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 هاچالش و هاتیحما ران؛یاي فریک حقوق در نهنگی دگیدبزه
 
 

    پور مهدي صبوري
 حقوق دانشگاه شهید بهشتی ةاستادیار دانشکد
 صغر احمديا

 شناسی حقوق جزا و جرمارشد  یکارشناس ۀآموختدانش
 )4/12/1399 :بیتصو خیتار - 31/3/1399: افتیدر خیتار(

 
 

دهیچک  
 خود ةخانواد در زین را - یآب نهنگ- نیزم ةکر جاندار نیتربزرگ که نادري آبزي هاگونه ازی کی عنوان به هانهنگ
 بیتصو با خاص طور به هم ستیزطیمح المللنیب حقوق. هستند ژهیوي فریک وی حقوق تیحما ازمندین دارند،
 با عام طور به هم و ،)IWC( امر نیا بر ناظر ونیسیکم لیتشک و 1946 مصوب نهنگ دیص میتنظی المللنیب ونیکنوانس

 در همی المللنیب نظام ن،یا وجود با. است کرده تیحما انقراض خطر معرض دري هاگونه نیا از گرید اسناد بیتصو
. است مواجه چالش با نهنگ دیص ونیکنوانسي اجراهاضمانت ضعف در هم و -آني هاگونه و فیتعر- نهنگی ستیچ

 و دیص چونیی زابیآسي رفتارها برابر دري آبزي هاگونه از عام طور بهی نیقوان بیوتص با زین رانیاي فریک حقوق
ي هاچالش که است آن دیآیم شیپ خصوص نیا در کهی پرسش اما. است آورده عمل بهي فریک تیحما ،یآلودگ

ی ستیچ چالش بر عالوه رانیاي فریک حقوق که گفت دیبا پاسخ در. یستچ هانهنگ از تیحما در رانیاي فریک حقوق
ي انگارهمسان مهمِ چالش سه باي فریک يهاپاسخ ضعف و نهنگ دیص ونیکنوانس بای نیتقن ییگراهم نبود نهنگ،
ي انگارجرم نبودن جامع ،هانهنگ خصوص بهیی ایدر اراندپستان از ژهیوي فریک تیحما نبود وي آبزي هاگونه
 .است مواجهی آلودگ منابعي انگارکسانی و هانهنگ از مدار تیحما

 
 يدیکل واژگان
 .رانیاي فریک حقوق ست،یزطیمح المللنیب حقوق ،ییایدر ستیزطیمح نهنگ،

* M_sabooripour@sbu.ac.ir 
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 مقدمه
زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات و دیگر  ة، منبع حیات بشر بر روي کر1تنوع زیستی

د که در این میان، کنند و با هم ارتباط دارنهایی است که در آب، زمین و هوا زیست میارگانیسم
تا  ).939: 1399(صیرفی و دیگران، بیشترین تنوع زیستی در سطح زمین هستند  ةها دربردارنداقیانوس

ها باعث این تصور کرانگی آنشدند و بیناپذیر شناخته میها منابعی پایانهاي اخیر اقیانوسسال
 ها تغذیه به آن یادي از لحاظزدریایی که کشورهاي  ةها و سایر موجودات زندشد که ماهیمی

ها به زیستی اقیانوس بخش مهمی از تنوع ).12: 1388(الرکین، روند گاه تحلیل نمیاند، هیچوابسته
به شمار  کرة زمینهاي بسیار ارزشمند در اختصاص دارد که از جمله گونه 2پستانداران دریایی

از شگفتی خاصی برخوردار  3هاایی نیز نهنگدر میان پستانداران دری .)1: 1386(جلیلیان، روند  می
باهوش و ، اسرارآمیز، قدرتمند موجودات، ترینِباشکوه هاي مادر میان سیارهها هستند. نهنگ

 ). Nussbaum Wichert & Nussbaum, 2016: 19(شدت در معرض خطر هستند  به
اي، پزشکی و تجاري یههاي فراوان تغذها استفادهدر مقاطع مختلف تاریخی، همواره از نهنگ

ها از نهنگ نروژ و ژاپن سلند،یاشده است. در کنار این موارد، امروزه نیز برخی کشورها چون 
 به دلیل. به همین جهت و برنداکوتوریسم بهره میمنبعی مهم جهت گردشگري و  عنوان به

ها از ین گونهبودن و در معرض خطر انقراض بودن ا سو و مهاجرها از یکارزشمندي خاص نهنگ
 .اقدام نموده است هاآنزیست در اسناد مختلفی به حمایت از الملل محیطسوي دیگر، حقوق بین

 حق کی ظهور امدیپ ها،نهنگ بهی زندگ حق دادن اختصاصبرخی معتقدند که  ،به همین خاطر
 ).Amato & Chopra, 1991: 21( است المللنیب حقوق دری ستیاومان

خاص در معرض  طور بهها عام و نهنگ طور بهوزه پستانداران دریایی امر ،با وجود این
ها اشاره کرد که توان به آلودگی دریاها و اقیانوساند. براي نمونه میخطرهاي فراوانی قرار گرفته

 هفتم اصل ،کند. به همین جهتها وارد میخسارات فراوانی هم بر آبزیان و هم بر زیستگاه آن
 هادولت: «داردیم مقرر) 1972 استکهلم،( ستیزطیمح و انسان ةدربار متحد للم سازمان ۀیاعالم

 به و باشد خطرناك انسانی سالمتي برا است ممکن کهي مواد با اهایدری آلودگ ازي ریجلوگي برا
 بر عالوه». آورد خواهند عمل به را الزم اقدامات... بزند صدمهیی ایدر زنده موجودات و منابع
 داده قراري نابود معرض در را هانهنگ تیوضع امروزه که کرد اشاره دیص به توانیم ،یآلودگ

است  منبع هر از زندهي هاسمیرگانا نیب زیتما تیقابلي معنا بهی ستیز تنوع: «1992 مصوبی ستیز تنوع ونیکنوانس 2 ةماد ۀیپا بر. 1
 ار هاستمیاکوس ازی بخش کهي اکولوژ باتیترک شامل نیهمچن و يآبزي هاستمیاکوس گرید ویی ایدر ،ینیزمي هاستمیکوسا شامل که

 ».است هاستمیاکوس تنوع و هاگونه نیب ها،گونه درون در تنوع شامل مفهوم نیا. شود می دهند،یم لیتشک
2. Marine Mammals 
3. Whales 
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 سوءاستفاده: «داردیم انیب عام طور به 1992 مصوب 21 کار دستور 17 فصل جهت نیهم به. است
 زائد مواد. است داده قرار خطر معرض در را بشر تیموجود ،یدائمی اتیح منبع نیا ها،انوسیاق از

 شود،یم ریسراز ،هستند هاانوسیاقی اتیح مکان نیتریغن کهی ساحلي هاآب بهی تصنع تمدن
 تیظرف از شتریب اریبس دکربنیاکسيد گاز و کشاندیمي نابود به را هایماه از،ین حد از شیب دیص

 هانهنگي برا مزاحمت به توانیم طور نیهم». است اهایدر کربن کاتیلیس مخزن ةکنندجذب
 بری جهان شیگرما اثر به توانیم منجااسر ).Brinie, 1989: 933( کرد اشاره هاآني شاتما هنگام
یی هانهنگ نمونهي برا. است کردهی فراواني هاچالش دچار را هاآنی زندگ که کرد اشاره هانهنگ

 سمت به اهایدر آب شدن گرمی پ در کهی انیماه بیتعق در ،اندستهیزیم نروژ کشوري هاآب در که
 اهایدر آب شدن گرم. اند شده دور خودی اصل ستگاهیز از ،اندرفتهی شمال کیآتالنت انوسیاق

 .بهمن) 9: 1397(شبکۀ خبر،  است برده نیب از زین را هانهنگ زادوولدي برا مطلوب طیشرا نیهمچن
 هسها دارد. جهت داشتن دو دریاي مهم در جنوب خود، پیوند تنگاتنگی با نهنگ ایران نیز به

 گونه دو کهي نحو به هستند؛ هانهنگ ستگاهیز هرمز ۀتنگ و عمان فارس، جیخلیی ایدر ۀحوض
ی عوف( کنند یم ستیز هرمز ۀتنگ و عماني ایدر در هاآن از گرید ۀگون پنج و فارس جیخل در نهنگ

هاي آبزي و گونه پاسداشتکیفري ایران براي  حقوق ،به همین جهت ).880: 1392 گران،ید و
زیستی در این حوزه را که محور سیاست کیفري محیط بینی کردهها مقرراتی را پیشتگاه آنزیس

  دهد.تشکیل می
هایی در زیست و هم در حقوق کیفري ایران چالشالملل محیطهم در حقوق بین ،با وجود این

 :یدتوان پیش کشدو پرسش را می ،روها وجود دارد. ازاینحمایت حقوقی و کیفري از نهنگ
ها چه اسنادي را به زیست در راستاي حمایت حقوقی از نهنگالملل محیطحقوق بین آنکهنخست 

حقوق کیفري ایران در راستاي حمایت کیفري از  آنکههایی دارد. دوم تصویب رسانده و چه چالش
ین ند. بررسی و پاسخ به اا هاي آن کدامها و کاستیم داده و چالشآنجاها چه اقداماتی نهنگ

 دهند. ها جستارهاي این پژوهش را بنیاد میپرسش
 

 آن از المللنیب حقوق تیحما و نهنگی ستیچ. 1
 بیتصو به هانهنگ ازی بانیپشت و تیحماي راستا دري اسناد ستیزطیمح المللنیب حقوق در
 بودن، دیص معرض در جهت به هم و آن کم تیجمع جهت به همي آبز ۀگون نیا .است دهیرس

 تا است برخورداري اژهیو تیاهم از زین نهنگی ستیچ ،نیا وجود با. است ژهیو تیحما مندازین
. ندینما دایپ را اي هستیبای آگاه ،گونه نیا به نسبتي فریک حقوق و المللنیب حقوق مخاطبان
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 تیحمای چگونگ سپس و شد خواهد پرداخته) 1( نهنگی ستیچ به ابتدا قسمت، نیا در ،رونیازا
 .گرددیم انیب) 2( هانهنگ از ستیزطیمح المللنیب حقوق

 
 نهنگی ستیچ .1-1
» وال« ةواژ هاآن از کی چیه در که گرددیم انینما ستیزطیمح ۀنیزم دری المللنیب اسنادي واکاو با
 بازان آب گرید به نسبت اسناد نیای تیحما ةگستر که ستین مشخص و نشده فیتعر »نهنگ« ای

 در گریدي سو از. ریخ ای استي تسر قابل ،هستند راسته کی در هانهنگ با که هم هانیدلف چون
ي هانامه واژه در گاه و نشدهی نیبشیپی فیتعر نیچن زین رانیای حقوق وی ستیزطیمح ،یادب نظام

 دیعم فرهنگ در ،نمونهي برا. شده است ختهیآم هم دري جانوري هاگونه گرید با آن مفهومی ادب
 لیکروکود و الیگاو تمساح، بالن، بال، ،یماه نوع از الجثهمیعظیی ایدر وانیح نهنگ،: «است آمده
 به که ندیگو را تمساح نهنگ،: «است آمده زین نیمع فرهنگ در). 1036-1037: 1389 د،یعم(» است
 نام. خوانند لیکروکود را آنی علم زبان به و شودیم خوانده زینی آب ۀبزمج وی آب سوسماری فارس

 وی ماهزهین وی عنبرماه و بالن انواع لیقب از) بازانآب( هاقطاس ةرد ازی آب پستانداران ۀهم مِعا
» کرد اشتباه دینبا وال با را نهنگ. کنند خلط و اشتباه) بال( والی ماه با را نهنگ غالباً. آن جزء

 ).2001: 1381 ن،یمع(
 نهنگ با شود،یم دهینام بال ای الوی ماهی فارس به که Whale: «که است آمدهي رو نیهم از

یی اروپا به و تمساحی عرب به که استي جانور آن نهنگ. نداردی مناسبت و مشابهت چیه
Crocodile در ندارد، انیرانیا به اختصاص ،انددانسته والی ماه را آن اینکه. شودیم خوانده 

 که لیانج و تورات الکلماتکشف در. ندیگویمی ماه والی عنی شیف وال را آن همي هلند وی آلمان
 هاستیماه اعظم وال، که است شده داده حیتوض نوشته،ي الدیم هجدهم قرن در کرودن الکساندر

 اریبسی ماه قسم کی بال، که است نوشته خودی فارس فرهنگ در هم االطباناظم مرحومی حت و
 ،نیا وجود با. نامندیم بالن هفرانس زبان به و بالنای نیالت زبان به که است الجثهمیعظ و بزرگ
 وال،ی ماهي جا به کردند، ترجمهی فارس به را لیانج و تورات قاجار شاه یفتحعل عهد در کهی کسان
 ،یسیلانگ بهی فارس فرهنگ در مییح مانیسلي آقا طورنیهم. اندگذاشته اژدهای گاه و نهنگی گاه
 دانمینمی ول ،Crocodileی معن به ار نهنگ و کرده ضبط Whaleی معن به درست را بال و وال

 بهی اشتباه ،است کرده فیتأل کهی مفصلی فارس بهی سیانگل فرهنگ در آن از پس که شده چطور
: 1327 ،ينویم(» است گذاشته را نهنگ کلمه ،Whale لفظي برا از که است شده مرتکبی بزرگ نیا

455.( 
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 ست،یزطیمح حفاظت سازمان یِبیوتص اسناد وی ستیزطیمح عرف در امروزه ،نیا وجود با
ي بها نییتع ۀمصوب بر عالوه نمونه،ي برا. است شده استفاده» وال« ترجمان و برابر در نهنگ ةواژ

 عنوان به را نهنگ آن در و رسدیم بیتصو به ستیزطیمحی عالي شورا توسط کهی وحش جانوران
 اشاره 1346 مصوب دیص و شکار انونق 13 ةماد» الف« بند به توانیم کرده، استفاده وال ترجمه

 را نهنگی ستیچ اینکه به باتوجه ،ساننیبد. است دانستهی کی را لیکروکود و تمساح که کرد
 شناخته هانهنگ انواع خصوص نیا در که است ستهیبا کرد، انینما بهتر آني هانمونه با توان یم

 .شوند
 در اغلب هاآن. است اهایدری تمام و هند و آرام اطلس، انوسیاق سه بازان،آب ستگاهیز

 دایپ تجمع ،است شتریب آنجا دریی غذا مواد که حراي هاجنگل و قاره بیش سواحل،ی کینزد
 دو به راسته نیاي اعضا. است گونه 86 و خانواده 14 شامل ایدن در بازانآب ۀراست. کنند یم
 چهار تاکنون. شوندیم میتقس 2داردنداني هانهنگ و 1دندانیب ای داربالني هانهنگ ۀرراستیز

 ثبت عماني ایدر و فارس جیخل در رانیای ساحلي هاآب در راسته نیا از گونه 14 و خانواده
 متر 2 حداکثر طول با بالهیب زیپورپو و نیتربزرگ متر 33 طول با یآب نهنگ که اندشده

 که است خانواده چهار بر لمشتم خود رانیا بازانآب ۀراست. هستند رانیا بازآب نیتر کوچک
 از داربالني هانهنگ ةخانواد. زهایپورپو و هانیدلف عنبر، نهنگ دار،بالني هانهنگ: از ندابارتع

 تنها. شودیم لیتشک 6گوژپشت نهنگ و 5یپشتباله نهنگ ،4دیبرا نهنگ ،3رنگیآب نهنگي هاگونه
 .شودیم شناخته 7اسپرم ای عنبر نگنهی عنی عنوان نیهم تحت زین عنبر نهنگ ةخانواد ۀگون

 نیب آن بدن طول کهي نحو به ؛است کرة زمین ةشد شناخته جاندار نیتربزرگ رنگیآب نهنگ
 بهی گاه و 160 تا 100 نیب آن وزن و متر 33 از شیب به جنوب قطب در اما است، متر 30 تا 22

 )EN( انقراض خطر معرض در IUCN8 قرمز فهرست دري جانور ۀگون نیا. رسدیم زین تن 180
 خطر معرض دری اهیگ وي جانوری وحشي هاگونهی المللنیب تجارت ونیکنوانس I وستیپ در و

 نیتربزرگ رنگیآب نهنگ از بعدی پشتباله نهنگ. دارد قرار 9)1973 واشنگتن، تس،یسا(انقراض

1. Baleen Whale or Mysticeti  
2. Toothed Whale or Odontoceti 
3. Blue Whale 
4. Bryds Whale  
5. Fin Whale 
6. Humpback Whale 
7. Sperm Whale 

 که استی ردولتیغ سازمان کی )International Union for Conservation of Nature( عتیطب از حفاظتی المللنیب ۀیاتحاد. 8
 .ه استشد لیتشکی ستیز تنوع از حفاظت به کمک و قیتشو نفوذ، چوني موارد بر تمرکز و عتیطب از حفاظت هدف با
 .است 16/4/1355 مصوب انسیونبه این کنو رانیا کشور الحاق قانون. 9
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 نیا. است تن 120 تا 90 آن وزن و متر 27 تا 24 نیب گونه نیا بدن طول. است کرة زمین جاندار
 ونیکنوانس I وستیپ در و )EN( انقراض خطر معرض در IUCN قرمز فهرست دري جانور ۀگون
 در گونه نیا. دارد وزن تن 40 حداقل و متر 18 تا 11 نیبی طول گوژپشت نهنگ. دارد قرار تسیسا
. اردد قرار تسیسا ونیکنوانس I وستیپ و IUCN قرمز فهرست )LC( ینگران نیکمتر ۀطبق

 به هاماده در و متر 15 به نرها در گونه نیا بدن طول که گفت دیبا زین دیبرا نهنگ درخصوص
 در و تسیسا ونیکنوانس I وستیپ در گونه نیا. است تن 40 تا 12 آن وزن و رسدیم متر 5/16

 عنبر نهنگ درخصوص ،منجااسر. دارد قرار IUCN قرمز فهرست )DD( اطالعات کمبود ۀطبق
 آن وزن و متر 12 هاماده در و متر 3/18 نرها در گونه نیا بدن طول که داشت انیب دیبا زین) اسپرم(

 نهنگ نیا ۀجمج ۀیناح در که استی اسپرماست ةماد از برگرفته گونه نیا نام. است تن 57 تا 20
 وی کرم( دارد قرار )VU( ریپذبیآس گروه در وIUCN  قرمز فهرست در گونه نیا. دارد قرار

 ).159-163: 1395 گران،ید
 توانیم زین را نیدلف مانند کوچک بازانآب ایآ که دیکش شیپ رای پرسش توانیم اینجا در
 پاسخ در داد؟ قرار ستیزطیمح المللنیب حقوقی تیحما اسناد مشمول و،رنیازا و دانست نهنگ

 و هانیدلف ،هانهنگ گرچه که است آن نخست کردیرو. کرد مطرح را کردیرو دو توانیم
 در را هاآن دیبا ترقیدق صورت به اما شوند،یم شناخته نهنگ عنوان بهی جمع صورت به زهایپورپو

ي هایژگیو به باتوجه .کرد جدا هاآن از را هانهنگ و )Gillespie, 2001: 259( دانست بازانآب ةزمر
 تا 2 انیم معمول طور به نیدلف دنب طول رایز ؛است آسان اریبس نیدلف از آنیی جدا ،نهنگي ظاهر

 مشمول زین هاگونه نیا که است نیا بری المللنیب تالش گرچه جهت، نیهم به. است متر 4
 نهنگ دیصی المللنیب ونیسیکم که اندکرده مطرح کشورها ازي تعداد اما ،رندیگ قرار تیحما

 ۀمیضم مشمول بازسازانآب هک است نیا هاآن استدالل. ندارد موجودات نیا بریی قضا تیصالح
 ،یرستمي دیرش( شوندینم ،است ونیسیکم ۀاساسنام که نهنگ دیص مقرراتی المللنیب ونیکنوانس

 ریتفس در هیاول ةقاعد که است آن داردیدرپي شتریبی ستیزطیمح نفعکه  دوم کردیرو ).78: 1392
 هم نهنگ، ،یعلم طالحاتاص در. است معاهده اصطالحاتی معمولي معنا ،یالمللنیب اسناد
 دیص ونیکنوانس ۀمقدم که است آن امر نیا لیدل. ردیگیدربرم را کوچک هم و بزرگ بازسازان آب

 کشورهای برخ ،جهت نیهم به است. کرده استفاده» هانهنگی تمام از تیحما« عبارت از نهنگ،
 و است نشده ذکر گبزر و کوچکي هانهنگ نیبي زیتما چیه که دهندیم شنهادیپ سیسوئ مانند
ی مبتنی تیمحدود چیه بدون نهنگ ازی نوع هر بهی حقوق لحاظ از نهنگ اصطالحی معمولي معنا

 ).82: همان( است شده داده میتعم نهنگ ةخانواد دري بندطبقه ای اندازه بر
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 هیشبی اندام از زین هاکوسه رایز ؛است دشوار اریبس کوسه و نهنگ انیمیی جدا ،نیا وجود با
 وجود تفاوت چند کوسه و نهنگ انیم که گفت دیبا نیا وجود با. هستند برخوردار هانهنگ به

 به را خود نوزادان هانهنگ آنکه دوم. هستندی ماه ها،کوسه و پستاندار هانهنگ آنکه نخست. دارد
ي دارا هانهنگ آنکه سوم. ندینمایمي زیرتخم هاکوسه کهی صورت در ؛آورندیم ایدن به زنده شکل

 وزن و طول آنکه منجااسر. هستند استخوان فاقد هاکوسه کهی حال در هستندی استخوانی بدن
 دانست هانهنگ بر ناظر دیبا فقط را مزبوري هاونیکنوانس ،رونیازا. است شتریب هاکوسه از هانهنگ

 نادر ۀگون نیا ازی نبایپشتي راستا در ستیزطیمح المللنیب حقوق در که دید دیبا اما. هاکوسه نه و
 .انددهیرس بیتصو بهي اسناد چهي جانور
 

 ستیزطیمح المللنیب حقوق در نهنگ از تیحما .2-1
 از حفاظت کردیرو هاآن نیترمهم که استی مختلفي کردهایرو براساسی ستیز تنوع از حفاظت

ي هاگونه ای گونه از تیحما نخست، کردیرو هدف. است ستگاهیز از حفاظت کردیرو و گونه
 کردیرو. شوندیم محسوب ابیکم جهینت در و دارند قرار انقراض خطر معرض در که است نیمع

: 1390 ،یکمال و زادهگیب( است متمرکز هاستگاهیز ای هاستمیاکوس از مراقبت بر ،است دتریجد که دوم

ي برا ستیزطیمح المللنیب حقوق در گام سه محور،گونه کردیرو پرتو در ،رونیازا ).249-248
 .است شده برداشته نهنگ از تیحما

 با ،شود محسوب می زین هانهنگ از تیحما در المللنیب حقوق اقدام نیترمهم که نخست گام
) 1946 دسامبر 2 واشنگتن،( نهنگ دیص مندکردنقاعدهي برای المللنیب ونیکنوانس بیتصو

 و نهنگ ریذخا از حفاظت آن، هدف که ونیکنوانس نیا ۀمقدم ازی قسمت در. شد برداشته
 يبرا نهنگ از حفاظت در جهان مردم منافع که است آمده شده، دانسته داریپاي برداربهره 
 نیاي مبنا. باشند امان در دیص از نهنگی تمام است الزم جهت نیهم به و است ندهیآي هانسل 

 در جهت نیهم به و نیستی کنون نسل به متعلق ستیزطیمح اساس از که است آن کردیرو
 قراری ستیزطیمحي هابزه دگانیدبزه ةزمر در زین ندهیآي هانسل ،1سبزی شناسدهیدبزه کردیرو

 بر ستیزطیمح هیعل جرائم ةحوز در ندهیآي هانسل هیعل جرائم قانون نیتدو واقع در. «رندیگیم 
 ازي مندبهره و استفاده حقي دارا حاضر نسل آن ۀیپا بر که است 2ینسلنیب عدالت اصول ۀیپا

ي داریپا به تعهد و هاتیفعال بلندمدت ریتأث که باشد متعهد دیبا عوض در اما است، نیزم منابع
 به و ردیبگ نظر در را تیبشر ةندیآي هانسل منافع حفظ منظور بهی جهان ستیزطیمح و هیپا منابع

1. Green Victimology 
2. Intergenerational Justice 
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 رندیگیم قراری طیمحستیز جرائم ةبالقو دگانیدبزه ۀدست در ندهیآي هانسل که است جهت نیهم
 خود از قبلي هانسلي هافعل ترك و فعل وی مباالتیب قصور، ازی ناش هاآنی دگیدبزه ندیافر که

 ).212: 1395 فرد،یگرج(» است
 :Birnie, 1985( شد لیتشک 1)IWC( نهنگی المللنیب ونیسیکم ون،یکنوانس نیا 3 ةمادي مبنا بر

ي برا هاآن دیصي برا مناسب زمان نییتع و هانهنگ تیوضع بر نظارت نآی اصل ۀفیوظ که )937
 رفاه درخصوص ،بوده مواجه آن با سونیکم نیا کهیی هاچالش ازی ک. یاست داریپا ۀتوسع
 خود کار دستور در را رفاه ةواژ نشد حاضر ونیسیکم نیا 2012 سال تا درواقع. «است ها نهنگ

 با. کردندیم وتو را امر نیا بودند، هانهنگی زندگ و رشد انونک کهیی هادولت چراکه ؛دهدي جا
 موضوع بهی ررسمیغ اجالسی ط نهنگی المللنیب ونیسیکمی فرع گروه اینکه متعاقب ن،یا وجود

ی المللنیب ونیسیکم کار دستور وارد موضوع نیا پرداخت، 2012 سال در شده دیصي هانهنگ رفاه
 گرید و هانهنگ تماشاکردن و رکردنیاس شامل بلکه نبود، نهنگ دیص بر ناظر فقط تنها نه که شد
 ).211: 1399 ل،یوک(» بود زین هانهنگ بر هاانسان رفتار آثار

 نهنگي تجار دیص گرفت، صورت ونیکنوانس نیاي اعضا توسط کهی اقدام نیآخر ،جهینت در
 چون ،نیا وجود با ).1: 1393 پورمند،( دیگرد اعالم ممنوع جنوب قطب انوسیاق دری کل طور به

ی برخ ،)Schiffman, 2002: 474( دهدیمی علم مقاصدي برا را نهنگ دیص ةاجاز مزبور ونیکنوانس
 برنامه پرتو در نهنگي تجار دیص به اقدام نهنگ، دیصي اقتصاد منافع جهت به ژاپن چون کشورها

 :آمد وجود به ریز شرح به ژاپن هیعل ایاسترالي دعوا ۀیقض که ندنمودی علم منافع و
 بری مبن ژاپن هیعل رایی دعواي دادگستری المللنیب وانید در 2010 سالی م 31 در ایاسترال«

 قاتیتحق ۀبرنامي لوا تحت ژاپن که بود معتقد و نمود اقامه کشور نیا توسط نهنگ ۀیرویب دیص
 مقررات مینظت ونیکنوانس براساس تعهداتش و زده نهنگ ةگستردي تجار دیص به دست ،یعلم
 ۀبرنام تداوم که بود باور نیا بر ایاسترال خصوص نیا در. است نموده نقض را) 1946( نهنگ دیص
 جنوب قطب در ةژیو مجوز مطابق نهنگ قاتیتحق ۀبرنام دوم فاز براساس ژاپن نهنگ دیص میعظ

 ریسا و نهنگ دیص ونیکنوانس طبق بر ژاپن تعهدات برخالف ،JARPA II(2( 2 جارپا به موسوم
. استیی ایدر ستیزطیمح ویی ایدر پستانداران از حفاظت درخصوص ژاپنی المللنیب تعهدات

 در JARPA II ۀبرنامي اجرا و اجازه با ژاپن -1: دینما اعالم تا نمود درخواست وانید از ایاسترال
ها ههمچنین ژاپن از تعهداتش در این زمین -2 است؛ نموده نقض را تعهداتشی جنوب انوسیاق

 ؛يتجار اهدافي برا هاوال کشتن درخصوص صفر تیمحدود تیرعا )الف تخطی کرده است:

1. International Whaling Commission 
2. Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic 
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 مهلت تیرعا )ج وی جنوب انوسیاق ۀمنطق در 1داربالهي هاوالي تجار دیص ازي خوددار )ب
 اي یاکارخانهي هایکشت توسط) 2نکیمي هاوال جز به( هاوال درمان ای کشتن شکار،ی قانون

 83 ةماد مفهوم دری علم قاتیتحق بااي برنامه JARPA II -3 ؛هایکشت نیا همراه وال ادانیص
 .دینما لغو را JARPA II ۀبرنام نهنگ دیصي مجوزها فوراً ژاپن -4 ؛ستین نهنگ دیص ونیکنوانس

 با کشور نیا. نمود مداخله هیقض نیا در ثالث عنوان به 2012 سال نوامبر 20 در زین زالندنو
 ةپروند در میمستقی حقوق نفع خودشي برا يدادگستری المللنیب وانید ۀاساسنام 63 ةادم به استناد

ي رأ و بوده نهنگ دیص ونیکنوانس عضو زین کشور نیا چراکه ؛بود متصور وانید نزد مطروحه
 خودی شفاه اظهارت در زالندنو. دانستیم رگذاریتأث شیخو تیوضع در را وانیدیی نها

ي برا رای جمع میتنظ ستمیس کی نهنگ دیص ونیکنوانس که کرد انیب ونیسکنوان 8 ةماد درخصوص
 هدف و موضوع نیا پرتو در دیبا 8 ةماد و است نموده برقرار نهنگ ریذخا تیریمد و حفاظت

ی قاتیتحق اهدافي برا فقط را نهنگ دیص ةژیوي مجوزهاي اعطا ةاجاز 8 ةماد. گردد ریتفس
. دینما مبهم را شودیم محسوبی علم قاتیتحقي زیچ چه نکهای نییتع نمودهی سع ژاپن. دهد یم

 نانیاطم دیبا ،کندیم صادر رای علم قاتیتحق ةژیو مجوز ،يمتعاهد دولت کهیی جا دری حت
ی علم هدف با متناسب و است ممکن حداقلِ ،شوندیم کشته کهیی هانهنگ تعداد که دینما حاصل

 اقداماتش که بودی مدع ژاپن مقابل، طرف در. ردیبگ ظرن در را معاهده اطرافی جمع منافع و بوده
 صادری علم مقاصدي برا) نهنگ دیص ونیکنوانس 8 ةماد با مطابق( ژهیوي مجوزها و هستندی قانون
 ایاسترالي هاآب وارد کهی ژاپن نهنگ ادانیص گرفت میتصم ایاسترال دولت 2007 سال از. اندشده

ی ژاپنی کشت ازي ریتصاو 2008 سال در و کند درص مدركي آورجمعي برا را شوندیم
YushinMaru وانید به خود دادخواست در ایاسترال. نمود منتشر هانهنگ کشتن و دیص حال در 

 2004 تا 1987 سال از که JARPA I ۀبرنام در دیگویم و پرداخته 4یجمع منفعت کی از دفاع به
 در نیهمچن. است دهیرسي تجار مصرف به هاآن گوشت و شدند کشته نهنگ 6800 ،داشته ادامه

JARPA II تینها در. است شده فروخته هاآن گوشت و شده کشته نهنگ 2500 حدود هم، 
 دیص ونیکنوانس 8 ةماد مطابق خودي ماهو تعهدات نقض لیدل به ژاپن تیمحکوم بر حکم وانید

1. fin whales 
2. Minke Whale 

 د،یص ةژیو ةاجاز اتباعش به تواندیم متعاهدي هادولت از کیهر حاضر، ونیکنوانس دمفا از نظرصرف: «داردیم مقرر ماده نیا. 3
 متعاهد دولت کهی طیشرا گرید و تعداد چونیی هاتیمحدود تیرعا به منوط؛ بدهدی علم قاتیتحقي برا را هاوال درمان و گرفتن
 دولت هر. بود خواهد معاف ونیکنوانس نیا مقررات لشمو از ماده نیا مطابق هانهنگ درمان و گرفتن کشتن، و داندیم مناسب
 که را ژهیوي مجوزها لیقب نیا تواندیم متعاهد دولت هر. داد خواهد گزارش ونیسیکم به رای نیچن نیاي مجوزها صدور ،متعاهد

 ». دینما ابطال ،نموده اعطا
4. Collective Interest  
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 27 در ژاپن دولت که بود آن امر نیا ۀجینت ).158-162: 1396 گران،ید وي آبادقوامی رمضان(» داد نهنگ
 ).200: 1399 ل،یوک( کرد اعالم را نهنگ ونیکنوانس از خود خروج 2018 دسامبر

 تجارت ونیکنوانس بیتصو با ستیزطیمح المللنیب حقوق در هانهنگ از تیحما دوم گام
) 1973 واشنگتن، تس،یسا( انقراض خطر معرض دری اهیگ وي جانوری وحشي هاگونهی المللنیب

 از تیحما در المللنیب سطح در که استي اسناد نیترمهم ازی کی که ونیکنوانس نیا. شد برداشته
 است وستیپ سهي دارا و دهیرس بیتصو به انقراض خطر معرض در یِاهیگ وي جانوري هاگونه

 وی آب نهنگ لیقب از هانهنگ انواع ازی برخ تجارت کند،یم نییتع را مزبوري هاگونه فهرست که
 ).184: 1389 س،یک و لتونیش( کرد ممنوع را شمال قطبي ایدر نهنگ

 وال نمونهي برا( کنندیمی ط راي ادیزي هامسافت ها،وال از چندیی هاگونه اینکه به باتوجه
 قطبي اهایدر در را تابستان و کرده ولدوزاد کیمکز در ایفرنیکال عمق کمي هاتاالب دري خاکستر

: 1386 گران،ید و سیک() استی غن پوستانسخت و هاپالنکتون وجود نظر از که دکنیمي سپر شمال

ي هاگونه از حفاظت ونیکنوانس دو در سوم گام شوند،یم محسوب مهاجر اصطالح به و )328
 1982 مصوب اهایدر حقوق ۀنیزم در متحد ملل سازمان ونیکنوانس و 1)1979 بن،( یوحش مهاجر
 1 ةماد» الف« بند ۀیپا بر. شد برداشتهي ادوکاشانه و مهاجر انیماه ریخاذ تیریمد و حفظ به راجع

 تیجمع از جداگانهیی ایجغراف بخش هر ای تمام به مهاجري هاگونه: «نخست ونیکنوانس نیا
ي ا دوره صورت به کهیی هاگونه تیجمع ازی توجه قابل بخش ،یوحش جانوران ۀرگونیز ای هرگونه

». شودیم اطالق کنند،یم عبور کشور چند ای کی یمل قلمرو ةمحدود ازفر ازی نیبشیپ قابل و
و  مهاجرت ریمسي کشورها توسط مهاجري هاگونه از حفاظت و تیحما بر اسناد نیا در ،رونیا از

 .است شده دیتأک 2»مهاجرت ریمس در« به تعبیري
 

 آن يهاچالش و نهنگ از رانیای ستیزطیمح يفریک حقوق تیحما. 2
 معرض در کهي جانور نادري هاگونه از است ستهیبا که طورآن رانیای ستیزطیمحي فریک حقوق
 که دارند وجود هامقررهی برخ ،حال نیابا. است نکرده تیحما ،قرار دارند زین انقراض خطر

 رخ هاگونه نیا ضد بر که رایی رفتارها که کرد ادی تگریحما مقررات عنوان با هاآن از توانیم
 در ،رونیازا. دارد وجود زینیی هاچالش مقررات نیا پس در ،نیا وجود با. انددانسته جرم، دهندیم

 .است 20/3/1386 مصوب ونیواسنک نیا به رانیا الحاق قانون. 1
 اطالقی آب وی خشک مناطقی تمام به مهاجرت ریمس«ی: وحش مهاجري هاگونه از حفاظت ونیکنوانس 1 ةماد» و« بند ۀیپا بر. 2
 عبور مهاجرتشي عاد ریمس ازی زمان هر در هاآن فراز از ای کرده توقف موقتاً ده،یگزی سکن آن در مهاجر ۀگون کی که شود یم
 ».کند یم
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 در آني هاچالش و) 1( رانیای ستیزطیمحي فریک حقوق در هانهنگ هیعل جرائم قسمت، نیا
 .شد خواهندی بررس) 2( هانهنگ از تیحما

 
 رانیای تسیزطیمحي فریک حقوق در نهنگ هیعل جرائم .1-2

یی ایدر پستانداران از تیحما قانون مانندی مهم نیقوان کایآمر چون کشورهای برخ در گرچه
)MMPA(1، خطر معرض دري هاگونه قانون )ESA(2 نهنگ ونیکنوانس قانون و )WCA(3 در 

 رانیای حقوق نظام در اما ،)Alexander, 2013: 1( انددهیرس بیتصو به هانهنگ از تیحماي راستا
 مصوبي جانوري هاگونهي بها درخصوص ستیزطیمح حفاظتی عالي شورا 442 ۀمصوب جز به

 داند،یم) 000/000/750( الیر ونیلیم هفتصدوپنجاه را شده دیص نهنگ عاانوي بها که 1398
 مهم قانون چند رانیاي فریک حقوق در ،حال نیباا. است امدهین وجود به هانهنگ ازی خاص تیحما

 توانیم ها آن پرتو در که انددهیرس بیتصو به عام طور بهي جانوري هاگونه ازی بانیشتپي راستا در
 .کرد انیب هانهنگ ضد بر را ایدری آلودگ و دیص بزه دو
 
 دیص. 1-1-2

 حفاظت قانون بیتصو با اما د،یگردی نیبشیپ 1346 مصوب دیص و شکار قانون در ابتدا دیص بزه
 ،ي)آبز منابع قانون پس نیا از( 1374 مصوب رانیای اسالمي جمهوري بزآ منابع ازي برداربهره و

 به باتوجه است ستهیشا رونیازا و گرفت قرار قانون نیاي لوا تحت انیآبز از حفاظت و تیریمد
 قانون بر این اساس، ).162: 1389 ،یخالق( گردد حذف دیص و شکار قانون از دیص ةواژ امر، نیا

 اقدام» گونه« و» لهیوس« ،»زمان« ،»مکان« ارِیمع چهار پرتو در ،4انیآبز ازی بانیپشتي براي آبز منابع
 در دیص ةاجاز دیبا ای که است متمرکزی مناطق بر» مکان« اریمع. است نموده 5دیصي انگارجرم به
 نیا پرتو در جهت نیهم به. است ممنوع هاآن دري ادیص اتیعملی کل طور به ای شود گرفته هاآن
ي هاآب در الزم ۀپروان کسب بدونی خارجي ادیص شناور توسطي ادیص تیفعال منجاا ،اریمع

1. the Marine Mammal Protection Act 
2. the Endangered Species Act 
3. the Whaling Convention Act 

 انیآبز 1378 مصوب رانیای اسالمي جمهوري آبز منابع ازي برداربهره و حفاظت قانونیی اجرا نامهنییآ 1 ةماد 1 بند در .4
 ۀچرخ ازی مراحل کهی موجودات ای ایدر شورلب و شور ن،یریشي هابآی اهیگ وي جانور از اعم زنده موجودات ۀیکل: «از ندا تعبار
 ».کنندیمی ط آب در را خود عمر ازي ادیز مدت ای و) رهیغ وي نوزاد و الرو تخم، لیقب از نمو و رشد مراحل ۀیکل شاملی (زندگ

 هر به انیآبز گرفتن ای کشتن: «از است عبارت دیص ،1398 مصوب دیص و شکار قانونیی اجرا نامهنییآ 1 ةماد 11 بند ۀیپا بر. 5
 ».هاآن بهي راندازیت ای قیطر و لهیوس و تیفیک
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 کسب بدونی رانیا اشخاصي ادیص تیفعال منجاا ؛)22 ةماد الف شق( 1قانون نیا 2 ةماد در مذکور
 تیفعال و) 22 ةماد ج شق 1 بند( ممنوعه مناطق در دیص ؛)22 ةماد ب شق 1 بند( الزم ۀپروان

 در. اندشده دانسته جرم ،)22 ةماد ج شق 4 بند( یساحل دیص مناطق دری صنعتي ادیصي شناورها
). 22 ةماد ج شق 1 بند( است شده دانسته بزه ممنوعه فصول در دیص زین» زمان« اریمع پرتو

 اریمع پرتو در گذارد،یم انیآبز بری فراوان بیآس دیص لیوسای برخ اینکه به باتوجه نیهمچن
 به. است شدهي انگارجرم) 22 ةماد ج شق 5 بند( رمجازیغ مواد و ادوات و آالت با دیص ،»لهیوس«

 به توانیم نمونهي برا. است شده دانسته بزه رفتار نیا کشورها ازي اریبس نیقوان در ،جهت نیهم
 مواد از استفاده که کرد اشارهی) عیطب منابع جرائم( فنالندیی جزا کد 48 فصل دوم قسمت 1 بند

 نیترمهم منجااسر. است کردهي انگارجرم را دیصي برای کیالکتر انیجر ای گرم سالح ،منفجره
 دیص مقنن ،رونیازا. است» گونه« اریمع است، اعمال قابل زین هانهنگ درخصوص کهي اریمع

 به پاسخ. است دانسته جرم زین) 22 ةماد ج شق 2 بند( شده اعالم ممنوع هاآن دیص که را ییها گونه
 قانونیی اجرا نامهنییآ 71 ةماد در ندادامک است، ممنوع هاآن دیص کهیی هاگونه که پرسش نیا

 مناطق و فصول تمام دریی ایدر پستانداران دیص: «آن ۀیپا بر که شده داده 1378 مصوبي آبز منابع
 ».است ممنوع

 
 یآلودگ .2-1-2

ي هابیآس و دهدیم رخي بزآي هاگونه ضد بر که استی مئجرا گریدی کی زین ایدری آلودگ
 بلع با هانهنگ شودیم سبب که استی کیپالستی آلودگ آن، انواع ازی ک. یگذاردیمي برجای فراوان

 لیدل به هاکیکروپالستیم معرض در قرارگرفتن نمونه،ي برا. شوند مرگ و بیآس دچار هاآن
ي ایدر در بالهي هاگنهنی سالمتي برا عمدهي دیتهد آلوده، ۀطعم مصرف و میمستق مصرف

 دری کل نیقوان امروزه ،جهت نیهم به ).Cristina Fossi et al., 2016: 68( شودیم محسوب ترانهیمد
 توسعهی جهان وي امنطقه سطح دری خوب بهی آلودگ برابر دریی ایدر ستیزطیمح از حفاظت مورد

 در مداخله به مربوط ونیکنوانس به انتویمی المللنیب اسناد جمله از ).Sands, 2003: 391( است افتهی
 ازي ریجلوگ ونیکنوانس ،)1969 بروکسل،ی (نفتی آلودگ سوانح بروز صورت در آزادي اهایدر

 ازي ریجلوگ ونیکنوانس ،)1972 لندن،( مواد گرید و دیزا مواد) هیتخل( دفع ازی ناشیی ایدری آلودگ
 دري همکار و مقابله ،یآمادگی المللنیب ونیکنوانس و) 1973 مارپل،( هایکشت ازی ناش ایدری آلودگ
 .کرد اشاره) 1990 لندن،ی (نفتی آلودگ برابر

 ۀیکل ،است شده حیتصر قانون نیا در کهي موارد جز هب آن،یی اجرا مقررات و قانون نیایی اجرا قلمرو: «قانون نیا 2 ةماد ۀیپا بر. 1
 ».باشدیمیی ایدر وي مرز ،یداخلي هاآب زا اعم رانیای اسالمي جمهور تیصالح و تیحاکم تحتي هاآب
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 قانون 13 ةماد» د« بند در ابتدا ،یآلودگ برابر در انیآبز از تیحماي برا زین رانیا گذارقانون
ي ایدر و فارس جیخل و خزري ایدر آبی آلودگ موجبات کهی اقدامات به مبادرت: «دیص و شکار
 آنان ستیزطیمح خطرافتادن به ای انیآبز ریم و مرگ باعث و آورده فراهم رای رنفتیغ مواد با عمان
ي ترعیوس ةگستر با اما همسان،ی جرم ،يآبز منابع قانون بیتصو با اما. کردي انگارجرم را» شود

 نیهم به که ودنمی نیبشیپ زین رای آلودگ اشکال گرید و دیرس بیتصو به مقرره نیا به نسبت
ي: آبز منابع قانون 22 ةماد» ب« شق 6 بند ۀیپا بر ،رونیازا. دیگرد مقرره نیا شدن نسخ سبب جهت

 مواد هرگونه وی صنعتي هافاضالب ۀیتخل وي مسري هايماریب انتشار ای یآلودگ هرگونه جادیا«
 . است شده دانسته جرم ،»شودي آبز منابع به خسارت باعث که ندهیآال

ي هايماریب انتشاري انگارجرم که گرددیم انینما ،19-دیکووي ماریبي ریگهمه به وجهبات
 نیا تیاهم. است داده منجاا هاآن از مقنن که استي استهیشا تیحما ،يآبزي هاگونه بهي مسر
 وحش باغ در چهارسالهیی ماال ببر کی مستند، اخبار بر بنا که شودیم دوچندان سوآن از امر

 به انسان توسط گربه کی و هلند در گونه نیا پرورش مرکز دوي راسوها ورك،یوین سبرونک
ي شواهد هنوز و هستندي زیخشک ها،گونه نیا گرچه ،ساننیبد. اندشده مبتال 19-دیکوو روسیو
 رفتار نیچنی نیبشیپ در مقنن اقدام اما ،است امدهین دست بهي ماریب نیا به انیآبزي ابتال از

ي جانوري هاگونه بهي ماریب انتقال درخصوص مقنن هرچند نهاد؛ ارج دیبا راي امجرمانه
 . است کرده سکوتي ز یخشک

 ةمقرر اما نهاده، انگشت» یرنفتیغ« مواد بهی آلودگ بری روشن به گفتهشیپ نخست ةمقرر اگرچه
 و اهایدر از ظتحفا قانون 9 ةماد بیتصو با. است کرده دیتأکی آلودگ نوع هر بر عام طور به دوم

ی آلودگ مقنن، گرید بار ،1389 مصوبی نفت مواد بهی آلودگ مقابل دری رانیکشت قابلي هارودخانه
 ازی ناش خسارات ةگستر چراکه ؛است داشته آن بهي اژهیو نگاه و کرده جدا را» ینفت مواد« به

 نیا موضوعي هاآب کردن دهآلو: «ماده نیا ۀیپا بر. است ترعیوس اریبسی نفت مواد به ایدری آلودگ
 شش از حبس بهي عمد کردن آلوده صورت در مرتکبان ای مرتکب. است ممنوعی نفت مواد به قانون

 کردن آلوده صورت در و مجازات دو هر ای و الیر ونیلیم ستیب ازي نقدي جزا ای دوسال تا ماه
 ».شوندیم محکوم الیر اردیلیم کی تا ونیلیم ده ازي نقدي جزا بهي رعمدیغ

 
 نهنگ از تیحما در رانیای ستیزطیمحي فریک حقوقي هاچالش .2-2

 با انیم نیا در اما ،نموده اقدام هانهنگ ازی بانیپشت به گرچه رانیای ستیزطیمحي فریک حقوق
 . بود گرنظاره نمونه چند در توانیم را هاآن نیترمهم که است همراهی فراواني هاچالش
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 يآبزي هاگونهي نگاراهمسان .1-2-2
 در مقنن. استي آبزي هاگونهي انگارهمسان رانیای ستیزطیمحي فریک حقوق چالش نینخست
 با جهت نیا از و داشت انیآبز مناسب تیریمد دری سعي آبز منابع قانون بیتصو با 1374 سال
 رای چالش امر نیا اما. ساخت خارج دیص و شکار قانون از را انیآبز دیص قانون، نیا بیتصو
 قانون آنکه حیتوض. بود هانهنگ مانندي آبز خاصي هاگونه بهی توجهیب هم آن و داشت یدرپ

ي فریک کیهر دیص ای شکاري برا و جدا هم از را 1یوحشي جانور ۀگون نوع سه د،یص و شکار
 شش تا کی از حبس :10 ةماد( 2يعادي جانوري هاگونه :از نداعبارت که گرفته نظر در متفاوت

 ةماد( 3شدهتیحماي جانوري هاگونه ،)الیر ونیلیم پانزده تا الیر ونیلیم سه ازي نقدي جزا ای ماه
 و) الیر ونیلیم پنجاه تا الیر ونیلیمی س ازي نقدي جزا ای سال سه تا ماه سه از حبس :12

ي نقد يجزا ای سال سه تا روز 91 از حبس :13 ةماد( 4انقراض خطر معرض دري جانوري ها گونه
 ذکر در دیص و شکار قانون 13 ةماد گرچه. 5)الیر ونیلیم هشتادوپنج تا الیر ونیلیم شصت از

 مورخ 168 ةشمار ۀمصوب ۀیپا بر اما نداشته، نهنگ بهي ااشارهی) لیتمثي (انمونهي جانوري هاگونه
 قانون 3 ةماد) ت( بند در مندرج اراتیاخت« آن در که ستیزطیمح حفاظتی عالي شورا 1378
 معرض در شدهحفاظت و شدهتیحما واناتیح وی وحش جانوران انواع نییتع ةدربار دیص و شکار
 نهنگ ده،یگرد ضیتفو ستیزطیمح حفاظت سازمان سیرئ به »کارانیز جانوران و انقراض خطر

 که است آن امر نیا امدیپ. داندیم انقراض خطر معرض دري جانوري هاگونه ۀدست در را
 که دیص و شکار قانون 13 ةماد ةطریس از را نهنگ دیص ،يآبز منابع قانون بیتصو با گذار قانون
 بند مشمول و ساخته خارج ،بود کردهی نیبشیپ زین را سال سه تا حبس فریک ،ينقدي جزا بر عالوه

 داشتهی عیطب منشأ که هستندی جانوران ،یوحش جانوران: «1398 مصوب دیص و شکار قانونیی اجرا ۀنامنییآ 1 ةماد 2 بند ۀیپا بر. 1
 پرندگان، ستانداران،پ از اعم نامهنییآ نیا موضوعی وحش جانوران. کنندیم دمثلیتول وی زندگ عتیطب دری وحش صورت به ذاتاً و

 ».باشندیم انیآبز و مهرگانیب ستان،یدوز خزندگان،
 طیشرای تیجمع وی ستیز تیوضع لحاظ از که هستندی جانوران ،يعادی وحش جانوران: «فوق ۀنامنییآ 1 ةماد 7 بند ۀیپا بر. 2

 ».ستندین انقراض خطر معرض در و داشتهی مناسب
 وی عیطب دکنندهیتهد عوامل با که هستندی وحش جانوران شده،تیحمای وحش جانوران: «فوق ۀنامنییآ 1 ةماد 6 بند ۀیپا بر. 3

 خطر معرض در رند،ینگ قرار ژهیو حفاظت و تیحما مورد چنانچه و بوده مواجه تیجمع کاهش با ستگاهیز بیتخر ای یانسان
 ».بود خواهند انقراض

 ای کم تیجمع لیدل به که هستندی وحش جانوران انقراض، خطر معرض دری وحش جانوران: «فوق ۀنامنییآ 1 ةماد 5 بند ۀیپا بر. 4
ی بومستیز وی طیمح راتییتغ ای ستگاهیز بیتخر وی انساني هاتیفعال ازی ناش داتیتهد ای وی بحرانی ستیز طیشرا در گرفتنقرار

 ».دارند قراري نابود خطر معرض در هاآن مانند و
 پرتو در که است رانیوز تئیه 16/2/1397 مورخ ۀمصوبي مبنا بر گفتهشیپ 13 و 12 ،10 ةماد سه در شدهذکري نقدي فرهایک. 5

  .است دهیگرد اصالح دیص و شکار قانون در مقرري نقدي فرهایک ،1392 مصوبی اسالم مجازات قانون 28 ةماد
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 ةمصادر و الیر ونیلیم ده تا ونیلیم کی ازي نقدي جزا فریک که دانسته 22 ةماد» ج« شق 2
 ازي عملکرد نیچن دیترد بدون! است کردهی نیبشیپ را دیص آالت و ابزار و تمحصوال
 . شودیم فریک و بزهي نابرابر سبب و کاستهي فریک نیقوانی بازدارندگ

 دو ازي گرید ریتفس توانیم نهنگ، از ستهیشا و ستهیبای بانیپشت و چالش نیا از رفتبروني برا
 و است 1346 مصوب دیص و شکار قانون آنکه حیتوض. داد ائهاري آبز منابع و دیص و شکار قانون

 ۀیاول ۀنسخ بهی نگاه با. است شده وارد 1375 و 1353ي هاسال در قانون نیا بر هیاصالح دو
 ،يعاد بهي جانوري هاگونه مندنظام کیتفک که شودیم انینما 1346 مصوب دیص و شکار قانون
ی برخ به سال نیا در گذارقانون ،نیا وجود با. ندارد وجود انقراض خطر معرض در و شدهتیحما
» ب« بند دري) حصري (عدد صورت به ،رونیازا و داشته توجه انقراض خطر معرض دري هاگونه

 قراري فریک تیحما مشمول را» زرد گوزن و گورخر ر،یبیج آهو،« ۀگون چهار قانون، نیا 13 ةماد
 نیا به را)» لیکروکود( تمساح و وزپلنگی ببر،« ۀگون سه ،1353 سال اصالحات در. است داده

 نیگزیجا رای) لیتمثي (انمونه کردیرو 1375 سال اصالحات در منجااسر. کندیم اضافه فهرست
 مشمول را انقراض خطر معرض در و ابیکمی وحشي هاگونهی تمام و کردهي عدد کردیرو

 اصالحات بیتصو به باتوجه که داشت انیب توانیم بنابراین،. است داده قرار ژهیوي فریک تیحما
 در يِآبزي هاگونه گرفته، صورت 1374 سال دري آبز منابع قانون بیتصو از پس که 1375

 نیا. هستند دیص و شکار قانون 13 ةماد» الف« بند مشمول همچنان زین انقراض خطر معرض
 نظامیی گراهم با هم و ارددی خوانهم هانهنگ چوني آبز مهمي هاگونهی حقوق نفع با هم ریتفس

 . است سازگار هانهنگ از تیحمای المللنیبي هادکریرو با رانیای حقوق
 
 محورتیحماي انگارجرم نبودن جامع .2-2-2

 ،درواقع. است محورتیحماي انگارجرم نبودن جامع ران،یای ستیزطیمحي فریک حقوق دوم چالش
 مشخص طور به راي جانوري هاگونه نیا تنها نه هاگنهن از تیحماي راستا در رانیاي فریک حقوق
 ، شوند یم هاگونه نیا به بیآس سبب کهرا یی رفتارهای تمام بلکه نداده، قرار تیحما مورد
 چند در توانیم را هانهنگ از محورتیحماي انگارجرم در هاخأل نیا. است نکردهي انگارجرم
 .دیکش ریتصو به مورد

 که دانست شناورها ای هایکشت ۀبدن با اصابت اثر در هانهنگ کشتن توانیم را مورد نینخست
 ونقلحمل گسترش با امروزه ،درواقع. دهدیم لیتشک زین را هاآن به هابیآس ازی مهم بخش

 حال در هاانوسیاق و اهایدر دري متعددي شناورها و هایکشت ،يگردشگر وي تجار از اعم ییایدر
 در. شوندیم کشته وی زخم هاآن به برخورد با هانهنگ ازي ادیز تعداد لهسا هر که هستند تردد
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 عنوان به که است شدهي ادیزي هانهنگ شدنکشته سبب هایکشت تردد زین رانیایی ایدري هاآب
 ۀالش کشف ،1هیعسلو بندر لنگرگاه دري متر 14 نهنگ کی ۀالش شدنادیپ به توانیم نمونه
 سواحل در نهنگ قطعه کی ۀالش کشف و 2بندرعباس ساحل در رماسپ نهنگ کی ةشد یمتالش

 .کرد اشاره 3جاسک
 در. دانست هانهنگ خصوص به ان،یآبز از دیص از پس تیحما نبود توانیم را دوم مورد
 و است دیص از پس درآمد کسب و فروش عرضه، چوني امور به مربوط ادیص ةزیانگ حقیقت،

 با مانز هم ای دیص از شیپي هاتیحما قیطر از تنها ر،یذخا ازي برداربهره نظامی دهسامان نیبنابرا
 لیتحص در بازدارنده نقش د،یص از پس اعمال دانستن جرم با ،رونیازا و رسدینم منجاا به آن

 ازي آبز منابع قانون در گذارقانون که استی حال در نیا شد؛ خواهد محقق جرم از حاصل منافع
 ).56: 1390 ،یخالق( است دهیورز غفلت عام طور بهي ریتداب نیچن وضع

 1 ةماد 10 بند ۀیپا بر. بود گرنظاره دیص و شکار فیتعار انیم قیتطب در توانیم را سوم مورد
 اي یراندازیت ای بیتعق: «از است عبارت شکار ،1398 مصوب دیص و شکار قانونیی اجرا نامهنییآ

 نیا موضوعی وحش جانوران کشتن ای شدنیزخم اي یریگزنده به منجر کهي گرید عمل هر
 است عبارت دیص نامه،نییآ نیا 1 ةماد 11 بند ۀیپا بر ،نیهمچن». شود) انیآبزي استثنا به( نامه نییآ

 دو نیا در دقت با». هاآن بهي راندازیت ای قیطر و لهیوس و تیفیک هر به انیآبز گرفتن ای کشتن: «از
 و» کردن یزخم« ،»يریگزنده« ،»يراندازیت« ،»کردن بیتعق« رفتارِ پنج که گرددیم انینما فیتعر

 ،»کشتن« رفتارِ سه از» دیص« اما ،رندیگیمي جا» شکار« ةگستر دري جانوري هاگونه» کشتن«
 ةزمر در» کردن یزخم« و» کردن بیتعق«ي رفتارها بنابراین،. گرددیم لیتشک» يراندازیت« و» گرفتن«

 داد اختصاصی نظامي مانورها و هااتیعمل به توانیم را چهارم مورد مجاناسر.است امدهین دیص
ي امدهایپ ازی کی. گذارندیمي برجاي آبزي هاگونهی تمام و هانهنگ بر رای فراوان خسارات که

 در اختالل سبب که دانست هاییایردریز وی جنگي ناوها ازی ناش امواج توانیم رای نظام اتیعمل
 نیچن بارز قیمصاد ازی کی. داشت خواهدی درپ را هاآن مرگ و شده هاهنگنی ابیرد ستمیس

 آن برخورد از تیحکا نهنگ نیا شکم ریز و سر در دیشدی خوردگ ضربه آثار: «هیعسلوي انوردیدر و بندر ةادار سیئر ۀگفت به بنا. 1
 اردیبهشت). 7: 1390(سازمان بنادر و دریانوردي،  »داردي عبور کریپغولي شناورها احتماالً و سخت جسم با

(سازمان  دانستی پارگ و شکم ۀیناح از نیسنگ جسم با برخورد را مرگ علت ،هرمزگان ستیزطیمحیی ایدر مسئول کارشناس. 2
 آبان). 25: 1390و دریانوردي،  بنادر

 اثر در احتماالً که استی پارگ جادیا و نیسنگ جسم با برخورد مرگ علت ،هرمزگان استان ستیزطیمح حفاظت رکلیمد ۀگفت به. 3
 اردیبهشت). 15: 1391(سازمان بنادر و دریانوردي،  است بوده شناور ۀپروان با برخورد وي ناوبر در اختالل
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 انیحام انیم رایی دعوا که بود کایآمر ارتش توسط 1)سوناری (صوت رادار از استفاده ،یاقدام
 سونار از استفاده سونار، کاربرد منع قانون براساس. «آورد وجود به کشور نیا ارتش و ستیز طیمح
 ،مقابل در. ستین مجاز ستیزطیمح به بیآس لیدل به ایفرنیکال سواحلي لومتریک 22 ةمحدود در

یی ایدري روینی نظامي هانیتمر شامل سونار کاربرد منع قانون که کرد مقرری فرمان صدور با بوش
یی ایدري روین مورد در قانون نیا اعمال که بود گفته کایمرآي جمهور سیرئ. شودینم کشور نیا
یی توانا کاهش و شودیمی نظامي هانیتمري اجراي برا آن امکانات تیمحدود ثباع کشور نیا
ي هاگروه ،گریدي سو از. انداخت خواهد مخاطره به را متحده االتیای مل تیامن رو،ین نیا

 به. رساندیم انیزیی ایدر پستانداران به سونار کاربرد که کردند استدالل ستیزطیمح از حفاظت
ی صوت اختالل باعثیی ایدر پستانداران ستگاهیز ةمحدود در سونار خاص اصوات جادیا آنان، ۀگفت
ی خوب به را خود طعمه محل بتوانند که شودیم آن از مانع و شده هاوال مانندی واناتیح ستگاهیز در

یی ایدري روین تیمعاف خواندنی رقانونیغ با ایفرنیکال دری دادگاه ،جهت نیهم به. دهند صیتشخ
 معافی طیمحستیز نیقوان از کایآمر ارتش که کرد حکم سونار، باي ناوبر منع قانون از کشور نیا
 ستیزطیمح اینکه به باتوجه زین رانیاي فریک حقوق در .بهمن) 17: 1386(خبرگزاري ایسنا،  »ستین

 محسوبی تیحاکم اعمال ةزمر در 1386 مصوبي کشور خدمات تیریمد قانون 8 ةماد مطابق
 وی دولتی حقوق اشخاص ،1392 مصوبی اسالم مجازات قانون 20 ةماد ةتبصر ساسبرا شود،یم
 . ستندیني فریک تیمسئولي دارا کنندیم تیحاکم اعمال کهي موارد دری ردولتیغی عموم ای

 
 یآلودگ منابعي انگارکسانی .3-2-2

 بر. دشو یم مربوط ایدر کنندگانآلوده تیمسئول وی آلودگ منابع انیمیی جدا نبود به زین سوم چالش
 ازی ناشی آلودگ: از نداارتعبی آلودگ مهم منبع پنج رفت، آن ذکر که تیکو ونیکنوانس ۀیپا

 منابع ازی ناشی آلودگ ،ییهوا ۀینقل طیوسا وی کشت از دیزا مواد ۀیتخل ازی ناشی آلودگ ها،یکشت
 و آن بستر ریز وی نیسرزمي ایدر بستر دري برداربهره و اکتشاف ازی ناشی آلودگ ،یخشک در واقع

 ).14-15: 1368 ممتاز،() ونیکنوانس 4-8 مواد( انساني هاتیفعال ریسا ازی ناشی آلودگ و قاره فالت
 عمان،ي ایدر و فارس جیخل ازی کاف حفاظت وی آلودگ منابع نیا از کیهر درخصوص ،رونیازا

ي همکار پروتکل: از نداتارعب که دهیرس بیتصو به تیکو ونیکنوانس پرتو در پروتکل پنج
 ؛1978 مصوبي اضطرار موارد در مضر مواد ریسا و نفت ازی ناشی آلودگ با مبارزهي براي امنطقه

 پروتکل ؛1989 مصوب قاره فالت از استخراج و اکتشاف ازی ناشیی ایدری آلودگ به راجع پروتکل

 گر،ید اجسام به برخورد از پس هاآن انعکاس افتیدر و شودیم پخش آب ریز در نیمع موج طول بای صوت مواجا سونار، در. 1
 بهمن). 17: 1386(خبرگزاري ایسنا،  کندیم مشخص را اجسام نیا محل
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 ؛1990 مصوبی خشک رد مستقری آلودگ منابع برابر دریی ایدر ستیزطیمح تیحما به راجع
 و 1998 مصوب ایدر در عاتیضا گرید و خطرناك زائد موادي مرزبرون انتقاالت کنترل پروتکل
 شق 6 بند گرچه ،ساننیبدیی. ایدر ةشدحفاظت ۀمنطق جادیا وی ستیز تنوع از حفاظت پروتکل

 هیتخل وي مسري هايماریب انتشار ای یآلودگ هرگونه جادیا« ،يآبز منابع قانون 22 ةماد» ب«
ي انگارجرم را» شود يآبز منابع به خسارت باعث که ندهیآال مواد هرگونه وی صنعتي هافاضالب

 نداشته،ی توجه ستند،ین همسان گریکدی با کهی آلودگ مختلف منابع به تنها نه مقرره نیا اما کرده،
 .تاس بوده تفاوتیب زین آن ازی ناش خسارات وی آلودگ ةگستر بهنسبت  بلکه

 يریگجهینت
ی بانیپشت ،رونیازا و هستند ایدن ردی کنوني جانوري هاگونه نیزتریانگ شگفت ةزمر در هانهنگ
 ،راستا نیا در. است الزمی داخل سطح در هم وی مللالنیب سطح در هم هاآن ازي فریک-یحقوق

 قرار ژهیو تیماح مورد ستیزطیمح المللنیب حقوق در  شان، يارزشمند جهت به هانهنگ اگرچه
ی خاص ونیکنوانس محورگونه کردیرو پرتو در ستیزطیمح المللنیب حقوق کهي نحو به ،اندگرفته

 ،نیستی چنداني هااجرا ضمانت متضمن ونیکنوانس نیا چون اما است، داده اختصاص هاآن به را
 ،ساننیبد. ورزندیم مبادرت نهنگ دیص به و کرده نقض را آن مقررات ژاپن، مانندیی هادولت گاه
 احساس آن از حفاظت و نهنگ دیص تیریمدي براي جد سازوکار کی خألی المللنیب ۀعرص در
 که دارد وجود راستا نیا دری فراواني هایکاست و هاچالش زین رانیای حقوق نظام در. شودیم
 رانیای حقوق نظام چالش نینخست. بود گرنظارهي فریک وی حقوق ۀدست دو در را هاآن توان یم
 وی نیبشیپ عدم رانیای حقوق نظام چالش گرید .است نهنگ دیصی المللنیب ونیکنوانس به وستنینپ

یی ایدر ستیزطیمح ةحوز در که است انقراض خطر معرض دري هاگونه خاص قانون بیتصو
. دکر اشارهی مرجاني هاصخره ویی ایدر پستانداران گرید وي خزر فک ها،نهنگ به توانیم

 ن،یا بر عالوه. کرد خواهد هاگونه نیا از حفاظت بهی انیشا کمک خاصی قانون بیتصو ،رو نیازا
 آنکه نخست. داردیی هایکاست و هاچالش هانهنگ ازی بانیپشتي راستا در زین رانیاي فریک حقوق

 شده داشتهپن انیآبز گرید با همسان و نداردی مشخص گاهیجا رانیاي فریک حقوق در نادر ۀگون نیا
ی تمام به ان،یآبز از مدارتیحما يهايانگارجرم پرتو در رانیاي فریک حقوق آنکه دوم. است

یی هایکاست به همین دلیل، و نداشته توجه ،دهندیم رخ نهنگ مانندیی هاگونه ضد بر کهیی رفتارها
 کردن یزخم ای کشتن برابر در مرتکب تا شودیم سبب که دارد وجود ھاآناز ي فریک تیحما در

 منشأ و منبع به ،ییایدری دگآلوي انگارجرم در آنکه سوم. نشود مواجهي فریک پاسخ با ها نهنگ
 قراري فریک پاسخ کی مشمول را - ینفتی آلودگ جز ـبهی آلودگ انواعی تمام و نکرده توجهی آلودگ
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ی آلودگ ةگستر هب مقنن که است آن است،ی آلودگ جرم درخصوص که زین چهارم نکته. است داده
 ،امر نیا امدیپ که است داشته توجه مرتکب رفتار به فقط و بوده توجهیب آن ازی ناش خسارات و

ي هایکاست رفع ،رونیازا. است گسترده سطح دری آلودگ بای ئجز سطح دری آلودگهمسان دانستن 
 ازي فریک تیحما صالحا و رییتغي هاستهیبا ازی آلودگ ةگستر و نوع ،منبع به توجه وي ارانگجرم
 .استیی ایدر ستیزطیمح

 منابع
 یفارس) الف

 و حفاظتی: ستیز تنوع ازی المللنیب تیحما در محورگونه کردیرو« ،)1390ی (عل ،یکمال م؛یابراه زاده،گیب .1
 . 283-245 صص ،5 ش ۀنامژهیو ،یحقوق قاتیتحق ،»المللنیب حقوق در مهاجري هاگونه ازي بردار بهره

 ،ژاپن هیعل ایاسترالي دعواي مورد ۀمطالع الملل؛نیب حقوق در هانهنگ از تیحما ،)1393( ترایم د،پورمن .2
 .قم دانشگاه حقوق ةدانشکد الملل،نیب حقوق رشتۀ ارشد یکارشناس ۀنام انیپا

 با آن ۀسیمقا ویی ایدر پستانداران از حفاظتی المللنیب مقررات و نیقوانی بررس ،)1386( لوفرین ان،یلیجل .3
 ةدانشکد ست،یزطیمح حقوق ۀرشت ارشد یکارشناس ۀنامانیپا ،عماني ایدر و فارس جیخل در داخل نیقوان
 . قاتیتحق علوم واحدی اسالم آزاد دانشگاهي انرژ و ستیز طیمح

 ،»یراملف ریتداب ۀمطالع با انیآبز ۀرمسئوالنیغ دیص قبال در رانیای نیتقنیی جنا استیس« ،)1390( ابوالفتح ،یخالق .4
 .62-31صص  ،32 ش ،13 سال ،یعموم حقوق پژوهش

 ،»یفرامل اسناد بری تأمل باي جانوري هاگونه از حفاظت دری ملي فریک ریتداب لیتحل« ،)1389( ابوالفتح ،یخالق .5
 . 172-155 صص ،4 ش ،40 ةدور ،یخصوص حقوق مطالعات

نونی خواندن معافیت نیروي دریایی این کشور از مریکا با غیرقاآدادگاهی در «)، 17/11/1386خبرگزاري ایسنا ( .6
، 8611-10320، کد خبر: »محیطی معاف نیست مریکا از قوانین زیستآانون منع ناوبري با سونار: ارتش ق

 .10/2/1400، آخرین بازدید: /https://www.isna.ir/news/8611-10320 دسترسی در:
 حقوق در گفتمان ۀینظر طبقی ستیزطیمحی المللنیب اسنادی شناختزبان لیتحل ،)1392( منا ،یرستمي دیرش .7

 ی. بهشت دیشه دانشگاه حقوق ةدانشکد ست،یزطیمح حقوق ۀرشت ارشد یکارشناس ۀنامانیپا ،المللنیب
 ها دولتی حقوق تیوضع بری تأمل« ،)1396( دمحمدیس ،ینیحس مهرداد؛ ،يمحمد ن؛یمحمدحس ،يآبادقوامی رمضان .8

ة دور ،یحقوق مطالعات ،)»ژاپن هیعل ایاسترال( نهنگ دیص هیقض بر دیتأک با دولتی المللنیب تیمسئول به استناد در
 .175-147 صص ،2 ش ،9

ر: ، کد خب»پیکر در لنگرگاه بندر عسلویه کشف الشۀ یک نهنگ غول«، )7/2/1390( سازمان بنادر و دریانوردي .9
 .10/2/1400، آخرین بازدید: /https://www.pmo.ir/fa/news/6676 :، دسترسی در6676

، دسترسی در: 8971، کد خبر: »نهنگ بندرعباس چرا مرد؟«، )25/8/1390سازمان بنادر و دریانوردي ( .10
https://www.pmo.ir/fa/news/8971/ :10/2/1400، آخرین بازدید. 

، دسترسی در: »کشف الشۀ یک قطعه نهنگ در سواحل جاسک«)، 15/2/1391سازمان بنادر و دریانوردي ( .11
https://www.pmo.ir/fa/news/12982/ :10/2/1400، آخرین بازدید. 

 

https://www.isna.ir/news/8611-10320/
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، دسترسی در: 664433کد خبر:  ،»هاتأثیر گرماي زمین بر نهنگ«)، 9/11/1397شبکۀ خبر ( .12
https://www.irinn.ir/fa/news/664433/ :10/2/1400، آخرین بازدید. 

: تهران ،1 چ ،یعبداله محسن ترجمۀ ،ستیزطیمح حقوقیی قضا کتابچه ،)1389( الکساندر س،یک نا؛ید لتون،یش .13
 ي.خرسند انتشارات

 خارج مناطق دریی ایدری ستیز تنوع از حفاظت« ،)1399( کوثر روزپور،یف اهللا؛دفصلیس ،يموسو ساسان؛ ،یرفیص .14
 . 966-939صص  ،3 ش ،50 ةدور ،یعموم حقوق مطالعات ،»یمل تیصالح ةحوز از

 .رشد راه انتشارات: تهران ،یفارس فرهنگ ،)1389( حسن د،یعم .15
 وي اگونه تنوع« ،)1392( دایش ،یداداش تر؛یپ ،زناویا ؛یسیتر انیلیج ک؛یلوبرا مهناز؛ ها،یربان دون؛یفر ،یعوف .16

در: مجموعه مقاالت  ،»GISي ریکارگ هب با عماني ایدر و فارس جیخلیی ایدر پستاندارانیی ایجغراف پراکنش
 .884-880 صص الن،یگ دانشگاه :رشت ،يآبز جانوران علوم شیهما

 حفاظت سازمان: تهران ،رانیا پستانداران اطلس ،)1395( کاوه، یاللهضیف؛ طاهر ،انیریقد محمود؛ ،یکرم .17
 .ستیز طیمح

 ،یبیحب محمدحسنترجمۀ  ،3 ج ،ستیزطیمح حقوق ،)1386( دینفرایو النگ، اچ؛ تریپ سند، الکساندر؛ س،یک .18
 .تهران هدانشگا انتشارات: تهران

 .زانینشرم: تهران ،1 چ ،سبزی شناسجرم ،)1395( درضایحم فرد،یگرج .19
 انتشارات شرکت: تهران ان،یجواهر احمد ترجمۀ ،)همهي برا روز دانش( ستیزطیمح ،)1388( تریپ ن،یالرک .20

 ی.فرهنگ وی علم
 .نو راه کتاب انتشارات: تهران ،2 ج ،یفارس فرهنگ ،)1381( محمد ن،یمع .21
ی حقوق ۀمجل ،»عماني ایدر و فارس جیخلیی ایدر ستیزطیمح ۀتوسع و تیحما« ،)1368( دیشجم ممتاز، .22

 .46-5 صص ،11 ش ،یالملل نیب
 . 439-435 صص ،9 ش غما،ی ۀمجل ،»بال ای والی ماه« ،)1327ی (مجتب ،ينویم .23
 ،50 ةدور ،یعموم قحقو مطالعات ،»واناتیح رفاه حقوق دری فراملي کردهایرو ظهور« ،)1399( رساعدیام ل،یوک .24

 . 216-199صص  ،1 ش
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