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 چکیده
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از  

،  ناشی از نقص برخی از قوانین و زیست محیطی در کشور بحران

مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین 

و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از 

دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند، 

ت، از طرف های تعارض منافع  قانون محیط زیس 2در سایه مفاد ماده

قانون حفاظت محیط  2محسوب می شوند. با بازنگری در مفاد ماده

 عالی حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورای

زیست  را در حد شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی تنزل داده 

 ت امور محیطو قوه مجریه را قدرت بالمنازع سیاستگذار در همه شئونا

که در اصل چهلم قاعده الضرر  به استناداست، با زیست قرار داده 

ی جایگاه این شورقانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، می توان 

را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا قوه ای و حاکمیتی ارتقاء 

قررات داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و م

 .محیط زیست برداشت

 

 ،قوانین ، منافع تعارض ، الضرر ،قاعده نقش واژگان کلیدی:

 .زیست محیط

  

Abstract 
 

According to most of environmental experts, Most 
of the environmental crisis in the country is due to 

some legal defects that cause conflicts of interest 

in the implementation of environmental laws and 
regulations. Meanwhile, in the light of the 

provisions of Article 2 of the Law on 
Environmental Protection, some governmental 

agencies which are in charge of the environmental 

protection are one of the main parties to this 

conflict. The solution to this problem can be 

reached through reviewing the provisions of 

Article 2 which has delegated the legal structure 
and status of the most important custodian of 

environment, The High Council of Environmental 

Protection, to an Intra-Departmental and Inter-
Ministerial Administrative Council., Based on the 

no-harm rule, which is emphasized in Article 40 

of the Constitution whose decisions and approvals 
in the field of environment are drawn within the 

framework of the government's short-term 

economic interests, and in practice, environmental 
laws and regulations are overshadowed by these 

interests. Based on the rule of Prohibition of 

Detriment the position of this council should be 
upgraded from the Administrative Council within 

the branch to an inter-force (between Executive, 

Legislative, and Judiciary Forces) and governing 

council. This can be an effective step in resolving 

conflicts of interest and in implementing 

environmental laws and regulations. 
 

Keywords: The role – the rule is no harm - 

Conflict of interest - the rules – the environment. 
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 مقدمه

 به سمتها را پس از انقالب اسالمی، دولت کشور یتوسعه اقتصاد یهابرنامهدهد مطالعات نشان می

دار سبب شده است بسیاری از خطوط توسعه کوتاه مدت اقتصادی هدایت نموده است. این هدایت جهت

قرار  عهای زیست محیطی نادیده گرفته شود و رشد اقتصادی کشور در سایه تعارض منافقرمز پروتکل

خی از آمیز و گزینشی توسط برصورت تبعیضگیرد. این رویکرد، سبب اجرای قوانین محیط زیست به

اقتصادی  مدتگردد. در این میان به دلیل تعارض بین منافع کوتاههای بزرگ دولتی میها و شرکتدستگاه

 ساز بحرانزمینهدولت و مصالح زیست محیطی، قوانین و مقررات ماهوی زیست محیطی نقض شده و 

توصیفی -تحلیلی زیست محیطی کنونی گردیده است. در تحقیق حاضر تالش شده است بر اساس روش

نه زمی ،قاعده الضررفقهی و حقوقی، نظیر  قواعد استناد به از جمله و ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی، 

را  استمحیط زیست شده شکل گیری پدیده تعارض منافع را که موجب نقض قوانین و مقررات ماهوی

رفع گردد. تاکنون کارشناسان و حقوقدانان پیشنهادات متفاوتی برای حل این مشکل ارائه نموده اند. 

 (.11: 1831 ،حاصل و همکاران مراد)ستیز طیقانون حفاظت مح 1در ماده  تجدید نظر

 تبدیل سازمان به، هیقوه مجر تسلط و نظارت مستقیماز حفاظت محیط زیست سازمان خروج  با

( تغییر و تجدید نظر در قوانین ماهوی قوانین حفاظت محیط زیست و 148، :1831ی،عبداللهوزارتخانه )

 بروزرسانی قوانین کنونی از جمله این راهکارها می باشند. 

 بررسی تعارض منافع در حوزه محیط زیست: - 1

انتخاب وظایف با  ،که افراد یا نهادها شوداطالق می به شرایطی  تعارض منافع یا تزاحم منافعواژه 

گردد تصمیمات و اقدامات موجب می. این شرایط گردندیا گروهی مجزا مواجه می ا منافع شخصیبخود 

ترین آثار تعارض از مهم (188: 1411،محقق داماد)ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیردحرفه
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 یکعنوان یبه (تزاحم منافع ایتعارض ) کارشناسان از این رخداد کهطوریمنافع، فساد در جامعه است. به

 (.1811)دل پسند و همکاران، )یاد نموده اند  وجود فساداصلی  یهااز شاخصه

گیری تعارض منافع در حوزه محیط دهد علل مختلفی در شییکلگرفته نشییان میهای صییورتبررسییی

 و های دولتیدستگاهزمینه تعارض میان منافع عوامل سیاختاری که  -1زیسیت دخالت دارد از جمله: 

در تعارض  اتحاد ناظر و نظارت شییونده. -2آوردحفاظت محیط زیسییت را فراهم می وظایف سییازمان

اکم ح ، به علت شرایط ساختاریدستگاه دولتیبا منافع فرد یا  عمومیمنافع  منافع ساختاری، مصالح و

مندی هره، از طریق بنفع همراه باتعارض وظایف کنید. لی ا این پیدییده در قیالیب بر آن، تعیارض می

کالن سییاخت ای های توسییعهرنامهدهد. نظیر اجرای بماخوذه رخ میتصییمیمات  نتیجهغیرمسییتقیم از 

. وزارت راه و شیهرسیازی، علیرغم عده همخوانی آن با پروتکل های زیست محیطیمصیوب مسیکن 

گیری تعارض منافع در حوزه همچنین دراتحاد ناظر و نظارت شیونده از بسیترهای تاثیر گ ار در شکل

های ذینفع در تعارض منافع در حوزه محیط زیست، از اعضا محیط زیسیت اسیت. زیرا برخی از طر 

 عالی محیط زیست هستند.اصلی شورای

 در اجرای قوانین محیط زیست تعارض منافعپیشگیری از راهکارهای  -2

های مبارزه با تعارض منافع، اثبات وجود : از مهمترین مولفهوجود تعیارض منیافع اثبیات -1-2

 توان با آن مقابلهتعارض منافع در یک تشییکیالت اسییت. زیرا با فقدان ادله وجود تعارض منافع، نمی

مله از ج نابجا منافعبجا و  منافعز بین تمایدر این بین نموده و طر  هیای ذینفع را به اال  کشیییاند. 

رابر نفع در بیا تشکیالتی هرگاه نفع فردی که طوریهای مهم برای اثبات تعارض منافع است. بهشاخص

ل رعایت عنوان مثاخواهد بود. به جاناب، عنوان نفع ثانویهبهو تشییکیالتی قرار بگیرد، نفع فردی  عمومی

ر یا د رعایت قوانین و مقررات زیست محیطیئول دولتی از طریق مس مقاماتحقوق عامه مرده توسط 

تر وزارتخانه از طریق جلب منافع کوتاه مدت، اداره مناسبمسئول دولتی برای  وزارتینظر گرفتن منافع 

برای شناسایی منافع  ی کاملمعیار  قوانین باال دستیمطابقت با  همچنین .از مصیادیق منافع نابجاسیت

 می باشد.جا بجا و ناب
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های ذینفع از عناصییر مهم آشییکار نمودن تعارض منافع در یک سییازی ازعملکرد طر شییفا   -2-2

اطالع  از اجرای قوانین و مقررات از طریق متخلفین با و مجرمین مقابلهتشکیالت است و زمینه را  در 

جانب نهاد متضرر از از افشای تعارض منافع  کهطوری( به83: 1811پسند،  )دل کندرسیانی فراهم می

 طدر حوزه محی مقابله با بخ  عظیمی از تعارض منافع هایترین راههزینه ترین و کمسادهیکی از  آن،

رود به و راهبرد، به تقویت و ارتقاء جایگاه سازمان محیط زیست وکه تحقق این . تا جائیاستزیسیت 

نهادهای مسیئول از قبیل سازمان  ثالعنوان مکند. بهکمک شیایانی میهای مشیخصیی از حاکمیت رده

هایی خاص مانند شروع تصدی یک مسئولیت، بستن قراردادها یا تغییر در زمان حفاظت محیط زیست

بنابراین سازمان حفاظت  .افشا کنند شیفا  سازی و باید تعارض منافع بالقوه موقعیت خود را ،جایگاه

ت محیط زیست باید از جایگاه حاکمیتی عنوان مجری و سیخنگوی شورایعالی حفاظمحیط زیسیت به

 قانونمند برخوردار باشد تا قادر باشد طر  های ذینفع را به اال  بکشد.

تواند بستری از موضوعات زیست محیطی میبرخی  :های قانونیها و ممنوعیتایجاد محدودیت -8-2

و قدرت تصمیم سلب حق رای  در حوزه محیط زیست مطرح گردد.کنترل تعارض منافع مناسب جهت 

گیری از طر  های ذینفع و ملزه نمودن آنها به پ یرش مسییئولیت بر اسییاس مبنای مسییئولیت محض 

 )مطلق( و پاسخگوئی در قبال اعمال و کارهای انجاه شده از جمله این موارد است. 

از طریق تعیین مسیییر  ی مقطعی:درآمدهامصییالح عمومی و منافع و برطر  کردن تعارض میان  -4-2

پروتکل های حفاظت محیط زیست می که در تعارض با  طر  های ذینفعکسب درآمد  حیح و سالمص

 ای تاثیر گ ار در کنترل و مدیریت رخداد تعارض منافع باشد.گزینه تواندباشد می

مدیریت قانونی در جلوگیری از رخداد تعارض منافع: از دیگر عوامل تاثیر گ ار در پیشیییگیری -3-2

منافع در اجرای قوانین محیط زیسیت،  مدیریت قانونی است زیرا بستر قانونی برای مقابله رفع تعارض 

با مظاهر تعارض منافع را فراهم می کند. موضییوعی که در شییرایط کنونی و به جهت نقص و ضییعف 

عالی و سازمان محیط زیست تحقق خارجی ندارد. بنابراین برای تحقق این هد  جایگاه قانونی شورای
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قانون حفاظت محیط زیسیت که از بسترهای شکل گیری تعارض منافع  2تجدید نظر در مفاد ماده مهم،

 در حوزه محیط زیست است ضروری به نظر می رسد.

ر از منظنقش قاعده الضرر در رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست کشور  -3

 حقوقی

عنوان قاعده حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران بهاز قواعد حاکمیتی است که در  قاعده الضیرر

 اصل) قانون اساسی بیان شده است. اصل اهلمی حقوقی مرجع، برسیمیت شیناخته شیده اسیت و در

قرار  یمنافع عموم به تجاوز ای ریغ اضییرار به لهیرا وسیی  یخو حق تواند اعمال ینم چکسیاهلم: ه

 .(دهد

حیح برای شناخت و درک صبا توجه به اینکه مبانی حقوقی در ایران بر گرفته از مبانی فقهی است و ل ا 

در حل بحران زیست محیطی ، الزه است  قواعد حقوقی نظیر قاعده الضرر، از دامنه و میزان تاثیر 

معه اسالمی بطوراختصار نق  وکارائی قاعده الضرر در اهار اوب فقه حکومتی در حل این معضل جا

 تبیین شود

 نق  فقه حکومتی در حل معضالت زیست محیطی  - 8 – 1

اسالمی وجود حاکم  ی، نید تیوجوب حاکماز دیدگاه فقه سیاسی و حکومتی مولفه هائی همچون 

احکاه و قوانین متناسب  نیتدوی، نیدولت در حکومت د ، لزوه نیو تحقق اهدا  د شریعتاقامه  یبرا

و در نهایت اقتدار حاکمیتی با ابزار  جامعه اسییالمی مصییالح و مفاسیید صیتشییخبا حکومت اسییالمی ، 

ی از اسیاسی ترین اهدا  و فلسفه وجودی فقه و شریعت اسالمی است که تحقق آنها در حکومت احکاه

هی گسترده از مفاهیم فق اهار اوب بسیته فقه سینتی محض نمی گنجد بلکه نیازمند تفسییری جامع و

فقه  و یفقه سنتمبانی تفاوت اسیت که فقه سییاسیی و حکومتی عهده دار آن اسیت ارا که با توجه به 

فقه در اسیاله در بستر حکومت بوده و شیریعت تحقق اهدا   یفقه حکومتدر  - 1از جمله  یحکومت

در قالب نظاه و مفاسد مصیالح  صیتشیخدر فقه حکومتی  - 2 یشیرع ریو تع  زیدر رتبه تنج یسینت

صییرفا بر اساس نظاه  مصیالح و مفاسید یاما در فقه سینتصیورت می گیرد امر  یتوسیط ولحکومتی 
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در  - 8صورت می گیرد  یحکم شرع اجتمائی محض توسط فقیه جامع الشرایط و بر اساس مبانی کلی

 یدر اداره جامعه اسییالم فیتکال نییاداره حکومت و تع رهیدر دا هیفق اسییاتیو سیی ریتداب یفقه حکومت

فردی و برخی شئون اجتمائی مسلمین در جامعه اسالمی است  فیتکل نییتع یبرا یدر فقه سنتاما  است

ها و س به پر صرفا پاسخ خود را مطلوب یفقه حکومت بنابراین از امتیازات فقه حکومتی آن است که :

شهروندان جامعه را شئونات اداره همه  ی کند بلکهمحدود نم فردی و اجتمائی محض مسیلمین یازهاین

حکومت و  یعالوه بر افراد جامعه، برا حکومتیفقه  - 4 (، کدحبر 1813)کعبی، )دهدیمدِّ نظر قرارم

که بل دهد،یمدِّ نظر قرار مافراد  یازهایدر کنار ن زیآن را ن یازهایقائل شده و ن مستقل تیّهو زیجامعه ن

عالوه بر  ،حکومتیفقه  در شیییاکله - 3. داردیمقدّه م یفرد یازهایحکومت و جامعه را بر ن یازهاین

 ،یفقه حقوق ،یمانند فقه اقتصاد فقهی گریدمقوله های با   ،یخو یهامسیائل و مولفه یانسیجاه درون

 - 6 به هم پیوسته وجود دارد.ارتباط معنادار و  ،ینظاه فقه حکومت کالنعنوان  لیذ درو... سیاسیفقه 

 گسییترهفردی و اجتمائی مسییلمین ، در مسییائل  عتیعالوه بر اسییتنباط احکاه شییر ،حکومتیفقه در 

در خصیوص مسیائل کالن جامعه و حکومت را فروگ ار نکرده، بلکه در استنباط مسائل  یپردازهینظر

 در زیکالن نظاه را ن هها بلکو ارتبیاط آن بیا خرده نظاه گیاهیجیا ،یعالوه بر ادلّیه فقه ،ی اسیییییسییی

 یاز مباحث حکومت یاریبسیی کهنیبا توجّه به ا یدر فقه حکومت - 1( 23(:1813د)خمینی، )ریگینظرم

تر محدود یدر فقه حکومت یتعبّد یهاعقال قرار دارد ل ا عرصه ی، درارتباط با عر  و بنا ینظاه اسالم

 یرشتیگستره ب عت،یشر یهاهیدر استنباط احکاه و نظر ،یرونیاسیت. از ا یفقه یهاعرصیه ریاز سیا

 دارد. عقال وجود یبنا وعقل، عر   یبرا

در فقه حکومتی ، نظامات اجتماعی و فردی که بر گرفته از احکاه اولیه و ثانویه و قواعد بنیابراین 

ومت حک "فقهی اسییت، با اعمال حاکمیت حاکم اسییالمی عینیت پیدا می کند . به تعبیر اماه خمینی )ره(

دهنده ه عملی تماه فقه در تماه زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشاندر نظر مجتهد واقعی، فلسف

جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری 
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( فقه حکومتی 231: 21، ج1813خمینی، ) "واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است

بایست در های فقهی میبخشی از فقه، بلکه به معناى نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط عنواننه به

کشور باشد. در این میان یکی از  راسیتای مدیریت نظاه حکومتی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره

نی و سزائی در رشد و توسعه و سالمت روحی و رواهموضیوعات محوری که در نظاه حکومتی نق  ب

عنوان تعیین کننده بهداشییت محیط زندگی مرده دارد ،موضییوع محیط زیسییت اسییت. فقه حکومتی، به

مشیی رفتار فردی و اجتمائی جامعه اسیالمی، با تکیه بر احکاه و قواعد فقهی، بسیتر مناسب برای خط

ده ین بین قاعنماید. در اتضمین اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست را فراهم می

بدیل، نق  محوری در اعمال حاکمیت نظاه اسیییالمی در حفاظت از محیط عنوان ابزاری بیالضیییرربه

 نماید.زیست با بر طر  نمودن تعارض منافع در حوزه محیط زیست ایفا می

 تبیین جایگاه قاعده الضرر در حل معضالت جامعه اسالمی  - 3 – 2

ناحیه مصالح عامه جامعه، مبتنی بر تعیین حد و قلمرو این قاعده جایگاه قاعده الضرر، خصوصا در 

ن ادله احکاه همچنی که نخست باید رتبه اصولی قاعده الضرر بالنسبه به سایر قواعد فقهی وطوریهاست، ب

اولی بلحاظ تقده از نوع تخصیص یا حکومت و یا حکم حکومتی، مشخص گردد، سپس با مالحظه 

اعده، به موارد و مصادیق تقده قاعده الضرر در قوانین موضوعه پرداخته شود، تا مبنای اتخاذ شده در ق

هائی همچون نحوه تعامل در تعارض مصالح عمومی اهم جامعه که در قالب قوانین و بتوان به پرس 

کنند با مصالح عمومی مهم و یا مصالح شخصی که براساس قوانین دیگر مقررات حکومتی عینیت پیدا می

 پاسخ داده شود.  ،کندنین قواعد و احکاه فقهی مانند قاعده تسلیط، ظهور و بروز پیدا میو همچ

های گوناگونی در تبیین و تحدید مفاد قاعده الضرر وجود دارد و هریک از فقها به دانیم دیدگاهمی

فراخور تفسیری که از احادیث این باب دارند، به خصوص در حدیث مربوط به ماجرای سمره بن جندب 

اند. البته هر دیدگاهی تحلیل خاصی از این قاعده ارائه کرده (،841/ 1416،11عاملی، )و مرد انصاری 

تواند نتایج شگرفی در امور جامعه خصوصا در تعارضات بین منافع ثار متفاوتی را در بر دارد که میآ

های حکومتی، در پی عمومی و مصالح عمومی و همچنین منازعات اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه
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د و احکاه فقهی اعبنابراین هد  ما تبیین جایگاه و رتبه برتر قاعده الضرر نسبت به سایر قو .داشته باشد

از این  تا و قوانین و مقررات دولتی، بر اساس دیدگاه اماه خمینی بنیانگ ار جمهوری اسالمی ایران است،

 طریق بتوان راهکار مناسبی برای حل مشکالت محیط زیست ارائه نمود.

 امام خمینیمفاد قاعده الضرر از دیدگاه  -3– 3

از جمله ( و فقهای امامیه 1812،11از اهل سنت )افسری،ی اسالمی اعم از دیدگاه بسیاری از فقها

اماه خمینی برداشت از آیات و روایات این است که قاعده الضرر صرفا مربوط به امور مالی افراد نیست 

که عبارت الضرر و الضرار شود. کما اینبلکه ضررهای اجتماعی و فرهنگی و اخالقی را هم شامل می

وع ضرری است اعم از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی حتی حکومتی برای فی االساله مربوط به هر ن

صورت گسترده مورد نظریه پردازی فقها و هاثبات جایگاه ویژه این این قاعده، همین کافی است که ب

خورد که در برخی موارد اختالفات حقوقدانان قرار گرفته است و اختالفات اشمگیری به اشم می

 رد بنائی است.مبنائی و در برخی موا

اند که از نظر مبنا، تفاوت قابل توجهی با سایر را پیموده یاماه خمینى در تفسیر قاعده الضرر مسیر

ای است و آن اینکه باید تفکیک بین وظایف متعددى که رسول مبتنى بر مقدمه یهها دارد. این نظردیدگاه

زیرا رسول اکره )ص( داراى سه نوع مقاه است و در هر مورد، باید  ؛اکره )ص( داشته است قائل شد

فرامین و احکاه ایشان با توجه به آن مقاه سنجیده شود. مقاه اول رسول خدا)ص( نبوت است. مقاه دوه 

رسول خدا ریاست و تصدى امر سیاست یا به اصطالح مقاه اجرایى است در این مقاه رسول خدا)ص( 

کند و امر و نهی می فرماید و اطاعت شخصا و با صالح دید خودش صدور حکم می عنوان رئیس امت،به

از اوامر پیغمبر در این مقاه نیز بر امت بر اساس نص بسیاری از آیات واجب است. مقاه سوه رسول اکره 

)ص( قضاوت است؛ یعنى پیغمبر عالوه بر وظایف پیامبرى و اجرایى، در مواجه با خصومات و مرافعات 

حدیث ال ضرر و ال ضرار قطعا در مقاه اول و سوه نبوده است بنابر  نشست.ن مرده نیز به قضاوت میبی

یابیم که حکم م کور، یک حکم قضایى به معناى فقهی کلمه نیست تعریفى که از قضا شده است درمی



 9/  0011پاییز و زمستان  -دوم شماره -سال چهارم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 

 ،1411خمینی،)شودبلکه حکم م کور از جمله احکاه حکومتى و اجرایى رسول اکره )ص( محسوب می

ک کند اراکه صرفا یگاه با احکاه اولیه تعارض پیدا نمیقاعده ال ضرر هیچ براساس این دیدگاه،(. 1/13

حقوق عمومی با منافع عمومی و  حکومتی است که تنها در صیورت تیزاحم مصالح و راهکار اجرایی و

 ت.یا مصالح و منافع شخصی، ابزاری قوی در اعمال حاکمیت توسط حاکم اسالمی اس

 استناد به قاعده الضرر در رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست -4

برای تبیین ارتباط و نحوه کاربرد و میزان کارآمدی قاعده الضرر در حل معضالت محیط زیست از  

ی کاتجمله میزان کارآمدی این قاعده در رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط توجه به ن

 الزه است. 

 نقش قاعده الضرر در رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست -4–1

در خصوص نق  قاعده الضرر در رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست، 

ر درفع تعارض منافع  پرس  مهمی مطرح است و آن اینکه با توجه به مفاد این قاعده، راهکار فقهی

منظور رفع بحران زیست محیطی موجود و بهینه سازی و ایجاد اجرای قوانین و مقررات محیط زیست به

توسعه پایدار محیط زیست ایست؟ برای پاسخ به این پرس  کلیدی الزه است نکاتی مورد توجه قرار 

 گیرد. 

لکه در ارند بقواعد فقهی خصوصا قاعده الضرر صرفا جنبه فردی و شخصی ند :نکته نخست اینکه

شوند و در صورت راهکار حکومتی برای حل معضالت جامعه اسالمی محسوب می موارد مصالح عمومی،

تعارض و یا تزاحم حقوق و منافع فردی با مصالح عمومی جامعه، با استناد به به این قاعده و در اهار 

 ا با وجود اصل حاکم ( و ل1411،1/31،خمینی) اوب حکم حکومتی، مصالح عمومی مقده خواهند بود

قاعده الضرر که مفاد اصل اهلم قانون اساسی است موضوع اصل نهم قانون اساسی در محل بحث ما 

تی با بررسی مصادیق، کامال واضح است که حکم حکوم :نکته دوه اینکهتخصیصا یا تخصصا منتفی است. 

احکاه و قوانینی است که از  در دو معنای متفاوت به کار رفته است:گاهی مقصود از احکاه حکومتی،

شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سیره عملی معصومین علیهم الساله دارای مصداق است و مربوط 
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به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در این موارد، کشف و استنباط و سپس اجرای 

امر حکومت و دستورات و مقرراتی  و همچنین فقها، در )ع(آنهاست و گاهی مقصود، اختیارات معصومین

عنوان حاکم اسالمی و در مقاه اجرای احکاه شرع و اداره جامعه وضع و صادر کرده اند. آنچه است که به

نکته (. 1411،1/31،خمینی)ما در این بحث به آن خواهیم پرداخت، مفهوه دوه از حکم حکومتی است

ثانوی است بطوریکه حکم حکومتی نه از نوع و حکم حکومتی متفاوت از احکاه اولی و  :سوه اینکه

و ل ا برخی از صاحب نظران معتقدند ( 1411،1/31،خمینی) سنخ احکاه اولی است و نه از احکاه ثانوی

رابطه حکم حکومتی با احکاه ثانویه از نوع رابطه عموه و خصوص من وجه است. به این معنا که وجوه 

و ل ا ممکن است با مواردی مواجه  حکاه ثانویه وجود دارداشتراک و افتراق میان حکم حکومتی و ا

شویم که هم مصداق احکاه حکومتی و هم مصداق احکاه ثانویه باشد همچنین مواردی هم وجود دارد 

شود، بلکه به خاطر رفع مسائل جرح و ضرر و زیان و نظایر اینها وضع که از احکاه ثانویه محسوب نمی

گاهی صدور حکم حکومتی درباره  :نکته اهاره اینکه(.14/221، 1814عمید زنجانی، .)می شود

 حکم موضوعی است که اتفاقا از ناحیه شارع مقدس نیز حکم شرعی خاص آن منظور شده است مانند

گاهی حکم حکومتی درباره موضوعی  به تعطیلی حج در شرایط خاص از جانب ولی امر مسلمین. و

ناحیه حاکم اسالمی بر پایه مصالحی که تشخیص می دهد و به است که حکم شرعی خاصی ندارد و از 

 اعتبار صالحیت شرعی که به وی داده شده، صادر می گردد که محور بحث ما در قسم اخیرخواهد بود.

تواند بدون ضابطه در اجرای احکاه شرعی مداخله نموده یا تکلیف جدیدی حاکم نمیکه: نکته پنجم این

ط از جمله این ضواب ه باید ضابطه مند اقداه به صدور احکاه حکومتی نماید،بر مرده تحمیل نماید بلک

انطباق صدور حکم با قاعده الضرر است و ل ا بر اساس این مبنا، حاکم می تواند برای از بین بردن عسر 

و حرج یا ضررهای نوعی و اجتماعی، قوانین و مقررات جدیدی وضع کند. از جمله مصادیق این بند 

به اجازه اماه خمینی )ره( به مجلس شورای اسالمی در خصوص وضع قوانین مورد نیاز جامعه،  توانمی

که نمود قانونی را از تصویب  1861اشاره نمود. طبق همین مجوز، مجلس شورای اسالمی در مرداد 
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 براساس آن، سلطه مالکان زمین )با توجیه مشکل مسکن در شهرها و لزوه توجه دولت به این مشکل و

در  حل آن( محدود می شد. در پی اعاله مغایرت این مصوبه با موازین شرع از سوی شورای نگهبان،

، مجلس در جستجوی راه حل این مشکل از اماه درخواست اعاله نظر کردند و اماه 1861مهر 11تاریخ 

 ب اختاللآنچه در حفظ نظاه جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موج »خمینی پاسخ دادند

شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزه فساد است و آنچه فعل یا ترک آن نظاه می

مستلزه حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکالی مجلس شورای اسالمی، مجازند 

امعه اسالمی از دیدگاه اماه خمینی اماه یا حاکم ج .(1813،13/211خمینی،) «در تصویب و اجرای آن

از جانب حاکم اسالمی مانند مجلس شورای اسالمی، حق دارد در امور مختلف جامعه  نمایندهو یا 

ه گیری کند و آنچه را که باسالمی )سیاسی، اجتماعی، حکومتی، فرهنگی و اقتصادی( دخالت و تصمیم

ات شرعی، احکاه و مقررصالح مسلمین است انجاه دهند و با استناد به عنصر مصلحت با حدود و ضوابط 

 جدیدی وضع کند.

یکی از مهمترین مرجع حکم  عنوانبه با توجه به نکات م کور، کارائی و کاربرد قاعده الضرر

گشائی از مشکالت ناشی از تعارض یا تزاحم هحکومتی در مواجه با حل معضالت جامعه اسالمی و گر

حالی است که از  این در .(1831،1/212اد،محقق دام)مصالح و منافع کشور، غیر قابل انکار است. 

های مصادیق قطعی تعارض منافع با مصالح اهم کشور، حوزه حفاظت محیط زیست است که برخی دستگاه

ی با هد  جلب منافع اقتصادی کوتاه مدت در بخ  صنایع ، مسکن ، آب و... با اجرای گزینشی و تدول

اند. جبران ناپ یری بر منابع طبیعی کشور وارد کردهآمیز قوانین حفاظت محیط زیست، خسارات تبعیض

قانون حفاظت محیط زیست برمی گردد که تماه  2گیری، به مفاد مادهزمینه ساز این قدرت تصمیم

ها را در انحصار دولت قرار داده است و نتیجه این انحصار، نقض قوانین و اختیارات و سیاستگ اری

 گیری تعارض منافع بین منافع برخیبا شکل های دولتی،ستگاهمقررات محیط زیست از ناحیه برخی د

های دولتی و بین منافع ملی، بوده است. با احراز خسارات غیر قابل جبران در کشور که ناشی از دستگاه

 های اقتصادی دولت است، زمینه استناد به اصل اهلم قانون اساسی )که همان مفاد قاعده الضررسیاست
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، با هد  شکستن 2ری خسارات بیشتر بر کشور، از طریق بازنگری در مفاد مادهبرای جلوگی است(

توان با رفع تعارض منافع در انحصار دولت در تصمیم گیری های حوزه محیط زیست، فراهم است و می

 گاه بلندی در مدیریت و کنترل بحران محیط زیست در کشور برداشت . حوزه محیط زیست کشور

 وجود بحران محیط زیست در کشور و خسارات و ضررهای عظیم ناشی از شواهد مسلم بر -4–2

 ضعف و نقص برخی قوانین در سایه تعارض منافع

رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط  راهکار فقهی عنوانبه استناد به قاعده الضرر

اثبات وجود بحران و ضرر قانون حفاظت محیط زیست،  2زیست در کشور از طریق بازنگری در ماده

عنوان نمونه، برخی از شواهد مسلم برای اثبات وجود طلبد. بدین منظور بهرا میوخسارات ناشی از آن

 نماییم.های عظیم ناشی از آن در کشور را ذکر میبحران محیط زیست و خسارت

 تحقق اهدا  های سنج  میزاناز آنجا که ارزیابی عملکرد محیط زیست یکی از مهمترین شاخص

ان توشود، با بررسی عملکرد مقامات مسئول محیط زیست در کشورمان میمحیط زیست محسوب می

آن قضاوت نمود. در گزارش مراکز بین المللی ارزیابی شاخص عملکرد محیط  در نوع عملکرد و آثار

ای رتبه رهای بین المللی، وضعیت محیط زیست کشورمان، دازیستی طی سالهای گ شته، طبق شاخص

های قابل قبولی نیست، و بخ  قابل توجهی از این روند نامطلوب، معلول نقص قانونی و سیاست

های ذیربط است که موجب کسب رتبه پائین در شاخص عملکرد محیط زیست ایران )موسوه دستگاه

 61تبه ، با کسب ر EPI 2121است. جمهوری اسالمی ایران در رده بندی ( در بین کشورها شدهEPIبه

عنوان بهترین و صفر به 111تعیین شده و امتیاز  111از صفر تا  EPI، که مقدار شاخص 43و امتیاز 

عنوان بدترین وضعیت محیط زیست است، در رتبه نامطلوبی قرار گرفته است. این در حالی است که به

ن و مقررات محیط زیست ، با وجود انبوهی از قوانی2در سایه نقص برخی از قوانین شکلی از جمله ماده

  :نیمکبران به ملت و مملکت است که به برخی از آنها اشاره میجدر کشور خسارات و ضررهای غیرقابل 
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 نابودی منابع طبیعی -4 – 2 – 1

الوقوع محیط زیست ایران تشدید بحران کم آبی: در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب

خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است. با توجه به  شود، به مراتب بی  ازاحساس می

قسمت اعظم  قرارگرفتن ایران در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک و وجود محدودیت منابع آبی،

های مرکزی، جنوبی، جنوب مناطق کشور همواره با محدودیت آب مواجه است و این وضعیت در بخ 

های های غلط برخی دستگاهدر این میان سیاست اهده است.شرق و جنوب غرب کشور بیشتر قابل مش

دولتی خصوصا وزارت نیرو در زمینه منابع آبی کشور با سوء استفاده از ضعف نظارتی سازمان حفاظت 

از جمله اقداماتی که محدودیت منابع آب را در  ه؛محیط زیست ، موجب تشدید این بحران در کشور شد

های اقتصادی وزارت نیرو است که با صدور مجوز برای سیاست ،ایران تشدید و بحرانی کرده است

رزمینی های آب زیرویه از منابع آب زیرزمینی که باعث از دست دادن غیرقابل برگشت سفرهبرداشت بی

های کشاورزی و شرب و عده توجه به ویژه در بخ  شده است و عده مدیریت صحیح مصر  آب به

میزان کسری دریافتی هر سال و عده اعمال سیاست صرفه جویی متناسب با کاه  دریافت ساالنه منجر 

به وقوع کاه  سطح آب زیرزمینی، کاه  رطوبت سطحی زمین، از بین رفتن پوش  گیاهی و رشد 

رویه آب ردد با روند کنونی و با نرخ کنونی مصر  بیگسریع وسعت مناطق تولیدکننده گرد و غبار می

کالنتری، ) سال آینده ذخایر آبی به پایان خواهد رسید 31استان کشور،ظر   81استان از  12در ایران، 

 (. 81464کد خبر: 

 ایجاد آلودگی محیط زیست -4 – 2 – 2

های باالترین رقم بیماری آلودگی هوا یکی از علل اصلی تاثیرگ ار بر تهدید سالمت جامعه است و

های های ناشی از بیماریدومین عامل اصلی مرگ و ناشی از عوامل محیطی را به خود اخصاص داده است

تواند آثار تخریبی روی محیط شود. سه عامل مهم در طبیعت وجود دارد که میغیرواگیر محسوب می

های محیطی که اثرات پیدا جمله آلودگیاز  زیست ایجاد کند آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک.

ست که طبق اظهارات رییس گروه سالمت ا و پنهان زیادی برجسم و روان شهروندان دارد آلودگی هوا
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ر طور متوسط منجههوا و تغییر اقلیم مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، آلودگی هوا در کشور ب

لبی عروقی و تنفسی می شود، همچنین نتایج مطالعات های قنفر بر اثر بیماری 41111به مرگ بی  از

( رابطه آماری معناداری وجود دارد 11دهد که بین آلودگی هوا و عفونت ویروس کرونا )کوویدنشان می

و بنابر سخنان رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا  (34131161، کد خبر 21/11/1811،)شاهسونی، ایرنا

مرگ  1811علوه پزشکی تهران، بر اساس آخرین گزارش در سال زیست دانشگاه در پژوهشکده محیط

میکرون  2.3سال و باالتر از آن در تهران به علت مواجهه با ذرات معلق کمتر از  81نفر  441سه هزار و 

، 14/1/1813شاهسونی، ایرنا . )میلیارد دالر برآورد شده است 18ثبت شده که هزینه اقتصادی آن 

 (.38332113کدخبر:  

 جلو گیری از توسعه پایدار -4 – 2 – 3

ی ها این رابطه منطقدر کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله کشورمان به جهت قانون گریزی دولت

راث جمعی عنوان میاز الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به وشود برقرار نمی

دهی به بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخای محافظت شود که عالوه گونهبشریت به

اشد خوانیم که مخرب نبنیازهای نسل های آینده را نیز داشته باشد. بنابراین، توسعه را زمانی پایدار می

از آنجا  (46، 1، شماره 1812سنگااین و همکاران ،) و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد

ین پ یرد، از اباشد از محیط زیست تاثیر میکه از مهمترین اجزاء سنج  توسعه میکه  سالمت جامعه 

رو افزای  مالحظات زیست محیطی، منجر به باال رفتن میزان سالمت افراد جامعه و در نهایت افزای  

شور کتواند بر سطح توسعه یافتگی اقتصادی پایدار طور مستقیم یا غیرمستقیم میهوری آنها شده و ببهره

 (.81 : 1811خوشنویس و پژویان، )اثر گ ارد

ای که گونهبنابراین تأثیر متقابل اقتصاد و محیط زیست بر یکدیگر واقعیتی غیرقابل انکار است، به

تصاد را های زیست محیطی نیز اقگ ارد و سیاستهر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیط زیست تأثیر می

ت که در کشور ما هنوز ارزش منافع غیرمستقیم منابع طبیعی که نق  کند. این در حالی اسمتأثر می
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گیرد و این اهمال تبعات بسیار زیادی را اه از لحاظ محوری در توسعه پایدار دارد، مد نظر قرار نمی

عنوان نمونه از توسعه اقتصادی بلند مدت و اه از جنبه حفظ محیط زیست به همراه خواهد داشت  به

رسد که این رقم کمتر، از یک ها سهم سرانه هر ایرانی از جنگل به یک هکتار هم نمیلنظر وضعیت جنگ

اهاره سرانه جهانی است. از نظر وضعیت آلودگی هوا، وضعیت آلودگی براساس مفاد گزارش جامع 

هوای سازمان بازرسی کل کشور ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران میلیاردها دالر برآورد شده 

 2116ست و براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران تا سالا

  .رسدمیلیارد دالر می 18حدود 

 تهدید امنیت ملی - 4 – 2 – 4

ها و همچنین توسعه و امنیت سالمت محیط زیست ارتباط مستقیم با امنیت محیط زندگی انسان

 .گ ارد اختالل بر محیط زیست، آثار زیانباری بر حیات انسانی میجامعه دارد، زیرا ایجاد هر نوع 

های ناپ یر امنیت ملی است در تدوین برنامهتالش برای تأمین امنیت محیط زیست که بخ  جدایی

عنوان نمونه، ده درصد تولید ای برخوردار است . بهراهبردی ملی، منطقه ای و جهانی از جایگاه ویژه

ان حاصل فعالیت بخ  کشاورزی است که نزدیک به یک اهاره نیروی کار ایران را ناخالص داخلی ایر

ر این کند. دنیز در استخداه خود دارد. همچنین بخ  کشاورزی از امنیت غ ایی ملی نیز پشتیبانی می

شرایط، وجود اختالل در سیستم منابع آبی کشور و برداشت غیرمتعار  از این منابع و همچنین ادامه 

تاه های ذیربط در جلب منافع کوتدبیری دستگاههای برداشت سنتی از منابع آبی که محصول بیشیوه

مدت است، زمینه را برای تهدید امنیت غ ائی در کشور فراهم نموده است زیرا بخ  کشاورزی با 

درصد نیاز غ ایی جمعیت ایران  66درصد از کل مصر  آب کشور به خود، تنها در حدود  12اختصاص 

کند و با تشدید تن  آبی، خطر کاه  بیشتر تولید بخ  کشاورزی دور از انتظار نیست که را تولید می

این شود .بنابرتر کردن شرایط اقتصادی کشور میبه نوبه خود منجر به افزای  هزینه واردات و وخیم

ت منجر به ایجاد مشکالتواند تواند در بلند مدت میمیزان خسارات ناشی از بحران آب و بیابان زایی می

 .بزرگی برای امنیت اقتصادی و سیاسی کشور شود
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 عدم اجرای مطلوب قوانین و مقررات محیط زیست زمینه ساز بحران کنونی - 4 – 3

کما اینکه اکثر موضوعات و  مهمترین مشکل درحفظ محیط زیست، عده اجرای مطلوب قانون است.

کد خبر 14/12/1813)رضائی،  ی قانون به وجود آمده استعده اجرا بدلیلابتدا  مشکالت درجامعه در

کند. این جمله کوتاه ، حقیقت تلخی است که معاون قوانین مجلس با صراحت به آن اذعان می (.826866

زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسالمی نیز، مشکالت محیط در همین راستا رئیس فراکسیون محیط

وانین و مقررات حفاظت محیط زیست ارزیابی کرده و هشدار داده است زیست را ناشی از عده اجرای ق

های حادث شده در عرصه محیط زیست کشور در صورت ادامه روند کنونی و عده جزه برای حل بحران

رود خصوصا آلودگی هوا و فرسای  خاک، آلودگی و تقلیل منابع آب و کاه  تنوع زیستی، بیم آن می

های سیاسی و امنیتی شود. این در حالی است که اصل نزدیک تبدیل به بحران که این مشکالت در آینده

قانون اساسی در این خصوص است که بر استمرار حفاظت محیط زیست و جلوگیری از  31مترقی 

های طبیعی در اختیار حکومت است تا بر نیز بسیاری از عرصه 43تخریب آن تاکید دارد و طبق اصل 

های توسعه به اداره آنها اقداه کند در واقع از نظر قوانین عادی در همه برنا مه اساس منافع ملی نسبت

قوانین محیط زیست نسبتا خوبی وجود دارد)تاب ، خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، کد خبر 

(. شاهد دیگر بر مدعای ما، گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز 3/8/1813،تاریخ 211132

کننده بر محیط زیست کشور اظهار اسالمی در خصوص از عوامل مهم نگران های مجلس شورایپژوه 

تخریب جنگل ها و مراتع، آلودگی آب ها، آلودگی و تخریب خاک، آلودگی هوا و سایر موارد »دارد می

این  اند از جملهکه منجر به بروز بحران در محیط زیست و ورود آسیب فراوان به زیست بوه کشور شده

های متوالی بر اثر تخریب زیست هستند. بنابراین ادامه شرایط فعلی باعث خواهد شد تا بحرانموارد 

محیطی بر کشور عارض شود و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، توسعه نامتوازن تشدید 

 .«شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکالت زیست محیطی به شدت افزای  یابد

واقعیت تلخ آن است ریشه تماه این مشکالت به اجرای گزینشی قوانین و مقررات محیط زیست از طر  
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های رکتها و شزیرا بزرگترین ناقض قوانین و مقررات محیط زیست برخی از دستگاه؛ گردددولت بر می

  .بزرگ دولتی است

 فاظت محیط زیست قوانین ماهوی حی اجرا  دررخداد تعارض منافع  ریشه یابی  -4–4

 های تابعه آنهاهای دولتی و شرکتپرس  مهمی که مطرح است این است که ارا برخی از دستگاه

از قبیل وزارت صمت ، نفت و کشاورزی و... تمایلی به اجرای کامل قوانین و مقررات محیط زیست در 

باشند اما ط زیست میحوزه استحفاظی خود ندارند و با وجود اینکه از اعضا ثابت شورایعالی محی

صورت کامال گزینشی این قوانین را اجرا می کنند ؟ پاسخ به این سوال با مطالبی که ذکر شد کامال به

ها با مصالح عمومی زیست محیطی است که برای جلب منافع روشن است و آن تعارض منافع این دستگاه

که همه اختیارات را  2در سایه مفاد ماده کنند و اقتصادی خود، توجهی به قوانین آمره محیط زیست نمی

آمار و ارقاه ومستندات طوریکه راحتی قوانین را دور می زنند. بهبه قوه مجریه تفویض کرده است به

درحوزه ، وزارت نیرو و های دولتی خصوصا وزارت صنعت و معدن و تجارتموجود درعملکرد دستگاه

یامدهای پو  کشوراست عمومیمحیط زیست، نشانگر اولویت دادن منافع اقتصادی کوتاه مدت بر مصالح 

 .سازی شدید منابع طبیعی در کشور بوده استهای مختلف و تخریب و تهیبروز آلودگی ،انین اقداماتی

 محیطی برخیدر خصوص عملکرد زیست  ستیز طیسازمان حفاظت مح سیرئدلیل این مدعا اظهارات 

  یب م،یو به آن عمل نمائ میرا اجرا کن ستیز طیمح نیقوان میاگر بخواه »از دستگاه های دولتی است

، کد  13/3/1811)کالنتری، عیسی، خبرگزاری ایرنا ،  میکن لیتعط دیکشور را با عیدرصد صنا 31از 

ر یابی به توسعه پایدار دبا توجه به اینکه  هد  نهایی از حفاظت محیط زیست دست( ..32116186خبر

 سازیهای اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهیقالب برنامه

رو برای حل بنیادی مشکالت بحرانی محیط تجدید است ، از اینمنابع طبیعی تجدیدشونده و غیرقابل

 ایدب اجتماعی و فرهنگی آینده کشور های توسعه اقتصادی،ریزیهرگونه سیاستگ اری و برنامه ،زیست

وری خردمندانه از این منابع با نگرش ایجاد تعادل بر شالوده حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره
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د مگر شوهای محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد و این مهم محقق نمیو تناسب بین قانونمندی

 ساختاری محیط زیست. بر طر  نمودن نقص قانونی برخی از قوانینبا 

  در اجرای قوانین محیط زیست طبق مبنای امام خمینی )ره(رفع تعارض منافع راهکار  -4–5

، 1411روح اهلل ،ینیحکم حکومتی است)خم بر اساس نظریه اماه خمینی )ره( مفاد قاعده الضرر،

ناحیه حاکم اسالمی احکاه حکومتی در سایه قوانین شریعت و بر حسب مصلحت زمان و مکان از و  (31

(. با توجه به اینکه احکاه حکومتی بر دیگر احکاه برتری رتبی 2/223زنجانی،اعمال می شوند )عمید

 . ازدارند و برتری آ نها، در راستای تأمین حیات معنوی و مادی مرده و اصالح امور زندگی جمعی است

ه تکالیف قانونی خوی  امتناع ورزد هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری کند یا از انجا طرفی

، حاکم جامعه و از این طریق ضرری بر دیگران تحمیل نماید یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود شود

توانند به قائم مقامی از او عمل کرده و آ نچه را که وظیفه اوست از باب اسالمی یا منصوبین وی، می

(. و این قاعده، توان اعمال در تماه ابعاد اداره جامعه را 1838،8/212)محقق داماد،  والیت، انجاه دهند

بنابراین با توجه  . (44: 1811 ،یزی)مهر دانست را محدود به یک بعد خاص از آنتوان آنداراست و نمی

مستندات و شواهد قطعی و غیر قابل انکار، در تماه ادوار دولت ها در سال های گ شته، برخی از به 

جمله وزارت صمت، کشاورزی و نیرو بلحاظ تعارض منافع عالی سیاست گ اری از  اعضاء ثابت شورای

ها با مصالح زیست محیطی، با هد  جلب منافع کوتاه مدت و عملکرد گزینشی خود، از این دستگاه

و در نتیجه خسارات و ضررهای سنگینی بر کشور  باشندزیست میناقضان اصلی قوانین و مقررات محیط

عنوان نایب مناب و نماینده حاکم اسالمی و در شرایط کنونی مجلس شورای اسالمی به. اندوارد نموده 

با احراز تهدیدات زیست محیطی و خسارات ناشی از آن، با تکیه بر دید گاه اماه خمینی در مورد کارائی 

ار دولت و شکستن انحص 2و قلمرو گسترده حکومتی قاعده الضرر، قادر است با بازنگری در مفاد ماده

عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری های زیست محیطی و با ارتقاء شورایدر سیاستگ اری
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دولتی به شورای هماهنگی قوای سه گانه در امور محیط زیست، به ادامه وضع تاسف بار مواود خاتمه 

 داده و زمینه توسعه پایدار زیست مجیطی در کشور را فراهم نماید.

 هنتیججمع بندی و 

های کالن، امری شرعی و عقالنی است و هر از آنجا که رفع و دفع ضرر خصوصا ضررها و خسارت

دلیل رخداد تعارض هساز ایراد خسارت بر مرده و کشور شود باید اصالح گردد. از طرفی بآنچه زمینه

 حفاظتعالی خصوصا برخی از اعضاء ثابت شورای ،های ذینفعمنافع در حوزه محیط زیست در طر 

که  2محیط زیست، در سایه نقصان برخی از قوانین شکلی قانون حفاظت محیط زیست از جمله ماده

سیاستگ اری و نظارت بر اجرای قوانین حفاظت محیط زیست را منحصرا در اختیار قوه مجریه قرار داده 

ی قوی قانون است، عده کارائی مطلوب قوانین ماهوی قانون حفاظت محیط زیست را با وجود مستندات

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی  83از قبیل اصل پنجاهم قانون اساسی، بند الف ماده) و اسناد باالدستی

را در  ،(های کلی محیط زیست از جانب مقاه معظم رهبریسند ابالغی سیاست ،1،4،11کشور و بندهای

قوانین شکلی قانون محیط ای از این مشکل به ضعف و نقص برخی از ه است و بخ  عمدهپی داشت

وانین اجرای قشود که زمینه تعارض منافع را فراهم نموده است. همچنین تقویت ضمانتزیست مربوط می

قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات متخلفان بزرگ از جمله  و مقررات ماهوی محیط زیست و

 .وداز نتایج این تغییر خواهد ب های دولتیها و شرکتهبرخی دستگا

 پیشنهادات 

ست ه محیط زیزاصالح روند کنونی حاکم بر حوترین راه حل این مشکل، ترین و سریعمناسب  -1

با استناد به اصل اهلم قانون اساسی که  که  ،است قانون حفاظت محیط زیست 2از طریق اصالح ماده

 رفع ین قاعده، باهمان مفاد قاعده الضرر است و براساس دیدگاه اماه خمینی نسبت به مفاد فقهی ا

توان بحران زیست ، میعنوان مانع اصلی در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستتعارض منافع، به

  محیطی را در کشور کنترل و مدیریت نمود.
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حیط عالی حفاظت متبدیل شورایعالی محیط زیست و با تغییر ترکیب اعضای اصلی شورای -2

 و)قوای مجریه، مقننه و قضائیه( ای مجریه( به شورای فرا قوه )قوه ایزیست از شورای اداری درون قوه

 هایدر قبال تخلفات محیط زیست، بخ  اعظم از موانع و اال  گیری نهاد حاکمیتی مقتدرشکل

یه منافع محیط زیست بر پا اجراء بدون تبعیض قوانینبر طر  شده و زمینه فراروری محیط زیست کشور 

 گردد.فراهم می و مصالح بلند مدت کشور

پیگرد قضائی تخریب کنندگان بزرگ محیط زیست با تثبیت جایگاه حاکمیتی سازمان محیط  -8

زیست با هد  تأمین منافع و مصالح عمومى کشور، با تکیه قاعده الضرر و بر اساس نظریه حقوقی 

 .مسئولیت مطلق در قبال تخلفات زیست محیطی

 

 : منابع و ماخذ

 قواعد فقه م هب شافعی، تهران: سمت. ( ،1812افسری، سالم، )

 ی.نیو نشر آثاراماه خم میمؤسسه تنظ ، تهران:1، ،ااپهیفق تیوال(. 1813) اهلل،روحینیخم

 .انیلیموسسه اسماع :،قم1ج، الرسائل(، ق1411یییییییی. )

  .و نشر آثار اماه میمؤسسه تنظ :تهران ی،نیاماه خم فهیصح( ،1813ییییییییی )

بر شاخص توسعه در  ستیزطیمح یآلودگ ریتأث یبررس(، 1811 )د،یان،جمشیو پژو میمر س،یخوشنو

 .81، ص 21، شماره  6دوره  ی،،تهران،فصلنامه اقتصاد مال افتهیتوسعه یکشورها

 مثابه به شفافیت عده و منافع ( تعارض1811نوریان، محمد،) و ، شریف نژاد ترکمن پسند، کورش و دل

 سوه. شماره اول، دوره حقوقی، اندیشه سالمت،تهران، فصلنامه نظاه در فساد

)خانه ملت(،  یاسالم یمجلس شورا یخبرگزار ،یاسالم یمجلس شورا نی، معاون قوان دواریام ،یرضائ

 .826866کد خبر 14/12/1813 خیتار
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با استفاده از شاخص  یمنطقه ا داریسنج  توسعه پا یروش ها سهیمقا (،1812) و همکاران، نیسنگاا 

 .46ص،1، شمارهسال اهاره ست،یز طیمح ی،تهران، فصلنامه پژوه  هایبیترک یها

،  ،تهرانرانیا ستیز طیسازمان حفاظت مح یاالشهای حقوق،(1831)،مسعودیادیوفر ،محسنیعبدالله

 .131تا148سال هفتم، شماره اهاره، ص ،یطیفصلنامه علوه مح

 )ع(مؤسسة آل البیت  :،قم، 8،حدیث 12اءموات،بابی، اح11ج عه،یالش، وسائل (ق1416)،محمدعاملی

 لتراث.إلحیاء ا

حضرت اماه ، مصاحبه درباره  یفقه یمبان یمجموعه آثار کنگره بررس (،1814) ، یعباسعل ،یزنجان دیعم

 .221،ص14ج ،یو مکان یو تحوالت زمان یاحکاه و منابع فقه

 .ریرکبیام :تهران ،یاسیفقه س (، ق1421ییییییییی )

کعبی، عباس، تفاوت فقه سنتی و حکومتی،فقه حکومتی ، پایگاه تخصصی فقه حکومتی تاریح 

 .14323،کد خبر 11/1/1813

د خبر: ، ک رانیا دبانید یلیتحل یخبر گاهیپا ست،یز طیسازمان حفاظت مح سی،رئیسی. عیکالنتر

81464. 

 .13/3/1811 خی،تار رنایا یخبرگزار یییییییییی. 

 ی.مرکز نشر علوه اسالم :قواعد فقه، تهران (،1838) ،یمصطف دیمحقق داماد، س

 ی.مرکز نشر علوه اسالم :،تهران1یبخ  مدن ،فقه،  قواعد ،(1831یییی ) 

(  محمد ، جای خالی تعارض منافع در انتخابات ریاست 1411محقق داماد، سید مصطفی، دروی  زاده،)

 .188،ص1، شماره4تحصصی دانشنامه های حقوقی ، دورهجمهوری، تهران، فصلنامه علمی 

 ، 63فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شماره ،1818)( محمد جانی، اسماعیل،

مجله علوه و  ، رانیا یطیمح ستیز ینق  دولت در اال  ها یابیارز (،1831) و همکاران مرادحاصل

 .24تا11ص4، دوره دهم، شماره ستیز طیمح یتکنولوژ

 .ستیز طیقانون حفاظت محهای مجلس شورای اسالمی،متن پژوه مرکز 
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و  یاجتماع ،یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادهای مجلس شورای اسالمی،متن مرکز پژوه 

 .رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

 .44،صیتهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یفقه پژوه(، 1811 )،یمهد ،یزیمهر

 فصلنامه،تهران، در نظاه حقوق ایران محیطی جبران خسارت زیست قامه دعوای( ا1811همتی، مجتبی،)

 .222ص ،31 شماره حقوق قضایی های دیدگاه

  :هاتیسا

       https://www.irna.ir/news/84187769 پایگاه خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران -1

  http://www.didbaniran.ir/39464 بان دهید یلیتحل -یخبر گاهیپا     -2
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