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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه: نیره انصاری و علی اصغر فریدی )تمام مصاحبه ها(
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

تصویر روی جلد: سنگ نگارۀ شکار از طاق بستان در کرمانشاه
mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ساعات کار طوالنی، خستگی محیط بان و خطای احتمالی در استفاده از اسلحه

فقدان قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران

وضعیت شکننده حیات وحش ایران و شکار غیرقانونی

کشته شدن محیط بان ها و شکارچی ها، دوگانه قدیس - ابلیس

نقض حقوق و قوانین محیط زیستی و نبود آموزش و فرهنگ مناسب 

در این شماره می خوانید:
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علی اصغر فریدی

عرصه های  کنترل  و  حفاظت  برای  که  کسانی  محیط بان ها، 
پایین  درآمد  می کنند،  تالش  وحش  حیات  و  طبیعی 
قانونی  پشتیبانی  و  حقوق  طرفی  از  دارند.  سختی  کار  و 
همچنین  آن ها  نیست.  زحماتشان  با  متناسب  آنها،  از 
شکارچیان  برابر  در  باید  و  هستند  دور  خانواده هایشان  از 
کنند. این ایستادگی در برخی موارد  غیرقانونی باید ایستادگی 

هم به قیمت از دست دادن جان شان تمام می شود. 
یست استخدام  محیط بانان از سوی سازمان حفاظت محیط ز
کارمند دولت محسوب  می شوند و از نظر قوانین استخدامی، 
می شوند اما با توجه به شرایط کاری، وضعیتی شبیه به نیروهای 

انتظامی یا شبه نظامی دارند.
موارد  برخی  در  هستند،  مسلح  محیط بان ها  اغلب  گرچه  ا
اما  می کنند.  شلیک  آنها  به  بی مهابا  غیرمجاز،  شکارچیان 
در  فراوان،  گرهای  ا و  اما  و  قانونی  خال  دلیل  به  محیط بان ها 
از  استفاده  در  غیرمجاز  شکارچیان  با  میدانی  درگیری های 

اسلحه برای دفاع از خود دچار شک و تردید می شوند.
و  محیط بانان  قانونی  جایگاه  و  وضعیت  مورد  در  بحث  برای 
آنها توسط  کشته شدن  که باعث  همچنین نقض های قانونی 
یار  ماز با  ما،  حقوق  مجله  می شود،  غیرمجاز  شکارچیان 

گفت وگویی  دادگستری  یک  پایه  وکیل  و  حقوق دان  طاطایی 
که مشروح آن در زیر آمده است. انجام داده 

آقای طاطایی، در قانون وظیفه محیط بان چگونه مشخص 
کاری  شده و با توجه به اینکه، محیط بان ها به دلیل شرایط 
کدام مجموعه  از نظر قوانین استخدامی در  مسلح هستند، 

دولتی جایی می گیرند؟
خصوص  در  قانونگذاری  یخی  تار روند  به  بدوًا  بدهید  اجازه 
مختصری  اشاره  وحش  حیات  و  یست  ز محیط  از  حفاظت 

داشته باشم. 
در اردیبهشت ۱۳۰۷ اولین قانون در باب شکار و صید تدوین و 
تصویب شد. متعاقبًا در اسفند ۱۳۳۵ مقررات مستقل و نسبتًا 
جامعی )به فراخور زمان تصویب( در زمینه حفاظت از حیات 
اجرای  نتیجه ی  در  رسید.  وقت  مجلس  تصویب  به  وحش 
که اعضاء آن را  گردید  کانون شکار و صید تشکیل  این قانون، 
تعدادی از افراد عالقه مند به شکار و صید تشکیل می دادند. 
رئیس ستاد  و  کشور  وزیر  تدوین شده  قوانین  اجرای  به منظور 

کانون مذکور درآمدند.  ارتش وقت نیز به عضویت 
سازمان  شکار،  و  صید  قانون  اجرای  در   ۱۳۴۶ خرداد  در 
کانون شکار شد و این  شکاربانی و نظارت بر صید، جایگزین 
فعالیت  دولتی  مستقل  دستگاه  یک  عنوان  به  رسمًا  سازمان 

ساعات کار طوالنی، خستگی محیط بان 
و خطای احتمالی در استفاده از اسلحه

کرد. در سال  کشور آغاز  خود را با آموزش شکاربانان در سطح 
یست تغییر نام داد  ۱۳۵۰ سازمان شکاربانی به سازمان محیط ز
یست کشور شد و همکاری خود را با  و عهده دار مسایل محیط ز
کنفرانس جهانی  گسترش داد. در پی  سازمان های بین المللی 
و  حفاظت  قانون   ١٣٥٣ سال  در  استکهلم  در  یست  ز محیط 
که این قانون در سال  یست به تصویب رسید  بهسازی محیط ز

گرفته و اصالح شد.  ١٣٧١ این قانون مورد بازبینی قرار 
بود،  کلی ذکر شده  بطور  قانون وظایف سازمان  که در  آنچه  از 
محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون  قانون   ٢١ ماده  اجرای  در 
فصل  که  رسید  تصویب  به  قانون  اجرائی  نامه  آئین  یست،  ز
اختصاص  یست  ز محیط  گارد  به  نامه  آئین  این  از  ششم 
یست  گارد محیط ز نامه  آئین  این  دارد. مطابق ماده ماده ۲۷  
داراى  یک  هر  که  محیط دار  و  محیط بان  از  است  متشکل 
درجات و عالیم مشخصی می باشند.  همچنین مطابق ماده 
یست از قبیل  ۳۰ آئین نامه،  کلیه امور استخدامی گارد محیط ز
تعیین درجات، شرایط ارتقاء و مقررات انضباطی در آیین نامه 
استخدامی سازمان تعیین خواهد شد. در همین فصل آموزش 
داده  قرار  یست  ز محیط  سازمان  عهده  بر  یست  ز محیط  گارد 
که با موافقت وزارت دفاع  شده است و اجازه داده شده است 

گیرد.  یست قرار  گارد محیط ز سالح مناسب در اختیار 
محیط  حفاظت  سازمان  قانونی،  تکالیف  انجام  راستای  در 
یست طبق استانداردهای بین المللی مناطقی را تحت عنوان  ز
که عبارت از منطقه حفاظت شده، پناهگاه  مناطق چهارگانه 
حیاط وحش، اثر طبیعی ملی و پارک ملی هستند، را شناسائی 
حفاظت  مورد  و  تعیین  شده  حفاظت  مناطق  عنوان  تحت  و 
از  یکی  تحت  حاضر  حال  در  که  مناطقی  مجموع  داد.   قرار 
نامهای فوق مورد حفاظت قرار دارند، بالغ بر ۱۵۰ منطقه است. 
در نتیجه طبق مقررات تصویب شده حفاظت از مناطق مذکور 

گرفت. یست قرار  گارد حفاظت محیط ز توسط 
که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و  تذکر این نکته ضروری است 
که  یست  ز محیط  سازمان  مامورین  یست،  ز محیط  بهسازی 
کشف و تعقیب جرایم مذکور در  از طرف سازمان مذکور مامور 
در  دادستان  نظارت  تحت  آنکه  شرط  به  می شوند،  قانون  این 
خصوص وظایف ضابطین قضائی آموزش دیده باشند، ضابط 

گردند.  قضائی محسوب می 
با توجه به مرتب فوق بطور خالصه در پاسخ به سوال مطروحه 
باید گفت با توجه به ماده ۳۰ از آئین نامه اجرائی قانون حفاظتی 

رسمی  کارمندان  محیط بانان  یست،  ز محیط  بهسازی  و 
یست هستند و تابع مقررات استخدامی این  سازمان محیط ز

سازمان هستند. 
اما در خصوص وظایف، مطابق ماده ٩ دستورالعمل خدمتی 
اجرائی  نامه  آئین   ٣١ ماده  اجرای  در  که  یست  ز محیط  گارد 
است،  شده  تدوین  یست  ز محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون 

گسترده ای به شرح زیر هستند:  محیط بانان دارای وظایف 
کامل  حوزه  استحفاظی  در زمینه  منابع   ١- بازدید و شناسایی  
به   گزارش   ارایه   و  محوله   وظایف   به   توجه   با  یست   ز محیط  

مافوق .
که   استحفاظی   حوزه   یدادها  رو کلیه   شناسایی   و  بازدید   -٢  
از  می گردد  یست   محیط ز آلودگی   و  تخریب   دگرگونی   به   منجر 
و  مرگ   و  بیماری   زلزله ،  رودخانه ،  طغیان   سیل ،  حریق ،  قبیل  
آلودگی های  مختلف   گیاهی ،  آفات   بروز  میر جانوران  وحشی ، 
مختلف   فعالیت های   و  آلوده کننده   منابع   محیطی ،  یست   ز
نابودی   و  قطع   درمراتع ،  یه   بی رو چرای   ساختمانی ،  و  عمرانی  

گزارش  الزم  به  مافوق . اشجار، بوته کنی  و غیره  و ارایه  
یست ،  ٣- اجرای  قوانین  و مقررات  حفاظت  و بهسازی  محیط ز

شکار و صید بر اساس  دستورالعمل های  صادره  از مافوق .
بر  متخلفین   دستگیری   و  جرایم   کشف   زمینه   در  اقدام    -٤

اساس  دستورالعمل های  صادره .
مناطق   این   در  احشام   چرای   به   مربوط   پروانه های   بررسی    -٥

طبق  دستورالعمل های  صادره .
 ٦- جلوگیری  از تخریب  و تجاوز به  منابع  طبیعی ، در مناطق  

تحت  اختیار سازمان  با توجه  به  دستورالعمل های  صادره .
در  استحفاظی   حوزه   در  صید  و  شکار  پروانه های   صدور   -٧  

موارد لزوم  طبق  دستور مافوق .
کنترل  مدارک  و پروانه های  شکار و صید.  ٨- بازدید و 

 ٩- جلوگیری  از شکار و صید غیر مجاز، تنظیم  صورت  مجلس  
تخلف  و معرفی  متخلفین  به  مقامات  ذیصالح .

گزارش   گدار شکار منطقه  و   ١٠- تهیه  آمار وحوش  و شناخت  
آن  به  مافوق  .

 ١١- حفظ  و نگهداری  تأسیسات  و اموال  دولتی  تحت  اختیار.
گزارش  فعالیت های  انجام  شده  و ارایه  آن    ١٢- تهیه  و تنظیم  

به  مافوق .
گستردگی وظایف،  به  با توجه  که مالحظه می شود  همانگونه 
به  بانان  محیط  تجهیز  و  افزایش  مستلزم  وظایف  این  اعمال 



7 شماره 144، مارس 2021/ فروردین 1400شماره 144، مارس 2021/ فروردین 661400 گفتوگو گفتوگو

تجهیزات روزآمد است که به شرحی که به عرض خواهد رسید، 
و  هستند  محروم  تجهیزات  این  از  برخورداری  از  بانان  محیط 
تعداد محیط بانان با استانداردهای بین المللی تناسب ندارد. 

از  کسانی می توانند   محیط بانان در چه شرایطی و علیه چه 
کنند؟ همچنن آنها چه محدودیت هایی در  اسلحه استفاده 

استفاده از اسلحه دارند؟
محیط  گارد  خدمتی  العمل  دستور  از   ٢٧ ماده  مطابق  گرچه  ا
دادگستری  ضابط  که  سازمان  مامورین  از  دسته  آن  یست،  ز
اجرای  در  و  قانونی  وظایف  انجام  هنگام  صرفا  می باشند 
در  مصرح  جرایم  تعقیب  و  کشف  برای  محوله  یت های  مامور
نیروهای  شمار  در  یست  ز محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون 
مسلح موضوع ماده یک »قانون بکارگیری سالح توسط مامورین 
و  در چارچوب  و  موارد ضروری« محسوب  در  نیروهای مسلح 
را  سازمانی  اسلحه  از  استفاده  حق  مذکور  قانون  دقیق  موازین 

دارند، 
مع الوصف، نحوه بکارگیری سالح توسط محیط بانان تا قبل 
عبارت  به  بود.  برخوردار  بسیاری  خالء های  از   ١٣٩٩ سال  از 
ساده، استفاده از سالح نه تنها جنبه پیشگیرانه نداشته بلکه 
بان  محیط  که  شرایطی  در  آنهم  و  مشروع  دفاع  مقام  در  تنها 
از سالح  گیرد امکان استفاده  مورد حمله توسط متخلف قرار 
که اثبات دفاع مشروع، امری بسیار دشوار  وجود داشت. از آنجا 
که  شد  مشاهده  عدیده ای  موارد  در  دلیل  همین  به  است، 
کرده بودند و این امر منجر  که از سالح استفاده  محیط بانانی 
به قصاص  بود،  یا ورود صدمه بدنی به شخص شده  به فوت 
یا طوالنی مدت  و  یا پرداخت دیه و حبس های میان مدت  و 
بسیار  شرایط  در  را  بانان  محیط  شرایط  این  شدند.  محکوم 
سختی جهت استفاده از سالح قرار می داد و عماًل متخلفین 
اقدامات خالف  به  آسوده  با خیالی  این موضوع،  از  گاهی  آ با 

یست ادامه می دادند.  قانون خود و آسیب به محیط ز
برای  سالح  بکارگیری  محدودیت  به  توجه  با  طرف  یک  از   
محیط بانان  و از طرف دیگر جّری شدن متخلفین ناشی از این 
محدودیت، در سال ١٣٩٥ ناشی از درخواست فعالین محیط 
یست،  از طرف سازمان محیط ز یست و شناساسئی آسیب  ز
دولت الیحه حمایت قضائی و بیمه ای از یگان حفاظت تهیه 
و به مجلس ارائه نمود. بررسی و تصویب این الیحه نزدیک به ٤ 
کشید و نهایتًا  پس از حک و اصالحات متعدد این  سال طول 

گردید.  قانون در خرداد ماه ١٣٩٩ جهت اجرا ابالغ 
یست ضابط  ز یگان محیط  مامورین  قانون  این   ١ ماده  مطابق 
از  و ٣   ٢ و   ١ بندهای  اما صرفًا در خصوص  قضائی محسوب 
ماده ٣ قانون بکارگیری سالح توسط مامورین مسلح در موارد 
حق  است،  رسیده  تصویب  به   ١٣٨١ سال  در  که  ضروری 
قانون  ٤ ماده ٣  بند  و در خصوص  را دارند.  از سالح  استفاده 
اخیر الذکر تنها در صورتی محیط بان امکان استفاده از سالح 
غیر  سالح  از  استفاده  مانند  دیگری  طریق  هیچ  به  که  دارد  را 

وجود  متخلف  دستگیری  یا  و  نمودن  متوقف  امکان  کشنده، 
نداشته باشد. با توجه به مراتب ضروری است اجمااًل نگاهی 

به قانون اخیر الذکر داشته باشیم. 
قانون نحوه بکارگیری سالح در موارد ضروری،  مطابق ماده ٣ 

مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سالح را دارند:
گرم به آنان  که با سالح سرد یا  کسی  برای دفاع از خود در برابر 

حمله نماید.
که بدون سالح حمله  برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر 

که بدون بکارگیری  می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد 
سالح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

که یک یا چند نفر  کنند  که مأمورین مذکور مشاهده   در صورتی 
مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

که اقدام به ترور و  کسی  برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و 
یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

بازداشتگاه  از  زندانی  یا  بازداشت شده  که شخص  در موردی 
یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای 
نبخشیده  ثمری  و  کرده  استفاده  ی  توقیف و یا  و  دستگیری 

باشد.
کن انتظامی ) مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز  برای حفظ اما
فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سالح یا مهمات و مرکز 

آموزشی(.
آنان  یت در اختیار  که جهت انجام مأمور برای حفظ سالحی 

می باشد.
و  حیاتی  کن  اما بویژه  شده  طبقه بندی  کن  اما حفظ  برای 
گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب،  حساس در مقابل هر 

گروگان گیری و اشغال. آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، 
مجاز  غیر  مرزهای  از  که  اشخاصی  با  مقابله  و  جلوگیری  برای 
قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه 

نمی نمایند.
کن نظامی و انتظامی و  برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اما

امنیتی.
که مالحظه می گردد، از موارد ١ و ٢ و ٣ علیرغم اینکه  همانگونه 
در  تنها  است  آمده  بانان  محیط  از  قضائی  حمایت  قانون  در 
از خود  اثبات دفاع  که  آنجا  از  و  اعمال دارد  قابلیت  بند یک 
گرفت  نتیجه  اینگونه  می توان  است،  دشوار  شدت  به  امری 
استفاده  برای  سابق  محدودیت های  همان  از  محیط بانان  که 
که  است  ضروری  نکته  این  تذکر  هستند.  برخوردار  سالح  از 
استفاه  دار  و دوربین  از سالح های پیشرفته  متخلفین معموال 
می کنند و از راه دور نیز امکان تیر اندازی به محیط بان را دارند 
و به همین دلیل اثبات دفاع از خود عماًل امری محال خواهد 

بود. 

 هر از چندگاهی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی می خوانیم 
یا می شنویم که یک محیط بان توسط شکارچیان کشته شده 
که شکارچی به خودش  است، چه خالء قانونی وجود دارد 
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کمتر از استانداردهای  سازمان، تعداد محیط بانان کشور بسیار 
که طبق اعالم فرمانده  جهانی است. به همین دلیل در حالی 
به  استاندارد جهانی  بر اساس  یست،  یگان حفاظت محیط ز
در  باشد،  باید  هزار هکتار عرصه یک محیط بان  ازای هر یک 
ایران به ازای هر ١٠ تا ١٢ هزار هکتار یک محیطبان انجام وظیفه 

می کند. 
گارد حفاظت،  وانگهی، مطابق ماده ٣٦ دستوالعمل خدمتی 
حق  روز   ١٢ و  باشند  کار  سر  روز   ١٨ باید  گارد   این  مامورین 
که  کار در حالی  کار یعنی ١٤٤ ساعت  مرخصی دارند. ١٨ روز 
کار  کار می کنند«. این میزان از  همه ٤٣٢ ساعت در طول ماه 
یافت مزایای باشد، محیط بان  گر در ازای در محیط بان حتی ا
کرده و امکان وقوع خطا در استفاده حداقلی از سالح  را فرسوده 

را افزایش می دهد. 
مورد  که  است  الزام  یک  بانان  محیط  تعداد  افزایش  بنابراین 
طرف  از  دارد.  قرار  نیز  یست  محیط ز سازمان  مسئولین  کید  تا
آوری روزآمد مانند پهپاد،  بانان تجهیزات و فن  دیگر، محیط 
دیگر  و  ای  ماهواره  تکنولوژی  شب،  در  دید  های  دوربین 
فنآوریهای نوین را در اختیار ندارند و همین موضوع، این افراد 
که دولت ملزم به  را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد 

تهیه آن است. 
 

با  دو  هر  محیط بانان  و  انتظامی  نیروهای  اینکه  به  توجه  به 
مجرمین و ناقضین قانون سروکار دارند، چه تفاوتی میان این 

دو نیرو، در استفاده از اسلحه وجود دارد؟
یم.  دار قضادی  ضابط  نوع  دو  ایران  در  که  است  تذکر  به  الزم 
که  خاص  ضابط  و  است  انتظامی  ی  نیرو که  عام  ضابط 
از  حفاظت  یگان  مامورین  جمله  از  سازمان ها  سایر  مامورین 

یست از آن جمله اند.  محیط ز
ی انتظامی در استفاده از سالح و با توجه به مقررات قانون  نیرو
از  استفاده  امکان  عدیدیه ای  موارد  در  سالح  بکارگیری  نحوه 
محیط  اما  دارد  را  شده(  پیش بینی  مقررات  عایت  )بار  سالح 
 انان به عنوان ضابطین خاص تنها در موارد تجویز شده در قانون 
اجازه  انتظامی  ی  نیرو که  مواردی است  از  ر  بسیار محدود  که 
هستند.  سالح  از  استفاده  به  مجاز  دارد،  را  سالح  از  استفاده 
از  استفاده  امکان  محیط بان  آمد،  که  همانگونه  و  مثال  برای 
از وقوع بزه را ندارد اما مامورین انتظامی  سالح برای جلوگیری 
که مالحظه می گردد،  از این امکان برخوردار هستند. همانگونه 
اینکه ضابط قضائی  یست علیرغم  مامورین سازمان محیط ز
که  قانونی  حمایت های  تمامی  از  اما  می گردند  محسوب 
به  و  نبوده  بهره مند  هستند،  برخوردار  آن  از  خاص  ضابطین 
مواجه  افراد  این  محکومیت  احکام  با  که  است  دلیل  همین 

هستیم. 

کند یا  که به محیط بان شلیک و او را مجروح  اجازه می دهد 
به قتل برساند؟

که در باال به عرض رسید، محدودیت موجود برای  به شرحی 
گونه ای  محیط بان در خصوص استفاده از سالح، شرایط را به 
با  اینکه محیط بان  از  اطمینان  با  که شکارچی  زده است  رقم 
است،  مواجه  سالح  از  استفاده  در  جدی  محدودیت های 
سمت  به  که  می دهد  اجازه  خود  به  قانون  اعمال  از  فرار  برای 
بسیار  آمار  با  متاسفانه  نتیجه  در  که  کنند  شلیک  محیط بان 

کشته شدن محیط بانان مواجه هستیم.  باالیی از مجروح و 
  

شکارچه  یک  به  وظیفه،  انجام  حین  در  محیط بان  یک  گر  ا
مجازات  آیا  بشود،  او  مرگ  باعث  و  کند  شلیک  غیرقانونی 

گر آری، چه مجازاتی و چرا؟ خواهد شد؟ ا
مطابق تبصره ٣ از ماده ٣ قانون نحوه بکارگیری سالح در موارد 
کلیه موارد مندرج در این قانون در  ضروری، مأمورین مسلح در 
جز  چاره ای  اوال«  که  نمایند  استفاده  سالح  از  مجازند  صورتی 
بکارگیری سالح نداشته باشند، ثانیًا در صورت امکان مراتب: 
کمر به  کمر به پائین، و ٣ تیر اندازی  ١ تیر هوائی، ٢ تیراندازی 

باال را رعایت نمایند. 
صرف نظر از محدودیت جدی محیط بان در استفاده از سالح 
به شرحی که آمد، در صورتی که محیط بان نتواند رعایت مراتب 
اثبات برساند: در صورت فوت شکارچی متخلف،  به  را  فوق 
که مجازات آن به درخواست  محیط بان با مجازات قتل عمد 

اولیای دم قصاص است، مواجه خواهد شد. 
  

از  حمایت  با  رابطه  در  ئی  خال چه  قانونی  لحاظ  از 
محیط بانان وجود دارد و دولت چه اقدام یا اقداماتی باید در 

راستای تامین جان محیط بانان انجام بدهد؟
محدودیتهای موجود در خصوص نحوه بکارگیری سالح توسط 
محیط بان  نمونه،  برای  گردد،  طرف  بر  می بایست  محیط بان 
متوقف  را  متخلف  شکارچی  سالح  از  استفاده  با  نمی تواند 
کننده صرف تبدیل شده است  نماید و عماًل به یک تعقیب 
به  الزم  گردد.  برطرف  قانونی  خالءهای  این  است  ضروری  که 
تامین  تنهائی  به  قانونی  کردن خالء های  برطرف  که  ذکر است 
کارهای  کننده جان محیط بان نیست و ضروری است ساز و 
محیط  حفظ  منظور  به  مناسب  نرم افزاری  و  افزاری  سخت 
یست و حیلت وحش و نیز جان محیط بانان از طرف دولت  ز

نیروهای  تعداد  افزایش  به  می توان  جمله  آن  از  که  گردد  فراهم 
و  روزآمد  تجهیزات  تامین  و  یست  ز محیط  از  حفاظت  گارد 

کرد.   مدرن اشاره 
به منظور تبیین موضوع الزم است به استناد مسئولین سازمان 
این  ارشد  مدیران  اعالم  مطابق  شود،  اشاره  یست  ز محیط 
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نیره انصاری

پس از چهار دهه استقرار حکومت اسالمی در ایران بیش از ١٥٠ 
که حدود ٣٠% درصد آن ها با تیر  محیط بان را از دست داده ایم 
جنگی و مابقی به علت سوانح دیگر مانند تصادف و یا افتادن 

کوه و … جان  باخته اند.   از 
اساس  بر  که  یست  محیط ز مدافعان  و  محیط بانان  به  حمله 
یست  کشور در مجموعه ی سازمان محیط ز قانون استخدامی 
که  کسانی  یه شده است و  کشور بدل به یک رو قرار دارند، در 
یسِت آسیب پذیر،  از محیط ز برای دفاع  را  زندگی خود  و  جان 
قاچاقچیان  عده ای  دست  به  کشور  می گذارند  ارزش  با  اما 

حیوانات یا شکارچیکان غیرمجاز، شهید قلمداد  می شوند!
یست از تشکیل  در سال ۱۳۹۳ فرمانده یگان حفاظت محیط ز
ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط بانان خبر داد. بر این 
یست در تمام ابعاد  اساس، سخن از ایجاد تحولی در محیط ز
کنون به این امر جامه عمل پوشانده نشده است.  رانده شد که تا
این در حالی است که بیش از ٩٠ سال از تدوین قوانین در حوزه 
از  حمایتی  قوانین  وجود  خالء  با  همچنان  اما  می گذرد  شکار 

کارآمدی دیگر قوانین از دیگر فراز مواجه هستیم. یک سو و نا
و  بوده  فعال  محیط بان  هزار  سه  حدود  ایران  در   آنکه  حال 
با  درگیری  دچار  وظیفه  انجام  حین  در  محیط بانانی  کنون  تا
شکارچیان غیرقانونی شده و جانباخته اند. اما بعضا برخی از 

یست و حیات وحش  محیط بانان در راستای دفاع از محیط ز
با شکارچیان غیرقانونی مرتکب قتل شده و  در حین درگیری 
متعاقبا به قصاص نفس محکوم شده اند. ]سالها پیش جالل 
الدین فارسی در حین شکار غیر قانونی مرتکب قتل یک زارع 

گردید![ شد اما توسط دستگاه قضایی اسالمی تبرئه 
کشور محیط بانان  با توجه به اینکه بر اساس قوانین موجود در 
ضابطین دادگستری محسوب و باید مورد حمایت قانونی قرار 
گیرند تا بتوانند شایسته تر به وظایف قانونی خود عمل نمایند. 
گر محیط بان یا جنگلبان یک »معارِض مسلح«  که ا در حالی 
به  و  از منظر قضایی  برساند،  به قتل  را  او  و  قرار دهد  را هدف 
سو  دیگر  از  و  شده  قتل  مرتکب  کننده  رسیدگی  قاضی  ویژه 
تنها  شود  کشته  درگیری  یک  جریان  در  محیط بان،  یک   گر  ا
ک سپاری پیکرش را در  لقب شهید به او داده می شود. اما خا
گورستان عادی مجاز می دانند و نه در قطعه شهدا و خانواده 

آنها تحت حمایت بنیاد شهید قرار نمی گیرند.
بر پایه ماده ١٥ قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری 
قضایی  مقام  تعلیمات  و  نظارت  تحت  که  هستند  ینی  مامور
آثار و دالئل جرم  کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ  در 
و پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهم، اقدامات قانونی را به 

انجام می رسانند. 
ی انتظامی ضابطین »عام« دادگستری   از این بیش ماموران نیرو
محسوب می گردند البته برخی قوانین خاص نیز در خصوص 

فقدان قوانین حمایتی از 
محیط بانان در ایران

بیش از ٢٠% مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد.  
جرائمی  حیطه  در  تنها  خاص  ضابطیِن  این  دیگر  سخنی  به 
ضابط  دهد،  رخ  خاصشان  شغِل  حوزه  در  دارد  امکان  که 
محسوب می گردند و به طریق اولی یک محیط بان در مواجهه 
محسوب  دادگستری  ضابط  غیرقانونی،  شکارچی  یک  با 
مقامات  به  را  متهم  و  نموده  جلوگیری  ی  و فرار  از  می تواند  و 
ماده  اساس  بر  این  بر  افزون  دهد.  تحویل  صالح  ذی  قضایی 
 ١٣٥٣ مصوب  یست  ز محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون   ١٥
شده  یاد  سازمان  سوی  از  که  یست  ز محیط  سازمان  ماموران 
در  می شوند،  قانون  این  مدنظر  جرائم  تعقیب  و  کشف  مامور 
کالس های ویژه  که وظایف ضابطین دادگستری را در  صورتی 
و با نظارت دادستان محل تعلیم یافته باشند، به حیث اجرای 
این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری 

محسوب می گردند.
فراتر از این و به استناد قانون، محیط بانان از اجازه حمل اسلحه 
کارگیری  بهره مند بوده و اساسا حمل اسلحه مغایر با قانون به 
که به این مامورین دولتی از  سالح مصوب ١٣٧٣ نیست زیرا 
راه های قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سالح داده 

می شود.
برمبنای آنچه در باال آمد، در خصوص مساله سازترین موضوع 

حقوقی توجه به دو نکته  برجسته ضروری است:
به  است،  دولت  مامورین  به  نسبت  تمرد  بحث  نخست؛ 
مقاومت  یا  و  حمله  هرگونه  اسالمی  مجازات  قانون  موجب 
انجام  حین  در  دولت  ماموران  به  نسبت  گاهی  آ و  علم  با  که 
وظیفه آنان به عمل آید، تمرد و سرپیچی محسوب می گردد و 
گر این تمرد با اسلحه باشد از  مجازات حبس را در پی دارد و ا
علل مشدده مجازات حبس خواهد بود. و این امر از مستندات 
حقوقی دائر بر مامور دولت محسوب شدن محیط بانان است. 
اجرای دستورات  به  بدین اساس چنانچه شکارچیان نسبت 
قانونِی محیط بانان مقاومت نمایند، مرتکب جرم تمرد در برابر 

گشته اند. مامورین دولت 
امر در قوانین  نکته دوم؛ بحث »حق دفاع مشروع« است. این 
عوامل  از  را  آن  و  شده  واقع   بررسی  مورد  موکد  بطور  جزایی 
مواجهه با جرم برشمرده است. اما در عمل برخی از قضات به 

ان امر مهم بی توجه اند.
که در حین انجام وظیفه در درگیری  به دیگر بیان محیط بانانی 
به حق  قوانین موجود  و در چارچوب  با شکارچیاِن غیرقانونی 

دفاع از خود بپردازند، در صورت ارتکاب قتل یا جرح ، باید از 
معافیت مجازات قصاص نفس یا عضو برخوردار شوند.

افزون بر این آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط 
یست به روشنی پیرامون بکارگیری اسلحه توسط محیط بانان  ز

و به ویژه »حق دفاع مشروع«بیان داشته است.
تصریح   ١٣٧٣ مصوب  اسلحه  بکارگیری  قانون   ٢٦ ماده 
وظایف  انجام  برای  یست  ز محیط  گارد  مامورین   « می دارد: 
که  محوله بنابه  تشخیص مدیر یا سرپرست مربوطه سالحی را 
قانونا سازمان در اختیار آنان می گذارد حمل می نمایند.« ذیل 
تبصره این ماده اشاره دارد به »سالح سازمانی در اختیار افرادی 
قرار می گیرد که  از طریق مراجع ذیصالح صالحیت عمل سالح 

آنها تائید شده باشد.«
ضابط  که  سازمان  مامورین  از  دسته  آن   « می افزاید:   ٢٧ ماده 
دادگستری اند و صرفا هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای 
و  جرائم  قانونی  تعقیب  و  کشف  برای  محوله  یت های  مامور
محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانوِن  در  مصرح  موارد  اجرای  در 
 ١ ماده  موضوع  و  محسوب  مسلح  نیروهای  شمار  در  یست  ز
قانون بکارگیری سالح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد 
یاد  قرار می گیرند و در چوکات و موازین دقیق قانون  ضروری، 

شده؛ »حق استفاده از اسلحه سازمانی« را دارند.  

راهکارها
١- برطرف نمودن مشکالت اقتصادی محیط بانان.

یست  ٢- استانداردسازی، چنانچه مسئوالن سازمان محیط ز
ببرند  را به سمت استاندارد سازی پیش  برنامه ها  هدف گیری 
یادی از مشکالت رفع خواهد  که حجم ز می توان بیان داشت 

شد.
کمبود  به دلیل  کنون  ا بانان،  برنامه شیفت محیط  تنظیم   -٣
تخصیص  عدم  اساسی  مشکالت  از  خود  که  انسانی  ی  نیرو
بر  سنگین  کاری  شیفت  است،  دولت  توسط  کافی  بودجه 
تنزل  موجبات  از  خود  امر  این  و  می شود  ِاعمال  بانان  محیط 
به  نیرو  افزایش  برنامه  نتیجه  در  می شود.  تلقی  کار  کیفیت 

کار بکاهد. صورت استخدام می تواند از سنگینی 
٤- تجهیز محیط بانان، محیط بانان نیاز به تجهیزات و وسائل 
دیگر  و  اتومبیل  بیابانی،  موتورسیکلت  پوتین،  قبیل  از  کامل 

ملزومات مدرن هستند.
پهپاد،  مانند  فناوری  انواع  جدید،  تکنولوژی  از  استفاده    -٥
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کنون  ا اما  می شدند.  محسوب  بین المللی  سطح  در  مستمر 
یست به عنوان یک تخلف  مساله تخریب بین المللی محیط ز
است  شده  شناخته  رسمیت  به  عرف  بین المللی  حقوق  از 
چند  و  جانبه  دو  عهدنامه های  و  قراردادها  از  کثیری  تعداد  و 
بین المللی،  قواعد  و  اصول  اجرای  برای  دولت ها  بین  جانبه 
پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد. با این حال، فقدان یک 
جرایم  با  مناسب  برخورد  جهت  موثر  بین المللی  قانونی  مرجع 

کامال مشهود است. یست  محیط ز
کمپانی های بزرگ جهانی و فشار بر آنها  »صلح سبز« نظارت بر 
است.  یست  ز محیط  نفع  به  آنها  عملکرد  تعدیل  جهت  در 
ک و تجدیدپذیر  کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پا
این  از  یکی  جهانی  گرمایش  و  هوا  آلودگی  کاهش  جهت  در 

موارد است.
سطح  در  انرژی  پرمصرف  صنایع  از  یکی  الکترونیکی  صنایع 
کمتر  مصرف  با  محصوالتی  تولید  به  توجه  که  هستند  جهان 

می تواند موجب صرفه جویی بسیاری در انرژی شود.
تعریف  به  اقدام   ٢٠٠٦ سال  در  بار  نخستین  برای  سبز  صلح 

کرد و از آن سال  شاخص هایی در مورد صنایع سبز الکترونیکی 
گزارش هایی را در مورد عملکرد صنایع بزرگ الکترونیکی منتشر 

می کند.

پایان سخن
بنا به دالیل فنی و حقوقی پیِش رو، برقراری رابطه سببیت بین 
تی  یست با مشکال یانبار با صدمات وارد شده به محیط ز عمل ز
محیط  خاص  ماهیت  حیث  به  فراز،  دیگر  از  و  است  همراه 
یست جبران آسیب های وارد شده به آن غالبًا غیرممکن و در  ز
گزاف و صرف زماِن طوالنی  صورت امکان مستلزم هزینه های 
یستی  است. با توجه به این موارد، به کارگیری اصول نو محیط ز
محیط  از  حمایت  و  حفظ  برای  احتیاطی  اصل  جمله  از  و 
یه بازدارندگی از اهمیت محوری  یست و در نهایت تقویت رو ز

برخوردار شده است.
گفته؛ تنها فرستادن پیام تسلیت رئیس  نظر به آنچه در پیش 
بازماندگان  به  ابتکار[  ]معصومه  یست  ز محیط  سازمان 
کافی نیست، بل،  که در حادثه اخیر جان باختند  محیط بانان 
کامل و نوین، مشکالت را به نحو قانونی مرتفع  با تدوین قوانین 
کردن  نمایند. قوانین موجود بسیار محدود، ناشفاف، با منظور 
جریمه ها و خسارات مختصر ) مبلغ ناچیز ١٠ میلیون تومان در 
قوانین  این  زیرا  کهنه اند  محیط بان(  یک  رساندن  قتل  به  برابر 
کافی از جان محیط بانان بوده و نیز از بازدارندگی  فاقد حمایت 

کافی برخوردار نیستند.
اهمیت  از  محیط بانان  از  قانونی  حمایت  اینکه  به  توجه  با 
اساسا  و  بوده  برخوردار  اجتماعی  و  سیاسی  حیث  به  ویژه ای 
مسئولیت های  و  محسوب  شهروندان  اساسی  حقوق  جزو 
اساسی یک دولت نسبت به احترام و حفظ حقوق شهروندان 
یابد:  کارایی  این عبارت حقوقی می تواند  که  دربر می گیرد،  را 
برتر باشد!« بدین اساس ماهیت ممتاز  باید قانوِن  » خیر مردم 
که  حقوق عمومی ناشی از منحصر به فرد بودن وظایفی است 
قانون در خصوص عمِل حکمرانی انجام می دهد. زیرا که قانون 
کمیتی انگاشت. حقوق  را نمی توان تنها تجلی ای از اقتدار حا
و  می رود  فراتر  کمیتی  حا اقتدار  فرامیِن  به  توجه  مرز  از  عمومی 
رابطه  تنظیمی  وجه  هم  و  تاسیسی  وجه  هم  باید  حقوق  این 
حکمرانی با قوانین تدوین شده در خصوص حقوق شهروندان 

را به روشنی بیان نماید.

دیگر  و  ماهواره ای  تکنولوژی  شب،  در  دید  دوربین های 
دستور  در  باید  یست  ز محیط  سازمان  که  نوین  فنآوری های 
یج در بین محیط بانان مناطق  برنامه های خود قرار دهد تا به تدر
کیفیت  کشوری پخش شده و این امر موجب ارتقاء  مختلف 

کاهش هزینه های انسانی می گردد. کار و به ویژه 
مستعمل  ُبِرسازمانِی  میان  اسلحه های  کردن  جایگزین   -٦
یا  ارتش  نظامیان  تعلیمات  در  استفاده  مورد  سال  ها  ده  که 
جدید  اسلحه های  با  بوده  انتظامی  و  نظامی  گروه های  دیگر 
تهاجم  برابر  در  استفاده  برای  مدرن  نظامِی  دوربین دار  و 

شکارچیان و قاچاقچیان بکار آید.
بند، در سال  قانون در ٢٨  این  از محیط بانان،  قانون حمایت 
١٣٩٨ تنظیم گردید اما نزدیک به یکسال است که در کمیسیون 
پژوهش های مجلس در انتظار طرح و بررسی در صحن مجلس 

اسالمی بسر می برد.
اجازه  مورد  هشت  در  ماده  این  در  می گوید:  قانون  این   ٤ ماده 
از  دفاع  که  کنند  استفاده  سالح  از  محیط بانان  که  شده  داده 
آنان حمله  به  گرم  یا  با سالح سرد  که  برابر متخلفانی  در  خود 
یا  متخلف  یا  افرادی  یا  افراد  مقابل  در  خود  از  دفاع  می کنند، 
که بدون سالح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال  متخلفانی 
امکان  خطر  از  گریز  سالح  به کارگیری  بدون  که  باشد  طوری 

نداشته باشد.
پشتوانه  بدون  محیط بان  یک  زمین خواری،  از  جلوگیری   -٧
غیرقانونی  تصرف  از  نمی تواند  توصیه  و  تذکر  با  تنها  و  قانونی 
منابع طبیعی در حوزه خود دفاع نماید زیرا زمین خواران با دور 
ی را قانع  زدن قوانین و تنظیم اسناد و مدارک جعلی می توانند و
نموده و فعل مجرمانه خود را انجام دهند. بر این پایه این وظیفه 

سازمانی است و نه فردی.
محیط  اسلحه  بکارگیری  و  حمل  جواز  کردن  جایگزین   -٨
کارآیی دارد با توجه  که تنها در حوزه مقابله با حیوانات  بانان 
بندرت  جنگلبانان  و  محیط بانان  برای  حیوانات  اینکه  به 

گسترده تر. خطرآفرین هستند، با جوازی مشتمل بر اختیارات 
تخصص  یک  آن  از  حفاظت  و  یست  ز محیط  شناخت   -٩
باید  نیز  پرونده هایی  چنین  به  نسبت  قضاوت  و  است 
تعدادی  تربیت  و  تعلیم  به  نیاز  بنابراین   باشد.  تخصصی 
یست است، تا پس از شناخت  قاضی متخصص ویژه محیط ز
قوانین عمومی و با طی یک دوره تخصصی بتوانند مشکالت 
یک  که  هنگامی  و  دهند  تشخیص  را  محیط بانان  پیچیده 

می نماید  محکوم  نفس  قصاص  به  را  محیط بان  یک  قاضی، 
آیا قوانین ناقص اند و یا قضات با این حرفه  که  کرد  باید تامل 

آشنایی تخصصی ندارند.
ابهام  بدون  و  کامل  شفاف،  باید  قوانین  حمایتی،  قوانین   -١٠
را  کاملی  حمایتی  الیحه  است  موظف  دولت  کنون  ا و  باشد 
به منظور تصویب به مجلس ارائه  داده تا این قشر آسیب پذیر 
یست  ز محیط  به  متجاوزان  معرض  در  این  از  بیش  جامعه 

همچون شکارچیان غیرقانونی، زمین خواران و...نباشند.

محیط زیست از منظر حقوق بین الملل
محیط  حقوقی  مقررات  و  اصول  مورد  در  تحقیق  و  مطالعه 
علمی  یافته های  که،  است  آن  نشانگر  بین المللی  یست  ز
و  پیدایش  حال  در  یست  ز محیط  مقررات  زمینه  در  جدیدی 
و مقررات حقوقی  از اصول  امروز برخی  به  تا  تحول می باشند، 
یست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر  محیط ز
تنها  صنعتی  انقالب  زمان  تا  می باشند.  تدوین  حال  در  نیز 
تهدیدات  طاعون  و  قحطی  زلزله،  سیل،  مانند  موضوعاتی 
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کمکی به  وظیفه محیط بان ها چیست و بودن این افراد چه 
محیط زیست و اکوسیستم می کند؟

بر  نظارت  و  حفاظت  محیط بان،  وظیفه  خالصه  طور  به 
عرصه های طبیعی و حیات وحش است. حوزه عملش به 
یست خالصه می شود.  مناطق چهارگانه سازمان محیط ز
پناهگاه های  ملی،  پارک های  از  عبارتند  مناطق  این 
که  حیات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی 
گر محیط بان  کشور را در برمی گیرد. البته ا حدود ۱۱ درصد 
کند، می تواند  خارج این مناطق تخلف یا آلودگی مشاهده 

کند.  گزارش  آن را ثبت و 
با توجه به هجوم روزافزون به مناطق چهارگانه برای مقاصد 
سدسازی،  ی،  معدن کاو جاده سازی،  مثل  مختلف 
بوته کنی،  مثل  کوچکی  یا حتی تخلف های  و  شهرسازی 
که به نیرویی  قطع اشجار یا شکار غیرمجاز، طبیعی است 
است.  نیاز  بازدارندگی  البته  و  گزارش  مشاهده،  برای 
به  شهرها  در  گر  ا می کنند.  ایفا  نقشی  چنین  محیط بانان 
کشور را حفظ  گر ارتش مرزهای  ی پلیس نیاز است یا ا نیرو
وظیفه  هم  چهارگانه  مناطق  در  هم  محیط بان  می کند، 
حفاظت از مرزهای آن و هم وظیفه حفظ نظم طبیعی آن 

عرصه ها را به عهده دارد.

تی سر راه انجام وظایف محیط بان ها  چه مشکل یا مشکال
در ایران وجود دارد؟

محیط بان ها با هزار و یک  مشکل مواجه اند. از گرفتاری های 
انجام  برای  امکانات  و  تجهیزات  کمبود  تا  استخدامی 
وظیفه شان، از عدم حمایت همه جانبه حقوقی در درگیری 
کار در مناطق طبیعی در  با متخلفان تا سختی و دشواری 
کیلومترها  که حتی تا  گرم یا سرد در نقاطی  هوای به شدت 
ممکن است یک نفر وجود نداشته باشد. باید با این افراد 
گاهی  کرد.  هم گام و هم قدم شد تا مشکالت شان را درک 
گشت زنی با  کافی برای  مواقع حتی به محیط بان ها بنزین 
خودرو یا موتورسیکلت داده نمی شود. گاهی پیش آمده که 
کفش و لباس مناسب به موقع به آنها نرسیده است.  حتی 
گذشته الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان  سال 
نیست  قرار  انگار  اسمش،  جز  البته  که  شد  تصویب 

این  در  شود.  انجام  عمل  در  آنان  از  چندانی  حمایت 
 ۳ ماده   ۳ ۲و   ،۱ بندهای  که  شده  تصریح  گرچه  مصوبه  
مسلح  نیروهای  مامورین  توسط  سالح  بکارگیری  قانون 
اما  دارد،  مصداق  نیز  محیط بانان  برای  ضروری  موارد  در 
و  شکار  قانون  دو  اساس  بر  چون  نبود  آن  به  نیازی  واقعا 
یست،  محیط بان های  صید و نظارت و بهسازی محیط ز
دوره دیده، ضابط دادگستری اند. حمل سالح و استفاده از 
آن هم برای ضابطین دادگستری در قوانین وجود داشت. 
آنچه به عنوان الیحه حمایت از محیط بانان تصویب شده 

همچنان ضعف های بسیاری دارد. 
شود،  روبه رو  شکار  متخلف  با  محیط بان  گر  ا خالصه 
تیراندازی کند و این تیراندازی منجر به فوت شود، نمی توان 
که شاهدی هم احتماال وجود ندارد  به سادگی و در جایی 
موارد مندرج  که محیط بان  کرد  ثابت  بیابان  یا  کوه  وسط 
در قانون بکارگیری سالح توسط مامورین نیروهای مسلح 
و  ببندد  را  چشم ش  محیط بان  گر  ا است.  کرده  رعایت  را 
وظیفه اش را انجام ندهد پس سوال این است که چه کسی 

کند؟ باید از مناطق طبیعی و حیات وحش حفاظت 

شکار  اجازه  دولت  خاص  شرایطی  طبق  اینکه  به  توجه  با 
صادر می کند، چرا برخی به صورت غیرمجاز اقدام به شکار 

می کنند؟
مساله شکار در ایران پیچیده است. مجوز را شکارچیان 
نسبت  به  کم  بسیار  تعداد  به  اما  می گیرند  قانونمدار 
که  دلیل  این  به  می شود.  صادر  ایران  شکارچی  جامعه 
است.  شکننده  شدت  به  ایران  حیات وحش  وضعیت 
غیرقانونی  شکار  سمت  به  را  شکارچیان  می تواند  همین 
به  شکار  مثل  دارد  وجود  هم  دیگری  مسائل  اما  بکشاند. 
یا  و  دولتی  دستگاه های  با  محلی  جامعه  تعارض  دلیل 
مسائل  دلیل  به  آن  فروش  یا  گوشت  برداشت  برای  شکار 

اقتصادی. 
مدیریت نادرست در ایران همان گونه که اجتماع و اقتصاد 
شده  هم  طبیعت  نابودی  باعث  کرده،  مضیقه  دچار  را 

است.

عدیده ای  مشکالت  و  چالش ها  با  ایران  در  محیط بان ها 
همیشگی  چالش های  از  یکی  هستند.  گریبان  به  دست 
در  قانون  طبق  که  است  سالحی  از  استفاده  نحوه  آنها 
محیط با نان  از  بسیاری  است.  شده  گذاشته  آنها  اختیار 
مسلح هستند اما اجازه استفاده از اسلحه برای آنها با اما 
گرها، محیط بان را در  که این اما و ا گرهایی همراه است  و ا
استفاده از سالح در برابر شکارچیان غیرقانونی دچار شک 

و تردید می کند.
کارِی سنگین و طوالنی به دلیل  از طرفی دیگر شیفت های 
عدم  اساسی  مشکالت  از  خود  که  انسانی  ی  نیرو کمبود 
توسط دولت است، محیط بانان  کافی  بودجه  تخصیص 
کرده است. این خستگی  کارآمد  را خسته و تا اندازه ای نا
و  نابجا  استفاده  و  تمرکز  عدم  باعث  می تواند  مواردی  در 

غیرضروری از اسلحه هم شود. 
مجله حقوق ما برای بحث در مورد وضعیت محیط بانان 
مسائل  کارشناس  و  فعال  ی فرد،  خسرو سام  با  ایران  در 
که مشروح آن  یست مصاحبه ای انجام داده است  محیط ز

به شرح زیر می باشد.

توجه  با  و  چیست  ایران  در  محیط بان  وظیفه  قانون،  طبق 

کاری مسلح هستند،  به اینکه محیط بان ها به دلیل شرایط 
جایی  دولتی  مجموعه  کدام  در  استخدامی  قوانین  نظر  از 

می گیرند؟
بر اساس قانون شکار و صید )مصوب ۱۳۴۶ و اصالحات 
یست  محیط ز بهسازی  و  حفاظت  قانون  نیز  بعدی(  و 
در  محیط بان ها  بعدی (،   اصالحات  و   ۱۳۵۳ )مصوب 
کالس  گر  ا که  یست اند  محیط ز سازمان  ماموران  واقع 
خدمت شان  محل  شهرستان  دادستان  نظر  زیر  را  مربوط 
بود.  خواهند  هم  دادگستری  ضابطین  باشند،   گذرانده 
مناطق  از  حراست  و  حفظ  از:  است  عبارت  وظیفه شان 
گیاهی  گونه های  یست،  محیط ز سازمان  حفاظت  تحت 
و جانوری، ممانعت از تخریب و آلودگی و مقابله با صید 

و شکار غیر مجاز.
که  یست استفاده می شد  گارد محیط ز پیش تر، از عبارت 
اداره می شد.  یست  نظر سازمان محیط ز زیر  کامل  به طور 
یست  چند سالی است از عبارت یگان حفاظت محیط ز
پلیس  مجموعه های  زیر  از  یکی  می شود؛  استفاده 
بودجه  که  اسالمی   جمهوری  انتظامی  ی  نیرو پیشگیری 
تأمین  ایران  یست  ز محیط  حفاظت  سازمان  سوی  از  آن 

می شود.

وضعیت شکننده حیات وحش ایران 
و شکار غیرقانونی
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در درگیری میان محیط بانها و شکارچیان غیرمجاز، ما همیشه 
بی رحمی  و  محیط بانها  شدن  واقع  مظلوم  از  رسانه ها  در 
گر بیطرفانه به این قضیه  شکارچیان، شنیده  و خوانده ایم، ا
آیا  باشد؟  صادق  می تواند  چقدر  موضوع  این  کنیم،  نگاه 
هم  محیط بان  گاه  اینکه  یا  است  مقصر  شکارچی  همیشه 

بی تقصیر نبوده اند؟
با  درگیری  در  که  محیط بانانی  از  دقیقی  آمار  متاسفانه 
از  را  جان شان  وظیفه  انجام  راه  در  و  غیرمجاز  شکارچی 
وب سایت  در  حتی  نیست.  دسترس  در  داده اند  دست 
که صفحه ای به محیط بانان شهید  یست  سازمان محیط ز
اختصاص داده شده تا این لحظه اسم بیش از ۳۷ نفر ذکر 
که در راه خدمت  که تعداد محیط بانانی  نشده در حالی 
عالوه  به  است.  نفر   ۱۴۵ دستکم  باخته اند  جان   وطن  به 
و  مختلف  شکارچیان  از  نیست  دسترس  در  اطالعی 
آسیب  درگیری  در  است  ممکن  که  بی گناهی  افراد  حتی 
گاهی  باشند.  داده  دست  از  را  جان شان  یا  باشند  دیده 

و  شکارچی  و  محیط بان  بین  تعارض  قربانیان  روایت 
خانواده های شان با آنچه رسانه ای می شود متفاوت است، 
و  می شود  ساخته  قدیس-ابلیس  گانه  دو  مواقع  گاهی 
که  می رود  قاضی  به  یک طرفه  عمومی  افکار  مواقع  گاهی 
کدام به نفع افراد یا به نفع طبیعت نیست. متاسفانه هیچ 

که  بدهد  انجام  باید  اقداماتی  کنونی دولت چه  در شرایط 
کمتر در معرض خطر قرار بگیرد و هم  هم زندگی محیط بانان 
راندمان کاری شان باالتر برود؟ و از طرفی عالوه بر محیط بانان 

کشته شدن شکارچی ها هم نباشیم. شاهد مرگ و 
در  وضعیت  که  بکند  کاری  می توانستند  گر  ا دولت ها 
و  کارآمد  نا مدیریت  نبود.  امروز  وخامت  به  حوزه ها  همه 
که نمی تواند وضعیت  گونه  فاسد جمهوری اسالمی همان 
معیشتی مردم را سامان بدهد، قادر نیست برای طبیعت 
جنگل بانان اند  و  محیط بانان  که  آن  نگاهبانان  و  ایران 

کاری بکند. خانه از پای بست ویران است.

علی اصغر فریدی

حفاظت  برای  ارتش  وجود  کشور  یک  در  که  اندازه  همان 
برای  هم  محیط بان  وجود  است،  ی  ضرو و  الزم  مرزها  از 
وارده  صدمات  جبران  چون  دارد  ضرورت  یست  محیط ز
و  است  جبران ناپذیر  و  غیرممکن  غالبا  یست  محیط ز به 
گزاف  هزینه های  صرف  مستلزم  هم،  امکان  صورت  در 
نیز  محیط بانان  وجود  این  با  است.  طوالنی  نسبتا  زمان  و 
مانند نظامیان و سایر شهروندان نیاز دارند تا از یک قانون 

کنند. مکتوب و صریح تبعیت 
چند  یا  یک  شدن  کشته  از  خبرهایی  چندگاهی  از  هر 
رسانه ها  در  غیرمجاز،  شکارچیان  دست  به  را  محیط بان 
میان  که  جنگی  در  رسانه ها  می شنویم.  یا  می خوانیم 
به  کمتر  می دهد،  ی  رو محیط بانان  و  شکارچیان 
خبر  زمانی  معموال  می پردازند.  شکارچیان  کشته شدن 
که یک محیط بان در  کشته شدن شکارچیان را می شنویم 

آن ارتباط به قصاص محکوم می شود.
استفاده  قانونی  شفافیت  عدم  از  حقوق دان ها،  از  برخی 
برخی  می کنند،  صحبت  محیط بان  توسط  سالح  از 

از اسلحه  که باید دست محیط بان در استفاده  معتقدند 
گفته یکی  علیه شکارچیان غیرقانونی بازتر باشد. اما بنا بر 
شود،  فاش  نامش  نخواست  که  یست  محیط ز فعاالن  از 
قرار  ظلم  مورد  محیط بان ها  پرونده ها  کثر  ا در  این که  با 
پرونده ها  تمامی  لزوما  لیکن  می شوند،  قربانی  و  می گیرند 
از  محیط بان  سوءاستفاده  گاهی  نیستند.  هم  مانند 
کینه های  قربانی  که شکارچی هم  اسلحه باعث می شود 
شخصی و یا طایفه ای دیرینه میان خود و محیط بان شود. 
یست محیطی، مواردی  کارشناس ز گفته این فعال و  بنابه 
گلوله محیط بان  که شکارچی از پشت مورد اصابت  بوده 

گرفته و جانش را از دست داده است. قرار 
دیو.  شکارچی  نه  و  است  قدیس  محیط بان  نه  بنابراین 
مجرمانه  را  اعمال  از  برخی  پیش فرض  صورت  به  جامعه 
می داند و نسبت به کسانی که آن عمل را مرتکب می شوند 
با دید منفی یگاه می کند. به عنوان مثال دزدی یک عمل 
نکوهیده است و جامعه به یک دزد، نگاه منفی دارد، اما 
پلیس حق ندارد کسی را که مثال قالپاق دزدیده، خودسرانه 

به قتل برساند. 
می کند.  صدق  هم  شکارچیان  مورد  در  موضوع  این 

کشته شدن محیط بان ها و 
شکارچی ها، دوگانه قدیس - ابلیس
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و مرگ، هم در میان محیط بانان و هم شکارچیان، از این 
ی می دهد.« قشر رو

من  گرچه  ا می گوید،  یست  محیط ز کارشناسان  از  یکی   
که  شخصا مخالفان شکار هستم، اما واقعیت این است 
ی فقر  که در ایران شکار می کنند، از رو کسانی  بسیاری از 
ی آورده اند.  کار رو و برای به دست آوردن پول یا غذا به این 
آهوی  گوشت  پایتخت،  مغازه های  از  برخی  که،  زمانی  تا 
باالی  در  رستوران  فالن  یا  و  می کنند  تبلیغ  را  کشتار  تازه 
غذاهایش  منوی  در  را   ... و  گوزن  و  بزکوهی  گوشت  شهر 
شکارچی  و  محیط بان  میان  نزاع  و  درگیری  می گنجاند، 

بیشتر و خونین تر خواهد شد.    
از مسولین، فعاالن  یادی  ز تعداد  با  گزارش  این  تهیه  برای 
تماس  ایران،  داخل  در  یست محیطی  ز کارشناسان  و 

از  برای تعدادی  که  به دلیل شرایطی  گرفتم ولی متاسفانه 
کردن  یستی ایران به وجود آمده و امنیتی  فعالین محیط ز
نام خود  با  به مصاحبه  آنها حاضر  یست،  مسئله محیط ز
که  است  کشورهایی  معدود  از  یکی  شاید  ایران  نشدند. 
و  انتقاد  درهای  و  کرده  امنیتی  را  یست  محیط ز مسئله 
که  کسانی  و  فعالین  ی  رو بر  را  کارشناسانه  اظهارنظرهای 

یست محیطی دارند بسته است. دغدغه ز
و  محیط بان  میان  خونین  نزاع  و  جنگ  اما  میان  این  در 
شکارچی همچنان در جریان است، گوشت بره آهو، گوزن 
کمیاب در رستوران های شیک پایتخت  گونه های  و دیگر 
سرو می شود، مراتع، حاشیه رودخانه ها و جنگ ها تبدیل 
یست  یالی تفریحی می شوند و فعاالن محیط ز به خانه و و

یا زندانی می شوند و یا مجبور به ترک وطن.

مردم، شکارچیان را »حیوان کش« و محیط بانان را افرادی 
زحمتکش می دانند که از منابع طبیعی، گونه های حیوانی 
و  می کنند  مراقبت  یست  محیط ز و  انقراض  حال  در 
جامحه با دیدی مثبت به آنها نگاه می کند. اما همانند هر 
یم و  شغل دیگری محیط بان خوب و محیط بان بد هم دار
که یک محیط بان، بنا بر دالیل مختلف، شکارچی را  بوده 

به ناحق به قتل رسانده است. 
یست ایران در مورد مسلح  یکی از مقام ارشد سابق محیط ز
کردن محیط بان و اختیارات بیشتر برای آنها در استفاده از 
اسلحه می گوید، این مسئله بسیار پیچیده است، مسلح 
مسلح  عدم  و  است  جدی  خطر  یک  محیط بانان  کردن 
سابق  مقام  این  گفته  به  دیگر،  خطر  یک  نیز  آنها  کردن 
گزارش  در  را  نامش  نخواست  که  یست،  محیط ز سازمان 
دلیل  هیچ  بدون  محیط بان،  که  بوده  مواردی  کنیم،  قید 
خاصی با استفاده از اسلحه ای که در اختیار داشته، اقدام 

کرده است. کشتن یک شخص دیگر  به 
کشته  مورد  در  هم  یست  محیط ز کارشناس  و  فعال  یک 
گفت:  شدن محیط بانان و شکارچیان به مجله حقوق ما 
رسانه ها  در  را  محیط بانان  شدن  کشته  فقط  معموال  »ما 
همذات پنداری  و  همدلی  محیط بانان  با  و  می شنویم 
می کنیم، در حالی که در میان همین قشر هم، به دلیل عدم 
گزینش صحیح و بررسی نکردن سوابق و سالمت روحی و 
روانی آنها در حین استخدام، شاهد شلیک غیرضروری و 
گاه غرض ورزانه آنها به سمت شکارچیان و حتی در برخی 
و طایفه ای  قبیله ای  نزاع های  در  از اسلحه  استفاده  موارد 

بوده ایم.« 

کردن شکم شکار برای تفریح یا سیر 
کمتر  که در رابطه با شکارچیان غیرمجاز،  موضوع دیگری 
که اصوال چرا یک عده  به آن پرداخته می شود، این است 
این  چرا  و  می پردازند؟  شکار  به  غیرقانونی  صورت  به 
که حتی حاضر هستند با  شکار آنقدر برایشان مهم است 
محیط بانان درگیر شوند؟ درگیری مسلحانه ای که احتمال 
آیا شکارچیان  دارد.  را دنبال  یا محیط بان  مرگ خودشان 
برای  یا  آورده اند  ی  رو به شکار  تفریح  و  از سر شکم سیری 

کردن شکم زن و بچه اشان به شکار می پردازند؟ این  سیر 
یست محیطی  ز فعال  و  مسئول  چندین  از  که  بود  سوالی 
شکارچیان  همه  که  ندادند  جواب  هیچکدام  پرسیدم، 
از شکارچیان،  تعدادی  تفریح شکار می کنند.  برای  لزوما 
ی ناچاری و برای تامین غذای خود و خانواده دست  از رو

به شکار می زنند.
و  شکار  با  رابطه  در  ایران،  محیط بانی  مقامات  از  یکی 
مجله  به  محیط بانان،  و  شکارچیان  میان  درگیری های 
که به شکار می پردازند، به  کسانی  گفت: »تمام  حقوق ما 
یم  دلیل تفریح و از سر شکم سیری نیست و ما در ایران دار
کردن شکم زن و بچه اشان و  که واقعا برای سیر  کسانی را 
گوشت شکار، به  از طریق فروش  یا به تامین زندگی شان، 
ی می آورند. بیشترین درگیری منجر به جراحت  کار رو این 
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کشور از سوی سازمان  عرصه های طبیعی و حیات وحش 
شده اند.  گمارده  خدمت  به  یست  ز محیط  حفاظت 
دولتی  کارمند  استخدامی،  قوانین  نظر  از  محیط بانان 
خویش،  کاری  شرایط  به  توجه  با  اما  می شوند.  محسوب 

وضعیتی شبیه به نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند.
گذشته برخی از محیط بان ها با توجه به  در طی سال های 
و  قانونی  یت های  محدو دلیل  به  اما  بوده اند  مسلح  اینکه 
که پس از استفاده از اسلحه برای آنها به وجود  تی  مشکال
شده اند،  کشته  غیرقانونی  شکارچیان  توسط  می آمد، 
آخرین مورد آن در منطقه فیله خاصه در استان زنجان در 
گلوله جنگی  که شکارچیان با  ی داده  فروردین ماه ١٤٠٠ رو
کشته و حتی تیرخالص را به سر آنها شلیک  دو محیط را 
مجله  محیط بانان  وضعیت  بررسی  برای  بودند.  کرده 
انجام  گفت گویی  با معین خزائلی، حقوق دان،  حقوق ما 

که مشروح آن در زیر آمده است. داده 

اینکه،  به  توجه  با  و  چیست  محیط بان  وظیفه  قانون،  طبق 
نظر  از  هستند،  مسلح  کاری  شرایط  دلیل  به  محیط بان ها 

کدام مجموعه دولتی جا می گیرند؟ قوانین استخدامی در 
محیط  گارد  خدمتی  العمل  دستور  نامه  آیین  اساس  بر 
به   یست   ز محیط   گارد   ١٣٧٥ فروردین  مصوب  یست  ز
آموزشی  دوره های  طی  از  پس  که  می شود  گفته  افرادی 
توسعه  فعالیت های  بر  نظارت  اجرایی  مسئولیت  مربوطه 
و  و بهسازی آن  ترمیم  یا  کنترلی عوامل تخریب  و  عمرانی 
نیز مسئولیت اجرای قوانین و مقررات حفاظت از محیط 
نیز  محیط بان  و  دارند  عهده  بر  را  صید  و  شکار  و  یست  ز
آیین  این  طبق  بر  می شود.  محسوب  گارد  این  از  بخشی 
که  مسئولیت  اجرای  قوانین  و  کسی است   نامه محیط بان 
یست   مقررات  شکار و صید و حفاظت  و بهسازی  محیط  ز
در  و  داشته   عهده   بر  خود  استحفاظی    حوزه   سطح   در  را 
کوسیستم ، جلوگیری  از  زمینه  حفاظت  از حیات  وحش ، ا
یست ، ممانعت  از تجاوز به  مناطق  تحت   آلودگی  محیط  ز
استحفاظی  خود  در حوزه   منابع  طبیعی   و  کنترل  سازمان  

تفصیل  به  همچنین  قانون  این   ٩ ماده  می نماید.  اقدام  
شرح  را  آنها  وظایف  و  پرداخته  محیط بانان  وظایف  به 
وظیفه  گفت  می توان  کلی  طور  به  رو  این  از  است.  داده 
یست محیطی  ز از حوزه  نگهداری  و  محیط بان حفاظت 
کلی و نظارت بر چگونگی بهره برداری از آن و  خود به طور 
جلوگیری از نقض قوانین توسط دیگران در زمینه ان است.
مجموعه  زیر  استخدامی  قوانین  منظر  از  محیط بانان 
گرچه  کارکنان دولت هستند و نظامی محسوب نمی شوند ا
نیروهای  مختص  که  اسلحه  بکارگیری  به  مربوط  قوانین 

نظامی و انتظامی است مشمول آنها نیز می شود.

از  کسانی می توانند  محیط بانان در چه شرایطی و علیه چه 
کنند؟ همچنین آنها چه محدودیت هایی در  اسلحه استفاده 

استفاده از اسلحه دارند؟
قانون  تصویب  از  پش  و   ١٣٧٣ سال  از  محیط بانان 
قانون  این  مشمول  مسلح  نیروهای  برای  سالح  بکارگیری 
ماموران  با  مثال  تفاوتی  نباید  قانونا  آنها  عملکرد  و  بوده 
برای  قانون  این  در عمل  اما  باشد.  بسیج داشته  یا  پلیس 
معنی  این  به  می شود.  اجرا  دیگری  شکل  به  محیط بانان 
ماموران  سالح  بکارگیری  قانون  اساس  بر  حالیکه  در  که 
با  و  یا پلیس در صورت مشاهده وقوع جرم مشهود  بسیج 
یا حتی  او  فرار  از  یا جلوگیری  کردن مجرم  هدف دستگیر 
که حفظ امنیت آن به آنها سپرده شده  حفاظت از مکانی 
اما محیط بانان  از اسلحه خود هستند،  به استفاده  مجاز 
که جان  صرفا هنگامی مجاز به استفاده از اسلحه هستند 
یا غیر مسلح در  یا دیگران بواسطه مجرم مسلح  خودشان 

خطر جدی قرار داشته باشد. 
برای  اسلحه  از  استفاده  اجازه  محیط بانان  یعنی  این 
دستگیری یا جلوگیری از فرار شکارچی غیرقانونی مسلح 
و یا جلوگیری از شلیک او به سمت یک حیوان را ندارند. 
یه عملی تا خرداد ١٣٩٩ برقرار بود تا اینکه در خرداد  این رو
حمایت  قانون  تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس  ماه 
یست  قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط ز

که بشر برای  کارهایی بوده  شکار شاید یکی از قدیمی ترین 
فرزندان  به  را  کار  این  قرن ها  و طی  داده  انجام  بقای خود 
سیر  برای  را  شکار  اولیه،  انسان های  داده،  آموزش  خود 
با  بشر  اما  امروزه  داده اند.  انجام  بقا  و  خود  شکم  کردن 
توجه به اینکه دیگر برای بقا نیاز به شکار ندارد، اما به جز 
تعدادی که هنوز برای سیر کردن شکم خود و خانواده اشان 
به شکار می پردازند، سایر شکارچیان برای تفریح اقدام به 

کار می کنند. این 
حال  در  و  کم یاب  گونه های  ویژه  به  و  حیوانات  شکار 
از  برخی  انقراض  و  نابودی  باعث  اینکه  بر  انقراض، عالوه 
گونه های حیوانات و پرندگان می شود، باعث آسیب های 
به  شد.  خواهد  هم  یست  محیط ز و  کوسیستم  ا به  جدی 
کشورها، قوانین خاصی را برای شکار  همین دلیل برخی از 
تصویب و محل هایی را هم برای رشد و تولید مثل برخی از 

گرفته اند. گونه های حیوانات در نظر 
در  ایران،  در  شکار  مورد  در  قانونی  احکام  و  قوانین  اولین 
هجدهم اردیبهشت ماه ١٣٠٧ تدوین و به تصویب رسید 
و در چهاردهم اسفند ماه ١٣٣٥ مقررات مستقل و نسبتًا 
تصویب  به  وحش  حیات  از  حفاظت  زمینه  در  جامعی 
شد  تشکیل  صید«  و  شکار  »کانون  و  رسید  وقت  مجلس 

که اعضاء آن را تعدادی از افراد عالقه مند به شکار و صید 
شده  تدوین  قوانین  اجرای  منظور  به  می دادند،  تشکیل 
کانون  کشور و رئیس ستاد ارتش وقت نیز به عضویت  وزیر 

مذکور درآمدند. 
و  شکاربانی  سازمان   ۱۳۴۶ خرداد  شانزدهم  در  همچنین 
کانون شکار شد و این سازمان  نظارت بر صید جایگزین 
رسمًا به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را 
با آموزش شکاربانان در سطح کشور آغاز و مناطقی را نیز به 

عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. 
در  یست محیطی  ز مسائل  شدن  مطرح  با   ۱۳۵۰ سال  در 
سازمان  نام  به  عنوان  تغییر  با  سازمان  این  جهان،  سطح 
یست  یست، عهده دار مسایل محیط ز حفاظت محیط ز
بین المللی  سازمان های  با  را  خود  همکاری  و  شد  کشور 

ادامه داد.
استانداردهای  طبق  یست  ز محیط  حفاظت  سازمان 
بین المللی مناطقی را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد 
حفاظت قرار داده است، که هر یک از مناطق دارای شرایط 
کنون تعداد مناطق چهارگانه  و مقررات خاص بوده و هم ا

کشور به ۲۵۳ رسیده است. کل  یست در  محیط ز
کنترل  و  حفاظت  برای  که  افرادی  یعنی  محیط بان ها 

نقض حقوق و قوانین محیط زیستی 
و نبود آموزش و فرهنگ مناسب



23 شماره 144، مارس 2021/ فروردین 1400شماره 144، مارس 2021/ فروردین 22221400 گفتوگو گفتوگو

آنها  و  بوده  آنها  دوش  بر  اسلحه  از  استفاده  بودن  مجاز 
از  قانون  کامل  رعایت  با  که  کنند  اثبات  باید  که  هستند 

کردند. اسلحه خود استفاده 

از لحاظ قانونی چه خلعی در رابطه با حمایت از محیط بانان 
راستای  در  باید  اقداماتی  یا  اقدام  چه  دولت  و  دارد  وجود 

تامین جان محیط بانان انجام دهد؟
از  حمایت  زمینه  در  قانونی  اصلی  خالء  فعلی  شرایط  در 
بکارگیری  در  آنان  محدودیت  موضوع  همین  محیط بانان 
طرف  که  است  حالی  در  محدودیت  این  است.  اسلحه 
داشتن  و  شکار  )وضعیت  شرایط  دلیل  به  آنها  مقابل 
اسلحه( کامال مسلح بوده و به راحتی نیز می تواند از اسلحه 

این  محیط بان  مورد  در  آنکه  حال  کند.  استفاده  خود 
وجود  قضایی  ضابطان  دیگر  مانند  به  قانونی  عمل  آزادی 
بیمه ای  و  قضایی  حمایت  جدید  قانون  در  گرچه  ا ندارد. 
جنگل بانی  و  یست  ز محیط  حفاظت  یگان  ماموران  از 
موضوع جبران خسارت برای محیط بانان و بیمه آنها مورد 
خطر  در  همچنان  محیط بانان  جان  اما  گرفته  قرار  کید  تا

است.

با  دو  هر  محیط بانان  و  انتظامی  نیروهای  اینکه  به  توجه  به 
مجرمین و ناقضین قانون سروکار دارند، چه تفاوتی میان این 

دو نیرو، در استفاده از اسلحه وجود دارد؟
که میان ماموران پلیس و بسیج  در عمل جدای از تفاوتی 
گفته شد( در  از نظر قانونی وجود دارد )در پاسخ سوال دوم 
عمل نیز دستگاه قضایی ایران میان این ضابطان تفاوت 
یکرد قضایی نسبت  قائل است. به عنوان نمونه در عمل رو
به پلیس و بسیج با تساهل و تسامح بیشتری همراه است. 
که دستگاه قضایی حمایت بسیار بیشتری  به این معنی 
کند تا از محیط بانان. حتی  از ماموران پلیس و بسیج می 
یکردی وجود  نیز چنین رو یست  در خود سازمان محیط ز
یست طبیعی  دارد. کیومرث کالنتری معاون وقت محیط ز
یست بهمن ماه  یستی سازمان حفاظت از محیط ز و تنوع ز
این  توصیه  که  بود  گفته  صراحتا  زمینه  همین  در   ۱۳۹۸
که محیط بان مجاز به شلیک به انسان  سازمان این است 
در  آنکه  حال  نیست.  یستی  ز محیط  تخلفات  دلیل  به 
قانون محیط بان هم مانند پلیس و بسیج ضابط قضایی 
و  اسالمی  جمهوری  قضایی  دستگاه  هم  عمل  در  است. 
دادگاه ها حتی تا پیش از تصویب قانون حمایت قضایی 
و  یست  ز محیط  حفاظت  یگان  ماموران  از  بیمه ای  و 
جنگل بانی در خرداد ۱۳۹۹ نیز حمایت قابل توجه و موثری 
از محیط بانان نداشتند و در صورت استفاده محیط بانان 
خوِد  علیه  مستقیمی  خطر  که  شرایطی  در  خود  سالح  از 

محیط بان وجود نداشت باید پاسخگو می بودند.

بر اساس ماده یک  کرد و  را قانونی  یه  و جنگل بانی این رو
این قانون محیط بانان صرفا در سه مورد دفاع از خود در برابر 
خطر جانی از سوی مجرم مسلح، دفاع از خود در برابر خطر 
از  نیز دفاع  و  از سوی چند مجرم غیر مسلح  جانی جدی 
دیگران در برابر خطر جانی از سوی یک یا چند مجرم اجازه 
استفاده از اسلحه خود را دارند. این قانون البته یک مورد 
که البته  کرده  نیز به موارد مجاز استفاده از اسلحه اضافه 
تحت شرایط خاص و منوط به شرایطی است. به موجب 
جریان  در  محیط بانان  قانون  این  یک  ماده  یک  تبصره 
را  اسلحه  از  استفاده  اجازه  زمانی  تنها  مجرم  دستگیری 
که بتوانند اثبات نمایند به جز استفاده از اسلحه راه  دارند 
دیگری برای دستگیری مجرم مشهود را نداشته اند. شرطی 

که در مورد پلیس و ماموران بسیج وجود ندارد.

هر از چندگاهی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی می خوانیم 
یا می شنویم که یک محیط بان توسط شکارچیان کشته شده 
که شکارچی به خودش  است، چه خالء قانونی وجود دارد 
کند یا  که به محیط بان شلیک و او را مجروح  اجازه می دهد 

به قتل برساند؟
یستی  محیط ز قوانین  و  حقوق  نقض  اصلی  عامل  گرچه  ا
خالء  اما  است  مناسب  فرهنگ  و  آموزش  نبود  ایران  در 
زمینه تضمین  ویژه در  به  قوانین و عدم حمایت مناسب 
یست و محط بانان  قانونی حمایت و حفاظت از محیط ز

نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند.
شکارچی  یک  که  افتد  می  اتفاقی  چه  اینکه  به  پاسخ 
که صرفا در  غیرقانونی به خود اجازه شلیک به محیط بانی 
جامعه  در  باید  را  دهد  می  است  خود  وظیفه  انجام  حال 
کرد. در عین حال همین  شناسی و جرم شناسی جستجو 
اطالع  و  محیط بانان  توسط  سالح  بکارگیری  محدودیت 
شکارچیان از این محدودیت خود می تواند عاملی در این 
معضل باشد. با این وجود شلیک به محیط بانان از سوی 
شود  محیط بان  مرگ  به  منجر  گر  ا و  بوده  جرم  شکارچیان 
ثابت  شکارچی  اینکه  مگر  شود.  می  محسوب  عمد  قتل 

محض  خطای  بلکه  عمد  قتل  نه  محیط بان  مرگ  کند 
اینکه  تصور  به  شکارچی  که  معنی  این  به  است.  بوده 
محیط بان مورد نظر یک حیوان است و با تصور اینکه دارد 
به یک حیوان شلیک میکند به سمت محیط بان شلیک 
که در این صورت مجازات قانونی تعیین شده صرفا  کرده 

پرداخت دیه خواهد بود.
برای شکار غیرقانونی  تعیین شده  از سوی دیگر مجازات 
و  نداشته  را  بازدارندگی  برای  الزم  ظرفیت  ایران  در  نیز 
گرچه مجازات سه ماه تا سه سال زندان نیز در قانون )ماده  ا
با  افراد  عموما  اما  شده  بینی  پیش  تعزیرات(  قانون   ۶۸۰
پرداخت جریمه ناچیز به ارتکاب فعل مجرمانه خود ادامه 

می دهند. 
در عین حال اما استفاده از اسلحه در برابر مامورین دولتی 
خود نیز جرم بوده و مجازات دارد. بر اساس ماده ۶۰۷ قانون 
تعزیرات هرگونه تمرد و مقاومت در برابر مامورین دولتی در 
گیرد از یک تا سه  گر با اسلحه صورت  حین انجام وظیفه ا
گر بدون اسلحه باشد از سه ماه تا یکسال زندان در  سال و ا

پی خواهد داشت.

گر یک محیط بان در حین انجام وظیفه، به یک شکارچی  ا
مجازات  آیا  شود،  او  مرگ  باعث  و  کند  شلیک  غیرقانونی 

گر آری، چه مجازاتی و چرا؟ خواهد شد؟ ا
که محیط بانان نیز مشمول قانون بکارگیری سالح  از آنجا 
مصوب ۱۳۷۳ هستند در این مورد باید به پیش بینی های 
 ۱۳ ماده  اساس  بر  کرد.  مراجعه  قانون  این  در  شده  انجام 
تمام  رعایت  با  قانون  این  مشمول  ماموران  گر  ا قانون  این 
کنند و در نتیجه  نکات الزم در آن از اسلحه خود استفاده 
دست  از  را  خود  جان  گلوله  اثر  بر  مجرم  فرد  استفاده  این 

بدهد، هیچ مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود. 
کشته شدن شکارچی غیرقانونی در  گر به عنوان مثال  اما ا
بدون  و  اسلحه  از  محیط بانان  مجاز  غیر  استفاده  نتیجه 
قتل  تواند  باشد، حتی می  بکارگیری سالح  قانون  رعایت 
اثبات  بار  محیط بانان  مورد  در  شود.  محسوب  نیز  عمد 
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