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 چکیده
رشدد زاایندده    هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی،ه با پدیدهرویکرد سنتی به رشد و توسعة اقتصادی همرا

محیطدی مواجده   هدای جددی سی دت   جهان معاصر را با بحدران  ،داریعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایهجم

های سی ت محیطی بده یکدی اس   سی ت و مقابله با بحرانای که امروسه حفاظت اس محیطساخته است. به گونه

بده نندوان یدو رویکدرد     « شناسی زرهنگی سدبا جرم»جهانی تبدیل گردیده است.  های اصلی جامعهنگرانی

سی دت،  غیراکولوژیو، حفاظدت اس محدیط  انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و 

اوایل هااره سدوم مدییدی وارد   های ناپایدار سی ت محیطی و پیشگیری اس آنها اس شناسی جرایم و رزتارنلت

تحلیلدی بده بررسدی ایدن      –با استفاده اس روش توصیفی شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله مجر

شناسی شناسی زرهنگی سبا در نلتدهد که جرمحاصل این مطالعات نشان می رویکرد نوین پرداخته است.

گرایی، اقتصاد سیاسی محیطی بر زرهنگ مجرمانه ساسمانی، زرهنگ مصرف جرایم و رزتارهای ناپایدار سی ت

کند و بدر ایدن اسداا، اصدیخ سداختارهای سیاسدی،       ای تأکید میهای رسانهداری و باسنماییجوامع سرمایه

اقتصادی، حقوقی و زرهنگی آنومیو و غیر اکولوژیو جامعه را موثرترین روش بدرای پیشدگیری اس جدرایم و    

  .داندمحیطی می رزتارهای ناپایدار سی ت
 

 پیشگیری، توسعه پایدار ،شناسیمحیطی، نلت شناسی زرهنگی سبا، جرایم سی تجرم یدی:واژگان کل

 
 تبریا حقوق دانشگاه  گروهدانشیار  .1
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 مقدمه

هدای  داری و نوآوریامروسه شهرنشینی و رشد زااینده جمعیت شهری، صنعتی شدن، اقتصاد سرمایه

رویه و از ار گ یخته اس مندابع طبیعدی جوامدع بشدری را بدا      به دنبال آن استفاده بیتکنولوژیکی و 

هدای سی دت   های کین سی ت محیطی مثل تغییرات آب و هوایی، گرمدایش سمدین، آلدودگی   بحران

هدای سدمی و   محیطی، تشعشات اتمی، پاره شددن ییده اوسون، کایسداسی طبیعدت، ازداایش سبالده      

های خاص و کمیاب جانوری و گیاهی و پیدایش اندوا   ت، انقراض گونهسی خطرناک، تخریب محیط

گیدری و تدداوم   هایی که شکلهای واگیردار و کشنده مواجه ساخته است. بحرانها و بیماریویروا

 نهایت به سندگی آخرالامانی و محدو اکوساید منجر گردیده و در سی ت محیطی یا  کشین لبه آن، 

 اکی منتهی خواهد شد.  نژاد بشر در این کره خ

ها و پیامدهای سی ت محیطی آنها، جوامدع بشدری   توجه به اهمیت و نقش اساسی این بحران با

اندد اقدداماتی در   در یو زضایی کامی رقابتی و مبتنی بر تعارض مندازع، گداه و بیگداه تدیش کدرده     

اخیدر انجدام دهندد. تصدویب     هدای  در دهه المللیبینها در سطح ملی و مقابله با این بحرانراستای 

هدای  انگاری و کیفرگااری جرایم و آسیبهای مختلف سی ت محیطی و جرمها و کنوان یونانیمیه

 سی ت محیطی اس جمله این اقدامات است.

 1سی ت و توسعهچارچوب گاارش کمی یون جهانی محیطدر « توسعه پایدار»توسل به مفهوم  

« کنفرانس سران سمدین »و اجیا ریو با ننوان  مانده مشترک ننوان آیتحت 2)کمی یون برانتلند(

توسط  "21دستور کار"یا « منشور سمین»ه پایدار با ننوان و تدوین منشور این توسع 1992در سال 

کشور شرکت کننده در ایدن کنفدرانس، اس راهکارهدای دیگدری اسدت کده جامعده         181نمایندگان 

ا، برقراری ندالت سی ت محیطی و بوم شناختی و تدأمین رزداه   هالمللی برای مقابله با این بحرانبین

ده اسدت )ساهددی و همکدار،    مییدی اس آنها استفاده کدر  1986های کنونی و آتی اس اواخر دهه ن ل

 (.11: 1888ح ین و زتحی مهدی،  ، صادقی،116: 1896، مهر آرا و همکاران، 99: 1881

شناسدی انتقدادی   مطالعداتی جدیدد در جدرم    ننوان یدو رشدته  به« شناسی زرهنگی سباجرم» 

و در هدا، پیشدگیری اس آنهدا    شناسدی ایدن بحدران   رد نوین دیگری است که با هدف نلتمعاصر، رویک

شناسدان و  مدییدی توسدط برخدی اس جدرم     2119نهایت توسدعه پایددار سی دت محیطدی اس سدال      

مورد توجه قرار گرزتده   9«نیگل ساوا»و  8«اوی بری من»ویژه پژوهشگران نلوم سی ت محیطی به

 است. 

                                                           
1. world commission on Environment and Development. 

2. Brundtland. 

3. Evi,  Brisman 

4. Nigel, South. 
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چه مبنایی شدکل   شناسی زرهنگی سبا چی ت و برم أله اصلی این پژوهش این است که جرم

رزتارهدای  ها و مطالعات این جدرم شناسدی، جدرایم و    توان بر مبنای یازتهگرزته است؟ و چگونه می

طالعدات اس ایدن رزتارهدا    تدوان بدر مبندای ایدن م    چگونه مدی یدار سی ت محیطی را تبیین نمود؟ ناپا

 پیشگیری کرده و به توسعه پایدار سی ت محیطی کمو نمود؟ 

نخ دت بده   تحلیلدی  –ها، با استفاده اس روش توصیفی این مقاله با هدف یازتن پاسخ این پرسش

سپس بدا مطالعده نلدل و    پرداسد و شناسی زرهنگی سبا میگیری جرمبررسی ماهیت و مبانی شکل

شناسدی  های پیشگیری اس آنهدا، نقدش جدرم   محیطی و روشسی تارهای ناپایدار رزتنوامل جرایم و 

 دهد.  زرهنگی سبا در زرایند توسعه پایدار سی ت محیطی را مورد توجه قرار می
 

 گیری آنشناسی فرهنگی سبز و مبانی شکلجرم. 1

ت که جرایم شناسی انتقادی معاصر اسرشتة مطالعاتی جدید در جرمشناسی زرهنگی سبا یو جرم

سدت کده   دهدد و معتقدد ا  ویکردی زرهنگی مورد مطالعه قرار میهای سی ت محیطی را با رآسیبو 

های سی دت محیطدی رابطده معندادار و پیوندد نمید  وجدود دارد.        میان زرهنگ و سیاست و آسیب

رها و ویژه سداختا صادی و بهبنابراین، برای کشف این ارتباط باید ساختارهای زرهنگی، سیاسی و اقت

( ایدن  1897:88پری دمن و سداوا،   ) هدای جمعدی را مدورد بررسدی قدرار دارد     های رسدانه محرکه

شناسدی زرهنگدی و   های مطالعاتی جدرم ها و روششناسی در واقع حاصل ترکیب و تلفی  یازتهجرم

گیری آن در این ق مت بده  شکلو مبانی تر ماهیت شناسی سبا است. بنابراین، برای زهم دقی جرم

گیدری  پدرداسیم و آنگداه مبدانی و دییدل شدکل     شناسدی مدی  عرزی اجمالی ایدن دو شداخه اس جدرم   م

 کنیم.را بررسی می شناسی زرهنگی سباجرم

 

 شناسی فرهنگیجرم .1. 1

، اصر است که نقدش سداختارهای زرهنگدی   شناسی انتقادی معای اس جرمشناسی زرهنگی شاخهجرم

 ,Ferrell) دهدهای جمعی در وقو  جرم را مورد مطالعه قرار میهویژه رسانسیاسی و اقتصادی و به

اس رویکردهدای سداختارگرا،   ، شناسی برای درک ارتباط میان زرهنگ و جرم . این جرم(1999:396

 ,Ferrell and Sanders)کند. ، مطالعات زرهنگی، پ ت مدرنی تی و خبرساس استفاده میانتقادی

،  "1جدرم بده مثابده زرهندگ    "هدای بنیدادینی مثدل    مفاهیم و آمدوسه  برو در این راستا  (33 :1995

بدین ترتیب رزتار مجرمانده را یدو   تاکید نموده و  "رابطه جرم و رسانه"و  "2زرهنگ به مثابه جرم"

                                                           
1. Crime as Culture. 

2. Culture as crime 
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گیددرد و در نظددر مددی "ایرسددانه"و  "برسدداخت سیاسددی")یددا خددرده زرهنگددی( و  پدیددده زرهنگددی

 دهد.مورد بررسی قرار میای آنها را یاسی و رسانههای زرهنگی، خرده زرهنگی و سمحرکه

، (1968)1پرداسان برچ ب سنی اس جملده هدوارد بکدر   شناسی ریشه در نوشتگان نظریهاین جرم»

، 8خرده زرهنگی و زرهنگ جدوانی بریتانیدایی اس جملده هدال    پرداسان (، نظریه1911) 2ادوین لیمرت

( 1981) 6( و کدوهن 1961) 7راا اخیقی مثل یونگپرداسان ه(، نظریه1968)1، کیرک 9جفرسون

( دارد، 1868و یوندگ )  9، والتدون 8هفتاد مییدی به ویژه تایلور یشناسان جدید دههو نظریات جرم

شناختی دیگری مثل نظریه پ دامدرن انتقدادی، سداختارگرایی اجتمدانی و تحلیدل      های جرمنظریه

در حدال   «.Dekesredy, 2011: 52» اندد یشناسدی زرهنگد  هدا نیدا معدرف جدرم    محتدوای رسدانه  

اس پیشدگامان  « 18هدایوارد  کیدت »و « 12مایو پرسددی »، «11کلینتون ساندرس»،« 11جف زرل»حاضر

 «.اندشناسیاصلی این مکتب جرم

 

 شناسی سبزجرم .1. 1

تدأثیر  شناسی انتقادی معاصدر اسدت کده تحدت    ، یو رشتة مطالعاتی جدید در جرمشناسی سباجرم

هدای حفاظدت اس محدیط سی دت( اس     )جندبش  هدای سدبا  آمیا جنبشای انتقادی و انتراضهاندیشه

شناسی رادیکال اس سدوی دیگدر بدا هددف     شناسی مارک ی تی و جرمسو و تفکرات انتقادی جرمیو

پا به نرصه وجود گذاشدته   1991 های سی ت محیطی در دههشناختی جرایم و آسیب جرم مطالعه

در مقاله خود بدا نندوان    1991است که در سال  19«مایکل لینچ»شناسی ین جرماگذار است. بنیان

هدای اقتصداد سیاسدی جدرایم و     شناسدی سدبا و ریشده   به معرزی جرم 11«شناسیسبا کردن جرم»

(. ایدن  699: 1892و نبداچی،   O,brien , 2008:85هدای سی دت محیطدی پرداخدت )    نددالتی بدی 

دیددگان جدرایم سی دت    ایم سی ت محیطی، مرتکبدان و بداه  جرها و ی آسیبشناسی به مطالعهجرم
                                                           
1. Howards. Becker 

2. Edwin lemert 

3. Stuart, Hall. 

4. Thomas Jefferson 

5. Clarke, J. 

6. young, J. 

7. Cohen, Stanley. 

8. Taylor. 

9. WALTON 

10. Ferrel Jeff. 

11. Sanders, Clinton. 

12. Pressdee, Mike. 

13. Hayward  ,keith. 

14. Michael, Lynch 
15. The Greening of criminology 
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دیدگی سی ت محیطی، نددالت سی دت محیطدی،    کارهای پیشگیری اس باهکاری و باهمحیطی و راه

هدای  قوانین و مقررات سی ت محیطی و موضونات اخیقی و زل فی مربوط به ان ان، جانوران، گونه

؛ گرجدی زدرد    Lynch and Strersky, 2011:294پدرداسد ) گیاهی و اکوسی تم و اجداای آن مدی  

(26:1891.) 

سی دت و  شود که به محیطجرایم سی ت محیطی اس این منظر به هر زعل و ترک زعلی گفته می

جدان )آب، هدوا،   جاندار )ان ان، جانوران، گیاهان، درختان( یا بدی اس اجاا و نناصر ذاتی طبیعت انم 

انگداری شدده   نکه این رزتارها در نظام ندالت کیفری جرمکند، انم اس ایخاک، سمین( آسیب وارد می

هدا(  هدا و دولدت  باشد یا نه و انم اس اینکه این رزتارها اس طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی )شدرکت 

 ارتکاب یازته باشد.

سی دت، تولیدد و دزدع و انتقدال غیدر قدانونی       تغییرات آب و هوایی، آلودگی محیطبدین ترتیب، 

هدا و  ای، کایساسی طبیعت، تخریب جنگلخطرناک، قاچاق مواد پرتوسا و ه تهپ ماندهای سمی و 

اکوساید، تجارت غیدر قدانونی جدانوران، شدکار و      ،و قطع درختان جنگلی و قاچاق آنهامنابع طبیعی 

تدرین جدرایم سی دت محیطدی     صید غیر قانونی حیوانات و آبایان، نژادگرایی سی ت محیطی، اس مهم

 شوند.مح وب می

شناسی، نمده جرایم و رزتارهای کدین و ناپایددار سی دت محیطدی را خدود      س دیدگاه این جرما

توجه به اینکه خود آنها متدولی اصدلی سیاسدت جندایی ه دتند، لدذا        شوند و باها مرتکب میدولت

 21تبصره مداده   (.161: 1899)وایت، کنندانگاری نمیناپایدار سی ت محیطی خود را جرم رزتارهای

 شدخاص صدره ا بگدذار در ایدن ت  ایران خودگویای این امر اسدت. قدانون   1892ون مجاسات اسیمی قان

کنند، اس شدمول مقدررات   دولتی را در مواردی که انمال حاکمیت میحقوقی دولتی و یا نمومی غیر

 این قانون م تثنا کرده است.  21ماده 

گونده کده   د اجتمدانی را، همدان  شناسان سبا، معتقدند که سرنوشت نظام سیاسی و قرارداجرم 

حبان کند. صاقدرت و ثروت مشخص می( 819-818: 1881گوید )ولد و همکاران،کارل مارکس می

گیدری نظدام سیاسدی،    با مداخله در زرایند شکل های زشار و ذینفعقدرت، اشخاص ثروتمند و گروه

هدا و اشخاصدی   . همان گروهدهندری کیفری را به نفع خود تغییر میگذاانگاری و سیاستنظام جرم

بیعدی  صد مصرف مندابع ط در 7/67(، 81: 1891)رشیدی، مطاب  با گاارش بانو توسعه جهانیکه، 

هدای  نقش و سهم را در تخریدب و آلدودگی   اند و در نتیجه بیشترینجهان را به خود اختصاص داده

 های سمی و خطرناک دارند.سی ت محیطی و تولید سباله
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 شناسی فرهنگی سبزگیری جرممبانی شکل .3. 1

شناسی انتقدادی  ننوان یو رویکرد مطالعاتی جدید در جرمشناسی زرهنگی سبا بهگیری جرمشکل

شناسدی  وامل ناشدی اس غفلدت سی دتماتیو جدرم    معاصر مبتنی بر چند تا نامل است. یکی اس این ن

ختی است؛ اس یو طدرف  روش شناشناختی و های جرمشناسی سبا اس برخی واقعیتو جرم زرهنگی

ی ندگ در سدطوخ رزتدار مجرمانده    ی زرهشناسی زرهنگی بیشتر بده نظریده پدرداسی و مطالعده    جرم

شناسدی  جدرم »شناسدی زرهنگدی بده    جرمه پرداخته است و به توسعه قلمرو ها یا رسانزرهنگخرده

دیگددر،  ( و اسطددرف198 -88: 1897)یری ددمن و سدداوا، اقدددام ننمددوده اسددت« زرهنگددی دولددت

هدا، نمددتا    ها و دولتشناسی سبا هم، باوجود تاکید بر رزتارهای مخرب سی ت محیطی شرکتجرم

سیاسدی  های سی ت محیطدی و زشدارهای   ای جرایم و آسیببندی رسانهاس مطالعه باستاب یا ساخت

ررسدی انتقدادی روابدط متقابدل     های مطالعاتی جدید در بپشت پرده و حاکم بر آن و همچنین روش

سی ت غفلت و رسیده اسدت و همدین غفلدت سی دتماتیو و رویکدرد      ، ندالت و محیط، جرمزرهنگ

گیدری  ی و شدکل شناسد وسه مطالعداتی در جدرم  ای شدکل، سمینده را بدرای ادغدام ایدن دو حد      جایره

 .شناسی زرهنگی سبا زراهم آورده استجرم

لعدات میدان   شناسی زرهنگی سبا، بده اهمیدت و نقدش مطا   گیری جرمنامل مهم دیگر در شکل

شناسدی سدبا مربدوط اسدت. در واقدع      شناسدی زرهنگدی و جدرم   ای در توسعه و گ ترش جرمرشته

ب دتر را  شناسی انتقادی، ای هر کدام اس این رویکردهای مطالعاتی جدید در جرمطبیعت میان رشته

و سدو،  ت. اس یهم آورده اسازرشناسی سبا شناسی زرهنگی و جرممبرای همگرایی و پیوند میان جر

ان دانی و  نلدوم هایی شناسی و سایر رشتهبندی خشو میان جرمسشناسی زرهنگی تعاریف و مرجرم

طیدف وسدیعی اس رویکردهدای    « 1بی پروایدی و مرسشدکنی هوشدمندانه   »تابد و با اجتمانی را بر نمی

ر سدوی دیگد  کندد. اس  ان زرهنگ و جرم بدا هدم ادغدام مدی    نظری را در راستای تیش برای پیوند می

ای را برای انجام مطالعدات  شناسی سبا و موضونات مورد مطالعه آن نیا امکانات ب یار گ تردهجرم

همکاری هایی اس نلوم طبیعی که دارای پتان یل هم در نلوم اجتمانی و هم در رشتهای میان رشته

زعداین   حدوسه سدیمت و  ی ت شناسان، متخصصان دانان، سان، اقتصاددانان، جغرازیشناسرممیان ج

 (.191،199: 1897بری من وساوا،) کندباشد، زراهم میحقوق بشر می

 

  شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطیعلت .1

، «جدرم بده مثابده زرهندگ    » بنیادینی چدون  مفاهیم و هابا تکیه بر آموسهشناسی زرهنگی سبا، جرم

شناسدی جدرایم سی دت    در نلدت « جدرم ای برساخت سیاسدی و رسدانه  »و  "زرهنگ به مثابه جرم"

                                                           
1. Intellectual recklessness 
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زرهندگ مصدرف گرایدی    »، « زرهنگ مجرمانده سداسمانی  »مهم زرهنگی یعنی  محیطی بر سه مقوله

کند. در این ق مت بده بررسدی ایدن    تاکید می« ای جرایم سی ت محیطیباسنمایی رسانه»و « مدرن

 پرداسیم.  ها میمقوله

 

 سازمانی   رمانهمج فرهنگ محیطی با جرایم زیست رابطه .1. 1

، یکی اس نوامل مهم و تأثیرگذار در ارتکداب جدرایم و رزتارهدای    سبا شناسی زرهنگیاس دیدگاه جرم

های بارگ و قدرتمندد،  ویژه جرایم سی ت محیطی زراملی توسط شرکتناپایدار سی ت محیطی و به

رزتداری مبتندی    است. زرهنگ مجرمانه ساسمانی یو نظام هنجداری و « 1زرهنگ مجرمانه ساسمانی»

بر ایدئولوژی خاص ساسمانی است که براساا آن ارتکاب رزتارهای مجرمانه سی دت محیطدی بدرای    

   شود.ها و صنایع بارگ امری قابل توجیه و مطلوب تلقی میشرکت
تأثیر زرهنگ مجرمانه ساسمانی نه تنها اس قوانین سی ت محیطدی  ها و صنایع بارگ، تحتشرکت

هدا  هدا و سداسمان  کنند؛ بر اساا این زرهنگ، شدرکت ه اس نقض آنها حمایت میکنند بلکتبعیت نمی

(. 179: 1899داندد )وایدت،   سی دت و قدوانین سی دت محیطدی مدی     تدر اس محدیط  ک ب سود را مهم

محیطدی را   ها با ارایه اصول راهنمای هنجاری اجاسه ارتکاب جرایم و رزتارهای مخرب سی تشرکت

اجراهایی را برای انجام یدا سدرپیچی    ضمانت ها ودهند و مشوقود میتحت شرایطی بر کنشگران خ

 (.  21: 1899ی، گیرند )دانش ناراس این هنجارها در نظر می

سای سی دت محیطدی در جریدان    زرهنگ مجرمانده سداسمانی، رزتارهدای غیدر قدانونی و آسدیب       

زرادی کده تحدت تداثیر ایدن     داند. اهای تجاری و اقتصادی را امری مطلوب و قابل توجیه میزعالیت

سای سی ت محیطی خود را قبدیح  گیرند نه تنها رزتارهای مجرمانه و آسیبزرهنگ ساسمانی قرار می

 کنند.دانند بلکه این رزتارها را اس نظر اقتصادی و تجاری کامی  ضروری، اخیقی و سبا تلقی مینمی

هایی که دارای بیشدترین  و کارخانهها مطالعات و تحقیقات میدانی صورت گرزته پیرامون شرکت

هدایی کده در شدهرک صدنعتی تدوا،      نرخ جرایم سی ت محیطی در ایران ه تند، اس جمله شدرکت 

قر تشهرک صنعتی کیت، شهرک صنعتی مشهد، شهرک صنعتی کاویدان در خراسدان رضدوی م د    

کنند، نشدان  می ، آلومینیوم، شیشه، آجر ماشینی، شن و پلیمر زعالیتتولید سیمانبوده و در حوسة 

ها اس طری  آموسش زرهندگ مجرمانده سداسمانی و تعیدین نظدام      ها و کارخانهدهد که این شرکتمی

کنندد.  ارتکاب جرایم سی ت محیطی ایفدا مدی  تشوی  و تنبیه بر اساا این زرهنگ، نقش مهمی در 

ان قواند مدد نظدر   درصد ازراد مورد مطالعه با این امر که ساسم 97این مطالعات بیانگر این است که 

هدا و کارخانجدات در   صد معتقدندد کده شدرکت   در 71کامی مواز  ه تند.  ،دهدمی خود را آموسش

                                                           
1. Organizational Criminal Culture. 
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درصد  2/98دهند وهای ساسمان را مورد توجه قرار میمرحله استخدام و جذب نیرو  اهداف و آرمان

خراج و تدوبیخ مواجده   هم با این امر که سرپیچی اس قواند رزتاری ساسمان با ضمانت اجراهایی مثل ا

 (.81، 61: 1896 )شاملو و دانش ناری،ازقند شود، مومی

ساسمانی، که بر کل جهان تجارت حاکم است، مبتنی بر  ، زرهنگ مجرمانه1«ساترلند»به نقیده 

 های مطلوب اس قانون شکنی و رزتارهای مجرمانهشکنی است. این تف یرتف یرهای مطلوب اس قانون

ها، در نتیجه تعامل با ک انی که چنین رزتارهدایی را بده نحدو    ط ازراد و شرکتسی ت محیطی توس

شود. تاسه واردها به دنیای تجارت در نتیجده تعامدل   کنند، یاد گرزته میمطلوب و م اند تعریف می

پذیرندد، آندان یداد    هدا را مدی  گیدری هدا و جهدت  آیند که چنین نگدرش ای بار میبا این ازراد به گونه

د که چگونه انوا  خاصی اس جرایم را مرتکب شوند و چگونه این جرایم را توجیه کنند که در گیرنمی

 های تجاری، ضروری تلقی شوند.ذهنشان نادی و به ننوان رویه

گویدد: یکدی اس دییدل ازداایش     گیری و توسعه چنین زرهنگی مدی در تبیین چگونگی شکلوی 

که جامعه برای مقابله با زرهنگ مجرمانه شدرکتی   جرایم شرکتی و یقه سفیدی در جامعه این است

خوبی ساسماندهی نشده است؛ وی دو نو  ناب امانی اجتمانی را نامل توسدعه زرهندگ   و ساسمانی به

اسدت   8«تعدارض اسدتانداردها  »و دیگدری   2«آندومی »کند: یکی اس آنهدا  مجرمانه ساسمانی معرزی می

 (.111و  119:  1891)بن ون و سپم یون، 

هدای  شکل آنومی به زقدان اسدتانداردها و هنجارهدای رزتداری در حدوسه زعالیدت      امانی به ناب 

زقددان قدوانین و    ،ها اشاره دارد. مصداق بارس این ندو  ناب دامانی  ها و ساسمانسی ت محیطی شرکت

انگاری ژنوسداید و دادرسدی کیفدری ازتراقدی در ارتبداط بدا       المللی و ملی در سمینه جرممقررات بین

ای گاهی برسی ت به جوینشود که محیطزقدان این هنجارها بانث می .سی ت محیطی استایم جر

سی دتی و  نمومی در مقابدل رزتارهدای ضدد محدیط    و جامعه و ازکار باهکاران یقه سبا تبدیل گردد 

زرهنگ ساسمانی مجرمانه آنها اس خود ح اسیت نشان ندهد. شدکل دیگدر ایدن ناب دامانی، تعدارض      

هدای مختلدف اجتمدانی در ارتبداط بدا      ها میان نهادها و گروهدها است که به تعارض دیدگاهاستاندار

هدای اقتصدادی   وجود ممنونیت زعالیت های مخرب سی ت محیطی اشاره دارد. برای مثال، بازعالیت

، برخی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسیمی ایرانسی ت در اصل پنجاهم  مضر به محیط

دهند و مداخله دولدت را مدانع اس   های سی ت محیطی ترجیح مید آساد و رقابتی را بر آسیببو اقتصا

های ضررهای سی ت محیطی ناشی اس زعالیتاس طرف دیگر معتقدند که دانند. پیشرزت اقتصادی می

                                                           
1. Edwin, Sutherland. 

2. Anomy                                                                                                                                                        

3. Conflict of standards 
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 های ندوین مثدل بداروری   آوریزناقتصادی که در واقع غیر قابل جبران ه تند، با استفاده اس نلوم و 

 رسدد قدانون اساسدی هدم، بدا     قابل جبران است. البته به نظر مدی مصنونی ابرها و تولید انوا  داروها 

اجاسه « سی تتخریب غیر قابل جبران محیط»بارت های مضر سی ت محیطی با نوجود منع زعالیت

  های تجاری و اقتصادی داده است. ها و شرکتسی ت را به صورت بالقوه به مؤس هتخریب محیط

هدای حداکمیتی بده    های نادرسدت دولدت و نهداد   ، بلکه سیاستنجارگاهی هم نه زقط  زقدان ه

، وقتدی آلدودگی   . بدرای مثدال  کندد نهادینه شددن ایدن زرهندگ مجرمانده کمدو مدی       وگیری شکل

هدای سی دت   گدذار بدرای آلدودگی   شدود و قدانون  ه منبع درآمد برای دولت تبدیل میسی ت بمحیط

توسدعه مصدوب   قدانون برنامده ششدم      7مداده   8قررات مختلف اس جمله بند محیطی در قوانین و م

ندوارض   16/12/1886مصدوب  قانون مالیات بدر ارسش ازداوده     88ماده  1و تبصره  19/12/1891

سداسی جدرم در جامعده و    ، زرهنگینه را برای پذیرش زرهنگ مجرمانه، سمکند، این اقدامتعیین می

ها در گذاریآورد. این نو  سیاستهای سی ت محیطی زراهم مییهای مطلوب اس هنجار شکنتف یر

 نماید.ی ت را به آلودگی بیشتر تشوی  میسکنندگان محیطآلوده ،واقع

 

 مدرن با جرایم زیست محیطی گراییمصرف فرهنگ رابطه .1. 1

ی دت  هدای س شناسی زرهنگی سبا، نامل مهم دیگری که در ارتکاب جرایم و آسدیب اس دیدگاه جرم

گرایی یعندی تمایدل   است. امروسه مصرف« 1زرهنگ مصرف گرایی مدرن»کند، محیطی نقش ایفا می

به خریدهای وسواسی و مصرف تجمیتی و دستیابی به ثروت بیشدتر، آن چندان تدار و پدود سنددگی      

 اجتمانی ما را در برگرزته است که برای ب یاری اس ازراد و اشخاص تبدیل بده  هنجدار شدده اسدت    

 .(76:1897ساوا،  ی من و)بر

ثروتمندد و طبقدة مرزده،    »وجدود آورده کده در آن   چنین تماییتی ندونی بازدت زرهنگدی بده    » 

« 2وبلدن »( و همچندان کده   Pretty. 2013:481« )کندد معیارهای مطلوب سندگی را مشدخص مدی  

((Veblen, 1975:154  یگران در گوید: تمایل ان ان به رقابت با دخود می« 8طبقه مرزه»در نظریه

ننوان یو وسیله برای رقابت ح ادت انگیا به قبضه سندگی، مصرف کایها و کایساسی طبیعت را به

خود در آورده و بانث شده است که ان ان به جای انتخاب نقینی و اولویت دادن به کایهای بدادوام  

 گذاری کند.و کاهش مصرف، روی کایهای مصرزی سرمایه

                                                           
1. Modern consumerism culture 

2. Veblen 

3. The theory of  Leisure Class 
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کنندد. یکدی اس ایدن    گیری و نهادینه شدن این زرهنگ نقدش ایفدا مدی   نوامل مختلفی درشکل 

ها اسدت. ایددئولوژی کده براسداا آن     بر سبو سندگی ان ان« ایدئولوژی ماتریالی تی»نوامل ورود 

شدود. بده   گرایی به روشی برای لذت بردن، حل مشکیت و به دست آوردن هویت تبدیل مدی مصرف

ی شود که ه تهگیری نونی هویت و شخصیت در ان ان مینبارت دیگر، چنین تفکری بانث شکل

مدادی گرایدی   » 8«گرایدی نگدری و لحظده  آندی » ،2«خود محوری»، 1«خود محازظتی»مرکای آن را 

دهد )بری من و سداوا،  تشکیل می 1«بینی یا خود شیفتگی زرهنگیخود بارگ»و  9«خودخواهانه

78:1897.) 

 داری، تفکدر ماتریالی دتی و برسداخته   رمایهاین خدود شدیفتگی زرهنگدی کده حاصدل نظدام سد       

، الاامات سی ت محیطی در سندگی اجتمانی شود که ان انهای جریان اصلی است، موجب میرسانه

، شدود مدی را نادیده گرزته و به رزتارهایی که به تغییرات اکوسی تمی و تخریب محیط سی ت منجر 

سمی ایایت متحده آمریکا اس کنوان یون تغییرات انیم خروج رچنین رزتاری، روی آورد. نمونه بارس 

رئدیس   "اوباماباراک "است که به تعبیر  "دونالد ترامپ"اس طرف  2116آب و هوایی پاریس در سال 

رسمی این کشور اس پیمان ، به مناله ندم قبول آینده است. نمونه دیگر خروج جمهور پیشین آمریکا

 مییدی است. 2119زوریه  1یه در ای میان برد با روسهای ه تهمنع موشو

هدای  ، داشتن موزقیتگریگرایی و اشرازیگرایی، تجملماتریالی تی، نیوه بر مصرف ایدئولوژی

هدا بده ارمغدان    برای سندگی اجتمانی ان ان« هدف مشترک زرهنگی»ننوان یو را به 7مالی و مادی

عت، مجرمان یقه سبای و شدرکتی  آورده است. طبیعی است در چنین زضا و ب تری سوداگران طبی

ساسی طبیعت، تخریب منابع طبیعی و تبدیل آن به امداکن خصوصدی و   کنند اس طری  کایمی سعی

کنندگان و مشتریان را زراهم کنند. گاهی هم ممکن اسدت  تجاری، پاسخ به این نیاس زرهنگی مصرف

شدوند و  یل به آن اهداف محروم میازرادی که اس دسترسی به وسایل نهادینه شده و قانونمند برای ن

بینند وسایل نهادی، موزقیت آنها را در رسیدن به آن اهدداف زرهنگدی تدامین    یا در مواردی که می

سنندد کده   بده اقدداماتی مدی   دهی به وضعیت آنومیو حاکم بر جامعه دسدت  کند، در مقام پاسخنمی

 هددا وسدداسیرجل بددمیسمدده بددا تغییددرات اکوسی ددتمی و تخریددب سی ددت محیطددی دارد. مثدد     

مقررات سی ت محیطی در سطح شهرها. پیامددهای سی دت   های غیر اصولی و خیف ساسیآپارتمان

ها دارد، این است که  نیوه بدر آلدودگی   ساسیو آپارتمان هاساسیبرج محیطی نامطلوبی که این نو 
                                                           
1. Self-preservation 

2. self- centeredness 

3. Presentism 

4. igo-centrist materialism 

5. self- aggrandizement 

6. Material Success 
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، نموم مردم تولید سباله ، نابودی منابع طبیعی ودنی، تغییرات اقلیمی، مصرف انرژیهوا و آب آشامی

بده  ن ساسد که نتیجه این امر هم به نوبه خود پنداه آورد میرا با نونی اختیل کمبود طبیعت مواجه 

 ها.  ها و جنگلها در کنار رودخانهساسیمثل ویی های غیر اصولی اس آن است.طبیعت و استفاده

داری کشدورها و جوامدع سدرمایه   « اقتصاد سیاسی»نامل مؤثر دیگر در پیدایش این زرهنگ، به 

 2و نه ارسش کاربردی 1ای کای، اقتصادی است مبتنی بر ارسش مبادله. اقتصاد سیاسیشودمربوط می

آن، اقتصادی است که در آن مصرف در خدمت تولید است و نه تولید در خدمت مصدرف. اقتصدادی   

 ها و خدمات دولتی.ساسی کایساسی طبیعت و خصوصیگرایی، کایاست مبتنی بر مصرف

 گوید:داری میبراساا رویکرد مارک ی تی، در تحلیل اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه« 8وایت» 

کندد، میداان کایهدا و    حیاتی در تحق  مالیات بدر ارسش ازداوده ایفدا مدی     اس آنجا که مصرف نقش»

هدا اس طرید    طور م تقیم با ایجاد نیاسهای جدید و تضدمین گدردش سدریع کای   خدمات مصرزی به

یابدد. ایدن   ازداایش مدی  « آورانده هدای زدن  نوآوری»یا « مدهای جدید»، 9«ریای شدهکهنگی برنامه»

کده هویدت ان دان را بده      شدود به ازراد معرزدی مدی  « آسادی»مصرف به نوبه خود به صورت نونی اس 

مشدابهی  نیا در تحلیدل   1«ای ت وود(. »White,2002:87« )کندمصرف و خرید کایها واب ته می

انباشت سرمایه نه زقط بر تولید کایها بلکده بدر تولیدد مشدتریان حدریص متکدی اسدت        »گوید: می

 «شوندداری، اس طری  تبلیغات ساخته و پرداخته میمشتریانی که برخیف ادنای غالب نظام سرمایه

(Eastwood, 2006:118-118).  

هدای  ت متحده آمریکدا، در تبیدین ویژگدی   گران اقتصادی دیگر در ایای، اس تحلیل7«ویکتور لبو»

کندد کده مدا    نهایت تولیدی جامعة مدا ایجداب مدی   اقتصاد بی»گوید: داری میاقتصاد جوامع سرمایه

مصرف را سبو سندگی خودمان قرار دهیم و خرید و استفاده اس کایهدا را بده آیدین نبدادی تبددیل      

م. مدا بایدد معیدار ارسیدابی منالدت و      کرده و آرامش معنوی و ارضای خودمدان را در مصدرف بجدویی   

محبوبیت اجتمانی و پرستیژ را در الگوهای مصرزی قرار دهیم و میاان زشار بر ازراد را برای انطباق 

با این معیارها بیشتر کنیم تا مجبور باشند هویت، آرسوها و شخصیت خود را براساا سبو سنددگی  

، کهنده و  ندابود  ،مصدرف تیم که کایها به سرنت گوید ما نیاسمند این ه مصرزی بیان کنند. وی می

                                                           
1. Exchange value 

2. use value 

3. Rob white 

و  هدای زندی در سداخت کایهدا    ( اس طری  ایجداد محددودیت  Planed obsolescence)  ریای شدهاین کهنگی برنامه. 9

 گیرد.مهندسی مد و پیشرزت در تولید صورت می
5. East wood 

 است. آمریکاشرکت ویکتور لبو در ایات متحده  ویکتور لبو، مشاور باساریابی و رئیس .7
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 به دنبال سدبو سنددگی  گاین گردیده و دور انداخته شوند. ما باید مردم را وادار کنیم تا همواره یجا

هدا  تر باشند. اس نگاه کین اقتصاد ما اثر کلی همده تبلیغدات و آگهدی   ، تجمیتی و گرانب یار پیچیده

ها و تماییتی باشد که معرف معیارهدای سنددگی در ایدایت    ستهباید ایجاد و حفظ تنو  و شدت خوا

 (.  (Leboow,1955 : 7«متحده آمریکا ه تند

هدا کده توسدط    ها و سداسمان ، مداوم و اغلب غیر واقعی کایها و خدمات شرکتتبلیغات گ ترده

اقتصداد    ود بیانگر این اسدت کده  ، خشودانجام می ن محدودیت و کنترلبدوهای گروهی ایران رسانه

و مبتنی بر ازداایش ارسش ازداوده و در نتیجده مالیدات     گرا، سیاسی ایران به لحاظ ساختاری مصرف

ای تحدت  سی دت و پیددایش پدیدده   بیشتر محدیط  بیشتر است. اقتصادی که یسمه آن تخریب هرچه

 است.« تمدن سباله»ننوان

گرایدی و بحدران مصدرف در    فنیوه بر این، تحقیقات و مطالعات آماری نیا بیانگر زرهنگ مصدر 

ایران است. بر اساا این مطالعات، بایترین مصدرف سدرانه نوشدابه در جهدان اس آن ایرانیدان اسدت.       

کیلو گرم و بیشتر اس حد استاندارد جهانی است. مصرف سرانه ندان   21مصرف سرانه روغن در ایران 

 61کیلو گرم و آلمان  17ران ه کیلو گرم است، در حالیکه درکشورهایی مثل ز 171در ایران حدود 

کیلو گرم است. بر اساا انیم بانو جهانی، الگوی مصرف آب آشامیدنی برای یو نفر در سال یدو  

یداان مصدرف   متر مکعب است. در ایدران م  111متر مربع و برای بهداشت در سندگی به اسای هر نفر 

در ایران هر ده سال دو  انرژیمصرف  اس الگوی جهانی مصرف آب است. صددر 81تا  61آب هر زرد 

اایش یازتده اسدت.   شود. نیوه بر این، مصرف کایهای لوکس و لواسم آرایشی نیا به شدت ازبرابر می

بدرای خریدد لدواسم آرایشدی     ایرانیان هر سال حدود دو میلیارد دیر  "ایندیپندنت"بر اساا گاارش 

 (.99: 1891بنی زاطمه و همکار،) کنندهاینه می

 هدای سی دت  شناسان زرهنگی سبا، ب یاری اس بحرانتوان گفت اس دیدگاه جرممی ،تیببدین تر

گرایدی دارد و تدا مدادامی کده ایدن      در اقتصاد سیاسی و زرهنگ مصرف محیطی جهان معاصر ریشه

وضعیت اقتصادی بر کشورهای جهان حاکم است، کایساسی طبیعت و تخریب محیط سی ت، امدری  

 واهد شد.نادی و ضروری تلقی خ

 

   یطیمح یستز یمجرا ای بارسانه هایی بازنماییرابطه .3. 1

های باسنمایی و برساختی جدرم در جامعده اس جملده قددرت و     ، برای نظامسباشناسان زرهنگی جرم

بدر   رسانه نقش ب یار مهمی قایل بوده و جرم را نه یو پدیده واقعی و ذاتی بلکه بیشتر یدو پدیدده  

جدرم توسدط    1«باسنمدایی »شناسدان  ایدن جدرم   به نقیدده  دانند.ها میت و رسانهساختی توسط قدر

                                                           
1. Representation 
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هدای جندایی   و تحریدف واقعیدت   8و کم نمایی 2،  بیش نمایی1ها یو زرایند مبتنی بر بدنماییرسانه

 (.72: 1897؛ آسیابی،  87-91: 1897است )بری من وساوا، 

های سی ت محیطی نه ر مورد جرایم و آسیبای دهای رسانهزرایندی که در آن، اخبار و گاارش

های خبری و نگاران و ساسمانهای روسنامهها و دیدگاهها بلکه بیشتر براساا انتخاببراساا واقعیت

 Barak,1995:15; Fizgeraldگیدرد ) های غالب سیاسی و حکومتی شکل مدی تأثیر گفتمانتحت

and Braalt, 2010:346 نمایی و سمدانی هدم بده شدکل     هی به صورت کم، گازرایند باسنمایی(. این

های سی ت محیطی ها اس جرایم و آسیبدهد. در این زرایند، گاارش رسانهبدنمایی خود را نشان می

انگیدای  طور شگفتهای دولتی تحریف گردیده و به کرات بهکنندگان شرکتی و مؤس هبه نفع آلوده

ای و های سیاسدی، زجدایع ه دته   ها و گفتمان(. رسانهSimon,2000:644شوند )کمتر گاارش می

کنند کده جداال یینفدو    ننوان حوادثی معرزی میهای کین سی ت محیطی را بهها و آسیبآلودگی

 صنایع تجاری پرخطر ه تند.  

سدایدی  های سیاسی غالب بده جدرم  های زشار و ذینفع وگفتمانتأثیر گروهها تحتدر واقع، رسانه

پرداسندد و بدا توجیده    ها و ش تشوی سبا انمدال آنهدا مدی   ها و شرکتی دولتنملی اس جرایم ارتکاب

های بارگ دولتی را، که مرتکبدان اصدلی جدرایم سی دت     ها و شرکتای خود، ساسمانزرهنگ رسانه

 گردانند.محیطی ه تند، اس م ئولیت کیفری م تشا و معاف می

هدای  برای انتقدال و تدرویا ایددئولوژی   ها قدرتمند سیاسی و اقتصادی همواره اس رسانههای گروه

گونده کده   این نمل، همدان کنند. نمونه بارس استفاده مینظام سیاسی حاکم و زرهنگ مصرف گرایی 

های بارگ تجداری و  غیر واقعی و دروغین کایهای تولیدی شرکت اغلب گفته شد، تبلیغات مداوم و

 های ملی و زراملی است.اقتصادی و سیاسی در رسانه

شناسی ها و آسیبعات و تحقیقاتی که پیرامون نحوه باستاب جرایم سی ت محیطی در رسانهمطال

ای و مصداحبه  های ایرانی با استفاده اس روش تحلیل محتوای متون رسانهنقش سی ت محیطی رسانه

 سی دت محیطدی  های و آسیب جرایم دهدکه اول:، نشان می9نمقی و قوم نگاری صورت گرزته است

هدای  ها و بیمداری و یا ویروا های سی ت محیطی، گرد و غبارهاات آب و هوایی، آلودگیمثل تغییر

شوند و در صدورت پوشدش خبدری داده    واگیردار ناشی اس تغییر اقلیم اغلب پوشش خبری داده نمی

                                                           
1. Misrepresentation 

2. Over representation 

3. Under representation 

 ی دت ارتباطدات س " یاسدر،  ی،، مح ن و اشدراز یاشاره کرد: گودرس ینهسم یندر ا یرس یقاتتوان به تحقینمونه م یبرا 9.

و دوم،  ی دت سدال ب  ی،ارتبداط  یهدا ه پدژوهش ، زصلنام"یرانیا یهارسانه یطیمح ی تنقش س یشناسیبو آس یطیمح

 .1897تهران: انتشارات مجد، ی،زرهنگ سیشنابر جرم یدرآمد یا،رو یایی،و آس 1899، سم تان 9شماره 
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های سی ت محیطی نه ری وننوان خطرها و بییای طبیعی و و یا به شوندشدن طبیعی انگاری می

آمیدا دارندد مثدل قتدل،     به جرایمدی کده جنبده زدردی و خشدونت      ها بیشتررسانه .وندشمعرزی می

و  پرداسندد. دوم: باستداب جدرایم   مدی  ، تجداوس بده نندف و اسیدپاشدی    های م لحانه، آدم رباییسرقت

پرداختن بده نلدل و نوامدل     ها به جایمحور است. به این معنا که رسانه ها حادثهدر رسانه هاآسیب

های سی ت محیطی و راهکارهای پیشدگیری  و اقتصادی جرایم و آسیب تمانی، سیاسی، اجزرهنگی

های های جنوبی و وقو  سییبها به بیان رخدادهای سی ت محیطی مثل ریا گردها در استاناس آن

 پرداسند.  های شمالی کشور و تلفات ناشی اس آنها میاخیر در استان

کنند، ولی هیچگاه اس مواد شیمیایی آلی حداوی  ها اشاره میها و تایبها به مرگ دریاچهرسانه»

ژن در آب و در نتیجده مدرگ آبایدان و    هدا و سدنگینی اک دی   نیتروژن و ز فر که بانث رشد جلبو

هدای  ها به جرایم و آسیب( سوم: نگاه رسانه89: 1891)رشیدی، «کننداشاره نمی، شودها میدریاچه

یر نظامند است. باید به این امر توجه داشت کده زرهندگ و   سی ت محیطی نگاهی خرد، مقطعی و غ

کده نیاسمندد مهندسدی    ات توسعه پایدار سی ت محیطی اسدت  سبو سندگی سی ت محیطی اس الاام

تدوان آن را بده صدورت مقطعدی و شدعاری مثدل       مدت بوده و هرگا نمدی ریای بلندو برنامه زرهنگی

روس "و  "وس سمدین ر" ،"هفتده محدیط سی دت   "، «کهفته هوای پا»هایی به مناسبت برگااری برنامه

 ها مطرخ کرد.در رسانه "طبیعت

توسدط  هدای سی دت محیطدی    جدرایم و آسدیب  ترتیب، زرایند سبا نمایی، طببعی انگاری بدین 

، یکی دیگر اس نوامل مهدم ایجداد و گ دترش ایدن ندو       و نگاه سطحی و غیر نظامند به آنهاها رسانه

ه و جدرایم سی دت محیطدی بایدد     تر رابطه رسدان ، برای درک نمی راینشود. بنابجرایم مح وب می

هدا را مدورد مطالعده قدرار داد و  بدا اتخداذ روش تحلیدل        ها در رسانههای اصلی چنین باستابمحرکه

ای اس های کیفی دیگر، به باسخوانی و باس تعریف اخبار و تصاویر رسانهای و روشمحتوای متون رسانه

بایدد بده تغییدر    ای جرایم سی ت محیطی، برساخت رسانهبا مطالعه پرداخت.  جرایم سی ت محیطی

های جریان اصلی در مورد این نو  جرایم اقدام نمود. بدیهی است مداخلده در زرایندد   زرهنگ رسانه

هدای  های سی ت محیطی برمبنای نظریده جرایم و آسیبای موضونات مربوط به بندی رسانهساخت

تواند سمینه را برای ازشاگری باسنمدایی جدرایم سی دت محیطدی توسدط      می« شناسی خیرساسجرم»

های جریان غالب، ایجاد تغییرات اجتمانی، برقراری ندالت سی ت محیطی و بدوم شدناختی و   رسانه

 ارایه تصویر مطلوب اس جرم و بر قراری ارتباط سالم ان ان با طبیعت زراهم آورد.
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  یطیمحپایدار زیست و رفتارهای نا یماز جرا پیشگیری .3

پ دت مدرنی دتی و مطالعدات     شناسی زرهنگی سبا بدا اسدتفاده اس رویکردهدای مارک ی دتی،    جرم

داندد و اصدوی    های سیاسی، اقتصادی و ساختار زرهنگی جامعده مدی  ، جرم را برساخته نظامزرهنگی

شناسی بدرای  رمشناسی و حقوق کیفری سنتی ندارد؛ این جهای رایا در جرمانتقادی به پیشگیری

 کندد. ساختاری در جامعه تأکید می پیشگیری واقعی اس جرایم سی ت محیطی بر یو رویکرد کین و

های سی ت محیطی اس منظر ترین راهکارهایی پیشگیری اس جرایم و آسیببراساا این رویکرد، مهم

 توان به شرخ سیر مورد مطالعه قرار داد.شناسی زرهنگی سبا را میجرم

 

 جامعه اقتصادی و سیاسی، حقوقی ساختارهای اصالح طریق از پیشگیری .1. 3

سی ت  سایشناسی زرهنگی سبا برای پیشگیری اس جرایم و رزتارهای آسیبیکی اس راهبردهای جرم

، جرم را یشناس، اصیخ ساختارهای سیاسی و حقوقی جامعه است. چون طرزداران این جرممحیطی

انگداری و کیفرگدذاری نظدامی    دانند. به نقیددة آندان نظدام جدرم    اسی میبرساخته قدرت و نظام سی

های زشار و ذینفع و خود طرف نی ت و در ب یاری اس موارد باستاب منازع گروهم تقل، نادینه و بی

گیدری خدود ایدن نظدام     کل( همان گروهایی که در زرایند شد 81: 1892نظام سیاسی است؛ )وایت، 

موده و سرنوشت قرارداد اجتمانی را مشخص می کنند. به نبارت دیگدر،  سیاسی نقش اساسی ایفا ن

تدر  حقوق و قانون باستاب ایدئولوژی گروه سیاسی حاکم است که با هدف سرکوب کردن ازراد ضعیف

 گردد.می های بارگ سی ت محیطی شرکتی و دولتی وضعسبا اقدامات آیینده و ش تشوی

شناسددان ایددن اسددت کدده بدده اس دیدددگاه ایددن جددرم گددذارطددرف نبددودن قددانوندلیددل دیگددر بددی

های نقض حقوق سیاسی، اجتمانی و زرهنگی و اقتصادی بده رسدمیت شدناخته شدده     انگاریجرم»

کندد و تکلیفدی در ایدن    ای نمیالملل حقوق بشر اشارهمردم در قوانین اساسی کشورها و منشور بین

(. نیوه بر این، ب دیاری اس  7: 1891دآبادی، )نجفی ابرن« کندگذاران مشخص نمیسمینه برای قانون

یابند، اما نمده ضدمانت اجراهدا در قبدال    های بارگ ارتکاب میجرایم سی ت محیطی توسط شرکت

دیگری اس این طرزداری را آنها ضمانت اجراهای مدنی است و تخلف انگاری جرایم ارتکابی آنها جلوه 

 هیات نمومی دیوان ندالی کشدور   29/11/1891مورخ  699رای وحدت رویه شماره  دهد.نشان می

، هیام و ذغال حاصدل اس درختدان جنگلدی تخلدف مح دوب      که بر اساا آن حمل غیر مجاس چوب

 گردیده است، خود گویای این امر است.

آن نظدام  شناسان تا سمانی که ساختار سیاسدی جامعده و بده دنبدال     بنابراین، اس دیدگاه این جرم

توان به پیشگیری اس جرایم سی ت محیطی امیدوار بدود.  انگاری و کیفرگذاری اصیخ نشود، نمیجرم

هایی چون اسدتعمار و استشدمار سی دت محیطدی، امپراطدوری      واقعیت این است که مبارسه با پدیده
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ه جهانی و داری جهانی امری مشکل است؛ یسمه این امر آن است که ساختار جامعسرمایه و سرمایه

داری ، سدرمایه ویژه شورای امنیت که ساختاری طبقاتی، تبعیض آمیاالمللی بهنهادهایی سیاسی بین

یعندی دولدت   « دولدت اکولوژیدو  » گیدری ملدی، شدگل  در سطح  و غیر اکولوژیو است، اصیخ شود.

های سی دت  تواند جلو بحرانمبتنی بر مشارکت آگاهانه و آسادانه شهروندان اکولوژیو تا حدودی می

 محیطی را بگیرد.

ندددالت »هدای سی دت محیطددی را توسدل بدده مفهدوم     آقدای راب وایدت راه حددل نهدایی بحددران   

هدا در  و توسدعه و ب دط ایدن مفداهیم در تصدمیمات دولدت      « 2شهروند اکولوژیکی»و « 1اکولوژیکی

 (.91:1891گرجی زرد، ) داندهای شورایی و یا مشارکتی میچارچوب دموکراسی

هدا و برقدراری نددالت    گیری مؤثر و تعدیل حاکمیت کیفری مطل  و انحصداری دولدت  برای پیش

ای جنایدت نلیده   سی ت محیطی و بوم شناختی اس بعد حقوقی یسم است در سطح جهانی و منطقده 

سی ت )اکوساید( به ننوان مصداقی اس جرایم نلیه بشریت و در تمدامی شدرایط نده صدرزا  در     محیط

انگداری گردیدده و مرتکبدان آن در دیدوان     به صورت جدرم م دتقل جدرم    یاو  8شرایط خاص جنگی

المللدی م دتقل دیگدر مدورد تعقیدب و محاکمده و       المللی و یا در یو مرجع کیفری بینکیفری بین

 مجاسات قرار گیرند.

انگاری جرایم سی ت محیطی، اقددام  انونگذاران اوی ، در زرایند جرمدر سطح ملی نیا یسم است ق

سی ت نموده و تمامی مرتکبان جرایم یداد  و هر نو  ایراد ضرر دیگر به محیطانگاری ژنوساید مبه جر

شده انم اس اشخاص حقوقی )حقدوق نمدومی و حقدوق خصوصدی( و اشدخاص حقیقدی را مشدمول        

 ".9ضمانت اجراهای کیفری نماید

هدای سی دت   ها اس م ئولیت کیفری در قبدال جدرایم و آسدیب   ها و شرکتاستثنا کردن دولت با

در واقددع (. 111: 1887)نبدددالهی،  محیطددی نظددام حقددوقی کددارایی یسم را اس دسددت خواهددد داد  

                                                           
هدای نیکدویا یو و   ریدای شدهری بدا ندام    توسط دو تن اس پژوهشگران برنامه . ندالت اکولوژیکی که برای نخ تین بار1

بقای جهان طبیعت اشاره دارد و مبتنی بدر رویکدرد بدوم محدوری در      ه ندالت میان ان ان وبرنارد گلی ون مطرخ شد، ب

 .(81: 1891)گرجی زرد،  شناسی سبا استجرم

هدای آیندده و   حقدوق ن دل   پذیر که خود را در مقابدل م ئولیتوطنی و  –شهروند اکولوژیو، شهروندی است جهان  2.

 .(86: 1891)گرجی،  داندهای گیاهی و جانوری م ئول میسایر گونه

 8. یسم به ذکر است که آسیب گ ترده، دراس مدت و شدید به محیط سی ت در حین نملیات جنگی به موجدب مداده   8

 ساسمان ملل متحد اس مصادی  جنایات جنگی تلقی گردیده است. 1998المللی مصوب اساسنامه دیوان کیفری بین

بده   ین و بدیروا اقددام  اس جملده گرج دتان، ارمن دتان، اوکدرا    کشدور   . شایان ذکر است که در سطح ملی زقط چندد 9

 (wikipedia.org/wiki/Ecocid/25/September/2017.http://en) .اندکرده یداکوسا یارگانجرم

http://en/
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اس تمدامی   گرایی مانع بارگی برای پیشگیری اس جرایم سی ت محیطی است. ثانیا ، قانونگدذاران استثنا

 دیدگان جرایم سی ت محیطی به صورت م تقل و اوی  و بالذات حمایت به نمل آورد.باه

دهندده ایدن اسدت کده     نشدان  نگاه اجمالی به قوانین و مقررات کیفری سی ت محیطی در ایران 

محیطدی مثدل محصدویت     های سی تانگاری ژنوساید و برخی دیگر اس آسیبقانونگذار اقدام به جرم

 پایدار یا تراریخته نکرده است. 1دستکاری شده ژنتیکی

جملده ایجداد سدموم،     سی دت محیطدی زدراوان اس    وجود ایجاد مشدکیت  محصویت تراریخته با" 

ابتی به سرطان، آلودگی ژنتیکی، نابودی حشرات مفید، ایجاد ح اسیت و تهدیدد تندو    ازاایش میاان 

ژنتیکی گیاهی و با وجود ممنونیت استفاده اس آن در برخی کشورها، در نظام حقوقی ایران اسدتفاده اس  

بدر جدواس    1888ن ایمنی سی تی جمهوری اسیمی ایران مصدوب  آنها نه تنها ممنو  نگردیده بلکه قانو

کلیه امور مربوط به تولیدد، رهاسداسی، نقدل و    »این قانون  2استفاده اس آنها تاکید کرده است. برابر ماده 

نرضه، خرید، زروش، مصرف و استفاده اس موجدودات تغییدر   خلی و زرامرسی، صادرات، واردات، انتقال دا

با رنایت مفاد این قانون مجاس است و دولدت مکلدف اسدت تمهیددات یسم را بدرای      شکل یازته ژنتیکی 

 (.76 -86: 1897)شاملو و دیگران، "های غیر دولتی زراهم آورد انجام این امور اس طری  بخش

ه و شای دته بده نمدل    محیطدی حمایدت بای دت    دیدگان جرایم سی دت اس طرف دیگر، اس تمامی باه

ند نگاه مالکیت محور و شیال گونه به حیوانات بدا تصدویب قدوانین و مقدررات     چون هر چنیاورده است؛ 

 781و  769با اصیحات بعدی، مدواد   1897سی ت محیطی متعدد اس جمله قانون شکار و صید مصوب 

، تعددیل گردیدده   1892س مصدوب  قانون قاچاق کدای و ار  27و  21و مواد 1861قانون تعایرات مصوب 

حیوانات و طبیعت و اصالت ذاتی قایدل نشددن بده آنهدا همچندان در رویکدرد        این نو  نگرش به است؛

 769گذار در این مقررات )برای مثال در ق مت نخ ت ماده گذار حفظ شده است؛ چرا که قانونقانون

قانون تعایرات( اس حیوانات حیل گوشت متعل  به دیگدری حمایدت بده نمدل آورده اسدت و اس سدایر       

قدانون مبدارسه بدا قاچداق کدای و ارس       27و  21خود را برداشته اسدت. و در مدواد    حیوانات سپر حمایتی

ندیوه   حیوانات و جانوران را در ردیف اشیاال و کایهای قاچاق مورد توجه قرار داده است. 1892مصوب 

، هدوا،  دیدگان غیر جاندار طبیعدت یعندی آب  اس باه 1861قانون تعایرات  788بر این، در مقررات ماده 

خاک و سمین به صورت مطل  حمایت کیفری به نمل نیاورده و جرم بودن آلودگی ایدن نناصدر ذاتدی    

سی دت  بده محدیط   "رویکدرد ان دان محدور   "این طبیعت را مشروط به ایراد ضرر به ان ان کرده است. 

. ای مشدهود اسدت  با اصیحات بعدی نیا به گونده  1892قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11درماده 

دیدگان غیر شخص سخنی بده  کرده است و اس باه "شخص"حدود به دیده را ماین ماده قانونگذار باهدر 

شناسدی بده ویدژه نظریده انتخداب نقیندی وتئدوری        های جرممیان نیاورده است. ثالثا ، با الهام اس نظریه

                                                           
1. Genetically Modified organism. 
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ی و معندوی  مداد هدای  کیفرگذاری اس ضمانت اجراهایی استفاده کند کده هاینده   در زرایند 1مشرونیت

پیچیددگی و  اهمیدت،   ، با توجه بهعا برا ارتکاب جرایم سی ت محیطی را برای این مرتکبان تشدید کند.

در قبال این جرایم اس یدو سیاسدت   سی ت محیطی یسم است قانونگذار  هایزنی بودن جرایم و آسیب

 جنایی ازتراقی پیروی کند.

ناپایددار سی دت   ی اس جدرایم و رزتارهدای   گیرشناسی زرهنگی سبا برای پیشد راهبرد دیگر جرم

اد سیاسدی و اقتصداد   گاینی اقتصمحیطی، اصیخ ساختار اقتصادی جامعه است. بر این اساا، جای

یدو امدر اساسدی و ضدروری     « اقتصاد خدمت و جریدان »و « اقتصاد سبا»گرایی با مبتنی بر مصرف

 است.

بده جدای اسدتفاده حدداکثری اس      هاقتصاد سبا، یو رویکرد نوین در توسعه اقتصادی اسدت کد   

اندیشد و حفظ منابع طبیعدی، توجده بده حقدوق     ه رشد و توسعه اقتصادی پایدار میسی ت، بمحیط

دهد. این رویکرد بده دنبدال مصدالحه    لت اجتمانی را در اولویت قرار میهای آینده و تحق  ندان ل

شکل گرزته اسدت   2112ریو میان م ائل اقتصادی و سی ت محیطی بوده و در چارچوب کنفرانس 

  (.188و 129: 1899)رمضانی قوام آبادی، 
در  کدده با اقتصاد سبا در ارتباط است، اقتصادی اسدت   به نونیهم که  اقتصاد خدمت و جریان

کننده، مالکیت مواد و محصویت را در اختیار دارد و هنگامی کده  مصرف بده جدای تولیددکنندده آن

دسددت آورد،  زراورده معینی بدرد یدا خواسدت مدددل بددایتر آن را بدده    یسم را اس شخصی اسدتفاده

 .کنددمحصول کهنه را دریازت کرده، اوراق یا قطعه قطعه مدی تولیددکنندده

کنندده اجداره   کننده به جای زروش محصویت خدود، آن را بده مصدرف   تولید در این نو  اقتصاد

رود. به نبدارت  یابد و هیچ وقت اس بین نمین میخدمت جریاهرچیای در چرخه دهد. در نتیجه می

اده اس منابع اقتصاد به لحاظ سی ت محیطی به کاهش استفی به نام سباله وجود ندارد. این ، چیادیگر

های صنعتی و شهری منجدر  دگی محیط سی ت، کاهش تولید سباله، کاهش آلوطبیعی تجدید ناپذیر

شدکوزایی اقتصداد   ویکرد به ارتقاال کیفیت تولیددات داخلدی و   . نیوه بر این، استفاده اس این رشودمی

هدای کداذب   های واقعی و بدی انتبداری هویدت   کنندگان به نیاسمصرفکنندگان و ملی و توجه تولید

 (.71-89: 1891نژاد، شود )بنی زاطمه و ح نگرایی میمبتنی بر مصرف

                                                           
هدای  تارهدای شدرکت  ه رویکرد اقتصادی زقط بخشی اس رز( با این دیدگاه کLegitimacy theory) . تئوری مشرونیت1

هدا و  اجتمدانی و اقتصدادی شدرکت   هدا بایدد بده انتبدار     دهد، معتقد است که مجاساتسی ت را توضیح میآیینده محیط

دار شدن انتبدار، ح دن شدهرت و    های منجر به خدشهسی ت معطوف باشند. به نبارت دیگر، مجاساتهای محیطآیینده

 (.111،119:1887)نبدالهی، مح ن تواند در تغییر رزتار آنها مؤثر باشدها به بهترین نحو میی شرکتنامخوش
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، گی و وسایل نهدادی نیدل بده آنهدا    رهنمیان اهداف ز باستعریف اهداف زرهنگی، برداشتن زاصله 

، یالی تی با سدبو سنددگی سی دت محیطدی    گاینی سبو سندگی ماتراصیخ الگوهای مصرزی، جای

تغییر زرهنگ مجرمانه ساسمانی اس طری  اصیخ ساختار آنومیو جامعده و تعریدف کددهای رزتداری     

، مقابلده بدا   ر اجرای آنهدا و برون ساسمانی ب ها و نظارت و کنترل درون ساسمانیمشخص برای ساسمان

داری و جایگاینی آن با زرهندگ ایراندی و اسدیمی توسدعه و     معانی و نمادهای زرهنگ نظام سرمایه

شناسی زرهنگی سبا بدرای پیشدگیری اس   مهندسی زرهنگی سی ت محیطی اس راهکارهای دیگر جرم

 جرایم سی ت محیطی است.

 

 خبرساز شناسی جرم هاینظریه از استفاده با جرم ایرسانه فرهنگ تغییر .1. 3

دانند ای هم می، جرم را یو برساخت زرهنگی و رسانهشناسان زرهنگی سباچنانکه گفته شد، جرم

هدای سی دت   ها در زرایند باسنمایی اخبار و رویدادهای سی ت محیطدی واقعیدت  و معتقدند که رسانه

هدای دولتدی   هدا و مؤس ده  نفدع شدرکت  های سیاسی رایا همواره به تأثیر گفتمانمحیطی را، تحت

نندوان  های سی دت محیطدی بده   ، آسیبایرایند تحریف و باسنمایی رسانهکنند؛ در این زتحریف می

هدا بدا ایدن    شوند؛ رسانهها و صنایع بارگ اقتصادی معرزی میمحصویت جانبی و ناخواسته مؤس ه

های اخیقدی نادرسدت نقدش    اوتگیری زرهنگی قضبندی اخبار سی ت محیطی، در شکلقالب شیوه

هدا  شکنی توسط شرکتکنند و بدین ترتیب سمینه را برای تف یرهای مطلوب اس قانونمهمی ایفا می

 کنند.های بارگ زراهم میو آیینده

هدای سی دت   ای جرایم و آسدیب برتغییر زرهنگ رسانهشناسان زرهنگی سبا این اساا، جرم بر

 .کنندتأکید می« شناسی خبرساسجرم»های و نظریه هامحیطی با استفاده اس آموسه

شناسی جرم»قادی خبرساس را مطرخ کرده است، شناسی انتاس نظر باراک، که برای اولین بار جرم

شناسدان اس  شود که به موجب آن جدرم ها و زرایندهای اطیق میها، رویهخبرساس به مجمونه نظریه

رسانی و تغییدر تصداویر جدرم و نددالت، جدرم و مجداسات،        وسایل ارتباط جمعی برای تف یر، اطی

نندوان  هدای جمعدی بده   ، دولت همدواره اس رسدانه  کنند. به نقیده ویمجرمان و قربانیان استفاده می

هدا  ها و تقلیل آثار و پیامدهای تناقضها و دولتتکنیکی برای ش تشوی سبا جرایم ارتکابی شرکت

هدای تبلیغداتی دروغدین، تصدویری واضدح اس      کند. زعالیتاده میداری استفو تضادهای نظام سرمایه

هدای دولتدی و شدرکتی اس    دهد که در آن، تصداویر سداخته و پرداختده رسدانه    هایی را ارایه میروش

 «گیدرد هدای اجتمدانی مدورد اسدتفاده قدرار مدی      های سی ت محیطی، برای تحریف واقعیتواقعیت

 ( .99: 1897)بری من و ساوا، 
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هدای خبدری م دتقل سی دت     های سی ت محیطدی، تشدکیل شدبکه   اا، تقویت رسانهبراین اس

بندی اخبار سی ت در زرایند ساختکت م تقیم زعاین و متخصصان محیط، مداخله و مشارمحیطی

، تبیین نلل و نوامدل زرهنگدی، اجتمدانی،    های سی ت محیطیآسیب ط به جرایم وو احادیث مربو

سی دت  ارتباطدات  هدای تخصصدی   هدا، تشدکیل گدروه   در رسانه های سی ت محیطیاقتصادی بحران

هدای  ضدور م دتقیم و زعدال دولدت در رسدانه     سی ت و کاهش حمحیطی در ساسمان حفاظت محیط

گیدری صدحیح ازکدار    های سی دت محیطدی و شدکل   تواند در پیشگیری اس جرایم و آسیبجمعی می

 فا کند.های سی ت محیطی نقش مهمی اینمومی راجع به جرایم و آسیب

ی اس قانون نحدوه جلدوگیر   88گذار ایران در قوانین و مقررات مختلف اسجمله ماده هر چند قانون

سی ددت مصددوب ظددت اس محددیطقددانون حفا 7مدداده  "د"، بنددد 18/12/1869آلددودگی هددوا مصددوب 

 21/19/1861و اصدیحی   17/18/1897قانون شکار و صید مصوب  7ماده  "خ"، بند 29/18/1861

، اجتمدانی و زرهنگدی جمهدوری اسدیمی     قانون  برنامه ششم توسعه اقتصدادی   88ماده "د"و بند 

هدای دولتدی و   سی ت و رسانهفی را برای ساسمان حفاظت اس محیطوظای 21/12/1891ایران مصوب 

های آموسشدی، تندویر ازکدار نمدومی در     می ایران به منظور اجرای برنامهصدا و سیما جمهوری اسی

یندی کدرده اسدت. بدا     بترویا سبو سندگی سی ت محیطی پدیش  ل سی ت محیطی وارتباط با م ای

صدورت نلمدی و    ، همانگونه که اشاره شدد، بده وظدایف خدود در ایدن سمینده بده       هاوجود این رسانه

 اند.نمایشی، مقطعی و گذرا اکتفا کردههای اند و صرزا به اجرای برنامهسیتماتیو نمل نکرده

 

 شهروندان ایهرسان سواد تقویت .3. 3

م تمر معانی ویژه اس ها با تبلیغات اغلب نادرست و القای شناسی زرهنگی سبا، رسانهاس دیدگاه جرم

گیری نادات و الگوهای رزتداری و  سی ت برنحوة شکلسی ت و رابطه ان ان با محیططبیعت، محیط

ثیرگذاری بر روش زهدم مدا   ها با تأکنند؛ این رسانههای زرهنگی مخاطبان نقش مهمی ایفا میارسش

سی ت را سداسماندهی کدرده و آن را مددیریت    امل و ارتباط ما با طبیعت و محیطاس طبیعت، نحوه تع

ها، نخ ت به تخریب زرهنگدی مدردم و   اس این منظر رسانه (.68: 1897)بری من و ساوا،  کنندمی

کنندد و  در جامعده اقددام مدی    1«ساسی جرمزرهنگ»رت بهتر القای باورهای انحرازی به آنها و به نبا

 کنند.بعد سمینه را برای ارتکاب رزتارهای مجرمانه زراهم می

هدای  گاین کدرده و هویدت  ها باورهای سنتی را با باورها و معانی جدید جایبه نقیدة زرل رسانه

های منحرف و مجدرم نیدا تولیدد    های خل  شده، هویتکنند که اس دل این هویتنوینی را خل  می

های مجرمانده  گیری هویتها نیوه بر تاثیرگذاری بر زرایند شکل(. رسانه22: 1897شود )آقایی، یم

                                                           
1. Culturalization of Crime 
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نقش مهمدی ایفداال    های جرمهای مجرمانه و نیا زراهم آوردن اباارها و تکنیوگیری زرصتدر شکل

ضدزرهنگی ها و محتوای (. با ننایت به این واقعیت819و  818: 1889مگوایر و دیگران،  ) کنندمی

اس اهمیت خاصی برخوردار  1«ایسواد رسانه»تقویت و آموسش  ها و اینترنتهایی چون ماهوارهرسانه

  است.

در کتداب خدود بدا     2«مارشال مدو لوهدان  »توسط  1971سال ای برای اولین بار در سواد رسانه

تداب در رابطده   مطرخ شد. مو لوهان در این ک 8«گ ترش ابعاد وجودی ان اندرک رسانه، »ننوان 

یابدد یسم اسدت   ی جهدانی تحقد  مدی   که دهکدهسمانی»گوید: ای میبا ضرورت آموسش سواد رسانه

ای نبدارت اسدت اس تواندایی    سواد رسانه«. ای دست یابندها به سواد جدیدی به نام سواد رسانهان ان

ساسد تا نحوه ی ما را قادر میاها؛ سواد رسانهتجایه و تحلیل و ارسیابی محتوای اخبار و تصاویر رسانه

ای را درک کندیم  ساسی آنها، ماهیت و اهداف تولید اخبار و اطینات رسدانه ها، نحوه معنیکار رسانه

تدوانیم بدا زرایندد باسنمدایی و بداس تولیدد اخبدار و        ای می(. به کمو سواد رسانه26: 1897)آسیایی، 

 ها آشنا شویم.ن باسنماییهای ایها و محرکهای و انگیاههای رسانهگاارش

هدای مثدل   ای دستیابی به مهارتتوان گفت که هدف اس آموسش سواد رسانهبه طور خیصه، می 

ای، هدا در تولیددات رسدانه   ای، تشدخیص باسنمدایی  های آشکار و پنهدان تولیددات رسدانه   تف یر پیام

ها و اهدداف ارسدال کننددگان    ای، تشخیص انگیاهرسانه تولیداتهای القاال و اقنا  در تشخیص شیوه

 .ای استها و سبو سندگی در تولیدات رسانهپیام و تشخیص ارسش

هدای  بده ماهیدت انحرازدی و مخدرب زعالیدت      ای اس طری  جلب توجده نمدوم مدردم   سواد رسانه

داری این های سیاسی و سرمایهها و انگیاههای جریان غالب و محرکهویژه رسانههای جمعی بهرسانه

داری رزتارهدای غیدر اکولوژیدو و سدرمایه     ها وساسی جرم و ترویا ایدولوژیها، جلو زرهنگتزعالی

ها را گرزته و بدین ترتیب به پیشگیری اجتمانی و حتدی وضدعی اس جدرایم سی دت محیطدی      رسانه

 کمو کند.

 

   محیطی زیست نهاد مردم هایسازمان تقویت و توسعه .4. 3

های ساسمان یازتده، غیدر دولتدی، غیدر     تشکلطی نبارت است اس: نهاد سی ت محی های مردمساسمان

هدای  های حقوقی مختلف جهت تحق  اهداف و آرمدان انتفانی و غیر سیاسی. که در قالب شخصیت

                                                           
1. Media knowledge 

3. Marshal Mcluhan 

4. Understanding Media 
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المللدی بده زعالیدت    سی دت در سدطح ملدی و بدین    در سمینه حمایدت و حفاظدت اس محدیط    مشترک

ها های مردمی نیا آن دسته اس جمعیتها و جمعیت(؛ منظور اس گروه1: 1881پرداسند )رشیدپور، می

های خودجوش مردمی ه تند کده بددون اینکده دارای شخصدیت حقدوقی باشدند، گدردهم        و گروه

گرایدی  سی ت و مقابله با نمادهای زرهنگ مصرفهماهنگی با همدیگر برای حفظ محیطآیند و با می

 ، و1در لنددن  "هدا گیری خیابانجمعیت باسپس»لنمایند؛ مثهایی میداری اقدام به زعالیتو سرمایه

هدایی مثدل   در آمریکدا و جمعیدت  « 8گروه باغبدانی چریکدی  « »2جمعیت انتقادی دوچرخه سواران»

هددای زصددلی پاک دداسی ( و کمپددین881: 1898)نبدددی، "جمعیددت سددبا ایددران"و "جبهدده سددبا"

ابله با ثل جنبش مقمهای حمایتی محلی )مصرف آب و جنبش جویی درسی ت، جنبش صرزهمحیط

رود در اصفهان و دریاچه ارومیه در آذربایجان غربدی(  در ایدران کده بدا     خشو سالی رودخانه ساینده

محیطدی،  سی دت و جلدوگیری اس آزدات سی دت    کنندده محدیط  شناسایی نوامدل آلدوده   اهدازی چون

یدت  محیطدی زعال رختکداری و سدبو سنددگی سی دت    جلوگیری اس گ ترش کویر و تبلیغ زرهنگ د

 کنند.می

هدای آموسشدی،   محیطدی، برگدااری کارگداه    هدای سی دت  رسدانی اس زعالیدت  سداسی، اطدی   آگاه

سی دت، نظدارت بدر    قات نلمی در سمینة حفاظت اس محیطمحیطی و انجام تحقیهای سی ت همایش

دهدای زرهندگ   هدای سی دت محیطدی اشدخاص و مقابلده بدا تخریدب محدیط سی دت و نما         زعالیت

 است. هاها و ساسمانهای این گروهداری اس جمله زعالیترمایهگرایی و سمصرف

هدای سی دت   های مردم نهاد در پیشگیری اس جرایم و آسدیب ها و ساسمانطور کلی نقش گروهبه

های مدردم نهداد اس طرید     ها و ساسمانمحیطی اس چند جهت حائا اهمیت است: نخ ت اینکه گروه

گرایی، زرهنگ مجرمانه شدرکتی و تبعدیض ندژادی سی دت     فساسی و مقابله با زرهنگ مصرزرهنگ

هدا و  کنند. دوم اینکه، این گدروه محیطی نقش مهمی در پیشگیری اس جرایم سی ت محیطی ایفا می

                                                           
و ز تیبوال گونده کده در اوایدل     ( یو جنبشی است انتراضیReclaim the streetsها )گیری خیابانپسجمعیت باس .1

خیابدان   ی خبابانی نجات خیابان و زرهنگهاهدف این جنبش اس برگااری جشن در انگل تان شکل گرزت. 1991ی هده

 داری است.به مثابه اموال و مشترکات نمومی اس مالکیت انحصاری نظام سرمایه

سواری است که در آخرین جمعده هرمداه در   ه دوچرخه( یو م ابقCritical massسواران ). جمعیت انتقادی دوچرخه2

باشدد بدا هددف    همایی غیر ساسمان یازته اس ازراد مدی هشود. این جمعیت که یو گردهای مختلف آمریکا برگاار میایالت

هدای شدهر اس ترازیدو خودروهدا و تثبیدت دوبداره سنددگی        داری و نجات خیابانمقابله با نمادها و معانی زرهنگ سرمایه

 اند.  ای روان و سنده طراحی شدهبراساا جامعه

بودندد کده در    یاکری دتی ل یبه رهبر یکادر آمر چریکی یروهایاس ن یگروه( Guerilla Gardening) چریکی ی. باغبان8

 مقابلده بدا   یخدال  یهدا در زضدا  بوسدتان  یجداد و ا یشکل گرزتند. هددف آنهدا اس باغبدان    یویورکدر ن 1991 یخر دههااو

 بود. یبران متوسط زرهنگ نئول یشهر ینموم یزضاها یساسخصوصی
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نهادهای »توانند به ننوان دلیل غیر دولتی، غیر سیاسی و م تقل بودن میهای مردم نهاد بهساسمان

هدا و نهادهدای دولتدی،    رزتارهای مخرب سی ت محیطی شدرکت بر انمال و « نظارتی برون ساسمانی

هدا و جدرایم سی دت    انمال نظارت نموده و بدین ترتیب نقش موثری در پیشگیری وضعی اس آسدیب 

های خاصی که دارندد  ها به دلیل ویژگیها و ساسمانمحیطی داشته باشند. به نبارت دیگر، این گروه

 .  1شوندواقع می« ت خیر نهایی»کمتر تحت تاثیر پدیده 

)بندد   119حقوقی ایران اس جمله ماده قوانین و مقررات مختلف در نظام  سوم اینکه، هر چند در

رم توسدعه مصدوب   )بند الف( قانون چهدا  191، 11، مواد 1869م توسعه مصوب ب( قانون برنامه سو

انون برنامده ششدم   ق 92، بند ب ماده 1889)بند الف( قانون برنامه پنجم توسعه  9و  8، مواد 1888

های مختلدف اس  به شکل 1899قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  77و ماده  1891توسعه مصوب 

های مردم نهاد سی دت محیطدی حمایدت شدده و در ایدن راسدتا بدر تقویدت و پشدتیبانی اس          ساسمان

هدای مدالی اشدخاص    سی ت و مندابع طبیعدی اس طرید  کمدو    های غیر دولتی حازظ محیطساسمان

هدای غیدر   سی دت بدا کمدو بخدش    ها، تاسیس صندوق ملی محیطقی و حقوقی به این ساسمانحقی

سی دت،  نددی نهادهدای غیدر دولتدی حدازظ محدیط      دولتی داخلی و خارجی، ایجاد، توسدعه و قانونم 

های مردم نهاد سی ت محیطی در زرایند دادرسی مربوط به دناوی سی ت محیطی مشارکت ساسمان

هدای  هدا و شدرکت  ها کازی نی ت؛ چدون اوی ، دولدت  ود این، این نو  حمایتتاکید شده است، با وج

محیطی، تمایل چندانی بده   های مردم نهاد سی تبارگ به دلیل تعارض منازع خود با منازع ساسمان

هدای کدین   گیدری هدا و تصدمیم  گذاریها را ندارند. ثانیا ، در زرایند قانونبا این نو  ساسمانهمکاری 

شود؛ بدرای مثدال،   ها داده نمیی اهمیت چندانی به مشارکت م تقیم این نو  ساسمانسی ت محیط

قانون پیشگیری اس وقو   2که برابر ماده « شورای نالی پیشگیری اس وقو  جرم»در ساختار ساسمانی 

تدرین نهداد سیاسدتگذاری در مدورد پیشدگیری اس وقدو  جدرم اسدت، بده          ، نالی1899جرم مصوب 

مداده زدوق الدذکر     نهاد توجهی نشده است و حضور این قبیل نهادها برابر تبصدره  های مردمساسمان

و 1892قدانون آیدین دادرسدی کیفدری مصدوب       77اختیاری و بدون ح  رای است و یا برابر مداده  

هدای  های مردم نهاد سی ت محیطی در جل ات رسیدگی به پروندهمشارکت ساسمان 1899اصیحی

هدا در قدوانین و   الی و غیر م تقیم اسدت. ثالثدا ، ایدن قبیدل حمایدت     سی ت محیطی، مشارکتی انفع

 مقررات مختلف، زاقد ضمانت اجراهای معتبر حقوقی است. 

 

                                                           
هدای  کننده و تصدمیم گیرندده در خصدوص جدرایم و آسدیب     های کنترلی ت خیر نهادی، نهادها و ساسمان. در پدیده1

گیدری نمدوده و در نتیجده    های بارگ و نهادهای دولتی تصدمیم ها و تماییت شرکتسی ت محیطی تحت تاثیر خواسته

 (.Robert,1978:4) کنند.ها مهربانانه برخورد مین بت به آن
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 گیرینتیجه

رویه و از ارگ یخته اس منابع طبیعی  و نادیدده گدرزتن   امروسه نگرش ابااری به طبیعت، استفاده بی

دنیای معاصدر را  یفتگی و خود شیفتگی زرهنگی، ود شها و قوانین حاکم بر طبیعت، زرهنگ خنظام

های کین سی ت محیطی مواجه ساخته است. چنین رزتارهایی نه زقدط سنددگی ان دانها و    با بحران

خاکی به خطر انداخته است  بلکه به تغییرات اکوسی دتمی در  های سی تی را در این کره سایر گونه

ها دو راه بیشتر ندارند: یا بایدد  ، ان انهابا  این بحران یر کرات نیا منجر گردیده است. در مواجههسا

سی ت و رزتارهای ناپایددار سی دت محیطدی خدود     ول نکرده و همچنان به تخریب محیطآینده را قب

اینکده بدا    های دیگر سی ت محیطدی باشدند و یدا   آینده شاهد محو نژاد بشر و گونه ادامه دهند و در

پایدار سی ت محیطی اس رزتارهای گ تاخانه و انتقام جویانده خدود در   نگری و انتقاد به توسعه آینده

برابر طبیعت دست بر دارند. انتخاب رویکرد دوم م تلام آشتی با طبیعت و توجه شای ته و بای دته  

های پیشگیری اس آنهدا در زرایندد توسدعه    ای ناپایدار سی ت محیطی و راهکاربه نلل و نوامل رزتاره

نگری، الاامات سی ت محیطی، متضمن آیندهپایدار  به ننواان مفهومی منبعث اس  توسعه پایدار است.

 سی ت، ازاایش کیفیت سندگی، اقتصاد سبا و مشارکت همه مردم است.حفاظت اس محیط

شناسدی انتقدادی   ای در جدرم ننوان یو رویکرد نوین و بین رشدته به  شناسی زرهنگی سباجرم

رزتارهای ناپایدار سی ت محیطی را در  زرهنگ مجرمانه سداسمانی،  های اصلی جرایم و معاصر، ریشه

ای ج دتجو  هدای رسدانه  داری و باسنماییگرایی مدرن، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایهزرهنگ مصرف

رم کند و بر این اساا، اصدیخ سداختارهای حقدوقی، سیاسدی و اقتصدادی جامعده اس طرید  جد        می

اد گاینی اقتصد ها و نهادهای سیاسی اکولوژیو جایل دولتانگاریهای نادینه سی ت محیطی، تشکی

، تغییر زرهنگ مجرمانه ساسمانی اس طری  اصیخ ساختار آنومیدو  مصرزی با اقتصاد خدمت و جریان

، تغییدر  آنهاها و نظارت دقی  بر اجرای جامعه و تعریف و ارائه کدهای رزتاری مشخص برای ساسمان

آن با زرهنگ و سبو سندگی سی دت محیطدی، تغییدر زرهندگ      گاینیگرایی و جایزرهنگ مصرف

شناسی خبرساس و کاهش حضدور م دتقیم و   های جرمای غالب ورایا جرم با استفاده اس نظریهرسانه

محیطدی را   های مردم نهاد سی تای شهروندان و ساسمان، تقویت سواد رسانههازعال دولت در رسانه

 داند.محیطی می ایم و رزتارهای ناپایدار سی تموثرترین روش برای پیشگیری اس جر

شناسی، ب یاری اس رزتارهای ناپایدار سی ت محیطی ماهیتی زرهنگدی دارد و در  اس نظر این جرم

ردم آداب و رسدوم و سدبو سنددگی مد     ،ها و الگوهدای رزتداری  ها، باورها، شیوهواقع باستابی اس نگرش

ندسی زرهنگی سی ت محیطی و ازاایش آگداهی و سدواد   ، مهگذاری زرهنگیاست. بنابراین، سرمایه

 های طبیعی و قوانین حداکم بدر طبیعدت بده    و سیر ساخت امهاظسی ت محیطی شهروندان و درک ن
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هدای سی دت   های مهدم بدرای پیشدگیری اس بحدران    و ساسگاری با آنها اس ساس و کار منظور هماهنگی

  محیطی است.
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