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چكیده
محیــط زیســت دیگــر مفهومــی انتزاعــی و برجــای مانــده در ذهــن نیســت؛ بلکــه واقعیتــی اســت کــه حمایت 
و حفاظــت از آن در چارچــوب اصــول حقوقــی قــرار گرفتــه اســت. حمایتــی کــه گســتره ای از قواعــد حقــوق 
بشــر تــا حقــوق بشــر دوســتانه و حقــوق کیفــری بین المللــی را در بــر می گیــرد. اســام بــه عنــوان آخریــن 
دیــن الهــی و بــه عنــوان دیــن جهانشــمول، عامــل مکتــب زیســت محیطــی جامعــی اســت کــه بــا اصــول 
ــط  ــر محی ــوی دیگ ــد. از س ــه می ده ــی ارائ ــت محیط ــائل زیس ــه مس ــای الزم را در عرص ــددی معیاره متع
زیســت ســالم را بــه عنــوان یکــی از نعمت هــای الهــی مطــرح می کنــد کــه همــگان حــق دارنــد از نعمت هــای 
بــزرگ الهــی کــه برخــورداری از محیــط زیســت ســالم یکــی از آنهــا اســت بهره منــد شــوند و هیــچ کــس 
نبایــد انســان را از ایــن نعمــت خــدادادی محــروم کنــد. زیــرا حــق بــر محیــط زیســت بــه عنــوان یکــی از حق 
النــاس مطــرح می شــود کــه حتــی خداونــد نیــز از آن گذشــت نخواهــد کــرد. ایــن حــق را نــه تنهــا قــرآن 
کریــم اشــاره کــرده اســت، بلکــه در روایــات نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. ایــن حــق عــاوه بــر آن، در منابع 

و اســناد بین المللــی نیزمــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت.  
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مقدمه
جنگ عبارت از نبرد مسلحانه بین دو یا چند دولت بدون محدودیت در زمان و مکان است. 
با توسل به جنگ هر یک از طرفین می خواهد از طریق استفاده از زور اراده خود را بر دیگری 
تحمیل کند. در زمان وقوع جنگ، بسیاری از قواعد مربوط به زمان صلح کاربرد خود را از 
دست می دهند و حقوق جنگ جایگزین آنها می شود. حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات 
مسلحانه بین المللی در صدد کاهش و محدودیت این آثار و تبعات است. یکی از آثار تبعی 
جنگ تخریب محیط زیست است، حقوق جنگ این مقوله را اغلب در راستای حمایت از 

جمعیت غیر نظامی و به جهت حفظ حیات آنها مورد توجه قرار می دهد. 
بین المللی در صدد کاهش و محدودیت  یا حقوق مخاصمات مسلحانه  حقوق جنگ 
این آثار و تبعات است. یکی از آثار تبعی جنگ تخریب محیط زیست است. حقوق جنگ 
این مقوله را اغلب در راستای حمایت از جمعیت غیر نظامی و به جهت حفظ حیات آنها 
مورد توجه قرار می دهد. جامعه جهانی  به دنبال  آن  است  که  به  کمک  قواعد  الزام آور،  
آسیب های  وارده  بر محیط زیست بشری )که  امروزه با توجه به تکنولوژی های به کار 
رفته پیشرفته در جنگ افزارهای نظامی خسارات شدیدی به آنها وارد می شود( را در خال 
درگیری های مسلحانه به حداقل ممکن برساند. برخی معتقدند  آغاز کننده حمایت از محیط 
زیست کشورهای غربی بوده که مؤید آن اسناد بین المللی در این زمینه است. اما اسام نیز به 
محیط زیست نگاه ویژه ای داشته و حتی در قرآن کریم و احادیث ائمه نیز  به محیط زیست 
توجه ویژه ای شده و دستور العمل هایی درباره حفظ محیط زیست در زمان مخاصمات صادر 
شده است. اسام به عنوان دینی جهانشمول و جامع نگر، مدعی است که پاسخگوی نیازهای 
متغیّر انسان در هر عصری است و برای کلیه روابط و شئون او، دارای قوانین و مقرراتی است. 
البته این بدان معنا نیست که برای هر موضوع با عنوان خاص و متداول امروزی آن، حکم 
خاصی را مقرر داشته باشد؛ بلکه کلیات، اصول و قواعدی در اسام وجود دارد، که می توان 
حکم هر موضوع را از آن به دست آورد. یکی از همین موضوعات محیط زیست است. محیط 
زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصرحاضر، بحثی کامًا نو و تازه است که نه در اسام 
و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ اما می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از 
متون دینی استخراج کرد؛ به طوری که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.
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بیان مساله
تبدیل  بشر  دغدغه های  مهمترین  از  یکی  به  آن  از  لزوم حفاظت  و  زیست  محیط  امروزه 
شده است. البته این امر در زمان وقوع جنگ ها بیش از پیش افزایش می یابد. مخاصمات 
مسلحانه هم به صورت مستقیم )تخریب محیط زیست طبیعی، آلودگی های به وجود آمده 
بر اثر فعالیت های نظامی مختلف، استخراج غیر قانونی منابع طبیعی و ...( و هم به صورت 
غیرمستقیم )قطع درختان جنگلی، مهاجرت دسته جمعی پناهندگان و ...( بر روی محیط 
زیست اثر می گذارد. در گذشته دو جنگ جهانی، آسیب شدیدی به محیط زیست وارد کرد 
و زندگی بشر را دچار مخاطره ساخت و همچنان نیز این آسیب به محیط زیست در جریان 
مخاصمات مسلحانه وجود دارد.به همین دلیل منظور جامعه جهانی در قوانین ناظر به جنگ و 

در گیری نیز مواد خاصی را به این امر اختصاص و بر اهمیت آن تاکید کرده است.
دغدغه های  عمومی  در  خصوص  هدف  قرار  دادن  و  تخریب  محیط  زیست  در  
زمان جنگ، نخستین بار در زمان جنگ ویتنام مطرح شد. در آن هنگام استفاده از علف کشی 
موسوم به »عامل نارنجی «که جنگل زدایی وآلودگی شیمیایی گسترده ای را به دنبال داشت  
جامعه  بین المللی  را  به  انعقاد  دو  سند  حقوقی  جدید  سوق  داد.  نخست، کنوانسیون  
تغییر  محیط  زیست  که  در  سال  1976به  منظور  مقابله  با  استفاده  از روش های  تغییر  
محیط  زیست  »به  عنوان  یک  روش  جنگی «به  تصویب  رسید  ویک سال پس از آن 
نیز پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو تصویب شد؛ به موجب مواد  23و 33پروتکل  
مزبور  هرگونه  روش  جنگی  که  »موجب  خسارات  گسترده، طوالنی مدت و شدید به 
محیط زیست طبیعی گردد «ممنوع است. با وجود این، کافی بودن  این دو  سند  در  زمان  
جنگ  دوم  خلیج  فارس  )1990-1991( به  چالش  کشیده شد.  آلودگی  شدید  حاصل  
از  تخریب  بیش  از  600چاه  نفت  کویت  توسط  نیروهای ارتش  عراق  و  متعاقباً  اعام  
5میلیون  دالر  خسارت  زیست  محیطی،  نیاز  به  تقویت سازوکارهای  حمایت  از  محیط  
زیست  )به  عنوان  میراث  مشترک  بشریت(  در  زمان مخاصمات   مسلحانه   را   نمایان تر   

ساخت)میرعباسی،136:1398(.
به طور کلی دو دسته از قوانین برای حمایت از محیط زیست وجود دارند. یکی قوانین 
بین المللی حمایت از محیط زیست که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ برای حفظ 
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محیط زیست به کار می روند و دوم قوانین مخاصمات مسلحانه که جنبه زیست محیطی دارند 
و کاربردشان در زمان جنگ است.  در ارتباط با مخاصمات مسلحانه، قوانینی که صراحتاً آثار 
زیست محیطی دارند شامل بند 3 ماده 35 پروتکل اول الحاقی )1977( به کنوانسیون های 
چهارگانه ژنو )1949( می باشد که کاربرد روش ها و ابزار جنگی را که هدف از آنها خسارت 
گسترده، شدید و طوالنی مدت در محیط زیست طبیعی است یا احتمال دارد چنین خساراتی 
را وارد نمایند ممنوع می سازد .ماده 55پروتکل اول کنوانسیون ژنو با عنوان »حفاظت از محیط 
زیست طبیعی«بر لزوم حفاظت از محیط زیست در برابر آسیب های  گسترده در جنگ ها اشاره 
کرده:»این حفاظت شامل ممنوعیت استفاده از روش ها یا وسایل جنگی می شود که منظور از 
آن وارد آوردن چنین آسیبی به محیط زیست طبیعی بوده،یا احتمال وارد آمدن چنین آسیبی 
می رود،در نتیجه به سامتی یا بقای سکنه لطمه بزند.«از دیگر مقررات مهم در این زمینه 
می توان به کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه دیگر از تکنیک های 
تغییر دهنده محیط زیست )انمود( اشاره کرد. این کنوانسیون در سال 1976 به تصویب مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد رسید و در اکتبر 1987 الزم االجرا گردید. 
منظور از تکنیک های تغییر دهنده محیط زیست در این معاهده، استفاده از ابزارها و 
روش هایی است که موجب تغییر محیط زیست طبیعی توسط انسان می شود. برخی از 
این تغییرات، گاهی به خودی خود مفید و در جهت تحقق اهداف مسالمت آمیز می باشند 
مانند بارور کردن سریع برخی از جانوران و گیاهان. اما گاهی ضمن مفید بودن، می توانند 
در جهت تحقق هدف های خصمانه به کار رفته و بسیار خطرناک شوند مانند ایجاد باران، 
برف یا جزر و مد مصنوعی. برخی دیگر از این تغییرات اساساً نه مفید می باشند و نه در 
جهت اهداف مسالمت آمیز مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایجاد طوفان ها و زمین لرزه 
های مصنوعی که نه تنها متضمن هیچگونه نفعی برای جامعه بشری نیست بلکه چیزی جز 
نابودی و نیستی به دنبال نخواهد داشت. برای تحقق حمایت حداکثری از محیط زیست در 
فضای مخاصمات، جامعه بین المللی بایستی روی سه مساله تمرکز داشته باشد: اول، تاش 
برای رسیدن کنوانسیون های موجود به مرحله الزم االجرا شدن و افزایش تعداد دولت های 
تصویب کننده آنها. دوم، بهبود نحوه رعایت و اعمال قواعد بین المللی موجود و سوم نیاز به 
افزایش نظارت بر کارایی قواعد موجود به منظور روشن کردن نواقص و آنگاه اقدام به وضع 
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مقررات جدید در سطح بین المللی. به عبارت دیگر، تصویب معاهدات بین المللی، راه اندازی 
نهادهای گسترده نظارتی، تعقیب و مجازات ناقضین و نهایتاً تاش برای شکل گیری یک نظام 

بین المللی حقوق زیست محیطی ضرورت دارد.
از سوی دیگر اگرچه در زمان صدر اسام،حکومت پیامبر )ص( و بعد از آن ساح هایی 
اثرات  و  باشد  داشته  فراوانی  تخریبی  اثر  که  اتمی  و  شیمیایی،میکروبی  مانند،ساح های 
نامطلوبی بر محیط زیست برجای بگذارد؛وجود نداشت. اما برخی شیوه های جنگی آن زمان 
می توانست اثرات مخربی بر محیط زیست و ساکنان نواحی جنگ زده داشته باشد.چنانکه در 
جنگ های کهن نیروهای درگیر به منظور مقابله با دشمن و جلوگیری از پیشروی او زمین های 
پشت سر خود را اعم از مزارع و باغ هاو ...سوزانده  چشمه های آب را تخریب می کردند. 
این روش که از آن با عنوان سیاست»زمین سوخته« یاد می شود. شیوه ای معمول بوده اما ائمه 
معصومین از استفاده این روش ها ممنوعین ایجاد کرده بودند)طبرانی،284:1404(. چنانچه 
پیامبر اکرم هنگام اعزام لشکریان خود،به آنها فرمودند:»از قطع و سوزاندن درختان خرما و 
دیگر درختان میوه دار و نیز سوزاندن مزارع بپرهیزند.« و در روایت دیگر از قطع مطلق درختان 
نهی کرده اند)حرعاملی،62:1414(. می توان ازاین حدیث پیامبر دستورالعمل زیست محیطی 
به شکل نوین را استخراج نمود؛زیرا قطع یا سوزاندن درختان و مزارع خسارت های جبران 
ناپذیری را به محیط زیست اعم از زمین،هوا و جانداران آن محیط وارد می کند. همچنین زیان 
دیدن غیر نظامیان ساکن آن نواحی و کمبود منابع غذایی را به دنبال خواهد داشت. در سخنان 
پیامبر به مساله  زیست محیطی حیوانات نیز توجه شده و از کشتن آنها به ویژه حیوانان حال 

گوشت نهی شده است مگر آنکه ضرورت ایجاب کند)فقیه حبیبی،178:1394(.
در این مقاله دیدگاه حقوق اسامی  و حقوق بین الملل در حمایت از محیط زیست در 

زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار می گیرد.

ارتباط محیط زیست و حقوق بین الملل
بحث محیط زیست و»حقوق محیط زیست« اگر چه في نفسه شاخه اي از حقوق داخلي است، 
اما در عصر حاضر به سبب پیشرفت صنعت و تکنولوژي که باعث به وجود آمدن مسائل 
زیست محیطي و آلودگي هاي فراوان شده، به مسأله فرامّلي، فرامرزي و بین المللي تبدیل شده 



248

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
98

ان
ست

، تاب
دوم

ره 
شما

م ، 
ل نه

سا

است؛ بدین سبب امروزه محیط زیست و حفاظت از محیط زیست، حوزه نسبتاً نویني براي 
مقررات بین المللی به شمار مي آید.حقوق بین الملل جهت پاسخ گویي به مسائل و مشکات 
زیست محیطي جهاني و حّل حقوقي آنها، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي کرده که این امر، 
باعث پیدایش شاخه اي در حقوق بین الملل به نام »حقوق بین الملل محیط زیست« شده است 

که یکي از جدیدترین شاخه هاي حقوق بین الملل مي باشد)تقی زاده انصاری،15:1374(.

حقوق بین الملل محیط زیست و پیدایش آن
»حقوق بین الملل محیط زیست مجموعه قواعد حقوقي بین المللي است که هدف آن حفاظت 
از محیط زیست است«.مسائل و مشکاِت زیست محیطي باعث شد که ضرورت تدوین 
مقرراِت زیست محیطي در سطح بین المللي، بیش از پیش احساس شود، از این زمان به بعد 
بود که نحوه نگرش و برخورد با مسأله محیط زیست کامًا عوض شد و تحت فشار افکار 
عمومي کم کم جنبه بین المللي به خود گرفت؛ محیط زیست به عنوان یک مجموعه مطرح 
افزایش چشمگیري  از محیط زیست  براي حفاظت  قانوني  متون  داخلي،  گردید؛در سطح 
یافت و دولت ها، نهادهاي اداري ویژه اي را براي مقابله با آلودگي ایجاد نمودند؛ سازمان هاي 
بین المللي نیز به نوبه خود در مقابل مسائل مطروحه جدید، عکس العمل مناسب و قوي 
نشان دادند و فصِل جدیدي آغاز شد.در ادامه تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلي و 

بین المللي به موازات یکدیگر صورت گرفت)امیر ارجمند،329:1374(.
از سوي دیگر، چالش حفاظت از محیط زیست در سطح جهاني، تبدیل به عاملي قوي در 
جهت تحو ل مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل گردید، اهمیت این موضوع هنگامي بهتر درک 
مي شود که توجه نماییم مسائل مربوط به محیط زیست بیش از پیش جنبه بین المللي پیدا کرده 
و با این نگرش به آن نگاه مي شود. عناصر مختلفي  در بین المللي شدن مبارزه بر علیه آلودگي 

محیط زیست نقش دارند، مانند: آب،  هوا،پرندگان و غیره.
به محیط زیست در سطح  قواعد و مقررات مربوط  اولین  براي  تاریخي  اگر بخواهیم 
بین المللي پیدا کنیم، باید بگوییم، اگر چه اولین کنوانسیون هاي مربوط به حفاظت از محیط 
زیست به اوایل قرن بیستم برمي گردد، اما ریشه هاي واقعي حقوق بین الملل محیط زیست را 
باید در اواخر دهه  1960و به صورت مشخص تر، سال  1968جست و جو کرد که با دخالت 
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سازمان هاي بین المللي فصل جدیدي در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در 
این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه اي یعني شوراي اروپا و سازمان وحدت آفریقا 
اسناد مهمي را به تصویب رساندند که عامیه مبارزه با آلودگي هوا  8مارس  1968و منشور 
اروپایي آب  6مي  1968مصوب شوراي اروپا اولین متون مصو ب یک سازمان بین المللي در 
خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در  15سپتامبر  1968کنوانسیون آفریقایي حفاظت 
از طبیعت و منابع طبیعي تصویب و جانشین کنوانسیون  1933لندن شد)زیاران،472:1373(.

دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به محیط زیست
محیط زیست قلمرویی است که هم از نظر تعریف و هم از نظر تعلق آن به یکی از این 
دو نظریه مورد توجه بوده است. در این موضوع که عملکرد عناصر محیط زیست مرزگذر 
است و بدون توجه به مرزهای تصنعی در حال جابجایی و اثرگذاری است تردیدی نیست. 
مهاجرت پرنگان، جریان آبها و جابجایی هوا شاهد این امر است. اما در نگرش حقوق بین 
الملل به محیط زیست دو مرحله پشت سر گذاشته شده است.  در وهله اول دولتها خود را 
متعهد به حفظ محیط زیست در ورای مرزهای خود می دانستند اما به تدریج تمایل دولتها به 
حفظ محیط زیست در چارچوب مرزهای خود این پیغام را می داد که نظریه میراث مشترک 
بشریت در خصوص محیط زیست در حال پذیرش است. کدهای زیادی در اسناد بین المللی 
داللت بر این امر دارند. تعهد دولتها به همکاری، مشورت، مذاکره و اطاع رسانی در مسائل 
زیست محیطی و قید حق بر محیط زیست سالم در پیش نویس میثاق سوم در خصوص 

حقوق همبستگی ریشه در این واقعیت دارند)زمانی،27:1382(.
این در حالی است که تکنیک هاي جنگ مدرن ممکن است تاثیرات زیادي بر محیط زیست 
داشته باشند، دو طریق عمده ایجاد این اثرات عبارتند از :اول : اثــرات جانبي که اســتفاده 
از ســاح هاي مــدرن، اعــم از متعارف یا غیرمتعارف ممکن است بر محیط زیست داشته 
باشند.دوم : پدیده هــاي طبیعي که ممکن اســت به عمد بــراي اهداف خصمانه به کار 
گرفته شوند.در مورد اثرات جانبي ساح هاي مدرن ممکن است با بمباران شدید و تکراري 
مناطق، نشــو و نماي گیاهان، که داراي یک تعادل ظریف اکولوژي مي باشند به طور دایم از 
بین بروند و تغییر کیفیت خاک امکان دارد آن را برای ســالیان متمادی غیر حاصل خیز نماید 
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استفاده از این ساح ها نه تنها به نابودي حیات انسان منجر مي گردد بلکه زندگي حیوانات و 
گیاهان واقع در یک منطقه وسیع را نیز از بین مي برد و در نتیجه اکوسیستم هاي زیادي نابود 
مي شوند.در مقوله دوم یعني استفاده از پدیده هاي طبیعي مي توان از تعدیات مصنوعي آب 
و هوا، تغییــرات بارندگي از طریق متدهایي نظیر بارور کردن ابرها، ایجاد زمین لرزه هاي 
مصنوعي و امواج کشــندي، انحــراف طوفان هاي گردبادي و تغییرات رعد و برق نام برد 
که استفاده از چنین تکنیک هایي به عنوان راه هاي مؤثر و عملي صدمه زدن به دشمن به کار 

گرفته می شود)فرشچی،1377: 56(.
از جمله شیوه هاي به کار گرفته شده در جنگ ها شیوه  تغییر محیط زیست طبیعي در جهت 
تحقق اهداف خصمانه اســت، به طور مثال ایجاد باران، برف مصنوعي، جزر و مد و امواج در 
ENMOD  دریاها. امروزه تنها معاهده  بین المللي که در این خصوص وجود دارد، عهدنامه
از  استفاده خصمانه  یا هرگونه  نظامي  اســتفاده  آن  براساس  مورخ می  1977مي باشد که 
تکنیک هاي تغییر دهنده محیط زیســت طبیعي ممنوع است. این عهدنامه از  15اکتبر  1978به 
مرحله اجرا درآمده است.البتــه در پروتکل شــماره یک مــورخ  10ژوئن  1977در مــورد 
مخاصمات مسلحانه بین المللي الحاقي به عهدنامه هاي چهارگانه  1949ژنو نیز مقرراتي در 
مورد این موضوع دیده مي شود که به موجب آن، نباید از روش ها و وسائل جنگي که موجب 
خسارات گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعي مي شــود، اســتفاده شــود 

و از آن طریق باعث ضرر و زیان به سامتي و بقاء غیرنظامیان گردد)فرشچی،1377: 57(. 
چند نمونه از اصول و مقررات  حقوق بین الملل محیط زیست عبارت  است از: اصول 
مورخ  15دسامبر  1972مجمع  قطع نامه 2997  متحد،  ملل  کنفرانس  در  استکهلم  اعامیه 
عمومی) برنامه محیط زیست ملل متحد، UNEP(  (ماده30منشور حقوق و وظایف اقتصادی 
از  کشورها، منشور جهانی طبیعت، کنوانسیون راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی 
بین المللی  مسئولیت  به  مربوط  کنوانسیون  3ماده19طرح  بین المللی1997،بند  آبراه های 
و  توسعه  سازمان  کنوانسیون  اروپا،  اقتصادی  جامعه  محیطی  زیست  دولت ها،برنامه های 
همکاری اقتصادی و اعامیه ریو. در این باره باید به این مساله پرداخت که آیا اصول و 
مقررات  حقوق بین المللی محیط زیست برای حفاظت و جلوگیری از آسیب به محیط زیست 
در هنگام درگیری ها ی مسلحانه قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ یا در زمان بروز درگیری مسلحانه 



... 
در

ت 
یس

ط ز
حی

ز م
ت ا

مای
 ح

قی
قو

 ح
ای

ره
كا

راه

251

فصلنامه علمی - پژوهشی

حقوق بشردوستانه در قواعد و مقررات  خود به مساله  حفاظت از محیط زیست پرداخته 
است. از آن جمله می توان از پروتکل اول الحاقی نام برد که نیاز به حمایت و حفاظت از 
محیط زیست را شناسایی کرده است و امروزه دالئلی مبنی بر عرفی شدن مقررات  مرتبط با 

آن و یا حداقل برخی از آنها وجود دارد) هولم،675:2010(.
بین الملل بشردوستانه عرفی  ،44و 45حقوق  قواعد 43  این صلیب سرخ در  بر  عاوه 
حمایت از حفاظت از محیط زیست را شناسایی کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در 
قاعده 43حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی اصول عام ناظر بر هدایت درگیری ها نسبت به 
محیط زیست را بیان کرده و در این مورد اصل تفکیک، ممنوعیت انهدام اموال بدون ضرورت  
موجه نظامی و اصل تناسب را جاری دانسته است.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در موارد 
متعددی به مساله تضمین حفاظت و احترام به محیط زیست توسط طرفین درگیر در جنگ 
مسلحانه پرداخته است. این کمیته برای تاثیر بخشی نظارت  خود چند نشست تخصصی 
نظامیان  رفتار  دستورالعمل  راهنماو  »اصول  اتخاذ  به  منجر  نشست ها  این  و  نموده  برگزار 
برای حمایت از محیط زیست در طی درگیری مسلحانه« شده است. این اصول راهنما از 
سوی مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد و این مجمع در سال 1994از تمامی دولت ها 
درخواست نمود این اصول راهنما را مدنظر قرار دهند.عاوه بر این در سال  2009نیز کمیته 
بین المللی صلیب سرخ برنامه هایی برای کمک به حفظ و بازیابی شرایط قابل قبول زندگی 
تاثیر درگیری های مسلحانه و دیگر شرایط خشونت زا تدارک دید. این  افراد تحت  برای 
قربانیان به طور عمده برای  زندگی سالم و امن به محیط زیست طبیعی خود وابسته اند. این 
سند تعریفی از مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست در خال درگیری های 

مسلحانه ارائه نموده است.
درگیری های  در  طبیعی  زیست  محیط  از  حمایت  و  حفظ  مورد  در  که  است  گفتنی 
مسلحانه غیربین المللی پروتکل دوم الحاقی سکوت  کرده و در خصوص عرفی بودن قواعد 
اما حداقل می توان روند کنونی را در راستای حمایت  حمایتی مذکور جای تردید است. 
هرچه بیشتر از محیط زیست و وضع مقرراتی دانست که شامل درگیری های مسلحانه غیر 
بین المللی نیز بشود، و این بدان معناسات که احتماال در زمان خود به عرف تبدیل خواهد 

گردید)ضیایی،150:1394(.



252

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
98

ان
ست

، تاب
دوم

ره 
شما

م ، 
ل نه

سا

می توان چنین استدالل کرد که وظیفه توجه به محیط زیست، در درگیری های مسلحانه 
غیر بین المللی نیز در صورتی که آن درگیری ها اثراتی بر کشور دیگر داشته باشد، مصداق 
می یابد. این استدالل بر پایه نظر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بار اینکه حفظ توازن زیست 
بومی یک کشور یک » مصلحت اساسی« است،1 رای دیوان مبنی بر وظیفه دولت ها در حصول 
اطمینان نسبت به این که در فعالیت انجام شده در قلمرو تحت کنترل آن ها محیط زیست سایر 
کشورها یا مناطق فرامرزی آنها حفظ شود،استوار است. این ها بخشی از قواعد عرفی حقوق 
بین الملل هستند به عاوه بسیاری از معاهدات  مربوط به قوانین زیست محیطی شامل رفتار 

یک کشور در درون قلمرو خود نیز می گردد)راعی دهقی،141:1395(. 

حفاظت از محیط زیست در درگیری های مسلحانه
با پیشرفت دانش و دستاوردهای نوین علمی، تخریب محیط زیست هم افزایش یافته است. 
آنچه در جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد یا بمباران سدهای کره توسط آمریکا در دهه 1950یا 
اقدامات   ویتنام،  در  آمریکایی  نیروهای  توسط  بعد  دهه  دو  در  گرفته  اقدامات  صورت  
صربستان در بوسنی در دهه  1990و تجاوز عراق به خاک کویت که حمله به تاسیسات نفتی 
این کشور و آلودگی های نفتی گسترده ای را در سطح منطقه به همراه  داشت، نمونه هایی 
از تخریب محیط زیست با توجه به دستیابی به ابزارها و تکنیک های جدید تخریب محیط 

زیست هستند)شفیعی و هنجنی،162:1392(.
بطور کلی دو دسته از قوانین و مقررات  به حفاظت از محیط زیست در درگیری مسلحانه 
پرداخته اند. دسته اول مقررات  حقوق بین الملل محیط زیست است، که چه در زمان صلح و 
چه در زمان جنگ برای حفاظت از محیط زیست بکار می روند، به عبارت دیگر ممنوعیت 
تخریب یا آسیب رسانی به محیط زیست در درگیری های مسلحانه، موضوع قواعد حقوق 
بین الملل محیط زیست نیاز هست. گروه دوم حقوق بشردوستانه است که برخی از مقررات  
آن جنبه زیست محیطی دارند و کاربردشان در زمان جنگ است) شفیعی و هنجنی،163:1392(. 
از جمله اسناد دسته اول عبارت است از منشور جهانی طبیعت )قطع نامه37/7(مصوب 
مجمع عمومی ملل متحد در سال1982که به موجب بند  5آن: »باید طبیعت را در برابر صدمات  
ناشی از جنگ و سایر فعالیات های خصمانه در امان داشت«از جمله اسناد دسته دوم می توان 
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کنوانسیون های  به  الحاقی  اول  1949پروتکل  ژنو  کنوانسیون های  الهه،  کنوانسیون های  به 
چهارگانه ژنو1977اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون انمود Enmod؛اشاره کرد) 

شفیعی و هنجنی،163:1392(.
شرایط احراز مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل محیط زیست در زمان مخاصمات 

مسلحانه بین المللی مبتنی بر چهار مورد ذیل است:
الف( نقض یک تعهد زیست محیطی بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی؛
ب( بروز یک خسارت زیست محیطی مادی و فیزیکی باالتر از سطح استاندارد بین المللی 

در صورت نقض تعهد زیست محیطی مورد نظر در زمان مخاصمات مسلحانه بی نالمللی؛
ج( احراز رابطه سببیت بین خسارات زیست محیطی با نقض تعهد زیست محیطی مورد 

نظر در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی؛
د( قابلیت انتساب نقض تعهد زیست محیطی به دولت در زمان مخاصمات مسلحانه 

بین المللی )میرعباسی،1398 :140(

دیدگاه اسالم نسبت به محیط زیست 
به طور قطع، یکی از اموری که زمینه ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن 
محیطی سالم و امن است؛ که انسان بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد 
و اصوالً یکی از وظایف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن در محیطی امن و سالم 
امکان پذیر نیست. بدین سبب، شرط اولیه داشتن روحی سالم، جسم سالم است و جسم سالم 
نیز فقط زمانی حاصل می شود که انسان از محیط زیست سالم بهره مند باشد. از آنجا که انسان 
به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت 
و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب 
روابط با آنها خواهد بود. اسام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛ به طوری 
که می توان گفت در اسام، جامع ترین دیدگاه و صحیح ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط 

زیست بیان شده است)ربانی،223:1378(.
نظام اخاقی اسام از ظرفیت باالیی براي کاهش بحران و تخریب محیط زیست برخوردار 
است. هدف اساسی این نظام تغییر در نگرش انسان، نسبت به آنچه در اختیار دارد، است تا 
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به این فهم و ادراک عمیق برسد که او امانت دار است و امکانات و منابع طبیعی و زیست 
محیطی را که براساس مصالحی در اختیارش قرار داده شده، فقط در جایی می تواند استفاده 
کند که مالک حقیقی آن اجازه دهد و همة ابعاد فردي، اجتماعی، انسانی و غیرانسانی استفاده 
از منابع زیست محیطی را باید در نظر بگیرد. پس، حق ندارد با طبیعت رفتارهایی داشته باشد 

که منجر به تخریب آن می شود )فراهانی فرد و فراهانی فرد، 164:1393(.
مورد  در  آمریکا  برکلی  دانشگاه  تاریخ محیط زیست  و  فلسفه  استاد  مرچنت  کارولین 
عقاید مسلمانان نسبت به محیط زیست چنین می گوید: اسام، نمونه درخشانی از آگاهی هاي 
اکولوژیک به دست می دهد. در دیدگاه اسامی، انسان جانشین خداوند در روي زمین است. 
قرآن مجید تعلیم می دهد که کیهان، طبیعت و محیط، همگی آیاتی از آفریدگار جهان هستند. 
در  و حیات جانداران، همچنین  زیست  محیط  تخریب  بر ضد  دینی  هیچ  زمین  در روي 
برابر نابودي منابع و ثروت طبیعی اعطایی خداوند، چنین ندایی روشن در نداده است)پور 

احمد،148:1395(.
نظام اخاقی محیط زیست در اسام به طور عمده بر مبنای دیدگاه های پایه ای اسام به 
انسان و طبیعت استوار است.یک. جایگاه انسان: در مکتب اسام، انسان نه موجودی است 
دارای ارزش مطلق که همه چیز فدای او شود و در خدمت او باشد و نه موجودی بی ارزش 
و بی مقدار که به او بی احترامی روا باشد. براساس آموزه های اسام، می توان صفات ذیل 

را برای انسان برشمرد:
الف.  انسان مخلوق خداوند و تحت اشراف اوست و به تعبیر دیگر، خداوند خالق، رب 

و محیط بر انسان است )انفال: 47(.
ب. انسان جانشین )بقره: 30( و امانت دار خداوند )احزاب: 72( است.

ج. انسان از سوی خداوند تکریم شده و از کرامت ذاتی بر خوردار است )اسراء: 70(.
د. انسان از وجدان اخاقی برخوردار است )الشمس: 9-8(.

دو. جایگاه طبیعت: نظام اخاقی اسام به طبیعت نیز نگاهی متعادل دارد؛ نه راه افراط 
پیموده و آن را مسجود انسان می داند و نه به آن بی توجهی کرده و آن را موجودی طفیلی و 
در خدمت انسان دانسته است. اسام طبیعت را به مثابه آیات الهی و نشانه هایی برای شناخت 
خالق هستی معرفی می کند و برای آن ملکوت قایل است )یونس: 101؛ فصلت: 53؛ سبأ:9؛ 
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عنکبوت: 44؛ جاثیه: 5؛ انعام: 75(. بر این اساس، می توان صفات ذیل را برای طبیعت ذکر 
کرد:

1.طبیعت حیات بخش به زندگی بشر: نقش طبیعت و منابع زیست محیطی در حیات و 
بقای انسان قابل انکار نیست. جزء جزء عناصر طبیعت از نعمت های الهی است که خداوند 
به انسان ارزانی داشته تا بتواند با استفاده از آن ها، راه کمال و سعادت جاوید را طی کند و 
به کمال وجودی خویش برسد. قرآن در این زمینه می فرماید: خداوند همان کسی است که 
دریا را مسخر شما گردانید تا کشتی در آن به حرکت درآید و بتوانید از فضل خدا بهره ببرید 

و شاید شکر نعمت های او را بجا آورید )جاثیه: 12؛ نحل: 14(.
2. طبیعت موجودی هوشمند: در جهان بینی الهی، جهان طبیعت موجودی هوشمند و 
دارای حیات بوده و قوانینی بر آن حاکم است که در صورت تخطی انسان از آن ها، زمینه 
هاکت او را فراهم می آورد. عّامه طباطبائی درتوصیف این هوشمندی می فرماید: انسان در 
مسیر زندگی اش و در سیر به سوی سرمنزل سعادت، با سایر اجزای عالم ارتباط کامل دارد 
و در صورتی که حرکاتش سازگار با آن موجودات باشد آنها نیز سازگار با او خواهند بود و 
برکات آسمان به سویش سرازیر خواهد شد، و در صورت ناسازگاری، رفتاری ناسازگار با او 
داشته، در نابود ساختن او سعی خواهد کرد، مگر اینکه دست از فساد و گناه بردارد )طباطبائی، 

بی تا، ص 195 - 197(.
3.طبیعت امانت در دست انسان: همان گونه که در معرفی انسان بیان شد، او امانت دار 
خداوند است. بر این اساس، طبیعت و مواهب آن نیز از سوی خداوند به صورت امانت در 
اختیار انسان قرار داده شده است و انسان نمی تواند در این امانت تصرفی کند که مخالف 

رضایت صاحب امانت باشد.
به  بنا  این مالکیت را  در مکتب اسام، مالک حقیقی همه موجودات خداوند است و 
مصالحی در اختیار انسان قرار داده است. اما این در اختیار گذاشتن به طور مطلق و رها 
نیست، بلکه انسان امانت دار خداوند است و باید در رفتار خود با محیط زیست و استفاده از 
منابع طبیعی و زیست محیطی اصول امانت داری را رعایت نموده،  با آنچه به عنوان امانت به 
او سپرده شده است رفتاری حکیمانه و امینانه داشته باشد. آیه شریفه آتوهم من مال اهلل و ... 

ا َجَعَلُکْم ُمْستَْخَلفِیَن فِیهِ )حدید: 7( گواه بر این مطلب است. )نساء: 5( و َوأَنْفُِقوا مِمَّ
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بر این اساس، انسان در مقابل همه چیز، از جمله حیوانات و طبیعت اطراف خود مسئولیت 
دارد. مهم ترین وظیفه انسان در قبال طبیعت اصاح زمین و اجتناب از فساد در آن است. یکي 
از وجوه اصاح زمین، عمران و آبادي است. منظور از عمران در زمین تأمین اصول زیست 
محیطي براي حیات همه موجودات زنده است. احکام اسام درباره محیط زیست فراوان و 

متنوع است )اکبری راد،79:1392(.
نابودی  تمام عیار  محیطزیست یکی  از  نتایج  دیرینه  جنگ  و  شاید  پیامد  گریزناپذیر  
جنگ  است. نگاهی  گذرا به  تاریخ  جنگ ها، این موضوع  را  نشان می دهد  که متاسفانه  طرفین 
مناقشات به منظور کاستن  توان  رزمی  وبه  زانو  درآوردن  دشمن  به  دفعات  مکرر،  اقدام  به  
ضایع  کردن  مواد  غذایی، تخریب  کشتزارها  و  تاسیسات  آبرسانی  ونابود  کردن  احشام  
نموده اند.  آسیب  و  خسارت زیست محیطی در طول مخاصمات مسلحانه،نه تنها بر سامت و 
حیات بشر و تمام موجودات فعلی زیانبار است، بلکه برای انسان ها و موجوداتی که در آینده 

نیز حیات خواهند یافت،تهدید کننده و خطر جدی محسوب می شود)جعفری،87:1397(.
قرار  مطالعه  مورد  جهانی  عرصه  در  در جنگ ها  محیط زیست  از  پیشینه حمایت  وقتی 
می گیرد،ماحظه می شود که سابقه استفاده از کلمه محیط زیست تا قبل از تصویب پروتکل 
الحاقی اول  ،1977در سایر اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نظیر کنوانسیون های الهه و 
ژنو چندان به چشم نمی خورد. این کنوانسیون ها، هیچ گونه حمایت مستقیم و خاصی از محیط   
زیست در جریان مخاصمات مسلحانه انجام نداده اند. تنها بعد از تصویب پروتکل های الحاقی به 
کنوانسیون ژنو بود که حمایت ویژه از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه وارد مرحله 
نوین و جدی تر شد)لطفی و همکاران، 245:1388(. اما وقتی به متقن ترین منبع اسام، یعنی قرآن 
کریم مراجعه می کنیم، در می یابیم که اسام چهارده قرن قبل از صدور اعامیه ها و کنوانسیون های 
زیست محیطی،دستورات جامعی را در حمایت و حفاظت از محیط زیست صادر نموده و پیامبر 
اسام)ص( آن را به بهترین وجه به مورد اجرا در آورده است. چنانکه در یکی از آیات آمده 
است کسی که بدون نیاز و ضرورت اقدام به تخریب یا نابودی محیط زیست نماید از جمله 
مفسدان خواهد بود: »َوإَِذا تََولی ّ َسعی َ فِی األَْرِض لِیُْفِسَد فِیَِها َویُْهلَِک الَْحْرَث َوالنّْسَل َواهلّلُ اَل 
یُِحّب الَفَساَد )سوره بقره، آیه 205(و چون برگردد ]یا ریاست  یابد[ کوشش می کند که در زمین 

فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست ندارد«.
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صاحب تفسیر نمونه می نویسد: »حرث« به معنی زراعت و »نسل« به معنی اوالد است و 
بر اوالد انسان و غیرانسان اطاق می شود. بنابراین هاک کردن حرث و نسل به معنی از میان 
بردن هرگونه موجود زنده است، اعم از موجودات زنده نباتی، یا حیوانی و انسانی )مکارم 

شیرازی،75:1374(. 
صاحب تفسیر المیزان می گوید: از ظاهر عبارت »َویُْهلَِک الَْحْرَث َوالنّْسَل« بر می آید که 
می خواهد جمله قبلی یعنی فساد در زمین را بیان کند و بفرماید فساد و افسادش به این است 
که حرث و نسل را نابود کند و اگر نابود کردن حرث و نسل را بیان فساد قرار داده برای این 
است که قوام نوع انسانی در بقای حیاتش به غذا و تولید مثل است، اگر غذا نخورد می میرد 
و اگر تولید و مثل نکند، نسلش قطع می شود و انسان در تامین غذایش به حرث یعنی زراعت 
نیازمند است، چون غذای او یا حیوانی است و یا نباتی و حیوان هم در زندگی و نموش به 
نبات نیازمند است، پس حرث که همان نبات باشد، اصل در زندگی بشر است و بدین جهت 
فساد در زمین را با اهاک حرث و نسل بیان کرد، پس معنای این آیه این شد: که او از راه نابود 
کردن حرث و نسل در زمین فساد می انگیزد و در نابودی انسان می کوشد )المیزان،ج2: 144(. 
بر همین مبنا است که رسول خدا)ص( خطاب به لشکریان اسام، نهی از سوزاندن نخل ها 
و به طور مطلق آتش زدن به باغات،کشتزارها، مزارع و محصوالت کشاورزی را مورد تاکید 

قرار داده اند)جعفری،1397: 95(.
با نگاهی به متون دینی ـ و از جمله قرآن کریم ـ می توان دریافت که محیط زیست و 
تاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت 
نیل به کمال، مورد اهتمام اسام است.آیات متعددی در قرآن بر این مسأله داللت دارند. این 

آیات چند دسته هستند که به آنها اشاره می کنیم.
بند اول: حق همگانی بودن محیط زیست

این دسته از آیات بیان می کنند که خداوند طبیعت و محیط زیست را برای انسان آفریده و 
انسان حق تصرف و استفاده از آن را دارد و این حق برای همه انسانها در همه زمانها وجود 

دارد.
خداوند در سوره بقره می فرماید:»ُهَو الَِّذی َخَلَق لَُکْم ما فِی األَْْرِض َجِمیعاً«)سوره بقره ،آیه 

29( یعنی: و اوست آن )آفریننده ای( که همه آنچه در زمین است برای شما آفرید.
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این آیه بهره برداری از منابع و منافع زمین را متعلق به همه انسانها، در همه زمانها می داند؛ 
که باید به طور اصولی و صحیح، در جهت رفع نیازها و رعایت حقوق دیگر انسانها در همه 
نّاُکْم فِی األَْْرِض َو َجَعْلنا لَُکْم  دوره ها صورت پذیرد.در آیه دیگر خداوند می فرماید: »َو لََقْد َمکَّ
فِیها َمعایَِش«)سوره اعراف:آیه 10(یعنی: شما را از امکانات زمین بهره مند ساختیم و وسائل 
معیشت شما را در آن فراهم کردیم. این آیه نیز، بیان کننده توانایی و امتیازی است که انسان 
روی زمین دارد، تا جایی که در آن وسائل زندگی او فراهم شده است. روشن است که داشتن 
محیط زیستی سالم، جزء اولین حقوق انسان برای زندگی در روی زمین است. بر همین 

اساس، خداوند نیز، پهنه طبیعت را زیستگاه انسانی قرار داده است.
در آیه 10 سوره الرحمن آمده است:»َو األَْْرَض َوَضَعها لأِْلَنامِ«یعنی: و )خداوند( زمین را 
برای همگان قرار داد.بر مبنای این آیه کریمه، زمین و محیط زیست آن، حق همگانی است 
و همه حق دارند از آن بهره مند شوند. بنابراین، استفاده از این حق، باید به گونه ای باشد که 

امکان استفاده و بهره برداری از آن، برای نسل حاضر و نسل های آینده حفظ شود.
بند دوم: تاکید بر اهمیت انسان ها

در دسته ای از آیات قرآن، خداوند با نام بردن از عناصر محیط زیست، بر آفرینش آنها 
برای انسان تأکید می کند.در سوره نحل خداوند می فرماید:»َو األَْنْعاَم َخَلَقها لَُکْم فِیها دِْف ٌء َو 

َمنافُِع َو مِنْها تَْأُکُلوَن«
)سوره نحل:آیه5( یعنی: چهارپایان را آفرید که برای شما از آنها گرما )جامه های گرم( 
همچنین  خداوند  سوره  همین  در  می خورید.  آنها  از  و  می آید  فراهم  دیگر  سودهای  و 
ماءِ ماًء...«)سوره نحل:آیه10( یعنی: اوست )خدایی( که از  می فرماید:»ُهَو الَِّذی أَنَْزَل مَِن السَّ
آسمانها آب فرستاد که از آن می آشامید و بدان درخت و گیاه می روید، که در آن )روییده ها(، 
یْتُوَن َو النَِّخیَل َو  ْرَع َو الزَّ دامهای خود را می چرانید. و در آیه بعد می فرمایند: »یُنْبُِت لَُکْم بِهِ الزَّ
األَْْعناَب َو مِْن ُکلِّ الثََّمراِت«)سوره نحل:آیه11(یعنی: و با آن برایتان کشتزارها و درخت] های 
زیتون و خرما و انگور و همه گونه محصول می رویاند.در سوره نمل نیز خداوند می فرماید:»َو 
ماءِ ماًء َفَأنْبَتْنا بِهِ َحدائَِق ذاَت بَْهَجهٍ«)سوره نمل:آیه60( یعنی: برای شما از  أَنَْزَل لَُکْم مَِن السَّ

آسمان آب فرستاد، پس با آن آب، بوستانهایی شادی انگیز رویانیدیم.
بند سوم: تاکید بر مسخر بودن محیط زیست
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دسته ای از آیات قرآن هستند که در آنها از واژه »تسخیر« در مورد عناصر محیط زیست 
برای انسانها به کار رفته است. در این آیات، آفتاب و ماه، باد و باران، کوه ها و دّره ها، جنگلها 
و سبزه زارها، حیوانات و سایر منابع زمینی و خاصه همه موجودات را در خدمت انسان 
در آورده و همه را فرمانبردار انسان ساخته است تا او بتواند از همه آنها بهره برده و زندگی 
سعادتمندی را داشته باشد.در فرهنگ قرآن، واژه تسخیر به دو معنی آمده است: یکی در 
خدمت منافع و مصالح انسان بودن مانند تسخیر خورشید و دیگری زمام اختیارش در دست 
بشر بودن مانند دریاها و بسیاری از موجودات زمین)مکارم شیرازی،361:1379(. برای این 
که حق انسان در استفاده و بهره برداری از طبیعت را در این قسم از آیات بیان کنیم، به چند 

نمونه اشاره می کنیم:
ْمَس َو الَْقَمَر...«یعنی: خداوند، خورشید  َر لَُکُم الشَّ خداوند در سوره نحل می فرمایند:»َو َسخَّ

و ماه را مسّخر شما ساخت.)سوره نحل،آیه12(
ماواِت َو ما فِی األَْْرِض  َر لَُکْم ما فِی السَّ و در جای دیگر اشاره می کند:»أَ لَْم تََرْوا أَنَّ اهلّلَ َسخَّ
...« )سوره لقمان،آیه20( یعنی: آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمانها و زمین است، مطیع 

شما کرد.
بنابراین، با تبیین و ترسیم الگوهای مبتنی بر آموزه های دینی می توان محیط زیستی سالم 
و به دور از آلودگی برای بشر فراهم کرد. مبانی و آموزه های دینی به ویژه قرآنی با پیوند 
عمیقی که میان پدیده ها و عناصر طبیعت با ماورای طبیعت برقرار می کند ظرفیت گسترده ای 
برای حفظ، نگهداری و پایداری منابع طبیعی و زیست محیطی بشر فراهم می کند)فراهانی 
طبیعت  ذاتی  ارزش  به  نیز  معتبر  الهی،احادیث  کام  درکنارآیات  محمدی،35:1390(.  و 
با  برابر  در  را  انسان ها  اعمال  رفتار و  افکار و  برابر  در  پرداخته اند؛چنان که  خشم طبیعت 
خشم  خداوند دانسته اند )مجلسی،373:1404(.یا اینکه درحدیثی دیگر قضات و مغرضانه 
وبارش عنوان می دارد)حرعاملی255:1409(. هر چند هدف  برکت  قطع   راموجب  قاضی 
ازاین حدیث معتبر نکوهش رفتارهای ناشایست انسان همچون دروغ حاکم به مردم بوده که  
موجب قطع بارش می گردد .امااز این مقایسه می توان به ارزش ذاتی طبیعت در برابر انسان 
اشاره کرد که استقال طبیعت در کنار انسان است و به همین خاطر می تواند درمقابل او نیز 
قرار بگیرد. بامراجع  به  فقه  اسامی خصوصا   فقه  امامیه ، روایتی درخصوص ارزش گذاری 
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پاک،  هوای  رادرگرو  سالم  زیست  محیط  صادق  ،امام  مثال  عنوان  .به  می بینیم  طبیعت  بر 
آب سالم و زمین حاصل خیزبرشمرده است)مجلسی،1404 :233(. 

ضمن  دراسام  که   شد  مدعی  می توان  واحادیث  آیات  این  ماحظه  با  درمجموع، 
برقراری رابطه بین انسان وطبیعت،تکالیفی را به  انسان در برابرمحیط زیست بارنموده وبه   
درمواجه  رابرانسان  والزاماتی  شده  قائل  حقوقی  دربرابرانسان  زیست  محیط  برای  نوعی 
انسان می داند  واصالت  بارنموده است .هرچند طبیعت ومحیط زیست رامسّخر  باطبیعت 
وجودِی انسان را معنا و اعتبارمی بخشد اما درعین حال تکالیف وتعهداتی نیزبرای انسان در 
رابطه بامحیط زیست شناسایی می کند.ماصدرا،حکیم قرن 11هجری،باالهام ازتعلیمات قرآن 
می گوید:»مفاد امر الهی، دین است که به سراسرجهان،اعم ازانسان، حیوان و جمادات یعنی 
کوه، دریا و سایر اجزای جهان حکمفرماست، بنابراین همه هستی وموجودات،اعم ازصاحبان 
اراده واختیار وغیرارادی نیزمتدین ودین دارند«.به دیگرسخن، از نظر فقه اسام طبیعت در 
ارتباط با خداست ولو انسان آن را درک نمی کند.بنابراین ادعا مبنی  بر  اینکه انسان محوری 
در مذاهب عامل تخریب کنونی باشد به روشنی در حوزه اسام و با تأمل در منابع شریعت 

وازجمله  قرآن،مردود است)افتخار جهرمی،12:1395(.

روز جهانی مبارزه با بهره برداری از محیط زیست در جریان مخاصمات مسلحانه
در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2001، روز 6 نوامبر هر سال به عنوان روز 
جهانی مبارزه با بهره برداری از محیط زیست در جریان جنگ و مخاصمات مسلحانه نام 
گذاری شد. در جریان هر جنگ و درگیریهای مسلحانه ای اغلب تنها به آمار کشته شدگان، 
مجروحین، ویرانی شهرها و خسارات اقتصادی ناشی از آن توجه می شود، در حالی که قرن 
اخیر، قرن پیشرفت دیوانه وار فناوری تولید تسلیحات نظامی بوده است که با وقوع دو جنگ 
جهانی و چندین جنگ منطقه ای، بین کشوری و داخلی و کشته شدن میلیون ها نفر در سراسر 
جهان خاطره ای خونبار را در ذهن نسلهای اخیر بر جای گذاشته است، اما در این میان معموالً 
محیط زیست قربانی پنهان و مغفول مانده ای است که تا مدتها پس از آنکه آبها از آسیاب می 
افتد و عواقب تخریب محیط زیست گریبان انسان را می گیرد، به خسارات وارده شده به آن، 
از قبیل آلودگی منابع آبی، سوزاندن محصوالت کشاورزی، قطع جنگلها، مسمومیت خاک و 
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کشتار حیوانات توجهی نمی شود.بر اساس تحقیقی که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد 
)UNEP( به انجام رسیده است در 60 سال اخیر، حداقل 40 درصد همة درگیریهای داخلی 
به بهره برداری از منابع طبیعی، اعم از منابع ارزشمندی نظیر چوب، الماس، طا و نفت و یا 
منابع کمیابی همچمون خاک حاصل خیز و آب منجر گردیده است. همچنین بر اساس نتایج 
این تحقیق احتمال آنکه آتش درگیری بر سر منابع طبیعی دوباره شعله ور شود، دو برابر بیشتر 
از سایر مخاصمات است. در واقع حفظ صلح در جوامع شکنندۀ پس از جنگ نیازمند توجه 

به مدیریت پایدار منابع طبیعی است)وب سایت سازمان ملل متحد(.
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نتیجه:
مسئولیت بین المللی دولت ها در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست در عصر حاضر به طور 
کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است و این در حالی 
با توجه به پیشرفت چشمگیر حقوق بین الملل محیط زیست در دهه های اخیر،  است که 
تدوین و توسعه قواعد مسؤولیت بین المللی خاص در جهت تضمین هر چه بیشتر اجرای 
تعهدات زیست محیطی بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی در جهت حفظ 

صلح وامنیت بین المللی الزم و ضروری به نظر می رسید.
 پیشینه حمایت از محیط زیست در جنگ ها در عرصه جهانی به بعد از جنگ جهانی دوم 
بر می گردد اما وقتی به منبع اسام، یعنی قرآن کریم مراجعه می کنیم، در می یابیم که اسام 
چهارده قرن قبل از صدور اعامیه ها و کنوانسیون های زیست محیطی،دستورات جامعی را 
در حمایت و حفاظت از محیط زیست صادر نموده و پیامبر اسام)ص( آن را به بهترین 
وجه به مورد اجرا در آورده است.اسام اصل وجود و ضرورت قواعد و مقرراتی که انسان 
را از عوارض درد و رنج بیهوده، لطمات و آسیب های جنگ مصون بدارد و از شعله ور شدن 
آتش جنگ پیشگیری نموده تا قربانیان جنگ،نیروها، مراکز و اماکن امدادی درامان بمانند، 
مسلم دانسته است. این قواعد و مقررات به اعتبارکرامت ذاتی که خداوند متعال به انسان 
عطا کرد و به اعتبار درک فطری و وجدانی که انسان در رعایت این قواعد در حق خود 
دارد، الزم، ضروری و واجب می باشند. از این جهت، اسام با تأیید این قواعد و مقررات به 
آنها پشتوانه دینی و شرعی داده و رعایت آنها را به عنوان وظیفه و تکلیف شرعی درآورده و 
دستورات الزم را در این رابطه به پیروان خود ارائه نموده است. اسام به عنوان یک مکتب 
جامع و انسان ساز، توجه ویژه اي به محیط زیست  داشته و انسان را خلیفه الهي مي شناسد و 
او را مسلط  بر طبیعت  مي داند. اما انسان که خلیفه الهي بر زمین است  حق  ندارد مرتکب 
تعدي و تفریط  شود. نگرش انسان به محیط زیست  باید به عنوان امانت  الهي باشد که 
ضمن بهره برداري از محیط زیست،  در حفاظت  از آن کوشا باشد تا این امانت  الهي را به 
سالم  به نسل هاي آینده تحویل دهد.اسام توجه به طبیعت  را با محوریت انسان و مسّخر 
بودن طبیعت  براي انسان لحاظ  نموده است. براساس این نگرش حق  بر محیط زیست  
از منظر اسام شناسایي شده است. با وجود این برای جلوگیری از تخریب محیطزیست و 
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حمایت مستمر از آن در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی استفاده سازوکارهای کیفری 
از کارآمدترین شیوه ها برای حمایت از محیط زیست است. بدیهی است فشار افکار عمومی 
برای اعمال سازوکارهای کیفری از اهم ابزارهای مهم در جهت جدی گرفتن تعهد حفاظت 
از محیطزیست در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی است که با تعقیب کیفری و تحمیل 
ضمانت اجرای کیفری در قلمرو بین المللی توأم خواهد بود و نتایج مثبتی را در جهت کاهش 
یا توقف تخریب محیط زیست در بر خواهد داشت که نتیجه آن این خواهد بود که هر دولتی 
که در مخاصمات مسلحانه بین المللی عمداً موجب ورود خسارات گسترده، پایدار و شدید به 
محیط زیست طبیعی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد 
بود. تاش جامعه بین المللی باید تدارک سازوکارهای اجرائی برای عملیاتی کردن مقررات 
مدون راجع به حفاظت از محیط زیست باشد. با توجه به مراتب مذکور به نظر می رسد حوزه 
حقوق بین الملل کیفری به لحاظ حفاظت از محیط زیست در مخاصمات از قوه الزام آور و 
ظرفیت باالتری نسبت به حقوق بین الملل محیط زیست برخوردار است که البته باید به فعلیت 

بیشتری دست پیدا کند.
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منابع: 
اکبری راد، طیبه)1392(، »نقش تعالیم اسام در کاهش بحران های زیست محیطي.«، ماهنامه محیط شناسي، 

سال سي و نهم. شماره 1.
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