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 کیدهچ

 تا کهن رانروزگا از و آورده روی دریاها از گیری بهره به ،خویش زندگانی سازی بهینه یا تداوم برای انسان که است زمانی دیر

مین أتر  نظرر  از ،و همچنین اکوهیدرولوژیکی محیط زیست دریایی به دلیل کارکرد .است دهش برخوردار دریاها مواهب از کنون

 حاضرر،  تحقیرق  درفرردی دارد.   بخش فراوانی از غذای جمعیت جهان و نیز تسهیل و تعمیق روابط بازرگانی جایگاه منحصربه

نتایج بررسی معیارها جامعیت.  و انسجام کارآمدی، :از اند این معیارها عبارت اند. هشد سیبرر جنایی سیاست سنجشمعیارهای 

سیاست م در این حوزه، یبا جرا وردبرخبرای  ، االجرا الزمقانون خاص  ه نبودنیکپارچ و ینپراکندگی قواندهد به دلیل  نشان می

 ،علیره محریط زیسرت دریرایی    م یجررا راوان در مسیر مقابلره برا   کارگیری نیروی انسانی ف هرغم صرف هزینه و ب بهکیفری ایران 

انسرجام و   نیرز سیاسرت جنرایی ایرران در ابعراد تقنینری، ق رایی، اجرایری و مشرارکتی         نتظار را نداشته باشد. کارآمدی مورد ا

دهری،   پاسخ ۀحوزدر  اما ،مطلوبی دارد اًتقریبری، وضعیت انگا جرمدر خصوص . سیاست جنایی ایران را نداردراستایی الزم  هم

حبس و جزای نقدی  ،های سنتی و به طور مشخص قوانین در انحصار مجازات انتهایتا  ابتدااز  تقریباً کند. نمی عمل قابل دفاع

هرای   پاسرخ  سرایر  کرارگیری  هبر  بررای  نو طرحی و است دهش متوقف سنتی کیفریهای  پاسخ ایستگاه در جنایی سیاست است.

 جنرایی  سیاسرت  در نتیجره  مصوب نکررده اسرت،   اکولوژی و هیدرولوژیحیطۀ در  غیرحقوقی یا یغیرکیفر حقوقی یا کیفری

 .دندار جامعیت در این خصوص ایران

 .، محیط زیست دریاییحقوق محیط زیست ،انسجام، کارآمدی، جامعیت :واژگانکلید
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 مقدمه

 درختور  از یده از آب استت  زمتی  وو ت   ۀکت  بیشتر   قسمت 

 دوم ۀنیمت  در الملت   بتی   حقوق ۀزمین در تحوالت ت ی  توجه

 بتود  دریتییی  وضتییت  متورد  در روزافزون نگ انی ،بیسرم ق ن

بت ا  کشتری انی،    یط زیست دریتییی از دی بیز از محش  ب  [1]

بتی   لتی و ،کت ده استت      اسرفیده می میهیگی  ، امور نظیمی و

   وی ب د  تکنولوژ ، به وجود منیبع میدنی، نفت، گیز و ۀتوسی

  [2]در زنتتدگی بشتت  را بنتتد ب ابتت  کتت د کتته اهمیتتت دریتتی 

ر د روزافزون جمییت، افزایش  ه نشینی، صنیری اکنون  هم

ت ی  عوام  در افزایش فشیر   دن و رونق صنیت توریسم مهم

در کنتیر کمیتت آب     [3] هسرندو دریییی  ب  منیطق سیحلی

، نظتیرت بت  کیفیتت آب از جییگتیه     دارداهمیت  که در کشور

هتی  اخیت  از یتو ستو      در ستیل   [4] ا  ب خوردار است ویژه

، تغیی  الگو  بتیر،،  میبیرندگی، تغیی  اقلیم، افزایش دکیهش 

صتنیری   ،آب و از سو  دیگ  ۀروی بی ف صافزایش جمییت، م

 ۀتوستی  دن جوامع، گسر ، صتنییع، ویشت فت و فنتیور ،    

نییزهی  بش   و دسر سی به رفیه، تأمی   به منظور ونق  حم 

هتی    طبییی، س ازی   دن فیضالب بش  در محیط ۀبه مداخل

 5] منج   تده  به آب هی  نفری دهنیری و کشیورز  و آالینص

ا   هی  ده است، به گونه موجب آلودگی آبآنهی  همۀکه [ 6و 

 انتد   که ام وزه بسییر  از کشورهی بی بح ان کمبود آب مواجته 

 محیط زیست دریییی همینند سیی  منتیبع حیتیتی بته منظتور    

منتد  و وضتع    و نظم اجرمیعی، نییزمند قیعتده یلح صمتأمی  

قتوانی   ، هی ب ا  حفیظتت از آب  دولت ،رو ای مق رات است  از 

منیبع  دربیرۀاج اهی  کیف   و مدنی   خصوص ایجید ضمینت به

قینون اسیستی جمهتور      [7] اند ک ده وضعآبی سیسیت أتیی 

 44اسالمی ای ان بی عمومی محسوب ک دن منیبع آبی در اص  

بتته منظتتور  50و لتتزوم حفیظتتت از محتتیط زیستتت در اصتت  

 ویسدار  و اج ا  ای  اصول گیم ب دا ره است 

 را جنتییی  سییستت  کته  میییرهتییی حیضت    ۀمطیلی در

 :از انتد  عبتیرت ایت  میییرهتی      توند  می ب رسی ،ندسنج می

   یید تده، میییرهی ب  اسیس  جیمییت و انسجیم کیرآمد ،

  اهتداف  میزان کیرآمد  قوانی  کیف   بته منظتور اجت ا   

  ود  حقوق کیف   تبیی  می

 تحقیق ۀپیشین

هی  وارد تده بته خلتی      آسیب (1389لطفی و همکیران )

 ،طبتق تی یتک کنوانستیون کویتت    ند  را ب رسی ک دفیرس 

مواد و ان ژ  بته  ک دن وارد  :ازآلودگی دریییی عبیرت است 

 طور مسرقیم یی غی  مسرقیم به محیط زیست دریتییی کته  

زیین به منیبع زنده، ضت ر بته ستالمت     آثیر مخ بی مینند به

هی  بش  از جمله میهیگی    انسین، ایجید مینع ب ا  فییلیت

و صدمه به کیفیت آب از لحیظ استرفیده از دریتی و کتیهش    

یی موجب به وجتود آمتدن بنتی      دانجیم آسییش انسین می

عبتور و مت ور    نشین داد حیض  تحقیق   نریی  ود آثیر  می

آنهتی بته خلتی  فتیرس،     آالیندۀ مواد تخلیۀ انواع  نیورهی و 

تت ی  عوامت        از عمتده  مواد  تیمیییی خط نتیو و  تخلیۀ 

د نآی آلودگی محیط زیست دریییی خلی  فیرس به  میر می

را تتی    نظی  آن زمینی اکوسیسرم بی اند در اندو که توانسره

 ،ت تیتب به ای  و د نکنب اب  حد طبییی آلودگی، آلوده  47

  [8] را بی خط  نیبود  مواجه سیزند  آبزیین و موجودات آن

( بتته ب رستتی 1391در تحقیقتتی اکب وتتور و اکب وتتور )

 میننتتدمحتتیط زیستتری م یجتت امتتورد  دریتتی  مکتت ان و 

به ض ورت  یید ده وژوهش هی  نفری و داخرند  در آلودگی

همیهنگ ب ا  حفظ محیط زیستت  همکیر  و اتخیذ تدابی  

ایتت  دریتتی بتتی  ۀحی تتیدریتتی  مکتت ان از طتت ف کشتتورهی  

  [9]  ده استکید أتجهینی  ۀجیمیمسیعدت 

جلتوگی    زمینۀ المللی در  قوانی  بی  (1392خداداد )

  یکتی از  را ب رستی کت د  از آلودگی محیط زیست دریتییی  

 ،جلتتوگی   از آلتتودگی درییهتتیبتت ا  هتتی  ویشتتگی انه  راه

  در استت المللی در ای  زمینته   هی  بی  تصویب کنوانسیون

کنوانستیون حقتوق درییهتی بتیش از هت  ستند        ،ای  میتین 

و در ای  حوزه  مقوله توجه دا رهالمللی دیگ   به ای   بی 

دریییی بته تصتویب مقت رات الزم    آالیندۀ بی توجه به منیبع 

بندی  کنوانسیون  ،و داخره است  در کنیر ای  کنوانسیون

بته تصتویب   المللی دیگ  هتم مق راتتی در ایت  زمینته      بی 

 1972تتوان کنوانستیون    هتی متی  جملتۀ آن کته از   اند رسینده

 2003ت محتتیط زیستتت دریتتییی لنتتدن، اعالمیتته و مقتت را

کنر ل و مدی یت آب تتوازن   2004اسرکهلم و کنوانسیون 

هتی را نتیم بت د  عتالوه بت  ایت ، ستیزمین         و رسوبیت کشری

س  اج ا  ایت  مقت رات   نیز به حُ IMOالمللی دریییی  بی 

   [10]المللی نظیرت دارد  بی  ۀدر جیمی

(  نیسییی 1394در تحقیقی دیگ  جیدر  و همکیران )

ا  مقیبلته بتی   بت  وضتیی   ۀویشتگی ان بند  تتدابی    و اولویت

مشمول سه  یید ده تحقیق دند ک ب رسی  دریییی رام یج ا

مفهتوم دزد  دریتییی    نخست ۀم حلم حله بوده است  در 
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متورد  بت     ۀمطیلیت  ،دوم ۀم حلت در   ب رسی و تش یح  د

ا  مقیبله بی دزد  دریییی خلی  ب وضیی  ۀ انویشگیتدابی  

بت  استیس    ،ستوم  ۀم حلت در  ،نهییتت درعدن انجتیم  تد و   

ایت  تتدابی  در مبتیرزه و کتیهش     ثی  أتت هی  میزان   یخص

دزد  دریییی و قیبلیت اج ا، هزینه و زمین مورد نییز بت ا   

گیتت    اجتت ا  ایتت  تتتدابی  بتتی استترفیده از رو، تصتتمیم  

م اتبتتی  هلسلستتف اینتتد تحلیتت   تیوستتیو و ۀبنتتدمیییر

  [11] بند   د اولویت

حقتوق کیفت      ( در وژوهشتی 1394یوسفی و صیدقی )

را محتیط زیستت   زمینتۀ   نیسی در  ج مای ان و اصول کلی 

  در اصول ویشگی   از ج ایم محتیط زیستری   ب رسی ک دند

 تود   به دو رو، ویشگی   کیف   و غی  کیف   عمت  متی  

، موجتود  رسد بی توجه به  ت ایط  که در ای  زمینه به نظ  می

هتی بت ا  ویشتگی   از جت ایم محتیط       ،از ایت  رو یو ه  

امی در نهییت ویشگی   غی   ،تواند مفید واقع  ود زیسری می

ستیز  در   م دمی و ف هنتگ   هی  مشیرکت کیف   بی سییست

  [12] بیشر   دارد کیرک دبی  آحید م دم، 

( ضتم   1395منتد و رسترمی )   بهت ه  ،در تحقیقی دیگت  

ای  حوزه را م یج اتبیی  مبینی کیف   آب، قوانی  مخرلک و 

بیزدارنتدگی از  متد   آکیر ۀ یید تده مطیلیت    دردندک ب رسی 

وژوهش نریی     دب رسی  ارتکیب ج ایم محیط زیست دریییی

هتی    عتدم انستجیم در سییستت   و اکنتدگی و   نشتین داد آنهی 

  [7] اسرنبیط استآب و منیبع آبی قیب   ب اب تقنینی در 

 طتی وژوهشتی  ( 1396نیکخواه و همکیران )، همچنی 

  ک دنتد ب رستی  را  هتی  آبتی   حقوق محتیط زیستت وهنته   

ارومیته   ۀدرییبمورد  ب   ۀمطیلیبه صورت  یید ده تحقیق

 زیست محیط ب  حق مفهوم گ ان یید دهوژوهش انجیم  د  

 بتی  ندکو تید  و را ب رسی ک دند ض ربدون  قیعدۀ مفهوم و

بدون  قیعدۀ اسرداللی جییگیه مفهوم، دو ای  ارتبیط ب رسی

 را ارومیته  درییبتۀ  محیطتی  زیستت  حقتوق  اثبتیت  در ض ر

 منظتور  بته  راهکیرهتییی  ارائتۀ  بته  ،اهر ای  از و دنکن رو  

 وی امتون  محیطتی  زیست حقوقتأمی   و درییبه از حفیظت

  دنییب دست آن

حقوقی حفیظت از محیط زیست  نظیم (1397عزیز  )

 استت  در ب رستی کت ده    منظت  آلتودگی   از را ختزر  دریی 

ختتزر بتتی توجتته بتته درییبتتۀ بتته وضتتییت مطیلیتتۀ یید تتده 

 دربتیرۀ کنوانسیون حقوق درییهی، ستی  تحتوالت متراک ات    

وتژوهش      و داخره  ده است  نریی  آلودگی دریی  خزر و

در اقرصتید  کتیرک د زیتید    ای  درییبته   نشین داد یید ده

ذخیی  نفرتی و غیت    نظ  ز ب ا که ا ،ددارهی  سیحلی  دولت

بته علتت   مرأستفینه  آیتد    نفری منبیی غنی بته  تمیر متی   

رویته و غیت  اصتولی از منتیبع ایت  دریتی،        بت دار  بتی   به ه

نفتت و  گستر دۀ  هتی    هی  نفری و صنیری، حفیر  آلودگی

و  هتی  کتش  نفتت  مت ور  و عبوربسر  دریی،  گیز در بسر  و زی 

مواد سمی تخلیۀ  و  میهیین خیوییر ۀروی بیهی، صید  کشری

  بته آن وارد  نیوتری   جب ان محیطی زیستدمیت صبه دریی 

  [13] ده است 

 ها مواد و روش

دربتیرۀ  م جتع   هتی   بیبی استرفیده از کرت   حیض  تحقیق در

هتی    سییست جنییی و نیز مرون تقنینی، رویکت د سییستت  

حفیظتت و ب رستی جت ایم محتیط زیستت      ب ابت   کشور در 

هتی    راههتی در بستر       ایت  ب رستی   ود می ب رسی دریییی

ستته مییتتیر کیرآمتتد ، انستتجیم و  ویشتتگی انه از جتت ایم و 

ستسو   مفتیهیم الزم،  ،گیت د  در ادامته   یییت صورت مجیم

 سه میییر یید ده توصیک خواهند  د هی  ویشگی انه و  راه

 محیط زیستمفهوم حق بر 

رفرته در  کیر بته تت ی  مفتیهیم    حق ب  محیط زیستت از مهتم  

جیمع از حق ب  محیط    مفهومی[14]است  المل  بی حقوق 

: حق مسلم بش   و غیت   دک گونه ارائه  توان ای  زیست را می

بته  هتی   انستین  ۀکلیت و  ه  ف د ،ع اض که به موجب آنقیب  ا

جمیی اسرحقیق سهیم  تدن و ب ختوردار  از محتیط     ۀگون

زمین بی مسئولیت جمیتی حفتظ ستالمت     زیست سیلم را هم

جینبه )اقرصتید ،   همه ۀتوسیو  انسین )اعم از حیض  و آینده(

، در مرتون و  در حیل حیض   [15]دارند  و ف هنگی(اجرمیعی 

المللی، تی یفی از حق ب  محیط زیست ارائه نشتده   اسنید بی 

طتت س ستتومی  می تتیق  وتتیش 15و  14استتت، امتتی در متتواد 

زیستت   المللی حقوق همبسرگی در بیین حق ب  محتیط  بی 

ورت گ وهتی حتق دارنتد از    صهی به  انسین ۀکلی»آمده است: 

محیطی و مسیعد  زیستمحیط زیست سیلم و مرییدل از نظ  

اقرصید ، اجرمیعی، ف هنگی و حقوقی ب خوردار  ۀتوسیب ا  

  ایط طبییتی   وند که  هی  عضو مریهد می دولت» «  وند

ت حییت را دبیر تغیی ات نیمستیعد  نکننتد کته بته ستالم     

ا  کته   د  صتدمه نت انسین و بهزیسری جمیی صتدمه وارد کن 

جمع ضت ور  بی تد و راهتی بت ا  دور  از آن      ۀتوسیب ا  

موضتوع   « تود   وجود ندا ره بی د، قیب  قبول محسوب متی 
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قتینون   50حفیظت محیط زیست بته طتور ختیص در اصت      

اسیسی جمهور  اسالمی ای ان آورده  ده استت  مطتیبق بتی    

ور  استالمی ایت ان حفیظتت از محتیط     در جمهت  ،ای  اصت  

هی  بیتد  بییتد در آن حیتیت     زیست، که نس  ام وز و نس 

عمتومی تلقتی    ۀوظیفت اجرمیعی رو به ر د  دا ره بی ند، 

کته بتی    هتی  اقرصتید  و غیت  آن    رو، فییلیتت  ای  ود  از  می

نیوری  آن مالزمه ویدا  جب انآلودگی محیط زیست یی تخ یب 

 کند، ممنوع است 

 محیط زیست دریاییو جرایم  یبتخر

اهمیتت، حسیستیت و    محیط زیست دریییی از جهیت مریدد

د  محتیط زیستت دریتییی نته تنهتی بت ا        دارنیز ستودآور   

بتدی  محستوب    بتی  کشورهی  ب خوردار از آن یتو موهبتت  

هتی و تحتوالت عمیتق روابتط و      بلکته بتی دگ گتونی    ، ود می

د  در کنتیر  اقرصتی سییستی و   منیسبیت اجرمیعی، ف هنگتی، 

انگیز تکنولوژ  و وسیی  ارتبیط جمیتی    گفتهی   ویش فت

استت و از آن بته عنتوان    ده  ت به موضوعی جهتینی تبتدی    

 یزیسرمحیط دریی   [16]  ود میمی اث مشر و جهینی یید 

زنتدگی و   ۀب خت سترقیم در  مسرقیم یی غی  مثی  أتاست که 

، مستیئ  م بتوط بته    رغم ایت  واقییتت  به دارد   تداوم حییت

دارا  اولویتت   ۀگیه به عنوان مسئل محیط زیست دریییی هیچ

  ایت   کنتد  نشینین خودنمییی نمی  سیح نخست جیمیه حری 

محتیط زیستت   در حیلی است کته در مقیبت  دیتدگین آنهتی     

 ، تود  اقدامیت مخ ب یی آالینده واقتع متی  دریییی آمیج انواع 

دهنتد  عتدم      واکنش اعر اضی از خود ب وز نمیکمر ی لیو

بی میزان آگیهی آنهی از نقش و کیرک د محتیط   واکنش جوامع

رفرتیر   ،نهییتت در حقتوق محتیط زیستت و    زیست دریتییی و 

ی  نظت    هت  محیط زیسری آنین ارتبیط قو  دارد  بتیربوب 

مریتتدد  بتت ا  تبیتتی   تتکیف بتتی  ب ختتوردار  از دانتتش 

محیطتی و نمتییش رفرتیر     زیستت محیطتی و آگتیهی    زیست

  ب خی [17] تدوی   ده استاز محیط زیست گ انه  حمییت

ه بتته محتتیط زیستتت دریتتییی  تتدوارد هتتی  هاز انتتواع لطمتت

متواد   ونق  حم آلودگی نی ی از ، آلودگی نفری :اند از عبیرت

تخ یب و از بی  ب دن بسر  دریی از ط یق ستیخت  ،  یمیییی

بتی    صید غی مجیز و یی بتیش از حتد آبزیتین   ، جزای  مصنوعی

ی  افزایش آگیهی عمومی از حقوق محتیط زیستت و همچنت   

م بتوط بته آستیب    م یجت ا در مقیبلته بتی    هی  کشور سییست

توان نقتش بهرت   در حفتظ ایت       می ،محیط زیست دریییی

نتیژ  ر تد ت   1  تک   بت ا  نمونته،    دکت  منیبع طبییی ایفتی  

تتتی  1970 دهتته )از 4طتتی  هتتی  دریتتییی جهتتین را محمولتته

  [2] دهد شین میرا ن 2010تی  2006هی   ( و سیل2000

 
 [2]دریایی مواد شیمیایی خطرناک  ونقل حملرشد روزافزون . 1شکل 
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  [19])درصد( 2016تا  2013دریایی از جنایتکارانۀ های  فعالیت. 2شکل 

آمیرهی  جهتینی ر تد روزافتزون     1طبق نمودار  ک  

 دریتییی  هتی   محموله ۀمنزلمواد  یمیییی را به  ونق  حم 

اخیت    ۀده 4دریییی در  ونق  حم دهد   خط نیو نشین می

  [2] دا ره استدرصد   327ر د  

اکنون ج ایم محیط زیست دریییی بته یتو میضت      هم

به ب خی جت ایم کته در    ،ست  در ادامها ده   یبدتجهینی 

دهند، و داخره خواهد  د  ب ختی از ایت     بسر  دریی رخ می

هتی    سالس گسر ، و دریییی ت وریسم: اند از عبیرتج ایم 

 مواد قیبیق ،(1WmD) جمیی کشریرهی   سالسو  ا  هسره

 دزد هتتی از راه دریتتی و  ، قیبتتیق مهتتیج ان و انستتینمختتدر

 2   تتتک  [18] دریتتتی در نهمستتتلحی ستتت قت و دریتتتییی

طتی   ده در جهتین را   ثبتدریییی  ۀهی  جنییرکیران فییلیت

  [19]دهد  نشین می 2016تی  2013 دورۀ

 و دریتییی  دزد  ،دهد نشین می 2 ک   که طور همین

به حسیب  دریییی امنیت اصلیخط هی  از  مسلحینه س قت

  [19]آیند  می

 م محیط زیست دریایییجراجنایی در سیاست 

 مرخلفتین  بتی  بییتد  نیبتیر  ختود  بقی  حفظ ب ا  جیمیه ه 

 را جنتییی  سییست اگ   کند مجیزات را آنهی و ک ده ب خورد

 حکتومری  هتیچ  کنیم، تلقی ج م بی مواجهه تدابی  ۀمنزل به

 هت   بته  زیت ا  استت،  نبوده جنییی سییستبدون  تیریخ طی

 حرتی   استت  دا تره  خیصتی  واکتنش  ،ج م مقیب  در حیل

                                                            
1. Weapons of Mass Destruction 

  استت  جنتییی  سییستت  نتوعی  ختود  نیتز  «واکتنش  عدم»

 و قت ن  یتو  حتدود  قتدمری  بتی  «جنییی سییست» اصطالس

هتی    ویستخ  زی بنتی   مج مینته،  ۀودیتد  بته  کالن رویک د 

مفهوم سییستت جنتییی     [20] است ج م ب اب  در گونیگون

مج مینته  ودیتدۀ  که ب  ضتد  هییی  ویسخ زی ا  است،گسر ده 

 فقطیینی ند دارنمحض  «کیف  » میهیت ، وند اعمیل می

 ضتم   توند،   قوق جزایی و نظیم کیفت   نی تی نمتی   از ح

هییی که دولت، یینی نهیدهی  مخرلک  عالوه ب  ویسخاینکه 

( بتی رعییتت      ک،مخرلت هتی    رسمی )دادگسر  ، وزارتخینه

مج مینته اعمتیل   ودیتدۀ  یص، علیه هی  خ تش یفیت و آیی 

مدنی و نهیدهتی    ۀجیمیاز  گ فره نشئتهی   کند، ویسخ می

رد که به صورت غی  رسمی و بی مخرلک م دمی نیز وجود دا

مج مینه و ویسخ به آن دۀ ودیهی  مخرلک در مدی یت  رو،

  [21]  وند سهیم می

 نیسی مجیزات یو مسک  است  ج ماز نظ  مرخصصین 

ویشگی   است  ویشگی   عبیرت  ،نه درمین و بهر ی  درمین

مجموع وسیی  و ابزار  که دولت بت ا  مهتیر بهرت      :است از

زا و  بزهکیر  از دو ط یق حرف یی محدود ک دن عوام  جت م 

نیز اعمیل مدی یت منیسب نسبت به عوام  محیطی، فیزیکی 

هتی  منیستبی را بت ا      ختود ف صتت  نوبۀ میعی که به و اجر

  در ج ایم محتیط زیستری   [22]کنند  ارتکیب ج م ایجید می

 تدن آن بتی   زمتین   هتم بی تکیه ب  متوازی  کلتی و اصتولی و    

هی  میمول  ب خورد آنهی نیز بی رویهبگونگی هی،  زندگی انسین

ویشتگی   از جت م محتیط    مرفیوت است، ب  همتی  استیس   
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  تخ یتب آن بت  دو عنتوان    بت مؤث  زیسری بی توجه به عوام  

در یتو  ار است که هت   ویشگی   کیف   و غی  کیف   اسرو

  کندایفی مؤث   تواند نقش  جییگیه خود می

 امعیتو جمدی آکارهای انسجام،  معیارمعرفی 
جنتییی کته    ت سییستت ئهیدر م یج اجیمیه به هی   ویسخ

بییتد   ،اعم از ویشگی انه، کیف  ، اصالحی و درمینی هسرند

 ۀکننتد  تقویتت بی یکدیگ  همخوانی و همبسترگی دا تره و   

ه آن بتتبی تتند  ایتت  همتتین امتت   استتت کتته از   همتتدیگ 

  بدون  و در ه  د و سییست جنییی تیبی  می« انسجیم»

یکتتی از ضتت ورییت و رمتتوز کتتیر گ وهتتی، وجتتود انستتجیم 

گسیخرگی و دور  دن از  هم ازو بدیهی است  استموفقیت 

 تود کته    متی ستبب  راسری  همربه و مروازن و عملک د یکسی

گی د و حری بی ص ف هزینته   دور از دسر س ق ار هدف نیز

کتیرگی   نیت و  انستینی زیتید، ویشت فت و موفقیتت        بهو 

 تده   تیبیههی   تمیمی ویسخ بیید ،به ه  حیل  حیص  نشود

راستری، مکمت  و مقتوم     هتم در قیلب سییست جنییی کتیمال   

انسجیم  که سییست جنیییک د عی یکدیگ  بی ند تی بروان اد

ستیزمینی و هتم    درونهتم   دیبینیز    انسجیم الزمداردکیفی 

که بی توجه به اصت    به ای  مینیسیزمینی محقق  ود   میین

قتوا  حتیکم بته مقننته، مج یته و       تقستیم تفکیو قتوا و  

ریتز  راهب دهتی  سییستت     وتی انستجیم در  ب ا   یه،قضیی

بیید درون ه  یو از  ،محیط زیست دریییی ۀحوزجنییی در 

  [23]  ار ییبدو اسرمو اسرحکیم  د یگقوا  حیکم  ک  

ادعی  کیرآمد  یی نیکیرآمد  سییست جنییی ایت ان در  

توانتد   متی علیه محیط زیستت دریتییی زمتینی    م یج ا ب اب 

 دقتت  بته مقبول یی م دود  م ده  ود که  واهد ای  مدعی 

ای  ام  نیز   ایط، اوضیع  م بت ۀادلد   واهد و  وب رسی 

تقنینی، اج ایی و قضتییی   ۀع صو احوال و فضی  حیکم ب  

هتی   تصتمیم هی و  گرار  سییستحقوقی کشور و ب آیند نظیم 

محیطتی بته    زیستت سییستت    یید ده استت هی   در حوزه

تتتوان  متتیعنتتوان بخشتتی از سییستتت عمتتومی دولتتت را   

هی  دولرتی    ده توسط سیزمین ماعالرسمی یی هی   تصمیم

گترار    سییستت م جتع عتیلی   وستیلۀ  به  میر آورد که به 

ویدا ک ده و ک د االج ا  الزمتدوی  و عمومی  در قیلب قوانی  

هتی    هی  دولرتی و یتی ستیزمین    از سو  دسرگیه ،در نهییت

توستط م اجتع   در وی آن، و  وند  بخش خصوصی اج ا می

  [24] وند  می ارزییبی رصد  ده و نظیرتی

 زمینی جنییی سییست بودن اث بخش و مطلوبیت ادعی 

 جیمییتت  ،انستجیم  و کیرآمد  ب  عالوه که است فرنیوری 

 را قتینون  جیمییت عدم دانین، حقوق ب خی  بی د دا ره نیز

 سییستت   اند ب  م ده مدون حقوق میییب از یکی عنوان به

 بتته بزهکتتیر  بتتی مبتتیرزه در توانتتد متتی صتتورتی در جنتتییی

 رفریرهتی   تمتیمی  ،طت ف  یتو  از کته  ییبتد  دست موفقیت

 راهکیرهتتی  کلیتتۀ ،دیگتت  طتت ف از و مج مینتته و منح فینته 

 ،واقتع  در  کند دنبیل هو مندانه و بشنیسد را آنهی بی قیبلهم

 ودیتدۀ  بتی  ب خورد زمینۀ در ممک هی   ویسخ همۀ به توجه

 بییتد    تود  متی  تیبی  جنییی سییست جیمییت به مج مینه

 مج مینه هی  کنش مسی هی   نیسییی و ب رسی در جیمیه

 هتی   ویستخ  تمتیمی  ط احتی  بتی  و بی تد  دا ره کیفی دقت

 ودیتدۀ  بتی  متؤث   رویتیرویی  جیمع، طور به مفید، و بمرنیس

 نستبت  ام وز  جنییی سییست  دهد نشین خود از مج مینه

 نشین واکنش آنهی علیه خواهد می که مخرلفی رفریرهی  به

 یتتتی) مرنتتوع  راهبتتت د یتتو  جتتتو و جستتت  بتتته دهتتد، 

 در ،استیس  ایت   بت    [22] استت  و داخره(  ده بند  طبقه

 ارتکیب قیب  مج مینۀ رفریرهی  همۀ بیید انگیر  ج م م حلۀ

 و  نیستتییی جزایتتی، حمییتتت متتورد موضتتوع بتته نستتبت

 ا  گونته  بته  نگتیر   قتینون  و گرار  نونقی و  ود بینی ویش

 عتدالت  اجت ا   و قتینون  از گ یتز  هی  راه که وری د صورت

 م حلتتۀ در ،همچنتتی  و بی تتد مستتدود بزهکتتیران بتت ا 

 اقدامیت از یو هیچ از نیز اج ا ضمینت تییی  و کیف گرار 

 بتدون  کته  ا  گونته  بته  ،نشتود  غفلتت  مؤث  و الزم تدابی  و

 در کیفت    غیت   و کیفت    هتی   ویستخ  تمیمی نگ  ،  یکسو

 گیت د  ق ار اج ایی و گی   تصمیم بیصالحیت م اجع اخرییر

 و متؤث ت ی   اعمتیل  امکتین  جنتییی،  سییستت  جیمییتت  تی

 بته  جیمیته  بت ا   را جت ایم  ب ابت   در هی ویسخ سودمندت ی 

 سییست جیمییت  تحقق منظور به ت دید بدون  آورد ارمغین

 ودیتدۀ  تکتوی   عوامت   و هی زمینه همۀ ک دن رصد جنییی،

 اقتتدامیت و تتتدابی  و تمهیتتدات تمتتیمی تیبیتتۀ و مج مینتته

 ،حقیقتت  در  زیتید  دارد  اهمیتت  سزاگ ایینه و ویشگی انه

 مرنیستب  هتی    یوه ب گزیدن بی دارد وظیفه عمومی قدرت

 علیته  قتیطع  ا  مبتیرزه  به بزهکیرانه، هی  فییلیت کنی ریشه

 نتتدهکن ستت کوب هتتی  رو، زیتت ا ،کنتتد مبتتیدرت بزهکتتیر 

 وییتین  بته  وی وزمندانه را مبیرزه ای  نیست ممک  تنهییی به

  [25] ود  هم اه تدابی  سیی  بی هی رو، ای  بیید و ب سیند
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 ها یافته

و جبت ان   بی تد  مبتیرزه بتی بزهکتیر    زمینۀ ه  اقدامی که در 

رت هی  نی ی از آن را در وتی دا تره بی تد و بتی قتد      خسیرت

 ود  در  ف   محسوب میحیکمیت هم اه بی د، ویشگی   کی

ویشگی   کیف   که بی تکیه ب  اتخیذ مجیزات ب ا  عیمالن آن 

است تی اف اد بتی حستیبگ   ختود را    سیی ب  آن  ،اسروار است

هتی    آبکت دن  ب ا  اقدامیت علیته محتیط زیستت و آلتوده     

سطحی و غی  سطحی بی تدابی   دید قتینونی همت اه بی تند     

هی  غی  قه آمیز که دولتت   ویشگی   غی  کیف   یینی  یوه

 یق حرف یی محتدود کت دن عوامت     مهیر بزهکیر  از طب ا  

هی  حمییت از  ت ی  راه بهر ی  و آسین از ب د  کیر میه زا ب ج م

محتتیط زیستتت آن استتت کتته متت دم در ایتت  راه وارد  تتوند  

هی  م دمی ب ا  رسیدن به ای  مقصود بستییر   تح یو انگیزه

مفید و سودمند است، زی ا وقری م دم آگیه  وند که استرم ار  

گتیه   حییت آنهی بسرگی به وجود سیلم محیط زیستت دارد، آن 

امکینتیت و  همتۀ    در آنهی ایجید خواهد  د، تی بی ا  قو انگیزه

زیتت ا توجتته بتته   ،تتتوان ختتویش در ایتت  راه قتتدم ب دارنتتد  

تواند در   ایط کنونی  سیز  در بی  اف اد یو ملت می ف هنگ

  [12] از تخ یب محیط زیست جلوگی   کند

بتتوم  زیستتت ۀحتتوزسییستتت جنتتییی ایتت ان در  ۀکیرنیمتت

دهتد و دلیت     وجود و ت بیت انسجیم را نشین نمتی دریییی، 

گیت   مبتی  ایت  مهتم      جلتوه که بی ای  ادعی، امور  است 

 تشتکی   محیطی، زیستهی  تخصصی  ند  نبود دادگیههسر

 ۀوزارتخینت شتدن  محیطتی، تشتکی  ن   زیستت ولتیو   نشدن

هتی    دقیق وظییک ستیزمین نشدن تفکیو  محیط زیست و

وم دریییی بته عنتوان ب ختی از    ب زیستمخرلک در ارتبیط بی 

هسترند  بتدیهی استت     درخور یتیدآور   یید دههی   جلوه

میلتول عوامت    انسجیم،  ۀلفؤم نظ ضیک سییست جنییی از 

  آنهی و داخره خواهد  د ت ی  هممبه  گونیگونی است که

 ایت   در سیحت نظیم حقتوقی ایت ان   مورد درخور توجه

محیطی بدون ط احتی   زیستهی   که اج ا  سییستاست 

 محت  ت دیتد خواهتد بتود     ،ضمینت اج اهی  مطلوب و کیرا

قیبت   م یجت ا ب رسی مق راتی که رسیلت مبتیرزه بتی     [24]

ده  ت محیط زیست دریییی به آنهی واگترار   ۀحوزارتکیب در 

  آنهی را در ایت  مبتیرزه   است، واقیییت، وسیت، عمق و تأثی

نظتیم حقتوقی و    نگت  ، قتدرت   ژرفسیزند و بتی   رو   می

ویژه نظیم عدالت کیف   از منظ  سییست جنییی بی هدف  هب

محیفظت از محیط زیستت دریتییی مملکتت کته حرتی در      

کند، مشتخص خواهتد    ب خی مواقع، ابیید  جهینی ویدا می

 ود که در دنیی  کنونی، بسییر  از  آور  مییید  [23]د  

علیته محتیط زیستت توستط ا تخیص      م یج ا مینندم یج ا

گیت د و   عظیم و صیحب قدرت و ث وت صورت متی حقوقی 

مق رات نظیم حقتوقی   گرار  یثتأ، کیرآمد  و دلی به ای  

ارتکتتیبی بزهکتتیران قدرتمنتتد م یجتت ادر مستتی  مبتتیرزه بتتی 

یت  و  همی  ام  اهمیت تحل  زیید  داردحسیسیت یید ده 

 سیزد  تبیی  ای  مهم را نمییین می

متتومی وظیفتته دارد بتتی  قتتدرت ع ،در بحتتج جیمییتتت

هتتی   کنتتی فییلیتتت هتتی  مرنیستتب ریشتته ب گزیتتدن  تتیوه

زیت ا   ،بست دازد ا  قیطع علیه بزهکتیر    بزهکیرانه، به مبیرزه

تنهییی ممک  نیست ایت  مبتیرزه را    به گ س کوب هی   رو،

هتی بتی ستیی      رو،د و بیید ایت   نانه به وییین ب سینوی وزمند

در یتو نظتیم واقیتی سییستت       [25]د ن تو تدابی  همت اه  

نظیم سنجیده، راهکیرهی بیزتیب تت س یتی    جنییی، یینی یو

گ ا  ارعیب خش  نخواهتد بتود     سیدهدفیع غ یز  یی عالقۀ 

ا   بید  و بندر تره  مطیلیۀ بندنظور دفیع اجرمیعی به م

  [22]  ود علوم انسینی مروس  میکلیۀ ه، به مج مین ۀودید

 گیری نتیجهبحث و 

تتتیریخ، موضتتوع محیفظتتت  طتتیتحتتوالت روزافتتزون جهتتین 

 فقطقدرت  ۀحیططبییی و غی  طبییی دنیی را از  هی  بخش

هتی و   اندیشهخلۀ مداو ک ده هکیر خیرج یو نهید، راهب د یی را

افزایتی منستجم و    هتم ابزارهی  مریدد و مخرلک و تییمت  و  

ی مهم هی  مقوله ی ازرا ض ور  سیخره است  یک هو مندانه

، محتیط  نیتیز دارد و م اقبتت بنتدوجهی    محیفظتت  بته که 

ارز تمند   هذاتت  به  محیط زیست دریییی زیست دریییی است

توجیته   را از آن، حمییت و ح است ذاتی و همی  ارز، است

تحلی  سییست جنییی ب  استیس   توان بی تبیی  و   میکند می

هی  م بوطه، میزان امنیت و مصونیت محتیط زیستت    سنجه

  دکتت  ودر بزهکتتیر  دریتتییی ایتت ان را در ب ابتت  ارتکتتیب  

  ود، یده میسنج ی سییست جنیییآنه ۀزاویمیییرهییی که از 

در هتی    رستی ب   کیرآمتد ، انستجیم و جیمییتت    :از انتد  عبیرت

ستیزد   یست دریییی ای  امور را مب ه  متی ارتبیط بی محیط ز

گستیخره وجتود    لجیمو اکندگی قوانی  به  کلی  نخستکه 

 االجتت ا، الزمو وجتتود قتتینون ختتیص  دارد و عتتدم یکستتیربگی

ب خورد الزم بی بزهکیر  در ای  حوزه را د وار سیخره استت   

ند دهه وتیش بتوده   قوانی ، م بوط به ب بیشر عالوه ب  ای ، 
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بوم دریییی مطیبقتت   زیستو بی مقرضیت روزگیر کنونی است 

الت م بتوط بته آیتی  رستیدگی کته از      یا تک  بندانی ندارد 

گیت د   اج ا  حکم را در بت  متی  م حلۀ تی  کشک ج م ۀم حل

رستیدگی   ،  همچنتی  د تو نیز بیید به موارد ویشی  افتزوده  

دریتییی نیتز بتی    ارتکیبی علیه محیط زیست م یج اقضییی به 

زیت ا   زمین نیستت،  همبوم دریییی  رضیهی  زیستاقتیزبینی و 

دگی محیکم تخصصتی بته منظتور رستی     نظیم دادرسی ای ان،

مقیمتیت قضتییی بته     د ونتدار محیطی  زیستدقیق به دعیو  

محیطتی و نیتز عتدم     زیستت قتوانی  و مقت رات    علت تفت ق 

محتیط زیستت دریتییی     ۀحتوز آموز، و تخصص کتیفی در  

 ،را ندارند  بنتیب ای   یید دهین رسیدگی بییسره به دعیو  امک

 تود کته سییستت کیفت        متی سبب ای  موارد همۀ تلفیق 

ای ان به عنوان بخشی از سییست جنییی در مسی  مقیبلته بتی   

کیرآمد  متورد انرظتیر را    ،علیه محیط زیست درییییم یج ا

کتیرگی   نیت و     هرغم صت ف هزینته و بت   به ندا ره بی د و 

ه توفیق بنتدانی بت   یید دهم یج انسینی ف اوان، در مقیبله بی ا

علیته  م یجت ا  ب ابت  دست نییورد  سییستت جنتییی ایت ان در    

هتی    بیلشانسجیم نیز بی  ۀسنج نظ محیط زیست دریییی از 

  سییست جنتییی ایت ان در ابیتید    استگ یبین  به دستزیید  

سترییی  را انستجیم و هتم   تقنینی، قضییی، اج ایی و مشیرکری

ر موارد  بته صتورتی مریتیرض عمت      و حری د را نداردالزم 

گترار در مرتون تقنینتی بت       قتینون  ،  از یتو طت ف  دکنت  می

محیطتی   زیستاهرمیم به ام  آموز،  مینندموضوعیت مهمی 

 ۀع صت در ن یمج مت بی  در سطح جیمیه، ب خورد قیطع جزایی

 ۀتوستی فییی و بوم دریتییی و ح کتت در مستی   تکو     زیست

  کیفیت عملک د در قلمت و  لیو ،فشیرد ر کشور وی  میوییدا

تحقتتق فتت امی  تقنینتتی را متتنیکو   قضتتییی و اج ایتتی،  

قتدرت و تتوان الزم از ستو      ندا تر   ،همچنتی    سیزد نمی

ست دریتییی در ب ابت    نهیدهی  مسئول محیفظت از محیط زی

محیطتی   زیستت بته  ت ایط   عرنتی  اهتییی کته بتدون     سیزمین

را بت  محتیط زیستت     هی  بسییر  دگیتبیهی و آلو ،یید ده

ا  ب مهم  بسییراز میضالت و موانع ند کن دریییی تحمی  می

انسجیم و همگ ایی بته منظتور محیفظتت از محتیط زیستت      

در ای  ع صته بته  تمیر     گی   عنص  انسجیم  دریییی و  ک

عالوه ب  کیرآمتد  و انستجیم از    دبییسییست جنییی   رود می

محسوب د تی سییسری کیم  مند بی  به ه یزویژگی جیمییت ن

یته محتیط   لعم یجت ا   سییست جنتییی ایت ان در قبتیل    د و

 تق یبتتی انگتتیر ، وضتییت   جت م زیستت دریتییی در خصتتوص   

  یستت دهتی، قیبت  دفتیع ن    ویسخ ۀحوزدر  لیو ،مطلوبی دارد

ستیزد کته    مرون تقنینی ای  مهتم را مبت ه  متی   م اجیه به 

هی  ستنری و   در انحصیر مجیزات آنهی ابردا تی انرهی از  تق یبی 

حبو و جزا  نقد  است  سییست جنییی  ،به طور مشخص

هتی    بوم دریییی بی ویسخ زیستعلیه یم ج اای ان در ارتبیط بی 

هتی  تنبیهتی و تشتویقی     و سییستت  استمدار بیگینه  جیمیه

کننتتده محبوبیتتت یتتی  مختتدو،جدیتتد  همچتتون اقتتدامیت 

 ا  یی مییفیت میلییتی بمحیط زیست  ۀکنند آلودهمش وعیت 

ستتیز  محتتیط زیستتت را در  کننتتده از آلتتودهو هیزا تتخیص 

سییست جنتییی در ایسترگیه    ،ای دسرور کیر خود ندارد  بنیب 

ط حی نو ب ا  است و ده  هی  کیف   سنری مروقک  ویسخ

قی غی کیفت   یتی   هی  کیف   یی حقو کیرگی   سیی  ویسخ هب

 سییست نظ از ای   ب ای بنی غی حقوقی بنیین نگرا ره است،

  سییست جنییی ای ان در ارتبتیط  نداردجیمییت  جنییی ای ان

اجرمیعی در  ۀویشگی انتدابی   نظ  ازمحیط زیست دریییی بی 

هتی    آمتوز،  کمبتود ضتیک و   ق ار نتدارد   موقییت مطلوبی

محیطی در جیمیه، میضالت اقرصتید ، ستطح وتییی      زیست

ستبب  گستیخره و      لجتیم رم رفیه اجرمیعی، بیکیر ، فق ، تتو 

است که ارز، ذاتتی محتیط زیستت دریتییی در بتیور        ده

و جیمیته   استت  عموم جیمیه رسوخ نییفره و نهیدینته نشتده  

بتوم بت ا  ختود     زیستاز ای   کیم تکلیفی مبنی ب  م اقبت 

اقرصتید  و متیلی ستبب     مشتکالت  ،قیئ  نبی تد  همچنتی   

ه طور روزافزون در رویه ب بی ود که هجوم به دریی و صید  می

منتیبع   ا  نیز بتی استرفیده از   هعد ،حیل انجیم بی د و از ط فی

  و احتداث  تصیحب ستواح  راهعظیم ث وت، ه به بیشر  در 

  دتیزن میدریییی  انداز  ب  منیبع بنگامالو در 
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