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 سرمقاله

دموكراسى زيست محيطى، راهكار پيشگيرى 
مشاركتى از جرائم عليه محيط زيست

وابستگى بشر به آنچه در حيات پيرامون او وجود دارد به حدى است كه مى توان گفت حيات بشر بدون وجود عناصر 
الزم جهت آغاز و تداوم آن غير ممكن است. بى ترديد زندگى بشر منوط به وجود عوامل و عناصرى است كه زيست 
وى را ميسر كرده و تداوم بخشيده است؛ از اين رو مى توان عناصرى كه زيست انسان را در اين محيط ميسر مى كند، 
مقدم بر عناصر اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى محيط زندگى بشر، قرار داد و به عنوان شرط اوليه استقرار و 
تداوم بقاى انسان در اين كره خاكى از آنچه ملزومات تداوم حيات انسان را در معرض خطر قرار مى دهد، جلوگيرى و 
در صورت لزوم با جرم انگارى اين رفتارها، نخست محيط زيست انسان را حفاظت كرد. در واقع مى توان گفت الزمه 
حق حيات انسان كه موهبتى الهى بوده و جز به موجب قانون قابل سلب نيست، حق انسان بر محيط زيست سالم 
است كه از توابع حق حيات انسان نيز شمرده مى شود. بنابراين مى توان عنصر اساسى جرم عليه محيط را عبارت 
از هر رفتارى دانست كه به محيط زيست سالم آسيب وارد مى كند؛ هر چند در پنداشتى ابتدايى از محيط زيست، 
بيشتر محيط زيست طبيعى به ذهن متبادر مى شود، ولى توجه به ابعاد مختلف زيست انسانى نشان مى دهد كه 
در تحديد حدود محيط  زيست بايد آن را مشتمل بر مجموعه اى از شرايط طبيعى، اجتماعى و فرهنگى دانست كه 
به حيات فردى و اجتماعى انسان آسيب مى رساند؛ اين مفهوم از محيط زيست، در اسناد بين المللى راجع به محيط 
زيست نيز مورد اشاره و تصريح قرار گرفته است. كنوانسيون لوگانو1 1993 در تعريف محيط زيست آن را شامل منابع 
حياتى اعم از زنده و غير زنده از جمله هوا، آب، خاك، جانوران و گياهان و رابطه متقابل آنها و از اموال و آثارى كه 
ميراث فرهنگى محسوب مى شوند و نيز چشم اندازهاى شاخص حيات معرفى مى كند2. اين تعريف گسترده و جامع 
از محيط زيست نشان مى دهد كه جرائم عليه محيط زيست، نسبت به ساير جرائم از ويژگى هايى برخوردارند. اولين 
ويژگى جرم شناختى اين جرائم را مى توان گستردگى و نامحدود بودن حوزه ارتكاب اين جرائم دانست. اين جرائم حوزه 
نامحدود از رفتارهايى را در بر مى گيرد كه به عناصر محيط زيست آسيب وارد مى كند و بنابراين طيف بسيار وسيعى 
از رفتارهاى مخرب اليه اُزن گرفته تا آلودگى هاى آب، هوا، خاك و مصرف بى رويه منابع مربوط به نسل هاى آينده 
را شامل مى شود. از سوى ديگر رفتارهاى عليه محيط زيست بر يكديگر داراى تأثير و تأثر متقابل هستند؛ توليد 
گازهاى گلخانه اى كه به تخريب اليه اُزن منجر مى شود، انسان و ساير موجودات زنده را تحت تأثير قرار داده و تنوع 
زيستى را دچار آسيب و از سوى ديگر انسان را در معرض انواع آسيب ها و بيمارى ها قرار مى دهد؛ عالوه بر اين موارد، 

1. Convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment (lugano, 
june, 21, 1993).

2. به نقل از كتابچه قضايى حقوق محيط زيست، معاونت حقوقى قوه قضائيه، 1394، ص 40.
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به دليل پيوستگى محيط زيست انسانى و عدم امكان تفكيك و مرزبندى سياسى يا طبيعى آن، اين جرائم محدود به 
حدود سرزمينى نيستند. آلودگى هاى وسيع هوا، دريا و توليد عوامل مخرب محيط زيست كه منجر به تخريب عوامل 
كالن زيست محيطى مانند از بين رفتن اليه اُزن، باال رفتن حرارت زمين، ذوب شدن يخچال هاى طبيعى زمين، 
منقرض شدن نسل بسيارى از جانداران و يا گونه هاى جانورى در عالم مى شود را نمى توان محدود به مرزهاى نظام 
كيفرى خاصى دانست و نوعى صالحيت فرامرزى براى پيشگيرى و مقابله با آن طراحى كرد. از اين روست كه در 
محدوده حقوق محيط زيست و نيز حقوق كيفرى محيط زيست و همچنين جرم شناسى محيط زيستى، مفاهيمى 
گسترده و فرامرزى مطرح است كه مبانى مقابله با جرائم زيست محيطى و نيز راهكارهاى مقابله با آن را تحت الشعاع 

قرار مى دهد. 
 مفهوم عدالت محيط زيستى1 و عدالت اكولوژيك2 را مى توان از جمله مبانى جرم انگارى جرائم عليه محيط زيست 
تلقى نمود و دموكراسى محيط زيستى3 را به عنوان مبنايى براى تبيين پيشگيرى مشاركت محور از جرائم عليه 
محيط زيست قلمداد كرد. عدالت محيط زيستى از دو منظر حقوق بشرى و حقوق كيفرى قابل تحليل است. از 
منظر حقوق بشرى عدالت محيط زيستى را مى توان مبناى حق برخوردارى از محيط زيست سالم در تمام ابعاد 
براى آحاد بشر و تمام جوامع دانست و در تضمين اين حق مى توان از قواعد حقوق كيفرى بهره جست و هرگونه 
رفتارى را كه به محيط زيست سالم آسيب وارد كند، جرم انگارى كرد. همچنين در مفهوم عدالت اكولوژيك، حفاظت 
از محيط زيست و پيشگيرى و مقابله با رفتارهاى مخرب محيط زيست از سطح حقوق بشرى فراتر رفته و شامل 
حق برخوردارى از عناصر محيط زيست سالم براى تمام موجودات كره زمين و بلكه نسل هاى آينده نيز مى شود. 
از اين رو هر اقدامى كه باعث تخريب محيط زيست شده و برخوردارى از محيط زيست سالم را براى موجودات كره 
زمين و نيز نسل هاى آينده به مخاطره مى افكند، حتى با استفاده از ابزارهاى كيفرى، قابل پيشگيرى و مقابله است. 
گسترش حقوق كيفرى محيط زيست از يك سو و نيز توسعه حوزه جرم شناختى جرائم عليه محيط زيست از سوى 
ديگر با عنوان جرم شناسى سبز4 روى ديگر تحوالتى است كه در حوزه رفتارهاى مخرب زيست محيطى صورت 
گرفته است. گسترش منفعت طلبى و ترجيح منافع شخصى بر مصالح عمومى موجب كنكاش هرچه بيشتر بشر 
در زمينه هاى بهره ورى افزون تر از منابع محيط  زيست شده و از آنجا كه بسيارى از حوزه هاى محيط زيست مانند 
آب، هوا و خاك كه بزه ديدگان عينى و مشخص هستند، در گستره جرائم عليه محيط زيست مى باشند؛ بى حد و 
مرز بودن محيط زيست نيز اين بهره جويى غير منصفانه و غير عادالنه را تشديد كرده است، به گونه اى كه مى توان 
گفت تهديدهاى زيست محيطى كه حيات بشر و زيست بوم كره زمين با آن مواجه است و گستردگى اين تهديدات و 
آثار مخرب آن كه نشانه هاى آن بر انسان و جهان عيان شده است، لزوم اختصاص حوزه اى از پژوهش ها را به محيط 
زيست و جرم شناسى رفتارهاى مخرب محيط زيست نشان مى دهد. با تعريف گسترده اى كه از محيط زيست بيان 
شد مى توان تصويرى گسترده از گستره جرائم عليه محيط زيست را تصور كرد، و جرائم آن را به دو دسته جرائم سنتى 

1. Environmental justice

2. Ecological justice

3. Environmental democracy

4. Green criminology
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عليه محيط زيست و جرائم نوين عليه محيط زيست تقسيم نمود. جرائم سنتى عليه محيط زيست بيشتر شامل 
جرائمى مى باشد كه عليه سالمت هوا، آب و خاك و نيز جرائمى است كه عليه گونه هاى گياهى و جانورى در آب، 
هوا و خاك انجام مى شود. همچنين در زمره جرائم نوين عليه محيط زيست و يا با سوء استفاده از عناصر زيست 
محيطى مى توان به توليد زباله هاى خطرناك، بيوتروريسم، توليد محصوالت تراريخته و ناشى از دستكارى هاى 
ژنتيكى، استفاده از راديو اكتيو در توليد محصوالت غذايى انسانى و غيرانسانى، توليد موجودات شبيه سازى شده، 
انجام آزمايشات غير مجاز ژنتيكى بر روى انسان ها، حيوانات و گياهان اشاره كرد. تنوع و پيچيدگى جرائم عليه 
محيط زيست، گستردگى حوزه وقوع اين جرائم به وسعت زيست  بوم بشر در اين سياره و فضاى پيرامون آن، 
نامعين بودن بزه ديده در بسيارى از جرائم زيست  محيطى، انتشار و ظهور آثار جرائم زيست  محيطى در طول زمان از 
جمله ويژگى هايى است كه ابعاد جرم شناختى اين جرائم را از اهميت مضاعفى برخوردار كرده است. مرتكبان خاص 
جرائم محيط زيست نيز از موضوعات بسيار مهمى است كه توجه به آن در پرداختن به اين جرائم، حائز اهميت 
فوق العاده است. جرائم عليه محيط زيست از مرتكبان متنوع و سطوح متفاوتى برخوردار است. قطع غير قانونى 
يك درخت توسط فردى در اعماق يك جنگل و هدايت فاضالب خانه اى به رودخانه، مشمول عنوان جرائم زيست 
محيطى هستند و در آن سوى طيف، مؤسسه ها و شركت هاى بزرگ، گروه هاى سازمان يافته و در نهايت دولت ها از 
عمده ترين مرتكبان جرائم كالن عليه محيط زيست به شمار مى روند. جرائم عمده عليه محيط زيست به  واسطه آن 
كه توسط شركت ها و مؤسسه هاى بزرگ و يا دولت ها انجام مى شوند، با مفهوم جرم شناختى جرائم يقه سفيدان پيوند 
مى خورد. آلوده كردن هوا، خاك و منابع آبى، به طور وسيع و گسترده، توليد زباله هاى صنعتى و خطرناك، اقدام هاى 
بيوتروريستى، برنامه ريزى براى توليد محصوالت كشاورزى تراريخته، استفاده و توزيع گسترده سموم مخرب محيط 
زيست، بكارگيرى غير مجاز راديو اكتيو در توليد محصوالت غذايى و برنامه ريزى  هاى شبيه سازى، بيشتر توسط 
شركت هاى بزرگ چند مليتى و يا دولت ها صورت مى پذيرد. دخالت افراد قدرتمند و داراى نفوذ اقتصادى و سياسى 
در ارتكاب جرائم عليه محيط زيست، پيشگيرى و مقابله با اين جرائم را دشوار مى كند، با وجود اين دشوارى ها و 
پيچيدگى ها، اهميت محيط زيست براى حيات فردى و اجتماعى انسان ها، انديشيدن به راهكارهاى پيشگيرانه را 
ايجاب مى كند. در ميان رويكردهاى مرسوم و شناخته شده پيشگيرى از وقوع جرم، پيشگيرى از جرائم محيط زيستى 
ويژگى هايى دارد كه رويكردهاى ديگر را تحت الشعاع خود قرار مى دهد؛ اين ويژگى ها عبارت است از گستردگى تعداد 
و تنوع جرائم زيست محيطى، وسعت محدوده وقوع جرائم زيست  محيطى به گستردگى كره زمين و فضاى فوقانى 
آن، تنوع مرتكبان جرائم و محصور بودن بزه ديدگان آن است. اين ويژگى ها موجب شده است كه مانند حق مشاركت 
مردم در نظام سياسى كه از آن به عنوان دموكراسى ياد مى شود. حق و تكليفى نيز براى عموم افراد جامعه براى 
حفاظت از محيط زيست به رسميت شناخته شود و از آن با عنوان «دموكراسى محيط زيستى» ياد شود. برخالف 
آنچه در نظام سياسى دموكراتيك، اعمال دموكراسى به طور غير مستقيم و از طريق نمايندگى است، در دموكراسى 
محيط زيستى، اعمال دموكراسى به طور مستقيم و با مشاركت آحاد افراد جامعه محقق مى شود. شايد يكى از 
مهمترين داليل دموكراسى مستقيم در حفاظت از محيط زيست و پيشگيرى از جرائم عليه آن، ارتكاب بسيارى از 
جرائم محيط زيستى از سوى دولت ها و شركت هاى بزرگ صنعتى است زيرا برخى از سياستمداران در دوران كوتاه 
مديريت خود، منافع كوتاه مدت حزبى و سياسى و حفظ آرا و كسب محبوبيت را بر تامين مصالح بلندمدت محيط 
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زيستى ترجيح مى دهند؛ به عنوان نمونه كارخانجات خودروسازى، بيش از آن كه نگران حفاظت از محيط زيست 
باشند، به شمارگان باالى فروش محصوالت خود مى انديشند و بيشتر از آن كه به استانداردهاى سالمت محيط 
زيست فكر كنند به كاستن قيمت تمام شده و صرفه اقتصادى توجه مى كنند. از اين رو همواره و در تمام قوانين، 
رويكرد مشاركتى در حفاظت محيط زيست و پيشگيرى از جرائم محيط زيستى مورد توجه بوده است. در جمهورى 
اسالمى ايران نيز اين رويكرد به وضوح در سياست جنايى تقنينى مالحظه مى شود. اصل50 قانون اساسى به عنوان 
مبناى قانونگذارى در كشور، حفاظت از محيط زيست را تكليفى براى آحاد افراد كشور مى داند؛ سياست هاى كلى 
نظام، ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى، در بندهاى 11 و 14 سياست هاى كلى محيط زيست، رويكرد مشاركت 
مردمى و تقويت فرهنگ مشاركت و مسئوليت پذيرى براى حفظ محيط زيست، مورد تاكيد قرار گرفته است. با 
توجه به اهميت و ويژگى هاى محيط زيست بى ترديد، اساسى ترين راهكار پيشگيرى از جرائم عليه محيط زيست 
را بايد پيشگيرى اجتماعى دانست و لوازم آن را در جامعه ايجاد كرد. مبنايى ترين اقدام در زمينه پيشگيرى اجتماعى، 
آموزش و افزايش آگاهى افراد جامعه درباره اهميت محيط زيست و باال بردن انگيزه مردم در حفاظت از آن، ضرورت 
حفظ محيط زيست براى نسل هاى آينده، آگاه سازى مردم از استانداردهاى محيط زيستى و نظارت همگانى و رعايت 
اين استانداردها، دخالت دادن افراد جامعه در تصميم گيرى ها راجع به محيط زيست، استفاده از ظرفيت هاى خاص 
بومى هر منطقه براى حفاظت از محيط زيست، به رسميت شناختن حق دسترسى عموم مردم به اطالعات مربوط 
به محيط زيست است. اين امر به ويژه در كنوانسيون آروهاس1 در زمينه مشاركت شهروندان در حمايت و حفاظت 
از محيط زيست مورد تأكيد قرار گرفته است. در زمينه رويكرد مشاركت محور در پيشگيرى كيفرى، حق دسترسى 
به عدالت و برخوردارى تمام شهروندان از سمت قانونى و امكان طرح دعوا و شكايت از متجاوزان به محيط زيست را 
ايجاب مى كند. در اين رابطه، قانون آيين دادرسى كيفرى در ماده 66 اصالحى 1396 تصريح مى كند كه سازمان هاى 
مردم نهادى كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از محيط زيست و منابع طبيعى است، مى توانند نسبت به جرائم 
ارتكابى در زمينه هاى يادشده اعالم جرم كرده و در تمام مراحل دادرسى شركت كنند. اهميت محيط زيست و 
ويژگى هاى خاص جرائم عليه محيط زيست تمركز جدى را در زمينه پژوهش راجع به جرائم عليه محيط زيست و 

راهكارهاى مؤثر پيشگيرى از اين جرائم را ايجاب مى كند.
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