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Hamed Shakeri,  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  )ص( محمد آل و) ص( محمد حضرت بر صلوات با

 سعيد عيد فرارسيدن مناسبت به تبريك و گرانقدر اساتيد و دوستان خدمت احترام و ادب سالم، عرض ضمن
 .مبعث

  خاص جانوري هاي گونه عليه جرائم از پيشگيري

  

 آغاز را حركتي است قرني چند حال اين با ، آن ارزش و اهميت بر است دليلي خود اين و طبيعتيم زاده ما
  ......بود خواهد بشر نسل يعني ما خود پايان  آن پايان ترديد بي كه ايم كرده

  ..... است طبيعت در زندگي هاي ريشه

 پايان آن بدون شك بدون و شود مي آغاز انسان بدون جهان:  گويد مي "استروس لوي" آنكه همچون
  .يافت خواهد



  

 توسعه با مقارن و اخير سال چند در آنها بقاي و حفظ و انقراض خطر معرض در جانوري هاي گونه به توجه
 بر زيست محيط عليه تهديد از ناشي هاي خطر و است گشته برخوردار بسزايي اهميت از كشورها صنعتي
  .هاست انسان جان براي تهديدي مدت بلند در تهديدات اين زيرا نيست پوشيده كسي

  

 به تعرض با همواره داشتن، بياباني نيمه و بياباني وضعيت با و صنعتي نيمه كشور يك بعنوان نيز ما كشور
 خسارات و مشكالت بروز باعث اخير سالهاي در كه اي گونه به است بوده مواجه ها گونه اين زيست محيط
 و كاهش جهت در قضايي غير و قضايي هاي نهاد سوي از كه اقداماتي وجود با و است شده ناپذيري جبران

 و تكرار شاهد همچنان اما گرفته صورت آنها زيست محيط و ها گونه اين عليه جرم ارتكاب از پيشگيري
 .هستيم آمار اين دهنده تكان افزايش

 آن از تا بود معضل اين براي بنيادين حلي راه دنبال وبه كشيد دست بودن تفاوت بي اين از بايد ايحال علي
 .شود مي  مطرح جرائم نوع اين از پيشگيري مقوله كه اينجاست در و كرد عبور

 گونه عليه جرائم در مخصوصاً محيطي زيست هاي آسيب و جرم از پيشگيري اساساً كه داشت اذعان بايد
 است ها سازمان ساير با هماهنگ و جامع هاي سياست پيگيري و ،تنظيم تهيه ،نيازمند خاص جانوري هاي
 ،اقتصادي،اجتماعي،برخوردار فرهنگي مختلف ابعاد از محيطي زيست هاي آسيب و جرايم سويي از اينكه چه

 مواجه جرايم بروز و ايجاد بسترهاي و عوامل و باعلل متعددي موسسات و ها نهاد ديگر سوي از و است
 سياست اتخاذ جانوري وحوش عليه جرايم وقوع از جلوگيري براي مناسب پيشگيرانه اقدام الزمه بنابراين.اند

 هاي انجمن و نهادها و مردمي هاي مشاركت از حمايت ، آن دقيق اجراي بر نظارت هماهنگ، و  جامع هاي
 به التصويب جديد جرم از پيشگيري قانون در كه جرم وقوع از پيشگيري ملي شوراي ،تشكيل مردمي
  .باشد ،مي است شده اشاره صراحت

 كه راهكاري آسانترين و ،بهترين اول وهله در انقراض خطر معرض در جانوري هاي گونه از حفاظت منظور به
 كه يابيم مي در تامل اندكي با اما است آن كيفري هاي مجازات و قانون بستن بكار شود مي متبادر ذهن به
 كه است پذير امكان زماني مجازات اِعمال نيز زمينه اين در  است درمان از بهتر پيشگيري اي مسئله هر در

 براي ،شرايط گونه آن مرگ با و  باشد رفته بين از اي گونه نهايتاً و باشد گرفته صورت صيدي يا و شكار
  .شود مي دشوار گونه آن نسل بقاي و ادامه

  



 خطر معرض در جانوري هاي گونه كشتار آمار كاهش براي پيشگيرانه موارد إعمال كه پيداست ناگفته
 علمي جامعه نوين جرمشناسانه نظريات از تأسي با زيست محيط حفاظت سازمان مسئولين سوي از انقراض

 روي بر تمركز و بكارگيري اَيحال علي است نبوده جرم از پيشگيري عملي الگوهاي بكارگيري و دانشگاهي و
 اين كردن ممزوج و است گرديده واقع موثر و مفيد المللي بين عرصه در كه كارآمد پيشگيرانه الگوهاي
 زيست  هاي امني نا كاهش بر موثر تواند مي كشورمان فرهنگي و زيستي و محيطي شرايط با نظريات
  .شود مذكور هاي گونه عليه جرايم ارتكاب از پيشگيري و بانان محيط و محيطي

 مدار جامعه پيشگيري

 يافته و ها پژوهش در ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي جرمشناسان و شناسان جامعه -  پژوهشگران
 مدار، جامعه پيشگيري كاركردهاي إعمال براي نهاد و سازمان بهترين كه رسيدند نتيجه اين به خود هاي

 نقش پليس هميار كردن نهادينه همينطور و مدارس در پليس كالس ايجاد با كه است پرورش و آموزش
  .است داشته اي جاده تصادفات كاهش و اجتماعي هاي ،آسيب تخلفات كاهش در مؤثري

  

  , نژاد كلهري مسعود

  .سالم

  امنيت؟؟ بر حق يا و حيات بر حق مثال هستند؟ حقوق داراي حيوانات كلي طور به آيا

  

Hamed Shakeri,  

 حفاظت سازمانهاي و مقررات ، قوانين -  ها كنوانسيون نبودند حقوقي چنين داراي و نبود اينگونه اگر اساساً
  نميشدند تشكيل و اجرا تصويب آنها از

  

 تمتع اهليت داراي تولد زمان از يعني است؟ حقوق داراي حيوان بماهو حيوان يعني پس, نژاد كلهري مسعود
  شود؟؟مي استيفا حتي و

  

Hamed Shakeri,   



  .انسان براي متصوره و موجوده حقوق معناي به نه حق

 شده اشاره آنان از حمايت حق به كيوتو پروتكل همچون مرتبط المللي بين هاي پروتكل و ها كنوانسيون در
  است

  

   شما از ممنون, نژاد كلهري مسعود

  .باشدنمي لطف از خالي 1978 مصوب حيوانات حقوق جهاني اعالميه به اشاره نظرم به

   شاكري جناب شما دهيپاسخ از ممنون

   ميكنيم استفاده شما ارائه ادامه از

  

  

Hamed Shakeri, [  

 حال در جانوري هاي گونه از حمايت امر متولي بعنوان زيست محيط از حفاظت سازمان است اصلح عليهذا
 را تمهيداتي ، مدار جامعه پيشگيري راستاي در پرورش و آموزش سازمان با مذاكره و تعامل ايجاد با انقراض

 در بايد مهم اين و بيانديشد  " حيوانات حقوق و زيست محيط"   محتواي با اصولي كتابي تدريس براي
 بهترين تواند مي ،خود آموز دانش ميليون13  به بخشي آگاهي چراكه گيرد قرار سازمان اين كاري اولويت

 محيط والدين، گفتار و رفتار كنار در زيرا.باشد جانوري هاي گونه از حمايت زمينه در كارا و بازدارنده ابزار
 سطح در پيشگيرانه مؤثر هاي برنامه اجراي. است مؤثر بسيار آموزان دانش رفتار در مدرسه
 گيري تصميم شيوه آموزش نيز و پرورش، و تربيت در تواند مي ،)school‐based prevention(مدرسه
  .باشد داشته سزايي به نقش مختلف امور در كودكان

 هاي رسانه نقش باشد موثر جانوري هاي گونه عليه جرايم كاهش بر تواند مي كه محيطي موارد ديگر از
 و همگاني آموزش راستاي در زيست محيط حفاظت سازمان اخيرا. است محيطي فرهنگي تبليغات و جمعي
 " بشريت مرگ آغاز سر زيست محيط تخريب" مضامين با را مفيدي هاي نماهنگ مردم به بخشي آگاهي
 اين بخشي اثر خصوص در گرفته صورت هاي ارزيابي.است كرده پخش تلويزيوني هاي شبكه از و  ساخته
  .است زمينه اين در  نتايج بودن مفيد از حاكي ها برنامه



 به رو و صعودي روند جانوري هاي گونه از حمايت زمينه در كشور پيشگيرانه هاي سياست ايحال علي
 منقش طرح مفيدي و جالب اقدام در زيست محيط حفاظت سازمان مثال براي.است گرفته خود به را رشدي
 مثبتي اثرات قطعاً كه آورد در اجرا به آسيايي يوزپلنگ تصوير به را مان كشور فوتبال ملي تيم لباس كردن

 يوزپلنگ تصوير به مسافربري هواپيماي كردن منقش يا و داشت خواهد جانوري گونه اين از حمايت در
 ها گونه اين از حراست و حفاظت اهميت القا و عوام بخشي آگاهي بر قطعا امر اين اي رسانه بازتاب كه ايراني

  .بود نخواهد تاثير بي

 گونه به خصوص به و زيست محيط به نحوي هر به كه افرادي اكثر كه هستيم آن شاهد امروزه متاسفانه
 منظمي هاي انسان خودشان خصوصي حوزه در كه هستند شهرونداني رسانند مي آسيب جانوري هاي

 دليل رسد مي بنظر كنند نمي توجهي شود مي وارد جامعه به طريق آن از كه هايي آسيب به ولي هستند
 كند القا صحيح نحو به است نتوانسته را جامعه به فرد داشتن تعلق ما پرورشي و آموزشي نظام كه باشد اين
  كرد زندگي خود براي بايستي كه كنند مي فكر فقط افراد اين  و دهد آموزش و

  

  

 نظام بر توان مي كه است ايراداتي از يكي متاسفانه آموزشي كتب در زيستي محيط نكات و مطالب درج عدم
 در هم باز هستند غني آبي منابع و آب زمينه در حتي كه كشورهايي در زيرا دانست وارد كشورمان آموزشي

 شود مي داده آموزش فراگيران به و است شده گنجانده آب مصرف از جويي صرفه آموزان دانش درسي كتب
 تنها متعلق كشور در موجود آب مثال بعنوان اينكه و دهند مي آموزش را دنيا كل به او خاطر تعلق آنها به و

  است جهاني زيست محيط به متعلق بلكه نيست كشور اين

 

 

 













 

 

 پايان



 


