافته اختصاص هاآن نقض و هاممنوعیت اِعمال

 فوری خطرات ها آن فعالیت که را ییها کارگاه و ها کارخانه تواند-می توسعه پایدار حفاظت سازمان رئیس، نامناسب
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 دادگاه رئیس حکم به استنکاف صورت در و گردد ها-آن فعالیت توقف خواستار سریع اخطار با باشد برداشته در

 نماید. تعطیل خطر موجبات رفع تا محل

 توسعه پایدار  حفاظت سازمان مأموران با همکاری عدم و بازرسی انجام از ممانعت -22

 سازمان مأموران بازرسی انجام از که کسانی: »ماده این مطابق. است گشته مقرر مزبور قانون 90 ادهم در بزه این

 تجاری منابع های کارگاه و ها کارخانه فعالیت از ناشی آلودگی میزان تعیین و برداری نمونه برای توسعه پایدار حفاظت

 در را سازمان موردنیاز اطالعات و مدارک و سنادا یا و آورده عمل به ممانعت عمومی اماکن و خدمات و بهداشتی

 به موضوع اهمیت و مورد برحسب نمایند ارائه واقع خالف اطالعات و مدارک و اسناد یا و نگذارند ایشان اختیار

 و ماه سه تا ماه یک از تعزیری حبس به تکرار صورت در و ریال میلیون پنج تا ریال هزار پانصد از نقدی جزای

 که عمومی اماکن و تجاری منابع مسئوالن و صاحبان: »92 ماده شد. مطابق خواهند محکوم مذکور نقدی جزای

 جزای به مقرر مهلت پایان و اخطار بار هر از پس نمایند فراهم را هوا آلودگی موجبات قانون این 10 ماده برخالف

 جزای ریال میلیون دو تا ریال هزار سیصد از تکرار صورت در و ریال هزار پانصد تا ریال هزار صد یک از نقدی

 شوند.  می محکوم نقدی

 سیصد تا ریال هزار سی از نقدی جزای به... خانگی منابع و متفرقه منابع از حاصل آلودگی مسئولین: »91 ماده مطابق

 شد. خواهند محکوم ریال میلیون یک تا ریال هزار صد یک از تکرار صورت در و ریال هزار

 آب لودگیآ انگاریجرم -21

 آبیاری بنگاه تأسیس اجازه قانون همچون داخلی قوانین در آن آلودگی از گیریپیش و -آب از حمایت بحث هر چند

 کشور زیرزمینی آبی منابع حراست و حفظ قانون، 2901 مصوب برق و آب وزارت تأسیس قانون، 2911 مصوب

 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل در رانی-یکشت قابل های رودخانه و دریاها از حفاظت قانون، 290۰ مصوب

 کنوانسیون، 2379 مصوب ها کشتی از ناشی دریا آلودگی از جلوگیری کنوانسیون همچون ملی فرا اسناد و 2933

 و خالقی)شده مطرح، است ها-آن عضو نیز ایران که 2330 مصوب نفتی آلودگی برابر در همکاری و مقابله، آمادگی

 ممکن. است متعددی منشأ دارای آب آلودگی .اندنکرده تعریف را آب آلودگی قوانین این همه ماا، (2931، رشنوادی

 به ازآنجا و سطحی هایآب ورود، نامناسب تصفیه دارای یا زائد مواد از ای تصفیه های پساب طریق از است

-آفت و کودها مثل) شاورزیک در آور زیان مصرفی مواد طریق از که-این یا شود داخل هادریاچه و ها-رودخانه

 صنعتی تأسیسات یا زباله دفع هایمحل در زائد مواد از یا خطرناک سمی شیمیایی مواد وسیله به چنین هم و( ها کش

 گردد. می فراهم آب آلودگی امکان

 اولین. دان پرداخته آب آلودگی تعریف به صراحت به که هستند مشاهده قابل مقرراتی ایران حقوقی نظام در حال بااین

 مواد آمیختن» را آب آلودگی که دانست 2907 مصوب آن شدن ملی نحوه و آب قانون ۰۳ ماده توان می را مقرره

 و انسان حال به مضر که طوری به را آن بیولوژیکی یا شیمیایی یا فیزیکی کیفیت که میزانی به آب به خارجی

 مصوب آب آلودگی از جلوگیری نامه آیین 20 ماده 1 بند. است دانسته «دهد تغییر، باشد گیاهان و آبزیان و چهارپایان

 حرارت درجه تغییر یا معلق یا محلول مواد تغییر: »دارد می بیان آب آلودگی تعریف در که است مقرره دومین 2979

 یا مضر، است مقرر آن برای که مصرفی برای را آن که حدی در آب بیولوژیکی و شیمیایی و فیزیکی خواص دیگر و
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 تغییر باعث که میزانی به آن به شیمیایی و فیزیکی عوامل یا مواد ورود اثر در آب آلودگی بنابراین ؛«سازد غیرمفید

 یابد.می تحقق، گردد آن طبیعی حالت

 توجه آب منابع از حمایت به قوانین این هرچند سو یک از که داشت بیان باید آب از کیفری حمایت خصوص در

 با همراه ها آن حمایت اما اند.کرده اعالم ممنوع را آن آلودگی و آورده عمل به آن از حقوقی های-حمایت و داشته

 های رودخانه و دریاها از حفاظت قانون همچون قوانین برخی در اگر دیگر سوی از و است نبوده کیفری سرزنش

 قلمرو که آن جهت به، رفتهگ صورت کیفری حمایت 2933 مصوب نفتی مواد به آلودگی مقابل در رانی کشتی قابل

 .دانست اجرا غیرقابل شهری شرب منابع خصوص در را ها-آن باید شود-نمی مربوط شهری توسعه پایدار به ها آن

 گذار قانون کیفری حمایت گر نظاره توان می ها آن اساس بر که دارند وجود ایران کیفری حقوق در مقرراتی وجود بااین

 در مقرر مجازات به، شود آب آلودگی باعث عمد به شخصی اگر که آن نخست. بود شهری توسعه پایدار در آب از

 (.Taqizadeh Ansari, 1995: 73)شد خواهد محکوم 2907 مصوب آن شدن ملی نحوه و آب قانون ۳0 ماده ۰ بند

 ماه شش تا ماه دو از تأدیبی حبس یا و ریال هزار پنج تا هزار دو از جریمه شخصی چنین مجازات، ماده این طبق بر

 توزیع یا آشامیدنی آب کردن آلوده» که است 297۰ مصوب تعزیرات قانون ۳33 ماده دوم. است مجازات دو هر یا

 آن برای را سال یک تا حبس کیفر و کرده تلقی جرم را «رودخانه در کننده مسموم مواد ریختن یا آلوده آشامیدنی آب

 .است کرده بینی پیش

 تهدید و( آب آلودگی)توسعه پایدار آلودگی شناخت چالش شد گفته نیز ترپیش که طور همان خصوص این در اما

 مجری ۳33 ماده فقط شهری آب کردن آلوده برای که بود معتقد باید حال بااین. دارد وجود عمومی بهداشت علیه

 سوی از و دارد دوجو عمومی بهداشت علیه تهدید آن پس در که است رفتاری آب آلودگی سو یک از چراکه است

: داردمی مقرر که ۳33 ماده اخیر قسمت مشمول بنابراین و است ماه شش تا دو از حبس نخست قانون کیفر دیگر

 نخواهد «شد خواهند محکوم سال یک تا حبس به نباشند شدیدتری مجازات مشمول خاص قوانین طبق چنانچه»

 .شد

 خاک آلودگی انگاری-جرم -29

 به توسعه پایدار از توجهی قابل بخش عنوان به خاک از حمایت راستای در اسنادی المللینبی و ایمنطقه سطح در

 متحد ملل سازمان کنوانسیون، 2371 مصوب خاک اروپایی منشور را هاآن ترینمهم توانمی که اندرسیده تصویب

 آفریقا در ویژه به، باشند می واجهم زایی بیابان یا و سالی خشک با جدی طور به که کشورهایی در زدایی بیابان برای

 مصوب طبیعی منابع و طبیعت از حفاظت آفریقایی کنوانسیون و 2333 مصوب آلپ خاک پروتکل، 2330 مصوب

. است نبوده فعال محیطی زیست های-حوزه دیگر مانند خاک حوزه در ایران کیفری تقنینی سیاست .برشمرد 1009

 آلودگی که است 297۰ مصوب تعزیرات قانون ۳33 ماده 1 تبصره ستنخ. دارند وجود مقرره دو خصوص این در

 را آن بیولوژیک یا شیمیایی، فیزیکی کیفیت که میزانی به... خاک به... خارجی مواد آمیختن یا پخش» را خاک

 سان بدین. داند می «دهد تغییر باشد مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا زنده موجودات سایر یا انسان حال به که طوری به

 شده بینی پیش ۳33 ماده در که عمومی بهداشت علیه تهدید برای مقررشده کیفر رهگذر از توان می را خاک آلودگی

 و تمثیلی صورت به را خود مصادیق و بوده محور تمثیل ای ماده ۳33 ماده زیرا، داد قرار کیفری حمایت مشمول است
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 اجرای ضمانت نیز 29۰9 مصوب توسعه پایدار بهسازی و حفاظت قانون این بر عالوه .است کرده بیان حصری نه

 مورد در توسعه پایدار سازمان مزبور قانون 22 ماده اساس بر. است گرفته نظر در خاک آلودگی مرتکبان برای کیفری

 دادن» یا و «اخطار دادن» اقدام دو تواند می آورند می فراهم را خاک آلودگی موجبات که هایی کارگاه و ها کارخانه

 به اقدام کارگاهی یا کارخانه دهد تشخیص توسعه پایدار سازمان که است زمانی اخطار. دهد انجام را «دستور

 ها آن مسئوالن یا صاحبان به مورد برحسب دالیل ذکر با کتباً را مراتب جهت  این از که کند می توسعه پایدار آلودگی

 اما کنند؛ خودداری فعالیت و کار از یا مبادرت آلودگی موجبات فعر به نسبت معینی مدت ظرف که نماید می اخطار

. آمد خواهد عمل به ممانعت ها آن فعالیت و کار از سازمان دستور به ننمایند اقدام مقرر مهلت در که درصورتی

 و ها کارخانه مسئوالن یا صاحبان. »است گشته مقرر نحو بدین 21 ماده در تکلیف این نقض اجرای ضمانت

 تعطیل و متوقف را شده ممنوع فعالیت یا کار، سازمان دستور ابالغ محض به اند مکلف 22 ماده موضوع های ارگاهک

 به تخلف صورت در. بود خواهد دار صالحیت دادگاه رأی یا سازمان اجازه به منوط مزبور فعالیت یا کار ادامه. نمایند

 یا و ریال هزار پنجاه تا یک و هزار پنج از نقدی جزای پرداخت یا و سال یک تا روز ویک شصت از ای جنحه حبس

 شد. خواهند محکوم دو هر به

 در حقیقی اشخاص توسط توسعه پایدار آلودگی اجرای ضمانت و است حقوقی اشخاص خصوص در ماده این اما

 ماده موضوع های نامه آیین در مذکور ضوابط و مقررات از که کسانی: »آن موجب به که است شده بینی پیش 29 ماده

 تا ریال پانصد از نقدی جزای به شد خواهد تعیین مزبور های نامه آیین در که مورد برحسب نمایند تخلف 20

توسعه  بهسازی و حفاظت قانون تعارض چالش همان نیز خصوص این شد. در خواهند محکوم ریال هزار پنجاه

  .بود معتقد خاک آلودگی خصوص در اخیر ماده اعمال به باید که دارد وجود تعزیرات قانون ۳33 ماده و پایدار

 صوتی آلودگی انگاریجرم -20

 قانون را هاآن ترینمهم توانمی که اندداشته توجه صوتی آلودگی به مقرراتی و قوانین ایران حقوقی نظام در

 توسعه پایدار هسازیب و حفاظت قانون، 2993 مصوب بلندگو از استفاده و نصب نامهآیین، 2990 مصوب شهرداری

 آلودگی از جلوگیری نحوه اجرایی نامه-آیین، 2970 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون، 29۰9 مصوب

 ماده 1 بند . مطابقبرشمرد فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه چهارم و سوم برنامه قوانین و 2973 مصوب صوتی

 و صوت هرگونه انتشار و پخش: »از است عبارت عمل این صوتی آلودگی از جلوگیری نحوه اجرایی نامه آیین 2

 و صوتی آلودگی عامل میان نامه-آیین این(«. سرپوشیده غیر) باز فضای در مقرر و مجاز ازحد بیش ارتعاش و صدا

 شخص هر از است عبارت... صوتی آلودگی عامل: »2 ماده ۰ بند مطابق. است شده قائل تفاوت صوتی آلودگی منابع

 از نمایندگی به یا، خود برای خواه را صوتی آلودگی مولد سیار منابع هدایت و ثابت منابع تصدی یا اداره که قیقیح

 آلودگی ایجاد عامل مختلف طرق به شخصاً یا و داشته عهده بر دیگر حقوقی یا حقیقی اشخاص یا شخص طرف

، ها کارگاه و ها کارخانه، ها پاالیشگاه و ها-یروگاهن به توان-می صدا آلودگی های-کانون و منابع ازجمله اما ؛«است

 نحو هر به که کرد اشاره منابعی سایر و ها فرودگاه، هوایی و زمینی، دریایی، هوایی از اعم موتوری نقلیه وسایل

 .کنند-می تولید صوتی آلودگی
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 رفتار این ممنوعیت بر طفق اول دسته که یافت را ای دوگانه مقررات توان می صوتی آلودگی جرم خصوص در اما

 دوم دسته اما، نگرفته قرار کیفری حقوق قلمرو در نبوده کیفری سرزنش با همراه چون جهت ازاین که داشته تأکید

 دسته مقررات ازجمله .گیرند می قرار کیفری حقوق قلمرو در سان بدین و برافراشته را کیفری اجرای ضمانت پرچم

 که عملی هر به اقدام که کرد اشاره نامه آیین 1 ماده و توسعه پایدار بهسازی و اظتحف قانون 3 ماده به توان می اول

 قانون اصالحی 1 بند به توان می چنین هم. است کرده اعالم ممنوع نماید فراهم را توسعه پایدار آلودگی موجبات

 طورکلی به و ها تعمیرگاه ،عمومی گاراژهای، هاکارگاه، هاکارخانه تأسیس که کرد اشاره 2990 مصوب شهرداری

 دو در صراحت به صوتی آلودگی انگاری جرم اما .است دانسته ممنوع را کنند سروصدا و مزاحمت ایجاد که مشاغلی

 از استفاده که 2993 مصوب بلندگو از استفاده و نصب به راجع نامه آیین اول. است قرارگرفته مورداشاره قانون

 از اجازه کسب به توان می نامه آیین این ضوابط ترین-مهم ازجمله. است ستهدان ضوابطی رعایت تحت را بلندگو

 و بلندگو از استفاده صورت در نظم در اخالل و افراد برای مزاحمت ایجاد عدم بلندگو؛ از استفاده برای شهربانی

 اجرای ضمانت نامه آیین این ۳ ماده. کرد اشاره صبح 7 تا 10 و 2۳ تا 29 ساعت از بلندگو از استفاده ممنوعیت

 اما است. کرده بینی پیش ریال دویست تا غرامت یا و روز ده تا روز دو از تکدیری حبس را مقررات این از تخلف

 و نماید انگاری جرم تواند می نامه-آیین اساس از که است آن آید می پیش نامه آیین این خصوص در که پرسشی

، قانون اساس بر، انقالب از قبل حقوقی نظام مطابق که داشت بیان دبای پاسخ در خیر؟ یا بشمارد جرم را رفتاری

 چون انقالب از پس اما خیر؛ جنایت و جنحه امور در اما نماید انگاری جرم خالفی امور در توانست می نامه آیین

 تواند-نمی نیز نامهآیین این اساس این بر و نداشته را انگاریجرم توان نامهآیین، ندارد وجود زمینه این در مقرراتی

 .باشد صوتی آلودگی جرم برای قانونی عنصر

 نحوه قانون 91 ماده، است صوتی آلودگی مرتکبان رسانی کیفر به برای اجرا ضمانت ترینمهم که قانون دومین

 سی از نقدی جزای به صوتی آلودگی عاملین: »... داردمی مقرر که است 2970 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری

 در. «شد خواهند محکوم ریال میلیون یک تا ریال هزار صد یک از تکرار صورت در و ریال هزار سیصد تا ریال هزار

 از ضوابطی و شرایط رعایت بیان از پس نیز صوتی آلودگی از جلوگیری نحوه اجرایی نامه-آیین 29 و 22، 7 مواد

 این بر عالوه .است دانسته گفته پیش 91 ماده در مقرر کیفر مستوجب را ضوابط این نقض، تولیدکننده منابع سوی

 20 ماده ازجمله. دارد صوتی آلودگی انگاریجرم ی درزمینه را مقرراتی نیز توسعه پایدار بهسازی و حفاظت قانون

 توسعه پایدار سازمان وظایف زمره در توسعه پایدار به آور زیان صداهای ایجاد و پخش از جلوگیری که قانون این

 اجرای ضمانت که 29 ماده و است شده بینی پیش راستا این در هایی نامه آیین تصویب تکلیف و است دهش شناخته

 جرم خصوص در .است کرده تعیین ریال هزار پنجاه تا ریال پانصد از نقدی جزای را 20 ماده های-نامه-آیین نقض

 و صوت هرگونه انتشار و پخش رمج این در مرتکب عمل که آن نخست. است ذکر قابل نکته چند صوتی آلودگی

 که است مطلق مسئولیت با جرم یک صوتی آلودگی جرم رسد می نظر به که آن دوم. مجاز ازحد بیش ارتعاش و صدا

، است صوتی آلودگی ایجاد که اثر نتیجه به نگاهی با مقنن بنابراین نیست؛ سوءنیت اثبات به نیازی آن تحقق در

 و رفتار چنین قصد مرتکب که هرچند شود-می جرم تحقق موجب اینتیجه و رفتار چنین بروز که است معتقد

 توسعه پایدار خصوص در کیفری قوانین پراکندگی مورد در پیش گفته چالش که آن سوم. باشد نداشته را اینتیجه
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 حفاظت قانون هم نیز جرم این مورد در چراکه بپردازد اختالفات این رفع به مقنن که است الزم و دارد وجود شهری

 .هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون هم و است رسانده تصویب به را مقرراتی توسعه پایدار بهسازی و
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