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حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی، نقطه عطفی در حقوق بشر شناسایی محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشر

ودخانه کاهش خسارتهای سیل با احترام به حریم و بستر ر

محیط زیست پاک، سالم و پایدار در زمره حقوق اولیه بشر است

بی اعتمادی جهانی به حکومت ایران حتی در مسئله محیط زیست 

محیطزیست و حفاظت از آن هرگز از اولویتهای اجرایی حکومت ایران نبوده

وپاشی اکوسیستم ایران در معرض از دست دادن تنوع زیستی و فر

در این شماره می خوانید:
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شناسایی محیط زیست سالم به عنوان یک 
ی، نقطه عطفی در حقوق بشر حق بشر

محمد مقیمی
اســت،  ســامت  حــق  بشــر  حقــوق  مهــم  موضوع هــای  از  یکــی 
اقتضــاء  آن را  موســع  تفســیر  حــق،  ایــن  گســترده  بســیار  دامنــه 
ــادی،  ــه اقتص ــماره 14 کمیت ــی ش ــیر عموم ــه تفس ــد. چنان ک می کن
کیــد می کنــد؛ حــق بــر  اجتماعــی و فرهنگــی مصــوب ســال 2000 تا
ســامتی دربــر گیرنــده طیــف گســترده ای از عوامــل اجتماعــی و 
اقتصــادی ماننــد محیــط زیســت ســالم اســت کــه شــرایط زندگــی 
محیــط  بــر  حــق  بنابرایــن،  می دهــد.1  ارتقــاء  را  انســان  ســالم 
ســالم بــا حــق بهداشــت، حــق زندگــی و دیگــر حق هــای بشــری 
ــا  ــالم ب ــت س ــط زیس ــق محی ــه ح ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــاط اس در ارتب
حــق زندگــی بهتــر آشــکار می گــردد. از ســویی دیگــر، حــق محیــط 
زیســت دربــر گیرنــده حق هــای مهــم دیگــری چــون، حــق جریــان 
آزاد اطاعــات اســت؛ چنان کــه مــردم جامعــه بایــد از حقــوق خــود 
از جملــه حــق محیــط زیســت و چالش هــا و تهدیدهــای مرتبــط بــا 
گاه باشــند )تقــی زاده انصــاری، 1374، ص33(. به ویــژه در  آن آ
گــون از جملــه مدرنیتــه  جهــان امــروز کــه بــه علــت  پدیده هــای گونا
و صنعتــی شــدن، چالش هــا و تهدیدهــای زیســت محیطــی نیــز 
جهانــی شــده اند و مفهــوم توســعه پایــدار، بــه معنــای بــرآوردن 
کنونــی بــی آن کــه منابــع و امکانــات نســل های  نیازهــای نســل 
ــا توجــه بــه شــدت گرفتــن  ح اســت. ب آینــده بــه خطــر افتــد، مطــر
پدید هایــی  از  بســیاری  بــودن  گیــر  فرا و  شــدن  جهانــی  فراینــد 
بــودن،  جهانــی  ویژگــی  بــا  جهانــی  اقلیمــی  تغییــرات  ماننــد 
تفکیک ناپذیــری و وابســتگی متقابــل، ایــن پدیده هــا زیــر عنــوان 
حقــوق همبســتگی )نســل ســوم حقــوق بشــر( در مباحــث حقــوق 

بشــر مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
امــروز حقــوق بین الملــل محیــط زیســت و حقــوق بشــر، رابطــه 
تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد. قواعــد حقوقــی مــدرن، حــق زندگــی 

1 - UN CESCR, general  comment 14, UN Doc. E/C. 12.2000/4 
(2000).

کیــزه را یکــی از حقــوق بنیادیــن بشــر  در یــک محیــط ســالم و پا
حقــوق  نقــض  موجــب  آلــوده  زیســت  محیــط  برمی شــمارند. 
بنیادیــن بشــر گردیــده و بــه فقــر و تنــزل جایــگاه انســان منجــر 
می گــردد Joyner, 2005, p219(.(. دربــاره حــق محیــط زیســت 
ســالم، تعریــف دقیقــي ارائــه نشــده اســت، امــا شــاید بتــوان گفــت، 
از محیطــي اســت  از محیــط زیســت ســالم برخــورداری  منظــور 
کــه داراي حداقل هــاي یــك زندگــي ســالم اســت )فیــروزی، قابــل 
دسترســی درwww. Ensani.ir(. نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در 
زندگــی امــروزی حداقل هــای یــک زندگــی ســالم می توانــد دامنــه 
گســترده ای داشــته باشــد. بنابرایــن، بــرای تامیــن ایــن حــق و رفــع 
نیازهــای بشــر در ایــن رهگــذر، بایــد قائــل بــه تفســیر موســع گردید.

ــن  ــی، مهمتری ــی جهان ــرات اقلیم ــد، تغیی ــر می رس ــه نظ ــی ب وانگه
چالــش پیشــروی جهــان معاصــر اســت، مهاجرت هــای ناشــی از 
کــه می توانــد در  تغییــرات اقلیمــی و تنش هــای مربــوط بــه آب 
آینــده بــه منازعــه میــان کشــورها منجــر شــود، از پیامدهــای آن 
ــی  ــی و برخ ــل طبیع ــر از عوام ــی متاث ــرات اقلیم ــود. تغیی ــد ب خواه
نوســان های  ماننــد  طبیعــی  عوامــل  اســت.  بشــر  فعالیت هــای 
اطــراف  در  موجــود  طبیعــی  فرایندهــای  و  زمیــن  محیــط  درون 
آن اســت، از ســویی دیگــر، از پیامدهــای فعالیت هــای بشــر بــر 
آن می تــوان بــه تولیــد گازهــای گلخانــه ای2 اشــاره کــرد. بــا توجــه 
به ویــژه  امــروز  جهــان  در  زیســت  محیــط  موضــوع  اهمیــت  بــه 
تغییــرات اقلیمــی، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــا صــدور 
قطعنامــه  ای در تاریــخ 2۸ ژوییــه )هفتــم مــرداد( 2022، زیســتن 
ک را در زمــره یــک حــق بنیــادی  در محیــط ســالم، پایــدار و پــا
بشــری، مــورد شناســایی قــرار داده اســت. قطعنامــه یادشــده بــا 
کــه  1۶1 رای مثبــت در برابــر ۸ رای ممتنــع بــه تصویــب رســید 
جمهــوری اســامی یکــی از ایــن ۸ کشــور بــود. آنتونیــو گوتــرش، 
گام را یــک "نقطــه عطــف"  دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد، ایــن 
خوانــد. وی  افــزود: »ایــن قطعنامــه بــه کاهــش بی عدالتی هــای 
زیســت محیطی، بســتن شــکاف های حفاظتــی و توانمندســازی 
مــردم، بویــژه کســانی چــون کنشــگران، زنــان، جوانــان، کــودکان و 
افــراد بومــی کــه در موقعیت هــای آســیب پذیر قــرار دارنــد، کمــک 

می کنــد«. شــایانی 
2 - (The Causes of Climate Change)
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کارآمــد و بــدون  گروهــی ایــن قطعنامه هــا را نا بــا وجــود این کــه 
بــاور  ایــن  بــر  کافــی می داننــد، نگارنــده  ضمانــت اجــرای الزم و 
بــه  می توانــد  دســت،  ایــن  از  قطعنامه هایــی  صــدور  کــه  اســت 
ارتقــاء حقــوق بشــر منجــر شــود. چــه این کــه فرامــوش نکنیــم، 
حقــوق بین الملــل و حقــوق بشــر رشــته های علمــی در حــال گــذار 
هســتند کــه از چالــش ســنتی نبــود ضمانــت اجــرای کافــی، قــوی و 
موثــر برخــوردار هســتند و توســعه آن هــا تدریجــی و زمان بــر اســت. 
در واقــع، قطعنامه هــا و بیانیه هایــی کــه مجمــع عمومــی ســازمان 
می توانــد  بین الملــل  حقــوق  در  می کنــد،  صــادر  متحــد  ملــل 
هنجارســاز باشــد. همچنیــن، راه را بــرای این کــه موضــوع ایــن 
بــه  کشــورها  عــادی  قوانیــن  و  اساســی  قانــون  در  قطعنامه هــا 
عنــوان حقــوق بنیادیــن مــورد شناســایی قــرار گیــرد و از ضمانــت 
اجــرا برخــوردار گــردد، همــوار می کننــد. چنان کــه، پــس از تصویــب 
اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
مدنــی  حقــوق  بین المللــی  میثــاق  دو  تصویــب  زمینــه  متحــد، 
از  کــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  حقــوق  و  سیاســی  و 
ضمانــت اجــرا برخــوردار هســتند، فراهــم شــد. وانگهــی، کشــورها 
ج در دو میثــاق را در قانــون اساســی خــود  بیشــتر حق هــای منــدر

گنجاندنــد.
آراء  از  تعــدادی  در  دادگســتری  بین المللــی  دیــوان  همچنیــن، 
و نظریه هــای مشــورتی خــود از قطعنامه هــای مجمــع عمومــی 
اســت.  گرفتــه  بهــره  خــود  قضایــی  وظیفــه  انجــام  راســتای  در 
چارچــوب  و  حقایــق  تبییــن  در  را  دیــوان  قطعنامه هــا  ایــن 
ــن، از  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــاری می کنن ــه ی ــر قضی ــا ه ــط ب ــی مرتب حقوق
نظــر دیــوان قطعنامه هــای مجمــع عمومــی در توســعه حقــوق 
بین الملــل نیــز نقــش پرنگــی داشــته اند. ارتبــاط ایــن قطعنامه هــا 
بــا قواعــد عرفــی نیــز شــایان توجــه اســت، بــه اعتقــاد دیــوان ایــن 
قطعنامه هــا نــه تنهــا بــا شفاف ســازی عناصــر مــادی و معنــوی 
عــرف دیــوان را در احــراز قواعــد عرفــی یــاری می کنــد، بلکــه در 
ایجــاد قواعــد عرفــی نیــز نقــش بســزایی دارنــد. دیــوان همچنیــن 
از قطعنامه هــای مجمــع عمومــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای تفســیر 
منشــو ملــل متحــد بهــره گرفتــه اســت )مظاهــری جمشــید، جایــگاه 
رویــه  در  متحــد  ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع  قطعنامه هــای 

قضایــی دیــوان بیــن المللــی دادگســتری،13۹2(.
از ســویی دیگــر، همانطــور کــه اشــاره شــد؛ جمهــوری اســامی یکــی 
از ۸ کشــوری بــود کــه بــه قطعنامــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
ک را بــه عنــوان یــک حــق  کــه زیســتن در محیــط ســالم، پایــدار و پــا
بنیادیــن بشــر مــورد شناســایی قــرار داد، رأی ممتنــع داد. ایــن در 
ــت از  ــورمان، حفاظ ــی کش ــون اساس ــل ۵0 قان ــه اص ــت ک ــی اس حال
ــدار  ــعه پای ــوم توس ــرار داده و مفه ــد ق کی ــورد تا ــت را م ــط زیس محی
را بطــور ضمنــی پذیرفتــه اســت و قوانیــن عــادی از جملــه قانــون 
گســترش فضــای  شــکار و صیــد مصــوب ١٣٤٦، قانــون حفــظ و 
ســبز و جلوگیــری از قطــع بی رویــه درخــت مصــوب ١٣٥٢، قانــون 
الیحــه ی   ،١٣٥٣ مصــوب  زیســت  محیــط  بهســازی  و  حفاظــت 
قانونــی مجــازات صیــد غیرمجــاز از دریــای خــزر و خلیــج فــارس 
مصــوب ١٣٥٨، قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا مصــوب 
ــط  ــون محی گ ــای گونا ــت از عرصه ه ــتای حفاظ ــر در راس ١٣٧٤ نی
ذهــن  بــه  کــه  پرسشــی  بنابرایــن،  اســت.  شــده  وضــع  زیســت 
متبــادر می شــود، ایــن اســت کــه چــرا جمهــوری اســامی این گونــه 

کــرده اســت؟  موضع گیــری 
1- بــه نظــر می رســد، همانطــور کــه جمهــوری اســامی در ایــن 44 
گــون قانــون اساســی کــه خــودش وضــع کــرده  ســال از اصــول گونا
اســت، در عمــل و نظــر فاصلــه گرفتــه در ایــن مــورد نیــز همیــن راه 

را در پیــش گرفتــه اســت.
تنهــا در  زیســت ســالم،  از جملــه حــق محیــط  2- حقــوق بشــر 
پرتــو دموکراســی و رعایــت اصــول حکمرانــی مطلــوب از جملــه؛ 
مســئولیت پذیری،  شــفافیت،  قانــون،  کمیــت  حا مشــارکت، 
می شــود. محقــق  عدالــت  و  مســتقل  دادگســتری  پاســخگویی، 
را  بشــر  حقــوق  غیرعلمــی،  نگاهــی  در  اســامی  جمهــوری   -3
پــروژه ای از ســوی غــرب بــرای ســلطه بــر جهــان می دانــد و احــکام 
اســامی را بســیار مترقی تــر از حقــوق بشــر می پنــدارد. ایــن دیــدگاه 

ــود. ــی می ش ــامی ناش ــانی اس ــوم انس ــه عل ــه متوهمان از نظری
در اســامی  جمهــوری  می رســد،  نظــر  بــه  دیگــر  ســویی  از   -4 
کــه در دولــت رئیســی شــدت بیشــتری  سیاســت نــگاه بــه شــرق 
 بــه خــود گرفتــه اســت، ســعی دارد در موضع گیری هــای خــود در

کنــد. عمــل  هماهنگ تــر  شــرق  بــا  بین المللــی  موضوع هــای 
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علی اصغر فریدی
کش  که خطرنا اما آن چیزی  سیل به خودی خود چیز بدی نیست، 
سیاب  مسیر  در  گر  ا است.  آن  با  انسان ها  ما  مواجهه  نحوه  می کند، 
بشماریم  محترم  را  رودخانه  بستر  و  حریم  گر  ا نکنیم،  ساز  و  ساخت 
بسیار  سیل  خسارت های  میزان  داریم،  نگاه  باز  همیشه  را  آب  راه  و 
آبخیزداری  آبخوانداری و  با روش های  گر بتوانیم  ا کمتر خواهد بود. 
و موجب  کنیم  را جذب  از آب  و بخشی  کرده  را مدیریت  سرشاخه ها 
رسوب قسمت بزرگی از مواد معلق درون سیل بر سطح زمین شویم، 
با  دولت  نهاده ایم.  گام  تخریب  و  فرسایش  جهت  خاف  بر  عما 
عوامل  بزرگترین  از  شهرسازی  و  کشاورزی  بخش  در  سیاست هایش 
اما  است،  ایران  در  انسان ساخته  خشک سالی  همینطور  و  تخریب 
بخش غیردولتی هم با همراهی و اجرای خواسته های دولت تبدیل 
این ها  است.  شده  سرزمین  تخریب  در  کم  حا ساختار  شریک  به 
کوثر، زمین شناس و روزنامه نگار فعال  بخشی از سخنان نیک آهنگ 
محیط زیست و حوزه آب است، در مصاحبه با مجله حقوق ما، نیک 
آهنگ کوثر به چند سوال ما در مورد محیط زیست و سیل های اخیر در 
ایران پاسخ داده که مشروح این پرسش و پاسخ ها در زیر آمده است. 

حق  قطعنامه ای،  صدور  با  سازمان ملل  پیش،  روز  چند 
برخورداری از محیط زیست سالم را به عنوان بخشی از حقوق 
کشورهایی  از  بشر به رسمیت شناخت، جمهوری اسالمی یکی 
به  شما  کوثر،  جناب  نداد،  مثبت  رای  قطعنامه  این  به  که  بود 
عنوان یک زمین شناس و خبرنگار و فعال محیط زیست به ویژه 
که در حوزه سیاسی هم فعال بوده و هستید، این  در حوزه آب، 
اقدام حکومت ایران چه دالیل سیاسی یا محیط زیستی می تواند 

داشته باشد؟ 
فکر می کنم در درجه اول مقام های جمهوری اسامی اصرار عجیبی 
در اثبات بی شعوری خود دارند. از آیت اهلل خامنه ای گرفته تا مدیران 
درجه چندم، وقتی واقعیت های جهان را نادیده می گیرند و بر اساس 
نسل های  حقوق  و  می گیرند  تصمیم  کم  حا غیرمنطقی  ایدئولوژی 
شکل  من  ذهن  در  سوال  این  می کنند،  نقض  و  نفی  هم  را  بعدی 
به  دادن  رای  برای  خودش  به  جامعه  از  بخشی  چگونه  که  می گیرد 

کتاب "آیشمن در اورشلیم" هانا آرنت  این موجودات می بالد؟ هر بار 
گرفتن نابکاران در خاء  که قدرت  را ورق می زنم به این می اندیشم 
آیندگان  و  جوان ترها  به  گاهی بخشی  آ ما  وظیفه  و  نمی گیرد  صورت 
برای دوری از خطاهای نسل های گذشته است. سال ها است که آب 
و بهداشت جزو حقوق بشر محسوب می شود و ایران به عنوان امضا 
باید  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق  کننده 
به این مساله پایبند باشد، اما توزیع آب سالم و الزم به شهروندان در 
مثل  ثروتمندی  سرزمین  در  حتی  و  نیست  عادالنه  همیشه  ما  کشور 
در  زیستی  محیط  عدالت  نقض  می کند.  بیداد  آبی  فقر  خوزستان، 
گروه های ضعیف تر اجتماعی تمام می شود و  کشور ما به قیمت زجر 
تنها اقلیتی منتفع می شوند که اتفاقا از پیروان بی رقیب رهبر جمهوری 
کمتر شود، شرایط برای  گاهی عمومی  اسامی هم هستند. هر چه ناآ

کمیت سخت تر خواهد بود. حا

به  منجر  کشور  از  نقطه  چند  در  که  ایران،  اخیر  بارندگی های  آیا 
دنبال  به  هم  را  جانی  و  مالی  خسارت های  و  سیل  شدن  جاری 
آینده  سال  در  و  جبران  را  کشور  آب  کمبود  می تواند  داشت، 

حداقل شاهد خشک سالی نباشیم؟
کشور ما بیش از هر چیزی ساخته دست انسان است.  خشکسالی در 
بهره برداری  طبیعی  منابع  از  اقلیمی مان  شرایط  به  توجه  بدون  ما 
واقعیت  یک  سیل   نیمه خشک،  و  خشک  سرزمین های  در  کرده ایم. 
و  ک  خا فرسایش  می شود.  مردم  نصیب  تلخی اش  معموال  که  است 
از  بزرگی  بخش  روانی  و  اقتصادی  امنیت  شهرها  و  دشت ها  تخریب 
آن  مهار  و  سیل  مدیریت  راهکارهای  گر  ا اما  می کند.  تهدید  را  مردم 
ک می شویم و هم  کنیم، هم مانع هدر رفت خا را بشناسیم و اعمال 
کنیم. تغذیه مصنوعی با استفاده از سیاب بر  آب را می توانید ذخیره 
پهنه های آبرفتی با نام "آبخوانداری" شناخته می شود و امکان اجرای 
می توان  محاسبات  أساس  بر  و  دارد  وجود  هکتار  میلیون   1۵ در  آن 
آبی  ذخایر  به  طریق  این  به  را  مکعب  متر  میلیارد   42 حدود  ساالنه 
از  پایین تر  بسیار  کاری  چنین  هزینه  اینکه  به  توجه  با  افزود.  کشور 
که  است  ح  مطر پرسش  این  است،  سازه ای  روش های  و  سدسازی 
نکرده اند؟  اجرا  کنون  تا  را  آن  حکومتی  و  دولتی  دستگاه های  چرا 
دزدی های  انجام  امکان  عدم  پرسش،  این  به  تلخ  اما  ساده  پاسخ 
هزار  صد  چند  آب  انتقال  ح های  طر و  سدسازی  با  مقایسه  در  بزرگ 
میلیارد تومانی است. شرکت های مشاور و پیمان کاران به پروژه های 
گران قیمت معتاد شده اند و نبود حسابرسی دقیق باعث شده که این 

اعتیاد از حد بگذرد.

ودخانه کاهش خسارت های سیل با احترام به حریم و بستر ر

وه های  نقض عدالت محیط زیستی، زجر گر
ضعیف تر اجتماعی
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تنش  بروز  شاهد  باشد،  نیاز  از  کمتر  سالم  آب  موجودی  جایی  هر 
کشور و در  خواهیم بود، در نتیجه ممکن است در مناطقی در شمال 
دچار  که  شویم  مواجه  بسیار  مناطق  به  هم  مازندران  دریای  حاشیه 
به ماجرا  از نظر حجمی  برخی تقسیم بندی ها  در  آبی هستند.  تنش 
گر میزان منابع آب تجدیدپذیر در سال به ازای هر  نگاه می شود، مثا ا
کمتر شود، بحث تنش پیش می آید اما از  شهروند از 1700 متر مکعب 
کمیت هم بسیار زیاد باشد اما مردم امکان استفاده  گر  کیفی، ا منظر 
از آن آب را نداشته باشند واز فقر آبی رنج ببرند، با موقعیتی نابسامان 
مواجهیم. حکومت با توجه بر تشویق کشاورزان به کاشت محصوالتی 
آب-بر و عدم جبران کاستی های سفره های آب زیرزمینی و هدر رفت 
آب و غذا، در تشدید تنش آبی و نهایتا، ورشکستگی آبی نقش اصلی 
کسری سفره های آب زیرزمینی  گذشته،  را بازی می کند. در سه دهه 
کثر نقاط کشور سال  کار را به جایی کشانده که بخت زندگی کردن در ا
از  برداشت  اضافه  واسطه  به  زمین  نشست  و  می شود  کمتر  سال  به 
آبخوان ها باعث تشدید مهاجرت از شهرهای زیادی در فات مرکزی 

ایران خواهد شد.

بر  تاثیری  آیا  ساخته  فرات  و  دجله  روی  بر  ترکیه  که  سدهایی 
افزایش ریزگردها در برخی از نقاط ایران داشته؟

سدسازی های ترکیه وقتی با تغییر در جریان آب رودهای دجله و فرات 
را هم تشدید  را در نواحی مختلف سوریه و عراق  آبی  همراه شد، بی 
ک و فراهم شدن  کرد و نتیجه چنین روندی کاهش رطوبت سطح خا
شرایط فرسایش در این مناطق شد. بادهای شدید ذرای در حد رس را 
از این دشت ها به دوردست ها منتقل می کنند. این ریزگردها سامت 
انداخته اند ودولت جمهوری  را به خطر  ایرانی  از شهروندان  بسیاری 
و  دجله  باالدست  در  ترکیه  دستکاری های  از  اطاع  وجود  با  اسامی 
فرات، هیچگاه در روند ساخت این سازه ها با ترکیه برای تضمین جریان 
طبیعی این رودها وارد گفتگو نشد، چون خیال می کرد ربطی به ایران 
نخواهد داشت. اما با توجه به اینکه ایران و عراق و ترکیه و سوریه در 
حوضه آبریز بزرگ تر خلیج فارس و به ویژه در زیرحوضه دجله مشترک 
آثار  به  توجه  بدون  ترکیه  که  دارند  هم  مشترکی  سرنوشت  هستند، 
اقتصادی رفتارهای سازه  محور مدیریت  محیط زیستی و اجتماعی و 

آبش، عدالت محیط زیستی را نقض کرده است.

آیا سیل های اخیر در ایران پدیده ای طبیعی است یا دخالت های 
مردم و دولت در محیط زیست و طبیعت باعث چنین طغیانی در 

رودخانه ها شده است؟ 
جذب  امکان  زمین  شدید،  بارانی  از  بعد  که  می دهد  خ  ر زمانی  سیل 
خود،  مسیر  در  گر  ا و  کند  پیدا  زیادی  قدرت  روان آب  و  نیابد  را  آب 
موادی در حد و اندازه رس و الی و ماسه و شن هم به روان آب اضافه 
اثر فرسایش( قدرت تخریبی سیل به شدت افزایش  شود )به ویژه در 
می یابد. سیل باعث رسیدن این مواد معلق به دشت ها و حتی تشکیل 
دشت ها شده است، چرا که آب سیالی است که بخش قابل توجه مواد 
که در دشت ها رسوب  کوهستان ها با خود آورده  از  را  فرسایش یافته 
چیزی  آن  اما  نیست،  بدی  چیز  خود  خودی  به  سیل  پس  کرده اند. 
گر در  کش می کند، نحوه مواجهه ما انسان ها با آن است. ا که خطرنا
گر حریم و بستر رودخانه را محترم  مسیر سیاب ساخت و ساز نکنیم، ا
خسارت های  میزان  داریم،  نگاه  باز  همیشه  را  آب  راه  و  بشماریم 
گر بتوانیم با روش های آبخوانداری و  کمتر خواهد بود. ا سیل بسیار 
آبخیزداری سرشاخه ها را مدیریت کرده و بخشی از آب را جذب کنیم 

و موجب رسوب قسمت بزرگی از مواد معلق درون سیل بر سطح زمین 
گام نهاده ایم. دولت  شویم، عما بر خاف جهت فرسایش و تخریب 
کشاورزی و شهرسازی از بزرگترین عوامل  با سیاست هایش در بخش 
اما  است،  ایران  در  انسان ساخته  خشک سالی  همینطور  و  تخریب 
بخش غیردولتی هم با همراهی و اجرای خواسته های دولت تبدیل 
کم در تخریب سرزمین شده و اینجا است که باید  به شریک ساختار حا
کنیم  کشاورزان و روستاییان بازی  گاهی دادن به  نقش بیشتری در آ
همراهی  ک  خا و  زیرزمینی  آب  منابع  نابودی  در  را  دولت  حداقل  تا 
نکنند. برداشت آب اضافه از سفره های آب زیرزمینی و تخریب مراتع 
گناه  و تغییر کاربری جنگ و مرتع و تبدیلش به اراضی کشاورزی باید "
کبیره" معرفی شود! آبیاری بی در و پیکر و فراهم آوردن امکان تبخیر 

بیجای آب با ارزش چیزی از ارتکاب جرم  ندارد!

چه نقاطی در ایران بیشتر دچار تنش آبی هستند؟ سیاست های 
اندازه در ایجاد این تنش دخیل  زیست محیطی حکومت تا چه 

بوده است؟
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محیط زیست پاک، سالم و پایدار در زمره 
حقوق اولیه بشر است

کاهی خود ار عوارض  کثر مردم به گونه ای و در سطح آ امروزه، تقریبا ا

بنابه  همچنین  هستند،  مطلع  گاهی  آ زیست  محیط  آلودگی  سوء 

حقوق بین الملل و بر اساس قانون، هر فردی حق دارد تا در محیط 

کند. بنابراین آلودگی هوا و محیط زیست توسط  زیست سالمی زندگی 

صنایع و یا سایر فعالیت های آلوده کننده و یا مخرب محیط زیست به 

نوعی سلب حقوق بشر به حساب می آید و شهروندان حق دارند که از 

ک برخوردار باشند. دولت ها، سازمان ها و نهادهای  محیط زیستی پا

دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پاسخگوئی و 

جبران خسارت وارده مسئول هستند. 

که، 24 درصد از  کی از آن است  آمارهای سازمان بهداشت جهانی حا

کل مرگ و میرهای جهانی یا به عبارتی، 13.7 میلیون مورد مرگ در 

سال به دلیل آلودگی هوا و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی اتفاق 

می افتد.

عضو  کشورهای  از  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیسر 

خواست با انجام اقدامات شجاعانه، داشتن حق محیط زیست سالم 

و تمیز را محقق کنند. میشل باشله با ابراز رضایت از تصویب قطعنامه 

این  کرد،  بیانیه ای اعام  از محیط زیست سالم، در  حق برخورداری 

عنوان  به  را  هوایی  و  آب  تغییرات  و  زیست  محیط  تخریب  تصمیم 

بحران های مرتبط با حقوق بشر به رسمیت می شناسد.

قطعنامه حق برخورداری از محیط زیست سالم، که اخیرا با 1۶1 رای 

موافق و رای ممتنع ایران، چین، روسیه، باروس، کلمبیا، قرقیزستان 

از  ناشی  خسارت  رسید،  تصویب  به  مخالف  رای  بدون  و  اتیوپی  و 

در  نفر  میلیون ها  به  زیست  محیط  تخریب  و  هوایی  و  آب  تغییرات 

سراسر جهان را به رسمیت می شناسد.

کید می کند که آسیب پذیرترین بخش های جمعیت از  این قطعنامه تا

تغییرات آب و هوایی و محیط زیست ناسالم  تاثیر بیشتری می گیرند.

از  برخورداری  حق  قطعنامه  به  ایران  مثبت  رای  عدم  بررسی  برای 

محیط زیست سالم، مجله حقوق ما با مهراوه عباسیان، دانش آموخته 

زیر  در  مصاحبه  این  مشروح  که  داده  انجام  گفتگویی  حقوق،  رشته 

آمده است.

از  اخیرا، سازمان ملل قطعنامه ای تحت عنوان، حق برخورداری 

محیط زیست سالم به تصویب رسید، مفاد اصلی این قطعنامه 

چیست؟

که با 1۶1 رای موافق به تصویب رسید، با وجود اینکه  این قطعنامه 

جهانی  حق  یک  را  پایدار  و  سالم  ک،  پا زیست  محیط  به  دسترسی 

روسیه،  چین،  همراه  به  اسامی  جمهوری  اما  برمی شمرد،  انسان 

باروس، کلمبیا، قرقیزستان و اتیوپی به آن رای ممتنع داد.

در بند اول این قطعنامه آمده است، این قعطنامه داشتن حق یک 

ک، سالم و پایدار را به عنوان یک حق انسانی که برای  محیط امن، پا

برخورداری از حقوق بشر مهم است، به رسمیت می شناسد.

در بند دوم این آن نیز آمده است، این قطعنامه یادآور می شود که حق 

ک، سالم و پایدار با سایر حقوق به رسمیت  داشتن محیطی امن، پا

شناخته شده در قوانین بین المللی مطابقت دارد.

انجام  به منظور  کشورها خواسته است  از  بند سوم  در  این قطعنامه 

زیست  محیط  از  محافظت  برای  خود،  حقوق بشری  تعهدات 

سازمان  نهادهای  همچنین  و  کشورها  سایر  با  و  کرده  ظرفیت سازی 

ملل و سایر سازمان ها و برنامه های مربوطه همکاری کنند.

است  شده  خواسته  کشورها  از  قطعنامه،  از  بند  این  در  همچنین 

ایجاد هم افزایی  ایده ها،  و  از جمله تبادل دانش  شیوه های مطلوب 

جهت  زیست  محیط  از  حفاظت  و  حقوق بشر  از  حمایت  میان 

ک گذارند. ک، سالم و پایدار را به اشترا برخورداری از محیطی امن، پا

برای  الزم  سیاست های  می خواهد  کشورها  از  قطعنامه  از  بند  این 

ک، سالم و پایدار، از جمله  بهره مندی از حق داشتن محیطی امن، پا

حقوق بشری  تعهدات  و  گیرند  کار  به  را  کوسیستم ها  ا و  زیستی  تنوع 

را ادامه  ک، سالم و پایدار  از محیطی امن، پا در رابطه با برخورداری 

دهند. این تعهدات در راستای پیگیری و اجرای اهداف توسعه پایدار 

است.

به نظر شما چرا جمهوری اسالمی به قطعنامه  حق برخورداری از 

محیط زیست سالم، رای مثبت نداد؟ 

که خود جمهوری اسامی برای عدم رای مثبت به این  خوب دلیلی 

قطعنامه بیان کرده، این است که می گوید، بانیان قطعنامه از پذیرش 

اصاحات ایران و تعداد زیادی از کشورها خودداری کردند. این را ناصر 

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است، او ادعا کرد که 

فعال  مشارکت  قطعنامه  این  کرات  مذا فرایند  در  اسامی،  جمهوری 

داشت، اما بانیان قطعنامه، اصاحات ایران و تعداد زیادی از کشورها 

را نپذیرفتند. او البته به اضاحاتی که ایران ارائه کرده و پذیرفته نشده 

اشاره ای نکرد و در مصاحبه با رسانه ها، یکی از دالیل مهم عدم رای 

مثبت به این قطعنامه را، اجماعی نبودن قطعنامه، نواقص متعدد، 
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همچنین  و  کشورها  سایر  با  و  کرده  ظرفیت سازی  زیست  محیط  از 

کنند.  همکاری  مربوطه  سازمان های  سایر  و  ملل  سازمان  نهادهای 

خوب همانطور که اطاع دارید، جمهوری اسامی فعاالن محیط زیستی 

که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان، در زندان  خود را سال ها است 

نگه داشته، حکومتی که با فعاالن زیست محیطی خود چنین رفتاری 

نهادهای  و  سازمان ها  بدهد  اجازه  که  شد  خواهد  حاضر  آیا  می کند، 

که به بار آورده اند و به بار خواهند  بین المللی از فجایع محیط زیستی 

آورد، مطلع شوند؟

که به دلیل  که جمهوری اسامی سال ها است  در نهایت باید بگویم 

نقض حقوق بشر، تحت فشار است و االن از این می ترسد که به دلیل 

فشار  تحت  حقوق بشر  مسئله  همانند  هم  زیست محیطی  مسائل 

بین المللی قرار بگیرد.

آیا عدم رای مثبت جمهوری اسالمی به قطعنامه  حق برخورداری 

از محیط زیست سالم، چه تأثیری در تعامالت زیست محیطی و 

بین المللی ایران خواهد داشت؟

قطعنامه  حق برخورداری از محیط زیست سالم ، داشتن محیط زیست 

ک، سالم و پایدار را در زمره حقوق اولیه بشر می داند و با توجه به  پا

کشورهای  ابزار حقوقی غیرالزام آور برای  تصویب قاطع آن، به عنوان 

عضو عمل می کند؛ این بدین معنا است که کشورهای عضو پذیرفته اند 

رأی  کنند.  عملیاتی  را  آن  مفاد  جهانی،  موجود  مشوق های  سایر  با 

این  عملیاتی شدن  در  تأثیری  دیگر،  کشورهای  سایر  و  ایران  ممتنع 

مفاد ندارد

در  ح  مطر عوامل  سایر  بر  عاوه  حقوق بشر،  گزارشگران  پس،  این    از 

ک بودن  ارزیابی حقوق بشر، عملکرد کشورها را از نظر سالم، پایدار و پا

کشورهای  تمامی  بنابراین  کرد.  خواهند  ارزیابی  نیز  محیط زیست 

مطلوبی  عملکرد  عرصه  این  در  که  کرد  خواهند  تاش  ملل  سازمان 

داشته باشند تا تضمین کننده، حیات رو به تعالی و رشد شهروندانشان 

باشند.

یا  و  الزام آور  اینکه  از  غ  فار قطعنامه ای،  هر  که  می دانیم  ما  طرفی  از 

این  تصویب  با  دارد.  را  خود  خاص  سیاسی  بار  باشد،  غیرالزام آور 

رکن  در  اینکه  بر  عاوه  کشورها،  محیط زیست  موضوع  قطعنامه، 

اختصاصی و محیط زیستی ملل متحد، یعنی برنامه محیط زیست ملل 

متحد )UNEP( مورد ارزیابی قرار می گیرد، در سایر سازمان های ذیل 

گیرد و این می تواند تبعات  ملل متحد نیز می توان مورد ارزیابی قرار 

سیاسی داشته باشد. 

اتفاقا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پس از تصویب 

قطعنامه  حق برخورداری از محیط زیست سالم و در پاسخ به دالیل 

عدم رای مثبت ایران به این قطعنامه گفت، اعتراض اصلی ایران در 

عدم رأی مثبت به این قطعنامه به واسطه این بوده که این قطعنامه 

به ابزار دیگری در زمینه »بهره برداری های احتمالی سیاسی و خاف 

گرچه ایران  که ا منافع ملی ما« تبدیل شود. بنابراین می توانم بگویم 

به این قطعنامه رای مثبت نداده، اما عدم اجرای مفاد آن می تواند 

تبعات سیاسی را برایش در جوامع بین المللی، به دنبال داشته باشد.

بزرگ  قدرت های  وی،  گفته  به  وظایف  و  تکالیف  انگاشتن  نادیده 

استعماری، دانست.

که جمهوری اسامی با پیوند این قطعنامه به  اما واقعیت این است 

گرچه این قطعنامه الزام آور نیست،  مسائل حقوق بشری مشکل دارد، ا

اما جمهوری اسامی که یکی از ناقضان حقوق بشر است، از این ترس 

دارد که هر ساله عاوه بر اینکه باید تاش کنند که بر نقض حقوق بشر 

اقدامات  از  دفاع  به  باید  بعد   به  این  از  بگذارد،  سرپوش  ایران  در 

مخربش بر محیط زیست هم بپردازد. 

از طرفی دست داشتن سپاه پاسداران در بسیاری از پروژه های عمرانی 

محیط زیست  حفظ  به  را  بهایی  کمترین  پروژه ها،  این  بیشتر  که 

را  ایران  زیست بوم  که  برنامه،  بدون  سازی های  سد  از  نمی دهند، 

بزرگراه هایی  و  راه ها  احداث  تا  داده اند  قرار  جدی  خطر  معرض  در 

همه  می دهند،  کشور  کوسیستم  ا نابودی  به  اهمیتی  کمترین  که 

از این می ترسد  گرفته و می گیرد، بنابراین دولت  توسط سپاه صورت 

سر  بر  سپاه  که  باشد  مخربی  اقدامات  جوابگویی  باید  هرساله  که 

محیط زیست می آورد. 

همانطور که پیشتر گفتم، در بند سوم این قطعنامه، از کشورها خواسته 

محافظت  برای  خود،  حقوق بشری  تعهدات  انجام  منظور  به  است 
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بی اعتمادی جهانی به حکومت ایران 
حتی در مسئله محیط زیست 

کشور  این  مثبت  رای  عدم  توجیه  در  اسامی  جمهوری  خارجه  وزیر 
از  بخشی  در  سالم،  محیط زیست  از  برخورداری  حق  قطعنامه  به 
کشورهای دیگر حاضر به همکاری با نظام  که  گفته است  سخنانش 

جمهوری اسامی در رابطه با محیط زیست نیستند. 
کشورهای مختلف وقتی پای در مسائل زیست محیطی  ک  در حالی 
حل  جانبه  چند  یا  دو  همکاری  برای  را  مشکات  باشد،  میان  در 
باشند،  داشته  همکاری  زمینه  این  در  همدیگر  با  بتوانند  تا  می کنند 
المللی دارد،  که در سطح بین  بنابه شرایطی  نظام جمهوری اسامی 
اساسا برای دنیا غیرقابل اعتماد شده و این بی اعتمادی به جمهوری 
زمینه محیط زیست  کشورهای دیگر حتی در  که  باعث شده  اسامی 
چنین  که  نشود  آن  با  همکاری  به  حاضر  و  نکنند  اعتماد  آن  به  هم 

مسئله ای تنها به ضرر محیط زیست و شهروندان ایران خواهد بود.   
برای بحث در مورد مسائل حقوقی عدم رای مثبت جمهوری اسامی 
اخیر  سیل های  سالم،  زیست  محیط  از  برخورداری  حق  قطعنامه  به 
و  ایران باعث خسارت به شهروندان شد  از شهرهای  که در بسیاری 
خزائلی  معین  با  ما  حقوق  مجله  محیطی  زیست  دیگر  موضوع  چند 

حقوقدان مصاحبه ای انجام داده که مشروح آن در زیر آمده است.

اخیرا سازمان ملل با صدور قطعنامه ای، حق برخورداری از محیط 
رسمیت  به  بشر  حقوق  از  بخشی  عنوان  به  را  سالم  زیست 
این  به  که  بود  کشورهایی  از  یکی  اسالمی  جمهوری  شناخت، 
قطعنامه رای مثبت نداد، آیا این اقدام دولت ایران مغایر با اصل 

٥٠ قانون اساسی ایران نیست؟ 
که خیر، این اقدام اخیر جمهوری اسامی مغایر با  خوب باید بگویم 
اصل ٥٠ قانون اساسی نیست، زیرا اصل ٥٠ قانون اساسی بر حفاظت 
کید می کند و فعالیت های اقتصادی  از محیط زیست پایدار در ایران تا
کرده است. البته  که سبب تخریب محیط زیست بشود، ممنوع  را هم 
در این قانون اشاره شده که برای اجرای این قانون به قوانین داخلی 

نیاز هست که البته ما قوانین داخلی هم در این زمینه داریم. 
دولت  که  نشده  این  به  اشاره ای  هیچ  اساسی  قانون   ٥٠ اصل  در 
جمهوری اسامی موظف هست هرجا که سازمان های بین المللی یا در 
زمینه محیط زیست  در  کنوانسیونی  یا  بین المللی قطعنامه ای  عرصه 
تصویب شد، الزاما به آن بپیوندد یا رای مثبت بدهد. بنابراین از نظر 
حقوقی، عدم رای مثبت جمهوری اسامی به قطعنامه اخیر سازمان 
ملل تحت عنوان حق برخورداری محیط زیست سالم، مغایر با اصل 

٥٠ قانون اساسی نیست.
که وزارت خارجه ایران در  مسئله اصلی در این رابطه، توجیهی است 
سالم  محیط زیست  از  برخورداری  حق  قطعنامه  به  ممتنع  رای  مورد 
دارد، که این توجیه، توجیهی قابل قبول و قابل پذیرش نیست. ناصر 
گفته است، دلیل رای ممتنع  ایران  کنعانی سخنگوی وزارت خارجه 

از محیط زیست سالم  جمهوری اسامی به قطعنامه حق برخورداری 
برخی  و  ایران  اصاحات  پذیرش  از  قطعنامه  بنیان  که،  بوده  این 
بزرگ  وی  گفته  به  قدرت های  وظایف  و  خودداری  کشورها  از  دیگر 
نادیده  قطعنامه  در  را  محیط زیست  کننده  تخریب  غربی  استعماری 

گرفتند و به آن اشاره نکردند. 
سازمان ملل،  قطعنامه های  ماهیت  اینکه  دلیل  به  حقوقی  نظر  از 
ماهیت حقوقی ندارند تا بخواهند تکلیفی را برای هیچ کشوری ایجاد 
قطعنامه های  از  هیچکدام  نتیجه  در  نیست،  الزام آور  یعنی  کنند، 
کشوری،  هیچ  برای  مستقیم  طور  به  سازمان ملل  عمومی  مجمع 
نمی کند،  تعیین  را  وصیفه ای  هیچ  و  صادر  را  دستوری  هیچگونه 
به  مثبت  رای  عدم  برای  ایران  خارجه  وزارت  توجیه  این  بنابراین، 
قطعنامه حق برخورداری از محیط زیست سالم، قابل پذیرش نیست. 
کردم، به دلیل آنکه اینگونه قطعنامه ها ماهیت  که اشاره  بنابر آنچه 
کردن  تکلیف  تعیین  و  کشورها  نام  به  کردن  اشاره  ندارند،  الزام آور 
برای آنها، از نظر قانونی عبث و بیهوده است. قطعنامه های پیشین 
مجمع عمومی سازمان ملل هم همینگونه بوده، یعنی آنجا هم اساسا 

سازمان ملل به صورت جزئی وارد موضوعات نشده است.
و  تبع  به  که  اسامی  جمهوری  توجیه  گرچه  ا بگویم  باید  نهایت  در 
غربی  کشورهای  با  تخاصم  در  روسیه،  و  چین  کشورهای  از  پیروی 
از محیط زیست سالم رای ممتنع داده،  به قطعنامه حق برخورداری 
از منظر قانونی توجیهی قابل قبول نیست اما این رای خاف قانون 

اساسی ایران و اصل ٥٠ این قانون نیست.

مسئله  با  رابطه  در  آئین نامه هایی،  یا  قوانین  چه  ایران  در 
محیط زیست وجود دارد و در کل مسئله محیط زیستی در قوانین 

ایران تا چه اندازه ای حائز اهمیت است؟
ایران  در  محیط زیست  زمینه  در  که  مقرراتی  و  قوانین  بگویم،  باید 
نوشته شده، قوانین کمی نیستند، یعنی مشکل و خاء قانونی زیادی 
در این زمینه نداریم و می توان گفت که، ما تقریبا در همه موضاعات 
مربوط به محیط زیست، قانون مصوب داریم، به ویژه پس از تصویب 
ک. نقض ها، خاء و مشکاتی که در رابطه با جلوگیری  قانون هوای پا
ک، برطرف  از آلودگی هوا وجود داشت، پس از تصویب قانون هوای پا
ایران،  در  محیط زیست  مورد  در  اصلی  مشکل  حاضر  حال  در  و  شد 

عدم یا کمبود قانون نیست.
گروه  یک  دارند،  وجود  زمینه  این  در  قوانین  گروه  دو  کلی  طور  به 
به  مربوط  قوانین  مثل  است،  محیط زیستی  شاخص های  به  مربوط 
و  صید  و  شکار  به  مربوط  بحث های  و  جنگل ها  اداره  و  زیستگاه ها 
دسته  مراتع.  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  به  مربوط  قوانین 
بحث  بر  و  است  انسانی  محیط زیست  به  مربوط  است  قوانین  دوم 
چگونگی  بر  که  ک  پا هوای  قانون  همچون  محیط زیست،  آلودگی 
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ندادند. 

تغییرات  برخی  و  ریزگردها  اصلی  علت  که  معتقدند  برخی ها 
آب وهوایی در ایران، سد سازی های ترکیه بر روی رودخانه های 
باشد.  داشته  صحت  چیزی  چنین  گر  ا است،  فرات  و  دجله 
بین المملی  مجامع  در  قانونی  اقدامات  چه  اسالمی  جمهوری 

می تواند علیه ترکیه انجام بدهد؟
در این باره ابتدا باید به چند مسئله اشاره بشود، یکی اینکه بر اساس 
که در  کشتیرانی از آبراه های بین المللی  کنوانسیون حق استفاده غیر 
بین المللی،  رودهای  دست  باال  کشورهای  ملل،  سازمان   ١٩٩٧ سال 
حق احداث و اجرای پروژه های زیربنایی آبی را در باال دست رودخانه 
خشکسالی های  مثل  پایدار،  و  جدی  مشکات  سبب  که  نحوی  به 

گسترده در پایین دست بشود را ندارند و این اقدام تخلف است.
احداث  مثا  اینکه  اثبات  عموما  که،  بگویم  باید  البته  رابطه  این  در 
یک سد باعث مشکات پایدار، یعنی خشکسالی پایدار در پایین دست 
یک رودخانه بین المللی شده، یک بحث علمی و اثبات آن هم ادله 
گرچه دیوان بین المللی  علمی نیاز دارد و اثبات آن کار آسانی نیست، ا
کنون نیز کشورهای  دادگستری در این موارد صاحیت ورود دارد و تا 
ح و  را در دیوان بین المللی دادگستری مطر مختلفی، اختافات خود 

مورد رسیدگی هم قرار گرفته است.
بحث های  در  که،  است  این  رابطه  این  در  مهم  بسیار  نکته  یک 
محیط زیستی، بنابه کنوانسیون ها و معاهدات مختلفی که وجود دارد، 

رویکرد جهانی، اساسا بر موضوع رایزنی و گفت وگوهای دیپلماتیک و 
که در موضوعات  صلح آمیز است، یعنی ضمانت اجرایی به آن معنی 
حقوق بشری همچون جنایت علیه بشریت یا جرایم جنگی وجود دارد، 
در موضوعات زیست محیطی موضوعیت ندارد و عرف بین المللی بر 
کرده و پیگیری های دیپلماتیک،  کشورها بر اساس مذا که  این بوده 

بتوانند مشکات را بین خود حل وفصل کنند.
سر  بر  دیگر  کشوری  علیه  را  شکایتی  کشوری  گر  ا اینکه  دوم  نکته 
و  کنند  ح  طر دادگستری  بین المللی  دیوان  در  محیط زیست،  مسئله 
باشد،  شده  منعقد  قبل  از  معاهده ای  کشور  دو  بین  گر  ا کشور  دو  آن 
دیوان به آن معاهده استناد خواهد کرد. مثا در دعوای میان اروکوئه 
میان  رودخانه ای  سر  بر  دادگستری  بین المللی  دیوان  در  آرژانتین  و 
متن  که  بود  این  بر  دادگستری  بین المللی  دیوان  استناد  کشور،  دو 
معاهده ای که میان آرژانتین و اروگوئه از لحاظ محتوایی نقض نشده 

و تخلفی از این منظر صورت نگرفته است.
ایران  میان  معاهده ای  گرچه  ا بگویم،  باید  سوال  اصل  با  رابطه  در 
که  کند  اثبات  بتواند  ایران  که  ندارد  وجود  زمینه  این  در  ترکیه  و 
اقدامات ترکیه برخاف آن معاهده بوده، اما از نظر حقوقی و بر اساس 
که  دارد  وجود  امکان  این  عمومی،  بین الملل  حقوق  عرف  قوانین 
جمهوری اسامی بتواند در مجامع بین المللی، مثا دیوان بین المللی 

دادگستری، در این زمینه اقدام بکند و از ترکیه شکایت کند.

کید دارد،  مدیریت پسمانده ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیستی تا
که در هر دو زمینه ما به اندازه کافی قانون مصوب شده داریم و تمام 

موضوعات را تحت پوشش داده است.
قوانین  زمینه  در  ویژه  به  ایران،  قوانین  که  اصلی  مشکات  اما 
که در وهله اول، این قوانین قدیمی  محیط زیستی دارند، این هست 
هستند و رویکردهایی که در این قوانین وجود دارد، با توجه به اینکه 
زمان تصویب نهایی آنها مربوط به سال های خیلی دور یعنی حدود 
کافی  انجام شده،  آنها  بر روی  که  و اصاحاتی  سی سال پیش است 
نیست، نه تنها کارایی قابل ماحظه ای ندارند، بلکه کارایی خودشان 
صید،  و  شکار  به  مربوط  قوانین  در  مثا  داده اند.  دست  از  کلی  به  را 
مجازات هایی که تعیین شده، مربوط به سال ها پیش است و در حال 
حاضر این مجازات های نقدی بسیار ناچیز است و اساسا نه می تواند 
جنبه تنبیهی داشته باشد و نه بازدارندگی و هیچ نقشی را به عنوان 

ضمانت اجرایی یک قانون ایفا نمی کند. 
گفت  می توان  که  است  قوانینی  از  یکی  ک،  پا هوای  قانون  گرچه  ا
در  هم  قانون  این  شده،  اباغ  هم  اجرا  برای  و  است  روزی  به  قانون 
عمل اجرا نشده و مسئوالن سازمان حفاظت از محیط زیست هم بارها 
کامل قابل اجرا نیست و تنها  که این قانون به صورت  کرده اند  اعام 
حدود ٣٠ درصد آن اجرایی شده و ٧٠ درصد آن غیرقابل اجرا است. 
رئیس پیشین سازمان محیط زیست  کانتری،  آقای  رابطه  در همین 
ک، قانونی است که به درد کشوری  ایران گفته بود که قانون هوای پا
جهانی سوم همچون ایران نمی خورد و قابل اجرا نیست، او گفته بود 
کشور  کامل اجرا بشود، ٧٠ درصد اقتصاد  گر این قانون به صوت  که ا

تعطیل خواهد شد.
گر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمانی  بنابراین ا
را نسبت  ک است، چنین رویکردی  ر اجرای قانون هوای پا که ناظر 
قابلیت  ک  پا هوای  قانون  که  است  معتقد  و  دارد  قانون  این  به 
که عملکرد نهادهای نظارتی  اجرایی ندارد، بنابراین مشخص است 

و نهادهای مسئول محیط زیستی چگونه خواهد بود.   

اخیرا برخی از استان ها و مناطق مختلف ایران دچار سیل شده اند 
و این بدیده خسارات های جانی و مالی هم به دنبال داشته، چه 
سازمان یا نهادی مسئول جبران خسارت به آسیب دیدگان است 
که می گوید، در جمهوری اسالمی،  و بنابه اصل ٥٠ قانون اساسی 
در  باید  بعد  نسل های  و  امروز  نسل  که  زیست  محیط  حفاظت 
عمومی  وظیفه  باشند،  داشته  رشدی  به  رو  اجتماعی  حیات  آن 
با  که  آن  غیر  و  اقتصادی  فعالیتهای  رو  این  از  می گردد.  تلقی 
آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا 
گر این سیل های اخیر به دلیل عدم یا نقض  کند، ممنوع است. ا
قوانین زیست محیطی باشد، آیا آسیب دیدگان می توانند از دولت 

کنند؟ کننده قوانین محیط زیستی شکایت  یا نهادهای نقض 
براساس قانون، البنیه علی المدعی، یعنی اثبات اینکه سیل های اخیر 
به دلیل نقض قوانین زیست محیطی بوده، به عهده افرادی است که 
قضایی  روند  به  دسترسی  حق  همچنین  بکنند.  شکایت  می خواهند 
است  مهم  بسیار  حق  یک  زیست محیطی،  مسائل  در  دادخواهی  و 
بر محیط زیست در اسناد و تعهدات  از موارد حق  که به عنوان یکی 
اعامیه  در  مثال  عنوان  به  است.  گرفته  قرار  اشاره  مورد  بین المللی 
استکهلم به عنوان اولین سند بین المللی محیط زیستی، خیلی صریح 
در  دادخواهی  جهت  قضایی  روند  به  شهروندان،  همه  دسترسی  به 

مسائل زیست محیطی اشاره می کند. 
از  برخی  در  حق  این  شدن  اجرایی  شاهد  البته  هم  عمل  در  ما 
کشورهای اروپایی بوده ایم، به عنوان مثال در تیرماه سال ١٣٩٨، دو 
کردند، به این دلیل  شهروند فرانسویی، از دولت متبوعشان شکایت 
که به علت آلودگی هوا و عدم رعایت قانون و کوتاهی دولت در زمینه 
و  شده اند  دچار  تنفسی  بیماری  به  هوا،  آلودگی  عوامل  از  جلوگیری 
دادگاه نیز پس از بررسی پرونده به نفع آن دو شهروند رای صادر کرد و 

دولت فرانسه را مقصر و مجبور به جبران خسارات به آنها کرد.
و  محیط زیست  با  رابطه  در  پرونده هایی  چنین  ما  هم،  ایران  در 
که  بهداشت عمومی داشته ایم، مثا در بحث مربوط بهپارازیت هایی 
جمله  از  دادگستری  وکای  می شد،  ارسال  ماهواره ای  امواج  روی  بر 
دادرسی  به  حتی  کار  که  کردند  پیگیری  و  شکایت  خرمشاهی،  آقای 
هم رسید و جلسات تحقیق هم برگزار شد، اما متاسفانه چون در ایران 
دستگاه قضایی مستقل نداریم و قوه قضاییه و قوه مجریه در حمل از 
کمیتی قرار دارند، نتیجه ای اعام  هم جدا نیستند و در یک نظام حا

نشد و کار به دادگاه و صدور حکم نرسید. 
را نقض بکند  که قوه مجریه مرتکب خاف بشود و قانون  در جایی 
با  البته  این  و  باشیم  مجریه  قوه  استقال  شاهد  می توانیم  ما  کمتر 
نمی آید  قوه قضائیه  و  نیست  ایران، جای تعجب  کمیتی  سیستم حا
گر جایی  کم قرار بگیرد، اما قانونا ا در برابر دولت به عنوان نظام حا
آن  اجرای  به  موظف  که  را  قوانینی  حکومتی،  یا  دولتی  مقام  یک 
نقض  یا  راعایت  عدم  این  و  نکند  رعایت  را  آن  و  کند  نقض  است، 
آن  قانون  براساس  گردد،  افرادی  یا  فرد  به  خسارات  موجب  قانون 
مقام حکومتی یا دولتی، مسئول است و هم مجازات خواهد شد و هم 

مسئول جبران خسارات به فرد یا افراد آسیب دیده خواهد بود.
برای شهروندان همیشه وجود  و پیگیری  قانون، حق شکایت  بنابه 
فعلی،  شرایط  به  توجه  با  اما  بشوند،  بهره مند  آن  از  می توانند  و  دارد 
کار ساده ای  که پیگیری رویدادهای اینچنینی  چنان به نظر می رسد 
نخواهد بود. نمونه روشن و واضح در این رابطه، شکایت چند نفر از 
وکا و فعاالن مدنی بود در حوزه بهداشت عمومی در رابطه با مسئله 
را هم  آنها اجازه ثبت شکایت  که دستگاه های امنیتی حتی به  کرونا 
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محیط  زیست و حفاظت از آن هرگز از 
اولویت های اجرایی حکومت ایران نبوده

زمرد اسفندیاری

آیا جمهوری اسامی ایران اصل حفاظت از محیط زیست را به عنوان 

یکی از اصول مهم حقوق بشری رعایت می کند؟

و  امروز  نسل  که  زیست  محیط  حفاظت  اسامی،  جمهوری  )در 

نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، 

وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر 

یا تخریب غیرقابل جبران آن مازمه  آلودگی محیط زیست  با  که  آن 

پیدا کند، ممنوع است.(

نشان  را  ایران  اسامی  جمهوری  اساسی  قانون   ٥٠ اصل  باال   متن 

که متضمن یکی از مهم ترین اصول حقوق بشری در  می دهد. اصلی 

دنیا است و جمهوری اسامی ایران سال هاست با استناد به این اصل 

از اقدامات خود دفاع می نماید. 

متفاوت  بسیار  سیاستی  و  عملکرد  شاهد  کلمات  این  ورای  در  اما   

هستیم. عملکردی که به موازات سایر سیاست های جمهوری اسامی 

ایران در یک تضاد همگانی با جامعه ی بین المل و حتی منافع ملت 

ایران قرار دارد. آن هم در شرایطی که امروزه محیط زیست به عنوان 

شناخته  دنیا  در  حقوق بشری  پایه های  و  ارکان  مهم ترین  از  یکی 

می شود. 

چالش های  از  بسیاری  حقوق بشر  جهانی  اعامیه ی  صدور  از  پس 

حیاتی انسان از جمله محیط زیست با رویکردی متفاوت و به شکلی 

گرفت. به طوری طی یک توافق جمعی و به  جدی تر مورد توجه قرار 

دنبال نسل سوم حقوق بشر، حق بر محیط زیست به عنوان یکی از 

مهم ترین ارکان حقوق بشری شناخته گردید. 

کشورهای دنیا از جمله جمهوری اسامی ایران تمایل  اما بسیاری از 

خود را برای پذیرش و پیوستن به چنین توافق نامه هایی هرگز اعام 

کنار  و  نمودند  ابراز  آن  با  را  خود  مخالفت  ممتنع  رأی  با  یا  و  نکردند 

کشیدند. 

در حقیقت پیوستن دولت ها به هریک از توافق های بین المللی به این 

که محدودیت های جدیدتری پیش روی دولت مذکور قرار  معناست 

کارآمد و سیاست گذاری های  می گیرد و چنین امری مستلزم مدیریتی 

متناسب با آن امر است. 

کرد  نظام جمهوری اسامی ایران طی حکومت ٤٤ ساله ی خود ثابت 

که محیط زیست و حفاظت از آن هرگز جزو اولویت های اجرایی نبوده 

و توجهی به آن ندارد.

ی  نحوه  و  ایران  طبیعی  منابع  وضعیت  به  نگاهی  نیم  است  کافی 

حفاظت از محیط زیست در سال های اخیر داشته باشیم. 

جاری  دیگر  که  رودی  زاینده  شد،  خشک  که  ارومیه ای  دریاچه ی 

گسترش  روند  آلوده،  هوای  خشکیده،  تاالب های  و  رودها  نیست، 

انواع  ایران،  خشک  و  گرم  مناطق  در  خصوص  به  خشک سالی 

آلودگی های زیست محیطی، از بین رفتن مراتع و جنگل ها ، برداشت 

 ، غیرمجاز  چاه های  حفر  زیرزمینی،  آب  سفره های  از  آب  بی رویه ی 

قانونی،  مجوز  بدون  سازهای  و  ساخت  غیراصولی،  سدسازی های 

کی از  شکارهای غیرقانونی و صدها مورد مشابه دیگر همه و همه حا

زیست  فاجعه ی  یک  شاهد  دور  چندان  نه  آینده ای  در  که  است  آن 

محیطی تمام عیار در اقلیم ایران خواهیم بود. سرزمینی که غنی ترین 

منابع طبیعی دنیا را در دل خود جا داده، با سوءمدیریت و بی تدبیری 

سپری  را  خود  روزهای  بحرانی ترین  امروز  بی خرد  و  ناالیق  مدیرانی 

می کند. 

از بین رفتن و یا  آلودگی،  که منجر به  از نظر حقوقی هرگونه اقدامی 

محیط  علیه  جرایم  عنوان  به  گردد  زیست  محیط  مظاهر  به  آسیب 

قانون  می باشد.   قانونی  برخورد  قابل  و  می شود  شناخته  زیست 

شکار مصوب سال ١٣٣٥، قانون شکار و صید مصوب ١٣٤٦ و قانون 

مهم ترین   ١٣٥٣ سال  مصوب  زیست  محیط  از  حفاظت  و  بهسازی 

که در زمینه ی حفاظت از محیط زیست و برخورد با  قوانینی هستند 

در  که  توجهی  قابل  نکته ی  می خورند.  چشم  به  ایران  در  آن  جرائم 

همگی  که  هستند  قوانین  این  تصویب  تاریخ  دارد  وجود  میان  این 

انقاب سال ٥٧  از  یعنی پس  باز می گردد.  زمان حکومت پهلوی  به 

زمینه  این  در  جدیدی  قانون  هی چگونه  تصویب  شاهد  کنون  تا

نبوده ایم. همین امر کافی است تا رویکرد و نگرش جمهوری اسامی را 

نسبت به مسائل محیط زیستی به خوبی آشکار گردد.

از محیط زیست  گرو حفاظت  حق حیات بشری و سامتی انسان در 

است  تأثیرگذار  بشر  زندگی  جنبه های  تمامی  بر  که  محیطی  است. 

است.  مهم  امر  این  به  توجه  دولتی  هر  وظایف  مهم ترین  از  یکی  و 

الیه های  و  ابعاد  تمامی  بردارنده ی  در  بشر  حقوق  کلی  نگاه  یک  در 

کیفیت زندگی بشری است و هرآنچه نیاز طبیعی و ضروری  مرتبط با 

گردد همچون حفظ محیط زیست به عنوان حق مسلم  انسان تلقی 

او شناخته خواهد شد. 

کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا بودجه ی قابل  از   امروزه بسیاری 

به  پیوستن  با  و  گرفته اند  نظر  در  امر  این  مدیریت  برای  را  توجهی 

که در این زمینه به تصویب می رسد تمام  توافق نامه های بین المللی 
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قد از حقوق شهروندان کشور خود در این زمینه دفاع می کنند. چرا که 

ک، آب آشامیدنی سالم، دسترسی عادالنه به محیط زیست  هوای پا

هر  طبیعی  حق  طبیعی  و  آرام  محیط  یک  ایجاد  و  طبیعی  منابع  و 

شهروندیست. عاوه بر این حفظ محیط زیست یک وظیفه ی جمعی 

برای  ما  دستان  در  است  امانتی  که  چرا  می رود.  شمار  به  همگانی  و 

نسل های آینده.

پس از وقوع انقاب ٥٧ تحوالت سیاسی و اجتماعی بسیار مهمی در 

حکمرانان  شخصی  سایق  حسب  بر  مختلفی  مسائل  داد.  خ  ر ایران 

آن  برای  و  گرفت  قرار  دولت  کار  دستور  در  نظام  منافع  و  مصالح  و 

کارنامه ی جمهوری اسامی  بودجه بندی شد. به همین دلیل هم در 

تا به امروز شاهد هیچگونه حرکت مؤثر و کارآمدی در باب حفاظت از 

محیط زیست نبوده ایم. ما در ظاهر شاهد سهل انگاری و بی توجهی 

حکومت هستیم که به تعبیر بسیاری از افراد ناشی از کمبود بودجه و 

بی توجهی می باشد. اما در ورای این غفلت اهداف بسیار مهمی وجود 

دارد. اهدافی که با حفظ منافع نظام همسو و هم راستا است. 

جمهوری اسامی در قبال بسیاری از وظایف ملی خود همچون حفظ 

عملکردی  هرگز  زیست  محیط  از  حفاظت  یا  و  تاریخی  آثار  مرمت  و 

نوع  به  هم  امری  چنین  دلیل  است.  نداده  ارائه  خود  از  قبول  قابل 

بی کفایتی  که  دینی  نظام  یک  در  می گردد.  باز  نظام  سیاست های 

شکل  به  اولویت ها  و  ارزش ها  شده  ثابت  است  سال ها  آن  مدیران 

که ارائه ی خدمت به ملت  دیگری تبیین و طبقه بندی می شوند. چرا

جامعه  عمومی  منافع  به  توجه  و  شایسته  و  صحیح  مدیریت  گرو  در 

کنار توجه و  است و این یعنی حضور مدیرانی شایسته و خردمند در 

احترام به حقوق ملت. 

به  کشور  عمومی  ثروت های  و  طبیعی  منابع  تمامی  که  کشوری  در 

حکم و اختیار دولت اداره می شوند و با توجه به سیاست های موجود، 

طبیعی است که حفاظت از محیط زیست در راستای حفظ حقوق بشر 

مطلق  تسلط  و  دستیابی  برای  است  هدفی  صرفا  و  بود  نخواهد 

جمهوری  اساسی  قانون  متن  در  صراحتا  امر  این  به  آن.  بر  حکومت 

اسامی ایران اشاره شده است. 

اموال  می کند:  بیان  ایران  اسامی  جمهوری  اساسی  قانون   ٤٥ اصل 

معادن،  شده،  رها  یا  موات  زمین های  قبیل  از  عمومی  ثروت های  و 

دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، 

ارث  نیست،  حریم  که  مراتعی  طبیعی،  بیشه های  نیزارها،  جنگل ها، 

غاصبین  از  که  عمومی  اموال  و  مجهول المالك  اموال  و  وارث  بدون 

مسترد می شود، در اختیار حکومت اسامی است تا برطبق مصالح عام 

نسبت به آنها عمل نماید. تفضیل و تربیت استفاده از هریك را قانون 

معین می کند. 

نظام  که عملکرد  دریافت  به خوبی می توان  قوانین  با وجود چنین   

جمهوری اسامی ایران در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با 

اهداف حقوق بشری همسو و همراستا نیست و منافع جمعی ملت در 

آن لحاظ نمی گردد.

کافی است جریان تاالب میانکاله را مرور کنیم تا به شکلی بهتر نگرش 

ما  برای  زیست  محیط  از  حفاظت  لزوم  مقابل  در  اسامی  جمهوری 

روشن گردد.

آن  ملت  توقعات  سطح  کشور  یک  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه  سطح 

که  طوری  به  می دهد.  افزایش  ماحظه ای  قابل  شکل  به  را  کشور 

وقوع  شاهد  آنها  غلط  اقدامات  و  مدیران  بودن  کارآمدن  نا مقابل  در 

به  را  امری  چنین  اسامی  جمهوری  بود.  خواهیم  مدنی  اعتراضات 

خوبی دریافته که حفاظت از محیط زیست و اقداماتی از این قبیل با 

سیاست های آن به شدت در تضاد خواهد بود. زیرا ارائه ی مدیریت 

حرفه ای در این امر مستلزم توجه به سایر بخش ها، معرفی مدیرانی 

کافی  بودجه ی  گرفتن  نظر  در  همچنین  و  متخصص  و  شایسته 

از محیط زیست  ایران اصل حفاظت  گر جمهوری اسامی  ا می باشد. 

را به عنوان یکی از اصول اصلی و مهم حقوق بشر به حساب بیاورد و 

به آن توجه داشته باشد موظف به رعایت تمامی اصول حقوق بشری 

خواهد بود. 

از طرفی پیوستن به توافق های بین المللی در حوزه ی محیط زیست به 

منزله ی پذیرفتن یکی از مهم ترین ارکان حقوق بشر به شمار می رود. 

شناخته  دنیا  در  بشر  حقوق  ناقض  بزرگترین  که  دولتی  از  چگونه 

می شود و شاهد نقض تمام عیار حقوق بشر در تمامی ابعادش توسط 

آن هستیم می توان انتظار داشت که به چنین مسأله ای پاسخ مثبت 

حقوق  ارکان  از  یکی  پذیرش  که  است  مسلم  پیوندد؟  آن  به  و  داده 

بود.  خواهد  آن  ارکان  سایر  و  بشر  حقوق  اصل  پذیرش  مستلزم  بشر 

برای  رغبتی  هیچ  ایران  اسامی  جمهوری  دولت  دلیل  همین  به 

پیوستن به چنین توافق نامه هایی نداشته و نخواهد داشت، زیرا نه 

در سیاست های حکومتی آن جایی برای پذیرش چنین اموری وجود 

چنین  بتواند  آنها  بر  تکیه  با  که  دارد  وجود  الیقی  مدیران  نه  و  دارد 

اهدافی را پیش ببرد. 

 ٢٠١٥ دسامبر   ١٢ در  که  پاریس  توافقنامه ی  به  توان  می  مثال  برای 

به تصویب رسید اشاره نمود. هدف نهایی و بلندمدت این توافقنامه 

تا  گراد  سانتی  درجه ی   ١/٥ میزان  به  زمین  کره ی  دمای  افزایش 

پایان قرن میادی می باشد. ایران از جمله کشورهایی بود که به این 

توافقنامه ی بین المللی پیوست و این امر در مجلس شورای اسامی 

به تصویب رسید. اما این مصوبه برای اجرایی شدن و نهایی شدن به 

تأیید شورای نگهبان نیاز داشت، اما شورای نگهبان با ایراداتی که بر 

آن وارد کرد عما اجرای آن را توسط ایران غیرممکن ساخت.

  شورای نگهبان معتقد بود عمل به تعهدات چنین توافق نامه ای نیاز 

به شفافیت سازی پاره ای امور دارد. اموری که ممکن است اطاعات 

امنیتی ایران را در سطح دنیا افشا کرده و این برخاف مصالح نظام به 

شمار می رود. توجه داشته باشید که مصالح نظام در اولویت امر است.

توافق  به  عمل  بود  معتقد  ایران  اسامی  جمهوری  دیگر  سوی  از   

است  آشکار  تضادی  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  با  پاریس  نامه ی 

وجود  به  کشور  پیشرفت  مسیر  در  را  زیادی  محدودیت های  و 

برای  را  پاریس محدودیت های متعددی  توافقنامه  می آورد. پذیرش 

بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد می کند. خروج از توافق نامه 

برای ایران هزینه های بسیار زیادی در بر خواهد داشت و در یک کام 

و  گرفت  قرار  امری  چنین  با  آشکار  تضادی  در  نظام  مصالح  و  منافع 

کشورهای  که بسیاری از  گردید. این در حالی است  مانع از اجرای آن 

دنیا به این توافق نامه ی بین المللی پیوسته اند.

که  البته یک نکته ی بسیار مهم دیگر هم در این زمینه وجود دارد 

کشورهای عضو و مجری چنین توافق  با نگاهی به  از یاد برد،  نباید 

چشم  به  دنیا  پیشرفته ی  و  صنعتی  کشورهای  عمدتا  نامه هایی، 

می خورند. کشورهایی که جمهوری اسامی سال ها است تعامات خود 

گرفته است، پرواضح  کرده و در موضع مخالف آنها قرار  را با آنها قطع 

مجدد  سرگیری  از  یعنی  توافق نامه هایی  چنین  به  پیوستن  است 

که با سیاست های نظام در تضادی مستقیم است و  تعامات، امری 

موضع گیری آنها را زیر سوأل خواهد برد.

 عاوه بر این هیچ سازمان و نهاد مستقلی در جمهوری اسامی ایران 

که بتواند با پیوستن به چنین توافق نامه هایی اقدامات  وجود ندارد 

که  شرایطی  در  نماید.  دفاع  آن  از  و  ببرد  پیش  زمینه  این  در  را  الزم 

و تمامی  قرار دارد  کشور در دست مقام رهبری  امور  قدرت مطلقه ی 

او  نظریات  و  تفکرات  اساس  بر  نظام  اندازهای  چشم  و  سیاست ها 

امیدوار  و  بخش  اثر  اقداماتی  شاهد  نمی توان  هرگز  می گیرد  شکل 

کننده در حوزه ی محیط زیست و سایر حوزه های حقوق بشری بود.

یادداشتیادداشت
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ایران در معرض از دست دادن تنوع 
وپاشی اکوسیستم زیستی و فر

این  از  حقوقی  و  قضایی  حمایت  و  زیست  محیط  از  کیفری  حمایت 
عرف های  شناسایی  و  آرا  صدور  قالب  در  دغدغه برانگیز،  حوزه 
آن  اهمیت  کننده  تبیین  و  راه  آغاز  بین الملل  عرصه  در  بین المللی، 
اولی  طریق  به  و  بین المللی  امنیت  و  صلح  و  کشورها  بین  روابط  در 
که  هستند  آن  نشانگر  شواهد،  همه  فراز  دیگر  از  است.  بشر  حقوق 
اجتماعی  امنیتی،  سیاسی،  دالیل  به  که  است  آن  مستعد  خاورمیانه 
با  و بحران های محیط زیست،  اقلیم  تغییر  و  فرامنطقه ای  مداخات 
در  آبی  ذخایر  باشد.  دست به گریبان  سیاسی  بی ثباتی  دهه  چندین 
بر یکدیگر، مجموعه ای  انباشته  شده  که بحران های  چنین بستری 
از »دولت های بی سرزمین« و »سرزمین های بی دولت« خلق می کنند، 
چنین  قبال  در  هستند.  راهبردی  قدرت  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی 
و  قدرت  »بازی  در  سرمایه ای  به عنوان  آبی  منابع  چشم اندازی، 
از  صیانت  و  امنیت  تأمین  کارآمد  ابزارهای  به  و  محسوب  امنیت« 

منافع دولت ها بدل شده اند.
دموکراتیک  کشورهای  سپهر  در  و  اساسی  قوانین  در  اعتبار،  بدین   
امنیت و سامت زیست محیطی جامعه و امر سیاسی مقید می شود به 
امر حقوقی. اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسامی )اصل های 
٤٥ و،٥٠(، امر حقوقِی حقوق بشر در وجه عام و حقوق شهروندان در 
وجه خاص، مقید می شود به امر امنیت و سیاست، یعنی دستگاه های 
از دیگر فراز سازمان ها،  کشوری اند.  امنیتی و سیاسی فراحقوقی و فرا
اسامی  جمهوری  امنیتی  سیاسی،  دستگاه های  و  دولتی  نهادهای 
بتوان  که  نیستند  امر حقوقی  به  و مقید  ندارند  کارکرد حقوقی  اساسا 
حقوق  در  زیرا  نمود.  تعریف  را  شهروند  و  حقوق بشر  و  کشور  دولت- 
بین الملل و نظام های حقوقی کشورها »شهروند محور« هستند. حال 

آنکه قانون اساسی جمهوری اسامی »امت محور« است.
حوزه  فقاهتی  نظام  اساسی  قانون  منظر  از  »امت«  مساله  بنابراین،   
کشوری محسوب می شوند. در حقیقت فهم مسائل زیست محیطی 
که درچند  از جمله سیلی  همچون بحران آب و دیگر بایای طبیعی 
گذشته برخی از مناطق ایران و به ویژه امامزاده داوود در تهران  روز 
اسامی  نظام  راس  در  شده  مادی  و  انسانی  خسارات  موجب  که  را 
نیست. رهبر جمهوری اسامی در سال های اخیر نه تنها با سیاست ها 
زیست،  محیط  از  حفاظت  با  سازگاری  بر  مبنی  دولت  پیشنهادات  و 
در  کشت  الگوی  تغییر  و  ریزگردها   گسترش  هوا،  آلودگی  آب،  بحران 
کشاورزی و… همراهی نکرده بل، دولت را از هرگونه تخطی از سیاست 
گرفتن تنش های  باال  بازداشته است. حتا به قیمت  خودکفایی ملی 
برای  سوخته  زمینی  ماندن  باقی  و  زیست  محیط  نابودی  و  آبی 

رفع  مؤثردر  اقدامی  هیچ  انجام  به  حاضر  آینده،  و  کنونی  های  نسل 
بحران های موجود در کشور نیست.

فعال  و  حقوق دان  انصاری  نیره  سخنان  از  بخش هایی  این ها 
با مجله حقوق ما در مورد اصل پنجاه  حقوق بشر است در مصاحبه 
سیاب های  و  بارش ها  مورد  در  حقوقی  بحث های  و  اساسی  قانون 
که منجر به خسارات جانی و مالی در برخی از نقاط ایران شد.  اخیر 

مشروح این مصاحبه در زیر آمده است.

از  برخورداری  حق  قطعنامه ای،  صدور  با  ملل  سازمان  اخیرا 
محیط زیست سالم را به عنوان بخشی از حقوق بشر به رسمیت 
این  به  که  بود  کشورهایی  از  یکی  اسالمی  جمهوری  شناخت، 
قطعنامه رای مثبت نداد، آیا این اقدام دولت ایران مغایر با اصل 

٥٠ قانون اساسی ایران نیست؟ 
ملل  منشور  و  پاریس(  پیمان   ،١٩٢٨( کلوگ  بریان  پیمان  از  پس 
متحد مبنی بر عدم توسل به زور، حقوق بین الملل و اسنادی چون 
توسعه   ،١٩٨٧ درسال  زیست  محیط  و  توسعه  جهانی  کمیسیون 
پایدار، اعامیه ریو ١٩٩٢، اعامیه ١٩٧٢ استکهلم )ضرورت حفاظت 
از محیط زیست که از اواخر دهه ١٩٦٠ آغاز شد.(، جایگزینی شایسته، 
همچون راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختافات بین المللی را مورد 

توجه و تمرکز قرار دادند. 
از اهمیت روش های قضایی و حل وفصل  امر نشان  در حقیقت این 
نقش  که  دارد  جهانی  زیست  محیط  حوزه  در  بین المللی  اختافات 
و  جهانی  امنیت  و  صلح  تامین  و  زور  به  توسط  از  جلوگیری  در  آنها 
اصول  شناسایی  قالب  در  بین المللی  محیط زیست  حقوق  به  کمک 
گرچه،  می شوند.  قلمداد  تایید  مورد  و  ارزشمند  بسیار  زیست محیطی 
این اختافات که بطور ویژه به محیط زیست بین الملل بستگی دارند، 
ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه ای مانند؛ ایاالت 

متحد امریکا و کانادا ]در قضیه تریل اسملتر[ روی دهد. 
غیرسیاسی  راه حل های  یافتن  برای  کشورها  رجوع  بنابراین 
مسالمت آمیز در زمان وقوع اختاف، اصول مهمی در حقوق بین الملل 
از  جلوگیری  در  ارزنده  نقشی  که  شدند  اعام  و  پدیدار  محیط زیست 
در  محیطی  زیست  آرای  داشت.  خواهد  حوزه  این  در  آتی  منازعات 
روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. زیرا، 
نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین المللی شده، دوم؛ بر 
روابط کشورها نظم و قانونمندی می بخشد، سوم؛ نقشی توسعه ای در 
ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضرورِی زیست محیطی به تناسب 
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»دیوان  بین  این  در  داشت.  خواهد  بین المللی  عرصه  در  موضوع 
کیفری بین المللی« جایگاه برجسته ای در صحنه بین المللی دارد. این 
دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را 
بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست بین المللی به 
ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل گیری عرف های مهمی 
در اسناد و آرای بین المللی ] اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین، اصل 

پیشگیری[ گشته است.
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  قطعنامه  زمینه  همین  در   
ممتنع  رای   ٨ برابر  در  مثبت  رای   ١٦١ با   29،7،2022/7،5،1401
گام  این  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  رسید.  تصویب  به 
کاهش  به  »قطعنامه  گفت:  گوترش  خواند.  عطف«  »نقطه  یک  را 
و  حفاظتی  شکاف های  بستن  زیست محیطی،  بی عدالتی های 
کنشگران، زنان، جوانان،  کسانی چون  توانمندسازی مردم، خصوصا 
دارند،  قرار  آسیب پذیر  موقعیت های  در  که  بومی  افراد  و  کودکان 
جامعه  آمادگی  نشانه  را  قطعنامه  تصویب  او  می کند.«  شایانی  کمک 
اقلیمی،  با بحران سه گانه تغییرات  بین المللی برای مواجهه مشترک 
کمیسر  باشله،  میشل  دانست.  زیستی  تنوع  رفتن  دست  از  و  آلودگی 
کنش به مصوبه گفت: »تنها تایید  عالی حقوق بشر سازمان ملل در وا
حق داشتن محیط زیست سالم کافی نیست، بلکه الزام ها وقتی به بار 
کشورها به تعهدات بین المللی خود و افزایش تاش در  که  می نشیند 

این راستا عمل کنند.«
که وجوه مختلف  کید باشله، این تصمیم نشان می دهد  به نظر و تا
کس حق دارد  حقوق بشر با سامت محیط زیست مرتبط است: »هر 
کردن بدن خود، نفس بکشد، بخورد، بنوشد و بدون  بدون مسموم 
زندگی  هوایی  و  آب  فجایع  و  کوسیستم  ا فروپاشی  خطرات  از  ترس 
کنون زمان پاسخگویی دولت ها و شرکت ها در  که ا کند.« وی افزوده 
که  کسانی است  قبال آسیب های زیست محیطی و حمایت از حقوق 

بیش از همه از تخریب طبیعت و محیط زندگی متضرر شده اند.
کنش  حال آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه اسامی در ایران در وا
کید کرد: »از نگاه کشورهای غربی هدف این  به صدور این قطعنامه تا
تنوع  تخریب  اقلیم،  »تغییر  مهم  موضوع  سه  به  رسیدگی  قطعنامه 
تعداد  دیگر،  سوی  از  که  حالیست  در  این  و  است  آلودگی«  و  زیستی 
مسائل  به  تخصصی  رسیدگی  دارند  اعتقاد  کشورها  از  توجهی  قابل 
محیط  به  مربوط  المللی  بین  مجامع  در  بایست  می  محیطی  زیست 
قطعنامه  این  ح  طر از  غربی  بانیان  هدف  اما  شود،  پیگیری  زیست 
نهاد  یک  عمده  طور  به  که  بشر«  حقوق  »شورای  در  مهم  تخصصی 

سیاسی است، سوء استفاده از محیط زیست در حد یک ابزار سیاسی 
است.

کید   رأی ممتنع جمهوری اسامی ایران به قطعنامه سیاسی مزبور، تا
غیر  و  تخصصی  ذیربط  مجاری  در  موضوع  این  صحیح  هدایت  بر 
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  توجیه  به  پاسخ  در  است.«  آن  سیاسی 
و موسسات تخصصی  که: »سازمان ها  بیان داشت  توان  اسامی می 
بین  سازمان  مانند  هستند،  مستقل  و  مجزا  سازمان های  بین المللی، 
کار »ILO«، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی،  المللی 
این  که  و…  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  پول،  المللی  بین  صندوق 
سازمان های تخصصی به تناسب به قسمتی از مسائل »حقوق بشر« 
حقوق بشری  نهادهای  با  هم پیوند  خصوص  این  در  و  می پردازند 

سازمان ملل هستند.
در  را  بشر  حقوق  از  نسل  سه  یا  طبقه  سه  بشر،  حقوق  حقیقت  در 
بین  )پیمان  سیاسی  و  مدنی  حقوق  همان  نخست  نسل  برمی گیرد. 
حیات،  حق  یعنی  فرد،  ماهوی  حقوق  مانند   ،)١٩٦٦ مصوب  المللی 
آزادی و تساوی و… است )First Generation(، دیگر حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی )پیمان بین المللی مصوب ١٩٦٦(، که اصطاحا 
و   )Second Generation( می شوند  خوانده  بشر  حقوق  دوم  نسل 
حقوق مربوط به حق صلح، حق توسعه، حق استفاده از منابع طبیعی 
و برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار )Third Generation( که 

نسل سوم حقوق بشر محسوب می شوند.
اسامی  رأی جمهوری  و حامیانش،  زیست  کارشناسان محیط   برخی 
که در راستای »نگاه به  کرده اند  از روسیه تعبیر  را به پیروی و تقلید 
شرق«  و گرایش به والدیمیر پوتین و انجام اقداماتی برای جلب نظر و 

خوشایند ، رئیس کرملین صورت می گیرد.
گذشته، توسط شورای  که مشابه آن سال  به هر روی، این قطعنامه 
کشورها،  از  بود،  رسیده  تصویب  به  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
سازمان های بین المللی و شرکت های تجاری می خواهد تا تاش  برای 

تضمین محیط سالم برای زیست عموم را افزایش دهند.
در  اسامی  جمهوری  تصمیمات  و  عملکرد  اینکه  است،  روشن  آنچه 
محیط   از  برخورداری  حق  به  ممتنع  تنها  نه  همواره  گذشته،  دهه   ٤
زیست پایدار، بل، رأی منفی بوده است. دهه ها تخریب ، سوء استفاده 
زیست،  محیط   از  افسارگسیخته  بهره کشی  و  طبیعی  منابع  چپاول  و 
ایران را به یکی از کشورهای بحران زده دنیا در حوزه زیست  محیطی 
جهانی،  اقتصاد  مجمع  هشدارهای،  تازه ترین  در  است.  نموده  بدل 
کوسیستم«  ایران در معرض »از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی ا

برجای  عرصه ای  خود  آینده  و  کنونی  نسل های  برای  و  دارد  قرار 
سازمان  قطعنامه  به  نظام  ممتنع  رأی  اساس  است.براین  نگذاشته 

محیط زیست، اقدامی عجیب و غیرقابل پیش بینی نبود.

مسئله  با  رابطه  در  آئین نامه هایی،  یا  قوانین  چه  ایران  در 
محیط زیست وجود دارد و در کل مسئله محیط   زیستی در قوانین 

ایران تا چه اندازه ای حائز اهمیت است؟
کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم  پس از برپایی نخستین 
که  کید شد  تا انسانی خوانده و  کنفرانس محیط زیست  ١٩٧٢، که به 
و  مردم  رفاه  بر  که  است  اساسی  مسئله  یک  انسانی  زیست  محیط 
توسعه اقتصادی کل جهان، خواسته فوری مردم کل جهان و وظیفه 
به   ١٢٨٥ سال  از  قانون گذار  ایران  در  می گذارد.  تأثیر  دولت ها  همه 
از محیط زیست پی برده و در جهت  موضوع حیاتی آب و محافظت 
کشور و مبارزه با بحران آب و دیگر موارد  استفاده بهینه از منابع آبی 

در چندین مرحله اقدام به قانون گذاری کرده است.
و  ماده   ٢١ در  زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون  تصویب  با 
ایران  در  زیست  آن، سازمان حفاظت محیط  اجرایی  نامه های  آئین 
عرصه  در  سازمان  این   فعالیت  شد.  برخوردار  قانونی  اختیارات  از 
بین المللی با الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی در تیرماه 
اعضای  دیگر  و  ایران  و  مصوب  ملی  شورای  مجلس  توسط   ١٣٥٥
کنوانسیون نسبت به مندرجات کنوانسیون مورد نظر متعهد شدند. در 
کشور با ایجاد ساختاری مستقل در  حقیقت توجه به محیط طبیعی 
سال ٥٥ در تشکیات سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان معاون 

امور محیط طبیعی ادامه یافت. 
نخستین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را مواد مربوط به صید 
شکار  قانون  ؛  است   ١٨٩ و   ١٧٩ مواد  یعنی  مدنی،  قانون  در  شکار  و 
 )١٣٤٦/٣/١٦ )مصوب  صید  و  شکار  قانون  و   )١٣٣٥/١٢/٤ )مصوب 
قانون  نخستین  اما  است؛  بوده  طبیعی  زیست  محیط  درباره  صرفا 
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به  زیست  محیط  ابعاد  همه  خصوص  در  نسبی  طور  به  که  جامع 
محیط  حفاظت  سازمان  تشکیات  ساختار  تغییر  و  رسید  تصویب 
سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  داشت،  قانون  پی  در  نیز  را  زیست 
وجلوگیری از قطع بی رویه درخت  مصوب ١٣٥٢.٥.١١ و آیین نامه های 
در  زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون  قانون،  این  اجرایی 
١٣٥٣/٣/٢٨ و دیگر آئین نامه های آن است. از دیگر قوانین مصوب 
در خصوص محیط زیست می توان به قانون حفظ و حراست منابع 
آب های زیرزمینی مصوب ١٣٤٥، قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 
توزیع عادالنه آب ١٣٦١، همچنین اصل های ٤٥  قانون  سال ١٣٤٧، 
در   ١٣٦٨٧ اصاحی  و   ١٣٥٨ اسامی  جمهوری  اساسی  قانون   ٥٠ و 
مرتع(  و  )جنگل  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  از  حفاظت  خصوص 

مواردی را بیان کرده است.
اساسی  قانون  در  شده  یاد  اصل های  و  قوانین  وجود  رغم  به  گرچه  ا
اسامی، پس از بهمن ٥٧ اقداماتی در جهت تعطیلی سازمان حفاظت 
محیط زیست صورت گرفت که با ضعف این سازمان در سال های ٥٧ 
کارشناسان  کافِی قانونی از  تا پایان دهه ٦٠ و عدم نظارت و حمایت 
و محیط بانان سازمان یاد شده و منابع طبیعی از یک سو و وضعیت 
جنگی از دیگر فراز، محیط زیست ایران متحمل خسارات فراوانی شد 
که می توان به برخی موارد اشاره نمود؛ شکار و صید بی رویه به دلیل 
و  ملی  اراضی  تصرف  شکارچیان،  دست  در  غیرمجاز  اسلحه  وجود 
استفاده شخصی از آن، عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، 
مراتع،  و  جنگل ها  تخریب  طبیعی،  منابع  غیرمجاز  تغییرکاربری های 
قطع بی رویه درختان ) سیل، ریزگردها و… محصول این اقدام است(، 
تخریب مراتع به دلیل چرای بی رویه دام ها و… که در آئین دادرسی 
در تعریف چنین جرایمی آورده اند که جرایمی هستند که موجب ورود 
و  جدی  افتادن  خطر  به  و  زیست  محیط  به  شدید  صدمه  و  آسیب 

»سامت بشر« می شوند.
در حقیقت دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را می توان دوران عدم توجه به محیط 
زیست ایران دانست. به حاشیه راندن مدیران و کارشناسان متخصص 
و غیرمتخصص« در سازمان محیط زیست  افراد »مکتبی  انتصاب  و 
از  استفاده  برای  بی رویه  مجوزهای  صدور  منظور  به  نفوذ  اعمال  و 
بودجه  تخصیص  عدم  آب،  زیرزمینی  منابع  و  تجدید ناپذیر  منابع 
کافی توسط دولت برای حفاظت از محیط زیست جهت امور نظارتی 
درختان  قطع  مجوز  صدور  سازمان ها،  این  تحقیقات  و  کمیتی  حا و 
ک  جنگل ها )جنگل های هیرکانی( عدم توجه به مساله فرسایش خا
کز تولید ریزگردها در داخل کشور، عدم  و رانش زمین و عدم ایجاد مرا

همکاری در کنوانسیون های جهانی در خصوص محیط زیست و عدم 
قانونی  پیگیری  عدم  ریزگردها،  کنترل  برای  برنامه  اجرای  و  داشتن 
و تعقیب قضایی جرائم محیط زیستی و…. موجب صدمه جدی به 
که منتج به تنزل ٥٧ رتبه شاخص  گردیده  محیط زیست ایران وارد 

بین المللی محیط زیست در دوره های دولت نهم و دهم گردید. 
افزون بر این، تصویب قوانین و مقررات هیچگاه راهکار حل مشکل 
محیط  حفظ  برای  موجود  تهدیدات  با  مقابله  برای  زیرا  نیست، 
کارآمد و واجد ضمانت اجراء می تواند  زیست وجود قوانین و مقررات 
مفیدفایده و موثر واقع شود. قوانین، آئین نامه ها و مصوبات فراوانی 
کنون توسط مقنن مصوب شده است تا محیط  از دوره مشروطیت تا
قوانین  این  اغلب  و  نماید  محافظت  نابودی  و  تخریب  از  را  زیست 
محیط زیست  مخرب  فعالیت های  جرم انگارِی  به  اقدام  ]کیفری[ 
کرده اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود 

آمده است.
گفتم، فقدان قوانین حامی محیط   که قبا  از سوی دیگر، بنابرآنچه 
زیست نیز اثرات ویرانگر خود را نشان داده است. صنایع، شرکت ها و 
کاهش انتشار  بنگاه های مافیایی رژیم ایران، هیچگونه الزامی برای 
مهم تر  همه  از  و  طبیعی  منابع  حفظ  کربن،  میزان  کاهش  آالینده ها، 
تضمین توسعه پایدار ندارند و محیط  زیست با آالینده های واحدهای 
محیط   حفاظت  سازمان  سکوت  امن  سایه ی  در  صنعتی،  تولیدی 
جمله  از  موجود  قوانین  برخی  می شود.  تخریب  آسودگی  به  زیست 
اجرا  و  شده   فراموش  که  سال هاست  نیز   »١٣٩٦ ک  پا »هوای  قانون 
از  استفاده  و عدم  به سوخت مناسب  نمی شوند. همچنین دسترسی 
در  اقلیمی  تغییرات  نشست  نخستین  )موضوع  فسیلی  سوخت های 
پاریس ٢٠١٥( و کاهش آلودگی بخش های صنعتی و نیروگاه ها نیز در 
کمترین اهمیتی ندارد. در این بین، مسئوالن می کوشند  کنونی  نظام 
مشکات  و  تحریم ها  به  زیست  محیطی  مشکات  زدن  پیوند  با  تا 
اقتصادی، بحران کنونی محیط  زیست را توجیه کنند و فقدان نظارت 
بر صنایع آالینده و مخرب را در راستای حمایت از تولید عنوان نمایند.

 
اخیرا برخی از استان ها و مناطق مختلف ایران دچار سیل شده اند 
و این بدیده خسارات های جانی و مالی هم به دنبال داشته، چه 
سازمان یا نهادی مسئول جبران خسارت به آسیب دیدگان است 
که می گوید، در جمهوری اسالمی،  و بنابه اصل ٥٠ قانون اساسی 
در  باید  بعد  نسل های  و  امروز  نسل  که  زیست  محیط  حفاظت 
عمومی  وظیفه  باشند،  داشته  رشدی  به  رو  اجتماعی  حیات  آن 

با  که  آن  غیر  و  اقتصادی  فعالیتهای  رو  این  از  می گردد.  تلقی 
آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا 
گر این سیل های اخیر به دلیل عدم یا نقض  کند، ممنوع است. ا
قوانین زیست محیطی باشد، آیا آسیب دیدگان می توانند از دولت 

کنند؟ کننده قوانین محیط زیستی شکایت  یا نهادهای نقض 
اجرای  عدم  تنها  زیست  محیط  حفاظت  امر  در  موجود  مشکات 
فقاهتی  نظام  اساسی  قانون   ٥٠ و   ٤٥ اصل های  و  موجود  قوانین 
برای  بحران  جامع  مدیریت  سازمان   ١٣٨٥ درسال  زیرا  نیست، 
اقدام های اضطراری در مقابل حوادث، رویدادها و بایای طبیعی و… 

تشکیل شد.
مدیریت بحران، به موجب بند )الف( ماده )١( فصل نخست قانون 
 )٢١،٢،١٣٨٥( مصوب  کشور،  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل 
رخدادها  حوادث،  اثر  در  که  است  شرایطی  اسامی،  شورای  مجلس 
و عملکردهای طبیعی و انسانی، به جز موارد موضوعه در حوزه های 
کنترل به وجود  گهانی یا غیرقابل  که به صورت نا امنیتی و اجتماعی 
یا جامعه  ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه  می آید، و موجب 
انسانی می گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام ها اضطراری، فوری 

و فوق العاده دارد.
فرآیند  بحران،  جامع  مدیریت  ماده،  همان   )٢( بند  استناد  به 
برنامه ریزی، عملکرد و اقدام های اجرایی است که توسط دستگاه های 
سطح  کاهش  و  شناخت  پیرامون  عمومی،  و  غیردولتی  دولتی، 
و  مقابله  عملیات  مدیریت  و  خطرپذیری،  مدیریت  یعنی  مخاطرات 
بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده یعنی مدیریت بحران، صورت 

می پذیرد.
و  آن ها  تحلیل  و  تجزیه  و  نشانگرها  پیش  مشاهده  با  فرایند  این  در 
منابع اطاعاتِی در دسترس، تاش می شود به صورت یکپارچه، جامع 
یا  از بحران ها پیشگیری،  ابزارهای موجود  از  با استفاده  و هماهنگ 
کاهش خسارت جانی  در صورت بروز آن ها با آمادگی الزم در راستای 

و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
چهار  شامل  بحران؛  مدیریت  قانون،  آن   )٢( ماده  برابر  این  از  فراتر 

مرحله است که عبارتند از:
وقوع  از  جلوگیری  هدف  با  که  اقداماتی  مجموعه  پیشگیری:  الف( 
حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی 
قبول  قابل  تا حد  را  آن  الزم سطح  اقدام های  و  با مطالعات  و  نموده 

کاهش می دهد.
انجام  در  را  جامعه  توانایی  که  اقداماتی  مجموعه  آمادگی:  ب( 

جمع  شامل  که  می دهد  افزایش  بحران  مدیریت  مختلف  مراحل 
آوری اطاعات، برنامه ریزی و طراحی، سازماندهی، ایجاد ساختاری 

مدیریتِی آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
به دنبال وقوع  ارائه خدمات اضطراری  و  اقدام ها  انجام  ج( مقابله: 
بحران است که با هدف نجاِت جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی 
مقابله  و  می شود  انجام  خسارات  گسترش  از  جلوگیری  و  آن ها  برای 
شامل مواردی چون هشدار، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین 
امنیت ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، مهار آتش، کنترل مواد 
ک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات  خطرنا

اضطراری است.
د( بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام های الزم و ضروری 
به  عادی  وضعیت  بازگرداندن  برای  که  است  بحران  وقوع  از   پس 
مجموعه  نیز  و  ایمنی  ضوابط  گرفتن  نظر  در  با  آسیب دیده  مناطق 
اقداماتی است به منظور بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و 
اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد. همچنین 
این  بر  و  است  گردیده  مقرر  کشور  بحران  مدیریت  عالی  شورای  در 
اساس نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده )٦( آن قانون 
به  وابسته  سازمان  است.  شده  تشکیل  آن  در  مقرر  وظایف  ح  طر با 
کشور و تأیید شورای  کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر  وزارت 

عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد. ماده )٧(.
ماده  همانا  است،  اهمیت  شایان  و  برجسته  قانون  این  در  که  آنچه 
ح وظایف این سازمان تصریح می دارد:  که در خصوص شر )١٠( است 
غیردولتی،،  عمومی  مؤسسات  و  مربوطه  دولتی  دستگاه های  »کلیه 
دیگر  و  شهرداری ها  نظر  زیر  سازمانی  واحدهای  شهرداری ها، 
و  خصوصی  بخش های  در  فعال  بنگاه های  و  تشکل ها  سازمان ها، 
و  وظایف  چارچوب  در  موظفند  بحران،  مدیریت  مراحل  در  تعاونی 
مراجع  طریق  از  را  خود  عملکرد  گزارش  نموده،  عمل  محوله  ضوابط 
ترتیب  و  مقرر  قانونی  وظایف  دهند.  ارائه  سازمان  به  مربوطه  دولتی 
پیش بینی  آن  اجرایی  آئین نامه  و  نظر  مورد  قانون  در  آن  اجرایی 

گردیده است.
ح جامع  در این میان، شهرداری تهران بر اساس بند )١( مصوبه »طر
در  مدیریت  ستاد  تشکیل  به  ملزم  تهران«  شهر  در  بحران  مدیریت 
بحران  مدیریت  مراحل  به  امورمربوطه  هماهنگی  هدف  با  شهر  این 
)پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی( گردید و تمامی دستگاه های 
اجرایی و سازمان های مستقر در شهر تهران نیز موظف اند و شهردار 
طبیعی  بایای  اثرات  کاهش  ملی  کمیته  مصوبه  برابر  که  نیز  تهران 

گفتوگوگفتوگو
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مدیریت  ستاد  رئیس  عنوان  به  کشور  وزیر  سوی  از  حوادث  دیگر  و 
بحران منصوب گردیده است دارای مسئولیتی قانونی است و باید به 
موجب مندرجات قانونی پاسخگو باشد. در حقیقت می توان اذعان 

داشت که مشکل بحران مدیریتی در ایران موجود است.
مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری سازمانها و نهادهای ذیربط

١-  مسئولیت کیفری / جزایی: فعل و ترک فعل
صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده )٢( قانون 
مجازات اسامی مصوب )١٣٩٢( و بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به 
اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت 
مراتب  کارشناسانه،  و  دقیق  بررسی  منظر  از  حادثه  این  در  آن ها  به 
کشور،سازمان  وزارت  به  نسبت  مقرر  قانونی  وظایف  اجرای  و  ِاعمال 
حفظ محیط زیست، شهرداری و مدیریت شهری تهران و سازمان های 
دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها است. فعل یا ترک فعل 
مقرر، بنابه مورد، جرم تلقی و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده 

است. 
 افزون بر این، اشخاص حقوقی وحقیقی نسبت به مصدومیت و جان 
ماده ٥٧٦ همان  استناد  به  در حادثه سیل   افراد  از  تعدادی  باختن 
کیفری دارند و قابلیت  کتاب پنجم، فصل تعزیرات مسئولیت  قانون 
کیفری و دادخواست حقوقی دائر بر مطالبه و ) جبران  ح شکایت  طر

خسارات( توسط آسیب دیدگان را دارد.
٢-  مسئولیت مدنی:

بدون  کس  هر   ،١٩٦٠/١٣٣٩ مدنی  مسئولیت  قانون   )١( ماده  برابر 
مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سامتی یا مال 
یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب 
که موجب ورود  گردیده لطمه ای وارد نماید  ایجاد  افراد  قانون برای 
از  ناشی  خسارت  جبران  مسئول  شود  دیگری  معنوِی  یا  مادی  ضرر 

عمل خود می باشد.
کننده  که عمل، وارد  و به استناد ماده )٢( همان قانون، در موردی 
زیان دیده شده باشد، دادگاه  یا معنوی  زیان، موجب خسارت مادی 
پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت محکوم می نماید و 
چنانچه عمل واردکننده زیان، تنها موجب یکی از خسارات یاد شده 
که وارد نموده،  باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی 
محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی 
و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل 

مطالعه و بررسی است.
 و اقدام قانونی همانا تسلیم دادخواست »مطالبه خسارات و …« به 

استناد ماده )١ و ٢( قانون مسئولیت مدنی، قوانین حفاظت محیط 
ک، شهرداری و دیگر عمومات حقوقی و قانونی مبنی  زیست، هوای پا
وارده  کلیه خسارات   و نهادهاي ذیربط  به جبران  الزام مسئوالن  بر 
نسبت به حیات و سامت عمومی و  دارایی های قربانیان و مصدومان 

این سیل  است،
کشور  کل  بازرسی  سازمان  قائم مقام  رحمانیان،  احمد  باره  این  در 
مصوب  ک،  پا هوای  قانون   )٢( ماده  موجب  به  است؛  گفته  نیز 
بر اجرای قانون برعهده سازمان محیط زیست است  ١٣٩٦، نظارت 
که، محیط زیست به وظایف نظارتی  از این دارد  و بررسی ها حکایت 
خود در زمینه اجرای صحیح مقررات مربوطه و بهره گیری از ضمانت 

اجراهای کیفری و اداری درباره مستنکفین عمل نکرد. 

تغییرات  برخی  و  ریزگردها  اصلی  علت  که  معتقدند  برخی ها 
آب وهوایی در ایران، سد سازی های ترکیه بر روی رودخانه های 
باشد.  داشته  صحت  چیزی  چنین  گر  ا است،  فرات  و  دجله 
بین المملی  مجامع  در  قانونی  اقدامات  چه  اسالمی  جمهوری 

می تواند علیه ترکیه انجام بدهد؟
از دهه هشتاد  میادی یعنی از سال ١٩٨٥ سیاست های دولت ترکیه 
غ از افتخارات این کشور، اما  در مهار سرشاخه های دجله و فرات، فار
گرفته  گریبان مردم خوزستان، عراق و سوریه را  پیامدهای منفی آن 
که به نام »گاپ« شناخته می شود  آناتولی جنوب شرقی  است. پروژه 
برمی گیرد،  در  را  فرات  و  دجله  سرشاخه های  روی  سد   ٢٢ ساخت  و 
یکی از معروفترین این سدها، سد آتاتورک با حجم مخزن ٤٨ میلیارد 
و  سوریه  ترکیه،  کشور  سه  دجله،  رود  خصوص  در  است.  مترمکعب 
عراق حتا راجع به ماهیت بین المللی یا بین مرزی بودن رود، با یکدیگر 
کرات سه جانبه ای  توافق ندارند. با توجه به اینکه اساسا ایران در مذا
که بین سه کشور مورد نظر انجام یافته، حضور نداشته است. در واقع 
مشخص  توافقنامه  تدوین  و  مناسب  حقوقی  رژیم  تبیین  و  تعریف 

می توانست در مسیر رفع اختاف موثر گردد.
 از این بیش می توان اقدام به احیای کمیته فنی مشترک، برای حفظ 
دجله  باالدست  در  ترکیه  اقدامات  نمود.  توافقنامه  اجرای  ضمانت  و 
همچنین  و  شده  ایران  در  ریزگرد  پدیده  افزایش  به  منجر  فرات،  و 
کاهش آورد رودخانه  کشور در باالدست ارس، منجر به  اقدامات این 
در سمت ایران شده است. از دیگر سو فعاالن حوزه محیط زیست در 
ایران براین باورند که ترکیه حق آبه پایین دست را رعایت نمی کند و با 
کوسیستم ها در  سدسازی های متعدد بر دجله و فرات موجب خشکی ا

کشور ایران شده است.
از  بیش  امضای  به  که  نامه ای  در  ایران  زیست  محیط  فعاالن   
المللی  بین  دیوان  در  ترکیه  کمه  محا خواستار  رسیده  تن  یکصدهزار 
الهه شده اند. در حقیقت فقدان یک رژیم حقوقی مناسب برای تقسیم 
آب فرامرزی در یک منطقه عامل اصلی بروز بحران در آن است، نبود 
کشوری در پی  گشته تا هر  توافقنامه های مشخص و به روز، موجب 

کثری نمودن منافع خود بدون توجه به کشورهای اطراف باشد. حدا
بین المللِی  رویه های  و  اسناد  کثر  ا در  که  اصلی  مهمترین  همچنین 
وضعیت  و  حقوق  رعایت  می شود،  ح  مطر مشترک  آبِی  منابِع 
رودخانه های مربوطه  باالی  رود توسط دولت های  پائین  دولت های 
کنوانسیون ١٩٩٧ سازمان ملل برای  است. این امر در اسنادی چون 
می شود.  مشاهده  سازمان ملل  عمومی  مجمع  مصوب  آبِی  منابع 
منابع  با  مرتبط  بین الملل  حقوق  مسائل  قبال  در  ترکیه  روش  پس، 
کمه مطلق« است و به  آبی، نوعی برخورد منطبق با ایده حقوق »حا
است  محق  دولتی  هر  ارضی«  مطلق  کمیت  »حا نظریه،  این  استناد 
بدون  گیرد؛  بهره  خود  منطقه  منابع  از  محدودیتی  هیچگونه  بدون 
توجه به اثرات سوء آن بر دیگر همسایگان )از جمله به حیث اثرات 
دیگر  از  و…(  ریزگردها  توسعه  و  ایجاد  مانند  زیست،  محیط  بر  منفی 

فراز ترکیه مدعی است که اقدامات انجام یافته، موجب کاهش جریان 
آب این رودخانه ها به سوی کشورهای پایین دستی نمی شود… حال 
که  اسنادی  همه  همانند  عراق،  با  دوستی   ١٩٤٦ پیمان  برپایه  آنکه 
دولت ها به )قراردادهای تجاری و دوجانبه ( ملحق می گردند، نوعی 
کمیت ارضی دولت های مورد نظر وارد می کند و همه  محدودیت بر حا
دولت ها اعم از دولت هایی که به این اسناد ملحق شده و یا نشده اند 

موظف اند مندرجات کنوانسیون را رعایت و اجرا نمایند. 
معنا اینکه از رودخانه های فرامرزی به نحوی عادالنه و معقول بهره 
 برداری و یقین حاصل کنند که اقداماتشان موجب ورود ضرر و ُخسران 
کشورهای دیگر نمی شود. در حقیقت چنین اسنادی به  عمده ای به 
صورت بخشی از حقوق بین الملل عرفی بدل شده است. از دیگر فراز 
چنین  خصوص  در  ترکیه  به  بین المللی  مجامع  در  نیز  اروپا  اتحادیه 
اسامی  نظام  سیزده گانه  دولت های  اما  است  داده  اخطار  اقداماتی 
ایران  کرده؛ در واقع به همان میزان دولت مردان در  همواره سکوت 
در پایش این مساله به حیث حقوقی و دیپلماسی در ٤٣ سال گذشته 
که ترکیه مشغول توسعه اراضی،  در خواب و غفلت بوده اند، در حالی 

ساخت سد و… بوده است.
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