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 25/03/1401تارألخ پذألرش:   10/02/1399تارألخ درألافت:

 چکیذه 

 ػبهل تزیي ثشرگ کِ ل ضٌبختي اضخبظ حمَلي حمَق ػوَهيحوبیت اس هحیط سیست ٍ ثِ دًجبل آى هسئَ راستبی در

 ٍ خطزًبن تزیي هْن کِ در حبلي است ایي ٍ ضَد خال جذی هطبّذُ هي در لَاًیي ّستٌذ سیست هحیط ًبثَدی ٍ تخزیت

در  یبثذ. هي ارتكبة حمَلي حمَق ػوَهي کِ اغَالً غٌبیغ هْن ٍ ثشرگ را در اختیبر دارًذ اضخبظ تَسط جزائن تزیي

 را آى تَاى هي کِ است ضذُ ٍضغ کلي ٍ ػبم ای هبدُ یبثین، در هي اسالهي هجبسات لبًَى ::8در هبدُ  ایزاى لَاًیي ثزرسي

 است ًطذُ اضبرُ غزاحتب هبدُ در ایي حمَلي اضخبظ هسئَلیت کِ ّزچٌذ داًست ػبم در هفَْم هحیطي سیست جزائن ثِ ًبظز

 ایزاى حمَلي در ًظبم الجتِ کزد احزاس ًیش را حمَلي اضخبظ هسئَلیت تَاى هي هبدُ يدر ای هزتكجیي ٍ ّز الذاهي اس ػجبرت اهب

 پذیزفتِ حمَلي اضخبظ کیفزی هسئَلیت در سبیز لَاًیي پزاکٌذُ ٍ جشئي هحذٍد غَرت ثِ هحیطي سیست جزائن در لجبل

تَغیفي ٍ استفبدُ اس -س رٍش تحلیلياسب ّبی ایي تحمیك کِ ثز ای ثِ ًَع ضخع حمَلي ًطذُ است. یبفتِ است ٍ اضبرُ ضذُ

الوللي ّوچَى کٌفزاًس  دّذ کِ ثز اسبس لَاًیي داخلي ٍ اسٌبد ثیي دست آهذُ، ًطبى هي ثزداری ثِ ای ٍ فیص اثشار کتبثخبًِ

ّب اضبرُ ضذُ است، اضخبظ حمَلي اػن اس  صًَ ٍ دیگز اسٌبدی کِ در رسبلِ ثِ آى 98;1 چْبرگبًِ لزاردادّبیاستكْلن، 

بظ حمَلي حمَق ػوَهي ٍ حمَق خػَغي در جزائن سیست هحیطي دارای هسئَلیت کیفزی ٍ هذًي ّستٌذ ٍ ثزای اضخ

 ّب هجبسات ّبی هختلفي اس جولِ جزائن هبلي ٍ غیز هبلي در ًظز گزفتِ ضذُ است. ایي جزائن ارتكبثي تَسط آى
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 مقذمه

  و صوهد وارد اختناغآل زهدلآل ضطهى بى ين ضقوقآل اصخاص تا صد نوخب آه دلرلوهآلياآل و خوانع صرفتپأل

 در و بخصألد تطقق را ضقوقآل صخضألت هعرألى نغاضر و خدألد قروه در آهسى لألرهد. بىدشت را اقتضادآل زرخي

 اهدان  نهعور بى را افراد آلنشاغ كى اصتراك بود اقتضادآل و اختناغآل فغامألتياآل توشغى و لشترش ،صد وارد قواهأله

 در آهيا زصنلألر ضطور رفتى رفتى ،ضقوقآل اصخاص صكملألرآل از پس نآلهنود. األداب هوغآل و اهتفاغآل يدفياآل

 اصخاص توشط خرن ارتكاب بظورألكى .آورد بوخود هألز را نصكالتآل  ،بشألار فواألد كهار در نختمف ياآل غرضى

 اصخاص براآل كألفرآل نشئومألت نغألارياآل مألكه .كرد خمب را دومتيا  توخى ،نامآل نهافع بى دشتألابآل و ضقوقآل

 خانغى نقتطألات شو ألك از هطو بدأله .هبود شازلار ضقوقآل اصخاص  نايألت با (و اختألار غقم ،بموغ) ضقألقآل

 كألفرآل نشئومألت نباهآل با نشئومألتآل زهأله دأللر شوآل از و نآلكرد توخألى  ضقوقآل اصخاص براآل را كألفرآل نشئومألت

 بى ضقوقآل اصخاص شوآل از خرن ارتكاب با نواخيى در دومتيا خاظر ينأله بى .هداصت ينخواهآل ضقألقآل اصخاص

 ألك غهواه بى بزى بى هلرألشته و خبرلراألاهى هلاى با اضم در اثباتآليا يرزهد .هنودهد نآل بشهدى آهيا ندألراه ندازات

 اصخاص نشئومألت يرضام بى ،كألفرآل نشئومألت تا پألشكصألدهد را ضقوقآل اصخاص تأنألهآل  نشئومألت اختناغآل خظر

 ريلذر األه از و صد پذألرفتى آهيا براآل كألفر تغألأله براشاس بمكى تأنألهآل اقدانات بألهآل پألش برپاألى  تهيا هى ضقوقآل

تردألدآل هألشت كى األه صرط در  ينىبا األه  صد. دهألا ضقوقآل هعانياآل وارد ضقوقآل اصخاص كألفرآل پاشخديآل

صود. در واقع، ألكآل از نباضث نين و  اصخاص ضقوقآل با زامش روبرو نآلنواخيى با نقومى خدألد نشئومألت كألفرآل 

خدآل در ضقوق خزاآل نغاضر بطث نشئومألت كألفرآل و ندازات اصخاص ضقوقآل اشت كى زامش نينآل را با اضوم 

 و رايبردياآل ضقوق خزا بوخود آوردى اشت.

د نرتكب غندى خرائن زألشت ضام با داهشته نباهآل خرن اهلارآل اصخاص ضقوقآل نخضوضا ضقوق غنونآل كى خو

 و فرانمآل صركتياآل دومتيا، داناتقا هتألدى نطألظآل يشتهد باألد لفت كى از بأله رفته نطألط زألشت و آمودى صده آه 

 ألك اهقراض كى اشت طبنرت ين بى هاهز زنأله كرى اكوشألشتن كم .اشت نطألظآل زألشت  نئخرا نرتكباه شاألر

 و پألوشتلآل .ديد  رارق ألرثتا تطت را بأله امنممآل انهألت و لآلزهد زنأله، كرى كم زألشت نطألط نألتواهد لوهى،

  .صود هنآل  درك نطألظآل زألشت نئخرا نرتكباه توشط نآل رشد هعر بى كى ارتباظاتآل

 زألشت نطألط  آمودلآل و تخرألب از نآل تواهد و دارد اختألار در را قيرألى قوى  خوألش، نردن از هناألهدلآل بى دومت

 روآل شبز اقتضاد  بى باألد دومت دأللر، شوآل از .هألشت انكاه األه داراآل  يروهدص ألك كى ضامآل در كهد، خمولألرآل

 بى ريبرآل، نغعن  نقان شوآل از ابالغآل زألشت، نطألط كمآل شألاشت ياآل 8 بهد در كى هوألهآل نفيون و تغبألر آورد،

 در را خوألش صيروهداه باألد ين ضقوقآل، صخص نينترأله بى غهواه دومت .اشت صدى اصارى آه لشترش طرورت

 لشترش و األداد زنألهى ياآل در دومتآل ندألراه نطدود شازآل با ين و كهد نطدود زألشت نطألط آمودلآل و تخرألب

  .بردارد بصرآل  نصترك نألراث از ضفاعت خيت در نثبتآل لان دومت،  بى نهتشب تخرألب و آمودلآل

 .اشت زألشت نطألظآل  انهألت ولر در نمآل، انهألت ضفظ كى باصد داصتى اغتقاد  روألكرد األه بى باألد دومت انروزى،

 تيدألدياآل و   خظريا برابر در را نظموبآل هشبآل انهألت كى اشت صراألظآل  وخود نفيون بى زألشت، نطألط انهألت

 بى غهواه ضقوقآل اصخاص كألفرآل  نشئومألت بطث دألرباز، ازكى قبال غهواه صد  يناهظور .شازد فراين زألشت نطألظآل

 اشالنآل ندازات قاهوه در قاهوهلذار  ابتكارات از ألكآل كى ى ظورآلب بودى نظرش زامش براهلألز نباضث از ألكآل



 9:1... هحیطی زیست جرائن

 در نثبتآل لان لذار قاهوه الرزى .اشت ضقوقآل اصخاص  براآل كألفرآل نشئومألت صهاخته رشنألت بى ،1392 نضوب

 ،فوق امذكر قاهوه 20 نادى تبضرى در زألرا هألشت، ين  اصكام از خامآل نآل رشد هعر بى انا اشت برداصتى راشتا األه 

. ضام نا اشت داهشتى كألفرآل نشئومألت فاقد ضاكنألت اغنام نوارد در ضقوقآل صخص نينترأله بى غهواه را  دومت

در األه نقامى شغآل نآل كهألن نباهآل نشئومألت كألفرآل دومت را نورد بررشآل قرار دادى و ينسهأله بى دهباآل روصه كرده 

دومت ارتكاب نآل ألابهد اغنام در راشتاآل اغنام األه نوطوع باصألن كى آألا خراألنآل كى در ضألظى نطألط زألشت توشط 

 ضاكنألت يشتهد ألا خألر.

خنمى األهكى نشئومألت كألفرآل  از ضام با توخى بى توطألطات دادى صدى بدهبام پاشخ بى شواالت ذألم نآل باصألن.

اصخاص ضقوقآل ضقوق غنونآل باالخص دومت در قبام خرائن زألشت نطألظآل بى زى صكمآل اشت؟ و األهكى آألا اغنام 

دص لرآل و ضاكنألت توشط دومت نآل تواهد ناهع نشئوم صهاختى صده آه در قبام خرائن زألشت نطألظآل باصد تض

 ألا خألر؟

 رویکرد نظری و مفهومی

 مسئولیت کیفری

بى ظور كمآل باألد لفت امزان صخص بى پاشخلوألآل در قبام تغرض بى دأللراه، خواى بى خيت ضناألت از ضقوق فردآل 

نظرش « نشئومألت خزاألآل»ألا « نشئومألت كألفرآل»دفاع از خانغى، تطت غهواه ضورت لألرد و خواى بى نهعور 

(. با األه وخود، در يألر ألك از قواهأله خزاألآل زى 642: 1396نطندخغفر، مهلرودآل، ؛46: 1389ضشألهآل آيق،)صود نآل

ر در لذصتى و زى در ضام ضاطر، نايألت ضقوقآل و تغرألف نشئومألت كألفرآل بى ظور نصخص بألاه هصدى اشت. بى ي

ضام نشئومألت كألفرآل هوغآل امزان صخضآل بى پاشخلوألآل آثار و هتاألح هانظموب پدألدي خزاألآل ألا خرن 

 (392: 1405اشت)غودى،

از دألدلاى كألفرآل، ارتكاب خرن ألا ير هوع تخظآل از قواهأله و نقررات خزاألآل بى تهياألآل و بى خودآل خود نوخب 

ز هعر اخالقآل و اختناغآل نشئوم و قابم شرزهش و نشئومألت كألفرآل هألشت، بمكى براآل األه كى نرتكب خرن را ا

اوم:  :كى غبارتهد از( 75-83،74: 1396 ابادآل، ضبألب ندازات بداهألن الزن اشت كى صراألظآل با ين خنع صوهد)بأللآل

وقوع رفتار ندرناهى كى از نألم و ارادي آلاياهي نرتكب آه هصأت لرفتى باصد و هطوي پهدار، كردار و خرألاه 

آآل كى با اهدألصى، قضد و نألم نرتكب، در غامن خارج تطقق ألافتى  دون: غنم ندرناهى .را نصخص كهد لألرآل او تضنألن

در نورد نشئومألت كألفرآل، بألصتر طرر و  .اشت باألد ضاكآل از شوءهألت نرتكب ألا هاصآل از خبط و خظاآل او باصد

صخص خاص اشت. در  زألاه نتوخي خانغى اشت، در ضورتآل كى در نشئومألت ندهآل، طرر و زألاه نتوخّي ألك

نشئومألت ندهآل، زوه غنم ارتكابآل نخم هعن غنونآل هألشت، خانغى از خود دفاع هكردى اشت و نتطرر از خرن 

ياآل واردى بى خود را از نرتكب نظامبى كهد. پس در األه خا نشئومألت در نقابم فرد در نشئومألت  باألشتآل خشارت

 (.89: 1355 اشناغألمآل، كألفرآل، نشئومألت نتوخى خانغى اشت)نمك

 
 

شون: براآل األه كى نرتكب خرن را نشئوم بصهاشألن، غالوى بر ارادي ارتكاب و شوءهألت ألا تقضألر خزاألآل، باألد بأله 

 .خرن اهدان ألافتى و فاغم آه، قابمألت اهتشاب نوخود باصد
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مكى غالوى بر صود، ب زهد مزوناً نشئوم صهاختى هنآل بى ظور كمآل، يركشآل كى با غمن و اظالع دشت بى ارتكاب خرن نآل

تطقق ارادي ارتكاب و شوءهألت ألا تقضألر خزاألآل، باألد داراآل ايمألت و خضوضألات فردآل نتغارفآل باصد تا بتواه وقوع 

صود كى نشبّب  در هتألدى، وقتآل اهشاه از هعر كألفرآل نشئوم صهاختى نآل  (.31: 1382خرن را بى او هشبت داد)دمفاهآل،

بى او هشبت داد. پس نشئومألت كألفرآل، نطضوم هشبت داده و قابمألّت اهتشاب  اآل باصد؛ ألغهآل بتواه آه ضادثى را ضادثى

(. نقضود از قابمألّت اهتشاب آه اشت كى بر نقانات قطاألآل نغمون صود كى فاغم خرن، از هعر 89: 1377اشت)آزناألش،

بأله خرن اهدان ألافتى  تواه رابظي غمّألت زهاه ايمألتآل اشت كى نآل رصد خشنآل، غقمآل و هألروآل ارادى و اختألار، داراآل آه

(. در ضقألقت نشئومألت كألفرآل از هتاألح نشتقألن اهتشاب خرن بى فاغم آه 11: 1370و غانم آه برقرار كرد)ضاهغآل،

تواه لفت نشئومألت كألفرآل قابمألّت اهتشاب و اشهاد غنم ندرناهى  صود و از األه خيت بى ظور نختضر نآل اضراز نآل

 .(45 ص ،1386اشت)ألزداهألاه،

 یاشخبص حقوق

نهعور هألم بى يدف نصترك با   اآل از افراد اهشاهآل )صخص ضقألقآل( اشت كى بى صخص ضقوقآل بى اغتبارآل ندنوغى

باصد كى  اآل از انوام نآل هناألهد، ناههد اهدنه يا و نوششات و ألا ندنوغى ألكدأللر ينكارآل و اصتراك نشاغآل نآل

. قاهوه بها بى (64: 1387 زادى، خغفر)نوقوفاتتوشط فرد ألا افرادآل بى نهعور نغأله اختضاص دادى صدى اشت ناههد 

اآل ضقوق و تكامألف نصابى با ضقوق و تكامألف  يا پارى نضامطآل با پذألرش صخضألت ضقوقآل براآل األه ندنوغى

(. برخآل از خضوضألات اصخاص ضقوقآل نصابيت هزدألك با 32: 1379،كاتبآلاصخاص ضقألقآل قائم صدى اشت)

اقانتلاى، دارائآل ـ ايمألت و اضوام صخضألى. توطألطات فوق نهطضراً در  خضوضألات اصخاص ضقألقآل دارد ناههد هان،

ارتباط با اصخاص ضقوقآل نوطوع ضقوق ندهآل اشت. در رابظى با شاألر اصخاص ضقوقآل هعألر اصخاص ضقوقآل 

 (.252: 1386،نؤتنهآل )ظباظباألآلنوطوع ضقوق غنونآل ألا ضقوق تدارت و غألرى بى تامألفات نربوظى نراخغى صود 

لر طنه تفكألك نألاه صخص ضقوقآل و ينى آل غهاضر نتصكمى آل آه، صخص ضقوقآل را غبارت از اختناع برخآل دأل

نهافع و يدفياآل نآل داهد كى قدرت غنونآل آه را بى غهواه واضد نشتقم از غهاضر تصكألم ديهدى اش تمقآل نآل كهد 

صدى در األه رابظى، نآل تواه با نالضعى وألسلألياآل صخضألت ضقوقآل و هألز تغارألف دادى  نورد ضناألت قرار نآل ديد.

األه هياد را األه لوهى تغرألف هنود: صخضألت ضقوقآل غبارت از ندنوغى انوام ألا اصخاص اشت كنى براآل تطقق 

يدفآل نغأله و نظابق طوابط ألا تصرألفات خاضآل صكم ألافتى و ضالضألت دارا صده ضقوق و تكامألف نشتقم را 

 (.64تا:  بآل ،زادى خغفردارد)

ر كههد تا بى نوخب آه، فرض و اغتبا غقالألا  صارعو قابمألتى كى  ضالضألتقوقى غبارت اشت از بهابراأله، صخضألت ض

 .(119: 1375،)صاأللاهو تكامألفى برخوردار لردد ضقوقضاضب آه ضالضألت بتواهد از 

 اشخصبص حقوق ػمومی

ألافتن زهاهسى صخص ضقوقآل نربوط بى روابط خضوضآل نردن باصد و يدف و دراقشان صخص ضقوقآل  در خضوص

آل ضقوق خضوضآل قمنداد لردد، خزو اصخاص ضقوقآل ضقوق خضوضآل يشتهد و األه  ألهىدرزنيا هألز ت آهفغامأل

صدهد و زهاهسى األه اصخاص ياآل تدارآل، نؤششات غألرتدارآل و نوقوفات تقشألن نآلاصخاص بى شى دشتى صركت

انتألازات قدرت  صدهد، وألسلآل نينآل كى األه اصخاص داصتهد، برخوردارآل ازنربوط بى ضقوق غنونآل نطشوب نآل

 آند.نآل ضشاب بىغنونآل بود و از بارزترأله اصخاص ضقوق غنونآل، دومت 

http://wikifeqh.ir/صلاحیت
http://wikifeqh.ir/شارع
http://wikifeqh.ir/عقلا
http://wikifeqh.ir/حقوق
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ياألآل را غيدى دارهد كى در خيت نهافع خنغآل اشت، نشئومألت اصخاص ضقوقآل ضقوق غنونآل هوغاً»بى زباه دأللر 

ت غنونآل بى نغهاآل دار خدناناههد تأنأله بيداصت، ضفظ هعن و انهألت غنونآل، تغمألن و تربألت و غألرى و ألا غيدى

الر صخص ضقوقآل، نوطوع ضقوق غنونآل باصد، آه را صخص ضقوقآل ضقوق غنونآل هانهد. « وشألع كمنى يشتهد.

اصخاص »يا هقصآل هدارد.  ترأله وألسلآل األه اصخاص آه اشت كى خواشت صخضآل افراد در پألداألش و اهطالم آه نين

در خيت نهافع خنغآل اشت، ناههد تأنأله بيداصت، ياألآل را غيدى دارهد كى ضقوقآل ضقوق غنونآل هوغاً نشئومألت

)فرج «دار خدنات غنونآل بى نغهاآل وشألع كمنى يشتهدضفظ هعن و انهألت غنونآل، تغمألن و تربألت و غألرى و ألا غيدى

 (.99:  1388 امميآل،

يا يشتهد ومآل يا و اهدنهضقوق خضوضآل صانم اصخاص ظبألغآل و اصخاص ضقوقآل ناههد صركتاصخاص »

ألابهد. يألر صخص ظبألغآل وخود هدارد كى داراآل خضمت آل نهطضراً از اصخاص ضقوقآل تصكألم نآلاصخاص غنون

صخص ضقوق غنونآل باصد. وألسلآل نين اصخاص ضقوق غنونآل آه اشت كى األه اصخاص ذاتاً از انتألازات قدرت 

 (263و  262: 1386، )ظباظباألآل «نهدهد.غنونآل بيرى

 دولت

در قواهأله و نقررات در نفيون دقألق و نطألق آه بى نغهآل قوى  غندتاً دومت،»برخآل در تغرألف دومت لفتى اهد كى: 

 (15: 1369)ابوامطند، .« كار رفتى اشتندرألى بى

خنغألتآل از افراد كى در خاك نغألهآل  -امف»كرد:  تواه از دومت ارائىبر اشاس ضقوق غنونآل تغرألفآل كى نآلينسهأله 

باصهد. دومت داراآل صخضألت ضقوقآل در ضقوق غنونآل اشت. نآلكههد و تابع ألك قدرت غنونآل از خود زهدلآل نآل

كمنى يألأت بى آه اطافى  در األه ضورت غامباً و ؛رودكار نآلدر زباه فارشآل دومت بى نغهاآل يألئت وزراء ين بى -ب

 «بى نغهآل ندنوغى غنام دومت ين در اشتغناالت دألدى صدى اشت. -لوألهد. جنآل «يألأت دومت»صود و نآل

 ت.تر اشكاز بأله األه شى تغرألف، تغرألف دون از دومت، بى نقضود نا هزدأل( 314: 1383، )مهلرودآل

صود، نقضود ألك واضد هان و كانم شألاشآل، نركب  بهابراأله وقتآل ضطبت از صخص ضقوقآل دومت در األه نفيون نآل

د. األه از شى غهضر خنغألت )نمت( شرزنأله )كصور( و قدرت غامألى و تصكألالت آه )ضاكنألت و ضكونت( نألباص

نفيون از دومت، در باب نشئومألت كألفرآل دومت در غرضى بأله  امنممآل، بى بطث نا نربوط نآل باصد. واسى دومت بى 

غألر از نغها و نفيونآل كى در باال ذكر لردألد، بكى نغهاآل اخص ين دارد. دومت در األه نفيون، تهيا صانم ألك غهضر 

ياآل ضكونتآل و  كى بى ندنوغى شازنآه صود ه هعان ضاكن نآلاز غهاضرآل كى ذكر لردألد، ألغهآل قدرت شألاشآل با ينا

 كى نشئومألت ادارى غنونآل كصور را غيدى دار يشتهد، اظالق نآل لردد. ضاكنألتيألأت ضاكنى و دشتلاى ياآل ندرآل 

األه نفيون از دومت نصترألاهلر صكم و هطوى شازناه بهدآل و آراألش قدرت شألاشآل و هياديا و دشتلايياآل اخراألآل  

كى خهبى تصكألالتآل دشتلاى دومت را نرتشن نآل شازد؛  كى با اضظالش دومت ضكونت، صهاشاألآل صدى اشت نآل باصد

كى  داهشت دومت در األه نفيون ألك نغهاآل اخص دأللر، در دروه خود دارد 1ومذا نآل تواه آه را نترادف با ضكونت

اآل دومتآل نآل باصد. يهلانآل كى لفتى كابألهى، با تصكألالت و ادارى ي»، «در زباه غانى نردن بى نغهاآل يألأت دومت

و با دشتلاى ياآل دومتآل  دومت خدنت لزار نمت اشت»ألا « دومت در برابر ندمس، نشئومألت شألاشآل دارد»صود:  نآل
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هألازنهد اضالش شاختارآل يشتهد، در ينى األه نوارد، نراد از واسى دومت، نيناه نغهاآل غان و راألح در نألاه نردن نآل 

آل اشت كى غندى بطث نا در األه هوصتى ضوم آه نألسرخد. دومت در األه نغها يناه قوى ندرألى باصد. األه يناه نغهاأل

اشت كى نشئومألت اخراآل قواهأله نوخود و نضوب در كصور را دارد و بى تبع آه ضقوق و تكامألفآل هألز بى غيدى دارد. 

از صخضألت ياآل  األه صخضألت ضقوقآل فوق صخضت ياآل ضقوقآل نوخود در خانغى اشت و ضالضألت األداد بغطآل

 ضقوقآل هألز بى او والذار لردألدى اشت.

 مؤسسه دولتی

نؤششى دومتآل واضد »قاهوه نطاشبات غنونآل كصور، نؤششى دومتآل بدأله ضورت تغرألف صدى اشت:  2در نادى 

صود و غهواه وزارتخاهى لاهـى ادارى نآلشازناهآل نصخضآل اشت كى بى نوخب قاهوه األداد و زألر هعر ألكآل از قواآل شى

لردد از هعر األه قاهوه نؤششى دومتآل  دارد. تبضرى: هياد رألاشت خنيورآل كى زألر هعر رألاشت خنيورآل ادارى نآله

نؤششى دومتآل واضد شازناهآل نصخضآل »دارد: قاهوه ندألرألت خدنات كصورآل نقرر نآل 2و نادى « صود.صهاختى نآل

وقآل، بخصآل از وعاألف و انورآل را كى بر صود و با داصته اشتقالم ضقاشت كى بى نوخب قاهوه األداد صدى ألا نآل

ياألآل كى در قاهوه اشاشآل هان بردى ديد. كمألى شازناهباصد اهدان نآللاهى و شاألر نراخع قاهوه نآلغيدى ألكآل از قواآل شى

 «.صودصدى اشت در ضكن نؤششى دومتآل صهاختى نآل

آألد تهيا زألزآل كى از آه بدشت نآل كههد،األه تغارألف زهداه خانع هألشتهد و نصخضات نؤششى دومتآل را نغأله هنآل

 ظباظباألآل)األه اشت كى تصكألم نؤششى دومتآل و بى ظوركمآل ير نؤششى غنونآل، نشتمزن تضوألب قاهوه اشت 

 (.124: 1386،نؤتنهآل

 مؤسسبت و نهبدهبی ػمومی غیر دولتی

األه قاهوه واضدياآل نؤششات و هيادياآل غنونآل غألر دومتآل از هعر »دارد: قاهوه نطاشبات غنونآل نقرر نآل 5نادى 

شازناهآل نصخضآل يشتهد كى با اخازى قاهوه بى نهعور اهدان وعاألف و خدناتآل كى خهبى غنونآل دارد، تصكألم صدى و 

نؤششى ألا هياد غنونآل غألر دومتآل، »دارد: نقرر نآل بارى ألهقاهوه ندألرألت خدنات كصورآل هألز درا 3و نادى « صود.ألا نآل

صود قالم ضقوقآل اشت و با تضوألب ندمس صوراآل اشالنآل األداد صدى ألا نآلواضد شازناهآل نصخضآل كى داراآل اشت

دار وعاألف و خدناتآل اشت كى و بألش از پهداى درضد بودخى شاالهى آه از نطم نهابع غألر دومتآل تأنأله لردد و غيدى

 .«خهبى غنونآل دارد

نقررات نامآل و نطاشبات غنونآل و  يا از صنومكار برده اضظالش غألردومتآل نشتثهآل كرده األه دشتلاىنهعور از بى»

 (127: 1386، )ظباظباألآل« اشتخدان كصورآل اشت.

 محیط زیست -1-6

در ألك تغرألف ارائى صدى غهواه صدى اشت كى نطألط زألشت يدألى خداوهد اشت كى از اختناع نوخودات، نهابع، غمت 

ى آه اشت، تصكألم صدى يا و صراألط ينايهلآل كى پألرانوه ينى نوخودات زهدى اشت و ادانى ضألات نهوط ب

 (.18:  1362اشت)يهرآل،

 دبرركا ننفيو دو در و دىبو عهو دو  بر ألشتز نطألط ( غقألدى دارهد كى7-5:  1374ه)تقآل زادى،صهاشاركا از برخآل

 شتا آلهداوخد آليا نويبت از بمكى ،صتىاهد هقصآل بصر آه كألمـتص در ىـك شتا ظبألغآل ألشتز نطألط هخشت :دارد
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 نبو ألا سآلكوموا ،ألكسكوموا بألهصآل با هشاهآلا نعاخو با آه در و دنآلصو هاصآل ظبألغآل نغمو از كى شتا نفيونآل ألها و

 بأله ،غنونآل رفكاا .دازدنآلپر ،نآلكههد هدلآلز آه در كى نطألظآل با اراهخاهد بطروا نظامغى بى كى شتا هصآلدا ،صهاشآل

 و ظبألغآل آليا ىپدألد از اآل ىندنوغ ألغهآل د؛نآلصو ردبرخو ،هألشت قاألم هآلازهد وتتفا ألشتز نطألط و سآلكوموا

 بى كى هشاهآلا ألشتز نطألط دون. نآلكهد نقألد را ألكسبألومو وىلر ألك هدلآلز كى ظبألغت در قألبر آلياوهألر بأله دمتغا

  (.7-9:  1374زادى، تقآل)نآلباصد او تفكر ىألألدزا و ىصد شاختى بصر شتد

 بى  هشاختنا بأله كى شتا تغانمآل با بظىرا در و دنآلصو هاصآل زآلصيرشا و رآلنغنا نغمو از كى شتا نفيونآل ألها

 دىنا بى اهنآلتو ننفيو ألها در .دارد دخوو ،نضهوغآل ألا ظبألغآل نطألط (دنآلصو دألداا آه در كى نطألظآل و) نغا ننفيو

 كى لفت باألد ترتألب بدأله .دهنو رىاـصا1351 بنضو اهألرا رآلنغنا و زآلصيرشا غامآل راآلصو تأشألس هقاهو 1

 آه در أللرد داتنوخو و ههشاا كى شتا ىغألر و فريهلآل ،ختناغآلا ،ظبألغآل تاهعان از اآل ندنوغى ألشتز نطألط

  .هددار تغانم ين با و نآلكههد هدلآلز

 نين ياآل بألاهألى و نغايدات كهواهشألوه يا، از ألك يألر در لرزى زألشت نطألط اضظالش در هياألت باألد غهواه كرد كى

  فألزألكآل، غوانم و صراألط ينى بى زألشت نطألط كى تلف تواه نآل كمآل هلاى ألك در انا هصدى، تغرألف  امنممآل بأله

 قرار آه ضألظى در  زنأله كرى در نوخود انوام و اصألاء كى صود نآل اظالق صهاختآل زألبا و اختناغآل فريهلآل، اقتضادآل،

 در كى در اظراف نا اشت زى ير  پس .اشت اثرلذار بصر زهدلآل كألفألت هألز و انوام آه ارزش و نظموبألت بر و دارد

غوانم  از پألوشتى اشت اآل ندنوغى زألشت لألرد و بى هوغآل نطألط نآل قرار اضظالش األه نفيون و نغهآل نطدودى

 (.110: 1387اشت)فيألنآل، بى آه وابشتى  ولألاياه خاهوراه يا، اهشآه ينى نوخودات اغن از وضألات رصد كى خارخآل

 انواع محیط زیست

 صهاختآل زألبا و اختناغآل فريهلآل، اقتضادآل،  ألزألكآل،ف غوانم و صراألط ينى بى زألشت يناهظور كى لفتى صد، نطألط

 هألز و انوام آه ارزش و نظموبألت بر و دارد قرار آه ضألظى در  زنأله كرى در نوخود انوام و اصألاء كى صود نآل اظالق

 بىآه ألنتقش، شتزأل نطألط از بهدآل تقشألن ترألهراألحبا توخى ألى تغرألف ارائى صدى،  .اشت اثرلذار بصر زهدلآل كألفألت

 شى دشتى نآل باصد: 

 اهشاهآلزألشت نطألط -امف

  ظبألغآلزألشت نطألط -ب 

 .نضهوغآلنطألط زألشت  -ج

نوطوع نقامى بألصتر نتنركز بر خهاألات نرتبط با نطألط زألشت نضهوغآل اشت مذا فقط تغرألف األه بخش ارائى 

 اظالق زألشت نطألط بخش آه بى تشاخ اهشاه نطألط زألشت أللر،د  غبارت بى ألا زألشت نضهوغآل نطألطخوايدصد. 

 . (6 : 1371شمظاهآل، اشت)بيران صدى شاختى اهشاه توشط كى لردد نآل

 نتخضضاه، ازاآلپارىغقألدى بى و  اشتصدى شاختىاهشاه توشط كى  صودنآل لفتىنطألظآل  بىنضهوغآل  زألشتنطألط 

 نطألط آه،اخزاء تنان  باصيريا بهابراأله اشت،شاخت  ل فريه نطألط وتفكر زائألدى نطألط  نضهوغآل، زألشت نطألط

 نطألط ازبُغد األه اخزاآل ى غألرو راييا فرودلاييا،يا،كارخاهى يا،ندرشى يا،خاهى ديهد،نآلتصكألم  رانضهوغآل زألشت 

 .صوهدآل ننطشوب زألشت 
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 غهاضر هألزآهياناههد و رواه خوألبارياآل  بودهكثألف ألا تنألز يوا، و آب آمودلآل خألاباه، كهارياآل زبامىاأله بر  غالوى

 زلوهلآل  و تفكر هطوى ضاضمنضهوغآل زألشت  نطألط كى آهدا از. يشتهدزألشت  نطألطاز قشنت األهتصكألم ديهدى 

 غبارت بى درألافت، را اختناع ألك فريهل  ألتكألف و تفكر ظرز تواهنآل صاخص األه اشاس بر  .اشت خانغى  فريهل

پاكألزلآل و زألشت  نطألطبيبود  وشالنت  بى آه شاكهاه غالقنهدآل بى صير ألك بوده كثألف ألا تنألز نالضعى با دأللر

 نطضوم ضقألقتدر  شاخت، اهشاه ونضهوغآل  بافت نطألط .بردپآل تواه نآلنوطوع األه بى هشبت  توخيآلبآل ألاو آه 

 اشت.بصر ظراضآل و رألزآل برهانى فريهل

 گونه شنبسی جرائم اشخبص حقوقی حقوق ػمومی در حوزه محیط زیست

 از ضفاعت نشئومألت خود ضاكنألتآل وعاألف بى خاظر  دأللر شوألآل از و يشتهد آمودلآل األداد نهصا شوألآل از دومت يا

 خضوضآل بخش توشط اقتضادآل فغامألتياآل كى ألافتى توشغى كصورياآل  برخالف دارهد. غيدى بر هألز را نطألط زألشت

 اهدان دومت توشط غندى بى ظور اقتضادآل فغامألت ياآل األراه ناههد توشغى ضام در  كصورياآل در نآل لألرد، ضورت

 متدو اختألار در كوزك كارلايياآل و بزرل كارخاهدات ضهغتآل، بخش ياآل اكثر نامكألت اشاس  ينأله بر نآل لألرد.

  زألشت آمودلآل ياآل بى نهدر كى برخوردارهد پاألألهآل تكهوموسآل از نغنوم بى ظور دومتآل كارخاهدات األه  و اشت

 األفا آمودلآل يا  األهلوهى در اشاشآل هقش تضدأللرآل فغامألت ياآل بى ورود با دومت بهابراأله نآل لردد؛ لشتردى نطألظآل

زامش  آه تبع بى كى دارد اقتضاد كصور در باالألآل شين متدو توشغى، ضام در كصورآل غهواه بى هألز األراه در نآل كهد.

  پتروصألنآل. صركت ياآل و  هفتآل آمودلآل ياآل ناههد نآل آورد؛ پدألد هألز را زألادآل نطألظآل زألشت ياآل

 «.اشت  بصر ضقوق هقض نتطنه كى دومت شازناه ألافتى اهطراف» نآل كههد كى: تغرألف األهظور برخآل را دومتآل خرن

 دومت كى اشت األه نآل خواههد  اهطراف را دومتآل خرن نوخود، تغارألف شاألر ألا تغرألف  ألها در األهكى غمت صاألد

 تغارألف در رو األه از هنآل كهد،  خرن اهلارآل را خود هاصاألشت رفتارياآل و اشت خرن اهلارآل  هعان نشئوم خود

 كى يشتهد خراألنآل ت،زألش نطألط  ضوزى در دومتآل خرائن از نا نهعور اشت. صدى خواهدى  اهطراف هألز ضقوقداهاه

 كى اشت نصيود يوا و آب آمودلآل  ضوزى در خرائن از دشتى األه ارتكاب و نآل ألابهد ارتكاب  دومت شوآل از غندتا

 (.34: 1396نوارد نآل پردازألن)ياونه، األه بررشآل بى

 از و ألابهدنآل  ارتكاب دومت يا توشط فرانرزآل نطألظآل  زألشت خرائن غندى شوألآل از لرفت هتألدى نآل تواه بهابراأله

 اشت دومت دشت در ابزارآل اهلارآل خرن هعان بشتر األه در يشتهد.  خرن اهلارآل هعان نشئووم خود آهيا دأللر شوآل

  (.20: 1394نآل كهد)راب واألت، كنك شألاشآل هعان  تداون بى غدامت تطقق خاآل بى كى

 كى اشت األه صود نآل نظرش كى پرشصآل نآل تواههد قرار لألرهد، شبز بزيكاراه لروى در دومت يا األهكى پذألرفته با ضام

  كرد؟ خشارت خبراه و وادار بى  كرد؟ نطاكنى را دومت نآل تواه آألا 

 بألواشظى ألا  واشظى با كى اشت طررياألآل خبراه نشئووم ضقوقآل صخص ير ناههد هألز دومت ضقوقآل اضوم نبهاآل بر

 زألاهدألدلاه نألرشاهد زألاه افراد بى نطألظآلزألشت آمودلألياآل با دومت وقتآل بهابراأله اشت ؛ هنودى وارد دأللراه بى

 قاهوه 143 و20 ،14 (. نواد88: 1395)صنشآل، هناألهد را واردى زألاه و طرر خبراه درخواشت دادلاى  از نألتواههد

 بى نذكور قاهوه 20 نادى تبضرى در اشت. پرداختى ضقوقآل اصخاص نشئومألت بى 1392 نضوب اشالنآل ندازات

 در الر زألشت نطألط بى آشألب وضف األه با اشت. هنودى خارج خرن داألرى از را دومت ضاكنألتآل اغنام ضراضت

 باصد. داصتى خرن غهواه هنألتواهد  باصد دومت ضاكنألت اغنام راشتاآل



 9:9... هحیطی زیست جرائن

  دولتی نیروگبه هبی  و کبرخبنه هب از نبشی آلودگی هبی

 قاهوه  رو األه از دارهد. يوا و آب آمودلآل ياآل لشترش و األداد در بشزاألآل شين هألز كارلاى يا و كارخاهى يا انروزى،

 كى  اشت كردى نمزن را زألشت نطألط ضفاعت شازناه ،1396  نضوب پاك يواآل قاهوه 12 نادى نوخب بى لذار

 و  كردى نصخص اشت، نداز ضد از بألش آهيا آمودلآل كى را و... خدناتآل تومألدآل، ضهغتآل، واضدياآل و نراكز تنانآل

  شين دومت اشت صدى باغث كارخاهى يا از برخآل بوده  دومتآل انروزى كهد. ناغال تضنألنلألر نقان باالترأله بى

 بيتر اشاشآل قاهوه 44  اضم شألاشت ياآل اخراآل راشتاآل در رو األه از باصد. داصتى آبويوا كرده آمودى در غندياآل

 اقتدار بنوخ كارخاهى يا خضوضآل بوده زألرا صود برداصتى كارخاهى يا در خضوضآل شازآل  شوآل بى لانآل كى اشت

 خضوضآل بخش شوآل از زألشت نطألظآل قواهأله رغاألت بتواه لفتى كى غمت صد. صاألد  هخوايد ضاكنألت تطغألف ألا

 هلرفتى قرار پذألرش  نورد نظمقاً دومت، كألفرآل نشئومألت نختمف، كصورياآل  كألفرآل قواهأله در كى باصد انر األه

 زألشت نطألظآل قواهأله اخراآل در بألصترآل شغآل كألفرآل، نشئومألت بوده دارا  غمت بى خضوضآل بخش ندألراه و اشت

 (.70 ، ص1397داصت)ضاخآل وهد و ينكاراه، خوايهد

  بنسین غیراستبنذارد تولیذ از نبشی آلودگی هبی

 شوختياآل  .دارد خودرويا الزوز از نهتصرى نواد هوع و نألزاه در نينآل هقش شوخت كى اشت دادى هصاه تطقألقات 

 و دبآل تغألألر شبب  و نألديهد قرار تطت تأثألر را نوتوريا غنمكرد رشوبات،  صكألمت نألزاه افزاألش بيخاظر هانرغوب،

 و آالألهدى نواد اهتصار و كردى  تطوم دشتخوش را اضتراق فرآألهد صدى، نوتور اضتراق  نطفعى بى ورودآل يواآل خرألاه

 خانغى در را پاالألصلاييا ربهزهدا بهزألهياآل  دومت كى دورياآل در ( 67: 1391)برخوردارألوه، نألديهد افزاألش را شنآل

 از برخآل بهزألهياآل  كى داد هصاه و صد اهدان راشتا ينأله در پسويصآل  كرد، غرطى

 صدى نكمف هفت وزارت ،1396 پاك يواآل قاهوه 18 نادى تضوألب با اشت. هبودى  اشتاهدارديا با نظابق پاالألصلاييا 

 ... و لاز هفت، بهزأله، خنمى از كصور  تومألدآل شوخت قاهوه، األه صده از الزن االخرا پس  شام شى تا ضداكثر اشت

 شوخت تومألد از اشت نكمف هألز زألشت  نطألط از ضفاعت شازناه كهد. غرطى نضوب نمآل  اشتاهدارد نظابق را

 كهد. خمولألرآل غألراشتاهدارد

 آلودگی نبشی از صنبیغ نفتی و گبزی

  بى وألسى و يوا خاك، آب، آمودلآل خنمى از اآللشتردى  اهواع  لاز، و هفت ضهغت در زألشت نطألظآل آمودلآل ياآل

 بر لاز و هفت پروسى ياآل نخرب اثرات نآل لألرد. بر در  را ضوتآل آمودلآل ألغهآل زألشت نطألظآل بزى ياآل خدألد هشم

 آب ياآل نآل كهد. آمودى را درألا و زنأله  ضداقم و صود نآل آغاز اكتصاف فغامألت ياآل صروع از زألشت  نطألط

 ضدنات نآل تواهد هألز لاز و هفت ضنم وهقم  نآل كهد. آمودى را يوا لازيا، شوزاهده با و كهد نآل  هاشامن را زألرزنألهآل

 و هفت از نقادألرآل تضادف يا و فرشودى  مومى ياآل از لاز و هفت هصت كهد. وارد نطألط زألشت بى  خبراه هاپذألرآل

 و آب تغألألر و اشألدآل ياآل بارآه تومألد  يوا، آمودلآل بى هألز لاز و هفت نضرف نآل كهد. يوا ألا زنأله  آب، وارد را لاز

زألشت  آمودلألياآل از خمولألرآل تكمألف  ،1366 نضوب هفت قاهوه 7 نادى نظابق (24: 1397نآل اهداند)صألروآل، يوا

 در كى اشت نكمف هفت نادى: وزارت  األه نظابق صد. هيادى هفت وزارت غيدى بر يوا آمودلآل  خنمى از نطألظآل

 از ضفاعت و هفتآل ذخاألر از ضألاهت براآل  كانم نراقبت و هعارت ضطألص انى رألزآلبره طنه هفتآل،  غنمألات خرألاه
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 ينايهلآل با را خاك( آب، )يوا،  زألشت نطألط آمودلآل از خمولألرآل و تاشألشات و ظبألغآل  ثروت و نهابع

 قداهف دمألم بى هفت وزارت تكمألف  و تغيد األه كى لفت نآل تواه ألقأله بى انا  آورد؛ بى غنم ذألربط ياآل شازنآه

 ندمس تضوألب بى 1390 شام  در هفت اضالش قاهوه األهكى وخود با باصد. نوثر و كارآند  هنآل تواهد اخرا طناهت

 نهابع بر هعارت غامآل يألأت  ألك و صد اضالش 4 نادى قامب در فوق امذكر قاهوه 7 نادى  و رشألد اشالنآل صوراآل

 اشالنآل صوراآل ندمس  و نغعن ريبرآل نقان بى و ألىتي شاالهى اآل لزارش يألأت األه  باألد كى صد پألش بألهآل هفتآل

 فقداه با ين باز نآل رشد هعر بى  انا (4 نادى 2 )بهد كهد ارزألابآل را رايبردآل شألاشت ياآل  ( و4نادى  4 )بهد بديد

 هعارت با تا كهد نكمف  را هفت وزارت نآل تواهد نهاشب اخراآل طناهت ألك وخود يشتألن مذا نواخى اخرا طناهت

بردارد)ضاخآل وهد و  نوثرآل لان لاز و هفت ضهغت ضوزى خرائن از وطغآل پألصلألرآل خيت در هفتآل، ياآل پروسى بر

  (.69: 1397ينكاراه،

 گونه شنبسی مسئولیت کیفری اشخبص حقوقی حقوق ػمومی در حوزه محیط زیست

: 1392دادى اهد)هوربيا،نشئومألت اصخاص ضقوقآل و هعرألات نرتبط با آه را نورد تاألألد قرار ضقوقداهاه  غنونانروزى 

ظرش بطث نشئومألت كألفرآل اصخاص ضقوقآل در األهدا بألصتر بى األه دمألم اشت كى بشألارآل از خرائن نين غمألى  .(260

 آل بزرليايا، ضهاألع و صركتألغهآل كارخاهدات، كارلاى ضقوق غنونآل توشط اصخاص ضقوقآل ،نطألط زألشت

باصد. غنونا  رآل نشئوم األه غنم بودى اشت، دصوار نآلألابد، نغنوال تصخألص كشآل كى از مطاظ كألفارتكاب نآل

يا و صود. نغنوال در صركتترأله فرد بى غمت اضمآل آمودلآل بى غهواه غانم نشتقألن، نشئوم صهاختى نآلهزدألك

صود. در األه ضورت ألك نانور نخضوضآل بى شنت نانور خمولألرآل از آمودلآل نهضوب نآل ،نوششات بزرل

صود كى نقان نافوق وآل بى لردد. نغذامك با توخى بى نايألت خرن، غامبا خواشتى نآلألز نآلنشئومألت كألفرآل نتوخى او ه

قطاألآل در األراه ضاكآل از آه اشت كى  روألى خضوص رئألس صركت، الاقم توان با او داراآل نشئومألت كألفرآل باصد.

ياألآل كى در نورد دازاتباصهد. مألكه نيا و كارخاهدات بى غهواه اصخاص ضقوقآل داراآل نشئومألت كألفرآل نآلصركت

 صود.بى خزاآل هقدآل و تغظألمآل دائن ألا نوقت آهيا نطدود نآل رود، غندتاًآهاه بى كار نآل

تواهد هعان ضقوقآل را نمزن بى قبوم پذألرش نشئومألت كألفرآل اصخاص ضقوقآل از ألكشو داراآل فواألدآل اشت كى نآل

ش ننكه اشت األداد صود كى ظرش و بررشآل األه ياألآل در اثر األه پذألرنشئومألت كألفرآل كهد و از شوآل دأللر زامش

يا اينألت فراواهآل دارد، زراكى ضرف پذألرش ألك هياد ضقوقآل كافآل هألشت و بررشآل ابغاد األه پذألرش و پألدا زامش

ياآل اضمآل ضقوق خزا اشت. كرده رايكارياألآل براآل ضم نصكالت اضتنامآل و األداد شازوكارياآل نهاشب از دغدغى

ياآل پذألرش، هقدياألآل هألشت كى كراراً ضقوقداهاه از ابتدا هشبت بى األه نوطوع ابراز مشلفتهآل اشت نهعور از زا

اهد؛ بى غهواه نثام نصكالتآل ناههد  اهد؛ زراكى األه هقديا بى تفضألم بررشآل صدى و بى هطوآل پاشخ دادى صدى داصتى

األه األرادات بألصتر خهبى  كى ؛«يا هقض اضم صخضآل بوده ندازات»ألا « فقداه ارادى قابم اهتشاب بى صخص ضقوقآل»

لألرد بألصتر آه دشتى از ياألآل كى در األه رشامى نورد بطث قرار نآلتئورآل و هعرآل دارد. األه درضامآل اشت كى زامش

صود. در واقع نا با األه روألكرد بى شهدش نشئومألت كألفرآل صخص ضقوقآل نصكالتآل اشت كى در غنم األداد نآل

كهد و در ضورتآل كى ألرش نشئومألت كألفرآل صخص ضقوقآل نمزن و توخألى نآلپردازألن كى زى نواردآل نا را در پذنآل

 لردد. قبوم و اخرا لردد با زى نواهع و األراداتآل روبرو نآل

 در هياألت باألد غهواه كرد دو هعرألى در رابظى با نشئومألت كألفرآل اصخاص ضقوقآل ارائى صدى اشت:



 ;:9... هحیطی زیست جرائن

 نوافقاه پذألرش نشئومألت كألفرآل اصخضاص ضقوقآل -امف

 مفاه پذألرش نشئومألت كألفرآل اصخضا ضقوقآلنخا -ب 

 نوافقأله نشئومألت كألفرآل اصخاص ضقوقآل در راشتاآل تاألألد دألدلاى خود نوارد ذألم را بألاه نآل كههد:

يا غهواه نآل كههد كى با توخى بى ارادى لرويآل كى در نورد اصخاص ضقوقآل وخود دارد، األه اصخاص در قضد  آه -1 

بيت دارهد؛ بدأله نغهآل كى وقتآل كى ألك صخص ضقوقآل تضنألن بى اهدان كارآل نآل و ارادى هألز با اصخاص ضقألقآل نصا

لألرد كى داراآل وضف كألفرآل اشت، در ضقألقت قضد و هألت ندرناهى و ارادى نهطرف خود را هصاه نآل ديد، مذا وآل 

 (.504 : 1373 داراآل غهضر نغهوآل  خوايد بود)ضفار،

ش و تربألت صخص ضقوقآل و هألز نهع فغامألت و تغظألمآل صخص ياألآل ناههد خزاآل هقدآل در اضالاغنام ندازات -2

 باصد. ضقوقآل در ارغاب دأللراه و پألصلألرآل غنونآل األه قبألم خرائن بآل تأثألر هنآل

اشت، اهقادآل  بوده خرن و ندازاتصود ندازات اصخاص ضقوقآل در تطاد با اضم صخضآل يهلانآل كى غهواه نآل -3

-اصخاص ضقوقآل هألز انكاه پذألر اشت. قاهوه خزاآل فراهشى نشئومألت با خهبى كمآل نآل باصد، زألرا ندازات كرده

كألفرآل اصخاص ضقوقآل را هپذألرفتى اشت و در ضورت ارتكاب خرن از هاضألى نشئومأله صخص ضقوقآل، خود ندألراه 

 (.5 :1367 و نشئواله را از تغقألب نآل كهد)خزاهآل،

 نخامفأله هألز در نقابم اشتهاد بى األه ادمى نآل كههد كى: 

نون ندازات ياآل نوخود در قواهأله نربوط نآل صوهد بى اصخاص ضقألقآل، مذا كاربردآل هشبت بى صخص غ -1

 (. 137:  1369 آبادآل، ضقوقآل هدارهد)غمآل

براآل اضراز ندرنألت بزيكار تهيا فقط وخود ألك فغم ألا ترك فغم كى قاهوه آه را خرن نآل داهد كافآل هألشت و  -2

ألغهآل ندرن از مطاظ رواهآل قضد و غند داصتى باصد و ألا األهكى غألر ؛ زن اشتغالوى بر آه وخود غهضر نغهوآل هألز ال

غندآل اهدان دادى باصد كى نشتوخب نشئومألت كألفرآل باصد. وخود غهضر رواهآل براآل وقوع غنون خرائن امزانآل 

اشت. نصخص اشت كى وخود األه غهضر بى ارادى نشتقألن صخص بشتلآل دارد كى فقط اهشاه داراآل األه وألسلآل 

كألفرآل را بر تطنم كههد و اصخاص ضقوقآل زوه تواهاألآل زهأله تواههد بار نشئومألتت؛ مذا تهيا اصخاص ضقألقآل نآلاش

 (.22 :1367 زألزآل را هدارهد)خزاهآل،

 كهد)راشتأله،يا ضدنى وارد نآلتاألألد نشئومألت خزاألآل هشبت بى اصخاص ضقوقآل بى اضم صخضآل بوده ندازات -3

ر افرادآل كى داخم ألك واضد ضقوقآل يشتهد نرتكب بزيآل صوهد، يناه غدى باألد (. بدأله توطألص كى ال323 : 1382

تطت تغقألب قرار لألرهد هى اختناع فرطآل آهيا. در ضورتآل كى الر ألك صخضألت ضقوقآل نورد ندازات قرار لألرد، 

 لألرهد.كمألى افرادآل كى در آه صركت ألا نؤششى بى ير هطوآل صركت دارهد نورد ندازات قرار نآل

 اػمبل مسئولیت کیفری نسبت به اشخبص حقوقی حقوق ػمومی در جرائم زیست محیطی چبلش هبی

 نشتقم هطو  بى را ضقوقآل اصخاص كألفرآل نشئومألت ،1392اشالنآل   ندازات قاهوه 143 نادى در األراهآل لذار قاهوه

 خرائن  ورددرن را نختمفآل اخراياآل طناهت قاهوه، يناه 20 نادى  در و صهاختى رشنألت بى ضقألقآل اصخاص از

 نقان در  را غألردومتآل غنونآل و دومتآل ضقوقآل اصخاص نادى، األه  تبضرى در انا اشت؛ كردى پألصبألهآل ضقوقآل اصخاص

  اشت. كردى نشتثهآل 20  نادى اخراياآل طناهت صنوم از ضاكنألت اغنام



 0411، شواره سوم، تابستاى یازدهنای، سال  یسی هنطقهر پژوهشی جغرافیا و برناهه –فصلناهه علوی  790

 نهافع و ودش كشب خيت در  غنال و اشت زألشت نطألظآل آمودى كههدى و نخرب نينترأله دومت كى آهدا از انا

برخشتى  بى غهواه را  دومت تا اشت طرورآل نآل كهد، هقض را شامن زألشت نطألط  از برخوردارآل ضق اقتضادآل،

 ضقوقآل صخص كى  صدى لفتى ألاد صدى قاهوه 20 نادى در طنها بداهألن. كألفرآل  نشئومألت داراآل ضقوقآل صخص ترأله

 نصايدى انا صود؛ نآل  نطكون ذكرصدى كى اخراياألآل طناهت بى آه زألاهبار  هتاألح و خرن صدت بى توخى با بزيكار

 زألشت نطألظآل خرائن  در دومت بى هشبت ندازات اغنام از غنال لذار قاهوه  نادى، األه تبضرى وطع با كى صود نآل

 زألر با انروزى  اشت.  كردى زصن پوصآل دارد، غألرقابم خبراهآل زألاهبار هتاألح و اشت  خوردار بر باالألآل صدت از ين كى

 نصروغألت غانم تهيا  بى غهواه نمت آراآل صده صهاختى رشنألت بى و دومت يا  نصروغألت زألر شاخت رفته مشوا

 ندهآل، خهبى ياآل  بى نشئومألت يا األه يشتهد و خود غألرنشتقألن و نشتفألن  اغنام نشئوم هاخواى، خواى دومت يا،

 (.59:  1398اشت)نوشآل زادى،  ألافتى توشغى ين ادارآل و شألاشآل كألفرآل،

 بيضورت آه از و نضادألقآل صدى تغرألف ضاكنألتآل انور ،1386 نضوب كصورآل  خدنات ندألرألت قاهوه 8 نادى رد

 و ظبألغآل نهابع از ضفاعت  و زألشت نطألط ضفظ 8 نادى ط بهد در ضاكنألتآل اغنام  نوارد از اشت.  صدى ذكر تنثألمآل

تضدآل  انور از هى و اشت  ضاكنألتآل انور از هى زألشت نطألط تخرألب و كرده آمودى  بهابراأله فريهلآل اشت؛ نألراث

 بى تبدألم خود األهكى  هى كهد نقابمى نخرباه با كى دارد وعألفى دارد اختألار در  را قيرألى قوى كى دومت بمكى لرآل

 صود. زألشت نطألظآل نخرب و آالألهدى نينترأله

 از ألكآل  يوا آمودلآل كى صود اعيار األهظور و صود نرتكب را يوا آمودلآل نثم زألشت نطألظآل خرن ألك دومت زهاهسى

 األه اشت، غنونآل  نهافع راشتاآل در كارخاهى آه در كارلر يزار زهدأله  اصتغام انا بودى كارخاهى فغامألت ياآل نطرات

 با كى آه غألر  و اقتضادآل فغامألت ياآل كمألى األراه، اشاشآل قاهوه 50 اضم  نوخب بى زألرا اشت، نردود اشتدالم

 نشمن اضوم از نشاوات  اضم اشت. ننهوع كهد پألدا نالزنى آه غألرقابم خبراه  تخرألب با ألا زألشت نطألط آمودلآل

 كى اصخاضآل وطغألت  تفاوت دمألم بى ألا اشاشآل ارزش ياآل ضفظ بياهى بى آه  از هنآل تواه و اشت اشاشآل قاهوه

  كرد. زصن پوصآل  نآل لألرهد، قرار قاهوه نوطوع

 و  فغامألت يا نورد در را وآل نشئومألت غدن هألشت ادرق دومت  كمآل ضاكنألت زألشت نطألظآل، خرائن در بآل تردألد

 غألردومتآل  كارخاهى ألك آمودلآل كى كرد توخألى نآل تواه زظور  كهد. توخألى هألشتهد، ضاكنألت اغنام واقغاً اغنامآل كى

 كارخاهى  األه كألفرآل نشئومألت صود، نآل زألشتآل نطألط آمودلآل ياآل  نوخب كم در و يوا ألا آب آمودلآل نوخب كى

 باغث  صود، نآل نوخب را صير يواآل ألا آب آمودلآل كى دومتآل  كارخاهى ألك وخود ومآل براهلألزد، را هآ ندألراه

و  نشمن  اضوم از كألفرآل، غدامت دشتلاى و قاهوه برابر در ينلاه  نشاوات اضم الر هصود؟ دومت كألفرآل نشئومألت

  توخألى براآل نغنوال كى نصخضآل دمألم هألشت؟ اضم رغاألت  غدن بارز هنوهى ياآل از نوارد األه آألا اشت الزن

  اشت، كرده ندازات اهطضارآل ضق داراآل دومت كى اشت  األه صود نآل ذكر ندازات و تغقألب از دومت اشتثهاكرده

 دومتآل صوراآل الر نثام زراكى هألشت اشتوارآل توخألى األه  نآل رشد هعر بى كهد؟ ندازات را خود اشت ننكه زظور

 غألرقاهوهآل را قاهوه ألا بخش هانى ألا دشتورغنم يشتهد،  دومت ياآل ارلآه از كى اشاشآل قاهوه از پاشدارآل صوراآل ألا 

 نآل كهد، األداد دومت براآل نطدودألت ياألآل كى تضنألنات  األه آألا نآل كهد، اغالن اشاشآل قاهوه با نغاألر و نخامف  ألا

 دومت كى تدالماش األه كهد. نطدود را خود كى اشت  دومت خضاألص از واقع در هألشت؟ كرده ندازات را خود 

 بى كألفرآل اخراآل طناهت زألرا اشت، نردود كهد  ندازات را خود تواهد هنآل و اشت كرده ندازات قدرت  داراآل



 1;9... هحیطی زیست جرائن

  ندازات يدف بمكى هنآل كهد، األداد خاضآل ضق  ندازات، ضق دارهدلاه براآل خود خودآل بى آهشم، نارك  لفتى

  ضوز يياآل در ندرألى قوى كى آهدا از (.48: 1388ميآل،اشت)فرج ا خانغى از دفاع ألا ندرن اضالش ألا غبرت آنوزآل

 كرده ندازات اهطضارآل ضق داراآل دومت كى هعر األه رد در نآل تواه دارد، هقش آمودلآل لشترش و األداد بى نربوط

 آمودلآل بى نربوط ضوزى ياآل در كى اشت قوياآل  آه زألشت نطألظآل خرائن در دومت از نهعور كى لفت اشت

 ألا و نثبت هقش نآل تواهد زألشت نطألظآل خرائن  نختمف ضوزى ياآل در كى اشت ندرألى قوى ألها و اشت  تاثألرلذار

 در األه و اشت قطائألى قوى تابع نآل ديد قرار  تغقألب تطت را دومت كى دادلايآل رو األه از كهد. بازآل  نهفآل هقش

 بود خوايد لذار قاهوه خود ين باصد انور  بر ضاكن قوى ألك الر زألرا اشت، قوا تفكألك اضم بارز آثار  از ألكآل واقع

  اشت. قوا تفكألك اضم خالف األه و ندازات كههدى  ين و ندرآل ين

باألد بى األه هكتى توخى كهألن  ضام در رابظى با خرائن ارتكابآل دومت يا غمألى نطألط زألشت الر بغد بأله امنممآل پألدا كهد،

دومت دأللر بر طد نطألط زألشت را بى اثبات كى اوم نآل باألشت دومتآل كى از األه وطع صكاألت دارد، غنم ارتكابآل 

غنم بر طد وعألفى در خانغى  از خنمى: بغد از آه كصورآل كى نتطرر صدى باألد  نوارد دأللرآل را هألز نغأله كهد .برشاهد

 (.46: 1379آل،نوشوو ورود طرر) غمألتبظى رااثبات  بأله امنمم،

ابآل غمألى نطألط زألشت الر توشط هناألهدى الر زى هطوى رشألدلآل بى األه نوطوع بدأله ضورت اشت كى غنم ارتك

مذا ينألهى كى صخص ألا شازناه با دومت در  صود. ألك دومت باصد بازين آه غنم بى دومت نتبوع اشتهاد دادى نآل

ارل زهاهسى صخص ضقألقآل نرتكب  ارتباط باصد فارغ از خاأللاى آه تغألألرآل در اضم نشئومألت دومت األداد هنآل كهد.

تالش ياآل  و زهاهسى صود كى در نقابمى با آه لان بردارد؛ هياألاتا بى دومت پألصهياد نآلاغنام طد نطألط زألشت صود 

دومت هانوفق باصد و شخص ضقألقآل بى نطألط زألشت كصورآل دأللر خشارت وارد كهد، دومت نتبوع صخص باألد در 

 .(51-47: 1379آل،نوشو)ندازات او ايتنان ورزد

 دههنو ربا داد، دشتهاا رتخشا ءنهصا متدو بى را هعر ردنو نمغ اهبتو لرا ضتآلدر ادانى باألد توخى داصت كى 

 21 ضما منثا اهغهو بى باصد. ىصد هقض منممآلا بأله تغيد ألك كى دارد ألها بى زهألا زبا ،متدو آه دوش بر نشئومألت

 ،متيادو بر ـ منممابأله قضقو غرفآل ىقاغد ألك از شتا ألهآلوتد وزنرا كى ـ بصر ألشتز نطألط  رىبادر شتكيمنا بألاهألى

 نهداا هصاوقمنر و رتهعا ودىنطد در كى مألت ياألآلفغا ،هناألهد ضاضم هظنألهاا باألد هياآ ألهكىا بر نبهآل را نشئومألتآل

 دد.هنآللر  أللرد آلياركصو ألشتز نطألط بى ىغند  تآلرخشا شبب د،نآللألر

كاراألآل خود را  و شخت، ده قواهأله شفتهنو رنقر با آل هان برد كىلشترداد منممآلا بأله اهألود بى ظور نثام نآل تواه از

 و  صصخاا هتألدى در هد.دلر ضاطر اهألود برابر در ههدانآلتو متيادو تهيا م،نثا اهغهو بى بألش از پألش نآل كايهد.

 بى دخو  وآلغاد قانىا اآلبر باألد ،يشتهد ألشتآلز نطألط غداقو ترقنصتا هندرألا لفت اهنآلتو ،كى متآلدو غألر آلناهيازشا

 هألشتهد  ناألم غامباً دآلقتضاا ألا شألاشآل الألمد بهابر متيادو رتضو ير در .وهدص نتوشم خوألش خمآلدا نت ياآلضكو

 كى غشونصر  نهافع بى كى كهد تثباا باألد متدو ألك ،ألها بر وهفزا .لألرهد ىغيد بى را وآلغاد لوهى ألها آلتضد كى

 نطألط رتخشا هندآ وارد نيهلا بى مضا ير در شت.ا ىصد وارد تآلرخشا شتا منمما بأله قضقو راتنقر بر نبتهآل

 را  رتخشا ءنهصا ركصو تغقألب ضق داًنهفر متآلدو يألر ،خياهآل هنصتركا و كنصتر نهابع بى ألشتآلز

 .(66-51: 1379آل،نوشو)اردهد
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 نتیجه گیری و دستبورد ػلمی پژوهشی

األه نوطوع باألد لفت كى از نهدرخات نادى  راخع بى 1392دربارى روألكرد هعرآل قاهوه ندازات اشالنآل نضوب 

آل قاهوهآل صخص ضقوقآل در ضورتآل داراآل نشئومألت كألفرآل اشت كى هناألهدى»... دارد: األه قاهوه كى بألاه نآل 143

نشئومألتآل خز اصتقاقآل كى نصتق از نشئومألت ...«. صود  صخص ضقوقآل )بى هان( ألا )در راشتاآل نهافع آه( نرتكب خرنآل

-آل هناألهدلاه صخص ضقوقآل بى آه نآلدرناهىفردآل اشت و هألز نشئومألت هناألهدلآل كى نصتنم بر اهتشاب رفتار ن

هألشت. پس نظابق األه نادى، صخص ضقوقآل قابم شرزهش هخوايهد بود و نشئومألت هخوايد  اشتخراج قابمباصد، 

ألافت نلر آهكى اضراز صود فردآل در دروه األه صخص و بى هناألهدلآل از آه نرتكب خرنآل با تنان غهاضر آه صدى 

يهوز در تأألألد نايألت نشتقم  لذار قاهوهشازناهآل در األه نقررى هصاه از آه دارد كى اشت. غدن ايتنان بى نشئومألت 

ألهدلاهصاه زهداه نضنن هألشت و هنااصخاص ضقوقآل و اهغكاس قابمألت شرزهش اخالقآل آهاه وراآل نشئومألت فردآل 

 انرآل خالف اضم هى اضمآل نشتقم پذألرفتى اشت. غهواه بىنشئومألت كألفرآل اصخاص ضقوقآل را 

صدى و هشبت بى اصخاص  بألهآل ألشپان ضقوقآل نا هشبت اصخاص ضقوقآل، ضقوق غنونآل صراألظآل نتفاوت در هع

صدى و  بألهآل ألشپكههد نغافألتآل ضقوقآل دومتآل و هألز اصخاص غنونآل غألردومتآل در نواردآل كى اغنام ضاكنألت نآل

اينألت دارد األه اشت كى  آهسىداهد انا  آلن نشتثها 20ضراضتاً زهأله اصخاضآل را از صنوم ندازات نادى  لذار قاهوه

 -2اصخاص ضقوقآل دومتآل و ألا غنونآل غألردومتآل  در نورد -1األه اشتثها را نقألد بى دو انر هنودى اشت.  لذار قاهوه

-كههد. در ضورت تطقق زهأله صراألظآل اشت كى زهأله اصخاضآل از ندازات نغافدر نواردآل كى اغنام ضاكنألت نآل

ديهد از هألز اصخاص غنونآل غألردومتآل در نواردآل كى اغنام تضدآل اهدان نآل اهد بهابراأله اصخاص ضقوقآل دومتآل و

 لردد.برخوردار نآل 20اظالق ضدر نادى  بر اشاسيا باصهد و در نورد آهنغافألت األه تبضرى برخوردار هنآل

ن را در خرائ انا يناهظور كى در نته نقامى اصارى صد در برخآل نوارد نآل تواه  اصخاص ضقوقآل ضقوق غنونآل

يا  با اشتهاد بى األهكى غنمصاه اغنام ضاكنألت ألا تضدآل لرآل  زألشت نطألظآل داراآل نشئومألت كألفرآل داهشت و آه

 ألك دومت اشت هنآل تواههد از زألر بار نشئومألت صاهى خامآل كههد. در توخألى األه نوطوع باألد اصارى كرد كى زهاهسى

 فغامألت نطرات از ألكآل  يوا آمودلآل كى صود اراعي األهظور و صود نرتكب را يوا آمودلآل نثم نطألظآل زألشت خرن

 األه اشت، غنونآل  نهافع راشتاآل در كارخاهى آه در كارلر يزار زهدأله  اصتغام انا و انرآل غادآل بودى كارخاهى ياآل

 با كى آه غألر  و اقتضادآل ياآل فغامألت كمألى األراه، اشاشآل قاهوه 50 اضم  نوخب بى زألرا اشت، نردود اشتدالم

 نشمن اضوم از نشاوات  اضم. اشت ننهوع كهد پألدا نالزنى آه خبراه غألرقابم  تخرألب با ألا زألشت نطألط آمودلآل

 كى اصخاضآل وطغألت  تفاوت دمألم بى ألا اشاشآل ياآل ارزش ضفظ بياهى بى آه  از تواه هنآل و اشت اشاشآل قاهوه

 . كرد پوصآل زصن  لألرهد، نآل قرار قاهوه نوطوع

 و  يا فغامألت نورد در را وآل نشئومألت غدن هألشت قادر دومت  كمآل ضاكنألت نطألظآل، زألشت خرائن در تردألد بآل

 غألردومتآل  كارخاهى ألك آمودلآل كى كرد توخألى تواه نآل زظور.  كهد توخألى هألشتهد، ضاكنألت اغنام واقغاً كى اغنامآل



 7;9... هحیطی زیست جرائن

 كارخاهى  هاأل كألفرآل نشئومألت صود، نآل زألشتآل نطألط ياآل آمودلآل  نوخب كم در و يوا ألا آب آمودلآل نوخب كى

 صير يواآل ألا آب زهدأله برابر باغث آمودلآل كى دومتآل يا و ضهاألع كارخاهى ألك وخود ومآل براهلألزد، را آه ندألراه

 از كألفرآل، غدامت دشتلاى و قاهوه برابر در ينلاه  نشاوات اضم الر هصود؟ دومت كألفرآل نشئومألت باغث  صود، نآل

 براآل نغنوال كى نصخضآل دمألم هألشت؟ اضم رغاألت  غدن بارز ياآل هىهنو از نوارد األه آألا اشت الزن و نشمن  اضوم

 كرده ندازات اهطضارآل ضق داراآل دومت كى اشت  األه صود نآل ذكر ندازات و تغقألب از دومت اشتثهاكرده  توخألى

 صوراآل الر نثام زراكى هألشت اشتوارآل توخألى األه  رشد نآل هعر بى كهد؟ ندازات را خود اشت ننكه زظور  اشت،

 را قاهوه ألا هانى بخش ألا دشتورغنم يشتهد،  دومت ياآل ارلآه از كى اشاشآل قاهوه از پاشدارآل صوراآل ألا  ومتآلد

 دومت براآل ياألآل نطدودألت كى تضنألنات  األه آألا كهد، نآل اغالن اشاشآل قاهوه با نغاألر و نخامف  ألا غألرقاهوهآل

 األه. كهد نطدود را خود كى اشت  دومت خضاألص از واقع در هألشت؟ كرده ندازات را خود  كهد، نآل األداد

 طناهت زألرا اشت، نردود كهد  ندازات را خود تواهد هنآل و اشت كرده ندازات قدرت  داراآل دومت كى اشتدالم

 بمكى هنآل كهد، األداد خاضآل ضق  ندازات، ضق دارهدلاه براآل خود خودآل بى آهشم، نارك  لفتى بى كألفرآل اخراآل

 اشت. خانغى از دفاع ألا ندرن اضالش ألا غبرت آنوزآل  ندازات يدف

 نهابع

 تيراه داهصلاى تيراه: هصر ادارآل، ضقوق (،1369غبدامطنألد) ابوامطند،

 ياآل پسويش ندمى ضقوقآل، اصخاص كألفرآل نشئومألت توشغى و پذألرش بى لراألش (،1387وضألد) اصتألاق،

 11 صنارى ضقوقآل،

 ه (، تقرألرات خزاآل غنونآل، داهصلاى تيرا1377آزناألش، غمآل)

نترخن  امنممآل، بأله خهاألات صهاشآل خرن شوآل بى: فرانمآل صهاشآل (، خرن1396ياونه) رومف آمت اشنومرز،

 تيراه، نألزاه ضنألدرطا هألكوكار،

 خودروياآل شوخت كألفآل ارزألابآل  در صاه هقش و شوخت نوتورآل آزنوهياآل (،1391ابوامفطم) برخوردارألوه،

  39 ش فضمهانى فراألهد هو، ،دألزمآل و بهزألهآل

 ذ األراه، صيرشازآل نركزنظامغات تيراه، صيرشازآل، ياآل روش و نباضث ندنوغى (،1371كانبألز) شمظاهآل، بيران

  6 ج اوم،

ضدود نشئومألت كألفرآل و ندازات ظفم در فقى انانألى،  (،1396اضند، ضشألهآل، شألدخواد) بأللآل ضبألب ابادآل،

 90 ، ش17 فضمهانى قطاوت، شام

 شنت راتهتصاا اه،تير اه،ألرا در ألشتز نطألط قضقو (،1371نضظفآل) رآل،هضاا زادى تقآل

 ، بآل تاندمى كاهوه، اضراز يوألت اصخاص ضقوقآل؛ غشكر ،خغفر زادى

(، نشئومألت كألفرآل دومت در قبام خرائن زألشت نطألظآل  1397نألركنامآل، غمألرطا و ينكاراه) انأله، ضاخآل وهد،

  2 ش در األراه، طرورت وزامش يا، فضمهانى غمون نطألظآل،

  6 ش نباهآل فقيآل ضقوق اشالنآل، (، رابظى بموغ با نشئومألت كألفرآل،1389آيق، نرألن؛ نيرپور، ضشأله)ضشألهآل 



 0411، شواره سوم، تابستاى یازدهنای، سال  یسی هنطقهر پژوهشی جغرافیا و برناهه –فصلناهه علوی  794

 ، داهصكدى ضقوق داهصلاى صيألد بيصتآل3(، خزوى خزاآل غنونآل 1367خزاهآل نهوزير)

 تطقألقات و نظامغات نركز هصر فراهشى، و اشالن ضقوق در كألفرآل نشئومألت نباهآل (،1382اصرف) غمآل دمفاهآل،

 31 ش قن، ضقوق، و فقى پسويصكدى شالنآلا

 داهش ضنألدرطا برلرداه بون، خياه صهاشآل خرن شوآل بى فرانمآل نطألظآل زألشت خرائن (،1394واألت) راب

  روهاس هصر هارآل،

(، نقررات كألفرآل بازرلاهآل، داهصكدى غمون ادارآل و ندألرألت بازرلاهآل، بآل تا زاة دون، 1382راشتأله، نهضور)

 1382تيراه، 

 ظى هصرتيراه:  ،ندهآل ضقوق (،1375غمآل) ،صاأللاه

 داهصلاى غالنى ظباظباألآل، پاألاه هانى خرنصهاشآل، دألدلاى از نطألط زألشت و خرن بأله (، رابظى1395فرألبا) صنشآل،

 اشتاد رايهنا نيرداد راخألاه اضمآل خرنصهاشآل، و خزا ضقوق رصتى ارصد كارصهاشآل درخى درألافت خيت

 فت و لاز، تيراه: نألزاه(، ضقوق ه1397غبدامطشأله) صألروآل،

 تيراه (، ضقوق خزاآل غنونآل، هصر لهح داهش،1370پروألز) ضاهغآل،

 (، صخضألت ضقوقآل، تيراه: هصر داها1373ضفار نطند خواد)

 شألزدين زاة اشالنآل، ارصاد و فريهل وزارت اهتصارات ادارآل، ضقوق (،1386نهوزير) نؤتنهآل، ظباظباألآل

 خهاألآل، خمد اوم، بآل خا، ضألدرآل، زاة دون(، ضقوق 1369غمآل آبادآل، غبد امطشأله)

 امتصرألع امدهاألآل االشالنآل، بألروت (،1405غبدامقادر) غودى،

 نشئومألت كألفرآل اصخاص ضقوقآل در ضقوق فراهشى، هصر نألزاه (،1388فرج امميآل، رطا)

 تيراه: نألزاه فراهشى، ضقوق در ضقوقآل اصخاص كألفرآل (، نشئومألت1388رطا) فرج اميآل،

 داهصلاى كالنآل -فمشفآل ياآل پسويش فضمهانى آه، آثار و زألشت نطألط ضقوق فمشفى (،1387هلل)ا غزألز فيألنآل،

 35 شون صنارى قن،

 داهش لهح كتابخاهى تيراه: اهتصارات تدارت، ضقوق (،1379ضشألهقمآل) كاتبآل،

 داهش تيراه: لهح ضقوق، (، ترنألهوموسِآل1396نطندخغفر) مهلرودآل،

 تيراه قوق خزاآل غنونآل، هصر داهصلاى تيراه،(، ض1355غزألزامى) نمك اشناغألمآل،

 تيراه: هصر دادلشتر (، ضقوق ادارآل،1398ابرايألن) نوشآل زادى،

  اهنألز هصر اه:تير ،ألشتز نطألط منمما بأله قضقو (،1379اهلل) فطم شألد آل،نوشو

 داهش لهح ألازدين، زاة تيراه: غنونآل، خزاآل ضقوق زنألهى (،1392رطا) هوربيا،

  3 ش زألشت، نطألط ندمى توشغى، و زألشت نطألط ،(1362نرتطآل) يهرآل،

 قواغد غنونآل نشئومألت ندهآل، تيراه: هصر نألزاه (،1386غمألرطا) ألزداهألاه،
 


