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 چکیده

امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده آلودگی هواست که به همین دلیل 

 نیا در .شودیم یتلق بشر نیادیبن حقوق ءجز «پاک یهوا بر حق» ،یکی از نتایج حق بر حیات عنوانبه

ای و باید نقش گستردهاست  شهروندان یبرا پاک یهوا بر حق نیتضم و تأمین به موظف دولت راستا

دیدگان ناپاکی هوا شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب

 و نیقوان ،جامع یگذارسیاست ازمندین ،مهم نیا تحقق یبرا .داشته باشد و به لوازم آن پایبند بماند

لازم  (41/8/9912) «های کلی محیط زیستسیاست»در راستای ابلاغ  .میهست قاطع و منسجم رراتمق

 ،قانونیخلأ ضمن تکمیل  ،هانامهو اصلاح آییناصلاحی قانون هوای پاک  نویسپیش ارائهبا دولت است 

 گرفتندرنظر با نگارندگان مقاله نیا در .در نظر بگیردی کافی برای تضمین هوای پاک را اجراضمانت

بر مبتنی پاسخ خواهند داد که نظام هنجاری ایران پرسشمبانی دینی استفاده از هوای پاک به این 

در این راستا  ؟ستروروبههایی ها و چالشبا چه آسیب ،پاک یهوا بر حق تعهد دولت به صیانت از

 .اندقوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته

 .صنعت ،دولت ،سالم ستیز طیمح ،پاک یهوا بر حق ،قانون ،یشهروند حقوق :یدیواژگان کل
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 دمهقم

 درک ملموس طور به را آن بشر که است یآلودگ نوعنخستین  ،هوا یآلودگ مسئله گفت بتوان جرئتبه دیاش

 بر یبارزیان آثار یالمللنیب و یمل ،یداخل سطح سه در هوا یهایآلودگ .(57 :1131 ،شاو لکم)م استکرده 

 قبل سال صد چند دیشا .(171 :1131 ،یمشهد و یمیه)ف گذارندیم یجا بر یعیطب و یانسان ستیز طیمح

 اقدامات آن حفظ یبرامجبور شویم  ما که کند دایپ یارزش انچن هوا مسئله که کردینم خطور هاذهن به

 بر حق» اکنونهم یول ،بود یمال ارزش فاقد یکالا یبرا یحقوق یمثال هوا. زمانی میده انجام یمؤثر و یعمل

 است اتیح مهم عناصر از یکی هوا .(,Andrews 2004: 5) شودیم مطرح 1نیادیبن یحقّ مثابهبه «پاک یهوا

 این حق نوظهور .(271 :1132 ،یشهد)م ندارد وجود یبشر اتیح امکان هم لحظه کی یحت آن بدون که

 ملزم توانیم را هوا ۀکنندآلوده عامل هم یعنی ،دارد وجود آن ۀمطالب امکان هم و است یمال ارزش یدارا هم

 و ییگوپاسخ هب مجبور را یعموم ینهادها و دولت توانیم هم و کرد مهیجر و یمال خسارت پرداخت به

 .ساخت پیشگیرانه یا تنبیهی ریتداب برگزیدن

ویژه به ؛ندک تیسرا دورتر اریبس ۀفاصل در یطیمح به و شودآغاز  طیمح یک از تواندیم یآلودگ

 از یکی رانیا .«است گردش حال در مرتب و ندارد مرز هوا» :شودیم گفته هوا از صحبتهنگام 

 کرده تجربه را هوا یآلودگ معضل ،ینیشهرنش رشد وشدن ینعتص روند آغاز با که است ییکشورها

 حق» یهاشاخه ریسا نارک در ،یانسان یحق عنوانبه کپا یهوا ترتیببدین ؛(71 :تایب ،یادیر)ف است

 ارتباط ،یبشر حقوق لیذ در یحق نیچن ییشناسا ۀفلسف .ردیگیم یجا «کپا ستیز طیمح بر

 مواجه خطر با هاانسان یسلامت آن نقض با هکایگونهبه ؛است «یتسلام بر انسان حق» با آن میمستق

قرار  تیبشر تمام یبیتقر توافق مورد هک است یحقوق از یسلامت بر حق است یهیبد .شد خواهد

 .(12 :1131 ،ستدارد )ر

 یعموم مشارکت ،اطلاعات به یدسترس» ونیکنوانس مقدمه بر اساس« حق بر محیط زیست پاک»

 متحد ملل سازمان یاقتصاد ونیسیکم «ستیز طیمح امور در عدالت به یدسترس ویری گمیتصم در

 سلامتش با مناسب ستیز طیمح در یزندگ حق شخص هر» :است شده ییشناسا نیچن 2،اروپا یبرا

 ندهیآ نسل و حال نفع به را ستیز طیمح بهبود و حراست ۀفیوظ گریکدی با جامعه و فرد و دارد را
                                                      
1. Clean Air is a Fundamental Right 
2. The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 

Access to Justice in Environmental Matters, 1998 
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 در 2«اروپا یبرا هوا کنندگیپاک و هوا طیمح تیفیک» دستورالعمل ،اساس نیا بر 1.«دارندبر عهده 

 حقّ ۀکنندتأمین و ستیز طیمح ارکان از یکی هوا سلامت کهآن جهینت .رسد بیتصو به 2221 سال

 حق یواقع یفایاست و کامل تحقق لوازم از خود که است زهیپاک و یبهداشت ،سالم محیط زیست بر

 .(111 :1112 ،یبیحب)رود ار میبه شم اتیح

 یاساس قانون پنجاهم اصل ،جامعه شهروندان یبرا سالم یمحیط زیست بر تأکید با و کردیرو نیهم در

 آن در دیبا بعد یهانسل و زامرو نسل هک ستیز طیمحاز  حفاظت ،یاسلام یجمهور در» :داردمی مقرر

 و یاقتصاد یهاتیفعالرو ؛ ازاینشودیم یتلق یمعمو ۀفیظو ،باشند داشته یرشدروبه یاجتماع اتیح

 .«است ممنوع ،ندک دایپ ملازمه آنناپذیر جبران بیتخر ای محیط زیست یآلودگ باکه  آن ریغ

 یهاارگان ۀجانبهمه یهمکار گرو در یعموم ۀفیوظاین باید گفت،  اصل نیا حیتشر در

 گریدسویاز .است ییاجرا دستگاه کی عنوانبه محیط زیست حفاظت سازمان جمله از و صلاحیذ

 حقوق یمرکز هسته و است یانسان اتیح رامونیپ یاساس موضوعات از ستیز طیمح از حفاظت

 لیتشک مناطق و یعیطب آثار حقوق ،آفات و هایآلودگ حقوق ،عتیطب حقوق را ستیز طیمح

نسبت به محیط زیست  اشخاص دولتی و غیردولتی ۀهم ؛ بنابراین(15 :1117 ،زادهیتق) دندهیم

شده سازی موضوع اساسیبرای این  یها و مقرراتسیاست ،باید قوانین .دارای تکلیف و تعهد هستند

این برداشت را دیوان عدالت  .شودسازوکارهایی برای پایش و صیانت از محیط زیست فراهم و 

مقرر  1112اردیبهشت  12مورخ  12 ،12/11 :دادنامه شمارهی وحدت رویه أاداری نیز داشته و در ر

 اصل در ورکمذ اهداف تحقق جهت در هک هوا یآلودگ از یریجلوگ نحوه قانون مقررات» :داردمی

 به هایآلودگ از هوا حفاظت و سازیپاک منظور به و رانیا یاسلام یجمهور یاساس قانون 52

 دهیسامان نهیزم در متناسب ریتداب اتخاذ ضرورت متضمن ،دهیرس یاسلام یشورا مجلس بیتصو

 تیرعا به یحقوق و یقیحق اشخاص و مؤسسات و هادستگاه هیلک الزام و یشهر ونقلحمل ستمیس

 «.است مزبور قانون در مندرج یهااستیس و مقررات

 ،هوای پاک ویژهبهر واقع اتخاذ تدبیر و وضع قوانین و مقررات مناسب در حوزه محیط زیست د

دهد خسارت نشان می (2225) یست بلکه آخرین برآورد بانک جهانیانتزاعی برای رفاه بیشتر ن یامر

                                                      
1. www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf 

2. Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe OJ 2008 L152/1. 
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درصد از تولید داخلی است و  (1/1) میلیارد ریال معادل 422هزار و  14آلودگی هوا در ایران  ۀسالیان

 122هزار و  5میلیارد دلار معادل  142ناشی از آلودگی هوای شهری سالیانه  میرومرگخسارت 

های بیماری ناشی از آلودگی همچنین نشانه .درصد از تولید داخلی است 57/2میلیارد ریال یعنی 

درصد از تولید ناخالص  41/2میلیارد ریال و  122هزار و  4میلیون دلار معادل  522هوای شهری 

میلیون  212بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری سالیانه  ،این گزارش ۀبر پای .داخلی در سال است

درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت  221/2میلیارد و  122ار و هز 2دلار معادل 

هم عامل خسارت به  ،ترتیب آلودگی هوا؛ بدین(2 :1131 ،های مجلسمرکز پژوهش) «کندوارد می

 است.و هم از عوامل نقض حقوق بشر  شودمی اقتصاد ملی محسوب

گری محیط زیست تکلیف دولت نسبت به تنظیم بارۀدررا  متضاد دگاهید دو ابتدا در مقاله نیا در

 یعموم مقررات و نیقوان یشناسبیآس و لیتحل به سپس و میکنیم مطرحوار خلاصه و هوای پاک

باید  بحث به ورود از شیپ پرداخت. میخواه پاک یهوا بر حق تحقق برای دولت یکارآمد عدم در

 قالب در یجامع سند ،یمحیطزیست یهاندهیآلا با مبارزه و ستیز طیمح نهیزم در داد حیتوض

 یبرا .میندار ،دهد قرار خود حکومت در را ینیتقن اسناد ریسا که الاتباعلازم منشور ای یکل استیس

 قانون ارزش با ،دارد قرار 2یاساس قانون بلوک در که (2224) 1«ستیز طیمح منشور» فرانسه در مثال

 و یبخشانسجام أ به منظورخل نیا رفع صورت هر به .است حاکم مقررات و نیقوان یتمام بر یاساس

 یهااستیس نییتع قیطر از تواندیم یحکومت ماتیتصم و یعموم مقررات ،نیقوانشدن همنواخت

 .گیرد صورت ،یاساس قانون 112 اصل 2 و 1 یبندها موضوع رانیا یاسلام یجمهور نظام یلک

 پاک مبانی تعهد دولت به صیانت از حق بر هوای .3

تکلیف دولت نسبت به صیانت از  ۀکنندتبیین ،رویکردهای مختلف نسبت به محیط زیست و هوا

 ۀرویکردی که امکان استفاد :در واقع دو رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد .هستندمحیط زیست 

تواند یآوردن سود بیشتر توجیه کرده و در نتیجه دولت نمدستبهاشخاص و کنشگران بازار را برای 

و  محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا وضع کند ۀتوجهی را در زمینقابل مقررات تنظیمی

                                                      
1. Charte de l’environnement.  

2. Le bloc de constitutionnalité 
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ممنوع دانسته و به طور مطلق رویکرد دیگری که تخریب محیط زیست و آلودگی آن از جمله هوا را 

 .تواند حق بر هوای پاک را نیز شناسایی کندمی از همین رهگذر

 عدم تعهد دولت گرا ودیدگاه فایده. 3-3

 به خودش منافع جهت در که ستاو ،است انسان اریاخت در زیچ همه چون 1گرافایده دگاهید بر اساس

 نگاه از دگاهید نیا) کند تأمین را خویش رفاه و سود حداکثر تا دهدیم جهت دلخواه به ،آن ۀاستفاد نوع

 ،بشر ستیز طیمح حقوق ،گرید ه عبارتب .(است تأملقابل لیم مزیج و لیم استوارت و بنتام از تأثرم

 و است یمتک بشر انتفاع و منافع بر تنها یعیطب منابع و ستیز طیمح که است دهیا نیا یایگو

 نه ،است یبشر یازهاین جهت در ستیز طیمح حفظ و است یذات ارزش فاقد ،خودیخودبه

 اخلاق» طرح با را دگاهید نیا ییسودگرا یکردهایرو یبرخ البته .هاگونه ریسا یازهاین و هاضرورت

 .(Wolff, 2008: 7-8) کنندمی دیمق اضرار عدم به را ییگرادهیفا و کرده لیتعد 2«یمحیطزیست

 ستیز طیمح که کندیم مقرر نیچن کشور گذارقانون ،آن یاخلاق نوع یحت ییسودگرا کردیرو در

 یول ،کندیم وضع را یسخت یهامجازات و میجرا آن یاجراضمانت یبرا و است احترام مورد یمل

 مجاز ممکن صورت هر به آن بیتخر پس ،ندارد ما کشور به یتعلق چون یالمللنیب ستیز طیمح

 و یاگلخانه یگازها انتشار هکدرصورتی ؛یاگلخانه یگازها و پرحجم اریبس یهاندهیآلا با یحت ؛است

 .(142 :1112 ،یبیب)ح است تیبشر ینگران عامل و بشر کل اتیح یبرا یجد یدیتهد اُزن هیلا ۀکاهند

 هوا و ستیز طیمح بیتخر نیشتریب ،است دهیفا و هیسرما با اصالت که یکشور در کهآن جهینت

 دیتول امریکا متحده الاتیا توسط جهان یاگلخانه یگازها کل .(درصد 74/15) ردیگیم صورت

 .ستین هم (ایوتویک) یاگلخانه یگازها کاهش مانیپ به وستنیپ به حاضر کشور نیا و شودمی

 منفعت ۀواسط به چراکه ،دارد وجودنیز  افتهیتوسعه یکشورها شهروندان یبرا تیذهن نیهم

 ,Ashok) خودشان کشور در چه ؛کنندمی ستیز طیمح بیتخر و ندهیآلا دیتول به اقدام ،شتریب

 یگازها نیشتریب ،بیترت؛ بدین(UNEP ,2014: 43) یالمللبین سطح در چه و (200 :2013

 یانسان منافع که یدگاهید .است دگاهید نیا به متعلقوغیره  ییایمیش و یاتم یهاشیآزما ،یاگلخانه

 عامل تواندیمدر عمل  ،حیترج نیا و دهدیم حیترج ستیز طیمح و نیریسا یعیطب حق بر را
                                                      
1. Utilitaire 

2. Environmental Ethics 
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 چهل اصل ر اساسب که یرفتار .باشد گرانید حقوق ناقض ،حق اعمال ۀبهان به که شود یرفتار

 حق اعمال تواندینم سکچیه» :است شده منع ینید و یاخلاق یمبان با ،کشورمان یاساس قانون

 .«دهد قرار یعموم منافع به تجاوز ای ریغ به اضرار ۀلیوس را شیخو

 :نویسدمی رسائل فقهیدر  (ره)علامه جعفری ،های ناشی از آنگرا و چالشدر نقد رویکرد فایده

 یعیات طبین شئون حیتریط سالم از ضروریاز هوا و مح یرا حق برخورداریز ؛است یفتشگ یبس»

دگاه غرب به حقوق یحقوق بشر از د یتوجهبیاز  یناش ییاعتناین بیرسد ایبه نظر م .هاستانسان

ها آن یهایه آلودگکخارج  یهاطیاعم از شهرها و مح طیرا سلامت محیز ،خود جامعه بوده باشد

جامعه را  یکافراد  ۀه همکاست  یعموم ایهدیپد ،ها باشدانسان یط زندگیاضرار به محموجب 

گر یط دیا و هرگونه محین و دریاز هوا و زم یفرد بشر یکه اگر بنا شود ک بدین معنی ؛ردیگیمدربر

 یستهمۀ افراد جامعه از آن سلامت و تندر کن امر بدون اشترایا، ندکو سلامت استفاده  یبا تندرست

دگاه غرب مشاهده یه در حقوق بشر از دکاست  ین نقصیتربزرگن یانه اتأسفم .ستیر نیپذانکام

ز یانگصۀ اسفین نقیدر رفع ا ،ین نظام حقوقیان انظربصاحم هرچه زودتر یدواریشود و امیم

 .(151 :1413، علامه جعفری) «وشندکب

 دیدگاه اخلاقی و طبیعی و تعهد دولت .1-3

رساندن به آن امکان صدمهو محیط زیست دارای ارزش ذاتی است  ،اخلاقی و طبیعیدر دیدگاه 

در  ،این رویکرد که مطابق اصل چهارم قانون اساسی در اصل پنجاهم پذیرفته شده است .وجود ندارد

 مبتنی است که آن یسازسالم یبرا یسع و بریتخ از زیپره و ستیزمحیط  موازین اسلامیبر واقع 

 :1132 ،یآمل یجواد) است آمده شمار به یبشر فیتکال نیترروشن از و یانسان حقوق نیبارزتر از

 جهان مسائل محور ،انسان چون ،شودیم مطرح یگرید گونۀبه  محیط زیست مسئله ،اسلام در .(121

 یکرامت و حق ها،آن ازیک هر و ،مخلوقات ریسا که است یتعال یبار مخلوق قدرهمان انسان .ستین

 سوره 71 هیآ ،هود سوره 11 هیآ) یقرآن حیصر یهاآموزه ازبرخاسته  قاعده نیا .دارند حفاظت یبرا

 جواز اصل ای اباحه اصل ،محیط زیست از انسان ۀاستفاد مورد در .است (غافر سوره 12 هیآو  ،سی

 نوع هنکیا مگر ؛کند استفاده یطشمح از ،باشد خواسته که نحو هر به دارد اجازه انسان و است یجار

 .باشد شده حرمت ای تیممنوع حکم مشمول او ۀاستفاد از یخاص
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 یفقها که است یتیاهم چنان یدارا ،آن نابودکردن از یریجلوگ و ستیز طیمح از حفاظت

 شکستن ،سم ختنیر ،آتش ختنیر ،درختان دنیبر همچون ستیز طیمح نابودکردن ،عهیش بزرگوار

 و اندنداده اجازه زین جنگ هنگام در یحت راوغیره  کشتزارها و مساکن نابودکردن ،آب یسدها

 نباشد نابودکردن نیا از یاچاره آنکه مگر ؛انددانسته حرام یگروه و مکروه را آن یگروه

 یبرا یعیطب یسند ،یفطر و یعیطب استعداد هر ،تیغائ اصل بر بنا» :(177-112 :1113 ،حمدزاده)م

 تابک ،هاانسان یواقع حقوق ییشناسا یبرا رداتیصلاح مرجع گانهی و است یعیطب حق یک

 و مالک لیوسا ،یاله فعل بودندارهدف و بودنمانهکیح اصل طبق هک است یهست جهان و نشیآفر

 .(35 :1177 ،یمطهر) «است شده خلق یمحتاج یبرا یهیال محتاجٌ هر و شده نهاده آن در مالکاست

 منافع ندارد حق یانسان فرد یعنی ؛ندکیم جادیا ستیز طیمح به مطلق تعهد ،کردیرو نیا

 لاضرر ۀقاعد تعلق کهچنان کند؛ لیتحم ستیز طیمح بر را خود یمل منفعت یحت و یجمع ،یشخص

 مخلوق ،یاله شهیاند در کهرا  ستیز طیمح به یحت یضرر هر بلکه ،ستین انسان به ناظر تنهانیز 

 قانون چهارم اصل مطابق دیبا ینید یمبنا نیا دیتردبی .شودیم شامل ،است یعیطب حق واجد و خدا

 نیقوان هیلک» :داردیم مقرر چهارم اصل .شود حاکم کشور یعموم مقررات و نیقوان یتمام بر یاساس

بر اساس  دیباها این ریغ و یاسیس ،ینظام ،یفرهنگ ،یادار ،یاقتصاد ،یمال ،ییجزا ،یمدن مقررات و

 گرید مقررات و نیقوان و یاساس قانون اصول همه عموم ای اطلاق بر اصل نیا .باشد یاسلام نیمواز

 .«...است مکحا

 ف دولت برای مبارزه با آلودگی هوایوظا .1

 مربوط نیقوان نیتدو تیصلاح کشور داخل در که است یمرجع نییتع ،ستیز طیمح در لاو مسئله

 یهاتیفعال» :یاساس قانون پنجاهم اصل مطابق .(24 :1117، زاده)تقی دارد را ستیز طیمح به

 ممنوع ،ندک دایپ ملازمه آنناپذیر جبران بیتخر ای ستیز طیمح یآلودگ با هک آن ریغ و یاقتصاد

مانع  یاتیعمل و قاطع ها و مصوباتنامهلایحه و تدوین آیین ارائهبا  دیبا دولت ،اساس نیا بر .«است

 کل زین دولت از منظور .شود هوا یآلودگ ی در ایامهای اضطرارها یا استفاده از روشاز تولید آلاینده

 و تجارت و معدن ،صنعت وزارت و ستیز طیمح حفاظت سازمان که هیمجر قوه از ؛است حکومت

 حقوق احقاق یبرا دیبا آن دادستان که هقضایی قوه تا ،دارد اریاخت در را ییاجرا یهادستگاه ریسا
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در این زمینه دادستان با  .کند انتیص یعموم نظم نیِجدانشد جزء عنوانبه یعموم سلامت از مردم

و اقدامات نهادهای دولتی و عمومی موضوع  هاتواند مانع تصمیمهمکاری دیوان عدالت اداری می

 .هستند که مخل محیط زیست شود دادرسی دیوان عدالت اداری قانون تشکیلات و آیین

 منشأ توانیم ،ماده نیا رویپ .شده است رشمردهب هوا یآلودگ از منظور ،هوای پاک قانون 1 ماده در

 یهاتیفعال ،هینقل لیوسا ،یلیفس یهاسوخت از استفاده :جمله از دینام یمختلف منابع را هوا یآلودگ

 ممکن لحظه هر عاتیضا حیناصح دفع و دفن است یهیبد .فضولات و هازباله دنیکشآتشبه ،یصنعت

 گذارد یجا بر انسان یسلامت بر یناگوار آثار ،طیمح وهوایآب ،خاک یآلودگ بر علاوه است

 سازمان ۀفیوظ ،هوا یآلودگ از یریجلوگ نحوه قانون 15 ماده از 2 تبصره .(122: تایب ،زادهقاسم)

 و کپا یهوا یاستانداردها است موظف ستیز طیمح سازمان» :کندیم مقرر را محیط زیست حفاظت

 آزاد یهوا وارد قیطر هر به هکرا  هاارگاهک و هاهارخانک از حاصل یهانندهکآلوده یاستانداردها

 در وکرده  هیته ،مناطق آن یمحیطزیست مناسبات و هوا تیفکی به توجه با و منطقه هر یبرا ،شوندمی

 نیا (محیط زیست یاستانداردها) مجاز حد .دهد قرار هاارگاهک و هاهارخانک صاحبان و انیمتقاض اریاخت

 .«دیرس خواهد رانیوز هیئت بیتصو به و هیته ستیز طیمح حفاظت سازمان سطتو ،ماده

 بخش یاصل عناصر عنوانبه ،خودروها همانند هاآن محصولات و یصنعت یهاکارگاه و هاکارخانه

 از یناش یهوا یآلودگ بروز لیدلا نیترمهم .هستند هوا یآلودگ ثابت منابع نیترمهم جمله از صنعت

 کاهش زاتیتجه نشدنِنصب ،انتشار یاستانداردها نکردنِتیرعا در دیبا را هانهکارخا تیفعال

 نیا یابیمکان در یدقتیب ،فرسوده و ناسالم یدیتول یهایفناور از یریگبهره و کارآمد یندگیآلا

 وجوجست هاکارگاه و هاکارخانه احداث یستیز طیمح اثرات نادرست یابیارز نیهمچن و عیصنا

 ـ پراکنده انهتأسفمـ و البته  مربوط نیقوان از یامجموعه مطابق دارد فهیوظ دولت نهیزم نیا در .کرد

 نکهیا به توجه با ،باوجوداین ؛(11 :1131، یعبدالله)ها کند آن تیفعال یگرمیتنظ به اقدام

 ،دشت و کوه ،صحرا ،ایدر ،خاک ،آب ،هوا ،نیزم حق تیرعا یعنی محیط زیست داشتنِ نگهسالم

 دارند جامعه اتیح با ارتباط که یطیمحستیز یهاعرصه و موجودات ریسا و واناتیح ،اهانیگ

 عنوانبه پاک یهوا و سالم محیط زیست تحقق همانا که نظر مورد ۀجینت ،(13 :1132 ،یآمل یجواد)

 .است نشده تأمین ینیتقن متعدد لیدلا به ،است شهروندان حق

 در آن ینیبشیپ یکی :است یبررسقابل جنبه دو از هوا یگآلود با مقابله یمدنهای ضمانت
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 و تعهدات از دسته آن شامل و شودیم مطرح «یقرارداد تیمسئول» ثحب آن دنبال به که قراردادها

 وشده است  ینیبشیپ یعمران یقراردادها ویژهبه قراردادها در که شودیم یمحیطزیست شروط

 یاندهیآلا اقدامات از دسته آن به مربوط که شودیم «یقهر تیمسئول» از یناش یهاضمانت یگرید

 جبران بحث آن دنبال به و مطرح یمدن تیمسئول یدعواها آن به نسبت قانون موجب به که شودمی

 .(174 :1131 ،یمشهد و یمیه)ف دیآیم انیم به هوا یآلودگ از یناش خسارت

 انیناز شمول قو هاتیمعاف و هاضیتبع با مقابله .3-1

در نتیجه  ؛از وظایف دولت است« ناروا هایضیتبع رفع»اصل سوم قانون اساسی  3 مطابق بند

ایجاد استثنا و خروج از  ،توانند برای برخی کنشگران و منابع تولید آلایندهو دولت نمی گذارقانون

 یمحیطستزی یمجوزها دریافت از ازینیب یاکارخانه چیه احداث .آورندفراهم را شمول قانون 

 واقع در و شودینم اعمال یصنعت کنشگران ۀهم یبرا هایریگسخت و یعموم ۀقاعد نیا یول ،ستین

 7 بند بر اساس که یصنعت یهاشهرک ساخت ؛ مانندِ شوندمی استثنا موجبگاهی  مقررات و قانون

 یسازشهر و راه وزارتتوسط  شدهنیمع محل در ،رانیا یصنعت یهاکشهر تکشر تأسیس قانون

نظر  نیا از ،استثناشدن نیا .هستند «یمستثن ریمغا مقررات شمول از» 5 بند بر اساس وشوند می ساخته

 هایهمصوب آنکه ژهیوبه ؛شهرهاست ۀکنندآلوده عامل ،شودیم شامل را یمحیطزیست مقررات اطلاق که

 محدوده در را یصنعت یهاشهرک و عیصنا تأسیس ۀاجاز رانیوز ئتیه از کهشوند صادر می یمتعدد

 یبرا را یپاک یهوا ،هم کنار در دو نیا و کنندمیدریافت  1تهران مانند یبحران یشهرها یلومتریک 122

 در هوا روزافزون یآلودگ با مقابله جهت در آنکه ؛ حالدنگذارینم یباق بحران معرض در یشهرها

 در دیجد ارخانجاتک احداث (1152) شورک یعمران پنجم برنامه خلاصه قانون 2 بند (2-2) جزء

 طور به و زندیم دامن هااستثنا نیا به یقانون عرف ،ادامه در .بود شده منع تهران یلومترکی 122 شعاع

 ای نظارت فقدان ،مجموعه نیا به گرچه .دنشومی اجرا تسامح با یدولت عیصنا یبرا استانداردها ،معمول

 .افزود دیبانیز  را یطیمحستیز یاستانداردها شدنییاجرا از فرار

 یعموم ناوگان توسعه .1-1

                                                      
 مورخ ه 11111ت / 73511مصوبه  و مپنا یدولت شرکت یبرا 21/4/1111 مورخ 17421 ت /12211 مصوبه. 1

 .(هشتگرد یصنعت شهرک) ترموکلر شرکت یبرا 21/5/1111
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 نیچن تحقق یبرا .است یعموم ونقلحمل ۀتوسع ،شهرهاکلان در هوا یآلودگ کاهش دیکلشاه

 اما ؛میبرس (یتاکس و اتوبوس ،مترو) شهر یعموم ناوگان از یامتعهدانه درک بهباید  یهمگ ،یادهیا

 یعموم ریخ که اندآگاه شهروندان هم و مسئولان هم راکهچ ؟مییگویم سخن متعهدانه درک از چرا

 را لازم و مهم تعهدات ،دیبا که قدرآن طرف هر دو یول ،است یعموم ناوگان از استفاده و استقرار در

 زین و دارد اشاره منکرازینه و معروفبهامر به که یاساس قانون هشتم اصل حکم به .دهندینم انجام

 طبق منکرازنهی و ریخ یبرا دارد حق یانسان هر» :یاسلام بشر حقوق هیاعلام 22 ماده «ب» بند طبق

 .فراخواند یعموم ریخ نیا به را ولانئمس هم و خودمان هم دیبا ،«ندک دعوت یاسلام عتیشر ضوابط

 و یعموم ناوگان توسعه یهابودجه و کنند مقرر را یقانون هایالزام که است نیا مسئولان ۀفیوظ

 استفاده شتریب یعموم ونقلحمل لیوسا از مردم تا دهند اختصاص تیاولو با را یتیحما یهاارانهی

 مورد ،1111 مصوب سوخت تیریمد و یعموم ونقلحمل ۀتوسع قانون ،ریاخ یهاسالطی  کنند.

 .است شده سپرده یفراموش به آن اهداف و گرفته قرار یمهریب

 خودروها ینوساز و تیفیک ۀتوسع .1-1

 یطراح و ساخت به الزام یعنی ؛است مبدأ از یآلودگ اهشک ،یآلودگ اهشک یهاراهکار نیمؤثرتر از

 ،برق ،دیخورش ،آب) پاک ای ندهیآلاکم سوخت یدارا ،مصرفکم یموتور هینقل لیوسا ۀاستفاد و

 .یآلودگ جاذب یلترهایف ای (غیرهو

 خودرو دیتول یفکی یارتقا به الزام. 3-1-1

 ،متهم نیدوم و خودروسازها اول، متهم ؛ بنابراینخودروهاست به متعلق شهر یآلودگ درصد 12

 یآلودگ ریتقص در شهروندان و دولت ،یدوم در و دولت ،یاول در .خودروهاست از استفاده روش

 1113 خرداد دهم «یداخل یصنعت داتیتول ریسا و خودرو دیتول تیفکی یارتقا قانون» .اندکیشر هوا

 نخست ماده بر اساس .شد بیتصو ،است کرده جلوه شتریب اکنونهم که یفراوان صیانق و هاانتقاد با

 ،قانون نیا بیتصو خیتار از ماه سه مدت ظرف است لفکم معادن و عیصنا وزارت» ،قانون نیا

 املک یاجرا ،سوخت مصرف اهشک ،خودرو دیتول تیفکی یارتقا با مرتبط یهااستیس و برنامه

 و یمنیا یاستانداردها ،یسازقطعه ازین مورد یاستانداردها و گانهیکوپنجاه یاجبار یاستانداردها

 از پس و هیته را فروش از پس خدمات تیفکی و هکشب ۀتوسع و یریپذرقابت نیهمچن و یندگیآلا
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 .«کند ابلاغ ربطیذ زکمرا و خودروسازان به ،اجرا جهت رانیوزئتیه بیتصو

نظر ها از وچرا کیفیت خودر ،خودرو آورسرسام یهامتیق شیافزا از پس که نجاستیاپرسش 

معدن و تجارت و همچنین سازمان ملی  ،و وزارت صنعتنیافت ایمنی و عدم آلایندگی ارتقا 

 بر طیشرا نیهم .کیفیت عمل نکردند ینظارت جهت ارتقا مبنی براستاندارد نیز به تکالیف خود 

 چراکه ؛است حاکم (هوا سهیک و قفل ضد ترمز) یمنیا ۀدربار خودروسازها تعهدات یاجرا عدم

 یروین» دیتول یفیک یارتقا قانون 2 ماده« 1» تبصره طبق ،تجارت و معدن ،صنعت وزارت بر علاوه

 مؤسسه هیتأیید هک کند یگذارشماره را ییخودروها است لفکم رانیا یاسلام یجمهور یانتظام

 تا قانون نیا به شهیهم که ییاهانتقاد .«دنباش کرده دریافت را رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد

 و ندهیآلا اریبس یخودروها پلاک فک ۀاجاز سیپل به چرا که است نیا ،ماندمی یباق اصلاح زمان

 ؟است نداده را استاندارد ریغ

 استانداردها توسط نهادهای مسئول دولتی نشدنِی رعایتاجراضمانتچالش دیگر ناظر به فقدان 

 یمل سازمان ،که به تصویب مجلس نیز رسیده است (1131) هوای پاک قانون 4 هدر ماد است.

 انتشار مجاز حدود که یاهینقل لیوسا ورود و دیتول ۀادام از شده است موظف رانیا استاندارد

 فروش ای فروششیپو  کند یریجلوگ ،کنندنمی تیرعا را قانون نیا موضوع ۀشدفیتعر یهاندهیآلا

یی را نسبت به نقض اجراضمانت گذارقانونولی ، است شده ممنوع یموتور هینقل لیوسا گونهنیا

 ندهیآلا مجاز حدود از بیشتر که یاهینقل ۀدر نتیجه اگر وسیل ؛ها مشخص نکرده استاین ممنوعیت

مجوز ورود را مجازات و خودرو را  ۀتوان صادرکنندمیآیا  ود،شگذاری کند وارد و شمارهتولید می

 .توجهی کرده استنسبت به آن کمآشکارا  گذارقانونهایی است که این موارد آسیب ؟لاک کردفک پ

 یستیز طیمح سود جادیا یمبنا برکردن یرقابت .1-1-1

 .است داشته همراه به سازندگان و دولت یبرا را یسرشار سودهمواره  رانیا در خودرو بازار

 ،«یداخل یصنعت داتیتول ریسا و خودرو دیتول یفیک یارتقا قانون» کنند درک دیبا خودروسازان

 و یزنیرا با که یقانون ؛کنند لیتبد متروک قانون کی بهآن را  توانندینم و است هیالرعالازم یقانون

 بیعج یرفتارها را طیشرا نیا .کند محقق را یالزام استاندارد 51 نتوانسته یکشوقت و تسامح

 ستیکاتال برداشتن ای یکاردست ای 2 وروی نیبنز ساخت هب نفت شرکت بیترغ در سازهاخودرو
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 یبازرگان سود دیبا ،خودروسازها الزام و حیتصح یبرا .کندیم تردهیچیپ (اگزوز گرهیتصف)

 تیریمد و یعموم ونقلحمل توسعه قانون 2 ماده« 2» بند مطابق را مصرفکم و منیا یخودروها

 یداخل خودروسازان با یرقابت مثبت یفضا در یریچشمگ اریبس و مؤثر طور به ،سوخت مصرف

 ،یهمگان ونقلحمل ناوگان واردات یبازرگان سود و یورود حقوق در فیتخف» :داد کاهش

 و قطعات و (یدیبریه) ییرویدون و یبرق ،گازنفت ،گازسوز یخودروها ،مصرفمک یخودروها

 ؛است یآگاه حق همچون یممه حقوق ۀدربردارند ستیز طیمح حقوق البته .«مربوطه زاتیتجه

 نیا در .(11 :1117 ،زاده)تقی باشند آگاه ،هاستآن با ارتباط در که یحقوق از دیبا جامعه مردم یعنی

 به را یبازرگان غاتیتبل ۀکف بتوانند یرساناطلاع با که است نیا یماصداوس ویژهبه هارسانه ۀفیوظ ،انیم

 .بچرخانند قانوناین  نفع

 فرسوده یخودروها ینوساز به دروسازهاخو اجبار. 1-1-1

 دیبا .شودیم افزوده آن زانیم بر روز هر که میدار کشور در فرسوده یخودرو ونیلیمچهار  از شیب

 و یعموم ونقلحمل توسعه قانون یاجرا بر علاوه و داد انجام خودروها ینوساز برای یمؤثر گام

 موظف یخودروساز شرکت هر ترتیب کهین؛ بدکرد لیتکم یاهیاصلاح با را آن ،سوخت تیریمد

 اشنامهضمانت زمان مدت برابر 12-15 از پس را آن ،یلیتحو یخودرو تیفیک بر اساس باشد

 یاقدام نیچن .کند ضیتعو ـ یحیترج التفاوتمابه افتیدر با ـ دیجد یخودرو با ای کرده یداریخر

 خود محصولات تیفیک یارتقا در خودروسازها نکهیانخست  :داشت خواهد یپ در مثبت اثر دو

 و شود یریجلوگ هایزود نیا به یلیتحو یخودرو بازگشت از تا داشت خواهند را لازم دقت

 .کنند افتیدر یمشتر از را یارزشبا یکالا بتوانند ،شوند خودرو لیتحو به مجبور کهدرصورتی

 آلایندگی خودروها و حفظ استانداردهای عدم مؤثر معاینه فنیالزام به . 4-1-1

ی و محیطزیستممکن است برخی استانداردهای  ،خودروها پس از گذر زمان به دلیل فرسودگی

 کنترل ،هوا یآلودگ کاهش یهاراهکار از یکی .عدم آلایندگی خود را تا حدودی از دست بدهند

 که استه وغیر یسوزروغن نبود ،موتوربودن میتنظ ،یستیکاتال لمبدّ بودن سالم یبرا خودروها مداوم

 عملکرد صحت از نانیاطم رو بایدشود؛ ازاینمی ریپذامکان خودروها یفن نهیمعا با مهم نیا تحقق

 هینقل لیوسا هیکل یفن نهیمعا انجام ،صدا و هوا یهاندهیآلا کنترل و یمنیا و یفن یهانهیزم در خودرو
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 و یعموم ،یدولت یهابخش توسط که کلتیموتورس و نیسنگ ،نیسنگمهین ،سبک از اعم یموتور

 .شودالزامی  منظم یزمان یهادوره در ،شوندیم گرفته کار به یردولتیغ

 در آن مصرف و دولت یدرآمدها یبرخ وصول قانونالحاقی  11 ماده 5 بار مطابق بندنخستین

 اناتکام با متناسب و بند نیا مفاد تیرعا با خودروها یفن نهیمعا انجام»مقرر شد  (1112) نیمع موارد

زمان و  ،(1113) یرانندگ تخلفات به یدگیرس قانون 3 ماده بر اساس ،پس از این .«است یاجبار شورک

سال دو به مدت  ،هوای پاکقانون  5 مطابق مادهکه بر اساس آن و  تضمین معاینه فنی مشخص شد

زمان  ،دروهااین در حالی است که به دلیل کیفیت متفاوت خو .شد نییتعتمام یا چهل هزار کیلومتر 

نتی ارا برای مدت زیادی گارها آن بسیاری از خودروسازهاکه  چهار سال برای خودروهای بدون کیفیت

گارانتی برای تولیدکنندگان حداقل دو  کههوای پاک  قانونو حتی طبق  (سال در مواردی یک) کنندمین

 .نجامداطولانی بیاً نسبتهوا در این زمان  ۀتواند به آلودگی عمدمی ،سال تکلیف شده است

 از یبرخ وصول قانونالحاقی  11 الحاقی ماده 5 تعیین زمان کمتر یا تدبیری همانند بند

سقف کردن ضمن مشخص ،«خودروها انواع یفن نهیمعا یهادوره نییتع»مبنی بر  دولت یدرآمدها

 اک در تهرانروز هوای پوجود تنها هشت  .کند تأمینتوانست غایت مورد نظر را بهتر زمانی می

تواند بر شهرها میو تعداد روزهای محدود در سایر کلان (1131 ،گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا)

 به اشاره با گزارش نیا در .کند تأکیدآلایندگی کم از نظر دستمعافیت معاینه فنی  ۀاهمیت کاهش باز

 سال از زهیمکان به صورت کشور در یفن نهیمعا مراکز ۀتوسع» :است آمده یفن نهیمعا قانون ۀسابق

 مصوب یفن نهیمعا برگ صدور و نهیمعا انجام نحوه ییاجرا نامهنییآ بر اساس .شد یاتیعمل 1173

 مدت اتمام از پس .بودند معاف یفن نهیمعا انجام از سال دو مدت به نو یخودروها ،رانیوز ئتیه

 حسب بر 3111 شماره خودرو یمل ارداستاند و مذکور نامهنییآ بر اساس خودروها زین دوساله اعتبار

 بیتصو با 1113 سال از .گرفتندیم قرار دوباره ینیبازب مورد مختلف یزمان فواصل در یکاربر نوع

 5 به سال 2 از نو یخودروها یفن نهیمعا تیمعاف مدت ،یرانندگ تخلفات به یدگیرس قانون 3 ماده

 یمنیا بیضر شیافزا و هوا یآلودگ کنترل مهم مباحث به توجه با حاضر درحال .افتی شیافزا سال

 شده شنهادیپ سالدو  به سال پنج از نو یخودروها یفن نهیمعا تیمعاف مدت بازگرداندن ،خودروها

 .(5 :1135 ،های مجلس شورای اسلامیشگزارش مرکز پژوه) «است

 های تولید ریزگردمبارزه با کانون .4-1
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به این جهت که ریزگردها  ،شوده منجر به تولید ریزگردها مینامطلوب از زمین یا اقداماتی ک ۀاستفاد

ریزگردها  .باید مورد توجه دولت قرار گیرد ،کندبار هوا تبدیل میهای خسارترا به یکی از آلاینده

در  ؛اندخدمات عمومی را به مخاطره افکنده ارائههای اخیر هم سلامتی و هم اصل تداوم در در سال

 اقدامات متعددی را نسبت به کنترل کاربری اراضی انجام دهد تا مانع از تبدیللت دونتیجه لازم است 

 پنجم ۀسالپنج برنامه قانون 131 ماده (ب) بند بر اساس .شودگردها به اراضی کانون تشکیل ریزها آن

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است » ،(1132-1134) رانیا یاسلام یجمهور توسعه

های برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون تمهیدات لازم را

 .«ای فراهم آوردکنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهو  ،انتشار ریزگردها و مهار آن

 ،های برنامه و حتی یک سال تمدید آنسالطی  حفاظت از محیط زیست در این راستا سازمان

های جنوبی ایران به همین دلیل بسیاری از استان .انجام ندادباره دراینخوری را اقدام مناسب و در

که تغییر کاربری و فرسایش خاک  .زا بوده و هستندآسیب ۀرا دچار این پدید فراوانی از سالروزهای 

 .ایجاد شوندممکن است توسط اشخاص خصوصی یا دولتی هستند، ین عامل تولید ریزگردها ترمهم

 دهه سه یط» .کانون ریزگردهای هورالعظیم به تغییر کاربری نهادهای دولتی منسوب است هکچنان

 ،میهورالعظ آبهحق لیتحو از یخوددار و کرخه سد احداث با روین وزارت و نفت وزارت ،گذشته

 یهاتیفعال انجام یبرا و خشک را تالاب نیا ستیز طیمح حفاظت سازمان یتیمسئولیب ۀیسا در

 .(1135 ،تسنیم) «کردند جادیا را غبار و گرد یهاکانون و کرده دهآما ینفت

مفاد قانونی  ،که وزارت نفت باید رعایت کند هاییالزام ویژهبهاقدامات حاکمیتی  ۀدربارانه تأسفم

بدون هیچ توضیحی « محیط زیست»عبارت  دو بار نفت قانون اصلاحگرچه در  ؛مشخصی نداریم

 وزارت اراتیاخت و فیوظا قانون 1 ماده (4) است و در بندآمده دستی نفت جزء اعمال بالا و پایین

موارد متعددی از جمله محیط زیست  ۀدربارنفت نویسی وزارت به اختیار دستورالعمل (1131) نفت

ولی هیچ صلاحیت تکلیفی مبنی بر رعایت محیط زیست و هیچ حکم ممنوعیتی در است، اشاره شده 

ریزگردها که هیچ مقرره و  ۀدربارای هیچ مقرره تنهانهانه تأسفترتیب مبدین ؛این مورد وجود ندارد

گردها ریز ازآنجاکه ،براینعلاوه .های موجد ریزگرد وجود نداردممنوعیت تغییر کاربری ۀدربارالزامی 

دو یا  الدولی و انعقاد قراردادهایهای بینباید دولت با انجام هماهنگی ،ندملی نیستصرفاً  ایپدیده

 یامنطقه عمل برنامهالمللی از جمله جانبه و همچنین الزام سایر کشورها مطابق اسناد برنامه بینچند



 61 نژادیتق ،یغمام/  رانیا یاسلام یجمهور ینیتقن نظام یبررس؛ «پاک یهوا بر حق» قبال در دولت تعهدات

 

 ونیکنوانسو  ،یجهان هایخاک برنامه و سازمان جهانی کشاورزی خاک یجهان منشور (،1337) غبار

 .به ایران شوددیگر  مانع ورود ریزگردها از کشورهای ،ییزاابانیببا  مقابله یبرا سیپار 1334

 گیرینتیجه

دولت  ،از محیط زیست و هوای پاک اصل پنجاهم قانون اساسی و تکلیف به صیانت بر اساس

انتشار تجاوز و مانع  اقدام کندها های تنظیمی در حوزه انتشار آلایندهموظف است به اعمال صلاحیت

نامه و مقررات اجرایی از آیین ،یحه قانونیپیشنهاد لا ،بر این اساس .شودها از حد استاندارد آلاینده

های خود مبنی بر نظارت قضایی بر وظایف دولت بوده و قوه قضاییه ملزم است از صلاحیت

 .سن اجرای قوانین بهره بگیردمقتضای قانون اساسی و حُ تأمینواحدهای دولتی جهت  هایتصمیم

 در هوا یآلودگ کنترل یحقوق نظام یهایکاست و ناکارآمدی لیدلا از رنظصرف رسدیم نظر به

 یتوجهبی ،هوا ۀندیآلا عوامل مجموعه کنترل به کپارچهی کردیروفقدان  عوامل متعددی شامل ،رانیا

توسط  ویژهبهی نظارت و های تکلیفیصلاحیت نشدنِاعمال ،یجبران و رانهیشگیپ یکردهایرو به

 ضعف زین و ،لازم یهااجراضمانتفقدان  و معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ،وزارت صنعت

نشدنِ محققموجب  کشور در هوا یآلودگ جامع کنترل تیریمد در ییقضا و یادار یسازوکارها

دهد وجود شناسی قوانین نشان میآسیب .شده استغایت قانون اساسی و روح کلی حاکم بر قوانین 

 کی ،انین خاص و برای برخی نهادهااحکام برخی قو به واسطه استثنا و خروج از شمول قوانین

چه در  گذارقانونبه احکام  یتوجهبی دیگرازسوی .شودمی محسوب یمحیطزیست عمده ینگران

عمومی و چه نظارت بر عدم آلایندگی خودروها توسط مراجع و نهادهای  ونقلحمل ۀتوسعزمینۀ 

 .دشوقاطع با منابع و مبادی آلایندگی می ۀمانع از مبارز ،دولتی

 ساخت مانع یتسامح چیه بدونلازم است  ،خودروها ینوساز و تیفیک توسعه یراستا در

 .کرد یانگارجرم شدتبه را نیقوان حیصر نقض در یساختار یتبان هرگونه و شد ندهیآلا یخودروها

 را مصرفکم و منیا یخودروها یبازرگان سودباید  ،خودروسازها رفتار حیتصح یبرا به علاوه

 و مؤثر طور به ،سوخت مصرف تیریمد و یعموم ونقلحمل توسعه قانون 2 ماده 2 ندب مطابق

 به خودروسازها الزام با و داد کاهش یداخل خودروسازان با یرقابت مثبت یفضا در یریچشمگ

 یخودروها ینیگزیجا و ینوساز جهترا  یمؤثر گام ،نیمع یمدت از پس خود یخودروها دیبازخر

از یکی دیگر معافیت خودروها از معاینه فنی سازی ین کاهش یا متناسبهمچن .برداشت فرسوده
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باید بار ریزگردها نیز مسئول است و خسارت ۀپدیددر قبال دولت  .استهوای پاک  تأمین هایالزام

های تولید ریزگردها از جمله مبارزه با کانونرا تمهیدات و اقدامات قانونی  ،مطابق قانون برنامه پنجم

 .و به اجرا بگذاردریزگرد، در پیش بگیرد های به کانونها آن اربری اراضی و تبدیلتغییر ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 نژادیتق ،یغمام/  رانیا یاسلام یجمهور ینیتقن نظام یبررس؛ «پاک یهوا بر حق» قبال در دولت تعهدات

 

 منابعفهرست 

 (قاهره)ی قمر 1411 محرم 14 مصوب یاسلام بشر حقوق هیاعلام

 .سمت انتشارات: ، تهرانرانیا در ستیز طیمح حقوق(، 1117ی )، مصطفیانصار زادهیتق

 .کرامت انتشاراتتهران: ، یفقه رسائلق(، 1413) ی، محمدتقیجعفر

 .اسراء نشر مرکز: ، قمستیز طیمح و اسلام(، 1132) ، عبداللهیآمل یجواد

فصلنامه  ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1131) دیچهرآزاد، سع

 .4، شماره 5مطالعات دفاع مقدس، سال 

و عربستان  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1131باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش

 .1، شماره 5فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال  ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تک هیدر بحران سور

بر  دیبا تأک کا؛ینرم آمر در اعمال قدرت روانهیشبکه مسلمانان م گاهیجا(. »1137محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل

 .1، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«رانیا یاسلام یجمهور

در  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1137فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .2، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«یفرهنگ یپلماسید

 .2121 ، شمارهاعتماد روزنامه، «یهمگان تیلئومس و پاک، حق یهوا»(، 1131) رست، مهسا

 یفصلنامه پژوهش ها ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1131) میمر ،نژاد ییبایز

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام

 ،«کایو آمر رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 1131حسن ) دیس ی،آهنگر ینیحس و بیمص ی،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

 .یحقوق یرساناطلاع فصلنامه، «هوا از حفاظت در رانیا یحقوق نظام یهایکاست»تا(، )بی ، مسعودیادیفر

 .قم دانشگاه راتانتشا: ، قمستیز طیمح حقوقهای شهیاند(، 1131ی )، علیمشهد ؛زاللهی، عزیمیفه

 .(1113) داخلی صنعتی تولیدات سایر و خودرو تولید کیفیت یارتقا قانون

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 (.1112) معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول اصلاح قانون قانون

 .زانیم نشر: ، تهرانسالم ستیز طیمح بر حق(، 1132ی )، علیمشهد

 .صدرا انتشارات: ، تهراناسلام در زن یحقوق نظام(، 1177ی )، مرتضیمطهر
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