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Abstract
In fact, behaviours leading to air pollution includes omissions and acts leading to release of
one or some contaminants in the air in a way that some changes are noticed in the air
quality and these changes put human and other living beings health in danger and they are
harmful and cause disturbance in public welfare or reduce it drastically. The consequences
and negative effects of such behaviors ( hygienic, social, political, legal aspects and etc..)
have made the governments to take action against it and consider it as an environmental
issue and one of the most important human rights in their macro-political planning. One of
the preventive methods is utilizing criminal policy as a comprehensive and effective plan
with certain principles and framework that reduce or omit these acts. But as the proper
understanding of criminal policy in Iran needs realizing the mentioned policy principles,
this paper has used descriptive-analytical method and library instruments to examine legaljurisprudence principles as the most significant and fundamental criminal policy principles
to prevent the behaviours leading to air pollution.
Keywords: Religious Jurisprudential Principles, Lawful Principles, Criminal Policy, Air
Protection.
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چکیده
رفتارهای آلودهکننده هوا ،شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آالیندده در
هوای آزاد به گونهای میگردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سالمت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه،
زیانآور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد .عواقب و تاثیرات منفی و فراگیر چنین رفتارهدایی(از
جنبههای مختلف اعم از بهداشتی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و  )...سبب شده که دولتها مقابله با آنها را به صورت یدک
مساله محیط زیستی و به عنوان یکی از مهمترین حقهای بشری ،در برنامهریزیهای کالن خود مورد توجده قدرار دهندد.
یکی از روشهای مقابله با این رفتارها ،بهرهگیری از سیاست جنایی ،به عنوان یک برنامه جامع ،موثر و کاراست که با مبانی
و چارچوبی مشخص ،به کاهش و یا حذف ارتکاب این رفتارها میپردازد .لیکن ،از آنجا که دستیابی به شناختی صحیح از
سیاست جنایی ایران در این خصوص در وهله نخست ،نیازمند شناخت مبانی سیاست مذکور است ،لذا ،ایدن پدووهش بدا
بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و ابزار کتابخانهای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی به عنوان مهمترین و اساسیتدرین
مبانی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلودهساز هوا میپردازد.
کلیدواژهها :سیاست جنایی ،هوای پاک ،آلودگی هوا ،محیط زیست.

این مقاله بر گرفته از رساله دکتری منظر کریمی با عنوان :تحلیل سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با آلودگی هوا ،استاد راهنما :علی مشهدی ،استاد
مشاور محمد بارانی ،در رشته حقوق کیفری و جرمشناسی ،در دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،است.

 .1مقدمه
به طور کلی آلودگی هوا عبارت است از وجود هرگونه ترکیبات گازی یا مایع یا جامد و یا مخلوطی از آنها در هوا کده بدا
توجه به منشاء تولید ،ماهیت ،غلظت و مدت زمان حضور در اتمسفر بتواند بده طدور مسدتقیم و غیدر مسدتقیم ،سدالمتی و
بهداشت را به مخاطره انداخته و به جانداران و گیاهان آسیب رساند و اجسام ،ساختمانها و اموال را تخریدب نمایدد و در
نتیجه رفاه و آسایش عمومی و تعادل طبیعی محیط زیست و اتمسفر را مختل سازد .در واقع ،آلودگی هوای هدر منطقده بدا
منطقه دیگر متفاوت است و این امر به شرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره وابسته است(صددوق،1331،
ص .)9عامل آلودهساز هوا میتواند عامل طبیعی یا انسانی باشد و آنچه موضوع اصلی این نوشتار را دربرمدیگیدرد ،عامدل
انسانی آلودهساز ،یعنی آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که به گونهای منجر به آلودگی هوا به معنای پدیش
گفته میگردد .در تشریح اهمیت موضوع باید گفت که براساس یک گزارش ،میزان بیماریهای جهانی( ،) 113آلودگی هوا
چهارمین عامل خطر برای مرگ منتسب در دنیا و همچنین هفتمین عامل خطر در ایران میباشدد(ندادری و دیگدران،1391،
ص .)11به همین لحاظ ،پس از اطالعرسانی دانشمندان و محققان در خصوص اثدرات آلدودگی هدوا بدر انسدان ،گیاهدان،
جانوران و اشیاء بیجان و به دنبال آن رشد آگاهی ملتها در این خصوص ،زمینه شکلگیری و تدوین قدوانین و مقدررات
مختلفی در مواجهه با آلودگی هوا در کشورها به تصویب رسید و کشور ما نیدز از ایدن مهدم بدیبهدره نماندد و ایدن آغداز
تولد«حقوق آلودگی هوا» در کشورها و نیز در ایران بود .در واقع ،حقوق آلودگی هوا از حوزههای تخصصی گرایش جدید
حقوق محیط زیست میباشد که منظور از آن مجموعه قوانین ،مقررات و اصول حاکم بر کنترل و حفاظت از هدوای پداک
است .همچنین بعضی رویکردها مربوط به تحلیل قواعد کیفری ناظر بر حفاظت از هوای پداک اسدت کده مدیتدوان آن را
حقوق کیفری هوا نامید(عبدالهی و دیگران ،1331،ص .) 91در واقع در حقوق آلودگی هوا تالش میگدردد بدا اسدتفاده از
مبانی و ابزارها و روشهای مورد استفاده در گرایشهای مختلف علم حقوق ،نظ ام حقوقی حداکم بدر آلدودگی هدوا مدورد
بررسی و تحلیل واقع گردد.
همانطور که در نظام حقوقی ایران نیز قوانین و مقرراتی برای داشتن هوای پاک تصویب و دولت را به فراهم آوردن شرایط
و بسترهای داشتن هوای پاک ملزم و بر پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و
تناسب محیط زیست شهروندان شود تاکید نموده است ،بدین ترتیب ،حقوق محیط زیست در ایران نیدز بدرای حمایدت از
هوای پاک به میدان آمده است و با برقراری تعاملی دوسویه با دانش سیاست جنایی برای رسیدن به اهداف خود ،میکوشد.
اینجاست که دانش «سیاست جنایی» نقشی درخور توجّه به خود میگیرد ،چراکه این دانش با شناسداندن مفهدوم سیاسدت
جنایی و نیز تعریف روشهای کاربردی برای حاکم نمودن این سیاست ،گامهای رسیدن به هرگونه هدفی را کده سیاسدت
جنایی به دنبال آن باشد ،رهنمون میسازد ،در این دانش ،مفهوم «سیاست جنایی» شامل مجموعده تددابیر متندوّع کیفدری و
غیرکیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر در ب رخدورد بدا جدرم و انحدراف در پدیش
میگیرند .این برنامه کامل را میتوان در مقابله با رفتارهای آلوده ساز هوا نیز سنجید ،معایب آن را رفدع کدرد و از آن بدرای
دستیابی به هدف پاکسازی هرچه بیشتر هوا بهره جست.
بدین ترتیب میتوان گفت که موفقیّت در حفاظت از هوای پاک یک کشور ،بستگی بسیاری بده نحدوه تددابیر و نیدز سدایر
اجزاء و جنبه های موجود در سیاست جنایی آن کشور در جهت مقابله با آلودگی هوا دارد .در واقع سیاسدت جندایی ایدران
همزمان با وقوع انقالب اسالمی دستخوش تحوالت شگرفی گردیده و تغییرات چشمگیری را در نهادهای مختلف جامعده
به وجود آورده است(نجفی توانا ،1331،ص  .)1به عبارتی اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم،
هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است ،زی را به هر حال در مقابل جرم ،واکنش خاصی داشته است.

حتی عدم واکنش نیز خود نوعی سیاست جنایی است که از آن به مد ل سیاست جنایی صدفر تعبیدر مدیکنندد(عظدیمزاده
اردبیلی و حسابی ،1391،ص.)113
در حال حاضر تاکید و تکیه سیاست جندایی ندوین بدر لدزوم اسدتفاده از کلیده روشهدا و ابزارهدا ،اعدم از روشهدای
سرکوبگرانه و روشهای مبتنی بر جبران خسارت و میانجیگری و نیز روشهای پیشگیرانه به جدای اسدتفاده صدرف از
روشهای سرکوبگر میباشد .لذا ،اهمیت بررسی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلدودهسداز هدوا در راسدتای
درک این مهم که ابزار و تدابیر به کار رفته تا چه حد سنجیده است و کارایی دارد ،روشن میگردد و از آنجا که اولین قددم
در بررسی سیاست جنایی هر کشوری در هر موضوعی ،شناخت مبانی سیاسدت مدذکور اسدت تدا بتدوان نتدایی متقندی در
خصوص میزان بهرهگیری از ظرفیت مبانی موجود در سیاست جنایی فعلی به دست آورد .لذا بررسی مبانی این سیاست در
این موضوع ویوه ،در کشور ایران ،اهمیت مییابد .اما از آنجا که پرداختن به بحث مبانی به طور کلی ،به دلیل پراکنددگی و
وسعت آن ،خارج از حوصله این نوشتار است ،بدین ترتیب به بررسی مهمترین و اساسیترین مبانی بسنده گردیده اسدت.
بدی ن شرح که با عنایت به نقش مبنایی مهم و موثر قواعد فقهی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ایرانیدان اعدم از
وضع قوانین و مقررات ،تدوین برنامهها و سیاستهای کالن و  ...از یکسو و نیز نقش غیرقابل انکار مبانی حقوقی و نقش
پایهای آنها در شکلگیری هر نوع سیاست ح مایت کننده از حقوق عامه از سوی دیگر ،این نوشتار به بررسی مبانی فقهی و
حقوقی به عنوان مهمترین و اساسیترین مبانی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلدودهسداز هدوا و چدالشهدا و
راهکارهای موجود برای بهرهگیری از این مبانی میپدردازد .بندابراین ،در تدالش بدرای دسدت یدافتن بده چندین شدناختی،
سوالهای اصلی تحقیق عبارت است از:
 .1مهمترین چالش سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلودهساز هوا برای بهرهگیری از مبانی فقهی موجدود
در حمایت از سیاست مذکور کدام است؟
 .مهمترین چالش سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلودهساز هدوا بدرای بهدرهگیدری از مبدانی حقدوقی
موجود در حمایت از سیاست مذکور کدام است؟
در این راستا ،فرضیههای متناظر با سواالت مطروح ،به شرح ذیل است:
 .1به نظر میرسد استناد به قاعده تسلیط مهمترین چالش سیاست جنایی برای بهرهگیری از مبانی فقهی موجدود در
راستای حمایت از هوای پاک است.
 .به نظر میرسد عدم انسجام و یکپارچگی و نیز کیفی نبودن قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت از هدوای
پاک ،مهمترین چالش سیاست جنایی حمایتگر از هوای پاک در ایران برای بهرهگیری از مبانی حقوقی موجدود
است.
در مباحث پیشرو ،پس از نگاهی به ضرورت بررسی و تحلیل سیاست جنایی برای مقابله با جرایم آلودگی هوا به کار رفته
در نوشتار ،با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانهای به تحلیل و مطالعه موضوع خواهیم پرداخت.

 .مبانی فقهی سیاست جنایی ایران در مقابله با آلودگی هوا
با عنایت به اهمیت مبانی فقهی و توجه به این مساله که مبانی حقوقی در کشور ما به نوبه خود ،بر مبنای فقه استوارند ،ابتدا
مبانی فقهی و چالشهایی که سیاست جنایی در تقابل با رفتارهای آلوده ساز هوا از حیث مبانی فقهی بدا آن مواجده اسدت،
مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبانی حقوقی و چالشهای مربوطه تحلیل خواهد شد.
از آنجایی که هدف اصلی از حفاظت محیط زیست و هوای پداک ،جلدوگیری از آلدوده نمدودن و تخریدب آن مدیباشدد،
بنابراین ،میبایست هر عملی که بر خالف آن انجام گردد ،به مقابله با آن پرداخته شود .با مراجعه و تدبر در قواعدد فقهدی
میتوان مبانی درخور توجهی برای این مهم در فقه یافت که در مباحث پیشرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
.1-

قاعده منع اضرار به غیر

یکی از قواعد مشهوری که در ابواب مختلف فقهی مورد استناد قرار میگیرد« ،قاعده الضرر» اسدت کده ادلده چهارگانده از
کتاب ،سنّت ،عقل و اجماع بر حجیّت و اعتبار این قاعده داللت دارند(عبدداللهی ،1331 ،ص« .) 39ضدرر» معدادل کلمده
«اضرار(هاشمی رفسنجانی ،1331 ،ج ،1ص )83و به معنای «زیان رساندن» آمده اسدت(منتظدری ،1311 ،ج ،3ص  )333و
شامل کلیّه خسارتها و زیانهای وارده بر دیگران است(محقق داماد ،1333 ،ص  )111و معنای حدیث الضرر آن است که
ضرر در اسالم ،مشروعیّت ندارد و عدم مشروعیّت ضرر هم شامل مرحله قانونگذاری و هم شدامل مرحلده اجدرای قدانون
میگردد(محقق داماد ،1333 ،ص  .)181این اصل در واقع ،روح حاکم بر تمام قوانین اسالمی است .بر طبق این اصل در
اسالم ضرر به هیچ وجه عملی مشروع نمیباشد و نمیتوان قانونی وضع یا به مرحله اجرا گذاشت که متضمن ورود ضدرر
برای فرد یا جامعه باشد .بنابراین ،میبایست در حوزه قانونگذاری در موضوع هوای پاک ،این اصل سرلوحه قانونگذار قرار
گیرد و در سیا ست جنایی تقنینی در وضع هر ماده ،ملحوظ نظر واقع گردد .به عبارت دیگر ،در صورتی که شخصی در اثر
ایجاد آلودگی هوا به دیگری هرگونه خسارتی اعم از جانی و مالی وارد نماید ،به لحاظ خسارت وارده ،مسئول و موظف به
جبران خسارت وارده خواهد بود و این امر به نوبه خود ،نشانگ ر جایگاه و نقش مبنایی قاعده الضدرر در سیاسدت جندایی
ایران در قبال رفتارهای آلودهساز هوا است.
  .قاعده مزاحمتدر واقع میتوان این قاعده را تحت عنوان مزاحمتهای غیر عادی ناشی از مجاورت که در اثر یکجانشینی انسانها شدکل
گرفته ،مطرح کرد .این قاعده در بحث از مبانی فقهی سیاست جنایی موجود در مقابله با رفتارهای منجدر بده آلدودگی هدوا
نقش اساسی دارد ،چرا که براساس این قاعده ،مزاحمتهای ناشی از مجاورت ،شامل کلیه اقداماتی است که باعدث ایجداد
مزاحمت ،نسبت به مجاورین میگردد .لذا ،میتواند شامل رفتارهای منجر به آلودگ ی هوا نیز به لحاظ آثار مخرب آنها برای
مجاورین و سایرین بشود .ازجمله اقدامات آلودهکنندهای مانند انتشار دود ،بو ،ذرات گرد و غبار ،سر و صدا و غیره که بده
دنبال آن مسئولیت مالک یا مجاور مزاحم ،مطرح میگدردد(مشدهدی ،139 ،ص .)191بده طدور مادال واحددهای صدنعتی
همجوار ،در صورتی که با انتشار آالیندههای هوا موجبات مزاحمت صنایع اطراف خود را فراهم نمایند ،مشمول این قاعده
میباشند .بدین ترتیب در تبیین مبانی فقهی سیاست جنایی مقابلهکننده با رفتارهای آلودهساز میتوان این قاعدده را نیدز در
نظر گرفت.
 . 3تاکیدات موجود در فقه اسالمی برای حفاظت از انفال و مشترکات عمومیعالوه بر اصل الضرر ،موارد دیگری نیز وجود دارد که با ارجاع و استناد به آنها میتوان مانع اجدرای اعمدالی گردیدد کده
تخریب محیط زیست و به ویوه آلودگی هوا را درپی دارد .یکی از این موضوعات بحدث انفدال مدیباشدد .همچندان کده
خداوند در آیه یک سوره انفال میفرماید« :درباره انفال از تو میپرسند ،بگو انفال از آن خدا و پیامبر است .فقها در مدورد
مصادیق انفال ،تفسیرهای متفاوتی دارند که ناشی از مقتضیات هر زمان و مکان و نیاز اجتماعی مردم در هر دورهای است.

به طور کلی منظور از انفال ،اموال عمومی میباشد که اختصاص به فرد خاصی ندارد ،نظیدر کوهدا ،جنگدلهدا ،بیابدانهدا،
معادن،آبهای زیرزمینی و فضا و هوا .اگر مسایل مربوط به برخی از این موارد در گفتار فقها بیان نشده ،به این معنا نیست
که این اموال عمومی را نمیتوان از مصادیق انفال محسوب کرد(تقیزاده انصاری ،1311،ص .)13چرا که علت عدم ذکدر،
عدم ابتالی به آنها در آن شرایط بوده است ،همچنین در فقه شیعه مقصود از انفال ،کلیه اموال عمدومی اسدت کده خداوندد
برای بندگان خلق نموده است ،یعنی اموالی که ساخته دست بشر نیست و به شدخص خاصدی نیدز تعلدق نددارد(تقدیزاده
انصاری ،1311،ص ،)13مانند جنگلها و هوا و فضا و غیره که پیشتر ذکر گردید .لذا ،با توجده بده اینکده حقدوق محدیط
زیست و همچنین حقوق آلودگی هوا مصادیق مذکور را مورد توجه قرار میدهد ،بنابراین ،میتدوان بیدان داشدت کده ایدن
موضوعات با مسایل انفال کامال مرتبط و متشابه است و میبایست در سیاست جنایی مقابله با رفتارهای منجر بده آلدودگی
هوا مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص مفهوم مشترکات نیز در فقه ناظر بر اموالی است که به نحوی از انحاء ،متعلّق حدق عمدوم باشدند و اصدطالح
تفصیلی آن مشترکات عمومی است .در واقع همان اموال عمومی است که در استفاده از آنها همه مدردم از حقدوق مسداوی
برخوردارند و تفاوت آن با انفال در این است که دامنه گستردهتری از انفال را در برمیگیرد ،زیرا تعریف انفال آنچندان کده
ذکر شد ،آن اموال عمومی است که خداوند برای بشر خلق نموده است ،ولی مشترکات عمومی عالوه بر بحث انفال شامل
اموالی که ساخته و پرداخته دست بشر برای بهرهبرداری و استفاده عموم است نیز میشود ،نظیر پارکها ،خیابانها ،مدارس،
پلها .برای این موارد نیز فقها شرایطی را مقرر نمودهاند .به عبارت دیگر ،استفاده از این اموال نباید موجبات ضرر یا ایجاد
مزاحمت برای دیگران را فراهم نماید .همچنین هر فرد در حد نیاز خود مجاز به استفاده از این اموال میباشد .در خصوص
این مورد اخیر در واقع بحث اسراف و تبذیر تاکید شده در قرآن و نیز علمای دین میتواند در همین راستا باشد .همچندین
دولت که حافظ منافع جامعه است میتواند با اتخاذ سیاست جنایی مناسب در بحث مشترکات عمومی ،با وضدع قدوانین و
اجرای مناسب و اتخاذ تدابیر پیشگیری از تخریب این اموال ممانعت به عمل آو (حبیبی و نجارزاده هنجنی ،1333،ص.)88
بدین ترتیب ،نکاتی که در خصوص این اموال قابل ذکر به نظر میرسد آن است که از یکسو ،اگر دولت با کسانی که بدا
رفتارهای ناصحیح موجب آلودگی هوای پارکها ،خیابانها و مصادیقی از این دست ،از مشترکات عمدومی گردیدده و بدر
کیفیت این اموال و امکان استقاده و بهرهمندی دیگران ،تاثیرات منفی و مخرب به جای میگذارند ،مقابله و برخورد نموده و
یا به هر طریقی از بروز ا ین رفتارها پیشگیری نماید ،در راستای حفاظت از مشترکات عمومی عمل کرده اسدت ،چدرا کده
آلودگی هوا میتواند حتی منجر به تخریب بناهایی مال پلها ،ابنیه تاریخی و ...گردد .لذا ،عالوه بر اینکه آلودگی هوا در آن
دسته از مشترکات عمومی نظیر پارکها و خیابانها که محوطههای باز دارند ،میتواند منجر به کاهش کیفیت یا به طور کلی
بیکیفیت شدن و یا غیرممکن شدن استفاده و بهرهبرداری از آنها گردد ،میتواند با تاثیرات مخرب بر روی بناها ،آن دسدته
از مشترکات عمومی که استفاده از آنها نیاز مستقیم به بهرهگیری از هوای محوطه باز نیست نیز بدا تخریدب ساختمانشدان،
تاثیر منفی بگذارد .از سوی دیگر ،میتوان در راستا و در نتیجه همین بحث چنین نیز اظهار داشت که رفتارهدای منجدر بده
آلودگی هوا از آن جهت که با عث تاثیر بر مشترکات عمومی میگردد نیز باید بدا محددودیت مواجده گدردد .بدرای نمونده
رفتارهای آلودهساز هوا نه صرفاً به دلیل آنکه هوا میتواند جزئ ی از برخی از مشترکات عمومی مال پارکها باشد و بر روی
آنها تاثیر بگذارد ،بلکه حتی به دلیل آنکه خود هوا به عنوان یک عنصر جداگانه و به منزله یکی از مصادیق انفال میتواند بر
روی طیف وسیعی از مشترکات تاثیر منفی بگذارد نیز میبایست با محدودیتهای اساسی مواجه گردند.
بدین ترتیب ،عنایت ویوهای که در فقه اسالمی برای حفاظت از انفال و مشترکات عمومی وجدود دارد ،مدیتواندد مبندایی
برای سیاست جنایی مقابلهکننده با رفتارهای منجر به آلودگی هوا باشد.

 . 1قاعده والیت بر ممتنعبراساس این قاعده ،اگر کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یدا
مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد ،حاکم جامعه اسالمی و یا منصوبین از سوی وی میتوانند به قائم مقامی از سوی او
عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب والیت انجام دهند(گواهی و ثقفی ،1398 ،ص .)3
بر اساس این قاعده ،ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن ذیحق به حق خویش یک واجب شرعی است که گداه الزمده آن
اعمال والیت حاکم خواهد بود .با همین استدالل شریکی را که از تقسیم مال الشرکه امتناع میورزد ،مشمول قاعده والیت
و حاکم را مجاز به تقسیم مال مشاع دانستهاند(دری نجف آبادی ،غفاری و یونسی ،139 ،ص .)1
در این رابطه همچنین باید گفت ،والیت به معنای تصدّی امور جامعه انسانی ،توسط فقیه جامعالشرایط ،دارای چهدار شد ن
دینی میباشد که دو ش ن آن علمی و دو ش ن دیگر آن عملی است .این چهار وظیفه عبارتند از :حفاظدت ،افتداء ،قضداء و
والء .بر اساس وظیفه والء ،حاکم اسالمی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسالم در همه
ابعاد زندگی مسلمین ،موظّف به اجرای آنهاست .نظر فقیه جامعالشرایط در زمینههای اجتماعی ،چه در امور فرهنگی ،نظیدر
تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح ،چه در امور اقتصادی ،نظیر منابع طبیعی ،جنگدلهدا ،معدادن ،آبهدا و ...و در
سایر امور الزم ،به تطبیق قوانین اسالمی و اجرای احکام اسالمی در تمدامی امدور برنامدهریدزی ،سیاسدتگدذاری ،تددوین
استراتویهای بلند مدّت ،عمدران ،آبدادانی و توسدعه جامعده اسدالمی و ...نافدذ مدیباشدد و بایدد در تصدمیمسدازیهدا و
سیاستگذاریها مدّنظر قرار گیرد .این والیت ،والیت مدیریّتی بر جامعه اسالمی است که به منظور اجرای احکام و تحقّق
ارزشهای دینی ،شکوفا سازی استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنها به کمال و تعالی صورت میگیرد(دری نجف آبادی،
غفاری و یونسی ،139 ،ص .)1
بدین ترتیب ،میتوان از این قاعده در جهت تبیین اختیار حکومت اسالمی برای تدوین سیاستهای الزم برای منابع طبیعی
و حفظ هوای پاک از یک سو و نیز اختیار آن برای وادار نمودن ممتنع از این سیاستها به گردن نهادن بر آنها از سوی دیگر
بهره جست.

 .3چالش های موجود در بهره گیری از مبانی فقهی از منظر دیدگاه مخالف
اگرچه بنا به شرح پیش گفته ،گستردگی فقه اسالمی هرگز قلمرو حفاظت از هوای پاک در برابر متجاوزان را مغفول ننهاده
است ،لیکن ،گاهی ممکن است برخی از قواعد و مباحث فقهی در نقطه مقابل این دیدگاه به نظر برسند که برای رفع شبهه
به این چالشها میپردازیم:
. 1- 3قاعده تسلیط
دین مقدس اسالم مطابق فطرت انسانى ،مالکیت را محترم دانسته است و بر خالف ادعاى طرفداران مکتب اشتراکى ،انسان
بالفطره هرچه را به دست آورد ،مال خود مىداند ،بلکه حیوانات هم همین معنا را مطابق غریزۀ خود دارند و شکار خویش
را به دیگرى نمىدهند ،ولى حیوان چون غالباً خوى ذخیره کردن ندارد ،لذا پس از سیر شدن بقیه را ترک مىکند ،بچههاى
شیرخوار نیز همین غریزه را در تملک پستان مادر و منع بچههاى دیگر دارند .عالوه بر این اگر مالکیت شخصى لغو گردد،
عشق به کار از بین مى رود و تنبلى جاى کار و کوشش را مىگیرد ،فعالیت از اجتماع رخت برمىبندد و شکست اقتصدادى
حتمى خواهد بود ،زیرا اگر انسان بداند که نتیجۀ زحمات او نصیب دیگران خواهدد شدد و فعالیدت شدبانهروزى بدراى او
نتیجهاى نمىدهد ،میل به فعالیت و عشق به کار در او مىمیرد و کار براى او یک حالت اجبارى و قسرى مىگردد و زندگى
پر از عشق و آمال و شور او تبدیل به یک زندگى ماشینى و سرد و بدون عشق مىشود و هر اندازه مالکیت وى محدودتر

گردد ،به همان اندازه عشق کار و فعالیت از او سلب مى شود و رکود اقتصادى ایجاد مىگردد .این تجربدهاى اسدت کده در
چند دهه از تاریخ بقاى نظام سوسیالیسم به دست آمده است(احمدی میانجی11 1 ،ق ،ص  .) 3بر همین اساس است که
اسالم مراقب است که مردم از ناحیۀ قوانینش ،در «حرج» و فشار قرار نگیرند(گرامی ،1338 ،ج ،1ص  .)38در واقع قاعدده
تسلیط با حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص مقرر میدارد :مالک مىتواند در ما یملک خود هرگونده تصدرّفى بده عمدل
آورد ،بدون اینکه کسى حق مزاحمتى براى او داشته باشد .قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلّم فقهى است .مبناى این قاعده
جمله مشهور «النّاس مسلّطون على اموالهم» مىباشد(محقق داماد ،131 ،ج ،3ص .)198بنابراین ،آنگاه که انسانى از طریق
مشروع مالک زمینى شد ،مالکیت او محترم است و به هیچ عنوانى بدون رضاى او نمىتوان در ملدک او تصدرف کدرد کده
چنین تصرفى غصب و حرام خواهد بود و موجب غضب خدا و کیفرهاى سخت اخروى و مجازاتهداى شدرعى خواهدد
شد(گرامی ،1338 ،ج ،1ص  .)188به همین دلیل است که هر فردی مختدار اسدت در امدوال خدود هرگونده تصدرفی کده
میخواهد انجام دهد و از جمله در حوزه مالکیتش .با توجیه این قاعده ،اشخاصی که به قطع درختان و یا آلوده نمودن هوا
به طور ماال با روشن نمودن آتش و سرایت آلودگی به مناطق مجاور مبادرت مینمایند ،زمانی که با برخورد عوامل اجرایی
و شرکتهای تابعه آن رو به رو میشوند ،اظهار میدارند که در ملک خصوصی خود اقدام به روشن نمودن آتش کردهاندد.
بدین لحاظ چون مالکیت خویش را شامل زمین و هوای ملک میدانند ،قباحت عمل خویش را درنمییابند.
در پاسخ به اشکال مطرح شده میتوان بیان داشت که استفاده از قاعده تسلیط که مبنای آن در عبارت «الناس مسلطون علی
اموالهم» گنجانده شده است تا زمانی میسر است که بین این اصل و اصل الضرر تعارضی نباشد .در غیر این صورت قاعده
الضرر ارجحیت دارد .چرا که حقوق جمعی بر حقوق فردی برتری دارد(تقیزاده انصاری ،1311،ص  .)1بنابراین ،به طور
ماال آن کس که مالک درختانی در زمین خودش است ،اگر بر فرض با آتش زدن درختان موجبات آلدودگی هدوای منطقده
اطراف را فراهم آورد ،جامعه میبایست بر خالف اصل تسلیط به مقابله با آن برخیزد ،زیرا این عمل نه تنها در جهت منافع
جمعی است ،بلکه در دراز مدت منافعش عاید مالک آن نیز خواهد شدد .در واقدع ،اگرچده دیدن مبدین اسدالم از مالکیدت
خصوصی اشخاص حمایت میکند ،اما با کنترل کلی تمایل افراد به مالکیت مخالف است و کنترل آن را تنهدا در مدواردی
ممکن میداند(گرامی ،1338 ،ج ،1ص ،)188از جمله این موارد میتواند تامین مصالح مردم باشد .به عبارت دیگر ،قاعدده
احترام بدین معنی است که تصرّفات افراد در اموال خویش ،منوط به رعایت احترام به حقوق دیگران است(گواهی و ثقفی،
 ،1398ص  )31و نیز بیانگر حرمت تصرّف در اموال غیر ،بدون اذن مالدک و شدارع اسدت(سدالمیزاده و رشدوندبوکانی،
 ،1398ص  .)118شکی نیست که مالکیت خصوصی و بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی میتواندد عدالوه بدر نسدل
فعلی ،مصلحت نسلهای بعدی را نیز به مخاطره افکند .همچنان که استفاده بیرویه از مواد تخریبکننده الیه اوزون پیامدد
از بین رفتن منابع،تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین را به دنبال دارد.
بنابراین ،اگرچه قاعده تسلیط از قواعد مسلم فقهی است ،لیکن ،اجرای مفاد آن محدود به اجرای قاعده «الضرر» اسدت .در
مقام تعارض این دو قاعده ،قاعدۀ «الضرر» مقدم است ،به تعبیر دیگدر ،دامندۀ قاعدده «تسدلیط» نامحددود نیسدت و مالدک
نمى تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هرگونه تصرفى کند ،بلکه تصرفات مالک در ملک خود باید عقالیدى باشدد.
نکتۀ قابل توجه اینکه تنها به جهت وجود قاعدۀ «ال ضرر» نیست که قاعدۀ «تسلیط» محدود به مدواردى مدىشدود کده بده
دیگرى ضررى نرسد ،بلکه اگر ادلۀ الضرر نیز در کار نمىبود ،با توجه به بناى عقال در مواردى که سلطنت مالک منجر بده
ضرر غیر شود ،نمىتوان به استناد قاعدۀ «تسلیط» به جواز و مشروعیت تصرف حکم کرد(نوحی ،1331 ،ص  .) 13بددین
ترتیب ،به طریق اولی ،اگر ضرر تمامی افراد جامعه و نسلهای آینده در میان باشد ،نمیتوان با استناد به قاعده تسلیط ،قایل

به اصل تسلیط شد و تصور کرد که مالک میتواند هرگونه دخل و تصرفی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایدد ،انجدام
دهد.
 . - 3قاعده اضطرار
اضطرار ،به معنای احتیاج ،ناچار و اجبار است(داندش نهداد و علیشداهی قلعده جدوقی ،1391،ص .)13قاعدده اضدطرار از
مهمترین قواعد فقهی حقدوقی اسدت کده بدا تعدابیر مختلفدی همچدون «الضدرورات تتقددر بقددرها» و «الضدرورات تبدیح
المحظورات» بیان گردیده است .اضطرار صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیر قابل تحمل ،مرتکدب را بده سدوی
فعل نادرست میکشاند(دانش نهاد و علیشاهی قلعه جوقی ،1391،ص .)11مفهوم قاعده اضطرار و فرمایش پیدامبر(ص) در
حدیث رفع ،آن است که حکم شرعی از آنچه یک مسلمان در هنگام اضطرار ،ناچار به انجام آن میشود ،برداشدته و بدرای
مرتکب فعل حرام در چنین مواقعی گناه اخروی و کیفر دنیوی وجود نخواهد داشت .در این راستا ،واقعه اضدطراری بایدد
دارای شرایطی بدین شرح باشد :خطر مسلم الوقوع و شدید باشد ،به وسیله خود مضطر ایجداد نشدده باشدد و مضدطر بده
موجب شرع و قانون مکلّف به تحمل ضرر نباشد(محقق داماد ،1339 ،ص .)118-111به عبارت دیگر ،قاعده اضدطرار در
مسئولیت اشخاص و دولت تاثیرگذار میباشد ،به گونهای که در مواردی تدوجیهی جهدت انتشدار آلدودگی هدوا محسدوب
گردیده است .همچنین قاعده عدل و انصاف را در مواردی در جهت نفی مسئولیت بکار میبرند .بده طدور مادال مدرتکبین
جرم آلودگی هوا در توجیه عدم نصب فیلتر مناسب به منظور جلوگیری از انتشار آالیندههدای هدوا ،عددم صدرفه و صدالح
اقتصادی و پر هزینه بودن آن را مالک قرار میدهندد ،ضدمن اینکده در مدواردی بدا اسدتفاده از قاعدده عددل و انصداف در
اشتغالزایی ،امر انتشار آلودگی را توجیه مینمایند و نصب سیستم فیلتراسیون را موجبات تحمیدل هزینده خدارج از تدوان
واحد و در نهایت بیکاری کارگران میدانند .همچنین با توجه به قاعده اهم بر مهم که قاعدهای عقلدی اسدت و بده حسدب
مالزمه مورد تایید شرع قرار گرفته است ،گاهی مالحظات اخالقی و قاعده استحسان را به منظور اشتغالزایی ،مالک انتشار
آالیندگی میدانند .چنان که در ماده  113قانون مدنی مصر آمده است :هر کس موجب ورود ضرر بر دیگری شود ،به جهت
رفع ضرر بزرگتر ،تنها به اندازهای مسئول است که قاضی آن را مناسب بداند(دانش نهاد و علیشداهی قلعده جدوقی،1391،
ص.)11-11
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که فقها ،قاعده اضطرار را بیشتر از لحاظ تکلیفی مورد بررسی قرار داده و آن را تنها به
عنوان یک حکم ثانوی و استانایی پذیرفتهاند .به گونهای که نقش ا ین قاعده در سلب حکم تکلیفی مورد اتفاق و محل نزاع
سلب حکم وضعی است(دانش نهاد و علیشاهی قلعه جوقی ،1391،ص ،)11زیرا اگر اضطرار موجب نفی مسئولیت مددنی
گردد ،حقوق غیر باطل میشود .در حالی که براساس قاعده «االضطرار الیبطل حق الغیر» چنین امری منتفی است .در واقدع
پذیرش آن از جنبه حقوقی و سلب مسئولیت مرتکب به صورت نادر میباشد .ضمن اینکه قاعده عدل و انصاف نیدز تنهدا
توان نفی بخشی از مسئولیت اشخاص را دارد ،نه اینکه در مواردی که از حقهای بشری مانند حق بر هوای پاک میباشدد،
بتواند چارهساز سلب مسئولیت مرتکب باشد .البته ضرورت ،اعم از اضطرار میباشد ،به طور ماال ممکن است انسدانی بده
چیزی مضطر نشود ،ولی ضرورت مقتضی انجام آن باشد ،مانند موردی که مسئول یک واحد صدنعتی آالیندده اضدطرار بدر
نصب سیستم فیلتراسیون جهت جلوگیری از انتشار آالیندهها ندارد ،اما ضرورت حفظ سالمتی و حیدات موجدودات زندده
انجام آن را توجیه مینماید .همچنین در تقسیمبندی اضطرار به فردی و اجتماعی ،هرچند نمیتوانیم اضدطرار اجتمداعی را
همان مصلحت و منافع عمومی بدانیم ،اما نمیتوان قایل به عدم ارتباط این مفاهیم با یکدیگر گردید ،زیرا از جمله عوامدل
تحقق اضطرار اجتماعی ،در نظر گرفتن مصلحت عمومی و منافع اجتماعی است.

همچنین مالحظات اخالقی در نفی مسئولیت مضطر ،قابل پذیرش نیست ،زیرا که تحقق انصاف نسبت به مضدطر ،موجدب
عدم توجه به این مبنا در رابطه با زیان دیده است و شخص خسارت دیده در ایجاد شرایط نقشی ندارد ،کده ضدررش غیدر
قابل جبران بماند ،بنابراین ،حقوق زیان دیده بایستی استیفاء گردد(دانش نهاد و علیشاهی قلعه جوقی ،1391،ص.)11

 .1مبانی حقوقی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا و چالشهای موجود
با عنایت به ذات حمایتگر حقوق و با عنایت به اهمیت حمایت از هوای پاک در صیانت از حقدوق افدراد جامعده ،قطعداً
مبانی خدشهناپذی ر حقوقی برای سیاست جنایی مقابلهگر با رفتارهای آلودهکننده هوای پاک وجود دارد .برخی از مهمتدرین
این مبانی به شرح مباحث پیش رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 . 1- 1بررسی مبانی حقوقی سیاست جنایی ایران در مقابله با آلودهس ازها
هوای موجود در اطراف ما که در ارتباط مستقیم با زندگی و حیدات جاندداران اعدم از انسدانهدا ،حیواندات و گیاهدان
میباشد ،مستلزم مراقبت و کنترل است و این عنصر بیشتر از سایر عناصر به دلیل حیاتی بودن نیازمند مراقبت میباشد ،چرا
که حتی برای چند لحظه امکان حیات و زندگی بدون هوا امکانپذیر نیست .موجودات زنده شاید بتوانند چندد روز بددون
غذا و یا حتی آب زنده بمانند ،ولی بدون هوا حتی برای چند لحظه امکان زندگی میسر نمیباشد و همین امر دلیل اهمیدت
و توجهی است که میبایست در جهت حفظ و حراست و پاک نگاه داشتن هوا و جلوگیری از آلودگی آن داشته باشیم .در
ذیل به مواردی در جهت لزوم مقابله با آلودگی هوا و اهمیت هوای پاک و سالم میپردازیم:
 . 1- 1- 1حق شهروندان برای حفظ محیط زیست در برابر آلودگی هوا
همچنانکه بیان گردید ،محیط زیست و به ویوه حق هوای پاک به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و نیز بده
عنوان پدیدهای که دارای حق حمایت ذاتی میباشد ،دارای اهمیت اسدت(گرجدیفدرد ،1398،ص  .)11بده طدوری کده در
مباحث پیشین بیان گردید ،آلودگی هوا اثرات مخرب و جبرانناپذیری بر محیط زیست اعم از جاندداران و غیدر جاندداران
دارد .به منظور پیشگیری از این امر ،دولتها و جوامع نیازمند ارائه راهکار و تدابیری در این رابطه میباشدند کده ایدن امدر
میتواند چه با جرمانگاری اعمال مخرب هوای پاک توسط قانونگذار و دولت و چه با اقدامات و تدابیر جامع امکدانپدذیر
گردد.
 . - 1- 1حق شهروندان برای حفظ بهداشت و سالمت عمومی
موضوع آلودگی هوا به خصوص در شرایط اضطراری تبدیل ب ه مشدکلی حداد بدرای سدالمت شدهروندان گردیدده اسدت.
بنابراین ،دولتها را ملزم به اتخاذ تدابیری در این شرایط مینماید .همچنان که در این شرایط باعث تشدکیل جلسدههدای
اضطراری به منظور تعطیلی مدارس و دستگاههای اجرایی یا شروع به کار با تاخیر آنها میگردد .امروزه مشکل آلودگی هوا
به دلیل استفاده از خودروهای تکسرنشین ،کمبود حمل و نقل عمومی ،مصرف بیرویه بنزین و قرار گدرفتن کارخانجدات
قدیمی در محدوده شهری و مشکل انتقال آنها به حاشدیه شدهرها ،سدالمتی شدهروندان را بدا تهدیدد جددی مواجده کدرده
است(مشهدی ،139 ،ص .)81از آنجایی که اثرات بهداشتی آلودگی هدوا بدر سدالمت جاندداران و مدرگ و میدر ناشدی از
بیماریهای تنفسی و ابتال به انواع سرطان و حساسیتها اجتنابناپذیر میباشد ،نیازمند حمایت جدی در همده سدطوح و
اقدامات کالن و جزیی است.

 . 3- 1- 1حق شهروندان برای حیات
در جهان امروز حق استفاده از یک محیط زیست سالم و بدون آلودگی در زمدره نسدل سدوم حدقهدای بشدری محسدوب
میگردد .ضمن اینکه جزء حقهای نسبی رو به تزاید نیز میباشد .در واقع مفهوم جهانیسازی عبارت است از حفاظدت و
حمایت از میراث مشترک بشریت در برابر هر نوع زیادهروی و سوءاستفاده صاحبان قدرت ،خدواه داخلدی و یدا خدارجی،
بدون اینکه آنها را در درون مرزها محصور نماییم(جعفری ،1391،ص ،)31مانند حق حیات و آزادی و حدق هدوای پداک،
زیرا این حقوق و بسیاری دیگر از حقوق ذاتی انسانها ،میراث مشترک بشریت بوده و مورد اجماع کلیده ملدل و افدراد در
همه جای دنیا است ،به گونهای که نقض آنها از لحاظ اخالقی مذموم میباشد و دولتها در هر جای دنیا باید به فکر مقابله
با آنها باشند .به عبارت دیگر ،در جهانی نیز ما به دنبال نهادینهسازی حقوقی مشترکاتی هستیم که رعایدت آنهدا در جوامدع
بشری بدون شک و شبهه مورد پذیرش است ،مانند حقوق بشر و محیط زیست وغیره .در واقع این مشترکات همان قواعد
بنیادین است که هیچگونه انحرافی را نمیپذیرد(ذاکریان ،1331،ص  .)33در واقع ویوگی الزام حقوقی آنها در سطح جهانی
از ضرورت ذاتی این قواعد سرچشمه میگیرد .برابر اصل نخست اعالمیه استکهلم «انسان از حقوقی بنیادین بدرای داشدتن
آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیست ی که به او اجازه زنددگی بدا حیایدت و سدعادتمندانده را بدهدد،
برخوردار است» .یکی از این حقوق بنیادین و اساسی ،حق حیات و داشتن محیط زیست سالم است که از زیرمجموعههای
آن حق هوای پاک میباشد.
بنابراین ،موضوع آلودگی هوا در ارتباط تنگاتنگ با حق بر حیات و سالمتی بشر میباشد و حق داشتن هوای پاک از حقوق
ذاتی همه موجودات و به ویوه انسانها است و میبایست مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد .در واقع در توصیف و ارتباط
حق بر حیات با موضوع هوای پاک ،شایان ذکر میباشد که حیات هر فردی بستگی به کیفیت محیط زیست وی دارد و این
موضوع حیات نیز ،هم مرتبط با صرف حیات میباشد ،مانند موردی که قبال ذکر گردید که انسان بدون هوا قادر بده ادامده
حیات نمیباشد و هم مرتبط به کیفیت آن است ،به گونهای که عدم وجود هوای پاک منجر به بروز انواع بیماریهدا بدرای
جانداران و تخریب اموال و ابنیه میگردد .با توجه به مراتب موصوف برای برخورداری از حداقل کیفیت زندگی و حیدات
برای شهروندان ،اهمیت هوای پاک و لزوم مقابله با آلودگی آن ضروری است(مشهدی ،139 ،ص.)89
 . - 1چالشهای موجود در بهره گیری از مبانی حقوقی
اگرچه براساس آنچه شرح آن گذشت ،مبانی حقوقی محکمی برای بهرهگیری از سیاسدت جندایی مقابلدهای بدا رفتارهدای
مخاطرهآمیز برای هوای پاک وجود دارد ،لیکن ،گاهی برخی از مسایل و مشکالت در عرصه حقوقی کشور ،بهدرهگیدری از
این مبانی را با چالش رو به رو میسازد که در مباحث پیش رو ،برخی از این موانع بررسی میشود.
 . 1- - 1عدم انسجام قوانین و کیفی نبودن آن
یکی از چالشهای سیاست جنایی در موضوع حفظ هوای پاک عدم پیشبینی مجموعه قوانین منسجم و منظم بده منظدور
تامین اهداف آن میباشد .اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصلیترین حقوق کیفدری ،سیاسدتگدذاران
عرصه کیفری را بر آن می دارد که به منظور آشنایی تابعان حقوق کیفری با حقوق و تکالیف خدود ،بده صدورت شدفاف و
روشن ،قوانین منسجم را با مشخص نمودن افعال و ترک افعالی که جرم میباشد و برای آن کیفر تعیین گردیدده اسدت ،در
اختیار آنان قرار دهندد .در مقابدل ،پراکنددگی قدوانین سدبب تشدتت سیاسدتهدا ،برنامدههدا و عددم همداهنگی بدین آنهدا
میگردد(کوشکی ،1333،ص .)39مروری بر قوانین حوزه محیط زیست و هوای پاک حاکی از حجدم انبدوهی از قدوانین و
آشفتگی در این خصوص میباشد.

هرچند که با تصویب قانون هوای پاک در سال 1391وتعیین وضعیت قوانین ماقبل در ماده ،31تکلیف را مشدخص نمدوده،
اما همچنان در قوانین پراکنده موادی در این خصوص موجود میباشد که موجبدات سدردرگمی را فدر اهدم نمدوده اسدت.
همچنین در راستای کیفی بودن قوانین که به عنوان یک اصل مهم در جرمانگاری مطرح میباشد و تضمینکنندده کارآمددی
وضع مقررات کیفری میباشد ،ما شاهد آن هستیم که این امر در قوانین مربوط به آلودگی هوا و به ویوه قانون هدوای پداک
رعایت نگردیده است .به طور ماال در ماده  13قانون هوای پاک مراکز صنعتی و تولیدی  ...موظف به اسدتفاده از سدوخت
استاندارد مصوب میباشند و در صورت عدم وجود سوخت مناسب ،موظفند تا آالیندههدای هدوا را در حدد مجداز انتشدار
نگهدارند .حال ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که سوخت مناسب چیست؟ و اینکه آیا همه مناطق موظف
به رعایت یک حد مجاز انتشار آالیندگی میباشند؟ یا بر حسب مناطق و فعالیت واحدها این امر متفاوت است؟ همچندین
در ماده  3قانون هوای پاک منظور از بیمه کردن مسئولیت دارنده وسیله نقلیه پدس از ر سدیدن بده سدن فرسدودگی شدفاف
نمیباشد .بنابراین ،به منظور اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و در راستای تحقق اهدداف اصدل قدانونی بدودن جدرایم و
مجازاتها و کیفی بودن قوانین ،جرمانگاری ها باید به صورت واژگان شفاف و صریح و در قالب یک مجموعه مشخص و
منسجم که نظمی واحد بر آن حاکم باشد ،صورت گیرد.
. - - 1عدم پیش بینی مسئولیت مطلق در جرایم آلودگی هوا
با نگاهی به قوانین زیست محیطی و قانون هوای پاک درمییابیم که قانونگذار با تصریح و با استفاده از کلمات ،عالمداً و
عامداً و یا به طور غیرمستقیم و با توسل به کلیات عمومی ارکان تشکیل دهنده جرم ،فقدان عنصر رواندی اعدم از عمدد یدا
تقصیر را موجب زوال وصف کیفری اینگونه جرائم میداند(شاهچراغ ،1391،ص .)111در حالی که دالیلی وجود دارد که
سیاست جنایی کشور می تواند در خصوص جرائم زیست محیطی از ضابطه احراز عنصر روانی در ارتکاب اینگونه جدرائم
فاصله بگیرد ،زیرا به دلیل آسیبهای وارده به هوای پاک که در مواردی غیرقابل جبران میباشد و از طرفی به دلیل موقعیت
خاص مرتکبین آن ،که به طور معمول افرادی صاحب نفوذ و دارای موقعیت باالی اجتماعی میباشند ،پیشبینی ایدن ندوع
مسئولیت ضروری است ،زیرا در غیر این صورت به بهانه فقدان عنصر روانی به راحتی با مرتکب جرم علدیرغدم لطمدات
غیرقابل جبران در اثر آلودگی هوا با مسامحه برخورد میگردد .به عبارت دیگر ،در این جدرایم بدا توجده بده اهمیدت آن و
خسارات غیر قابل جبران پس از ارتکاب جرم و به دلیدل افدزایش ریسدک ارتکداب جدرم باعدث افدزایش نظدارتهدا و
بازدارندگی می گردد و همچندین تحقدق آن در راسدتای اصدول پذیرفتده شدده در زمینده آلدودگی هدوا از جملده احتیداط،
پیشگیری،پرداخت توسط آلودهکننده و جبران خسارت میباشد(میرخلیلی و ساالریفر ،1391،ص.)111
بنابراین ،به دلیل آثار زیانبار جرایم زیست محیطی و از جمله آلودگی هوا ،حقوقدانان به دنبال راهکارهایی جهت کداهش
این آثار زیانبار و ایجاد بازدارندگی الزم میباشند که در برخی از نظامهای حقوقی تحوالتی را در مفهدوم تقصدیر و رکدن
روانی ایجاد نموده است .به گونهای که امروزه در بسیاری از موارد در این جرایم مسئولیت ،اعم از حقوقی و کیفری ،بدون
نیاز به احراز تقصیر بر مرتکب بار میگردد .در حالی که در سیاست کیفری ایران به گونهای دیگر اسدت ،بده عندوان مادال
طبق ماده  1قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال  :1383صاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگداههدای
آالینده مکلفند به محض ابالغ دستور سازمان ،کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند .ادامده کدار یدا فعالیدت
مزبور نیز منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صالحیتدار خواهد بود و ضمانت اجرای تخلدف از ایدن تکلیدف قدانونی
حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود» .ماده  11قانون هوای پاک مصوب سال  1391نیز با بیانی مشابه اعالم
میدارد :چنانچه کاهش یا از بین بردن آلودگی واحد آالینده هوا به تشخیص سازمان ،فقط از طریق انتقدال صدورت گیدرد،
مسئولین واحد موظف به انتقال میباشند و مستنکف از انتقال برابر حکم مراجع قضایی به جزای نقدی محکوم میگردد.

همچنین برابر تبصره ماده  1قانون هوای پاک :چنانچه واحد آالینده پس از اخطار سازمان مبنی بر رفع آالیندگی ،اقدامی
موثر انجام ندهد ،متخلف را جهت پیگرد قضایی به مرجع صالح قضایی معرفی مینمایند .همچنین پیگرد قضایی و تعیدین
کیفر در خصوص مسئولین واحدهای مذکور که رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان ،مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیدت
آالینده خود بنمایند ،نیز اعمال میگردد .بررسی این مقررات نشان میدهد که آنچه وصف کیفری دارد ،آلوده کردن هوا بده
خودی خود نیست ،بلکه ادامه دادن عامدانه فعالیت کاری با وصف علم به آلدوده کنندده بدودن آن ،حسدب اخطدار سدازمان
حفاظت محیط زیست یا دستور دادگاه ،واجد وصف کیفری بوده و در ضرورت وجود عنصر معنوی در آن تردیدی نیست
که این امر با توجه به ایرادات ذکر شده از قبیل ویوگی خاص این جرایم و مرتکبین آن چالشی بزرگ در حفظ هوای پاک
میباشد.
. 3- - 1عدم جرمان گاری بهره برداری واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی خالف ضوابط هوای پاک
با توجه به اینکه در ماده  11قانون هوای پاک هرگونه احداث ،توسعه ،تغییر خدط تولیدد و تغییدر محدل اینگونده واحددها
مستلزم رعایت ضوابط قانون هوای پاک میباشد ،بنابراین ،صدور مجوز مقتضدی اشداره شدده در ذیدل مداده موصدوف در
خصوص احداث ،توسعه ،تغییر خط تولید و تغییر محل تصریح شده در ماده میباشد .همچندین تکلیدف کمیسدیون مدورد
اشاره در تبصره یک ماده موصوف در خصوص اظهار نظر آالیندگی با توجه به محدوده ،حریم و فاصله با شهر و روستا نیز
موید همین امر میباشد ،زیرا این موضوعات ،مباحای است که در احداث و توسعه یک واحد مورد بررسی قرار میگیدرد.
بنابراین ،با توجه به مراتب موصوف ،بهرهبرداری خالف مقررات هوای پاک جرمانگاری نگردیده است و این امر میتواندد
چالشی بزرگ در ادامه فعالیت باشد ،زیرا در صورتی که اقدامات اولیه مانند احداث در راستای ضوابط هوای پداک باشدد،
ولی در هنگام بهرهبرداری ،اصول و ضوابط هوای پاک رعایت نگردد ،موجبات آلودگی هوا فراهم میگردد.
 . 1- - 1مقید به نتیجه بودن رکن مادی
با بررسی مقررات کیفری در زمینه آلودگی هوا آشکار میگردد که بعضی جرمانگاریهای صدورت گرفتده مقیدد بده ورود
آسیب به عنوان نتیجه شدهاند ،یعنی صرف عمل و یا ترک فعل بدون ورود خسارت و ضرر ،مجرمانه محسوب نمیگدردد.
همچنان که در بند یک ماده یک قانون هوای پاک ،انتشار مواد آالینده ذکر شده زمانی مشمول ماده موصوف میباشد ،که در
نهایت برای سالمت انسان و سایر موجودات زنده ،آثار و ابنیه زیانآور بوده و موجب کاهش سطح رفاه عمومی گدردد .بده
عبارت دیگر ،از مفهوم مخالف ماده استنباط میگردد که چنانچه انتشار مواد آالینده برای موارد ذکر شدده زیدانآور نباشدد،
آلودگی منتشر شده مشمول ماده موصوف نمیباشد .بنابراین ،با توجه به اینکه آلودگی هوا جرمی مقیدد محسدوب گردیدده
است ،جهت پیگیری امر میبایست نتایی ذکر شده در ماده واقع گردد و صرف انتشار مواد آالینده مشمول تعریف آلدودگی
و در نهایت پیگیری آن نمیباشد .هرچند که اصطالح سطح رفاه عمومی نیز موضوعی مبهم میباشد که حد و مرز آن نیدز
مشخص نمیباشد .این امر در حالتی است که با توجه به تاثیر به طور کلی غیرقابل جبران جدرایم آلدودگی هدوا ،مداخلده
کیفری قبل از حصول نتیجه با وضع جرایم مطلق و همچنین جرایم مانع به منظور پیشگیری از وقوع جرایم وسیعتدر و بده
تبع آن پیشگیری از بروز خسارات بیشتر ،ضروری میباشد(پوربافرانی و همتی ،1398 ،ص .)383در رابطه با جرم آلودگی
هوا اقداماتی که میتواند در این رابطه صورت گیرد ،شامل رفع ابهام از اصطالحات به کار رفته در قانون هوای پاک ،کنترل
و مداخله کیفری در دسترسی و استفاده از مواد اولیه آالینده در واحدهای صنعتی ،جرمانگاری ممنوعیت احداث واحدهای
صنعتی آالینده برخالف ضوابط زیست محیطی و عدم رعایت ضوابط نظدارتی قدانون هدوای پداک بده عندوان جدرم مدانع
میباشد.

 . 8- - 1بازدارنده نبودن کیفرهای موجود
در خصوص عدم بازدارندگی مجازاتها در جرم آلودگی هوا شایان ذکر است که در تبیین دالیل رفتارهای آلودهکنندههای
هوا و به خصوص اشخاص حقوقی به عنوان بزرگترین مرتکبان این جرایم ،نظریههای مختلفی مطرح گردیده اسدت کده
یکی از این نظریات رویکرد اقتصادی است .این رویکرد به این معنا است که مرتکب جرم جهت تصمیم به ارتکاب جرم و
یا انصراف از آن به سنجش و محاسبه سود ناشی از ارتکاب و همچنین زیان ناشی از اعمال کیفر میپردازد و چنانچه با این
سنجش و تاثیر عواملی مانند شدت و حتمیت کیفر و قاطعیت مقامات قضایی در تعقیب ،هزینه ارتکاب جرم بیشتر از سود
حاصله باشد ،عاملی بازدارنده قبل از ارتکاب جرم خواهد بود و مجرم بالقوه را از ارتکاب عمل مجرمانه بدازمیدارد .ولدی
چنانچه عکس این امر ایجاد گردد ،یعنی سود حاصله از ارت کاب عمل مجرمانه بیشتر از زیان آن برای مرتکب جرم باشدد،
باعث ناکارآمدی کارکرد پیشگیری کیفر میگردد .بنابراین ،بازدارندگی گاهی مربوط به قبل از تحقق عمل مجرمانه و زمانی
مربوط به بعد از ارتکاب جرم و تحمل کیفر میباشد(عبداللهی ،1331،ص.)113
از آنجایی که بیشتر جرایم آلودگی هوا به وسیله اشخاص آگاه و توسط مدیران و مسئولین واحدهای آالیندده هدوا کده بده
طور معمول دارای تخصص و دانش الزم در این خصوص میباشند ،واقع میگردد .بنابراین ،توجه قانونگدذار بده رویکدرد
اقتصادی میتواند با توجه به نقش کیفرها در لطمه به حسن شهرت و اعتبار مرتکبین جدرایم آلدودگی هدوا و در نتیجده در
بازدارندگی کیفرهای تعیین شده موثر واقع گردد .در قانون هوای پاک مصوب سال  1391نسبت به قانون نحوه جلدوگیری
از آلودگی هوا مصوب سال  1311اهمیت بیشتری به بازدارندگی کیفرها و محاسبه سود و زیان داده شده است .بده طدوری
که در تبصره

ماده  1قانون ،کیفر صدور گواهی معاینه فنی برخالف مقررات را همان کیفر صدور گدواهی خدالف واقدع

موضوع ماده 811قانون مجازات اسالمی و حتی تاکید بر اعمال حداکار کیفر بیان نمدوده اسدت و یدا در تبصدره مداده 3
قانون ،کیفر مسئولین و مدیرانی که ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در این قانون را رعایت ننمایند ،انفصدال از خددمت
موضوع ماده  811قانون مجازات اسالمی تعیین گردیده است .همچنین پیشبینی پرداخت جزای نقدی و تکلیف به جبران
خسارت متخلف به صورت توأمان نیز گامی مابت در این خصوص میباشد ،هرچند که تا رسدیدن بده وضدعیت مطلدوب
فاصله میباشد.
همچنین میتوان از سایر کیفرها نظیر حبس و یا شرمساری با انتشار احکام صادره و روشهای دیگر استفاده کرد .این امدر
در حالی است که به طور معمول جرایم آلودگی هوا در قانون هوای پاک از جرایم درجده 1تدا 3مداده 19قدانون مجدازات
اسالمی محسوب شدهاند که بسیار با و یوگی این مرتکبین اندک و غیر بازدارندده اسدت .بدا توجده بده مراتدب بیدان شدده،
کیفرهای موجود در تامین هدف بازدارندگی چندان کارآمد نبودهاند .هرچند که در ماده  13قانون ،تنظیم بخشی از مقدررات
مالی دولت مصوب  1331و همچنین ماده  3قانون مجازات اسالمی مصوب  139به منظور حفظ بازدارندگی کیفر جزای
نقدی ،پیشبینی تغییر کیفر جزای نقدی متناسب با نرخ تورم ،هر سه سال یکبار گردیده است ،ولی راه حل مفید ،پیشبینی
کیفرهای بازدارنده در قوانین تخصصی زیست محیطی و به ویوه قانون هوای پاک میباشد.

.8نتیجهگیری
با بررسیهای صورت گرفته میتوان بیان نمود که مباحث مبنایی سیاست جنایی برای مقابله با جرایم آلودگی هوا در فقه
و حقوق کم نیست و هر یک ،حرفهای زیادی برای بیان اهمیت حفاظت از هوای پاک و بیتوجهی به این موضوع دارند.
لیکن ،با وجود این مبانی نظری قوی ،متاسفانه در عمل ،سیاست جنایی موجود نتوانسته در مسیر و در راستای اهداف ایدن
مبانی آن طور که باید و با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود حرکت کند .آمارهای موجود در خصوص مرتکبین آلودگی
هوا حاکی از همین امر مهم است .یکی از دالیل مهم این عدم توفیق ،عدم اطالعرسانی و عدم فرهنگسدازی بده صدورت
کافی و نیز ناهماهنگی مبانی نظری با مسایل اجرایی و عملی است .به عبارتی میتدوانیم در کندار اتخداذ سیاسدت کیفدری
مطلوب با توجه به داشتن هوای پاک به عنوان یکی از حقهای بشری ،با نهادینه کردن فرهنگ حفظ هوای پاک و متعاقدب
آن اولویتبخشی به این مهم در همه اقدامات و فعالیت ها و با ایجاد برنامههایی در قالب پیادهروی خانوادگی و تشویق به
حفظ هوای پاک با تقدیر از فعاالن این حوزه در صنعت با برگزاری نشستها و همایشهدا و اسدتفاده از توانمنددی سدایر
بخشهای جامعه به گونهای عمل نمود که این امر فرهنگسازی و نهادینه کردن آن محقق گردد.
بنابراین ،مسئول هر واحدی که در فعالیت خود زمینهساز آلودگی هوا میگدردد ،بدا اشدراف و آگداهی یدافتن از ایدن امدور
اولویت فعالیت خود را حفظ هوای پاک بداند و جلوگیری از آلوده نمودن هوا را مقدم بدر صدرفه و سدود اقتصدادی خدود
بداند .بنابراین ،مهمترین اقدام در سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با جرایم آلودگی هدوا ،تغییدر نگدرش از
سود محوری به سمت و سوی اینکه در هر اقدام و فعالیتی محیط زیست محور باشد ،است .در واقع نهادینه کردن فرهندگ
زیست محیطی ،موجبات خود الزامی در حفظ هوای پاک و جلوگیری از آلودگی آن را فراهم مینماید .ضمن اینکه در کنار
این امر تدوین قوانین آلودگی هوا متناسب با امکانات موجود کشور و فراهم بودن زیرساختهای اجرایدی آن از اقددامات
مهم دیگر در این راستا میباشد .متاسفانه در عمل ،اجرای سیاستها با نوعی تساهلگرایی همراه است که هم در میان مردم
و هم در میان مسئولین به چشم میخورد و دلیل عمده آن هم بیاطالعی از مبانی فقهی و حقوقی به خصوص مبانی فقهدی
است .آنها فکر نمیکنند که عامالن آلوده نمودن هوا شرعا مرتکب گناهی شوند .لذا ،مبانی حقوقی که عمدتا ریشه در مبانی
فقهی دارند نیز زیر سوال میروند.
لیکن در این بررسی مبانی قوی فقه ی برای لزوم حفاظت از منابع فقهی به دست آمد که میتواند ریشه و تکیهگداه محکدم
مبانی حقوقی نیز باشد .بنابراین ،در پاسخ به سواالت تحقیق میتوان گفت که فرضیهها تایید میشوند ،چراکده اوالً در فقده
مبانی قوی بازدارندهای برای حفظ هوای پاک وجود دارد ،قاعده مزاحمت ،منع اضرار به غیر و والیت بدر ممتندع و ...از آن
جملهاند .ثانیاً ،مهم ترین مبانی حقوقی برای پیشگیری از جرایم آلودگی هوا رسالت حقوق برای حفاظت از منافع مشدترک
عمومی تحت عنوان حقوق بشر و حق ب ر هوای پاک و حیات در نگاه جزییتر حقدوق شدهروندی اسدت کده در فقده بدا
حمایت از مشترکات و انفال جایگاه خاصی دارد و به عبارت دیگر ،خود ریشه در مبانی فقهدی دارد کده بدرای مالکیدت و
منفعت جمع نسبت به فرد ارجحیت قایل است .همچنین ،این مبانی میتوانند توجیهکننده سیاست جنایی موجدود و حتدی
تدوین یک سیاست جنایی سنجیده و کاملتر جدید باشند .لذا ،شایسته است که از قدرت مبانی موجود ،نده بدرای توجیده
سیاست جنایی فعلی ،بلکه برای یافتن نقاط ضعف و دالیل عدم توفیق آن و نهایتاً شروع مجددد و تددوین یدک سیاسدت
جنایی سنجیده و با پشتوانه بهره جست .بدیهی است که انجدام ایدن مهدم ،جدز از طریدق بهدرهجدویی از نظدر عالمدان و
متخصصان علوم مختلف ،به ویوه آگاهان به نحوه بهرهگیری از دادههای سیاست جنایی به دست نخواهد آمد.
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