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چکیده
امروزه امنیت محیطزیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شههروددان شهده ا هت بههدحهی کهه تهممی
امنیت اقتصاد  ،اجتماعی و فیزیکی برا شهروددان بدون تممی امنیت محیطزیستی ،داکارامد خیاههد بهید
در ای میان ،آلیدگی هیا یکهی از جهد تهری مکهک

محهیطزیسهتی ا هت کهه امنیهت شههروددان را از

جنبهها مختلف بهداشتی ،اقتصهاد  ،اجتمهاعی و البتهه ایمنهی اکی یسهتمی را بههشهد داهار اخهت
می ازد با تیجه به اینکه تممی امنیت شهروددان بر عهده دهادهها عمهیمی ،بههویههه دولهت ا هت؛ تهممی
امنیت محهیطزیسهتی دیهز بایهد در هرلیاه اقهداما ایه دهادهها باشهد ایه در اهالی ا هت کهه میهزان
مسئیلیتپذیر ای دهادها در مقابله با آلیدگی هیا بهعنیان جد تری تهدید محیطزیستی با میهزان شهد
و آثار دامطلیب آن بر ایا ادسادی و محیطزیستی متنا ب دیسهت داهاک کنهیدی اقهیقی ایهران در ای هاب
دولت به مسئیلیتپذیر بیکتر و مؤثرتر ،کارامد الزک را ددارد و بهدون اعمها تحهیلی ا ا هی در مبنها
اقیقی مسئیلیت دولت ،دمیتیان امنیت محیطزیستی و هیا پاک را برا شهروددان به ارمغهان آورد اها
آدکه با ا تناد بهضرور تممی امنیت محیطزیستی تی ط دولت ،میتیان خیا تار ایفا دقش بیکتر دولهت
در مدیریت مؤثر آلیدگی هیا شهر شد انادچه آلیدگی هیا شهر بهعنیان مسئلها از مسهالل امنیهت
شهروددان تلقی شید ،تممی ای امنیت مستلزک اقداک بیدردگ ،ریع و همهجادبه دولت خیاهد بید
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جستارگشایی
«همکهریان ما امروز هیا پاک تنفس خیاهند کرد»! ای مهدها ا هت کهه امهروزه بههدهدر
میتیان در میرد وضعیت هیا ک نشهرها به شهروددان داد و انان به دار میر د که بیکهتر
روزها زددگی شهر معمیالً باید با هیا دا الم پر شید آلهیدگی ههیا بههعنهیان یکهی از
معض

ثابت زددگی شهر  ،همه اله بهصهیر فزاینهدها هزینهههها

اقتصاد بر جامعه تحمیل میکند قرارگرفت دالمی در معهر

هنگی بهداشهتی و

آلهیدگی ههیا ،زمینهه را بهرا

صدما جادی و مالی آماده می ازد و همه هاله دهادهها مختلهف ،آمارهها مختلفهی در ایه
زمینه منتکر میکنند ازمان بهداشت جهادی اع ک میکند که آلیدگی هیا االده باعث مهر
زودرس  2میلیین دفر در محیطها بسته و  1/3میلیین دفر در محیطهها بهاز مهیشهید کهه
بیکتر آدها در ککیرها دراا تی عه رخ مهیدههد

)(WHO, 2011

بنها بهه آمهار منتکهره ایه

ازمان ،در ا  2002در ایران ادود  9هزار دفر و در ا  2008ادود  17947دفر بههطهیر
مستقیم در اثر آلیدگی هیا باز داار مر

زودرس شدهادد که قسمت اعام ای مر ها داشهی

از بیمار ها قلبی و ریی  ،تنفسی و رطان ریه بیده ا ت ایران از ای لحاظ در ا ،2008
رتبه  12جهادی را کسب کرده ا ت

)(WHO, 2007

همچنی شهاخ

کهارکرد محهیطزیسهتی

دادکگاه ییل در ا  2014دکان میدهد که ایران ازلحاظ میادگی قرارگرفت در معر

ذرا

معلق هیا با دمره  92/68از  ،100رتبه  124جهادی را کسب کرده ا ت)(Yale University, 2014؛
بنابرای اگر آلیدگی هیا شههر را یکهی از بهزر تهری تهدیهدها زدهدگی شههر بهدادیم،
اغراقآمیز دیست
در بحث آلیدگی هیا مسالل مختلفی مادند دگرگیدی اقلیمهی ،کهاهش ضهخامت الیهه ازن و
آلیدگی فرامرز هیا مطرح میشید و ای میارد از مهمتهری مکهک

محهیطزیسهتی جیامهع

امروز هستند ،اما ای مطالعه به برر ی مبنایی اقیقی برا مقابله با آلهیدگی ههیا شههر از
منار امنیت محیطزیستی برا ر یدن به یک راهبرد فرابخکهی مهیپهردازد؛ اراکهه آلهیدگی
هیا شهر به دلیل عینیت و شد بیکتر آن ،بیکتر از ایر مسالل آلیدگی هیا مهیرد تیجهه
بیده و مکک تی که ادیاع آالیندهها هیا ای اد میکنند در مناطق شههر اهادتر و اثرگهذارتر
ا ت

)(Driesen, 2002-2003: 25

از آد اکه آلیدگی هیا شهر

متی و رفاه شهروددان را بهه

خطر میاددازد ،ای دیع آلیدگی به صیر مسهتقیم بها مسهئله امنیهت محهیطزیسهتی ارتبها
مییابد؛ بنابرای تممی ای امنیت ایاتی برا شهروددان و محیطزیست بایهد تبهدیل بهه یهک
مسئله راهبرد ملی شید تا دهادها مسئی در زمینه کنتر ای معضل شهر مکخ شهده
و با جدیت بیکتر به افظ هیا پاک شهر همت گماردد مهمتری دهاد مسهئی در زمینهه
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افظ امنیت محیطزیستی شهروددان ،دولت ا ت با ای اا مبنا اقهیقی مسهئیلیت دولهت
(در معنا قیه م ریه) در زمینه مدیریت آلیدگی هیا شهر کمتر مهیرد بحهث واقهعشهده و
پر شها مختلفی در ای خصیص به اا خید باقی ا ت
در این ا ه پر ش اصلی مطرح میشید :دخست اینکه اه کسی در زمینه کنتر آلهیدگی
هیا شهر مسئی ا ت؟ شهروددان؟ مالکان خیدروهها غیرا هتاددارد؟ شههردار ؟ دولهت؟
بیگمان از آد اکه آلیدگی هیا مککلی ا ت که به همه مربی میشید ،پس همه بایهد در برابهر
ای مککل مسئی باشند؛ اما با تیجه به دقش اصلی دولت در تممی امنیت محیطزیستی بهرا
شهروددان ،انی میتیان ا تدال کرد که دولت در ال ای معضل ،مسئیلیت اصلی را برعهده
دارد
دوک اینکه مبنا مسئیلیت ای دهاد ایست؟ تاکنین مهمتری مبنا مسهئیلیت دولهت در
زمینه آلیدگی هیا و بهطیرکلی آلیدگی محیطزیست ،مسئیلیت مددی بیده ا ت ،اا آدکه ایه
مبنا دمیتیادد مسئیلیت دولت در ال ای معضل را بهخهیبی تیجیهه کنهد و ماهیهت و اهمیهت
خاص آلیدگی هیا شهر  ،مبنا جدیهد را بهرا مسهئیلیت دولهت در ایه زمینهه ای هاب
می کند یک اینکه آیا دهاد مذکیر ابزارها اقیقی الزک برا اعما مسهئیلیت خهید را دارد یها
ده؟ در ای مقاله با تمکید بر اینکه آلیدگی ههیا شههر امنیهت محهیطزیسهتی شههروددان را
تهدید میکند ،به روش تیصیفی و تحلیلی به آ یبشنا ی مبنا مسئیلیت دولت در مقابله بها
ای دیع آلیدگی شایع و لزوک اتخاذ یک راهبرد فرابخکی جامع در ای را تا پرداخته میشید

 .1آلودگی هوا و امنیت محیطزیستی
هنگامیکه امنیت مردک به خطر میافتد ،دخستی وظیفه هر اکیمتی رفع تهدیدها و امایت از
جان شهروددادش ا ت؛ اراکه ا ا اً تممی امنیت اولیه برا زددگی ادسانها ،اصلیتری ادگیزه
تککیل دولت در هر جامعه به شمار میآید و مهمتری مه ک در ارزیهابی کارامهد دولهت ،در
قابلیت آن در تممی امنیت الزک برا زددگی شهروددان ا ت در دههها اخیر مفههیک امنیهت
تغییراتی یافته ا ت از یک ی ،گرایش به مت ای اد دولتها رفاهی طی دهه هفتاد می د
تغییراتی در کارکرد دولت ای اد کرد و از ی دیگر ،بروز تحهیال

یا هی گسهترده در طهی

دهه  90بهویهه پایان جنگ رد و تهدیدها داشی از آن ،مفهیک امنیت را بهتدریج تغییهر داده
و امروزه امنیت شامل امنیت در برابر تهدیدهایی میشید که دیرو داامی دمیتیادد بهه مقابلهه
با آدها برخیزد ،مادند امنیت اقتصاد  ،امنیت ادهری و امنیهت محهیطزیسهتی از آد اکهه دیگهر
تهدیدها داامی دسبت به گذشته کمردگ شده بید و رمایهگهذار و بردامههریهز گسهترده
برا تممی امنیت داامی ککیر تیجیه اندادی دداشت ،دولتها با تعریف کهارویهههها جدیهد
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برا خید ،تممی امنیت شهروددان را در ایزهها جدیدتر در د هتیر کهار خهید قرارداددهد
بدی ترتیب ،مفهیک امنیت از معادی اولیه خید یعنی امنیت فیزیکی به مت معهادی جدیهدتر و
گستردهتر ارکت کرده ا ت تا اد که امروزه امنیت ملهی در پهنج د هته امنیهت داهامی،
یا ی ،اجتماعی ،اقتصاد و محیطزیستی د تهبند میشید
در دیمقرن اخیر مکک

)(Barnett, 2001: 17

فزاینده محیطزیستی دغدغهها جهد در افاظهت از ه متی

ادسان در جیامع ای اد کرده و ای دغدغهها دیهز همهیاره بها تغییهر و شهد گهرفت تهدیهدها
محیطزیستی رو به افزایش بیده ا ت ( ،(Dunlap, 1999: 7-8 ;WHO, 2003: 3-4بهدحهی کهه بهه
دلیل ماهیت خاص و دامنه گسترده ای مکک
مربیطه عم ً امکان ددارد

)(Гостева, 2010: 704

 ،الوفصل آدها جز با مکارکت مؤثر دهادهها
بر ای ا اس با تحی دولتها از دولت اداقلی

به دولتها رفاهی و تی عه دیی و افزایش وظایف آدها ،کارویههها دولت به تممی امنیهت در
اشکا مختلف آن شامل امنیت محیطزیستی و ایمنی زیسهتی گسهترشیافتهه ا هت مداخلهه
پرردگ دولتها در ایزهها مختلف افاظت محیطزیست ای دکته را تمیید میکند
محیطزیستی بهاددازها ایاتی هستند که بتهیان آدهها را بههعنهیان

اما آیا اهمیت مکک

مسئله ا از مسالل امنیت تلقی کرد؟ امروزه با تیجه به آثار گسترده ف هایع محهیطزیسهتی بهر
زددگی ادسانها ،امنیت محیطزیستی بیشازپیش برا جیامع اهمیت مییابد؛ اراکه ادسان جدا
از محیطزیست خید زددگی دمیکند و محیطزیست داام  ،اقتصاد و جامعهه دهاام را بهه ددبها
دارد

متی ادسان و محیطزیست در دیمقرن اخیر بهاددازها اهمیت یافتهه ا هت کهه بعهد

امنیتی یافته و مفهیک جدید با عنیان امنیت محیطزیسهتی ای هاد کهرده ا هت هنگهامیکهه
محیطزیست با تمامیت جسمادی ادسانها مرتبط ا ت ،امنیت ملی بدون امنیت محیطزیسهتی،
مفهیمی داق

خیاهد بید

صرفاً داظر بر تممی

)(Brunnée, 1995: 1742 ;Barnett, 2001: 21-22

امنیت محهیطزیسهت

متی جسمی ادسانها دیست ،بلکه تخریب محهیطزیسهت دهیعی فضها

داام ای اد میکند که تی عه اقتصاد و اجتماعی جیامع و همچنی پایدار اکی یسهتمهها را
دیز تهدید میکند

((Dannenmaier, 2001: 5 ;Glibert, 2003: 81

در پرتهی امنیهت محهیطزیسهتی

ا ت که شهروددان میتیادند از اقیق ا ا ی خید بهرهمند شده و دولت دیز میتیادد بهه اد هاک
وظایف خید بپردازد

)(Гостева, 2010: 710

باوجید طرح و تی عه مفهیک امنیت محیطزیستی در دههها اخیر ،ای مفهیک همچنان تها
ادود مبهم و می ع بیده و تعاریف مختلفی از آن به عمل میآید ،بهدحی که تیافهق بهر هر
تعریفی وااد از ای مفهیک دشیار میشید

)(Belluck, 2006: 4

بهعنیانمثا بردامه اهداف ههزاره

ازمان ملل متحهد ،امنیهت محهیط زیسهتی را انهی تعریهف مهیکنهد« :هرگیدهه امایهت از
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محیطزیست طبیعی و ادسادی در برابر آثار درودی و بیرودی داشی از فعالیتها زیانبهار ادسهادی
که بهدیعی من ر به تهدید
)2009

مت ادسان و محیطزیست شید»

(AC/UNU Millennium Project,

در تعریف امنیت محیطزیستی ،دخست باید تهدید محیطزیستی را شناخت بهطهیرکلی
متی و پایدار اکی یستمها محیطزیست را داار اخت

هر وضعیتی که

کند یک تهدید

علیه امنیت محیطزیست تلقی میشید و از آد اکه امنیت ادسان به امنیت محیطزیست وابسهته
ا ت ،هرگیده اخت

در امنیت ادسان میاد امد

در کارکردها ایاتی محیطزیست به اخت

)(Calow, 1999: 8; O'neil, et al. 1986: 113-114؛ بنابرای امنیت محیطزیستی را میتهیان افهظ
کارکردها ا ا ی و ایاتی محیطزیستی یعنی یکپاراگی،

1

مت 2و پایدار  3اکی یسهتمی

محیطزیست دادست ،بهدحی که اجازه تداوک زیستی را برا ادسان و عناصر طبیعی فراهم ازد
البته ماده  1قادین امنیت محیطزیستی جمهیر آذربای ان بیکتر مفهیمی ادسانمحهیر از ایه
عبار به د ت میدهد بهمیجب ای ماده ،امنیت محیطزیستی عبار ا ت از تهممی امنیهت
در منافع ایهاتی ادسهان ،جامعهه و کهاهش خطهرا آثهار محهیطزیسهتی بهر ادسهان

(Ekoloji

)təhlükəsizlik haqqında Qanun, 1999

ویهگی مهم تهدیدها محیطزیستی آن ا ت که کلی بیده و بهمادنهد یهک جنهگ داهامی،
آثار فراگیر بهداشتی ،اقتصاد  ،اجتماعی و یا ی دربر دارد از ای جهت ،امنیت محیطزیستی
دهفقط با یک بخش ،بلکه با بسیار از بخشها مادند

متی ،رفاه اقتصاد  ،تی عه اجتمهاعی و

از آد اکه

متی محیطزیست و ادسان آ هیبپهذیر

شهر مرتبط ا ت
بیده و تهدید ای

)(Allenby, 2000: 5-6

متی معمیالً صدما جبهرانداپهذیر درپهی دارد ،مههمتهری ههدف امنیهت

محیطزیستی ،تممی

مت محیطزیست و ادسان ا ت تا اد که کارکردها ایاتی ههر دو

افظ شیدد
با تیجه به تهدیدها و آثار زیادبار تخریب محیطزیست ،تممی امنیهت محهیطزیسهتی بهرا
افراد در معر

خطر تبدیل به دغدغه اجتماعی جد شده ا ت و افهزایش آثهار ایه تخریهب،

اهمیت فزاینده مدیریت کارامد محیطزیست را برا تممی ای امنیت دکهان مهیدههد؛ اراکهه
بروز تهدیدها علیه امنیت محیطزیستی در درجه دخست داشی از داکارامد دهادها مسئی در
تممی اداقل شاخ ها الزک برا

ه مت محهیطزیسهت ا هت

)(Weintraub, 1995: 556

بها

ای اا  ،همه ادیاع تهدیدها محیطزیستی امروز را الزاماً دمیتیان با امنیهت محهیطزیسهتی
مرتبط دادست ه و همه دهادها اجتماعی را در ای زمینه درگیر اخت؛ اراکه ای مکک

بهه

1. Integration
2. Health
3. Sustainability
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یک دحی امنیت جیامع ادسادی را تهدید دمیکنند و اهمیت هرکداک بهه دهیع و شهد بهروز آدهها
بستگی دارد بهعبار دیگر ،هراند همه تهدیدها محیطزیستی ،بهدیعی امنیت جیامع ادسادی
را تهدید میکنند ،اما شد ای تهدید در هر کداک متفاو ا ت؛ بنهابرای بایهد شهاخ ههایی
برا شنا ایی تهدیدها محیطزیستی بههعنهیان مسهئلها از مسهالل امنیهت محهیطزیسهتی
داشت آن د ته از تهدیدها محیطزیستی که ه ویهگی زیر را داشهته باشهند ،جهزء مسهالل
درجه دخست امنیت محیطزیستی به شمار میآیند ):(Allenby, 2000: 7
 )1اساسیبودن .تهدید محیط زیستی باید به دحهی شهدید و اثرگهذار باشهد کهه کهارکرد
ایاتی اکی یستمها و
ادقرا

مت جسمادی و رفاه اقتصاد ادسانها را تهدید کند بهعنیانمثا

برخی گیدهها جادیر ممک ا ت ایا ادسادی را در معر

آلیدگی آبوهیا تهدید جد علیه

خطر قرار ددهد ،اما

مت بکر ا ت

 )2مشخصبودن .تهدید محیطزیستی باید به لحاظ ت ربی مکخ

و قابل تیصیف بیده و

بتیان آثار آن را ارزیابی کرد بهعنیانمثا تغییر در میدان مغناطیسی زمی را به دلیل دبید
قطعیت علمی در ماهیت مککل ،دمیتیان مسئلها برا امنیت محیطزیستی دادسهت ،امها
آلیدگی شیمیایی محیطزیست بهطیر مکخ
روش و قابل ارزیابی ا ت

زیانبهار بهیده و عیامهل و آثهار زیهانبهار آن

)(Yu, 2005: 1, 99-105

 )3مستقیمبودن .باید میان عیامل تهدید محیطزیستی و آثهار آن رابطهه علهت و معلهیلی
برقرار باشد و بتیان بهطیر مستقیم عیامل ای ادکننده مککل میرددار را شنا ایی کرد
البته میتیان یک ویهگی دیگر یعنی عمیمی و همهجادبهبیدن را دیز اضافه کرد؛ بهدی دحهی
که تهدید محیطزیستی باید همه افراد در معر

تخریب محیطزیست را تحت تمثیر قرار دههد

بدی ترتیب برا شنا ایی مبنا اقیقی مسئیلیت دولهت در تهممی امنیهت محهیطزیسهتی،
تیجه به ای شاخ ها ضرور ا ت و به دلیل فرابخکیبیدن مسئله بهدااار ،دااک اقیقی دیهز
باید برا ال آن یک راهکار راهبرد جامع و فرابخکی اراله دههد بهه همهی دلیهل پیکهنهاد
میشید که تممی امنیت محیطزیستی باید در بردامه جامع تی عه پایدار ککهیر تلفیهق شهده و
فرایند تی عه همسی با تممی ای امنیت باشد

)(Гостева, 2010: 714

در ای میرد مهیتهیان بهه

راهبرد ا ا ی رو یه در زمینه تی عه محیطزیست تا ا  2030اشهاره کهرد کهه مههمتهری
مبنا آن تممی تی عه پایدار و تضمی امنیت محیطزیسهتی ا هت
)2012

(Российскaя Федерация,

بند  1ماده  4قادین امنیهت محهیطزیسهتی جمههیر آذربای هان دیهز دولهت را مکلهف

می ازد تا در اتخاذ و اجرا راهبرد تی عه پایدار ،تممی امنیت محیطزیستی را در اولییت قرار
دهد
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در میان ادیاع مختلف تهدیدها محیطزیستی ،آلیدگی هیا با ماهیت ویهه خید ،از هر اهار
ویهگی باال برخیردار ا ت :آلیدگی هیا بهعنیان مککلی ا ا ی ،بسیار از دقا شهر جههان،
امنیت محیطزیستی شهردکینان را تهدیهد مهیکنهد و آثهار زیهانبهار آن بهر ه متی ادسهان و
محیط زیست و هزینهها هنگفت اقتصاد و اجتماعی آن ،شهرها آلیده را بهه مکهادی دهاام
تبدیل کرده ا ت

)(WHO, 2003: 30, 95, 99

در ای میان آدچه که از آلیدگی ههیا یهک تهدیهد

جد علیه امنیت محیطزیستی مردک می ازد ،ماهیت ویههه آن یعنهی گسهتردگی و فرامهرز
بیدن و ایراد آثار بهداشتی و اقتصاد هنگفت ا ت با آدکه مککل آلیدگی هیا به لحاظ ت ربهی
کام ً مکخ

بیده و بسیار از عیامل بروز و آثار آن شنا اییشده ا ت ،امها هنهیز ههم دکها

مبهم زیاد درخصیص علل و آثار آن وجید دارد؛ بهدحی که با افهزایش دادهش بکهر در ایه
خصیص ،هر روزه میارد بیکتر از آثار مخرب آلیدگی هیا شناخته میشید بهعنهیان دمیدهه از
اهار دهه پیش که خطر کاهش ضخامت الیه ازن داشی از فعالیتها ادسهادی شنا هایی شهده
ا ت ،روزبهروز آثار وخیمتر از ای معضل ککف میشیدد طی ا ها اخیر ،شیاهد ت ربهی
متعدد از ادیاع آثار زیانبار آلیدگی هیا بر

متی ادسان بهد تآمده و شمار ای شیاهد رو به

افزایش ا ت به عنیان دمیده میتیان به گهزارش پهن م هیئهت بهی دولتهی دگرگهیدی اقلیمهی
درخصیص قطعیت  95درصد تمثیر فعالیتها ادسادی بر دگرگیدی اقلهیم اشهاره
)2014: 2

کهرد (IPCC,

مککل دیگر در ای زمینه آگاهی عمیمی داکافی برا شناخت ادیاع آالیندهها هیا و

آثار آدها ا ت بهعنیانمثا آالیندههایی مادند آزبست ،بخارها داشی از پمپ بنهزی هها و گهاز
ازن طحی ،آالیندهها به لحاظ عمیمی کمتر شهناختهشهدها هسهتند کهه آگهاهی عمهیمی
دسبت به ماهیت آدها کمتر ا ت و ای داآگاهی باعث تکدید معضل آلیدگی هیا و تهدید امنیهت
محیطزیستی شهروددان میشید
آلیدگی هیا بهصیر مستقیم و غیرمستقیم،

متی جسمی و رفاه اقتصاد شهردکینان را

تهدید میکند در بسیار از میارد آلیدگی هیا آثار بهداشتی خید را مسهتقیم دکهان مهیدههد
هراند که اثرپذیر از آلیدگی هیا براسب عیامهل متعهدد مادنهد میهزان و دهیع در معهر
آلیدگی قرار گرفت  ،داشت آلری  ،زمینه ارثی،
تفاو دارد ،اما آلیدگی هیا بر

 ،جهنس و وضهعیت بهداشهتی خهاص افهراد

متی همه شهردکینان اثر میگذارد بهعنیانمثا  ،دتی ه یهک

طرح پهوهکی در ا  2004در اتحادیه اروپا دکان داد که در اروپا االده بهطیر متی ط 100
هزار دفر در اثر قرارگرفت در معر
)(WHO, 2004: 17

ذرا معلق در ههیا بهاز داهار مهر

زودرس مهیشهیدد
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از ی دیگر آلیدگی هیا برخی آثار بلندمد و غیرمستقیم دیز دارد ،بدی ترتیب که مهیاد
آالینده با ادباشتهشدن تدری ی در جسم اشخاص ،آثار خید را بهمرور دکان میدهند و به هایر
مکک

متی دیز مادند بیمار ها قلبی و تنفسی دام مهیزدنهد

)(Colls, 2002: 10.1

بهه

همی دلیل ازمان بهداشت جهادی اکیداً بر اثرپذیر شدید کیدکان در معر

آلیدگی ههیا از

آدان به بیمار ها تنفسی دایر مکک

ریی  ،آ م و

آثار ای آلیدگی و ااتما باال ابت
رطان در بهزر

ای اد زمینهها
کسادی که در معر

هالی تمکیهد مهیکنهد

)(WHO, 2005: 11-12

بهدی ترتیهب

آلیدگی هیا قرار میگیردد ،انادچه هابقه بیمهار داشهته یها اسا هیت

بیکتر یا آمادگی جسمادی کمتر داشته باشند ،در اثر تماس با ای آلیدگی بیمار آدها تکدید
خیاهد شد آلیدگی هیا آثار متعدد بر
اکم ،مکک

تنفسی ،رطان و گاه مر

متی ادسان مادند بروز یا تکدید ردرد ،آبمرواریهد
زودرس دارد عیار

برخی بیمار ها مادند ردرد

اده زودتر بروز مییابند ،اما بیمار هایی مادنهد هرطان و آب مرواریهد اکهم در بلندمهد و
بههتهدریج شهکلگرفتهه و عهیار
(Lippmann, 2003: 35-39

خهید را دکهان مهیدهنهد

)(Ayres et al, 2006: 9, 20, 90

آلیدگی هیا افزون بر آثار گسترده بر ه متی ادسهان ،آثهار اقتصهاد

متعدد دیز مادند فر هایش و تخریهب هطش اشهیا ،تخریهب گیاههان و کهاهش فهرآوردههها
ککاورز و افزایش هزینهها مالی برا بهداشت دارد که بهههیچوجهه دمهیتهیان ایه آثهار را
دادیده گرفت ) ،(Colls, 2002: 9-10بنابرای تممی رفاه اقتصاد در گهرو امنیهت محهیطزیسهتی
ا ت به همی دلیل ا ت که گفته میشید آلیدگی هیا ا ا اً تهدید علیه تی عه پایدار ا ت
)(Driesen, 2002-2003: 26-27

ممک ا ت به دلیل ابهاک و غیرمستقیمبیدن آثار آلیدگی هیا ادعا شید که عیامهل مختلفهی
در بروز یا تکدید مکک

بهداشتی و اقتصاد مادند بیمار هها و تخریهب هطش شههر تهمثیر

داردد و آلیدگی هیا یگاده عامل ای مکک

دیست ای ادعا ،بهویهه در میرد بیمار هایی مادند

رطان و بیمار ها قلبی که منکم پیچیدها داردد ،بیکتر مطرح ا ت با ایه اها هرانهد
عیامل متعدد میتیادد در بروز مکک

مذکیر دقش داشته باشهد ،امها آلهیدگی ههیا یکهی از

مهمتری ای عیامل اثرگذار ا ت که بسیار از عیامل و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن امهروزه
شنا ایی شده و شد تهدید آن علیه
آلیدگی هیا بر

متی شهروددان محل تردید دیسهت در زمینهه تهمثیر

متی و رفاه ادسادی ،امروزه مطالعا بسهیار گسهترده و تفصهیلی اد هاکگرفتهه

ا ت که ثابت میکنند همه عناصر آالینده هیا بهدیعی در ای هاد یها تکهدید بیمهار هها و بهروز
آ یبهها اقتصهاد دقهش داردهد

)(Dockery et al, 1993: Brunekreef & Holgate, 2002: 1234

بهدحی که یافتهها آدها را دمیتیان دادیده گرفهت ( )1بهدیهی ا هت کهه بها افهزایش اط عها
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درخصیص آثار زیانبار آلیدگی هیا ،ضرور اد اک اقداما جد تر دیز بیکتر میشید
)Chiabai, 2007: 240
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(Alberini,

به همی دلیل اصل  15اع میه ریی در زمینه محهیطزیسهت و تی هعه بها

ا تناد به اصل ااتیا بهصراات اع ک میکند که دبید قطعیت علمهی در مهیارد کهه تهدیهد
علیه

متی ادسان و محیطزیست جد ا ت ،دمیتیادد تعلل در اقداما مؤثر برا پیکگیر

از تخریهب محهیطزیسهت را تیجیهه کنهد

(Rio Declaration on Environment & Development,

)1992

بنابرای دولتها باید ،بهویهه در میارد مادند آلیدگی ههیا کهه ه متی افهراد را بهه خطهر
میاددازد ،اقداما ااتیاطی الزک را به عمل آوردد و هنگهامیکهه تهدیهد علیهه ه متی مهردک،
تهدید برا امنیت محیط زیستی آدان باشد ،ضهرور اد هاک ایه اقهداما ااتیهاطی بیکهتر
دمایان خیاهد شد بهعنیانمثا  ،یکی از مهمتری آثار آلیدگی هیا بر

متی ادسهان ،ای هاد یها

تکدید بیمار ها تنفسی ا ت برر ی تمثیر آلیدگی هیا شهر بر

متی و ااتمها بهروز

ادیاع بیمار ها تنفسهی در افهراد در معهر

آلهیدگی ههیا ) (Rheingold, 1966-1967: 17-24و

ارتبا ادیاع آالیندهها محیطی با تکدید ای بیمار ها ،بهویههه هرطان ریهه
)701-702

(Thomas, 1977-

 1978:از دههها  60و  70می د مطرحشده و تا امروز میرد بحث بیده ا ت یکهی

از بارزتری میارد دبید قطعیت ،برر ی تمثیر آلیدگی هیا بر بروز یا تکدید بیمار

رطان ا هت

که اثبا ای تمثیر همیاره به دلیل ابهاکها متعدد درخصیص ای بیمار دشیار ا ت

(WHO,

) 2013: 61,107؛ ،(WHO, 2004: 15,17اما اثبا داپذیر دیست و ابهداع روشههایی بهرا اگهیدگی
اثبا ای ارتبا یکی از مسالل اقیقی ا هت
)Eddy, 1984-1985: 47,66

انی معضلی در راهبردها

((Mcelveen & Havender & Whelan, 1982: 547

از ای جهت الزک ا ت تها افاظهت از ه متی شههروددان در برابهر
متی دولت پیشبینی شید

آلیدگی هیا در کیتاه و بلندمد ،

متی جسمادی و رفاه اقتصاد شههروددان و در دتی هه

امنیت محیط زیستی آدان را به دحی جد تهدید میکند؛ اما مسئلها که بیکتر به ای مکهکل
دام میزدد ای ا ت که از یک ی اشخاص مختلف بر اسب شرایط خهید ،دقهش متفهاوتی در
بروز آلیدگی ههیا داردهد ) (Weintraub,1995: 554و از هی دیگهر ایه آلهیدگی معمهیالً اقکهار
آ یبپذیر و کمدرآمد شهر را بیکتر تحت تمثیر قرار میدهد و از ایه جههت دهیعی دهابرابر
محیطزیست زیستی دیز ای اد مهیشهید

)(Pearce & Kingham, 2008: 981

در ایه را هتا و بهه

منایر تحقق عدالت محیطزیستی در ککیر ،قیادی و راهبردها کنتر آلهیدگی ههیا بایهد بها
تیجه به شرایط خاص مردک مناطق مختلف و بر اسهب میهزان مکهارکت آدهان در تیلیهد ایه
آلیدگی اعما شید ( )Gianessi et al, 1979: 281, 291بدون تممی امنیهت محهیطزیسهتی بهرا
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ایر مهیارد امنیهت عمه ً فایهدها بهرا آدهان دخیاههد داشهت دگهاهی بهه

شهروددان ،تممی

عمدهتری ویهگیها تهدیدها محیطزیستی ،بهخصیص آلیدگی هیا ،ایه دکتهه را بههخهیبی
دکان میدهد
 )1حیاتی و بیدرنگبودن :از آد اکه محیطزیست کهادین زدهدگی و عامهل تهداوک ایها
بکر ا ت و هرگیده تغییر زیانبار میتیادد زددگی ادسان را مختهل هازد ،دهاگزیر بایهد افهظ
محیطزیست ضرورتی ایاتی به شمار آید اتی گاهی آلیدگی محیطزیست ،بهویههه ههیا و آب
ازجمله شرایط اضطرار تلقی میشید که دیازمند اد اک اقداما فیر برا افاظت شهروددان
ا ت

)(Гринин, Новиков, 2000: 11

به همی دلیل ،کمیسیین اکمرادهی جههادی در گهزارش

خید در زمینه تخریب محیطزیست ،ضرور افظ آن را بهعنیان مهمتری مسئله امنیت بکر
در دار میگیرد

)(Commission on Global Governance, 1995

از آد اکه خطرا امنیتی معمیالً

ایاتی و گاه اضطرار هستند ،راهبردها ا ا ی و اقداما الزک برا رفع ایه خطهرا بایهد
بهصیر فیر و بیدردگ اد اک شیدد
 )2نبود قطعیت :یکی از مکک

اصلی کنتر تخریهب محهیط زیسهت ،بههویههه ازلحهاظ

اقیقی ،دبید قطعیت علمی ا ت و هنیز باوجید افزایش دادش فنی در ای زمینه ،پر هشهها
پرشمار مطرح ا ت که کنتر ای معضل را دشیار می ازد به دلیل دبید قطعیهت علمهی در
آثار آلیدگی و تخریب محیطزیست ،پهیشبینهی و تهممی امنیهت محهیطزیسهتی بایهد یکهی از
راهبردها اصلی دولت در مدیریت وضعیتها دامطمئ محیطزیست در آینده باشد

(Shearer

)et al, 2011: 2-3؛ اراکه دبید قطعیت وضعیت آینده را مبهم می ازد؛ مادند اینکه کداک شهرایط
محیطزیستی با اه شدتی بروز خیاهد کرد ،آثار ای شرایط جدید اه خیاهد بید ،اه افراد از
ای شرایط جدید متمثر خیاهند شد ،میزان آ یبپذیر در برابر ای تغییرا اقدر ا ت ،اهه
اقداماتی برا مقابله با ای شرایط الزک ا ت و آثار آدها اه خیاهد بهید
)4

(Shearer et al, 2011: 3-

برا مثا  ،مسئله اگیدگی تمثیر آلیدگی هیا بر دیزادان یا جنی همهراه بها برخهی ابهامها

علمی روبهرو ا ت؛ یا اینکه آالیندهها هیا در ترکیب با هم مهیتیادنهد ترکیبها زیهانبهارتر
ای اد کنند (مادند تککیل باران ا ید ) که پیشبینی آثار آدها دشیارهایی خهاص خهید را دارد
) (Behles, 2011: 215و گذشته از هزینهها ادسادی ،هزینهها اکیلیییکی ادتکار ایه مهیاد دیهز
د تکم تا اندی

ا آینده بهروشنی معلیک دیست

 )3همهجانبه و فراگیربودن :بسیار از مکک

)(Engel, 2006: 1022

محهیطزیسهتی ،بههویههه آلهیدگی ههیا

فراگیر بیده و از ادود جغرافیایی پیرو دمیکنند و محیطزیست ادسادی و طبیعهی گسهتردها
را تحت تمثیر قرار میدهند آلیدگی هیا شهر  ،مککلی ا ت کهه کمهابیش ه متی و رفهاه
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اقتصاد همه شهروددان را متمثر می ازد؛ بنابرای مسئلها کام ً عمیمی ا ت کهه بهه منهافع
عمیمی مرتبط میشید
 )4جبرانناپذیری :بیگمان مهمتری مسئله در ارتبا آلیدگی هیا با

متی ادسان ایه

ا ت که اغلب آثار آلیدگی هیا بر ه متی ادسهان جبهرانداپهذیر بهیده یها بههدشهیار جبهران
میشیدد
ای ویهگیها دکان میدهند که مقابله با آلیدگی هیا بایهد فهیر و بهیدردهگ و مبتنهی بهر
مطالعا و برر یها دقیق و گسترده بیده ،پیکگیراده و فعاالده باشد ،همه دهادها مرتبط بها
آلیدگی هیا در کلیه ابعاد رزمینی ککیر در مدیریت ای معضل دخیهل بهیده و ابزارهها الزک
برا جبران خسارا و کاهش آثار زیانبار ای آلیدگی ای اد و اجرا شید

 .2مسئولیت دولت
به لحاظ اقیقی ای مسئله مطرح میشید که مسئیلیت مقابله با آلیدگی هیا شهر بهعنیان
یکی از مهمتری مکک

محیطزیست شهر و تممی امنیت محیطزیستی برا شههروددان را

برعهده کیست؟ طبیعتاً شهردار ها بهعنیان دهادهها مهدیریت شههر در بهاد امهر ،گزینهه
منا ب برا ای مهم هستند و ماده  55قادین شههردار ( )1334/4/11دیهز در زمینهه افهظ
محیطزیست شهر وظایفی برا ای دهادها مقرر کرده ا ت اما با دگاهی به مهمتهری عیامهل
آلیدگی هیا در شهرها میتیان به ای دتی ه ر ید که دولت از یهک هی ،بیکهتری

ههم را در

شکلگیر عیامل ای آلیدگی دارد؛ عمدهتری منابع آالینده هیا شهر که عبارتند از منهابع
متحرک یعنی تردد خیدروها بیکیفیت با مصرف هیخت بها کیفیهت پهایی  ،تی هعهدیهافت
منا ب املودقل همگادی شهر و فعالیت واادها صهنعتی و ت هار آالینهده در شههرها و
اطراف شهرها (عبداللهی و همکاران  34-38 :1391 ،1و  )40و همچنی بزر تری وااهدها
تیلیههد خههیدرو ،تهیههه ههیخت خیدروههها و مؤ سهها تیلیههد بههزر

و دیروگههاهههها در اختیههار

شرکتها دولتی ا ت از ی دیگر ،دولت در افظ محیطزیست شهر از مسئیلیت قهادیدی
دیست کنتر اغلب منابع آالینده هیا در ایطه وظایف دولت قرار میگیهرد؛ بهدی ترتیهب کهه
کنتر کیفیت خیدروها (ماده  9قادین دحیه جلیگیر از آلهیدگی ههیا  )1374/2/3و کنتهر و
کاهش آالیندگی پمپبنزی ها و ا تادداردکردن کیفیت بنزی برعههده وزارتخادهههها صهنعت،
معدن و ت ار و دفت ا ت و البته ادتقا صنایع آالینده در شهرها و ااشیه شهرها دیز برعههده
دولت قرار دارد (ماده  18قادین باال) اا آدکه شهردار ها ص ایتها قادیدی بسیار کمتهر
در زمینه افظ محیطزیست شهر  ،بهویهه کنتر آلیدگی هیا داردهد کهه شهامل ای هاد مراکهز
معاینه فنی خیدرو (ماده  5قادین باال) ،ادتقا صنایع مهزاام بهه خهارز از شههرها بها همکهار
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وزار صنعت ،معدن و ت ار و همچنی مدیریت املودقهل شههر (مهاده  9قهادین تی هعه
املودقل عمیمی و مدیریت مصرف یخت ( )1386/9/18مهیشهید ،امها تی هعه امهلودقهل
عمیمی و المتر به لحاظ محیطزیستی مستلزک تیان مالی زیاد ا ت کهه تحقهق آدهها بهدون
اعطا کمک مالی و فنی الزک از ی دولت ممک دیست به همی دلیهل مهیاد  1و  8قهادین
تی عه املودقل عمیمی و مدیریت مصرف یخت و همچنی ماده  8آیی دامه اجرایی تبصهره
ماده  6قادین دحیه جلیگیر از آلیدگی هیا ( ،)1381/3/22وظیفه بهینه از عرضه و تقاضها
خدما املودقهل و بهینهه هاز مصهرف ادهری و همچنهی تهممی بخکهی از هزینهههها
املودقل عمیمی را بهعهده دولت قرار میدهد هراند که تمثیر داکارامد دولهت در یا هت
تمرکززدایی ادار و اقتصاد در تکدید معضل آلیدگی هیا را دمیتیان دادیده گرفت
دولت با تیجه به امکادا و ص ایتها خید میتیادد دقش مؤثر و کارامهد در مقابلهه بها
تخریب محیطزیست داشته باشد و از آد اییکه یکی از دکا میرد تمکید اقیق محهیطزیسهت
ای ا ت که هرگیده تخریب در محیطزیست بهه زدهدگی شههروددان ،مؤ سها و خهید دولهت
صدمه میزدد ،دولت باید دقش متنا بی در جلیگیر از تخریب و افظ
ایفا کند

)(Lawrence, 1997: 177-178

مت محهیطزیسهت

دولت همانگیدهه کهه تهممی امنیهت جسهمادی مهردک را

برعهده دارد ،باید با برر ی دقیق میارد که به

متی مردک صدمه میزدد ،اقداما متنا ب را

برا تممی امنیت محیطزیستی در جامعه اد اک دهد از ی دیگر ،افاظت از محهیطزیسهت
امر یکپاراه ا ت و دمیتیان و دباید فقط به افاظت از یک ایزه بهخصیص پرداخت و بقیهه
ایزهها را فرو دهاد؛ بنابرای اگر افاظت از محیطزیست مسئله مربی به امنیت جامعهه ا هت،
مقابله با آلیدگی هیا هم به دلیل ارتبا و وابستگی دو ییه میان هیا و محیطزیست ،مسهئلها
مربی به امنیت جامعه خیاهد بید ،بر ای ا اس ،دولت بهعنیان مسئی اصهلی تهممی امنیهت
ملی ،باید مسئیلیت جلیگیر از آلیدگی هیا را از راه اتخاذ راهبردها و یا تها مقتضهی بهر
عهده گیرد؛ پس میتیان ادعا کرد که مقابله با آلیدگی هیا برا تممی امنیت محیطزیستی یک
مسئیلیت راهبرد برا دولت بهشمار میآید از دههها اولیه آغهاز مقهررا گهذار و کنتهر
آلیدگی هیا دیز ای مسئله میرد تمکید بیده ا ت کهه مسهئیلیت دولهت در برابهر آلهیدگی ههیا،
مسئیلیت جمعی ا ت و ای دکته در قیادی و مقررا آمریکا در زمینه آلهیدگی قابهل م ااهه
ا ت که تمکید میکند دهادها محلی مسئیلیت کنتر آلیدگی را برعهده داردهد امها دهادهها
فدرا دیز بها مقهررا گهذار و داهار در ایه زمینهه مکهارکت داردهد
)Norman, 1971-1972: 1001-1002

Harkaway, 1970: 66
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یکی از مهمتری اهداف مداخله دولت از طریق مقررا گذار  ،کسب اعتماد عمیمی دسهبت
به دهادها دولتی ا ت در میارد مادند بروز بحرانهها و اهیادثی کهه در اثهر بهیتهیجهی یها
داکارامد بروز کرده ا ت؛ همچین بروز آلیدگیها گسترده ،دولت با اقداک به مقهررا گهذار
درصدد کسب اعتماد عمیمی برمیآید مقررا گذار محیطزیستی و ارتقا بهداشت عمهیمی،
دمیده بارز ای میارد ا ت که مداخله دولت در ای زمینه باههدف کسهب مکهروعیت اجتمهاعی
صیر می گیرد الزمه کسب ای مکروعیت آن ا ت که دولت باید پیش از بروز بحران ،بر طبق
اصل ااتیا و پیکگیر راهبردها ابتکار الزک برا افظ محیطزیسهت و ارتقها بهداشهت
عمیمی در جامعه را از طریق مقررا گذار و کنتر خطرپذیر بهه اجهرا درآورد
)25,36

(King, 2007:

مقررا داظر بر کنتر آلیدگی محیطزیستی باید بهگیدها کارامد اجرا شیدد تها تهممی

بهداشت عمیمی را تضمی کنند ،اراکه از ای راه افزون بر ای هاد امنیهت محهیطزیسهتی ،ههم
مکروعیت اجتماعی دولت افزایش مییابد و هم تابعان ای مقررا بها تمایهل بیکهتر الزامها
ای مقررا را اجرا میکنند ()Craig, 2008-2009: 405
به دلیل اهمیت ایاتی مسئله

متی ،تکلیف دولت درخصیص تضمی و تحقهق اهق بهر

متی باید در قیادی با ضمادت اجرا باال متعیّ شید و از ای لحاظ امروزه در قیادی ا ا ی
بسیار از ککیرها مادند ا پادیا (بند  2اصل  ،)43ترکیه (اصهل  ،)56رو هیه (بنهد  2اصهل ،)7
یاپ (بند  2اصل  ،)25هند (اصل  )47ای وظیفه دولت بهصراات میرد تمکید قرارگرفته ا ت
با ای اا  ،قادین ا ا ی جمهیر ا

می ایران ،بهطیر صریش دولهت را مکلهف بهه افاظهت از

مت و بهداشت عمیمی دساخته ا ت اتی بهعنیانمثا اق بر بهرهمند از هیا پهاک در
قیادی عاد ایران متعیّ دکده ا ت ،اما دبید ای تصریش در قادین دمیتیادهد د هتاویز بهرا
گریز از ایفا ای مسئیلیت ا ا ی تی ط دولت باشهد؛ اهراکهه افاظهت از بهداشهت عمهیمی
جامعه ماهیتهاً یهک ارزش ا ا هی و امهر عمهیمی بهه شهمار مهیآیهد کهه بهه دالیلهی مادنهد
هزینهبربیدن آن و داتیادی بخش خصیصی برا مکارکت در ای زمینهه بایهد بهه د هت دولهت
مدیریت شید با تیجه به ای دکته ،قیادی عاد ای خأل را پر کرده و ع وهبر قهیادی مختلفهی
که دولت را میظف به افاظت از

مت عمیمی می هازدد ،بنهد (ک) مهاده  8قهادین مهدیریت

خدما ککیر ( )1386/7/8مقرر میدارد که ارتقا بهداشهت و آمهیزش عمهیمی و مقابلهه و
کاهش اثرا ایادث طبیعی و بحرانها عمیمی یک امر ااکمیتی ا ت؛ یعنهی جهزو وظهایف
اصلی و راهبرد دولت بهشمار میآید که باید تی ط دهادها دولتی به اد اک بر د با آدکه ای
ماده تعریفی از عبار بحران عمیمی اراله دمیدهد ،اما همانگیده که عنیان شد با تیجه به آثهار
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آلیدگی هیا و شد آن ،بهویهه در شهرها بزر  ،آلیدگی هیا مصداق بارز یک بحران عمهیمی
ا ت و افظ محیطزیست شهر و مقابله با ای آلیدگی دیز مصداق بارز امر ااکمیتی ا ت
مهمتری رک مسئیلیت دولت در مقابله با آلیدگی هیا ،ای ابی و راهبهرد بهیدن آن ا هت
ای ابی به ای معنا که دولت بایهد از همهه ابزارهها ممکه و الزک بهرا تضهمی ههیا پهاک
ا تفاده کند و اقداما پیش د تاده الزک را اد هاک دههد و راهبهرد بهدان معنها کهه بهه دلیهل
فرابخکی بیدن مسئله آلیدگی هیا ،دولت باید کنتر و مدیریت ای معضل را در یا هتهها
راهبرد خید قرار دهد دولت برا ایفا ای مسئیلیت خید در تممی امنیهت محهیطزیسهتی
ص ایت و ابزارها اقیقی الزک را دیاز دارد در اا ااضر ،قیادی و مقررا متعدد در ایه
زمینه در دااک اقیقی ایران به تصییب ر یده و ص ایت تکلیفی و ابزارها الزک را در اختیهار
دولت بهعنیان مسئی اصلی افاظت محیطزیست قرار داده ا ت ای قیادی و مقررا  ،دولهت
را بهعنیان مرجع و مسئی اصلی کنتر و مهدیریت آلهیدگی ههیا معرفهی مهیکننهد و وظهایف
مختلف دولت را در زمینه افاظت از هیا پاک مقرر میداردد عمده ای وظایف که بسهیار از
آدها در قادین دحیه جلیگیر از آلیدگی هیا مصرح شدهادد ،به شرح زیر قابل د تهبند ا ت:
 )1پیشگیری :بهتری تدبیر در مدیریت محیطزیسهت پیکهگیر از بهروز آلهیدگی ا هت؛
اراکه برخی از آثار تخریبی از رخساره محیطزیست زدوددی دیست پیکگیر شهامل اقهداما
متعدد ازجمله پیشبینی ،بردامهریز و یا تگذار  ،تعیهی ا هتادداردها ههیا پهاک و
داار بر اجرا آن ،جلیگیر از فعالیت برخی آالیندهها در داخهل و ایمهه شههر ،تعطیهل یها
تخریب منابع آالینده یا ادتقا آدها به مناطق خارز از شهر و الزاک منابع آالینده به ت هیز منهابع
آالینده به فناور ها پاک و کمتر آالینده میشید
اعما قیادی و مقررا کنتر آلیدگی هیا ،هزینهههها اقتصهاد زیهاد دربهر دارد و بهه
همی دلیل ممک ا ت برخی از اقداما الزک برا کنتر همهجادبه آلیدگی هیا مهیرد غفلهت
متی ادسان باشد دااک اقهیقی کنتهر آلهیدگی

واقع شید ،اتی اگر به قیمت دادیدهگرفت

هیا هنگامی کارامد خیاهد بید که بتیادد کیفیت هیا پاک را با تیجه بهه کلیهه ابعهاد ه متی
ادسان تضمی کند

)(Eriksen, 1968-1969: 635

در اعما ا تادداردها الزک برا افظ

مقررا ضعیف و بدون ضمادت اجهرا مقتضهی

متی ادسان در برابر آلهیدگی ههیا داکارامهد خیاهنهد

بید دااک اقیقی مقابله با آلیدگی در ایران ،بهجز تعریف برخهی ا هتادداردها اولیهه در مهیرد
برخی میاد آالینده ،ابزارها الزک برا پیکگیر از بروز آلیدگی هیا را ای اد دمیکند و راهبهرد
مؤ ثر برا افاظت از کلیه ابعاد ه متی شههروددان در برابهر آلهیدگی ههیا ارالهه دمهیدههد
ا تادداردها میجید آالیندگی هیا ضم آدکه ا تاددارد هیا پاک را مکهخ

دمهیکننهد ،در
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کنتههر ا ههم فزاینههده ادههیاع آالینههدگی ،کارامههد الزک را دداردههد و در صههیر تکههدید ای ه
ا تادداردها ،مادند الزاک به ت هیز فناور هها پهاک ،هزینهههها اقتصهاد وااهدها آالینهده
افزایش خیاهد یافت که طبیعتاً ای واادها بدون بهرهمند از مکهیقهها منا هب ،مایهل بهه
پرداخت ای هزینه ها اضافی دخیاهند بید با آدکه قادین دحیه جلیگیر از آلیدگی هیا ،تهدابیر
مختلفی برا کنتر آلیدگی هیا اتخاذ میکنهد و مسهئیلیتهها متعهدد بهرعههده هازمان
افاظت محیطزیست مهیگهذارد ،امها صه ایت بردامههریهز و یا هتگهذار پیکهگیراده و
پیشد تاده برا مدیریت آلیدگی هیا و تممی مؤثر هزینهها مالی آن را بهمنایر پیکگیر از
بروز ای معضل دادیده گرفته ا ت

()2

اقداک مهم پیکگیراده در زمینه کنتر آلیدگی هیا ،تمرکززدایی از ک نشههرها ،پهیشبینهی
تغییرا جمعیتی و منابع ادسادی و محیطزیستی میجید و بردامهریز بر ا اس آن ا ت دولت
باید برا تممی امنیت محیطزیست اقداک به بازطراای و باز از ا کان شهر بهرا تسههیل
د تر ی به خدما اولیه و جایابی دوباره فعالیتها اقتصاد و صنعتی و آماده اخت مهردک
در برابر صدما محیطزیستی کند
دولت به دلیل الگی داق

)(Балашенко, и др, 2008: 339-340

بهه داهر مهیر هد کهه

تمرکززدایی ادار و اقتصاد  ،میفقیت کمتر در زمینه شهر از

همساز با م ااا محیطزیستی داشته ا ت با آدکه مدیریت شههر از وظهایف شههردار هها
ا ت ،ولی ای دهادها منابع الزک و اختیارا اقیقی مقتضهی را بهرا مهدیریت یکپاراهه امهیر
شهر دداردد و ای دولت ا ت که منهابع ادار و اقتصهاد و صه ایت اقهیقی الزک را بهرا
مدیریت بسیار از ایزهها امیر عمیمی در اختیار دارد شهردار هنگامی میتیادد در ادتقها
صنایع آالینده هیا میفق باشد که با برخیردار از امکادا  ،هماهنگیها الزک با وزارتخادههها
جهاد ککاورز (برا تعیی مکهان) و صهنعت ،معهدن و ت هار (بهرا ااهداث شههرکهها
صنعتی) اد اک شید رویکردها اذفی میقتی مادند تعطیلکردن ادارهها در روزهها آلهیده یها
تعطیلکردن کارخادهها به دلیل آلیدگی هیا و ادتقا مقطعی کارکنان ادار به شههرها دیگهر،
عم ً راهکار مؤثر و همیکگی برا ال ای مککل دیست بهه همهی دلیهل ا هت کهه بهرا
پرهیز از راهکارها میقتی داکارامد ،دیازمند یک راهبهرد اصهیلی و جهامع در زمینهه مقابلهه بها
آلیدگی هیا هستیم
 )2اطالعرسانی :آگاه از مردک از مهمتری تدابیر در کنتر آلهیدگی ههیا اطه عر هادی
ا ت گاه ممک ا ت انی تصیر شید که اط عر ادی در میرد بروز آلهیدگی ههیا بهه دگرادهی
افکار عمیمی می اد امد و ای همان اشتباه فااکهی ا هت کهه دولهت اتحهاد جمهاهیر شهیرو
درخصیص عدک اط عر ادی بهمیقهع در مهیرد فاجعهه اردیبیهل مرتکهب شهد انادچهه دولهت
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درخصیص ای فاجعه اط عر ادی ریعتر اد اک مهیداد ،ابعهاد فاجعهه در آن اهد گسهترش
دمییافت

)(IAEA, 2006: 16-18

اط عر ادی شامل اقداما مختلفی ازجمله اقداما فرهنگی و

تروی ی برا پیکگیر  ،کنتر  ،کاهش و آمادگی در برابر آلیدگی هیا ،اطه عر هادی در مهیرد
وضعیت آلیدگی هیا و اراله آمیزشها بهداشتی و فنی الزک میشید باوجید پیشبینهی برخهی
تدابیر در قادین دحیه جلیگیر از آلیدگی هیا ،ازوکارها کارامد برا اط عر هادی مهؤثر و
ریع درخصیص آلیدگی هیا ای اد دکده ا ت ازمان افاظت محیطزیست با ا تناد به مهاده
 189قادین بردامه پنج اله پن م تی عه درصدد ای اد مرکز کنتر و پایش محیطزیست ککهیر
بهمنایر پایش و ن ش مداوک و پیی ته آلیدگیها محیطزیسهتی ا هت کهه مهیتیادهد گهاک
مؤثر برا ارزیابی و اط عر ادی در زمینه آلیدگی هیا شهر باشد
 )3توسعه راهکارهای مالی و فنی :همیاره تمکید میشید که مقابله مؤثر با آلهیدگی ههیا
مستلزک بهرهگیر از بهتری دادش فنی روز ،فناور ها پیکرفته و تممی مهالی بهرا تی هعه
ابزارها کنتر آلیدگی هیا ا ت ) ،(Eriksen, 1968-1969: 634-635اما به دالیل مختلفهی مادنهد
ضعف بخش خصیصی و داتیادی آن در درودیکردن هزینهها آلیدگی ،گستردگی بخش اقتصهاد
دولتی و بیادگیزهبیدن هر دو بخش در کاهش هزینهها جادبی داشهی از فعالیهتهها آالینهده
خید ،زمینه الزک برا امایت مالی و فنی از مقابله با آلهیدگی ههیا هنهیز فهراهم دکهده ا هت
اقداما ا ا ی میرد دیاز برا ال معضل آلیدگی هیا مادند ای اد ازوکارها اقیقی و مهالی
الزک برا تی عه و تکییق ا تفاده از ت هیزا فنی ازگار با محیطزیست ،بهرهگیر و تی عه
آخری فناور ها روز در زمینه مدیریت و کاهش آلیدگی هیا ،ارتقا دادش فنهی خیدروهها
داخلی ،تسهیل املودقل عمیمی ،ا تادداردکردن یخت ،تی هعه فضها

هبز ،خهارزکهردن

خیدروها فر هیده و معاینهه فنهی خهیدرو و همچنهی تهممی ت هیهزا پزشهکی و امکادها
امدادر ادی منا ب ،اقداماتی زمانبر و هزینهبر هستند که باید تی ط دولت و با مکارکت دیگهر
بخشها به اد اک بر ند ،ولی هنیز ازوکارها اقیقی منا ب برا ای منایر تدبیر دکدهادهد
اخذ مالیا ها و اراله مکیقها مالی در دهههها اخیهر در برخهی ککهیرها بههعنهیان یکهی از
ابزارها منا ب مقررا گذار برا کاهش آلیدگی میرد تیجه واقع شده ا هت
)2004: 458-459

(Aidt & Dutta,

با ای اا  ،به دلیل ضعف دااک بازار و عدک تیادمند مالی شهردار ها ،اتخهاذ

انی ابزارهایی و تممی مالی راهکارها باال برعهده دولت و م لس قرار میگیرد که البته ایه
امر دیازمند ت دیددار در یا تها مالی ،ادتخاب ابزار مقررا گذار و تیجه بیکتر به تممی
مالی بردامهها افاظت از محیطزیست تی ط ای دو دهاد ا ت
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 )4جبران خسارات :آلیدگی هیا به دلیهل فراگیهربهیدن ،خسهارا هنگفتهی بهر ادسهان و
محیطزیست وارد می ازد با تیجه به اینکه االده بسیار از شهروددان از ای آلهیدگی صهدمه
میبینند ،عدالت اکم میکند که بر طبق قاعده هیچ خسارتی دباید بدون جبران بهاقی بمادهد و
کلیه خسارا داشی از آلیدگی هیا جبران گکته و آلیدگی ای ادشده دیز بهساز و پهاک هاز
شید هنگامیکه آلیدگی هیا من ر به ایراد صدمه بر شخصی میشید ،اقامه دعی بهرا جبهران
خسار معقی تری روش برا جبران ای خسار ا ت ،امها بهرا اثبها مسهئیلیت شهرایط
متعدد ازجمله اثبا تخلف و بروز صدمه الزک ا هت

(Harpwood: Elliott et al., 2009: 17,281

) 2000: 21که به دالیل مختلفی ازجمله میارد زیهر ،اثبها ایه شهرایط در مسهئیلیت داشهی از
آلیدگی هیا اغلب دشیار یا غیرممک ا ت:
 .1-4شناسایی آالینده :گاه تعیی شخ

آالینده یا شناخت منبع آالینده مؤثر در ای هاد

صدمه دشیار و غیرممک ا ت یا اینکه دیازمند د تر ی به اط عا فنی گسترده و تحلیل آدها
ا ت
 .2-4شناسایی قربانی :آلیدگی هیا به دلیل فراگیربهیدن اغلهب بهه افهراد زیهاد صهدمه
میزدد که شنا ایی ای افراد زیاندیده به ادگی ممک دیست
 .3-4اثبات رابطه میان آالینده و زیان :در بسیار از میارد بهه دو دلیهل عمهده اثبها
تمثیر آالینده بر قربادی در شهرها دشیار ا ت؛ دخست به دلیل تعدد منابع آالینده و عدک امکهان
شنا ایی تمثیر میرد آدها و دوک دشیاربیدن اثبا تمثیر یک آالینده بر
شخ

متی یها امهیا یهک

بدیهی ا ت که بسیار از بیمار ها مرتبط با آلیدگی هیا یها تخریهب امهیا در اثهر

آلیدگی محیط عیامل مختلفی مادند مصرف دخادیا  ،میاد غذایی آالینده و محیط دا هالم دارد؛
بنابرای اثبا تمثیر یک یا اند آالینده از یک منبع مکخ
متی و رفاه یک یا اند شخ

از میان آالینهدههها مختلهف بهر

معی دشیار ا ت و دااک اقیقی در انی مهیارد همهیاره

راهکارها مکخصی اراله دمیدهد
 .4-4اثبات غیرقانونیبودن عمل :ایراد صدمه داشی از آلیدگی هیا هنگامی مسئیلیت بهه
همراه خیاهد داشت که عمل اد هاکشهده غیرقهادیدی بهیده و خهارز از ضهیابط و ا هتادداردها
اقیقی صیر گرفته باشد ،مادند اینکه یک منبع آالینده هیا اقداک بهه تخطهی از اهدود م هاز
برا ادتکهار مهیاد آالینهده کنهد امهروزه بها اعمها قهادین دحهیه جلهیگیر از آلهیدگی ههیا و
آیی دامهها مربی به ادود م از برا ادتکار آلیدگی در شهرها ،بسیار از منابع آالینده ههیا
ازجمله منابع متحهرک و ثابهت در شههر یها اطهراف شههرها ،م بهیر بهه فعالیهت در اهارایب
ا تادداردها اد م از آلیدگی هیا و قادین مذکیر شدهادد؛ بنابرای اثبا غیرقادیدیبیدن عمهل
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هر یک از ای منابع و دردتی ه اثبا مسئیلیت صاابان ای منابع بسیار دشهیار ا هت ایه در
االی ا ت که هر روز مقادیر عایمی از میاد آالینده در هیا شهرها منتکر میشید و دمیتیان
صاابان ای منابع را به لحاظ مددی مسئی ایراد خسار داشی از آلیدگی هیا دادسهت ،اراکهه
فعالیت هر یک منابع منتکرکننده ای میاد در اارایب ا تادداردها آلیدگی هیا بهیده ا هت
بهعبار بهتر ،آلیدگی هیا شهر داشی از ت مع آالیندهها داشی از منابع آالینهدها ا هت
که اغلب در اارایب ا تادداردها هیا پاک فعالیت میکنند ،امها م مهیع آلهیدگی داشهی از
فعالیت آدها ،بیکتر از اد م از برا

متی و رفاه شههروددان ا هت ،اها آدکهه قهادینگهذار

ا تاددارد برا تعیی اد م از م میع میاد آالینده منتکرشده در هیا شهر تعریهف دکهرده
ا ت
 .5-4امکان جبران خسارت :اتی اگر وجید رابطه میان آالینده و بروز زیان اثبا شهید،
اگیدگی جبران خسار وارده به ادگی ممک دیست همانگیده که عنیان شد ،آثهار زیادبهار
مادند رطان و بیمار قلبی داشی از تنفس هیا آلهیده ،بهه هادگی قابهلشنا هایی و درمهان
دیستند و ا ا اً

متی ادسان قابل تقییم به پی دیست که آالینده مسئی بتیادد آن را جبران

کند در قیادی ایران دحیه جبران خسار ها محیطزیستی در میارد که اثبا بار مسهئیلیت
در آدها دشیار ا ت ،پیشبینی دکده ا ت بهمیجب تبصره  1ماده  29قادین دحیه جلهیگیر از
آلیدگی هیا« ،صاابان و مسئیالن کارخادهها و کارگاهها آلیدهکننده ،عه وهبهر محکیمیهت بهه
جزا دقد  ،مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیطزیست و اشخاص اقیقهی و اقهیقی
بهاکم دادگاه صالحه میباشند» .با ای اا  ،ای ماده روش دمهیکنهد کهه درصهیرتیکهه ایه
آالیندگان کل اکی یستم جی یک شهر را آلیده کنند ،آدگاه شنا ایی قربادیان آلهیدگی ههیا و
تعیی میزان خسار آدها اگیده صیر خیاهد گرفت؟ گذشته از ای  ،الزاک به پرداخت خسار
به قربادیان آلیدگی هیا ،صرفاً به منابع ثابت آالینهده یعنهی کارخادهههها و کارگهاههها صهنعتی
محدودشده و منابع آالینده متحرک و واادها ت ار و مسکیدی را که هر هه از منهابع مههم
آلیدگی هیا شهر بهشمار میآیند ،دربردمیگیرد مسئیلیت مهددی در ایهران عمهدتاً پهس از
ای اد خطر و بروز زیان مطرح میشید و از ایه جههت قهادین مسهئیلیت مهددی ( )1339/2/7و
به طیرکلی دااک نتی مسئیلیت مددی کارامد الزک برا مکلهف هاخت دولهت بهه پرداخهت
خسارا داشی از آلیدگی را ددارد؛ اراکه اثبا ایراد زیان محیطزیستی همیاره به عهده قربهادی
بیده و به لحاظ فنی و اقیقی دشیار ا ت (کاتیزیان و ادصار  )289-290 :دشیار در تعیهی
خسارا داشی از آلیدگی هیا دیز مصداق بارز ای معضل ا ت؛ بنابرای اتکا به ای قهادین بهرا
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الزاک دولت به دقشآفرینی بیکتر در زمینه مقابله با آلهیدگی ههیا ،دتی هه اکهمگیر دخیاههد
داشت
با آدکه اثبا اقیقی تمثیر آالیندهها ههیا بهر بیمهار و اایادهاً مهر

زودرس شههروددان

دشیار ا ت ،اما امروزه د تاوردها علمی متعدد اثبا میکنند که یکی از مهمتهری عیامهل
بروز بیمار هایی مادند هرطان ،هردرد ،آ هم و بیمهار هها قلبهی ،عیامهل محیطهی مادنهد
قرارگرفت در محیط دا الم فیزیکی و روادی ازجمله آلیدگی هیا ا ت بها آدکهه بهه دلیهل عهدک
قطعیت اقیقی در ادتساب ای بیمار ها به آلهیدگی شههر  ،اثبها مسهئیلیت دولهت در ایه
زمینه دشیار ا ت ،اما اثبا عکس ای قضیه دیهز دشهیار ا هت؛ یعنهی دمهیتهیان عامهل همهه
بیمار ها باال را به دالیلی غیرمحیطی دسبت داد ،اراکه عیامل محیطهی مادنهد آلهیدگی ههیا
اضیر تقریباً همیکگی داشته و تمثیر آدها بر

متی ادسان محرز ا ت بدی ترتیهب در انهی

میارد که اثبا ضرر داشی از آلیدگی هیا دشیار ا ت ،پیکنهاد شده ا ت دولت باید با اتخهاذ
یک دقش امایتی ،برا ال ای دق

اقیقی مداخله کند و امایت از قربادیان آلیدگی ههیا را

مستلزک اثبا ورود خسار دسازد ( )Brunnee, 1993: 844 ; Miller et al, 1970: 465بدی ترتیب،
از آد اکه د تکم درصد از عامل بیمار به آلیدگی هیا مربی میشهید ،دولهت دیهز بایهد از
جهت مسئیلیت یا ی و اجتماعی که در تممی امنیت محیطزیستی شهروددان دارد ،پرداخت
بخکی از خسار قربادیان یا اتی همه آن را برعهده بگیرد یکی از دالیل اتخاذ اصهل ضهرور
اد اک اقداما ااتیاطی پیش از ورود خطر و زیان در اقیق محیطزیست همی ضهرور بهیده
ا ت و بر ای ا اس دااک اقیق محیطزیست در دههها اخیر بهه همت افهزایش مسهئیلیت
ای ابی دولت برا اد اک اقداما پیشد تاده الزک بهرا مقابلهه بها تهدیهدها محهیطزیسهتی،
بهویهه آلیدگی هیا گرایش مییابهد ( )Dannenmaier, 2001: 13-14; O'Leary, 1993: 543انادچهه
ضرور تممی امنیت محیطزیستی ،یکی از مبادی مسهئیلیت دولهت در کنتهر آلهیدگی ههیا و
جبران خسار ها داشی از آن تلقی شهید ،دولهت بایهد مسهئیلیتپهذیر بیکهتر در زمینهه
مدیریت ای امر مهم عمیمی و جبران خسار ها شهروددان داشته باشهد عنصهر اصهلی ایه
مسئیلیت ای ابی ،الزاک به بردامهریز و اد هاک کلیهه اقهداما راهبهرد پیکهگیراده ،کنترلهی و
ترمیمی برا رفع کامل آلیدگی هیا شهر تی ط کلیه دهادها مرتبط ا ت
دولت برا تحقق ای اصل عدالت که هیچ خسارتی دباید بدون جبران باقی بمادد و افزایش
مکروعیت اجتماعی خید از راه تممی امنیت محیطزیستی مردک ،باید راهکارهایی برا جبهران
خسارا و هزینهها داشی از آلیدگی هیا تدبیر دماید با ای اا  ،به دار میر د که دولهت در
عمل هنیز تمایلی به پذیرش و جبران خسارا داشی از آلیدگی هیا ددارد البته ای اصهل مههم
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در دااک اقیقی ایران دادیده دمادده و پرداخهت انهی خسهار ههایی در داهاک اقهیقی ایهران
دامعمی دیست و میارد متعدد میتیان یافت که دولت در صهیر بهروز خسهار ههایی مادنهد
خککسالی و زلزله ،اقداک به جبران خسار کرده ا ت (بهعنیان دمیده قادین تممی منابع مهالی
برا جبران خسارا داشی از خککسالی یا رمازدگی  1383/7/14و متمم قادین بیدجه ها
 1387کل ککیر برا تممی اعتبهار مهیرد دیهاز واردا کاالهها ا ا هی و ضهرور و جبهران
خسار داشی از خککسالی و رمازدگی  1387/4/11اما باید پر هید در شهرایطی کهه دولهت
مداک در لیایش قادین بیدجه هاالده ،پرداخهت خسهارا ککهاورزان زیهاندیهده از خککسهالی و
رمازدگی را پیشبینی می کند ،ارا دباید خسار قربادیان داشهی از آلهیدگی ههیا شههر را
جبران کند؟ آیا خسارا مالی داشی از خککسالی که معمهیالً پدیهدها طبیعهی بهیده و دقهش
عیامهل ادسهادی در بهروز آن ادهدک ا هت

)Buchanan-Smith, 2005: 29

&  ،(Wilhiteمههمتهر از

خسارا آلیدگی هیا شهر ا ت که کام ً داشی از اقداما ادسادی بهیده و جهان ،ه متی و
رفاه بکر را هدف گرفته ا ت؟
افزون بر لزوک کسب مکروعیت اجتماعی برا دولت ،ااکمیت قهادین ای هاب مهیکنهد کهه
دولت مسئیلیت اعما خید را به عهده گرفته و در برابر زیانها داشی از فعل و ترک فعل خید
پا خگی باشد و ماده  11قادین مسئیلیت مددی دیز همی دکته را تمیید میکند بهر ا هاس ایه
ماده هرگاه خسارا وارده داشی از تقصیر کارکنهان دولهت باشهند ،خهید آدهها شخصهاً مسهئی
هسههتند؛ مادنههد اینکههه کارکنههان در فراینههد صههدور م ههیز بههرا وااههدها آالینههده ،ضههیابط و
ا تادداردها را رعایت دکنند ولی هرگاه ای خسارا مربی به دق

و هایل ادارا و مؤ سها

مزبیر باشد ،جبران خسار بهعهده اداره یا مؤ سهه مربیطهه ا هت؛ مادنهد عهدک اجهرا مهؤثر
ا تادداردها آلیدگی هیا ،فقدان داار مؤثر بر عیامل آالینده ،اد اک ددادن اقداما پیکگیراده
همچین کنتر آلیدگی هیا و آمایش رزمی که همگی از وظایف دولت ا ت
در این ا میتیان میان دو دق
دخست اینکه ممک ا ت دق

تفکیک قالل شد که البته دتی ه آن برا قربادی یکی ا هت
میجید داشی از قهیادی و مقهررا ککهیر در زمینهه مقابلهه بها

آلیدگی هیا شهر باشد که باید گفت مقررا محیطزیستی در درجه دخست ،اارایبهها
اولیه دااک افاظت از هیا پاک و مقابله با آلیدگی آن را مکخ

و وظایف دهادهها دولتهی را

در ای زمینه معی کردهادد؛ بهدحی که دهادها دولتی بههههیچعنهیان دمهیتیادنهد بهه فقهدان
ص ایتها قادیدی خید ا تناد کنند البته برخی کا تیهها اقهیقی در ایه زمینهه وجهید
دارد ،بهعنیان دمیده قادین دحیه جلیگیر از آلیدگی هیا بهعنیان قادین مادر در زمینهٔ آلیدگی
هیا متیلی اجرایی خاصی ددارد و ماده  1ای قادین ،همه د تگاهها را مسئی اجرا آن دادسته

شماره هکتادویک  /ا بیستوپنج  /زمستان 1395
ا ت به همی دلیل اتخاذ یک راهبرد جامع و مکخ

109

درخصهیص مقابلهه بها آلهیدگی ههیا در

عمل دشیار ا ت همچنی ابزارها الزک برا جبران خسارا و کاهش آثار زیانبار ای معضل
دیز پیشبینیدکده ا ت با ای اا اگر قیادی و مقررا داظر بر آلیدگی هیا شههر دقایصهی
دارد ،به دلیل اینکه ای یک مسئله فنی و تخصصی ا هت ،دولهت بایهد بها ارالهه الیحهه قهادیدی
منا ب به م لس ،دسبت به رفع ای دقای

و کسب ابزارها و اختیارا میرد دیاز مادنهد تهممی

منابع مالی اقداک کند
اما دق

دوک به عملکرد دولت مربی میشید آلیدگی هیا و مکک

متعهدد داشهی از آن،

در درجه دخست از اجرادکدن یا اجرا دادر ت ای قیادی و مقررا و فقدان راهبردها ک ن
و یا تها هماهنگ برا ال مککل آلهیدگی ههیا شههر ریکهه مهیگیهرد مکهک تی
همچین یا تها داکارامد تی عه شهر و افزایش بهیرویهه جمعیهت آن ،تیلیهد و افهزایش
و ایل دقلیه میتیر غیرا تاددارد ،هیخت دامنا هب ،هازوکارها ادار داکارامهد در زمینهه
افاظت از هیا پاک ،اتخاذدکردن اقداما فیر و بیدردگ الزک برا مقابله با آلیدگی ههیا در
شرایط اضطرار  ،تی عهدیافت دااک پهوهکی برا برر یها دقیق و گسترده هیا شههرها
آلیده ،م ازا دکردن منابع آالینده متخلف یها م هازا داکارامهد ،دداشهت جهدیت در اقهداما
پیکگیراده و پیشد تاده برا ال معضل آلیدگی هیا و دبید مکارکت جد دهادها مرتبط بها
آلیدگی هیا در مدیریت ای معضل در باد امر از عملکرد دولت داشی میشید؛ یعنی مکهک تی
که دولت مسئی مستقیم مدیریت و ال آدها ا ت و البته بسیار از ابزارهها الزک بهرا ایه
امر را در اختیار دارد بدیهی ا ت انادچه دولت با تیجه به امکادا و ص ایتها گسهتردها
که دارد ،تدابیر و اقداما الزک را بهصیر مؤثر به اجرا میگذاشت ،وضعیت خطرداک آلیدگی
هیا بروز دمیکرد و از ای لحاظ مهی تهیان یهک رابطهه مسهتقیم میهان تکهدید آلهیدگی ههیا و
داکارا مد دولت در اجرا قیادی و مقررا افاظت از هیا پاک تر یم کرد به همهی دلیهل
میتیان انی دتی ه گرفت که دولت در عمل در زمینه مهدیریت و اهل معضهل آلهیدگی ههیا
رویکرد منفع ده و دامتنا ب با شد ای مککل دارد ،بهدحی که پا هخگی تهممی امنیهت
محیط زیستی شهروددان دخیاهد بید و ای مسئلها ا هت کهه مهیتیادهد مسهئیلیت قضهایی و
یا ی دولت را مطرح ازد

فرجام
آلیدگی هیا در شهرها تبدیل به مسئلها از مسالل امنیت محهیطزیسهتی شهده ا هت؛ اراکهه
افزون بر تهدید
برا

متی جسمی و روادی مردک ،دهیعی دهاامنی بهداشهتی ،اقتصهاد و اجتمهاعی

اکنان شهرها ای اد میکند از آد اکه تممی امنیت شهروددان همیاره بر عهده دهادهها
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عمیمی بیده ا ت ،لذا تممی امنیت محیطزیستی شهروددان ،بهویهه در زمینه مقابله با آلهیدگی
هیا بر عهده ای دهادها قرار میگیرد با تیجه به شد معضل آلیدگی هیا در شهرها ،دولهت بهر
مبنا وظیفها کهه در جههت تهممی امنیهت محهیطزیسهتی دارد و دیهز از جههت امکادها و
اختیارا گستردها که در اداره امیر عمیمی جامعه دارد ،مسئی اصلی مقابله با آلیدگی ههیا و
جبران خسارا داشی از آن ا ت با ای اا  ،مبادی اقیقی مسئیلیت مددی برا الزاک دولت به
مقابله مؤثر با آلیدگی هیا و جبران کلیه خسهارا داشهی از آن کهافی دیسهت الهزاک دولهت بهه
پذیرش مسئیلیت بیکتر و مؤثر تر در مقابلهه بها آلهیدگی ههیا و جبهران خسهارا داشهی از آن،
اقتضا تحیلی ا ا ی در مبادی مسئیلیت دهادها دولتی در ای زمینه را دارد؛ تحیلی که ای
دهادها را به مت ایفا دقکی مؤثرتر و اتخاذ راهبردها ک ن فرابخکی در مقابله بها آلهیدگی
هههیا شهههر

ههیق دهههد اگههر تههممی امنیههت محههیطزیسههتی بههرا شهههروددان را یکههی از

مسئیلیتها ا ا ی دولت در افظ محیطزیست و ارتقا بهداشت عمیمی بدادیم ،دقش دولت
در کنتر آلیدگی هیا لزوماً بایهد افهزایش یافتهه و بهه همت اتخهاذ راهبردهها پیکهگیراده و
پیشد تاده و مسئیلیتپذیر بیکتر تحی یابد بدی ترتیب بایهد مقابلهه بها آلهیدگی ههیا در
رلیاه یا تها کلی و بردامهها تی عه ککیر قرار گیرد؛ ارا که تممی امنیت شهروددان
که با امنیت محیطزیستی و بهداشتی آدان پییدد خیرده ،اصلیتهری مسهئیلیت دولهت ا هت و
ضرور مقابله با تهدیدها داشی از آلهیدگی ههیا بهر علیهه امنیهت محهیطزیسهتی شههروددان
بهروشنی اد اک منا ب ای وظیفه را تیجیه میکند
پینوشتها:
( )1برا آگاهی از دحیه تمثیر آالیندهها مختلف هیا بر متی ادسان میتیان به منابع زیر مراجعه کهرد :بیمهار
رطان :محمد  ،اسی و اکالبنی اعتماد (« ،)1390تمثیر عناصر جی و آالیندهها هیا شههر تههران بهر
بیمار رطان ریه» ،فصلنامه سپهر ،ا بیستم ،شماره 79-89 :78
 تمثیر آالیندهها مختلف هیا بر متی ادسان:Brook, R. D. (2003), “Air pollution: the" Heart" of the problem”, Current hypertension
reports, Vol.5, No.1: 32-39.

 -تمثیر آلیدگی هیا باز بر

متی قلب:

Von Klot, Stephanie et al (2005), “Ambient air pollution is associated with increased risk of
hospital cardiac readmissions of myocardial infarction survivors in five European cities”,
Circulation, Vol.112, No.20: 3073-3079.

 -تمثیر ذرا معلق بر

متی ادسان:

Fraser, Matthew P. (2011), “The Science of Particulate Matter Health Effects”,. Arizona State
Law Journal, 43: 725-733.
Samet, Jonathan M., et al. (2000), “Particulate Air Pollution and Mortality in 20 US Cities,
1987–1994”, New England Journal of Medicine, 343 (24): 1742–1749.
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متی قلب و عروق:

Brook, Robert D.; et al. (2004), “Air Pollution and Cardiovascular Disease: A Statement for
Healthcare Professionals from the Expert Panel on Population and Prevention Science of
the American Heart Association”, Circulation, 109: 2655-2671.

 تمثیر اوزن زیر طحی بر بیمار قلبی:Ruidavets, Jean-Bernard; et al. (2005), “Ozone Air Pollution Is Associated With Acute
Myocardial Infarction”, Circulation, 111: 563-569.

 تمثیر آلیدگی هیا بر فکارخین در بیماران قلبی:Zanobetti, Antonella; et al. (2004), “Ambient Pollution and Blood Pressure in Cardiac
Rehabilitation Patients”, Circulation, 110: 2184-2189.

 تمثیر آلیدگی هیا بر ضایعا مغز :Levesque, Shannon (August 2011), “Air Pollution & the Brain: Subchronic Diesel Exhaust
Exposure Causes Neuroinflammation and Elevates Early Markers of Neurodegenerative
Disease”, Journal of Neuroinflammation, 8: 105-115.

 تمثیر ازن زیر طحی بر کاهش بارور :Sokol, Rebecca Z. (March 2006), “Exposure to Environmental Ozone Alters Semen Quality”.
Environmental Health Perspective, 114 (3):360–365.
Legro, Richard S.; et al. (May 2010), “Effect of Air Quality on Assisted Human
Reproduction”, Journal of Human Reproduction, 25 (5): 1317-24.

( )2برا مطالعه بحثها تفصیلی در زمینه آ یب شنا ی قیادی
(عبداللهی و همکاران)1391 ،

و مقررا

داظر بر افاظت از هیا ر ک:

منابع فارسی
عبدالهی ،محس و همکاران ( ،)1391حقوق حفاظت از هوا ،تهران :میزان
عبدالهی ،محس و همکهاران ( « ،)1391ارزیهابی اقهیقی ا هتادداردها آلهیدگی ههیا در منهابع ثابهت
آالینده» ،فصلنامه علوم محیطی ،ا دهم ،شماره 2
کاتیزیان ،داصر و مهد ادصار (« ،)1387مسئیلیت داشی از خسار ها زیستمحیطهی» ،فصللنامه
حقوق ،دوره  ،38شماره 285-314 :2
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