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  خودم اساتيد و بزرگواران خدمت فراوان درود و سالم با

 در موقعيتي پيشگيري ارزيابي تا ها فرصت از خصوص در بنده ترجمه بحث مورد موضوع
 پيشاپيش و است ايراد داراي مطمىنا بنده ويراستاري عدم علت به كه محيطي زيست جرايم

  طلبم مي پوزش بزرگواران تمام از

  

  .اِرپ وان جوديث و هويسمن ويم: نويسنده

 هايتئوري براي جايگزين يك عنوان به) SCPT( موقعيتي جرايم از پيشگيري تئوري اخيراً
 به مورد بررسي يك نتايج از مقاله اين. است شده پيشنهاد سفيدها يقه جرايم مجرم بر مبتني
 به SCPT سودمند سازيمعلوم براي هلند در محيطي زيست جرم جنايي تحقيق 23 مورد
 استفاده پيشگيري هاياستراتژي توسعه و محيطي زيست جرم علمي تحقيق مدل يك عنوان

 فعل ترك جرايم محيطي، زيست جرايم اغلب كه دهدمي نشان تحليل و تجزيه اين. كندمي
 كه حالي در عالوه، به. است شده طراحي غارتگرانه جرايم براي SCPT كه حالي در هستند،
 كمك محيطي زيست جرايم ارتكاب هايفرصت آناليز به SCPT كه شودمي گيرينتيجه

 اغلب چون است دشوار SCPT براساس پيشگيري نوآورانه هاياستراتژي ترسيم كند،مي
  .شدند گرفته كار به محيطي زيست قوانين كنوني هايدرمدل تاكنون پيشنهادات

 به 1970 دهه از مجرم بر مبتني راهكارهاي مقابل در جرم بزهكاري بر مبتني هايديدگاه
 محور). 2001 كارلند ،2008 كالرك و كورنيش( است يافته دست روزافزوني اهميت
 و جرم الگوي تئوري روزمره، كار تئوري نظير گيرند،مي فاصله فرصت منظر از كه هاييتئوري
 است فرآيندي بررسي و موقعيت يك خاص ويژگي ،)SCPT( موقعيتي جرم از پيشگيري تئوري

 - اقتصادي سياسي، ترگسترده موقعيت يا ايريشه علل مجرم، نه افتد،مي اتفاق آن در جرم كه
 بين تفاوت) 2009: 176( همكارانش و بنزون). 2008 مازرول و ورتلي( جرم قانوني و اجتماعي

 نظر به كار انجام نحوه به توجه" كه كنندمي ذكر خالصه بطور نظر اين ارائه با را نگرش دو
  ".باشد آن علت به توجه از مفيدتر كه آيدمي



  

 عين در و ساده رهاي پيشگيري معيارها طراحي براي آن بالقوه توانايي در نگرش اين جاذبه
 پيشگيري هاياستراتژي طراحي به هافرصت برمبتني هايتحليل و تجزيه. است مؤثر حال،
 دستي قيمت هايبرچسب ها،خيابان پيشرفته چراغاني نظير خياباني جرايم براي متعددي ساده

 و هامغازه از دزدي مسلحانه، سرقت از پيشگيري براي هااتومبيل در فرمان قفل گرفتن ناديده و
 عليه بكارگيري در موفقيت از پس). 1997 كالرك( است شده منتهي اتومبيل سرقت
  .است توسعه درحال فرصت ديدگاه محدوده جرم، رايج هايشكل

  

 موادمخدر قاچاق يافته سازمان جرايم مورد در SCPT اخير، نگاشته مطالب در مثال، عنوان به
 همكارانش و كليمنز ،2011 المپ وان ،2010 همكارانش و بالوگ( رفت كار به انسان قاچاق و

 بعضي از يافته سازمان جرايم مورد در موقعيتي راهكار كه دادند نشان تحقيقات اين). 2010
. شود اصالح بايد SCPT مفهومي چارچوب ديگر، هايلحاظ بعضي از و است مفيد لحاظ،

 باشد داشته دسترسي بيشتري امكانات به كه آيندمي نظر به يافته سازمان جرايم در مجرمين
 وابسته كمتر فضا، و زمان لحاظ از خاص فرصتي ساختار يك به شودمي باعث كه ايشيوه به

 و هستند توافقي ماهيت داراي اغلب جرايم اين چون است نامشخص هدف، عالوه، به. باشند
 يك در را پيشگيرانه اثرات آيدمي نظر به كه هاييمكانيزم عالوه، به. است همكاري كار، اساس

 همه در كه آيدنمي نظر به ديگران حضور بازدارنده اثرات ويژه، به كنند، ايجاد موقعيت
  .باشد داشته كارايي هاموقعيت

 بررسي مورد در كه يكساني هايتئوري كه اندگفته اخيراً) 2009: 189( همكارانش و بنزون
. گرفت كار به سفيدها يقه جرايم مورد در توانمي را شوندمي گرفته كار به خياباني جرايم
SCPT و بنزون( شد گرفته كار به سرقت آشكارسازي و دارويي كالهبرداري مورد در تاكنون 
 جرايم بررسي براي كه آيدمي نظر به روزمره فعاليت راهكار يك). 2008 لِوي ،2007 مدنسن

 از مستقيم بطور بنابراين، و گيردمي صورت كار محل در چون باشد مناسب بسيار سفيدها يقه
 و تجزيه كه گويندمي نويسندگان اين ويژه، به. گيردمي نشأت روزمره زندگي عادي روال



 براي را مفيدي آغازين نقاط توانندمي SCPT طريق از سفيدها يقه جرم فرصت ساختار تحليل
 برمبتني راهكار يك از فرصت دورنماي كه گويندمي آنها واقع، در. كنند ايجاد پيشگيري
 تغيير طريق از جرم از پيشگيري كه گويندمي آنها. است پربارتر مجرمين، انگيزه يا مشخصات

 سفيدان يقه جرايم كنترل مسئله مورد در تفكر براي تراصولي راه يك نمايانگر فرصت، ساختار
 راهكارهاي پايه بر آشكار بطور كه لحاظ اين از است، هم مخالف مكاتب هايروش با مقايسه در

 باعث SCPT كه گويندمي آنها عالوه، به). 2007: 623 مدسن و بنسون( شودمي ريزيپي ديگر
: 190 همكارانش و بنسون( شودمي كنترل و پيشگيري مؤثرتر و جديدتر هايروش آمدن پديد

 پيشگيري راهكار از استفاده به را سفيدها يقه جرايم انديشمندان آنها بنابراين،). 2009
 محيطي زيست جرايم زمينه در SCPT فوايد بررسي به مقاله اين. كنندمي ترغيب موقعيتي

  .پردازدمي

 محيط و طبيعت عليه جرايم مورد در SCPT ،)2007 وايت( "سبز شناسي جرم" رواج از پس
 در. شد گرفته بكار توسعه حال در كشورهاي در وحش حيات عليه جرايم ويژه، به زيست،

 عاج الملليبين تجارت ممنوعيت اثر بررسي به) 2009( كالرك و لميوكس ،SCPT چارچوب
 به عاج الملليبين تجارت ممنوعيت كه حالي در بردند پي آنها. پردازندمي آفريقايي هايفيل

 و است بوده موفق بازارها توقف در بازارها توقف براي موقعيتي پيشگيري عمل ابتكار يك عنوان
 بازارهاي وجود است، داده كاهش آفريقايي كشورهاي بعضي در را غيرقانوني شكار بنابراين،

. است كرده فراهم غيرقانوني شكار براي را هاييفرصت و دارد ادامه ديگر كشورهاي غيرقانوني
 دريافتند) 2011( كالرك و پايرِز بوليوي، در طوطي غيرقانوني شكار مورد در تحقيق يك در
 شكار اغلب است، يافته سازمان جرم يك غيرقانوني، شكار كه رايج تصور اين برخالف كه

. است دارند، دسترسي هاطوطي هايآشيانه به كه محلي كشاورزان كار طوطي، غيرقانوني
 محلي، بازارهاي هايطوطي اغلب كه گرفت صورت حقيقت اين براساس آنها گيرينتيجه
 يافت تركم كمياب، هايگونه و هستند محلي الوصولسهل و فراوان هايگونه به متعلق

  .شوندمي



 استراتژي يك عنوان به بازار توقف به غيرقانوني شكار به مربوط هايفرصت تحليل و تجزيه اين
 اشاره بيشتر اجرايي ضمانت و جرايم افزايش نظير مرسوم راهكارهاي جاي به مؤثر پيشگيري

 نظر به كالن سطح در كلي هاياستراتژي گونه اين بكارگيري كه است حالي در اين. كندمي
. باشد ترپيچيده خياباني، جرايم جزئي سطح در اهداف داراي پيشگيري بكارگيري از كه آيدمي
 آفريقا داخلي بازارهاي همه در ترمنسجم فعاليت به آفريقا عاج بازارهاي توقف مثال، عنوان به

 و فساد با كه است كشورهايي در عظيم چالش يك اين. دارد نياز جابجايي از جلوگيري براي
 غيرقانوني صيد از پيشگيري مورد در كالرك و پايرز پيشنهاد. هستند روبر داخلي جنگ

 دور ايمحفظه هايآشيانه نصب و باز مناطق CCTV طبيعي، موانع و تورها از استفاده طوطي،
 بعضي كشتار برعليه واقع در CCTV هايدوربين اگرچه. است غيرقانوني شكارچيان دسترس از

 بين از هم را آنها غيرقانوني شكارچيان امّا روند،مي كار به اندونزي در بربرها نظير هاگونه
 در فقط وحش حيات غيرقانوني شكار فرصت دهنده كاهش راهكارهاي بنابراين،. برندمي

 به حفاظت مستحق منبع يك را خود وحش حيات محلي جوامع كه بود خواهند موفق صورتي
 حفاظت امر در محلي جوامع دادن مشاركت به غيرقانوني شكار كاهش نتيجه، در. آورند حساب

 و قانونمند تجارت يا اكوتوريسم نظير جايگزين زندگي ابزارهاي طريق از درآمدهايي ايجاد و
 ،2009 كالرك و لميوكس( دارد نياز بانمحيط عنوان به غيرقانوني شكارچيان بكارگيري

 به سبز جرايم با مؤثر مبارزه ديگر، عبارت به). 2011 اسميت ول ،2011 كالرك و پايرس
 به مربوط پاسخ به كامالً  كه دارد نياز محلي جوامع هاينگرش و آگاهي و دانش عقايد، تغيير
  .دارد نياز چگونگي و علّت

 اندازه به سبز جرايم با مبارزه براي SCPT آيا كه شودمي سؤال اين طرح باعث مسئله اين
 جرايم فرهنگي و اقتصادي سياسي، ايريشه عوامل به توجه با خياباني جرايم براي آن فايده
 كشورهاي در سبز جرايم كه داشت نظر در را نكته اين بايد حال، هر به. نه يا است مفيد سبز،
 محلي جوامع در چون هستند جرايم هايبنديگروه و ترينپيچيده زمره در توسعه حال در

 جوامع آن در زيربنايي و اقتصادي سياسي، بافت و دارد درآمد جايگزين ناچيز منابع در ريشه
 نوعي مورد در فرصت نگرش از مقاله اين بنابراين،. شودمي شديد اجرايي مشكالت بروز باعث
 زيست جرايم: دارد سفيدها يقه جرايم به بيشتري شباهت كه كندمي استفاده سبز جرم



 پيشرفته فني امكانات با قانونمند العادهفوق سازماني بافت يك در جرايم اين. هلند در محيطي
 مطالعات براساس مقاله اين. افتندمي اتفاق محيطي زيست آگاهي باالي سطوح و مبارزه
 طريق از هاداده. است شده تنظيم هلند در محيطي زيست جرايم جنايي تحقيق 23 موردي
 هلند محيطي زيست تحقيق و نظارت سرويس در جنايي تحقيق هايپرونده تحليل و تجزيه

)D E I I S (جامعي اطالعات. شد گردآوري هاپرونده اين هايگارآگاه با هاييمصاحبه همراه به 
 را چنداني اطالعات هاپرونده اين امّا آمد، دست به هاپرونده اين از مجرمين كار شيوه مورد در
 مطالب آنها بنابراين،. دهندنمي ارائه مجرمين انگيزه و فردي پيشينه رواني، گرايش مورد در

 هافرصت بر مبتني تحليل و تجزيه يك آيا كه دهندمي ارائه نكته اين ارزيابي براي را مفيدي
 سؤاالت بنابراين،. نه يا پردازدمي پيشگيري براي مفيدي روشنگري به انگيزه بجاي موقعيتي

 چارچوب شد، ارائه SCPT در كه ايگونه به فرصت ساختار مفهوم آيا) 1: از عبارتند مقاله اين
 به آن آيا) 2 نه؟ يا دهدمي ارائه محيطي زيست جرايم تحليل و تجزيه براي را مفيدي

 يا پردازدمي هستند، استفاده قابل كه پيشگيري هاياستراتژي از آندسته مورد در روشنگري
  نه؟

  :سفيدها يقه جرايم به مربوط فرصت دورنماي يك

SCPT هايفرصت به دادن شكل نحوه به جرم الگوي تئوري و روزمره هايفعاليت تئوري نيز و 
 طريق از تبهكارانه هايفرصت رفتن بين از نحوه نتيجه، در و هامحيط طريق از جرم ارتكاب
 ريشه عاقل بازيگر راهكار در فرصت برمبتني هايتئوري مجموعه. كنندمي رسيدگي هامحيط
 فرآيند يك حاصل را جرم و دارند مجرمين به مثبت نگاه آنها كه لحاظ اين از دارند

 موقعيت يك در مجرمانه رفتار فوايد و هاهزينه آن طريق از مجرم كه دانندمي گيريتصميم
 پنج SCPT ها،موقعيت اين تحليل و تجزيه چارچوب يك عنوان به. كندمي بررسي را خاص

  :شماردبرمي را فرصت مشخصه

  

  .جرم ارتكاب براي الزم تالش) 1



  

  .است متصور جرم، شدن آشكار مورد در كه خطراتي) 2

  

  .آيدمي دست به جرم از كه سودي) 3

  

  .شودمي مجرمانه رفتار ترغيب باعث كه موقعيتي شرايط) 4

  

  .جرايم هايسازي خنثي و هابهانه) 5

  

 آيا كه است مطرح مسئله اين شد، طراحي مرسوم جرايم گرفتن نظر در با چارچوب اين چون
 SCPT عاقالنه انتخاب اساس كه گفت توانمي. نه يا دارد كارايي سفيدها يقه جرايم مورد در

 آغاز فرضيه اين از SCPT. كندمي بيشتر حتي خياباني جرايم از كالهبرداري براي را آن كاربرد
 از مجرمانه هايفرصت جاذبه براساس جرم در مشاركت مورد در احتمالي مجرمين كه شودمي

 هدف سفيدها يقه جرم است ممكن اگرچه. گيرندمي تصميم جرم منافع و هاهزينه لحاظ
 مورد در بيشتري حساسيت مجرمين زياد، احتمال به امّا ،)2008 لوي( شود انجام ايمجرمانه
  .دهندمي نشان خياباني مجرمين با مقايسه در محيط تغييرات

  

 و "فرصت" مفاهيم برود، كار به سفيدها يقه جرايم مورد در SCPT تحليلي ابزار جعبه وقتي
. است خاصي شخص يا چيز هدف، ،)خياباني( رايج جرايم در. بروند كار به بايد "هدف"

 كه باشد افرادي براي عمده تالش يك است ممكن آن، به دسترسي و هدف يك كردن مشخص
 آنها شغل كه است اين سازماني، مجرمين عمده مزيت يك. شوندمي مرتكب را مرسوم جرايم



 شغل خاطر به كالهبرداري موقعيت در آنها. سازدمي ممكن را هدف يا قرباني به ويژه دسترسي
 قبل از آنها استتار ابزار: ندارد وجود آنها اخراج احتمال بنابراين، و هستند خود قانونمندانه

 كه كارهايي كالهبرداري، براي الزم تالش تحليل و تجزيه بنابراين،). 2008 لوي( دارد وجود
 و هاواسطه موجود، امكانات و كالهبرداري انجام مكان شود، انجام كالهبرداري براي بايد

 و تامپسون ،2008 لوي( كندمي مشخص را دارند نياز آنها به كالهبرداران كه هاييشبكه
  ).2011 چينري

  

 قرباني هدف، سفيدها، يقه جرم موارد از بسياري در كه است اين عادي، جرايم با ديگر تفاوت
 فرآيند يك از فرصت: شودمي مربوط قانونمند تجاري فعاليت به فرصت بلكه نيست، خاصي
 بين رابطه امكان كه باشد هاييشبكه است ممكن اهداف افراد، يا لوازم از فراتر. آيدبرمي

  ).2009: 179 همكارانش و بنسون( كندمي فراهم را قربانيان و مجرمين

  

 مناسب براي بايد و است نظر مورد كمتر جرم، فيزيكي مكان مفهوم كه است اين سوم، مسئله
 شود طراحي مجدداً كند،مي برقرار را هدف و مجرم ارتباط كه ايمبادله شبكه براي بودن

  ).2007: 615 مدسن و بنسون(

  

 دقيق محيط در و بگيرد صورت خاص جرم يك فرصت ساختار مورد در بايد پيشگيري اقدامات
 خاصي موقعيتي هايپيشگيري طراحي شكل به جرم پيشگيري بنابراين،. شود مشخص جرم
 بهانه، رفع آن هايدشواري و خطرها افزايش جرم، ارزش كاهش آنها انجام از هدف كه درآيد

 دسته آن ارائه با SCPT راهكارهاي بنابراين،). 2008 كالرك و كارنيش( است وسوسه و محرك
 و بنسون( كند،مي ترخطرناك و دشوارتر را جرم ارتكاب كه پيشگيري هاياستراتژي از

 آنها براي را هاييانگيزه و بدهد آموزش مجرمين به كه اين جاي به ،)2009: 235 سيمپسون



 مجرمين درمان نه است، جرم از پيشگيري هدف، ديگر، عبارت به. شودمي نمايان كند، ايجاد
  ).2008 مازرول و وورتلي(

  

 مورد در تحقيق مورد 23 مورد به مورد تحليل و تجزيه رفت، كار به تحقيق اين در كه روشي
 در تحقيق در عمده روش كه آيدمي نظر به موردي مطالعه تحقيق. است محيطي زيست جرايم
 زمينه در تحقيق از چشمگيري بخش بنابراين، و روش اين. باشد سفيدها يقه جرايم زمينه
 تئوري موردي، مطالعات در كه است گرفته قرار انتقاد مورد اساس اين بر سفيدها يقه جرايم

 و محدود هاينمونه از وسيع استفاده بنابراين، و ندارد وجود آزمايش و بررسي براي مناسبي
 العادهفوق موارد محدود هاينمونه عالوه، به. شودمي منجر ناچيزي خارجي اعتبار به آسان

  ).2002 هوستتلر و شوور( دهندمي ارائه اغلب را محدود هاينماينده استثنايي و سودمند

 توسعه توانمي را موردي مطالعه تحقيقات آن، در كه است روش دو نمايانگر فرصت، دورنماي
 اين براساس موردي مطالعات سازماندهي به توانندمي فرصت هايتئوري كه اين اول. داد

 همكارانش و بنسون. آورندمي پديد را واضحي و نظري هايفرضيه كه كنند كمك حقيقت
 مورد به مورد هايمقايسه تواندمي فرصت هايشبكه از منسجم استفاده كه گويندمي) 2009(
 يقه جرايم از خاصي انواع وجود براساس توانمي را موارد مثال، عنوان به": بدهد توسعه را

 از كه خاصي مستقل متغير آنها آيا كه شود مشخص تا كرد بررسي سپس و انتخاب سفيدها
 در). 2009: 190 همكارانش و بنسون( "نه يا دارند آيد،برمي روزمره فعاليت تئوري مثالً

 كهاين دوم. است محيطي زيست جرم سفيدها، يقه جرم از خاص نوع اين ما، مطالعه
 با را آنها توانندمي موردي مطالعات كه هستند اتفاقي مسيرهاي نمايانگر فرصت هايچارچوب

. دهند قرار آزمايش و بررسي مورد عمل و علت كامل هايتحليل و تجزيه و هاتوصيف ارائه
  .كنيممي استفاده موقعيتي جرايم از پيشگيري فرضپيش پنج از ما شد، گفته قبالً كه همانگونه

 از برآمده هايتوصيف تعميم مخصوص كيفي روش عنوان به مورد به مورد تحليل و تجزيه
 و ساليوان( شودمي ارائه آيند،مي نظر به مقايسه غيرقابل هم با كه خاصي موردي مطالعات

 چند گسترده محوريت يك با- موردي تحليل و تجزيه چندين روش، اين در). 2002 و فوليال



 موردي هايتحليل و تجزيه). 2002 ساليوان( شوندمي مقايسه هم با منسجم بطور - سطحي
 را تحليل و تجزيه مختلف سطوح در موارد از كمتري تقريباً تعداد دقيق مطالعه امكان قياسي
 كه) خُرد سطح در( افراد توسط هاييتصميم شركت، يك در). 2002 ساليوان( كنندمي فراهم

 يك در شركت كه شودمي گرفته حالي در) مِزو سطح( كنندمي فعاليت سازماني محيط در
 برايانت و شووِر كالن، سطح( است گرفته قرار سياسي اقتصاد يا شعبه يك نظير تروسيع محيط
 را آنها توانمي نيز و) 2004 واگان( شوند گرفته نظر در هم به وابسته بايد سطوح اين). 1993

 گرفت نظر در شود،مي يافت مختلف هايزمينه در كه مراتب سلسله شبكه يك صورت به
  ).2002 فوليالو و  ساليوان(

 آن مخفف كه هلند در( تحقيق و جاسوسي سرويس به مربوط هايپرونده تحليل و تجزيه به ما
IOD اصلي هايفعاليت. پرداختيم زيربناها و زيست محيط وزارت) است IOD، گردآوري 

 زنده زيست محيط به مربوط جرايم مورد در جنايي تحقيقات انجام و جنايي جاسوسي اطالعات
 جنايي تحقيقات بر عالوه. شودمي انجام هلند دادستاني دفتر مسئوليت با تحقيقات همه. است
 در كه دارد خاصي تحقيقاتي هايتيم هم هلند پليس نيروي شود،مي انجام IOD توسط كه

 براي IOD. دارند تخصص الملليبين و ملي سطح دو هر در محيطي زيست جرايم زمينه
 زيست جرايم زمينه در جاسوسي و تخصص بين هماهنگي و جدي موارد به مربوط تحقيق
  .شد تأسيس محيطي

 را تحقيق آنها در IOD كه مواردي مطالعه براي هلند دادستاني از مجوز تحقيق، شروع از قبل
 موارد، كه شدند فرستاده شرط اين با دادستان دفتر به موارد و شد دريافت رساند، پايان به
 زيست جرايم مورد در تحقيق 41 از ليستي ،IOD اطالعات افسر كمك با. بمانند باقي نامبي

 اوليه، ليست اين از. شد تهيه شد، شروع 2005 در آن تأسيس زمان از IOD توسط كه محيطي
 ادامه حال در هنوز تحقيقات موارد، ساير در. شدند انتخاب موردي مطالعه براي مورد 23

  .شد فرستاده ديگري سازمان به پرونده يا نشد يافت جرمي مدرك هيچگونه بودند،

  

  :شودمي مربوط محيطي زيست جرايم نوع چندين به مورد 23



  

 كه بود مربوط دباغي كارگاه يك به مورد يك مثال، عنوان به سطحي، آب يا خاك سازيآلوده ·
 كار به فاضالب بوي كاهش براي كه كردمي رها را غيرقانوني شيميايي مواد به آلوده آب
  .رفتمي

  

 آزمايش نتايج در تقلب نظير آلودگي گونه اين با مبارزه به مربوط سازماني قوانين نقض ·
  .آب هاينمونه آزمايشگاهي آناليزهاي

  

 براي خاك با آلوده قير تركيب نظير است؛ ممنوع آلودگي از پيشگيري براي كه اقداماتي ساير ·
 هايپيه برداشتن به مورد چهار راهسازي، براي خاك مواد عنوان به مجدد استفاده

 خاكستر بصورت هاپيه شد،مي مربوط كافي احتياط بدون تخريب براي آماده هايساختمان
 كه هاپيه برداشتن مجاز هايشركت طريق از توانمي فقط را آنها و آينددرمي كاركينوژني

 عمل به را ايمني ماسك و هالباس پوشيدن و هاخاكروبه بنديبسته نظير الزم احتياط
  .برداشت آورند،مي

  

 طريق از الكترونيكي زايد مواد حمل به مورد چندين زايد، مواد غيرقانوني صادرات و قاچاق ·
  .شدمي مربوط) چين و اندونزي هندوستان،( آسيا به مجاز كاالهاي قالب در يا مخفي كاروان

  

 اين از نبودند، عادي سفيد يقه مجرمين مجرمين، كه نمود مشخص فوراً هاپرونده توضيحات
 در. دارند ايقدرتمندانه و برجسته شغلي موقعيت و هستند ايبرجسته جايگاه داراي كه لحاظ
 ساختمان احداث هايمحل در كه دستي خدمات دهنده ارائه تجار صورت به اغلب آنها عوض،

 مفهوم يك از كار شروع بجاي. كنندمي كار دارند، فعاليت هاكشتي يا بازيافت هايكارخانه يا



 به و جرم برمبتني مفهوم يك عنوان به "سفيد يقه" از ما سفيدها، يقه جرايم مجرم برمبتني
 اغلب كه كنيممي استفاده حقيقت بنابراين و افتدمي اتفاق آن در جرايم كه تجاري بافت معني
 يا فريب به بنا و فيزيكي ابزار هيچ به كه شوندمي مربوط اموال عليه جرم نوعي به جرايم اين

 موارد تحليل و تجزيه با ادامه در ما). 2007 گِيس ،1970 اِدِلهرتز( شوندمي انجام كالهبرداري
  .كنيممي بحث "سفيدها يقه جرايم" مفهوم بودن مناسب مورد در

  

 هزاران كه جعبه چند از اغلب كه جنايي تحقيق هايپرونده از ما تجربي مطالب اصلي بخش
 هايبازجويي گزارشات آزمايشگاهي، گزارشات مربوطه، اسناد و مجوزها تحقيقات، از صفحه
 سمع استراق هايپرونده و تحقيقات مورد در كارآگاهان گزارشات شاهدين، و مظنونين جنايي
 اصولي حقايق به مربوط موضوعاتي شامل ليست اين. شودمي تشكيل دارند، قرار آنها در تلفني
 رفته بكار هايروش كار، روش مسئله، درگير هايشركت و مجرمين مشخصات نظير( هاپرونده
 ساختار و استراتژي( سازماني محيط در آمده بدست هايفرصت و) غيره و جنايي تحقيق براي

 شاخه مشخصات( محيطي بافت و) شركت فرهنگ و مديريت سبك داخلي، كنترل سازماني،
 كور، نقاط كردن پر براي و هاتحليل و تجزيه دقيق بررسي براي. است) نظارت و قوانين صنعت،
 و تجزيه. گرفت صورت دادند، انجام را جنايي تحقيقات كه هاييكارآگاه با هاييمصاحبه
 شناسيجرم گسترده برنامه ليسانس فوق دانشجويان توسط هامصاحبه و موردي هايتحليل
 انجام مقاله اين نويسندگان دقيق نظارت با روتردام اراسموس دانشگاه و آمستردام VU دانشگاه

  .شد

  

 تحقيق هايپرونده در است ممكن كه است شخصي اظهارنظر روش، اين بالقوه ضعف نقطه يك
 تحقيقات اطالعات جنايي، تحقيقات در). 2009 سيمپسون و گيبز( آيد چشم به جنايي

 از اگرچه. شوندمي گردآوري تبهكارانه اقدامات به مربوط اطالعات بلكه شوند،نمي آكادميك
 كمي آگاهي امّا است، واقعيت ترسيم و حقيقت به بردن پي جنايي، تحقيق هدف رسمي؛ لحاظ

 نظر در با حال، هر به. دارد وجود محكوميت مورد در شخصي اظهارنظر خطرهاي مورد در



 را مظنونين هايبازجويي و شده ضبط تلفني مكالمات اعترافي، اسناد ضعف، نقطه اين داشتن
  .گرفت كار به جنايي فرصت مشخصه پنج تشكيل براي توانمي

  :زيست محيط عليه جرايم ارتكاب بر سعي

 براي پرونده هر در مجرمين كه است هاييتالش شناسايي موارد، تحليل و تجزيه از اول مرحله
 و هاتوانايي و گيرد صورت جرم تا شدمي انجام بايد كه كارهايي نظير است، انجام جرم ارتكاب
 چينلي و تامپسون ،2008 لوي( داشتند نياز آنها به خود جرايم براي مجرمين كه هاييشبكه
 رعايت منظور به قانوني وظيفه يك انجام از اجتناب موارد، اغلب مشخصه يك). 2011
 در احتياطي اقدامات انجام همواره زيست محيط قوانين. است محيطي زيست هاياحتياط

 و بيشتر پول و وقت شامل اقدامات اين. كندمي شركت وظيفه را خود روزمره شغلي فرآيندهاي
 كسب براي را هاييفرصت ترتيب، بدين و گيردمي دربر را تجاري پيچيده فرآيندهاي بنابراين،

 بنابراين،. كندمي ايجاد مطلوب اجرايي سطح از ترپايين خدماتي پيشنهاد يا ارائه طريق از پول
  .است آن اجراي از ترآسان قانوني، مجرمين براي

  

 ناوگان يك در سوخت مخزن نفت با شيميايي زايد مواد درآميختن شامل اول پرونده
 دريا به را نفت كشتي عالوه، به. است هم از آنها كردن جدا عوض در كشتيراني تميزسازي

 سازي آلوده از) مورد 13( پرونده يك در. نداد اطالع بود، الزم كه هم مسئولين به بعد و ريخت
 مصالح دو هر كه ماندپس خاكسترهاي و ريزآهن قطعات سازيساختمان شركت يك خاك،
 اين تركيبات استفاده چون. كرد مخلوط هم با را بودند خاص احداث محل آن در موجود
 و مجوز به آنها از استفاده كند، آلوده را زيرزميني آب است ممكن و است سمي مصالح،
 با آنها تركيب از جلوگيري براي مصالح بين ماسه از اليه يك از استفاده نظير ويژه هاياحتياط

 احتياز بدون و مجوز درخواست بدون مصالح اين از شركت كه است حالي در اين. دارد نياز هم
) 9-12 هايپرونده( هاساختمان از هاپيه كردن جدا. كرد استفاده آنها تركيب از جلوگيري براي
 براي انتظار مجوز، تقاضاي( زمان لحاظ از هم كه دارد نياز خاصي احتياطي اقدامات به هم

 مالي هايهزينه( مالي لحاظ از هم و) دقيق امهاء ها،پيه كردن جدا به مجاز متخصص شركت



 زايد مواد مديريت به مربوط موارد. است پرهزينه) متخصص هايشركت و كاالها فهرست تهيه
 سنجش بدون شيميايي شركت يك از راديواكتيو تفكيك ماده كه است) 5( پرونده يك شامل

 ماده اين جداسازي براي الزم احتياط انجام بدون نتيجه، در و آن راديواكتيوي خاصيت
 محتوي آسفالت سازيراه شركت يك ،)14( ديگر مورد يك در. شد داده انتقال و جدا خطرناك

 تركيب قير داراي آسفالت پردازش اضافي هايهزينه نپرداختن براي معمولي آسفالت با را قير
 قابل مصنوعي چمن تن 000/40 كه است مربوط شركتي به) 3 مورد( مورد آخرين. كرد

 هوا سازيآلوده خطر به دست شركت ضدحريق، اقدامات گرفتن ناديده با. كرد انبار را اشتعال
 پيشگيري براي محلي مسئولين درخواستي هزينه -دالر 000/95 حداقل و زد حريق صورت در
  .كرد جوييصرفه -چمن هايحلقه كشف از پس حريق از

  

 در كه صورتي به "سفيدها يقه جرم" مفهوم تردقيق بررسي امكان تحليل و تجزيه اين
 از مطالعات اين. كندمي فراهم را رفت كار به سفيدها يقه جرم فرصت ساختار قبلي مطالعات

 قانونمند فرآيند يك از: كردند استفاده تجاري فرآيند دو بين رابطه عنوان به سفيدها يقه جرم
 زياد مواد كردن صادر صورت در. شودمي استفاده غيرقانوني ثانويه مدرك يك طريق از تجاري
 امكان تا كندمي تقلب بارنامه در هامحفظه وزن مورد در فرستنده ،)18 مورد( الكتريكي كابل

 تن 2 كه حالي در شودمي ذكر تن 28 مثال، عنوان به: شود فراهم بيشتر غيرقانوني صادرات
 زياد بسيار عنوان به روتردام بندر در بازرسي ميزان كه وقتي عالوه، به. شودمي حمل اضافه
 گمرك. يابدمي انتقال اَنتورِت بندر به محموله شد، تجربه محفظه اسكن ادوات ارائه از پس

. هلند گمرك مسئولين به نسبت كمتر تكرار ضريب با امّا كند،مي اسكن را هامحفظه نيز بلژيك
 در راني شركت چگونه دهدمي نشان تحقيق گزارش در معمولي تلفن با مكالمه يك گزارش
 تا كندمي بحث اسقاطي فلزات صادركننده مورد در بندر دو هر در جرايم كشف ميزان مورد

 در زير ترتيب به او به كننده صادر. بدهند ترجيح روتردام به را انتورپ بايد آيا كه شود مشخص
  :دهدمي توضيح انتورپ در موجود وضعيت مورد

  



 اين در روتردام... بود خواهد زياد بسيار اين كنند، بررسي ماه در را مخزن دو يا يك آنها اگر"
 را اسقاطي فلزات از %5 روتردام، در كه كنممي فكر من. كندمي ريسك بيشتر خيلي مورد

 باشد، خوب امروز مثل هوا اگر كنند،مي را كار اين گاهي وِرپ اَنت كه حالي در كنندمي بررسي
 بيرون را اسكنر كنند، رويزياده آبجو مصرف در اگر و برندمي ترمينال به را همراه اسكنر آنها

  ".كنندمي بررسي را مخزن چند فقط و آورند

  

 كشيبهره عنوان به جرم مفهوم در غيرقانوني زياد مواد صادرات كه دهدمي نشان موارد اين
 نظر به كشيبهره مفهوم مورد در كه حالي در. گنجدمي قانونمند تجاري فرآيندهاي از عمدي

 توسعه عمل كه اين از باشد، شده تعبير سوء زيست محيط عليه قانوني جرايم در كه آيدمي
 زيست قوانين عليه جرايم بارز مشخصه شود، انجام غيرقانوني عمل كه آن نه نشود، انجام شده

  غ صادرات است، محيطي

  .دارد نياز آشكار كالهبرداري و كاري پنهان مستلزم زايد مواد يرقانوني

  :زيست محيط عليه جرايم آشكارسازي مشاهده قابل خطر

 به و نيست مشاهده قابل غيرمسئول افراد براي مستقيم طور به زيست محيط عليه جرايم اغلب
 وجود موقعي و ندارند وجود مستقيمي قربانيان يا شاهدين هيچ اغلب،. شودمي گزارش پليس
 زيست محيط عليه جرايم بنابراين،. دارند وجود كاركنان عنوان به جرايم در اغلب باشند، داشته

 مطالعات. هستند آشكارسازي قابل مسئولين توسط بازرسي و نظارت طريق از فقط همواره را
 كامل اجراي براي الزم امكانات كه دهدمي نشان زيست محيط عليه جرايم مورد در بسياري
 يك. است كم كلي بطور زيست محيط عليه جرايم هايآشكارسازي ميزان. نيست فراهم قانون

 از ترپايين را خطر شد، انجام) 2004( كانون و آكال توسط كه جرايم تخمين مورد در مطالعه
 متعادل اغلب شده، تعيين محكوميت آميز،موفقيت محاكمه از پس حتي. دهدمي نشان درصد1

 پرز دي( كنندمي تحمل را آن يا پردازندمي جرم مسئله به دوسويه ناظر، هايسازمان: است
 كه اين برمبني اخالقي پيام انتقال نيز و محكوميت لحاظ از كلي بازدارندگي به اين). 2000



 است، مردم عموم حق در هم و مجرمين حق در هم جدي جرم يك زيست، محيط عليه جرم
  ).2001 دوريس ،2011 ولسميت( شودمي منتهي

  

 سستي نمايانگر زيست، محيط تقويت مورد در اخير تحقيق چندين. كندنمي فرق هلند در اين
 ،2007 هويسمن و بونت واندي( است هلند در محيطي زيست قوانين اجراي در محسوسي

 ظرفيت). 2011 اِستوو و بيزولد ،2009 همكارانش و ريدر دي ،2008 همكارانش و مانس
 يا مجوز صدور مسئول شهرداري مسئولين. است يافته كاهش مسئول 500 از بيش در اجرايي
 و باال ريسك تجاري فرآيندهاي با برخورد تخصص و ظرفيت فاقد كلي بطور هاشركت بر نظارت
 و بيزولد( ميلندبي هشدار از فراتر كار براي هم محلي هايدولت. هستند يافته سازمان جرايم
: دارد وجود گرمحاسبه هايسازمان عليه جرايم پيگيري براي ناچيزي ظرفيت). 2011 استوو،

 عامل يك عنوان به شايد عالوه، به. شوندمي حذف اجرا از قبل اغلب IOD كامل تحقيقات
 وجود IOD و پليس جنايي تحقيق واحدهاي اجرايي، مسئولين هماهنگ اجراي نقش، داراي
  .ندارد

  

 را نكته چندين امّا شوند،مي مربوط شده آشكار جنايي موارد به همگي موردي مطالعات اگرچه
 در مجرمين كه مجازاتي و آشكارسازي خطر به اجرايي مشكالت اين شدن منجر نحوه مورد در

 پنبه كه سابق آجرسازي شركت يك ،12 پرونده در. دهندمي نشان كنند،مي تصور قانون مورد
 يا خاص آگاهي بدون ساختمان محلي مسئولين. شد منحل مجوز بدون كرد،مي نسوزمصرف

 شكايات و كردند تحمل هفته چند را مخرب كارهاي پيه، مورد در اجرايي پروتكل يك
 به آنها مخرب، هايفعاليت هفته چند از پس فقط. گرفتند ناديده را شهر شوراي به شهروندان
 هوا در را نسوز پنبه از توجهي قابل مقادير كه دادند اطالع امنيت و بهداشت مسئولين
 ممكن او كار از دانستمي كه گفت شركت صاحب. كردند جلوگيري تخريب از و سنجيدند

  .افتد اتفاق چيزي چنين كه نداشت انتظار ظاهر به ولي شود جلوگيري است



  

 نظارت تحت ملك يك از را خود فاضالب تصفيه كارگاه چرم، شركت يك ،6 پرونده در
 از استفاده موقت مجوز شركت. داد انتقال استان نظارت تحت جديد ملك يك به شهرداري

 انتشار و استفاده به و بود جديد بيولوژيكي تصفيه كارگاه نصب منتظر و داشت را آهن كلريد
 كارگاه انتقال مورد در مسئولين به شركت. داد ادامه جديد كارگاه به انتقال از پس آهن كلريد
 در استان به شهرداري دولت. داد اطالع جديد ملك به آهن كلريد مخزن و فاضالب تصفيه
  .نداد اطالع جديد ملك در كلريد از استفاده مورد

  

 پنج هر فقط بعضي. شودمي مربوط نظارت تحت مجاز هايشركت در جرايمي به ديگري موارد
 يك. كندنمي تبعيت تضمين هيچ پياپي هايبازرسي حتي. شوندمي بازرسي يكبار سال هفت يا

 كردمي پردازش مجوز بدون را راديواكتيو ارانيوم كوچك شيميايي ماندپس پردازش شركت
 كه كردمي پردازش و ذخيره خودش خانه زيرزمين در را موارد اين شركت اين مالك). 4 مورد(

 شد معلوم بازرسي چند در كه حقيقت اين وجود با. شدنمي انجام امنيتي اقدامات آنجا در
 مواد شد، متحمل را جرايمي و تعميرات دستور اخطار، چند و گيردمي ناديده را قوانين شركت

  .ماند مخفي سال چندين راديواكتيو

  

 از ايميل و حضوري اخطار چندين 13 مورد در زيرزميني آب كننده آلوده ساختماني شركت
 و مذاب مواد تركيب از زيرزميني آب كيفيت تأثيرپذيري ميزان مورد در خود محلي بازرس

 اين تا نداشت باز فاضالب غيرقانوني دفع از را شركت هابازرسي اين. كرد دريافت آهن خاكستر
  .شد پيگيري و آشكار بازرس توسط مسئله

  

 احتمال مورد در مجرمين كه دهدمي نشان ديگر مورد چندين در تلفني سمع استراق
 ذخيره كشتي براي. دانندنمي كافي جرم از امتناع براي را تهديد اين اّما دارند، اطالع هابازرسي



 رديف مظنونين كه بود اين نمايانگر شنود گزارشات ،)1 مورد( سمي شيميايي مواد نامناسب
 خطرات كه حقيقت اين. است شما بازرسي نوبت بعد دفعه كه دادند هشدار يكديگر به اول

 اغلب در كه شودمي نمايان حقيقت اين با هم آيندمي حساب به ناچيز محكوميت، يا بازرسي
 در مورد، چند فقط در. كشندنمي را خود جرايم فعاالنه كاريپنهان زحمت مجرمين موارد،

 به روي زياد مقادير با كامپوست فروش شامل 15 مورد در جرم. گرفت صورت فريب هابازرسي
 آن زياد درصد بخاطر محدودي كاربرد كه كامپوست با مقايسه در كه بود سياه خاك عنوان
 مطلع، بازرسي مهياسازي در كه دهدمي نشان تلفني شنودهاي. دارد بيشتري سود دارد،

 حال در مجرمين صداي. كردند جاسازي سياه خاك از ايتوده در را كامپوست از بخشي
  :شد ضبط برد، نخواهد پي تفاوت به آنها هميشگي بازرس كه يكديگر به دادن مجدد اطمينان

  

  ".ندارد فني مسائل مورد در زيادي اطالع او. نداريم مشكلي باشد، سياه خاك آن ظاهر اگر"

  

 براي تالش است، اجرايي اولويت داراي خاصي مسئله كه باشد مشخص كه موقعي فقط
 حمل مورد در) ECR( اروپا جامعه قوانين اجراي مثال، عنوان به. است آشكارتر كاري،پنهان
 هويسمن و ارپ وان( است IOD با اولويتي چنين داراي) 2006/1013 شماره( ماندپس

 غيرقانوني ماندپس كردند سعي مجرمين ماندها،پس صادرات) 18-23( موارد همه در ،)2010
 در ديگر قانوني تركيبات دادن قرار يا هامحفظه پشت در آن دادن قرار با مثالً  كنندمي مخفي
 ماندپس قوانين مشمول محموله كه شود وانمود تا شودمي تقلب معموالً بارنامه عالوه، به جلو

  .است »قرمز« بجاي »سبز«

  

 جرايم شركت چند كه است اين محكوميت، و بازرسي مسلم خطر مورد در آخر مورد يك
 كيفري محكوميت يك تجربه كه دهدمي نشان موردي مطالعات. كنندمي تكرار را يكساني
 مجرمانه رفتار به موفقيت با هم مجوز تعليق. داردنمي باز جرم تكرار از را هاشركت هميشه



 مجوزش تعليق از پس حتي را خود جرم 22 مورد در ماندپس صادرات شركت. دهدنمي پايان
 حتي اجرايي محكوميت يك ،23 مورد در. كرد تكرار كارش مجدد شروع از پس ماه شش براي
 محتوي هايمحفظه غيرمجاز ذخيره خاطر به شركت. بود شديد جرم براي عمل ابتكار

 براي دستور مفهوم به جريمه. شد نقدي جريمه پرداخت به مجبور سمي PVC پسماندهاي
  .كرد ارسال مانده به را محفظه 114 عوض در شركت اما بود هامحفظه گذاشتن كنار

  

  :زيست محيط عليه جرايم فوايد

 منطقي پيامد. دارد وجود جرم در كه ايفايده جنايي، فرصت مشخصات از سوم دسته
 جرايم براي. است غيرقانوني هايفعاليت به مربوط فوايد كاهش و موقعيتي جرايم از پيشگيري

 ميان از اموال، شناسايي اهداف، برداشتن ميان از اهداف، كاري پنهان با تواندمي اين مخرب
 كاهش ،)2009( مدسن و بنسون نظر طبق. است جرم از حاصل منافع انكار يا بازارها برداشتن

  .باشد مطرح سفيدها يقه جرايم با درگيري كه موقعي باشد دشوارتري كار تواندمي فوايد

  

 قانوني فعل ترك جرايم و اجرايي مخرب جرايم بين تمايز زيست، محيط عليه جرايم به توجه با
 قانونمندانه اجراي به مربوط هايهزينه كاهش فعل، ترك به مربوط جرايم نتايج. است مفيد هم

 ندادن انتقال طريق از: كند ايجاد رقابتي مزيت مجرم شركت براي حتي است ممكن اين. است
 ارائه قانونمند رقباي از ترارزان را خدمات يا محصوالت تواندمي شركت مشتري، به هاهزينه اين
 اغلب،. شوندمي محاسبه پول صورت به هميشه گرفته نظر در اقدامات اجراي عدم فوايد. دهد
 اجرايي مراحل سلسله به نسبت ناآگاهي نداشتن يا وقت در جوييصرفه نظير رمسائلي د فوايد

 در مداوم طور به راهسازي شركت يك حقوقي مسئول ،2 مورد در مثال، براي. هستند
 قبلي آزمايشگاهي گزارشات از برداريكپي با هانمونه آناليزهاي به مربوط آزماشگاهي گزارشات

 انجام مشكل و وقت در جوييصرفه براي بلكه كرد،نمي پول براي را كار اين او. كردمي تقلب
  .بود آسان جديد، آزمايشات



  

 مثبت ارزش به ماندپس منفي ارزش تغيير احتمال در ماندپس قاچاق در زاجرم تجارت فرصت
 قوانين كه دارد منفي ارزش دليل اين به شد، توليد كه وقتي. است شده، صادر كاالي يك

 در اين. كندمي توصيه را پايدار شكل به ماندپس پردازش براي هزينه صرف محيطي زيست
 كار به دوباره جديد محصوالت توليد در توانمي را ماندپس از خاصي هايگونه كه است حالي
 نظير الكترونيكي منسوخ يا خراب محصوالت. است الكترونيكي ماندپس واضح، مثال يك. برد

 اين بازيافت، از پس. هستند طال و مس نظير باارزش مواد محتوي تلويزيون و موبايل كامپيوتر،
 را سود توانندمي ماندپس بازيافت هايشركت. برد كار به توليد در مجدداً توانمي را فلزات
 توسط آنها به: گيرندمي پول خود تجاري فرآيند سر هر در كه برسانند حد باالترين به موقعي
 استفاده قابل كاالي عنوان به را آن كه شركتي توسط و دهدمي آنها به ماندپس كه شركتي
 كامپوست نگذاشتن كنار با هزينه در شركت ،15 مورد در. شودمي داده پول خرد،مي مجدد
 دريافت پول كشاورزان به كامپوست عنوان به كامپوست اين فروش با و كرد جوييصرفه آلوده
 شركت اندونزي، و هند چين، به دوم دسته پالستيك زياد مقادير قاچاق با ،22 مورد در. كرد

 چنين نتوانستند مظنونين ماندها،پس حمل از ديگري موارد در. داشت درآمد دالر 000/40
 را ماندپس هزينه بايد خودشان چون دهند انجام مثبت به منفي ارزش انتقال در را معامالتي

 كابل كيلوگرم 31000 براي دالر 340/14 شركت صاحب ،18 مورد در مثال، عنوان به. بدهند
 سود يك فقط و فروخت تايوان در شركت يك به دالر 14830 قيمت به را آن و پرداخت
 غيرقانوني ماندپس قاچاق به مظنون هايشركت اغلب واقع، در. داشت پوندي 490 ايحاشيه
  .نداشتند سودي يا داشتند ايحاشيه سودهاي فقط

  

 اين با. است غيرممكن متفاوت، بسيار هاينمونه در محدود اطالعات براساس دادن عموميت
 هزينه در جوييصرفه لحاظ از فعل ترك جرايم فوايد موارد، انتخاب در كه آيدمي نظر به وجود،

 عليه جرايم موارد، اين از كدامهيچ در آخر، در. بود بيشتر ماندپس قاچاق جرايم از قانونمندي
. بود بيشتر محدود، اغلب منافع از مجازاتي هايمحكوميت هايهزينه چون زيست، محيط



 شده آشكار جرايم فقط: داد كليت مطالعه اين اساس انتخاب بخاطر تواننمي را اين دوباره،
  .گرفتند قرار مطالعه مورد

  :موقعيتي شرايط

 ترغيب باعث است ممكن كه است موقعيتي شرايط جنايي، فرصت مشخصات از چهارم دسته
 در يافته ترغيب نمونه ترينواضح. شود جرم ارتكاب به مردم ترغيب طريق از مجرمانه عمل
 وارونه عمل ابتكار ساختار يك به كه است ماندپس منفي ارزش زيست، محيط عليه جرم موارد
 پردازش هايشركت صنعت، هايشاخه ساير مقابل در. شودمي منجر ماندپس پردازش براي
 موارد، از بعضي در. كنندمي دريافت انهدام و پردازش هزينه تأمين از قبل را خود سود ماندپس

. باشد موجود تجاري استراتژي تنها آيدمي بنظر ماندپس گردآوري با فقط درآوردند پول فرصت
 امّا شود؛ طراحي ماندپس بازيافت براي كه آيدمي نظر به تجاري هايفعاليت موارد، ساير در

  .است كننده اغوا ماند،پس نامناسب پردازش با هاهزينه ذخيره شد، گردآوري ماندپس كه وقتي

  

 كه كرد كسب توانمي موقعي بيشتري سود حتي شد، گفته ششم قسمت در كه همانگونه
 موارد. شود تبديل تجارت قابل كاالهاي به ماندپس انتقال طريق از مثبت ارزش به منفي ارزش

 براي ديگر موارد با ماندپس تركيب با تبديل اول، نوع. دهندمي نشان را تبديل اين از نوع دو
 طبيعي ماندپس نوع چندين كه است شركتي نمونه، يك. است جديد محصول توليد

) 15 مورد( "سياه خاك" عنوان به كشاورزان به آنگاه كه محصولي يك با را) كامپوست(
 محتويات خود تركيب يا: باشد جرم توانمي اين دليل، دو به. كندمي مخلوط شود،مي فروخته
 به مربوط مورد نظير مربوط هايمشخصه است ممكن نيز آمده دست به ماده يا و است ممنوع

 يا محصوالت نام تغيير با و كاغذ روي است ممكن تبديل كه اين دوم. باشد داشته را كامپوست
 غيرقانوني صادرات موارد در هم آن كه همراه اجباري اسناد هايمشخصه مورد در تقلب با

  .شودمي انجام ماندپس

  



 ،7 مورد در. است قانوني اجراي شد، جرم ترغيب باعث كه موقعيتي شرايط از ديگر نمونه يك
 ملك يك از استفاده حال در آب مسئول. بود زيست محيط عليه جرم مظنون آب، مسئول خود
 عضو ماند،پس مسئول كه است توجه قابل. شدندمي تصفيه بايد آلوده مواد آن، در كه بود

 از يكي و بود خود شركت حقوقي مسئول آب، مسئول ديگر، عبارت به. بود آب مسئولين هيئت
 مورد اين در گسترده جنايي تحقيقات. بود او هيئت در نظارت تحت هايشركت از يكي مديران

 در آب مسئول اوالً،. كرد فراهم را كيفري جرم فرصت كه دهدمي نشان را موقعيتي شرايط دو
 آب مسئول كه اين دوم. كرد قصور خود تصفيه شركت براي اجباري مجوز كردن فراهم مورد

 از آب در موادشيميايي درصد اقدامات، اين براساس حتي. داد انجام كارگاه در را خود اقدامات
 هيچ مورد اين در مسئول. بود بيشتر طوالني هايدوره برابر 10 تا 3 از مجاز هايارزش حداكثر
 كه است آن بازرسي افسران از شاهد اظهارات محتوي جنايي، تحقيق پرونده. نكرد اقدامي
  .كردند گزارش را اقدامات انجام براي تالش در رفتن طفره

  

 در عالوه، به. نگرفت دربر را پيشگيرانه قانوني اقدام از شكل اين دولت قصور موارد، ساير در
 داشت امكان محيطي، زيست قوانين مطابق كه فعاليت يا شرايط يك تداوم موارد، از تعدادي

  .نشدند اجرا صادره هايمحكوميت چون يا شد داده اخطار فقط يا نشد آشكار تخطّي چون

  :هاسازيخنثي و عذرها

. آيدمي پديد جرم هايسازيخنثي و عذرها به بنا جنايي فرصت هايمشخصه از پنجم دسته
 استانداردهاي ساير يا قوانين نقض امكان مردم به كه است استداللي سازي،خنثي تكنيك يك

 مجرمين همه اگرچه. كندمي فراهم خودشان آمدن حساب به مجرم يا خاطي بدون را بهنجار
 جرايم در زيادي اهميت سازيخنثي هايتكنيك امّا كنند، توجيه را خود رفتار دارند سعي
 يقه مجرمين طرف، يك از). 1999 تومبز و اسلپر ،2005 هايس و مارونا( دارند سفيدهايقه

 اين بيشتر. باشند داشته نياز معمولي مجرمين از تربيش هاسازي خنثي به است ممكن سفيد
 حساب به محترم و قانون تاب شهرونداني را خود هاشركت مديران كه دارد وجود احتمال
 بودن، محترم خودي ذهنيت حفظ براي. دارد فرق خودي ذهنيت با جرم در مشاركت. آورند



 مديران كه حقيقت بنابراين. كنند توجيه يا انكار را خود مشاركت بايد مديران يا كارفرمايان
 كنند،مي تعهد احساس شكنقانون افراد ساير از بيش عادي بهنجار ساختار به نسبت هاشركت

 گيز ،1970 اِدِلهرز( دارند نياز خود جرايم توجيه براي ديگران از بيش هاتكنيك اين به آنها
2007.(  

  

 جرم برمبتني تعاريف در است ممكن مواردي در قانون عليه جرايم كه حالي در حال، هر به
 حدي چه تا ايحاشيه اغلب هايشركت اين مديران نيست معلوم بگنجد، سفيدها يقه جرايم
 هايسازيخنثي كه دهدمي نشان سابق تحقيقات عالوه، به. دانندمي احترام قابل تجّار را خود

 به قربانيان ناآگاهي يا مستقيم سازي قرباني نبود و قانوني ايهام خاطر به سفيدها يقه جرايم
 احساس استدالل مسئله، اين). 1985 بنسون ،1995 ،1987 كولمن( شودمي مشخص آساني

 عليه جرايم مورد در مخصوصاً است ممكن اين. سازدمي آسان را نكردن شرمندگي و مجرميت
 و هستند آميزابهام محيطي، زيست قوانين تجربه، براساس چون كند، صدق زيست محيط
  .كرد اثبات توانمي سختي به را زيست محيط به آسيب

  

 يافت زيست محيط عليه جرايم از مورد 23 هايپرونده در هاسازيخنثي و عذرها از بسياري
 اگرچه. شدند بيان شده آشكار جرايم هاينقش مورد در IOD هايبازجويي در اينها. شدند
 يقه جرم ارتكاب از قبل انگيزه جداناپذير بخش يك را هاسازي خنثي) 1987. 411( كولمن
 است ممكن موارد اين در عذرها كه باشيم داشته نظر در بايد امّا آورد،مي حساب به سفيدها

  .اندشده مطرح زيست محيط عليه جرايم به شدن متهم بخاطر و از پس تنها

  

 موارد، اغلب در. است مسئوليت انكار رود،مي كار به موارد اغلب در كه خاصي سازيخنثي
 از مختلفي كاركنان: شد جرايم گيريشكل باعث كه دارند نقش عملي در متعددي بازيگران

 ديگري گردن به را جرم كنندمي سعي آنها همه. مختلف هايشركت كاركنان يا شركت يك



 عمل دستور صدور و كردند عمل خودسرانه كارمندان كه كنندمي ادعا مديران. بيندازند
 جانب از آنها به كه كنندمي ادعا كارمندان مقابل، در. كنندمي انكار را خود طرف از مجرمانه
 كارهايشان دانستندنمي كه گويندمي اغلب آنها و شد داده كارهايي اجراي دستور مديران

 و دانش فاقد محيطي، زيست مسائل مورد در آنها كه گويندمي هم مسئولين. است غيرقانوني
 اصلي مجرم را همديگر هاشركت اين داشتند، نقش شركت چند وقتي. هستند فني تخصص

  .دانندمي

  

 غيرقانوني تركيب مورد در ماندپس پردازش شركت يك مدير ،1 مورد در مثال، عنوان به
 هايكاپيتان و كارمندان به و شد يافته مقصر كشتي رسوبي ماندهايپس مختلف هايشكل
 ادعا مدير بازجويي، در كه حالي در داد را اسناد در تقلب و بنديتركيب اين اجازه هاكشتي

  :هستند مسئول كشتي هايكاپيتان كه كرد

  

 هاكاپيتان به من. گيرندمي تصميم خود هايكشتي كردن خالي و زدن بار نحوه مورد در آنها"
 در گرفت تصميم سرخود كاپيتان وجود، اين با. شوند انبار هم از جدا بايد رسوبي مواد كه گفتم
  ".دهد قرار را شيميايي مواد نوع چه مخزن كدام

  

 توليد را ماندپس اين كه هاييشركت ،)18-23 موارد( ماندپس غيرقانوني صادرات موارد در
 صادر توسعه حال در كشورهاي به آنها ماندپس دانستندنمي كه كنندمي ادعا كنند،مي
 غيرقانوني صادرات اصلي مظنون به قراضه فلزات كه شركت يك مدير مثال، عنوان به. شودمي
  :كندمي ادعا خود بازجويي در فروخت،مي 18 مورد در فلز اين

  



 با كاري من. است مسئول او. فروختم شركت اين به را آن فقط من. كنمنمي صادرات من"
 هماهنگ را چيزي ما كنيم،نمي ثبت را چيزي من. ندارم دهد،مي انجام مواد با او كه چيزي
  ".دانيمنمي چيزي ما كنيم،نمي

  

 عليه جرم به موارد اين چون. است آسيب انكار رفت، كار به اغلب كه ديگري سازيخنثي
 زيست محيط به شده وارد آسيب به اغلب انكار اين شود،مي مربوط محيطي زيست قوانين
 رها و غيرقانوني ماده از استفاده مورد در كه چرم و پوست شركت مورد در اين. شودمي مربوط
 ماده اين بودن مضر با شركت مدير. است واضح كامالً شد، شناخته مقصر آزاد آب در آن كردن

  :است مخالف زيست محيط براي شيميايي

  

 مسائل كه كنممي تأكيد نظرم اين روي من. نديدم ماندپس عنوان به را آهن كلريد هرگز من"
  م كه است اين نظرم بنابراين،. آمد پديد استان قانون مأموران نادرست ذهنيت به بنا فقط

 اثر آب انشعاب يا زيست محيط روي آهن كلريد از استفاده. نشديم مرتكب كيفري جرم ا
 سال در دوبار حداقل هفته يك طول در قانوني مسئولين و ما توسط انشعاب. گذاردنمي مضري
 واقع، در. نداد آهن كلريد از استفاده بخاطر را منفي اثرات اجازه هرگز اين. شودمي بررسي
 از استفاده چون گذاشت انشعاب در كلريد سطح روي مثبت اثر حتي آهن كلريد از استفاده
  ".شودمي موادغذايي بهتر مصرف باعث حتي آهن كلريد

  

  :است باالتر مقامات از دادخواست برد،مي كار به مدير اين كه ديگري سازيخنثي

  



 قانوني، مسير از اين ما، نظر به و است اجتماعي مسئوالنه مسير كرديم، طي ما كه مسيري... "
 آهن كلريد از استفاده مجوز كسب براي را اقداماتي كرديم فراموش ما كه دارم قبول. است فراتر
  ".دادندمي ما به را مجوز كه مطمئنم امّا دهيم، انجام

  

 مسئول زيست محيط مقابل در را خود امّا بود، شده توجيه كيفري، لحاظ از مدير اين اگرچه
 موارد در مجرم هايشركت از مورد 8 واقع، در. است منطقه آب مسئولين هيئت عضو و داندمي
 خود محيطي زيست مسئوليت اثبات براي را ديگري اقدامات يا دارند همدست هايسيستم ما

 اعتبار صاحب محيطي زيست هايراهنمايي زمينه در مورد چهار حداقل آنها، بين در و دارند
  .هستند

  

 عنوان به محيطي زيست قوانين ابهام از مجرمين از بسياري رفت،مي انتظار كه همانطور
 شركت يك مدير. كنندمي استفاده شده مطرح جرم مقابل در دفاع براي حتي يا سازيخنثي

 در مسئوليت مورد در كه گفت كند،مي آوريجمع را دستي صنايع ريخته دور ماندپس كه
 و كردمي كار آن با كه كرد اشاره ديگري شركت به او. نداشت اطالع مجوز دريافت قبال

 طبق ".كندمي عمل معيار و باد دولت": نيست الزم مجوز كه بودند گفته آن به قانون مأموران
 كارآفرين يك. است مجوز براي نكردن درخواست دليل پيگيري، بدون قانون مدير، اين نظر

 كه دانممي من": كه كندمي گاليه شد، متهم چين به غيرقانوني ماندپس انتقال به كه چيني
 مترجم يك عنوان به او اگر و گشتمي غيرقانوني تجارت هلندي لغت معني دنبال بايد مترجم
  "بفهمم؟ را آن بايد چطور من دارد، مشكل حقوقي لغات فهم با هلند حقوق زمينه در مسلط

  

  :رودمي كار به سازيخنثي يك عنوان به نيز شده مطرح قانون ربطيبي ابهام، بر عالوه

  



 بارش كه كنم گزارش خواهممي ولي كرديم آلوده را سطحي آب دوبار كه بودم متوجه من"
 زيست محيط مسئولين با من كه وقتي. شودمي آب جوي به آبوده آب ريختن باعث هم باران
 نهر به آب تمام ،2005 سيالب جريان در. است طبيعي اين كه گفتند آنها گرفتم، تماس
  .ريخت

  

 كه دهندمي نشان را وعذرهايي هاسازي خنثي از عظيمي حجم هاپرونده كه است اين نتيجه،
 تشكيل را زيست محيط عليه جرايم مورد در استفاده قابل فرصت ساختار يك از مهمي بخش
 SCPT "كالسيك" هايمثال در. است پيشگيري براي مشخص توسعه "عذرها رفع". دهندمي
 درمورد نظرهايي اتفاق بستن بكار شامل اين روند،مي كار به خياباني جرايم مورد در كه

 از دزدي" دهد نشان كه تابلويي نظير خاص جرم يك ارتكاب محل در) احتمالي( مجرمين
 حال، هر به). 2012 سوديجن،( است مغازه يك ورودي در "آيدمي حساب به سرقت ها،مغازه
 و قوانين به ما زيست محيط عليه جرايم به مربوط هايپرونده هايسازيخنثي از بسياري چون

 مربوط كلي بطور محيطي زيست جرايم مشهود بودن مضر به تر،گسترده اين از و مبهم اجراي
 سطح به تواننمي را "هاابهام رفع" به مربوط استراتژي يك كه است مشخص شوند،مي

 براي همه از بيش كه آيدمي نظر به SCPT جنبه اين. داد اختصاص فردي مجرمين از كوچكي
 نشان موردي مطالعات. شودمي منجر اخالقي رسوايي به ترديدبي كه باشد مناسب جرايمي

 را اخالقي استدالل از آميزتريابهام هايشكل واقع در زيست محيط عليه جرايم كه دهدمي
 آيند؛مي پديد قانوني و سياسي سيستم به بنا فرصت ساختار هايمشخصه. آوردمي پديد

 و فردي مجرمين سطح از فراتر بررسي به مداوم، سازيخنثي براي مؤثر حل راه يك بنابراين
  .دارد نياز جامعه كالن سطح در تغييراتي پيشنهاد

  بحث ادامه

  :پيشگيري راهكارهاي



 به جرم كاهش فوري اثر با را ايساده پيشگيري راهكارهاي تواندمي كه است اين SCPT ادعاي
 عليه جرم براي حدي چه تا ادعا اين. كند فراهم مدت دراز مجرم برمبتني هاياستراتژي جاي

  است؟ معتبر زيست محيط

  

 و موقعيتي شرايط فوايد، خطرات، تالش،( فرصت دسته پنج از پيشگيري راهكارهاي طراحي
 از SCPT شود،مي مطرح "تالش افزايش" مسئله وقتي. كندمي تبعيت) سازي خنثي
 كنترل و اختمالي اهداف براي احتمالي مجرمين به دسترسي محدودسازي اهداف، سازيسخت
 زيست، محيط عليه جرم هدف چون). 2007: 612 مدسن و بنسون( كندمي حمايت ابزارها
 مثال، عنوان به. آيندنمي نظر به مناسب همگي راهكارها اين است، طبيعي زيست محيط
 مثال يك. است هوا و خاك آب، كيفيت هدف، كه است دشوار دليل اين به هدف سازيسخت
 مربوط خطرات مورد در ساختماني كارگران به بهتر آموزش هدف، سازيسخت مورد در ممكن

 كردن وارد كه دارد وجود ترديد اين حال، هر به. باشند ايمني ابزارهاي بدون پيه برداشت به
  .باشد مفيدتر مدت، كوتاه در آنها شغل حفظ منافع از سمي غبار و گرد مدت طوالني

  

 محدودسازي. هستند قانوني تجار ما، موردي مطالعه مجرمين هدف، به دسترسي مورد در
 كه است اين از اطمينان براي مجوز داراي هايشركت بهتر كردن جدا به اهداف به دسترسي

 اين در مجرم هايشركت همه چون. دارند را بازار در حضور اجازه مسئول هايشركت فقط
 مجوز كه دهدمي نشان تحقيق اين شدند،مي بازرسي زماني فاصله در و داشتند مجوز تحقيق
 چندين. كرد جلوگيري هاشركت جرايم از بتوان تا شود انجام كامل بطور بايد هابازرسي و دادن
 محيطي زيست هدايت زمينه در اعتبار صاحب هايشركت به تحقيق اين در شده بررسي مورد

 كدهاي توانندمي هاشركت كه دهدمي نشان ديگري متعدد تحقيقات. شودمي مربوط
 استفاده سفيدها يقه جرايم براي ويژه به را "پنجره پوشش" نظير تبعيت و اجرايي هايسيستم
 ريكس فريد( آوردمي پديد را كالهبرداري فرصت خود خودي به اغلب نامي خوش كنند؛



 تبعيت هايسيستم لحاظ از تنها نه هاشركت وسيع نظارت به اين). 2010 بانت واندي ،2007
  .دارد نياز آنها واقعي رفتار لحاظ از بلكه كاغذ، روي بر

 يقه جرم هايگونه از بسياري به تركم فيزيكي محل كه شد پيشنهاد نظارت، اين مورد در
 تحليل و تجزيه اين). 2001 وانلمپ به رجوع( داد ربط يافته سازمان جرايم لحاظ از سفيدها
 اين در مرسوم جرم صورت به بيشتر تواندمي زيست محيط به مربوط جرم كه است داده نشان
 نقل و حمل به مربوط الملليبين جرايم حتي. شودمي انجام خاص مكان يك در كه باشد لحاظ
 در يا شودمي توليد آنجا در ماندپس كه شودمي شروع خاص مكان در ماندپس الملليبين

 كه حالي در. گيردمي صورت هابازرسي كه جاهايي و شودمي گردآوري حمل براي كه بندري
. اندكرده محاسبه را خطرها سايرين شوند،مي تهديد بازرسي از مشخصاً  مجرمين بعضي

 طريق از هامحكوميت تأثير و آشكارسازي ميزان افزايش آيدمي نظر به مشخص استراتژي
  .باشد شديدتر هايمحكوميت و گسترده هايبازرسي

  

 يا بهتر كاريپنهان به قانون بيشتر اجراي كه است داده نشان موردي بررسي حال، هر به
 بيشاب( شودمي منتهي ترگيرانهآسان بازرسي هايرويه با ديگر كشورهاي به جرم جابجايي

 و گرمحاسبه بازدارندگي، به نسبت آيدمي نظر به كه مجرميني از آندسته ويژه، به). 2012
 ماندپس مورد در قانون اجراي سياست بنابراين،. گريزندمي هابازرسي از احتماالً باشند، حساس

 ماندپس دريافت مهم بنادر در نيز و كلي بطور اروپا بنادر در قانون اجراي تقويت سوي به اروپا
 افزايش شدت به را جرايم هزينه تواندمي هماهنگي اقدام چنين. يافت سوق آفريقا و آسيا در

 به البته امّا شودمي محكوميت و بازرسي مورد در بازدارنده تهديد ايجاد باعث بنابراين و دهد
 برنامه در زيست محيط عليه جرايم كه كشورهايي در وسيع فرهنگي و سياسي هايسازگاري
  .دارد نياز است، روزمره زندگي از بخشي فساد و نيست مشخص

 و عذرها رفع و جرايم فوايد كاهش از SCPT جرايم، خطر و تالش افزايش بر عالوه
 عليه جرم براي كه است داده نشان ما تحليل و تجزيه. كندمي حمايت ممكن هايسازيخنثي
 از فوايدي ايجاد باعث جرم ارتكاب و است پرهيزينه فعل، ترك جرايم صورت به زيست محيط



 ماندپس محصوالت از منفعت كسب و مربوطه پيشگيرانه اقدامات به بنا هزينه كاهش لحاظ
 يا "اعتباري منافع" زمينه در معاونت كه شودمي تركم صورتي در جرايم منافع. شودمي

 نشان تحقيقات. باشد همراه زيست محيط با متناسب محصوالت براي بازار در بهتر موقعيت
 مقابل در تبعيت براي ترقوي عمل ابتكار يك خود، سهامداران با هاشركت روابط كه است داده

 اين حال، هر به). 2012 ونيگرد وان ،2011 همكارانش و كاگان( است حقوقي هايمحكوميت
 آسيب آن پيامدهاي از مستقيم بطور كه موقعي را زيست محيط عليه جرم هميشه سهامداران

 در كه وقتي تر،ذهني سطح يك در يا اقتصادي لحاظ از حتي و كنندنمي محكوم نبيند،
 عليه جرم بودن مضر مورد در مجرم شركت عنوان به مشترك يكسان هايذهنيت و هاارزش
 جرم از مانع هميشه خارجي هايطرف حضور بنابراين،. اندوابسته مجرمين به زيست محيط
 كنندنمي عمل يافته سازمان جرايم همانند محافظ عنوان به همواره هاطرف اين چون شودنمي

 روابط ما موردي تحليل و تجزيه در مجرم هايشركت بعضي اگرچه عالوه، به). 2011 وانلمپ(
 در دست، دور صنعتي هايمجتمع در اغلب اّما) چرم شركت نظير( دارند محلي جامعه با قوي
 يا بنادر در دست، دور عالوه، به. ندارد وجود سهامداران پيگيري و دارند وجود دريا در يا بنادر
 كه هستند كوچك آنقدر آنها عالوه، به. ندارد وجود سهامداران پيگيري و دارند وجود دريا در
 توليد مصرفي محصوالت چون و كنندنمي جلب را زيست محيط زمينه در فعال هايگروه نظر
 براي بازاري هايمحروميت ،)كنندمي منتشر را مصري ماندپس بعضي عوض، در( كنندنمي

  .شودنمي وضع احتماالً زيست محيط مقابل در نامسئوالنه توليدات

 به موارد اين. است زاجرم عمل ابتكار ساختار حفظ نهايي، چالش ماند،پس صادرات مورد در
 براي مختلفي قوانين در. شودمي مربوط مبادالت هايقيمت تقارن و ماندپس منفي ارزش
 نظير است شده سعي ماندپس بازيافت و توليد از جلوگيري براي هاييمحرك ايجاد

 هنوز اينها حال، هر به. آمريكا الكترونيكي و الكتريكي لوازم ماندپس به مربوط دستورالعمل
 نيستند، جايگزين اينها چون امّا هستند الزم قانون اجراي براي ديگر ابزارهاي. اندنبوده موفق
  ).2010 هويسمن و اِرپ وان ،2010 همكارانش و گيبز( ماندمي ضروري قانون اجراي



 احساسات سازي خنثي از را مجرمين احتمالي عذرهاي رفع) 2007( مدسن و بنسن نظر طبق
 بسياري. سازدمي دشوار را مجرمين اعمال توجيه عالوه، به و داردمي باز شرمندگي و مجرميت

. كردند استفاده تعبير تفسير و نامشخص قوانين بهانه از ما موردي تحليل و تجزيه كمجرمين از
 قانون از تبعيت به كمك و آموزش راهنمايي، و مشخص قوانين وضع با توانمي را عذرها اين

 سازمان رسمي تقويتي راهكار از بخشي قانون، از تبعيت براي همكاري واقع، در. كرد برطرف
 نشان موارد اين عالوه، به. است بوده متمادي هايسال براي هلند زيست محيط بازرسي

 تجربه مجرمين توسط اخالقي خالف اعمال صورت به زيست محيط عليه جرايم كه دهندمي
 براي مستقيم سالمت خطر يك و است واضح قانون حاكميت كه مواردي در حتي شود،نمي

 يك مستلزم اين). 1999 تومبز و شاپر( پيه گرفتن به مربوط مورد همانند دارد وجود مجرمين
 بنابراين). 2012 سودجين( كندمي بيدار را) احتمالي( مجرمين وجدان كه است راهكاري
 لحاظ از جرم جنايي مشخصه مورد در را روشني اخالقي پيام بايد قانون اجراي مسئولين

 ها،شركت همه عمل ميدان سطح لحاظ از ديگر موارد همه اگر برساند، محيطي زيست آسيب
 نام افشاي: گرفت نظر در توانمي را عمومي محكوميت هاياستراتژي از بسياري. بود ناكارآمد
 را مجرمين منفي عموميت كه ايرسانه افشاي مردم، عموم يا آنها سهامداران براي مجرمين

 يا محاكمه قالب در شودمي وارد زيست محيط به كه آسيبي مورد در توضيح آورد،مي پديد
  ).2013 اِرپ وان( محيطي زيست آسيب رفع براي) عمومي( درخواست

  : گيرينتيجه

 از استفاده و ايك و مدسن بنسون، توسط شده مطرح چالش بررسي تحقيق، اين از هدف
SCPT با را كار اين ما. زيست محيط عليه جرايم: سفيدها يقه جرم از خاصي شكل مورد در 
 و اطالعات سرويس توسط كه زيست محيط عليه سنگين جرايم از مورد 23 تحليل و تجزيه

. داديم انجام گرفت، قرار تحقيق مورد هلند زيربنايي امور و زيست محيط وزارت تحقيقات
 محيط عليه جرايم مورد در اجرا قابل هاييافته تعميم از مانع IOD انتخاب در بالقوه گرايش
 خاطر، همين به. كشورها ساير در زيست محيط عليه جرم به رسد چه شود،مي هلند در زيست
 كشورها ساير و هلند در قانون مجري نهادهاي ساير از زيست محيط عليه جرم موارد مطالعه



 تواندمي SCPT آيا كه اين ترشناختي روش سؤاالت به ما تحليل و تجزيه بنابراين،. است الزم
 كافي نگرش آن آيا و كند فراهم را زيست محيط عليه جرم مناسب تحليل و تجزيه چارچوب

  .است شده هدايت گرفت، كار به بتوان كه پيشگيري هاياستراتژي مورد در

  

 ويقه زيست محيط عليه جرايم هايزمينه در غارتگرانه هايروش براي فقط SCPT تاكنون
 غيرقانوني شكار و بهداشتي مراقبت زمينه در كالهبرداري نظير غيرقانوني اعمال كه سفيدها
 نشأت منطقي انتخاب تئوري در SCPT. است رفته كار به شوند،مي مرتكب را وحش حيات

. گنجدمي دارند، نياز عملي انجام به كه جرايمي كميسيون اعمال در بيشتر بنابراين و گيردمي
 نشان ما تحليل و تجزيه حال، هر به. آيدبرمي منطقي تئوري در SCPT اساس از مفهوم اين
 كه بودند فعل ترك جرايم ما محيطي زيست جرايم موارد) همه نه البته( اغلب كه دهدمي

 گيرندمي دربر را جرايمي ديگر، عبارت به يا قانون توسط شده تعيين اعمال ندادن انجام شامل
 بهتر سفيدها يقه جرم هايشكل از بسياري تر،كلي بطور. است همراه چيزي ندادن انجام با كه
 انتخاب جاي به قوانين گرفتن ناديده) ناآگاهانه كمابيش( و ضروري اعمال كردن رها صورت به

 در را ايمسئله فعل تك جرايم بنابراين،. شوندمي درك جايگزين اعمال انجام با قوانين عمدي
 جرم مورد در SCPT بكارگيري چون تنها. كنندمي مطرح جرايم مورد در SCPT مفهوم مورد

 به يافته سازمان جرم كاربرد كه هرگاه. دارد نياز مفهومي چارچوب اصالح به يافته سازمان
 تحقيق اين) 2011 لمپ، وان( باشد داشته نياز جرم شرايط اجتماعي ابعاد به بيشتر توجه

 را فعلي ترك كه دارد نياز جرايمي با سازگاري براي SCPT اصول و مفاهيم اصالح مستلزم
  .گيرندمي دربر

  

 محيط عليه جرم هايفرصت تحليل و تجزيه براي را مفيدي چارچوب SCPT اين، بر عالوه
 عليه جرم مورد در فرصت ساختار كه دهندمي نشان هاتحليل و تجزيه. كندمي فراهم زيست
 هايشانس دارند، نياز كمي تالش جرايم اكثر: است سازنده مختلف هايشيوه به زيست محيط

 يك تبعيت هايهزينه فقط و شودمي يافت سادگي به سازي قانونمند است، كم بازدارندگي



 موقعيت يك از خاصي جنبه شناسايي SCPT در اصلي كار. است تبعيت عدم جذاب مزيت
 كلي طور به را جرم تواندمي آن و كرد متوقف را آن توانمي زياد احتمال به كه است جرم

 زيست محيط عليه جرايم مورد در ما تحليل و تجزيه). 2012 كالرك، و فلسون( كند متوقف
 SCPT چارچوب هايجنبه همه براساس تقريباً توانمي را زاجرم هايفرصت كه دهدمي نشان

 اينكه بر عالوه SCPT آيا كه شودمي مورد اين در سؤاالتي طرح باعث اين. كرد شناسايي
 شود منتهي هايييافته به تواندمي واقعاً است تحليل و تجزيه براي ايدهنده سازمان چارچوب

 عليه جرم براي ذهني پيشگيرانه اقدامات به كه هستند دقيق و شده تفكيك هم از كامالً كه
 درك براي سازي خنثي هايتكنيك و اقتصادي هايانگيزه اهميت. دارند اشاره زيست محيط
 به ما موردي مطالعه شايد. كرد هماهنگ SCPT با توانمي سختي به را سفيدها يقه جرايم
 و تجزيه مورد در) 2012( كالرك و فلسون ندارد، اختصاص خاص جرايم به كافي اندازه
 شامل تواندمي همچنين اين. دادند هشدار جزئيات به نپرداختن و وسيع زياد هايتحليل
 اين اگرچه باشد، هافرصت مختلف هايدسته بين يافته پوشش رايج نكات مورد در توضيح
 و كامل تحليل و تجزيه). 17: 1977 كالرك( است SCPT از طبيعي بخش يك در مسئله

 به تواندمي احتماالً مقاله اين در شده تشريح محيطي زيست جرايم انواع از يك هر جداگانه
 SCPT وعده كه است اين ما نظر عالوه، به. شود منتهي پيشگيري براي تريدقيق هايتوصيه
 ارائه قابل سختي به سبز، جرايم استناد به احتماالً آميزتحول و تازه هايروشنگري ارائه بر مبني
  .بود خواهد

  

 به نياز روي بر هستند، فراوان زيست محيط عليه جرائم هايفرصت كه گيرينتيجه اين
 مجرمانه هايفرصت تحليل و تجزيه اين در كه هاييحلراه. كندمي تأكيد پيشگيري راهكارهاي
 هماهنگ اقدام بهتر، بازدارندگي هاياستراتژي بيشتر، اجراي مسير در همگي اند،شده پيشنهاد

 آگاهي ايجاد و بازار هايعمل ابتكار ايجاد طريق از قانون از تبعيت منافع توسعه كشورها، بين
 نه هاحلراه اين. دارند اشاره آنها سهامداران و هاشركت بين زيست محيط مورد در



 طريق از مشابهي عقايد. جديد هاياستراتژي نه و هستند ساده پيشگيري هاياستراتژي
  نظير ديگر نظري هاينگرش

 جمله از هلند قانوني بازيگران اغلب توسط كه پاسخگو گذاريقانون و هوشمندانه گذاريقانون
. اندشده پيشنهاد شوندمي گرفته كار به هلند زيربناهاي و زيست محيط بازرسي سازمان
 با هلندي اندركاراندست و هاآكادمي اكثر سختگيرانه، اجراي مورد در زياد تقاضاهاي عليرغم

 گريحرفه و كارآمدي تأثير فاقد و است جزئي صورت به هنوز قانون اجراي كه موافقند اين
 در چرا كه است اين گذاردمي پاسخبي را آن تحليل و تجزيه اين كه تراصولي مسوله يك. است
 كم زيست، محيط جرائم به مربوط قانون اجراي ظرفيت هم هلند در يافته توسعه اقتصاد يك
 را زيست محيط عليه جرايم هايفرصت مورد در كامل درك كه دهدمي نشان اين. است
 توانمي فردي سطح در فقط مجرمانه هايفرصت موقعيتي تحليل و تجزيه يك در تواننمي
 و سياسي بافت و حقوقي و سياسي فرهنگ گرفتن نظر در به مسئله اين عالوه به: كرد ريزيپي

). 2011 لمپ، وان به شود رجوع همچنين( دارد نياز زيست محيط عليه جرايم اجتماعي
 به بيشتر زيست محيط عليه جرم از پيشگيري كه دهدمي نشان تحليل و تجزيه اين بنابراين،

  .دارد نياز SCPT بر عالوه كالن راهكار يك

 رسيد فرجام به مزبور موضوع راستاي در مطالب خودم بزرگواران


