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 چکیده
افذوون از  روز ةاسذتفاد همچنذین   هذای نذنات نفذت و  ذاز در جهذان و      ناشذی از فاالیذت  ناپذذیر   جبران های در پی تخریب

و  هذا  دولذت ، سذبب شذده اسذت    هذا  و سالمت انسان زیست  محیط ةحوزای را در  فسیلی که مخاطرات  سترده یها سوخت
ایذران یکذی از   بذا توجذه بذه اینکذه      .انذد  محیطذی برممذده   یی برای مقابله با این چالش زیستدنبال راهکارها بهجهانی  ۀجاما

پیشذگیرانه را   ۀمطالا ،تدابیر غیرکیفری  ونه ایننجی س امکاناست، کشورهای مهم استخراج و استحصال منابع هیدروکربنی 
توانذد   پذاییش ایذن منذابع مذی     استحصال و اسذتخراج و  ۀزمینقواعد علمی در  نکردن . مراعاتسازد ای می واجد جایگاه ویژه
بذا   در ایذن محذیط را   مختلذ   موجذودات  نو همچنذی  محذیط زیسذت   و کذرده ملذوده  خاکی، مبی و هوایی را  محیط زیست

از قبیذ  ملذود ی هذوا، مشذکالت تنفسذی، تخریذب و        وقوع برخی مثار مخرب .کندمواجه  یناپذیر های عظیم جبران چالش
ماضذ   ، جنذوب کشذور   و دارای منذابع  ذازی   وخیذ  نفذت  منذاطق  ژهیذ و بذه  جاهذا  در برخی از ملود ی محیط زیست و غیره

قواعذد   نکردن توان در رعایت را می نفتی و  ازیسازی  مخاطرات ناشی از ملوده  ونه اینوقوع  انلی دیی  .است یریانکارناپذ
راهبردهای کاهنذده   نبود و ریتدب سوء و همچنین علمی نسبت به تولید و پاییش و استفاده از منابع هیدروکربنی نفت و  از

 مقالذه ایذن   اساسی سؤال رو از این طرح دارند.غیرکیفری قابلیت  ۀمقابلست که راهکار من در دان ها فاالیتاین  ةکنند کنترلو 
وجذود دارد   در ننات نفت و  از یطیمح ستیزکیفری برای پیشگیری و مقابله با مخاطرات من است که چه راهکارهای غیر

هذای   موظذ  سذاختن فاالیذت   رسذد کذه    بذه نظذر مذی    چیست؟ محیط زیستبر پیشگیری از تخریب  او تأثیر این راهکاره
 در نذورت  مجوزهذا  لغذو ها و  ت فاالیتنظارت مکرر بر سالماستحصال منابع نفتی و  ازی به رعایت استانداردها و همچنین 

بذا توجذه بذه منکذه اسذاب تذدابیر        عذالوه  باشذد. بذه   داشتهبر کاهش مخاطرات  زیادیتأثیر  تواند یمها  عدول از دستورالام 
 در راسذتای  نهاد مردم های فاالیت مشارکتی سازمانتوان با تقویت  می ،از وقوع استنترل و نظارت قب  کیفری تأثیر بر کرغی

زیانبار  اثرات  ذشته ۀدر عین تلفیق مطالابر این مبنا دانش مخاطرات  .کرددوچندان راهکارهای غیرکیفری اقدام  اثربخشی
 یتذر  یکاربرد  ۀجنببه تدابیر غیرکیفری های ننات نفت و  از  از فاالیت ناشیمملو از مخاطرات  ةمیندو همچنین توجه به 

و همچنذین شذهرهای محذ      ویذ خ نفذت شهرهای  یها دادستانرسد که تقویت عملکرد  به نظر میدید اه از این بخشد.  می
دانش مخاطرات محیطی حوزة متخصص در مستمر و استفاده از نظر کارشناسان  یها نظارتبا محوریت  ها شگاهیپایفاالیت 
 .خواهد داشتاز مخرب ننات استحصال نفت و   هایدر کاهش اثر زیادیتأثیر 

 مخاطرات. ،ننات نفت و  از، محیط زیست ،غیرکیفری ۀپیشگیری و مقابل :کلیدی یها واژه
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 مقدمه

حفاظذت از   در زمینۀ توان یممحور در دانش مخاطرات عاملی است که به موجب من  مخاطرهتفکر 

مبذادان   ،اهواز یها دادستان ۀپیشگیرانتوان به فاالیت  مثال می عنوان به .[81، 86] کردمینده اقدام 

مستقر در این شهرها اشذاره کذرد.    یها شگاهیپایکاهش ملود ی هوای ناشی از  زمینۀو عسلویه در 

توجیه ایذن اقذدام    وانعن بهسالمت شهروندان  ةدکنندیتهدو  یطیمح ستیز هایدلی  این اقدام اثر

مهمذی چذون استحصذال     ةحذوز در  با توجه به جایگاه ایذران  بر این اساب، قضایی بیان شده است.

 یهذا  تیفاالمحیط زیست در برابر چنین  سالمت انسان و قربانی نشدن با هدفمقابله ، نفت و  از

ننات نفذت و  ذاز از همذان روزهذای نخسذتین پیذدایش        .دارد چشمگیری اهمیت یا انهیسودجو

متاددی بر جوامع طبیاذی و انسذانی بذوده اسذت. در مراحذ        یطیمح ستیز هایدارای ابااد و اثر

شناسذی،   برداری، زمذین  سازی، نقشه برداری، انتقال، ذخیره مختل  اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره

های نفتذی و   وردهاپاییش، توزیع، نادرات و واردات فرتأسیسات، تصفیه و  ۀتوساحفاری، احداث و 

افذوایش انذواع   به تأثیر مذواد و محصذویت نفتذی بذر ایجذاد و       توان یمدر نهایت مصرف نفت و  از 

. نشت و سرازیری روزانه هواران لیتر نفذت در  [84] کرداشاره  یطیمح ستیز و مشکالت ها یملود 

نفذت و  ذاز،    یهذا  لولذه ناشذی از عبذور    یهذا  یکذاربر  رییذ تغو ، تخریب اراضی ها انوبیاقدریاها و 

، تنهذا بخشذی از   خودروهااز ناشی  یها یملود و انفجار سکوها،  یاز حفارمتادد ناشی  یها یملود 

تذدابیر   یریکذار   بذه مسذتلوم   موضوعاین  هاست.کربنرومخاطرات و عوارض منفی استفاده از هید

زیذرا   ،منهاسذت تحقذق   جلذو یری از  درنددکیفری با انطالح پیشگیری  مختلفی است که حقوق

نفت و  ذاز،  ذاه در قالذب جرایمذی چذون       ننات مرتبط با یها تیفاالمخاطرات مختل  ناشی از 

بحذ    ،خانذی ندارنذد، از ایذن حیذ      ۀمجرمانذ و  اه عنذوان   رندی  یمتخریب محیط زیست قرار 

واجذد   یطذ یمح سذت یزمصادیقی از انحرافات  عنوان بهجرم و خواه  عنوان بهپیشگیری از منها، خواه 

 یکیاکولذو  جانبی  هایبدون اثر  اه چیهبرداری از مخازن نفت و  از  البته بهره است. مهمیجایگاه 

سذوزی و   هذای اطذراف، متذش    ، مسیب رساندن به زمینکننده ملودهنورت نگرفته است؛ نشت مواد 

اند. مواردی چون تباات و پیامدهای اجتماعی ناشی  مشاهده شده در نقاط مختل  وهوا مبملود ی 

 کذرده ن را به خود جلذب  ویسئو م کارشناساندر مناطق دورافتاده، توجه  ژهیو بهها  از اجرای پرو ه

برای حفاظت از محیط زیسذت دسذت    کهاست. ننات نفت و  از جهان مدت زمان طوینی است 

تذوان   همواره مذی  کهاست؛ اما باید توجه داشت  ممده نائ  وینشده و به نتایج درخور توجهی  کاربه 

فاالیت مرتبط بذا نذنات نفذت و  ذاز نیذو خذود        ی سترد  .بیشتری دست یافت یها شرفتیپبه 

چنانچذذه در رونذذد  .هاسذذت تیذذفاال سذذترد ی مثذذار مخذذرب و مخذذاطرات ناشذذی از ایذذن حذذاکی از 
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بذا ایذن    بایدیا نادیده  رفته شوند، شده نقض  یطیمح ستیزننات نفت و  از قوانین  یها تیفاال

کیفری باشند، حقوق کیفری  یها پاسخبه نقض  قوانین نباید  ها پاسخ ۀهمافاال مقابله شود. الواماً 

در اثر تغییرات و مزمون و خطاها در  ذر زمان به این مسیر دست یافته است که پیشگیری بهتر از 

با توجه به این مثذار و  سذترش    کیفری داد.غیر یها پاسختوان به برخی از اعمال  درمان است و می

در جریذان   یطیمح ستیزمرتبط با ننات نفت و  از و نیو ضرورت توجه به مالحظات  یها تیفاال

قوانین، مقررات و استانداردهای متنوع و متاددی به تصذویب رسذیده اسذت.     زمینهدر این  ،توساه

رایج مذدیریت سذالمت،    یها نظاممنابع انر ی از  دیگرمرتبط با نفت و  از و  یها شرکتامروزه در 

نفذت و  ذاز    یها پرو هاجرای  یطیمح ستیز مثاراچ اب ای(  و نیو ارزیابی ) ستیزایمنی و محیط 

بهذره   یطیمح ستیز )ای می ای( و رعایت استانداردهای ایوو برای اجرا و مدیریت قوانین و مقررات

غیرکیفری با مخاطرات ناشی از رفتارهای میینده محذیط   ۀمقابلدر این مقاله امکان . شود یم رفته 

هذایی در جهذان    نامذه  در این زمینذه مااهذدات و توافذق    .شود میزیست ناشی از نفت و  از بررسی 

اسذتفاده از  ( با هدف حذف یا کاهش تولید و 8333استکهلم ) ةمااهد از: اند عبارتموجود است که 

بذه   833۱)ایران در سال   اُزُن ۀییدر خصوص حفظ   (8311وین ) ةمااهد؛ های ملی پایدار میینده

 833۱وین )ایران در سذال   ةمااهد(  متمم و مکم  8313مونترال ) ةمااهد؛ این مااهده پیوست(

المللذی   بین ةمااهد؛ (8313و فرامرزی ملود ی هوا ) دوربردانتقال  ةمااهد؛ به این مااهده پیوست(

؛ 8انذالح شذد(   8313ه بذا پروتکذ  سذال    کذ  8339ها )مارپ   پیشگیری از ملود ی ناشی از کشتی

 رفتذه از دفذع پسذماند و دیگذر مذواد زایذد، بذا عنذوان          نشأتپیشگیری از ملود ی دریایی  ةمااهد

 ةمااهد ،من ملحق شد( بههجری  8931/ میالدی 8336)ایران در سال   (8333کنوانسیون لندن )

 در پذی منجا که در این تحقیذق مؤلفذان    از .به تصویب کشورهای عضو رسید( 8313در سال  بازل )

در  یطذ یمح سذت یز ةمیینذد بررسی راهکارهای غیرکیفری مقابله با مخاطرات ناشذی از رفتارهذای   

تذدابیر   .3 ؛تذدابیر اجتمذاعی   .8تدوین شده اسذت:   سه قسمتحوزه نفت و  از هستند، تحقیق در 

 یطذ یمح ستیزمقابله با مخاطرات ناشی از نقض مقررات  وضای برای سوم به تدابیرومحور م نظارت

   ننات نفت و  از. یها تیفاالرویکرد جبرانی در . 9 ؛نفت و  از ةحوزدر 

 تحقیق یشناس روش

ای از قبی  کتذاب، مقالذه،    تونیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه نورت بهاین تحقیق 

 اسذت.   رفتهانجام منابع ماتبر  دیگرارشد و  کارشناسی های نامه دکتری و پایان ةدورهای  رساله

                                           
1. International Convention on Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 
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از  مطالاات میدانی و بررسی ممارهای موجود در این زمینه نیسذتند.  در پیبنابراین نویسند ان 

های  کنون در مقایت و منابع علمی موجود مخاطرات ناشی از ملود یظر به اینکه تاطرف دیگر ن

با استناد حاضر  ۀمقال، نشدهبررسی و تحلی   در حوزه نفت و  از از منظر حقوقی یطیمح ستیز

در کذاهش   مذؤثر راهکارهذای  های مربوط به نفت و  ذاز بذه    المللی حاکم بر فاالیت به اسناد بین

 است.پرداخته  ها انسانسالمت برای  هایو خطر سازی محیط زیست ملودهاز مخاطرات ناشی 

 نفت و گاز  ۀحوزدر  یطیمح ستیزتدابیر اجتماعی مقابله با مخاطرات  -

وجذود   بذا است که اشذخاص   یا  ونه بهفرهنگ اجتماعی  یارتقا در پی [8] یاجتماعپیشگیری 

ورزنذد و نذوعی    از ارتکاب جذرم اسذتنکاف مذی    یضداجتماعهای ارتکاب جرم یا رفتارهای  زمینه

حالذت   بهترینشود.  در قبال ارتکاب رفتارهای مجرمانه در اعضای جاماه ایجاد می 8یخودکنترل

کنند همین حالت است. بذر ایذن    اجتماعی که در من اعضای جاماه از ارتکاب جرم استنکاف می

در  یساز فرهنگمسئول ایجاد فرهنگ حمایت از محیط زیست مسئول  عنوان به ها دولتاساب 

تذا جذایی کذه ا ذر در      اقدامات یزم را انجام دهنذد  یم اهی عموم ارتقایبا  بایدو  اند زمینهاین 

استحصال نفت و  از تخلفی نورت  رفذت افذراد خذود را موظذ  بذه جلذو یری یذا         یها مکان

 طذور  بذه  یسذاز  فرهنگهمچنین در نورتی که این  .ندهای مربوط بدان  وارش تخل  به سازمان

و اخذالق و   ورزنذد  مذی نیو از چنین رفتارهایی اجتنذاب   کنند ان استخراج ، سترده نورت  یرد

 یطذ یمح سذت یزهذای   در عم ، پیشگیری از ملذود ی  کنند. وجدان خود را در یر این مطلب می

هذای   هوینذه  چراکذه ، کنذد کننذده کمذ     هذای ملذوده   به مسائ  مالی کارخانه یا  ونه بهتواند  می

هوینذه کذردن    یجذا  بذه بنذابراین   ؛های جبران خسارت کمتر است پیشگیری از ملود ی از هوینه

 .[1]برای پیشگیری از ملود ی هوینه کنند  ها شرکتبرای جبران خسارت بهتر است 

نذاممکن اسذت.    ییها بیمساحتمالی چنین  هایدر بسیاری از موارد پیشگیری از تمام خطر

 ةاجذاز حفاظت از محیط زیست و حقوق دیگران ممکن است ضذمن   منظور بهدر چنین مواردی 

کذاهش  « به حداق  ممکن عملی»خطرناک، تدابیری اتخاذ شود تا خطر  یها تیفاال دادن انجام

 هذر فذرد  و  شذده منجذر  تواند در جاماه به مشارکت اجتمذاعی   اجتماعی می یریشگیپ [6] .یابد

کذه هذر فذردی در قبذال      یا  ونه به، شود مسئول تلقیفظ محیط زیست در افراد جاماه ح برای

من واکنش نشذان   در برابرتخریب محیط زیست خود را مسئول بداند و  ۀزمینخطای دیگری در 

خذواهیم بذود و    ییهذا  شرفتیپدر این زمینه شاهد  چشمگیریتا حد  بسا چه نورت . در ایندهد

                                           
1. self-controlling 
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بذه برخذی از    در اینجذا  اعمال منان در امان نخواهنذد بذود.   برافراد عادی  نظارت دلی  بهخاطیان 

 شود. مقابله با مخاطرات مربوط اشاره می ةحوزتدابیر پیشگیری اجتماعی در  در زمینۀاقدامات 

 نفت و گاز ۀحوزدر  یطیمح ستیزمقابله با مخاطرات  در زمینۀفعالیت سازی  فرهنگ

همذدیگر تذأثیر بسذوایی در پیشذگیری از رفتارهذای       به ش افرادو نگر یافکار عمومامروزه تأثیر 

سذازی   دست به فرهنذگ  ،تغییر نگرش خواستار جوامعِ کهناقض حقوق دارد، بنابراین بهتر است 

نیذو   ربذط  یذبذه مراجذع    ،ناند تا افراد ضمن برخذورد بذا ناقضذ   نبو یطیمح ستیزهای  در زمینه

 ویذ مم مخذاطره در پیشذگیری از اقذدامات غیرقذانونی و     ها دولت. در چنین شرایطی دهند وارش 

 .کذرد د نذ خواهبرخورد با خاطیان  یتر مناسبو با عملکرد  نخواهند بودبرای محیط زیست تنها 

جماذی، فضذای    یهذا  رسذانه  . یذرد  نورت مذی  یساز فرهنگباوری و  این امر نیو از طریق فاال

و  یسذاز  فرهنذگ  ۀتذوان در زمینذ   مذی هذایی هسذتند کذه     مجازی، تبلیغذات خیابذانی و ... روش  

پیشذگیری از نقذض    زمینذۀ در  فاذال  یردولتیغ یها سازماندر حقیقت  کار  رفت. بهباوری  فاال

  ونذه  نیذ افاالیذت  رغذم   البتذه علذی   . رفته از همین رویکرد هستند نشأت ،یطیمح ستیزقواعد 

البتذه   ؛افراد جاماه نهادینه شود ت  ت در  باید یطیمح ستیزبرخورد با نقض قواعد  ،ها سازمان

رود کذه در جهذت    بسیار مؤثرنذد و انتظذار مذی    یساز فرهنگ ۀن محیط زیست نیو در زمینفاای

های مذکور بذا درج مقذایت    برای مثال سازمان مموزش به دیگران اقدامات یزم را نورت دهند.

ر ممذار و ارقذام در    ونا ون علمی در خصوص ماضالت محیط زیست در نشریات خود یذا انتشذا  

 .[1] هستند خود در خدمت پیشگیری از تخریب و ملود ی از محیط  زیست یها  وارش

یکذی از راهکارهذای مهذم     یطذ یمح ستیزوی ادر دع یردولتیغهای  تردید تقویت سازمان بی

و شناسایی حق طرح دعوی به مقررات داخلذی   ها سازمانح  این مشک  خواهد بود. اقبال این 

از  محذیط زیسذت  ز المللی مانند کنوانسیون حمایت ا بلکه در باضی از اسناد بین ،محدود نیست

ی هذا  ایذن کنوانسذیون بذه  ذروه     88 ةاسذت. مذاد   هبه من توجذه شذد  نیو  8یفریحقوق کطریق 

نفع برای طرح دعاوی  ذی عنوان بهمحیطی  های غیردولتی زیست ز جمله سازمانمحیطی ا زیست

ها و قانونگذاران  حکومت 38، دستور کار زمینهمحیطی، سمت اعطا کرده است. در همین  زیست

 هسذتند که غیرقانونی  محیط زیستو جبران اقدامات اثر ذار بر را برای تضمین غرامت حقوقی 

این مطلذب از   خواند. های قضایی و اداری فرا می کنند، به ایجاد میین یا حقوق قانونی را نقض می

نفت و  از در نهایذت از   ةحوزفاال در  یها شرکتاین جهت دارای اهمیت است که  ردانند ان 

 زیانبذار اقذداماتی   محذیط زیسذت  تخریذب   ۀزمیناد هستند که در و این افر اند تشکی  شدهافراد 

                                           
1. convention on the protection of the Environment Through Criminal Law 
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ذ طبیاذت و اتخذا  خود بذا   ۀرابطبرخی از جوامع از جمله هند به دنبال بازسازی  دهند. انجام می

محیطی و ارتقذای تنذوع زیسذتی هسذتند. بنذابراین تنهذا در        پایداری زیست برایتدابیر مناسب 

ممذاج   هذا  انسذان تواننذد مسذئول شذناخته شذوند.      مذی  هذا  انسانهای بسیار نادری است که  فرض

مثذال علذم بذه ضذررهای      عنذوان  بذه محیطذی هسذتند.    زیسذت  میجذرا  در قبال یریپذ تیمسئول

طی در اقتصادهای مبتنی بر نفت و استفاده از وسای  نقلیه ممکن است ایذن نظذر را   محی زیست

کنذد. در پرتذو ایذن نظریذه،      مذی  محذیط زیسذت  شد که راننده ضرری را متوجذه  در پی داشته با

و باید در قبال رفتارهای مخرب خود پاسخگو باشند. با وجذود ایذن، چنانچذه     اند مسئول ها انسان

متفذاوتی   انذداز  چشذم ات قدرت را در این قلمذرو مذدنظر قذرار دهذیم، بذه      تولید و مناسب ۀچرخ

 ۀشناسذان  جاماذه هذای   تذوان پرسذش   هذا مذی   رسیم. در خصوص مشک  ملود ی توسط راننده می

سذازی   عمذومی، خصونذی   ونق  حم  های زیرساختبارة قرار داد؛ سؤایتی در مدنظرتری را  مهم

هذا و چگذونگی اثر ذذاری ایذن      هذای بسذیار سذاخت بور ذراه     عمومی، هوینذه  ونق  حم  ۀسامان

ب تصذمیمات  انتخذاب وسذای  شخصذی بازتذا     رو نیذ اها بر رانند ان وسای  شخصذی. از   شاخص

هذای   و سیاسذت  محذیط زیسذت  رچقدر تأکیذد جاماذه بذر کیفیذت     هسیاسی و اجتماعی است. 

تذأثیر من بذر رفتذار کارکنذان و اجتمذاع       ساز بیشتر باشذد،  بر کنترل پسماندهای ملوده ها شرکت

ای قابذ    های نرم و مقابله ها شام  تدابیر و رویه وسیای از فاالیت دامنۀ .[89]بیشتر خواهد بود 

فرهنگ مقابله با نقذض   در پیمحیطی ما  باوری زیست فاالدر حقیقت در  .[3هستند ]شناسایی 

هذای   راد ی  جاماذه جذدا از فاالیذت   ت  اف محیطی در ننات نفت و  از در ت  مقررات زیست

 .مجرمانذه تلقذی شذود    هذا  دولذت ممکن است از جانذب   ها تیفاالبرخی از این  سازمانی هستیم.

 یهذا  سذازمان  اغلذب  یرنذد و در   انفرادی نورت نمی نورت به طور مامول بهها  فاالیت  ونه نیا

بذردن رفتارهذای مخذرب     سذؤال یذر  در ز هذا  سذازمان   ونذه  نیذ ا . یرنذد  نذورت مذی   نهذاد  مردم

و در نهایت  دارندنقش بسیار مهمی  ها دولتبورگ و حتی  یها شرکتنفت و  از محیطی  زیست

نقذض قواعذد   بذا  . به مذرور زمذان و   شودمنجر به انالحاتی نیو  ها سازمانامکان دارد نظارت این 

برخذی از ایذن    .نیو افووده شده است ها سازمانبر تاداد این  در ننات نفت و  از محیطی زیست

 کنند. تخصصی کار می طور به ها سازمان

نفت  ۀحوزدر  یطیمح ستیزدر مقابله با نقض مقررات  یردولتیغهای  سازمانتقویت مشارکت 

 و گاز

که توسط دولذت بذه ثبذت نرسذیده اسذت یذا       شود   فته می یبه سازمان ( (NGOنهاد مردم  سازمان

بیذان   یطذ یمح ستیزباوری  در خصوص فاال شتریپمنچه  .[1]کنند  اداره نمی من را روهی دولتی 
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ن محذیط زیسذت در نذنات    ابرخورد با ناقض  اهی .استفردی  نورت بهسازی  فرهنگ بارةشد در

نذورت   یردولتذ یغ یهذا  سذازمان فردی است و زمانی هم امکان دارد از طریق  نورت بهنفت و  از 

متاددی در پی توجه بشر بذه محذیط زیسذت در ایذن زمینذه       یردولتیغ یها سازمانامروزه   یرد.

حفذظ و   ۀزمینذ حمایتی از محیط زیست و بذرانگیختن اخذالق در    ۀروحیکنند، تشویق  فاالیت می

 د.شو احساب مسئولیت در قبال من می سبب ایجاد، ها انساننگهداری از محیط پیرامون 

و  اسذت الملذ  محذیط زیسذت     ینحقذوق بذ   ةشد شناختهترین انول  ان  پیشگیری یکی از مهم

 8333ریذو   ۀاعالمیذ »نریح در  طور به. این ان  شود یمدر این حوزه تلقی  8«طالیی ةقاعد» عنوان به

 33است؛ تحقق این ان  در راسذتای اجذرای فصذ      شده ینیب شیپ« در مورد محیط زیست و توساه

است. این دستور کار بذه نقذش بذازیگران     یردولتیغهای  دهی به سازمان نقش، مستلوم 38دستور کار 

بنذدی   هذا طبقذه   کلی این بذازیگران بذه دو قسذم افذراد و مجذامع و  ذروه       طور بهاجتماعی توجه دارد؛ 

دانشمندان از جمله اشخاص حقیقذی هسذتند کذه در    و شوند. زنان، جوانان، افراد بومی، کشاورزان  می

حذالی کذه مجذامع محلذی، سذندیکاها و       درانذد؛   حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار  رفته ةحوز

برای منها لحاظ شده است. تأمذ  در   ییها نقشکه  اند  روهیهای غیردولتی از جمله بازیگران  سازمان

، ایذن بذازیگران بذه دو  ذروه بذورگ اشذخاص       نکذه یااین بازیگران  ویای چند واقایت است؛ نخسذت  

هیت غیردولتی بذودن اشذتراک دارنذد و سذرانجام     شوند، دیگر منکه در ما حقیقی و حقوقی تقسیم می

 .[38] در نیانت از محیط زیست، اشتراک هدف دارند میرمستقیغمستقیم یا  طور بهاینکه 

 ،جلو یری و پیشگیری از تخریب محیط زیست است در زمینۀ تنها نه ها سازمانفاالیت این 

 شذود. بورگ نفتی و  ذازی نیذو مذؤثر واقذع      یها شرکتتواند پس از تخریب من توسط  بلکه می

پاکسذازی   ااًیسذر بایسذت   مثال در جایی که تخریب  سترده نورت  رفته است و مذی  عنوان به

نورت  یرد، با توجه به اینکه دادرسی روندی طوینی در پی دارد و تذا زمذان الذوام خذاطی در     

 یهذا  سذازمان  شذود،  یمذ کوتذاه سذیری    چنذدان  نهجهت جبران تخریب و پاکسازی مدت زمانی 

های جذانوری و   نجات  ونه در زمینۀو  شوند می قدم شیپدر این زمینه  لماموطور  به نهاد مردم

و  کننذد  میمردمی اقدام  یها کم توسط  ها کننده ملودهپوشش محیط زیست و پاکسازی من از 

 میند. رفع من برمی درندد

 نفت و گاز ۀحوزدر  یطیمح ستیزبا نقض مقررات در مقابله  محور نظارتتدابیر وضعی و  -

 انذالتاً  قبذ  از وقذوع جذرم    یهذا  تیوضذا مانای تأکید بذر   به، پیشگیری وضای از جرم رویکرد

هیذو و کذرنیش مطذرح شذده و      می ،های کالرک که توسط سه نفر به نام تأسیسی انگلیسی است

                                           
1  . Golden Rule 
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 طلذب  منفاذت هکذاران حسذابگر و   با تأکید بر اینکذه بو پیشگیری وضای،  .[3]توساه یافته است 

 ،در نذنات نفذت   یارتکذاب سذطوح عملیذات   از در هر کذدام   ژهیو بهتا  دیم یبرمهستند در تالش 

هذای جذرم را    ، منافع و هوینذه وضای پیشگیری ۀنظری. ای را به اجرا درمورد پیشگیرانه های روش

 بذرای شذده   نذرف  یهذا  تالش دهد: های بوهکاری به هم ربط می براساب پنج شاخص در فرنت

 شرایط وضای که ارتکاب؛ منافع حان  از جرم؛ خطر تاقیب ناشی از ارتکاب جرم؛ ارتکاب جرم

منهذا ارتکذاب جذرم خذود را      ۀواسذط  بذه عذرهایی که بوهکاران کند؛  رفتار مجرمانه را تسهی  می

تونذی  جذذابیت سذاختار فرنذت موجذود در       بذرای  ،یوضا یریگپیش ۀنظری کنند. توجیه می

تذدابیری   ،وضذای  ۀرانیشذگ یپتذدابیر   [.1]شود  استفاده می دانیسف قهی میجراهای مختل    ونه

ناشذی از عملیذات نفتذی و  ذازی و کذاهش       یطذ یمح سذت یزمخرب  یها تیفاالکننده در  عقیم

. بنابراین برای کاهش فرنذت در جهذت   است پیشگیری از تخریب منظور بهتخریبی  یها فرنت

است که در نذورت رعایذت منهذا تذا      شده ینیب شیپ یطیمح ستیزتخریب محیط زیست تدابیر 

ایذن تذدابیر    ۀجملذ از  کذرد. توان از تخریب محیط زیست در این زمینذه پیشذگیری    حدودی می

ه موجذب  کذ  اسذت کذار   ۀپروان)بهداشت، ایمنی، محیط زیست( و ندور  HSE یها دستورالام 

 درندد. پیشگیری وضای شود میننات نفت و  از  ۀزمینتخریب محیط زیست در  یساز میعق

 نذورت  بذه  عمذدتاً مجرمانه یا تخلذ  از اقذدامات وضذای اسذت. اقذدامات وضذای       ة پدیدکنترل 

متولی انلی حفاظت  عنوان بهکه   یرد مشخصی در سازمان حفاظت از محیط زیست نورت می

 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(. 8۱و  3)مواد است محیط زیست 

ننات نفت و  از نناتی است پرمخاطره برای محیط زیست و از طرفی نذناتی   که  ازمنجا

 زیذادی پیشگیری از تخریب محیط زیسذت در ایذن حذوزه از اهمیذت      ،است پرسود برای اقتصاد

هاست، بنابر منچه  ین نوع فاالیتا ۀیزمهای وضای  توس  به پیشگیری رو از اینبرخوردار است و 

از  ردانند ان ایذن   یطیمح ستیزباید جذابیت نقض قواعد  ،در تاری  این نوع از پیشگیری ممد

از افاذال    ونذه  نیذ ا ماایبمحیطی از  زیستننات  رفته شود و منافع حان  از نقض مقررات 

هذای ارتکذاب    نذت فر بایذد پیشی نگیرد. در راستای پیشگیری وضای از تخریب محیط زیسذت  

خذود را   ةکننذد  بیذ تخر رفته شده و عذرهایی که خاطیذان افاذال    یطیمح ستیزافاال مخرب 

 ۀاعالمیذ  4های پاک کذه در انذ     توساه و استفاده از انر ی کنند از منان  رفته شود. توجیه می

 چراکذه  ،اسذت  یطذ یمح سذت یزریو مطرح شده است از موارد مذؤثر در پیشذگیری از خسذارات    

روند و چنانچه جذایگوین   محیط زیست به شمار می عوام  تخریبفسیلی امروزه از  یها سوخت

و به سذمت محذیط    خواهد شداز مییند ی کاسته  ،پیدا شود ها سوختمناسبی برای این نوع از 

)کنفرانس سازمان مل  متحد پیرامون محیط زیست و توساه،  زیست پاک قدم خواهیم برداشت
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از  جدانشذدنی  ئیپایدار، حفاظت از محیط زیست جو ۀتوسانی  به  منظور به 4 ان  :8333ریو 

ذکر است که ایذن نذوع    شایانالبته  .قرار  یرد( مدنظرتواند جدا از من  و نمی استفرایند توساه 

دارای مذوارد   یطذ یمح سذت یزهای  نفت و  از در جهت جلو یری از ملود ی ةحوزپیشگیری در 

 .  دشو یممنها اشاره  رین به مهممتاددی هستند که 

HSE یها دستورالعملو تقویت نظارت از طریق اعمال  یریکارگ به
 مخهاطرات مقابلهه بها    در 1

 نفت و گاز ۀحوز

های مختلذ  اعذم از     یری از توانمندی مدیریت بورگ با بهره یها سازمانو  ها شرکتبسیاری از 

مالی و اداری و فنی درندند تا بتوانند از نیذروی انسذانی و تجهیذوات خذود بذه بهتذرین سذطح        

هذای وارد بذه    همواره ندمات و مسذیب  ،ها تالشبررسی عملکرد کاری این در . اما کننداستفاده 

ها و انتظارات بذوده اسذت.    منفی بر سر تحقق خواسته ها عاملی تجهیوات و نیروی انسانی شرکت

کذه   شذد فکری و فرهنگی جوامع و شناخت ارزش وایی انسانی موجذب   ۀتوسااز طرفی رشد و 

ها برای دستیابی به تولید  های نناتی بر انسان فاالیت بلندمدتاز کنار ندمات  یراحت بهنتوان 

 نذورت  بههای کاری و  در محیط یطیمح ستیز. رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و کرد ذر  بیشتر

مجوا و بسته به سطح بینش و تفکر مدیران ارشذد، از قذدیم وجذود داشذته اسذت و کارکنذان و       

نیروهای هر ی  از سه بخش بهداشذت، ایمنذی و محذیط زیسذت تمذام تذالش خذود را نذرف         

 منکذه دلی   بههمواره اما  ،اند دهکردستیابی به سطح بایتری از استانداردهای مطرح در هر بخش 

های عملکردی هر ی  از ایذن سذه بخذش بذا دیگذر       در حوزه شده  یتارهای  بسیاری از شاخص

هذا   با  ذشت زمان هوینه ،اند وری شرکت هماهنگ و قاب  تجمیع نبوده های تولید و بهره شاخص

ی از این . بسیارشود میباری جدا انه بر دوش مدیران احساب  نورت بهها  و نیازهای این بخش

های مدیریت منجر بذه ایجذاد نظذامی بذه نذام نظذام        مالحظات در کنار رشد و  سترش سیستم

که به کم  این نظذام بتذوان بسذیاری از عملکردهذا و      شدهای بورگ  در شرکت  HSEمدیریت 

های تخصصی هر ی  از سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیسذت شذرکت را در قالذب     فاالیت

 .[81]د کرارزیابی و تاری  های مدیریتی  شاخص

 ALARP(as low as) )بذه کمتذرین حذد     یطذ یمح سذت یزریس  مخذاطرات   برای کاهش

reasonably practical)  همذاهنگی و   منظذور  بذه  .[84]استفاده از این قواعد پیشنهاد شده است

ای از کارشناسذان مذرتبط در    مجموعذه   HSEعملکردهذای مختلذ  افذراد در نظذام      یبند جمع

                                           
1. Health, Safety& Environmental-Management System(HSE-MS( 
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من تنهذا نظذارت و    ۀ انذلی وظیفذ  کذه مینذد   ها  رد هذم مذی   بر این فاالیت  HSEواحدی به نام 

و رعایذذت انذذول و  اجذذراو مسذذئولیت  اسذذت  HSE ةحذذوزاقذذدامات افذذراد در  یبنذذد جمذذع

تاندارد هذای اسذ   کار یری سیسذتم  به. [81]است  کارکنان همۀ ةعهدبر   HSEهای  دستورالام 

و  هسذتند ای  مور نیسذتند ایذن قواعذد تونذیه     الوام انویًبهداشت، ایمنی و محیط زیست  ةحوز

 کنند.   داوطلبانه رعایت می نورت بهکارفرمایان و پیمانکاران منها را 

 بیان شدهدر اسناد حقوق بشری به نراحت  HSEهای قلمرو  حق انسان به هر ی  از بخش

 ةشذد  رفتذه یپذهذای   است. محتوای سیستم بهداشت، ایمنذی و محذیط زیسذت مبتنذی بذر حذق      

ها بر الوامذات   این سیستم همۀمحتوای  رو از اینهای حقوق بشر است،  المللی و در چارچوب بین

در همین خصذوص در   .[86] شودمور تلقی  تواند الوام و می استالمللی حقوق بشری استوار  بین

الوامی تلقی شده  HSEایجاد واحدهای  36/1/8936 قانون هوای پاک مصوب 86 ةماد 8 ةتبصر

برداری و تایذین میذوان ملذود ی     کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه» است:

ناشی از فاالیت مراکو نناتی، تولیدی، مادنی، خدماتی، عمومی و کار اهی ممانات کنند و یذا  

عات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسذناد و مذدارک و   اسناد و مدارک و اطال

اطالعات خالف واقع ارائه نمایند، به حداق  جوای نقذدی درجذه هفذت و در نذورت تکذرار بذه       

بذه   .«...شوند قانون مجازات اسالمی محکوم می 83 ةمادحداق  جوای نقدی درجه چهار موضوع 

تمامی مراکو و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بای موضذوع ایذن قذانون بذرای     » ،8 ةتبصرموجب 

 یری، پایش و کنترل مسذتمر ملذود ی هذوا مکلذ  بذه       برداری، اندازه انجام امور مربوط به نمونه

متخصذص محذیط زیسذت     یریکذار   بذه و  (HSE)ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط زیست 

 ۀارائذ ماتمد و همکار نیذو در نذورت    یها شگاهیمزما»که  اردد یممقرر  وین 3 ةتبصر .«باشند می

قانون مجازات اسذالمی محکذوم و    83 ةماد، به جوای نقدی درجه شش موضوع رواقعیغ وارش 

میذد   که از قذانون هذوای پذاک برمذی     طور همان ...«شوند. الیق یا لغو امتیاز میدر نورت تکرار، ت

تواند  می یا  ونه بهرعایت این قواعد در واحدهای بایی پنجاه نفر الوامی است و این مطلب خود 

 شذود، ورود خسارت به محذیط زیسذت    سببمن چنانچه نکردن قانونی پیشگیرانه باشد و اعمال 

ن مجذازات اسذالمی و   قذانو  611 ةمذاد رغم مجازات تخریب محیط زیست موضذوع   علی ،مرتکب

الوامی بودن رعایت قواعذد   شود. مینیو محکوم  HSEهای من به مجازات عدم ایجاد واحد  تبصره

HSE  در ننات نفت و  از اسذت و در   یطیمح ستیزپیشگیری از نقض مقررات  یا  ونه بهخود

تذری در   نورت عدم رعایت این قواعد و تخریب محیط زیست در ایذن حذوزه مجذازات سذنگین    

 انتظار خاطیان خواهد بود.
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در  یطه یمح سهت یزکار در مقابله با نقض مقهررات   ۀپروانالزام به اخذ  ندیافر قینظارت از طر

 نفت و گاز ۀحوز

ممده اسذت:   نیچن نیاهای کار شرکت ملی نفت ایران  دستورالام  جامع ندور پروانه ۀدر مقدم

خطرات موجود در ننایع مختل  خصوناً ننایع نفت،  از و پتروشیمی که رویارویی بذا مذواد   »

 کذس  چیهذ های اساسی منهاست، بر  نفتی و شیمیایی قاب  اشتاال، انفجار و سمی از ارکان و پایه

دقیذق و  پوشیده نیست. برای منکه خطر از حالت بالقوه به بالفا  تبدی  نشود باید بذا شناسذایی   

هذای اساسذی پیشذگیری از بذروز      . یکذی از راه کردحذف یا کنترل من اقدام  برایارزیابی نحیح 

تذرین روش   مرکذوی و انذلی   ۀهسذت  عنوان بهتوان از من  کار است که می ۀپروانحوادث، سیستم 

موجذود   یهذا  تیذ فاالهذای کذار، انذواع کارهذا و      پروانذه  ۀلیوس بهکاهش حوادث نناتی نام برد. 

کذه    یذرد  های هر شرکت یا سازمان اقدام یزم نورت می بندی شده و برای حفظ سرمایه دسته

های انلی شرکت و نیو پیشذگیری از بذروز    سرمایه عنوان بهدر همین رابطه حفظ نیروی انسانی 

 .[4] «های کار است وری از موایای استفاده از سیستم پروانه خسارات مالی و افوایش بهره

 یرند. در نتیجه مجوزدهی  ب دستور به مجوزدهی را بخشی از ساختار قانونی در نظر میاغل

قبی  تأسیسات اتمی، ماادن، تأسیسات مربوط به  از طبیای یا نفذت   ازبه تأسیسات خطرناکی 

کذه   تری باید داشته باشذد. جذایی   ها احتمایً الوامات بسیار سختگیرانه در مقایسه با دیگر فاالیت

یذا داروهذا    هذا  کذش  حشرهت خطرناک برای محیط زیست مانند مواد شیمیایی نناتی، محصوی

مجوز برای تولید، عرنه، ورود، ندور یا استفاده از محصذول الوامذی خواهذد شذد      ،مدنظر باشند

[81]. 

های کار  پیشگیری وضای از تخریب محیط زیست ندور پروانه یها راهبنابراین یکی دیگر از 

نفت و  از ملوم به داشتن فاال در ننات  یها شرکتدور این نوع مجوزها است که در جهت ن

ممذد اتفاقذات    که همین وضع از پیش هستند ی مرتبط با ننات نفت و  ازاستانداردها و رعایت

 نذد. ک را ملوم به رعایت استانداردها می ها شرکتو این  کردهنا وار مخرب محیط زیست جلو یر 

نفتی و  ازی، بذا توجذه بذه     یها شرکتکار در بدو تأسیس  ۀکه به هر ترتیب ندور پروان بسا چه

توانذد از ملذود ی    شذوند، حذداق  مذی    مورد مصرف بررسی شذده و تأییذد مذی    میت نیماشاینکه 

 .کنددر این حوزه پیشگیری  میت نیماشناشی از خرابی  یطیمح ستیز

 نفت و گاز ۀدر حوز یطیمح ستیزقض مقررات در مقابله با ن آور الزام یاستانداردساز

  ینذ یب شیپذ در نذنات نفذت    یاستانداردساز 36/1/8936قانون هوای پاک مصوب  81 ةماددر 

ایجذرا شذدن ایذن قذانون،      وزارت نفت مکل  است حداکثر تا سه سال پذس از یزم » است: شده
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سوخت تولیدی کشور از جمله بنوین، نفت  از، نفت کوره و نفت سفید را مطذابق بذا اسذتاندارد    

پذس   .کنذد جلو یری  راستانداردیغملی مصوب عرضه کند. سازمان مکل  است از تولید سوخت 

ازمان ملی استاندارد موظ  است از واردات سوخت فاقد استاندارد از مهلت موضوع این قانون، س

 انذد  موظذ  ملی جلو یری به عم  مورد. وزارت نفت، سازمان ملذی اسذتاندارد ایذران و سذازمان     

ررسی اسذتاندارد بذودن   ب .«بار منتشر کنند  وارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه ی 

در این  یطیمح ستیزهای  مانای برای تخریب و ملود ی تواند می یا  ونه بهسوخت مصرفی خود 

مصذرف تشذخیص داده شذود یذا      رقابذ  یغو چنانچه سوخت تولیدی غیراستاندارد و  حوزه باشد

از مصرف من جلو یری شود تا از تخریذب محذیط    بایدمن بیش از حد مجاز باشد  یکنند  ملوده

 یشگیری شود.های ملوده و عواقب بادی من نیو پ زیست ناشی از سوخت

 ۀحوزدر  یطیمح ستیزدر مقابله با نقض مقررات  مسئولیت مدنیرویکرد جبرانی از طریق   -

 نفت و گاز

یضرر هر منکس که به دیگری ضرری وارد کند مسئول جبران من ضرر است، چذه   ةقاعدبرطبق 

ی  عم  جرم باشد چه نباشد و تنها موجبات ایجاد ضرری را فراهم مورده باشد شخص خذاطی  

 یهذا  دغدغهجاماه از جمله  شهروندانجلو یری از ضرر مسئولیت جبران ضرر را بر عهده دارد. 

ی  ضمانت اجرای حقوق  عنوان بهق خصونی مسئولیت مدنی در حقواساسی حقوقدانان است. 

فردی از اهمیت شایانی برخوردار است که نقش عظیمذی را در تنظذیم حقذوق افذراد و تنظذیم      

 .[83]کند  روابط اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا می

ای  اروپذا پیشذینه   ۀاتحادیذ مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقذوق  

نذوع   ةدربذار در مذورد ضذرورت بلکذه     تنهذا  نذه دارد. کشورهای اتحادیه،  ویبرانگ جنجالنی و طوی

های مربذوط   اختالف نظر  دارند و مسائ  مربوط به من از سیاستگذاری یطیمح ستیزمسئولیت 

مسذئولیت مذدنی ناشذی از     ةدربذار شذود.   متأثر می یطیمح ستیزهای  به حوادث بورگ ملود ی

در برخی از کشورهای اتحادیه مانند ملمان، فنالند، سوئد و دانمارک  یطیمح ستیزهای  خسارت

، انگلستان و هلنذد همذان   ایاسیانقوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه، ایتالیا، 

شود. با توجه بذه اینکذه    های مذکور اعمال می قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت

به اسذتناد قذوانین مذدنی و مسذئولیت مذدنی قابذ  مطالبذه         یطیمح ستیزص های خال خسارت

تجاوز به محیط زیست دارنذد. فرانسذه، ممریکذا،     ةدربارنیست، بسیاری از کشورها قوانین خانی 

کشذورها    ونذه  نیذ ااز  ییها مثالدانمارک، فنالند، ملمان، ایتالیا، هلند، اسیانیا، سوئد و انگلستان 

در حقذوق بیشذتر    یطیمح ستیز یها خسارتای مسئولیت مدنی ناشی از هستند. همچنین مبن
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و  کشورهای اتحادیه، مسئولیت محض اسذت. در حقذوق ملمذان، سذوئد، فرانسذه، فنالنذد، نذرو        

پذیرفتذه شذده و در    یطذ یمح ستیزهای  سوئیس مسئولیت محض در خصوص برخی از ملود ی

 .[88]شود  می تقصیر پیرویها از مسئولیت مبتنی بر  سایر ملود ی

ه بذه  شذد خسذارات وارد  شذدت ارزیذابی   ، ذازی  نفتی و یها تیفاالدر خصوص  موضوع مهم

دانیم یکی از شرایط ضذرر در   که می طور همان زیرا ،من اشخاص است ۀنتیجمحیط زیست و در 

که  اهی سالمت جسمی اشخانی کذه   است یحالاین در  ؛مسئولیت مدنی حال بودن من است

کنند بذه مذرور و در طذی زمذان در خطذر قذرار        در نواحی ماادن استخراج نفت و  از زند ی می

ه در ممذد کند این است که میا بذرای ضذرر وارد    یرد و سؤالی که در اینجا ذهن را مشغول می می

ند عسلویه که ننایع نفت، شهرهایی مان درمثال  طور به؟ کردخسارت  ۀمطالبتوان  مینده نیو می

پارب جنوبی با هدف پاییش محصویت خذام اسذتقرار پیذدا     ۀمنطق از و پتروشیمی مستقر در 

های نفتی و  ذازی دارای   اند، طبیاتاً فاالیت ملود ی هوای محیط این منطقه شده سببو   کرده

 کذه شذوند   یرهاساز یا  ونه بهمحصویت بالاستفاده و ضایااتی است که در محیط پیرامون باید 

اسذت و   شذده دیر، کنگان، جم و عسلویه  یها شهرستانن ااین امر موجبات ملود ی هوای ساکن

تردیذد ایذن ملذود ی     است و بذی  یطیمح ستیزهای  مردم این منطقه ملود ی ۀدغدغ نیتر بورگ

 ن هستند.مردم این منطقه نیست و طبیاتاً متصدیان این ننایع نیو از قربانیان م ریگبانی رتنها 

 ن این نواحی همگی حاکی از ملوده بودن محیط است.اسقط جنین و سرطان در ساکن زیاد ممار

و  رنذگ  یب، بو یبنفت و  از انویً  یها تیفاالبا توجه به اینکه ضایاات و  ازهای سمی ناشی از 

؛ از ندبدون تحقیقات تخصصی قاب  شناسایی نیسذت  ،و اثرات سوزشی و خارشی ندارند اند موه بی

که ملود ی  استنیاز ای  و متخصصان حرفه ها  روهملود ی به  شدتبرای تشخیص دقیق  رو این

رسد سازمان محیط زیسذت   به نظر می بلکه در مب و خاک نیو تشخیص دهند. ،در هوا تنها نهرا 

  فتنذی  .جلو یری از مییند ی محیط زیست نداشته اسذت  دردر این خصوص عملکرد مناسبی 

ن رئیس ااز مااون یکی  مننهاد ریاست جمهوری است و رئیس  ۀرمجموعیزاست که این سازمان 

 یهذا  تیذ فاالشود همچنین وزارت نفت نیو زیر نظر رئیس جمهور اسذت و   جمهور محسوب می

چگونه ی  سازمان دولتی قذادر خواهذد بذود بذر      بر این اساب .دولتی هستند یها تیفاالنفتی، 

 ؟کندیگر نظارت ی  ار ان دولتی د

د و مرجذع  شذو  از چه طریقذی محاسذبه مذی    یطیمح ستیزدیگر اینکه ارزش اقتصادی زیان 

 عنذوان  بذه اسذت   ریپذذ  امکاناز طرق مختلفی  یطیمح ستیز ی ذار ارزش من کجاست؟ ۀمحاسب

 منچذه ساح ، ولی  یها شناز جنگ  تا حدودی قاب  ارزیابی است یا  شده دهیبرمثال ارزش الوار 

 چراکذه  ؛ناشی از عملیات نفت و  از اسذت  یطیمح ستیز یها انیزکند ارزیابی  کار را سخت می
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تخریب محیط زیست  سبب کهیابد  تخریب محیط زیست از این طریق به مرور زمان افوایش می

 یقذدر  بذه من  شدتو تشخیص  شود میمتی و سالمت افراد در مینده نیو  یها نس  ةاستفادمورد 

بشریت است و  ۀسرمایرا ندارد، در حقیقت محیط زیست  ی ذار ارزشه قابلیت  سترده است ک

 است. ناپذیر تخریب من جبران ها در باضی حالت

غیرمسذتقیم   یهذا  روشبازار بایذد از   در ارزشفاقد  یطیمح ستیزبرای کایها و کارکردهای 

هذای احیذا یذا     ارزیذابی هوینذه   هذا  روشارزشگذاری استفاده کرد. در نورت امکان، یکی از ایذن  

های اقتصادی تبای از قبی  فوت  . ممکن است هوینهاستباز رداندن محیط زیست حالت سابق 

وجود  دهید بیمساندازی محیط زیست  درممد یا خسارت به لذت ناشی از منافع تفریحی و چشم

بی ارزش محیط  یری در مورد مبنای ارزیا داشته باشد. ندور هر حکم خسارتی مستلوم تصمیم

 .[83]زیست قب  از خسارت است 

وجذود ممذده    بهایایت متحده و کانادا در مورد خسارت  انیاسملتر مدر داوری ماروف تری  

زیذان   یابیذ ارز ۀمسذئل  وانیذ کانذادا، د  اسذملتر  ۀمریکا توسط ملود ی هوایی ناشی از کارخانمدر 

د. دیوان با تأیید رأی ملذی من را عینذاً نقذ     کرو انول حقوقی مرتبط را بررسی  یطیمح ستیز

است کذه مذانع از تایذین قطاذی میذوان خسذارت        یا  ونه بههنگامی که ماهیت شبه جرم  د:کر

وارده و در نتیجه عدم الوام متخل  به انذالح در   یها انیزشود. نادیده  رفتن جبران تمامی  می

 تذوان  ینمذ واهد بود. در چنذین قضذایایی،   اش، انحراف از انول بنیادین عدالت خ رفتار متخلفانه

در نورتی کافی خواهد بود که  شده نییتامیوان  .کردخسارات را نرفاً با حدب و  مان تایین 

حتی ا ر نتیجه، نودیذ  بذه    ،مدارک با استنتاجی عادینه و ماقول میوان خسارت را اثبات کند

   واقایت باشد.

 یریگ جهینت

ننات نفذت   ةدر حوز و سالمت یطیمح ستیزمخاطرات وضای از و اجتماعی  ۀرانیشگیپتدابیر 

را در راسذتای حمایذت از    یا دوارکننذده یامدانش مخذاطرات نتذایج    یها افتهیدر تلفیق با  و  از

نگذرش پیشذگیرانه و از    سذو   یذ خواهد داشت؛ زیذرا از   در پیننات این ت تأثیر تح یها حوزه

اکوسیستم، جانداران و  ةندیمسالمت و ایمنی میند تا  دیگر دانش مخاطرات در تالش برمی سوی

 ۀبنذابراین چنانچذه در زمینذ    .تحقذق بخشذند  این نذنات   یها تیفاالمحیط زیست را در برابر 

تذوان از تخریذب محذیط     مذی  ،دشذون های نفتی و  ازی تدابیر اجتماعی  و وضای تدوین  فاالیت

با توجه به  سترد ی میوان تخریذب  که رسد  ولی از سویی نیو به نظر می زیست پیشگیری کرد.

بهتذر اسذت بذا جذدیت بیشذتری بذا        ،بذودن من  ریناپذذ  بر شذت محیط زیست در ایذن حذوزه و   
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با از بذین رفذتن خذاک، زمذین      چراکه ،دکرمحیط زیست در این ننات مقابله  کنند ان تخریب

سذال زمذان اسذت و ایذن امکذان وجذود دارد کذه         هذا  ونیذ لیمبرای ترمیم این تخریب نیازمنذد  

کیفری از یذ  طذرف و شذبه    غیر  ۀباشد. با این اوناف اعمال اقدامات پیشگیران نیو ناپذیر میترم 

 ۀتواند راهکاری منطقذی در زمینذ   می چشمگیرهای  جرم تلقی کردن این اقدامات و وضع جریمه

 میجذرا ن این نوع امامول مرتکبطور  به که  ازمنجاو  غیرکیفری با خاطیان این حوزه باشد ۀمقابل

و مورد اسذتفاده   شده ینیب شیپ یها مجازاتامکان دارد  ،بورگ و چندملیتی هستند یها شرکت

تناسب نداشته باشد و اثر بازدارنذد ی مطلذوب را نداشذته     کنند ان در قوانین امروزی با تخریب

کذافی بازدارنذد ی    ةکه به انذداز  شودتایین  ییها مجازاتباشد، بنابراین تا حد ممکن بهتر است 

کذالن  رسد که درممدهای  به نظر میهمچنین  ه را جبران کنند.شدخود را حفظ و خسارات وارد

تدابیر پیشگیرانه باشد، هرچنذد   یاجرا ةکنند نیتأم تواند یم های نفتی و  ازی حان  از فاالیت

اتخذاذ   جذدی در مسذیر  مذانای   توان یمرا وابسته به دولت  عموماًاین نناتگران زیاد که قدرت 

 ۀرانیشگیپوضع ضمانت اجراهایی در مسیر عدول از تدابیر  رو از ایند. کرتلقی تدابیر پیشگیرانه 

نظذر بذه  حسذاب بذودن ایذن حذوزه و       این، با وجود  به قدرت پیشگیری بیفواید. تواند یمجامع 

 ی ذذار  هیسذرما تا جای ممکن در جهت پیشگیری  ها دولتبهتر است  تأثیر ذاری من بر اقتصاد،

رویکردهای خذود از درممذدهای    ۀنیهوبا تأمین  تواند یمدهی؛ زیرا پیشگیری  مجازات کنند و نه

هذای عملذی قضذایی و پیراقضذایی در جهذت       با نظر به رویه .بیردازدایفای نقش نفتی و  ازی به 

دسذت   بذه مهمذی کذه    ۀو  ذاز نتیجذ   از استحصال ناشی از ننات نفت برممدهکاهش مخاطرات 

 یرد. همچنذین   مید این است که هیچ تأکیدی بر عملیاتی شدن تدابیر اجتماعی نورت نمی می

 یهذا  شگاهیپایو ضا  نظارت بر  استتدابیر اتخاذی موقت و مقطای  ،اد پیشگیری وضایدر بُ

 یادشذده بذا توجذه بذه مذوارد     بذرد.   مذی  سؤالتدابیر را زیر   ونه نیامرتبط کارایی و تأثیر مثبت 

    شود: پیشنهاد می

در منذاطقی از   ژهیو بهسازی محیط زیست  ملودهدولت با برجسته کردن مخاطرات ناشی از  -

م اهی عمومی را در ایذن خصذوص    ،جدی در مارض خطرات مربوط هستند نورت بهکشور که 

اطرات از طریذق تهیذه و   فرهنگ عمومی برای مقابله با ایذن مخذ   یارتقاو در جهت  افوایش دهد

در امذور مربذوط بذه     اندرکاران دستمموزشی برای  یها کار اهمموزشی، تشکی   یها لمیفتدوین 

استخراج، استحصال، نق  و انتقال و پاییش محصذویت نفتذی و  ذازی در جهذت پیشذگیری از      

 در این زمینه اقدامات یزم را به عم  مورد. یطیمح ستیزملود ی 

 در زمینۀاقدامات یزم  نهاد مردم یها سازمانس و تقویت نهادهای نظارتی و دولت با تأسی -

سازی محیط زیست به سبب سذوء تذدبیر در جریذان اسذتخراج، استحصذال و       ملودهدهی   وارش
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در ایذن   هشذداردهنده ابذوار و وسذای     یریکذار   بهپاییش مواد نفتی و  ازی را توساه داده و با 

 ریس  ناشی از اقدامات ناسالم را کاهش دهد. ،زمینه

اجتمذذاعی، همگذذی  ۀرانیشذذگیپپیشذذگیری وضذذای و نیذذو تذذدابیر  ة سذذترد یهذذا  یذذتکن -

مخاطرات ناشی از ننات نفت و اهمیت مشارکت نهادهای مختل  در پیشگیری از  دهندة نشان

جلذس شذورای اسذالمی    م رو از اینشود.  ینیب شیپباید در مقررات کنونی  مؤلفهاین .  است  از

حمایت از قربانیان مخذاطرات   برایبا تدوین قوانین بازدارنده راهکارهای اجرایی مناسبی را  باید

 همچذون در مناطق نفتی و  ذازی و مراکذو پذاییش     ژهیو به یطیمح ستیزهای  ناشی از ملود ی

 .کندتدوین و تصویب  ...عسلویه، ماهشهر و

محیط زیست را در قلمذرو خذاکی، مبذی و هذوایی      ،ویمم مخاطرهبا توجه به اینکه رفتارهای -

های  حاکمیت موظ  است با در نظر  رفتن مالیات ،دهند جدی در مارض تهدید قرار می طور به

هذای   هوینه ،کنند تصاعدی برای مؤسسات و اشخاص حقوقی که بیشترین مییند ی را ایجاد می

محیط زیست و نه محاد جاماه قرار دهد، ایذن سیاسذت   مقابله با مییند ی را بر عهده مییند ان 

و از  شذود  مذی سذازی محذیط زیسذت     ملودهمقابله با  برایاز طرفی مانع تحمی  هوینه بر جاماه 

مییند ان محیط  در برابرمقابله بر مرتکبان،  اقدامی بازدارنده  ۀهوینطرف دیگر خود با تحمی  

خیو در جهت تدوین قوانین خذاص در ایذن     ازنفت و  یها دولتهمچنین چنانکه  .استزیست 

توانذد محذیط زیسذت را     مذی  یا  ونه بهاین نوع از قانونگذاری خود  ،مورد اقداماتی را انجام دهند

در  مامذول طذور   بذه ن این عرنذه  فاای چراکه ،ه قرار دهدمصون از تارض نناتکاران این عرن

مالی سذنگین   یها مجازاتملیتی هستند و در جهت جلو یری از  چندبورگ و  یها شرکت ةزمر

کننذد. در نهایذت بذه نظذر      شااع قرار دهد اجتناب می  را تحت منها  از هر نوع فاالیتی که هستی

عمذ    تذر  فاذال در جهت پیشذگیری  نونگذاران و ضابطان در این راستا و نگارند ان بهتر است قا

و  بداننذد رعایت نظامات و قوانین را  نبودعواقب  ،از فاالیت و فااین پیش  ذاران هیسرماکنند تا 

 از نتایج من م اه باشند.

هذای   توجه به احتمذال مسذیب بذه حذوزه     ،های من دانش مخاطرات و یافتهاهمیت نظر به  -

. بدین توضیح که با جلب نظر کارشناسان در دانذش مخذاطرات و   شودمختل  در جاماه تقویت 

ی علمی تدابیر پیشگیرانه با محوریت حمایت از مینده و سالمت، کیفیت ها مدیریت نحیح یافته

 زند ی و ایمنی زیست اجتماعی مدنظر قرار  یرد.

  



 939 محیطی در ننات نفت و  از غیرکیفری با مخاطرات زیست ۀمقابل

 منابع

 .میوان ، تهران:9چ ، شناسی پیشگیری جرم .(8931ابراهیمی، شهرام ) [.8]

 جذذرائمپیشذذگیری وضذذای از  .(8936داداشذذی چکذذان ) یمحمدمهذذدبیگذذی، جمذذال  [.3]
 .، انتشارات خرسندیالمللی در ایران و اسناد بین یطیمح ستیز

 .چرا انسان متاهد و مسئول است؟، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالم .(8914 )هلل ا پایدار، حبیب [.9]

نفتذی  های  وردهافرهای کار، شرکت ملی پاییش و پخش  دستورالام  جامع ندور پروانه [.4]

 .383۱۱89ایران، ش 

 .میوان تهران:، سیاست جنایی سایر مردمی از جرم در مدل پیشگیر .(8934شهرداد )دارابی،  [.1]

نذنایع نفذت و    یها ندهیمی(، بررسی تأثیر 8939محمدزاده )دوبرادران، سینا و فردیس  [.6]

 .8، سال هفدهم، ش طب جنوب ۀدوماهنام از و تأثیر من بر انسان و محیط زیست، 

، جهذان بذوم   یشناسذ  جذرم فراملی بذه سذوی    یطیمح ستیز جرائم .(8931) تیواراب،  [.3]

 .  368-363ص  ،میوان :تهرانبر ردان حمیدرضا دانش ناری، 

 یطذ یمح سذت یز جذرائم پیشگیری و سرکوب  .(893۱) نیمحمدحسمبادی،  قوامرمضانی  [.1]

، ش حقوقی داد ستری ۀمجلدر نظام حقوقی ایران،  یردولتیغ یها سازماندر پرتو اقدامات 

 .3۱۱، ص31
زیسذت   جذرائم المللی و  امنیت بین .(8931) درضایحم ناری دانشو  ؛زارع مهدوی، قادر [.3]

 .843 ،31 ، 8۱ ، بنیاد حقوقی میوان، صمحیط

، یحقذوق  قذات یتحق ۀمجلمبانی نظری پیشگیری وضای از جرم،  .(891۱) نفاری، علی [.8۱]
 .33۱، ص94و  99حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش  ةدانشکد

 یهذذا خسذذارتمسذذئولیت ناشذذی از  » .(8913)، مهذذدی انصذذاری ؛ وکاتوزیذذان، نانذذر  [.88]

 .316 ، ص41 ةدور، یاسیحقوق و علوم س ةدانشکد ۀ، مجلحقوق ۀفصلنام، «یطیمح ستیز

بازشناسذذی مایارمذذدار از تحذذویت ارکذذان » .(8933امیذذر ) ،ایرانذذیو  ؛اهلل فروغذذی، فضذذ  [.83]

 .3، ش 1 ةدور، مدیریت مخاطرات محیطی، «ممیو رفتارهای مجرمانۀ مخاطره

 میوان، ج اول و دوم، صتهران: ، المل  حقوق محیط زیست بین(، 8933) حسن، مرادی [.89]

 .896و  83

، مجموعذه قذوانین و مقذررت محذیط زیسذت در نذنات نفذت        .(8939مشهدی، علی ) [.84]

  .خرسندی



 8931، زمستان 4، شمارة 6 دورة / مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  934

تهذران:   ،3چ  دانش مخاطرات )برای زند ی با کیفیذت بهتذر(،   .(8934مقیمی، ابراهیم ) [.81]

  .انتشارات دانشگاه تهران

، «(؟چرا دانش مخاطرات )دانش مخاطرات امری فطری است» (.8936) ابراهیممقیمی،  [.86]

   .8، ش 4 ةدور، مدیریت مخاطرات محیطی

فصذلنامۀ مذدیریت   ، «(، )تاری  و ضرورت(8چرا مخاطرات )» .(8939مقیمی، ابراهیم ) [.83]
 .8. ش 8، دورة مخاطرات محیطی

، HSEدر بهبذود مسذتمر   مذدیریت تغییذر، راهکذاری     .(8911) اهلل مل  جافریذان، روح  [.81]

 .11 ، تیر، ص8۱3ش  ،کار و جاماه ۀماهنام

 .39، ص ادبستان :تهران، حقوق مدنی، قلمرو مسئولیت مدنی .(8933یودانیان، علیرضا ) [.83]
[20]. Agenda 21, Chapter 8, Integrating Environment and Development in 

Decision Making, para 18 

[21]. Barbara k. Pryor (2004). “the role of environmental NGO in the Land mark”, 

heliographica, p. 12. 

[22]. Guidline for the development and application of health, safety and 

Environment management system, petroleum, ministry HSE General office. 

[23]. Shelton, D;  & kiss, A. (2005). Judicial Handbook on Environmental Law, 

United Nations Environment program, UK. 

[24]. Srinivasan, Chandrasekaran (2016). Healt, Safety and Environmental 

Management in Offshore and Petroleum Engineering, wiley & sons . 

[25]. Thomas T.Shen (1995). Industrial Pollution Prevention, Springer , 2.3.3. 

[26]. Tarma Jo Green (1992).  Analysis of pollution Prevention as an 

Environmental Policy, p: 5,6. 

[27]. http://www.isaforesty.ir 

[28]. http://www.iran-gma.com/images/ws/afile/60_ppt.polf 


