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Abstract
National lands and natural resources are among the public property and 
belong to all citizens, so it is worthwhile to pay more attention to the 
public interest and the enjoyment of all. Crimes against national lands 
and natural resources are an old wound and a pain of erosion that has 
deepened and widened, especially over the last two decades, in a way 
that has found an organized way and formed a network of violations. 
Given the importance of Anfal and the emphasis on Article 45 of the 
Constitution on the protection of public property, we have seen the en-
actment of various laws and regulations to prevent such crimes, but the 
policy of setting multiple laws and enforcing coercive punishments for 
reasons such as improper interaction. Relevant organizations, non-im-
plementation of the cadastral plan, dispersal of laws, tolerance in the 
execution of punishments, lack of information of the State Property and 
Deeds Registration Organization and weakness in expertise and special-
ization in practice have not been successful. In this regard, and based 
on preventive criminological considerations and considering the prob-
lems facing criminal measures, the policy of preventing the occurrence 
of these crimes is the most appropriate criminal policy measure. One 
of the preventive methods is situational prevention, which in addition 
to benefiting from a wide range of preventive techniques, its ultimate 
goal is to work together to increase the safety factor by intervening in 
the pre-criminal situation and controlling criminals. Is. Accordingly, and 
based on practical experiences, the present article criticizes the existing 
methods of preventing crime against national lands and natural resources 
in Iran and by reviewing these methods to identify the most important 
preventive measures effective in reducing these crimes. will pay.
Keywords: Anfal; situational prevention; national resources; 
national lands and natural resources
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چکیده
اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شــهروندان است، 
بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار 
گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشــی اســت که به ویژه 
طی دو دهه اخیر عمیق تر و وســیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و 
شــبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده اســت. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی 
در اصل 45 بر حراســت و پاسداری از اموال عمومی شــاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به 
منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم، لکن سیاســت تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات 
های قهرآمیز به دالیلی همچون تعامل نامناســب سازمان های مربوطه، عدم اجرای طرح کاداستر، 
پراکندگی قوانین، تســاهل و تســامح در اجرای مجازات ها، ضعف اطالعاتی سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این 
راســتا و با تأسی از مالحظات جرم شناسی پیشــگیرانه و با توجه به مشکالتی که فراروی تدابیر 
کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرایم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. 
از جمله شیوه های پیشگیرانه، روش پیشگیری وضعی می باشد که عالوه بر بهره مندی از گستره ی 
وســیع تکنیک های پیشگیرانه، هدف غایی آن تشریک مساعی ارکان مختلف نظام عدالت کیفری 
در جهت افزایش ضریب ایمنی با دخالت در وضعیت پیش جنایی و کنترل عوامل جرم زا اســت. 
بر همین اســاس و با توجه به تجربیات عملی، نوشتار پیش رو به نقد روش های موجود پیشگیری 
وضعی از جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی در ایران پرداخته و با بازنگری در این شیوه ها به 

شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه وضعی موثر در کاهش این جرایم می پردازد.
واژگان کلیدی: انفال، پیشگیری وضعی منابع ملی، اراضی ملی و منابع طبیعی
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درآمد
افزایــش جمعیت و باال رفتن ارزش اقتصادی اراضی ملی و منابع طبیعی از 
یک ســو و گم گشتگی در سیاست های کلی قضایی و شکست اقدامات کیفری در 
جهت حراست و حفاظت از اموال عمومی از سوی دیگر منجر به پدیدار شدن سطح 
وســیعی از جرایم علیه اموال عمومی شامل جنگل ها، مراتع، کوه ها، رودخانه ها و 
غیره گردیده اســت. از نظر حقوقی و با تاســی از فقه امامیه به این نوع از اموال که 

متعلق به عموم بوده و مالک شخصی نداشته باشد »انفال« می گویند.
انفال و منابع طبیعی هر کشور ثروت ملی آن جامعه و میراثی ماندگار برای 
تمامی نســل ها محســوب می گردد. از این رو صیانت و حمایــت از آن به منظور 
بهره مندی نسل حاضر و همچنین واگذاری آن به نسل آینده یک تکلیف و وظیفه 
ملی و شرعی می باشــد که بر عهده عموم مردم و به خصوص دولت ها است. لکن 
در سالیان اخیر منابع طبیعی کشــور مورد مداخالت مخرب انسانی واقع گشته به 
وجهی که امروزه شــاهد تصرفات و تجاوزات عدیده ای در غالب زمین خواری، کوه 
خواری، قطع بی رویه درختان و جنگل ها هســتیم، جهت نمونه با توجه به گزارش 
مرکز تحقیقات استراتژیک طی 60 سال اخیر حدود 400 هزار هکتار از جنگل های 
هیرکانی از بین رفته و نیز ساالنه 2/5 درصد از مساحت جنگل های زاگرس کاهش 
می یابد. )مرکز تحقیقات اســتراتژیک، 1396، 76( یکــی از دالیل عمده ضرورت 
مبارزه علمی و موثر با جرایم علیه انفال شــرایط اکولوژیکی کشور ماست. معیارها 
و خصوصیات اکولوژیکی اساســی ترین اصولی است که باید در شناخت مناسب از 
قابلیت های زیســت محیطی و استفاده صحیح از زمین در نظر گرفته شود. )نیاک 
و همکاران،20011( شــرایط اکولوژی ایران به شــدت تحت تاثیر عوامل سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و فرایندهای طبیعی اســت، سیاست ها و خواسته های زود بازده 
اقتصادی منجر به فرســایش محیطی شــده و اقدامات صــورت گرفته در خصوص 
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیســت وافی به مقصود نبوده اند و سیاست های 

توسعه پایدار اکولوژیک در آن اعمال نشده است.
بررســی های تطبیقی نشان می دهند که جرایم علیه انفال و منابع طبیعی 
با نظام حقوقی و سیاسی کشورها مرتبط است. امروزه تقریباً اکثر کشورها به ارزش
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اراضی ملی پی برده اند و شــاخص های حفاظتــی از آن ها را ارتقا داده اند. در این 
مسیر عالوه بر تعامالت جهانی سیاست های داخلی هم دگرگون و نوعی اختالط و 
در مواردی انتقال مدل های سیاست گذاری هم ایجاد شده است که می توان از آن 
بــه عنوان گفتمان بینابینی یاد کرد. )فرانک و همکاران، 2008،96( از دهه 1960 
و به خصوص پس از انتشــار کتاب »بهار خاموش« نوشــته ی خانم راشل کارسون 
جنبش های اعتراضی جهت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیســت به وجود آمد 
که ثمره ی این فعالیت های انتقادی برگزاری کنفرانس اســتکهلم در سال 1972 و 
کنفرانس ریودوژانیرو در ســال 1992 در زمینه پاسداری از محیط زیست و منابع 
طبیعی است. در سطح داخلی نیز بسیاری از کشورها، سازمان ها و آژانس هایی در 
جهت حفاظت از منابع طبیعی اختصاص دادند برای نمونه کشــور آمریکا با تصویب 
قانون مدیریت و خطی مشــی زمین فدرال اداره مدیریت زمین های عمومی کشور، 
محافظت و نظارت بر بهره برداری درست از آن ها را بر عهده گرفته است و بر اساس 
مصوبه کنگره امریکا دولت این کشــور اقدام به نقشــه برداری از زمین های دولتی 
نمود. )حنیفی و حبیبی،1393، 107( در فرانســه حفاظت و بهره برداری از اراضی 
و امالک غیرخصوصی در اختیار دولت اســت. مجموعه قوانین روســتایی، شهری و 
جنگل ها، ســه مجموعه عظیمی هستند که نظام حقوقی اراضی را تعیین می کنند. 
)گروه پژوهش های حقوق عمومی، 15،1387( در چین نیز از سال 2008 سازمان 
»اس ای پی ای« وظیفه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را بر عهده دارند 

که بر مبنای پیاده سازی استراتژی توسعه پایدار است.
بر این اســاس اولین گام در جهت مقابله با تصرف غیرمجاز انفال و اراضی 
ملی افزایش مســوولیت دولت ها در بهره برداری مناسب از منابع طبیعی همگام با 
منافع عمومی و تعامل مناسب سازمان های مرتبط می باشد. در حوزه سیاست های 
کالن نظام عدالت کیفری نیز حل بحران این نوع از جرایم نیازمند فرایندی راهکار 
محور، نظام مند و عملی اســت. قانونگذار ایران جهت مقابله با این جرایم اقدام به 
تصویب قوانین متعدد با مجازات های ســخت نموده است که نتیجه ای جز تورم و 
تعارض در قوانین و جرم انگاری افراطی نداشته است. از این رو و با توجه به کم اثر 
بودن تدابیر کیفری، اتخاذ سیاست پیشگیری از این جرایم مناسب ترین تدبیر
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سیاســت جنایی است. در بین شیوه های مختلف پیشــگیری از وقوع جرم، روش 
پیشــگیری وضعی به دلیل شناخت و کنترل عوامل جرم و دخالت در وضعیت های 
پیش جنایی می تواند مطلوب ترین شکل مبارزه با جرایم علیه انفال باشد. به عقیده 
کالرک پیشــگیری وضعی از جرم به دنبال کاستن فرصت ها برای گروه های خاص 
از جرایم همراه با افزایش خطرات و مشکالت ارتکاب چنین جرایمی و کاهش سود 

ناشی از آن است.) کالرک، 1995، 91(
پیشــگیری از نوع اخیر، با هدف خنثی ســازی و ممانعت از گذر اندیشــه 
مجرمانه به عمل مجرمانه نقشی ضروری و واقعیتی انکار ناپذیر در کنترل و کاهش 
جرایم علیه انفال بازی می کند. با این مقدمه ســوالی برجســته است و آن این که 
دلیل عدم توفیق سیاســت های پیشــگیری وضعی در ارتباط با جرایم علیه انفال 

چیست؟ و جهت اصالح اقدامات وضعی چه راهکارهایی پیشنهاد می گردد؟
نوشــتار حاضر، به روش تحلیلی-توصیفی با تاملــی در فقه و حقوق کیفری 
و جمع آوری اســناد و فیش برداری به صورت کتابخانه ای با هدف برجســته سازی 
رویکرد پیشگیرانه، در صدد است تا با تبیین چالش های مذکور در زمینه ی پیشگیری 

وضعی، رهیافتی جدید از این نوع پیشگیری در پرتو سیاست جنایی ارائه دهد.

1. وضعیت سنجی و تحلیل ضوابط
روش های متداول در ارتکاب جرایم علیه انفال در ایران و آســیب های آن 
بسیارند و هر روز روش جدیدی به آن ها افزوده می شود که همگی آن ها از طریق 

دور زدن قوانین و برای کسب سود بیشتر صورت می گیرد.
این روش ها عبارتند از تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل اسناد ملکی 
و اسناد هویتی، از طریق نشانه گذاری های خود ساخته و تبانی با سازمان های ذی 
ربط به واســطه پوشــش های قانونی و موافقت نامه های اصولی ، تصاحب و تملک 
اراضی از طریق توســعه غیرقانونی در اراضی حریم رودخانه ها و جاده ها و توسعه 
غیرقانونــی در اراضی هم جوار ، مراتع و تصاحب و تملک اراضی از طریق پوشــش 
های خیرخواهانه و ســودء استفاده از اســناد باطله سال های قبل، سوء استفاده از 
خألهای موجود در ثبت زمین های دولتی در ادارات مربوطه و احداث بنا در زمین ها
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و امــالک بالصاحب و یا دارای صاحب متواری و وثیقه قرار دادن امالک با اســناد 
جعلی در بانک ها یا مراجع قضایی جهت دســت یابی به مقاصد و ســوء استفاده از 

کپی های ثبتی و تصرف عدوانی و انتقال مال غیر و تغییر کاربری اراضی.
تجاوز به انفال می تواند هر صدمه ای باشــد که به اکوسیســتم ها )عناصر 
حیاتــی و غیرحیاتی و تعامل آن ها در طبیعت( در زمــان حال و آینده به صورت 
یالفعل یا بالقوه اختالل وارد آورد. صرف نظر از اینکه در قانون آمده یا نیامده باشد. 

)White and Pink-2016-4(
بنابراین طیف وســیعی از رفتارها تحت پوشــش این مفهوم قرار می گیرند 
که وفق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تا زمانی که جرم انگاری نشوند مورد 

حمایت حقوق کیفری قرار نمی گیرند.
همچنین گرایش های مختلف عقیدتی ، سیاسی و فلسفی با توجه به جایگاه 
انسان در طبیعت )انسان محور ، زیست محور ، بوم محور و حقوق بشر محور( و یا با 
ماهیــت علمی-حقوقی از منظر خود به تعریف جرایم تجاوز کارانه علیه اراضی ملی و 
ریشه های آن پرداخته اند. این نسبیت موجب بروز جنبش هایی ملهم از نهضت های 
فکری و حتی مدل سازی برای تأثیر بیشتر نظام عدالت کیفری شده است که البته در 
اجرا نیز این مدل های نظری دچار تغییراتی شده اند. )دلماس مارتی 341-1393(

آنچه مسلم است اینکه در زمینه مبارزه با جرایم ارتکابی علیه انفال و اراضی 
ملی تفکر غالب بر قابلیت های نظام رســمی عدالت کیفری تمرکز دارد چون ارکان 
هیأت حاکمه به لحاظ برخورداری از اقتدار ، قادر به حراســت از این قســم از اموال 
عمومــی فرض می شــوند ولی اخیراً توزیع وظیفه کنترل ایــن جرایم به عنوان ایده 
جدید دنبال می شــود. )گارلند 1391-760( واضح است که در اینجا سخن از علت 
شناســی ارتکاب جرایم نیست بلکه با نیم نگاهی به آن ، تمرکز اصلی بر روی تدابیر 

مبارزه با بزهکاری )پیشگیری، کنترل و جبران خسارت وارده( قرار دارد.
در این شرایط پرسشــی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه 
می توان با این مسایل که نشان دهنده تجاوز آشکار به حق حیات انسان ها است 

مقابله کرد و قانون گذار ایران چه قوانینی را در این باره وضع کرده است.
در حال حاضر از مهمترین قوانینی که در راستای حفاظت از انفال و منابع
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طبیعی مورد استناد قرار می گیرند می توان به قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
و 1392 )مــاده 690( و قانون حفظ کاربری اراضــی زراعی و باغ ها مصوب 1374 
و اصالحــات بعدی و قانون حفاظت از خاک مصــوب 1398 و قانون توزیع عادالنه 
آب مصــوب 1361 و اصالحات بعدی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع مصوب 1346 با اصالحات بعدی و قانون حفاظت و بهســازی محیط زیســت 
مصــوب 1353 با اصالحات بعدی و قانون زمین شــهری مصوب 1366 با اصالحات 
بعدی اشــاره نمود. اما مستند واگذاری و بهره برداری از اراضی ملی و دولتی در بعد 
از انقالب اسالمی عالوه بر الیحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسالمی مصوب 
1359 شورای انقالب و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل راجع به ضوابط و شرایط 
واگذاری و بهره برداری اراضی ملی و دولتی ، ماده 34 اصالحی قانون حفاظت و بهره 
بــرداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1373، قانون مرجع تشــخیص اراضی موات و 
ابطال اسناد آن مصوب 1365، قانون زمین شهری 1366 و تبصره 54 قانون بودجه 
ســال های 1373، 1374 و 1375، ماده 84 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای 
دولــت مصوب 1373 بوده و در نهایت آخرین اراده قانون گذار در خصوص واگذاری 
اراضی ملی و دولتی در »دســتورالعمل اصالحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و 
دولتی برای طرح های کشــاورزی و غیر کشاوزی« تبلور یافته است. واگذاری های 
فوق به دو صورت منتهی به ارتکاب جرم گردیده اســت: یا بدین شــکل که اساســاً 
واگذاری های صورت گرفته خالف قوانین و موازین پیش بینی شــده باشــد یعنی 
شرایط الزم در خصوص طرح پیشنهادی و موافقت کمیسیون های مربوطه با اهداف 
قانون رعایت نگردیده است. یا بدین نحو که واگذاری های اولیه صورت گرفته صحیح 
و منطبق با قانون انجام گرفته باشــد لیکن در ادامه اشــخاص پس از انتقال قطعی 
امالک به ایشــان از این واگذاری ها سوء استفاده نموده و به راحتی با عدول از طرح 
اولیه که معموالً طرح های کشــاورزی و تولیدی می باشد با تغییر کاربری زمین به 
مسکونی و تجاری و یا قطعه بندی اراضی مذکور اقدام به فروش آن ها به افراد می نمایند.

انتقادهــای فراوانی که به این نوع واگذاری هــا صورت گرفت و آثار زیان 
باری که واگذاری های مذکور از نظر سهولت ارتکاب جرایم علیه انفال به بارآورده 
قانون گذار را بر آن داشت که با وضع تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری
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بخش کشــاورزی و منابــع طبیعی مصوب 1389 انتقال قطعــی مالکیت دولت در 
واگذاری اراضی ملی و دولتی و حتی موات را ممنوع و بهره برداری را صرفاً از طریق 

اجاره و یا حق انتفاع تجویز کند.
عدم اجرای صحیح و به موقع قوانین از سوی مجریان مربوطه از جمله ماده 
22 قانون ثبت و پذیرش اسناد عادی مالکیت به وسیله قضات و سایر مراجع قانونی 
و عدم اعمال مجازات های متناســب با فعل مرتکبیــن جرایم علیه انفال و منظور 
کردن تخفیف هایی که به هیچ وجه مطلوب قانون گذار نبوده است و واگذاری های 
غیرقانونی، واگذاری های اراضی دولتی به ثمن غیرواقعی و عدم وصول مال االجاره 
و انفعال شــدید متصدیان حفاظت از این اراضی فرصت هــای زیادی را در اختیار 

مجرمین قرار داده است.
در بررســی چرایی ارتکاب جرایم علیه انفال عالوه بر فرصت هایی که برای 
مجرمین فراهم است و در باال به آن پرداخته شد عامل دیگر انگیزه مجرمین است، 
در سال های اخیر شــاهد رشد چشمگیر قیمت امالک و اراضی بوده ایم و این امر 
سبب شــده تا مجرمین با هدف کسب سود بیشــتر به ارتکاب این جرایم مبادرت 
ورزند. بررسی پرونده های مربوطه نشان می دهد سود حاصل از این جرایم از سود 
حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر کمتر نیســت با این تفاوت که در مواد مخدر 

هزینه ارتکاب جرم و ریسک پذیری باالست و در این جرایم بسیار کمتر است.
ارزش باالی زمین باعث شــده تا متصرفان و متجاوزان به عرصه های منابع 
طبیعی انگیزه باالیی داشــته باشــند ، در این رویکرد بزهکاران به مثابه کنشگران 
اقتصادی با ســامان دهــی تصمیمات خویش ، در پی آن اند تــا با ارتکاب جرم به 
بیشــترین منافع دست یابند. )الهام و دانش ناری-1393-6( حفاظت از اراضی ملی 
و منابع طبیعی و حقوق ناشــی از آن در صورت تغییرات اساسی در آنچه که هست 

محقق خواهد شد.
بنابراین باید با آســیب شناسی و سپس شــناخت کافی نسبت به قوانین و 
مقررات کشــورهای پیشــرفته و آخرین یافته های جرم شناسی مبادرت به تقنین 
مناســب نمود و آنجه را که تجاوز به انفال نامیده می شود در قلمرو قوانین داخلی 
وارد نمود. امروزه قانون گذاری هایی مانند کشورهای فرانسه و کانادا تحت تأثیر
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دیدگاه رادیکالیســم جرایمی چون جرایم علیه میراث طبیعی و محیط زیست را در 
حقــوق خود وارد نموده اند ورفورم و اصالحات به وجود آوردند. )آشــوری 1396-

176( از ســوی دیگر به دنبال رویکرد جرم شناسی رادیکال جرم شناسی سبز نیز 
افزوده ای نوین به دانش جرم شناســی به عنوان یک رشته فراگیر است که به یک 
مفهوم رایج در تفکر جرم شناســی تبدیل شــده است. جرم شناسی سبز ازمنظر و 
دریچه ای فراتر به مطالعه ضررهای زیســت محیطی و منابع طبیعی می پردازد. در 
این بســتر ضرر مفهومی عام تر از جرایم تعریف شده در سیاهه قوانین جزایی دارد. 
جرم شناسی جهان بوم نیز به مثابه بخشی از جرم شناسی سبز نیز چارچوبی تحلیل 
مداراســت که در ارزیابی ماهیت ضرر زیست محیطی و منابع طبیعی به مسایل بوم 
شناسانه و فرایندهای ملی و موازین عدالت توجه می کند. )وایت راب-21-1395( 
اما علیرغم تأکیدهای قانون اساســی و سایر اســناد فرادستی و فرودستی در ایران 
وضعیت فعلی اراضــی ملی و منابع طبیعی در تطبیق با اســتانداردهای جهانی از 

کاستی ها و ضعف های فراوانی رنج می برد.

2. ضرورت پیشگیری از جرایم علیه انفال و انواع آن
مهمترین مســأله برای جلوگیری از ارتکاب یک آســیب اجتماعی و جرم 
تمرکز بر روی مســأله قبل از وقوع اســت. امروزه جامعه به جای در پیش گرفتن 

مجازات به سمت پیشگیری از وقوع جرم تغییر مسیر داده است.
پیشــگیری از جرم را از ابعاد مختلف می توان تقسیم نمود. در یک تقسیم 
پیشــگیری از وقوع جرم به پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت و در تقسیم دیگر به 
پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالث تقسیم می گردد. اما تقسیم بندی دیگر از پیشگیری 
که در این مقاله مورد بررســی قرار می گیرد پیشگیری کیفری و غیرکیفری است 
که پیشــگیری غیرکیفری می تواند از منظرهای مختلف دســته بندی شــود ولی 
رایج ترین دســته بندی پیشگیری وضعی و اجتماعی است. )نیازپور -685-1395( 
پیشگیری کیفری اقداماتی است که پس از وقوع جرم و به منظور جلوگیری از تکرار 

آن و اصالح مجرمان به عمل می آید.
در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازات های سنگین
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می توان از گســترش جرم جلوگیری کرد امــا مطالعات دهه های اخیر و اطالعات 
گردآوری شــده از سراسر جهان ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکالت 

جرم و مهار جرایم نمایان ساخته است. )میر محمد صادقی-255-1374(
در کشــور ما نیز علیرغم وضع قوانین کیفری ، پیشــگیری کیفری در دهه 

های اخیر در مبارزه با جرایم علیه انفال موفقیت آمیز نبوده است.
بنابراین در وضعیت موجود پیشگیری های غیرکیفری )اجتماعی و وضعی( 
مــی تواند در کاهش آمار جرایم علیه انفال موثر واقع شــود. پیشــگیری اجتماعی 
تدابیر و اقداماتی اســت که با افزایش آگاهــی و تربیت صحیح افراد و از بین بردن 
زمینــه های اجتماعی وقوع جرم و ارتقاء مشــارکت جامعه مدنی و ترویج فرهنگ 
منابع طبیعی از طریق آموزش سبب ایجاد تغییر و اصالحات در فرد و جامعه شده و 
در نهایت سبب جلوگیری از بروز جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. به طور 
کلی برای مقابله با جرایم علیه انفال و محیط زیست از شیوه های مختلفی استفاده 
می شــود که کاربرد این روش ها به مفهوم اســتفاده از نیروها و رعایت آمیزه ای از 
مالحظات اقتصادی و زیســت محیطی در امر تصمیم گیری است. )چن کنیز-گلن 

پ و ران جیت المچ-23-1372(

3. پیشگیری وضعی و بازنگری در شیوه های آن در مبارزه با جرایم 
علیه انفال

پیشگیری وضعی تغییر در موقعیت خاصی است که احتمال ارتکاب جرم در 
آن زیاد اســت به منظور دشوار کردن ، پر خطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی 
که قصد ارتکاب جرم دارند ، در این نوع از پیشگیری با اتخاذ برخی تدابیر و اقدامات 

امکان تحقق رفتار مجرمانه سلب یا دشوار می شود.
به زبان بسیار ساده پیشگیری وضعی به این معناست که  قبل از وقوع جرم 
بایــد کاری کرد که مجرم از ارتکاب جرم منصرف شــود. در تعریف فنی و حقوقی، 
پیشــگیری وضعی را سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مرتکب جرم دانسته اند. با 
این توضیح که برای ارتکاب جرم اجتماع ســه عامل الزم اســت که به آن ها مثلث 
جرم گفته می شود، انگیزه مجرمانه، فرصت و ابزار جرم. مهمترین آن ها که قاعده
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مثلث جرم را تشــکیل می دهد انگیزه مجرمانه اســت اما اگر به هر دلیل مجرمان 
واجد انگیزه شــدند بایــد از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلــث یعنی فرصت و ابراز 

ارتکاب جرم جلوگیری کرد. 
پیشــگیری وضعی از جرایــم علیه انفال از طریق اصالح نظــام تقنینی و ارتقاء اثر 
بخشــی قوانین و مقررات و اصالح نظام اجرایی و ســاختار اداری، شایسته ساالری 
، ارتقاء سیســتم نظارت و بازرســی و اصالح نظام ثبتی و اجرای دقیق قانون جامع 

حدنگار )کاداستر( تحقق می یابد. 

3-1. اصالح نظام تقنینی و ارتقا اثر بخشی قوانین و مقررات
حفاظت و توســعه پایدار اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاب می کند که به 
جرایم مربوطه اهمیت بیشــتری داده شــود و علل و عوامل مختلف آن به صورت 
دقیق ریشــه یابی شــود تا راه حل مناسبی برای پیشگیری از این جرایم پیدا شود. 
مشــکل جرایم علیه انفال در کشــور چند وجهی بوده کــه عوامل متعدد حقوقی، 
اقتصادی، اداری، اجتماعی، کشــاورزی و شهری در آن دخیل هستند و تنها با اتکاء 
بر رویکردهای حقوقی نمی توان آن را حل کرد بنابراین هرگونه قصد جدی سیاسی 
برای حل این مشــکل یک رویکرد جامع میان رشته ای علمی و عملی را می طلبد. 
بدین صورت که در مرحله نخســت در وضع قوانین باید گروهی مجرب متشکل از 
همه کارشناســان علمی در رشته های مرتبط و البته کارشناسان اجرایی واحدهای 
اجرایی و قضایی را به منظور همفکری، مطالعه دقیق و جدی و تهیه پیشــنهادهای 
علمی و عملی الزم برای حل این مشــکل ایجاد کرد، ســپس قوانینی پیشــنهاد و 
تصویب گــردد که بنیه نظارتی را در کشــور فراهم کند اگر در کشــور نظارت به 
درســتی انجام گیرد سایر اقدامات نیز به درستی انجام خواهد گرفت. نظام تقنینی 
ایران اعم از قوانین و مقررات در مورد اراضی ملی و عمومی از دیدگاه های مختلف 
و گاه متعارض نشأت گرفته است که خود موجب ابهام و پیچیدگی گردیده است در 
برخی از قوانین و مقررات رویه نادرستی جهت واگذاری قطعی اراضی ملی و عمومی 
به اشــخاص خصوصی شکل گرفته است که اصالح آن الزم و ضروری است. باید به 
هماهنگ سازی رویکرد حاکم بر قوانین مختلف راجع به اراضی ملی و منابع طبیعی
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و اصــالح قوانین و مقررات ناظر به واگــذاری زمین پرداخت، مانند رویکرد قوانینی 
چون الیحه قانون ملی شــدن جنگل ها مصــوب 1341 و همچنین رویکرد الیحه 
قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اســالمی 

ایران مصوب 1359.
براســاس اصل 45 قانون اساسی ثروت های عمومی و منابع طبیعی متعلق 
به کل جامعه اســت و مطابق اصل 48 باید در جهت منافع شهروندان باشد در غیر 
این صورت اصل 49 مالکیت اموال عمومی و منابع طبیعی را غیر مشروع دانسته و 
دولت را موظف به رد این اموال به بیت المال دانسته است. بر همین اساس ضابطه 
اصلی در قوانین استفاده عمومی از منابع طبیعی و اموال عمومی است. اما در عمل 
در خصوص برخی تعیین مصداق استفاده عمومی و مصالح مورد نظر قانون ابهاماتی 
وجود دارد و همین ابهامات موجبات سوءاســتفاده گسترده و تصرف اموال عمومی 
را فراهم آورده اســت. ابهامات در قوانینی مانند قانون زمین شهری مصوب 1366و 
الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی ، 
عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358و قانون تنظیم بخشــی از مقرارت مالی دولت 
مصوب 1380 و بند 9 ماده 28 قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی و اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از جمله این قوانین محسوب می گردند.
یکی از مهمترین مشکالت عرصه تقنینی کشور، قوانین و مقرارت غیر منقح، 
برخالف مصالح عمومی و احتماالًناشی از رانت است. گذشته از قوانین و مقررات فوق 
، برخی از قوانین و مقرارت ظاهراً به قصد تأمین مصلحت خاص و یا حتی حمایت از 
زمین های ملی نتیجه فاجعه آمیز و متناقض را به بار آورده اند. برای مثال عالوه بر 
اجازه ماده 69 قانون تنظیم بخشــی از مقرارت مالی دولت و تبصره های آن مصوب 
1380 مبنی بر واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی به غیر، علی الخصوص استفاده 
اختصاصی اشــخاص غیر دولتی در راستای تأمین خانه های تعاونی و ارزان قیمت، 
قوانینی همچون قانون تشویق احداث و عرضه واحد های مسکونی استیجاری )ماده 
6(، قانون ایجاد شــهر های جدید )ماده 9( و قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مســکن )مواد 2و 4و6و غیره( به دولت اجازه واگذاری زمین ملی با تسهیالت 

ویژه و در مواردی صد در صد رایگان داده شده است.
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واگذاری های قانونی در حالی صورت می گیرد که قوانین مذکور و یا مشابه 
اوالً هیــچ مکانیزم دقیقی را جهت نظارت کامل بر فرایند واگذاری به ســود هدف 
مورد نظر طراحی و ارائه نکرده اند و ثانیاً همواره بر عادالنه نبودن واگذارهای ناشی 
از تجویــز این نــوع قوانین و عدم تضمین منفعت ملــی و عمومی یک اجماع ملی 
ســایه افکنده است. شرح پرونده های مفصل مطروحه در دادسراها و محاکم قضایی 
بیانگر این واقعیت تلخ است. در هر صورت مصلحت عمومی حکم می کند که اجازه 

واگذاری و فروش اراضی ملی و منابع طبیعی به غیر باید متوقف شود.
سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران غالباً به شکل قانون گذاری تبلور یافته 
است نمود بارز آن ، قوانین توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و سیاست های کلی 
نظام هســتند که اغلب رئوس سیاست ها و برنامه ها را مشخص می کنند. در قانون 
برنامه ششم توسعه )مصوب 95/12/14( در قالب ماده 38 و سیاست های کلی نظام 
در بخش منابع طبیعی و محیط زیســت بر حفاظت از اراضی ملی تأکید شده است. 
مشــخص است بخشی از سیاســت گذاری عمومی برنامه های مذکور در قالب جرم 
انگاری های جدید و تکمیل و رفع نقایص و به روزرســانی آن ها و ضمانت اجراها و 
کیفیت جبران خســارت و تدوین آیین دادرســی تخصصی و به طور کلی ایجاد یک 
سیاست کیفری مختص انفال محقق می شود. موضوعی که در سیاست های مذکور 
مورد توجه قرار گرفته اســت. به نظر می رسد این ذهنیت سیاست گذاران معطوف 
به تحقق سیاست کیفری توسعه مدار در حوزه انفال و اراضی ملی باشد سیاستی که 
در خوش بینانه ترین حالت به حداقل رسانی جرایم و آسیب ها از آن انتظار می رود 
نه حذف کامل آن ها )White-2008-211( در این سیاســت برنامه ها و راهکارهای 
توســعه محور از یکسو و سیاست کیفری از ســوی دیگر می توانند با اتخاذ راهبرد 
کالن (کمک- استفاده( بر یکدیگر تأثیر بگذارند. به این معنا که تقویتی دو جانبه را 

در پی داشته باشند و در پرتو حاکمیت قانون عینیت یابند.    
شکی نیست که مجموعه تدابیر و اقدامات اتخاذی در قالب سیاست جنایی 
هدفی را در خصوص موضوع تحت سیاســت گذاری دنبال می کند. سیاست جنایی 
تقنینی که در ضوابط مدون تجلی می یابد برای وصول به اهداف نیازمند ابزار معین 
اعم از فرهنگی، اجرایی و قضایی است و بدون تمهید مقدمات و بستر سازی های
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الزم سیاســت جنایــی تقنینی مطلوب قادر به نتیجه بخشــی نخواهد بود. )نجفی 
توانا-1389-152( وقتی به بررسی سیاست های تدوین شده در حوزه جرایم علیه 
انفــال می پردازیم با فراز و فرودهای مواجه می شــویم که نشــانگر نوعی ابهام و 
سرگردانی در هدف است. متاسفانه نابسامانی های موجود در مرحله تدوین قوانین 

منجر به بروز آشفتگی در سطوح مختلف آن شده است.
اصــل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضــاء دارد مجموعه جرایم و مجازات 
در یک مجموعه واحد و منســجم بیان شــود تا مجموعه تابعــان حقوق کیفری با 
سهولت و به صورت شفاف با مجموعه جرم انگاری ها آشنا شوند. پراکندگی قوانین 
باعث تشــتت سیاســت ها، برنامه ها وعدم هماهنگی الزم میان آن ها می گردد و 
حتی قضات که مجری قوانین هســتند از تشخیص ناسخ یا منسوخ بودن مجموعه 
مقررات و قوانین گوناگون عاجز می مانند متأســفانه در نظام حقوقی کشــور ما در 
این خصوص رویه ای تلفیقی در پیش گرفته شده است و جرم انگاری های راجع به 
این جرایم هم در قانون مجازات اســالمی و هم قوانین پراکنده منعکس شده است. 
با بررســی قوانین و مقرارت مختلف باید نقاط ضعف و خال آن ها شناسایی شده و 
لوازم رفع موانع اجرای قوانین و مقرارت تأمین گردد. بدون شک عدالت کیفری تنها 
منجی اراضی ملی از تاخت و تاز متجاوزین نیســت و بدون توجه به ریشه ها و علل 
وقوع جرم ، نمی توان تدبیر جامع و عادالنه ای اندیشید. اما برای حل معمای جرایم 
مدنظر باید محدوده گســترده ای از دانش )در سطح ملی و در بعد بین المللی( به 
خدمت نظام کیفری در آیند و نهادهای عامل به صورت معقول با یکدیگر در تعامل 
باشند و با تبادالت علمی و همبستگی داده های رشته های مختلف علوم محیطی، 
جرم شناســی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیــره مبارزه ای دقیق را طراحی و 
اجرا کنند که دائماً راهکارهای آن در حال نو شدن و حرفه ای کردن قوانین، تدابیر 
، همکاری ها و خالقیت ها باشند. )Bartel and Bricknel-2016-220( از این رو 
پیشنهاد ایجاد یک سیاست کیفری خردگرا و واقع بین مطرح می شود که هم دارای 
رویکردی حقوقی )با تکیه بر اصول زیســت محیطی و حقوق بشری( باشد و هم به 
آموزه های جرم شناسی توجه ویژه داشته باشد، تا از این طریق چگونگی تبلور این 

راهبرد در قوانین آشکار شود.
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3-2. اصالح نظام اجرایی
نظام اجرایی مهمترین ساختاری اســت که می تواند باعث کاهش یا افزایش 
جرایــم علیه اراضی ملی ومنابع طبیعی گردد. منظور از نظام اجرایی، ســازو کارها و 
دســتگاه های اجرایی است که متولی تشخیص، شناسایی، محافظت و بهره برداری و 
واگذاری اراضی ملی و عمومی هســتند. نظام اجرایی از این نظر شــامل وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت راه و شهرســازی ، وزارت نیرو، ســازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان اوقاف و غیره به همراه زیر مجموعه های آن ها می گردد. اصالح نظام اجرایی 
در امر پیشگیری وضعی را می توان در سه مبحث اصالح شیوه تشخیص ، شناسایی و 
حل اختالف در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و توجه به جایگاه حقوقی عکس ها و 
نقشه های هوایی، اصالح شیوه محافظت و اصالح شیوه واگذاری مورد بررسی قرار داد.

3-2-1. اصالح شیوه تشخیص، شناسایی و حل اختالف وتوجه به 
جایگاه حقوقی عکس ها و نقشه های هوایی

طبــق ماده 56 قانون حفاظت و بهره بــرداری از جنگل ها و مراتع مصوب 
1346 تشخیص منابع ملی و مســتثنیات آن با وزارت منابع طبیعی )سابق( است. 
معموالً مأمور بازدید کننده پالک بر روی برگه تشــخیص، نظر خود را مبنی بر ملی 
بودن آن پالک اعالم می نماید. شناســایی دقیق اراضی ملی از طریق نقشــه های 
قابل اعتماد و تفکیک دقیق مســتثنیات نقش بسیار مهمی در کاهش فرصت های 
مجرمانه خواهد داشت و شــناخت درست از تشریفات صدور برگه تشخیص امکان 
مقابله کیفری با پدیده تصرفات غیر قانونی را نیز فراهم می آورد.)خدادی49-1398(

عکس و نقشــه های هوایــی یکی از مهمترین ادله اثبــات دعوا در دعاوی 
مربــوط بــه اراضی ملی و منابع طبیعی می باشــند به نحوی کــه رویه قضایی در 
دادگســتری و همچنین در هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختالفی نشان 
می دهد عکس ها و نقشــه های هوایی یکی از ادلــه اثبات دعوا و در بعضی موارد 
تنها دلیل تلقی می گردد.)عموزاده مهدیرچی-1396-268( علی رغم اهمیت فروان 
عکس ها و نقشــه های هوایــی در قوانین و رویه قضایــی و دکترین حقوق توجه 

چندانی به آن نشده است.
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در موارد متعدد عکس ها و نقشه های هوایی داللت بر ملی بودن ملکی داشته 
اســت ، عکس های هوایی تهیه شده از مرجع دولتی از ادله قانونی و در ردیف اسناد 
رسمی محسوب می گردد که عامل بازدارنده در تصرف عدوانی اراضی محسوب گشته 

و توجه به این مهم از عوامل پیش گیری وضعی از زمین خواری است.

3-2-2. اصالح شیوه محافظت
برای محافظت از اراضی ملی در برابر زمین خواری از یکســو از راهکار های 
نظارتی و فیزیکی اســتفاده می شود و از سوی دیگر از راهکارهای ثبتی و امثال آن 
اســتفاده می گردد. منظور از نظارت اقداماتی اســت که محافظان جنگل و مرتع و 
محیــط بانان در جهت مراقبت و گزارش دهی تصرفات و تجاوزهای افراد به اراضی 
ملــی انجام می دهند اما در کنار محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان می توان از 
راهکار هایی مانند ایجاد موانع فیزیکی جهت محافظت از اراضی ملی استفاده نمود 

مانند حصارکشی و نصب تابلو.
در کنار نظارت و محافظت فیزیکی می توان بر لزوم اخذ ســند به نام دولت 
اشــاره نمود. در تعداد زیادی از پرونده ها مشــاهده گردید که در اخذ سند به نام 

دولت تأخیر صورت گرفته است و این تأخیر زمینه ساز ارتکاب  جرم شده است.
عالوه بر محافظت ثبتــی ، ادارات منابع طبیعی می توانند از طریق تعامل با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست منع آگهی فروش زمین های ملی و عمومی 
را نمایند. همچنین ادارات منابــع طبیعی می توانند با تعامل بهینه با اتحادیه صنف 
بنگاه های معامالت ملکی با ارائه فهرست اراضی ملی و عمومی در هر منطقه از انعقاد 
قرارداد در مورد آن بنگاه هــای معامالت ملکی جلوگیری به عمل آورند. برای اینکه 
منابع طبیعی به عنوان ثروت های عمومی و انفال حفظ شــود و به سالمت در اختیار 
آیندگان قرار گیرد ، انتقال مالکیت آن به اشــخاص حقیقی و حقوقی و تبدیل ثروت 
های عمومی به خصوص اشتباهی استراتژیک است. وظیفه اصلی سازمان های متولی 
، حفاظت از عرصه های ملی است و یکی از وجوه غالب در امر حفاظت ، وجه فنی آن 
است و در کنار حفاظت فیزیکی و برخوردهای قضایی با متعرضان به عرصه های ملی 
و بازگشت اقتدار حفاظتی به عرصه های منابع طبیعی باید به وجه فنی در حفاظت از
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عرصه های ملی نگاه و توجه ویژه ای داشــت. برای مثال وقتی در ســطح مراتع که 
بزرگترین اکوسیســتم تحت مدیریت سازمان جنگل ها است طرح های مرتعداری 
توســط مجریان این طرح ها اجرا می شــود عالوه بر بهره برداری و انجام عملیات 
احیایی از ســوی مجریان مقوله حفاظت از این عرصه ها نیز شکل می گیرد و نقش 

نظارتی را در اجرای این طرح ها خواهیم داشت.
پیشگیری وضعی به معنای تجهیز آماج جرم می باشد به گونه ای که فرصت 
ارتکاب جرم را از مجرمین بالقوه سلب نماید حال سوالی که در این خصوص مطرح 
می شــود این است که مصادیق بارز پیشــگیری وضعی قابل اعمال از حیث اصالح 

شیوه محافظت از اراضی ملی و منابع طبیعی چیست؟
روش مراقبت رسمی شــامل بهره گیری از افسران ملبس  به لباس رسمی 
)یونیفرم( در محل هایی که اراضی ملی و منابع طبیعی وجود دارد از جمله ســاده 
ترین و ســنتی ترین روش های پیشگیری وضعی است. از مهمترین اقدامات جنگل 
بانــان در نظارت بر منابع طبیعی می توان به مــواردی از قبیل نظارت بر درختان 
و کنتــرل تراکم آنها در جنگل، بازرســی درختان از نظر ایمنی و مشــخص کردن 
درختانی که باید قطع شــوند، تمیز نگه داشتن فضای جنگل، حفاظت از جنگل در 
برابر آفــات و بیماری ها به خصوص از درختان جــوان، حفاظت از جنگل در برابر 
خطرات آتش سوزی و کمک به نیروهای آتش نشانی در خاموش کردن آتش جنگل 

اشاره نمود.)تقی زاده انصاری- 54-1374(
مأموران جنگل بانی طبق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع کشــور در صورتی که به موجب حکم سازمان جنگل بانی مأمور کشف و تعقیب 
جرایم مذکور در قانون فوق الذکر باشــند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می 
گردند و در صورت وجود شــرایط الزم جهت احراز ضابط دادگستری دارای اختیارات 
و مســئولیت های ویژه می باشــند. اســتفاده از جنگل بانان از مصادیق قابل اعمال 

پیشگیری وضعی تلقی می گردد.
از روش های دیگر نســبتاً مدرن پیشگیری وضعی ، استفاده از دوربین های 
امنیتی و سایر ابزارآالت الکترونیکی است که در ایران مورد استفاده قرار گرفته شده 
است در این روش که بیشتر برای پیشگیری از جرایمی همچون آتش زدن جنگل ها
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و یا قطع درختان کاربرد دارد از دوربین های مدار بسته استفاده می شود که بسته 
به نوع دوربین ها، پالک اتومبیل ها از فاصله 6 تا 7 کیلومتری قابل رویت وشناسایی 
است همچین برخی از اقسام این دوربین ها حساس به حرارت هستند که از طریق 
سیســتم وایرلس هشدار می دهند و به کمک آن می توان ضمن شناسایی عاملین 
آتش سوزی از گسترش بیشتر آن جلوگیری نمود. این روش در حال حاضر با توجه 
به کمبود بودجه دولت در سطح محدود در کشور اجرا می شود و بر آورد شده است 
برای پوشــش کل جنگل های کشور به بودجه ای بالغ بر1000 میلیارد تومان نیاز 
باشد. بر همین اساس این طرح را نیز باید همچون طرح پیشین از جمله روش های 
مؤثر پیشــگیری از جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی به حساب آورد که البته 

نسبت به روش پیشین بسیار موثر تر اما به مراتب پر هزینه تر است.
یک فن آوری دیگر در حال رشد مشاهده و مراقبت از طریق پهپاد است که 
در دنیا به صورت وسیع اســتفاده می شود. پهپادها به دلیل کوچک بودن، مصرف 
ســوخت کم و کم بودن هزینه مورد نیاز برای ساخت و در عین حال کارایی بسیار 
باال در موارد گوناگون اســتقبال شده اســت.اکنون براساس نوع نیاز در حوزه منابع 

طبیعی و مراقبت از جنگل ها می توان از آن بهره برد.
توســل به این روش های نوین نه تنها مبتنی بر جســتجوی کارآیی بیشتر 
است بلکه به منظور تحقق بخشیدن به »برابری سالح ها« با بعضی بزهکاران است 
که به اقدام های متقابل اغلب بسیار پیچیده متوسل می شود .)ژرژپیکا-27-1395(

3-2-3. اصالح شیوه واگذاری
اصالح شــیوه واگذاری یکی از موارد بازنگری در پیشــگیری وضعی است تا 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی واگذاری غالباً به صورت واگذاری موقت و جهت بهره 
بــرداری صورت می گرفت. پس از انقالب طی ماده 2 آیین نامه اجرایی الیحه قانون 
اصالح الیحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اســالمی مصوب 
1359 کلیه اراضی که در اختیار دولت می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت 
کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شــرایط می باشد. مگر در مواردی که 
واگذاری آنها مطلقاً  ممنوع است. همان گونه که مالحظه می شود در ماده 2 دو
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نکته حایز اهمیت است. نخست اینکه واگذاری اراضی منوط به احراز شرایطی است. 
دوم اینکه واگذاری برخی اراضی ممنوع شده است.

متأســفانه عدم توجه به دو نکته فوق منشأ بروز ارتکاب جرایم متعدد علیه 
اراضــی ملی و منابــع طبیعی گردید. واگذاری های اراضــی دولتی و ملی خارج از 
ضوابط و مقرارت و با چند برابر کمتر از قیمت واقعی ناشــی از اعمال نفوذ و قدرت 
صاحبان موقعیت ســازمانی و عدم نظــارت جدی و به موقع متولیــان امر و بعضاً 
همسویی و همراهی آنان ،تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای را سبب گردیده و 
زمین خواری بروز نموده اســت و منجر به مغفول ماندن حفظ و احیای اراضی شده 
اســت. زمین خواران ابتدا با کاشــت درخت اقدامات خود را در مناطق واگذار شده 
آغاز کرده و سپس با سوءاســتفاده از شرایط قانونی و یا به کمک کارکنان دستگاه 

های ذی ربط اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز نموده اند.
بــه موجب ماده یــک قانون حفظ اراضی زراعی و بــاغ ها مصوب 1374 و 
اصالحــات بعدی تغییر کاربری اراضی فوق ممنوع اســت جــز در موارد ضروری و 
تشــخیص این امر به عهده کمیسیون تصریح شده در این ماده قانونی است فقدان 
احساس تعلق مدیران و کارشناسان و بهانه های واهی مانند ذینفع نبودن در منابع 
ناشی از حفظ و صیانت از بیت المال و ضعف نسبی در عملکرد دستگاه های نظارتی 

و غیره باعث انحراف شدید و متاسفانه ظاهر قانونی واگذاری ها شده است.
واگذاری و انتقال قطعی اراضی ملی شــده با ماهیت حق دولت بر این قبیل 
اموال و ویژگی »عدم قابلیت تملک خصوصی« آن ها مغایرت داشــته و قابل انتقاد 

به نظر می رسد. )شمس -181-1394(

3-2-4. پیشگیری از ارتشاء و اصالح ساختار اداری
یکی از موارد مهم در پیشــگیری وضعی پیشگیری از ارتشاء و اصالح ساختار 
اداری اســت. در بســیاری از پرونده های مربوط به جرایم علیه اراضی ملی و منابع 
طبیعی، مجرمین از انگیزه های مالی در نزد کارمندان و مسئوالن اجرایی سوءاستفاده 
می نمایند و راه را برای نیل به اهداف خود هموار می ســازند. جهت پیشــگیری از 
ارتشاء و فساد مالی در رابطه با پدیده زمین خواری می توان از نظارت های درون
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ســازمانی و برون ســازمانی بر روی کارمندان و مسئوالن اســتفاده کرد. بازرسی و 
نظارت بر کارکنان از بسیاری از جرایم مانند ارتشاء و غیره جلوگیری می کند. این 
کنترل و نظارت باید به گونه ای باشــد که مجرم در ارتکاب جرم احساس امنیت و 
آرامش نکند و دلهره و هراس از دســتگیری ، شناســایی و مجازات مانع از تحریک 

انگیزه و ارتکاب جرم توسط او گردد.
افــزون بر این کم بودن میزان حقوق کارکنان دولت در این بخش مشــکل 
اساسی است و تعداد زیادی از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان دارای وضعیت  
ثابتی نیستند و از حقوق و مزایای اندکی بهره مندند. بنابراین رسیدگی به وضعیت 
اســتخدامی و میزان حقوق و مزایای کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی 

یک اولویت جهت پیشگیری از بروز علل اصلی وقوع این جرایم است.
از مهمترین و مؤثرترین تدابیری که در راســتای پیشــگیری و مقابله قابل 
بررســی است اصالح ساختار اداری و شایسته ساالری است بدین صورت که بهترین 
افراد دارای تخصص، مهارت، لیاقت و شایســتگی به عنوان مدیران و کارکنان برای 
احراز مشــاغل سازمانی انتخاب شوند. انتخاب مجریان صالح ، موجب کاهش جرم و 
پیشــگیری از جرایم خواهد شد و از انحراف کارکنان زیر مجموعه پیشگیری خواهد 
کرد. قدرت بدون پشــتوانه هایی چون شایستگی و تعهد به ابزاری برای فساد تبدیل 
می شود. اصالحات و مدرن سازی دستگاه اداری در شرایط متغیر از یکسو با هدف رفع 
کاستی ها )همچون فساد( و ناکارآمدی ها و از سوی دیگر به منظور کار آمدترسازی 

کارکرد های دستگاه اداری صورت می پذیرد.)رفیع الرحمان-1384-ص16(
از راهکارهای دیگر کاهش فســاد و پیشگیری از شکل گیری فساد، ایجاد و 
راه اندازی فرآیند های مکانیزه در امور اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول 
اســت. به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات کاهش یابد. توسعه خدمات 
الکترونیکــی به مراجعین و کاهش مراجعات و اســتقرار سیســتم مکانیزه منجر به 

کاهش فساد و انگیزه فساد در کارکنان می گردد.
به موجب بند ب ماده 8 و ماده 20 قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با 
فساد کلیه دستگاه های اجرایی موظف هستند که فرایند امور مالی و مکاتبات اداری 
خود را مکانیزه نمایند. هرچه ادارات از حالت سنتی و دستی خارج شوند کنترل و 
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نظارت بــر آن ها موثرتر صورت می پذیرد و ضعف سیســتم مرتفع می گردد و در 
نتیجه موجبات شفافیت را در سازمان فراهم می آورد و ارتکاب جرم را به حداقل می 
رساند. )محسنی-1392-140( تبانی با سازمان ها و کارمندان اداره های متولی امور 
اراضی ملی و دولتی معموالً با سایر روش های ارتکاب این جرایم در ارتباط بوده و در 
اکثر اوقات تبانی و هماهنگی با نهادها و سازمان ها و یا کارمندان و مسؤوالن دست 
اندر کار امــور اراضی ملی و دولتی با روش هایی ماننــد واگذاری، تغییر غیرقانونی 
کاربری و جعل اســناد همراه بوده است و با تبانی این اشخاص این اعمال غیرقانونی 

انجام شده و باعث رشد روزافزون جرایم علیه انفال در کشور گردید.

3-2-5. ایجاد هماهنگی بین نهاد های اجرایی
اداره بهــره بــرداری از اراضی ملی و عمومی دارای ابعاد مختلفی اســت به 
همین دلیل سازمان های اجرایی مختلفی در این امر دخیل هستند و هر یک از این 

سازمان ها در حوزه زمین خود را ذی حق می دانند.
این کثرت متولی در بعضی موارد باعث می شود در حوزه حفظ و نگهداری 
مشــکالتی به وجود آید. مثاًل در پرونده ای دو ســازمان هم زمان برای تصرف غیر 
قانونی در دادگاه اقامه دعوی نمایند ولی در جای دیگر هیچ یک از سازمان های ذی 

ربط مسئولیت اقامه دعوا را به عهده نمی گیرند.
این مســئله هنگامی بیشتر نمایان می شود که اراضی تحت نظارت یکی از 
سازمان های دولتی به سازمان دیگر منتقل شود. با گسترش شهرها و ورود حاشیه 
شهرها به محدوده آن، حاشیه ها که تحت نظارت اداره کل منابع طبیعی بوده است 
به راه و شــهر ســازی تحویل می گردد. در فاصله این تحویل اراضی مذکور بدون 
متولی می ماند و ســود جویان و زمین خوران در این عرصه وارد شــده و به تصرف 
اراضی می پردازند. حتی در مواردی که تحویل به ســرعت انجام شده است به علت 
برخی مشــکالت دیگر همچون معلوم نبودن محدوده واگذاری شده و عدم آشنایی 
متولــی جدید به اراضی و مواردی از این قبیل، تصرفات غیر قانونی صورت پذیرفته 
است. عالوه بر موارد فوق الذکر اجرای طرح آمایش سرزمین و ایجاد بانک اطالعات 
زمین با ارائه جزئیات آن در سراسر کشور و اعمال ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی
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زراعــی و باغ ها در خصوص عــدم ارائه هرگونه خدمات آب، برق و گاز از ســوی 
دستگاه های خدمات رسان بدون اخذ مجوز و موافقت کمیسیون تبصره ماده یک 
قانون فوق الذکر و اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی 
برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن از ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و 

منابع طبیعی پیشگیری می نمایند.

3-3. اصالح نظام ثبتی
بــی تردید تدابیر پیشــگیرانه وضعی از طریق اصالح نظــام ثبتی از اصول 
سیاست کیفری سیســتم های حقوقی به شمار می آید. اقدامات پیشگیرانه وضعی 
در حوزه ثبت نقش تعیین کننده در کاهش جرایم علیه انفال و اراضی ملی و منابع 

طبیعی دارد.

3-3-1. به کارگیری روش های نوین ثبتی
امروزه ثبت اسناد و امالک به عنوان پشتوانه مالکیت امالک مهمترین نقش را 
در احقاق حقوق مالکان و متصرفان قانونی ایفا می نماید. لذا به کارگیری روش های 
نوین ثبتی می تواند نقش به ســزایی در پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی 

و منابع طبیعی و پدیده زمین خواری داشته باشد.
اسناد مالکیت قدیمی اغلب فاقد مشخصات فنی ملک مانند مساحت و طول 
ابعــاد بوده و حدود امالک به صــورت اجمالی مثال به ملک مجاور ، به آبریز کوه به 
رودخانه، مرز یا نهر یا راه روستایی تعریف شده است. با توجه به اینکه این عوارض 
به مرور زمان و در نتیجه تحوالت طبیعی و یا عامداً توسط اشخاص تغییر می یابد و 
یا جابه جا می شود، امکان تصرف اراضی بیش از میزان واقعی موضوع سند و انطباق 
غیر واقعی آن با اراضی ملی و امالک دولتی قابل پیش بینی است. این اتفاق عاملی 
برای تجاوز و تعدی افراد سودجو به اراضی ملی و منابع طبیعی است. اگر نقشه های 
دارای رقوم جهانی برای تهیه نقشه های کاداستر مورد استفاده قرار گیرند. ابهام در 
مساحت اراضی مورد ادعا که متکی به برخی عوارض قابل تغییر است وجود نداشته 
و درنتیجه تعرضی به اراضی ملی رخ نمی دهد. )ساالری- مصطفی1393-194( در



بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه ...
110

13
99

یز 
پای

م/ 
سو

ره  
شما

ق/  
قو

 ح
لی

عا
ی ت

ش
وه

پژ
ی 

لم
 ع

ه ی
نام

صل 
ف

خصوص پیشگیری از جرایم ثبتی در این حوزه می توان با حرکت به سوی ثبت نوین 
و الکترونیکــی نمودن فرآیند ثبت و کاهــش مواجهه حضوری افراد زمینه پیدایش 
جرایم ثبتی را کاهش داد. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کالهبرداری ثبتی 
و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن اســت. از جمله راهکارهای پیشگیرانه در این 

زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مکانیزه نمودن عملیات ثبتی با استفاده از آخرین برنامه های نرم افزاری 

و نظارت امنیتی محسوس و غیر محسوس.
- ثبت کلیه امالکی که تا کنون ثبت نگردیده یا مجهول المالک هستند.

- درج اطالعات دقیق در هنگام تنظیم اسناد ثبت اولیه.

3-3-2. اجرای دقیق قانون جامع حدنگار )کاداستر(
اجرای دقیق قانون جامع حدنگار)کاداستر( نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
در حفاظت از انفال کشــور اســت. مطابق ماده 2 قانون جامع حدنگار )کاداســتر( 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشور متولی اجرای حدنگاری ، صدور اسناد مالکیت 
حدنــگار ، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و ســایر تکالیف منــدرج در این قانون 
اســت و مطابق ماده 3 قانون فوق مکلف اســت ظرف 5 ســال از تاریخ الزم االجرا 
شــدن قانون مزبور حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه 
امالک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی 
و همچنیــن موقعیــت و حدود کلیه کوه ها ، مراتع ، جنگل ها ، دریاها ، دریاچه ها 
، تاالب ها و غیره تثبیت شــود و امکان بهره برداری از نقشــه ها و ســایر اطالعات 
توصیفی و ثبتی کلیه امالک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار 

در نظام جامع میسر گردد.
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برآمد
روش های پیشــگیری وضعــی از جرایم علیه انفــال از روش های کارامد 
پیشــگیری از این جرایم هستند و در حیطه جرم شناسی پیشگیری جایگاهی ویژه 
دارنــد روش های که با هدف ســلب فرصت و ابزار ارتکاب جــرم از مجرم با انگیزه 
اعمال می شــوند، این نوع پیشگیری به معنای تغییر اوضاع و احوال وشرایط خاص 
که احتمال ارتکاب جرم درآن زیاد اســت به منظور دشوار نمودن یا پر خطر کردن 

یا جاذبه زدایی ارتکاب جرم ظاهر می شود.
انفال و اراضــی ملی و منابع طبیعی به اقتضای ویژگی های خاصی که دارد 
بسیار مســاعد برای پیشگیری وضعی است، رها بودن اراضی ملی و منابع طبیعی و 
آسیب پذیری آماج، سهولت ارتکاب جرایم فوق الذکر، گستردگی خسارت، کثرت بزه 
دیدگان و غیره ضرورت بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی از این جرایم را دو 
چندان ساخته است. تالش در راستای اصالح نظام تقنینی و ارتقاء اثر بخشی قوانین 
و مقررات و اصالح نظام اجرایی از جمله اصالح شــیوه های تشــخیص، شناسایی و 
محافظت از انفال با اســتفاده از تجهیزات جدید و اصالح شــیوه واگذاری و اصالح 
ســاختار اداری و اصالح نظام ثبتی و اجرای دقیق قانون جامع حد نگار می تواند در 

کاهش آمار این جرایم موثر واقع گردد.
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