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 حسن محسنی

 دانشگاه تهراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشیار 
 )6/8/1396: تاریخ تصویب - 14/2/1396: (تاریخ دریافت

 چکیده
 اقتصادي جرم یک عنوان به قاچاق دربارة 1392 مصوب ارز و کاال قاچاق قانون در گذار قانون که رویکردي با

 ها جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون 48 مادة در مقنن حکم هدف و کارکرد سرنوشت، پیرامون پذیرفت،
 قانون طبق بر و ممنوع را جنگلی درختان از حاصل زغال و هیزم چوب، حمل که 1346 مصوب مراتع و

. آمد وجود به جدي ابهاماتی ،دانستمی مجازات و بیتعق قابل 1312 مصوب قاچاق کبینمرت مجازات
 جنگلی درختان قطع درصد 50 عامل عنوان به جهان در که ،هیزم بحران این در ما کشور هايدادگاه

 رد و قاچاق را عمل گاهی ،شده یمعرفدرخت  قطع درصدي 80 عامل عنوان به فقیر جوامع در و شده شناخته
 اسالمی انقالب دادگاه صالحیت در را آن منوال، همین بر دیگر برخی و حکومتی تعزیرات سازمان صالحیت

. نمودند اعالم عمومی دادگاه صالحیت در را آن به رسیدگی و ندانسته قاچاق را آن ،برعکس دیگر بعضی و
 تشخیص چارچوب در ظاهر به خود، 24/1/1395-749 شمارة کیفري رویه وحدتي رأ در کشور عالی دیوان
 اجراي به منتهی که برگزید را دیدگاهی فوق، بزه يبند طبقه و توصیف قالب در حقیقت در و صالح مرجع
 به دارد، ستیز طیمح حقوق در که آثاري بر افزون دیدگاه، این. شد باره نیدرا یطیمح ستیز عدالت مداوم

 و جنگل بقاي موجب و دارد حاکم قدرت نظارت و یمذهب علمی، هايگفتمان توجیهات با کامل موافقت نظر
در عالم حقوق  يرأبر این  اگرچه ؛دوشمی طبیعی ریپذ دیتجد و مهم منبع این از بشر يمند بهره تداوم

 نقدهایی وارد است.
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 درآمد
 ذاتـاً ،احتیاط و گفتگو برانگیزي پیچیدگی، عدم قطعیت علمی، پویایی،علت  به ستیز طیمححقوق 

گفتمـان به همین علت است کـه (Lazarus, 2004, pp. 16-28) . است مانیگفتمناقشه برانگیز و  یحقوق
زبان جهت نیل به راهکارها و ابزارهایی براي سـخن فهم ترین سطح به معناي عمومی ،ستیز طیمح

مـردم بـه  توجـه جلبکردن دربارة طبیعت و انسان بـه زمینـه یـا فرصـتی بـراي  ظراظهارنگفتن و 
گرفتـه تـا مقـاالت  ، شعر نویسی، تهیه فیلم و سریالییسرا داستانبدل شده است. از  ،ستیز طیمح

عمومی یا علمی و تخصصی و آراي قضایی و لوایح وکالي دادگستري، همه و همه براي ایـن نوشـته 
از طبیعت در کنار توسعۀ منابع طبیعی در نظر گرفته شود و مدیریت علمـی  يردارب بهرهشوند تا می

 1»یطیمح سـتیزعـدالت «محقق گردد، خواه مبناي این گفتمان مقولۀ  وحش اتیحو  ها بوم ستیز
 .)88-59، ص. 1392(براي مطالعه ر.ك: هانیکان، شود خوانده می 2»الهیات محیط زیستی« آنچهباشد و خواه 

با مداخلۀ عوامل احساسـی، عقالنـی، انسـانی و طبیعـی در  یهرازگاهکه محیط زیستی مان در گفت
 یـیرأو اگـر از دیوان عالی کشور دیده شود  ياظهارنظرکه  شده دهیدکمتر  ،شودکشور ما مطرح می

شمارة  يرأ؛ 3غنیمت شمرد ستیز طیمحبراي توسعه گفتمان قانع بود و آن را دان باید بصادر شود 
حاصـل از  زغـالعمومی آن دیوان که پیرامون بزه حمل چـوب، هیـزم و  ئتیه 749-24/1/1395

بایـد دانسـت کـه  يرأبراي ارزیابی ایـن  .از این دسته آراي کمیاب است صادرشدهدرختان جنگلی 
بـدان  امرارمعـاش ازلحـاظکنند و جنگل که در سراسر دنیا عدة زیادي در آن یا کنار آن زندگی می

هاي اقلیمی، آن بر زندگی بشر، تنوع زیستی و پدیده انکار رقابلیغبه دلیل اهمیت و نقش اند، وابسته
 یالمللـ نیبنامـۀ بوده تا به کنوانسیون یا موافقـت یالملل نیب يها اجالسها و همواره موضوع نشست

 21ولی فصل یازدهم دسـتور کـار  ،منتهی شود. اگرچه شوربختانه تاکنون این مقصود حاصل نشده
بـراي مطالعـۀ ایـن زدایی و اصول جنگل بدان پرداختـه (با عنوان مبارزه با جنگل 1992ریو  اجالس

نیـز مجمـع جنگـل زیـر نظـر شـوراي  2000) و در سـال به بعد 51، ص. 1388اصول ر.ك: مشهدي، 
تغییـرات  اجـالسموضـوعات  نیتـر مهمجـزو  و شده لیتشکاقتصادي سازمان ملل متحد -اجتماعی

جدیدي بـراي جلـوگیري از نـابودي و کـاهش جنگـل  نهادنیز بود و  2015س در سال اقلیمی پاری
 .4تشکیل گردید

                                                           
1 . Environmental Justice. 
2 . Eco Theology. 

 عـدالت دیـوان کـه میبینـمـی رو نیـازا ،باشد ستیز طیمح حقوق به راجع اعمال برخی طبیعت نتیجۀ امر این شاید.  3
. اسـت بـوده یطیمح ستیز عدالت ياجرا مسئولیت از بخشی دارعهده و شده ستیز طیمح گفتمان وارد بارها اداري

 .)108تا  97، ص. 1393ی،الله بنگرید: رحمت(
4. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. See: Outcomes from COP21: Forests as a 

Key Climate and Development Solution, 
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زیـر عنـوان عـدالت  فقط نـه، ستیز طیمحدر گسترش گفتمان دیوان  يرأز این ا ،دصد دارنگارنده ق
اي حقوقی و آزاد پیرامون جنگل و پاسداشت آن بهره برده و با توجـه بـه که به شیوه یطیمح ستیز
بعـد بایـد در   هايامروز و نسل  نسل  که  ستیز طیمح  قانون اساسی، حفاظت 50مطابق اصل  که نیا

 سـتیز طیامون حق بر محپیر(گردد می  تلقی  عمومی  باشند، وظیفه  داشته  رشدي  رو به  اجتماعی  حیات  آن

چـوب، تحلیل کند که و نموده زیستگاه بررسی  عنوان بهرا جنگل )، 273-296، ص. 1386سالم ر.ك: مـوالیی، 
بشـر چـه نیـازي بـه در حقیقـت،  ؛ها چه جایگـاهی داردحاصل از آن در این گفتمان زغالهیزم و 

 ،را که تا حدي هم قابل انتقاد اسـت يرأکه توجه به این  جنگل و جنگل چه انتظاري از انسان دارد
 يرأهـاي صـدور مبـانی و زمینـهار بررسـی نـشود در کگرداند. بر این بنیاد، کوشش میبایسته می

، دربارة آثار و جوانب آن از منظر روابط قدرت، نقش علـم و دانشـمندان در 749وحدت رویه شمارة 
و سرانجام اثر و کارکرد آن در پاسداشت جنگل  ستیز طیمح، خطرات موضوع یطیمح ستیزمسائل 

ایگاه آن در حقوق و سـپس . بر این اساس، نخست به جنگل و جآورده شود ستیز طیمح جهیدرنتو 
 پردازیم.در نظام حقوقی می زغالبه بزه حمل چوب و هیزم و 

 حقوقالهیات و نگل و جایگاه آن در ج. 1
خواندنی است. این پیشینه به رویکرد الهیات محیط زیسـتی  ها جنگلحقوق سخن پیرامون  ۀنیشیپ

 و حقوق موضوعه خواهد پرداخت.

 یجنگل در الهیات محیط زیست .1.1
و  ستیز طیمحمختصر به معناي نگاه مذهب به  طور به 1یا خداشناسی زیستی یطیمح ستیزالهیات 

. این شـیوه و گفتمـان بـه دنبـال (Troster, 2013, p.380-385) رابطۀ میان انسان و طبیعت است ژهیو به
تواند میقوانین موضوعه بشري ن« اعتقاددارند زیرا ،از راه معرفت مذهبی است ستیز طیمحشناخت 

 طور بـه، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت هاي اقتصاديامیال خودخواهانۀ آدمی را که در مسیر پیشرفت
انـد از اعمـال حضـرت عیسـی تالش کـردهمسیحیت در  .)55، ص. 1394(محقق داماد، » کامل مهار نماید

ر راه انـد کـه آن حضـرت دداشته باشند؛ براي نمونه نوشـته یطیمح ستیزهاي مسیح (ع) برداشت
؛ دنـاي بچینتا میـوه ند، جلو رفتند. کنار جاده درخت انجیري دیدندگرسنه شدبه اورشلیم بازگشت 

» اي بـه عمـل نیایـددیگر هرگـز از تـو میـوه: «نداما جز برگ چیز دیگري بر درخت نبود. پس گفت
یـروي ایمـان واضح است که این حکایت بـه ن ).19، بند 21(انجیل متی، شماره  بالفاصله درخت خشک شد

کـه درخـت انجیـر  اند نوشـتهشده و برخی پژوهشگران  یطیمح ستیزاز آن برداشت  یولنظر دارد 
                                                                                                                                              
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/18/outcomes-from-cop21-forests-as-a-key-climate-
and-development-solution (7/5/1395) 

1. Eco Theology 
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اگـر چنـین نیـازي را و  شـده دهیآفرنیازهاي بشر  برآوردنبراي  درواقعاي از طبیعت، نمونه عنوان به
یداري تسلط بشـر بـر تصویر منفی از ناپا ةدهند نشانو همچنین بیابان  1اي نداردنکند فایده برطرف

 .Horrell, Hunt and Southgate, 2008, pp. 219-238)(منابع طبیعی است 
بـر پایـۀ  ،اند. بـراي نمونـهنگاه کرده ستیز طیمحهاي کشور ما نیز از این منظر به حقوق در نوشته 

مـۀ ه« :گرامیداشـت گیاهـان اسـت یاحاوي احکام زیادي راجع به پاسداشت  اوستا تعالیم زرتشتی،
سـتاییم، همـۀ گیاهـان را را مـی هـاهمـۀ آب« )،11، پـاره 17(یسـنا » سـتاییمگیاهان مزدا داده را مـی

در  .)9، پـارة 71(یسـنا » سـتاییمباال و ریشـۀ گیاهـان را مـی«، )74، بنـد 22(فروردین یشت، کردة » ستاییم می
و درختـان را  رسـانندمطلبی آمده راجع به گناه آنـانی کـه بـه گیاهـان آزار مـی »هوسپارم نسک«

اي میـان در مکالمـه ).121، ص. 1389(جنیـدي،  اند دانسـتهرند. اینـان را مسـتحق کیفـر در دادگـاه بُ می
هاي تو کدام را بسیار بسـتایم؟ خداونـد گویـد: پروردگارا! از آفریده«زرتشت و اورمزد، پیغمبر گوید: 

ها بگو! اي درخت خوب مقـدس مـزدا ین آناي زرتشت! به بیشه درختان برو و به زیباترین و بلندتر
یکــی از  عنوان بــهدر ایــن الهیــات، امــرداد  ).142-141، ص. 1389(رضــایی، » ســتایم!آفریــده، تــو را مــی

کسـی «ایرانی آمده است کـه  »ندهشنبُ«هاي نوشتهامشاسپندان براي ارج نهادن گیاهان است. در 
 ).116، ص. 1380(دادگی، » د (از) او آسوده یا آزرده بُوَد، امرداآنگاهکه گیاه را رامش بخشد یا بیازارد، 
 موردتوجـه» سـتیز طیمحمبانی فقهی «زیر عنوان  ستیز طیمحهمین روش در رویکرد اسالمی به 

را  سـتیز طیمحتواند عمق توجه اسالم به اي که مینکته« اند نوشتهپژوهشگران بوده است. محققان 
 مبـارك آیـات میـان در. باشدمی زیستی محیط وجوه داراي هک استنشان دهد بررسی آیات قرآنی 

. اسـتها در رابطـه بـا زمـین متضمن مضامین محیط زیستی بوده که اکثر آن 198 آیه ،کریم قرآن
آیه آن مربوط به مسائل محیط زیستی است.  90است که  شده اشارهبه زمین  444 یهآهمچنین در 

باشـد موضـوعاتی مـی نیتر مهمو قواعد مربوط به آن از بتوان مدعی شد که طبیعت  تأجر به شاید
است که البته تمام این پرداخت، فقهی و حقوقی نبوده و همچنـین  شده پرداختهکه در اسالم به آن 

بـر پایـۀ  ).188، ص. 1392(فهیمی و عـرب زاده، » زاویه و رویکرد آن از اساس با حقوق معاصر متفاوت است
بـر اسـاس  کـه نیاماننـد  شـده عرضه سـتیز طیمحي براي پاسداشـت شواهد متعددتعالیم اسالمی 

انـد کـه دانـد گفتـهمصلحت و سد ذریعه که حفظ مقاصد شرع را واجب و تعرض به آن را حرام می
، 1389همچنـین: محمـد زاده رهنـی،  ؛17، ص. 1393و یوسفی پـور،  (امیديناروا است  ستیز طیمحزیان رساندن به 

 نجـایابپردازد، پـس در  ستیز طیمحمبانی فقهی  تک تکنده سر آن ندارد که به نگار ).195تا  177ص. 
اوسـت «سورة بقره چنـین فرمـوده اسـت:  29شود. خداوند متعال در آیۀ به چند مطلب بسنده می

                                                           
 هـايحمایـت بـراي را نیـاز فلسـفی ازلحـاظ و انـدنگریسـته سـتیز طیمح بـه مشابه يکردیرو با پژوهشگران برخی.  1

 .)77-47. ص ،1391 کشاورز، و مشهدي(: ك.ر. اند نموده مطرح یطیمح ستیز
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که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید سـپس بـه [آفـرینش] آسـمان پرداخـت و  یکس آن
سورة اعراف آمده اسـت:  85. همچنین در آیه »و او به هر چیزى داناسترا استوار کرد  آسمان هفت

و در آیۀ  »در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید این [رهنمودها] اگر مؤمنید براى شما بهتر است«
هاى مردم فراهم آورده فساد در خشکى و دریـا به سبب آنچه دست«سورة روم نیز فرموده است  41

. »بـه آنـان بچشـاند باشـد کـه بازگردنـد انـد کردهرا کـه  ازآنچهسزاى] بعضى نمودار شده است تا [
فسـاد کـه  هرگونهمحققان با اتکا به تفسیر عالمه طباطبایی (ره)، گسترة دو آیۀ آخر را عام و شامل 

طباطبـایی، محمدحسـین، المیـزان فـی تفسـیر ( اند دانسـتهکنـد کرة زمین و نظام بشري را تهدید می
، ص. 1393؛ امیدي و یوسفی پـور، 185، ص. 1389محمد زاده رهنی،   ؛ به نقل از:188، ص. 1القرآن، جلد 

ــرب زاده، 14 ــی و ع ــین: فهیم ــب 193، ص. 1392؛ و همچن ــاد و تخری ــدگی و فس ــامل آالین ــه ش ) ک
 شود.می ستیز طیمح

و او نبایـد در انسان اسـت  ،هاي الهیاز آفرینش مند بهرهتوان به نیکی دریافت که از این سه آیه می
ها خرابی یا فسادي به بار آورد و مسبب آالیندگی و فساد در خشکی و دریـا شـود و اگـر چنـین آن

کند، سزاوار سزا است تا رعایت کرده و جبران شود. این سه آیه کافی است براي اسـتدالل پیرامـون 
-آفریـده عنوان بهجنگلی و درخت  ستیز طیمحجنگل و  ازجملهو  ستیز طیمحلزوم رعایت حقوق 

و درختان و تخریب مزارع در هنگـام جنـگ  یطورکل بههاي الهی. پیرامون منع قطع درختان مثمر 
انجـام ایـن  کیـ چیهنیز احکام متعددي در فقه آمده که جملگی داللت بر کراهت و حرمت دارند و 

گمـان از ه فقه اسالمی بیهمچنین، جنگل در نگا ).190، ص. 1392(فهیمی و عرب زاده، دانند کار را روا نمی
و بر همـین  غمبریپمالی است براي خداوند و  ،شود که مطابق آیه اول سورة انفالانفال محسوب می

برابر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  و براي استفادة عموم است اشته،مبنا، مالک خصوصی ند
بخشـی از حقـوق  عنوان بـهنگـل در اختیار حکومت اسالمی است. با این نگاه مبنایی بـه حقـوق ج

 یطیمح سـتیزالهیـات  ازلحـاظ ستیز طیمحدرك نمود که حقوق  یراحت بهتوان ، میستیز طیمح
از محیطی بدانـد  ازین یبتواند خود را نمی گاه چیهشایستۀ رعایت، حمایت و پاسداشت است و انسان 

 کند.که در آن زیست می
 
 

 جنگل در حقوق موضوعه. 1.2
آید و همین رویکرد الهی به آن از انفال که براي خداوند و رسول او است به شمار می ،جنگل در فقه

در  »وزارت فوائـد عامـه و فالحـت و تجـارت«در نظام حقوقی ما موجب شده بود تا قبل از تشکیل 
تشـکیالت اداري کـوچکی بـه آن بپـردازد و در چـارچوب حقـوق انفـال فقهـی مـورد  1299سال 
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 دسـتورالعملقـانون تشـکیل ایـاالت و والیـات و  56گیرد. این مفهوم مطابق مادة  قرار يبردار بهره
کام باید از آن مراقبت موسوم گردید و حُ» ي دولتیها جنگل«هجري قمري، به  1325حکام مصوب 
در راستاي گفتمان قـدرت و نظـارت قـواي این نوع مراقبت  ،گفتشود که مینمودند مخصوص می

قانون اعتبار « 1301تعیین و تبیین حدود و قلمرو جنگل دولتی نیز در سال  براي. استبوده حاکم 
به تصویب رسید که متولی  »جنگلی دیعواو تعیین  یکش نقشهت اعزامیۀ سواحل بحر خزر براي أهی

قـانون اجـازه « موجب به 1308در سال  متعاقباًآن نیز همان وزارت فوائد عامه بود. این وزارت خانه 
وزارت اقتصـاد «بـه » وزارت فوائـد عامـه يجا بـهطرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی  تأسیس وزارت

بخشـی از ثـروت ملـی کـه  عنوان بهاین قانون نگاه به جنگل  3تغییر نام پیدا کرد. بنا بر مادة  »ملی
شود چرخش یافت تا عاملی باشد براي پیشرفت و توسعه تجارت کشور؛ امري کـه  کارانداخته بهباید 
یوة بارزي در راستاي نظارت دولت و قدرت عمـومی در اجتمـاع اسـت. البتـه مالکیـت جنگـل به ش

مـاده بیشـتر  18کـه » هـا جنگلقانون راجع به «و تصویب  1321خصوصی نیز محترم بود. تا سال 
 بـاًیتقرنداشت و هم شامل جنگل دولتی بود و هم خصوصـی وضـع بـدین منـوال بـود. ایـن قـانون 

)، بریـدن درخـت 1یق حقوق جنگل همچون مراقبت و حفاظـت جنگـل (مـادة پیرامون کلیۀ مصاد
)، چـراي 9)، خشکاندن درخت (مـادة 8و  7و  6در جنگل (مادة  يافروز آتش)، 5تا  2جنگلی (مادة 

) داراي حکـم معـین و مشـخص بـود. 17) و معامالت چوب جنگـل (مـادة 11دام در جنگل (مادة 
بـه  هـا آنبـرداري  و نظارت در بهره ها جنگلت در حفظ و احداث مراقب«این قانون:  1مادة  موجب به

نیز با این قانون تشکیل شد که بعـدها در سـال  ها جنگلادارة کل ». باشد عهده وزارت کشاورزي می
تبـدیل شـد. وظیفـۀ اصـلی » هـا جنگلبنگاه «ي کشور به ها جنگلارتقاي مدیریت  منظور به 1327
ین مصوبه زیر نظر وزارت دارایی قرار گرفـت حفـظ و حراسـت جنگـل که این بار با ا ها جنگلبنگاه 

 اعالم شد.
 :میکن اشارهبه مفهوم خود جنگل بپردازیم، باید به سه امر مهم  که آنپیش از 

از تـاریخ  1341ي کشـور مصـوب هـا جنگلقانونی ملـی شـدن  نامه بیتصو موجب به که نیایکی  
هاي طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال  اتع و بیشهو مر ها جنگلتصویب، عرصه و اعیانی کلیۀ 

قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شـده و  که نیاعمومی محسوب و متعلق به دولت اعالم شد ولو 
از میـان  یکل بـهسند مالکیت گرفته باشند و بدین ترتیب مفهوم جنگل دولتی و جنگـل خصوصـی 

 رفت.
در کشور به وجـود آمـده و بنگـاه  تاکنونهاي زیادي دگرگونی اه جنگلدربارة مدیریت  که نیادوم 

، 1346در سـال » وزارت منـابع طبیعـی«، 1338در سال » سازمان جنگلبانی«جنگل به ترتیب به 
در سـال » وزارت کشاورزي و عمـران روسـتایی«، 1350در سال » و مراتع کشور ها جنگلسازمان «

در ســال » وزارت جهـاد کشـاورزي«و ســرانجام  1362در سـال » وزارت جهـاد سـازندگی«، 1356
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 13841طی مصوبه شـوراي عـالی اداري در سـال » ، مراتع و آبخیزداريها جنگلسازمان «و  1379
 .تغییر نام داد

هـا از گسـترة مفهـوم هـا و بوسـتانجنگل مصنوعی، جنگل شهري و روستایی یا بـاغ که نیاسوم  
کـه  شـده فیتعر. جنگل در لغت به زمین وسیعی 2استنوشتۀ حاضر بیرون  بالطبعجنگل طبیعی و 

پر از درختان انبوه است و بـدان بیشـه یـا زمـین مشـجر و اجتمـاع درختـان زیـاد در یـک محـل 
همـان برداشـت  ،این تعریف از جنگل ).893، ص. 1385(دهخدا، اند زمین را بپوشاند نیز گفته که يطور به

مـادة  ۀگان ستیبتی دقیق و منضبط است که در بندهاي عامیانۀ همگانی است. حقوق نیازمند برداش
اسـت.  شده فیتعرهمۀ جوانب آن  1346و مراتع مصوب  ها جنگلاز  يبردار بهرهقانون حفاظت و  1
جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبـارت از جنگـل یـا مرتـع یـا «قانون مرقوم  1مادة  1بند  موجب به

هـاي خـودروي بوتـه جنگلـی نیـز رسـتنی». شـده باشـداشخاص ایجاد ن لهیوس بهاي است که  بیشه
طبیعی کمی باالتر از سطح خاك منشعب شده باشـد و نوعـاً در  طور بهها است که ساقه آن 3خشبی
 ).1مادة  2روید (بند  ها می اراضی جنگلی یا بیشه یا  ها جنگل

آثار و شواهد  ها آندر  هایی کهآن ماده عبارت است از: الف) زمین 6اراضی جنگلی نیز بر اساس بند 
وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشـروط بـر 

تحت کشت یا آیش نبوده و تعـداد کنـده در هـر  27/10/1341 ها جنگلتاریخ ملی شدن  در  که آن
عـدد و یـا  صد کییا مجموعاً از  جداگانه  هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار

هـایی کـه در عدد متجاوز باشد. ب) زمـین صد کیمجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از 
پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شـمال  طور بهدرختان خودروي جنگلی  ها آن

و در سایر مناطق ایران کمتر  مترمکعبجاه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پن از حوزه آستارا تا حوزه 
یـا آیـش بـوده  تحت کشـت ها جنگلباشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن  مترمکعباز بیست 

اسـت؛  مـؤثرها به جنگلی بودن ، نوع درخت موجود در این اراضی نیز در توصیف آنحال نیبااباشد. 
ب درختان شمشاد وجود داشته باشـد و حجـم  تبصره این بند، اگر در اراضی بند براي نمونه مطابق 

اراضی جنگل نبـوده و جنگـل   در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول مترمکعببیش از سی  ها آن
پردازد که عبارت اسـت این ماده نیز به تعریف مناطق جنگلی می 18گردد. بند  شمشاد محسوب می

انبوه یا  طور بهزارهاي جنگلی طبیعی  یا بوته جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی ها آناز مناطقی که در 
شود بـه تعریف می سان نیبدکه امروزه را ، پیدایش این جنگل يهررو بهباشد.  پراکنده وجود داشته 

                                                           
 .213-185، ص. 1390شامخی،   بیشتر: هبراي مطالع.  1
 اراضـی کاربري حفظ قانون ؛1359 مصوب شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانونی الیحۀ به بنگرید نمونه براي.  2

 .1374 مصوب هاباغ و زراعی
 ».چوبی« معناي به . 3
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انسان در دورة سوم در این محـیط یـا کنـار آن  که یدرحال ،کنندمربوط می یشناس نیزمدوران اول 
هاي آن بوده که و فرآورده ریپذ دیتجدمنبع طبیعی  نیتر ممه عنوان بهجنگل  پس. 1است قرارگرفته

 .2)102-101، ص. 1356(خاوري، کرده است آورده و زندگی میانسان از آن مایحتاج خود را به دست می

 تـاکنوناز منابع طبیعی موجب شـد در طـول تـاریخ  يور بهرهها و رشد کشاورزي و افزایش انسان 
شود. در گفتمان علمی و از منظر دانشمندان، نتیجۀ ایـن تخریـب و همواره از وسعت جنگل کاسته 

 کـه یوقتـاثر نهاد و  ،بر حیوانات، شرایط جوي، خاك، کیفیت گردش آب در محیط ماًیمستقتحدید 
فزونـی  ،هـا و سـیلها تبدیل به اراضی عریان و بدون پوشش گیاهی شدند آثار مخرب بارنـدگیکوه

بشر دست به وضع مقرراتی راجـع بـه  ،ی و سپس در اقدامی تکلیفیدر حرکتی احساس یافت و بدواً
را تصـویب  هـا جنگلمـیالدي قـانون  1200حفظ جنگل و درختان زد. براي نمونه فرانسه در سال 

هـاي کـه در گذشـته اند نوشـته ).104و  103، ص. 1356(خاوري، نمود و سپس انگلستان قانونی وضع کرد 
میلیارد هکتـار  2/1هاي با پوشش گیاهان چوبی درختی کتار، عرصهمیلیارد ه 5 ها جنگلدور سطح 

میلیارد هکتار بوده است که امروزه حدود یک میلیارد هکتـار از آن سـطح کاسـته  3/1 زارها شهیبو 
درصـد  13میلیارد هکتار زمین زارعتی به وجود آمـده و  7/1شده است. در کل در این مدت حدود 

اند کـه نوشته ستیز طیمحمحققان  ).7، ص. 1390(شامخی،  اند شده لیتبداراضی طبیعی به چیز دیگري 
آب را جـذب کـرده،  ها جنگلدرختان در بازسازي جهانی آب، اکسیژن، کربن و ازت سهیم هستند. 

و مراتعـی  وحش اتیـحبـراي  ییها سـتگاهیز ها جنگل عالوه بهسازند. رها می یآرام بهدارند و نگه می
کمک کرده و روان انسـان را بـا  سروصداهاي هوا و آورده، در جذب برخی آالینده ها فراهمبراي دام

 ).۳۱۵، ص. ۱۳۹۱(میلر، سازند فراهم آوردن گوشۀ عزلت و زیبایی متمکن می
یـا نیمـی از  سوم کیاست مراقبت نکرده  ریپذ دیتجداز جنگل که منبعی  یخوب به، انسان حال نیباا 

اسـت: یکـی قطـع  شـده اعالم دار شهیرعمده در دو عامل  طور بهتخریب  آن را از بین برده است. این
مـورد دوم بـه ). 315، ص. 1391(میلـر، هیزم براي سـوخت  يآور جمعگسترده براي کشاورزي و دیگري 

مسئول نصف قطع چـوب در جهـان و  ییتنها بهبحران چوب هیزمی در جهان معروف شده است که 
کشــور مــا نیــز  بوم ســتیز ).316، ص. 1391(میلــر، یــر اســت درصــد قطــع چــوب در کشــورهاي فق 80

                                                           
 ارائـه جنگـل از جدیـدي تعـاریف 1382 سـال در کشور مراتع و ها لجنگ سازمان خاك و مرتع جنگل، عالی شوراي.  1

 شـده میتقس تنک بسیار جنگل تنک، جنگل انبوه، نیمه جنگل انبوه، جنگل انبوه، بسیار جنگل جنگل، به که نموده
 .182-181. ص ،1390 شامخی،: ك.ر. است

 میـان رقابـت توسـعه و جنگـل تخریـب براي بود لیعام نیز امر همین و داشت علفزار به نیاز دامدار و کشاورز انسان.  2
 هـم هنـوز. 18 تـا 7. ص ،1355 لـود، مک: بنگرید. است بوده علفزار نفع به لحظه این تا نتیجه که جنگل و علفزار

 دنبـال بـه مقـنن مراتـع، و هـا جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون در که دارد وجود مرتع و جنگل میان نزاع این
 .است بوده مشکل از رفت برون براي یحل هرا و راهکار
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بسـیار بیشـتر از  ،وسـعت تخریـب مراتب بهو حتی  هنبود بینص یب راتیتأثدیدیم از این  که چنان آن
داراي  سیستان که امروزه عمـدتاً ،اندمحققان نوشته ،. براي نمونهه استدیگر جاهاي کرة خاکی بود

و این تخریب شدید و  هروزگاري داراي اراضی جنگلی و آباد بود ،است وعلف آب یبطبیعتی خشک و 
. محققـان و  )7، ص. 1364(شـامخی، کنـونی درآورده اسـت  صورت بهاست که آن منطقه را  رویّهبهره بی 

ها را به فوائد اجتمـاعی توان آنخالصه می طور بهکه  اند کردهدانشمندان دربارة فوائد جنگل تحقیق 
ماننــد حفاظــت طبیعــت، اصــالح خــاك، کنتــرل آبریزهــا،  ،تقســیم کــرد یطیمح ســتیزد ئــفواو 
جنگـل  ری؛ پیرامون تأث111و  110، ص. 1361(مجنونیان، پاالیشی آن  راتیتأث، امکانات تفرجگاهی و وحش اتیح

، ص. 1379بی، ؛ همچنین از همین منظر ر.ك: حسینی، مخدوم؛ اکبري نیا و ثاقب طال192تا  185، ص. 1354بر آب ر.ك: حبیبی، 
59-66.( 

 45اصـل  موجب بـهملی اسـت ولـی  اگرچهجنگل با این اهمیت و کارکرد امروز در نظام حقوقی ما 
  و ترتیـب  تفصـیلکـه  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از انفال به معناي صـدر االشـاره اسـت

احکامی به شرح فوق مقرر نمـود  ،کند. قانون براي ترتیب استفاده   معین  قانونآن را باید از   استفاده
بـوده  گونـه نیابیشتر از قدرت تجدیدپذیري جنگل بوده است.  ،وريهمواره حجم استفاده و بهره اما

مفهـوم ذخـایر جنگلـی مطـرح گردیـد.  1371دیـر، در سـال  اگرچه وکه احساس خطر جدي شد 
نگلی کشور برخـی درختـان قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر ج 3تا  1مواد  موجب به

اي، سـفید پلـت، حـرا و چنـدل، ارس، فنـدق، زیتـون  همچون شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره
طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسـر کشـور 

زندگی موظـف ها ممنوع اعالم شد. همچنین، وزارت جهاد سا جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن
را مشـخص و حفاظـت نمـوده و متخلفـین را بـه مراجـع  ادشـدهیهاي  مناطق استقرار گونه ،گردید

ها بر اساس طـرح مصـوب و بنـا بـر ضـرورت و  قضایی معرفی نماید و در مواردي که قطع این گونه
کـار مجـاز وزارت جهاد سازندگی ایـن  دیتائبا  صرفاً ،هاي دیگر الزم باشد فنی و توسعه گونه مسائل

 یطورکل بـهو مراتـع کـه  هـا جنگلاز  يبردار بهرهخواهد بود. بر این اساس عالوه بر قانون حفاظت و 
هـاي نیز حمایـت 1371از آن را تحت نظارت قانون نهاده، قانون سال  يبردار بهرهمدیریت جنگل و 

ها نیز ستفاده از آنهاي جنگلی و شیوه انموده است. فرآورده ینیب شیپجنگلی  ریذخاجدي را براي 
کـه  هسـتوابسته بـه چـوب جنگـل  مورد است عمدتاً 4500که به باور برخی پژوهشگران بیش از 

. همچنـین اسـت محصـوالت فرعـی 1)103، ص. 1356(خـاوري، نیازمند مدیریت و حمایت قانونی اسـت 

                                                           
 پژوهشـگران برخـی نیـز زغال مورد در. نیست تردیدي دارد بشري تمدن در بزرگی و مهم نقش چه چوب که نیا در.  1

 و آرایشـی شـیمیایی، خـوراکی، کشـاورزي، مصـارف در چـوب قیـر و سرکه که اندنوشته و اند کرده تحقیق هاسال
 .124-123. ص ،1394 کوشا،: ك.ر. دارد يا شده شناخته هايکاربرد سوختی و بهداشتی
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عیت و وضـعیت . در این موق1افزاید(محصوالت غیرچوبی) جنگل و مرتع که بر گستره این موارد می
یک بزه در حقوق جنگـل مطـرح  عنوان بهحاصل از آن  زغالاست که حمل چوب جنگلی و هیزم و 

بنـد آید کـه موضـوع وحدت رویه پیرامون آن برمی يرأصدور  درصددشود و دیوان عالی کشور می
 .این نوشته است آتی

 ها و حقوق جنگل یطیمح ستیعدالت ز  .2
بپـردازیم و و نقـش آن در حمایـت از حقـوق جنگـل  یطیمح سـتیزبایسته است پیرامون عـدالت 

وحـدت رویـه  يرأوفـق  زغـالبستر اصلی این نوشته به بزه حمل چوب جنگلی و هیزم و  ازآنجاکه
عمومی دیوان عالی کشـور منتهـی خواهـد شـد، در بنـد نخسـت بـه پیشـینه و  أتیه 749شمارة 

عمومی  أتیه يرأموضع و سپس در بند دوم  وضعیت کنونی بزه مذکور در قوانین خواهیم پرداخت
 و بررسی قرار خواهیم داد. موردنقدگذرانده و در بند سوم آن را  ازنظردیوان را 

 بزه حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی .2.1
 اگرچـه ،نیست يبردار بهرهیک ملک خصوصی قابل  عنوان بهجنگل دیگر گذشت،  ازنظر که چنان آن

امـروز  یولـگفتنـد شود مـیه بدان ثروت عمومی که موجب ترقی و پیشرفت اقتصادي میدر گذشت
اند که اگر از جنگل عاقالنه استفاده و شود. همچنین گفتهانفال و ذخایر جنگلی شناخته می عنوان به
 سـتیز طیمحمدیریت شود جنگل منبع تجدید پذیر است و اگر تخریب شود، بنا بر گونه و  یخوب به

بـدیهی اسـت کـه در ایـن  ).315، 1391(میلـر، کشد تا بازسازي شـود سال طول می 200تا  30از آن، 
اي بغـرنج و صـعب خواهـد بـود. جنگـل یـا و حفاظت، مقوله يور بهرهوضعیت برقراري تعادل میان 

مانند گیاهـان  ،آورددارد که مبتنی بر چوب است یا محصوالت فرعی به ارمغان می میمستقفرآوردة 
است که بـه بحـران  زغالها چوب و هیزم و هاي جنگل براي انسانهاي جنگلی. یکی از بهرهمغو ص

بـه ایـن محصـوالت چـوبی  1321مصـوب  ها جنگلهیزم در جهان مشهور است. در قانون راجع به 
و تبدیل  زغالبود که بریدن درخت از جنگل و تهیه هیزم و  مقررشدهآن  2توجه شده بود. در مادة 

داشـتن پروانـه از   ل به زمین زراعتی اعم از اینکه جنگل ملک اشخاص یا دولت باشد، بدونهر جنگ
هاي الزم  وزارت کشاورزي، ممنوع است. وزارت کشاورزي با در نظر گرفتن احتیاجات عمومی پروانـه

هاده هاي چوبی جنگلی نکرد. بر این اساس، اصل بر ممنوعیت استفاده از فرآوردهصادر می موقع بهرا 
به نهاد متولی اجازه دادند تا براي آن پروانـه صـادر کنـد. جنگـل نشـینان و  ییاستثنا طور بهشد و 

هـایی کـه وزارت مـذکور هـا و شـاخههاي مجاور جنگل براي تهیه هیـزم از درخـتساکنین دهکده
                                                           

 آنقوزه کتیرا، باریجه، به راجع 1376 اصالحی مراتع و ها جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون 3 مادة 7 تبصرة مانند.  1
 .سقز و
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وستایی، مناسب بداند از دریافت پروانه معاف شدند. همچنین در این قانون اگرچه پیرامون مصارف ر
هاي روستایی، انداختن درخت بدون پروانه وزارت کشاورزي و اسـتفاده  قطع اشجار در محوطه خانه

پس از معاینـه و گـواهی مـأمور جنگلبـانی، احکـامی  ها آنافتادة جنگل براي مالکین  يها درختاز 
ایـن حاصل از چوب جنگلی حکمی نداشـت و  زغالپیرامون حمل چوب، هیزم و  یولمقرر گردیده 

معاونت در ارتکاب جرائم طبـق قـانون کیفـر  زیبرانگ چالشگردید تا عمل زیر عناوین امر موجب می
محسـوب و  کننـده هیتهمالـک و  حامل چوب و هیزم الزامـاً که نیایا  1عمومی بررسی و تحلیل شود

 آن قانون شود. 4مشمول مادة 
افتد که موضوع فراتر گامی اتفاق میحمل این قبیل محصوالت چوبی هن معموالً ازآنجاکههمچنین  

اي باشد، الزم بود عالوه از استفاده و مصرف روستایی یا جنگلی است و ممکن است مبتنی بر معامله
بزهی مستقل نیـز مـورد پیگـرد قـرار بگیـرد.  عنوان بهقابل صدق باشد)،  که نیا برفرضبر معاونت (

بزهکار از محصوالت چـوبی جنگـل  يهررو بهبود. وانگهی، مسئله حقوق و عوائد دولتی نیز در میان 
نماینـدة  عنوان بـهوجهـی بـه دولـت  که آندون ببرد که ملی و دولت متولی آن است، بهره مالی می

، مقنن 2مردم پرداخت کرده باشد. براین اساس و با توجه به ارزش اقتصادي مستتر در جرائم قاچاق
حمل چوب «مقرر نمود:  1346و مراتع مصوب  ها جنگلاز  يبردار بهرهقانون حفاظت و  48در مادة 

داخلـه شـهرها بـدون  ياسـتثنا بهحاصله از درختان جنگلـی در تمـام نقـاط کشـور  زغالو هیزم و 
بـرداري  ممنوع است و چنانچه مرتکـب فاقـد پروانـه بهره یسازمان جنگلبانتحصیل پروانه حمل از 

بـرداري  پروانه بهره  داراي که یدرصورت .واهد شدباشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خ
از شـهرها  زغـالحمل چوب و هیزم و  شود.  باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می

نامه اجرایی این قانون  حدود این اجازه در آیین .به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است
 ».شد خواهد نییتع
خص براي قطع درخت پروانه داشت، بـاز بایـد از سـازمان جنگلبـانی پروانـۀ بدین ترتیب حتی اگر ش  

نمود. بر این بنیاد، عمـل نمود و این سازمان براي صدور جواز حمل عوائدي دریافت میحمل تقاضا می
متحمل ضبط عین مال بـه  ،قاچاق تلقی شد و شخص داراي پروانه يبردار فاقد پروانه بهره ةکنند حمل

این ماده براي حمل چوب یا هیزم یا زغـالی  2جنگلبانی اعالم گردید. همچنین، در تبصرة نفع سازمان 
دیگـر   شده به نقاط هاي مجاور جنگل اختصاص داده نشینان یا دهکده که براي مصارف روستایی جنگل

شد و حتی متخلف طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق مورد محاکمه  ینیب شینیز کیفر قاچاق پ
                                                           

 .دارد قصد وحدت جرم ارتکاب با زمان هم یا قبل ،مباشر با که است کسی معاون زیرا . 1
: ك.ر. دارد ايگسـترده اجتمـاعی و حقـوق آثـار کـه دانندمی مهمی اقتصادي مبناي داراي را قاچاق زیادي حققانم. 2

 دانسـته اقتصـادي جـرائم مصادیق از را قاچاق نیز 1392 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 57 مادة ؛1385 رحمدل،
 .است
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شـده اسـت در صـورت علـم بـه  اي را که با آن حمل انجاماین قانون رانندة وسیلۀ نقلیه گرفت. رار میق
سـال  کیـبـه دو مـاه تـا  معاون محسوب کرد که عالوه بـر مجـازات معاونـت، تبعـاً ،نبود پروانه حمل

زم و قانون مذکور عمـل حمـل چـوب و هیـ 48، مادة يهررو شود. بهمحرومیت از رانندگی محکوم می
 1312را قاچاق و مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصـوب  يبردار زغال جنگلی فاقد پروانه بهره

براي قاچاق، عالوه بـر رد مـال اعـم از عـین یـا قیمـت،  یطورکل نیز به 1312قانون  1اعالم کرد. مادة 
بس تأدیبی از سه مـاه تـا تأدیه دو برابر عایداتی که براي دولت مقرر بوده و به ح مجازات محکومیت به 

شد که وزارت دادگسـتري از میـان  ینیب شینمود. در این قانون بازپرس خاصی پ ینیب شیدو سال را پ
وصـول عایـدات، قـرار  نیتوانست به تقاضـاي ادارات و مـأمورکرد و میمستخدمین دولت منصوب می

خـواهی و پـژوهش رقابـلیکـار غبازداشت شخص مظنون به قاچاق را صادر کند. این قرار از ناحیـۀ بزه
قانون مجازات مـرتکبین  9و  7و از جانب ادارة مزبور قابل شکایت به هر دو طریقه (مادة  یخواه فرجام

اعالم شد؛ امري که موجب شد برخی حقوقدانان دست به انتقاد گستردة این ماده زده و اعـالم  قاچاق)
یـه در قـوة قضـائیه بـوده و اسـتثنایی اسـت نمایند که اقدام چنین بازپرسی موجب دخالـت قـوة مجر

شـد  ینـیب شیهرحال آیین رسیدگی خاصی براي جرائم قاچاق در این قانون پ به ).17 ص. ،1329(خلعتبري، 
پرداخـت  شـده نییکه به تعبیر برخی حقوقدانان اصل را بر مجرم بودن نهاد و تا زمانی کـه جریمـه تع

 ینـیب شیررات سفت و سختی را براي متهمین قاچـاق پگردید و مق موجب بازداشت مرتکب می ،نشود
 ).19-15، ص. 1329(خلعتبري،  نمودمی

 يبـردار بهرهبدون پروانـه  ،نفس حمل 1346قانون سال  48است که مقنن در مادة  دیتأکشایستۀ  
متعلق به او باشـد یـا  که نیااز  نظر صرفحاصل از جنگل را قاچاق اعالم نمود،  زغالچوب و هیزم و 

توانسـت قانون مجازات مرتکبین قاچاق اگر حامل کاالي قاچاق نمـی 5مطابق مادة  که یدرحال ،خیر
 شـده شناختهکننده یا کسی که محموالت باید به او تسلیم شود را تعیین و اثبات کند، مالـک  ارسال
آمـد. ن برمـیجزاي نقدي مقرر در ماده اول ایـن قـانو عالوه بر ضبط مال باید شخصاً از عهدة  و تبعاً

 48حاصـل از چـوب جنگلـی در مـادة  زغالپس از قاچاق انگاري حمل بدون پروانه چوب، هیزم و 
چیسـت  ،قاچـاقمفهوم و مصداق همچنان این مشکل باقی است که  که نیااز  نظر صرفو  الذکر فوق

با وقوع انقالب اسالمی  )،138تا  107، ص. 1390؛ و نیز: اجتهادي، 68-47، ص. 1393(بنگرید: الهام، میرخلیلی و پرهام فر، 
مجمـع  1374قانون اعمال تعزیرات حکومتی مصوب  موجب بهو تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، 

باشـد، چهـار مرجـع متـولی  آنچـهموضوع قاچـاق و شـرایط  که نیاتشخیص مصلحت نظام، حسب 
دادگـاه عمـومی،  رسیدگی به جرائم قاچاق شدند: ادارات وصول عایـدات دولـت، مراجعـی همچـون

دادگاه انقالب اسالمی و سازمان تعزیرات حکومتی و ایـن امـر موجـب گردیـد همـواره در خصـوص 
، 1391(بنگرید: شـاهرخی شـهرکی، اختالف به وجود آید  ،کدام قاچاق در صالحیت چه مرجعی است که نیا

 ).148تا  117ص. 
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بـه تصـویب آن  1374ارز نیـز در سـال قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کـاال و  
ایـن قـانون  2مـادة  موجب بهپرداخت. مجمع رسید که راجع به آیین و شیوه اعمال آن تعزیرات می

هاي مربوط بـه کشـفیات قاچـاق اعـم از  تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده منظور به
قـانون مبـارزه بـا  موجب بـههـایی کـه ماندرآمدهاي دولت یا ساز هاي مأمور وصول  کاال و ارز، اداره

 5ظـرف  مکلف بودند، حداکثر  ،شوند، در صورت احراز کاال و یا ارز قاچاق قاچاق، شاکی محسوب می
هاي مقـرر در قـوانین مربـوط و ایـن روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرایم و مجازات

شی را مطرح نموده بود که آیا منظـور از عبـارت قانون به ترتیب عمل نمایند و این ماده چنین پرس
قـانون نحـوه  4مـاده  2و تبصره  2مقرر در قوانین مربوط و این قانون در ماده  يها مجازاتجرائم و 

اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز این است که مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلـی 
قـانون حفاظـت  48ید به هر دو مجازات مقـرر در مـاده مستحصله با زغالو قاچاق چوب و هیزم و 

قانون راجع به قاچـاق کـاال و ارز  2ي و مراتع کشور و بندهاي الف و ب ماده ها جنگلاز  يبردار بهره
قانون  موجب بهحسب مورد محکوم گردند یا خیر؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز  1374مصوب 

مصـوب  12/2/1374ه قاچـاق کـاال و ارز مصـوب تفسیر نحوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی راجـع بـ
اعالم نمود که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصـوب  27/10/1375
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل مرتکبین جرائم قطـع اشـجار جنگلـی و قاچـاق  12/2/1374

جرائم طبق قـوانین مربـوط رفتـار  نهگو نیاو با مرتکبین  شوندمستحصله نمی زغالچوب و هیزم و 
 خواهد شد.

بـر پیچیـدگی بحـث قاچـاق چـوب،  3/10/1392با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 
، رالـذکریاخقانون  77مطابق مادة  سو کیاز  زیرا ،و هیزم حاصل از درختان جنگلی افزوده شد زغال

نسخ گردید و با عطف توجـه  یکل بهالحات بعدي با اص 1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح فوق، براي رسیدگی  27/10/1375به قانون تفسیري مصوب 

ایجاد شد  خألو مراتع کشور  ها جنگلاز  يبردار بهرهقانون حفاظت و  48به جرم حمل موضوع مادة 
قاچـاق ایـن محصـوالت جنگلـی در  هکـ نیاو از سوي دیگر، میان چهار مرجـع فـوق در تشـخیص 

 18قـانون فـوق در مـادة  که نیاجدي به وجود آمد. توضیح  نظر اختالفصالحیت چه مرجعی است 
اي و ارز و در مادة نمود: قاچاق کاالي مجاز، مجاز مشروط، یارانه ینیب شیپچهار نوع قاچاق را  ،خود
و  1اي، قاچاق کاالهاي ممنـوعو حرفه افتهی نسازمابرخی از جرائم قاچاق مانند قاچاق کاال و ارز  44

                                                           
-736 شـمارة رویه وحدت يرأاز . است انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت در مطلقاً ممنوع کاالي قاچاق به رسیدگی.  1

 از يبـردار بهره و حفاظـت قانون 48 مادة ازآنجاکه که نمود تصور نباید کشور عالی دیوان عمومی أتیه 4/9/1393
 عموضو چراکه شوندمی تلقی ممنوع کاالي اقالم این دانسته، ممنوع را زغال و هیزم و چوب حمل مراتع و ها جنگل

 .ممنوع زغال و چوب و هیزم خود نه و است حمل 48 مادة
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قاچاق کاال و ارز که مستوجب حبس و یا انفصال از خدمات دولتی اسـت را در صـالحیت دادسـرا و 
هاي قاچاق کـاال و ارز را تخلـف تلقـی و در صـالحیت سـازمان دادگاه انقالب دانست و سایر پرونده

اي ه به مصادیق این چهار قسم پرداخته، هیچ اشـارهخود ک 2در مادة  اماتعزیرات حکومتی قرار داد 
به حمل چوب، زغال و هیزم حاصل از درختان جنگلی ننمود و با عنایت به نسخ صریح قانون نحـوه 

مطـرح نمـود کـه آیـا استفسـاریه  خود، این پرسش را مجـدداً 77اعمال تعزیرات حکومتی در مادة 
مستحصـله از درختـان  زغـالچـوب و هیـزم و قاچاق  ،که مصوب نموده بود 27/10/1375مصوب 

جنگلی مشمول قانون نحوه اعمال نبوده و تابع مقررات مربوط است، به قـوت خـود بـاقی اسـت یـا 
قانون مبارزه با قاچـاق  1با توجه به تالش مقنن براي تعریف قاچاق در مادة  ازآنجاکهخیر؟ وانگهی، 

فعل یا ترك فعـل ورود یـا خـروج کـاال یـا ارز  ، حقیقت و ذات قاچاق انجام1392کاال و ارز مصوب 
کـه هـیچ  زغـالاین امر منصرف است از مقولۀ حمل چـوب و هیـزم و  ،بدون تشریفات قانونی است

به ادارة کل حقـوقی قـوة قضـائیه نیـز رسـید. ایـن اداره در  عتاًیطبورود و خروجی ندارد. این بحث 
 که نیابا عنایت به «نین اعالم نظر کرد که: چ 27/5/1394خود به تاریخ  1304/94/7نظریه شمارة 
، طبق تبصرة يبردار بهرهو هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوز و پروانه  زغالحمل چوب، 

، جرم دانسته شده و بند ز 1346و مراتع مصوب  ها جنگلاز  يبردار بهرهقانون حفاظت و  48مادة  3
قوانین دیگر تصریح  موجب بهبه سایر مصادیق قاچاق  1392ز قانون مبارزه با قاچاق کاال و ار 2مادة 

اقالم مجـاز مشـروط اسـت کـه چنانچـه ارزش کـاالي  ۀمنزل بهنموده، بدین لحاظ کاالهاي موصوف 
 21ون ریال یا کمتر باشد، به تشخیص اولیه دسـتگاه کاشـف، وفـق مـادة یقاچاق مشروط تا ده میل

همـان قـانون در حیطـه صـالحیت  44قانون اخیرالذکر، اقدام و مازاد بر ارزش مذکور، مطابق مادة 
(نقـل  »قانون مزبور خواهد شد 18قانون تعزیرات حکومتی است و مجازات مرتکب، برابر بند ب مادة 

قانون حفاظت  48بر مبناي این نظریه، جرم قاچاق موضوع مادة  ).20، ص. 1394رفیعی، از: شاه حیدري پور و 
آن  2بند ز مـادة  ژهیو بهو مراتع مشمول قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و  ها جنگلاز  يبردار بهرهو 

 توصیف شد.
مجـازات مـرتکبین  ها با نسخ صـریح قـانون، اختالفات همچنان باقی بود و برخی دادگاهنیباوجودا 

و  زغـالو عدم اشارة قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به حمل چوب و هیـزم و  1312قاچاق مصوب 
قانون اخیر (نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کاال و ارز  1تفاوت تعریف قاچاق کاال و ارز در مادة 

حاصـل از  زغـالهیـزم و  در مبادي ورودي یا هر نقطۀ دیگر کشور) با حمـل بـدون مجـوز چـوب و
درختان جنگلی که مصداقی براي نقـض تشـریفات قـانونی مـذکور نـدارد، راه دیگـري را پیمـوده و 

رسیدگی به آن را در صالحیت دادگـاه عمـومی کیفـري  آن عمل را قاچاق ندانسته و طبیعتاً اً،اساس
ون حفاظـت و قـان 42(وفـق مـادة  زغـالتحت عنوان دیگري همچون قطع درخت و تهیـه هیـزم و 
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) اعالم نمودند تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفري و اصول و قواعد حقـوق جـزا مـورد يبردار بهره
 شود:رسیدگی قرار بگیرد. از این تحلیل وجود سه اختالف مسلم می

 عـدم و بعـدي اصـالحات با 1312 مصوب قاچاق مرتکبین مجازات قانون نسخ با آیا که نیا یکی
 قـانون در 27/10/1375 تاریخ به نظام مصلحت تشخیص مجمع استفساریه نسخ پیرامون اظهارنظر

 و حفاظـت قـانون 48 مـادة موضـوع زغال و هیزم چوب، حمل عمل اساساً ،1392 ارز و کاال قاچاق
 است؟ قاچاق اقتصادي جرم مراتع، و ها جنگل از يبردار بهره

 قابـل صـورت چـه به 1392 ارز و کاال ققاچا با مبارزه قانون 1 مادة در مقنن تعریف که نیا دوم
 قـانونی تشـریفات نقـض از مرقـوم 1 مـادة زیرا است؟ جنگلی زغال و هیزم و چوب حمل بر تطبیق

 است بازار یا کشور از نقطه هر یا ورودي مباديمربوط به  که گویدمی سخن ارز و کاال خروج و ورود
 بـه خـروج و ورود از منصـرف مراتـع و ها گلجن از يبردار بهره و حفاظت قانون 48 مادة که یدرحال
 و است؛ فوق شرح

 در موضـوع و اسـت قاچـاقی نـوع چـه است محسوب قاچاق حمل این همچنان اگر که نیا سوم
 حکومتی؟ تعزیرات سازمان یا است انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت

 مراجع یتصالح در اختالف به مربوط سوم پرسش دوم قسمت فقط گرچه که است این واقعیت
 امـر نینـابیب( مجرمانـه عمـل تطبیـق و توصـیف بـه نـاظر دوم و اول هـايپرسـش و است قضایی

 دو بـه ورود بـا کشـور عـالی دیوان اما است) حکمی امر( قوانین جمع و تفسیر و) حکمی-موضوعی
 .گذردمی ازنظر آتی بند در الًیذ که داد زیرکانه پاسخی ،همه به نخستین، پرسش

 یطیمح ستیزیوان عالی کشور براي تحقق عدالت د اراده .2.2
و  هاي شعب دوم و سـی  حکایت از آن دارد که بر اساس دادنامه مورداشارهوحدت رویه  يرأگزارش 

و شعب یازدهم و چهاردهم آن دیوان از طـرف دیگـر، در مـورد  طرف کیازششم دیوان عالی کشور 
غیرمجاز، آراي مختلف  طور بهن حمل چوب کننده به جرایم مرتکبا صالحیت مرجع قضایی رسیدگی

یازدهم دیوان عالی کشور، آقاي دادرس دادگـاه  شعبه 1235 پروندهاست. طبق محتویات  صادرشده
عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقاي صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجـوز بـه 

موضوع  که نیاو  23/11/1393ـ 1215 مهدادنابا قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی  1میزان سه اِستِر
دادسـراي عمـومی و انقـالب شهرسـتان در خصوص  در صالحیت دادگاه انقالب است، به شایستگی

رامیان قرار عدم صالحیت صادر کرده و دادسراي شهرسـتان مـذکور نیـز حمـل و نگهـداري چـوب 
بین تشخیص داده است و جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صالحیت دادگاه عمومی خان ب

                                                           
1  .Stere دهم شـش معـادل اسـتر هـر و نمایـدمـی اشغال را فضا مترمکعب یک که هیزمی مقدار با است برابر استر هر 

 .)174. ص ،1390 شامخی،(. شودمی چوب مترمکعب
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با صدور قرار عدم صالحیت و حدوث اختالف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پـس از 
چنـین  29/2/1394ـ  652یازدهم و ثبت به کالسۀ مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامۀ  شعبهارجاع به 
 اند: رأي داده

هـا و  از جنگل يبـردار انون حفاظـت و بهرهق 48با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به مادة «
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیـرات حکـومتی صـالح بـه  44و  18مراتع کشور و مواد 

از مراجع قضـایی ذکرشـده در  کی چیباشد و ه رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می
 پرونـده هذا علی ندارند را رسیدگی الحیتص اند پرونده که در مورد صالحیت رسیدگی اختالف کرده

 .»شود می داده عودت کننده ارسال مرجع به مقتضی قانونی اقدام جهت
 اساسـاً کـه نیابـر  ریـدا ،دیدگاه مراجع اختالف کننده ،، دیوانيرأبینیم در این می که چنان آن

 899پروندة کالسۀ  شود را مردود اعالم نموده است. برابر محتویاتقاچاق محسوب نمی ،عمل حمل
شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقالب اسالمی لردگان طی دادنامۀ بدون شـمارة مورخـۀ 

کیلـوگرم چـوب  1570... مبنی بر حمل غیرمجاز   در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی 4/3/1393
و مراتـع، بنـد ب  ها نگلجبرداري از  قانون حفاظت و بهره 48بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 

اي، موضـوع را تخلـف  و حرفـه افتـهی سـازمانقانون مبارزه با قاچـاق کـاال و ارز  44و مادة  18مادة 
 28تشخیص داده و آن را در صالحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجراي مادة 

شته است که پس از ثبت به کالسۀ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال دا
چنـین رأي  29/7/1393-919دادنامـۀ  موجب بهفوق به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه 

 اند: داده
با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازي و اسـتدالل منعکسـه، قـرار فاقـد «

شهرستان لردگان بـه صـالحیت رسـیدگی صادره از دادگاه انقالب اسالمی  4/3/1393شمارة مورخ 
 یدادرسـ نیـیقـانون آ 28تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مسـتنداً بـه مـادة 

 ».گردد ابرام می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  دادگاه
مسـلم انگاشـته شـده و  ،، قاچاق بودن عمل حملظاهر به ،به علت حجم زیاد چوب يرأدر این 

 44تخلف است یـا مشـمول قسـمت نخسـت مـادة  ،فقط اختالف بر سر این بوده که آیا این قاچاق
تـابع ، ممنوع و مستلزم حبس یا انفصال) یا يا حرفهو  افتهی سازمانقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (

عمـل را تخلـف قاچـاق توصـیف نمـوده و آن را  ،. دیـوانانگاشتن عمل یعنی تخلفآن قسمت دوم 
مشمول قسمت دوم و در صالحیت سازمان تعزیرات اعالم نمـوده اسـت. حسـب محتویـات پرونـدة 

شعبۀ دوم دیوان عـالی کشـور، دادسـراي عمـومی و انقـالب شهرسـتان لردگـان طـی  300کالسۀ 
، براي آقاي سامان ... به علت ارتکاب حمـل غیرمجـاز ششصـد و 18/12/1392کیفرخواست مورخۀ 

از دادگـاه  هـا جنگلبـرداري از  قانون حفاظـت و بهره 48به استناد مادة  شصت کیلوگرم چوب بلوط
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عمل ارتکابی را تخلف  کننده یدگیرسانقالب اسالمی لردگان تقاضاي مجازات کرده است ولی شعبۀ 
قانون مبارزه  44و مادة  ها جنگلاز  يبردار بهرهقانون حفاظت و  48تشخیص داده و مستنداً به مادة 

آیین دادرسی در امور مدنی  28قانون آیین دادرسی در امور کیفري و  58 و ارز و مواد با قاچاق کاال
موضوع را در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسـته و پرونـده را بـه دیـوان 

دوم دیـوان عـالی عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کالسۀ مرقوم هیأت محترم شعبۀ 
 اند: به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده 29/7/1393ـ  462دادنامۀ  موجب بهکشور 
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صالحیت رسیدگی صادرشـده از شـعبۀ دادگـاه «

انقالب شهرستان لردگان و توجه به استدالل مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع 
وسـقم  نظر از صحت صـورت غیرمجـاز) صـرف کیلوگرم هیـزم جنگلـی به 660شده (حمل  بزه عنوان

ها و مراتع کشـور  جنگل از برداري بهره قانون حفاظت و 48صراحت مادة  موضوع با توجه به اینکه به
داخل شـهرها  ياستثنا حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به

ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبـق  سازمان جنگل بدون تحصیل پروانۀ حمل از
قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر داللت بر آن ندارد کـه فعـل ارتکـابی 

و  1392نیز قاچاق کاال محسوب شود مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کـاال و ارز مصـوب دي مـاده 
مجمـع تشـخیص  27/1/1375ون نحـوة اعمـال تعزیـرات حکـومتی مصـوب ماده واحدة تفسیر قان

قانون مبارزه با قاچاق کـاال و  77هذا چون طبق مادة  مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی
نسـخ شـده اسـت، بنـابراین در حـال حاضـر  29/12/1312قانون مصوب  1392 ماه يارز مصوب د

ها و مراتع کشور بـه  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره 48مجازات مرتکبین جرایم مقرر در مادة 
تعیـین و دادگـاه عمـومی جزایـی شهرسـتان  1392استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

هـذا بـا تشـخیص و بـا اعـالم  لردگان براي رسیدگی به پروندة مطروحـه صـالح خواهـد بـود و علی
نماید و مقرر اسـت دفتـر  الف حاصله رفع اختالف میصالحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اخت

 ».پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند
بـر قـانون  دیـتأکجنگلـی بـا  زغـالدیدگاه قاچاق نبودن حمل چـوب، هیـزم و  ،يرأبرابر این  

یـک جـرم  ،موضـوع ،و ظـاهراً شـده رفتهیپذ 1375تفسیري مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال 
آن) تلقی شده اسـت.  42مادة  اناًیاحو مراتع ( ها جنگلاز  يبردار بهرهون حفاظت و دیگر به شرح قان

شعبۀ سی و ششم دیوان عـالی کشـور، آقـاي دادرس دادگـاه  1225حسب محتویات پروندة کالسۀ 
در مورد اتهام آقاي خدابخش بلوچی  25/1/1394ـ  91ببین طی دادنامۀ  عمومی جزایی بخش خان

ستِر هیزم (درختچۀ گز) با این استدالل که مجازات مرتکبین بـزه مزبـور حسـب دایر به حمل سه اِ
وفق قانون مجازات مـرتکبین قاچـاق خواهـد  ها جنگلبرداري از  قانون حفاظت و بهره 48مفاد مادة 

هـاي انقـالب اسـت، لـذا بـه شایسـتگی  بود و رسیدگی به کلیۀ جرایم قاچـاق در صـالحیت دادگاه
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الب رامیان قرار عدم صالحیت صادر کرده... و دادسراي شهرستان رامیان نیـز دادسراي عمومی و انق
ضمن اعتقاد به عدم صالحیت دادسراي انقالب، موضوع را در صالحیت دادگاه عمومی بخـش خـان 
ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پـس از ثبـت بـه کالسـۀ 

بـه شـرح ذیـل  25/3/1394ـ  516ارجاع و هیأت شعبه طـی دادنامـۀ  مرقوم به شعبۀ سی و ششم
 اند: اتخاذ تصمیم کرده

باشـد و بـا تأییـد  در دادگاه عمومی بخش خان ببین می یدگیرس موضوع پروندة مطروحه قابل«
بین دادسراي شهرستان رامیـان و مرجـع مـذکور حـل اخـتالف بـه عمـل  ادشدهیصالحیت دادگاه 

 ».آید می
دادستان کل کشور نیـز در  دارد. زغاله داللت بر قاچاق نبودن حمل چوب، هیزم و دیدگاهی ک

 نمایند که:نظریه خود چنین مرقوم می
رسـیدگی بـه  ،فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عـالی کشـور طور که مالحظه می همان«

عزیرات حکـومتی غیرمجاز را در صالحیت سازمان ت صورت بهاتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی 
اند و در  هـاي عمـومی دانسـته و شعب دوم و سی و ششـم رسـیدگی بـه آن را در صـالحیت دادگاه

قانون مبازره با قاچـاق کـاال و ارز  44و مادة  18مادة » ب«موضوع واحد، با اختالف استنباط از بند 
متهافـت صـادر  آراء ،و مراتـع هـا جنگلبـرداري از  قـانون حفاظـت و بهره 48و مادة  1392مصوب 

 گونه نیا نسبت به ،است شده فیتعرعنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون  هرچند، مراتب بهاند. بنا  کرده
زیرا در بند الف مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و  ،کند مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی ،امور

هر فعل یا ترك فعلـی اسـت کـه « :تعریف کرده است گونه نیاقاچاق کاال و ارز را  1392ارز مصوب 
موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر 

باشد، در مبادي ورودي یا هر نقطه از کشـور  شده نییتعقوانین، قاچاق محسوب و براي آن مجازات 
قـانون حفاظـت و  48نکـه در مـادة نظـر بـه ای» حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشـف شـود.

حاصـل از درختـان  زغـالحمل چوب و هیـزم و «و مراتع کشور آمده است  ها جنگلبرداري از  بهره
داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگلبانی  ياستثنا بهجنگلی در تمام نقاط کشور 

قـانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق  برداري باشد طبق فاقد پروانۀ بهره ممنوع است و چنانچه مرتکب
 1392قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز مصـوب  44و طبق مادة » شد. تعقیب و مجازات خواهد

اي، قاچاق کاالهاي ممنوع و قاچـاق کـاال و  و حرفه افتهی سازمانرسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز 
سـایر  ،ادسرا و دادگـاه انقـالب اسـتارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت د

شـود و رسـیدگی بـه آن در صـالحیت سـازمان  هاي قاچاق کـاال و ارز، تخلـف محسـوب می پرونده
مشـمول  ،تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کـاالي مشـروط

دادگاه انقالب اسـالمی خـارج  الذکر و از شمول موارد داخل در صالحیت قانون اخیر 18بند ب مادة 
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است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صالحیت سازمان تعزیـرات حکـومتی را صـحیح و 
وحـدت رویـه شـمارة  يرأعمومی دیوان عـالی کشـور در  أتیهسرانجام  ».دانم منطبق با قانون می

 نماید که:حکم می 24/1/1395ـ749
زغال حاصل از درختان جنگلـی بـه شـرحی کـه      که حمل چوب و هیزم ونظر به این«

و با عنایت  ها و مراتع آمده ممنوع است جنگل از برداري بهره و حفاظت قانون 48 مادة در
انون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمـل را بـه آن   ق اینکه به

نسـخ   3/10/1392ز مصوب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ار 77احاله کرده است طبق مادة 
آن قانون، عمل ارتکابی تخلـف محسـوب    18شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادة 

قـانون مـذکور در صـالحیت سـازمان تعزیـرات       44شود و رسیدگی به آن طبق مادة  می
دیوان عالی کشور که با این نظر انطبـاق دارد،   14 و 11بنابراین، آراء شعب ؛ حکومتی است

قـانون آیـین    471شـود. ایـن رأي طبـق مـادة      کثریت آراء صحیح تشخیص داده میبه ا
ها و سایر مراجع اعم  براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه 1392دادرسی کیفري مصوب 
 ».االتباع است از قضایی و غیر آن الزم

که در بـاال  يزیبرانگ اختالفهاي ها به پرسشاز میان پاسخ دادگاه 749وحدت رویه شمارة  يرأ
حاصـل  زغالقائل به قاچاق بودن حمل چوب و هیزم و بدان اشاره شد، راهکاري را انتخاب نمود که 

چه نوع قاچاقی است، آن را تخلف و در صالحیت سـازمان  که نیااز درختان جنگلی است و از میان 
 عنوان بـهن تعزیرات حکومتی اعالم کرد. این رویکرد موجب شد همچنان ارتقاي سطح نظـارت مقـن

با جرم انگاري مستقل حمل این اقالم در مقایسه با قـانون  1346اي از گفتمان قدرت، در سال جلوه
اسـت کـه  پرواضحکه پیرامون حمل سکوت نموده بود، حفظ شود.  1321مصوب  ها جنگلراجع به 

اقتصـادي  یـايمزاقاچاق به شمار آید، یکـی از  مستقالً ،زغالاگر حمل بدون پروانۀ چوب و هیزم و 
و گرامیداشـت و پاسداشـت جنگـل بهتـر و  محدودشـدهبا تخلف انگـاري،  شده دهیبردرختان حمل 
به جنگل و درختان و نیاز بشر به وجود آن از جهت  ي،رأاین  که نیادر  پسگردد. محقق می مؤثرتر

منظـر گفتمـان احترام گذاشته تردیدي نیست؛ امري که ارمغـان آن از  ،فوائدي که براي انسان دارد
هـا و ، تفرجگـاهوحش اتیـحزهـا و یعلمی دانشمندان، حفاظت از طبیعت، اصالح خاك، کنتـرل آبر

دیـوان عـالی کشـور  يرأپاالیندگی است. پس از منظر گفتمان علمی و دانشمندان منابع طبیعـی، 
غییـرات مانع تخریب جنگل و از بین رفتن تنوع زیستی و به وجود آمدن ت ینوع بهصحیح و علمی و 

ن مرجع صالح و ضمانت اجرا معرفی نمـوده ین موضوع را رها ننموده و براي آا چراکه ،اقلیمی است
منتهی به اجراي نظارت و کنترل دولتـی بـر حمـل  يرأگفتمان روابط قدرت نیز این  ازلحاظ. است

مسـتقیم  ریتـأثنظارت به وجود نیامده و این قبیل امور که  خألگردیده است تا  زغالچوب، هیزم و 
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عمومی دیوان عـالی کشـور از منظـر مبـانی  أتیهراهکار  ،گمانرها نشوند. بی ،بر زندگی بشر دارند
 است. قبول قابل(الهیات محیطی یا خداشناسی زیستی) موجه و  ستیز طیمحفقهی حقوق 

نسـبت بـه آن نیـز  یطیمح سـتیزدیوان عالی کشور از نگاه حقوق جنگل و اجراي عدالت  يرأ
حمل بـا توجـه بـه نسـخ قـانون  ن نبوداست. درست است که تفسیرهایی همچون جرم  یبررس قابل

به حمل چـوب، هیـزم و  1392و عدم اشارة قانون قاچاق کاال و ارز  1312مجازات مرتکبین قاچاق 
، بـا اصـول 1375جنگلی و توجه به قانون تفسیري مجمع تشخیص مصـلحت نظـام در سـال  زغال

پیچیـدگی، عـدم  یولها قابل استنباط است ل قانونی بودن جرائم و مجازاتحقوق کیفري مانند اص
 يسـو به دان حقـوق ،کنـدایجـاب مـی سـتیز طیمحقطعیت علمی، دوراندیشی و احتیاط در حقوق 

موضـوعات و وقـایع  چراکه ،گردد یطیمح ستیزکه منتهی به اجراي عدالت  تفاسیري رهنمون شود
علمـی  ازلحـاظکه نتوان حدس زد که  کافی پیچیده هستند ةدازان بهدر نظام زیست  یطیمح ستیز

روي خواهد  طورقطع بهچه آثاري براي نبود جنگل از منظر تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی کشور ما 
 ییتنها بـهشود که خود براي چوب هیزم در دنیا یک بحران محسوب میدرخت وقتی قطع  پس .داد

درصـد  80ایـن میـزان در جوامـع فقیـر تـا  کـه ینگـامهدرصدي کاهش جنگل اسـت و  50عامل 
و دوراندیشـی موافقـت  اطیـبااحتدیدگاه یا تفسیري پذیرفتـه شـود کـه  ،، بهتر آن استشده یمعرف

 هایی را محترم دانسته است.چنین ویژگی يرأبیشتري دارد. به عقیدة پژوهنده، این 

 دي وحدت رویه در بوتۀ نقرأی موضوع طیمح ستیزعدالت  .2.3
: رسد یمدر حقیقت، رأي وحدت رویه موضوع بحث، از دو نوع نگرش متفاوت، تحلیل شدنی به نظر 

 کـه نیای بـا توجـه بـه طیمح ستیزی و نگرش حقوقی. این رأي ازلحاظ رویکرد طیمح ستیزنگرش 
 موجـب توانـد یمـبـوده و  توجـه قابلبیانگر واکنش کیفري در برابر جرایم علیه جنگل است، بسیار 

حقـوقی  ازنظـر، وجود نیبـااشـود؛  یطیمح سـتیزی و اجـراي عـدالت عه گفتمان محیط زیستتوس
 وارد است: بر آننقدهایی 

 تطبیـق و توصـیف وارد صـالحیت، در اختالف حل هنگام دردیوان عالی کشور  که نیا نخست
 عملـی کـه یهنگـام اسـت؛ موضـوعی -حکمـی امري که است شده زغال و هیزم چوب، حمل عمل

 موضـوع بـر قـانون قضـایی، مرجـع جانب از خواه و طرفین از احدي سوي از خواه شود،می توصیف
 عمـل ،بدواً دیوان ،گرید انیب به. شودمی يبند طبقه مجموعه یک در نتیجه سپس و تصور شده اعمال
 آرا، اخـتالف مبنـاي آنکه حال ،است داده قرار تخلف يبند طبقه در سپس و توصیف قاچاق را حمل

 بلکـه نـداده تشخیص را صالح مرجع فقط دیوان ،گرید انیب به است؛ بوده مراجع صالحیت در تعارض
 .است داده تشخیص را صالح مرجع سپس و کرده مبادرت موضوع يبند طبقه و توصیف به بدواً
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 48 مادة تشریفات و مقررات به حدي تا خود رویه وحدت يرأ در کشور عالی دیوان که نیا دوم
 حمـل بـر تخلف عنوان شمول با و نموده توجهیبی مراتع و ها جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون

 نمـوده احالـه ارز و کـاال قاچـاق بـا مبـارزه قانون 21 مادة نتیجتاً و 18 مادة به را موضوع اقالم، این
 کاشـف دسـتگاه اولیه تشخیص برابر قاچاق کاالي ارزش که یدرصورت قانون این 21 مادة برابر. است

 داده تحویـل تملیکـی فـروش و يآور جمـع سـازمان بـه و ضـبط کاال باشد ریال میلیون ده معادل
 حمـل اگـر مراتـع، و هـا جنگل از يبـردار بهره و حفاظت قانون 48 مادة مطابق که یدرحال ،شود می

 سـود بـه مـال عـین قاعـدتاً ،زغال و هیزم و چوب ارزش از نظر صرف باشد، يبردار بهره پروانۀ بدون
 تقویـتِ نیازمنـدِ سـازمانِ ایـن ،عمل در کشور، عالی دیوان راهکار. شودمی ضبط جنگلبانی ازمانس

 کند؛می محروم اقالم این مالی ارزش از را مالی بنیۀ
 در است، کرده حمل را پروانه بدون هايچوب عالماً که نقلیه وسیلۀ رانندة پیرامون که نیا سوم

 و جـرم معـاون را او کـه گردیده منظور خاصی حکم يبردار هرهب و حفاظت قانون 48 مادة 3 تبصرة
 حمـل توصـیف کـه یدرحـال نمایدمی رانندگی از دوساله محرومیت تبعی مجازات متحمل همچنین

 مشـمول را راننـده توانـدمـی ارز، و کـاال قاچـاق قانون موضوع قاچاق تخلف به زغال و هیزم چوب،
 بنماید؛ نقلیه وسیلۀ خود ضبط بر ریدا قانون این 20 مادة احکام

 وحـدت يرأ ،4/9/13931 مـورخ 736 شمارة رویه وحدت يرأ به توجه عطف با که نیا چهارم
 مجاز، کاالي: شودمی محسوب کاال کدام حمل زغال و هیزم چوب، حمل که کندنمی مشخص رویه
 متفـاوت یـک رهـ پیرامـون ارز و کـاال قاچاق قانون مقنن حکم زیرا؛ ممنوع کاالي یا مشروط مجاز
 معلـوم ،بـوده حمـل و يبردار بهره پروانه بدون زغال یا هیزم یا چوب حمل که ییآنجا ژهیو به. است

 دایـرة در زغـال و هیـزم چـوب، حمـل ،گرید انیب بـه دانسـت؛ کاال کدام حمل را آن باید که نیست
 گنجد؛نمی ممنوع و مشروط مجاز مجاز، کاالي از مقنن تعاریف از کی چیه

 و ممنـوع حمل عمل مراتع، و ها جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون 48 مادة در که نیا پنجم
 مجـازات مـورد و تعقیـب 1312 قاچاق قانون طبق بر باشد، يبردار بهره پروانه فاقد مرتکب چنانچه

 و شـده ینـیب شیپ جریمه ،18 مادة موضوع قاچاق براي ارز و کاال قاچاق قانون این در. گیردمی قرار
 در کـه باشد ینوع به قاچاق که نیا مگر است نموده عدول خاص معناي به مجازات و تعقیب از مقنن

                                                           
 عبـارت اسـالمی، شـوراي مجلـس 3/10/1392 مصـوب رزا و کـاال قاچاق با مبارزه قانون 44 ماده در اینکه به نظر«.  1

 و کـاال قاچاق هايپرونده سایر: (عبارت این با آن بعد جمله قرینه به »دولتی خدمات از انفصال یا و حبس مستلزم«
 و ارز و کـاال قاچـاق بـه معطوف) است حکومتی تعزیرات سازمان صالحیت در آن به رسیدگی و محسوب تخلف ارز

 بـزه بـه رسـیدگی هماننـد ممنـوع کاالهاي قاچاق بزه به رسیدگی بنابراین است، ممنوع کاالهاي ققاچا از منصرف
 مطلقـاً دولتـی خدمات از انفصال یا و حبس مستلزم ارز و کاال قاچاق بزه و يا حرفه و افتهی سازمان ارز و کاال قاچاق

 ».است انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت در
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 و کـاال قاچاق، 1392 مصوب ارز و کاال قاچاق 44 مادةبرابر : است انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت
 از انفصـال ایـ حـبس مسـتلزم ارز و کـاال قاچاق و ممنوع کاالي قاچاق اي،حرفه و افتهی سازمان ارز

 ایـن حمـل اگـر کـه دهدنمی پاسخ امر این به رویه وحدت يرأ اساس، این بر. است دولتی خدمات
 سـازمان صالحیت در همچنان موضوع باز آیا باشد شده انجام افتهی سازمان و ايحرفه صورت به اقالم

 انقالب؛ دادگاه و دادسراي عمومی یا است حکومتی تعزیرات
 متهمـین بـا بزهکار که باشد تواندمی فرضی به ناظر صرفاً حاضر رویه توحد يرأ که نیا ششم

 کـه نیا یـا باشـد شـده انجام است سرقتی که خودرویی با حمل اگر نمونه براي. نباشد همراه دیگري
 ارز، و کـاال قاچـاق قانون 44 مادة اخیر قسمت برابر دهند، انجام را حمل عمل ،باهم ،سارق و حامل

 بود؛ خواهد قضایی مرجع صالحیت در) حمل ازجمله( اتهامات کلیۀ به رسیدگی
 زغال و هیزم تهیه و درخت قطع مانند ،باشد داشته دیگري مرتبط اتهام ،متهم اگر که نیا هفتم

جرم و عالوه بـر  عمل، مراتع و ها جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون 42 مادة مطابق پروانه، بدون
 اگـر کـه اسـت روشـن صـورت، ایـن درو حبس محکوم خواهد شـد. ضبط مال، مرتکب به جریمه 

 بـه توجـه بـا کـه است این پرسش باشد، مرقوم قانون 42 مادة موضوع مجرم همان نیز کننده حمل
 است؟ صالح همچنان حکومتی تعزیرات سازمان آیا ارز، و کاال قاچاق قانون 44 مادة

 کـه مراتـع و هـا جنگل از يبـردار بهره و حفاظت قانون 48 مادة در مقنن عبارت که نیا هشتم
 بـدین توانـدمـی آیا ،شودمی مجازات و تعقیب 1312 قاچاق قانون »طبق بر« مرتکب داردمی مقرر
 کـه نیسـت) مخـدر مـواد مانند( نامشروع کاالي حمل ،لزوماً قانون این موضوع حمل که باشد معنا

 بـر« عبارت از مقنن زیرا است؟ امشروعن کاالي حمل حکم در بلکه استمحسوب  قاچاق علت نیا به
 باشد؛ »حکم در« معناي به یحقوق استعارة یک تواندمی که نموده استفاده »طبق

 تعزیـرات سـازمان ماننـد آن ریـغ یـا قضایی مراجع تکلیف ،حاضر رویه وحدت يرأ که نیا نهم
 قـانون 1 مادة عریفت گسترة در زغال و هیزم چوب، حمل يهررو به که نمایدنمی معلوم را حکومتی

 ؟است آن بند کدام مشمول است چنین اگر و خیر یا گنجدمی ارز و کاال قاچاق با مبارزه
 به توجه با و آن مصوبات ارزش و نظام مصلحت تشخیص مجمع جایگاه به عنایت با که نیا دهم

 ايشـور مجلـس تصـویب بـه 1394 سـال اصـالحات بـا 1392 سـال ارز و کاال قاچاق قانون که نیا
 اعمـال نحـوه تفسـیر قانون اعتبار مورد در رویه وحدت يرأ رسیده، نگهبان شوراي دییتأ و اسالمی
 سـکوت 27/10/1375 مصـوب 12/2/1374 مصـوب ارز و کـاال قاچـاق به راجع حکومتی تعزیرات

 مصـوب حکـومتی تعزیـرات قـانون نسـخ بـا يتفسـیر قـانون آیـا که است این پرسش است؛ نموده
 خیر؟ یا شده نسخ عاًتب ،12/2/1374
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 برآیند
راسـتا بایـد از این هم در  یطیمح ستیزشوند و عدالت  کار به دستهمه باید  ،براي پاسداشت جنگل

 ییتنها بـهبراي چوب هیزم درخت . در این اوضاع که قطع دفاع کند ،حقوق جنگل در مقابل نابودي
با قاچاق کاال و ارز و نسـخ صـریح  با تصویب قانون مبارزه ،عامل نصف تخریب جنگل در جهان بوده

نظارت حقوقی در زمینۀ حمل چوب، هیـزم  خألنوعی  1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 
عمومی دیوان  أتیه 749وحدت رویه شمارة  يرأحاصل از جنگل به وجود آمد که موضوع  زغالو 

صـالح رسـیدگی بـدان را موضوع را قاچـاق و نـوع آن را تخلـف و مرجـع  ،عالی کشور است. دیوان
و ویژگـی  سـتیز طیمحسازمان تعزیرات حکومتی اعالم نمود. اسـاس ایـن نظـر از دیـدگاه حقـوق 

را پیچیدگی، عدم قطعیت علمی و احتیاط که لزوم حمایت از جنگل به بهانـه قاچـاق تلقـی کـردن 
 دییـتأاز . اسـت رو روبـه یایراداتـحاضر با  يرأ ،از منظر حقوقی اگرچه ،مقبول است، کندبایسته می

، يهررو بـه تواند متفاوت باشد.ها به آن مینگاه چراکه ،شد زده شگفتدر کنار نقد آن نباید  يرأاین 
و ایجـاد  یطیمح سـتیزو عـدالت  یطیمح سـتیزگرایش دیوان عالی کشور همسو است با الهیـات 

یکـی از مواهـب  عنوان بههاي آن به جنگل و فرآورده چراکه. است مانعی براي قطع درختان جنگلی
طبیعی نگریسته که در ید انسان امانت است و قطع درخت و حمل زغال و چوب جنگلی نباید رهـا 

وحـدت رویـه قضـایی شـمارة  يرأو بدون نظارت قضایی باشد. همچنین، راهکار منتخب دیـوان در 
منبـع  نیتـر مهمنخسـتین زیسـتگاه و  عنوان به ،از منظر علمی موجب تداوم حمایت از جنگل 749
و مسـلمی بـراي جامعـه بشـري دارد.  شـده شناختهد علمی ئفواطبیعی خواهد شد که  ریپذ دیتجد

از منظر اقتصادي  ،گمانبی ،حاصل از درختان جنگلی زغالقاچاق تلقی نمودن حمل چوب، هیزم و 
 ،د داردبدان توجـه داشـته اسـت. پژوهنـده امیـ یخوب بهمذکور  يرأرساند که نیز به جامعه مدد می

در کشـور شـود تـا آینـدگان ارزیـابی و  سـتیز طیمحآرا موجبات گسترش گفتمان  گونه نیاصدور 
 .داشته باشند ستیز طیمحنسبت به اي نسبت به اعمال و اقدامات کنونی ما داوري محترمانه
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