واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان
جنبشهای مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی
سیدرضا سجودی* ،علیحسین نجفی ابرندآبادی** و محسن شکرچیزاده

***

تاریخ دریافت1397/2/29 :

تاریخ پذیرش1397/10/16 :

ً
براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأمالت نظری؛ جنبشهای غالبا رسمی
سیاست کیفریدر برابرتجاوزبهاراضیملیشکل گرفتهاند.برهمینمبنارویکردهایایدئولوژیک،سختگیری کیفری،
حداقلی حقوق جزا ،مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منص ه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم
شده است .قانونگذاری کیفری در ایران ،از یکسو بهصورت متشتت ،مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه
کردن و رفع مشکالت آن اقدام نشده و ازسوی دیگر بین شبکههای مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان
است .این وضعیت باعث هجمه روزافزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر ً
گاها متفاوت ،بهویژه
ازسوی مراجع قضایی شده است .ازاینرو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقیسازی تکنیکهای ماهوی
و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس میشود .اما در عمل نه تنها تحرک
تقنینی در این زمینه انجام نشده ،بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلفانگاری جرائم تالش شده است .در
این پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلی سعی شده است با آسیبشناسی علمی و نقد رویکردهای پنجگانه گفته شده،
راهحلی با محتوای مختلط و جامع ،بهعنوان راهبردی قابل تحقق ،مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود.
کلیدواژهها :سیاست کیفری؛ قانونگذاری؛ جنبشهای مبارزهگر؛ جرائم؛ تجاوز به اراضی ملی

* گروه حقوق ،دانشآموخته حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران؛

Email: s.r.sojudi@gmail.com

** گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران ،استاد دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)؛

Email: a.najafi@sbu.ac.ir

*** گروه حقوق ،استادیار دانشکده حقوق ،الهیات و معارف اسالمی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران؛

Email: mohsen.shekarchi@gmail.com

فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیستوششم ،شماره نودوهشت ،تابستان 1398
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مقدمه
اراضی ملی با توجه به مفهوم انفال ،مطابق شرح و تفسیر مشهور برآمده از آی ه اول سوره
مبارک ه انفال و با استفاده از تعابیر مذکور در اصل ( )44قانون اساسی ،از حیث اصطالحی
به آن دسته از زمینهایی گفته میشود که بالذات یا بالعرض و بهموجب قانون ،بخشی از
ثروتهای عمومی و متعلق به هم ه مردم محسوب میشوند .ازاینرو غیرقابل تملک و یا
اختصاص بهصورت خصوصی هستند و اداره آنها در اختیار حکومت است .مصادیق این
نوع اراضی ،متنوع و بارزترین آنها ،جنگلها ،مراتع ،بیشهها و اراضی جنگلی هستند.
براساس مفهوم عدالت زیستمحیطی و عدالت ا کولوژیکی 1،ارزشمندی منابع گفته شده
در شکلدهی و حفظ ا کوسیستمها و حیات نسل امروز و نسلهای آیند ه تمام موجودات
سیاره زمین ،آنها را در رأس هرم ارزشهای جدید شناسایی شده ،قرار داده است که همواره
آماج رفتارهای سودجویانه و تجاوزکارانه بودهاند .این میزان هجمه و خسارت ناشی از آن
باعث نگرانیهای اساسی در سطح ملی و بینالمللی شده است .بنابراین حمایت حقوقی
از آنها حوز ه جدیدی را در علم حقوق بهوجود آورده است)Vercher Noguera, 2002: 4( .

پس از احساس ضرورت حمایت حا کمیتی از زمینهای موردنظر ،سیاستگذاریها در قالب
ً
زیرمجموعههای سیاستگذاریهای عمومی از شکل اولی ه خود که عموما ماهیت اداری
و مدنی داشتند بهسمت استفاده از قابلیتهای حقوق کیفری متمایل شدند .ازاینرو
ً
ظرفیت ایجاد یک سیاست کیفری بهمعنای مجموعهای از تدابیر و اقدامات غالبا قهرآمیز
شبکه رسمی عدالت کیفری در قبال تجاوز به اراضی ملی ،بهوجود آمد.
مداقه در نظام حقوقی ایران ،بیانگر آن است که سیاستگذاریها بهویژه در سیمای
کیفری آنها ،بهصورت قانونگذاری متبلور شده و از میان کنشگران متعدد تقنینی نقش
مجلس شورای اسالمی منحصربهفرد بوده و است.
از طرفی تنوع و تکثر مسائل مربوط به اراضی موصوف و لزوم استفاده از آموزههای علوم
 .1عدالــت زیســتمحیطی و عدالــت ا کولوژیکــی بــه سامانبخشــی اجتماعــی عادالنــه و پایــدار بهرهبــرداری از منابــع
طبیعــی بــا تمرکــز بــر ســامتی همــه مخلوقــات و ارتقــای کیفــی محیــط زیســت اهمیــت میدهنــد و درمجمــوع بــر بقــای کل
عالــم طبیعــت و ا کوسیســتمها تأ کیــد دارنــد (گرجیفــرد.)63-85 :1395 ،

وا کاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبشهای مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی ـــــــــــــــــــــــ ـ 223

ح ملی و بینالمللی ،قانونگذار
مختلف و تغییر تفکرات سیاسی و تحوالت اجتماعی در سط 
را برای یافتن پاسخ این سؤال اساسی که در راستای ثبات ،رشد و حفظ پایدار ثروتهای
مذکور در یک فرایند دادرسی عادالنه و منصفانه ،چگونه حقوق کیفری میتواند بهعنوان
حامی مؤثر و مفید عمل کند؟ با چالش روبهرو کرده است .تجاوز به زمینهای ملی شامل
مصادیق متعدد است و به دو قسم آسیبها و جرائم تقسیم میشود .آسیب میتواند هر
صدمهای باشد که به ا کوسیستمها (عناصر حیاتی و غیرحیاتی و تعامل آنها در طبیعت) در
زمان حال یا آینده ،بهصورت بالفعل یا بالقوه اختالل وارد آورد ،صرفنظر از اینکه در قانون
آمده یا نیامده باشد ( .)White and Pink, 2016: 4بنابراین طیف وسیعی از رفتارها تحت
پوشش این مفهوم قرار میگیرند که وفق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تا زمانی که
جرمانگاری نشوند ،مورد حمایت حقوق کیفری قرار نمیگیرند.
همچنین گرایشهای مختلف عقیدتی ،سیاسی و فلسفی با توجه بهجایگاه انسان
در طبیعت (انسانمحور ،زیستمحور ،بوممحور و حقوق بشرمحور) و یا با ماهیت علمی -
حقوقی ازمنظر خود به تعریف جرائم تجاوزکارانه علیه اراضی ملی و ریشههای آن پرداختهاند.
این نسبیت ،موجب بروز جنبشهایی ملهم از نهضتهای فکری و حتی مدلسازی برای
تأثیر بیشتر نظام عدالت کیفری شده است که البته در اجرا نیز این مدلهای نظری نیز دچار
تغییراتی شدهاند (دلماس مارتی .)341 :1393 ،آنچه مسلم است اینکه در زمینه مبارزه با
جرائم ارتکابی علیه اراضی ملی ،تفکر غالب بر قابلیتهای نظام رسمی عدالت کیفری تمرکز
دارد؛ چون ارکان هیئت حا کمه به لحاظ برخورداری از اقتدار ،قادر به حراست از این قسم
ً
از اموال عمومی فرض میشوند ،ولی اخیرا توزیع وظیف ه کنترل این جرائم بهعنوان ایده
جدید دنبال میشود (گارلند .)760 :1391 ،واضح است که در اینجا سخن از علتشناسی
ارتکاب جرائم نیست ،بلکه با نیمنگاهی به آن ،تمرکز اصلی بر روی تدابیر مبارزه با بزهکاری
(پیشگیری ،کنترل و جبران خسارات وارده) قرار دارد.
ً
از طرفی سیاست کیفری بهعنوان سازمان مبارزه علیه جرم (که قبال توسط قانونگذار
جرمانگاری شده) مبارزهای تحت صور گونا گون ،با کاربرد وسایل مختلف و معطوف به
هدفهای دقیق طراحی میکند و حقوق کیفری در مقام مجری روشهای چگونگی به
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اجرا گذاشتن فنون سیاست کیفری بهطور قطع عاری از ایراد و انتقاد باقی نخواهد ماند
(گسن .)4 :1370 ،ازاینرو آسیبشناسی سیاست کیفری با بهرهبرداری از یافتههای دانش
جرمشناسی ،خاصه جرمشناسی حقوقی ،که با انتقاد علمی و فنی از نهادهای کیفری موجود
ع کاستیها و روزآمد کردن تدابیر بهجای چارهاندیشیها و
به ارائه راهحلهایی جهت رف 
راهکارهای جاری ،اختصاص مییابد ،بسیار راهگشا و مفید خواهد بود.
ازآنجاکه تا کنون سیاست کیفری تقنینی ایران از این منظر مورد کنکاش قرار نگرفته،
در این مقاله با تفکیک جنبشهای سیاست کیفری در زمین ه تجاوز به اراضی ملی از حیث
نوع بینش و برداشت قانونگذار و با تمرکز بر تدابیر مبارزهگرانه سیاست کیفری ،بهدنبال
یافتن پاسخ این پرسش اصلی هستیم که آیا در حقوق کیفری ایران برای حمایت از اراضی
موصوف ،سیاست مشخصی منطبق با یکی از جنبشهای مرسوم ،قانونگذاری و تعریف
شده است؟ تا از رهگذر یافتن پاسخ آن و با استفاده از یافتههای جرمشناسی حقوقی
و در نتیجه آسیبشناسی سیاست مزبور موفق به ارائه راهکاری مناسب و شناسایی
شاخصههای یک سیاست کیفری مطلوب شویم.

 .1سیاست کیفری تقنینی در پرتو تأمالت عقیدتی مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی
هریک از باورها و پندارهای ایدئولوژیک ،فلسفی و سیاسی ،از راههای گونا گون ازجمله -
قانونگذاری در فرایند سیاستگذاری کیفری مداخل ه میکنند و گاهی نظام عدالت کیفری
اصل تشکیل خود به مبانی مذکور وابستهاند .در زمینه
و سیاست کیفری حا کم بر آن ،در ِ

حفاظت کیفری از اراضی ملی و سیاستگذاری درخصوص آنها ،تمایالت موصوف بیتأثیر
نبوده و نیستند .در بخش اول مقاله به بررسی این رویکردها پرداخته میشود.
 .1-1سیاست کیفری ایدئولوژیک
ایدئولوژی چارچوب فکری و مجموعه باورها و پندارهای مقبول در سطح هر یک از ارکان
نظامهای سیاسی است و بهعنوان یک ماهیت زنده و حا کم بر قوا بهدنبال شناسایی و
محافظت از ارزشهاست .جهتگیری جریانهای بزرگ ایدئولوژیک بهطور عمده بر سه
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محور اصلی آزادی ،برابری و قدرت قرار دارد( .نجفی ابرندآبادی1392 ،الف)217-218 :
مؤلفه چهارم نیز حول محور مذهب با آمیزهای از عقاید مبتنیبر آزادی ،برابری ،قدرت و ...
قابل تصور است.
در این مجال تعریف و تشریح ماهیت دیدگاههای مذکور ،مقصود نیست و به محل
خود ارجاع میشوند ،اما نوع بینش مندرج در آنها نسبت به اراضی ملی مورد مداقه قرار
میگیرند .ازاینرو ابتدا به طرح رویکردهای ایدئولوژیکی در ارتباط با اراضی ملی و سپس به
تحلیل آنها در سیمای قوانین کیفری پرداخته میشود.
 .1-1-1انواع رویکردهای ایدئولوژیکی مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی

مطابق دیدگاه جریان آزادمنش ،رشد اقتصادی بهصورت مستقیم باعث توسع ه پایدار ،رفاه و
بقای اراضی ملی میشود .نظریهپردازان این جریان معتقدند نظام اقتصاد لیبرال به ارتباط
سیستمی بازار و جامعه و افزایش رفاه عمومی و در نتیجه کاهش توسل به سیاست کیفری
خشن و ضمانت اجراهای ناشی از آن منجر میشود .البته این نوع نگاه را مانع از استفاده و
اتخاذ تدابیر حقوق کیفری نمیدانند اما روی این فرض پافشاری میکنند که سیاستهای
اقتصادی و اجتماعی ،حکومتها را ترغیب به جرمانگاری بیشتر و استفاده از نظام عدالت
کیفری و اعمال تغییرات در سیاست کیفری می کنند)Clifford and Edwards, 2012: 41( .

ازاینرو برای رسیدن به این نوع اقتصاد ،استفاده معقول و منطقی از اراضی ملی را بالمانع
میدانند ( .)Lacey, Soskice and Hope, 2018: 12-13امروزه طرح ایده اقتصاد سبز بر دامنة
سیاست کیفری پیشگیری و مبارزه با تجاوز به اراضی ملی افزوده است .هرچند ممکن است بین
تدابیر رسمی و اعمال واقعی آنها شکاف وجود داشته باشد ،اما حمایت کیفری از ارزش نوین
(اراضی ملی) در درون شبکه اصلی سیاست کیفری ،ظاهر ایدئولوژیک خود را حفظ کرده است.
در مقابل جریانهای مساواتطلب بهدنبال انتقاد به لیبرالیسم و نابرابری ناشی از آن ،بر این
باورند که انسانها در طبیعت ،برتر نیستند و به همین دلیل برای تأمین اهداف اقتصادی نباید
به اراضی ملی تجاوز کنند .حامیان این جریان اعتقاد دارند قوانین وضع شده دراینباره عادالنه
ً
نیستند و لزوما به اعمال مجازاتهای سختگیرانه بهخصوص نسبت به شرکتها و صاحبان آنها و
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درواقع طبقات باال منجر نمیشوند و همین جریان باعث میشود آنها آسیبهای جدی به منابع
مذکور وارد آورند ( .)Clifford and Edwards, 2012: 40نتیجه این طرز تفکر؛ در گونهشناسی جرائم
علیه اراضی ملی خودنمایی میکند؛ آنج ا که جرائم این حوزه را در عداد جرائم یقهسفیدی قلمداد
کرده و بازنگری در قوانین و اتخاذ سیاست کیفری با مؤلفههای اقتدارگرایی را پیشنهاد میکنند.
آنارشیستها نیز اقتصاد محلی را برای حفاظت از اراضی ملی در مقایسه با اقتصاد
حاصل از عملکرد دولتها مؤثرتر میدانند و معتقدند در یک جامع ه برابر ،انسان و طبیعت
مجدد با هم پیوند میخورند و بهاینترتیب انسان به محیط زیست و منابع طبیعی
ً
عالقهمندتر خواهد شد ( .)Ibid.ازاینرو اساسا با سیاستگذاری کیفری حا کمیت در این
زمینه ،همچون سایر عرصهها مخالفت میکنند.
همچنین درخصوص دیدگاه اعضای گروهای رادیکال و تندرو در حوز ه اراضی ملی بین
شاخههای مختلف فکری آنها تفاوتهایی وجود دارد .برخی معتقدند هم ه موجودات زنده
سزاوار حقوق برابر هستند و انسانها مهمتر از ارگانهای دیگر نیستند .آنها برای اثبات ادعا و
تحقق اهدافشان و تأثیرگذاری بر قوانین از هیچ رفتاری هرچند فعالیتهای تروریستی فروگذار
نبودهاند ( .)Ibid: 23اما گروهی دیگر با رویکرد انسان محوری برای منابع گفته شده ،ارزش
خاصی قائل نیستند و انسان را مجاز به هرگونه تجاوز و بهرهمندی از آنها میدانند .بعضی از این
گروهها با توجه به رویکرد مذکور ،بخش مهمی از تأمین منابع مالی فعالیتهای خود را در تجاوز
ی و ثروتهای موجود در آنها تعریف کردهاند )Wyatt, 2015: 42( .گروههایی مثل
به اراضی مل 
داعش و بوکوحرام را میتوان از نمادهای بارز این جریان در سالهای اخیر معرفی کرد.

ً
اما ادیان الهی ،انسان را بهعنوان بخشی از ا کوسیستم فرض (رویکرد زیستمحور) و غالبا

او را در مرتبهای ویژه در جهان خلقت تعریف میکنند؛ به این معنا که توانایی بشر را در تأثیر،
کنترل و حفاظت از منابع طبیعی و ازجمله اراضی ملی مورد تأ کید قرار داده و تفاوت ذاتی او را
با سایر گونهها مورد انکار قرار نمیدهند (رویکرد بوممحور) .در شریعت مقدس اسالم و منابع
معتبر آن ،مالکیت اراضی ملی از آن خدای متعال و رسول ا کرم (ص) اعالم 1و بر محافظت
األنفال قل األنفال هلل والرسول  »...رجوع کنید (طباطبایی 1304 ،هـ .ق.)8 :
 .1به تفسیر آی ه اول سور ه مبارک ه انفال« :یسئلونک عن
ِ

وا کاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبشهای مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی ـــــــــــــــــــــــــ 227

از آنها حتی در زمان جنگ هم سفارش فراوان شده است( 1فهیمی و مشهدی.)1395 ،
همچنین اندیشمندان و صاحبنظران این مکتب نیز ،این خط سیرفکری را دنبال و بر آن
اصرار کردهاند (منتظری .)207 :1367 ،درواقع این نظام ،بهعنوان مجموعهای از انگارههای
ارزشی و حقوق بشری ،این ارزشها را نیز در بدن ه سیاست کیفری خود گنجانده تا از یکسو
مانع تعرض به آنها شود و ازسوی دیگر دوام آنها را تضمین کند .در همین راستا در ذیل آیه
 60سوره مبارکه بقره مقرر شده« :و ال تعثوا فیاالرض مفسدین» این نهی مؤکد در فساد روی
زمین مصادیق زیادی دارد که شامل عقوبت متعدیان به اراضی ملی نیز میشود.
 .1-1-2تأثیر رویکردهای ایدئولوژیکی مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی در قوانین کیفری

صرفنظر از نوع دیدگاه بعضی از جریانهای خاص ،بهنظر میرسد در ا کثر جوامع حفاظت
کیفری از اراضی ملی بهعنوان ارزشی برخاسته از عمق احساسات و باورهای مشترک در سیمای
قانونگذاریها آشکار شده است ،اما این حمایت در همه نظامهای حقوقی یکسان نیست .در
این بین فقط برخی از رویکردها ،ایده مدرنسازی سیاست کیفری تقنینی در قبال حفاظت از
اراضی مذکور را بهطور مستقل و با الهام از مبانی حقوق بشری برای ارتقای کیفیت زندگی و بقای
پایدار همه مخلوقات در دستور کار خود قرار دادهاند ،اما بیشتر سیاستهای حمایتی در درون
شبکههای سنتی عدالت کیفری متوقف ماندهاند .ازاینرو به جرمانگاری تعرضات مزبور در کنار
سایر جرائم عادی و با همان سازوکارهای نظام عدالت کیفری کالسیک ،بسنده شده است.

2

 .1در آیــه  86ســوره مبارکــه مائــده از نابــود کــردن و تخریــب محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بــا عنــوان «اعتــداء» یعنــی
تجــاوز نــام بــرده شــده اســت .بــر ایــن اســاس کســانی کــه رفتــار تجاوزگرانــه بــه موهبتهــای مذکــور را داشــته باشــند ،بــه
دوری از رحمــت و محبــت خداونــد متعــال ،انــذار داده شــدهاند .همچنیــن در روایــات عدیــدهای بــر ایــن مهــم اصــرار
ـاء و ال تقطعــوا شــجره مثمــره و ال
شــده اســت؛ ازجملــه پیامبــر ا کــرم(ص) فرمودهانــد«:
التحرقــوا النخــل و ال تغرقــوه ِبالمـ ِ
ِ
تحرقــوا زرعــا النکــم ال تــدرون لعلکــم تحتاجــون الیــه» (کلینــی رازی.)29 :1407 ،
 .2در نظریــه شــماره  7/9003مــورخ  1377/7/10اداره کل حقوقــی قــوه قضائیــه تصریــح شــده ...« :طبــق مــاده ()690
قانــون مجــازات اســامی  ...اقــدام بــه هرگونــه تجــاوز  ...در مــورد جنگلهــا و مراتــع ملــی شــده ،قابــل تعقیــب کیفــری
اســت  .»...بهنظــر میرســد در قالــب ایــن نظریــه تــاش شــده هــر جــا نــص صریحــی دال بــر تجــاوز بــه اراضــی موصــوف یافــت
نشــد ،بــه اســتفاده از ایــن مــاده از قانــون مرقــوم ،داللــت داده شــود کــه درواقــع اوج اســتیصال و مشــکالت ایــن حــوزه را
مشــخص میکنــد و بــا الزامــات کیفــی بــودن قوانیــن کیفــری در تعــارض جــدی اســت.
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قانونگذاری کیفری در ایران با تأسی به راهبرد لزوم حفاظت از ثروتهای عمومی
و با تکیه بر مبانی عقیدتی و فلسفی بهویژه رویکرد حقوق بشرمحوری و با نیمنگاهی به
آموزههای جریان آزادمنش و مساواتطلب ،تالشی ناقص در زمینه صیانت از میراث نسل
امروز و نسلهای آینده موجودات بروز داده است؛ به این معنا که هم در زمان قبل و نیز
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،قانونگذار با جرمانگاری انواع و اقسام رفتارهای تجاوزگرانه
به اراضی ملی (بریدن و ریشهکن کردن و سوزاندن نهال و درخت ،تهی ه چوب و زغال و هیزم
از منابع ملی و تودههای جنگلی ،چرای غیرمجاز دام در جنگلها و مراتع ،تصرف عدوانی
و  )...در این مسیر گام برداشته است 1.اما نگاه عادی به جرائم این حوزه از حیث عملی
و نظری موجب تسری ضعفهای حقوق کیفری سنتی به این قلمرو شده است؛ برای
مثال ،تصویب قانون مدیریت پسماند در تاریخ  1383/2/20با الهام از اصول ( 45و )50
قانون اساسی و مبانی ایدئولوژیک نظام اسالمی ،امری بدیع محسوب میشود ،حال آنکه
از جهت نظری تفاوتی بین ارکان تحقق جرائم تجاوز به اراضی ملی از طریق دفع غیرمجاز
پسماند در آنها با دیگر اراضی وجود ندارد و از حیث عملی هم به استناد ماده ( ،)18مرتکب
عالوهبر جزای نقدی مقرر در ماده (( )16بهعنوان کیفر نامتناسب) تنها ملزم به رفع آلودگی و
پا کسازی شده است .فجایع ناشی از چنین قانونگذاری ،موجب تجاوز گسترده و غیرقابل
جبران به عرصههای ملی حتی به وسیله نهادهای عمومی مانند شهرداریها شده است.
مثالهای دیگری هم در این زمینه میتوان ذکر کرد؛ مانند قابل گذشت تلقی کردن
جرم تصرف عدوانی اراضی ملی بهشرح مندرج در ماده ( )104قانون مجازات اسالمی (مصوب
 )1392/2/1و توسعه دامنه استثنائات تجاوزها در ماده ( )34قانون حفاظت و بهرهبرداری
از جنگلها و مراتع ،تبصره « »2ماده ( )9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی ،بند « »2ماده ( )45قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
و ...با این اوصاف میتوان ادعا کرد بعضی از قانونگذاریها و یا شرایط مؤثر در خلق قوانین،

 .1ر.ک :مــواد  42تــا  52قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع بــا اصالحــات بعــدی (مصــوب )1346/5/30
و مــاده ( )690قانــون مجــازات اســامی (تعزیــرات مصــوب  )1375و . ...
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مبانی ایدئولوژیکی ضرورت حفاظت کیفری از اراضی ملی را تحتالشعاع قرار دادهاند.
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بهاینترتیب ضرورت ایجاد حقوق فنی و تخصصی بیش از پیش احساس میشود.
 .1-2سیاست کیفری سختگیرانه
ت کیفری براساس مدل کنترل جرم ،سرکوب رفتار مجرمانه با اولویت دادن
ا گر هدف نظام عدال 
به ارتقای کمی و کیفی امنیت اشخاص و اموال و مبارزه سریع و قاطع علیه مجرمان در نظر گرفته
شود ،درواقع تدابیر اتخاذی سختگیرانه تلقی خواهند شد (نجفی ابرندآبادی1392 ،ب .)16:
سختگیرانه شدن سیاست کیفری متأثر از مبانی متعدد جرمشناختی ،سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی گاه در قامت التفات به دیدگاههای نظریهپردازان و گاه تابعی از احساسات و
هیجانها در جوامع و زمانهای مختلف بروز یافته و اثرهایی بهدنبال داشته است.
بنابراین ،موضعگیریهای مزبور ازنظر مبانی ،اهداف و ابزارها با یکدیگر تفاوتهایی دارند
(طاهری .)125 :1392 ،هرچند تفکیک سیاستهای ذکر شده کار آسانی نیست ،اما بهنظر
میرسد قبل از ارزیابی جلوههای قانونی سیاست مذکور ،بررسی دو نمونه از اشکال غیرعلمی
رویکرد گفته شده ،به بازشناسی نظری جریانهای مؤثر در شکلگیری قوانین کیفری در
حوزه حفاظت از اراضی ملی کمک شایانی کند.
 .1-2-1سیاست کیفری دولت حدا کثری و عوام گرا

در مدل سیاست کیفری دولت حدا کثری تعیین راهبردها در سیاست کیفری نه به شیوهای
یتــوان بــه برداشــت مراجــع قضایــی در اســتنباط از
 .1ایــن ضعــف بــه نظــام قضایــی هــم تســری یافتــه اســت؛ بهعنــوان مثــال م 
ســبق تصرفــات متهــم یــا لــزوم اثبــات مالکیــت شــا کی و یــا حــل اختــاف در مالکیــت در موضــوع تصرفــات عدوانــی اراضــی ملــی
اشــاره کــرد کــه باعــث صــدور قــرار منــع تعقیــب یــا قــرار اناطــه و یــا حکــم برائــت شــده اســت؛ مصــداق چنیــن اســتدال لهایی
در دادنامــه شــماره  95-1729مــورخ  1395/5/13شــعبه  102دادگاه کیفــری  2کاشــان و دادنامــه شــماره  96-0028مــورخ
 1396/1/16شــعبه  101دادگاه کیفــری  2کاشــان بهوضــوح قابــل مالحظــه اســت .جالــب آنکــه در دادنامــه اخیــر بــر قولنامــه
ابــرازی ازســوی واخــواه صحــه شــرعی گذاشــته شــده و رأی برائــت واخــواه از اتهــام تجــاوز بــه اراضــی ملــی صــادر شــده اســت.
ً
ً
ایــن قبیــل اســتدال لها نوعــا ســنتی و گاهــی بــا چاشــنی شــرعی (ایدئولوژیکــی) دقیقــا نقطــه مقابــل دیــدگاه مــدرن و حتــی در
نهــای ایدئولوژیکــی اســامی اســت.
تضــاد بــا بنیا 
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فنی ،بلکه متأثر از تمایالت نهادهای قدرت شکل میگیرد و بر همین اساس تعقیب و
سرکوب مجرمان و خنثی و ناتوان کردن آنها با توجیه تأمین امنیت جامع ه انجام میشود.
تأمین امنیت از راه سختگیری نیروهای حا کمیت (مثل قضات و ضابطین) انجام میشود.
ً
این روش هرچند ممکن است به مبنای ایدئولوژیکی حکومت نزدیک باشد اما الزاما برگرفته
از آن نیست بلکه میتواند دالیل دیگری بهویژه در مواردی که قانونگذار بهدنبال حمایت از
ارزشهای جدید مانند اراضی ملی است ،بروز کند (نجفیابرندآبادی .)925 :1395 ،بهعنوان
مثال یکی از مصادیق رایج تجاوز به اراضی ملی ،تصرف عدوانی است .قانونگذار در ماده()2
قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب  )1352/12/6درصورت وجود شرایط مقرر ،به
دادستان شهرستان اجازه ورود مستقیم و اتخاذ تصمیم را داده است بدون اینکه فرایند
دادرسی به مفهوم مورد نظر در مدل دادرسی عادالنه طی شده باشد .بدیهی است هرگونه
مقاومت در برابر دستور قضایی مزبور میتواند شرایط تعقیب کیفری مضاعفی ایجاد کند.
زیرساختهای مندرج در تبصره « »1و صدر تبصره « »2ماده ( )690قانون مجازات اسالمی
(تعزیرات) از نمونههای دیگر مشابه محسوب میشوند .روشن است که این تأسیسات و
ً
مانند آنها در قانون آیین دادرسی کیفری در بخش کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ،عمدتا
ابزار عمل مقامات دادسرا و ضابطین دادگستری و در راستای اجرای الگوی کنترل جرائم
علیه اراضی ملی هستند ،بهطوریکه میتوان گفت مقامات تعقیب در این زمینه به حفظ
ارزشهای عمومی بیش از ارزشهای حقوقی توجه دارند.
ازطرف دیگر سیاست کیفری عوامگرا پاسخ سیاسی محسوب میشود و دالیل مختلفی
ت ذکر شده هرچه باشند ،منجر به سختگیری
برای ظهور آن وجود دارد .دالیل اتخاذ سیاس 
بیشتر در سیاست کیفری میشوند (رابرتز و دیگران .)20-21 :1392 ،همانگونه که میدانیم
مبارزه علیه جرائم تجاوزکارانه به اراضی ملی در سطح داخلی و بینالمللی به مطالبه عامه
مردم ،محل مانور و کانون توجه سیاستمداران تبدیل شده است .تغییرات بنیادین
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و حتی اقتصادی و  ...در طول نیمقرن گذشته ،واضحترین
دالیل توسع ه سیاست کیفری در این ارتباط بودهاند که در برخی کشورها برای توقف تجاوز
و تخریب مستمر منابع و حصول یک حد استاندارد ،تمایل به اتخاذ و اعمال تدابیر ملهم از
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سیاست کیفری شدتگرا افزایش یافته است .حتی برخی پیشنهاد دادهاند قانونگذار تعریف
ساده ،روشن و قابل ادرا کی از جرائم مزبور ارائه دهد تا نیاز به تغییر مداوم قوانین و افزودن
به مصادیق نباشد ،بلکه براساس همان تعریف و معیار موجود در آن ،عملیات انطباق
مصداقها بر آن و اعمال کیفر ،بهسرعت و قطعیت انجام شود ( .)Eman, 2012: 195زیرا
خطرهای ناشی از تعرض به اراضی ملی ایجاب میکند که قبح رفتار مجرمانه بهصورت
ملموس در جامعه احساس و درک شود ،ازاینرو برمبنای مسئولیت اخالقی و اراده آزاد
مجرم و رفتار هدفمند او ،شدت عمل در برخورد با جرائم ،نوعی بازدارندگی ایجاد خواهد
کرد و بهاینترتیب انگیزه ارتکاب جرائم مذکور کاهش خواهد یافت.
 .1-2-2وا کنشهای تقنینی ناشی از سختگیری کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی

در زمین ه حفاظت کیفری از اراضی ملی ،بااینکه یکی از مطالبات مستمر حقوقدانان ،متخصصین
امر و حتی افکار عمومی تجدیدنظر در وضعیت فعلی بوده و است 1،قانونگذار ایران ،نه تنها به
شیو ه مذکور متوسل نشده ،بلکه برعکس نوعی سکون و رکود آزاردهند ه در این زمینه مشاهده
ت سختگیران ه کیفری راجع به اراضی
میشود .بهرغم فقدان نص صریح قانونی ناشی از سیاس 
ملی ،تکنگاریهایی با این رویکرد در بعضی موضوعات مرتبط با اراضی موصوف وجود دارند و
بهنظر میرسد ا گر جایگاه و اهمیت اراضی مذکور بهعنوان یکی از مسائل استراتژیک نظام سیاسی،
روزگاری از البهالی نظریهپردازی و سخنوری و متون قانونی زیرساختی ،مجال خودنمایی عینی و
عملی در قالب مجموعهای از قوانین تخصصی پیدا کند ،قانونگذار ایران بیتمایل به رویآوری به
ت کیفری سختگیرانه نباشد 2.ادعای مطح شده با ذکر مثالی تبیین میشود.
سیاس 
 .1بنــد « »2بیانیــه نخســتین همایــش حقــوق محیــط زیســت ایــران (مجموعــه مقــاالت ،نخســتین همایــش حقــوق محیــط
زیســت ایران.)1351 :1383 ،
 .2ایــن ســخن شــاید ادعایــی بیــش نباشــد؛ زیــرا عکــس آن در عمــل اتفــاق افتــاده اســت ،بهطوریکــه در قانــون مجــازات
لهــا و مراتــع ،قانــون جدیــدی محســوب
اســامی (مصــوب  )1375کــه در مقایســه بــا قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگ 
یشــود ،تنهــا بــه تکــرار چنــد عنــوان مجرمانــه از مصادیــق تجــاوز بــه اراضــی ملــی بســنده شــده و از میــزان کیفرهــا نیــز کاســته
م 
شــده اســت؛ بهعنــوان مثــال میــزان حبــس در مــواد ( 675و  )690قانــون مجــازات اســامی در مقایســه بــا میــزان حبــس
لهــا و مراتــع ب هطــور محسوســی کاهــش یافتــه اســت.
مذکــور در مــواد ( 47و  )55قانــون حفاظــت و بهر هبــرداری از جنگ 
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غالب مستثنیات در جوار اراضی معروف ملی (جنگلها ،مراتع و  )...شامل باغها،
ً
زمینهای کشاورزی و بعضا مستحدثات هستند .حفظ ماهیت مستثنیات مذکور به همان
شکل اولیه ،به دالیل مختلف مدنظر قانونگذار بوده تا جایی که برای ایجاد هر تغییری در
آنها مقررات ویژهای وضع شده است؛ ازجمله این دالیل میتواند حفظ ا کوسیستم محل و
جلوگیری از تسری هرگونه فعالیت سوء و تهدیدی ازسوی صاحبان مستثنیات برای اراضی
ً
ملی باشد که در سالیان اخیر ،تغییر کاربریها با شدت روزافزون ،عمدتا با شکلگیری باغویالها
توسازهایی از این قبیل از معضالت اساسی این عرصه برشمارده شده است .ازاینرو
و ساخ 
تغییر کاربری آنها با سختگیری شدید قانونگذار بهشرح مندرج در اصالحیه قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب  )1385/8/1مواجه شده است .بهطوریکه در ماده ()10
این قانون تصریح شده« :هرگونه تغییر کاربری  ...چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز
 ...صورت پذیرد ،جرم بوده و  »...شدت سختگیری کیفری قانونی در تبصره « »2ماده
مذکور مالحظه میشود که در آن مقرر شده« :مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور
نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نمایند ه دادگاه محل ،ضمن تنظیم
ً
عوقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت
صورتمجلس رأسا نسبت به قل 
اولیه اعاده نمایند» .بهدلیل انتقادهای وارده بر این دیدگاه (ارضای حس انتقامجویی ،زیر
سؤال رفتن اصل تناسب جرم با مجازات ،کمتوجهی به روشهای اصالح و بهبود مرتکبین،
بروز اشتباهات قضایی ،تعارض با اصل قانونمندی و  )...شاهد تعدیل برخی از مصوبات
قانونی ازجمله مقررات فوق در رویه قضایی هستیم؛ بهطوریکه برابر رأی وحدت رویه شماره
 730مورخ  1392/3/28دیوان عالی کشور ،حکم به قلعوقمع سازهها موکول به صدور حکم
قطعی و الزماالجرای محکمه کیفری شده است و در عمل نیز مراجع قضایی بهویژه دادستانی
از معرفی نماینده برای اجرای تبصره مذکور قبل از صدور حکم الزماالجرا خودداری میکنند.
 .1-3سیاست کیفری حداقلی
اصل حداقل بودن حقوق جزا مبتنی بر دیدگاههای فلسفی و سیاسی است که تأثیرات آن در دو
قلمرو جرمانگاری و کیفرگذاری نسبت به سیاست کیفری شدتگرا ،حالت معکوس دارد و بر توسل به
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حقوق کیفری بهعنوان آخرین راه چاره داللت دارد (غالمی35-38:1393،؛ فر حبخش.)250:1392،
درواقع این دیدگاه خواهان بازنگری در تنظیم وظایف نظام کیفری است .ازاینرو تجدیدنظر در
این فرایند را از طریق جرمزدایی و کیفرزدایی هدفمند توصیه میکند.
 .1-3-1قواعد حا کم بر اصل کمینه حقوق جزا

بر سیاست کیفری ناشی از اصل فوق قواعدی وجود دارند که عبارتند از:
الف) قاعده سرزنشپذیری یا ارزش کیفری :به این معنا که رفتار باید به انداز ه قابل توجهی،
قابلیت سرزنشپذیری داشته باشد تا جرمانگاری شود.
ب) قاعده جرمانگاری فایدهگرایانه :وظیفه غایی حکومت را آزادی بیشتر افراد ،خوشبختی
و منفعت جمعی میداند و تأ کید میکند تنها آنچه منجر به ایجاد ضرر و مزاحمت برای
دیگران میشود ،باید جرمانگاری شود.
ج) قاعده انسانگرایانه :که از رهگذر اعتدالگرایی بهعنوان یکی از شروط محدودکننده
جرمانگاری ،بر کارآمدی ،کفایت و مقرونبهصرفه بودن جرمانگاری و رعایت مصالح
بزهدیدگان اصرار دارد.
به همین ترتیب نتایج اصل حداقل بودن حقوق جزا در کیفرگذاری هم مشخص
میشوند که بسته به نوع بینش نظریهپردازان درباره چگونگی بایدهای تعیین مجازات،
میزان و اهداف آنها ،حاوی استدال لهای متفاوتی هستند ،اما درمجموع پیرامون لزوم
کاهش قلمرو حقوق کیفری اتفاقنظر دارند.
 .1-3-2قضازدایی و جرمزدایی از جرائم تجاوز به اراضی ملی

مطابق اصل حربه آخر برگرفته از اسناد بینالمللی 1و برخی از قوانین باالدستی داخلی 2و
ط زیست باید ابتدا با توسل به تدابیر
 .1در کنواسیون اروپایی حمایت از محیط زیست تصریح شده« :هرچند جلوگیری از تخریب محی 
دیگری بهدســت آید ولی در این میان حقوق کیفری نقش مهمی در حمایت از محیطزیســت ایفا میکند» (عبداللهی.)102:1386،
 .2در مــاده ( )30قانــون برنامـه چهــارم توســعه و بنــد « »14سیاسـتهای کلــی قضایــی نظــام جمهــوری اســامی و مــاده ()38
قانــون احــکام دائمــی برنام ههــای توســعه کشــور ،جرمزدایــی از قوانیــن کیفــری برعهــد ه قــوه قضائیــه گذاشــته شــده اســت.

AK
F"#êS#ù
 234ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ{#£Ý

سال  ،26شماره 98
B/

&

نتایج حاصل از اصل کمینه حقوق کیفری ،برای پاسداری از ارزشهای برتر جامعه ازجمله
اراضی ملی باید به جرمانگاری متوسل شد .اما قبل از آن باید از پاسخهای مدنی و اداری
بهره جست و ا گر این تدابیر مفید واقع نشدند نا گزیر از توسل به حقوق کیفری است .از این
مرحله به بعد برحسب قاعده باید محدودیتها در جرمانگاریها و تدابیر مقابلهای مرتفع
شده و توسعه حقوق کیفری حاصل شود.
در کمال ناباوری یکی از موضوعاتی را که قوه قضائیه ایران براساس وظایف قانونی
محوله ،مقتضی جرمزدایی و قضازدایی تشخیص داده ،بعضی از جرائم علیه منابع طبیعی
هستند که در الیح ه موسوم به قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه (جرمزدایی) از قوانین،
طی نامه شماره  48185/54799مورخ  1391/3/22معاون اول رئیسجمهور برای تصویب
تحویل مجلس شورای اسالمی شده است .در قالب مبحث دوم ،با عنوان «حوز ه منابع
طبیعی» در ماده ( )8الیحه مورد نظر ،بریدن ،ریشهکن کردن و سربر کردن رستنیها از منابع
ملی و بهرهبرداری غیرمجاز از محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی ،تعلیف غیرمجاز در مراتع،
جنگلها ،آتش زدن چمنزارها ،نیزارها ،مراتع ،نهالها و درختان و تهی ه هیزم و زغال از
آنها و  ...تخلفانگاری شده و رسیدگی به آنها بهموجب مواد ( 17تا  )19در حیطه صالحیت
هیئتهای بدوی و تجدیدنظر قرار داده شده و در ماد ه ( )77آن ،مواد ( 44 ،43 ،42و
 )46قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منسوخ اعالم شده است .خوشبختانه
تا کنون این الیحه به تصویب مجلس نرسیده است .اشکاالت وارده به الیحه مذکور به حدی
است که حتی باعث موضعگیری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی شده ،بهنحویکه
این مرکز ،الیح ه موصوف را ازلحاظ علمی و انطباق با مفاهیم قضازدایی و جرمزدایی محل
ایرادهای فراوان دانسته و انتقادهایی را در پنج بند ،مطرح و نتیجهگیری کرده است:
« ...امور مطرح شده در الیحه ،از مسائل مهم و درگیر با منافع مردم است و سپردن آن به
ً
خارج از قوه قضائیه اساسا مصلحت امروز کشور نیست  ...ازاینرو تصویب کلیات الیحه،
پیشنهاد نمیشود( ».خانه ملت .)1388/9/29 ،طراحان این الیحه که تنها به امید کاهش
ورودی پروندهها به دستگاه قضایی اجرای چنین سیاستی را هدفگذاری کردهاند ،درواقع
طی مسیر قهقرایی و مخالف ایده نوین مؤثر در ترسیم سیاست کیفری مدرن در قبال تجاوز
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به اراضی ملی را ریلگذاری کردهاند و درصدد برآمدهاند رفتارهای خطیر و منجر به آسیب
ی الزامات
شدید به منابع مذکور را از حوزه حمایتی نظام عدالت کیفری خارج کنند و حت 
و خط قرمزهای مدنظر معتقدین به اصل حداقلی حقوق جزا را هم نادیده بگیرند .این
درحالی است که قضازدایی و جرمزدایی ازجمله سیاستهای نوین کنترل زرادخانههای
کیفری در حوزه حقوق کیفری هستند که حفاظت از ثبات اجتماعی را از طریق امکان حضور
و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترلی مهیا میکند .اما درخصوص جرائم علیه اراضی ملی
که بقای خود اجتماع را به مخاطره میاندازند ،اتخاذ چنین سیاستی ،راهبردی عقبرو و
بنیانبرافکن محسوب میشود و با مبانی سیاست کیفری کالن تقنینی (قانون اساسی،
سیاستهای کلی نظام و  )...تعارض دارد .همچنین سیر تحوالت تاریخی حکایت از آن دارد
که بهواسطه ضعف و نا کارآمدی فراوان در شبکههای غیرکیفری (مدنی و اداری) حفاظت از
اراضی ملی ،لزوم مداخله نظام عدالت کیفری در جوامع تثبیت شد ،حال چگونه میتوان
انتظار داشت با ارجاع به تجربه تلخ گذشته ،وا کنشهای اداری و مدنی مانند جریمه نقدی،
تعلیق یا لغو پروانه چرا و  ...بازدارندگی الزم را داشته باشند؟ ازاینرو نتیجه اعمال این
سیاست ،تسلیم و شکست در برابر متجاوزین به اراضی خواهد بود .همچنین از این نکته
نباید غافل شد که ازجمله قواعد مهم حا کم بر قضازدایی ،کاهش مداخالت و وا کنشهای
نظام کیفری در یک موضوع خاص است .حال آنکه در الیحه مذکور ،مداخله قضایی هم
در فرایند رسیدگی و هم در مرحله اجرای احکام و همینطور ماهیت وا کنشها در قالب
کیفردهی خفیف ،همچنان حفظ شده است.

 .2سیاست کیفری تقنینی در پرتو رویکردهای علمی مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی
عدالت زیستمحیطی در پی تحقق یک محیط زیست ایمن ،سالم ،مولد و پایدار برای
تمامی افراد با هماهنگی با جهان طبیعت و عدالت ا کولوژیکی ناظر بر روابط میان انسان
و طبیعت و با هدف حفظ بقای کیفی کره زمین ،البته با اولویتدهی به نیازهای بشری
شکل گرفته است .بنابراین سخن از تعامل همه اجزای عالم برای تحقق این اهداف است
و تنها حفاظت از ثروتهای عمومی شناسایی شده در منابع طبیعی برای نسل فعلی را

AK
F"#êS#ù
 236ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ{#£Ý

سال  ،26شماره 98
B/

&

هدفگذاری نکردهاند ،بلکه صیانت میاننسلی (تساوی منابع برای نسل امروز و نسلهای
آتی) همه موجودات را براساس اصول زیستمحیطی مدنظر دارند .تنظیم نحو ه این تعامل و
چگونگی پاسخگویی به خروج از روندهای مبتنیبر تعادل در برقراری انواع عدالت موصوف،
در جریان بهرهمندی از مواهب مذکور یا تجاوز به آنها بر پای ه مطالعات علمی ،همواره محل
اختالف بین دانشمندان و سیاستگذاران بوده است .در این بخش از مقاله بهطور خالصه
بهدنبال شناسایی و تبیین سیاستهایی با هویت علمی برای یافتن پاسخ سؤال اصلی
پژوهش هستیم.
 .2-1سیاست کیفری مشارکتی
تعریف و تبیین کیفیت شرکت دادن جامعه در فرایند عدالت کیفری بهصورت فردی یا جمعی
(انجمنهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد) و پذیرش آن بهعنوان رکنی از نظام موصوف
در قوانین که منجر به ایفای نقش مشترک دولت (حا کمیت) و جامعه مدنی در فرایند مبارزه
با جرم شود ،تصویری از سیاست کیفری مشارکتی یک نظام حقوقی را به نمایش میگذارد.
میزان انعطاف این سیاست در تنظیم و سازماندهی روابط جامعه مدنی و شبک ه رسمی
کیفری در قالب و اشکال متفاوت ظهور مییابد.
 .2-1-1جایگاه سیاست کیفری مشارکتی در برابر جرائم تجاوز به اراضی ملی
ً
امروزه تقریبا ا کثر کشورها به ارزش اراضی ملی پیبرده و شاخصهای حفاظتی از آنها را ارتقا

دادهاند .در این مسیر عالوهبر تعامالت جهانی ،سیاستهای داخلی هم دگرگون و نوعی
اختالط و در مواردی ،انتقال مدلهای سیاستگذاری هم ایجاد شده است که میتوان از آن
بهعنوان گفتمان بینابینی یاد کرد ( .)Frank, Hironaka and Schofer, 2008: 96الگویی که
بهدنبال تعریف و استفاده از شیوه میانه و متوازن صحنه مدیریت جامعه است تا هم بخش
رسمی و قدرت مرکزی از توان مداخله برخوردار باشد و هم جامعه مدنی بهطور محسوسی در
امر انتظام اجتماعی مشارکت مستقیم داشته باشد (کونانی ،انصاری و مندنی.)127 :1394 ،
در موضوعات کالن و مهمی چون حفاظت از اراضی ملی میزان باز بودن شبکه کیفری در
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وا گذاری و کیفیت ورود اقدام ازسوی جامعه مدنی ،امری تخصصی و علمی است که بهمرور
زمان ابعاد و اشکال مختلفی بهخود گرفته است .سیاست کیفری مشارکتی میتواند با
تقسیم کار بین سطوح مختلف نیروها ،شیو ه جدید و مدرنی برای کنترل جرائم علیه اراضی
ملی به منصه ظهور برساند.
 .2-1-2تبلور تقنینی گرایش به مداخالت جامعوی در برابر تجاوز به اراضی ملی

در ماده ( )8قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب )1394/1/23
مقرر شده« :مردم از حق دعوت به خیر ،نصیحت ،نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد
دولت برخوردارند  »...و در تعیین مصادیق منکر در بند «الف» همان ماده به حفظ حقوق
بیتالمال و اموال عمومی اشاره شده و برای تضمین حسن اجرای این ماده ،در ماد ه (،)9
ضمانت اجرای کیفری و اداری پیشبینی شده است .با این زیرساخت قانونی ،مردم
میتوانند درصورت مواجه با شکلگیری یا وقوع تجاوز علیه اراضی ملی ،از راه نهی از منکر ،از
نهادهای دولتی متولی اراضی مذکور ،پیشگیری از تداوم تعرض یا تعقیب مرتکب را مطالبه
کنند .مرجع مربوطه حق بیاعتنایی به گزارش واصل شده را ندارد؛ زیرا موجبات توجه
مسئولیت کیفری و اداری به مسئولین آن نهاد فراهم میشود.
اوج توجه قانونگذار به شناسایی نقش جامعه مدنی در فرایند نظام عدالت شکلی،
ماده ( )66قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب  )1394/3/24است .در این ماده مقرر شده:
«سازمانهای مردمنهادی که اساسنام ه آنها در زمین ه حمایت از  ...محیط زیست ،منابع
طبیعی ... ،است میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعالم جرم کنند و
در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند» .بهاینترتیب مداخله جامعه مدنی در قالب یکی
از جهات قانونی شروع به تعقیب شناسایی شده ،اما درباره کیفیت شرکت آنها در مراحل
دادرسی و نقشی که میتوانند ایفا کنند ،ابهام وجود دارد .بهنظر میرسد با توجه به حذف
عبارت «در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی
اعتراض کنند» از متن ماده در اصالحیه مورخ  1394/3/24توسط کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس شورای اسالمی ،قانونگذار بهوجود یک نقش جزئی مردمی و در حد شرکت
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در جلسات دادرسی ا کتفا کرده است .عالوهبر این زمینه بهرهبرداری از تأسیساتی مانند
تعلیق تعقیب ماده ( )81و میانجیگری ماده ( )82هم فراهم شده است؛ با این توضیح که
برخی از اقدامات بهشرح مقرر در برنامههای عدالت ترمیمی با هدف دور کردن بزهکاران
ً
از نظام کیفری و مداخالت متعاقب تعقیب ،در قالب تدابیر جایگزین پیگرد و غالبا ازسوی
دادسرا شروع میشود .با توجه به اینکه ا کثر جرائم علیه اراضی ملی از حیث درجه قابل
تعلیق و یا ارجاع به میانجیگری هستند ،دادستان میتواند با رعایت محدودیتهای
قانونی ،قبل از تصمیم به تعقیب و یا بعد از آن انجام اقداماتی از قبیل جبران خسارت یا
جلب رضایت متولی اراضی مزبور را توأم با مداخله جامعه مدنی مطالبه و سپس به فراخور
حال اتخاذ تصمیم کند .به دالیل مختلف ازجمله نقصان زیرساختهای اجرایی ،در قلمرو
جرائم علیه اراضی ملی اعمال این تأسیسات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بهعالوه مقنن در قانون مجازات اسالمی (مصوب  )1392/2/1در مواد (( )23مجازت
تکمیلی) 37( ،و ( )38تخفیف مجازات)( )40( ،تعویق صدور حکم)( )46( ،تعلیق اجرای
مجازات)( )56( ،نظام نیمه آزادی)( )58( ،نظام آزادی مشروط) و (( )64مجازاتهای
جایگزین حبس) عمومات و زیرساختهای کلی را بهوجود آورده یا تنفیذ کرده که با تأسی
به آنها امکان مداخله جامعه مدنی در مراحل رسیدگی ،صدور و اجرای احکام کیفری میسر
شده است.

1

با این اوصاف ،شرایط محدود و کلی برای مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با جرائم
تجاوزکارانه علیه اراضی ملی در مراحل پیش از دادرسی ،در حال دادرسی و پس از آن مهیا
شده که از آن به مشارکت سرکوبگر و البته پشتیبان و اصالحگر گروه اجتماعی در حاشیه و
متن سیاست کیفری هم تعبیر شده است (دلماس مارتی .)175-176 :1393 ،با استفاده
 .1بهعنــوان مثــال در دادنامــه شــماره  94-2086مــورخ  1394/12/3دادگاه بخــش مهردشــت (نجفآبــاد) مرتکــب بــه
چــرای غیرمجــاز  150واحــد دامــی از نــوع گوســفند در مراتــع ملــی هســنیجه بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  47قانــون تنظیــم
بخشــی از مقــررات دولــت و مــواد( 37 ،19و )38قانــون مجــازات اســامی ،بــه پرداخــت مبلــغ  80میلیــون ریــال جــزای
نقــدی محکــوم شــده ،ســپس دادگاه بــا اجــازه از مــاده ( )23قانــون اخیرالذکــر وی را بــه احیــای  5000متــر مربــع از اراضــی
ملــی بــا تهیــه بــذر و انتخــاب محــل و تحــت نظــارت اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری از طریــق یکــی از ســازمانهای
مردمنهــاد مــورد تأییــد در همــان بخــش بــه مــدت دو ســال محکــوم کــرده اســت.
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صحیح از تأسیسات گفته شده ،نتایج اعمال آنها خاصه ازنظر کیفرزدایی جزئی و تام قضایی
قابل توجه خواهد بود .هرچند قانونگذاری کیفری ایران درخصوص مقابله با جرائم ارتکابی
علیه اراضی ملی ،سرگردان بهنظر میرسد و هنوز بین جهتگیریهای مختلف شبکههای
ناشی از مدلهای مفروض سیاست کیفری در نوسان است ،اما با تغییر مواضع اخیر مقنن
در تأیید و ایجاد زیرساختهای کلی در قوانین آییندادرسی کیفری و مجازات اسالمی ،در
عین وفاداری به اقتدارگرایی و تفوق حقوق و در دست داشتن ابتکار پاسخگویی دولتی،
ً
عمدتا به راهبرد انطباقی یعنی توسل به یک نظام یا شبکه دیگر بدون تغییر مدل مرجع
متمایل شده است و حتی در توجه به پیشنهادهای مطرح شده مانند الیح ه قضازدایی
از این موضع عدول نشده و مانند برخی از کشورها کیفرزدایی رسمی و کامل در خصوص
جرائم زیستمحیطی در دستور کار نیست .ممکن است انتقادهایی از باب تفوق شبکه
دولتی به این روند وارد شود ،اما درمجموع میتواند به یک راه حل برد  -برد تعبیر شود.
ازاینرو در عادیترین شرایط ،راهبرد انقطاعی بهمعنای تغییر و جهش از مدل غالب دولتی
به مدل جامعوی در بنیان و شالوده سیاست کیفری فعال پیرامون تعرض به اراضی ملی،
پیشبینی و ریلگذاری نشده است.
 .2-2سیاست کیفری مدیریتی خطرمدار
تالش برای پیشبینی جرم بهعنوان یک خطر انسانی و منبعث از دلنگرانیهای اقتصادی،
ایده جدیدی را با عنوان مدیریت خطر جرائم به سیاست کیفری تزریق شده است .در
این رویکرد ،مدیریت ،کنترل و نظارت با نگاه جمعی و تودهای ،متأثر از درجه خطرنا کی
بزهکاران بالقوه و بالفعل تنظیم میشود و هر اندازه احتمال ارتکاب جرم و تکرار آن بیشتر
برآورد و تخمین زده شود ،رکن روانی جرم واضحتر و نظارت اجتماعی و مدیریت کیفری هم
فشرده و سختتر میشود (نجفی ابرندآبادی 1392 ،ج .)723-727 :شدت و ضعف طرد و
توانگیری از مجرم ،کنترل و نظارت فرد یا افراد بهعنوان گروه دارای ویژگیهای خطرنا ک،
تابع درج ه خطر احتمالی آنان ازنظر ارتکاب یا تکرار جرم است که ازسوی دستگاههای مؤثر
در نظام عدالت کیفری اعمال میشود.
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 .2-2-1مدیریت خطر جرائم تجاوز به اراضی ملی

تحت تأثیر ایده موصوف ،امروزه سخن از مدیریت خطرهای تجاوز به اراضی ملی مطرح و
مورد توجه قرار گرفته است .زیرساخت فکری یا همان اصول سیاست کیفری مدیریت خطر
مبتنیبر سنجش میزان مخاطرات رفتاری تجاوز از حیث تأثیرات احتمالی بر سالمت انسان و
موجودات و بقای آنان است .تحلیل خطر برد و مرحله ارزیابی کیفی و ّکمی آن و تصمیمگیری
برمبنای اعمال سیاست سنجیده و هدفمند استوار است .مدیریت صحیح و متناسب ،به
تشخیص بهموقع منشأ خطر برمیگردد ( .)Ackerman and Frantzen, 2001: 8-15در این
دیدگاه ،مدیریت خطر تجاوز ،شامل کنترل خطر بالقوه ،آسیب و خطر موجود و کاهش
هزینههای آن میشود .نظام عدالت کیفری دارای همه ضمانتهای الزم است و جهت
حمایت از مدیریت خطر جرائم علیه اراضی ملی ،هم ه تالش خود را در جریان همکاری
با سایر نهادها برای پیشگیری و مبارزه با رفتارهای خطیر صرف میکند .مدل اصلی این
مدیریت عالوهبر پشتوانه علمی باید مشروع و مقبول هم باشد؛ یعنی از طریق مقنن ،خواستهای
که از حمایت سیاسی ،اجتماعی و افکار عمومی برخوردار است ،اعمال شود و قبل از آن ،منابع
خطر ازسوی مردم بهعنوان امور ناهنجار درک شد ه باشند.
 .2-2-2ارزیابی جلوههای قانونی گفتمان مدیریت خطر جرائم تجاوز به اراضی ملی

قوانین کیفری ایران از نتایج رویکرد مزبور بیبهره نبوده است؛ بهعنوان مثال میتوان به
ماده ( )45قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اشاره کرد که مقرر کرده است:
«آتش زدن نباتات در مزار ع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأمور
جنگلبانی ممنوع است .درصورتیکه در نتیجه بیمباالتی ،حریق در جنگل ایجاد شود،
مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» .مشخص است که مزار ع
و باغات موصوف ملک افراد است و آنها مجازند در مایملک خود هرگونه تصرف و فعالیتی
که باعث اضرار غیر نشود ،انجام دهند ،اما چون امکان سرایت حریق به جنگل وجود دارد،
قانونگذار آن را منع کرده است .این ایراد وارد بود که مقنن در این ماده فقط ایجاد حریق
را منع کرده و ضمانت اجرایی مشخص نکرده و تنها درصورتیکه به جنگل سرایت کند،

وا کاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبشهای مبارزه با جرائم تجاوز به اراضی ملی ـــــــــــــــــــــــــــ 241

قابل مجازات خواهد بود .شاید در راستای رفع این ایراد و متأثر از آموزههای مدیریت
خطر ،قانونگذار در ماده ( )20قانون هوای پا ک (مصوب  )1396/4/25مقرر داشت...« :
سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب
مورد به جزای نقدی درجه  6موضوع ماده ( )19قانون مجازات اسالمی محکوم میشود».
بهاینترتیب ا کثر فروض ایجاد خطر ازسوی جامعه هدف ،زیر رصد قانون جزا قرار گرفت .اما
همچنان منع روشن کردن آتش صرف در اراضی ملی (که استعداد بالقوه برای انتشار دارد و
تا کنون فجایع زیادی بهوجود آورده است) جرمانگاری نشده است 1.درمجموع باید اذعان
داشت با یافتن چند نمونه از قوانین ملهم از تفکر مدیریت خطر ،نمیتوان سیاست کیفری
مفروض بر اراضی ملی در ایران را در عداد سیاست کیفری مدیریت خطر بهشمار آورد.

2

 .2-3سیاست کیفری خردگرا
توتاز متجاوزین نیست و بدون
بدون شک عدالت کیفری تنها منجی اراضی ملی ،از تاخ 
توجه به ریشهها و علل وقوع جرائم ،نمیتوان تدبیر جامع و عادالنهای اندیشید ،اما برای
حل معمای جرائم مدنظر ،باید محدوده گستردهای از دانش (در سطح ملی و در بعد
بینالمللی) به خدمت نظام کیفری درآیند و نهادهای عامل بهصورت معقول با یکدیگر در
تعامل باشند و با تبادالت علمی و همبستگی دادههای رشتههای مختلف علوم محیطی،
جرمشناسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...مبارزهای دقیق را طراحی و اجرا کنند
ً
که دائما راهکارهای آن در حال نو شدن و حرفهای کردن قوانین ،تدابیر ،همکاریها و
 .1مطابــق بنــد «هـــ» مــاده ( )13قانــون شــکار و صیــد (مصــوب  )1346/3/16بیاحتیاطــی یــا عــدم رعایــت مقــررات محیــط
زیســت و یــا تخلــف از نظامــات دولتــی در ایجــاد یــا فراهــم کــردن مقدمــات آتشســوزی در پارکهــای ملــی و آثــار طبیعــی
ملــی  ...مســتوجب حبــس یــا جــزای نقــدی و در صــورت تکــرار هــر دو کیفــر دانســته شــده اســت.
 .2خوشــبختانه بارقههایــی از نفــوذ ایــن دیــدگاه در آرای مراجــع قضایــی متبلــور شــده اســت؛ بــرای نمونــه در یکــی از
دادنامههــای صــادره از یکــی از شــعب دیــوان عدالــت اداری آمــده« :نظــر بــه اینکــه براســاس اعــام اداره حفاظــت محیــط
زیســت منطقــه  ...ازنظــر ا کوسیســتم زیسـتمحیطی ،گیاهــی و جانــوری محــل ،هرگونــه اقــدام بــه عملیــات معــدنکاری
در منطقــه جبرانناپذیــر خواهــد بــود و موجــب فرســایش خــا ک و تخریــب کــوه و ارتفــاع آن و مؤثــر در وزش بادهــا و نــزوالت
جــوی و افزایــش احتمــال آلودگــی ،گــرد و غبــار و وقــوع ســیل در دامنههــا خواهــد شــد  ...بــه اســتناد  ...حکــم بــه ورود
شــکایت و ابطــال پروانــه صــادره بــرای معــدن  ...صــادر میشــود (وبــگاه کتابخانــه پژوهشــگاه قــوه قضائیــه).

AK
F"#êS#ù
 242ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ{#£Ý

سال  ،26شماره 98
B/

&

خالقیتها باشند ( .)Bartel and Bricknel, 2016: 219-220ازاینرو پیشنهاد ایجاد یک
سیاست کیفری خردگرا و واقعبین مطرح میشود که هم دارای رویکردی حقوقی (با تکیه بر
اصول زیستمحیطی و حقوق بشری) باشد و هم به آموزههای جرمشناسی نوین توجه ویژه
داشته باشد ،تا از این طریق چگونگی تبلور این راهبرد در قوانین آشکار شود.
 .2-3-1بنیانهای حقوقی و جرمشناختی سیاست کیفری خردگرا

برای تدوین سیاست کیفری با آیتمهای ضروری در حوز ه تجاوز به اراضی ملی ،عالوهبر
مالحظات عدالت ا کولوژیکی و عدالت زیستمحیطی ،اتخاذ رویکردی حقوق بشرمحور با توجه
به اصول بنیادین حقوق محیط زیست بهویژه حق بر محیط زیست سالم الزامی است .رویکرد
حقوق بشرمحور با طرد دیدگاه انسانمحوری و بیمیلی به آموزههای دیدگاه زیستمحور،
نسبت به کلیات عقیده بوممحوری متمایل و با ورود به رهیافت محیطبنیاد ،پذیرفته است
که دنیای مادی مانند مجموعهای از اجزای زنده و غیرزنده ،متشکل و به هم پیوسته است و
انسان هم بهعنوان جزئی از آن محسوب میشود که همواره مجموعه این سیستم ،محملی
برای کمک به او در مسیر استمرار حیات فردی و اجتماعی بوده است (.)White, 2014: 89
همچنین در این رویکرد بر التزام نسل حاضر در سپردن میراث درخور حیات به نسلهای
آتی (هم ه موجودات) تأ کید میشود ( .)Ibid: 88همزمان توجه به اصول بنیادین حقوق محیط
زیست هم در این فرایند ضروری است .این اصول عبارتند از :توسعه پایدار ،احتیاط ،جبران
خسارات زیستمحیطی ،پیشگیری ،حمایت و حفاظت ،مشارکت و دسترسی به اطالعات
زیستمحیطی و تلفیق (روش32-36 :1391 ،؛ فهیمی و مشهدی .)150-154 :1393 ،هرچند
اتفاقنظر چندانی درخصوص محتوای این اصول وجود ندارد اما هدفگذاری همه آنها در
جهت صیانت از محیط زیست سالم است.
ازسوی دیگر خردگرایی در سیاست کیفری در قبال تجاوز به اراضی ملی ایجاب میکند تا
با همه جنبههای جرمشناسی مرتبط باشد .اما در این بین آموزههای جرمشناسی حقوقی
نقش ویژهای ایفا میکنند؛ چون جرمشناسی حقوقی قضاوت یا داوری ارزش بنیاد علمی فنی
سیاست کیفری و حقوق کیفری را برعهده دارد (نجفی ابرندآبادی .)919 :1395 ،از این منظر
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مهمترین الزام برای مدیریت جرائم تجاوز به اراضی ملی ،تحقق سیاست کیفری افتراقی در
هم ه شقوق ماهوی و شکلی آن است .سیاست کیفری افتراقی به پیدایش شاخه جدیدی
در حقوق کیفری به نام حقوق کیفری فنی یا خاص اراضی ملی منجر خواهد شد .اعمال
چنین سیاستی باتوجه به تخصصی و فنی بودن آن ،مستلزم اعمال سازوکارهای مناسب و
متفاوت است .ازاینرو تجدیدنظر در جرائم (بازطراحی عناوین و ارکان آنها) ،ضمانت اجراها
و پیشبینی آیین دادرسی متناسب ضروری است و چون قرار نیست نتایج مفید سایر ابعاد
جرمشناختی و زیرساختهای کارگشای مؤثر در سیاستهای کیفری دیگر ،کنار گذاشته
شود با تعاملگرایی با آنها ،آن بخش از میراث سیاستهای مزبور که برای مدیریت جرائم
مدنظر الزم است ،بهینهسازی میشوند؛ بهویژه میتوان با طبقهبندی آسیبها و جرائم،
ضمن تفکیک و اولویتبندی دقیق آنها براساس دو معیار عدالت و سودمندی با مشارکت
عوامل قهری و جامعوی از طریق مراجع قضایی اختصاصی نظام عدالت کیفری را بهسوی
اعمال ضمانت اجراهای مدرن و ترمیم خسارات ناشی از آسیبها و جرائم هدایت کرد.
با این اوصاف سیاستگذاری کیفری افتراقی درباره اراضی ملی اقتضا میکند با استفاده از
نتایج علوم مربوط به آن و تجدیدنظر در تدابیر سابق برابر آموزههای جرمشناسی حقوقی و
با بهرهبرداری از نتایج علمی و عملی نظریههای جرمشناسی نظری بهخصوص نظریههای
ً
نوین و عمدتا انتقادی جرمشناسی و توجه به ماحصل مطالعات جرمشناسی بالینی و
جرمشناسی پیشگیری ،طراحی راهبردی همهجانبه و مؤثر در دستور کار قرار گیرد .منبع
اصلی این طرز تفکر ،رفتار پیچید ه انسان و پیچیدگی جرائم علیه اراضی ملی است .به
همین دلیل اطمینان نداریم که اعمال نتیجه حاصل از تنها یک یا چند ایده در سیاست
کیفری مؤثر خواهد بود یا خیر؟ بنابراین بهترین راهبرد ،ایده تلفیق راهکارهاست.
 .2-3-2کاربست تقنینی سیاست کیفری خردگرا در برابر جرائم تجاوز به اراضی ملی
ً
همانگونه که میدانیم سیاستگذاری در نظام حقوقی ایران غالبا به شکل قانونگذاری تبلور

یافته است و نمود بارز آن ،قوانین توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و سیاستهای کلی
نظام هستند که اغلب رئوس سیاستها و برنامهها را مشخص میکنند .در قانون برنامه
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ششم توسعه (مصوب  )1395/12/14در قالب ماده ( )38و سیاستهای کلی نظام در
بخش محیط زیست و منابع طبیعی بر حفاظت از اراضی ملی تأ کید شده است 1.مشخص
است بخشی از سیاستگذاری عمومی برنامههای مذکور در قالب جرمانگاریهای جدید و
تکمیل و رفع نقایص و بهروزرسانی آنها و ضمانت اجراها و کیفیت جبران خسارات و تدوین
ت کیفری مختص اراضی ملی و یا در
آیین دادرسی تخصصی ،بهطورکلی ایجاد یک سیاس 
درون سیاست کیفری زیستمحیطی محقق میشود .موضوعی که در سیاستهای مذکور
مورد توجه قرار گرفته است؛ ازاینرو مطابق بند «الف» ماد ه ( )38قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور (مصوب  )1395/11/10ضرورت دارد قوه قضائیه در این راستا اقدام
و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات
کشور (مصوب  )1389/3/25به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند 2.بنابراین مشکالت و
خأل ناشی از یک سیاست کیفری جامع در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی و به تبع
آنها درخصوص اراضی ملی در ذهن سیاستگذاران ،ملموس و مشهود بوده ،بهنحویکه
سرفصلهای آن را نیز مشخص کردهاند.
بهنظر میرسد این ذهنیت سیاستگذاران معطوف به تحقق سیاست کیفری توسعهمدار
در حوزه اراضی ملی باشد؛ سیاستی که در خوشبینانهترین حالت؛ به حداقلرسانی جرائم
و آسیبها از آن انتظار میرود نه حذف کامل آنها ( .)White, 2008: 211در این سیاست،
 .1در مــاده ( )123قانــون برنامــه ششــم بیــان شــده« :سیاسـتهای کلــی برنامــه ششــم و ســایر سیاسـتهای کلــی ابالغــی
مقــام معظــم رهبــری الزم االجراســت».
 .2آشــفتگی تقنینــی در قلمــرو اراضــی ملــی در برخــی جهــات آشــکارا زمینــه تجــاوز بــه آنهــا را فراهــم کــرده اســت؛ بهعنــوان
دبــاره مــدت اعتــراض بــه تشــخیص اراضــی مذکور و اصــاح ماده ( )34قانــون حفاظــت و بهرهبرداری
نمونــه پــس از تمدیــد چن 
لهــا و مراتــع ،مطابــق تبصــره « »1مــاده ( )9قانــون افزایــش بهــرهوری بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی (مصــوب
از جنگ 
 )1389/4/23و در قالــب قانونــی متفــاوت ،مــدت اعتــراض اشــخاص ذینفــع ،در مــدت یــک ســال پــس از الزماالجــرا شــدن
آن قانــون اعــام و ســپس در بنــد « »1مــاده ( )45قانــون رفــع موانــع تولیــد ( ...مصــوب  )1394/2/1و در یــک قانونگــذاری
مجــزای دیگــر ،بــه مــدت پنــج ســال پــس از تصویــب قانــون مزبــور ارتقــا یافــت .مبرهــن اســت کــه ایــن اســتمرار رســیدگی بــه
اعتــراض اشــخاص و عــدم قطعیــت تشــخیص چــه تبعــات منفــی در تعقیــب متجاوزیــن بــه اراضــی ملــی بهدنبــال دارد .از آن
تأس ـفبارتر اینکــه بــا توجــه بــه برخــی از اســتدال لها ازجملــه بهشــرح منــدرج در نظریــه شــماره  2916مــورخ 1396/11/15
اداره کل حقوقــی قــوه قضائیــه «ذینفــع دارای حــق اعتــراض» منصــرف از مراجــع متولــی حفاظــت از اراضــی مذکــور اســت.
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برنامهها و راهکارهای توسعهمحور از یکسو و سیاست کیفری ازسوی دیگر میتوانند با اتخاذ
راهبرد کالن «کمک  -استفاده» بر یکدیگر تأثیر بگذارند .به این معنا که تقویتی دوجانبه را
در پی داشته باشند و در پرتو حا کمیت قانون عینیت یابند.

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
شبکههای سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی از حیث نوع نگاه به عدالت
ا کولوژیکی و عدالت زیستمحیطی در دو دستهبندی کلی قرار میگیرند که در هر دو دسته
گفتمان غالب ،تمرکز بر قابلیتهای نظام رسمی عدالت کیفری است .گروهی با گرایشهای
ایدئولوژیک ،فلسفی و یا سیاسی و دستهای دیگر با رویکرد منطبق بر دانش و آموزههای
علوم مختلف و مرتبط بهویژه جرمشناسی به این مقوله پرداختهاند.
هریک از سیاستهای کیفری ایدئولوژیک؛ سختگیرانه ،حداقلی حقوق جزا ،مشارکتی
ً
و مدیریتی خطرمدار غالبا بر مدار مبارزه با بزهکاری علیه اراضی ملی متمرکزند و توجه
کمتری از حیث پیگیری علل ارتکاب جرم ،پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار آن ،درمان بزهکار
یا جبران خسارت بزهدیده در راهکارهای خود در جریان مبارزه با جرم معمول میدارند.
برخی از آنها مانند سیاستهای سختگیرانه کیفری و حداقلی حقوق جزا با هم در تعارض
هستند و بعضی دیگر مثل سیاستهای ایدئولوژیکی ،مشارکتی و مدیریتی خطرمدار نقاط
مشترک زیادی دارند و میتوانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .همچنین با الهام از
آموزههای جرمشناسی حقوقی ،هر یک از آنها عاری از نقص و ایراد نیستند .از طرفی دارای
محاسنی هستند که در جریان شناسایی و استعمال در یک سیاست کیفری معقول و منطقی
ً
و کارگشا میتوانند مؤثر باشند .با تجزیهوتحلیل و رفع نواقص ،فهم و احیانا بومی کردن
آنها و انطباق با خالصه نتایج و مطالعات سایر علوم ،همزمان با دیگر بخشهای سیاست
عمومی معطوف به حفاظت و حمایت از اراضی موصوف ،میتوان راهبردی منسجم برای
مبارزه با تجاوز به آنها در دست گرفت .این ظرفیت ،استعداد ایجاد سیاست کیفری خردگرا
را بهعنوان سیاستی جامع ،مقبول و قابل اجرا فراهم میکند که میتواند توأمان از امکانات
شبکههای اداری و مدنی هم بهرهمند شود.
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ارتقا و توسعه متوازن بین دیگر ابعاد سیاستها در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و  ...جهت همگرایی با سیاست کیفری پیشنهادی (خردگرا) ضروری است تا
عالوهبر ابعاد ایجابی سیاست مزبور با حس احترام به ارزشهای حیاتی مدنظر بهعنوان
حامی قدرتمند خارجی در راستای کنترل رفتارهای خودخواهانه ،الگوهای قانونپذیری را
در جامعه نهادینه کند و جامعه آیندهنگر ،خیرخواه ،تداوم زنجیره بقا و ارتقای کیفی آن را
در عمق وجود خود پذیرفته و به آن پایبند باشد.
سیاستگذاری برای حمایت از اراضی ملی در نظام حقوقی ایران بهعنوان بخشی از
سیاستگذاریهای عمومی بوده که وجه غالب آن در سیمای قوانین (از طریق قانونگذاری)
متبلور شده است .ازاینرو سیاستگذاری کیفری خاص اراضی موصوف که منعکسکننده
یک سیاست کیفری افتراقی باشد ،متولد نشده است.
قانونگذاری کیفری در ایران در برابر جرائم علیه اراضی ملی ،بین جهتگیریهای
مختلف شبکههای سیاست کیفری سرگردان و در نوسان است و منطبق با یک یا چند
راهبرد مشخص نیست .تکنگاریهای قانونی موجود از انعطاف انطباق با هریک از
سیاستهای مذکور برخوردار هستند و تالشی هم برای تحول آنها در راستای تخصصی و
روزآمد شدنشان انجام نشده است .درواقع هم کنشگران و هم ابزار و وسایل قانونی در
دست آنها ،همچنان در بستر سنتی خود باقی ماندهاند .نگاهی به متون قوانین کیفری
قدیمی ،پرا کنده ،ناقص ،مبهم ،متعارض ،نا کارآمد و  ...در این عرصه ازجمله بهشرح
مندرج در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و تکنگاریهای عمومی و
مرتبط با اراضی ملی در قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) و انطباق عناوینی چون
تصرف عدوانی ،تخریب ،کالهبرداری و  ...با برخی مصادیق تجاوز به اراضی مذکور و فقدان
آیین دادرسی متناسب شاهد این ادعاست .بالتبع این وضعیت منجر به تهاجم روزافزون و
متنوع به اراضی ملی شده است.
ن برنام ه ششم توسع ه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در سالهای اخیر در قالب قانو 
جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی،
زیرساختهای الزم برای تدوین و اجرای سیاست کیفری با شاخصههای خردگرایی ایجاد
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شده است و انتظار میرود تا در گام بعدی ،نظیر ایجاد قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
 1376/8/17با اصالحات بعدی ،در حوزه صیانت از اراضی ملی نیز برای تأسیس یک
حقوق کیفری فنی و خاص ،در همه ابعاد شکلی و ماهوی آن ،اقدام شود .بنابراین میتوان
امیدوار بود تا ازنظر وا کنشی عالوهبر تأمین بقای بنیان اجتماع از طریق حفظ یا بازسازی
شبکه پیچیده فرایندهای بیولوژیکی و پایداری ا کوسیستمی ،زمینه بروز کارکردهای مؤثر
مبارزه با جرائم و بزهکاران این حوزه و در نتیجه دسترسی به میزان معینی از ثبات اجتماعی
نیز فراهم شود.
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