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دیباچه پروفسور راب وایت برای برگردان فارسی کتاب

جرم شناسی به  مثابه یک قلمروی مطالعاتی به طور فزاینده توجه خود را معطوف 
به مسائلی چون تخریب محیط زیست، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری و 
پدیده گرم شدن کره زمین کرده است. با وجود این، »محیط زیست طبیعی« محور 

مطالعاتی مورد عالقه جرم شناسان در این حوزه است. 

بزه دیدگی  و  زیان بار  و  متنوع  رفتارهای  شامل  فراملی  زیست محیطی  جرم 
نشأت گرفته از استفاده و بهره برداری از طبیعت است. برخی از این جرایم عبارتند از:

فروش غیرقانونی حیوانات و گیاهان: ماهی گیری غیرمجاز، فروش 	•
الوار و تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی.

جرایم مرتبط با آلودگی های زیست محیطی: دفع غیرقانونی و انتقال 	•
آلودگی از طریق آب، هوا و زمین به واسطه فعالیت های صنعتی.

حمل ونقل مواد ممنوع: انتقال غیرقانونی مواد پرتوزا و پسماند های 	•
خطرناک.

به  توجه  با  یا  قانونی  مضیق  مفاهیم  اساس  بر  می تواند  زیست محیطی  جرم 
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به مطالعه ضررهای  تعریف شود. جرم شناسی سبز که  چشم اندازهای مفهوم ضرر 
زیست محیطی )در این بستر، ضرر مفهومی عام تر از جرایم تعریف شده در سیاهه 
تعقیب  نظام  قضایی،  ضابطان  )مطالعه  حوزه  این  کنش گران  دارد(،  جنایی  قوانین 
کیفری و رویه های تعیین کیفر( و  قوانین محیط زیست )سامانه های کیفری، مدنی 
و اداری که از یک سو، جهت حفظ و مدیریت محیط زیست و گونه های جانوری و 
گیاهی و از سوی دیگر، جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی حوزه های صنعتی 

تشکیل می شوند( می پردازد، به دنبال توسعه نظام جرم انگاری در این حوزه است.

جرم شناسی جهان بوم به  مثابه بخشی از جرم شناسی سبز نیز چارچوبی تحلیل مدار 
است که در ارزیابی ماهیت ضرر زیست محیطی به مسائل بوم شناسانه، فرایندهای 
رشته  این  پژوهش های  نتایج  اساس  بر  می کند.  توجه  عدالت  موازین  و  فراملی 
رساندن  آسیب  فرض  در  حتی  زیست محیطی،  فعالیت های  از  بسیاری  مطالعاتی 
اساس، عالقه  این  بر  تلقی می شوند.  قانونی  انسان ها، زیست بوم ها و حیوانات،  به 
مطالعاتی این حوزه، نه تنها بررسی دغدغه های جرم شناسی جریان غالب در خصوص 
رفتارهای غیرقانونی یا درنظر گرفتن طبیعت به مثابه یک منبع بهره برداری است، بلکه 
به مداخله های قانونی و غیرقانونی انسان ها - که منجر به ضررهای زیست محیطی 

می شود - نیز توجه می کند. 

ارائه تعاریف موسع تر از حقوق، جرم و عدالت در قلمروی جرم شناسی مستلزم 
بسط مفهوم »بزه دیده«  می باشد؛ بنابراین، در صورتی می توان این مفاهیم را گسترش 
داد که بتوان در برخی فروض، غیر انسان را نیز بزه دیده نامید. این بدان معناست 
که در شرایط مشخص می توان حیوانات، گیاهان و زیست بوم ها را بزه دیده جرایم 
انسان« جهت درک  »بزه دیده غیر  به رسمیت شناختن  زیست محیطی قلمداد نمود. 

تأثیر ضرر زیست محیطی بر انسان ها و دیگر موجودات زنده ضروری است.

و  دولتی  سازمان های  بین المللی،  نهادهای  همکاری  شاهد  اخیر  سال های  در 
غیردولتی و دولت ها جهت مقابله با جرایم زیست محیطی بوده ایم. به عنوان مثال، در 
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حال حاضر، تالش اصلی، برقراری ارتباط میان نهادهای فعال این حوزه است. این 
امر جهت مقابله با قاچاق چوب، جرایم حوزه شیالت، آلودگی ها، شکار غیرقانونی 
و تجارت پلنگ در آسیا و حفاظت از فیل ها و کرگدن ها صورت می گیرد. مقابله با 
جرایم این قلمرو، اغلب و به طور فزاینده مستلزم همکاری ها و پاسخ های جهانی 
تمامی  از  باید  زیست محیطی  نهادهای  مقابله ای،  راهبرد  این  کارایی  جهت  است. 
ظرفیت ها استفاده کنند، به فعاالن محیط زیست آموزش های علمی الزم را ارائه دهند 

و با همکاران خود در سطح جهان در ارتباط باشند.

جهانی شدن، افراد و پدیده های مختلف را در سطح جهان به یکدیگر پیوند داده 
است. به عنوان مثال، بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق زنجیره 
پیچیده کاالها که مرزها را درمی نوردد، با هم در ارتباط اند. همان طور که ساخت 
یک خانه امن ممکن است، منزل دیگری را با خطر مواجه کند، انتقال پسماندهای 
سمِی کشورهای توسعه یافته به کشورهای نابرخوردار، آن ها را در معرض خطر قرار 
این، جرم  با وجود  با تسامح است.  یا همراه  پیامد رفتاری عامدانه  می دهد. ضرر، 
زیست محیطی مشکلی جهانی است؛ به طوری که هیچ کس نمی تواند در قبال آن بی 

اعتنا باشد.

انبوه،  بارانی  جنگل های  ناهموار،  رشته کوه های  با  ایران  کشور  مثال،  عنوان  به 
بیابان ها و دریاچه نمک، زیست  گاه بسیاری از گونه های جانوری و حیوانی و میلیون ها 
انسان است. اکنون می توان این پرسش را مطرح کرد که وضعیت محیط زیست در 
ایران چگونه است؟ ساکنان بومی ایران، کشورهای همسایه و البته تمامی مردم جهان 
باید نگران وضعیت محیط زیست در ایران باشند. آلودگی، جنگل زدایی، کمبود آب یا 
خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی، گرچه در این کشور اتفاق می  افتد اما تأثیر بسیاری بر 
محیط زیست جهانی خواهدداشت. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته مهم که سالمت 
و شادابی محیط زیست در ایران و تخریب آن بر محیط زیست جهانی اثرگذار است، 
می توان چنین گفت که در این بستر همه افراد جهان در ایران زندگی می کنند و همه 
ما ایرانی هستیم. این نکته زمانی شکل واقعی تر به خود می گیرد که تأثیر گرم شدن 
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کره زمین بر تغییرات اقلیمی را به یاد آوریم. 

مشکالت جدی زیست محیطی در سطح محلی، منطقه ای و فرامرزی، عالوه بر 
آن که بر انسان ها و گونه های جانوری و گیاهی اثر می گذارد، ناعادالنه، غیرقانونی و 
نتیجه گرفت که تخریب  بنابراین، می توان چنین  انگاشته می شود.  نیز  تحمل ناپذیر 
محیط زیست در ایران بر زندگی تمامی افراد خارج از این کشور اثر می گذارد؛ همان طور 

که تغییرات زیست محیطی در هر نقطه ای از جهان بر ایرانیان اثر خواهدداشت.

کیفیت محیط زیست در مکانی که در آن زندگی، کار و تفریح می کنیم، با سالمت 
ما دارای ارتباط مستقیم است. از این رو، تمامی ما مسئول حفظ طبیعت هستیم؛ زیرا 

این طبیعت است که به ما زندگی داده است.

اتخاذ  راهبردهای  کارایی  و  گیرد  باید تالش هایی صورت  جهت حفظ طبیعت 
شده مستلزم توجه به نیازها و مسائل بنیادی زیست محیطی است. این تالش، رسالت 
ایرانیان و تمامی مردمان جهان می باشد و برای کره زمین و جزء جزء بخش های آن 

ضروری است. از این رو، خوب است این امر را از یکدیگر فراگیریم.

در پایان مراتب خرسندی خود را از ترجمه کتاب »جرایم زیست محیطی فراملی: 
به سوی جرم شناسی جهان بوم« توسط دوست عزیزم، »حمیدرضا دانش ناری« اعالم 
می دارم. ترجمه آثار علمی موجب انتقال دانش میان پژوهش گران ایرانی و اساتید 
تبادل  جهت  شک،  بدون  می شود.  استرالیا  جمله  از  کشورها  دیگر  اندیشمندان  و 
علمی  رابطه  ایجاد  موجب  و  دارد  مهم  و  اساسی  نقشی  مترجم  علمی،  اطالعات 
میان مؤلف یک اثر با پژوهش گران دیگر می شود. به همین دلیل، از »حمیدرضا« که 

مشتاقانه و با جدیت بسیار این کار را به انجام رساند، تشکر می کنم.

                            راب وایت

                        دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تاسمانیا، استرالیا
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دیباچه مترجم برای چاپ نخست: درباره جرم شناسی جهان بوم

1-امروزه گرم شدن کره زمین، ریزش باران های اسیدی1 و آلودگی های آب و هوا 
به بخشی از زندگی بشری تبدیل شده  است. این امر، موجب رشد آمار سقط جنین، 
از گونه های سرطان ها  انواع حساسیت ها، سر درد و بسیاری  تولد نوزادان معلول، 
گشته  است. توجه به این پیامدها، موجب شده تا جرم شناسان انتقادی2 از یک سو، در 
خصوص چگونگی ارتکاب این جرایم، میزان آلودگی، پیش گیری و نظام ضمانت 
اجراهای کیفری به تحقیق پردازند و از سوی دیگر، گرایش جدیدی در قلمرو این 
رشته مطالعاتی به نام جرم شناسی سبز3 طرح ریزی کنند. این قلمروی مطالعاتی با 

1-Acid rains
2- جرم شناسی انتقادی به مثابه جدیدترین رویکرد در جرم شناسی عصر حاضر به اقتصاد سیاسی جرم و عدالت کیفری 

آقای  انتقادی در کشور، استاد عالم، اخالق مدار و ارجمندم، جناب  نظر دارد. آغازگر مباحث مربوط به جرم شناسی 
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی بوده اند. ایشان با طرح اندیشه های انتقادی در کالس های درس جرم شناسی و به 
ویژه در چاپ سوم)1393( کتاب دانشنامه جرم شناسی، به حق، پیشگام این قلمروی مطالعاتی در کشور و راهنمای 
پژوهش گران این عرصه به شمار می روند. برای مطالعه بیش تر در این زمینه ببینید: علی حسین نجفی ابرندآبادی و 
حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، 1393؛ علی صفاری، »درامدی بر 
جرم شناسی انتقادی و انواع آن«، در علوم جنایی، مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سمت، 
و  اصلی  رایجیان  مهرداد  تحقیق  و  ترجمه  معاصر،  انتقادی  جرم شناسی  دکسردی،  والتر  1389؛  اول،  چاپ  تهران، 

حمیدرضا دانش ناری، دادگستر،  تهران، چاپ اول،1392.

3- جهت آشنایی هرچه بیش تر با این بحث، ببینید: حمیدرضا گرجی فرد، »جرم شناسی سبز و جرایم زیست محیطی«، 

ناری،  دانش  بهمن 1392؛ حمیدرضا  بهشتی،  دانشگاه شهید  محیط زیست،  ارشد حقوق  کارشناسی  دوره  پایان نامه 
»رویکردی انتقادی به جرایم زیست محیطی فرامرزی«، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، شماره15، دوره چهارم،  

پاییز 1392.
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قدمتی نزدیک به بیست و چهار سال، با تکیه بر ضررهای زیست محیطی، به دنبال 
این  دیگر،  عبارت  به  است.  زیست محیطی  ضابطه های  و  قوانین  آسیب ها،  ارتقای 
رشته مطالعاتی با توجه به ماهیت روابط انسان و طبیعت، تفکری انتقادی نسبت به 
جهان طبیعی و اجتماعی دارد. از نقطه نظر مفهومی، می توان گفت که جرم شناسی 
نقطه نظر رویکردهای  از  بررسی آسیب ها و جرایم زیست محیطی  به معنای  سبز 
جرم شناسانه است. رسالت جرم شناسی سبز که از آن به جرم شناسی زیست محیطی1 

نیز یاد می شود، پژوهش در حوزه جرایم زیست محیطی فرامرزی است.

2-جرایم زیست محیطی یا بزه های سبز 2 ناظر بر فعل یا ترک فعل هایی است 
مفهوم ضرر در کشورهای مختلف،  مورد  در  البته  زند.  آسیب  به محیط زیست  که 
اختالف نظر وجود دارد، اما بر اساس یک قاعده مشهور، در صورت وجود شرایط 

زیر، جرایم زیست محیطی فرامرزی تحقق می یابند:

انجام رفتارهای مجرمانه در مرزهای داخلی کشورها.	•

نفوذ آلودگی در سطح جهانی و بین المللی.	•

زندگی 	• مخرب  رفتارهای  و  زمین  و  هوا  آب،  آلودگی های  انواع 
حیوانات.

3- البته، جرم شناسان سبز با بسط مفهوم ضرر، جرایم این حوزه را شامل موارد 
زیر نیز می دانند:

• هر گونه ضرر به بشر، محیط زیست و زندگی حیوانات ولو آن که 	
در قوانین، جرم انگاری نشده باشد.

• ضررهای زیست محیطی که توسط دولت ها و شرکت های فراملی، 	

1- Environmental criminology
2-Environmental or green crimes
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به وجود می آیند.

تمرکز  سبز  از جرم شناسی  مجموعه ای  زیر  عنوان  به  4-جرم شناسی جهان بوم 
خود را بر تحلیل عدالت زیست محیطی، ضرر، جرم زیست محیطی فراملی و موازین 
این  مرتبط  رشته های  از  را  جهان بوم  جرم شناسی  آن چه  است.  داده  قرار  عدالت 
به  توجه  و  تعریف ضرر  در  زیست محیطی  بررسی مالحظات  حوزه جدا می کند، 
این  است.  زیست محیطی  و چالش های  وقایع  در خصوص  چشم اندازهای جهانی 
بشر  سعادت  علیه  تهدیدهای  مهم،  برخی ضررهای  بر  تکیه  با  مطالعاتی  قلمروی 
از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و آلودگی را شرح می دهد. با وجود 
این، مهم ترین مباحث مطرح شده در جرم شناسی جهان بوم عبارتند از: تحلیل نظام 
جرم انگاری جرایم زیست محیطی فراملی، شناسایی بزهکاران، تحلیل جرم شناسانه 

ارتکاب جرم توسط آ ن ها و بزه دیدگان این قلمرو.

مناسبات  نظریه مند سازی  رسالت های خطیر جرم شناسان جهان بوم،  از  5-یکی 
قدرت در فرایند جرم انگاری است. به باور متخصصان این حوزه، از یک سو، قانون 
در  عمومی  سیاست گذاری  دیگر،  از سوی  و  است  بدی ها  و  خوبی ها  تعیین کننده  
وضع قوانین، تحت تأثیر فشارهای طبقه  فرا دست قرار دارد. بنابراین، ماهیت فرایند 
جرم انگاری تبلور منافع گروه های قدرت در وضع قوانین جنایی و تداوم هژمونی طبقه  
فرادست است. بر این اساس است که دانشمندان جهان بوم در فرایند جرم انگاری به 
مباح بودن رفتارهای زیان بار برخی گروه ها از جمله رفتارهای شرکت های بازرگانی 
و کارگزاران دولتی اشاره می کنند.  همان طور که می دانیم، در تمامی نظام های حقوقی 
جرم توسط دولت تعریف می شود. بر این اساس، می توان جرم را مفهومی سیاسی 
دانست. دولت ها با توجه به مبانی مشخصی چون پدرساالری1، اخالق باوری قانونی2 
و اصل ضرر3، برخی رفتارها را جرم می انگارند. شواهد موجود نشان می دهد که 

1 -Paternalism
2 -Legal morality
3 -Harm principle
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دولت ها در تعریف جرم به رویکردهای ابزارگرایانه1 متوسل می شوند. بدین گونه که 
در نظام جرم انگاری2 با مصلحت اندیشی3 و در نظر گرفتن مسائل سیاسی و فرهنگی، 
گروه های  اساس  این  بر  می کنند.  نقض  قانون گذاری  فرایند  در  را  عدالت  موازین 
منتخب، با استفاده از سازوکارهای قدرت سیاسی و کنترل از باال به پایین4، در پی 
جرم انگاری  را  خود  ناشایست  رفتارهای  و  آیند  برمی  فکری خویش  مبانی  حفظ 
نمی کنند. بر اساس مطالعات انجام شده، عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط 
نتیجه را  این  بنابراین، می توان  ارتکاب می یابند.  دولت ها و شرکت های قدرتمند5، 
گرفت که از یک سو، عمده جرایم زیست محیطی فرامرزی توسط دولت ها ارتکاب 
می یابند و از سوی دیگر، آن ها خود مسئول نظام جرم انگاری اند. طبیعی است که 
در این حالت، دولت رفتارهای ناشایست خود را جرم تلقی نکند؛ زیرا جرم انگاری 
انتقادات بسیاری را متوجه آن می کند، رفته رفته  بر آن که  رفتارهای دولت، عالوه 
ابزاری در  این بستر، نظام جرم انگاری  نیز سست می کند. در  پایه های حکومت را 
دست دولت است که به جای تحقق عدالت، به تداوم نظام سیاسی کمک می کند. 
از جرایم زیست محیطی  بسیاری  مرتکب  نیز  قدرتمند  دیگر، شرکت های  از سوی 
فرامرزی می شوند، اما عمده ضمانت اجراها در قبال قانون شکنی شرکت ها در حوزه 
اساس  بر  نیز  امر  این  است.  مدنی6  ضمانت اجراهای  زیست محیطی،  آلودگی های 
البی  اساس،  این  بر  می شود.  توجیه  جرم انگاری  نظام  در  ابزارگرایانه  رویکردهای 
متنفذ  گروه های  مخرب  رفتارهای  تا  می شود  موجب  ثروت   – قدرت  گروه های 
و  قدرت  تأثیر گروه های  بازتاب  به خوبی  امر،  این  نشوند.  اجتماعی، جرم انگاری 

مصداق مناسبات آن در فرایند جرم انگاری است. 

6-یافته های پژوهش های صورت گرفته در جرم شناسی جهان بوم نشان می دهد که 
1 -Instrumental approaches
2 -Criminalization system
3 -Pragmatism
 4-Top-Down control
5 -Powerful corporates
6 -Civil sanctions
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عمده جرایم زیست محیطی فراملی توسط دولت ها و شرکت های قدرتمند ارتکاب 
می یابند. اما دلیل این امر چیست؟ جرم شناسی جهان بوم در تحلیل چرایی ارتکاب 
بر  دارد.  نظر  سازمانی  فرهنگ  شاخص  به  شرکت ها  توسط  زیست محیطی  جرایم 
اساس شواهد موجود، برخی حوزه های صنعتی )و برخی از شرکت ها در صنعت های 
مختلف( با در اختیار داشتن مشکالت هنجاری و فرهنگی، تمایل به نقض قوانین 
از  صرف نظر  صنعتی،  حوزه های  این  در  جرایم  این رو  از  و  دارند  زیست محیطی 
جرم  ارتکاب  عّلت  بنابراین،  می یابد.  افزایش  شرکتی  کنش گران  فردی  رفتارهای 
زیست محیطی در شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر 
به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها 
می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای مخرب 
و  مشوق ها  و  می دهند  کنش گران خود  به  مشخص  شرایط  تحت  را  محیط زیست 
ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. به بیان 
دیگر، ارتکاب جرایم این حوزه به عّلت انگیزه متفاوت در کنش گران شرکتی نیست، 
پژوهش های صورت  نتایج  است.  جرم  انجام  دلیل  شرکتی  جرم زای  فرهنگ  بلکه 
گرفته در این زمینه نشان می دهد که شرکت ها نه تنها از قوانین تبعیت نمی کنند، بلکه 
از نقض آن ها نیز حمایت می نمایند. بنابراین، ساختارهای داخلی و فرهنگ سازمانی 
بروز رفتارهای مجرمانه  بر شرکت ها، شاخصه جرم زایی و نقش کلیدی در  حاکم 
زیست محیطی دارد. عّلت ارتکاب جرم توسط دولت ها را نیز می توان در شاخص 

رقابت تجاری اقتصاد سرمایه داری جهانی جست وجو کرد. 

7-توجه جرم شناسی جهان بوم به مباحث بزه دیده شناسانه، قلمروی بزه دیده را در 
نظام عدالت کیفری افزایش داده است. بزه دیده شناسی جریان غالب تنها بزه دیدگی 
انسان را می پذیرفت، اما در اثر تالش های جرم شناسی جهان بوم، امروزه بزه دیدگی 
گونه های جانوری و گیاهی نیز به رسمیت شناخته شده است. این امر عالوه بر آن که 
با مفهوم عدالت زیست محیطی سازگار است، در قلمروی مطالعاتی بزه دیده شناسی، 
به  را  )جهان بوم(«   زیست محیطی  »بزه دیده شناسی  عنوان  تحت  نوین  رشته ای 
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وجود آورده است. به باور بزه دیده شناسان جهان بوم، الگوی انتخاب بزه دیده جرم 
زیست محیطی محصول فرایندهای سیاسی و اجتماعی است. از منظر اندیش مندان 
این حوزه، از یک سو، شرکت های ثروتمند، جرایم زیست محیطی خود را در مناطق 
کم و نابرخوردار مرتکب می شوند. بر اساس مطالعات انجام شده در ایاالت متحده، 
شرکت ها این رفتارها را در مناطق سیاه پوستان انجام می دهند؛ زیرا آن ها نسبت به 
این موضوع آگاهی دارند که پاسخ های کیفری در پرتو رنگ بزه دیده برخوردهایی 
متفاوت را در پی خواهدداشت. لذا می توان الگوهای افتراقی بزه دیدگی را در این 
می کند  ثابت  را  گفته  این  شده  انجام  مطالعات  این،  وجود  با  کرد.  مشاهده  بستر 
که قشر نابرخوردار )عمومًا ساکنان بومی( و سیاه پوستان دارای کم ترین آمار جرم 
زیست محیطی هستند و در عوض بیش ترین آسیب پذیری و بزه دید گی را به خود 
اختصاص داده اند. ضعف قشر محروم در پیگیری های قضایی و عدم توازن قدرت 
فراهم  را  کیفری  از عدالت  بزهکاران  راه گریز  افراد و شرکت ها، عمومًا  این  میان 
می کند. از سوی دیگر، یافته های پژوهش ها نشان می دهد که هزینه بزه دیدگی ناشی 
از جرایم زیست محیطی به مراتب بیش تر از جرایم خیابانی است، اما حساسیت های 
عمومی در قبال آن بسیار ناچیز است. دلیل این امر را می توان در نسبت دادن فجایع 
زیست محیطی به امور ماورایی و طبیعی، فشارهای نظام سرمایه داری و فقدان آگاهی 
جهان بوم  بزه دیده شناسان  مباحث،  این  تمامی  وجود  با  کرد.  جست وجو  عمومی 
نیستند.  زیست محیطی  بزه دیدگی های  مختلف  انواع  شناسایی  به  قادر  که  معترفند 
شاید بتوان با به عاریت گرفتن ایده جرم شناسی محکومان زندانی، انواع ضررهای 
موجود در این قلمرو را در پرتو تأسیس گرایشی مستقل تحت عنوان »جرم شناسی 

بزه دیدگان زیست محیطی«  شناسایی کرد.

پسگفتار

کتاب حاضر »جرایم زیست محیطی فراملی: به سوی جرم شناسی جهان بوم«یکی 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  استاد  وایت،  راب  پروفسور  برجسته  آثار  از 
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در  مقاله  و صد  کتاب  جلد  سی  از  بیش  ایشان صاحب  است.  استرالیا  تاسمانیای 
نشریه های معتبر علمی در سطح جهان هستند. برخی از آثار پروفسور راب وایت 
که در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسیده اند، عبارتند از: »جرم، بزهکاری و عدالت 
کیفری«، »جرم زیست محیطی و تضاد اجتماعی«، »جرم زیست محیطی و بزه دیدگان 
زیست محیطی«،  ضررهای  بر  درامدی  سبز:  »جرم شناسی  سبز«،  »جرم شناسی  آن«، 
جهانی:  زیست محیطی  »ضرر  جرم شناسانه«،  مباحث  دریچه  از  اقلیمی  »تغییرات 
رویکردی جرم شناسانه«، »تعقیب کیفری دفع غیرقانونی پسماند« و ... . گرچه آقای 
لینچ آغازگر مباحث مربوط به جرم شناسی سبز در سطح جهان بوده اند، اما امروزه 
به حق می توان لقب »پدر جرم شناسی سبز« را به پروفسور وایت اعطا کرد. تمرکز 
رویکردهای  تنها  نه  زیست محیطی  عدالت  و  سبز  جرم شناسی  بر  ایشان  مطالعاتی 
نوینی را برای جرم شناسی به ارمغان آورده، بلکه دریچه های نوین پژوهش را برای 

اندیش مندان این حوزه در سطح جهان گشوده است.

پاسدار  دوم  سرتیپ  صادقانه  حمایت های  از  می دانم  الزم  خود  بر  پایان  در 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  بین الملل  پلیس  محترم  رئیس  رضوانی  مسعود 
سرهنگ صمد  جناب  ویژه  به  نهاد،  این  پژوهشی  شورای  محترم  اعضای  و  ایران 
عباسی و جناب سروان قادر زارع مهدوی تقدیر و تشکر نمایم. جا دارد از دوست 
عزیزم، پژوهش گر جوان عرصه مطالعات انتقادی و جرم شناسی سبز و پیشگام این 
قلمروی مطالعاتی در کشور، جناب آقای حمیدرضا گرجی فرد، دانش آموخته مقطع 
نیکی  به  نیز  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  محیط زیست  حقوق  رشته  ارشد  کارشناسی 
را  کتاب حاضر  برگردان  در بخش های مختلف  ایشان  کنم. همکاری خالصانه  یاد 
بهترین ها  انتقادی  مطالعات  ایشان در حوزه  برای  و  نخواهم کرد  فراموش  هیچ گاه 
را آرزو می کنم. در نهایت، وظیفه خود می دانم از پروفسور راب وایت تشکر کنم. 
آن،  انتهای  تا  کتاب  این  ترجمه  آغاز  از  انسانی  اخالق  و  علمی  تقوای  با  ایشان 
همواره مشوق و راهنمای من بودند. پاسخ به رایانامه ها در مدت زمانی بسیار کوتاه، 
مشورت با یک دانشجوی غریبه در مورد قسمت های مختلف کتاب پیش رو، تواضع 
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و فروتنی مثال زدنی، استقبال از بسط دانش و تالش خالصانه جهت پیشرفت دانشجو 
از خصوصیات قابل ستایش پروفسور وایت است. اکنون به جرأت می توانم اعتراف 
کنم که آشنایی با پروفسور وایت و تشویق ها، راهنمایی ها و اخالق ایشان، نه تنها 
انگیزه اصلی انجام این کار شد، بلکه دوره ای نوین و البته پرامید را در زندگی علمی 

حقیر رقم زد. 

                                                حمیدرضا دانش ناری

                                              مشهد،2 فروردین ماه 1394 خورشیدی


