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Background and Aim: Although the growth of economic enterprises 

leads to the development of a country's economy, the negative effects 

of their activities on the environment cannot be neglected. In addition, 

the unusual behavior of humans towards the environment cannot be 

ignored. The main cause of these behaviors is rooted in human self-

interest, and this is despite the fact that in the Holy Qur'an, man is 

prohibited from these behaviors because he is the caliph on earth and 

the environment is in his hands. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: In the Clean Air Law of 2016, in order to protect the 

environment, regulations such as the use of financial instruments and 

the beautification of cities have been approved. In the 2015 Chinese 

environmental law, measures such as the need to launch a campaign 

and consult with specialized lawyers have been identified. 

Conclusion: In the legal system of both countries, despite the 

differences in the way of protecting the environment, similarities are 

also seen. Among other things, in both systems, attention has been paid 

to making the provisions of fines more efficient and updated. 
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های اقتصادی، هر چند موجب توسعه اقتصاد یک رشد بنگاه زمینه و هدف:

های آنها بر محیط زیست نمی توان غافل کشور می شود ولی از آثار منفی فعالیت

توان انسان نیز نسبت به محیطی زیست نمیشد. مضافاَ، از رفتارهای نامتعارف  

اغماض نمود. علت اصلی این رفتارها ریشه در حس منفعت طلبی بشر دارد . این 

در حالی است  که  درقرآن ، انسان به  علت خلیفه بودن بر روی زمین و امانت 

 بودن محیط زیست در دست او، از این رفتارها نهی شده است.

روش تحقیق توصیفی تحلیلی ق از نوع نظری بوده این تحقی ها:و روش مواد

ای و با مراجعه به اسناد، آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد. روش جمعمی

 کتب و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  :یاخالق مالحظات

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

به عنوان آخرین اراده قانونگذار در راستای 1396در قانون هوای پاک  :هاافتهی

قانون اساسی، برای حفاظت از محیط زیست مقرراتی 50عملیاتی کردن اصل 

 2015مانند استفاده از ابزارمالی و زیباسازی شهرها تصویب شده است. درقانون 

مشورت با محیط زیست چین هم اقداماتی همچون لزوم راه اندازی کمپین و 

 وکالی تخصصی مورد شناسایی قرار گرفته است.

هایی در نحوه دو کشور، با وجود شباهت در نظام حقوقی هر :یریگجهینت

حفاظت از محیط زیست، تفاوتهایی نیز دیده می شود از جمله این که در کشور 

چین در زمینه آموزش محیط زیست،فناوری اطالعات سبز و اقدامات قضایی 

 بهتری وضع گردیده است.مقررات 
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 مقدمه. 1

در دنیای حاضر، رشد جمعیت و فنّاوری موجب 

گردیده است که اشخاص حقیقی و حقوقی با 

عمد و گاه غیرعمد، به  های خود گاه بهفعالیت

های جدی برسانند. محیط زیست آسیب

های جامد شهرنشینی و توسعة اقتصادی، زباله

ها را شهری را افزایش داده است؛ و اقسام آلودگی

بار خود قرار داده و موجب یانتحت تأثیر آثار ز

گردیده است تا کیفیت زندگی طبیعی انسان تنزل 

زیست  به خطر انداخته پیدا کند و تعادل محیط 

همین علت از گذشتة دور تاکنون، درمان شود؛ به

زیست به یک مسألة جدی  تهدیدها علیه محیط

بدل شده است و مدیریت نحوة کنترل این 

انی تبدیل گردیده است تهدیدها، به چالشی جه

(. این واقعیت غیرقابل 5: 2019)چندر و دیگران، 

انکار؛ موجب شده تا بـه مـرور زمـان محـیط 

زیسـت در زمـرة ذینفعان شرکتها قرار گیرد تا آنها 

ملـزم شـوند در تصـمیمات خـود مصـالح محیط 

زیستی را رعایت کنند و تا حد امکان از تخریب آن 

(. به همین خاطر در 356، 1396، بکاهند )نوروزی

حقوق ایران و چین اقداماتی در راستای حفاظت از 

 محیط زیست صورت گرفته است. 

در منابع فقهی نیز توجه به طبیعت از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. قرآن ، طبیعت را آیت الهی 

و مظهر  قدرت خداوند می داند )سوره فضلت، آیه 

(. در 1و سوره انعام آیه  ۷و سوره سجده، آیه  53

آیات گوناگون به انسان هشدار داده می شود که از 

ال "بیر فساد در محیط زیست دوری نماید. تعا

التفسدوا فی "و  8۷در سوره مائده آیه  "تعتدوا

و نیز  56در سوره اعراف آیه "االرض بعد اصالح ها

، بیانگر حد و مرز 31در سوره اعراف آیه "التسرفوا"

انسان در بهره گیری از طبیعت است )هاشمی علی 

(. در روایات نیز  بر اهمیت 99، 1398آبادی، 

مثال؛ امام صادق  طبیعت تأکید شده است. برای

)ع( محیط زیست سالم را در گرو هوای پاک، آب 

سالم و زمین حاصلخیز برشمرده است ونیز از ایشان  

نقل است که تأکید خاصی بر جلوگیری از آلودگی 

رضایی،  ;آب توسط انسان دارد )افتخارجهرمی

1395 ،12 .) 

چین نیز  در سالهای اخیر، تحوالت شگرفی در 

ست خود ایجاد نموده است؛ به قوانین محیط زی

گونه ای که گفته می شود قوانین  زیست محیطی 

این کشور حتی از قوانین بین المللی سختگیرانه تر 

است. طی چند سال گذشته، فعالیتهایی به منظور 

انجام  توازن رشد اقتصادی همراه با زیباسازی کشور

گردیده است. با توجه به تأسیس وزارتخانه جدید 

سی و محیط زیست، تواناییش را در زمینه بومشنا

بهبود آلودگی هوا، آب، خاک و زباله های جامد 

نشان داده است. این شرایط از طریق اجرای 

مستقیم قوانین زیست محیطی و همچنین افزایش 

ها برای کاهش آلودگی، حفاظت ها شرکتنوآوری

های محیط در برابر آلودگی خاک، افزایش بازرسی

یلی یا جابه جایی تاسیسات آلوده زیستی، تعط

کننده و تعهد به جایگزین کردن انرژی پاک، محقق 

(. با همه این تالش ها به 4، 2020شود )پنگ، می

نظر می رسد برای حفاظت از محیط زیست الزم 

است اقدامات مؤثرتری صورت بگیرد. لذا هدف از 

نگارش این مقاله این است که بررسی نماید اوالً؛ 
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تقنینی ایران و چین در خصوص حفاظت سیاست 

از محیط زیست چیست؟ ثانیاً؛ این دو کشور چه 

اقدامات پیشگیری و حمایتی در راستای حفاظت 

اند؟مطابق بررسی از محیط زیست در نظرگرفته

های نگارنده، سیاست تقنینی از حیث کیفری و نیز 

اقدامات حمایتی در مورد محیط زیست تا حدودی 

یسندگان مورد مداقه قرار گرفته است در مقاالت نو

ولی پژوهش مستقلی به شکل  تطبیق با قوانین 

چین دراین خصوص وجود ندارد. این مقاله به شکل 

تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش های -توصیفی

 مذکور است.
 

 اهروش. مواد و 2

ای تحلیلی بوده و از روش کتابخانه -مقاله توصیفی 

 شده است. استفاده
 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 

 ها. یافته4

به عنوان آخرین اراده 1396در قانون هوای پاک 

قانون 50قانونگذار در راستای عملیاتی کردن اصل 

اساسی، برای حفاظت از محیط زیست مقرراتی 

شهرها مانند استفاده از ابزارمالی و زیباسازی 

محیط زیست  2015تصویب شده است. درقانون 

چین هم اقداماتی همچون لزوم راه اندازی کمپین 

و مشورت با وکالی تخصصی مورد شناسایی قرار 

 گرفته است.

 . بحث5

 سیاست تقنینی. 5-1

دربعد هنجاری تئوری ذی نفعان گفته می شود که 

ذینفعان،  نه به این علت که موجب پیشرفت 

گردند دارای ارزش هستند؛ شرکت میاقتصادی 

بلکه چون ذینفعان  دارای ارزش ذاتی هستند می 

بایست مورد توجه قرار گیرند.در حقیقت در بعد 

هنجاری، نگاه به ذی نفعان از جمله محیط زیست 

یک نگاه ارزشی است و نباید به ذی نفعان از جمله 

تای محیط زیست تنها به عنوان یک ابزار در راس

( 88، 1995 لی،و   نافع نگریست )دونالدسوتحقق م

در اسالم نیز ، علت هرگونه ویرانی محیط 

زیست؛ریشه در نگرشهای منفعت طلبانة بشر دارد. 

الیل اصلی این دوری از اخالق و معارف الهی از د

، برای ارضای امیال مادی و تخریب هاست. انسان

کسب آسایش خود ، بی رحمانه به جان طبیعت 

و همواره فراموش می کند که بهره گیری می افتد 

از دارایی های طبیعی به بیان قرآن  هم محدود 

است )وَ إِنْ مِنْ شَی ٍ إِلّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلّا 

بِقَدَرٍ مَعلُومٍ( و خزائن همه چیز تنها نزد ماست ولی 

ما جزء به اندازة معیّن آن را نازل نمی کنیم)سوره 

(. و هم  برای مدت معینی در اختیار 21آیه ،رحج

انسان است: )وَ اَللّهُ جَعَلَ لَکم مِنْ بُیُوتِکُم سَکَناَ وَ 

جَعَلَ لَکُم مِنْ جُلُودِ اَلْأَنْعامِ بُیُوتاً تسخِفُّونَها یَـومَ 

ظعنِکُم وَ یَـو مَ إِقامَتِکُم وَ مِنْ أَصوافِها وَ أَو بارِها وَ 

و خدا برای شما از "وَ مَتاعاَإِلى حِـینٍ( أَشْعارِها أَثاثاً

خانه هایتان محل سکونت و آرامش قرار داد؛ و از 

پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد 

که روز کوچ کردن و روز اقامت تان به آسانی می 
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توانید آنها را جابه جا کنید؛ و از پشم و کرک و 

وسایل مختلف موی آنها برای شما اثاث و متاع و 

)سوره نحل، "زندگی تا زمان معیّنی قرار داد

(. قرآن، برای طبیعت ارزش ذاتی متصور 80آیه

است و می گوید تمام موجودات بر تسبیح خود 

آگاهند )أَلَم تَرَ أَنَّ اَللّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی اَلسَّماواتِ وَ 

صاَلتَهُ وَ تسبِیحَهُ  اَلْأَر ضِ وَ اَلطَّیرُ صَافّاتٍ کُل ّ قَد عَلِمَ

وَ اَللّهُ عَلِیم  بِمـا یَفْعَلُونَ(. آیا ندیدی تمام آنان که 

در آسمانها و زمین اند برای خدا تسبیح می کنند 

و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان 

بال گسترده اند؟ هریک از آنها نماز و تسبیح خود 

ی دهند را می داند؛ و خداوند به آنچه انجام م

(. پیامبر )ص( می 41)سوره نور، آیه "داناست

فرماید: )تَحَفَّظُوا مِنَ الْأَر ضِ فَإِنَّهَا أُمُّکُـم وَ لَـیسَ 

فِیهَـا أَحَـد  یعَملُ خَیراً أَو شَرّاً إِلَّا وَ هِیَ مُخْبِرةَ   

از زمین حفاظت کنید که او مادر شماست و  "بِـه(.

نجام دهید روز هر عمل خیر و شری که در آن ا

(. 9۷، 1403قیامت از آن خبر خواهد داد )مجلسی، 

تأکید زیاد به  حفظ محیط زیست در قرآن ، رسالت 

سنگینی را بر دوش قانونگذار می گذارد تا تمام 

تالش خود را در وضع قوانین مؤثر به کار گیرد.  از 

قانون اساسی ،حفظ محیط  50این حیث،دراصل 

ف عمومی بیان شده است. زبست به عنوان یک تکلی

بعالوه، آیین نامه ها و قوانین خاصی توسط مجلس 

و هیأت دولت به تصویب رسیده است. اولین قانونی 

که صریحاَ به موضوع آلودگی هوا پرداخته است 

قانون اصالح پاره ای از مواد و الـحاق مواد جد یدی 

 است 1345به قانون شهرداری مصوّب 

با گسترش آلودگی ها در (. 10، 1398 )سودمندی،

شهرها،قوه مقننه و مجریه در راستای ارتقای 

کیفیت قوانین  مربوط به  هوا دست به تصویب 

قانون هوای پاک زدند. در واقع قانون مذکور به علت 

عدم موفقیت قانون نحـوة جلوگیری از آلودگی هوا 

در رفع معضل آلودگی هوا ،با هدف  13۷4مصوب 

ن به تصویب رسید و در مقایسه رنع نواقص این قانو

با آن قانون توانست موفقیت هایی نیز به دست 

آورد. در برنامه های توسعه نیز به مقوله محیط 

زیست توجه شده است. برنامه اول توسعه اقتصادی 

، شامل 1368-13۷2اجتماعی و فرهنگی مصوب 

به 13تبصره است که تبصره  52یک ماده واحده و 

زیست می پردازد. این تبصره، امرحفاظت از محیط 

قانون وصول  45ماده  "د"بعدها به عنوان بند 

برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 

معین به صورت قانون دائمی درآمد )دبیری و 

(. برنامه پنج ساله دوم توسعه 93، 1386همکاران، 

به تصویب رسید. در این  20/9/13۷3در تاریخ 

به طور مستقیم به  83و82 ،81قانون، سه تبصره 

حفاظت از محیط زیست اختصاص یافته 

است.همچنین با تصویب قانون برنامه سوم توسعه 

 /1۷/1اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 

، فصل دوازدهم این برنامه تحت عنوان 13۷9

، شامل دو "سیاست های زیست محیطی"

است که در حوزه فعالیتهای  105و  104ماده

مسائل محیط زیست می پردازد. فصل فرابخشی به 

نیز،  1388پنجم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 

 به حفظ محیط زیست اختصاص دارد.

تئوری ذی نفعان در چین نیز بر پایه مکتب 

کنفوسیوس قرار دارد. اندیشمندان چینی، بر 
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پرورش دستورالعمل اخالقی مطرح شده در آیین 

تئوری ذی کنفوسیوس به عنوان مبنایی برای 

نفعان تأکید دارند. مثالَ،چان و رومار،به بحث در 

مورد ارتباط کنفوسیوس با اصول اخالقی کسب و 

(. آی پی، به 2، 2015کار پرداختند )وو و وکوچ، 

راه اندازی شرکت مبتنی بر کنفوسیوس با استفاده 

از مفاهیم مکتب کنفوسیوس پرداخت )ایپ، 

موضوعاتی در (. میلز و گو، به بیان 465، 2019

ارتباط با ضرورت به کارگیری مکتب کتفوسیوس 

در حاکمیت شرکتی جوامع کنفوسیوس پرداخته 

 (.42، 2013است )مایلز و گوو، 

اصولی توسط مکتب کنفوسیوس برای تئوری ذی 

اصل اخالقی "نفعان مطرح گردید یکی از این اصول 

نام دارد. این اصل به عنوان عشق به هم نوع  "رِن

می شود. آموزه های کنفوسیوس در مورد  تعبیر

عشق به هم نوع بر مبنای شناخت 

است.کنفوسیوس معتقد است که به منظور 

دستیابی به این اصل،باید خودپسندی و 

خودخواهی را رها نموده و به حقوق دیگران احترام 

گذاشت. این مکتب سعی می کند توسط اصل 

و  اخالقی فوق، یک پیوند بنیادین میان  شرکت

جامعه ایجاد کند. به هر حال،ایجاد اقتصاد بازاری 

با ظهور شرکتهای قدرتمند گاهی منجر به 

تهدیداتی در زمینه هماهنگی اجتماعی  می شود 

که کنفوسیوس آن را مجسم کرده است. از جمله 

این تهدیدات آسیب به محیط زیست است. شرکت 

باید در کنار تفکر ثروت اندوزی خود به محیط 

توجه کند و گرنه متهم به رفتار غیر اخالقی  زیست

نامیده می  "نامید"می شود. اصل اخالقی دیگر

شود. این اصل به معنای اعتماد و امانتداری است.بر 

اساس این اصل،کسب و کار به یک ارابه تشبیه شده 

است که پیشرفت در آن بدون توجه به اصل فوق 

نوان یکی امکانپذیر نیست. مثالَ ، شرکت سانلو به ع

از تولیدکنندگان محصوالت لبنی به دلیل  عدم 

رعایت اصل فوق دچار رسوایی شد و در سال 

، از بین رفت. شرکتهای تجاری در برابر 2000

محیط زیست تعهد دارند امانتی را که به عموم 

جامعه تعلق دارد به شایسته ترین وضع حفاظت 

 نمایند.

بق این است. ط "شو"اصل مهم دیگر اصل اخالقی 

اصل ، شرکتهای تجاری چون در برابر ذی نفعان از 

قدرت مالی و اقتصادی و اطالعات نامتقارن 

برخوردار هستند  باید قاعده طالیی آنچه برای خود 

نمی پسندی برای دیگران نیز نپسند را رعایت 

نمایند. این قاعده به منظور جلوگیری از 

گمراهی،فریب و آسیب شرکتهای تجاری به ذی 

 نفعان طراحی شده است.

اخیراَ چین، تالش زیادی برای بهبود حفظ منابع 

طبیعی و مبارزه با آلودگی انجام داده است. این 

مبارزه علیه "مسئله  2014کشور رسماَ در سال 

را مطرح نمود. دولت به پیاده سازی  "آلودگی

قوانین و افزایش اجرای سیاستهای زیست محطی 

ز محیط زیست تبدیل پرداخت. همچنین حمایت ا

به شعار رایجی در کمپین های سیاسی شده و باعث 

گردیده  تعداد زیادی از مردم به این موضوع توجه 

کنند که چگونه فعالیتهایشان روی محیط زیست 

تاثیرگذار است.. اولویتهای جدید مبارزه علیه 

آلودگی نیز به سرعت در حال پیگیری است. چین 
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 2015یست را در سال قوانین حمایت از محیط ز

بروزرسانی کرد.. قوانین بروزرسانی شده شامل 

مجازاتهای سختگیرانه تری روی عوامل آالینده 

است.از جمله مزیت های این قانون این است که به 

سازمانهای غیردولتی این امکان را می هد تا علیه 

متخلفان تحت عنوان منافع عمومی  به طرح دعوی 

کشور برای حمایت از محیط  بپردازند.. تعهد این

زیست صرفاَ به سیاستهای داخلی ختم نمی شود؛ 

بلکه چین به عنوان یکی از امضاکنندگان معاهده 

تغییرات اقلیمی پاریس، متعهد به اجرای برنامه پنج 

ساله ای شده است تا انتشار کربن را کاهش داده و 

تعهد خالصانه تری نسبت به حمایت از محیط 

نشان دهد. در همین سال این کشور زیست از خود 

به انتشار برنامه جدیدی تحت عنوان 

به منظور " 2035استانداردهای چین تا سال "

تحت تاثیر قرار دادن فناوریهای نسل آینده همچون 

ارتباطات از راه دور و هوش مصنوعی به شکلی که 

منجر به بیطرفی اقلیمی و حفاظت از محیط زیست 

 شود، پرداخته است. 

علیرغم، تصویب قانون هوای پاک و تالش برای 

وضع مقررات مناسب تر زیست محیطی ، باید 

اذعان داشت که سیاست تقنینی هنوز با کاستی 

های شکلی و ماهوی روبه روست.از نظر 

شکلی،آشفتگی و تورم بیش از حد قوانین ناظر بر 

آلودگی جای یک سند جامع و کاملی که همه جنبه 

را پوشش بدهد گرفته است. عدم های آلودگی هوا 

توجه به منابع آلوده کننده  غیرهوا  و عدم تعیین 

ضمانت برای آنها، از کاستی های دیگر این قانون 

است.در قانون مذکور به ایجاد مراجع تخصصی 

( عمالَ مرجع 32قضایی اشاره شده است)ماده

اختصاصی در این خصوص دیده نمی شود.از نظر 

د ضمانت اجراهاکاستی هایی ماهوی،اوالَ از بع

دارد.قانون فوق،با وجود ایجاد مسولیت اجتماعی 

برای اشخاص حقوقی،به جای استفاده از ضمانت 

اجراهای اجتماعی از مجازاتهای سنتی مانند جزای 

نقدی استفاده کرده است.ثانیاَ، الزم بود  این 

قانون،با توجه به اصل توسعه پایدار متحول شود  و 

زیست محیطی  عصر حاضر به روز  طبق تحوالت

رسانی گردد ولی در آن بسیاری موضوعات مانند 

استفاده از فناوری سبز مغفول مانده است. به نظر 

می رسد ایجاد یک سند فراگیر و جامع که همه 

جوانب حمایت از محیط زیست را در بر بگیرد بسیار 

 الزم است.
 

 . اقدامات پیشگیری2-5

بیان شد آخرین اراده همان گونه که پیشتر 

قانونگذار برای حفاظت از محیط زیست تصویب 

می باشد. این قانون در  1396قانون هوای پاک 

مقایسه با قوانین گذشته از مقررات مستحکم تری 

برخوردار است؛ ولی این بدان معنا نیست که از ایراد 

و ضعف مصون باشد .لذا در این قسمت  به بررسی 

این قانون در راستای حفظ  برخی مواردی که  در

محیط زیست آمده است پرداخته می شود. عالوه 

بر آن به بررسی اقدامات پیشگیرانه که درچین 

 صورت گرفته است هم اشاره می گردد.
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 . كارآمد كردن مقررات جزایی1-2-5

افزایش مسولیت کیفری اشخاض حقوقی،انسجام 

بار مجازات ها،تعدیل جزای نقدی هر دوسال یک 

بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش مجازاتها از 

جنبه های بهبود ضوابط کیفری در قانون هوای 

(. اما با این همه، 9 ،1398پاک است. )سودمندی، 

قانون فوق هم از جهت مقررات کیفری و هم 

 حقوقی دارای ضعف است. 

از بعد کیفری، به نظر می رسد برای کارآمد کردن  

جزای نقدی به عنوان مجازات غالب در این قانون 

می توان روش بهتری در نظرگرفت . اگر به مواد 

مربوط به مجازاتهای نقدی نگاه شود می بینیم 

مقنن برای جزای نقدی  با ارجاع به مواد قانون 

ینیک مبلغ ثابتی )مثالَ ب1392مجازات اسالمی 

میلیارد و پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد و 

هشتصد میلیون ریال(را تعیین نموده است که بهتر 

است به جای آن از مبلغ نسبی استفاده گردد. یعنی 

می توان آلوده کنندگان را به پرداخت چند برابر 

خسارات حاصل از جرم محکوم نمود.الیته جزای 

علت که امروزه  نقدی همواره کارآمد نیست.به این

بحث از مسئولیت اجتماعی اشخاص حقوقی در 

برابر محیط زیست به موضوع بسیار جدی تبدیل 

شده است.اشخاص حقوقی برای کسب سود، از 

امکانات موجود در جامعه استفاده می کنند لذا این 

بی انصافی است که در برابر آسیب به جامعه بی 

قا و پایداری مسئولیت باشند.امروزه ،شرکتها برای ب

خود به مقبولیت و مشروعیت اجتماعی 

نیازمندند.لذاضمانت اجراها باید با مورد هدف قرار 

دادن اعتبار اجتماعی،اقتصادی و سیاسی آالیندگان 

،درجلوگیری از جرائم آنها مؤثر باشد.پس توجه 

صرف به جزای نقدی، ممکن است نه تنها به اعتبار 

د ، بلکه آنها اشخاص حقوقی خدشه ای وارد نکن

هزینه این مجازاتها را نیز بر مصرف کنندگان خود 

 (.35۷، 1394همتی، پوربافرانی و ) تحمیل نمایند

لذا مقنن می توانست ،به مجازاتهای سالب حیثیت 

نیز توجه کند و  سازمان محیط زیست را مکلف 

نماید نام شرکتهایی را که به محیط زیست آسیب 

ا دیگر شرکتها از عمکرد می رساند منتشر نموده  ت

آنها مطلع شوند. استفاده از  ضمانت اجراهای 

اجتماعی در کنار مجازاتهای سنتی بسیار کارسازتر 

است  ، موضوعی که در چین به آن بسیار توجه 

شده است. در قانون حفاظت از محیط زیست 

، ضمن توجه مجازات سنتی ، برای کاهش  2015

های جدید ان، کمپیناقدامات زیانبار آلوده کنندگ

برای کاهش آلودگی زیست محیطی ایجاد شده 

است. بنگاههای اقتصادی ، در راستای انجام فعالیت 

های خود برای کاهش آلودگی با  وکالی چینی که 

درک شفافی از قوانین و استانداردهای داخلی و بین 

المللی  زیست محیطی دارند؛ مشورت می کنند. 

ها کمک کنند تا برای عملیات وکالء می توانند به آن

خود  از  شیوه هایی استفاده کنند که ریسک 

کمتری برای محیط زیست داشته باشد . مضاف بر 

این آالیندگان ، مجبور به پاکسازی محیط زیست 

ازبعد . و اعاده آن به وضع سابق هستند

حقوقی،مقنن نه تنها شمار آلوده کنندگان را از نظر 

از نظر کیفی هم میزان  کمی معلوم نکرده؛بلکه

سهم هر آلوده کننده را مشخص نساخته است.در 

این جاست که پدیده سواری مجانی به وقوع می 
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پیوندد و آالینده ها از آلودگی و ورود خسارت 

منتفع شده بدون این که هزینه انتفاع تولید خود 

(. عناصر مسولیت 289، 1399را بدهند)موالیی، 

ناکارآمد است. در این سند مدنی  هم در این قانون 

اساساَ از مسولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا سخنی 

نیست و در صورت وقوع این حوادث باید مطابق 

عمومات قانونی مرتبط با مسولیت مدنی  مانند 

قانون مسئولیت مدنی رجوع نمود که در این قانون 

هم سازوکار ویژه ای برای مقابله با خسارات ناشی 

وا پیش بینی نشده است. این در حالی از آلودگی ه

است که آلودگی هوا  در دسته مربوط به ویژگی 

خاص تلقی می شود که نیازمند سازوکار خاص 

است و به لحاظ خصوصیت آلودگی هوا، قواعد عام 

 نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد.
 

 . توجه به ابزارهای مالی 2-2-5

آسیب به رشد اقتصادی در هر کشوری  با  مسلماَ،

محیط زیست همراه است و همین مسأله سبب 

خواهد شد که به دولت فشار وارد شود که برای 

حفظ محیط زیست چاره اندیشی نماید. اخیراَ به 

موازات رشد اقتصادی چین،  دولت تالش کرده 

است سرمایه گذاری های خود را در راستای کنترل 

 آلودگی توسعه دهد. براساس آمار منتشر شده از

بانک جهانی،هزینه ساالنه مربوط به حفاظت های 

میلیارد دالر 130زیست محیطی تقریباَ معادل 

برآورد شده است.به گزارش رادیو بین المللی 

، 2030چین،پیش بینی می شود که دولت تا سال 

میلیارد دالر برای تأمین بودجه اقدامات  350معادل

 ساالنه توسعه سبز خود نیاز داشته باشد )پنگ،

(در ایران،اقداماتی مانند ایجاد صندوق 12، 2020

ملی محیط زیست برای حمایت از کارخانه ها و 

کارگاه ها با اعطای تسهیالت و کمک های مالی 

برای تقلیل آالیندگی واحدهای مذکور، بازنگری و 

ادغام ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست 

محیطی در حسابهای مالی، ایجاد مشوق های 

یاتی و در نظر گرفتن هزینه های کنترل آلودگی مال

واحدهای صنعتی به عنوان هزینه های قابل قبول 

در قوانین برنامه ای توسعه و دریافت عوارض و 

مالیات از محل فروش محصوالت کارخانه ها، در 

قوانین عادی مانند قانون تجمیع عوارض، انجام 

پروژههای عظیم براساس گزارشهای توجیهی فنی 

محیط زیستی، ارزیابی تأثیرات زیست محیطی،  و

پیش بینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از 

رده خارج کردن وسایل نقلیه با عمر طوالنی 

وآالینده و تکلیف واحدهای صنعتی و معدنی به 

درصداز سود خالص خود در جهت  2پرداخت تا 

تحقیقات زیست محیطی بخشی از اقدامات دولت 

فاده از ابزارهای مالی در جهت حفظ در جهت است

، 1399محیط زیست است)لسانی وهمکاران، 

(.با این همه به نظر می رسد بر سرعملیاتی 91۷

کردن این اقدامات موانعی وجود داشته 

باشد.بسیاری آالینده ها مانند صنایع مادر توسط 

دولت مدیریت می شود و به راحتی می توانند به 

اهش آلودگی توجه روش های تقلیل دهنده ک

ننمایند.از طرفی در قانون هوای پاک نیز ،به 

(،ولی 33ابزارهای اقتصادی توجه شده است)ماده 

ضمانت اجرایی برای تخلف از آن مقرر نگردیده 

است.برای حل این مشکل ،بازنگری در قانون و 
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مقررات اخذ جرائم و خسارات محیط زیستی با 

زیست امری استفاده از ابزارهای اقتصاد محیط 

ضروری است . مانع دیگر،ضعف سازمانی 

ومحدودیت امکانات  است.به همین خاطر تقویت 

بنیة تشکیالتی در مسائل زیست محیطی ،باید 

مورد توجه باشد. در این میان می توان از توان 

بخش خصوصی درراستای اعمال جرائم زیست 

محیطی بهره گرفت؛یعنی بخشی ازفرایند اجرایی 

حاکمیتی ندارند مانند اندازه گیری  که رویکرد

 آلودگی هوا را به آزمایشگاههای معتمد واگذارنمود.

 

 . توجه به وسایل نقلیه 3-2-5

از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده توسط 

اشخاص حقیقی و حقوقی و الزام به بیمه کردن 

مسئولیت خود در این خصوص ، ممنوعیت تردد و 

مذکور و نوسازی ناوگان نقل و انتقال خودروهای 

حمل ونقل عمومی از نوآورهای قانون هوای پاک 

 ( .9و8است )ماده

 

 اقدامات عمرانی و زیباسازی . انجام4-2-5

هزار نفر جمعیّت  به  50الزام شهرهای باالی 

متر 15رساندن سرانة فضای سبز خود حداقل به 

مربع  و توجه ویژه به پدیده گرد وغبار که  می تواند 

اسازی را به خطر اندازد ؛ازجمله نوآوری های زیب

قانون مذکور است. برای مقابله با این پدیده 

تدابیری از قبیل همکاری های منطقه ای و بین 

المللی دولت ، بیابان زدایی ، ایجادشبکه هشدار 

طوفان  و نیز ایجاد حریم سبز بزرگراه ها و کمربند 

هوای  قانون2۷تا23سبزشهرها اندیشیده است)مواد

(. چین در زمینه حفاظت از جنگل و 1396ک پا

جنگلداری به دستاوردهای خوبی رسیده است. 

تحقیقات نشان می دهد که مساحت جنگل تا سال 

میلیون هکتار رسیده و دولت ،جنگل 46به  2002

های مصنوعی زیادی به وجود آورده به طوری که 

در کل جهان به مقام اول دست یافته اند. در حال 

اضر این روند رو به افزایش است؛ به گونه ای که ح

، به 1998درصد در سال 14پوشش جنگلی از 

رسیده است. دولت   2002درصد در سال  55/16

ریزی دراز مدت توسعه پایدار و ایجاد طبق برنامه

کشور سبز، تالش خواهد کرد که پوشش جنگلی را 

در این کشور به یک حد معقول برساند. همچنین 

شده است که توسعه پایدار مستلزم تطابق  بیان

رشد اقتصادی و زیست محیطی است و لذا تا زمانی 

که به ایجاد فضای سبز در کنار رشد اقتصادی توجه 

شود نشود توسعه پایدار به طور کامل محقق نمی

 (.2، 2020)سانووی، 

 

 اقدامات حمایتی. 3-5

علیرغم نوآوری ها در قانون هوای پاک ، توجه به 

یک سری موضوعات اساسی محیط زیست درآن 

مغفول مانده است. این موارد از مسائلی نیستند که 

بتوان با چشم پوشی از آنها به توسعه پایدار دست 

یافت. لذا به نظر می رسد ورود موضوعاتی که در 

ذیل بدان پرداخته می شود در قوانین برای حفاظت 

 از محیط زیست بسیار ضروری است.
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 لزوم توجه به آموزش محیط زیست .1-3-5

، قانون 1996-2000در چین در فاصله سالهای

برنامه اقدام ملی برای تبلیغات و آموزش و پرورش 

تصویب شد. در این برنامه پیشنهاد شد که آموزش 

محیط زیست صرفاَ به کتابهای جغرافیا،شیمی و 

زیست شناسی اختصاص داده نشود، بلکه در سایر 

د فیزیک و ریاضی نیز  بدان پرداخته کتابها مانن

شود و نیز بر   آموز ش های اخالقی در مورد محیط 

زیست تأکید شد. بعد از تصویب قانون فوق، 

اقداماتی در راستای اجرایی کردن آموزش محیط 

زیست انجام شد. آماده کردن زمینه آموزش 

معلمان و مدیران،تهیه  و نشر شش سری 

ه و کتاب در زمینه راهنماهای آموزشی،کتابچ

کالج  250آموزش زیست محیطی، تأسیس بیش از 

های آموزش محیط زیست، و مؤسسات دوره

تأسیس سه مرکز تربیت معلم آموزش زیست 

محیطی در شهرهای پکن، شانگ های و جوکیونگ 

های نهادهای غیر دولتی برای و افزایش فعالیت

شبیری،  ;آموزش از جمله اقدامات است )همتی

1395 ،66.) 

 های محیط زیست در دانشگاه،ایجاد پژوهشکده

ایجاد رشته حقوق محیط زیست در مقطع 

تحصیالت تکمیلی، ایجاد یک واحد درس اختیاری 

تحت عنوان حقوق محیط زیست در سرفصل 

دروس  رشته حقوق، برگزاری همایش های داخلی 

و بین المللی، ارتباط سازمان محیط زیست با 

سازمانهای مردم نهاد و تشویق آنها به فعالیت 

بیعت و عناصر آن در دروس بیشتر ، پرداختن  به ط

زیست شناسی و جغرافیا در مقاطع دبیرستان و  

اختصاص دادن سیزدهم فروردین به روز طبیعت از 

 جمله تالشهای صورت گرفته در ایران است.

آموزش زیست محیطی به مردم اطالعاتی در زمینه 

تخریب محیط زیست ارائه می نماید و بر لزوم 

سدار ی از زمین به حفاظت از منابع طبیعی و پا

عنوان میراث آیندگان تأکید می ورزد)پریشانی و 

( و این همان چیزی است که 1۷، 1396همکاران، 

در فقه نیز بدان تأکید شده است. این فعالیتها در 

مقایسه آن  همه تأکیدی که در منابع فقهی  بر 

محیط زیست شده است؛ کافی نیست.دالیل مهمی 

محیط زیست درسطح  برای عدم توجه به آموزش

کالن در ایران وجود دارد . شاید مهمترین دلیل  را 

بتوان در ضعف قوانین موجود جستجو نمود. 

بالفرض در قوانین برنامه توسعه اول و نیز 

پنجم،محیط زیست از موقعیت کامالَ حاشیه ای 

برخوردار است  به گونه ای  که در برنامه توسعه 

یست اختصاص داده اول تنها یک تبصره به محیط ز

شده است. همچنین، آموزش مربوط به محیط 

زیست نیازمند بودجه مناسب است .ضعف دیگر این 

است که آموزش در مدارس باید از مقاطع پایین 

یعنی ابتدایی آغاز شود ولی متاسفانه شروع توجه 

به آموزش محیط زیست در ایران از مقطع 

ای علوم است و آن هم بیشتر در رشته ه دبیرستان 

انسانی است. لذا به نظر می رسدالزم است اول، در 

قوانین زیست محیطی از جمله قانون هوای پاک 

برآموزش و عملیاتی کردن آن تأکید گردد.زیرا 

تأکید بر آموزش،باعث حواهد شد که جرائم کمتری 

علیه محیط زیست صورت گیرد.  دوم، فرهنگ 

وجود  سازی الزم در این خصوص در صدا وسیما به
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آید. سوم، آموزش و پرورش و وزارت علوم توجه 

ویژه به آموزش محیط زیست داشته باشند به گونه 

ای  که این آموزش از مقاطع ابتدایی آغازشود و 

تنها مختص کتاب خاص و رشته علوم انسانی 

نباشد. چهارم، به کمک کتاب درسی تعلیمات دینی 

در خصوص آموزه های دینی طبیعت آموزش 

سب به دانش آموزان داده شود.پنجم، اردوهای منا

مدارس با ذهنیت آموزش محیط زیست صورت 

گیرد. ششم، معلم متخصص در زمینه محیط 

زیست در مدارس استخدام شود. هفتم، در مدارس 

هایی در زمینه نیز همانند دانشگاهها همایش

 آموزش محیط زیست صورت گیرد.
 

 ات سبزلزوم توجه به فناوری اطالع .2-3-5

فناوری اطالعات سبز مفهومی چترگونه از سخت 

افزار، نرم افزار،  راهبرد و روشها برا ی بهبود و 

تقویت محیط زیستی پایدار است که هم از جنبه 

اقتصادی و هم زیست محیطی حائز اهمیت است و 

به نوعی مسئولیت اجتماعی شرکتها محسوب می 

یکی از (. توسعه پایدار 240، 1400شود )رونقی، 

جنبه های مهم پیشرفت هر جامعه ای برای حفظ 

منابع برای نسل های آینده  و بهره مندی آنان از 

زمینی پاک با استفاده از سازگاری توسعه با محیط 

(. هر چند 5، 1395زیست است) تقوا و همکاران، 

از مشکالتی که فناوری اطالعات و ارتباط در حوزه 

د نمی توان چشم محیط زیست می تواند ایجاد کن

پوشید چرا که رایانه و دیگر زیرساخت های فناوری  

مقادیر قابل توجهی برق و انرژی مصرف می کنند 

ولی با این همه نمی توان از مزایای آن دست 

شست. چون به پیشبرد برنامه ها و طرح های 

 کند.زیستی کمک فراوان می

محققین چینی معتقدند قاره آسیا در آینده نزدیک 

ه نقطه ثقل فعالیتهای تولیدی در سطح جهان ب

تبدیل خواهد شد و این شرایط منجر به مصرف 

قابل توجه انرژی و مشکالت زیست محیطی بویژه 

در این کشور می شود. به دنبال توسعه اقتصادی، 

شرکتهای چینی با فشارهای فزاینده ای برای حفظ 

محیط زیست روبرو شده اند. بسیاری از شرکتها با 

ایزو  وانع زیست محیطی مواجه شده و گواهیم

را به منظور برآوردن شروط زیست محیطی  4001

 اخیراَ اند. تریان خارجیشان دریافت کردهمش

ایداری انرژی و زیست محیطی چندین پژوهش، پ

ند و برنقش فناوری اطالعات و اهنظر قرار دادرا مد

محصوالت و خدمات مرتبط با فناوری اطالعات 

دارند. در گزارش های اخیری که به بررسی تأکید 

 1052شرکت در امریکای شمالی و در مجموع 

شرکت در سرتاسر جهان از جمله چین پرداخت، 

% از شرکتها اعالم کردند مهم است که سازمانها  86

به  فناوری اطالعات سبز توجه کنند )سیا و 

(. نتایج بررسی های موسسه 493، 2013دیگران، 

دهد چین در زمینه استفاده شان مین دوک انرژی

از فناوری های سازگار با محیط زیست در ساخت 

 کاالهای الکترونیک، موفقیت زیادی داشته است.

قانون  190در ایران، درآیین نامه اجرایی ماده 

برنامه پنجم  توسعه به موضوع استقرار مدیریت و 

فناوری سبزپرداخته شده است.البته در سند چشم 

ه.ش، مصوب  1404وسعه ایران در افق انداز ت

های جامعه ایرانی برخورداری ، یکی از ویژگی1382
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از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، 

متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی 

در تولید ملی، بیان شده است. با این همه به نظر 

م نسبتاَ می رسد مفهوم اطالعات سبز در ایران مفهو

جدیدی است که برای پی بردن به نقش و کارآیی 

آن در توسعه پایدار باید اقدامات اساسی انجام داد. 

سازمان محیط زیست ، باید زمینه مناسب را برای 

استفاده و توسعه فناوری مذکور آماده سازد. شبکه 

های اجتماعی در این راستا می توانند سازمان را 

اید سیاست ها و قوانین یاری رسانند. سازمان ب

مناسب در راستای فناوری اطالعات سبز تدوین 

نماید و کارکنانش را آموزش داده و آن ها را مکلف 

به رعایت آن کند. همچنین مدیران ارشد سازمان 

محیط زیست باید نظارت الزم را در عملیاتی کردن 

این فناوری داشته باشند و در قانون قانون هوای 

رای تخلف از این نظارتها و یا عدم پاک، ضمانت اج

توجه کارکنان به مقررات فناوری اطالعات درج 

شود. سازمان محیط زیست برای انجام این کار به 

بودجه مناسب برای تهیه و خرید فناوری سبز نیاز 

 دارد.

 

 . لزوم توجه به اقدامات قضایی3-3-5

در ایران علیرغم این که دستگاه قضا از مکانیزم 

نونی مناسب برای حفظ محیط زیست های قا

برخوردارند نتوانسته است به خوبی از این مکانیزم 

ها استفاده کند.گاهی قضات  به جای رعایت نص  

قانون در حمایت از محیط زیست، به دفاع از قوه 

مجریه که آلوده کننده تحت امر آنها بوده،برآمده و 

با این استدالل که مثالَنصب سیستم جلوگیری 

ده از آلودگی محیط زیست یا تغییر  محل کنن

کارگاه، به منابع مالی هنگفتی نیاز دارد که خارج 

از توان دولت است یا تعطیلی کارخانه باعث 

شود که باعث مشکالتی برای تعطیلی کارگاه می

دولت می شود،برای مشتکی عنه قرارمنع تعقیب 

صادر می کند. اطاله دادرسی و صدورحکم نهایی 

در اجرای رأی  اشکال دیگری است که وتأخیر 

درنظام قضایی ایران وجود دارد )موسوی و 

 (. 26۷،  1398همکاران، 

درچین آلودگی محیط زیست به عنوان یک اقدام 

مجرمانه، منجر به مسئولیتهای مدنی می شود که 

در نهایت به دادگاهها ارجاع داده می شود. بر مبنای 

ارائه خدمات و  نظرات دیوان عالی خلق در زمینه

حمایتهای قضایی به منظور حفاظت از محیط 

ها خلق ، دادگاه2018ژوئن  4اکولوژیکی به تاریخ 

میانی و دادگاههای خلق باالتر، بخش جداگانه ای 

را در ارتباط با منابع زیست محیطی راه اندازی 

کردند . اگر شعب دادگاههای فوق صالحیت نداشته 

-ویژه ای را در دادگاه باشند، تیم قضایی یا هیئت

های موردنظر راه اندازی می کنندتا مسئولیت 

فعالیتهای قضایی منابع زیست محیطی را به عهده 

گیرند. هدف نهایی این است که مدیریت پرونده 

های کیفری، مدنی و اداری در ارتباط با منابع 

زیست محیطی توسط نهادهای قضایی ویژه یا تیم 

به عالوه ، طبق ماده  قضایی تخصصی صورت گیرد.

آیین دادرسی اداری، دادستانی خلق این اختیار  2۷

را دارد تا به طرح دعوی علیه نهادها یا ارگانهای 

اداری که نتوانسته اند وظایف قانونیشان را برای 
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حفاظت از محیط زیست انجام دهند،بپردازد )پنگ، 

2020 ،10). 

انتظار می رود قضات،قضاوت مستقل و قاطعانه 

پیامبر و امامان معصوم را در امر قضاوت محیط 

زیست الگو قرار دهند. از قضاوت های حضرت 

علی)ع( در مورد مسئولیت کسانی که به عناصر 

زیست محیطی آسیب وارد می کنند؛ روایتی است 

که ایشان در مورد کسی که حیوانی را به قتل 

رختی را قطع نماید،یا کشتزاری را خراب برساند،یاد

کند،یا خانه ای را ویران سازد،یاچاه آب یا نهری را 

از بین ببرد،فرمودند که باید قیمت آنچه راکه 

تخریب نموده و ازبین برده است،بپردازد و اگر عمل 

وی عمدی بوده باید تعزیر شود و اگر عمدی نبوده 

نماید باید  فقط غرامت بدهد و اگر حیوانی را ناقض

، 1۷، ج136۷تفاوت قیمت آن را بدهد )نوری، 

(.یکی از صاحبنظران می نویسد که مراجع 95

های بیرونی قضایی ایران نقاط قوت درونی و فرصت

ها مانع توانند با استفاده شایسته از آندارند که می

ها شوند تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی

قوانین و مقررات را مجازات  یا عامالن تخلف از این

های وارده ها را ملزم به جبران خسارتکنند و آن

کنند. ایشان معتقد است با بررسی قوانین و مقررات 

مشخص می شود  که مراجع قضایی ، عالوه بر 

قوانین عادی از گستره وسیع ادله اثبات حکم قابل 

، «استناد به معاهدات حقوق بشر»استناد، شامل 

استناد به ادله »و « به قانون اساسیاستناد »

توانند برای ، برخوردارند و می«تکمیلی اثبات جرم

ها استفاده کنند. مبارزه با آلودگی هوا از آن

قانون اساسی به ممنوعیت  50همچنین در اصل 

زیست، تصریح شده است. سازی محیطآلوده

بسیاری از اصول قانون اساسی، متضمن تفسیر 

ند؛ به همین خاطر هیات زیستی هستمحیط

تواند با اتکا به این اصول، عمومی دیوان می

های دولتی موثر بر افزایش آلودگی هوا را مصوبه

(. ضمن  1103، 1399ابطال کند)سودمندی، 

تأیید مراتب فوق،باید گفت تا زمانی که موضوع 

 آموزش محیط زیست جدی گرفته 

ایی نشود؛شاید استفاده کامل از ظرفیت مراجع قض

زیرا  عمومـاً  در مبارزه با آلودگی هوا میسر نگردد؛

قضـات و کارکنـان قضـایی قـوه قضـاییه بـه دلیـل 

نقـص در آمـوزش دانشگاهی حقوق محیط زیست، 

تخصص الزم و کافی در زمینه حقوق کیفری 

سان فنی محـیط زیست ندارند و حتی  از کارشنا

 بنابراین ؛وردار نیستآلودگی کافی و مجهز نیز برخ

پرورش و جذب کارشناسان آلودگی هوا  و همچنین 

پیگیری ایجاد واحدهای قضایی صالحیت دار برای 

 دهای خاطی طریق دادگستری،سریع تخلفات واح

 است. ضروریات از
 

 . نتیجه6

همانگونه که در آیات قرآن آمده است استفاده از 

طبیعت هم محدود و هم معین است. لذا اشخاص 

ندارند با اعمال زیانبار خود آن را به مخاطره حق 

بیندازند. ولی عمالَ شاهد خالف این واقعیت 

هستیم. امروزه؛رشداقتصادی بنگاه ها، آسیب های 

فراوانی بر پیکره محیط زیست وارد نموده است. 

دلیل اصلی این بی توجهی ها را باید در دوری 

. در حالی است که ف الهی دانستاشخاص از معار
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التفسدوا و "قرآن با به کاربردن عبارتی هم چون 

آنها را از انجام هرگونه کار ناشایست نهی  "التسرفوا

نموده است. بدون شک نمی توان جلوی پیشرفت 

اقتصادی را گرفت چرا که هرگونه سنگ اندازی به 

اقتصادملی و بین المللی یک کشور آسیب می 

قنینی رساند. بنابراین باید قانونگذار سیاست ت

مناسبی در پیش گیرد و باوضع قضایی با رعایت 

اصل بی طرفی و استقالل قضایی خود و قوانین 

مؤثر هم به رشد اقتصادی و هم حفظ و توسعه 

محیط زیست کمک کند. در ایران،در راستای 

قانون اساسی که حفاظت  50اجرایی کردن  اصل 

از محیط صدور آرای قاطعانه علیه آلوده کنندگان 

 ط زیست اقتدار بیشتری از خود نشان دهد.                                                         محی

 1396قوانین مناسبی از جمله قانون هوای پاک 

ضع گردیده است. این قانون اقدامات پیشگیری و

متعددی در جهت حفظ محیط زیست پیش بینی 

الی ، به نموده است. توجه به استفاده از ابزارهای م

روزرسانی جزای نقدی،عمران و زیباسازی در 

دوقالب مبارزه با پدیده گرد و غبار و ایجاد فضای 

سبز  از جمله دستاوردهای این قانون است. در 

چین نیز قانونگذار باوضع قوانین از جمله به 

،اقداماتی 2015روزرسانی قانون محیط زیست 

 همچون کارآمد کردن مجازات نقدی،لزوم راه

اندازی کمپین های حفاظتی و مشورت کسب و 

کارها با وکالی تحصصی انجام داده است. با همة 

این تالش ها به نظر می رسد کشور ایران به برخی 

موضوعات اساسی که اکثر کشورهای دنیا از جمله 

چین راهکارهایی برای عملی کردن آنها ارائه کرده 

له  اند توجه محدود و ناکافی داشته است. ازجم

توجه به توسعه آموزش محیط زیست،فناوری 

اطالعات سبز و اقدامات قضایی از این قبیل است. 

لذا برای عملیاتی کردن این اقدامات حمایتی موارد 

ذیل پیشنهاد می شود: الف. در این موارد الزم است 

قوانین مناسب تری به تصویب برسد. ب. عملیاتی 

موزش کردن فناوری اطالعات سبز و توسعه آ

محیط زیست هزینه بر است لذا انتظار می رود  

دولت بودجه مناسب برای انجام این امور در نظر 

بگیرد. ج. نهادهای اجتماعی و فرهنگی از جمله 

صداوسیما در مبحث آموزش و فناوری اطالعات 

سبز  با سازمان محیط زیست همکاری و تعامل 

بیشتری داشته باشند. د. وزارتخانه آموزش و 

رورش و وزارت علوم توجه بیشتری در اجرایی و پ

 قانون اساسی داشته باشند. 50اصل عملیاتی کردن 

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 د.انپژوهش حاضر مشارکت داشته
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