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Being an environmental guard is the principle that, in addition to the 

law, should be invoked in the implementation, and depending on the 

conditions defined for it, he allowed actions such as carrying and 

using weapons to this group of community jobs. The purpose of the 

current research is to examine the status of environmental guards as 

special law enforcement officers. This research is of theoretical type 

and the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. As a result, the environmentalists working in 

environmental protection are given permission to carry weapons based 

on the type of mission. According to Article 15 of the Environmental 

Protection and Improvement Law, environmental guards are 

considered to be bailiffs if they have been trained in the duties of law 

enforcement officers in a special class under the supervision of the 

prosecutor. 
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 مقدمه

زیست جهانی این واقعیت را  نگاهی اجمالی به وضعیت محیط
های انسانی،  دهد که در چند سال اخیر براثر فعالیت نشان می

. ناپذیری را متحمل شده است های جبران کره زمین آسیب
برداری  زیست، بهره های پایدار محیط عدم توجه به توانمندی

رویه انسان از  ی بیبردار ناعادالنه از منابع طبیعی و بهره
زیست، شرایطی را ایجاد کرده است که جوامع با  محیط

اثرات مثبتی . محیطی فراوانی مواجه شوند مشکالت زیست
مانند افزایش حساسیت کشورها و تصویب صدها قانون و 

المللی حاصل حمایت و توجه به  مقررات در سطح داخلی و بین
حتی در بعضی از ها بوده است که  محیطی دولت مسائل زیست

کشورها سبب تغییر روند به سمت تخریب و آسیب کمتر به 
طورکلی همچنان مشکالت  اما به. زیست شده است محیط
به همین . زیست جهانی با آینده بشر پیوند خورده است محیط

زیست و  های جهانی در حفاظت از محیط علت نقش سازمان
ای  های منطقه امهن المللی و موافقت های بین تقویت کنوانسیون

بان  ای مانند محیط بنابراین حضور افراد حرفه. شود مهم می
 .شود ضروری تلقی می

های طبیعی و  بانان افرادی هستند که از عرصه محیط
وظایف . کنند وحش کشور حفاظت و مدیریت می حیات

ها  لیت آنبانان بر اساس مسؤو مختلفی برای محیط
توان به موارد زیر اشاره  ها می شده است که ازجمله آن تعریف

نامه اجرایی قانون حفاظت و  آیین 25ماده  4مطابق بند . کرد
: بان عبارت است از زیست شرح وظایف محیط بهسازی محیط

بازدید و شناسایی کامل محدوده حفاظتی در حوزه منابع  -5
وله و گزارش به مافوق؛ محیطی با توجه به وظایف مح زیست

شده که  بازدید و شناسایی همه رویدادهای منطقه حفاظت -3
شود، مانند  زیست می سبب تغییر، تخریب و آلودگی محیط

سوزی، سیل، سیل، زلزله، بیماری و مرگ حیوانات  آتش
محیطی، منبع  های زیست وحشی، بروز آفات گیاهی، آلودگی

رویه در  مان، چرای بیهای عمران و ساخت آلودگی و فعالیت
مزارع، قطع و نابودی درختان، و غیره و گزارش مناسب به 

اجرای قوانین و مقررات حفاظت از  -2مسؤولین مافوق؛ 
زیست، شکار و صید بر اساس مقررات صادره از سوی  محیط

و دستگیری  جرایماقدام در خصوص کشف  -9مراجع مافوق؛ 

بررسی  -1غی؛ های ابال نامه متخلفان بر اساس آیین
مجوزهای مربوط به چرای دام در این مناطق طبق مقرراتی 

برداری از  جلوگیری از تخریب و بهره-2که صادرشده است؛ 
منابع طبیعی در مناطقی که تحت اختیار سازمان طبق مقررات 

صدور پروانه شکار و صیادی در منطقه  -2ابالغی است؛ 
 -9سؤولین؛ شده در موارد خاص حسب اختیارات م حفاظت

 -4بازدید و مدیریت اسناد و مجوزهای شکار و صیادی؛ 
جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، تنظیم گزارش تخلف و 

تهیه آمار  -50نشان دادن متخلفان به مراجع ذیصالح؛ 
 -55وحوش و شناسایی شکارچیان و گزارش به مافوق؛ 

ه و تهی -53مراقبت و نگهداری از اموال دولتی تحت اختیار؛ 
 .شده و ارائه به مافوق تنظیم گزارش کارهای انجام

زیست و  اما نکته قابل کامل در اینجا این است که محیط
حقوق آن اولویت اول برای اغلب کشورهای جهان حتی 

بنابراین، با شرایطی که . کشورهای صنعتی و پیشرفته نیست
شده است، سایر کشورهای  بینی برای محیط زندگی بشر پیش

زیست را یک مقوله محلی خاص برای  توانند محیط نمی جهان
زیست به یک مقوله جهانی  خود بدانند؛ به همین دلیل محیط

جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهایی . شده است تبدیل
طور مستقیم برای موضوع  است که در قانون اساسی خود به

 موجب به. گرفته است در نظرزیست یک اصل مستقل  محیط
زیست را  طورجدی حفاظت از محیط قانون اساسی به 10 اصل

در راستای اجرای این اصل، . وظیفه عمومی دانسته است
. در ایران تأسیس شده است زیست محیطسازمان حفاظت از 

عالوه بر این، در کنار سازمان مزبور، یگان حفاظت 
نیز تأسیس شده است که هدف از تشکیل آن،  زیست محیط

این یگان . است زیست محیطیب و آلودگی پیشگیری از تخر
پلیس پیشگیری است که البته بودجه  یها رمجموعهیزیکی از 

 بانان طیمح. شود یمتأمین  زیست محیطآن از سوی سازمان 
 ازنظراما  اند قرارگرفتهکسانی هستند که در خدمت این یگان 

پرسش . شوند یمقوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب 
این است  استه پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن اصلی ک

جزئی از مصادیق ضابطین  توان یمرا  بانان طیمحکه، آیا 
که در راستای این  یا هیفرضخاص قضایی قلمداد نمود؟ 

گرفتن شرایط  در نظراین است که با  شود یمپرسش مطرح 
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مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، این امکان وجود دارد 
 .را در زمره ضابطان خاص قلمداد کنیم بانان طیمحکه 

 مفهوم و انواع ضابطین -5

در منابع به . است یای عرب ضابط از ضبط گرفته شده و واژه
 که آن، محصل مالیات، والی، حاکم، کننده حفظمعانی نگارنده، 

ز و یو مم یرومند، قویند، نکرا از جانب سلطان اداره  یشهر
ذیل /معین) برای این لغت اشاره شده است ب مفتش حسا

 .(کلمه

، ییس قضایضابطین عدلیه در معنای اصطالحی حقوقی، پل
 یریم و اقدامات مربوط به جلوگیشف جراکش و یتفت مأموران

متهم از فرار و اختفاء هستند و عبارت از دادستان شهرستان و 
شهرداری  منصبان صاحبو  مأموراناران، بازپرس، یداد
 .(912: 5294جعفری لنگرودی، ) باشند می

 کاربرده بهبرای اولین بار  ییمات جزاکمحان کلمه در قانون یا
تعریف  مأمورانیرا  یضابطان دادگستر یتر آشورکد. شد

و طبق  ییمات مقام قضایه تحت نظارت و تعلککرده است 
 ییم، بازجوشف جرکضوابط قانونی، اقداماتی در راستای 

ا پنهان شدن متهم و یاز فرار  یریاز متهم، جلوگ یمقدمات
آشوری، ) دهند ل جرم، انجام مییهمچنین حفظ آثار و دال

5299 :509) . 

در تعریف  5220قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  54ماده 
بود که تکلیف دارند  کرده اشاره ینیمأموره، به یضابطان عدل

ا طبق مقررات قانون، یم بپردازند یشف جراکش و یتفت به
ا یب کری از فرار یا مخفی شدن مرتیجلوگ یبرا یاقدامات

 یدادرسقانون آیین  51با اصالحات ماده . متهم انجام دهند
در  گذار قانون، 5229های عمومی و انقالب در سال  دادگاه

ا ه بیان داشت که آن گونه نیا یتعریف ضابطان دادگستر
، در ییمات مقام قضایه با نظارت و تعلکهستند  ینیمأمور

شف جرم و ک: قانون اقداماتی انجام دهند موجب بهموارد زیر 
از فرار و  یریل جرم، جلوگی، حفظ آثار و دالیمقدمات ییبازجو
مات یتصم یشدن متهم، همچنین ابالغ اوراق و اجرا یمخف
 .ییقضا

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  39مقنن بار دیگر در ماده 
در این ماده ضابطان . دست به تعریف ضابط زده است 5243

ه تحت نظارت و ک اند شدهتعریف  مأمورانی، یدادگستر
شف جرم، کتکلیف قانون، به  موجب بهمات دادستان و یتعل

، ییادله وقوع جرم، شناسا یآور حفظ آثار و عالئم و جمع
قات یشدن متهم، تحق یمخفاز فرار و  یریافتن، جلوگی

، اقدام ییمات قضایتصم ی، ابالغ اوراق و اجرایمقدمات
این تعریف با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در . کنند می

 .تر است تر و کامل آن، نسبت به تعاریف قبلی، علمی

 یابکم ارتیه با جراکهستند  ین از نخستین کسانیضابط
شف کمالی در راستای نند، پس الزم است اعک یبرخورد م

از فرار و  یریو جلوگ ییجرم، حفظ آثار و عالئم آن، شناسا
قانون  52تا  51مطابق مواد . شدن متهم انجام دهند یمخف

زیر نظر مقام  ین دادگستری، فعالیت ضابط5229مصوب 
د، مقام یبود اما در قانون جد ییس حوزه قضایا رئی ییقضا

، دادستان است که عالوه یگسترناظر بر فعالیت ضابطان داد
این قانون، وظیفه  20بر نظارت، مطابق تبصره یک ماده 

 یآموزش یها او موظف است دوره. تعلیم را نیز بر عهده دارد
ف یو انجام وظا ازیموردن یها سب مهارتک یالزم را برا

بنابراین در جهت . برای ضابطان دادگستری برگزار کند یقانون
رچه و هماهنگ مدیریتی و قضایی در ایجاد سیستم یکپا

مراحل مختلف رسیدگی در جبهه ضابطان، بر اساس قانون 
به ضابطان  ی، در امور ارجاعییر مقامات قضایجدید، سا

توانند نظارت کنند  حق ریاست نداشته و تنها می یدادگستر
 .(53-52: 5242زاده،  مصطفایی و عباس)

 نیانواع ضابط -3

در قانون ایران تفکیک نشده بودند و  ، ضابطین5243تا سال 
ضابط در  عنوان به یتنها به معرفی و بیان افراد گذار قانون

قانون آیین دادرسی  33ماده . قوانین عام و خاص پرداخته بود
عام و خاص  دسته دوضابطین را به  5243کیفری مصوب 

م همچنین الز. ها ارائه نداد تقسیم نمود اما تعریفی برای آن
 یطورکل بهن یدر دنیای حقوق ضابط هرچندبه ذکر است که 

اما در اسناد  اند شدهم ین خاص تقسین عام و ضابطیبه ضابط
شود  هم نام برده می ین تخصصیموجود از ضابط یالملل نیب
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 ,Cheng)شوند  یضابط محسوب م یکه نسبت به افراد خاص

2017: 205). 

 ضابطین عام -3-5
، به تعریف و نام بردن از 5243ک مصوب .د.آ قانون 34ماده 
در تعریف مذکور، . عام پرداخته است ین دادگستریضابط

ضابطین عام، صالحیت عام دخالت در هر جرمی را دارا بوده 
و در وظایف و اختیارات آنان محدودیتی نسبت به جرایمی 

: شود و شامل این افراد هستند معین یا شرایط خاص دیده نمی
 یجمهور یانتظام یرویداران ن ان، افسران و درجهفرمانده

خالقی، )ده باشند یه آموزش مربوط را دکران یا یاسالم
 یای برا همین قانون ضابطه 34در ماده  .(99: 5294
شده است، یعنی گذراندن  ین عام معرفیضابط ییشناسا
 34از طرفی دیگر با توجه به ظاهر ماده . یآموزش یها دوره

ن عام و عدم استفاده از عبارات از قبیل و در بیان ضابطی
 هآنچ. اد نام برده شده حصری هستندرسد افر مانند، به نظر می

چه  گذار قانونشود این است که منظور  در این نقطه مطرح می
داران تنها ضابطین عام  بوده است، فرماندهان، افسران و درجه

ید به هستند یا در متن ماده ایراد نگارشی وجود دارد و با
رسد  ضابطه تشخیص ضابطین عام دقت نمود؟ به نظر می

نخست به ارائه ضابطه پرداخته و بعد برای مصداق  گذار قانون
افرادی را نام برده است اما اشکاالتی در ظاهر ماده موجود 

باید شکل حصر موجود در ماده را کنار زده و  گذار قانون. است
بدین . داد قرار می را بر ضابطه گذراندن دوره آموزشی تأکید

 یروشن بهن دوره را گذرانده باشند، یه اکهم  یکارکنانترتیب 
 .(59: 5242زاده،  مصطفایی و عباس)شدند  می یضابط تلق

ها و  ه در پاسگاهکفه یبرخی نویسندگان، سربازان وظ
ه یمشغول خدمت هستند را ضابط قوه قضائ یانتظام یها حوزه
ه یلک یا ر مقابل عدهد. (529: 5299آشوری، )داند  نمی

دانسته  یرا ضابط دادگستر یانتظام یرویشاغل در ن یروهاین
ن یا معاونیبه فرماندهان  ییه از طرف مراجع قضاکفی یو وظا

تر  نییپا یها گردند را قابل ارجاع به رده پاسگاه محول می
 .(531: 5229مدنی، )کنند  معرفی می

بدون  یحت یانتظام یروین کارکناندر قانون سابق تمام 
شدند اما در قانون  ، ضابط نامیده مییگذراندن دوره آموزش

، یانتظام یرویادر نک یباال ردهاز افراد  یموجود تنها تعداد
و  لیدل یباما به وجود آمدن این تغییر . شوند یم یضابط تلق

موجود در دو قانون به  طیوتفر افراطرسد و  نارسا به نظر می
اهمیت دارد این است که  نجایا آنچه در. نظر اشتباه است

له أبا جرم را بیاموزد، بنابراین مس ضابط شیوه برخورد اولیه
رسد و سرباز وظیفه  گذراندن دوره آموزشی منطقی به نظر می

فاقد اهمیت است، ایرادی که به  کارکنانبودن یا نبودن آن 
 در تبصره ماده موجود، حال نیباا. شد قانون قبلی وارد می

نه به ین زمیدر ا کیکینشدند و تف یفه ضابط تلقیوظ کارکنان
 .(223: 5905و همکاران،  پور یهاد)وقوع نپیوست 

نخستین کسانی هستند که با صحنه جرم  ،ضابطین ازآنجاکه
 یآموزش یها کنند گذاشتن شرط گذراندن دوره برخورد می

 ؛درست و مناسب است ین، اقدامیضابط یمربوط توسط تمام
تواند  قصور و اشتباه در این مرحله، می هرگونه چراکه
البته . وارد کند یبه مراحل بعد ریناپذ برگشتهایی  آسیب

کافی نیست، این آموزش باید با  یگذراندن دوره آموزش
فردی . موفقیت به پایان برسد و کارت مربوطه دریافت شود

که دوره را با موفقیت به پایان نرسانده نباید ضابط تلقی شود 
 .(590-529: 5900حبیبی، )

. شوند ضابطین موجود در نیروی پلیس، به دو دسته تقسیم می
دارد،  یشتر جنبه خدماتیف آن بیکه وظا یادارنخست پلیس 

 ین عمومک، پروانه اماینامه رانندگیمانند صدور گذرنامه، گواه
است که عنوان  ییس قضایدسته دوم پل. امور تدس نیازاو 

ضابط  عنوان بهه ک فراجا استنان کارک از یمتعلق به برخ
 یبند میتقسبه . (552: 5295مهابادی، )هستند  یدادگستر

لزومی  که یدرحال. ای نشده است مذکور در قانون جدید اشاره
، ضابط یندارد یک پلیس اداری را با گذراندن دوره آموزش

وت کوضعیت مقنن در این نقطه س رسد یمبه نظر . بدانیم
 یخود باید گزینش نموده و افراد خاص یانتظام یرویاست و ن

مصطفایی و ) کند یضابط معرف عنوان بهرا  ییس قضایاز پل
 .(51: 5242زاده،  عباس
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ا یم خاص یمحدود به جرا ت دخالتین خاص، صالحیضابط
ا بدون تحقق آن یم یر آن جراین دارند؛ در غیمع یطیشرا
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خالقی، )اخله و اقدام را ندارد ط، ضابط خاص حق مدیشرا
5294 :94). 

ک موجود، در تعریف .د.قانون آ 34در بند ب ماده  گذار قانون
 موجب بهکند که  اشاره می مأمورانیضابطان، به مقامات و 

ف محول شده ضابط ین خاص و در حدود و وظایقوان
رؤسا، معاونان : زند برای آن می یها مثالهستند و  یدادگستر

وزارت  مأمورانان، یزندان نسبت به امور زندان انمأمورو 
ج سپاه پاسداران یمقاومت بس یروین مأموراناطالعات و 

ه ک یمسلح در موارد یروهایر نیو سا یانقالب اسالم
ف ضابطان به آنان یاز وظا یا برخیقانون تمام  موجب به

قانون مصوب  51تفاوت موجود میان ماده . محول شده باشد
زندان  مأمورانقانون جدید، نام بردن از  34 و ماده 5229

سا و ؤدر قانون قبلی تنها به ر. ان استینسبت به امور زندان
تغییری که به نظر درست و . معاونان زندان اشاره شده بود

ه در کبود  یالتکد انجام آن به علت مشیمناسب است و شا
های تابع یعنی  در محیط زندان و مکان. عمل وجود داشت

هستند که از نزدیک با  مأمورانها، این  ها و مزرعه اهکارگ
زندانیان در تماس بوده و شاهد جرایم به وقوع پیوسته در 
میان آنان هستند، نه رئیس و معاون زندان که در دفاتر خود 

 .(Anaraki, 2020: 108)هستند 

وزارت  مأموراندر قانون جدید،  شده اشارهضابط خاص دیگر 
البته اگر این اشاره وجود نداشت نیز مطابق . داطالعات هستن
قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی،  539بند ب ماده 

 طور بهوزارت اطالعات  مأموران، 5292فرهنگی مصوب 
در قانون آیین . محدود و در امور خاص ضابط تلقی شده بودند

آموزشی و دریافت  یها هدور، گذراندن 5243دادرسی کیفری 
وزارت اطالعات الزامی  مأمورانی ضابط تلقی شدن کارت برا

های  پس این وظیفه وزارت اطالعات است که دوره. است
 مأمورانآموزشی الزم را برگزار کرده و کارت مذکور را برای 

از ضابطان خاص مذکور در  یگریدسته د. خود صادر کند
انی که یجیج هستند و بسیمقاومت بس یروین مأمورانقانون، 

در . شوند یداشته باشند، ضابطه محسوب م ابطهارت ضک
کرد  فایت میکضابط بودن،  یگذشته داشتن کارت بسیج برا

 یآموزش یها د دورهیج بایبس یروهایاما مطابق قانون جدید ن

البته این . طی کرده و کارت ضابط را دریافت نمایند راالزم 
 ین افراد در صورتیتنها شرط موجود برای آنان نیست، ا

ه نخست جرم مشهود باشد و دیگر کشوند  یضابط محسوب م
ا یجرم حضور نداشته باشند و  صحنه درگر ین دیآنکه ضابط

 ر مواردی کهیدر سا. ها کمک بخواهند اگر هستند از آن
کنند، این  قوانین خاص افرادی را ضابط خاص معرفی می

دهد و افراد مذکور در  معرفی در حدود وظایف محوله رخ می
شوند؛ از قبیل  ود وظایفی که دارند ضابط محسوب میحد

 .(35-59: 5900مهدوی و جزایری، ) یاربانکجنگلبانی و ش

سایر نیروهای مسلح را زمانی که  5243 ک.د.قانون آ 34ماده 
محول  ها آنمطابق قانون کل یا جزئی از وظایف ضابطان به 

 های آنچه از عمل مقنن در سال. نامد شده باشد، ضابط می
گر و یشود، احاله دادن از قانون به قانون د اخیر برداشت می

، 5229ا مصوب .ع.د.د.در قانون آ مثاًل. قوانین خاص است
ن ین خاص، مخاطب را به قوانیدر رابطه با ضابط گذار قانون

که صراحت و  است یحالاین در . دهد یخاص ارجاع م
نون در قا هرچند. بسیار مهم است یفرکیشفافیت در قانون 

شوند اما از  ن خاص نام برده مییجدید چند دسته از ضابط
که با توجه به ذکر عبارت از قبیل، مقنن  دیآ یبرمظاهر ماده 

حصری نام  یطور بهدر حال ذکر مثال بوده و ضابطین را 
توان گفت، قوانین  البته در توجیه این امر می. نبرده است

این احاله کنند و  کیفری رو به سمت فنی شدن حرکت می
 .(309: 5244پاکزاد و همکاران، )توان فهمید  دادن را می

، در یاداربه نهادهای اجرایی و  یگذار قانوناعطای صالحیت 
هرچند که این امر . کند ، ما را از حقوق دور میییاست جنایس

های  ند مانند اینکه پلیس در مکانک یریشگیاز وقوع جرم پ
وضع قانون وظیفه قوه  تیهادرن. مختلف دوربین نصب کند

له امنیت و أدر حوزه کیفری که مس خصوصًا. مقننه است
بنابراین باید دقت نمود که با این اعطای . آزادی است

صالحیت وضع قانون، به بهانه ایجاد امنیت در جامعه، آزادی 
: 5242زاده،  مصطفایی و عباس) شهروندان را مختل ننمود

52-51) . 
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و هدف موجود در تشکیل و وجود این عنوان، حفظ  مسأله
در جهت این هدف اقدام به  گذار قانون. حقوق متهم است

کند که  هایی در جامعه می تشکیل پلیس خاص برای گروه
 رتریپذ بیآس ینوع بهاحتیاج به مراقبت بیشتری داشته و 

ضابط ویژه زنان و اطفال و نوجوانان  بیترت نیا به. هستند
در اسناد . برای حفظ حقوق این افراد تشکیل شده است

مثال طبق  طور بهخوریم،  المللی به این نوع پلیس برمی بین
که وظیفه  مأمورانیمقررات بیژینگ،  53ماده  5بند 

دستگیری کودکان و جوانان بزهکار و پیشگیری از وقوع 
. جرایم را دارند باید دوره آموزشی خاصی را پشت سر بگذارند

س متخصص یپل بر عهدهنجام این وظیفه در شهرهای بزرگ ا
در قوانین کشور . (Lazarus, 2023: 147)جوانان است 
س اطفال و نوجوانان و یبه پل ک.د.قانون آ 25ایران نیز، ماده 

ده زن اشاره ید همین قانون نیز به ضابط آموزش 93ماده 
ی ن عامیقت خود ضابطیدر حق ین تخصصیضابط. کند می

تشان نیز به همان ترتیب است اما یهستند که محدوده فعال
 بیترت نیا به. اند قرارگرفتهم خاص، تحت آموزش یجرا یبرا

به وقوع بپیوندد نیز  ها آنخارج از تخصص  یاگر جرم
وظیفه . به آن را دارند یدگیضابط عام صالحیت رس عنوان به

 ها انهای خاص برای ضابطین بر عهده دادست برگزاری دوره
 .(22: 5249باجالن و احمدی، )ست ا

 انیو جنگلب زیست محیطحفاظت  مأموران -2

در بخش مربوط به ضابطان خاص به این اشاره شد که 
زیست  محیط مأموران. جنگلبانی نیز از ضابطین خاص است

موسوی، )آیند  نیز تحت عنوان ضابطین خاص به شمار می
قانون اساسی، قانون حمایت  532در اجرای اصل . (22: 5294

و  زیست طمحییگان حفاظت  مأموراناز  یا مهیبقضایی و 
به تصویب رسید، ماده نخست این  5244بانی در سال جنگل

 طور بهپردازد  سالح می کارگیری بهقانون که به بحث حق 
یگان  مأموراندقیق به ضابط خاص قضایی محسوب شدن 

 .کند و جنگل بانی اشاره می زیست محیطحفاظت 

 یجنگلبان -2-5

 بیش از هشتاد درصد عرصه کشور ایران، زیر پوشش
و  باارزشای بسیار  های منابع طبیعی است که سرمایه عرصه

جنگلبان، در حال  1311حدود . بستر توسعه پایدار هستند
تا . هستند فهیوظ انجامهای طبیعی مشغول  حاضر در عرصه

شور ک دشوندهیتجد یعیومت قاجار منابع طبکزمان ح
 در این زمینه یتیریمد گونه چیهها نبودند و  دولت موردتوجه

د عامه یوزارت فوا یشمس 5303در سال . گرفت صورت نمی
شاه تشکیل شد که نشان از توجه  یومت فتحعلکدر زمان ح

 یادارات برا یرسم یریگ لکبود اما ش یعیدولت به منابع طب
پس از اعالم . ها بعد رخ داد سال یعیت منابع طبیریمد

ر ها د آهن و جنگل اداره شوسه و راه 5399ت در سال یمشروط
 5399نه دوم در سال یابکدر . شد سیتأسوزارت فوائد عامه 

. ردکار کها آغاز به  نیز وزارت طرق و شوارع و معادن و جنگل
به  یتوجه خاص 5342ه تا سال کتوان گفت  یم یطورکل به

 یتعداد 5399-5344 یها سال یها وجود نداشت و ط جنگل
شروع  یا ندهیل فزاکبه ش یخارج یها تکاز بازرگانان و شر

در سال . های ایران نموده بودند از جنگل یبردار بهرهبه 
الت کیها در تش شعبه جنگل رانیوز تأیهبا تصویب  5342

ن یشد و بد سیتأسد عامه و تجارت و فالحت یوزارت فوا
در . ل گرفتکالت جنگل شکیه تشیاول یها ب هستهیترت

شور کشمال  یها در جنگل ییابتدا هرچند یا اداره 5344سال 
 کیکها، تف از جنگل یبردار فه نقشهیشد که وظ سیتأس

ر و کب یها ن جنگلیی، تعیاز دولت یخصوص یها جنگل
. داشت بر عهدهزار را  مخروبه و بوته یها از جنگل یصنعت

 تًاینهابود اما  وخم چیپرپبانی در ایران و جنگل یدار جنگلمسیر 
گلبانان زیر جن. به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری رسید

. کنند نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فعالیت می
های وزارت جهاد کشاورزی است  از زیرمجموعه سازماناین 

که وظیفه دفاع و حفظ منابع طبیعی ایران را بر عهده دارد 
(Faryadi, 2022: 354). 

اهداف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حفظ و 
ها، مراتع،  از جنگل یاصول یبردار اء، توسعه و بهرهیحت، ایحما
، یمستحدثه ساحل ی، اراضیعیطب یها شهی، بیجنگل یاراض

 یت علمیریق مدیشور از طرک وخاک آبت از یو حما حفاظت
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مطابق . دار استیت اصول توسعه پایز و رعایآبخ یها بر حوزه
تع ها و مرا از جنگل یبردار بهرهقانون حفاظت و  14ماده 

، مأمورین جنگلبانی که توسط احکام سازمان 5292مصوب 
قانون  مذکور در جرایمبه کشف و تعقیب  جنگلبانی مأمور

شوند در ردیف ضابطین دادگستری بوده و باید  مذکور می
در این قانون . کنند فهیوظ انجامتحت تعلیمات دادستان محل 

فراگیری دانش به جهت ضابط محسوب شدن  مسألهنیز به 
اشاره شده است و مطابق تبصره دوم همین ماده مأمورین 

که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین  جرایمکشف و تعقیب 
که  شوند یمشوند، زمانی ضابط دادگستری محسوب  می

وظایف ضابطین دادگستری را در کالس مخصوص یاد گرفته 
 .باشند

 بانی محیط -2-3

، نگرانی موجود در حفظ و نگهداری 5221سال در 
بیش از قبل قوت گرفت و دستگاهی مستقل به  زیست محیط

شد که هدف این کانون حفظ  سیتأسنام کانون شکار ایران 
پس . دنسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن بو

سازمان  5292در سال  از تصویب قانون شکار و صید
. بر صید جایگزین کانون شکار ایران شدشکاربانی و نظارت 

و شش نفر از  جنگاین سازمان از وزیران کشاورزی، دارایی، 
قانون  2بر اساس ماده . تشکیل شده بود تیباصالحاشخاص 

شکار و صید، وظایف سازمان مذکور نسبت به کانون شکار 
افزایش یافت و از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر 

فت و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به شکار فراتر ر
وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت  حیات

پارک وحش و  عنوان بهو تعیین مناطقی  ها آناز زیستگاه 
نام  5210در سال . های جانورشناسی را نیز طرح نمود موزه

 یشوراو نام  زیست محیطاین سازمان به سازمان حفاظت 
حفاظت  یعال یشوراو نظارت بر صید به  شکاربانی یعال

محیطی نظیر پیشگیری  تغییر یافت و امور زیست زیست محیط
به  زیست محیطبرای تعادل و تناسب در  بار انیزاز اقدامات 

لطفیان و فخرداود، )حوزه اختیارات این سازمان اضافه شد 
5242 :500). 

و  5212در استکهلم در سال  زیست محیطجهانی  اجالسبعد 
، اختیارات زیست محیطبا تصویب قانون حفاظت و بهسازی 

تشکیالتی  ازنظربه این سازمان اعطا شد و  یدتریجدقانونی 
های رشد و توسعه تغییر  های برنامه نیز با توجه به ضرورت

 زیست محیطهدف سازمان حفاظت از  نیتر یاصل. یافت
ز یعنی حفاظت ا. تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی است

مندی صحیح و مستمر از  و تضمین آنکه بهره زیست محیط
آن، به نحوی انجام شود که ضمن حفظ تعادل مناسبات 
زیستی، موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتالی کیفی 

بان شخصی است که وظیفه  محیط. ها فراهم شود انسان
بر کشور را  وحش اتیحهای طبیعی و  حفاظت و کنترل عرصه

 زیست محیطبانان زیر نظر سازمان حفاظت  محیط. اردد عهده
بوده و کارمند دولتی هستند اما با توجه به شرایط کاری، 

بانان و  محیط. وضعیتی شبیه به نیروهای انتظامی دارند
های طبیعی هستند و وظایف  هر دو حافظ عرصه جنگلبانان

ن بوده و سازما تر گستردهبانی  مشابهی دارند اما وظایف محیط
و  ابراهیمی)مافوق این دو نیرو با یکدیگر متفاوت است 

 .(531: 5242، همکاران

 جنگلبانانبانان و  بررسی اختیارات محیط -9

زیست،  قانون حفاظت و بهسازی محیط 51طبق ماده 
شوند که در کالس  بانان در صورتی ضابط تلقی می محیط

دادگستری را  ویژه زیر نظر دادستان آموزش وظایف ضابطین
در این قانون ذکرشده است، چنانچه وظایف . دیده باشند

ضابط دادگستری را در کالس ویژه زیر نظر دادستان 
کرده باشند، ازنظر اجرای این قانون و قانون شکار و  تحصیل

جنگلبانان بر اساس . شوند صید ضابط دادگستری محسوب می
ها و مراتع،  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 19ماده 

: طبق این ماده. شوند ضابط دادگستری محسوب می
موجب حکم سازمان جنگل بانی امور کشف و  جنگلبانانی که به»

شوند جزء ضابطین  مذکور در این قانون می جرایمتعقیب 
های دادستان محل  دادگستری محسوب و تحت آموزش

: دارد همچنین مقرر می 3تبصره  «.وظیفه خواهند کرد انجام
که از طرف سازمان جنگلبانی  جرایمکشف و تعقیب  مأموران»

که در کالس  شوند، هنگام اجرای این قانون درصورتی منصوب می
دیده باشند،  مخصوص، وظایف ضابطین دادگستری را آموزش
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درواقع شرایط و احوال  «.شوند ضابط دادگستری محسوب می
زیست و  ارتکابی در محیط جرایمازجمله  جرایمارتکاب برخی 

ای است که معمواًل ضابطین عام درصحنه جرم  گونه جنگل به
منظور انجام اقدامات مقتضی  به همین دلیل به. حضور ندارند

آوری آثار و دالیل آن قانون،  جهت کشف جرم و جمع
ها را ضابط شناخته  زیست و سازمان جنگل محیط مأموران

 .است

دارند  ا بر عهدهضابطین دادگستری اختیارات و وظایف مهمی ر
تواند در پیشگیری و کشف جرم و  که اجرای صحیح آن می

حفظ علل و آثار آن و دسترسی مجرم بسیار مؤثر باشد و 
ها نظارت  توانند بر نحوه انجام وظایف آن مقامات قضایی می

کند و ماده  کند و دستورات الزم را برای راهنمایی صادر می
ین را تحت نظارت و قانون آیین دادرسی کیفری ضابط 51

 .آموزش مقام قضایی قرار داده است

های عمومی و انقالب سال  با تصویب قانون تشکیل دادگاه
این  3و تشکیل مجدد دادسراها در کشور، بند ب ماده  03۳0

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری ازنظر »: قانون اعالم کرد
ر مقررات د .«دارند بر عهده دادستان است وظایفی که بر عهده

کیفری ایران، ضابط دادگستری، هم زیر نظر مقامات قوه 
و هم ...( مانند قضات، دادستان، بازپرسان، دادیاران و )قضائیه 

شده  برای جمع این دو حکم گفته. زیر نظر دادستان است
است؛ نظارت دادستانی به معنای نظارت کلی و عام بر 

رم با انجام وظیفه ضابطین در جلوگیری از وقوع ج انجام
موقع به دادستان، گفته  و اطالع به جرایمها، کشف  گشت

، نظارت 51اما هدف از نظارت مقام قضایی در ماده . شود می
بر اجرای دستورالعمل مقام قضایی در تحقیقات و بازجویی در 

قانون آیین دادرسی  52در ماده . برخی موارد خاص است
ف به اجرای کیفری آمده است که ضابط دادگستری موظ

بدیهی است که این تکلیف به . دستورات مقام قضایی است
معنای لزوم اجرای دستورات قانونی مقام قضایی است، زیرا در 

و  مأمورانقانون مجازات اسالمی آمده است که  12ماده 
توانند دستورات خالف قانون مافوق خود را اجرا  ضابطین نمی

خالقی، )ی دارند کنند و در صورت انجام، مسؤولیت کیفر
5299 :12-19). 

جرم به دادسرا  ضابطین در انجام وظایف خود مبنی بر اعالم
دارای اختیاراتی هستند که مجموع این وظایف و اختیارات 

رتکاب آثار اموقع به دادستان و حفظ علل و  منظور اطالع به به
که  ها بر اساس این و نحوه اجرای آن آن بر عهده ضابط است

بانان و  محیط. ود یا غیر مشهود باشد متفاوت استجرم مشه
جنگلبانان در صورت دارا بودن شرایط ذیل ضابط محسوب 

ها ضابط محسوب  شوند و در صورت استثناء هر یک از آن می
 .های ضابط را ندارند د و اختیارات و مسؤولیتشون نمی

قانون حفاظت و بهسازی  51با توجه به مفاد ماده  -
برداری از  قانون حفاظت و بهره 19زیست و ماده  محیط
ها و مراتع، کارکنان این دو سازمان ضابط محسوب  جنگل

مذکور در این  جرایمشوند و مسؤولیت کشف و تعقیب  می
درواقع هر دو سازمان نیروی انسانی . دارند قوانین را بر عهده

ابط نامید، توان ض ها را نمی دارند، همه آن زیادی در اختیار
دار و جنگلبانان ضابط هستند و از  بانان، محیط فقط محیط

قانونی  ازنظرها  اختیارات ضابطین برخوردارند؛ زیرا این گروه
در  جرایمتنها گروهی هستند که مسؤول کشف و تعقیب 

دستورالعمل خدمتی  5ماده . شده خود است نطقه حفاظتم
 پاسگانکند که  ، بیان می5221زیست، مصوب  محیط پاسگان
زیست متشکل از یک ارشد محیط دار، افسر محیط دار،  محیط

بان  ، محیط(بان کمک محیط)بان، شکاربان  محیط دار، محیط
زیست  دار، کارشناس، کاردان تکنسین محیط راننده، اسلحه

طور جداگانه در این قانون  هستند که وظایف هر یک به
بانان و محیط دار هستند که  شده است و تنها محیط مشخص

 .است جرایمبر اساس این بخشنامه، مأمور رسیدگی و تعقیب 

این  9بان را در بند  دستورالعمل مذکور وظایف محیط 4ماده 
 و جرایمانجام اقدامات برای کشف »: ماده برشمرده است

همچنین بند . «های صادره دستگیری متخلفین بر اساس بخشنامه
وظیفه محیط دار نظارت و اقدام در »دارد که  مقرر می 9ماده  2

بنابراین، اگرچه در . «و دستگیری متخلفان است جرایمکشف 
تواند ضابط  بان در صورت احراز شرایط، می که محیط این

 9ماده محسوب شود، اختالفی وجود ندارد، اما تبصره 
دستورالعمل به  1بان راننده و ماده  دستورالعمل به محیط

آمده  9در تبصره بند . بان اشاره دارد شکاربان یا کمک محیط
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بان راننده فردی است که عالوه بر انجام وظایف  محیط»: است
 -خودرو)بان، مسؤولیت حفاظت و نگهداری وسیله نقلیه  محیط
شکاربان کسی » 1اس ماده بر اس. «را نیز بر عهده دارد( قایق

است که در اجرای قوانین و مقررات شکار و صید و حفظ و 
سؤالی که . «کند بان همکاری می زیست با محیط بهسازی محیط

شود این است که آیا این دو گروه نیز  در این زمینه مطرح می
 9که در تبصره ماده  شوند؟ ازآنجایی جزو ضابط محسوب می

کشف )بان  بانان راننده وظایف محیط ست که محیطشده ا بیان
بان راننده نیز  رسد محیط دارند، به نظر می را( جرایمو تعقیب 

این  50عالوه بر این در ماده . شوند ضابط محسوب می
بان راننده دارای وظایف  دستورالعمل مقررشده است که محیط

ف دستورالعمل نیز وظای 55بان است و در ماده  قانونی محیط
طبق این ماده . ذکر شده است( بان کمک محیط)شکاربان 

بان مشخص است وظیفه او  طور که از نام کمک محیط همان
 این ماده آمده 2دربند . کمک است بیشتر همکاری و

و دستگیری متخلفین بر اساس  جرایمکشف  نهیزم درهمکاری »
رسد که کمک  بنابراین به نظر می .«های صادره دستورالعمل

بان  شود چراکه کمک محیط بان نیز ضابط محسوب می محیط
دستورالعمل فردی است که در اجرای  1نیز اواًل طبق ماده 

قوانین و مقررات شکار و صید و حفاظت و بهسازی 
 2و ثانیًا طبق بند  کند بان همکاری می زیست با محیط محیط
کشف و  نهیدرزمیکی از وظایف آن همکاری  55ماده 

بان فرقی ندارد و  بنابراین خدمات او با محیط. دستگیری است
های الزم را  شود و اگر آموزش بان محسوب می محیط درواقع

زیر نظر دادستان ببیند ضابط است و در حین انجام وظایف 
دارای اختیارات و وظایف ذکرشده برای این ضابط دادگستری 

 .است

ی ویژه زیر نظر ها بانان و جنگلبانان باید در کالس محیط -
قانون  51بر اساس بند  .های الزم را ببینند دادستان آموزش

 مأمورانیضابطین دادگستری » 5229آیین دادرسی کیفری 
هستند که تحت نظارت و آموزش مراجع قضایی در کشف و 

، حفظ آثار و علل وقوع جرم و پیشگیری جرایمرسیدگی مقدماتی 
موجب  جرای تصمیمات قضایی بهاز اختفا و فرار و ابالغ اوراق و ا

قانون حفاظت و  51همچنین ماده  «.کنند قانون اقدام می
برداری  قانون حفاظت و بهره 19زیست و ماده  بهسازی محیط

ضابط هستند که برای انجام وظایف  مأمورانیها  از جنگل
پس باید . ضابطین دادگستری زیر نظر دادستان آموزش ببینند

محض استخدام و  بانان به و محیطتوجه داشت که جنگلبان 
. شود بان و جنگلبان ضابط محسوب نمی کسب عنوان محیط

های الزم را زیر  که آموزش اما طبق مواد استنادی درصورتی
این  52در ماده . شوند نظر دادستان ببینند ضابط محسوب می

افرادی که دوره ضابط دادگستری را »: دستورالعمل آمده است
اند باید  ارت ضابط دادگستری را دریافت کردهاند و ک گذرانده

. «عالمت ضابط دادگستری را روی بازوی راست خود داشته باشند
های آموزشی  بایست دوره بانان و جنگلبانان می پس محیط

مذکور را بگذرانند و کارت ضابط دادگستری را دریافت کنند تا 
ضابط محسوب شوند، در غیر این صورت گزارشی که به 

. فقط ارزش شاهد واحد را دارد. دهند قضایی ارائه می مراجع
 . کند تصریح می

 جرایمبانان در انجام  درگیری ضابطین و محیط -1
 محیطی زیست

نکته . ا متخلفان وجود دارددو نکته در بحث درگیری ضابط ب
دولت  مأموراناول این است که متخلفان نباید از دستورات 

بر اساس قانون مجازات اسالمی، هرگونه . سرپیچی کنند
دولت در انجام  مأمورانتعرض یا مقاومتی که آگاهانه علیه 

آید و مجازات  حساب می تمرد به ،وظایف محوله صورت گیرد
سلحانه باشد، حبس نیز افزایش آن حبس است و اگر تمرد م

دولتی  مأمورانبانان از  با توجه به اینکه محیط. یابد می
شوند، در صورت مقاومت متخلفان در اجرای  محسوب می

بانان تمرد کنند، مرتکب جرم تمرد از  دستورات قانونی محیط
شود  ها صادر می شوند و مجازات حبس برای آن دستور می

 .(552: 5249رجبی، )

نکته دوم بحث دفاع مشروع است که یکی از عوامل برخورد 
وظیفه و در  با جرم است، یعنی مأموری که در حین انجام

چارچوب قوانین مصوب کشور و در تعارض با عامالن، اگر 
مرتکب قتل یا جراحت شود، نباید به مجازات نفس یا عضو 

ضمن اینکه قضات محترم به بحث دفاع . محکوم شود
زیست  جه زیادی ندارند و لذا سازمان محترم محیطمشروع تو

زیست را  تر الیحه تکمیلی حفاظت از محیط باید هر چه سریع
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بازداشت . با چند نفر از اساتید حقوق به مجلس تقدیم کند
هم در چارچوب موازین  افراد فقط توسط مراجع قضایی و آن

پذیر است و هیچ مرجع  ها امکان قانونی و در صالحیت آن
یک قاعده  سلب آزادی افراد را نخواهد داشت، ایندیگری حق 

تردید است و دلیل برخالف آن الزم است و  و اصل غیرقابل
قانون آیین دادرسی کیفری به نیروی انتظامی  93در ماده 

ساعت  93شده است که متهم را حداکثر به مدت  اجازه داده
جهت تکمیل تحقیقات بازداشت کند و بیش از این مدت باید 

دستور مقامات قضایی باشد حتی مقامات قضایی بدون دلیل با 
قرار . دهد و عدم رعایت قانون حق دستگیری کسی را نمی

بازداشت باید طبق قانون و در صورت وجود دلیل کافی صادر 
گیریم که این اختیار فقط به  بنابراین نتیجه می. شود

ها تفویض شده و تعمیم آن به سایر  فرماندهان کالنتری
بانان مغایر با قانون و اصل آزادی  بطین ازجمله محیطضا

 .است

 ریگی نتیجه

ضابط بانان و جنگلبانان در شرایطی  ازنظر قانون محیط
بازداشت افراد فقط توسط مراجع قضایی و . دادگستری است

ها  در چارچوب موازین قانونی و در صالحیت آنهم  آن
پذیر است و هیچ مرجع دیگری حق سلب آزادی افراد را  امکان

این اختیار تردید است  غیرقابلیک قاعده  نخواهد داشت، این
ها تفویض شده و تعمیم آن به  فقط به فرماندهان کالنتری
بانان مغایر با قانون و اصل آزادی  سایر ضابطین ازجمله محیط

دستگیری افراد از مراجع غیر قضایی ممنوع است و . است
یک اصل کلی است که برخالف آن قانون نیاز به تبیین  این
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