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Background and Aim: Attention to environmental worries has been considered as
a ince
significant
part of human
rights studies
in other fields of social science studies
the beginning
of the Iranian
contemporary
such as criminology. Regarding the importance of the subject, this article aims to
investigate green crimes and preventive criminal policy.
Materials and Methods: The current research is theoretical and the research
method is descriptive-analytical. The data collection is done via the library method
and through referring to documents, books, and articles.
Ethical Considerations: In all stages of writing the current study, while respecting
the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed.
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Mohsen Shekarchizadeh 3

Findings: People's awareness and their participation in environmental affairs are
important, it seems that informing and raising the level of knowledge, and
awareness of the community about environmental issues is in the field of social
prevention. Based on this fact, the three main concepts of research; Green
criminology, criminal prevention policy, and environmental NGOs were defined
and examined. Participatory prevention of environmental crimes and the role of
environmental NGOs were explored in the Iranian legal system.
Conclusion: we can rely on the capability of mass media: teaching specialized laws
in the field of environmental crimes, formulating programs tailored to different
strata of people in terms of culture, economy, science, etc. based on the principle of
environmental protection and education on how to cooperate with other institutions
involved in the issue and efforts to strengthen the culture of participation in the
avoidance of environmental damage and crime.
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دریافت5322/59/92 :

ویرایش5444/3/4 :

پذیرش5444/3/51 :

انتشار5444/4/54 :

چکيده
زمينه و هدف :توجه به دغدغه هاي زیست محيطي به عنوان بخش مهمي از مطالعات حقوق بشر در دیگر قلمروهاي مطالعاتي علوم اجتماعي
با توجه به اهميت موضوع هدف این مقاله بررسي جرائم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه است .همچون جرمشناسي نيز مورد توجه قرار گرفتهاست.
مواد و روشها :این تحقيق از نوع نظري و روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي ميباشد و روش جمعآوري اطالعات بهصورت کتابخانهاي و با
مراجعه به اسناد ،کتب و مقاالت صورت گرفتهاست.
مالحظات اخالقي :در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ،اصالت متون ،صداقت و امانتداري رعایت شدهاست.
یافتهها :آگاهي مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محيط زیست داراي اهميت ميباشد و به نظر ميرسد اطالع رساني و ارتقاء سطح دانش و
آگاهيهاي جامعه در خصوص موضوعات و مسائل زیست محيطي در حوزه پيشگيري اجتماعي قرار ميگيرد .دراین راستا تعریف و بررسي سه مفهوم
اصلي تحقيق؛ جرمشناسي سبز ،سياست جنایي پيشگيري و سازمانهاي غيردولتي زیست محيطي ارائه شد .در ادامه پيشگيري مشارکتي نسبت به
جرائم زیست محيطي و نقش سازمانهاي مردم نهاد زیست محيطي در نظام حقوقي ایران مورد کنکاش قرار گرفت.
نتيجهگيري :راهبردهاي پيشگيري اجتماعي جرایم محيط زیستي شامل؛ آموزش و باال بردن سطح آگاهيهاي عمومي ،نقش آموزشي اقدامات
شهروندان و سازمانهاي غيردولتي و نقش آموزشي رسانههاي گروهي و همين طور پيشگيري وضعي بررسي و تحليل شد .بنابراین ميتوان در
تحقق بخشيدن به اهداف ذیل به قابليت رسانههاي گروهي دل بست :آموزش قوانين تخصصي در حوزه جرایم محيط زیستي ،تهيه برنامههایي
متناسب با اقشار مختلف مردم از نظر فرهنگي ،اقتصادي ،علمي و  ...بر اساس اصل لزوم حفاظت از محيط زیست و آموزش نحوه همکاري مردم با
سایر نهادهاي درگير در موضوع و تالش در جهت تقویت فرهنگ مشارکت در پيشگيري از بروز آسيبها و جرایم محيط زیستي.
کلمات کليدي :جرائم سبز ،سياست جنایي ،پيشگيري ،مشارکتي ،جامعه مدني.

بررسي جرایم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه جامعه مدني
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مقدمه

در صورت آگاهي از عواقب بين رفتن این اکوسيستم ،خود

 -5بيان موضوع

نخواهند گذاشت که سایرین نيز مرتکب جرایم زیست

تأكيد بر پيامدهاي ناگوار ضررهاي زیست محيطي در کنار

محيطي در این زمينه شوند که این خود کليد اصلي پيشگيري

رویکرد حمایت از محيط زیست موجب شکلگيري یک

وضعي ميباشد (بيگي و داداشي چکان .)13 :6331 ،البته به

قلمروي مطالعاتي جدید تحت عنوان جرمشناسي سبز

نظر ميرسد اطالع رساني و ارتقاء سطح دانش و آگاهيهاي

شدهاست .این قلمروي مطالعاتي با تأکيد بر آسيبهاي زیست

جامعه در خصوص موضوعات و مسائل زیست محيطي در

محيطي ،نگاهي انتقادي به مسائل این حوزه دارد (نجفي

حوزه پيشگيري اجتماعي قرار ميگيرد .هدف مهم سياست

ابرندآبادي.)01 :6331 ،

جنایي مشارکتي ،تضمين حق امنيت جامعه با ترکيب

جرمشناسي سبز بر این باور است که از یک سو ،حل

هوشمندانه پيشگيري و پاسخدهي -مجازات -و باز پذیرسازي

چالشهاي زیست محيطي ،مستلزم نگاه انتقادي به جهان

اجتماعي بزهکاران است .در واقع تأمين امنيت به عنوان

طبيعي و اجتماعي و از سوي دیگر ،رابطه ميان انسان و

نتيجه مبارزه با پدیده مجرمانه ،خود هدف عمده اي است که

طبيعت در ارزیابي ضررهاي زیست محيطي نيازمند بازمفهوم

با مشارکت مردم تحقق ميیابد (جمشيدي.)20 :6331 ،

سازي با تکيه بر ضررهاي وارد بر حيوانات و گياهان است.

مبناي اصلي مشارکت در پيشگيري از جرم این است که

یکي دیگر از مفاهيم کليدي این قلمروي مطالعاتي آن است

مؤثرترین روش مقابله با جرم و ارتقاي کيفيت زندگي در

که بسياري از ضررها به لحاظ مکاني واجد وصف بينالمللي

جامعه ،دخالت خود شهروندان و فعاليت آنها جهت پيشگيري

هستند (رایت.)13 :6331 ،

از جرم است (جمشيدي .)20 :6331 ،هر چند در سياست

هدف اصلي جرمشناسي سبز ،ضرورت توجه گزاف به ضرر

گذاري عمومي جنس سياستها اقتضاي آن را دارد که

زیست محيطي است .این امر با بازمفهومسازي ضرر با گذر از

دستگاه و نهادهاي دولتي و عمومي مجري سياستها و خط

مباني جرمشناسي جریان غالب محقق ميشود .جرمشناسي

مشيهاي متخذه باشند ،اما تنيدگي بسياري از مسائل عمومي

سبز ،خط ميان دغدغههاي جرمشناسي جریان غالب (تمرکز

من جمله محيط زیست با مسائل مردمي ،مشارکت دادن

بر بزهکاري کارگري و جرایم خياباني) و آینده پایدار محيط

آنها را در فرایند سياست سازي و اجراي خط مشيهاي

زیست و حقوق بشر (شهروندي زیست محيطي ،رویههاي

زیست محيطي الزم نمودهاست (رضواني فر.)12 :6333 ،

اجتماعي پيشگيرانه و انصاف درون و فرانسلي) را در

به هر حال مداخله و مشارکت فعال جامعه مدني در حوزه

برميگيرد.

محيط زیست و نقش آفریني آن با کارکردهاي پيشگيرانه و

آگاهي مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محيط زیست

تنبيهي داراي اهميت و پيامدهاي مثبت و مورد اقبال جهانيان

آنقدر داراي اهميت ميباشد که در مقررات بين المللي نيز به

ميباشد .بر این اساس ،هرچند بسياري از مقررات اوليه اساساً

صراحت مورد تأکيد قرار گرفتهاست و قسمت آخر بند  1از

منتج از سياستهاي متمرکزسازي و برنامهریزي اجرا شده

ماده  1کنوانسيون حفاظت از گونههاي مهاجر وحشي 6313

توسط یک دولت توسعه محور هستند ،با وجود این ،مشخص

آلمان مبني بر آگاهي بخشي و اطالع رساني به مردم و لزوم

شدهاست که جدیدترین مقررات توسط یک جامعه مدني

استفاده از مردم محلي از این جمله است .چرا که مردم محلي

سازمانیافته و آگاهي زیست محيطي در قالب یک چارچوب

به دليل تعلق خاطري که به محل زندگي و حيات خود دارند

سياسي دموکراتيک و بهبود دانش علمي و الزامات تقاضا

 /61فصلنامه پژوهشهاي حقوقي ميانرشتهاي ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان 6011

شدهاست .با توجه به اهميت موضوع هدف این مقاله بررسي

همانطور که مشاهده شد ،یکي از متغيرهاي پژوهش حاضر

جرائم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه است (Drummond

یعني سياست جنایي پيشگيرانه جامعه مدني در آثار

).& Barros‐Platiau, 2006: 28

نویسندگان و پژوهشگران حقوق کيفري مورد توجه قرار

جرم انگاري اعمال عليه طبيعت و محيط زیست در پرتو اسناد

گرفتهاست .اما ورود به بحث پيشگيري در حوزههاي متفاوت

ارشادي و الزام آور بينالمللي مانند کنوانسيون اروپایي

ميتواند با دالیل و بنا بر مصالح متفاوت باشد .در خصوص

حفاظت از محيط زیست از طریق حقوق کيفري ،522۱

موضوعات محيط زیستي ،عالوه بر مسئله ناکارآمدي کيفرها،

اساسنامه دیوان کيفري بينالمللي (ماده  ،)۱کنوانسيون

الزامات مربوط به موضوعات محيط زیستي از جمله

حفاظت از گونههاي جانوري و گياهي دریایي قطب جنوب

خصوصيت غير قابل جبران بودن بسياري از آسيبها که

(کنوانسيون کانبرا) ،کنوانسيون ميراث جهاني فرهنگي و

رابطه مستقيم با حيات و زندگي بشریت و حفظ انواع

طبيعي (یونسکو) ،کنوانسيون تنوع زیستي (کنوانسيون ري

موضوعات طبيعي دارند ،اهميت دو چنداني به بحث پيشگيري

یو) ،کنوانسيون ایمني زیستي و پروتکل کيوتو درباره

در این حوزه ميدهد

کنوانسيون تغييرات اقليم و گسترش اعمالي همچون قطع
درختان ،تخریب فضاي سبز ،جنگل زدایي ،بوم زدایي ،اعمال
عليه حيات گونههاي جانوري و گياهي و مقررات
پسمانداري ،صنعتي و آب و هوا ،نسل جدیدي از بزهکاري را
ایجاد نمود که به لحاظ ویژگيهاي ماهوي و شکلي ،موضوع
رشته تخصصي حقوق کيفري محيط زیست واقع شد
(رمضاني قوام آبادي.)216 :6311 ،
ماده  ۸۱۱قانون مجازات اسالمي و ماده  2قانون حفاظت و
بهسازي محيط زیست ( 5313اصالحي  ،)53۳5حاوي
مقررههایي هستند که علي رغم اینکه تعاریفي از مفهوم
آلودگي و تخریب ارائه نمودهاند ،گستره آلودگياي که باعث
ایجاد مسئوليت کيفري ميگردد را نامشخص رها کردهاند.
قانونگذار در ارائه تعریف و تبيين موضوعات محيط زیستي

اهميت شناساندن ظرفيتهاي بالقوه فراوان نهادهاي جامعه،
باالخص سازمانهاي مردمنهاد در جهت حمایت از محيط
زیست ،عدم شناخت جایگاه این سازمانها در سياست جنایي،
عالقه شخصي نگارنده و عدم وجود پژوهش تخصصي ،انجام
چنين مقالهاي را توجيه و ضروريتر ميسازد.
متغيرهاي این پژوهش ،محدودیتها و چهارچوب کلي آن را
ترسيم ميکنند .در ميان الگوهاي مختلف سياست جنایي،
صرفاً بررسي جرائم سبز مورد بحث و بررسي قرار خواهد
گرفت؛ همچنين در فضاي پژوهش حاضر تکيه اصلي بر
سياست جنایي پيشگيرانه جامعه مدني ميباشد .الزم به ذکر
است که مطالعه موردي جرائم و ناهنجاريهاي موجود در
اجتماع در دایرة موضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد.

همچون آلودگي و تخریب (مذکور در ماده یک آیين نامه

 -9تبيين مفاهيم

اجرایي بند ج ماده  544برنامه سوم توسعه) تا حد زیادي از

سياست جنایي پيشگيري ،شاخهاي از سياست جنایي است که

تعاریف علوم طبيعي بهره بردهاست که اجتناب ناپذیر و الزمه

موضوع آن تعيين و پيشنهاد اقدامهاي غيرکيفري بهمنظور

این حوزه است زیرا ،جرایم زیست محيطي مانند انواع دیگر

پيشگيري از بزهکاري در جامعه یا یک جمعيت محدود است

جرایم صرفا یک اصطالح حقوقي نيست بلکه با بسياري از

(زرگري.)21 :6331 ،

اصول علمي دیگر فهميده ميشودKatja Eman, ( » ...

سازمانهاي غيردولتي زیست محيطي ،در مقام تعریف ،بيان

.)2009: 578

شده که" ،سازمانهاي غيردولتي زیست محيطي به
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تشکلهاي غيردولتي ،غيرانتفاعي و غيرسياسي اطالق

دیگر ،به نظام اقتصادي جامعه صدمه ميزنند؛ مرتکبان این

ميگردد که از تجمع اشخاص حقيقي به طور داوطلبانه و به

جرایم نيز مانند بزهکاران یقه سفيد ساترلند ،داراي انگيزههاي

گونهاي سازمان دهي شدهاست که این اشخاص با تدوین

مالي و موقعيت اقتصادي و سياسي باال هستند و اهداف

اساسنامهاي مدون ،از تاریخ ثبت در مراجع رسمي کشور به

سودجویانه خود را با ارتکاب جرایم زیست محيطي در بستر و

عنوان یک شخصيت حقوقي جهت تحقق اهداف و

چارچوب شغل خود محقق مينمایند .از این رو ،این بزهکاران

آرمانهاي مشترک در زمينه حمایت و حفاظت از محيط

را ،با توجه به بزه دیده اعمال مجرمانه آنها ،یعني طبيعت در

زیست به فعاليت در سطح شهرها و روستاهاي کشور و در

مفهوم موسع و با الهام از مفهوم «یقه سفيد» ،بزهکاران یقه
6

صورت امکان در سطح بين المللي ميپردازد( ".رشيدپور،

سبز  ،جرایم سبز و به تبع آن ،رویکرد جرم شناساتة آنها را

 ،)1 :6312سازمانهاي غيردولتي در دو قالب "رقيب" یا

«جرمشناسي سبز» و «جرمشناسي جرایم یقه سبزها»2

"همکار" دولتها نقش دهي ميکنند .در موضوعات مرتبط با

ناميدند.

حقوق بشر این سازمانها بيشتر به عنوان رقيب دولتها

پروفسور وایت در جدیدترین تعریف خود از جرمشناسي سبز

هستند ،در حالي که در خصوص مسائلي چون بهداشت،

چنين تعریف کردهاند :جرمشناسي سبز به مطالعه ضررهاي

توسعه و محيط زیست بيشتر به مثابه همکار دولتها تلقي

زیست محيطي (در این بستر ،ضرر مفهومي عامتر از جرایم

ميشوند .امروزه سازمانهاي غيردولتي هم با ایفاي وظيفه

تعریف شده در سياهه قوانين جنایي دارد) ،کنشگران این

اعالم و گزارش جرایم و هم با نقش آفریني در راستاي یاري

حوزه (مطالعه ضابطان قضایي ،نظام تعقيب کيفري و

رساني به بزه دیدگان خاص به نظام عدالت کيفري کمک

رویههاي تعيين کيفر) و قوانين محيط زیست سامانههاي

ميکنند (رمضاني قوام آبادي.)633 :5324 ،

کيفري ،مدني و اداري که از یک سو ،جهت حفظ و مدیریت

-3روش تحقيق
مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردي ،به لحاظ ماهيت
توصيفي تحليلي و به لحاظ روش کتابخانهاي است .با مطالعه
و بررسي کتب و مقاالت در ارتباط با موضوع گردآوري
اطالعات با استفاده از ابزار فيش برداري انجام شد.
بحث و نظر
جرم محيط زیستي را هر نوع فعل یا ترک فعلي که سبب
ورود زیان و صدمه شدید به محيط زیست و به مخاطره
انداختن جدي حيات و سالمت انسان و سایر جانداران شود
که در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده است»
تعریف کردهاند.
جرایم زیست محيطي از یک سو ،حق بر محيط زیست سالم
(نسل با مقوله سوم حقوق بشر) را نقض ميکنند و از سوي

محيط زیست و گونههاي جانوري و گياهي و از سوي دیگر،
جهت مقابله با پيامدهاي زیست محيطي حوزههاي صنعتي
تشکيل ميشوند) ميپردازد و به دنبال توسعه نظام
جرمانگاري در این حوزه است.
 -6پيشگيري مشارکتي نسبت به جرائم زیست محيطي
قانون سياست ملي محيط زیستي ایاالت متحده آمریکا،
جهت به مشارکت کشاندن هر چه بيشتر مردم ،در راستاي
اهداف آگاهي رساني و وارد کردن ارزشهاي اجتماعي به
فرآیند تصميمگيري در خصوص طرحهاي داراي آثار مهم
محيط زیستي ،یکي از شرایط احراز سمت قانوني براي طرح
دعوا در خصوص طرح مزبور را شرکت در فرآیند تصميمگيري
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

- Green Collar Criminals.
2
- Green Collar Crimes.
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در خصوص طرح و اعمال نظر و یا ارائه پيشنهاد ميداند.

مسائل و موضوعات منابع آب و بطور کلي زیست محيطي

افرادي که یک طرح فدرال آنها و یا محيط زیست اطرافشان

فراهم کنند (محمودي جانکي و زکوي.)213 :532۸ ،

را به طور مستقيم تحت تأثير قرار ميدهد و یا طرح را غير

بدیهي است اگر جامعه در ارتباط با این قبيل جرائم داراي

عملي یا از نظر محيط زیستي غير قابل قبول ميدانند باید از

کنش و واکنش مناسب باشد ،ميتواند به پيشگيري از وقوع یا

فرصتي که قانون فدرال براي آنها در خصوص مشارکت در

تکرار آنها و نيز ساماندهي برخورد مناسب با بزهکاران

فرآیند تصميم گيري فراهم کردهاست استفاده نمایند .فرد باید

مساعدت نماید .زیرا صرف مداخله دولت در حفاظت از منابع

در این فرآیند درگير شود تا داراي سمت شناخته شود

آبزي کافي نبوده و پيشنهاد ميگردد که مدل جامعوي و

(.)Gary, 2009: 9

اجتماعي مثل انجمن هاي مردم نهاد در نائل شدن به

پيشگيري مشارکتي در حوزه موضوعات محيط زیستي در پي

سياست جنایي در مورد منابع آبزي مداخله نمایند (حيدرزاده،

چيزي فراتر از مشارکت دادن فردي افراد در حفظ محيط

.)62 :6332

پيراموني خود و یا اقدامات حفاظتي شخصي است .گرچه

نقش سازمانهاي غيردولتي در اجراي سياستهاي زیست

اقدامات این چنيني نيز در حوزه مطالعات مربوط به پيشگيري

محيطي آنقدر مهم و تأثيرگذار است که در همه مراحل خط

بررسي ميشود اما ایده پيشگيري مشارکتي نيازمند نهادینه

مشي گذاري ،جایگاه نهادهاي غيردولتي به عنوان واسط حلقه

شدن امر مشارکت و پيشگيري در جامعه است که با اقدامات

حکومت و مردم پيش بيني شده و سناریوي بازیگران این

جمعي در قالب نهادهاي مردمي پيوند ميخورد .عليرغم

سازمانها به صورت کامل از قبل طراحي شدهاست (رضواني

اهميت و مزایاي مشارکت مردم در امر پيشگيري این جمله از

فر.)12 :6333 ،

گسن هميشه باید مد نظر ما باشد که «معموال مالحظه

در ایران علي رغم اینکه انجمنهاي حامي محيط زیست

ميشود که اگر مشارکت مطلوب است ،نباید از حدي تجاوز

وجود دارند ،ليکن نقش آنها کمرنگ است و اوالً در سياست

نماید و معموال به خيانت و تجاوزهاي گروههاي مراقبت و با

تقنيني ،قضایي و اجرایي جایگاه مشخصي براي آنها تعریف

گشتيهاي شهروندان اشاره ميکنند» (گسن.)553 :6332 ،

نشده و ثانياً ضرورت حفاظت از محيط زیست دریایي به یک

به عبارتي ميزان مداخله افراد ،شکل مداخله ،نهادهاي ناظر و

مطالبه عمومي و جدي تبدیل نگردیدهاست و کساني که به

توجه به حقوق اساسي بشري از اموري است که در

تخریب یا آلوده سازي محيط زیست دریایي مبادرت مينمایند

مشارکتدهي مردم در امر پيشگيري از جرم باید مد نظر قرار

با چهره عبوس و ناراحت مردم جامعه مواجه نميشوند .در

گيرد و جوانب آن به خوبي تبيين گردد.

نظامهاي حقوقي سبز ،دولتها با توجه به ظرفيت

 -2بررسي نقش سازمانهاي مردم نهاد زیست محيطي در
نظام حقوقي ایران
تشکلهاي مردم نهاد یا همان سازمانهاي غيردولتي
ميتوانند با تبليغات و اطالع رساني بموقع و حساس کردن
افکار عمومي ،زمينه مشارکت موثر مردمي را در راستاي

سازمانهاي مردم نهاد به این سازمانها امکان مشارکت در
مقررات گذاري ،مشارکت در طرح دعوي و نظارت و پایش
اجراي قوانين و مقررات را ميدهند .در نظام حقوقي ایران
براي سازمانهاي مردم نهاد زیست محيطي ،نقش قضایي
(اعالم جرم) و مشارکت در تهيه و تدوین و اجراي برنامههاي
حفاظت از محيط زیست پيش بيني نشدهاست.

بررسي جرایم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه جامعه مدني

باقر پورحسيني و دیگران26 /

با این وجود ،کاستيها و استثنائات و همچنين امکان حذف و

این موضوع مورد تأیيد کساني دیگر نيز ميباشد به این

تغيير فهرست سمنهاي فعال در حوزه محيط زیست توسط

ترتيب که بيان داشتهاند فراهم کردن زمينه تحقق مؤلفههاي

مقامات دولتي ميتواند موجب خدشه در تعهدات دولت و

اساسي مشارکتهاي محيط زیستي از الزامات پایهریزي یک

مهمتر نيل به هدف محيط زیست سالم و سبز شود (غمامي و

سياست جنایي منسجم و کارآمد است و در عمل ،نتایج قابل

همکاران.)331 :6331 ،

توجهي در حوزه پيشگيري و مبارزه با جرایم و آسيب هاي

بر این اساس ،انسجام و همبستگي ميان نهادهاي مدني و

محيط زیستي خواهد داشت (مهدوي .)33 :6331 ،بررسي

سازمانهاي رسمي در این حوزه بسيار حساس و مهم ،به طور

قوانين و مقررات ناظر بر مشارکتهاي محيط زیستي و

بایسته وجود ندارد .الزم به ذکر است که مؤلفههاي اصلي

همچنين ،ارکان اساسي آن در کشورمان (ایران) بيانگر خالء

مشارکت به حق دسترسي به اطالعات زیست محيطي و

قانوني در خصوص حق دسترسي مردم به اطالعات محيط

مشارکت عموم در فرایند تصميمسازي و تصميمگيري و

زیستي ،حق مشارکت در تصميم گيريهایي که محيط

دسترسي و توسل به مراجع اداري و قضایي در حوزه محيط

زیستشان را تحت تاثير قرار ميدهد و همچنين ضمانت

زیست تقسيم ميشود (داداشي چکان و بيگي.)20 :6331 ،

اجراهاي تضمين این حقوق است (مهدوي.)33 :6331 ،

مثالً الزم است که صيادان در فرایند تصميمسازي و

بر این اساس ،بررسي وضعيت سمنها در کشور ایران مؤید

مقرراتگذاري در حوزه صيد و صيادي مشارکت نمایند و

ایجاد یک روند رکود و توقف نسبي از آغاز سال  6311تا

مشارکت داده شوند .زیرا آنان به طور مستقيم با این مقوله سر

کنون است که به دليل ورود مسائل سياسي و امنيتي به

و کار دارند و نيازمنديهاي این موضوع و اقتضائات مربوطه

ساختار فعاليتهاي اجتماعي و عدم توجه به سمنها در

را به خوبي با تمام وجود درک و لمس نمودهاند .به هر حال،

سياستگذاري و برنامهریزي محيط زیست کشور ناشي از

آنچه قطعي به نظر ميرسد این است که بر اساس

عدم باور مدیران ارشد و تصميم گيران ارشد کشور ميباشد و

تصميمگيريهایي بر پایه جامعه و بر اساس نمایندگان صنعت

این موضوع سبب کاهش چشمگير ساالنه سمنهاي فعال در

در بدنه مدیریتي ماهيگيري ،ماهيگيران باید در فرایند تعيين

سطح کشور گردیدهاست ،به نحوي که در سال  ،6331حدود

اهداف مدیریتي و سازوکارهاي رسيدن به آن اهداف نقش

 01سمن در سراسر کشور منحل گردیدهاست و امروز نسبت

داشتهباشند .این مسئله به همراه کنترل دسترسي به منابع

تعداد سمنهاي فعال به سمنهاي ثبت شده در سراسر کشور

ميتواند گام بلندي در راه تضمين آینده ذخایر ماهيان باشد

بسيار اندک ميباشد (رستمي.)06 :6311 ،

(هال.)330 :6331 ،
به اعتقاد برخي ،پيشگيري مشارکتي نسبت به جرائم زیست
محيطي در ایران در مرحله جنيني قرار دارد .زیرا تامل در
مقررات حاکم بيانگر آن است که در نظام حقوقي ایران صرفاً
به طور پراکنده مواد مختلفي به مشارکت سازمانهاي
غيردولتي اختصاص یافتهاست و قانون جامع و مستقلي در
خصوص پيشگيري مشارکتي وجود ندارد (رمضاني قوام
آبادي.)633 :5324 ،

 -3راهبردهاي پيشگيري اجتماعي جرایم محيط زیستي
راهبردهاي مبتني بر پيشگيري اجتماعي از جرم با فراهم
کردن زمينههاي رشد و تعالي انسان در زندگي جمعي و از آن
جا که غالباً منافاتي با امنيت خصوصي و خلوت شهروندان
ندارند ،از راهکارهاي مفيد و مطلوب در مطالعات پيشگيري به
حساب ميآیند؛ اما به هر حال مطالعات نشان ميدهد که این
راهبردها قادر به پيشگيري از وقوع همه جرایم نيستند .از آن
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جمله ميتوان جرایم اقتصادي و یا سازمان یافته را نام برد که

قانون اساسي در اصل سوم خود و اصل سي ام به اموري

در برخي موضوعات با جرایم محيط زیستي همپوشاني دارند.

ميپردازد که دولتها را در انجام این گونه وظایف آموزشي

آموزش و باال بردن سطح آگاهيهاي مردمي از اصليترین

ملزم مينماید و در کنار آن الزام به فراهم کردن زمينههاي

تدابيري است که در راستاي پيشگيري از جرایم محيط

مشارکت مردم ،در مجموع ميتواند زمينه قانوني خوبي را

زیستي باید مورد توجه قرار بگيرد و حرکتي در جهت تحقق

براي مشارکتهاي پيشگيرانه اجتماعي در شکل آموزش

دموکراسي محيط زیستي است .خواهيم دید که مشارکت در

فراهم نماید .اما به هر حال «اساس نقش دهي به مردم به

تصميمگيري در خصوص طرحها و پروژههاي محيط زیستي،

ميزان پایبندي مسئوالني که باید براي مردم زمينه سازي

به عنوان یکي از مؤلفههاي اصلي اصل کلي مشارکت چگونه

نمایند برميگردد و این موضوع نيز ميتواند از جمله

ميتواند در راستاي آموزش دهي افراد و حرکت به سمت

دغدغههاي اجرایي و عملي مشارکت مردم در این زمينه

پيشگيري اجتماعي مشارکتي به کار گرفتهشود.

باشد .چرا که با تغيير دولتها و تغيير نگرش آنها در ضرورت

 -6-3آموزش و باال بردن سطح آگاهيهاي عمومي

ميزان مداخله مردم در امور مربوط به خودشان همواره این

آموزش هم با هدف عام مشارکتي و هم با اهداف خاص

جایگاه مهم را با فراز و نشيبهاي پي در پي مواجه ميسازد

محيط زیستي و پيشگيريهاي محيط زیستي انجام ميشود.

اما نباید این دغدغه مهم را به عنوان مانع تلقي و از اصل

در بحث آموزش ،از سویي نيازمند آموزش و آگاهي رساني در

استراتژیک مشارکت مردم دست برداشت (جمشيدي:6331 ،

خصوص اهميت مشارکت هستيم ،همچنين آموزش و آگاهي

.)20

رساني نسبت به روشهاي پيشگيري از آسيب و سطوح آن و

 -2-3نقش آموزشي اقدامات شهروندان و سازمانهاي

نحوه مشارکت مردم در آن مد نظر ما است؛ از سویي آموزش

غيردولتي

و آگاه کردن مردم نسبت به ارزش محيط زیست و

با وجود این که نقش آموزش وظيفهاي است که بر عهده

هزینههایي که عدم توجه کافي به این حوزه متوجه جامعه

دولت قرار داده شدهاست اما سهم جامعه مدني در این

خواهد کرد و همچنين دروني کردن ارزشهاي محيط زیستي

خصوص باالست .خانواده ،مدرسه ،مسجد و مراکز دیني،

در افراد که به زعم ما ماهيتي اساس پيشگيرانه دارد ،موضوع

سازمانهاي غيردولتي و رسانههاي گروهي از جمله نهادهاي

اصلي در پيشگيريهاي محيط زیستي در شکل مشارکتي آن

اجتماعي هستند که این کارکرد آموزشي جامعه مدني را

است.

برآورده ميسازند .خانواده نقش اصلي را در اجتماعي شدن و

سمينار خط مشي اروپایي حفاظت از محيط زیست از طریق

جامعه پذیري فرد از همه مهمتر آموزش ارزشهاي انساني

قوانين کيفري مصوب  5229در تصميمات پایاني خود با به

بر عهده دارد؛ که بدون تردید این نقش دوم عامل بسيار

رسميت شناختن و اهميت دادن به بحث پيشگيري دو شيوه

مهمي در پيشگيري از ارتکاب بسياري از جرایم عليه محيط

مهم پيشگيري را ایجاد ننگ اخالقي و رشد آگاهيهاي

زیست خواهد بود (رستمي.)06 :6311 ،

عمومي ميداند .به عبارتي از سویي تقویت این دیدگاه که

 -3-3نقش آموزشي رسانههاي گروهي

ورود خسارت به محيط زیست امري نادرست و زننده است و

رسانههاي گروهي با روشهاي خالقانه اي که در اختيار دارند

آگاهي بخشي و اطالع رساني به مردم در آثار و پيامدهاي

ميتوانند نقش مفيدي در جهت پيشگيري از آسيب به محيط

رفتارشان.

باقر پورحسيني و دیگران23 /
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زیست با فرهنگسازي و باال بردن سطح آگاهيهاي مردمي

تبيين و به عبارتي جرمهایي فرصت مدار هستند (رایجبان

بازي کنند.

اصلي  ،)4۱ :6313روشهاي کارایي به حساب ميآیند .باید

معرفي محيط زیست به عنوان حوزهاي داراي ارزش ذاتي،

توجه کرد که با توجه به اینکه شرکتهاي صنعتي و توليدي،

فرهنگ سازي در جهت مشارکت در امور محيط زیستي،

دولتي یا خصوصي ،از عامالن مهم در ایراد صدمات محيط

تبيين اهميت پيشگيري در این حوزه ،بازگویي و انتشار قوانين

زیستي هستند ،اهميت صدمه نرسيدن به اعتبار و حسن

موجود در این حوزه ،معرفي و آشنایي مردم با جرایم احتمالي

شهرت براي ادامه فعاليت آنها ضروري است؛ این عامالن

که ممکن است با آن روبرو شوند یا رفتارهاي آسيب رسان

با مجرماني که موقعيت اجتماعي مطلوبي ندارند و ریسک
.

که ممکن است در آن درگير باشند و آگاه کردن مردم از

پذیري باالیي دارند متفاوت هستند باال بردن ریسک ارتکاب

عواقب اقدامات نا آگاهانه و نادیده گرفتن محيط زیست از

جرم با باال بردن نظارتها و احتمال شناسایي و کشف جرایم،

مواردي است که رسانههاي گروهي با اهتمام به آنها،

در خصوص چنين عامالن و مرتکباني ،در پيشگيري از

ميتوانند کمک شایاني در پيشگيري از آسيبهاي محيط

ارتکاب جرم مؤثر خواهد بود.

زیستي نمایند.

نتيجهگيري

 -4پيشگيري وضعي

ورود به بحث پيشگيري در حوزههاي متفاوت ميتواند با

پيشگيري وضعي از اشکال گوناگون پيشگيري ميباشد و

دالیل و بنا بر مصالح متفاوت باشد .در خصوص موضوعات

منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به

محيط زیستي ،عالوه بر مسئله ناکارآمدي کيفرها ،الزامات

اوضاع و احوالي که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع

مربوط به موضوعات محيط زیستي از جمله خصوصيت غير

بپيوندند یا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيرکيفري

قابل جبران بودن بسياري از آسيبها که رابطه مستقيم با

است که هدفشان مانع شدن و جلوگيري از به فعل در آمدن

حيات و زندگي بشریت و حفظ انواع موضوعات طبيعي دارند،

اندیشه مجرمانه یا تغيير دادن اوضاع و احوالي است که یک

اهميت دو چنداني به بحث پيشگيري در این حوزه ميدهد.

سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و یا ممکن است

اهميت توسل به پاسخهاي پيشگيرانه در حوزه محيط زیست،

در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد .در این راستا پيشگيري

با عنایت به خصوصيات جرایم و آسيبهاي محيط زیستي ،دو

وضعي و فني شاخه اي از جرمشناسي کاربردي است که

چندان و از نظر روشها و الگوها نيز با توجه به نوع مرتكب

موضوع آن تعيين موثرترین وسایل و روشها براي تأمين

متفاوت خواهد بود .پيشگيري مرحله نخست پاسخ به پدیده

پيشگيري بدون توسل به کيفر است (ميرخليلي.)13 :6311 ،

مجرمانه است که اهميت آن در موضوعات محيط زیستي

در حوزه آسيبهاي محيط زیستي از طریق توسعه نظارتها،

بنابر اقتضائات موضوع دو چندان است ،حوزه محيط زیست با

پایشهاي معين زماني و مکاني و محافظت از آماج در پي

توجه به اهميت در موضوعات محيط زیستي بنا بر اقتضائات

افزایش ریسک کشف جرم و دستگيري مجرمان هستيم .این

موضوع دو چندان است .حوزه محيط زیست با توجه به

نوع نظارتهاي مشارکتي با توجه به موضوعات طبيعي و

اهميت و ماهيت آن نميتواند منتظر آزمون و خطاهاي بسيار

انساني و مرتکبان طبع متفاوتي دارد؛ اما به هر حال ،از آن

باشد که خود صدمات غير قابل جبراني را به آن وارد خواهد

جایي که برخي جرایم این حوزه بر پایه نظریه فرصت قابل

کرد .در برخورد با پدیدههاي جدید باید با احتياط بيشتري
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برخورد کرد و بدون شناخت همه جانبه و بررسي جامع مسائل

تجربه ثابت کردهاست که در راستاي محافظت از محيط

مرتبط نميتوان به سمت پيشگيري رفت .عينيت یافتن تدابير

زیست در قبال بسياري از متخلفان ،حتى مجازاتهاي شدید

پيشگيرانه نيازمند بررسي شرایط عملي و یا زمينههاي

و در نظر گرفتن جزاي نقدي سنگين نه تنها از جرم نکاسته

کاربردي است؛ اینکه آیا اتخاذ روشها و حرکت به سمت

بلکه در بسياري از موارد هزینهها به بقيه تحميل شدهاست.

پيشگيري و محافظت از آماجها مثمر ثمر خواهد بود و بهترین

در یک حاصل جمع باید به خاصيت آموزشي سازمانهاي

الگو در این باب چيست؟ روشهاي پيشگيري ،نوع ،سطح و

مردم نهاد در اشکال وسيعتر ،تخصصيتر و داوطلبانه اشاره

شيوه اعمال تدابير گوناگون ،نسبت به پدیده مجرمانه از این

شود .این سازمانها در ارائه طرحهاي آموزشي خود ،با

حيث که عام باشد و یا خاص؛ آیا روشهاي پيشگيرانه بر

نوآوريهایي که حاصل فکر افرادي عالقه مند است ،بهتر

همه یا غالب گونههاي مرتکبان قابل اعمال است یا خير.

ميتوانند نظر مخاطبان خود را به موضوع جلب کنند.

البته ناگفته پيداست که در این حوزه نظر به اینکه برخي

همچنين قادر هستند براي تأمين منابع مالي خود البته با حفظ

موضوعات به نحوي از جرایم سازمان یافته و با اقتصادي به

بيطرفي به سمت صنایع خصوصي رفتهاست و با بهرهگيري

شماره ميروند بهره گيري از قدرت بازدارنده اقدامات کيفري،

از منابع آنها در مسير حل مشکالت تخصصي به این صنایع

نه به عنوان یک راهکار واقعي اما به هر حال الزم مينماید.

یاري رسانند .البته این نوع دخالت دهي سازمانهاي غير

تا جایي که برخي از کشورها همچون هلند با استفاده از مدل،

دولتي ميتواند نقش نظارتي ،هم بر صنایع خصوص و هم

قوانين مبهم در حوزه محيط زیست ،که در بسياري موارد

دولتي داشتهباشد که خود نيازمند اعتماد و تعامل صحيح

مخالف با اصل قانوني بودن جرم و مجازت ميباشد ،در پي

است.

استفاده از امتياز بازدارنده آن هستند.

به واقع از آن جایي که حوزه محيط زیست حوزههاي

موضوعات محيط زیستي تمام داراي خاصيت منحصر به

تخصصي است و اغلب نهادهاي رسمي و یا صاحبان صنایع

فردي هستند که آنها را به عنوان عناصر اصلي حيات ما

دغدغه اقدامات حساب نشده و غير تخصصي شهروندان را

داراي ارزش بنيادین ميکند .این موضوعات با ارزش گاه در

دارند ،با تقویت سازمانهاي غير-دولتي به عنوان نهادهاي

صورت اهمال در حفاظت از آنها در معرض انقراض و

تخصصي و مردمي ميتوان در این زنجيره کنش و واکنش،

نابودي قرار ميگيرند و امکان احياء آن وجود ندارد .بنابراین

با جلب اطمينان طرفين ،به نتایج مثبتي دست یافت.

در این زمينه عقل سليم راهکاري جز پيشگيري خواهد

نهادهاي رسمي با صاحبان صنایع در مقابل نهادهاي مردمي

اندیشيد؟ به عالوه گاه هزینه اعاده وضع به حالت سابق چنان

که به شکل تخصصي و داوطلبانه آموزش ميدهند ،اطالع

زیاد است که حتي با شناسایي علت اصلي یا علل متعدد

رساني ميکنند ،نظارت ميکنند ،نظرات اصالحي دارند و با

دخيل در امر نميتوان آنها را محکوم به اعاده وضع به حالت

تعاملي سازنده پيشنهاد ارائه ميدهند و سرانجام نقشهاي

سابق نمود و هرنوع تالش در این خصوص مستلزم

پيشگيرانه و مشارکتي را بر عهده ميگيرند ،نميتوانند به

هزینههاي بسيار سنگين است .توجه به این مسائل

برخي بهانهها متوسل شوند و سعي خواهند کرد رفتارهاي

اندیشمندان و متخصصان علوم محيط زیستي را به تذکر و

آسيب رسان خود را به حداقل رساند و در جهت رعایت اصل

طرح گسترده لزوم به کارگيري اقدامات پيشگيرانه از ورود

احتياط و پيشگيري گام بردارند .در یک کالم ارتقا و تقویت

آسيب در مسائل محيط زیستي وا داشته است .همچنين

نقش سازمانهاي مردم نهاد به اثر بخشتر شدن بسياري از

بررسي جرایم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه جامعه مدني

فعاليتهاي مشارکتي در شکل پيشگيري اجتماعي و
برخورداري این طرحها از پشتوانه قويتر کمک خواهدکرد.
همچنين ميتوان گفت رسانههاي گروهي باید نقش آشتي
دهنده مردم با محيط زیست خود را بازي کنند .مردم تا زماني
که از خطر بزرگي که محيط زیست و حياتشان را تهدید
ميکند آگاه نباشند و راهکارهاي مناسب در حفاظت از آن را
ندانند عامالن خوبي نيستند .رسانههاي گروهي با توجه به
همگاني بودن و سهولت دسترسي به آنها و با توجه به اینکه
مردم در بسياري موارد هنوز با فرهنگ مشارکت در گروهها
آشنایي ندارند و امکان دارد هنوز عالقه و یا وقت الزم براي
کسب اطالعات تخصصي را نداشتهباشند ،با توجه به اینکه در
تبليغ الگوهاي رفتاري مناسب و انتخاب موضوعات براي
انتقال تا حد بسيار زیادي فارغ از دغدغه مخاطب و مستقل
عمل ميکنند ابزار خوبي براي انتقال مفاهيم محيط زیستي و
هدایت صحيح مردم ،به حساب ميآیند.
مالحظات اخالقي :در ابتدا تا انتهاي این تحقيق ،اصول
صداقت و امانتداري رعایت گردیده است
تعارض منافع :تدوین این مقاله ،فاقد تعارض منافع بوده
است.
سهم نویسندگان :نگارش متن توسط نویسندگان و نظارت
علمي و اصالحات نهایي توسط نویسنده مسؤول صورت
گرفت.
تشکر و قدرداني :از کليهي کساني که در تهيه این مقاله ما را
یاري رساندند ،تشکر مينمایيم.
تأمين اعتبار پژوهش :این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي
ميباشد.
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منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي

تهران :دفتر مشارکتهاي مردمي سازمان حفاظت محيط

 -بيگي ،جمال و داداشي چکان ،محمد مهدي.)6331( .

زیست.

پيشگيري وضعي از جرایم زیست محيطي در ایران و اسناد
بينالمللي .تهران :خرسندي.

 جمشيدي ،عليرضا .)6331( .سياست جنایي مشارکتي.چاپ دوم ،تهران :بنياد حقوقي ميزان.
 حيدر زاده ،الهام« .)6332( .پيشگيري از جرایم زیستمحيطي» .فصلنامه اخالق زیستي.22-62 :)1(3 ،
 داداشي چکان ،محمدمهدي و بيگي ،جمال.)6331( .«نقش و جایگاه سازمان هاي مردم نهاد در دعاوي زیست
محيطي (با رویکرد قانون آیين دادرسي کيفري جدید)».
مجموعه مقاالت همایش قانون آیين دادرسي کيفري در
بوته نقد (سياست جنایي مشارکتي) ،تهران :انتشارات
خرسندي.

 رایت ،واب .)6331( .جرایم زیست محيطي فراملي :بهسوي جرمشناسي جهان بوم .چاپ دوم ،تهران :بنياد
حقوقي ميزان.
 -رایجيان اصلي ،مهرداد« .)6313( .رهيافتي نو به

بنيانهاي نظري پيشگيري از جرم» .فصلنامه حقوقي
دادگستري.03-01 :)6(2 ،
 -رستمي ،ولي« .)6311( .مشارکت مردم در فرآیند کيفري

(بررسي سياست جنایي کشورهاي غربي)» .فصلنامه
حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي-06 :)6(2 ،
.11

 رشيدپور ،لقمان .)6312( .بررسي و تحليل عملکردتشکلهاي غيردولتي زیست محيطي در سال .6312

 رضوانيفر ،محمدمهدي .)6333( .مقدمهاي بر سياستگذاري زیست محيطي در نظام حقوقي ایران .تهران:
انتشارات مجد.
 رمضاني قوام آبادي ،محمد حسين« .)6311( .تأملي برنقش و جایگاه سازمان هاي غيردولتي در دعاوي کيفري
زیست محيطي» .مجله نامه مفيد.263-216 :11 ،
 رمضاني قوام آبادي ،محمدحسين« .)6331( .پيشگيري وسرکوب جرایم زیست محيطي در پرتو اقدامات

سازمانهاي غيردولتي در نظام حقوقي ایران» .مجله
حقوقي دادگستري ،شماره .213-633 :11
 زرگري ،سيد مهدي .)6331( .پيشگيري از بزهکاري.تهران :انتشارات نگاه بينه.
 غمامي ،محمدمهدي؛ کدخدا مرادي ،کمال و درخشان،داور« .)6331( .تعهدات حمایتي دولت در قبال
سازمانهاي مردم نهاد زیست محيطي در نظام حقوقي
ایران» .دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسالمي:)2(63 ،
.011-331
 گسن ،ریموند .)6332( .جرم شناسي کاربردي .ترجمهمهدي کينيا ،تهران :انتشارات مجد.
 محمودي جانکي ،فيروز و زکوي ،مهدي.)6331( .«سياست جنایي ایران در جرایم عليه منابع آب با تأکيد بر
قوانين بين المللي» .فصلنامه مطالعات حقوق،6331 ،
.211-213 :)6(1

بررسي جرایم سبز و سياست جنایي پيشگيرانه جامعه مدني

 مهدوي ،محمود و علي نژاد ،آذر (« .)6331دموکراسيمحيط زیستي؛ رویکرد مشارکتي در پاسخ به آسيبهاي

محيط زیستي» .فصلنامه مطالعات حقوق کيفري و جرم
شناسي.611-33 :)6(3 ،

 ميرخليلي ،سيد محمود .)6311( .پيشگيري وضعي ازبزهکاري با نگاهي به سياست جنایي اسالم .قم :انتشارات
پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ.

 نجفي ابرندآبادي ،علي حسين .)6331( .تحوالت جرمشناسي بزهکاري یقه سفيدها .دیباچه در :دارابي ،شهرداد؛
بزهکاري یقه سرخها ،تهران :بنياد حقوقي ميزان.

 هال ،استفان جي .)6331( .تأثير ماهيگيري بر اکوسيستمو جوامع دریایي .ترجمه شهرام دادگر ،فرهاد کي مرام و
تورج ولي نسب ،تهران :موسسه تحقيقات شيالت ایران.
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