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شاخص هایی از جمله انسمام برخوردار باشهد سیاسهت جنهایی ایهران در قجهال جهراهم علیهه محهیط زیسهت
دریایی بنا به دالیل متعدد واجد بایسته انسمام نمیباشد مهمترین این عوامل را میتوان به عوامهل سیاسهت
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عدا ت کیفری است که نگارندگان با رو تحلیلی – توصیفی به تجیین آنها پرداختهاند
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مقدمه
محافوت همه جانجه با تعیین و ترسیم راهجردهای عا مانه و واقه بینانهه و نیهز بکهارگیری شهیوههها و
ابزارهای متناسب و موثر از محیط زیست امکانپذیر می باشهد و الجهرم بهه منوهور تحقه ایهن مههم،
تمامی ابعاد و توان جامعه باید بکار گرفته شهود از ایهن رو ،اتکهاه بهه اقهدامات صهرفا اجتمهاعی یها
اداری یا اقتصادی یا حقوقی و نتیمه بخش نخواهد بود شرایط و مختصات منحصر به فرد محهیط
زیست دریایی این امر را به خوبی آشکار میسازد که قواعد حقهوقی و مشخصها حقهوا کیفهری و
استفاده از نوام جرمانگاری و کیفرگذاری به تنهایی ،محافوهت از زیسهت بهوم دریهایی را محقه و
تأمین نخواهد کرد و الزم است کهه حراسهت از آن بهه مفههومی نیرومنهدتر و برخهوردار از ابهزار و
سالحهایی بیشتر واگذار شود و این مفهوم همانا سیاست جنایی است سیاست جنهایی بها اسهتفاده از
تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه و سزاگرایانه به مقابله با پدیده ممرمانه قیام میکند به دیگهر سهخن،
سیاست جنایی با اعمال پاسخهای پیشینی و پسینی تال میکند که بزهکهاری را از سهاخت جامعهه
بزداید یا کاهش دهد ناگفتهه پیداسهت کهه موفقیهت در ههر امهری ،بهه مو فههههایی بسهتگی دارد و
سیاست جنایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیسهت دسهتیابی سیاسهت جنهایی بهه ههدط ،منهوط بهه
برخورداری از سه فاکتور کارآمدی ،انسمام و جامعیت میباشد و در صورتی کهه سیاسهت جنهایی
واجد سه عنصر مذکور باشد در طری مقابله با بزهکاری ،عملکردی پیروزمندانه به نمهایش خواههد
گذاشت فرآیند مزبور در خصوص جراهم علیه محیط زیسهت دریهایی نیهز حهاکم و قابهل ارزیهابی
است که در پهووهش حاضهر ،معیهار انسهمام مهورد واکهاوی قهرار خواههد گرفهت بهر ایهن اسها
نگارندگان در این مقا ه به دنجال پاسخگویی به این سوال اصلی هستند مهمترین عوامل عدم انسهمام
سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جراهم علیه محیط زیست دریایی چیست؟
 .1پراکندگی قوانین
درست است که قسمت اعوم کره زمین در تسخیر دریاها و اقیانو ها مهیباشهد و ایهن پهنهه وسهی
آبی کیلومترها مساحت دارد و کشور ایران نیز از این موهجت ا هی سههم قابهل تهوجهی در شهمال و
جنوب را به خود اختصاص داده ،یکن محیط زیست دریایی به عنوان میزبان و زیسهتگاه میلیهونهها
موجود زنده ،بسان یک پیکر در هم تنیده است محیط زیست دریایی یک کلیت واحد میباشد بهه
گونهای که اقدامینابما در آن سوی خلیج فار و مثال در امارات متحهده عربهی مهیتوانهد اثهرات
زیانجار زیست محیطی خود را در این سهوی خلهیج فهار بهر کشهور ایهران تحمیهل نمایهد شهرایط
حسا و خاص محیط زیست دریایی موجب میشود که اگر در یکی از کشورهای حاشهیه خلهیج
فار پسابها و مواد زاهد به دریا سرازیر شود این آ ودگی به سایر کشورها نیهز انتقهال مهییابهد و
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خسارات متعدد و طمات ججران ناپذیری وارد خواهد نمود بر این اسا  ،در حا ی که آثار زیانجهار
مجادرت به اقدامات آ ودهساز یا تخریجی در سطح منطقهای و فراملی صرفا بهه یهک کشهور محهدود
نمیماند ،بی تردید در قلمرو ملهی نیهز تمامیهت محهیط زیسهت دریهایی از اعمهال ناصهواب مت هرر
می شود بنابراین حقوا محیط زیست دریایی به مثابه یک موجودیهت یکپارچهه نیهز بایهد در قا هب
یک قانون احصاه و اعالن گردد اگر کسی بخواهد در زمینه جهراهم ارتکهابی علیهه محهیط زیسهت
دریایی به پو وهش بپردازد یا در مقام ق هاوت بهه دادرسهی مجهادرت نمایهد ،بهه د یهل رویهارویی بها
انجوهی از مقررات متفرا اعم از قوانین و آییننامهههها دچهار سهردرگمیخواههد گردیهد کهه علهت
اصلی این تحیر نیز تکثر و تشتت مقررات است با دقت در قهوانین کیفهری مهرتجط بها منهاب آب در
ایران ،میتوان آشفتگی سیاست های حاکم بر جرایم و ممازاتهای پیشبینی شده را مالحوه کرد
(محمودی جانکی و زکوی )277 :1396 ،از یک چشمانداز سا م سیاسهت جنهایی ،تهورم کیفهری،
یعنی فزونی قوانین و مقررات جزایی که کارایی و حتی اعتجار حقهوا کیفهری نهوین را بهه مخهاطره
میاندازد ،مردود شناخته میشود (آنسل)130 :1391 ،
متأسهفانه کثهرت و پراکنهدگی مقهررات نهه تنههها ایهادی محافوهت از محهیط زیسهت دریههایی را
نیرومندتر نمی کند ،بلکه بر تز زل حصارهای محافظ این نوع از محیط زیسهت مهیافزایهد یکهی از
ویوگیهای برجسته حقوا محیط زیست در عرصه داخلی و بینا مللی وجود نوعی تهورم هنمهاری
است تنوع مقررات در حوزه محیط زیست زوما به معنی حفاظت و حمایت موثر از محیط زیسهت
نیست زیرا تاثیرگذاری مطلوب مقررات ،مستلزم ساز و کارهای اجرایی و نوارتی است (رم هانی
قوام آبادی)88 :1388 ،
بدون تردید ،یکی از اصول اساسی در زمینه سیاست کیفری ،پیشبینی ممموعه قهوانین منسهمم
و منوم به منوور تأمین اههداط آن اسهت وجهود قهوانین متعهدد و افهزایش جهرمانگهاریهها باعه
سردرگمی تابعان حقوا کیفری میشود به گونهای که گاهی ق ات که ممهری قهوانین هسهتند ،از
تشخیص ناسخ و یا منسوخ بودن ممموعه مقررات عاجز میمانند «مثلهه کهردن قهوانین کیفهری» در
امور محیط زیست باع

پراکندگی سیاستها و برنامههها و عهدم همهاهنگی الزم میهان آنهها مهی-

گردد (کوشکی)90 - 89 :1388 ،
بنابراین قانونگذاری و قانون نگاری صحیح و یکپارچه در خصوص جراهم علیهه محهیط زیسهت
دریههایی یکههی از بههارزترین ضههروریات در راسههتای حفاظههت از آن مههیباشههد و در بهتههرین حا ههت،
ابتداهی ترین کار ،تنقیح قوانین موجود جهت رف ابهامات متعدد آنها در قوانین فعلی است قهوانین
گسیخته اعم از تشکیالتی ،حقهوقی و کیفهری بایهد در جههت رعایهت غجطههههای زیسهت محیطهی
بازبینی شوند تا دستور کار مملس در قانونگذاریهای جدید مشهخص شهود (رضهوانی فهر:1393 ،
 ) 161بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان برجسته ،مسئله تنقهیح قهوانین در ارتجهاط مسهتقیم بها ایهن آیهه
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شریف است «و من م یحکم بما انزل اهلل فاو ئک هم ا وا مون» (قرآن کریم ،سوره مجارکه ماهده:
)45
در حقیقت جهتگیری اصلی در تنقیح قوانین و مقررات در راستای رسیدن بهه قهوانین عادالنهه
است اگر آنگونه که از تنقیح قوانین من میفهمم انمام گیرد احتمال آن میرود که مصداقی از آیه
شریفه تحق پیدا کند (عمید زنمانی)77 :1386 ،
به هر حال تورم کیفری که نتیمه طجیعی جرمانگاری وسهی قهانونی و ق هایی در درون سیاسهت
جنایی است امری نامطلوب میباشد که بیاعتجاری ارز های اساسی جامعه ،ایمهاد حقهوا جهزای
استثنایی ،تاثیر بر روند دادرسی و عدم کارآیی ممازاتها و افزایش بزهکهاری از جملهه پیامهدهای
منفی آن محسوب میشوند (زینا ی و بهرامی یاسی کند)204-200 :1396 ،
ذا ،قانونگذاری پراکنده را میتوان به عنهوان یکهی از آسهیبههای مجهتال بهه نوهام قانونگهذاری
جمهههوری اسههالمی ایههران دانسههت (مرکههز مهها میری و مهههدی زاده)157 :1394 ،؛ کمتههرین پیامههد
قانونگذاری پراکنده ،انجاشتن بار قوانینی است که انتوهار تجعیهت از آنهها بهه د یهل عهدم آگهاهی و
دسترسی شهروندان و مامورین حکومتی به آنها ،انتواری بیهوده اسهت (مرکهز مها میری و مههدی
زاده)185 :1394 ،
 .2عدم حتمیت محکومیت کیفری یا اعمال کیفر
دل بستن به حقوا جزا در مقایسه با سایر شاخههای حقوقی در مسیر پاسهداری از ارز ههای واالی
جامعه به علت مسلح بودن آن به سهالح ممهازات مهیبا شهد و ممهرمین بها قوه و با فعهل نیهز بهر اثهر
احسا هرا از این ممازاتها از ارتکاب او یه یا ثانویه جراهم خودداری میکنند مسلما ،هر چهه
حتمیت و اطمینان از محکومیت کیفری و تحمیل کیفر به علت ارتکاب جرم بیشتر باشهد ،کهارکرد
ارعابی و پیشگیرانه حقوا جزا نیز نمایانتر خواهد بود برعکس ،در صورتی که راهکارهای گریهز
از محکومیت جزایی یا تحمل ممازات وجود داشته باشد ،بزهکهاران بهه امیهد اسهتفاده از آنهها ،در
نادیده گرفتن هنمارهای حافظ ارز ههای اساسهی جامعهه تمهری بیشهتری خواهنهد یافهت محهیط
زیست دریایی نیز که حقوا کیفهری را بهه عنهوان یکهی از مهمتهرین و مسهتحکمتهرین تکیههگهاه و
پناهگاههای خود میشناسد با موضوع فواا ذکر ارتجاط مییابهد بررسهی مقهررات کیفهری زیسهت
محیطی دریایی و توجه به ممازاتهای متعین ،این حقیقت را روشن میسازد که اکثریت قریهب بهه
اتفاا آنها ممازاتهای تعزیری درجه  5و  6و بع اً درجه  7و  8میباشند
تقریجاً تمامی جراهم علیه محیط زیست دریایی به حاظ میهزان ممهازات بهه گونههای هسهتند کهه
یکی از موارد معافیت یا تعوی یا تعلی در مورد آنها قابل اعمال اسهت و چنهین وضهعیتی بهه ههی
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وجه با ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی و چشمداشت آن به دستان مسلح بهه سهالح کیفهر
نوام عدا ت کیفری در برخورد قاط با بزهکاران این عرصه مطابقت ندارد و در واق کشهف جهرم
و ارجاع موضوع به مرج ق ایی ممکن است حسب احکهام و اختیهارات قهانونی بهه صهدور حکهم
محکومیت جزایی و اجرای ممازات منتهی نگردد و حتی به عاملی قهوی جههت ت هعیف انگیهزه و
جدی ت اراده ضابطین در کشف جراهم زیست محیطهی تجهدیل شهود کهه ایهن امهر عهدم انسهمام در
راهجرد مجارزه با جراهم علیه محیط زیست دریایی را بیشتر دامن خواهد زد
بدیهی است نهادهای قهانونی یادشهده ،بهه خهودی خهود مفیهد و بهر پیشهرفت حقهوا کیفهری و
فراهمسازی هر چه بیشتر امکان اعمال اصهل ارزشهمند فهردی کهردن ممهازات دال هت دارد ،هیکن
شمول آن ها بدین گستردگی نسجت به جرایم علیه محیط زیست دریایی قابل دفاع نمیباشد در این
ارتجاط خا ی از فایده نخواهد بود که بیان گردد از سال  1383چند شهعجه از دادسهرای ناحیهه  19در
تهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پروندههای زیست محیطی را بهر عههده گرفتههانهد شهاکی
اغلب پرونده های مزبور سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحهه تحهت عنهوان تخریهب،
آ ودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمهومی مطهرح گردیهده اسهت (پیهری و قاسهمی،
ناصر)209 :1388 ،
با بررسی  168پرونده مطروحه (از تاریخ  1383/10/26ا ی  )1385/3/20در دادسرای ناحیهه 19
تهران مشخص گردیده است 10 ،درصد قرار ممرمیت و  90درصد قرار من تعقیب (از میهان چههار
قرار نهایی) برای پروندههای ارسا ی صادر شده است چنان که مالحوه مهیگهردد ،درصهد صهدور
قرار من تعقیب میزان بسیار باالیی دارد صدور این قرار از یک سو به منز ه عدم وقوع جرم ،فقهدان
دالیهل اثجهاتی و یها عهدم احهراز سهوهنیهت مهیباشهد و از سهوی دیگهر مها همهواره نوهارهگهر ورود
آالیندههای گوناگون و تخریب به محیط زیست میباشیم (پیری و قاسمی ،ناصر)205 :1388 ،
 .3موقعیت ضعیف سازمانهای غیردولتی
در تمامی جوام  ،سازمانهای رسمی معینی وجود دارند که رسا ت مقابله با بزهکهاری را بهه عههده
دارند واقعیت این است که سازمانهای رسمی و دو تی هر اندازه هم کهه مهدرن و چابهک باشهند،
نمیتوانند به طور کامل ریشههای بزهکاری در جامعهه را خشهک و تمهامی شهاخهههای آن را قطه
نمایند زیرا مو فههههای گونهاگون شهکل گیهری بزهکهاری اعهم از جنسهیت بزهکهاران ،سهن ،شهیوه
ارتکاب ،ابزار مورد استفاده ،محهیط جغرافیهایی و اجتمهاعی ،اههداط و اعتقهادات آنهان و غیهره بهه
سرعت در حال دگرگونی و تحول می باشد در این وضعیت ،جامعهه مهدنی و نهادههای غیررسهمی
بایستی تشکیل و سازماندهی شوند و در مسیر پیشگیری و تقابل با بزهکاری به موازات سازمانههای
رسمی گام بردارند و نقشآفرینی مؤثر داشته باشند و بدون تردید یکی از حوزههایی که بهه شهدت
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به مشارکت فعال نهادهای مدنی نیهاز دارد محهیط زیسهت دریهایی اسهت ورود نهادههای مهدنی بهه
عرصه مقابله با جراهم با رویکرد پیشگیرانه به شکلگیری سیاست جنایی مشارکتی ،انمامیده اسهت

در مقام تعریف ،بیان شده که" ،سازمانهای غیردو تی زیسهت محیطهی بهه تشهکلههای غیردو تهی،
غیرانتفاعی و غیرسیاسی اطالا مهی گهردد کهه از تممه اشهخاص حقیقهی بهه طهور داوطلجانهه و بهه
گونهای سازمان دهی شده است که این اشخاص بها تهدوین اساسهنامهای مهدون ،از تهاریخ ثجهت در
مراج رسمی کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحق اهداط و آرمانهای مشهتر در
زمینه حمایت و حفاظهت از محهیط زیسهت بهه فعا یهت در سهطح شههرها و روسهتاهای کشهور و در
صورت امکان در سطح بینا مللی میپردازد (رشیدپور)5 :1382 ،

سازمانهای غیردو تی در دو قا هب "رقیهب" یها "همکهار" دو هتهها نقهشدههی مهیکننهد در
موضوعات مرتجط با حقوا بشر این سازمانها بیشتر به عنوان رقیب دو تها هستند ،در حا ی که در

خصوص مساهلی چون بهداشت ،توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه همکهار دو هتهها تلقهی مهی-
شوند (رم انی قوام آبادی)199 :1390 ،
آگاهی مردم و مشارکت آنان در امور مربوط به محیط زیست آنقدر دارای اهمیت میباشد که
در مقررات بین ا مللی نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است و قسهمت آخهر بنهد  5از مهاده 5
کنوانسیون حفاظت از گونههای مهاجر وحشی  1979آ مان مجنی بر آگاهی بخشی و اطهالعرسهانی
به مردم و زوم استفاده از مردم محلی از این جمله است چرا که مردم محلی به د یل تعل خهاطری
که به محل زندگی و حیات خود دارند در صورت آگهاهی از عواقهب بهین رفهتن ایهن اکوسیسهتم،
خود نخواهند گذاشت که سایرین نیز مرتکب جرایم زیست محیطی در ایهن زمینهه شهوند کهه ایهن
خود کلید اصلی پیشگیری وضعی میباشد (بیگی و داداشی)63 :1396 ،
ا جته به نور نگارنهده اطهالعرسهانی و ارتقهاه سهطح دانهش و آگهاهیههای جامعهه در خصهوص
موضوعات و مساهل زیست محیطی در حوزه پیشگیری اجتماعی قرار میگیرد هدط مهم سیاسهت
جنایی مشارکتی ،ت مین ح امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخدهی -ممهازات-
و باز پذیرسازی اجتماعی بزهکاران است در واق تأمین امنیهت بهه عنهوان نتیمهه مجهارزه بها پدیهده
ممرمانه ،خود هدط عمده ای است که با مشهارکت مهردم تحقه مهییابهد (جمشهیدی)24 :1390،
مجنای اصلی مشارکت در پیشگیری از جرم این است که مهؤثرترین رو مقابلهه بها جهرم و ارتقهای
کیفیت زندگی در جامعه ،دخا ت خود شهروندان و فعا یت آنها جههت پیشهگیری از جهرم اسهت
(جمشیدی)201 :1390،
هر چند در سیاستگذاری عمومی جنس سیاستها اقت ای آن را دارد که دسهتگاه و نهادههای
دو تی و عمومی ممری سیاستها و خطمشهی ههای متخهذه باشهند ،امها تنیهدگی بسهیاری از مسهاهل
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عمومی من جمله محیط زیست با مساهل مردمی ،مشارکت دادن آنها را در فرآیند سیاستسازی و
اجرای خطمشیهای زیست محیطی الزم نموده است (رضوانی فر)147 :1393 ،
به هر حال مداخله و مشارکت فعال جامعه مدنی در حوزه زیست محیط دریایی و نقش آفرینهی
آن بهها کارکردهههای پیشههگیرانه و تنجیهههی دارای اهمیههت و پیامههدهای مثجههت و مههورد اقجههال جهانیههان
می باشد بر این اسا  ،هرچند بسیاری از مقررات او یه اساساً منتج از سیاستههای متمرکزسهازی و
برنامهریزی اجرا شده توسط یک دو ت توسعه محور هستند ،با وجود این ،مشخص شده اسهت کهه
جدیدترین مقررات توسط یک جامعه مدنی سهازمانیافتهه و آگهاه زیسهت محیطهی در قا هب یهک
چارچوب سیاسهی دموکراتیهک و بهجهود دانهش علمهی و ا زامهات تقاضها شهده اسهت (درومونهد و

بارو )83 :2006 ،1
فراهم نمودن زمینه پدیداری سیاست جنایی مشارکتی در حوزه محیط زیست دریهایی ضهروری
و مفید میباشد جراهم ارتکابی علیه محیط زیست دریایی غا جاً بهه گونههای هسهتند کهه از دیهدگان
جامعه مدنی مخفی نمیمانند تخریب سواحل ،خشک کردن دریا و تصرط اراضی سهاحلی (دریها
خواری) ،آ وده سازی دریا ،صید غیرمماز آبزیان ،ورود فاضالبهای صنعتی یا خهانگی بهه دریها و
غیره اقداماتی هستند که جامه به سرعت از آنها آگاهی حاصل خواهد نمود تشکلهای مردم نهاد
یا همان سازمانهای غیردو تی میتوانند با تجلیغات و اطهالعرسهانی بموقه و حسها کهردن افکهار
عمومی ،زمینه مشارکت موثر مردمی را در راسهتای مسهاهل و موضهوعات منهاب آب و بطهور کلهی
زیست محیطی فراهم کنند (محمودی جانکی و زکوی)279 :1396 ،
بدیهی است اگر جامعه در ارتجهاط بها ایهن قجیهل جهراهم دارای کهنش و واکهنش مناسهب باشهد،
میتواند به پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و نیز ساماندهی برخورد مناسب با بزهکاران مسهاعدت
نماید زیرا صرط مداخله دو ت در حفاظت از مناب آبزی کافی نجوده و پیشنهاد میگردد که مهدل
جامعی و اجتماعی مثل انممن های مردم نهاد در ناهل شدن به سیاست جنایی در مهورد منهاب آبهزی
مداخله نمایند (حیدرزاده)12 :1392 ،
نقش سازمانهای غیردو تی در اجرای سیاستهای زیست محیطی آنقدر مهم و تأثیرگذار است
که در همه مراحل خط مشیگذاری ،جایگاه نهادهای غیردو تی به عنوان واسهط حلقهه حکومهت و
مردم پیش بینی شده و سناریوی بازیگران این سازمانها به صورت کامل از قجل طراحی شده اسهت
(رضوانی فر)82-81 :1393 ،
در ایران علیرغم اینکه انممنهای حامی محیط زیست وجود دارند ،یکن نقش آنها کمرنه
است و اوالً در سیاست تقنینی ،ق ایی و اجرایی جایگاه مشخصی برای آنها تعریهف نشهده و ثانیهاً
ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی به یک مطا جه عمومی و جهدی تجهدیل نگردیهده اسهت و
Drummond & Barros

1.
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کسانی که به تخریب یا آ ودهسازی محیط زیست دریهایی مجهادرت مهینماینهد بها چههره عجهو

و

ناراحت مردم جامعه مواجه نمیشوند در نوهامههای حقهوقی سهجز ،دو هتهها بها توجهه بهه ظرفیهت
سازمانهای مردم نهاد به این سازمانها امکهان مشهارکت در مقهرراتگهذاری ،مشهارکت در طهرح
دعههوی و نوههارت و پههایش اجههرای قههوانین و مقههررات را مههیدهنههد در نوههام حقههوقی ایههران بههرای
سازمان های مردم نهاد زیست محیطی ،نقش ق ایی (اعالم جهرم) و مشهارکت در تهیهه و تهدوین و
اجرای برنامههای حفاظهت از محهیط زیسهت پهیش بینهی نشهده اسهت بها ایهن وجهود ،کاسهتیهها و
استثناهات و همچنین امکان حذط و تغییر فهرست سمنهای فعهال در حهوزه محهیط زیسهت توسهط
مقامات دو تی میتواند موجب خدشه در تعهدات دو ت و مهمتر نیل به هدط محیط زیسهت سها م
و سجز شود (غمامی؛ کدخدا مرادی و درخشان)397 :1397 ،
بر این اسا  ،انسمام و همجستگی میان نهادهای مدنی و سازمانهای رسمی در این حوزه بسهیار
حسا و مهم ،به طور بایسته وجود ندارد الزم به ذکر است که مؤ فههای اصلی مشارکت بهه حه
دسترسی به اطالعات زیست محیطی و مشارکت عموم در فرآیند تصمیمسهازی و تصهمیمگیهری و
دسترسی و توسهل بهه مراجه اداری و ق هایی در حهوزه محهیط زیسهت تقسهیم مهیشهود (بیگهی و
داداشی)153 :1396 ،؛ مثالً الزم است که صیادان در فرآینهد تصهمیمسهازی و مقهرراتگهذاری در
حوزه صید و صیادی مشارکت نمایند و مشارکت داده شوند زیرا آنان به طور مستقیم با این مقو هه
سر و کار دارند و نیازمندیهای این موضوع و اقت اهات مربوطه را به خوبی با تمام وجهود در
مس نموده اند به هر حال ،آنچه قطعی به نور میرسد این است که براسا

و

تصمیمگیریههایی بهر

پایه جامعه و براسا نمایندگان صهنعت در بدنهه مهدیریتی مهاهیگیری ،مهاهیگیران بایهد در فرآینهد
تعیین اهداط مدیریتی و سازوکارهای رسیدن به آن اهداط نقش داشته باشند این مسئله بهه همهراه
کنترل دسترسی به مناب میتواند گام بلندی در راه ت مین آینده ذخایر ماهیان باشهد (ههال:1390 ،
)394
ضمنا به اعتقاد برخی ،پیشگیری مشارکتی نسجت به جراهم زیسهت محیطهی در ایهران در مرحلهه
جنینی قرار دارد (رم انی قوام آبادی)199 :1390 ،؛ زیرا تأمل در مقررات حهاکم بیهانگر آن اسهت
که در نوام حقوقی ایران صرفا به طور پراکنده مواد مختلفی بهه مشهارکت سهازمانههای غیردو تهی
اختصهاص یافتههه اسههت و قههانون جههام و مسهتقلی در خصههوص پیشههگیری مشههارکتی وجههود نههدارد
(رم انی قوام آبادی)206 :1390 ،؛ این موضوع مورد تایید کسانی دیگر نیز میباشد به این ترتیهب
که بیان داشتهاند فراهم کردن زمینه تحق مو فههای اساسی مشارکتهای محیط زیستی از ا زامهات
پایه ریزی یک سیاست جنایی منسمم و کارآمهد اسهت و در عمهل ،نتهایج قابهل تهوجهی در حهوزه
پیشگیری و مجارزه با جرایم و آسیبهای محیط زیستی خواهد داشت (مهدوی و علی نهواد:1395 ،
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)93
بررسی قوانین و مقررات ناظر بر مشارکتهای محیط زیستی و همچنین ،ارکهان اساسهی آن در
کشورمان (ایران) بیانگر خاله قانونی در خصوص ح دسترسی مردم بهه اطالعهات محهیط زیسهتی،
ح مشارکت در تصمیمگیریهایی که محهیط زیستشهان را تحهت تهاثیر قهرار مهیدههد و همچنهین
ضمانت اجراهای ت مین این حقوا است (مهدوی و علی نواد)109 :1395 ،
بر این اسا  ،بررسی وضعیت سمنها در کشور ایران موید ایمهاد یهک رونهد رکهود و توقهف
نسههجی از آغههاز سههال  1385تههاکنون اسههت کههه بههه د یههل ورود مسههاهل سیاسههی و امنیتههی بههه سههاختار
فعا یتهای اجتماعی و عدم توجه به سمنها در سیاستگذاری و برنامهریزی محیط زیسهت کشهور
ناشی از عدم باور مدیران ارشد و تصمیمگیران ارشد کشور میباشد و ایهن موضهوع سهجب کهاهش
چشمگیر ساالنه سمنهای فعال در سطح کشور گردیده است ،به نحوی که در سهال  ،1390حهدود
 40سمن در سراسر کشور منحل گردیده و امروز نسجت تعداد سمنههای فعهال بهه سهمنههای ثجهت
شده در سراسر کشور بسیار اند میباشد (دبیرخانه ممم تشخیص مصلحت نوام)103 :1394 ،
 .4عدم اهتمام بایسته به آموزشهای زیست محیطی
تردیدی نیست که در بسیاری مواق ارتکاب اعما ی که تخلف یا جرم تلقی مهیشهوند از ناآگهاهی
مرتکب یا مرتکجین از ماهیت متخلفانه یا ممرمانه اعمال مذکور و آثار و پیامدهای زیانجار آن نشات
میگیرد به صورتی که چنانچه اشخاص به این موارد آگاهی داشته باشند رعایت و احتیهاط بیشهتری
را در رفتارهای خود دخیل و حاظ خواهند نمود قانونگذار نیز با در صحیح از همین ضرورت،
در موضوعات مختلف و از جمله محهیط زیسهت ،اهمیهت آمهوز و اجرایهی نمهودن آن را مهورد
تأکید قرار داده است یکهی از مقهررات مجهین هزوم پهرداختن بهه آمهوز زیسهت محیطهی ،قهانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  1353/3/28و اصالحیه  1371/8/24میباشد بهه موجهب

بند "ر" ماده  6قانون مزبور ،تنویم و اجرای برنامههای آموزشهی بهه منوهور تنهویر و ههدایت افکهار
عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست میباشد
مثالً به منوور انمام وظیفه مذکور ،سهازمان حفاظهت محهیط زیسهت مهیتوانهد برنامهه گهرد
دریایی با یک شناور تفریحی به طور کامالً رایگان ترتیب دهد و شرکتکننهدگان را ضهمن هذت
بردن از گشت دریایی ،از خصوصیات ،محدودیتها و آثار آالیندگی هر قسم از آالینهدههها آگهاه
نماید و در واق به این ترتیب آموز مؤثری را به شهروندان گردشگر اراهه نماید زیرا افراد صهرفا
با دریافت اطالعاتی که دیگران گردآوری کردهاند ،نسجت به محیط زیست شناخت پیدا نمهیکننهد
و پیامدهای اعما شان را به طور منطقی ارزیابی نمیکنند محیط طجیعهی تمربههای حسهی اسهت کهه
ممکن است حافظ سالمت یا مخرب سهالمت ،شهادی آفهرین ،احسها

برانگیهز ،نگهران کننهده یها
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آزاردهنده باشد این تمربه ،دانش خاص خود را پدید میآورد و بسیاری از افهرادی کهه هرگهز بهه
طور رسمی محیط زیست را مطا عه نکردهاند ،به درستی میتوانند مدعی داشتن چنین دانشی درباره
محیط طجیعی باشند این دست تمربیات ساده روزانه بیانکننهده چیهزی اسهت کهه از حهاظ جامعهه
شناختی بسیار مهم است (ساتون و فیلیپ دبلیو)75-74 :1393 ،
یکن از اجرای چنین برنامههای آموزشی توسط سازمان حفاظت محیط زیست خجهری نیسهت و
در راستای امر آموز حداکثر به تهیه و چها پوسهتر و کتابچهه اکتفهاه گردیهده اسهت تردیهدی
نیست که پوستر و کتاب نیز با هدط آموز و اطهالعرسهانی صهورت مهیگیهرد و در جهای خهود
شایسته تحسین می باشد ،اما آنچه در موضوع مورد بح

او ویهت و اهمیهت دارد آمهوز

عینهی و

تاثیرگذار می باشد این امر زمانی نمود بیشتری مییابد که سرانه مطا عه و کتهابخوانی در جامعهه مها
که متأسفانه بسیار کم است فرامو نشود بدیهی است یکی از اقهداماتی کهه مهیتوانهد سهودمندی
محیط زیست دریایی را در افکار عمومی تثجیت و روشن نماید و افکهار عمهومی را بهه سهوی هزوم
حفاظت و پرهیز از تخریب و آالیندگی آن هدایت کنهد برنامههههای آموزشهی مهیباشهد در واقه
انسمام و همگرایی الزم در ارتجاط با این موضهوع مههم در درون سهازمان حفاظهت محهیط زیسهت
شکل نگرفته است و د یل این مدعا نیز عدم وجود برنامههای آموزشی فراگیر ،اثر بخهش و مسهتمر
به منوور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محهیط زیسهت دریهایی مهیباشهد
ا جته ناگفته پیداست که نجود این قجیل کارهای آموزشی ،خود دارای علتهای متعدد و عدم وجهود
بودجه کافی به عنوان مهمترین آنهاست بدون تردید رسیدن بدین باور که آموز

شههروندان بهه

نحو مستمر و موثر حفاظت محیط زیست را در پی خواهد داشت و نسلی دوستدار محیط زیسهت را
تربیت خواهد نمود ضروری است آموز  ،شهروند عادی را به شههروند اکو وییسهت تجهدیل و او
را نسجت به مساهل زیست محیطی حسا

میکند او بتدریج به شههروند جههانی تجهدیل مهیشهود و

جامعه جهانی را برای حفهظ سهیاره زمهین در برابهر تهدیهدات زیسهت محیطهی بهه یهاری مهیطلجهد
(کریمی و کامیار)337-336 :1396 ،
در ادامه ،به د یل قابلیت تاثیرگذاری بسیار زیهاد دو نههاد دادگسهتری و آمهوز

و پهرور

در

جامعه و ضرورت تمرکز به نحو خاص بهر کهارکرد آموزشهی دو نههاد مهذکور ،رسها ت آموزشهی
آنها بطور جداگانه تجیین میشود اهمیت آموز بر کسی پوشهیده نیسهت و پیشهتر نیهز وجهوب و
تأثیر آن در رشد و توسعه جوام بشری بیان گردید ،یکن یاددهی و تعلیم توسط برخی اشخاص یا
نهادها میتواند نفوذ و رسوخ عمیه تهر و پایهدارتری در اذههان آحهاد جامعهه پدیهد آورد تعلهیم و
تربیت از سوی وزارت آموز و پرور و قوه ق اهیه از این خصوصیت برخوردار مهیباشهد زیهرا
دانشآمهوزی و پهرور

و تربیهت از طریه و زارت آمهوز

و پهرور

بهه د یهل ایهن کهه از سهن
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کودکی آغاز میگردد در دانشآموزان نهادینه میگهردد و آمهوز

مقهررات و مسهاهل گونهاگون

اعم از پیشگیرانه و سزاگرایانه بوسیله قوه ق اهیه به علت ایهن کهه خهواه نهاخواه بها ایمهاد میزانهی از
ارعاب عام توأم میباشد اثرگذاری قابل توجهی در اجتماع خواهد داشت و در هر دو حا ت زمینهه
پیشگیری از ارتکاب جرم فراهم مهی آیهد و محهیط زیسهت دریهایی نیهز یکهی از بههرهمنهدان چنهین
فرآیندی خواهد بود در واق  ،نهاد آموز

و پرور

رسمی را تو یدکننده مدنیت ،تلفی اجتماعی

و اطاعت از قوانین ملی میدانند کهه همنهوایی و سهازگار پهذیری اع های جامعهه و در یهک کلمهه
جامعهپذیری موف را به دنجال دارد (حاجی ده آبادی)209 :1395 ،
نهاد تعلیم و تربیت رسمی میتواند کاستیها و نقایص دیگهر نهادههای مهؤثر بهر کهاهش میهزان
جرم به ویوه نهاد خهانواده را ججهران کنهد (حهاجی ده آبهادی)210 :1395 ،؛ در واقه رویکردههای
پیشگیری از جرم متعارط میتوانند بینش و بصیرتی را در مورد طریقه مناسب پیشگیری از این نهوع
آسیبها ]در زیست محیطی دریایی[ یا به حداقل رسانی آنها فراهم سازند به عنوان مثهال از جنجهه
رو های پیشگیری از جرم اجتماعی میتوان کودکان را در مدرسه با برنامههههایی رو در رو کهرد
که دوباره به برداشت آن ها از محیط زیست ،ماهی و صهید مهاهی شهکل بدهنهد ایهن شهامل بحه
راج به "صید و رها کردن"به عنوان یک ا زام برای صید تفریحی تا انمام تکها یفی در مهورد آثهار
تغییر اقلیم بر روی گونه های ماهی اسهت جوانهانی کهه ههم اکنهون باعه انحطهاط محهیط زیسهت
میشوند یا در ح حیوانات اجحاط میکنند یا به نور مهی رسهد بهه احتمهال قهوی دسهت بهه چنهین
اعما ی بزنند میتوانند تحت برنامههای فشرده با هدط تغییر نگر

و رفتار قهرار بگیرنهد (وایهت و

داگال )251 :1394 ،
قانون برنامه پنمم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگهی جمههوری اسهالمی ایهران بهرای فصهل
هشتم خود که شامل مواد  211و  212میباشد عنوان «حقوا ق ایی» را تعیین کهرده اسهت مسهتنداً
به بند «د» ماده  211به منوور گستر فرهن حقوقی و ق هایی ،اصهالح رفتهار حقهوقی و ق هایی
مردم ،نهادینه سازی فرهن قهانونمهداری و نیهز در راسهتای پیشهگیری از وقهوع جهراهم و کهاهش
دعاوی حقوقی الزم است که یکسری اقدامات انمام شود آموز

همگانی طج برنامه مصوب قوه

ق اهیه از طری صدا و سیما ،آموز همگانی حقوا شهروندی در خصوص اموری چنهد از جملهه
محیط زیست توسط دستگاههای ذیربط از طری صدا و سیما و نهایتاً پیشبینهی مهواد درسهی الزم
برای آموز های مذکور در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه در زمره اقدامات مورد تأکیهد
مقرره قانونی فواا ذکر میباشند
قطعاً برنامههای مذکور میتوانند بسیار متنوع و مفید باشند و به پیشهگیری از ارتکهاب جهراهم از
جمله جراهم زیست محیطی نیز کمک نمایند در واق بها برنامههههای آموزشهی مهذکور ،بهه ارتقهاه
سطح آگاهی و بهجود نگر جامعه در خصوص محیط زیست و به فرهن سازی در زمینه حفاظت
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از محیط زیست همت گمارده میشود که خود در قلمرو وسی پیشگیری اجتماعی جای مهیگیهرد
بنابراین قوه ق اهیه باید از طری همکاری با صدا و سیما به سهاخت برنامههههای آموزشهی مجهادرت
ورزد تا دست کم شماری از بزهکاران احتما ی از ارتکاب جرم خودداری کننهد (نیهازپور:1391 ،
)205
یکن ابهام و تردید اساسی در اجرای برنامههای مورد حکم قانون وجود دارد آیا واقعاً آموز
در ارتجاط با محیط زیست دریایی یا تجیین تخلفات و جراهم علیه محیط زیست دریایی از سوی قهوه
ق اهیه از ممرای صهدا و سهیمای جمههوری اسهالمی ایهران اراههه مهیگهردد؟ آیها در مهواد درسهی
دانشآموزان مقاط تحصیلی راهنمایی و متوسطه (که ا جته به اعتقاد نگارنده بایهد از دوره تحصهیلی
ابتدایی شروع شود) در یا دروسی با عنوان محیط زیست دریایی یا حداقل محیط زیسهت وجهود
دارد؟ پاسخ پرسشهای مطروحه مثجت نمیباشد و جواب منفی بهه ایهن سهؤاالت بهه منز هه منسهمم
نجودن و همسو نجودن برنامههها و اقهدامات اجرایهی سهازمانههای مختلهف در حهوزه محهیط زیسهت
دریایی است و علیرغم این که قوه ق اهیه ادعای اعتقاد و اهتمهام بهه پیشهگیری از جهراهم و وزارت
آموز و پرور داعیه تربیت و پهرور نسهل آینهده سهاز و اداره کننهدگان آتهی جامعهه دارد و
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز به تخصیص زمان مناسب برای پخش برنامههههای
یاد شده مکلف است ،یکن عمال اراهه برنامههای آموزشی در خصوص محهیط زیسهت دریهایی بهه
صورت منطج با برنامههای مصوب مقنن مشاهده نمیشود این در حا ی است که محیط تحصهیلی،
پس از خانواده اثرگذارترین محیط بر جهت و ماهیهت رفتهاری افهراد بهه شهمار مهیرود؛ چنهان کهه
بنیانهای سازگاری و ناسازگاری افراد با ارز های اساسی اجتماعی را باید نخسهت ،در چگهونگی
رشد و پرور در محیط خهانواده و سهپس در چگهونگی تربیهت وی در محهیط تحصهیلی جسهت
(نیازپور)206 :1391 ،
الزم به ذکر است که اجرای برنامههای آموزشی فقط به غیربزهکاران منصهرط نمهیشهود و در
این زمینه اراهه آموز های متناسب به بزهکاران نیز باید در دستور کار قوه ق اییه قرار داشته باشهد
که می تهوان از آن بهه بهازپروری فرهنگهی تعجیهر نمهود بهه دیگهر سهخن ،بازسهازی فرآینهد تربیتهی
بزهکاران از رهگذر برنامههای اصالحی – پرورشی سامانه عهدا ت کیفهری را بهازپروری فرهنگهی
گویند این گونه بازپروری در صدد متحول کردن نوام رفتاری بزهکار از طری تدابیر تربیهت مهدار
است گونه یاد شده یکی از بارزترین انواع بازپروری ممرمان است که در موفقیت و بعد اصهالحی
 درمانی عدا ت کیفری نقش به سزایی ایفاه مینماید (نیازپور)216-215 :1391 ،در این ممال انعکا اقدامات آموزشی برخی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسهعه در
زمینه محیط زیست به منوور تشخیص جایگهاه و ارزیهابی بهتهر وضهعیت آمهوز

زیسهت محیطهی
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کشورمان بی مناسجت نمیباشد
علیرغم در

عمی اهمیت و زوم حفاظت محیط زیست در دنیا و اذعان و اصرار به انتقال ایهن

ا زام به اقشار مختلف جامعه از طری فرآیند آموز  ،یکن وضهعیت آمهوز
ایران نمایی مطلوب را بازتاب نمیدهد مدرسه بهترین مکان برای آموز
فرهن

زیسهت محیطهی در

محیط زیسهت و تهرویج

محیط زیستی است این در حا ی است که موضوع محیط زیست و آموز

محیط زیسهتی

در اسناد برنامهریزی و استراتویهای آموزشی کشور موضوعی مغفول به نور میرسد بیاطالعی و
عدم مسئو یت محیط زیستی در معلمان و یاددهندگان خود از چا شهایی است که کشور با آن رو
به روست نجود فرصت های شغلی برای فارغ ا تحصیالن این رشته از دیگهر چها شههایی اسهت کهه
آموز محیط زیست در ایران با آن رو به روست به هر حال ،آموز محیط زیسهت در ایهران در
مراحل او یه قرار دارد و از سهویی فاصهله بسهیار زیهادی بها اکثهر کشهورهای جههان دارد (نیهازپور،
)78-76 :1391
 .5انفعال نظام عدالت کیفری
اصل یکصد و پنماه و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،احیای حقهوا عامهه و اقهدام
مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان بخشی از وظایف قوه ق اهیه احصاه کرده است بر
این اسا  ،رسا ت دستگاه ق ایی صرف ًا واکنشهی نیسهت بلکهه قهانون اساسهی ایهن ظرفیهت را مهیها
ساخته است که قوه ق اهیه با اهرمهای توانمندی که در اختیار دارد از حقوا ملت صهیانت نمایهد و
خصوصاً با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ،ضامن پایایی و مانایی حقوا عمومی باشد و ایهن وظیفهه بها نههاد

"دادستانی" سنخیت و تمانس دارد (بیگی و داداشی)139 :1396 ،
این در حا ی است که در حوزه محیط زیست دریایی رفتارهای ناقص حقوا عموم جامعهه کهه
بع اً ممرمانه نیز هستند به طور مکرر به ارتکاب میرسد بدیهی است یکی از ح های عامه مهردم،
حفاظت از سواحل و دریا و آبزیان و مصونسهازی آنهها از تخریهب ،تمهاوز ،تصهرط و آ هودگی
می باشد که به استناد اصهل فهوا ا هذکر قهوه ق هاهیه نیهز در ایهن خصهوص بهدون تکلیهف نیسهت
همچنین ،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیهز از دیگهر وظهایف بسهیار مههم قهوه ق هاهیه
میباشد یرمیبنتام دانشمند انگلیسی میگوید :قانونگذاران به ممازات بیش از سایر چیزها اهمیهت
می دهند برای آن که جهت اجتناب از اعمال زشت از یک سو خیلهی آسهان اسهت کهه گفتهه شهود
متخلفان را کیفر بدهید و از جهتی دیگر پیشگیری خیلی سخت است ،برای آن که این امهر مسهتلزم
بررسیهای عمی تری میباشد از دیدگاه منتسکیو قانونگهذاران خهوب تهال مهیکننهد جهرایم را
کمتر ممازات دهند بلکه تال میکنند از وقوع بزهها جلوگیری نمایند و به توده اخهالا پسهندیده
را تعلیم دهند (زینا ی و بهرامی یاسی کند)70 :1396 ،
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بدون ترد ید امر پیشگیری در ارتجاط با جهراهم علیهه محهیط زیسهت دریهایی از اهمیهت ویهوهای
برخوردار میباشد آنچه عملکرد دستگاه ق هایی بازتهاب مهیدههد ،دو مقو هه احیها و احقهاا حه
بهره مندی عامه ملت از محیط زیست دریایی سا م و پایهدار و نیهز پیشهگیری از وقهوع جهراهم علیهه
محیط زیست مذکور در آن درخشان و پررن

نمیباشد نوام ق ایی بمای داشتن کارکرد فعاالنه

در این زمینه بیشتر نقشی انفعا ی پذیرفته و در ایفای وظیفه خود در بنهد  1اصهل یهاد شهده مجنهی بهر
رسیدگی و صدور حکم متوقف مانده است
در حقیقت ،نقش دادستان در صیانت از حقوا محیط زیستی مردم بسیار پررن

و کلیدی بوده

و این فرصت قانونی و ظرفیت ق هایی امهانتی اسهت در اختیهار دسهتگاه ق هایی و نههاد دادسهرایی
(بیگی و داداشی)143-141 :1396 ،
واقعیت این است که نهاد دادگستری منتور میماند تا اگهر شهکایتی بها موضهوع محهیط زیسهت
مطرح شود به آن رسیدگی و در صهورت احهراز ممرمیهت بهه صهدور حکهم مجهادرت نمایهد ایهن
رویکرد ،علی رغم وجود مقررات متعددی است که بر راهجرد پیشهگیرانه قهوه ق هاییه مههر تاییهد و
تاکید میزند یکی از این مقررات قانون برنامه پنمم توسعه میباشد این قهانون (برنامهه پهنج سها ه)
جهت راهجردی دستگاه ق ایی را استفاده از تدابیر جرمشناسانه تعیین نمهوده اسهت تها ایهن نههاد بهه
منوور کاهش میزان بزهکاری و باال بردن سطح امنیت و کهاهش احتمهال شهکلگیهری انگیهزههها و
فرصهتههای جنههایی ،بهه ابتکارهههای جهرمشناسههانه رو آورد (نیهازپور )218 :1391 ،ا جتههه ههر چنههد
پیشگیری از بزهکاری و بازپروری ممرمان ،از جمله تدابیر سیاست جنایی است ،امها اجرایهی شهدن
آنها صرفاً از سوی دستگاه ق ایی امکانپذیر نیست واگذاری این تکلیف به دستگاه ق اهی به ایهن
معنا نیست که سایر نهادهای رسمی و غیررسمی در خصوص پیشگیری از جرم نقشی نداشته باشهند
(نیازپور)218 :1391 ،
امروزه غا ب افراد جامعه از دنیای ممازی استفاده و اخجار و حوادث را در ف ای اینترنت دنجهال
میکنند و قطعاً مقامات ق ایی نیز از این مقو ه مستثنی نیستند اخجار مربوط بهه تصهرط سهواحل یها
آ ودگی دریایی نیز از جمله موضوعاتی هستند که در دنیای ممازی به چشم میخورنهد و ایهن امهر
عالوه بر آن بخش از خجرهایی است که در جراید و سایر رسانههای جمعی بیان مهیگردنهد هیکن
کمتر دیده میشود که مثالً دادستان به عنوان نماینده جامعهه بهرای پاسداشهت حقهوا اجتمهاعی بهه
بررسی و پیگیری موضوع بپردازد همچنین در بع ی مواق علیرغم اطالع مقام ق هایی از وجهود و
وقوع جرم علیه محیط زیست دریایی مانند واریز فاضالبهها بهه دریها متأسهفانه اقهدامی توسهط وی
صورت نمی گیرد موضوع دیگری که در این ارتجاط شایان ذکر است این کهه محهاکم در راسهتای
ایفای نقش منفعل خود حتی در صدور احکام محکومیت ،به جزای نقدی اکتفها مهیکننهد و توجهه
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زیادی به ممازاتهای جایگزین حجس نویر خدمات عمومی رایگان و مثالً پاکسهازی سهاحل دریها
ندارند موارد مذکور بر عدم هماهنگی و هم راستایی برای تحق هدط پیشگیری از تکوین جرم و
مقابله با آن دال ت دارد و در حا ی که سیاست جنایی تقنینی بر اصو ی چنهد در ارتجهاط بها وظهایف
قوه ق اییه تعل گرفته است ،سیاست جنایی ق ایی پیوند و انسمام الزم و کافی بها آن نهدارد و بهه
صورتی ناقص و گسسته به حرکت خود ادامه میدهد
بنابراین مجح پیشگیری از تکوین جراهم علیه محیط زیست دریایی باید او ویهت نوهام عهدا ت
کیفری را به خود اختصاص دهد هر چند که غفلت از پاسخهای سزاگرایانه نسجت بهه ممهرمین ایهن
عرصه نیز جایز نمی باشد ذا اتخاذ ممموعه راهکارهایی در قا ب ممهازات هنمارشهکنان ،اقهدامی
است که پس از کاربست راهکارهای پیشهگیرانه و اصهالحی ،بها ههدط حفهظ انتوهام و همجسهتگی
اجتماعی ،گریزناپذیر است (محسنی تجریزی و فوالدی)383 :1394 ،
نتیجهگیری
محیط زیست دریایی نیز یکی از حوزه هایی اسهت کهه بهه شهدت بهه حمایهت همهه جانجهه از سهوی
سیاست جنایی نیهاز دارد علیهرغم اهمیهت و ارز بهی بهدیل زیسهت بهوم دریهایی و امکهان بها قوه
اثرگذاری سودمند سیاست جنایی ،یکن بهه علهت عهدم برقهراری انسهمام و ههمراسهتایی در درون
سیاست جنایی ،محیط زیست دریایی نیز بهرهمندی مورد انتوار را بدست نیهاورده و همچنهان مهورد
جفای بزهکاران است عوامل متعددی موجب گردیده که شاخص مذکور از سیاست جنایی سهلب
شود برخی عوامل را باید فراتر از چارچوب قوانین جستمو نمود به عجارت دیگر ،ایهراد اصهلی در
خصوص کاستیها و مع التی است که به تعهدپذیری یا قدرت اجرایی و حمایهتههای حهاکمیتی
در زمینه زیست محیطی دریایی مربوط میگردد مهواردی همچهون قهدرت نهامتوازن سهازمانههای
ذی ربط ،عدم انعکا کامل و دقی وضعیت زیست بوم دریایی به جامعه ،پایجند نجودن حکومتهها
به تعهدات بینا مللی از این جملهاند دستهای دیگر از عوامل مزبور در متون قهانونی وجهود دارنهد
در واق مقررات موضوعه با هدط محافوت همه جانجه از محیط زیست دریایی پیوند منسمم برقرار
نمیکند و ضمانت اجرای الزم برای تال های سایر نهادهای غیرکیفری را تامین نمینمایهد تفهرا
مقررات ،عدم ا هزام برخهی سهازمان هها بهه تعقیهب ق هایی بزهکهاران ،موقعیهت ضهعیف و شهکننده
سازمانهای مردم نهاد و در این قسمت جانمایی میشوند همچنین یکسری عوامل نیز بهه اجهرای
ناقص و نادرست مقررات باز میگردد بدین ترتیب که در ابعاد مهم و موثری که تصهریح و تاکیهد
قانونی نیز وجود دارد ،در مقام عمل ،ضعف و کاستی بوجود میآید به نحوی که اجرای هدفمند و
صحیح مقررات قانونی محق نمهی شهود مهواردی همچهون عهدم اهتمهام بهه آمهوز ههای زیسهت
محیطی ،انفعال نوام عهدا ت کیفهری و تعهارق اقسهام سیاسهت جنهایی در ایهن ارتجهاط قابهل ذکهر
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می باشند بنابراین تا زمانی که موان فرآروی صورتبندی کامل انسمام سیاسهت جنهایی در حهوزه
زیست محیط دریایی ،برطرط نگردد و سیاست جنایی ،عملکردی منسمم و هوشهمندانه در طریه
مقابله با بزهکاری در حوزه مذکور اتخاذ ننماید ،نمات محهیط زیسهت دریهایی از انحهاه رفتارههای
زیانجار بزهکاران مقدور و محق نخواهد شد
تشکر و قدردانی
پووهشگران ،از عزیزانهی کهه در فرآینهد ویراسهتاری ادبهی و صهفحهآرایهی ایهن مقا هه همکهاری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند
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