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چکیده
يگازریمالک ذخانیتربزرگچهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و عنوانبهایران 
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مقدمه
زیست یکی از دالیل بحران محیط توانیمراي و صنعت اورنفيآساغولگسترشامروزه

رییتغویاراضبیتخرها،انوسیاقواهایدردرنفتتریلهزارانشدنریسرازونشت. کردمعرفی 
انفجارويحفارازیناشمتعدديهایآلودگ،نفت و گازيهالولهعبورازیناشيهايکاربر

دروکربورهایهازاستفاده یاز عوارض منفیتنها بخشها،لیاتومبازمنتشرهيهایآلودگسکوها،
یباالدستيهاهاي نفتی در دو گروه عملیاتهاي ناشی از فعالیتیمخاطرات و آلودگ. باشدمی
که منجر به اکتشاف نفت خام و یاتیعمل،یباالدستاتیعمل. اندمیتقسقابلیدستنییپاو 

هاي مربوط به دستی، شامل فعالیتپایینهايو فعالیت1شوندیمگفتهگردد،یمدیتولتیدرنها
يبراهاآنو استفاده از ینفتيهاپاالیشی جهت تولید فراوردهتصفیه و پاالیش در تأسیسات

نیاوارداتوصادراتفروشوعیتوزيسازرهیو انتقال و ذخییایمیمحصوالت پتروشدیتول
.باشدیممحصوالت

وجود ستیزطیمححفاظت از يهادغدغهنفت،صنعتمربوط به يهااتیدر تمام عمل
مخاطراتونهیهزباکهگازونفتیباالدستيهااتیص در عملخصوبههادغدغهنیا. دارد

مخاطرات نیاازجمله. باشدیممشهودتریدستنییپايهااتیعملبهنسبتبهاست،همراهفراوان
اشاره وخاكآبدر هوا و یطیمحستیزيهایآلودگانواعوندهیآاليگازهاانتشاربهتوانیم

لذا تمرکز این مقاله بر روي این . O'Rourke, 2003: 587-617 and Olaguer, 2012: 966(2(کرد 
تندرو صنعت چه يهازیست از چرخبراي محفوظ ماندن محیط . ها معطوف شده استفعالیت

:کندقانون اصالح قانون نفت، عملیات باالدستی نفت را به شرح ذیل تعریف می4بند . 1
برداري و صیانت از منابع نفتی، انتقال، اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاري، استخراج، بهرهها و کلیه مطالعات، فعالیت«

ها، تزریق شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهبرداري، زمینجویی، نقشهسازي  صادرات آن مانند پیذخیره
ي از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثر

کردن نفت در حد جداسازي اولیه، عرضهقابلها براي عملیات تولید و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آن
.»...شوددستی را شامل میصادرات، استفاده و یا عرضه براي عملیات پایین

:کندین مخاطرات ناشی از صنعت باالدستی نفت و گاز ذکر میترمهمیل را در شمار یکی از نویسندگان، دو مورد ذ. 2
هاي حاصله از استحصال نفت هاي الزم در بسیار از مناطق عملیاتی، گازفقدان زیرساختموجببه: گازهاي مشتعل همراه

شود که ها در سطح جهان سوزانده میگاز از این قبیل گازمترمکعبمیلیارد 150؛ هرسال. شودبالاستفاده و سوزانده می
.شوداکسید کربن در جو کره زمین منتشر میچهارصد میلیارد تن ديیجه آندرنت
تحقیقات . هاي تولیدي ناشی از استحصال نفت آغشته به مواد آلی، نفت و مواد سمی استآب: هاي تولیدي از مخازنآب

شده که هاي تصفیهمستقیم یا غیرمستقیم یعنی آبطوربه(ون بشکه نفت دهد که روزانه حدود یک میلیدانشمندان نشان می
).Winther, 2013: 19-20(شودمیسرازیردریاهاوهابه اقیانوس) هنوز حاوي مقداري نفت هستند
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صورت ییهاتالشیباالدستيهااتیعملبا هدر مقابلیالمللنیبنهیو چه در زمیداخلنهیدر زم
ضرورت توجه زیمرتبط با صنعت نفت و گاز و نيهاتیفعالنظر به آثار و گسترش. گرفته است
و نیدر حوزه نفت و گاز در قالب قوانهاتالشنیاتوسعه،انیجردریطیمحستیبه الزامات ز

.استافتهیتبلور يمتنوع و متعدديمقررات و استانداردها
در مقابل ستیزطیمححفظ يبرایمتنوعيو استانداردهانیقوانزیکشور ما ندر
نیمختلف قوانکه در دودستهشدهبیوضع و تصویباالدستيهاتیفعالیناشيهایآلودگ
درموجودالزاماتیبررسبهاست،شدهیسعمقالهنیادر. هستندمشهودیدستنییو پایباالدست

یاسالميجمهوریو به طور خاص قانون اساسکشورماندریباالدستاسناددریباالدستعیصنا
و برنامه پنجساله سوم، چهارم، پنجم و ششم یاسالميجمهورسالهستیانداز بسند چشمران،یا

ي پرداخته شود؛ چراکه در این رهبرمقامتوسطیابالغستیزطیمحیکليهااستیتوسعه و س
. استتیاهمحائزجهتدوازهاآنبهتوجهکهوجود داردیعام و مهمقواعداسناد اصول و 

، 1389و مقررات کشور مصوب نیقوانحیو تنقنیتدوقانون4مادهاساس برنکهیانخست
حیلواوهاطرحمیتقدازقبل؛هااستانیعاليشوراودولت،یاسالميمجلس شوراندگانینما

ساله،قانون برنامه پنج،اندازسند چشمباهاآنانطباقخصوصدریاسالميشورامجلسبهخود
مجلس نیبه اخذ استعالم از معاونت قوانی؛ ملزماسناد باالدسترینظام و سایکليهاستایس

مرتبط با اییطیمحستیزیاصول و قواعد کلنیادیشانکهیادومشدند؛استعالم یاسالميشورا
تواند میهاآنبهتوجهکهباشندماندهدوربهمانکارانیپودولتمرداندیدازستیزطیمح

به. ها ایجاد شود در پی داشته باشدهایی را که بعداً ممکن است به خاطر آلودگیکاهش هزینه
هاي ، بررسی این الزامات و ضمانت اجراهاي موجود و همچنین تبیین ابهامات و خللعلتنیهم

ها و استفاده بهینه و مؤثر از منابع موجود در اسناد باالدستی، راهی در جهت کاهش آلودگی
.باشدطبیعی می

شده در قوانین باالدستی ایران به جهت مبارزه با مخاطرات بینیلذا، الزامات حقوقی پیش
آن یصنعت نفت و گاز و نقاط ضعف احتمالیباالدستيهااتیاز عملیناشمحیطیزیست

بحث قرار گرفته و به اقتضاي موردیبه شکل اجماليگذارقانونيخألهانیالزامات و همچن
. ایی ارائه شده استهمورد پیشنهاد
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عامهمنافعجهتدرگازونفتمنابعازبرداريبهره.1
مقرر است کهزیستی اصل چهل و پنجم قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به مسائل محیط 

ها،اچهیدراها،یدرهاي موات یا رهاشده، معادن،هاي عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت«کند می
یمراتع،یعیطبيهاشهیبزارها،ینها،جنگلها،درهها،هکو،یعموميهاآبریساوهارودخانه

مسترد نیغاصبازکه یعموماموالو المالکمجهولاموالووارثبدونارثست،ینمیحرکه
د،یعمل نماهاآناست تا بر طبق مصالح عامه نسبت به یحکومت اسالماریاختدرشود،یم

شده ادیدر خصوص مفاد اصل . »کندیمنیمعقانونراکیهرازه استفادبیترتولیتفص
در اختیار «، مفهوم »ماهیت حقوقی منابع نفت و گاز«مالحظاتی وجود دارد که در سه مبحث 

.طرح استقابل » عمل کردن طبق مصالح عامه«و مفهوم » حکومت اسالمی بودن

ماهیت منابع نفت و گاز. 1-1
تعریفمعدنکلیمفهومذیلشیعهفقهواسالمیفقهدرگازوتنفمنابعاینکهبهنظر

منابع به وجود آمده یلقبینایفقهیتراجع به ماهیاقوال مختلفیعهشيفقهایاندر مشوند،می
منابع نفت و گاز اینکهبهاز فقها مستند یبرخ. داردیشترياست که سه قول از آن اقوال شهرت ب

کرده یتلقیمعادن باطنیقرا از مصادهاآنشوند،یمیافتیخاککرهینزیرهايیهغالباً در ال
ي،ویابدر غداشته وقرار ) عج(امام معصوم یتکه در ملکانداز انفال دانستهیرا بخشهاآنو 
ینمصالح مسلمیترا مشروط به رعاهاآنداردحقیآن حکومت اسالمتبعبهو فقیهی ول

معدناینکهازنظرمنابع را صرفینایگردیبرخ). 15: 1391یلی،و اسماعیامان(یدواگذار نما
یازمندکه استحصال آن نیمعدن(باطنیمعادنمفهومبهتوجهبدونوشوندتلقیباطنییاظاهري

اندکردهیانفال تلقازجمله، )قرار داردینزمیرینزهايیهکه در الیمعدنینکهایااست يفراور
یمشترکات عمومازجملهاز فقها منابع مزبور را يدر مقابل تعداد). 1395:83رنجبر، ويمراد(

خود یازهاينقدربهینرا واگذار کند و همه مسلمهاآنتواندنمیحاکمکهاندکردهیتلق
غیبت،ماندر زکهازآنجاییهرحال،به). 1391:14اسماعیلی،وامانی(از آن نفع ببرند توانندیم
منابعاینکهفرضیدرهمگازونفتمنابعمدیریتشود،میفیدر عمل منتیخصوصیتالکم

اختیاردروعهدهبرشود،محسوبعامهمشترکاتازبخشیکهفرضیدرهموانفالازبخشی
الفاظحکم،درتشابههمینخاطربهشایدنیزاساسیقانون45اصل. داردقراراسالمیحکومت
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برشماردهراهاآنمصادیقادامهدروکردهذکریکدیگردنبالبهراعمومیهايروتثوانفال
.است

یحکومت اسالمیاردر اخت. 1- 2
منافع ینکه اکندمیتصریحعمومی،هايبارز انفال و ثروتیقپس از ذکر مصاد45اصل

یهدر کلینون اساسآن است که قایدظاهر عبارت مف. قرار دارند»یحکومت اسالمیاردر اخت«
یمانکارانپیایرانیایخصوصیمانکارانکه خود دولت، پياعم از مواردو احوالاوضاع 

رامزبورمنابعبهراجعگیريتصمیموتسلطگیرند،یمنابع را بر عهده میناستحصال ایخارج
حکومتیتحاکم،45اصلدیگر،عبارت به. کندمیتلقیدولتمختصوانحصاريحق

قوانیندیگردرگازونفتمنابعبردولتحاکمیت. کندیبر منابع نفت و گاز را افاده میاسالم
قانون برنامه 14ماده 1مثال بند يبرا. قرار گرفته استیحمورد تصریزنعاديقوانینوباالدستی

را به دینیااکتشاف و توسعه ميانعقاد قراردادهای،و فرهنگیاجتماعي،چهارم توسعه اقتصاد
. کندمیمشروط»و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشوریتحفظ حاکم«

یحتصریقانون اساس45تکرار مفاد اصل ضمن، 1366قانون نفت مصوب 2مادههمچنین
متعلق به حکومت ینفتتأسیساتنسبت به منابع و یتو مالکیتاعمال حق حاکم...«کندیم

اعمال حق ... «،1390اصالح قانون نفت مصوب قانون2اساس ماده بر. »...استیاسالم
بر عهده یاز طرف حکومت اسالمیندگیبر منابع مذکور به نمایعمومیتو مالکیتحاکم

یرعالوه بر سايخدمات کشوریریتمد1386قانون 8ماده این،برعالوه. »...وزارت نفت است
.شمردیبرمیتیامور حاکمازجملهرا »یعیحفاظت از منابع طب«موارد 

عمل کردن طبق مصالح عامه. 3-1
منابعبرکهشخصیعنوانبهاسالمی،حکومتکندمیمقرراساسیمقنناصل،اینپایاندر
یاقدامهیچنداردحقدارد،انحصاريحاکمیتایرانگازونفتمنابعخاصطوربهوطبیعی

. منفعت و مصلحت عموم را در نظر گرفته باشدینکهمگر ادر خصوص آن منابع انجام بدهد؛ 
یدار،اصل توسعه پاازجملهمحیطیزیستالزامات یترعایمصلحت عمومیتاز طرق رعایکی

. استخسارتجبراناصلهمچنینواحتیاطیاصلساز،آلودهپرداخت توسط یشگیري،اصل پ
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اصول ینای،صلحت و منفعت عمومحفظ ميدر راستابایستمیاسالمیيدولت جمهورلذا،
و اجرا اعمالشودمییحتنقيو مقررات عادینو قوانیباالدستینقوانیرآن در سایاترا که جزئ

.یدنما

برداري از منابع طبیعیعدم تبعیض در بهره. 2
یمليو استفاده از درآمدهاطبیعیمنابعاز برداريبهرهدر«یقانون اساس48بر اساس اصل 

یضتبعیدو مناطق مختلف کشور باهااستانیانمياقتصادهايفعالیتیعو توزهااستانسطح در
و امکانات الزم یهو استعداد رشد خود، سرمایازهاکه هر منطقه فراخور نطوريبهدر کار نباشد 

زوملبیانگروپردازدیمزیستمحیطبه یرمستقیمغصورتبهاصل، ینا. »در دسترس داشته باشد
1محیطیزیستعدالتتحقق. باشدمیطبیعیمنابعازبرداريبهرهدرانصافوعدالترعایت

یدحاصل از منابع نفت و گاز نباآلودگیبدان معناست که یاصل از قانون اساسینمندرج در ا
منطقههر«عبارتینهمچن. باشدیگراستان ديشود و منافع حاصل از آن برایجاداستان ایکدر 

يمستلزم آن است که بخش از درآمدها» الزم را در دسترس داشته باشدامکانات...فراخوربه
محیطییستزآلودگیشود که ینینوهايفناورياز صنعت نفت و گاز مصروف توسعه یناش

.رساندمیحداقلبهراصنایعآنازناشی
مزبورقانون. رسیداسالمیشورايمجلستصویببه1361سالدر48اصلاجرايقانون

را به ییهاهزینهمنافع،همراهبهصنعتیتمدن: کندمیتبیینوجهاینبهرامحیطییستعدالت زیفرهنگ عدالت جهان. 1
افتادنخطربهوزیستیطبه تنزل محهاهزینهویابدمیتبلورماديرفاهوفنیپیشرفتدرشانیمنافع صنعت. همراه دارد

شدن در جامعه یصنعتهايهزینهومنافعاخالقییاعادالنهتوزیعبهمحیطییستعدالت ز. شودمیمربوطبشرسالمتی
در یالديبار در دهه هفتاد میناوليبرامحیطیزیستعدالتجنبش). Chatterjee, 2011: 298(شده است یفتعر

پوستانرنگینعلیهمحیطیزیست- اقتصاديهايعدالتیبیبردنبینازهدفباوجنبشیکقالبدرآمریکامتحدهیاالتا
هدفرادرآمدکمپوسترنگینجوامعتوسطمتحملهمحیطییستجنبش مزبور خسارات متناسب ز. آن کشور به وجود آمد

,Osofsky(توجه کرد یعیمنابع طبیدسبز و عوايازجمله فضازیستیطناعادالنه به محیو متعاقباً به دسترسدادقرار
2012: 104 and Johnson, 2009: 17-20.(

بهدسترسیبهتوانمیهاجمله آندارد که ازیزنیگريابعاد دیعادالنه ثروت و آلودگیعجز بعد توزبهمحیطییستزعدالت
محاکموهستندآنساکنکهمناطقیدرمستقرطبیعیمنابعبهمربوطهايگیريتصمیمدرمحلیمردمشرکتاطالعات،

یحو صریمطور مستقبهمحیطییستهرچند اصل عدالت ز. اشاره کرديفرامرزهايآلودگیازپیشگیريهمچنینوقضایی
شناساییموردالمللیبیناسناددرمتمدنمللحقوقیاصولازیکییازیستیطمحالمللیناصول حقوق باز یکیعنوان به

کهدارندوجودمحیطیزیستالمللیبیناسنادوبشريحقوقیاسنادازاعممتعديازاعمالمللیبیناسناداست،نگرفتهقرار
).Shelton, 2008: 6-7(بهك .ربیشترطالعهمبراي. دهندمیقرارپوششتحترااصلاینابعاد
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تهیهازپسودهدالزم را انجام یمطالعات کارشناساصل،ایناجرايدرکندمیملزمرادولت
. به عمل آوردآنياجرايالزم برایاقدامات قانون،»ینسرزمیشطرح آما«عنوانتحتطرحی

-الف: بدهدرا تحت پوشش قرار یلابعاد ذبایستمیقانوناینموضوعسرزمینآمایشطرح
و یعیمختلف کشور از منابع طب) هاها و شهرستاناستان(در استفاده مناطق یضرفع هرگونه تبع

متناسب ) هاها و شهرستاناستان(رشد همه مناطق ینهفراهم کردن زم-بی؛ملهايیهسرما
ها استان(در مناطق ياقتصادهايیتمناسب فعالیعتوز- پ؛بااستعدادها و با حفظ رقابت سازنده

نقش يدر راستاینسبهايیتو مزهایتاز قابلینهاستفاده به- تمختلف کشور و ) هاو شهرستان
.کشورالمللیینبيامنطقه

48اصل محیطیزیستبعدبهنسبتاسالمیشورايمجلسکهدهدمینشانقانوناینمفاد
. ملحوظ نکرده است48تحقق اصل از عناصر یکیعنوانبهرا عدآن بینکهایاتوجه نداشته 

آنهاتوسعه هاي شاخصی کهو مناطقهااستانهايماندگیعقبجبران يقانون الزام دولت برا«
منوال ینبه همیزن1یدرسیببه تصو1381در سال متعاقباًکه»کشور استیانگینشاخص مزیر

2.نداردیتوجهيو گازینفتعوایدعادالنه یعبه توز

جبران کند و با وضع يموجود را تا حدیقانونهايیتالش کرده کاستگذارنونقاالبته،
گام یعیاز منابع طببرداريدر بهرهیضتوسعه به سمت رفع تبعسالهپنجینمقررات در قوانیبرخ

2ملزم شد که یرانایاسالميپنجم توسعه جمهورسالهپنجقانون برنامه موجببهدولت . بردارد
خیزنفتهايبه استانیبرا به ترتیعیحاصل از صادرات نفت خام و گاز طبآمددرازدرصد 

قالبدرعمرانیهايبرنامهيجهت اجرایافتهتوسعهو مناطق کمتر هاشهرستانبهو خیزگازو
ولت را موظف دیزششم توسعه نسالهپنجقانون برنامه3.بدهداختصاصسنواتیهايبودجه

دراستموظفکشورریزيو برنامهیریتسازمان مد...یوهشت قانون اساسمنظور تحقق اصل چهلبه«قانونایناساسبر. 1
نسبتوتعیینراکشورمختلفمناطقهايعرصهدربازارتعادلعدمسرزمین،آمایشگیريجهتوهاسیاستچهارچوب

اجتماعی،وکشوراقتصاديساختارهايتحركوتحولجهتدریوستهپهمبهداراولویتاقداماتازايمجموعهدوینتبه
.»کنداقداممناطقگونهاینهايقابلیتواستعدادهانیازها،بامتناسب

هايپیمانوقراردادهامبلغازدرصدسهبودشدهمکلف1396بودجهالیحه2تبصرهبهالحاقی3بنداساسبرنفتوزارت. 2
کاهش اثرات سوء يبه خزانه برایزپس از واريو گازینفتهايحوزهپیرامونویزو گاز خخیزنفتمناطقدرراخود

. کندهزینهکشوریزو گاز خخیزنفتمناطقدرهازیرساختتوسعهوزیستیطسازمان محیبا هماهنگمحیطییستز
ازرایادشدهبندنگهبان،شورايجانبازشدهمطرحایرادمتعاقب، 1395اسفند24مورخدرسالمیاشورايمجلسمتأسفانه

.کردحذفبودجهالیحه
.132ماده. 3
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ین،عالوه بر ا1.نمایدهزینهترتیبهمینبهراگازيونفتیعایداتازدرصد2کهکندیم
راستايدراستموظفاخیرقانونموجببهیبزرگ دولتیمعدنهايشرکتوزارت نفت و 

محل استقراریو مناطق معدنخیزگازو خیزنفتمناطقدرسالمتتهدیدکنندهپیامدهايجبران
و در یدخود اقدام نمایو درمانیخدمات بهداشتيارتقایز،تجهیل،خود، نسبت به تکم

2.کنندرسانیخدمتمناطقآنمردمعمومبهخدماتبنديچهارچوب نظام سطح

آیند،میشماربهتبعیضرفعجهتدرمؤثريعملیاقداماتنفسهفیفوقالزاماتهرچند
از محل ینفت و گاز و معدنیاتیمناطق عملزیستمحیط یفیتکارتقايلزومبهتوجهعدم
کشوردرمحیطییستهمچنان حلقه مفقوده تحقق عدالت زيو گازینفتعوایداز یبخش

.شودمیمحسوب

وظیفه عمومی حفاظت. 3
پرداخته یممستقصورتبهزیستمحیط مسئلهاست که به یاصلترینشاخصپنجاهم،اصل

قانونیینهابررسیمجلسپنجاه و چهارمین جلسهدربود که یاصلینآخراصل مزبور . است
جلسه به درحاضرياعضاکلیهموافقرأيو بایممتنعیامخالف يرأگونههیچبدون اساسی،

اصول ترینپیشرفتهازیکییانگراصل بیناالزاماتونگارش، محتوا طریق. یدرسیبتصو
بخش اول اصل پنجاهم ). 1393:561مشهدي،(است یاساسقانوندرزیستمحیط مربوط به 

:کندیمیدتأکیعمومیفۀوظمثابهبهزیستمحیطبر حفظ یلبا عبارت ذ
یاتبعد در آن حهاينسلکه نسل امروز و زیستمحیط حفاظت یاسالميجمهوردر«

.»گرددمییتلقیعمومیفهداشته باشند وظيروبه رشدیاجتماع
است که در پرتو یابهاماتازجملهیعمومیفهوظعنوانبهزیستمحیطزاحفاظت یتلق

حفاظت نه کهشوداستنباط ینچنظاهردرشاید. استرفعقابل یاساسقانونمفسریرتفاس
طوربهاصلدوقالبدریاساسقانون. استملتوظیفهعنوانبهبلکهدولت،وظیفهعنوانبه

پنجاهمو3اصول هشتم. اشاره کرده استهمگانیویمومعتکالیفویفبه وظایممستق
.26ماده3بند. 1
.برنامه ششم توسعه74ماده » ذ«بند . 2
دولتیکدیگر،بهنسبتمردمعهدهبرقابلمتوهمگانیایستايوظیفهمنکرازنهیومعروفبهامر... «اصلاینبامطابق. 3

.»دولتبهنسبتمردمومردمبهنسبت
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ینبیتفاوت اساس. هستندیفو تکالیفوظاینمصداق بارز ای،جمهوري اسالمیقانون اساس
از منکر عالوه نهیومعروفامر به یفهوظقالبدرنخست اصلدراست که ینااصلدوینا

را مطرح یعمومیفهوظصرفاًبعديصل اکهدرحالیکندیاشاره میزبر مردم به دولت ن
). 1392:114آبادي،قوامرمضانی(دولت ندارد یفهبر وظیحیتصرگونهیچهونمایدیم

کنترل،درنقش محوري ،جامعهیندهنماعنوانبه- الفها دولتکهازآنجاییباوجود این،
انحصاري صورتبه-بکنند؛یبازي مآالیندهومخرب هايفعالیتازپیشگیريونظارت 

از-پآن برخوردارند و اجرايونظارتومقررات یندر تدویاديزیاراتهمچنان از اخت
چندجانبه یادو هايیونکنوانسقالبدرالمللینحقوق بموجببهرا تعهداتیدیگرطرف

که درطورهماناصل، ینایحصحتفسیر.هستندهاآنيبه اجراموظفکه اندبرعهده گرفته
یکرديروزیستمحیط اصل مزبور به حفاظت از یکرداست که روینباال اشاره شد، ا

دولت تعهد يبرادیگرسويازو خصوصیاشخاصبرايسویکازاست که یمشارکت
محیط از حفاظتوظیفهاگرکند،یاز محققان اشاره میکیکه طورهمانلذا . کندیمیجادا

ازحفاظت حوزهدریبزرگگمراهیصورت دچار ایندرعهده مردم باشد،برتنهازیست
سازگار ینیعواقعیاتبابه ملت ايیفهوظینمحدود ساختن چنزیراایم؛شدهزیستمحیط 

).1392:114آبادي،قوامیرمضان(دنخواهد بو
هايسازمانبرايتعهداتایجادفقطاساسیقانونمنظورکهرودنمیگمانهمچنین،

و منشور، همه افراد و اشخاص و مؤسسات یانیهبیکمنزلهبه50د، بلکه اصل باشیعموم
با برخیلذا، . دهدیقرار مزیستمحیط را هدف تعهد به حفظ یدولتهايو سازمانیخصوص

يجمهوریدادرسیندادند که قوانیشنهادپگونهایناصل یندر ااتخاذ شدهیدگاهتوجه به د
با مشاهده یو اشخاص حقوق خصوصياصالح شود که افراد عادايونهگبهیدبایرانایاسالم
باشند، اجازه اقامه دعوا ینفعذیماًمستقینکهبدون ازیستمحیط آلودگییایعیمنابع طبیبتخر

به بتوانندافراد و اشخاص کهشودمیموجبدادرسینوعاینپذیرش. در محاکم را داشته باشند
یتاعاده وضع به حالت سابق به طرفیاآلودگییایبع عمل تخرخواسته رفع مزاحمت، رف

).  167: 1389مهر، ییبابا(یندمراجعه نمایبه محاکم عمومینو مسببینعامل
ینای، به شکل مناسب1392کیفريدادرسیآیین66ماده یببا تصویاسالمشورايمجلس
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هاآناساسنامهکهنهاديمردمهايسازمان«همادایناساسبر. دادقرارتوجهوردرا م1یخال قانون
محیط ذهنی،یاجسمیناتوانوبیماراشخاصزنان،نوجوانان،واطفالازحمایتدرباره

است،شهرونديحقوقازحمایتوعمومیبهداشتفرهنگی،میراثطبیعی،منابعزیست،
دادرسیمراحلتمامیدروکنندمجراعالمفوقهايزمینهدرارتکابیجرائمبهنسبتتوانندمی

طیمزبورماده. »نماینداعتراضقضاییمراجعآرايبهنسبتوشرکتدلیلاقامهجهت
.شدتوجهقابل اماجزئیتغییراتیدستخوش1394اصالحات

وتهیهغیردولتیهايسازمانمشارکتبرايرامتقاوتیومتمایزنقشمادهاینوضوح به
هايحوزهدرفعالنهادمردمهايسازمانبهصرفاًمادهاینطرف یکاز .استیدهدتدارك

نمودهخودداريهاآنبهطرح دعوا متساعطايازوکردهاعطارا»جرماعالم«حقنظر،مورد
کنندهاعالمراهاسازماناینتواننمییگراز طرف د). 221: 1390آبادي،قوامرمضانی(است

تکلیفشذیصالح،مقاماتبهجرممراتباعالمباجرمکنندهاعالمزیرا،آوردشماربهصرف
يبراشدهینیبشیپحقوقریساایاعتراضحقازیفريکیدادرسیندو در فرآپذیردمیپایان
ینااساسبرغیردولتیهايسازمانآنکهحال). 75: 1392ی،کوشک(نیستی برخوردارشاک

و جهت حضور در دادسرا و کنندمشارکتدادرسیفرآینددریلدلاقامهجهتتوانندیماده م
ارائهدلیلونظراظهاریدادرسیندکنند و در فرآیمعرفیندهاحضارنامه نمایافتدادگاه و در

لیشناخته شود از قبیبهداشت عمومهیعلدیکــه تهدیهر اقدام«: کندیممقرریاسالممجازاتقانون) 914(688ماده. 1
مواد ختنیر،و مواد زائدیو دامیفضوالت انسانیربهداشتیآلوده، دفع غیدنیآب آشامعیتوزایآلوده کردن آب 

يهاخانههیپس آب تصفایفاضالب خام رمجازیغدام استفادهرمجازیو کشتار غهاابانیزباله در خ،هاکننده در رودخانهمسموم
بــهنباشنديدتریشدمجازاتمشمولخاصنیقوانطبقچنانچهنیمرتکبوباشندیممنوع ميمصارف کشاورزيفاضالب برا

،یصوتیآلودگلیقبازیجرائمسوکیازمزبور،مادهمفهومومنطوقاساسبر. »شدخواهندمحکومسالکیتابسح
بهداشت،وزارتیعنیربطيذیدولتينهادهاتنهاگریديسوازوستندینمادهنیامشمولهوایآلودگواشعهبایآلودگ
ماده به نیحق دارند مستند به ایو نه اشخاص خصوصیدامپزشکانسازموستیزطیمحسازمان،یپزشکآموزشودرمان

نامهنییآ16الزم به ذکر است ماده ). 193، 1394،يرینجات و دب: ك به.ر(مراجعه کنند ییجرم به مراجع قضاجهت اعالم
درداردحق] نهادمردم[سازمان«: کندیممقرررانیوزئتیه1384مصوب یردولتیغيهاسازمانتیفعالوسیتأسییاجرا

. »دینمادعوااقامهییقضامراجعدریحقوقویقیحقاشخاصهیعل،یعموممنافعازتیحمايبراوخوديهاتیفعالموضوع
حوزهدرکهیبه مناسبت جرائمتواندیمکند،تیفعالستیزطیمحنهیزمدريایردولتیغسازمانچنانچهماده،نیامطابق

وهیقالب و ش،هذامع. اقدام کندیینسبت به اقامه دعوا در مراجع قضایمنافع عموميو در راستادهدیمرخستیزطیمح
یو قضات الزامستینيعادنیاندازه قوانبهیدر نظام حقوقنامهنییآاعتبارچراکهاست،تأملمحلیحقنیچنشدهینیبشیپ

دریعنوانچهتحتیردولتیغيهاسازمانموردنیادرستینروشنکهنیاضمن. ندارندهانامهنییآيو اجرارشیبه پذ
،یکوشک(شود؟یمدادههاسازماننیبه ایشاکيتصور براحقوق قابلیتمامایآکنند؟یممشارکتيفریکیدادرسندیفرآ

1392:84.(
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).  60: 1394ی،خالق(کنند اعتراضصادرهآرايو یماتو به تصمکنند
بهنهادمردمهايسازمانضاعتراحقکیفريدادرسیآیینقانوناصالحقانون5ماده

ازرا»دلیلاقامهجهت«عبارتهمچنینومحیطیزیستقضایايدرصادرهآرايوتصمیمات
عرصهدرفعالنهادمردمهايسازماننقش66مادهازموارداینحذف. کندمیحذف66ماده

.دهدمیکاهشمحسوسیشکلبهماده،آنتصویباولیهفلسفهخالفبررامحیطیزیست

اصل توسعه پایدار. 4
محیط که محافظت از اينظریهقالبدرمیالدي،بیستمقرنآخرهايدههدرپایدارتوسعه

یدارتوسعه پا. شدیدارپدیجهانیاتدر ادبکندیمیقرا با هم تلفيو توسعه اقتصادزیست
قرار موردتوجهیقتضمطوربهیدبازیستمحیطبه مفهوم آن است که حفاظت از طرفازیک

محدود محیطیزیستهايسیاستاعمالوانتخاببهنسبتهاحق دولتکهطوريبهیرد؛بگ
طوربهیو اجتماعيآن را دارد که توسعه اقتصادياقتضایدارتوسعه پایگر،از طرف د. شود

زیستمحیطاصل حقوق ینا). (Fuentes, 2004: 8نشودمقیدمحیطییستکامل به مالحظات ز
.استگرفتهقرارشناساییموردالمللییناز اسناد بیاريدر بس

. دهندیرا شکل میدارمفهوم توسعه پایمبان»نسلیبینعدالتاصل«خصوصبهعدالت و اصل
هاينسلوحاضرنسلهايانسانسایرهمراهبههامفهوم است که انسانینایانگربنسلیبینعدالت 

بهپیشینهايرا از نسلینبدان معناست که ما زمینا. هستندینکره زمتزیسمحیط مالک یآت
). Beder, 2000: 1(یمبدهیلتحوآیندگانبه یمطلوبیتآن را با وضعیمو تعهد دارایمبردهارث

شدن متداولرا در یکه نقش شاخص1)براتلندیسیونکم(و توسعه زیستمحیطیجهانیسیونکم
کاربردبا،»مامشتركیندهآ«کرد، در گزارش خود موسوم به یفادر جهان اریدامفهوم توسعه پا

:کردیفتعرنسلیبینعدالتسیاقدرراپایدارتوسعهذیل،عبارت
برآوردندرآیندهنسلتواناییانداختن درخطررا بدون ینسل کنونیازهايکه نايتوسعه«

.2»کندتأمیناندازد،خطربهنیازهایشان
1. World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission).

کنوانسیون محافظت و استفاده 2ماده 5زیست و توسعه، بند یطمحراجع به 1992اصل سوم و چهارم در بیانیه ریو ك به.ر. 2
راجع به دسترسی به اطالعات، مشارکت آرهاس1988المللی، مقدمه کنوانسیون هاي بینهاي فرامرزي و دریاچهاز آب

راجع به تغییرات آب و 1992کنوانسیون 3ماده 1محیطی، بند ت در مسائل زیستگیري و دسترسی به عدالعمومی در تصمیم
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محیطحفاظت یاسالميجمهوردر«عبارتکاربردبااساسیقانونپنجاهماصلاولبخش
یفهداشته باشند وظيروبه رشدیاجتماعیاتحآندربعد هاينسلکه نسل امروز و زیست
یدارآن توسعه پاتبعبهو نسلیبیناصل عدالت یشروو پمترقیانهشکلبه،»گرددمییتلقیعموم

.کشور وارد کرده استیوقحقنظامبهرا 
باشد که ايگونهبهبایدگازونفتمنابعازبرداريبهرهواستحصالمزبور،اصلاساسبر

یقاًدقیندچار مخاطره نشوند و ایازهایشاننتأمینحفظ شود و آنان در یزنیندهآهايحقوق نسل
از منابع برداريبهرهکهشودمیحاصلزمانیمهماین. استمنطبقیدارتوسعه پایفبا تعر

.شودینتضمزیستمحیط رشدروبهحیاتنشود و زیستمحیط رفتن ینمنجر به از بیادشده

جبرانممنوعیت آلودگی و تخریب غیرقابل. 5
که توسعه نحويزیست بهاصل پنجاهم قانون اساسی پس از بیان لزوم حفاظت از محیط 

. کند که بیشترین ارتباط را با صنعت نفت و گاز داردبیان میپایدار را به همراه بیاورد، حکمی را
زیست یا تخریب هاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیطفعالیت«بر اساس این حکم

.»ستجبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع اغیرقابل
اشارهیبو تخرآلودگییعنیزیستمحیطبه یبآسیقمصادترینمهماصل پنجاهم به

ازمتعددي یفتعارها،آلودگیتنوعسبببه. کندیمیدادو ضرورت پینایفلذا تعر. دارد
تنها به ذکر عناصري از آن اکتفا هاآناز یکهر کهداردوجودالمللیینباسناددرآلودگی

ینسبت جامعیفتعرزیست،محیط يحفاظت و بهساز1353قانون9در مقابل ماده 1.نداکرده
یاپخش «را به زیستمحیط سازيآلودهماده،این. دهدیبه دست مآلودگیز مفهوم را ا

آذر12: تقدیمتاریخ(یرانامحیطییستزبه ذکر است، طرح ارزیابی الزم.هوایی، مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی و غیره
نیازهايکهايتوسعهازاستعبارت«: کندیمیفوجه تعرینبه ایدار، توسعه پا)1395مرداد3مجددطرحتاریخ، 1392

یدارتوسعه پا. سازدمیمرتفعنیازهایشان،کردنبرطرفبرايآیندهيهانسلهايتواناییانداختنخطربهبدونراکنونینسل
ها سبب دستیابی به باشد که توجه به آنزیست مییط و حفاظت محیعدالت اجتماعي،رشد اقتصادیسه جزء اصليدارا
.»گرددزیست و برابري اجتماعی مییطمحادي روبه رشد همراه و هماهنگ با تعادل و حفظ اقتص

یاز کشتآن هر نوع دفع وبر طبقکند آلودگی ذکر مییقاز مصادعنوان یکی تخلیه را به1973مارپلیونکنوانسمثاليبرا.1
را آلودگی کردنیخالیامنتشر ساختنژ کردن، ، ریختن، سرازیر کردن، نشت کردن، پمپارها کردنشامل یلیهر دلبه 

یمورود مستق: کندتعریف میگونهینادر مقابل کنوانسیون آلودگی هواي مرزي از راه دور آلودگی هوا را . کندمحسوب می
خطربهراانسانسالمتیکهشودمیمضرآثاربهمنجرکهباشدیانرژي به داخل هوا توسط انسان میامواد یرمستقیمغیا

یط از محکاربردهاي مجاز یگرو دیرفاهیلبه وسایدسترسو مانعرساندیمیبآسیستمو اکوسزنده به منابعاندازد،می
).100: 1392، يآبادقوام(شودمیزیست
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یایمیاییشیایزیکیفیفیتکه کیزانیبه مینزمیاخاك یاهوا یابه آب یمواد خارجیختنآم
یهآثار و ابنیاو یاهانگیاموجودات زنده و یرسایابه حال انسان آوریانطور زآن بهیولوژیکب

ییاجرانامهآیین1در ماده زیستمحیط یباما اصطالح تخر1.کندمیتعریف،»دهدییرشد تغبا
یاسالميجمهوریو فرهنگیاجتماعي،قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد104بند ج تبصره 

را در یستیو تنوع زیعت را برهم زنداست که تعادل طبیعیدر منابع طبییربه هرگونه تغیران،ا
استعامیواژه یبتخررسدمینظربهین،اباوجود2.استشدهتعریف قرار دهدخطر معرض

دگرگون کند در یشکل منفبهیابردهبینرا از یستیزیعیطبیتوضعکهرایتینوع فعالهرکه
امحایاطبیعیمنابعازغیراصولیاستفادهاحتراق،آلودگی،از یناشتواندمیوکهگیردیبر م
.باشدیرهو غاقتصاديمنافعکسبجهتبهاهآن

سؤال ینذکر شده است، ایببه دنبال واژه تخرجبرانغیرقابل وصف ینکهتوجه به ابا
پاسخ مثبت رسدمینظربهکند؟یمیداهم تسري پآلودگیوصف به یناآیاکهشودیمطرح م

و از آلودگیيبراطرفاز یکیاساسمقننوجود ندارد یلیباشد، چراکه دلیحپاسخ صح
چنینمقنناگروباشدگرفتهنظردریحکم متفاوتجبرانغیرقابلیبتخريبرایگرطرف د
طوربهيوکهازآنجاییو کردیمیینتعآلودگییتممنوعيرا براايآستانهداشت،راقصدي

دگیآلوبه جبرانغیرقابلمشخص نکرده است، اگر وصف آلودگیيبراايخاص آستانه
اصل موجببهبایستیمآلودگیمالزم با هر درجه از ياقتصادهايفعالیتنکند، مطلق يتسر
ضمن اصل یگفت مقنن اساسیدبالذا. باشدصحیحتواندینمیرتفسیناالبتهممنوع باشد که 50
را ممنوع زیستمحیطجبرانغیرقابل یبو هر نوع تخرجبرانغیرقابلآلودگیهر نوع 50

.استعالم کرده ا
محیطجبرانغیرقابل یبو تخرآلودگییتالزم است که از ممنوعیزنکته نینذکر االبته،

اعتقاد است که ینمفهوم مخالف گرفتن مستلزم ا. مفهوم مخالف گرفتتوانینمزیست
ممنوع نباشند؛کنندیوارد مجبرانغیرقابلخسارت زیستمحیط که به ياقتصادهايفعالیت

نون در قارفتهکاربه، در تعریف آلودگی، عبارت 1375کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 688ماده 2تبصره . 1
.الذکر را به عینه ذکر کرده استفوق

حفاظت و «: کندزیست است که مقرر مییط محقانون حفاظت و بهسازي 1، تعریف فوق مستفاد از ماده یادزاحتمالبه. 2
و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل یآلودگو پیشگیري و ممانعت از هر نوع زیستیطمحبهبود و بهسازي 

داخلی از وظائف سازمان يهاآبو آبزیان یجانوران وحشمربوط به اموریهکلشود، همچنین میزیستیطمحتناسب
.»استزیست یط مححفاظت 
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که بتوان ییآنجاتاباشد، اصله درخت5000مستلزم قطع ياقتصادیتفعالیکمثالً اگر انجام 
اصل پنجاه به یرتفس. ممنوع نباشدیتکاشت، آن فعالشدهقطعهايدرختجايبهدرخت 5000

استنباطمفهومتوانیاصوالً از مفهوم وصف نمینکهاول ا. مواجه استیرادبا دو ایرشکل اخ
واستمغایرمحورغایتوسیستماتیکتفسیررویکردباتفسیرقسمایناینکهدوم. کرد
و زیستمحیط را بدون مد نظر قرار دادن فلسفه حفاظت از یقسمت از قانون اساسیناتواننمی

).564: 1393ي،مشهد(نمود یرآن تفسیاساسهايارزش
مربوط به صنعت نفت و گاز بخش هايفعالیتینکهفوق و نظر به ایحاتتوجه به توضبا

یرکشور تأثزیستمحیط برقابل توجهیو به شکل دهندیمیلاز اقتصاد کشور را تشکیمهم
شماربهاساسیقانونپنجاهماصلدرمذکورحکمبارزمصداقرويهمینازوگذارندیم

و ياکتشاف، حفارهايیاتعملازجملهمربوط به صنعت نفت و گاز هايفعالیتیهکلآیند،می
محیطجبرانغیرقابل یبتخریاجبرانغیرقابلآلودگیکه منجر به یباالدستهايفعالیتیرسا

مرتبط با صنعت هايفعالیتدر مقابل، اصل مزبور در خصوص . باشندیشوند، ممنوع مزیست
یبتخریادگیآلوبه توانیدارند اما آن آثار را نمزیستمحیط بر ينفت و گاز که آثار

راهایتفعالینایحقوقیتوضعیدباینقوانیرکرد، ساکت است و سایفتوصجبرانغیرقابل 
.کنندمشخص

مطلوبزیستمحیط از منديبهره.6
آبان در،»یشمسيهجر1404در افق یرانایاسالميجمهورسالهبیست اندازچشم«سند

قرارتوسعهسالهپنجهايبرنامهتدوینيمبناپسزآناشد و ابالغيرهبرمقامتوسط 1382ماه 
به مسئله حفاظت از توجهقابل طوربهیگرعلل دیااختصار يسند به اقتضاینا. گرفته است

...از...اندازچشمیندر افق ایرانیايجامعه«که در یعبارت کلیننپرداخته و به ازیستمحیط 
.استکردهاکتفا،»بودهدخوامندمطلوب بهرهزیستمحیطو

آنشدنتلقیاهمیتکمموجباندازچشمسنددرشدهگرفتهکاربهعبارتگویییکل
از اهداف مندرج در یکیعنوانبهمطلوب، زیستمحیطاز منديبهرهتحققچراکهشود،نمی

یط محدهدفمنگسترده و هايیاستسيعوامل، مستلزم وضع و اجرایرسند، عالوه بر ساینا
گازونفتصنعتیعنیکشوراقتصاديبخشسازترینآلودهحالدرعینو ترینمهمبر زیستی
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.است

محیطیزیستاثرات ارزیابی.7
اثرات یابیاز اصل ارزصراحتبه1فرهنگیواجتماعیاقتصاديتوسعهسومبرنامهقانون

برنامه یناطبقبر. کندیمیالزامآن رايآمره انجام اجرایبحث کرده و با لحن2زیستیمحیط
مطالعاتانجاممرحلهدرواجراازپیشیدبایو خدماتیديبزرگ تولهايپروژهوهاطرحکلیه

و زیستمحیط حفاظت از یعاليشورایشنهادياساس ضوابط پبریابیمکانوسنجیامکان
برنامه توسعه سوم قانون. گیرندقرار3محیطیزیستاثراتیابیمورد ارزیرانوزیئتمصوبات ه

ي اصلی کشور هاچالش، برنامه 17/01/1379مصوب سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی،سالهپنجبرنامه قانون . 1
هاي کلی ابالغی از یاستسدر تدوین آن سعی بر آن بوده که وقرار داده است توجهموردمحیطی را یستزمشکالت ازجمله

.قرارگیردمورداستفادهربط در این برنامه يذسوي مقام رهبري و دانش کارشناسان 
2. Environmental Impact Assessment(EIA)

فرآینددرمحیطیزیستمالحظاتشودمیوجبمکهشودیدر نظر گرفته ميمثابه ابزاربهمحیطی یستزارزیابی اثرات 
تصمیممقاماتشودیاطالعات سبب میفیتبا باال بردن کیستیزیطاثرات محیابیارز. داشته باشندیمناسبیگاهجاگیريتصمیم
هايلیتفعامحیطیزیستآثاررساندنحداقلبهراستايدرفراواندقتبابازرگانیاقتصاديسیاسی،هايعرصهدرگیرنده

ارزیابی . زیست جلوگیري کنندیط محیباز تخریجهو درنتبخشندرا ارتقا ربطذيهايفعالیتریزيبرنامهبردارند،گاماقتصادي
جلوگیري از تخریب و منظوربهالمللی محیطی فرآیندي است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بینیستزاثرات 

Bastmereij(شود میگرفتهکاربهفرامرزيمحیطیزیستهايآلودگی and Koivurova, 2008: 1 .( ارزیابی اثرات
یک تعهد حقوقی مورد شناسایی قرار عنوانبهیج در حقوق داخلی کشورها تدربهمحیطی از دهه هفتاد میالدي به بعد یستز

و مقررات اکثر ینقواندرمرانی و اقتصاديهاي عمحیطی پیش از آغاز پروژهیستزامروزه تعهد به انجام ارزیابی اثرات . گرفت
و حقوق المللیبینمتعدداسنادرهگذرازمحیطییستاثرات زیابیاصل ارزیزنالمللبینحقوقدر. استشدهینهکشورها نهاد

؛ برنامه )»ج«19ماده (طبیعتیجهان1982منشور: ازاندعبارتمزبوراسنادینتراز مهمیبرخ. استیافتهتوسعه و قوامیعرف
ریو 1992اعالمیه 17؛ ماده 1987ژانویه 16محیطی مورخ زیست سازمان ملل متحد، اهداف و اصول ارزیابی اثرات زیستیط مح

راجع به ) فارس و ایرانیج خلکشورهاي عربی حاشیه (اي کویت منطقه1978کنوانسیون 11زیست و توسعه؛ ماده یط محراجع به 
1991حقوق دریاها؛ کنوانسیون 1982کنوانسیون 206زیست دریایی در مقابل آلودگی؛ ماده یط محت همکاري براي حفاظ

کنوانسیون آنتارتیک راجع به محافظت از 1991؛ و پروتکل )کنوانسیون اپسو(محیطی در ابعاد فرامرزي ارزیابی اثرات زیست
).Craik, 2008: 90-105: (ك به.ایر اسناد ربراي مطالعه بیشتر در زمینه اسناد نامبرده و س. زیستیط مح

اکنون در مجلس شوراي اسالمی در حال محیطی ایران که همطرح ارزیابی زیست» ث«بنددرمحیطی یستزارزیابی اثرات . 3
:بررسی است به وجه ذیل تعریف شده است

و هاقابلیتچهارچوبدراقتصاديوايتوسعههايیتفعالینرابطه هماهنگ بیممنظور تنظکه بههاییارزیابیکلیه«
شناسی زیست و خدمات بومیطمحناپذیر به پیشگیري از ورود صدمات جبرانهدفو باینسرزمیعیطبياستعدادها

.»پذیردآن صورت می) اکولوژي(
محیطارزیابی) 2(ن؛تواارزیابی) 1(مستقلعنوانپنجقالبدررامحیطییستزبند فوق پس از ارائه تعریف فوق، ارزیابی 

) ریسک(ارزیابی خطر ) 5(شناسی و ارزیابی خدمات و کاالهاي بوم) 4(اي؛ زیستی پروژهارزیابی محیط ) 3(زیستی راهبردي؛ 
.کندبندي کرده و تبیین میزیستی دستهمحیط 
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1.کندمیتلقیرا الزامیمذکور هايپروژهومجریانتوسطارزیابینتایجرعایت

تا یو فرهنگیاجتماعي،توسط قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادمتعاقباًالذکرفوقالزامات
يپردازعبارتیکبا آنازپسو 2شدهتمدید1388سالپایانتایعنیبرنامه چهارم دوره یانپا

کهتفاوتاینباداد؛ادامهخودحیاتبهقانون برنامه پنجم توسعه 192ماده قالبدریدجد
صنعتی،تولیدي،) بیشترونفر50(بزرگواحدهايبرايصرفاًراالزاماتایناخیرقانون

.داندمیالرعایهالزمزیربناییوخدماتیعمرانی،
انجاممشمولهايپروژهوهاطرح144479/458804مصوبهطی3تزیسمحیطعالیشوراي

سکوهايواسکلهومقیاسهردرگازونفتمیادین. استکردهتعیینرامحیطیزیستارزیابی
محیطیزیستهايارزیابیانجاملذا،. هستندهاپروژهوهاطرحاینازجملهمقیاسهردرنفتی

- پیشه،45880ت/214287مصوبهازجملهمربوطهاسناددررجمند5ضوابطومقرراتاساسبر

.باشدمیگازونفتصنایعباالدستیهايعملیاتکلیهشرط
قرارمورد توجهنیز6توسعهششمسالهپنجبرنامهقانوندرمحیطیزیستاثراتارزیابیاصل

برشدهموظفقانوناین38ماده»الف«بنداساسبراسالمیجمهوريدولت. استگرفته

. برنامه سوم توسعهقانون،105ماده . 1
.71ماده . 2
، اعضاي شوراي عالی حفاظت از )1371و اصالحی 1353مصوب (زیست یط محو بهسازي قانون حفاظت 2بر اساس ماده . 3

وزراي کشاورزي، کشور، صنایع، مسکن و شهرسازي، جهاد سازندگی، : اند ازجمهور عبارتیسرئزیست به ریاست یط مح
از چهار نفرزیست و یط مححفاظت از سازمان، رئیس وبودجهبرنامهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان 

جمهور براي مدت زیست و تصویب رئیسیط محاشخاص یا مقامات ذیصالح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت از 
.شوندمنصوب میسالهسه
.1390خرداد 29مورخ . 4
مقررات : گردندمیمحیط زیستی در حوزه صنعت نفت و گاز، بر اساس رهنمودهاي ذیل تنظیماثراتگزارش ارزیابی . 5

ي نفت ایران؛ استانداردهازیست قرار گرفته است؛ یط محزیست که مورد تصویب شوراي عالی حفاظت یط محسازمان 
زیست که مورد تصویب ایران قرار گرفته است؛ استانداردها و یط محاي المللی و منطقههاي بینها و کنوانسیونپروتکل

یفیت،کینهشرکت در زمیاستتوسعه؛ و سهايپروژهجهتمحیطیهاي زیستلیلمقتضیات بانک جهانی در مورد تح
هاي میدان نفتی، اسناد طراحی مهندسی، مطالعات گزارش مزبور بر مبناي تعدادي از بررسی. زیستیط و محیمنیبهداشت، ا

مطالعات : باشدشامل موارد ذیل میرسد و سال به انجام می2ماه تا 6شود که طی پایه و جلسات نظرسنجی عمومی تهیه می
یشناسبهداشت جامعه، آبياکولوژی،شناسو باستانیفرهنگیراثممحیطی میدان نفتی شامل مطالعات محیطی،یستزپایه 

ها؛ گزارش چهارچوب یند و بررسی محل عبور لولهزازیست، مدیریت مواد یطمحزیست اجتماعی، آلودگی یط محین،زم
مؤمنی (محیطی میدان نفتی؛ مشارکت مردمی و نظرسنجی؛ گزارش طراحی مهندسی توسعه میدان نفتی یستزارزیابی اثرات 

).144- 145: 1394راد، برخی، 
.1395اسفند 14مصوب . 6
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محیطیزیستاثراتارزیابیبرزیست،محیطپایداريمعیارهايوضوابطها،شاخصاساس
عمومینهادهايتعاونی،وخصوصیهايبخشواجراییهايدستگاهکلیهبزرگهايطرح

.باشدداشتهنظارتغیردولتی
وواحدها،13961تیر25مصوبپاكهوايقانوناساسبرکهداشتاشارهبایدنهایتاً

مشمولمقرراتوقوانینحسببرکهجدیدیافعالیتحالدرمتوسطوبزرگهايپروژه
ايلحظهبرخطپایشهايسامانهاندازيراهونصببهموظفباشند،میمحیطیزیستارزیابی

قانوناین. هستندزیستمحیطسازمانپایشمرکزبهروزآمداطالعاتارسالو) آنالین(
این،برعالوه2.استکردهمنوطتبصرهایناجرايبهرابرداريبهرههايپروانهتمدیدودورص

مستمرکنترلوپایشگیري،اندازهبرداري،نمونهبهمربوطامورانجامبرايمزبورواحدهايکلیه
متخصصکارگیريبهوزیستمحیط وبهداشتسالمت،واحدایجادبهمکلفهواآلودگی

یادشدهمقرراتازمتخلفینبرايرامحسوسیهايمجازاتقانوناین3.باشندمیزیستطمحی
4.استنمودهوضع

کهبودهاینپاكهوايقانوندرفوقمقرراتتصویبازگذارقانونهدفرسدمینظربه
واکتشافهايپروژهجملهازصنعتیبزرگواحدهايدرمحیطیزیستاثراتارزیابیلزوم

مجوزاخذازقبلبایستمیکهتشریفاتیالزاموشرطپیشیکصرفازگازونفتدینمیا
حقیقت. گرددتبدیلپروژهعمرطولکلدرحقوقیالزامیکبهپذیرد،انجامبهبرداريبهره
- زیستمجوزاخذرغمعلیایراندرتولیديواحدهايازتوجهیقابل تعدادکهاستاین

درواحدهااینشدنفهرست. دارندنمیمعمولخودهايآالیندهکاهشبراياقدامیمحیطی
جزبهراشدیديتبعاتمعمولطوربهنیززیستمحیط سازمانتوسطآالیندهصنایعشمار

. را نسخ کرده است1374/2/3هوا مصوب یاز آلودگيریانون نحوه جلوگققانون،نیا. 1
.11ماده3تبصره. 2
.16ماده1تبصره .3
ازیناشیآلودگزانیمنییتعويبردارنمونهيبراستیزطیمحسازمانمأمورانیبازرسانجامکهیکسان، 16مادهاساسبر. 4

ازیاسناد و مدارك و اطالعات موردنایممانعت کنند و یکارگاهی عموم،یخدمات،یمعدن،يدیتول،یصنعتمراکزتیفعال
درجهينقديجزاحداقلبهند،ینماارائهواقعخالفاطالعاتومداركواسنادایودنگذارنشانیااریاختدرراسازمان

. شوندیممحکومیاسالممجازاتقانون) 19(مادهموضوعچهاردرجهينقديجزاحداقلبهتکرارصورتدروهفت
ينقديجزابهرواقع،یغگزارشهارائصورتدرزینهمکارومعتمديهاشگاهیآزماماده،نیا2تبصرهاساسبرنیهمچن
.شوندیمازیامتلغوایق،یتعلتکرار،صورتدرومحکومیاسالممجازاتقانون) 19(مادهموضوعششدرجه
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صحیحاجرايدرحالیکهنداشت؛دنبالبه1مالیهايجریمهیاآالیندگیعوارضپرداخت
تصویببهدولتهیئتتوسطزوديبهبایدکهضیمقتهاينامهآیینطریقازفوقمقررات

وکردهشناساییرامتخلفصنایعآسانیبهزیستمحیط سازمانکهشدخواهدموجببرسد
برداريبهرههايپروانهابطالبرايالزماقداماتسازمان،آناخطارهايبهتوجهیبیصورتدر

.پذیردصورتمتخلفین

محیطیزیستبطضوابافنیمشخصاتتطبیق. 8
کاهشمنظوربهکشور یديتوليبرنامه توسعه سوم واحدهاقانون104ماده»ج«بنداساس بر

تطبیقبراياندموظفو منابع آب کشور یعیدر مورد منابع طباألخصبزیستمحیط آلودگی
تشویقمنظوربه2.اقدام کنندیو کاهش آلودگزیستمحیطضوابطباخودفنیمشخصات

برايواحدهایناتوسطشدهانجامهايهزینهماده اینادامه درگذارقانونتولیدي،حدهايوا
به ذکر است الزم. منظور کرده استیاتیمالقبولقابلهايینههزعنوانبهرا الزامایناجراي
) 1388(آن برنامه يدوره اجرايمزبور را تا انتهامقررهمدت اعتبار توسعهچهارم برنامهقانون 

قانون برنامه پنجم توسعه 192ماده » ج«مقرره در بند ینبرنامه چهارم، ایانبا پا3.کردیدتمد
.گنجانده شد

اعم یديتوليواحدهایهکل،4وزیرانهیئت مصوب » ج«بند ییاجرانامهییناساس مفاد آبر
يحامل انرژیاول محصیه،مواد اولهاآنکار یجهکه نتيکشاورزیعو صنایمعدنی،از صنعت
مقرر شدهمیزانبهراخودهايو پسابیصوتآلودگیهوا، آلودگییخروجبایستیاست، م

. شوندمیمالیهايمجازاتمشمولصورتاینغیردرودهندکاهشنامهآیینآنپیوستدر
و انسانسالمتبرايفوريخطريولیديواحد تیکیکه آلودگیدر صورتین،عالوه بر ا

تبصرهبهمستندراتولیديواحدآنفعالیتاجازه دارد زیستمحیطسازمانید،نمایجادایطحم
.سازدمتوقفزیستمحیطبهسازيوحفاظتقانون11ماده

.پژوهشاین 9ك به بخش .ر. 1
. قانون برنامه  سوم توسعه) ج(104ماده . 2
.71ماده . 3
27ه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، در قانون برنام104ماده » ج«نامه اجرایی بند آیین. 4

.تصویب و چند بار اصالح شده است1379اسفند 
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سازاصل پرداخت توسط آلوده.9
یزمناقشه برانگتواندمی1»سازآلودهتوسطپرداخت«زیستیمحیط حقوقیاصلدقیقتعریف

آلودگیاز یشگیريپهايهزینهبایستمیکنندگانآلودهکهاستایناصلییفهوم ابتدام. باشد
عمومبهکهخدماتوکاالهاقیمتدربایدهاینههزینکنند و ایرا تحت نظارت دولت درون

کرده یداو توسعه پییر؛ اما مفهوم اصل مزبور در طول زمان تغشوندمنظور شودمیارائهمردم
توجه کرد که یدالبته با2.بشودیزنمحیطیزیستخسارات يامل پرداخت غرامت برااست تا ش

محیطیزیستخساراتبرايمسئولیتمفهومبااخیرمفهومبهسازاصل پرداخت توسط آلوده
).Atapattu, 2006: 440(کردفرضدیگريمعادلرایکیتواننمیواستمتفاوت
مشخصاتتطبیقبهتولیديواحدهايالزامدنبالبهتوسعه،سومبرنامه104از ماده » ج«بند

مقررساز،آلودهتوسطپرداختاصلبهمستقیمتصریحبدونمحیطی،زیستضوابطباخودفنی
یها باعث آلودگآنهايیتو فعالیندنمايامر خوددارینکه از انجام اییاز واحدها«: داردمی

یزواریدرآمد عمومبهتناسب با خسارت وارده اخذ و میمهگردد، جریستزیط محیبو تخر
ینههززیستیط محيسازسالميهاطرحياجرايبرایبودجه سنواتیحتا در قالب لواگرددیم

يرا برایمقرراتتفصیلاشاره قرار گرفت، بهموردیشیندر بند پکهبند ینانامهیینآ. »شود
تحتپرداختقابلیمهجرمیزان. وضع کرده استآنینهاخذ جرائم و نحوه هزیچگونگ

ازايبر اساس مجموعهنامه،آییناینمطابقیدي،تولواحدهايغیرمجازآلودگیجریمهعنوان
خصوصدر (منطقهحساسیتمیزانآلودگی،یزانمی،آلودگیحجم خروجیلاز قبمعیارها

حسب (آلودگیمقداریا،)ائدمواد زیحصحیراز دفع غیناشیو آلودگهواآب،آلودگی
حجم خاك یا) صوتیآلودگیخصوصدر (محیطحساسیتضریبوتولیدزمان،)دسیبل

گونهوتعدادشده،قطعیاهیگگونهنوعوتعدادشده،یب تخریجابجا شده، مساحت اراض

1. The Polluter Pays Principle.
مقامات هر کشور باید تالش کنند «: ساز را با این عبارت تنقیح کردریو اصل پرداخت توسط آلوده1992اعالمیه 16اصل . 2

کننده زیست را با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مقدم شمارند و با توجه به این نکته که آلودهسازي محیط هاي سالمنهتا هزی
اصل پرداخت پسازآن.»هاي رفع آلودگی را تقبل کند، این مهم را به انجام رسانندزیست باید در حقیقت هزینهمحیط 

ها برخی از این اسناد که جمهوري اسالمی ایران نیز آن. قرار گرفته استتوجهموردللی المساز در اسناد متعدد بینتوسط آلوده
در برابر منابع ییایدرزیستیط محتیراجع به حماکویت قانون پروتکل : اند ازها پیوسته است عبارترا تصویب یا بدان

در برابر يمقابله و همکاری،آمادگلمللیابینکنوانسیون، )13ماده (1371اسفند 9ی مصوب مستقر در خشکیآلودگ
زیست دریاي خزر یط چهارچوب حفاظت از محیونکنوانس5، ماده )ك به مقدمه.ر(1376مرداد 29مصوب ینفتیآلودگ

).86: 1389لطفی، موالیی، ) (5بند ب ماده (1384خرداد 10مصوب 



98بهار، 62، شماره یکموبیستپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه236

1.شودمیمحاسبهشده،مساحت تاالب آلودهیارودخانهمسیرطولشده،تلفجانوران

دوره یانتوسط برنامه چهارم توسعه تا پاالذکرفوق104ماده»ج«بندبه ذکر است الزم
از یمهبه مسئله لزوم اخذ جریحطور صربرنامه توسعه پنجم بهقانون. شدیذآن برنامه تنفياجرا

در 2یندگیعوارض آالیعتوزیوهش192ماده باوجود این،کند،نمیاشارهسازآلودهيواحدها
3افزودهبر ارزشیاتقانون مال) 38(ماده » 1«تبصره » الف«موضوع بند آلودگیمناطق متأثر از 

آن قانون يدوره اجرايرا برا192مفاد ماده یزقانون برنامه توسعه ششم ن4.کندیرا، اصالح م
.کرده استیدتمد

صنعت نفت و فعال درهايشرکتازجملهیو صنعتیديتولهايشرکتیهکلیب،ترتبدین
پرواضح باوجود این،.شوندیممحیطیزیستهايجریمهمشمولتوسعههايبرنامهموجببهگاز 

مورد توجهیباالدستینو منسجم در قوانیحصرطوربهسازاست که اصل پرداخت توسط آلوده
اصل یندن اشینهو درج الزام به نهادیباالدستینقوانیشترتوجه بشک،بدون5.قرار نگرفته است

و یقانون جامع و اختصاصیکینموجبات تدوتواندمیکشور يشئون اقتصادیهدر کل
مقامسويازابالغی6زیستمحیط کلیهايسیاستابالغ . را فراهم کندربطذيهاينامهیینآ

.9تا 5مواد . 1
را زیستیط که استانداردها و ضوابط حفاظت از محستیزطیمحندهیآاليدیتوليواحدها«الذکر بر اساس تبصره فوق. 2

ينفت و واحدهايهاشگاهیپاالنیهمچن،زیستیط و اعالم سازمان حفاظت از محصیطبق تشخند،ینماینمتیرعا
فروش متیاز قدرصد 1افزوده مشمول پرداخت بر ارزشیاتو عوارض موضوع قانون مالیاتعالوه بر مالیمیپتروش

حساب شهرداري محل عوارض آالیندگی موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به...شوندیندگیعنوان عوارض آالبه
ینشود تا بیزوار) 39(ماده » 2«حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره استقرار واحدهاي تولیدي و در خارج از حریم شهرها به

.»دشویعهمان شهرستان توزهايیاريده
.1387اردیبهشت 17مصوب . 3
افزوده و وارض وصولی ارزشع«: را به این شکل اصالح کردالذکرتبصره فوققانون پنجم توسعه بخش اخیر 123ماده . 4

افزوده در هر شهرستان قانون مالیات بر ارزش) 38(ماده ) 1(و تبصره ) الف(عوارض آلودگی واحدهاي تولیدي موضوع بند 
.»...گرددهمان شهرستان توزیع میهايیاريو دههايعیت بین شهرداربه نسبت جم

يقانون هوا14بر اساس ماده . استافتهیطور پراکنده ادامه بهيعادنیدر قوانیطیمحستیزيهامهیجرینیبشیپالبته،. 5
فقط رهیو غیمعدن،يدیتول،یمراکز صنعتیرفع آلودگ- الف:ستیزطیمحسازمانصیتشخبهکهی، درصورت1396پاك 
مراکز مذکور سالمت ساکنان تیفعالکهیدرصورت- بایباشدریپذامکاندیاز خطوط تولیبخشایانتقال تمام قیاز طر

انتقالبهنسبتشودیمنییتعسامانتوسطکهیمهلتظرفاندموظفرانیمالکان و مدندازدیرا درخطر بیمناطق مسکون
واحدآنناخالصساالنهدرآمددرصدسهمعادلينقديجزاپرداختبهصورتنیاریغدرکهکننداقداممزبورواحد

. شوندیممحکوميدیتول
قانون اساسی، از 110، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اجراي اصل 1394آبان 26این سند در مورخ . 6

.گانه ابالغ شدسوي مقام رهبري به قواي سه
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محیطیزیستحسابرسینظامکندمیمقررکهآندهمبندخاصطوربهو1394آبان26رهبري
ملیهايحسابدر) احیاوآلودگیتخریب،(محیطیزیستهايهزینهوهاارزشلحاظبادبای

.شودمیمحسوبزمینهایندرمناسبیگامیابد،استقرارکشور

محیطی در توسعه منابع نفت و گازلزوم رعایت مقررات زیست. 10
باکردپیداه، اجازه قانون برنامه چهارم توسع14مادهموجببهیران،نفت ایشرکت مل

ینبا تأمهایدانو توسعه میاکتشافيدر آن ماده، نسبت به انعقاد قراردادهامندرجشروطرعایت
هر یطمتناسب با شرای،داخلیتصاحب صالحيهاشرکتیایخارجيهابا طرفیمنابع مال

است که ینا14ده شروط مذکور در ماازجمله. یداقدام نمایلذیطاصول و شرایتبا رعایدانم
انجاممحیطییستمقررات و مالحظات زیتبا رعاهامیدانو توسعه یاکتشافيانعقاد قراردادها

وزارت. یافتراهنیزتوسعهپنجمبرنامهدرمحیطییستزیارهايمعیتشرط لزوم رعا. پذیرد
هايیتلفعايبراشدهموظفتوسعهپنجم برنامهقانون 129ماده » ب«اساس بند برنفت

تابعه وزارت نفت و يهانفت و گاز توسط شرکتیداکتشاف، توسعه، استخراج و تول
بدون حق يبردارپروانه بهرهیانتی،صیدبا اتخاذ ضوابط تولیت،صاحب صالحيهاشرکت

توسعه ،اکتشافیاتصادر و بر اساس طرح مصوب، بر عملیدينسبت به نفت و گاز تولیتمالک
و یمنیـ ایسالمتیارهايمخزن و معیانتو صیدنظر مقدار تولالذکر ازفوقيهاشرکتیدو تول

.یدنظارت نمامحیطییستز
اکتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز آنگاه يدر قراردادهازیستیمحیط مقرراترعایتتعهد

ینظم عمومیقاز مصادیکیعنوانبهمحیطیزیستتعهداتکهگیردیجامه عمل به خود م
و یداخلیمانکاراننفت و گاز منعقده با پيقراردادهایهشود و در کلیتلقیرانایاسالميورجمه

.شونددرجقراردادهاآنجدانشدنیبخش عنوانبهنفت یطرف شرکت ملینفتیخارج
خود تحت عنوان 13/05/1395در مصوبه یرانایاسالميدولت جمهوروزیرانهیئت

موضوع توجه کرده ینبه ا،»نفت و گازیباالدستيقراردادهايلگوساختار و ای،عمومیطشرا«
ییو دارايمصوبه که به وزارت نفت و وزارت امور اقتصادینا3ماده » ح«بر اساس بند . است
شوندمینامه منعقد یبتصوینکه بر اساس اايینفتيقراردادهایشده است، تمامابالغ

مقررات و مالحظات یتو رعامحیطیزیستیابیالعات ارزمشتمل بر لزوم انجام مطبایستمی
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محیطیزیستمالحظات. باشندهاطرحيدر اجرایو اجتماعمحیطییستزی،بهداشتیمنی،ا
مثال مطابق يبرا. اندتوجه قرارگرفتهمورد1نفتینمونهقرارداددرنامهتصویباینمفادبامطابق

وملیربطيو مقررات ذینقوانیهموظف است با کلکاریمانپ«: قرارداد نمونه15-1با ماده 
بهداشتیواجتماعیامنیتی،ایمنی،محیطی،زیستهايارزیابیکلیهبارابطهدر ...المللیبین

و اجرا ینرا تدومحیطیزیستهايدستورالعملشدهموظفپیمانکارهمچنین. »...کندمتابعت
سطحی،هايهوا، حفظ آبآلودگیازجملهاز مسائل یعیوسیفطیددستورالعمل باینا. کند

در اطراف یزندگیفیتککاهشازپیشگیريپسماندها، یریتمدیرزمینی،زهايآبحفظ
هايعملیاتآثاررساندنحداقلبهاموال،واشخاصبهواردهخساراتجبرانتأسیسات،

وحش،حیات و یاهیمحافظت از پوشش گیمیایی،از نشت نفت و مواد شیشگیريپي،حفار
.برگیرددرفرهنگی راوباستانیآثارازمحافظت

آوري گازهاي همراهلزوم جمع. 11
دلیل. شودیهوا محسوب مآلودگیاز عوامل عمده یکیهمراه نفت يگازهاسوزاندن

یامصرف يبراگازهاي بوجود آمده رااست که یساتیعدم وجود تأسهمراه،گازسوزاندن
قانون برنامه پنجم توسعه 229ماده ). 566، 1393یروي،ش(اره به مخزن آماده کند دوبیقتزر

- الفمنظوربهیديتوليگازیعاناتدرصد از ارزش نفت خام و م10کرده بوده که بینییشپ
یعیگاز طبیدتولیشافزا- بگاز و یاآب یقتزریقاز طریاز مخازن نفتیانتیبرداشت ص

مشترك یادینمیرو سایپارس جنوبيگازیدانشده میزي ربرنامهيزهافايخصوص با اجرابه
عالوه بر کهينحوبهي،برداردر حال بهرهیادیندر حال سوختن ميگازهايآورو جمعيگاز
کشور و صادرات تعهد شده، یمصارف داخلی،نفتیادینبه میقتزريبرایگاز کافینتأم

توسعهقوانیندرشدهبینیپیشمشابهترتیباتوررهمقاینتصویبرغمیعل.شودینتضم
سوزاندههامشعلیقهمراه نفت کشورمان همچنان از طرياز گازهاتوجهیقابل بخش ،2پیشین

1. Iran Petroleum Contracts (IPC).
آوري گازهاي همراه اولویت در جمع... از طریق ... ایجاد رشد اقتصادي«: قسمت اول قانون برنامه توسعه» ب«بند 4بخش . 2

ي گازهاآوري طرح جمعازجمله... ها به دولت اجازه انجام برخی از طرح: 22تبصره » م«؛ بند مختلف فالت قارهیادیننفت م
: برنامه چهارم توسعه14ماده » د«؛ و بند آوري گازهاي همراه و تزریق در میدان درودطرح جمعو)آماك(بنگستان یههمراه ال

.»آوري گازهاي همراهو جمع...منظوربههاي مربوطه اجراي طرح
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یکردمعضل، در قانون برنامه ششم روینقرار دادن انظربا مدی،اسالميمجلس شورا. شوندمی
وکنترلمهار،آوري،جمعهايطرحیهزم کرده که کلرا اتخاذ کرده و دولت را مليتریانهمترق
فراخوان به بخش یقرا از طرینفتیادینمیهو مشعل در کلیدهمراه تولياز گازهابرداريبهره

مشعل يدرصد گازها90- 1400سال-برنامه ینایانکه تا پاايگونهبهیدمنتقل نمایردولتیغ
.شده باشدمهار و کنترل

یشنهادو پيگیرنتیجه
زمینهدرباالدستیاسنادمفاهیمواسنادرویکردگرفت،قرارمطالعه مقاله موردینآنچه در ا

اینکهعلیرغم. باشدمینفت و گاز صنعتمرتبط با هايفعالیتدر زیستمحیطاز یتحما
درزیستمحیط از یتحمایتدر خصوص رعایدر اسناد باالدستیاحکام مشخصوعبارات

يضعف و خألهاموارداست، در عمل شدهبینییشاز نفت پيبرداراکتشاف و بهرهیندفرآ
یعدر توزیضرفع تبعمحیطیزیستبعدبهاینکهازجملهشود،یممشاهدهيمتعددیقانون

از یتوجه نشده است و برخیکافطوربهنفت و گاز یاز صنعت باالدستیناشهايعادالنه ثروت
مناسب و متناسب با امکانات در یراتخاذ تدابلزوم(یاطیمانند اصل احتمحیطییستاصول ز

و مشارکت که رسانیو اصل اطالع) محیطییستاز مخاطرات زیشگیريپمنظوربهیاراخت
در هاآندر نظر گرفته شده و مفاد یاصول مسلم حقوقعنوانبهاز کشورها یاريامروزه در بس

عالوه. اندقرارگرفتهمهريبیواغماضموردماحقوقینظامدرشود،یعمل به اجرا گذاشته م
توسعهنحويبهبایستمیقضایینظامهمچنینکشورمانباالدستیاسنادرسدمینظربهاین،بر

عنوانبهبلکهجرمکنندهاعالمعنوانبهفقطنهبتوانند،حقوقیوحقیقیاشخاصکهکندپیدا
برايگرفتهصورتمثبتاقداماتازفارغهمچنین،. کننددعويطرحزان،ساآلودهعلیهشاکی،

منظوربهقانون جامع یکتصویبرسدمینظربهساز،آلودهصنعتیواحدهايازخسارتاخذ
ياقتصادهايبخشیهساختن آن در کلینهو نهادسازاصل پرداخت توسط آلودهیرفراگياجرا

دنبالبهراهایندهکاهش آالطرفازیکت نفت و گاز صنعیباالدستبخشازجملهکشور 
یارصورت گرفته در اختهايتخریبترمیمجهتبهرامناسبیمالیمنابعدیگرطرفازوبیاورد

،نگهبانيتوسط شورایاصل پنجاهم قانون اساسیرالزم به ذکر است تفس. دولت قرار بدهد
سایرواخیرهدفتحققمقدماتوشدهیطیمحزیستمسئولیتیمبانیحموجب تنقتواندمی
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یگیريپمنظوربهالزم هايتالششودمیپیشنهادنهایتاً. نمایدفراهمرامحیطیزیستاهداف
آمده و قانون عملبهیاسالميتوسط مجلس شورامحیطییستاثرات زیابیطرح ارزیبتصو

ترینمهمجملهازبا نفت که همراهيو مهار گازهاآوريجمعیدهسازمانيبرایزنیگريد
ینچنیبتصویابرسد، یببه تصوگذارقانونتوسط شود،میمحسوبمحیطییستمعضالت ز

.بگیردقرارتأکیدمورددیگرباالدستیاسنادونظامکلیهايیاستدر سیقانون
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