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Abstract  
Mountain regions are environmentally valuable, as they are home to almost 

twenty percent of the world’s population and many species of animals and 

plants. Although there is not a special criminal law concerning the protection 

of mountains, one can find three international conventions about them. 

Various international instruments have emphasized their importance. Iran is 

also a mountainous country. As mountains cover more than half of its area, 

this fact makes the protection of mountain regions one of the necessities in 

Iranian criminal and environmental law. But what are the challenges of Iranian 

laws in relation to the protection of the mountains? According to the findings 

of this research, done in descriptive-analytical method and based on 

documentary research, there is no specific protection for mountains in the 

Iranian legal system. However, there are three types of crimes against these 

regions in that system: damages to the mountain areas in environmentally 

protected lands, damages to the mountains with historical and cultural 

identity, and illegal converting of the mountainous fields. Iranian criminal law 

also faces some challenges in relation to the protection of mountains, 

including the ambiguity of the definition of the mountain, lack of detailed 

criminalization, lack of intrinsic appreciation, lack of criminal responsibility 

in mining activities, neglecting the geoparks and inattention to the special 

parts of the mountainous fields. 

Keywords: Mountain, Green Victimization, International 

Vnvironmental Law, Iranian Environmental Criminal Law. 
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 هاچالش و نمودها کوهستاني؛  هایعرصه دیدگي بزه

  احمدی  اصغر
  اصفهان،   اصفهان،  دانشگاه  شناسی جرم   و  کیفری   حقوق   رشته  ارشد  آموختهدانش

 ایران 
  

 ایران ،تهران بهشتی، شهید دانشگاه شناسیجرم  و جزا حقوق گروه استادیار    پور صبوریمهدی 

 چکيده
  دنیا  جمعیّت از پنجمیک  زیستگاه که   نحوی به  هستند، فراوانی  هایارزش  دارای زیستی محیط  منظر از هاکوه
 هنوز  زیستمحیط  المللبین  حقوق  در  گرچه  رو،  این  از.  هستند   جانوری  و   گیاهی   هایگونه  از  بسیاری  و 

 نیز  ایران.  اندکرده   تأکید  آنها  از  حفاظت  بر  بسیاری  اسناد  نرسیده،  تصویب  به  آنها  مورد  در  ایویژه  کنوانسیون
  ویژۀ  حمایت نیازمند دهند،می  تشکیل کوهستانی  مناطق را آن مساحت از نیمی از بیش که کشوری عنوان به

 آید می   پیش  که  پرسشی   خصوص،  این  در.  است  خود  طبیعی   هایپدیده  از  کیفری  حمایت  خصوص  به  حقوقی 
  در .  است  مواجه  هایی چالش  چه  با  کوهستان  از  پشتیبانی   در  ایران  زیستی محیط   کیفری  حقوق  که  است  آن

  ای کتابخانه  منابع  از  استفاده  با  و   تحلیلی   -  توصیفی   روش   با  که  پژوهش  این  های یافته  که   گفت  باید  پاسخ
  نداشته   کوهستانی  مناطق  و   هاکوه به  ایویژه  توجّه   ایران  کیفری  حقوق که  هستند  آن   از  حاکی   شده،  نگارش

 در  کوهستان تخریب بزهِ سه برابر در کوهستانی  هایعرصه  بزهدیدگی   توانمی  آن مقرّرات واکاوی با تنها و 
 را  کوهستانی   مناطق  در  غیرمجاز  تصرّفات  و   فرهنگی -تاریخی   هایکوهستان  تخریب  شده،حفاظت  مناطق

  بزهدیدگان   زمرۀ  در  که  کوهستان  از  حمایت  در  ایران  زیستی محیط   کیفری  حقوق   سان،بدین.  کرد  شناسایی 
  نبود   بزه،   گسترۀ  انگارییکسان  کوهستان،  مفهوم  در  ابهام  چون  ایچندگانه  هایچالش  با   رود می   شمار  به  سبز

 توجّهی بی   و   هاژئوپارک  به  توجّهی بی   معدنی،  هایفعّالیّت  حوزۀ  در  کیفری  مسئولیّت  نبود  ذاتی،  گذاریارزش
 .است  مواجه کوهستان خاصّ اجزای به

  کیفری   حقوق  زیست،محیط  المللبین  حقوق  سبز،  بزهدیدگی  کوهستان،  :هاواژه کليد 
  . ایران زیستیمحیط
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 مقدّمه
دنیای کنونی، محیط که  در  نحوی  به  داشته  نابسامانی  آن وضعّیت  اجزای خاصّ  و  زیست 

(  23:  1395روند )نیری و درودی،  های غنی به شمار میبومکه در زمرۀ زیست  هاکوهستان

فراوانی  دچار آسیب نمونه می  اند؛گشتههای  به گزارش صندوق جهانی طبیعت  برای  توان 

(WWFبا ع )  از   %68اشاره کرد که بر پایۀ آن    2020نوان »گزارش سیارۀ زندگی« در سال

مابین سالجمعّیت حیات زمین  رفته  2016تا    1970های  وحش  بین  از  از  یکی  چنانکه  اند، 

ها نیز از نمودهای بارز آن  ها بوده که کوهستانهای مهم آن، تخریب و نابودی زیستگاهعلّت

زیست، قطعنامۀ مجمع  به همین جهت است که در پرتو حقوق عام محیطروند.  به شمار می

به   2018زیست« در مه  عمومی سازمان ملل مّتحد تحت عنوان »به سوی پیمان جهانی محیط

زیست در حال  الملل محیطغاز تحوّل مهمی است که در حوزۀ حقوق بین آتصویب رسید که  

 . (59: 1399رخ دادن است )مشهدی و کوثری، 

را سال جهانی    2002از سوی دیگر به جهت اهمّّیت کوهستان، سازمان ملل مّتحد سال  

های  زیرا کوهستان با تمام صالبت ظاهری و با وجود تأمین خدمات و ارزش  1کوه اعالم نمود،

ها )به ویژه برای نواحی خشک و  العاده مهم برای دشتای فوقزیستی منطقهفراوان محیط

(.  88:  1381گاه با چنین شدّتی رو به تباهی نبوده است )یاوری،  نیمه خشک چون ایران(، هیچ

در رابطه با توسعۀ کوهستانی آمده    1992مصوّب    212دستورکار    13صل  در همین رابطه، در ف

است: »ارزیابی شرایط و امکانات انسان بر مبنای نگرش اکوسیستمی دارای این مزیّت است  

  %10دهد. حدود  که اهمّّیت مناطق کوهستانی کرۀ زمین را تشخیص و مورد تأکید قرار می

گی نموده یا به طور مستقیم از منابع این مناطق استفاده  جمعّیت زمین در مناطق کوهستانی زند

تنظیممی عنوان  به  کوهستان  به  ایشان  از  بیشتری  بسیار  شمار  امّا  آب، نمایند.  منابع  کنندۀ 

و    کنندۀکنترل آب  مطالعه،  آب  دهندۀشکلهرز  خواستار  فصل  این  هستند.  متّکی  وهوا 

 

 آذر است. 20دسامبر مصادف با  11مورّخ (  International Mountain Dayالمللی کوهستان ). روز بین1
زیست و توسعۀ اقتصادی در پرتو کنفرانس سازمان ملل متّحد در مورد  در راستای دستیابی به محیط  21. دستور کار  2

 در ریودوژانیرو برگزار شد به تصویب رسید. 1992زیست که در سال توسعه و محیط
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است که    ه و کمک به جمعّیت نواحی کوهستانیهای شکنندحمایت و احیای این اکوسیستم

 در معرض تخریب و نابودی قرار دارند«. 

  2002نوامبر    1اکتبر تا    9عالوه بر این، اجالس جهانی کوهستانی بیشکک که از تاریخ  

ها بود که توسّط دولت  المللی کوهدر بیشکک قرقیزستان برگزار شد، رویداد پایانی سال بین 

برگزار گردید. در بیانیۀ    1( UNEPزیست سازمان ملل )حمایت برنامۀ محیط  قرقیزستان و با

شرکت »ما  است:  آمده  اجالس  برای  این  را  خود  تعهّد  و  عزم  اجالس،  این  در  کنندگان 

اعالم می نواحی کوهستانی  در  پایدار  توسعۀ  اهداف  به  از  دستیابی  برای حفاظت  ما  کنیم. 

ک زمین،  کرۀ  کوهستانی  کوهستانی،  اکوسیستم  نواحی  در  غذایی  امنّیت  عدم  و  فقر  اهش 

  -های کنونی و آیندۀ مردمان کوهستان  ارتقای صلح و برابری اقتصادی و حمایت از نسل

برای ایجاد شرایطی که در آن بتوانند به اهداف و آمال   -زنان و مردان، دختران و پسران  

 2شویم«.خود دست یابند، متعهّد می

، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل  2017جهانی کوهستان در سال  به مناسبت روز  

( داشته    FAO )3متّحد  ملل  سازمان  سیستم  در  پایدار کوهستانی  توسعۀ  در  مهمّی  نقش  که 

(Makino, 2020: 1گزارشی با عنوان »کوهستان ،)  »ها در فشار: اقلیم، گرسنگی و مهاجرت

های زمین را تشکیل  از سطح خشکی  %22ها حدود  ارائه داده که در آن آمده است: »کوهستان

خانۀ  می و  و سالمت  از جمعّیت جهان هستند. کوهستان  %13دهند  معیشت  تنها  نه   915ها 

نمایند، بلکه به طور غیرمستقیم به نفع میلیاردها نفر دیگر نیز هستند.  میلیون نفر را تأمین می

کنند که بیشتر آنها زیر توسعه زندگی میاز ساکنان کوهستان در کشورهای در حال    90%

رو است.  نفر از این مردمان با خطر نبود امنّیت غذایی روبه  1نفر    3خطر فقر هستند. از هر  

 

1. United Nations Environment Programme. 
کوهستان2 از  قانونی  حمایت  در خصوص  اجالس  این  دولت.  »ما  است:  آورده  نیز  قوانین،  ها  تدوین  به  را  ملّی  های 

ای که از جنبۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در حاشیه  ها و عملکردها به نفع نواحی کوهستانی خود، به ویژه نواحیسیاست
های ملّی خود را بر این اساس تنظیم نمایند. ما همچنین  خواهیم که اولویّتکنیم و از آنها میبرند، دعوت میسر میبه  

کنیم، به شرط آنکه این همکاری در سطح  المللی حمایت میها برای همکاری در اقدامات بیناز احزاب سیاسی و دولت
 محلّی مورد قبول باشد«. 

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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نمایند که بدون آن، توسعۀ  های شیرین جهان را تأمین میاز آب  %80الی    60ها  کوهستان

ها در  پذیر نیست. کوهستاند امکانکن نمودن فقر و گرسنگی را دارپایدار که هدف ریشه

خصوص از منظر نیروی هیدروالکتریک، انرژی خورشیدی،    های تجدیدپذیر، بهتأمین انرژی

نامۀ پاریس  کنند. اعمال برنامۀ توسعۀ پایدار و توافقانرژی باد و گاز، نقش کلیدی بازی می

در این روند قرار گیرند. تغییرات اقلیمی،  ها باید به طور کامل  ای است که کوهستانتغییر رویّه

نمایند و قابلیت تأمین  فرسایش زمین و بالیای طبیعی سالمت جوامع کوهستانی را تهدید می

نمایند و احتمال عواقب پایدار و  بوم را از آن سلب میکاال و خدمات ضروری برای زیست

میفاجعه ایجاد  را  جهان  مناطق  سایر  برای  مناطق  کنند.  بار  در  سوءتغذیه  حال،  عین  در 

های مربوط به اقلیم با  کوهستانی روبه رشد بوده و در حال افزایش است. همبستگی شوک

 رو است«. های مهمّی روبهنبود امنّیت غذایی و الگوهای مهاجرتی در کوهستان با چالش 

تحوّالت سیاسی،    زیستی،های محیطها به وسیلۀ تغییرات آب و هوایی، فشارامروزه کوه

(.  Adler, 2018: 265افتند )اجتماعی و استفادۀ ناپایدار از منابع طبیعی به خطر می  - اقتصادی 

این   از کوهستاناز  پشتیبانی  ابزارهای  از  به حقوق کیفری است. کشور  رو، یکی  ها توسّل 

های کوهستانی  هزار متر ارتفاع، یکی از کشور   4000کوه باالی    150ایران با داشتن بیش از  

رشته و  است  مهمکوهجهان  زاگرس  و  البرز  تشکیل  های  را  آن  کوهستانی  مناطق  ترین 

های حقوق کیفری در ایران است.  های ایران از بایستهبنابراین، حمایت از کوهستان  1اند.داده

یران در  زیستی اتوان پیش کشید و آن اینکه حقوق کیفری محیطدر این میان، پرسشی را می

با چه چالش  از کوهستان  بدین پرسش ها و کاستیپشتیبانی  پاسخ  برای  هایی مواجه است. 

نخست باید دید که حقوق کیفری ایران تا چه حد کوهستان را به عنوان عنصری ارزشمند به  

 انگاری نموده است. رسمّیت شناخته و رفتارهای مخرّب بر ضدّ آن را جرم

 

 

 

از مهم1 اشترانترین کوه . برخی  تفتان، توچال،  دنا، زرد کوه،  از: دماوند،  ایران عبارتند  کوه، سبالن،  کوه، علم  های 
 بی شهربانو. سهند، تخت سلیمان و بی
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 بزهديدگی کوهستان در حقوق کيفری ايران. نمودهای 1
افزایش   با  داشت،  اداری  و  مدنی  جنبۀ  ابتدا  ملّی  اراضی  از  قانونی  حفاظت  نظام  اگرچه 

تعرّضات و احساس خطر جوامع از این نظر و گسترش ایدۀ »بدبینی اکولوژیکی«، توسّل به  

با وجود این،    (.473:  1397های حقوق کیفری ضرورت یافت )سجودی و دیگران،  ظرفّیت

 ,Hallزیستی نیستند )های محیطهای بزهفرآیندهای عدالت کیفری اغلب متناسب با ویژگی

زیستی  های محیطتوان مرتبط با بزهدیدگان بزه (. یکی از دالیل این امر را می203 :2016

زیستی را  شناسی سبز، بزهدیدگان جرایم محیطدانست. در واقع، بر مبنای رویکرد بزهدیده 

بندی نمود.  توان در دو دستۀ بزهدیدگان انسانی و بزهدیدگان طبیعی یا غیرانسانی تقسیممی

بزهدیدۀ  عنوان  به  سبز  انسانی  بزهدیدگان  اینکه  بر  عالوه  کیفری،  در حقوق  این حال،  با 

محیطبزه  نمیهای  شناخته  قرازیستی  توجّه  مورد  نیز  سبز  غیرانسانی  بزهدیدگان  ر  شوند، 

)نمی واکاوی حقوق کیفری محیطWhite, a, 2018: 239گیرند  با  نمایان  (.  ایران  زیستی 

بین می حقوق  همانند  آن  در  که  محیطشود  نشده  الملل  کوهستان  به  ویژه  نگاهی  زیست، 

زیستی ایران در قوانین مختلف و بر پایۀ شرایط  با وجود این، حقوق کیفری محیط  1است.

بزه پیش هگوناگون  را  میایی  که  این  بینی کرده  از  باشند.  بر ضدّ کوهستان  در  توانند  رو، 

عبارتمجموع می شناسایی کرد که  بر ضدّ کوهستان  را  بزه  تخریب  توان سه گونه  از  اند 

مناطق حفاظت تاریخیزیستی، تخریب کوهستانشدۀ محیطکوهستان در  فرهنگی و  -های 

 وهستانی. تصرّفات غیرمجاز در مناطق ک

 

 

 

 

مورد کوهستان به تصویب نرسیده است. با وجود این،   زیست نیز هنوز کنوانسیون خاصّی درالملل محیط. در حقوق بین1
برنامۀ اجرایی ژوهانسبورگ )سند اجالس جهانی    42ترین مقرّراتی که در این راستا به تصویب رسیده، بند  یکی از مهم 

پایدار   »زیست 2002توسعۀ  آن،  پایۀ  بر  که  است  مهمّ بوم(  منابع  شامل  حیات  از  خاصّی  اشکال  حامی  کوهستان    های 
ها به طور  بومهای گیاهی و جانوری منحصر به فرد هستند. بسیاری از این زیستآبخیزداری، تنّوع بیولوژیکی و گونه

 پذیر بوده و نیاز به حفاظت ویژه دارند«. خاص در برابر اثرات نامطلوب تغییر آب و هوا شکننده و آسیب
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 زيستیشدة محيط. تخريب کوهستان در مناطق حفاظت 1-1
هستند. با    1ها های گیاهی، جانوری و انسانهای گونهترین زیستگاهها از جمله مهمکوهستان

به  وجود این، تخریب زیستگاه بیشترین تهدید برای تنوّع زیستی  انسان،  های طبیعی توسّط 

ها )و ذخایر ژنی آنها( به شرایط مناسب حیاتی نیاز دارند )کلم و  آید، زیرا گونهشمار می

ات جهانی  خسارات به تنوّع زیستی ناشی از تغییررو، باید گفت که  (. از این  213:  1386شین،  

تأثیر می انسان  و رفاه  بر خدمات اکوسیستم  )به شدّت    (. Liambi et al, 2020: 8گذارند 

مهم که  است  مختلفی  رویکردهای  اساس  بر  زیستی  تنوّع  از  رویکرد حفاظت  آنها  ترین 

حفاظت از گونه و رویکرد حفاظت از زیستگاه است. هدف رویکرد نخستْ حمایت از گونه  

گونه مع یا  محسوب  های  کمیاب  نتیجه  در  و  دارند  قرار  انقراض  معرض  در  که  است  ّین 

اکوسیستممی از  مراقبت  بر  است  که جدیدتر  دوّم  زیستگاهشوند. رویکرد  یا  متمرکز ها  ها 

(. به همین جهت، امروزه در کنار حفاظت از  248-249:  1390زاده و کمالی،  است )بیگ

بایسته است، زیرا بدون حفاظت از زیستگاه، حفاظت از  ها نیز  ها، حفاظت از زیستگاهگونه

 ها شدنی نیست.گونه

شده یا در پرتو این ضرورت، در چند دهۀ گذشته، مناطقی تحت عنوان »مناطق حفاظت

آمده حمایت پدید  گونهشده«  آنها  در  که  قرار  اند  محافظت  تحت  گیاهی  و  جانوری  های 

زیست به نحوی گسترده بوده که ادوارد  زان تخریب محیطگیرند. با وجود این، امروزه میمی

»نیمی از زمین: جنگ سیارۀ ما برای زنده ماندن«   2ویلسون باید    3در کتاب  معتقد است که 

نیمی از کرۀ زمین به مناطق تحت حفاظت تبدیل شوند تا بتوان از گسترۀ تخریب و از بین  

گونه همیبردن  به  کاهید.  جانوری  و  گیاهی  زیستگاههای  از  حفاظت  برای  و  جهت  ها،  ن 

ها و ذخایر توارثی  زیست برای حفظ و نگهداری از تنوّع اکوسیستمسازمان حفاظت محیط

ترین مناطق طبیعی ایران را در چهار رده به  هایی از بکرترین و غنیگیاهی و جانوری، نمونه

 

کوه 1 نمونه،  برای  دارای  .  آفریقا  میمیلیونهای  ارائه  را  اکوسیستمی  خدمات  انواع  و  هستند  مردم  از  نفر  دهند  ها 
(Gartner-Roer et al, 2019: 1 .) 

2. Edward O Wilson. 
3. Half Earth Our Planets Fight For Life. 
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:  1370کند )مجنونیان،  اره میعنوان الگو انتخاب کرده و در محدودۀ وظایف قانونی خود اد

بر عهدۀ    1353زیست مصوّب  قانون حفاظت و بهسازی محیط  3(. این وظیفه بر پایۀ مادّۀ  101

 1این سازمان قرار داده شده که بر مبنای آن، مناطق تحت حفاظت به چهار دستۀ پارک ملّی،

 شوند.تقسیم می 4هشدو مناطق حفاظت 3وحشهای حیاتپناهگاه 2آثار طبیعی ملّی، 

زیستی ایران بر پایۀ اینکه کوهستان در کدام یک از مناطق چهارگانۀ  حقوق کیفری محیط

زیستی وجود داشته باشد، موضعی متفاوت را در پیش گرفته است. قانونگذار در قانون  محیط

ها  هکه تنها قانونی است که در آن به حمایت کیفری از زیستگا  1346شکار و صید مصوّب  

در پرتو مناطق چهارگانه اقدام شده، پارک ملّی و آثار طبیعی ملّی را با یک نگاه و مناطق  

وحش را با نگاهی دیگر مورد حمایت قرار داده است. از  های حیاتشده و پناهگاهحفاظت

  وحش بر پایۀ بند »د« های حیاتشده و پناهگاهرو، تجاوز و تخریب در مناطق حفاظتاین  

سه میلیون  قانون شکار و صید سزاوار حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از    10مادّۀ  

های ملّی و  ریال دانسته شده است. همچنین، تجاوز و تخریب در پارک ریال تا پانزده میلیون

 

ای از منابع طبیعی  : »به محدوده 1354زیست مصّوب  نامۀ اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطآیین  2. بر پایۀ مادّۀ  1
شود که نمایانگر  های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و و آب و کوهستان اطالق میکشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه

ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد  های برجستهنمونه
پر و  تکثیر  برای  مناسب  رستنیمحیط  رشد  و  وحشی  جانوران  قرار  ورش  حفاظت  تحت  طبیعی  کامالً  شرایط  در  ها 

 گیرد«.می
نظیر و کیفیّات  های نمونه و نادر گیاهی، حیوانی، اشکال یا مناظر کمنامۀ فوق: »عبارتند از پدیده آیین  3. بر پایۀ مادّۀ  2

د که به منظور داشتن محدودۀ متناسبی تحت حفاظت قرار  باشنویژۀ طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی می
 گیرد«.می

های طبیعی و اراضی  ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشهنامۀ فوق: »به محدوده آیین   4. بر پایۀ مادّۀ  3
لیمی خاصّی برای جانوران  شود که دارای زیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اق جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطالق می

 گیرد«.ها تحت حفاظت قرار میوحشی بوده و به منظور حفظ و یا احیاء این زیستگاه 
ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان  نامۀ فوق: »به محدوده آیین  5. بر پایۀ مادّۀ  4

ها و وضع طبیعی آن  سل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء رستنیشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر ناطالق می
 گیرد«. دارای اهمّیّت خاصّی بوده و تحت حفاظت قرار می
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ی  این قانون، سزاوار سه ماه تا سه سال حبس یا جزا 12آثار طبیعی ملّی، بر پایۀ بند »ج« مادّۀ 

 1ریال دانسته شده است. سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون نقدی از 

در خصوص موضع قانونگذار سه نکته الزم به ذکر است. نخست آنکه در پرتو اطالق  

های  زیستیْ موضوع بزههای داخل در مناطق چهارگانۀ محیطگفته، تمامی کوهستانموادّ پیش 

های باالتر از  ایتالیا، کوهستانر برخی کشورها چون  تخریب و تجاوز هستند، در حالی که د 

سازی  برداری از سنگ، ساختمانای هستند که در آنها بهرهشدهمتر مناطق حفاظت  1600تراز  

ها  دوّم آنکه برخی از کوهستان  (.230:  1389و احداث جادّه ممنوع است )شیلتون و کیس،  

اند زیست به عنوان اثر طبیعی ملّی معرّفی شدهطبر مبنای مصوّبات متفاوت شورای عالی محی 

فسیلی مراغه )آذربایجان شرقی(، غار سهوالن )آذربایجان غربی(، غار یخکان  که عبارتند از:  

تفتان   قلّۀ  رضوی(،  )خراسان  بینالود  قلل  )تهران(،  رودافشان  غار  )اردبیل(،  سبالن  قله  و 

بلوچستان(، غار ماهی قلّۀ دماوند و قلّهکور )لرستان)سیستان و  کوه )مازندران(،  های علم(، 

سوّم، قانونگذار در پرتو    نخجیر )مرکزی(، غار پروا و غار قوری قلعه )کرمانشاه(.  غار چال

نه تنها به پشتیبانی از زیستگاه آنها بلکه به منبع شرب آنها که ممکن   2رویکرد رفاه حیوانات، 

نی  باشد   11رو، در بند »د« مادّۀ  ز توجّه داشته است. از این  است در کوهستان وجود داشته 

»تخریب چشمه مزبور،  مناطق حفاظتقانون  در  آبشخور حیوانات  و  پناهگاهها  و  های  شده 

ودو میلیون و پانصد ماه یا جزای نقدی از بیست  6روز تا    91وحش« سزاوار حبس از  حیات

دانسته شده است. امّا در این خصوص، دو نقد بر عملکرد  وپنج میلیون ریال  هزار ریال تا چهل

مناطق حفاظت بر  پناهقانونگذار وارد است. نخست آنکه فقط  و  وحش  های حیاتگاهشده 

های ملّی و آثار طبیعی ملّی نداشته است. هرچند این ایراد را  نظر داشته و توجّهی به پارک

و آثار طبیعی نادیده گرفت، که در این    های ملّیتوان با اطالق بزه »تخریب« در پارکمی

 11ها و آبشخورها را مشمول مادّۀ  صورت ایراد دوّم آن است که قانونگذار تخریب چشمه

 

هیئت وزیران هستند،    1397/ 16/2گفته بر مبنای مصّوبۀ مورّخ پیش  13و   12، 10. کیفرهای نقدی ذکرشده در سه مادّۀ 1
مادّۀ   پرتو  قانون شکار و صید اصالح  1392اسالمی مصّوب    قانون مجازات  28چنانکه در  مقرّر در  نقدی  ، کیفرهای 

 . اندگردیده 

2. Animal Welfare. 
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های  گاهشده و پناهکه تخریبِ مناطق حفاظت  11تر نسبت به مادّۀ  دانسته که کیفری سنگین 

با نادیده گرفتن ایراد نخست، پیامد آن   بینی کرده است. در حالی کهوحش را پیش حیات

ها و آبشخورهای موجود در آن، با  های ملّی و آثار طبیعی و چشمهاست که تخریب پارک

 یک پاسخ مشابه رویارو خواهد شد. 

رویکرد   کشورها  از  بسیاری  قوانین  در  که  گفت  باید  نیز  تطبیقی  حقوق  دریچۀ  از 

های کوهستانی در پرتو حمایت از  قرار گرفته و از عرصهمدار مورد توجّه قانونگذار  زیستگاه

های گیاهی و جانوری حمایت کیفری به عمل آمده است. برای نمونه کد  های گونهزیستگاه

مصوّب   آلمان  فدرال  جمهوری  مادّۀ    1998جنایی  علیه  29فصل    329در  جرایم  به  که   ،

شن را که سبب »به خطر انداختن    زیست اختصاص یافته، رفتارهایی از جمله برداشتمحیط

 انگاری کرده است.شوند جرمشده« میمناطق حفاظت

 فرهنگی -های تاريخی. تخريب کوهستان 1-2
فرهنگی، به عنوان میراث بشریّت، از جایگاه و ارزشمندی فراوانی  -اموال و اماکن تاریخی

بین  حقوق  که  نحوی  به  هستند،  ارتکبرخوردار  بشردوستانه  هدف  الملل  چون  اعمالی  اب 

محوطه از  استفاده  و  آنها  گستردۀ  انهدام  و  تخریب  تاریخی،  اماکن  و  بناها  های  قراردادن 

های نظامی در جریان مخاصمۀ مسلّحانه  باستانی برای اهداف نظامی همچون پناهگاه و پایگاه

. از  (338:  1394را جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی محسوب کرده است )فروغی و غنی،  

الملل، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در سال  رو، در حقوق بین   این 
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باید   3و میراث طبیعی  2توسّط یونسکو به تصویب رسید که بر پایۀ آن میراث فرهنگی  19721

 حمایت و حفاظت شوند. 

حفظ آثار ملّی  در نظام حقوقی ایران نیز برای پاسداشت میراث فرهنگی، قانون راجع به  

آن: »کلّّیۀ آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که    1به تصویب رسید که بر پایۀ مادّۀ    1309مصوّب  

با   غیرمنقول،  و  منقول  از  اعم  احداث شده،  ایران  مملکت  در  زندیه  سلسلۀ  دورۀ  اختتام  تا 

مادّۀ   می  2رعایت  و در تحت حفاقانون  داشت  ایران محسوب  ملّی  آثار  و  توان جزء  ظت 

بر دامنۀ    1352باشد«. پس از آن، مادّه واحدۀ قانون ثبت آثار ملّی مصوّب  نظارت دولت می

)میرمحمّدصادقی،   افزود  ملّی  این، در وضعّیت کنونی، وظیفۀ  234:  1392آثار  بر  (. عالوه 

مدیریّت و حفاظت از میراث فرهنگی بر عهدۀ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  

شده و از نظر حقوق کیفری نیز قانونگذار به حمایت کیفری از این میراث اقدام    دستی نهاده

 نموده است.

های ایران چون طاق بستان کرمانشاه، تخت  سان، با توجّه به اینکه برخی از کوهستانبدین 

جمشید و نقش رستم و نقش رجب فارس، به جهت نقوشی تاریخی که در آنها وجود دارند،  

شوند، قانونگذار در فصل نهم کتاب پنجم قانون  فرهنگی محسوب می-تاریخی  در زمرۀ آثار

تحت عنوان »تخریب    1375بازدارنده( مصوّب    های مجازاتمجازات اسالمی )تعزیرات و  

 

 است.  10/1353/ 8. قانون الحاق کشور ایران بدین کنوانسیون مصّوب 1
سازی یا نقّاشی  مجسّمهاین کنوانسیون، میراث فرهنگی را به سه دسته تقسیم کرده است: »آثار: آثار معماری،    1. مادّۀ  2

ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، هنری و علمی  در بناها، عوامل و بناهایی که جنبۀ باستانی دارند، کتیبه
ها: مجموعه بناهای مجزّا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن،  دارای ارزش جهانی استثنائی هستند. مجموعه

موقعیّت آنها در یک منظرۀ طبیعی، به لحاظ تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنائی هستند.    یا بستگی به 
های باستانی  ها: آثار انسان یا آثاری که تواماً به وسیلۀ انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطهمحوطه

 شناسی دارای ارزش جهانی استثنائی هستند«. ردمشناسی، نژادشناسی یا مکه به لحاظ تاریخی، زیبایی
شناسی  این کنوانسیون، میراث طبیعی عبارت است از: »آثار طبیعی متشکّل از ترکیبات فیزیکی و زیست  2. بر پایۀ مادّۀ  3

یبات ارضی  شناسی یا علمی حائز ارزش جهانی استثنائی هستند؛ ترکای از این نوع ترکیبات که از نظر زیبایییا مجموعه
و جغرافیایی طبیعی و مناطق کامالً مشخّص که زیستگاه حیوانات و منطقۀ رشد گیاهان مورد تهدید بوده، از نظر علمی  
و حفاظت حائز ارزش جهانی استثنائی هستند؛ محوطۀ طبیعی یا مناطق طبیعی که دقیقاً مشخّص شده و به لحاظ علمی،  

 ی استثنائی هستند«. حفاظت یا زیبایی طبیعی دارای ارزش جهان
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(،  560(، تزلزل یا لطمه )مادّۀ  558اموال تاریخی، فرهنگی«، رفتارهایی چون تخریب )مادّۀ  

 انگاری نموده است.( را جرم563جاوز )مادّۀ ( و ت562حفاری یا کاوش )مادّۀ 

بی است  وارد  قانونگذار  عملکرد  بر  که  ایرادی  این،  وجود  طبیعی  با  میراث  به  توجّهی 

است. در واقع، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی به هر دوی آنها توجّه داشته و  

قانون مدنی    9با توجّه به تصویب این کنوانسیون در نظام حقوقی ایران، که با توجّه به مادّۀ  

زمرۀ   میدر  محسوب  داخلی  توجّه  قوانین  نیز  طبیعی  میراث  به  قانونگذار  بود  بایسته  شود، 

زیست ظرفّیت حمایت کیفری را  داشت. این میراث هرچند در پرتو جرایم بر ضدّ محیطمی

دارند، به جهت ارزشمندی خاصّ آنها، بایسته بود قانونگذار نگاهی ویژه و افتراقی به آنها  

 1خصوص غفلت ورزیده است. که در این   داشتمی

 . تصرّفات غيرمجاز در مناطق کوهستانی 1-3
زمین  تصرّف  اجتماعی  افزایش  از معضالت  یکی  اخیر  دهۀ  و عمومی در چند  دولتی  های 

به تخریب کوهستان42:  1387های حقوق عمومی،  کشور بوده )گروه پژوهش  نیز  ( که  ها 

به صورت قانونی و توسّط دولت و گاه به صورت توان  انجامیده است. این تصرّف را گاه می

نظاره افراد  توسّط  بود. دولتغیرقانونی و  پرتو رویکردهای توسعهگر  گرا، خسارات  ها در 

توان  رو، در ایران میآوردند. از این  های واقع در منابع طبیعی وارد میفراوانی را بر کوهستان

ک کرد  اشاره  بجنورد  باباموسی  کوه  همچنین،  به  گشت.  تخریب  فرودگاه  ساخت  برای  ه 

دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد -جادّۀ محور پاتاوه  4توان به ریزش تونل شمارۀ  می

 

اند از: کوه  عبارت  اندرسیده ترین میراث طبیعی کوهستانی ایران که در فهرست آثار ملّی ایران به ثبت  . برخی از مهم1
علیصدر   غار  )همدان(،  گنجنامه  آبشار  )مازندران(،  سودکال  آهکی  غارهای  )یزد(،  ارنان  کوه  )مازندران(،  دماوند 
)همدان(، غار گاماسیاب )همدان(، غار خانۀ خدا )یزد(، غار بهار )یزد(، آبشار نوژیان )لرستان(، آبشار بیشه )لرستان(، 

، آبشار سرکانه )لرستان(، هفت چشمه )لرستان(، آبشار چکان )لرستان(، غار آویشو )گیالن(،  غار قوری قلعه )کرمانشاه(
آبشار سمیرم )اصفهان(، غار پراو )کرمانشاه(، کوه سهیل )کرمانشاه(، کوه آبیدر )کردستان(، کوهستان الوند )همدان(،  

آ )سمنان(،  افتر  غار  )اردبیل(،  )کرمانشاه(، کوهستان سبالن  پیران )کرمانشاه(،  کوه شاهو  آبشار  )سمنان(،  فدامی  بشار 
شاهندشت   آبشار  )هرمزگان(،  نمکی  غار  )هرمزگان(،  قشم  ژئوپارک  بویراحمد(،  و  )کهگیلویه  دوغ  کمر  آبشار 

)کرمان(،   گزتله)مازندران(، آبشار شارشار )خراسان شمالی(، تشکوه )خوزستان(، آبشارهای شیرآباد )گلستان(، آبشار  
 و آبشار ارم )مازندران(. آبشار گزو 
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زال دانست که به جهت گذشتن از  پل-آبادتوان آزادراه خرّماشاره کرد. نمونۀ دیگر را می

کیلومتر در آن احداث شده است.    25ل  دهنۀ تونل دو قلو به طو  14میان مناطق بکر لرستان،  

تهران  با تونل-فاز نخست آزادراه  نیز که  میان عرصهشمال  از  پرشمار  های کوهستانی  های 

ها برای  ها است. همچنین، امروزه دولتگذرد نمونۀ دیگری از این دسته از تخریبمتعدّد می

کوهستان به  شهری  گردشگری  مناطق  بتوسعۀ  و  برده  هجوم  امکانات  ها  و  مسیر  احداث  ا 

کوهستانی   پارک  به  تبدیل  را  آنها  می  اند،نمودهرفاهی  آنها  جمله  از  پارک  که  به  توان 

کوهستانی دراک شیراز، پارک کوهستانی صفۀ اصفهان، پارک کوهسنگی مشهد، پارک  

 1کوهستانی گالبدرۀ تهران و بام شهرهای مختلف اشاره کرد. 

 اندنمودهها اقدام  ه جهت منافع شخصی به تصرّف کوهستانعالوه بر این، اشخاص نیز ب

خواری« شناخته شده است. اگرچه در قوانین  که امروزه در عرف کشور تحت عنوان »کوه

(، مادّۀ 55:  1396خواری ارائه نشده )میرمحمّدصادقی و رجبعلی،  موضوعه تعریفی از زمین 

، 1375بازدارنده( مصوّب    های مجازاتو    کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات  690

پیش  و  عام  رویکردی  و  با  طبیعی  منابع  از  کیفری  حمایت  برای  متعدّد،  رفتارهای  بینی 

کنی، دیوارکشی، تغییر  سازی از قبیل پیدارد: »هر کس به وسیلۀ صحنهزیست بیان میمحیط

شجار و زراعت و امثال آن بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس احدّ فاصل، امحای مرز، کرت

حق معرّفی کردن خود  )...( به منظور تصرّف یا ذی  هاکوهستانبه تهّیۀ آثار تصرّف در )...(  

اجازۀ سازمان حفاظت محیط بدون  یا  نماید  مبادرت  مراجع ذیصالح  یا دیگری،  یا  زیست 

ی گردد یا اقدام  زیست و منابع طبیعدیگر مبادرت به عملّیاتی نماید که موجب تخریب محیط

به هر گونه تجاوز و تصرّف عدوانی )...( در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک  

می محکوم  حبس  تخریب  بدین   2شود«. سال  تصرّف،  آثار  تهّیۀ  چون  رفتارهایی  سان، 

 

دهند در پرتو مفهوم حقوقی وقف شکل  های کوهستانی انجام میها نسبت به عرصه. یکی دیگر از تصرّفاتی که دولت1
 توان قضیۀ وقف یک پالک ثبتی در کوه دماوند دانست.گیرد، که نمونۀ بارز آن را میمی
ها به عنوان یکی از مصادیق انفال اشاره شده است. به موجب این  ه کوه قانون اساسی نیز ب  45. عالوه بر این، در اصل  2

های  ها و سایر آبهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانههای عمومی از قبیل زمیناصل: »انفال و ثروت
کوه  درّه عمومی،  جنگلها،  بیشهها،  نیزارها،  حریمها،  که  مراتعی  طبیعی،  اموال    های  و  وارث،  بدون  ارث  نیست، 
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جرممحیط عدوانی  تصرّف  و  تجاوز  طبیعی،  منابع  و  شدهزیست  بهانگاری  امّا    راستی اند. 

دگرگون  نمی را  آن  زیرا سرشت  دانست،  بر ضدّ کوهستان  حقیقی  بزهی  را  تصرّف  توان 

 کند، مگر آنکه برخی از رفتارهای متصرّف سبب تخریب و نابودی کوهستان شوند.نمی

 های حقوق کيفری ايران در شناسايی بزهديدگی کوهستان . چالش 2
کوهستان جدّی  امروزه  مخاطرات  با  جای  روبهها  کیفری  حقوق  گسترۀ  در  که  هستند  رو 

توان به گردشگری غیرمسئوالنه اشاره  نگرفته و به آنها توجّهی نشده است. از این نمونه می

بر محیطکرد که آسیب از سوی   1گذارد. ها بر جای میزیست و کوهستانهای فراوانی را 

بسیاری از مردم ساکن مناطق کوهستانی، در ک برابر دیگر،  با درآمد متوسّط، در  شورهای 

پذیر هستند و این در حالی است که در مناطق کوهستانی دسترسی  عدم امنّیت غذایی آسیب

کشیده   چالش  به  کشاورزی  تولید  محدودکنندۀ  اقلیمی  عوامل  توسّط  متنوّع  غذاهای  به 

نی خسارات فراوانی  رو، تخریب مناطق کوهستا  از این   2(. Bernet et al, 2018: 278شود )می

کشد. نماید که بایستگی حمایت کیفری از زیستگاه آنها را پیش میرا بر مردم بومی وارد می 

ای همراه  های چندگانهبا وجود این، حقوق کیفری ایران در حمایت از کوهستان با چالش 

گسترۀ بزه، نبودِ   انگاریترین آنها عبارتند از: ابهام در مفهوم کوهستان، یکساناست که مهم

فعّالّیتارزش حوزۀ  در  کیفری  مسئولّیت  نبودِ  ذاتی،  بیگذاری  معدنی،  به  های  توجّهی 

بیژئوپارک و  چالش ها  این  از  یک  هر  کوهستان.  خاصّ  اجزای  به  بندی  توجّهی  در  ها 

 جداگانه بیان خواهند گردید. 

 

 

شود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه  المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میمجهول 
 کند«. نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن می

( واقع در جنوب شرقی پرو اشاره کرد که در اثر گردشگری  Vinicunca)کمان توان به کوه رنگین. برای نمونه، می1
 خساراتی به آن وارد شده است.

توسعۀ پایدار از همه کشورها و   2030( و برنامۀ 2025تا  2016رو، دهۀ اقدام سازمان ملل متّحد برای تغذیه ). از همین 2
 (.  Grocke and Mckay, 2018: 288ه همکاری نمایند )خواهند تا برای پیشگیری از انواع سوءتغذینفعان میذی
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 . ابهام در مفهوم کوهستان2-1
چالش  از  حمایتیکی  از   های  واقع،  در  است.  آن  چیستی  چالش  کوهستان  از  کیفری 

های حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، شّفافّیتِ موضوع بزه است تا تابعان و مجریان  بایسته

رو، بایسته است که وقتی سخن از حمایت    حقوق کیفری در سردرگمی قرار نگیرند. از این 

می از کوهستان  آن  کیفری  گسترۀ  و  مفهوم  حّتی  شود،  و  حقوقی  نظام  در  مشخّص شود. 

فارسی  محیط فرهنگ  در  ندارد.  و کوهستان وجود  از کوه  مشخّصی  تعریف  ایران  زیستی 

فراوان   و سنگ  از خاک  زمین که  در  بزرگ  برآمدگی  معنای  به  »کوه  است:  آمده  عمید 

کوه و دامن  های اطرافش بسیار بلند باشد، کوهپایه، زمین پایین تشکیل یافته و نسبت به زمین 

باشد؛ کوهسار جایی است که کوه بسیار باشد؛ و کوهستان زمینی است که در آن  کوه می

(. از این  860:  1389کوه بسیار باشد و آن را کوهسار، کهستان و قهستان نیز گویند« )عمید،  

ظر گردد که در این پژوهش هر دو مورد مدّنرو، تفاوت کوه و کوهستان به تعداد آنها بر می

بوده است. امّا پرسش آن است که در تعریف کوه باید ماهّیت آن را در نظر گرفت یا ارتفاع  

آن را. اگر ماهّیت را سنجه قرار دهیم، باید میان کوه و تپه جدایی انداخت، زیرا جنس اوّلی  

از سنگ و جنس دوّمی از خاک است. همچنین، اگر ارتفاع آن را معیار قرار دهیم و ارتفاعی  

تر از آن ارتفاع را نباید در تعریف کوه  برای تعریف کوه در نظر گیریم، دیگر موارد پایین   را

پیش  به همین جهت در  آیین آورد.  پایدار کوهستان که  نویس  ملّی مدیریّت  نامۀ کارگروه 

محیط حفاظت  سازمان  گردیدهتوسّط  تدوین  است:   1زیست  آمده  کوهستان  تعریف  در 

نامند. شیب و بزرگی از سطح زمین نسبت به اراضی پیرامونی را کوه می  زدگی تودۀ»بیرون 

بیرون ارتفاع، مهم ایران  زدگی بیش از  ترین ویژگی و مشخّصۀ کوهستان هستند. در فالت 

متر نیز خود با چالش مواجه    500نامند«. با وجود این، معیار قرار دادن  متر را کوه می  500

ارتفاع کمتر از این مقدار در کشور وجود دارند که در عرف مردم هایی با  است، زیرا کوه

به تعریف منطقۀ کوهستانی اقدام  »کوه« خوانده می شوند. همچنین، برخی قوانین کشورها 

 

نویس است و تصویب نگردیده، به همین جهت تعاریف و مقرّرات آن غیرقابل  نامه هنوز در مرحلۀ پیش. این آیین1
 استناد هستند و فقط به جهت کمک به تعریف مفهومی کوهستان به آن اشاره شده است.
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که آن را    1993اند، مانند قانون توسعۀ نواحی کوهستانی جمهوری بلغارستان مصوّب  نموده

 600این منطقه باالتر از    %70ور دانسته که بیش از  سرزمینی متشکّل از یک یا چند شهر مجا

  های قلّهترین  ترین و پستمتر میان مرتفع  400متر ارتفاع داشته باشد یا دارای اختالفی بیش از  

 خود باشد. 

 انگاری گسترة بزه. يکسان 2-2

انگاری گسترۀ  های مهمّ حمایت از کوهستان در سیاست کیفری ایران یکسانیکی از چالش 

تر گفته شد که سیاست کیفری ایران در دو قانون رفتار بزهکارانه است. توضیح آنکه پیش 

شکار و صید و تعزیرات )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی( به حمایت کیفری از کوهستان  

ته است، امّا در این خصوص به گستره و وسعت تخریب توجّهی نداشته و  به طور عام پرداخ 

رو پیامد چنین سیاستی آن است که از بین بردن یک کوه عظیم با توسّل به وسایلی  از این 

چون موادّ منفجره یا تخریب گسترۀ وسیعی از آن مشمول همان پاسخی خواهد شد که برای  

بینی شده است. پرسشی که در  یک کوهستان پیش از بین بردن قسمتی کوچک و اندک از  

جدای از کوهستان را باید جز کوهستان    هایسنگتختهآید آن است که آیا  اینجا پیش می

گرایی پاسخ مثبت باشد و از منظر عرفی  رسد از منظر طبیعتبه شمار آورد یا خیر. به نظر می

ظر سیاست کیفری ایران تفاوتی میان این  باید آنها را جز کوهستان دانست، هرچند که از من 

شود و با یک  زیست هستند که تخریب آنها بزه محسوب میدو نیست، زیرا جزئی از محیط

 پاسخ کیفری مواجه خواهند شد. 

 گذاری ذاتی. نبود ارزش 2-3
چالش  از  دیگر  نبود  یکی  کوهستان  از  حمایت  حوزۀ  در  ایران  کیفری  سیاست  های 

محیطارزش کیفری  فلسفۀ حقوق  در  واقع،  در  است.  کوهستان  برای  ذاتی  زیست  گذاری 

توان این پرسش را مطرح کرد که طبیعت چون برای انسان مفید است باید حمایت شود  می

زیست  توان حتّی به اجزای طبیعت و محیطپرسش را می  یا به جهت ارزشی ذاتی که دارد. این 

گونه آیا  که  پرسید  و  داد  گسترش  جهت  نیز  به  کوهستان،  چون  طبیعی  جزئی  های 
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های طبیعی دیگر چون جانوران دارند باید شایستۀ حمایت باشند  که برای گونه ایسودمندی

کرد اساسی در برابر هم به وجود  شناسی سبز دو روییا خیر. برای پاسخ بدین پرسش در جرم

محور، که خود از دو رویکرد  و رویکرد غیرانسان  1محور اند که عبارتند از رویکرد انسانآمده 

بوم  2محور زیست می  3محور و  )گرجیبنیاد  رویکرد  49:  1395فرد،  گیرد  مبنای  بر   .)

بانسان انسان  رفاه  و  داشته  برتری  دیگران  بر  انسان  ماندگاری  محور،  دیگر    مدّتطوالنیه 

رو چون طبیعت برای  ( و از این  Brisman and South, 2018: 4موجودات وابسته است )

محور،  محور و بومانسان سودمند است، ارزش حمایت را دارد. در مقابل، رویکردهای زیست

دارای ارزش ذاتی    که میان آنها است، بر این نکته تأکید دارند که طبیعت   ایجداییبا وجود  

 (. White, b, 2018: 342است )

در سیاست کیفری ایران هرچند به طور روشن به حمایت کیفری از کوهستان اقدام نشده، 

اگر به طور عام از وجود چنین حمایتی نیز سخن به میان آید، به جهت سودمندی کوه برای  

دیگران است که نمونۀ بارز آن در قانون شکار و صید آمده است. در واقع، در این قانون  

های  انگاری شده که زیستگاه گونهرو جرمزیست از آن  گانۀ محیطتخریب در مناطق چهار

افتد. به همین سبب باید گفت در سیاست کیفری ایران هنوز رویکرد  جانوری به خطر می

که برای دیگران دارند ارزشمند    ایسودمندیمحور بنیاد نگرفته و عناصر طبیعی به جهت  بوم

شناسی سبز بر سیاست کیفری ایران وارد است که  نظر بزهدیدهشوند. این نقد از مشناخته می

شوند. به همین جهت،  های طبیعی به خاطر ارزشمندی سرشتی خود حمایت نمیچرا گونه

بایسته از  محیطیکی  از  کیفری  حمایت  که  های  است  نگاه  این  پایداری  و  قوام  زیست، 

ند، هرچند تردیدی نیست که اجزای های طبیعی به جهت سرشت خود دارای ارزش هستگونه

برای همزیست و  بوم  به جهت همین سودمندی  اساس  از  و  هستند  دارای سودمندی  دیگر 

 بوم یا اکوسیستم بنیاد گرفته است.زیستی است که مفهوم زیستهم

 

 

1. Anthropocentrism. 
2. Biocentrism. 
3. Ecocentrism. 
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 های معدنی . نبود مسئوليّت کيفری در حوزة فعّاليّت 2-4
مستلزم توجّه به الزامات توسعۀ    1تلف صنعتی و معدنی های مخامروزه با اینکه توسعۀ بخش 

های  (، یکی از آسیب1، الف،  1397های مجلس شورای اسالمی،  پایدار است )مرکز پژوهش 

زیستی  است. به دلیل آثار محیط  2شود ناشی از فعّالّیت معدنی ها وارد میمهمّی که بر کوهستان

فعّالّیت گستردۀ  اجتماعی  معدنو  پایدار  های  توسعۀ  ارکان  مبنای  بر  باید  معادن  توسعۀ  ی، 

ارزشمند و توسعۀ اقتصادی، از وارد شدن   3برداری از موادّ معدنیصورت گیرد تا ضمن بهره

وحش و زندگی اجتماعی جوامع محلّی جلوگیری  آسیب به آب، هوا، خاک، گیاهان، حیات

گذارد وی خسارات فراوانی را برجای میکاشود؛ امّا با وجود این در کشور ایران گاه معدن 

 

پنجم قانون اساسی مسئولیّت  وچهارم و چهلو: »در اجرای اصول چهل1377قانون معادن کشور مصّوب  2. بر پایۀ مادّۀ  1
مقرّر در این    های معدنیاعمال حاکمیّت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازۀ انجام فعّالیّت

فعّالیّت های معدنی، دستیابی به ارزش افزودۀ موادّ خام  قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعۀ 
معدن در   افزایش سهم بخش  نیز  این بخش و  اشتغال در  ایجاد  افزوده،  ارزش  با  معدنی  موادّ  معدنی، توسعۀ صادرات 

تواند  باشد. اعمال حاکمیّت مذکور در این مادّه میعهدۀ وزارت معادن و فلزّات میتوسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور به  
 مانع اعمال مالکیّت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدودۀ مقرّرات باشد«.  

برداری از آن مقرون به  : »معدن، ذخیرۀ معدنی است که بهره 1377قانون معادن کشور مصّوب    1. بر پایۀ بند »ت« مادّۀ 2
فه باشد«. ذخیرۀ معدنی بر پایۀ بند »پ« این مادّه: »تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند مادّۀ معدنی در زیر یا روی  صر

باشد«. همچنین بر پایۀ بند »الف« این مادّه: »مادّۀ معدنی )کانی(، هر مادّه یا ترکیب طبیعی  زمین و یا محلول در آب می
 شناسی به وجود آمده است«. یا محلول در آب در اثر تحّوالت زمین که به صورت جامد یا گاز یا مایع و

شوند: الف: موادّ معدنی طبقۀ یک عبارت  بندی میقانون معادن کشور: »موادّ معدنی به شرح زیر طبقه  3بر پایۀ مادّۀ    .3
ی، نمک آبی  هستند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکۀ معدن

. آهن، طال، کرم، قلع،  1و سنگی، مارن، سنگ الشۀ ساختمانی و نظایر آنها. ب: موادّ معدنی طبقۀ دو عبارت هستند از:  
فلزّات.   مولیبدن، کبالت تنگستن، کادمیوم و سایر  آنتیموان،  تیتان،  نیترات2جیوه، سرب، روی، مس،  فسفات.  ها،  ها، 

. میکا،  3ها، کلرورها )به استثنای موادّ یادشده در طبقۀ یک( و نظایر آنها.  ها، کربناتولفاتهای قلیایی، سها، نمکبرات
گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسۀ سیلیسی، پرلیت دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ،  

متی مانند الماس، زمرّد، یاقوت، یشم، فیروزه،  قی های قیمتی و نیمه. سنگ4های صنعتی و نظایر آنها.  خاک زرد، خاک
. موادّ معدنی قابل  7های غیرنفتی.  ها و شیل. انواع زغال سنگ6های تزئینی و نما.  . انواع سنگ5انواع عقیق، و امثال آنها.  

بارت هستند از:  ها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری. ج: موادّ معدنی طبقۀ سه ع استحصال از آب
های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی  کلّیّۀ هیدروکربورها به استثنای زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمۀ سنگ

های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل  های آغشته به نفت و امثال آنها. قیر، پلمۀ سنگو ماسه
شود. د: موادّ  تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقۀ دو محسوب می  ها و واحدهایوزارت نفت، شرکت

 معدنی طبقۀ چهار عبارت هستند از: کلّیّۀ موادّ پرتوزا اعم از اوّلیّه و ثانویّه«. 
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هایی چون از بین  توان از معدن بوکسیت تاش سمنان نام برد که چالش که به عنوان نمونه می

های سطحی و زیرزمینی، در خطر قرار گرفتن حیات  رفتن ذخایر آب منطقه، آلودگی آب

مستعد شدن منطقه به    1ا، هوحش، فرسایش خاک، ایجاد سیالب به دلیل دپوی نامناسب باطله

ایجاد گرد و غبار و ریزگرد و از بین رفتن مراتع و پوشش گیاهی را به همراه داشته است  

 (.1، ب، 1397های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش 

بند  در خصوص رعایت مجوّزهای محیط بخش »الف«    3زیستی برای اکتشاف معادن، 

دارد: »کسب موافقت  مقرّر می  1353زیست مصوّب  طقانون حفاظت و بهسازی محی   3مادّۀ  

برداری از موادّ معدنی  های اکتشاف و بهرهوزیر صنایع و معادن در مورد مناطقی که طرح

اجراء می مربوط  قوانین  بهرهطبق  پروانۀ اکتشاف و  موادّ  گردد. صدور هر گونه  از  برداری 

وحش و  آثار طبیعی ملّی، پناهگاه حیاتمعدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملّی،  

باشد«.  زیست میاند موکول به موافقت شورای عالی محیطشده تعیین گردیدهمنطقۀ حفاظت

مادّۀ   تبصرۀ  این،  بر  مصوّب    3عالوه  پاک  هوای  می  1396قانون  بیان  گونه  نیز  »هر  دارد: 

مصوّب   معادن  قانون  مطابق  معدنی  رع  1377عملّیات  به  زیستمنوط  ضوابط  محیطی  ایت 

 باشد«. می

انگاری و یک نوع از جبران خسارت در  در این راستا، در قوانین ایران یک نوع از جرم

دارد:  قانون معادن مقرّر می  19انگاری، مادّۀ بینی شده است. در حوزۀ جرمحوزۀ معادن پیش 

های  برداشت اقدام به حّفاری  برداری و یا اجازۀ »هر کس بدون اخذ پروانۀ اکتشاف یا بهره

برداری موادّ معدنی نماید، متصرّف در اموال عمومی و  اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره

شود و با او برابر قوانین و مقرّرات رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران  دولتی محسوب می

بالفاصل فلزّات  و  معادن  وزارت  درخواست  حسب  موظّفند  این انتظامی  از  عملّیات  ه  گونه 

نمایند. وزارت   معرّفی  مراجع قضایی  به  برای صدور حکم  متّهمان را  یا  متّهم  جلوگیری و 

معادن و فلزّات مکلّف است ضمن انجام اقدامات الزم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی 

  5بند    از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید«. همچنین، در حوزۀ جبران خسارت،
 

استخراج یا  : »موادّ باطله عبارت است از موادّی که در نتیجۀ 1377قانون معادن کشور مصّوب   1. بر پایۀ بند »ش« مادّۀ 1
 گردد«. از کانه جدا می آراییکانه
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مادّۀ   »الف«  جمهوری    43بخش  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  ششم  برنامۀ  قانون 

برداری از معادن و  دارد: »در مواردی که به دلیل بهره( بیان می1396ـ  1400اسالمی ایران )

هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها  های صنایع معدنی، خسارتفعّالّیت

( فروش  %1درصد )عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکبرسد،  

نزد خزانه استان  معین  به خزانۀ  از واریز  به جبران خسارتآنها، پس  های  داری کلّ کشور 

آسیب شدن  وارد  صورت  در  و  فعّالّیتمذکور  به  عمومی،  و  های  درمانی  بهداشتی،  های 

یابد. تبصره: شورای معادن استان موظّف است  درگیر اختصاص می  عمرانی مورد نیاز منطقه 

آوری آنها را پیگیری کند«. با وجود این، در حقوق کیفری روزاصالح فناوری آالینده و به

برابر   در  کوهستان  از  کیفری  حمایت  خصوص  در  سنجیده  و  جامع  سیاستی  هنوز  ایران 

آسیب معدنرفتارهای  از  ناشی  اتّزای  پرتو  کاوی  در  است  ممکن  زیرا  است،  نشده  خاذ 

کوهستان بر  سنگینی  خسارات  دریافتی  این  مجوّزهای  در  قانونگذار  که  شوند،  وارد  ها 

به   یا  اثر اشتباه  به مسئولّیت کیفری اشخاص عمومی یا خصوصی که در  خصوص توجّهی 

 اند نداشته است. عمد چنین خساراتی را وارد آورده

 ها ئوپارکتوجّهی به ژ. بی 2-5
انگیز وجود دارند که به ژئوپارک  های نادر و شگفتها، برخی از نمونهدر خودِ کوهستان

میراث زمین در مناطقی قرار دارند   1های معروف هستند. از آنجا که تعداد زیادی از ژئوسایت

ای از  که پدیدۀ شهرنشینی و فعّالّیت بشری سیمای آنها را دگرگون کرده، برای حفظ پاره

سال   یونسکو در  توسّط  مدیریّتی  نوعی ساختار حفاظتی  آن    1999آنها  به  پیشنهاد شد که 

شود  هایی اطالق میشناسی« است و به سرزمین گویند که مخّفف »پارک زمین ژئوپارک می

شناسی مشخّصی دارند. به عبارت  همتا و تاریخچۀ تکامل زمین شناسی بیهای زمین که پدیده

شناسی و فرهنگی( جایگاه  ای است که از نظر علمی )طبیعی، باستانر، ژئوپارک محدودهدیگ

 

ای برای تفسیر تاریخ زمین  شوند که دارای اهمّیّت ویژه هایی از زمین خاکی تعریف می ها به عنوان قسمت. ژئوسایت1
-یخیبرداری انسانی یک ارزش علمی، تارشناسی و ژئومورفیک دارند و به خاطر درک یا بهره هستند، موضوعات زمین

 (. 44: 1395اسدی و دیگران، دهند )زنگنهاجتماعی را نمایش می-فرهنگی، روحانی و یا اقتصادی
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:  1386زاده،  مهمّی دارد و از لحاظ آموزش تاریخی و منابع فرهنگی نیز برجسته است )حسین 

24 .) 

جلفا  و  جلفا  قشم،  ژئوپارک  که  دارند  وجود  ژئوپارک  ایران چندین  از  -در  ارسباران 

است. نکتۀ قابل ذکر در این خصوص آن است که ژئوپارک سطح وسیعی از  های آن  نمونه

رو تنها به  شناسی و کوهستانی است و از این  های مختلف زمین زمین است که دارای پدیده 

ها نیز جزئی از آن به حساب شود؛ به همین جهت با توجّه به اینکه کوهها خالصه نمیکوه

سان، با توجّه به فواید ارزشمند اقتصادی، اجتماعی و ن شد. بدین آیند، در این قسمت بیامی

 ها، نیاز است که قانونگذار نگاهی ویژه و افتراقی به آنها داشته باشد. فرهنگی ژئوپارک

 توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان . بی 2-6
کوهستان عالوه بر اینکه به عنوان یک پیکرۀ واحد و گسترده دارای ارزشمندی خاصّی است،  

های طبیعی را به همراه دارد که نیازمند حمایت  های خاصّی از پدیدهدر ذات خود نیز گونه

نمونه جمله  از  هستند.  میویژه  اجزاء  این  بارز  کانیهای  به  کرد.  توان  اشاره  نظر  ها  از 

ساختار  زمین  دارای  و  مشخّص  ترکیب  با  جامد  و  غیرآلی  طبیعی،  مادّۀ  یک  کانی  شناسی 

بلورین است. یک کانی باید تمامی این شرایط را داشته باشد و در صورت حذف هر کدام، 

های ویژۀ  از دیگر گونه  (.88:  1394شود )توکّلی صبور،  به آن مادّه دیگر کانی گفته نمی

ترین و مشهورترین  های آتشفشانی اشاره کرد که سادهن به مخروطتوامناطق کوهستانی می

(. با وجود این، حقوق کیفری ایران در  Wood, 1980: 388)  1های آتشفشانی هستند پدیده 

 ای را به عمل نیاورده است. شناختی خاص حمایت ویژههای زمین مورد این پدیده

 

شناسند، امّا وقتی به نقشۀ  های ایران را تنها پنج کوه آتشفشانی دماوند، سهند، سبالن، تفتان و بزمان می. اغلب آتشفشان1
ها محدود به این پنج کوه  شویم که این سنگاندازیم، متوجّه میهای آذرین بیرونی ایران نگاهی میپراکندگی سنگ

پوست به وجود مینیستند، زیرا تحّوالتی که در  باعث تشکیل سنگۀ زمینی زمین  ایران  های آذرین میآید،  شود. در 
شویم که  شناسی هستند. با دانستن این نکته متوجّه میهای آتشفشانی مربوط به اوایل دوران دوّم زمینترین سنگقدیمی

آتشفشان   کوه  پنج  جز  ایران  دارنشده اشاره در  وجود  آتشفشان  زیادی  تعداد  نمونه،  از  که  مید  آن  به  های  توان 
 (.  322-335: 1394های جنوب بیرجند اشاره کرد )توکّلی صبور،  های راین و آج و آتشفشانآتشفشان 
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هستند. اهمّّیت غارها از منظر تنوّع زیستی از آن    1یکی دیگر از اجزای ویژۀ کوهستان غارها 

از گونه بسیاری  قارچرو است که  باکتریهای جانوری، گیاهی،  و  ها در غارها زندگی  ها 

نامۀ  شوند. به همین جهت، آیین هایی مهم شناخته میکنند و به همین جهت غارها زیستگاهمی

بهره و  حفاظت  غارمدیریّت،  از  مصوّب  برداری  کشور  این    1389های  از  ویژه  طور  به 

زمین پدیده  مادّۀ  های  بند »پ«  اساس  بر  است.  آیین   1شناختی حمایت کرده  غار  این  نامه، 

به طور  عبارت است از: »حفره یا  اثر عوامل طبیعی  ای واقع در سیمای طبیعی زمین که در 

چنین مناطق »کارستی« را نیز شایسته  نامه همکند ایجاد شده باشد«. این آیین مصنوعی و دست

های آهکی  آن عبارت است از: »مناطقی با سنگ  1حمایت دانسته که بر پایۀ بند »ت« مادّۀ  

که در اثر وجود درز و شکاف، شدیداً تحت تأثیر انحالل آب باران و هوازدگی قرار گرفته  

شایستۀ حمایت در چه مکانی  باشند«. با توجّه به اینکه غارهای  و جهت تشکیل غار مستعد می

باشند وظیفۀ حفاظت از آنها متفاوت است، به نحوی که وظیفۀ حفاظت از غارهای موجود  

محیط چهارگانۀ  مناطق  و  در  وحش  حیات  پناهگاه  ملّی،  طبیعی  آثار  ملّی،  )پارک  زیست 

  9زیست )مادّۀ  ( و میراث طبیعی جهانی بر عهدۀ سازمان حفاظت محیطشدهحفاظتمناطق  

ها بر عهدۀ وزارت میراث  نامه( بوده و وظیفۀ حفاظت از غارهای خارج از این محدودهآیین 

 13نامه( است. با وجود این، اگرچه مادّۀ آیین  10فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )مادّۀ 

  ساختی زمین نامه اقداماتی چون آسیب رساندن، کندن و خارج نمودن ساختارهای  این آیین 

تغییر فون و فلور داخل  داخل   غار و هر گونه تغییر در سیمای طبیعی غارها و حریم آنها، 

های فسیلی و  غارها، بر هم زدن شرایط زیست موجودات زندۀ درون غار، استفاده از سوخت

افروختن آتش به هر منظور در درون غار، تخلیۀ مستقیم و غیرمستقیم هر نوع فاضالب انسانی  

هر گونه پسماند در غارها و حریم آنها و تخلیۀ مستقیم آب موجود در    و صنعتی و نیز دفن 

غارها را ممنوع ساخته، حقوق کیفری ایران به طور ویژه از غارها حمایت کیفری به عمل  

 

ترین غارهای ایران عبارتند از: غار کتله خور )استان زنجان(، غار یخی چما )استان چهارمحال و بختیاری(، غار  . مهم1
غار ایوب )استان کرمان(، غار رودافشان )استان تهران(، غار سهوالن )استان آذربایجان غربی(،    علیصدر )استان همدان(،

 غار کرفتو )استان کردستان(، غار قوری قلعه )استان کرمانشاه(، غار خفاش )استان ایالم( و غار شاپور )استان فارس(. 



 221 |پور  احمدی و صبوری | هانمودها و چالش  ؛یکوهستان  ی ها عرصه یدگی بزه د

 

زیستی و یا ویژگی تاریخی  نیاورده و فقط تخریب برخی غارها به اعتبارِ بودن در مناطق محیط

 شود. یداشتن با پاسخ کیفری مواجه م

می را  کوهستانی  ویژۀ  مناطق  دیگر  جنگلنمونۀ  واقع توان  در  دانست.  کوهستانی  های 

برای رشد جنگل مناسب  بستری  را میکوهستان  آن  بارز  نمونۀ  است که  طبیعی  توان  های 

و همچنین جنگلجنگل از جمله جنگل جواهرده های زاگرس  مناطق شمالی کشور،  های 

های کوهستانی نه تنها منبع تغذیۀ ساکنان مناطق کوهستانی  جنگلرو،    رامسر دانست. از این 

دارند   همراه  به  بشر  رفاه  برای  را  هیدرولوژیکی  و  هوایی  و  آب  خدمات  بلکه  هستند، 

(Gratzer and Keeton, 2017: 246به همین جهت، اگرچه از بین بردن جنگل .)  ها مطابق

رفتاری مجرمانه است، در    1346ها و مراتع مصوّب  برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره

جنگل این  بستر  از  ویژه  حمایت  بر  روی صحبت  مناطق  این خصوص  همانا  که  است،  ها 

چیستی جداگانه دارند، وقتی    کوهستانی هستند. در واقع، اگرچه جنگل و کوهستان هر کدام

می قرار  واحدی  پیکرۀ  چشمدر  تنها  نه  زیرا  دارند،  دوچندانی  ارزش  طبیعی  گیرند  انداز 

های گیاهی و جانوری به  نمایند، بلکه مکانی امن را برای زندگی گونهنظیری ایجاد میبی

می وجود  به  مناطق  این  در  انسان  حضور  عدم  جهت،جهت  همین  به  های  جنگل  آورند. 

از   ویژه هستند.  دارند شایستۀ حمایت کیفری  زیادی که  به جهت کارکردهای  کوهستانی 

درختان  همین   قطع  اجازۀ  است  ممکن  جنگل،  قوانین  مجموعه  در  فرانسه  حقوق  در  رو، 

های کوهستانی به دلیل مقاصد حفاظتی مورد موافقت قرار نگیرد، برای نمونه وقتی که  جنگل

ها  که مکمّل یکدیگرند برای حفظ زمین در کوهستان  هاکوهرشتهزارها یا  تحفاظت از درخ

دامنه بیشهیا  درختان  قطع  ریونیون،  مستعمراتی  بخش  در  همچنین،  باشد.  ضروری  و  ها  ها 

 (. 71: 1388ها ممنوع است، مگر جایی که اسقاط حقّ خاصّی داده شود )کاستین، جنگل

 ها. ضعف پاسخ 2-7
های کوهستانی در  های حقوق کیفری ایران در حمایت شایسته از عرصهر از چالش یکی دیگ

های کیفری  توان آن را در خصوص پاسخها است که میزا ضعف پاسخبرابر رفتارهای آسیب

های کیفری باید بیان داشت که قانونگذار دو گر بود. در خصوص پاسخو غیرکیفری نظاره
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های  زیست، پاسخیش گرفته است. نخست از دریچۀ حمایت از محیطموضع متفاوت را در پ

بزه برای  را  سبکی  پیش کیفری  مزبور  عرصههای  تخریب  برای  چنانکه  کرده  های  بیینی 

وحش یک تا شش ماه حبس و برای  های حیاتشده و پناهگاهکوهستانی در مناطق حفاظت

تا یک سال حبس را در نظر گرفته است. امّا  تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی یک ماه  

تری داشته به نحوی که  گیرانهقانونگذار از دریچۀ حمایت از آثار تاریخی، رویکرد سخت

سال نیز قابل صدور است. با    10زا حّتی تا  برای رفتارهای آسیب  شده بینیپیشکیفر حبس  

بر ضدّ کوهستان چندان سنجیده نیست،    دهی کیفری به بزهکاریوجود این، کلّّیت نظام پاسخ

ها مشمول  زیستی، این پاسخچراکه عالوه بر کم بودن میزان کیفرها از دریچۀ حمایت محیط

با اصالحات و الحاقات بعدی خواهند   1392نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسالمی مصوّب 

اشت که قانونگذار موضع  های غیرکیفری نیز باید بیان د شد. از سوی دیگر، در پرتو پاسخ

زیستی نظیر اعادۀ وضع به حالت سابق و پرداخت  مطلوبی در خصوص جبران خسارات محیط

 ضرر و زیان ندارد.

 نتيجه
کوهستان از  حقوقی  عرصۀ  حمایت  در  جهت  همین  به  و  است  ضروری  و  مهم  بسیار  ها 

سابین  و  تصویب رسیده  به  آنها  از  راستای حفاظت  در  اسنادی  هایی در جهت  زمانالمللی 
گردیده  تشکیل  مهم  وظیفۀ  این  کنوانسیونانجام  نیز  اروپا  قارّۀ  در  و  اند؛  آلپ  چون  هایی 

به تصویب رسیده این زمینه  بین کارپاتین در  این، هنوز در عرصۀ  با وجود  المللی هیچ  اند. 
آورد وجود  آور جهانی که به طور خاص از نواحی کوهستانی حمایت به عمل  معاهدۀ الزام

ندارد. با این حال، امروزه بسیاری از کشورها چون الجزایر، فرانسه، بلغارستان، گرجستان،  
ای را در راستای حفاظت از مناطق  ایتالیا، قرقیزستان، رومانی، سوئیس و اوکراین قوانین ویژه

نموده وضع  خود  محسوب کوهستانی  کوهستانی  کشورهای  جمله  از  نیز  ایران  کشور    اند. 
کند. کیفری را دو چندان می- ها توسّط ابزارهای حقوقی شود که ضرورت حفاظت از کوهمی

با وجود این، در پاسخ به پرسش این پژوهش که حقوق کیفری ایران در راستای حفاظت و  
از کوه با چه چالش حمایت  مناطق کوهستانی  بیان ها و کاستیها و  باید  هایی مواجه است 
مهم که  بیداشت  ایران  کیفری  حقوق  کاستی  کوهترین  به  عنصری  توجّهی  عنوان  به  ها 
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ارزشمند است. در واقع، هرچند در حقوق کیفری ایران برخی مقرّرات وجود دارند که در  
ها در قالب قانونی  توجّهی به کوهاند، بیانگاری شدهها جرمپرتو آنها رفتارهایی بر ضدّ کوه

مهمّی می  جداگانه کاستی  به شمار  ایران  نظام حقوق کیفری  واقع، در حقوق  در  در  رود. 
های آبزی به  های جانوری، درختان و گونهزیستی ایران به عنوان نمونه به گونهکیفری محیط

ها به وجود نیامده است. دوّمین چالش  طور خاص توجّه شده است، امّا چنین حمایتی از کوه
ها به جهات دیگر  ی ایران در وضعّیت فعلی آن است که کوهزیستمهمّ حقوق کیفری محیط
گرفته قرار  حمایت  کوهمورد  پژوهش،  در  مطرح  جرم  سه  در  واقع،  در  خاطر  اند.  به  ها 

های خود  های جانوری، نقوش تاریخی موجود در آنها و اقتدار دولت جهت حفظ زمین گونه
ها، حقوق  ذاتی که دارند. در کنار این چالش اند، نه به جهت ارزشی  مورد حمایت قرار گرفته

محیط چالش کیفری  با  ایران  نبود  زیستی  و  کوهستان  مفهوم  در  ابهام  چون  فراوانی  های 
محور جامع مواجه است. به همین جهت باید گفت در میان چندگونگی  انگاری حمایتجرم
  کند. از اینها سنگینی میش ها، کفۀ ترازو به سود چال ها و چندگانگی چالش انگاریجرم

ها را مدّنظر داشته و به همین جهت قانونی  شود که قانونگذار ارزش ذاتی کوهرو، پیشنهاد می
مدارانه را به تصویب رساند. در این قانون بایسته است که هویّت مستقل و ارزشمند  حمایت

شناسایی شود، کوهکوه ش ها  طور  به  مناطق کوهستانی  و  گردند، کوه ها  تعریف  های  ّفاف 
محیط-تاریخی مناطق  در  موجود  و  ژئوپارکفرهنگی  و  قرار زیستی  ویژه  توجّه  مورد  ها 

گیرند، به گسترۀ پیامدهای بزه توجّه شود، به مسئولّیت کیفری دولت و بخش خصوصی در  
فعّالّیتتخریب کوهستان  کوهستان  ها و اجزای خاصّهای معدنی پرداخته شود، گونهها و 

های کوهستانی مورد توجّه قرار گیرند و به طور  های آتشفشانی، غارها و جنگلچون کوه
 .فرهنگی مورد حمایت قرار گیرند-کلّی میراث طبیعی در کنار میراث تاریخی 
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، برگردان جعفر برمکی،  احی کوهستانیحقوق توسعۀ پایدار نو(.  1388کاستین، و دیگران. )

 انتشارات دانشگاه تهران. 

بین (.  1386کلم، کیبرال، شین، کلیر. ) ، در: حقوق  زیست: تنوّع زیستیالملل محیطحقوق 

برگردان محمّدحسن حبیبی، جلد  محیط الکساندر کیس و دیگران،  تألیف  زیست، 

 سوّم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 ، چاپ نخست، تهران، نشر میزان.شناسی سبزجرم(.  1395حمیدرضا. ) فرد،گرجی

ورها و  ش»نظام حقوقی مالکّیت زمین در سایر ک  (.1387های حقوق عمومی. )ش گروه پژوه

 .16و    15های  مارهش   ، رسانی حقوقیفصلنامۀ اطّالع  ،خواری«ن با پدیدۀ زمین آارتباط  

( هنریک.  ا1370مجنونیان،  »تحلیلی  حفاظت(.  چهارگانه  مناطق  وضعّیت  روند  ز  در  شده 

 . 16، شمارۀ 16، دورۀ شناسیمحیطعمومی تخریب طبیعت«، 

، دورۀ بیستم، شمارۀ  شناسیرشد آموزش زمین (. »غار و اهمّّیت آن«، 1394مدادی، محمّد. )

3 . 

و    (. الف. »توسعۀ پایدار در بخش معادن1397های مجلس شورای اسالمی. )مرکز پژوهش 

( معدنی  زیست1صنایع  و  اجتماعی  اقتصادی،  الزامات  بررسی  کد  .  محیطی(«، 

 . 16014، شمارۀ 310موضوعی 

محیطی  های زیست(. ب. »بررسی چالش 1397های مجلس شورای اسالمی. )مرکز پژوهش 

 . 16064، شمارۀ  310و اجتماعی معدن بوکسیت تاش«، ب، کد موضوعی 

زیست از قوام نیافتگی منابع تا  (. »پیمان جهانی محیط1399مشهدی، علی، کوثری، وحید. )

 . 90، شمارۀ تحقیقات حقوقیمحیطی ملل متّحد«، توسعۀ هنجارهای زیست

،  ویکمبیست، چاپ  جرایم علیه امنّیت و آسایش عمومی  (.1392میرمحمّدصادقی، حسین. )

 تهران: نشر میزان.

خواری از منظر حقوق  (. »تحلیل جرم زمین 1396حسین، اسالم، رجبعلی. )  میرمحمّدصادقی،

 .97، شمارۀ 81، سال مجلّۀ حقوقی دادگستریکیفری ایران«، 

های کوهستانی برای حفاظت  (. »اهمّّیت و نقش زیستگاه1395نیری، دانیال، درودی، هومن. )

 .3، شمارۀ 11، جلد سپهرزیستاز پرندگان«، 
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احمد )یاوری،  کوه1381رضا.  جهانی  »سال  زیست(.  وضعّیت  و  در  بومها  کوهستانی  های 

 .30، شمارۀ شناسیمحیطایران«، 
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