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مشکل محیط زیست، قانون یا عدم اجرای آن؟
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نبود قانون نیست

محیط زیست و قوانینی که وجود دارند 
اما درست اجرا نمی شوند

سپاه پاسداران از ضابط قوه قضاییه تا سرکوب 
فعاالن محیط زیست

بهترین قوانین در مورد محیط زیست را داریم 
و بدترین اجراها را

صالح نیک بخت: مشکل قانون زیست محیطی نداریم، 
مشکل عدم رعایت قانون داریم

مشکل محیط زیست ایران را در جایی غیر از 
قانون باید جست
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مشکل محیط زیست، قانون یا عدم 
اجرای آن؟

مریم غفوری
در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است: »در 
و  امروز  نسل   که   زیست   محیط  حفاظت   اسالمی،  جمهوری  
نسل های  بعد باید در آن  حیات  اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  
فعالیت های   رو  این   از  می  شود.  تلقی   عمومی   وظیفه   باشند، 
اقتصادی  و غیر آن  که  با آلودگی  محیط زیست  یا تخریب  غیر 

قابل  جبران  آن  مالزمه  پیدا کند، ممنوع  است.«
اما اوضاع محیط زیست ایران چندان مطلوب به نظر نمی رسد. 
دیوید لیلین، بوم شناس آمریکایی، در مقاله ای که ماه مه سال 
نوشت:  شد،  منتشر  آتالنتیک1  شورای  وب سایت  در   ۲۰1۸
ایران به یک مساله جدی تبدیل  »تخریب محیط زیست در 
اقتصادی،  مشکالت  عوامل  از  یکی  مساله  این  است.  شده 
اعتراض های  و  اجتماعی،  گسست  بهداشتی،  نابسامانی های 

سیاسی اخیر است.« 
او نوشت که از دهه 1۹۸۰ میالدی، یعنی اوایل عمر حکومت 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  »کارایی  اسالمی،  جمهوری 
شروع به کاهش کرد. با در نظر داشتن دیگر چالش های فوری 
داخلی و منطقه ای که ایران با آن مواجه بود، سازمان حفاظت 
گاه  و  بی کفایت  مدیریت  و   - ناچیز  بودجه  از  زیست  محیط 

فاسد - به شدت آسیب دید.«
مجله حقوق ما در شماره ۹۷ خود نظر کنشگران محیط زیست 
عرصه  در  قانونی  احتمالی  مشکالت  درباره  را  حقوق دانان  و 
محیط زیست ایران جویا شده است. اغلب مصاحبه شوندگان 
معتقدند که مشکل، نه خالء قانونی، بلکه عدم رعایت درست 
1. https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/david-
laylin-translation.pdf

رعایت قوانین و مقررات نمی شود و زمینه این جرائم مالی به 
وجود می آید، در زمینه محیط زیست نه رعایت اصل پنجاه 
قانون اساسی شده و نه رعایت آن ماده ۶۸۸ قانون مجازات 

اسالمی گردیده است.«
نعمت احمدی، حقوق دان، به حقوق ما گفت: »من این نکته 
را بارها گفته ام که ما در ایران ضعف و خالء قانونی در حوزه 
محیط زیست نداریم. مشکل محیط زیست ما کمبود بودجه، 
توان و نیروی سازمان محیط زیست به عنوان متولی این حوزه 

است.«
با این حال، اعظم بهرامی، پژوهشگر، می گوید مشکل قوانین 
»قانون  دارند:  وجود  زیستی  محیط  حوزه های  برخی  در  هم 
تنفس جنگل ها هنوز بعد از سال ها در مجلس شورای اسالمی 
در رفت و آمد است و هنوز به هیچ نقطه روشنی در مجلس 

نرسیده است.«
به  اسالمی  جمهوری  امنیتی  نهادهای  برخی  این،  بر  مضاف 
کنشگران محیط زیست با دید منفی می نگرند. مراد طاهباز، 
سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، 
نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، هشت فعال 
محیط زیستی هستند که از بهمن ماه سال 1۳۹۶ در بازداشت 

مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران به سر می برند 
است. مرگ مشکوک  وارد شده  امنیتی  اتهام های  آن ها  به  و 

کاووس سید امامی از دیگر مسائل در این حوزه است. 
اسماعیل کهرم؛ مشاور سابق سازمان محیط زیست و چهره 
»وقتی  ایران، می گوید:  زیست  در حوزه محیط  شناخته شده 
می آیند هشت نفر از کارشناسان  محیط زیست را می گیرند، 
گویند  می  می شود؛  کرده  خودکشی  زندان  در  اینها  از  یکی 
اهل  گویند  می  اش  خانواده  که  حالی  در  کرده.  خودکشی 
کار  یوزپلنگ  روی  که  بچه هایی  این  بعد  نبوده.  خودکشی 
اینها  زندانند.  از یک سال است که در  بیش  االن  می کردند، 
را وقتی گرفتند، حاال فرض کنید میلیاردها پول داشته باشی! 
چه کسی دیگر حاضر است مثل امثال هومن جوکار یا سپیده 
کاشانی یک دانه کوله پشتی ببندد با یک سفره نان و نمک 
برود در بیابان با یک کیسه خواب، برود دنبال یوزپلنگ؟ چه 

کسی می رود؟«
احسان حسین زاده، حقوق دان، در مقاله ای مسأله ورود سپاه 

پاسداران به این پرونده را بررسی کرده است. 
از شما دعوت می کنم تا خواننده شماره ۹۷ مجله حقوق ما 

باشید. 

قانون و در مجموع، کاستی هایی است که در سایر بخش های 
مدیریتی کشور نیز مشاهده می شوند. 

مرکز  در  زیست  محیط   سیاست های  دبیر  درویش،  محمد 
هیأت  عضو  و  ریاست جمهوری  نهاد  استراتژیک  بررسی های 
علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، به حقوق ما گفت: 
»اگر ما بحران جدی در محیط زیست مان داریم -که داریم- 
ربطی به قوانین ندارد، بیشتر به باورهای مسئوالن و مردمی 
نزد  در  و  می کنند  زندگی  سرزمین  این  در  که  دارد  ارتباط 
می  زندگی  این سرزمین  در  که  مسئولینی  و  مردم  باورهای 
بختگان  یا  کارون  رودخانه  یا  ارومیه  دریاچه  تولرانس  کنند، 
کمتر از نوسان قیمت دالر و گوجه فرنگی و تخم مرغ ارزش 
تامل کردن و حساسیت دارد. تا وقتی که یک چنین وضعیتی 
در جامعه ماست، مالحظات محیط زیستی در پای مالحظات 

سیاسی، اجتماعی اقتصادی و امنیتی ذبح می شود.«
صالح نیک بخت، حقوق دان، از منظر دیگری به موضوع می نگرد 
و می گوید: »آنچه ما در این رابطه با خالء روبرو هستیم، تنها 
مربوط به محیط زیست نیست بلکه به طور کلی مربوط به عدم 
رعایت قوانین در کشور است. به این دلیل است که متاسفانه 
همان طوری که در سایر مسائل، به ویژه در زمینه مدیریت امور 
مالی و حفاظت از دارایی های ملی می بینید که مشکالت بسیار 
زیاد است و در راس این فساد، برخی از مسئوالن و مدیریت 
کشور هستند؛ در بسیاری از موارد معاونین وزرا و همچنین 
بستگان نزدیک عالی ترین مقامات کشور مانند رئیس جمهور 
فسادهای  این  زمینه  و  می کنند  مداخله  موارد  گونه  این  در 
مالی را فراهم می کنند. بنابراین همان طوری که در امور مالی 
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در  محیط زیستی شهروندان  به حق  پرداختن  و  روحانی  حسن 
یکی از بندهای آن اشاره می کند: »در منشور شهروندی هم که 
رئیس جمهور منتشر کرده، چهار بند مستقیماً به محیط زیست 
مرتبط است و اشاره کرده که حفظ و برخورداری از آب، خاک 
و هوای سالم جزو حقوق همه شهروندانی است که در جمهوری 
اسالمی ایران زندگی می کنند. در برنامه چشم انداز بیست ساله 
ایران، افق 1۴۰۴ هم تأکید شده که یکی از مهم ترین هدف ها 

برخورداری از محیط زیست مطلوب است.
همچنین در آن منشور 1۵ ماده ای هم که از سوی رهبری نظام 
کلی  های  سیاست  قالب  در  ششم  ساله  پنج  برنامه  آستانه  در 
محیط  برای  اختصاصاً  ما  بار  اولین  برای  شد،  منتشر  رهبری 
داشتیم  اسالمی  رهبر جمهوری  از  توصیه  و  فرمان   1۵ زیست 
که تاکید می کند به همه دستگاه های دولتی که باید مالحظات 
به  رفتن  زیستی،  محیط  جذاب  آموزش های  زیستی،  محیط 
سمت محصوالت سالم و ارتقای مشارکت مردم در حوزه محیط 
زیست را مد نظر قرار دهند. در این منشور بسیار مبسوط و بی 
هم  معروفی  جمله  است.  شده  پرداخته  موضوع  این  به  سابقه 
ایران کسی حق  از آقای خامنه ای نقل شده این است که »در 
قطع  را  درخت  یک  علمیه  حوزه  ساخت  بهانه  به  حتی  ندارد 
کند« در سخنرانی اسفند ماه 1۳۹۳ ایشان این موضوع را مطرح 
کردند. بنابراین می بینید مقامات ایران در مناسبت های مختلف 
از جمله روز درختکاری، اقدام به کاشت درخت می کنند و توصیه 
می کنند که محیط زیست را باید حفظ کرد. در مجموع ما قوانین 
زیادی داریم در حفاظت از محیط زیست که آخرینش هم قانون 

هوای پاک بود که از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت.«
بیان  با  مراتع،  و  تحقیقات جنگل ها  مؤسسه  علمی  هیأت  عضو 
موضوع  ایران  تاریخ  و  دین  ادبیات،  فرهنگ،  در  که  نکته  این 
محیط زیست، موضوع مهمی بوده است، به جمالتی از کوروش 
پارسوماش  منشور  »از  کند:  می  اشاره  پارسوماش  منشور  در 
منقول است که می گوید »به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی 
داشتن، این آیین من است. پس هر که رونده ای را بیازارد؛ جهان 
را آزرده است. او که درختی را بیافکند، بی اجاق خواهد مرد. او 
که آب را بیاالید، روان خویش را آلوده است.« دو هزار و پانصد 
سال از این پند کوروش می گذرد. یا پیامبر اسالم می گوید »نزد 
است«  فرشتگان  بال  من شکستن شاخه درخت مثل شکستن 
گروهی  آنها  نه ایم  افکن  درخت  »ما  می گوید  بافقی  وحشی  یا 

دیگرند / با وجود صد تبر، یک شاخ بی بر نشکنیم.«
این ها،  همه  وجود  »با  زیست،  محیط  کنشگر  این  گفته  به 
وحشتناکی،  صورت  به  و  به شدت  ما  کشور  در  بیابان زایی  نرخ 
جهان  در  را  خاک  فرسایش  میزان  باالترین  است:  نگران کننده 
اتفاق  ایران  در  فرسایش خاک جهان  دوازدهم کل  یک  داریم، 

فیروزه رمضان زاده
محیط زیست در قوانین ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا قوانین فعلی 
ایران برای حفاظت از محیط زیست این کشور کافی اند؟ اگر این 
قوانین، تأثیر بازدارنده ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست 
ندارند و کافی نیستند، چه قوانینی باید به قوانین کنونی اضافه 
شوند؟ قوانین فعلی در مقام اجرا تا چه اندازه موثر بازدارنده و 
کارآمد هستند؟ آیا اجرای جدی این قوانین می تواند در حفاظت 

بهتر از محیط زیست موثر باشد؟
برای بررسی بیشتر موضوع محیط زیست و ارتباط آن با قانون 
اساسی، مجله ›حقوق ما‹ این پرسش ها را با محمد درویش، دبیر 
سیاست های محیط  زیست در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد 
ریاست جمهوری و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها 

و مراتع، در میان گذاشته است که در ادامه می خوانید.
قانون  در  محیطی  زیست  مالحظات  مورد  در  درویش  محمد 
یک  اساسی  قانون  در  »ما  می گوید:  اسالمی،  اساسی جمهوری 
اصل را اختصاصاً داریم: اصل پنجاهم که می گوید حفظ محیط 
زیست الزمه حیات اجتماعِی روبه رشد مردم ایران است و وظیفه 
عمومی است؛ و مهم تر این که اگر کسی اقدام به تخریب غیرقابل 
حتماً  و  است  شده  جرم  مرتکب  کند،  زیست  محیط  جبران 
مدعی العموم باید به این جرم رسیدگی کند. همه مردم می توانند 
از این حق قانونی شان برای پیگیری این موضوع استفاده کنند. 
خب! این اصل قانونی، بسیار مترقی ست و در قانون اساسی کمتر 
کشوری با این صراحت به حفظ محیط زیست به عنوان یکی از 

اصول اصلی و راهبردی کشور توجه شده است.«
این فعال محیط زیست به ابالغ منشور حقوق شهروندی از سوی 

را  ارژن  و  بنه  و  بلوط  درخت  میلیون   ۲۰ به  نزدیک  می افتد، 
از  نیمی  امروز  تا   1۳۳۵ از  و  ایم  داده  دست  از  را  زاگرس  در 
رفته  بین  از  کشور  شمال  در  ما  ارزشمند  جنگلی  رویش های 
کرده،  پیدا  کاهش  شدت  به  زیرزمینی  سفره های  سطح  است. 
میزان  به  هستیم  زمین  کره  در  زمین  فرونشست  رکورددار  ما 
۵۴ سانتی متر در سال. از نظر آلودگی هوا وضعیت بسیار نگران 
در  دالر  میلیارد   ۸ که خسارت هایش دست کم  داریم  کننده ای 
نشان  که  است  )تناقض( جدی  پارادوکس  این یک  است.  سال 
می دهد به رغم این که قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد، 
به رغم این که مسئوالن کشور پیوسته توصیه می کنند به حفظ 
محیط زیست، به رغم این که عقبه فرهنگی و ادبی و دینی ما 
تخریب  شاهد  متاسفانه  ما  اما  می کند،  حمایت  موضوع  این  از 

وحشتناک محیط زیست و تولید وحشتناک زباله هستیم.«
اشاره کرد  نکته  این  به  این گفت وگو  ادامه  در  ما  مجله حقوق 
که آیا قوانین و مقررات، به این دلیل که احتماال موضوع محیط 
کارآمد  ندارد  ویژه ای  جایگاه  مسئوالن،  و  مردم  باور  در  زیست 
و موثر نبوده و رویکرد عملی برای حفظ محیط زیست نداشته 

است؟
درویش در تایید این موضوع می گوید: »دقیقا همین طور است، 
می خواستم به همین جا برسم که اگر ما بحران جدی در محیط 
به  بیشتر  ندارد،  قوانین  به  ربطی  داریم-  داریم -که  زیست مان 
سرزمین  این  در  که  دارد  ارتباط  مردمی  و  مسئوالن  باورهای 
زندگی می کنند و در نزد باورهای مردم و مسئولینی که در این 
رودخانه  یا  ارومیه  دریاچه  تولرانس  کنند  می  زندگی  سرزمین 
کارون یا بختگان کمتر از نوسان قیمت دالر و گوجه فرنگی و 
تخم مرغ ارزش تامل کردن و حساسیت دارد. تا وقتی که یک 
چنین وضعیتی در جامعه ماست، مالحظات محیط زیستی در 
پای مالحظات سیاسی، اجتماعی اقتصادی و امنیتی ذبح می شود 
و ما به بهانه های مختلف صرف نظر می کنیم. طبق قانون، حتی 
قطع یک درخت جرم است، طبق قانونی که سازمان جنگل ها و 
مراتع و آبخیزداری کشور بر اساس آن شکل گرفته، قطع یک 
درخت جرم است ولی باز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید 
عرصه های  از  هکتار  میلیون  دو  دست کم  اخیر  دهه  دو  در  که 
منابع طبیعی قانوناً تغییر کاربری پیدا کرده. ما در سیل اخیر دو 
میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی مان را از دست دادیم. 
در مورد سیل اخیر، رئیس جهاد کشاورزی استان لرستان اعالم 
کرد بین 1۵۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی که 
نرخ  بود،  اراضی کشاورزی شده  به  تبدیل  به صورت غیرقانونی 
فرسایشش یک و نیم برابر متوسط نرخ فرسایش کشور بود. خود 
این مساله عامل اصلی تشدید سیل بود. اینها همه نشان دهنده 
این مساله است که متاسفانه مدیران و تصمیم گیران این کشور 

گفت وگو

محمد درویش: مشکل محیط زیست در ایران، نبود 
قانون نیست

طبق قانونی که سازمان 
جنگل ها و مراتع و 
آبخیزداری کشور بر اساس 
آن شکل گرفته، قطع یک 
درخت جرم است ولی به 
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس، در دو دهه اخیر 
دست کم دو میلیون هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی 
قانوناً تغییر کاربری پیدا 
کرده است!
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و تخریب محیط زیست آغاز  کرده اند که قابل انکار نیست.
از آقای درویش در مورد جایگاه فعاالن محیط زیست در مواجهه 

با کارآمد نبودن قوانین می پرسیم.
او می گوید: »من ۳۰ سال است که در این حوزه کار می کنم، وقتی 
که شروع کردم بیایم یک وبالگ در حوزه محیط زیست بنویسم 
به عنوان مهار بیابان زایی، همکاران خودم که همه پژوهشگر این 
حوزه هستند، به من می خندیدند و می گفتند« درویش! مردم 
بیابان زایی؟! خودت  مهار  نمی دانند محیط زیست چیست! حاال 
را مسخره کردی؟ کسی نمی آید توجه کند« و واقعاً چند سال 
اولی که می نوشتم، به طور متوسط ۷ نفر تا 1۰ نفر هم وبالگ 
من را نمی خواندند ولی به جایی رسید که ۴۵ هزار نفر در روز 
انجام  بزرگی  بسیار  کارهای  توانستیم  ما  و  داشت  بازدیدکننده 
دهیم. یعنی واقعاً حساسیت های مردم نسبت به محیط زیست در 
حال حاضر قابل مقایسه با زمانی که من شروع  به این فعالیت ها 

کردم نیست. 
فعاالن محیط زیست خیلی توانستند موثر باشند. این که مجریان 
زیست  محیط  فعاالن  که  این  از  می کنند  گالیه  بزرگ  سدهای 
جوی ایجاد کرده اند که آن ها نتوانستند پروژه های سدسازی شان 
را اجرا کنند، نشان دهنده تاثیر فعاالن محیط زیست در چیدمان 

توسعه است.
منتها هنوز راه درازی ست که باید طی کنیم. تا وقتی که آدم هایی 
مثل عیسی کالنتری می شوند رییس سازمان محیط زیست، یعنی 

این که ما راه های نرفته و کارهای نکرده بسیار داریم.« 
مرکز  در  زیست  محیط   سیاست های  دبیر  با  گفتگویم  پایان  در 
مورد  در  او  از  جمهوری،  ریاست  نهاد  استراتژیک  بررسی های 
آینده شرایط محیط زیستی مناطق سیل زده با وجود حذف انبوه 
زمین های زراعی و احتمال بهبود و توسعه دوباره کشاورزی در 

این مناطق سوال کردم.

او در جواب می گوید: »اتفاقاً این سیل به هر جایی آسیب زده 
است.  بوده  خوب  بسیار  ایران  کشاورزی  و  طبیعت  برای  باشد، 
انواع  و  خاک  حاصلخیزی  افت  دچار  ما  کشاورزی  اراضی  اغلب 
این  و  بود  شده  نمک  مشکل  و  شیمیایی  آالینده های  اقسام  و 
توانست  دهد،  انجام  خوبی  بسیار  نمک شویی  توانست  سیالب ها 
مواد غذایی را از کوهستان ها بیاورد و در دشت ها آرام آرام تنظیم 
اما  رفته،  بین  از  بودند،  کرده  که  کشتی  که  است  درست  کند. 
غذایی  ارزشمند  رسوبات  کلی  و  شده  حاصلخیز  خاکشان  چون 
شده،  خوزستان  جمله  از  سیالبی،  دشت های  وارد  باالدست  از 
کیفیت توان حاصلخیزی باال رفته و آنها می توانند در کشت بعدی 

به راحتی جبران کنند. 
آب  کمبود  با  به شدت  که  کشور  نقاط  بقیه  در  این،  بر  مضاف 
مواجه بودند، االن کشت دیم و کشت آبی رواج پیدا کرده است. 
حتی در بخش های خراسان جنوبی، کرمان، یزد و اصفهان دارند 
به شدت  ما  را گسترش می دهند، وضعیت کشاورزی  کشاورزی 
بهبود پیدا کرده و پیش بینی ها این را نشان می دهد که امسال 
نزدیک به ۳ میلیون تن بیشتر از آن چیزی که فکر می کردیم، 
حتی گندم تولید کنیم. در تولیدات دیگر، وضعیت آن قدر خوب 
روی  محصوالت  این  که  هستند  این  نگران  همه  االن  که  است 
دست دولت بماند و نتوانند بفروشند و به خاطر تحریم ها نتوانند 
صادر کنند. وضعیت تاالب های ما  بسیار خوب شده است. تقریبا 
اغلب تاالب های ما االن آبدار شده اند. کانون های بحران فرسایش 
بادی می شود گفت تماماً مهار شده اند. برای اولین بار است تقریبا 
در طول ۶۰ سال اخیر که میزان ریزش آسمانی هر ۶ حوزه اصلی 

آبخیز کشور بیشتر از میانگین ۵۰ ساله شده است. 
این ها همه نویدبخش یک سال بسیار خوب است که اگر تداوم 
یعنی  این  کنیم،  را حفظ  تاالب ها  بتوانیم حقابه  ما  و  کند  پیدا 
رونق  آبزیان،  بهتر  کیفیت  و  افزایش  پرندگان،  شمار  افزایش 
صیادی، بهبود اکوسیستم های دریایی در خلیج فارس و دریای 
زیست محیطی  توان  بهبود  به  می تواند  همه  اینها  که  مازندران؛ 

سرزمین ایران کمک کند.«

به رغم بیان جمله های زیبا در مورد محیط زیست عماًل احساس 
می کنند که محیط زیست، موی دماغ توسعه است.«

ما  رییس سازمان محیط زیست  آقای درویش، »وقتی  به گفته 
اشراف  از حوزه محیط زیست  به ۹۵ درصد  وقتی می گوید من 
ندارم، خب پرسش اصلی این است که چرا یک چنین فردی باید 
می گوید  راحتی  به  ایشان  زیست؟  محیط  سازمان  رییس  بشود 
»من دستور داده ام که میش و بزهای پیر را بکشند چون این ها 
آب زیاد می خورند«؛ یا این که ۷۷ هزار هکتار از وسعت مناطق 
حفاظت شده را واگذار کرد در صورتی که ما طبق تعهدات مان 
در  را  کشور  قلمرو  از  درصد   1۷ حداقل  باید  ناگویا  اجالس  در 
سازمان  رییس  همان  می دادیم.  قرار  حفاظت شده  مناطق  شمار 
حفاظت محیط زیست دستور تعطیلی مدرسه طبیعت را صادر 
زیستی  محیط  آموزش های  از  به شدت  ما  که  صورتی  در  کرد، 
بوده  ماده ای   1۵ منشور  در  رهبری  دستور  و  محرومیم  جذاب 
که به این آموزش ها توجه شود. اینها پارادوکس های جدی ست 
که نشان می دهد حاکمیت و دولت ها به محیط زیست و منابع 
طبیعی به دیده حیاط خلوت خودشان نگاه می کنند که هر جا 
کم آوردند، برای کاهش مخارج از محیط زیست و منابع طبیعی 
استفاده کنند. وقتی می خواهند جاده بکشند، از آن عرصه عبور 
دهند، وقتی می خواهند لوله بکشند از آن عرصه عبور دهند، چون 
برایشان مجانی در می آید و ریشه همه این تخلفات از همین جا 

ناشی می شود.«
بودن  ناکارآمد  و  ضعف  وجود  علت  مورد  در  درویش  محمد  از 
قوانین در مواجهه با تخلفات متعدد در حوزه محیط زیست سوال 

کردیم.
اشاره  دادرسی  آیین  جدید  قانون  به  زیست  محیط  فعال  این 
غیردولتی  سازمان های  شکایت  حق  آن،  براساس  که  می کند 
این  و  به رسمیت شناخته  موارد تخریب محیط زیست  برای  را 
سازمان ها می توانند در این موارد، شکایت کنند: »این ضعف به 
نظر من برمی گردد به چند مورد که یک مورد آن، عدم مطالبه گری 
جامعه و عدم مطالبه گری از جانب حقوقدان هاست. ما مثاًل تبصره 
را داریم که مطابق آن سازمان های  سه ماده ۶۶ آیین دادرسی 
غیردولتی می توانند هنگامی که احساس کنند خطایی در حوزه 
محیط زیست رخ داده و منجر به تخریب غیرقابل جبران شده، 
اعالم جرم کنند. دادستان مسوول پیگیری این موضوع است. ولی 
عماًل این اتفاق نمی افتد برای این که در تعریفی که از سازمان های 
غیردولتی در قانون قید شده، باید ان جی او-هایی را مشمول این 
کار کنند که قوه قضاییه و دولت آن ها را تایید کرده باشد. این 
سازمان های غیردولتی که تایید شده باشند، هیچ وقت حاکمیت 
را به چالش نمی کشند. در واقع ما یک جورایی سر همدیگر کاله 

می گذاریم، دورهمی زندگی می کنیم.« 

او اضافه می کند: »اصل ماجرا این است که خود سازمان حفاظت 
محیط زیست به عنوان متولی اصل ۵۰ قانون اساسی، حتی یک 
بار نشده که علیه یک تخریب غیرقابل جبران که در حوزه محیط 
وزارت  سازمان حتی  این  بکند.  اعالم جرم  افتاده،  اتفاق  زیست 
جوایز  اهدای  با  را  شهرداری  و  راه  وزارت  و  نفت  وزارت  نیرو، 
محیط زیست به عنوان برنده هم اعالم می کند. این ها نان قرض  
می دهند. در صورتی که بدترین عملکردها را همین وزارتخانه ها 
همیشه داشته اند. حاال پرسش این است که چرا نهادهای نظارتی، 
نهادهای بازرسی و امنیتی نمی آیند وسط؟ جوابش هم به نظر 
من این است که چون برای آن نهادها هم موضوع محیط زیست 
بسیار کم اهمیت تر است از موضوعاتی مثل این که چند تا دختر 
بیایند جلوی شهردار، حرکت های ریتمیک بکنند. آنجا  کوچولو 
که  نمی دانیم  ما  چون  می کنند.  فعالیت  و  جلو  می آیند  بیشتر 
مهم ترین معضالت این کشور چیست و چیست که دارد پایه های 
پایداری این سرزمین را می لرزاند. به نظر من مساله برمی گردد به 
چنین لکنتی در خردمندی حاکم بر مدیرانی که در این سرزمین 

تصمیم گیر هستند.«
و  پراهمیت  موج  اخیر  سال  چند  در  زیست  محیط  فعاالن  اما 
غیرقابل انکاری از حساسیت های افکار عمومی را نسبت به آلودگی  
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فیروزه رمضان زاده
موضوع محیط زیست در قانون اساسی ایران تا چه اندازه مورد 
اهمیت قرار گرفته است؟ قوانین محیط زیست تا چه اندازه در 
ایران قدرت اجرایی دارند؟ آیا سازمان محیط زیست به عنوان 
متولی حفاظت از محیط زیست در اجرای این قوانین موفق 

بوده است؟ 
فرصتی دست داد تا این پرسش ها را با اسماعیل کهرم؛ مشاور 
حوزه  در  شناخته شده  چهره  و  زیست  محیط  سازمان  سابق 

محیط زیست ایران، در میان بگذاریم.

آقای دکتر کهرم! موضوع محیط زیست در قانون اساسی 
ایران تا چه اندازه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته و تا 

چه حد کارآمد است؟
ببینید! موضوع این است که ما بهترین قوانین را داریم و بدترین 
اجراها را، اصل پنجاهم قانون اساسی به طور کلی می گوید هر 
عملی که در ایران انجام می شود، اگر مغایر با محیط زیست 
باشد، ممنوع است. اگر این اصل پنجاهم اجرا می شد، ما هیچ 
لذا عرض می کنم که من کمتر  نداشتیم.  ایران  در  مساله ای 
قانون اساسی را می دانم که در آن اصل های مربوط به محیط 
زیست باشد. بنده اصال نمی شناسم. در حالی که سی و هفت 
هشت سال پیش که قانون اساسی را نوشتند، رئیس سازمان 
خانم  این  پدر  ایشان  بود،  آقایی  یک  زیست  حفاظت محیط 
معصومه ابتکار بود به نام آقای تقی ابتکار. او رفت در مجلس 
نشست و اصل پنجاهم را ایشان دیکته کرد. درحالی که میراث 
فرهنگی، با آن که که ایران یکی از قدیمی ترین کشورهاست با 

این همه آثار فرهنگی؛ نتوانست این کار را بکند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آقای دکتر تقی ابتکار 
این کار را کرد. اصل پنجاهم را داخل قانون اساسی کرد. منتها 
حاال چقدر اجرا نمی شود؟ هیچی! واقعاً ما خجالت می کشیم. 
نوشته می شود،  وقتی  است که  این  به  اهمیتش  قانون،  خب 
ارزش آن کاغذی که در  تکه کاغذی ست که  واال  اجرا شود. 

آن نوشته شده را هم ندارد؛ در نتیجه این مساله پیش آمده.
شما ببینید اگر اصل پنجاهم اجرا می شد، چقدر ارزش داشت. 
یک  پیش،  سال  شش  پنج  حدود  بگیرید  نظر  در  شما  ولی 

رهبر  طرف  از  که  شد  نوشته  این  بر  مکمل  و  مجزا  عواملی 
جمهوری اسالمی ابالغ شد به دستگاه های مختلف برای اجرا. 
در آن قوانین مکمل، اگر چنانچه مثاًل کسی بیاید یک پیت 
نفت را آتش بزند، االن می تواند دستگیر شود به عنوان آلوده 

کردن مثاًل محیط زیست و آلوده کردن هوا. اگر کسی برود در 
بیابان و مثاًل کارتل ماشینش را باز کند و روغن های سوخته 
را بریزد بر روی زمین و روی خاک، او می تواند بازداشت شود 
به خاطر این که مثاًل سفره آب زیرزمینی را مسموم می  ند. 
یا این که اگر کسی برود یک درخت را قطع کند در جنگل، 
او می تواند طبق این قوانین دوازده گانه محکوم شود و کارش 
به پرداخت جریمه و زندان و غیره برسد. ولی چقدر از اینها 
این موارد  اساسی!  قانون  اجرا می شود؟ متاسفانه مثل همان 

اجرا نمی  شوند.

بنابراین بنده با یقین و جسارت عرض می کنم که ما بهترین 
متاسفانه  و  داریم  ایران  در  را  قوانین در مورد محیط زیست 
بدترین اجراها را. به خصوص االن که سازمان حفاظت محیط 
خودشان  قول  به  اینها  که  افتاده  عده ای  یک  دست  زیست 

بهترین قوانین در مورد محیط زیست را 
داریم و بدترین اجراها را

گفت وگوگفت وگو

با بازداشت هشت نفر 
از فعاالن محیط زیست، 
تحقیقات حیات وحش 
در ایران ُمرد! من 
می شناختمشان؛ بچه هایی 
عاشق طبیعت و عاشق محیط 
زیست بودند. ولی اگر 
اینها از زندان آزاد شوند، 
بنده فکر نمی کنم دیگر با 
آن عشق قبلی کوله پشتی 
ببندند و بروند در بیابان. 
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می گویند برای چهار تا یوزپلنگ ما حاضر نیستیم مساله آب را 
فراموش کنیم. در حالی که آب، مساله ای نیست که مربوط به 
محیط زیست باشد. آب، مساله ای ست مربوط به وزارت نیرو. 
یعنی سازمان حفاظت محیط زیست اصاًل توانایی، پتانسیل و 
تخصص مطالعات آب را ندارد، اصاًل ندارد! برای این که وزارت 
نیرو متولی آب است، در نتیجه ما هم آن را ول کردیم و هم 
نمی توانیم به این بپردازیم. یعنی هم حیات وحش را فراموش 
کرده ایم و هم این که متاسفانه مساله آب را ما ناتمام گذاشتیم 
و اصال دست هم به آن نزده ایم. لذا وقتی آقای کاوه مدنی را 
برداشتند آوردند، این آقای کاوه مدنی، بیچاره با افتضاح و با 
تهدید و با اشاعه این که ایشان جاسوس است و این حرف ها، 
بدبخت جانش را برداشت و با زنش فرار کرد و رفت و االن در 
اشتباهاتی ست که در  اینها  ایاالت متحده خدمت شماست. 

زمینه محیط زیست در ایران انجام شده .

حوزه  در  عمده  مشکل  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 
یعنی حتی  بودجه است.  محیط زیست، مشکل کمبود 
کمتر  هم  مذهبی  سازمان های  از  سازمان  این  بودجه 

است.
البته این هم هست و درست است. آنقدر سازمان های مذهبی 
پولشان زیاد است که سازمان هفت هزار نفری محیط زیست 
به هیچ وجه نمی تواند با آنها رقابت کند. بنده حدود چهل و 
چهار - چهل و پنج سال در سازمان حفاظت محیط زیست 
بودم و می شناسم این سازمان را! آن روزهای آخری که بنده 
حقوق  برای  پول  گرفتن  حتی  پیش،  سال  دو  همین  بودم، 
کارمندان سازمان با اشکال و در آخرین لحظه در دقیقه نود 
ایشان  آقای عیسی کالنتری،  این  ببینید  گرفته می شد. ولی 
وقتی یک چنین جمله ای را می گوید که »من برای چهار تا 
یوزپلنگ حاضر نیستم از مساله  مهم آب بگذرم«، یعنی آن 
صد و بیست محیط بان، شکاربانی که برای حفاظت از یوزپلنگ 
شهید شدند، ببینید خانواده شان چه فکر می کنند؟ آن وقت 
آیا ظرف دو سال و نیم گذشته که ایشان رئیس سازمان بوده، 
یک قطره آب به این مملکت اضافه شده؟ عرض کردم رفتند 
او تهمت جاسوسی و غیره  به  از خارج آوردند  را  کاوه مدنی 
را  مسائل  این  از  زیادی  مقدار  بنده  رفت.  کرد  فرار  زدند،  را 
مربوط به رئیسش می دانم. رئیس سازمان هست که خط مشی 
تعیین می کند و متاسفانه آقای عیسی کالنتری برای این کار 

فیروزه رمضان زاده
آیا  دارد؟  جایگاهی  چه  ایران  قوانین  در  زیست  محیط 
این  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  ایران  فعلی  قوانین 
در  بازدارنده ای  تأثیر  قوانین،  این  اگر  کافی اند؟  کشور 
کاهش تخلفات علیه محیط زیست ندارند و کافی نیستند، 
قوانین  شوند؟  اضافه  کنونی  قوانین  به  باید  قوانینی  چه 
فعلی در مقام اجرا تا چه اندازه موثر بازدارنده و کارآمد 
هستند؟ آیا اجرای جدی این قوانین می تواند در حفاظت 

بهتر از محیط زیست موثر باشد؟
آن  ارتباط  و  زیست  محیط  موضوع  بیشتر  بررسی  برای 
با  را  پرسش ها  این  ما‹  ›حقوق  مجله  اساسی،  قانون  با 
در  زیست  محیط  کارشناسان  و  حقوق دانان  از  گروهی 
میان گذاشته است. یکی از این کارشناسان، اعظم بهرامی، 

پژوهشگر محیط زیست است. 
 او مجموع قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست در 
ایران را به دو دسته تقسیم بندی می کند و می گوید: »یک 
و  اساس کنوانسیون ها  بر  ایران  قوانین هستند که  سری 
معاهدات بین المللی متعهد به اجرای آنهاست. این قوانین 
می توانند قوانینی باشد که الزم االجرا هستند و معموالً 
شیمیایی،  خطرناک  آلودگی های  به  می شوند  مربوط 
آلودگی های سمی؛ و به کنوانسیون ها و پروتکل هایی ربط 
تولید  در  کشورها  از  زیادی  مجموعه  آن ها  در  که  دارند 
مشخص  شیوه  یک  یا  محیطی  زیست  زباله های  نکردن 

مناسب نبودند. بله! نظر کارشناسانی که فرمودند بودجه هم 
کم هست، درست می گویند.

را  زیست  محیط  کارشناسان   از  نفر  هشت  آیند  می  وقتی 
می گیرند، یکی از اینها در زندان خودکشی کرده می شود؛ می 
گویند خودکشی کرده. در حالی که خانواده اش می گویند 
اهل خودکشی نبوده. بعد این بچه هایی که روی یوزپلنگ کار 
می کردند، االن بیش از یک سال است که در زندانند. اینها را 
باشی!  پول داشته  میلیاردها  وقتی گرفتند، حاال فرض کنید 
چه کسی دیگر حاضر است مثل امثال هومن جوکار یا سپیده 
کاشانی یک دانه کوله پشتی ببندد با یک سفره نان و نمک 
برود در بیابان با یک کیسه خواب، برود دنبال یوزپلنگ؟ چه 
کسی می رود؟ من فکر می کنم ُمرد، تحقیقات حیات وحش 
در ایران ُمرد با این تهمت هایی که زدند به این بچه ها. این هم 

یک مساله است که باید لحاظ کرد.

به نظر شما در دوره خانم ابتکار که شما مشاور ایشان 
بودید؛ وضعیت محیط زیست بهتر بود یا مشکل کمبود 

بودجه آن زمان هم وجود داشت؟
با توجه به بودجه کمی که داشتیم،  کمبود بودجه بود. ولی 
حیات وحش  بخش  می کردند.  کار  مختلف خوب  بخش های 
پرندگان  بخش  می کردند.  جدیت  خوب  بخش  این  در  بود؛ 
بخش  اکولوژی،  بخش  داشتیم،  پستانداران  بخش  داشتیم، 
مناطق بیش از صد وهفتاد منطقه حفاظت شده و پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش. این مناطق بهتر محافظت می شدند. 

االن، عرض کردم، با این دلسردی که برای کارکنان سازمان 
حفاظت محیط زیست پیش آمده، اینها فکر می کنند که خب! 
بلند شوند بروند در بیابان، به جرم جاسوسی و عکسبرداری و 
فیلمبرداری بگیرندشان. بیش از یک سال و دو ماه است که 

االن متاسفانه این بچه ها در زندانند. 
ببینید پنج بهمن ماه سال قبل، اینها دستگیر شدند و هنوز 
که هنوز است در زندان هستند و محاکمه شان تشکیل نشده 
می شناختمشان.  من  بودند.  عاشقی  بچه های  اینها  است. 
اینها  اگر  بچه های عاشق طبیعت، عاشق محیط زیست. ولی 
از زندان آزاد شوند، بنده فکر نمی کنم دیگر با آن عشق قبلی 
بروند دوربین بگیرند، کوله پشتی ببندد و بروند در بیابان. فکر 
نمی کنم دیگر این کار را بکنند؛ گرچه در عشق و عالقه این ها 

تردیدی نیست.

گفت وگوگفت وگو

محیط زیست و قوانینی که وجود دارند 
اما درست اجرا نمی شوند

وقتی از قوانین زیست 
محیطی در ایران صحبت 
می کنیم، باید بپرسیم 
اساساً چه کسی متولی 
اجرای قوانین و پی گیری 
جرائمی ست که در حوزه 
محیط زیست اتفاق 
می افتند؟
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برای از بین بردن این زباله ها، با هم به توافق رسیده اند.«
کنوانسیون های  و  قوانین  این  از  بخشی  وی،  گفته  به 
محیط زیستی بین المللی هم در واقع »توافقی« هستند؛ 
یعنی برای مثال، کشورهایی به توافق می رسند و متعهد 
می شوند که ساالنه میزانی از دی اکسید کربن را کاهش 
دهند یا از مصرف سوخت های فسیلی خود به یک میزان 
خاص بکاهند. او می گوید: »اینها هم مجموعه ای از قوانین 
به  نسبت  که کشورها  زیستی هستند  محیط  بین المللی 
آن توافق کرده اند و متعهد شده اند؛ اما این کشورها اگر 
خالف این قوانین عمل کنند یا نتوانند تعهد خود را انجام 
نشده  تعیین  برایشان  جریمه ای  و  کنترل  هیچ  دهند، 
از  بعضی  از  می توانند  کشورها  که  می بینیم  حتی  است. 
داشتیم!  هم  را  نمونه اش  شوند.  خارج  کنوانسیون ها  این 
در  اقلیم،  تغییر  سر  بر  پاریس  بین المللی   توافق  از  بعد 
کنفرانس مراکش بود که تعداد کشورهای کمتری شرکت 
کردند؛ یا کشوری مثل آمریکا کاًل از آن تعهد بیرون آمد. 
ایران هم نتوانست به مجموعه زیادی از تعهداتش نسبت 
به کاهش گاز دی اکسید کربن و سوخت های فسیلی و 

افزایش درصد استفاده از انرژی های نو، عمل کند.«
این کنشگر محیط زیست ادامه می دهد: »اینها مجموعه ای 
از قوانین بین المللی هستند که در بعضی از موارد هم کاماًل 
ناکافی و حتی ناشفاف هستند، مثل قوانینی که وضعیت 
می کند.  روشن  را  مرزی  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
بین دو کشور:  توافق  به  اغلب واگذار شده  به گونه ای که 
مرزی،  رودهای  مرزی،  آب های  به  مربوط  قوانین  مثل 
جنگل های مرزی. برای مثال در امریکای التین، بسیاری 
با این قوانین مشکل دارند. ما خودمان  از کشورها هنوز 
می دانیم که مثاًل با دریاچه های مرزی مان مثل هامون و 
با رودهای مرزی مان، در موارد  هورالعظیم مساله داریم، 
نادری مثل ارس توانستیم به توافق برسیم ولی همچنان 
در مورد یک سری از رودها مثل هریرود و هیرمند هنوز 
مقررات  و  قوانین  مجموعه  ترتیب،  این  به  داریم.  مساله 
و  نیستند  کامل  چندان  هم،  بین المللی  زیستی  محیط 

متناسب با نیاز کشورها تالش می شود که به روز شوند.«
محیط  حوزه  در  ایران  داخلی  قوانین  به  بهرامی  خانم 

یک  کشورها  بقیه  مثل  هم  »ما  کند:  می  اشاره  زیست 
مجموعه مقررات و قوانین داخلی در حوزه محیط زیست 
حوزه  در  ما  داخلی  مقررات  و  قوانین  مجموعه  داریم. 
محیط زیست، در برخی موارد بسیار جزئی نگر بوده، حتی 
مشخص  قوانین  سری  یک  هم  کردن  تاکسیدرمی  برای 
داریم. تقسیم بندی قوانین ایران شامل تقسیم بندی منابع 
مثاًل  است.  حفاظت شده  مناطق  و  جنگل  و  آبی  طبیعی 
داریم که  را  آبزی  منابع  از  بهره برداری  و  قانون حفاظت 
شامل قوانین مرتبط به صید و صیادی، حفاظت از حیات 
گونه های آبزیان، توسعه و نگهداری بنادر و ارگان هاییست 

که مرتبط به حوزه دریایی ایران هستند. 
در سال ۷۴ به یک توافقی در مورد این قوانین رسیدند 
که حدود ۲۴ - ۲۵ ماده تبصره دارد که اکثر این موارد 
شامل صیدهای متفاوت و انواع صیدها است، حتی در آن 
قانون مصادیق مجرمانه صید و شکار ماهی هم لحاظ شده 
است، به طور مثال: در مورد صید در فصل های ممنوعه. 
اما بعضی از قوانین ایران در حوزه قوانین محیط زیستی 
دارند  زیادی  بسیار  ناشفاف  نقاط  و  ناقص هستند  بسیار 
مثل قوانین در حوزه حفاظت از جنگل ها در این قوانین 
ما عماًل با چند مشکل جدی مواجه هستیم. یکی اینکه 
قانون تنفس جنگل ها هنوز  ناکافی هستند مثال  قوانین، 
بعد از سال ها در مجلس شورای اسالمی در رفت و آمد 
نرسیده  مجلس  در  روشنی  نقطه  هیچ  به  هنوز  و  است 

است.«
کنوانسیون  به  ادامه  در  زیست  محیط  تحلیلگر  این 
تاالب های بین المللی، به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان 
آبزی یا به اختصار کنوانسیـون تاالب ها )رامسـر، ایــران(  
اشاره می کند. این کنفرانس که در دوم ماه فوریه 1۹۷1 
) 1۳ بهمن 1۳۴۹( در شهر رامسر ایران برگزار شد و در 
سال 1۹۷۵ جنبه قانونی پیدا کرد، 1۵۸ کشور عضو را به 
تعیین و حفظ تاالبهای با اهمیت بین المللی و تشویق به 

استفاده خردمندانه از آنها ملزم کرده است.
قوانین  تاالب ها،  مورد  در  دیگر  قوانین  وی؛  گفته  به 
اولین کشور عضو  ایران  این که  ناکافی بوده اند. علی رغم 
کنوانسیون رامسر بود و این کنفرانس برای اولین بار در 

و  ما  تاالب های  تعداد  که  سال هاست  شد،  برگزار  ایران 
بوده  مثال زدنی در خاورمیانه  تنوع شان جزو کشورهای 
است. با این حال، هنوز قوانینی که در مورد حفظ تاالب ها 
زباله،  دفن  و  معدن  حفر  تا  جاده کشی  اجازه  از  داریم، 
قوانینی بوده اند که به هیچ عنوان کارایی نداشته اند. تعریف 
جرم در موردشان انجام نشده، قوانینی نیستند که بتوانند 
از مجموعه اکولوژی پراهمیت تاالب ها حفاظت کنند. به 
این ترتیب، در مورد بعضی از موضوعات، نمی توان گفت 

قوانین ایران حتی قوانین دقیق، جزیی نگر و کافی اند. 
اعظم بهرامی می افزاید: »مثاًل در مواردی مثل جنگل ها و 
حوزه آب که منافع زیادی در آن وجود داشته و دست های 
وزارتخانه های  از  بوده،  کنترلش  و  مدیریت  در  زیادی 
نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت  قدرتمندی مثل وزارت 
و معدن گرفته تا گروه های مافیایی که زیر نظر نیروهای 
نظامی کار می کنند، توانسته اند به آن دست درازی کنند. 
آنها  از  برای ممانعت  به هیچ عنوان  قوانین  این  بنابراین 

کافی نبوده است.«
را مطرح می کند که  این پرسش  ادامه  بهرامی در  اعظم 
وقتی از قوانین زیست محیطی در ایران صحبت می کنیم 
زیستی  محیط  قوانین  اجرای  متولی  کسی  چه  اساساً 
است؟ چه کسی متولی پیگیری جرائمی ست که در حوزه 
محیط زیست اتفاق می افتد؟ و چه کسی متولی به وجود 
آمدن ابزار و تکنولوژی موثر و کارآمد است برای حفظ، 

کنترل و اجرای این قوانین؟ 
ما  که  هستند  اساسی  پرسش های  »این ها  می گوید:  او 
در حوزه قوانین محیط زیستی در ایران پیش رو داریم. 
مورد  در  وقتی  مثال  داریم.  زیادی  موازی  ارگان های 
به  مربوط  قوانین  از  بعضی  می زنیم،   حرف  جنگل ها 
جنگل ها، سازمان جنگل ها و مراتع، با حوزه محیط زیست 
اختالف نظر و اختالف منفعت پیدا می کند. همین طور 
مثاًل سازمان شیالت اختالف پیدا می کند با حوزه محیط 
زیست؛ سازمان جهاد کشاورزی با حوزه محیط زیست هم 
به همین شکل و به همین ترتیب. ما حوزه مشخصی از 
منابع طبیعی داریم و چندین رییس و مدیر و مجری که 
عماًل در موازات هم دارند کارهایی انجام می دهند که در 

گفت وگوگفت وگو
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بعضی موارد حتی مغایر با هم هستند. پس به این ترتیب، 
حتی اگر ما فرض را براین بگیریم که ابزار قانونی کارآمد، 
جزیی نگرانه و دقیق و قابل اجرا باشد، نه متولی مشخصی 
قدرتمندی  ابزار  نه  دارد  وجود  قوانین  این  اجرای  برای 
وجود دارد که بتواند برای کسی که از این قوانین تخطی 
را  جرم  آن  و  کند  تعریف  مجرمانه  مصداق  است،  کرده 
پیگیری کند. عماًل در مجلس، دید ملی نسبت به محیط 
زیست وجود ندارد که امیدوار باشیم این خالءهای موجود 

بهبود پیدا کند.«
قوانین فعلی ایران برای حفاظت از محیط زیست و کاهش 

تخلفات علیه محیط زیست این کشور کافی اند؟ 
خانم بهرامی می گوید: »دولت یک بخش هایی را پیش بینی 
عالی  شوراهای  سری  یک  ما  مثال  طور  به  است.  کرده 
کشور،  اقیانوس شناسی  عالی  شورای  مثل  تشکیل شده 
جغرافیای خشکسالی  نقشه  و  نقشه برداری  عالی  شورای 
ایران، کمیته های بحران، کمیته مبارزه با بیابان زایی که 
موضوع بسیار مهمی است، یا کمیته مقابله با ریزگردها که 
در حوادث مختلف، متناسب با نیاز تشکیل شدند، داریم. 
اما اوال این کمیته ها بودجه کافی تعیین شده ای برایشان 
وجود ندارد و دوم اینکه قدرت اجرایی ندارند. همه این 
عمل  نهایت  در  ناظر  یک  عنوان  به  می توانند  کمیته ها 
کنند. می بینیم حتی نقش نظارتی در حوزه آب به هیچ 
که  داشته ایم  مواردی  مثاًل  است.  نبوده  پاسخگو  عنوان 
انتقال آب یا حتی سدسازی هایی که سازمان  پروژه های 
محیط زیست عماًل آن ها را غیرقانونی و خالف منافع ملی 
ما در حوزه محیط زیست اعالم کرده است، قوه قضاییه 
آمده آن را نقض کرده و عماًل یک حکمی برخالف حکم 
وزارتخانه ای  بعد،  است.  حوزه محیط زیست صادر کرده 
از این موضوع نفع می برد، استناد کرده به آن حکم  که 
قوه قضاییه و پروژه اش را پیش برده است. از این نمونه ها 
از این وزارتخانه  زیاد داشته ایم. در حوزه محیط زیست، 
قوانین بسیار  تا آن دولت،  این دولت  از  تا آن وزارتخانه 

منعطف هستند.«
بهرامی در پاسخ به این سوال که قوانین و مقررات فعلی در 
مقام اجرا تا چه اندازه موثرند و و چه قوانینی می بایست به 

و  عملی  دهند  پوشش  را  امروز  موجود  های  نقص  واقع 
مثال  داریم.  جدی  مشکل  مساله  این  در  کنیم.  اجرایی 
اگر بیاییم قانونی در مورد اطفای حریق جنگل ها مصوب 
کنیم که کدام سازمان مشخصاً مسئول است یا در مورد 
تعداد محیط بانان نسبت به متر مربع زمین در فضای سبز 
و مناطق حفاظت شده، قانونی تبیین کنیم و بگوییم مثال 
به ازای هر متر مربع فضای سبز و منطقه حفاظت شده، 
این تعداد محیط بان باید وجود داشته باشد، این محیط 
تکنولوژی  چه  با  کند؟  دریافت  حقوق  باید  کجا  از  بان 
باید وظیفه اش را انجام دهد؟ در حالی که سازمان محیط 
ممکن  خود  استانی  حوزه های  تمام  مجموعه  در  زیست 
جنگل ها  حریق  اطفای  برای  هلی کوپتر  یک  حتی  است 

قوانین فعلی اضافه شوند، می گوید: »به طور حتم ما باید 
به قوانین حوزه آب خیلی دقیق و جزیی نگرانه نگاه کنیم، 
مسائل مربوط به حوزه آب نمی توانند بدون در نظر گرفتن 
حوزه های آبی کالن تعریف شوند. نمی توانیم به موضوعی 
دیدگاه  یک  از  یا  استانی  شکل  به  آبی مان،  منابع  مثل 
یک  به  مسلماً  موضوع  این  کنیم.  نگاه  زودگذر  سیاسی 
مدیریت بسیار دقیق نیاز دارد؛ به  شورایی نیاز دارد که 
مردم، کشاورزان، صاحبان صنایع که منفعت از آب  آن 
منطقه و حوزه آبخیزداری دارند، بتوانند در آن مشارکت 
کنند. عالوه بر آن، ما باید امکان استفاده از تکنولوژی را 
داشته باشیم. پول برای سرمایه گذاری هم داشته باشیم 
در  و  می شوند  اضافه  که  قوانین جدیدی  آن  بتوانیم  که 

گفت وگوگفت وگو
که  باشیم  متوقع  می توانیم  ما  چطور  باشد!  نداشته 
محیط بان برود و این مسئولیت را به لحاظ قانونی بپذیرد 

که مسئول اطفای حریق باشد؟«
مورد  »در  می دهد:  ادامه  زیست  محیط  پژوهشگر  این 
اندازه  به  ما  قوانین  قاچاق چوب،  و  قاچاق حیات وحش 
تعریف شده و دقیق هستند. اما در مورد قوانین شکار به 
تازگی آمده اند یک سری تغییرات داده اند که برای حوزه 

محیط زیست بسیار خطرناک است.«
معاونت  سوی  از  شکار  پروانه  فروش  به  بهرامی  خانم 
به  زیست کشور  محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 
با  که  کند  می  اشاره  خردادماه 1۳۹۷  در  خارجی  اتباع 
واکنش فعاالن و رسانه های این حوزه روبرو شد. براساس 
طبیعی  زیست  محیط  معاونت  شده  منتشر  گزارش های 
میلیارد   ۷ حداقل  مبلغ  ازای  در  زیست  محیط  سازمان 
اتباع  برای  زاد آوری  فصل  در  شکار  مجوز   1۰۵ تومان، 

خارجی صادر کرد.
به گفته بهرامی، مجموعه این مسائل نشان می دهد که در 

مورد قوانین داخلی خیلی سخت گیرانه عمل نمی کنیم.
کشاورزی  مثل  پروژه ای  مورد  در  »مثاًل  می گوید:  او 
تراریخته، در همه جای جهان، سازمان های متولی محیط 
زیست می آیند و جلوی این موضوع می ایستند و خواهان 
تحقیق بیشتر می شوند. در حالی که در کشور ما رئیس 
سازمان محیط زیست خودش مبلغ این مساله است. به 
نوعی که شک بر این می رود که نکند نفع و منفعتی در 

ترویج کشاورزی تراریخته دارد.«
این  رویکرد  زیست  محیط  سازمان  ریاست  تغییر  با 
کرد.  تغییر  تراریخته  محصوالت  به  نسبت  نیز  سازمان 
زیست،  رییس سازمان حفاظت محیط  عیسی کالنتری، 
در مهرماه 1۳۹۶ نیره اعظم خوش خلق سیما را به عنوان 
مشاور فن آوری و بیوتکنولوژی خود در سازمان حفاظت 
محیط زیست منصوب کرد. خوش سیما در فروردین ماه 
تراریخته  محصوالت  فناوری  مرکز  اندازی  راه  از  جاری 
خبرداد. این موضوع با واکنش جدی فعاالن محیط زیست 

روبرو شده است.

قانون تنفس جنگل ها هنوز بعد از سال ها در مجلس شورای اسالمی در رفت و 
آمد است و هنوز به هیچ نقطه روشنی در مجلس نرسیده است.
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محیط زیست در قوانین ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا قوانین 
فعلی ایران برای حفاظت از محیط زیست این کشور کافی اند؟ 
علیه  تخلفات  کاهش  در  بازدارنده ای  تأثیر  قوانین،  این  اگر 
به  باید  قوانینی  چه  نیستند،  کافی  و  ندارند  زیست  محیط 
قوانین کنونی اضافه شوند؟ قوانین فعلی در مقام اجرا تا چه 
اندازه موثر بازدارنده و کارآمد هستند؟ آیا اجرای جدی این 
قوانین می تواند در حفاظت بهتر از محیط زیست موثر باشد؟

برای بررسی بیشتر موضوع محیط زیست و ارتباط آن با قانون 
اساسی، مجله ›حقوق ما‹ این پرسش ها را با صالح نیکبخت، 

حقوقدان و وکیل دادگستری، در میان گذاشتیم. 
او معتقد است: »خوشبختانه در آغاز انقالب ایران رویکرد خوبی 
از آمال و آرزوهای مردم  نسبت به محیط زیست و حفاظت 
ایران شد. در قوانین عادی، موضوع محیط زیست و حفاظت 
از آن محلی از اعراب نداشت و اگر اقداماتی هم صورت گرفته 
بود عمدتاً در چارچوب دستورالعمل ها و حداکثر قوانین عادی 

انجام گرفته بود؛ آن هم به صورت موردی.«
به  اساسی  قانون  پنجاهم  اصل  در  نیکبخت،  آقای  گفته  به 
نسل  که  زیست  محیط  از  حفاظت  که  است  آمده  صراحت 
رشد  و  اجتماعی  حیات  آن  در  باید  بعد  نسل های  و  امروز 
اساسی  قانون  رو  این  از  است.  عمومی  وظیفه  باشند،  داشته 
آلودگی  با  که  غیره  و  اقتصادی  فعالیت های  که  داشته  مقرر 
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مداومت پیدا کند، 
ممنوع است: »این، رویکرد مثبتی بود، چنانچه ما پاسدار آن 

بودیم و واقعا آن را اجرا می کردیم.«
به اعتقاد وی، قانونگذار در ایران تنها به این بخش از قانون 
اساسی اکتفا نکرده و در قوانین دیگر نیز چند مورد از مسائلی 
که مستقیماً با محیط زیست و تخریب حیات وحش در ایران 

مرتبط بوده را مورد نظر و تاکید قرار داده است. 
آقای نیکبخت به ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره 
می کند. در این ماده قانونی آمده است: »هر اقدامی که تهدید 
علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب یا 
توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی 
و دامی و موادزاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، 
زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده ی غیر مجاز 
فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف 
کشاورزی، ممنوع می باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین 
یک  تا  حبس  به  نباشند،  شدیدتری  مجازات  مشمول  خاص 

سال محکوم خواهند شد.«
این حقوقدان توضیح می دهد: »برای این که اقدام قانونگذار 
در  طور  همین  و  باشد  داشته  اجرایی  ضمانت  مورد  این  در 
اقدامات مورد اشاره علیه  قانونگذار  نباشد،  حد حرف و کالم 

بهداشت عمومی را ممنوع اعالم کرده ولی مجازات شدیدی 
سال  یک  تا  حبس  یک  به  متخلف  حداکثر  و  نکرده  اعمال 
ایران  قانون  این مورد  به هر صورت، در  محکوم خواهد شد. 
ساکت نیست. هرچند این قوانین به اندازه کافی نتوانسته اند 
در مقام اجرا رعایت حقوق مردم را بکنند و یا از محیط زیست 
ایران حفاظت به عمل آورند. ولی می توانم بگویم که کشور از 

این لحاظ با خالء قانونی به طور کامل روبرو نیست. 
به  تنها مربوط  روبرو هستیم،  با خالء  رابطه  این  ما در  آنچه 
محیط زیست نیست بلکه به طور کلی مربوط به عدم رعایت 
قوانین در کشور است به این دلیل است که متاسفانه همان 
طوری که در سایر مسائل، به ویژه در زمینه مدیریت امور مالی 
و حفاظت از دارایی های ملی می بینید که مشکالت بسیار زیاد 
است و در راس این فساد، برخی از مسئوالن و مدیریت کشور 
هستند؛ در بسیاری از موارد معاونین وزرا و همچنین بستگان 
نزدیک عالی ترین مقامات کشور مانند رئیس جمهور در این 
را  مالی  فسادهای  این  زمینه  و  می کنند  مداخله  موارد  گونه 
فراهم می کنند. بنابراین همان طوری که در امور مالی رعایت 
قوانین و مقررات نمی شود و زمینه این جرائم مالی به وجود 

صالح نیک بخت: مشکل قانون 
زیست محیطی نداریم، مشکل عدم 

رعایت قانون داریم

مساله محیط زیست در 
حرف و کالم و قانون مورد 
حمایت قرار گرفته است 
ولی در عمل، چون در 
کشور ما قانون را اجرا 
نمی کنند، عمالً به هدر رفته 
و هیچ گونه نتیجه مثبتی از 
آن نگرفته ایم

گفت وگوگفت وگو
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قانون  نه رعایت اصل پنجاه  می آید، در زمینه محیط زیست 
اساسی شده و نه رعایت آن ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی 

گردیده است.«
مسائل  این  »البته  می دهد:  توضیح  ادامه  در  نیکبخت  آقای 
تنها به این دو قانونی که مد نظر من هستند محدود نمی شود. 
بلکه در مورد قوانین و دستورالعمل هایی که سازمان حفاظت 
محیط زیست صادر کرده است هم موارد مشابه زیادی وجود 
دارد. نظیر مشکالت مربوط به حیات وحش، آبهای کشور یا 
در  ای  نقطه  هر  در  که  خاکی  خاک؛  فرسایش  از  جلوگیری 
جهان بیش از صد سال طول می کشد تا به یک خاک مستعد 
و قابل بهره برداری تبدیل شود و در آن گیاه یا درخت کشت 
کنند. متاسفانه در کشور ایران به آبخیزداری توجهی نمی شود. 
یعنی کشت در نقاطی صورت می گیرد که زمینه وقوع سیل 
بین  از  مناطق  این  سیل  وقوع  با  است  ممکن  و  دارد  وجود 
بروند. می خواهم کمی نزدیک تر به این موضوع توجه کنیم، 
چنانچه در همین چهل سال گذشته دولتمردان ایران به این 
امر مهم توجه می کردند و پیش از این که حادثه به وجود آید، 
عالج واقعه را قبل از وقوع می کردند سیل های چنین مهیبی 

در چهار طرف ایران به وجود نمی آمد. 
حدود پنجاه سال پیش وقتی که در روزنامه کیهان به عنوان 
روزنامه نگار فعالیت می کردم، گزارشی منتشر شد که ژاپنی ها 
گزارش  آن  در  و  بودند  کرده  تدوین  خوزستان  منطقه  برای 
اعالم کرده بودند که خوزستان جدای منابع نفتی که در اختیار 
دارد، از لحاظ کشاورزی و خاک مستعد اداره ۹۰ میلیون نفر 

از مردم کشور است. 
متاسفانه به دلیل این که در سال های اخیر سدهای متعددی 
نکردند،  را  الزم  پیش بینی های  سدها   این  برای  و  ساختند 
همان طور که می دانید االن هم حداقل دو سوم از دشت های 
حاصلخیز خوزستان زیر آب است. بسیاری از کشت های این 
مناطق کشت بهاره و زمستانه که در همین فصل قابل برداشت 

بوده، از بین رفته است.«
این وکیل دادگستری می گوید: »مساله محیط زیست در حرف 
و کالم و قانون مورد حمایت قرار گرفته است ولی در عمل 
کشورهای  برخالف  ما  کشور  در  چون  گفتم،  که  همان طور 
قانون  به  و  می شود  اجرا  قانون  حاکمیت  اصل  که  دیگری 
احترام گذاشته می شود، قانون را اجرا نمی کنند، عماًل به هدر 

رفته و هیچ گونه نتیجه مثبتی از آن نگرفته ایم.«

وی با بیان این که وضعیت نامطلوب محیط زیست، محصول 
به  سه گانه  قوای  کل  و  دولت  ندادن  اولویت  و  تدبیری  بی 
معضالت محیط زیستی است تاکید می کند: »همین االن یکی 
سازمان  خود  زیستی  محیط  مسائل  رعایت  عدم  متولیان  از 
محیط زیست است. این سازمان زمانی می تواند این اقدامات 
را انجام دهد که از حمایت قانون به ویژه قوه قضاییه برخوردار 
باشد. تا اعتراضی صورت می گیرد، آن کسی که متهم است یا 
مباشر نابودی محیط زیست است، اعوان و انصار پیدا می کند. 
اساساً با البی کردن از نظارت دستگاه قضایی یا دستگاهی که 
بر این موضوع باید نظارت داشته باشد جلوگیری می کنند و 
این دستگاه ها نمی توانند کاری در این زمینه انجام دهند. یکی 
فرهنگ حاکمیت  هنوز  که  است  این  ما  موجود  از مشکالت 
قانون یا سروری قانون را بر تمام امور، نپسندیده ایم و به جای 
این که بر قانون گردن نهیم و از قانون تبعیت کنیم، بیشتر 
منتظر دستور و فتوا و غیره هستیم. بنابراین تا اجرای قانون 
قانون  بود.  مواجه خواهیم  با همین مشکل  ما  نشود  نهادینه 

می بایست برای تمام آحاد ملت یکسان اجرا شود و به موقعیت 
کشوری و لشکری افراد توجه نکند.«

زمین خواری  از  »کار  می کند:  تاکید  پایان  در  حقوقدان  این 
گذشته، به کوه خواری و دشت خواری کشیده شده است. االن 
در اطراف رودخانه ها و دریاچه های ما بدون این که قانون را 
رعایت کنند، بدون این که از آن محدودیت های قانونی تبعیت 
و  نقطه کوه ها  باالترین  کنند، ویال سازی کرده اند. آن هم در 
زمین هایی که از لحاظ قانونی زمین موات تلقی می شوند. در 
روزهای اخیر مطبوعات ایران خبرهایی در مورد ساخت و ساز 
نمایندگان  از  برخی  به  متعلق  که  کرده اند  منتشر  ویالهایی 
مجلس یا وزرا هستند. همین چند روز پیش ویالی غیرقانونی 
دختر یکی از وزرای دولت روحانی را تخریب کردند. عالوه بر 
این، خبر ویالی یکی از نمایندگان مجلس که در فضای مجازی 
و  بنابراین وقتی که حاکمیت  مدعی هم هست، منتشر شد. 
اعوان و انصارش به این شکل محیط زیست را نابود می کنند، 

دیگر از مردم عادی چه انتظاری می توان داشت؟«

یکی از مشکالت ما این 
است که هنوز فرهنگ 
حاکمیت قانون یا 
سروری قانون را بر تمام 
امور، نپسندیده ایم و 
به جای این که از قانون 
تبعیت کنیم، بیشتر 
منتظر دستور و فتوا و 
غیره هستیم

گفت وگوگفت وگو
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احسان حسین زاده
جوکار،  هومن  خالقی،  امیرحسین  رجبی،  سام  طاهباز،  مراد 
عبدالرضا  و  قدیریان  طاهر  بیانی،  نیلوفر  کاشانی،  سپیده 
کوهپایه، هشت فعال محیط زیستی هستند که از بهمن ماه 
امنیتی جمهوری  و  بازداشت مقامات قضایی  سال 1۳۹۶ در 
اسالمی ایران به سر میبرند1. پیش از شروع بحث باید یادآور 
اتهام  به  زندانی،  زیست  محیط  فعال  هشت  این  که  شد 
سپاه  اطالعات  بازداشت  در  االرض«  فی  افساد  و  »جاسوسی 
اساس  بر  پاسداران  و سپاه  اسالمی هستند  انقالب  پاسداران 
اختیاری که قانون به عنوان ضابط دادگستری به او داده است، 
این فعاالن را بازداشت کرده است. این در حالیست که وزارت 
در  ایران می گویند  زیست  رییس سازمان محیط  و  اطالعات 
پرونده این افراد هیچ مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد اما 
اطالعات سپاه پاسداران همچنان بر ادامه بازداشت این افراد 

اصرار می ورزد.۲ 

ضابط دادگستری کیست؟
بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1۳۹۲، 
نظارت  تحت  که  هستند  مأمورانی  دادگستری  »ضابطان 
و  عالئم  و  آثار  حفظ  جرم،  کشف  در  دادستان  تعلیمات  و 
جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار 
و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای 

تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.« 
1. http://www.bbc.com/persian/iran47066472-
2. https://www.radiofarda.com/a/b5_environmental_activists_in_
jail_exclusive/29247699.html

ماده ۲۹ همین قانون و نیز ماده ۳ قانون اصالح قانون آیین 
که ضابط  می دارد  اشعار  نیز  کیفری مصوب 1۳۹۴  دادرسی 
بر دو نوع است: ضابط عام و ضابط خاص. بر اساس این ماده، 
ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین 
خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب 
به  نسبت  زندان  مأموران  و  معاونان  رؤسا،  قبیل  از  می شوند؛ 
سازمان  و  اطالعات  وزارت  مأموران  زندانیان،  به  مربوط  امور 
اطالعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران 
مواردی  در  مسلح  نیروهای  سایر  همچنین  اسالمی؛  انقالب 
که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان 
محول شود، ضابط محسوب می شوند.۳ لذا در جرائم مرتبط با 
جاسوسی ضابط اصلی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی است 
اما سپاه پاسداران نیز در این جرائم خود را ضابط می پندارد و 
با اختیاراتی که توسط قوه قضاییه به این نهاد داده شده سپاه 
و وزارت اطالعات هردو در عمل در جرائم مرتبط با جاسوسی 

ضابط محسوب می شوند.

اتهام فعاالن محیط زیست!
ایرنا در مورد »متهمین محیط زیست« توضیح داده: »پرونده 
برای  که  دارد  متهم  زیست، هشت  فعاالن محیط  به  موسوم 
چهار نفر به اتهام افساد فی االرض، سه نفر به اتهام جاسوسی 

3. http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5116

ملی،  امنیت  علیه  تبانی  و  اجتماع  اتهام  به  نفرهم  یک  و 
پرونده  این  متهم  چهار  اتهام  است.  صادر شده  کیفرخواست 
در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی االرض تغییر کرد.« 
قبال خبر  قوه قضائیه،  اژه ای، سخنگوی  غالمحسین محسنی 
داده بود که عنوان کیفرخواست پرونده فعاالن محیط زیست 
تغییر کرده است. به گفته اژه ای عنوان اولیه اتهام این افراد 
اسالمی  مجازات  قانون   ۲۸۶ ماده  طبق  و  بوده  »جاسوسی« 
پیش  هم  فی االرض«  »افساد  تا  می تواند  جاسوسی ها  برخی 

برود۴.

آیا جرم جاسوسی محقق شده است؟
بر اساس گزارش های موجود سازمان اطالعات سپاه پاسداران، 
تنها ضابط پرونده فعاالن محیط زیست بوده که به ادعای خود 
با کشف جرم جاسوسی اقدام به گزارش آن به قوه قضاییه و 
اما  است.  کرده  زیست  محیط  فعال  هشت  بازداشت  متعاقبا 
واقعا جرم جاسوسی محقق  آیا  بود؟  بازداشت چه  این  دلیل 
شده است؟ سپاه پاسداران تنها مرجع کشف جرم جاسوسی 
نیست و وزارت اطالعات نیز حق تحقیق و اظهارنظر در این 
مورد را داراست. جالب اینکه محمود صادقی، نماینده تهران 
در مجلس شورای اسالمی، روز چهارشنبه 1۹ اردیبهشت در 
یک پیام توییتری خبر داده است که وزارت اطالعات جمهوری 

4. https://m.dw.com/fa-ir/environment/a47298793-

سپاه پاسداران از ضابط قوه قضاییه تا 
سرکوب فعاالن محیط زیست

تا جایی که به پرونده 
فعالین محیط زیست مرتبط 
می شود، سپاه پاسداران 
به عنوان ضابط قضایی، بر 
خالف قانون، مانع اجرای 
عدالت شده است. 

یادداشتیادداشت
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اسالمی به یک کمیسیون مجلس اعالم کرده است که فعاالن 
محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند۵. عالوه بر وزارت 
اطالعات، رییس سازمان محیط زیست دولت روحانی نیز جرم 
جاسوسی را در مورد پرونده فعاالن محیط زیست کان لم یکن 
دانسته چراکه  فعالیت موسسه حیات وحش پارسیان زیر نظر 

سازمان حفاظت محیط زیست بوده است۶.
اما آیا اصرار سپاه پاسداران بر وقوع جرم جاسوسی در حالی 
که وزارت اطالعات و سازمان حفاظت محیط زیست وقوع آن 
سازمان  دو  حالی که  در  قطعا  است؟  صحیح  می کنند،  رد  را 
مرتبط )وزارت اطالعات و سازمان حفاظت محیط زیست( نظر 
بر بی گناهی هشت فعال محیط زیست دادهاند، کفه ترازو به 
سمت عدم وقوع جرم سنگینی می کند و همین طور با در نظر 
گرفتن اصل برائت که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
از اصول مسلم فقه شیعه است، پافشاری بر  نیز ذکر شده و 

گناهکاری فعاالن محیط زیست خطا به نظر می رسد. 
اما برای یافتن پاسخی قاطع که بتواند ابهام زدایی کند، باید 
دادگستری  ضابط  مقام  در  پاسداران  سپاه  کلی  عملکرد  به 
نگاه کرد. باید دید سپاه پاسداران در مقام ضابط دادگستری 
چه وجهه مثبت یا منفی از خود به جای گذاشته است. باید 
بررسی کرد و دید آیا عملکرد سپاه پاسداران نسبت به کشف 
بر  منطبق  و  عادالنه  حرف های،  بی طرفانه،  مختلف  جرائم 

ضوابط جهانی حقوق بشر است یا خیر؟

5. https://www.radiofarda.com/a/iran-more-environment-activists-
arrested-by-irgc-intelligence/29218856.html
6. https://www.radiofarda.com/a/b5_environmental_activists_in_
jail_exclusive/29247699.html

بازداشت ها و احضارهای فرسایشی  با  بودند  او گفته  به  سپاه 
شما را خنثی خواهیم کرد۸. 

بی طرفترین  و  معتبرترین  از  یکی  از  دیگری  نظر  اظهار  در 
بین  عفو  سازمان  یعنی  بشری  حقوق  جهانی  سازمان های 
مخصوصا  و  اسالمی  رژیم جمهوری  »سران  میخوانیم:  الملل 
دادگاه  یک  در  باید  خود  جنایتهای  دلیل  به  پاسداران  سپاه 
است  آن  نظر  اظهار  این  معنی  شوند.«  محاکمه  بین المللی 
که سازمان عفو بینالملل نه تنها سپاه پاسداران را به عنوان 
ضابط نمی شناسد، بلکه به عنوان یک نهاد ناقض حقوق بشر 
سران آن را مستحق مجازات در دادگاههای کیفری بین المللی 
دانسته است۹. همچنین در اظهارنظر دیگری از جانب سازمان 
گزارشگران بدون مرز که یکی از سازمان های معتبر در زمینه 
دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان است، به نقش مخرب سپاه 
پاسداران در پرونده سازی، بازداشت و فشار بر سهیل عربی و 
یا در مورد دیگری خانم پاک  او1۰ اشاره شده است؛  خانواده 
مدنی  فعالین  از  و  زندانی  معلم  محمد حبیبی  ضمیر همسر 
»فقط  ایشان  بازداشت  هنگام  در  است:  گفته  معلمان  صنف 
یک برگه مجوز با سربرگ سپاه به ما نشان دادند و گفتند فردا 
یا پس فردا به شعبه دو دادسرای اوین برویم برای پی گیری 

8. https://m.dw.com/cda/fa-ir/iran/a45165869-
9. https://stopfundamentalism.com/human-rights/
amnesty-international-reports-on-iran-s-year-
of-shame-and-the-1988-massacre-of-political-
prisoners?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed3%A+HumanRig
htsInIran28%+SF+News+-+Human+Rights+In+Iran+-
+violations+of+Human+rights29%
10. https://rsf.org/persan/news  /-خبر های-سرکوب-آزادی-اطالع رسانی-در
ایران-دی-ماه-1۳۹۶-–-دی-ماه-1۳۹۷

بررسی عملکرد سپاه پاسداران در مقام ضابط 
دادگستری

پاسداران  سپاه  عملکرد  از  کلی  نمای  یک  به  رسیدن  برای 
را   پرونده هایی  از  نمونه  باید چند  در مقام ضابط دادگستری 
داشته،  دخالت  آنها  در  ضابط  عنوان  به  پاسداران  سپاه  که 
بررسی کرد. متاسفانه سپاه پاسداران در مقام ضابط عملکرد 
این  است. عملکرد  بجای گذاشته  از خود  را  نامطلوبی  بسیار 
نهاد در سرکوب اقشار مختلف جامعه مدنی از وکال گرفته تا 
فعالین حقوق زنان، فعالین کارگری، معلمان و فعالین محیط 
زیست بر کسی پوشیده نیست. همین رویکرد را می توان در 
به  نهادهای مختلف حقوق بشری دید که  گزارشهای متعدد 
در  بشر  حقوق  دید بان  سازمان  میشود.  اشاره  آنها  از  برخی 
فشار  زیر  و  بازداشت  کرد  منتشر  اوت   1۸ که  اطالعیه ای 
قراردادن نسرین ستوده را ناشی از فعالیت های حقوق بشری او 
دانست. این سازمان به پرونده سازی جدید علیه نسرین ستوده 
انتقاد کرد.  و جرم انگاری فعالیت های حقوق بشری به شدت 
مدیر بخش خاورمیانه این سازمان مدافع حقوق بشر گفت که 
وزارت اطالعات در کنار سازمان اطالعات سپاه، عامل سرکوب 

مدافعان حقوق بشر در ایران است۷. 
از  نیز  دادگستری  وکیل  نجفی  محمد  برای  سازی  پرونده 
ضابط  مقام  در  پاسداران  سپاه  نادرست  عملکرد  موارد  دیگر 
دادگستریست. محمد نجفی به 1۳ سال زندان محکوم شده 
قرار  اذیت  آزار و  از جانب سپاه پاسداران مورد  بارها  است و 
گرفته است: به نحوی که به قول خود محمد نجفی از اطالعات 

7. https://persian.iranhumanrights.org/02/1397/lawyer-
mohamad-najadi-says-the-case-against-him-is-bogus/

پرونده.11« مثال هایی از این دست زیادند و نقش سپاه پاسداران 
در سرکوب اقشار مختلف جامعه مدنی انکارناپذیر است.

برآمد
ماحصل آنچه پیشتر آمد، تغییر ماهیت سپاه پاسداران است 
آنهم در عمل؛ از یک نهاد قانونی به عنوان ضابط قوه قضاییه تا 
تبدیل شدن به یک نهاد قانونی اما ناقض حقوق بشر. آنچه به 
پرونده فعالین محیط زیست مرتبط میشود، این است که سپاه 
عدالت  اجرای  مانع  خود  غیرقانونی  نفوذ  اعمال  با  پاسداران 
شده است. سپاه پاسداران که کارنامه سیاهی در نقض حقوق 
بشر دارد، قطعا نمی تواند به عنوان یک ضابط قانون عمل کند 
همنوا  و  همسو  قانون«  »ضابط  مشخصه  اصلی ترین  که  چرا 
بودن با اجرای روح عدالت است و این در حالیست که اکثر 
سازمان های مستقل و بی طرف حقوق بشری سپاه پاسداران 
را نه به عنوان ضابط که به عنوان یک نهاد ناقض حقوق بشر 
شناسایی کردهاند. لذا ادامه ضابط بودن سپاه پاسداران علی 
اشتباهی  تداوم  زیستی،  محیط  مسائل  زمینه  در  الخصوص 
جمهوری  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  که  قانونیست 
اسالمی باید در صدد اصالح آن باشند و بهتر است نه تنها در 
حوزه محیط زیست که در تمام حوزه فعالیت های مدنی، سپاه 
پاسداران دیگر نقش ضابط قوه قضاییه را نداشته باشد تا شاهد 

نقض مستمر حقوق بشر در ایران نباشیم.

11. https://m.dw.com/cda/fa-ir/-بازداشت-همراه-با-ضرب-و-شتم
-a42819153/محمد-حبیبی-فعال-صنفی-معلمان

یادداشتیادداشت
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مجله حقوق ما با نعمت احمدی؛ حقوقدان و وکیل پایه یک 
زیست  محیط  و  اساسی  قانون  ارتباط  مورد  در  دادگستری، 

گفتگویی داشته که در پی می خوانید. 
از آقای احمدی سوال شد که مسائل زیست محیطی تا چه 

اندازه در قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
قوانین  برخالف  ایران  اساسی  »قانون  گفت:  حقوقدان  این 
بسیاری از دیگر کشورها قانون جدیدی ست و از تصویب آن 
خاص  صورت  به  اساسی  قانون  در  ما  می گذرد.  سال  چهل 
یک اصل، یعنی اصل پنجاهم را اختصاص داده ایم به محیط 
زیست. من این نکته را بارها گفته ام که ما در ایران ضعف و 
محیط  مشکل  نداریم.  زیست  محیط  حوزه  در  قانونی  خالء 
زیست ما کمبود بودجه، توان و نیروی سازمان محیط زیست 

به عنوان متولی این حوزه است.«
وی افزود: »ببینید در کشور چه تعداد موارد تخلف در حوزه 
دنیا  در  زباله  که  حالی  در  می شود.  مشاهده  زیست  محیط 
به عنوان طالی سیاه شناخته می شود، در ایران، اکنون یک 
بالی سیاه است. با وجود این که یکی از مهم ترین موارد مورد 
حفظ  شهروندی،  حقوق  منشور  و  اساسی  قانون  در  اشاره 
از  انبوهی  که حجم  است، شاهدیم  زیست  و محیط  سالمت 
پسماندها و زباله های شهری و روستایی در مناطق روستایی، 
جنگل ها، حاشیه جاده ها و شهرها دفن می شوند. دیده ایم که 
شهرهای  حاشیه  در  که  زباله ها  این  از  چقدر  اخیر  سیل  در 
این  ها سرازیر شدند.  رودخانه  به  بودند،  سیل زده دفن شده 
مساله بر سالمت و بهداشت جامعه تاثیر مستقیمی دارد. هنوز 
کم کاری  آن  تفکیک  یا  زباله  کمتر  تولید  برای  که  می بینیم 

پالستیک، آلومینیوم و ضایعات دیگر است. خب! در کنار همه 
ایجاد  تواند  می  آلودگی  از  حجمی  چه  زباله  سطل های  این 
شود؟ همین طور افزایش بی رویه آالینده های صنعتی، شهری، 
وجود خودروها و موتورسیکلت های فرسوده از دیگر مسائل 

مهم زیست محیطی به شمار می روند.«
معاون  از کاوه مدنی،  به مصاحبه منتشر شده  احمدی  آقای 
پس  ایران  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  نوآوری  سابق 
از استعفایش اشاره می کند و می گوید: »فقط توجه به نکات 
مورد اشاره در آن مصاحبه به قول فردوسی در داستان رستم 
و سهراب شاهنامه، »یکی داستان ست پرآب چشم، دل نازک 
از رستم آید به خشم.« این درحالی ست که در حال حاضر در 
دنیا به مسائل محیط زیست اهمیت زیادی قائل می شوند؛ تا 
حدی که به کسانی مثل ال گور، معاون سابق بیل کلینتون، 

می دهند  نوبل  صلح  جایزه  آمریکا،  سابق  جمهوری  ریاست 
در  زیست  محیط  موضوع  اهمیت  نشان دهنده  مساله،  این  و 
عرصه بین المللی است. یا  فعالیت مدافعان سیاست های سبز 
و طرفداران جنبش سبز اروپا را در نظر بگیرید که در حوزه 

محیط زیست چقدر فعالند و تالش می کنند.«
در ادامه بحث به این نکته اشاره می کنیم که به اعتقاد بسیاری 

سال  شصت  مثل  زباله  حمل  ماشین های  همچنان  می شود. 
دنبال  را  کامیون ها  این  از  یکی  اگر  و  می کنند  عمل  پیش 
کنید، می بینید که با خودشان چقدر آلودگی در سطح شهرها 
منتقل می کنند. اگر شما یک بار بعد از ساعت یازده شب  در 
در  که  می بینید  بزنید  قدم  تهران  های شهر  خیابان  از  یکی 
پیدا کردن  در حال  نفر  زباله شهرداری، یک  کنار هر سطل 

به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیست،  محیط  فعاالن  از 
به  ایران،  در  زیست  محیط  از  حفاظت  اصلی  متولی  عنوان 
به  زیست  محیط  قوانین  اجرای  و  صیانت  در  خود  وظایف 

درستی عمل نمی کند.
نعمت احمدی در پاسخ به این موضوع می گوید: »من با شما 
مناسبی  عملکرد  زیست  محیط  سازمان  که  نیستم  موافق 
به مسائل  بیشتری  توجه  آمدن دکتر روحانی  با  اتفاقاً  ندارد. 
مشکل  من،  نظر  به  گرفت.  صورت  کشور  در  زیست  محیط 
سازمان محیط زیست، بودجه است. بودجه این سازمان حتی 
از نهادها و موسسه های مذهبی در ایران هم کمتر است. در 
واقع سازمان محیط زیست بر روی کاغذ است و در عمل برای 
خرید تکنولوژی و  تجهیزات به روز بودجه ای ندارد. از طرفی، 
به نظر من هنوز آن نگاه عمیق بین المللی به محیط زیست 

در ایران وجود ندارد. همه دنیا به کره زمین و محیط زیست 
به عنوان سرمایه مشترک برای نسل حاضر و نسل های آینده 
توجهی ویژه ای دارند. ولی در ایران حمایت از محیط زیست 
مورد  هنوز  مشترک  اصل  یک  عنوان  به  آن  بهبود  و  انسان 

اهمیت و توجه قرار نگرفته است.«

مشکل محیط زیست ایران را در جایی 
غیر از قانون باید جست

گفت وگوگفت وگو
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