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Abstract 

Predecessors Create Cities That All People Were Proud of Them. We Are 

Also Making History. Will Posterity Speak Proudly of Their Ancestors? 

Iranian Cities Gradually Keep Away from the Environmental Requirements 

and Their Fundamental Role as a Place of Tranquility and Improving Quality 

of Life. Extending the Cities without Rules, Selling the Law of the City, 

Encroachment on Forests and Natural Resources are Uncivilized Behavior 

and Unforgivable Mistake. Sovereignty in Creating the Balance between the 

Urban Environment and Organizing a Large Part of the Human Habitat has 

not been Successful. With the Power of Community, This Situation Will Be 

Better. The Result of Citizenship Rights is Participation in Urbanism, Urban 

Management and Efforts to Establish the Rule of Law and Remove 

Incompetent Managers. Making Citizenship and Moving toward an 

Efficient, Transparent and Comprehensive Legal System Provide a way to 

the Justice, Rule of Law, Security and compatible with Environment. 
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 شهروندی حقوق پرتو در شهری زیست محیط

 1کریمی عباس

2کامیار غلامرضا
 

 چکیده

 تاریخ ساختن حال در نیز ما .کنندمی افتخار آن به همگان که بودند شهرهایی خالق پیشینیان

 از تدریج به ایرانی شهرهای گفت؟ خواهند سخن نیاکانشان آثار از سربلندی با نیز آیندگان آیا هستیم.

 بهبود و آرامش قرار، محل عنوان به خود اساسی نقش ایفای از و گیرندمی فاصله محیطیزیست اتالزام

 هاجنگل به تجاوز و شهر قانون ستد و داد ،شهرها ضابطهبی و رویهبی گسترش .مانندبازمی زندگی کیفیت

 محیط بین توازن یبرقرار در حاکمیت است. نابخشودنی خطایی و تمدن از دور رفتاری طبیعی منابع و

 نهفته نیروی از گیریبهره با است. نبوده موفق انسانی بزرگ یهاهزیستگا به بخشینظم و شهری زیست

 در افراد ورزی مشارکت شهروندی حقوق آوردره داد. ریتغی مطلوب به را موجود وضع توانمی جامعه در

 است. ناشایسته مدیران حذف و قانون میتحاک برقراری برای کوشش و شهری مدیریت شهرسازی،

 شهرهای به رسیدن مسیر جامع و شفاف ،کارآمد قانونی نظام یک سوی به حرکت و شهروندسازی

 .کندمی فراهم را محیط با سازگار و امن ،مدارقانون محور،عدالت
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 مقدمه

 و برابری سوی به حرکت و اجتماعی موجود عنوان به انسان فکری بلوغ نشانه دی،شهرون

 تن بردگی به ،کندمین سکوت ،دارد فساد به میل که قدرتی برابر در شهروند است. مداریقانون

 و برسد مدنی آزادی به تا گذردمی طبیعی آزادی از او پذیرد.نمی را مطلق فرمانبری و دهدمین

 حکمرانی پادشاهان شیوه به ،شهروندمدار جامعه در مدیران، دهد. اتحی ادامه صلح و امنیت در

 گزینیواژه یک شهروند، به رعیت تبدیل پندارند.نمی خود رعایای را شهروندان و کنندمین

 یابد.می ارتقا عمیقا   فرد جایگاه و کندمی تغییر فرایندی چنین در قدرت، معماری نیست؛ ساده

 پروردگار خلیفه عنوان به انسان تکریم و تمدن سوی به حرکت نشانه شهروندی حقوق به احترام

 است. زمین روی بر

 جایگاه در را خود و گیردمی فاصله کند،می فرمانبری که تبعه از ،وصف این با ،شهروند

 و خود نوعانهم به نسبت و بیندمی جمعی حیات در را فردی سعادت وا یابد.می فرمانروایی

 جامعه در تفاوتیبی شیوع خطر .کندمی مسؤولیت احساس کند،می زندگی آن در که حیطیم

 استفاده و جمعی بر فردی منافع برتری پیامد استبداد و فساد .نیست نظمیبی و شورش از کم

 یهاهشیو از یکی شهروندسازی نهضت است. قانونی غیر مقاصد به رسیدن برای قانون زا ابزاری

 و گذاردمی احترام اجتماعی قواعد به روندشه آید.می شمار به خواریرانت و فساد با مقابله مؤثر

 محیط به احترام ایجامعه چنین در .کندمی لاشت مدارقانون و متمدن جامعه یک ایجاد برای

 تلاش پاک و امن شهر به رسیدن برای شهروندان و شودمی محسوب پراهمیت اصل یک زیست

 ؟شوندمی ایجاد محیطیزیست معیارهای اساس بر هارشه آیا .کنندمی

 منابع و سوخت گسترده دررفته و ترافیک ،هوا آلودگی پدیده با اکنونهم بزرگ شهرهای

 ،محیط بهداشت به توجهیبی ،نشینیحاشیه سبب به تن هزاران حیات هستند. رو هب رو یانرژ

 خطر معرض در فرسوده و مناینا یاههخان در سکونت گسترده، و مجاز غیر سازهای و ساخت

 میراث زمین ؛کنندمی یزندگ واحد جهانی در اکنونهم ،نفر میلیارد هفت از بیش د.ندار قرار

 بر آیندگان سکونتگاه آیا .نهاد خواهند پای آن بر آینده در که است هایینسل و هاانسان مشترک

 انهمسؤول پاسخ جهانی شهروند دهپدی شد؟ خواهد بنا محیطیزیست و انیانس معیارهای اساس

 سلب انسان از را مسال زیست محیط بر حق که است ایانهمسؤول غیر اقدامات و تصمیمات به

 اشاجتماعی نظم از تنهایی به دتوانمین ایجامعه هیچ شدنجهانی روند توسعه نتیجه در .کندمی
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 شدنآب ،زمین سیاره شدنرمگ دارند. مشترکی سرنوشت زمینیان دیگر سوی از نماید. محافظت

 تهدید را همگان زندگی خودروها و صنایع از ناشی گسترده هایآلودگی و شمال قطب هاییخ

 .کندمی

 عمیق توجه بازتاب یستاکولوژ شهروند و جهانی شهروند همچون نوینی مفاهیم ظهور

 محیطیزیست اماتالز بین است ناگزیر انسان حاضر عصر در است. محیط به پذیرمسؤولیت انسان

 این ایجاد در ایران شهرسازی نظام .نماید برقرار موازنه انسانی مناسب یهاهزیستگا تأمین و

 شهرها آیا دارد. قرار یتاهمپر پرسش چندین برابر در اینکهم و است نبوده موفق چندان توازن

 و آمد و سالم اهزیستگ بر حق زمینه حاکمه قوه آیا ؟شوندمی بنا شهرنشینان سلیقه اساس بر

 پذیرمسؤولیت شهروندان دادخواهی برای مؤثری یهاهشیو آیا است؟ نموده فراهم را انآس شد

 چه فروشیتراکم همچون خطرناکی هایبدعت دارد؟ وجود محیطیزیست صدمات برابر در

 گذاشت؟ خواهند جای بر مخربی پیامدهای

 محیطیزیست مسائل شهروندی حقوق نگاه از و دهد پاسخ هاپرسش این به کوشدمی مقاله این

 شهروندی حقوق درست مفهوم شناخت مستلزم مقصد این به وصول دهد. قرار کنکاش مورد را

 بخش سبب این به .است شهرنشینی و بشر حقوق قبیل از مشابه مفاهیم با آن تفاوت و

 با ترتیب هب ،آن زا پس نوشتار، این مخاطبان یافت. خواهد اختصاص شناسیمفهوم هب مقدماتی

 آشنا فروشی قانون پیامدهای و سالم زیستگاه بر حق ،شهری فضای خلق حق موضوعات

 شد. خواهند

 

 شهروندی حقوق گستره و مفهوم

 حقوق» و «یشهروند حقوق» ،«یشهروند» همچون مفاهیمی پیدایش از دهه دو از بیش

 مفاهیم این از حقوقی ـ سیاسی لمحاف استقبال .گذردنمی ایران حقوقی ادبیات در «شهرنشینی

 شهروندی حقوق شناسیمفهوم پیرامون ورزیاندیشه ،وجود این با .بود آورشگفت نوظهور

 ییاجرا ینهادها یسو از که ییهاپژوهش گیگسترد وجود با سخن، دیگر به نگرفت. صورت

 صورت یروندشه اصول و قواعد نیتدو و نییتب یراستا در هایشهردار یحت و گانهسه یقوا

 یشهروند مفهوم و یشهروند حقوق از توجه درخور و کامل جامع، یریتعب به ترکم گرفته،
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 که گراکلی نگرش و داندمی تابعیت همان را شهروندی که گراتقلیل نگرش دو .میکنیم برخورد

 است. یافته بازتاب قانونی ونمت در ،بخشدمی ارتقا بشر حقوق حد در را شهروندی

 شهروندی حقوق تحلیل و یفتعر ـ۱

 وابسته عضو معنای به «وند» و انسانی جامعه معنای به «شهر» کلمه دو از مرکب شهروند

 فرهنگ در .گیردمین قرار روستا ساکن مقابل در ندشهرو ،وصف این با .است جامعه این به

 «Citizenship» ای یشهروند مدخل ج،یکمبر دانشگاه انتشارات یاجتماع علوم یتخصص لغات

 ونانی یشهرها ـ دولت در توانمی را یشهروند مفهوم شهیر» :شودمی آغاز ایگو یااشاره با

 .شودمین شامل را بردگان و زنان و است خورده گره شهر در تیعضو با حقوق هاآن در که افتی

 ابانقل از پس شدن،یصنعت و یسازملت هدوگان ندیفرا با رابطه در یشهروند به مدرن نگاه

 که شهر در سکونت یمعنا به نه یشهروند معنا نیا به .(1) «است گرفتهشکل فرانسه، و کایامر

 به شهر در تیعضو ونانی در است. (Community) اجتماع کی در یحقوق تیعضو یمعنا به

 یاجتماع حقوق شدنشناختهتیرسم به یمعنا به بلکه ،است نبوده آن در سکونت یمعنا

 افتی ادامه اروپا در مفهوم نیهم ند.یآیم حساب به شهر ـ دولت هتبع واقع در که است یافراد

 شامدرن،یپ یهاسلطنت و یفئودال یهانظام یفروپاش و یامروز یهادولت یریگشکل از بعد و

 دارد. اشاره دولت تیتابع به زیچ هر از شیب که افتی یمدرن یمعنا شهروند

 جاری سیاستمداران قلم و زبان بر گسترده رطو به گذشته دهه دو طی یشهروند مفهوم

 دارد. تابعیت با وثیق پیوندی شهروندی است. نشده ارائه آن از روشنی تعریف لیکن ،گشته

 ترویج را تفسیر و تردید بیاتاد اساس بر گذاریقانون و پذیرندنمی را مبهم اهیممف حقوق عالمان

 در کشور یک اتباع حقوق که باورند این بر ایران حقوق بزرگ متفکران از برخی نمایند.نمی

 حقوق تکرار مفهوم این آیا (.2) شودمی نامیده شهروندی حقوق ،عمومی مؤسسات با رابطه

 را سیاسی جامعه یک در فرد فعال نقش از نوینی معنای کهاین یا است معین کشور یک اتباع

 با شهروندی چرا توصیف، ینا با .ندارند کاملی همپوشانی تابعیت و شهروندی ؟دهدمی نشان

 در و دهدمین ارائه آن از تعریفی حقوق رمینولوژیت رسید؟ ایران حقوقی نظام به طولانی تأخیر

 ارتباطبی مفهوم این با بیگانگی .شودمین گفته سخن آن با رابطه در حقوق علم عمومی مقدمه

 رشد سالاریمردم بستر در شهروندی نیست. قدرت صاحبان دیدگاه و حکومت ساختار با

 .بخشدمی توسعه را حاکمه قدرت بر پذیرینظارت و کندمی



 

ط 
حی

م
دی

رون
شه

ق 
قو

 ح
تو

 پر
در

ی 
هر

 ش
ت

یس
ز

 

 6931سال یازدهم، شماره چهلم، بهار                            / فصلنامه حقوق پزشكی 18

 

 انحاکم است. داده ترجیح فرماندهی بر را یفرمانبر که است رعیت همان خاموش شهروند

 جامعه .کنندمی فراهم را آنان سرگرمی اسباب و پسندندمی را منفعل شهروندان خودکامه

 در را نقادی و مردمی نظارت اسباب و آوردیدرم صدا به را ریبیدا زنگ ،مقابل در سالار،مردم

 نهادمردم یهاسازمان طریق از شهروندان صدای .دهدمی قرار شهروندی هاییتمسؤول ردیف

 دادخواهی در هاسازمان این نقش و جایگاه شناسایی یسو به هاییگام اگرچه شود،می شنیده

 معناداری رابطه .دانست کامل را هاآن بر حاکم قوقیح منظا توانمین لیکن ،است شده برداشته

 ،زیست محیط گوناگون هایبخش در هاسازمان این گسترش و شهروندی حقوق تقویت بین

 ،گذشته دهه دو طی در شهرسازی، گسترده انحرافات دارد. وجود فرهنگی میراث و سازیشهر

 نیست. یطمح تغییر فرایند در هاسازمان این غیبت با ارتباطیب

 در باستان یونان در کودکان است. تربیت و آموزش با آمیخته ،تاریخ آینه در شهروندی،

 آداب بودند. محروم شهروندی حق از نیز بردگان و زنان و نداشتند قرار شهروندان فهرست

 طبیعت حکم به انسان است. اکتسابی مدارقانون جامعه یک در یطلبحق شیوه و شهروندی

 و آموزشی نظام گذاریرمایهس .کندمین هدایت تمدن یسو به را او ه،غریز ولی، تاس گراجمع

 و کافی یرپذقانون و طلبحق یهاانسان پرورش و سازیدشهرون فرایند در قدرت صاحبان رفتار

 نهفته نیروی از نیچندا بهره شهرسازی قلمرو در ایران حقوقی نظام و نبوده بخشرضایت

 در ندانشهرو غیبت شهری هایطرح شکست مهم هایعلت از یکی .است نبرده شهروندی

 شهرها گسترش و توسعه روند آن، بر افزون است. هاطرح این اجرای و تصویب تهیه، مراحل

 شهروندان بر و تهیه شهرها شورای و اداری مقامات توسط که ستا ضوابطی محصول غالبا  

 مقرراتی برابر در کرنش و قانون حاکمیت مندنیاز دیگر زمان هر از بیش ایران .شودمی تحمیل

 رفتار دومنشأ  و فرهنگی بلوغ نشانه شهروندی .اندداده دست از را خود اهمیت و ابهت که است

 است: گوناگون

 ؛است اجتماعی انضباط و نظم آن امدپی که قانون برابر در فروتنی و یبرفرمانـ 

 است. یسالارمردم تعمیق و آزادی مدپیا که ستمگری و تبعیض برابر رد نافرمانیـ 

به  یفرمانبر درجه از را او و شودمیت که به عضو رسمی جامعه اعطا اس منزلتی شهروندی

 محیط، بر کنشگری ،یخواهدگر وجود، تمام با شهروند، بخشد.میمقام فرمانروایی ارتقا 

 تبعه و رعیت از یبترت ینا به و کندمی احساس را یاثرگذار و یطلبحق پذیری،یتمسؤول
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 وجود ینیشهرنش و شهروندی حقوق ،بشر حقوق بین وثیق ربطی .شودمی متمایز حقیب مسؤول

 ،قومیت ی،جسم ناتوانی ،سن ،جنسیت ملیت، زبان، نژاد، از نظر صرف شهر ساکنان ارد.د

 و آمد حق ،سالم زیست محیط بر حق از یمندبهره سزاوار ،دینی عقاید و سیاسی هاییشگرا

 هستند. شهری فضای خلق در مشارکت حق و آسان شد

 بشر حقوق و شهروندی حقوقـ 2

 و نأش به احترام لزوم و یآزاد ،یرابرب عدالت، همچون ییهاارزش یمعنا به بشر، حقوق

 و باستان ونانی از شیپ دوران به ،آن ینظر خاستگاه و دارد یطولان یخیتار ،یانسان کرامت

 بشر حقوق گفتمان شیدایپ یهاهنشان که است یحال در نیا .گرددبازمی نیالنهرنیب یهاتمدن

 یهاانقلاب در ،رمعاص یالمللنیب یحقوق نظم از یشبخ عنوان به را آن ،یامروز مفهوم در

 توانمی هجدهم قرن در شهروند و بشر حقوق هیاعلام چون ییهاهیاعلام صدور و فرانسه کا،یآمر

 کرد. مشاهده

 نیاول بیتصو و نیتدو به اقدام ،سابقهیب یاجماع با تا داشت آن بر را یهانج هجامع آنچه

 ریانکارناپذ فیتکال و حقوق از یریفراگ نظام آن هواسط به که دینما بشر حقوق یجهان سند

 جادیا عدالت ،یآزاد ،یبرابر یعنی یانسان یهاارزش نیبرتر شناختنتیرسم به لزوم بر یمبتن

 ریغ ارتکاب آمد. حاصل دوم و اول یجهان یهاجنگ دردناک بهجرت دو رهگذر از شود،

 مذهب، چون یلیدلا به تنها نفر هاونیلیم شدنیقربان و جنگ دو طول در رفتارها نیتریانسان

 تا داشت آن بر را اندیشمندان و نمود دارجریحه را یالمللنیب هجامع وجدان ،و... تیمل نژاد،

 و جنگ از عاری جهانی ایجاد و حقوقی نوین نظم ایجاد یبرا را ایگسترده هایکوشش

 نمایند. آغاز خشونت

 جایگزینی عنوان به و نموده حلول شهروندی حقوق کالبد در بشر حقوق شود گمان شاید

 حقوق متمایزند. یکدیگر از ،مصداق وحدت وجود با ،مفهوم دو این آید.می شمار به آن برای

 که هنگامی بشر حقوق است. پذیرنسبیت شهروندی حقوقلیکن ، است مکانی و زمانیفرا بشر،

 شهروندی حقوق ،گیردمی خود به ملی رنگ و شودمیمند بهره داخلی قانون آورالزام نیروی از

 این به مثبت پاسخ ؟اندهمسان شهروندی و تابعیت مفاهیم گفت توانمی آیا .شودمی نامیده

 فهم لیکن ،کرد خواهد برطرف را شهروندی مفهومی گستره از ناشی حقوقی ابهامات پرسش

 به عیتتاب .کندمی جدا تابعیت از را آن که است ایگونه به آن معنایی ربا و واژه این از عرفی
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 اعمال قدرت و آموزش و تعلیم ،آگاهی شهروندی هجوهر .شودمی تحمیل طفل بر تولد محض

 بیرون شهروندی هگستر از ولی ،ندشومی محسوب تبعه اگرچه ،اطفال است. سیاسی وقحق

 )عضو خارجی اتباع .گیردمی فاصله تابعیت از تدریج هب خود نوین مفهوم در شهروندی مانند.می

 .شوندمیمند بهره رأی حق از اروپایی کشورهای یهاشهرداری انتخابات در اروپایی( اتحادیه

 عنوان به وندیشهر حقوق از محرومیت .است رها تابعیت بند از نیز جهانی شهروند مفهوم

 حکم صدور به مجاز دادرسان ولی ،است پذیرامکان قانون، موجب به قوانین، نقض مجازات

 و دارد اختصاص حقیقی اشخاص به شهروندی حقوق نیستند. تابعیت سلب به محکومیت

 .شوندمین میدهنا شهروند حقوقی اشخاص

 شهرنشینی قوقح و شهروندی حقوقـ 3

 که است هاسال اگرچه، متمایزند یکدیگر از قرابت عین در شهرنشینی و یشهروند حقوق

 Right to) ینیشهرنش حق نظریه اما دارد، وجود یشهروند حقوق هدربار یداردامنه یهابحث

City) 1303 هده سیپار در .کرد مطرح یفرانسو شناسجامعه لوفور یهانر بارنخستین را 

 شوند، رانده هیحاش به شانتیمل یمبنا بر ریفق مهاجران بود شده باعث یطبقات ییجدا یلادیم

 در که کرد متبادر لوفور ذهن به را فضا کنترل یبرا ساکنان حقوق اندیشه موضوع، نیهم

 باور این بر او شد. منتشر و دهیگرد طرح آن از پس و میلادی 13۹3 دهه یط یو اثر نیچند

 نیا بلکه ست،ین یاسیس و یاقتصاد نخبگان و نیزم مالکان حق ،نیزم یکاربر تعیین که بود

 هاآن یزندگ بر مستقیم طور به نیزم یکاربر مورد در ماتیتصم که است یافراد نآ از حق

 سکونت شهر در که ردیگیم تعلق یکس به ینیشهرنش حق لوفور نظر از نیبنابرا گذارد.یم ریتأث

 یاسیس اجتماع کی در تیعضو بر یبتنم را یشهروند اگر معنا نیا در کند.یم یزندگ و دارد

 شهرنشینی حق از کسانی است. «گاهسکونت» در اشتراک بر یمبتن ینیشهرنش حق م،یبدان

 و فضا این خلق حق آنان ؛کنندیم تیفعال و یزندگ ،یشهر یضاف در که شوندمیمند بهره

 داشت. خواهند را آن تغییرات

 توانمی یشهر مناطق ساکنان یبرا را عمده حق دو «ینیشهرنش حق» بحث در لوفور نظر از

 گرفت: نظر در

 ؛یشهر یفضا صیتخص حقـ 

 .یشهر یفضا دیتول در مشارکت حقـ 
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 ینیشهرنش حق از تریگسترده مفهوم فرانسوی، ندیشمندانا دیگر از ،بلونیتر فرانسوا ژان

 است: زیر موارد شامل حق این او نگاه از .دهدمی ارائه

 مناسب؛ مسکن حقـ 

 شغل؛ داشتنـ 

 ؛یخانوادگ یزندگ داشتنـ 

 س؛یپل تعرضات مقابل در تیامن از یبرخوردارـ 

 (.9) زیست محیط به احترام با سالم و راحت با،یز یشهر از یبرخوردارـ 

 است. رگذاریتأث و تیپراهم است، شتابان دنششهری فرایند که جهانی در ،شهروندی حقوق

 شهرها، به بهتر یبخشنظم روند به حقوقی نوین هشاخ این یهاهداد از یمندبهره با شهرداران

 بخشید. خواهند سرعت محیط به آنان علاقه احساس و شهرنشینان زندگی کیفیت افزایش

 فرهنگی و سیاسی حقوق رابطه نوع از نظر صرف و است رها تابعیت قید از شهرنشینی حقوق

 کشور یک تابعان از اعم شهر ساکنان تمام شامل ،کندمی وابسته خاصی دولت به را اشخاص که

 .شودمی مهاجران و

 

 سرپناه و شهری فضای خلق حق

 وجود ایران حقوقی نظام بستر در شهرنشینان حقوق یارتقا و شهروندی توسعه و رشد زمینه

 حق آسان، شد و آمد حق شهرها، امور اداره در مردم مشارکت حق سرنوشت، تعیین حق دارد.

 این بر .است شده ینیبشیپ اساسی قانون در المس زیست محیط و مناسب مسکن از یمندبهره

 زیستگاه اداره و )شهرسازی( محیط تغییرات در شهروندان یعنی ،اصلی رانگکنش مداخله امکان مبنا

 جهت در ییتمرکززدا نظریه از هدف این به رسیدن برای .شودمی فراهم شهری( )مدیریت

 است دولتی خوب دولت .شودمی استفاده عمومی و محلی هایبخش به دولت از قدرت انتقال

 پردازد.می حاکمیت اعمال به و واگذار آن اصلی صاحبان به را قدرت و دهدمی فرمان ترکم که

 سرنوشت تعیین حقـ ۱

 و کشور ساختار و شکل نییتع در جامعه یاعضا فعالانه شرکت از است عبارت حق نیا

 به و جامعه یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهاهنیزم در اشخاص مشارکت نیهمچن

 و گوناگون ،سرنوشت حق مصادیق .هاانسان یجمع اتیح ساخت ابعاد از کی هر کلی طور
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 نیا نیتضم موارد و سرنوشت نییتع حق عنوان با آنچه ،با این وجود است. دشوار آن شمارش

 است: ریز موارد به اظرن ،شودمی طرح یشهروند معاصر یهاجنبش در حق

 لیتشک در انیبوم حق شد، گفته چنانکه حق نیا :یمردم یهاهگرو لیتشک حق -۱-۱

 و مبنا است. یشهر هحوز در سرنوشت نییتع یبرا یمدن هجامع به ورود و یمردم یهاتشکل

 عرصه نیا در حضور یبرا یمردم تلفمخ یهاهگرو به اجازه سرنوشت، نییتع حق آغاز هنقط

 مانند (Representative) یندگینما نظام بر یمبتن فیضع یهاهرا از حضور، نیا ریمس است.

 و هاهگرو ورود امکان آوردنفراهم چون یمعنادارتر یهاهرا تا محله و شهر یشوراها لیتشک

 است. میترس قابل یمدن هجامع هعرص به یمردم اجتماعات

 آن در که است یکل هادار نوعی هب اجیاحت سرنوشت، نییتع یبرا :یشخص تیامن -2-۱

 یازهاین از یکی تیامن که آنجا از کند. برآورده قیطر آن از را خود یهاول یازهاین بتواند فرد

 بتواند دیبا اجتماع که کندیم اشاره مسأله نیا به سرنوشت نییتع حق غالبا   ،است انسان یهاول

 مورد جامعه، ترکلان ینهادها ابربر در یحت و کند محافظت خود از خطرافتادن به صورت در

 حق یپ در که یشهر یهاجنبش یبررس با «هولستن» و «یآپادورا» رد.یگ قرار یتیامن تیحما

 هاجنبش نیا یتمام مشترک فصل که رسندیم جهینت نیا به نهایت در ،هستند سرنوشت نییتع

 .(۴) است خود از یپاسدار حق و تیامن از حفاظت اصل دو با سرنوشت نییتع حق فیتعر

 حقوق ییقایافر منشور ،یبوم مردمان حقوق یهاعلام در که حق نیا توسعه: حق -3-۱

 در .است شده شناخته تیرسم به ملل سازمان یسو از توسعه حق یهاعلام و بشر و مردمان

 یهاهبرنام برابر در افراد حق دانستنتیاهمیب یمعنا به دتوانمی رایز ،است لبه دو یغیت واقع

 به را آن مفهوم تا انددهیکوش متفکران از یاریبس لیدل نیهم به و شود قلمداد توسعه یضربت

 نییتع حق مفهوم ذیل آن معرفی با واژه نیا یحقوق هخچیتار و معنا از فارغ اما ،بکشند چالش

 زا مثال یبرا .برد بهره نانیشهرنش حقوق یفایتاس یبرا غیت نیا هلب دو هر از توانمی سرنوشت

 «هارتمن چستر» شناخته شده است، تیرسم به یبوم مردم یبرا توسعه حق که آنجا از یکسو

 از دارند حق منطقه هر افراد که کندیم استدلال ،یزنتاک نظر مورد یمعنا به هیشب ییمعنا در

 توسعه از دارند حق که هستند افراد خود نیا نتیجه در و (1) شوندمند بهره توسعه یایمزا

 حق را ینیشهرنش حق که یهارو دیوید گرید یسو از ؛رندیبگ میتصم آن یبرا و شوندمند بهره
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 نییتع در افراد هاراد بر موضوع نیا که جنبه نیا بر داند،یم توسعه یضربت یهاهبرنام با مقابله

 .(0) گذاردیم انگشت است، مؤثر خود یزندگ

 ،شودمین وارد سرنوشت نییتع قح بحث در خود خودی به مجاورت :مجاورت حقوق -4-۱

 ،شودمی طرح یمفهوم شکل به و ابدییم معنا آسان شد و آمد و مناسب مسکن بر حق در بلکه

 حقوق نیا .گفت سخن یمردم اجتماعات لیتشک از توانمین حق نیا وجودداشتن بدون اما

 دو نیا با که است شده بندیطبقه هم یاجتماع روابط هشبک حفظ و زیستیهم حق عنوان لیذ

 گنجاند. سرنوشت نییتع حق لیذ را آن توانمی شتریب معنا

 گوناگون ،شودمی اشاره هاآن از برخی به که شهرنشینی زندگی در شهروندان مشارکت پیامد

 :است سودمند و

 خود؛ ییتوانا از مردم یآگاهـ 

 ؛یشهر رانیمد به نسبت نانیاطم و اعتماد حس تیتقوـ 

 قیطر از یشهر مشکلات حل در یشهر تیریمد و شهروندان انیم یرهمکا حس تیتقوـ 

 ؛شهروندان

 زیست محیط حفظ و «شهر بوم» یداریپا ،یشهر یفضا از استفاده حیصح نحوهـ 

 .(۹)یشهر

 هاتیظرف از نهیبه استفاده یبرا مناسب یبستر آوریفراهم ازمندین ،یشهر مشارکت تحقق

 از: اندعبارت طیشرا نیا ترینمهم از یبرخ است. هحوز نیا در موجود مناسب امکانات و

 ؛یشهر مشارکت فرهنگ وجودـ 

 ؛جومشارکت و خواهمشارکت شهر( یشوراها و های)شهردار یشهر تیریمد نظام وجودـ 

 و مناسب یشهر حقوق و یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یساختارها بودنفراهمـ 

 .یشهر مشارکت با متناسب

 شهری یزیربرنامه در ارکتمش حق ـ2

 وفاداری و ریزیبرنامه ،خردورزی اساس بر مدرن شهرهای ت.نیس اتفاق پیامد شهری توسعه

 .رسید تمدن یهاهدرواز به توانمین شهر قانون رعایت بدون .گیرندمی شکل شهرسازی قوانین به

 .شودمی تحمیل آنان بر و تهیه شهروندان مستقیم دخالت بدون ایران در شهری هایطرح

 یهاسازمان و اندبیگانه عمرانی یهاهبرنام زمینه در پرسیهمه فرایند با هاشهرداری و دولت
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 ریزیبرنامه دتوانمی شهروندی حقوق تقویت راستای در قانونگذار .نیستند عالف چندان نهادمردم

 اندیشمندان نماید. رویجت را «گفتگو» رسمی یهاهشیو و کند بنا سالاریمردم مبانی بر را شهری

 ،ماندمی باقی مشروع ،کندمی قانع را مردمش و شنودمی که ولتید» :اندعقیده این بر بزرگ

 دست از را مشروعیتش باشد، پایدار طولانی مدت برای هرچند زورگو، و فرمانده دولت لکن

 .(8) «دهدمی

 پذیرییتمسؤول اساسی، قانون هایظرفیت شناخت نیازمند رابطه این در پردازینظریه

 قلمرو در همگانی مشارکت عموان بررسی همچنین و شهروندی مفهوم واقعی قیقتح همگانی،

 است: زیر قلمرو دو در عمرانی یهاهبرنام

 اتمی؛ هایسایت و هاآزادراه و فرودگاه احداث سدسازی، قبیل از ملی مقیاسـ 

 هایراه نمودنطبقاتی طرح و ونوریلم رو(مت) شهری قطار احداث قبیل از محلی مقیاسـ 

 شهری.

 چگونه .است عمومی وظیفه یک اساسی انونق 13 اصل موجب به زیست محیط از حفاظت

 هایطرح اجرای از زیست محیط ارانددوست رسانید؟ انجام به را همگانی وظیفه این توانمی

 اجرا محیطیزیست ایهپیوست بدون که هاتونل سدها، ،هاهرابزرگ یلقب از عمرانی بزرگ

 نگرانی ابراز ،گذارندمی منفی اثرات هوا و آب ،خاک جانوری، گیاهی، یهاهگون بر و شوندمی

 به جامعه علاقه نشانه 1932 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 00 ماده تصویب .کنندمی

 کشور عمومی عمناف از مراقبت در هاآن نقش و جایگاه یارتقا و نهادمردم یهاسازمان تقویت

 از حمایت درباره هاآن اساسنامه که نهادیمردم یهاسازمان» :داردمی مقرر ماده این است.

 طبیعی، منابع ،زیست محیط ذهنی، یا جسمی ناتوان و بیمار اشخاص زنان، نوجوانان، و اطفال

 رائمج به نسبت ندتوانمی است، شهروندی حقوق از حمایت و عمومی بهداشت فرهنگی، میراث

 شرکت دلیل اقامه جهت دادرسی مراحل تمام در و کنند جرم اعلام فوق یهاهزمین در ارتکابی

 «.نمایند اعتراض ییقضا مراجع یآرا به نسبت و

 این طرف از اداری عدالت ندیوا در مجریه قوه قانونی غیر مصوبات ابطال درخواست طرح

 وجود مستلزم ساختمانی و عمرانی یاتعمل توقف درخواست لیکن ،است پذیرامکان هاسازمان

 پروانه ابطال بر مبنی شهر مدافع وکلای ادعای ،وصف این با است. مطروحه دعوی در نفع

 آلودگی و ترافیک ایجاد ،افزایی جمعیت سبب آن فعالیت که تجاری بزرگ مجتمع یک ساخت
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 مردم آیا .گیردمی شکل شهری هایطرح اساس بر شهر بود. نخواهد مسموع ،شودمی شهر در

 ؟دارند مشارکت شهرسازی، اسناد ترینمهم عنوان به ،هاطرح این تهیه در

 یامنطقه ،ایناحیه محلی، عمران و توسعه هایطرح تصویب و بررسی نحوه نامهآیین طراحان

 برای ،را ابتدایی هرچند ییهاهشیو 19۹8 مصوب کشور معماری و شهرسازی مقررات و ملی و

 نامهآیین این 23 ماده .گیردمین قرار توجه مورد عمل در که نمودند بینیپیش مردم مشارکت

 استان شورای دبیرخانه محلی، نهادهای و مردم بیشتر مشارکت جلب منظور به» :داردمی مقرر

 حسب ایناحیه و شهری جامع هایطرح مطالعات تکمیل از پس و تهیه حین در است موظف

 را مربوط شهرستان شوراهای و فرمانداران یا و شهرداری و شهر یشورا و مردم نظرات مورد،

 «دهد. قرار کارشناسی موردبررسی و اخذ

 مخالف خودمحوری اندیشه نوع هر هب اسلام نیست. مشورت جز چیزی سالاریمردم

 زندگی کیفیت بر و شودمی گرفته هاآن نام هب که تصمیماتی در مجازند شهروندان .(3)است

 از برخی در ،اساس این بر محلی، سالاریمردم هنظری .نمایند مشارکت ،گذاردمی اثر هاآن

 انشهروند به و مطرح شهری مدیریت و شهرسازی قلمرو در فرانسه همچون پیشرفته کشورهای

 .شودمی داده ساختمان( پروانه) شهری فضای الاشغ قانونی غیر مجوزهای به اعتراض امکان

 توسط که تحقیق رسکمی طریق از عمرانی و شهری هایطرح تهیه فرایند در همچنین آنان

 .(13)کنندمی عقیده اظهار ،شودمی معرفی فرمانداران به و تعیین اداری دادگاه

 مناسب مسکن بر قح ـ3

 نمود. محسوب بشر بنیادین و اساسی حقوق از توانمی را سرپناه از یمندبهره و مسکن حق

 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی حقوقی میثاق 11 ماده و بشر وقحق اعلامیه 21 ماده موجب به

 از یمندبهره حق ،91 اصل در نیز، ایران اساسی قانون .شناخته شده است رسمیت به حق این

 پرسش ،ینیشهرنش حقوق گفتمان در .داندمی ایرانی خانواده و فرد هر حق را مناسب مسکن

 پردازانهینظر (11) دانست؟ حق کی را ناسبم مسکن باید آیا :شودمی مطرح زیر پراهمیت

 ردیف در را آن خواهندیم و بدانند حق را مناسب مسکن خواهندینم ینیشهرنش حقوق دیجد

 مسکن بودنمناسب دارند حق و کنندیم یحکمران خود بر خود که بدانند یشهروندان تعهدات

 نیا یفایاست لگرانیتحل برخی .(12) بسازند یانسان هاراد بر یمبتن و یانسان یکنش در را خود

 انددانسته مجدد یاجبار یهتخل و تیمالک عدم باطل هچرخ به واردشدن را دولت توسط حق
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 ،باشد ینیشهرنش حق ای شهر بر حق از بحث یوقت که اندکرده انیب زین گرید یگروه و (19)

 از یحداقل به تنبسدل و کار یاصل هبدن کردنفراموش مناسب مسکن بر حق از گفتنسخن

 (.1۴) است فایاست قابل حقوق

 نیا کرد. جستجو مختلف یهاهدگاید در را مناسب مسکن بر حق تیرعا الزامات دیبا اکنون

 فراهم جهت در یمدن تیفعال دنبال به که اندشده طرح ییهاجنبش یسو از اغلب هاهدگاید

 که است یامسأله خود الزامات نیا یاحصا اما ،اندبوده شهروندان یبرا مناسب مسکن ساختن

 هند در مسکن حق یبرا مبارزه جنبش مثال یبرا است. شده پرداخته آن به مختلف یانحا به

 که است یحال در نیا .(11) است کرده یمعرف مناسب مسکن یبرا ینیع اریمع 2۴ صراحت به

 تیاهم یینها لیتحل در آنچه است. شده طرح یکل یعبارات در تنها حق نیا گرید یموارد در

 .است رانیا درون در مسأله نیا طرح یحقوق شکل ،دارد

 هر حق را متناسب مسکن بر حق از یمندبهره ران،یا یاساس قانون 91 اصل در قانونگذار

 حق از افراد یمندبهره شرطپیش عنوان به بودنیرانیا وصف است. دانسته رانیا هخانواد و فرد

 ییالگو حق نیا صیتخص و ییشناسا در یرانیا قانونگذار که است نآ از یحاک مناسب مسکن بر

 در تیتابع اریمع اعمال است. نموده اتخاذ را محور(تی)تابع یشهروند حقوق نظام بر یمبتن

 دو انیم یاعمده زیتما با ما تا شده سبب رانیا در حق نیا از گانگانیب یبرخوردار تیوضع

 م.یشو مواجه ایرانی غیر و یرانیا اعاتب یعنی ،رانیا ساکنان از گروه

 اصول و ضوابط اعمال هم و فرسوده یهابافت یبهساز هم یعنی ،مورد دو هر در هرچند

 طیشرا رییتغ به متعهد یخصوص بخش یحت و یدولت ینهادها دولت، مسکن، ساخت یمهندس

 به مسأله نیا به یانریا قانونگذار اما ،باشندمی مناسب یسرپناه به آن لیبدت و افراد سکونتگاه

 «مناسب» پسوند با مسکن بر حق المللبین حقوق نظام در که حالی در نگرد،ینم حق عنوان

 از یبرخوردار یبرا افراد حق بر المللیبین اسناد که یدیتأک است؛ گرفته قرار ییشناسا مورد

 مسکن بر حق هب ینگرش نیچن رامونیپ که یتعهدات و یانسان کرامت و شأن با متناسب یمسکن

 تعهدات که روست این از .ستین برخوردار یگاهیجا از یرانیا قانونگذار نگاه در رد،یگیم شکل

 محدود مسکن از یبرخوردار در افراد حق به تنها مسکن هدرزمین رانیا یحقوق نظام در دولت

 به رانیا یحقوق نظام در مناسب مسکن نیتأم و نیتضم ف،یتعر هزمین در ینیقوان و گرددیم

 خورد.ینم چشم
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 سالم زیستگاه بر حق

 از اعظمی بخش گذشته قرن چهار طی در است. بوده دوگانه طبیعت با انسان رفتار

 حریم به هاشهر .اندشده یلتبد کشاورزی هایزمین به یا تخریب سرپناه ایجاد برای هاجنگل

 زمین با ،نگاه این از انسان، .ندازده هم بر را زیست محیط توازن و تجاوز هاهرودخان و دریاها

 برای ایگسترده هایکوشش زیست محیط دوستدار یهاسازمان ،مقابل در است. نبوده مهربان

 تصمیماتی از آگاهی نیازمند یستاکولوژ شهروند .اندداده صورت سبز شهر و آبی آسمان حفظ

 زیست محیط بر یمعنادار طور به و شودمی گرفته محلی و ملی توسعه و عمران نامه ب که است

 از کاریپنهان و یسالارمردم یهاهنشان از اطلاعات به آزاد دسترسی و انتشار .گذارندیم اثر

 است. خودمحور یهاحکومت هاییژگیو

 محیطییستز اطلاعات به دسترسی و آموزش حقـ ۱

 عت،یطب اب یدوست فرهنگِ جادیا جهت لازم ریتداب جادیا به موظف دولت حق نیا موجب به

 هیکل در دیبا یسازفرهنگ و آموزش نیا .هست ،پاک یهایتکنولوژ از استفاده و آن از حفاظت

 صورت عموم( یبرا )آموزش یرسم ریغ و (یدانشگاه و یا)مدرسه یرسم آموزش از اعم سطوح

 (.10) ردیگ

 فیوظا از یکی زین 1919 مصوب زیست محیط یبهساز و حفاظت قانون 0 ماده «د» بند

 تیهدا و ریتنو منظور به یآموزش یهاهبرنام یاجرا و میتنظ» را زیست محیط حفاظت سازمان

 برنامه 0۴ ماده «الف» بند داند.یم «زیست محیط یبهساز و حفظ ینهزم در یعموم افکار

 را زیست محیط حفاظت سازمان زین توسعه پنجم برنامه 183 ماده «الف» بند و توسعه چهارم

 به داریپا توسعه به یابیدست و یعموم یهایآگاه یارتقا یراستا در» که تاس کرده مکلف

 پنجم برنامه یابتدا از دارتیاولو و اثرگذار یهاهگرو بر دیتأک با و زیست محیط حفظ منظور

 شنهادیپ به را ییاجرا نامهنییآ «رانیا یاسلام یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه

 نامهنییآ راستا نیهم در برساند. رانیوز أتیه بیتصو به زیست حیطم حفاظت یعال یشورا

 ماده مطابق که دیرس بیتصو به 1981 یرماهت 28 در توسعه چهارم برنامه 0۴ ماده «الف» بند

 موضوعات واردکردن چارچوب )در یرسم آموزش بخش 2 شامل ،زیست محیط آموزش آن یک

 )شامل یرسم ریغ آموزش و (یلیتحص مختلف مقاطع یهاهبرنام در یستیز طیمح مختلف

 ریز که ندیفرآ نیا در ریدرگ ینهادها تیجامع .شودمی (یاجتماع مختلف یهاهگرو آموزش
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 یژهو به ،سازد محقق را شهروندان حیصح آموزش دتوانمی کنند،یم تیفعال یاژهیو کارگروه نظر

 یهاهرسان ربط،یذ یهاهدستگا هیکل »... توسعه، پنجم برنامه 183 ماده «الف» بند مطابق کهاین

 افتیدر بدون یآموزش یهاهبرنام یاجرا به ملزم رانیا یاسلام یجمهور یمایس و صدا و یدولت

 «.باشندیم یقانونماده نیا موضوع وجه

 جامعه یک دیگر یهاهمؤلف از اطلاعات به آزاد دسترسی و انتشار حق آموزش، حق بر افزون

 یجهان هیاعلام 13 ماده در «انیب یآزاد» .ندیآیم شمار به بیان آزادی مصادیق از و سالارمردم

 ییاروپا ونیکنوانس 13 ماده و یاسیس و یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم 13 ماده ،بشر حقوق

 حال نیع در است. اطلاعات تبادل یآزاد ان،یب یآزاد صور از یکی است. شده انیب بشر، حقوق

 اطلاعات. افتیدر یآزاد شامل هم و است اطلاعات انتشار یآزاد شامل هم عاتاطلا تبادل یآزاد

 است. یطیمحستیز مسائل به مربوط اطلاعات افتیدر ز،ین حق نیا موارد و قیمصاد از یکی

 یمرتبط فعل مورد در یآگاه گونه هر از است عبارت ،یستیز طیمح اطلاعات به یدسترس حق

 حوزه در یادیز یهاتلاش باشد. داشته دنبال به جامعه یراب یعموم یعمل و ینظر عواقب که

 یامقرره فقدان رغمیعل رد.یبگ قرار ییشناسا مورد حق از وجه نیا تا گرفته صورت اروپا حقوق

 یستیز طیمح اطلاعات به یدسترس حق آن تبع به و سالم زیست محیط بودندارا حق درباره

 اندنموده کوشش بشر، حقوق ییاروپا وانید و ونیسیکم نهاد دو بشر، حقوق ییاروپا معاهده در

 ندینما ییشناسا بشر حقوق ییاروپا معاهده مواد در را آن ،«ایپو ریتفس» اصل از استفاده با که

(1۹). 

 عمومی آگاهی حق بازتاب 1988 مصوب ایران در اطلاعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون

 گسترده و مستقیم طور به شهری یهاطرح .شودمی فتهگر مردم نامه ب که است تصمیماتی از

 آگاهی شیوه دو به قانون این طراحان .کنندمی فراهم را زیست محیط بر اثرگذاری زمینه

 کردند: تضمین را شهرسازی ضوابط و اسناد از شهروندان

 شهرداری؛ جانب از اطلاعات انتشار تکلیفـ 

 دان.شهرون جانب از شهرسازی اسناد آگاهی حقـ 

 انتشار قانون موضوع اطلاعات اندمکلف عمومی مؤسسات ،گفتهپیش قانون 1 ماده موجب به

 قرار مردم دسترسی در تبعیض بدون و ممکن زمان حداقل در را اطلاعات به آزاد دسترسی و

 1 ماده و 1939 مصوب فوق قانون اجرایی نامهنییآ 1 ماده «ح» بند موجب به شهرداری .دهند
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 شمار به قرار قانون مشمول مؤسسات جمله از 1980 مصوب کشوری خدمات یریتمد قانون

 متضمن که اطلاعاتی اطلاعات، به آزاد دسترسی و انتشار قانون 1 ماده تبصره اساس بر .دیآیم

 و عمومی اعلان و انتشار طریق از موجود قانونی موارد بر علاوه باید ،است مردم برای تکلیف و حق

 و اشغال سطح تراکم، کاربری، همچون اطلاعاتی .برسد مردم آگاهی به انیهمگ یهاهرسان

 .کرد جلوگیری آن انتشار از توانمین و دارند قرار عمومی اطلاعات فهرست در عوارض

 قرار فرانسه حقوقی نظام توجه مورد شهرسازی و شهر قلمرو در اطلاعات به دسترسی حق

 شهر، انجمن جلساتصورت از دارد حق L 20-2121 ماده موجب به شخصی هر است. گرفته

 1308 ژانویه 1۹ قانون نماید. منتشر را هاآن یا و آگاه شهرداری تصمیمات و هاحساب بودجه،

 کمیسیون .دهدمی قرار تأیید مورد را متقاضی به آن ابلاغ و اداری اسناد بودنانتشارقابل اصل

 پرونده از اطلاع 2330 ژوئن 23 جلسه در قانون، همین موجب به اداری، اسناد به دسترسی

 مورخ نظریه طی مرجع این نمود. اعلام بلامانع را آن به مربوط هایدرخواست و ساختمانی

 پرونده در موجود یهاهنقش و تفکیک مجوزهای جملهمن شهرسازی اسناد مجموع 0/12/233۹

 اداره که کندمی یادآوری کمیسیون .ندینمایم مطالبه را آن که است کسانی به ابلاغ قابل

 پاسخ درخواست دریافت تاریخ از متقاضیان درخواست به ماه کی ظرف است ملزم مربوطه

 .(18)دهد

 شهروندان یدادخواه حق و یطیمحستیز مقررات نقض یاجرا ضمانت ـ2

 وجود ،یگرید حق هر مانند سالم، زیست محیط بر حق نیتضم یاساس طیشرا از یکی

 یبرا خود، نیقوان در دور یهاهگذشت از کشورها است. حق آن تحقق یبرا یکاف ییاجرا ضمانت

 ،1۴ قرن در چنانکه .اندکرده اعلام و تعیین را ییفرهایک یطیمحستیز مقررات از متخلفان

 لیدل به را لندن شهر یاهال از یکی یشهر یهوا یآلودگ با مبارزه یراستا در سیانگل دولت

 .(13) کرد اعدام سنگزغال سوزاندن قیطر از فراوان دود جادیا

 به را متخلفان ییجزا بیتعق ا،یتانیبر در زیست محیط به مربوط مقررات نقض زین امروزه

 قانون» مثال عنوان به .شودمی لیتحم هاآن به ینیسنگ کیفرهای گاهی و داشت خواهد دنبال

 ،213 ماده در 1333 مصوب «(Town and Country Planning Act) روستا و شهر یطراح

 است. کرده مقرر را پوند هزار 23 تا نیسنگ مجازات درختان، قطع یبرا
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 مقررات از متخلفان یبرا یفریک یهامجازات یبرخ یحاو زین رانیا یاسلام مجازات قانون

 1 ماده موضوع درختان کس هر» که داردیم انیب 080 ماده نمونه یبرا است. یستیز طیمح

 رفتننیب از موجبات ای قطع مذکور قانون برخلاف و عامدا  و عالما  را سبز یفضا گسترش قانون

 تا ماه شش از یریتعز حبس به مورد حسب وارده، خسارت جبران بر علاوه آورد، فراهم را هاآن

 اعتقاد به «شد. خواهد محکوم الیر ونیلیم جدهیه تا ونیلیم سه از ینقد یجزا ای و سال سه

 ماده رایز است، ارتکاب قابل زین درخت مالک توسط ماده نیا موضوع جرم حقوقدانان، از یبرخ

 ماده در هم لیدل نیهم به اموال؛ هیعل یجرم نه و است یعموم شیآسا هیعل جرم کی 080

 با جرم کی عنوان به (081 و 08۴ مواد موضوع جرائم برخلاف) ماده نیا موضوع جرم به ۹2۹

 .(23) است نشده یااشاره گذشتقابل و یخصوص تیماه

 سال 11 تا کیفر آب، یآلودگ مانند یطیمحستیز تخلفات از یبرخ برای ز،ین کایآمر در

 نیترشرفتهیپ جزء کایآمر متحده الاتیا در زیست محیط حقوق است. شده ینیبشیپ حبس

 یطیحمستیز نیقوان کشور نیا در .شودمی قلمداد حوزه نیا در ایدن سراسر در یحقوق یهانظام

 کرده اعطا شهروندان به را زیست محیط مقررات خصوص در دعوا اقامه حق ،یروزافزون طور به

 اجازه شهروندان به که کرد اشاره (131 )بخش زیتم یهاآب قانون به توانمی نمونه یبرا است.

 .(21) ندینما یمشخص موارد در یمدن یدعوا کی اقامه به اقدام دهدمی

 ییقضا یریگیپ در نیقوان نقص نیست. کامل و مطلوب نهیزم نیا در رانیا یحقوق نظام

 یهاچالش از یکی یدولت ینهادها یسو از گرفتهصورت تخلفات ژهیو به یطیمحستیز تخلفات

 حفاظت سازمان اگرچه ،گرید عبارت به .شودمی محسوب زیست محیط از حفاظت هنیزم در همم

 اقدام ،پردازندیم زیست محیط بیتخر ای یآلودگ هب که یکسان و نیمتخلف هیعل ست،یز طیمح

 سازمان نیا و بوده یخصوص یحقوق ای یقیحق اشخاص به محدود عمل در نقش نیا اما ،کندیم

 برخوردار یدولت لاتیتشک و نهادها در یطیمحستیز ضوابط یاجرا بر نظارت مؤثر یابزارها از

 و جادیا یاساس عوامل از یکی ،یدولت یهاهدستگا ندهیآلا هینقل لیوسا مثال یبرا باشد.ینم

 با است. یصوت یآلودگ یحت و هوا تیفیک رساندنیبحران حد به و تهران یهوا یآلودگ شیافزا

 موانع با برخورد در شیخو یهااستیس اعمال در نشده موفق تاکنون سازمان صه،ینق نیا وجود

 گرید مهم اریبس نکته کند. بیتعق قا یدق را زیست محیط حفظ تیمسؤول و فهیوظ ،یدولت

 ییمبنا خود یخود به شهروندان، یطیمحستیز حقوق از تخلف ران،یا ییقضا نظام در ،کهاین
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 عنوان به دتوانمین خسارت نیا کهاین حداقل ،شودمین یتلق ییقضا محاکم در دعوا طرح یبرا

 یمدن تیمسؤول به وطمرب نیعناو پرتو در دیبا بلکه گردد، بیتعق «زیست محیط از تخلف»

 .(22) گردد مطالبه و اقامه

 ،1993 مصوب «یمدن تیمسؤول قانون» 1 ماده ازجمله یمدن تیمسؤول عام قواعد مطابق

 ای یآزاد ای مال ای یسلامت ای جان به یاطیاحتیب جهینت در ای یقانون مجوز بدون کس هر»

 ،دهیگرد جادیا افراد یبرا ونقان موجب به که یگرید حق هر به ای یتجارت شهرت ای تیثیح

 یناش خسارت جبران مسؤول شود، یگرید یمعنو و یماد ضرر موجب که دینما وارد یالطمه

 مقررات از متخلفان یحقوق تیمسؤول طرح قواعد، نیا مطابق نیبنابرا «باشد.یم خود عمل از

 نیا چنانچه جهینت در است. یریگیپ قابل تخلفات نیا از متضرران لهیوس به تنها ،یستیز طیمح

 یطولان و نهیپرهز بعضا  که ی)دعاو باشند، نداشته را متخلفان هیعل دعوا طرح امکان افراد

 یبرا راه نباشند، موضوع یحقوق یریگیپ به لیما لیدل هر به هم یدولت ینهادها و بود( خواهد

 یموضوع شد. خواهد سخت یادیز حدود تا یدولت ریغ ینهادها ای و شهروندان و افراد ریسا ورود

 باز مزبور تخلفات ادامه در را شهروندان یطیمحستیز حقوق از متخلفان دست دتوانمی که

 بگذارد.

 Public) عموم نفع به یدادخواه» یتئور طرح با مشکلی چنین هند، ییقضا نظام در

Interest Litigation)» یوقحق و یقیحق از اعم شخص هر هیرو نیا مطابق است. شده مرتفع 

 کند، اقدام یدادگستر در تیشکا طرح به ،زیست محیط بیتخر از یریجلوگ یبرا دتوانمی

 نقش که شده باعث امر نیهم نباشد. یاصل نیمتضرر جزء یخصوص یشاک عنوان به خود گرچه

 نیا گرید تیمز کند. دایپ ییوالا تیاهم زیست محیط از حفاظت در یحقوق و یقیحق اشخاص

 زیست محیط یآلودگ با مبارزه امر در را یدولت ینهادها یکارکم دتوانمی که است نیا روش

 .(29) دینما جبران

 طرح بر ناظر یعموم قواعد به توجه با است. نکرده سازیرویه زمینه این در قضایی نظام

 سمت و نفع وجود ،یحقوق یدعاو طرح یاصل طیشرا جمله از ،یدادگستر محاکم در یدعاو

 ،19۹3 مصوب «یمدن امور در انقلاب و یعموم یهاهدادگا یدادرس نییآ ونقان» 2 ماده است.

 را دعوا به یدگیرس فعنیذ اشخاص ای شخص» که داندیم نیا را هاهدادگا یدگیرس هیاول شرط

 عدم ای وجود احراز یبرا را یطیشرا زین یحقوق سندگانینو «باشند. نموده درخواست قانون برابر
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 به ـ2 ؛مشروع و یحقوقـ 1 :دیبا جمله از نفع کهاین از اندعبارت که اندداشته انیب نفع وجود

 یبرا نیبنابرا (.2۴) باشد میمستق و یشخص ،کهاین ترمهم همه از و ـ9 ؛یباق و آمده وجود

 ،یطیمحستیز یآلودگ از که بپردازند نهیزم نیا در دعوا اقامه به ندتوانمی یکسان تنها نمونه

 در یطیمحستیز یآلودگ چنانچه مثال یبرا باشند. شده متضرر م،یمستق طور به و شخصا 

 مطالبه و یحقوق یدعوا اقامه به ندتوانمین کشور شمال یاهال دهد، یرو هرمزگان استان

 جادشدهیا یطیمحستیز یآلودگ از کنند ثابت کهاین مگر بپردازند، متضرر هیعل خسارت جبران

 خواهد مواجه یجد مشکلات با آن اثبات که یامر .انددهید بیآس یشخص و میمستق طور به

 شد.

 از یبعض در است. حوزه نیا مشکلات گرید از هاهنیزم یبرخ در آورالزام یقانون متن فقدان

 مثال یبرا است. دهینرس بیتصو به یقانون اصلا  کهاین ای ندارد وجود یمناسب قانون ای ،هاهحوز

 در که دارد وجود قانون کی تنها اشعه بارانیز آثار و ویواکتیراد یهایآلودگ با مقابله نهیزم در

 در روز به روز آن بارانیز اثرات و اشعه کاربرد که یحال در است. دهیرس بیتصو به 1908 سال

 در ینیقوان زین یاتم یهاهزبال دفع از یناش یهایآلودگ خصوص در ابد.ییم شیافزا بشر یزندگ

 ادی یصوت یهایآلودگ با مبارزه امر در یفریک نیقوان خلأ از توانمی نیهمچن .ندارد وجود رانیا

 .(21) کرد

 شهروندان، یستیز طیمح حقوق ناقضان تیمسؤول مورد در گرید یاساس و مهم نکات از یکی

 مقررات از متخلفان «مطلق تیمسؤول» اصل رشیپذ در کشورها محاکم گسترش به رو لیتما

 اصل ،1381 سال در یاپرونده در هند، کشور یهاهدادگا جمله زا است. یطیمحزیست

 محیط یآلودگ موجب تشیفعال که یکس اصل، نیا طبق رفتند.یپذ را «مطلق تیمسؤول»

 که قتیحق نیا و ردیبگ عهده بر را یمال و یجان خسارات هیکل جبران دیبا است، شده زیست

 در او از یاهمال و داده انجام را یاحادثه نینچ وقوع از یریجلوگ یبرا لازم اقدامات تمام یو

 (.20) شودمین محسوب وارده، خسارت ختاردپ عدم در یموجه دفاع بوده، نزده سر باره نیا

 به یازین معمولا  ،زیست محیط حقوق ناقضان تیمسؤول احراز یبرا زین انگلستان نیقوان در

 شود، اقعو یتخلف که است ممکن زین کشور نیا در نیبنابرا ندارد. وجود مجرمانه قصد اثبات

 یمبتن تیمسؤول یجا به مطلق تیمسؤول رشیپذ .(2۹) باشد مقصر واقعا   مرتکب کهاین بدون

 رشیپذ .(28) است شده شنهادیپ ،133۹ سپتامبر مصوب استراسبورگ نامهقطع در ر،یتقص بر
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 قواعد از متخلفان ریتقص اثبات نیسنگ فهیوظ از را شهروندان دتوانمی مطلق تیمسؤول اصل

 بخشد. ییرها ،یستیز طیمح

 کشورمان، هییقضا قوه متأسفانه که دهدمی نشان ران،یا ییقضا سابقه به ینگاه هرحال به

 یهاهدغدغ نیتربزرگ از امروزه که نهیزم نیا در قبول قابل نقش یفایا به است نتوانسته تاکنون

 نص تیرعا یجا به که دارد لیتما ییقضا هیرو رد،موا یبرخ در یحت ابد.ی قیتوف ،است یبشر

 بوده آن امر تحت ،کنندهآلوده که هیمجر قوه از دفاع به ،زیست محیط از حفاظت در قانون

 محل رییتغ ای زیست محیط یآلودگ از کنندهیریجلوگ ستمیس نصب که هیتوج نیا با و برخاسته

 باعث کارخانه یلیتعط ای است دولت توان زا خارج که دارد ازین یهنگفت یمال منبع به کارگاه

 منع قرار عنهیمشتک یبرا آورد، خواهد بار به دولت یبرا را یمشکلات و شودمی کارگران یکاریب

 در اندوآبیم قند کارخانه از یناش یآلودگ یدعوا به توانمی نمونه یبرا کنند. صادر بیتعق

 عنهیمشتک یبرا بیتعق منع قرار صدور به منجر لیتحل نیهم با که کرد اشاره 1901 خیتار

 محیط بیتخر از یریجلوگ در ریتأخ باعث که است یمشکلات گرید از زین یدادرس اطاله شد.

 از یناش یآلودگ پرونده مانند زیست محیط یآلودگ به مربوط یهاهپروند یبرخ .شودمی زیست

 منطقه در روین یسازیباتر کارخانه و جاجرود رودخانه شدنآلوده و نیپارچ ییایمیش عیصنا

 .(23) برد زمان دهه 2 از شیب تهران، پاسداران

 13 ماده و یاسلام مجازات قانون 033 ماده 1 تبصره وفق که گونههمان است ذکر به لازم

 آب، کردنآلوده و زیست محیط بیتخر به مربوط جرائم به یدگیرس آب، عادلانه عیتوز قانون

 یازیامت نیچن دیبا زین زیست محیط یآلودگ موارد گرید در ،شدهمقرر نوبت از خارج و یفور

 زین و شد اشاره که یموارد از ریغ در امر، نیبد یفیتکل محاکم حاضر، حال در رایز ،شود وضع

 صاحبان اعتراض به یدگیرس در زیست محیط یبهساز و حفاظت قانون 11 ماده موضوع

 ،اندبازمانده تیفعال از زیست محیط حفاظت مانساز دستور به که ییهاهکارخان ای هاهکارگا

 مجوز را آب عادلانه عیتوز قانون 13 ماده مفاد ،یحقوق سندگانینو از یبرخ گرچه ،ندارند

 سییر 38/12/19۹8 بخشنامه اما ،دانندینم آب کردنآلوده به مربوط یدعاو در یفور یدادرس

 آب و یعموم یهاآب کردنآلوده به طمربو یدعاو به نوبت از خارج یدگیرس در هییقضا قوه

 .(91و ) (93) دارد صراحت مردم، شرب
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 شهرسازی مقررات از تخلف پیامد ترافیک و هوا یآلودگ ـ3

 محروم پاک هوای تنفس حق از ارانجاند و تهدید هوا شدید آلودگی سبب به عمومی سلامت

 معرفی اصلی عامل را وهاخودر همچون جانیب عوامل فروشیتراکم اندرکاراندست .شوندمی

 افزاییجمعیت گسترده، هایکاربری تغییر آیا که گذارندمی پاسخیب را پرسش این و کنندمی

 مقررات کردنپایمال و نقلیه وسایل افزایش با که شهرسازی ضوابط گرفتننادیده و شهری مازاد

 نادرست مدیریت از نباید آیا آید؟نمی شمار به اصلی عامل ،دارد ازمهمل شهرسازی آورالزام

 ذهن کردند؟ تبدیل سمی گازهای رگبز هایاطاق به را شهرها که آورد میان به سخن کسانی

 .پرسدیم آلوده هایدست از و رودیم علت پی در جستجوگر

 نتیجه بلکه ،نیست سرنوشت و اتفاق از ناشی آلوده هوای در مرگ که است آن واقعیت

 متمدن کشور در ضابطهیب شهرهای ایجاد و شهرسازی مقررات و قوانین از گسترده انحرافات

 نماد و انسان فکری بلوغ نشانه شهرها .اندیخیتار دیرینه همراه دو شهر و قانون است. ایران

 در ریشه ایران در نشینیشهر هستند. هاانسان یکجانشینی دوران آغاز و بردباری فرهنگ رشد

 نسل .کنندمی افتخار آن به جهانیان که بودند یهاهزیستگا خالق ایرانیان دارد. تاریخ اعماق

 سخن نیاکانشان آثار از سربلندی با نیز آیندگان آیا است. تاریخ ساختن حال در نیز حاضر

 گفت؟ خواهند

 و قانونی الزامات به آنان پایبندی و دانا مدیران یزیربرنامه و تدبیر محصول مترقی شهرهای

 شهرهایی نینچ در شهرداری است. عمرانی و عمومی یهاهبرنام در شهروندان فعال مشارکت

 ضوابط ستد و داد نماید. عرضه فروش برای کالایی سان به را شهر قانون تا نیست اقتصادی بنگاه

 چنین یجهنت در است. تمدن از دور رفتاری ساختمان پروانه و کاربری تراکم، همچون شهرسازی

 امکانات .شوندمی تبدیل هویتیب هایساختمان از انبوهی به ما میهن یشهرها اقداماتی،

 یادشنه فروشیتراکم نیستند. شهری جمعیت انبوه پاسخگوی عمومی فضاهای و معابر شهری،

 به شوم پدیده این بود. خواهد یرناپذجبران آن از ناشی هایزیان و است شهرسازی قلب بر

 جامعه در نابرابری و فساد بزهکاری، ترشگس موجب و انجامدیم شهرسازی نظام فروپاشی

 .شودمی

 پایتخت پیشین شهردار اتهامات به رسیدگی جریان در شهرسازی مقررات از انحراف موضوع

 نامه به رهصاد یرأ مقدمه در دادگاه قاضی گرفت. قرار توجه مورد 19۹3 دهه در یکرباسچ آقای
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 رهبری معظم مقام به خطاب 91/1/19۹0 مورخ ۹0/م/183 شماره به شهرسازی و مسکن وزیر

 فروشیتراکم فاجعه با رابطه در تاریخی سند یک عنوان به را آن توانمی که کندمی اشاره

 به تخلیه امکان عدم ،بلندمرتبه یهاساختمان ناپایداری از نامه این در (.92) کرد محسوب

 و اندازییهسا همچون رعیش و ارتفاقی حقوق از تمحرومی ،خطر هنگام به هاآن سریع و موقع

 آمده میان به سخن فروشیتراکم یرتأث و شهری معابر ازدحام یکدیگر، بر هاساختمان اشرافیت

 و نکرد محکوم فروشیتراکم اتهام به را جرم یشرکا سایر و شهردار ،با این وجود دادگاه، است.

 یافت. استمرار مذموم پدیده این برابر در منعطف رویکرد

 نگرآینده و دوستانسان سیاستمداران نگاه از فروشی ضابطه برابر در شهرها هریظا توسعه

 علی آقای وزارت دوران در ،19۹0 ورماهیشهر در شهرسازی و مسکن وزارت است. نمانده دور

 سطح در سازبرج دستگاه 133 حدود پرونده علیه خود شکایت گرفتنپس به اقدام زادهیعبدالعل

 مسکن، وزیر از سؤال طرح از پس ادب ندسمه مرحوم سنندج فقید مایندهن .نمود تهران شهر

 خصوصی حریم نقض تهران، جامع طرح به توجهیبی شی،فروتراکم با رابطه در را پرشوری نطق

 ،اندنکرده مطالعه مسکن( وزیر) ایشان که تهران جامع طرح در ...» داشت: بیان هابرج موقعیت و

 در و نزدیکی در د.بکنی را فنی اصول رعایت که است شده گفته و شارها هاگسل به راجع موکدأ

 برج دارند ،هستند بادآورده سود دنبال و پول محتاج که هاییآدم همان ها،گسل همان کنار

 بالا طبقات در اگر هانیا کنند. زندگی هابرج این در باید ما خواهران و برادران فردا ،سازندیم

 جواب فردا بمیرند، و بسوزند ما چشم جلوی و شوند زندانی ،است نشده یترعا ایمنی نکات که

 با خواست کس هر ندارند. ایمنی اصلا   هابرج این اتفاق به قریب اکثر بود؟ خواهد چه خدا به ما

 (.99) «میدهیم نشان او به بیاید من

 بدعت این اراناندرکدست .شودمین محسوب شهرهاکلان برای پرسودی معامله فروشیتراکم

 ظاهری توسعه برای را شیوه ترینمخرب ،نمودند باردار نامشروع شیوه به را هاشهر که خطرناک

 چنین .اندیرفتهنپذ را خود اشتباه و نکرده یعذرخواه مردم از کنونتا آنان، گرفتند. پیش در

 و مجرم زنی کیفری جهت از بلکه ،شوندمی محسوب متخلف اداری جنبه از تنهانه مدیرانی

 .باشندیم مجازات سزاوار

 و شهردار میان توافق گونه هر که باورند این بر ایران حقوق برجسته استادان از برخی

 برابر در ساختمانی( تراکم فروش) ساختمان ارتفاع یشافزا بر ساختمانی پروانه صدور متقاضی
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 هر دریافت و توافق این نیز کیفری جهت از است. اعتباریب و قانونی یرغ وجهی گونه هر دریافت

 مجازات تشدید قانون 9 ماده مشمول و شودمی شمرده ارتشا بزه شهردار سوی از وجهی گونه

 و نیمستخدم از کی هر» :داردیم مقرر ماده این .(9۴) است 190۹ مصوب ارتشا مرتکبین

 یکل طور به و یانقلاب ینهادها ای هایشهردار ای شوراها ای یادار و ییقضا از اعم یدولت نیمأمور

 به وابسته یدولت هایسازمان ای یدولت یهاشرکت ای مسلح یروهاین نیهمچن و گانهسه یقوا

 ندادنانجام ای دادنانجام یبرا یرسم ریغ ای یرسم خواه یعموم خدمات به نیمأمور ای و دولت

 یمال میتسل ای وجه تپرداخ سند ای مال ای وجه ،باشدمی مزبور هایسازمان به مربوط که یامر

 مربوط مذکور امر کهاین از اعم ،است یمرتش حکم در ،دینما قبول میمستق ریغ ای ما یمستق را

 هاآن فیوظا به مربوط مذکور امر کهاین از اعم ،است یمرتش حکم در ،دینما قبول فیوظا به

 عدم ای انجام در کهآن ای و باشد نبوده ای بوده فهیوظ و تیحقان طبق بر آن انجام و نداده ای بوده

 «. ...شودمی مجازات ریز بیترت به باشد نبوده ای بوده مؤثر آن انجام

 و مطالعه قابل نیز فقهی منظر از آلودگی قربانیان برابر در رداریشه و دولت یتمسؤول

 زا ناشی آلوده هوای در قتل .(المسلم امرء دم لایبطل) رودینم هدر مسلمان خون است. بررسی

 همانند قهریه حوادث از ناشی مرگ احکام و نهاد آن بر سرنوشت نام توانمین و نیست اتفاق

 ساخت. جاری آن بر را سیل و زلزله ،انطوف

 حیات حق قبیل از جامعه افراد اساسی و بنیادین حقوق ینتأم حکومت تشکیل از هدف

 و اشاره آن به ساسیا قانون که است حقوقی جمله از نیز سالم زیست محیط بر حق است.

 نادرست سیستم .اندکرده بینییشپ آن ینتأم برای را عمومی اشخاص وظایف عادی قوانین

 فراهم را آلودگی زمینه شهرسازی ضوابط از گسترده و یافتهسازمان تخلفات و یزیربرنامه

 مشروع قدرت اعمال در و نداده انجام یدرست به را خود وظیفه واقع در حکومت، است. ساخته

 است. نموده کوتاهی شکنانقانون با مقابله برای

 2/133/1101 شماره پیشنهاد به بنا 13/2/1982 مورخ جلسه در نمونه، عنوان به وزیران هیأت

 قانون هشتم و سی و صدیک اصل استناد به و شهرسازی و مسکن وزارت 11/۴/1981 مورخ

 شهری مجموعه طرح اهداف تحقق روطش و مشخصات ،کلیات ،ایران اسلامی جمهوری یاساس

 ساختمانی تراکم اریواگذ نحوه خصوص در یاستگذاریس» :نمود یبتصو یرز شرح به ار تهران

 و هاهبرنام کلیه در تهران شهر محدوده برای یتجمع نفر میلیون 01/۹ مصوب سقف رعایت با
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 ۴ منطقه شرق اراضی و 22 و 21 مناطق در مسکونی توسعه توقف و شهری توسعه هایطرح

 در فراملی و ملی ،ایمنطقه مقیاس کاربردهای به مذکور اراضی تخصیص و تهران شهرداری

 ».تفصیلی و جامع هایطرح چارچوب

 مسیر در یزیربرنامه و متوقف گفتهیشپ مناطق در مسکونی هایواحد ساخت عملیات آیا

 رو آب منابع محدودیت با هرانت شهر که یحال در و نیست مثبت پاسخ رفت؟ یشپ به قانونی

 شبکه بر ترافیکی بار افزایش و مازاد افزایییتجمع از ناشی مشکلات استقبال به ،است روه ب

 فروشانقانون چشم اشک فروشیضابطه آتش از ناشی دود .رودیم آلودگی افزایش و شهری معابر

 آورد. درخواهد نیز را

 هاهدادگا دادرسان هستند. مسؤول دگیآلو از وارده صدمات برابر در شهرداری و دولت

 از هاشهر هوای آلودگی قربانیان انوادهخ دیه و غرامت پرداخت و ینتأم جهت در دنتوانمی

 .نمایند استفاده 1932 مصوب اسلامی مجازات قانون 1۴ ماده تبصره یژهو به قانونی هاییتظرف

 در است. آن به ریوفادا و شهرسازی قوانین به رویکرد تغییر نیازمند شهر مشکلات بر غلبه

 خودکامگی از محوریقانون و شودمی مدیران تمایلات جانشین قانونگذار اراده متمدن جامعه یک

 نادرست یهاهروی یدبا ،شود زدوده هایدیپل و پذیرد پایان بسامانینا آنکه برای .گیردمی پیشی

 هادادستان و گانهسه قوای و گفت رکت را شهری مدیریت قلمرو در گسترده هاییشکنقانون و

 با سازگار آباد، پاک، امن، شهرهای شایسته ایرانیان .فراخواند رفتهدست از نظم برقراری برای را

 هستند. انسانی معیارهای با متناسب و زیست محیط

 

 گیرینتیجه

 رگرفتننظ در بدون سکونتگاه ایجاد برای سرزمین ضایف از بخشی اشغال از ناشی هایزیان

 :دارد قرار اساسی خواسته دو برابر در سانان بود. خواهد ناپذیرجبران محیطیزیست الزامات

 مناسب؛ سرپناه و مسکن به نیازـ 

 .پاک زیست محیط به نیازـ 

 بین توازن برقراری و نیاز دو این تأمین در انسانی یهاهزیستگا ترینمهم عنوان به شهرها

 دلایل از یکی شهری مدیریت و شهرسازی فرایند در شهروندان بتغی .اندنبوده موفق هاآن

 به آید.می شما به کشاورزی اراضی و زیست محیط به تجاوز و شهرداران خودمحوری عمده
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 برقرار محیطیزیست الزامات رعایت و شهروندی حقوق تقویت بین معناداری رابطه سخن دیگر

 نظریه مبنای بر آنان مشارکت افزایش و نشهرنشینا سلیقه بر بنا شهری فضای خلق است.

 .شودمی عمومی مندیرضایت و شهری زندگی کیفیت بهبود سبب محلی سالاریمردم

 آگاهی و آموزش مستلزم حق صاحب شهروند به حقبی مسؤول تبعه از افراد جایگاه ارتقای

 و رمانبریف جایه ب فرماندهی و طلبیحق عقیده ترویج و شهرنشینی الزامات از همگانی

 فراهم را همگانی دانایی زمینه اطلاعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون اگرچه ،است تفاوتیبی

 فرایند در اکنونهم ،شهروندان نقش لیکن ،آیدمی شمار به شهروندمداری سوی به مهمی گام و

 جایگاه تقویت ،اکولوژیست شهروند ایجاد نظریه ترویج .است ناچیز شهری توسعه و شهرسازی

 متخلف مدیران تعقیب و قانون حکومت برقراری برای کوشش ،نهادمردم یهاسازمان قانونی

 ساخت. خواهد فراهم را محیطیزیست الزامات با سازگار و سبز شهرهای گیریشکل زمینه
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